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அனபிறகினியயார்கயே! 

வைக்கம் 

்தமிழ்ாடு திைந்தநிறலப் பல்்கறலக்கழ்கத்தின வாயிலா்க முது்கறலப் பட்டப்படிப்பின  பா்டத்திட்டத்திறை அறிய 
ஆரவம் த்காண்டுளே ்தங்்கறே த்ஞசார  வாழத்தி வரயவறகியைன. இந்தப் பா்டத்திட்டம் ்தங்்களுககுப் புது 
அனுபவமா்க, மகிழச்சியாை்தா்கவும் பயனுளே்தா்கவும் அறமயும்.

்தமிழ்ாடு திைந்தநிறலப்பல்்கறலக்கழ்கம், ்தமிழ்ாடு அரசால் சட்டப் யபரறவயில் சட்டம் இயறறித் 
த்தா்டங்்கப்தபறைது. பல்்கறலக்கழ்க நிதி ் ல்ற்கக குழுவின  ( UGC) பா்டவாரியா்க அங்கீ்காரம் தபறறு படிப்பு்கறே 
வழங்கி வருகிைது. அ்தனபடி அங்கீ்காரம் தபறைது ்தான இந்த இேங்்கறலப் பட்டப்படிப்பு!

வேரநது வரும் சமூ்க , தபாருோ்தார, அறிவியல் சூழலுககு ஏறப இந்தப் படிப்பின பா்டத்திட்டம் 
உருவாக்கப்படடுளேது. ்தறலசிைந்த வல்லு்ர்கள, யபராசிரியர்கள, த்தாழில்துறையிைர, பல்்கறலக்கழ்க முனைாள 
மாைாக்கர்கள, ்தறயபாது பயிலும் மாைாக்கர்கள இவர்கயோடு த்தாறலநிறலக்கல்வியில் அனுபவம் தபறை 
எங்்கள ஆசிரியர்களும் இறைநது உருவாககிய பா்டத்திட்டம் இது!

இந்தப் பா்டத்திட்டம் ்கறயபார்கறே ்தறயபாற்தய ்வீை சமூ்கச் சூழலுககு ஏறபத் ்தயாரபடுத்தும் ய்ாககில் ்தனிக 
்கவைத்ய்தாடு உருவாக்கப்படடுளேது. மாநில அேவிலும், ய்தசிய அேவிலும், பனைாடடு நிறலயிலும் உளே 
துறைசாரந்த பா்டத்திட்டங்்கறே ஒடடி, ்ம் சூழலுககு ஏறப வடிவறமக்கப்படடுளேது. 

்கறைல் அேதவண்்கறே (Credit System)  அடிப்பற்டயா்கக த்காண்டு பருவ / அல்பருவ முறையிலாை பா்டத்திட்டமா்க 
இது அறமகிைது. பா்டநூல்்கள, குறிப்பு்தவி நூல்்கள, ்கறைலுக்காை இறையத்்தேங்்கள, ்காதைாலிக ்காடசித்்தேங்்கள 
எை ்வீை த்தாழில்நுடபக ்கறைல் முறை்களுககு ஏறபவும் ்மது பண்பாடடுச் சூழலுககு ஏறபவும் “்தாயை ்கறைல் 
முறை“ பா்ட நூலுககு ஏறபவும் உருவாக்கப்பட்டது இப்பா்டத்திட்டம். 

இத்்தருைத்தில் ்தரமாை பா்டத்திட்டத்திறை வடிவறமத்துத் ்தநதுளே பா்டத்திட்டக குழுத்்தறலவர மறறும் 
உறுப்பிைர்களுககு என பாராடடுக்கறேயும் வாழத்துக்கறேயும் த்தரிவித்துகத்காளகியைன.

பா்டத்திட்ட வடிவறமப்பில் சிைப்பாை பங்்களிப்பு தசய்துளே இப்புலத்தின இயககு்ர, படிப்பின 
ஒருங்கிறைப்பாேர்கள மறறும் ஆசிரியர்களுககு எைது மைப்பூரவமாை பாராடடுக்கறேத் த்தரிவித்துகத்காளகியைன.

இந்தப்பா்டத்திட்ட அறிகற்கறயச் சிைப்பா்க வடிவறமத்து, இ்தறை  நூலா்கவும், மின நூலா்கவும் தவளிவருவ்தற்காை 
பணி்கறேச்சிைப்பாை முறையில் ஒருங்கிறைப்பு தசய்துளே எங்்கேது  ்கறலத்திட்ட யமம்பாடடு றமயத்தின 
இயககு்ர (தபாறுப்பு) யபராசிரியர சு. பாலசுப்பிரமணியன அவர்களுககு  எைது த்ஞசாரந்த வாழத்துக்களும் 
பாராடடுக்களும்.

உங்்கள ்கறைல் இனிறமயா்கவும், வேமா்கவும், ்ல்வாய்ப்பா்கவும் அறமயும் எை உேப்பூரவமா்க ்ம்புகியைன.   
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Master of Arts - Tamil
(Distance Mode – Non - Semester)

Programme Project Report (PPR)
(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 lifestyle 
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 the 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, especially as 
School Teachers, Writers and Tamil Journalist and also those who want to excel in Tamil Language 
and Literature.

Appropriateness of Programme to be conducted in ODL Mode to Acquire Specific Skills and 
Competence

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.

Instructional Design 

The Curriculum and the Syllabus for Master of Arts Programme in Tamil has designed covering all 
the aspects of Tamil Language from its origin to the ancient literature and the modern literature in 
Tamil Language. The duration of the Programme is two Years and the medium of instruction is Tamil.

The Master of Arts Programme in Tamil is offered through the Learner Support Centres established 
by TNOU in the affiliated Arts and Science College, where the same Programme is offered through 
Conventional Mode. 

The Faculty Members available at School of Tamil and Cultural Studies of Tamil Nadu Open 
University and the faculties approved as Academic Counselors of TNOU at Learner Support Centres 
will be used for delivering the 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. 
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Procedure for Admissions, Curriculum Transaction and Evaluation 

The eligibility for Admission to the Master of Arts Degree Programme in Tamil is Bachelor Degree 
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 persons.

Policy of Programme Delivery

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

Evaluation System

Examination to 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/materials 
for each Course, which will be evaluated by the evaluators appointed by the University.

Assignment:  30 Marks – Through Continuous Internal Assessment (CIA)

Theory Examination
Students shall normally be allowed to appear for theory examination after  completing the 
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 PAPER 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 
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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.

Classification of Successful Candidate

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 Counselling 
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, Delivery and Maintenance  

(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 curriculum 
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 assurance the curriculum for the Programme 
will be updated once in three years. Necessary steps will be taken to obtain feedback from the students 
and the Academic Counsellors who are part of the Programme for effective delivery of the Programme. 

After completion of the 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
(Distance Mode – Non - Semester)

Programme Project Report (PPR)
(From Calendar Year 2021 onwards)

S
No.

Course 
Code

Course title
No. of 
Credits

Exam 
Hrs.

Marks Distribution Total 
Marks

Pass 
MarksInternal External

First Year

1. MAT–11
இக்கால இலககியம்  
 (Modern Literature) - முதன்மைப் 
பகாடம் - Core Course

6 3 Hrs 30 70 100 50

2. MAT– 12
இ்டக்கால இலககியம்
(Medieval Literature) -  
முதன்மைப் பகாடம் - Core Course

6 3 Hrs 30 70 100 50

3. MAT –13
ததகால்காப்பியம்: எழுதததி்காரம் 
(Tholkappiyam– Ezhuthathikaram)  
முதன்மைப் பகாடம் - Core Course

8 3 Hrs 30 70 100 50

4. MAT –14

ததகால்காப்பியம்- த�காலலதி்காரம்
( Tholkappiyam - 
Sollathikaram)  
முதன்மைப் பகாடம் - Core Course

8 3 Hrs 30 70 100 50

5. MAT - 15

தமிழதமைகாழி வரலகாறும் தமிழ 
இலககிய வரலகாறும்
(History of Tamil  Language & History 
of Tamil Literature )

8 3 Hrs 30 70 100 50

Second Year

1. MAT–21
�ங் இலககியம்
(Sangam Literature)
முதன்மைப் பகாடம் - Core Course

6 3 Hrs 30 70 100 50

2. MAT– 22
்காப்பிய இலககியம்
(Epic Literature)
முதன்மைப் பகாடம் - Core Course

6 3 Hrs 30 70 100 50

3. MAT– 23
ததகால்காப்பியம்:
தபகாருளதி்காரம்
(Tholkappiyam– Porulathikaram )

8 3 Hrs 30 70 100 50

4. MAT– 24
ஒப்பிலககியம்   
(Comparative Literature) 
முதன்மைப் பகாடம் - Core Course

6 3 Hrs 30 70 100 50

5. MAT-  25

இலககியத திறனகாய்வும் 
ப்டப்பிலககியமும்
(Literary Criticism &
Creative Writing)

8 3 Hrs 30 70 100 50

Total Course 10
Total 

Credits 
70

(Elective Courses: MAT-15, MAT-24, MAT-25)
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்தமிழ்ோடு திறந்தநிலைப ்பல�லைக�ழ�ம
்தமிழியல மற்றும ்பண்போட்டுப புைம
செனலனை - 15

 

முது்கறலத் ்தமிழ –- பா்டத்திட்டம் 
மு்தலாம் ஆண்டு - த்தாறலநிறலக ்கல்வி முறை

பா்டப் தபயர   : இக்கால இலககியம்
(Course Title)
பா்டக குறியீடு  : MAT-11
(Course Code)
பா்ட ்கறைல் அேதவண்: 6
(Course Credit)

பா்ட ய்ாக்கங்்கள

1. இக்கால இலககியப் யபாககு்கள குறித்து விரிவாை முறையில் அறிமு்கம் தசய்்தல்.
2. ்கவிற்த இலககியம் குறித்தும் ்கவிற்தக ்கறல நுடபங்்கள குறித்தும் விேககு்தல்.
. 3 உறர்ற்ட இலககியம், சிறு்கற்த, புதிைம் குறித்தும் அ்தன வேரச்சி, 

வரலாறு குறித்தும் அ்தன நுடபங்்கள, பற்டப்பாளி்கள குறித்தும் விேககு்தல்.

பா்டத்திறைப் படிப்ப்தால் விறேயும் பயன்கள

. 1 ்தமிழிலுளே இக்கால இலககிய வற்க்கோை மரபுக ்கவிற்த, புதுக்கவிற்த, சிறு்கற்த, 
்ாவல், ்கடடுறர இலககியம் குறித்து மாைவர்கள விரிவா்க எடுத்துறரப்பார்கள.

2. ்கவிற்த இலககியம் குறித்தும் ்கவிற்த புறையும் த்றிமுறை்கள குறித்தும் 
எடுத்துறரப்பார்கள.

3. ்தமிழில் உளே இக்கால இலககியங்்களின வேரச்சி வரலாறறையும், யபாககு்கறேயும் 
விரிவா்க எடுத்துறரப்பார்கள. 

த�ொகுதி 1  மரபுக் கவித� இலக்கியம்

பிரிவு - 1 ்தமிழில் ்கவிற்தமரபு, இலக்கைம், ்கவிற்த்களின பாடுதபாருள, உத்தி,  
  சிைப்பியல்பு்கள, ்கவிற்த  இயக்கங்்கள ்கவிற்தயும் சமூ்கமும், - ்கவிற்த   
            தவளிப்பாடு்கள.
பிரிவு - 2   பாரதியார - ்ல்லய்தார  வீறை, பாரதி்தாசன - உல்கம் உனனுற்டயது,  
            ்ாமக்கல் ்கவிஞர - சூரியன வருவது யாராயல?
பிரிவு - 3   ்கவிமணி ய்தசி்க வி்ாய்கம் - ய்காவில் வழிபாடு, ்கண்ை்தாசன –- நீ மணி  
  ்ான ஒளி,
பிரிவு - 4   ்கவிஞர சுர்தா - யமலாற்ட, ய்க.சி.எஸ் அருைாசலம் - எைது ற்கவாள  
  - ்கவிஞர ்தமிழ ஒளி –- ஓடற்டப்ப்டகு.

த�ொகுதி –- 2  புதுக்கவித� இலக்கியம்

பிரிவு - 5 ்தமிழில் புதுக்கவிற்தயின ய்தாறைமும் வேரச்சியும் - புதுக்கவிற்த   
  இயக்கங்்கள - ்கவிஞர்கள.
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பிரிவு - 6 ்கவிஞர அப்துல் ரகுமான - த்தாறலநது யபாைவர்கள, ்கவிஞர   
  ்ா.்காமராசன –- ்காகி்தப் பூக்கள, ்கவிஞர சிறபி - ஒரு கிராமத்து ்தி.
பிரிவு - 7 ்கவிஞர ஈயராடு ்தமிழனபன - அ்கல் விேக்காய் இரு, ்கவிஞர மு. யமத்்தா   
  –்கண்ணீரப்பூக்கள, ்கவிஞர றவரமுத்து - புதிய ஏறபாடு.
பிரிவு - 8 ்கவிஞர அறிவுமதி –- ஐககூ ்கவிற்த்கள பத்து, ்கவிஞர இேம்பிறை -   
  அம்மா, ்கவிஞர பிருந்தாசாரதி - ஞாயிறறுககிழறமப் பளளிககூ்டம்

த�ொகுதி –- 3  சிறுகத� இலக்கியம்

பிரிவு - 9 ்தமிழச் சிறு்கற்தயின ய்தாறைமும் வேரச்சியும் –- ்தமிழச் சிறு்கற்த   
  முனயைாடி்கள.
பிரிவு –- 10 தெய்காந்தன - யு்கசநதி, பிரபஞசன - பிரும்மம், கி.ராெ்ாராயைன   
 – ்க்தவு.
பிரிவு - 11  ்ாஞசில்்ா்டன விர்தம், பூமணி - ரீதி, ய்தாப்பில் மு்கமதுமீரான -   
  ்காலத்தின ஆவரத்்தைம்.
பிரிவு - 12 ராெம் கிருஷைன - திங்்கடகிழறம, அ. தவண்ணிலா - தவளிய'

த�ொகுதி –- 4  புதினம்  - நொடக இலக்கியம்

பிரிவு - 13 புதிை இலககியம்.
பிரிவு - 14 சுப்ரபாரதிமணியன - புத்துமண் புதிைத்தின ்கற்தச் சுருக்கம்.
பிரிவு - 15  புத்துமண் புதிைத்தின பாத்திரப் பற்டப்பு்களும் ்கற்தப் பினைலும்.
பிரிவு - 16   ்ா்ட்க இலககியம் - இநதிரா பாரத்்தசாரதி - ்ந்தன ்கற்த –- ்ா்ட்கம்.

த�ொகுதி - 5  கட்டுதர இலக்கியம் 

பிரிவு - 17  உ.யவ.சா. என சரித்திரம் (சுருக்கம்) - கி.வா.ெ.
பிரிவு - 18  திரு. வி. ்க. ்தருமம் ்தறல்காககும்.
பிரிவு - 19  மு. இரா்கறவயங்்கார –- ஒப்புரவறி்தல்.
பிரிவு - 20  ஞா. ய்தவய்யப் பாவாைர - ்தமிழின ்தனிப்தபருந ்தனறம்கள.

பாரறவ நூல்்கள –:

1. புதுக்கவிற்தயின ய்தாறைமும் வேரச்சியும், வல்லிக்கண்ைன, அ்கரம், பிோட எண். 
1. நிரமலா ்்கர, ்தஞசாவூர. 

2. ்தமிழப்புதுக்கவிற்த்க்களில் யமற்கத்தியத் ்தாக்கம், சுந்தர ஆவுற்டயப்பன, தி பாரக்கர, 
அ்கமது வோ்கம், 2 ஆம் ்தேம், ராயப்யபடற்ட த்டுஞசாறல, தசனறை. 

. 3 புதுக ்கவிற்தக ்கட்டறமப்பு, மா. ய்காவிந்தராசு, நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) 
லிமித்டட, தசனறை.

. 4 இருப்தாம் நூறைாண்டுத் ்தமிழக ்கவிற்த- புதிய யபாககு்களின ய்தாறைம் வேரச்சி, 
து. சீனிச்சாமி, சநதியா பதிப்ப்கம், 57,53 ஆவது த்தரு. 9 ஆவது அதவனயூ, 
அயசாக்்கர, தசனறை.  

. 5 புதுக்கவிற்தயில் இலககிய இயக்கம், உமா பதிப்ப்கம், 35-2, பளேத் த்தரு, ய்தங்்காய்த் 
திடடு, பாண்டிச்யசரி.

. 6 ்கவிற்தயியல், ்க. பூரைச்சநதிரன, உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், சி.ஐ.டி வோ்கம், 
்தரமணி, தசனறை.

. 7 புதுக்கவிற்த வரலாறு, ராெ மாரத்்தாண்்டன, யுறைத்டட றரட்டரஸ், 2-130 
அவறவ சண்மு்கம் சாறல, ய்காபாலபுரம், தசனறை. 

. 8 இருப்தாம் நூறைாண்டுத் ்தமிழ இலககியம், புதிய உறர்ற்ட - மா. இராமலிங்்கம்.
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. 9 ்தமிழ ்ாவல் நூறைாண்டு வரலாறும் வேரச்சியும் , சிடடி, சிவபா்தசுந்தரம். 
. 10 ்தமிழ ்ா்ட்க வேரச்சி - இரா. குமரயவலன.
. 11 புறை்கற்தயும் புதுக்கவிற்தயும், முறைவர.இரா. இேவரசு. 
. 12 ்தற்கால இநதிய இலககியச் சிறபி்கள, (2007) மு. வியவ்காைந்தன, இலககியப்பீ்டம் 
தசனறை.

. 13 ்வீைக ்கவிற்த்களும் என வாசிப்பு்களும்,  (2019) ்க. பஞசாங்்கம், அனைம், ்தஞசாவூர.

. 14 ்தமிழவேரத்்த வழக்கறிஞர்கள (2017), மு. வியவ்காைந்தன, ்ரம்தா பதிப்ப்கம்,  
தசனறை –- 17.

. 15 இக்கால இலககிய ஆளுறம்கள (2019),மு. வியவ்காைந்தன, மணிவாச்கர பதிப்ப்கம் 
தசனறை.

. 16 மக்களும் மரபு்களும், - ்ா. வாைமாமறல,  -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) 
லிட, தசனறை.

. 17 இக்கால இலககியம் - இரா. ்காமராசு  -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட, 
தசனறை.

. 18 இக்காலத் ்தமிழ - ்டாக்டர முத்துச்சண்மு்கம்.  

. 19 ்ாவலும் வாழகற்கயும் - ்காரத்திய்கசு சிவத்்தம்பி.  
. 20 ்கவிற்தக ்கட்டறமப்பு - தச. றவ. சண்மு்கம்.  
. 21 தி.ொைகிராமனின ்ாவல்்கள - தி.சு.்்டராசன   -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) 
லிட, தசனறை.
. 22 இக்காலத் ்தமிழ - ்டாக்டர முத்துச்சண்மு்கம். 
. 23 பாரதி்தாசன பா்டல்்கள - ்டாக்டர - த்தா.பரமசிவன - நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் 
(பி) லிட, தசனறை.
. 24 என இனிய றஹககூ - மு.முருய்கஸ். 
. 25 ஈழத்தில் ்தமிழ இலககியம் - ்காரத்திய்கசு சிவத்்தம்பி - நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் 
(பி) லிட, தசனறை.

. 26 ்ற்டயியலும் இலககியமும் - இ. சுந்தரம்மூரத்தி.

. 27 ்தமிழில் சிறு்கற்தயின ய்தாறைமும் வேரச்சியும் - ்காரத்திய்கசு சிவத்்தம்பி - நியூ 
தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட, தசனறை
. 28 புதுக்கவிற்த ்கட்டறமப்பு - மா. ய்காவிந்தராசு  -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) 
லிட, தசனறை.
. 29 இருப்தாம் நூறைாண்டுத் ்தமிழியல் ஆய்வில் த்த.தபா.மீ - கி. பாரத்திபராொ  -  
நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட, தசனறை.

30. பம்மல் சம்பந்த மு்தலியார ் ா்ட்கப் பனுவல்்கள - பதிப்பு.ய்கா.பழனி - நியூ தசஞசுரி 
புக ஹவுஸ் (பி) லிட, தசனறை.

. 31 இைவறரவியலும் ்தமிழ ்ாவலும் –- ஆ. சிவசுப்பிரமணியன  -   நியூ தசஞசுரி புக 
ஹவுஸ் (பி) லிட, தசனறை.

. 32 ்கவிற்ததயனும் தமாழி - தி.சு.்்டராசன  -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட , 
தசனறை.

. 33 ம.திருமறல, ்தமிழச் சிறு்கற்த : ய்றறும் இனறும் (த்தாகுப்பாசிரியர),ஐநதிறைப் 
பதிப்ப்கம் , தசனறை,1992. பகுதி 1,2,3.

. 34 ்தமிழ, மறலயாே  ்ாவல் ஒப்பாய்வு , ம.திருமறல , மதுறர ்காமராசர பல்்கறலக 
்கழ்கம்,1988

. 35 இலககிய உலா , ம.திருமறல, நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ், மதுறர ,2003.

. 36 இலககிய நுடபங்்கள, ம. திருமறல, மீைாடசி புத்்த்க நிலயம் ,மதுறர ,2007.

. 37 எண்பது்களில் சிறு்கற்த்கள (பதிப்பாசிரியர), ம.திருமறல,  மதுறர ்காமராசர 
பல்்கறலக ்கழ்கம் ,1991.
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. 38 பாரதி்தாசன ்கறலயும் ்கருத்தும் (பதிப்பாசிரியர),  ம.திருமறல,  மதுறர ்காமராசர 
பல்்கறலக ்கழ்கம்,2001.

. 39 பனமு்க ய்ாககில் ்தமிழப் புறை்கற்த்கள, ம.திருமறல,  அ்கரம் ,்தஞசாவூர ,2019.

. 40 யமறல ய்ாககில் ்தமிழக ்கவிற்த, ப. மரு்த்ாய்கம், உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
்தரமணி, தசனறை .

. 41 உல்கத் ்தமிழ இலககிய வரலாறு : கி.பி. 2000-1851, ்கா. சிவத்்தம்பி. 
. 42 ்ாவல் ்கறலயியல், இரா. பாலசுப்பிரமணியன, உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
்தரமணி, 2005. 

. 43 ்தமிழ ்ாவல்்கள ஒரு மதிப்பீடு, 1973. ்ா. வாைமாமறல. 

. 44 ்தமிழச் சிறு்கற்த வரலாறு, 1974, சி.சு. தசல்லப்பா. 

. 45 ்தமிழச் சிறு்கற்த வரலாறு, 1979, எம். ய்தவச்காயகுமார.

. 46 ்ா்ட்கயமற்ட நிறைவு்கள, பம்மல் சம்பந்த மு்தலியார, உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி 
நிறுவைம், ்தரமணி, தசனறை-600 113. 1998. 

. 47 ்தமிழ்கத்தில் ்வீை ்ா்ட்க இயக்கங்்கள, மு. ஜீவா, தி பாரக்கர, 293, அ்கமது வணி்க 
வோ்கம், இரண்்டாவது ்தேம், இராயப்யபடற்ட த்டுஞசாறல, இராயப்யபடற்ட, 
தசனறை.

. 48 இலககிய இஸங்்கள, இ.எஸ்.டி. (த்தாகுப்பாசிரயர), அ்கரம், நிரமலா்்கர ்தஞசாவூர- 
613 007. 

. 49 இருப்தாம் நூறைாண்டின இலககியக ய்காடபாடு்கள, அ.அ.மைவாேன, உல்கத் 
்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், ்தரமணி, தசனறை - 600 113.

. 50 அண்றமக்காலக ்கவிற்தப் யபாககு்கள (வரலாறும் விமரசைமும்) -  
்.முருய்கசபாண்டியன - நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட , தசனறை.

51. ்கவிற்த வேரத்்த மணிகத்காடி  - ்க. உமா மய்கஸ்வரி -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் 
(பி) லிட , தசனறை.

52. ் வீைத்துவம் ்தமிழ - பின ்வீைத்துவம் - ்காரத்திய்கசு சிவத்்தம்பி - நியூ தசஞசுரி 
புக ஹவுஸ் (பி) லிட , தசனறை.

இக்கால இலககியங்்கள த்தா்டரபாை இறைய ்தேங்்கள:

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/03/2020/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 

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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முது்கறலத் ்தமிழ –- பா்டத்திட்டம் 
மு்தலாம் ஆண்டு - த்தாறலநிறலக ்கல்வி முறை

பா்டப் தபயர   : இற்டக்கால இலககியம்
(Course Title)
பா்டக குறியீடு  : MAT-12
(Course Code)
பா்ட ்கறைல் அேதவண் : 6
(Course Credit)

பா்ட ய்ாக்கங்்கள

. 1 இற்டக்கால இலககியம் குறித்து விேககியுறரத்்தல்.
. 2 திருஞாைசம்பந்தர, திரு்ாவுக்கரசர, ்காறரக்கால் அம்றமயார, ஆண்்டாள 
ஆகியயார குறித்து எடுத்துறரத்்தல்.

. 3 மாணிக்கவாச்கர, ்ம்மாழவார, திருமங்ற்கயாழவார, சிவவாககியர, 
தசயங்த்காண்்டார,  

. 4 திரிகூ்டராசப்பக ்கவிராயர, தசாக்க்ா்தர, குமரகுருபரர குறித்து எடுத்துறரத்்தல்.   

. 5 ்தாயுமாைவர, குைங்குடி மஸ்்தானசாகிபு, எச்.ஏ. 
கிருடடிைப்பிளறே, இராமலிங்்க அடி்கள குறித்து விேககிக கூறு்தல். 

பா்டத்திறைப் படிப்ப்தால் விறேயும் பயன்கள

1. ‘்தமிழிலுளே கி. பி. 7ஆம் நூறைாண்டு மு்தல் 19ஆம் நூறைாண்டு வறரயிலுளே 
றசவ, றவைவ, கிறித்்தவ, இஸ்லாமிய இலககியங்்கள குறித்்த புரி்தறலயும், அறவ 
உைரத்தும் சமூ்க அைங்்கள பறறியும், வாழவியல் த்றி்கள பறறியும் மாைவர்கள 
அறிநது விேககுவர.

த�ொகுதி - 1  திருஞொனசம்்பந�ர், திருநொவுக்கரசர், கொதரக்கொல் அம்தமயொர்,   
   ஆணடொள்

பிரிவு - 1    திருஞாைசம்பந்தர:

  1. திருறவயாறறுப் பதி்கம் (புலறைநதும் தபாறி்கலங்கி எைத் த்தா்டங்கும்   
              பதி்கம்)
  2. திருவண்ைாமறலப் பதி்கம் (உண்ைாமறல எைத் த்தா்டங்கும் பதி்கம்)

திருஞாைசம்பந்தர வாழகற்க வரலாறு - பிைப்பும் வேரப்பும் 
- ஞாைப்பால்   உண்்டறம - சமயத் த்தாண்டும் சமய வாழவும் 
- பதி்கங்்களின அறமப்பும் சிைப்பும் -   திருறவயாறறுப்பதி்கம் 
- திருவண்ைாமறலப் பதி்கம் - திருறவயாறறுப் பதி்கச் தசய்தி்கள - 
திருவண்ைாமறலப் பதி்கச் தசய்தி்கள.

பிரிவு - 2 திரு்ாவுக்கரசர் :

  1. ்மச்சிவாயப் பதி்கம் (தசாறறுறை யவதியன எைத் த்தா்டங்கும்   
  பதி்கம்)

்தமிழ்ோடு திறந்தநிலைப ்பல�லைக�ழ�ம
்தமிழியல மற்றும ்பண்போட்டுப புைம
செனலனை - 15
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  2. திருவதிற்க (கூறைாயிைவாறு எைத் த்தா்டங்கும் பதி்கம்)
திரு்ாவுக்கரசர வாழகற்க வரலாறு - பிைப்பும் வேரப்பும் - சமை 
சமயத்தில் யசரந்தறம - சூறல ய்ாய்ககு ஆடபட்டறம - சமை 
சமயத்திலிருநது றசவ சமயத்தில் யசரந்தறம - சமயத் த்தாண்டும் சமய 
வாழவும் - பதி்கங்்களின அறமப்பும் சிைப்பும் - ்மச்சிவாயப் பதி்கம் - 
திருவதிற்கப் பதி்கச் தசய்தி்கள .

பிரிவு - 3 ்காறரக்கால் அம்றமயார - அறபு்தத் திருவந்தாதி

்காறரக்கால் அம்றமயார வாழகற்க வரலாறு - இேறமக்கால வாழகற்க 
- இறையருோல் மாங்்கனிறயப் தபறு்தல் - த்தய்வப் பிைவி எைப் 
யபாறைப்பட்டறம - யபய் வடிவத்ற்த யவண்டிப் தபறு்தல் - அறபு்தத் 
திருவந்தாதி நூல் அறமப்பும் சிைப்பும் - அறபு்தத் திருவந்தாதிச் தசய்தி்கள 
- இறைவனின இருப்பி்டம் - இறைவனின இயல்பு - இறைவனின தபருறம 
- இறைவனின ய்தாறைப் தபாலிவு - சிவதபருமானுககுச் சில விைாக்கள 
- சிவதபருமானின திருச்தசயல்்கள. 

பிரிவு - 4  ஆண்்டாள - திருப்பாறவ

ஆண்்டாள வாழகற்க வரலாறு - த்தாண்டு வாழகற்கயும் அனபு 
வாழகற்கயும் - ஆண்்டாளின பகதியுைரச்சி - திருப்பாறவ அறமப்பும் 
சிைப்பும் - திருப்பாறவச் தசய்தி்கள - பாறவ ய்ானபு ய்ாறகும் 
முறையும் பயனும் - ்கண்ைறை வழிபட்டால் விறேயும் பயன்கள - 
துயிலுைரத்தும் பகுதி - யவண்டு்தல் பகுதி.

த�ொகுதி - 2  மொணிக்கவொசகர், நம்மொழவொர், திருமஙதகயொழவொர், சிவவொக்கியர்

பிரிவு - 5   மாணிக்கவாச்கர - திருவம்மாறை

மாணிக்கவாச்கரின வாழகற்க வரலாறு - பிைப்பும் வேரப்பும் வாழவும் 
- இறையருோல் நி்கழந்த அறபு்தங்்கள –- ‘பாறவ பாடிய வாயால் ஒரு 
ய்காறவபாடு்க’ எை யவண்டியறம - மாணிக்கவாச்கரின ்காலமும் 
்கருத்தும் - திருவம்மாறை அறமப்பும் சிைப்பும் -திருவம்மாறைச் 
தசய்தி்கள.

பிரிவு - 6   ்ம்மாழவார -11 ‘உயரவை உயர ்லம் உற்டயவன’ எைத் த்தா்டங்கும்   
  திருதமாழி

்ம்மாழவார வாழகற்க வரலாறு - பிைப்பும் வேரப்பும் - ்ம்மாழவாரின 
இறைஞாைம் - ்ம்மாழவாரின சிைப்பு்கள - திருவாய்தமாழியின 
அறமப்பும் சிைப்பும் - திருவாய் தமாழிப் பாசுரச் தசய்தி்கள.

பிரிவு - 7   திருமங்ற்கயாழவார - தபரிய திருதமாழி 1-10 ‘வாடியைன’ எைத்   
  த்தா்டங்கும் திருதமாழி

திருமங்ற்கயாழவார வாழகற்க வரலாறு - பிைப்பும் வாழவும் - திருமால் 
திருமங்ற்கயாழவாறர ஆடத்காண்்ட முறைறம - திருமங்ற்கயாழவார 
பற்டப்பும் சிைப்பும் - தபரிய திருதமாழி அறமப்பும் சிைப்பும் - தபரிய 
திருதமாழிச் தசய்தி்கள.

பிரிவு - 8   சிவவாககியர –- 1 - 20  பா்டல்்கள

சிவவாககியர வாழகற்க வரலாறு - சிவவாககியம் அறிமு்கம் - 
சிவவாககியம் பா்டறதசய்தி்கள - சிவவாககியம் மு்தல் இருபது பா்டல்்கள.
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த�ொகுதி - 3 சயஙதகொணடொர், திரிகூடரொசப்பக் கவிரொயர்

பிரிவு - 9   சயங்த்காண்்டார –- 1: ்கலிங்்கத்துப்பரணி (முழுவதும்)

பரணி இலககிய இலக்கைமும், நூல் ஆசிரியர குறிப்பும், ்கலிங்்கத்துப்பரணி 
அறமப்பும் சிைப்பும் - ்கலிங்்கத்துப்பரணி நூல் அறமப்பு - 
்கலிங்்கத்துப்பரணியின சிைப்பு - ்கலிங்்கத்துப்பரணியில் இ்டம் தபறறுளே 
தசய்தி்கள - ்க்டவுள வாழத்து - ்கற்ட திைப்பு - ்காடு பாடியது - ய்காயில் 
பாடியது - ய்தவிறயப் பாடியது - யபய்்கறேப் பாடியது –- இநதிரசாலம். 

பிரிவு - 10  சயங்த்காண்்டார –- 2: ்கலிங்்கத்துப்பரணி (முழுவதும்)

இராச பாரம்பரியம் - யபய்முறைப்பாடு - அவ்தாரம் - ்காளிககுக 
கூளி கூறியது - யபார பாடியது - ்கேம் பாடியது - ்கலிங்்கத்துப்பரணி  
இலககிய ்யம்.

பிரிவு - 11  திரிகூ்டராசப்பக ்கவிராயர –- 1:  குறைாலக குைவஞசி (முழுவதும்)

குைவஞசி இலககிய இலக்கைம் - நூலாசிரியர குறிப்பு - குைவஞசி 
இலககியங்்கள –- குறைாலக குைவஞசி - திருககுறைால்ா்தர உலா வரு்தல் 
- வசந்தவல்லி குறைால ்ா்தர மீது ்கா்தல் த்காண்டு துனபுறு்தல் - குைத்தி 
மறலவேம், ் ாடடுவேம், ் ்கரவேம் கூைல் -குைத்தி குறி கூறு்தல் - குைவன, 
குைத்திறயத் ய்தடி வரு்தல், திருககுறைாலக குைவஞசியின நூறதபாருள 
அறமவு - ்க்டவுள வைக்கம் - குறைால ்ா்தர உலா வரு்தலும் அ்தறைக 
்காை வந்த தபண்்கள நிறலயும் - வசந்தவல்லியின அழகும் அவள 
பந்தாடும் திைமும்.

பிரிவு - 12  திரிகூ்டராசப்பக ்கவிராயர –- 2: குறைாலக குைவஞசி (முழுவதும்)

வசந்தவல்லி குறைால ்ா்தறரக ்கண்டு ்கா்தல்த்காண்டு துனபுறு்தல் - 
வசந்தவல்லி நிலறவப் பழித்துறரத்்தல் - மனம்தறைப் பழித்துறரத்்தல் - 
வசந்தவல்லி - ய்தாழி உறரயா்டல் - வசந்தவல்லி ய்தாழிறயத் தூதுவிடு்தல் 
- குைத்தி மறலவேம், ்ாடடுவேம், ்்கரவேம் கூறு்தல் - குைத்தி குறி 
தசால்லு்தல் - குைவன குைத்திறயத் ய்தடி வரு்தல் - குைவன - குைத்தி 
உறரயாடு்தல்.

த�ொகுதி –- 4  தசொக்கநொ�ர், குமரகுரு்பரர்

பிரிவு –- 13 தசாக்க்ா்தர –- 1: அழ்கர கிளறேவிடு தூது (முழுவதும்) 

தூது இலககிய இலக்கைம் - அழ்கர கிளறேவிடு தூதும் நூலாசிரியர 
வரலாறும் - அழ்கர கிளறேவிடு தூது நூறதபாருள அறமவு - அழ்கர 
கிளறேவிடு தூதில் இ்டம் தபறறுளே தசய்தி்கள - கிளியின தபருறம்கள 
- அழ்கரின மாண்பு்கள - ்தசாங்்கங்்கள - ய்காற்டத்திருவிழா - றமயல் 
த்காண்்ட ்தறலவி அழ்கறர ய்ாககிக கூறு்தல்.

பிரிவு - 14  தசாக்க்ா்தர –- 2: அழ்கர கிளறேவிடு தூது (முழுவதும்)

அழ்கர மீது றமயல் த்காண்்ட ்தறலவியின நிறல - பிை தபாருள்கள 
தூது தசல்லத் ்தகுதியா்காறம - கிளியய தூது தசல்லத் ்தகுதியாைது - 
கிளிககுத் ்தறலவி இ்டமும் அற்டயாேமும் எடுத்துறரத்்தல் - தூதுறரக்க 
யவண்டு்தல் - அழ்கர கிளறேவிடு தூதின இலககியச் சிைப்பு்கள .



12 தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கம், செனலனை - 15

பிரிவு - 15  குமரகுருபரர –- 1: மீைாடசியம்றம பிளறேத்்தமிழ

பிளறேத்்தமிழ இலககியம் - பிளறேத்்தமிழ இலககிய அறமப்பு - 
மீைாடசியம்றம பிளறேத்்தமிழ நூற தசய்தி்கள - ்காப்புப் பருவம் - 
தசங்கீறரப் பருவம்.

பிரிவு - 16 குமரகுருபரர –- 2: மீைாடசியம்றம பிளறேத்்தமிழ
  ்தாலப் பருவம் –- சப்பாணிப் பருவம் - முத்்தப் பருவம்.

த�ொகுதி - 5  �ொயுமொனவர், குணஙகுடி மஸ�ொன் சொகிபு,      
         எச்.ஏ. கிருட்டிணபபிள்தளை, இரொமலிஙக அடிகள்

பிரிவு - 17   ்தாயுமாைவர - ய்தயொமயாைந்தம்
்தாயுமாைவர சுவாமி்கள வரலாறு - ்தாயுமாைவர பிைப்பும் வேரப்பும் - 
இல்லை வாழகற்க - அரசுப் பணி ஏறைல் - தமௌைகுருறவச் தசனைற்ட்தல் 
- பரதவளே இனபத்தில் மூழகு்தல் –- ய்தயொமயாைந்தம்.

பிரிவு - 18   குைங்குடி மஸ்்தான சாகிபு - பராபரக்கண்ணி

குைங்குடியாரின வாழகற்க வரலாறு - பா்டல்்களின அறமப்பு முறை - 
பராபரக ்கண்ணி்கள உைரத்தும் ்கருத்து்கள - குைங்குடியார கூறும் இறை 
இயல்பு்கள - ்தனநிறலயிறை எடுத்துறரத்து இறைவனி்டம் யவண்டு்தல் 
- பிைவிறய த்ாநது த்காளளு்தல் - இறைவறை அறழத்துத் ்தம்றமக 
்காணுமாறு கூறு்தல் - குைங்குடியாரின தமய்யுைரவு தவளிப்பாடு்கள.

பிரிவு - 19 எச்.ஏ.கிருடடிைப்பிளறே - இரடசணிய யாத்திரி்கம் 
  (வரலாறறுப் ப்டலம்)

எச்.ஏ. கிருடடிைப்பிளறேயின வாழகற்க வரலாறு - பிைப்பும் வேரப்பும் 
- வாழவும் பணியும் - றவைவ சமயப் பறறும் கிறித்்தவ சமய எதிரப்பும் - 
றவைவ சமயத்திலிருநது கிறித்்தவ சமயத்திறகுச் தசனைறம - இரடசணிய 
யாத்திரி்கம் ய்தாறைம் தபறை வரலாறு - கிருடடிைப்பிளறே இயறறிய 
நூல்்கள - கிருடடிைப்பிளறே குை்லன்கள - கிருடடிைப் பிளறேயின 
மறைவு - இரடசணிய யாத்திரி்கம் நூல் அறமப்பு - இரடசணிய 
யாத்தி்கத்தின சிைப்பு - வரலாறறுப் ப்டலச் தசய்தி்கள.

பிரிவு - 20 இராமலிங்்க அடி்கள - ஆைாம் திருமுறை: சுத்்த சனமாரக்க யவண்டுய்காள  
  (11 பா்டல்்கள)

இராமலிங்்க அடி்கோரின வாழகற்க வரலாறு - அடி்கோரின சமய 
வாழகற்க - அடி்கோர இறைவனி்டம் தபறை யபறு்கள - அடி்கோரின 
சமரச சுத்்த சனமாரக்க சங்்கம் - அடி்கோர அருளிய பற்டப்பு்கள - 
சுத்்த சனமாரக்க யவண்டுய்காள.

பாரறவ நூல்்கள 

. 1 ்தமிழ இலககிய வரலாறு, மு. வர்தராசைார  
. 2 ்தமிழர சமய வரலாறு,  ஆ. யவலுப்பிளறே 
. 3 ஆழவார்கள ்காலநிறல , மு. ரா்கறவயங்்கார 
. 4 ்ம் ்ாடடுச் சித்்தர்கள , இரா. மாணிக்கவாச்கம் 
. 5 சித்்தர இலககியம், மீ.ப. யசாமு 
. 6 சிறறிலககியங்்களின ய்தாறைமும் வேரச்சியும் - முத்துச்சண்மு்கம், நிரமலா யமா்கன.
. 7 ்தமிழ அரங்்க மரபு –- சிறறிலககியங்்கள, பா. அனி்தா, டுய்ட பிரிண்்டரஸ், 

192 தபல்ஸ்சாறல, யசப்பாக்கம், தசனறை.
. 8 சிறறிலககியங்்கள, ்ாஞசில் ்ா்டன, ்தமிழினி, 63, ்ாச்சியம்றம ்்கர, யசலவாய், 

தசனறை. 
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. 9 ்தமிழில் தூது இலககியங்்கள, யவ.ரா.மா்தவன, அனைம் தவளியீடு,  
மறை எண் –- 1, நிரமலா ்்கர, ்தஞசாவூர. 

. 10 இசுலாமியத் ்தமிழச் சிறறிலககியங்்கள,  பீ.மு. அஜமல்்கான 
. 11 சிலப்பதி்காரம் மறுவாசிப்பு,  தி. சு. ்்டராசன, நியூ தசஞசுரி புத்்த்க நிறலயம் 
தசனறை

. 12 றசவத்்தமிழ நூல்்கள (2015), மு. வியவ்காைந்தன மணிவாச்கர பதிப்ப்கம், தசனறை
. 13 சிலப்பதி்காரம் பிை துறை்களும் - உ.்கருப்பத்ய்தவன   -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் 
(பி) லிட தசனறை.

. 14 ்தமிழில் சிறறிலககிய வரலாறு, ்தா. ஈசுவரபிளறே, மு்தறபகுதி, ்தமிழப் பல்்கறலக்கழ்க 
தவளளிவிழா ஆண்டு தவளியீடு, ்தஞசாவூர.

. 15 ய்காடபாடடியல் ய்ாககில் சிலப்பதி்காரம் - அ. அறிவு்ம்பி  

. 16 ்தமிழ்கத்தில் றவதீ்க சமயம்: வரலாறும் வக்கறை்களும் - தி.சு. ்்டராசன - நியூ 
தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட.

. 17 பகதி இலககியம், ப.அருைாச்சலம், பாரி புத்்த்க நிறலயம், தசனறை. 
. 18 இநதிய ்தத்துவ ஞாைம், கி. லடசுமைன, பழனியப்பா பிர்தரஸ், தசனறை. 
. 19 சமயங்்களின அரசியல், முறைவர த்தா. பரமசிவம், பரிசல் தவளியீடு, தசனறை. 
. 20 றவைவமும் ஆழவார்களும், ய்த.்.ச.ய்தவராென, ஸ்ரீ தசண்ப்கா பதிப்ப்கம், 
தசனறை. 

. 21 பனனிரு திருமுறை வரலாறு, ்க.தவளறேவாரைர, அண்ைாமறலப் 
பல்்கறலக்கழ்கம், சி்தம்பரம்.
. 22 ்காப்பியக த்காளற்க - த்தாகுதி 2 ,1, துறர. சீனிச்சாமி, ்தமிழப் பல்்கறலக்கழ்கம், 
்தஞசாவூர

. 23 ்காவிய ்காலம், எஸ். றவயாபுரிப்பிளறே.

. 24 ்தமிழக ்காப்பியங்்கள, கி.வா. ெ்கந்ா்தன, அமு்த நிறலயம் லிமித்டட, ராயப்யபடற்ட 
த்டுஞசாறல, தசனறை.
. 25 புராை இலககிய வரலாறு, அரு. மருதுதுறர, ஐநதிறைப் பதிப்ப்கம்,  
294, பாரதி சாறல, திருவல்லிகய்கணி, தசனறை.

. 26 ்தமிழில் ்கற்தப்பா்டல், அ.்கா. தபருமாள, உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், ்தரமணி, 
தசனறை.

. 27 உல்கத் ்தமிழிலககிய வரலாறு, கி.பி.500 வறர, ்தமிழண்ைல் (பதி.ஆ), உல்கத் 
்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், ்தரமணி, தசனறை.
. 28 உல்கத் ்தமிழ இலககிய வரலாறு, கி.பி.501 மு்தல் 900 வறர, யசா.்.்கந்தசாமி (பதி.ஆ), 
உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், ்தரமணி, தசனறை.
. 29 ்காப்பியப் புறைதிைன, ச.யவ. சுப்பிரமணியன, ்தமிழப் பதிப்ப்கம், ்கால்வாய்க 
்கறரச்சாறல, ்கஸ்தூரிபா ்்கர, அற்டயாறு, தசனறை(1979).

. 30 ்தமிழ ்ாவல் இலககியம், ்க. ற்கலாசபதி.
31. ்காப்பியம் ய்தாறைமும் வேரச்சியும், இரா. ்காசிராசன, மதுறர.

இற்டக்கால இலககியங்்கள த்தா்டரபாை இறைய ்தேங்்கள:

http://www.tamilvu.org
www.projectmadurai.org 
https://shaivam.org/panniru-thirumurai
http://www.noolaham.org/ 
https://ta.wikisource.org/ 
http://www.tamilsurangam.in/literatures/panniru_thirumurai/index.html 

http://www.tamilvu.org
https://shaivam.org/panniru-thirumurai
http://www.tamilsurangam.in/literatures/panniru_thirumurai/index.html
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முது்கறலத் ்தமிழ –- பா்டத்திட்டம் 
மு்தலாம் ஆண்டு - த்தாறலநிறலக ்கல்வி முறை

பா்டப் தபயர   :   த்தால்்காப்பியம் –- எழுத்்ததி்காரம் 
(Course Title)
பா்டக குறியீடு  :    MAT-13
(Course Code)
பா்ட ்கறைல் அேதவண் :    8
(Course Credit)

பா்ட ய்ாக்கங்்கள

. 1 த்தால்்காப்பியம் - எழுத்்ததி்காரம் குறித்து விேககியுறரத்்தல். 
2. ்தமிழ எழுத்துக்களின பிைப்பு, புைரும் வறரயறை மறறும் தமாழி இலக்கைத்ற்த 

விேககு்தல்.

பா்டத்திறைப் படிப்ப்தால் விறேயும் பயன்கள

1. ்தமிழின பழறமயாை மறறும் மு்தனறமயாை இலக்கை நூலாை த்தால்்காப்பியம் 
பறறியும், அநநூல் கூறும் ்தமிழ தமாழியின எழுத்திலக்கைம் பறறியும் மாைவர்கள 
விரிவாை முறையில் அறிநது எடுத்துறரககும் திைறைப் தபறுவர. 

த�ொகுதி - 1   நூன்மரபும் தமொழிமரபும்

பிரிவு - 1  த்தால்்காப்பிய அறிமு்கம்
நூலும் ஆசிரியரும் - த்தால்்காப்பியரின ் ாடு - த்தால்்காப்பியரின சமயம் 
- சிைப்புப் பாயிரம் - பாயிரத்்தால் அறிய வருவை - எழுத்்ததி்காரம் - 
எழுத்்ததி்கார இயல்்கள. 

பிரிவு - 2 எழுத்துக்களின வற்கயும் வடிவமும் ஒலியேவும்
்தமிழ எழுத்துக்கள - மு்தல் எழுத்து - சாரதபழுத்து - தமய், உயிரதமய்்களின 
மாத்திறர - சாரதபழுத்துக்களின மாத்திறர - ம்கரக குறுக்கத்தின மாத்திறர 
- எழுத்துக்களின வடிவம் - ம்கரத்தின வடிவம் - தமய்தயழுத்து்களின 
வடிவம் - எ்கர, ஒ்கர வடிவம் - உயிரதமய்தயழுத்துக்களின வடிவம் - 
தமய்ம்மயக்கம் - உ்டனிறல தமய்ம்மயக்கம் - யவறறுநிறல தமய்ம்மயக்கம் 
- சுடடும் விைாவும் - சுடத்டழுத்து –- விைாதவழுத்து.

பிரிவு - 3 தசால்லில் எழுத்து்கள இ்டம் தபைல்
சாரதபழுத்துக்கள - குறறியலி்கரம் - குறறியலு்கரம் - ஆய்்தம் - அேதபற்ட 
- தமாழி அறமப்பு - ஓதரழுத்து ஒருதமாழி - ஈதரழுத்து ஒருதமாழி 
- த்தா்டரதமாழி - ஈதராறறு மயக்கம் - ம்கரக குறுக்கமும் ஐ்காரக 
குறுக்கமும் - ஐ்காரப் யபாலி - ஔ்காரப்யபாலி.

்தமிழ்ோடு திறந்தநிலைப ்பல�லைக�ழ�ம
்தமிழியல மற்றும ்பண்போட்டுப புைம
செனலனை - 15
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பிரிவு  - 4 தமாழி மு்தல் இறுதி எழுத்துக்கள
தமாழி மு்தலில் உயிதரழுத்து்கள - தமாழி மு்தலில் தமய்தயழுத்துக்கள 
- தமாழி மு்தலில் குறறியலு்கரம் - தமாழி இறுதி எழுத்து்கள - தமாழி 
இறுதியில் உயிதரழுத்து்கள - தமாழி இறுதியில் தமய்தயழுத்துக்கள.

த�ொகுதி - 2  பிறபபியலும் புணரியலும்

பிரிவு - 5 உயிதரழுத்துக்கள பிைத்்தல்
  அ, ஆ - பிைத்்தல் - இ,ஈ,எ,ஏ, ஐ - பிைத்்தல் - உ,ஊ,ஒ,ஓ,ஔ –- பிைத்்தல்.
பிரிவு - 6 தமய்தயழுத்துக்களும் சாரதபழுத்துக்களும் பிைத்்தல்

்க, ங - பிைத்்தல் - ச, ஞ - பிைத்்தல் ்ட, ை - பிைத்்தல் ை, ை - பிைத்்தல் 
ர, ழ - பிைத்்தல் ல, ே- பிைத்்தல் ப, ம - பிைத்்தல் வ, ய - பிைத்்தல் - 
சாரதபழுத்துக்கள பிைத்்தல்.

பிரிவு - 7 புைரச்சி வற்கயும் யவறறுறமப் புைரச்சியும்
தமய்யீறு - குறறியலு்கர ஈறு - உயிரதமய்யீறு - புைரச்சி வற்க்கள –- 
எழுத்துவற்கப் புைரச்சி - தசால்வற்கப் புைரச்சி - தபாருளவற்கப் 
புைரச்சி -– யவறறுறமப் புைரச்சி.

பிரிவு - 8 சாரிறயப் புைரச்சி
சாரிறய்கள - இன சாரிறய - வறறுச் சாரிறய - ை்கர ஈறறுச் சாரிறய - 
அத்துச் சாரிறய - இககுச் சாரிறய - அககுச் சாரிறய - அம் சாரிறய - 
புைரதமாழிச் சாரிறய - அத்து, வறறுச் சாரிறய்கள - எழுத்துச் சாரிறய 
- த்டத்டழுத்துச் சாரிறய - குறதைழுத்துச் சாரிறய –- ஐ, ஔ எழுத்துச் 
சாரிறய.

த�ொகுதி - 3  த�ொதக மரபும் உருபியலும்

பிரிவு - 9 உயிரீறறு தமய்யீறறுப் தபாதுப் புைரச்சி
இைதமய் மி்கல் - இயல்பு ஆ்தல் - ை, ை ஈறறுப் புைரச்சி்கள - ல, ை 
ஈறறுப் புைரச்சி்கள - முனனிறல விறைச்தசாற புைரச்சி - உயரதிறைப் 
தபயர்களின புைரச்சி - விரவுப் தபயர்களின புைரச்சி.

பிரிவு - 10 உயிரீறறு தமய்யீறறுப் புைரச்சி
மூனைாம் யவறறுறமப் புைரச்சி - இரண்்டாம் யவறறுறமப் புைரச்சி - 
இ்கர , ஐ்கார ஈறறுப் தபயர்கள - ஏழாம் யவறறுறம இ்டப்தபாருளில் 
இ, ஐ - த்டில் முனனும் குறில் முனனும் ஒறறு - குறில் முன ஒறறு 
இரட்டா்த இ்டம் - நும் எனனும் தசால்லிலும் இரட்டாது - உ்கரம் தபறும் 
தமய்யீறறுப் புைரச்சி - அேவு, நிறை, எண்ணுப்தபயரப் புைரச்சி - 
அேவு, நிறை, எண்ணுப்தபயரப் புைரச்சி - அறர வரும்யபாது ஏ்காரம் 
வராறம - குறை எனும் தசால் வரல் - குறறியலு்கர அேவுப் தபயரு்டன 
குறை - ்கலம் முன குறை - பறை, ்கா எனனும் அேறவ்கள முன குறை 
- அேவு, நிறைப் தபயர்களின மு்தல் எழுத்து்கள.

பிரிவு - 11 உயிரீறறு உருபுப் புைரச்சியில் சாரிறய்கள
இன சாரிறய –- வறறுச் சாரிறய - அன சாரிறய - நீ - நின ஆ்தல் - 
ஒன சாரிறய - அத்துச் சாரிறய - இன சாரிறய - குறறு்கர எண்ணுப் 
தபயரககு அன சாரிறய - முறறு்கர எண்ணுப் தபயரககு அன சாரிறய 
- ஆன சாரிறய குறறு்கரத் திறசப் தபயர்கள.

பிரிவு - 12 தமய்யீறறு உருபுப் புைரச்சியில் சாரிறய்கள
இன சாரிறய - வ்கர தமய்யீறு தபறும் சாரிறய்கள - வ்கரம் இன 
சாரிறய தபைல் - ம்கர தமய்யீறு தபறும் சாரிறய்கள - சாரிறய தபைா 
நும், ்தாம், ்ாம், ்ாம் - எல்லாம் எனனும் தசால் - வறறுச் சாரிறய - 
எல்லாரும், எல்லீரும் - உம், ்தம், நும் சாரிறய்கள.
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த�ொகுதி - 4  உயிர் மயஙகியல்

பிரிவு - 13 அ்கர, ஆ்கார ஈறறுப் புைரச்சி
அ்கர ஈறறு விறைச் தசால்லும் இற்டச்தசால்லும் - அ்கரச் சுடடின 
முன தமல்லிைம் - அ்கரச் சுடடின முன இற்டயிைம் - அ்கரச் சுடடின 
முன உயிதரழுத்து –- அ்கரச் சுடடு நீளு்தல் - சாவ எனனும் அ்கர ஈறறுச் 
தசால் - இயல்பா்க முடியும் அ்கர ஈறறுச் தசாற்கள - அ்கர ஈறறு 
யவறறுறமப் புைரச்சி - தசய்யா எனனும் விறைதயச்சம் - உம்றமத் 
த்தாற்கப்புைரச்சி - இயல்பா்க முடியும் ஆ்கார ஈறறுச் தசாற்கள - 
ஆ்கார ஈறறின யவறறுறமப் புைரச்சி - அ்கரப்யபறு - அத்துச் சாரிறய 
- வல்தலழுத்து மிகு்தல் - மா எனனும் மரப்தபயரும் ஆ, மா எனனும் 
விலங்கின தபயர்களும் –- உ்கரப்யபறு.

பிரிவு - 14   இ்கர, ஈ்கார ஈறறுப் புைரச்சி
இ்கர ஈறறு விறைச்தசால்லும் இற்டச்தசால்லும் - இனறி எனனும் தசால் 
- இ்கரச் சுடடு தூணி, ப்தககு்டன புைர்தல் - ்ாழி, உரிதயாடு புைர்தல் 
- பனி எனனும் ்காலப்தபயர - வளி எனனும் தசால் - உதி எனனும் 
தசால் - புளி எனனும் தசால் - ஈ்கார ஈறறு அல்வழிப் புைரச்சி - ஈ்கார 
ஈறறு இயல்புப் புைரச்சி - ஈ்கார ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி.

பிரிவு - 15 உ்கர, ஊ்கார ஈறறுப் புைரச்சி
உ்கரச் சுடடின முன வல்லிைம் - உ்கரச் சுடடின முன தமல்லிைம் 
மு்தலியறவ - உ்கர சுறறுச் சுடடின முன இயல்பு - அனறும் ஐ யும் - 
உ்கர ஈறறு எரு, தசரு - ழு எனனும் எழுத்தின உ்கர ஈறு - ஒடு எனனும் 
மரப்தபயர - உ்கர ஈறறுச் சுடடுப் தபயர சாரிறய தபறு்தல் - ஊ்கார 
ஈறறு அல்வழிப் புைரச்சி - ஊ்கார ஈறறு விறைச்தசால் - ஊ்கார ஈறறு 
யவறறுறமப் புைரச்சி - குறிறல அடுத்தும் ்தனித்தும் வரும் ஊ்காரம் 
- பூ எனனும் தசால் - ஊ எனனும் தசால் - ஆடுஉ, ம்கடூஉ எனனும் 
தசாற்கள.

பிரிவு - 16 பிை உயிரீறறுப் புைரச்சி
எ்கர ஒ்கர ஈறு்களின அல்வழிப்புைரச்சி - ஏ்கார இற்டச்தசால் - ஏ்கார 
ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - யச எனனும் மரப்தபயர - ஐ்கார ஈறறு 
யவறறுறமப் புைரச்சி - ஐ்கார ஈறறுச் சுடடுப் தபயரப் புைரச்சி - 
ஐ்கார ஈறறு மரப்தபயரப் புைரச்சி - பறை முன அடடு - பறைமுன 
த்காடி - ஐ்கார ஈறறுப் பிை தசாற்கள - ஓ்கார ஈறறு அல்வழிப் புைரச்சி 
- ஓ்கார இற்டச்தசால் - ஓ்கார ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - ஒன 
சாரிறய தபைல் - ஔ்கார ஈறு.

த�ொகுதி - 5  புள்ளி மயஙகியலும் குற்றியலுகரப புணரியலும்

பிரிவு - 17 தமல்தலாறறு ஈறு்கள
ஞ்கர ஈறு - ்்கர ஈறறு அல்வழிப் புைரச்சி - ்்கர ஈறறு யவறறுறமப் 
புைரச்சி - ை்கர ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - ஆண் தபண் எனனும் 
தசாற்கள - விண் எனனும் தசால் - ை்கர ஈறறுக கிறேப் தபயர - 
எண் எனனும் உைவுப்தபயர - முரண் எனனும் த்தாழிற தபயர - ம்கர 
ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - இல்லம் எனனும் மரப்தபயர - ம்கர ஈறறு 
அல்வழிப் புைரச்சி - அ்கம் எனனும் தசால் ற்கயு்டன புைர்தல் - 
இலம் எனனும் தசால் படுவு்டன புைர்தல் - ஆயிரம் எனனும் தபயர - 
ம்கர ஈறறு உயரதிறைப் தபயரும் விரவுப் தபயரும் - எல்லாம் எனனும் 
விரவுப் தபயர - நும் எனனும் தபயர - ம்கர ஈறறுத் த்தாழிறதபயர - ஈம், 
்கம், உரும் எனனும் தசாற்கள - ம்கரக குறுக்கம் - ம்கர ஈறறு ்ாடதபயர 
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- ை்கர ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - மன மு்தலிய தசாற்கள - ய்தன 
எனனும் தசால் - மின மு்தலிய தசாற்கள - ை்கர ஈறறு இயறதபயர முன 
்தநற்த - ்தான, யான எனனும் தபயர்கள - அழன எனனும் தசால் - 
முன எனனும் தசால் - தபான எனனும் தசால்.

பிரிவு - 18  இற்டதயாறறு ஈறு்கள
ய்கர ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - ய்கர ஈறறு அல்வழிப் புைரச்சி 
- ர்கர ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - ஆர மு்தலிய தசாற்கள - ல்கர 
ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - ல்கர ஈறறு அல்வழிப் புைரச்சி - த்ல் 
மு்தலிய தசாற்கள - இல் எனனும் தசால் - வல் எனனும் தசால் - பூல் 
மு்தலிய தசாற்கள - ல்கர ஈறறுச் த்தாழிற தபயர - தவயில் எனனும் 
தசால்  - வ்கர ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - வ்கர ஈறறு அல்வழிப் 
புைரச்சி - ழ்கர ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - ்தாழ எனனும் தசால் - 
குமிழ எனனும் தசால் - பாழ எனனும் தசால் - ஏழ எனனும் தசால் 
- கீழ எனனும் தசால் - ே்கர ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - ே்கர ஈறறு 
அல்வழிப் புைரச்சி - ே்கர  ஈறறு த்தாழிறதபயர - இருள எனனும் 
தசால் - புள, வள எனனும் தசாற்கள - மக்கள எனனும் தசால்.

பிரிவு - 19 குறறியலு்கரப் புைரச்சி
குறறியலு்கர ஈறறு யவறறுறமப் புைரச்சி - வனத்தா்டர, தமனத்தா்டர 
புைரச்சி, ஈதரழுத்து த்டில்த்தா்டரும் வனத்தா்டரும் - அககுச் சாரிறய 
தபறும் தமனத்தா்டர - யாது, அஃது மு்தலிய சுடடுப்தபயர்கள - 
குறறியலு்கர ஈறறு அல்வழிப் புைரச்சி - ஆங்கு மு்தலிய தசாற்கள - 
உண்டு எனனும் தசால் –- திறசப் தபயரப் புைரச்சி.

பிரிவு - 20 குறறியலு்கர எண்ணுப்தபயரப் புைரச்சி
பத்தின முன எண்ணுப்தபயர்கள - பத்தின முன ஆயிரம் - பத்தின முன 
நிறை, அேவுப் தபயர்கள –- எண்ணுப்தபயர முன பத்து - நூறு எனனும் 
தசால் புைர்தல் - நூைாயிரம் எனனும் தசால் புைர்தல் - நூறு்டன 
ஒனறு மு்தல் ஒனபது - நூறு்டன அேவு, நிறைப்தபயர்கள - அற்ட 
அடுத்்த பத்து்டன ஒனறு - ஒனறு எனனும் தசால்முன தபாருள தபயர 
- ஒரு ஓர ஆ்தல் - மா எனனும் நீட்டல் அேறவப் தபயர.

பாரறவ நூல்்கள:

1. த்தால்்காப்பியம் - எழுத்்ததி்காரம் இேம்பூரைம், தசால்லதி்காரம் - யசைாவறரயம் 
தபாருேதி்காரம் - இேம்பூரைம் - மு. சண்மு்கம் பிளறே (மூனறு த்தாகுதி்கள)

2. த்தால்்காப்பியம் (எழுத்்ததி்காரம் –- இேம்பூரைர உறர), கு. சுந்தரமூரத்தி 
(பதிப்பாசிரியர), அண்ைாமறலப் பல்்கறலக்கழ்கம், அண்ைாமறல ்்கர, 
சி்தம்பரம். 

3. த்தால்்காப்பியத் திைன - வ. சுப. மாணிக்கம்.

4. த்தால்்காப்பியர த்றி - தமா.அ. துறர அரங்்கசாமி.

5. த்தால்்காப்பிய உறரவேம் - ஆ. சிவலிங்்கைார. (பா்கம் - 3)

6. த்தால்்காப்பிய ஆய்வு்கள  பதிப்பாசிரியர்கள அரங்்க மு. முருற்கயன, 
்கவி. அையவந்தன, சு. ்தமிழயவலு - உல்கத் ்தமிழராய்ச்சி நிறுவைம், தசனறை.

7. Tholkappiyam in English by Dr.S. Ilakkuvanar,Neelamalar education publisher - (1994)

. 8 த்தால்்காப்பிய ஆய்வு - தச.றவ. சண்மு்கம். 

. 9 த்தால்்காப்பியம் - எழுத்்ததி்காரம் - நூனமரபும் தமாழிமரபும் மாணிக்கவுறர, 
வ.சுப.மாணிக்கம், தமய்யப்பன பதிப்ப்கம், சி்தம்பரம். 



18 தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கம், செனலனை - 15

. 10 தச.றவ.சண்மு்கம், எழுத்திலக்கைக ய்காடபாடு்கள, அறைத்திநதிய ்தமிழ 
தமாழியியல் ்கழ்கம், அண்ைாமறல ்்கர, சி்தம்பரம். 

11. ஆ.சிவலிங்்கைார (பதிப்பாசிரியர) - த்தால்்காப்பியம் - உறரவேம் - எழுத்்ததி்காரம், 
உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவை தவளியீடு, தசனறை. 

. 12 முறைவர தபாறய்கா- இலக்கை உலகில் புதிய பாரறவ, நியுதசஞசுரி புகஹவுஸ்(பி) 
லிமித்டட, தசனறை.

. 13 எழுத்திலக்கைகய்காடபாடு, தச.றவ. சண்மு்கம், உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
சிஐடி வோ்கம், ்தரமணி, தசனறை.

. 14 எழுத்திலக்கை மாறைம், ப. யவல்முரு்கள, தி. பாரக்கர, 293 அ்கமது வணி்க வோ்கம், 
2 ஆவது ்தேம், இராயப்யபடற்ட த்டுஞசாறல, இராயப்யபடற்ட, தசனறை.

. 15 ்தமிழ எழுத்தியல் அனறும் இனறும், தி. முரு்கரத்திைம், மதுறர. 

. 16 த்தால்்காப்பியம் - ்னனூல் –- எழுத்்ததி்காரம், ்க. தவளறேவாரைன. 

. 17 த்தால்்காப்பியச் தசாறதபாருேற்டவு - முறைவர ்க. பாலசுப்பிரமணியன,  
்தமிழப் பல்்கறலக்கழ்கம் ்தஞசாவூர (2016).

த்தால்்காப்பியம் த்தா்டரபாை இறைய ்தேங்்கள :

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

http://noolaham.org/

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

https://groups.google.com/d/topic/santhavasantham/LSVvLmxhZjo
http://noolaham.org/
https://www.youtube.com/watch?v=G1kYzYMm2d4
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முது்கறலத் ்தமிழ –- பா்டத்திட்டம் 
மு்தலாம் ஆண்டு - த்தாறலநிறலக ்கல்வி முறை

பா்டப் தபயர   :  த்தால்்காப்பியம் –- தசால்லதி்காரம்
(Course Title)
பா்டக குறியீடு   :  MAT-14
(Course Code)
பா்ட ்கறைல் அேதவண் :  8
(Course Credit)

பா்ட ய்ாக்கங்்கள

1. த்தால்்காப்பியம் –- தசால்லதி்காரம் பறறி விரிவா்க எடுத்துறரத்்தல்.
2. தசாற்களுககு மு்தல், இற்ட மறறும் ்கற்டயில் வரும் எழுத்துக்கள குறித்தும், 

யவரச்தசாற்கள குறித்தும் எடுத்துக கூறு்தல்.
3. த்தால்்காப்பியர கூறும் தசால்லிலக்கைங்்கறே முழுறமயா்க எடுத்துககூறு்தல். 

பா்டத்திறைப் படிப்ப்தால் விறேயும் பயன்கள

. 1 தசால் - எனைால் எனை? எனபது பறறியும், ்தமிழிலுளே தசாற்களின வற்க்கள, 
அறவ தசாற்களுககு இற்டயய எவவாதைல்லாம் இ்டம்தபறறுப் புைரநது தபாருள 
உைரத்தும் எனபது பறறியும், த்தால்்காப்பியர குறிப்பிடும் தசால்லிலக்கைம் 
வழியா்க மாைவர்கள விரிவா்க எடுத்துறரககும் திைறைப் தபறுவர.

 
 த�ொகுதி –- 1  கிளைவியொக்கம்

பிரிவு - 1  கிேவியாக்கம்:  திறை, பால் அடிப்பற்டயில் தசால் பாகுபாடு
திறை அடிப்பற்டயில் தசால் பாகுபாடு - பால் அடிப்பற்டயில் தசால் 
பாகுபாடு - பால் ்காடடும் ஈறு்கள - ஈறு்கள விறையில் ்தவைாது வரு்தல் - 
திறை, பால் இறயபு - தசப்பு விைாவும் அறமயும் வற்கயும் - விைாயவ 
விற்டயா்க வரு்தல் - தசப்பு வழுவி வரு்தல் - தசப்பிலும் விைாவிலும் 
சிறை, மு்தல் தபாருள்கள - ்தகுதியும் வழககும் - இைச்சுடடு இல்லாப் 
பண்த்காள தபயரகத்காற்ட - இயறற்கப் தபாருளும் தசயறற்கப் 
தபாருளும் - இயறற்கப் தபாருறேக கூறும்முறை - தசயறற்கப் 
தபாருறேக கூறும்முறை –- ்காரைத்ய்தாடு ஆக்கம் கூைல் - ்காரைம் 
இனறியும் ஆக்கம் கூைல்.

பிரிவு - 2 கிேவியாக்கம்: திறை, பால் ஐயம் மறறும் தசாற்களின வரிறசமுறை
பால் பறறிய ஐய விைா - திறையும் பாலும் பறறிய ஐய விைா - ஐயம் 
நீங்கி விற்டயிறுககும் முறை - வண்ைச் சிறைச் தசால் - வழககில் 
வண்ைச் சிறைச் தசால் - தசய்யுளில் வண்ைச் சிறைச் தசால் - 
உயரதசாற கிேவி - விறைச் தசாற்கள மூவி்டம் பறறி வரும் மரபு - யாது 
எவன எனனும் விைாக்கள - உம்றம யவண்டும் இ்டங்்கள- வணி்கர 
விற்ட கூறும் முறை - ஒரு தபாருளயமல் பல தபயர்கள வரும் முறை - 

்தமிழ்ோடு திறந்தநிலைப ்பல�லைக�ழ�ம
்தமிழியல மற்றும ்பண்போட்டுப புைம
செனலனை - 15
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இயறதபயரும் சுடடுப்தபயரும் - தசய்யுளில் சுடடுப்தபயறர முறகூைல் 
- சுடடு மு்தலாகிய ்காரைப்தபயர - சிைப்புப் தபயரும் இயறதபயரும் - 
ஒரு தபாருள குறித்்த பல தபயர்கள. 

பிரிவு - 3  கிேவியாக்கம்: பலவற்கத் த்தா்டர அறமப்பு்கள
எண்ணுநிறலத் த்தா்டர்கள –- ்தனறமப் தபயரும் அஃறிறைப் தபயரும் 
- தபாதுப் பால் தசாற்கள - வியங்ய்காள எண்ணுப் தபயர - பல்வற்கத் 
த்தா்டர அறமப்பு்கள - யவறுவிறைப் தபாதுச்தசால் - ஒனதைாழி 
தபாதுச்தசால் –- எண்ணுத்திறை விரிவுப் தபயர - பல தபாருள ஒரு 
தசால் - பல தபாருள ஒரு தசால் வற்க்கள - விறை யவறுபடும் பல 
தபாருள ஒரு தசால் - த்தரித்து தமாழி கிேவி - உயரதிறைப் தபயர்கள 
அஃறிறை முடிபு ய்கா்டல் - குடிறம மு்தலாை உயரதிறைச் தசாற்கள 
- ்காலம் மு்தலாை உயரதிறைச் தசாற்கள - ஈறுதிரிநது உயரதிறை 
முடிபு ய்கா்டல் - அற்டதமாழி இைம் தசப்பல் - பனறம சுடடிய சிறை 
நிறலப் தபயர.

பிரிவு - 4  கிேவியாக்கம்: வழுவறமதி்கள மறறும் த்தா்டரியல்
கிேவியாக்கம் கூறும் வழுவறமதி்கள - திறை, பால் வழுவறமதி - தசப்பு 
வழுவறமதி - விைா வழுவறமதி - மரபு வழுவறமதி - கிேவியாக்கம் 
கூறும் தசய்யுள த்றி்கள - இைச்சுடடு இல்லாப் பண்புத்காள தபயர - 
வண்ைச்சிறைச்தசால் - ்காரைத்ய்தாடு ஆக்கச் தசால் வரு்தல் –- சுடடுப் 
தபயறர முறகூைல் - எண்ணுத்திறை விரவுப்தபயர - கிேவியாக்கமும் 
த்தா்டரியலும் - எழுவாய் - பயனிறல இறயபு - தசாற்களின வரிறசமுறை 
- பலவற்கத்த்தா்டர்கள - த்தா்டரில் தபாருள மயக்கம்.

 த�ொகுதி -– 2  வவற்றுதமயியல், வவற்றுதம மயஙகியல்

பிரிவு -– 5 யவறறுறமயியல்: மு்தல் யவறறுறம, இரண்்டாம் யவறறுறம
யவறறுறமயியல் - தபயரக்காரைம் - யவறறுறமயியல் - முறைறவப்பு - 
யவறறுறமப் பாகுபாடு - யவறறுறமயின வற்க - யவறறுறமயின தபயரும் 
முறையும் - மு்தல் யவறறுறம அல்லது தபயர யவறறுறம - எழுவாய் 
யவறறுறம ஏறகும் பயனிறல்கள - த்தாற்கப் தபயர்கள பயனிறல 
த்காளேல் - ய்தானைா எழுவாய் - தபயரில் உருபு நிறகும் இ்டம் - 
தபயரின இலக்கைம் - இரண்்டாம் யவறறுறம - இரண்்டாம் யவறறுறம 
உருபும் தபாருளும் –- தசயப்படு தபாருறேக ்கண்டுத்காளளும் வழி - 
தசயப்படுதபாருள வற்க்கள - இரண்்டாம் யவறறுறமப் தபாருளின 
பாகுபாடு்கள.

பிரிவு - 6  யவறறுறமயியல்: மூனைாம் யவறறுறம மு்தல் ஏழாம் யவறறுறம வறர
மூனைாம் யவறறுறம உருபும் தபாருளும் - ஆன உருபும் தபாருளும் 
- ஒடுவும் ஆனும் இரண்டு யவறறுறம ஆ்கா - மூனைாம் யவறறுறமப் 
தபாருளின பாகுபாடு்கள - ்ான்காம் யவறறுறம - ்ான்காம் யவறறுறம 
உருபும் தபாருளும் - ்ான்காம் யவறறுறமப் தபாருளின பாகுபாடு்கள - 
ஐந்தாம் யவறறுறம உருபும் தபாருளும் - ஐந்தாம் யவறறுறமப் தபாருளின 
பாகுபாடு்கள - ஐந்தாம் யவறறுறம உருபும் தபாருளும் - ்தறகிழறமயும் 
பிறிதின கிழறமயும் - ஆைாம் யவறறுறமப்தபாருளின பாகுபாடு்கள - 
ஆைாம் யவறறுறமப் தபாருளின பாகுபாடு்கள - ஏழாம் யவறறுறம –- 
ஏழாம் யவறறுறமப் தபாருளின பாகுபாடு்கள - யவறறுறமத் த்தாற்கவிரி 
இயல்பு.
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பிரிவு -– 7 யவறறுறம மயங்கியல்: தபாருள மயக்கம்
யவறறுறம மயங்கியல் - தபயரக ்காரைம் - யவறறுறம மயக்கம் - 
தபாருள மயக்கம் - உருபு மயக்கம் –- சாரபுப்தபாருண்றம - சிறைநிறலக 
கிேவி - ்கனைலும் தசலவும் - மு்தல் சிறைக கிேவி - அதுவும் ஐயும் - 
மு்தல் சிறைக கிேவி - ஐயும் ்கண்ணும் - பிண்்டப் தபயர - ஒருவிறை 
ஒடுச்தசால் –- ஆக்கதமாடு புைரந்த ஏதுககிேவி - ய்ாக்கல் ய்ாக்கம் - 
ஆைாம் யவறறுறமப் தபாருளில் ் ான்கன உருபு - ்தடுமாறு த்தாழிறதபயர 
- ஓம்பற்டககிேவி - வாழச்சிப் தபாருள - த்காற்ட எதிர கிேவி - அச்சக 
கிேவி - யவறறுறம மயக்கத்திறகுப் புைைற்ட.

பிரிவு - 8  யவறறுறம மயங்கியல் - உருபு மயக்கம் மறறும் ஆகுதபயர்கள
உருபு்கள த்தா்டரநது அடுககி வரு்தல் - உருவுவிரிநது நிறகும் இ்டங்்கள 
- உருபு மறதைானறு ஏறைலும் த்தாககு வரு்தலும் உருபு மயக்கம் - 
யவறறுறம உருபு்கள திரியாமல் நிறைல் - யவறறுறம உருபு்கள தசய்யுளில் 
திரி்தல் - ்ான்கன உருபு ஏறை யவறறுறமப் தபாருளில் மயங்கு்தல் 
- விறைச்தசால் உைரத்தும் தபாருள்கள - ஆகுதபயர - ஆகுதபயர 
யவறறுறம மயங்கியலில் கூைப்ப்டல் - ஆகுதபயர வற்க்கள - வி்டா்த 
ஆகுதபயரும் விட்ட ஆகுதபயரும் - அேறவயாகு தபயர்கள - 
ஆகுதபயரககுப் புைைற்ட .

 த�ொகுதி - 3  விளிமரபு, த்பயரியல்

பிரிவு - 9  விளிமரபு - உயிர ஈறறு, ை்கர ஈறறு உயரதிறைப் தபயர்கள விளியயறைல்
விளி யவறறுறமயின திரிபு்கள - ஈறு திரி்தல் - ஈறையல் திரி்தல் - பிறிது 
வந்தற்ட்தல் - இயல்பா்தல் - உயரதிறையில் விளியயறகும் உயிர ஈறு்கள 
- இ்கர, ஐ்கார ஈறு்கள விளியயறைல் - உயரதிறையில் விளியயலா உயிர 
ஈறு்கள - பல்வற்கப் தபயர்கள விளியயறைல் - அண்றம விளியில் உயிர 
ஈறு்கள - புளளி ஈறறு உயரதிறைப் தபயர்கள விளியயறைல் - ை்கர ஈறறு 
உயரதிறைப் தபயர்கள விளியயறைல் - யசய்றம விளியில் அன ஈறு - 
அண்றம விளியில் அன ஈறு - ஆன ஈறு இயல்பா்தல் - ஆன ஈறறுப் 
தபயர வற்க்கள விளியயறைல் - விளியயலா்த ை்கர ஈறறுப் தபயர்கள.

பிரிவு - 10  விளிமரபு -ர்கர, ல்கர, ே்கர ஈறறு உயரதிறைப் தபயர்கள, அஃறிறைப்  
  தபயர்கள, விரவுப் தபயர்கள விளியயறைல் - ர்கர ஈறறு உயரதிறைப்  
  தபயர்கள விளியயறைல் - அர, ஆர ஈறு்கள விளியயறைல் - ர்கர ஈறறுப்  
  தபயர வற்க்கள விளியயறைல் - விளியயலா்த ர்கர ஈறறுப் தபயர்கள   
  - ல்கர, ே்கர ஈறறு உயரதிறைப் தபயர்கள - விளியயறைல் - ஈறையல் நீ்டல்  
  - இயல்பா்தல் - ல்கர, ே்கர ஈறறுப் தபயர வற்க்கள விளியயறைல் -  
  விளியயலா்த ே்கர ஈறறுப் தபயர்கள –- விரவுப் தபயர்களும் அஃறிறைப்  
  தபயர்களும் - விரவுப் தபயர்கள விளியயறைல் - அஃறிறைப் தபயர்கள  
  விளியயறைல் - விளியவறறுறமககுப் புைைற்ட - யசய்றம விளியில்  
  அேபிைநது ஒலித்்தல் - அம்ம இற்டச்தசால் விளியயறைல் –- உயரதிறைப்  
  தபயர்களுள விளியயலா்தை - விளியவறறுறமயும் பிை யவறறுறம்களும் .
பிரிவு - 11 தபயரியல் - உயரதிறைப் தபயர்களும் அஃறிறைப் தபயர்களும்

தசால்லின இலக்கைமும் பாகுபாடும் - தசால்லிைது தபாது 
இலக்கைம் - தசால் ்தனறையும் தபாருறேயும் உைரத்்தல் - குறிப்பும் 
தவளிப்பற்டயும் –- தசாற்களின பாகுபாடு - திறை அடிப்பற்டயில் 
தபயரச்தசால் பாகுபாடு - தபயரச்தசால் பால் உைரத்்தல் - சுடடு, 
விைா, இ்டப் தபயர்கள –- ஆண், ம்கன மு்தலாை தபயர்கள - எல்லாரும் 
மு்தலாை தபயர்கள - நிலப்தபயர மு்தலாை தபயர்கள - உயரதிறைப் 
தபயர்களுககுப் புைைற்ட -– அஃறிறைப் தபயர்கள - சுடடு, விைாப் 
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தபயர்கள - பல்ல மு்தலாை பல்வற்கப் தபயர்கள - அஃறிறைப் 
பனறம –- ்கள விகுதி - அஃறிறைப் தபயர்களுககுப் புைைற்ட - ்கள 
விகுதி இல்லாமல் பனறம உைரத்்தல்.

பிரிவு –- - 12 தபயரியல் - விரவுப் தபயர்கள
விறையால் திறை, பால் உைரத்்தல் - தசய்யும் எனனும் வாய்பாடடு 
விறைமுறறு - விரவுப்தபயரின விரி - இயறதபயர ் ானகு - சிறைப்தபயர 
்ானகு - சிறைமு்தறதபயர ் ானகு - முறைப்தபயர இரண்டு - தபண்றம 
சுடடிய தபயர - ஆண்றம சுடடிய தபயர - பனறம சுடடிய தபயர - 
ஒருறம சுடடிய தபயர - ப்டரகற்கப் தபயர்கள - எல்லாம் எனனும் 
தபயர - முனனிறலப் தபயர்கள - ஒருவர எனனும் தபயர - தபண்ம்கன 
எனனும் தபயரின இயல்பு - தபயர ஈறு தசய்யுளில் திரி்தல் - விரவுப் 
தபயர்கள தசய்யுளில் திறை உைரத்தும் முறைறம.

 த�ொகுதி - 4 விதனயியல், இதடயியல்

பிரிவு - 13 விறையியல் : உயரதிறை விறை்களும்  அஃறிறை விறை்களும்
விறைச் தசால்லின இலக்கைம் - மூவற்கக ்காலம் - விறைச்தசால் 
பாகுபாடு –்தனறமப் பனறம விறைமுறறு - ்தனறம ஒருறம விறைமுறறு 
- ப்டரகற்க ஒருறம விறைமுறறு - ப்டரகற்கப் பனறம விறைமுறறு - 
உயரதிறைத் த்தரிநிறல விறைமுறறு ஈறு்கள - உயரதிறை விறை்கள - 
குறிப்பு விறைமுறறு - உயரதிறைக குறிப்பு விறைமுறறு உருவாகும் முறை 
- உயரதிறைக குறிப்பு விறைமுறறு ஈறு்கள - அஃறிறை விறை்கள - 
த்தரிநிறல விறைமுறறு - ப்டரகற்கப் பனறம விறைமுறறு - ப்டரகற்க 
ஒருறம விறைமுறறு - அஃறிறை விறைமுறறு ஈறு்கள - அஃறிறை 
விறை்கள - குறிப்பு விறைமுறறு.

பிரிவி - 14 விறையியல் : விரவு விறை்கள
விரவு விறை்கள - விறை முறறு்கள - முனனிறல விறைமுறறு - 
வியங்ய்காள விறைமுறறு - தசய்யும் எனனும் வாய்பாடடு விறைமுறறு 
- விறைதயச்ச வாய்ப்பாடு்கள - ்காலம் ்கண்ணிய தசாற்கள - 
விறைதயச்சங்்களின விறைமுடிபு - மு்தல் வற்க - விறைதயச்சங்்களின 
விறை முடிபு - இரண்்டாம் வற்க - விறைதயச்சங்்கள அடுககி வரு்தல் 
- தபயதரச்ச வாய்பாடு்கள - தசய்யும் எனனும் வாய்பாடடுககுச் 
சிைப்புவிதி - எச்சங்்கள எதிரமறையில் வரு்தல் - இற்டப்பிைவரல் - 
தசய்யும் எனனும் தபயதரச்சத்தின ஈறு த்கடு்தல் - ்கால வழுவறமதி்கள 
- இைப்பு எதிரதவாடு மயங்்கல் - முக்கால இயறற்கறய நி்கழவால் கூைல் 
- பல்யவறு தபாருளில் ்காலம் மயங்கு்தல் - முக்காலங்்களும் ்தம்முள 
மயங்கு்தல்.

பிரிவு - 15 இற்டயியல் : தபாருள உைரத்தும் இற்டச்தசாற்கள
இற்டச்தசால்லின தபாது இலக்கைம் - இற்டச்தசால்லின பாகுபாடு 
–- இற்டச்தசால் நிறகும் இ்டமும் யவறுபாடும் - பல தபாருள ்தரும் 
இற்டச்தசாற்கள - மன, தில், த்கான, உம், மன ஓ்கார இற்டச்தசால் 
- ஏ்கார இற்டச்தசால் - எை எனறு இற்டச்தசாற்கள - மறறு, எறறு 
எனனும் இற்டச்தசாற்கள - மறறையது, மனை எனனும் இற்டச்தசாற்கள 
- ்தஞசம், அநதில் எனனும் இற்டச்தசாற்கள - த்கால், எல் எனனும் 
இற்டச்தசாற்கள - ஆர எனனும் இற்டச்தசால்.

பிரிவு - 16 இற்டயியல்: அறசநிறல்களும் இறசநிறை்களும்
வியங்ய்காள அறசச்தசால் - முனனிறல அறசச்தசால் - உறரயறசச் 
தசால் - மூவி்டத்தும் வரும் அறசச்தசால் - பிரிவில் அறசநிறல - எச்ச 
உம்றமயும் எதிரமறை உம்றமயும் - எச்ச உம்றம நிறைறகுரிய இ்டம் - 
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முறறும்றம எச்சமா்தல் - ஈறைறச ஏ்காரத்்தறகு ஒலியேவு - உம், எை 
எண்ணிற்டச் தசாற்கள - எண் ஏ்காரம் இற்டயிடடு வரு்தல் - எை, 
எனைா எண்ணிற்டச் தசாற்கள - த்தாற்க தபறயை முடியும் எண்ணிற்டச் 
தசாற்கள - உருபு த்தா்க வரும் எண்ணிற்டச்தசால் - எண்ணிற்டச் 
தசாற்கள விறையிலும் வரு்தல் - எண்ணிற்டச் தசாற்கள பிரிநது தசனறு 
ஒனறு்தல் - இற்டயியலுககுப் புைைற்ட.

 த�ொகுதி - 5 உரியியல், எச்சவியல்

பிரிவு - 17  விறையியல் : உரிச்தசால் இலக்கைம்
உரிச்தசால்லின தபாது இலக்கைம் - உரிச்தசால்லின வற்க்கள - உறு, 
்தவ, ்னி - உரு, புறர, குரு, த்கழு - தசல்லல், இனைல் - மல்லல் - ஏ 
- உ்கப்பு, உவப்பு - பயப்பு –- பசப்பு - இறயபு - இறசப்பு - அலமரல் –- 
த்தருமரல் - மழவும் குழவும் மு்தலாை உரிச்தசாற்கள - மழ, குழ - சீரத்தி 
மாறல - கூரப்பு, ்கழிவு, ்க்தழவு - துறைவு - அதிரவு - விதிரப்பு - வார்தல் 
- யபா்கல் - ஒழு்கல் - தீர்தல் - தீரத்்தல் - த்க்டவால் –- பண்றை - ்த்ட, 
்கய, ்ளி - பழுது, சாயல், முழுது - வம்பு, மா்தர, ்ம்பு, யம - ஓய்்தல் - 
ஆய்்தல் - நிழத்்தல் - சாய் - புலம்பு - துவனறு - முரஞசல் –- தவம்றம.

பிரிவு - 18  உரியியல்  தபாறபு, வறிது மு்தலாை உரிச்தசாற்கள
தபாறப, வறிது , ஏறைம் - பிறை  யபண் பறை - ப்டர றபயுள சிறுறம 
எய்யாறம - ் னறு ்தா த்தவு த்தவவு - விைப்பு உைப்பு தவறுப்பு - ்கம்பறல 
- சும்றம ்கலி அழுங்்கல் - ்கழும் தசழுறம விழுமம் - ்கருவி ்கமம் அரி 
்கவவு - துறவத்்தல் சிறலத்்தல் இயம்பல் அரங்்கல் - இலம்பாடு, ஒற்கம், 
தஞமிர்தல், பாய்்தல் - ்கவரவு, யசர, வியல் - யப ்ாம் உரும் –- வய, 
வாய், துயவு –- உயா, உசா, வயா –- ்கறுப்பும் சிவப்பும் - த்ாசிவு, உறழவு 
- நுைங்கு, புனிறு –- ்ைவு, ம்த, யாைர –- அமர்தல், யாண், பரவு , 
பழிச்சு, ்கடி எனனும் உரிச்தசால் - ஐ, முறைவு, றவ, எறுழ - வரலாறறு 
முறைறமயால் தபாருள த்காளளு்தல் - உரிச்தசாற்கள பிைதபாருள 
உைரத்்தல் - உரிச்தசாற்களின தபாருறே உைர்தலும் உைரத்்தலும் - 
உரிச்தசால்லுககுப் தபாருள அறமந்த ்காரைம் - உரிச்தசாற்கள பிரிக்க 
முடியா நிறலறம - உரியியலுககுப் புைைற்ட.

பிரிவு - 19  எச்சவியல் : தசய்யுள ஈட்டச் தசாற்கள, தபாருளய்காள,  
  த்தாற்க தமாழி்கள இயறதசால் - திரிதசால் - திறசச்தசால் - வ்டதசால் 
–  - ்ால்வற்கப் தபாருளய்காள –- நிரல்நிறைப் தபாருளய்காள –- சுண்ைப்
  தபாருளய்காள –- அடிமறிப் தபாருளய்காள –- தமாழிமாறறுப் 
  தபாருளய்காள –-  யவறறுறமத் த்தாற்க –- உவமத் த்தாற்க - விறைத் 
  த்தாற்க - பண்புத் த்தாற்க - உம்றமத் த்தாற்க - அனதமாழித்த்தாற்க 
  - த்தாற்க தமாழி்களில் தபாருள சிைககும் இ்டங்்கள –- த்தாற்க   
  தமாழி்கள  ஒருதசால்்தனறமய - உயரதிறை உம்றமத்த்தாற்க.
பிரிவு - 20  எச்சவியல் : விறைமுறறு வற்க்கள, எச்ச வற்க்கள மறறும் சில மரபு்கள

இறசநிறை அடுககு - விறரதசால் அடுககு - அறசநிறல அடுககு - 
முறறு இயல்பாய் வரும் விறைச்தசாற்கள - விறைமுறறு்கள யபர 
த்காண்டு முடி்தல் - பிரிநிறல எச்சம் - விறைதயச்சமும் தபயதரச்சமும் 
- ஒழியிறச எச்சம் - உம்றம எச்சம் - எை என எச்சம் - ஏறை மூனறு 
எச்சங்்கள - அறவயல் கிேவி - இ்டக்கர்டக்கல் - ஈ, ்தா, த்காடு 
எனனும் தசாற்கள - இலக்கைம் வறரயறுக்கப்ப்டா்த தசால் வற்க்கள - 
முனனிறல விறைச்தசால் - புதிய தசாற்கள - மு்தறகுறை, இற்டககுறை, 
்கற்டககுறை - இற்டச்தசால் - உரிச்தசால் மரபு்கள - விறைதயச்சம் 
பல்வற்கயாய் வரு்தல் - த்தா்டர தமாழி்கள - ஆறறுப்பற்டயில் ஒருறம 
பனறம மயக்கம் - தசால்லதி்காரத்திறகுப் புைைற்ட. 
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பாரறவ நூல்்கள: 

1. த்தால்்காப்பியம்,– தசால்லதி்காரம்.

2. தசால்லிலக்கைக ய்காடபாடு 1-3, தச.றவ. சண்மு்கம், அறைத்திநதியத் ்தமிழ 
தமாழியியல் ்கழ்கம், அண்ைாமறல ்்கர, சி்தம்பரம்.

. 3 தபாருளய்காள, ச. அரங்்கராசன, மணிவாச்கர பதிப்ப்கம், தசனறை.

. 4 ்தமிழில் யவறறுறம்கள, அரங்்கராசன மருதூர, பாலமுரு்கன பதிப்ப்கம், மருதூர 
அஞசல், அரியலூர மாவட்டம்.

. 5 ்தமிழில் யவறறுறம மயக்கம், அரங்்கராசன மருதூர, பாலமுரு்கன பதிப்ப்கம், 
மருதூர அஞசல், அரியலூர மாவட்டம்.

. 6 ்தமிழில் தசால்லாக்கம், ச. இராயசநதிரன, ்தமிழப் பல்்கறலக்கழ்கம், ்தஞசாவூர.

. 7 த்தால்்காப்பிய ஆராய்ச்சி, சி. இலககுவைார, உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
சிஐடி வோ்கம், ்தரமணி, தசனறை.

. 8 ்தமிதழைப்படுவது, இரா. ய்கா்தண்்டராமன, உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
சிஐடி வோ்கம், ்தரமணி, தசனறை.

. 9 வாழிய தசந்தமிழ, இரா. ய்கா்தண்்டராமன, உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், சிஐடி 
வோ்கம், ்தரமணி, தசனறை.

. 10 தபாருண்றமயியல், தச. றவ. சண்மு்கம், அறைத்திநதியத் ்தமிழ தமாழியியல் 
்கழ்கம், அண்ைாமறல ்்கர, சி்தம்பரம். 

. 11 ்தமிழ தமாழி இலக்கை ஆய்வு்கள, அ. சண்மு்க்தாஸ், முத்்தமிழ தவளியீடடுக 
்கழ்கம், யாழப்பாைம். 

. 12 சாம்ஸ்கியின புது மாறறிலக்கைம், தச. சண்மு்கம், குமரன பப்ளிஷரஸ், 79, மு்தல் 
த்தரு, குமரன ்காலனி, வ்டபழனி, தசனறை. 

. 13 இலக்கைமும் சமூ்க உைவு்களும், ்கா. சிவத்்தம்பி, நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் பிறரயவட 
லிமித்டட, தசனறை.

. 14 த்தால்்காப்பியம் –- தசால்லதி்காரம் (யசைாவறரயம், கு. சுந்தரமூரத்தி, 
அண்ைாமறலப் பல்்கறலக்கழ்கம், அண்ைாமறல ்்கர, சி்தம்பரம்.

. 15 த்தால்்காப்பியச் தசால்லதி்காரக குறிப்பு, பி. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, 
திருச்சிராப்பளளி.

. 16 ்காலங்்கள, ச. சுபாஷ சநதிரயபாஸ், தமய்யப்பன ்தமிழாய்வ்கம், 53 புதுத்த்தரு, 
சி்தம்பரம்.

. 17 தசால்லியல் தபயரியல் - ச. அ்கத்தியலிங்்கம்,  தசால்லியல் விறையியல் -  
ச. அ்கத்தியலிங்்கம்.

. 18 இக்காலத் ்தமிழ மரபு - கு. பரமசிவம் .

. 19 ்தமிழதமாழி இலக்கை இயல்பு்கள - அ. சண்மு்க்தாஸ். 

. 20 இக்காலத் ்தமிழ இலக்கைம் –- தபாறய்கா. 

. 21 விறைப் பாகுபாடடில் எச்சங்்கள - ச. சுபாஷசநதிரயபாஸ் , ்தமிழினி, தசனறை

. 22 த்தால்்காப்பிய த்தா்டரியல் - தச.றவ. சண்மு்கம்

. 23 த்தால்்காப்பிய தமாழியியல் - ச. அ்கத்தியலிங்்கம், ்க. முருற்கயன.

. 24 இலக்கை ஆராய்ச்சிக ்கடடுறர்கள, கி. ்ாச்சிமுத்து, தமாழி பண்பாடடு ஆய்வு 
நிறுவைம், ய்காயம்புத்தூர. 
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. 25 இக்காலத் ்தமிழ மரபு, கு. பரமசிவம், அனைம் (பி.) லிட, தசனறை. 

. 26 இக்கால தமாழியியல், அறிமு்கம், திருத்ல்யவலி் த்தனனிநதிய றசவ சித்்தாந்த 
நூறபதிப்புக ்கழ்கம், தசனறை. 

. 27 ்தற்காலத் ்தமிழில் பினனுருபு்கள, ய்கா. பழனிராசன, இராெகுைா பதிப்ப்கம், 
றச்தாப்யபடற்ட, தசனறை. 

. 28 ்தமிழில் விறைதயச்சங்்கள, தி பாரக்கர, 293 அ்கமது வணி்க வோ்கம், இரண்்டாவது 
்தேம், இராயப்யபடற்ட, த்டுஞசாறல, இராயப்யபடற்ட, தசனறை. 

. 29 த்தால்்காப்பியக ்க்டல், வ.சு.ப.மாணிக்கம்,  மைிவாச்கர பதிப்ப்கம், தசனறை. 

. 30 ்தமிழில் விறைதயச்சங்்கள, தப. மாற்தயன, 293 அ்கமது வணி்க வோ்கம், 
இரண்்டாவது ்தேம், இராயப்யபடற்ட, த்டுஞசாறல, இராயப்யபடற்ட, தசனறை.

. 31 ்தமிழ தமாழி வரலாறு, த்த.தபா.மீைாடசி சுந்தரன, தசயப்பிர்காசம் (தமாழிப் 
தபயரப்பு), சரயவா்தய இலககியப் பண்றை, மதுறர. 

. 32 இக்காலத் ்தமிழில் த்தா்டரியல் ய்ாககில் பினனுருபு்கள, மு. முருய்கசன, தி பாரக்கர, 
தசனறை. 
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முது்கறலத் ்தமிழ –- பா்டத்திட்டம் 
மு்தலாம் ஆண்டு - த்தாறலநிறலக ்கல்வி முறை

 பா்டப் தபயர  :  ்தமிழ தமாழி வரலாறும் ்தமிழ இலககிய வரலாறும்
 (Course Title)
 பா்டக குறியீடு : MAT-15
 (Course Code)
 பா்ட ்கறைல் அேதவண் : 8
 (Course Credit)

பா்ட ய்ாக்கங்்கள

. 1 ்தமிழ தமாழியின வரலாறறிறை விேககியுறரத்்தல்.
. 2 ்தமிழ இலககிய வரலாறறிறை எடுத்துக கூறு்தல்.

3. பல்யவறு இலககிய வற்கறம்கள ்காலநய்தாறும் வேரநது வநதுளேறமறய எடுத்துக 
கூறு்தல்.

பா்டத்திறைப் படிப்ப்தால் விறேயும் பயன்கள

1. ்தமிழ தமாழியின வரலாறறையும், ்தமிழ இலககியத்தின வரலாறறையும் மாைவர்கள 
எடுத்துறரககும் திைறைப் தபறுவர. 

. 2 ்தமிழ தமாழி ்காலநய்தாறும் பல்யவறு மாறைங்்கறேப் தபறறு வேரநது வநதுளேற்த 
அறிவய்தாடு, ்தற்காலத் ்தமிழின ்தனறம்கள பறறியும் எடுத்துறரப்பர. 

. 3 இரண்்டாயிரம் ஆண்டு்களுககும் யமலாை பழறமயும், வேறமயும் த்காண்்ட ்தமிழ 
இலககியங்்களின வரலாறறிறைக ்காலவரிறசப்படி அறிநதுத்காளவய்தாடு, அ்தன 
த்தா்டரச்சி இனைேவும் பல்யவறு இலககிய வடிவங்்கோ்க முகிழத்து வருவற்த 
எடுத்துறரப்பர. 

த�ொகுதி - 1  �மிழ தமொழியின் அக வரலொறு 

பிரிவு - 1 ்தமிழ தமாழியின அ்க வரலாறு 
தமாழி அறமப்பும் வரலாறும் - இலக்கைம் தமாழியியல் யவறுபாடு - 
ஒலியியல் - உருபனியல் - தசால்லியலும் த்தா்டரபியலும் - தமாழியியல் 
வரலாறு - ்தமிழதமாழி வரலாறு - இலககிய நூல்்கள - இலக்கை 
நூல்்கள - உறரயாசிரியர்கள - தவளி்ாட்டார எழுதிய இலக்கை 
நூல்்கள - அ்கராதி - ்கல்தவடடு்கள - அயல்்ாட்டார குறிப்பு்கள - 
கிறே தமாழி்கள - ்தமிழ - மறலயாேம் –- ்கனை்டம் - த்தலுங்கு - துளு 
- யபச்சு வழக்கா்க உளே தமாழி்கள - திராவி்டம் எனனும் தசால் - 
திராவி்ட ்ா்கரி்கம் –திராவி்ட தமாழி்களின பறழறம - த்தனதிராவி்ட 
தமாழியின சிைப்பியல்பு்கள - குற்கக ்கல்தவடடுத் ்தமிழ  - ஒலியனியல் 
- உயிதராலி, தமய்தயாலி்களின வருற்க.

பிரிவு - 2  த்தால்்காப்பியத் ்தமிழ, சங்்க்காலத் ்தமிழ, சங்்கமருவிய ்காலத் ்தமிழ
உயிதராலி தமய்தயாலிப் பிைப்பு - ஒலியன்கள - உருபன்கள - 

்தமிழ்ோடு திறந்தநிலைப ்பல�லைக�ழ�ம
்தமிழியல மற்றும ்பண்போட்டுப புைம
செனலனை - 15



27 முதுகலைத் தமிழ் (M.A. Tamil) - பாடத்திடடம்

எண்ணுப்தபயர - யவறறுறம - விறைச்தசாற்கள - இரு்காலம் - 
பதிலிடுதபயர்கள - வாககிய வற்க்கள –- சங்்கமருவிய ்காலத் ்தமிழில் 
யவறுபாடு - தபயரப்பதிலி - யவறறுறம - ்காலம் –- விறைச்தசாற்கள. 

பிரிவு - 3  பல்லவர ்கால, யசாழர ்கால, ்ாயக்கர ்காலத் ்தமிழ
ஒலி மாறைங்்கள –- விழுதி்கள - ஒலியன வருமுறை - ஒலிமாறைங்்கள - 
விகுதி்கள - யவறறுறம - ்காலம் - யபச்சுத் ்தமிழுககுரிய இலக்கைம் 
- ஒலி மாறைங்்கள - உைழநிறல -பனறம விகுதி்கள - தபயரப்பதிலி்கள 
- யவறறுறம - எண்ணுப்தபயர்கள - திறச ்காடடும் தசாற்கள - ்கால 
இற்டநிறல - விறைமுறறு விகுதி.

 பிரிவு - 4  இருப்தாம் நூறைாண்டுத் ்தமிழ 
புதிய துறை்கள - யபச்சுத் ்தமிழின ஒலியன்கள - எழுத்துத் ்தமிழின 
ஒலியன்கள - வரனமுறை - ஒலிமாறைங்்கள - ஓரிைமா்தல் - சநதி - 
விகுதி்கள - முனனிறலப் பனறம வடிவங்்கள - தபயரச்தசால்லில் 
எதிரமறை வடிவம் - பதிலிடு தபயர்கள - யவறறுறம –- விறை வற்கப்பாடு 
- ஒடடுக்கள - அறிவியல் ்தமிழ - ்த்கவல் ஊ்ட்கங்்களில் ்தமிழ.

 த�ொகுதி - 2   �மிழ தமொழியின் புற வரலொறு

பிரிவு - 5  ்தமிழ வரிவடிவ வரலாறு
உல்க தமாழி்களில் எழுத்து முறை - இநதியாவில் ்காணும் எழுத்து முறை 
- எழுத்து முறை்கள - ்தமிழ வரிவடிவம் - பிராமி எழுத்து - கிரந்த எழுத்து 
- ்தமிழ எழுத்து - வடத்டழுத்து - பிை எழுத்துக்கள - த்தால்்காப்பியமும் 
பண்ற்டத்்தமிழ எழுத்துக்களும் - எழுத்துச் சீரதிருத்்தம். 

பிரிவு - 6  தசாறதபாருள வரலாறு
தசாறதபாருளியல் - யமைாட்டர ஆய்வு - தசால்லும் தபாருளும் - ஆறுமு்க 
்ாவலர பகுப்பு - தசாறதபாருளும் பண்பாடும் - தசாறதபாருேறமப்பு 
- தசால்லுககுரிய தபாருள - உைரவுப்தபாருள - தசாறதபாருள 
மாறைத்திறகுரிய ்காரைங்்கள - தசாறதபாருள மாறை வற்க.

பிரிவு - 7 ்தமிழச்தசாறதைா்டர அறமப்பு வரலாறு, பிை தமாழி்களில் ்தமிழின 
  தசல்வாககு, மரபு இலக்கைங்்களின ஆய்வு - தசாறதைா்டர அறமப்பு  
  - ்தமிழில் தசாறதைா்டர அறமப்பு்கள - தசாறதைா்டர அறமப்பும்  
  த்தா்டரியல் வழி ஆய்வும் - மாறறிலக்கைம் –- பிை தமாழி்களில்  
  ்தமிழின தசல்வாககு - உல்க தமாழி்களில் ்தமிழ. 
பிரிவு - 8 ்தமிழில் பிைதமாழி்களின தசல்வாககும் கிறேதமாழி்களும் - 

தமாழிக ்கலப்புச் சூழல் - வ்டதமாழி - முண்்டாதமாழி - சிங்்கேம் - 
சீைம் - கியரக்கமும் ஹீப்ருவும் - மலாய் - அராபிய தமாழி - தபரசியன - 
துருககி –- உருது - இநதி –- திராவி்ட தமாழி்கள –- மராத்தி - யமறல்ாடடு 
தமாழி்கள - கிறேதமாழிச் சூழல் - பழந்தமிழ ் ாடடின வட்டாரககிறே 
தமாழி்கள - வட்டாரககிறே தமாழி்கள ் ானகு - சமூ்கககிறே தமாழி்கள 
- த்தாழில் யபச்சு வழககு.

த�ொகுதி -– 3  சஙக இலக்கிய வரலொறு, அற இலக்கிய வரலொறு 

பிரிவு - 9  சங்்க இலககிய வரலாறு 
சங்்கம் பறறிய தசய்தி்கள - மு்தறசங்்கம் - இற்டச்சங்்கம் - ்கற்டச்சங்்கம் 
- அ்கப்தபாருள - முப்தபாருள –- ஐநநிலப் பாகுபாடு - தபரும்தபாழுதும் 
சிறுதபாழுதும்- உரிப் தபாருளின சிைப்பு,– அ்க ஒழுக்கத்தின படி்கள - ்கறபும் 
்கரைமும் - புைதவாழுக்கம் - பத்துப்பாடடு - விேக்கம் –- ஆறறுப்பற்ட 
நூல்்கள - முல்றலப்பாடடு - மதுறரக்காஞசி - த்டு்ல்வாற்ட 
- குறிஞசிப்பாடடு - படடிைப்பாறல - ்றறிறை - குறுநத்தாற்க - 



28 தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கம், செனலனை - 15

ஐங்குறுநூறு - பதிறறுப்பத்து - பரிபா்டல் - ்கலித்த்தாற்க - அ்க்ானூறு 
- புை்ானூறு.

பிரிவு - 10 சங்்க இலககிய ஒப்பீடு 
கூர்தலைக ய்காடபாடு - இலககியக த்காளற்கயும் திைைாய்வும் வரலாறும் 
- மனைரககுத் த்தய்வத்்தனறம - பூறச - இயறற்கறயப் யபாறறு்தல் 
- உல்க இலககியத் ்தரத்தில் சங்்க இலககியம் - பண்பாடடுக கூறு்கள 
- அ்கமும் புைமும் - பாலது ஆறை - அைத்த்தாடு நிறைல் - ்ாணும் 
்கறபும் - புைத்திறையியல் பண்பாடடு நிறல்கள - வாழவியல் த்றி்கள - 
்க்டறம - இனியை ்காணும் தசம்றம - அறிவும் உைரவும் - சானயைார 
தபருறம - ்ல்லாறறுப்படும் த்றி - திருமை்ாள நி்கழவு்கள.

பிரிவு - 11  அை இலககிய வரலாறு
நீதி விேக்கம் –- நீதிப் பா்டல்்களின வற்க - மூதுறர –- குறும்பா்டல்்கள - 
நீதி இலககியம் - யமற்கைககும் கீழக்கைககும் - பதிதைனகீழக்கைககு - 
திருககுைள - ் ாலடியார - பழதமாழி ் ானூறு - திரி்கடு்கம் - சிறுபஞசமூலம் 
- ஏலாதி - இனைா்ாறபது - இனியறவ ்ாறபது - ்கேவழி ்ாறபது - 
்கார ்ாறபது - ஐநதிறை எழுபது - ஐநதிறை ஐம்பது - திறைதமாழி 
ஐம்பது - திறைமாறல நூறறைம்பது - ற்கநநிறல - இனனிறல - 
்ானமணிக்கடிற்க - முதுதமாழிக்காஞசி –- ஆசாரகய்காறவ.

பிரிவு - 12 சமய இலககிய வரலாறு 
சமய இலககிய வரலாறறில் முப்பிரிவு - அைம் - ்தத்துவம் - வழிபாடு 
- பகதி இலககியம் உருவாைறம - றசவ இலககிய மரபு –- பனனிரு 
திருமுறை - றசவ நூல்்களின இலககியக ய்காடபாடு்கள - றவைவ 
இலககிய மரபு - ் ாலாயிரத் திவவியப் பிரபந்தம் - ஆழவார்களின ்தமிழப் 
பறறு - றவைவ நூல்்களின இலககியக ய்காடபாடு்கள -  தீறம - சித்்தர 
இலககியம் - இசுலாமிய இலககியம் - கிறித்்தவ இலககியம். 

த�ொகுதி - 4   கொபபிய கொல வரலொறு - சிற்றிலக்கிய வரலொறு 

பிரிவு - 13 ்காப்பிய்கால வரலாறும் ்காப்பியங்்களும்
்காப்பியம் - இலக்கைம் - ்காப்பிய வற்க - ்காப்பியக த்காளற்க - ்காப்பியத் 
ய்தாறைம் - இரடற்டக ்காப்பியங்்கள - சிலப்பதி்காரம் - மணியம்கறல - 
தபருங்்கற்த - சீவ்கசிந்தாமணி - வறேயாபதி - குண்்டலய்கசி - நீலய்கசி 
- சூோமணி - உ்தயைகுமார ்காவியம் - யயசா்தர ்காவியம் - ் ா்ககுமார 
்காவியம் - தபரிய புராைம் - ்கம்பராமாயைம்.

பிரிவு  - 14 ்காப்பிய்கால - பிை இலககிய இலக்கைங்்கள
்கந்தபுராைம் - ்ேதவண்பா - வில்லிபார்தம் –- அரிச்சநதிர புராைம் 
- ற்்ட்தம் –- திருவிறேயா்டற புராைம் - யவறு புராைங்்கள - 
இலக்கை எழுச்சிக்காலம் -இறையைார அ்கப்தபாருள - புைப்தபாருள 
தவண்பாமாறல - யாப்பருங்்கலம் - யாப்பருங்்கலக்காரிற்க - 
யாப்பருங்்கலவிருத்தி - வீரயசாழியம் - ய்மி்ா்தம் - ்ம்பிய்கப்தபாருள - 
்தண்டியலங்்காரம் - பனனிருபாடடியல் - வச்சைநதிமாறல - ்னனூல்.

பிரிவு - 15 சிறறிலககிய வரலாறும் சிறறிலககியங்்களும்.
பாடடியல் ்தரும் தசய்தி்கள - அந்தாதி - ஆறறுப்பற்ட - 
இரடற்டமணிமாறல மு்தலியை - உலா - ்கலம்ப்கம் - ய்காறவ - தூது 
- பரணி - பிளறேத்்தமிழ - ம்டல்.

பிரிவு - 16 சிறறிலககிய இயல்பு்கள
ய்காறவயின இயல்பு்கள - பிளறேத்்தமிழின இயல்பு்கள - குைவஞசியின 
இயல்பு்கள - பளளு இயல்பு்கள - பிை இலககியங்்களின இயல்பு்கள- 
அந்தாதியின இயல்பு்கள - தமய்ககீரத்தி இயல்பு்கள - சில சிைப்பியல்பு்கள 
- சிறறிலககியங்்களின இயல்பு்கள.
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த்தாகுதி - 5   இக்கால இலககிய வரலாறு

பிரிவு - 17  இக்கால இலககிய வற்க்கள
்கவிற்த இலககியம் - ்கடடுறர இலககியம் - ்கற்த இலககியம் - ்ா்ட்கம் 
- இயக்கங்்களின ்தமிழப்பறறும் ்தமிழ வேரச்சியும் - துறைய்தாறும் ்தமிழ 
- உறர்ற்ட வேரச்சிககு உ்தவியவர்கள.

பிரிவு - 18  இயக்கங்்களின பங்்களிப்பு
யமறல்ாடடுப் பாரறவ - அழகியல் - தசவவியல் - இயறபண்பியல் - 
்்டப்பியல் - தவளிப்பாடடியல் - ்கருத்துப்பதிவு இயல் - புறைவியல் - மீ 
தமய்ம்றமயியல் - குறியீடடியல் - படிமவியல்.

பிரிவு - 19  வடிவ, பாடுதபாருள மாறைங்்கள
சங்்க இலககிய வடிவ, தபாருள மாறைம் - சங்்கமருவிய ்கால வடிவ, 
தபாருள மாறைம் - ்காப்பிய வடிவ தபாருள மாறைம் - சமய இலககிய 
வடிவ, தபாருள மாறைம் - பாரதி ்கால வடிவ, தபாருள மாறைம் –- புதுக 
்கவிற்தயின வடிவ, தபாருள மாறைம் - றஹககூ, தசனரியு வரலாறும் 
வடிவ, தபாருள மாறைமும் - உறர்ற்ட வடிவ, தபாருள மாறைம்.

பிரிவு - 20  பற்டப்பிலககிய உத்தி்கள
புதுக ்கவிற்தயில் உத்தி்கள - விடு்கற்தத் ்தனறம - உறரயா்டல் உத்தி 
- ய்களவி பதில் முறை - ்ாடடுப்புைப் பா்டல் வடிவம் –- ஏேைக ்கல்வி 
- தசால்லுற்டப்பு - மறி்தரு்தல் - அங்்க்தம் - ்கடடிலா வடிவம் - முரண் - 
படிமம் - குறியீடு - அடுககுமுறை - சிறு்கற்தயின உத்தி்கள - முனயைாககு 
- பினயைாககு - ்ா்ட்க உத்தி்கள - உச்சநிறல - எதிரநிறல - குறிப்பு 
முரண் - வாதைாலி ்ா்ட்க உத்தி.

பாரறவ நூல்்கள: 

. 1 ்தமிழ இலககிய வரலாறு (2020) முறைவர சி. யசதுராமன  -  நியூ தசஞசுரி புக 
ஹவுஸ் (பி) லிட, தசனறை.

. 2 ்தமிழ இலககிய வரலாறு (2016)முறைவர பு. இநதிரா்காநதி - தபா. திராவி்டமணி 
பாறவ பிரிண்்டரஸ் (பி) லிட, தசனறை.

. 3 ஈழத்தில் ்தமிழ இலககியம் - ்காரத்திய்கசு சிவத்்தம்பி  -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் 
(பி) லிட தசனறை.

4. ்தமிழில் இலககிய வரலாறு - ்டாக்டர ்காரத்திய்கசு சிவத்்தம்பி - நியூ தசஞசுரி புக 
ஹவுஸ் (பி) லிட தசனறை.

. 5 ்தமிழதமாழி இலககிய வரலாறு - மா. இராசமாணிக்கைார.   

. 6 ்தமிழ இலககிய வரலாறு - முறைவர கி. இராசா  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) 
லிட, தசனறை.

. 7 ்தமிழ தமாழி வரலாறு - த்த.தபா.மீைாடசிசுந்தரைார.  

. 8 ்தமிழ இலககிய வரலாறு - முறைவர த்த. வாசுகி . 

. 9 ்தமிழ இலககிய ய்காடபாடு்கள - ்டாக்டர முத்துச்சண்மு்கம்.   

. 10 ்ாயக்கர ்காலம் இலககியமும் வரலாறும் 2019 - அ.ராமசாமி - நியூ தசஞசுரி புக 
ஹவுஸ் (பி) லிட, தசனறை. 

. 11 ்தமிழ இனி (2000, மா்ாடடுக ்கடடுறர்கள), பா. மதிவாைன, உ. யசரன (ப.ஆ), 
்காலச்சுவடு அைக்கட்டறே, 669 ய்க.பி.சாறல, ்ா்கரய்காவில். 
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. 12 உல்கத் ்தமிழ இலககிய வரலாறு (கி.பி.1851 –- கி.பி. 2000), ்கா. சிவத்்தம்பி (மு்தனறமப் 
பதிப்பாசிரியர), உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், இரண்்டாவது மு்தனறமச் சாறல, 
றமயத் த்தாழில் நுடபப் பயில்க வோ்கம், ்தரமணி, தசனறை. 

. 13 புதிய ்தமிழ இலககிய வரலாறு (த்தாகுதி –- 3), சிறபி. பாலசுப்பிரமணியம், நீல. 
பத்ம்ாபன (பதிப்பாசிரியர), சாகித்திய அ்காத்தமி, இரவீநதிரன பவன, 35 
தபயராஸ்ஷா சாறல, புதுதில்லி.

. 14 புதுக்கவிற்தயின ய்தாறைமும் வேரச்சியும், வல்லிக்கண்ைன, அ்கரம், பிோட 
எண் 1, நிரமலா ்்கர, ்தஞசாவூர. 

15. புதுக்கவிற்த வரலாறு, ராெ மாரத்்தாண்்டன, யுறைத்டட றரட்டரஸ்,  
130-2 அவறவ சண்மு்கம் சாறல, ய்காபாலபுரம், தசனறை.

16. ்தமிழச்  சிறு்கற்த்களின சம்காலச் தசல்த்றி்கள, ்கருத்துப் பட்டறை –- 2,  
மு. தசல்வகுமார, சி. வைொ, சீ. சியாமோ, மு்தல் ்தேம், மிய்தசு வோ்கம், 
4 ஆவது நிறுத்்தம், திரு்்கர, மதுறர.

17. ்தமிழ ்ா்ட்கத்தின ய்தாறைமும் வேரச்சியும், ஆறு. அழ்கப்பன, பாரிநிறலயம்,  
90 பிராடயவ, தசனறை.

18. ்தமிழ ்ாவல் வேரச்சி –- புதிய ஒளியில் ்கண்்ட ்காலம், சுப. யசதுபிளறே,  
தி பாரக்கர, 293 அ்கமது வணி்க வோ்கம், இரண்்டாவது ்தேம், இராயப்யபடற்ட 
த்டுஞசாறல, தசனறை. 

19. பத்த்தானப்தாம் நூறைாண்டில் ்தமிழ இலககியம் (1800 –- 1900), மயிறல சீனி. 
யவங்்க்டசாமி, பரிசல் புத்்த்க நிறலயம், ப. எண். 96, தெ. பிோக, ்ல்வரவு த்தரு, 
எம்.எம்.டி.ஏ ்காலனி, அரும்பாக்கம், தசனறை. 

்தமிழ தமாழி வரலாறு ்தமிழ இலககிய வரலாறு த்தா்டரபாை இறைய ்தேங்்கள :

https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZtekJp1
http://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/56-cbalasubramaniyan/tamilelakkiavaralaru.pdf
https://groups.google.com/d/msg/minTamil/aHwJalU2N-U/-LP2AZhYAAAJ

https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZtekJp1
http://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/56-cbalasubramaniyan/tamilelakkiavaralaru.pdf
https://groups.google.com/d/msg/minTamil/aHwJalU2N-U/-LP2AZhYAAAJ
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முது்கறலத் ்தமிழ –- பா்டத்திட்டம்
இரண்்டாம் ஆண்டு - த்தாறலநிறலக ்கல்வி முறை

பா்டப் தபயர    : சங்்க இலககியம்
(Course Title)
பா்டக குறியீடு   : MAT-21
(Course Code)
பா்ட ்கறைல் அேதவண் : 6
(Course Credits)

பா்ட ய்ாக்கங்்கள

1. ்தமிழின த்தானறமயாை இலககியங்்கள பறறி விேககிக கூறு்தல். 
2. எடடுத்த்தாற்க, பத்துப்பாடடு நூல்்களின வழி அ்க, புை இலககிய மரபு்கறே 

எடுத்துக கூறு்தல்.
3. பழந்தமிழரின வாழவியல் த்றி்கறேச் சங்்க இலககியங்்கள வழி எடுத்துக கூறு்தல். 
. 4 திறைக ய்காடபாடு்கறே விேககு்தல்.

பா்டத்திறைப் படிப்ப்தால் விறேயும் பயன்கள

1. ்தமிழ தமாழியிலுளே மி்கப் பழறமயாை இலககியச் தசல்வமாை சங்்க இலககியங்்கள 
பறறி எடுத்துறரககும் திைறைப் தபறுவர.

. 2 சங்்க இலககியங்்கள எடுத்துறரககும் வாழவியல் யமனறம்கறேயும், த்றி்கறேயும், 
மனி்த மாண்பு்கறேயும் ்கறறு உைரநது அவறறை எடுத்துறரப்பர.  

த�ொகுதி –- 1  திருமுருகொற்றுப்பதடயும் ்பட்டினப்பொதலயும்

பிரிவு - 1  திருமுரு்காறறுப்பற்ட - 1
திருமுரு்காறறுப்பற்டயும் ்ககீரரும் -– சங்்க இலககியத்தில் 
திருமுரு்காறறுப்பற்டயின இ்டம் –-– ்ககீரரின வரலாறும் பா்டல் திைமும் 
–-– திருமுரு்காறறுப்பற்ட நுவலும் -– தபாருள –- மு்தல் மூனறு பற்ட 
வீடு்கள –- திருப்பரங்குனைம் - திருச்சீரறலவாய் - திருவாவிைனகுடி - 
திருத்்தலங்்களின சிைப்பு்களும் திருமுரு்கனின தசயல்்களும் - பரங்குனைத்துப் 
பரமனும் சூர ம்களிரும் - அறலவாய் அழ்கனின அருடச்தசயல்்கள- –- 
ஆவிைனகுடியில் வழிபடுயவார திைம்.

பிரிவு - 2 திருமுரு்காறறுப்பற்ட –- 2
திருமுரு்காறறுப்பற்டயின பிறபகுதி - இறுதி மூனறு பற்டவீடு்கள - –- 
திருயவர்கம் - குனறுய்தாைா்டல் - பழமுதிரச்யசாறல - திருத்்தலங்்களின 
சிைப்பு்களும் திருமுரு்கனின தசயல்்களும் - ஏர்கத்துச் தசல்வனும் அந்தைர 
வழிபாடும் - குனறுய்தாறும் குமரன ்காடசியும் அடியார்தம் குரறவக 
கூத்தும் - பழமுதிரச்யசாறல மறலயயான அருளு்தலும் அடியார அ்க 
மகிழ்தலும்.

்தமிழ்ோடு திறந்தநிலைப ்பல�லைக�ழ�ம
்தமிழியல மற்றும ்பண்போட்டுப புைம
செனலனை - 15
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பிரிவு - 3 படடிைப்பாறல –- 1
படடிைப்பாறலயும் உருத்திரங்்கண்ைைாரும் -– சங்்க இலககியத்தில் 
படடிைப்பாறல தபறும் இ்டம் – -  உருத்திரங்்கண்ைைாரின புலறமத்திைம் –
யசாழ்ாடடின தபருறமயும் பூம்பு்காரின தபருறமயும் - ்காவிரி வேம் 
–- அடடிற சாறலயும் புைச்யசரியும் -– மக்கள வாழவு -– வாணி்கச் சிைப்பு 
- பண்்டங்்களும் பண்்ட சாறல்களும் –- ஆவைத் த்தருவும் - வணி்கர 
த்தருவும் –யவோேரும் புலம்தபயர மாக்களும்.

பிரிவு –- 4  படடிைப்பாறல - 2
படடிைப்பாறலயின ்தறலவனும் அ்கப்தபாருள தசய்தியும் - 
படடிைப்பாறலயின ்தறலவன –- திருமாவேவன யார? –- அ்கப்தபாருள 
தசய்தி –- திருமாவேவனின சிைப்பும் பண்பும் –- அரசுரிறம தபறு்தல் –- 
திருமாவேவனின மு்தறயபார –- யசாழ்ாடடு வேம் –- புலவர மாடசி- –- 
புலவர ்கவித்திைம் - –புலவர ்காடடும் ்தமிழர பண்பாடு.

த�ொகுதி –- 2  நற்றிதணயும் குறுநத�ொதகயும்

பிரிவு - 5  ்றறிறை - 1
எடடுத்த்தாற்க - சங்்க இலககியத்தில் ் றறிறை - ் றறிறைப் பா்டல்்கள 
- ஐநதிறையில் மரு்தம் - மரு்தப்பா்டல்்கள (32 பா்டல்்கள) - மு்தல் 
பதிறைநது மரு்தப்பா்டல்்கள - பா்டல் எண்்கள ,80 ,70 ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 
18 ,170 ,150 ,120 ,100 ,900, 200, 210 - மாந்தர சிைப்பு - உவறம, ்கறபறை 
மு்தலியை - சிைந்த ்கருத்துக்களும் வரலாறறுக குறிப்புக்களும்.

பிரிவு - 6  ்றறிறை - 2
மரு்தப் பா்டல்்கள பிறபகுதி - பா்டல் எண்்கள ,280 ,260 ,250 ,232 ,216 
400  ,390  ,380  ,370  ,360  ,350  ,340  ,330  ,320  ,310  ,300  ,290 - துனிதீர 
மு்தல் வயல்தவள ஆம்பல் வறர - சு்டரநத்தாடி மு்தல் தவண்தைல் 
அரி்ர  வறர –- முழவுமு்கம் மு்தல் வாறழதமன ய்தாடு வறர –- பா்டற 
சிைப்பு்கள –- - மாந்தர பண்பு்கள –- உவறம, உளளுறை, இறைச்சி –- சிைந்த 
்கருத்து்களும் வரலாறறுக குறிப்பு்களும்.

பிரிவு - 7  குறுநத்தாற்க - 1
சங்்க இலககியத்தில் குறுநத்தாற்க - குறுநத்தாற்கயின சிைப்பு்கள - பாடிய 
புலவர்கள –- மு்தல் ஐம்பது பா்டல்்கள –- தசங்்கேம் எனனும் பா்டல் 
த்தா்டங்கி ஐயவி அனை எனபது வறர –- ்தறலவி கூறறுப் பா்டல்்கள –- 
,43 ,41 ,39 ,38 ,36 ,35 ,33 ,31 ,30 ,28 ,27 ,25 ,24 ,21 ,20 ,13 ,12 ,11 ,6 ,5 ,4 ,3 
50 ,49 ,46 - பா்டற சிைப்பு்கள - உவறம - உளளுறை 

பிரிவு - 8  குறுநத்தாற்க - 2
ய்தாழி கூறறுப் பா்டல்்கள - 1, 9, 10, 16, 18, 22, 23, 26, 34, 37, 42, 45, 47, 
48 –- ்தறலவன கூறறுப் பா்டல்்கள -– 2, 14, 17, 19, 29, 32, 40 –- தசவிலி, 
பரத்ற்த, ்கண்ய்டார கூறறுப் பா்டல்்கள –- 7, 8, 15, 44 –- மாந்தர மாண்பு்கள 
-– உவறம்களும் பிைவும் –- ்கபிலர, பரைர, ஔறவ - த்தா்டரால் தபயர 
தபறயைார. 

த�ொகுதி –- 3  ஐஙகுறுநூறும் அகநொனூறும்

பிரிவு - 9  ஐங்குறுநூறு - 1
எடடுத்த்தாற்கயில் ஐங்குறுநூறு –- - ஐங்குறுநூறு அறிமு்கம் - –- 
தவளோங்குருகுப் பத்து –- பா்டல் ்கருத்து்கள.

பிரிவு - 10  ஐங்குறுநூறு - 2
பா்டல் திைம் –- மாந்தர பற்டப்பு –- புலவர திைம் –- உளளுறை விேக்கம்.
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பிரிவு 11-  அ்க்ானூறு –- 1 (்களிறறியாறை நிறர 1மு்தல் 20 வறர)
எடடுத்த்தாற்கயில் அ்க்ானூறு - த்தாகுப்பும் பகுப்பும் –- பாவலரும் 
்காவலரும் –- பாறல -  மு்தல் ்கரு, உரிப்தபாருள –- பாறலப்பா்டல்்கள 
–- 19 ,17 ,15 ,13 ,11 ,9 ,7 ,5 ,3 ,1 - திறையும் துறையும்.

பிரிவு - 12  அ்க்ானூறு –- 2 (்களிறறியாறை நிறர 1மு்தல் 20 வறர)
குறிஞசி –- 2, 8,12,18 –- முல்றல –- 4, 14 –- மரு்தம் - 6, 16 –- த்ய்்தல் - 10, 
20 –- நில வருைறை –- ்தறலவன, ்தறலவி, ய்தாழி, தசவிழி –- உளளுறை 
உவறம –- வரலாறறுக குறிப்பு்கள.

த�ொகுதி –- 4 புறநொனூறும் ்பதிற்றுப்பத்தும்

பிரிவு - 13  புை்ானூறு -1 (புை்ானூறு 1 மு்தல் 20 பா்டல்்கள வறர)
எடடுத்த்தாற்கயில் புை்ானூறு தபறுமி்டம் –- வரலாறறுச் சிைப்பு –- 
த்தாகுப்பும் பகுப்பும் –- மு்தல் பத்து பா்டல்்கள - மனைரும் புலவரும் 
–- அரசர்கள பறறிய தசய்தி்கள - திறை்களும் துறை்களும்.

பிரிவு - 14  புை்ானூறு –- 2
10 மு்தல் 20 வறரயுளே பா்டல்்கள –- பா்டல் விேக்கம் –- மனைர 
தபருறமயும் புலவர திைமும் –- யசர, யசாழ, பாண்டியர பறறிய தசய்தி்கள 
–- திறை்களும் துறை்களும்.

பிரிவு - 15  பதிறறுப்பத்து –- 1 (இரண்்டாம் பத்து) 
பதிறறுப்பத்தின அறமப்பு –- மனைரும் புலவரும் –- திறை, துறை மு்தலியை 
- பா்டல் விேக்கம் –- புண்ணுமிழ குருதியும் மைம்வீங்கு பல்பு்கழும் –- பூத்்த 
த்ய்்தலும் சானயைார தமய்ம்மறையும் –- நிறரய தவளேம்.

பிரிவு - 16  பதிறறுப்பத்து –- 2
துயிலின பாயலும் வலம்படு வியனபறையும் –- கூந்தல் விைலியரும் 
வேைறு றபதிரமும் –- அடடு மலர மாரபன –- மனைர மாண்பும் புலவர 
திைமும் –- இமயவரம்பனின வீரமும் த்காற்டயும் –- ஆடசித்திைமும் இல்லை 
வாழவும் –- குமடடூர ்கண்ைைாரின புலறமத்திைம்.

த�ொகுதி –- 5  ்பரி்பொடலும் கலித்த�ொதகயும்

பிரிவு - 17  பரிபா்டல் –- 1
பரிபா்டல் –- சங்்க இலககியத்தில் பரிபா்டல் –- றவறயப் பா்டல்்கள –- 
நிறை்க்டல் மு்கநது –திறரஇரும் பனிப்தபௌவம் –- மறலவறர மாறல –- 
விரி்கதிர மதியம் –- வளிதபாரு மினதைாடு –- உவறம்கள –- புலவர திைம்.

பிரிவு - 18  பரிபா்டல் –- 2
்கறரயய ற்கவண் –- ்க்டல் குறைபடுத்்த –- ஒளிறுவாள தபாருப்பன 
பா்டல் விேக்கம் –- றவறய ்காடடும் புதுப்புைல் –- ்கா்தற ்காடசி்கள –- 
ற்தநநீரா்டல் –- உவறம்கள –- புலவர திைம்.

பிரிவு - 19  ்கலித்த்தாற்க -1 (குறிஞசிக்கலி பா்டல்்கள)
்கலித்த்தாற்கயின சிைப்பு –- ்கயமலர மு்தல் ஊரக்காவல் நிவந்த வறரயிலாை 
20 பா்டற ்கருத்துக்கள –- உவறம –- வரலாறறுச் தசய்தி்கள –- புலவர திைம் 
–- மாந்தர இயல்பு –- குறிஞசி வருைறை –- ்கபிலர புலறமத்திைம்.

பிரிவு - 20  ்கலித்த்தாற்க - 2 
யவதயை மு்தல் திருநதிழாய் வறரயிலாை பா்டல்்கள –- பா்டல் ்கருத்து்கள 
- உவறம –- வரலாறறுச் தசய்தி்கள –- புலவர திைம் –- மாந்தர இயல்பு –- 
குறிஞசி வருைறை –- ்கபிலர புலறமத்திைம்.
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பாரறவ நூல்்கள :

. 1 சங்்க இலககியம் (எடடுத்த்தாற்க பத்துப்பாடடு 14 புத்்த்கங்்கள) பதிப்பாசிரியர்கள 
முறைவர பரிமேம், முறைவர கு.தவ.பாலசுப்பிரமணியம்  -  நியூ தசஞசுரி புக 
ஹவுஸ் (பி) லிட தசனறை.

. 2 சங்்க இலககியத்தில் யவோண் சமு்தாயம் - தப.மாற்தயன  -  நியூ தசஞசுரி புக 
ஹவுஸ் (பி) லிட தசனறை.

. 3 ்தமிழச்தசவவியல் பற்டப்பு்கள - தப. மாற்தயன  -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) 
லிட தசனறை.

. 4 சங்்கச் தசவவி - சுந்தர ஆவுற்டயப்பன   -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட 
தசனறை.

. 5 சங்்க இலககிய பாடடு மரபும் எழுத்து மரபும் - ய்க. பழனியவலு  -  நியூ தசஞசுரி 
புக ஹவுஸ் (பி) லிட தசனறை.

. 6 சங்்க இலககியத்தில் மக்கட தபயர அற்ட்கள - எஸ்-ய்தா்தாத்ரி   - நியூ தசஞசுரி 
புக ஹவுஸ் (பி) லிட தசனறை.

. 7 சங்்க இலககியங்்கள உைரத்தும் மனி்த உைவு்கள - அ.்தடசிைாமூரத்தி  -  நியூ 
தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட தசனறை.

. 8 சங்்க்காலச் சமு்தாயம் - ்கா. சுப்ரமணியம் -   நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட 
தசனறை.

. 9 படடிைப்பாறல - ்கரு.அழ.குையச்கரன - நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட 
தசனறை

. 10 அ்கப்தபாருள ய்காடபாடு த்தால்்காப்பியம் சங்்க இலககியமும் ஒப்பீடு -சிலம்பு ் ா. 
தசல்வராசு - நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட தசனறை

. 11 குறுநத்தாற்க ஆய்வுறரயும் - இரா. அறியவந்தன - நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) 
லிட தசனறை

. 12 அறறைத்திங்்கள அவதவண்ணிலவில் - த்தாகுப்பும் உறரயும் ் . முருய்கசபாண்டியன 
- நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட தசனறை

. 13 ்தமிழர வாழகற்கயில் பூக்கள - ். முருய்கசபாண்டியன - நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் 
(பி) லிட தசனறை.

. 14 தசவவியல் இலககியங்்களில் தமன திைன்கள, ம.திருமறல, 2020, மீைாடசி புத்்த்க 
நிறலயம், மதுறர, 

. 15 தசவவியல் இலககியங்்களில் சுறறுப்புைச் சூழல் ்கருத்துக்கள,  ம. திருமறல, 
2020மீைாடசி புத்்த்க நிறலயம் .

. 16 தசவவியல் இலககியங்்களில் மனி்த வே யமம்பாடடுச் சிந்தறை்கள, ம. திருமறல, 
2020, மீைாடசி புத்்த்க நிறலயம்.

17. பத்துப்பாடடு - தப.யவ. யசாமசுந்தரைார  உறர, ்கழ்க தவளியீடு. 

18.  ்றறிறை –- பினைத்தூர  ்ாராயைசாமி ஐயர உறர, ்கழ்க தவளியீடு. 

19. குறுநத்தாற்க - உ.யவ.சாமி்ாற்தயர நூல் நிறலயம். 

20.  ஐங்குறுநூறு - ஔறவ சு. துறரசாமி பிளறே, அண்ைாமறலப் பல்்கறலக்கழ்க 
தவளியீடு. 

21. பதிறறுப்பத்து - ஔறவ சு. துறரசாமி உறர, ்கழ்க தவளியீடு. 

22. பாரிபா்டல் - பாரியமலழ்கர உறர, உ.யவ.சாமி்ாற்தயர நூல் நிறலயம். 

23.  ்கலித்த்தாற்க –- ்ச்சிைாரககினியர உறர, ்கழ்க தவளியீடு. 
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24. அ்க்ானூறு - தப.யவ. யசாமசுந்தரைார உறர, ்கழ்க தவளியீடு. 

25. புை்ானூறு - ஔறவ சு. துறரசாமி உறர, ்கழ்க தவளியீடு.

. 26 ்தமிழச் தசவவியல் பற்டப்பு்கள, தப. மாற்தயன, நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) 
லிட தசனறை.

. 27 பத்துப்பாடடு ஆராய்ச்சி, மா. இராசமாணிக்கைார, சாகித்திய அ்காத்தமி, 
இரவீநதிரன பவன, 35 தபயராஸ்டிரா சாறல, புதுதில்லி.

. 28 யபராசிரியர ்ா. சஞசீவின சங்்க இலககிய ஆய்வும் அட்டவறையும்,  
சு. சண்மு்கசுந்தரம்   (த்தா. ஆ.) ்காவயா, 16 இரண்்டாம் குறுககுத் த்தரு, டிரஸ்டபுரம், 
ய்கா்டம்பாக்கம், தசனறை.

. 29 பழந்தமிழ இலககியத்தில் இயறற்க, மு. வர்தராசன, பாரி நிறலயம், 184 –- பிராடயவ, 
தசனறை. 

. 30 சங்்க இலககியம் –- பாடடு மரபும் எழுத்து மரபும், என.சி.பி.எச்., 41 பி, சிடய்கா 
இண்்டஸ்டிரிஸ் எஸ்ய்டட, அம்பத்தூர, தசனறை. 

. 31 சங்்க இலககியத்தில் நிறலயியல் உயிர்கள, இரா. ்காஞசைா, பதிப்புத்துறை, மதுறர 
்காமராசர பல்்கறலக்கழ்கம், மதுறர. 

சங்்க இலககியம் த்தா்டரபாை இறைய ்தேங்்கள:

www.tamilvu.org
www.projectmadurai.org
http://tamilconcordance.in/
www.cict.in
www.ldcil.org
www.noolagam.org
www.sangamtranslationsbyvaidehi.com
www.karkanirka.org
www.learnsangamtamil.com
www.puram400.blogspot.in
www.ilakkiyam.com
www.sangampoemsinenglish.wordpress.com
www.sangamtamilliterature.wordpress.com
www.classicaltamil.org
www.tamilvu.org
www.projectmadurai.org
http://tamilconcordance.in/
https://www.tamildigitallibrary.in/
www.cict.in
www.ldcil.org
www.noolagam.org
www.sangamtranslationsbyvaidehi.com
www.karkanirka.org
www.learnsangamtamil.com
www.puram400.blogspot.in
www.ilakkiyam.com
www.sangampoemsinenglish.wordpress.com
www.sangamtamilliterature.wordpress.com

http://www.classicaltamil.org
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www.classicaltamil.org
https://www.chennailibrary.com/index.html 
https://freetamilebooks.com/introducing-sangaelakkiyam-org/
http://www.tamilvu.org/courses/degree/p104/p1043.pdf
https://sangamtamilliterature.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ysh9pWNteMU
https://www.youtube.com/watch?v=2l3iOoFxfg8
https://www.youtube.com/watch?v=vXO3_xAe8Hw
https://www.youtube.com/watch?v=ZmtnJGwwf7o
https://www.youtube.com/watch?v=3bJolpG7Qug
https://www.youtube.com/watch?v=oFU9eitFGAE
https://www.youtube.com/watch?v=Gv84KCknV_g
https://www.youtube.com/watch?v=rEhIxaKXp5Q
https://www.youtube.com/watch?v=fURvAXvwjvc
https://www.youtube.com/watch?v=eqUaUvA22Mg

https://freetamilebooks.com/introducing-sangaelakkiyam-org/
http://www.tamilvu.org/courses/degree/p104/p1043.pdf
https://sangamtamilliterature.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ysh9pWNteMU
https://www.youtube.com/watch?v=2l3iOoFxfg8
https://www.youtube.com/watch?v=vXO3_xAe8Hw
https://www.youtube.com/watch?v=ZmtnJGwwf7o
https://www.youtube.com/watch?v=3bJolpG7Qug
https://www.youtube.com/watch?v=oFU9eitFGAE
https://www.youtube.com/watch?v=Gv84KCknV_g
https://www.youtube.com/watch?v=rEhIxaKXp5Q
https://www.youtube.com/watch?v=fURvAXvwjvc
https://www.youtube.com/watch?v=eqUaUvA22Mg
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்தமிழ்ோடு திறந்தநிலைப ்பல�லைக�ழ�ம
்தமிழியல மற்றும ்பண்போட்டுப புைம
செனலனை - 15

முது்கறலத் ்தமிழ –- பா்டத்திட்டம் 
இரண்்டாம் ஆண்டு - த்தாறலநிறலக ்கல்வி முறை

பா்டப் தபயர   : ்காப்பிய இலககியம்
(Course Title)
பா்டக குறியீடு  : MAT-22
(Course Code)
பா்ட ்கறைல் அேதவண்: 6
(Course Credits)

பா்ட ய்ாக்கங்்கள

1. ்தமிழிலுளே ்காப்பியங்்கள பறறியும், அவறறின வற்க்கள பறறியும் விேககியுறரத்்தல்.
2. ்காப்பியங்்களின அறமப்பு, உத்தி்கள, மறறும் ்காப்பிய மரபு்கள பறறி எடுத்துறரத்்தல். 
3. ்காப்பியங்்கள உைரத்தும் வாழவியல் த்றி்கறே விேககு்தல். 

,
பா்டத்திறைப் படிப்ப்தால் விறேயும் பயன்கள

1. ்தமிழ தமாழியிலுளே மி்கப் பழறமயாை ்காப்பிய இலககியங்்கள பறறியும், அவறறின 
வேரச்சி வரலாறு பறறியும் மாைவர்கள எடுத்துறரப்பர. 

. 2 ்காப்பிய இலககியங்்கள உைரத்தும் வாழவியல் அைங்்கறேப் பறறி எடுத்துறரப்பர. 
. 3 ்காப்பிய இலககியங்்களின சிைப்பியல்பு்கறே பறறி எடுத்துறரப்பர.

த�ொகுதி –- 1   சிலப்பதிகொரம் –- I (முழுவதும்)

பிரிவு - 1  சிலப்பதி்காரம் -1
்காப்பியம் –- தபாது அறிமு்கம் –- ்காப்பியம் தசால் விேக்கம் –- ்தமிழ மரபில் 
்காப்பியம் –- வ்டதமாழி மரபில் ்காப்பியம் –- ்காப்பியக த்காளற்க்கள 
–- ்தண்டியலங்்காரம் ்தரும் ்காப்பிய இலக்கைம் –- யமல்்ாட்டார ்தரும் 
விேக்கம்- ்காப்பிய வற்க்கள –- வ்டதமாழி, ்தமிழ ்காப்பிய வற்க்கள –- 
்தமிழ வற்கப் புராைம். 

பிரிவு - 2 சிலப்பதி்காரம் –- 2
்காப்பிய அறமப்பு –- புை அறமப்பு –- மு்தல் வற்க –- புை அறமப்பு –- 
இரண்்டாம் வற்க –- ்கற்தப் பினைல் –- விேக்கம் –- பாவீ்கத்தின விேக்கம் 
–- யமா்தல் –- ்காப்பிய உத்தி்கள –- மரபாை உத்தி்கள –- ்கற்தகூறு உத்தி்கள 
–- மை உைரவு சாரந்த உத்தி்கள –- சிலப்பதி்காரம் அறிமு்கம் –- ஆசிரியர 
–- ்காலம் –உறரயாசிரியர. 

பிரிவு - 3 பு்காரக்காண்்டம் –- 1 (மு்தல் 5 ்காற்த்கள)
பு்காரக்காண்்டம் ்கற்தயறமப்பு –- மு்தல் ஐநது ்காற்த்கள –- ்கற்தயறமப்பு 
–- ்கற்த கூறும் முறை –- உத்தி்கள –- மாந்தர பண்பு்லன –- ்கண்ைகி 
அறிமு்கம் - –ய்காவலன அறிமு்கம். 

பிரிவு - 4 பு்காரக்காண்்டம் –- 2 (பின 5 ்காற்த்கள)
்கற்தயறமப்பு –- ்கற்தப் பினைல் –- உத்தி்கள –- ்தறலறம மாந்தர பண்பு்லன- –
துறைமாந்தர பண்பு ் லன - தபாதுவாை வாழவியல் தசய்தி்கள- சமயம் 
–்கறல.
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த�ொகுதி –- 2  சிலப்பதிகொரம் - I I

பிரிவு - 5  மதுறரக்காண்்டம் –- 1 (மு்தல் 6 ்காற்த்கள)
மதுறரக்காண்்டம் –- ்கற்தயறமப்பு –- ்காப்பிய உத்தி்கள –- மாந்தர பண்பு 
்லன –- ்தறலறம மாந்தர பண்பு ்லன –- துறைமாந்தர பண்பு ்லன –- 
பிைதசய்தி்கள –- சமயம் –- ்்கர வேம்.

பிரிவு - 6  மதுறரக்காண்்டம் –- 2 (பின 7 ்காற்த்கள)
மதுறரக்காண்்டம் –- ்கற்தயறமப்பு –- ்காப்பிய உத்தி்கள –- மாந்தர பண்பு்லன 
–- ்கண்ைகியின பண்பு்லன –- பிைமாந்தர –- சமயம் –- ்ம்பிகற்க்கள.

பிரிவு - 7  வஞசிக்காண்்டம் –- 1 (மு்தல் 4 ்காற்த்கள)
வஞசிக்காண்்டம் –- ்கற்தயறமப்பு –- ்காப்பிய உத்தி்கள –- பிை தசய்தி்கள 
–- சமயம் –- ்ம்பிகற்க்கள.  

பிரிவு - 8  வஞசிக்காண்்டம் –- 2 (பின 3 ்காற்த்கள)
வஞசிக்காண்்டம் –- ்கற்தயறமப்பு –- ்காப்பிய உத்தி்கள –- பிைதசய்தி்கள –- 
கூத்து –- புதிய இலககிய வற்க்கள –- அைச் தசய்தி்கள.

த�ொகுதி –- 3  மணிவமகதல, (6 மு�ல் 10 வதர உள்ளை கொத�கள்) 
             சீவகசிந�ொமணி (்பதுதமயொர் இலம்்பகம்)

பிரிவு - 9  மணியம்கறல –- 1 (6, 7, 8 ஆகிய ்காற்த்கள)
மணியம்கறல அறிமு்கம் –- ்கற்தயறமப்பு –- ்காப்பிய உத்தி்கள –- மாந்தர 
பண்பு ்லன –- மணியம்கறல –- பிைதசய்தி்கள –- சமயம் –- முறபிைப்பு 
்ம்பிகற்க.

பிரிவு - 10  மணியம்கறல –- 2 (9, 10 ஆகிய ்காற்த்கள)
மணியம்கறல ்கற்தயறமப்பு –- ்காப்பிய உத்தி்கள –- மாந்தர பண்பு ்லன –- 
மணியம்கறலயின பண்பு ்லன –- முறபிைப்பு ்ம்பிகற்க –- சமய ்ம்பிகற்க 
–- மநதிர ஆறைல். 

பிரிவு - 11  சீவ்கசிந்தாமணி –- 1 (பதுறமயார இலம்ப்கம் –- மு்தல் 100 பா்டல்்கள)
சீவ்கசிந்தாமணி அறிமு்கம் –- ்கற்தயறமப்பு –- மாந்தர பண்பு்லன –- சீவ்கன 
–- சு்தஞசைன –- சமயம் –- அைக ்கருத்து்கள. 

பிரிவு - 12  சீவ்கசிந்தாமணி –- 2 (பதுறமயார இலம்ப்கம் –- பின 146 பா்டல்்கள)
்கற்தயறமப்பு –- ்கற்த கூறும் முறை –- மாந்தர பண்பு ்லன –- சீவ்கன 
பண்பு ்லன –- பதுறம பண்பு ்லன –- வாழவியல் தசய்தி்கள –- மரபு வழி 
அறிவியல் தசய்தி்கள –- சங்்க இலககிய மரபு.

த�ொகுதி –- 4 கம்்பரொமொயணம், த்பரியபுரொணம், வில்லி்பொர�ம் -1

பிரிவு - 13  ்கம்பராமாயைம் –- 1 (யுத்்த்காண்்டம் –- கும்ப்கரைன வற்தப்ப்டலம்–  
  மு்தல் 168 பா்டல்்கள) ்கம்பராமாயைம் அறிமு்கம் –- ்கம்பர –- ்காப்பிய  
  ய்ாக்கம் –- ்கற்தயறமப்பு –- ்காப்பிய உத்தி்கள –- மாந்தர பண்பு ்லன –-  
  கும்ப்கரைன –- இராவைன –- வீ்டைன –- வாழவியல் தசய்தி்கள –- அைக  
  ்கருத்து்கள –- அரசியல் –- தசய்்னறி யபாறைல்.
பிரிவு - 14  ்கம்பராமாயைம் –- 2 (யுத்்த்காண்்டம் –- கும்ப்கரைன வற்தப்ப்டலம் –-  
  பின 192 பா்டல்்கள) ்கம்பராமாயைம் ்கற்தயறமப்பு –- ்காப்பிய உத்தி்கள  
  –- மாந்தர பண்பு ் லன - –கும்ப்கரைன பண்பு ் லன –- வாழவியல் தசய்தி்கள 
–  - மாை உைரவு. 
பிரிவு - 15  தபரியபுராைம் (அப்பூதி அடி்கள ்ாயைார புராைம்) 

தபரியபுராைம் அறிமு்கம் –- நூல்வற்க –- தபயர விேக்கம் –- ஆசிரியர 
–- ்கற்தயறமப்பு –- மாந்தர பண்பு ்லன –- அப்பூதியடி்கள –- அப்பர –- 
வாழவியல் அைங்்கள –- விருநது. 
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பிரிவு - 16  வில்லிபார்தம் –- 1 (்கனைப்பருவம் –- மு்தறபகுதி பதிைாைாம் யபாரச்சருக்கம்)
வில்லிபார்தம் அறிமு்கம் –- ்கற்த நி்கழவு –- ்கற்தயறமப்பு –- ்கரைன 
பற்டத்்தறலவைா்தல் –- யபார –- ்தனி வீரரயபார –- பாண்்டவர பற்டயின 
மகிழச்சி –- ்கற்தகூறும் முறை –- ்கேக்காடசி –- யபார வருைறை –- ்தனிவீரர 
யபார –- தபாதுவாை யபார –- ்காடசி வருைறை. 

த்தாகுதி –- 5   வில்லிபார்தம் -2, ய்தம்பாவணி, சீைாப்புராைம்

பிரிவு - 17  வில்லிபார்தம் –- 2 (்கனைப்பருவம் –- பதியைழாம் யபாரச்சருக்கம்)
்கற்தயறமப்பு –- ்கற்த நி்கழச்சியறமப்பு –- ்கற்தகூறு முறை –- ்காப்பிய 
உத்தி்கள –- ்தனிதமாழி –- யபாரக்கேப் புலம்பல் –- ்கற்தமாந்தர பண்பு 
்லன - ்கரைன

பிரிவு - 18  ய்தம்பாவணி (மு்தற்காண்்டம் –- பாலமாடசிப் ப்டலம்)
ய்தம்பாவணி அறிமு்கம் –- ்கற்தயறமப்பு –- ்காப்பிய உத்தி்கள –- உறரயா்டல் 
–- ்கற்த மாந்தர பண்பு்லன –- வாழவியல் தசய்தி்கள.

பிரிவு - 19  சீைாப்புராைம் -1 (நுபுவவத்துக ்காண்்டம் –- ஈமான த்காண்்ட ப்டலம் –-  
            மு்தல் 53 பா்டல்்கள) சீைாப்புராைம் தபாது அறிமு்கம் –- ்கற்தயறமப்பு –
  - ்கற்த கூறும் முறை –- ்காப்பிய உத்தி்கள –- உறரயா்டல் –- இயறற்க   
  இ்கந்த நி்கழவு –- வருைறை –- மாந்தர பண்பு .
பிரிவு - 20  சீைாப்புராைம் -2 (நுபுவவத்துக ்காண்்டம் –- ஈமான த்காண்்ட ப்டலம் – 
  -  மு்தல் 42 பா்டல்்கள) ்கற்தயறமப்பு –- ்கற்த கூறும் முறை –- ்காப்பிய
       உத்தி்கள –- உறரயா்டல் –- இயறற்க இ்கந்த நி்கழவு –- வருைறை –-  
  மாந்தர பண்பு.

பாரறவ நூல்்கள:

. 1 ்காப்பியக த்காளற்க - த்தாகுதி 2 ,1, துறர. சீனிச்சாமி, ்தமிழப் பல்்கறலக்கழ்கம், 
்தஞசாவூர.

. 2 ்காவிய ்காலம், எஸ். றவயாபுப்பிளறே.
. 3 ்தமிழக ்காப்பியங்்கள, கி.வா. ெ்கந்ா்தன, அமு்த நிறலயம் லிமித்டட, ராயப்யபடற்ட 

த்டுஞசாறல, தசனறை.
. 4 புராை இலககிய வரலாறு, அரு. மரு்ததுறர, ஐநதிறைப் பதிப்ப்கம், 294, பாரதி 

சாறல, திருவல்லிகய்கணி, தசனறை.
. 5 உல்கத் ்தமிழிலககிய வரலாறு, கி.பி.500 வறர, ்தமிழண்ைல் (பதி.ஆ), உல்கத் 

்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், ்தரமணி, தசனறை.
. 6 உல்கத் ்தமிழ இலககிய வரலாறு, கி.பி.501 மு்தல் 900 வறர, யசா.்.்கந்தசாமி (ப.ஆ), 

உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், ்தரமணி, தசனறை.
. 7 ்காப்பியப் புறைதிைன, ச.யவ. சுப்பிரமணியன, ்தமிழப் பதிப்ப்கம், தசனறை.
. 8 ்காப்பியம் ய்தாறைமும் வேரச்சியும், இரா. ்காசிராசன, மதுறர.
. 9 ்காப்பிய ய்ாககில் ்கம்பராமாயைம்- அ. பாண்டுரங்்கன - நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் 

(பி) லிட, தசனறை.
10. ்காப்பியமும் ்கறபறையும் - எம்.ஏ.பழனியப்பன - நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) 

லிட, தசனறை.
11. சிலப்பதி்காரம், தபருமறழப் புலவர, பாரிநிறலயம், 90 பிராடயவ, தசனறை.
12. மணியம்கறல, புலியூரகய்கசி்கன, பாரிநிறலயம், 90 பிராடயவ, தசனறை.
13. சீைாப்புராைம், ம்காமதி. ச்தாவ்தானி, ய்க.பி. தசய்குத்்தம்பி பாவலர (உ.ஆ), 

பாரிநிறலயம், 90 பிராடயவ, தசனறை.
14. ய்தம்பாவணி, வீரமாமுனிவர, மூனறு த்தாகுதி்கள, புலவர. யச. சுந்தரராசன, 

பாரிநிறலயம், 90 பிராடயவ, தசனறை.
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முது்கறலத் ்தமிழ –- பா்டத்திட்டம் 
இரண்்டாம் ஆண்டு - த்தாறலநிறலக ்கல்வி முறை

பா்டப் தபயர   :  த்தால்்காப்பியம் –- தபாருேதி்காரம்
(Course Title)
பா்டக குறியீடு  :  MAT-23
(Course Code)
பா்ட ்கறைல் அேதவண் :  8
(Course Credits)

பா்ட ய்ாக்கங்்கள

1. ்தமிழின இலக்கை மரபு்கறே விேககி, த்தால்்காப்பியம் –- தபாருேதி்காரம் குறித்தும் 
முழுறமயா்க விேககு்தல்.

2. அ்கப்தபாருள, புைப்தபாருள இலக்கை வறரயறை்கறே விேககு்தல். 
3. ‘பா’ அறமப்பின கூறு்கறேயும், தமய்ப்பாடு்களின வற்கறம்கறேயும் எடுத்துக 

கூறு்தல்.

பா்டத்திறைப் படிப்ப்தால் விறேயும் பயன்கள

1. ்தமிழ தமாழியிலுளே மி்கப் பழறமயாை இலக்கை நூலாை த்தால்்காப்பியம் 
பறறியும் அது கூறும் தபாருளிலக்கைம் பறறியும் மி்க விரிவா்க எடுத்துறரப்பர. 

2. த்தால்்காப்பியர கூறும் வாழவியலுக்காை இலக்கை மரபு்கறே அறிவய்தாடு 
அவறறைப் பறறி எடுத்துறரககும் திைன்கறேப் தபறுவர.  

த�ொகுதி –- 1  அகத்திதணயியலும் புறத்திதணயியலும்

பிரிவு - 1  அ்கத்திறையியல் –- I (அ்கத்திறை்களும் மு்தல், ்கருப்தபாருள்களும்
த்தால்்காப்பியம் –- தபாருேதி்காரம் அறிமு்கம் –- அ்கத்திறையின வற்க்கள –
எழுதிறை்கள –- நிலம் தபறும் திறை்கள –- அ்கப்தபாருள இலககியக 
கூறு்கள –- மு்தல், ்கரு, உரிப்தபாருள்கள –- நிலங்்கள –- பாறலநிலம் 
–- ற்கககிறே –தபருநதிறைககு நிலம் இனறம –- மு்தறதபாருள –- 
்காலம் –- முல்றல, குறிஞசி, மரு்தம், த்ய்்தல், பாறலத் திறைககுரிய 
தபரும்தபாழுது, சிறுதபாழுது –- ்கருப்தபாருள்கள –- ்கருப்தபாருள 
வற்க்கள –- ஐநதிறைககுரிய ்கருப்தபாருள்கள.  

பிரிவு - 2 அ்கத்திறையியல் –- II (உரிப்தபாருள, எழுதிறை மக்கள, திறை மயக்கம், 
பிரிவின வற்க்கள) உரிப்தபாருள - ஐவற்க உரிப்தபாருள்கள –- 
ற்கககிறேககுரிய உரிப்தபாருள –- எழுதிறை மக்கள –- திறைநிறலப் 
தபயர –- முல்றலத்திறை நிலப் தபயர –- ஏறைத்திறை நிலப் தபயர –- 
ற்கககிறே –- தபருநதிறை்கள –- திறைமயக்கம் –- ்காலம் மயங்கி வரு்தல் 
–உரிப்தபாருள அல்லை மயங்கு்தல் –- பூவும் புளளும் மயங்கு்தல் –- பிரிவின 
வற்க்கள –இருவற்கப் பிரிவு்கள –- பிரிவிற்காை நிமித்்தங்்கள –- பற்கவயிற 
பிரிவு –- ய்தவரப் பிரிவு –- ்காவற பிரிவு –- தபாருள வயிற பிரிவு –
பரத்ற்தயற பிரிவு. 

்தமிழ்ோடு திறந்தநிலைப ்பல�லைக�ழ�ம
்தமிழியல மற்றும ்பண்போட்டுப புைம
செனலனை - 15



41 முதுகலைத் தமிழ் (M.A. Tamil) - பாடத்திடடம்

பிரிவு - 3 அ்கத்திறையியல் –- III (பிரிவின்கண் கூறறு வற்க்கள, 
பாறல,அ்கப்தபாருள இலககிய மரபு்கள)பிரிவின்கண் கூறறு வற்க்கள –- 
்றைாய் கூறறு –- ய்தாழி கூறறு –- ்கண்ய்டார கூறறு –- ்தறலம்கன கூறறு 
–- எஞசியயார கூறறு –- ்தறலவி கூறறு –- ஆயத்்தார, பாைர, பாரப்பார 
கூறறு - பாறல, அ்கப்தபாருள இலககிய மரபு்கள –- ற்கககிறேயும் 
தபருநதிறையும் –- அ்க இலககியங்்களின இயல்பு்கள.

பிரிவு - 4 புைத்திறையியல் –- I (தவடசி, வஞசி, உழிறஞ, தும்றப)
தவடசித் திறையும் துறை்களும் –- தவடசி –- இ்டமும் துறை்களின 
எண்ணிகற்கயும் –- தவடசித் திறை –- தபாது இலக்கைம் –- தவடசித் 
திறையின துறை்கள –- ்கரநற்தத் திறையின துறை்கள –- வஞசித் திறையும் 
துறை்களும் –- வஞசித் திறை இலக்கைம் –- வஞசித் திறையின துறை்கள 
–- உழிறஞத் திறையும் துறை்களும் –- உழிறஞத் திறையின இலக்கைம் 
–- உழிறஞத் திறையின துறை்கள –- தும்றபத் திறையும் துறை்களும் 
–- தும்றபத் திறை –- விேக்கம் –- தும்றபத் திறையின சிைப்பியல்பு்கள 
–- துறை்கள. 

த�ொகுதி –- 2  புறத்திதணயியல் - II, களைவியல் கற்பியல் I, II

பிரிவு - 5  புைத்திறையியல் –- II, வாற்க, ்காஞசி, பா்டாண் திறை்கள
வாற்கத் திறையும் துறை்களும் –- வாற்கத் திறை இலக்கைம் –- வாற்கத் 
திறை பாகுபாடு்கள –- துறை்கள - ்காஞசித் திறையும் துறை்களும் –- 
்காஞசித் திறை இலக்கைம் –- துறை்கள –- பா்டாண் திறையும் துறை்களும் 
–- வற்க்கள –- பா்டாண் திறைககுரியை –- பா்டாண் திறைககுரிய 
பாக்கள –- ்க்டவுள மாடடு வருகினை பா்டாண் –- சிறுவர மாடடு வருகினை 
பா்டாண் –- ஊயராடு ய்தாறைம் –- இயறதபயரில் அறம்தல் –- துறை்கள. 

பிரிவு - 6  ்கேவியல் –- I (்கேவுக கூட்டம் - ்தறலவன இயல்பும் கூறறும்)
்காமப்புைரச்சி –- தமய்யுறு புைரச்சி நி்கழும் ்காலம் –- இயறற்கப் 
புைரச்சிககுரியத்தாரு திைன –- ்கேவில் ்தறலவன கூறறும் இயல்பும் –- 
ய்தாழியற கூட்டத்தில் ்தறலவன கூறறு - பாங்்கன நிமித்்தம். 

பிரிவு - 7  ்கேவியல் –- II (்கேதவாழுக்கத்தில் ்தறலவி, ய்தாழி, தசவிலி கூறறுக்களும்     
            பிை தசய்தி்களும்)

்கேதவாழுக்கத்தில் ்தறலவியின இயல்பு்களும் கூறறும் –- ்தறலவறைக 
்காணும் ்தறலவியின இயல்பு்கள –- ்கண்்கள குறிப்புைரத்்தல் –- அல்ல 
கூறறுதமாழி –- ்தறலவிககுக கூறறு நி்கழும் சூழல்்கள –- ்தறலவிககுத் 
்தாயை கூறறு நி்கழுமி்டம் –- ்கேவில் ய்தாழி இயல்பு்களும் கூறறும் –- 
்கேதவாழுக்கத்தில் ய்தாழிககுக கூறறு நி்கழும் இ்டங்்கள –- தபருறமயிற 
தபயரத்்தல் –- ்கேவில் தசவிலிககுக கூறறு நி்கழுமி்டங்்கள –- ்றைாய் 
கூறறும் பிைதசய்தி்களும். 

பிரிவு - 8  ்கறபியல் - II (்கறபில் ்தறலவன, ்தறலவி, ய்தாழி கூறறு)
திருமைம் குறித்்த தசய்தி்கள –- ்கறபின இலக்கைம் –- திருமைம் 
கீயழாரககு ஆகிய ்காலம் –- ்கரைம் ய்தானறு்தல் –- ்கறபின ்தறலம்கன 
கூறறு நி்கழுமி்டங்்கள –- ்தறலவன ய்தாழியி்டம் கூறறு நி்கழத்துமி்டங்்கள 
்தறலவன கூறறு நி்கழத்தும் பிை சூழல்்கள –- ்கறபுக ்காலத்தில்  
்தறலவி கூறறு.

த�ொகுதி - 3  கற்பியல் –- II, த்பொருளியல் (கற்பில் �தலவன், �தலவி, வ�ொழி கூற்று)

பிரிவு –- 9 ்கறபியல் –- 2 : ய்தாழி, ்காமககிழத்தியர, வாயில் கூறறுக்களும் பிை 
தசய்தி்களும் - ்கறதபாழுக்கத்தில் ய்தாழி கூறறு - ்கறபில் ய்தாழியின 
கூறறு நி்கழும் சூழல்்கள-பிை-்காமககிழத்தியரகூறறு -்கறபு-அனபு - 
்ல்தலாழுக்கம் 
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பிரிவு - 10  தபாருளியல் - 1: தசாறதபாருள அறமதி மு்தலியை
தசய்யுளில் தசாற்களின தபாருள யவறுப்டாறம - ஒருபால் கூறறு 
மு்தலியை –- ்தறலவி ய்தாழி தசவிலி ்றைாய்ககுரிய ்றபண்பு்கள –- 
அைத்த்தாடு நிறைல் - தசவிலிககுரிய மரபு மு்தலியை - ்கேவில் கூறும் 
கூறறுக்கள சிலவறறிறகுப் பயன - பிை தசய்தி்கள - அ்கத்திறைக்கண் 
ஓர மரபு. 

பிரிவு - 11  தபாருளியல் 2 : இறைச்சி, உளளுறை , அ்கப்தபாருள மரபு்கள
கிழவன கிழத்தி எனை ஒருறமச் தசாற்கள - இனபம் தபாதுவாை உைரவு 
- யபாககு்டனபடு்தலும் வறர்தல் யவண்்டலும் –- இரக்கம் ய்தானைல் - 
்தறலம்கள உயரவும் ்தறலம்கன ்தாழவும் - ்கேவிலும் ்கறபிலும் பு்கழ்தல் 
- இறைச்சி - ்தறலவி - ய்தாழி -வாயில்்களின இயல்பு்கள - உளளுறையின 
வற்க்கள மு்தலியை.

பிரிவு - 12  தமய்ப்பாடடியல் 1: எண்வற்க தமய்ப்பாடு்களும் 32 வற்க தமய்ப்பாடு்களும்
தமய்ப்பாடு்களின எண்ணிகற்க - எண்வற்க தமய்ப்பாடு்கள - 
தமய்ப்பாடு்கள ய்தானறும் வி்தம் - யவறுட்ட சில தமய்ப்பாடு்கள.

த�ொகுதி - 4 தமயப்பொட்டியல் - 2, உவமவியல் - 1, 2, தசயயுளியல் –- 1

பிரிவு –- 13 தமய்ப்பாடடியல் - 2 ்கேவிலும் ்கறபிலும் நி்கழும் தமய்ப்பாடு்கள
மு்தறகூறு - இரண்்டாம் கூறு - ் ான்காம் கூறு - ஐந்தாம் கூறு - ்கறபுககுரிய 
தமய்ப்பாடு்கள - தபருநதிறைககுரிய தமய்ப்பாடு்கள - த்தாகுத்்தறியவாம் 
-அருஞதசாறதபாருள .

பிரிவு –- 14 உவமவியல் - 1: உவறம: தபாதுவாை தசய்தி்களும் சிைப்பாை தசய்தி்களும்
உவறமயியல்: தபயரக்காரைம் - உவறமயியல் ்தனி இயலா்க 
ஆக்கப்பட்டறமக்காை ்காரைம் –- உவறமறயப் புரிநது த்காளளும் 
வி்தம் - உவறமயின வற்க்கள - உவறம்கள விரவி வரு்தல் - உவறமயின 
நிறலக்கேன்கள - யமலும் ஒரு நிறலக்கேன. மு்தறதபாருளும் 
சிறைப்தபாருளும் உவமிக்கப்படும் வி்தம் - சுடடிககூைா உவமம் - 
உவறமயும் தபாருளும் உல்க ் ற்டயு்டன ஒத்து அறம்தல் - தபாருறேயய 
உவறமயாககு்தல்.

பிரிவு - 15 உவறமவியல் –- 2 : உவம உருபு்கள, உளளுறை, உவறம கூறு்தறகுரியயார 
மு்தலியை. விறை உவமத்திறகு உருபு்கள - பயன உவமத்திறகுரிய 
உருபு்கள –- தமய் உவமத்திறகு உருபு்கள –- உரு உமத்திறகுரிய உருபு்கள 
- உவறம்கள மாறி வரு்தல் - தமய்ப்பாடு வழித்ய்தானறும் உவறம்கள 
–- உவறமயின துறைகத்காண்டு அறியப்படுவை - உல்க வழககிறை 
அறிநது உவறம்கறே உைரு்தல் - உவறமயில் இரடற்டககிேவி - 
உளளுறை உவறமயின இலக்கைம் - ஐவற்க உவறமப் யபாலி - உவறம 
கூறு்தறகுரியயார - யவறுப்டவந்த உவமத்ய்தாறைம் - உவறமறய நீககிக 
கூறு்தல் - உவறமயது ்தனறமயும் உவறமயா்தல் - ்தடுமாறு உவமம்.

பிரிவு –- 16 தசய்யுளியல் –- 1 : தசய்யுள உறுப்பு்கள
ய்ரபும் நிறரபும் - இயலறசயும் உரியறசயும் - முறறியலு்கரமும் 
குறறியலு்கரமும் அறசயா்தல் - உயிரேதபற்டயும் ஒறைேதபற்டயும் - 
பாக்களுககு உரிய சீர்கள - ஆசிரியப்பாவில் வரா்த சீர்கள - ஓரறசச்சீர 
-ஆசிரியப்பாவில் தவண்சீரும் - வஞசிச்சீரும் –- அடி வற்க்கள - சீருககு 
எழுத்து எண்ணிகற்க - பாக்களும் அடி்களும் - கூன - அடி்களின 
எண்ணிகற்க - ஆசிரியப்பாவுககுரிய அடி்கள - ஆசிரியப்பாவுககுரிய 
்தறே்கள - தவண்பாவுககுரிய அடி்களும் ்தறே்களும் - ்கலிப்பாவிறகு 
அடி, ்தறே - முடுகியல் அடி - யாப்பும் மரபும் தூககும் –- ்தமிழ இலககிய 
வற்க்கள - மரபு - தூககு - யமாறையும் எதுற்கயும் - முரணும் இறயபும் 
அேதபற்டயும் - தபாழிப்பும் ஒரூஉத்த்தாற்டயும் - தசநத்தாற்டயும் 
விரியும் ய்ாககு.
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பிரிவு –- 17 தசய்யுளியல் 11 :  பா வற்கயும் அேவியலும்
வாயுறை வாழத்து - அறவய்டககியல் வாழத்து - தசவியுறை வாழத்து 
- தவண்பா வற்க்கள –- ்கலிப்பா வற்க்கள –- ஒத்்தாழிறசக ்கலி –- 
்கலிதவண்பாடடு - த்காச்ச்கக ்கலி - உைழ்கலி - ஆசிரியப்பாவின அடி 
அேவு - தவண்பாவின அடி அேவு - வாழத்தின வடிவமும்  அடியும் - 
பரிபா்டலின அடியேவு –- அடி வறரயறை இல்லா்தறவ.

பிரிவு –- 18 தசய்யுளியல் –- 1:  தசய்யுள உறுப்பு்களும் வைப்பு்களும்
ற்கய்காள - கூறறும் ய்கடயபாரும் - ய்கடயபார - ்கேனும் ்காலமும் பயனும் 
- எச்சம் முனைம் - துறை மாடடு –- பா வண்ைமும் ்தா வண்ைமும் - 
வல்லிறச தமல்லிறச இறயபு வண்ைங்்கள - அேதபற்ட, த்டுஞசீர, 
குறுஞசீர - வண்ைங்்கள - சித்திர, ்லிபு வண்ைங்்கள - அ்கப்பாடடு 
புைப்பாடடு வண்ைங்்கள - ஒழுகு, ஒரூஉ, எண்ணு வண்ைங்்கள - 
அற்கப்பு, தூங்்கல் ஏந்தல் வண்ைங்்கள - உருடடு வண்ைமும் முடுகு 
வண்ைமும் - வைப்பு - அம்றம வைப்பு - அழகு வைப்பு - த்தானறம 
வைப்பு - ய்தால் வைப்பு - விருநது வைப்பு - இறயபு வைப்பு - புலன 
வைப்பு -இறழபு வைப்பு.

பிரிவு - 19  மரபியல் - 1: மரபியல் ஓர அறிமு்கம் : இேறமப் தபயர்கள, உயிர்களின  
ஆண்பாற தபயர்கள
உயிரிைங்்களின இேறமப் பண்பு பறறிய மரப்தபயர்கள - ஆண்பால் மரபுப் 
தபயர்கள - தபண்பால் மரபுப் தபயர்கள - பைறவயிைத்தின இேறமப் 
தபயர்கள - குடடி எனனும் இேறமப் தபயர தபறும் உயிரிைங்்கள - 
குருறே எனனும் இேறமப் தபயர தபறும் உயிரிைங்்கள - மறி எனனும் 
இேறமப் தபயர தபறும் உயிரிைங்்கள - குழவி எனனும் இேறமப் 
தபயர தபறும் உயிரிைங்்கள - குழவியும் ம்கவும் ஆயிரண்்டல்லறவ - 
ஓரறிவு உயிர்களுககு உரிய இேறமப் தபயர்கள - த்ல்லும் புல்லும் 
- இறவயல்லதில்றல - ஓரறிவுயிர்கள - ஈரறிவு உயிர்கள - மூவறிவு 
உயிர்கள - ்ாலறிவு உயிர்கள - ஐந்தறிவு உயிர்கள - ஆைறிவு உயிர்கள - 
்களிறு எனை ஆண்பாறதபயர - ஒருத்்தல் எனும் ஆண்பாற தபயர - ஏறு 
எனனும் ஆண்பாற தபயர உயிரிைங்்கள - யபாத்து எனனும் ஆண்பாற 
தபயர - குரறல, ்கறல எனனும் ஆண்பாற தபயர - யமாத்ற்த, ்த்கா, 
உ்தள, அப்பர எனனும்  ஆண்பாற தபயர்கள - யசவல் எனனும் ஆண்பாற 
தபயர - ஏறறை எனனும் ஆண்பாற, தபண்பாற தபயர உயிரிைம் .

பிரிவு –- 20  மரபியல் –- 2 : தபண்பாற தபயர்கள. ்ால் வருைத்்தாரககுரிய மரபு்கள,  
            ஓரறிவு உயிர்களுககுரிய தசால் மரபு்கள, நூல் மரபு்கள 

தபண்பாறதபயர்கள மு்தலியை - ்ால் வருைத்்தாரககும் உரிய மரபு்கள 
- ஓரறிவு உயிர்களுககு உரிய தசால் மரபு்கள –- நூல் மரபு்கள.

பாரறவ நூல்்கள

1. சங்்க இலககியத்தில் புைப்தபாருள, கு.தவ. பாலசுப்பிரமணியன, தமய்யப்பன 
பதிப்ப்கம், சி்தம்பரம்.

2. த்தால்்காப்பியப் பாவியல் ய்காடபாடு்கள, ். ்கடி்காசலம், ச. சிவத்்தம்பி, உல்கத் 
்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், தசனறை. 

. 3 த்தால்்காப்பியக த்காளற்க்களும் ்கலித்த்தாற்கயும், ச. ப்கவதி ய்காவிந்தன, ப்கவதி 
பதிப்ப்கம், 1 பி., 82) 246), அரங்்கராபுரம் சாறல, ய்கா்டம்பாக்கம், தசனறை. 

. 4 த்தால்்காப்பியமும் இைவறரவியல் ்கவிற்தயியலும், ஞா. ஸ்டீபன, என.சி.பி.எச், 
தசனறை. 

. 5 த்தால்்காப்பியரின இலககியக த்காளற்க்கள (பா்கம் 2-), ்தமிழண்ைல், தசல்லப்பா 
பதி்கப்ப்கம், மயூரா வோ்கம், 48 ்தாைப்ப மு்தலி த்தரு, மதுறர.  
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. 6 பாடடும் த்தாற்கயும் த்தால்்காப்பியமும் ்தமிழச்  சமூ்க உருவாக்கமும், 
ராஜத்கௌ்தமன, ்தமிழினி, 67 பீட்டரஸ் சாறல, இராயப்யபடற்ட, தசனறை.

. 7 த்தால்்காப்பியம் ்காடடும் வாழகற்க, ். சுப்புதரடடியார, பழனியப்பா பிர்தரஸ், 
ய்காைார மாளிற்க, 25 பீட்டரஸ் யராடு, தசனறை.

. 8 த்தால்்காப்பியமும் ்கவிற்தயும், ்காரத்திய்கசு சிவத்்தம்பி, என.சி.பி.எச், தசனறை. 

. 9 த்தால்்காப்பியத்தில் மைமுறை்கள சமூ்க மானு்டவியல் ஆய்வு, ்ா. தசல்வராசு, 
்காவயா, 16 இரண்்டாம் குறுககுத் த்தரு, டிரஸ்டபுரம், ய்கா்டம்பாக்கம், தசனறை. 

. 10 த்தால்்காப்பிய இலககியக ய்காடபாடு்கள, தச. ஜீன லாரனஸ், கு. ப்கவதி,  
ஐ.ஐ.டி.எஸ்.

. 11 த்தால்்காப்பியமும் ஃப்ராய்டிசியமும் அழகியல் இறைநிறல்கள, தி.கு. 
இரவிச்சநதிரன, அறல்கள தவளியீட்ட்கம், 4  ,9-4 ஆவது மு்தனறமச் சாறல, 
யுறைத்டட இநதியா ்காலனி, தசனறை 24-

. 12 த்தால்்காப்பிய ்கவிற்தயியல், ச. அ்கத்தியலிங்்கம், மணிவாச்கர பதிப்ப்கம், சிங்்கர 
த்தரு, தசனறை. 

த்தால்்காப்பியம் த்தா்டரபாை இறைய ்தேங்்கள

https://ilakkiyam.com/iyal/-48tamil/iyal/sangailakkiyam/-3960tholkaappiyam

த்தால்்காப்பிய ஆய்வு்கள; பதிப்பாசிரியர்கள; அரங்்க மு,முருற்கயன,இரா,அையவந்தன, 
சு,்தமிழயவலு உல்கத்்தமிழாராய்சி நிறுவைம் தசனறை மினனூல் https://archive.org/
details/dli.jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZM8luQy.TVA_BOK_0006417

https://www.projectmadurai.org/pmworks.html

த்தால்்காப்பியம் (உறர்களு்டன) –- 15 நூல்்கள, தசவவிலககிய ்கருவூலங்்கள 15- நூல்்கள 
மினனூல் 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

த்தால்்காப்பியம் –- தசய்யுளியல் ஓர அறிமு்கம்

https://www.youtube.com/watch?v=Su-9eD-V9cQ

த்தால்்காப்பியம் /யசைாவறரயர உறரத்திைம்/யபராசிரியர ,த்த,முரு்கசாமி உறர  
https://www.youtube.com/watch?v=dpV68-RgupI

த்தால்்காப்பியம் அறிமு்கம் - உறர யபராசிரியர ய்கா.விசயயவணுய்காபால் 
https://www.youtube.com/watch?v=dpV68-RgupI

முறைவர ்.இரா. தசனனியப்பைார , த்தால்்காப்பியம் அறிமு்கஉறர 
https://www.youtube.com/watch?v=IacWD6zV1ro

த்தால்்காப்பியம் ்கறயபாம் எழுத்்ததி்காரம் https://www.youtube.com/watch?v=ISBkcuPls14

மினனூல்கம்:

https://www.tamildigitallibrary.in/

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

https://ndl.iitkgp.ac.in/

                          

https://ilakkiyam.com/iyal/48-tamil/iyal/sangailakkiyam/3960-tholkaappiyam
https://archive.org/details/dli.jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZM8luQy.TVA_BOK_0006417
https://archive.org/details/dli.jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZM8luQy.TVA_BOK_0006417
https://www.projectmadurai.org/pmworks.html
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
https://www.youtube.com/watch?v=Su-9eD-V9cQ
https://www.youtube.com/watch?v=Su-9eD-V9cQ
https://www.youtube.com/watch?v=dpV-68RgupI
https://www.youtube.com/watch?v=IacWD6zV1ro
https://www.youtube.com/watch?v=ISBkcuPls14
https://www.tamildigitallibrary.in/
http://www.tamilvu.org/ta/
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முது்கறலத் ்தமிழ –- பா்டத்திட்டம் 
இரண்்டாம் ஆண்டு -  த்தாறலநிறலக ்கல்வி முறை

பா்டப் தபயர   : ஒப்பிலககியம்
(Course Title)
பா்டக குறியீடு  : MAT-24
(Course Code)
பா்ட ்கறைல் அேதவண் : 6
(Course Credits)

பா்ட ய்ாக்கங்்கள

. 1 இலககியங்்கறே ஒப்பிடடு அறிவ்தன ய்ாக்கம் - வறரயறை்கறே விேககு்தல்.
2. ஒப்பிலககியக ய்காடபாடு்கறே விேககியுறரத்்தல்.
3. ்தமிழ இலககியங்்களின உல்கப் தபாதுறம்கறே ஒப்பாய்வின மூலம் ்கண்்டறியச் 

தசய்்தல்.

பா்டத்திறைப் படிப்ப்தால் விறேயும் பயன்கள

. 1 இலககியங்்கறே ஏன? எ்தற்கா்க? எநத்தந்த வற்கயிதலல்லாம் ஒப்பிடடு ஆராயலாம் 
எனபது குறித்தும், இலககிய ஒப்பாய்விைால் பிைதமாழி இலககிய வேங்்கறேப் 
பறறி அறிவய்தாடு அவறறை ்ம் தமாழிககு தமாழிதபயரத்துக த்காண்டு 
வருவய்தாடு அவறறை எவவாதைல்லாம் ஒப்பாய்வு தசய்யலாம் எனபது குறித்தும் 
எடுத்துறரககும் திைறைப் தபறுவார்கள. 

2. இலககியங்்களிற்டயய ்காைப்படும் உல்கப் தபாதுறம்கறேயும், யமனறம்கறேயும் 
பறறி அறிநது எடுத்துறரப்பர.  

த�ொகுதி –- 1  இலக்கிய ஒப்பொயவு - ஓர் அறிமுகம்

பிரிவு - 1 ஒப்பிலககியமும் ஒப்பியல் திைைாய்வும்
ஒப்பீடடு முறை - ஒப்பீடடு உத்தி - யவறறுறம அணி - யமைாட்டார 
்கருத்து - சங்்க இலககியம் - இக்கால இலககியம் - த்தால்்காப்பியம் - 
இலக்கை உறர்கள - சமய ஒப்பீடு - சமூ்க அறிவியல் துறை்கள.

பிரிவு –- 2 இலககிய வற்கப் பாரறவ்கள
்தமிழத்ய்தசிய இலககியம் - இநதியத் ய்தசிய இலககியம் - ய்தசிய இலககியம் 
பறறி யமைாட்டார ்கருத்து - தபாருள விேக்கம் - ்கருத்து வேரச்சி 
- பிதரஞசு அறிஞர ்கருத்து - அதமரிக்க அறிஞர ்கருத்து - த்தா்டர 
விேக்கம் - தபாருள வறரயறை.

பிரிவு –- 3 இலககியத்தில் தபாதுக கூறு்களும் சிைப்புக கூறு்களும்
யபராசிரியர றவயாபுரிப்பிளறேயின விேக்கம் - யபராசிரியர 
்தமிழண்ைலின விேக்கம் - ஜி. ொனசாமுயவலின விேக்கம் - இலககியக 
கூறு்கள - இநதிய இலககியத்தில் தபாதுத் ்தனறம்கள - தஹர்டரின 
்கருத்து - ்தமிழண்ைலின ்கருத்து - ம. திருமறலயின ்கருத்து - ்தனித்திைன. 

்தமிழ்ோடு திறந்தநிலைப ்பல�லைக�ழ�ம
்தமிழியல மற்றும ்பண்போட்டுப புைம
செனலனை - 15
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பிரிவு - 4  ஒப்பிலககியத்தின இனறியறமயாறமயும் பயன்களும்
ஒப்பிலககியத்தின பயன்கள - ்கதிரம்காய்தவனின ்கருத்து - ம. திருமறலயின 
்கருத்து - மறை அறிஞர்களின ்கருத்து - ஒப்பிலககியத்தின எதிர்காலம்.

த�ொகுதி –- 2  ஒப்பொயவின் வரலொறு

பிரிவு –- 5 ஒப்பாய்வின ய்தாறைம்
ரடலவ - எச்.எம். சாடுவிக - மில்மனபரி - சி.எம். தபௌரா - கிரிம் 
சய்கா்தரர்கள - பிை அறிஞர்கள - வ்ட இநதியா –- த்தனனிநதியா.

பிரிவு - 6  யமறல்ாடு்களில் ஒப்பிலககிய வேரச்சி
பிரானசு - தெரமனி - இங்கிலாநது - ஹாரவாரடு பல்்கறலக்கழ்கத்தின 
பங்்களிப்பு - த்காலம்பியா பல்்கறலக்கழ்கத்தின த்தாண்டு - 
வ்ட்கயராலிைா பல்்கறலக்கழ்கத்தின பணி - அதமரிக்க ஒப்பிலககியக 
்கழ்கத்தின தவளியீடு - முககியமாை ஒப்பிலககிய நூல்்கள.

பிரிவு  - 7 இநதியாவில் ஒப்பிலககிய வேரச்சி
இநதிய இலககிய முனயைாடி்கள - இநதிய இலககிய அறிஞர்கள - அறிமு்க 
நூல்்கள - ஒப்பியல் இநதிய இலககியம் - திராவி்ட தமாழி இலககியங்்கள 
- இநதியக ்கவிற்த்கள - இநதிய ்ாவல்்கே் .

பிரிவு - 8  ்தமிழ்கத்தில் ஒப்பிலககிய வேரச்சி
ஜி.யு. யபாப் - வ.யவ.சு. ஐயர - எஸ். றவயாபுரிப்பிளறே - யசவியர 
்தனி்ாய்கம் அடி்கள - ்க.ற்கலாசபதி - த்த.தபா. மீைாடசிசுந்தரைார 
- மு. வர்தராசைார - வ. சுப. மாணிக்கைார - சி்தம்பர ரகு்ா்தன 
- ்தமிழண்ைல் - எஸ். ராமகிருஷைன - றவ. சச்சி்தாைந்தன - ஜி. 
ொனசாமுயவல் - ஒப்பிலககிய நூல்்கள - ம. திருமறல - ்கா. தசல்லப்பன 
- ஒப்பிலககிய மா்ாடு்கள.

த�ொகுதி –- 3  ஒப்பொயவுக் வகொட்்பொடுகள்

பிரிவு –- 9 அறிவியல் ய்காடபாடு
அறிவும் அறிவியலும் - உைரவும் அறிவும் - அறிவியல் முறை - அறிவியலும் 
அழகியலும் - ்காரைமும் ்காரியமும் –- இயறற்க அறிவியல் ய்காடபாடு 
- சாரபியல் ய்காடபாடு - இலககியமும் உயிரிைமும் - ்தமிழிலககியத்தில் 
அறிவியலின ்தாக்கம்.

பிரிவு - 10 பிதரஞசு, அதமரிக்கக ய்காடபாடு
்காரை ்காரிய ஆய்வு - வரலாறறுய்ாககு - மூலமும் ்தாக்கமும் 
–- ்ாடடுப்புைப் பா்டல் அடிப்பற்ட –- ஆறைல் மிக்க யபாககு - 
முருகியல் பாரறவ - இறையியல் ய்ாககு பல்துறை அணுகுமுறை - 
இரண்டுககுமிற்டயய உளே ஒறறுறம்கள –- இரண்டுககு மிற்டயய உளே 
யவறறுறம்கள. 

பிரிவு - 11 சமூ்க, உேவியல், அரசியல் ய்காடபாடு
்தனி மனி்தனும் சமூ்கமும் - சமூ்கமும் இலககியமும் - சமூ்க அறமப்பும் 
சமூ்க மாறைமும் - தரனிதவல்லககின பாகுபாடு - ்ைவிலி மைமும் 
இலககியமும் - உேவியல் வற்க்களும் இலககிய விேக்கமும் - இலககியமும் 
தபண்ணியமும் - இலககியமும் ்தலித்தியமும்.

பிரிவு –- 12 ்தாககுரவு ஏறபுகய்காடபாடு
்தாக்க வற்க்கள - ஏறபுகய்காடபாடு - ்தமிழண்ைல் - றவ. சச்சி்தாைந்தன 
- ஜி. ொனசாமுயவல் - ம. திருமறல - இரா. ்காஞசைா - ்க. தசல்லப்பன 
- ்கவிற்த - சிறு்கற்த - ்ாவல்்கள - பாப்யலா த்ரு்டா - ஆகய்டவியா 
பாஸ் - விகய்டாரியா அகம்யபா - யொஸ்மாரடி - ய்கபிரியல் மிஸ்டிரல்.
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த�ொகுதி –- 4  ஒப்பொயவுக் களைஙகள்

பிரிவு –- 13 இலககியம், ்கறல - ஒப்பீடு
இலககியமும் இறசயும் - இலககியமும் கூத்தும் - இலககியமும் ஓவியமும் 
- ஓவியமும் சிறபமும் –- ஒப்பிலககியமும் தமாழிதபயரப்பும். 

பிரிவு –-  14  ்கவிற்த்கள - ஒப்பீடு
ஒப்பியல் ய்ாககில் ்கம்பன ்காவியம் - ஒப்பியல் ய்ாககில் சிலப்பதி்காரம் 
- பாரதியார ்கவிற்த்கள ஒப்பாய்வு - பாரதி்தாசன ்கவிற்த்கள ஒப்பாய்வு 
- பாரதி்தாசனும் ொெவாவும் - ்கவிற்த்களில் வருை ்தரும எதிரப்பு.

பிரிவு - 15  ்ாவல்்கள - ஒப்பீடு
மு்தல் ்ாவலாசிரியர்கள - சமூ்க சீரதிருத்்த ய்ாககு - தரய்ைால்டஸின 
்தாக்கம் - தபாதுக்கருத்து - இநதிய ்ாவல்்களில் ஒப்பாய்வு - ்தமிழ 
்ாவலும் தவளி்ாடடு ்ாவலும் - இநதிய ்ாவல்்களுககுள ஒப்பாய்வு - 
்தமிழககிற்டயும் மராத்தி பன்கரவாடியும் ஓர ஒப்பாய்வு.

பிரிவு - 16 இலககியமும் திறரப்ப்டமும் - ஒப்பீடு
்கறலயும் திறரப்ப்டமும் - ்கறலயின ய்ாக்கம் - வ்ட இநதிய தமாழி 
்ாவல்்களும் திறரப்ப்டங்்களும் - த்தனனிநதிய தமாழி ்ாவல்்களும் 
திறரப்ப்டங்்களும் - ்தமிழ ்ாவல்்களும் திறரப்ப்டங்்களும் - ்ாவலின 
்கற்தயறமப்பு - திறரக்கற்தப் பற்டப்பு - ்கற்தயறமப்பில் மாறைங்்கள.

த�ொகுதி - 5  சஙக இலக்கிய ஒப்பொயவு

பிரிவு - 17  சங்்க இலககியமும் உல்க இலககியப் தபாதுப்  பண்பு்களும்
படிமம் - வறரயறை - படிம வற்க்கள - சங்்கப் பா்டல்்களில் படிமக 
கூறு்கள - குறியீடு விேக்கம் - குறியீடு வற்க்கள - சங்்க இலககியத்தில் 
குறியீடு - த்தானமத்தின இயல்பு்கள - த்தானமத்தின வற்க்கள - சங்்க 
இலககியத்தில் த்தானமங்்கள - அடிப்பற்ட இலககிய வற்க்கள - 
த்தால்்காப்பியத்தில் இலககிய வற்க்கள - பாடடியல் கூறும் இலககிய 
வற்க்கள - இலககியக ்காலப்பகுதி்கள - இலககிய இயக்கங்்கள.

பிரிவு - 18  சங்்க இலககியமும் யமறல்ாடடுச் தசவவியல் இலககியங்்களும்
கியரக்க இலககியம் - ்காப்பியக ்காலம் –- ்தனனுைரச்சிப் பா ்காலம் 
- ்ா்ட்கக ்காலம் - உயராமானிய ்காலம் - இலத்தீன இலககியம் - 
்காப்பியங்்கள - ்ா்ட்கங்்கள - ்தனனுைரச்சிப் பா்டல்்கள - ்கடி்தங்்கள 
- திைைாய்வு - சமய வரலாறறு நூல்்கள - ்தமிழ கியரக்க இலத்தீன 
ஒப்பாய்வு - இயறற்கப் பா்டல்்கள - வீரநிறலப் பா்டல்்கள - ்கா்தல் 
்கவிற்த்கள - இரவலரும் புரவலரும் - திருககுைளில் உல்க ஒப்பீடடுச் 
சிந்தறை.

பிரிவு - 19  சங்்க இலககியமும் வ்டதமாழிச் தசவவியல் இலககியமும்
சமஸ்கிரு்த இலககியம் - யவ்த இலககியம் - தசவவியல் இலககியம் 
- புராைம் –- ்காப்பியங்்கள - சம்பு இலககியம் - ்கற்த இலககியம் 
–- ்தனனுைரச்சிப் பாக்கள - நீதி இலககியம் - ்ா்ட்கம் - இலககியத் 
திைைாய்வு - ்தமிழ, வ்டதமாழிப் பா்டல்்கள - ஒப்பீடு - இருககு யவ்தமும் 
சங்்கப் பாடடும் - சங்்க அ்கப்பா்டலும் ்காளி்தாசரும் - ்தம்மப்தமும் சங்்கப் 
பா்டல்்களும் - ்கேவும், ்காந்தரவமும் - இநதிய இலககிய வரலாறறில் 
்தமிழரின பங்கு - தூது - நிறலயாறம - தமய்ககீரத்தி - நீதி நூல்்கள - 
்காவிய வேரச்சி - பகதிப் பாசுரங்்கள.

பிரிவு - 20  சங்்க இலககியமும் கீறழ்ாடடுச் தசவவியல் இலககியமும் 
சீைச் தசவவியல் இலககியம் - பழங்்கவிற்த - யவோண் சமூ்கம் - 
சமூ்க நீதி - இராணுவர நிறல - ம்களிர நிறல - ெப்பானியக ்கவிற்த - 
தபாதுவியல்பு்கள - தசய்யுள வடிவம் - இயறற்க - ்கா்தல் - ற்கயறுநிறல 
–பண்பாடடுச் தசய்தி்கள.



48 தமிழ்நாடு திறநதநிலைப் பல்கலைக்கழ்கம், செனலனை - 15

பாரறவ நூல்்கள- ஒப்பிலககியம் :

. 1 ஒப்பிலககியம், முறைவர. கி.இராசா, நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட தசனறை.

. 2 ஒப்பிலககியம், முறைவர அ. பிச்றச, (2019) ்கபிலன பதிப்ப்கம், ்காநதிகிராமம்.

. 3 ்தமிழ ,மறலயாே  ்ாவல் ஒப்பாய்வு , ம.திருமறல , மதுறர ்காமராசர பல்்கறலக 
்கழ்கம்,1988

. 4 ஒப்பிலககிய ஆய்வு்கள , ம. திருமறல,  ்கமலாலயம், மதுறர, 1998.

. 5 ஒப்பியல் இலககியம், ்க. ற்கலாசபதி.

ஒப்பிலககியம் த்தா்டரபாை இறைய ்தேங்்கள:

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

http://library.senthamil.org/039.htm

http://www.tamilvu.org/courses/degree/d061/d0612/html/d0612223.htm
http://library.senthamil.org/039.htm
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முது்கறலத் ்தமிழ –- பா்டத்திட்டம் 
இரண்்டாம் ஆண்டு - த்தாறலநிறலக ்கல்வி முறை

பா்டப் தபயர   : இலககியத் திைைாய்வும்     
      பற்டப்பிலககியமும்
(Course Title)
பா்டக குறியீடு   : MAT-25
(Course Code)
பா்ட ்கறைல் அேதவண் : 8
(Course Credits)

பா்ட ய்ாக்கங்்கள

1. இலககியத்தின வற்கறம்கள, அவறறைத் திைைாய்வு தசய்ய யவண்டிய்தன அவசியம் 
குறித்து விேககு்தல். 

2. திைைாய்வுக ய்காடபாடு்கள, திைைாய்வு வற்க்கள, திைைாய்வாேர்களின ்தகுதி 
குறித்து விேககிக கூறு்தல். 

3. ்கவிற்த, சிறு்கற்த, புதிைம் பற்டககும் நுடபங்்கறே விேககு்தல்.

பா்டத்திறைப் படிப்ப்தால் விறேயும் பயன்கள

1. இலககியத் திைைாய்வு எனைால் எனை? எனபது பறறியும், இலககியத்திறைத் 
திைைாய்வு தசய்வ்தால் விறேயும் பயன்கள பறறியும் த்தளிவா்க எடுத்துறரப்பர. 

2. பற்டப்பிலககிய ய்காடபாடு்கள பறறி விேககும் திைறைப் தபறுவய்தாடு, ்கவிற்த, 
்ாவல், சிறு்கற்த பற்டககும் நுடபங்்கறே விேககுவர. 

3. இலககியங்்கறே ஆராய்ச்சி தசய்யும்  நுடபங்்கறேப் தபறுவார்கள.  

   
த�ொகுதி - 1   இலக்கியத் �ன்தமகளும் திறனொயவும்

பிரிவு - 1  இலககிய விேக்கமும் இலககியத் ்தனறம்களும்
அயல்்ாடடிைர விேக்கம் - ்னனூல் ்தரும் விேக்கம் - த்தால்்காப்பியம் 
்தரும் விேக்கம் - இலககியத்தின ்தனறம - இலககிய நூல்்களும் 
பிைநூல்்களும் - அறிவும் உைரச்சியும் - பற்டப்பாேரின ஆளுறமறயப் 
புலப்படுத்து்தல் - அறிவியலும் இலககியமும் - உைரச்சியும் இறசயும் - 
உைரவிறைப்பு - வடிவறமப்பு - பற்டப்பாேரின முயறசி - இருவற்க 
இலககியக ்கறல - வாழகற்கயின விேக்கம் - இலககியங்்கறே வற்கப்படுத்தி 
உைர்தல் - நுவல் தபாருளின வற்க - இலககியத்தின இருதபரும் பிரிவு 
- இலககியத்தின பணி - இலககிய இனபம் - இலககியத்தின சிைந்த பயன 
- உைரச்சி - மு்தனறமயாை கூறு - அறிவுககூறு - வடிவம்.

பிரிவு - 2 திைைாய்வு குறித்்த யமறல்ாட்டார ்கருத்து்கள
முறைசார திைைாய்வு - ்தமிழில் திைைாய்வு நூல்்கள - மு்தலில் ்தமிழில் 
அறிமு்கமாை யமறல ்ாடடிைர - திைைாய்வின விேக்கம் - திைைாய்வுப் 
பணி - இலககியத் ய்தாறைத்திற்காை தூண்டு்தல்்கள - ்கறபறை பறறி 

்தமிழ்ோடு திறந்தநிலைப ்பல�லைக�ழ�ம
்தமிழியல மற்றும ்பண்போட்டுப புைம
செனலனை - 15
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ரிச்சரடுசன - உைரச்சி பறறி வினதசஸ்்டர - வடிவம் குறித்து ஹடசன 
- பிராடலியின இரு ்காரைங்்கள - டி.எஸ். எலியடடின ்கருத்து்கள - 
திைைாய்வுப் பணியின த்தா்டக்கம் - ொனகியரா ரானசனின ்கருத்து - 
யபராசிரியர தராைால்டு கியரன ்கருத்து - புது மானு்டவா்த இயக்கத்தின 
ய்ாக்கம் - பாபிட ்கருத்து - இ்டதுசாரி்களின பாரறவ - பிராய்டின 
விருப்பம் - புறைவியலும் தசவவியலும் - ஆபரகுயராம்பியின இருவற்க - 
ய்ாக்க வழு - பாதிப்பு வழு.

பிரிவு - 3 திைைாய்வு குறித்்த ்ம் ்ாட்டார ்கருத்து்கள
்தமிழில் திைைாய்வுச் சிந்தறை - ்தமிழத் திைைாய்வு - இலக்கை நூல்்கள - 
திருககுைளும் ் ாலடியாரும் - இற்டக்கால இலககியங்்கள - ்தமிழ அறிஞர்தம் 
்கருத்து்கள - ்தனித்்தனறம - இலககிய வற்க - தமாழியும் இலககியமும் - 
இலககிய நிறலயபறறுக்காை ்காரைங்்கள - ்தற்காலத் திைைாய்வு.

பிரிவு - 4 இலககியமும் நுண் ்கறல்களும்
அறிவியலும் ்கறலயும் - ்கறலயின அடிப்பற்ட - மைத்தில் பிைப்பது - 
திைைாய்வாேர ்க்டறம - ்கறல அனுபவப் பயன்கள –- ்கட்ட்டக ்கறல –- 
சிறபக ்கறல –- இறசக ்கறல –- ஓவியக ்கறல –- கூத்துக ்கறல –- இலககியக 
்கறல.

த�ொகுதி - 2  இலக்கியக் கூறுகள்

பிரிவு - 5 உைரச்சிக கூறு்கள
இலககியத்திறகு இனறியறமயா்தறவ - இலககிய உைரச்சியின பயன - 
சிைப்பாை உைரச்சி்கள - மிற்கயுைரச்சி - உைரவும் உைரச்சியும் - 
த்தால்்காப்பியரின தமய்ப்பாடடுக த்காளற்க - இலககிய உைரச்சி்கள பல 
- இரசக த்காளற்க - அரிஸ்்டாடடில் கூறும் அவல உைரச்சி - இலககிய 
உைரச்சி்கறே அேவிடு்தலும் மதிப்பிடு்தலும் - ஐவற்க உைரச்சி.

பிரிவு - 6 மதி்லக கூறும் ்கறபறைக கூறும்
்தனிநிறல இலககியங்்களும் ்கருத்து்களும் - பறழறமயும் புதுறமயுமாை 
உண்றம்கள - அறிவும் உைரச்சியும் - அறிவும் அனுபவமும் - இலககியத்தில் 
அறிவு தபறுமி்டம் - இலககியத்தில் ்்டப்பியலும் குறிகய்காள நிறலயும் - 
்கறபறைககூறு - வில்லியம் த்டய்லரின த்காளற்க - தவாரடஸ்தவரத் 
்கருத்து - ய்காலிரிடஜ த்காளற்க - ஐ.ஏ. ரிச்சரடஸ் விேக்கம் - வினதசஸ்்டர 
விேக்கம்.

பிரிவு - 7 அறமப்பியல் நுடபக கூறும் இலக்கைக கூறும்
வடிவத்தின இனறியறமயாறம - தபாருளும் வடிவமும் - குறிப்பு தமாழி 
- ஒலி்யம் அல்லது இறசத்்தனறம - ்ற்ட - இலக்கைக கூறு - யாப்பு - 
எதுற்கயும் யமாறையும் –அணி்கள.

பிரிவு - 8 திறைக ய்காடபாடு, இலககியத்தின பணி, பற்டப்பாறைலும் துய்த்்தலும்
திறை இலககியக ய்காடபாடடுக கூறு - பகதி இலககியக ய்காடபாடு - 
பனனிரு திருமுறை - ்ாலாயிரத் திவவியப்பிரபந்தம் - பகதி இலககியக 
ய்காடபாடடுக கூறு்கள - இலககியத்தின பணி - இனபுறுத்துவது - 
அறிவுறுத்துவது - இனபுறுத்துவதும் அறிவுறுத்துவதும் - பற்டப்பாறைலும் 
துய்த்்தலும்.

த�ொகுதி - 3   இலக்கிய வதககளும் உத்திகளும்

பிரிவு - 9 ்காப்பியம், புராைங்்களில் இலககிய உத்தி்கள
்தண்டியின இலக்கைம் –- ்காப்பியம் பறறிய யமறல ்ாடடிைர ்கருத்து்கள 
- புராைம் - உத்தி்கள –- வருைறை முறை - எடுத்துறரககும் முறை - 
தசய்தி முறை.
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பிரிவு - 10 ்ையவாற்ட முறை
்ைவிலி மைமும் ்ைவுற்ட மைமும் - ்தமிழ ்ாவலில் ்ையவாற்ட 
உத்தி - ஆங்கில ்ாவலில் ்ையவாற்ட உத்தி –- பண்பு்கள - ்கவிற்தயில் 
்ையவாற்ட உத்தி - முரண் –- இரு சிைப்பியல்பு்கள.

பிரிவு - 11 புதுக்கவிற்த்கள ஆய்வு
புதுக்கவிற்தயின ய்தாறைம் - வேரச்சி –- வடிவம் - உளே்டக்கம் - 
இலக்கைம் - படிமம் - குறியீடு - அங்்க்தம் - ஐககூ - தசனரியு –- 
இனறைய நிறல.

பிரிவு - 12 இலககிய இயக்கங்்கள
இலககியம் மாறும் ்தனறமயுற்டயது - இரண்டு மாறுபட்ட த்காளற்க்கள 
- ்்டப்பியல் - மாரகசியமும் இலககியக த்காளற்கயும் - மைச்சாயலியல் 
- தவளிப்பாடடியல் - படிமவியல் - குறியீடடியல் - அடிமை இயல்பியல் 
- இருத்்தலியல் –- அழகியல்.

த�ொகுதி - 4  திறனொயவுக் கதல

பிரிவு - 13  நுண் கூறு்கள
்ால்வற்க இலககியக த்காளற்க - திைைாய்வு தவளிப்படுத்்த 
யவண்டியறவ - இலககிய நு்கரச்சிககு வழி வகுப்பது - ்தறலறமப்பணி - 
திைைாயுநதிைன - திைைாய்வில் இருவற்க –- இலககியப் பற்டப்பும் ஆய்வும் 
- இயறற்க அறிவியல் ஆய்வு முறை - இலககிய ஆய்வு பறறிய இரண்டு 
உண்றம்கள மதிப்பீடடின இனறியாறம –- மதிப்பீடு தசய்பவரி்டம் இருக்க 
யவண்டியறவ - மதிப்பு பறறிய ய்காடபாடு.

பிரிவு - 14  திைைாய்வாேரின ்தகுதி்கள
திைைாய்வு நூல் - யபாலி நூல்்கள - திைைாய்வின பயன்கள - 
திைைாய்வாேரின ்தகுதி்கள - உறரயாசிரியர திைைாய்வாேயர - உறரயின 
பயன்கள - உறர த்றி்கள - உறரயும் திைைாய்வும்.

பிரிவு - 15 திைைாய்வு வற்க்கள
விேக்கமுறைத் திைைாய்வு - ஒப்பீடடுத் திைைாய்வு - மதிப்பீடடுமுறைத் 
திைைாய்வு - இரசறை முறை அல்லது அழகியல் திைைாய்வு - 
பாராடடுமுறைத் திைைாய்வு - முடிவுமுறைத் திைைாய்வு - விதிமுறைத் 
திைைாய்வு - பகுப்புமுறைத் திைைாய்வு - மரபுவழித் திைைாய்வு - 
வரலாறறுமுறைத் திைைாய்வு - மூலபா்டத் திைைாய்வு.

பிரிவு - 16 திைைாய்வு அணுகுமுறை்கள
இலககியத்ற்த வரலாறறின அடிப்பற்டயில் ய்ாககு்தல் - வரலாறறுச் 
சூழலும் இலககிய வடிவங்்களும் –- இலககியத்தின வரலாறு ்காணு்தல் 
- இலககிய வரலாதைழுதியல் - இலககியத்தில் வரலாறு ்காண்பது –- 
இலககியத் திைைாய்வில் உேவியல் பங்்களிப்பின ஆறு நிறல –- ஒத்துைரவு 
- ஒடிபன மை உைரவு - தசால்லும் உத்தியும் - வாச்கர - தமாழியியல் 
அணுகுமுறை - அடிப்பற்டக ்கருத்து நிறல்கள - ஒலிகய்காலம் - அைத்றி 
அணுகுமுறை.

 த�ொகுதி - 5  ்பதடபபிலக்கியம்

பிரிவு - 17 ்கவிற்த எழு்த
உளேத்து உளேது - புதுக்கவிற்தயின ய்தாறைம் - வேரச்சி - மூனறு 
்கால்கட்டங்்கள - ்கவிற்தக ்கறல - புதுக்கவிற்த உருவம் - புதுக்கவிற்த 
உத்தி்கள.
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பிரிவு - 18 சிறு்கற்த எழு்த
விருப்பக ்காரைங்்கள - இலக்கைம் - வேரச்சி –- சிறு்கற்தக கூறு்கள - 
வற்க - சிறு்கற்த எழுதும்யபாது பினபறைக கூடிய தசய்தி்கள.

பிரிவு - 19 புதிைம் எழு்த
ய்தாறைம் –- விடு்தறலககு முன புதிை வேரச்சி –- விடு்தறலககுப் பின 
புதிை வேரச்சி - புதிைத்தின சிைப்பு - புதிை வற்க - புதிைத்தின கூறு்கள 
- ்கற்தகூறு முறை்கள.

பிரிவு - 20 திறரக்கற்த எழு்த. 
திறரப்ப்டச் தசல்வாககு - ்கற்த - மூலப்படிவம் ்தயாரித்்தல் - 
தசயறபடுவ்தறய்கறப குறிப்பு்கறே எழுது்தல் - திறரக்கற்தககு ஏறப 
அறமத்்தல் - விரித்த்தழுது்தல் - திறரக்கற்த அறமத்்தல் - ்கற்தயும் 
திறரக்கற்தயும் - திறரக்கற்தயாசிரியரின வறரயறை - பாரறவயாேர 
ய்ாககில் திறரக்கற்த –- உறரயா்டல்.

பாரறவ நூல்்கள :

. 1 இருண்றமயியல் –த்காளற்க்களும் பயில்முறை்களும், ம. திருமறல, மீைாடசி புத்்த்க 
நிறலயம், 2018.

. 2 இலககியம் திைைாய்வு - ்கடடுறர நூல்்கள  -  நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட, 
தசனறை.

. 3 இலககியத் திைைாய்வு - ்டாக்டர. சு. பாலச்சநதிரன , நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் 
(பி) லிட, தசனறை.

. 4 ்தமிழ இலககியக ய்காடபாடு்கள - ்டாக்டர. முத்துச்சண்மு்கம், நியூ தசஞசுரி புக 
ஹவுஸ் (பி) லிட,  தசனறை.

. 5 எழுதும் ்கறல - அதலகசி ்டால்ஸ்்டாய், தி.சு.்்டராென, நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் 
(பி) லிட, தசனறை.

. 6 உறர்ற்டப்பூங்்கா முறைவர இரா. ்காமராசு, அறிவுப் பதிப்ப்கம் (பி) லிட,  
தசனறை (2019),

. 7 இலககியத் திைைாய்வும் சமூ்கவியல் அணுகுமுறையும் - துறர. சீனிச்சாமி, நியூ 
தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட, தசனறை.

. 8 ்ாவல் இலககியம், மா. இராமலிங்்கம், நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட தசனறை.

9. ்தமிழ இனி (2000, மா்ாடடுக ்கடடுறர்கள), பா. மதிவாைன, உ. யசரன (ப.ஆ), 
்காலச்சுவடு அைக்கட்டறே, 669 ய்க.பி.சாறல, ்ா்கரய்காவில். 

10. உல்கத் ்தமிழ இலககிய வரலாறு (கி.பி.1851 –- கி.பி. 2000), ்கா. சிவத்்தம்பி (மு்தனறமப் 
பதிப்பாசிரியர), உல்கத் ்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், இரண்்டாவது மு்தனறமச் சாறல, 
றமயத் த்தாழில் நுடபப் பயில்க வோ்கம், ்தரமணி, தசனறை. 

11. புதிய ்தமிழ இலககிய வரலாறு (த்தாகுதி –- 3), சிறபி. பாலசுப்பிரமணியம், நீல. 
பத்ம்ாபன (பதிப்பாசிரியர), சாகித்திய அ்காத்தமி, இரவீநதிரன பவன, 35 
தபயராஸ்ஷா சாறல, புதுதில்லி.

12. புதுக்கவிற்தயின ய்தாறைமும் வேரச்சியும், வல்லிக்கண்ைன, அ்கரம்,  
பிோட எண் 1, நிரமலா ்்கர, ்தஞசாவூர. 

13. புதுக்கவிற்த வரலாறு, ராெ மாரத்்தாண்்டன, யுறைத்டட றரட்டரஸ்,  
130-2 அவறவ சண்மு்கம் சாறல, ய்காபாலபுரம், தசனறை.

14. ்தமிழச்  சிறு்கற்த்களின சம்காலச் தசல்த்றி்கள, ்கருத்துப் பட்டறை –- 2,  
மு. தசல்வகுமார, சி. வைொ, சீ. சியாமோ, மு்தல் ்தேம், மிய்தசு வோ்கம்,  
4 ஆவது நிறுத்்தம், திரு்்கர, மதுறர.
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1. ்தமிழ ்ா்ட்கத்தின ய்தாறைமும் வேரச்சியும், ஆறு. அழ்கப்பன, பாரிநிறலயம், 
90 பிராடயவ, தசனறை.

2. ்தமிழ ்ாவல் வேரச்சி –- புதிய ஒளியில் ்கண்்ட ்காலம், சுப. யசதுபிளறே,  
தி பாரக்கர, 293 அ்கமது வணி்க வோ்கம், இரண்்டாவது ்தேம், இராயப்யபடற்ட 
த்டுஞசாறல, தசனறை. 

3. பத்த்தானப்தாம் நூறைாண்டில் ்தமழ இலககியம் (1800 –- 1900), மயிறல சீனி. 
யவங்்க்டசாமி, பரிசல் புத்்த்க நிறலயம், ப. எண். 96, தெ. பிோக, ்ல்வரவு த்தரு, 
எம்.எம்.டி.ஏ ்காலனி, அரும்பாக்கம், தசனறை. 

பற்டப்பிலககியம் த்தா்டரபாை இறைய ்தேங்்கள:

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

http://kovaignani.org/downloadbooks

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