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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  மற்றும் பணபபாட்டுப் புலம் வழி தமிழ் மமபாழியின் மதபான்்ம, உயர்நத 
மரபு, ஓங்கிய புகழ், இலக்கியம், க்லகள், நபாட்டுப்புறக் க்லகள் மற்றும் பணபபாட்டு 
வளங்க்ளப் பற்றிய ஆழமபான அறி்வ கல்வித் திட்்டங்களபாகவும், உயரநி்ல 
ஆய்வுகளபாகவும் வழங்குதல்.

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

Master of Arts - Tamil
(Distance Mode: Non Semester)

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

Programme’s Mission and Objectives
The Objectives of Master of Arts Programme in 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 life-
style and society. This will provide students to learn the language, literature as well as grammar 
of the language and different ancient 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 current and emerging needs 
of the Adult Population by widening the access to higher education and providing a learning 
environment as anytime anywhere learning, the Master of Arts  Programme in Tamil has been 
developed and being offered through ODL Mode.

Nature of Prospective Target Group of Learners
Master of Arts Programme in Tamil has been designed for those who are seeking job, especial-
ly as School Teachers, Writers and Tamil Journalists 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
Master of Arts Programme in Tamil has been offered through ODL Mode in order to acquire 
specific Competencies related to Tamil Language and Literature. This Programme 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 Master of Arts Programme in Tamil has designed cover-
ing 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 two Years and the medium of 
instruction is Tamil.
The Master of Arts Programme in Tamil is offered through the Learner Support Centres estab-
lished by TNOU in the affiliated Arts and Science College, where the same Programme is of-
fered 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 Counsellors of TNOU at Learner Support 
Centres will be used for delivering the Master of Arts Degree Programme in Tamil.

The credit systems suggested as per UGC-ODL Regulations-2020 have been assigned to Master 
of Arts Degree Programme in Tamil. The total number of credit assigned for the Programme 
is 70. 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 Master of Arts Degree Programme in Tamil is Bachelor De-
gree with Tamil under Part-I from recognised University. The Programme Fee is Rs.6,600 for 
two years, plus Registration and other Charges. The admissions are carried out by Tamil Nadu 
Open University and through its Regional 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 out by Tamil 
Nadu Open University consists of Continuous Internal Assessment through Spot 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 per-
sons.

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 Master of Arts Degree Programme in Tamil is designed to maintain quality and 
standard. Theory Examination will be conducted by the University in the identified Examination 
Centres. For the Assignment, students may be permitted to write with the help of books/Mate-
rials for each Course, which will be evaluated by the evaluators appointed by the University.
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Assignment:  30 Marks – Through Continuous Internal Assessment (CIA)

Continuous Internal 
Assessment (CIA)

Term End Examination 
(TEE)

Overall 
Aggregated 

Marks Maximum 
Marks

Minimum 
Pass marks

Maximum 
Marks

Minimum 
Pass marks

Maximum 
Marks CIA+TEE

15 30 35 70 50 100

Theory Examination
Students shall normally be allowed to appear for theory examination after  completing the 
Assignments. The Term - End Examination shall Carry 70 Marks and the Question Paper has two 
Sections: A & B  for the duration of 3 hours.

QUESTION PATTERN:

Time: 3 Hours       Maximum Marks: 70

PART – A (5x5=25 Marks)
Answer any five questions out of eight questions in 300 words

All questions carry equal marks
Question Distribution Method: 

1. From Unit  - I
2. From Unit  - II
3. From Unit  - III
4. From Unit  -  IV
5. From Unit  - V
6. From any unit
7. From any unit
8. From any unit 

PART – B (3X15=45 marks)
Answer any three questions out of five questions in 1000 words

All questions carry equal marks
9. From unit  - I

10. From unit   - II

11. From unit   - III

12. From unit   - IV

13. From unit   - V

Passing Minimum: 
Candidates who have secured 50 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 Candidates

Candidates who pass all the Courses and who secure 60 per cent and above in the aggregate 
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.

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 Coun-
selling for the students who wish to clear their doubts. There is no lab component in Master of 
Arts Degree Programme in 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 to be offered is also equipped with a full-fledged library having books 
and journals related to Tamil.

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

S.No. Details Amount in Rs.

1.   Programme development and launching cost (expenditure) 14,73,740

2.   Programme fee charged for 2 years (Income) 6,600

3.   Examination fee charged for 2 years (income) 1,200

4.   Examination expenses per student for 2 years (Expenditure) 1,000

Quality Assurance Mechanism and expected Programme Outcome

The Quality of the Master of Arts Degree Programme in Tamil is maintained by adopting the cur-
riculum suggested by the UGC and Tamil Nadu State Council for Higher Education. As per UGC 
guidelines the Core courses, Elective courses, Subject specific elective courses, Skill enhancement 
courses are included in the Programme. The Curriculum Master of Arts Degree Programme in 
Tamil was approved by the Board of Studies held on 20.06.2020. As a part of Quality assur-
ance 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 Master of Arts Degree Programme in Tamil, the Learners will acquire 
knowledge in Tamil language and Literature, the proficiency  in Tamil Language will be increased 
and this will help them to get employment in the field related to Tamil Language and Literature.
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Master of Arts - Tamil

பாடத்திடடத்தின் ந்ாககைஙகைள்

	 உலகின்	பழைழையான	மைாழிகளுள்	ஒன்்ான	தமிழ்	மைாழி	ைற்றும்	இலக்கியத்தின்	
முக்கியத்துவத்ழத	இளநதழலமுழ்யினருக்குக்	கற்பித்தல்.	

 மெழுழையான	தமிழ்ப்	பணபாட்டு	ைரபுகழளயும்,	அ்மெறிகழளயும்	
இளநதழலமுழ்யினருக்குக்	கற்பித்தல்.

 மைற்கண்டவற்றின்	வழியாக	இளநதழலமுழ்யினழர	மைம்பட்்ட	வாழ்க்ழக	
முழ்களுக்கு	மெறிப்படுத்துதல்.	

 தமிழில்	பழ்டக்கப்பட்டுள்ள	மிகப்பழைழையான	இலக்கிய	இலக்கணஙகழள	
ஆராய்ச்சி	மொக்கில்	கற்பதற்கு	ஊக்குவித்தல்.	

 தமிழ்	மைாழி,	இலக்கியம்	ைற்றும்	இலக்கணம்	ஆகிய	துழ்களில்	
அறிஞரகளுழ்டய		பஙகளிப்புகழளக்	கற்பித்தல்.

 தமிழ்	இலக்கிய	இலக்கணஙகழளப்	பி்மைாழி	இலக்கிய	இலக்கணஙகமளாடு	
ஒப்பிட்டு	ஆராய்ச்சி	மெய்யும்	தி்ழன	உருவாக்குதல்.	

 கற்மபார	தாஙகளாகமவ	தமிழின்	பழைழையான	இலக்கண,	இலக்கியஙகழளயும்	
இக்கால	இலக்கிய	வடிவஙகளான		புதுக்கவிழத,	ொவல்,	சிறுகழத,	
ொ்டகம்,		உழரெழ்ட	ஆகியவற்ழ்ப்	பழ்டப்பதற்கும்	ஆராய்ச்சி	மெய்வதற்கும்	
மெறிப்படுத்துதல்.	

பாடத்திடடத்தின் சிறப்பு ந்ாககைஙகைள்

 PSO 1.  
தமிழ்	மைாழியின்	நீண்ட	வரலாற்ழ்க்	காலவரிழெப்படி	எடுத்துழரப்பமதாடு,	
விடுபட்்ட	வரலாற்றுத்	மதா்டரச்சிழய	இட்டு	நிரப்பும்	தி்ழனயும்	மபறுவர.	

 PSO 2.  
தமிழ்	மைாழியில்	உள்ள	இலக்கியத்	மதா்டரச்சிழய	வழகழை	அடிப்பழ்டயிலும்,	
மபாருணழை	அடிப்பழ்டயிலும்	கால	வரிழெப்படியும்,	பகுத்தும்,	மதாகுத்தும்	
எடுத்துழரக்கும்	தி்ழனப்	மபறுவர.	

 PSO 3.  
தமிழ்	மைாழியில்	உள்ள	இலக்கண	நூல்கழளப்	மபாருணழை	அடிப்பழ்டயிலும்	
கால	வரிழெப்படியும்	அதில்	ஏற்பட்்ட	ைாற்்ஙகழளயும்	எடுத்துழரப்பர.

 PSO 4.  
தற்காலத்தில்	வளரநது	வரும்	தமிழியமலாடு	மதா்டரபுழ்டய	பல்மவறு	துழ்கள்	
குறித்த	விரிவான	பாரழவழயப்	மபறுவமதாடு,	தாைாக	இலக்கண	இலக்கியஙகழளப்	
பழ்டக்க	முழனவர.	

Programme of Study
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 PSO 5.  
தமிழ்	மைாழியில்	ெரளைாகச்	மெய்திப்	பரிைாற்்ஙகழள	மைற்மகாள்வமதாடு,	
பல்மவறு	துழ்களில்	மவழல	வாய்ப்புகழளப்	மபற்றிடும்	வழகயில்	தஙகழள	
மைம்படுத்திக்மகாள்வர.	

 PSO 6.  
தமிழ்	மைாழியின்	இலக்கிய	இலக்கணஙகழளப்	பி்மைாழி	இலக்கிய	
இலக்கணஙகமளாடு	ஒப்பாய்வு	மெய்யும்	முழ்யிழன	அறிநது	மகாள்வர.	

பாடத்திடடத்தின் பயன்கைள்

 Pos - 1 :  
முதுகழலத்	தமிழ்ப்	பா்டத்ழதப்	படிப்பதினால்	தமிழ்	மைாழியில்	இலக்கண	
இலக்கிய	வளழைகழள	மிக	விரிவான	அளவில்	அறிநது	மகாள்வர.	

 Pos – 2 :  
இரண்டாயிரம்	ஆணடுகளுக்கு	மைற்பட்்ட	தமிழ்ச்	ெமூகத்தின்	பணபாட்டுச்	
மெழுழைழய	உணரநது,	ஆராய்நது	பி்ருக்கும்	எடுத்துழரப்பர.	

 Pos – 3 :   
உலகில்	பழைழையான	மெம்மைாழிகளில்	ஒன்்ான	தமிழ்மைாழியின்	
மதான்ழைழயயும்	பழைழைழயயும்	அறிநது,	தி்னாய்வு	மொக்கில்		வழக	
மதாழகப்படுத்தி	பி்ருக்கும்	எடுத்துழரப்பர.	

 Pos – 4 :   
அரசு	ைற்றும்	அரசு	ொரநத	துழ்களில்	உயரநிழல	மவழலவாய்ப்புகழளப்	மபறும்	
தி்ழனப்	மபறுவர.		

 Pos – 5 :  
தமிழ்மைாழியில்	உள்ள	மெழுழைழயத்	தாைாகப்	படித்துச்	சிநதிக்கவும்,	
உழரயா்டவும்,	எழுதவும்,	ஆய்வு	மைற்மகாள்ளும்	தி்ழனயும்	மபறுவர.			
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Mapping of Curriculum for M.A., TAMIL

1 Fundamental under-
standing	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 anal-
ysis	and	interpretation	of	
data

         

9 Develop	investigative	
Skills          

10
Skills in problem solving 
in Tamil  and related 
Discipline

         

11 Develop	Communication	
skills          

12
Developing	Analytical	
skills and popular com-
munication

         

13 Developing ICT skills          

14

Demonstrate Profession-
al behavior with respect 
to	attribute	like	objec-
tivity,	ethical	values,	self	
reading, etc

         

15 Local          

16 National          

17 Regional          

18 International          

Sl.
No

M
AT

N
-1

1

M
AT

N
 -1

2

M
AT

N
 -1

3

M
AT

N
 -1

4

M
AT

N
 -1

5

M
AT

N
 -2

1

M
AT

 N
-2

2

M
AT

 N
-2

3

M
AT

N
-2

4

M
AT

N
-2

5
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Master of Arts - Tamil
(Distance Mode: Non Semester)

Detailed Syllabus
(From Calendar Year 2021 onwards)

S
No.

Course 
Code Course title No. of 

Credits
Exam 
Hrs.

Marks  
Distribution Total 

Marks
Pass 

MarksInter-
nal

Exter-
nal

First Year

1. MATN- 11 இக்கபால இலக்கியம்
(Modern Literature)

6 3 Hrs 30 70 100 50

2. MATN - 12 இ்்டக்கபால இலக்கியம்
(Medieval Literature)

6 3 Hrs 30 70 100 50

3. MATN - 13 மதபால்கபாப்பியம்: எழுத்ததிகபாரம் 
(Tholkappiyam- Ezhuthathikaram)

8 3 Hrs 30 70 100 50

4. MATN - 14 மதபால்கபாப்பியம்- ம�பால்லதிகபாரம்
(Tholkappiyam - Sollathikaram)

8 3 Hrs 30 70 100 50

5. MATN - 15

தமிழ்மமபாழி வரலபாறும் தமிழ் 
இலக்கிய வரலபாறும்
(History of Tamil  Language 
&History of Tamil Literature)

8 3 Hrs 30 70 100 50

Second Year

1. MATN-21 �ங்க இலக்கியம்
(Sangam Literature)

6 3 Hrs 30 70 100 50

2. MATN- 22 கபாப்பிய இலக்கியம்
(Epic Literature)

6 3 Hrs 30 70 100 50

3. MATN- 23
மதபால்கபாப்பியம்:
மபபாருளதிகபாரம்
(Tholkappiyam– Porulathikaram)

8 3 Hrs 30 70 100 50

4. MATN- 24 ஒப்பிலக்கியம்
(Comparative	Literature)

6 3 Hrs 30 70 100 50

5. MATN- 25

இலக்கியத் திறனபாய்வும் 
ப்்டப்பிலக்கியமும்
(Literary	Criticism	&	Creative	
Writing)

8 3 Hrs 30 70 100 50

Total Course - 10 Total Credits - 70

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies
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பாட ந்ாககைஙகைள்
1. இக்கால	இலக்கியப்	மபாக்குகள்	குறித்து	விரிவான	முழ்யில்	எடுத்துழரத்தல்.

2. கவிழத	இலக்கியம்	குறித்தும்	கவிழதக்	கழல	நுட்பஙகள்	குறித்தும்	விளக்குதல்.

3. உழரெழ்ட	இலக்கியம்,	சிறுகழத,	புதினம்,	ொ்டகம்	குறித்தும்	அதன்	வளரச்சி,	வரலாறு	
குறித்தும்	அதன்	நுட்பஙகள்,	பழ்டப்பாளிகள்	குறித்தும்	விளக்குதல்.

4. கவிழத,	 சிறுகழத,	 புதினம்,	 கட்டுழர,	 இலக்கணம்,	 பாடுமபாருள்,	 உத்தி,	 ெழ்ட	
ஆகியன	குறித்து	விளக்குதல்.

5. கட்டுழர	இலக்கியம்	குறித்து	விவரித்தல்.

பாடத்தினால வி்ையும் பயன்கைள்

1.	 இக்கால	இலக்கியப்	மபாக்குகள்	குறித்து	விரிவான	முழ்யில்	எடுத்துழரப்பீரகள்.

2.	 கவிழத	இலக்கியம்	குறித்தும்	கவிழதக்	கழல	நுட்பஙகள்	குறித்தும்	விளக்குவீரகள்.

3.	 உழரெழ்ட	இலக்கியம்,	சிறுகழத,	புதினம்,	ொ்டகம்	குறித்தும்	அதன்	வளரச்சி,	வரலாறு	
குறித்தும்	அதன்	நுட்பஙகள்,	பழ்டப்பாளிகள்	குறித்தும்	எடுத்து	இயம்புவீரகள்.

4.	 கவிழத,	 சிறுகழத,	 புதினம்,	 கட்டுழர,	 இலக்கணம்,	 பாடுமபாருள்,	 உத்தி,	 ெழ்ட	
ஆகியவற்றின்	மபாக்குகள்	குறித்து	விவரிப்பீரகள்.

5.	 கட்டுழர	இலக்கியம்	குறித்து	அறிமுகம்	மெய்வீரகள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

முதுகை்ைத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பபா்டப் மபயர (Course Title) : இக்கபால இலக்கியம்

பபா்டக் குறியீடு (Course Code) : MATN-11
பபா்ட கற்றல் அளமவண (Course Credit) : 6
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விரிவான பாடத்திடடம்  (Detailed Syllabus)
இககைாை இைககியம் : அறிமுகைம்

சதாகுதி 1 மரபுக கைவி்த இைககியம்

பிரிவு-1   
தமிழில்	 கவிழதைரபு,	 இலக்கணம்,	 கவிழதகளின்	 பாடுமபாருள்,	 உத்தி,	 சி்ப்பியல்புகள்,	
கவிழத	இயக்கஙகள்	கவிழதயும்	ெமூகமும்,	-	கவிழத	மவளிப்பாடுகள்.
பிரிவு–2   
பபாரதியபார - ெல்லமதார	வீழண,	பாரதிதாென்	உலகம்	உன்னுழ்டயது,	ொைக்கல்	கவிஞர	-	
சூரியன்	வருவது	யாராமல? 
பிரிவு-3  
கவிைணி	மதசிக	விொயகம்	-	மகாவில்	வழிபாடு,	கணணதாென்	–	நீ		ைணி	ொன்	ஒளி,
பிரிவு-4  
கவிஞர	சுரதா	-	மைலாழ்ட,	மக.சி.எஸ்	அருணாெலம்	-		எனது	ழகவாள்			கவிஞர	தமிழ்	
ஒளி	-	ஓட்ழ்டப்ப்டகு.

சதாகுதி – 2 புதுககைவி்த இைககியம்

பிரிவு-5  
தமிழில்	புதுக்கவிழதயின்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்	-	புதுக்கவிழத	இயக்கஙகள்	-	கவிஞரகள்.
பிரிவு - 6  
கவிஞர	 அப்துல்	 ரகுைான்	 -	 மதாழலநது	 மபானவரகள்,	 கவிஞர	 ொ.காைராென்	 –	 காகிதப்	
பூக்கள்,	கவிஞர	சிற்பி	-	ஒரு	கிராைத்து	ெதி.
பிரிவு - 7  
கவிஞர	ஈமராடு	தமிைன்பன்	-	அகல்	விளக்காய்	இரு,	கவிஞர	மு.	மைத்தா	–	கணணீரப்பூக்கள்,	
கவிஞர	ழவரமுத்து	-	புதிய	ஏற்பாடு.
பிரிவு - 8  
கவிஞர	 அறிவுைதி	 –	 ஐக்கூ	 கவிழதகள்	 பத்து,	 கவிஞர	 இளம்பிழ்	 -	 அம்ைா,	 கவிஞர	
பிருநதாொரதி	-	ஞாயிற்றுக்கிைழைப்	பள்ளிக்கூ்டம்.

சதாகுதி – 3  சிறுகை்த இைககியம் 

பிரிவு - 9  
தமிழ்ச்	சிறுகழதயின்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்	–	தமிழ்ச்	சிறுகழத	முன்மனாடிகள்.
பிரிவு - 10  
மெயகாநதன்	-	யுகெநதி,	பிரபஞென்	-	பிரும்ைம்,	கி.ராெொராயணன்	–	கதவு.
பிரிவு - 11   
ொஞசில்ொ்டன்	–	விரதம்,	பூைணி	-	ரீதி,	மதாப்பில்	முகைதுமீரான்	–	காலத்தின்	ஆவரத்தனம்.
பிரிவு - 12   
ராெம்	கிருஷணன்	-	திஙகட்கிைழை,	அ.	மவணணிலா	–	மவளிய

சதாகுதி – 4 புதினம்  - ்ாடகை இைககியம்

பிரிவு - 13   
புதின	இலக்கியம்.
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பிரிவு - 14   
சுப்ரபாரதிைணியன்	-	புத்துைண	புதினத்தின்	கழதச்	சுருக்கம்.
பிரிவு - 15    
புத்துைண	புதினத்தின்	பாத்திரப்	பழ்டப்புகளும்	கழதப்	பின்னலும்.
பிரிவு - 16     
ொ்டக	இலக்கியம்	-	இநதிரா	பாரத்தொரதி	-	ெநதன்	கழத	–	ொ்டகம்.

சதாகுதி - 5  கைடடு்ர இைககியம் 

பிரிவு - 17   
உ.மவ.ொ.	என்	ெரித்திரம்	(சுருக்கம்)	-	கி.வா.ெ.
பிரிவு - 18   
திரு.	வி.	க.	-	தருைம்	தழலகாக்கும்.
பிரிவு - 19   
மு.	இராகழவயஙகார	–	ஒப்புரவறிதல்.
பிரிவு - 20   
ஞா.	மதவமெயப்	பாவாணர	-	தமிழின்	தனிப்மபருந	தன்ழைகள்.

பார்வ நூலகைள் :

1.	 புதுக்கவிழதயின்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்,	வல்லிக்கணணன்,	அகரம்,	பிளாட்	எண.	
1.	நிரைலா	ெகர,	தஞொவூர.

2.	 தமிழ்ப்புதுக்கவிழதககளில்	மைற்கத்தியத்	தாக்கம்,	சுநதர	ஆவுழ்டயப்பன்,	தி	பாரக்கர,	
அகைது	வளாகம்,	2	ஆம்	தளம்,	ராயப்மபட்ழ்ட	மெடுஞொழல,	மென்ழன.

3.	 புதுக்	 கவிழதக்	 கட்்டழைப்பு,	 ைா.மகாவிநதராசு,	 நியூ	 மெஞசுரி	 புக்	 ஹவுஸ்	 (பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.

4.	 இருபதாம்	நூற்்ாணடுத்	தமிழ்க்	கவிழத	-	புதிய	மபாக்குகளின்	மதாற்்ம்	வளரச்சி,	
து.	 சீனிச்ொமி,	 ெநதியா	 பதிப்பகம்,	 57,	 53	 ஆவது	 மதரு	 9	 ஆவது	 அமவன்யூ.	
அமொக்ெகர,	மென்ழன.

5.	 புதுக்கவிழதயில்	இலக்கிய	இயக்கம்,	உைா	பதிப்பகம்,	35-2,	பள்ளத்	மதரு,	மதஙகாய்த்	
திட்டு,	பாணடிச்மெரி.

6.	 கவிழதயியல்,	க.பூரணச்ெநதிரன்,	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	சி.ஐ.டி	வளாகம்,	
தரைணி,	மென்ழன.

7.	 புதுக்கவிழத	வரலாறு,	ராெ	ைாரத்தாண்டன்,	யுழனம்டட்	ழரட்்டரஸ்,	2-130	அவழவ	
ெணமுகம்	ொழல,	மகாபாலபுரம்,	மென்ழன.

8.	 இருபதாம்	நூற்்ாணடுத்	தமிழ்	இலக்கியம்,	புதிய	உழரெழ்ட	-	ைா.	இராைலிஙகம்.

9.		 தமிழ்	ொவல்	நூற்்ாணடு	வரலாறும்	வளரச்சியும்	-	சிட்டி,	சிவபாதசுநதரம்.

10.		 தமிழ்	ொ்டக	வளரச்சி	-	இரா.குைரமவலன்.

11.		 புழனகழதயும்	புதுக்கவிழதயும்	-	முழனவர.	இரா.	இளவரசு.

12.	 தற்கால	இநதிய	இலக்கியச்	சிற்பிகள்,	(2007)	மு.	விமவகானநதன்,	இலக்கியப்பீ்டம்			
மென்ழன.

13.		 ெவீனக்	கவிழதகளும்	என்	வாசிப்புகளும்,	(2019)	க.	பஞொஙகம்,	அன்னம்,	
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தஞொவூர.	14.	தமிழ்வளரத்த	வைக்கறிஞரகள்	(2017),	மு.	விமவகானநதன்,	ெரைதா	
பதிப்பகம்,	மென்ழன-	17.

15.		 இக்கால	இலக்கிய	ஆளுழைகள்	(2019),	மு.விமவகானநதன்,	ைணிவாெகர	பதிப்பகம்	
மென்ழன.

16.		 ைக்களும்	ைரபுகளும்	-	ொ.	வானைாைழல,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.

17.		 இக்கால	இலக்கியம்	-	இரா.	காைராசு,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	
மென்ழன.

18.		 இக்காலத்	தமிழ்	-	்டாக்்டர	முத்துச்ெணமுகம்.

19.		 ொவலும்	வாழ்க்ழகயும்	-	காரத்திமகசு	சிவத்தம்பி.	

20.		 கவிழதக்	கட்்டழைப்பு	-	மெ.ழவ.ெணமுகம்.

21.		 தி.ொனகிராைனின்	ொவல்கள்	-	தி.சு.ெ்டராென்,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.	

22.		 இக்காலத்	தமிழ்	-	்டாக்்டர	முத்துச்ெணமுகம்.	

23.		 பாரதிதாென்	பா்டல்கள்	-	்டாக்்டர	மதா.பரைசிவன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.	

24.		 என்	இனிய	ழஹக்கூ	-	மு.முருமகஷ.

25.		 ஈைத்தில்	தமிழ்	இலக்கியம்	-	காரத்திமகசு	சிவத்தம்பி	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	
(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

26.	 ெழ்டயியலும்	இலக்கியமும்	-	இ.சுநதரம்மூரத்தி.

27.		 தமிழில்	சிறுகழதயின்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்	-	காரத்திமகசு	சிவத்தம்பி,	நியூ	
மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன

28.		 புதுக்கவிழத	கட்்டழைப்பு	-	ைா.மகாவிநதராசு,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.

29.		 இருபதாம்	நூற்்ாணடுத்	தமிழியல்	ஆய்வில்	மத.மபா.மீ	-	கி.பாரத்திபராொ,	 
நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

30.		 பம்ைல்	ெம்பநத	முதலியார	ொ்டகப்	பனுவல்கள்	–	(பதிப்பாசிரியர)	மகா.பைனி	-	
நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

31.		 இனவழரவியலும்	தமிழ்	ொவலும்	-	ஆ.	சிவசுப்பிரைணியன்	 
-	நியூ	மெஞசுரி	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

32.	 கவிழதமயனும்	மைாழி	-	தி.சு.ெ்டராென்	-	நியூ	மெஞசுரி	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	
மென்ழன.

33.	 ை.திருைழல,	தமிழ்ச்	சிறுகழத:	மெற்றும்	இன்றும்	(மதாகுப்பாசிரியர),	ஐநதிழணப்	
பதிப்பகம்,	மென்ழன,	1992.	பகுதி	1,2,3.

34.		 தமிழ்,	ைழலயாள	ொவல்	ஒப்பாய்வு	-	ை.திருைழல,	 
ைதுழர	காைராெர	பல்கழலக்	கைகம்,	ைதுழர	1988

35.		 இலக்கிய	உலா,	ை.திருைழல,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	 
ைதுழர,	2003.

36.		 இலக்கிய	நுட்பஙகள்,	ை.திருைழல,	மீனாட்சி	புத்தக	நிலயம்,	ைதுழர,	2007.	
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37.		 எணபதுகளில்	சிறுகழதகள்	-	(பதிப்பாசிரியர)	ை.திருைழல,	ைதுழர	காைராெர	
பல்கழலக்	கைகம்,	1991.

38.		 பாரதிதாென்	கழலயும்	கருத்தும்	-	(பதிப்பாசிரியர)	ை.திருைழல,	ைதுழர	காைராெர	
பல்கழலக்	கைகம்,	2001.

39.		 பன்முக	மொக்கில்	தமிழ்ப்	புழனகழதகள்	-	ை.திருைழல,	அகரம்,	தஞொவூர,	2019	

40.		 மைழல	மொக்கில்	தமிழ்க்	கவிழத	-	ப.	ைருதொயகம்,	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	
நிறுவனம்,	தரைணி,	மென்ழன.

41.		 உலகத்	தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு:	கி.பி.	1851-2000-	கா.சிவத்தம்பி.

42.		 ொவல்	கழலயியல்	-	இரா.	பாலசுப்பிரைணியன்,	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	
தரைணி,	2005.

43.		 தமிழ்	ொவல்கள்	-	ஒரு	ைதிப்பீடு,	1973,	ொ.வானைாைழல.

44.		 தமிழ்ச்	சிறுகழத	வரலாறு,	1974,	சி.சு.	மெல்லப்பா.

45.		 தமிழ்ச்	சிறுகழத	வரலாறு,	1979,	எம்.	மதவெகாயகுைார.

46.		 ொ்டகமைழ்ட	நிழனவுகள்,	பம்ைல்	ெம்பநத	முதலியார,	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	
நிறுவனம்,	தரைணி,	மென்ழன-600	113.	1998.

47.		 தமிைகத்தில்	ெவீன	ொ்டக	இயக்கஙகள்	-	மு.	ஜீவா,	தி	பாரக்கர,	293,	அகைது	
வணிக	வளாகம்,	இரண்டாவது	தளம்,	இராயப்மபட்ழ்ட	மெடுஞொழல,	
இராயப்மபட்ழ்ட,	மென்ழன.

48.		 இலக்கிய	இஸஙகள்	-	(மதாகுப்பாசிரியர	இ.எஸ்.டி.),	அகரம்,	நிரைலாெகர,	
தஞொவூர-	613	007.

49.		 இருபதாம்	நூற்்ாணடின்	இலக்கியக்	மகாட்பாடுகள்,	அ.அ.ைணவாளன்,	உலகத்	
தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	தரைணி,	மென்ழன.

50.		 அணழைக்காலக்	கவிழதப்	மபாக்குகள்	(வரலாறும்	விைரெனமும்)	-	ெ.	
முருமகெபாணடியன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

51.		 கவிழத	வளரத்த	ைணிக்மகாடி	–	க.	உைா	ைமகஸ்வரி	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	
(பி)	லிமிம்டட்.	மென்ழன.

52.		 ெவீனத்துவம்	தமிழ்	–	பின்	ெவீனத்துவம்	–	காரத்திமகசு	சிவத்தம்பி	-	நியூ	மெஞசுரி	
புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்.	மென்ழன.

இககைாை இைககியஙகைள் சதாடரபான இ்ைய தைஙகைள்:

https://www.vikatan.com/collection/tamil-stories
https://solvanam.com/category
https://eluthu.com/
https://www.valaitamil.com/literature_short-story
https://www.pdftamil.com/2020/03/irul-varum-neram-novel-pdf-free-download.html
https://tamil.pratilipi.com/story/
http://thamizhnaavalkal.blogspot.com/
http://kavithaikuviyal.blogspot.com/
https://kavithai.com/
http://tamilnanbargal.com/tamil-kavithaigal 
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. இழ்டக்கால	இலக்கியம்	குறித்து	விளக்கியுழரத்தல்.

2. திருஞானெம்பநதர,	 திருொவுக்கரெர,	 காழரக்கால்	 அம்ழையார,	 ஆண்டாள்	 ஆகிமயார	
குறித்து	எடுத்துழரத்தல்.

3. ைாணிக்கவாெகர,	 ெம்ைாழ்வார,	 திருைஙழகயாழ்வார,	 சிவவாக்கியர,	 மெயஙமகாண்டார	
குறித்து	விளக்கிக்	கூறுதல்.

4. திருகூ்டராெப்பக்	கவிராயர,	மொக்கொதர,	குைரகுருபரர	குறித்து	எடுத்துழரத்தல்.

5. தாயுைானவர,	 குணஙகுடி	 ைஸ்தான்	 ொகிபு,	 எச்.ஏ.	 கிருட்டிணபிள்ழள,	 இராைலிஙக	
அடிகள்		குறித்து	விளக்கிக்	கூறுதல்.

பாடத்தினால வி்ையும் பயன்கைள்

6. இழ்டக்கால	இலக்கியம்	குறித்து	விளக்கியுழரப்பீரகள்.

7. திருஞானெம்பநதர,	 திருொவுக்கரெர,	 காழரக்கால்	 அம்ழையார,	 ஆண்டாள்	 ஆகிமயார	
குறித்து	அறிமுகம்	மெய்வீரகள்.

8. ைாணிக்கவாெகர,	 ெம்ைாழ்வார,	 திருைஙழகயாழ்வார,	 சிவவாக்கியர,	 மெயஙமகாண்டார	
குறித்து	விளக்கிக்	கூறுவீரகள்.

9. திருகூ்டராெப்பக்	கவிராயர,	மொக்கொதர,	குைரகுருபரர	குறித்து	எடுத்துழரப்பீரகள்.	

10. தாயுைானவர,	 குணஙகுடி	 ைஸ்தான்	 ொகிபு,	 எச்.ஏ.	 கிருட்டிணபிள்ழள,	 இராைலிஙக	
அடிகள்		குறித்து	மதரிவீரகள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

முதுகை்ைத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பபா்டப் மபயர (Course Title) : இ்்டக்கபால இலக்கியம்

பபா்டக் குறியீடு (Course Code) : MATN-12
பபா்ட கற்றல் அளமவண (Course Credit) : 6
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விரிவான பாடத்திடடம்  (Detailed Syllabus)
இ்டககைாை இைககியம்  : அறிமுகைம்

சதாகுதி 1 திருஞானெம்பநதர, திரு்ாவுககைரெர, கைா்ரககைால அம்்மயார, ஆணடாள்

பிரிவு - 1   திருஞபான�ம்ப்நதர:
1.	திருழவயாற்றுப்	பதிகம்	 (புலழனநதும்	மபாறிகலஙகி	எனத்	மதா்டஙகும்	
பதிகம்)
2.	திருவணணாைழலப்	பதிகம்	(உணணாைழல	எனத்	மதா்டஙகும்	பதிகம்)
திருஞானெம்பநதர	வாழ்க்ழக	வரலாறு	-	பி்ப்பும்	வளரப்பும்	-	ஞானப்பால்			
உண்டழை	-	ெையத்	மதாணடும்	ெைய	வாழ்வும்	-	பதிகஙகளின்	அழைப்பும்	
சி்ப்பும்	 -	 திருழவயாற்றுப்பதிகம்	 –	 திருவணணாைழலப்	 பதிகம்	 -	
திருழவயாற்றுப்	பதிகச்	மெய்திகள்	-	திருவணணாைழலப்	பதிகச்	மெய்திகள்.

பிரிவு - 2   திருநபாவுக்கர�ர :
1.	ெைசிவாயப்	பதிகம்	(மொற்றுழண	மவதியன்	எனத்	மதா்டஙகும்	பதிகம்)
2.	திருவதிழக	(கூற்்ாயினவாறு	எனத்	மதா்டஙகும்	பதிகம்)
திருொவுக்கரெர	வாழ்க்ழக	வரலாறு	-	பி்ப்பும்	வளரப்பும்	-	ெைண	ெையத்தில்	
மெரநதழை	-	சூழல	மொய்க்கு	ஆட்பட்்டழை	-	ெைண	ெையத்திலிருநது	ழெவ	
ெையத்தில்	மெரநதழை	-	ெையத்	மதாணடும்	ெைய	வாழ்வும்	-	பதிகஙகளின்	
அழைப்பும்	சி்ப்பும்	-	ெைச்சிவாயப்	பதிகம்	-	திருவதிழகப்	பதிகச்	மெய்திகள்	
.

பிரிவு - 3 கபா்ரக்கபால் அம்்மயபார - அற்புதத் திருவ்நதபாதி
காழரக்கால்	 அம்ழையார	 வாழ்க்ழக	 வரலாறு	 -	 இளழைக்கால	 வாழ்க்ழக	
-	 இழ்யருளால்	 ைாஙகனிழயப்	 மபறுதல்	 -	 மதய்வப்	 பி்வி	 எனப்	
மபாற்்ப்பட்்டழை	 -	 மபய்	 வடிவத்ழத	 மவணடிப்	 மபறுதல்	 -	 அற்புதத்	
திருவநதாதி	நூல்	அழைப்பும்	சி்ப்பும்	-	அற்புதத்	திருவநதாதிச்	மெய்திகள்	-	
இழ்வனின்	இருப்பி்டம்	-	இழ்வனின்	இயல்பு	-	இழ்வனின்	மபருழை	
-	இழ்வனின்	மதாற்்ப்	மபாலிவு	-	சிவமபருைானுக்குச்	சில	வினாக்கள்	-	
சிவமபருைானின்	திருச்மெயல்கள்.	

பிரிவு - 4  ஆண்டபாள் - திருப்பபா்வ
ஆண்டாள்	வாழ்க்ழக	வரலாறு	-	மதாணடு	வாழ்க்ழகயும்	அன்பு	வாழ்க்ழகயும்	
-	 ஆண்டாளின்	 பக்தியுணரச்சி	 -	 திருப்பாழவ	 அழைப்பும்	 சி்ப்பும்	 -	
திருப்பாழவச்	 மெய்திகள்	 -	 பாழவ	 மொன்பு	 மொற்கும்	 முழ்யும்	 பயனும்	
-	கணணழன	வழிபட்்டால்	விழளயும்	பயன்கள்	-	துயிலுணரத்தும்	பகுதி	-	
மவணடுதல்	பகுதி.

சதாகுதி – 2 மாணிககைவாெகைர, ்ம்மாழவார, திருமங்கையாழவார, சிவவாககியர

பிரிவு - 5   மபாணிக்கவபா�கர - திருவம்மபா்ன
ைாணிக்கவாெகரின்	 வாழ்க்ழக	 வரலாறு	 -	 பி்ப்பும்	 வளரப்பும்	 வாழ்வும்	
-	 இழ்யருளால்	 நிகழ்நத	 அற்புதஙகள்	 –	 ‘பாழவ	 பாடிய	 வாயால்	 ஒரு	
மகாழவபாடுக’	என	மவணடியழை	-	ைாணிக்கவாெகரின்	காலமும்	கருத்தும்	-	
திருவம்ைாழன	அழைப்பும்	சி்ப்பும்	-திருவம்ைாழனச்	மெய்திகள்.
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பிரிவு - 6   நம்மபாழ்வபார -11 ‘உயரவற உயர நலம் உ்்டயவன்’ எனத் மதபா்டங்கும் திருமமபாழி
ெம்ைாழ்வார	 வாழ்க்ழக	 வரலாறு	 -	 பி்ப்பும்	 வளரப்பும்	 -	 ெம்ைாழ்வாரின்	
இழ்ஞானம்	-	ெம்ைாழ்வாரின்	சி்ப்புகள்	-	திருவாய்மைாழியின்	அழைப்பும்	
சி்ப்பும்	-	திருவாய்	மைாழிப்	பாசுரச்	மெய்திகள்.

பிரிவு - 7   திருமங்்கயபாழ்வபார - மபரிய திருமமபாழி 1-10 ‘வபாடினனன்’ எனத் மதபா்டங்கும்  
  திருமமபாழி

திருைஙழகயாழ்வார	 வாழ்க்ழக	 வரலாறு	 -	 பி்ப்பும்	 வாழ்வும்	 -	 திருைால்	
திருைஙழகயாழ்வாழர	 ஆட்மகாண்ட	 முழ்ழை	 -	 திருைஙழகயாழ்வார	
பழ்டப்பும்	 சி்ப்பும்	 -	 மபரிய	 திருமைாழி	 அழைப்பும்	 சி்ப்பும்	 -	 மபரிய	
திருமைாழிச்	மெய்திகள்.

பிரிவு - 8   சிவவபாக்கியர – 1 - 20  பபா்டல்கள்
சிவவாக்கியர	வாழ்க்ழக	வரலாறு	-	சிவவாக்கியம்	அறிமுகம்	-	சிவவாக்கியம்	
பா்டற்மெய்திகள்	–	சிவவாக்கியம்:	முதல்	இருபது	பா்டல்கள்.

சதாகுதி - 3 ெயஙசகைாணடார, திரிகூடராெப்பக கைவிராயர

பிரிவு - 9   �யங்மகபாண்டபார – 1: கலிங்கத்துப்பரணி (முழுவதும்)

பரணி	இலக்கிய	இலக்கணமும்,	நூல்	ஆசிரியர	குறிப்பும்,	கலிஙகத்துப்பரணி	

அழைப்பும்	சி்ப்பும்	-	கலிஙகத்துப்பரணி	நூல்	அழைப்பு	-	கலிஙகத்துப்பரணியின்	

சி்ப்பு	 -	 கலிஙகத்துப்பரணியில்	 இ்டம்	 மபற்றுள்ள	 மெய்திகள்	 -	 க்டவுள்	

வாழ்த்து	-	கழ்ட	தி்ப்பு	-	காடு	பாடியது	-	மகாயில்	பாடியது	-	மதவிழயப்	

பாடியது	-	மபய்கழளப்	பாடியது	–	இநதிரொலம்.	

பிரிவு - 10  �யங்மகபாண்டபார – 2: கலிங்கத்துப்பரணி (முழுவதும்)

இராெ	பாரம்பரியம்	-	மபய்முழ்ப்பாடு	-	அவதாரம்	-	காளிக்குக்	கூளி	கூறியது	

-	மபார	பாடியது	-	களம்	பாடியது	-	கலிஙகத்துப்பரணி	இலக்கிய	ெயம்.

பிரிவு - 11  திரிகூ்டரபா�ப்பக் கவிரபாயர – 1:  குற்றபாலக் குறவஞ்சி (முழுவதும்)

கு்வஞசி	 இலக்கிய	 இலக்கணம்	 -	 நூலாசிரியர	 குறிப்பு	 -	 கு்வஞசி	

இலக்கியஙகள்	 –	குற்்ாலக்	கு்வஞசி	 -	திருக்குற்்ாலொதர	உலா	வருதல்	

-	வெநதவல்லி	குற்்ால	ொதர	மீது	காதல்	மகாணடு	துன்புறுதல்	-	கு்த்தி	

ைழலவளம்,	ொட்டுவளம்,	ெகரவளம்	கூ்ல்	-கு்த்தி	குறி	கூறுதல்	-	கு்வன்,	

கு்த்திழயத்	 மதடி	 வருதல்,	 திருக்குற்்ாலக்	 கு்வஞசியின்	 நூற்மபாருள்	

அழைவு	-	க்டவுள்	வணக்கம்	-	குற்்ால	ொதர	உலா	வருதலும்	அதழனக்	

காணவநத	மபணகள்	நிழலயும்	-	வெநதவல்லியின்	அைகும்	அவள்	பநதாடும்	

தி்மும்.

பிரிவு - 12  திரிகூ்டரபா�ப்பக் கவிரபாயர – 2:  குற்றபாலக் குறவஞ்சி (முழுவதும்)

வெநதவல்லி	 குற்்ால	 ொதழரக்	 கணடு	 காதல்மகாணடு	 துன்புறுதல்	 -	

வெநதவல்லி	 நிலழவப்	 பழித்துழரத்தல்	 -	 ைன்ைதழனப்	 பழித்துழரத்தல்	 -	

வெநதவல்லி	-	மதாழி	உழரயா்டல்	-	வெநதவல்லி	மதாழிழயத்	தூதுவிடுதல்	

-	 கு்த்தி	 ைழலவளம்,	 ொட்டுவளம்,	 ெகரவளம்	 கூறுதல்	 -	 கு்த்தி	 குறி	

மொல்லுதல்	 -	 கு்வன்	 கு்த்திழயத்	 மதடி	 வருதல்	 -	 கு்வன்	 -	 கு்த்தி	

உழரயாடுதல்.
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சதாகுதி – 4 சொககை்ாதர, குமரகுருபரர

பிரிவு – 13  ம�பாக்கநபாதர – 1: அழகர கிள்்ளவிடு தூது (முழுவதும்) 
தூது	இலக்கிய	இலக்கணம்	-	அைகர	கிள்ழளவிடு	தூதும்	நூலாசிரியர	வரலாறும்	
-	அைகர	 கிள்ழளவிடு	தூது	நூற்மபாருள்	அழைவு	 -	அைகர	 கிள்ழளவிடு	
தூதில்	இ்டம்	மபற்றுள்ள	மெய்திகள்	 -	கிளியின்	மபருழைகள்	 -	அைகரின்	
ைாணபுகள்	-	தொஙகஙகள்	-	மகாழ்டத்திருவிைா	-	ழையல்மகாண்ட	தழலவி	
அைகழர	மொக்கிக்	கூறுதல்.

பிரிவு - 14  ம�பாக்கநபாதர – 2: அழகர கிள்்ளவிடு தூது (முழுவதும்)
அைகர	மீது	ழையல்	மகாண்ட	தழலவியின்	நிழல	-	பி்	மபாருள்கள்	தூது	
மெல்லத்	தகுதியாகாழை	-	கிளிமய	தூது	மெல்லத்	தகுதியானது	-	கிளிக்குத்	
தழலவி	இ்டமும்	அழ்டயாளமும்	எடுத்துழரத்தல்	-	தூதுழரக்க	மவணடுதல்	
-	அைகர	கிள்ழளவிடு	தூதின்	இலக்கியச்	சி்ப்புகள்.

பிரிவு - 15  குமரகுருபரர – 1: மீனபாட்சியம்்ம பிள்்ளத்தமிழ்
பிள்ழளத்தமிழ்	 இலக்கியம்	 -	 பிள்ழளத்தமிழ்	 இலக்கிய	 அழைப்பு	 -	
மீனாட்சியம்ழை	பிள்ழளத்தமிழ்	நூற்	மெய்திகள்	-	காப்புப்	பருவம்	-	மெஙகீழரப்	
பருவம்.

பிரிவு - 16 குமரகுருபரர – 2: மீனபாட்சியம்்ம பிள்்ளத்தமிழ்
	 	 தாலப்	பருவம்	–	ெப்பாணிப்	பருவம்	-	முத்தப்	பருவம்.

சதாகுதி - 5 தாயுமானவர, குைஙகுடி மஸதான் ொகிபு, எச்.ஏ. கிருடடிைப்பிள்்ை,  
                           இராமலிஙகை அடிகைள்

பிரிவு -17    தபாயுமபானவர - னதன�பாமயபான்நதம்
தாயுைானவர	சுவாமிகள்	வரலாறு	-	தாயுைானவர	பி்ப்பும்	வளரப்பும்	-	இல்ல்	
வாழ்க்ழக	 -	 அரசுப்	 பணி	 ஏற்்ல்	 -	 மைௌனகுருழவச்	 மென்்ழ்டதல்	 -	
பரமவள்ள	இன்பத்தில்	மூழ்குதல்	–	மதமொையானநதம்.

பிரிவு - 18   குணங்குடி மஸதபான் �பாகிபு - பரபாபரக்கணணி
குணஙகுடியாரின்	 வாழ்க்ழக	 வரலாறு	 -	 பா்டல்களின்	 அழைப்பு	 முழ்	 -	
பராபரக்	கணணிகள்	உணரத்தும்	கருத்துகள்	-	குணஙகுடியார	கூறும்	இழ்	
இயல்புகள்	-	தன்நிழலயிழன	எடுத்துழரத்து	இழ்வனி்டம்	மவணடுதல்	-	
பி்விழய	மொநது	மகாள்ளுதல்	-	இழ்வழன	அழைத்துத்	தம்ழைக்	காணுைாறு	
கூறுதல்	-	குணஙகுடியாரின்	மைய்யுணரவு	மவளிப்பாடுகள்.

பிரிவு -19 எச்.ஏ.கிருட்டிணப்பிள்்ள - இரட்�ணிய யபாத்திரிகம் (வரலபாற்றுப் ப்டலம்)
எச்.ஏ.	கிருட்டிணப்பிள்ழளயின்	வாழ்க்ழக	வரலாறு	-	பி்ப்பும்	வளரப்பும்	-	
வாழ்வும்	பணியும்	 -	ழவணவ	ெையப்	பற்றும்	கிறித்தவ	ெைய	எதிரப்பும்	 -	
ழவணவ	ெையத்திலிருநது	கிறித்தவ	ெையத்திற்குச்	மென்்ழை	-	இரட்ெணிய	
யாத்திரிகம்	மதாற்்ம்	மபற்்	வரலாறு	-	கிருட்டிணப்பிள்ழள இயற்றிய	நூல்கள்	
-	கிருட்டிணப்பிள்ழள குணெலன்கள்	-	கிருட்டிணப்	பிள்ழளயின்	ைழ்வு	-	
இரட்ெணிய	யாத்திரிகம்	நூல்	அழைப்பு	-	இரட்ெணிய	யாத்திரிகத்தின்	சி்ப்பு	
-	வரலாற்றுப்	ப்டலச்	மெய்திகள்.

பிரிவு-20 இரபாமலிங்க அடிகள் - ஆறபாம் திருமு்ற: சுத்த �ன்மபாரக்க னவணடுனகபாள் (11 பபா்டல்கள்)
இராைலிஙக	அடிகளாரின்	வாழ்க்ழக	வரலாறு	-	அடிகளாரின்	ெைய	வாழ்க்ழக	-	
அடிகளார	இழ்வனி்டம்	மபற்்	மபறுகள்	-	அடிகளாரின்	ெைரெ	சுத்த	ென்ைாரக்க	
ெஙகம்	-	அடிகளார	அருளிய	பழ்டப்புகள்	-	சுத்த	ென்ைாரக்க	மவணடுமகாள்.
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பார்வ நூலகைள் 

1. தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு	-	மு.	வரதராெனார		

2. தமிைர	ெைய	வரலாறு	-	ஆ.	மவலுப்பிள்ழள	

3. ஆழ்வாரகள்	காலநிழல	-	மு.	ராகழவயஙகார	

4. ெம்	ொட்டுச்	சித்தரகள்	-	இரா.	ைாணிக்கவாெகம்	

5. சித்தர	இலக்கியம்	-	மீ.ப.	மொமு	

6. சிற்றிலக்கியஙகளின்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்	-	முத்துச்ெணமுகம்,	நிரைலா	மைாகன்.

7. தமிழ்	அரஙக	ைரபு	–	சிற்றிலக்கியஙகள்,	பா.	அனிதா,	டும்ட	பிரிண்டரஸ்,	192	
மபல்ஸ்	ொழல,	மெப்பாக்கம்,	மென்ழன.

8. சிற்றிலக்கியஙகள்,	ொஞசில்	ொ்டன்,	தமிழினி,	63,	ொச்சியம்ழை	ெகர,	மெலவாய்,	
மென்ழன.	

9. 	தமிழில்	தூது	இலக்கியஙகள்	-	மவ.ரா.ைாதவன்,	அன்னம்	மவளியீடு,	ைழன	எண	
–	1,	நிரைலா	ெகர,	தஞொவூர.	

10. இசுலாமியத்	தமிழ்ச்	சிற்றிலக்கியஙகள்,		பீ.மு.	அஜைல்கான்	

11. சிலப்பதிகாரம்	ைறுவாசிப்பு,	-		தி.	சு.	ெ்டராென்,	நியூ	மெஞசுரி	புத்தக	நிழலயம்	
(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன

12. ழெவத்தமிழ்	நூல்கள்	(2015),	மு.	விமவகானநதன்,	ைணிவாெகர	பதிப்பகம்,	
மென்ழன.

13. சிலப்பதிகாரம்	பி்	துழ்களும்	-	உ.கருப்பத்மதவன்			-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	
ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

14. தமிழில்	சிற்றிலக்கிய	வரலாறு,	தா.	ஈசுவரபிள்ழள,	முதற்பகுதி,	தமிழ்ப்	
பல்கழலக்கைக	மவள்ளிவிைா	ஆணடு	மவளியீடு,	தஞொவூர.

15. மகாட்பாட்டியல்	மொக்கில்	சிலப்பதிகாரம்	-	அ.	அறிவுெம்பி		

16. தமிைகத்தில்	ழவதீக	ெையம்	வரலாறும்	வக்கழணகளும்	-	தி.சு.	ெ்டராென்	-	நியூ	
மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

17. பக்தி	இலக்கியம்,	ப.அருணாச்ெலம்,	பாரி	புத்தக	நிழலயம்,	மென்ழன.	

18. இநதிய	தத்துவ	ஞானம்,	கி.	லட்சுைணன்,	பைனியப்பா	பிரதரஸ்,	மென்ழன.	

19. ெையஙகளின்	அரசியல்,	முழனவர	மதா.	பரைசிவம்,	பரிெல்	மவளியீடு,	மென்ழன.	

20. ழவணவமும்	ஆழ்வாரகளும்,	மத.ெ.ெ.மதவராென்,		மெணபகா	பதிப்பகம்,	
மென்ழன.	

21. பன்னிரு	திருமுழ்	வரலாறு,	க.மவள்ழளவாரணர,	அணணாைழலப்	
பல்கழலக்கைகம்,	சிதம்பரம்.

22. காப்பியக்	மகாள்ழக	-	மதாகுதி	1,	2,	துழர.	சீனிச்ொமி,	தமிழ்ப்	பல்கழலக்கைகம்,	
தஞொவூர.
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23. காவிய	காலம்,	எஸ்.	ழவயாபுரிப்பிள்ழள.

24. தமிழ்க்	காப்பியஙகள்	-	கி.வா.	ெகநொதன்,	அமுத	நிழலயம்	லிமிம்டட்,	
ராயப்மபட்ழ்ட	மெடுஞொழல,	மென்ழன.

25. புராண	இலக்கிய	வரலாறு,	அரு.	ைருதுதுழர,	ஐநதிழணப்	பதிப்பகம்,	294,	பாரதி	
ொழல,	திருவல்லிக்மகணி,	மென்ழன.

26. தமிழில்	கழதப்பா்டல்	-	அ.கா.	மபருைாள்,	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	
தரைணி,	மென்ழன.

27. உலகத்	தமிழிலக்கிய	வரலாறு,	கி.பி.500	வழர,	தமிைணணல்	(பதி.ஆ),	உலகத்	
தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	தரைணி,	மென்ழன.

28. 	உலகத்	தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு,	கி.பி.501	முதல்	900	வழர	-	மொ.ெ.கநதொமி	
(பதி.ஆ),	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	தரைணி,	மென்ழன-.

29. 	காப்பியப்	புழனதி்ன்,	ெ.மவ.	சுப்பிரைணியன்,	தமிழ்ப்	பதிப்பகம்,	கால்வாய்க்	
கழரச்ொழல,	கஸ்தூரிபா	ெகர,	அழ்டயாறு,	மென்ழன-600	020,	1979.

30. 	தமிழ்	ொவல்	இலக்கியம்	-	க.	ழகலாெபதி.

31. 	காப்பியம்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்	-	இரா.	காசிராென்,	ைதுழர.

இ்டககைாை இைககியஙகைள் சதாடரபான இ்ைய தைஙகைள்:

1. http://www.tamilvu.org

2. www.projectmadurai.org 

3. https://shaivam.org/panniru-thirumurai

4. http://www.noolaham.org/ 

5. https://ta.wikisource.org/ 

6. http://www.tamilsurangam.in/literatures/panniru_thirumurai/index.html 
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. மதால்காப்பியம்	–	நூன்	ைரபும்	மைாழி	ைரபும்	குறித்து	எடுத்துழரத்தல்.

2. தமிழ்	எழுத்துகளின்	பி்ப்பு,	புணரும்	வழரயழ்	ைற்றும்	மைாழி	இலக்கணத்ழத	
விளக்குதல்.

3. மதாழக	ைரபு,	உருபியல்	குறித்து	விளக்குதல்.

4. உயிர	ையஙகியல்	குறித்து	விளக்குதல்.

5. புள்ளி	ையஙகியல்,	குற்றியலுகரப்	புணரியல்	குறித்து	விரிவாக	எடுத்துழரத்தல்.

பாடத்தினால வி்ையும் பயன்கைள்

1.	 மதால்காப்பியம்	–	நூன்	ைரபும்	மைாழி	ைரபும்	குறித்து	எடுத்துழரப்பீரகள்.

2.	 தமிழ்	எழுத்துகளின்	பி்ப்பு,	புணரும்	வழரயழ்	ைற்றும்	மைாழி	இலக்கணம்	குறித்து	
விளக்கம்	அளிப்பீரகள்.

3.	 மதாழக	ைரபு,	உருபியல்	குறித்து	விளக்குவீரகள்.

4.	 உயிர	ையஙகியல்	அறிமுகம்	மெய்வீரகள்.

5.	 புள்ளி	ையஙகியல்,	குற்றியலுகரப்	புணரியல்	குறித்து	விரிவாகத்	மதரிவிப்பீரகள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

முதுகை்ைத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பபா்டப் மபயர (Course Title) : மதபால்கபாப்பியம் – எழுத்ததிகபாரம்

பபா்டக் குறியீடு (Course Code) : MATN-13
பபா்ட கற்றல் அளமவண (Course Credit) : 8
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விரிவான பாடத்திடடம் (Detailed Syllabus)
சதாலகைாப்பியம் – எழுத்ததிகைாரம்  : அறிமுகைம்

சதாகுதி - 1 நூன்மரபும் சமாழிமரபும்

பிரிவு - 1  மதபால்கபாப்பிய அறிமுகம்
நூலும்	ஆசிரியரும்	-	மதால்காப்பியரின்	ொடு	-	மதால்காப்பியரின்	ெையம்	-	
சி்ப்புப்	பாயிரம்	-	பாயிரத்தால்	அறிய	வருவன	-	எழுத்ததிகாரம்	-	எழுத்ததிகார 
இயல்கள்.	

பிரிவு - 2 எழுத்துக்களின் வ்கயும் வடிவமும் ஒலியளவும்
தமிழ்	எழுத்துக்கள்	-	முதல்	எழுத்து	-	ொரமபழுத்து	-	மைய்,	உயிரமைய்களின்	
ைாத்திழர	-	ொரமபழுத்துக்களின்	ைாத்திழர	-	ைகரக்	குறுக்கத்தின்	ைாத்திழர	-	
எழுத்துக்களின்	வடிவம்	-	ைகரத்தின்	வடிவம்	-	மைய்மயழுத்துகளின்	வடிவம்	
-	எகர,	ஒகர	வடிவம்	-	உயிரமைய்மயழுத்துக்களின்	வடிவம்	-	மைய்ம்ையக்கம்	
-	 உ்டனிழல	 மைய்ம்ையக்கம்	 -	 மவற்றுநிழல	 மைய்ம்ையக்கம்	 -	 சுட்டும்	
வினாவும்	-	சுட்ம்டழுத்து	–	வினாமவழுத்து.

பிரிவு - 3 ம�பால்லில் எழுத்துகள் இ்டம் மபறல்
ொரமபழுத்துக்கள்	-	குற்றியலிகரம்	-	குற்றியலுகரம்	-	ஆய்தம்	-	அளமபழ்ட	
-	 மைாழி	 அழைப்பு	 -	 ஓமரழுத்து	 ஒருமைாழி	 -	 ஈமரழுத்து	 ஒருமைாழி	 -	
மதா்டரமைாழி	-	ஈமராற்று	ையக்கம்	-	ைகரக்	குறுக்கமும்	ஐகாரக்	குறுக்கமும்	
-	ஐகாரப்	மபாலி	-	ஔகாரப்மபாலி.

பிரிவு  - 4 மமபாழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள்
மைாழி	முதலில்	உயிமரழுத்துகள்	 -	மைாழி	முதலில்	மைய்மயழுத்துக்கள்	 -	
மைாழி	முதலில்	குற்றியலுகரம்	-	மைாழி	இறுதி	எழுத்துகள்	-	மைாழி	இறுதியில்	
உயிமரழுத்துகள்	-	மைாழி	இறுதியில்	மைய்மயழுத்துக்கள்.

சதாகுதி - 2 பிறப்பியலும் புைரியலும்

பிரிவு - 5 உயிமரழுத்துக்கள் பிறத்தல்
	 	 அ,	ஆ	–	பி்த்தல்,	இ,ஈ,எ,ஏ,	ஐ	-	பி்த்தல்	-	உ,ஊ,ஒ,ஓ,ஔ	–	பி்த்தல்.

பிரிவு - 6 மமய்மயழுத்துக்களும் �பாரமபழுத்துக்களும் பிறத்தல்
க,	ங	-	பி்த்தல்	-	ெ,	ஞ	-	பி்த்தல்	்ட,	ண	-	பி்த்தல்	்,	ன	-	பி்த்தல்	
ர,	ை	-	பி்த்தல்	ல,	ள-	பி்த்தல்	ப,	ை	-	பி்த்தல்	வ,	ய	-	பி்த்தல் -	
ொரமபழுத்துக்கள்	பி்த்தல்.

பிரிவு - 7 புணரச்சி வ்கயும் னவற்று்மப் புணரச்சியும்
மைய்யீறு	 -	 குற்றியலுகர	 ஈறு	 -	 உயிரமைய்யீறு	 -	 புணரச்சி	 வழககள்	 –	
எழுத்துவழகப்	புணரச்சி	-	மொல்வழகப்	புணரச்சி	-	மபாருள்வழகப்	புணரச்சி	
–	மவற்றுழைப்	புணரச்சி.

பிரிவு - 8 �பாரி்யப் புணரச்சி
ொரிழயகள்	-	இன்	ொரிழய	-	வற்றுச்	ொரிழய	-	னகர	ஈற்றுச்	ொரிழய	-	அத்துச்	
ொரிழய	-	இக்குச்	ொரிழய	-	அக்குச்	ொரிழய	-	அம்	ொரிழய	-	புணரமைாழிச்	
ொரிழய	-	அத்து,	வற்றுச்	ொரிழயகள்	-	எழுத்துச்	ொரிழய	-	மெட்ம்டழுத்துச்	
ொரிழய	-	குற்ம்ழுத்துச்	ொரிழய	–	ஐ,	ஔ	எழுத்துச்	ொரிழய.
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சதாகுதி – 3 சதா்கை மரபும் உருபியலும்

பிரிவு - 9 உயிரீற்று மமய்யீற்றுப் மபபாதுப் புணரச்சி
இனமைய்	மிகல்	-	இயல்பு	ஆதல்	-	ண,	ன	ஈற்றுப்	புணரச்சிகள்	-	ல,	ன	
ஈற்றுப்	புணரச்சிகள்	-	முன்னிழல	விழனச்மொற்	புணரச்சி	-	உயரதிழணப்	
மபயரகளின்	புணரச்சி	-	விரவுப்	மபயரகளின்	புணரச்சி.

பிரிவு - 10 உயிரீற்று மமய்யீற்றுப் புணரச்சி
மூன்்ாம்	மவற்றுழைப்	புணரச்சி	-	இரண்டாம்	மவற்றுழைப்	புணரச்சி	-	இகர,	
ஐகார	ஈற்றுப்	மபயரகள்	-	ஏைாம்	மவற்றுழை	இ்டப்மபாருளில்	இ,	ஐ	-	மெடில்	
முன்னும்	குறில்	முன்னும்	ஒற்று	-	குறில்	முன்	ஒற்று	இரட்்டாத	இ்டம்	-	நும்	
என்னும்	 மொல்லிலும்	 இரட்்டாது	 -	 உகரம்	 மபறும்	 மைய்யீற்றுப்	 புணரச்சி	
-	அளவு,	 நிழ்,	 எணணுப்மபயரப்	 புணரச்சி	 -	அழர	வரும்மபாது	 ஏகாரம்	
வராழை	 -	குழ்	எனும்	மொல்	வரல்	 -	குற்றியலுகர	அளவுப்	மபயரு்டன்	
குழ்	-	கலம்	முன்	குழ்	-	பழன,	கா	என்னும்	அளழவகள்	முன்	குழ்	-	
அளவு,	நிழ்ப்	மபயரகளின்	முதல்	எழுத்துகள்.

பிரிவு - 11 உயிரீற்று உருபுப் புணரச்சியில் �பாரி்யகள்
இன்	ொரிழய	–	வற்றுச்	ொரிழய	-	அன்	ொரிழய	-	நீ	-	நின்	ஆதல்	-	ஒன்	
ொரிழய	-	அத்துச்	ொரிழய	-	இன்	ொரிழய	-	குற்றுகர	எணணுப்	மபயரக்கு	
அன்	ொரிழய	-	முற்றுகர	எணணுப்	மபயரக்கு	அன்	ொரிழய	-	ஆன்	ொரிழய	
குற்றுகரத்	திழெப்	மபயரகள்.

பிரிவு - 12 மமய்யீற்று உருபுப் புணரச்சியில் �பாரி்யகள்
இன்	ொரிழய	-	வகர	மைய்யீறு	மபறும்	ொரிழயகள்	-	வகரம்	இன்	ொரிழய	
மப்ல்	-	ைகர	மைய்யீறு	மபறும்	ொரிழயகள்	-	ொரிழய	மப்ா	நும்,	தாம்,	ொம்	
-	எல்லாம்	என்னும்	மொல்	-	வற்றுச்	ொரிழய	-	எல்லாரும்,	எல்லீரும்	-	உம்,	
தம்,	நும்	ொரிழயகள்.

சதாகுதி - 4 உயிர மயஙகியல

பிரிவு - 13 அகர, ஆகபார ஈற்றுப் புணரச்சி
அகர	 ஈற்று	விழனச்	மொல்லும்	இழ்டச்மொல்லும்	 -	அகரச்	 சுட்டின்	முன்	
மைல்லினம்	 -	 அகரச்	 சுட்டின்	 முன்	 இழ்டயினம்	 -	 அகரச்	 சுட்டின்	 முன்	
உயிமரழுத்து	–	அகரச்	சுட்டு	நீளுதல்	-	ொவ	என்னும்	அகர	ஈற்றுச்	மொல்	
-	 இயல்பாக	 முடியும்	 அகர	 ஈற்றுச்	 மொற்கள்	 -	 அகர	 ஈற்று	 மவற்றுழைப்	
புணரச்சி	-	மெய்யா	என்னும்	விழனமயச்ெம்	-	உம்ழைத்	மதாழகப்புணரச்சி	
-	இயல்பாக	முடியும்	ஆகார	ஈற்றுச்	மொற்கள்	-	ஆகார	ஈற்றின்	மவற்றுழைப்	
புணரச்சி	-	அகரப்மபறு	-	அத்துச்	ொரிழய	-	வல்மலழுத்து	மிகுதல்	-	ைா	
என்னும்	ைரப்மபயரும்	ஆ,	ைா	என்னும்	விலஙகின்	மபயரகளும்	–	உகரப்மபறு.

பிரிவு - 14   இகர, ஈகபார ஈற்றுப் புணரச்சி
இகர	ஈற்று	விழனச்மொல்லும்	இழ்டச்மொல்லும்	-	இன்றி	என்னும்	மொல்	-	
இகரச்	சுட்டு	தூணி,	பதக்கு்டன்	புணரதல்	-	ொழி,	உரிமயாடு	புணரதல்	-	பனி	
என்னும்	காலப்மபயர	-	வளி	என்னும்	மொல்	-	உதி	என்னும்	மொல்	-	புளி	
என்னும்	மொல்	-	ஈகார	ஈற்று	அல்வழிப்	புணரச்சி	-	ஈகார	ஈற்று	இயல்புப்	
புணரச்சி	-	ஈகார	ஈற்று	மவற்றுழைப்	புணரச்சி.
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பிரிவு - 15 உகர, ஊகபார ஈற்றுப் புணரச்சி
உகரச்	சுட்டின்	முன்	வல்லினம்	-	உகரச்	சுட்டின்	முன்	மைல்லினம்	முதலியழவ	
-	உகர	சுற்றுச்	சுட்டின்	முன்	இயல்பு	-	அன்றும்	ஐ	யும்	-	உகர	ஈற்று	எரு,	
மெரு	-	ழு	என்னும்	எழுத்தின்	உகர	ஈறு	-	ஒடு	என்னும்	ைரப்மபயர	-	உகர	
ஈற்றுச்	சுட்டுப்	மபயர	ொரிழய	மபறுதல்	-	ஊகார	ஈற்று	அல்வழிப்	புணரச்சி	-	
ஊகார	ஈற்று	விழனச்மொல்	-	ஊகார	ஈற்று	மவற்றுழைப்	புணரச்சி	-	குறிழல	
அடுத்தும்	தனித்தும்	வரும்	ஊகாரம்	-	பூ	என்னும்	மொல்	-	ஊ	என்னும்	மொல்	
-	ஆடுஉ,	ைகடூஉ	என்னும்	மொற்கள்.

பிரிவு - 16 பிற உயிரீற்றுப் புணரச்சி
எகர	ஒகர	ஈறுகளின்	அல்வழிப்புணரச்சி	-	ஏகார	இழ்டச்மொல்	-	ஏகார	ஈற்று	
மவற்றுழைப்	புணரச்சி	-	மெ	என்னும்	ைரப்மபயர	-	ஐகார	ஈற்று	மவற்றுழைப்	
புணரச்சி	-	ஐகார	ஈற்றுச்	சுட்டுப்	மபயரப்	புணரச்சி	-	ஐகார	ஈற்று	ைரப்மபயரப்	
புணரச்சி	-	பழன	முன்	அட்டு	-	பழனமுன்	மகாடி	-	ஐகார	ஈற்றுப்	பி்	
மொற்கள்	-	ஓகார	ஈற்று	அல்வழிப்	புணரச்சி	-	ஓகார	இழ்டச்மொல்	-	ஓகார	
ஈற்று	மவற்றுழைப்	புணரச்சி	-	ஒன்	ொரிழய	மப்ல்	-	ஔகார	ஈறு.

சதாகுதி – 5 புள்ளி மயஙகியலும் குற்றியலுகைரப் புைரியலும்

பிரிவு - 17 மமல்மலபாற்று ஈறுகள்
ஞகர	 ஈறு	 -	 ெகர	 ஈற்று	 அல்வழிப்	 புணரச்சி	 -	 ெகர	 ஈற்று	 மவற்றுழைப்	
புணரச்சி	 -	ணகர	 ஈற்று	 மவற்றுழைப்	 புணரச்சி	 -	ஆண	மபண	என்னும்	
மொற்கள்	-	விண	என்னும்	மொல்	-	ணகர	ஈற்றுக்	கிழளப்	மபயர	-	எண	
என்னும்	உணவுப்மபயர	 -	முரண	 என்னும்	மதாழிற்	 மபயர	 -	 ைகர	 ஈற்று	
மவற்றுழைப்	புணரச்சி	-	இல்லம்	என்னும்	ைரப்மபயர	-	ைகர	ஈற்று	அல்வழிப்	
புணரச்சி	-	அகம்	என்னும்	மொல்	ழகயு்டன்	புணரதல்	-	இலம்	என்னும்	மொல்	
படுவு்டன்	புணரதல்	-	ஆயிரம்	என்னும்	மபயர	-	ைகர	ஈற்று	உயரதிழணப்	
மபயரும்	விரவுப்	மபயரும்	-	எல்லாம்	என்னும்	விரவுப்	மபயர	-	நும்	என்னும்	
மபயர	-	ைகர	ஈற்றுத்	மதாழிற்மபயர	-	ஈம்,	கம்,	உரும்	என்னும்	மொற்கள்	-	
ைகரக்	குறுக்கம்	-	ைகர	ஈற்று	ொட்மபயர	-	னகர	ஈற்று	மவற்றுழைப்	புணரச்சி	
-	ைன்	முதலிய	மொற்கள்	-	மதன்	என்னும்	மொல்	-	மின்	முதலிய	மொற்கள்	
-	னகர	ஈற்று	இயற்மபயர	முன்	தநழத	-	தான்,	யான்	என்னும்	மபயரகள்	-	
அைன்	என்னும்	மொல்	-	முன்	என்னும்	மொல்	-	மபான்	என்னும்	மொல்.

பிரிவு - 18  இ்்டமயபாற்று ஈறுகள்
யகர	 ஈற்று	 மவற்றுழைப்	 புணரச்சி	 -	 யகர	 ஈற்று	 அல்வழிப்	 புணரச்சி	 -	
ரகர	ஈற்று	மவற்றுழைப்	புணரச்சி	-	ஆர	முதலிய	மொற்கள்	-	லகர	ஈற்று	
மவற்றுழைப்	புணரச்சி	-	லகர	ஈற்று	அல்வழிப்	புணரச்சி	-	மெல்	முதலிய	
மொற்கள்	 -	இல்	என்னும்	மொல்	 -	வல்	என்னும்	மொல்	 -	பூல்	முதலிய	
மொற்கள்	-	லகர	ஈற்று	மதாழிற்மபயர	-	மவயில்	என்னும்	மொல்		-	வகர	
ஈற்று	மவற்றுழைப்	புணரச்சி	-	வகர	ஈற்று	அல்வழிப்	புணரச்சி	-	ைகர	ஈற்று	
மவற்றுழைப்	புணரச்சி	-	தாழ்	என்னும்	மொல்	-	குமிழ்	என்னும்	மொல்	-	பாழ்	
என்னும்	மொல்	-	ஏழ்	என்னும்	மொல்	-	கீழ்	என்னும்	மொல்	-	ளகர	ஈற்று	
மவற்றுழைப்	 புணரச்சி	 -	 ளகர	 ஈற்று	அல்வழிப்	 புணரச்சி	 -	 ளகர	 	 ஈற்று	
மதாழிற்மபயர	 -	இருள்	என்னும்	மொல்	 -	புள்,	வள்	என்னும்	மொற்கள்	 -	
ைக்கள்	என்னும்	மொல்.
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பிரிவு - 19 குற்றியலுகரப் புணரச்சி
குற்றியலுகர	 ஈற்று	 மவற்றுழைப்	 புணரச்சி	 -	 வன்மதா்டர,	 மைன்மதா்டர	
புணரச்சி,	 ஈமரழுத்து	 மெடில்மதா்டரும்	 வன்மதா்டரும்	 -	 அக்குச்	 ொரிழய	
மபறும்	மைன்மதா்டர	-	யாது,	அஃது	முதலிய	சுட்டுப்மபயரகள்	-	குற்றியலுகர	
ஈற்று	அல்வழிப்	புணரச்சி	-	ஆஙகு	முதலிய	மொற்கள்	-	உணடு	என்னும்	
மொல்	–	திழெப்	மபயரப்	புணரச்சி.

பிரிவு - 20 குற்றியலுகர எணணுப்மபயரப் புணரச்சி
பத்தின்	முன்	எணணுப்மபயரகள்	 -	 பத்தின்	முன்	ஆயிரம்	 -	 பத்தின்	முன்	
நிழ்,	அளவுப்	மபயரகள்	 –	 எணணுப்மபயர	முன்	பத்து	 -	நூறு	என்னும்	
மொல்	புணரதல்	-	நூ்ாயிரம்	என்னும்	மொல்	புணரதல்	-	நூறு்டன்	ஒன்று	
முதல்	ஒன்பது	-	நூறு்டன்	அளவு,	நிழ்ப்மபயரகள்	-	அழ்ட	அடுத்த	பத்து்டன்	
ஒன்று	-	ஒன்று	என்னும்	மொல்முன்	மபாருள்	மபயர	-	ஒரு	ஓர	ஆதல்	-	ைா	
என்னும்	நீட்்டல்	அளழவப்	மபயர.

பார்வ நூலகைள்: 

1. மதால்காப்பியம்	-	எழுத்ததிகாரம்	இளம்பூரணம்,	மொல்லதிகாரம்	–	மெனாவழரயம்	

மபாருளதிகாரம்	-	இளம்பூரணம்	-	மு.	ெணமுகம்	பிள்ழள	(மூன்று	மதாகுதிகள்)

2. மதால்காப்பியம்	(எழுத்ததிகாரம்	–	இளம்பூரணர	உழர),	கு.	சுநதரமூரத்தி	

(பதிப்பாசிரியர),	அணணாைழலப்	பல்கழலக்கைகம்,	அணணாைழல	ெகர,	சிதம்பரம்.	

3. மதால்காப்பியத்	தி்ன்	-	வ.	சுப.	ைாணிக்கம்

4. மதால்காப்பியர	மெறி	-	மைா.அ.	துழர	அரஙகொமி

5. மதால்காப்பிய	உழரவளம்	-	ஆ.	சிவலிஙகனார	(பாகம்	-	3)

6. மதால்காப்பிய	ஆய்வுகள்		பதிப்பாசிரியரகள்	அரஙக	மு.	முருழகயன்,	கவி.	

அ்மவநதன்,	சு.	தமிழ்மவலு	-	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	மென்ழன.

7. Tholkappiyam	in	English	by	Dr.	S.	Ilakkuvanar,Neelamalar,	Education	Publishers	-	

(1994)

8. மதால்காப்பிய	ஆய்வு	-	மெ.ழவ.	ெணமுகம்	

9. மதால்காப்பியம்	-	எழுத்ததிகாரம்	-	நூன்ைரபும்	மைாழிைரபும்	ைாணிக்கவுழர,	வ.சுப.

ைாணிக்கம்,	மைய்யப்பன்	பதிப்பகம்,	சிதம்பரம்	-	608	001.	

10. மெ.ழவ.ெணமுகம்,	எழுத்திலக்கணக்	மகாட்பாடுகள்,	அழனத்திநதிய	தமிழ்	

மைாழியியல்	கைகம்,	அணணாைழல	ெகர,	சிதம்பரம்.	

11. 	ஆ.சிவலிஙகனார	(பதிப்பாசிரியர)	-	மதால்காப்பியம்	-	உழரவளம்	-	

எழுத்ததிகாரம்,	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவன	மவளியீடு,	மென்ழன.	

12. முழனவர	மபாற்மகா-	இலக்கண	உலகில்	புதிய	பாரழவ,	நியூமெஞசுரி	

புக்ஹவுஸ்(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.
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13. எழுத்திலக்கணக்மகாட்பாடு	-	மெ.ழவ.	ெணமுகம்,	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	

சிஐடி	வளாகம்,	தரைணி,	மென்ழன.

14. எழுத்திலக்கண	ைாற்்ம்	-	ப.	மவல்முருகன்,	தி.	பாரக்கர,	293	அகைது	வணிக	

வளாகம்,	2	ஆவது	தளம்,	இராயப்மபட்ழ்ட	மெடுஞொழல,	இராயப்மபட்ழ்ட,	

மென்ழன.

15. தமிழ்	எழுத்தியல்	அன்றும்	இன்றும்	-	தி.	முருகரத்தினம்,	ைதுழர.	

16. மதால்காப்பியம்	–	ென்னூல்	–	எழுத்ததிகாரம்,	க.	மவள்ழளவாரணன்.	

17. மதால்காப்பியச்	மொற்மபாருளழ்டவு	-	முழனவர	க.	பாலசுப்பிரைணியன்,	தமிழ்ப்	

பல்கழலக்கைகம்,	தஞொவூர	(2016).

சதாலகைாப்பியம் சதாடரபான இ்ைய தைஙகைள்:

1. https://groups.google.com/d/topic/santhavasantham/LSVvLmxhZjo

2. http://noolaham.org/

3. https://www.youtube.com/watch?v=G1kYzYMm2d4
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. மதால்காப்பியம்	 -	 மொல்லதிகாரம்	 பற்றி	 விரிவாக	 எடுத்துழரத்தல்,	 கிளவியாக்கம்	
குறித்து	எடுத்துழரத்தல்.

2. மொற்களுக்கு	 முதல்,	 இழ்ட	 ைற்றும்	 கழ்டயில்	 வரும்	 எழுத்துக்கள்	 குறித்தும்,	
மவரச்மொற்கள்	குறித்தும்	எடுத்துக்	கூறுதல்.

3. மதால்காப்பியர	கூறும்	மொல்லிலக்கணஙகழள	முழுழையாக	எடுத்துக்கூறுதல்.

4. மவற்றுழையியல்,	மவற்றுழை	ையஙகியல்	மபாருள்	ையக்கம்,	உருபு	ையக்கம்	குறித்து	
விரிவாக	விளக்குதல்.

5. மெய்யுள்	ஈட்்டப்	மபாருள்மகாள்	குறித்து	அறிமுகம்.

பாடத்தினால வி்ையும் பயன்கைள்

1.	 மதால்காப்பியம்	 -	 மொல்லதிகாரம்	 பற்றி	விரிவாக	 எடுத்துழரப்பீரகள்,	 கிளவியாக்கம்	
குறித்து	எடுத்துழரப்பீரகள்.

2.	 மொற்களுக்கு	 முதல்,	 இழ்ட	 ைற்றும்	 கழ்டயில்	 வரும்	 எழுத்துக்கள்	 குறித்தும்,	
மவரச்மொற்கள்	குறித்தும்	எடுத்துக்	கூறுவீரகள்.

3.	 மதால்காப்பியர	கூறும்	மொல்லிலக்கணஙகழள	முழுழையாக	எடுத்து	இயம்புவீரகள்.

4.	 மவற்றுழையியல்,	மவற்றுழை	ையஙகியல்	மபாருள்	ையக்கம்,	உருபு	ையக்கம்	குறித்து	
விரிவாக	விளக்குவீரகள்.

5.	 மெய்யுள்	ஈட்்டப்	மபாருள்மகாள்	அறிமுகம்	மெய்வீரகள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

முதுகை்ைத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பபா்டப் மபயர (Course Title) : மதபால்கபாப்பியம் - ம�பால்லதிகபாரம்

பபா்டக் குறியீடு (Course Code) : MATN-14
பபா்ட கற்றல் அளமவண (Course Credit) : 8
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விரிவான பாடத்திடடம்  (Detailed Syllabus)
சதாலகைாப்பியம் – சொலைதிகைாரம் :  அறிமுகைம்

சதாகுதி – 1 கிைவியாககைம்

பிரிவு - 1  கிளவியபாக்கம்:  தி்ண, பபால் அடிப்ப்்டயில் ம�பால் பபாகுபபாடு

திழண	 அடிப்பழ்டயில்	 மொல்	 பாகுபாடு	 -	 பால்	 அடிப்பழ்டயில்	 மொல்	
பாகுபாடு	-	பால்	காட்டும்	ஈறுகள்	-	ஈறுகள்	விழனயில்	தவ்ாது	வருதல்	-	
திழண,	பால்	இழயபு	-	மெப்பு	வினாவும்	அழையும்	வழகயும்	-	வினாமவ	
விழ்டயாக	 வருதல்	 -	 மெப்பு	 வழுவி	 வருதல்	 -	 மெப்பிலும்	 வினாவிலும்	
சிழன,	 முதல்	 மபாருள்கள்	 -	 தகுதியும்	 வைக்கும்	 -	 இனச்சுட்டு	 இல்லாப்	
பணமகாள்	மபயரக்மகாழ்ட	-	இயற்ழகப்	மபாருளும்	மெயற்ழகப்	மபாருளும்	
-	இயற்ழகப்	மபாருழளக்	கூறும்முழ்	-	மெயற்ழகப்	மபாருழளக்	கூறும்முழ்	
–	காரணத்மதாடு	ஆக்கம்	கூ்ல்	-	காரணம்	இன்றியும்	ஆக்கம்	கூ்ல்.

பிரிவு -2 கிளவியபாக்கம்: தி்ண, பபால் ஐயம் மற்றும் ம�பாற்களின் வரி்�மு்ற

பால்	பற்றிய	ஐய	வினா	-	திழணயும்	பாலும்	பற்றிய	ஐய	வினா	-	ஐயம்	நீஙகி	
விழ்டயிறுக்கும்	முழ்	 -	வணணச்	சிழனச்	மொல்	 -	வைக்கில்	வணணச்	
சிழனச்	மொல்	-	மெய்யுளில்	வணணச்	சிழனச்	மொல்	-	உயரமொற்	கிளவி	-	
விழனச்	மொற்கள்	மூவி்டம்	பற்றி	வரும்	ைரபு	-	யாது	எவன்	என்னும்	வினாக்கள்	
-	 உம்ழை	 மவணடும்	 இ்டஙகள்	 -	 வணிகர	 விழ்ட	 கூறும்	 முழ்	 -	 ஒரு	
மபாருள்மைல்	பல	மபயரகள்	வரும்	முழ்	-	இயற்மபயரும்	சுட்டுப்மபயரும்	
-	மெய்யுளில்	சுட்டுப்மபயழர	முற்கூ்ல்	-	சுட்டு	முதலாகிய	காரணப்மபயர	
-	சி்ப்புப்	மபயரும்	இயற்மபயரும்	-	ஒரு	மபாருள்	குறித்த	பல	மபயரகள்.

பிரிவு - 3  கிளவியபாக்கம்: பலவ்கத் மதபா்டர அ்மப்புகள்

எணணுநிழலத்	மதா்டரகள்	–	தன்ழைப்	மபயரும்	அஃறிழணப்	மபயரும்	-	
மபாதுப்	பால்	மொற்கள்	-	வியஙமகாள்	எணணுப்	மபயர	-	பல்வழகத்	மதா்டர	
அழைப்புகள்	-	மவறுவிழனப்	மபாதுச்மொல்	 -	ஒன்ம்ாழி	மபாதுச்மொல்	–	
எணணுத்திழண	விரிவுப்	மபயர	-	பல	மபாருள்	ஒரு	மொல்	-	பல	மபாருள்	
ஒரு	 மொல்	 வழககள்	 -	 விழன	 மவறுபடும்	 பல	 மபாருள்	 ஒரு	 மொல்	 -	
மதரித்து	மைாழி	கிளவி	-	உயரதிழணப்	மபயரகள்	அஃறிழண	முடிபு	மகா்டல்	
-	குடிழை	முதலான	உயரதிழணச்	மொற்கள்	-	காலம்	முதலான	உயரதிழணச்	
மொற்கள்	-	ஈறுதிரிநது	உயரதிழண	முடிபு	மகா்டல்	-	அழ்டமைாழி	இனம்	
மெப்பல்	-	பன்ழை	சுட்டிய	சிழன	நிழலப்	மபயர.

பிரிவு - 4  கிளவியபாக்கம்: வழுவ்மதிகள் மற்றும் மதபா்டரியல்

கிளவியாக்கம்	கூறும்	வழுவழைதிகள்	-	திழண,	பால்	வழுவழைதி	-	மெப்பு	
வழுவழைதி	 -	 வினா	 வழுவழைதி	 -	 ைரபு	 வழுவழைதி	 -	 கிளவியாக்கம்	
கூறும்	 மெய்யுள்	 மெறிகள்	 -	 இனச்சுட்டு	 இல்லாப்	 பணபுமகாள்	 மபயர	 -	
வணணச்சிழனச்மொல்	 -	 காரணத்மதாடு	ஆக்கச்	மொல்	வருதல்	 –	 சுட்டுப்	
மபயழர	 முற்கூ்ல்	 -	 எணணுத்திழண	 விரவுப்மபயர	 -	 கிளவியாக்கமும்	
மதா்டரியலும்	-	எழுவாய்	-	பயனிழல	இழயபு	-	மொற்களின்	வரிழெமுழ்	
-	பலவழகத்மதா்டரகள்	-	மதா்டரில்	மபாருள்	ையக்கம்.
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சதாகுதி – 2 நவற்று்மயியல, நவற்று்ம மயஙகியல

பிரிவு – 5 னவற்று்மயியல்: முதல் னவற்று்ம, இரண்டபாம் னவற்று்ம
மவற்றுழையியல்	-	மபயரக்காரணம்	-	மவற்றுழையியல்	-	முழ்ழவப்பு	 -	
மவற்றுழைப்	பாகுபாடு	-	மவற்றுழையின்	வழக	-	மவற்றுழையின்	மபயரும்	
முழ்யும்	 -	 முதல்	 மவற்றுழை	 அல்லது	 மபயர	 மவற்றுழை	 -	 எழுவாய்	
மவற்றுழை	ஏற்கும்	பயனிழலகள்	-	மதாழகப்	மபயரகள்	பயனிழல	மகாள்ளல்	
-	மதான்்ா	எழுவாய்	-	மபயரில்	உருபு	நிற்கும்	இ்டம்	-	மபயரின்	இலக்கணம்	
-	இரண்டாம்	 மவற்றுழை	 -	இரண்டாம்	 மவற்றுழை	உருபும்	மபாருளும்	 –	
மெயப்படு	மபாருழளக்	கணடுமகாள்ளும்	வழி	-	மெயப்படுமபாருள்	வழககள்	
-	இரண்டாம்	மவற்றுழைப்	மபாருளின்	பாகுபாடுகள்.

பிரிவு - 6  னவற்று்மயியல்: மூன்றபாம் னவற்று்ம முதல் ஏழபாம் னவற்று்ம வ்ர
மூன்்ாம்	மவற்றுழை	உருபும்	மபாருளும்	-	ஆன்	உருபும்	மபாருளும்	-	ஒடுவும்	
ஆனும்	 இரணடு	 மவற்றுழை	 ஆகா	 -	 மூன்்ாம்	 மவற்றுழைப்	 மபாருளின்	
பாகுபாடுகள்	-	ொன்காம்	மவற்றுழை	-	ொன்காம்	மவற்றுழை	உருபும்	மபாருளும்	
-	 ொன்காம்	 மவற்றுழைப்	 மபாருளின்	 பாகுபாடுகள்	 -	 ஐநதாம்	 மவற்றுழை	
உருபும்	 மபாருளும்	 -	 ஐநதாம்	 மவற்றுழைப்	 மபாருளின்	 பாகுபாடுகள்	 -	
ஐநதாம்	மவற்றுழை	உருபும்	மபாருளும்	-	தற்கிைழையும்	பிறிதின்	கிைழையும்	
-	ஆ்ாம்	மவற்றுழை	-	ஆ்ாம்	மவற்றுழைப்	மபாருளின்	பாகுபாடுகள்	-	ஏைாம்	
மவற்றுழை	–	ஏைாம்	மவற்றுழைப்	மபாருளின்	பாகுபாடுகள்	-	மவற்றுழைத்	
மதாழகவிரி	இயல்பு.

பிரிவு – 7 னவற்று்ம மயங்கியல்: மபபாருள் மயக்கம்
மவற்றுழை	ையஙகியல்	-	மபயரக்	காரணம்	-	மவற்றுழை	ையக்கம்	-	மபாருள்	
ையக்கம்	-	உருபு	ையக்கம்	–	ொரபுப்மபாருணழை	-	சிழனநிழலக்	கிளவி	-	
கன்்லும்	மெலவும்	-	முதல்	சிழனக்	கிளவி	-	அதுவும்	ஐயும்	-	முதல்	சிழனக்	
கிளவி	 -	ஐயும்	 கணணும்	 -	பிண்டப்	மபயர	 -	ஒருவிழன	ஒடுச்மொல்	 –	
ஆக்கமைாடு	புணரநத	ஏதுக்கிளவி	-	மொக்கல்	மொக்கம்	-	ஆ்ாம்	மவற்றுழைப்	
மபாருளில்	 ொன்கன்	 உருபு	 -	 தடுைாறு	 மதாழிற்மபயர	 -	 ஓம்பழ்டக்கிளவி	
-	வாழ்ச்சிப்	மபாருள்	-	மகாழ்ட	எதிர	கிளவி	-	அச்ெக்	கிளவி	-	மவற்றுழை	
ையக்கத்திற்குப்	பு்னழ்ட.

பிரிவு - 8  னவற்று்ம மயங்கியல் - உருபு மயக்கம் மற்றும் ஆகுமபயரகள்
உருபுகள்	மதா்டரநது	அடுக்கி	வருதல்	-	உருவுவிரிநது	நிற்கும்	இ்டஙகள்	-	
உருபு	ைற்ம்ான்று	ஏற்்லும்	மதாக்கு	வருதலும்	உருபு	ையக்கம்	-	மவற்றுழை	
உருபுகள்	திரியாைல்	நிற்்ல்	-	மவற்றுழை	உருபுகள்	மெய்யுளில்	திரிதல்	-	
ொன்கன்	உருபு	ஏழன	மவற்றுழைப்	மபாருளில்	ையஙகுதல்	-	விழனச்மொல்	
உணரத்தும்	மபாருள்கள்	-	ஆகுமபயர	-	ஆகுமபயர	மவற்றுழை	ையஙகியலில்	
கூ்ப்ப்டல்	-	ஆகுமபயர	வழககள்	-	வி்டாத	ஆகுமபயரும்	விட்்ட	ஆகுமபயரும்	
-	அளழவயாகு	மபயரகள்	-	ஆகுமபயரக்குப்	பு்னழ்ட	.

சதாகுதி - 3 விளிமரபு, சபயரியல

பிரிவு - 9  விளிமரபு - உயிர ஈற்று, னகர ஈற்று உயரதி்ணப் மபயரகள் விளினயற்றல்
விளி	மவற்றுழையின்	திரிபுகள்	-	ஈறு	திரிதல்	-	ஈற்்யல்	திரிதல்	-	பிறிது	
வநதழ்டதல்	-	இயல்பாதல்	-	உயரதிழணயில்	விளிமயற்கும்	உயிர	ஈறுகள்	
-	இகர,	ஐகார	ஈறுகள்	விளிமயற்்ல்	 -	உயரதிழணயில்	விளிமயலா	உயிர	
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ஈறுகள்	-	பல்வழகப்	மபயரகள்	விளிமயற்்ல்	-	அணழை	விளியில்	உயிர	
ஈறுகள்	-	புள்ளி	ஈற்று	உயரதிழணப்	மபயரகள்	விளிமயற்்ல்	-	னகர	ஈற்று	
உயரதிழணப்	 மபயரகள்	 விளிமயற்்ல்	 -	 மெய்ழை	 விளியில்	 அன்	 ஈறு	 -	
அணழை	விளியில்	அன்	ஈறு	-	ஆன்	ஈறு	இயல்பாதல்	-	ஆன்	ஈற்றுப்	மபயர	
வழககள்	விளிமயற்்ல்	-	விளிமயலாத	னகர	ஈற்றுப்	மபயரகள்.

பிரிவு - 10  விளிமரபு -ரகர, லகர, ளகர ஈற்று உயரதி்ணப் மபயரகள், அஃறி்ணப் மபயரகள், 
விரவுப் மபயரகள் விளினயற்றல் 

ரகர	 ஈற்று	 உயரதிழணப்	 மபயரகள்	 விளிமயற்்ல்	 -	 அர,	 ஆர	 ஈறுகள்	
விளிமயற்்ல்	-	ரகர	ஈற்றுப்	மபயர	வழககள்	விளிமயற்்ல்	-	விளிமயலாத	ரகர	
ஈற்றுப்	மபயரகள்	-	லகர,	ளகர	ஈற்று	உயரதிழணப்	மபயரகள்	விளிமயற்்ல்	
-	 ஈற்்யல்	 நீ்டல்	 -	 இயல்பாதல்	 -	 லகர,	 ளகர	 ஈற்றுப்	 மபயர	 வழககள்	
விளிமயற்்ல்	-	விளிமயலாத	ளகர	ஈற்றுப்	மபயரகள்	–	விரவுப்	மபயரகளும்	
அஃறிழணப்	மபயரகளும்	-	விரவுப்	மபயரகள்	விளிமயற்்ல்	-	அஃறிழணப்	
மபயரகள்	விளிமயற்்ல்	-	விளிமவற்றுழைக்குப்	பு்னழ்ட	-	மெய்ழை	விளியில்	
அளபி்நது	ஒலித்தல்	-	அம்ை	இழ்டச்மொல்	விளிமயற்்ல்	–	உயரதிழணப்	
மபயரகளுள்	விளிமயலாதன	-	விளிமவற்றுழையும்	பி்	மவற்றுழைகளும்	.

பிரிவு – 11 மபயரியல் - உயரதி்ணப் மபயரகளும் அஃறி்ணப் மபயரகளும்
மொல்லின்	இலக்கணமும்	பாகுபாடும்	-	மொல்லினது	மபாது	இலக்கணம்	-	
மொல்	தன்ழனயும்	மபாருழளயும்	உணரத்தல்	-	குறிப்பும்	மவளிப்பழ்டயும்	
–	மொற்களின்	பாகுபாடு	-	திழண	அடிப்பழ்டயில்	மபயரச்மொல்	பாகுபாடு	
-	மபயரச்மொல்	பால்	உணரத்தல்	-	சுட்டு,	வினா,	இ்டப்	மபயரகள்	–	ஆண,	
ைகன்	முதலான	மபயரகள்	-	எல்லாரும்	முதலான	மபயரகள்	-	நிலப்மபயர	
முதலான	மபயரகள்	-	உயரதிழணப்	மபயரகளுக்குப்	பு்னழ்ட	–	அஃறிழணப்	
மபயரகள்	-	சுட்டு,	வினாப்	மபயரகள்	-	பல்ல	முதலான	பல்வழகப்	மபயரகள்	-	
அஃறிழணப்	பன்ழை	–	கள்	விகுதி	-	அஃறிழணப்	மபயரகளுக்குப்	பு்னழ்ட	
-	கள்	விகுதி	இல்லாைல்	பன்ழை	உணரத்தல்.

பிரிவு – 12 மபயரியல் - விரவுப் மபயரகள்
விழனயால்	 திழண,	 பால்	 உணரத்தல்	 -	 மெய்யும்	 என்னும்	 வாய்பாட்டு	
விழனமுற்று	-	விரவுப்மபயரின்	விரி	-	இயற்மபயர	ொன்கு	-	சிழனப்மபயர	
ொன்கு	-	சிழனமுதற்மபயர	ொன்கு	-	முழ்ப்மபயர	இரணடு	-	மபணழை	
சுட்டிய	 மபயர	 -	 ஆணழை	 சுட்டிய	 மபயர	 -	 பன்ழை	 சுட்டிய	 மபயர	 -	
ஒருழை	சுட்டிய	மபயர	-	ப்டரக்ழகப்	மபயரகள்	-	எல்லாம்	என்னும்	மபயர	
-	முன்னிழலப்	மபயரகள்	-	ஒருவர	என்னும்	மபயர	-	மபணைகன்	என்னும்	
மபயரின்	 இயல்பு	 -	 மபயர	 ஈறு	 மெய்யுளில்	 திரிதல்	 -	 விரவுப்	 மபயரகள்	
மெய்யுளில்	திழண	உணரத்தும்	முழ்ழை.

சதாகுதி - 4  வி்னயியல, இ்டயியல

பிரிவு – 13 வி்னயியல் : உயரதி்ண வி்னகளும்  அஃறி்ண வி்னகளும்
விழனச்	 மொல்லின்	 இலக்கணம்	 -	 மூவழகக்	 காலம்	 -	 விழனச்மொல்	
பாகுபாடு	–தன்ழைப்	பன்ழை	விழனமுற்று	-	தன்ழை	ஒருழை	விழனமுற்று	
-	 ப்டரக்ழக	 ஒருழை	விழனமுற்று	 -	 ப்டரக்ழகப்	 பன்ழை	விழனமுற்று	 -	
உயரதிழணத்	 மதரிநிழல	 விழனமுற்று	 ஈறுகள்	 -	 உயரதிழண	 விழனகள்	
-	 குறிப்பு	 விழனமுற்று	 -	 உயரதிழணக்	 குறிப்பு	 விழனமுற்று	 உருவாகும்	
முழ்	-	உயரதிழணக்	குறிப்பு	விழனமுற்று	ஈறுகள்	-	அஃறிழண	விழனகள்	
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-	மதரிநிழல	விழனமுற்று	-	ப்டரக்ழகப்	பன்ழை	விழனமுற்று	-	ப்டரக்ழக	
ஒருழை	 விழனமுற்று	 -	 அஃறிழண	 விழனமுற்று	 ஈறுகள்	 -	 அஃறிழன	
விழனகள்	-	குறிப்பு	விழனமுற்று.

பிரிவி -14 வி்னயியல் : விரவு வி்னகள்
விரவு	விழனகள்	-	விழன	முற்றுகள்	-	முன்னிழல	விழனமுற்று	-	வியஙமகாள்	
விழனமுற்று	-	மெய்யும்	என்னும்	வாய்பாட்டு	விழனமுற்று	-	விழனமயச்ெ	
வாய்ப்பாடுகள்	-	காலம்	கணணிய	மொற்கள்	-	விழனமயச்ெஙகளின்	விழனமுடிபு	
-	முதல்	வழக	-	விழனமயச்ெஙகளின்	விழன	முடிபு	-	இரண்டாம்	வழக	-	
விழனமயச்ெஙகள்	அடுக்கி	வருதல்	-	மபயமரச்ெ	வாய்பாடுகள்	-	மெய்யும்	
என்னும்	வாய்பாட்டுக்குச்	சி்ப்புவிதி	-	எச்ெஙகள்	எதிரைழ்யில்	வருதல்	-	
இழ்டப்பி்வரல்	-	மெய்யும்	என்னும்	மபயமரச்ெத்தின்	ஈறு	மகடுதல்	-	கால	
வழுவழைதிகள்	 -	 இ்ப்பு	 எதிரமவாடு	 ையஙகல்	 -	 முக்கால	 இயற்ழகழய	
நிகழ்வால்	கூ்ல்	-	பல்மவறு	மபாருளில்	காலம்	ையஙகுதல்	-	முக்காலஙகளும்	
தம்முள்	ையஙகுதல்.

பிரிவு – 15 இ்்டயியல் : மபபாருள் உணரத்தும் இ்்டச்ம�பாற்கள்
இழ்டச்மொல்லின்	 மபாது	 இலக்கணம்	 -	 இழ்டச்மொல்லின்	 பாகுபாடு	
–	 இழ்டச்மொல்	 நிற்கும்	 இ்டமும்	 மவறுபாடும்	 -	 பல	 மபாருள்	 தரும்	
இழ்டச்மொற்கள்	 -	 ைன்,	 தில்,	 மகான்,	 உம்,	 ைன்	 ஓகார	 இழ்டச்மொல்	 -	
ஏகார	இழ்டச்மொல்	-	என	என்று	இழ்டச்மொற்கள்	-	ைற்று,	எற்று	என்னும்	
இழ்டச்மொற்கள்	 -	ைற்ழ்யது,	ைன்்	என்னும்	இழ்டச்மொற்கள்	 -	தஞெம்,	
அநதில்	என்னும்	இழ்டச்மொற்கள்	-	மகால்,	எல்	என்னும்	இழ்டச்மொற்கள்	-	
ஆர	என்னும்	இழ்டச்மொல்.

பிரிவு – 16 இ்்டயியல்: அ்�நி்லகளும் இ்�நி்றகளும்
வியஙமகாள்	அழெச்மொல்	-	முன்னிழல	அழெச்மொல்	-	உழரயழெச்	மொல்	
-	மூவி்டத்தும்	வரும்	அழெச்மொல்	-	பிரிவில்	அழெநிழல	-	எச்ெ	உம்ழையும்	
எதிரைழ்	 உம்ழையும்	 -	 எச்ெ	 உம்ழை	 நிற்்ற்குரிய	 இ்டம்	 -	 முற்றும்ழை	
எச்ெைாதல்	 -	 ஈற்்ழெ	 ஏகாரத்தற்கு	 ஒலியளவு	 -	 உம்,	 என	 எணணிழ்டச்	
மொற்கள்	-	எண	ஏகாரம்	இழ்டயிட்டு	வருதல்	-	என,	என்்ா	எணணிழ்டச்	
மொற்கள்	-	மதாழக	மபற்ம்	முடியும்	எணணிழ்டச்	மொற்கள்	-	உருபு	மதாக	
வரும்	எணணிழ்டச்மொல்	 -	 எணணிழ்டச்	மொற்கள்	விழனயிலும்	வருதல்	
-	 எணணிழ்டச்	 மொற்கள்	 பிரிநது	 மென்று	 ஒன்றுதல்	 -	 இழ்டயியலுக்குப்	
பு்னழ்ட.

சதாகுதி – 5 உரியியல, எச்ெவியல

பிரிவு - 17  வி்னயியல் : உரிச்ம�பால் இலக்கணம்
உரிச்மொல்லின்	மபாது	இலக்கணம்	-	உரிச்மொல்லின்	வழககள்	-	உறு,	தவ,	
ெனி	-	உரு,	புழர,	குரு,	மகழு	-	மெல்லல்,	இன்னல்	-	ைல்லல்	-	ஏ	-	உகப்பு,	
உவப்பு	-	பயப்பு	–	பெப்பு	-	இழயபு	-	இழெப்பு	-	அலைரல்	–	மதருைரல்	-	
ைைவும்	குைவும்	முதலான	உரிச்மொற்கள்	-	ைை,	குை	-	சீரத்தி	ைாழல	-	கூரப்பு,	
கழிவு,	கதழ்வு	-	துழனவு	-	அதிரவு	-	விதிரப்பு	-	வாரதல்	-	மபாகல்	-	ஒழுகல்	
-	தீரதல்	-	தீரத்தல்	-	மக்டவால்	–	பணழண	-	த்ட,	கய,	ெளி	-	பழுது,	
ொயல்,	முழுது	-	வம்பு,	ைாதர,	ெம்பு,	மை	-	ஓய்தல்	-	ஆய்தல்	-	நிைத்தல்	-	
ொய்	-	புலம்பு	-	துவன்று	-	முரஞெல்	–	மவம்ழை.
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பிரிவு - 18  உரியியல் : மபபாற்பு, வறிது முதலபான உரிச்ம�பாற்கள்
மபாற்ப,	வறிது	,	ஏற்்ம்	-	பிழண		மபண	பழண	-	ப்டர	ழபயுள்	சிறுழை	
எய்யாழை	-	ென்று	தா	மதவு	மதவவு	-	வி்ப்பு	உ்ப்பு	மவறுப்பு	-	கம்பழல	-	
சும்ழை	கலி	அழுஙகல்	-	கழும்	மெழுழை	விழுைம்	-	கருவி	கைம்	அரி	கவவு	-	
துழவத்தல்	சிழலத்தல்	இயம்பல்	அரஙகல்	-	இலம்பாடு,	ஒற்கம்,	மஞமிரதல்,	
பாய்தல்	-	கவரவு,	மெர,	வியல்	-	மப	ொம்	உரும்	–	வய,	வாய்,	துயவு	–	உயா,	
உொ,	வயா	–	கறுப்பும்	சிவப்பும்	-	மொசிவு,	உழைவு	-	நுணஙகு,	புனிறு	–	
ெனவு,	ைத,	யாணர	–	அைரதல்,	யாண,	பரவு,	பழிச்சு,	கடி	என்னும்	உரிச்மொல்	
-	ஐ,	முழனவு,	ழவ,	எறுழ்	-	வரலாற்று	முழ்ழையால்	மபாருள்	மகாள்ளுதல்	
-	 உரிச்மொற்கள்	 பி்மபாருள்	 உணரத்தல்	 -	 உரிச்மொற்களின்	 மபாருழள	
உணரதலும்	உணரத்தலும்	-	உரிச்மொல்லுக்குப்	மபாருள்	அழைநத	காரணம்	-	
உரிச்மொற்கள்	பிரிக்க	முடியா	நிழலழை	-	உரியியலுக்குப்	பு்னழ்ட.

பிரிவு - 19  எச்�வியல் : ம�ய்யுள் ஈட்்டச் ம�பாற்கள், மபபாருள்னகபாள், மதபா்க மமபாழிகள்
இயற்மொல்	 -	 திரிமொல்	 -	 திழெச்மொல்	 -	 வ்டமொல்	 –	 ொல்வழகப்	
மபாருள்மகாள்	 –	நிரல்நிழ்ப்	மபாருள்மகாள்	 –	சுணணப்	மபாருள்மகாள்	 –	
அடிைறிப்	 மபாருள்மகாள்	 –	 மைாழிைாற்றுப்	 மபாருள்மகாள்	 –	 மவற்றுழைத்	
மதாழக	 –	 உவைத்	 மதாழக	 -	 விழனத்	 மதாழக	 -	 பணபுத்	 மதாழக	 -	
உம்ழைத்	மதாழக	-	அன்மைாழித்மதாழக	-	மதாழக	மைாழிகளில்	மபாருள்	
சி்க்கும்	இ்டஙகள்	–	மதாழக	மைாழிகள்	ஒருமொல்	தன்ழைய	-	உயரதிழண	
உம்ழைத்மதாழக.

பிரிவு - 20  எச்�வியல் : வி்னமுற்று வ்ககள், எச்� வ்ககள் மற்றும் சில மரபுகள்
இழெநிழ்	அடுக்கு	-	விழரமொல்	அடுக்கு	-	அழெநிழல	அடுக்கு	-	முற்று	
இயல்பாய்	வரும்	விழனச்மொற்கள்	-	விழனமுற்றுகள்	மபர	மகாணடு	முடிதல்	
-	பிரிநிழல	எச்ெம்	-	விழனமயச்ெமும்	மபயமரச்ெமும்	-	ஒழியிழெ	எச்ெம்	-	
உம்ழை	எச்ெம்	-	என	என்	எச்ெம்	-	ஏழன	மூன்று	எச்ெஙகள்	-	அழவயல்	
கிளவி	-	இ்டக்கர்டக்கல்	-	ஈ,	தா,	மகாடு	என்னும்	மொற்கள்	-	இலக்கணம்	
வழரயறுக்கப்ப்டாத	மொல்	வழககள்	-	முன்னிழல	விழனச்மொல்	-	புதிய	
மொற்கள்	 -	 முதற்குழ்,	 இழ்டக்குழ்,	 கழ்டக்குழ்	 -	 இழ்டச்மொல்	 -	
உரிச்மொல்	ைரபுகள்	-	விழனமயச்ெம்	பல்வழகயாய்	வருதல்	-	மதா்டர	மைாழிகள்	
-	 ஆற்றுப்பழ்டயில்	 ஒருழை	 பன்ழை	 ையக்கம்	 -	 மொல்லதிகாரத்திற்குப்	
பு்னழ்ட. 

பார்வ நூலகைள்: 

1. மதால்காப்பியம்	–	மொல்லதிகாரம்:

2. மொல்லிலக்கணக்	மகாட்பாடு	1-3	-	மெ.ழவ.	ெணமுகம்,	அழனத்திநதியத்	தமிழ்	
மைாழியியல்	கைகம்,	அணணாைழல	ெகர,	சிதம்பரம்.

3. மபாருள்மகாள்	-	ெ.	அரஙகராென்,	ைணிவாெகர	பதிப்பகம்,	மென்ழன.

4. தமிழில்	மவற்றுழைகள்	-	அரஙகராென்	ைருதூர,	பாலமுருகன்	பதிப்பகம்,	ைருதூர	
அஞெல்,	அரியலூர	ைாவட்்டம்.

5. தமிழில்	மவற்றுழை	ையக்கம்	-	அரஙகராென்	ைருதூர,	பாலமுருகன்	பதிப்பகம்,	ைருதூர	
அஞெல்,	அரியலூர	ைாவட்்டம்.

6. தமிழில்	மொல்லாக்கம்	-	ெ.	இராமெநதிரன்,	தமிழ்ப்	பல்கழலக்கைகம்,	தஞொவூர.

7. மதால்காப்பிய	ஆராய்ச்சி	-	சி.	இலக்குவனார,	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	சிஐடி	
வளாகம்,	தரைணி,	மென்ழன.
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8. தமிமைனப்படுவது	-	இரா.	மகாதண்டராைன்,	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	சிஐடி	
வளாகம்,	தரைணி,	மென்ழன.

9. வாழிய	மெநதமிழ்	-	இரா.	மகாதண்டராைன்,	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	சிஐடி	
வளாகம்,	தரைணி,	மென்ழன.

10. மபாருணழையியல்	-	மெ.	ழவ.	ெணமுகம்,	அழனத்திநதியத்	தமிழ்	மைாழியியல்	கைகம்,	
அணணாைழல	ெகர,	சிதம்பரம்.	

11. தமிழ்	மைாழி	இலக்கண	ஆய்வுகள்	-	அ.	ெணமுகதாஸ்,	முத்தமிழ்	மவளியீட்டுக்	கைகம்,	
யாழ்ப்பாணம்.	

12. ொம்ஸ்கியின்	புது	ைாற்றிலக்கணம்	மெ.	ெணமுகம்,	குைரன்	பப்ளிஷரஸ்,	79,	முதல்	
மதரு,	குைரன்	காலனி,	வ்டபைனி,	மென்ழன.	

13. இலக்கணமும்	ெமூக	உ்வுகளும்	கா.	சிவத்தம்பி,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	பிழரமவட்	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.

14. மதால்காப்பியம்	–	மொல்லதிகாரம்	(மெனாவழரயம்),	கு.	சுநதரமூரத்தி,	அணணாைழலப்	
பல்கழலக்கைகம்,	அணணாைழல	ெகர,	சிதம்பரம்.

15. மதால்காப்பியச்	மொல்லதிகாரக்	குறிப்பு	-	பி.	சுப்பிரைணிய	ொஸ்திரி,	திருச்சிராப்பள்ளி.

16. காலஙகள்,	ெ.	சுபாஷ	ெநதிரமபாஸ்,	மைய்யப்பன்	தமிைாய்வகம்,	53	புதுத்மதரு,	
சிதம்பரம்.

17. மொல்லியல்	மபயரியல்	-	ெ.	அகத்தியலிஙகம்,		மொல்லியல்	விழனயியல்	-	 
ெ.	அகத்தியலிஙகம்.

18. இக்காலத்	தமிழ்	ைரபு	-	கு.	பரைசிவம்	.

19. தமிழ்மைாழி	இலக்கண	இயல்புகள்	-	அ.	ெணமுகதாஸ்.	

20. இக்காலத்	தமிழ்	இலக்கணம்	–	மபாற்மகா.	

21. விழனப்	பாகுபாட்டில்	எச்ெஙகள்	-	ெ.	சுபாஷெநதிரமபாஸ்	,	தமிழினி,	மென்ழன.	

22. மதால்காப்பியத்	மதா்டரியல்	-	மெ.ழவ.	ெணமுகம்.	

23. மதால்காப்பிய	மைாழியியல்	-	ெ.	அகத்தியலிஙகம்,	க.	முருழகயன்.

24. இலக்கண	ஆராய்ச்சிக்	கட்டுழரகள்	-	கி.	ொச்சிமுத்து,	மைாழி	பணபாட்டு	ஆய்வு	
நிறுவனம்,	மகாயம்புத்தூர.	

25. இக்காலத்	தமிழ்	ைரபு	-	கு.	பரைசிவம்,	அன்னம்	(பி.)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.	

26. இக்கால	மைாழியியல்	–	அறிமுகம்	-	திருமெல்மவலித்	மதன்னிநதிய	ழெவ	சித்தாநத	
நூற்பதிப்புக்	கைகம்,	மென்ழன.	

27. தற்காலத்	தமிழில்	பின்னுருபுகள்	-	மகா.	பைனிராென்,	இராெகுணா	பதிப்பகம்,	ஜீனியஸ்	
மராடு,	ழெதாப்மபட்ழ்ட,	மென்ழன.	

28. தமிழில்	விழனமயச்ெஙகள்	-	தி	பாரக்கர,	293	அகைது	வணிக	வளாகம்,	இரண்டாவது	
தளம்,	இராயப்மபட்ழ்ட	-	மெடுஞொழல,	இராயப்மபட்ழ்ட,	மென்ழன.	

29. மதால்காப்பியக்	க்டல்	-	வ.சுப.ைாணிக்கம்,		ைணிவாெகர	பதிப்பகம்,	மென்ழன.	

30. தமிழில்	விழனமயச்ெஙகள்	-	மப.	ைாழதயன்	-	293	அகைது	வணிக	வளாகம்,	
இரண்டாவது	தளம்,	இராயப்மபட்ழ்ட,	மெடுஞொழல,	இராயப்மபட்ழ்ட,	மென்ழன.

31. தமிழ்	மைாழி	வரலாறு	-	மத.மபா.மீனாட்சிசுநதரன்,	மெயப்பிரகாெம்	(மைாழி	மபயரப்பு),	
ெரமவாதய	இலக்கியப்	பணழண,	ைதுழர.	

32. இக்காலத்	தமிழில்	மதா்டரியல்	மொக்கில்	பின்னுருபுகள்	-	மு.	முருமகென்,	தி	பாரக்கர,	
மென்ழன. 
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. தமிழ்	மைாழியின்	வரலாற்றிழன	விளக்கியுழரத்தல்.

2. தமிழ்	இலக்கிய	வரலாற்றிழன	எடுத்துக்	கூறுதல்.

3. பல்மவறு	இலக்கிய	வழகழைகள்	காலநமதாறும்	வளரநது	வநதுள்ளழைழய		எடுத்துக்	
கூறுதல்.

4. முதல்,	இழ்ட,	கழ்டச்	ெஙகம்	குறித்த	விவாதஙகள்	குறித்து	எடுத்துழரத்தல்.

5. இலக்கிய	இயக்கஙகள்,	உத்திகள்	குறித்து	விளக்குதல்.

பாடத்தினால வி்ையும் பயன்கைள்

1.	 தமிழ்	மைாழியின்	வரலாற்றிழன	விளக்கியுழரப்பீரகள்.

2.	 தமிழ்	இலக்கிய	வரலாற்றிழன	எடுத்து	இயம்புவீரகள்.

3.	 பல்மவறு	இலக்கிய	வழகழைகள்	காலநமதாறும்	வளரநது	வநதுள்ளழைழய		எடுத்துக்	
கூறுவீரகள்.

4.	 முதல்,	இழ்ட,	கழ்டச்	ெஙகம்	குறித்த	விவாதஙகள்	குறித்து	எடுத்துழரப்பீரகள்.

5.	 இலக்கிய	இயக்கஙகள்,	உத்திகள்	குறித்து	விளக்குவீரகள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

முதுகை்ைத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பபா்டப் மபயர (Course Title) : தமிழ்மமபாழி வரலபாறும் தமிழ் இலக்கிய வரலபாறும்

பபா்டக் குறியீடு (Course Code) : MATN-15
பபா்ட கற்றல் அளமவண (Course Credit) : 8
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விரிவான பாடத்திடடம் (Detailed Syllabus)
தமிழசமாழி வரைாறும் தமிழ இைககிய வரைாறும் : அறிமுகைம்

சதாகுதி -1  தமிழ சமாழியின் அகை வரைாறு 

பிரிவு -1 தமிழ் மமபாழியின் அக வரலபாறு 
மைாழி	 அழைப்பும்	 வரலாறும்	 -	 இலக்கணம்	 மைாழியியல்	 மவறுபாடு	 -	
ஒலியியல்	 -	உருபனியல்	 -	மொல்லியலும்	மதா்டரபியலும்	 -	மைாழியியல்	
வரலாறு	-	தமிழ்மைாழி	வரலாறு	-	இலக்கிய	நூல்கள்	-	இலக்கண	நூல்கள்	
- உழரயாசிரியரகள்	-	மவளிொட்்டார	எழுதிய	இலக்கண	நூல்கள்	-	அகராதி	
-	கல்மவட்டுகள்	-	அயல்ொட்்டார	குறிப்புகள்	-	கிழள	மைாழிகள்	-	தமிழ்	
-	ைழலயாளம்	–	கன்ன்டம்	-	மதலுஙகு	-	துளு	-	மபச்சு	வைக்காக	உள்ள	
மைாழிகள்	 -	 திராவி்டம்	 என்னும்	 மொல்	 -	 திராவி்ட	 ொகரிகம்	 –திராவி்ட	
மைாழிகளின்	பழைழை	-	மதன்திராவி்ட	மைாழியின்	சி்ப்பியல்புகள்	-	குழகக்	
கல்மவட்டுத்	தமிழ்		-	ஒலியனியல்	-	உயிமராலி,	மைய்மயாலிகளின்	வருழக.

பிரிவு - 2  மதபால்கபாப்பியத் தமிழ், �ங்ககபாலத் தமிழ், �ங்கமருவிய கபாலத் தமிழ்
உயிமராலி	மைய்மயாலிப்	பி்ப்பு	-	ஒலியன்கள்	-	உருபன்கள்	-	எணணுப்மபயர	
-	மவற்றுழை	-	விழனச்மொற்கள்	-	இருகாலம்	-	பதிலிடுமபயரகள்	-	வாக்கிய	
வழககள்	 –	 ெஙகைருவிய	 காலத்	 தமிழில்	 மவறுபாடு	 -	 மபயரப்பதிலி	 -	
மவற்றுழை	-	காலம்	–	விழனச்மொற்கள்.	

 பிரிவு - 3  பல்லவர கபால, ன�பாழர கபால, நபாயக்கர கபாலத் தமிழ்
ஒலி	 ைாற்்ஙகள்	 –	விகுதிகள்	 -	 ஒலியன்	வருமுழ்	 -	 ஒலிைாற்்ஙகள்	 -	
விகுதிகள்	-	மவற்றுழை	-	காலம்	-	மபச்சுத்	தமிழுக்குரிய	இலக்கணம்	-	ஒலி	
ைாற்்ஙகள்	-	உ்ழ்நிழல	-பன்ழை	விகுதிகள்	-	மபயரப்பதிலிகள்	-	மவற்றுழை	
-	 எணணுப்மபயரகள்	 -	 திழெ	 காட்டும்	 மொற்கள்	 -	 கால	 இழ்டநிழல	 -	
விழனமுற்று	விகுதி.

 பிரிவு - 4  இருபதபாம் நூற்றபாணடுத் தமிழ் 
புதிய	துழ்கள்	-	மபச்சுத்	தமிழின்	ஒலியன்கள்	-	எழுத்துத்	தமிழின்	ஒலியன்கள்	
-	 வரன்முழ்	 -	 ஒலிைாற்்ஙகள்	 -	 ஓரினைாதல்	 -	 ெநதி	 -	 விகுதிகள்	 -	
முன்னிழலப்	 பன்ழை	 வடிவஙகள்	 -	 மபயரச்மொல்லில்	 எதிரைழ்	 வடிவம்	
-	பதிலிடு	மபயரகள்	-	மவற்றுழை	–	விழன	வழகப்பாடு	-	ஒட்டுக்கள்	-	
அறிவியல்	தமிழ்	-	தகவல்	ஊ்டகஙகளில்	தமிழ்.

சதாகுதி - 2  தமிழ சமாழியின் புற வரைாறு

பிரிவு - 5  தமிழ் வரிவடிவ வரலபாறு
உலக	மைாழிகளில்	எழுத்து	முழ்	 -	இநதியாவில்	காணும்	எழுத்து	முழ்	
-	எழுத்து	முழ்கள்	-	தமிழ்	வரிவடிவம்	-	பிராமி	எழுத்து	-	கிரநத	எழுத்து	
-	 தமிழ்	எழுத்து	 -	வட்ம்டழுத்து	 -	பி்	 எழுத்துக்கள்	 -	மதால்காப்பியமும்	
பணழ்டத்தமிழ்	எழுத்துக்களும்	-	எழுத்துச்	சீரதிருத்தம்.	

பிரிவு - 6  ம�பாற்மபபாருள் வரலபாறு
மொற்மபாருளியல்	-	மைனாட்்டார	ஆய்வு	-	மொல்லும்	மபாருளும்	-	ஆறுமுக	
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ொவலர	 பகுப்பு	 -	 மொற்மபாருளும்	 பணபாடும்	 -	 மொற்மபாருளழைப்பு	 -	
மொல்லுக்குரிய	மபாருள்	-	உணரவுப்மபாருள்	-	மொற்மபாருள்	ைாற்்த்திற்குரிய	
காரணஙகள்	–	மொற்மபாருள்	ைாற்்	வழக.

பிரிவு - 7 தமிழ்ச்ம�பாற்மறபா்டர அ்மப்பு வரலபாறு, பிற மமபாழிகளில் தமிழின் ம�ல்வபாக்கு
ைரபு	 இலக்கணஙகளின்	 ஆய்வு	 -	 மொற்ம்ா்டர	 அழைப்பு	 -	 தமிழில்	
மொற்ம்ா்டர	 அழைப்புகள்	 -	 மொற்ம்ா்டர	 அழைப்பும்	 மதா்டரியல்	 வழி	
ஆய்வும்	-	ைாற்றிலக்கணம்	–	பி்	மைாழிகளில்	தமிழின்	மெல்வாக்கு	-	உலக	
மைாழிகளில்	தமிழ்.	

பிரிவு – 8 தமிழில் பிறமமபாழிகளின் ம�ல்வபாக்கும் கி்ளமமபாழிகளும் 
மைாழிக்	கலப்புச்	சூைல்	-	வ்டமைாழி	-	முண்டாமைாழி	-	சிஙகளம்	-	சீனம்	
-	கிமரக்கமும்	ஹீப்ருவும்	-	ைலாய்	-	அராபிய	மைாழி	-	மபரசியன்	-	துருக்கி	
–	உருது	-	இநதி	–	திராவி்ட	மைாழிகள்	–	ைராத்தி	-	மைழலொட்டு	மைாழிகள்	
-	கிழளமைாழிச்	சூைல்	-	பைநதமிழ்	ொட்டின்	வட்்டாரக்கிழள	மைாழிகள்	-	
வட்்டாரக்கிழள	மைாழிகள்	ொன்கு	-	ெமூகக்கிழள	மைாழிகள்	-	மதாழில்	மபச்சு	
வைக்கு.

சதாகுதி – 3 ெஙகை இைககிய வரைாறு, அற இைககிய வரைாறு 

பிரிவு - 9  �ங்க இலக்கிய வரலபாறு 
ெஙகம்	 பற்றிய	மெய்திகள்	 -	முதற்ெஙகம்	 -	இழ்டச்ெஙகம்	 -	 கழ்டச்ெஙகம்	
-	அகப்மபாருள்	 -	முப்மபாருள்	 –	ஐநநிலப்	பாகுபாடு	 -	மபரும்மபாழுதும்	
சிறுமபாழுதும்-	உரிப்	மபாருளின்	சி்ப்பு	–	அக	ஒழுக்கத்தின்	படிகள்	-	கற்பும்	
கரணமும்	-	பு்மவாழுக்கம்	-	பத்துப்பாட்டு	விளக்கம்	–	ஆற்றுப்பழ்ட	நூல்கள்	
-	முல்ழலப்பாட்டு	-	ைதுழரக்காஞசி	-	மெடுெல்வாழ்ட	-	குறிஞசிப்பாட்டு	-	
பட்டினப்பாழல	-	ெற்றிழண	-	குறுநமதாழக	-	ஐஙகுறுநூறு	-	பதிற்றுப்பத்து	
-	பரிபா்டல்	-	கலித்மதாழக	-	அகொனூறு	-	பு்ொனூறு.

பிரிவு – 10 �ங்க இலக்கிய ஒப்பீடு 
கூரதல்க்	மகாட்பாடு	-	இலக்கியக்	மகாள்ழகயும்	தி்னாய்வும்	வரலாறும்	-	
ைன்னரக்குத்	மதய்வத்தன்ழை	-	பூழெ	-	இயற்ழகழயப்	மபாற்றுதல்	-	உலக	
இலக்கியத்	தரத்தில்	ெஙக	இலக்கியம்	-	பணபாட்டுக்	கூறுகள்	-	அகமும்	பு்மும்	
-	பாலது	ஆழண	-	அ்த்மதாடு	நிற்்ல்	-	ொணும்	கற்பும்	-	பு்த்திழணயியல்	
பணபாட்டு	நிழலகள்	-	வாழ்வியல்	மெறிகள்	-	க்டழை	-	இனியன	காணும்	
மெம்ழை	 -	அறிவும்	உணரவும்	 -	 ொன்ம்ார	 மபருழை	 -	 ெல்லாற்றுப்படும்	
மெறி	-	திருைணொள்	நிகழ்வுகள்.

பிரிவு - 11  அற இலக்கிய வரலபாறு
நீதி	விளக்கம்	–	நீதிப்	பா்டல்களின்	வழக	-	மூதுழர	–	குறும்பா்டல்கள்	-	
நீதி	இலக்கியம்	-	மைற்கணக்கும்	கீழ்க்கணக்கும்	-	பதிமனன்கீழ்க்கணக்கு	-	
திருக்கு்ள்	-	ொலடியார	-	பைமைாழி	ொனூறு	-	திரிகடுகம்	-	சிறுபஞெமூலம்	
-	ஏலாதி	-	இன்னாொற்பது	-	இனியழவ	ொற்பது	-	களவழி	ொற்பது	-	கார	
ொற்பது	-	ஐநதிழண	எழுபது	-	ஐநதிழண	ஐம்பது	-	திழணமைாழி	ஐம்பது	-	
திழணைாழல	நூற்ழ்ம்பது	-	ழகநநிழல	-	இன்னிழல	-	ொன்ைணிக்கடிழக	
-	முதுமைாழிக்காஞசி	–	ஆொரக்மகாழவ.



36  |  முதுகை்ைத் தமிழ  |  பாடத்திடட அறிக்கை & விரிவான பாடத்திடடம்

 பிரிவு - 12 �மய இலக்கிய வரலபாறு 
ெைய	இலக்கிய	வரலாற்றில்	முப்பிரிவு	-	அ்ம்	-	தத்துவம்	-	வழிபாடு	-	பக்தி	
இலக்கியம்	உருவானழை	-	ழெவ	இலக்கிய	ைரபு	–	பன்னிரு	திருமுழ்	-	
ழெவ	நூல்களின்	இலக்கியக்	மகாட்பாடுகள்	 -	ழவணவ	இலக்கிய	ைரபு	 -	
ொலாயிரத்	திவவியப்	பிரபநதம்	-	ஆழ்வாரகளின்	தமிழ்ப்	பற்று	-	ழவணவ	
நூல்களின்	இலக்கியக்	மகாட்பாடுகள்	-		தீழை	-	சித்தர	இலக்கியம்	-	இசுலாமிய	
இலக்கியம்	-	கிறித்தவ	இலக்கியம்.	

சதாகுதி – 4 கைாப்பிய கைாை வரைாறு - சிற்றிைககிய வரைாறு 

பிரிவு - 13 கபாப்பியகபால வரலபாறும் கபாப்பியங்களும்
காப்பியம்	-	இலக்கணம்	-	காப்பிய	வழக	-	காப்பியக்	மகாள்ழக	-	காப்பியத்	
மதாற்்ம்	 -	 இரட்ழ்டக்	 காப்பியஙகள்	 -	 சிலப்பதிகாரம்	 -	 ைணிமைகழல	 -	
மபருஙகழத	-	சீவகசிநதாைணி	-	வழளயாபதி	-	குண்டலமகசி	-	நீலமகசி	
-	 சூளாைணி	 -	 உதயணகுைார	 காவியம்	 -	 யமொதர	 காவியம்	 -	 ொககுைார	
காவியம்	-	மபரிய	புராணம்	-	கம்பராைாயணம்.

பிரிவு  - 14 கபாப்பிய கபால - பிற இலக்கிய இலக்கணங்கள்
கநதபுராணம்	 -	 ெளமவணபா	 -	 வில்லிபாரதம்	 –	 அரிச்ெநதிர	 புராணம்	 -	
ழெ்டதம்	 –	 திருவிழளயா்டற்	 புராணம்	 -	 மவறு	 புராணஙகள்	 -	இலக்கண	
எழுச்சிக்காலம்	-இழ்யனார	அகப்மபாருள்	-	பு்ப்மபாருள்	மவணபாைாழல	-	
யாப்பருஙகலம்	-	யாப்பருஙகலக்காரிழக	-	யாப்பருஙகலவிருத்தி	-	வீரமொழியம்	
-	மெமிொதம்	-	ெம்பியகப்மபாருள்	-	தணடியலஙகாரம்	-	பன்னிருபாட்டியல்	
-	வச்ெணநதிைாழல	-	ென்னூல்.

பிரிவு - 15 சிற்றிலக்கிய வரலபாறும் சிற்றிலக்கியங்களும்
பாட்டியல்	தரும்	மெய்திகள்	-	அநதாதி	-	ஆற்றுப்பழ்ட	-	இரட்ழ்டைணிைாழல	
முதலியன	-	உலா	-	கலம்பகம்	-	மகாழவ	-	தூது	-	பரணி	-	பிள்ழளத்தமிழ்	
-	ை்டல்

பிரிவு - 16 சிற்றிலக்கிய இயல்புகள்
மகாழவயின்	 இயல்புகள்	 -	 பிள்ழளத்தமிழின்	 இயல்புகள்	 -	 கு்வஞசியின்	
இயல்புகள்	 -	 பள்ளு	 இயல்புகள்	 -	 பி்	 இலக்கியஙகளின்	 இயல்புகள்-	
அநதாதியின்	இயல்புகள்	-	மைய்க்கீரத்தி	இயல்புகள்	-	சில	சி்ப்பியல்புகள்	
-	சிற்றிலக்கியஙகளின்	இயல்புகள்.

சதாகுதி – 5  இககைாை இைககிய வரைாறு

பிரிவு - 17  இக்கபால இலக்கிய வ்ககள்
கவிழத	இலக்கியம்	-	கட்டுழர	இலக்கியம்	-	கழத	இலக்கியம்	-	ொ்டகம்	
-	இயக்கஙகளின்	தமிழ்ப்பற்றும்	தமிழ்	வளரச்சியும்	-	துழ்மதாறும்	தமிழ்	-	
உழரெழ்ட	வளரச்சிக்கு	உதவியவரகள்.

பிரிவு – 18  இயக்கங்களின் பங்களிப்பு
மைழலொட்டுப்	 பாரழவ	 -	 அைகியல்	 -	 மெவவியல்	 -	 இயற்பணபியல்	 -	
ெ்டப்பியல்	-	மவளிப்பாட்டியல்	-	கருத்துப்பதிவு	இயல்	-	புழனவியல்	-	மீ	
மைய்ம்ழையியல்	-	குறியீட்டியல்	-	படிைவியல்.
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பிரிவு - 19  வடிவ, பபாடுமபபாருள் மபாற்றங்கள்
ெஙக	இலக்கிய	வடிவ,	மபாருள்	ைாற்்ம்	-	ெஙகைருவிய	கால	வடிவ,	மபாருள்	
ைாற்்ம்	-	காப்பிய	வடிவ	மபாருள்	ைாற்்ம்	-	ெைய	இலக்கிய	வடிவ,	மபாருள்	
ைாற்்ம்	-	பாரதி	கால	வடிவ,	மபாருள்	ைாற்்ம்	–	புதுக்	கவிழதயின்	வடிவ,	
மபாருள்	ைாற்்ம்	- ழஹக்கூ,	மென்ரியு	வரலாறும்	வடிவ,	மபாருள்	ைாற்்மும்	
-	உழரெழ்ட	வடிவ,	மபாருள்	ைாற்்ம்.

பிரிவு - 20  ப்்டப்பிலக்கிய உத்திகள்
புதுக்	 கவிழதயில்	 உத்திகள்	 -	 விடுகழதத்	 தன்ழை	 -	 உழரயா்டல்	 உத்தி	
-	 மகள்வி	பதில்	முழ்	 -	 ொட்டுப்பு்ப்	 பா்டல்	வடிவம்	 –	 ஏளனக்	 கல்வி	
-	மொல்லுழ்டப்பு	-	ைறிதருதல்	-	அஙகதம்	-	கட்டிலா	வடிவம்	-	முரண	-	
படிைம்	-	குறியீடு	-	அடுக்குமுழ்	-	சிறுகழதயின்	உத்திகள்	-	முன்மனாக்கு	
-	பின்மனாக்கு	-	ொ்டக	உத்திகள்	-	உச்ெநிழல	-	எதிரநிழல	-	குறிப்பு	முரண	
-	வாமனாலி	ொ்டக	உத்தி.

பார்வ நூலகைள்:

1.	 தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு	(2020)	-	முழனவர	சி.	மெதுராைன்		-		நியூ	மெஞசுரி	
புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிட்.	மென்ழன.

2.	 தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு	(2016)	-	முழனவர	பு.	இநதிராகாநதி	-	மபா.	
திராவி்டைணி	பாழவ	பிரிண்டரஸ்	(பி)	லிட்	மென்ழன.

3.	 ஈைத்தில்	தமிழ்	இலக்கியம்	-	காரத்திமகசு	சிவத்தம்பி		-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	
(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

4.	 தமிழில்	இலக்கிய	வரலாறு	-	்டாக்்டர	காரத்திமகசு	சிவத்தம்பி	-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	
ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

5.	 தமிழ்மைாழி	இலக்கிய	வரலாறு	–	்டாக்்டர	ைா.	இராெைாணிக்கனார.			

6.	 தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு	-	முழனவர	கி.	இராொ,		நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.

7.	 தமிழ்	மைாழி	வரலாறு	-	மத.மபா.மீனாட்சிசுநதரனார.		

8.	 தமிழ்	இலக்கியக்	வரலாறு	-	முழனவர	மத.	வாசுகி	.	

9.	 தமிழ்	இலக்கியக்	மகாட்பாடுகள்	-	்டாக்்டர	முத்துச்ெணமுகம்.			

10.	 ொயக்கர	காலம்	இலக்கியமும்	வரலாறும்,	2019	-	அ.ராைொமி	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	
ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.	

11.	 தமிழ்	இனி	(2000,	ைாொட்டுக்	கட்டுழரகள்),	பா.	ைதிவாணன்,	உ.	மெரன்	(ப.ஆ),	
காலச்சுவடு	அ்க்கட்்டழள,	669	மக.பி.ொழல,	ொகரமகாவில்.	
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12.	 உலகத்	தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு	(கி.பி.1851	–	கி.பி.	2000),	கா.	சிவத்தம்பி	
(முதன்ழைப்	பதிப்பாசிரியர),	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	இரண்டாவது	
முதன்ழைச்	ொழல,	ழையத்	மதாழில்	நுட்பப்	பயிலக	வளாகம்,	தரைணி,	மென்ழன.	

13.	 புதிய	தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு	(மதாகுதி	–	3)	-	சிற்பி.	பாலசுப்பிரைணியம்,	நீல.	
பத்ைொபன்	(பதிப்பாசிரியரகள்),	ொகித்திய	அகாமதமி,	இரவீநதிரன்	பவன்,	35	
மபமராஸ்ஷா	ொழல,	புதுதில்லி.

14.	 புதுக்கவிழதயின்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்,	வல்லிக்கணணன்,	அகரம்,	பிளாட்	எண	
1,	நிரைலா	ெகர,	தஞொவூர.	

15.	 புதுக்கவிழத	வரலாறு	-	ராெைாரத்தாண்டன்,	யுழனம்டட்	ழரட்்டரஸ்,	130-2	
அவழவ	ெணமுகம்	ொழல,	மகாபாலபுரம்,	மென்ழன.

16.	 தமிழ்ச்		சிறுகழதகளின்	ெைகாலச்	மெல்மெறிகள்	கருத்துப்	பட்்டழ்	–	2,	மு.	
மெல்வகுைார,	சி.	வனொ,	சீ.	சியாைளா,	முதல்	தளம்,	மிமதசு	வளாகம்,	4	ஆவது	
நிறுத்தம்,	திருெகர,	ைதுழர.

17.	 தமிழ்	ொ்டகத்தின்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்	-	ஆறு.	அைகப்பன்,	பாரி	நிழலயம்,	90	
பிராட்மவ,	மென்ழன.

18.	 தமிழ்	ொவல்	வளரச்சி	–	புதிய	ஒளியில்	கண்ட	காலம்,	சுப.	மெதுபிள்ழள,	தி	
பாரக்கர,	293	அகைது	வணிக	வளாகம்,	இரண்டாவது	தளம்,	இராயப்மபட்ழ்ட	
மெடுஞொழல,	மென்ழன.	

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

தமிழ சமாழி வரைாறு, தமிழ இைககிய வரைாறு சதாடரபான இ்ைய தைஙகைள் :

1. https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZtek-
Jp1

2. http://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/56-cbalasubramaniyan/tamilelak-
kiavaralaru.pdf

3. https://groups.google.com/d/msg/minTamil/aHwJalU2N-U/-LP2AZhYAAAJ
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பாட ந்ாககைஙகைள்
1. தமிழின்	மதான்ழையான	இலக்கியஙகள்	பற்றி	விளக்கிக்	கூறுதல்.	

2. எட்டுத்மதாழக,	பத்துப்பாட்டு	நூல்களின்	வழி	அக,	பு்	இலக்கிய	ைரபுகழள	எடுத்துக்	
கூறுதல்.

3. பைநதமிைரின்	வாழ்வியல்	மெறிகழளச்	ெஙக	இலக்கியஙகள்	வழி	எடுத்துக்	கூறுதல்.

4. திழணக்	மகாட்பாடுகழள	விளக்குதல்.

5. ெஙக	இலக்கியத்தின்	வரலாற்றுச்	மெய்திகள்,	ெஙக	இலக்கியம்	பிற்கால	இலக்கியஙகளின்	
மீது	மெலுத்திய	தாக்கம்	குறித்து	விரிவாக	எடுத்துழரத்தல்.

பாடத்தினால வி்ையும் பயன்கைள்

1.	 தமிழின்	மதான்ழையான	இலக்கியஙகள்	பற்றி	விளக்கிக்	கூறுவீரகள்.

2.	 எட்டுத்மதாழக,	 பத்துப்பாட்டு	 நூல்களின்	 வழி	 அக,	 பு்	 இலக்கிய	 ைரபுகழள		
விவரிப்பீரகள்.

3.	 பைநதமிைரின்	வாழ்வியல்	மெறிகழளச்	ெஙக	இலக்கியஙகள்	வழி	எடுத்துக்	கூறுவீரகள்.

4.	 திழணக்	மகாட்பாடுகழள	விளக்குவீரகள்.

5.	 ெஙக	இலக்கியத்தின்	வரலாற்றுச்	மெய்திகள்,	ெஙக	இலக்கியம்	பிற்கால	இலக்கியஙகளின்	
மீது	மெலுத்திய	தாக்கம்	குறித்து	விரிவாக	எடுத்துழரப்பீரகள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

முதுகை்ைத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பபா்டப் மபயர (Course Title) : �ங்க இலக்கியம்

பபா்டக் குறியீடு (Course Code) : MATN-21
பபா்ட கற்றல் அளமவண (Course Credit) : 6
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விரிவான பாடத்திடடம் (Detailed Syllabus)
ெஙகை இைககியம் : அறிமுகைம்

சதாகுதி – 1 திருமுருகைாற்றுப்ப்டயும் படடினப்பா்ையும்

பிரிவு - 1  திருமுருகபாற்றுப்ப்்ட -1
திருமுருகாற்றுப்பழ்டயும்	 ெக்கீரரும்	 –	 ெஙக	 இலக்கியத்தில்	
திருமுருகாற்றுப்பழ்டயின்	இ்டம்	 –	 ெக்கீரரின்	வரலாறும்	 பா்டல்	தி்மும்	 –	
திருமுருகாற்றுப்பழ்ட	நுவலும்	மபாருள்	–	முதல்	மூன்று	பழ்ட	வீடுகள்	–	
திருப்பரஙகுன்்ம்	–	திருச்சீரழலவாய்	–	திருவாவினன்குடி	–	திருத்தலஙகளின்	
சி்ப்புகளும்	 திருமுருகனின்	 மெயல்களும்	 –	 பரஙகுன்்த்துப்	 பரைனும்	 சூர	
ைகளிரும்	 –	அழலவாய்	அைகனின்	அருட்ச்மெயல்கள்	 –	ஆவினன்குடியில்	
வழிபடுமவார	தி்ம்.

பிரிவு - 2 திருமுருகபாற்றுப்ப்்ட – 2
திருமுருகாற்றுப்பழ்டயின்	 பிற்பகுதி	 –	 இறுதி	 மூன்று	 பழ்டவீடுகள்	 –	
திருமவரகம்	 –	 குன்றுமதாரா்டல்	 -	 பைமுதிரமொழல	 –	 திருத்தலஙகளின்	
சி்ப்புகளும்	திருமுருகனின்	மெயல்களும்	–	ஏரகத்துச்	மெல்வனும்	அநதணர	
வழிபாடும்	–	குன்றுமதாறும்	குைரன்	காட்சியும்	அடியாரதம்	குரழவக்	கூத்தும்	
–	பைமுதிரமொழல	ைழலமயான்	அருளுதலும்	அடியார	அக	ைகிழ்தலும்.

பிரிவு - 3 பட்டினப்பபா்ல – 1
பட்டினப்பாழலயும்	 உருத்திரஙகணணனாரும்	 –	 ெஙக	 இலக்கியத்தில்	
பட்டினப்பாழல	 மபறும்	 இ்டம்	 –	 உருத்திரஙகணணனாரின்	 புலழைத்தி்ம்	
–	மொைொட்டின்	மபருழையும்	பூம்புகாரின்	மபருழையும்	–	காவிரி	வளம்	–	
அட்டிற்	 ொழலயும்	 பு்ச்மெரியும்	 –	 ைக்கள்	 வாழ்வு	 –	 வாணிகச்	 சி்ப்பு	 –	
பண்டஙகளும்	பண்ட	ொழலகளும்	–	ஆவணத்	மதருவும்	வணிகர	மதருவும்	
–	மவளாளரும்	புலம்மபயர	ைாக்களும்.

பிரிவு – 4  பட்டினப்பபா்ல - 2
பட்டினப்பாழலயின்	தழலவனும்	அகப்மபாருள்	மெய்தியும்	–	பட்டினப்பாழலயின்	
தழலவன்	–	திருைாவளவன்	யார?	–	அகப்மபாருள்	மெய்தி	–	திருைாவளவனின்	
சி்ப்பும்	பணபும்	–	அரசுரிழை	மபறுதல்	–	திருைாவளவனின்	முதற்மபார	–	
மொைொட்டு	வளம்	–	புலவர	ைாட்சி	–	புலவர	கவித்தி்ம்	–	புலவர	காட்டும்	
தமிைர	பணபாடு.

சதாகுதி – 2 ்ற்றி்ையும் குறுநசதா்கையும்

பிரிவு - 5  நற்றி்ண – 1
எட்டுத்மதாழக	-	ெஙக	இலக்கியத்தில்	ெற்றிழண	-	ெற்றிழணப்	பா்டல்கள்	-	
ஐநதிழணயில்	ைருதம்	-	ைருதப்பா்டல்கள்	(32	பா்டல்கள்)	-	முதல்	பதிழனநது	
ைருதப்பா்டல்கள்	-	பா்டல்	எணகள்	80,	70,	60,	50,	40,	30,	20,	18,	170,	
150,	 120,	 100,	 900,	 200,	 210	 -	ைாநதர	சி்ப்பு	 -	உவழை,	 கற்பழன	
முதலியன	-	சி்நத	கருத்துக்களும்	வரலாற்றுக்	குறிப்புக்களும்.

பிரிவு - 6  நற்றி்ண – 2
ைருதப்	பா்டல்கள்	பிற்பகுதி	-	பா்டல்	எணகள்	280,	260,	250,	232,	216,	
400,	390,	380,	370,	360,,350,	340,	330,	320,	310,	300,	290	-	துனிதீர	
முதல்	வயல்மவள்	ஆம்பல்	வழர	–	சு்டரநமதாடி	முதல்	மவணமணல்	அரிெர	
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வழர	–	முைவுமுகம்	முதல்	வாழைமைன்	மதாடு	வழர	–	பா்டற்	சி்ப்புகள்	–	
ைாநதர	பணபுகள்	–	உவழை,	உள்ளுழ்,	இழ்ச்சி	–	சி்நத	கருத்துகளும்	
வரலாற்றுக்	குறிப்புகளும்.

பிரிவு - 7  குறு்நமதபா்க - 1
ெஙக	இலக்கியத்தில்	குறுநமதாழக	-	குறுநமதாழகயின்	சி்ப்புகள்	-	பாடிய	
புலவரகள்	–	முதல்	ஐம்பது	பா்டல்கள்	–	மெஙகளம்	என்னும்	பா்டல்	மதா்டஙகி	
ஐயவி	அன்ன	என்பது	வழர	–	தழலவி	கூற்றுப்	பா்டல்கள்	–	3,	4,	5,	6,	11,	
12,	13,	20,	21,	24,	25,	27,	28,	30,	31,	33,	35,	36,	38,	39,	41,	43,	
46,	49,	50	-	பா்டற்	சி்ப்புகள்	-	உவழை	-	உள்ளுழ்	

பிரிவு - 8  குறு்நமதபா்க - 2
மதாழி	கூற்றுப்	பா்டல்கள்	-	1,	9,	10,	16,	18,	22,	23,	26,	34,	37,	42,	
45,	47,	48	–தழலவன்	கூற்றுப்	பா்டல்கள்	–	2,	14,	17,	19,	29,	32,	40	–	
மெவிலி,	பரத்ழத,	கணம்டார	கூற்றுப்	பா்டல்கள்	–	7,	8,	15,	44	–	ைாநதர	
ைாணபுகள்	–	உவழைகளும்	பி்வும்	–	கபிலர,	பரணர,	ஔழவ	-	மதா்டரால்	
மபயர	மபற்ம்ார.	

சதாகுதி – 3   ஐஙகுறுநூறும் அகை்ானூறும்

பிரிவு - 9  ஐங்குறுநூறு – 1
எட்டுத்மதாழகயில்	ஐஙகுறுநூறு	–	ஐஙகுறுநூறு	அறிமுகம்	–	மவள்ளாஙகுருகுப்	
பத்து	–	பா்டல்	கருத்துகள்.

பிரிவு - 10  ஐங்குறுநூறு – 2
  பா்டல்	தி்ம்	–	ைாநதர	பழ்டப்பு	–	புலவர	தி்ம்	–	உள்ளுழ்	விளக்கம்.

பிரிவு -11  அகநபானூறு – 1 (களிற்றியபா்ன நி்ர 1 முதல் 20 வ்ர)
எட்டுத்மதாழகயில்	அகொனூறு	–	மதாகுப்பும்	பகுப்பும்	–	பாவலரும்	காவலரும்	
–	பாழல	-		முதல்	கரு,	உரிப்மபாருள்	–	பாழலப்பா்டல்கள்	–	1,	3,	5,	7,	9,	
11,	13,	15,	17,	19	-	திழணயும்	துழ்யும்.

பிரிவு - 12  அகநபானூறு – 2 (களிற்றியபா்ன நி்ர 1 முதல் 20 வ்ர)
குறிஞசி	–	2,	8,12,18	–	முல்ழல	–	4,	14	–	ைருதம்	-	6,	16	–	மெய்தல்	
-	 10,	 20	 –	நில	வருணழன	 –	 தழலவன்,	 தழலவி,	 மதாழி,	 மெவிலி	 –	
உள்ளுழ்	உவழை	–	வரலாற்றுக்	குறிப்புகள்.

சதாகுதி – 4 புற்ானூறும் பதிற்றுப்பத்தும்

பிரிவு - 13  புறநபானூறு -1 (புறநபானூறு 1 முதல் 20 பபா்டல்கள் வ்ர)
எட்டுத்மதாழகயில்	பு்ொனூறு	மபறுமி்டம்	–	வரலாற்றுச்	சி்ப்பு	–	மதாகுப்பும்	
பகுப்பும்	–	முதல்	பத்து	பா்டல்கள்	-	ைன்னரும்	புலவரும்	–	அரெரகள்	பற்றிய	
மெய்திகள்	-	திழணகளும்	துழ்களும்.

பிரிவு - 14  புறநபானூறு – 2
10	முதல்	20	வழரயுள்ள பா்டல்கள்	–	பா்டல்	விளக்கம்	–	ைன்னர	மபருழையும்	
புலவர	தி்மும்	–	மெர,	மொை,	பாணடியர	பற்றிய	மெய்திகள்	–	திழணகளும்	
துழ்களும்.

பிரிவு - 15  பதிற்றுப்பத்து – 1 (இரண்டபாம் பத்து) 
பதிற்றுப்பத்தின்	அழைப்பு	–	ைன்னரும்	புலவரும்	–	திழண,	துழ்	முதலியன	
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-	பா்டல்	விளக்கம்	–	புணணுமிழ்	குருதியும்	ை்ம்வீஙகு	பல்புகழும்	–	பூத்த	
மெய்தலும்	ொன்ம்ார	மைய்ம்ைழ்யும்	–	நிழரய	மவள்ளம்.

பிரிவு - 16  பதிற்றுப்பத்து – 2
துயிலின்	பாயலும்	வலம்படு	வியன்பழனயும்	–	கூநதல்	வி்லியரும்	வளனறு	
ழபதிரமும்	–	அட்டு	ைலர	ைாரபன்	–	ைன்னர	ைாணபும்	புலவர	தி்மும்	–	
இையவரம்பனின்	வீரமும்	மகாழ்டயும்	–	ஆட்சித்தி்மும்	இல்ல்	வாழ்வும்	–	
குைட்டூர	கணணனாரின்	புலழைத்தி்ம்.

சதாகுதி – 5  பரிபாடலும் கைலித்சதா்கையும்

பிரிவு - 17  பரிபபா்டல் – 1
பரிபா்டல்	 –	 ெஙக	 இலக்கியத்தில்	 பரிபா்டல்	 –	 ழவழயப்	 பா்டல்கள்	 –	
நிழ்க்டல்	முகநது	 –	திழரஇரும்	பனிப்மபௌவம்	 –	ைழலவழர	ைாழல	 –	
விரிகதிர	ைதியம்	–	வளிமபாரு	மின்மனாடு	–	உவழைகள்	–	புலவர	தி்ம்.

பிரிவு - 18  பரிபபா்டல் – 2
கழரமய	ழகவண	–	க்டல்	குழ்படுத்த	–	ஒளிறுவாள்	மபாருப்பன்	பா்டல்	
விளக்கம்	–	ழவழய	காட்டும்	புதுப்புனல்	–	காதற்	காட்சிகள்	–	ழதநநீரா்டல்	
–	உவழைகள்	–	புலவர	தி்ம்.

பிரிவு - 19  கலித்மதபா்க -1 (குறிஞ்சிக்கலி பபா்டல்கள்)
கலித்மதாழகயின்	சி்ப்பு	–	கயைலர	முதல்	ஊரக்காவல்	நிவநத	வழரயிலான	
20	பா்டற்	கருத்துக்கள்	–	உவழை	–	வரலாற்றுச்	மெய்திகள்	–	புலவர	தி்ம்	–	
ைாநதர	இயல்பு	–	குறிஞசி	வருணழன	–	கபிலர	புலழைத்தி்ம்.

பிரிவு - 20  கலித்மதபா்க - 2 
மவமயன	முதல்	திருநதிைாய்	வழரயிலான	பா்டல்கள்	–	பா்டல்	கருத்துகள்	-	
உவழை	–	வரலாற்றுச்	மெய்திகள்	–	புலவர	தி்ம்	–	ைாநதர	இயல்பு	–	குறிஞசி	
வருணழன	–	கபிலர	புலழைத்தி்ம்.

பார்வ நூலகைள் 

1. ெஙக	இலக்கியம்	(எட்டுத்மதாழக	பத்துப்பாட்டு	14	புத்தகஙகள்)	-	
பதிப்பாசிரியரகள்	முழனவர	பரிைளம்,	முழனவர	கு.மவ.பாலசுப்பிரைணியம்		-		நியூ	
மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

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

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

4. ெஙகச்	மெவவி	-	சுநதர	ஆவுழ்டயப்பன்			-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.

5. ெஙக	இலக்கிய	பாட்டு	ைரபும்	எழுத்து	ைரபும்	-	மக.	பைனிமவலு		-		நியூ	மெஞசுரி	
புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

6. ெஙக	இலக்கியத்தில்	ைக்கட்	மபயர	அழ்டகள்	–	எஸ்.	மதாதாத்ரி			-	நியூ	மெஞசுரி	
புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

7. ெஙக	இலக்கியஙகள்	உணரத்தும்	ைனித	உ்வுகள்	-	அ.தட்சிணாமூரத்தி		-		நியூ	
மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.
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8. ெஙககாலச்	ெமுதாயம்	-	கா.	சுப்ரைணியம்	-			நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.

9. பட்டினப்பாழல	-	கரு.அை.குணமெகரன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன

10. அகப்மபாருள்	மகாட்பாடு:	மதால்காப்பியம்	ெஙக	இலக்கியம்	ஒப்பீடு	 
-சிலம்பு	ொ.	மெல்வராசு	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன

11. குறுநமதாழக	மூலமும்	ஆய்வுழரயும்	-	இரா.	அ்மவநதன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	
ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன

12. அற்ழ்த்திஙகள்	அவமவணணிலவில்	-	மதாகுப்பும்	உழரயும்	 
ெ.	முருமகெபாணடியன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன

13. தமிைர	வாழ்க்ழகயில்	பூக்கள்	-	ெ.	முருமகெபாணடியன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	
(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

14. மெவவியல்	இலக்கியஙகளில்	மைன்	தி்ன்கள்	-	ை.	திருைழல,	2020,	மீனாட்சி	புத்தக	
நிழலயம்,	ைதுழர.

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

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

17. பத்துப்பாட்டு	-	மப.மவ.	மொைசுநதரனார		உழர,	கைக	மவளியீடு.	

18. 	ெற்றிழண	–	பின்னத்தூர		ொராயணொமி	ஐயர	உழர,	கைக	மவளியீடு.	

19. குறுநமதாழக	-	உ.மவ.ொமிொழதயர	நூல்	நிழலயம்.	

20. 	ஐஙகுறுநூறு	-	ஔழவ	சு.	துழரொமி	பிள்ழள,	அணணாைழலப்	பல்கழலக்கைக	
மவளியீடு.	

21. பதிற்றுப்பத்து	-	ஔழவ	சு.	துழரொமி	உழர,	கைக	மவளியீடு.	

22. பரிபா்டல்	-	பரிமைலைகர	உழர,	உ.மவ.ொமிொழதயர	நூல்	நிழலயம்.	

23. 	கலித்மதாழக	–	ெச்சினாரக்கினியர	உழர,	கைக	மவளியீடு.	

24. அகொனூறு	-	மப.மவ.	மொைசுநதரனார	உழர,	கைக	மவளியீடு.	

25. பு்ொனூறு	-	ஔழவ	சு.	துழரொமி	உழர,	கைக	மவளியீடு.

26. தமிழ்ச்	மெவவியல்	பழ்டப்புகள்	-	மப.	ைாழதயன்,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.

27. பத்துப்பாட்டு	ஆராய்ச்சி	-	ைா.	இராெைாணிக்கனார,	ொகித்திய	அகாமதமி,	
இரவீநதிரன்	பவன்,	35	மபமராஸ்டிரா	ொழல,	புதுதில்லி.

28. மபராசிரியர	ெ.	ெஞசீவியின்	ெஙக	இலக்கிய	ஆய்வும்	அட்்டவழணயும்	-	 
சு.	ெணமுகசுநதரம்	(மதா.	ஆ.)	காவயா,	16	இரண்டாம்	குறுக்குத்	மதரு,	
டிரஸ்ட்புரம்,	மகா்டம்பாக்கம்,	மென்ழன.

29. பைநதமிழ்	இலக்கியத்தில்	இயற்ழக	-	மு.	வரதராென்,	பாரி	நிழலயம்,	 
184	–	பிராட்மவ,	மென்ழன.	

30. ெஙக	இலக்கியம்	:	பாட்டு	ைரபும்	எழுத்து	ைரபும்	-	என்.சி.பி.எச்.,	41	பி,	 
சிட்மகா	இண்டஸ்டிரியல்	எஸ்ம்டட்,	அம்பத்தூர,	மென்ழன.	

31. ெஙக	இலக்கியத்தில்	நிழலயியல்	உயிரகள்	-	இரா.	காஞெனா,	பதிப்புத்துழ்,	
ைதுழர	காைராெர	பல்கழலக்கைகம்,	ைதுழர.	
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ெஙகை இைககியம் சதாடரபான இ்ைய தைஙகைள்:

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
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/
34. https://www.youtube.com/watch?v=ysh9pWNteMU
35. https://www.youtube.com/watch?v=2l3iOoFxfg8
36. https://www.youtube.com/watch?v=vXO3_xAe8Hw
37. https://www.youtube.com/watch?v=ZmtnJGwwf7o
38. https://www.youtube.com/watch?v=3bJolpG7Qug
39. https://www.youtube.com/watch?v=oFU9eitFGAE
40. https://www.youtube.com/watch?v=Gv84KCknV_g
41. https://www.youtube.com/watch?v=rEhIxaKXp5Q
42. https://www.youtube.com/watch?v=fURvAXvwjvc
43. https://www.youtube.com/watch?v=eqUaUvA22Mg
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. தமிழிலுள்ள	காப்பியஙகள்	பற்றியும்,	அவற்றின்	வழககள்	பற்றியும்	விளக்கியுழரத்தல்.

2. காப்பியஙகளின்	அழைப்பு,	உத்திகள்	ைற்றும்	காப்பிய	ைரபுகள்	பற்றி	எடுத்துழரத்தல்.	

3. காப்பியஙகள்	உணரத்தும்	வாழ்வியல்	மெறிகழள	விளக்குதல்.

4. சிலப்பதிகாரம்,	 ைணிமைகழல,	 சீவகசிநதாைணி,	 கம்பராைாயணம்	 ஆகிய	 முநழதய	
காப்பிய	காலத்ழத	இதர	வ்டமைாழி,	 மைனாட்டுக்	காப்பிய	வழககளு்டன்	ஒப்பிட்டு	
விளக்குதல்.

5. மபரியபுராணம்,	வில்லிபாரதம்,	மதம்பாவணி,	சீ்ாப்புரணம்	ஆகிய	ழெவ,	ழவணவ,	
கிறித்தவ,	இசுலாமிய	காப்பியஙகள்	உத்திகள்	குறித்து	விவரித்தல்.

பாடத்தினால வி்ையும் பயன்கைள்

1.	 தமிழிலுள்ள	காப்பியஙகள்	பற்றியும்,	அவற்றின்	வழககள்	பற்றியும்	விளக்கியுழரப்பீரகள்.

2.	 காப்பியஙகளின்	அழைப்பு,	உத்திகள்	ைற்றும்	காப்பிய	ைரபுகள்	பற்றி	எடுத்துழரப்பீரகள்.	

3.	 காப்பியஙகள்	உணரத்தும்	வாழ்வியல்	மெறிகழள	அறிமுகம்	மெய்வீரகள்.

4.	 சிலப்பதிகாரம்,	ைணிமைகழல,	சீவகசிநதாைணி	கம்பராைாயணம்	ஆகிய	முநழதய	காப்பிய	
காலம்	இதர	வ்டமைாழி,	மைனாட்டுக்	காப்பிய	வழககளு்டன்	ஒப்பிட்டு	விளக்குவீரகள்.

5.	 மபரியபுராணம்,	வில்லிபாரதம்,	மதம்பாவணி,	சீ்ாப்புரணம்	ஆகிய	ழெவ,	ழவணவ,	
கிறித்தவ,	இசுலாமிய	காப்பியஙகள்	உத்திகள்	குறித்து	எடுத்துழரப்பீரகள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

முதுகை்ைத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பபா்டப் மபயர (Course Title) : கபாப்பிய இலக்கியம்

பபா்டக் குறியீடு (Course Code) : MATN-22
பபா்ட கற்றல் அளமவண (Course Credit) : 6
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விரிவான பாடத்திடடம் (Detailed Syllabus)
கைாப்பிய இைககியம் : அறிமுகைம்

சதாகுதி – 1 சிைப்பதிகைாரம் – I (முழுவதும்)

பிரிவு - 1  சிலப்பதிகபாரம் -1
காப்பியம்	–	மபாது	அறிமுகம்	–	காப்பியம்	மொல்	விளக்கம்	–	தமிழ்	ைரபில்	
காப்பியம்	 –	 வ்டமைாழி	 ைரபில்	 காப்பியம்	 –	 காப்பியக்	 மகாள்ழககள்	 –	
தணடியலஙகாரம்	தரும்	காப்பிய	இலக்கணம்	–	மைல்ொட்்டார	தரும்	விளக்கம்-	
காப்பிய	வழககள்	–	வ்டமைாழி,	தமிழ்	காப்பிய	வழககள்	–	தமிழ்	வழகப்	
புராணம்.	

பிரிவு - 2 சிலப்பதிகபாரம் – 2
காப்பிய	 அழைப்பு	 –	 பு்	 அழைப்பு	 –	 முதல்	 வழக	 –	 பு்	 அழைப்பு	 –	
இரண்டாம்	வழக	–	கழதப்	பின்னல்	–	விளக்கம்	–	பாவீகத்தின்	விளக்கம்	
–	மைாதல்	–	காப்பிய	உத்திகள்	–	ைரபான	உத்திகள்	–	கழதகூறு	உத்திகள்	
–	ைன	உணரவு	ொரநத	உத்திகள்	–	சிலப்பதிகாரம்	அறிமுகம்	–	ஆசிரியர	–	
காலம்	–	உழரயாசிரியர.	

பிரிவு - 3 புகபார கபாண்டம் – 1 (முதல் 5 கபா்தகள்)
புகாரகாண்டம்	கழதயழைப்பு	–	முதல்	ஐநது	காழதகள்	–	கழதயழைப்பு	–	
கழத	கூறும்	முழ்	–	உத்திகள்	–	ைாநதர	பணபுெலன்	–	கணணகி	அறிமுகம்	
–	மகாவலன்	அறிமுகம்.	

பிரிவு - 4 புகபார கபாண்டம் – 2 (பின் 5 கபா்தகள்)
கழதயழைப்பு	–	கழதப்	பின்னல்	–	உத்திகள்	–	தழலழை	ைாநதர	பணபுெலன்	
–	துழணைாநதர	பணபு	ெலன்	-	மபாதுவான	வாழ்வியல்	மெய்திகள்	–	ெையம்	
–	கழல.

சதாகுதி – 2  சிைப்பதிகைாரம் - II

பிரிவு - 5  மது்ரக்கபாண்டம் – 1 (முதல் 6 கபா்தகள்)
ைதுழரக்காண்டம்	 –	 கழதயழைப்பு	 –	 காப்பிய	 உத்திகள்	 –	 ைாநதர	 பணபு	
ெலன்	–	தழலழை	ைாநதர	பணபு	ெலன்	–	துழணைாநதர	பணபு	ெலன்	–	
பி்மெய்திகள்	–	ெையம்	–	ெகர	வளம்.

பிரிவு - 6  மது்ரக்கபாண்டம் – 2 (பின் 7 கபா்தகள்)
ைதுழரக்காண்டம்	–	கழதயழைப்பு	–	காப்பிய	உத்திகள்	–	ைாநதர	பணபுெலன்	
–	கணணகியின்	பணபுெலன்	–	பி்ைாநதர	–	ெையம்	–	ெம்பிக்ழககள்.

பிரிவு - 7  வஞ்சிக்கபாண்டம் – 1 (முதல் 4 கபா்தகள்)
வஞசிக்காண்டம்	–	கழதயழைப்பு	–	காப்பிய	உத்திகள்	–	பி்	மெய்திகள்	–	
ெையம்	–	ெம்பிக்ழககள்.		

பிரிவு - 8  வஞ்சிக்கபாண்டம் – 2 (பின் 3 கபா்தகள்)
வஞசிக்காண்டம்	–	கழதயழைப்பு	–	காப்பிய	உத்திகள்	–	பி்மெய்திகள்	–	
கூத்து	–	புதிய	இலக்கிய	வழககள்	–	அ்ச்	மெய்திகள்.
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சதாகுதி – 3 மணிநமகை்ை, (6 முதல 10 வ்ர உள்ை கைா்தகைள்)  
  சீவகைசிநதாமணி (பது்மயார இைம்பகைம்)

பிரிவு - 9  மணினமக்ல – 1 (6, 7, 8 ஆகிய கபா்தகள்)
ைணிமைகழல	அறிமுகம்	–	கழதயழைப்பு	–	காப்பிய	உத்திகள்	–	ைாநதர	பணபு	
ெலன்	–	ைணிமைகழல	–	பி்மெய்திகள்	–	ெையம்	–	முற்பி்ப்பு	ெம்பிக்ழக.

பிரிவு - 10  மணினமக்ல – 2 (9, 10 ஆகிய கபா்தகள்)
ைணிமைகழல	கழதயழைப்பு	–	காப்பிய	உத்திகள்	–	ைாநதர	பணபு	ெலன்	–	
ைணிமைகழலயின்	பணபு	ெலன்	–	முற்பி்ப்பு	ெம்பிக்ழக	–	ெைய	ெம்பிக்ழக	
–	ைநதிர	ஆற்்ல்.	

பிரிவு - 11  சீவகசி்நதபாமணி – 1 (பது்மயபார இலம்பகம் – முதல் 100 பபா்டல்கள்)
சீவகசிநதாைணி	அறிமுகம்	–	கழதயழைப்பு	–	ைாநதர	பணபுெலன்	–	சீவகன்	
–	சுதஞெணன்	–	ெையம்	–	அ்க்	கருத்துகள்.	

பிரிவு - 12  சீவகசி்நதபாமணி – 2 (பது்மயபார இலம்பகம் – பின் 146 பபா்டல்கள்)
கழதயழைப்பு	 –	 கழத	 கூறும்	 முழ்	 –	 ைாநதர	 பணபு	 ெலன்	 –	 சீவகன்	
பணபு	ெலன்	–	பதுழை	பணபு	ெலன்	–	வாழ்வியல்	மெய்திகள்	–	ைரபு	வழி	
அறிவியல்	மெய்திகள்	–	ெஙக	இலக்கிய	ைரபு.

சதாகுதி – 4 கைம்பராமாயைம், சபரியபுராைம், விலலிபாரதம் -1

பிரிவு - 13  கம்பரபாமபாயணம் – 1 (யுத்தகபாண்டம் – கும்பகரணன் வ்தப்ப்டலம் –  
  முதல் 168 பபா்டல்கள்)

கம்பராைாயணம்	அறிமுகம்	 –	 கம்பர	 –	 காப்பிய	 மொக்கம்	 –	 கழதயழைப்பு	
–	காப்பிய	உத்திகள்	–	ைாநதர	பணபு	ெலன்	–	கும்பகரணன்	–	இராவணன்	
–	 வீ்டணன்	 –	 வாழ்வியல்	 மெய்திகள்	 –	 அ்க்	 கருத்துகள்	 –	 அரசியல்	 –	
மெய்ென்றி	மபாற்்ல்.

பிரிவு - 14  கம்பரபாமபாயணம் – 2 (யுத்தகபாண்டம் – கும்பகரணன் வ்தப்ப்டலம் –  
  பின் 192 பபா்டல்கள்)

கம்பராைாயணம்	கழதயழைப்பு	–	காப்பிய	உத்திகள்	–	ைாநதர	பணபு	ெலன்	–	
கும்பகரணன்	பணபு	ெலன்	–	வாழ்வியல்	மெய்திகள்	–	ைான	உணரவு.	

பிரிவு - 15  மபரியபுரபாணம் (அப்பூதி அடிகள் நபாயனபார புரபாணம்) 
மபரியபுராணம்	அறிமுகம்	 –	நூல்வழக	 –	 மபயர	விளக்கம்	 –	ஆசிரியர	 –	
கழதயழைப்பு	–	ைாநதர	பணபு	ெலன்	–	அப்பூதியடிகள்	–	அப்பர	–	வாழ்வியல்	
அ்ஙகள்	–	விருநது.	

பிரிவு - 16  வில்லிபபாரதம் – 1 (கன்னப்பருவம் – முதற்பகுதி பதினபாறபாம் னபபாரச்�ருக்கம்)
வில்லிபாரதம்	 அறிமுகம்	 –	 கழத	 நிகழ்வு	 –	 கழதயழைப்பு	 –	 கரணன்	
பழ்டத்தழலவனாதல்	 –	 மபார	 –	 தனி	 வீரரமபார	 –	 பாண்டவர	 பழ்டயின்	
ைகிழ்ச்சி	–	கழதகூறும்	முழ்	–	களக்காட்சி	–	மபார	வருணழன	–	தனிவீரர	
மபார	–	மபாதுவான	மபார	–	காட்சி	வருணழன.	

சதாகுதி – 5  விலலிபாரதம் -2, நதம்பாவணி, சீறாப்புராைம்

பிரிவு - 17  வில்லிபபாரதம் – 2 (கன்னப்பருவம் – பதினனழபாம் னபபாரச்�ருக்கம்)
கழதயழைப்பு	 –	 கழத	 நிகழ்ச்சியழைப்பு	 –	 கழதகூறு	 முழ்	 –	 காப்பிய	
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உத்திகள்	–	தனிமைாழி	–	மபாரக்களப்	புலம்பல்	–	கழதைாநதர	பணபு	ெலன்	
-	கரணன்

பிரிவு - 18  னதம்பபாவணி (முதற்கபாண்டம் – பபாலமபாட்சிப் ப்டலம்)
மதம்பாவணி	அறிமுகம்	–	கழதயழைப்பு	–	காப்பிய	உத்திகள்	–	உழரயா்டல்	
–	கழத	ைாநதர	பணபுெலன்	–	வாழ்வியல்	மெய்திகள்.

பிரிவு - 19  சீறபாப்புரபாணம் -1 (நுபுவவத்துக் கபாண்டம் – ஈமபான் மகபாண்ட ப்டலம் –  
  முதல் 53 பபா்டல்கள்)

சீ்ாப்புராணம்	மபாது	அறிமுகம்	–	கழதயழைப்பு	–	கழத	கூறும்	முழ்	–	
காப்பிய	உத்திகள்	–	உழரயா்டல்	–	இயற்ழக	இகநத	நிகழ்வு	–	வருணழன	
–	ைாநதர	பணபு	.

பிரிவு - 20  சீறபாப்புரபாணம் -2 (நுபுவவத்துக் கபாண்டம் – ஈமபான் மகபாண்ட ப்டலம் –  
  முதல் 42 பபா்டல்கள்)

கழதயழைப்பு	–	கழத	கூறும்	முழ்	–	காப்பிய	உத்திகள்	–	உழரயா்டல்	–	
இயற்ழக	இகநத	நிகழ்வு	–	வருணழன	–	ைாநதர	பணபு.

பார்வ நூலகைள் 

1. காப்பியக்	மகாள்ழக	-	மதாகுதி	1,	2,	துழர.	சீனிச்ொமி,	தமிழ்ப்	பல்கழலக்கைகம்,	
தஞொவூர.

2. காவிய	காலம்	-	எஸ்.	ழவயாபுரிப்பிள்ழள.

3. தமிழ்க்	காப்பியஙகள்	-	கி.வா.	ெகநொதன்,	அமுத	நிழலயம்	லிமிம்டட்,	
ராயப்மபட்ழ்ட	மெடுஞொழல,	மென்ழன.

4. புராண	இலக்கிய	வரலாறு	-	அரு.	ைருததுழர,	ஐநதிழணப்	பதிப்பகம்,	294,	பாரதி	
ொழல,	திருவல்லிக்மகணி,	மென்ழன.

5. உலகத்	தமிழிலக்கிய	வரலாறு,	கி.பி.500	வழர	-	தமிைணணல்	(பதி.ஆ),	உலகத்	
தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	தரைணி,	மென்ழன.

6. உலகத்	தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு,	கி.பி.501	முதல்	900	வழர	-	மொ.ெ.கநதொமி	
(ப.ஆ),	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	தரைணி,	மென்ழன.

7. காப்பியப்	புழனதி்ன்	-	ெ.மவ.	சுப்பிரைணியன்,	தமிழ்ப்	பதிப்பகம்,	மென்ழன-600	
020,	1979.

8. 	காப்பியம்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்	-	இரா.	காசிராென்,	ைதுழர.

9. காப்பிய	மொக்கில்	கம்பராைாயணம்-	அ.	பாணடுரஙகன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	
(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

10. 	காப்பியமும்	கற்பழனயும்	-	எம்.ஏ.பைனியப்பன்	-	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,	மென்ழன.

11. சிலப்பதிகாரம்	-	மபருைழைப்	புலவர,	பாரிநிழலயம்,	90	பிராட்மவ,	மென்ழன.

12. ைணிமைகழல	-	புலியூரக்மகசிகன்,	பாரிநிழலயம்,	90	பிராட்மவ,	மென்ழன.

13. சீ்ாப்புராணம்	-	ைகாைதி.	ெதாவதானி,	மக.பி.	மெய்குத்தம்பி	பாவலர	(உ.ஆ),	பாரி	
நிழலயம்,	90	பிராட்மவ,	மென்ழன.

14. மதம்பாவணி	-	வீரைாமுனிவர,	மூன்று	மதாகுதிகள்,	புலவர.	மெ.	சுநதரராென்,	பாரி	
நிழலயம்,	90	பிராட்மவ,	மென்ழன.
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1.	 தமிழின்	இலக்கண	ைரபுகழள	விளக்கி,	 மதால்காப்பியம்	 –	 மபாருளதிகாரம்	குறித்து	
முழுழையாக	விளக்குதல்.

1.	 அகப்மபாருள்,	பு்ப்மபாருள்	இலக்கண	வழரயழ்கழள	விளக்குதல்.

1.	 ‘பா’	அழைப்பின்	கூறுகழளயும்,	மைய்ப்பாடுகளின்	வழகழைகழளயும்	எடுத்துக்	கூறுதல்.

1.	 களவியல்	புணரச்சி,	கற்பியல்	ைணம்	குறித்த	மெய்திகழள	விளக்குதல்.

1.	 ைரபியலில்	காணப்படும்	இளழைப்	மபயரகள்,	உயிரகளின்	ஆண,	மபண	மபயரகள்	
குறித்து	அறிமுகம்.

பாடத்தினால வி்ையும் பயன்கைள்

1.	 தமிழின்	இலக்கண	ைரபுகழள	விளக்கி,	 மதால்காப்பியம்	 –	 மபாருளதிகாரம்	குறித்து	
முழுழையாக	விவரிப்பீரகள்.

2.	 அகப்மபாருள்,	பு்ப்மபாருள்	இலக்கண	வழரயழ்கழள	விளக்குவீரகள்.

3.	 ‘பா’	 அழைப்பின்	 கூறுகழளயும்,	 மைய்ப்பாடுகளின்	 வழகழைகழளயும்	 எடுத்துக்	
கூறுவீரகள்.

4.	 களவியல்	புணரச்சி,	கற்பியல்	ைணம்	குறித்த	மெய்திகழள	மதரிவிப்பீரகள்.

5.	 ைரபியலில்	காணப்படும்	இளழைப்	மபயரகள்,	உயிரகளின்	ஆண,	மபண	மபயரகள்	
குறித்து	அறிமுகம்	மெய்வீரகள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

முதுகை்ைத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பபா்டப் மபயர (Course Title) : மதபால்கபாப்பியம் – மபபாருளதிகபாரம்

பபா்டக் குறியீடு (Course Code) : MATN-23
பபா்ட கற்றல் அளமவண (Course Credit) : 8
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விரிவான பாடத்திடடம் (Detailed Syllabus)
சதாலகைாப்பியம் – சபாருைதிகைாரம் : அறிமுகைம்

சதாகுதி – 1 அகைத்தி்ையியலும் புறத்தி்ையியலும்

பிரிவு - 1  அகத்தி்ணயியல் – I (அகத்தி்ணகளும் முதல், கருப்மபபாருள்களும்
மதால்காப்பியம்	–	மபாருளதிகாரம்	அறிமுகம்	–	அகத்திழணயின்	வழககள்	
–	 எழுதிழணகள்	 –	நிலம்	மபறும்	திழணகள்	 –	அகப்மபாருள்	இலக்கியக்	
கூறுகள்	 –	 முதல்,	 கரு,	 உரிப்மபாருள்கள்	 –	 நிலஙகள்	 –	 பாழலநிலம்	 –	
ழகக்கிழள	–	மபருநதிழணக்கு	நிலம்	இன்ழை	–	முதற்மபாருள்	–	காலம்	–	
முல்ழல,	குறிஞசி,	ைருதம்,	மெய்தல்,	பாழலத்	திழணக்குரிய	மபரும்மபாழுது,	
சிறுமபாழுது	–	கருப்மபாருள்கள்	–	கருப்மபாருள்	வழககள்	–	ஐநதிழணக்குரிய	
கருப்மபாருள்கள்.		

பிரிவு - 2 அகத்தி்ணயியல் – II (உரிப்மபபாருள், எழுதி்ண மக்கள்,  
  தி்ண மயக்கம், பிரிவின் வ்ககள்)

உரிப்மபாருள்	-	ஐவழக	உரிப்மபாருள்கள்	–	ழகக்கிழளக்குரிய	உரிப்மபாருள்	
–	 எழுதிழண	 ைக்கள்	 –	 திழணநிழலப்	 மபயர	 –	 முல்ழலத்திழண	 நிலப்	
மபயர	–	ஏழனத்திழண	நிலப்	மபயர	–	ழகக்கிழள	–	மபருநதிழணகள்	–	
திழணையக்கம்	–	காலம்	ையஙகி	வருதல்	–	உரிப்மபாருள்	அல்லன	ையஙகுதல்	
–	பூவும்	புள்ளும்	ையஙகுதல்	–	பிரிவின்	வழககள்	–	இருவழகப்	பிரிவுகள்	
–	பிரிவிற்கான	நிமித்தஙகள்	–	பழகவயிற்	பிரிவு	–	மதவரப்	பிரிவு	–	காவற்	
பிரிவு	–	மபாருள்	வயிற்	பிரிவு	–	பரத்ழதயற்	பிரிவு.	

பிரிவு - 3 அகத்தி்ணயியல் – III (பிரிவின்கண கூற்று வ்ககள், பபா்ல,  
  அகப்மபபாருள் இலக்கிய மரபுகள்)

பிரிவின்கண	கூற்று	வழககள்	–	ெற்்ாய்	கூற்று	–	மதாழி	கூற்று	–	கணம்டார	
கூற்று	 –	 தழலைகன்	 கூற்று	 –	 எஞசிமயார	 கூற்று	 –	 தழலவி	 கூற்று	 –	
ஆயத்தார,	பாணர,	பாரப்பார	கூற்று	-	பாழல,	அகப்மபாருள்	இலக்கிய	ைரபுகள்	
–	ழகக்கிழளயும்	மபருநதிழணயும்	–	அக	இலக்கியஙகளின்	இயல்புகள்.

பிரிவு - 4 புறத்தி்ணயியல் – I (மவட்சி, வஞ்சி, உழி்ஞ, தும்்ப)
மவட்சித்	 திழணயும்	 துழ்களும்	 –	 மவட்சி	 –	 இ்டமும்	 துழ்களின்	
எணணிக்ழகயும்	 –	 மவட்சித்	 திழண	 –	 மபாது	 இலக்கணம்	 –	 மவட்சித்	
திழணயின்	துழ்கள்	–	கரநழதத்	திழணயின்	துழ்கள்	–	வஞசித்	திழணயும்	
துழ்களும்	–	வஞசித்	திழண	இலக்கணம்	–	வஞசித்	திழணயின்	துழ்கள்	
–	உழிழஞத்	திழணயும்	துழ்களும்	–	உழிழஞத்	திழணயின்	இலக்கணம்	
–	உழிழஞத்	திழணயின்	துழ்கள்	–	தும்ழபத்	திழணயும்	துழ்களும்	–	
தும்ழபத்	 திழண	 –	 விளக்கம்	 –	 தும்ழபத்	 திழணயின்	 சி்ப்பியல்புகள்	 –	
துழ்கள்.	

சதாகுதி – 2  புறத்தி்ையியல - II, கைைவியல கைற்பியல I, II

பிரிவு - 5  புறத்தி்ணயியல் – II, வபா்க, கபாஞ்சி, பபா்டபாண தி்ணகள்
வாழகத்	திழணயும்	துழ்களும்	–	வாழகத்	திழண	இலக்கணம்	–	வாழகத்	
திழண	 பாகுபாடுகள்	 –	 துழ்கள்	 -	 காஞசித்	 திழணயும்	 துழ்களும்	 –	
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காஞசித்	திழண	இலக்கணம்	–	துழ்கள்	–	பா்டாண	திழணயும்	துழ்களும்	
–	வழககள்	–	பா்டாண	திழணக்குரியன	–	பா்டாண	திழணக்குரிய	பாக்கள்	
–	க்டவுள்	ைாட்டு	வருகின்்	பா்டாண	–	சிறுவர	ைாட்டு	வருகின்்	பா்டாண	–	
ஊமராடு	மதாற்்ம்	–	இயற்மபயரில்	அழைதல்	–	துழ்கள்.	

பிரிவு - 6  களவியல் – I (களவுக் கூட்்டம் - த்லவன் இயல்பும் கூற்றும்)
காைப்புணரச்சி	 –	 மைய்யுறு	 புணரச்சி	 நிகழும்	 காலம்	 –	 இயற்ழகப்	
புணரச்சிக்குரியமதாரு	 தி்ன்	 –	 களவில்	 தழலவன்	 கூற்றும்	 இயல்பும்	 –	
மதாழியற்	கூட்்டத்தில்	தழலவன்	கூற்று	-	பாஙகன்	நிமித்தம்.	

பிரிவு - 7  களவியல் – II (களமவபாழுக்கத்தில் த்லவி, னதபாழி, ம�விலி கூற்றுக்களும்  
  பிற ம�ய்திகளும்)

களமவாழுக்கத்தில்	தழலவியின்	இயல்புகளும்	கூற்றும்	–	தழலவழனக்	காணும்	
தழலவியின்	இயல்புகள்	–	கணகள்	குறிப்புணரத்தல்	–	அல்ல	கூற்றுமைாழி	
–	 தழலவிக்குக்	 கூற்று	 நிகழும்	 சூைல்கள்	 –	 தழலவிக்குத்	 தாமன	 கூற்று	
நிகழுமி்டம்	 –	 களவில்	மதாழி	இயல்புகளும்	கூற்றும்	 –	 களமவாழுக்கத்தில்	
மதாழிக்குக்	கூற்று	நிகழும்	இ்டஙகள்	–	மபருழையிற்	மபயரத்தல்	–	களவில்	
மெவிலிக்குக்	கூற்று	நிகழுமி்டஙகள்	–	ெற்்ாய்	கூற்றும்	பி்மெய்திகளும்.	

பிரிவு - 8  கற்பியல் - II (கற்பில் த்லவன், த்லவி, னதபாழி கூற்று)
திருைணம்	குறித்த	மெய்திகள்	–	கற்பின்	இலக்கணம்	–	திருைணம்	கீமைாரக்கு	
ஆகிய	காலம்	–	கரணம்	மதான்றுதல்	–	கற்பின்	தழலைகன்	கூற்று	நிகழுமி்டஙகள்	
–	 தழலவன்	 மதாழியி்டம்	 கூற்று	 நிகழ்த்துமி்டஙகள்	 –	 தழலவன்	 கூற்று	
நிகழ்த்தும்	பி்	சூைல்கள்	–	கற்புக்	காலத்தில்	தழலவி	கூற்று.

சதாகுதி - 3  கைற்பியல – II, சபாருளியல (கைற்பில த்ைவன், த்ைவி, நதாழி கூற்று)

பிரிவு – 9 கற்பியல் – 2 : னதபாழி, கபாமக்கிழத்தியர, வபாயில் கூற்றுக்களும் பிற ம�ய்திகளும்
கற்மபாழுக்கத்தில்	மதாழி	கூற்று	-	கற்பில்	மதாழியின்	கூற்று	நிகழும்	சூைல்கள்	
-	பி்	-	காைக்கிைத்தியரகூற்று	-	கற்பு	-	அன்பு	-	ெல்மலாழுக்கம்	

பிரிவு -10  மபபாருளியல் - 1: ம�பாற்மபபாருள் அ்மதி முதலியன
மெய்யுளில்	மொற்களின்	மபாருள்	மவறுப்டாழை	-	ஒருபால்	கூற்று	முதலியன	
–	தழலவி	மதாழி	மெவிலி	ெற்்ாய்க்குரிய	ெற்பணபுகள்	–	அ்த்மதாடு	நிற்்ல்	
-	மெவிலிக்குரிய	ைரபு	முதலியன	-	களவில்	கூறும்	கூற்றுக்கள்	சிலவற்றிற்குப்	
பயன்	-	பி்	மெய்திகள்	-	அகத்திழணக்கண	ஓர	ைரபு.	

பிரிவு - 11  மபபாருளியல் 2 : இ்றச்சி, உள்ளு்ற , அகப்மபபாருள் மரபுகள்
கிைவன்	கிைத்தி	என்்	ஒருழைச்	மொற்கள்	-	இன்பம்	மபாதுவான	உணரவு	-	
மபாக்கு்டன்படுதலும்	வழரதல்	மவண்டலும்	–	இரக்கம்	மதான்்ல்	-	தழலைகள்	
உயரவும்	தழலைகன்	தாழ்வும்	-	களவிலும்	கற்பிலும்	புகழ்தல்	-	இழ்ச்சி	-	
தழலவி	 -	 மதாழி	 -வாயில்களின்	 இயல்புகள்	 -	 உள்ளுழ்யின்	 வழககள்	
முதலியன.

பிரிவு - 12  மமய்ப்பபாட்டியல் 1: எணவ்க மமய்ப்பபாடுகளும் 32 வ்க மமய்ப்பபாடுகளும்
மைய்ப்பாடுகளின்	எணணிக்ழக	-	எணவழக	மைய்ப்பாடுகள்	-	மைய்ப்பாடுகள்	
மதான்றும்	விதம்	-	மவறுபட்்ட	சில	மைய்ப்பாடுகள்.
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சதாகுதி - 4  சமயப்பாடடியல - 2, உவமவியல - 1, 2, செயயுளியல – 1

பிரிவு – 13 மமய்ப்பபாட்டியல் - 2 களவிலும் கற்பிலும் நிகழும் மமய்ப்பபாடுகள்
முதற்கூறு	-	இரண்டாம்	கூறு	-	ொன்காம்	கூறு	-	ஐநதாம்	கூறு	-	கற்புக்குரிய	
மைய்ப்பாடுகள்	 -	 மபருநதிழணக்குரிய	மைய்ப்பாடுகள்	 -	 மதாகுத்தறிமவாம்	
-அருஞமொற்மபாருள்	.

பிரிவு – 14 உவமவியல் - 1: உவ்ம: மபபாதுவபான ம�ய்திகளும் சிறப்பபான ம�ய்திகளும்
உவழையியல்:	 மபயரக்காரணம்	 -	 உவழையியல்	 தனி	 இயலாக	
ஆக்கப்பட்்டழைக்கான	 காரணம்	 –	 உவழைழயப்	 புரிநது	 மகாள்ளும்	 விதம்	
-	 உவழையின்	 வழககள்	 -	 உவழைகள்	 விரவி	 வருதல்	 -	 உவழையின்	
நிழலக்களன்கள்	-	மைலும்	ஒரு	நிழலக்களன்.	முதற்மபாருளும்	சிழனப்மபாருளும்	
உவமிக்கப்படும்	விதம்	-	சுட்டிக்கூ்ா	உவைம்	-	உவழையும்	மபாருளும்	உலக	
ெழ்டயு்டன்	ஒத்து	அழைதல்	-	மபாருழளமய	உவழையாக்குதல்.

பிரிவு -15 உவமவியல் – 2 : உவம உருபுகள், உள்ளு்ற, உவ்ம  
  கூறுதற்குரினயபார முதலியன.

விழன	உவைத்திற்கு	உருபுகள்	-	பயன்	உவைத்திற்குரிய	உருபுகள்	–	மைய்	
உவைத்திற்கு	 உருபுகள்	 –	 உரு	 உவைத்திற்குரிய	 உருபுகள்	 -	 உவழைகள்	
ைாறி	 வருதல்	 -	 மைய்ப்பாடு	 வழித்மதான்றும்	 உவழைகள்	 –	 உவழையின்	
துழணக்மகாணடு	அறியப்படுவன	-	உலக	வைக்கிழன	அறிநது	உவழைகழள	
உணருதல்	 -	 உவழையில்	 இரட்ழ்டக்கிளவி	 -	 உள்ளுழ்	 உவழையின்	
இலக்கணம்	 -	 ஐவழக	 உவழைப்	 மபாலி	 -	 உவழை	 கூறுதற்குரிமயார	 -	
மவறுப்டவநத	உவைத்மதாற்்ம்	-	உவழைழய	நீக்கிக்	கூறுதல்	-	உவழையது	
தன்ழையும்	உவழையாதல்	-	தடுைாறு	உவைம்.

பிரிவு – 16 ம�ய்யுளியல் – 1 : ம�ய்யுள் உறுப்புகள்
மெரபும்	நிழரபும்	-	இயலழெயும்	உரியழெயும்	-	முற்றியலுகரமும்	குற்றியலுகரமும்	
அழெயாதல்	-	உயிரளமபழ்டயும்	ஒற்்ளமபழ்டயும்	-	பாக்களுக்கு	உரிய	சீரகள்	
-	ஆசிரியப்பாவில்	வராத	சீரகள்	-	ஓரழெச்சீர	-	ஆசிரியப்பாவில்	மவணசீரும்	
வஞசிச்சீரும்	–	அடி	வழககள்	-	சீருக்கு	எழுத்து	எணணிக்ழக	-	பாக்களும்	
அடிகளும்	-	கூன்	-	அடிகளின்	எணணிக்ழக	-	ஆசிரியப்பாவுக்குரிய	அடிகள்	
-	ஆசிரியப்பாவுக்குரிய	தழளகள்	-	மவணபாவுக்குரிய	அடிகளும்	தழளகளும்	
-	கலிப்பாவிற்கு	அடி,	தழள	-	முடுகியல்	அடி	-	யாப்பும்	ைரபும்	தூக்கும்	
–	 தமிழ்	 இலக்கிய	 வழககள்	 -	 ைரபு	 -	 தூக்கு	 -	 மைாழனயும்	 எதுழகயும்	
-	 முரணும்	 இழயபும்	 அளமபழ்டயும்	 -	 மபாழிப்பும்	 ஒரூஉத்மதாழ்டயும்	 -	
மெநமதாழ்டயும்	விரியும்	மொக்கு.

பிரிவு – 17 ம�ய்யுளியல் 11 :  பபா வ்கயும் அளவியலும்
வாயுழ்	 வாழ்த்து	 -	 அழவய்டக்கியல்	 வாழ்த்து	 -	 மெவியுழ்	 வாழ்த்து	 -	
மவணபா	வழககள்	–	கலிப்பா	வழககள்	–	ஒத்தாழிழெக்	கலி	–	கலிமவணபாட்டு	
-	மகாச்ெகக்	கலி	-	உ்ழ்கலி	-	ஆசிரியப்பாவின்	அடி	அளவு	-	மவணபாவின்	
அடி	அளவு	-	வாழ்த்தின்	வடிவமும்		அடியும்	-	பரிபா்டலின்	அடியளவு	–	அடி	
வழரயழ்	இல்லாதழவ.

பிரிவு – 18 ம�ய்யுளியல் – 1:  ம�ய்யுள் உறுப்புகளும் வனப்புகளும்
ழகமகாள்	-	கூற்றும்	மகட்மபாரும்	-	மகட்மபார	-	களனும்	காலமும்	பயனும்	
-	 எச்ெம்	 முன்னம்	 -	 துழ்	 ைாட்டு	 –	 பா	 வணணமும்	 தா	 வணணமும்	
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-	வல்லிழெ	மைல்லிழெ	இழயபு	வணணஙகள்	-	அளமபழ்ட,	மெடுஞசீர,	
குறுஞசீர	 -	 வணணஙகள்	 -	 சித்திர,	 ெலிபு	 வணணஙகள்	 -	 அகப்பாட்டு	
பு்ப்பாட்டு	வணணஙகள்	-	ஒழுகு,	ஒரூஉ,	எணணு	வணணஙகள்	-	அழகப்பு,	
தூஙகல்	ஏநதல்	வணணஙகள்	-	உருட்டு	வணணமும்	முடுகு	வணணமும்	-	
வனப்பு	-	அம்ழை	வனப்பு	-	அைகு	வனப்பு	-	மதான்ழை	வனப்பு	-	மதால்	
வனப்பு	 -	விருநது	வனப்பு	 -	இழயபு	வனப்பு	 -	புலன்	வனப்பு	 -இழைபு	
வனப்பு.

பிரிவு - 19  மரபியல் - 1: மரபியல் ஓர அறிமுகம் : இள்மப் மபயரகள்,  
  உயிரகளின் ஆணபபாற் மபயரகள்

உயிரினஙகளின்	இளழைப்	பணபு	பற்றிய	ைரப்மபயரகள்	-	ஆணபால்	ைரபுப்	
மபயரகள்	 -	 மபணபால்	 ைரபுப்	 மபயரகள்	 -	 ப்ழவயினத்தின்	 இளழைப்	
மபயரகள்	-	குட்டி	என்னும்	இளழைப்	மபயர	மபறும்	உயிரினஙகள்	-	குருழள	
என்னும்	இளழைப்	மபயர	மபறும்	உயிரினஙகள்	-	ைறி	என்னும்	இளழைப்	
மபயர	 மபறும்	 உயிரினஙகள்	 -	 குைவி	 என்னும்	 இளழைப்	 மபயர	 மபறும்	
உயிரினஙகள்	-	குைவியும்	ைகவும்	ஆயிரண்டல்லழவ	-	ஓரறிவு	உயிரகளுக்கு	
உரிய	 இளழைப்	 மபயரகள்	 -	 மெல்லும்	 புல்லும்	 -	 இழவயல்லதில்ழல	 -	
ஓரறிவுயிரகள்	-	ஈரறிவு	உயிரகள்	-	மூவறிவு	உயிரகள்	-	ொலறிவு	உயிரகள்	
-	ஐநதறிவு	உயிரகள்	-	ஆ்றிவு	உயிரகள்	-	களிறு	என்்	ஆணபாற்மபயர	
-	 ஒருத்தல்	 எனும்	 ஆணபாற்	 மபயர	 -	 ஏறு	 என்னும்	 ஆணபாற்	 மபயர	
உயிரினஙகள்	-	மபாத்து	என்னும்	ஆணபாற்	மபயர	-	குரழல,	கழல	என்னும்	
ஆணபாற்	 மபயர	 -	 மைாத்ழத,	 தகா,	 உதள்,	 அப்பர	 என்னும்	 	 ஆணபாற்	
மபயரகள்	-	மெவல்	என்னும்	ஆணபாற்	மபயர	-	ஏற்ழ்	என்னும்	ஆணபாற்,	
மபணபாற்	மபயர	உயிரினம்.

பிரிவு – 20  மரபியல் – 2 : மபணபபாற் மபயரகள். நபால் வருணத்தபாரக்குரிய மரபுகள்,  
  ஓரறிவு நூல் மரபுகள் உயிரகளுக்குரிய ம�பால் மரபுகள், 

மபணபாற்மபயரகள்	முதலியன	 -	 ொல்	வருணத்தாரக்கும்	உரிய	ைரபுகள்	 -	
ஓரறிவு	உயிரகளுக்கு	உரிய	மொல்	ைரபுகள்	–	நூல்	ைரபுகள்.

பார்வ நூலகைள் 

1.	 ெஙக	இலக்கியத்தில்	பு்ப்மபாருள்	-	கு.மவ.	பாலசுப்பிரைணியன்,	மைய்யப்பன்	
பதிப்பகம்,	சிதம்பரம்.

2.	 மதால்காப்பியப்	பாவியல்	மகாட்பாடுகள்	-	ெ.	கடிகாெலம்,	கா.	சிவத்தம்பி,	 
உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	மென்ழன.	

3.	 மதால்காப்பியக்	மகாள்ழககளும்	கலித்மதாழகயும்	-	ெ.	பகவதி	மகாவிநதன்,	
பகவதி	பதிப்பகம்,	1	பி.,	246	(82),	அரஙகராெபுரம்	ொழல,	மகா்டம்பாக்கம்,	
மென்ழன.	

4.	 மதால்காப்பியமும்	இனவழரவியல்	கவிழதயியலும்	-	ஞா.	ஸ்டீபன்,	என்.சி.பி.எச்,	
மென்ழன.	

5.	 மதால்காப்பியரின்	இலக்கியக்	மகாள்ழககள்	(பாகம்	-2)	-	தமிைணணல்,	
மெல்லப்பா	பதிப்பகம்,	ையூரா	வளாகம்,	48	தானப்ப	முதலி	மதரு,	ைதுழர.		

6.	 பாட்டும்	மதாழகயும்	-	மதால்காப்பியமும்	தமிழ்ச்		ெமூக	உருவாக்கமும்	-	ராஜ	
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மகௌதைன்,	தமிழினி,	67	பீட்்டரஸ்	ொழல,	இராயப்மபட்ழ்ட,	மென்ழன.

7.	 மதால்காப்பியம்	காட்டும்	வாழ்க்ழக	-	ெ.	சுப்புமரட்டியார,	பைனியப்பா	பிரதரஸ்,	
மகானார	ைாளிழக,	25	பீட்்டரஸ்	மராடு,	மென்ழன.

8.	 மதால்காப்பியமும்	கவிழதயும்	-	காரத்திமகசு	சிவத்தம்பி,	என்.சி.பி.எச்,	மென்ழன.	

9.	 மதால்காப்பியத்தில்	ைணமுழ்கள்	:	ெமூக	ைானு்டவியல்	ஆய்வு	-	ொ.	மெல்வராசு,	
காவயா,	16	இரண்டாம்	குறுக்குத்	மதரு,	டிரஸ்ட்புரம்,	மகா்டம்பாக்கம்,	மென்ழன.	

10.	மதால்காப்பிய	இலக்கியக்	மகாட்பாடுகள்	மெ.	ஜீன்	லாரன்ஸ்,	கு.	பகவதி,	ஐ.ஐ.டி.
எஸ்.

11.	மதால்காப்பியமும்	ஃப்ராய்டியமும்	அைகியல்	இழணநிழலகள்	-	தி.கு.	
இரவிச்ெநதிரன்,	அழலகள்	மவளியீட்்டகம்,	4-9,	4	ஆவது	முதன்ழைச்	ொழல,	
யுழனம்டட்	இநதியா	காலனி,	மென்ழன	-24.

12.	மதால்காப்பிய	கவிழதயியல்	-	ெ.	அகத்தியலிஙகம்,	ைணிவாெகர	பதிப்பகம்,	சிஙகர	
மதரு,	மென்ழன.	

சதாலகைாப்பியம் சதாடரபான இ்ையதைஙகைள்

https://ilakkiyam.com/iyal/48-tamil/iyal/sangailakkiyam/3960-tholkaappiyam
மதால்காப்பிய	ஆய்வுகள்;	பதிப்பாசிரியரகள்;	அரஙக	மு,முருழகயன்,இரா,அ்மவநதன்,	
சு,தமிழ்மவலு	உலகத்தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்	மென்ழன	மின்னூல்	https://archive.org/
details/dli.jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZM8luQy.TVA_BOK_0006417
https://www.projectmadurai.org/pmworks.html
மதால்காப்பியம்	(உழரகளு்டன்)	–	15	நூல்கள்,	மெவவிலக்கிய	கருவூலஙகள்	-15	
நூல்கள்	மின்னூல்	http://www.kaniyam.com/call-for-donation-to-buy-1000-books-in-
unicode-format/
 https://www.youtube.com/channel/UCsyG6CEL18uiuVKquytbcWQ - 
https://www.youtube.com/watch?v=TVw55U8z62I
மதால்காப்பியம்	–	மெய்யுளியல்	ஓர	அறிமுகம்  
https://www.youtube.com/watch?v=Su-9eD-V9cQ
	மதால்காப்பியம்	/மெனாவழரயர	உழரத்தி்ம்/மபராசிரியர,	மத,முருகொமி	உழர 
https://www.youtube.com/watch?v=dpV-68RgupI
 மதால்காப்பியம்	அறிமுகம்	-	உழர	மபராசிரியர	மகா,விெயமவணுமகாபால்	 
https://www.youtube.com/watch?v=dpV-68RgupI
முழனவர	ெ.இரா.	மென்னியப்பனார	,	மதால்காப்பியம்	அறிமுகஉழர  
https://www.youtube.com/watch?v=IacWD6zV1ro
மதால்காப்பியம்	கற்மபாம்	எழுத்ததிகாரம்  
https://www.youtube.com/watch?v=ISBkcuPls14

மின்னூைகைம்:

1. https://www.tamildigitallibrary.in/

2. http://www.tamilvu.org/ta/

3. https://ndl.iitkgp.ac.in/
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. இலக்கியஙகழள	ஒப்பிட்டு	அறிவதன்	மொக்கம்	-	வழரயழ்கழள	விளக்குதல்.

2. ஒப்பிலக்கியக்	மகாட்பாடுகழள	விளக்கியுழரத்தல்.

3. தமிழ்	 இலக்கியஙகளின்	 உலகப்	 மபாதுழைகழள	 ஒப்பாய்வின்	 மூலம்	 கண்டறியச்	
மெய்தல்.

4. இலக்கிய	வழகப்	பாரழவகள்	குறித்து	விளக்குதல்.

5. ஒப்பாய்வு	வளரச்சியும்	வரலாறும்	குறித்து	விரிவாக	எடுத்துழரத்தல்.

பாடத்தினால வி்ையும் பயன்கைள்

1.	 இலக்கியஙகழள	ஒப்பிட்டு	அறிவதன்	மொக்கம்	-	வழரயழ்கழள	விளக்குவீரகள்.

2.	 ஒப்பிலக்கியக்	மகாட்பாடுகழள	விளக்கியுழரப்பீரகள்.

3.	 தமிழ்	 இலக்கியஙகளின்	 உலகப்	 மபாதுழைகழள	 ஒப்பாய்வின்	 மூலம்	 கண்டறியச்	
மெய்வீரகள்.

4.	 இலக்கிய	வழகப்	பாரழவகள்	குறித்து	அறிமுகம்	மெய்வீரகள்.

5.	 ஒப்பாய்வு	வளரச்சியும்	வரலாறும்	குறித்து	விரிவாக	எடுத்துழரப்பீரகள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

முதுகை்ைத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பபா்டப் மபயர (Course Title) : ஒப்பிலக்கியம்

பபா்டக் குறியீடு (Course Code) : MATN-24
பபா்ட கற்றல் அளமவண (Course Credit) : 6
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விரிவான பாடத்திடடம்  (Detailed Syllabus)
ஒப்பிைககியம் : அறிமுகைம்

சதாகுதி – 1 இைககிய ஒப்பாயவு - ஓர அறிமுகைம்

பிரிவு - 1 ஒப்பிலக்கியமும் ஒப்பியல் திறனபாய்வும்
ஒப்பீட்டு	முழ்	-	ஒப்பீட்டு	உத்தி	-	மவற்றுழை	அணி	-	மைனாட்்டார	கருத்து	
-	ெஙக	இலக்கியம்	-	இக்கால	இலக்கியம்	-	மதால்காப்பியம்	-	இலக்கண	
உழரகள்	-	ெைய	ஒப்பீடு	-	ெமூக	அறிவியல்	துழ்கள்.

பிரிவு – 2 இலக்கிய வ்கப் பபார்வகள்
தமிழ்த்மதசிய	இலக்கியம்	-	இநதியத்	மதசிய	இலக்கியம்	-	மதசிய	இலக்கியம்	
பற்றி	மைனாட்்டார	கருத்து	-	மபாருள்	விளக்கம்	-	கருத்து	வளரச்சி	-	பிமரஞசு	
அறிஞர	கருத்து	-	அமைரிக்க	அறிஞர	கருத்து	-	மதா்டர	விளக்கம்	-	மபாருள்	
வழரயழ்.

பிரிவு – 3 இலக்கியத்தில் மபபாதுக் கூறுகளும் சிறப்புக் கூறுகளும்
மபராசிரியர	ழவயாபுரிப்பிள்ழளயின்	விளக்கம்	-	மபராசிரியர	தமிைணணலின்	
விளக்கம்	-	ஜி.	ொன்	ொமுமவலின்	விளக்கம்	-	இலக்கியக்	கூறுகள்	-	இநதிய	
இலக்கியத்தில்	மபாதுத்	தன்ழைகள்	-	மஹர்டரின்	கருத்து	-	தமிைணணலின்	
கருத்து	-	ை.	திருைழலயின்	கருத்து	-	தனித்தி்ன்.	

பிரிவு - 4  ஒப்பிலக்கியத்தின் இன்றிய்மயபா்மயும் பயன்களும்
ஒப்பிலக்கியத்தின்	பயன்கள்	–	கதிர	ைகாமதவனின்	கருத்து	-	ை.	திருைழலயின்	
கருத்து	-	ைற்்	அறிஞரகளின்	கருத்து	-	ஒப்பிலக்கியத்தின்	எதிரகாலம்.

சதாகுதி – 2  ஒப்பாயவின் வரைாறு

பிரிவு – 5 ஒப்பபாய்வின் னதபாற்றம்
ரட்லவ	-	எச்.எம்.	ொடுவிக்	-	மில்ைன்பரி	-	சி.எம்.	மபௌரா	-	கிரிம்	ெமகாதரரகள்	
-	பி்	அறிஞரகள்	-	வ்ட	இநதியா	–	மதன்னிநதியா.

பிரிவு - 6  னம்லநபாடுகளில் ஒப்பிலக்கிய வளரச்சி
பிரான்சு	 -	 மெரைனி	 -	 இஙகிலாநது	 -	 ஹாரவாரடு	 பல்கழலக்கைகத்தின்	
பஙகளிப்பு	-	மகாலம்பியா	பல்கழலக்கைகத்தின்	மதாணடு	–	வ்ட	கமராலினா	
பல்கழலக்கைகத்தின்	பணி	-	அமைரிக்க	ஒப்பிலக்கியக்	கைகத்தின்	மவளியீடு	
-	முக்கியைான	ஒப்பிலக்கிய	நூல்கள்.

பிரிவு  - 7 இ்நதியபாவில் ஒப்பிலக்கிய வளரச்சி
இநதிய	இலக்கிய	முன்மனாடிகள்	-	இநதிய	இலக்கிய	அறிஞரகள்	-	அறிமுக	
நூல்கள்	-	ஒப்பியல்	இநதிய	இலக்கியம்	-	திராவி்ட	மைாழி	இலக்கியஙகள்	-	
இநதியக்	கவிழதகள்	-	இநதிய	ொவல்கள்	.

பிரிவு - 8  தமிழகத்தில் ஒப்பிலக்கிய வளரச்சி
ஜி.யு.	மபாப்	-	வ.மவ.சு.	ஐயர	-	எஸ்.	ழவயாபுரிப்பிள்ழள	-	மெவியர	தனிொயகம்	
அடிகள்	-	க.ழகலாெபதி	-	மத.மபா.	மீனாட்சிசுநதரனார	-	மு.	வரதராெனார	-	வ.	
சுப.	ைாணிக்கனார	-	சிதம்பர	ரகுொதன்	-	தமிைணணல்	-	எஸ்.	ராைகிருஷணன்	
-	 ழவ.	 ெச்சிதானநதன்	 -	 ஜி.	 ொன்ொமுமவல்	 -	 ஒப்பிலக்கிய	 நூல்கள்	 -	 
ை.	திருைழல	-	கா.	மெல்லப்பன்	-	ஒப்பிலக்கிய	ைாொடுகள்.
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சதாகுதி – 3  ஒப்பாயவுக நகைாடபாடுகைள்

பிரிவு – 9 அறிவியல் னகபாட்பபாடு
அறிவும்	அறிவியலும்	-	உணரவும்	அறிவும்	-	அறிவியல்	முழ்	-	அறிவியலும்	
அைகியலும்	 -	 காரணமும்	 காரியமும்	 –	 இயற்ழக	 அறிவியல்	 மகாட்பாடு	
-	 ொரபியல்	 மகாட்பாடு	 -	 இலக்கியமும்	 உயிரினமும்	 -	 தமிழிலக்கியத்தில்	
அறிவியலின்	தாக்கம்.

பிரிவு - 10 பிமரஞ்சு, அமமரிக்கக் னகபாட்பபாடு
காரண	காரிய	ஆய்வு	-	வரலாற்றுமொக்கு	-	மூலமும்	தாக்கமும்	–	ொட்டுப்பு்ப்	
பா்டல்	 அடிப்பழ்ட	 –	 ஆற்்ல்	 மிக்க	 மபாக்கு	 -	 முருகியல்	 பாரழவ	 -	
இழணயியல்	 மொக்கு	 –	 பல்துழ்	 அணுகுமுழ்	 -	 இரணடுக்குமிழ்டமய	
உள்ள	ஒற்றுழைகள்	–	இரணடுக்குமிழ்டமய	உள்ள	மவற்றுழைகள்.	

பிரிவு - 11  �மூக, உளவியல், அரசியல் னகபாட்பபாடு
தனி	ைனிதனும்	ெமூகமும்	-	ெமூகமும்	இலக்கியமும்	-	ெமூக	அழைப்பும்	ெமூக	
ைாற்்மும்	-	மரனிமவல்லக்கின்	பாகுபாடு	-	ெனவிலி	ைனமும்	இலக்கியமும்	-	
உளவியல்	வழககளும்	இலக்கிய	விளக்கமும்	-	இலக்கியமும்	மபணணியமும்	
-	இலக்கியமும்	தலித்தியமும்.

பிரிவு – 12 தபாக்குரவு ஏற்புக்னகபாட்பபாடு
தாக்க	வழககள்	-	ஏற்புக்மகாட்பாடு	-	தமிைணணல்	-	ழவ.	ெச்சிதானநதன்	
-	ஜி.	ொன்	ொமுமவல்	-	ை.	திருைழல	-	இரா.	காஞெனா	-	க.	மெல்லப்பன்	
-	கவிழத	-	சிறுகழத	-	ொவல்கள்	-	பாப்மலா	மெரு்டா	-	ஆக்ம்டவியா	பாஸ்	
-	விக்ம்டாரியா	அக்ம்மபா	-	மொஸ்ைாரடி	-	மகபிரியல்	மிஸ்டிரல்.

சதாகுதி – 4  ஒப்பாயவுக கைைஙகைள்

பிரிவு – 13 இலக்கியம், க்ல - ஒப்பீடு
இலக்கியமும்	இழெயும்	-	இலக்கியமும்	கூத்தும்	-	இலக்கியமும்	ஓவியமும்	-	
ஓவியமும்	சிற்பமும்	–	ஒப்பிலக்கியமும்	மைாழிமபயரப்பும்.	

பிரிவு  - 14  கவி்தகள் - ஒப்பீடு
ஒப்பியல்	 மொக்கில்	 கம்பன்	 காவியம்	 -	 ஒப்பியல்	 மொக்கில்	 சிலப்பதிகாரம்	
-	பாரதியார	 கவிழதகள்	ஒப்பாய்வு	 -	பாரதிதாென்	கவிழதகள்	ஒப்பாய்வு	 -	
பாரதிதாெனும்	பி்	கவிஞரகளும்	-	கவிழதகளில்	வருண	தருை	எதிரப்பு.

பிரிவு - 15  நபாவல்கள் - ஒப்பீடு
முதல்	 ொவலாசிரியரகள்	 -	 ெமூக	 சீரதிருத்த	 மொக்கு	 -	 மரய்னால்ட்ஸின்	
தாக்கம்	-	மபாதுக்கருத்து	-	இநதிய	ொவல்களில்	ஒப்பாய்வு	-	தமிழ்	ொவலும்	
மவளிொட்டு	ொவலும்	-	இநதிய	ொவல்களுக்குள்	ஒப்பாய்வு	-	தமிழ்க்கிழ்டயும்	
ைராத்தி	பன்கரவாடியும்:	ஓர	ஒப்பாய்வு.

பிரிவு - 16  இலக்கியமும் தி்ரப்ப்டமும் - ஒப்பீடு
கழலயும்	 திழரப்ப்டமும்	 -	 கழலயின்	 மொக்கம்	 -	 வ்ட	 இநதிய	 மைாழி	
ொவல்களும்	 திழரப்ப்டஙகளும்	 -	 மதன்னிநதிய	 மைாழி	 ொவல்களும்	
திழரப்ப்டஙகளும்	 -	 தமிழ்	 ொவல்களும்	 திழரப்ப்டஙகளும்	 -	 ொவலின்	
கழதயழைப்பு	-	திழரக்கழதப்	பழ்டப்பு	-	கழதயழைப்பில்	ைாற்்ஙகள்.
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சதாகுதி - 5  ெஙகை இைககிய ஒப்பாயவு

பிரிவு - 17  �ங்க இலக்கியமும் உலக இலக்கியப் மபபாதுப்  பணபுகளும்
படிைம்	-	வழரயழ்	-	படிை	வழககள்	-	ெஙகப்	பா்டல்களில்	படிைக்	கூறுகள்	
-	குறியீடு	விளக்கம்	-	குறியீடு	வழககள்	-	ெஙக	இலக்கியத்தில்	குறியீடு	-	
மதான்ைத்தின்	இயல்புகள்	-	மதான்ைத்தின்	வழககள்	-	ெஙக	இலக்கியத்தில்	
மதான்ைஙகள்	 -	 அடிப்பழ்ட	 இலக்கிய	 வழககள்	 -	 மதால்காப்பியத்தில்	
இலக்கிய	வழககள்	 -	 பாட்டியல்	கூறும்	இலக்கிய	வழககள்	 -	இலக்கியக்	
காலப்பகுதிகள்	-	இலக்கிய	இயக்கஙகள்.

பிரிவு - 18  �ங்க இலக்கியமும் னம்லநபாட்டுச் ம�வவியல் இலக்கியங்களும்
கிமரக்க	இலக்கியம்	-	காப்பியக்	காலம்	–	தன்னுணரச்சிப்	பா	காலம்	-	ொ்டகக்	
காலம்	 -	 உமராைானிய	 காலம்	 -	 இலத்தீன்	 இலக்கியம்	 -	 காப்பியஙகள்	 -	
ொ்டகஙகள்	-	தன்னுணரச்சிப்	பா்டல்கள்	-	கடிதஙகள்	-	தி்னாய்வு	-	ெைய	
வரலாற்று	நூல்கள்	-	தமிழ்	கிமரக்க	இலத்தீன்	ஒப்பாய்வு	-	இயற்ழகப்	பா்டல்கள்	
-	 வீரநிழலப்	 பா்டல்கள்	 -	 காதல்	 கவிழதகள்	 -	 இரவலரும்	 புரவலரும்	 -	
திருக்கு்ளில்	உலக	ஒப்பீட்டுச்	சிநதழன.

பிரிவு - 19  �ங்க இலக்கியமும் வ்டமமபாழிச் ம�வவியல் இலக்கியமும்
ெைஸ்கிருத	இலக்கியம்	-	மவத	இலக்கியம்	-	மெவவியல்	இலக்கியம்	-	புராணம்	
–	காப்பியஙகள்	 -	 ெம்பு	இலக்கியம்	 -	கழத	இலக்கியம்	–	தன்னுணரச்சிப்	
பாக்கள்	 -	 நீதி	 இலக்கியம்	 -	 ொ்டகம்	 -	 இலக்கியத்	 தி்னாய்வு	 -	 தமிழ்,	
வ்டமைாழிப்	பா்டல்கள்	-	ஒப்பீடு	-	இருக்கு	மவதமும்	ெஙகப்	பாட்டும்	-	ெஙக	
அகப்பா்டலும்	காளிதாெரும்	–	தம்ை	பதமும்	ெஙகப்	பா்டல்களும்	-	களவும்,	
காநதரவமும்	 -	 இநதிய	 இலக்கிய	 வரலாற்றில்	 தமிைரின்	 பஙகு	 -	 தூது	 -	
நிழலயாழை	 -	 மைய்க்கீரத்தி	 -	 நீதி	நூல்கள்	 -	 காவிய	வளரச்சி	 -	 பக்திப்	
பாசுரஙகள்.

பிரிவு - 20  �ங்க இலக்கியமும் கீ்ழநபாட்டுச் ம�வவியல் இலக்கியமும் 
சீனச்	மெவவியல்	இலக்கியம்	-	பைஙகவிழத	-	மவளாண	ெமூகம்	-	ெமூக	நீதி	-	
இராணுவர	நிழல	-	ைகளிர	நிழல	-	ெப்பானியக்	கவிழத	-	மபாதுவியல்புகள்	
-	மெய்யுள்	வடிவம்	-	இயற்ழக	-	காதல்	-	ழகயறுநிழல	–	பணபாட்டுச்	
மெய்திகள்.

பார்வ நூலகைள்

1.	 ஒப்பிலக்கியம்	-	முழனவர.	கி.இராொ,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	
மென்ழன.

2.	 ஒப்பிலக்கியம்	-	முழனவர	அ.	பிச்ழெ,	கபிலன்	பதிப்பகம்,	காநதிகிராைம்.	(2019)

3.	 தமிழ்,	ைழலயாள	ொவல்	ஒப்பாய்வு,	ை.திருைழல,	 
ைதுழர	காைராெர	பல்கழலக்	கைகம்,	1988

4.	 ஒப்பிலக்கிய	ஆய்வுகள்	-	ை.	திருைழல,		கைலாலயம்,	ைதுழர,	1998.

5.	 ஒப்பியல்	இலக்கியம்	-	க.	ழகலாெபதி.

ஒப்பிைககியம் சதாடரபான இ்ைய தைஙகைள்:

1. http://www.tamilvu.org/courses/degree/d061/d0612/html/d0612223.htm

2. http://library.senthamil.org/039.htm
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பாட ந்ாககைஙகைள்

1. இலக்கியத்தின்	வழகழைகள்,	அவற்ழ்த்	தி்னாய்வு	மெய்ய	மவணடியதன்	அவசியம்	
குறித்து	விளக்குதல்.	

2. தி்னாய்வுக்	மகாட்பாடுகள்,	தி்னாய்வு	வழககள்,	தி்னாய்வாளரகளின்	தகுதி	குறித்து	
விளக்கிக்	கூறுதல்.	

3. கவிழத,	சிறுகழத,	புதினம்	பழ்டக்கும்	நுட்பஙகழள	விளக்குதல்.

4. ெனமவாழ்ட	 உத்தியின்	 தாக்கம்,	 புதிய	 இலக்கிய	 இயக்கஙகள்	 வழகழை	 குறித்து	
எடுத்துழரத்தல்.

5. திழரக்கழத	திழரப்ப்ட	மொக்கில்	அழைத்தல்	தி்ன்	குறித்து	அறிமுகம்.

பாடத்தினால வி்ையும் பயன்கைள்

1.	 இலக்கியத்தின்	வழகழைகள்,	அவற்ழ்த்	தி்னாய்வு	மெய்ய	மவணடியதன்	அவசியம்	
குறித்து	விளக்குவீரகள்.	

2.	 தி்னாய்வுக்	மகாட்பாடுகள்,	தி்னாய்வு	வழககள்,	தி்னாய்வாளரகளின்	தகுதி	குறித்து	
விளக்கிக்	கூறுவீரகள்.	

3.	 கவிழத,	சிறுகழத,	புதினம்	பழ்டக்கும்	நுட்பஙகழள	விவரிப்பீரகள்.

4.	 ெனமவாழ்ட	 உத்தியின்	 தாக்கம்,	 புதிய	 இலக்கிய	 இயக்கஙகள்	 வழகழை	 குறித்து	
எடுத்துழரப்பீரகள்.

5.	 திழரக்கழத	திழரப்ப்ட	மொக்கில்	அழைத்தல்	தி்ன்	குறித்து	எடுத்துக்	கூறுவீரகள்.

தமிழ்ாடு திறநதநி்ைப் பலகை்ைககைழகைம்
Tamil Nadu Open University

Chennai - 600 015

தமிழியல மற்றும் பணபாடடுப் புைம்
School of Tamil and Cultural Studies

முதுகை்ைத் தமிழ - பாடத்திடடம்
முதைாம் ஆணடு - சதா்ைநி்ைக கைலவி மு்ற

பபா்டப் மபயர (Course Title) : இலக்கியத் திறனபாய்வும் ப்்டப்பிலக்கியமும்

பபா்டக் குறியீடு (Course Code) : MATN-25
பபா்ட கற்றல் அளமவண (Course Credit) : 8
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விரிவான பாடத்திடடம் (Detailed Syllabus)
இைககியத் திறனாயவும் ப்டப்பிைககியமும் : அறிமுகைம்

சதாகுதி - 1 இைககியத் தன்்மகைளும் திறனாயவும்

பிரிவு - 1  இலக்கிய விளக்கமும் இலக்கியத் தன்்மகளும்
அயல்ொட்டினர	விளக்கம்	-	ென்னூல்	தரும்	விளக்கம்	-	மதால்காப்பியம்	தரும்	
விளக்கம்	 -	இலக்கியத்தின்	தன்ழை	 -	இலக்கிய	நூல்களும்	பி்நூல்களும்	
-	அறிவும்	உணரச்சியும்	 -	 பழ்டப்பாளரின்	ஆளுழைழயப்	 புலப்படுத்துதல்	
-	அறிவியலும்	இலக்கியமும்	-	உணரச்சியும்	இழெயும்	-	உணரவிழணப்பு	
-	வடிவழைப்பு	-	பழ்டப்பாளரின்	முயற்சி	-	இருவழக	இலக்கியக்	கழல	-	
வாழ்க்ழகயின்	விளக்கம்	-	இலக்கியஙகழள	வழகப்படுத்தி	உணரதல்	-	நுவல்	
மபாருளின்	 வழக	 -	 இலக்கியத்தின்	 இருமபரும்	 பிரிவு	 -	 இலக்கியத்தின்	
பணி	 -	இலக்கிய	இன்பம்	 -	இலக்கியத்தின்	சி்நத	 பயன்	 -	உணரச்சி	 -	
முதன்ழையான	கூறு	-	அறிவுக்கூறு	-	வடிவம்.

பிரிவு - 2 திறனபாய்வு குறித்த னம்லநபாட்்டபார கருத்துகள்
முழ்ொர	 தி்னாய்வு	 -	 தமிழில்	 தி்னாய்வு	 நூல்கள்	 -	 முதலில்	 தமிழில்	
அறிமுகைான	மைழல	ொட்டினர	-	தி்னாய்வின்	விளக்கம்	-	தி்னாய்வுப்	பணி	
-	இலக்கியத்	மதாற்்த்திற்கான	தூணடுதல்கள்	-	கற்பழன	பற்றி	ரிச்ெரடுென்	
-	உணரச்சி	பற்றி	வின்மெஸ்்டர	-	வடிவம்	குறித்து	ஹட்ென்	-	பிராட்லியின்	
இரு	காரணஙகள்	-	டி.எஸ்.	எலியட்டின்	கருத்துகள்	-	தி்னாய்வுப்	பணியின்	
மதா்டக்கம்	 -	 ொன்கிமரா	 ரான்ெனின்	 கருத்து	 -	 மபராசிரியர	 மரானால்டு	
கிமரன்	கருத்து	-	புது	ைானு்டவாத	இயக்கத்தின்	மொக்கம்	-	பாபிட்	கருத்து	-	
இ்டதுொரிகளின்	பாரழவ	-	பிராய்டின்	விருப்பம்	-	புழனவியலும்	மெவவியலும்	
-	ஆபர	குமராம்பியின்	இருவழக	-	மொக்க	வழு	-	பாதிப்பு	வழு.

பிரிவு - 3 திறனபாய்வு குறித்த நம் நபாட்்டபார கருத்துகள்
தமிழில்	தி்னாய்வுச்	சிநதழன	-	தமிழ்த்	தி்னாய்வு	-	இலக்கண	நூல்கள்	-	
திருக்கு்ளும்	ொலடியாரும்	-	இழ்டக்கால	இலக்கியஙகள்	-	தமிழ்	அறிஞரதம்	
கருத்துகள்	-	தனித்தன்ழை	-	இலக்கிய	வழக	-	மைாழியும்	இலக்கியமும்	-	
இலக்கிய	நிழலமபற்றுக்கான	காரணஙகள்	-	தற்காலத்	தி்னாய்வு.

பிரிவு - 4 இலக்கியமும் நுணக்லகளும்
அறிவியலும்	 கழலயும்	 -	 கழலயின்	 அடிப்பழ்ட	 -	 ைனத்தில்	 பி்ப்பது	 -	
தி்னாய்வாளர	 க்டழை	 -	 கழல	அனுபவப்	பயன்கள்	 –	 கட்்ட்டக்	கழல	 –	
சிற்பக்	கழல	–	இழெக்	கழல	–	ஓவியக்	கழல	–	கூத்துக்	கழல	–	இலக்கியக்	
கழல.

சதாகுதி - 2   இைககியக கூறுகைள்

பிரிவு - 5 உணரச்சிக் கூறுகள்
இலக்கியத்திற்கு	 இன்றியழையாதழவ	 -	 இலக்கிய	 உணரச்சியின்	 பயன்	
-	 சி்ப்பான	 உணரச்சிகள்	 -	 மிழகயுணரச்சி	 -	 உணரவும்	 உணரச்சியும்	 -	
மதால்காப்பியரின்	மைய்ப்பாட்டுக்	மகாள்ழக	 -	இலக்கிய	உணரச்சிகள்	பல	
-	இரெக்	மகாள்ழக	-	அரிஸ்்டாட்டில்	கூறும்	அவல	உணரச்சி	-	இலக்கிய	
உணரச்சிகழள	அளவிடுதலும்	ைதிப்பிடுதலும்	-	ஐவழக	உணரச்சி.
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பிரிவு - 6 மதிநலக் கூறும் கற்ப்னக் கூறும்
தனிநிழல	 இலக்கியஙகளும்	 கருத்துகளும்	 -	 பழைழையும்	 புதுழையுைான	
உணழைகள்	-	அறிவும்	உணரச்சியும்	-	அறிவும்	அனுபவமும்	-	இலக்கியத்தில்	
அறிவு	மபறுமி்டம்	-	இலக்கியத்தில்	ெ்டப்பியலும்	குறிக்மகாள்	நிழலயும்	-	
கற்பழனக்கூறு	-	வில்லியம்	ம்டய்லரின்	மகாள்ழக	-	மவாரட்ஸ்மவரத்	கருத்து	
-	மகாலிரிட்ெ	மகாள்ழக	-	ஐ.ஏ.	ரிச்ெரட்ஸ்	விளக்கம்	-	வின்மெஸ்்டர	விளக்கம்.

பிரிவு - 7 அ்மப்பில் நுட்பக் கூறும் இலக்கணக் கூறும்
வடிவத்தின்	 இன்றியழையாழை	 -	 மபாருளும்	 வடிவமும்	 -	 குறிப்பு	 மைாழி	
-	ஒலிெயம்	அல்லது	இழெத்தன்ழை	-	ெழ்ட	-	இலக்கணக்	கூறு	-	யாப்பு	-	
எதுழகயும்	மைாழனயும்	–	அணிகள்.

பிரிவு - 8 தி்ணக் னகபாட்பபாடு, இலக்கியத்தின் பணி, ப்்டப்பபாற்றலும் துய்த்தலும்
திழண	இலக்கியக்	மகாட்பாட்டுக்	கூறு	-	பக்தி	இலக்கியக்	மகாட்பாடு	-	பன்னிரு	
திருமுழ்	-	ொலாயிரத்	திவவியப்பிரபநதம்	-	பக்தி	இலக்கியக்	மகாட்பாட்டுக்	
கூறுகள்	 -	 இலக்கியத்தின்	 பணி	 -	 இன்புறுத்துவது	 -	 அறிவுறுத்துவது	 -	
இன்புறுத்துவதும்	அறிவுறுத்துவதும்	-	பழ்டப்பாற்்லும்	துய்த்தலும்.

சதாகுதி - 3   இைககிய வ்கைகைளும் உத்திகைளும்

பிரிவு - 9 கபாப்பியம், புரபாணங்களில் இலக்கிய உத்திகள்
தணடியின்	இலக்கணம்	–	காப்பியம்	பற்றிய	மைழல	ொட்டினர	கருத்துகள்	-	
புராணம்	-	உத்திகள்	–	வருணழன	முழ்	-	எடுத்துழரக்கும்	முழ்	-	மெய்தி	
முழ்.

பிரிவு - 10 நனனவபா்்ட மு்ற
ெனவிலி	ைனமும்	ெனவுழ்ட	ைனமும்	-	தமிழ்	ொவலில்	ெனமவாழ்ட	உத்தி	-	
ஆஙகில	ொவலில்	ெனமவாழ்ட	உத்தி	–	பணபுகள்	-	கவிழதயில்	ெனமவாழ்ட	
உத்தி	-	முரண	–	இரு	சி்ப்பியல்புகள்.

பிரிவு - 11 புதுக்கவி்தகள் ஆய்வு
புதுக்கவிழதயின்	மதாற்்ம்	-	வளரச்சி	–	வடிவம்	-	உள்ள்டக்கம்	-	இலக்கணம்	
-	படிைம்	-	குறியீடு	-	அஙகதம்	-	ஐக்கூ	-	மென்ரியு	–	இன்ழ்ய	நிழல.

பிரிவு - 12 இலக்கிய இயக்கங்கள்
இலக்கியம்	 ைாறும்	 தன்ழையுழ்டயது	 -	 இரணடு	 ைாறுபட்்ட	 மகாள்ழககள்	
-	 ெ்டப்பியல்	 -	 ைாரக்சியமும்	 இலக்கியக்	 மகாள்ழகயும்	 -	 ைனச்ொயலியல்	
-	மவளிப்பாட்டியல்	-	படிைவியல்	-	குறியீட்டியல்	-	அடிைன	இயல்பியல்	-	
இருத்தலியல்	–	அைகியல்.

சதாகுதி - 4 திறனாயவுக கை்ை

பிரிவு - 13  நுண கூறுகள்
ொல்வழக	இலக்கியக்	மகாள்ழக	-	தி்னாய்வு	மவளிப்படுத்த	மவணடியழவ	
-	இலக்கிய	நுகரச்சிக்கு	வழி	வகுப்பது	-	தழலழைப்பணி	-	தி்னாயுநதி்ன்	-	
தி்னாய்வில்	இருவழக	–	இலக்கியப்	பழ்டப்பும்	ஆய்வும்	-	இயற்ழக	அறிவியல்	
ஆய்வு	முழ்	-	இலக்கிய	ஆய்வு	பற்றிய	இரணடு	உணழைகள்	ைதிப்பீட்டின்	
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இன்றியழையாழை	–	ைதிப்பீடு	மெய்பவரி்டம்	இருக்க	மவணடியழவ	-	ைதிப்பு	
பற்றிய	மகாட்பாடு.

பிரிவு - 14  திறனபாய்வபாளரின் தகுதிகள்
தி்னாய்வு	நூல்	-	மபாலி	நூல்கள்	-	தி்னாய்வின்	பயன்கள்	-	தி்னாய்வாளரின்	
தகுதிகள்	-	உழரயாசிரியர	தி்னாய்வாளமர	-	உழரயின்	பயன்கள்	-	உழர	
மெறிகள்	-	உழரயும்	தி்னாய்வும்.

பிரிவு - 15 திறனபாய்வு வ்ககள்
விளக்கமுழ்த்	 தி்னாய்வு	 -	 ஒப்பீட்டுத்	 தி்னாய்வு	 -	 ைதிப்பீட்டுமுழ்த்	
தி்னாய்வு	-	இரெழன	முழ்	அல்லது	அைகியல்	தி்னாய்வு	-	பாராட்டுமுழ்த்	
தி்னாய்வு	 -	 முடிவுமுழ்த்	 தி்னாய்வு	 -	 விதிமுழ்த்	 தி்னாய்வு	 -	
பகுப்புமுழ்த்	 தி்னாய்வு	 -	 ைரபுவழித்	 தி்னாய்வு	 -	 வரலாற்றுமுழ்த்	
தி்னாய்வு	-	மூலபா்டத்	தி்னாய்வு.

பிரிவு - 16 திறனபாய்வு அணுகுமு்றகள்
இலக்கியத்ழத	 வரலாற்றின்	 அடிப்பழ்டயில்	 மொக்குதல்	 -	 வரலாற்றுச்	
சூைலும்	 இலக்கிய	 வடிவஙகளும்	 –	 இலக்கியத்தின்	 வரலாறு	 காணுதல்	 -	
இலக்கிய	வரலாம்ழுதியல்	-	இலக்கியத்தில்	வரலாறு	காணபது	–	இலக்கியத்	
தி்னாய்வில்	உளவியல்	பஙகளிப்பின்	ஆறு	நிழல	–	ஒத்துணரவு	-	ஓடிபஸ்	
ைன	உணரவு	-	மொல்லும்	உத்தியும்	-	வாெகர	-	மைாழியியல்	அணுகுமுழ்	
-	அடிப்பழ்டக்	கருத்து	நிழலகள்	-	ஒலிக்மகாலம்	-	அ்மெறி	அணுகுமுழ்.

சதாகுதி 5  ப்டப்பிைககியம்

பிரிவு - 17 கவி்த எழுத
உள்ளத்து	 உள்ளது	 -	 புதுக்கவிழதயின்	 மதாற்்ம்	 -	 வளரச்சி	 -	 மூன்று	
காலகட்்டஙகள்	 -	 கவிழதக்	கழல	 -	புதுக்கவிழத	உருவம்	 -	புதுக்கவிழத	
உத்திகள்.

பிரிவு - 18 சிறுக்த எழுத
விருப்பக்	 காரணஙகள்	 -	இலக்கணம்	 -	வளரச்சி	 –	 சிறுகழதக்	கூறுகள்	 -	
வழக	-	சிறுகழத	எழுதும்மபாது	பின்பற்்க்	கூடிய	மெய்திகள்.

பிரிவு - 19 புதினம் எழுத
மதாற்்ம்	–	விடுதழலக்கு	முன்	புதின	வளரச்சி	–	விடுதழலக்குப்	பின்	புதின	
வளரச்சி	 -	 புதினத்தின்	 சி்ப்பு	 -	 புதின	 வழக	 -	 புதினத்தின்	 கூறுகள்	 -	
கழதகூறு	முழ்கள்.

பிரிவு - 20 தி்ரக்க்த எழுத. 
திழரப்ப்டச்	மெல்வாக்கு	-	கழத	-	மூலப்படிவம்	தயாரித்தல்	-	மெயற்படுவதற்மகற்ப	
குறிப்புகழள	எழுதுதல்	-	திழரக்கழதக்கு	ஏற்ப	அழைத்தல்	-	விரித்மதழுதுதல்	-	
திழரக்கழத	அழைத்தல்	-	கழதயும்	திழரக்கழதயும்	-	திழரக்கழதயாசிரியரின்	
வழரயழ்	-	பாரழவயாளர	மொக்கில்	திழரக்கழத	–	உழரயா்டல்.

பார்வ நூலகைள் 

1. இருணழையியல்	–மகாள்ழககளும்	பயில்முழ்களும்	-	ை.	திருைழல,	 
மீனாட்சி	புத்தக	நிழலயம்,	2018.

2. இலக்கியம்	தி்னாய்வு	-	கட்டுழர	நூல்கள்		-		நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	
லிமிம்டட்,,	மென்ழன.
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3. இலக்கியத்	தி்னாய்வு	-	்டாக்்டர.	சு.	பாலச்ெநதிரன்,	 
நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

4. தமிழ்	இலக்கியக்	மகாட்பாடுகள்	-	்டாக்்டர.	முத்துச்ெணமுகம்,	 
நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

5. எழுதும்	கழல	-	அமலக்சி	்டால்ஸ்்டாய்,	தி.சு.ெ்டராென்,	 
நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	மென்ழன.

6. உழரெழ்டப்பூஙகா	-	முழனவர	இரா.	காைராசு,	அறிவுப்	பதிப்பகம்	(பி)	லிமிம்டட்,	
மென்ழன,	2019.

7. இலக்கியத்	தி்னாய்வும்	ெமூகவியல்	அணுகுமுழ்யும்	-	துழர.	சீனிச்ொமி,	 
நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,.

8. ொவல்	இலக்கியம்	-	ைா.	இராைலிஙகம்,	நியூ	மெஞசுரி	புக்	ஹவுஸ்	(பி)	லிமிம்டட்,	
மென்ழன.

9. தமிழ்	இனி	(2000	-	ைாொட்டுக்	கட்டுழரகள்),	பா.	ைதிவாணன்,	 
உ.	மெரன்	(ப.ஆ),	காலச்சுவடு	அ்க்கட்்டழள,	669	மக.பி.ொழல,	ொகரமகாவில்.	

10. உலகத்	தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு	(கி.பி.1851	–	கி.பி.	2000)	-	கா.	சிவத்தம்பி	
(முதன்ழைப்	பதிப்பாசிரியர),	உலகத்	தமிைாராய்ச்சி	நிறுவனம்,	இரண்டாவது	
முதன்ழைச்	ொழல,	ழையத்	மதாழில்	நுட்பப்	பயிலக	வளாகம்,	தரைணி,	மென்ழன.	

11. புதிய	தமிழ்	இலக்கிய	வரலாறு	(மதாகுதி	–	3)-	சிற்பி.	பாலசுப்பிரைணியம்,	நீல.	
பத்ைொபன்	(பதிப்பாசிரியரகள்),	ொகித்திய	அகாமதமி,	இரவீநதிரன்	பவன்,	35	
மபமராஸ்ஷா	ொழல,	புதுதில்லி.

12. புதுக்கவிழதயின்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்	-	வல்லிக்கணணன்,	 
அகரம்,	பிளாட்	எண	1,	நிரைலா	ெகர,	தஞொவூர.	

13. புதுக்கவிழத	வரலாறு	-	ராெ	ைாரத்தாண்டன்,	யுழனம்டட்	ழரட்்டரஸ்,	130-2	
அவழவ	ெணமுகம்	ொழல,	மகாபாலபுரம்,	மென்ழன.

14. தமிழ்ச்		சிறுகழதகளின்	ெைகாலச்	மெல்மெறிகள்	-	கருத்துப்	பட்்டழ்	–	2,	 
மு.	மெல்வகுைார,	சி.	வனொ,	சீ.	சியாைளா,	முதல்	தளம்,	மிமதசு	வளாகம்,	 
4	ஆவது	நிறுத்தம்,	திருெகர,	ைதுழர.

15. தமிழ்	ொ்டகத்தின்	மதாற்்மும்	வளரச்சியும்	-	ஆறு.	அைகப்பன்,	பாரிநிழலயம்,	 
90	பிராட்மவ,	மென்ழன.

16. தமிழ்	ொவல்	வளரச்சி	–	புதிய	ஒளியில்	கண்ட	காலம்,	சுப.	மெதுபிள்ழள,	 
தி	பாரக்கர,	293	அகைது	வணிக	வளாகம்,	இரண்டாவது	தளம்,	இராயப்மபட்ழ்ட	
மெடுஞொழல,	மென்ழன.	

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

ப்டப்பிைககியம் சதாடரபான இ்ைய தைஙகைள்:

http://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-p203-p2031-html-p2031001-29828
http://kovaignani.org/downloadbooks
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