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சிற்ிக்கினம் 

அம், பொருள், இன்ம், யடீு எனும் ொன்கு உறுதிப் 
பொருள்களுள் ஏததனும் ஒன்டத் தருயதொக அடநயது 
சிற்ிக்கினம். 

 

 சிற்ிக்கினம் அயில் சுருங்கினதொக அடநயது. 

 

 அகப்பொருள், அல்து புப்பொருில் ஏததனும் ஒரு 
துடடனப் ற்ினதொக அடநமம்.  ொைப்பறும் கைவுள் 
அல்து நன்ன் அல்து யள்ல் ஆகிதனொருடைன 
யொழ்யின் ஒரு சிறு கூறு நட்டுதந யிக்கப்ட்டிருக்கும்.  

 



 

சிற்ிக்கின யடககள் 

சிற்ிக்கின யடககின் எண்ணிக்டக 96 எ நபொக 

கூப்டுகிது.  

இதன் எண்ணிக்டகக் குித்து அிஞர்கிடைதன 

எண்ணிக்டக நொறுொடு உள்து.  

இந்த எண்ணிக்டகனொது குடந்தட்சம் 186 என்றும், 417 

எ அதிகப்ட்சநொகவும் கூப்டுகிது. 

தூது, உொ, ிள்டத்தநிழ், கம்கம், தகொடய, குயஞ்சி 

தொன் யடக இக்கினங்கள் சிற்ிக்கினம் என் 

யடகடநமள் அைங்கும். 



 

சிற்ிக்கினக் காம் 

•சங்க கொத்திததன சிற்ிக்கினம் ததொன்ியிட்ைது எொம் 

 

•சங்கம் நருயின கொத்துத் பதொடகனொ திபண் 

கீழ்க்கணக்கில் உள் இினடய ொற்து, இன்ொ ொற்து, கொர் 

ொற்து, கயமி ொற்து ஆகினடய சிற்ிக்கினங்கத ஆகும். 

ின்ர்ப் ல்தயறு கொங்கில் ல்தயறு சிற்ிக்கின நூல்கள் 

இன்று யடபனிலும் ததொன்ிக் பகொண்தை இருக்கின்.  

 

•கி.ி. 15-ஆம் நூற்ாண்டு முதல் 19-ஆம் நூற்ாண்டு யறப 

சிற்ிக்கின யடககள் தநதொங்கி ின். 

இக்கொத்டதச் சிற்ிக்கினக் கொம் என்று அடமக்கொம். 

 

 



 

முத்ததாள்ானிபம் 

இது பயண்ொ னொப்ில் எழுதப்ட்ை நூல்,  

 இது தசப தசொம ொண்டினர்கின் புகழ் ொடுயது. எந்தக் குிப்ிட்ை 

நன்டமம் இது ொையில்ட. மூன்று குடினிருக்கும் உரின 

தகொடத, கிள்ி, நொன் முதொ பொதுயொ பனர்கத இதில் இைம் 

பற்றுள்.  

 நூல் முழுடநனொகக் கிடைக்கயில்ட. புத்திபட்டு என்னும் 

பதொகுதினில் இருந்து எடுக்கப்ட்ை 108 பசய்மட்கத 

இன்று முத்பதொள்ொனிபம் என் பனரில் திப்ிக்கப்ட்டுள். 

njhlh;r;rp.... 
   



 

முத்ததாள்ானிபம் 

  இந்நூின் பனர் இருயடககில் யிக்கப்டுகிது. 

மூன்று தயந்தர்கடமம் ற்ின 900 ொைல்கள் பகொண்ைது என்து 

ஒரு சொபொர் கருத்து. மூதயந்தருள் ஒவ்பயொருயடபமம் 

தித்திதன பதொள்ொனிபம் ொைல்கில் புகழும் நூல் இது என்து 

இன்பொரு சொபொர் கருத்து. இவ்யிபண்ைொயது கருத்தின் டி 

இந்நூலுக்குரின பசய்மட்கள் 2700 ஆகும். 

 

 இந்நூின் ஆசிரினர் பனர் அினப்ையில்ட 

 

  இந்நூின் ஆசிரினர் கி.ி. 5ஆம் நூற்ொண்டை ஒட்டின 

கொத்தயர் என்கின்ொர். 



 

நீொட்சினம்டநப் ிள்டத்தநிழ்   

  நதுடப நீொட்சினம்டந ிள்டதநிழ் என் 

நூல்  ிள்டதநிழ்  என் சிற்ிக்கின யடகடனச் சொர்ந்தது.  

  ிள்டத்தநிழ் இக்கினங்கில் நிகச் சிந்த 

இக்கினநொகக் கருதப்டுகிது.  

  நதுடபனில் எழுந்தருிமள் நீொட்சினம்டநடனப் 

ொட்டுடைத் தடயினொகக் பகொண்ைது. 

   நீொட்சினம்டநப் ிள்டத்தநிமின் ஆசிரினர் 

குநபகுருபர்.  

  கொம் 17 ஆம் நூற்ொண்டு 

   குநபகுருபர்  நன்ர் திருநட ொனக்கர் 

முன்ிடனில் நீொட்சினம்நன் தகொயில் யொகத்தில் 

ொைப்ட்ைது. 



 

நீொட்சினம்டநப் ிள்டத்தநிழ்   

நூடநப்பு 

   இந்நூில் பநொத்தம் 102 ொைல்கள் உள். 

   இந்நூின் முதில் யிொனகர் யணக்கம் இைம் 

பற்றுள்து.  

  கொப்புப் ருயத்தில் திருநொல், சியபருநொன், 

சித்தியிொனகக் கைவுள், முருகக்கைவுள், ிபநததயர், 

தததயந்திபன், திருநகள், கடநகள், துர்க்டக, சத்தநொதர்கள், 

முப்த்துமூயர் ஆகிதனொரிைம் ொட்டுடைத்தடயினொகின 

நீொட்சினம்டநடனக் கொக்குநொறு திதொரு ொைல்கில் 

குநபகுருபர் தயண்டுகிொர்.  

  ஏடன தொல், பசங்கீடப முதின ஒன்து ருயங்கில் 

ருயத்துக்குப் த்து ொைல்கள் யதீம் பதொண்ணூறு ொைல்கள் 

அருப்பற்றுள்.  

 



 

கிங்கத்துப்பணி 
  பணி என்து தொரில் ஆனிபம் னொடகட பயன் 

யபீடப் ொடும் சிற்ிக்கின யடக ஆகும் 

  பணி நூல்கில் கொத்தொல் முற்ட்ைது கிங்கத்துப் 

பணி. 
  கிங்கத்துப் பணி 599 தொமிடசகட உடைனது. 

  முதல் குதொத்துங்க தசொமன் கிங்க ொட்டின் நீது 

டை எடுத்து பயற்ி பற்ொன். இந்த பயற்ிடனச் சிப்ித்துப் 

ொடினதத கிங்கத்துப் பணி ஆகும் 

  கிங்கத்துப் பணினின் ஆசிரினர் சனங்பகொண்ைொர். 

'பணிக்கு ஓர் சனங்பகொண்ைொன்' என்று ட்ைடைச் 

பசொக்கொதப் புயர் இயடபப் ொபொட்டி உள்ொர். இயபது 

இனற்பனடப  அின  முடினயில்ட.    

பதொைர்ச்சி..... 



கிங்கத்துப்பணி 

  சனங்பகொண்ைொர் கொம் 11-ஆம் நூற்ொண்டின் 

இறுதினொகதயொ 12-ஆம் நூற்ொண்டின் ிற்குதினொகதயொ 

இருக்கொம். 

 கிங்கத்துப் பணி 14 குதிகட உடைனதொக 
அடநக்கப்ட்டுள்து.  

 
 கடவுள் யாழ்த்து  இபாச ாபம்ரினம் 

 கறட திப்பு   பய் முறப்ாடு 

 காடு ாடினது   அயதாபம் 

 பகானில் ாடினது  காிக்குக் கூி கூினது 

 பதயிறனப் ாடினது  பார் ாடினது 

 பய்ப்ாடினது   கம் ாடினது 

 இந்திபசாம்   கூழ் அடுதல் 
  



ன்ி 
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