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செயைாககைம்
o தமிழ் ம�ொழி, இலக்கியம், கலல, தமிழரகள் - தமிழ்்ொட்டின் பணபொடு �ற்றும் 

�ரபு மதொடரபொன படிப்புகலை ்வீனத் மதொழில்நுட்பஙகலைப் பயன்படுத்திப் 
பல்்வேறு நிலலகளில் வேழஙகுவே்தொடு, பிறம�ொழி இலக்கியஙக்ைொடும் பிற 
பணபொடுக்ைொடும் ஒப்பொய்வுகலை ்�ற்மகொள்ளுதல்.

o தமிழில் பலடப்பொக்க, திறனொய்வுப் பணிகலை முழுல�யொக மவேளிக்மகொணர 
ஊக்கப்படுத்தும் ் ்ொக்கில் ் லடமுலற சொரந்து, பன்னொட்டுத் தரத்தில் பல்்வேறு 
வேலககளில் பயிற்சி �ற்றும் ஆரொய்ச்சித் திட்டஙகலை தமிழியற் பணபொட்டுப் 
புலஙகளில் வேழஙகுதல்.

Mission
o To offer Programmes of Study at different levels related to Tamil Language, 

Literature, Arts, Culture and Heritage of the Tamils and Tamil Nadu and to 
offer comparative studies involving other cultures by incorporating latest 
technologies for education and research.

o To provide Training and Research of international standards to explore in 
depth the different aspects of Tamil Language, and promote creative and 
critical works in Tamil and Cultural Studies through practical approaches.
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சதா்ைந்ாககு 
தமிழியல்  �ற்றும் பணபொட்டுப் புலம் வேழி தமிழ் ம�ொழியின் மதொன்ல�, உயரந்த 
�ரபு, ஓஙகிய புகழ், இலக்கியம், கலலகள், ் ொட்டுப்புறக் கலலகள் �ற்றும் பணபொட்டு 
வேைஙகலைப் பற்றிய ஆழ�ொன அறிலவே கல்வித் திட்டஙகைொகவும், உயரநிலல 
ஆய்வுகைொகவும் வேழஙகுதல்.

Vision
School of Tamil and Cultural Studies shall inculcate the deep knowledge 
about and high level appreciation of the rich heritage of Tamil language,  
literature, art, including folk arts and culture in the form of various academic 
programmes of study as well as cutting-edge research in the field of Tamil.
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TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY
SCHOOL OF TAMIL AND CULTURAL STUDIES 

CHENNAI – 600 015

Bachelor of Arts in Functional Tamil
(Distance Mode: Non Semester)

Programme Project Report & Detailed Syllabus
(From Calendar Year 2021 onwards)

Programme’s Mission and Objectives
The Main Objectives of Bachelor of Arts Degree Programme in Functional Tamil is to impart the 
values of Tamil Literature and Culture to the younger generations so that the cultural values and 
ethics are preserved for the future. This will enable the future generations inculcate the cultural 
heritage for a better lifestyle and society. This will provide students to learn the language, lit-
erature as well as grammar of the language and different ancient literary works done by the 
scholars in Tamil.

Relevance of the Programme with HEI’s Mission and Goals 
As per the Mission of Tamil Nadu Open University to meet the currents and emerging the needs 
of the Adult Population by widening the access to higher education and providing a learning 
environment as any time any where learning, the Bachelor of Arts (B.A)-Functional Tamil Pro-
gramme has been developed and being offered through ODL Mod

Nature of Prospective Target Group of Learners 
Bachelor of Arts Degree Programme in Functional Tamil has been designed for who are seeking 
job, especially as School Teachers, Writers and Tamil Journalist and also those who want to excel 
in Tamil Language and Literature.
Appropriateness of Programme to be conducted in ODL Mode to Acquire Specific Skills and 
Competence 
Bachelor of Arts Degree Programme in Functional Tamil has been offered through ODL Mode 
in order to acquire specific Competenciesrelated to Tamil Language and Literature. This Pro-
gramme has a lot of Scope in the Language development. As an outcome of the Programme, 
Learners may gain knowledge about the various grammatical aspects of the language and 
learn the different scholarly literary works in the language.
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Instructional Design 
The Curriculum and the Syllabus for Bachelor of Arts Degree Programme in Functional Tamil 
has designed covering all the aspects of Tamil Language from its origin to the ancient literature 
and the modern literature in Tamil Language. The duration of the Programme is three Years and 
the medium of instruction is Tamil. The Bachelor of Arts Degree Programme in Functional Tamil 
is offered through the Learner Support Centres established by TNOU in the affiliated Arts and 
Science College, where the same Programme is offered through Conventional Mode. 
The Faculty Members available at School of Tamil and Cultural Studies of Tamil Nadu Open 
University and the faculties approved as Academic Counselors of TNOU at Learner Support 
Centres will be used for delivering the Bachelor of Arts Degree Programme in Functional Tamil. 
The Credit systems suggested as per UGC-ODL Regulations-2020 have been assigned to Bach-
elor of Arts Degree Programme in Functional Tamil. The total number of credit assigned for the 
Programme is 96. The Self Learning Materials in the form of print, e-content and audio/video 
materials wherever required has also been developed for the Programme.

Procedure for Admissions, Curriculum Transaction and Evaluation 
The eligibility for Admission to the Bachelor of Arts Degree Programme in Functional Tamil is +2 
pass or its equivalent. The Programme Fee is Rs.8,050/- for three years, plus Registration and 
other Charges. The admission are carried out by Tamil Nadu Open University and through its Re-
gional Centres located within the State of Tamil Nadu. The Theory Counselling and the Practical 
Counselling (if any) will be conducted through the Learners Support Centres of Tamil Nadu Open 
University. The evaluation will be carried by Tamil Nadu Open University consists of Continuous 
Internal Assessment through Assignment and External Assessment through Term End Examination.

Financial Assistance
Scholarship for SC/ST category available as per the norms of the State Government of Tamil 
Nadu. Complete Admission fee waiver for the Physically Challenged/ Differently abled persons

Policy of Programme Delivery
The Academic Calendar for the Programme will be available for the learners to track down 
the chronological events/ happenings. The Counselling schedule will be uploaded in the TNOU 
website and the same will be intimated to the students through SMS

Evaluation System
Examination to Bachelors Degree Programme in Tamil is designed to maintain quality and stan-
dard. Theory Examination will be conducted by the University in the identified Examination Cen-
tres. For the Assignment students may be permitted to write with the help of books/materials for 
each Course, which will be evaluated by the Evaluators appointed by the University
Assignment:  30 Marks – Through Continuous Internal Assessment (CIA)

Theory Examination
Students shall normally be allowed to appear for theory examination after completing the As-
signments. The Term -End Examination shall Carry 70 Marks and the Question Paper has three 
Sections: A, B & C for the duration of 3 hours
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Continuous Internal  
Assessment (CIA)

Term End Examination  
(TEE)

Overall 
Aggregated 

Marks Maximum 
Marks

Minumum 
Pass mark

Maximum 
Marks

Minumum 
Pass mark

Maximum 
Marks

CIA+TEE

13 30 25 70 40 100

QUESTION PAPER PATTERN
  
 Time: 3 Hours       Maximum Marks: 70

Answer any three questions out of five questions in 100 words All questions carry 
equal marks Question Distribution Method: 

PART – A (3x3=9 Marks)
1. From Unit –I
2. From Unit –II
3. From Unit –III
4. From Unit – IV
5. From Unit – V

PART – B (3X7=21 Marks)
Answer any three questions out of five questions in 200 words. All questions carry 

equal marks
6. From unit -1
7. From unit-II
8. From unit – III
9. From unit –IV
10. From unit –V

PART – C (4X10=40 Marks)
Answer any four questions out of seven questions in 500 words. All questions carry 

equal marks
11. From unit -1
12. From unit-II
13. From unit – III
14. From unit –IV
15. From unit -V
16. From any Unit.
17. From any Unit.

Passing Minimum
Candidates who have secured 40 percent of the marks in each course (both Continuous Internal 
Assessment and Term End Examinations) shall be declared to have passed the examination in 
that course. All other candidates shall be declared to have failed in that course.
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Classification of Successful Candidate
 Candidates who pass all the Courses and who secure 60 per cent and above in the ag-
gregate of marks will be placed in the First Class. Those securing 50 per cent and above but 
below 60 per cent in the aggregate will be placed in the Second Class. . Those securing 40 per 
cent and above but below 50 per cent in the aggregate will be placed in the Third Class
Requirement of laboratory and Library Resources
 The Programme will be offered through the Learner Support Centre (LSC) maintained 
by Tamil Nadu Open University. The LSC has the required infrastructural facilities to conduct the 
Counselling for the students who wish to clear their doubts. There is no lab component in Bach-
elor of Arts Degree Programme in Functional Tamil. A well equipped Library is available in the 
University Headquarters and the Regional Centres with required books and research journals. 
The Learners Support Centre through which the Degree Programme is to be offered is also 
equipped with a full-fledged library having books and journals related Tamil.

Cost Estimate of the Programme and the Provisions
The cost estimate for development, delivery and maintenance of the Bachelor of Arts Degree 
Programme in Functional Tamil is provided in the following Table.

S.No. Details Amount in (Rs.)

1. Programme Development, Delivery and Maintenance (Expenditure) 24,44,036

2. Programme Fee Charged for 3 Years (Income) 8,050

3. Examination Fee Charged for 3 Years (Income) 1500

4. Examination Expenses Per Student for 3 Years (Expenditure) 1,000

Quality Assurance Mechanism and expected Programme Outcome
The Quality of the Bachelor of Arts Degree Programme in Functional Tamil is maintained by 
adopting the curriculum suggested by the UGC and Tamil Nadu State Council for Higher Educa-
tion. As per UGC guidelines the Core courses, Elective courses, Subject specific elective courses, 
Skill enhancement courses are included in the Programme. The Curriculum of Bachelors Degree 
Programme in Functional Tamil was approved by the Board of Studies held on 20.06.2020. As 
a part of Quality assurance the curriculum for the Programme will be updated once in three 
years. Necessary steps will be taken to obtain feedback from the students and the Academic 
Counsellors who are part of the Programme for effective delivery of the Programme. 

After completion of the Bachelor of Arts Degree Programme in Functional Tamil, the Learners 
will acquire knowledge in Tamil language and Literature, the proficiency of in Tamil Language 
will be increased and this will in-turn help them to get employment in the field related Tamil 
Language and Literature. 
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Bachelor of Arts - Functional Tamil

பாடத்திடடத்தின் ந்ாககைஙகைள்

	உலகின்	பழைழையான	மைாழிகளுள்	ஒன்்ான	தமிழ்	மைாழி	ைற்றும்	இலக்கியத்தின்	
முக்கியத்துவத்ழத	இளநதழலமுழ்யினருக்கு	எடுத்துழைத்தல்.	

	மெழுழையான	தமிழ்ப்	பணபாட்டு	ைைபுகழளயும்,	அ்மெறிகழளயும்	
இளநதழலமுழ்யினருக்கு	எடுத்துழைத்தல்.

	மைற்கண்டவற்றின்	வழியாக	இளநதழலமுழ்யிழை	மைம்பட்்ட	வாழ்க்ழக	
முழ்களுக்கு	மெறிப்படுத்துதல்.	

	தமிழில்	பழ்டக்கப்பட்டுள்ள	மிகப்பழைழையான	இலக்கிய	இலக்கணஙகழளப்	
பற்றியும்	மைாழி	வளர்ச்சிப்	பற்றியும்	கற்மபாருக்கு	விரிவாக	எடுத்துழைத்தல்.

	தமிழ்	மைாழி,	இலக்கியம்	ைற்றும்	இலக்கணம்	ஆகியவற்றிற்கு	அறிஞர்களுழ்டய		
பஙகளிப்புகழள	எடுத்துழைத்தல்.

	கற்மபார்	தாஙகளாகமவ	ைைபுக்கவிழத,	புதுக்கவிழத,	ொவல்,	சிறுகழத,	ொ்டகம்,		
உழைெழ்ட		ஆகியவற்ழ்ப்	பழ்டக்கும்	தி்ன்மப்ச்	மெயதல்.

	ெைகாலச்	ெமூகத்தில்	வளர்நதுவரும்	இளநதழலமுழ்யினரின்	மவழலவாயப்புத்	
மதழவகழள	நிழ்வுமெயயும்	வழகயில்	தமிழியமலாடு	மதா்டர்புழ்டய	இதழியல்,	
மைாழிமபயர்ப்பு,	கணினித்தமிழ்,	ஆட்சித்தமிழ்	ஆகிய	துழ்களில்	தி்ன்மப்ச்	
மெயதல்.		

பாடத்திடடத்தின் சிறப்பு ந்ாககைஙகைள்

	PSO - 1  
தமிழ்	மைாழியின்	நீண்ட	வைலாற்ழ்	காலவரிழெப்படி	எடுத்துழைக்கும்	தி்ழனப்	
மபறுவார்கள்.	 

	PSO - 2  
தமிழ்	மைாழியில்	உள்ள	இலக்கியத்	மதா்டர்ச்சிழய	வழகழை	அடிப்பழ்டயிலும்,	
மபாருணழை	அடிப்பழ்டயிலும்	கால	வரிழெப்படியும்	எடுத்துழைக்கும்	தி்ழனப்	
மபறுவார்கள்.	

	PSO - 3  
தமிழ்	மைாழியில்	உள்ள	இலக்கண	நூல்கழளக்	மபாருணழை	அடிப்பழ்டயிலும்	
கால	வரிழெப்படியும்	எடுத்துழைப்பர்.

	PSO - 4  
தற்காலத்தில்	வளர்நது	வரும்	தமிழியமலாடு	மதா்டர்புழ்டய	பல்மவறு	துழ்கள்	
குறித்த	விரிவான	பார்ழவழயப்	மபறுவர்.

	PSO - 5  
தமிழ்	மைாழியில்	ெைளைாகச்	மெயதிப்	பரிைாற்்ஙகழள	மைற்மகாள்வமதாடு,	
பல்மவறு	துழ்களில்	மவழல	வாயப்புகழளப்	மபற்றிடும்	வழகயில்	தஙகழள	
மைம்படுத்திக்மகாள்வர்.	

Programme of Study
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	PSO - 6  
வளர்நது	வரும்	ெவீனத்	மதாழில்நுட்ப	உலகில்	தமிழ்மைாழிழய	அறிவியல்	
முழ்யில்	ஆட்சித்	துழ்களிலும்,	நிர்வாகத்	துழ்களிலும்	பயன்படுத்தும்	
நுட்பத்திழனப்	மபறுவர்.	

பாடத்திடடத்தின் பயன்கைள்

	Pos - 1   
இளஙகழலப்	பயன்முழ்த்	தமிழ்ப்	பா்டத்ழதப்	படிப்பதினால்	தமிழ்	மைாழியில்	

இலக்கண	இலக்கிய	வளழைகழள	அறிநது	மகாள்வார்கள்.	 

	Pos – 2   
இைண்டாயிைம்	ஆணடுகளுக்கு	மைற்பட்்ட	தமிழ்ச்	ெமூகத்தின்	பணபாட்டுச்	

மெழுழைழய	உணர்நது	பி்ருக்கும்	எடுத்துழைப்பார்கள்.	 

	Pos – 3    
உலகில்	பழைழையான	மெம்மைாழிகளில்	ஒன்்ான	தமிழ்மைாழியின்	

மதான்ழைழயயும்	பழைழைழயயும்	அறிநது	பி்ருக்கும்	எடுத்துழைப்பார்கள்.	 

	Pos – 4    
அைசு	ைற்றும்	அைசு	ொர்நத	துழ்களில்	மவழலவாயப்புகழளப்	மபறும்	தி்ழனப்	

மபறுவார்கள்.	  

	Pos – 5   
தமிழ்மைாழியில்	உள்ள	மெழுழைழயத்	தாைாகப்	படித்துச்	சிநதிக்கவும்,	
உழையா்டவும்,	எழுதவும்	தி்ன்	மபறுவார்கள்.	

	Pos – 6  
தமிழ்	மைாழிழயத்	தற்காலத்தில்	பல்மவறு	துழ்களில்	பயன்படுத்தும்	தி்ழனப்	
மபறுவார்கள்.	
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1 Fundamental  
understanding	of	the	field             

2 Application	of	basic	 
Tamil concepts             

3 Linkages with related 
disciplines             

4 Procedural knowledge for 
professional subjects             

5 Skills	in	related	field	of	
specialization             

6 Ability to use in Tamil  
problem             

7 Skills	in	Mathematical	
modeling             

8
Skills in performing  
analysis	and	interpretation	
of data

            

9 Develop	investigative	Skills             

10
Skills in problem solving in 
Tamil and related  
Discipline

            

11 Develop Technical  
Communication	skills             

12
Developing	Analytical	
skills and popular  
Communication

            

13 Developing ICT skills             

14

Demonstrate Professional 
behavior with respect to 
attribute	like	objectivity,	
ethical values, self  
reading, etc.

            

15 Local             

16 Regional             

17 National             

18 International             

Sl.
No

BF
TM

N
-1

1

FT
M

N
-1

1

FT
M

N
- 1

2

FT
M

AN
-1

1

BF
TM

N
-2

1

FT
M

N
-2

1

FT
M

N
-2

2

FT
M

AN
-2

1

FT
M

N
-3

1

FT
M

N
-3

2

FT
M

N
-3

3

FT
M

N
-3

4

FT
M

AN
-3

1

Mapping of Curriculum for Bachelor of Arts - Functional Tamil
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தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

S. 
No.

Course 
Code

Course title

No. 
of 

Cred-
its

Exam 
Hrs.

Marks  
Distribution Max. 

Marks
Pass 

MarksInter-
nal

Exter-
nal

First Year

1. BFTMN-11 தமிழ் -1 (ம�ொழிப்பொடம்)  
(Tamil Language-1) 

6 3 Hrs 30 70 100 40

2. BFEGN-11 Foundation	in	English	-	1 6 3 Hrs 30 70 100 40

3. FTMN-11
இக்கொல இலக்கியம்
(Modern Literature )  
முதன்ல�ப் பொடம் (Core Course)

6 3 Hrs 30 70 100 40

4. FTMN -12

இலக்கணம் -1 ்ன்னூல்: 
எழுத்து, மசொல்.  
(Grammar – 1 
Nanool: Ezhuthu. Sol.)
(முதன்ல�ப் பொடம் – Core Course)

8 3 Hrs 30 70 100 40

5. FTMAN - 11 கணினித் தமிழ்  
(Tamil	Computing)

6 3 Hrs 30 70 100 40

Second year

1. BFTMN-21 தமிழ் – 2  
(Tamil Language-2) 

6 3 Hrs 30 70 100 40

2. BFEGN-21 Foundation	in	English-2 6 3 Hrs 30 70 100 40

3. FTMN -21
இலடக்கொல இலக்கியம்  
(Medieval Literature)  
(முதன்ல�ப் பொடம் – Core Course)

6 3 Hrs 30 70 100 40

4. FTMN -22

இலக்கணம் -2 ்ம்பியகப்மபொருள், 
புறப் மபொருள் மவேணபொ�ொலல 
(Grammar-2: Nambiyagapporul, 
Purapporul Venba Maalai,) 
(முதன்ல�ப் பொடம் – Core Course)

8 3 Hrs 30 70 100 40

5. FTMAN -21 ஊடகக் கலல 6 3 Hrs 30 70 100 40

6. CCEN சுற்றுச்சூழல் கல்வி  
(Environmental	Education)

4 3 Hrs 30 70 100 40

Bachelor of Arts - Functional Tamil
(Distance Mode: Non Semester)

Detailed Syllabus
(From Calendar Year 2021 onwards)
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Third Year

1. FTMN -31
சஙக இலக்கியம்  
(Sangam Literature)  
(முதன்ல�ப் பொடம் –Core Course)

6 3 Hrs 30 70 100 40

2. FTMN -32

இலக்கணம் -3 
யொப்பருஙகலக்கொரிலக, 
தணடியலஙகொரம்  
(Grammar-3: 
Yapparungalakkarigai,  
Thandi alangaaram)  
(முதன்ல�ப் பொடம் – Core Course)

8 3 Hrs 30 70 100 40

3. FTMN -33

தமிழ் ம�ொழி வேரலொறும் தமிழ் 
இலக்கிய வேரலொறும்  
(History of Tamil Language  
& Literature)

6 3 Hrs 30 70 100 40

4. FTMN -34

இலக்கியத் திறனொய்வும் 
பலடப்பிலக்கியமும்  
(Literary	Criticism	&Creative	
Writing	)

6 3 Hrs 30 70 100 40

5. FTMAN -31

ஆட்சித் தமிழ், ம�ொழிமபயரப்புக் 
கலல  
(Administrative	Tamil,	 
Translation	Studies	)

6 3 Hrs 30 70 100 40

Total Courses : 15+1=16  -   Total Credits 100

Elective Courses  : FTMAN – 11, FTMAN – 21 & FTMAN-31
Subject Specific Elective Course : FTMN-33 
Skill Enhancement Courses : BFTMN – 21 (Language & Skill Enhancement course), FTMN-34
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தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : தமிழ் - 1  (ம�ொழிப் பொடம் - 1)

பொடக் குறியீடு (Course Code) : BFTMN -11
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6

பாட ந்ாககைஙகைள் 

1.	 தமிழ்	இலக்கியஙகழள	அறிமுக	மொக்கில்	எடுத்துழைத்தல்.

2.	 மைாழித்தி்ன்,	மைாழியறிவு,	தமிழ்	இலக்கியம்	குறித்த	மபாது	அறிவு	ஆகியவற்ழ்ப்	
மபறும்	வழகயில்	விவரித்தல்.

3.	 தமிழிலுள்ள	இக்கால	இலக்கிய	வழககளான	ைைபுக்	கவிழத,	புதுக்	கவிழத,	சிறுகழத,	
ொவல்,	கட்டுழை,	ொ்டக	இலக்கியம்	பற்றி	விவரித்தல்.

4.	 புதுழைப்பித்தன்,	 பிைபஞென்,	 ைகாகவி	 பாைதியார்,	 பாமவநதர்	 பாைதிதாென்,	 கவிைணி	
மதசிக		விொயகம்	பிள்ழள	ஆகிமயார்	பழ்டப்புகள்	பற்றி	எடுத்துழைத்தல்.	

5.	 மு.வ.,	திரு.வி.க.	ஆகிமயாரின்	தமிழ்	ெழ்டயின்	சி்ப்புகழள	எடுத்துழைத்தல்.	

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1. தமிழ்	இலக்கியஙகழள	அறிமுக	மொக்கில்	எடுத்துழைப்பீர்கள்.

2. மைாழித்தி்ன்,	மைாழியறிவு,	இலக்கியப்	மபாது	அறிழவ	மபறுவீர்கள்.

3. தமிழிலுள்ள	இக்கால	இலக்கிய	வழககளான	ைைபுக்	கவிழத,	புதுக்	கவிழத,	சிறுகழத,	
ொவல்,	கட்டுழை	,	ொ்டக	இலக்கியம்	பற்றி	விரிவாக	எடுத்துழைப்பீர்கள்.

4. புதுழைப்பித்தன்,	 பிைபஞென்,	 ைகாகவி	 பாைதியார்,	 பாமவநதர்	 பாைதிதாென்,	 கவிைணி	
மதசிக		விொயகம்	பிள்ழள	ஆகிமயார்	பழ்டப்புகள்	பற்றி	எடுத்துழைப்பீர்கள்.	

5. மு.வ.	,	திரு.வி.க.	ஆகிமயாரின்	தமிழ்	ெழ்டயின்	சி்ப்புகள்	பற்றி	எடுத்துழைப்பீர்கள். 



11     |    B.A. - Functional Tamil    |     Programme Project Report & Detailed Syllabus

சதாகுதி – 1 ெமய  இைககியம்

பிரிவு – 1 பன்னிரு திருமுலறகள்
தமிழில்	ெைய	இலக்கியஙகள்	–	ெைய	இலக்கியத்	மதாற்்ம்,	ெைணமும்	மபௌத்தமும்,	ழெவ	
ெைய	வளர்ச்சி,	பன்னிரு	திருமுழ்	பட்டியல்	-	திருஞானெம்பநதர்	மதவாைம்	பா்டல்	சி்ப்புகள்.	
-	 (திருொவுக்கைெரின்	 ைாசில்	 வீழணயும்,	 ெம்க்டம்பழனப்	 மபற்்வள்,	 	 சுநதைர்	 -	 பித்தா	
பிழ்சூடி,	மபான்னார்		மைனியமன,	ைாணிக்கவாெகர்	-		வானாகி	ைணணாகி,	பால்நிழனநது	
ஊட்டும்,	திருமூலரின்	ஒன்ம்	குலமும்	ஒருவமனமதவனும்,	அன்பும்	சிவமும்	இைணம்டன்பர்,	
காழைக்காலம்ழையார்	-	இன்று		ெைக்மகளிமத	ைாலுக்கும்,	அறிவானும்	தாமன	அறிவிப்பான்	.
பிரிவு – 2 ்ொலொயிரத் திவயப் பிரபந்தம்
முதல்	மூன்று	ஆழ்வார்கள்	 –	 மபாயழகயாழ்வார்	 பா்டல்	 -	ழவயம்	 தகளியா	வார்க்டமல,	
பூத்ததாழ்வார்	 பா்டல்	 -	 அன்மப	 தகளியா	 ஆர்வமை	 -	 மபயாழ்வார்	 –	 திருக்கணம்டன்	
மபான்மைனி	 கணம்டன்,	 திருைழிழெ	 ஆழ்வார்	 பா்டல்	 –	 அன்பாய	 ஆைமுதம்	 ஆவாய,	
ெம்ைாழ்வார்	 -	 இழவயும்	 அழவயும்	 உழவயும்,	 ைதுைகவியாழ்வார்	 –	 ென்ழையால்	 மிக்க	
ொன்ைழ்,	குலமெகைாழ்வார்	–	மெல்வத்து	அைம்ழபயர்கள்,	மபரியாழ்வார்	–	ைாணிக்கம்	கட்டி	
வயிைம்	இழ்டகட்டி	-	ஆண்டாள்	–	ைத்தளம்	மகாட்்ட	வரிெஙகம்,	மதாண்டைடிப்	மபாடியாழ்வார்	
–	பச்ழெைா	ைழலமபால்	மைனி,	திருப்பாணாழ்வார்	–	மகாண்டல்	வணணழனக்	மகாவலனாய,	
திருைஙழகயாழ்வார்	–	குலம்தரும்,	மெல்வம்	தநதிடும்,	அடியார்.
பிரிவு – 3 சீறொப்புரொணம் ( கதீசொ கனவு கணட படலம்)
சீ்ாப்புைாணம்	–	காப்பிய	அழைப்பு,	கதீொ	கனவு	கண்ட	ப்டலம்,	காப்பிய	முன்கழதச்	சுருக்கம்,	
ப்டலக்	கழதச்	சுருக்கம்	–	கதீொ	கனவு	கணடு	எழுதல்	–	கதீொ	கண்ட	கனவு,	கதீொவின்	
ஏைாற்்ம்	–	கதீொவின்	இயல்பு	நிழலயில்	ைாற்்ம்	–	ஒப்பழன	து்நத	விைக்தி,	பஞெழண	
மபாருநதா	நிழல	–	கதீொவின்	புலம்பல்	–	விதிவெம்	மபாருநதுமைா	எனல்,	ைாதுலன்	வெனம்	
சிழதயுமைா	 எனல்,	 கதீொ	 மதம்புதல்.	 –	 மைெ்ாவின்	 ை்டல்	 வருதல்	 –	 ழைெ்ா	 எழுதிய	
பத்திைம்,	சித்திை	வரிமதாறும்	முத்தமிடுதல்,	க்டலில்	தவிப்பார்க்குக்	கிழ்டத்த	ைைக்கலம்.	
பிரிவு – 4 ்தம்பொவேணி (கொட்சிப் படலம்) 
மதம்பாவணி	–	காப்பிய	அழைப்பு,	காட்சி	ப்டலம்,	காப்பிய	முன்கழதச்	சுருக்கம்,	ப்டலக்	
கழதச்	சுருக்கம்,	-	மகாவர்	கூட்்டம்	வநது	காணுதல்	–	குைநழத	இமயசுழவத்	மதாழுதல்,	
முல்ழலயார்	தநத	முல்ழல	ைாழல,	மபரின்பத்தால்	உயிர்	ஊஞெலா்டல்	-	மகாவலர்	மபாற்றி	
வாழ்த்துதல்	–	நீவிப்	மபான	ஆட்ழ்ட	மீட்கமவா	உதித்தழன	எனல்,	பிணிக்குலத்தக்கது	உதித்த	
மபற்றி	 மபாற்்ல்,	அன்ழனழயயும்	ஆண்டவழையும்	வாழ்த்துதல்	 –	 மகாவலர்	 மெலுத்திய	
காணிக்ழக	 –	 இழ்டச்சியர்	 ைாழல	 ொத்தல்,	 இழ்டயர்	 தநத	 பால்	 காணிக்ழக,	 குைநழத	
இமயசுவின்	 அருள்மொக்கு	 –	 ஓகமனாடு	 ஓஙகுதாயும்	 வாழ்த்தினாள்	 –	 அன்பால்	 பீறிட்்ட	
ஆனநதக்	கணணீர்	ைழை,	மவநதழை	நீக்கி	ஆயழைத்	மதரிநதமதன்	எனல்.

சதாகுதி -2 சிற்றிைககியமும் இககைாைக கைவி்த இைககியமும்

பிரிவு – 5 முத்மதொள்ைொயிரம்	(யாழன	ை்ம்	-	ைருப்பு	ஊசி	யாக,	மகாடிைதில்	பாயநதுஇற்்,	
அயிற்கதவம்	பாயநதுைக்கி,	ழகக்கிழளப்	பா்டல்கள்	–	உழுத	உழுத்தஞமெய,	ொண	ஒருபால்	
வாஙக	ெலன்	ஒருபால்,	ஆயைணிப்	ழபம்பூண	எனத்	மதா்டஙகும்	பா்டல்கள்)	
ெநதிக்கலம்பகம்	(ஊெல்,	ை்ம்	உறுப்பில்	அழைநத	பா்டல்கள்)
தமிழில்	 சிற்றிலக்கியஙகள்	 –	 சிற்றிலக்கியத்	 மதாற்்ம்,	 சிற்றிலக்கிய	வழககள்,	 கலம்பகம்,	
பிள்ழளத்தமிழ்	–	முத்மதாள்ளாயிைம்	-	நூல்மபயர்	விளக்கம்,	அழைப்பு,	யாழன	ை்ம்	விளக்கம்,	
ழகக்கிழள	விளக்கம்,	-	முத்மதாள்ளாயிைம்	–	யாழன	ை்ம்	பா்டல்கள்	–	பாணடியன்	யாழன	
ை்ம்	 –	ஒரு	பா்டல்,	 மொைன்	யாழன	ை்ம்	 –	ஒருபா்டல்,	 மெைன்	யாழன	ை்ம்	 –	ஒரு	
பா்டல்	–	முத்மதாள்ளாயிைம்	–	ழகக்கிழளப்	பா்டல்கள்	–	பாணடியன்	ழகக்கிழள	–	ஒரு	
பா்டல்,	மொைன்	ழகக்கிழள	ஒருபா்டல்,	மெைன்	ழக்கிழள	ஒரு	பா்டல்,	-	ெநதிக்கலம்பகம்	
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–	ஊெல்,	ை்ம்	–	கலம்பக	ஊறுப்புகள்	18	விளக்கம்,	ஊெல்	உறுப்பில்	அழைநத	பா்டல்,	
ை்ம்	உறுப்பில்	அழைநத	பா்டல்	–	ெநதிக்கலம்பகம்,	தழலவன்	தழலவி	கூற்று	–	தழலவன்	
கூற்றுப்	பா்டல்,	தழலவி	கூற்்ப்	பா்டல்.	
பிரிவு – 6  மீனொட்சியம்ல� பிள்லைத்தமிழ் (அம்புலி பருவேம்)
பிள்ழளத்	தமிழ்	விளக்கம்	–	பிள்ழளத்	தமிழின்	பத்துப்	பருவஙகள்,	பிள்ழளத்	தமிழுக்கு	
அம்புலி	–	விளக்கம்,	-	ொைம்	என்னும்	வழிமுழ்	–	ொைம்	விளக்கம்,	ொைம்	வழிமுழ்ப்பா்டல்	
–	 தானம்	 என்னும்	வழிமுழ்	 –	 தானம்	விளக்கம்,	 தானம்	வழிமுழ்ப்	 பா்டல்	 –	 மபதம்	
என்னும்	வழிமுழ்	 –	 மபதம்	விளக்கம்,	 மபதம்	வழிமுழ்ப்	பா்டல்	 –	 தண்டம்	என்னும்	
வழிமுழ்	–	தண்டம்	விளக்கம்,	தண்டம்	வழிமுழ்ப்	பா்டல்.	
பிரிவு – 7  இக்கொல �ரபுக்கவிலதகளும் பொட்டு இலக்கியமும்
ைைபுக்	கவிழதகளும்	பாட்டு	இலக்கியமும்	–	ைைபுக்	கவிழதகள்	விளக்கம்,	பாட்டுக்கள்	 –	
வள்ளலார்,	பாைதியார்,	பாைதிதாென்	–	வள்ளலார்	இைாைலிஙக	அடிகள்	பா்டல்	–	ஒருழையு்டன்	
நினது	திருைலைடி…	-	பாைதியார்	–	யாைறிநத	மைாழிகளிமல	–	பாைதிதாென்	–	காழலஇளம்	
பரிதியிமல…	ொைக்கல்	கவிஞர்,	கவிைணி	–	ொைக்கல்	கவிஞர்	இைாைலிஙகம்பிள்ழள	பா்டல்	
–	தமிைமனன்று	மொல்ல்டா…	-	கவிைணி	மதசிகவிொயகம்	பிள்ழள	-		புலர்நது	விடியும்	
மபாழுதினிமல…சுைதா,	 முடியைென்	 –	 சுைதா	 –	 சுவரின்மைல்	 ஒட்டிக்	 மகாணடிருக்கும்	 –	
முடியைென்	–	ொதிழயத்தான்	முன்ழவத்துச்	ொன்றுகின்்ார்.	கணணதாென்	–	மகள்வி	பி்நதது	
அன்று,	 ைருதகாசி	 –	 ெைைெம்	 உலாவும்	 இ்டமை,	 	 பட்டுக்மகாட்ழ்டயார்	 –	 சின்னப்பயமல	
சின்னப்பயமல…	
பிரிவு – 8 புதுக் கவிலதகளும் ஐக்கூக் கவிலதகளும்
புதுக்கவிழதகளும்	ஐக்கூக்	கவிழதகளும்	–	புதுக்	கவிழதகள்	விளக்கம்,	-	ொ.	காைைாென்	–	
பாற்க்டல்	அமுதத்ழத…,	அப்துல்	ைகுைான்–	ொற்காலியாய	இருநதவன்	…,	மீைா	–	மூட்ழ்ட	
மூட்ழ்டயாய…,	சிற்பி	–	அகன்்	உலகு	ொன்…,	இன்குலாப்	–	பதவியூர்	மபாகும்…,	மு.	மைத்தா	
–	என்னுழ்டய	ெம்பளொளில்…,	அபி	–	பகல்மவளியில்	எஙமகா…,	ஈமைாடு	தமிைன்பன்	–	
நீலச்	மெற்றில்…,	மெொலம்	–	ைணணின்	மவடிப்ழப…,	ழவைமுத்து	–	அவிழ்நத	கூநதழல	
அள்ளிமுடிக்க…,	ஐக்கூக்	கவிழதகள்	–	அப்துல்	ைகுைான்	–	இைமவல்லாம்	…,	அமுதபாைதி	–	
எரியும்	பிணஙகள்,	மித்ைா	–	பசித்த	குைநழதகள்,	அறிவுைதி	–	ைைம்	மவட்டிய…,	கைனியூைன்	
–	அன்புழ்டழை…

சதாகுதி – 3 உ்ை்்ட இைககியம்

பிரிவு – 9 மு. வேரதரொசனொரின் “தமிழுக்கு முதல் இடம்” 
தமிழில்	உழைெழ்ட	வளர்ச்சி	 –	உழைெழ்டயின்	மதாற்்ம்,	 தமிழில்	கட்டுழைகள்,	 தமிழில்	
ைணிப்பிைவாள	ெழ்ட,	தமிழில்	தனித்தமிழ்ெழ்ட,	-	மு.	வைதைாெனார்	உழைெழ்ட,-	மைாழிப்பற்று	
நூல்	அறிமுகம்,	தமிழுக்கு	முதல்	இ்டம்	–	கட்டுழை	உட்மபாருள்	–	தமிழுக்கு	முதல்	இ்டம்	
–	தமிழ்ொட்டுக்	மகாயில்களில்	வ்டமைாழி,	தமிழ்	இழெ	கருொ்டக	இழெயாக	ைாறிப்மபானது,	
தமிழ்	இழெக்கு	முதல்	இ்டம்,	ஆட்சித்	 துழ்யில்	 தமிழுக்கு	முதல்	இ்டம்,	ஆட்சிமைாழி	
எவவழி	பி்துழ்கள்	அவவழி,	இதழியல்	துழ்யில்	 தமிழுக்கு	முதல்	இ்டம்,	ஆஙகிலப்	
பத்திரிழககளும்	அைாவாழெச்	ொமியார்களும்.	
பிரிவு – 10  பொரதிதொசனின் “அல�தி” ்ொடகம்
தமிழில்	உழைெழ்ட	ொ்டக	வளர்ச்சி,	-	தமிழில்	ொ்டகஙகளின்	மதாற்்ம்,	20	ஆம்	நூற்்ாணடில்	
தமிழ்	 ொ்டகஙகளின்	நிழல,	முத்தமிழில்	 ொ்டகத்தமிழ்	விளக்கம்,	 மைௌன	மைாழி	உலகப்	
மபாதுமைாழி.	–	பாைதிதாென்	என்னும்	ொ்டக	ஆசிரியர்	–	புைட்சிக்கவிஞரின்	ொ்டகப்	புைட்சி,	
பிமைஞசு	ொ்டகத்	தாக்கம்,	அழைதியின்	சி்ப்பு	–	அழைதி	ொ்டகக்	கழதச்	சுருக்கம்	–	அழைதி	
–	களம்	ஒன்று,	களம்	–	இைணடு	,	களம்	மூன்று,	களம்	ொன்கு,	களம்	ஐநது,	களம்	ஆறு,	
களம்	ஏழு,	அழைதி	ொ்டகத்	தி்னாயவு.
பிரிவு – 11 மெயகொந்தனின் “்ொன் இருக்கி்றன்” – சிறுகலத
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தமிழ்	 உழைெழ்டயில்	 சிறுகழத	 வளர்ச்சி	 –	 தமிழில்	 கழத	 இலக்கியத்	 மதாற்்ம்,	 தமிழ்ச்	
சிறுகழதகளின்	 மதாற்்மும்	வளர்ச்சியும்,	 சிறுகழத	இலக்கணம்	 –	 தமிழ்ச்	 சிறுகழதகளில்	
மெயகாநதன்	–	மெயகாநதன்	சிறுகுறிப்பு	–	கழத	அைஙகம்	அறிமும்,	ொன்	இருக்கிம்ன்	
கழதச்	 சுருக்கம்	 –	 ொன்	 இருக்கிம்ன்	 சிறுகழத	 –	 வியாதிக்காைன்	 அனுபவஙகள்,	 ொகக்	
கற்றுக்மகாடுத்த	 	 மொணடி,	 வாைக்	 கற்றுக்மகாடுத்த	 வியாதிக்காைன்,	 ொன்	 இருக்கிம்ன்	
அம்ைா,	-	ொன்	இருக்கிம்ன்	–	சிறுகழதத்	தி்னாயவு.	
பிரிவு - 12  வேொ.மச.குழந்லதசொமியின் அறிவியல் தமிழ் ஆக்கம்  இற்லற நிலல
அறிவியல்	தமிழ்	-	இயற்றுதல்	அறிநமதாம்	புழனதல்	இல்ழல	-	தமிழில்	அறிவியல்	இலக்கியம்	
பழ்டப்மபாம்	-	வா.மெ.	குைநழதொமி	-		அறிமுகம்	-	அறிவியல்	தமிழ்	-	எநதத்	துழ்கழளக்	
குறிக்கும்	-	அறிவியல்	தமிழை	உள்ள்டக்கியது	-	மதாற்்ம்	-	கழலச்மொல்லாக்கப்	பணி	-	
விடுதழலக்குமுன்	-	விடுதழலக்குப்பின்	-	பா்டநூல்	நிறுவனத்தின்	பஙகு	-	பதிப்பகஙகளின்	
பஙகு	-	பல்கழலக்கைகஙகளின்	பஙகு	-	இதழ்களின்	பஙகு	-	இலஙழகத்	தமிைரின்	பஙகு	
-	கருத	மவணடியழவ.

சதாகுதி – 4 தமிழ இைககிய வைைாறு

பிரிவு - 13 ச�ய இலக்கியக் கொலம் (கி.பி.700 - கி.பி 1100)
தமிழில்	ெைய	இலக்கியஙகள்	-	ெைண	இலக்கியத்	மதாற்்ம்	-	மபௌத்த	இலக்கியத்	மதாற்்ம்	
-	தமிழில்	மபௌத்த	இலக்கியஙகள்	-	ழவணவ	இலக்கியஙகள்	-	ழெவ	இலக்கியத்	மதாற்்ம்	
-	 தமிழில்	ழெவ	இலக்கியஙகள்	 -	ழவணவ	இலக்கியத்	 மதாற்்ம்	 -	 தமிழில்	ழவணவ	
இலக்கியஙகள்	-	தமிழில்	இசுலாமிய	இலக்கியஙகள்	-	தமிழில்	கிறித்தவ	இலக்கியஙகள்.
பிரிவு - 14  சிற்றிலக்கியக் கொலம் (கி.பி. 700 - கி.பி. 1400)
சிற்றிலக்கியத்	மதாற்்ம்	-	சிற்றிலக்கிய	வழககள்	-	இலக்கண	நூல்கள்	-	உலா	-	கலம்பகம்	
-	பைணி	-	பிள்ழளத்தமிழ்	-	மகாழவ	–	தூது.
பிரிவு - 15   உலரயொசிரியரகள் கொலம் (கி.பி. 1200 கிபி. 1800)
உழைநூல்களின்	 மதாற்்ம்	 -	 பயன்கள்	 -	 உழை	 வழககள்	 -	 ெக்கீைர்	 -	 இளம்பூைணர்	 -	
மபைாசிரியர்	 -	 மெனாவழையர்	 -	 ெச்சினார்க்கினியர்	 -	 கல்லா்டர்	 -	 மதயவச்சிழலயார்	
மபான்ம்ார்	-	அடியார்க்கு	ெல்லார்	-	பரிமைலைகர்	-	பிைபநத	உழையாசிரியர்கள்	-	ென்னூல்	
உழையாசிரியர்கள்	.
பிரிவு - 16 புத்திலக்கியக் கொலம் (கி.பி. 1800 - கிபி 2000) இன்றுவேலர
தமிழில்	 புதினம்	 -	 தமிழில்	சிறுகழத	 -	 தமிழில்	 புதுக்கவிழதகள்	 -	 தமிழில்	உழைெழ்ட	
ொ்டகஙகள்	-	புதினஙகள்	-	சிறுகழதகள்	-	இலக்கியஙகள்	-	ைைபுக்	கவிழத	இலக்கியஙகள்	
-	புதுக்கவிழத	இலக்கியஙகள்	-	தமிழில்	ஐக்கூக்	கவிழதகள்	–	தற்கால	நிழலகள்.

சதாகுதி – 5 சமாழித்திறன்கைள்

பிரிவு - 17 கருத்துப் பரி�ொற்ற ம�ொழித்திறன்
கருத்து	விளக்கக்	கட்டுழைகள்	-	மெயதிக்	கட்டுழைகள்	-	மொற்மபாழிவு	-	குழு	விவாதஙகள்	
-	 ெணபர்களு்டன்	உழையாடும்	தி்ன்	 -	 கணினித்	 தமிழ்	 -	 கட்டுழை	 -	 மபணணியம்	 -	
தழலப்பு	 -	 மதர்நமதடுக்கும்	முழ்	 -	 தகவல்கள்	மெகரிக்கும்	முழ்	 -	 தகவல்	திைட்்டல்	
-	ெழகச்சுழவத்	தி்ன்	-	அழவ	அறிதல்	-	உச்ெரிப்புக்	கவனம்	-	குழு	விவாத	அழைப்பும்	
குறிக்மகாளும்	 -	உழையா்டலில்	 -	 சுயபுைாணம்	தவிர்த்தல்	 -	உ்டன்ப்ட	ழவக்கும்	ொகரிக	
உத்தி	.
பிரிவு - 18  அலுவேலகத் மதொடரபு �டல்கள்
ெட்பு்வு	ை்டல்கள்	-	மவணடுதல்	ை்டல்கள்	-	குழ்	மதரிவிக்கும்	/	புகார்	ை்டல்கள்	-	கருத்து	
ை்டல்கள்	-	விணணப்ப	ை்டல்கள்	-	அலுவலகத்	மதா்டர்பு	ை்டல்கள்	-	விணணப்ப	ை்டலின்	
படிநிழலகள்	-	தன்குறிப்பு	விவைஙகள்	-	விணணப்ப	ை்டலின்	வடிவழைப்பு	-	விணணப்ப	
ை்டல்	எழுதும்	முழ்	-	குறிப்பு	-	வழைவு	-	கடிதம்	-	குறிப்பு	ை்டல்	-	அலுவலக	ஆழண	
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-	மெர்முகக்	கடிதம்.
பிரிவு - 19  எழுத்து - மசொல் பிலழகளும் திருத்தமும்
ஒலி	ையக்கம்	தரும்	எழுத்துக்கள்	-	ை,்	ஒலி	ையக்கம்	-	ெ,	ன,ண	ஒலி	ையக்கம்	-	ல,ள,ை,ஒலி	
ையக்கம்	 -	 மொல்	 முதலில்	 வரும்	 எழுத்து	 ைைபுகள்	 -	 மொல்	 இழ்டயில்	 வரும்	 எழுத்து	
ைைபுகள்	-	மொற்களின்	ெநதிப்பு	ைைபுகள்	-	மவற்றுழைப்	புணர்ச்சியும்	அல்வழிப்	புணர்ச்சியும்	
-	உயிர்முன்	உயிர்	புணர்தல்	-	குற்றியலுகைப்	புணர்ச்சி	-	வல்லின	ஒற்று	மிகும்	இ்டஙகளும்	
மிகா	இ்டஙகளும்.
பிரிவு - 20 இலக்கிய அறிவு வினொ விலட(்பொட்டித் ்தரவுகளுக்கொனது)
பா்டப்பகுதி	மதா்டர்பானழவ	-	மபாதுவான	தமிழ்	இலக்கியம்	மதா்டர்பானழவ	–	மபாட்டித்	
மதர்வுகளுக்கான	வினா	விழ்டகள்.	

பார்வ நூலகைள்

1.	 மு.	வைதைாென்,	தமிழ்	இலக்கிய	வைலாறு,	ொகித்ய	அக்காமதமி,	புதும்டல்லி.

2.	 ைது.	ெ.	விைலானநதன்,	தமிழ்	இலக்கிய	வைலாறு,	மீனாட்சி	புத்தக	நிழலயம்,	ைதுழை.	

3.	 தமிைணணல்,	புதிய	மொக்கில்	தமிழ்	இலக்கிய	வைலாறு,	மீனாட்சி	புத்தக	நிழலயம்,	
ைதுழை.	

4.	 தமிைணணல்,	இனிய	தமிழ்மைாழியின்	இயல்புகள்	-1,2,3	பகுதிகள்,	மீனாட்சி	புத்தக	
நிழலயம்,	ைதுழை.

5.	 முத்து	–	கணணப்பன்,தி..	தமிழில்	தவறுகழளத்	தவிர்ப்மபாம்,	பாரிநிழலயம்,	184,	
பிைாட்மவ,	மென்ழன.

6.	 கீ.	இைாைலிஙகனார்,	தமிழில்	எழுதுமவாம்,	கைக	மவளியீடு,	மென்ழன.

7.	 மெ.	முத்துவீைாொமி	ொயுடு,	ஆவணஙகளும்	பதிவுமுழ்களும்,	கைக	மவளியீடு,	
மென்ழன.

8.	 ்டாக்்டர்	சு.	பாலசுப்பிைைணியன்,	தகவல்	மதா்டர்புக்	கல்வி,	ைாநிலப்	பள்ளிொைாக்	கல்விக்	
கருவூலம்,	மென்ழன.

9.	 எஸ்.	கழலவாணி,	இதழியல்	உத்திகள்,	பைாெக்தி	மவளியீடு,	குற்்ாலம்.	

10.	்டாக்்டர்	அ.	ொநதா,	்டாக்்டர்	வீ.	மைாகன்,	ைக்கள்	ஊ்டகத்	மதா்டர்பியல்	புதிய	
பரிைாணஙகள்,	மீடியா	பப்ளிமகஷன்ஸ்,	ைதுழை.

11.	பி.எஸ்.	ஆச்ொர்யா,	உயர்வுதரும்	உழையா்டல்கழல,	ெர்ைதா	பதிப்பகம்,	மென்ழன.	

12.	மு.	முத்துக்காளத்தி,	மபசுவது	எப்படி,	கணணம்ைாள்	பதிப்பகம்,	பாரி	நிழலயம்,	
மென்ழன.	

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. www.tamilvu.org
2. www.tamildigitallibrary.in
3. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library
4. https://www.tamilelibrary.org
5. www.projectmadurai.org
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தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : Foundation in English-I (Literature & Grammar)

பொடக் குறியீடு (Course Code) : BFEGN-11
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6

Course Objectives: 
1.  To make the learners aware of the history of England

2.  To cultivate the creativity among the learners 

3.  To improve the reading skills of the learners

4.  To enhance the vocabulary of the learners 

5.  To make the learners read and write in English

Course Learning Outcomes:

1. On successful completion of the Course, the learners will be able to: 

2. describe the history of England

3. critically analyse the literary texts 

4. use the words correctly

5. write in flawless English
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Block - 1 Brief History of England
Tudor England- Stuart England -Restoration England -Revolutions -Eighteenth Century-19th 
Century Education20th Century.

Block - 2 Literary Texts
R.K. Narayan- an Astrologer’s Day and Sarojini Naidu - Bangle Sellers.

Block - 3 Reading Comprehension
Definition of Comprehension- Types of Comprehension- Reading Materials-Vocabulary- Criti-
cal Reading- Effective Reading- Exercises.

Block - 4 Functional Grammars and Vocabular
Parts of Speech- Tenses-Articles -Prepositions and Linkers –Punctuation-Common Mistakes -Po-
lite Expression-Affixes Block 5 Language Skills.

Block- 5 Language Skill 
Reading Skills: SQ3R Technique -Writing Skills -Dictionary Use.

References:

1. Narayan R.K. Short Story Collections. 

2. Sarojini Naidu. Bangle Sellers 

3. Sinha C.A. Reading Comprehension. Prabhat Prakashan. 

4. Xavier A.G. An Introduction to the Social History of England. Viswanathan S. Printers, 
Chennai. 2009. 

Web Resources:

1. https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106124/L01.html 

2. https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106138/L46.html 

3. https://www.coursera.org/lecture/multimodal-literacies/9-2-learning-to-readread-
ing-for-meaning-HdG3O

4. https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1.	 தமிழிலுள்ள	இக்கால	இலக்கியம்	குறித்த	ஒரு	மபாது	அறிமுகத்ழத	அளித்தல்.

2.	 தமிழ்	 மைாழியிலுள்ள	 இக்கால	 இலக்கிய	 வழககளான	 கவிழத,	 உழைெழ்ட,	 ொ்டகம்,	
சிறுகழத,	ொவல்	ஆகியவற்ழ்	எடுத்துழைத்தல்.

3.	 பாைதியார்,	 பாைதிதாென்,	 மு.வ.,	 திரு.வி.க.,	 புதுழைப்பித்தன்,	 அகிலன்	 ஆகிமயாரின்	
பழ்டப்புகழள	விவரித்தல்.

4.	 ெைகால	இலக்கியப்	மபாக்குகழளக்	குறித்து	விவரித்தல்.	

5.	 புதிதாக	இலக்கியம்	பழ்டத்திடும்	முழனப்பிழன	அளித்தல்.	

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1.	 தமிழிலுள்ள	இக்கால	இலக்கியம்	குறித்து	மபாது	அறிமுகத்ழதப்	மபறுவீர்கள்.	

2.	 தமிழ்	மைாழியிலுள்ள	இக்கால	இலக்கிய	வழககளான	கவிழத,	உழைெழ்ட,	ொ்டகம்,		
சிறுகழத,	புதினம்	ஆகியவற்றின்	இயல்புகழள	எடுத்துழைப்பீர்கள்.	

3.	 இலக்கியப்	பழ்டப்பாக்க	மெறிகழளயும்,	வழையழ்கழளயும்	எடுத்துழைப்பீர்கள்.

4.	 பாைதியார்,	பாைதிதாென்,	மு.வ.,	திரு.வி.க.,	புதுழைப்பித்தன்,	அகிலன்,	மெயகாநதன்,	
ைாெம்கிருஷணன்	ஆகிய	முன்மனாடி	பழ்டப்பாளர்களின்	பழ்டப்புகழளப்	
புரிநதுமகாள்வமதாடு	ெவீனப்	பழ்டப்பாளிகழளப்	பற்றியும்	எடுத்துழைப்பீர்கள்.	

5.	 தமிழ்	இலக்கியத்தின்	சி்ப்புகழள	அறிமுகம்	மெயவீர்கள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : இக்கொல இலக்கியம்

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMN -11
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6
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சதாகுதி – 1 கைவி்த

பிரிவு -1  கவிலத இலக்கியம்  அறிமுகம் 
விடுதழலக்கு	முன்பும்	பின்பும்	தமிழ்க்கவிழதகள்	–	ெமூக	ைறுைலர்ச்சியில்	தமிழ்க்	கவிழதகள்.

பிரிவு – 2 “மவேற்றி“  - �கொகவி பொரதியொர 

பாைதியாரின்	 வாழ்க்ழக	 வைலாறு	 –	 இளழைக்காலம்	 –	 மென்ழன	 வாழ்க்ழக	 –	 புதுச்மெரி	
வாழ்க்ழக	–	கழ்டயம்	வாழ்க்ழக	–	இறுதி	ொட்கள்.	ைகாகவி	பாைதியாரின்	பழ்டப்புகள்	–	
மதெபக்திப்	பா்டல்கள்	–	மதயவபக்திப்	பா்டல்கள்	–	பி்	பழ்டப்புகள்	–	மவற்றி	கவிழதயின்	
உள்ள்டக்கம்.
புதிய	உலகு	மெயமவாம்	-	புைட்சிக்	கவிஞர்	பாைதிதாென்	
பாமவநதர்	 வாழ்வும்	 பழ்டப்புகளும்	 -	 	 பணியும்	 பஙகும்	 –	 பழ்டப்புகள்	 –	 பாமவநதர்	
கவிழதகளின்	மபாதுவியல்புகள்	–	உள்ள்டக்கம்	–	தமிழ்த்மதசியம்	–	மபாதுழை	ொட்்டம்	–	
புதிய	உலகு		மெயமவாம்	–	குறிக்மகாள்.	
மபணணின்	உரிழைகள்	-	கவிைணி	மதசிக	விொயகம்	
கவிைணி	வாழ்வும்	பழ்டப்பும்	 –	 கவிழதகளின்	மபாதுவியல்புகள்	 –	மபண	விடுதழல	 –	
மபண	உரிழைகள்.	
ப.	ஜீவானநதம்	–	மகாடிக்கால்பூதம்		-	வாழ்வும்	பழ்டப்பும்	–	கவிழதகளின்	மபாதுவியல்புகள்	
–	மபாதுழை	மொக்கம்	–	பழ்டப்பின்	உள்ள்டக்கம்.	

பிரிவு – 3 கல்யொணஜி – அந்நிய�ற்ற்தி	-		கலாப்பிரியா	–	சிமனகிதனின்	தாழ்வான	வீடு	
-	இைா.	மீனாட்சி	–	மெற்றுப்	மபாலிருக்கி்து.	-		பைனிபாைதி	–	நீள்	மகாட்்டச்	ொழலயில்		-	
ைாலதி	ழைத்ரி	–	ைைணக்மகாழ்ட.	

பிரிவு – 4 நிற்பது்வே ்டப்பது்வே பறப்பது்வே

(சுற்றுச்சூைல்	குறித்த	கவிழதகள்	–	ழவழகச்மெல்வி	(மதாகுப்பாசிரியர்.)
	 சுற்றுப்பு்ச்	 சூைல்	 –	 சுற்றுப்பு்ச்	 சூைலும்	 தமிழிலக்கியமும்	 –	 சுற்றுப்பு்ச்	 சூைல்	
பாதிப்பிற்கான	 காைணஙகள்	 –	 நிலம்	 ைாசுப்டல்	 –	 இ்ால்	 பணழணகளால்	 பாதிப்பு	 –	
பூச்சிமகால்லி	ைருநது	–	காற்று	ைாசுப்டல்.		கவிஞர்கள்	சுட்டும்	சுற்றுச்சூைல்	பாதிப்புகளும்		
விழளவுகளும்	–	சுற்றுப்பு்ச்	சூைலும்	அறிவியலும்	–	கவிஞர்கள்	சுட்டும்	சுற்றுபு்ச்சூைல்	
பாதிப்புகள்	–	நீர்	ைாசுப்டல்	–	நிலம்		ைாசுப்டல்	–	காற்று	ைாசுப்டல்	–	ஒலிகளால்	பாதிப்பு.	

சதாகுதி -2 உ்ை்்ட – ்லவாழவு, முருகைன் அலைது அழகு

பிரிவு – 5 ்ல்வேொழ்வு – கருத்துச் சுருக்கம்

ெல்வாழ்வு	–	கருத்துச்	சுருக்கம்	–	வழிபாடு	–	ெம்பிக்ழக	–	உ்டம்ழபப்	மபாற்்ல்	–	எளிழை	
ஓர்	அ்ம்	–	உரிழையும்	க்டழையும்	–	ைனவலிழை	மவணடும்	–	பணபாடு	–	மபாதுழை	
அ்ம்	–	நீநதுக	–	புலன்டக்கம்.	

பிரிவு – 6  மு. வேரதரொசனொர – உலர்லட இயல்புகள்

மு.வ.வின்	ஆளுழை	–	மு.வ.வின்	உழைெழ்ட	இயல்புகள்	–	மைற்மகாள்கள்	–	மகள்வி	பதில்	
தன்ழை	–உழைெழ்ட	பாணி	அழைவதற்கான	காைணஙகள்.

பிரிவு – 7 முருகன் அல்லது அழகு 

திரு.வி.கவும்	இயற்ழக	அைகும்	முருகனும்	–	முருகன்	-	மபாருளும்	மபாதுழையும்	–	அைகின்	
இயலும்	 கூறும்	 –	 முருகன்	 மதான்ழை	 –	 இயற்ழகவழி	 அைழகக்	 காணல்	 –	 பா்டலும்	
காவியமும்	இழெயும்	பி்வும்	–	முருகழனக்	காண	முழனப்ழப	யறுத்தல்	–	அருணகிரியாரும்	
மபண	உலகமும்	–	உறுதியும்	மொன்பும்	–	மபாது	மெறியும்	தமிழும்	–	பின்ழனத்	திரிபுகள்	
–	இயற்ழகயும்	முருகனும்	–	மவணடுமகாள்.	



19     |    B.A. - Functional Tamil    |     Programme Project Report & Detailed Syllabus

பிரிவு – 8 திரு. வி. க. வின் தமிழ்்லட

ெழ்டைாற்்ஙகள்	–	எளிய	மதா்டர்கள்	–	மொல்	அடுக்குகள்	–	வியஙமகாள்	விழன	முற்றுகள்	–	
வியப்புத்	மதா்டர்கள்	–	மதா்டரின்	ைைபுச்	மொற்கள்	–	வினாவிழ்டத்	தன்ழை	–	உளப்பாட்டுத்	
தன்ழை	 –	 மைற்மகாள்கள்	 –	 மபச்சுமுழ்	 –	 மொல்லாக்கம்	 –	வருணழன	 –	அணிகள்	 –	
ைாற்ம்ற்றிச்	மொல்லுதல்.		

சதாகுதி – 3 ்ாடகைம் – கைவிசெககைைவரத்தி

பிரிவு – 9  தமிழ் ்ொடகமும் கு. அழகிரிசொமியும்

ொ்டகம்	–	ஓர்	அறிமுகம்	–	இழ்டக்கால	ொ்டகஙகள்	–	பத்மதான்பதாம்	நூற்்ாணடு	ொ்டகஙகள்	
–	இருபதாம்	நூற்்ாணடில்	ொ்டகஙகள்	–	கு.	அைகிரிொமியின்	இலக்கிய	ஆளுழை.

பிரிவு – 10  கவிச்சக்கரவேரத்தி – ்ொடகக் கலத

கவிச்ெக்கைவர்த்தி	–	கவிச்ெக்கைவர்த்தி	ொ்டகக்	கழத	–	கம்பரும்	ஒட்்டக்கூத்தரும்	–	கம்பரும்	
குமலாத்துஙகனும்	–	இைாைாயண	அைஙமகற்்ம்	–	அம்பிகாவதி	–	அைைாவதியின்	காதல்	–	
கம்பரின்	இறுதிக்காலம்.	

பிரிவு – 11 கவிச்சக்கரவேரத்தி – ்ொடகக் கூறுகள்

கழதத்திட்்டம்	–	உழையா்டல்	–	உழையா்டலில்	தனிமைாழி	–	பின்புலம்	–	ொ்டக	அழைப்பு	
–	மதா்டக்கம்	-		வளர்ச்சி	–	உச்ெநிழல	–	வீழ்ச்சி	–	முடிவு.	

பிரிவு – 12 கவிச்சக்கரவேரத்தி – ்ொடக �ொந்தரகள்

கம்பர்	 –	 ஒட்்டக்கூத்தர்	 –	 குணவீை	 பணடிதர்	 –	 குமலாத்துஙகன்	 –	 பல்லவைாயன்	 –	
புவனமுழுதுழ்டயாள்	–	ெழ்டயப்ப	வள்ளல்	–	ைமகஸ்வரி	–	இழணைாைார்பன்	–	மெதிபன்	
–	அம்பிகாபதி	–	அைைாவதி	–	பி்	ைாநதர்கள்.	

சதாகுதி – 4 புது்மப்பித்தன் சிறுகை்தகைள்

பிரிவு – 13 புதுல�ப்பித்தன் வேொழ்வும் பலடப்புகளும் 

புதுழைப்பித்தன்	வாழ்க்ழக	–	புதுழைப்பித்தன்	பழ்டப்புகள்	–	புதுழைப்பித்தன்	பழ்டப்புகளின்	
மபாது	–	சி்ப்பு	இயல்புகள்.

பிரிவு – 14  புதுல�ப்பித்தன் சிறுகலதகள் சுருக்கம் 

ொப	விமைாெனம்	–	பால்	வணணம்	பிள்ழள	–	கயிற்்ைவு	–	ஞானக்குழக	–	உபமதெம்	–	
அன்றிைவு	–	வா்டாைல்லிழக	–	கருச்சிழதவு	–	ஒருொள்	கழிநதது	–	மபான்னகைம்	–	நிழனவுப்	
பாழத	–	நியாயம்	–	சிற்பியின்	ெைகம்	–	காஞெழன	–	க்டவுளும்	கநதொமிப்	பிள்ழளயும்	–	
ொமியாரும்	குைநழதயும்	சீழையும்.	

பிரிவு – 15  புதுல�ப்பித்தன் கலதக்கருக்கள்

ொப	விமைாெனம்	–	பால்	வணணம்	பிள்ழள	–	கயிற்்ைவு	–	ஞானக்குழக	–	உபமதெம்	–	
அன்றிைவு	–	வா்டாைல்லிழக	–	கருச்சிழதவு	–	ஒருொள்	கழிநதது	–	மபான்னகைம்	–	நிழனவுப்	
பாழத	–	நியாயம்	–	சிற்பியின்	ெைகம்	–	காஞெழன	–	க்டவுளும்	கநதொமிப்	பிள்ழளயும்	–	
ொமியாரும்	குைநழதயும்	சீழையும்.	

பிரிவு – 16 புதுல�ப்பித்தனின் பலடப்புலகம் 

புதுழைப்பித்தனின்	பழ்டப்புலகம்	–	புதுழைப்பித்தனின்	சி்ப்பு	–	குற்்ச்ொட்டும்	விளக்கமும்	
–	ெமூக	விைர்ெனம்	–	ைனித	முைண.

சதாகுதி – 5  புதினம் – குமாைொமியின்  பகைலசபாழுது – பிைபஞென்

பிரிவு – 17  தமிழில் புதினஙகள்

மதா்டக்ககாலப்	 புதினஙகள்	 –	 ெமூகப்	 புதினஙகள்	 –	 ெரித்திைப்	 புதினஙகள்	 - துப்பறியும் 
புதினஙகள்	 –	 மைாழிமபயர்ப்புப்	 புதினஙகள்	 –	 தழுவல்	 புதினஙகள்	 –	 மைாழிமபயர்ப்புப்	
புதினஙகள்	–	அணழைகாலப்	புதினஙகள்	–	பிைபஞெனின்	பழ்டப்புலகம்.
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பிரிவு – 18 “கு�ொரசொமியின் பகல்மபொழுது” -  புதினத்தின் கலதயும் கருவும்

குைாைாொமியின்	பகல்மபாழுது	புதினத்தின்	கழதயும்	கருவும்	–	கழதச்	சுருக்கம்	–	கழதக்	
கரு	–	விளக்கஙகள்	–	குைாைாொமியின்	பகல்மபாழுது	புதினத்தின்	கழதக்கரு.

பிரிவு – 19 பொத்திரஙகள் 

பாத்திைப்பழ்டப்புக்	குறித்த	அறிஞர்	கருத்துகள்	–	பாத்திைப்	பழ்டப்பின்	வழக	–	முழுநிழலப்	
பாத்திைத்தின்	உருவாக்கம்	 –	பாத்திைப்பழ்டப்பின்	உட்கூறுகள்	–	குைாைொமி	பகல்மபாழுது	
புதினத்தின்	பாத்திைஙகள்.	

 பிரிவு – 20 கலதப்பின்னலும்  பிற  கூறுகளும்

குைாைொமி	 பகல்மபாழுது	 புதினத்தின்	 கழதப்பின்னல்	 –	 கழதப்பின்னலின்	 வழககள்	
–	 குைாைொமி	 பகல்	 மபாழுது	 புதினத்தில்	 கழதப்பின்னல்கள்	 –	 புதினத்தின்	 கூறுகள்	 –	
மைாழிெழ்ட	–	பிைபஞெனின்	மைாழிெழ்ட	–	உத்திகள்	–	பழ்டப்பு	நுட்பஙகள்	–	புதினம்	
காட்டும்	ெமுதாயம்.
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6. கணணதாெனின் பழ்டப்புத்தி்ன்,	ஆ.	மெகநொதன்.

7. கணணதாென் இதழ் கவிழதகள்,	இைாை.	கணணப்பன்(மதா.ஆ.),	மென்ழன.

8. நிற்பதுமவ ெ்டப்பதுமவ ப்ப்பதுமவ...	(சுற்றுச் சூைல் கவிழதகள்)	
ழவழகச்மெல்வி	(மதா.ஆ.),		அரும்பு பதிப்பகம்,	மென்ழன.	(பா்டநூல்).

9. இருபதாம் நூற்்ாணடில் தமிழ் உழைெழ்ட வளர்ச்சி,	பாரி நிழலயம்,	மென்ழன.

10. தமிழில் உழைெழ்ட வளர்ச்சி,	வானைாைழல,	மென்ழன.

11. தமிழ்த்மதன்்ல் அல்லது தழலழைப் மபாழிவு,	திரு.	வி.	கல்யாணசுநதைனார்,		
பாரிநிழலயம்,	மென்ழன.

12. ொ்டகமைழ்ட நிழனவுகள்,	பம்ைல் ெம்பநத முதலியார்,	உலகத் தமிைாைாயச்சி 
நிறுவனம்,	மென்ழன.

13. தமிழ் ொ்டகத்தின் மதாற்்மும் வளர்ச்சியும்,	ஆறு.	அைகப்பன்,	அணணாைழலப் 
பல்கழலக்கைகம்,	அணணாைழல ெகர்,	சிதம்பைம்.

14. ொ்டகக் கழல,	மு.	இைாைசுவாமி,	தமிழ்ப் பல்கழலக்கைகம்,	தஞொவூர்.

15. தமிழில் ெவீன ொ்டகம்,	ெ.	சு.	இைாைர் இளஙமகா,		உலகத் தமிைாைாயச்சி 
நிறுவனம்,	மென்ழன.
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16. ொ்டகஙகள் விவாதஙகள்,	அ.	இைாைொமி,	ஒப்பழன மவளியீடு,	பாணடிச்மெரி.

17. தற்காலத் தமிழ் ொ்டகஙகள்,	மைஙகைாென்,	காவயா மவளியீடு,		மபஙகளுர்,	
1998.

18. இருபதாம் நூற்்ாணடுத் தமிழ் ொ்டகஙகள்,	முழனவர் மு.	இைாைசுவாமி,	
முழனவர் கு.	முருமகென்,	முழனவர்  மப.	மகாவிநதொமி	(பதிப்பாசிரியர்கள்),	
உலகத் தமிைாைாயச்சி நிறுவனம்,	மென்ழன.

19. ொ்டகம்	-	மெற்று,	இன்று,	ொழள,		மு.	இைாைசுவாமி,	ைதுழை.

20. அைஙகவியல்,	முழனவர் ெக்திமபருைாள்,	மவ.	ெமைாொ,	காவயா மவளியீடு,	
மபஙகளுர்.

21. புதுழைப்பித்தன் சிறுகழதகள்,	மீ.ப.மொைசுநதைம்	(மதாகுப்பாசிரியர்),	மெஷனல் 
புக்டிைஸ்ட் இநதியா,	புதுதில்லி.

22. புதுழைப்பித்தன் இலக்கியத் த்டம்,	ப.	கிருட்டிணொமி,			காவயா,	மென்ழன.

23. தமிழில் சிறுகழத பி்க்கி்து,	சி.சு.	மெல்லப்பா,	பீக்காக் பப்ளிமகஷன்ஸ்,	
மென்ழன.

24. தமிழில்  ொவல் இலக்கியம்,	க.	ழகலாெபதி,	குைைன் பதிப்பகம்,	மென்ழன.

25. ொவலும் வாசிப்பும்,	ஆ.	இைா.	மவஙக்டாெலபதி,	காலச்சுவடு பதிப்பகம்,	
ொகர்மகாயில்.

26. ொவலும் வாழ்க்ழகயும்,	கா.	சிவத்தம்பி,	தமிழ்ப் புத்தகாலயம்,	மென்ழன.

27. இக்கால இலக்கியம்;	-	பா்டநூல்,	தமிழ்ொடு தி்நதநிழலப் பல்கழலக்கைகம்.

28. இலக்கிய ைைபு	-	மு.	வைதைாெனார்.	

29. இருபதாம் நூற்்ாணடு தமிழ் இலக்கியம்,	புதிய உழைெழ்ட	-	ைா.	இைாைலிஙகம்.

30. சிறுகழதயின் மதாற்்மும் வளர்ச்சியும்	-	கா.சிவத்தம்பி.

31. புதுக்கவிழதயின் மதாற்்மும் வளர்ச்சியும்	–வல்லிக்கணணன்.

32. புதுக்கவிழதயின் ஒரு புதுப் பார்ழவ	–	பாலா.

33. தமிழ்ொவல் நூ்ாணடு வைலாறும்,	வளர்ச்சியும்,	மப.மகா.	சுநதைைாென்(சிட்டி),	
மொ.	சிவபாதசுநதைம்,	பாரிநிழலயம்,	மென்ழன.	2016

34. தமிழ் ொ்டக வளர்ச்சி	-	இைா.	குைைமவலன்.

35. கல்யாணஜி கவிழதகள்,	வ.உ.சி.	நூலகம்,	2018.

36. கலாப்பிரியா கவிழதகள்,	ெநதியா பதிப்பகம்,	மென்ழன.

37. மீனாட்சி கவிழதகள்,	காவயா பதிப்பகம்,	மென்ழன,	2010.

38. ைாலதி ழைத்திரி கவிழதகள்,	காவயா பதிப்பகம்,	மென்ழன	-2012

39. குைாைாொமியின் பகல் மபாழுது,		பிைபஞொன்,	கவிதா பப்ளிமகஷன்ஸ்,	1993

40. Drama in Ancient Tamil Society. Ka. Sivathamby, New Century Book House Pvt. Ltd., 
Chennai.
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இககைாை இைககியஙகைள் சதாடரபான இ்ையத் தளஙகைள்:

1. http://www.sirukathaigal.com/

2. https://www.vikatan.com/collection/tamil-stories

3. https://solvanam.com/category

4. https://eluthu.com/

5. https://www.valaitamil.com/literature_short-story

6. https://www.pdftamil.com/2020/03/irul-varum-neram-novel-pdf-free-download.html

7. https://tamil.pratilipi.com/story/

8. http://thamizhnaavalkal.blogspot.com/

9. http://kavithaikuviyal.blogspot.com/

10. https://kavithai.com/

11. http://tamilnanbargal.com/tamil-kavithaigal 
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. இலக்கணம் என்்ால் என்ன? என்பது பற்றி அறிமுக நிழலயில் விளக்கியுழைத்தல்.

2. தமிழ் மைாழியின் அடிப்பழ்ட இலக்கணைான எழுத்து இலக்கணத்ழத ென்னூலின் 
வழி	விளக்குதல்.

3.  தமிழ் மைாழியின் அடிப்பழ்ட இலக்கணைான மொல்லிலக்கணத்ழத ென்னூல் வழி 
விளக்குதல்.

4. தமிழ் இலக்கண ைைபு பற்றி எடுத்துழைத்தல்.

5. தமிழ் மைாழியில் பிழைய்ப் மபெவும்,	எழுதவும் தி்ன் மபறும் வழகயில் 
விவரித்தல்.

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1. இலக்கணம் என்்ால் என்ன? என்பது பற்றிய மபாது அறிமுகத்ழதப் மபறுவீர்கள்.

2. ென்னூலின் வழி	எழுத்திலக்கணத்ழத விளக்கியுழைப்பீர்கள்.

3. ென்னூலின் வழி	மொல்லிலக்கணத்ழத விளக்கியுழைப்பீர்கள்.

4. தமிழ் இலக்கண ைைபு பற்றி எடுத்துழைப்பீர்கள்.

5. தமிழ் மைாழியில் பிழைய்ப் மபெவும்,	எழுதவும் தி்ன் மபறுவீர்கள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : இலக்கணம் – 1   ்ன்னூல் : எழுத்து, மசொல்

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMN -12
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 8
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சதாகுதி - 1  எழுத்ததிகைாைம் : பாயிைவியல, எழுத்தியல, பதவியல

பிரிவு - 1  பொயிரம்

நூலின்	வைலாறு	/	இலக்கணம்	-	ஆசிரியர்	வைலாறு	/	இலக்கணம்	-	பா்டம்	கற்பித்தலின்	
வைலாறு	-		இலக்கணம்	-		ைாணாக்கனது	வைலாறு	/	இலக்கணம்	-	பா்டம்	மகட்்டலின்	
வைலாறு	/	பா்டம்	கற்கும்	முழ்	-	சி்ப்புப்பாயிைம்	-	எழுதுதற்கு	உரிமயார்	-	பி்ர்	எழுதக்	
காைணம்	-	பாயிைம்	இன்றியழையாதது	 -	ென்னூல்	சி்ப்புப்பாயிைம்	 -	சி்ப்புப்பாயிைத்தின்	
இலக்கணம்	மபாருநதியுள்ளழை.

பிரிவு -2 எழுத்து

முதமலழுத்து	வழக,விரி	-	ொர்மபழுத்தின்	வழக	-	ொர்மபழுத்துக்களின்	விரி	-	மபயர்	-	
வழக	-	எழுத்துக்களின்	மபயர்	-	முழ்-	பி்ப்பு	-	உருவம்	-	ைாத்திழை	-	முதல்	நிழல	-	
ஈற்று	நிழல	-	இழ்டநிழல	மையம்ையக்கம்	-	மவற்றுநிழல		மையம்ையக்கம்	-	உ்டனிழல	
மையம்ையக்கம்	-	மபாலி	-	எழுத்துக்களுக்குப்	பு்னழ்ட.

பிரிவு - 3 பதம் வேலக, உறுப்புகள்

ஓமைழுத்மதாரு	மைாழிகள்	-	மதா்டமைழுத்து	மைாழிகள்	-	பகாப்பதம்	–	பகுபதம்.

பிரிவு - 4 வேடம�ொழியொக்கம்

வ்டமைாழி	எழுத்து	தமிழில்	விகாைப்படுதல்	-	வ்டமைாழி	விகாைம்	-	சி்ப்மபழுத்துக்கள்	-	
மபாது	எழுத்துக்கள்	-	தற்ெைம்	–	தற்பவம்.

சதாகுதி -2  உயிரீற்றுப் புைரியல

பிரிவு - 5 புணரச்சி வேலக

மபாருட்புணர்ச்சி	 –	 மவற்றுழைப்புணர்ச்சி	 -	 அல்வழிப்புணர்ச்சி	 -	 இயல்புப்	 புணர்ச்சி	 -	
விகாைப்		புணர்ச்சி	-	மெயயுள்	விகாைம்.	

பிரிவு - 6 மபொதுப்புணரச்சி

வினா,விளிப்மபயர்	முன்	வல்லினம்-	முன்னிழல	விழன,	ஏவல்	விழன	முன்	வல்லினம்	-	
உயிர்	முன்	உயிர்	புணர்தல்	-	வினாச்சுட்டின்	முன்	ொற்கணமும்	புணர்தல்	-	குற்றுகைத்தின்		
முன்னும்,	சில	முற்றுகைத்தின்	முன்னும்	உயிரும்	“ய”	கைமும்	புணர்தல்	-	உயிரீற்றின்	முன்		
வல்லினம்	புணர்தல்.

பிரிவு - 7 உயிரீற்றுப் புணரச்சி

அகை	ஈற்றுச்மொற்கள்	புணர்தல்		-		சி்ப்புவிதி		-		ஆகாை	ஈற்றுச்	மொற்கள்	புணர்தல்	-	
இகை	ஈற்றுச்மொற்கள்	புணர்தல்	-		ஈகாை	ஈற்றுச்	மொற்கள்	புணர்தல்	-	உகை	ஈற்றுச்	மொற்கள்		
புணர்தல்	-	ஊகாை	ஈற்றுச்	மொற்கள்	புணர்தல்	-	ஏகாை	ஈற்றுச்		மொற்கள்	புணர்தல்-	ஐகாை	
ஈற்றுச்மொற்கள்	புணர்தல்	-		ஒகாை	ஈற்றுச்	மொல்	புணர்தல்	–	சி்ப்புவிதி.

பிரிவு  - 8  எணணுப்மபயரப் புணரச்சி

எணணுப்மபயர்கள்	–	மபாதுப்புணர்ச்சி	-	ஒன்று,	இைணடு	-	எனும்	எணணுப்மபயர்	புணர்தல்	
-	சி்ப்பு	விதி	-	ொன்கு	-	எனும்	எணணுப்மபயர்	புணர்தல்	-	சி்ப்பு	விதி	-	ஐநது	-	எட்டு	
-	ஒன்பது	எனும்	எணணுப்மபயர்	முன்	பத்து,	நூறு	எனும்	எணணுப்மபயர்கள்	புணர்தல்	-	
சி்ப்பு	விதி	-	ஒன்று	முதல்	எட்டு	-	எனும்	எணகளின்	முன்,	பத்து	எனும்	எணணுப்மபயர்	
புணர்தல்	-	சி்ப்பு	விதி		-	ஒருபஃது	முதலியன	புணர்தல்	-	சி்ப்பு	விதி	-	பத்து,	ஒன்பது	
என்பவற்றின்	முன்	பி்	எணகள்	புணர்தல்	சி்ப்பு	விதி	-	பத்து	முன்	இைணடு	புணர்தல்	-	
சி்ப்பு	விதி	-	ஒன்று	முதலியன	தன்	முன்தான்	புணர்தல்	-	சி்ப்பு	விதி.
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சதாகுதி - 3   சமய்யீற்றுப் புைரியலும் உருபு புைரியலும்

பிரிவு - 9  ம�ய்யீற்றுப் புணரச்சி

ய	 கைம்	 ஒழிநத	 மையகளின்	முன்	ய	 கைம்	 புணர்தல்	 -	முதனிழலத்	 மதாழிற்மபயர்க்கும்	
ஏவற்கும்	சி்ப்பு	விதி	 -	ணகை,	னகை	 -	 ஈறுகள்	புணர்தல்	 -யகை	 ,	 ைகை	 ,	 ைகை	ஈறுகள்	
புணர்தல்	-	வ	கை	ஈற்றுச்மொற்கள்	புணர்தல்	-	வருமைாழித்	திரிபுகள்	-	புணரியல்களுக்குப்	
பு்னழ்ட.

பிரிவு - 10 வேடமசொற் புணரச்சி 

தீர்க்க	ெநதி	-	குண	ெநதி	-	விருத்தி	ெநதி.

பிரிவு -11 உருபுப்  புணரச்சியும் சொரிலயப் புணரச்சியும்

மபாருட்	புணர்ச்சி	முடிழப	உருபு	புணர்ச்சிக்கும்	ஏற்றுதல்	-	இைண்டாம்	மவற்றுழைப்	புணர்ச்சி	
-	மூன்்ாம்	மவற்றுழைப்	புணர்ச்சி	(பு்னழ்ட)-	ொரிழய	வரும்	முழ்ழை	-	மபாதுச்ொரிழய-	
அத்துச்	ொரிழயயின்	முதல்	மகடுதல்	-		பு்னழ்ட.	

பிரிவு - 12 சில மபயரகளின் புணரச்சி ம்றிகள்

எல்லாம்		எனும்	மபயர்	புணர்தல்	-	எல்லாரும்	-	எல்லீரும்	-	எனும்	மபயர்கள்	புணர்தல்	-	
தான்	முதலிய	மபயர்கள்	புணர்தல்	-	ஆ,	ைா,	மகா	-	எனும்	மபயர்கள்	புணர்தல்	-	ஒருபது	
முதலிய	மபயர்கள்	புணர்தல்	 -	வ	கை	மையயீற்றுச்	சுட்டுப்மபயர்கள்	புணர்தல்	 -	அஃது	
முதலிய	சுட்டுப்மபயர்கள்	புணர்தல்	-	எழுத்ததிகாைத்திற்குப்	பு்னழ்ட.

சதாகுதி  - 4 சபயரியலும் வி்னயியலும்

பிரிவு - 13 மசொல்லியல்

மொல்-	வழக	-	இருதிழண	-	ஐம்பால்	-	மூவழகயி்டம்	-	வைக்கு	-	மெயயுள்	-	இயற்மொல்	
-	திரிமொல்	-	திழெச்மொல்	-	வ்டமொல்.

பிரிவு - 14 மபயரியல்

மபயர்ச்மொல்	 இலக்கணம்	 -	 அஃறிழணப்	 மபயர்கள்	 -	 இருதிழணப்	 மபாதுப்மபயர்கள்	
-	 மூவி்டப்மபயர்கள்	 -	 மதாழிற்மபயர்	 -	 விழனயாலழணயும்	 மபயர்	 -	 உரிய	 இ்டம்	 -	
மபாதுப்மபயர்	-	எணணால்	வரும்	உயர்திழணப்மபயர்	-	பு்னழ்ட	–	ஆகுமபயர்.

பிரிவு - 15 ்வேற்றுல�யியல்

மவற்றுழை	 -	 முதற்மபயர்	 -	 சிழனப்மபயர்களின்	 மவற்றுழை	 -	 பு்னழ்ட	 -	 முதல்	
சிழனகளுக்கும்	-	பிண்டப்மபாருளுக்கும்	-	பு்னழ்ட	-	உருபு	ையக்கம்	-	மவற்றுழையுருபுகள்	
மெயயுளில்	திரிநது	வருதல்	-	மவற்றுழைகளுக்கு	முடிக்கும்	மொல்.

பிரிவு - 16 விலனயியல்

மதரிநிழல	விழன	-	குறிப்பு	விழன	-	விழனமுற்று	-	மபயமைச்ெம்	-	விழனமயச்ெம்	–	
ஒழிபு.

சதாகுதி - 5 சபாதுவியல, இ்டயியல, உரியியல

பிரிவு - 17 மபொதுவியல்

மதாழக	 நிழலத்மதா்டர்	 மைாழிகள்	 -	 மதாகா	 நிழலத்மதா்டர்	 மைாழிகள்	 -	 வைாநிழல	 -		
வழுவழைதி.	
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பிரிவு - 18  மபொருள்்கொள்

யாற்றுநீர்ப்	மபாருள்மகாள்	-	மைாழி	ைாற்றுப்மபாருள்மகாள்	-	நிைனிழ்ப்	மபாருள்மகாள்	-	
பூட்டுவிற்	மபாருள்மகாள்	-	தாப்பிழெப்	மபாருள்மகாள்	–	அழளைறியாப்புப்	மபாருள்மகாள்	
–	மகாணடுகூட்டுப்	மபாருள்மகாள்	–	அடிைறிைாற்றுப்	மபாருள்மகாள்.

பிரிவு - 19 இலடயியல்

குறிப்பால்	மபாருள்	உணர்த்தும்	இழ்டச்மொற்கள்	-	தத்தம்	மபாருள்	உணர்த்தும்	இழ்டச்மொற்கள்	
-	இழெநிழ்	-	இழ்டச்மொற்கள்	-	அழெநிழல	–	இழ்டச்மொற்கள்.

பிரிவு  - 20 உரியியல் �ற்றும் தற்கொல இலக்கண �ரபுகள்

பணபின்	இலக்கணம்	-	ஒரு	குணம்	குறித்த	பல	உரிச்மொல்	-	பல	குணம்	குறித்த	ஓர்	
உரிச்மொல்	-	ஒரு	குணம்	தழுவிய	பல	உரிச்மொல்	-	உரியியல்	-	பு்னழ்ட	-	மொல்லதிகாைம்	
-	பு்னழ்ட	-	நூல்	பு்னழ்ட-	வல்லின	ஒற்று	மிகும்	,	மிகா	இ்டஙகள்-பி்மைாழிச்	மொற்கள்	
அறிதல்	–	கழலச்மொல்	உருவாக்கம்	–	வாக்கிய	அழைப்பு	–	பிழைதிருத்தம்	–லகை,	ைகை,	
ளகை-	ைகை,	்கை	–	ணகை,	ெகை,	னகை	மவறுபாடு	அறிதல்.

பார்வ நூலகைள்

1.	 தமிழ் இலக்கணம்,	வி.	ைரிய அநமதாணி,	க.	திருைா்ன்,	ஸ்ரீமெணபகா பதிப்பகம்,	
மென்ழன,	2018

2.	 ென்னூல்,	ஆறுமுக ொவலர்,	காணடிழகயுழை.

3.	 மதால்காப்பியம்(எழுத்ததிகாைம்),	ெச்சினார்க்கினியர் உழை.

4.	 ென்னூல்,	ெஙகை ெைச்சிவாயர் விருத்தியுழை.

5.	 மதால்காப்பியம்	(எழுத்ததிகாைம்),	ெச்சினார்க்கினியர் உழை.

6.	 ென்னூல்	-	எழுத்ததிகாைம்,	க.மவள்ழளவாைணன்,	அணணாைழலப் 
பல்கழலக்கைகம்,	1962	(மு.ப.)

7.	 எழுத்திலக்கணக்மகாட்பாடு,	்டாக்்டர் மெ.ழவ.ெணமுகம்,	அணணாைழலப் 
பல்கழலக்கைகம்,	அணணாைழல ெகர்.

8.	 மெ.ழவ.	ெணமுகம்,	மொல்லிலக்கணக்	மகாட்பாடு,	அழனத்திநதிய	மைாழியியல்	
கைகம்,	அணணாைழல	ெகர்,	1984,	1986)	.பாகம்	1,	2,	3)

9.	 ென்னூல்,	ழவ.	மு.	மகாபாலகிருஷணைாச்ொரியார் விருத்தியுழை.

10.	ென்னூல்,	ெஙகை ெைச்சிவாயர் விருத்தியுழை.

11.	இலக்கண ஆயவு	(மபயர்ச்மொல்)	்டாக்்டர் மைா.	இெைமயல்.

12.	யாப்பருஙகலக் காரிழக,	அமுத ொகர் உழை.
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13.	இலக்கண ஆயவு இழ்டயும் உரியும்,	்டாக்்டர் மைா.இெைமயல்,		

14.	மொல்லிக்கணக்கணக்மகாட்பாடு	(மதாகுதி	2,3)	்டாக்்டர் மெ.ழவ.	ெணமுகம்.

15.	மொை	,இளவைசு	,இலகக்ண வைலாறு,	மதால்காப்பியர்	நூலகம்,	சிதம்பைம்.1963	.

16.	புலவர்	இைா	.இளஙக்ுைைன	,இ்லகக்ண வைலாறு,	 ைணிவாெகை ்
பதிபப்கை,்	மென்ழன,	1990.

17.	ஆறு.	அைகப்பன்	)ப.ஆ(.,	இலக்கணக்	கருவூலம்	)பாகை	.(1,2,3 அணண்ாைழலப ்
பலக்ழலகக்ைகை,்	அணணாைழலெகர்1992	,1987	,1985)	.)

18.	தமிழ் இலக்கணம்,	வி.	ைரிய அநமதாணி,	க.	திருைா்ன்,	ஸ்ரீமெணபகா பதிப்பகம்,	
மென்ழன,	2018

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. www.tamilvu.org

2. www.tamildigitallibrary.in

3. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 

4. https://www.tamilelibrary.org/

5. www.projectmadurai.org
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தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : கணினித் தமிழ்

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMAN -11
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6

பாட ந்ாககைஙகைள்

1.	 கணினி	பற்றிய	மபாது	அறிமுகத்ழத	விளக்குதல்.

2.	 கணினி	தமிழ்	மைன்மபாருள்கள்	குறித்து	விளக்குதல்.

3.	 இழணயத்தில்	தமிழ்ப்பயன்பாடுகள்	குறித்து	விளக்கியுழைத்தல்.

4.	 கணினியில்	பயன்படுத்தப்படும்	தமிழ்	எழுத்துருக்கள்	பற்றியும்,	அவற்றின்	பயன்பாடுகள்	
பற்றியும்	விளக்குதல்.	

5.	 கணினித்	தமிழில்	தற்கால	ைற்றும்	எதிர்கால	வளர்ச்சிப்	மபாக்குகழள	விளக்கியுழைத்தல்.

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1.	 கணினி	பற்றிய	மபாது	அறிமுகத்ழத	விளக்குவீர்கள்.	.

2.	 கணினி	தமிழ்	மைன்மபாருள்கள்	குறித்து	விளக்குவீர்கள்.	.

3.	 தமிழ்	மைாழியின்	வழி	இழணயத்ழதப்	பயன்படுத்தும்	தி்ன்	மபறுவீர்கள்.		

4.	 கணினியில்	 பயன்படுத்தப்படும்	 தமிழ்	 எழுத்துருக்கள்	 பற்றியும்,	 அவற்ழ்ப்	
பயன்படுத்தும்	முழ்யிழனயும்	அறிநதுமகாள்வீர்கள்.		

5.	 கணினித்	தமிழில்	தற்கால	ைற்றும்	எதிர்கால	வளர்ச்சிப்	மபாக்குகழள	விளக்கியுழைப்பீர்கள்.	
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சதாகுதி- 1 கைணினி அறிமுகைம்

பிரிவு - 1 கணினியின் ்தொற்றமும் வேைரச்சியும் – பணபுகள் - முக்கிய பொகஙகள்

முதல்	 தழலமுழ்க்	 கணினிகள்	 (1940-1956)	 -	 இைண்டாம்	 தழலமுழ்க்	 கணினிகள்	
(1955-1964)	-	மூன்்ாம்	தழலமுழ்க்	கணினிகள்	(1964-1971)	-	ொன்காம்	தழலமுழ்க்	
கணினிகள்	(1975க்குப்	பின்)	ஐநதாம்	தழலமுழ்க்	கணினிகள்		தனி	அல்லது	மைழ்டக்	
கணினிகள்	-	ைடிக்கணினிகள்	-	மையின்	ஃபிமைம்	கணினிகள்	-	சூப்பர்	கம்ப்யூட்்டர்கள்	-	
ழகக்	கணினிகள்	-	உள்ளீட்டுத்	மதாகுதி	-	மவளியீட்டுத்	மதாகுதி	-	மெமிப்புத்	மதாகுதி	-	
ழையச்	மெயலகத்	மதாகுதி	-	கணக்கீடு	ைற்றும்	தர்க்கத்	மதாகுதி	-	கட்டுப்பாட்டுத்	மதாகுதி	

பிரிவு - 2  கணினி இயஙகும் முலற - எண முலறகள் 

இயஙகும்	முழ்	-	உள்ளீடு	-	மெயலாக்கம்	-	மவளியீடு	-	எண	முழ்கள்	-	அஸ்கி	

பிரிவு - 3 கணினி வேன்மபொருள், ம�ன்மபொருள் - வேலககள்

வன்மபாருள்	 -	 விழெப்பலழக	 -	 ைவுஸ்	 -	 சிபியூ	 -	 கணித்திழை	 -	 அச்சுப்மபாறிகள்	 -	
மெமிப்புக்கருவிகள்	 -	 முதனிழலச்	 மெமிப்பு	 கருவிகள்	 -	 இைண்டாம்	 நிழலச்	 மெமிப்புக்	
கருவிகள்-	பயன்பாட்டு	மைன்மபாருள்கள்	-	இயஙகுதள	மைன்மபாருள்கள்

பிரிவு - 4  கணினிப் பயன்பொடுகள் - சில முக்கிய வேலரயலறகள்

கணினிப்	 பயன்பாடுகள்	 -	 அலுவலகப்	 பயன்பாடுகள்	 -	 அச்ெகஙகள்	 -	 பதிப்பக்ஙகள்	 -	
இழணயச்	மெழவகள்	-	கணக்குப்	பணிகள்	-	மைன்மபாருள்	தயாரிப்பு	/	வடிவழைப்பு	-	
துழ்வாரியாகப்	பயன்பாடுகள்	-	மபாக்குவைத்துச்	மெழவகள்	-	கல்வித்துழ்	-	ஊ்டகஙகள்	
-	தகவல்	ழையஙகள்	-	தமிழ்	மைன்மபாருள்கள்.

சதாகுதி - 2  தமிழ சமன்சபாருள்

பிரிவு - 5 ம�ன்மபொருள் - கணினியும் ம�ொழிகளும் 

அஸ்கி	ைற்றும்	யூனிக்மகாட்	-	கணினியும்	மைாழிகளும்	-	அஸ்கி	அட்்டவழணயும்	கணினிச்	
மெயல்பாடுகளும்	-	யூனிக்மகாட்டின்	வருழக	-	சில	சிக்கல்கள்	-	யூனிக்மகாட்	சீர்திருத்தம்	
-	 யூனிக்மகாட்டின்	 பயன்கள்	 -	 இயஙகுதளஙகள்	 -	 உள்ளீடு	 முழ்கள்	 -	 இழணயம்	 -	
எழுத்துருக்கள்	-	தீர்வு	முழ்கள்

பிரிவு - 6 இயஙகு தைம்  - கணினியும் தமிழும்- தமிழ் இயஙகுதைம் 

ழைக்மைாொஃப்டின்	 புதிய	 ஆபிஸ்	 பயன்பாடுகளின்	 சி்ப்பம்ெஙகள்	 -	 எம்.எஸ்.மவர்டில்	
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள	மைம்பாடுகள்	-	எம்.எஸ்.எக்்ஸலில்	ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள	மைம்பாடுகள்	
-	அவுட்லுக்கில்	உள்ள	மைம்பாடுகள்	-	மொல்	திருத்திகள்	-	தமிழ்	மைாழிக்கும்	ஆஙகில	
மைாழிக்கும்	 உள்ள	 மவறுபாடுகள்	 -	 இலக்கணத்	 திருத்தி	 -	 ெநதிப்பிழை	 திருத்தி	 -	
எழுத்துப்பிழை	 திருத்தி	 -	 மொல்	 திருத்திகள்	 உருவாக்குவதில்	 உள்ள	 சிக்கல்கள்	 ைற்றும்	
தீர்வுகள்	 -	 மதா்டைழ்டபு	 என்பது	 என்ன?	 -	 மதா்டைழ்டவின்	 பயன்கள்	 -	 மதா்டைழ்டவுக்	
கருவிகள்	-	மதா்டைழ்டவுக்	கருவிகளின்	அவசியம்.

பிரிவு - 7 சில தமிழ் ம�ன்மபொருள் வேலககள்

ஸ்ரீலிபி	-	ஆதமி	-	அமுதம்	-	அஞெல்	-	பாமினி	-	புகழ்மபற்்		தமிழ்	மவர்ட்	பிைாெெர்கள்	

பிரிவு - 8 பயன்பொடுகள் - கணினித் தமிழின் அடுத்த நிலல

வாயஸ்	சிநதழெெர்	-	ம்டக்ஸ்ட்	சிநதழெெர்	-	காகித	பக்கஙகழள	உழைகளாக	ைாற்றுதல்.
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சதாகுதி - 3 இ்ையம்

பிரிவு - 9 ம்ட்மவேொரக் - LAN - WAN 

குறும்பைப்பு	வழலயம்	(LAN)	லான்	அழைப்பின்	சி்ப்பம்ெஙகள்	-	மபரும்பைப்பு	வழலயம்	
(WAN).

பிரிவு - 10  இலணயம் - சரவேரகள் - இலணயத் தைஙகள்

இழணயம்	-	இழணயத்தின்	பயன்கள்	-	இழணயத்தளஙகள்	-	ெர்வர்கள்	-	இழணயத்தளஙகளின்	
சில	வழககள்	-	பயனுள்ள	தமிழ்	இழணயத்தளஙகள்	சில.

பிரிவு - 11 ்தடு மபொறிகள் - மின்னஞசல்கள் ்சலவே

	 	 மதடு	மபாறிகள்	-	மின்னஞெல்	மெழவகள்	.

பிரிவு - 12 இலணய வேழிச் ்சலவேகள் - பயன்கள் - புதிய வேரவுகள்

இழணய	 வழிச்	 மெழவகள்	 -	 மின்வணிகத்தினால்	 விழளயும்	 பயன்கள்	 -	 இழணயச்	
மெழவயின்	பயன்கள்	-	இழணயத்தின்	புதிய	வைவுகள்	-	மின்	நூலகம்	-	மின்நூலகத்தின்	
வழககள்	 -	 மின்நூலகம்	 ெநதிக்கும்	 சிக்கல்கள்	 -	 தமிழில்	 புகழ்மபற்்	 மின்நூலகஙகளின்	
பயன்கள்.

சதாகுதி - 4  எழுத்துருககைள்

பிரிவு  - 13 அறிமுகம் - அஸ்கி அட்டவேலண - இயஙகும் விதம்

எழுத்துருக்கள்	-	அஸ்கி	அட்்டவழண	-	எழுத்துருக்கள்	இயஙகும்	முழ்கள்

பிரிவு  - 14 தமிழ் எழுத்துருக்கள் - விலசப் பலலக இயக்கிகள்

தமிழ்	எழுத்துருக்கள்	-	திஸ்கி	அழைப்பிலான	எழுத்துருக்கள்	

பிரிவு  - 15  தமிழக அரசின் தரப்படுத்தல் - டொம் / டொப் எழுத்துருக்கள்

தமிைக	அைசின்	தைப்படுத்தல்	-	்டாப்/்டாம்	எழுத்துருக்கள்

பிரிவு  -16 விலசப்பலலககள் - தமிழ் 99 - தட்டச்சு முலற

மபாஸ்ட்	ஸ்கிரிப்ட்	-	ட்ரு	ழ்டப்	-	ஓப்பன்	ழ்டப்	எழுத்துருக்கள்	-	யூனிக்மகாட்	எழுத்துருக்கள்	
-	 தமிழ்	 எழுத்துருக்கள்	 -	 ஓப்பன்	 ழ்டப்	 எழுத்துருக்கள்	 -	 ட்ரு	 ழ்டப்	 எழுத்துருக்கள்	 -	
மபாஸ்ட்	ஸ்கிரிப்ட்	எழுத்துருக்கள்.

சதாகுதி - 5 கைணினித்தமிழ வளரசசி  இ்ையம் - அ்மப்புகைள்

பிரிவு - 17 கணினியில் ம�ொழிவேைரச்சி  

மைாழி	வளர்ச்சியின்	அடுத்த	நிழல	-	மின்	கல்வி	-	மைாழி	வளர்ச்சி	

பிரிவு - 18 இலணயத்தில் ம�ொழி - தமிழ் ம�ொழி இலணயத்தைஙகள்

தமிழ்	மைன்மபாருள்கள்	-	தமிழ்	பல்லூ்டகக்	குறுவட்டுகள்	-	இலக்கியம்	-	ைதுழை	திட்்டம்	
-	தமிழ்	இழணயப்	பல்கழலக்கைகம்	-	தமிழ்	ைைபு	அ்க்கட்்டழள	-	அறிவியல்	தமிழ்	-	
	பாஷா	இநதியா	இழணயத்தளம்	-	நுட்பம்	இழணயத்தளம்.

பிரிவு - 19 யூனி்கொட் வேரவு - புதிய ஊடக ம�ொழியொைரகள்

வழலப்பதிவுகள்,	இழணயத்தளஙகள்	-	மைாழியியல்	பயன்கள்	-	மதடு	மபாறி	-	இழணயத்தில்	
மைாழியியல்	பயன்பாடுகள்.
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பிரிவு -20 கணினி ம�ொழியியல் - வேைரச்சி நிலல (தமிழகம், இந்தியொ, அயல்்ொடுகள்)

தமிழ்	மின்இதழ்கள்	 -	வாழ்த்து	அட்ழ்டகள்	 -	இழணயத்தின்	பி்மெழவகள்	 -	கணினித்	
தமிழ்	அழைப்புகள்	-	அயல்ொட்டுப்	பல்கழலக்கைகஙகளில்	தமிழ்	துழ்கள்	-	இருக்ழககள்	
-	சில	சிக்கல்களும்	-	தீர்வுகளும்.

பார்வ நூலகைள்

1.	 இழணயத்	தமிழ்,	மு.	அப்பணொமி,	மென்ழன	இண்டைாக்டிவ	பிசினஸ்	ெர்வீெஸ்	லிமிம்டட்,	
மென்ழன	–	17.

2.	 இயற்ழக	மைாழி	ஆயவு,	சுப்ழபயா	பிள்ழள,	உலகத்	தமிைாைாயச்சி	நிறுவனம்,	தைைணி,	
மென்ழன.	

3.	 தமிழும்	கணிப்மபாறியும்,	ைா.	ஆணம்டா	பீட்்டர்,	கற்பகம்	புத்தகாலயம்,	ைாொ	பாதர்	மதரு,	
பாணடி	பொர்,	தியாகைாய	ெகர்,	மென்ழன.	

4.	 இழணயத்	தமிழ்	வைலாறு,	மு.	மபான்னழவக்மகா,	பாைதிதாென்		பல்கழலக்கைகம்,	திருச்சி.	

5.	 கணினியும்	தமிழ்	கற்பித்தலும்,	சுப.	திணணப்பன்,	புலழை	மவளியீடு,	38	–	இ	பீைணணத்	
மதாட்்டத்	மதரு,	ஆழ்வார்மபட்ழ்ட,	மென்ழன.	

6.	 தமிழில்	கணிப்மபாறியியல்	–	கணிப்மபாறியில்	தமிழ்,		ெ.	பாஸ்கைன்,	உைா		பதிப்பகம்,	
தஞொவூர்.	

7.	 இழணயம்	 கற்மபாம்,	 மு.	 இளஙமகாவன்,	 வயல்மவளிப்	 பதிப்பகம்,	 இழ்டக்காட்டு	
உள்மகாட்ழ்ட	அஞெல்,	கஙழக	மகாண்ட	மொைபுைம்	வழி,	அரியலூர்	ைாவட்்டம்.	

8.	 இழணயமும்	 தமிழும்,	 துழை.	 ைணிகண்டன்,	 ெல்நிலம்	 பதிப்பகம்,	 தியாகைாயெகர்,	
மென்ழன.	

9.	 கம்ப்யூட்்டரில்	தமிழ்	ழ்டப்பிங	பயிற்சி,	ைா.	ஆணம்டா	பீட்்டர்,	ொப்ட்	வியூ	பப்ளிமகஷன்ஸ்,	
தமிழ்க்	குடில்,	178,	மெல்ென்	ைாணிக்கம்	ொழல,	மென்ழன.	

10.	வளர்தமிழ்	 அறிவியல்	 –	 இழணயத்	 தமிழ்,	 மு.	 மபான்னழவக்மகா,	 அழனத்திநதிய	
அறிவியல்	தமிழ்க்	கைகம்,	தஞொவூர்.	

11.	கணினித்	தமிழ்	(Tamil	Computing),	இல.	சுநதைம்,விக்டன்	பிைசுைம்,	மென்ழன	-2

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. https://ta.vikaspedia.in/

2. www.tamilvu.org

3. www.tamildigitallibrary.in

4. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 

5. https://www.tamilelibrary.org/

6. www.projectmadurai.org
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. வைலாற்றுக்கு முநதிய தமிைக வைலாறு பற்றியும்,	சிநதுெைமவளி ொகரிகம் பற்றியும் 
ைாணவர்களுக்கு எடுத்துழைத்தல்.	

2. தமிைக வைலாற்றிழன ெஙக காலம்,	களப்பிைர் காலம்,	பல்லவர் காலம்,	மொைர் 
காலம்,	பாணடியர் காலம்,	விெயெகைப் மபைைசு காலம்,	ஐமைாப்பியர் காலம்,	தற்காலம் 
என்று கால அடிப்பழ்டயில் எடுத்துழைத்தல்.	

3. பல்லாயிைம் ஆணடுகள் பைழையான தமிைகப் பணபாட்டு வைலாற்றிழன 
விளக்குதல்.	

4. நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் ொம் பயணிப்பதற்கு க்டநதகால வைலாறுகள் 
ெைக்கு வழிகாட்டிகளாக அழைகின்்ன என்பழத	விளக்கியுழைத்தல்.	நில 
அழைப்பில் ெைது ொட்டின் இயற்ழக அழைப்பு பற்றியும் ெமூக அைசியல்,	

5. பணபாட்டு வைலாறுகள் பற்றியும் மதளிவான புரிதல் ஏற்படும்மபாது எதிர்காலச் 
ெமூகம் தம்ழை மெம்ழைப்படுத்தி ெல்வழியில் பயணிக்க இயலும் என்் 
விழிப்புணர்ழவ ஏற்படுத்துதல்.

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1. வைலாற்றுக்கு முநதிய தமிைக வைலாறு பற்றியும்,	சிநதுெைமவளி ொகரிகம் பற்றியும் 
எடுத்துழைப்பீர்கள்.	

2. தமிைக வைலாற்றிழன ெஙக காலம்,	களப்பிைர் காலம்,	பல்லவர் காலம்,	மொைர் 

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
இைணடாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : தமிழ் - 2 (ம�ொழிப் பொடம்)

பொடக் குறியீடு (Course Code) : BFTMN -21
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6
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காலம்,	பாணடியர் காலம்,	விெயெகைப் மபைைசு காலம்,	ஐமைாப்பியர் காலம்,	தற்காலம் 
என்று கால அடிப்பழ்டயில் எடுத்துழைப்பீர்கள்.	

3. பல்லாயிைம் ஆணடுகள் பைழையான தமிைகப் பணபாட்டு வைலாற்றிழன 
விளக்குவீர்கள்.	

4. நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் ொம் பயணிப்பதற்கு க்டநதகால வைலாறுகள் 
ெைக்கு வழிகாட்டிகளாக அழைகின்்ன என்பழத	விளக்கியுழைப்பீர்கள்.

5. நில அழைப்பில் ெைது ொட்டின் இயற்ழக அழைப்பு பற்றியும் ெமூக அைசியல்,	
பணபாட்டு வைலாறுகள் பற்றியும் மதளிவான புரிதல் ஏற்படும்மபாது எதிர்காலச் 
ெமூகம் தம்ழை மெம்ழைப்படுத்தி ெல்வழியில் பயணிக்க இயலும் என்பழத	
அறிவீர்கள்.

சதாகுதி – 1 வைைாற்றுககு முநதிய கைாைமும் ெஙகைகைாைமும்

பிரிவு  - 1 தமிழக வேரலொற்றிற்கொன சொன்றுகள் (கீழடி வேலர)

புழதமபாருள்	 ொன்றுகள்	 -	 ொெனஙகள்	 -	 ொணயஙகள்	 –	 கழலச்	 சின்னஙகள்	 -	 அயல்	
ொட்டினர்	குறிப்புகள்	-		மவளிொட்டு	ஆட்சியாளர்	ஆவணஙகள்	-	ொட்குறிப்பு	-	அயல்	
ொட்டினர்	 குறிப்புகள்	 -	 மவளிொட்டு	 ஆட்சியாளர்	 ஆவணஙகள்	 -	 ொட்குறிப்பு	 -	 ெஙக	
இலக்கியஙகள்	-	பி்மைாழி	இலக்கியஙகள்	-	வாயமைாழிப்	பா்டல்கள்	–	தற்கால	மதால்லியல்	
அகழ்வாயவுகள்	–	கீைடி	அகழ்வாைாயச்சி	–	தமிைர்	வைலாற்றுச்	ொன்றுகள்.

பிரிவு  - 2 தமிழகத்தின்  இயற்லகயல�ப்பு

ஆர்க்கியன்	ஊழி	 -	 பழைய	உயிரின	ஊழி	 -இழ்ட	உயிரின	ஊழி	 -புது	உயிரின	ஊழி	
-	ைக்களின்	ஊழி	 -	ைழலகள்	 -	ஆறுகள்	 -	 க்டல்கள்	 -	 பருவக்காற்றுகள்	 -	 ொடுகள்	 -	
பணபாட்டிலும்	வைலாற்றிலும்	இயற்ழகயின்	மெல்வாக்கு	-	ஆற்்ஙகழை	ொகரிகச்	சுவடுகள்	
-	இயற்ழக	வைஙகிய		வளஙகள்.

பிரிவு - 3 வேரலொற்றுக்கு முந்திய கொலமும், சிந்துமவேளி  ்ொகரிகமும்

க்டலில்	 மூழ்கியிருநத	 இையைழல	 –	 மலமூரியப்	 பகுதி	 ைக்கள்	 -	 பழைய	 கற்காலம்	 -	
புதிய	 கற்காலம்	 -இரும்புக்காலம்	 -	 இைண்டாவது	 ெவ	 அ்டக்கம்	 -	 நிழனவுகள்	 நீஙகாத	
இரும்புக்காலம்	 -	 சிநதுெைமவளி	 ைக்களும்	 திைாவி்ட	 இனமும்	 –	 மைாகஞெதாைா	 ஹைப்பா	
ெகைழைப்பு	 -	மைாகஞெதாைாவில்	கிழ்டத்த	சின்னஙகள்	 -	 சிநதுமவளி	ொகரிகமும்	ஆரிய	
ொகரிகமும்	-	ஐ.	ைகாமதவன்	கண்ட	முடிவுகள்	-	ைட்பாண்டஙகளும்	பி்	ொன்றுகளும்	–	
சிநதுெைமவளியும்	கீைடி	ொகரிகமும்.

பிரிவு - 4 சஙககொலத் தமிழகம்

முச்ெஙகஙகள்	 -	 ெஙக	 இலக்கியஙகள்	 -	 மெை	 ொடு	 -	 மொை	 ொடு	 -	 பாணடிய	 ொடு	 -	
வருவாயமெறி	-	நீதி	மெறி	-	அைெ	மெறி	-	வாழ்க்ழக	மெறி	-	உணவு,	உழ்ட,	உழ்யுள்-
விழளயாட்டுகளும்	கழலகளும்	-	கல்வி	நிழல	-		குலஙகள்	 -	 உைவும்	 வாணிகமும்	 -	
உள்ளாட்சி	அழைப்புகள்	-	பைக்க	வைக்கஙகள்	-	மைாழியும்	ொணயஙகளும்	-	ஆரியர்களும்	
ெ்டஙகுகளும்.

சதாகுதி - 2 பலைவர கைாைம்

பிரிவு - 5 கைப்பிரரகள்
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களப்பிை	 ைாச்சியம்	 -	 ெம்பியாண்டார்	 ெம்பி	 –	தழலதூக்கிய	ெையஙகள்	 -	வளர்ச்சி	மபற்்	
மைாழி.	

பிரிவு - 6 பல்லவேர �ரபும் ்பொரகளும்

மூன்று	பிரிவுப்	பல்லவர்கள்	 -	இழ்டக்காலப்	பல்லவர்கள்	 -	பிற்காலப்	பல்லவர்கள்	ைைபு	
-	பல்லவர்	கதம்பர்	மபார்கள்	 -	வாகா்டகர்	மபார்கள்	 -	மொைர்	மபார்	 -	 ொளுக்கியர்	மபார்	
-	இைண்டாம்	புலிமகசிப்	மபார்	 -	முதலாம்	விக்ைைாதித்தன்	மபார்	 -விெயாதித்தன்	மபார்	 -	
இைண்டாம்	விக்கிைைாதித்தன்	மபார்-	கஙகர்	மபார்	 -	துர்விநீதன்	மபார்	 -	பாணடியர்	மபார்	
-	மதள்ளாற்றுப்	மபார்	-	இைாட்டிைகூ்டர்	மபார்	-	துருவன்மபார்	-	முதலாம்	அமைாகவர்ஷன்	
மபார்	-	திருப்பு்ம்பியப்	மபார்.

பிரிவு  - 7 பல்லவேர கொலமும் சமுதொய �ொற்றஙகளும்

களப்பிைர்கள்	 -மொைர்கள்	 –	 மைனாணடு	 மொைர்கள்	 -	 பாணடியர்கள்	 -	 முத்தழையர்கள்	 -	
பல்லவ	ைன்னர்	பணபுகள்	-		 பல்லவ	அைசு	அலுவலர்கள்	-	பழ்ட	வலிழை-	ஊைாட்சி	
முழ்	-		மவளாணழை	வரிகள்	-	மதாழில்	வரிகள்	-		 அளழவகளும்	 ொணயஙகளும்	 -	
ஏரிகள்	 -	கிணறுகளும்	கால்வாயகளும்	–	பல்லவர்	காலத்துக்கல்வி	-	பல்லவர்	காலத்துச்	
ெையநிழல	-	ழெவ	ெைய	உட்பிரிவுகள்.	

பிரிவு - 8 பல்லவேர கொலத்துக் கலல இலக்கிய வேைரச்சி

பணணும்	 தாளமும்	 -	 இழெக்கருவிகள்	 –	 ைன்னர்களின்	 இழெ	 ஆர்வம்	 -	 லதாவிரிசி	 -	
குஞசிதபாதம்	 -	 கூழையில்	 	 உள்ள	 ஓவியம்	 -	 குழகக்	 மகாயில்கள்	 -	 ெைசிம்ைவர்ைன்	
அழைத்தழவ	-	இைாெசிம்ைன்	காலத்துச்சிற்பஙகள்	-	திருச்சி		ைழலக்மகாயில்	சிற்பஙகள்	–	
ைகாபலிபுைச்	சிற்பஙகள்	-	ெநதிக்கலம்பகமும்	புலவர்களும்	-	வ்டமைாழி	இலக்கியம்.

சதாகுதி - 3 நொழர,  பாணடியர கைாைம்

பிரிவு - 9 விெயொலயச்்சொழரகளின்  ்தொற்றமும்  வேைரச்சியும்

கண்டைாதித்த	மொைன்	 -	அரிஞெயமொைன்	 -இைண்டாம்	பைாநதகன்	எனும்	சுநதை	 மொைன்	
-	 உத்தை	 மொைன்	 -	 இைாெைாென்	 ஆட்சிமுழ்	 -	 இைாெைாென்	 	 காலத்துப்	 மபார்கள்	 -	
இைாமெநதிைன்	 மெயத	 மபார்கள்	 -	 முதலாம்	 இைாெைாென்	 -இைாெைாெனின்	 மபார்கள்	 -	
இைண்டாம்	இைாமெநதிை	மொைன்	-	வீைைாமெநதிை	மொைன்.

பிரிவு - 10 சொளுக்கியச் ்சொழரகள்

அழைதி	விரும்பிய	மொைன்	-	ொளுக்கியப்	மபார்	-	பாணடியப்	மபார்	-மதன்கலிஙகப்	மபார்-	
வ்டகலிஙகப்	மபார்	-	மொைப்மபைைசு	சிறுத்தது-	மவளிொட்டுத்	மதா்டர்புகள்	-ஆட்சிப்பணிகள்	
-	மவஙகியும்	கஙகபாடியும்	-	மவள்ளமும்	மதா்டர்நது	பஞெமும்-	இைண்டாம்	குமலாத்துஙக	
மொைன்	-	இைண்டாம்	இைாெைாெ	மொைன்	-	பாணடியொட்டுப்		மபார்கள்	-	பி்	மபார்கள்	
-	மூன்்ாம்	குமலாத்துஙகன்	காலப்	புலவர்கள்	 -	 மொைப்	மபைைசின்	தளர்ச்சி	 -	 பாணடியர்	
பழ்டமயடுப்பு	 -	 பாணடியனின்	 இைண்டாம்	 பழ்டமயடுப்பு	 -	 மூன்்ாம்	 இைாெைாெனும்	
மபாெள	வீைசிம்ைனும்	-	உள்ொட்டுக்		கலகஙகளும்		ெையநிழலயும்	-	பாணடியரு்டன்	மபார்	
-	ைாமெநதிைனும்	மபாெளரும்	-	மொைப்	மபைைசின்	வீழ்ச்சியும்,	சுநதைபாணடியன்		எழுச்சியும்	.

பிரிவு - 11 ்சொழரகள் கொலமும் தமிழ்ச் சமுதொய வேைரச்சியும்

ைன்னனின்	ஆழணகள்	 -ைன்னர்	மபயரில்	ஆறுகள்	 -	ஏரிகாத்த	வாரியஙகள்	 -	பல்மவறு	
மதாழில்கள்-	 மபருவழிகள்	 -	 	 வாணிகச்	 ொத்து	 -	 பண்டைாற்று	 முழ்	 -	 மவளிொட்டு	
வாணிகத்	துழ்முகஙகள்	–	வாணிகக்	குழுக்கள்	-		வாணிகத்தூதும்	 விழளவுகளும்	 	 -	
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ொட்டுப்	பிரிவுகள்	-	அதிகாரிகள்	-	கிைாை	நிர்வாகம்	-	மொைர்	காலத்து	வரிகள்	-		நீதிமுழ்	
-	கல்வி	-	கழலகள்	-	ைக்களும்	பணபாடும்	-	பி்வைக்கஙகள்	–	ெையம்.

பிரிவு  - 12 பிற்கொலப் பொணடியரகள்

பாணடியன்	மெடுஞெழ்டயன்	ைைபு	 -	வைகுண	வர்ைன்	ஆட்சி	 -	 பைாநதக	 பாணடியன்	 -	
இைண்டாம்	ைா்வர்ைன்	-			ைா்வர்ைன்	குலமெகைபாணடியன்	–	பாணடிய	உள்ொட்டுப்மபார்	
-	பின்னால்	வநத	பாணடியர்கள்.

சதாகுதி -4 இ்டககைாைம்

பிரிவு  - 13 ்ொன்கு ்பரரசுகளும் தமிழக அரசியலும்

யாதவப்	மபைைசு-	காகதீயப்	மபைைசு	-	மஹாயெளப்	மபைைசு	-	இைண்டாவது	பாணடியப்	மபைைசு	
-	அலாவுதீன்	கில்ஜியின்		 ஆட்சி	-		துக்ளக்கின்		ஆட்சி	–	இபின்பதுதாவின்	குறிப்புகள்	
-	கம்பணணர்	பழ்டமயடுப்பு	-	ைார்க்மகா	மபாமலாவின்		குறிப்புகள்.

பிரிவு  - 14 விெய்கரப் ்பரரசின் கீழ் தமிழகம்

விடுதழல	மவட்ழக	-	ஹரிஹைர்	புக்கர்	-	ெஙகை	பைம்பழை	ைன்னர்கள்	-	ொளுவ	பைம்பழை	
ைன்னர்கள்	–	துளுவ	பைம்பழை	ைன்னர்கள்	-		கிருஷண	மதவைாயர்	-		ஆைவீடு	பைம்பழை	-	
விசுவொத	ொயக்கர்	-	விசுவொதர்	ஆட்சி	-		பி்ொயக்க		ைன்னர்கள்.

பிரிவு - 15 தன்னுரில� மபற்ற ்ொயக்கர ஆட்சி

திருைழல	ொயக்கர்	ெ்டத்திய	மபார்கள்	-	திருைழல	ொயக்கரின்	ஆட்சிச்	சி்ப்பு	-	குைாைமுத்து	
-	ெமகாசி,	மூலா	பழ்டமயடுப்பு		-		மூன்்ாம்	முத்துவீைப்ப	ொயக்கர்	-	ைாணிைஙகம்ைாள்		-		
விெயைஙகமொக்கொத	ொயக்கர்		-		இைாணி	மீனாட்சி.

பிரிவு  - 16 ்ொயக்கர கொல அரசியலும் பணபொடும்

ழைய	அைசு	முழ்	-	ஆட்சியும்	அதிகாைமும்	-	ைாநில	அைொஙகம்	-	தல	ஆட்சிப்பிரிவுகள்	-	
நீதிமுழ்	-	வரிவிதிப்பு		 முழ்	-	ெைய	ெைைெ	மொக்கும்	திருவிைாக்களும்	-	ெமூக	ைைபுகள்	
-	கல்வி	நிழல.

சதாகுதி - 5 பிற்கைாைம்

பிரிவு  - 17 ஐ்ரொப்பியர வேருலகயும் அரசியல் �ொற்றஙகளும்

கள்ளிக்மகாட்ழ்டக்கு	வநதவர்கள்	-	ொயக்கர்	ஆட்சியில்	கிறிஸ்துவம்	-	தைஙகம்பாடிக்மகாட்ழ்ட	
–	பிமைஞசுக்	கிைக்கிநதியக்	கம்மபனி	-	ஆஙகிலக்	கிைக்கிநதியக்	கம்மபனியின்	மதாற்்ம்	-	
முதல்	கர்ொ்டகப்	மபாரும்	விழளவுகளும்	-	இைண்டாம்	கர்ொ்டகப்	மபாரும்	விழளவுகளும்	
-	ழஹதர்அலியும்	ழைசூர்	மபார்களும்	-	திப்புசுல்தானும்	ஆஙகிமலயரும்.	

பிரிவு - 18 ஆஙகி்லயர ஆதிக்கமும் தமிழகமும்

ெவாபுக்கு	ஜீவனாம்ெம்	-	ஒப்பநதத்தின்	விழளவு	-	ைருது	ெமகாதைர்கள்	-	தீைன்சின்னைழல	
-	 மவலூர்	 புைட்சி	 -	 மவள்ழளயர்	 பழ்டயில்	 எதிர்ப்பு-	 மிணம்டாவின்	 வரிச்சீைழைப்பு	 -	
நீதித்துழ்யும்	ொணய	ஒழிப்பும்	-	முதல்	உரிழைப்மபார்		-	 ொதி,	 ெையப்	 பூெல்களும்,	
குலஙகளும்	-	கல்வி	வளர்ச்சி	–	ெையப்	பூெல்களும்	ை்டஙகளும்	-	தமிழ்மைாழி	வளர்ச்சி	-	
பஞெமும்	ைக்கள்	மதாழகக்கணக்மகடுப்பும்.	

பிரிவு  - 19 விடுதலலப் ்பொரும் தமிழகமும்

மென்ழன	ைாநில	ெட்்டெழப	-	ைகாத்ைா	காநதியின்	ஒத்துழையாழை	இயக்கம்	-	பிைாைணர்	
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ஆதிக்கம்	-	நீதிக்கட்சியின்		மதாற்்ம்	-	ெைாதிக்குள்	அழைதி		-		தீண்டாழைக்மகாடுழை	-	
சுயைரியாழதக்	கட்சி		-		உப்புக்காயச்சும்	மபார்		-	காஙகிைஸ்	அழைச்ெைழவ		-		வ.உ.சிதம்பைமும்,	
திருப்பூர்	குைைனும்		-		முப்மபருநதழலகள்	-		விடுதழலப்மபார்	வீைர்கள்	

பிரிவு - 20 விடுதலலக்குப் பிந்லதய தமிழகம்

காஙகிைஸ்	கட்சியின்	மவற்றி	-	தனி	ைாநிலக்	மகாரிக்ழககள்	-	ைாவட்்டப்	பிரிவிழனகள்	-	
குடியைசும்	வாக்குரிழையும்	-		காைைாெூம்	காஙகிைஸ்	மவற்றியும்	-	திரு.சி.என்	அணணாதுழை 
ஆட்சி	-	திரு.	மு.	கருணாநிதி	ஆட்சி	–	திரு.	எம்.	ஜி.		ைாைச்ெநதிைன்	ஆட்சி		-	மெல்வி	
மெ.	 மெயலலிதா	ஆட்சி	 	 -	 வளர்ச்சிப்	 பாழத	 -	 நில	உச்ெவைம்பு	 -	 ெைய	 ைறுைலர்ச்சி	
-	 	 தனித்தமிழ்	இயக்கம்	 -	 கவிழத	வளர்ச்சி	 -	 ொவலும்	சிறுகழதயும்	 -	 பாைதிக்குப்பின்	
தமிழ்க்கவிழத	-	ொ்டகமும்		திழைப்ப்டமும். 

பாடநூல 

1. தமிைக வைலாறும் ைக்களும் பணபாடும்,	மக.மக.பிள்ழள,	உலகத்தமிழ் ஆைாயச்சி 
நிறுவனம்,	மென்ழன.	

பார்வ நூலகைள் 

2. மெஸ்தூர்ஹ்,	ைனித இனஙகள்,	முன்மனற்்ப்பதிப்பகம்,	ைாஸ்மகா.

3. ்டாக்்டர் ெ.	தட்சிணாமூர்த்தி,	தமிைர் ொகரிகமும் பணபாடும்.

4. மல.ப.கரு.	இைாைொதன் மெட்டியார்,	ெஙககாலத் தமிைர் வாழ்வு.

5. ஞா.	மதவமெயப்பாவாணர்,	பணழ்டத் தமிைர் ொகரிகமும் பணபாடும்,	

6. பல்லவர் மெப்மபடுகள் பத்து.

7. பல்லவர் மெப்மபடுகள் முப்பது.

8. சீனி.	மவஙக்டொமி,	ெைணமும் தமிழும்.

9. தி.ழவ.	ெதாசிவப் பண்டாைத்தார்,	பிற்காலச் மொைர் வைலாறு.

10. தி.ழவ.	ெதாசிவப் பண்டார்த்தார்,	பாணடியர் வைலாறு.

11. அ.கி.	பைநதாைனார்,	ொயக்கர் வைலாறு.

12. தமிழ்ப்பணபாட்டு அழ்டயாளஙகள்	(2017)	ெ.	முருமகெ பாணடியன்,	டிஸ்கவரி புக் 
மபலஸ்,	6-	முனுொமி ொழல,	மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.

13. மதன்னிநதிய வைலாறு	–	பகுதி-1,மக.மக.	பிள்ழள,	பைனியப்பா பிைதர்ஸ்,	எட்்டாம் 
பதிப்பு,2013

14. மதன்னிநதிய வைலாறு	–	பகுதி-II	,மக.மக.	பிள்ழள,	பைனியப்பா பிைதர்ஸ்,	
ஒன்பதாம் பதிப்பு,2015
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15. பணழ்டக் கால இநதிய வைலாறு,	்டாக்்டர் க.	மவஙகம்டென்

16. P.T. Srinivasa Iyengar, History of the Tamils.

17. K.P. Aravanan, Anthropological Studies on the Dravido – Africans, Parri Nilayam.

18. S.K. Iyengar, Beginings of South Indian History.

19. Some Contributions of South India to Indian Culture.

20. The Classical Age of the Tamils, University of Madras.

21. R. Gopalan., The Pallavas.

22. M. Rajamanickam, History of the The Pallavas.

23. C. Minakshi, Administration and Social Life under the Pallavas

24. K. Nilakanta Sastry, The Cholas.

25. M. Rajamanickam, History of the The Cholas. 

26. Sathyanathier. R., History of the Nayakas of Madurai.

27. K. Nilakanta Sastry, The Pandyan Kingdom.

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. www.tamilvu.org

2. www.tamildigitallibrary.in

3. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 

4. https://www.tamilelibrary.org/

5. www.projectmadurai.org
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தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
இைணடாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : Foundation in English-II  
    (Literature and Use of English) 

பொடக் குறியீடு (Course Code) : BFEGN-21
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6

Course Objectives
 » To cultivate the creativity among the learners.
 » To improve the reading skills of the learners.
 » To enhance the vocabulary of the learners. 
» To develop pronunciation skills.
 » To imbibe the use of internet for developing language skills.

Course Learning Outcomes 
On successful completion of the Course, the learners will be able to:
 » critically evaluate the literary texts.
 » read the passages effectively.
 » speak in good accent.
» communicate through online.

Block - 1 Literary Texts
Rabindranath Tagore’s Sacrifice and John Donne’s The Sun Rising

Block - 2 Reading Comprehension
Reading passages-Preparing a glossary from passage- reading the meaning- respond to 
questions.
Block - 3 Vocabularies and Grammar
Synonyms and Antonyms- Homophones-Making of Nouns-Making of Adjectives-Compound 
Words-Phrases and Idioms-Words often confused-Spelling- Tenses.
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Block - 4 Pronunciation and Spoken English
Importance of English-Pronunciation: An Exposition-Speech Sounds-Sounds and Spelling: The 
Relationship-Attributes of Good Speech-Dialogue Situations/ Situational Dialogues.

Block - 5 The Internet English
Email-Chat Groups-Virtual Words-The Web-Commentary

References:
1. Narayan R.K. Short Story Collections. 

2. Sarojini Naidu. Bangle Sellers 

3. Sinha C.A. Reading Comprehension. Prabhat Prakashan. 

4. Xavier A.G. An Introduction to the Social History of England. Viswanathan S. Printers, Chen-
nai. 2009

Web Resources:

1. https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106124/L01.html 

2. https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106138/L46.html 

3. https://www.coursera.org/lecture/multimodal-literacies/9-2-learning-to-readread-
ing-for-meaning-HdG3O

4. https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172
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தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
இைணடாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : இலடக்கொல இலக்கியம்

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMN -21
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6

பாட ந்ாககைஙகைள்

1. தமிழில் இழ்டக்காலத்தில் மதான்றிய சிலப்பதிகாைம்,	கம்பைாைாயணம் மபான்் 
காப்பியஙகள் பற்றி எடுத்துழைத்தல்.

2. தமிழிலுள்ள ழெவ,	ழவணவ இலக்கியஙகள் பற்றி விளக்குதல்.

3. தமிழிலுள்ள இசுலாமிய,	கிருத்துவ ெைய இலக்கியஙகழளப் பற்றி	விளக்குதல்.

4. தமிழ் இலக்கியஙகள் உணர்த்தும் மபாது வாழ்வியல் உணழைகழள விளக்குகுதல்.

5. சிலப்பதிகாைம்,	கம்பைாைாயணம்,	ழெவ,	ழவணவ இலக்கியஙகள்,	இசுலாமிய,	
கிருத்துவ இலக்கியஙகள்	வழி	பணபாட்டுச் மெழுழையிழனயும் ஆன்மீக 
வளத்திழனயும்,	எடுத்துழைத்தல்.

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1. தமிழில் இழ்டக்காலத்தில் மதான்றிய சிலப்பதிகாைம்,	கம்பைாைாயணம் மபான்் 
காப்பியஙகள் பற்றி எடுத்துழைப்பீர்கள்.

2. தமிழிலுள்ள ழெவ,	ழவணவ இலக்கியஙகள் பற்றி விளக்குவீர்கள்.

3. தமிழிலுள்ள இசுலாமிய,	கிருத்துவ ெைய இலக்கியஙகழளப் பற்றி	விளக்குவீர்கள்.

4. தமிழ் இலக்கியஙகள் உணர்த்தும் மபாது வாழ்வியல் உணழைகழள 
எடுத்துழைப்பீர்கள்.

5. சிலப்பதிகாைம்,	கம்பைாைாயணம்,	ழெவ,	ழவணவ இலக்கியஙகள்,	இசுலாமிய,	
கிருத்துவ இலக்கியஙகள்	காட்டும்	பணபாட்டுச் மெழுழையிழனயும் ஆன்மீக 
வளத்திழனயும்,	அறிநது ெமூகத்திற்கு எடுத்துழைப்பீர்கள்.
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சதாகுதி – 1 நதவாைம்

பிரிவு  – 1 இலடக்கொல இலக்கியம் அறிமுகம்

திருஞானெம்பநதர்	–	திருொவுக்கைெர்	–	சுநதைர்	–	பக்திப்	பா்டல்கள்	அறிமுகம்	–	ைாணிக்கவாெகர்	
–	 மபரியாழ்வார்	 –	 குணஙகுடிைஸ்தான்	 –	 மபரியபுைாணம்	 –	 காப்பியஙகள்	 அறிமுகம்	 –	
சிலப்பதிகாைம்	–	கம்பைாைாயணம்	–	மதம்பாவணி.

பிரிவு – 2  திருஞொனசம்பந்தர – ்தொடுலடய மசவியன் பதிகம்

திருஞானெம்பநதர்	வாழ்க்ழக	வைலாறு	–	இளழைப்	பருவம்	–	இழ்வழன	மொக்கி	அம்மை	
அப்பா	 என்்ழுதழை	 –	 ழெவத்ழதயும்	 தமிழையும்	 தழைக்கச்	 மெயதழை	 –	 மதாடுழ்டய	
மெவியன்	 பதிக	 வைலாறு	 –	 மதாடுழ்டய	 மெவியன்	 பதிகச்	 மெயதிகள்	 –	 முதற்	 பதிக	
முதற்பா்டலின்	சி்ப்பு	–	சிவமபருைானின்	மதாற்்ப்	மபாலிவு	–	சிவமபருைானின்	ஆற்்ல்கள்	
–	முப்புைம்	எரித்தழை	–	இைாவணழன	வழதத்தழை	–	அணணாைழலயாய	உயர்நதழை	–	
சிவமபருைானின்	இயல்புகள்	–	பிைைாபுைத்தின்	மபருழைகள்	–	திருஞானெம்பநதர்	மதவாைப்	
பா்டல்களின்	சி்ப்பியல்புகள்	–	ெம்பநதர்	காலச்	ெையநிழல	.

பிரிவு – 3  திரு்ொவுக்கரசர – அப்பன்நீ அம்ல�நீ பதிகம்

திருொவுக்கைெர்	வாழ்க்ழக	வைலாறு	–	பி்ப்பும்	வளர்ப்பும்	–	ெைண	ெையத்தில்	மெர்நதழை	
–	சூழல	மொயக்கு	ஆட்பட்்டழை	–	ெைண	ெையத்திலிருநது	ழெவ	ெையத்திற்கு	ைாறியழை	
–	 ெையத்	 மதாணடும்	 தமிழ்த்	 மதாணடும்	 –	 அப்பன்	 நீ	 அம்ழை	 நீ	 பதிக	 வைலாறு	 –	
சிவமபருைானின்	தன்மைகளும் செயலகளும் – நாவுககரெர் கூறும் ஊர்ககுாிய இலககணம் 
– நாவுககரெர் மைனனுயிர்களுககுக கூறும் அறிவு்ர – ெிவச்பருமைான அருளிய்மையும், 
தன்னிழலயுழைத்தலும்.	

பிரிவு – 4 சுந்தரர – பித்தொ பிலறசூடி பதிகம்

சுநதைர்	வாழ்க்ழக	வைலாறு	–	சுநதைர்	பி்நத	கழத	–	ைன்னின்	வளர்ப்புப்	பிள்ழளயாதல்	–	
இழ்வன்	தடுத்தாட்	மகாண்டழை	–	பித்தா	பிழ்சூடி	பதிக	வைலாறு	–	பித்தா	பிழ்	சூடி	
பதிகச்	மெயதிகள்	–	சுநதைர்	சிவமபருைான்	மீது	மகாண்ட	ைா்ாத	அன்பு	–	சிவமபருைானின்	
தன்ழைகளாகச்	சுநதைர்	கூறுவன	–	சுநதைர்	கூறும்	புைாண	ைைபுச்	மெயதி.

சதாகுதி – 2 பகதிப் பாடலகைள்

பிரிவு  – 5  �ொணிக்கவேொசகர – திருப்பள்ளிமயழுச்சி

ைாணிக்கவாெகரின்	மையஞான	வாழ்வியல்	–	பி்ப்பும்	வளர்ப்பும்	வாழ்வும்	–	ைாணிக்கவாெகர்க்காக	
இழ்வன்	நிகழ்த்திய	அற்புதஙகள்	–	இழ்வன்	ைாணிக்கவாெகரி்டம்	மவணடிப்	மபற்்ழை	
–	ைாணிக்கவாெகரின்	காலமும்	கருத்தும்	–	திருப்பள்ளிமயழுச்சி	இலக்கியத்தின்	மதாற்்மும்	
வளர்ச்சியும்	–	திருப்பள்ளிமயழுச்சிப்	பா்டற்	மெயதிகள்	–	ைாணிக்கவாெகர்	கூறும்	காழலப்	
மபாழுதின்	இயல்புகள்	–	க்டவுளருழளப்	மப்	மவணடி	வநதிருப்மபார்	–	திருப்மபருநதுழ்ச்	
சிவமபருைானின்	மபருழைகள்	–	ைாணிக்கவாெகர்	சிவமபருைாழனப்	பள்ளிமயழுச்சி	பாடிய	
முழ்ழை.	

பிரிவு – 6  மபரியொழ்வேொர – திரும�ொழி தொலொட்டுப் பொடல்கள்

மபரியாழ்வாரின்	 வாழ்க்ழக	 வைலாறு	 –	 பி்ப்பும்	 வளர்ப்பும்	 வாழ்வும்	 –	 மபரியாழ்வார்க்கு	
திருைால்	இட்்டகட்்டழள	–	ைன்னனுக்குப்	பைதத்துவ	நிர்ணயம்	மெயது	பாைாட்டு	மபற்்ழை	
–	 திருைாலின்	திருக்காட்சி	 கணடு	திருப்பல்லாணடு	 பாடியழை	 –	 தாலாட்டுப்	 பா்டல்கள்	
அறிமுகம்	 –	 மபரியாழ்வார்	 திருமைாழி	 –	 தாலாட்டுப்	 பா்டற்	 மெயதிகள்	 –	 மபரியாழ்வார்	
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கணணழனத்	 தாலாட்டுப்	 பாடிய	 முழ்ழை	 –	 கணணனுக்கு	 ஏழனய	 க்டவுளர்	 தநத	
மபாருட்கள்.

பிரிவு – 7  மபரியபுரொணம் – ம�ய்ப்மபொருள் ்ொயனொர புரொணம்

மெக்கிைார்	 சுவாமிகள்	வைலாறு	 –	பி்ப்பும்	வளர்ப்பும்	 –	 பதவியும்	பணியும்	 –	 பழ்டப்பும்	
பாைாட்டும்	–	மபரியபுைாணம்	நூல்	அறிமுகம்	–	மையப்மபாருள்	ொயனார்	புைாணச்	சுருக்கம்	
–	மையப்மபாருள்	ொயனாரின்	வாழ்வும்	மதாணடும்	–	முத்தொதனின்	மபாயத்தவ	மவ்டமும்	
வஞெழனச்	மெயலும்	–	பழகவனுக்கும்	அருளும்	ொயனாரின்	ெற்பணபு	–	மையப்மபாருள்	
ொயனாரின்	சிவமெறி	மைன்ழை.	

பிரிவு – 8 குணஙகுடி �ஸ்தொன் – நிரொ�யக்கணணி (முதல் 50 கணணிகள்)

குணஙகுடியாரின்	 வாழ்க்ழக	 வைலாறு	 –	 இல்ல்ம்	 து்நதது	 து்வ்ம்	 பூண்டழை	 –	
குணஙகுடியார்	நிகழ்த்திய	அற்புதஙகள்	–	குணஙகுடியார்	ைக்களுக்குக்	கூறிய	அறிவுழைகள்	
–	தவநிழலயில்	இருநது	இழ்வழன	அழ்டநதழை	–	குணஙகுடியார்	பா்டல்களின்	அழைப்பு	
முழ்	 –	 நிைாயையக்	 கணணி	 1	 முதல்	 25	 வழை	 –	 நிைாையக்	 கணணி	 26	 முதல்	 50	
வழை	–	குணஙகுடியார்	கூறும்	இழ்வனின்	இயல்புகள்	–	இழ்வனி்டம்	குணஙகுடியார்	
மவணடுவன.	

சதாகுதி – 3  சிைப்பதிகைாைம் புகைார கைாணடம் – இளஙநகைாவடிகைள்

பிரிவு – 9  சிலப்பதிகொரம் – 1  (�ஙகல வேொழ்த்துப் பொடல் கொலத)

சிலப்பதிகாைம்	நூல்,	நூலாசிரியர்	பற்றிய	மெயதிகள்	–	ைஙகல	வாழ்த்துப்	பா்டல்	காழதச்	
மெயதிகள்	–	ைஙகல	வாழ்த்துப்	பா்டல்	கழதச்	சுருக்கம்	–	வாழ்த்து	–	திருைண	அழைப்பு	–	
திருைண	நிகழ்ச்சி	–	சிலப்பதிகாைம்	காட்டும்	அக்காலத்	திருைண	முழ்	

பிரிவு – 10  சிலப்பதிகொரம் – 2  (�லனயறம் படுத்த கொலத, அரங்கற்றுகொலத)

ைழனய்ம்	படுத்த	காழதச்	மெயதிகள்	–	ைழனய்ம்	படுத்த	காழதச்	சுருக்கம்	–	மகாவலன்	
கணணகி	இன்புறுதல்	–	மகாவலன்	கூறிய	குறியாக்	கட்டுழை	–	அைமகற்று	காழதச்	மெயதிகள்	
–	ைாதவியின்	ஆ்டல்	பா்டல்	அைகு	–	ஆ்டல்,	இழெயாசிரியர்	–	கவிஞன்	இலக்கணம்	–	
தணணுழை,	குைல்,	யாழ்	ஆசிரியர்	இலக்கணம்	–	ைாதவியின்	ஆ்டலும்	பரிசும்

பிரிவு – 11 சிலப்பதிகொரம் – 3  (அந்தி�ொலல சிறப்பு மசய் கொலத,  இந்திரவிழொ ஊர எடுத்த 
கொலத)

	 அநதிைழல	சி்ப்பு	மெய	காழதச்	மெயதிகள்	–	ைணைகள்	புலம்பலும்	ைாழலப்	மபாழுது	
வருழகயும்	–	ைாதவியின்	நிழல	–	கணணகியின்	நிழல	–	காதலழைப்	பிரிநத	ைகளிர்	நிழல	
–	காைமதவன்	காவல்		-	இநதிைவிைா	ஊர்	எடுத்த	காழதச்	மெயதிகள்	–	ைருவூர்ப்	பாக்கம்,	
பட்டினப்பாக்கம்	 ைாணபுகள்	 –	 ஐவழக	 ைன்்ம்	 –	விைாச்மெயல்கள்	 –	 மதன்்ல்	உலவும்	
மதருக்கள்	–	கணணகி	ைாதவியர்	கணகள்.	

பிரிவு – 12 சிலப்பதிகொரம் – 4 (கடலொடு கொலத, கொனல் வேரி கொலத)

	 க்டலாடு	காழதச்	மெயதிகள்	–	விஞழெ	வீைன்	காதலிக்கு	இநதிைவிைா	பற்றிக்	கூறுதல்	
–	 ைாதவியின்	 பதிமனார்	ஆ்டல்	 –	 மகாவலன்	 ைாதவி	 க்டற்கழைப்	 பயணம்	 –	 கானல்வரி	
காழதச்	மெயதிகள்	–	மகாவலன்	பாடிய	வரிப்பா்டல்கள்	–	ைாதவி	பாடிய	வரிப்பா்டல்கள்	–	
ஊழ்விழன	வநதுருத்த	மகாவலன்	ைாதவிழயப்	பிரிதல்.
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சதாகுதி – 4  கைம்பைாமாயைம் – கைம்பர 

கிஷ்கிந்தொ கொணடம் – வேொலி வேலதப் படலம் முழுவேதும்.

பிரிவு – 13  கம்பரொ�ொயணம் – 1

	 கம்பைாைாயணம்	 நூற்மெயதிகள்	 –	 வாலிவழதப்	 ப்டலச்	 சுருக்கம்	 –	 சுக்கிரீவனின்	
அழ்கூவல்	–	தாழைக்கு	வாலியின்	பதில்	–	வாலியின்	வல்லழை	–	சுக்கிரீவன்	மீணடும்	
மபாரி்டல்	–	வாலியின்	மீது	இைாைனின்	அம்பு	பாயதல்	–	ைார்பில்	அம்பு	பாயநத	வாலியின்	
நிழல	–	இைாைன்	மீது	வாலி	அடுக்கிய	குற்்ச்ொட்டுகள்	–	இைாைன்	தன்	மெயழக	முழ்	
என	மைாழிதல்	–	வாலி	–	இைாைன்	ஒருவழை	ஒருவர்	ைறுத்துழைத்தல்	–	வாலியின்	வினாவும்	
இலக்குவன்	விழ்டயும்	 –	வாலி	இைாைழனப்	மபாற்றி	வைம்	மவணடுதல்	–	அனுைழனப்	
பற்றி	வாலி	கூறுதல்	–	சுக்கிரீவன்,	அஙகதன்	ஆகிமயார்க்கு	வாலி	அறிவுழை	கூறுதல்.	

பிரிவு – 14  கம்பரொ�ொயணம் – 2

	 இைாைன்	 முதலிமயார்	 ைழலச்ொைல்	 வழிமய	 மெல்லுதல்	 –	 சுக்கிரீவன்	 வாலிழயப்	
மபாருக்கு	அழைத்தலும்	வாலி	மபாருக்குப்	பு்ப்படுதலும்	–	தாழை	வாலிழயத்	தடுத்தலும்	
வாலியின்	மதற்றுதலும்	–	வாலி	தாழையின்	தழ்டழய	மீறுதல்	–	தாழை	கூறுதல்	–	வாலி	
தன்	 மபைாற்்ழல	 எடுத்துழைத்துத்	 மதற்றுதல்	 –	 வாலி	 இைாைனுழ்டய	 ெற்பணபுகழள	
எடுத்துழைத்தல்	–	வாலி	–	சுக்கிரீவன்	மபார்	–	வாலியின்	மீது	இைாைன்	அம்பு	எயதல்	–	வாலி	
அம்ழப	எடுக்க	முழனதல்	–	வாலி	அம்பில்	இைாை	ொைம்	இருக்கக்	காணுதல்.

பிரிவு – 15  கம்பரொ�ொயணம் – 3

	 வாலி	இைாைழன	இகழ்நதுழைத்தல்	–	இைாைன்	தன்	மெயழக	முழ்	என	மைாழிதல்	
–	 வாலியும்	 இைாைனும்	 ஒருவழை	 ஒருவர்	 ைறுத்துழைத்தல்	 –	 என்	 ைைபுக்கு	 ஏற்்மத	 என	
வாலி	கூறுதல்	–	வாலியின்	கூற்ழ்	இைாைன்	ைறுத்து	மைாழிதல்	–	ைழ்நது	நின்று	அம்பு	
எயதது	ஏன்	என	வாலி	வினாவுதல்	–	வாலியின்	வினாவிற்கு	இலக்குவன்	விழ்ட	–	வாலி	
இைாைழனப்	மபாற்றி	உழைத்தல்	–	இைாைனி்டம்	வாலி	மவணடிய	வைம்.	

பிரிவு – 16  கம்பரொ�ொயணம் – 4

	 அனுைன்	குறித்து	வாலி	இைாைனி்டம்	கூறியன	–	சுக்கிரீவனுக்கு	வாலி	கூறிய	உறுதி	
மைாழிகள்	–	அஙகதன்	வாலிழயக்	கணடு	வருநதிப்	புலம்புதல்	–	அஙகதழன	வாலி	மதற்றி	
இைாைனி்டம்	ஒப்புவித்தல்	–	தாழை	புலம்பல்.	

சதாகுதி – 5  நதம்பாவணி – வீைமாமுனிவர - வளன் ெனித்த படைம் 

பிரிவு – 17 ்தம்பொவேணி – 1 அறிமுகம்

	 மதம்பாவணி	நூல்	அழைப்பு	–	மதம்பாவணி	நூற்	சி்ப்பு	–	மதம்பாவணி	நூற்	மெயதிகள்	
–	நூலாசிரியர்	பற்றிய	மெயதிகள்	–	வீைாைாமுனிவரின்	வாழ்க்ழகக்	குறிப்பு	–	வீைைாமுனிவரின்	
பழ்டப்புகள்	

பிரிவு – 18  ்தம்பொவேணி – 2, (1 முதல் 16 பொடல்கள் வேலர)

	 தாவீது	ைன்னனின்	சி்ப்பு	–	மகாலியாத்தின்	மதாற்்ம்

பிரிவு – 19 ்தம்பொவேணி – 3, (17 முதல் 41 பொடல்கள் வேலர)

	 ெவுல்	 ைன்னனின்	 அழைப்பும்	 தாவீதன்	 வருழகயும்	 –	 மகாலியாத்து்டன்	 தாவீதன்	
மபார்புரிதல்	–	மகாலியாத்தின்	மகாபமைாழி	–	மகாலியாத்தின்	வீழ்ச்சி	–	தாவீது	அைொனதல்	–	
தாவீதுக்கு	இழ்வன்	வைம்	அளித்தல்	



44  |  இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ  |  பாடத்திடட அறிக்கை & விரிவான பாடத்திடடம்

பிரிவு – 20 ்தம்பொவேணி – 4, (42 முதல் 61 பொடல்கள் வேலர)

	 தாவீதன்	ைைபில்	சூழெ	மதான்்ல்	–	சூழெயின்	மபற்ம்ார்	–	நீப்பி	தரித்த	கர்ப்பம்	–	
மென்ைப்	பாவத்ழத	நீக்குதல்	–	தாயின்	ைகிழ்ச்சி	–	சூழெயின்	பி்ப்பும்	வாழ்த்தும்	–	தாயின்	
ைன்்ாட்டு	–	ஆண்டவன்	வைஙகிய	ஆசியும்	வாழ்த்தும்	–	அ்மவார்	வாழ்த்து	–	உ்வினர்	
ைகிழ்ச்சியும்	புகழ்ச்சியும்.	

பார்வ நூலகைள்

1.	 மு.	வைதைாெனார்,	தமிழ் இலக்கிய வைலாறு,		ொகித்ய அகாமதமி மவளியீடு.

2.	 மு.	ைாகழவயஙகார்,		ஆழ்வார்கள் காலநிழல,	

3.	 ஆ.	மவலுப்பிள்ழள,	தமிைர் ெைய வைலாறு,	

4.	 ப.	அருணாெலம்,	பக்தி இலக்கியம்,	

5.	 பன்னிரு திருமுழ் வைலாறு-	இைணடு பகுதிகள்,	அணணாைழலப் 
பல்கழலக்கைகப் பதிப்பு.

6.	 அ.	விொயகமூர்த்தி,	ழெவ இலக்கியக் மகாழவ,	பணழணப் பதிப்பகம்,	ைதுழை.

7.	 இைா.	காசிைாென்,	காப்பியத்தமிழ்,	ைதுழை.

8.	 மீ.ப.	மொமு.	சித்தர் இலக்கியம்,	

9.	 மதவாைம்,	தருைபுை ஆதீனப் பதிப்பு,	குறிப்புழையு்டன்.

10.	திருஞானெம்பநதர்	-	ஓர் ஆயவு,	மென்ழனப் பல்கழலக்கைக மவளியீடு.

11.	ப.	இைாைொதப்பிள்ழள,		திருவாெகம்,	ழெவசித்தாநத நூற்பதிப்புக்கைக மவளியீடு.

12.	ொலாயிைத் திவவியப் பிைபநதம்(முதல் மதாகுதி)	வர்த்தைானன் பதிப்பகம்,	மென்ழன.

13.	ப.	அருணாெலம்,	ழவணவ ெையம்,	மென்ழன.

14.	மு.	அருணாெலம்.	தமிழ் இலக்கிய வைலாறு,	12ஆம் நூற்்ாணடு,	

15.	குணஙகுடி ைஸ்தான் ொகிபு பா்டல்கள்,	கைக மவளியீடு,	மென்ழன.

16.	சிலப்பதிகாைம்,	வர்த்தைானன் பதிப்பகம்,	மென்ழன.

17.	முதல் ஐநது காப்பியஙகள்,	ைா.மெணபகம்,	ைதுழை.

18.	கம்பைாைாயணம்,	ைர்மை அணடு கம்மபனி,	மென்ழன.

19.	கம்பைாைாயணம்,	அணணாைழலப் பல்கழலக்கைக மவளியீடு.

20.	மதம்பாவணி,	முதற்காண்டம்,	வர்த்தைானன் பதிப்பகம்,	மென்ழன.

21.	தமிழ் இலக்கிய வைலாறு,	அழ்டக்கலொமி,	பாரிநிழலயம்,	மென்ழன.

22.	முத்துச் ெணமுகம்,	நிர்ைலா மைாகன்.	சிற்றிலக்கியஙகளின் மதாற்்மும் வளர்ச்சியும்.

23.	பீ.மு.	அஜைல்கான்.	இசுலாமியத் தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியஙகள்.

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. www.tamilvu.org

2. www.tamildigitallibrary.in

3. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 

4. https://www.tamilelibrary.org/

5. www.projectmadurai.org
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தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
இைணடாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : ்ம்பியகப்மபொருள், புறப்மபொருள் மவேணபொ�ொலல

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMN -22
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 8

பாட ந்ாககைஙகைள்

1. தமிழிலுள்ள அகப்மபாருள் இலக்கண ைைபுகழள அறிமுகம் மெயதல்.

2. தமிழிலுள்ள பு்ப்மபாருள் இலக்கண ைைபுகழள அறிமும் மெயதல்.

3. ெம்பியகப்மபாருள் இலக்கண நூழல அறிமுகம் மெயதல்

4. பு்ப்மபாருள்மவணபா ைாழல இலக்கண நூழல அறிமுகம் மெயதல்.	

5. ெம்பியகப்மபாருள்,	பு்ப்மபாருள் மவணபாைாழல வழி தமிழ்ச் ெமூகத்தின் அக 
வாழ்வின் மைன்ழையிழனயும்,	பு் வாழ்வின் ைாணபிழனயும்	எடுத்துழைத்தல்.	

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1. தமிழிலுள்ள அகப்மபாருள் இலக்கண ைைபுகழள விளக்குவீர்கள்.

2. தமிழிலுள்ள பு்ப்மபாருள் இலக்கண ைைபுகழள விளக்குவீர்கள்.

3. ெம்பியகப்மபாருள் இலக்கண நூழலப் பற்றி எடுத்துழைப்பீர்கள்.

4. பு்ப்மபாருள் மவணபாைாழல இலக்கண நூழல பற்றி எடுத்துழைப்பீர்கள்.	

5. ெம்பியகப்மபாருள்,	பு்ப்மபாருள் மவணபாைாழல வழி தமிழ்ச் ெமூகத்தின் அக 
வாழ்வின் மைன்ழையிழனயும்,	பு் வாழ்வின் ைாணபிழனயும்	எடுத்துழைப்பீர்கள்.	
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சதாகுதி - 1  அகைத்தி்ையியல, கைளவியல – 1

பிரிவு - 1 அகத்திலணயியல் அகத்திலணப் பொகுபொடு,       

களவில்	புணர்ச்சியும்	பிரிவுகளும்	–	அகத்திழணப்	பாகுபாடு-	ழகக்கிழள	-	ஐநதிழண	-	
மபருநதிழண	-	முப்மபாருள்	-			முதற்மபாருள்	-	கருப்மபாருள்	-உரிப்மபாருள்	-	களவில்	
நிகழும்	 ொல்வழகப்	 புணர்ச்சி	 -ழகக்கிழள	 -	 இயற்ழகப்	 புணர்ச்சி	 -	 காதலர்க்கு	 உரிய	
புணர்ச்சி	வழக	-	காதல்	புணர்ச்சி	நிகழும்	இ்டம்	-	ஒருவழித்	தணித்தல்	-	வழைவிழ்ட	
ழவத்துப்	மபாருள்வயிற்	பிரிதல்	-களவு	மவளிப்ப்டாமுன்	நிகழும்	வழைவு	-	அ்த்மதாடு	
நிற்்ல்	நிகழும்	இ்டம்	-	அ்த்மதாடு	நிற்்ற்கு	உரியாரும்	நிற்கும்	முழ்யும்	-		தழலைகள்	
அ்த்மதாடு	நிற்கும்	இ்டம்	-	பாஙகி	முதலாமனார்	அ்த்மதாடு	நிற்கும்	தி்ம்.	

பிரிவு - 2 அகத்திலணயியல் கற்பில் புணரச்சியும் பிரிவுகளும்

கற்பின்	வழக	-	கற்பில்	நிகழும்	புணர்ச்சியின்	வழக-	உ்டன்மபாக்கு	நிகழ்த்திப்	புணரும்	
புணர்ச்சி	-	கற்பில்	தழலவனுக்கு	உரிய	மவறு	புணர்ச்சி	-	பைத்ழதயிற்	பிரிவின்	வழக	-	
அயல்ைழனப்		பிரிவு	-	அயல்மெரிப்பிரிவு	-	பு்ெகர்ப்மபாக்கு	-	தழலவிக்கு	ஊ்டல்		நிகழும்	
இ்டம்	 -	 ஊ்டழலத்	 தணிக்கும்	 	 வாயில்கள்	 -	 பிரிவுகளுக்கு	 உரிமயார்	 –	 பிரிவுகளுக்கு		
குறித்த	 ைைபுகள்	 -	 பிரிவுகளுக்கு	 காலவழையழ்	 -	 விழனயி்டம்	 குறித்த	 ைைபுகள்	 -	
தழலைகளுக்கு	உரிய	ஒழுகலாறுகள்	-	பாணர்,	வி்லியர்,	கூத்தர்,	இழளமயார்	மெயல்கள்	-	
கணம்டார்	இருவழகப்	பாஙகர்,		பாகன்	மெயல்கள்	-	பாஙகி		மெவிலி	அறிவர்		மெயல்கள்	
-	காைக்கிைத்தியர்,	பைத்ழதயர்		மெயல்கள்.

பிரிவு - 3  கைவியல்  - இயற்லகப் புணரச்சி இடந்தலலப்பொடு

களவின்		இலக்கணம்	-	எணவழக		ைணஙகள்		ழகக்கிழளயின்	பாகுபாடு	-	களவிற்கு		
உரிய	கிளவித்மதாழக	 -	இயற்ழகப்	புணர்ச்சியின்		இலக்கணம்	-	மதயவத்தான்	எயதும்	
புணர்ச்சியின்	விரி	-தழலவியான்		எயதும்	புணர்ச்சியின்	வழக	-	வன்புழ்யின்	வழக	-	
விரி	-	மதளிவு	-	பிரிவுழி		ைகிழ்ச்சியின்	விரி	-		பிரிவுழிக்	கலஙகலின்	வழக	-	பிரிவுழிக்		
கலஙகலின்		விரி	-	இ்டநதழலப்பாட்டின்	வழக	-		விரி.	

பிரிவு – 4 கைவியல் - பொஙகற்கூட்டம், பொஙகி �தி உடன்பொடு

பாஙகற்	கூட்்டத்தின்	வழக	-	விரி	-	பாஙகி	ைதிஉ்டன்பாட்டின்	வழககள்	-	முன்னு்வுணர்தல்	
-	குழ்யு்	உணர்தல்	-	இருவரும்	உள்வழி	அவன்	வைவுணர்தல்.

சதாகுதி - 2   கைளவியல - 2

பிரிவு - 5 பொஙகியிற் கூட்டம்

பாஙகியிற்	கூட்்டமும்	அதன்	வழககளும்	-	இைநது	பின்னிற்்லும்	மெட்பழ்டயும்	-	ை்டல்	
கூற்றும்	ை்டல்	விலக்கும்	-	குழ்	மெர்தலும்	ை்டல்கூற்று	ஒழிதலும்	-	குழ்	ெயப்பித்தலும்	
ை்த்தலும்	-	கூட்்டல்,	கூ்டல்,	ஆயம்	கூட்்டல்,	மவட்்டல்.

பிரிவு - 6 பகற்குறி, இரவுக்குறி

வழககள்,	விரிகள்	-		ஒருொர்	பகற்குறியின்	விரிகள்	-	பகற்குறி	இழ்டயீட்டின்	வழககள்	-	
இழ்டயீட்டின்	விரிகள்	-	இைவுக்குறியின்	வழககள்	-	விரிகள்	-	அல்ல	குறி	–	வருநமதாழிற்கு		
அருழை.

பிரிவு - 7 வேலரதல் ்வேட்லக, வேலரவு கடொதல்

	 	 வழைதல்	மவட்ழகயின்	வழககள்	-	வழைவு	க்டாதலின்	வழககள்	–	விரிகள்.
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பிரிவு -  8 ஒருவேழித்தணத்தல், வேலரவிலட லவேத்துப் மபொருள்வேயிற் பிரிதல்

ஒருவழித்	தணத்தலின்	வழககள்	-	ஒருவழித்	தணத்தலின்	விரி	-	வழைவிழ்ட	ழவத்துப்மபாருள்	
வயிற்பிரிதலின்	வழககள்	-	பிரிதலின்	விரிகள்	

சதாகுதி  - 3 வ்ைவியல,  கைற்பியல,  ஒழிபியல

பிரிவு - 9  வேலரவியல்  - வேலரவு �லிதல், அறத்மதொடு நிற்றல்

வழைவின்	இலக்கணம்	-	வழைவிற்கு	உரிய	கிளவித்மதாழக	-	வழைவு	ைலிதலின்	வழக	-	
அ்த்மதாடு	நிற்்லின்	வழக	-	தழலவி	அ்த்மதாடு	நிற்்ல்	-	மதாழி	அ்த்மதாடு	நிற்்ல்	
-	மெவிலி	அ்த்மதாடு	நிற்்ல்	-	ெற்்ாய	அ்த்மதாடு	நிற்்ல்

பிரிவு - 10  வேலரவியல் உடன்்பொக்கு

உ்டன்மபாக்கின்	வழக	-	உ்டன்மபாக்கின்	விரி	-	கற்மபாடு	புணர்நத	கவழவயின்	வழக		
மெவிலி	புலம்பல்	-	ெற்்ாய	புலம்பல்	-	அழண	ைருட்சி-	கணம்டார்	இைஙகல்	-	மெவிலி	
பின்மதடிச்மெல்லல்	-	மீட்சியின்	வழக	-	மீட்சியின்	விரி	-	தன்ைழன	வழைதலின்	வழக	-	
தன்ைழன	வழைதலின்		விரி-	உ்டன்மபாக்கு	இழ்டயீட்டின்	விரி.

பிரிவு - 11  கற்பியல்

கற்பின்	இலக்கணம்	-	கற்பின்	கிளவித்மதாழக	-	இல்வாழ்க்ழகயின்	வழக	-இல்வாழ்க்ழகயின்	
விரி	-	பைத்ழதயிற்	பிரிவின்	வழக	-	உணர்த்த	உணரும்	ஊ்டற்கு	உரிய		கிளவிகள்	-உணைா	
ஊ்டற்கு	உரிய	கிளவிகள்	 -	உணர்த்த	 	உணைா	ஊ்டற்கு	உரிய	 	பி்கிளவிகள்	 -	ஐநது	
பிரிவுகளின்	வழக	-	ஐநது	பிரிவுகளுக்கு		உரிய	கிளவிகள்	-	சில		பிரிவுகளின்	மபாதுக்	
கிளவிகள்.

பிரிவு - 12  ஒழிபியல்

திழண,	ழகமகாள்	-	கூற்று	-	மகட்மபார்	-	இ்டம்,	காலம்,	பயன்	-	முன்னம்,	மையப்பாடு,	
எச்ெம்	 -	 மபாருள்வழக	 ,	 துழ்	 -	 உவைப்மபாருளின்	 வழக	 -	 உள்ளுழ்	 உவைம்	 -	
மவளிப்பழ்ட	உவைம்	-	இழ்ச்சிப்	மபாருள்	-	அகப்பு்க்		ழகக்கிழள	-		 	அகப்பு்க்	
ழகக்கிழளக்கு	 உரிமயார்	 -	 அகப்மபாருள்	 மபருநதிழண	 -	 அகப்பு்ப்	 மபருநதிழண	 -	
இருவழகத்	தழலவர்	-	இருவழகத்	தழலவர்க்குக்	கூ்ப்படும்	மபயர்கள்	-	அகப்பாட்டில்	
இருவழகத்	தழலவர்	வரும்	தி்ன்.

சதாகுதி - 4  சவடசிப்படைம்,  கைைந்தப்படைம், வஞசிப்படைம்,  கைாஞசிப்படைம்

பிரிவு - 13 மவேட்சிப்படலம்

மவட்சித்திழணயின்	இலக்கணம்	-	துழ்கள்	-	மவட்சி	அைவம்	-	விரிச்சி	-	மெலவு	-	மவய	
-	பு்த்திழ்	-	ஊர்மகாழல	,	ஆமகாள்	-	பூெல்	ைாற்று	-	சுைத்துயத்தல்	-	தழலத்மதாற்்ம்	
-	தநதுநிழ்	-	பாதீடு,	உண்டாட்டு	-	மகாழ்ட	-	புலனறி	சி்ப்பு	-	பிள்ழள	வைக்கு	-	
துடிநிழல		 -	மகாற்்ழவ	நிழல	-	மவறியாட்டு	

பிரிவு - 14  கரந்லதப் படலம்

கைநழத	திழணயின்	இலக்கணம்	 -	 கைநழதத்	 திழணயின்	துழ்கள்	 -	 கைநழத	அைவம்	
-	அதரிழ்டச்	மெலவு	 -	மபார்ைழலதல்	புணமணாடு	வருதல்	 -	மபார்க்களத்து	ஒழிதல்	 -	
ஆமளறி	பிள்ழள,	பிள்ழளத்	மதளிவு	-	பிள்ழளயாட்டு	-	ழகயறுநிழல	-	மெடுமைாழி	கூ்ல்	
-	பிள்ழளப்மபயர்ச்சி	-	மவத்தியல்	ைலிபு	–	குடிநிழல
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பிரிவு - 15  வேஞசிப்படலம்

வஞசித்திழணயின்	 இலக்கணம்	 -	 வஞசித்திழணயின்	 துழ்கள்	 -	 வஞசி	 அைவம்	 -	
குழ்டநிழல,	வாள்நிழல	-	மகாற்்ழவ	நிழல	-	மகாற்்	வஞசி	-	மகாற்்வள்ழள	-	மபைாண	
வஞசி	-ைாைாய	வஞசி	-	மெடுமைாழி	வஞசி	-	முதுமைாழி	வஞசி	-	உைபுல	வஞசி	-	ைைபுல	
வஞசி	-	மகாழ்ட	வஞசி	-	குறுவஞசி	-	ஒரு	தனி	நிழல	-	தமிஞசி	-	பாெழ்	நிழல	-	
மபருவஞசி	-	மபருஞமொற்று	நிழல	-	ெல்லிழெ	வஞசி

பிரிவு - 16  கொஞசிப்படலம்

காஞசித்திழணயின்	இலக்கணம்	-	காஞசித்திழணயின்	துழ்கள்	-	காஞசி	எதிர்வு	-	தழிஞசி	
-	பழ்டவைக்கு	-	மபருஙகாஞசி	-	வாள்	மெலவு	-	குழ்ட	மெலவு	-	வஞசினக்காஞசி	-		
பூக்மகாள்	நிழல	-	தழலக்காஞசி	-	தழலைாைாயம்	-	தழலமயாடு	முடிதல்	-	ை்க்காஞசி	
-	மபயநிழல	-	மபயக்காஞசி	-	மதாட்்ட	காஞசி	-	மதா்டாக்காஞசி	-	ைன்ழனக்காஞசி	-	
கட்காஞசி	-	ஆஞசிக்காஞசி	-	ைகட்பாற்	காஞசி	-	முழனகடி	முன்னிருப்பு.

சதாகுதி - 5  ச்ாசசிப்படைம், உழி்ைப்படைம், தும்்பப்படைம், வா்கைப்படைம், பாடாணபடைம்

பிரிவு - 17  ம்ொச்சிப்படலம், உழிலஞப் படலம்

மொச்சித்	திழணயின்	இலக்கணம்	-	மொச்சித்	திழணயின்	துழ்கள்	-	ை்னுழ்டப்	பாசி,		
ஊர்ச்	 மெரு	 -	 மெருவிழ்ட	 வீழ்தல்,	 குதிழை	 ை்ம்	 -	 எயில்மபார்	 எயில்தழன	 அழித்தல்	
-	அழிபழ்ட	தாஙகல்,	ைகள்	ைறுத்து	மைாழிதல்	-	உழிழஞத்	திழணயின்	இலக்கணம்	-	
உழிழஞத்	திழணயின்	துழ்கள்	-	குழ்டொட்மகாள்,	வாள்ொட்மகாள்	-	முைெ	உழிழஞ	-	
மகாற்்	உழிழஞ	-	அைெ	உழிழஞ	-	கநதழி,	முற்றுழிழஞ,	காநதள்	பு்த்திழ்,	ஆமையில்	
உழிழஞ	மதால்	உழிழஞ	குற்றுழிழஞ	பு்த்துழிழஞ-	பாசி	நிழல	-	ஏணி	நிழல	–	எயிற்பாசி		
முது	உழிழஞ	அகத்துழிழஞ-	முற்று	முதிர்வு,	யாழன	ழகமகாள்	-	மவற்றுப்பழ்ட	வைவு-		
உழுது	வித்தி்டல்	-	வாள்	ைணணுநிழல,	ைணணு	ைஙகலம்	-	ைகட்பால்	இகல்.

பிரிவு - 18  தும்லபப்படலம்

தும்ழபத்	திழணயின்	இலக்கணம்	-	தும்ழபத்	திழணயின்	துழ்கள்	-	தும்ழப	அைவம்	-	
தாழன	ை்ம்	-	யாழன	ை்ம்	-	குதிழை	ை்ம்	-	தார்	நிழல	-	மதர்	ை்ம்	-	பணபாட்டு	
-	எருழை	ை்ம்,	ஏை	எருழை	–	நூழிலாட்டு	-		முன்மதர்க்		குைழவ,	பின்மதர்க்		குைழவ	-	
மபயக்	குைழவ	-	களிற்று்டனிழல.	ஒள்வாள்		அைழல	-	தாழன	நிழல,		மவருவரு	நிழல	
-		சிருஙகாை	நிழல	-	உவழகக்	கலுழ்ச்சி	-	தன்ழன	மவட்்டல்	-	இருவரும்	தபுநிழல	-	
மதாழக	நிழல.

பிரிவு - 19  வேொலகப்படலம்

வாழகத்திழணயின்	 இலக்கணம்	 -	 வாழகத்திழணயின்	 துழ்கள்	 -	 அைெ	 வாழக,	 முைெ		
வாழக	 -	 ை்க்களவழி,	 கள	மவள்வி	 -	முன்மதர்க்குைழவ,	பின்மதர்க்	குைழவ	 –	மபாருெ	
வாழக	-	கூதிர்ப்பாெழ்,	வாழ்டப்பாெழ்	-	அைெ	முல்ழல	-	காவல்	முல்ழல	-	மபைாண		
முல்ழல	-	குழ்ட	முல்ழல	-	கணபழ்ட	நிழல	-	பார்ப்பன	வாழக	-	பார்ப்பன	முல்ழல	-	
வாணிக	வாழக	-	மவளாண	வாழக,	கிழண	நிழல	-	அறிவன்	வாழக	-	மவளாண	வாழக,	
கிழண	நிழல	-	தாபத	வாழக	-	அழவய	முல்ழல	-	ொல்பு	முல்ழல	-	கணிவன்	முல்ழல	–	
முதின்		முல்ழல,		ஏ்ாண	முல்ழல	-	வல்லாண	முல்ழல	-	வாழக	அைவம்	-	ை்முல்ழல,	
அவிப்பலி	-	மபாருமளாடு	புக்ல்	-	அருமளாடு	நீஙகல்.

பிரிவு - 20 பொடொண படலம்

பா்டாணதிழணயின்	 இலக்கணம்	 -	 பா்டாண	 திழணயின்	 துழ்கள்	 -	 க்டவுள்	 வாழ்த்து	
பூழவ	 நிழல	 இயன்மைாழி	 வாழ்த்து	 -	 ொடு	 வாழ்த்து	 -	 களவழி	 வாழ்த்து	 -	 பு்நிழல	
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வாழ்த்து	 -	 கணபழ்ட	 நிழல,	 துயிமலழ்ட	 நிழல-	 ைஙகல	 நிழல	 -	 விளக்கு	 நிழல	 -	
கபிழல		 கணணிய	புணணிய	நிழல	-	மவள்வி	நிழல		மவள்ளி	நிழல	-	வீற்றினிதிருநத	
மபருைஙகலம்	-	குடுமி	கழளநத	புகழ்	ொற்றுநிழல	-	ைணைஙகலம்,	மபாலிவு	ைஙகலம்	-		
ொள்	ைஙகலம்	-	ஆள்விழன	மவள்வி	-	குழ்ட	ைஙகலம்	-	வாள்ைஙகலம்	-	ைணணுைஙகலம்	
-	வாயுழ்	வாழ்த்து	-	மெவியறிவுறுஉ	-	ஓம்பழ்ட	-	பாணாற்றுப்பழ்ட	-		கூத்தைாற்றுப்பழ்ட	
-	மபாருெைாற்றுப்பழ்ட	-	வி்லியாற்றுப்பழ்ட	-	வாயில்நிழல,		பரிசில்		துழ்	 -	
இயன்மைாழி	வாழ்த்து,		-	கிழண	நிழல	-	பரிசில்	நிழல,	பரிசில்	விழ்ட	-	மகாடிநிழல,	
கநதழி,	வள்ளி	-	புலவைாற்றுப்பழ்ட	-	புகழ்நதனர்	பைவல்,	பழிச்சினர்	பணிதல்	-	ழகக்கிழள,	
மபருநதிழண	-	புலவி	மபாருளாகத்	மதான்றிய	பா்டாணபாட்டு	-	க்டவுள்	ைாட்டுக்	க்டவுள்	
மபணடிர்	ெயநத	பக்கம்	-	க்டவுள்ைாட்டு		ைானி்டப்		மபணடிர்		ெயநத	பக்கம்	குைவிக்கண	
மதான்றிய	காைப்பகுதி		-	ஊரின்கண		மதான்றிய		காைப்பகுதி.

பார்வ நூலகைள்

1.	 பு்ப்மபாருள் மவணபாைாழல,	புலியூர்மகசிகன் உழை,	ொைதா பதிப்பகம்,	மென்ழன 
–	14,	2012.

2.	 பு்ப்மபாருள் மவணபாைாழல,	ொமுணடி,	மதவொயனார் உழை.

3.	 ெம்பியகப்மபாருள்,	கா.	ை.	மகாவிநதைாெ முதலியார் உழை.	

4.	 ெம்பியகப் மபாருள்,	வ.	த.	இைாைபாணடியன்,	பாரிநிழலயம்,	மென்ழன.	2012.

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. www.tamilvu.org

2. www.tamildigitallibrary.in

3. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 

4. https://www.tamilelibrary.org/

5. www.projectmadurai.org
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தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
இைணடாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : ஊடகக் கலல

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMAN - 21
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6

பாட ந்ாககைஙகைள்

1. ஊ்டகக் கழல நுட்பஙகழளப் பற்றி	எடுத்துழைத்தல்,

2. ஊ்டகஙகளின் வழககழளயும் ஊ்டகஙகளுக்கு எழுதும் உத்திகழளயும் விளக்குதல்.

3. தகவல் மதா்டர்பு	–	மதாற்்மும் வளர்ச்சி,		தகவல் மதா்டர்பும் ெமூகமும் பற்றி	
விளக்குதல்.

4. இதழ்களின் வழககள்,	இதழ்களின் நிருவாகம்,	மெயதி மெகரித்தல்,	
மெம்ழைப்படுத்தல்	ஆகியவற்ழ்க்	குறித்து	எடுத்துழைத்தல்.

5. வாமனாலிக் கழல,	மதாழலக்காட்சிக் கழல,	திழைப்ப்டக் கழல	குறித்து	அறிமுகம்	
மெயதல்.

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1.	 ஊ்டகக் கழல நுட்பஙகழளப் எடுத்துழைப்பீர்கள்,

2.	 ஊ்டகஙகளின் வழககழளயும் ஊ்டகஙகளுக்கு எழுதும் உத்திகழளயும் 
விளக்குவீர்கள்.

3.	 தகவல் மதா்டர்பின் மதாற்்ம் ைற்றும் வளர்ச்சி பற்றியும்,		தகவல் மதா்டர்பும் 
ெமூகமும் பற்றியும்	விளக்குவீர்கள்,

4.	 இதழ்களின் வழககள்,	இதழ்களின் நிருவாகம்,	மெயதி மெகரித்தல்,	
மெம்ழைப்படுத்தல்	ஆகியவற்ழ் எடுத்துழைப்பீர்கள்.	

5.	 வாமனாலிக் கழல,	மதாழலக்காட்சிக் கழல,	திழைப்ப்டக் கழல	குறித்து	அறிமுகம்	
மெயவீர்கள்.
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சதாகுதி -1 மககைள் தகைவல சதாடரபு  ஊடகைம்

பிரிவு – 1 தகவேல் மதொடரபு – ்தொற்றமும் வேைரச்சியும்

மதா்டர்பா்டலின்	வைலாறு	–	குழக	ஓவியஙகள்	–	சித்திை	எழுத்துக்கள்	–	எழுத்துருக்கள்	–	சீன	
எழுத்துக்கள்	–	மதாழலத்	மதா்டர்பின்	வைலாறு	–	மதாழலத்	மதா்டர்பு	வளர்ச்சியின்	காலக்மகாடு	
–	மதாழலத்	மதா்டர்பு	முழ்கள்	–	மதாழலத்	மதா்டர்பின்	வைலாறு	–	கணடுபிடிப்புகள்.	

பிரிவு – 2 தகவேல் மதொடரபும் சமூகமும் 

ஊ்டக	விழளவுகள்	குறித்த	மகாட்பாடுகளின்	பரிணாை	வளர்ச்சி	–	பணபாட்டுத்	மதாழில்	
நுட்பஙகளும்	 ொகரீகத்திற்கும்	 இழ்டயிலான	 உ்வுகள்	 –	 ெமூகமும்	 தகவல்	 மதா்டர்புக்	
கருவிகளும்	 –	 தகவல்	 மதா்டர்பு	 எனும்	 ைகிழ்ச்சி	 –	 ஊ்டகஙகளும்	 ெமூகையைாதலும்	 –	
ஊ்டகஙகளின்	பைபைப்பூட்டும்		தன்ழை.	

பிரிவு – 3 �ரபு வேழி ஊடகஙகள் 

ைைபு	வழி	ஊ்டகஙகள்	–	அமைரிக்க	ொளிதழ்களின்	விற்பழன	வீழ்ச்சி	–	ைைபு	வழி,	ெவீன	
ஊ்டகஙகளின்	ைஙகிய	எல்ழலகள்	–	ெவீன	ஊ்டகஙகளின்	மதாற்்ம்.	

பிரிவு – 4 ்வீன ஊடகஙகள்

வழல	 2.0	 –	 ெவீன	 ஊ்டகஙகள்	 குறித்த	 வழையழ்கள்	 –	 இழணயம்	 –	 “ொட்ரூம்”	 –	
கூட்்டழைப்புகள்	–	தகவல்	பலழககள்	–	மெயதிக்	குழுக்கள்	–	தனியார்	இழணயத்	தளஙகள்	
–	ெவீன	ஊ்டகத்	மதாழிற்ொழலகள்	–	வழலபதியுெர்களா?	பத்திரிழகயாளர்களா?		-	ெவீன	
ஊ்டக	வடிவான	குடிைக்கள்	இதழியல்	–	ெமூக	ஊகஙகள்.

சதாகுதி – 2 இதழியல

பிரிவு – 5 இதழ்களின் ்தொற்றமும் வேைரச்சியும்

மெயதி	அறிவித்த	முழ்	–	ெஙகு,	ைணி,	பழ்,	மகாடிகள்	–	சிலப்பதிகாைத்தில்	மெயதி	பைவிய	
முழ்	 –	 யாழன	 மைலிருநது	 அறிவித்த	 மெயதி,	 திருமுகச்	 மெயதி,	 ஆள்வழிச்	 மெயதி,-	
மெயதிப்	மபாக்குவைத்து	–	ஒற்்ர்கள்,	பாணர்கள்	–	அயல்ொடுகளில்	மெயதி	பைவிய	முழ்	
–	அச்சுப்மபாறிக்	கணடுபிடிப்பு	–	அச்ெகம்-	முதல்	இதழ்கள்.		இநதியாவின்	முதல்	இதழ்	
–	மெம்ஸ்	அகஸ்்டஸ்	ஹிக்கி,	இநதியாமகெட்	–	மென்ழனயின்	முதல்	இதழ்	–	மைட்ைாஸ்	
மகெட்	–	மும்ழப	இதழ்கள்	–	இதழ்கள்	ஒழுஙகுமுழ்ச்	ெட்்டம்	–	மபாறுப்புத்	மதாழகச்	
ெட்்டம்	–	மெைாம்பூர்	பாதிரியார்களுக்குத்	தழ்ட	–	இநதிய	மைாழிகளில்	இதழ்கள்	–	வஙகாளம்,	
கன்ன்டம்,	மதலுஙகு,	ைழலயாளம்,	குெைாத்தி,	ைைாத்தி,	உருது,	இநதி,	பஞொபி,	அஸ்்ஸாமி,	
ஒரியமைாழி	–	இதழ்	ஆசிரியர்கள்	-	தமிழ்	இதைாளர்கள்	–தமிழ்	இதழ்கள்	

பிரிவு – 6 இதழ்களின் வேலககள்

இதழ்களின்	வழககள்	 –	 கால	அடிப்பழ்டப்	 பகுப்பு	 –	 ொளிதழ்கள்,	 வாை	இதழ்கள்,	 ைாத	
இதழ்கள்,	காலாணடு	இதழ்கள்,	அழையாணடு	இதழ்கள்,	ஆணடு	இதழ்கள்	–	மபாருள்வழகப்	
பகுப்பு	–	ெைய	இதழ்கள்,	ெமூக	இதழ்கள்,	அறிவியல்	இதழ்கள்,	இலக்கிய	இதழ்கள்,	மொதி்ட	
இதழ்கள்,	ைருத்துவ	இதழ்கள்,	அைசியல்	இதழ்கள்	–	ைகளிர்	இதழ்களும்	சிறுவர்	இதழ்களும்	
–	விற்பழன	அளவில்	இதழ்கள்	–	இலக்கிய	வழகப்பாட்டு	இதழ்கள்	–	கவிழத	இதழ்கள்	–	
புதின	இதழ்கள்	–	ொ்டக	இதழ்கள்.	

பிரிவு -7 இதழ்களின் நிருவேொகம்	 –	 இதழ்கழளப்	 பதிவு	 மெயதல்	 –	 இதழ்களின்	
ெட்்டஙகள்	-	அவைதிப்புச்	ெட்்டம்	–	விதி	விலக்குகள்,	வைக்கு,	தண்டழன	–	ொ்டாளுைன்்	
ெ்டவடிக்ழககள்	ெட்்டம்	–	வழையழ்கள்,	ெட்்டப்	பாதுகாப்பு	–	நீதிைன்்	அவைதிப்புச்	ெட்்டம்	
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–	குற்்ஙகள்,	ெட்்டம்	–	அலுவலக	இைகசியஙகள்	ெட்்டம்	–	ெட்்டம்,	ெழ்டமுழ்	–	பத்திரிழக,	
புத்தகஙகள்	பதிவுச்	ெட்்டம்	–	ஆபாெ	மவளியீட்டுத்	தழ்டச்ெட்்டம்	–	விளக்கம்	–	தண்டழன	
–	பதிப்புரிழைச்	ெட்்டம்	–	ெட்்டவிளக்கம்-	விதிவிலக்குகள்	–	இழளஞர்கழளக்	மகடுக்கும்	
மவளியீடுகள்	தழ்டச்ெட்்டம்	–	அஞெல்,	தநதிச்	ெட்்டஙகள்	–	பணிமெய	இதைாளர்	ெட்்டம்-	
அம்ெஙகள்-	இதைச்	 ெட்்டஙகள்.	இதழ்களின்	சுதநதிைம்	 –	இதழ்	ைன்்	அழைப்பு	முழ்	–	
ைன்்த்தின்	பணிகள்,	மெயல்பாடு,	

பிரிவு – 8 மசய்தி ்சகரித்தலும், மசம்ல�ப்படுத்தலும்

மெயதியாளரும்	மெயதியும்	–	மெயதியாளர்	விளக்கமும்	வழககளும்	–	மெயதியாளர்	பணிகள்,	
மபாறுப்புகள்	 –	 மெயதியாளரின்	 பணபுகள்	 –	 மெயதியாளரின்	அடிப்பழ்டத்	 மதழவகள்	 –	
மெயதியாளருக்குரிய	அடிப்பழ்ட	விதிகள்	–	மெயதி	–	மெயதியின்	தன்ழைகள்	–	மெயதிகளின்	
ைதிப்பு	–	மெயதி	மூலஙகள்	–	மெயதி	வழககள்	–	மெயதிகழளச்	மெம்ழைப்	படுத்துதல்	–	
மெயதி	நிறுவனஙகள்.	

சதாகுதி – 3 வாசனாலிக கை்ை

பிரிவு – 9 வேொமனொலி ்தொற்றமும் வேைரச்சியும்

வாமனாலியின்	மதாற்்ம்	 –	வாமனாலி	 பற்றிய	 கற்பழனகள்,	வாமனாலி	 கணடுபிடிப்பின்	
முன்மனாடிகள்,	 ைார்க்மகானி,	 -	 வாமனாலியின்	 வளர்ச்சி,	 உலக	 அைஙகில்	 வாமனாலி	
அறிமுகம்,	ைக்கள்	பயன்பாட்டில்	வாமனாலி,	உலகில்	வாமனாலியின்	வளர்ச்சி	-	இநதியாவில்	
வாமனாலியின்	வளர்ச்சி.

பிரிவு – 10 வேொமனொலி நிகழ்ச்சிகள் எழுதும்  முலறகள்

வாமனாலி	நிகழ்ச்சிகளின்	வழககள்	–	கல்வி	நிகழ்ச்சிகள்,	உைவர்	நிகழ்ச்சிகள்,	மதாழிலாளர்	
நிகழ்ச்சிகள்,	 இழளஞர்	 நிகழ்ச்சிகளும்	 யுவவாணியும்,	 மபணகளுக்கான	 நிகழ்ச்சிகள்,	
விழளயாட்டு	 நிகழ்ச்சிகள்,	 கழல	 இலக்கிய	 நிகழ்ச்சிகள்	 –	 வாமனாலி	 நிகழ்ச்சிகளின்	
வடிவஙகள்	–மதாகுத்தளிக்கும்	வடிவம்,	சித்திை	வடிவம்,	உழையா்டல்	அல்லது	ொ்டக	வடிவம்	
–	வாசித்தல்	வடிவம்	–	கலநதுழையா்டல்	வடிவம்.	-	வாமனாலி	நிகழ்ச்சிகள்	எழுதும்	முழ்.

பிரிவு – 11 வேொமனொலிக்குச் மசய்தி எழுதும் முலறகள்

மெயதி	பற்றிய	மெயதிகள்	–	எது	மெயதி?	 	 -	மெயதி	வழையழ்	–	மெயதியின்	ைதிப்பு	
இயல்புகள்	–	மெயதியின்	வழககள்	–	மெயதிகள்	கிழ்டக்கும்	வாயில்கள்	–	மெயதி	நிறுவனஙகள்	
–	மெயதிப்	பிரிவு	–	வாமனாலியில்	மெயதிப்	பிரிவின்	மதாற்்ம்	–	மெயதிப்பிரிவின்	வளர்ச்சி	–	
வாமனாலியில்	மெயதி	வடிவஙகள்	–	வாமனாலிச்	மெயதி	–	தனித்தன்ழை	–	மெயதி	அறிக்ழக	
வடிவம்	–	வட்்டாைச்	மெயதி	வடிவம்	–	ைாவட்்டச்	மெயதி	ை்டல்	வடிவம்	–	ெட்்டைன்்ச்	மெயதி	
மதாகுப்பு	வடிவம்	–	வாமனாலிக்குச்	மெயதி	மெகரித்தலும்	எழுதுதலும்	–	வாமனாலிக்குச்	
மெயதி	மெகரித்தல்	 –	வாமனாலிச்	மெயதியாளர்கள்	வழி	 –	மெயதி	நிறுவனஙகள்	வழி	 –	
பி்	 மூலஙகள்	 வழி	 –	 வாமனாலிக்குச்	 மெயதி	 எழுதுதல்	 –	 வாமனாலிக்கு	 எழுதுவதில்	
கவனிக்கத்தக்கன	 –	 பல்மவறு	 மெயதிகழள	 எழுதும்	 முழ்	 –	 வாமனாலிச்	 மெயதியின்	
மைாழிெழ்ட	–	வாமனாலியில்	மெயதி	வாசித்தல்.

பிரிவு – 12 வேொமனொலி விைம்பரக்கலல

வாமனாலி	விளம்பை	ெகல்	–	வாமனாலி	விளம்பை	ெகல்	தயாரித்தல்	–	ஒமை	மபாருளுக்குப்	பல	
வழக	ெகல்கள்	–	வழகயிழனத்	மதர்நமதடுத்து	எழுதுதல்	–	விளம்பை	ெகல்	மெம்ழையாக்கம்	
–	 வாமனாலி	 விளம்பைம்	 தயாரித்தல்	 –	 குைல்	 கழலஞழைத்	 மதர்நமதடுத்தல்	 –	 இழெ	
அழைப்பாளர்	மதர்வு	–	ஒலிப்பதிவுக்	கூ்டம்	–	ஒத்திழகயும்	ஒலிப்பதிவும்.	
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சதாகுதி – 4  சதா்ைககைாடசிக கை்ை

பிரிவு – 13 மதொலலக்கொட்சி நிகழ்ச்சி வேலககள் 

மதாழலக்காட்சியின்	மதாற்்ம்	–	வளர்ச்சி	-		மதாழலக்காட்சி	நிகழ்ச்சிகளின்	வழககள்	–	
மவளாண	நிகழ்ச்சிகள்	–	கல்வி	ைற்றும்	ஆவணப்ப்ட	நிகழ்ச்சிகள்	–	மெர்காணல்	நிகழ்ச்சிகள்	
–	அதிகாழல	நிகழ்ச்சிகள்	–	திழைப்ப்டம்	மதா்டர்பான	நிகழ்ச்சிகள்	–	விடுமுழ்ொள்	சி்ப்பு	
நிகழ்ச்சிகள்	–	விழளயாட்டு	நிகழ்ச்சிகள்.

பிரிவு – 14  மதொலலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிகளின் வேலககளும் வேடிவேஙகளும்

மதாழலக்காட்சி	நிகழ்ச்சிகளின்	வடிவஙகள்	–	மதாகுத்தளிக்கும்	நிகழ்ச்சிகளின்	வடிவஙகள்	–	
ொ்டக	வடிவம்	–	மபச்சு	வடிவம்	–	கலநதுழையா்டல்	வடிவம்.	

பிரிவு – 15  மதொலலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிகள் எழுதும் முலறகள்

மதாழலக்காட்சியின்	தகவல்	மைாழி	–	திழை	மைாழி	–	ஒளி	மைாழி	–	மகைைா	கட்்டமிடுதலும்	
ஒரு	மைாழி	–	மகைைாக்	மகாணமும்	ஒரு	மைாழி	–	மதாழலக்காட்சிக்கு	எழுதுதல்	–	எழுத்து	
வடிவம்	–	ஒரு	காட்சிக்கு	எழுதும்	முழ்	–	மைகா	மதா்டர்கள்	எழுதும்	முழ்	-	மதாழலக்காட்சி	
மெயதி	மெகரித்தலும்	எழுதுதலும்	–	மதாழலக்காட்சியின்	மெயதி	மூலஙகள்	–	நிழலயத்தின்	
மெயதிப்	பிரிவு	தருவன	–	மெயதி	நிறுவனஙகள்	தருவன	–	மதாைழை	நிழலயஙகள்	தருவன	–	
மின்னணுச்	மெயதி	மெகரிப்பு	–	மதாழலக்காட்சிக்குச்	மெயதி	எழுதுதல்	–	மெயதிப்ப்டஙகமளாடு	
எழுத்து	வடிவம்	–	மெயதி	வாசிப்பு	முழ்	–	மவளிப்பு்	மெைடி	ஒளிபைப்பு.

பிரிவு – 16 மதொலலக்கொட்சி விைம்பரக் கலல 

மதாழலக்காட்சி	விளம்பை	ெகல்	தயாரித்தல்	–	வழகயிழனத்	மதர்நமதடுத்தல்	–	விளம்பை	
ெகல்	எழுதுதல்	–	விளம்பை	ெகல்	மெம்ழையாக்கம்	–	மதாழலக்காட்சி	விளம்பைம்	தயாரித்தல்	
–	முன்பணிகள்	–	விளம்பைப்ப்ட	இயக்குெர்	மதர்வு	–	விளம்பை	ைா்டல்	மதர்வு	–	ப்டப்பிடிப்பு	
–	பின்பணிகள்.	

சதாகுதி – 5  தி்ைப்படக கை்ை

பிரிவு – 17  திலரப்படத்தின் ்தொற்றமும் வேைரச்சியும் 

உலகில்	திழைப்ப்டத்தின்	மதாற்்ம்	-	ஒளிப்ப்டமும்	திழைப்ப்டமும்	–	ஒளிப்ப்டக்கழலயின்	
மதாற்்ம்	–	திழைப்ப்ட	முன்மனாடிகள்	–	உலகின்	முதல்	திழைப்ப்டம்	–	மைௌனத்	திழைப்ப்டக்	
காலம்	-	மபசும்ப்டக்	காலம்.	

பிரிவு – 18 படப்பிடிப்புத் மதொழில்நுட்பம்

காட்சியளவும்	மகாணமும்	–	காட்சியளவு	–	விளக்கம்	–	காட்சியளவு	என்பதன்	இலக்கணம்	
–	 காட்சியளவு	 வழககள்	 –	 திழைக்கழதயில்	 “ஷாட்”	 டின்	 முக்கியத்துவம்	 –	 மகாணம்	 –	
விளக்கம்	–	மகாணம்	என்்ால்	என்ன?	மூன்று	வழகக்	மகாணஙகள்	–	கணைட்்டக்	மகாணமும்	
அதன்	பணபும்	–	தாழ்மகாணமும்		அதன்	பணபும்	–	உயர்மகாணமும்	அதன்	பணபும்	–	
ஒருஙகழைத்தல்.	

பிரிவு – 19  திலரம�ொழிக் கூறுகள் 

திழைமைாழி	 –	 திழைமைாழி	 –	 விளக்கம்	 	 –	 எது	 திழைமைாழி	 –	 மைௌனப்	 ப்டஙகளில்	
திழைமைாழி	–	ொர்லி	ொப்ளின்	தரும்	விளக்கம்	–	திழைமைாழி	–	உலகப்	மபாதுமைாழி	–	
திழைமைாழிக்	கூறுகள்.
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பிரிவு – 20  பலவேலகத் திலரப்படஙகள் 

கழதப்ப்டம்	–	அறிமுகம்	–	விளக்கம்	–	மதாற்்மும்	வளர்ச்சியும்	–	கழதப்ப்டம்	வழககள்	–	
ெமூகப்ப்டம்,	புைாணப்	ப்டம்,	ைாயாொல	கற்பழனப்	ப்டம்,	வைலாற்றுப்	ப்டம்,	சிறுவர்களுக்கான	
ப்டம்,	அறிவியல்	கழதப்ப்டம்,	-	ஆவணப்ப்டம்	–	அறிமுகம்,	ஆவணப்ப்டம்	–	விளக்கம்	–	
ஆவணப்ப்டத்தின்	வைலாறு	-	குறும்ப்டம்	–	அறிமுகம்	–	குறும்ப்டம்	விளக்கம்	–	குறும்ப்டம்	
மதாற்்மும்	வளர்ச்சியும்	–	குறும்ப்ட	வழககள்.

பார்வ நூலகைள்

1.	 இதழியல்,	இைா.	மகாதண்டபாணி.	
2.	 அச்சுக்கழல,	ை.சு.	ெம்பநதம்.
3.	 தமிழியல் ழகமயடு,	அ.ைா.ொமி.
4.	 இதழியல் கழல,	ைா.	பா.	குருொமி.	
5.	 இதழியல்,	த.	கழலவாணி.	
6.	 மதாழலக்காட்சியும் பி் தகவல் துழ்களும்,	மவ.	ெல்லதம்பி.	
7.	 இழணயத் தமிழ்,	மு.	அப்பணொமி,	 மென்ழன,	இண்டைாக்டிவ பிசினஸ் ெர்வீெஸ் 

லிமிம்டட்,	மென்ழன.
8.	 தகவல் மதா்டர்பியல்,	முழனவர் ெ.	கிருட்டிணமூர்த்தி,	முழனவார் ெ.	உதயசூரியன்,				

ப.	பத்ைொபன்,	அழனநதிநதிய அறிவியல் தமிழ் கைகம்,	தஞொவூர்.	
9.	 தகவல் மதா்டர்பியல்,	முழனவர் எஸ்.	ஆமைாக்கியொதன்,	முத்துப் பதிப்பகம்,	விழுப்புைம்.
10.	 ைகளிர் இதழ்கள்,	இ.	 சுநதைமூர்த்தி,	ைா.ைா.	அைசு,	உலகத் தமிைாைாயச்சி நிறுவனம்,	

மென்ழன.
11.	 தமிழ் இதழ்களில் ைதிப்புகள்,	மெ.ெ.	தனைாசு,	ஐக்கிய ஆலயம்,	மென்ழன	-28.
12.	 இதழியல்	–	ஓர் அறிமுகம்	(முதற் பதிப்பு),		்டாக்்டர் கு.	முத்துைாென்,	வெநதமெல்வி 

பதிப்பகம்,		தர்ைபுரி.
13.	 தமிழ் இதழ்களில் ெமுதாய உணர்வு,	்டாக்்டர் அ.	சிவக்கணணன்,	ைதுைா பதிப்பகம்,	

ைதுழை		.
14.	 விளம்பைம்	–	ஓர் அறிமுகம்,	க.	அபிைாமி,	தமிழ்ப் புத்தகாலயம்,	மென்ழன.
15.	 தமிழ் அச்சுத்தநழத அணட்ரிக் அடிகளார்,	ஆ.	சிவசுப்பிைைணியன்,	உலகத் தமிைாைாயச்சி 

நிறுவனம்,	மென்ழன		113.
16.	 தகவல் மதா்டர்புக் கல்வி,	்டாக்்டர் சு.	பாலசுப்பிைைணியன்,	ைாநில பள்ளிொைாக் கல்விக் 

கருவூலம்,	மென்ழன	20.

17.	 ஏ.வி.எம் ஒரு மெல்லுலாயட் ெரித்திைம்	 (2014),	 ஏ.வி.எம் குைைன்,	 டிஸ்கவரி புக் 
மபலஸ்,	6-	முனுொமி ொழல,	மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.

18.	 சினிைா வியாபாைம்,	(2018)	மகபிள் ெஙகர்,	டிஸ்கவரி புக் மபலஸ்,	6-	முனுொமி 
ொழல,	மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.

19.	 வாஙக சினிைாழவப் பற்றி மபசுலாம்	(2018),	மக.	பாக்யைாஜ,	டிஸ்கவரி புக் 
மபலஸ்,	6-	முனுொமி ொழல,	மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.

20.	 நீஙக நிழனச்ொ ொதிக்கலாம்	(2019)	மக.	பாக்யைாஜ,	டிஸ்கவரி புக் மபலஸ்,	6-	
முனுொமி ொழல,	மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.

21.	 சினிைா மவற்றியின்	40	ஆணடுகள்	(2020)	ஷாஜி,	டிஸ்கவரி புக் மபலஸ்,	6-	
முனுொமி ொழல,	மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.
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22.	 அழெயும் ப்டம்	(2019),	ஜி.மெ.	ைாஜகுைார்,	டிஸ்கவரி புக் மபலஸ்,	6-	முனுொமி 
ொழல,	மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.

23.	 திழெஒளி	(2017),	ஜி.மெ.	ைாஜகுைார்,	டிஸ்கவரி புக் மபலஸ்,	6-	முனுொமி ொழல,	
மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.

24.	 இஙமக..	எதற்காக	(2016),	மெயபாைதி,	டிஸ்கவரி புக் மபலஸ்,	6-	முனுொமி 
ொழல,	மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.

25.	 தமிைர் வாழ்க்ழகயும் திழைப்ப்டஙகளும்	(2016),	டிஸ்கவரி புக் மபலஸ்,	6-	
முனுொமி ொழல,	மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.

26.	 மகாணஙகள்	(2018),	மகபிள் ெஙகர்,	டிஸ்கவரி புக் மபலஸ்,	6-	முனுொமி ொழல,	
மக.	மக.	ெகர்,	மென்ழன.

27.	 Mass Communication and Journalism in India, D.S. Mehta, Allied Publishers Ltd. Chennai.
28.	 Mass Communication in India, Keval J.Kumar, Jaico Publishers, Chennai.

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. www.tamilvu.org

2. www.tamildigitallibrary.in

3. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 

4. https://www.tamilelibrary.org/

5. www.projectmadurai.org
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1.	 தமிழின் மிகப் பைழையான இலக்கியைான ெஙக இலக்கியத்திழன அறிமுகம் மெயதல்.

2.	 எட்டுத்மதாழக	நூல்கள்	அடிப்பழ்டகழள	விளக்குதல்.

3.	 பத்துப்பாட்டு	நூல்களின்	அடிப்பழ்டகழள விளக்குதல். 

4.	 ெஙக	இலக்கியஙகள்	வழி	தமிைர்களின்	இலக்கியச்	மெழுழைழய எடுத்துழைத்தல்.	

5.	 ெஙக இலக்கியஙகள் காட்டும் பைநதமிைர்களின்	வாழ்வியல்	அ்ஙகழள பற்றி 
விளக்குதல்.

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1. தமிழின் மிகப் பைழையான இலக்கியைான ெஙக இலக்கியம் பற்றி எடுத்துழைப்பீர்கள்.

2. எட்டுத்மதாழக	நூல்கள்	அடிப்பழ்டகள் பற்றி விளக்குவீர்கள்.

3. பத்துப்பாட்டு	நூல்களின்	அடிப்பழ்டகள் பற்றி விளக்குவீர்கள். 

4. ெஙக	இலக்கியஙகள்	காட்டும் தமிைர்களின்	பணபாட்டு வைழைகழள 
எடுத்துழைப்பீர்கள்.	

5. ெஙக இலக்கியஙகள் காட்டும் பைநதமிைர்களின்	வாழ்வியல்	அ்ஙகழள 
எடுத்துழைப்பீர்கள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
மூன்றாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : சஙக இலக்கியம்

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMN - 31
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6
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சதாகுதி - 1  ெஙகை இைககியம் (்ற்றி்ை, குறுநசதா்கை, பதிற்றுப்பத்து)

பிரிவு - 1 ்ற்றிலண

பிசிைாநழதயார்,	 மபருநமதவனார்,	 ைழலயனார்	 பா்டல்கள்	 -	 இளநதிழையனார்,	 மகாட்்டம்	
பலவனார்,	மகாக்குளமுற்்னார்	பா்டல்கள்	-	ைா்ன்	வழுதி,	உக்கிைப்மபருவழுதி,	இளநதிழையன்,	
பைணர்	 -	 ைாநதர்	 பணபுகள்	 -	 கற்பழன,	 உவழை,	 உள்ளுழ்	 -	 உயர்நத	 கருத்துகளும்	
வாழ்வியல்	உணழைகளும்.

பிரிவு - 2  குறுந்மதொலக

91,92,93	ஆகிய	பா்டல்கள்	-	94,	95,	96	ஆகிய	பா்டல்கள்	-	97,	98,	99,	100	ஆகிய	
பா்டல்கள்	-	உவழையும்	உள்ளுழ்யும்	-	காட்சி	வருணழன	-	வைலாறும்	வாழ்வியலும்.	

பிரிவு - 3  பதிற்றுப்பத்து - (பகுதி 1 )

பதிகம்	-	கழைவாயப்பகுதி	-	ென்னுதல்	வி்லியர்	-	மபமைழில்	வாழ்க்ழக	-	மெஙழக	ை்வர்	
-	மவருவரு	புனற்்ார்.

பிரிவு - 4  பதிற்றுப்பத்து - (பகுதி 2) 

மெஙகுட்டுவனின்	 வீைம்	 -	 மெஙகுட்டுவனின்	 மகாழ்ட	 -	 பி்	 பணபுகள்	 -	 உவழையும்	
கற்பழனயும்	-	வருணழனயும்	வைலாறும்	-	மொல்லாட்சியும்	சி்ப்புகளும்.

சதாகுதி - 2 பரிபாடல

பிரிவு - 5 பரிபொடல் - 1

நூலும்	பாவும்	-	திழணயும்	துழ்யும்	-	பாட்டின்	அழைப்பு	-	நின்ழனப்பாடுவார்	-	கால	
முதல்வன்	-	மெமிநிைல்.

பிரிவு - 6  பரிபொடல் - 2

திருைால்	வடிவமும்	மபயரும்	-	வனப்பும்	வலியும்	-	அழனத்தும்	நீமய	-		 பு ை ா ண ச்	
மெயதிகள்	-	மொல்லும்	மதா்டரும்	-	புலழைத்தி்ன்.

பிரிவு - 7 கலித்மதொலக - 1

முல்ழலக்கலி	-	அறிமுகம்	-	பா்டல்கள்	101	-	102	-	103-	104	-	105	-110.

பிரிவு - 8  கலித்மதொலக - 2

ஏறு	தழுவுதல்	-	அ்நமதாடு	நிற்்லும்	வழைவு	மெர்தலும்	-	தழலவன்	தழலவி	இயல்புகள்	
-	புைாணச்	மெயதிகள்	-	உவழைகளும்	வருணழனகளும்	-		கவிழதப்	பணபுகள்.

சதாகுதி - 3  அகை்ானூறு

பிரிவு - 9 அக்ொனூறு - 1 

அகொனூறு	பற்றிய	மெயதிகள்	-	வணடுப்டத்ழதநத	-	மகாழிழல	வாழை	-	இருஙகழிமுதழல	
-	முல்ழல	ழவநநுழன	-	அளிநிழல	மப்ாஅது	-	அரிமபய	சிலம்பு	-	முழலமுகம்	மெயதன	
-	ஈயல்	புற்்ம்	-	மகால்விழனப்	மபாலிநத	-	வான்க்டற்	பைப்பின்.

பிரிவு - 10  அக்ொனூறு - 2

தழலவன்	-	தழலவி	-	மதாழி	-	மெவிலி	-	திழண	ைைபுகள்	-	உவழைகள்	-	உள்ளுழ்யும்	
-	இழ்ச்சியும்	-	வருணழனத்	தி்னும்	-	வைலாற்றுக்	குறிப்பும்.
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பிரிவு - 11 புற்ொனூறு  - 1

நூலும்	நுவல்மபாருளும்	-	பைணர்	-	பா்டப்பட்ம்டார்	-	வாள்	வலநதை	-	எழனப்பல்	யாழனயும்	
-	பாணன்	சூடிய	-	அறுகுளத்து.

பிரிவு -  12  புற்ொனூறு - 2

அருளால்	ஆகமலா	-	ை்டத்தழக	ைாையில்	-	மவட்்ட	மவநதனும்	-	மவநது		 குழ்யு்	-	
மீன்	மொடுத்து	-	மவணமணல்	அரிஞர்	-	உவழை	-	வருணழன	-	புலழைத்தி்ம்.

சதாகுதி - 4 ஐஙகுறுநூறு

பிரிவு – 13 �ருதம் - ்வேட்லகப் பத்து - ஓரம்்பொகியொர 

எட்டுத்மதாழகயுள்	ஐஙகுறுநூறு	-	நூல்	அழைப்பு	முழ்	-	மவட்ழகப்	பத்து	-	மபயர்க்காைணம்	
-	பா்டல்	விளக்கம்	-	பா்டல்	1	முதல்	ஐநது	வழை	-	பா்டல்	6	முதல்	10	வழை.	உள்ளுழ்.

பிரிவு - 14 ம்ய்தல் - ஞொழற் பத்து - அம்மூவேனொர 

நூல்	அழைப்பு	முழ்	-	ஞாைற்	பத்து	மபயர்க்காைணம்	-	பா்டல்	விளக்கம்	-	பா்டல்	1	முதல்	
ஐநது	வழை	-	பா்டல்	6	முதல்	10	வழை	-	உள்ளுழ்.

பிரிவு - 15 குறிஞசி - குன்றக் குறவேன் பத்து - கபிலர 

குன்்க்	கு்வன்	பத்து	மபயர்க்காைணம்	-	பா்டல்	விளக்கம்	-	பா்டல்	1	முதல்	ஐநது	வழை	-	
பா்டல்	6	முதல்	10	வழை.	உள்ளுழ்.

பிரிவு - 16 பொலல - மசலவு அழுஙகுவித்த பத்து - ஓதலொந்லதயொர 

மெலவு	அழுஙகுவித்த	பத்து	மபயர்க்காைணம்	-	-	பா்டல்	விளக்கம்	-	பா்டல்	1	முதல்	ஐநது	
வழை	-	பா்டல்	6	முதல்	10	வழை	-	உள்ளுழ்.

சதாகுதி - 5 சிறுபாைாற்றுப்ப்ட

பிரிவு - 17  சிறுபொணொற்றுப்பலட - 1

மவனில்	காலமும்	வி்லியின்	மதாற்்மும்	-	இைவலன்	வருழக	-	வருபுனல்	வாயில்	வஞசி	
-	ைதுழை	.

பிரிவு - 18  சிறுபொணொற்றுப்பலட - 2

உ்நழத	-	மபகன்,	பாரி,	காரி	-	ஆய,	அதியன்,	ெள்ளி,	ஓரி	-	ெல்லியக்	மகா்டன்	-	பாணனது	
வறுழை	-	முமவநதர்	ெகைஙகள்.

பிரிவு - 19  சிறுபொணொற்றுப்பலட - 3

எயிற்பட்டினச்சி்ப்பு	-	மவலூர்	வளம்	-	ஆமூர்	ைாணபு	-	மூதார்	வாயில்	-	ஒலக்க	ைாட்சி	-	
அைென்	மபருழை	.

பிரிவு - 20 சிறுபொணொற்றுப்பலட - 4

தான்	நின்று	ஊட்டும்	தழகழை	-	அன்ம்	விடுக்கும்	அருழை	-	ெயநது	மெல்லின்	ென்ழை	
-	ெல்லியக்மகா்டன்	மபருழை	-	ெத்தத்தனார்	பாத்தி்ழை	-	பைநதமிைர்	பணபாட்டு	வளழை.	

பார்வ நூலகைள்

1.	 ெஙக	இலக்கியம்	(எட்டுத்மதாழக	பத்துப்பாட்டு	14	புத்தகஙகள்)	பதிப்பாசிரியர்கள்	
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முழனவர்	பரிைளம்,	முழனவர்	கு.மவ.பாலசுப்பிைைணியம்		-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	
ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	,மென்ழன.

2.	 ெஙக	இலக்கியத்தில்	மவளாண	ெமுதாயம்	-	மப.ைாழதயன்		-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	
ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	மென்ழன.

3.	 தமிழ்ச்மெவவியல்	பழ்டப்புகள்	-	மப.	ைாழதயன்		-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	
(பி)	லிட்	மென்ழன.

4.	 ெஙகச்	மெவவி	-	சுநதை	ஆவுழ்டயப்பன்			-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	
மென்ழன.

5.	 தமிைர்	பணபாடும்	அதன்	சி்ப்பு	இயல்புகளும்	-	வண.பிதா.தனிொயகம்		-		நியூ	
மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	மென்ழன.

6.	 ெஙக	இலக்கிய	பாட்டு	ைைபும்	எழுத்து	ைைபும்	-	மக.	பைனிமவலு		-		நியூ	மெஞசுரி	
புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	,மென்ழன.

7.	 ெஙக	இலக்கியத்தில்	ைக்கட்	மபயர்	அழ்டகள்	-	எஸ்-மதாதாத்ரி			-	நியூ	மெஞசுரி	
புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	,மென்ழன.

8.	 ெஙக	இலக்கியஙகள்	உணர்த்தும்	ைனித	உ்வுகள்	-	அ.தட்சிணாமூர்த்தி		-		நியூ	
மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்,	மென்ழன.

9.	 ெஙககாலச்	ெமுதாயம்	-	கா.	சுப்ைைணியம்	-			நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	
,	மென்ழன.

10.	 பட்டினப்பாழல	-	கரு.அை.குணமெகைன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	,	
மென்ழன

11.	 அகப்மபாருள்	மகாட்பாடு	மதால்காப்பியம்	ெஙக	இலக்கியமும்	ஒப்பீடு	-சிலம்பு	ொ.	
மெல்வைாசு	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	,	மென்ழன

12.	 குறுநமதாழக	ஆயவுழையும்	-	இைா.	அறிமவநதன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிட்	,	மென்ழன

13.	 அற்ழ்த்திஙகள்	அவமவணணிலவில்	-	மதாகுப்பும்	உழையும்	ெ.	
முருமகெபாணடியன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்,	மென்ழன.

14.	 தமிைர்	வாழ்க்ழகயில்	பூக்கள்	-	ெ.	முருமகெபாணடியன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	
(பி)	லிட்	,	மென்ழன.

15.	 சிறுபாணாற்றுப்பழ்ட-உழை	விளக்கமும்	ெயமும்,	ை.திருைழல,	மீனாட்சி	புத்தக	
நிழலயம்,	ைதுழை,	2007.

16.	 மபாருெைாற்றுப்	பழ்ட	புத்துழை	விளக்கம்,	ை.திருைழல,	மீனாட்சி	புத்தக	நிழலயம்	
ைதுழை

17.	 மெவவியல்	இலக்கியஙகளில்	மைன்	தி்ன்கள்,	ை.திருைழல,	2020,	மீனாட்சி	புத்தக	
நிழலயம்,	ைதுழை.

18.	 மெவவியல்	இலக்கியஙகளில்	சுற்றுப்பு்ச்	சூைல்	கருத்துக்கள்,		ை.	திருைழல,	
2020மீனாட்சி	புத்தக	நிழலயம்	.

19.	 மெவவியல்	இலக்கியஙகளில்	ைனித	வள	மைம்பாட்டுச்	சிநதழனகள்,	ை.	திருைழல,	
2020,	மீனாட்சி	புத்தக	நிழலயம்.

20.	 பத்துப்பாட்டு	-	மப.மவ.	மொைசுநதைனார்		உழை,	கைக	மவளியீடு.	

21.	 	ெற்றிழண	-	பின்னத்தூர்		ொைாயணொமி	ஐயர்	உழை,	கைக	மவளியீடு.	

22.	 குறுநமதாழக	-	உ.மவ.ொமிொழதயர்	நூல்	நிழலயம்.	
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23.	 	ஐஙகுறுநூறு	-	ஔழவ	சு.	துழைொமி	பிள்ழள,	அணணாைழலப்	பல்கழலக்கைக	
மவளியீடு.	

24.	 பதிற்றுப்பத்து	-	ஔழவ	சு.	துழைொமி	உழை,	கைக	மவளியீடு.	

25.	 பாரிபா்டல்	-	பாரிமைலைகர்	உழை,	உ.மவ.ொமிொழதயர்	நூல்	நிழலயம்.	

26.	 	கலித்மதாழக	-	ெச்சினார்க்கினியர்	உழை,	கைக	மவளியீடு.	

27.	 அகொனூறு	-	மப.மவ.	மொைசுநதைனார்	உழை,	கைக	மவளியீடு.	

28.	 பு்ொனூறு	-	ஔழவ	சு.	துழைொமி	உழை,	கைக	மவளியீடு.

29.	 தமிழ்ச்	மெவவியல்	பழ்டப்புகள்,	மப.	ைாழதயன்,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிட்	மென்ழன.

30.	 ெஙகச்	மெவவியல்,	மெ.	ொைதாம்பாள்,	மீனாட்சி	புத்தக	நிழலயம்,	மென்ழன.	

31.	 பத்துப்பாட்டு	ஆைாயச்சி,	ைா.	இைாெைாணிக்கனார்,	ொகித்திய	அகாமதமி,	இைவீநதிைன்	
பவன்,	35  மபமைாஸ்டிைா	ொழல,	புதுதில்லி.

32.	 மபைாசிரியர்	ொ.	ெஞசீவின்	ெஙக	இலக்கிய	ஆயவும்	அட்்டவழணயும்,	சு.	
ெணமுகசுநதைம்	(மதா.	ஆ)	காவயா,	16	இைண்டாம்	குறுக்குத்	மதரு,	டிைஸ்ட்புைம்,	
மகா்டம்பாக்கம்,	மென்ழன.

33.	 பைநதமிழ்	இலக்கியத்தில்	இயற்ழக,	மு.	வைதைாென்,	பாரி	நிழலயம்,	184	-	
பிைாட்மவ,	மென்ழன.	

34.	 ெஙக	இலக்கியம்	-	பாட்டு	ைைபும்	எழுத்து	ைைபும்,	என்.சி.பி.எச்.,	41	பி,	சிட்மகா	
இண்டஸ்டிரிஸ்	எஸ்ம்டட்,	அம்பத்தூர்,	மென்ழன.	

35.	 ெஙக	இலக்கியத்தில்	நிழலயியல்	உயிர்கள்,	இைா.	காஞெனா,	பதிப்புத்துழ்,	ைதுழை	
காைைாெர்	பல்கழலக்கைகம்,	ைதுழை.

ெஙகை இைககியம் சதாடரபான இ்ையதளஙகைள்

1. www.tamilvu.org

2. www.projectmadurai.org

3. http://tamilconcordance.in/

4. www.cict.in

5. www.ldcil.org

6. www.noolagam.org

7. www.sangamtranslationsbyvaidehi.com

8. www.karkanirka.org

9. www.learnsangamtamil.com

10. www.puram400.blogspot.in

11. www.ilakkiyam.com

12. www.sangampoemsinenglish.wordpress.com

13. www.sangamtamilliterature.wordpress.com

14. www.classicaltamil.org

15. www.tamilvu.org
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16. www.projectmadurai.org

17. http://tamilconcordance.in/

18. https://www.tamildigitallibrary.in/

19. www.cict.in

20. www.ldcil.org

21. www.noolagam.org

22. www.sangamtranslationsbyvaidehi.com

23. www.karkanirka.org

24. www.learnsangamtamil.com

25. www.puram400.blogspot.in

26. www.ilakkiyam.com

27. www.sangampoemsinenglish.wordpress.com

28. www.sangamtamilliterature.wordpress.com

29. www.classicaltamil.org

30. https://www.chennailibrary.com/index.html 

31. https://freetamilebooks.com/introducing-sangaelakkiyam-org/

32. http://www.tamilvu.org/courses/degree/p104/p1043.pdf

33. https://sangamtamilliterature.wordpress.com/

வ்ைசயாளி உ்ைகைள்

1. https://www.youtube.com/watch?v=ysh9pWNteMU

2. https://www.youtube.com/watch?v=2l3iOoFxfg8

3. https://www.youtube.com/watch?v=vXO3_xAe8Hw

4. https://www.youtube.com/watch?v=ZmtnJGwwf7o

5. https://www.youtube.com/watch?v=3bJolpG7Qug

6. https://www.youtube.com/watch?v=oFU9eitFGAE

7. https://www.youtube.com/watch?v=Gv84KCknV_g

8. https://www.youtube.com/watch?v=rEhIxaKXp5Q

9. https://www.youtube.com/watch?v=fURvAXvwjvc

10. https://www.youtube.com/watch?v=eqUaUvA22Mg
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. தமிழ் யாப்பிலக்கண ைைபு பற்றி எடுத்துழைத்தல்

2.  மெயயுள் உறுப்புகள் குறித்து	விவரித்தல்

3. பா வழககழளப் பற்றி	அறிநது மகாணடு,	சுயைாக பழ்டப்புகழள புழனயும் தி்ழனப் 
மப்ச் மெயதல்.

4. மெயயுள் வழககழள விளக்குதல்.

5. அணிகள்,	அவற்றின் வழககள் பற்றி விவரித்தல்

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1. தமிழ் யாப்பிலக்கண ைைபு பற்றி எடுத்துழைப்பீர்கள்.

2. மெயயுள் உறுப்புகழள எடுத்துழைப்பீர்கள்.

3. பா வழககழளப் பற்றி	அறிநது மகாணடு,	சுயைாக பழ்டப்புகழள புழனயும் தி்ழனப் 
மபறுவீர்கள்.

4. மெயயுள் வழககழள விளக்கியுழைப்பீர்கள்.

5. அணிகள்,	அவற்றின் வழககள் பற்றி விவரிப்பீர்கள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
மூன்றாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : யொப்பருஙகலக்கொரிலக, தணடியலஙகொரம்

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMN - 32
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 8
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சதாகுதி - 1 தமிழ இைககைை வைைாறும் வ்கைபாடும் : உறுப்பியல, செய்யுளியல - 1

பிரிவு – 1 தமிழ் இலக்கண வேரலொறு : உறுப்பியல் - எழுத்து, அலச, சீர 

தமிழில்	இலக்கணம்-	இகலக்கண	நூல்கள்	–	இலக்கண	வழககள்		-	யாப்பிலக்கண	நூல்கள்	
–	யாப்பு	வழககள்		–	ொல்வழக	பாக்கள்:	ஆசிரியப்பா,	மவணபா,	வஞசிப்பா,	கலிப்பா	-	
குறில்,	மெடில்,	ஆயுதம்	-	குற்றியலிகைம்,	குற்றியலுகைம்,	ஐகாைக்குறுக்கம்	-	ஆயதம்	-	மைய	
,	வல்லினம்,	மைல்லினம்,	இழ்டயினம்	-	உயிர்மைய	-	அளமபழ்ட	-	அழெயின்	வழககள்	
-	மெைழெ	-	நிழையழெ	-	சீரின்	வழககள்	-	ஆசிரிய	உரிச்சீர்	-		மவணபா	உரிச்சீர்	-	வஞசி	
உரிச்சீர்	-	ஓைழெச்சீர்	-	ொலழெப்மபாதுச்சீர்.

பிரிவு – 2 உறுப்பியல் - தலை, அடி, மதொலட 

தழளயின்	 வழககள்	 -	 மெர்	 ஒன்று	 ஆசிரியத்	 தழள	 -	 நிழை	 ஒன்று	 ஆசிரியத்	 தழள	
-இயற்சீர்	மவண்டழள	-	மவணசீர்	மவண்டழள	-	கலித்தழள	-	ஒன்றிய	வஞசித்தழள	
-	 ஒன்்ாத	 வஞசித்தழள	 -	 ஓைழெச்	 சீர்தழள	 மகாள்ளப்மபறும்	 முழ்	 -	 ொலழெச்	 சீர்	
தழள	மகாள்ளப்மபறும்	முழ்	-	அடியின்	வழககள்	-	கு்ளடி	-	சிநதடி	-	அளவடி/மெைடி	
-	மெடிலடி	-	கழிமெடிலடி	 .	ொல்வழகப்	பாக்களுக்கான	அடி	வழையழ்	-	மதாழ்டயின்	
வழககள்	-	மைாழனத்மதாழ்ட	-	எதுழகத்மதாழ்ட	-	இழயபுத்	மதாழ்ட	-	முைண	மதாழ்ட	
-	அளமபழ்டத்	மதாழ்ட	 -	அநதாதித்	மதாழ்ட	 -	இைட்ழ்டத்மதாழ்ட	 -	மெநமதாழ்ட	 -	
மதாழ்ட	விகற்பஙகள்	.

பிரிவு - 3 மசய்யுளியல் - 1 மவேணபொவின் வேலகயும் இனமும் 

மவணபாவிற்கு	உரிய	ஓழெ	-	ஆசிரியப்பாவிற்கு	உரிய	ஓழெ	-	கலிப்பாவிற்கு	உரிய	ஓழெ	
-	 வஞசிப்பாவிற்கு	உரிய	 ஓழெ	 -	 கு்ள்	 மவணபா	 -	 மெரிழெ	 மவணபா	 -	 இன்னிழெ	
மவணபா	-	பஃம்ாழ்ட	மவணபா	-	சிநதியல்	மவணபா	-	மவணபாவின்	ஈற்்டி	-	கு்ள்	
மவண	மெநதுழ்	-	கு்ள்	தாழிழெ	-	மவண்டாழிழெ	-	மவணடுழ்	-	மவளி	விருத்தம்.

பிரிவு – 4 மசய்யுளியல் - 1 ஆசிரியப்பொவின் வேலகயும் இனமும் 

மெரிழெ	ஆசிரியப்பா	-	இழணக்கு்ள்	ஆசிரியப்பா	-	நிழலைணடில	ஆசிரியப்பா	-	அடிைறி	
ைணடில	ஆசிரியப்பா	-	ஆசிரியத்	தாழிழெ	-	ஆசிரியத்	துழ்	-	ஆசிரிய	விருத்தம்.

சதாகுதி - 2 செய்யுளியல - 2, ஒழிபியல 

பிரிவு - 5 கலிப்பொவின் வேலகயும் இனமும் 

மெரிழெ	ஒத்தாழிழெக்	கலிப்பா	-	அம்மபாதைஙக	ஒத்தாழிழெக்	கலிப்பா	-	வணண	ஒத்தாழிழெக்	
கலிப்பா	-	மவணகலிப்பா	-	கலிமவணபா	-	மகாச்ெகக்	கலிப்பா	-	கலித்தாழிழெ	-	கலித்துழ்	
-	கலிவிருத்தம்.

பிரிவு - 6  வேஞசிப்பொவின் வேலகயும் இனமும்,  �ருட்பொவும் 

கு்ளடி	 வஞசிப்பா	 -	 சிநதடி	 வஞசிப்பா	 -	 வஞசித்	 தாழிழெ	 -	 வஞசித்துழ்	 -	 வஞசி	
விருத்தம்	-	பு்னிழல	வாழ்த்து	ைருட்பா	-	வாயுழ்	வாழ்த்து	ைருட்பா	-	மெவியறிவுறூஉ	
ைருட்பா	-	ழகக்கிழள	ைருட்பா.

பிரிவு - 7  ஒழிபியல் மசய்யுள் உறுப்புகளுக்குப் புறனலடச் மசய்திகள்

அலகு	மப்ா	எழுத்துகள்	-	ஐகாைக்	குறுக்கம்	குறில்	மபால	அலகி்டப்மப்ல்	-	ஒற்்ளமபழ்ட	
மெைழெயாக	 அலகி்டப்மப்ல்	 -	 தனிக்குறில்	 மெைழெ	 ஆகாத	 இ்டஙகள்	 -	 தனி	 மெடில்	
அளமபடுத்தால்	அலகிடும்	முழ்	-	குறிழல	அடுத்த	மெடில்	அளமபடுத்தால்	அலகிடும்	
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முழ்	 -	 வருக்க	 எதுழக,	 மெடில்	 எதுழக,	 இன	 எதுழக	 -	 வருக்க	 மைாழன,	 மெடில்	
மைாழன,	இனமைாழன	 -	 தழலயாகு	எதுழக,	இழ்டயாகு	எதுழக,	 கழ்டயாகு	எதுழக	 -	
தழலயாகு	மைாழன	-	இழ்டயாகு	மைாழன	-	கழ்டயாகு	மைாழன	-	சி்ப்பில்லா	எதுழககள்	
-	சி்ப்பில்லா	மைாழனகள்	-	வழி	முைண	-	ைருட்	மெநமதாழ்ட	-	இன	எழுத்துக்கள்.

பிரிவு - 8  பொக்களுக்குரிய சில இயல்புகள் 

கூன்	-	விகாைம்	-	வழகயுளி	-	வாழ்த்து	வழக	-	வனப்பு	-	மபாருள்	-	மபாருள்மகாள்	-	
குறிப்பிழெ,	ஒப்பு	-	வணணம்	-	பி்.

சதாகுதி - 3 சபாதுவணியியல, சபாருளணியியல - 1

பிரிவு - 9   மசய்யுள் வேலககள்  

முத்தகம்	-	குளகம்	-	மதாழகநிழல	-	மதா்டர்நிழல.

பிரிவு - 10  மசய்யுள் ம்றிகள்  

ழவத்தருப்ப	மெறி	-	மகௌ்ட	மெறி	-	இயல்	பு்னழ்ட	.

பிரிவு - 11  தன்ல� அணி, உவேல� அணி

மபாருள்	தன்ழை	-	குணத்தன்ழை	-	ொதித்தன்ழை	-	மதாழில்	தன்ழை	-	உவழையணியின்	
வழக	-	இழயய	ழவத்தல்	-	உவழையணியின்	விரிவு	-	உவழையணி	பி்	அணிகமளாடு	
கூடி	வருதல்	-	பி்	மெயதிகள்	.

பிரிவு - 12  உருவேக அணி, தீவேக அணி, பின்வேருநிலல அணி

உருவக	அணி	பி்	அணிகமளாடு	கூடி	வருதல்	-	உருவகம்,	உவழை	-	பு்னழ்ட	-	தீவக	
அணியின்	வழககள்	-	பி்	அணிகமளாடு	கூடிவருதல்	-	பின்வருநிழலயணியின்	வழககள்.

சதாகுதி - 4 சபாருளணியியல - 22

பிரிவு - 13  முன்ன விலக்கு அணி, ்வேற்றுப் மபொருள் லவேப்பணி, ்வேற்றுல� அணி இறந்த 
விலன விலக்கு

நிகழ்கால	 விழன	 விலக்கு	 -	 எதிர்கால	 விழன	 விலக்கு	 -	 விலக்கணியின்	 வழககள்	 -	
விலக்கணியின்	பாகுபாடுகள்	-	விலக்கணி	பி்	அணிகளு்டன்	கூடி	வருதல்	-	மவற்றுப்மபாருள்	
ழவப்பணியின்	வழககள்	-	மவற்றுழை	அணியின்	வழககள்	-	கூடி	வருதல்	-	அணி	பி்	
அணிகளு்டன்	கூடி	வருதல்.	

பிரிவு - 14  விபொவேலன அணி, ஒட்டணி, அதிசயவேணி

அயற்காைண	விபாவழன	-	இயல்பு	விபாவழன	-	குறிப்பு	விபாவழன	-	விழன	எதிர்	ைறுத்துப்	
மபாருள்	புலப்படுத்துவது	-	மபாது	வழகயால்	காைணம்	விலக்கிக்	காரியம்	புலப்படுத்துவது	
-	ஒட்்டணி	-	ஒட்்டணியின்	வழககள்	-	அதிெயவணியின்	வழககள்	.

பிரிவு - 15 தற்குறிப்்பற்ற அணி, ஏது அணி, நுட்ப  அணி

மபயர்ப்மபாருள்	தற்குறிப்மபற்்ம்	-	மபயைாத	மபாருள்	தற்குறிப்மபற்்ம்	-	தற்குறிப்மபற்்ம்	
உவை	உருபுகமளாடு	வருதல்	-	காைக	ஏது	-	ஞாபக	ஏது	-	அபாவ	ஏது	-	ஏது	அலஙகாைத்மதாடு	
மபாருநதி	வருவன	-	குறிப்பு	நுட்பம்	-	மதாழில்	நுட்பம்

பிரிவு - 16  மபொருைணியியல்  

இமலெ	அணி,	நிைல்நிழ்யணி,	ஆர்வ	மைாழியணி,	சுழவயணி	இமலெ	அணியின்	வழககள்	
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-	நிைமல	நிறுத்தி	மெமை	மபாருள்	மகாள்வது	-	நிைமல	நிறுத்தி	மைாழி	ைாற்றிப்	மபாருள்	
மகாள்வது	-	ஆர்வமைாழி	அணி	-	சுழவயணியின்	வழககள்	.

சதாகுதி - 5 சபாருளணியியல - 3 

பிரிவு - 17 தன் ்�ம்பொட்டுலர அணி,	பரியாய	அணி,	ெைாகித	அணி,	உதாத்த	அணி		
பரியாய	அணி	-	உதாத்த	அணி	-	மெல்வ	மிகுதி	-	உள்ள	மிகுதி.

பிரிவு - 18 அவேனுதி அணி, சி்லலட, வி்சட அணி, ஒப்புல�க் கூட்ட அணி 

சி்ப்பு	அவனுதி	-	மபாருள்	அவனுதி	-	குண	அவனுதி	-	விழன	பற்றிய	சிமலழ்ட	அவனுதி	
-	 	 சிமலழ்டயணியின்	 வழககள்	 -	 சிமலழ்டயணியின்	 விரிவு	 /	 வடிக	 -	 குணக்குழ்	
விமெ்டம்	-	மதாழிற்குழ்	விமெ்டம்	-	ொதிக்	குழ்	விமெ்டம்	-	மபாருட்குழ்	விமெ்டம்	-	
உறுப்புக்குழ்	விமெ்டம்	-	புகழ்	ஒப்புழைக்	கூட்்டம்	-	பழிப்பு	ஒப்புழைக்	கூட்்டம்.

பிரிவு - 19 வி்ரொத அணி, �ொறுபொடு புகழ்நிலல அணி,	புகைாப்	புகழ்ச்சி	அணி,	நிதரிென	
அணி	மொல்	விமைாதம்	-	மபாருள்	விமைாதம்	-	சிமலழ்ட	விமைாதம்	-	ைாறுபாடு	புகழ்நிழல	
அணி	-	புகைாப்		புகழ்ச்சி	அணி	-	நிதரிென	அணி	-	புகழ்ழை	நிதரிெனம்	-	தீழை	நிதரிெனம்	
-	இமலெம்	-	ைாறுபாடு	புகழ்நிழல	-	புகைாப்	புகழ்ச்சி	.

பிரிவு - 20 புணரநிலல அணி, பரிவேருத்தலன அணி,	வாழ்த்தணி,	ெஙகீைண	அணி,	பாவிக	
அணி	விழனப்புணர்நிழல	-	பணபுப்புணர்நிழல	-	வாழ்த்தணி	-	ெஙகீைண	அணி	-	பாவிக	
அணி	-	உவழைக்கும்	உருவகத்திற்கும்	பு்னழ்டகள்	–	இக்கால	யாப்பு	இலக்கண	நூல்கள்.

பார்வ நூலகைள்

1.	 யாப்பருஙகலக்காரிழக	மூலமும்	குணொகைர்	உழையும்.

2.	 தணடியலஙகாைம்,	மூலமும்	பழைய	உழையும்	(இ.	சுநதைமூர்த்தி	உழைக்	
குறிப்புகளு்டன்).

3.	 இலக்கணச்	சூ்டாைணி,	முழனவர்	த.மகா.பைைசிவம்,	முழனவவர்	ொ.	
கிருட்டிணமூர்த்தி,	தமிழ்ப்	பல்கழலக்கைகம்,	தஞொவூர்.

4.	 தமிழ்	இலக்கணப்	மபைகைாதி	(மபாருள்-யாப்பு1,2-),	தி.மவ.	மகாபாழலயர்,	
தமிழ்ைண	பதிப்பகம்,	மென்ழன.

5.	 தமிழ்	யாப்பியலின்	மதாற்்மும்	வளர்ச்சியும்	(	முதற்பாகம்-	முதற்பகுதி),	முழனவர்	
மொ.ெ.	கநதொமி,	தமிழ்ப்	பல்கழலக்கைகம்,	தஞொவூர்.

6.	 ைா்னலஙகாைம்,	கைக	மவளியீடு.

7.	 வீைமொழியம்,	கைக	மவளியீடு.

8.	 தமிழ்	இலக்கணப்	மபைகைாதி	(மபாருள்-அணி1,2-),	தி.மவ.	மகாபாழலயர்,		
தமிழ்ைண	பதிப்பகம்,	மென்ழன.

9.	 தமிழ்	இலக்கணம்,	வி.	ைரிய	அநமதாணி,	க.	திருைா்ன்,	ஸ்ரீமெணபகா		பதிப்பகம்,		
மென்ழன,	2018
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10.	 அணியிலக்கண	ஆயவு,	முழனவர்	இைா.	இநதுபாலா,	பாழவ	பப்ளிமகஷன்ஸ்,	
மென்ழன.	2016

11.	 மொ.ெ.	கநதொமி,	தமிழ்	யாப்பியலின்	மதாற்்மும்	வளர்ச்சியும்

12.	 	(பாகம்	3	,2	,1).	தமிழ்ப்	பல்கழலக்கைகம்,	தஞொவூர்.	2004	,1989.

13.	 ய.	ைணிகண்டன்,	தமிழில்	யாப்பிலக்கண	வளர்ச்சி,	விழிகள்	பதிப்பகம்,	மென்ழன.	
2001.

14.	 இைா.	கணணன்,	அணியிலக்கண	வைலாறு,		கூத்தன்	பதிப்பகம்,	மென்ழன.	2003.

15.	 இைா.	அ்மவநதன்,	தமிழ்	அணி	இலக்கண	ைைபும்,	இலக்கண	ைறுவாசிப்பும்,	
ெபாொயகம்	பப்ளிமகஷன்ஸ்,	சிதம்பைம்,	2004.

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. www.tamilvu.org

2. www.tamildigitallibrary.in

3. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 

4. https://www.tamilelibrary.org/

5. www.projectmadurai.org
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பாட ந்ாககைஙகைள்
1. மைாழி வைலாறு என்்ால் என்ன? என்பழத விளக்குதல்.

2. மதான்ழையும்,	வளழையும் மிக்க தமிழ் மைாழியின் வைலாற்றிழன மைாழி வைலாற்று 
மொக்கில் ைாணவர்களுக்குக் எடுத்தியம்புதல்.

3. உலகின் மிகப் பழைழையான மெம்மைாழிகளுள் ஒன்்ாகத் திகழும் தமிழ் மைாழியின் 
வளர்ச்சி வைலாற்ழ்ச் ொன்றுகளு்டன் கால வரிழெப்படி விளக்குதல்.	

4. இைண்டாயிைம் ஆணடுகள் பைழையான தமிழ் இலக்கியஙகளின் வளர்ச்சி வைலாற்ழ் 
அறிமுகம் மெயதல்.

5. தமிழ் இலக்கியஙகளின் மைன்ழைழயயும் அழவ உணர்த்தும் ைதிப்பீடுகள் பற்றியும் 
விளக்குதல்.

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்
1. மைாழி வைலாறு என்்ால் என்ன? என்பழத விளக்குதல்.

2. மதான்ழையும்,	வளழையும் மிக்க தமிழ் மைாழியின் வைலாற்றிழன மைாழி வைலாற்று 
மொக்கில் ைாணவர்களுக்குக் எடுத்தியம்புதல்.

3. உலகின் மிகப் பழைழையான மெம்மைாழிகளுள் ஒன்்ாகத் திகழும் தமிழ் மைாழியின் 
வளர்ச்சி வைலாற்ழ்ச் ொன்றுகளு்டன் கால வரிழெப்படி விளக்குதல்.	

4. இைண்டாயிைம் ஆணடுகள் பைழையான தமிழ் இலக்கியஙகளின் வளர்ச்சி வைலாற்ழ் 
அறிமுகம் மெயதல்.

5. தமிழ் இலக்கியஙகளின் மைன்ழைழயயும் அழவ உணர்த்தும் ைதிப்பீடுகள் பற்றியும் 
விளக்குதல்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
மூன்றாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : தமிழ் ம�ொழி வேரலொறும் 
   தமிழ் இலக்கிய வேரலொறும்

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMN - 33
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6
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சதாகுதி -  1 தமிழ சமாழி வைைாறு -1

பிரிவு – 1 மதொல்திரொவிட ம�ொழியும் தமிழும்  

மைாழி	என்பது	என்ன	-	இலக்கணம்	மைாழியியல்	மவறுபாடுகள்	-	ஒலியியல்	-	ஒலியனியல்	
-	உருபனியல்	-மதா்டரியல்	-	மதா்டக்க	காலம்	-	இழ்டக்காலம்	-	இக்காலம்	-	தமிழ்மைாழி	
வைலாறு	-இலக்கியஙகள்	-	இலக்கணஙகள்	-	உழையாசிரியர்கள்	-	மவளிொட்்டார்	எழுதிய	
இலக்கணஙகள்	-	அகைாதிகள்	-	கல்மவட்டுகள்	-	பி்மைாழிக்	கல்மவட்டுகள்	-	அயல்ொட்்டார்	
குறிப்புகள்	 -	 கிழளமைாழிகள்	 -	 திைாவி்ட	 மைாழிகள்	 -	 மதால்திைாவி்ட	 ஒலியன்கள்	 -	
மதால்திைாவி்ட	மைாழிகளும்	தமிழும்	-	சி்ப்பியல்புகள்.

பிரிவு – 2 பழஙகொலத் தமிழ்  

தமிழ்ப்	 பிைாமிக்	 கல்மவட்டுகள்	 காணப்படும்	 இ்டஙகள்	 -	 தமிழ்ப்பிைாமி	 -	 ஒலியனில்	
மொற்ம்ா்டர்	அழைப்பு	-	எழுத்துகளின்	பி்ப்பு	-	ஒலியன்கள்	-	உயிர்,	மையம்ையக்கஙகள்	
-	 மொல்லியல்	 -	 மைாழி	 முதல்,	 இறுதி	 எழுத்துகள்	 -	 பதிலிடு	 மபயர்கள்	 -	 காலம்	 -	
விழனவிகுதிகள்	 -	 ெஙக	 காலத்	 தமிழின்	 மதா்டரியல்	 -	 குறில்,	 மெடில்	 ைாற்்ஙகள்	 -	
மையைாற்்ஙகள்	-	பால்	விகுதிகள்	-	பதிலிடு	மபயர்கள்	-	மவற்றுழை	-	எணணுப்மபயர்கள்	
-	 சுட்்டழெகள்	 -	 காலம்	 -	 ஏவல்	விழன	எதிர்ைழ்	 -	விழனமயச்ெம்	 -	மபயமைச்ெம்	 -	
மதாழிற்மபயர்	-	துழணவிழன	விகுதிகள்.

பிரிவு – 3 இலடக்கொலத் தமிழ் 

ஒலியன்கள்	-	மைாழி	முதல்	இறுதி	எழுத்துகள்	-	ஒலி	ைாற்்ஙகள்	-	தழ்டமயாலிகளின்	
ஒலிப்புழ்டழை	-	ஒருஙகிழணவு,	பால்விகுதி,	பதிலிடு	மபயர்கள்,	மவற்றுழை	-	இயக்குவிழன,	
காலம்	,	ஏவல்விழன	-	எச்ெஙகள்,	எதிர்ைழ்	விழன	-	ஒலியன்கள்	-	உயிர்ஒலி	மையஒலி	
ைாற்்ஙகள்	 -	 உ்ழ்நிழல	 -	 எகை	 ஒகை	 எழுத்துக்ளின்	 சீர்திருத்தம்	 -	 பதிலிடு	மபயர்கள்.	
மவற்றுழை.	 எணமபயர்கள்	 -	 காலம்	 ஏவல்விழன	வியஙமகாள்	 எச்ெஙகள்	 -	விகுதிகள்	 -	
ஒலியனியல்	-	உருபனியல்.

பிரிவு – 4 தற்கொலத் தமிழ் 

மைழல	 ொட்்டார்	 வருழக	 -	 தமிழ்மைாழி	 வைலாறும்	 தகவல்	 மதா்டர்பு	 ொதனஙகளும்	 -	
மபச்சுத்தமிழின்	ஒலியன்கள்	-	இன்ழ்ய	மபச்சுத்தமிழில்	ஒலிைாற்்ஙகள்	-	எழுத்துத்	தமிழின்	
ஒலியன்கள்	-	ஒலியன்கள்	மொல்லில்	வரும்	முழ்	-	தற்காலத்	தமிழின்	உருபனியல்	-	
மபயர்ப்	பாகுபாடு	-	மவற்றுழை	-	விழன	வழகபாடு	-	ஏவல்	விழன	-	எதிர்ைழ்	-	துழண	
விழன	-	ஒட்டுக்கள்	-	அறிவியல்	தமிழ்	-	வாமனாலித்	தமிழ்	-	பத்திரிழகத்	தமிழ்.

சதாகுதி - 2 தமிழசமாழி வைைாறு - 2 

பிரிவு – 5 கல்மவேட்டுத் தமிழ் வேரலொறு, தமிழ் வேரிவேடிவே வேரலொறு 

தமிழ்ப்	 பிைாமிக்	 கல்மவட்டுகள்	 காணப்படும்	 இ்டஙகள்	 -	 ஆயவும்	 கல்மவட்டுகளும்	 -	
எழுதப்பட்்ட	 முழ்கள்	 -	 கல்மவட்டுத்	 தமிழின்	 மைாழியழைப்பு	 -	 ஒலி	 ைாற்்ஙகள்	 -	
மொல்லியல்	-	ொெனச்	மெயயுள்	-	எழுத்து	முழ்கள்	-	உலக	மைாழிகளில்	எழுத்து	முழ்கள்	
-	இநதியாவில்	காணும்	எழுத்து	முழ்கள்	-	தமிைர்களின்	எழுத்துக்	மகாட்பாடு	-	பிைாமி	
எழுத்து	-	வட்ம்டழுத்து	-	தமிழ்	எழுத்து	-	கிைநத	எழுத்து	-	பி்	எழுத்துகள்	-	தமிழ்	ைைபு	
இலக்கணஙகளும்	பணழ்டத்	தமிழ்	எழுத்துகளும்	-	தமிழ்	எழுத்துச்சீர்திருத்தம்.

பிரிவு - 6தமிழின் கிலைம�ொழிகளும் வேரலொறும் 

ெமூகக்	கிழள	மைாழியும்	கல்மவட்டுகளும்	-	தமிழ்க்	கிழளமைாழிகள்	-	வ்டக்குக்	கிழளமைாழி	
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-	 மைற்குக்	 கிழளமைாழி	 -	 மதற்குக்	 கிழளமைாழியும்	 ்	 கைக்	 கிழளமைாழியும்	 -	 ெமூகக்	
கிழளமைாழிகள்.

பிரிவு – 7 தமிழில் பிறம�ொழிக் கலப்பும் பிறம�ொழிகளில் தமிழ்ம�ொழிக் கலப்பும்    

தமிழ்ச்	 மொற்மபாருள்	 ைாற்்	 வைலாறு	 -பி்மைாழிக்	 கலப்பின்	 விழளவுகள்	 -	 தமிழில்	
பி்மைாழிச்	மொற்கள்	-	பி்	ஆசிய	மைாழிச்	மொற்கள்	-	பி்	திைாவி்ட	மைாழிச்	மொற்கள்	
-	தமிழ்ச்மொற்மபாருள்	ைாற்்	வைலாறு	-	பைநதமிழ்	இலக்கணஙகளும்	மொற்மபாருளியலும்	
-	மொற்மபாருள்	ைாற்்ம்.

பிரிவு – 8 தமிழ்ச் மசொற்மறொடர அல�ப்பு வேரலொறு 

தமிழ்ச்மொற்ம்ா்டர்	அழைப்பு	-	ஓர்	அறிமுகம்	-	ைைபு	இலக்கணஙகளும்	மதா்டரியலும்	-	
அணழை	உறுப்புப்	பிரிப்பு	முழ்	-	அணழை	உறுப்புக்களின்	வழககள்	-	ைாற்றிலக்கணம்.

சதாகுதி - 3 தமிழ இைககிய வைைாறு - பழஙகைாைம் (கி.மு. 500 - கி.பி. 500)

பிரிவு – 9 தமிழ்ம�ொழி, இலக்கிய அறிமுகம்  

பைநதிைாவி்டம்	-	வ்ட	இநதிய	மைாழிகள்	-	மதன்னிநதிய	மைாழிகள்	-	பி்	ொட்டுத்	மதா்டர்பு	
-	இலக்கணப்	பழைழை	-	தமிழ்	எழுத்துக்கள்	-	மொற்களின்	பாகுபாடும்	அழைப்பும்	-	தமிழ்	
-	வ்டமைாழி	பழைழை	பற்றிய	கருத்துக்கள்	-	தனித்தமிழ்	இயக்கம்	 -	இருவழகத்	தமிழ்	
ெழ்ட	 -	வட்்டாை	வைக்குகள்	 -	பி்	மொல்	 கலப்பு	 -	 பழைய	நிழல	 -	வ்டமைாழியாளர்	
மதா்டர்பு	-	பி்ர்	மதா்டர்பு	-	மெயயுள்	வழககள்	-	உழைெழ்ட	வழககள்

பிரிவு – 10 சஙக இலக்கியம் 

ெஙகம்	என்்	மபயர்	-	பழைய	ைைபுகள்	-	எட்டுத்மதாழக	நூல்கள்	-	பத்துப்பாட்டு	நூல்கள்	
-	ெஙக	இலகியஙகளின்	சி்ப்பியல்புகள்

பிரிவு – 11 நீதி இலக்கியம் 

திருக்கு்ள்	-	ொலடியார்	-	பி்நூல்கள்	-	தகடூர்	யாத்திழை	-	முத்மதாள்ளாயிைம்	

பிரிவு – 12 இரட்லடக் கொப்பியஙகள் 

காப்பியம்	-	சிலப்பதிகாைம்	-	ைணிமைகழல

சதாகுதி - 4 தமிழ இைககிய வைைாறு - இ்டககைாைம் (கி.பி.600 - கி.பி. 1800) 

பிரிவு - 13  பக்திப் பொடல்கள் 

பக்தி	இயக்கம்	-	ொயன்ைார்கள்	-	மதவாை	மூவர்	-	ஆழ்வார்கள்	

பிரிவு – 14 பலவேலக நூல்கள் 

கலம்பகம்	-	திருப்பள்ளிமயழுச்சி	-	மகாழவ	-	பைணி	-	உலா	-	தூது

பிரிவு – 15 கொப்பியஙகள் முதலியன 

இைாைாயணம்	 பாைத	 நூல்கள்	 -	 மபருஙகழத	 -	 மபருஙகாப்பியஙகள்	 மூன்று	 -	 ஐஞசிறு	
காப்பியஙகள்	 -	 மொைரும்	ழெவ	நூல்களும்	 -	 கம்பர்,	 கம்பைாைாயணம்	 -	அவழவயார்	 -	
நிகணடுகள்,	இலக்கண	நூல்கள்	

பிரிவு – 16  உலரயொசிரியரகள், ச�ய  நூல்கள் , சதகம் முதலியன 

பி்ர்	 ஆட்சியில்	 தமிைகம்	 -	 சித்தர்	 பா்டல்கள்	 -	 ழெவ	 ொத்திைஙகள்	 -	 தஞழெவாணன்	
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மகாழவ	-	புைாணஙகள்	முதலியன	-	இழ்டக்காலப்	புலவர்கள்	-	ை்டஙகள்	வளர்த்த	தமிழ்-	
ெதகம்

சதாகுதி - 5 தமிழ இைககிய வைைாறு - இககைாைம் (கி.பி. 1800 முதல )

பிரிவு – 17 இக்கொலத் தமிழ் இலக்கிய வேரலொறு - 1 

அச்சு	 எநதிைஙகளும்	 உழைெழ்டயும்	 -	 பத்மதான்பதாம்	 நூற்்ாணடுப்	 புலவர்கள்	 சிலர்	 -	
இஸ்லாம்	தநத	தமிழ்	இலக்கியம்	-	கிறித்தவம்	தநத	தமிழ்	இலக்கியம்	-	தமிழ்	ொ்டகம்	-	
அறிமுகம்	-	மெயயுள்	ொ்டகஙகள்	-	ைமனான்ைணீயம்	-	மதருக்கூத்து	-	தமிழ்	ொ்டகத்தில்	
‘புதிய	சீர்திருத்தஙகள்	-	இக்கால	ொ்டகஙகள்

பிரிவு – 18  இக்கொலத் தமிழ் இலக்கிய வேரலொறு - 2 

ொவல்	இலக்கியம்	 -	சிறுகழத	இலக்கியம்	 -	கழத	இலக்கியமும்	மபணகளும்	-	மைாழி	
மபயர்ப்புக்	கழதகள்	-	பைழையும்	புதுழையும்	-	தமிழ்	இலக்கிய	வைலாற்று	ஆயவு	நூல்கள்	
எழுதிமயார்	 -	 பயண	நூல்கள்	 -	 கடித	இலக்கியம்	 -	வாழ்க்ழக	வைலாற்று	இலக்கியம்	 -	
குைநழத	நூல்கள்.

பிரிவு – 19 இக்கொலத் தமிழ் இலக்கிய வேரலொறு - 3

இலஙழக	-	ைமலசியா	-	சிஙகப்பூர்	-	ைைபும்	புதுழையும்	-	பாைதியார்	முதலாமனார்	-	தமிழ்ப்	
புதுக்கவிழத	வைலாறு	-	ொட்டுப்பா்டல்கள்	-	குைநழதப்	பா்டல்கள்	

பிரிவு - 20 தமிழ் இலக்கியம் - புதிய ்பொக்குகள் 

ஒப்பிலக்கியம்	-	மபணணிய	இலக்கியம்	-	தலித்	இலக்கியம்	-	மகாட்பாட்டு	இலக்கியம்	-	
துழ்மதாறும்	தமிழ்	அறிவியல்	தமிழ்	–	கணினியும்	தமிழ்	இலக்கியமும்

பார்வ நூலகைள்

1.	 தமிழ்	இலக்கிய	வைலாறு	(2020)	முழனவர்	சி.	மெதுைாைன்		-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	
ஹவுஸ்	(பி)	லிட்.	மென்ழன.

2.	 தமிழ்	இலக்கிய	வைலாறு	(2016)முழனவர்	பு.	இநதிைாகாநதி	-	மபா.	திைாவி்டைணி	
பாழவ	பிரிண்டர்ஸ்	(பி)	லிட்	மென்ழன.

3.	 தமிழ்	இலக்கிய	வைலாறு	(2019)	ஈைத்தில்	தமிழ்	இலக்கியம்	-	கார்த்திமகசு	
சிவத்தம்பி		-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	மென்ழன.

4.	 தமிழில்	இலக்கிய	வைலாறு	-	்டாக்்டர்	கார்த்திக்மகசு	சிவத்தம்பி	-		நியூ	மெஞசுரி	
புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	மென்ழன.

5.	 தமிழ்மைாழி	இலக்கிய	வைலாறு	-	ைா.	இைாெைாணிக்கனார்.			

6.	 தமிழ்	இலக்கிய	வைலாறு	-	முழனவர்	கி.	இைாொ		நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிட்	மென்ழன.

7.	 தமிழ்	மைாழி	வைலாறு	-	மத.மபா.மீனாட்சி	சுநதைனார்.		

8.	 தமிழ்	இலக்கிய	வைலாறு	-	முழனவர்	மத.	வாசுகி	.	

9.	 தமிழ்	இலக்கிய	மகாட்பாடுகள்	-	்டாக்்டர்	முத்துச்ெணமுகம்.			
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10.	 தமிழ்	மைாழி	வைலாறு	-	மத.மபா.மீனாட்	சி	சுநதைனார்	.

11.	 மதால்காப்பிய	ஆயவு	-	மெ.ழவ.	ெணமுகம்.

12.	 தமிழில்	இலக்கிய	வைலாறு	-	்டாக்்டர்	கார்த்திக்மகசு	சிவத்தம்பி	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	
ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	மென்ழன.

13.	 ொயக்கர்	காலம்	இலக்கியமும்	வைலாறும்	2019	-	அ.ைாைொமி	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	
ஹவுஸ்	(பி)	லிட்	மென்ழன.	

14.	 தமிழ்	இனி	(2000,	ைாொட்டுக்	கட்டுழைகள்),	பா.	ைதிவாணன்,	உ.	மெைன்	(ப.ஆ),	
காலச்சுவடு	அ்க்கட்்டழள,	669	மக.பி.ொழல,	ொகர்மகாவில்.	

15.	 உலகத்	தமிழ்	இலக்கிய	வைலாறு	(கி.பி.1851	-	கி.பி.	2000),	கா.	சிவத்தம்பி	
(முதன்ழைப்	பதிப்பாசிரியர்),	உலகத்	தமிைாைாயச்சி	நிறுவனம்,	இைண்டாவது	
முதன்ழைச்	ொழல,	ழையத்	மதாழில்	நுட்பப்	பயிலக	வளாகம்,	தைைணி,	மென்ழன.	

16.	 புதிய	தமிழ்	இலக்கிய	வைலாறு	(மதாகுதி	-	3),	சிற்பி.	பாலசுப்பிைைணியம்,	
நீல.	பத்ைொபன்	(பதிப்பாசிரியர்),	ொகித்திய	அகாமதமி,	இைவீநதிைன்	பவன்,	35 
மபமைாஸ்ஷா	ொழல,	புதுதில்லி.

17.	 புதுக்கவிழதயின்	மதாற்்மும்	வளர்ச்சியும்,	வல்லிக்கணணன்,	அகைம்,	பிளாட்	எண	
1,	நிர்ைலா	ெகர்,	தஞொவூர்.	

18.	 புதுக்கவிழத	வைலாறு,	ைாெ	ைார்த்தாண்டன்,	யுழனம்டட்	ழைட்்டர்ஸ்,	2-130 
அவழவ	ெணமுகம்	ொழல,	மகாபாலபுைம்,	மென்ழன.

19.	 தமிழ்ச்		சிறுகழதகளின்	ெைகாலச்	மெல்மெறிகள்,	கருத்துப்	பட்்டழ்	-	2,	மு.	
மெல்வகுைார்,	சி.	வனொ,	சீ.	சியாைளா,	முதல்	தளம்,	மிமதசு	வளாகம்,	4	ஆவது	
நிறுத்தம்,	திருெகர்,	ைதுழை.

20.	 தமிழ்	ொ்டகத்தின்	மதாற்்மும்	வளர்ச்சியும்,	ஆறு.	அைகப்பன்,	பாரிநிழலயம்,	90 
பிைாட்மவ,	மென்ழன.

21.	 தமிழ்	ொவல்	வளர்ச்சி	-	புதிய	ஒளியில்	கண்ட	காலம்,	சுப.	மெதுபிள்ழள,	தி	
பார்க்கர்,	293	அகைது	வணிக	வளாகம்,	இைண்டாவது	தளம்,	இைாணப்மபட்ழ்ட	
மெடுஞொழல,	மென்ழன.	

22.	 பத்மதான்பதாம்	நூற்்ாணடில்	தைழ்	இலக்கியம்	(1900	-	1800),	ையிழல	சீனி.	
மவஙக்டொமி,	பரிெல்	புத்தக	நிழலயம்,	ப.	எண.	96,	மெ.	பிளாக்,	ெல்வைவு	மதரு,	
எம்.எம்.டி.ஏ	காலனி,	அரும்பாக்கம்,	மென்ழன.

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. www.tamilvu.org

2. www.tamildigitallibrary.in

3. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 

4. https://www.tamilelibrary.org/

5. www.projectmadurai.org
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. இலக்கியக் மகாள்ழககள்,	அறிஞர்களின் கருத்துகள் குறித்து	விளக்குதல்

2. இலக்கிய உத்திகள்,	இலக்கிய வழககள்	பற்றி	எடுத்துழைத்தல்.

3. இலக்கியஙகழளத் தி்னாயவு மெயயும் முழ்கள்,	தகுதிகள் பற்றி	விளக்குதல்.

4. இலக்கியமும் பி்துழ்களும் பற்றி ைாணவர்களுக்கு எடுத்துழைத்தல்.	

5. பழ்டப்பிலக்கியம் பற்றியும் அவற்ழ்ப் பழ்டப்பதற்கான மெறிமுழ்கள் குறித்தும்	 
எடுத்துழைத்தல்.	

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1. இலக்கியக் மகாள்ழககள் பற்றி அறிஞர்களின் கருத்துகழள விளக்குவீர்கள்

2. இலக்கிய உத்திகள்,	இலக்கிய வழககள்	பற்றி	எடுத்துழைப்பீர்கள்.

3. இலக்கியஙகழளத் தி்னாயவு மெயயும் முழ்கள்,	தகுதிகள் பற்றி	அறிவீர்கள்.

4. இலக்கியமும் பி்துழ்களும் பற்றி பி்ருக்கு எடுத்துழைப்பீர்கள்.	

5. பழ்டப்பிலக்கியம் பற்றியும் அவற்ழ்ப் பழ்டப்பதற்கான மெறிமுழ்கள் குறித்தும்	 
எடுத்துழைப்பீர்கள்

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
மூன்றாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : இலக்கியத் திறனொய்வும் பலடப்பிலக்கியமும்

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMN - 34
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6
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சதாகுதி – 1 இைககியக சகைாள்்கைகைள்

பிரிவு - 1 இலக்கியக் மகொள்லககள் - மபொருளும் விைக்கமும்

இலக்கியம்	 -	விளக்கம்	 -	மதால்காப்பியர்	 தரும்	விளக்கம்	 -	 ென்னூலார்	 தரும்	விளக்கம்	
-	மைனாட்்டார்	விளக்கம்	-	இலக்கியக்	மகாள்ழக	-	மொற்மபாருள்	-	தமிழ்ைைபு	விளக்கம்	
-	மைனாட்்டார்	விளக்கம்	-	இலக்கியத்தின்	கூறுகள்	-	உள்ள்டக்கம்	-	உருவம்	-	உத்தி	-	
இலக்கியத்தின்	பணி	-	ைகிழ்வூட்்டல்	-	கருத்துக்	கூ்ல்	-	வாழ்க்ழகழயக்	காட்டும்	மகாள்ழக	
-	உள்ளபடி	காட்்டல்	-	புழனநது	காட்்டல்	-	தி்னாயவின்	பணி	-	சுழவ	-	இலக்கியம்	
பழ்டக்க	உதவுதல்.

பிரிவு - 2 இலக்கிய வேலககள்

இலக்கிய	வழக	-	விளக்கம்	-	பாகுபாடு	-	அடிப்பழ்ட	-	வாயமைாழி	இலக்கியம்	-	விளக்கம்	
-	 பிரிவுகள்	 -	அடிப்பழ்ட	 -	 எழுத்திலக்கியம்	 -	விளக்கம்	 -	 வழககள்	 -	அடிப்பழ்ட	 -	
கவிழத,	உழைெழ்ட	-	விளக்கம்	-	வழககள்	-	அடிப்பழ்ட	.

பிரிவு - 3 இலக்கிய உத்திகள்

உத்தி	-	விளக்கம்	-	வழக	-	மபாதுவானஉத்தி	-	விளக்கம்	-	வழக	-	சி்ப்பானஉத்தி	-	
விளக்கம்	-	வழக	-	பயன்	–	கருத்துக்கூறு		–	அைகியல்	உணர்வு	-	தனித்தன்ழை	.

பிரிவு - 4 ்�னொட்டொர, இந்்ொட்டொர கருத்துக்கள்

இலக்கிய	வழக	 –	 மைனாட்்டார்	 கருத்து	 -	விளக்கம்	 -	 பாகுபாடு	 -	இலக்கிய	வழக	 –	
இநொட்்டார்	 கருத்து	 -	விளக்கம்	 -	 பகுப்பு	 -	இலக்கிய	உத்தி	 -	 மைனாட்்டார்	 கருத்து	 -	
விளக்கம்	-	பாகுபாடு	-	இலக்கிய	உத்தி	-	இநொட்்டார்	கருத்து	-	விளக்கம்	–	பகுப்பு.

சதாகுதி - 2 இைககிய வ்கைகைள்

பிரிவு - 5 வேொய்ம�ொழி இலக்கியம்

பா்டல்கள்	-	வழக	-	பாகுபாடு	-	வழக	-	பகுப்பு	-	கழலகள்	ொர்நத	பா்டல்கள்	-	வழக	-	
பகுப்பு	-	பைமைாழி,	விடுகழத	-	வழக	–	அடிப்பழ்ட.

பிரிவு - 6 கவிலத வேலககள்

தனிச்மெயயுள்	-	வழக	-	பகுப்பு	-	காப்பியம்	-	வழக	-	பகுப்பு	-	சிற்றிலக்கியம்	-	வழக	
-	பகுப்பு	-	புதுக்கவிழத	-	வழக	–	பகுப்பு.

பிரிவு - 7 புலனகலத வேலககள் முதலியன

புழனகழத	இலக்கியம்	-	விளக்கம்	-	மபாதுப்பணபு	-	வழக	-	ொவல்	-	விளக்கம்	-	கூறுகள்	
-	வழக	-	சிறுகழத	-	விளக்கம்	-	கூறுகள்	–	வழக	–	ஒரு	பக்க	கழதகள்	–	ஒரு	நிமி்டக்	
கழதகள்		-	குறுொவல்	-	விளக்கம்	-	கூறுகள்	–	வழக.

பிரிவு - 8 உலர்லட, ்ொடக வேலககள் முதலியன

உழைெழ்ட	-	விளக்கம்	(வாழ்க்ழக	வைலாறு,	பயண		நூல்,	கடித	நூல்)	-	கூறுகள்	-	வழக	-	
உழைெழ்ட	-		விளக்கம்	(கட்டுழை,	தி்னாயவு,	அறிவியல்)	-	கூறுகள்	-	வழக	-	ொ்டகம்	-	
விளக்கம்	(கவிழத	ொ்டகம்)	-	கூறுகள்	-	வழக	-	ொ்டகம்		-	விளக்கம்	(உழைெழ்ட	ொ்டகம்)	
-	கூறுகள்	–	வழக	–	புதிய	இலக்கிய	மபாக்குகள்:	முகநூல்	கட்டுழைகள்	–	வழலப்பூ	–	
ொமளடுகள்	–	இதழ்கள்.
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சதாகுதி - 3 இைககியத் திறனாய்வு

பிரிவு - 9 திறனொய்வேொைர

தி்னாயவு	-	விளக்கம்	-	மைனாட்்டார்	விளக்கம்	-	ெம்	ொட்்டார்	விளக்கம்	-	அடிப்பழ்டப்	
பணபுகள்	-	தி்னாயவுப்	பணி	-	ைதிப்பி்டல்	-	உணர்த்தல்	-	பாைாட்்டல்	–	தி்னாயவாளர்	-	
அடிப்பழ்டப்	பணபுகள்	-	இழணப்புப்	பாலம்	-	ெல்ல	சுழவஞர்	-	ைதிப்பி்டல்	-	குணம்கூ்ல்	
-	குற்்ம்	கூ்ல்.

பிரிவு - 10 திறனொய்வு வேலககள்

அடிப்பழ்ட	வழக	-	பாைாட்டுமுழ்	-	இைெழன	முழ்	-	விளக்க	முழ்	-	பகுப்பு	முழ்	
-	சி்ப்பு	வழக	-	ைதிப்பீட்டு	முழ்	-	ஒப்பீட்டு	முழ்	-	விதிமுழ்	-	பழ்டப்புவழி	-	பி்	
துழ்களு்டன்	இழணநத	வழக	-	வைலாற்று	முழ்	-	உளவியல்	முழ்	-	ெமூகவியல்	முழ்	
-	மையயுணர்வு	முழ்.

பிரிவு - 11  திறனொய்வு வேைரச்சி

அடிப்பழ்டப்	பணபு	-	தி்னாயவின்	அடிப்பழ்ட	-	பாைாட்்டல்	-	தைைதிப்பீடு	-	பழ்டப்பாற்்ல்	
வளர்ச்சி	–	பழ்டப்பாற்்ழலத்	தூண்டல்	-	ஆக்கபூர்வைான	ைதிப்பீடு	-	புதுழைப்	மபாற்்ல்	
-	பல்துழ்ப்	புலழை	 -	பல்துழ்	அறிவு	 -	பன்மைாழி	அறிவு	 -	தமிழின்	தனித்தன்ழை	
மபாற்்ல்.

பிரிவு - 12 திறனொய்வும் இலக்கிய வேைரச்சியும் – தற்கொலம் வேலர

தி்னாயவின்	மொக்கம்	-	ைனிதகுல	மைன்ழை	-	பழ்டப்ழபப்	மபாற்்ல்	-	புதிய	ஆக்கத்திற்கு	
உதவுதல்	-	இலக்கிய	வளர்ச்சி	-	பழைழைமபாற்்ல்	-	புதுழைழய	ஏற்்ல்	-	ஆக்கத்	தி்னாயவு	
–	ஆக்கபூர்வைான	பணி	-	தழ்டகழள	நீக்கல்	-	எளிழை	ஆக்கம்	-	ைைபும்	புதுழையும்	-	ைைபு	
காத்தல்	-	புதுழைக்கு	வழிகாட்்டல்	–	தற்கால	நிழலகள்

சதாகுதி - 4 இைககியமும் பிற து்றகைளும்

பிரிவு - 13 இலக்கியமும் கவின் கலலகளும்

கழலயும்	ைைபும்	-	கழலயின்	அடிப்பழ்ட	-	ைைபு	மபாற்்ல்	-	கழலயின்	பயன்	-	கவின்கழல	
வழக	-	கட்்ட்டம்	-	சிற்பம்	-	ஓவியம்	-	இழெ	-	கூத்து	–	இலக்கியக்கழல.

பிரிவு - 14 இலக்கியமும் உைவியலும், வேொழ்க்லக வேரலொறும்

உளவியல்	-	விளக்கம்	-	உளவியல்	அடிப்பழ்டகள்	-	வழக	-	பயன்	-	வாழ்க்ழக	வைலாறு	
-	விளக்கம்	-	அடிப்பழ்டகள்	–	பயன்.

பிரிவு - 15 இலக்கியமும் சமுதொயமும் சூழ்நிலலயும்

ெமுதாயவியல்	 -	 விளக்கம்	 -	 அடிப்பழ்டகள்	 -	 இலக்கியமும்	 ெமுதாயவியலும்	 –	 பயன்	
சூழ்நிழல	(சூைல்)	விளக்கம்	-	அடிப்பழ்டகள்	-	இ்டம்	–	காலம்.

பிரிவு - 16 இலக்கியமும் ம�ய்யுணரவும் ச�யமும்

மையயுணர்வு	 -	விளக்கம்	 -	அடிப்பழ்ட	 -	இலக்கியமும்	மையயுணர்வும்	 -	தி்னாயவின்	
பயன்	-	ெையம்	-	விளக்கம்	-	அடிப்பழ்ட	-	இலக்கியமும்	ெையமும்	-	தி்னாயவின்	பயன்.

சதாகுதி - 5 ப்டப்பிைககியம்

பிரிவு - 17 கவிலத பலடத்தல்

கவிழத	-	விளக்கம்	-	கவிழதயின்	மதாற்்ம்,	வளர்ச்சி	-	வழககள்	-	அடிப்பழ்டப்	பணபுகள்	
-	கவிழதக்	கூறுகள்	-	கரு	-	வடிவம்	-	உத்திகள்	-	கவிழத	எழுதுதல்	-	கருத்து	-	எழுதிப்	
பைகுதல்.
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பிரிவு - 18 புலனகலத பலடத்தல்

புழனகழத	விளக்கம்	–	மதாற்்ம்	-	வளர்ச்சி	-	வழககள்	-	புழனகழத	-	அடிப்பழ்டகள்	
-	கரு	-	அழைப்பு	-	உத்திகள்	-	புழனகழத	எழுதுதல்	-	சிறுகழத	எழுதச்	சில	விதிகள்	-	
ொவல்	எழுதச்	சில	விதிகள்.

பிரிவு - 19 ்ொடகம் பலடத்தல்

ொ்டகம்	-	விளக்கம்	-	மதாற்்ம்,	வளர்ச்சி	-	வழககள்	-	அடிப்பழ்டக்கூறுகள்	-	கரு	-	ொ்டக	
அழைப்பு	-	கழதைாநதர்	பழ்டப்பு	-	உழையா்டல்	–	பின்னணி.

பிரிவு - 20 திலரக்கலத எழுதுதல்

திழைக்கழத	-	விளக்கம்	-	அழைப்பு	-	காட்சிப்படுத்தல்	-	காலம்,	இ்டம்	-	கழதைாநதர்	-	
பார்ழவயாளர்கள்	-	திழைக்கழத	வடிவம்	-	உழையா்டல்	–	மைாழி.

பார்வ நூலகைள்

1.	 இலக்கியம்	தி்னாயவு		-க்டட்ுழை நூலக்ள	்	-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	)பி( 
லி்ட	ம்ெனழ்ன.

2.	 இலக்கியத்	தி்னாயவு		-்டாக்்டை	.ச்ு	.பாலெெ்திைன	்	-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	
)பி	(லி்ட	ம்ெனழ்ன.

3.	 தமிழ்	இலக்கிய	மகாட்பாடுகள்		-்டாக்்டை	.ம்ுதத்ுெெ்ணம்ுகை	ந்ியூ மெஞச்ுரி புக ்
ஹவு்ஸ)	ப்ி	(லி்ட	ம்ெனழ்ன

4.	 எழுதும்	கழல		-அமலகச்ி ்டால்்ஸ்்டாய	,த்ி.க.ெ்டைாென	,ந்ியூ மெஞச்ுரி புக	ஹ்வு்ஸ ்
)பி	(லி்ட	ம்ெனழ்ன

5.	 உழைெழ்டப்பூஙகா	2019 முழனவை	இ்ைா	.காைைாசு அறிவுப	ப்திபப்கை)	ப்ி	(லி்ட ்
மெனழ்ன,

6.	 இலக்கியத்	தி்னாயவும்	ெமூகவியல்	அணுகுமுழ்		-துழை	.ெனீிெெ்ாமி	-	நியூ	
மெஞச்ுரி புக	ஹ்வு்ஸ)	ப்ி	(லி்ட்

7.	 இருணழையியல்	–மகாளழ்ககளுை	ப்யிலம்ுழ்களுை,்	ை	.திருைழல,	மீனாட்சி	
புத்தக	நிழலயம்,	2018.

8.	 ொவல் இலக்கியம்,	ைா.	இைாைலிஙகம்,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	)பி	(லி்ட ்
மெனழ்ன

9.	 தமிழ் இனி	(2000,	ைாொட்டுக் கட்டுழைகள்),	பா.	ைதிவாணன்,	உ.	மெைன்	(ப.ஆ),	
காலச்சுவடு அ்க்கட்்டழள,	669	மக.பி.ொழல,	ொகர்மகாவில்.	

10.	உலகத் தமிழ் இலக்கிய வைலாறு	(கி.பி.1851	–	கி.பி.	2000),	கா.	சிவத்தம்பி 
(முதன்ழைப் பதிப்பாசிரியர்),	உலகத் தமிைாைாயச்சி நிறுவனம்,	இைண்டாவது 
முதன்ழைச் ொழல,	ழையத் மதாழில் நுட்பப் பயிலக வளாகம்,	தைைணி,	மென்ழன.	

11.	புதிய தமிழ் இலக்கிய வைலாறு	(மதாகுதி	–	3),	சிற்பி.	பாலசுப்பிைைணியம்,	
நீல.	பத்ைொபன்	(பதிப்பாசிரியர்),	ொகித்திய அகாமதமி,	இைவீநதிைன் பவன்,	35	
மபமைாஸ்ஷா ொழல,	புதுதில்லி.
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12.	புதுக்கவிழதயின் மதாற்்மும் வளர்ச்சியும்,	வல்லிக்கணணன்,	அகைம்,	பிளாட் எண 
1,	நிர்ைலா ெகர்,	தஞொவூர்.	

13.	புதுக்கவிழத வைலாறு,	ைாெ ைார்த்தாண்டன்,	யுழனம்டட் ழைட்்டர்ஸ்,	130-2	
அவழவ ெணமுகம் ொழல,	மகாபாலபுைம்,	மென்ழன.

14.	தமிழ்ச்  சிறுகழதகளின் ெைகாலச் மெல்மெறிகள்,	கருத்துப் பட்்டழ்	–	2,	மு.	
மெல்வகுைார்,	சி.	வனொ,	சீ.	சியாைளா,	முதல் தளம்,	மிமதசு வளாகம்,	4	ஆவது 
நிறுத்தம்,	திருெகர்,	ைதுழை.

15.	தமிழ் ொ்டகத்தின் மதாற்்மும் வளர்ச்சியும்,	ஆறு.	அைகப்பன்,	பாரிநிழலயம்,	90	
பிைாட்மவ,	மென்ழன.

16.	தமிழ் ொவல் வளர்ச்சி	–	புதிய ஒளியில் கண்ட காலம்,	சுப.	மெதுபிள்ழள,	தி 
பார்க்கர்,	293	அகைது வணிக வளாகம்,	இைண்டாவது தளம்,	இைாணப்மபட்ழ்ட 
மெடுஞொழல,	மென்ழன.	

17.	பத்மதான்பதாம் நூற்்ாணடில் தைழ் இலக்கியம்	(1800	–	1900),	ையிழல சீனி.	
மவஙக்டொமி,	பரிெல் புத்தக நிழலயம்,	ப.	எண.	96,	மெ.	பிளாக்,	ெல்வைவு மதரு,	
எம்.எம்.டி.ஏ காலனி,	அரும்பாக்கம்,	மென்ழன.	

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. www.tamilvu.org

2. www.tamildigitallibrary.in

3. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 

4. https://www.tamilelibrary.org/

5. http://kovaignani.org/downloadbooks
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தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

இளஙகை்ைப் பயன்மு்றத் தமிழ - பாடத்திடடம்
மூன்றாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பொடப் மபயர (Course Title) : ஆட்சித் தமிழ், ம�ொழிமபயரப்புக் கலல

பொடக் குறியீடு (Course Code) : FTMAN -31
பொட கற்றல் அைமவேண (Course Credit) : 6

பாட ந்ாககைஙகைள்

1.	 ஆட்சித்	தமிழ்	என்்ால்	என்ன?	என்பது	குறித்தும்,	அதன்	வைலாறு	ைற்றும்	வளர்ச்சி	
நிழல	குறித்து	விரிவாக	விளக்குதல்.	

2.	 ஆட்சி	மைாழித்	திட்்டம்	ைற்றும்	மெயலாக்கம்	குறித்து	விளக்குதல்.

3.	 ஆட்சி	மைாழிச்	மெயலாக்கத்தில்	கழலச்மொல்லாக்கத்தின்	பயன்பாடுகள்	குறித்து	
விளக்குதல்.	

4.	 மைாழிமபயர்ப்பியல்	என்்ால்	என்ன	என்பது	பற்றியும்,	அதழன	மைற்மகாள்வதற்கான	
தகுதிகள்	பற்றியும்	எடுத்துழைத்தல்.	

5.	 மைாழிமபயர்ப்பின்	பல்மவறு	வழககழள	தக்கச்	ொன்றுகளு்டன்	விளக்கியுழைத்தல்.	

பாடத்தி்னப் படிப்பதால வி்ளயும் பயன்கைள்

1.	 இலக்கியக்	மகாள்ழககள்	பற்றி	அறிஞர்களின்	கருத்துகழள	விளக்குவீர்கள்

6.	 இலக்கிய	உத்திகள்,	இலக்கிய	வழககள்	பற்றி	எடுத்துழைப்பீர்கள்.

7.	 இலக்கியஙகழளத்	தி்னாயவு	மெயயும்	முழ்கள்,	தகுதிகள்	பற்றி	அறிவீர்கள்.

8.	 இலக்கியமும்	பி்துழ்களும்	பற்றி	பி்ருக்கு	எடுத்துழைப்பீர்கள்.	

9.	 பழ்டப்பிலக்கியம்	 பற்றியும்	 அவற்ழ்ப்	 பழ்டப்பதற்கான	 மெறிமுழ்கள்	 குறித்தும்		
எடுத்துழைப்பீர்கள்
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சதாகுதி – 1 ஆடசித் தமிழ வைைாறும் வளரசசியும்

பிரிவு – 1 ஆட்சித் தமிழ் அறிமுகம்

அைசு	என்பதன்	மபாருள்	–	மைனாட்்டார்	விளக்கம்,	வள்ளுவர்	கூறும்	வழையழ்	–	ஆட்சியும்	
அைெனும்	–	அைசும்	அைொஙகமும்	–	அைசு,	அைொஙகம்,	 -	அைசும்	அதன்	உறுப்புகளும்	–	
ெட்்டைன்்ம்,	நிருவாகம்,	நீதிைன்்ம்	–	ஆட்சியும்	மைாழியும்	–	ஆட்சியாளர்களும்	ஆட்சித்	
தமிழும்,	ஆட்சித்	துழ்களும்	அலுவல்	மைாழியும்.	–	அருந	தமிழும்	ஆட்சித்	தமிழும்

பிரிவு – 2 பணலடக் கொலம்

ெஙக	கால	அைசுமுழ்	–	ெஙக	இலக்கியஙகள்,	ெஙக	கால	ைன்னர்கள்,	-	ெஙக	கால	அைசும்	
ஆட்சியும்	–	ஆட்சித்துழ்யில்	அழைச்ெர்	பஙகு	–	அைெர்களும்	ஆட்சிக்	குழுக்களும்	–	ெஙக	
கால	ஆட்சி	முழ்	–	ஊைாட்சி	முழ்	–	ெகைாட்சி	முழ்	–	தழல	ெகைாட்சி	முழ்	–	ைன்்	
உறுப்பினர்கள்	–	அ்ஙகூ்ழவயம்	–	ெஙககால	ஆட்சித்	தமிழ்	–	திருக்கு்ளும்	ஆட்சிமுழ்யும்	
–	திருக்கு்ளும்	 ெட்்ட	மெறியும்	 –	திருக்கு்ளில்	ஆட்சிச்	மைாழிச்	மொற்கள்	 –	 பல்லவர்	
காலம்	–	பல்லவர்	கால		இலக்கியஙகள்	–	பல்லவர்	கால	ஆட்சி	முழ்	–	ஆட்சித்துழ்யில்	
அழைச்ெர்கள்	–	அழைச்ெர்களும்	அைசு	அலுவலர்களும்	–	ஊைாட்சி	முழ்	–	நீதி	மபணிய	
முழ்	–	பல்லவர்	காலத்து	ஆட்சித்	தமிழ்ச்மொற்கள்	–	ெட்்டத்துழ்ச்	மொற்கள்	–	நிருவாகத்	
துழ்ச்	மொற்கள்	–	நீதித்	துழ்த்	மொற்கள்	–	கருவூலத்	துழ்ச்	மொற்கள்	–	மவளாணழைத்	
துழ்ச்	மொற்கள்	–	நிலவுரிழைச்	மொற்கள்.	

பிரிவு – 3 இலடக்கொலம்

இழ்டக்காலம்	 வழையழ்	 –	 பிற்காலச்	 மொைர்	 காலம்	 –	 மொைர்	 கால	 ஆட்சிமுழ்	 –	
ெட்்டமியற்றுதல்	–	மெயலாக்கத்	துழ்	–	மொைர்	கால	ஊைாட்சி	முழ்	–	நீதி	வைஙகுதல்	
–	அைொட்சியும்	வரி	விதிப்பும்	 –	ஆட்சித்	தமிழ்ச்மொற்கள்	 –	மொைர்	கால	இலக்கியஙகள்	
–	ஆட்சித்	தமிழ்ச்மொற்கள்	–	ொயக்கர்	காலம்	–	ொயக்கர்	கால	ஆட்சிமுழ்	–	ைன்னனும்	
தளவாயும்	–	பாழளய	ஆட்சிமுழ்	–	நீதி	வைஙகுதல்	–	பிற்காலப்	பாணடியர்	ஆட்சி	–	
ொயக்கர்	ஆட்சி	–	ொயக்கர்	ைன்னர்களின்	ொட்்டாட்சி	–	ஆட்சியும்	ஆட்சிமைாழியும்.	

பிரிவு – 4 இக்கொலம் 

இக்காலம்	வழையழ்	–	தமிழ்	ஆட்சி	மைாழி	வைலாறு	–	விடுதழலக்கு	முநதிய	முயற்சிகள்	–	
தனிைனித	முயற்சிகள்	–	அழைப்புகளின்	முயற்சிகள்	–	இதழ்களின்	பணிகள்	–	தமிழ்ொட்டுச்	
ெட்்ட	ைன்்	உழைகள்	–	ஆட்சிமைாழிச்	ெட்்ட	நிழ்மவற்்ம்	–	ெட்்ட	முன்வழைவு	அறிமுகம்	
–	ெட்்ட	ைன்்	உறுப்பினர்களின்	உழை.	

சதாகுதி – 2  ஆடசி சமாழித் திடடஙகைள், செயைாககைம்

பிரிவு – 5 ஆட்சி ம�ொழிச் சட்டம் அறிமுகம், ஆட்சி ம�ொழிச் சட்ட ஆலணகள் 

	 ஆட்சிமைாழிச்	ெட்்ட	வடிவம்	–	பிரிவுகளின்	விளக்கம்	–	ஆட்சி	மைாழிச்	ெட்்டத்தின்	
மொக்கம்	 –	ஆட்சி	மைாழிச்	 ெட்்டத்தின்	முக்கியக்	கூறுகள்	 –	ஆட்சி	மைாழிச்	 ெட்்டத்தின்	
ஒருழைப்பாடு	–	ஆட்சி	மைாழிச்	ெட்்டத்தில்	புகுத்தப்பட்்ட	திருத்தஙகள்	–	ஆட்சி	மைாழிச்	
ெட்்டத்தின்	மெயல்பாடு	–	ஆட்சி	மைாழிச்	ெட்்டமும்	அைசு	ஆழணகளும்	–	ஆட்சி	மைாழிச்	
மெயலாக்கமும்	அைசு	ஆழணகளும்	–	ஆட்சி	மைாழிச்	ெட்்ட	அைொழணகளில்	சில	–	ஆட்சி	
மைாழிச்	ெட்்ட	அைாெழணகள்	–	ஒரு	பார்ழவ.	

பிரிவு – 6  ஆட்சி ம�ொழித் திட்டஙகள்

	 மைாழிமபயர்ப்பும்	அகைாதிகளும்	–	மைாழிமபயர்ப்பு	–	அகைாதிகள்	–	பயிற்சித்	திட்்டஙகள்	
–	பரிசுத்	திட்்டஙகள்	–	தட்்டச்சு	ைாற்்ம்	–	தமிழ்த்	தட்்டச்சு	இயநதிைம்	வைஙகுதல்	–	ஆட்சி	
மைாழிக்	கருத்தைஙகுகள்	–	ைாதிரி	வழைவுகள்	வைஙகுதல்	–	பணியி்டஙகள்	உருவாக்கமும்	
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சீைாக்கமும்	–	தமிழுக்மகன	தனி	அழைச்ெர்	–	ஊக்கத்	திட்்டஙகள்	–	மக்டயம்	வைஙகுதல்	–	
பணப்	பரிசு	வைஙகுதல்.	

பிரிவு – 7 ஆட்சி ம�ொழி மசயலொக்கம் �ற்றும் ஆய்வுகள்

ஆட்சி	மைாழிச்	ெட்்டமும்	ஆழணகளும்	–	ெட்்ட	ைன்்த்	துழ்யில்	மெயலாக்கம்	–	ெட்்டத்	
தமிழ்ப்	பிரிவு	–	நிருவாகத்	துழ்யில்	மெயலாக்கம்	–	தமிழ்	வளர்ச்சி	இயக்ககம்	–	நீதித்	
துழ்யில்	மெயலாக்கம்	–	நீதிைன்்	அலுவலக	மைாழி	–	நீதிைன்்	ெ்டவடிக்ழக	மைாழி	–	
நீதிைன்்	தீர்ப்பு	மைாழி	–	ெட்்ட	ஆட்சிமைாழிப்	பிரிவின்	பணிகள்	–	ஆட்சிமைாழிச்	மெயலாக்கப்	
படிநிழல	–	ைாவட்்ட	நிழல	அலுவலகஙகள்	–	ைாநில	நிழல	அலுவலகஙகள்	–	தழலழைச்	
மெயலகப்	 பிரிவுகள்.	 	 –	 ஆட்சிமைாழிச்	 மெயலாக்க	 ஆயவு	 –	 விளக்கமும்	 மொக்கமும்	 –	
ஆயவுக்கு	உட்படும்	அலுவலகஙகள்	–	ஆயவு	மெயயும்	அலுவலர்கள்	–	ஆயவு	ெழ்டமுழ்	
–	ஆட்சிமைாழிச்	மெயலாக்க	முன்மனற்்	நிழல	–	ஆயவில்	காணப்பட்்ட	குழ்யாடுகள்	–	
துழ்த்	தழலழை	அலுவலகஙகளில்	காணப்பட்்டழவ	–	மபாதுவானழவ	–	குழ்கழளவு	
ெ்டவடிக்ழககள்	

பிரிவு – 8 ஆட்சித் தமிழ் ்்ொக்கில் ம�ொழிமபயரப்பு, கலலச்மசொல்லொக்கம் 

ஆட்சித்	 தமிழ்	 மொக்கில்	 மைாழிமபயர்ப்பு	 -	 அைசும்	 ஆஙகிலமும்	 –	 அைசும்	 தமிழும்	 –	
மைாழிமபயர்ப்பு	–	மபாருள்	வழையழ்	–	மைாழிமபயர்ப்பு	வழககள்	–	மைாழிமபயர்ப்பாளரின்	
தகுதிப்	பாடுகள்	–	மைாழிமபயர்ப்புச்	சிக்கல்களும்	–	தீர்வுகளும்	–	ஒரு	மைாழிக்குள்மளமய	
சிக்கல்	–	ஆட்சித்	தமிழ்	–	மைாழிமபயர்ப்பு	வழிமுழ்கள்	–	மைாழிமபயர்ப்பும்	பி்மைாழிச்	
மொற்களும்	 –	 ஆட்சித்	 தமிழும்	 மைாழிமபயர்ப்புப்	 பணியும்-	 மைாழிமபயர்ப்பும்	 தமிழ்	
இலக்கியமும்	-	ஆட்சித்	தமிழ்	மொக்கில்	கழலச்மொல்லாக்கம்	–	மைாழி	வளர்ச்சியும்	கழலச்	
மொல்லாக்கமும்	–	மைாழி	வளர்ச்சியும்	ெமுதாயமும்	–	தமிழும்	கழலச்	மொல்லாக்கமும்	–	
தமிழும்	அகைாதிச்	சிநதழனயும்	–	மொல்லின்	மபாது	இயல்பு	–	கழலச்	மொல்லாக்க	முழ்கள்	
–	கழலச்	மொல்லாக்க	அடிப்பழ்ட	விதிகள்	–	அறிவியல்	தமிழ்	கழலச்	மொல்லாக்கம்	 –	
ஆட்சித்	தமிழ்	மொல்லாக்கஙகள்	–	மதா்டக்க	கால	கழலச்	மொல்லாக்க	முயற்சிகள்	–	ஆட்சிச்	
மொல்லதிகாைத்தியின்	திட்்டமும்	நுட்பமும்	–	ஆட்சிச்	மொல்லாக்க	வழிமுழ்கள்.	

சதாகுதி – 3 ெடடத் தமிழ, ஆடசித் தமிழ சிககைலகைளும் தீரவுகைள்

பிரிவு – 9 சட்டத் தமிழ் அறிமுகம் - விைக்கம், சட்டக் கலலச்மசொல்லொக்கம்

ெட்்டத்	தமிழ்	அறிமுகம்	விளக்கம்	–	ெட்்டத்தமிழ்	–	மொல்லாட்சி	–	ெட்்டத்	தமிழ்	மொல்உருவாக்கம்	
–	ெட்்டத்தமிழ்	மொல்	விளக்கம்	–	ெட்்டம்	என்பதன்	மபாருள்	விளக்கம்	–	ெட்்டம்	மபாருள்	
வழையழ்	–	ெட்்டம்	இலக்கிய	ஆட்சி	–	ெட்்டமும்	மெப்பமும்	–	மெப்பம்	–	அகைாதிகள்	தரும்	
மபாருள்	–	நிகணடுகள்	தரும்	மபாருள்	–	ெட்்டமும்	அ்மும்	–		அ்மும்	நீதி	முழ்யும்	
–	 ெட்்டமும்	 முழ்ழையும்	 -	 ெட்்டக்	 கழலச்மொல்லாக்கம்	 -	 	 மைாழிவளர்ச்சியும்	 கழலச்	
மொல்லாக்கமும்	–	மைாழி	வளர்ச்சியும்	ெமுதாயமும்	–	தமிழும்	கழலச்		மொற்களும்	–	ெட்்டத்	
தமிைாக்கத்தில்	 கழலச்மொற்கள்	 –	 ொதாைண	 மொற்களும்	 கழலச்	 மொற்களும்	 –	 கழலச்	
மொற்களின்	இயல்பு	–	ெட்்டக்கழலச்	மொல்லாக்க	முதல்	முயற்சிகள்	–	தமிழில்	முதல்	ெட்்ட	
நூல்	–	கழலச்	மொற்களும்	அகைாதிகளும்	–ெட்்டக்	கழலச்	மொற்களின்	தனித்தன்ழை	–	ெட்்டக்	
கழலச்	மொற்களின்	புதிய	முழ்கள்	–	மபச்சு	வைக்கு	–	இலக்கிய	வைக்கு	–	பி்மைாழிச்	
மொற்கள்	-	வ்டமைாழிச்	மொற்கள்	–	ஆஙகிலச்	மொற்கள்	–	ெட்்டத்	தமிழில்	பி்	மைாழிச்	
மொற்களின்	மபணுநிழல	–	பி்மைாழிச்	மொற்களுக்கு	ஆதைவு	–	பி்மைாழிச்	மொற்களுக்கு	
எதிர்ப்பு	–	புதுப்புழனவு	–	தமிழ்ச்	மொற்களாக	இருத்தல்	–	வடிவில்	சிறிதாக	இருத்தல்	–	
மதளிவுழ்டயதாக	இருத்தல்	–	மபாருத்தம்	உழ்டயதாக	இருத்தல்	–	கழலச்மொல்லாக்கத்தில்	
விளக்க	 முழ்கள்	 –	 ஆஙகிலச்	 மொல்லுக்கு	 இழணநிழலச்	 மொற்கள்	 கண்டறிதல்	 –	
தனிச்மொற்களாக	அழைதல்	–	மதா்டர்புழ்டய	மொற்கழள	உருாக்கிக்	மகாள்ளும்	வழகயில்	
அழைத்தல்	–	ஒருகுழலச்மொற்கள்	–	ஒரு	குழலச்	மொற்களும்	ஒரு	மபாருட்	கிளவிகளும்	
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–	நிகணடுகளும்	ஒரு	குழலச்	மொற்களும்	–	ஒருகுழலச்	மொற்களும்	மபாருட்	மதளிவும்	
–	 கழலச்	மொற்களும்	நிழல	மப்ாக்கமும்	 	ஒரு	 சீர்ழையும்	 –	 கழலச்	மொல்லாக்கத்தில்	
இலத்தீன்	மூதுழைகள்.	

பிரிவு - 10  சட்ட �ன்றஙகள், நீதி �ன்றஙகளில் தமிழ்

ெட்்டைன்்ம்	 மதாற்்மும்	 வளர்ச்சியும்	 –	 ெட்்ட	 ைன்்த்	 மதாற்்ம்	 –	 தமிைகச்	 ெட்்ட	 ைன்்	
வளர்ச்சி	–	ெட்்ட	ைன்்மும்	ஆட்சி	மைாழியும்	–	ெட்்டைன்்	மைாழியும்	இநதிய	அைெழைப்பும்	
–	 ெட்்டைன்்	மைாழியும்	 ெட்்டைன்்	விதிகளும்	 –	 ெட்்ட	ைன்்	மைாழியும்	 ெட்்டத்	தமிழ்ப்	
பிரிவும்	–	 ெட்்டத்	தமிழ்ப்	பிரிவின்	மதா்டக்கம்	 –	 ெட்்டைன்்	மைாழியும்	அைசிதழ்களும்	–	
ெட்்ட	ைன்்	ெ்டவடிக்ழககளும்	மபாதுைக்களுக்கு	அறிவித்தலும்	–	ெட்்டத்	தமிழ்ப்	பிரிவின்	
மைாழிெழ்ட	 –	 ெட்்டஙகளும்	 ெட்்ட	 மைாழி	 மபயர்ப்புகளும்	 –நீதி	 ைன்்ஙகளும்	 அலுவல்	
மைாழியும்	–	நீதி	ைன்்	அழைப்பு	முழ்	–	நீதி	ைன்்ஙகளும்	மைாழியும்	–	ொர்நிழல	நீதி	
ைன்்ஙகளில்	தமிழ்	–	விடுதழலக்கு	முன்	–	விடுதழலக்குப்	பின்	–	தமிழ்	ஆட்சிமைாழிச்	
ெட்்டமும்	நீதி	ைன்்	மைாழியும்	–	தமிழ்	ஆட்சிமைாழிச்	ெட்்டப்பிரிவுகள்	–	மெயலாக்கத்தில்	
சுணக்கம்	–	நீதி	ைன்்	மைாழியாவதில்	சிக்கல்	–	உயர்நீதி	ைன்்த்தில்	தமிழ்	–	உயர்நீதி	ைன்்	
ெ்டவடிக்ழக	மைாழி	–	உயர்நீதி	ைன்்த்	தீர்ப்பு	மைாழி	–	எதிர்காலத்	திட்்டஙகள்	–	நீதி	ைன்்	
ெடுவர்கள்	பஙகு	–	வைக்குழைஞர்கள்	பஙகு	–	நீதி	ைன்்	படிவஙகளின்	மைாழி.	

பிரிவு – 11 ஆட்சித் தமிழ் சிக்கல்கள் – தீரவுகள், அரசுத் துலறகளில் தமிழ்ப் பயன்பொடு

	 சிக்கல்களுக்குக்	காைணஙகள்	–	ஆட்சிப்	பணியாளர்களின்	ைனநிழல	–	கருவிகளின்	
பற்்ாக்குழ்	 –	 மபாதுைக்களி்டம்	 விழிப்புணர்வு	 –	 ஆட்சியாளர்களின்	 மெயல்பாடுகள்	 –	
ஆட்சியாளர்களும்	மெயல்பாடுகளும்	–	ஆட்சியாளர்களும்	அைசுப்	பணியாளர்களும்	–	தமிழ்	
வளர்ச்சித்	துழ்	ஆயவின்	பஙகும்	பணியும்	–	ஆட்சி	மைாழிச்	ெட்்டமும்,	திட்்டச்	மெயலாக்கமும்	
–	ஆட்சி	மைாழிச்	ெட்்ட	ஆழணகளும்	அறிவுழைகளும்.	அைசுத்	துழ்களில்	தமிழ்ப்	பயன்பாடு	
–	அைசு	அலுவலகக்	 கடித	 	வழககள்	 –	குறிப்பாழணகள்	 –	 கடிதஙகள்	 –	 மெயல்முழ்	
ஆழணகள்	–	அறிவிக்ழககள்	–	படிவஙகள்	–	விணணப்பஙகள்	–	மபயர்ப்	பலழககள்	–	
எழுத்துப்	பிழைகளும்	இலக்கணப்	பிழைகளும்	–	எழுத்துப்	பிழைகள்	–	இலக்கண	பிழைகள்	
–	 ஒற்றுப்	 பிழைகள்	 –	 ஆஙகில	 ெழ்டயில்	 தமிழ்த்	 மதா்டர்கள்	 –	 ழகமயாப்பமிடுதல்	 –	
ஆட்சியாளர்களும்	அருநதமிழும்.	

பிரிவு – 12  கணினி மதொழில்நுட்ப இடரபொடுகள் 

கணிப்மபாறி	–	அறிமுகம்	–	கணினியும்	ெமுதாயமும்	–	கணினித்	மதாழில்	நுட்பமும்,,	அைசு	
அலுவலகஙகளும்	 –	 மின்னணு	 –	ஆளுழக	 –	 மின்னணு	ஆளுழகயும்	 ைக்களாட்சியும்	 -	
மின்னணு	ஆளுழகயின்	ென்ழைகள்	–	ஆட்சித்	தமிழ்	கணினித்மதாழில்நுட்ப	இ்டர்பாடுகளும்	
தீர்வுகளும்	–	விழெப்பலழகயில்	எழுபழவ	–	ஒருசீர்	குறியீடு	குறித்தழவ	–	எழுத்துப்பிழைச்	
ெரிபார்த்தல்	–	கணினித்	தமிழ்ப்	பயன்பாடு	அறியாழை	–	கணினித்	மதாழில்	நுட்பத்திற்கு	
எதிர்ப்பு	நிழல	–	கணினித்	மதாழில்	நுட்பம்	தழ்டயா?	விழ்டயா?

சதாகுதி – 4 சமாழிசபயரப்பியல

பிரிவு – 13 ம�ொழிமபயரப்பு – வேைரச்சி வேரலொறு

பைஙகாலம்	-	இழ்டக்காலம்	-	இக்காலம்	-	இநதிய	மைாழிகளில்	மைாழிமபயர்ப்பு	-	தமிழில்	
மைாழிமபயர்ப்பு	-	மைாழிமபயர்ப்பு	-	விளக்கம்	-	வழையழ்,	மகாள்ழககள்

பிரிவு – 14 ம�ொழிமபயரப்பு – விைக்கம், வேலரயலற – மகொள்லககள்

மைாழிமபயர்ப்பு	விளக்கம்	-	மைாழிமபயர்ப்பு	வழையழ்	-	மைாழிமபயர்ப்புக்	மகாள்ழககள்	–
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பிரிவு – 15 ம�ொழிமபயரப்பொைர தகுதிகள்

மைாழிமபயர்ப்பு	மொக்கமும்	முழ்யும்	-	ெமூக	அஙகீகாைமும்	-	கூட்டுத்தவம்	-	கூட்டுமுயற்சி	
-	மைாழிமபயர்ப்பாளர்	தகுதிகள்

பிரிவு – 16  ம�ொழிமபயரப்புச் சிக்கல்கள்

இருமவறு	மைாழிமபயர்ப்பு	-	மைாழிமபயர்ப்பில்	எழும்	மொற்சிக்கல்	-	மெயயும்	மைாழிமபயர்ப்பில்	
எழும்	சிக்கல்கள்	-	கருத்தழைவு	நிகரிகளின்	சிக்கல்கள்	-	மபயர்கழள	மைாழிமபயர்க்ழகயில்	
எழும்	சிக்கல்கள்	-	மபயர்கழள	மைாழிமபயர்க்ழகயில்	எழும்	சிக்கல்களுக்கான	தீர்வுகள்

சதாகுதி – 5 சமாழிசபயரப்பு வ்கைகைள்
பிரிவு – 17 ம�ொழி அல�ப்பும் ம�ொழிமபயரப்பும், சொரொம்ச ம�ொழிமபயரப்பு, தழுவேல், 
ம�ொழிமபயரப்பு, முழுல�யொன ம�ொழிமபயரப்பு

மைாழி	அழைப்பு	மூலமைாழியும்	இலக்குமைாழியும்	-	ைைபும்	மைாழிமபயர்ப்பும்	முழுழையான	
மைாழிமபயர்ப்பு	 எது	 -	மைாழிமபயர்ப்பு	 மபாலச்	மெயதமலா	அல்லது	பழ்டப்புக்கழலமயா	
அன்று	-	மைாழிமபயர்ப்பில்	கூட்்டமவா	குழ்க்கமவா	மெயவது	ைைபன்று	-	மூலத்ழத	விட்டு	
விலகுதமலா	அல்லது	அதில்	சிலவற்ழ்	விட்டுவிடுதமலா	ைைபன்று.

பிரிவு – 18 கணினி ம�ொழிமபயரப்பு, அலுவேலக ம�ொழிமபயரப்பு, சட்ட ம�ொழிமபயரப்பு

மைாழிமபயர்ப்பில்	 கணினியின்	 பஙகு	 -	 கணிப்மபாறி	 மைாழிப்மபயர்ப்பின்	 பிரிவுகள்	
-	கணிப்மபாறி	மைாழிமபயர்ப்பில்	அணுகுமுழ்கள்	-	இநதியாவின்	நிழல	
ெையச்	 மொற்மபாழிவு	 மைாழிமபயர்ப்பு	 	 -	 அைசியல்	 மொற்மபாழிவு	 மைாழிமபயர்ப்பு	 -	
விளம்பைச்	 மொற்மபாழிவு	 மைாழிமபயர்ப்பு	 அலுவலக	 மைாழிமபயர்ப்பின்	 மைாழிெழ்ட	 -	
ெட்்டமைாழிமபயர்ப்பு	-	விளக்கம்	-	இயல்புகளும்	–	வழககளும்.

பிரிவு – 19 இலக்கிய ம�ொழிமபயரப்பு, அறிவியல்  ம�ொழிமபயரப்பு

கவிழத	மைாழிமபயர்ப்பு	-	புதினம்	சிறுகழத	மைாழிமபயர்ப்பு	-	பைமைாழிகள்	மைாழிமபயர்ப்பு	
-	 ொ்டக	 மைாழிமபயர்ப்பு	 	 மதாழில்	 நுட்பம்	 பற்றிய	 மைாழிமபயர்ப்பு	 -	 ைக்கள்	 தகவல்	
மதா்டர்பியலுக்கான	 மைாழிமபயர்ப்பு	 -	 பத்திரிழகத்துழ்	 வாமனாலி	 மைாழிமபயர்ப்பு	 -	
மதாழலக்காட்சி	-	திழைப்ப்ட	மைாழிமபயர்ப்பு.

பிரிவு – 20  கலலச்மசொல்லொக்கம் 

அறிமுகமும்	வழையழ்யும்	-	கழலச்மொல்	விளக்கமும்	வழையழ்யும்	-	ென்னூல்	கூறும்	
வழையழ்	-	கழலச்மொல்லாக்க	முயற்சிகள்	–மதா்டக்க	காலக்	கழலச்மொல்லாக்கம்	-	அறிவியல்	
தமிழ்	கழலச்மொல்லாக்கம்	-	ஆட்சித்தமிழ்	கழலச்மொல்லாக்கம்	–	ெட்்டக்கழலச்மொல்லாக்கம்	
கழலச்மொல்லாக்க	 மெறிமுழ்கள்	 -	 அயல்	 ொடுகளில்	 தமிழ்க்கழலச்மொல்லாக்கம்	 -	
கழலச்மொல்லாக்க	 மெறிமுழ்கள்	 பற்றிய	 அறிஞர்களின்	 கருத்துக்கள்	 -	 பா.மவ.ைாணிக்க	
ொயக்கரின்	மொல்லாக்க		மெறிமுழ்கள்	-	விபுலானநத	அடிகளின்	மொல்லாக்க	மெறிமுழ்கள்	
-	தமிைறிஞர்	மதவமெயப்பாவாணரின்	மொல்லாக்க	மெறிமுழ்கள்	-	்டாக்்டர்	மைாழிக்	காவலர்	
கீ.	 இைாைலிஙகத்தின்	 மொல்லாக்க	 மெறிமுழ்கள்	 -	 ்டாக்்டர்	 மபாற்மகாவின்	 மொல்லாக்க	
மெறிமுழ்கள்	-	்டாக்்டர்	அ.	சிதம்பைொதனின்	மொல்லாக்க	மெறிமுழ்கள்	-	்டாக்்டர்	வா.மெ.
குைநழதொமியின்	 மொல்லாக்க	 மெறிமுழ்கள்	 -	 மபைா.	 ்டாக்்டர்	 ை.ைா.மபா.குருொமியின்	
மொல்லாக்க	மெறிமுழ்கள்	-	கழலச்மொல்லாக்கப்	பயிற்சிகள்	-	வைலாற்று	மொக்கு	-	ைக்கள்	
வைக்கு	 -	 மொல்லாக்கச்	 மெயமுழ்	 -	 பயிற்சி	 -	 கழலச்மொற்களில்	பி்மைாழிச்மொற்கள்	
-	 கழலச்மொல்லாக்கம்	 நிழலமபறின்றி	 இருப்பன	 -	 மதா்டர்களும்	 மைாழி	 மபயர்ப்பும்	 -	
பயனிழலகழள	மைாழிமபயர்த்தல்	-	மெயப்பாட்டு	விழனகழள	மைாழி	மபயர்த்தல்	-	வாக்கிய	
அழைப்பு	முழ்கள்	-	வாக்கியஙகழள	மைாழிமபயர்த்தல்	-	மதா்டர்கழள	மைாழிமபயர்த்தல்	-	
மைாழிமபயர்ப்பு	ைைபில்	மொற்ம்ா்டரியல்	-	மொற்மபாருளியலும்	மதா்டர்கழளப்	மபயர்த்தலும்	
–	ைாதிரி	மைாழிமபயர்ப்புகள்.	
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பார்வ நூலகைள் 

1.	 ஆட்சித்	தமிழ்,	கீ.	இைாைலிஙகனார்,	தமிைாயவு,	மென்ழனப்	பல்கழலக்கைகம்,	

2.	 ெட்்டத்தமிழ்,	 ைா.	 ெணமுக	 சுப்பிைைணியம்,	 ழெவ	 சித்தாநத	 நூற்பதிப்புக்	 கைகம்,	
மென்ழன.	

3.	 மைாழிமபயர்ப்புக்	மகாள்ழககள்,	பாரி	நிழலயம்,	மென்ழன		

4.	 ஆட்சி	மைாழியும்,	மைாழிமபயர்ப்பும்,	1990

5.	 மைாழிமபயர்ப்புச்	சிக்கல்களும்	தீர்வுகளும்,	இைாெகுைாரி	பதிப்பகம்,	மென்ழன.

6.	 ஆட்சித்	தமிழ்,	தமிழ்ொடு	அைசு,	1999.	

7.	 அன்ழன	மைாழியும்	ஆட்சித்துழ்யும்,	கைக	மவளியீடு,	மென்ழன,	1998.

8.	 தகவார்நத	கழலச்மொற்கள்,	வர்த்தைானன்	பதிப்பகம்,	மென்ழன.

9.	 மைாழிமபயர்ப்பு	கழல,	கா.	பட்்டாபிைாைன்,	தர்ைபுரி,	1989.	

10.	 Linguistic	Theory	of	Translation,	Oxford	Univeristy	Press,	London,	1965.

11.	 Language	Structure	and	Translation,	Stanford	University	Press,	California,	1975

இ்ையத் தளஙகைள்/மின்னூைகைஙகைள்

1. www.tamilvu.org

2. www.tamildigitallibrary.in

3. https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library-2/digital-library/ 

4. https://www.tamilelibrary.org/

5. www.projectmadurai.org
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