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சான்றிதழ் படிப்பிற்கான பாடத்திட்டம் 

 

Title of the paper          : ககோயிற்கலைகள் 

கேரம்    : 90 Hours 

குறியீடட்ு எண்  : 17TC1                               

        

ந ாக்கம்  

 1. கோைே்க ோறும் ககோயிை்கள் பெற்ற வளரச்ச்ி ேிலையிலை அறி ை்.  

 2. ககோயிை் கலைகளிை் வோயிைோக  மிழர ்ெண்ெோடல்ட உணர ்்து ை். 

 3. கோைே்க ோறும் வோழ்ே்  அரசரக்ளிை் கலையோரவ் ்திலை ஆய் ை். 

கூறு: 1 

 சங்க காலக் கலலகள் 

மலை நூை் - அரண்மலை – ஓவியக்கலை – சிற்ெக்கலை இலசக்கலை – 

ேடைக்கலை. 

கூறு: 2 

 தமிழ் ாடட்ுக் நகாயில்கள் 

 புரோண இதிகோசங்கள் - ெள்ளிெ்ெலட – சிற்ெ நூை்கள் - ஆகமங்கள் - வழிெோடட்ு 

 முலறகள் - ககோயிை்கள் இைக்கணம்-ேோடட்ுெ்புற மக்களிை் ககோயிை் வழிெோடு- 

விகேோ  வழிெோடு முலறகள்.  

கூறு: 3 

 தமிழ் ாடட்ு நகாயில்களின் வரலாறு 

 ககோயிை்கள் கடட்லமெ்பு – ெை்ைவர ்கோைம் - ெோண்டியர ்கோைம் - கசோழர ்கோைம் 

 - ெழுகவடல்டயரக்ள் - கவளிரக்ள் - பிற்கோைச ்கசோழரக்ள். 

கூறு: 4 

 நகாபுரங்களும் சிற்பங்களும் 

 கசோழரக்ளிை் ககோபுர அலமெ்பு – விஜய ேகரெ் கெரரசிை் ககோபுர அலமெ்பு – 

  மிழ்ேோடட்ுச ்சிற்ெங்கள் - மண் மற்றும் கற் சிற்ெங்கள் - மூகவே் ரக்ளிை் சிற்ெ 

 அலமெ்பு – ெை்ைவ விஜய ேகர அரசரக்ளிை் சிற்ெ அலமெ்பு. 

 

 



கூறு: 5 

 சசப்புக்கலலயும் ஓவியக்கலலயும் 

 பசெ்பு ்திருகமைிகளிை் வரைோறு – கை்பவடட்ுக்கள் - வலககள் -  மிழ்ேோடட்ு 

 ஓவியங்கள் - ெை்ைவஇெோண்டியஇ கசர கசோழஇவிஜய ேகர இேோயக்க 

மை்ைரக்ளிை்  கோை ்திை் ஓவியங்கள் பெற்ற வளரச்ச்ி.  

 

 பாட நூல் : 

 இரோ.ேோகசோமி மற்றும் சே் ரமூர ்்தி.மோ.இ மிழகக் ககோயிற்கலைகள்,  மிழ்ேோடு 

அரசு ப ோை்லியை் துலறஇேோை்கோம் ெதிெ்பு, பசை்லை – 2009 எை்பைஸ் 

ெெ்ளிககஷை்ஸ், மதுலர, மு ற்ெதிெ்பு - 1983.  

 

 பார்லவ நூல்கள்:  

       1.அம்லெ மணிவண்ணை்-ககோயிை் ஆய்வும் பேறிமுலறகளும், கஜ.கஜ.  

         ெெ்ளிககசை்ஸ்-மு ை் ெதிெ்பு.மதுலர - 2000.  

2. மயிலை.சீைி கவங்கடசோமிஇ  மிழர ்வளர ்்  அழகுக்கலைகள், சோே்தி   

நூைகம்இமூை்றோம் ெதிெ்பு, பசை்லை – 1967. 

 3.கக.ஆர.்சீைிவோசை், ப ை்ைிே்தியக் ககோயிை்கள், முலைவர ்

சு.கவங்கடசோமி( மிழிை்) கேசைை் புக் டிரஸ்ட ்இே்தியோ, இரண்டோம் ெதிெ்பு, 

பசை்லை – 2004. 

  4.கசதுரோமை்இகு. மிழ்ேோடட்ுச ்சமு ோயெ் ெண்ெோடட்ு கலை வரைோறு,  

    கஜ.கஜ. ெெ்ளிககசைஸமதுலர – 1997. 

  5.சிவரோமமூர ்்தி.க.-இே்தியஓவியம், கேஷைை்புக்டிரஸ்ட.்பசை்லை. 

      இரண்டோம்ெதிெ்பு - 2002. 

  6.பவங்கடர்ோமை்.ஆர.்இஇே்தியக்ககோயிை்கடட்ிடக்கலை வரைோறு. 

    எை்பைஸ் ெெ்ளிககஷை்ஸ், மதுலர, மு ற்ெதிெ்பு - 1983.  

 

சசய்முலறப்பயிற்சி 

 

  மோணவிகள் ஏக னும் ஒரு ப ை்ைிே்தியக் ககோயிலிலை ் க ரவ்ு பசய்து 

அக்ககோயிலிை் அலமெ்பு –  ை வரைோறு – ககோபுர அலமெ்பு – கடட்டக்கலை – 

சிற்ெக்கலை – ஓவியக்கலை - ஆகமங்கள் - வழிெோடட்ு முலறகள் - ககோயிலிை் 

இைக்கணம் ெற்றிய பசய்திகலள ் ப ோகு ்து ேோற்ெது  ெக்க அளவிை் ஆய்கவடு 

சமரெ்்பி ் ை்-மோணவிகலள ககோயிலுக்கு அலழ ்துச ் பசை்று களஆய்விலை 

கமற்பகோள்ளு ை். 


