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தாடத்ிட்டம்

(Syllabus)

கித இனக்கிம்
1. ிழ்

-

காகி தாிார்

2. ககாில் ிதாடு

-

கிி கசிக ிாகம் திள்தப

3. ீங்ககப சசால்லுங்கள் -

தாகந்ர் தாிாசன்

4. ஆக்கம் கசர்ப்கதாம்

-

கிஞகறு ாிாசன்

5. கதக் கூத்ாடி

-

கிஞர் ிசாபி

6. ிக ிதன

-

கிஞர் புதுதச்சிம்

7. ிில் சதாிடுங்கள்

-

உதக் கிஞர் சுா

8. சதாிார்

-

கிஞர் ாலி

9. ய ண்டி சசன்ாியூ

-

ஈகாடு ின்தன்

10. வ்சாய புல்தனயும் -

இன்குனாப்

சிறுகத இனக்கிம்
1. தாதுதக

-

திதஞ்சன்

2. பூ

-

தாண்ன்

3. அன்தபிப்பு

-

கு. அகிாிசாி

4. அற்நது தற்சநணில்

-

இந்ிா தார்த்சாி

5. ிதன ிறுத்ல்

-

கி. ாஐாான்

-

கிஞர் கண்ாசன்

ாடக இனக்கிம்
1. அணார்கலி

2. ாயும் வீட்டு ாயும் -

தாிார்

இனக்கி னாறு
புகித, புதுக்கித, தைக்கூ, சிறுகத, ாடகம் ஆகிற்நின் காற்நம்
பர்ச்சி குநித் னாறு

ghlj;jpl;lj; njhFg;G E}y;:
nghJj; jkpo; - Kjyhz;L - jkpo; (Kjy; kw;Wk; ,uz;lhk; gUtg; ghlq;fs;)
GJitg; gy;fiyf;fofk;> GJr;Nrup - 2015
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அந இனக்கிம்
1. ியக்குநள் (30 குநட்தாக்கள்)
ழுக்கபதடத
சசய்ந்ன்நிநில்
ட்பு
2. ானடிார் (10 தாடல்கள்)
சதாிாதப் திதாத
3. தசாி (9 தாடல்கள்)
சகுபாத
4. ஆசாக்ககாத (5 தாடல்கள்)
தாடல் எண்கள் 1, 2, 4, 95, 26
5. பதுத (5 தாடல்கள்)
தாடல் எண்கள் 1, 4, 17, 26, 27

காப்திங்கள்
6. சினப்திகாம்

-

க்குத காத பழுதும்

7. சீகசிந்ாி

-

குாதனார் இனம்தகம்
(கர்ந்சடுத் தாடல்கள்)

8. கம்தாாம் -

ந்த சூழ்ச்சிப்தாடனம் – சிட்டர்
கூநி அசர் இனக்கம் தாடல்
எண்கள் 103-112 த 10 தாடல்கள்

9. சதாிபுாம் -

ங்தகர்க்கசிார் புாம்

10. சீநாப்புாம் -

தி அாப் தடனம்

11. இகசு காிம் -

தனப்சதாிவு

உததடப் தகுி
12. கல்ி

-

ிய.ி.க

13. து ாய்சாி - ானர் .ப. கங்கடசாி ாட்டார்
14. தன ாட்டுத் சாடர்பு – ச.சதா. ீணாட்சிசுந்ணார்
15. ாழ்க்தக ஈடுதாடு

- .இ.சன.ங்கப்தா

16. பத்ிா? அப்தடி என்நால்? – ியபயகணார்
இனக்கி னாறு
அந இனக்கிங்கள் , காப்திங்கள் , உததட ஆகிற்நின் காற்நம், பர்ச்சி
குநித் னாறு

ghlj;jpl;lj; njhFg;G E}y;:
nghJj; jkpo; - Kjyhz;L - jkpo; (Kjy; kw;Wk; ,uz;lhk; gUtg; ghlq;fs;
GJitg; gy;fiyf;fofk;> GJr;Nrup (2015)
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1. ியஞாணசம்தந்ர் – ியள்பாற்றுப் தச்தசப்திகம் (பல் 10 தாடல்கள்)
2. காதக்கானம்தார் – ியிட்தட ிாதன (பல் 10 தாடல்கள்)
3. சதாிாழ்ார் ியசாி – கண்ன் ியாம் (பல் 10 தாடல்கள்)
4. ஆண்டாள் – ியப்தாத (பல் 10 தாடல்கள்)
5. ியபனர் – ியந்ிம் (தக்ியுதடத 10 தாடல்கள்)
6. சிாக்கிர் – அநிவுிதன (10 தாடல்கள்)
7. காக சாஸ்ிாிார் – சதத்கனங் குநஞ்சி (ாசல் பம் 12 தாடல்கள்)
8. குகுடி ஸ்ான் சாகிபு – தாதக்கண்ி (10 கண்ிகள்)
9. பக்கூடற்தள்ளு (தள்பன் வு 10 தாடல்கள்)
10. ிழ் ிடு தூது – 71 பல் 90 த ( 20 கண்ிகள்)

இனக்கி னாறு
தக்ி ற்றும் சிற்நினக்கிம் குநித் னாறு

ghlj;jpl;lj; njhFg;G E}y;:
nghJj; jkpo; - ,uz;lhkhz;L - jkpo; (%d;whk; kw;Wk; ehd;fhk; gUtg; ghlq;fs;
GJitg; gy;fiyf;fofk;> GJr;Nrup (2014-2015 Kjy;)
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IVth SEMESTER

jhs;: jkpo; - IV
Title of the Paper: TAMIL IV
Course: MIL - 4

தாடத்ிட்டம்
1. சங்க இனக்கிங்கள்
1.1 ற்நித
சய்ல் ித
தாடல் எண்கள் : 35, 155, 191, 215, 263
1.2 குறுந்சாதக
குநிஞ்சித் ித
தாடல் எண்கள்:

2, 17, 18, 360, 379

1.3 ஐங்குறுநூறு
யத்ித – காிக்கு உதத்
தத்து தாடல்கள் (31 – 40)
1.4 திற்றுப்தத்து
இண்டாம் தத்து

- 20 ஆம் தாடல்

ஏாம் தத்து

- 61 ஆம் தாடல்

எட்டாம் தத்து

- 72 ஆம் தாடல்

1.5 தாிப்தாடல்
குன்நம்பூணார்

-

9 ஆம் தாடல்

கபவு – கற்பு உதாடல், 1 – 26 அடிகள்
1.6 கலித்சாதக
தாதனக்கலி - 1, 8, 10

Subject Code: LTAM 241
(Syllabus)

1.7 சிறுதாாற்றுப்ததட
கதடசழு ள்பல்கள், அடி 84 - 111
1.8 புநானூறு
தாடல் எண்கள் : 74, 95, 106, 107, 188, 189, 192, 204, 212, 312
1.9 பல்தனப்தாட்டு பழுதும்
1.10 சங்க இனக்கி னாறும்
ததடப்தினக்கி திற்சியும்
கிதப் திற்சியும்
1. அதச, சீர், தப, அடி, சாதட ஆகிற்தந ிபக்குல்
2. காிதச ஆசிாிப்தா தற்நி ிபக்குல் – எழுப் திற்சி அபித்ல்
3. குநள் சண்தா, காிதச சண்தா, இன்ணிதச சண்தா தற்நி ிபக்குல் எழுப் திற்சி அபித்ல்
4. ியத்ப்தா – ஞ்சி ியத்ம், கலிியத்ம் ஆசிாிியத்ம், கலித்துதந,
சபிியத்ம் தற்நி ிபக்குல்
அறுசீர் ஆசிாிியத்ம்
காய்- காய் – காய்- ா- கா என்னும் லித்ிலும்
எண்சீர் ஆசிாிியத்ம்
காய் – காய் – ா- ா என்னும் லித்ிலும் யம் தடல்கதப
அநிபகப்தடுத்ல் – தாடல் எழுப் திற்றுித்ல்
ghlj;jpl;lj; njhFg;G E}y;:
nghJj; jkpo; - ,uz;lhkhz;L - jkpo; (%d;whk; kw;Wk; ehd;fhk; gUtg; ghlq;fs;
GJitg; gy;fiyf;fofk;> GJr;Nrup (2014-2015 Kjy;)
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