திருக்குமள்
திருக்குில் மநொத்தம் 133 அதிகொபங்கள் உள். அவய
1. அத்துப்ொல் - 38 அதிகொபங்கள்
2.மொருட்ொல் - 70 அதிகொபங்கள்
3.கொநத்துப்ொல் - 25 அதிகொபங்கள்
திருக்குள் 1330 குள்கவக் மகொண்டது.
திருக்குமளுக்கு உர எழுதி உராசிரிர்கள்
1. ரிமநமகர்
2. தருநர்
3. நல்ர்
4. நணக்குடயர்
5. திருநவனர்
6. தொநத்தர்
7. கயிப்மருநொள்
8. ரிதி
9. கொிங்கர்
10. ச்சர்
திருவள்ளுவரின் வவறு பபர்கள்
1. ொனொர்
2. மதயர்
3. னதற்ொயர்
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4.மதய்யப்னயர்
5. ொன்னகொர்
6. நொதொனுங்கி
7. மசந்ொப்மொதொர்
8.மருொயர்
திருக்குமரின் வவறு பபர்கள்
1. னப்ொனூல்
2. உத்தபமயதம்
3 மதய்ய நூல்
4. திருயள்ளுயம்
5. மொய்னொமநொமி
6. யொனேவ யொழ்த்து
7. தநிழ் நவ
8. மொதுநவ
புகழ்பபற்ம நூல்கள் ற்றும் ஆசிரிர்கள்
சங்க இயக்கிங்கள்:
திமண் மநற்கணக்கு நூல்கள் = எட்டுத்மதொவக(8) + த்துப்ொட்டு(10)
நூல்

பாடல்கள்

-

திரை

1. ற்ிவண

- 400 +1

-அகம்

2. குறுந்மதொவக

- 400+1

-அகம்

3.ஐங்குறுனூறு
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- 500+1

-அகம்

4.அகொனூறு

- 400+1

5. கித்மதொவக

-அகம்
- அகம்

- 400+1

6.னொனூறு

- னம்

-400+1

7.திற்றுப்த்து

- னம்

10+10

8. ரிொடல் 70, கிவடக்கப்மற்து 22 இதில் அகம், னம் இபண்டும் உள்து.
நூல்

-

பதாகுத்தவர்

ற்ிவண
குறுந்மதொவக

- ொண்டினன் நொன் யளதி

-------- னரிக்மகொ

ஐங்குறுநூறு
அகொனூறு
கித்மதொவக

பதாகுப்பித்தவர்

-

- ------------------

- கூடலூர்க்கிமொர் - மசபல் இரும்மொவ
- உருத்திபசன்நன் - ொண்டினன் உக்கிபப் மருயளதி
- ல்ந்துயொர்

- ------------------

நற் னென்று நூல்களுக்கும் ஆசிரினர்கள் மனர் மசரினயில்வ.
பத்துப்பாட்டு
நூல்

புயவர்

1. திருனருகொற்றுப்வட

- க்கீ பர்

2. மொருபொற்றுப்வட

- னடத்தொநக் கண்ணினொர்

3.மரும்ொணொற்றுப்வட

- உருத்திபங்கண்ணொர்

4.சிறுொணொற்றுப்வட

- ல்லூர் த்தத்தொர்

5. நவடுகடொம் (அ) கூத்தபொற்றுப்வட - மருங்மகசிகொர்
அகநூல்கள்
6.குிஞ்சிப்ொட்டு

www.TeacherTN.blogSpot.com

- கிர்

7.னல்வப்ொட்டு

- ப்னதொர்

8. ட்டிப்ொவ

- உருத்திபங்கண்ணொர்

புமநூல்கள்
9. மடுமல்யொவட

- க்கீ பர்

10. நதுவபக்கொஞ்சி

- நொங்குடி நருதொர்

திமண் கீ ழ்க்கணக்கு நூல்கள்( சங்கம் நருயின கொம் கி.ி.100 - 600)
நூல்

-----------

1.ொடினொர்
2.ொன்நணிக்கடிவக

ஆசிரிர்
- சநண னியர்கள்
- யிம்ிொகொர்

3.இன்ொ ொற்து

- கிர்

4.இினவய ொற்து

- னதஞ்மசந்தொர்

5.திரிகடுகம்

- ல்ொதொர்

6. ஆசொபக்மகொவய

- மருயொனிற் னள்ினொர்

7. மமநொமி

- னன்றுவ அவபனொர்

8. ஏொதி

- கொரினொசொன்

9.னதுமநொமிக் கொஞ்சி
10. திருக்குள்

- கூடலூர்க் கிமொர்
- திருயள்ளூயர்

அகநூல் - 6
ஐந்திவண ஐம்து

- நொன் மொவனொர்

திவணமநொமி ஐம்து

- கண்ணன் மசந்தொர்

ஐந்திவண எளது

- னெயொதினொர்
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திவணநொவ நூற்வம்து

- கணிமநதொயினொர்

வகந்ிவ

- னல்ங்கொடொர்

கொர்ொற்து

- கண்ணங்கூத்தொர்

புமநூல் - 1
கயமி ொற்து

- மொய்வகனொர்

திழ்ச்சங்கம் நரடபபற்ம இடங்கள்
னதல் சங்கம் - கடல்மகொண்ட மதன்நதுவப
இவடச்சங்கம் - கொடனபம்
கவடச்சங்கம் - தற்மொவதன நதுவப
காப்பிங்கள்
இபட்வடக் கொப்ினங்கள் - சிப்திகொபம், நணிமநகவ
சியப்பதிகாத்தின் வவறு பபர்கள்
1.னதல் கொப்ினம்
2. உவபனிவடனிட்ட ொட்டுவடச் மசய்னேள்
3.குடிநக்கள் கொப்ினம்
4.மதசினக்கொப்ினம்
5.னத்தநிழ்க் கொப்ினம்
காண்டங்கள் பாத்தம் 30, காரதகள் பாத்தம் 30
1.னகொர்க் கொண்டம் -10
2.நதுவபக் கொண்டம் - 13
3.யஞ்சிக் கொண்டம் -7
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உவப எளதினயர் அடினொர்க்கு ல்ொர்.
ைிவகரய
1.னதல் சநனக் கொப்ினம் (மத்தம்)
2.எளதினயர் சீத்தவச் சொத்தொர்
ஐம்பபருங்காப்பிங்கள்
1. சிப்திகொபம் - இங்மகொயடிகள்
2. நணிமநகவ - சீத்தவச் சொத்தொர்
3. சீயக சிந்தொநணி - திருத்தக்கமதயர்
4. யவனொதி

---------------------

5. குண்டமகசி - ொதகுத்தொர்
ஐஞ்சிறு காப்பிங்கள்
1.சூொநணி

- மதொொமநொமி மதயர்

2. ீமகசி

-----------------------

3. உதனணகுநொப கொயினம் ---------------------4. னமசொதொ கொயினம்

----------------------

5. ொககுநொப கொயினம்

----------------------

* திருனவகள்(க்தி இனக்க கொம்)
* திருனவகள் மநொத்தம் ன்ிபண்டு
மதொகுத்தயர் ம்ினொண்டொர் ம்ி
நான்ார்கள் அறுபத்து மூவர், அவர்கரின் முக்கி நூல்கரில் சிய
1. சம்ந்தர்

- திருக்கவடக்கொப்ன
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2. ொவுக்கபசர்

- திருத்தொண்டகம்

3. சுந்தபர்

- மதயொபம்

4. நொணிக்கயொசகர் - திருயொசகம், திருக்மகொவய, திருமயம்ொவய
5.திருனெர்

- திருநந்திபம்

6. மசக்கிமொர்

- மரினனபொணம்

ஆழ்வார்கள்
* ஆழ்யொர்கள் மநொத்தம் ன்ிருயர்
* ொொனிபத்திவ்னப் ிபந்தம் மதொகுத்தயர் ொதனிகள்
பன்னிரு ஆழ்வார்கள்
1. மொய்வகனொழ்யொர்
2. னதத்தொழ்யொர்
3. மனொழ்யொர்
4. திருநமிவசனொழ்யொர்
5. மரினொழ்யொர்
6. ஆண்டொள்
7. ம்நொழ்யொர்
8. நதுபகயினொழ்யொர்
9. திருப்ொணொழ்யொர்
10. திருநங்வகனொழ்யொர்
11. மதொண்டபடிப்மொடினொழ்யொர்
12. குமசகப ஆழ்யொர்
Dinamani
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