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தினண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் 

 

 சங்க நூல்கள் ணப்தடுதவ தத்ணப்தாட்டும் 
ட்டுத்னாவகனேம். 

 தத்ணப்தாட்டில் தத்ண நூல்கலம், 
ட்டுத்னாவகில் ட்டு நூல்கலம் உள்பண. 

 இற்வந ‘மல்கக்கு நூல்கள்’ ன்று கூறும் 
க்கனம் உண்டு. 

 தினணண்கீழ்க்கக்கு நூல்கலள் 
னதரும்தானாணவ அநநூல்கமப. 

 
1. ாலடினார் 

 
 ானடிார் ஆசிரிர் - சனணிர் 
 ானடிார் தினணண்கீழ்க்கக்கு நூல்கலள் 

என்று. 
 இந்நூல் 400 தாடல்கவபக் னகாண்டண. 
 அநக்கருத்ணக்கவபக் கூறுாகும். 
 ‘ானடிானூறு’ ன்னும் சிநப்னப் னதரும் 

இற்குண்டு. 
 இந்நூல் சனணிர் தனர் தாடி 

தாடல்கபின் னாகுப்தாகும். 
 ாய்க்கால் சிறுில்மதால் ன்கி 

ாினும் 
ஈக்கால் ணவனேம் உாார்         
ட்னதன்ணாம் 
மசய்த்ானும் னசன்று னகாபல்மண்டும்  
னசய்ிவபக்கும் 
ாய்க்கால் அவணார் னாடர்ன” 

- சனணிர் 
2. ான்நணிக்கடிகக 

 
 ான்ிக்கடிவக – ஆசிரிர் - 

ிபம்திாகணார் 

 ிபம்தி ன்தண ஊர் னதர், ாகணார் ன்தண 
னனரின் இற்னதர். 

 தினணண்கீழ்க்கக்கு நூல்கலள் என்நாகும். 
 கடிவக ன்நால் அிகனன் (வக) ஆகும். 
 ான்கு ிகள் னகாண்ட அிகனன் ன்தண 

இன் னதாருள். 
 எவ்னாரு தாட்டும் ான்கு ி ிாக 

அநக் கருத்ணக்கவப னகாண்டண. 
 ‚வணக்கு ிபக்கம் டாள்;டாள் 

ணணக்குத் வகசால் னல்ர்; ணக்கிணி 
கால் னல்ர்க்குக் கல்ிம; கல்ிக்கும் 
ஏின் னகழ்சால் உர்வு”.- ிபம்திாகாணார்  

 
3. இினகவ ாற்து – பூதஞ்சேத்தார் 

 
ஆேிரினர் குறிப்பு: 
 னதர் - ணவ ிாசிரிர் கணார் 

னஞ்மசத்ணார்  
 ஊர் - ணவ 
 கானம் - கி.தி. இண்டாம் நூற்நாண்டு 
 நூல் குநிப்ன - இந்நூல் தினணண்கீழ்க்கக்கு 

நூல்கலள் என்று.ன்வரும் இணி 
கருத்ணகவப ாற்தணப் தாடல்கபில் 
னாகுத்ணவப்தால் இணிவ ாற்தண ணப் 
னதர் னதற்நண. 

 
4. இினகவ ாற்து 

 
 ‚குி திிின்நி ாழ்ல் இணிம 

கறும் அவஞ்சான் கல்ி இணிம 
ரிக பல்னாய் ாண்னவடார்ச் 
மசரும்ிருவுந்ீர் ின்மநல் இணிண.‛ 
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 ‚சனவச் சாா ிடுல் இணிம 

னனர்ம் ாய்னாி மதாற்நல் இணிம 
னர்வன ஞானத்ண ன்னுிர்க் னகல்னாம் 
குிால் ாழ்ல் இணிண‛. 
- னஞ்மசந்ணார் 

 
5. ழனநாழி, ானூறு 

 
 கல்ிின் சிநப்ன – ஆசிரிர் - னன்றுவந 

அவணார். 
ஆசிரிர் குநிப்ன: 
 னன்றுவந ன்தண ஊர்னதர் அவான் 

ன்தண அசவணக் குநிக்கும் னசால். 
 னன்றுவந ன்ந ஊவ ஆண்ட அசணாக 

இருக்கனாம் அல்னண அவன் உன்தண 
னனரின் குடிப்னதாகவும் இருக்கனாம். 

நூல் குறிப்பு: 
 தினணண்கீக்கக்கு நூல்கலள் என்று 

தனாி ானூறு 
 ானூற்று தாடல்கவபக் னகாண்ட நூல் இண. 
 எவ்னாரு தாடனிலும் எரு தனாி இடம் 

னதற்றுள்பண. 
 ‘ஆற்றுா மண்டுண இல்’ ன்தற்கு 

‘கற்நனுக்கு கட்டுச்மசாறு மண்டாம்’ ன்று 
னதாருள். 

 தனாி ானூறு 
 ‚ஆற்நவும் கற்நார் அநிவுவடார்; 

அஃணவடார் 
ாற்நிவசனேம் னசல்னா ாடில்வன; அந்ாடு 
மற்றுாடு ஆகர் மாம் ஆிணால் 
ஆற்றுா மண்டுண இல்”. 

- னன்றுவந அவணார் 
 

6. ஏலாதி 
 
ஆேிரினர் குறிப்பு: 
 னாிவ இற்நிர் கமாிார். 
 இருக்குக் கிமவர் ன்னும் ற்னநாரு 

னதருனண்டு. 
 இர் ச சத்வ சார்ந்ர். 
 இர் னாிில் ச சத்ிற்மக உரி 

னகால்னாவ னனி உரி 
அநக்கருத்ணகவப னினேறுத்ிக் கூறுகிநார். 

 இர் கவடச்சங்க கானத்ில் ாழ்ந்ர். 
 ‚ங்கி ினாழுகி ாண்டார்னசால் 

னகாண்டு 
நுங்கிநூல் மாக்கி நுவா - இங்கி 
தால்மாக்கி ாழ்ான் திில்னா ன்ணணாய் 
நூல்மாக்கி ாழ்ான் நுணித்ண”. 

- கிமாிார் 
 
நூற்குறிப்பு: 
 
 தினணண்கீழ்க்கக்கு நூல்கலள் என்று 

னாி. 
 இந்நூல் சிநப்னப் தாிம், ற்சிநப்னப் தாிம் 

உட்தட தத்னாரு னண்தாக்கவப 
னகாண்டுள்பண. 

 ான்கடிகபில் ஆறு அருங்கருத்ணகவப 
இந்நூல் ில்கிநண. 

 இந்நூல் ிருக்கு அருருந்ண மதான்நண. 
 னம் ன்னும் ருந்ணப் னதாருவப 

னன்வாகக் னகாண்டு இனங்கம் 
சிறுாற்ன, ிபகு, ிப்தினி, சுக்கு 
ஆகிற்நிணால் ஆண ருந்ணப் னதாருலக்கு 
னாி ன்தண னதர். 
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 இம்ருந்ண உண்ணுதரின் உடற்திிவப் 
மதாக்கும். 

 அணமதான இந்நூனின் கருத்ணக்கள் கற்மதாரின் 
அநிாவவ அகற்றும். 

 இந்நூனின் ம்தத்னான்தாண தாடல் 
க்குப் தாடாக அவந்ணள்பண. 

 
7. ேிறுஞ்ேபலம் 

 
ஆேிரினர் குறிப்பு: 
 
 னதர் - காரிாசான் 
 ணவத் ிாசிரிர் ாக்காணாரின் 

ார் ண சிநப்னப்தாிம் கூறுகிநண. 
 இர் ச சத்வச் சார்ந்ர் 
 இரும் கிமாிாரும் எரு சாவன 

ாக்கார். 
 னதரும்தான்வ னதாண அநக்கருத்ணகலம் 

சிறுதான்வ ச அநக்குருத்ணகலம் 
இந்நூனில் இடம் னதற்றுள்பண. 

 
நூல் குறிப்பு: 
 
 சிறுதஞ்சனெனம் தினணண்கீழ்க்கக்கு 

நூல்கலள் என்று. 
 கடவுள் ாழ்த்ணடன் னாண்ணூற்னநழு 

னண்தாக்கள் உள்பண. 
 கண்டங்கத்ிரி, சிறுழுணவ, சிறுல்னி, 

னதருல்னி, னருஞ்சி ஆகி ந்ண 
னெனிவகனேம் உடல் மாவத் ீர்ப்தண. 
இந்நூனின் எவ்னாரு தாடனிலும் 
கூநப்தட்டுள்ப ந்ண கருத்ணகலம் க்கள் 
ணமாவப் மதாக்குண. 

 ஆவகால் இந்நூல் சிறுதஞ்சனெனம் ணப் 
னதர் னதற்நண. 

 ‚கண்ணப்னக் கண்மாட்டம் கால்ணப்னச் 
னசல்னாவ 
ண்ணப்ன இத்ணவாம் ன்றுவத்ல்- 
தண்ணப்னக் 
மகட்டார்ன்; னநன்நல்ää கிபர்மந்ன் 
ன்ணாடு 
ாட்டான்ன் னநன்நல் ணப்ன”. 
- காரிாசன் 

 
8. பதுனநாழிக்காஞ்ேி 

 
 ஆசிரிர் - ணவக் கூடலூர் கிார். 
 திநந் ஊர் -  கூடலூர் 
 சிநப்ன – இர்ம் தாடல்கவப 

ச்சிணார்க்கிணிர் னனி 
ல்லுவாசிரிர்கள் மற்மகாபாகக் 
வகாண்டுள்பார்கள். 

 கானம் - சங்க கானத்ிற்குப் தின் ாழ்ந்ர். 
 
நூல் குறிப்பு: 
 
 னணனாிக்காஞ்சி ன்தண காஞ்சி ிவின் 

ணவநகலள் என்று. 
 தினணண்கீழ்க்கக்கு நூல்கலள் என்நாண 

இந்நூல் உனகில் உண்வகவபத் னபிாக 
டுத்ண இம்னகிநண. 

 அநவுவக்மகாவ ணவும் ங்கப்தடுகிநண. 
 தத்ண அிகாங்கள் உள்பண. எவ்மார் 

அிகாத்ிலும் தத்ணச் னசய்னேள் உள்பண. 
 இந்நூல் நூறு தாடல்கபால் ஆணண. 
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ேிறந்த த்து: 
(சிநந்னணக் கூநப்தடும் தத்ணப் னதாருவபத் ன்ணகத்ம னகாண்டிருப்தண சிநந் தத்ண) 
 
1. ஆர்கனி உனகத்ண க்கட் னகல்னாம் 
   ஏனில் சிநந்ன்(று) எழுக்கம் உவடவ 
2. கானில் சிநந்ன்று கண்ஞ்சப் தடுல் 
3. மவில் சிநந்ன்று கற்நண நாவ 
4. ண்வில் சிநந்ன்று ாய்வ னேவடவ 
5. இபவில் சிநந்ன்று னய்திி இன்வ 
6. னனுவட வின் ாணுச் சிநந்ன்று 
7. குனனுவட வின் கற்னச் சிநந்ன்று 
8. கற்நனின் கற்நாவ ிதடுல் சிநந்ன்று 
9. னசற்நாவச் னசறுத்னில் ற்னசய்வக சிநந்ன்று 
10. னன்னதரு கனின்தின் சிறுகாவ சிநந்ன்று. - ணவக் கூடலூர்கிார்
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