
இரடட்டக்காப்பியம்

• சிலப்பதிகாரம்

• மணிமமகடல

இளங்க ோஅடி ள் சீத்தலைச் சோத்தனோர்

இரடட்டக் காப்பியம்

சிலப்பதிகாரம் மணிமமகடல



சிலப்பதிகாரம்



தமிழ்மமாழியில்மதான்றிய

முதல்மபருங்காப்பியம்

சிலப்பதிகாரம். 

இந்நூலின்ஆசிரியர்

இளங்மகாஅடிகள்ஆவார். 
இதுசமணசமயக்காப்பியம். 

இந்தக்காப்பியம்சங்க

காலத்திற்கும் மதவாரக்

காலத்திற்கும்இடடப்பட்ட

காலத்தில்எழுந்தது.



சிலப்பதிகாரம் :

• காவிரிப் பூம்பட்டினத்தில் வணிகர்

குலத்தில் பிறந்து, குலமவாழுக்கப்படி

திருமணம் மசய்து, இல்லறம் நடத்திய

மகாவலன் கண்ணகி வாழ்க்டக

வரலாற்டறவிளக்குவதுஇந்நூல்.

• இவரக்ள் வாழ்ந்த வாழ்க்டகடய மூன்று

காண்டங்களில் (30) முப்பது காடதகளில்

விரிவாகஆசிரியர்விளக்கியுள்ளார்.

மகாவலன் கண்ணகி



காப்பியஅடமப்பு :
• சிலப்பதிகாரக் காப்பிய நிகழ்சச்ிகள் முடறமய
மசாழ, பாண்டிய, மசர நாடு என்னும் மூன்று
நாடுகளில் மூமவந்தரின் தடலநகரங்களிலும்
நடந்த நிகழ்சச்ிகளாம். எனமவ இக்காப்பியம்
புகாரக்் காண்டம், மதுடரக் காண்டம், வஞ்சிக்
காண்டம் என்றுமூன்றுகாண்டங்களாகவகுத்துக்
கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று காண்டங்களில்
முப்பது காடதகள்அடமந்துள்ளன.

(காண்டம் –மபரும்பிரிவு;  காடத = சிறுபிரிவு)



மபயரக்்காரணம் :  

இந்தக் காப்பியத்தின் கடத

சிலம்பிடனக்காரணமாகக்

மகாண்டுஅடமந்ததால்
சிலப்பதிகாரம் எனப்

மபயரிடப்பட்டது.



காப்பியமநாக்கம் :

• காப்பியத்தில்அறம், மபாருள், இன்பம்மூன்றும்இடம்
மபறுகின்றன. மகாவலனும்கண்ணகியும்வானவர்

உலகு (வீடு) மசல்வதும்காட்டப்படுகிறது. 

• எனினும்காப்பியத்தில்இளங்மகாவடிகளின் மநாக்கம்

அறமமஎனலாம்.

• தம்டமஅறவுணரவ்ுஉந்த, தாமும்மக்களிடம்
அறவுணரட்வவிழிப்புறச்மசய்யஇளங்மகாவடிகள்

பாடியதுசிலப்பதிகாரம்.



காப்பியச்சிறப்பு:

❑சிலப்பதிகாரம் மதான்றுவதற்கு

முன்னிருந்த தமிழிலக்கியம்

அகத்திடண, புறத்திடணப்பாடல்கள். 

❑அடவதனிமனிதஉணரச்ச்ிகடளப்

மபாதுடமயில் நின்றுஉணரத்்தின.

❑ஆனால்ஒருவரதுவாழ்க்டகடய

முழுடமயாகப் பாரத்்து, உயர்ந்த
உண்டமகடளக் காட்டி, மனித
சமுதாயத்டதவழிநடத்திச்மசல்லும்

முதல்இலக்கியமுயற்சியாக, 
மபருங்காப்பியமாக, அடமந்தது
சிலப்பதிகாரம்ஆகும்

அகத்திடண

புறத்திடண

மபருங்காப்பியம்

சிலப்பதிகாரம்



காப்பியத்தடலவி :

• காப்பியஇலக்கணப்படிமபருங்காப்பியம்

தன்மனரில்லாததடலவடனக்

மகாண்டிருத்தல்மவண்டும். 

• ஆனால்சிலம்பில்கண்ணகிதன்நிகரில்லாத

தடலவியாகப்மபாற்றப்படுகின்றாள்



முத்தமிழ்க்காப்பியம் :
✓இளங்மகாஅடிகள்இக்காப்பியத்தில்இயல், 
இடச, நாடகம்என்றமூன்றுதமிடழயும்
பயன்படுத்தியுள்ளார். அதனால்
சிலப்பதிகாரம்முத்தமிழ்க் காப்பியம்எனப்
மபாற்றப்படுகிறது.

✓மூன்றுநீதிகள்அல்லதுஉண்டமகள்

✓சிலப்பதிகாரம்இவ்வுலகமக்கள்அறிந்து
பயன்மபறும்வடகயில்மூன்று
உண்டமகடளக்கருப்மபாருளாகக்
மகாண்டுஅடமந்துள்ளது. அடவயாவன:



மூன்றுநீதிகள் :
அரசியல்பிடழத்மதாரக்்குஅறம்

கூற்றாவது ;

உடரசால்பத்தினிடயஉயர்ந்மதார்

ஏத்துவது ;

ஊழ்விடனஉருத்துவந்துஊட்டும்என்பது

(பிடழத்தல் = தவறுமசய்தல்; கூற்று =எமன்; 

உடரசால் = புகழ்மிகுந்த; உருத்து =சினந்து) 

இடவசிலப்பதிகாரநூல்முழுடமயும்விரவி

வந்துள்ளடதக் காணலாம்.

ஊழ்

விடன
ஏத்துவதுஅறம்



காப்பியப்மபருடம :

• சிலப்பதிகாரக் காலத்தில் வழக்கிலிருந்த

தமிழரத்ம் பண்பாடு, சமய மநறிகள், பழக்க
வழக்கங்கள், கடலகள் ஆகியவற்டற அறிந்து

மகாள்ள இக்காப்பியம் மபரிதும் துடணநிற்கும்.
சிலப்பதிகாரக் காப்பியத்தின் மபருடமடயக்

மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் "மநஞ்டச
அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்மறார் மணியாரம்”
எனப்பாராட்டியுள்ளார்.



மணிமமகடல
சீத்தலைச்சோத்தனோர்



மணிமமகடல : 
• ஐந்தனுள்சிறப்புத்தகுதிவாய்ந்தடவ
சிலப்பதிகாரமும், மணிமமகடலயும்ஆகும். இடவ
இரண்டடயும்இரடட்டக்காப்பியங்கள்என்று
குறிப்பிடுவாரக்ள். 

• இவ்விரண்டும்கடதநிகழ்சச்ியில்ஒன்றுடன்ஒன்று
மதாடர்புடடயடவ. மமலும்சமகாலத்தில்
மதான்றியடவ.

• சிலப்பதிகாரம்இளங்மகாவடிகளாலும்மணிமமகடல
சீத்தடலச்சாத்தனாராலும்பாடப்பட்டடவ. 



மணிமமகடல :

• சமண சமயச் மசய்திகடளச் சிலப்பதிகாரமும்,
மபௌத்த சமயக் மகாள்டககடள மணிமமகடலயும்
கூறுகின்றன.

• சங்கம் மருவிய காலத்தில் மபௌத்த சமயம்
தமிழகத்தில் விரிவாகப் பரவி மக்களிடடமய
மசல்வாக்குப் மபற்றது. புத்தருடடய வரலாறும்,
அறவுடரயும் புலவர் மபருமானாகிய
சாத்தனாருடடய உள்ளத்டதப் மபரிதும் கவர்ந்தது.
அதன்மவளிப்பாமடமணிமமகடலயாகும்.இந்நூல்,



மணிமமகடல :
மகாவலனுக்கும் மாதவிக்கும்பிறந்தமகளாகிய

மணிமமகடலயின்வரலாற்டறக்கூறுகின்றது.

இதனாமலமயஇக்காப்பியத்திற்குமணிமமகடலதுறவு

எனச்சாத்தனார் மபயரிடட்ு வழங்கினார். பின்னர,் அது
மணிமமகடலஎன்மறவழங்கப்படலாயிற்று.

நூல்முழுவதும்நிடலமண்டிலஆசிரியப்பாயாப்பினால்

பாடப்பட்டது. முப்பதுகாடதகளிலும் மணிமமகடலயின்

வாழ்க்டகவரலாறுவிரிவாகப் மபசப்பட்டுள்ளது.



காப்பியஅடமப்பு : 

• மணிமமகடல, சிலப்பதிகாரத்தின் மதாடரச்ச்ி என்பது

மபாலமவமதாடர்ந்துவளர்ந்துமுடிகிறது.

• மணிமமகடலயின் பிறப்டபயும், மகாவலன் இறந்த

நிடலயில் அவள் இளநங்டகயாய் இருத்தடலயும்

சிலப்பதிகாரம்சுட்டிச்மசல்கிறது.

• அந்தஇளநங்டகடயக்காப்பியத்தடலவியாகக்மகாண்டு

மணிமமகடலக்காப்பியம்பாடப்படுகிறது.



மபயரக்்காரணம் :

•இக்காப்பியத்தின் கடத முழுதும்
காப்பியத் தடலவி மணிமமகடலடய
டமயமாகக் மகாண்டுபாடப்பட்டதால்,
இந்நூலுக்கு மணிமமகடல எனப்
மபயர்வந்தது



காப்பியமநாக்கம் :
• மபௌத்த சமயத்டத அடிப்படடயாகக் மகாண்டு எழுந்த நூல்

மணிமமகடலயாகும்.

• மக்களிடடமய மபௌத்த சமயஉணரவ்ு மமமலாங்கவும், சமயக்
மகாள்டககடளப் பரப்பிடவும், அதடன நடடமுடறயில்

பின்பற்றவும் எழுந்த சமயப் பிரசச்ார விளக்க நூல்

மணிமமகடலஎனலாம்.

• மணிமமகடல மபௌத்த சமயத்டதச் சார்ந்து, துறவியாகிப்
மபௌத்த சமயத்டதப் மபாற்றிப் பரப்பிய முடறடய

இக்காப்பியம்கூறுகிறது.



காப்பியமநாக்கம் :

• இந்நூலில் அடமந்த முப்பது காடதகளிலும்
ஊடுருவிச் மசல்லும் மணிமமகடலயின்
வரலாற்றின் மூலமாக, காப்பியத்தின் இந்த
மநாக்கம் நிடறமவறிஇருக்கிறதுஎனலாம்.



காப்பியச்சிறப்பு :

• இலக்கியங்கள், காலம்காட்டும் கண்ணாடி
என்பர.் அவ்வடகயில் காலந்மதாறும்
மதான்றும்இலக்கியங்களில் தனிமனித
வாழ்வுநிடல, சமயநிடல, சமுதாயநிடல
ஆகியமூன்றிடனயும்அறிந்து
மகாள்ளலாம். 

• இம்மூன்றுநிடலகளிலும்மனிதவாழ்வு
மசம்டமஅடடவதற்காகஅறமநறிகடள
அடிப்படடயாகக் மகாண்டுபாடப்பட்டமத
மணிமமகடலக் காப்பியமாகும்.

சமய

நிடல

சமுதாய

நிடல

வாழ்வு

நிடல

தனிமனித



காப்பியத்தடலவி : 

• தன்மனரில்லாத தடலவடனக்மகாண்டிருப்பமத
காப்பியத்தின்இலக்கணமாகும். 

•ஆனால்மணிமமகடலக் காப்பியத்துள் தனக்கு
நிகரில்லாததடலவியாகமணிமமகடலமய
எடுத்துக் காட்டப்படுகிறாள்.



என்னும்மூன்றுகருத்துகடளயும்இக்காப்பியம்

அழுத்தமாகக்கூறுகின்றது.

மூன்றுகருத்துகள்

1. இளடம
நிடலயாடம

2. யாக்டக
நிடலயாடம

3. மசல்வம்
நிடலயாடம



காப்பியப்மபருடம :

• ஐம்மபருங்காப்பியநூல்கடளயும்

தமிழன்டனயின்ஐந்து

அணிகலன்களாகஆன்மறாரக்ள்

கற்பித்துள்ளனர். 

• அவற்றுள்இம்மணிமமகடல

மமகடலஎன்னும்இடடஅணி

ஆகும்மபருடமயுடடயது.


