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எட்டுத்த ொகை நூல்ைள் 

சங்ை இலக்ைியங்ைள் 

 கி.ி. 3 ஆம் நூற்ாண்டுக்கு னற்ட்ட காத்தினச் சங்க காம் என்ர். இக்காத்தில் யாழ்ந்த னயர்கள சங்கப் 

னயர்கள். இயர்கால் இனற்ப்பற்னய சங்கப் ாடல்கள் எப்டும். 

 சங்க இக்கினம் எப்டுயது தநிமில் கிிஸ்துக்கு னற்ட்ட காப்குதினில் எழுதப்ட்ட பசவ்யினல் 

இக்கினங்கள் ஆகும். 

 சங்க இக்கினம் தற்ளாது கண்டுிடிக்கப்ட்டது யனப 473 னயர்கால் எழுதப்ட்ட 2381 ாடல்கனக் 

பகாண்டுள்து. 

 சங்க இக்கினங்கள் அக்காகட்டத்தில் யாழ்ந்த தநிமர்கின் திசரி யாழ்க்னக ினனநகனப் டம்ிடித்துக் 

காட்டுயதாய் உள். 

 ண்னடத்தநிமபது காதல், ளார், யபீம், ஆட்சினனநப்ன, யணிகம் ளான் டப்னகனச் சங்க இக்கினப்ாடல்கள் 

அினத்தருகின். 

 சங்க இக்கினங்கள் திபண் ளநற்கணக்கு நூல்கள் ,திபண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் எப் பரும்ிரிவுகாகத் 

பதாகுக்கப்ட்டுள். 

ப ிதெண் மேற்ைணக்கு நூல்ைள் 

 ாண்டின ாட்டின் தனகபா நதுனபனில் ியின கனடச்சங்க காத்தில் இனற்ப்ட்ட நூல்கள் ப ிதெண் 

மேற்ைணக்கு நூல்கள். 

 திபண்ளநற்கணக்கு நூல்கின் இக்கணம் கூறும் நூல் ன்ிரு ாட்டினல். 
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 திபண் ளநற்கணக்கு நூல்கள் இருயனகப்டும்.அனய த்துப்ாட்டு, எட்டுத்பதானக நூல்கள் ஆகும். 

எட்டுத்த ொகை நூல்ைள்  

 எட்டுத்த ொகை என்து எட்டு நூல்கின் பதாகுப்ன.இது சங்க இக்கினம். இதில் அடங்கின வ்பயாரு நூலும் 

பால்  காகட்டங்கில் எழுதப்ட்டுப் ின்ர் ருளசபத் பதாகுக்கப்ட்டது. 

 பதாமில், அவு, ாட்டு, பாருள் ஆகினயற்ால் பதாகுக்கப்ட்டனநனால் பதானக எப் பனர் பற்து. 

 எட்டுத்பதானக நூல்கன “எண்பருந்பதானக” எவும் யமங்குயர். 

 இத்பதானகனேள் ஏத்தாம 2352 ாடல்கன 700 னயர்கள் ாடினேள்ர். 

 இயர்கில் 25 அபசர்கலம், 30 பண்ாற்னயர்கலம் உண்டு.ஆசிரினர் பனர் பதரினாப் ாடல்கள் 102. 

 கிப்ா யனகனால் ஆ நூல் கித்பதானக. 

 ரிாட்டு யனகனால் ஆ நூல் ரிாடல். 

 நற் ஆறு நூல்கலம் ஆசிரினப்ாயால் ஆது. 

 எட்டுத்பதானக நூல்கலள் காத்தால் னந்தினது னானூறு. 

 எட்டுத்பதானக நூல்கலள் காத்தால் ிந்தினது ரிாடல்,கித்பதானக. 

 எட்டுத்பதானக நூல்கலள் னதன் னதாக பதாகுக்கப்ட்ட நூல் குறுந்பதானக. 

எட்டுத்த ொகை நூல்ைள் வகை: 

அகம்,னம் நற்றும் இபண்டும் சார்ந்தனய என்று னென்று யனகனாக உள்து. 

அை நூல்ைள்: 
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 ற்ினண 

 குறுந்பதானக 

 அகானூறு 

 ஐங்குறுநூறு 

 கித்பதானக 

புற நூல்ைள் 

 னானூறு 

 திற்றுப்த்து 

அைமும் புறமும் உகைய நூல்ைள்: 

 ரிாடல் 

எட்டுத்த ொகை நூல்ைகளப் பற்றிய தவண்பொ : 

நற்றிகண நல்ல குறுந்த ொகை ஐங்குறுநூறு 

த்  ப ிற்றுப்பத்து ஒங்கு பரிபொைல் 

ைற்றறிந் ொர் ஏத்தும் ைலிமயொடு அைம்புறம் என்று 

இத் ிறத்  எட்டுத் த ொகை 
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நூல்ைள் த ொகுத் வர் த ொகுபித் வர் 

பொைல் அடி  

த ய்வம் குறிப்பு  சிறு
கே  தபருகே  

ற்ினண பதரினயில்ன 

ன்ாடு தந்த 

ாண்டினன் நான் 

யழுதி 9 12 திருநால் 

இந்நூல் 175 னயர்கால் 

ாடப்ட்டது.இந்த நூலுக்கு 

திருநால் யணக்கப் ாடல் 

ாபதம் ாடின பருந்ளதயார் 

இனற்ினது. 

குறுந்பதானக னரிக்ளகா பதரினயில்ன 4 8 னருகன் 

இந்நூல் 205 னயர்கால் 

ாடப்ட்டது. இந்நூின் னதல் 

380 ாடல்கலக்கு 

ளபாசிரினரும், 20 

ாடல்கலக்கு 

ச்சிார்கிினரும் உனப 

எழுதினேள்ார்கள்.   

ஐங்குறுநூறு 

னத்துன 

னற்ின 

கூடலூர் கிமார் 

னானக்கட்ளசய் 

நாந்தபஞ்ளசபல் 

இரும்பான 3 6 சியன் 

ஐந்து தினணகனனேம் ற்ித் 

தினண ன்றுக்கு 100 

ாடல்காக 500 ாடல்கனக் 

பகாண்டது இந்நூல். 
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திற்றுத்து பதரினயில்ன பதரினயில்ன 8 57   

த்துச் ளசப நன்ர்கள் ற்ிப் 

த்துப் னயர்கள் தனக்குப் 

த்துச் பசய்னேள் யதீம் ாடின 

100 பசய்னேட்கின் பதாகுப்ன 

இது. இதன் னதற்த்தும், 

இறுதிப்த்தும் 

அமிவுற்.இப்ளாது 80 

பசய்னேள்கள் நட்டுளந உள்  

ரிாடல் பதரினயில்ன பதரினயில்ன 25 400   

ரிாடல் என்னும் 

இனசப்ாக்கால் 

பதாகுக்கப்ட்டதால் ரிாடல் 

எப் பனர் பற்து. 70 

ாடல்கில் 22 ாடல்கள் 

நட்டுளந கினடத்துள். 

இதற்கு ரிளநமகர் உனப 

எழுதினேள்ார்.திருநால் நீது 8 

ாடல், பசவ்ளயள் நீது 31, 

காடுகாள்(பகாற்னய) நீது 1, 

னயனன நீது 26, நதுனப நீது 4 - 

என்று 70 ாடல்கள் இருந்த. 
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கித்பதானக ல்ந்துயார் பதரினயில்ன 11 80 சியன் 

150 கிப்ாக்கன 

பகாண்டது.வ்பயாரு 

தினணனனப் ற்ினேம் ரு 

னயபாக ஐந்து னயர்கால் 

ாடப்ட்டது. ான-

பருங்கடுங்ளகா, குிஞ்சி - 
கிர், நருதம் - நதுனப 

நருதிாகார், னல்ன - 

ளசாமன் லுருத்திபன், பய்தல் 

- ல்த்துயார்.. உனப 

எழுதினயர் 

ச்சிார்க்கிினர்.கிப்ா 

யனகனால் ாடப்பற் ளப 

பதானக நூல் இதுளய. 

அகானூறு 

உருத்திப 

சன்நார் 

ாண்டினன் 

உக்கிபப்பருயழு
தி 13 31 சியன் 

நூிற்கு னதில் உனப 

எழுதினயர் ா.ன.ளயங்கடசாநி 
ாட்டார்.1-120 = கிற்ினான 

ினப 

    121-300 = நிநினடப்யம் 

    301-400 = ித்திக்ளகானய 
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நூன னதில் திப்ித்தயர் = 

ளய. இபாசளகாால் ஐனர் சங்க 

இக்கினங்கலள் யபாற்று 

பசய்திகன அதிகநாக கூறும் 

நூல் அகானூறு. 

னானூறு பதரினயில்ன பதரினயில்ன 4 40 சியன் 

னானூற்ில் 11 தினணகலம், 

65 துனகலம் 

கூப்ட்டுள். 

னானூற்ில் கூப்டாத 

தினண = உமினைத் தினண 

பண்கின் யபீத்னதக் கூறும் 

துன னெதின் 

னல்னனானூில் 10 யனக 

ஆனடகள், 28 யனக 

அணிகன்கள், 30 யனக 

னடக்கருயிகள், 67 யனக 

உணவுகள் கூப்ட்டுள். 
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எட்டுத்த ொகை நூல்ைளின் சிறப்பு தபயர்ைள்: 

எட்டுத்த ொகை நூல்ைள் மவறு தபயர்ைள் 

ற்ினண 
1.ற்ினண ானூறு 

2.தூதின் யமிகாட்டி 

குறுந்பதானக 
1.ல் குறுந்பதானக 

2.குறுந்பதானக ானூறு 

ஐங்குறுநூறு   

திற்றுப்த்து இரும்னக் கடன 

ரிாடல் 

1.ரிாட்டு 

2.ஒங்கு ரிாடல் 

3.இனசப்ாட்டு 

4.பாருட்கனய நூல் 

5.தநிமின் னதல் இனசாடல் நூல் 

கித்பதானக 

1.கி 
2.குறுங்கி 
3.கற்ிந்ளதார் ஏத்தும் கி 
4.கல்யியார் கண்ட கி 
5.அகப்ாடல் இக்கினம் 

அகானூறு 1.அகம் 
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2.அகப்ாட்டு 

3.படுந்பதானக 

4.படுந்பதானக ானூறு 

5.படும்ாட்டு 

6.பருந்பதானக ானூறு 

னானூறு 

1.னம் 

2.னப்ாட்டு 

3.னம்ன ானூறு 

4.தநிமர் யபாற்று பட்டகம் 

5.தநிமர் கஞ்சினம் 

6.திருக்குின் னன்ளாடி 

 


