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     1 part 1 

 

அலகு-1 ஒப்பிலக்கியம் - சசாற்சபாமெள் விளக்கம் - ஒப்பிலக்கியத்தின்      

    - மூவலக இலக்கியம் - (ததசிய இலக்கியம், உலக இலக்கியம், 

சபாது இலக்கியம்) - தமிழில் ஒப்பிலக்கியத் ததாற்றமும் வளர்ச்சிமம் 

Unit-1 Comparative Literature – Etymological Definition - Characteristics and 

Applications of Comparative Literature – Three types of Literatures - 

(National Literature, World Literature and General Literature) – Origin 

Comparison and Development of Comparative Literature in Tamil.  

 

அலகு-2 இலக்கிய வலக -  வலக த ாக்கில் இலக்கிய வளர்ச்சி -  அடிக்கமெத்தும் 

சதான்  ம் –                     –              

      . 

Unit -2 Types of Literature – Qualification Principles –Development of 

Literature as per principles of Classification – Theme and Myth- 

Literature and Fine arts – Literature and Other departments. 
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அலகு-3 சதால்காப்பிய சமய்ப்பாட்டியலும் வடசமாழி இரசக் தகாட்பாடும் - 

கம்பநம் வால்மீகிமம் - திமெக்குறளும் பிறசமாழி  ீதி இலக்கியங்களும் 

Unit -3 Maippadu (Body language) in Tholkappiyam and Sanskrit - Kambar 

and Vanmiiki – Thirukkural and Literatures in other languages  

 

அலகு-4 தமிழ்        வீரமகப் பாடல்கள் - தமிழ் முல்லலத்திலைப் 

பாடல்களும் கிதரக்க முல்லலப் பாடல்களும் -  இளங்தகாவும் 

தஶக்ஸ்பியமெம் - பாரதிமம் விட்மநம் - தற்காலத் தமிழிலக்கியங்களில் 

தமலல ாட்டுத் தாக்கம் 

Unit -4 Heroic Poetry of Tamil and Greek – a comparative approach– Tamil 

Mullai thinai paatalgal and Greek mullai paatalgal – Bharathi and 

witmen – Europian influences in Modern Literatures in Tamil. 

 

அலகு-5 பண்லடய தமிழ்ப் புலதவார், உலரயாசிாியர்கள் முதலிதயாாின் 

ஒப்பிலக்கிய த ாக்கு - வ.தவ.சு. ஐயர், எஸ்.லவயாபுாிப்பிள்லள, 

தைி ாயக அடிகளார், க.லகலாசபதி முதலிதயாாின் ஒப்பிலக்கியத் 

சதாண்டு - அண்லமக்கால ஒப்பிலக்கிய வளர்ச்சி. 

  Unit -5 Comparative Literature aspect of ancient Scholars and Commandaters 

– contributions of – Va.Ve.Su. Iyer, S.Vaiyapuripillai, Thaninayaga 

Adigalar, K.Kailasapathi in Comparative Literature – Recent 

Developments in Comparative Literature. 
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Part II Research Methods 

      II               

 

அலகு: 6. ஆய்வு முலற:  

ஆய்வுக்காை    விளக்கம் – ஆய்வின் பயன்கள் – ஆய்வு எல்லல – 

ஆய்வுச்சிக்கல் – கமெதுதகாள் – ஆய்வு முலறகள்:  வரலாற்று முலற, ஒப்பீட்டு முலற, 

தமெக்க முலற, உய்த்துைர் முலற, விளக்க முலற, அறிவியல் ஆய்வு முலற,  விாி ிலல, 

சதாி ிலல.  – தரவுகலளத்  திரட்டுதல், முதன்லமச் சான்றுகள், இரண்டாம்   ிலலச் 

சான்றுகள், வலகப்படுத்துதல், சதாிந்சதடுத்தல், ஆய்வு உத்திகள், உற்றுத ாக்கல், 

த ர்காைல், விைா  ிரல், அளவிடுதல்,  பகுத்து ஆய்தல் – ஆய்தவட்டின் அலமப்பு: 

இயல் பகுப்பு, சமாழி  லட,  நூலகப் பயன்பாடு, தமற்தகாள் குறிமடு, அடிக்குறிப்பு,  

த ாக்கீட்டு நூல்கள், துலைநூற்பட்டியல், பின்ைிலைப்பு.   

 

Unit 6. Research Method  

Research - Explanation – Uses of Research – Scope of Research -Research 

Problem - Hypothesis – Research Methods: Historical Method- Comparative Method, 

Logical Method, Observation, Explanatory Method,  Scientific Method, Inductive 

Method, Deductive Method - Data Collection -Primary Sources – Secondary 

Sources, Classification – Selection of Data, Research Techniques – Observation- 

Interview – Questionnaire method – Evaluation – Analysis – Structure of a 

Dissertation – Chapterization, Language, and style- Use of Library –quotes -foot 

notes - References and Bibliography – Appendix  

 

Part III Research Aptitude 

      II            

 

Unit 7 - Research Aptitude  

Mathematic Aptitude- Reading Comprehension - Reasoning: Deductive Reasoning & 

Inductive reasoning, Evaluation and distinguishing, Verbal Classification - Logical 

Reasoning: Venn diagram, Reasoning Logical Diagrams: Simple and multi- diagrammatic 

relationship- Data Interpretation: Qualitative data, Quantitative Data, Acquisition, and 

interpretation of data, Mapping and graphical representation of the data.  
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 காரைமறிமம்திறன், கைிதத்திறன் சதாடர்பாை பிற தபாட்டித்ததர்வு நூல்கள் 

 

 

 


