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த்துப்ாட்டு நூல்கள் 

சங்க இக்கினங்கள் 

 கி.ி. 3 ஆம் நூற்ாண்டுக்கு பற்ட்ட காத்தினச் சங்க காம் என்ர். இக்காத்தில் யாழ்ந்த புயர்கள சங்கப் 

புயர்கள். இயர்கால் இனற்ப்பற்னய சங்கப் ாடல்கள் எப்டும். 

 சங்க இக்கினம் எப்டுயது தநிமில் கிிஸ்துக்கு பற்ட்ட காப்குதினில் எழுதப்ட்ட பசவ்யினல் 

இக்கினங்கள் ஆகும். 

 சங்க இக்கினம் தற்ளாது கண்டுிடிக்கப்ட்டது யனப 473 புயர்கால் எழுதப்ட்ட 2381 ாடல்கனக் 

பகாண்டுள்து. 

 சங்க இக்கினங்கள் அக்காகட்டத்தில் யாழ்ந்த தநிமர்கின் திசரி யாழ்க்னக ினனநகனப் டம்ிடித்துக் 

காட்டுயதாய் உள். 

 ண்னடத்தநிமபது காதல், ளார், யபீம், ஆட்சினனநப்பு, யணிகம் ளான் டப்புகனச் சங்க இக்கினப்ாடல்கள் 

அினத்தருகின். 

 சங்க இக்கினங்கள் திபண் ளநற்கணக்கு நூல்கள் ,திபண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் எப் பரும்ிரிவுகாகத் 

பதாகுக்கப்ட்டுள். 

தினண் மநற்கணக்கு நூல்கள் 

 ாண்டின ாட்டின் தனகபா நதுனபனில் ியின கனடச்சங்க காத்தில் இனற்ப்ட்ட நூல்கள் தினண் 

மநற்கணக்கு நூல்கள். 
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 திபண்ளநற்கணக்கு நூல்கின் இக்கணம் கூறும் நூல் ன்ிரு ாட்டினல். 

 திபண் ளநற்கணக்கு நூல்கள் இருயனகப்டும்.அனய த்துப்ாட்டு, எட்டுத்பதானக நூல்கள் ஆகும். 

த்துப்ாட்டு நூல்கள் 

 த்துப்ாட்டு என்து சங்க இக்கினத் பதானகநூல்கலள் ஒன்று. 

 இத்பதானகநூலுள் த்துப்ாடல்கள் அடங்கியுள். 

 இயற்ில் மந்தநிழ் ாட்டின் யாழ்க்னக பன, ண்ாடு ற்ின  அரின தகயல்கள் பாதிந்து கிடக்கின். 

 யபாற்றுச் சம்யங்கள், அபசர்கிதும் யள்ல்கிதும் இனல்புகள், பாது நக்கின் காதல் யாழ்க்னக, 

அக்காக் கனகள், கபங்கள் ற்ின தகயல்கள், இனற்னக ற்ின யருணனகள் ளான்னய பதாடர்ா  

தகயல்கன இயற்ிிருந்து ப படிகின்து. 

 த்துப் ாட்டு நூல்கில் இனற்னகக்கு பபண்ட கற்னகளா பாருந்தா உயனநகளா காணப்பயில்ன. 

முருகு னாருாறு ாணிபண்டு முல்ல 

னருகு வநதுலபக் காஞ்சி - நருவிின 

மகானடு ல்வாலை மகால்குிஞ்சி ட்டிப் 

ால கைாத்னதாடும் த்து.  

புப்னாருள் ற்ின நூல்கள்: 

 திருபருகாற்றுப்னட 
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 பாருபாற்றுப்னட 

 சிறுாணாற்றுப்னட 

 பாரும்ாணாற்றுப்னட 

 நனடுகடாம் 

 நதுனபக்காஞ்சி 

அகப்னாருள் ற்ின நூல்கள்: 

 குிஞ்சிப்ாட்டு 

 ட்டிப்ான 

 பல்னப்ாட்டு 

அகப்னாருள், புப்னாருள் ற்ின நூல்கள்: 

 படுல்யானட 

 

நூல்கள் ஆசிரினர்  ாைல் அடி  

ாட்டுலைத் 

தலவன் குிப்பு  

திருபருகாற்றுப்னட க்கீபர் 
317 

பருகன்  

த்துப்ாட்டில் காத்தால் ிந்தின 

நூல் இதுளய.க்கீபர் ாடினனய = 
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படுல்யானட, 

திருபருகாற்றுப்னட.ஆற்றுப்னட 

நூல்கள் ரிசில் பச் பசல்ளயாபால் 

பனர் பரும். திருபருகாற்றுப்னட 

நட்டும் ரிசில் 

பகாடுப்ளாபால்(பருகன்) பனர் 

பற்து.பருகன பருகன் 

ஆற்றுப்டுத்துயளத 

திருபருகாற்றுப்னட என்கிார் 

துன அபங்கார். 

பாருபாற்றுப்னட 

படத்தாநக் 

கண்ணினார் 

248 

ளசாமன் 

கரிகான் 

கரிகா ளசாமன், பாருனப 

அனுப்பும் ளாது  ஏழு அடி காால் 

டந்து பசன்று 

யமினனுப்புயான்.கரிகாின் 

பயண்ணிப்ந்தன பயற்ி 
கூப்ட்டுள்து.பாருர் 

இனசயிமா, யிபி யருணன, 

கரிகா ளசாமின் யிருந்து உசரிப்பு 

ளான்னய கூப்ட்டுள்து. 

சிறுாணாற்றுப்னட ல்லூர் 269 ல்ினக்ளகாடன் தக்கனாகப் பணினின் உனபனாசிரினர் 
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த்தத்தார் இந்நூன “சிப்புனடத்தா 

சிறுாணாற்றுப்னட” 

என்கிார்.திண்டியப் குதி ஒய்நா 

ாடு ஆகும். ல்ினக்ளகாடின் 

தனகபம் “கிடங்கில்” .இந்நூல் 

கனட ஏழு யள்ல்கள் ற்ி 
கூறுகிது.ளயார் யடீுகில் ாய் 

யர்த்தனதப் ளா உநணர்கள் 

யடீ்டில் குபங்குகன யர்த்தர் 

பரும்ாணாற்றுப்னட 

கடினலூர் 

உருத்திபங் 

கண்ணார் 500 

பதாண்னடநான் 

இந்தினபனன் 

னாமின் யருணன, ான ித்தில் 

எனிர் குடினிருப்பு, காஞ்சி 
நாகபத்தில் ற் சநனத்தாரும் 

பகாண்டாடும் யிமாக்கள் ற்ி 
கூறுகிது.பல்ரிசி பகாண்டு நது 

தனாரித்தல் ற்ி குிப்ிடுகிது. 

நனடுகடாம் 

பருங்பகௌசிகா
ர் 583 

ன்ன் ளசய் 

ன்ன் 

ஆற்றுப்னட நூல்கலள் இதுளய 

பரினது. ன்ன் ாட்டிற்கு பசல்லும் 

யமி, யமினில் கிட்டும் உணவு, 

ளசான அமகு, நனயம், ாட்டின் 

சிப்பு, ன்ின் பன்ளார் 
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பருனந ளான்னய 

கூப்ட்டுள்து 

குிஞ்சிப்ாட்டு கிர் 261 

 ஆரின அபசன் 

ிபகதத்தன் 

ஆரின அபசன் ிபகதத்தனுக்கு தநிழ் 

அகப்பாருள் நபன அிவுறுத்த 

கிர் இனற்ினது.அத்ளதாடு 

ிற்ல் துனனில் 

இனற்ப்ட்டுள்து. ளகானய 

நூல்கலக்கு குிஞ்சிப்ாட்டு 

யமிக்காட்டினது என்ர். 99 யனகனா 

நர்கன கிர் குிப்ிட்டுள்ார் 

பல்னப்ாட்டு ப்பூதார் 103 

 ாண்டினன் 

படுஞ்பசமினன் 

த்துப்ாட்டுள் சிின நூல் 

இதுளய.பல்னத் தினணக்குரின 

பரும் பாழுதா கார்காபம், 

சிறுபாழுதா நானக்காபம் 

சிப்ாக கூப்ட்டுள். 

ட்டிப்ான 

கடினலூர் 

உருத்திபங் 

கண்ணார் 301 

ளசாமன் 

கரிகான் 

ட்டிப்ான ாடினனநக்காக 

கடினலூர் உருத்திபங்கண்ணார்க்கு 

கரிகாற் ளசாமன் திாறு நூானிபம் 

பாற்காசுகள் ரிசித்தான் எ 

கிங்கத்துப்பணி 
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கூறுகிது.இந்நூலுக்கு யஞ்சிபடும் 

ாட்டு என் பனர் இருந்தனநனன 

தநிழ் யிடு தூது 

குிப்ிடுகிது.ட்டிம் என்து 

காயிரிப்பூம்ட்டிம் ஆகும். 

இந்கனப புகார், பூம்புகார் எவும் 

அனமப்ர்.இந்நூில் 163 அடிகள் 

யஞ்சிப்ாயல் அனநந்துள்து. 

படுல்யானட க்கீபர் 188 

ாண்டினன் 

படுஞ்பசமினன் 

படுல்யானட ாட்டு தனயாக 

ாண்டினன் படுஞ்பசமினன 

குிக்கிது எக் கூினயர் 

ச்சிார்கிினர் ஆயார்.“பகாற்னய 

யமிாளட ாட்டின் டுநணினாகப் 

திந்துள் னயபம்” என்கிார் 

ப.யபதபாசார்.ாண்டிநாளதயினன
ப் “புனனா ஓயினம்” எ 

யருணிக்கின்து இந்நூல்.இதில் 

கூப்ட்டுள் ாசன கூதிர் ாசன 

நதுனபக்காஞ்சி நாங்குடி நருதார் 782 

ாண்டினன் 

படுஞ்பசமினன் 

பதால்காப்ினரின் காஞ்சித்தினண 

ினனானந ற்ினது; புப்பாருள் 
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பயண்ா நானனின் காஞ்சித் தினண 

ளார் ற்ினது.த்துப்ாட்டின் அதிக 

அடிகன பகாண்டது.த்துப்ாட்டு 

பயண்ா இந்நூன 

“பருகுயநதுனப காஞ்சி” எப் 

ளாற்றுகிது.நதுனபனின் ாள் 

அங்காடியும்(கல் கடல்), அல் 

அங்காடியும் (இபவு ளபக்கனட) 

கூப்ட்டுள்து.இதன “நாகர்ப் 

ாட்டு” எக் கூினயர் 

ச.ளய.சுப்ிபநணினன்.நதுனபனில் 

னடபற் ஆறு யிமாக்கள் = 

திருபங்குன் யிமா, 

நதுனபக்ளகாயில் யிமா, அந்தியிமா, 

எழுாள் யிமா, திருளயாண யிமா, 

நன்ன் ிந்த ாள் யிமா. 

 


