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BATCH 2 – ONLY ONLINE MODE










Duration: Till Mains Exam
காலம்: முதன்மைத் ததர்வு வமை
Total Test: 15unit Wise + 10 full test
மைாத்த ததர்வுகள் : 15 அலகு ததர்வுகள் + 10 முழுத்ததர்வுகள்
Special Emphasis on Thirukural Essay
திருக்குறள் கட்டுமைக்கு சிறப்பு கவனம் அளிக்கப்படும்
Explanation Video for Thirukural and Translation Part
திருக்குறள் ைற்றும் மைாழிப்மபயர்ப்பு பகுதிக்கு விளக்க வீடிதயா
Hard Copy materials for unit wise in Tamil & English Medium
அலகு அடிப்பமையில் அச்சடிக்கப்பட்ை பாைக்குறிப்புகள் தமிழ் ைற்றும் ஆங்கிலத்தில்
Individual Feedback
தனியான ைதிப்பீடு
Answer Booklet will be provided
விமைப் புத்தகங்கள் வழங்கப்படும்
For postal students Materials and answer booklets will be sent via courier
அஞ்சல் வழித் ததர்வர்களுக்கு பாைக்குறிப்புகள் ைற்றும் விமைத்தாள்கள் கூரியர் மூலம் அனுப்படும்

GROUP II MAINS
THIRUKURAL KEYS
1. வாழ்வாங்கு வாழ வள்ளுவம் வலியுறுத்தும் கருத்துக்கமள விளக்குக

Explain the concepts that Valluvam emphasize to live better life
உலகப் மபாதுைமற திருக்குறள் உலகைக்களுக்குப் மபாதுவான இமறவழிபாடு, அறவாழ்வு,
ஒழுக்கம், தூய்மை, கல்வி, குடும்பம், சமுதாயம், நாடு, நட்பு, அைசியல், ைக்கள் கைமை, வாழ்வியல்
மநறி, மபண்ணியம், கற்பு, ைானம், மபருமை எல்லாவற்றிற்கும் இலக்கணம் கற்பித்தது தபால்
அமைந்து வாழ்க்மகக்கு உதவும் உயரிய தத்துவங்கமள தன்னகத்தத மகாண்டு ைனித வாழ்விற்கு
உயிைாய் உள்ளது.
ஒரு சமூகத்தின், நாட்டின், உலகத்தின் மகௌைவம், தனி ைனிதனின் கல்வி, ஒழுக்கம், பணி, நிதி,
வளர்ச்சி, ஆதைாக்கியம் ஆகியவற்றின் மூலம் ைட்டுதை அமைய முடியும்.

இதற்கு ைனிதனுக்கு

ஒரு அறவழிப் பாமத ததமவப்படுகிறது.. இவ்வறவழிப்பாமதயின் மூலம் ைட்டுதை தைற்மசான்ன
தனிைனிதனுக்கான அறவழிப் பண்புகள் கிட்டும்.
இல்வாழ்க்மக
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1330 குறள்களில் ஏததனும் நான்கு குறள்கமளப் படித்து அதன் தத்துவங்களின் வழிநின்று
வாழ்ந்ததாைானால் ைனிதகுல சமுதாயதை ததவர்களுக்கு ஒப்பாகும்.
அன்பும் அறனும் உமைத்தாயின் இல்வாழ்க்மக
பண்பும் பயனும் அது
இல்லறவாழ்க்மகக்கு ைட்டுமின்றி இன்று உலகத்திற்தக முதலில் அத்தியாவசியைாய் ஒவ்மவாரு
ைனிதரிைத்துள்ளும் இருக்க தவண்டிய உயரிய பண்புகள் அன்பும், அறமும் என்கிறார். இது ஒன்தற
தபாதும் சாதி, ைதம், ஏழ்மை, பணக்காைன், குற்றம், மகாமல, மகாள்மள, ஏைாற்று வாழ்க்மக தபான்ற
மகாடிய அைக்கன்கமள ஒழித்துவிைலாம். உலகம் என்ற சக்கைத்திற்கு உண்மை என்ற அச்சாணி
இருந்தால் வாழ்க்மகப் பயணம் முழுவதும் இன்பதை.
கல்விக்காக
கற்க கசைறக் கற்பமவ கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக
இந்தக் குறளில் உள்ள தத்துவைானது கற்கத் தகுந்த நல்ல நூல்கமளக் குற்றம் அறத் மதளிவாகக்
கற்க தவண்டும். கற்றபிறகு அதன்படி வாழ தவண்டும் என்பதாகும். இங்தக கல்விக்கும்
வாழ்க்மகக்கும் எது இலக்கணம் என்று அழகாக வள்ளுவர் கூறுகிறார்.
ஒழுக்கத்திற்காக
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தைலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்
ஒருவருக்கு ஒழுக்கம் (சத்தியம், உண்மை , நன்மனறி, தநர்மை, தூய்மை, நல்மலண்ணம்)
உயிமைவிைச் சிறந்தது. பின் தவமறான்றுமில்மல என்ற தத்துவம் உலகத்தில் உள்ள எல்லா
ைனிதருக்கும் மபாருந்தும்.
புகழ்
ததான்றின் புகமழாடு ததான்றுக, அஃது இலார்
ததான்றலின் ததான்றாமை நன்று.
ஒரு துமறயில் தன்மன ஈடுபடுத்திக் மகாண்ைால் அத்துமறயில் புகழ் மபற்றுத் திகழ தவண்டும்.
அப்படி இல்லாவிடில் அத்துமறமய தைற்மகாள்ளாைல் இருப்பது நல்லது.

இக்குறளில் உள்ள
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தத்துவம் உலகத்தில் உள்ள அமனத்து நாட்டு ைக்களுக்கும், வாழ்க்மகயில் ஏதாவது ஒன்மறச்
சாதிக்கத் துடிக்கும் ைனிதர்களுக்கும் உற்சாக பாணைாகும் .
இந்த நான்கு குறள்களில் அைங்கியுள்ள உண்மைமய, தத்துவத்மத உலகத்தில் உள்ள அமனத்து
நாட்டினரும் சையத்தவரும் பின்பற்றினாதல ைனித இனம் மசம்மை மபறும், உயர்வு மபறும்.
மகட்ை, மகாடிய, வறுமை, தாழ்ந்த, பாவம், மபாய், சூது, ஏைாற்று , மகாமல, மகாள்மள, கற்பழிப்பு,
பித்தலாட்ைம், இலஞ்சம், ஊழல், தண்ைமன தபான்ற மசாற்கள் உலகத்தில் தகட்க நிமனப்பதற்குக்
கூை இல்லாைல் காணாைல் தபாய்விடும்.
நன்றியறிதல்
மசய்யாைல் மசய்த உதவிக்கு மவயகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது
என்ற குறளில் அழகாகச் மசால்லுகிறார். இதற்குமுன் எந்த ஒரு உதவியும் மபறாைல், தான்
ஒருவருக்குச் மசய்கின்ற உதவிக்கு விண்ணுலகத்மதயும் ைண்ணுலகத்மதயும்

மகாடுத்தாலும்

ஈைாகாது.
நன்றி ைறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்தற ைறப்பது நன்று
ஒருவர் மசய்த நன்மைமய ைறப்பது அறைன்று எனவும் அவர் மசய்த தீமைமய அன்தற ைறப்பது
அறைாகும் என்று ைனிதனுக்கு சிறந்த பண்மபப் தபாதிக்கிறார்.
நடுவு நிமலமை
தகுதி என ஒன்று நன்தற பகுதியால்
பால்பட்டு ஒழுகப் மபறின்
விருப்பும்

மவறுப்பும்

இன்றி

நடுநிமலயுைன்,

நீதிமநறியுைன்

மசயல்பட்ைால்

அறம்

தமழத்ததாங்கும். இமத தனிைனிதன் அன்றி, நீதி ைன்றங்களும் நாடுகளும் பின்பற்றினால்
ைனிதகுலத்துக்கு என்றும் அழிவில்மல .
அைக்க வாழ்வு ஆக்கம் மபருக்கும்
அைக்கம் அைைருள் உய்க்கும் அைங்காமை
ஆர்இருள் உய்த்து விடும்
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அைக்கம் என்றும் நம்மை அழியாத அைைைாக்கும், அைங்காமை நம்மை இருண்ை வாழ்க்மகக்குத்
தள்ளிவிடும்.

எனதவ அைக்கம் என்ற உயர்ந்த பண்மபப் மபற்று, மநறிதவறாத வாழ்வு வாழ

தவண்டும் என்பது இதில் கூறப்பட்டுள்ள உயர்ந்த தத்துவம்.
யாகாவார் ஆயினும் நாகாக்க காவாக்கால் தசாகாப்பர்
மசால் இழுக்குப் பட்டு
ஒருவர் எவற்மறக் காப்பாற்றாவிட்ைாலும் தன் நாமவயாவது அைக்கிக் காக்க தவண்டும், அப்படி
இல்லாவிட்ைால் இழுக்கான வார்த்மதகள் தபசித்துன்பத்மத ைட்டுதை அமைவர் என்று நாவைக்கம்
பற்றிக் கூறுவது உயர்ந்த தத்துவைாகும்.
தீயினாற் சுட்ைபுண் உள்ஆறும் ஆறாதத
நாவினால் சுட்ை வடு
என்ற குறளில், நாவு பயன்படுத்திய கடும் மசாற்கள் என்றும் ஆறாத வடுவாய் சுைப்பட்ைவரின்
உள்ளத்தில் காயம்பட்தை இருக்கும் என்ற தத்துவம், உலகத்துக்தக மபாதுநிமலயாகும்
ஈமக
அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல், அஃது ஒருவன்
மபற்றான் மபாருள் மவப்புழி
இதில் உள்ள தத்துவம், மிகப்மபாருள் தசர்த்து மபருஞ் மசல்வந்தனானவன், அப்மபாருமளச்
தசமிக்கும் வழி ஏமழகளின் மகாடிய பசிமய நீக்குவதாகும்'.
இவ்வரிய தத்துவத்மத உலகத்தின் முதல் தகாடீஸ்வைர்களான பில் தகட்ஸ் (தகட்ஸ் மைலிண்ைா
அறக்கட்ைமள) வாைன் பஃமபட் (வாைன் பஃமபட் அறக்கட்ைமள), இன் ஃதபாசிஸ் நாைாயண மூர்த்தி
(இன்ஃதபாசிஸ் அறக்கட்ைமள) ஆகிதயார் இன்று இந்திய,

ஆப்பிரிக்க ைற்றும் உலகில் உள்ள

அத்தமன ஏமழகளின் பசி தபாக்க, கல்வி மகாடுக்கத் தாங்கள் தசர்த்த மசாத்துகளில் பாதிமயக்
மகாடுக்க விமழந்துள்ளார்கள் என்றால் இக்குறள் காட்டும் தத்துவம்தான் காைணம்.
கள்ளாமை
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதத பிறன்மபாருமளக்
கள்ளத்தால் கள்தவாம் எனல்
ஒரு அருமையான தத்துவம் இக்குறளில் அைங்கியுள்ளது. பிறன் மபாருமள கவர்தவாம் என
உள்ளத்தால் நிமனத்தாலும் தீமை என்று ைனத் தூய்மைக்கும் இக்குறள் சான்றாக விளங்குகிறது.
வாய்மை
வாய்மை எனப்படுவது யாதுஎனின் யாது ஒன்றும்
தீமை இலாத மசாலல்
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இக்குறளில் மதளிவாய் விளங்கும் எளிய தத்துவம் “எந்தத் தீமையும் தைாத மசால்மலச் மசால்ல,
தபச தவண்டும் என்பதத.
அற வாழ்வுக்கான தத்துவம்
ைனிதன் அறவழி நின்று, (தநர்மையாக, உண்மையாக, தர்ை ைனசாட்சிப்படி, சத்தியத்தின் வழியாய்)
வாழ்ந்து கிமைக்கின்ற உயரிய உணர்தவ இன்பைாகும். இமதவிட்டு ைற்ற வழியில் வருபமவ
புறம்பானமவ என்ற அருமையான தத்துவத்மத,
ைனத்துக்கண் ைாசிலன் ஆதல் அமனத்து அறன்
ஆகுல நீை பிற என்ற குறள் வழங்குகிறது.
முடிவுமை
மவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உமறயும்
மதய்வத்துள் மவக்கப் படும்
வாழ்க்மகயும் அனுபவமும் ஒன்மறமயான்று சார்ந்ததத. எல்லா அனுபவங்கமளயும் மபற்று,
பகுத்து, வழி நின்று சான்தறார் ஆக வாழ்நாள் முழுவதும் முயற்சி மசய்தாலும்
காரியம்.

முடியாத

எனதவ வள்ளுவர்தம் உலகப்மபாதுைமற திருக்குறமளப் படித்து அமனவரும் அதன்

தத்துவங்களின் வழிநின்று வாழ்ந்தால் ஒவ்மவாரு ைனிதனும் இமறவனுக்கு நிகைாவான்.
2. திருக்குறள் ஏன் உலகப் மபாதுைமற என அமழக்கப்படுகிறது

Why Thirukkural is called universal Veda.
உலகம்

முழுமைக்கும்

உரிய

ஒப்புயர்வற்ற

நூல்

திருக்குறள்

என்பமத

அமையாளம்

காட்டுவதற்காக, வள்ளுவன் தன்மன உலகினுக்தக தந்து வான்புகழ் மகாண்ை தமிழ்நாடு என்று
பாைதியார் திருவள்ளுவமைப் தபாற்றுகிறார். தமிழ்நாட்டிற்குப் மபருமை ததடித்தரும் திருக்குறள்
“பிறப்மபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்" என்ற மபாதுமைத் தன்மைமய மையைாகக் மகாண்டு
யாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ை இனத்தார்க்கு ைட்டும் கூறும் அறைாக இல்லாைல் உலகம்
முழுமைக்கும் அந்நூல் அறங்கூறுகிறது. உலகில் ததான்றிய அமனத்து ைனிதர்களுக்கும் "அறம்"
மபாதுவானது. சில கைமைகள் மபாதுவானமவ என்பமத முப்பால் எடுத்து இயம்புகின்றது.
ைற்ற நூல்களில் இருந்து தவறுபாடு
உலக மைாழிகளில் ததான்றிய நூல்களான பகவத்கீமத, மகௌடில்யம், மபபிள், குர் ஆன் ஆகியமவ
முமறதய

தத்துவ

நூலாகவும்,

அைசியல்

நூலாகவும்,

சட்ை

நூலாகவும்,

ைத

நூலாகவும்

இருக்கின்றன. ஆனால் குறள் நூதலா, அமனத்துக் கூறுகமளயும் உள்ளைக்கிய ஒன்றாகத்
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திகழ்கிறது. அதனால் தான் திருக்குறள் இவ்வரிமச நூல்களில் இைம்மபறாது தனித்து இன்றளவும்
நிமலத்து நிற்கிறது.
சையச்சார்பற்றது
தைலும் குறள் நூலில் எந்தச் சையக் கருத்ததா , சாதிக் குறிப்தபா, குலத்மதப் பற்றிய அமையாளதைா
அணுவளவும் இல்மல. தமிழன், இந்தியன் என்ற நிமலகட்கு அப்பால் ைனிதன் ைனிதனாக வாழ
தவண்டும் என்ற கருத்திமன வலியுறுத்ததவ குறள் எழுதப்பட்ைது. இவ்வுலகில் ைனிதர்கமள
நல்வழிப்படுத்தும் ஒரு முழுமையான வாழ்வியல் நூலாகத் திருக்குறள் திகழ்கிறது. அதனால்தான்,
அவர் எங்கும், எவ்விைத்திலும் தமிழ் என்தறா , மைாழி என்தறா பிரித்துப் தபசவில்மல. அவ்வாறு
அவர் குறிப்பிட்டுச் மசால்லியிருப்பாதை யானால், இந்நூல் ஒரு குறுகிய எல்மலக்குள்தளதய
அமைந்து கிைந்து இருக்கும். இஃது உலகம் முழுவதும் உள்ள ைக்கள் தபாற்றும் நூலாக மவளிதய
மதரிந்திருக்காது.
ைன்னன் ைக்கள், நாடு என எல்லாருக்கும் மபாதுமை கருத்துக்கள்
"வள்ளுவர் குறளில் மசால்லின் வன்மை பற்றிப் தபசுவார். ஆனால் எந்த மைாழியின் மபயமையும்,
தம் தாய்மைாழியான தமிழ் உட்பைக் குறிப்பிைைாட்ைார். நாடு பற்றிப் தபசுவார். ஆனால், எந்த
நாட்டின் மபயமையும் குறிப்பிைைாட்ைார். நீமைப் பற்றிப் தபசுவார். நதி வளத்தின் ததமவ பற்றிப்
தபசுவார். ஆனால் எந்த நதியின் மபயமையும் குறிப்பிைைாட்ைார் : அைசு, அமைச்சு, ஆட்சி பற்றிப்
தபசுவார். நாடு பற்றிய மபயதைா குறளில் இைம்மபறாது. தபசுவது அமனத்தும் மபாதுவாகதவ
கூறப்படுகிறது"
பிறர்க்குத் தீமை மசய்யாைல் இருப்பதத வாய்மை எனவும், பிறர் நாண நன்னயம் மசய்துவிைல்
உயரியது எனவும் கூறுவார். இது பாருலகம் முழுக்க தைற்மகாள்ளப்மபற தவண்டியது. சூது,
கள்ளுண்ணாமை, புலால் உண்ணாமை, பிறனில் விமழயாமை, ஒழுக்கமுமைமை, புறங்கூறாமை,
அழுக்காறாமை முதலிய கருத்துகமளக் கூறும் பகுதிகள் யாவும் எல்லா ைனிதருக்கும் உரிய
மபாதுக் கருத்துகளாகும். சான்றுக்குச் சில :
ஏதிலார் குற்றம் தபால் தம்குற்றம் காண்கிற்பின்
தீதுண்தைா ைன்னும் உயிர்க்கு.
அவ்விய மநஞ்சத்தான் ஆக்கமும் மசவ்வியான்
தகடும் நிமனக்கப் படும்
பிறன்ைமன தநாக்காத தபைாண்மை சான்தறார்க்கு
அறன்ஒன்தறா ஆன்ற ஒழுக்கு
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தைலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்
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குளிர் நாடுகளில் வசிக்கும் ைக்களுக்கு ைதுவருந்துதல் ததமவயான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
எனதவ, அப்பகுதியில் வாழும் ைக்களுக்குக் கள்ளுண்ணாமை, அதிகாைத்தில் வரும் கருத்துகள்
ஏற்புமையதாக

இருக்க

சூழலுக்தகற்பக்

கருத்துகமள

மகாள்வது

வாய்ப்பில்மல

மபாருந்தாது.

என்பர்.

விட்டுவிட்டுத்

இதததபான்று,தங்களுமைய

ததமவயான

உைமல,உள்ளத்மத,

கருத்துகமள

சுற்றுப்புறத்மதப்

வாழ்க்மகச்

ைட்டும்

எடுத்துக்

பாழ்மசய்யும்

எதுவும்

தீமையானதுதான்.
இனதபதம் பார்ப்பதில்மல
பகவத்கீமத'மய அருளிச்மசய்த கண்ணபிைான், அருச்சுனமனப் பார்த்து உபததசம் மசய்யும் தபாதும்
அறங்கள் தபசப்படும். ஆனால், அங்கு வர்க்க தபதங்கள் உண்டு. வருணாச்சிைை தருைம் உண்டு.
ஆனால், உலக ைக்கள் யாவரும் சிறந்து விளங்க தவண்டும் என்ற உயரிய தநாக்கினால்,
ைனிதகுலம் அமனத்திற்கும், உரிய மபாதுவான அறங்கமள விளக்கிச் மசல்கிறார் வள்ளுவர்.
தைக்குப் பின்பற்றுவதற்கு எளியதாக இல்மல என்ற காைணத்தினால் இதமனப் புறக்கணிக்க
முயற்சி

மசய்வது

ஏற்புமையதாகாது.

வள்ளுவருக்குப்

பின்

2000

ஆண்டுகள்

கழித்துச்

சமுதாயநிமல எவ்வளதவா ைாறியும்,வளர்ந்தும் காணப்படுகிறது. காலத் ததமவக்தகற்ப நாமும் ைாற
தவண்டியது ததமவதான். ஆனால், எக்காலத்திற்கும் ஏற்ற கருத்துகள் எவ்வளதவா திருக்குறளில்
மபாதிந்து கிைக்கின்றன. இங்கு ஓர் அறிஞரின் கருத்து இச்சிந்தமனக்கு அைண்தசர்ப்பதாக
உள்ளது.
எந்தக் காலகட்ைத்திற்கும் மபாருந்தக் கூடியது
" ஒரு குறிப்பிட்ை பகுதியினைால் பின்பற்றுவதற்கு எளிமையாக இல்மல என்பதால், குறள்
கருத்துகமளப் புறக்கணிக்கச் சிலர் முற்பைலாம். கால ைாறுபாடு, சமுதாய ைாறுபாடு, விஞ்ஞான
வளர்ச்சி, அைசியல் ைாற்றங்கள், பல்தவறு புைட்சிகளின் விமளவாகத் திருக்குறளில் சிலபல
கருத்துக்கள்

சிலருக்குப்

மபாருந்தாைல்

ததான்றலாம்.

ஆனால்,

கமையில்

வாங்கும்

ைருந்திற்குத்தான் காலாவதி உண்தை தவிை, திருக்குறள் சிந்தமனகளுக்குக் காலப் புறக்கணிப்தபா
, ைதிப்புக் குமறபாதைா ஒரு நாளும் வருவதில்மல. இவருமைய உலகம் தழுவிய மபாதுமைக்கு
தைலும் சில சான்றுகள்.
இைந்தும் உயிர்வாழ்தல் தவண்டிற் பைந்து
மகடுக உலகியற்றி யான்
ஆவிற்கு நீமைன்று இைப்பினும் நாவிற்கு
இைவின் இளிவந்த தில்
ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினும் மசய்யற்க
சான்தறார் பழிக்கும் விமன
என்ற குறள்களின் மூலம் இைந்து உயிர்வாழ்பவர்கமள மவறுக்கிறார் வள்ளுவர். இந்த இைப்பவர்
என்பவர்கள்

அன்றும்

இருந்தனர்.

இன்றும்

இருக்கின்றனர்.

உலகம்

முழுவதும்
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காணப்படுகின்றனர். ஒரு சமூகத்தில் இந்நிமல ைாறதவண்டும். இந்நிமல ைாறினால் தான்
வள்ளுவர் காண
நிமனத்த உறுபசியும் ஓவாப்பிணியும் மசறுபமகயும்
தசைாது இயல்வது நாடு
என்ற குறளில் சுட்ைப்படுகின்ற நாட்டின் வளத்மதக் காண இயலும்.
ததான்றிற் புகமழாடு ததான்றுக அஃதில்லார்
ததான்றலின் ததான்றாமை நன்று
எனும் குறளில் ஒரு தனி ைனிதனின் கைமைமய வலியுறுத்துகிறார். இது உலகம் முழுமையிலும்
உள்ள ைனித சமூகத்துக்கும் மபாருந்தும். இதுதபாலத் தனி ைனிதக் கைமைகள், குடும்பக்
கைமைகள்,

சமூகக்

கைமைகள்

வாழ்க்மகயில்

கமைப்பிடிக்க

தவண்டிய

ஒழுக்கங்கள்

எமவமயமவ எனத் தனித்தனியாகப் பட்டியலிடுகிறார்.
உலகத்ததாடு ஒட்ை ஒழுகல்
எல்லாவற்றிற்கும் தைலாக ஒழுக்கம் ஒருவனுக்கு இன்றியமையாத ஒன்றாகிறது. அதனால்
வள்ளுவர் ஒழுக்கத்மத உயிமை விை தைன்மையாகக் கருத தவண்டும் என்கிறார் (குறள் 131).
இங்கு ஒழுக்கம்' என்று மபாதுப்பமையாகத் தாதன மசால்லுகிறாதை தவிை, ஒழுக்கம் இமவ இமவ
எனப் பட்டியலிைவில்மல . காைணம், ஒழுக்கைானது இனத்துக்கு இனம், சமூகத்திற்குச் சமூகம்,
நாட்டிற்கு நாடு ைாறுபடும் தன்மையுமையது. அதனால்தான் வள்ளுவர், உலகப் மபாதுமைமயக்
கருதி ஒழுக்கம் என்பதமன "உலகத்ததாடு ஒட்ை ஒழுகல்" (குறள் 140) என்று வமையமற
மசய்கிறார். தைலும் பிறனில் விமழயாமை, அழுக்காறாமை, மவஃகாமை, புறங்கூறாமை, பயனில
மசால்லாமை தபான்ற ஒழுக்கங்களும் ைனிதன் கமைப்பிடிக்க தவண்டிய ஒழுக்க மநறிமுமறகள்
ஆகும்.
திருக்குறளில் உலகப் மபாதுமைக் கூறுகள் மிஞ்சி இருக்கின்றன. அதனால் தான் எந்நாட்டு,
எம்மைாழி தபசும் எவ்வின ைக்களும் விரும்பிப் படிக்கும் நூலாகத் திகழ்கிறது. இவ்வாறு
திருக்குறளில்
ஒப்புயர்வற்ற

உலகம்

முழுமையும்

உள்ள

ைனிதர்களால்

தபாற்றிப்

பாைாட்ைக்கூடிய

கருத்துக்கள் பல உள்ளன. தனி ைனிதனுமைய ஒழுக்கத்மதயும் அவன் சார்ந்து

வாழும் சமூகம், நாடு, அைசு, அமைச்சு அமனத்தும் எவ்வாறு திகழ தவண்டும் என்பமதயும் அழகாக
எடுத்துக் காட்டுகிறது. காதல் வாழ்மவயும், இல்லறத்தின் தைம்பாட்மையும் விளக்கி ைனிததன நீ
ைனிதனாக

வாழ்

என்று

அறிவுறுத்தி

மவயத்துள்

அவன்

வாழ்வாங்கு

வாழ

வழி

காட்டுகிறது. சையத்மதக் கைந்து உலக சமுதாயம் அமனத்தும் ஒற்றுமையுைன் திகழ வழிகாட்டும்
திருக்குறள் உலகப் மபாதுமைக் கூறுகள் சின்னைாகத் திகழ்கிறது என்பதில் ஐயமில்மல.
3. திருவள்ளுவரின் கைவுள் மகாள்கமய விளக்கு

Explain Thiruvalluvar's God principle
‘ஒன்தற குலம் ஒருவதன ததவன்’, ‘யாதும்

ஊதை யாவரும்தகளிர்’ என்பன தபான்ற உயர்ந்த

சிந்தமனகள் யாரிைமிருந்து மவளிப்படும்? எந்த ஒரு தவறுபாடும் இல்லாைல், ைனித தநயத்துைன்
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சிந்திக்கும்

உயர்ந்த

தநாக்கம்

மகாண்ை,

சிறந்த

பண்பும்,பைந்த,ைனப்பான்மையும்

மகாண்ைவர்களிைமிருந்தத மவளிப்படும்.இத்தமகய சிறந்த சிந்தமனயாளர்களின் பாைம்பரியத்மதச்
சார்ந்தவர் திருவள்ளுவர்.
வள்ளுவர் கைவுளுக்தகா சையத்திற்தகா தம் நூலில் மபயர் மகாடுத்தார் அல்லர். அப்படிப் மபயர்
மகாடுத்திருந்தால் சிலர் ஏற்றிருப்பர் பலர் ஏற்றிருக்க ைாட்ைார். ஏற்றிருந்தாலும் அப்மபயர் சில
காலதைா கூடுதலான காலதைா வாழ்வு மபற்றிருக்கும். ஆனால் மநடுங்காலம் நிமலத்திருக்க
வாய்ப்பில்மல. கைவுளின் மபருமைதயா சிறப்தபா மபயரில் இல்மல; மபயர் நாளமைவில் ைாறும்
திரியும். அதில் பயனில்மல. ஆனால் கைவுமளப் பண்பின் வடிவைாக வலியுறுத்துவது அறிவுச்
சார்ந்த

முடிநிமலயாகும்.

கைவுமளப்

பண்பின்

வடிவைாகக்

காண்பது

அமனவர்க்கும்

ஏற்கத்தக்கதாகும்; அதில் சிக்கதலா மநருைதலா ஏற்பை வாய்ப்பில்மல; தவற்றுமைதயா ைாறுபாதைா
ததான்றவும் இைவில்மல. அமனவரும் ஒருங்கிமணந்து மசயல்பை அது துமணநிற்கும். இந்த
வாய்ப்பு ஏற்படும் தபாது சமுதாயத்தில் தவற்றுமை ஏற்பை வாய்ப்பில்மல; ஆனால் ஒற்றுமை
மபருகப்மபரும் வாய்ப்புண்டு.
கைவுள் மதாைர்பான வள்ளுவரின் கருத்து
வள்ளுவர் காலத்தில், இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் சையங்கள் நிறுவனர்களின் மபயர்களிதலா
தத்துவங்களின்

மபயர்களிதலா

இருந்தன.

ஆனால்

வள்ளுவதைா

கைவுளுக்குப்

மபயமைக்

குறிப்பிைாதமதப் தபான்தற தம் சிந்தமனகமளப் மபயர் சூட்டிய சையைாக அவர் குறிப்பிைவில்மல,
இதுமவாரு உயர்ந்த மகாள்மக, உன்னதைான மகாள்மக; வள்ளுவர் இவ்வாறு தம் மகாள்மககமள
வகுத்திருப்பது அசாதாைணைானது. இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டிருப்பதால், வள்ளுவர் கூறும் கைவுள்
மகாள்மகமயத் தமிழகத்தில் உள்ளவர்களும் பின்பற்றலாம்; ஏன்? உலக ைாந்தர் அமனவரும்
பின்பற்றலாம்; குறிப்பாக அவர் மகாள்மகயில் ஓர் உலகப் பண்பு (Universalism) புலப்படுகிறது.
இப்பண்பு, சைய நம்பிக்மகயில் எந்தப் பகுதி ைனிதமனயும் பிரிக்காது. தவற்றுமை படுத்தாது; சையப்
பூசமல உருவாக்காது. ைாறாக அமனவமையும் ஒற்றுமை படுத்தும், தவண்ைாத சையக் காழ்ப்மபயும்,
வீணான தைாதமலயும் உருவாக்காைல் தடுக்கும். குறிப்பாகப் பைந்த ைனப்பான்மைமயயும்,
நல்லிணக்கத்மதயும் உயர் குறிக்தகாமளயும் அது உருவாக்கத்துமணபுரியும்.
ைலர்மிமச ஏகினான் ைாணடி தசர்ந்தார்
நிலமிமச நீடுவாழ் வார்.
தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்தசர்ந்தார்க் கல்லால்
ைனக்கவமல ைாற்றல் அரிது
அறவாழி அந்தணன் தாள்தசர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது
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இக்குறட்பாக்களிலும், ஏமனய குறட்பாக்களிலும் கைவுளின் பண்மபத் தான் அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
ைலர் மிமச ஏகினான் என்றும், தனக்குவமை இல்லாதான் என்றும், அறவாழி அந்தணன் என்றும்
குறிப்பிட்டுள்ளாதையன்றி,

இமறவனுக்கு

எந்தப்

மபயமையும்,

உருவத்மததயா,

மபரும்

ைகத்துவத்மததயா அவர் குறித்தார் அல்லர். இஃது ஆழ்ந்து சிந்திக்கத் தக்கது. இமறவனுக்குப்
மபயமைதயா உருவத்மததயா அவர் குறிப்பிட்டிருந்தால், தவறு சைய அசிரியர்கள் தாங்கள்
விரும்பும் இமறவற்கு, தவமறாரு மபயமைதயா உருவத்மததயா குறிப்பிை வாய்ப்புண்டு; அவ்வாறு
குறிப்பிட்ைால் தவறு தவறு சையம் பிறக்கும்; தவறுதவறு சையப் பிறப்பால் தவற்றுமை மபருகும்,
வள்ளுவர் இதற்கு இைைளித்தார் அல்லர்.
கைவுள் வாழ்த்தில் இமறவனின் பண்மபப் பலவாறு சிறப்பித்துப் தபசும் அவர், ஏமனய
அதிகாைங்களில்

சில

இைங்களில்

ைட்டுதை

இமறவமனக்

குறிப்பிடுகிறார்.

அவற்றில்,

ைனிதனுக்காக இமறவமனக் கடிந்து தபசும் நிமலயும் (குறள் - 1062) உண்டு;
இைந்தும் உயிர்வாழ்தல் தவண்டின் பைந்து
மகடுக உலகியற்றி யான்
இன்னும் கூற தவண்டுைானால், அவர் இமறவமனக் காட்டிலும், ைன்னமனத்தான் (அைசு பற்பல
இைங்களில் தபசுகிறார். இதமனப் தபான்தற, சையத்மதக் காட்டிலும், சமுதாயத்மதத்தான் அவர்
மபரிதும் தபசுகிறார். இமவ அவைது முற்தபாக்குச் சிந்தமனமய, மதாமலதநாக்குப் பார்மவமய
நன்கு புலப்படுத்துவதாகும்
முமறமசய்து காப்பாற்றும் ைன்னவன் ைக்கட்கு
இமறமயன்று மவக்கப் படும்.
கைவுளின் பண்புகமளத் தான் குறிப்பிடுகிறார்.
முழுமுதற்

மபாருளானவன்

கைவுள்

(இமறவன்)

என்றும்

அவனுமைய

தன்மைகள்

இமவமயன்றும் கூறுவது. இந்த உலகம் ஆதி பகவமன முதலாக உமையது. அவன் வாலறிவன்.
அவள் தாள் வணங்குதல் தவண்டும். உள்ளத்தில் இருப்பவன்; அவா அற்றவன்; இமறவன்,
மைய்யான ஒழுக்க மநறியாளன், உவமை இல்லாதவன், அறதை கைலாகிய அந்தணன், அறிதற்கு
எளிய குணாளன்.
ஆக அத்தமகயமன உள்ளத்தில் எண்ணி வழிபடுவதத வழிபாைாகும். எழுத்து, கல்வி, அறிவு,
ஒழுக்கம் முதலிய மசாற்கள் இவ்வதிகாைத்தில் சிறப்பு வாய்ந்தனவாகும். அதுதவ தபான்று அறம்,
அந்தணன், ைனம் முதலியனவுைாகும். ைனக்கவமல ைாற்றும் மநறி உணர்த்தப்பட்ைது.
அற ஆழி, மபருங்கைல் என்பமவ கூறப்படுகின்றன. ஆமசயற்ற தன்மையும் ஒழுக்க மநறியுதை
இமறவனுக்கு முழுத்தன்மையாகக் கூறப்பட்ைன மவன்று சுருங்கக் கூறலாம்,

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI| TIRUNELVELI| TENKASI| 9952521550

11

ஒழுக்கமுமைமை, நீத்தார் மபருமை, நிமலயாமை, துறவு, மைய்யுணர்தல், அவாவறுத்தல் முதலிய
அதிகாைங்கள் ஒப்பிடுதற்குரியன. முதலிைண்டு குறட்பாக்களும் வாலறிவமன வணங்குவதத
கற்றலின் பயன் என்று கூறுகின்றன. மூன்று முதல் ஆறு வமையுள்ள பாக்கள், இமறவமன
நிமனத்தலும், வாழ்த்தலும், அவன் மநறி நிற்றலும் மசய்வார், தபரின்பம் மபறுவர் என்பமதக்
கூறுகின்றன.
ஏழு, எட்டு, ஒன்பது ஆகிய பாக்கள் இமறவமன நிமனத்தலும், வாழ்த்தலும், வணங்கலும்
மசய்யாதிருத்தலால் வரும் குற்றத்திமனக் கூறுகின்றன. பத்தாம் பாைல் இமறவமன நிமனப்பவர்
பிறவிமய அறுப்பர் என்றும், நிமனயாதார் பிறவி அறாைல் ஆவர் என்றும் கூறுகின்றது.
திருக்குறளில் அதிகாைத் தமலப்புகளில் காணப்படும் மசாற்கள் அந்தந்த அதிகாைத்திலுள்ள குறட்
பாக்களில் காணப்படுகின்றன, ஆனால், இந்த அதிகாைத்தில் காணப் படும் 'கைவுள் வாழ்த்து' என்ற
மசாற்கள் குறட்பாக்களில் காணப்பைவில்மல.
அறிவு மபருகப் மபருக அறியாமையும் நிழல்தபால் மதாைருகிறது. அறிவுப் மபருகப் மபருக
ஐயமும் விைாைல் மதாைருகிறது. அறிவு மபருகப் மபருக ஒன்மற தவமறான்றாகக்மகாள்ளும்
ைருட்சி ததான்றுகிறது. இவற்மறக் குறள், இருள், ஐயம், ைருள், என்று குறிப்பிடுகிறது. எனதவ,
இருள், ஐயம், ைருள் ஆகிய மூன்றும் நீங்கிய ஒருவன் இமறவன். அவன் ‘வாலறிவன்’ என்று
சுட்ைப்படுகிறது. இவ்வாறு எந்த ஒரு சார்பும் இல்லாைல், கைவுமளப் பற்றிய விளக்கம் குறளில் பல
இைங்களில் இைம் மபற்றுள்ளன.
For Demo class whatSapp to 9952521550

TEST SCHEDULE | ததர்வு அட்ைவமன
PORTION
EXPECTED PATTERN WITH LIVE DISCUSSION
 திருக்குறள்
 ைதச் சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம்.
 அன்றாை வாழ்வியதலாடு மதாைர்புத் தன்மை
 ைானுைத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்
 Thirukkural
 Significance as a Secular literature
 Relevance to Everyday Life
 Impact of Thirukkural on Humanity
திருக்குறள்




திருக்குறளும் ைாறாத விழுமியங்களும் - சைத்துவம், ைனிததநயம் முதலானமவ
சமூக அைசியல் மபாருளாதாை நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் மபாருத்தப்பாடு
திருக்குறளில் தத்துவக் தகாட்பாடுகள்
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 Thirukkural and Universal Values - Equality, Humanism, etc
 Relevance to Socio - Politico - Economic affairs
 Philosophical content in Thirukkural
தமிழர் நாகரிகத்தின் ததாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வமை.
Class -1
Origin and Development of Tamil Civilization - From classical antiquity to
modernity.
Geographical feature of Tamilnadu
தமிழகத்தின் புவியியல் அமைப்புகள்
Archaeological sources / excavations
மதால்லியல் ஆதாைங்கள் / கண்டுபிடுப்புகள்
Pre history
வைலாற்றுக்கு முந்மதய காலம்
Race, language , Script
இனம், மைாழி, எழுத்து
Sangam Age
தமிழர் நாகரிகத்தின் ததாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வமை.
Class -2
சங்க காலம்
Political history of sangam age
சங்க கால அைசியல் வைலாறு
Political condition of the sangam age
சங்க கால அைசியல் நிமலமை
Economy of the sangam age
சங்க கால மபாருளாதாைம்
Social condition of sangam age
சங்க கால சமூக நிமலமை
Religion in the sangam age
சங்க கால ைதம்
Education in the sangam age
சங்க கால கல்வி
Sangam literature
சங்க இலக்கியம்
Fine arts during sangam period
சங்க கால நுண்கமலகள்
தமிழர் நாகரிகத்தின் ததாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வமை.
Class -3
Origin and Development of Tamil Civilization - From classical antiquity to
modernity.
Age of Kalabhras
களப்பிைர் காலம்
Contribution of Jainism to Tamil Culture
தமிழ் கலாச்சைத்துக்கு சைணத்தின் பங்களிப்பு
Contribution of Buddhism to Tamil Culture
தமிழ் கலாச்சாைத்துக்கு மபளத்தத்தின் பங்களிப்பு
History of First pandyan empire
முதலாம் பாண்டியப்தபைைசு வைலாறு
Pandyan Architecture
பாண்டிர் கமலத்திறன்
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Orgin of Pallavas
பல்லவர்களின் ததாற்றம்
Great pallavas
மபரும் பல்லவர்களின்
Administration of Pallavas
பல்லவர்களின் நிர்வாகம்
Social Condition of Tamilnadu from 6th Century to 9th Century
தமிழ் நாட்டின் சமூக நிமலமை 6 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ம் நூற்றாண்டு
Economic condition under the pallavas
பல்லவர்களின் கீழ் மபாருளாதாை நிமலமை
Religion in the age of the pallavas
பல்லவர் கால சமுதாயம்
Bakthi movement
பக்தி இயக்கம்
Educational institutions under the pallavas
பல்லவர்களின் கீழ் கல்வி நிறுவனங்கள்
Pallava architecture
பல்லவர்களின் கட்டிைக் கமல
Pallavas contribution to fine arts
நுண் கமலகளுக்கு பல்லவர்களின் பங்களிப்பு
தமிழர் நாகரிகத்தின் ததாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வமை.
Class -4
Origin and Development of Tamil Civilization - From classical antiquity to
modernity
Imperial Cholas
பிற்கால தசாழர்கள்
Political condition under cholas
தசாழர் கால அைசியல் நிமலமை
Social condition under cholas
தசாழர் கால சமூக நிமலமை
Economic condition under cholas
தசாழர் கால மபாருளாதாை நிமலமை
Religion under the cholas
தசாழர் கால சையம்
Chola architecture
தசாழர்களின் கட்டிைக்கமல
Education under cholas
தசாழர்கள் ஆட்சியின் கீழ் கல்வி
Cholas literature
தசாழர்கால இலக்கியம்
Fine arts under the cholas
தசாழர்கால நுண்கமலகள்
தமிழர் நாகரிகத்தின் ததாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வமை.
Class -5
History of second pandyan empire
இைண்ைாம் பாண்டியப் தபைைசின் வைலாறு
Social condition under pandyas
பாண்டியர்களின் கீழ் சமூக நிமலமை
Economic condition under pandyan
பாண்டியர்களின் கீழ் மபாருளாதாை நிமலமை
Religion under the pandyan
பாண்டியர்களின் கீழ் சையம்
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pandyan architecture
பாண்டியர்களின் கட்டிைக்கமல
fine arts under the pandyas
பாண்டியர்கால நுண்கமலகள்
தமிழர் நாகரிகத்தின் ததாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வமை.
Class -6
Muslim invasion on Tamil Country
தமின்ழாட்டின் மீது முஸ்லீம் பமைமயடுப்பு
The Madurai Sultante
ைதுமை சுல்தான்
The last pandyas
கமைசிப் பாண்டியர்கள்
Vijayanagar rule in Tamil Country
தமிழ்னாட்டில் விஜய நகை ஆட்சி
Establishment of Nayakdoms
நாயக்கர்கள் ஏற்பாடு
Administration under Vijayanagaram empire
விஜய நகை ஆட்சியின் கீழ் நிர்வாகம்
Social condition in the tamil country under vijayanagar rule
விஜய நகை ஆட்சியின் கீழ் சமூக நிமலமை
Religios Condition under the vijayanagar rule
விஜய நகை ஆட்சியின் கீழ் சையம்
Economic condition under the vijayanagar rule
விஜய நகை ஆட்சியின் கீழ் மபாருளாதாை நிமலமை
Vijayanagar Architecture
விஜய நகை கட்டிைக் கமல
Role of Temples in Mediveial Tamilaham
இமைக்கால தமிழகத்தி தகாவில்களின் பங்களிப்பு
Senchi nayaks and and Tanjore nayaks
மசஞ்சி நாயக்கர்கள் ைற்றும் தஞ்சாவூர் நாயக்கர்கள்
தமிழர் நாகரிகத்தின் ததாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வமை.
Class -7
Martha rule in Tamilnadu
தமிழகத்தில் ைைாத்தியர்கள் ஆட்சி
Palaiyakkarar system & revolt
பாமளயக்காைர் முமற ைற்றும் புைட்சி
Maravars Rule in Tamilnadu
தமிழகத்தில் ைறவர்களின் ஆட்சி
Advents of European in Tamilnadu
தமிழ்னாட்டிற்கு ஐதைாப்பியர் வருமக
Karnatka & Mysore Wars
கர்னாைாக ைற்றும் மைசூர் தபார்
Karnatka nawbs
கர்னாைக நவாப்கள்
South Indian revolt
மதன்னிந்தியப் புைட்சி
Vellore revolt
தவலூர் புைட்சி
தமிழர் நாகரிகத்தின் ததாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வமை.
Class-8
British Rule in Tamilnadu
ப்ரிட்டிஷாரின் ஆட்சியின் கீழ் தமிழகம்
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Growth of legislature
சட்ைைன்றத்தின் வளர்ச்சி
Development of Justice police
நீதித்துமறயும் காவல்துமறயும்
Economic condition under British rule
ப்ரிட்டிஷ் ஆட்சியில் மபாருளாதாை நிமலமை
Development of education under British rule
ப்ரிட்டிஷ் ஆட்சியில் கல்வி தைம்பாடு
Role of Chrisrian Missionary
கிறிஸ்துவ மிஷனரிகளின் பங்களிப்பு
தமிழர் நாகரிகத்தின் ததாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வமை.
Class 9
Role of Freedom Struggle in Tamilnadu
விடுதமலப் தபாைாட்ைத்தில் தமிழகம்
Various freedom fighters
பல்தவறு விடுதமலப் தபாைாட்ை வீைர்கள்
Rationalist Movement
பகுத்தறிவு இயக்கம்
Ayothe Dasa pandithar
அதயாத்தி தாசப் பண்டிதர்
Self Respect movement
சுய ைரியாமத இயக்கம்
Temple entry Movement
ஆமழய நுமழவு இயக்கங்கள்
Justice party rule and Achievement
நீதிக்கட்சியின் ஆட்சி ைற்றும் சாதமனகள்
தமிழ்நாட்டின் இமச ைைபு - நாட்டுப்புற இமச, நாட்டுப்புற நைனம், நாட்டுப்புற இமசக்
கருவிகள் ைற்றும் நாட்டுப்புற நாைகங்கள் - மசவ்வியல் காலம் மதாைங்கி பின் நவீனகாலம்
வமை அதன் ைாறுபாடுகள்.



Musical Tradition of Tamil Nadu - Folklore - music, dance, Musical instruments
and folk drama - From classical age to post-modern age with its modifications.
நாைகக்கமல - வீதி நாைகம் - நாட்ைார் அைங்கம் - ைைபு வழியிலான நாைக உத்திகள்.

Dramatic Art Form - Street Theatre - Folk Theatre - Conventional Theatrical
techniques.
சமூகப் மபாருளாதாை வைலாறு - கைல் கைந்த வணிகம் - சங்க இலக்கியச் சான்றுகள்
(பட்டினப்பாமல முதலியன)

Socio-Economic History - Overseas trade - evidence from classical literature like
"Pattinapalai".
பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திைாவிை இயக்கம், சுயைரியாமத இயக்கம். தமிழ்நாட்டின் சமூகப்
மபாருளாதாை முன்தனற்றம் ைற்றும் சமூக நலத்திட்ைங்கமள நமைமுமறப்படுத்துதலில் சமூக
சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்கு - இை ஒதுக்கீடும் அதன் பயன்களும் - தமிழ்நாட்டின் சமூகப்
மபாருளாதாை வளர்ச்சியில் சமூக நீதி ைற்றும் சமூக ஒற்றுமையின் பங்கு.
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Contribution of Social Reform Movements in the implementation of Social Welfare
Measures and Socio-Economic Development of Tamil Nadu - Reservation Policy and
its Benefits - Contribution of Social Justice and Social Harmony in the Socio Economic
Development of Tamil Nadu - 1
பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திைாவிை இயக்கம், சுயைரியாமத இயக்கம். தமிழ்நாட்டின் சமூகப்
மபாருளாதாை முன்தனற்றம் ைற்றும் சமூக நலத்திட்ைங்கமள நமைமுமறப்படுத்துதலில் சமூக
சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்கு - இை ஒதுக்கீடும் அதன் பயன்களும் - தமிழ்நாட்டின் சமூகப்
மபாருளாதாை வளர்ச்சியில் சமூக நீதி ைற்றும் சமூக ஒற்றுமையின் பங்கு.

Contribution of Social Reform Movements in the implementation of Social Welfare
Measures and Socio-Economic Development of Tamil Nadu - Reservation Policy and
its Benefits - Contribution of Social Justice and Social Harmony in the Socio Economic
Development of Tamil Nadu -2
மபண்ணியம் - சமுதாயத்தில் மபண்ணியம், இலக்கியத்தில் மபண்ணியம் - பல்தவறு கருத்துகளும்
பார்மவகளும்.

Feminism - Socio - feminism, Literary feminism - Different Concepts and Perceptions.
Full portion
(From test 4 there will be Translation part and Letter Writing, Thirukural essay,
Comprehension, précis Writing, Hints Development in every test)
Full Pattern Test will be continued after Preliminary Exam
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