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ச ோர் கோனம்  

 

 ிகத்தச் ச ோர்கள் கி.தி.850பல் கி.தி. 1200 

த ஆட் ி ச ய்ணர்.  

 அந்க் கோனக்கட்டத்ில் கோப்திம், புோம், 

இனக்கம், அகோிகள் ணப் தன தகதகபில் 

ோபோண நூல்கள் ழுந்ண.  

 இக்கோனக் கட்டம் எரு சதோற்கோனோகக் 

கருப்தடுகிநது.  

 இக்கோனக் கட்டத்ில் ழுந் பக்கிோண இனக்கி 

இனக்க நூல்கதப அநிச தோடத்ின் சோக்கம் 

ஆகு.  

 



கோப்திங்கள்  
கோப்தி நூல்கள் 

• அநம், சதோருள், இன்தம், வீடுசதறு ன்ந ோன்கு 

உறுிப் சதோருளும் இடம் சதற்று ோின் அது 

கோப்திோகக் கருப்தடும்.  

• அநம், சதோருள், இன்தம் வீடுசதறு ோன்கினுள் 

சனும்  ிறு குதநதோடு இருப்தின் அது 

 ிறுகோப்திோகக் கருப்தடும். 

ச ோர்கள் கோனத்ில் ழுந் சதருங்கோப்தி நூல்கள் 

•   ீக  ிந்ோி 

• தபோதி 

• குண்டனசக ி 

 



ஞ் ிறுங்கோப்திங்கள்  

ச ோர்கள் கோனத்ில்  சோன்நி  ிறுகோப்தி 

நூல்கள் 

• ீனசக ி 

• ச ோ கோிம் 

• ோககுோ கோிம் 

•  உகுோ கோிம் 

•  சூபோி 

 



 ீக  ிந்ோி  
•  ீக ிந்ோி ன்தது  ங்க கோனத்துக்குப் தின்ணர் 

சோன்நி ம்சதருங்கோப்திங்களுள் என்று. 

• ச ோர் கோனத்ில் ழுப்தட்டது. 

• ிருத்க்கசர் ன்னும்   பணிோல் 

இற்நப்தட்டது இக்கோப்திம். 

•  ீகன் ன்தணின் அகோழ்க்தகத 

அடிப்ததடோகக் சகோண்டது. 

•   இனக்கிங்கசப அிகம் ததடக்கப்தட்ட 

அக்கோனத்ில், க்கபிடத்ிலும், ன்ணணிடபம்கூட 

இற்கோண சதயும், ஆவும் இருந்ோகத் 

சோிகிநது. 

 



கோனம் - அதப்பு  

•  ீக  ிந்ோி  கி. தி.  என்தது அல்னது  

தத்ோம்  நூற்நோண்டில் சோன்நிது ன்தர்.  

•  ீக  ிந்ோிக்கு பன்ணர் ழுந் சதோி 

நூல்கள் ல்னோம் சண்தோோலும்,  

அகனோலும் இற்நப்தட்டண.  

• பன் பதநோக ‘ிருத்ம்’ ன்ந எரு 

புதுச்ச ய்யுள் தகில் ழுப்தட்டது  ீக 

 ிந்ோி. 

• “ிருத் கோப்திம்” ன்றும் “நூல்” 

ன்றும் அதக்கப்தடுகின்நது.  



நூலின் அதப்பு  
• இந்நூல் 13  இனம்தகங்கதபயும் (இனம்தகம்  கோண்டம் ன்தது சதோன்ந 

அதப்பு )  3145 ச ய்யுட்கதபயும் உதடது.  

• ோகள் இனம்தகம் (379), 

•  சகோிந்தோர் இனம்தகம் (84), 

•  கோந்ரு த்தோர் இனம்தகம் (358),  

• குோதனோர் இனம்தகம் (315), 

•  ததுதோர் இனம்தகம் (246), 

•  சக ோிோர் இனம்தகம் (145),  

• கணகோதனோர் இனம்தகம் (339),  

• ிதனோர் இனம்தகம் (106),  

• சுஞ் ோிோர் இனம்தகம் (107),  

• ண்கள் இனம்தகம் 225),  

• பூகள் இனம்தகம் (51),  

• இனக்கதோர் இனம்தகம் (221),  

• பக்ி இனம்தகம் (547) ன்தண 13 இனம்தகங்கள் ஆகும்  



தபோதி 
 

• ிில் ம்சதருங் கோப்திங்கள் ண அதக்கப்தடும் ந்து 

நூல்களுள் என்நோக ிபங்குது தபோதி. 

• என்தோம் நூற்நோண்தடச் ச ர்ந்ோகக் கருப்தடும் இது 

   ம்  ோர்ந் எரு நூல். 

• இதண ழுிர் ோசன்ததும் அநிப்தடில்தன. 

• இந்நூல் ற்கோனத்ில் பழுதோகக் கிதடக்கில்தன. 

இந்நூலுக்குோி 72 தோடல்கள் ட்டுச கண்சடடுக்கப்தட்டுப் 

திப்திக்கப் தட்டுள்பண. 

• இக்கோப்தித்ின் கதப் சதோருள் தற்நி ஊகங்கள் 

ினிணோலும், கிதடத்துள்ப தோடல்கதபக் சகோண்டு 

இக்கோப்தித்ின் கத இன்ணதுோன் ணக் 

கூநபடிோதுள்பது. 

 



குண்டனசக ி 
• ிின் ம்சதரும் கோப்திங்களுள் என்நோகக் 

கருப்தடுகின்ந குண்டனசக ி ன்னும் நூல் எரு சதௌத்ம் 

 ோர்ந் நூனோகும். 

• ‘குண்டனசக ி’ ன்தற்கு சுருண்ட கூந்தன உதடள் 

ன்று சதோருள். 

• ோகுத்ணோர் ன்தர் இதண ழுிணோர். 

• தத்சோன்தது பழுதோண தோடல்கள் ட்டுச இவ்ோறு 

கிதடத்துள்பண. 

• ன்தண சகோல்ன பன்ந கதணக் சகோன்றுிட்டுப் 

சதௌத் துநிோகி அச் த்ின் சதருததப் 

தப்புில் ஈடுதட்ட குண்டனசக ி ன்னும் ிகர் குனப் 

சதண்சோருத்ிின் கதச இக் கோப்தித்ின் 

கருப்சதோருபோகும். 

• இற்கு றுப்தோக ழுந் நூல் ீனசக ி. 

 



ஞ் ிறுங்கோப்திங்கள்  
 

• ம்சதருங்கோப்திங்கள் ன்ந க்கோற்தநப் 

தின்தற்நி ஞ் ிறு கோப்திங்கள் ன்று ங்கும் 

ிதன ற்தட்டிருக்க சண்டும்.  

• அநம், சதோருள், இன்தம், வீடு ோன்கினும்  ின 

குதநதோடுதடது  ிறுகோப்திம் ணப்தட்டது.  

• இப்திோிில் உள்ன நூல்கள் அதணத்தும்   

நூல்கபோகச கருப்தட்டிருக்கின்நண.  

• இற்நில் சூபோி ிப் திந  ிறுகோப்திங்கள் 

இனக்கிச் ச நிவுதடண அல்ன. 

 



ஞ் ிறுங் கோப்திங்கள்   

 

• ீனசக ி 

• ச ோ கோிம்  

• ோககுோ கோிம்  

• உ குோ கோிம்  

• சூபோி  

 



பபரிய புராணம்  

• 12 ஆம் ிருபதந  

• ச க்கிோர் - ஆ ிோிர்  

• ச க்கிோர் இற்சதர் - அருண்சோித் 

சர்  

• திநந் ஊர் - குன்நத்தூர்  

• சோண்டர்  ீர் தவுோர் -  ிநப்புப் சதர்  

• “ிருத்சோண்டர்  ோக்கத”  

• 2 கோண்டம் - 13  ருக்கம்  

• 4286 தோடல்கள்  



பபரிய புராணம்  

 

• 63 ோன்ோர்கபின் னோறு  

• 9 சோதக அடிோர்கபின் னோறு  

63சதோில் பர் சதண்கள்  

1. கோதக்கோல் அம்தோர்  

2. இத ஞோணிோர் 

3. ங்தகர்க்க ிோர்  

• சதோி புோம் - ச ிக் கோப்திம்  

• “உனசகனோம் ” ணத் சோடங்குகிநது.  

 



கம்தோோம்  
• ஆ ிோிர் - கம்தர்  

• கோனம் - 10ஆம் நூற்நோண்டு  

• ஊர் - ிருழுந்தூர்  

• கம்தத ஆோித்ர் -  தடப்த ள்பல்  

• இோோோம் - கம்தர் தத் சதர்  

• 6 கோண்டம்,  

• 113 - தடனம்  

• 10569 தோடல்கள்  



காண்டங்கள் - 6 

• தோன கோண்டம்  

• அசோத்ிோ கோண்டம்  

• ஆண் கோண்டம்  

• கிட்கிந்ோ கோண்டம்  

• சுந் கோண்டம்  

• யுத் கோண்டம்  


