
Page 1 of 22                      காப்பியங்கள் 

                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

 Latest Notes Tnpsc Group 2&4, Vao =TNTET &Pg TRB Exams Tamil Material  

                         (தமிழ் 10,11 &12 - ஆம் ைகுப்பு) 

                                  

 

 “பபாருட் பதாடர்நிவலச் பசய்யுள்”, = காப்பியம் எனப்படும். 

 காப்பிய இலக்கணம் குறித்துக் கூறும் நூல் = தண்டியலங்காரம் 

 காப்பியம் = பபருங்காப்பியம், சிறுங்காப்பியம் என இரு ைவகப்படும். 

                 

                           ஐம்பபரும்காப்பியங்கள் 

 

 ஐம்பபரும்காப்பியங்கள் என்ற முதன் முதலில் கூறியைர் = மயிவலநாதர் 
 ஐம்பபரும்காப்பியங்கைின் நூல் பபயர்கவை முதன் முதலாகக் 

குறிப்பிட்டைர் = கந்தப்பசதசிகர்(திருத்தணிவகஉலா) 
 சிலப்பதிகாரம் = இைங்சகாைடிகள் 

 மணிசமகவல = சதீ்தவலச் சாத்தனார் 
 சைீக சிந்தாமணி = திருத்தக்கசதைர் 
 ைவையாபதி = பபயர் பதரியைில்வல 

 குண்டலசகசி = நாதகுத்தனார் 
 சிலப்பதிகாரமும் மணிசமகவலயும் இரட்வட காப்பியங்கள் எனப்படும். 

 சமணக் காப்பியங்கள் = சிலப்பதிகாரம், சைீக சிந்தாமணி, ைவையாபதி 
 புத்தக் காப்பியங்கள் = மணிசமகவல, குண்டலசகசி 

 

சுத்தானந்த பாரதி: 
 கைிசயாகி சுத்தானந்தபாரதி ஐம்பபரும்காப்பியங்கவையும் 

அணிகலன்கைாக உருைகிக்கிறார். 
 காபதாைிரும் குண்டலமும் வகக்குைவையாபதியும்  

கருவண மார்பின் மீபதாைிர் சிந்தாமணியும்  

பமல்லிவடயில் சமகவலயும் சிலம்பார் இன்பப்சபாது  

ஒைிரும் திருைடியும் 
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Page 2 of 22                      காப்பியங்கள் 

                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

 

ஐம்பபருங்காப்பியங்கைின் சைறுபபயர்கள்: 

நூல் = சிலப்பதிகாரம் = சைறுபபயர்கள் 

 

 தமிழின் முதல் காப்பியம் 

 உவரயிவடயிட்ட பாட்வடச் 

பசய்யுள் 

 முத்தமிழ்க்காப்பியம் 

 முதன்வமக் காப்பியம் 

 பத்தினிக் காப்பியம் 

 நாடகப் காப்பியம் 

 குடிமக்கள் காப்பியம்(பத.பபா.மீ) 

 புதுவமக் காப்பியம் 

 பபாதுவமக் காப்பியம் 

 ஒற்றுவமக் காப்பியம் 

 ஒருவமப்பாட்டுக் காப்பியம் 

 தமிழ்த் சதசியக் காப்பியம் 

 மூசைந்தர் காப்பியம் 

 ைரலாற்றுக் காப்பியம் 

 சபாராட்ட காப்பியம் 

 புரட்சிக்காப்பியம் 

 சிறப்பதிகாரம் (உ.சை.சா) 

 வபந்தமிழ் காப்பியம் 

 

நூல் = மணிசமகவல = சைறுபபயர்கள் 

 

 மணிசமகவலத் துறவு 

 முதல் சமயக் காப்பியம் 

 அறக்காப்பியம் 

 சரீ்திருத்தக்காப்பியம் 

 குறிக்சகாள் காப்பியம் 

 புரட்சிக்காப்பியம் 

 சமயக் கவலச் பசால்லாக்க 

காப்பியம் 

 கவத கைஞ்சியக் காப்பியம் 

 பசிப்பிணி மருத்துைக் காப்பியம் 

 பசு சபாற்றும் காப்பியம் 

 

நூல் = சைீக சிந்தாமணி = சைறுபபயர்கள் 

 

 மணநூல் 

 முக்திநூல் 

 காமநூல் 

 மவறநூல் 

 முடிபபாருள் பதாடர்நிவலச் 

பசய்யுள்(அடியார்க்கு நல்லார்) 
 இயற்வக தைம் 

 

நூல் = ைவையாபதி = சைறுபபயர்கள் 

-------------------------------------------------------------------- 
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                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

 

நூல் = குண்டலசகசி = சைறுபபயர்கள் 

 

 குண்டலசகசி ைிருத்தம் 

 அகல கைி 
 

 

                               (தமிழ் 10 - ஆம் ைகுப்பு) 

                              சிலப்பதிகாரம்  

 

பசாற்பபாருள்: 

 

 பகாற்வக – பாண்டிய நாட்டின் 

துவறமுகம் 

 பதன்னம் பபாருப்பு – 

பதன்பகுதியில் உள்ை 

பபாதிவகமவல 

 பலிசயாடு படரா – மறபநறியில் 

பசல்லாத 

 பசுந்துணி – பசிய துண்டம் 

 தடக்வக – நீண்ட வககள் 

 அறுைற்கு இவைய நங்வக – 

பிடாரி 

 கானகம் – காடு 

 உகந்த – ைிரும்பிய 

 தாருகன் – அரக்கன் 

 பசற்றம் – கறுவு 

 சதரா – ஆராயாத 

 புள் – பறவை 

 புன்கண் – துன்பம் 

 ஆழி – சதர்ச்சக்கரம் 

 படரா – பசல்லாத 

 ைாய்முதல் – உதடு 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 

 மடக்பகாடி – அன்பமாழித்பதாவக 

 சதரா மன்னா, ஏகாச் சிறப்பின் – ஈறுபகட்ட எதிர்மவறப் பபயபரச்சம் 

 தடக்வக – உரிச்பசாற்பறாடர் 
 புன்கண், பபரும்பபயர், அரும்பபறல் – பண்புத்பதாவக 

 உகுநீர், சூழ்கழல், பசய்பகால்லன் – ைிவனத்பதாவக 

 அவ்வூர் – சசய்வமச்சுட்டு 
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                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

 ைாழ்தல் – பதாழிற்பபயர் 
 என்கால் என்பபயர், நின்னகர், என்பதி – ஆறாம் சைற்றுவமத்பதாவக 

 புகுந்து – ைிவனபயச்சம் 

 தாழ்ந்த, தைர்ந்த – பபயபரச்சம் 

 ைருக, தருக, பகாடுக – ைியங்சகாள் ைிவனமுற்று 

 

பிரித்தறிதல்: 

 

 எள்ைறு = எள் + அறு 

 புள்ளுறு = புள் + உறு 

 அரும்பபறல் = அருவம + பபறல் 

 பபரும்பபயர் = பபருவம + பபயர் 
 அவ்வூர் = அ + ஊர் 
 பபருங்குடி = பபருவம + குடி 

 புகுந்தஙீ்கு = புகுந்து + ஈங்கு 

 பபண்ணணங்கு = பபண் + 

அணங்கு 

 நற்றிறம் = நன்வம + திறம் 

 காற்சிலம்பு = கால் + சிலம்பு 

 பசங்சகால் = பசம்வம + சகால் 

 

நூலின் சைறு பபயர்கள்: 

 

 தமிழின் முதல் காப்பியம் 

 உவரயிவடயிட்ட பாட்வடச் 

பசய்யுள் 

 முத்தமிழ்க்காப்பியம் 

 முதன்வமக் காப்பியம் 

 பத்தினிக் காப்பியம் 

 நாடகப் காப்பியம் 

 குடிமக்கள் காப்பியம்(பத.பபா.மீ) 

 புதுவமக் காப்பியம் 

 பபாதுவமக் காப்பியம் 

 ஒற்றுவமக் காப்பியம் 

 ஒருவமப்பாட்டுக் காப்பியம் 

 தமிழ்த் சதசியக் காப்பியம் 

 மூசைந்தர் காப்பியம் 

 ைரலாற்றுக் காப்பியம் 

 சபாராட்ட காப்பியம் 

 புரட்சிக்காப்பியம் 

 சிறப்பதிகாரம்(உ.சை.சா) 

 வபந்தமிழ் காப்பியம் 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 

 இைங்சகாைடிகள் சசரமரபினர். 
 பபற்சறார் = இமயைரம்பன் பநடுஞ்சசரலாதன், நற்சசாவன. 

 தவமயன் = சசரன் பசங்குட்டுைன் 
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                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

 இைர் இைவமயிசல துறவு பூண்டு குணைாயிற் சகாட்டம் பசன்று தங்கினார். 
 சமய சைறுபாடற்ற துறைி. 
 பாரதியார் இைவர, “யாமறிந்த புலைரிசல கம்பவனப்சபால் 

ைள்ளுைர்சபால் இைங்சகாவைப்சபால் பூமிதனில் யாங்கணுசம 

பிறந்ததில்வல; உண்வம பைறும் புகழ்ச்சியில்வல” என்றார். 
 

நூல் அவமப்பு: 

 காண்டங்கள் = 3 (புகார் காண்டம், மதுவரக் காண்டம், ைஞ்சிக் காண்டம்) 

 காவதகள் = 30 

 முதல் காவத = மங்கல ைாழ்த்துப் பாடல் 

 இறுதி காவத = ைரந்தருகாவத 

 

புகார் காண்டம்: 

 

 புகார் காண்டத்தில் உள்ை காவதகள் = 10 

 முதல் காவத = மங்கல ைாழ்த்துப் பாடல் காவத 

 பத்தாைது காவத = நாடுகாண் காவத 

 

மதுவரக் காண்டம்: 

 மதுவரக் காண்டத்தில் உள்ை காவத = 13 

 11ைது காவத = காடுகாண் காவத 

 23ைது காவத = கட்டுவரக் காவத 

 

ைஞ்சிக் காண்டம்: 

 ைஞ்சிக் காண்டத்தில் உள்ை காவத = 7 

 24ைது காவத = குன்றக்குரவை காவத 

 30ைது காவத = ைரந்தருகாவத 

 

நூல் குறிப்பு: 

 

 சிலம்பு + அதிகாரம் = சிலப்பதிகாரம் 
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இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

 கண்ணகியின் சிலம்பால் ைிவைந்த கவதவய முதன்வமயாகக் பகாண்டது 

ஆதலின், சிலப்பதிகாரமாயிற்று. 

 இக்காப்பியம் புகார்க்காண்டம், மதுவரக்காண்டம், ைஞ்சிக்காண்டம் 

என்னும் முப்பபரும் காண்டங்கவையும் முப்பது காவதகவையும் உவடயது. 

 புகார்க்காண்டம் = 10 காவத 

 மதுவரக்காண்டம் = 13 காவத 

 ைஞ்சிக்காண்டம் = 7 காவத 

 இக்காப்பியம் “உவரயிவட இட்ட பாட்வடச்பசய்யுள்” என 

அவழக்கப்படுகிறது. 

 முதற் காப்பியம், முத்தமிழ்க் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம், ஒற்றுவமக் 

காப்பியம், நாடகக் காப்பியம் எனச் சிலப்பதிகாரத்வதக் சபாற்றிப் புகழ்ைார். 
 “பநஞ்வசயள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்சறார் மணியாரம் பவடத்த 

தமிழ்நாடு” எனப் பாரதியார் புகழ்கிறார். 
 ைழக்குவரக் காவத மதுவரக்கான்டத்தின் பத்தாைது காவத. 

 “இவச நாடகசம” சிலப்பதிகாரக் கவதயின் உருைம் 

 

நூபலழுந்த ைரலாறு: 

 

 சசரன் பசங்குட்டுைன், சதீ்தவலச்சாத்தனாசராடும் இைங்சகாைடிகசைாடும் 

மவலைைம் காணச் பசன்றான். 

 அங்கிருந்த மவலைாழ் மக்கள், “சைங்வக மரத்தின்கீழ் ஒரு பபண் 

பதய்ைத்வதப் பார்த்சதாம்” என்று கூற, உடனிருந்த பபரும்புலைர் 
சாத்தனார், ‘அப்பபண்ணின் ைரலாற்வற யானறிசைன்” என்று சகாைலன் 

கண்ணகி ைரலாற்வறச் சுருக்கமாகக் கூறினார். 
 அதவனக் சகட்ட இைங்சகாைடிகள், “இக்கவதவயச் சிலப்பதிகாரம் என்னும் 

பபயரால் யாம் இயற்றுசைாம்” ஏறனு கூறினார். 
 சாத்தனாரும், “அடிகள் நீசர அருளுக” என்றார். 

 

நூற்கூறும் உண்வம: 

 

 அரசியல் பிவழத்சதாருக்கு அறம் கூற்றாகும் 

 உவரசால் பத்தினிவய உயர்ந்சதார் ஏத்துைர் 
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                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 
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 ஊழ்ைிவன உருத்துைந்து ஊட்டும் 

 

 

                      (தமிழ் 12 - ஆம் ைகுப்பு) 

                            சிலப்பதிகாரம் 

 

பசாற்பபாருள்: 

 

 பைய்சயான் – கதிரைன் 

 ஈர்ைவை – அறுத்து பசய்யப்பட்ட 

ைவையல் 

 இலங்கு – ஒைிருகின்ற 

 சதாைி – கண்ணகி 
 முவற – நீதி 
 நிவற – கற்பு 

 படுகாவல – மாவலக்காலம் 

 மாதர் – காதல் 

 மல்லல் – ைைம் 

 பகாற்றம் – அரசியல் 

 வைைாள் – கூரியைாள் 

 பழுது – உடல் 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 

 ஈர்ைவை – ைிவனத்பதாவக 

 வகசயந்தி – ஏழாம் சைற்றுவமத்பதாவக 

 காற்சிலம்பு – ஏழாம் சைற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க பதாவக 

 நல்லுவர – பண்புத்பதாவக 

 தண்குவட – பண்புத்பதாவக 

 பபாற்சிலம்பு – மூன்றாம் சைற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க 

பதாவக 

 மாமதுவர – உரிச்பசாற்பறாடர் 
 வைைாள் – உரிச்பசாற்பறாடர் 
 ைவைக்வக – இரண்டாம் சைற்றுவம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்க 

பதாவக 
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இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

நூல் குறிப்பு: 

 

 இக்காப்பியம், “முத்தமிழ்க் காப்பியம், உவரயிவடயிட்ட பாட்டுவடச் 

பசய்யுள், நாடகக் காப்பியம்” என்று பல்சைறு சிறப்புப் பபயர்கைால் 

பாராட்டப்படுகிறது. 

 கண்ணகியின் காற்சிலம்பு காரணமாக ைைர்ந்த கவதயாதலினால் 

சிலப்பதிகாரம் எனப் பபயர்பபற்றது. 

 இதுசை தமிழின் முதல் காப்பியம். 

 புகார்க்காண்டம், மதுவரக்காண்டம், ைஞ்சிக்காண்டம் என மூன்று (3) 

காண்டங்கவையும், மங்கை ைாழ்த்துப் பாடல் முதலாக ைரந்தருகாவத 

ஈறாக முப்பது (30) காவதகவையும் உவடயது. 

 

நூல் கூறும் மூன்று உண்வம  

 

 1, அரசியல் பிவழத்சதார்க்கு அறம் கூற்றாகும்,  

 2, உவரசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்சதார் ஏத்துைர், 
 3, ஊழ்ைிவன உருத்துைந்து ஊட்டும். 

 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 

 இந்நூவல இயற்றியைர் இைங்சகாைடிகள் 

 பபற்சறார் = இமயைரம்பன் பநடுஞ்சசரலாதன், நற்சசாவன 

 தவமயன் = சசரன் பசங்குட்டுைன் 

 காலம் கி.பி.இரண்டாம் நூற்றாண்டு 

 இந்நூலுக்கு உவரபயழுதிய பவழய உவரயாசிரியர்கள் இருைர்.\ 
 ஒருைர் அரும்பதங்களுக்கு மட்டும் உவர எழுதிய = அரும்பத உவரகாரர்.  
 மற்பறாருைர் ைிைக்கமாக உவர எழுதிய = அடியார்க்கு நல்லார் (இைர் 
உவர முழுைதுமாக கிவடக்கைில்வல) 

 இக்காலத்சத ைாழ்ந்த ந.மு.சைங்கடசாமி நாட்டார் உவர நூல் 

முழுவமக்கும் உள்ைது. 
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நூல் சிறப்பு: 

 

 பாரதியார் இந்நூலின் அருவம பபருவமகவை உணர்ந்து, “பநஞ்வசயள்ளும் 

சிலம்பு” எனப் புகழ்ந்துள்ைார். 
 கைிமணி இந்நூவல, “சதனிசல ஊறிய பசந்தமிழின் சுவை சதாறும் 

சிலப்பதிகாரம்” எனப் பாராட்டியுள்ைார். 
 

 

                          மணிசமகவல 

 

மணிசமகவலயின் உருைம்: 

 ஆசிரியர் = மதுவரக் கூல ைாணிகன் சதீ்தவலச் சாத்தனார் 
 காலம் = கி.பி.2ஆம் நூற்றாண்டு 

 அடிகள் = 4755 ைரிகள் 

 காவதகள் = 30 

 பாைவக = நிவலமண்டில ஆசிரியப்பா 
 சமயம் = பபௌத்தம் 

 

நூலின் சைறு பபயர்கள்: 

 மணிசமகவலத் துறவு 

 முதல் சமயக் காப்பியம் 

 அறக்காப்பியம் 

 சரீ்திருத்தக்காப்பியம் 

 குறிக்சகாள் காப்பியம் 

 புரட்சிக்காப்பியம் 

 சமயக் கவலச் பசால்லாக்க 

காப்பியம் 

 கவத கைஞ்சியக் காப்பியம் 

 பசிப்பிணி மருத்துைக் காப்பியம் 

 பசு சபாற்றும் காப்பியம் 

 இயற்றமிழ்க் காப்பியம் 

 துறவுக் காப்பியம்
ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 

 மதுவரக் கூல ைாணிகன் சதீ்தவலச் சாத்தனார் 
 சாத்தன் என்பது இைரது இயற்பபயர் 
 இைர் திருச்சிராப்பள்ைிவயச் சார்ந்த சதீ்தவல என்னும் ஊரில் பிறந்து 

மதுவரயில் ைாழ்ந்தைர். 
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                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

 கூலைாணிகம் பசய்தைர்(கூலம் = தானியம்) 

 இைவர, “தண்டமிழ் ஆசான், சாத்தன் நன்னூற்புலைன்” எனப் சபாற்றுைர். 
 
நூல் குறிப்பு; 

 

 இந்நூலில் காண்டப் பிரிவு இல்வல. 

 முப்பது காவதகள் மட்டும் உள்ைன. 

 முதல் காவத = ைிழாைவறக் காவத 

 இறுதி காவத = பைத்திறம் அறுக எனப் பாவை சநாற்ற காவத 

 
கவத மாந்தர்: 

 

 மணிசமகவலயின் சதாழி சுதமதி 
 புத்தத்துறைி அறைன அடிகள் 

 மணிசமகவலக்கு முதன் முதலாக அமுதசுரபியில் பிச்வச இட்டைள் 

ஆதிவர 
 மனிசமகவல பிறந்த ஊர் பூம்புகார் 
 மணிசமகவல மவறந்த ஊர் காஞ்சிபுரம் 

 சகாைலனின் குலபதய்ைம் மணிசமகவல 

 
பபாதுைான குறிப்புகள்: 

 

 இரட்வட காப்பியத்துள் கிவைக்கவதகள் மிகுந்த நூல் மணிசமகவல 

 இரட்வட காப்பியத்துள் பிறபமாழி கலப்பு மிகுந்த நூல் 

 பிறபமாழிச் பசாற்கவை மிகுதியும் பயன்படுத்திய நூல் மணிசமகவல 

 சிலப்பதிகாரத்தின் இறுதியில் “மணிசமகவல சமல் உவரபபாருள் முற்றிய 

சிலப்பதிகாரம் முற்றும்” எனக் கூறப்படுைதால் சிலப்பதிகாரத்தின் 

பதாடர்ச்சியாகசை இந்நூல் அவமந்துள்ைது. 

 மணிசமகவலவய சாத்தனார், இைங்சகாைடிகள் முன் அரங்சகற்றினார். 
 கவத தவலைியின் பபயரால் அவமந்த முதல் காப்பியம் இதுசை. 

 பதால்காப்பியர் கூறிய எட்டு அணிகளுடன் மடக்கணி, சிசலவடயணி 
இரண்வடயும் பயன்படுத்திய முதல் காப்பியம் மணிசமகவல. 
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                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

 திருைள்ளுைவர “பபாய்யில் புலைன்” எனவும் திருக்குறவைப் 

“பபாருளுவற” என்றும் முதலில் கூறிய காப்பியம் 

 
சமற்சகாள்: 

 

 ைிவனயின் ைந்தது ைிவனக்கு ைிவைைாது  

புவனைன நீக்கின் புலால்புறத்து இடுைது  

மூப்பு ைிைி உவடயது தபீ்பிணி இருக்வக 

 சகாள்நிவல திரிந்திடின் சகாள்நிவல திரியும்  

சகாள்நிவல திரிந்திடின் மாரிைைம் குன்றும் 

 பசிப்பிணி என்னும் பாைி 
 மண்தினி ஞாலத்து ைாழ்க்வகக் பகல்லாம் 

உண்டி பகாடுத்சதார் உயிர் பகாடுத்சதாரசர 
 இைவமயும் நில்லா யாக்வகயும் நில்லா 

 அறம் எனப்படுைது யாபதனக் சகட்பின்  

மறைாது இதுசகள்; மன்னுயிர்க்பகலாம்  

உண்டியும் உவடயும் உவறயுளும் அல்லது  

கண்டது இல்பலன காைலன் உவரக்கும் 

                     

   

                        (தமிழ் 11 - ஆம் ைகுப்பு) 

                       சைீக சிந்தாமணி 
 

பசாற்பபாருள்: 

 

 சிவல – ைில்  பபாழில் – சசாவல 

 குரங்கின – ைவைந்தன  பறவை – கின்னரமிதுனம் என்னும் 

பறவை 

 கருங்பகாடி – கரிய ஒழுங்கு  மிடறு – கழுத்து 

 பகாடி – ஒழுங்கு  கடி – ைிைக்கம் 
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இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

 எயிரு – பல்  ைிம்மாது – புவடக்காது 

 எரிமலர் – முருக்கமலர்  உைர – தடை 

 இவுைி – குதிவர  கால் – காற்று 

 நுவன – கூர்வம  கடம் – காடு 

 பிவண – பபண்மான்  மாழ்கி – மயங்கி 

 இழுக்கி – தப்பி  எழினி – உவற 

 பமாய்ம்பு – ைலிவம  மடங்கல் – சிங்கம் 

 கணிவக – பபாதுமகள்  பகால்வல – முல்வலநிலம் 

 குரங்கி – ைவைந்து  தூமம் – அகிற்புவக 

 நிலமடந்வத – பபற்ற தாய்  இருைிசும்பு – பசைிலித்தாய் 

 வகத்தாய் – பசைிலித்தாய்  ஓதி – பசால்லி 

 புரி – முறுக்கு  பத்தர் – யாழின் ஓர் உறுப்பு 

 

 

இலக்கணக்குறிப்பு: 

 

 எழீஇ – பசால்லிவச அைபபவட  சிறுநுதல் – அன்பமாழித்பதாவக 

 பாவை – உைவம ஆகுபபயர்  சிவலத் பதாழில் – ஆறாம் 

சைற்றுவமத்பதாவக 

 கருங்பகாடி – பண்புத்பதாவக  இருங்கடல் – பண்புத்பதாவக 

 கடிமிடறு – உரிச்பசாற்பறாடர்  பைைச்பசவ்ைாய் – 

உைவமத்பதாவக 

 ைிரிமலர் – ைிவனத்பதாவக  சகாவத – உைவம ஆகுபபயர் 

 எரிமலர் – உைமத்பதாவக  பசவ்ைாய் – அன்பமாழித்பதாவக 

 ஒப்ப – உைமஉருபு  இன்னரம்பு – பண்புத்பதாவக 
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இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

 ைிடுகவண – ைிவனத்பதாவக  திண்சடர் – பண்புத்பதாவக 

 ைடிநுவன – ைிவனத்பதாவக  அடுதிவர – ைிவனத்பதாவக 

 கழித்தசைல் – பபயபரச்சம்  அன்ன – உைமஉருபு 

 நீக்கி – ைிவனபயச்சம்  பநடுங்கண் – பண்புத்பதாவக 

 தடங்கண் – உரிச்பசாற்பறாடர்  சுரந்து, முதிர்ந்து – ைிவனபயச்சம் 

 நின்றாள் – ைிவனயாலவணயும் 

பபயர் 
 சபாக, நடக்க – ைியங்சகாள் 

ைிவனமுற்று 

 கமழ் ஓதி – அன்பமாழித்பதாவக  காவை – உைம ஆகுபபயர் 

 

 

சைீக சிந்தாமணியின் சைறு பபயர்கள்: 

 

 மணநூல் 

 முக்திநூல் 

 காமநூல் 

 மவறநூல் 

 முடிபபாருள் பதாடர்நிவலச் பசய்யுள் (அடியார்க்கு நல்லார்) 
 இயற்வக தைம் 

 முதல் ைிருத்தப்பா காப்பியம் 

 சிந்தாமணி தமிழ் இலக்கிய நந்தாமணி 
 

நூல் அவமப்பு: 

 

 13 இலம்பகம் 

 3145 பாடல்கள் 

 முதல் இலம்பகம் = நாமகள் இலம்பகம் 

 இறுதி இலம்பகம் = முக்தி இலம்பகம் 
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நூல் குறிப்பு; 

 

 சிந்தாமணி என்பதற்கு ஒைிகுன்றாத மணி என்பது பபாருள். 

 இக்காப்பியத்வத இயற்றியைர் திருத்தக்கசதைர். 
 இைர் சசாழ நாட்டினர். சமணத் துறைி. 
 இைர் நரி ைிருத்தம் என்ற நூவலயும் பவடத்துள்ைார். 
 சைீக சிந்தாமணிக்கு “மண நூல்” என்ற பபயரும் உண்டு. 

 இது நாமகள் இலம்பகம் முதலாக முத்தி இலம்பகம் ஈறாகப் 13 இலம்பகம் 

பகாண்டுள்ைது. 

 இந்நூல் ைிருத்தம் என்ற பாைினால் அவமந்த முதல் நூல். 

 இந்நூலிற்கு உவர கண்டைர் = உச்சிசமற் புலைர்பகாள் நச்சினார்க்கினியர். 
 சைீகன் ைரலாற்வற கூறுைதால் இந்நூல் சைீக சிந்தாமணி எனப் பபயர் 
ைழங்கப்படுகிறது. 

 

காந்தருைதத்வதயார் இலம்பகம்: 

 

 பைள்ைி மவலயின் சைந்தன் கலுழசைகன். 

 அைன் மகள் காந்தருைதத்வத. 

 காந்தருைதத்வதயின் சதாழி ைணீாபதி 
 யாழ்சபார் நடந்த இடம் இராசமாபுரம் 

 காந்தருைதத்வத சதீத்தன் என்னும் ைணிகனிடம் ஒப்பவடக்கப்பட்டாள். 

 சைீகனின் நண்பன் நபுலன் சபாட்டியில் சைீகன் காந்தருைதத்வதவய 

பைன்று அைவை மணம் முடித்தான்.   

 

 

                                    ைவையாபதி 
 

ைவையாபதியின் உருைம்: 

 

 ஆசிரியர் = பதரியைில்வல 

 காலம் = கி.பி.9ஆம் நூற்றாண்டு 

 பாைவக = ைிருத்தப்பா 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



Page 15 of 22                      காப்பியங்கள் 

                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 
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 பாடல்கள் = 72 பாடல்கள் மட்டுசம கிவடத்துள்ைன 

 சமயம் = சமணம் 

 

                                     குண்டலசகசி 
 

குண்டலசகசியின் உருைம்: 

 

 ஆசிரியர் = நாதகுத்தனார் 
 காலம் = கிபி.9ஆம் நூற்றாண்டு 

 பாடல்கள் = 224 பாடல்கள் மட்டுசம கிவடத்துள்ைன 

 பாைவக = ைிருத்தம் 

 சமயம் = பபௌத்தம் 

 

பபயர்க்காரணம்: 

 

 துறைியான சபாது கவைந்த கூந்தல் மீண்டும் ைைர்ந்து சுருள் சுருைாகத் 

பதாங்கியதால் “சுருள் முடியினள்” என்னும் பபயரிவனப் பத்திவர என்பைள் 

பபற்றாள். இக்காரணம் பற்றி நூலும் இப்பபயர் பபற்றது. 

 

நூலின் சைறு பபயர்கள்: 

 

 குண்டலசகசி ைிருத்தம் 

 அகல கைி 
 பபாதுைான குறிப்பு: 

 சமண சமயத்வத எதிர்த்து எழுந்த நூல் இது. 

 புறத்திரட்டு, நீலசகசி உவர முதலியைற்றால் 224 பாடல்கள் 

கிவடத்துள்ைன. 

 பத்திவர “சாரிபுத்தரிடம்” சதாற்று பபௌத்த சமயம் தழுைினாள். 
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இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

        ஐம்பபரும்காப்பியங்கள் அட்டைவண: 

நூல் சமயம் பாைவக ஆசிரியர் நூல் அவமப்பு 

சிலப்பதிகாரம் சமணம் நிவலமண்டில 

ஆசிரியப்பா + 

பகாச்சக 

கலிப்பா 

இைங்சகாைடிகள் 3 காண்டம், 

30 காவத, 

5001அடிகள் 

மணிசமகவல பபௌத்தம் நிவலமண்டில 

ஆசிரியப்பா 
சதீ்தவலச் 

சாத்தனார் 
30 காவத, 

4755 ைரிகள் 

சைீகசிந்தாமணி சமணம் ைிருத்தம் திருத்தக்கசதைர் 13 இலம்பகம்,  

3145 பாடல்கள் 

ைவையாபதி சமணம் ைிருத்தம் ------------ 72 பாக்கள் 

கிவடத்துள்ைன 

குண்டலசகசி பபௌத்தம் ைிருத்தம் நாதகுத்தனார் 224 பாடல்கள் 

கிவடத்துள்ைன 

  

                   

                      ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் 

 

 ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் அவனத்தும் சமணக் காப்பியங்கள் 

 ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் இலக்கணம் கூறும் நூல் = தண்டியலங்காரம் 

 ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் என்ற ைழக்கத்வத ஏற்படுத்தியைர் = 

சி.வை.தாசமாதரம்பிள்வை 

 நாக குமார காைியம் = ஆசிரியர் பபயர் பதரியைில்வல 

 உதயன குமார காைியம்   = ஆசிரியர் பபயர் பதரியைில்வல 

 யசசாதர காைியம்   = பைண்ணாைலூர் உவடயார் சைள் 

 நீலசகசி  = ஆசிரியர் பபயர் பதரியைில்வல 

 சூைாமணி   = சதாலாபமாழித்சதைர் 
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                       நாககுமார காைியம் 

 

நாககுமாரகாைியத்தின் உருைம்: 

 ஆசிரியர்  = பபயர் பதரியைில்வல 

 காலம்  = கி.பி.16ஆம் நூற்றாண்டு 

 பாடல்கள் = 170 

 சருக்கம்  = 5 

 பாைவக  = ைிருத்தப்பா 
 சமயம்  = சமணம் 

 

பபயர்க்காரணம்: 

 கவதத் தவலைன் நாககுமாரன் பற்றிக் கூறுைதால் நூல் இப்பபயர் பபற்றது. 

 

சைறு பபயர்: 
 நாகபஞ்சமி கவத 

 

பபாதுைான குறிப்புகள்: 

 நாகபஞ்சமி சநான்பின் சிறப்வபக் கூறும் நூல். 

 மனவதயும் சபாகத்வதயும் மிகுதியாக கூறும் சமண நூல். 

 519 பபண்கவை மணக்கிறான் தவலைன் 

 இந்நூவல “பசாத்வத நூல்” என்கிறார் மது.ச.ைிமலானந்தம் 

 

சமற்சகாள்: 

 அரனின்றிப் பின்வன ஒன்றுமுயிர்க்கு அரணில்வல என்றும்  

மறமின்றி உயிர்க்கு இடர்பசய் மற்பறான்றும் இல்வலஎன்றும்  

திறமிகு உணர்ந்து சதறித் தகீ்கதிப் பிறைிக்கு அஞ்சி  
மறம் இவத ைிட்டு அறத்தில் ைாழுமின் உலகத்தாசர 
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                    உதயணகுமார காைியம் 

 

உதயனகுமார காைியத்தின் உருைம்: 

 ஆசிரியர்  = பபயர் பதரியைில்வல 

 காலம்  = கி.பி.15ஆம் நூற்றாண்டு 

 பாடல்கள் = 369 

 காண்டம் = 6 

 

காண்டங்கள்: 

 உஞ்வசக் காண்டம் 

 இலாைண காண்டம் 

 மகத காண்டம் 

 ைத்தை காண்டம் 

 நரைாகன காண்டம் 

 துறவுக் காண்டம் 

 

சைறு பபயர்: 
 உதயணன் கவத 

 

பபாதுைான குறிப்பு: 

 இந்நூலின் மூலநூல் = பபருங்கவத 

 கவதத்தவலைன் = உதயணன் 

 உதயணவன= “ைிச்வச ைரீன்” என்றும் கூறுைர். 
 உதயணன் யாழின் பபயர் = சகாடபதி 
 “பபயர் தான் காைியம், ஆனால் காைியம் என்பது இம்மியும் இல்வல” 

என்பார்  = மது.ச.ைிமலானந்தம் 

 

சமற்சகாள்: 

 ைவீண நற்கிழத்தி நீ, ைித்தக உருைி நீ  

நாணின் பாவை தானும் நீ, நலன்திகழ்மணியும் நீ  
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காண என்றன் முன்பாய்க் காரிவகசய ைந்து, நீ  

சதாணி முகம் கட்டு எனச் பசால்லிசய புலம்புைான் 

 

 

                        யசசாதர காைியம் 

 

யசசாதர காைியத்தின் உருைம்: 

 ஆசிரியர்  = பைண்ணாைலூர் உவடயார் சைள் 

 காலம்  = 13ஆம் நூற்றாண்டு 

 பாடல்கள் = 320 

 சருக்கங்கள் = 5 

 பாைவக  = ைிருத்தம் 

 சமயம்  = சமணம் 

 

பபாதுைான குறிப்புகள்: 

 ைடபமாழியில் எழுதப்பட்ட உத்திர புராணத்தில் இருந்து இதன் கவத 

எடுக்கப்பட்டது என்றும், புட்பதத்தார் எழுதிய யசசாதர சரிதத்தின் தழுைல் 

என்றும் கூறுைர். 
 “மாைை பஞ்சம்” என்னும் கருநாடக இவச பற்றி கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

சமற்சகாள்: 

 யான் உயிர் ைாழ்தல் எண்ணி எைியைர் 
   தம்வமக் பகால்லின் ைான்உயிர் இன்பசம  

   அல்லால் ைருபநறி திரியும் அன்றி  
   ஊன்உயிர் இன்பம் எண்ணி எண்ணாமல்  

   மற்பறான்றும் இன்றி மானுடர்ைாழ்வு மண்ணில்  

   மரித்திடும் இயல்பித்ரு அன்சறா 
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                                நீலசகசி 
 

நீலசகசியின் உருைம்: 

 ஆசிரியர்  = பபயர் பதரியைில்வல 

 காலம்   = 6ஆம் நூற்றாண்டு 

 பாடல்கள் = 894 

 சருக்கம்   = 10 

 பாைவக  = ைிருத்தம் 

 சமயம்   = சமணம் 

 

சைறு பபயர்: 
 நீலசகசி பதருட்டு 

 நீலம்(யாப்பருங்கல ைிருத்தியுவர) 
 

பபயர் காரணம்: 

 நீலம்  = கருவம, சகசம் = கூந்தல் 

 சகசி  = கூந்தவல உவடயைள் 

 நீலசகசி  = கரிய கூந்தவல உவடயைள் 

 

பபாதுைான குறிப்புகள்: 

 நீலசகசி என்றால் = கருத கூந்தவல உவடயைள் என்று பபாருள் 

 இந்நூல் குண்டலசகசி என்னும் நூலிற்கு எதிராக எழுதப்பட்டது. 

 நூலுக்கு உவர எழுதியைர் = திைாகர ைாமன முனிைர். 
 இைரின் உவர= “சமய திைாகரம்” எனப்படுகிறது. 

 

சமற்சகாள்: 

 சகாறல் பபாய்த்தல் பகாடுங்கைவு  

நீங்கிப் பிறர் மவனகண்சமல்  

சசரல் இன்றிச் பசலும் பபாருள்சமல்  

பசன்ற சிந்வத சைட்வகயிவன  
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ஆறு கிற்பின் அமர் உலகம்  

நுன்கண் கடியதாம் என்றாள் 

 

 

சூைாமணி 
 

சூைாமணியின் உருைம்: 

 ஆசிரியர்  = சதாலாபமாழித் சதைர் 
 காலம்  = கி.பி.பத்தாம் நூற்றாண்டு 

 பாடல்கள் = 2330 

 சருக்கம்  = 12 

 பாைவக  = ைிருத்தம் 

 சமயம்  = சமணம் 

 

பபயர்க்காரணம்: 

 மிக்க ஒைிவயயும் சிறப்பிவனயும் உவடயது சூைாமணி. ஆற்றல்களும் 

சிறப்புகளும் பகாண்டு திைிட்டனும் ைிசயனும் சூைாமணி சபால் 

ஒைிர்ந்தவமயால் நூல் இப்பபயர் பபற்றது. 

 

பபாதுைான குறிப்புகள்: 

 நூல் ஆசிரியர் சதாலாபமாழித் சதைரின் இயற் பபயர் = ைர்த்தமான சதைர். 
 இந்நூலின் முதல் நூல் = ைடபமாழியில் உள்ை ஆருகத மாபுராணம் 

 சூைாமணியின் கவத நாயகன் = திைிட்டன் 

 நூவல முதலில் பதிப்பித்தைர்= சி.வை.தாசமாதரம்பிள்வை 

 “ைிருதப்பாவை வகயாள்ைதில் இைர் சைீக சிந்தாமணி ஆசிரியவரயும் 

மிஞ்சிைிட்டார்” என்கிறார் = மு.ைரதராசனார் 
 “சிந்தாமணிவய ைிடச் பசப்பமான நவடவய உவடயது சூைாமணி” என்று = 

கி.ைா.ஜகன்னாதன் கூறுகிறார். 
 “சிந்தாமணியிலும் கூட இத்தவகய ஓடமும் இனிவமயும் இல்வல” 

என்கிறார் = பத.பபா.மீ 

 

 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



Page 22 of 22                      காப்பியங்கள் 

                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும் 

இலைச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் 

சமற்சகாள்: 

 

 ஆவண துரப்ப அரவு உவர ஆழ்குழி  
நானைிர் பற்றுபு நாளும் ஒருைன் ஓர்  
சதனின் அழிதுைி நக்கும் திறத்தது  

மானுடர் இன்பம் மதித்தவன சகால் நீ 

 

          ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் அட்டைவண: 

 

நூல் சமயம் பாைவக ஆசிரியர் அவமப்பு 

நாக குமார 
காைியம் 

சமணம் ைிருத்தம்  ---------------------- 5 சருக்கம்,  

170 பாடல் 

உதயன குமார 
காைியம் 

சமணம் ைிருத்தம்  ----------------------- 6 காண்டம்,  

369 பாடல் 

யசசாதர காைியம் சமணம் ைிருத்தம் பைண்ணாைலூர் 
உவடயார் சைள் 

5 சருக்கம்,  

320 பாடல் 

நீலசகசி சமணம் ைிருத்தம்   10 சருக்கம்,  

894 பாடல் 

சூைாமணி சமணம் ைிருத்தம் சதாலாபமாழித்சதைர் 12 சருக்கம்,   

2330 

ைிருதப்பாக்கள் 

 

             

TNPSC-TNTET-PGTRB-MATERIAL-DINDIGUL 

      

      "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவை மற்றும்  

    இலைச பயிற்சி வமயம் - அறக்கட்டவை  

        = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல் -624304 
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