KAMARAJ IAS ACADEMY
தமிழ் இலக்கியம்
தாள் – I
பிரிவு (அ)
பகுதி - 1: தமிழ்மமாழி வரலாறு
 முதன்மை இந்திய மைொழிக்குடும்பங்கள்
 மபொதுவொக இந்திய மைொழிகளிலும் குறிப்பொகத் திரொவிட மைொழிகளிலும் தைிழ்மைொழி
மபறுைிடம்
 திரொவிட மைொழிகளின் கணக்கீ டும் வமகப்பொடும்
 சங்க இலக்கிய மைொழி
 இமடக்கொலத்தைிழ் : பல்லவர்கொலம் ைட்டும்
 வரலொற்றுமுமற

ஆய்வு

:

தைிழில்

மபயர்கள்,

விமைகள்

மபயரமடகள்,

விமையமடகள், கொலங்கொட்டும் உருபுகள், வவற்றுமை உருபுகள்
 பிறமைொழிகளிலிருந்து தைிழுக்குக் கடன் வொங்கபபட்ட மசொற்கள்
 வட்டொர, சமுதொயக் கிமளமைொழிகள்
 எழுத்து மைொழி, வபச்சு மைொழிக்கிமடவய உள்ள வவறுபொடுகள்
பகுதி - 2 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
 மதொல்கொப்பியம்
 சங்க இலக்கியம்
 அகப்புறப் பொகுபொடு
 சங்க இலக்கியத்தில் ைதச்சொர்பற்ற பண்புகள்
 நீதி இலக்கிய வளர்ச்சி
 சிலப்பதிகொரமும் ைணிவைகமலயும்
பகுதி - 3: பக்தி இலக்கியங்கள்
(ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும்)
 ஆழ்வொர் பொடல்களில் நொயகி பொவமை
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 சிற்றிலக்கிய வடிவங்கள் (தொது, உலொ, பரணி, குறவஞ்சி)
 புதிய

தைிழ்

இலக்கிய

வளர்ச்சிக்கொை

சமூகக்

கொரணிகள்

புதிைம்,

சிறுகமத,

புதுக்கவிமத
 இக்கொலப் பமடப்புகளில் பல்வவறு அரசியல் மகொள்மககளின் தொக்கம்.
பிரிவு – ஆ
பகுதி - 1: தமிழ் ஆய்வின் இன்றைய பபாக்கு
 திறைொய்வு அணுகுமுமறகள்: சமூகம், உளவியல், வரலொறு, ஒழுக்கமுமற
 திறைொய்வின் பயன்கள்
 பல்வவறு இலக்கிய உத்திகள் உள்ளுமற, இமறச்சி, மதொன்ைம், ஒட்டுருவம் (மதொடர்
உருவம்) அங்கதம், மைய்ப்பொடு, படிைம், குறியீடு, இருண்மை.
 ஒப்பிலக்கியக் கருத்துரு
 ஒப்பிலக்கியக் வகொட்பொடுகள்
பகுதி -2
 தைிழில்

நொட்டுப்புற

இலக்கியங்கள்:

கமதப்பொட்டு,

பொடல்கள்

பழமைொழிகள்,

விடுகமதகள்.
 நொட்டுப்புறப்பொடல்களில் சமுதொய ஆய்வு
 மைொழிமபயர்ப்பின் பயன்கள்
 தைிழிலிருந்து பிற மைொழிகளுக்குச் மசன்ற மைொழிமபயர்ப்புகள்
 தைிழில் இதழியல் வளர்ச்சி
பகுதி - 3
(தமிழரின் பண்பாட்டு மரபு)
 கொதல், வபொர் பற்றிய கருத்துகள்
 அறக்கருத்துகல்
 பழந்தைிழர் வபொரில் பின்பற்றிய ஒழுக்க மநறிமுமறகள்
 ஐந்திமைகளில் ைரபுகள், நம்பிக்மகள், சடங்குகள், வழிபொட்டு முமறகள்
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 சங்க இலக்கியத்திற்குப்பிறகு மதரியலொகும் பண்பொட்டு ைொற்றங்கள்
 இமடக்கொலத்தில் ஏற்பட்ட பண்பொட்டுக் கலப்பு (சைணமும் மபளத்தமும்)
 கொலந்வதொறும் கமல, கட்டிடக்கமலயில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி (பல்லவர், பிற்கொலச்வசொழர்
நொயக்கர்)
 தைிழ்ச் சமுதொயத்தின் ைீ து ஏற்பட்ட பல்வவறு அரசியல், சமூகம் சையம், பண்பொட்டு
இயக்கங்களின் தொக்கம்
 இக்கொலத்தைிழ்ச்

சமுதொயத்தின்

பண்பொட்டு

ைொற்றத்தில்

தகவல்

மதொடர்பு

சொதைங்களின் பங்கு
தாள் – II
பிரிவு (அ)
பகுதி -1
பண்றைய இலக்கியம் (Ancient Literature)
1) குறுந்மதொமக (1-25 பொடல்கள்)
2) புறநொனூறு (182-200 பொடல்கள்)
3) திருக்குறள் மபொருட்பொல் அரசியலும் அமைச்சியலும்
(இமறைொட்சி முதல் அமவயஞ்சொமை வமர)
பகுதி - 2: புராண (இதிகாச) இலக்கியம்
(Epic Literature)
1) சிலப்பதிகொரம்: ைதுமர கொண்டம் ைட்டும்
2) கம்பரொைொயணம்: கும்பகருணன் வமதப்படலம்
பகுதி – 3 பக்தி இலக்கியம் (Devotional Literature)
1) திருவொசம்: நீத்தல் விண்ணப்பம்
2) திருப்பொமவ: முழுவதும் (முழு பொடல்களும்)

No.1193, 1nd Floor, 2nd Street, 12th Main Road, Anna Nagar, Chennai-40 (Opp to Hot Chips)
Website: www.kamarajiasacademy.com email:kamarajiasacademy@gmail.com

Contact- 43539988, 9710729833

KAMARAJ IAS ACADEMY
பிரிவு – ஆ
புதிய (நவன)
ீ
இலக்கியம் (Modern Literature)
பகுதி - 1 : கவிறத
1) பொரதியொர்: கண்ணன் பொட்டு
2) பொரதிதொசன்: குடும்ப விளக்கு
3) நொ. கொைரொசன்: கருப்பு ைலர்கள்
கட்டுறர
1) மு.வரதரொசைொர்: அறமும் அரசியலும்
2) சி.என். அண்ணொதுமர: ஏ! தொழ்ந்த தைிழகவை
பகுதி - 2: புதினம், சிறுகறத மற்றும் நாைகம்
1) அகிலன்: சித்தரப்பொமவ
2) மெயகொந்தன்: குருபீடம்
3) வசொ: யொருக்கும் மவட்கைில்மல.
பகுதி - 3: நாட்டுபுை இலக்கியம்
1) முத்துப்பட்டன்

கமத

–

எழுதியவர்

நொ.வைைொைமல

(மவளியிட்வடொர்

-

ைதுமர

சரசுவதி

ைகொல்,

கொைரொெர் பல்கமலகழகம்)
2) ைமலயருவி

–

எழுதியவர்

கிவ.

மெகநொதன்

(மவளியிட்வடொர்

–

தஞ்சொவூர்)
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புத்தகப்பட்டியல்:1)

தைிழ் தொள் I & II

2)

தைிழக வரலொறு ைக்களும் பண்பொடும் – முமைவர் K.K. பிள்மள

3)

தைிழ் மைொழி வரலொறு – சு.சக்திவவல்

4)

தைிழ் இலக்கிய வரலொறு – மு. வரதரொசன்

5)

திரொவிட மைொழிகளின் ஒப்பொய்வு – ெி. ெொன் சொமுவவல்

6)

நல்ல குறுந்மதொமக (1 - 25) – மு. சிபிகுைரன்

7)

புறநொனூறு (182-200) புலியூர்வதசிகன்

8)

திருக்குறள் : (இமறைொட்சி – அமவயஞ்சொமை) – பரிவைலழகர்

9)

சிலப்பதிகொரம் – ைதுமரக்கொண்டம் – ந.மு. வவங்கடசொைி நொட்டொர்

10)

கும்பகர்ணம் வமதபடலம் (கம்பரொைொயணம்) – பொ. துமர இரொசொரொம்

11)

திருவொசகம் நீத்தல் விண்ணப்பம் – மு. கதிவரச மசட்டியொர்

12)

திருப்பொமவ –

13)

பொரதியின் கண்ணன் பொட்டு – சிடி. சங்கர நொரொயணன்

14)

பொரதிதொசன்: குடும்ப விளக்கு – சரைொ இரொெவகொபொலன்

15)

கருப்புைலர்கள்: நொ. கொைரொசன்

16)

அறமும் அரசியலும் – மு. வரதரொசன்

17)

அறிஞர் அண்ணொவின் – தொழ்ந்த தைிழகவை

18)

அகிலைின்: சித்திரப்பொமவ

19)

குருபீடம்: மெயகொந்தன்

20)

யொருக்கும் மவட்கைில்மல – வசொ

21)

முத்துபட்டன் கமத – நொ. வொைைொைமல

22)

ைமலயருவி – திரு. கி. வொ. மெகநொதன்
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