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General Editor’s Note 

The Government Oriental Manuscripts Library 

which is under the control of Directorate of Archaeology 

is one of the World Famous Manuscripts Libraries 

possessing nearly 70,000 Palm Leaf Manuscripts and 

30,000 Printed Books. The palm leaf manuscripts are 

written in different languages of India and other 

Oriental countries. Though the majority of them are 

in Sanskrit, a considerable number of them are found 

in Dravidian Languages. Of them Tamil Manuscripts 

are in large number. These manuscripts deal with 

medicines, astrology, literature, grammar, folk lore etc. 

Since most of these manuscripts are not yet published, 

the research scholars who are doing research on 

literature, medicines and other subjects make use of this 

library, for their research purpose. The scholars of 

various States of India also visit this library to collect 

hitherto unknown information regarding the origin 

and development of their literature. Hence the main- 

tenance of these palm-leaf manuscripts and the publi- 

cation of the unpublished manuscripts are the two 

important activities of this library. The Tamilnadu 

Government have pleased to sanction a considerable 

amount every year for the publication of the unpublished 

manuscripts. The Government have also sanctioned a 

few new posts for the press section of the Department 

of Archaeology in view of publishing the unpublished



manuscripts of the Oriental Manuscripts Library in the 

Part Il Scheme for the year 1991-92, 

By sanctioning the above posts, the Government 

have given aninpetus to this department to revive the 

publication of the Oriental Manuscripts Library. 

I am thankful to the Government of Tamilnadu and 

the secretary of Tamil Development and Culture for 

the same. 

So far this library has published 24 volumes of 

descriptive catalogues of Tamil Manuscripts. The 

present volume is 25th. It consists of the descriptions 

for 424 Tamil Manuscripts. The descriptions in Tamil 

have been written by the former Tamil pandit of this 

Library Dr. P. Subramaniam, M.A.B.T., Ph.D. and the 

English version of the same is written by Dr. S. Soundara- 

pandian, Curator, Government Oriental Menuscripts 

Library. 

I Congratulate both Dr. S. Subramaniyam, Editor, 

of this volume and Dr. S. Soundarapandian, the 

Curator, for their streneous efforts to bring out 

this volume in stipulated period. I also thank Messrs. 

S. Chengalvarayan, Assistant Works Manager, 

M. Srinivasan and A. Aranganathan, Senior Foremen 

and K.Kuppuswamy, Proof-Reader and their staff 

for having neatly printed this volume. I hope that this 

volume would be an additional source of information 

to those who are engaged in doing research on ancient 

litetaure of Tamils. 

Natana. Kasinathan 
Director 

Department of Archaeology



பொதுத் தொகுர்பரசிரியரின் குறிப்பு 

குமிழ்நாடரசு தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் ஓர்௮ங்கமாக 

விளங்கும், அரசு கீழ்த்திசைச் சுவடி நூலகம் உலகப் புகழ் வாய்ந்த 

நூலகங்களுள் ஒன்றாகும். இங்கு சுமார் 70,000 பனையோலைச் 

சுவடிகளும், 80,000 அச்சில் ஏறிய நூல்களும் உள்ளன. பனை 

யோலைச் சுவடிகள் இந்திய நாட்டின் பல்வேறு மொழிகளிலும், 

கீழ்த்திசை நாடுகளின் மொழிகளிலும் எழுதப்பட்டுள்ளன. பெரும் 

பாலானவை சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் 

குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு திராவிட மொழிகளில் எழுதப்பெற்றவை 

ஆகும். அவற்றுள் அதிக எண்ணிக்கையில் தமிழ் மொழியில் 

உள்ளன. அவை மருத்துவம், கணியியல் (ஜோதிடம்), 

இலக்கியம், இலக்கணம், நாட்டுபுறவியல் ஆகிய துறைகளைச் 

சார்ந்தனவாகும். இவற்றில் பல இதுவரை வெளியிடப்படாதவை,. 

ஆதலின் இத்துறைகளில் ஆய்வுப் பணிபுரிவோர், இவைகளைப் 

பெரிதும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்திய நாட்டின் பல்வேறு 

மாநிலங்களிலிருந்தும், இந்நாலகத்திற்கு வந்து தத்தம் மொழி 
சார்ந்த மூலங்களைக் கண்டறிந்து ஆய்வு மேற்கொள்கின்றனர். ஆத 

லால் இவ்வோலைச் சுவடிகளைப் பாதுகாப்பதும், வெளியிடப்படாத 

சுவடிகளை அச்சாக்க ஆவன செய்வதும் இந்நாலகத்தின் தலையாய 

பணிகளாக விளங்குகின் றன. குமிழ்நாடு அரசு, இச்சுவடிகளை 

வெளியிடுவதற்கு ஆண்டுதோறும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு நிதியை 

ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது. 1991-92 ஆம் ஆண்டு பகுதி இரண்டுத் 

இட்டத்தில் இவ்வரிய சுவடிகளை அச்சாக்கும் பணியினை மேற் 

கொள்ளும் பொருட்டு, தொல்லியல் துறையின் அச்சுப்பிரிவுக்குப் 

சில புதிய பதவிகளை உருவாக்கி ஆணைவழங்கியது. 

அவ்வாணையானது அரசு இ&ழ்த்திசைச் சுவடி நூலக வெளி 

யீட்டுப் பணி மீண்டும் தொடர இத்துறையை உற்சாகப் 

படுத்தியதாக அமைந்தது. அதற்காகத் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் தமிழ் 

வளர்ச்சி - பண்பாட்டுத்துறைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் நான் 

நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.



இதுவரை இந்நாூலகச் சுவடிகள் குறித்த விவர அட்டவணைகள் 

இருபத்து நான்கு தொகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இவ் 

வெளியீடு இவ்வகையில் 85-ஆம் தொகுதியாகும். இத்தொகுதியில் 

424 தமிழ்ச் சுவடிகள் பற்றிய விவரங்கள் அட்டவணைப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. இந்த விவரங்கள் குமிழில், இந்நூலகத்தில் 

பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற தமிழ்ப்புலவர், டாக்டர். பி. சுப்பிர 

மணியம் எம்,ஏ,பி,டி, பி.எச்டி, அவர்களாலும்; ஆங்கிலத்தில் இந் 
நூலகக் காப்பாட்சியர் டாக்டர். எஸ். செளந்தரபாண்டியன் 

அவர்களாலும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் மிகுந்த அக்கறையோடு இப்பணி 

யினை நிறைவேற்றியளித்தமைக்காக டாக்டர். எஸ். சுப்பிர மணியம் 

அவர்களையும், டாக்டர். எஸ். செளந்தரபாண்டியன் அவர்களையும், 

மனமுவந்து பாராட்டுகிறேன். இத்துறையின் அச்சுப்பிரிவின் 

உதவிப் பணிமேலாளர் திரு. எஸ். செங்கல்வராயன், முதுநிலை 
போர்மேன்கள் இரு மு. சீனிவாசன், திரு ௮, அரங்கநாதன், அச்சுப் 

பிழை இருத்துபவர் இரு. எம். கே, குப்புசாமி மற்றும் அச்சுபிரிவுப் 

பணியாளர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும், இந்நூலினைச் இறந்த 

முறையில் அச்சாக்கியமைக்காக எம் உளங்கனிந்த நன்றியினைத் 

தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். , தமிழிலக்கியத்தில் ஆய்வுப் பணி 

மேற்கொள்ளும் அறிஞர் பெருமக்களுக்கு, இந்நால் மேலுமொரு 

கருவி நூலாகப் பெரிதும் பயன்படும் என்று உறுதியாக 

நம்புகிறேன். | 

நடன. காசிநாதன் 
இயக்குநர் ; 

தொல் பொருள் ஆய்வுத்துறை



பொருளடக்கம் 

ஞான ிரியீசர் வண்ணம் 

அத்திகிரி யத்தாதி 
கடைப் பிள்ளை பஞ்சாட்சரம் 

யாகூப் வைத்தியப் பாடல் 

அரிவறி விளக்கம் 

போகர் புவன கோசம் 

சட்டைமுனி வகார சூத்திரம் 

சந்திராபரணம் 

தத்துவ ஞான போதகம் 

சுந்தர விலாசம் 

ஸ்ரீ மகாபாகவத வசனசாரம் 

பிரமமுனி வைத்தியக் கருக்கிடைச் சூத்திரம் 
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பிள்ளைப் பிணி கற்ப உற்பத்தி 

அகத்தியர் வாதம் ் 
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அகத்தியர் அட்டகர்மக் கோவை 

வால்மீகர் சிவயோக வெண்பா-பத்து 

அகத்தியர் சுத்த ஞானம்-ஒன்பது 

கொங்கணர் வாத விளக்கம்-பன்னிரண்டு 

இருமேனி மாலையும் மந்திரமும் 

இரும்பு உருக்கு முறை 
சுப்பிரமணியர் தியானம் 

இராமதேவர் பாஷை - பதினெட்டு 

இராமதேவர் பாஷை - பதினெட்டு 

இராமதேவர் பஞ்சபட்சி - நூற்றெட்டு 

இராமதேவசீ பரஞான கேசரி விநோதம் 

இவப்பிரகாசவுரை 

நஞ்ச ராசன் கதை 

நெடுவயல் பாளையப்பட்டுக் கைபீது 

இராசாக்கள் திருமுடி வர்க்கம் 

சிவானு போகத் திரட்டு 

இருநெல்வேலி முருக தாசரியற்றிய திருப்புகழ் 

திருச்செந்தூர் நிரோட்டயமக அந்தாதி - (உரையுடன்) 

பல சாத்திரத் திரட்டு 

அகஸ்தியர் பூரண சந்திர உதயம் 

இருப்புகழ் சுவாமிகள் பாடிய சரம கவிகள் 

நரசிங்க விசய யக்ஷ கானம் 

வீரபத்திர சுவாமி தோத்திரம் 

சரப் புராணம் 
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இருத்தொண்டர் புராணம் 

சேக்கிழார் புராணம் 

அகத்தியர் குத்துவம் - 800 

புலத்தியர் பாடல் வைத்தியம் 

கும்பமுனி பரிபூரணம் - 1200 

அகத்தியர் வைத்தியர் - 600 

குட்சி்ணாழூர்த்து பரிபூரணம் - 1200 

அகத்தியர் வைத்தியம் - 50 

இராமதேவர் பட்சிணி - 51 

மச்சமுனி பெருநூல் - 800 

வைத்தியப் பாடல்கள் 

போகர் சூத்திரம் - 21 

புலத்தியர் ஞான கம்பம் 

புலத்தியர் ஞான கற்பம் 

புத்திய நாயனார் - 900 

சட்டை முனி சூத்திரம் - 200 

புஜண்டர் ஞான யோசும் - 80



சுந்தரானந்தர் சூத்திரம் - 110 

சுந்தரானந்தர் முப்பூ - 26 

கூர்மானந்தர் பாடல் - 51 

யூக முனி ஞானக்கும்மி 

இராம தேவர் வைத்தியம் - 83 

அகத்தியர் பெருநூல் - 1200 

வள்ளியம்மை நாடகம் 

வைத்திய நூல் 

அனுபவ வைத்தியம் 

வைத்தியம் 

வைத்தியமும் மந்திரமும் 
அனுபவ வைத்தியம் 

சுகர் நாடி - தொகுதி ஒன்று 
சுகர் நாடி - தொகுதி இரண்டு 

சுகர் நாடி - தொகுதி மூன்று 

அகத்தியர் வைத்தியம் - 1500 

தன்வந்திரி வைத்தியம் - 500 

குன்வந்திரி நிகண்டு - 800 

சட்டைமுனி வாத நூல் - 1000 

அகத்தியர் சூத்திரம் - 86 

ஆளுஞ்சரக்கு - 64 
சட்டைமுனி சூத்திரம் 

பஞ்ச பட்சி சாத்திரம் 

சட்டைமுனி சரக்கு வைப்பு - 105 

சட்டை முனிசுத்திரம் - முப்பது 

அகத்தியர் வைத்தியம் - 1500 

அனுபவ வைத்தியம் வைப்பு முறையும் செந்தார முறையும் 

அகத்தியர் வைத்திய செந்தூரம் - 300 

அகத்தியர் வைத்திய ரத்தினச் சுருக்கம் - 360 

வைத்திய சிந்தாமணி - (உரையுடன்) 

அகத்தியர் குருநாடிச் சூத்திரம் - 250 
அகத்தியர் தருக்க சாத்திரம் 
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சித்தர் பன்னுூற் பாடற்றிபட்டு 

பதார்த்த குண சிந்தாமணி 

மகா வாக்கிய தச காரியம் (இராகத்துவேஷம்) 

அனுபவ வைத்தியம் 

பிரமமுனி வாகடம் - 700 

அகத்தியர் வைத்திய செந்தூரம் - 400 

சல்லியம் உரைபாடம் - 100 

அகத்தியர் இந்திர ஜால நிகண்டு - 200 

புலிப்பாணி வைத்திய சூத்திரம் - 800 

வாலை பூசா விதி 

அஷ்ட கர்மம் 

குழந்தை வைத்தியம் 

பலவகை ராசிச் சக்கரங்கள் 

கருவூரார் இலாவண குளிகை 

அஷ்ட கர்மங்களும் சக்கரங்களும் 

மச்சமுனி - 800 

வைராக்கிய சதகம் (உரையுடன்) 

வைராக்கிய இபம் (உரையுடன்) 

குருசம்பிர தாயம் 

சித்தர் ஆருடம் 
சல்லியம் - உரையுடன் 

சூத சங்கிரகம் 

பூகோள நிர்ணயம் 

கூளப்ப நாயக்கன் காதல் 

வைத்திய சங்கிரகம் 

அகத்தியர் சாப நிவர்த்தி - 150 

அகத்தியர் சூத்திரம் 
கொக்கோகம் 

அகத்தியர் சூத்திரம் - 16 

அகத்தியர் சூத்திரம் - 50 

விவேக சாரம் 

அகத்தியர் பரிபூரணம் 
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30/1 

நக க்துயர் அனுபவ வைத்தியம் 

இரேகை சாஸ்திரமும் சோ திடமும் 

வைத்தியமும் மந்திரமும் 

சரகு கதை 

ஜனகர் கதை (ஞானவா௫ூட்டம்) 

சிவபோக சாரம் 

சூத சங்கரகம் - பிரதிபதம் (1-7 பிரகரணங்கள்) 

அத்து வைத போத தீபிகை (1-7 பிரகரணங்கள்) 

சட்டைமுனி நிகண்டு - 800 

கொங்கணர் பிற்காண்டம் - 1000 

காமிரபரணி மகத்துவம் 

மாணிக்கவாசகர் சரித்திரம் 

சம்புகேசுவரத் தல மகாத்மியம் 

விக்கினேசுவர புராணம் - வசனம் 

அரிச்சந்திர நாடகம் 

அனுபவ வைத்தியம் 

அனுபவ வைத்தியம் 

அனுபவ வைத்தியம் 

அனுபவ வைத்தியம் 

சர்ப்பராசன் வைத்தியம் 

வைத்தியம் 
இரண நூல் பாட்டு 

அனுபல வைத்தியம் 

அனுபவ வைத்தியம் 

சித்தர் பன்னூற் பாடற்றிரட்டு 
துறவி சாஸ்இரம் 

சூத சங்கிரகம் 

அனுபவ வைத்தியம் 
சுவர்ணச் சக்கரம் 

கலியுக நடவடிக்கை 

இருதுபலன் 
இடங்கை வலங்கை ஜாஇியார் வரலாறு 

யூகிமுனி ஞானக் கும்மி 

அகத்தியர் திருபுவனக் கண்ணாடி - 400 

வைத்தியமும் மந்திரமும் 
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Xili 

புலத்தியர் பாடல் - வைத்தியம் 

நெறும்பூர்க் குறும்பர்க் கோட்டை கைபிது 

குமிழ் இராசாக்கள் கால ஓழுங்கு 

அ?9ிதாண்டைச் சக்கரவர்த்தி நாக குமாரன் கதை 

மதுரைத் தலக் கோயில் உண்டான வரலாறு 

பால கிரஹ சிகிச்சை 

இருப்பாவை பிரதி பதம் 

ஸ்வரூப புருஷார்த் தோபாய நிர்ணயம் 

அகத்தியர் தத்துவம் - 800 

அகத்தியர் அனுபவ வைத்தியம் 

சுகர் நாடி - பாகம் மூன்று 

வலங்கைச் சரித்திரம் 

வைத்திய நூல் 

ஈசோப நிடதம் - உரையுடன் 

சேநோப நிடதம் 

கடோப நிடதம் 

பிரசனோப நிடதம் 

முண்டகோப நிடதம் 

ஈசோப நிடதம் - மூலம் 

Gana நிடதம் - மூலம் 

கடோப நிடதம் 

பிரசினோப நிடதம் 

முண்டகோப நிடதம் 

மாண்டுக்கியோப நிடதம் 

மாண்டூக்கிய காரிகை 

ஓதரேயோப நிடதம் 

தைத்ரியோப நிடதம் 

சாந்தோக்கியோப நிடதம் 

பிரகதாரணியகோப நிடதம் 

ஆஞ்சனேய புராணம் - தொகுதி - ஓன்று 

ட் i i இரண்டு 

பு ” ” மூன்று 

" ” ” நான்கு 

js ல ” ஐந்து 
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A Descriptive Catalogue of 
Tamil Manuscripts 

VOLUME XXV 

R. No. 7363 

ஞசூரனகிரியீசர் வண்ணம் 

GNANAGIRUHSAR VANNAM 

Pages 125-129, Extent 75 granthas. 

Begins on’ Page 125 of the manuscript described under 
R. No. 7348, - 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2763. 

(g-y) 
இந்நூல் சுவடிகள் விவர அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர். 2768-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் 

பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. Nos. 7364 - 7365 (one codex) 

Paper: 31 x 26cm. Pages 1-39 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, new, Extent 1320 granthas. 

R. No. 7364 

அத்திகிரி யந்தரதீ 
ATTIGIRI YANTATI 

Pages 1-76, Extent 1140 granthas. 

Complete 

தூ. ஓ. அ. 1



4 A DescripTive 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 7338. 

(கு-பூ! 
இந்நூல் மூவருட விவர அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர். 7988-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் 
பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

  

R. No. 7365 

கடைப்பிள்ளை பஞ்சாட்சரம் 

KADAIPPILLAI PANCATCARAM 
Pages 77-89, Extent 180 granthas. 

Begins on page 1 of the manuscript described under R. No. 6129. 

(கு-பூ] 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர். 6199-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் 
பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

  

8, 140. 7366 

யாரகூப்பு வைத்தியப் பாடல்- 744 

YAKUPPU VAITTIYAP PADAL-744 

Paper: 31:9x 25-2 cm. Pages 1-282 ட 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 4200. gtanthas. 

Complete 

Restored in 1959-60 from a manuscript described under 
R, No. 2300. 

(6-y) 
இந்நூல் மூவருட அட்டஉணைக் குறிப்பில் ஆர். 2800-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதியையே பெயர்த்து எழுதம்.. 

பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 
a



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 3 

R. Nos. 7367 - 7368 (one codex) 

Paper: 31:°9x25°8 cm. Pages 1-89 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1250  granthas. 

  

R. No. 7367 

அறிவறி விளக்கம் 

ARIVARI VILAKKAM 

Pages 1-8, Extent 275 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 6130. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர். 6190-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் 
பெற்றது ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7368 

போகர் பூவன கோசரம் 

BOKAR BHUVANA KOSARAM 

Pages 23-89, Extent 975 granthas. 

Begins on page 23 of the manuscript described under R.No. 7367, 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 3700. 

(6-4) 
. “இத்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர். 9700-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் 
பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

 



4 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7369 

சட்டைமுனி வகார சூத்திரம் 

SATTAIMUNI VAKARA SUTTIRAM 

Paper: 32:1%25-8 0௩. Pages 1-52 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 750 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 6287. 

(கு-ப] 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர், 0287-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் 

பெற்றது ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

R. No. 7370 

சந்திரா.பரணமழ் 
CANTIRABARANAM 

Paper: 3271 25:6 cm. Pages 1-38 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 450 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60 from a manuscript described under 

R. No. 5826. 

(6-y) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர். 5820-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் 
பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

 



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 5 

R. No. 7371 

தத்துவ ஞான போதகம் 

TATTUVA GNANA BHOTAKAM 

Paper: 32°2x25°7 cm. Pages 1-22 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 200 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 5844. 

(G9! 
இத்நால் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர், 5844-ஆம் 

எண்ணில் வருஎரிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் 
பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

R. No. 7372 

சுந்தர விலாசம் 

SUNDARA VILASAM 

Paper: 32°2X25-7 cm. Pages 1 - 84 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent {250 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2721. 

(கு-ூ) 

இந்நூல் wage அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர், 2721-ஆம் 
எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் 
பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

I,



6 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7373 

ஸரீ மகர UITH Meare rsp 

SRI MAHABHARATA VACANASARAM 

Paper: 32:2x25-7com. Pages 1-771 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 15000 granthas, 

Complete 

Restored in 1959 - 60, from a manuscript described under 

R. No. 5862 ் 

(௧-1) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில், ஆர். 5802-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே பிரதி செய்விக்கப் பெற்றது 
ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

ee 

R. No. 7374 

பிரம்ம முனி வைத்தியம்-கற்ப சூத்திரம் 

BHRAMMAMUNI VAITTIYAM-KARBASUTTIRAM 

Paper: 32:2 25-7 cm. Pages 1-127 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1850 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R, No. 6084 

(6-y) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர்.0084-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே பிரதி செய்விக்கப் பெற்றது ஆகும். 
அதன் குறிப்புங் காண்க,



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 7 

R. No. 7375 

முத்தையேந்திரர் குறவஞ்சி 
MUTTAIYENDIRAR KURAVANCI 

Paper: 32°2X25-:7cm. Pages 1 -- 105 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1500 granthas, 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscrtpt described under 
R. No, 6224. 

(6-¥) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர்.6224-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருப்பததயே பிரதி செய்விக்கப் பெற்றது ஆகும். 
அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7376 

கொங்கணர் பிற்காண்டம் 

KONKANAR PIRKANDAM 

Paper : 31:3 x 25-7 cm. Pages 1—186 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 2750 granthas, 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 6095, 

(கு-பூ) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர்,0095-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க,



8 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7377 

நரடகவியல் விளக்கம் 

NATAKAVIYAL VILAKKAM 

Paper; 32-1x 25-7 cm, Pages 1—31 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 600 granthas 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 5765, 

(G-4) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர். 5705 - ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் 

பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 
  

R. No. 7378 

மச்சமுனி பெருநால் - எண்ரைறு 

MACCAMUNI PERUNUL - 800 

Paper: 32:°2x25°7 cm. Pages 1-272 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 4000 granthas, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 5824, ் 

(கு-பூ) 
இத்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில், ஆர்.5824 - ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் 
பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

R. Nos. 7378-7381 (One Codex) 

Paper: 32:2x25:7 cm. Pages 1-42 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 620 granthas.
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R. No. 7379 

பூக்குழி மாலை 

PUKKULI MALAI 

Pages 1-30, Extent 450 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No, 4395. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் கூறிப்பில், ஆர். 4995-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து . எழுதப் 

பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7380 

சனீஸ்வர மாலை 

SANISVARA MALAI 

Pages 31-38, Extent 120 granthas 

Begins on page 31 of the manuscript described under 

R. No, 7379. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 5838 

(கு-பூ] 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக்குறிப்பில் ஆர். 5898-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க. 

த. ௮. இ



10 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7381 

ஞானமாலை 

GNANAMALAI 

Pages 39-42, Extent 50 granthas. 

Begins on pig2 39 of the minuszript described under R.No. 7379. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript descrised unde 

R. No. 5841. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில், ஆர். 5841-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியைப் பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7382 

சொட்டுக் கதைகள் 

COTTUK KATAIKAL 

Paper : 32°2x25'7 cm. Pages 1—67. 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1250 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 4286. 

(6-4) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர், 4286-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியைப் பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க.



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 11 

R. No. 7383 

சுகுண விலரசம் 

SUKUNA VILASAM 

Paper: 32:2x 25-7 cm. Pages 1—77 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 90) granthas. 

Complete 

Restored in 1959-69, from a manuscript described under 
R.’ No. 5755, 

(G-y) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர், 5755-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியைப் பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். 
அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7384 

குசலவ நரடகம் 

KUCALAVA NATAKAM 

Paper: 32:2x25:7cm. Pages 1—139 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1880 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 5869. 

(6-y) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர், 5869-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடிடைபே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். 
அதன் குறிப்புங் காண்க.



12 A DESCRIPTIVE 

R. Nos. 7385-7385 (a) (One Codex) 

Paper: 32:2x25'7cm. Pages 1-200 

Lines 24 on a pig2, Tamil, Good, New, Extent 3009 granthas 

R. No. 7385 

சோதிடக்கிரக சிந்தாமணி 

COTIDAKKIRAKA CINTAMANI 

Pages 1-194, Extent 1900 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from .a manuscript descrioved under 

R. No 5932. 

(கு-பூ) 
இந்நால் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 5992-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடிையயே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7385 (a) 

வால்மீகி கெர்ப்ப சூத்திரம் 

VALMIKI KERPA SUTTIRAM 

Pages 195-200, Extent 100 granthas. 

Begins on page 195 of the manuscript described under 

R. No. 7385. 

Complete 

Restored in 1959-69, from a manuscript described under 

R. No. 4728. 

(6-4) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 4728-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க,



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 13 

R. Nos, 7386-7388 (One Codex) 

Paper: 32x25 cm. Pages 1—102, 

Lines 24 ona Page, Tamil, Good, New, Extent 1,400 granthas. 

  

R. No. 7386 

வால்மீகி பூத நாடி 

VALMIKI BHUTA NADI 

Pages [—5, Extent 60 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 4515. 

(6-y) 
இத்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 4515 .- ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்ற 
தாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

  

R. No. 7387 

பிள்ளைப் பிணி கெற்.ப உற்பத்தி 

PILLAIPPINI KERPA URPATTI 

Pages 7-63, Extent 800 granthas. 

Begins on page 7 of the manuscript described under 
R. No. 7386, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 6218, 

(6-4) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 6218-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் 
குறிப்புங் காண்க. 

கைகள்



14 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7388 

அகத்தியர் வாதம் 

AKATTIYAR VATAM. 

Pages 65-102, Extent 540 granthas. 

Begins on page 65 of the manuscript described under 

R. No. 7386 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 6074. 

(6-4) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 6074-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்ற 

தாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, ் 

R. No. 7389 

அகத்தியர் சூத்திரம் - நேத்திர வாகடம் 
AKATTIYAR SUTTIRAM - NETTIRA VAKATAM 

Paper: 32x25 cm. Pages 1—90 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1200 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

&, 14௦. 2542. 

(6-4) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவனணயில் ஆர், 2542- ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும், சுவடியைப் பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். 
அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7390 

இரரமதேவர் முதற்காண்டம் 

IRAMADEVAR MUTAR KANTAM 

Paper : 31:8 x 23:8 cm. Pages 1—30 

Lines 24 on a Page, Tamil, Good, New, Extent 450 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 6225. 

(S-y) 

இந்நால் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 0285-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியைப் பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க, * 

R. Nos. 7391-7395 (One Codex) 

Paper: 32:4x 24:5 cm. Pages 1--105 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1560 granthas 

R. No. 7391 

சிவரனந்த போதகம் 

SIVANANDA BHOTAGAM 

Pages 1—32, Extent 480 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 5840, 

(கு-14) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 5840 - ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடிடையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்ற 
தாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

 



16 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7392 

அகத்தியர் அ ட்டகர்மக் கோவை 

AKATTIYAR ATTA KARMAK KOVAI 

Pages 33-92, Extent 900 granthas. 
ஷி ஆஷ் 

Begins on page 33 of the manuscript described under 

R. No. 7391, 

Incomplete 

Restored in 1959-69, from a manuscript described under 

R. No. 6136. 

(6-4) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 6180-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்ற 

தாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7393 

வால்மீகர் சிவயோக வெண்பர-பத்தூ 

VALMIKAR SIVAYOGA VENBA-10 

Pages 93-96, Extent 60 granthas. 

Begins on page 93 of the manuscript described under 

R. No. 7391. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 6088. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர், 6088-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7394 

அகத்தியர் சுத்த ஞானம்-ஒன்பதூ 

AKATTIYAR SUTTA GNANAM - 9 

Pages 97-100, Extent 60 granthas. 

Begins on page 97 of the manuscript described under 

R. No. 7391. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 6089. 

(S-y) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 6089-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்ற 
தாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7395 

கொங்கணர் வாத விளக்கம்-பன்னிரண்டு 

KONKANAR VATA VILAKKAM - 12 

Pages 101-105, Extent 60 granthas. 

Begins on page 10! of the manuseript described under 
R. No. 7391. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 6094. 

(G-y) 

இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 6094- ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். 
அதன் குறிப்புங் காண்க. 

த.ஓ. ௮. --2



18 A DESCRIPTIVE 

R. Nos. 7396 - 7402 (One Codex) 

Paper : 32x 25 cm. Pages 1—133 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1875 granthas. 

R. No. 7396 

திருமேனி மாலையும் மந்தீரமும் 

TIRUMENI MALAIYUM MANTIRAMUM 

Pages [—18, Extent 270 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 4191. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் மூவருட ௮அ.டவணையில் ஆர். 4191 - ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், 
அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

R. No. 7397 

இரும்பூ உருக்கு முறை 
IRUMBU URUKKU MURAI 

Pages 19 -37, Extent 280 granthas. 

Begins on page 19 from a manuscript described under 
R. No. 7396, 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 7087. 

(G-y) 

இத்தூல் மூவரு௨ அட்டவணையில் ஆர். 7087-ஆம் எண்ணில் 
வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். 
அதன் குறிப்புங் காண்க, 

— ae
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R. No. 7398 

சுப்பிரமணியர் தியானம் 

SUPPIRAMANIYAR TIYANAM 

Pages 39-46, Extent 100 granthas. 

Begins on Page 39 of the manuscript described under 
R.No. 7396. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 6132. 

(&-y) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில், ஆர், 6132-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் 
பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

  

R. No. 7399 

இராமதேவர் பரஷை-பதினெட்டு 

IRAMADEVAR PASAI-18 

Pages 47-56, Extent 100 granthas 

Begins on page 47 of the manuscript described under 
R. No. 7396. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 197(d). 

(கு-பூ] 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர். 197(04)-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் 

பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 
ந ன்ளிவவவை



20 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7400 

இராமதேவர் பரஷை-பதினெட்டு 

IRAMADEVAR PASAI-18 

Pages 57-60, Extent 75 granthas. 

Begins on page 57 of the manuscript described under 

R. No. 7396. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 197(e). 

(௧-1) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 197(6)-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்ற 

தாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7401 

இராமதேவர் பஞ்சபட்சி - நூற்றெட்டு 

IRAMADEVAR PANCAPATCI - 108 

Pages 61—98, Extent 550 granthas. 

Begins on page 61 of the manuscript described under 

R. No. 7396. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2257. 

(6-y) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 2257- ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்ற 
தாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

கவனமாக
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R. No. 7402 

இரரமதேவர் பரஞரனகேசரி விநோதம் 

IRAMADEVAR PARANANA KESARI VINODAM 

Pages 99-133, Extent 500 granthas. 

Begins on Page 99 of the manuscript described ர்க்க 

R. No. 7396. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 1914. 

(6-4) 
இந்நூல் சுவடி விவர அட்டவணையில் டி. 1914-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் 

குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7403 

சிவப்பிரகாசவுரை 

SIVAPPIRAKASAVURAI 

Paper: 32°5x25 cm. Pages 1—169, 

Lines 24 on a Page, Tamil, Good, New, Extent 2800 granthas., 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 320. 

(6-4) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 920-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியைப் பெயர்த்து எழுதப்பெற்றது 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

———



22 A DESCRIPTIVE 

R. Nos. 7404-7406 (One Codex) 

Paper: 32x245cm. Pages 1-71 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1120 granthas 

R. No. 7404 

நஞ்ச ராசன் கதை 

NANCA RASAN KATAI 

Pages 1-33, Extent 500 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
D.No 2221. 

(8-4) 
இத்நூல் சுவடி விவர அட்டவணையில் டி, 2221-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். 
அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7405 

நெடுவயல் பாளையப்பட்டு கைறீது 

NEDUVAYAL PALATYAPPATTU KAIPIDU 
Pages 35-49, Extent 240 granthas. 

Begins on page 35 of the manuscript described under 
R. No. 7404. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No, 335 (a). 

(6-4) 
இத்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 335 (8)-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். - 
அதன் குறிப்புங் காண்க, ் ‘ - 

னை ரஸம்.
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R. No. 7406 

இரரசாக்கள் திருமுடி வர்க்கம் 

IRASAKKAL TIRUMUDI VARKKAM 

Pages 50-72, Extent 350 granthas. 

Begins on page 50 of ‘the manuscript described under 

R. No. 7404. 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 335(b) 

(&-¥) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணைக் குறிப்பில் ஆர். 935(0)-ஆம் 

எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் 

பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

  

R. No. 7407 

சிவரனுபோகத் தீரட்டு 

SIVANUBHOGAT TIRATTU 

Paper: 33x25 cm. Pages 1 - 93 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1500 granthas. 

Complete , 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No 364. ் 

(G-y) 
இந்நூல் மூவருட | அட்டவணையில் ஆர். 364-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றது 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. - 
2 ஆ



24 A. DESCRIPTIVE 

R. No. 7408 

திருநெல்வேலி முருகதாசரியற்றிய திருப்புகழ் 

TIRUNELVELI MURUGADASAR IYARRIYA 
TIRUPPUKAL 

Paper: 32'2x25-5cm. Pages 1-97 

Lines 24 on a page, Tamil, Good,’ New, Extent 1600 granthas, 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2656. 

(5-4) 
இந்நூல் மூவருட அட்டவணையில் ஆர், 2650-ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்ற 

தாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7409 

திருச்செந்தரர் நிரோட்ட பமக அந்தரதி-(உரையுடன்) 

TIRUCCENDUR NIROTTA YAMAGA ANTADI 
(With Commentary) 

Paper: 31°4x23:5 cm. Pages 1-37 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 620 granthas 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 5137. 

(6-4) 
இந்நூல், மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 5187 ஆம் எண்ணில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும், 
அதன் குறிப்புங் காண்க, 

o_o
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R. No. 7410 

பல சரத்தீரத் திரட்டு 
PALA SATTIRATTIRATTU 

Paper: 32,248 0. Pages 1-340 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 5800 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described. under 
R. No. 333. 

(6-4) 
இத்நால் மூவருட அட்டவணையில் ஆர். 333-ஆம் எண்ணில் 

விளக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றது ஆகும், 
அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7411 

அகஸ்தியர் பூரண சந்திர உதயம் 

AKATTIYAR PURANA CANTIRA UTAYAM 

Paper: 32°3x 24°8 cm. Pages 1-50 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 750 granthas, 

Complete 

Restored in 1959-60 from a manuscript described under 
R. No. 6087. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் ஆர். 6087-ஆம் எண்ணில் விளக்குப்பட்டிருக்கும் சுவடி 

யையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும் அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

5-9-9. 2A



26 A DisSCRIPTIVE 

R. Nos. 7412-7414 (One Cedex) 

Paper: 32:5 424-8 cm. Pages 1—93 

Lines 24 on a paige, Tamil, Good, New, [tent 1350 granthas 

R. No. 7412 

தீநப்புகழ் ச௬வரமிகள் பரிய சரம கவிகள் 

TIRUPPUKAL SVAMIKAL PADIYA 

SARAMA KAVIKAL 

Pages 1-4, Extent 50 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript descrided under 

R. No. 2784. 

(6-4) 

இத்நூல் gt. 2784-9b எண்ணில் விளஎக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க, 

R. No. 7413 

நரசிங்க விசய யக்ஷ கானம் 

NARASINGA VISAYA YATCA GANAM 

Pages 5-85, Extent 1200 granthas. 

Begins on page 5 of the manuscript described under 
R. No. 7412. 

Complete 

' Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2799, 

(6-4) 
” இந்நூல் ஆர். 2799- ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க.
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R. No. 7414 

வீரபத்திர சுவரமி தோத்திரம் 

VIRAPATTIRA SVAMI TOTTIRAM 

Pages 86-93, Extent 100 granthas. 

Begins on page 86 of the manuscript described under 

R. No. 7412 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 2791 

(G-4) 
இத்நூல் ஆர். 2791-ஆம் எண்ணில்  விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங், 

காண்க. 

R. No. 7415 

சரப புராணம் 

SARABA PURANAM 

Paper: 32°5x 24:8 cm. Pages 1-131 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1650 granthas, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2734. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 2734 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

ee



28 A Descriptive 

R. Nos. 7416-7418 (One Codex) 

Paper: 32:4x 24: 4 cm. Pages 1— 30 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 410 granthas. 

R. No. 7416 

உள்ளறி வேதாந்த காண்டம் 

ULLARI VEDANTA KANTAM 
Pages 1-17, Extent 240 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2716. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர், 2716-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க. 

R. No. 7417 

விநரயகர் திருவகவல் 

VINAYAGAR TIRUVAGHAVAL 

Pages 18—26, Extent 120 granthas. 

Begins on page 18 of the manuscript described under R.No. 7416. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 2735. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் ஆர். 2735-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டுள்ள 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க.
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R. No. 7418 

வெங்கடாசலபதி சரணப்பத்து 

VENKATACALAPATI CARANAPPATTU 

Pages 27-30, Extent 50 granthas. 

Begins on page 27 of the manuscript described under R.No. 7416, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2788. 

(G-s) 
இந்நூல் ஆர். 2788-ஆம். எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடிமையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க. 

R. Nos. 7419 - 7420 (One Codex) 

Paper: 32:°5x 248 cm. Pages |~-39 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 490  granthas 

  

R. No. 7419 

கருணாம்.பிகை மந்தாதீ 

KARUNAMBIGAI YANTADI 

Pages 1-32, Extent 400 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 4398. 

(கு-பூ] 
இந்நூல் ஆர். 4398-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் 
காண்க,
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R. No. 7420 

அண்ணாமலையார் பேரில் தோத்திரம் 

ANNAMALAIJYAR PERIL TOTTIRAM 

Pages 33-39, Extent 90 granthas. 

Begins on page 33 of the manuscript described under R. No. 7419. 

Complete 

Restored in 1959-60 from a manuscript described under 

R, No, 2921. 

(6-4) 

இந்நூல் ஆர். 8921-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 
சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க, 

சய te 

R. No. 7421 

ஆனந்த விளக்கம் 

ANANDA VILAKKAM 

Paper: 32°5x 248 cm. Pages 1— 33 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 460 granthas, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 3685. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 9085-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 
சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க,
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R. No. 7422 

மீனாட்சியம்மை திக்விஜப நாடகம் 

MINATCIYAMMAIL TIKVIJAYA NATAKAM 

Paper: 32°5x25 cm. Pages 1-350 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 5000 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 4081. 

(6-9) 

இந்நூல் ஆர். 4081-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 
சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க, 

R. No. 7423 

மீனாட்சி அம்மன் திக்விஜயம் 

MINATCIYAMMAM TIKVIJAYAM 

Paper: 32°5 x 25 cm. Pages 1—410 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 6500 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 4453, 

(G4) 
இந்நூல் ஆர். 4493-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் 

காண்க,
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R, Nos. 7424-7425 (One Codex) 

Paper: 32:3x24-5cm. Pages 1 - 46 

Lines 24 0n a page, Tamil, Good, New, Extent 600 granthas, 

  

R. No. 7424 

தொடு குறி சாத்தீரம் 
TODU KURI SATTIRAM 

Pages: 1—21 Extent 300 granthas 

Transcribed in 1959-60 from a manuscript of [Sri. S. Vellaiyan 

Vaidyar of Aruppukkottai (R.Dt.) 

Complete 

This work, entitled as Thodukuri Sastram is a branch in 

Astrology. 

Beginning 

oe ee ge UND தேங்காய் வெத்திலை ...... முகம் வெள்ளை 

சிகப்பு பொட்டு , . . . வைத்து சுத்தமாமிருந்து பார்த்தால் பொய்யாம் 

- உ௨௨.௨செம குருவே முன் நிற்க வேணும், 

தொட்டுப் பார்த்தால் .. .., சாய்ந்திடினும் சூரியன் ow be 
௨௨௨௨௨. தோன்நறிடிலும் ஈசுவரகா ....... . . பொய்யா விதித் 

திடிலும் பொய்யாது . . . ஆதிமறை . , ன் பிற. . , இந்த யேடுக்கு 

கணபதி 

வைய்யகத்தில் மழையுண்டாம் 

வான்பொருள் வந்து கூடும் 

துய்யதோர் விளையா பூமி 

துலங்கவே மகிமை யுண்டாம் 

செய்யதோர் சருமம் நன்று தீவினையகன்று போகும் 

பய்யவே பிணியுந் தீரும் கணபதி தன்னைக் கண்டால் 

உத்தமம் நினைப்பது நன்மையாகும்,
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அய்யனுக்கும் குலதெய்வத்துக்கும் ஏரைவேத்தியம் வேணும். ஒரு 

பெரியவன் சீவகாரன் மனஸ்தாபம் உண்டு. பேசி தளர வேணும், 

ராச காரியமல்லாது ஒரு நன்மை காரியம் கூட வேணும். அதுவும் 

கன்னியினாலே பிசகு வந்து தீரும், நன்று. குமரன் துணை. 

முடிவு : 

ws பள்ளி 

அரும்பொருள் போன தெல்லாம் 

வார்த்தையாய் மிகவும் குன்றும் 

பெருகவே பூசலுண்டு 

பித்தமும் பகையு முண்டாம் 

அல்லலும் சலிப்பு முண்டாம் 

ஆனதோர் பொருளும் போகும் 

தின்மையில்லைப் பள்ளி கண்டால் 

தீவினை மிகவுண் டாமே, மத்திபம் 

ஒரு பெண் பிள்ளையினாலே ஓர் பீடையுண்டு. வார்த்தை தப்பி 

நடந்து இருக்கிறது. அதனாலே உன் தெய்வம் சலிப்பு கண்டு 

இருக்கிறது. அதை நிலையிட்டால் நன்று, 

தொடுகுறி சாஸ்திரம் முற்றிற்று. 

(கு-பூ] 

இந்நால் தொடுகுறி சாஸ்திரம் என்னும் பெயர்த்து. சோதிடம் 

சம்பந்தமானது. முற்றுப் பெற்றது. அருப்புக்க்கோட்டை 

திரு. வெள்ளையன் வைத்தியர் என்பாரிடமிருந்து வந்த தாய்ப் 

பிரதியின், மறுபெயர்ப்பே இஃதாகும். இது போன்ற வேறு பல நூல் 

களும் இந்நூலகத்தில் உண்டு, காண்க, 

த.ஓ. ௮. --9
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R. No. 7425 

மரர்க்கண்டேயன் நாடகம் 

MARKKANDEYAN NATAKAM 

Pages: 23-46 Extent 300 granthas 

Begins on page 23 of the manuscript described under 

R, No. 7424 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 4288. 

(6-3) 
இந்நூல் ஆர். 4288- ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க. 
——— 

R. No. 7426 

துரேரபதை மாலையிடு நாடகம் 

DUROPATAI MALAIYIDU NATAKAM 

Paper: 32:2x 24:5 cm. Pages 1-84 

Lines 24 on a p2gz2; Tamil, Good, New; Extent 120) granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2803. 

(6-y) 
இந்நூல் ஆர். 2803-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க.
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R. Nos 7427-7430 (One Codex) 

Paper : 32:2 x 24:3 cm. Pages 1—24 

Lines 24 on a Page; Tamil, Good, New, Extent 300 granthas. 

  

R. No. 7427 

ஆனந்தவல்லி பதிகம் 

ANANDAVALLI PATIKAM 

Pages: 1-4; Extent 50 granthas 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2963 

(5-y) 
இந்நூல் ஆர், 2963-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க. 

—— 

R. No. 7428 

புதுக்கோட்டை சுப்பிரமணியர் பதிகம் 

PUDUKKOTTAI SUPPIRAMANIYAR PATIKAM 

Pages: 3-12; Extent 50 granthas 

Begins on page 5 of the manuscript described under R. No. 7427 

Complete 

Restored in 1959 - 60, from a manuscript described under 

R. No. 2965 

(Gx) 
இந்நூல் ஆர். 2965-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றது ஆகும், அதன் குறிப்புங் 
காண்க.



R. No. 7429 

திருவையாற்று அம்மன் பதிகம் 

TIRUVAIYARRU AMMAN PATIKAM 

Pages: 13 20; Extent 100 granthas 

Begins on p1z2 13 of the manuscript described under R.No, 7427 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2959. 

(G-y) 
இந்நூல் ஆர். 2959-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் 

காண்க. 

் 8, 140. 7430 

சுப்பிரமணியர் கவசம் 

SUPPIRAMANIYAR KAVACAM 

Pages: 21-24 Extent 50 granthas 

Begins on page 21 of the manuscript described under R.No. 7427 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2983. 

(H-54) 

இத்நூல் ஆர். 2983-ஆம். எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க.
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R. Nos. 7431-7435 (One Codex) 

Paper: 32°2x245 cm. Pages 1-33 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 430 granthas 

R. No. 7431 

சிவ பூசைத் தோத்தீரம் 

SIVA PUSAIT TOTTIRAM 

Pages 1-6 Extent 80 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2922. 

(கு-ப) 
இந்நூல் ஆர். 2922-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க. 

R. No. 7432 

வேல் விருத்தம் 

VEL VIRUTTAM 

Pages 7—13, Extent 90 granthas. 

Begins on page 7 of the manuscript described under 

R. No. 7431. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2923. 

(6-4) 
இத்நூல் ஆர். 2923-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7433 

மாரியம்மன் பேரில் விருத்தம் 

MARIYAMMAN PERIL VIRUTTAM 

Pages 14-20, Extent 90 granthas. 

Begins on page 14 of the manuscript described under 

௩. 74௦. 7431, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No, 2924 

(6-4) 
இந்நூல், ஆர். 2924 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க. 

R. Ne. 7434 

அருணகிரி நாதர் பேரில் விருத்தம் 

ARUNAGIRI NATAR PERIL VIRUTTAM 

Pages 21-27, Extent 90 granthas. 

Begins on page 21 of the manuscript described under R.No. 7431, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 2925. 

(கு-பூ 
இந்நூல் ஆர். 2925-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க.
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R. No. 7435 

் வகுப்புகள் 

VAKUPPUKAL 

Pages 28-33, Extent 80 granthas. 

Begins on page 28 of the manuscript described under R.No. 7431. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2984, 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 2984-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 
சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க. 

R. No. 7436 

நீலி பட்ச கானம் 

NILI YATCAGANAM 

Paper: 32:2x 24: 8 cm. Pages I-81 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New, Extent 1100  granthas, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 505. 

(Gy) 

இத்நூல் டி, 3505- ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் 
காண்க,
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R. No. 7437 

சக்குபாய் சரிதம் 

CAKKUBAI CARITAM 

Paper: 32x24'Som. Pages 1-69 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New, Extent 980 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 2539. 

(6-4) 
இந்நூல் டி. 2539-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க. 

R. No. 7438 

சவ்வருண நாடகம் 

CAVVARUNA NATAKAM 

Paper: 32x 24-8 cm. Pages 1-140 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New, Extent 2000 granthas 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
D. No. 483, 

(6-4) 

இத்நூல் டி, 4898-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 
சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க,
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R. No. 7439 

தக்க நாடகம் 

TAKKA NATAKAM 

Paper: 32x25 cm. Pages 1—171, 

Lines 24 ona Page, Tamil, Good, New, Extent 2400 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 485. 

(S-y) 
இந்நூல் டி. 485 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க. 

R. No. 7440 

இந்திரன் தீருமண முறை 
INTIRAN TIRUMANA MURAI 

Paper: 31:3x24 cm. Pages 1-22 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 350 granthas. 

Transcribed in 1959-60, from Thiru S. Vellaiyan Vatitiyar, 

Aruppukkottai, Ramanathapuram District. 

Complete 

This treatise deals with some of the ancient methods of marriage. 

Beginning 

மண்ந்தோ நி, மரந்தோ நி பிரமுனிமா நீறுழிதோநி, அந்தத் 
தோன்றி ஆகாசந் தோன்றி, ஆதிக்கு முன் பிறந்த அரனாரும் 
தோன்றி, பூமாதேவி தோன்றி சிந்தையும் களிபுகிற், தேவர் தோன் நி 

தேவர்கள் திசாரும் தோன்றி, வேதாந்தம் ஆசானம் சந்நியாசி 
தோன்றி விஷ்ணு பகவானும் தோன்றி, கெந்தருவர் தோன்றி, 
நாரதர் தோன்றி, சந்திரரும் சூரியரும் தோன்றி . ........
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End 

கலியா ணம் சொரிந்தெடுத்த நாடு 

பொன் போலே நின்று பெருகிய நாடு 

மலை மீதில் குஞ்சரட்கள் கொஞ்சி விளையாடிய நாடு 

தென்ப்பத்து நூர் முன்னூறும் பின்னூறும் 

ஆதியிலே திருமாலின் மகனாகப் பிறந்ததும் சாம்டுவனே 

அண்டபரி பூரணமாய் அடட்காத ஈசனை வகுத்தவனும் 

சாம்புவனே 

வெள்ளானை SACU வெஃகல முரசு கொட்டி 

வெண் சாமரை வீசுவதும் சாம்புவனே 

(கு-ட) 

இந்நூல் இந்திரன் திருமண முறை என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 
பெற்றது. அருப்புக்கோட்டை திரு. வெள்ளையன் வைத்தியர் என்பா 

ரிடமிருந்து வந்த, தாய்ப் பிரதியைப் பெயர்த்தெழுதிடதே இஃதாகும். 

இந்நூல், முற்காலத்தில் நடை முறையில் இருந்து வந்த திருமண 
முறைகளைப் பற்றிக் கூறுகிறது காண்க, 

R. No. 7441 

வைத்தியமும் மந்தீரமும் 
VAITTIYAMUM MANTIRAMUM 

Paper: 31x24cm. Pages 1-20 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 300 granthas. 

Transcribed in 1959-60, from Thiru S. Vellayan, Aruppukkottai, 

Ramanathapuram District. 

Complete 

This is a medical work which also deals with the ‘mantras’ 

related to medical treatments.
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Beginning 

திலதக்கரலம் 

see wee ய தீண்டாக் கால மொன்றும் 

வெத்தியென்ற பச்சிலையும் விளங்கக் கேளீர் 

நேரப்பா நெற்றி நடுப் புருவந் தன்னில் 

தேராக நெதல்லிடைக்குத் தாழ்வதாக 

தாரப்பா திலதக்காலம் அதுக்குப் பேரு 

தட்டெனவே முறிவுகொண்டால் பிழையாதப்பா 

பிழையாத காலமப்பா திலதக் காலம் 

பேசுகிறேன் அதில் வர்மம் கொண்டால் கேளு 

இழையாக வாய் பிளந்து வானம் பார்த்து 

இழிக்குமடா நாழிகை தான் மூணேமுக்கால் 

குழையாம லிளக்க முறை கூறக்கேளு 

குடும்பிபிடித் திருத்தி உச்சி குணமாய்த்தட்டி 
தழையாக பின் கலையும் செவியுமப்பா 

சார்வாக சுக்கு வைத்து வூதிடாயே 

End 

கூர்மையாய்த் தான்தொழுது குறிப்பாய் நின்று 

நைய்யப்பா அவதடவின் செய்கை 

நானிலத்தில் சொல்லுகிறேன் நாடிக் கேளு 

நாடிக்கேள் வலது கால் தூக்கிவைத்து 

நன்றாக வட்டமாம் , ....... ௨௨ 

புண்ணியனே இருபுறமும் நடத்தி வைத்து 
நாடியே கம்பு கொண்டு பிடித்ததென்ன 

இடது கால் வெட்டி மாநி 

(6-4) 
இந்நூல் வைத்தியமும் மந்திரமும் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. வைத்தியம், மந்திரம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளைத் 

தெரிவிப்பது இந்நூலாகும். அருப்புக்கோட்டை திரு. வெள்ளையன் 

வைத்தியர் அவர்களிடமிருந்து கிடைத்த மூலப்பிரதியைப் பெயர்த்து 

எழுதியதே இஃதாகும். காண்க,
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R. Nos. 7442-7444 (One Codex) 

Paper: 31:-5x24-2cm. Pages 1 -57 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 730 granthas 

ee 

R. No. 7442 

திருவுளச் செயல் விளக்கம் 

TIRUVULAC CEYAL VILAKKAM 

Pages: 1—30; Extent 400 granthas 

Complete 

Restored in 1959-60 from a manuscript described under 

R. No. 4239. 

(S-y) 

இந்நூல் ஆர். 4239-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப்பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

R. No. 7443 

தனவந்திரி வாக்கிய முப்பு--நரற்பது 

DHANVANTARI VAKKIYA MUPPU-40 

Pages 31-46, Extent 200 granthas. 

Begins on page 31 of the manuscript described under 

R. No. 7442. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 4223. 

(5-4) 
. இந்நூல் ஆர், 4223-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்.க.
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R. No. 7444 

அகத்தியரருளிச் செய்த சூத்திரம்-இருபத்தைந்து 
AKATTIYARARULIC CEYTA SUTTIRAM-25 

Pages 47—57; Extent 130 granthas. 

Begins on page 47 of the manuscript described under 

R. No. 7442. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 4216. 

(௧-1) 
இத்தூல் ஆர். 4216-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7445 

மந்தீரத் தீரட்டு 

MANTIRAT TIRATTU 

Paper : 31:2x 242 cm. Pages 1—26 

Lines 24 on a pige; Tamil, Good, New; Extent 375 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 6144, 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர், 6144-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7446 

இலவண பஞ்சாட்சரம் 

ILAVANA PANCATCARAM 

Paper: 31°5x24'5 cm. Pages 1 - 33 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 460 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 6118. 

(G-4) 
இந்நூல் ஆர், 6118-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப்பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. Nos. 7447 - 7448 (One Codex) 

Paper: 32x25cm. Pages 1—416 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 6000 granthas. 

R. No. 7447 

திருநின்றவூர்த் தல fF Too wo 
TIRUNINRAVURT TALA PURANAM 

Pages 1-34; Extent 500 granthas, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
D. No. 589. 

(6-y) 
Bb wie y. 589 - 91 எண்ணில் Mord & Mui LLM HG ws 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7448 

ஜெமதக்கினி நாடகம் 

JEMATAKKINI NATAKAM 

Pages 35-416, Extent 5500 granthas. 

Begins on page 35 of the manuscript described under 

R. No. 7447. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 482 

(5-4) 
இந்நூல் டி. 482-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததையே படி 

எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

  

R. Nos. 7449-7451 (One Codex) 

Paper: 31°3x 24.1 cm. Pages 1-24 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 340 granthas 

R. No. 7449 

விநரயகர் விருத்தம் 

VINAYAKAR VIRUTTAM 

Pages 1--8, Extent 100 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2933. 

(6-y) 
இத்நூல் ஆர். 2998-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7450 

உமையம்மை பதிகம் 

UMAIYAMMAL PATIKAM 

Pages 9—14; Extent 80 granthas. 

Begins on page 9 of the manuscript described under 

R. No. 7449 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2934. 

(S-y) 
இந்நூல் ஆர். 2934-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க. 

R. No. 7451 

அகத்தியர் சூத்திரம் -- முப்பது 
AKATTIYAR SUTTIRAM - 30 

Pages 15-24; Extent 160 granthas. 

Begins on page 15 of the manuscript described under R.No. 7449, 

Complete 

Restored in 1959-60 from a manuscript described under 

R, No. 4209. 

(G-y) 
இந்நூல் ஆர். 4209-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க. ல
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R. No. 7452 

மன்மதன் அலநுகாரம் 

MANMATAN ALANKARAM 

Paper: 31:°2x24cm. Pages 1—7 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 100 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 4311. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 4311- ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7453 

மரரட்டியர் வரலரறு 

MARATTIYAR VARALARU 

Paper: 32:2X25:2 cm. Pages 1—157 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent, 3000 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
D. No. 3119. 

(G-y) 

இந்நூல் டி. 3119-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே படி 
எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

த.ஓ. அ. தீ
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R. No. 7454 

ஞான முணர்த்தூதல் 
GNANA MUNARTTUTAL 

Paper: 32x 245 cm. Pages 1-90 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1500 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 2058. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 2058 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும் அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7455 

வேத விளக்கப்பேதக மறுத்தல் 

VETA VILAKKAPPETAKA MARUTTAL 

Paper : 31:8 x 24°8 cm. Pages 1—134 

Lines 24 on a Page; Tamil, Good, New, Extent 2000 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No 2820, 

(6-4) 
இந்நூல், டி. 2820 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பையே.. 

படி எடுக்கப்பட்டது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. Nos 7456-7458 (One Codex) 

Paper: 21 x 17 cm. Pages 1—I4 

Lines 22 on a page, Tamil, Good, New, Extent 300 granthas. 

Presented in 1959-60 by Thiru A. Vijayaraghava Pillai, Karnam 
Irungal village; North Arcot District. 

  

R. No. 7456 

எல்லையம்மன் பதிகம் 

ELLAIYAMMAN PATIKAM 

Pages: 1-8; Extent 160 granthas 

Complete 

The author, Vijayaraghava “Pillai, invokes Yellaiamman of 
Oothunagar for graces; This book is in poetic form 

Beginning 

(ரீ விக்னேஸ்வரர் கரப்பு வெண்டர 

ஆத்திமலர் சூடும் அரனிடத்தில் வாழ்கின்ற 
தோத்தமிகும் ஆதிபரஞ் சோதியாம் - ஊத்துநகர் 
எல்லம்மன் மீதில் இயல்பதிகம் பாடநெஞ்சே 

வல்லபையா ஸனன்றுள் வழுத்து 

திருவாசிரியப். பர 

(1) திருமுகத் தொளிவும் பவளவாய் அழகும் 

சிறந்த வேல் விழியும் அம்புருவச் 

சிலையு மென்குமிழ் நாசியும் குழைச் செவியும் 

திலர்த நெற்றியும் கருங்குழலும் - இருகழைப் 
புயமும், குரும்பை நேர் தனமும், இளைத்த சிற் 
றிடையும், செங்கரமும் - இளங் கதலியைநேரர் 

குறங்கின தழகும், இலகிய அரவிந்த பதமும், - 
ஒருபொழு தேனும் oer அடியேன், உனையலார் 

பல பல விதமாய் . . . ‘ ees cae
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End 

(3) சோழனைக் கார்க்க மதித்தாய் - கணங்கன் காட்டும் 

கணையினிற் காண உதித்தாய் 

ஏழையைக் கார்க்க நீயே - எழுந்தருளுவ ய் தாயே 

தாழ்விஉன போக்குவாயே 

சுருள் :- தார் குழலேனெ மார்கழலே நிதம் (உம்பர்கள்) 

(4) படியளந்தவன் தங்கையே - பரமனிட 

பாகத்தில் கலந்த மங்கையே 

கொடிய ஸனானாலும் கதி - 

கொடுத் தருளுவாய் ததி 
அடிமை கோவிந்தன் துதி 

சுருள் :- ஆரணி பூரணி காரணி நாரணி (உம்பர்கள்) 

(க-பூ) 

இந்நூல், எல்லையம்மன் பதிகம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. எல்லையம்மனுடைய சிறப்புக்களைக் கூறி, அவளருளினை 

வேண்டுகிறார் ஆசிரியர் பெயர் விஜ.பராகவ பிள்ளை. காண்க. 

கவலைக். 

R. No. 7457 

ஸ்ரீ ரங்கநாதர் ஊஞ்சல் 

SRI RANGANATAR UNCAL 

Pages: 9-11; Extent 70 granthas 

Begins on page 9 of the manuscript described under R. No. 7456 

Complete 

‘Uncal’ is one of the 96 prabandhas in Tamil. In this uncal 

the poet Vijayaraghava Pillai sings the glory of Sri Ranganatha 

of Srirangam.
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Beginning 

(1) தார்சிறந்த முத்ததினால் கால்கள் நாட்டி 

தனிப்பவள கொம்பதினாற் கொடுங்கை மாட்டி - 

வார்சிறந்த வைரத்தால் பலகை பூட்டி 

வண்ண நவமணி மாலை வயங்க சூட்டி - 

ஏர்சிறந்த சித்திரங்கள் எங்குந் தீட்டி 

இலகுதிருப் பொன்னீசர் சேர்வை காட்டி - 

சீர்சிறந்த மாதவனாற் ஆடீர் ஊஞ்சல் 

ஸ்ரீரங்க நாயகனாற் ஆடீர் ஊஞ்சல்! 

End 

(1) இடையினிற் பீதாம்பரந்தான் இருந்து மின்ன 

எழிற்கரத்தில் பஞ்சவாயுதங்கள் மின்ன - வடிவுபெருந் 

திருமேனி வண்ண மின்ன - 

மதிவதனங் கிருபையொடு மகிழ்ந்து மின்ன 

முடிதனிலே முடிமாலை முழங்கி மின்ன 

மொழி மார்பிற் கெளஸ்த்து வாபரணந் துன்ன 

திடமேவும் காவேரி சிறந்து சூழும் 

ஸ்ரீரங்க நாயகனார் ஆடீர் ஊஞ்சல் 

(6-4) 
இந்நூல் ஸ்ரீரங்கநாதர் ஊஞ்சல் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. இஃது அரங்க நாதரைப் போற்றிப் புகழ்வதொரு நூலாகும். 
திரு. விஜ.பராகவப் பிள்ளை இ.ற்றியது. நன்றாகவுள்ளது. காண்க. 

R. No. 7458 

ஸ்ரீ ரரமர் தாலாட்டு 

SRI RAMAR TALATTU 

Pages 12-14, Extent 70 granthas. 

Begins on page 12 of the manuscript described under 

R. No. 7456. 

Complete 

This is a work of lullaby; Here the author Vijayaragava 

Pillai praises the greatness of Sri Rama.
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Beginning 

பேரா மயோத்திப் பெருமாளைத் தாலாட்ட 

சீரார் குருகையர் கோன் சேவடிகள் காப்பாமே. 

அன்றம ரர்க்காக அயோத்தியெனும் பட்டணத்திற் 

சென்றவ தரித்த திருமாலை சொன்னாரோ 

தெள்ளுதமிழ் கொண்டாடச் சீரார் தசரதர்க்கும் 

பிள்ளைவிடாய்த் தீர்த்த பெருமாளைச் சொன்னாரோ 

க॥வலழியக் கருதிலங்கைத் தானழிய 

மூவருடன் பிறந்து மூவுலகை யாண்டாரோ? 

கருதலர்கள் காவலனோ கண்ணார்ந்த கற்பசகமோ 

அறிவுடைய தாயார்க்குப் பாற்குடமாய் நின்றானோ? 

End 

எட்டிலங்கையைச் சுட்டு இலக்குமியைத் தான்மீட்டு 

சட்டமுடை யோத்திநகர் சார்ந்தரகு ராமனோ 27 

பூண்டமணித் தேரும் பொன்னிலங்கை மாநதகரும் 

மீண்டுஅவன் தம்பி விபீஷணாருக் கீந்தவனோ 28 

ஸ்ரீராம ராமனோ சீதைசிறை மீட்டவனோ 

பேரார் பெரியவனோ பேருலகை யாண்டவனோ 29 

செப்பமுடன் சேர்த்தெடுத்த ஸ்ரீராமன் தாலாட்டை 

முப்பதும் கற்றவர்கள் மூவுலகை யாள்வாரோ 30 

(கு) 

இத்நூல் ஸ்ரீராமர் தாலாட்டு என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் 

பெற்றது. ஸ்ரீராமனுடைய சிறப்புக்களைக் கூறி, அவனருளை 

லேண்டுவதே :இந்நூலின் நோக்கமாகும். திரு, விஜயராகவப்பின்ளை 

என்பார் இயற்றியது. நன்றாகவுள்ளது. சாண்சு.
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R. No. 7459 

உசித சூடாமணி 

UCITA SUDAMANI 

Paper: 32:°4x 25 cm, Pages 1—76 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 850 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 11. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் டி. 11 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 
படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. Nos. 7460-7461 (One Codex) 

Paper: 32x25:'2 cm. Pages 1-198 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 4000  granthas. 

R. No. 7460 

கித்தேரியம்மரள் அம்மானை 

KITTERIYAMMAL AMMANAI 

Pages: 1-106 Extent 2000 granthas 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 2049. 

(கு-ப) 
இந்நூல் டி. 2049-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க. ட 

—-
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R. No. 7461 

மேரி கருதம்மாள் அம்மரனை 

MERI KARUTAMMAL AMMANAI 

Pages 107—198; Extent 2000 granthas. 

Begins on page 107 of the manuscript described under R.No. 7460. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 2050. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 2050-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 
சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் 
காண்க. 

R. No. 7462 

பாரப்பருங்கலக் காரிகை - உரையுடன் 

YAPPARUNKALAK KARIKAIT - (With Commentary) 

Paper: 32:°5x25 cm. Pages 1—232, 

Lines 24 on a Page, Tamil, Good, New, Extent 4000 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
D. No. 81. 

(6-4) 
இந்நூல் டி. 81 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7463 

தெய்வ சிகாமணி மாலை 

DEIVA SIKAMANI MALAI 

Paper: 32:2x25 cm. Pages 1— 129 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New, Extent 1850 granthas 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D.No. 2061. 

(6-4) 

இந்நூல் டி, 2061 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7464 

தொன்றால் விளக்கம் 

TONNUL VILAKKAM 

Paper : 32x 25 cm. Pages 1—270 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 5000 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 58. 

(கு-டூ) 

இந்நூல் டி. 58- ஆம் எண்ணில்  விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க.
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R. Nos. 7465-7466 (One Codex) 

Paper: 32:2x 24-8 cm. Pages 1-98 

Lines 26 on a page; Tamil, Good, New; Extent 1400 granthas, 

ee 

R. No. 7465 

௬க்கிரீவ விஜயம் 

SUKKIRIVA VISAYAM 

Pages 1-30, Extent 460 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 509. 

(G-4) 
இந்நூல் டி. 509 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7466 

ESOS விளக்கம் 

NITI NERI VILAKKAM 

Pages 31~98, Extent 940 granthas. 

Begins on page 31 of the manuscript described under 
R. No. 7465. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
D. No. 184. 

(6-y) . 
இத்நூல், டி. 184- ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

eee
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R. No. 7467 

ஆசெளச தீபிகை 

ASAUSA DIPIKAI 

Paper: 32x25 cm. Pages 1—55 

Lines 26 on a page; Tamil, Good, New, Extent 850 granthas 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 4104. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 4104-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததையே 
படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

ee 

R. No. 7468 

நூர் நரமர 

NUR NAMA 

Paper: 31:5x24:5cm. Pages 1 -22 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New, Extent 350 granthas, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 6452. 

(G-y) 
இத்நூல் ஆர். 6452-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

—
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R. No. 7469 

விசுவ புராணம் 

VISUVA PURANAM 

Paper: 32x25 cm. Pages 1 - 43 

Lines 26 on a page; Tamil, Good, New; Extent 650 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

D. No. 463. ் 

(6-4) 
இந்நூல் டி. 463 -ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததயே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. Nos. 7470 - 7472 (One Codex) 

Paper: 31x25cm. Pages 1 — 78 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 1190 granthas. 

  

R. No. 7470 

வரரங்கன் கதை 

VARANGAN KATAI 

Pages 1-44, Extent 650 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 330, 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 330-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7471 

நேமி நாதர் பஞ்ச ரத்தினம் 

NEMI NATAR PANCA RATTINAM 

Pages 45-50, Extent 90 granthas. 

Begins on page 45 of the manuscript described under 
R. No. 7470, 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 330 (b). 

(கு-ப) 
இந்நூல் ஆர். 330(6)-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7472 

தேமி நாதர் பதிகம் 

NEMI NATAR PATIKAM 

Pages 51—78, Extent 450 granthas. 

Begins on page 51 of the manuscript described under R.No. 7470. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 412. 

(G-y) 

இந்நூல் ஆர். 4142-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7473 

சதுர்வேத தாத்பரிய சங்கிரகம் 

CATURVETA TATPARIYA SANKIRAKAM 

Paper: 32x245cm. Pages 1-85 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 1275 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 316. 

(கு-பூ] 
இந்நூல் ஆர். 8916-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. Nos. 7474-7475 (One Codex) 

Paper: 32x25 cm. Pages 1-34 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 500 granthas 

R. No. 7474 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Pages 1-18, Extent 260 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 7044 ் 

(கு-பூ) 
இந்நூல் ஆர். 7044-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பலை தயே படி 

எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 63 

R. No. 7475 

வைத்தியம் 

VAITTLYAM 

Pages 19-34, Extent 240 granthas. 

Begins on page 19 of the manuscript described under 

R. No. 7474. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manusctipt described under 

R, No. 5806. 

(6-4) 

இந்நூல் ஆர். 5806-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

—_—— 

R. No. 7476 

நாடி நரல் 
NADI NUL 

Paper: 32:2x 24:8 cm. Pages: 1-85 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New; Extent 1275 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 

R. No. 6939. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் ஆர். 6939-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,



64 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7477 

அகத்தியர் கடைக் காண்டம் 

AKATTLYAR KADAIK KANDAM 

Paper: 32x25 cm. Pages: 1—100 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 1500 granthas. 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 5831. 

(6-y) 

இந்நூல் ஆர். 5831- ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப்பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

— 

R. No. 7478 

வைத்தியமும் மந்திரமும் 

VAITTIYAMUM MANTIRAMUM 

Paper: 32:2x248 cm. Pages: 1—38 

Lines 24 on a page, Tamil, Good, New, Extent 600 granthas 

Incomplete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 5453 

(6-4) 

இந்நூல் ஆர். 5453 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 
படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7479 

வீர சோழியம் 

VIRA COLIYAM 

Paper: 32x25cm. Pages 1 - 332.. 

Lines 240n a page. Tamil. Good. New. Extent 5500 granthas 

Complete 

Restored in 1959-60 from a manuscript described under 

D. No. 91. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் டி. 91 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததையே 

பெயர்த்து எழுதப்பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

R. No. 7480 

வைத்திய குண வரகடம் 

VAITTIYA GUNA VAKATAM 

Paper: 32x25 cm. Pages 1-260 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 4000 granthas 

Complete 

Restored in 1959-60, from a manuscript described under 
R. No. 5222. 

(கு-பூ] 

இத்நூல் ஆர். 5222-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 
பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

  

த.ஓ. ௮. 3



66 A Descriptive 

R. No. 7481 

மரர்க்கண்டேயன் நாடகம் 

MARKKANDEYAN NATAKAM 
Paper; 31:7 21'5 cm. Pages: 1—26 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 580 granthas 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 2805. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் ஆர். 2805-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. Nos. 7482-7483 (One Codex) 

Paper: 32x25 cm. Pages 1—163 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2600 granthas, 

  

R. No. 7482 

ஆசிரிய நிகண்டு 

ASIRIYA NIKANDU 

Pages: 1—9 Extent 120 granthas 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 2705, 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 2705-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 
பிரதி செய்விக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 
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R. No. 7483 

வீரகுமரர விலரசம் 

VIRAKUMARA VILASAM 

Pages 11-163 Extent 2480 granthas, 

Begins on page 11 of the manuscript described under 

R. No. 7482. 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 2608. 

(6-9) 
இந்நூல் ஆர். 2608 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பிரதி செய்விக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7484 

ஆதி மூல வீசர் நொண்டி நரடகம் 

ATI MULA VISAR NONDI NATAKAM 

Paper: 32x25 cm. Pages 1—68 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1000 granthas 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 2711. 

(ரு-பூ] 
இந்நூல் ஆர். 2711-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி. எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

=e



68 A DESCRIPTIVE 

R. Nos. 7485-7486 (One Codex) 

Paper: 32x25 cm. Pages 1—115 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1800 granthas 

R. No. 7485 

கதம்பச் சுவடி. 

KATAMBAC CUVADI 

Pages: 1—36 Extent 600 granthas 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript  descrioed under 

R. No. 2001. 

(கு-பூ) 

இந்நூல் டி. 2001-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க, 

R. No. 7486 

கதம்பச் சுவடி 

KATAMBAC CUVADI 

Pages: 37-115; Extent 1200 granthas 

Begins on page 37 of the manuscript described under R.No. 7485 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described | under 

R. No. 2002. 

(கு-பூ] , 

இந்நூல் ஆர். 2002-ஆம் எண்ணில் lors stun He LEE 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

ட ணக
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R. Nos. 7487 - 7488 (One Codex) 

Paper: 32x25 cm. Pages 1 — 92 . . 

Lines 24 on a page; Tamil, Good, New; Extent 1650 granthas* 
—— 

“ R. No. 7487 

FCITUMS BA aT sHovor ovoF 

DUROPATAI TUKILURIKKANNI 

Pages 1—81, Extent 1500 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 2051 

(6-y) 
இந்நூல் ஆர். 2051 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7488 

நரடோடிப் பாடல் 

NADODIP PADAL 
Pages 83-92, Extent 150 granthas. 

Begins on page 83 of the manuscript described under 

R. No. 7487, 

Incomplete 

Restored in 1960 - 61, from a manuscript described under 

R. No. 3401 

(G-¥) 
இத்நூல் ஆர். 3401-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க,



70 A DESCRIPTIVE 

R. Nos. 7489 - 7490 (One Codex) 

Paper: 32x25 cm. Pages: 1—94 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1400 granthas. 

R. No. 7489 

சகல தோஷத்துக்கும் சாந்தி விவரம் 

SAKALA TOSATTUKKUM SANTI VIVARAM 

Pages: 1—46, Extent 750 granthas 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 3697. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 3697-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றது ஆகும், அதன் குறிப்புங் 
சாண்க. 

—aee 

R. No. 7490 

மந்திரப் பெரக்கிஷம் 

MANTIRAP POKKISAM 

Pages 47-94, Extent 650 granthas. 

Begins on page 47 of the manuscript described under R.No. 7489 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 3698, 

(6-4) 
இத்நூல் டி. 3698 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 
es
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R. No. 7491 

தன்வந்தரி வாகடம் 

DHANVANTARI VAKATAM 

Paper: 32x25cm. Pages 1—121 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1800 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 2228. 

(6-4) 

இந்நூல் ஆர். 2228 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7492 

நரலடியரர் - பிரதீ பதவுரை 

NALADIAR - PIRATI PATAVURAI 

Paper: 32x25 cm, Pages 1—268 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 4000 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 2248. 

(கு-பூ) 

இந்நூல் டி. 2248-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே படி 
எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

 



72 A DESCRIPTIVE 

R. Nos. 7493-7496 (One Codex) 

Paper: 32x25 cm. Pages: 1--170 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2540 granthas 

R. No. 7493 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Pages 1—64; Extent 1000 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 4090. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 4090-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி. எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7494 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Pages 65-90, Extent 380 granthas. 

Begins on page 65 of the manuscript described under R.No. 7493, 

Incomplete 

“ Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 4093. . . 

(6-4) 
Bb gre ஆர். 4093 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 
a
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R. No. 7495 

அகத்தியர் வைத்தியச் சுருக்கம்-முப்பத்தரறார 

AKATTIYAR VAITTIYAC-CURUKKAM-36 

Pages 91-102, Extent 160 granthas. 

Begins on page 91 of the manuscript described under 

R. No. 7493. 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R.No. 3386. 

(G-y) 

இந்நூல் ஆர், 3386 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

R. No. 7496 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Pages 103-170, Extent 1000 granthas. 

Begins on page 103 of the manuscript described under 

R. No. 7493. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 4145. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 4145 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.



74 A Descriptive 

R. No. 7497 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper : 32x 25 om. Pages 1—133 

Lines 24 on a page. Tamil, Good. New. Extent 2000  granthas 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 3695. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர், 3695 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. Nos. 7498 - 7504 (One Codex) 

Paper: 32x25 cm. Pages 1-104 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1560 granthas 

R. No. 7498 

கோரக்கர் குருவினுபதேசம் 

KORAKKAR GURUVINUPADESAM 

Pages 1-8, Extent 120 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 3614. , 

(5-4) 
இத்நூல் ஆர். 3614-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 
a
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R. No. 7499 

குசலவ வாக்கியம் 

KUCA LAVA VAKKIYAM 

Pages 9—20, Extent 180 granthas. 

Begins on page 9 of the manuscript described under R. No. 7498. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 2097. 

(Gr) 
இந்நூல் ஆர், 2097-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7500 

அகத்தியர் தீருரவனைக் கண்ணாடி 

AKATTIYAR TIRUBHUVANAIK KANNADI 

Pages: 21- 26; Extent 80 granthas 

Begins on page 21 of the manuscript described under R. No. 7498 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 2264. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 2264- ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

—



76 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7501 

அகத்தியர் ரண வைத்தியம் 

AKATTIYAR RANA VAITTIYAM 

Pages 27-42, Extent 230 granthas. 

Begins on page 27 of the manuscript described under 

R. No. 7498. 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a munuscript dessriyed under 

R. No. 2335. 

(கு- ப] 

இந்நூல் ஆர். 2335 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7502 

விஷ வைத்தியம் முதலியன 

VISA VAITTIYAM etc. 

Pages: 43-50 Extent 120 granthas 

Begins on page 43 of the manuscript described under 

R. No. 7498, 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 2526. 

(கு-1ு) . 

இந்நூல் Bi. 2526 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 
படி எடுக்கப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

——e
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R. No. 7503 

அகத்தியர் தத்துவம் 
AKATTIYAR TATTUVAM 

Pages 51-88, Extent 600 granthas. 

; Begins on page Si of the manuscript described under 
R. No, 7498 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 2265. 

(G-¥) 

இந்நூல் ஆர், 2205 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றது ஆரும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க. 

R. No. 7504 

சரக்கு கட்டு அட்டவணை 

SARAKKU KATTU ATTAVANAI 

Pages 89-104, Extent 230 granthas. 

-Begins on page 89 of the manuscript described under 

R. No. 7498. 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R, No. 3616. 

(6-y) 
இந்நூல் ஆர். 3616-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் ' பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7505 

சிவப்பிரகாச உரை 

SIVAPPIRAKASA VURAI 

Paper: 35°2x 21:2 cm. Pages 1-257 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 3750 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 1306. 

(G-y) 

இந்நூல், டி. 1306 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததயே 

படி எடுக்கப்பட்டது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

— 

R. No. 7506 

மீனரட்சியம்மன் திருப்பூகழ் 

MINATCIYAMMAN TIRUPPUKAL 

Paper : 32x 25 cm. Pages 1—93 

Lines 24 on a Page. Tamil. Good. New. Extent 1300 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No 4454. 

(6-y) 
இந்நூல் ஆர். 4454 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

——
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R. No. 7507 

தத்துவ நிசரானுபோகசாரரம் 

TATTUVA NISANUBHOGASARAM 

Paper: 34°8x 21:2 cm. Pages 1—276 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 4490 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-6], from a manuscript descrited under 

D. No. 1550. 

(6-y) 
இந்நூல் டி, 1550-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7508 

சிவப்பிரகரசம்- உரையுடன் 

SIVAPPIRAKASAM (With Commentary) 

Paper: 35 x 21 cm. Pages 1—143 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2000 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-61, froin a manuscript described under 

D. No. 1304. 

(6-4) 
இந்நூல் டி. 1804-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

——
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R. No. 7509 

இராமானுஜ நரற்றந்தாதி வியாக்கியானம் 

IRAMANUJA NURRANTADI VYAKHYANAM 

Paper: 34:°8x21'5 cm. Pages 1-179 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2800 granthas 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 670. 

(5-4) 

இந்நூல் டி. 0170-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே படி 

எடுக்கப் பெற்றது ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

௩. No. 7510 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VALTTIYAM 

Paper: 32x25 cm. Pages 1-77 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1200 granthas, 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described. under 

R. No. 2545 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 2545-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

ப. எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. Nos. 7511-7512 (One Codex) 

Paper: 345x21cm. Pages 1-38 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 450 granthas 

R. No. 7511 

வைத்திய முறைகள் 

VAITTIYA MURAIKAL 

Pages 1--22, Extent 250 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 2206 

(௧-1) 
இந்நூல் டி. 2206-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததையே படி 

எடுக்கப் பெற்றது ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7512 

திருவாய்மொழி சாரம் 

TIRUVAYMOLI SARAM 

Pages: 23—38, Extent 200 granthas 

Begins on page 23 of the manuscript described under R.No. 7511 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 882. 

(Sy) 
இந்நூல் டி. 882-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதைதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

த. ஓ. ௮. --6
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R. No. 7513 

சிவப்பிரகாசம் - வியாக்கியானம் 

SIVAPPIRAKASAM -- VYAKHYANAM 

Paper: 345x21cm. Pages 1-372 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New, Extent 5800 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 1308. 

(G-¥) 
இந்நூல் டி. 1308- ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் கரண்க, 

R. No. 7514 

தேவிகாலோத்ரம்- உரையுடன் 

DEVIKALOTRAM - (With Commentary) 

Paper: 34:°5x21 cm. Pages: 1-96 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent [500 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 1388. 

(S-4) 
இந்நூல் டி, 1388-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே படி 

எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 
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R. Nos. 7515-7516 (One Codex) 

Paper: 34:5x21 cm. Pages 1-104 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1500 granthas. 

R. No. 7515 

செய்யுட்டிரட்டு 

CEYYUTTIRATTU 

Pages: 1-72; Extent 1050 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 890 

(கு-பூ] 
இந்நூல் ஆர். 890 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 
—— 

R. No. 7516 

சென்னை வீரையக் கடவுள் ஆனந்தக் களிப்பு-( உரையுடன்) 

CENNAI VIRAIYAKKADAVUL 
ANANDAKKALIPPU - (With Commentary) 

Pages: 73-104, Extent 450 granthas. 

Begins on page 73 of the manuscript described under 

R. No. 7515, 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 2137. 

(6-4) 
இந்நூல் டி. 2137 - gb எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்படதயே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. Nos. 7517-7518 (One Codex) 

Paper: 34:8x21 cm. Pages: 1-102 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1500 granthas 

R. No. 7517 

தர்க்க பரிபரஷை 

TARKKA PARIPASAI 

Pages 1—82; Extent 1250 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 2147. 

(G-y) 

இந்நூல் டி. 2147-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 
——- 

R. No. 7518 

தன வரகடம் 

DHANA VAKATAM 

Pages 83-102, Extent 250 granthas. 

Begins on page 83 of the manuscript described under R.No. 7517. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 261(h). 

(க-]) 
இந்நூல் ஆர். 261(1) - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதைதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7519 

ஞான வெட்டியான் நவரத்ன சிந்தாமணி 

GNANA VETTIYAN NAVARATNA CINTAMANI 

Paper: 348x21'2 cm. Pages I - 327 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 4850 granthas 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

௩, 171௦. 936(a). 

(கு-பூ) 

இந்நூல் ஆர். 936(8) - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7520 

செய்யுள் திரட்டு - உரையுடன் 

CEYYUL TIRATTU - (With Commentary) 

Paper: 35x21'2 cm, Pages 1-418 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 6300 granthas 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 918. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் ஆர். 918-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

mere
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R. No. 7523 

ஞான வர௫ிட்டம் - சுருக்கம் 

ஜலமும் உரையும் 

GNANAVASITTAM - CURUKKAM 

TEXT WITH COMMENTARY 

Paper: 34:8 21:2 cm. Pages 1-238 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 3600 granthas 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 919, 

(G-y) 

இந்நூல் ஆர். 919-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே படி 
எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7522 

திருப்பாவை ஸ்வாபதேசம் 

TIRUPPAVAI SVAPADESAM 

Paper: 35x21 cm. Pages 1—145 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2300 granthas. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 
R. No. 22(b). 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 22(0)-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே படி 

எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 
ay
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R. No. 7523 

வகார நிகண்டு- Ushio spor ws 

VAKARA NIKANDU -Part I 

Palm leaf ; 33x 3:2 cm. Foll—1-76 

Lines 8-9 on a page. Tamil. Injured, Old. Extent 2650 granthas 

Purchased in 1960-61, from Thiru. P.R. Naycciyappa stapatiyar, 

Nayeciyapuram, Ramnad District. 

Complete 

This vakara Nighantu-Part-I is in verse form; The author is 

not known. It conveys the knowledge of alchemy, herbs, medical 

treatments etc. Various names of herbs have heen mentioned in the 

verses of this nighantu. 

Beginning 

ஞானம் 1000 

தத்துவ தெரிசனஞ் சாதகங் கண்டு 

உற்றே யுணர்ந்து யுடலை யறிந்துநீ 
பத்தே களத்திப் பாவை திருத்தி 

ஒத்தே பசிக்கி லுங்கிடல் நன்றே. 

நன்றாக நின்ற நலமா மனத்தடல் 

ஒன்றாகத் தடனே யுயிரை யறிந்து 
கன்றாக வுள்ளே கருத்தை யுரைத்துப் 

பன்றான சீவ தெரிசன?் பார்த்திடே
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இட்டிடத் தாளகம் யேளுந்த மகாசுண்ணம் 

அட்டிட வீர மதினே ரிடையிடு 

ஒட்டிய லிங்கமுங் காரமுங் காட்டிடு 

தட்டிப் பரிசனந் தாக்கிடத் தங்கமே 

End 

பேய்க்கடலையின் Cur 

ஓங்குமத் தந்தி ஒழுகுங் கபிலை 
வாங்கும் வெறிச்சி மருவிய நெச்சி 

பாங்குஞ் சுணச்சி பரியபொன்மேனி 

வோங்குநல் பேயாங் கடலையின் பேரே, 

பேய்த்துவரையின் பேர் 

கசந்தது வரைகூடிய தண்சுணையோன் 

அசந்து சுறாதோன் ஆகா வெறியோன் 

பசந்த பிசனி பறாஞ்சுரு தாரி 

நசந்திடு பேயாந் துவரையின் நாமமே. 

(6-4) 
இந்நூல் வகார நிகண்டு-பாகம் ஒன்று என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. ஞானம், வைத்தியம், இரசவாதம் ஆகியவற்றைப் 

பற்றிக் கூறுகின்றது. சில மூலிகைகளின் பெயர்களும், அவற்றிற் 

குரிய காரணங்களும் இதன்கண் பேசப்படுகின்றன. காண்க, 

ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை.
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R.. No. 7524 

வகார நிகண்டு - பாகம் இரண்டு 

VAKARA NIKANDU - Part II 

Palm leaf; 33X32 cm. Foll: 77-113 

Lines 8-9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 2000 granthas. 

Purchased in 1960 - 61, from Thiru P R. Naycciyappa Stapatiyar, 

Nayeciyapuram, Ramnad District. 

Complete 

This is Vakara Nighantu - Part Il, Content is similar to that 

of the previous manuscripts 

Beginning 

அளுகண்ணியின் பேர் 

அளுகுங் குமரி ஆகா விரிச்சி 

ஒளுகிய கண்ணி உருண்ட மணலி 

தளுகிய நாகத் தன்வட முகத்தி 

நளுகிய வளுகண்ணி நாமு மாமே 

தொளுகண்ணியின் பேர் 

குன்னிச் செடிச்சி கூடுங் கொடிச்சி 

நண்ணிப மரிந்து நல்கும் புணர்ச்சி 

ஒண்ணிச் சுருளி ஓங்கிய காமி 

வெண்ணித் தொளுகண்ணி பேரென லாமே 

கூட்டிட வீரங் கொடிய சிவப்பாகும் 

நிட்டிடு காரமும் லிக்கமுஞ் சேர்த்திடு 

ஓட்டிடு வேதை ஓராயிரத் தொன்று 

மாட்டிட வொன்பதில் மாதங்க மாகுமே.
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End 

செப்பினேன் நூத்துமுறை வரிசை யாகச் 

செல்லாத களங்குக்குக் கிறாவனமுஞ் சொன்னேன் 

ஒப்பினேன் வஸ்தூமுதல் சிங்கி சொன்னேன் 

உயர்ந்துநின்ற ஞானத்தி னுண்மை சொன்னேன் 

அப்பினேன் திராவகமுஞ் செய்நீருஞ் சொன்னேன் 

அணைத்தணைத்து விடுவிக்கச் சாரணையுஞ் சொன்னேன் 

நப்பினேன் மூலில.கயும் பாப்பிணமுஞ் சொன்னேன் 

நலமாக ஊழ்வினையும் நாட்டி னேனே 

நாட்டினேன் சிவசரியும் வராக வித்தை 

நலமான உப்போடு உதகஞ் சொன்னேன் 

பூட்டினேன் வாதத்தில் பூதஞ் சொன்னேன் 

புகழான இருபத்து அஞ்சு அங்கம் 
ஆட்டினேன் பலநூலில் இல்லை இல்லை 

ஆச்சரியம் நிகண்டிணுட துகையைக் கேளு 

நீட்டினேன். ஆயிரத் திருநூ நுத்தான் 
நேராக நிகண்டினுட. கடைதான் முற்றே 

ஆவகை ரெண்டு நிகண்டு விருத்தம் 

௨... குருபாதம் முன்னிற்க வேணும் 

விய ஷ் ஆடி மீ” .... ௨ உத்திராட 

நட்சத்திரமும் புதன் கிழமையும் ஊன 

வேளையும் யிருபத்த நாழியை யில் 

யேமக்கலா புரத்திலிருக்கும் கருப்பண்ண 

பிள்ளையவர்கள் குமாரன் சுப்பிரமணியபிள்ளை 

வகார நிகண்டு எழுதி முடித்தது 
முற்றும். வாலை பாதமே கதி 

(௧-1) 

இந்நூல் வகார நிகண்டு பாகம் இரண்டு என்னும் பெயர்த்து. 

மூற்றுப் பெற்றது. இது முன்னூலின் தொடர்ச்சிபயயாகும். குறிப்பு 

ஆண்டுக் காண்க,
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R.No. 7525 

அக்கினி குமார பரணி செந்தூர அகவல் 

AKKINIKUMARA PANICRNTURA AKAVAL 

Palm leaf; 328230. 7௦11: 1-4 

Lines 7 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 100 granthas. 

Purchased in 1960 - 61, from Thiru P. R. Naycciyappa Stapatiyar 

Naycciyapuram, Ramnad District. 

Complete 

This manuscript in ahaval metre, explains some ways to prepare 

calx and other medicinal powders. Author is not known. 

Beginning 

சீராருந் தென்பொதிகை தெட்சிணாமூர்த்தி பாதம் 

நேராக நெஞ்சில் நிதந்துதித்துப் பாரோர்க்கு 
வந்தபிணி யெல்லாம் வகையறிந்து தீர்ப்பதற்கு 
சிந்தைமகிழ்ந் துரைத்தரர் தென்முனிவர் மந்திரங்கேள் 

அக்கினி குமாரபாணி யாகியசெந் தூரவகை 

முக்கியமுடன் செய்யு முறைமைகேள் மிக்கதொரு 

சூத மிரண்டுபலஞ் சுத்தலிட்க மாறுபலஞ் 

சாதிக்கிராம்பு ரெண்டுதான் பலஞ்சேர் மேதினியில் 

End 

பொடிபுளி காரிபுளி மோரிலே புளிந்த காடியும் பூரசங் கட்டுமே, 

மோடி செம்புளைப் பந்து தீர்க்கச் செவக்கும், உப்புக்கைப் பூரம் 

உரம், மாத்திது கண்டது வனையினாலே மாத்தறப் பாய்ந்து வாள் 

தங்கத் தாலே; நீத்துறக் கண்டது நிலை வீரத்தாலே ; போத் 

தரிதார்த்தால் பொன் மயமானதே. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் அக்கினி குமார பாணி செந்தூர அகவல் என்னும் 

பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. வைத்தியம் சம்பந்தமானது. செந்தூரம். 

பஸ்பம் முதலியவை தயாரிக்கும விதங்கள் பற்றி இதன் கண் விளக்கப் 

படுகின்றது, ஆசிரியர் பெர் தெரிட வில்லை. 

——
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R. No. 7526 

சதுர கிரியாரர் பாடல் தத்துவம் 

CATURA GIRIYAR PADAL TATTUVAM 

Palm leaf; 33x3 ecm. Foll: 1—24 

Lines 11-12 ona page. Tamil. Injured. Old, Extent 450 granthas. 

Purchased in 1960-61, from Thiru P. R. Naycciyappa 

Stapatiyar, Naycciyapuram, Ramnad District 

Incomplete 

Yoga, Jgnana, Medicine and other similar subjects have been 

dealt with. Author. not known, Contains only 76 verses. 

Beginning 

ஹரி ஓம் நன்றாக குருவாழ்க 

அண்டபகி ரண்டமுதல் அனந்தங் கோடி 

அளவில்லா ரிஷிமுதலா யனந்தங் கோடி 

தண்டரள மணிவிளங்கு முகப்புக் கோடி 

தாருலவு கின்னரதா னனந்தங் கோடி 

விண்டலட்க ளாற்பறிக்கு மாந்தர் கோடி 

மெய்ஞ்ஞான ஒளிவிளங்குஞான வீதி 

மண்டலமென் குருமுனிவ ரூடனின் றாடும் 

சதுரகிரி மலர்த்தாளை வணங்கு வேனே, 

தோற்றம் ஒடுக்கம் ஆதி வள்ளுவ நயினார் சாட்சியாகப் 

பரமேஸ்வரன் பார்வதிக்கு நந்திதேவருக்கு மருளிச் செய்தது, பரப் 

பிரம்மமாகிய பரமேஸ்வரன் தராதலம் படைக்கத் தானினைந்தருளி 

யக்ஷப் பராபரத்தில் வரந்தோன்றி பரத்தில் சிவந் தோன்றி சிவத்தில் 

சத்தி தோன்றி ....... ட்
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End 

ஊட்டந்தச் செந்துருக்கம் பூவை வாங்கி 

உத்தமனே உத்திரத்தில் கெவுட மாட்டு 

காட்டந்தக் கெவுடமதை பசலை தன்னில் 

கைமுறைபோய் நீகொடுக்கக் கருக்கும் பாரு 

ஆட்டந்த வஸ்து நிலைக் கருத்து தானால் 

அப்பனே திசைவாய் அகட்டி நில்லு 

மாட்டந்தக் கெசபுடத்தில் சிலத்தை வாங்கி 

வடிவான கருமணலை வரிந்து கட்டே 

கட்டியந்தப் புடமதனில் வஸ்து வூணி 
கடிதான அனை , 

(6-4) 
இந்நூல் சதுரகிரியார் பாடல் தத்துவம் என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெறவில்லை. யோகம், ஞானம், வைத்தியம் முதலியவை 

பற்றிய பல செய்திகளைத் தெரிவிக்கிறது. ஆசிரியர் பெயர் தெரிய 

வில்லை. இவர் சதுரகிரியாரின் மாணவராயிருக்கலாம் என்று தெரி 

கிறது. காண்க. 

R. No. 7527 

அகத்தியர் சக்கர விதி 

AKATTIYAR CAKKARA VIDI 

Palm leaf; 33x3:2 cm. Foll: 86-95 

Lines 7 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 150 granthas. 

Purchased in 1960 - 61, from Thiru. P. Naycciyappa Stapatiyar, 

Naycciyapuram, Ramnad District. 

Incomplete 

This work, ascribed to Akattiyar, furnishes rules in verse form 

for Gnana and Yoga,
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Beginning 

அகத்திய மகரரிஷீ அருளிச் செய்த சக்கர af 8 

சொல்லாதே நாற்பத்து முக்கோ ணந்தான் 

துரியாதீ தத்தொடர்ந்த சோதி யப்பா 

சொல்லாதே ஒருத்தருக்கும் வெளியாம்ச் சொன்னேன் 

சொர்ணத்தின் தகடானால் மெத்த நன்று 

சொல்லாதே வெள்ளிசெம்பி லெழுத லாங்கேள் 

சுத்தித்தா லட்டகர மெட்டு மாடும் 

சொல்லாதே பிரமாண மெவ்வளவு மாகும் 

சூட்சமாய்ப் பத்துமுக் கோணஞ் செய்யே. 

செய்வதுதா செப்படிமன் றெண்ண வேண்டாம் 

தீட்சைவிதி இருநூறில் திறமாய்ப் பாரு 

செய்வதுதான் கடைக்காண்டங் கொக௩்கணர் சூஸ்திரம் 

குலாவியதோர் ஐநூற்றில் கொட்டி ஸனார்பார் 

அய்யர்புகழ் சட்டைமுனி யாயி ரத்தி 

ஆனந்த லகரிபூசை யழகாச் சொன்னார் 

தேவர்டுகழ் திருமூலர் வேதைமு வாயிரத்தில் 
திரமாகத் தேலிசக்கிரம் திட்டித் தாரே 

End 

ஒன்றான திருமுகத்தான் ஓகோகோ விடய்யா 

ஊர்வனவும் பரப்பினவும் காற்றும் நன்றால் 

நன்றான திருமுகந்தான் ஒன்று அய்யா 

நாரணர்தாய் ஐவருக்கும் வரங்கொ டுத்து 

நிர்க்குணங்கள் தொடர்ந்தாப்போல் ஒருமு கந்தான் 

கருணைதந்து தீர்க்கமுற்றுக் கலிகள் தீர்க்கும்



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 95 

பண்டான பாதத்தைத் தீர்த்து மோட்சம் 

பரகதிக்குச் சேரப்போமென் ஹறொக்குமுக மொன்றே 

முகமலர்ந்து வகைகளொடு யைபெற்றி யெர்கள் 

மோகனமாய்ச் சயமதுநி மிர்த்தருக மொன்று 

அகமகிழ்ந்து பூசைசெய்து யடியர் கட்கு 

அவரவர்கள் கேட்கும்வர மளிக்குமுக மொன்று 

செகமகிழ மாதாக்கள் சித்து . . . 

(6-4) 

இந்நூல் அகத்தியர் சக்கர விதி என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெறவில்லை. ஞானம், யோகம் முதலியவற்றைப் பற்றி உணர்த்து 

கிறது. ஆசிரியர் அகத்தியர், இநுபோலும் பல நூல்கள் இந்நூல் 

நிலையத்திலுள்ளன. காண்க, 

R. No. 7528 

வைத்தியம் பரகம்-ஒன்று 

VAITTIYAM PART-I 

Palm leaf; 32°5x3:2c.m. Foll: I—69 

Lines 8 ona page. Tamil. Injured. Old. Extent 1400 granthas. 

Purchased in 1960-61, from Thiru. P.R. Naycciyappa stapatiyar 

Naycciyapuram, Ramnad District, 

Complete 

The manuscript Vaittiyam Part-I, in verse form, places some 

practical methods to prepare tablets, vaxes, decoctions etc. The name 

of the author is not known.
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Beginning 

ஹரி ஓம் நன்றாக குருவாழ்க 

குருவேதுணை வேலு மயிலும் வெற்றிவேல் வாழி 

வேகமா நெறிசேரும் வினைகளுந் தாகபோகம் 

விடாத தளர்ச்சியும் சோகவாரியினால் வருந்துன்பமும் 

போகு யானை ழுகத்தனைப் போற்றுவாம் 

கலிபிறந்து பிரமாதி வருஷ மாதி 

கனத்தபரி சித்துவுமோ அஞ்நூ றாண்டான் 

நலமான செனமேசன் முன்னூ றாண்டான் 

நரேந்திரனு ரெண்டுகுறை முன்னூ றாண்டான் 

சலராசி சாரர்கன் யெண்பத் தொன்று 

சவுரிய வீக்கிர மாதித்தன் றானும் 

நிலவரமாய் வருஷம்ரெண் டாயிரமே யாண்டு 

நிண்டபின்பு சாலியனை நிகழ்த்து வோமே 

சகாத்த முதலரன பிறந்த நான் வரை செல்லுபடி 

அடர்த்த விருபத்தி மூன்றை அறுபதிற்றுக்கு நடந்த வருஷத்தை 
நாட்டியே நுடர்ந்த கைவீசி கூட்டி சகாத்தமாலே கலி கூட்ட 
வன்று . ௨... முப்பூ வெள்ளை. 

End 

கண்டோரு இருபத் தஞ்சு வகையாம் 
கடிதாக வகைக்கஞ்சு பலம தாக 

துண்டம தாக்கியே யிடித்துக் கொண்டு 
சுகமாகப் பதினாறு மரக்கால் நீரில் 

ஒன்றிலே பதினாறுக் கொன்றாய்க் காய்ச்சி 
புற்வாக வடிகட்டி வைத்துக் கொண்டு 

கொண்டதொரு செங்கீரை முள்ளுக் கீரை 
கொடுவே ... சீவி வாழைத் தண்டே
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வாளைதனி லஞ்சுவகை பெடுத்துக் கொண்டு 

வகைக்கஞ்சு பலமாகத் தூவி நீரில் 

கோசவாயன்றி இடித்திட்டுச் சொட்சத் தொன்றாய் 

குறுக்கு விடு யின்னமுமே. .. ௨. BU... + , கேளு 

ஆளையிலே மிளகுவரை பூனைக் காலி 

யப்பனே மொக்கமொக்க வெத்திலையுங்குன்று 

பாளையன்றிக் கொட்டியாம் வகைக்குஅஞ்சு 

பலமாகப் பாணியிலே யிடித்துப் போடே 

(G-y) 

இந்நூல் வைத்தியம் பாகம்-ஒன்று என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. ஏடுகள் நன்றாகவுள்ளன. பல வித மருந்துகளையும் 

தயாரிக்கும் முறை களைப்பற்றி இஃது விளக்குகிறது. பஸ்பம், 

கஷாயம், மாத்திரை முதலியன அவற்றுட் சில. எழுதிய ஆசிரியர் 

பெயர் தெரியவில்லை. வைத்தியர்கட்ருப் பயன்படுவதோர் 

நூலாகுமிது. காண்க. 

R. No. 7529 

வைத்தியம் பாகம் - இரண்டு 

VAITTIYAM PART-II 

Palm leaf: 33x 3:2 cm. Foll : 70-124 

Lines 8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1200 granthas. 

Purchased in 1960-61, from Sri. P. R. Naycciyappa Stapatiyar, 

Naycciyapuram, Ramnad District. 

Complete 

This work, Vaittiyam-Part I, is in continuation of the 

previous title. 

த.ஓ.அ. -- 7
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Beginning 

இடித்திட்டுப் பதினாறுக் கொன்றாய்க் காட்சி 

இடுகலந்து முன்கசாப மினிமேற் கேளு 

வெடித்திட்ட சிவன்வேம்பு பற்ப டாகம் 

விறுவிட்டை வெள்ளறுகு விஷ்ணு மூலி 

கடித்திட்ட கரந்தையொடு சிறுசின்னி யாரை 

கைத்தாளை வா ....௨.௨, ரை வகையஞ்சு பலமா 

யிடித்திடவே யறுமரக்கால் நீரில் போட்டுச் 

சோடசத் தொன்றாக்கி விடுகசாயத் துள்ளே 

உள்ளபடி இன்னகம்கேள் மருந்திலுப்பை வாகை 

யுரிசுக்கு மின்விருசு நெல்லியுவாய் முருங்கைவேரும் 

வெள்வேலுட்ட கருவேலு மாலு மத்தி 

வேங்கையொடு போய்க்கடுக்காய் சென்னரை நவ்வல் 

முள்ளிலவு மாவிலங்கி புங்கு தேத்தா 

முதியான நாரத்து இலுமிட்சை யோடு 

விள்ளவே பூவரசு அத்தி வேம்பு 

காட்டத்திக் கொன்றைப் பூவரசு காணே 

End 

பின்பு சொல்லார் பூரணத்தின் 

பிலக்கும் வாசி தாரணையும் 

நம்பி நூல்க ளுள்ளதெல்லாம் 

நலமாய்ப் பாரு மெனத்தருவார் 

அன்பா யாயிரத் திருநூற்று 

அழகாம் சூஸ்திரம் ஜூற்வாதம் 

கண்பார் வைத்தியம் மறுநூற்கும் 

காணும் சூட்சித் திறமன்பதுண்டே
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உண்டாம் எழுநூற் வயித்தியத்தில் 

ஒடுக்கம் சூஸ்திரம் எண்பதுண்டு 

பண்டாங் குருவோ நூற்றன்பதில் 

பாரும் வலைப்போக் கன்பதுண்டு 

வேண்டாம் நூல்க ளிதுபோது 

விடாதே நூல்கள் ஒருத்தருக்குங் 

கண்டா யறநூல் வெளிவிடாதே 

காட்சி யெழுதி முடிந்ததுவே 

Colophon : 

வேலும் மயிலும் துணை. பின் காண்டம் அறுநூறு முற்றிற்று. 

தெட்சிணாமூர்த்தி பாதாரவிந்தமே கெதி. குருவே துணை, 

(௧-1) ் 
இந்நூல், வைத்தியம் பாகம் - இரண்டு என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. இஃது முன்னூலின் தொடர்ச்சியே யாகும். 

வைத்தியம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளைத் தெரிவிக்கிறது. ஏடுகள் 

நன்றாக உள்ளன. ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை. காண்க, 

  

R. Nos. 7530-7533 (One Codex) — 

Paper: 34:7%21:7 cm. Pages: 1—116 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1600 granthas 

R. No. 7530 

_.. ஆத்திச்சூடித் திறவுகோல் 
ATTICCUDIT TIRAVUKOL 

Pages 1—7; Extent 100 granthas, 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 920(a). 

(6-y) 
இந்நூல் ஆர். 920(8)-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

———=
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R. No. 7531 

வெள்ளிக்கிழமைத் தியானம் 

VELLIKKILAMAIT TIYANAM 

Paper: 34°7x21-2 cm. Pages 1-380 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 6000 granthas 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 2066. 

(6-y) 

இந்நூல் டி. 2066-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பணனதயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7532 

வைத்திய நால் 

VAITTIYA NUL 

Paper: 35x21-Scm. Pages 1-155 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2400 granthas 

Transcribed in 1960-61, from a manuscript of Thiru. Vellaiyan 

Vaittiyar, Aruppukkottai, Ramnad District. 

Incomplete 

This piece deals with not only medical subject but also subjects 

of Yoga and Gnana. This is in verse form.
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Beginning 

பதிவான காரமுடன் மகாகாரஞ் சேர்த்து 

உற்பனமாய்க் காரமுடன் பூரஞ் சேர்த்து 

உறுதியுடன் ... . ௨. வே தன்னாலாட்டி 

கலப்பமென்று அற்புதமாய்ப் புடமே செய்தால் 

கசடத்து நீறியிது பற்ப மாகும் 

மற்புதமாய் நின்றதோர் பற்பந் தன்னை 

அங்கமென்ற சங்கதி யறிந்து யாட்டே 

அறிந்துகொள ... .. ௨.௦ நன்றாய்ப் பார்த்து 

ஆதியென்ற பற்பமொரு சுண்ணம் கொண்டு 

வருந்திமனக் கனிவதனால் செய்து மைய 

வசையுடனே அட்டாங்க யோகம் பாரு 

தெரிந்துசெடந் தானறிந்து யோகம் பார்க்க 

தீர்க்கமுள்ள மா... செப்பக் கேளு 

பொருந்தி நின்ற அட்டகர்ம மகித்துப் போனால் 

பூரணமா யட்டாங்க யோகமாமே 

End 

ஒன்றான பூரணமாம் தெரிசனந்தா னொன்று 

eu ese oror ors Hols... 

பொன்னான புருவ மையத் ...௨.௨௨ 

வாமரானே வெளியான 

நன்றான ஒளியினு 

உட ..... மான வீதினுட 

குன்றாத நாத மென்ற ... உக உட்க 

௨. உரூப மென்ற ,.. தானே
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காணவே அரூபமென்ற 

‘ 1. லாச்சாயுச்சிய 

தோணவே தெரிசனங்கள் பதினாறு தன்னை 

ன சற்குருவின் கிடாட்சத்தாலே 

ஊணவே அந்த நிலை யூணிப் பார்த்து 

உண்மையுடன் . . ய தன்னைக் கண்டு 

பூணவே யிகபர சாதனத்துக் கெல்லாம் 

பொருந்தி மனம் பூரணமாய் வாழ்வார் . . . 

(கு-பூ] 

இந்நூல் வைத்திய நூல் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் பெற 

வில்லை. வைத்தியம், யோகம், ஞானம் சம்பத்தப்பட்ட செய்திகளைப் 

பற்றி விளக்குகிறது. ஏடுகள் சிதிலமாயுள்ளன. இஃது திரு. 

வெள்ளையன் வைத்தியரிடமிருந்து கிடைத்த தாய்ப் பிரதியைப் 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். காண்க. 

  

R. No. 7533 

புறக்கோல முள்ளழிவு 

PURAKKOLA MULLALIVU 

Pages: 15—116, Extent 1500 granthas 

Begins on page 15 of the manuscript described under R.No. 7530 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 2064. 

(S-¥) 
இந்நூல் டி. 2064-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

ws



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 103 

R. No. 7534 

துவாதச பரவ பலன் 

TUVADASA PAVA PALAN 

Palm leaf; 33:°5x3, 34x32 cm. Foll: 1:23 

Lines 7-9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 900 granthas. 

Purchased in 1960-61, from Thiru C. G. Rajan. Retired 

Tahsildar, 96, Ayyah Mudali Street, Madras-2, 

Complete 

This astrological treatise, author of which is unknown, possesses 

some pictures of chakras. 

  

    

  

              

Beginning 

௪ கே 

ல 
சனி 

கு 

| சு 

சூ 

௫ 4 

அரிச்சந்தி . ......௨. ௪...தி.. .லக்கினு.. . . திருவோ 

உ... கல் சூரியாபரணி. . . . கல். . சந்திரர் திருவோணு உல் 

அங்கரர சர் சித்திரை உல் புதன் பூசம், . கல். .குரு. .மகம். . 

கல் , . சுக்கிரன் சதயம் மூன்றில் சனி றோகணி கல், . .கேது
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ரூ 
௮1 

௫ | 

சனி 

அம்சம் 

சந் 
கு 

| ௫ பு   

    

  

சுபமஸ்து 

பூமியிலே யாதொரு சாதகனு லெக்கினத்துக்கு மூணாமிடத்துக் 

குடையவனுடைய திசை வந்தால் சாமானிய மென்று சொல்வது 

End 

கேது ௪ வது சிவபூசை சமயத்தில் ௫ வது பிரிவில் கெந்த -தாறணம் 

பண்ணினார். 

ஜெனனம் சித்தனாவது என்று அரியும்வகை, ஜெனன கால 

நாழிகையை ௮ல் பெருக்கி மேழம் முதல் லக்கினம் வரையில் எண்ணி 

அதையும் சேர்த்து ௬ ல் கழிக்க மிகுந்த துகை எத்தனையோ அத்தனை 

யாவது ஜெனனம் என்று அறியவும். முற்றும், 

(6-4) 
இந்நூல் துவாதச பாவ பலன் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் 

பெற்றது. சோதிடம் சம்பந்தமானது. ஜாதக மேற்கோள் படங் 

களுடன், ஜெனனம், மரணம் முூதலியவற்றையறியும் முறைகளைப் 

பற்றி விரிவுபடவெடுத்துக் கூறுகிறது. இயற்றியவரின்னாரென்று 

அறியக் கூடவில்லை. காண்க,
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R. No. 7535 

நாடி நால் 

NADI NUL 

Palm leaf; 45°5x3:2 cm. Foll: 1- 88 

Lines 1-9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 3500 granthas. 

Purchased in 1960-61, from Thiru. C. G. Rajan, Retired 

Tahsildar, 96, Ayyah Mudali Street, Madras-2. 

Incomplete 

This treatise possesses Nadi, a branch in Astrology. It goes in 

verses. Author unknown. 

Beginning 

மன்னவனே றாச யோக 

மான விதமே தரியது லாத்தினோர்க்கே 

யென்ன பதில் கோரியது உச்ச மாகும் 

யேறியவார் ஆரிடமாம் மீன்றாகி 

உன்னவதற் கேழிடமாம் தகற்சே ஆச்சி 

உயருமது நவம்வீணை பொன்னானோம் பார் 

சொன்ன தசம் நண்டிடமாம் சோம னாட்சி 

சோருவார் அரில் நயசுங்கன் காணே. 

காணவியம் பெண்ணதிலே பிறிதி ஞாணி 

கனக்குமதில் புந்தியது ஆட்சி யுச்சம் 

தோணயிவன் பலனறிய நாலஞ்சாம்பின் 

தோன்றல்கள் மெச்சிடவாழ் வாகி யின்பம் 

பூணவே தனம்மண போல் பொருந்தும் சாயல் 

புண்ணியவான் பொருள்தேடும் பூரிப்பார்க 

ஆணவமே யிலாதமுறை யாக வாழும் 

அதிகரிக்கு சுகம்பொசிப்பை ஆண்டாண் டாம்பார்
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அரியும் சேஷ்ட ஆண்யி ரண்டே 

அளவா மாயுற் விற்தியுளர் 

குரியே தவறா குரியா ளற் 

குன்றா சுகம்சீர் அதுக்குறாமே 

வரியும் போக வாவ வளர் 

வாடா தவற்காய் பன்னொன்றே 

தெரியும் உன்பின் னோநரிவை 

திசையா தாயுளும் காணே 

End 

சாரும் வின்னாம் சென் மமது 

சாடல் கெங்கை குல மகவாய் 

கூறாம் அன்னாள் அற முயற்சி 

குன்றா பத்தியே யடறும் 

அடறு மிவ்வாற் விய பாவம் 

அனுமானித்த தாகுமுறை 

வடறும்சொல்மா றாதீறன் 

வாய்க்கும் இவற்கே றோதமெலாம். 

படறும் ஆறாம் பாவ மதில் 

பாலித் தாதாம் சத்துரு செயன் 

கடறு திசை யூணாலாய் வாய் 

கனக்குமார்வ முதல் மன்னா 

மன்னவர் மகமா மிருக்காலு 

மூன்்யென்னவு மிறண்டே. 

(கு-பூ) 

இந்நூல் நாடி நூல் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப்பெறவில்லை,. 

சோதிடம் சம்பந்தமானது. ஏடுகள் சிதிலமாயுள்ளன. இயற்றியவர் 
இன்னாரென்று அறிமக் கூடவில்லை. இஃது ஒரு மனிதனுடைய 
வாழ்நாளில், அவனுக்குண்டாகும் பலாபலன்களையறியும் முறை 
களைப்பற்றியும், சூரியன், சந்திரன் முதலிய கிரகங்கள் இன்னின்ன 
இராசியில் நிற்பின் இன்னின்ன பலன்கள் ஏற்படும் என்பதைப் 

பற்றியும் விளக்கிக் செல்கின்றது. 

ey
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R. No. 7536 

நாடி நால் 
NADI NUL 

Palm leaf; 39°5x32 cm. Foll: 1—248 

Lines 1-60na page. Tamil. Very much Injured. Old, Extent 

7500 granthas. 

Purchased in 1960-61, from Thiru C. G. Rajan, Retired 

Tahsildar, 96, Ayyah Mudali Street, Madras-2. 

Incomplete 

Similar work as that described under R. No 7535 & D. No. 2696 

(6-4) 
இத்நூல், நாடிநூல் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் பெற்றது. 

சோதிடம் சம்பந்தமானது. ஏடுகள் மிகவும் சிதிலமாயுள்ளன. 

இஃது மூவருடக்காட்டலாக்கு 7535 ஆம் எண்ணிலும், டிஸ்கிரிப்டிவ் 

காட்டலாக்கு 2696 ஆம் எண்ணிலும் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 
பிரதிகளைப் போன்றதே ஆகும். அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் 
காண்க. 

R. No. 7537 

தரண்டவ மரலை 

TANDAVA MALAI 

Palm leaf ; 33°3x3 cm Foll—1-18 

Lines 6-7 on a page. Tamil. Injured, Old. Extent 350 granthas 

Presented in 1960-6{, by Thiru. C. G. Rajan, Retired 

Tahsildar, 96, Ayyah Mudali Street, Madras-2. 

Incomplete 

Same work as that described under R. No. 328. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் மூவருடக் காட்டலாக்கு 328-ஆம் எண்ணில் வருணிக் 

கப்பட்டிருப்பதேதே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. இதனிறுதியில் 

வேற்று நூற்றொடர்புடைய ஏடுகள் சில காணப்படுகின்றன
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R. No. 7538 

நட்சத்தீர மாலை 

NATCATTIRA MALAI 

Palm leaf: 32x25 cm. ௦11: 1-$4 

Lines 4-5 ona page. Tamil. Injured. Old. Extent 650 granthas. 

Presented in 1960-61. by Thiru C. G. Rajan, Retired 

Tahsildar, 96, Ayyah Mudali Street, Madras-2. 

Incomplete 

Similar work as that described under R. Nos. 308 & 238 

(4) 
இந்நூல் நட்சத்திரமாலை என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப்பெற 

வில்லை. சோதிடம் சம்பந்தமானது. ஏடுகள் மிகவும் சிதிலமா 

யுள்ளன. இயற்றியவர் பெடர் தெரியவில்லை. இஃது மூவருடக் 

காட்டலாக்கு 308, 238 ஆகிய எண்களின் கீழ் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

நூல்களைப் போன்நதே ஆகும். அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் 
காண்க, 

x 

R. No. 7539 

கணிதாம்ருதம் 

GANITAMRUTAM 
Palm leaf : 25-8 x 3-2 cm. Foll: 1-97 

Lines 7-8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 2000 granthas. 

Presented in 1960 - 61, by Thiru C. G. Rajan, Retired Tahsildar, 

96, Ayyah Mudali Street, Madras-2 

Complete 

Same work as that described under R. Nos. 557 & 468. 

(6-4) 

இந்நூல் ஆர். 557, ஆர், 468 ஆகிய எண்களில் விளக்கப்பட்டி 

ருக்கும் சுவடிகளைப் போன்நதே ஆகும். அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் 
காண்க.
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R. No, 7540 

ரீமேசுவர உள்ளமுடையரன் 

BIMESUVARA ULLAMUDAIYAN 

Palm Jeaf; 29:8%32 0. Foll: 1-224 

Lines 7-8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 5000 granthas. 

Presented in 1960 - 61, by Thiru C. G. Rajan, Retired Tahsildar, 

96, Ayyah Mudali Street, Madras-2 

Complete 

Same work as that described under D. No. 1993 

{o-y) 

இத்நால் டி. 1993-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியே 
ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

4௦. 7541 

சரதிட பரவ பலன் 

SOTIDA PAVA PALAN 

vaim leaf; 45°53 cm. Foli: 41—32 

Lines 6-7 ona page. Tamil. Injured, Old. Extent 850 granthas. 

Presented in 1960 - 61, by Thiru C. G. Rajan, Retired Tahsildar, 

96, Ayyah Mudali Street, Madras 2 

Incomplete 

Similar work as that described under R. Nos. 154 & [79 

(6-4) 
இந்நூல் சோதிட பாவ பலன் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற 

வில்லை, சோதிடம் சம்பந்தமானது, ஏடுகள் சிதிலமாயுள்ளன. 

இஃது ஆர் 154. ஆர். 179 ஆகிய எண்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடிகளைப் போன்றதே ஆகும். அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் காண்க 
ne
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R. No. 7542 

அகத்தியர் மணி கண்ட கேரளம் 

AKATTIYAR MANI KANDA KERALAM 

Palm leaf: 26°5x3-8 cm. Foll: 1—107 

Lines 10—11 on a page. Tamil. Injured. Old Extent 2000 granthas. 

Presented in 1960 - 61, by Thiru C. G. Rajan, Retired Tahsildar 

96, Ayyah Mudali Street, Madras - 2. 

Complete 

An astrological book ascribed to the famous Saint Ahastiya 

Beginning 

அகஸ்தியர் அருளிச் செய்த மணி கண்ட கேரள சோதிடம் 

பாயிரம் 

பார்வதி வாணி லக்ஷிமி 

விஷ்ணு கார்முகன் கந்தனே 

சீர்பாதந் தெண்டனிட்டு 

gi மதிஉதையங் கொண்டு 

நல்ல் தோர் வேதமூர்த்தி னாதனார். .. . 

வல்லதோர் சிறந்த வாக்கியம்ம் , . . 

சொன்னது தெரியாதோர்க்கு Wess... 

வல்லவன் சொ. , . மினூலில் வகுத்த 

வங்க . . . நற்பயனரி செகந்தனி 

லுதித்த பேற்கு . . . செல்வமும் வினையுங் 

காண்மி . . , தன்னின் மிகுயோக 

முதிப்புங் கொண்டு யுகத்தினி னடக்குங் 

கால் , , . சொன்ன வித்தி னாலுள்ள 

பேற்கு விவாமே தெரிய . . 

அரிஷ்ட காண்டம் பாலர் அரிஷ்டம் உதித்தது விரைய மேட்டி- 

ஒளிமதியரசன், றிவிப்பலனுரிதியாகும் - கதித்தவராரே . ., , ண்டு 
விதித்தியான் கூடிரண்டில் . . . மைந்தன் சேயிருவர் கூடியிருந்தி 
» tLyurers தரியாதி யாதீம்புண்டாகும்.
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End 

ஆடி பதினைந்தில் அம்மூன்று நாழிகையில் 

ஓடிக் சகதிரோனை உளமாசி னாடினால் 

நாடு செழிக்கும் நல்மாரிதான் பொழியும் 

சூடும் புவியார்க்குர் சொல். 

கிரக பார்வை: 

மாடு கொள்ளாத நாள், உத்திர மூன்று 

நாளும், உரோகணி அனுஷத் தேதர்டும் 

சித்திரை பரண்யோடும் சிரந்த ரேவதி 

வரவும். கொத்துடன் காலி காட்டங் 

சொன்னேன் சொன்னேன் ஆண்டினிலம் 

(5-4) 
இந்நூல் அகத்திபர் மணிகண்டகேரளம் என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப்பெற்றது. சோதிடம் சம்பந்தமானது. சூரியன், சந்திரன் 

முதலிய கிரகங்கள் இன்னின்ன இராசியில் நிற்பின், இன்னின்ன 

பலன்கள் ஏற்படும் என்பது முதலான அநேக சோதிட சம்பந்தமான 

செய்திகளைப் பற்றி விரிவுபடவெடுத்துக் கூறுகிறது, ஆசிரியர் 

அகத்தியர். காண்க. 

R. No. 7543 

சோதிட நரல் 

SOTIDA NUL 

Palm leaf: 408x228 cm. Foll: 1-34 

Lines 7-8 on a page. Tamil. Injured. Old Extent 1000 granthas. 

Presented in 1960 - 61 by Thiru C. G. Rajan, Retired Tahsildar, 

96, Ayyah Mudali Street, Madras-2. 

Similar work as that described under R. Nos. 154 & 179 

(5-4) 
இந்நூல் சோதிட நரல் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் பெறவில்லை. 

சோதிடம் சம்பந்தமானது. ஏடுகள் சிதிலமாயுள்ளன. இஃது ஆர். 

154, ஆர். 179 ஆகிய எண்களின் கீழ் விளக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடி 

களைப் போன்றதே ஆகும் அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் காண்க
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R. No. 7544 

சர நரல் 

SARA NUL 

Palm leaf: 24:7x3 cm. Foll: 1-35 

Lines 7 on a page. Tamil. Injured. Old Extent 550 granthas 

Presented in 1960-61, by Thiru C. G. Rajan, Retired Tahsildar, 

96, Ayyah Mudali Street, Madras-2. 

Incomplete 

Same work as that described under R. No. 512. 

(G-y) 

இந்நூல் ஆர். 512-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 
  

R. Nos. 7553-7554 (One Codex) 

Paper: 34°5x22:5cm. Pages 1 — 188 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2800 granthas 
  

R. No. 7553 

வைத்தீயம் - பாகம் 1 

VAITTIYAM - PART I 

Pages 1-~105, Extent 1580 granthas. 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 
R. No. 7528. 

(6-4) 
Bono ஆர், 7528 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே படி எடுக்கப்பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7554 

வைத்தியம் - பரகம் 1] 

VAITTIYAM - PART II 

Pages: 106-188, Extent 1220 granthas. 

Begins on page 106 of the manuscript described under 
R. No. 7553. 

Complete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

D. No. 7529, 

(கு-பூ 
இந்நூல் டி. 7529 - ஆம் எண்ணில் : விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி. எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. Nos. 7555-7557 (One Codex) 

Paper: 345x22:5 cm. Pages 1-90 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1480 granthas. 

R. No. 7555 

அகத்தியர் சக்கர விதி 

AKATTIYAR CAKKARA VIDI 

Pages: 78-90; Extent 300 granthas. ல 

Begins on page 78 of the manuscript described under R.No. 7556 

[ncomplete 

Restored in 1960-61, from a manuscript described under 

R. No. 7527 ன 

(G-4) 
இத்நூல் ஆர். 7527 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7556 

சதுரகிரியார் பாடல் தத்துவம் 

CATURAGIRIYAR PADAL TATTUVAM 

Pages 1—69, Extent 1100 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7526 

(6-y) 
இந்நூல் ஆர். 7526 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7557 

அக்கினி குமரர பரணி செந்தார அகவல் 

AKKINI KUMARA PANI CENTURA AKAVAL 

Pages: 71-77; Extent 80 granthas 

Begins on page 71 of the manuscript described under R. No. 7556 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7525. 

(6-y) 

இத்நால் ஆர், 7525 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 
படி எடுக்கப்பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7558 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper: 34:5x22°5 cm. Pages 1—135 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2000 granthas 

Incomplete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7347. 

(ர-பூ] 
இந்நூல் ஆர். 7347-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே படி 

எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7559 

நாடி நூல் 
NADI NUL 

Paper: 34°5%22°5 cm. Pages 1—232 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 3450 granthas. 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7535 

(6-y) 
இந்நூல் ஆர். 7535-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே படி 

எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் கு.றிப்புங் காண்க. 
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R. Nas. 7560-7561 (One Codex) 

Paper: 345%22:5 0. Pages 1-149 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2400 granthas. 

  

R. No. 7560 

வகார நிகண்டு - பாகம் - 1 

VAKARA NIKANTU - PARTI 

Pages: 1-86; Extent 1350 granthas. 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R, No. 7523 

(6-4) 
Gogo ஆர். 7523 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதை.ப 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 
—— 

R. No. 7561 

வகார நிகண்டு - பாகம் 11 

VAKARA NIKANTU - நதா ர 

Pages 87—149, Extent 1059 granthas. 

Begins on page 87 of the manuscript described under R. No. 7560. 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7524 ன ரர 

(6-y) 
இந்நூல் ஆர். 7524 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

ee
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R. No. 7562 

சுகப்பிரம்ம நாடி - பாகம் ]] 

SUKAPPIRAMMA NADI - PART II 

Paper: 34-5 x 22:5 om. Pages 1—614 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 9050 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7550 

(க-பூ] 

இத்நூல் ஆர். 7550-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 
படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

Ere 

R. No. 7563 

சுகப்பிரம்ம நரடி - 1 

SUKAPPIRAMMANADI - PART - I 

Paper: 34°5%22°5 om. Pages 1—1472 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 22050 granthas 

Incomplete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7549 

(G-y! 
இத்நூல் ஆர். 7549-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

கணவனான.
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R. No. 7564 

ஞான உபதேசம் 

NANA UPADESAM 

Paper: 34°5x22'5cm. Pages 1—885 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 13250 granthas 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described undez 

D. No. 2059 

(6-4) 
இத்நூல் டி. 3059-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

—rew 

R. No. 7565 

வைத்தியமும் மந்திரமும் 
VAITTIYAMUM MANTIRAMUM 

Palm leaf 21x3cm. Foll 1—46 

Lines 5-8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 750 granthas. 

Purchased in 1961-62, from Sri M. Natarajan, Native Doctor, 

17/51 Mariyamman Kovil Street, Tirumalairajan pattinam, (via) 
Karaikkal. 

Complete 

This treatise throws light on indigenous medical practices and 
also on mantras usually adopted for the same. 

——
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Beginning 

.. ணில் மெய்யென்ற தெய்வநீ தெய்வமே சிவசுப்பிரமணியனாமே 

ere பேய் விறுமறுஷ சதமுனிசினைத்த காட்டேறி யிறுளன் 

. டுங்காளி பகவதி துர்க்கை வீரனும் பத்திரகாளி முதலாய் 

. ுந்திர னதுட்டப்: பிசாசுகள் பகைத்த பகையாளி முதலாய் 

..யதுரி சொல்லி அஞ்செழுத்து உச்சரித்த எள்ளி லெண்ணீர் 

தரித்தாய் 
‘ ட்மென்றுடவே ஓடவேலைகினை செலுத்து முருகா 

 க்கிது செகத்தினில் வகுத்திடும் வளர் பழனி வாழ்கடம்பா 

மணியனே உன்மனதி லெனை யாளந்களே 

_.னந்தவர் மனத் தலிருக்கி மகாசுப்பிரமணிய தேவா .... 

End 

ees aoe 12. சதுந் ,.. வசிலம் ... போயிப் 

புடலம் யெடுத்து மேல் விரை தோல் தல்லிரைத்து பருப்பு ff & 

நாயிப் பகை விரை வீ க தாமரை கிழங்கு வீசை ௨ கோரோசனை 

வீ. க ஊசி காந்தம் வீ க மனோசிலை வீக காது குரும்பு லு ௧ 

இதுவெல்லாம் தேன் விட்டரைத்து இழிதிளி வைத்து தூபம் காட்டி 

திலதம் போட்டு ஸ்ரீ கசாயா oo. cof வசியம் புருவு வசியம் 

mw வசியம் சத்துரு வசியம் ஆகும். . ...௨- 

(கு-0ூ] 
இந்நூல், வைத்தியமும் மந்திரமும் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெறவில்லை. இஃது வைத்தியம் மந்திரம் சம்பந்தப்பட்ட செய்தி 

களைக் கூறுகிறது. வெவ்வேறான ஏடுகள் பலவற்றையும் ஈண்டுத் 

தொகுத்துள்ளனர். இயற்றியவர் பெயர் தெரியவில்லை. ஏடுகள் 

மிகவும் சிதிலமடைந்துள்ளன. காண்க. 

: 3
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R. No. 7566 

வள்ளியம்மை நரடகம் 

-VALLIYAMMAI NATAKAM 

Palm leaf : 20x25 em. Foll: 1-127 

Lines 5 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1,400 granthas. 

Purchased in 1961 - 62 from Sri M. Natarajan, Native Doctor, 
17/51, Mariyamman Kovil Street, Thirumalairajanpattinam, (via) 
Karaikkal. 

‘Complete 

_ This musical composition is a drama depicting the life of valli, 
wife of Lord Muruga and it has been composed by Subbarajan of 
Tanjore District. . 

Beginning ; 

ஹரி ஓம் நன்றாக. 

விருத்தம் 

சீறான நன்றிருவே ரகத்துறையுங் 
் குகன்பதத்தைச் சிந்தைசேர்த்துக் ' 

-கரறாருங் குழல்வள்ளி யம்மை கதை 
..., தாடகமாய்க் கனிந்து கூற 

மாறாத வெம்மைகெச முகசூரன் 

முடிபொடியு மாக்கித்தேவர் 

தேறாத சிந்தைதனைத் தேற்றிவைக்கும 
கணபதியைத் தியானிப்பேன, 

பிள்ளையார் விருத்தம் 

ஆதியா னுருவ மில்லா அரும்பொருள் தானாயெய்கும் 
சோதியாய் நிறைந்த மூர்த்தி துடியிடை வலபையோடும் 
நீதிமா வள்ளி கந்தன் நினைத்தநா டகத்துக்காக 
வேதிய புகழுந் தஞ்சை வெள்ளைவா ரணார் வந்தாரே
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(த்ர) 

சபறாஷ்டக ராகம் ஆதி தரளம் 

ஆதி யாகிய சோதி ரூபமாய் ஆ... நல்ல... 

ஜஐட்கரர் வந்தார் 

ஆதி யாகிய சோதி ரூபமாய் 

ஐங்கரர் வந்தார் 

பாதிமதி நதியை - கோதிமுடி யணியும் 

நீதி பரமனருள் நின்மய ரூபமாய் - ஆதி 

காதினில் கவச குண்டலம் 

காந்தி மின்னவே - இரு 

கையினில் அங்குச பாசந்கள் 

கதிர்கள் துன்னவே - ஆதி 

தம்பூரூ வீணை சரங்கள் சுரங்கள் 

சபாசெனத் தேவருமே. 

கிம்புரு கின்னரரும் சுபறாஷ்டகம் 

கீதங்கள் புகழ்வருமே 

End 

குரு முனி முதலான வருந்துய்ய 
கோலமா மலறாலே மணஞ்செய்ய 

பெருகெந் துருவர் புஷ்பமாரி பெய்ய 

பேசும் தர்மதேவதை களுமுய்ய (செய்தா) 

தம்பூரூ வீணை சாரங்கி யோட 

தவில் முரசொடு கின்னங்கள் கூட 

நம்புருஞ் சேடன் முடிதலை யாட 

நாரத மாழுனி பூபாளம் பாட 

செய்தாரே காந்துரு விவாகம்
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மங்களம் பாடல் 

(56) 

பந்துவராளி ரரகம் 

மங்கள மலை வேலற்கு மங்களம் 

பொங்குகும ரேசருக்கும் 

பூனக்குற வள்ளியர்க்கும் 

நங்கை தெய் வானையர்க்கும் 

நாயகிக்கும் மாகளம் மங்களம் 

(௧-1) 
இத்நூல், வள்ளியம்மை நாடகம் என்னும் பெடர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. இசை நாடக முறையில், வள்ளி திருமணக் கதையை, 

இஃது அழகிதாக வெடுத்து வியம்புகின்றது. ஆசிரியர் பெயர் 

சுப்பறாயன் என்பதாம். இவர், வேலாயுதம் என்பவரின் மாணவர் 

என்பதும், தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், தஞ்சை 

சரபோசி மன்னன் காலத்தவர் என்பதும், இத்நூலால் தெரிய 

வருகின்றன, காண்க. 

R. ‘No. 7567 

வைத்தியம் 

VAITTIYAM 

Palm leaf: 20x 2'5 cm. Foll: 1—80 

Lines 6 on a page. Tamil. Injured, Old. Extent 950 granthas, 

Purchased in 1961-62, from Sri. M. Natarajan, Native Doctor, 
17/51 Mariyamman Kovil Street, Thirumalairajanpattinam, (via) 

Karaikkal. 

Incomplete 

The main use of this manuscript is that it advocates the prepara- 

tion of some Indian medicine for various diseases. Author unknown. 

——awe
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Beginning 

eee eee லை சாதிக்காய் சாதிப்பத்திரி கிறாம்பு 

கெசாபுரம் திப்பிலி . . . மூலை ,,... சீரகம் ஓமம் குழுகாணி 

ஓமம் வாய் விழங்கம் ஏலம் இலவங்கம் லவங்கப்பத்திரி சன. . . .ம்பு 

விரை இதுவரைக்கும் ,.. இவை சொ. . . .யிடித்து வஸ்திரகா . , 

பண்ணி இவை சேரப் பொடி பண்ண . . . கூட்டி வைத்துக் கொண்டு, 

நெய்யில் தேனில் வென்னீரி . . . . னிடை ஒரு நேரத்துக்கு ரண்டு 

தேரமூம் கொடுக்க இருவது நா. . . . சறுவ கிராந்தி சறுவ சூலைக்கு 

கெந்தகாசயணம் ஸ நெல்லிக்காய் . . . . தகம்... . . . பறங்கிப் 

பட்டை . .. . மஞ்சனாத்தியிலைச் சாத்தில் கு. , . கண்ணி நறுக்கி 

ஒரு பானையிலிட்டுத் தண்ணிறு முக்குற் விட்டு வேடு கட்டிப் 

பட்டையை, ,,.., 

BE w EH ஒருகையிற் கரகமும் ஒருகையிற் சுரிகையும் ஒருகையிற் 

பரிசையும் ஒருகையிற் கலப்பையும் ஒருகையில் வாகு வலயமும் ஒரு 

கையிற் சூலத்தை வாங்கி அ காசத்தில் போட்டுப் பிடித்தளவில் 

பூலோகம் நடுநடுங்கி யடங்குதல் பறுபதங௩்களும் விளுந்து செயமாய்சி 

சென்ற பொளுதே வினாயகனை .....௨.௨; 

ஒருமைக்கோம்பி ஆடாதோடைச் சாறு விட்டுத் தாளகம் ..... 

நட்டுவைத்து கோழி பொடம் பற்பம் விசத்துக்கு எருக்கம் பால் சுருக்கு 

ரெண்டுஎடுத்து குத்தா குதம்பை அரைத்து கவசம் போடவும் காடை 

உட 

(6-4) 
இந்நூல் வைத்தியம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப்பெறவில்லை. 

ஏடுகள் சிதிலமாயுள்ளன. பல்வேறு நோய்களுக்குமுரிய மருந்து 

வகைகளைத் தயாரிக்கும் முறைகள் பற்றி இதன்கண் சொல்லப் 

படுகிறது. ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை. காண்க, 

——-
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R. No. 7568 

வைத்தியமும் மந்திரமும் 

VAITTIYAMUM MANTIRAMUM 

Palm leaf: 19°5x3:3 cm, Foll: 1—118 

Lines 4-8 ona page. Tamil. Injured, Old. Extent 1800 granthas. 

Incomplete 

Going in poetry and prose, this manuscript of unknown 

authorship gives about various treatment, modes and suitable mantras 

connected with 

Beginning 

அகஸ்தியர் நூல் எண்பது 

முன்னூல் யெண்பதுவும் சொன்னோம் முதல் காப்பு 

மூலத்தி னின்ற கணபதியைப் போற்றி 

பின்னூல்யெண் பதுசொல்ல ஆயி காப்பு 

பேறான பென்குருமா முருகன் காப்பு 

அன்னாளில் மீசனுப தேசமத் தாலே 

அகத்தியனா மென்றெனுக்குப் பேரும் ஆச்சு 

பேறான னாள்வாத்தி லெட்சங் காப்பு 

பூட்டினேன் பூரணசூஸ் திரத்தைக் கேளே 

பூரணநூ லாயிரத் திருநூறு சொன்னேன் : 

பொருளான வாதத்தில் அதிக னூல்தான் 
காரணமாய் னவத்தியத்தீ ரென்று லெட்சங் 

கடையோடு பதினாறுங் கண்டு கொள்ளு 

ஆரணமா யிருநூறு நூலைப்பெருக்கிச் சொன்னேன் 

ஆயிரத் திருநூறு அமுர்த மாது 
தாரணியில் வைத்தியத்தில் அதிக நூல்தான் 

தமிழ்நாவா ராமிரம்வெண் பாசாத்தி னேனே
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... அதின் பிறகு. . . .ன மதுவான சிதாசித்து வாயிவெ . . . , 

லான ,... மிசயினமுடன் கூட்டி யிதுக்கு தனமதுவாகும். . 

சநூன்னத்தி அணையே . , அணை. . ...ஸனாம் ௮. . உருவானதே 

நன்னய மாக ...... நலமான உணன்னியலிங்கம் உன்ம மையம் 

மூட்டிட. . கால் , . , கால் குருவாகுமே. .... கால் குருவான 

மாலுடன் தேவி பலம் . . விவேதிப்பிட சேலுடன் . . . .ம்பில்லும் 

தங்கமாம் றுல சென்ற வைய்யார் நுணுக் கொன்னுதேரு குடக்கு 

உறவான சோதியே பதிங்கிக் குருச்சபையில் பாயிதிடு விலகித்திதி 

வான் சோதியோ கலங்கி துலாகு .... டம்முண்டே _...- 

காரணமான கருங்கடல் . . ல் பூரணமாகவே பொற்பச்சை சேத்திடு 

.ரயிடும் மதி . , , . பெனும் வீரனும் தாறாணை, ௨.௨.௨ 

(6-y) 
இந்நூல், வைத்தியமும், மந்திரமும் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெறவில்லை. வைத்தியம், மந்திரம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளைச் 

செய்யுள், உரைநடை என்னும் இரண்டின் மூலமாகவும் விளக்குகிறது 

இது. எழுதியவர் பெயர் தெரியவில்லை. ஏடுகள் மிகவும் சிதில 

மடைந்துள்ளன. காண்க. 

R. No. 7569 

வைத்தியத்தீரட்டு 
VAITTIYATTIRATTU 

Palm leaf: 24:°5x3 cm. Foll: 1—57 

Lines 4~—8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 700 granthas. 

Complete 

A medical work of anonymous authorship, renders many ways 

of treatments for diseases like fever at length. 

த.ஐ.௮. 17
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Beginning 

உலகமதில் வாழ்வார்க்குப் பிணிதான் வந்து 

உத்தவகை தனையாய்ந்து உள்ளிப் பாரு 

வலமதுவே தான்சிக்க வாய்வ தாகி 

வந்திக்க அரும் பிணிகள் வந்தாட் கொண்டு 

பெலமாகி உடலுயிரை யுண்ணு முண்ணும் 

பிசகான மலச்சிக்கல் போகச் செய்து 

குலமான அவுசதம் கைக்கொள்ளச் சொல்லு 

கொடிதான பிணியெல்லாம் குலைந்து போமே. 

குலையுமடா சுகபேதிக் குழம்பொன் றேகேள் 

கொடிமுந்திரிக் கனியுடனே ரசகல் பூரம் 

துலையுமே பேரீச்சங் கனிகள் கண்டு 

சுத்திசெய்த னோவாளஞ் சமனா யஞ்சும் 

உலையுமே ஒருசாம மரைத்துக் கொண்டு 

உண்ணுவது தூதுளங்கா யளவா யுண்ண 

அலையுமே மலச்சிக்கல் கொடிய வாயு 

யணுகாது யிந்தபிழை யாய்ந்து சொல்லே, 

End 

ses பாக்கு வெத்திலை வைத்துப் படைத்து ஊருக்கு 

மேற்கே ee பஞ்ச வர்ணந் தண்ணீர் சேர்த்துக்குறது. 

கோறோசனை குலுகே ... oe யாடேப்பு முனி 

கோறோசனை குங்குமப்பூ ஏலம் கிராம்பு கோஷ்டம் சாதிக்காய் 

யக்கிருகாரம் வனகக்கி சமன் கல்வத்தில் போட்டுச் சந்தனம் கிராம்பு 

கியாழம் விட்டு அரைத்து மணிபோலே குலுக்கச் செய்து உலத்தி 

முலைப்பால் அனுமானம் யிட சகல வியாதிக்கும் குடுக்கலாம். சயம் 

தொள்ளாயிரத்துப் பதினாறு சுரம் கோளம் தீரும், 

(6-4) 

இத்நூல், வைத்தியத் திரட்டு என்னும் பெயர்த்து. வைத்தியம் 

சம்பந்தமானது. சுரத்தின் வகைகளும், அவற்றை நீக்கும் முறைகளும் 

இதன் சுண் விரிவாகப் பேசப்படுகின்றன. ஆசிரியர் பெயர் தெரிய 

வில்லை. காண்க,
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R. No. 7570 

யல பாடல்கள் 

PALA PADALKAL 

Palm leaf ; | 19°8x2°8 cm Foil 1-55 

Lines 6-7 on a page. Tamil. Injured, Old. Extent 675 granthas 

Complete 

These poems of moderate style sing the glory of Siva, 
Parvathy and other gods; this has been ascribed to none. 

Beginning 

தெட்சணாமூர்த்தி பள்ளு 

வினைவ சத்தையும் நீக்கிக் கருணை 

விமல ரடியை நோக்கியே 

விரித்த புகழைச் சுருக்கியே அருள் 

விளையவே கலை பெருக்கியே 

அனைவரும் புகழ ஆஅருளுமா ஸனந்தம் 

அணையும் அம்பல வயல்குள்ளே 

அமலி கமலி விமலி யெங்கள் 

அருளும் சேத்த பொருத்தியே 

புணையக் காரத்தில் கருணை நாத்தைப் 

புடித்து வயலுள் நடுகச்சே 
பொறிக ௭ளைந்துமே சிதறச்சே காம 

வெறியின் மனத்தை அகலச்சே 

தனைய நிந்திடும் பருவக் குமரி 

தான புகுற வயல்குள்ளே 

End 

புண்ணியர் நெஞ்சில் பிரியாதவளே 

திண்ணியர் நெஞ்சில் தெரியாதவளே
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தஞ்சமென் றவரைத் தற்காப் பவளே 

அஞ்சலென் றவற்கு அஞ்சல்நா யகியே 

உந்தன் பாதம் உகந்தெனக் களிப்பாய் 

யெந்தனை யாளுவ தினியு றானது 

உன்னையு மல்லால் ஒருபொரு எளில்லை 

அன்னையே உந்தன் அடைக்கல மம்மா 

போற்றி போற்றி புவனையே போற்றி 

காத்தெனை யாளுக் கடனுனக் கேபரம் 

ஆட்சி யான அம்பிகை உந்தன் 

காட்சிகொ டுக்கும் கருணை நமஸ்தே. 

Colophon 

நமஸ்து; திருச்சிற்றம்பலம்; சிவா. 

(கு-பூ] 
இந்நூல் பல பாடல்கள் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. 

சிவபெருமான், பார்வதி முதலிய கடவுளரின் மேல் தோத்திர ரூப 

மாகப் பாடப்பட்ட செய்யுட்களின் தொகுப்பே இந்நூலாகும். ஆசிரியர் 

பெயர் தெரியவில்லை. செய்யுள் நடை சாதாரணமானது. காண்க, 

R. Nos. 7571-7572 (One Bundle) 

Paim leaf; 27:63, 28°-5x3 cm. Foll: 1.91 

Lines 6-9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 2400 granthas. 

Purchased in 1961 - 62, from Sri M. Natarajan S/o Native 

Doctor, 17/51 Mariyamman Kovil Street, Thirumalairajan pattinam 

(via) Karaikkal.
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R. No. 7571 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Foll: 1—49 Extent 1200 granthas 

Incomplete 

Suggests methods to prepare medicinal oils, caldex etc. Purifi- 
cation of chemicals are also dealt with. Author not known. This is in 

prose form. 

Beginning 

சந்தனச் சார் -ம, ௭, தேவதார்ச் சார் - ம- இதில் ரெண்டு 

நாழிகை மத்திச்சு பின்பு எடுத்து மஞ்சள் பொடி புகை யூறல் 

பொடியில் ரெண்டு நாழிகை மத்திச்சு பின்பு வெள்ளிய சீலையில் 

போட்டுப் பிழிந்து கொண்டு முருக்கிலைச்சாறு வெத்திலைச் சாறு 

மனங் கிளங்கு க சார் - ம- அரசம் பட்டைச் சார் - ம - சித்திர மூலிச் 

சார் - ம- த௲கரையிலைச் சார் - சாரணைச் சார் - ம- இந்தச் சாரங் 

களில் வகைக்கு ரண்டு கடிகை நேர மத்திச்சு வெய்யிலில் வைத்து 

எடுத்து சுத்தி நவதோஷங்களும் போம் சுத்திமுத்தும், அரிதாரத் 

தைக் களுநீரிலாதல் பூசணிக் காய் தண்ணீரிலாதல் ரெண்டு சாமம் 

தோளேத்திரங் கட்டி எரிக்க - சுத்தி அல்லது மாவிலங்கையிலையை 

அரைத்து அதில் பொதிந்து .... ., 

End 

நில மாதள விரை அரைத்து எருமைத் தயிரிலரைச்சுக் குழப்பக் 

குடிக்கவும். வயறு கடுப்புத் தீரும். கண்டது. முலைக் குத்து வலி 

சிலந்திக்கு மருந்து, திருப்பணியில் இருக்கும். பாசிலை ஓட்டாலே 

த.ஓ.அ. — 9



130 A DESCRIPTIVE 

சுரணடி காய வைத்து அரைத்து விளக்கெண்ணையில் குழப்பித் 

தடவ மூணு நாள் ஆறு போழ்தில் தீரும். எருமை வெண்ணை 
எலுமிச்சங் காயளவு- வளம்பூ ற உள்ளி யூ ௨ வசம்பு லு - வ... 

எரிச்சு அந்தி சந்தி சாப்பிடவும். பத்தியம் மூணு நாள் பத்தியம், 

(கு-14) 

இந்நூல் அனுபவ வைத்தியம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெறவில்லை. பலவகை மருந்துகளும் தயாரிக்கும் முறைகள் பற்றி 

இந்நூல் விளக்குகின்றது. சுத்திகரிப்பு முறைகளும் இதில் விளக்கப் 

படுகின்றன. காந்த பற்பம, வங்க பற்பம், வங்க செந்தூரம், ஏலாதி 

தைலம், ஏலாதி சூரணம் முதலிய மருந்து வகைகள் இதனுட் காணப் 

படுகின்றன ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை. காண்க, வசன 

நடையாலானது. 

R. No. 7572 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

11011: 50-91 Extent 1200 granthas 

Begins on fol. 50 (a) of the manuscript described under R.No. 7571. 

Incomplete 

Similar to that of the earlier one. Author, not traceable. 

Beginning 

பொன்னாவாரை வேர்மேல் தோல் உள்ளி வசம்புயிது மூணும் 
சேர்த்து தேசிப்பழச் சாறு விட்டு அரைச்சு பூச மூணூனாள் ஆறு 
போது எருமைத் தயிர் யீர வெங்காயம் சோறும் உண்ணவும். 

சந்தனச் சாரம் தேவசாரச் சாரம் யிதில் ரெண்டு நாழிகை மத்திச் 
சுப் பின்பு எடுத்து மஞ்சள் பொடி புகை ஆறல் பொடியில் ரெண்டு 
நாழிகை மத்திச்சுப் பின்பு வெள்ளிய சீலையில் போட்டு பிழிந்து
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கொண்டு முருக்கிலைச்சாறு பனங் கிழங்குச் சாறும் சரசம்பட்டைச் 

சாறும் சித்திர மூலிச்சாறும் தகரயிலைச் சாறும் புரசம்பட்டைச்சாறும் 

சாறணைச் சாறு யிந்தச் சாறுகளில் வகைக்கு ரெண்டு கடிகை Carb 

wsHAFH QouusuIaied muss... - + oes 

thew nd ad baw EB அதில் மெழுகை வைத்து மேல் செங்கல் 

குழி செய்து மூடி சிலை மண் செய்து கீழே உமிப்போட்டு அதின் மேல் 

ஒரு கூடை எருப்போட்டு மேல் வைத்து மேல் எரு முட்டையும் போட்டு 

நெருப்பு போடவும். வெந்து வருகிற போது உமிப்போட்டு அதின்பிறகு 

எடுக்கச் செந்தூரம் செம்பருத்தம் (போலே யிருக்கும்) 

ஊம்-லும் ஐயும் கிலியும் சவ்வும் சருவசங்-கார வயிர வா வா வா 

உரு சந அ-அங்யிங் ஐயும் கிலியும் சவ்வும் ஓங்கார வயிர வா ஓஓ 

குசவாய நமா சத்துரு லும் வயிரவா ஓங்கார வயிரவா சகல சத்துரு 

நாசம் உரு உரு பால் பொங்கல் ஆட்டுகறி மாங்கிசம் : சுண்டல் BASS 

(கு-] 
இந்நூல் அனுபவ வைத்தியம் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் பெற 

வில்லை. இதுவும் முன்னூலைப் போன்றே பலவகையான மருந்து 

களையும் தயாரிக்கும் முறைகள் பற்றி விளக்கிச் செல்கின்றது, 

காண்க, ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை,



132 A Descriptive 

R. Nos. 7573-7574 (One bundle) 

Palm leaf; 20x3:1 cm. Foll: 1-23 

Lines 5-7 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 230 granthas. 

R. No. 7573 

Purchased in 1962-63, from “Sri M. Natarajan s/o Native Doctor 

17/51 Mariyamman Kovil Street, Thirumalairajan pattinam, (via) 

Karaikkal. 

R. No. 7574 

Presented by the same party. 

R. No. 7573 

வைத்திய நரல் 

VAITTIYA NUL 

Foll: 1—16 Extent 170 granthas 

Incomplete 

Mixed with prose and poetry; this medical work tells ways to 

_make medical oils and other types of medicines. 

Beginning 

ஓராறு மண்ணு மிருமூன்று கரியுங் 

காரார் களுதை மலம ரென்றும் --- 

நேராக வெண்சிலை யொன்ன றையாம் 

வெண்கல்லு மொன்றும் மண்குகையே வச்சிரக்குகை 

6) OS UOT LST 

அரத்தை சத்குப்பை ஆன் நொச்சி சா 
லஓுரைத்தி ழைய வெந்தலி லூன்ற - வருத்தம்
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தலைவலியும் நிரெக்கம் தன்னுட வந்த சுரம் 

குலை குலைந்து போகுமெனக் கூறு 

கூறுகின்ற பாவட்டை கொன்றை சிறும் 

வெறு கின்ற வெலிப்பத்தி வெரி வெயில் 

காறுகின்ற நன்மளகு கூட்டி .. ரக கிஷாய மிடில் 

சென்ம மில்லை யாம் சுரஞ் செப்பு 

End 

நாகமாம் கழம் யிரத கெந்தம் 

நா விடங் கண வாண மும் 

நாடுதுத்தம னோசிலை யோடு 

நல்ல நீர் விழ லிங்கமும் 

சோகமாய் - தோரு - கெவுரி தாரமும் 

துரிசியு பொரி காரமும், தும்மலா பொடு காரம் 

விள்ளை மீ தூபமே யிவை சமணதாய், 

பாக மாகவே பஞ்சு போலிடி, பரியவே யொழு 

அலரியின் கழி, பதியவே அமை பொட்டணம், 

வேகமாக விளக்கு ஸனில்ப் பிடி 

வேப்பெண்ணை, விடுதாரையா, விடுசுடர்த் 

தயலமக்கணி, விரண சன்னியும், விரண 

வாதமும், பக்ஷ வாதன மேல்ப் பூசிட, 

விட்டோடும் வீரண வைரவ தைலமே. 

(6-4) 
இந்நூல் வைத்திய நூல் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற 

வில்லை. தைலம், லேகியம் முதலியவை தயாரிக்கும் முறைகள் பற்றியும் 

இது சில நோய்களின் குணங்கள் பற்றியும் பேசுகிறது. செய்யுளும், 

உரை நடையும் விரவியது. காண்க,
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R. No. 7574 

அகத்தியர் இரத்தினச் சுருக்கம் 

AKATTIYAR IRATTINA - C - CURUKKAM 

7011: 17-23 Extent 50 granthas 

Begins on fol. 17(a) of the manuscript described under 

R, No. 7573. 

Complete 

Same work as that described under R. Nos. 6249 & 941 (a) 

(G4) 

இந்நூல் மூவருடக் காட்டலாக்கு 6249 ; 941 (2) ஆகிய எண்களில் 

வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதிசுளே ஆகும். அவற்றின் குறிப்புக் 

களையுங் காண்க, 

R.No. 7575 

சர்ப்ப ரரசன் வைத்தியம் 

SARPPA RASAN VAITTIYAM 

Palm leaf: 21-9x2°5 cm.  Foll: 1-70. 

Lines 5-6 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1000 granthas, 

Purchased in 1961-62, from Sri M. Natarajan s/o Native Doctor. 

17/51, Mariyamman Kovil Street, Tirumalairajan pattinam (via) 

Karaikkal. 

Complete 

Speaks about the preparation of indigenous tablets and other 

medicines ascribed to one sage Sarpa Rasan. 

Form is poetry and prose; Name of the anthor remains unknown
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Beginning 
ஹரி ஓம். சர்ப்பராசன் மாத்திரை 

சித்தனா யிருப்பவற்கு இன்னங் கொஞ்சம் 

செப்புகிறேன் மாத்திரையின் பேரைக் கேளு 

அத்தனார் எனக் குரைத்தார் சர்ப்ப ராசன் 

அவனியிலே உனக் குரைத்தேன் மச்ச கேந்திரா 

மத்த கிசந்தனைப் பிளக்கும் சிங்கம் தன்னை 

மாறணம் செய்பகை பேதன் சர்ப்பராசன் 

எத்திசையும் இவர் நாமங் கேட்ட போதே 

யேகுமடா சிங்கமுற்ற நோய்கள் தானே (௧) 

தானென்ற மாத்திரைதா னுலகி லுண்டே 

தாரணியில் நடப்பில்லை வைத்தோர்க் கெய்தும் 

தேனென்ற வடமொழியில் தெழுந்த பார்த்து 

செப்புகிறே னன்பதி ஸனாயிரத்திலப்பா 

கோனென்ற சுரனொப்போ மாத்திரை யுண்டானால் 

கொடியதொரு காலனுமே யுன்பேர் சொன்னால் 

வேனென்ற பொறி கலங்கி தூரஞ் சென்று 

விரைந்தோடி யவன்பதிக்கு வெல்லொ ணாதே (௨) 

End 

aga oa a , பத்தியம் பார்த்துச் செய்யவும். மாதளங்காய் 

சேர்வை, சாதிக்காய் கிறாம்பு சீரகம் காட்டாத்திப்பூ, காசுக்கட்டி 

களிப்பாக்கு, மாங்கொட்டை, பருப்பு புளியிலை கொட்டை தோல் 

அதிவிடயம், அவின் கனக் கொட்டி பருப்பு யிது வெல்லாம் சமன் 

கூட்டி பொடி பண்ணி மாதளம் காய் விரையைத் தோண்டிப் 

போட்டு, அதுக்குள்ளே அடைத்து சாணத்தில் பொதிந்து பொடம் 

போட்டு எடுத்து கடகப் பிரமாணம் உண்டை செய்து ஒரு உண்டை 

தயிரில் குளப்பித் தின்னவும். 

(6-4) 
இந்நூல் சர்ப்பராசன் வைத்தியம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெறவில்லை. வைத்தியம் சம்பந்தமானது. வசனமும் செய்யுளும் 

விரவியது. சில வகை மாத்திரைகளையும், லேகியங்களையும் 

தயாரிக்கும் முறைகள் பற்றி இந்நூல் கூறுகின்றது. ஆசிரியர் பெயர் 

தெரியவில்லை. காண்க, இதனிறுதியில் வேற்று நூற்றொடர்புடைய 

மூன்று ஏடுகள் உள்ளன. 
ப சனாகான்.



136 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7576 

வைத்தியம் 

VAITTIYAM 

Palm leaf: 22°5x3'2 cm. Foll: 1-105 

Lines 6-9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1650 granthas 

Purchased in 1961-62, from Sri M. Natarajan, s/o Native 

Doctor 17/51 Mariyamman Kovil Street, Thirumalairajan pattinam, 

(via) Karaikkal. 

Incomplete 

Recipies to prepare indigenous oils and other medicines in poetry 

and prose. Author, to be known 

Beginning 

tae wae வெயில் போட்டு உணத்தி சீலை வட்டு 

கொண்டு சீனியில் சேர்த்து தின்னவும். சகல வாய்வுக்கும் இதுக்கு 

எண்விக்கு மருந்து. கொடுவேலிச் சாறு நாழிகி, எண்ணை நாழிக 

காக்கத்துக்கு கொடுவேலி வேறாகி வ-ச௪ அரைத்து எண்ணையில் 

சேர்த்து காச்சி கடுகு பதத்தில் யிறக்கி தேய்த்து முழுகவும். உப்பு, 

புளி, புகையிலை தள்ளவும். குட்டவியாதிக்கு எண்ணை - செங் 

கொட்டை யர, பொன்னரி தாரம் சய வக எண்ணை நாழி Sov 

செங்கொட்டை பொடி செய்து போட்டு காச்சி தண்ணீரில் ஒரு துள்ளி 

விட்டால் குழு சீரைக நிற்கும். அந்தப் பதத்தில் யெறக்கி செங் 

கொட்டையை யெடுத்து அரைத்து எண்ணையில் கலக்கி கழுத்துக்குக் 

கீழே போடவும், (நரம்பு வலிக்கு) கொவீச் சாறும் வட்டிலில் 

சராபச்ச நெய்ய நிரத்தில் தடவ நிற்கு) . . . 

End 

வெட்டுப்பட்ட புண் தனக்கு 

விரித்து முன்னோ ருரைத்தபடி 

மட்டம் படவே தேசிக்காய் 

மயக்கி யறுத்து ரெண்டாக்கிச்
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சட்டி தனீலே பெண்ணை விட்டு 

தானு மடவாய் மிகக் காச்சி 

வட்டப்படவே யொத்திட்டால் 

வருத்தங் கருப்பு மாறிடுமே, 

கோட்ட மதுரம் வெம்பாடல் 

கொடியிற் சிவந்த செவ்வள்ளி 

திட்ட முடனே குந்திருக்க 

சேர்த்தே நாகப் பூ 

திட்டமுள்ளி கொடு வேலி 

சேருமேல மிலவங்காய் 

பூச்சரியாய் 

கொட்டி தாளியுடன் சேர்த்து 

கொள்ளி லெண்ணை புண்ணுக்கே. 

(6-4) 
இந்நூல் வைத்தியம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப்பெறவில்லை. 

வைத்தியம் சம்பந்தமானது. வசன நடையும் செய்யுணடையும் 

விரவியது. வாதம், பித்தம், சுரம் முதலிய நோய்களைத் தீர்க்கும் 
முறைகள் பற்றியும், சிலவகைத் தயிலங்கள் தயாரிக்கும் முறைகள் 

பற்றியும் இந்நூல் பேசுகின்றது. இயற்றியவர் இன்னாரென்று அறியக் 
கூட வில்லை. காண்க, 

௩ 11௦. 7577 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper: 35x21°8cm. Pages 1-126 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2000 granthas 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 2546 

(6-y) 
இந்நூல் மூவருடக் காட்டலாக்கு 2546 ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப் 

பட்டிருப்பதையே பிரதி செய்விக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க.
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R. No. 7578 

இரரமரயண நரடகம் 

IRAMAYANA NATAKAM 

Paper: 35x21'8cm. Pages 1 — 362 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 5500 granthas 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 
R. No. 5756. 

(6-4) 
இத்நூல் மூவருடக் காட்டலாக்கு 5756 ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப் 

பட்டிருப்பதையே பிரதி செய்விக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க, 

R. No. 7579 

சுகப்பிரம்ம நரி, பாகம் - 111 

SUKAPPIRAMMA NADI PART - II 

Paper: 35x21'8 cm. Pages 1-286 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 4000 granthas 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 
R. No. 7551. 

(கு-பூ) 
இந்நூல் ஆர். 7551 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

அயள்.
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R. Nos — 7580 - 7587 (One Bundle) 

Palm leaf; 31x3°8 cm Foll: 1-94 

Lines 9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1375 granthas 

R. No. 7580 

Purchased in 1961-62, from Thiru N.S. Narayanamurthi Iyer, 

Grandson of Late N.C. Anantanarayana Iyer, Ramaiah Vilas 

Nelliccheri, Palghat 

R. Nos. — 7581 - 7587 

Presented in 1961 - 62, by Thiru N.S. Narayanamurthi Iyer, 

Grandson of Late N.C. Anantanarayana Iyer, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

R. No. 7580 

இரண நூல் பாட்டு 

IRANA NUL PATTU 
6 

Foll :1—49 Extent 800 granthas 

Complete 

Types of wounds and treatment for the same are explained, 

Author remains to be known.
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Beginning 

ஹரி ஓம்: நன்றரக. குருவே துணை 

ரண நால்; (ரணம் வருமரறு) : 

அருமறை நான்குஞ் சொல்ல யாயுறு ரணநூல் தன்னைப் 

பருமதி கொன்றைசூடிப் பாரினில் வாழ்கோர்க் கெல்லாம் 

வரியிடை உமையாள் பாகன் வண்மையாய்ச் செய்த உண்மை 

விரிவெனுங் கற்றோர் தன்னை வெற்பனுங் காப்புத் தானே. 

தானின்று தேவி கேட்சுத் தயவுடன் ஈசன் சொல்வான் 

காணென்ற மனிதர்க் கெல்லாம் கடாகத்திடும் ரெணந்தான் 

சொல்வேன் 

வேனென்ற விதங்கஸ் தன்னை வெளிப்பட யறிந்து சொல்வேன் 

வானின்று பிறக்கும் சோகம் வகையினி யறிந்து சொல்வேன், 

End 

படட டட மூணுக்குள் காய்ச்சி, னாலானாள் பதத்திலே 

வடித்துக் கொள்ளவும், ஒரு துட்டிடை கொள்ளவும். ஆறு வகை 

மூலமும் கெற்ப விப்புறாதி வாயுவுனாலே விந்த யிருபது வியாதியும் 

தீரும். கக்கிறதுக்கு, மருந்து, சாம்பிறாணி லுலக. பறங்கிப்பட்டை புல. 

௧. திப்பிலி புல. ௧. சீனி லுல க வெங்காமக சாறும் தும்பைச் சாறும் 

யிது ரெண்டு சாறும் விட்டு மருந்தெல்லாம் போட்டு அரைத்து 

குடுக்கவும். பத்தியம் வென்னீரு சேரும் 

(கு-பூ) 

இந்நூல் இரண நூல் பாட்டு என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் 

பெற்றது. வைத்தியம் சம்பந்தப்பட்டது. புண்களின் வகைகளையும் 

அவைகளைத் தீர்ப்பதற்குரிய வழி வகைகளையும், வேறு சில 

வியாதிகளைப் பற்றியும் விளக்கிக் கூறுகிறது. நன்றாகவுள்ளது. 

காண்க.
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R. No. 7581 

வைசூரி வைத்தியம் 

VAISURI VAITTIYAM 

Foll: 50—62; Extent 200 granthas. 

Begins on fol. 50(a) of the manuscript described under 

R. No. 7580. 

Complete 

A work on small- pox in 52 verses in Viruttam metre, The 

date of the manuscript is Kollam 1032. Author not known. 

Beginning 

பூரணமாய் நீதி நின்ற சோதிபாதம் 

போற்றிசெய்து தினந்தோறும் புகழ்ந்த௩்கேற்றிக் 

காரணமாய் மாலயனுந் தேடிக் காணக் 

கடவுள்பதம் போற்றிசெய்து கருணைபெற்று 

யாரணமால் மருகனெனு முருகன் கந்தன் 

அடியிணையைப் போற்றிச்செய்து யன்பினாலே 

வாரணமாய் மதம்பொழியும் ஐ௩கரனை நித்தம் 

மனோகரமாய் அனுதினமும் வணங்கீயோரே 

ஏற்றியே போற்றிசெய்து யினங்கள் கேளாய் 

யிதமான வசூரியென்றுங் குருரோயென்றும் 

வாழ்த்திடதோர் கோடகமாம ம்மையென்றும் 

மகிழ்வாக நால்வர்க்குட் பிறந்தரோகஞ் 

சாற்றிடதோர் சாத்தியம் சாத்யங் கூடத் 

தருவாக யிவர்களுக்குட் பிளந்து தானே 

பார்த்திருக்கில் அவரவர்கள் பேரே கேட்கில் 

பரிவாக இருநான்கு மூன்று மாமே
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End 

தானென்ற வைசூரியதின் குணமுஞ் சொன்னேன் 

தருவான லெட்சணமும் விதமும் சொன்னேன் 

தேனென்ற சாத்தியமும் சாத்தியஞ் சொன்னேன் 

திறமான பத்தியமும் பாகம் சொன்னேன் 

வானென்ற எண்ணமது விவரஞ் சொன்னேன் 

வளமாக இந்த முறை மார்க்கமெல்லாம் 

கானென்ற சித்தர்க்கும் உலகத் தோர்க்கும் 

கருத்தாகச் சொல்லி விட்டேன் வசூரிமுற்றே 

Colophon 

கொல்லம் ஆயிரத்து முப்பத்து ரெண்டாம் நள OH மார்கழி மீ” 

௨௩ ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை திதிகை பக்கம் கூடிய தினத்தில் 

குப்பு வாத்தியார் மகன் தில்லை வாத்தியார் வைசூரி வைத்தியம் 

எழுதினது முற்றும், சண்முக மூர்த்தி சகாயம். 

௩ 

R. No. 7582 

பல்லிக் காதல் 

PALLIK KATAL 

Foll 63—66, Extent 80 granthas. 

Begins on fol. 63(a), of the manuscript described under. 

R. No. 7580. 

Complete 

Similar work as that described under R. Nos./ 

(6-4) 
இந்நூல் பல்லிக் காதல் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. 

சோதிடம் சம்பந்தமானது. இது ஆர். எண்களில் வருணிக்கப்பட்டி 

ருக்கும் பிரதிகளைப் போன்றதே ஆகும். அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் 
காண்க,
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R. No. 7583 

கவுளிக் காதலும் தும்மற் காதலும் 

KAVULIKKATALUM TUMMARKATALUM 

Fol: 67(a), Extent 15 granthas. 

Begins on fol. 67(a) of the manuscript described under 

R. No. 7580. 

Complete 

Similar work as that described under R. Nos./ 

(6-4) 
இந்நூல் கவுளிக் காதலும் தும்மற் காதலும் என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. சோதிடம் சம்பந்தமானது. இத ஆர். 

எண்களில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதிகளைப் போன்றதே ஆகும் 

அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் காண்க. 

R. No. 7584 

துடிநால் சரத்தீரம் 
TUDI NUL SATTIRAM 

1௦11: 67(a)-68; Extent 20 granthas. 

Begins on fol. 67(a) of the manuscript described under R.No. 7580 

Complete 

Same work as that described under R.Nos. / 

(5-8) 

இந்நூல் துடிநூல் சாத்திரம் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் பெற்றது. 

சோதிடம் சம்பந்தமானது. இஃது ஆர். எண்களில் வருணிக்கப் 

பட்டிருக்கும் பிரதிகளைப் போன்நதே ஆகும். அவற்றின் 

குறிப்புகளையுங் காண்க.



144 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7585 

சாமுத்திரிகம் (ஆண்பால்) 

SAMUTTIRIKAM (ANPAL) 

Foll: 69 73(a) Extent 45 granthas 

Begins on fol. 69(a) of the manuscript described under 

R. No. 7580 

Complete 

Similar work as that described under R. Nos./ 

(o-4) 
இந்நூல் சாமுத்திரிகம் (ஆண்பால்) என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. சாமுத்திரிகா லட்சணம் சம்பந்தமானது. இஃது ஆர், 

எண்களில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதிகளைப் போன்றதே ஆகும், 

அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் காண்க, 

R. No. 7586 

(சராமுத்திரிகம்) பெண்பால் பாட்டு 

(SAMUTTIRIKAM) PENPAL PATTU 

Foll 73(b)-78, Extent 55 granthas. 

Begins on fol. 73(0) of the manuscript described under 

R. No. 7580. 

Complete 

Similar work as that described under R. Nos./ 

(6-4) 

இந்நூல் (சாமுத்திரிகம்) பெண்பால் பாட்டு என்னும் பெயர்த்து 

இஃது ஆர். எண்களில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதிகளைப் 

போன்றதே ஆகும். அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் காண்க.
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R. No. 7587 

விவேக :சிந்தாமணி 

VIVEKA CINTAMANI 

Foll: 79—94, Extent 160 granthas. 

Begins on fol. 79(a) of the manuscript described under 

R. No. 7580 

Complete 

Same work as that described under R. Nos./ 

(க-பூ] 
இந்நூல் ஆர். எண்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடிகளைப் 

போன்றதே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

  

R. No. 7588 

அகத்தியர் நயனவிதி - இருநரற்றைம்பது 
AKATTIYAR NAYANA VIDI - 250 

Palm leaf: 26x 3°5 cm. Foll: 1—71 

Lines 8 on a page. Tamil, Injured. Old. Extent 1400 granthas. 

Purchased in 1961-62, from Sri. N.S, Narayanamurthi lyer, 

grandson of Late N.C. Anantanarayana Iyer, Ramaah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. ் 
6 

Complete 

This throws light on 96 eye diseases; this medical work 
ascribed to Ahattiyar is in verse form. 

த.ஓ. ௮.10
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Beginning 

கண் வியரதி தொண்நாரற்றாறுக்கும் உரை. நன்றாக. 

கருவிழித்தோசம் சயருக்கும் பேர். காசம் - அ, படலம் - ௭, 

குந்தம்- .., நெரிசல் -, ,, வரி-.. குந்தம் -,., திமிரம்- ௭, 

சுக்கிரன்- ௬, பூ - ... ஆகு வியாதி -சயரு, வெள்ளை முளித் தோஷம், 

இருபதுக்கும் பேர் - எளிச்சி - ௬, படத்தி - . , , நெரிசல் - . . புத்து-, 

குமுள்-.., வரி..., ஆக வியாதி உய. இமையில்த் தோசம் பதினா 

றுக்கும் பேர். பிப்லம் - . . ; பற்பரோகம் - , . , களலை - ங, இமைத் 

தடிப்பு. இமை நீர்ப்பாச்சல், இமை முட ரோமம் ,......., , 

இவை . .., இளிசக் கண்ணி, சுத்துக் குலைவு இமைப்புளுக் கடி, 

இமை யிறைச்சி, இறை ச ஃ௧ யசா. உட see we 

End 

ஓய்ந்து ணர்ந்திட வொத்திட்டா லொருக் காலுஞ் 

சீயக் கொள்ளாது 

மாந்தரே நீங்கள்கேளும் வகை யட்டை யறிந்து 

கொள்ளே, உ௨௮ 

படித்த வாய் புடைத்து விம்மிப் பளுத்தது 

வீங்கு முன்னே 

நெடிப்பெருந் தும்பை நொச்சி 

நேரொப்ப மாய்வட் டித்து 

வெடித்திடுங் குளல் நலமா 

தேவே தினையுள்ள தெல்லாம் 

நடுக்கிடும் நோய்கள் தீர்ந்து 

நலந்தரும் நன்மை தானே 

அஞ்சுதோல் நூறு பாதம் 

அணிநரம் பேழ தாகும் 
மிஞ்சியே பல்லு மூன்று — விளங்கிய 

அஞ்சவே வருநோய்க் கெல்லாம்
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அட்டையை விடுவீ ராகில் 

தஞ்சுநீந் தமுத மாகும் 
நலந்தரும் நன்மை தானே 

முற்றும். குருவே துணை, 

(கு-டூ] 

இந்நூல் அகத்தியர் நயன விதி இருநூற்றைம்பது என்னும் 

பெயர்த்து, முற்றுப் பெற்றது. கண் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளைத் 

தீர்ப்பதற்குரிய மருந்து வகைகளைத் தயாரிக்கும் முறைகள் பற்றி 

விரிவாக விளக்குகின்றது இத்நூல். ஆசிரியர் அகத்தியர், இந்நூலால் 

கண் வியாதி தொண்ணூற்றாறு வகைப்படும் என்பது தெரிய 

வருகின்றது. காண்க, 

R. Nos. 7589-7598 (One Bundle) 

Palm leaf; 25:°8x3:3 cm. Foll: 1—218 

Lines 8 on a page. Tamil. Injured. Old. 2500 Extent granthas, 

R. Nos. 7589, 7590, 7592, 7595, 7597 & 7598 were, Presented 

in 1961 - 62 by Sri. N.S. Narayanamurthi Iyer grandson of Late 

Sri. N. C. Anantanrayana Iyer Ramaiah vilas, Nelliccheri palghat, 

R. Nos. 7591, 7593, 7594 & 7596 were purchased in 1961 - 62 

from Sri, N.S, Narayanamurthi Iyer grandson of Late Sri. N. C. 

Anantanarayana Iyer, Ramaiah Vilas, Nelliccheri, Palghat.
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R. No. 7589" 

உடலறி விளங்கம் 

UDALARI VILAKKAM 

Foll: 1—27 Extent 400 granthas yt 

Complete ட நடு 

Same work as that described under "R. Nos. “ 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதி 

களைப் போன்றதே ஆகும். அதன் குறிப்புக்களையுங் காண்க. 

R. No. 7590 

ஆனந்த விளக்கம் 

ANANDA VILAKKAM 

Foll: 28~52 Extent 400-granthas °° 

Begins on fol (a) of the வணக, desecibed under R. No. 7589 

Complete 

Same work as that described under_R. Nos. 

(6-4) 

இந்நூல் ஆர். எண்களில் ' விளக்குப்பட்டிருக்கும் சுவடிகளைப் 

போன்றதே ஆகும். அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் காண்க.
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R. No. 7591 

துறவி ஞானம் 

THURAVI GNANAM 

Foll: 55-62, Extent 75 granthas. 

Complete 

Deals with Yoga and Gnana in verse form. 

தொடக்கம் 

வெளியொளி இருளும் ஒத்த 

வெறும் பாலதான வீட்டில் 

களிதருங் கச்சி ஞான 

கண்ணிலே கருத்தை வைத்து 

மொழிதரும் முச்சி ஞான 

முத்திரை செயலது ஆக்கி 

முழ] 

பச்சவம் பவளம் முத்து 

பளிங்கொளி வர்ணம் ஆகி 

உச்சி கீழ்மேலாய் நின்ற 

உண்மையை உணர்வோர் மூத்தோர் 

(6-4) 

ஓலையில் தரப்பட்டுள்ள. தலைப்பு துறவி சாத்திரம் என்பதாகும், 

இது ஞானம் யோகம் பற்றி கூறும் நூல். செய்யுள் நடையில் 

அமைந்தது, இந்நூலில் மொத்தம் 38 பாடல்கள் உள்ளன.
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R. No. 7592 

முனி மொழி 

MUNI MOZHI 

Foll: 62b-67, Extent 60 granthas. 

Complete 

It speak about various steps of Yoga and Gnana 

தொடக்கம் 

வானொடு தேவராலும் வரையுரை மாட்சியாலும் 

தானொடு தவத்தினாலும் மத்துவம் தெளியலாமே 

முடிவு 
மருலுரு . , . லாட்ரல் மன்னுயிர் பரத்திலோன் 

பொருளு . . . வைத்தடிக்குள் போற்றுவர் 

: தவத்தினோரே 

முனிமொழி முற்றும் உ 

(கு-பூ] 

இதில் 31 பாடல்கள் உள்ளன, இது ஞானம் யோகம் குறித்து 
விளக்குகிறது. 

R. No. 7593 

சுவர்ண சக்கரம் 

SWARNA CHAKKARAM 

Foll: 68-73 Extent 60 gtanthas 

Complete 

Deals with notions of Saivism.
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தொடக்கம் 

நந்தீசுவர் திருமூலருக்கு அருளிச் செய்த சுவர்ணச் சக்கரம், 

இப்படி நின்ற சுவர்ண சக்கரத்தை முன் சொன்ன வர்க்கங்களி 

னாலே உடன்படாத சிவ ஞானிகளை 96 தத்துவங்களை . 

முடிவு 

ஆனத்தமாய் ஆதாரமாறும் கடந்த தேசிகன் திருவருளாலே 

தரிசிப்போம். சிவந்ந சக்கரம் முற்றும். 

(G4) 

இது உரைநடையாலமைந்தது. நத்தீசுவரர் கூறியதாக 
அமைந்தது. சைவ தத்துவம் உரைப்பது, தாலரட்டு என்ற செய்யுள் 

நூல் இதன் பின் அமைந்துள்ளது. 

eee 

R. No. 7594 

வளையானந்தர் ஞானக்கும்மி 

VALAIYANANDAR GNANAKKUMMI 

Foll: 77-99 Extent 230 granthas 

Complete 

Deals with the knowledge of Gnana in the famous Kummi style 

தொடக்கம் 

சீர்மேவு ஞானவடிவான பரதேசிகன் சற்குரு தன்னருளால் 

பார்மேவும் ஞானகும்மிப் பாட சிவபாலன் கணபதி 

காப்பாமே
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முடிவு 

வாழி ஞான பொருள் வாழி நிதிபல, . . ஒரு சக்தியும் 

தான் வாழி 

வாழி மாதம் மும்மாரி பெய்து மன்னா மறைகளும் 

வாழியதே 

(6-4) 

இதில் 177 பாடல்கள் உள்ளன. சிவசுப்ரமணியன் காப்பு, 
கணபதி காப்பு, செந்தில்வேலன் காப்பு முதலியன நூலின் தொடக் 
கத்தில் அமைந்து உள்ளன. கும்மிப்பாடல் வடிவில் ஞானத்தைப் 

போதிப்பன. 

R.No. 7595 

இலக்குமி பார்வதி ஏசல் 

LAKUMI PARVATHI YESAL 

Foll: 101—106 Extent 55 granthas. 

Complete 

In the form of dialogue between Lakshmi and Parvathi. It 
appreciates Siva. 

தொடக்கம் 

திங்கள்சடையாரும் திருமாலும் மனமகிழும் எங்களுமை செந் 

திருவர் ஏசலுக்கு தந்தி முகத்தானே சரணம். காப்பு முற்றும். 

முடிவு 

காரியமாய் பூமியெல்லாம் மூக்காலே உழுக கார்பன்றியானார் 
உங்கள் பெருமாள். முற்றுப் பெற்றது ஏசல், 

(G-y) 

இலக்குமிக்கும் பார்வதிக்கும் இடையே ந௭டபெற்ற ஏசல் 
வடிவில் இறைவனைப் புகழ்ந்து பாடப்பட்டது. படிப்பதற்குச் 
சுவையானது. செய்யுள் நடையாலானது, 
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R. No. 7596 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBAVA VAITYAM 

Foll : 107-171. Extent 660 granthas. 

Complete 

Practical hints on practical Indian medicines and methods. 

தொடக்கம் 

அரைடாப்பு. . வேப்பன்பிசின் காடியாத்தல் இந்த வகையில் 

அரை. . . புளியம்பின், புழுங்கல் அரிசி. . 

மு.வி 

மறுநாள் குப்பி உடைச்சி எடுக்கவும், அனுப்பூரணம் இஞ்சி 

சாறு, சன்னிசுர , 

(கு-பூ] 
அனுபவ முறையில் கண்ட வைத்திய முறைகளைக் கூறுவது. 

மருந்து தயாரிக்கும் முறைகளையும் கூறுகிறது. இதுபோன்ற 

சுவடிகள் இந்நூலகத்தில் உள்ளன. 

R. No. 7597 

அகத்தியர் சூத்திரம் - 36 

AGATTIYAR CHUTTIRAM - 36 

Foll: 172-184 Extent 75 granthas 

Complete 

Preparation of various Indian medicines have been dealt with
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தொடக்கம் 

அருள் வளைந்து அகண்ட பரிபூரணமாய் நின்ற ஆதியந்த 
தற்பர சிரப்பரத்தைப் போற்றி துருவமதாய் முன்னூற்றில் வைத்திய 

வாதம். , 

முடிவு 

பேருரைக்கு முன்னே தோட்கள் போமே தாமப்பா எட்டு 
இரண்டு இருவதஞ்சும் தடையாரே வாசிக்க சித்தியாமே, 

Colophon 

சாந்து கையெழுத்து, குருவே துணை. 

(6-4) 
இதில் 36 பாடல்கள் உள்ளன. அகத்தியர் எழுதியதாக எழுதப் 

பட்டுள்ளது, இதுபோன்ற நூற்கள் இந்நூலகத்தில் உள, லோக 

வில்லை, லோக செந்தூரம் முதலியவை கூறப்பட்டுள்ளன. 

  

R. No. 7598 

அகத்தியர் சந்த லோக சுத்தி 

AGATHIYAR SAPTA LOKA SUTHY 

Foll: 185-214 Extent 300 granthas 

Incomplete 

Describes methods to purify seven metals. 

தொடக்கம் 

சொல்லுகிறேன் பொன் வெள்ளி இரும்பு செம்பு 

தோராத நாகம் காரீயம் ஈயம் 
கொல்லுகிற மித்திரத்தின் வகையைக் கேளு 

கோமய மோர்காடி எண்ணெய் எருக்கின் பாலு 

முடிவு 

பின்பு பூசைப் பண்ணி எடுத்து உடைத்த செந்தாரத்தை 

போற்றி, .. 
(கு-பூ] 

இச்சுவடியில் 106 பாடல்கள் உள்ளன. முற்றுப்பெறவில்லை. 
£ உலோகங்களைச் சத்தி செய்யும் முறைகளை விளக்குகிறது. 
இதன்பின் இரண்டு ஓலைகளில் மருத்துவக் குறிப்புக்கள் எழுதப் 
பட்டுள்ளன.
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R. No. 7599 

வைத்திய நால் 

VAITTIYA NUL 

Paper: 34:°3x22:8 cm. Pages 1-56 

Lines 26 on a page. Tamil. Goot. New, Extent 90) granthas. 

Complete 

Restored in 1961 - 62, from a manuscript described under 
R. No. 2547 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 2547 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க. 

R. No. 7600 

சுகப்பிரம்ம நரடி - பரகம் 4 

SUKAPPIRAMMA NADI - PART - IV 

Paper: 34:2 22'7 cm. Pages 1—158 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2400 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7552 

(G-4) 
இத்நூல் ஆர். 7552-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க.
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R. No. 7601 

அகத்தியர் மணி கண்ட கேரளம் 

AKATTIYAR MANI KANDA KERALAM 

Paper: 34:3 x 22:8 cm. Pages 1—-210 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 3000 granthas 

Incomplete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7542, 

(5-4) 
இந்நூல் ஆர். 17542 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க, 

R. No. 7602 

CSAP பாகவதம் - ஸ்கந்தம் 1 

DEVI BHAGAVATAM - SKANTAM I 

Paper: 20:7x 165 cm. Pages 1—109 

Lines 32 on a page. Tamil. Good. New. Extent 4000 granthas. 

Purchased in 1961-62, from Sri T. R. Hariharasarma No. 6. 

Pillaiyar Koil Street, Triplicane, Madras. 

This constitutes part-I of Devi Bhagavatam in 20 chapters: 

in verses, 

Author, Rama, Vaidyanatha sarma of Ahattiyan Palli 
(Tanjavur Dt.) belongs to the 20th century. 

This has been rendered in accordance with the Sanskrit 

Devi Bahavatam,
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Beginning 

சிவமயம், தேவி துணை பதினெண்புராணத்திலொன்றாகிய தேவீ 
பாகவதம், முதல் ஸ்கந்தம், செய்யுள். ஆக்கியோன் கவிச்சக்ரவர்த்தி 
இராம வயித்திய நாத சர்மா அகத்தியான் பள்ளி முகாம் சிதம்பரம். 
கரதல அச்சுக்கூடம், A. U.S. 1996. 

உட 

சிவமயம் 

சேதேவி துணை 

(தேவி துதி) 

உலகயன்மா லுருத்திரரெவ் வுமைபூசை 

யாற்றொழிலை யுருற்று கின்றா 

யலகில்யோகி களாலெந்த வாதிசத்தி 

யுருத்தியான மாற்ற நிற்கு 
மிலகெந்தப் பரையையாதி யெனருஷிக 

ளியம்புகின்றா ரிசைகொ எந்த 

தலமிகுமா போகமோக்ஷ நல்குறுமம் 

பிகைபாத நமஸ்க ரிப்போம். 

சிவமயம் 

தேவி துணை 

ஸதாசிவ குடும்பின்யை நம ; 

தேவீபாகவதம் 

முதல் ஸ்கந்தம் 
முதலத்தியாயம் 

சவுனகர் வினா 

சோப்பு) 
மதிநதிசூ ழஞ்சடையான் மாதேவி 

பாகவத மகிமை யாவு 

நிதியுறுமா நிலமதனு ணிலையுறவெந் 
நாளுஞ்சீர் நிகழ யாருந் 

துதியுறவோர் புராணமதாய்ச் சொற்பொருணன் 

றாயுறயாஞ் சொல்லி யேத்திக் 

கதியுறநங் கணபதியின் கழலிணைச்செங் 

கமலமலர் கருத்துட் கொள்வாம். க,
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வேறு 

உலகினை யாக்கல் காத்த லொழித்தன் முத்தொழில யன்மா 

லிலகுருத் திரனுக் கீந்த தெப்பரை யெவைக்கு முன்னாக் 

குலவியெஞ் சிவத்தி ஸனீங்காக் கொள்கைய தேததச் சத்தி 

யலகில்சீ ருரைக்க வன்னா எளடியிணை "யகத்துள் 

வைப்பாம். க. 

நரல் 

(வேறு) 

தருவ ளங்க டரப்பெறு நைமிசத் 

தொருவ எளம்பெற வுற்ற சவுனகர் 

பெருவ எங்கள் பிறங்கிடுஞ் சூதனி 

னுருவ எங்கண் டுகந்தெதி ரோதுவார் 5, 

சகுணைநிர்க் குணையா யெங்குந் தானனு;க் கிரகஞ் செய்யப் 

புகுமகா சக்தி யாரும் பூசித்து வணங்கத் தக்காண் 

மிகுமித்தேத விக்கு மேலாய் விளங்குவரொருவ ரில்லை 

தகுமறை யறையு மீது சத்திய முணர்வீர் நன்றே 

End 

மாதவ வியாத னோடு மருவிடச் செய்தா எந்தப் 

போதவட் குடன்பட் டம்பா போய்த்தனக் கான மற்றோர் 

தாதியை யனுப்ப வன்னா டவமுனி யிடத்தன் பாச்சேர்ந் 

தேதமில் விதுரன் றன்னை யீன்றனள் புவிவி ளங்க 

சத்திய வதியிவ் வாறு சந்திர குலவி ருத்தி 
நத்திட வியாத னாலே நயனமி லான்முன் மூன்று 

புத்திரர் தமையுண் டாக்கப் புரிந்ததைப் புரிந்தோ மென்று 

பத்திமிக் குறவாழ் சூதன் பகர்ந்தனன் சவுன கர்க்கே
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Colophon : 

இருபதாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று, ஆகச் செய்யுள் ௮௨௧, 
முதல் ஸ்கந்தம் முற்நிற்று. 

இங்ஙனம் 
ST SICH கலிச்சக்கர வர்த்தி 

ஆடிமீ” இராம, வமித்தியநரதசர்மா 

௪௨ முகாம்-சென்னை 

(கு-பூ) 

இந்நூல் தேவிபாகவதம் முதல் ஸ்சுந்தம் என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப்பெற்றது. பதினெட்டுப் புராணங்களுள். மஹா புராணம், 

உபபுராணம் என்னுமிரண்டுமே, சிறந்தவையாகும். அவையே 

விஷ்ணுபாகவதம், தேவிபாகவதம் என்றும் பெயர் பெறும். அகுண 

மான சக்தி வாய்தவளாக தேவி கருதப்படுகிறாள். மற்றதேவதைகள் 

எல்லாம் அந்தந்த குணங்களையே உபாதியாகவுடையவர்கள் 

ஆவார்கள் அந்தந்த தேவதையை வருணிக்கும் புராணங்களை மறுத்து, 

குண விபாகங்களைச் செய்யாமல், பொதுவில் உலக மாதாவின் சிறப்புக் 

களைச் சொல்வதுதான் தேவிபாகவதம் என்பதாகும். அவள் 

உலகத்தைத் தோரற்றுவிக்குமுன் பிரும்மா, விஷ்ணு, உருத்திரன் 
என்னும் மூவரையும் படைக்கிறாள். அவர்கள் மூலமாய், தோற்றத் 

தையும், அழிவையும் நடத்துகிறாள். பிறதேவதைகளும் தேவியின் 

கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிகின்றுன. இத்நால் தேவியின் தத்துவங் 

களையும் விளக்குகிறது. தேவி படைத்தற் காலத்தில் சரசுவதி 
யாகவும், காக்கும் காலத்தில் திருமகளாகவும், அழிக்கும் காலத்தில் 
துர்க்கையாகவும் இருக்கிறாள். 

இந்நூல் வடமொழியில் உள்ள தேவீ பாகவதத்தையொட்டித் 
தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ளது. செய்யுட்கள் நல்ல நடையிலமைந் 

துள்ளன. இஃது பத்து ஸ்கந்தங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

முதல் ஸ்கந்தம் ஆகும், இதில் இருபது அத்தியாயங்கள் அடங்கி 

யுள்ளன. இன்வரிய நூலினை இயற்றிய ஆசிரியர் தஞ்சை 
மாவட்டத்திலுள்ள அகத்தியான்பள்ளி என்னுமூரினைச் சேர்த்த 

இராம. வயித்தியநாதசர்மா என்பவராவர், காலம் - தற்காலம், 
கவிச்சக்கரவர்த்தி என்னும் சிறப்புப் பட்டம் பெற்றவர். இவரது 

பிற நூல்கள் அகத்தீசர் கலம்பகம் முதலியன, காண்க. 
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R. Ne. 7603 

தேவி பாகவதம் - இரண்டாம் ஸ்கந்தம் 

DEVI BHAGAVATAM - IRANTAM SKANTAM 

Paper: 21x 145 om. Pages 1-65 

Lines 32 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1250 granthas. 

Purchased in 1961-62, from Sri. T.R. Harihara Sarma; 

6, Pillaiyar Koil Street, Triplicane, Mardas. 

Complete 

This is part If of the previous work in 12 chapters. 

Beginning 

௨ சிவமயும், தேவிதுணை. காமேஸ்வரம நப்ரி யாயை நம: 

தேவி பாகவதம்; இரண்டாம் ஸ்கந்தம். முதலத்தியாயம். 

மத்ஸ்ய கந்தி உத்பத்தி 

காப்பு 

பத்தி மிக்குப் பரவி வழுத்துவோர்க் 

கெத்தி றத்தினு மெண்ணிட்ட காமியஞ் 

சித்தி பெற்றுறச் செய்தரு ளும்பரா 

சத்தி பாதந் தலைக்கணி யாக்குவாம், 

நூல் 

சவுனக முனிவர் சூதன் றன்னடி பணிந்தெம்மைய 

கவுரவர் குலவுற் பத்தி கழறிவந் தநிற்சந் தேகந் 
தவுமன முடைய ராகத் தங்கின மாலவ் வைய 

மவுனமு மகல நீயே மாற்றியிங் கருள வேண்டும். &



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 161 

திருதராட் டிரன்முன் றோன்றித் திகழச்சத் தியவ திப்பேர் 
தருமவ ளாணை யேயற்றுத் தந்தனன் வியாதன் என்று 

மருமைகொ ளவள்வி யாதற் கன்னையா மென்று மன்னான் 

குருகுலச் [சந்த]றுத்தான் கொண்டதோர்மனையா ளென்றும்5- 

End 

பிரமன்முன் றேவர் யாரும் பிரியமுற் றெம்மை பூசை 

பரவுவ ரென்றான் மற்றோர் பரவுறா திருப்ப மிப்பா 

ரரசவத் தேவி யான்முன் னரிக்குப தேசம் பெற்ற 

தரமிகு மிந்நூல் கேட்குந் தவனுல கடைவ ரின்பம், ௪௪ 

என்றுரை தருவ தானீ யிப்பெரு நூலொன் றாலே 

நன்றகச் சாந்தி கொள்வாய் நாடுமுன் பிதுர்க்கள் சொர்க்க 

மொன்றுவ ரன்றி மற்றிவ் வுபாக்கியா னத்தைக் கேட்போம் 

துன்றுவ தின்ப மென்று சொற்றனன் சூதன் மன்னோ. ௪௫ 

Colophon : 

பன்னிரண்டாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று, ஆகச் செய்யுள் ௪௪௪, 
இரண்டாம் ஸ்கந்தம் முற்றுப்பெற்றது. 

ஆக ஸ்கந்தம் இரண்டுக்குச் இங்ஙனம் 
செய்யுள் கத ௯௫ி சுவிச்சக்கர வர்த்தி 

அத்தியாயம் ௩௨. இராம. வயித்தியநரதசர்மா 

பவ ஸ் அகத்தியான் பள்ளி 

மாசி மீ” முகாம்-சிதம்பரம் 
குருதாள் 7-8-192%5 

(௬-0) 
இந்நூல் தேவிபாகவதம் இரண்டாம் ஸ்கந்தம் என்னும் 

பெயர்த்து. முற்றுப்பெற்றது. பன்னிரண்டு அத்தியாயங்கள் உள்ளன. 
இஃது முன்னூலின் தொடர்ச்சியேயாகும். குறிப்பு, ஆண்டு காண்க, 

ஆசிரியர் இராம வயித்தியநாதசர்மா, ஊர்-அகத்தியான் பள்ளி, 
தஞ்சை மாவட்டம். 

தீ.ஓ. அ. 14
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R. No. 7604 

தேவி பாகவதம் - மூன்றாம் ஸ்கந்தம் 

DEVI BHAGAVATAM MUNRAM SKANTAM 

Paper: 21x145cm. Pages 1—155 

Lines 32 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2850 granthas 

Purchased in 1961-62, from SriT.R. MHariharasarma, 

6, Pillaiyar Koil Street, Triplicane, Madras. 

Complete 

This is part II of the work under R. 7603 in 30 chapters. 

Beginning 

a. 

சிவமயம் 

தேவி துணை 

wuss தீயே நம: 

தேவி பாகவதம் - முன்றாம் ஸ்கந்தம் 

முதல் அத்தியாயம் 

ஜனமேஜய கிருத தேவி சொரூபாதி பிரமனை தேவி துதி 

நம்பி நாளு நலம்பெற நாடுவோர் 

தம்பி ழைக டமைப்பொறுத் தின்பமே 

பம்பி டச்செய் பரம்பரை யாமுல 

கம்பி கையீ ரடிகள் வழுத்துவாம்
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த்ரல் 

சத்திமிகு சூதமுனி சவுனகர் முனஞ்சொற் 

றரூவனுயர் தவர்களே சனமேச யன்றான் 

சித்திகொள் வியாதனிரு திருவடி வணங்கிச் 

செய்வனுரை யையவுமை தேவியை விரும்பிப் 

பத்தியுட சேபுகழ் படைத்தவொரு யாகம் 

163 

பண்ணுவை யெனப்பணி பணித்தனை பெனக்கப் 

புத்திமக மேதது புகுந்தவழி யாதெப் புனிதமுள 
Saar gins புகன்றருள்க நன்றே. 

மற்றுமித னோடுபிர மாண்ட. வுற்பத்தி 

வருவழியை யும்பிரமன் மாலுருத் திரர்சா 

வுற்றவர்க ளாவாதி யாத்மிகமு னாந்துன் 

புறுபவர்ச ளாசாவ மாத்தத்து வத்திற் 

குற்றவர்க ளல்லவா வோதுசுக துக்க முடையவர்க 

ளல்லவா வுறுதுயிலை என்றும் 

பெற்றவர்ச ளல்லவா பேசுதா துக்கள் 

பெறுமுட Rice குலவு பெற்றியர் கனன்றோ 

End 

மற்றதன் பின்னி ராமன் மகிழுறத் தசமி யன்று 

சொற்றரும் பிரயரணத்தை சூழவா னரச சைன் யங்க 

ளுற்நிடக் கடற்கரைபோ யுயர்சேது பந்தனஞ் செய் 

தெற்.றியச் கரையுற் றங்க னிரரவணற் கொன்று 

வாழ்ந்தான், 

எவன்பரா ஏத்திமின்சீ நியம்புமிக் கதையைக் கேட்பா 

னவன்மல போகங் காண லாய்ப்பா பதத்தைக் கொள்வ 

னிவண்பல நூலிருப்பி னிந்தநாற் குச்சமான 

asin Quer wre னுரைகொள் சூதன் 
சொன்னானே. 

37 

38
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Colophon : 

முப்பதாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று. ஆகச் செய்யுள் . ..... 

தேவி பாகவதம் மூன்றாம் ஸ்கந்தம் முற்றிற்று. 

இங்ஙனம் 

பவ ஷு கவிச்சக்கரவர்த்தி 

மார்கழி மீ” இரரம. வயித்தியநாத சர்மா 

௨௫௨ அகத்தியான் பள்ளி 

8-1-1935 

ஆக ஸ்கந்தம் 3-க்கு அத்தியாயம் 62, செய்யுள் 2362. 

(G-4) 

இந்நூல், தேவிபாகவதம் மூன்றாம் ஸ்கந்தம் என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப்பெற்றது. முப்பது அத்தியாயங்கள் உள்ளன. இஃது 

முன்னூலின் தொடர்ச்சியேயாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

ஆசிரியர்-இராம. வயித்தியநாத சர்மா. ஊர்-அகத்தியான் பள்ளி, 

R. No. 7605 

தவி பாகவதம் - நான்காம் ஸ்கந்தம் 

DEVI BHAGAVATAM - NANGAM SKANTAM 

Paper: 23°8x13-5 cm. Pages 1-131 

Lines 32 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2750 granthas 

Purchased in 1961-62, from Sri T. R. Hariharasarma, 

6, Pillaiyar Koil Street, Triplicane, Madras. 

Complete 

This is part IV of the piece under R. 7603 in 25 chapters.
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Beginning 

உ 

சிவமயம் 

தேவி துணை 

ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தர்யை நம 
தேவி பாகவதம் - நான்காம் ஸ்கந்தம் 

முதல் அத்தியாயம் 
ஜனமே ஜய கிருத ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜன்மாதி 

காரணப்ரஸ்னை 

கரப்பு 

பூவி டத்துப் பொருந்துமிர் கட்கெல்லா 

மாவி யாகி யகிலத்தெ மக்கருட் 

காவி யங்கணி காரணி யாரணி 

தேவி பாதஞ் சிரத்தணி யாக்குவாம் 

நூல் 

பரசிவ சத்தி ரூபம் பகர்விசர ரத்திற் றேர்ச்சி 

தரவருஞ் சூத யாங்கள் சாற்றிடச் சொன்ன வண்ணம் 

வரலுறு மூன்றாம் ஸ்கந்தம் மகிமையைக் கிருபை கூர்ந்து 

விரவுறு மெஞ்செ விக்கு விளங்கிட விரிவாய்ச் சொன்னாய் 

மற்றதெவ் வாற தென்னின் மன்சன மேச யன்சீ 

ருற்றதே வியின்சொ ரூப மோதிடக் கேட்ட தும்பார் 

பெற்றபா கவதோத்் பத்தி பின்றிரு மூர்த்தியும்தாம் 

பற்றுடன் [தேவி]தன்னைப் பார்த்ததும் பகரம் மூவர் 

End 

மூர்த்திகண் மூன்றுஞ் சுத்தி மூன்றுமத் தேவி தன்னைச் 

சீர்த்திபெற் நிடவே த்யானஞ் செய்பவ ராவார் மன்னும் 

பார்த்திப வென்னைக் கேட்ட பரிசெதெ தவையா விற்கு 

நேர்த்தியாய்ச் சொல்ல லுற்றே னீ௰யறிந் திடுக நன்றே.
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மறைதனக் கொப்பாய் பாப மறைவதாய் வியப்ப தேற 

வறைவதா யநாதி யாக வாருமிப் புராணந் தன்னை 

நிறைபுகழ் மேவக் கேட்டு நினைவுளர் பாப நீங்கக் 

குறைவிலா தெம்மை லோகங் கொண்டுவாழ் வுறுவர்மன்னோ 

Colophon : 

இருபத்தைந்தாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று. ஆகச் செய்யுள் . , 

தேவி பாகவதம் நான்காம் ஸ்கந்தம் முற்றுப் பெற்றது. 

ஆக ஸ்கந்தம் 4க்குச் செய்யுள் 9949, ஆக அத்தியாயம் 87, 

யுவ ஸோ இங்ஙனம் 

தைமீ” கவிச்சக்கரவர்த்தி 

இரரம. வமித்தியநரத சர்மா 
4-2-1936 அகத்தியான் பள்ளி 

முகாம்-கல்கத்தா. 

(கு-பூ) 
இத்நூல் தேவி பாகவதம் நான்காம் ஸ்கந்தம் என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப்பெற்றது. இருபத்தைந்து அத்தியாயங்கள் அடங்கியுள்ளன. 
இது முன்னூலின் தொடர்ச்சியே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 
ஆசிரியர் இராம, வயித்திய நாதசர்மா என்பவராவர். காண்க, 

R. No. 7606 

தேவி பாகவதம் - ஆறாம் ஸ்கந்தம் 

DEVI BHAGAVATAM ARAM SKANTAM 

Paper; 20°5x13'5 cm. page: 1-156 

Lines 32 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2860 gtanthas. 

Purchased in 1961-62, from SriT. R. Wariharasarma, 
6, Pillaiyar Koil Street, Triplicane, Madras, 

Complete 

This is part VI of the treatise under R. 7603 in 31 Chapters.
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Beginning 

உ 

சிவமயம் 

தேவி துணை 

ஏகாந்த பூஜி தாயை நம 

தேவி பாகவதம் ஆறாம் ஸ்கந்தம். முதலத்தியாயம் 

இந்திர கிருத்தரிசி பவ தோபாய சிந்தா கதனம். 

காம்பு 

துட்டர் தம்மைத் தொலைத்துல குற்றுடுஞ் 
சிட்டர் தம்மைச் சிறக்கப் புரந்திடற் 

கிட்ட மாயுறு மெம்மையைப் போற்றிநங் 

கட்டந் தீரக் களித்திடு வாமரோ 

நால் 

Gams 

சகல சாத்திர மோர் ஞான சம்பன்ன னான சூத 

பகவ நீ ஸ்கந்த மைந்தாற் பகாசிவ னரியின் பேத 

மகிட னுற்பத்தி யன்னான்வரு விருந்தாந்த மிந்த்ரன் 

றகவுறு மந்தரந் தைத்யர் தானவராழ் காண்டோல்வி 

தேவ தானவர்க ளின்போர் தேவர்க டோல்வி தேவி 

பூவருஞ் செயலத் தேவி புகழுமா யுதங்கள் காணன் 

மாவருந் தேவி தூத வாதந்தாம் பரனின் நூது 
மேவரு மவனோ டெம்மை விளங்க நின்றாற்றுவாதம் 

End 

இந்தவி ரகசியங்கா ணியல்கொள் பாகவததந் தன்னைச் 

சந்த தந்தேவி யன்பன் சாந்தன் மாபக்தன் சிஷ்யன் 

முந்திய மகனின் னோர்க்கே மொழிதர வேண்டு மல்லான் 

மந்தன் சாதார ணங்கொண்் மனிதர்க்குச் சொலற் காதே.
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வேதத்துக் கொப்பா யுண்மை மேவிய தாய்க்க தைக்கு 

ளோதச் சிரேட்ட மாக வுற்ற விந்நூலைப் பக்தி 

மேதக்கப் படிப்போன் கேட்போன் மேதினி தனஞ்சீர் ஞானங் 

கோதற்ற குணமிக் கேறக் கொண்டு வாழ்ந் திடுவ னன்றே 

Colophon : 

முப்பத்தோராம் அத்தியாயம் முற்றிற்று, ஆகச் செய்யுள் 
1160, தேவி பாகவதம் ஆறாம் ஸ்கந்தம் முற்றுப் பெற்றது. 

இப்படிக்கு 

வெகுதான்ய ஷோ கவிச்சக்கரவர்த்தி 
கார்த்திகை மீ” இராம. வயித்தியநரத் சர்மா 
புதவாரம் அகத்தியான் பள்ளி 

16-11-1996 முகாம் சிதம்பரம் 

அத்தியாயம் 1158 

ஆக ஸ்ந்தம் ஆறுக்குச் செய்யுள் 5906 
கர தல அச்சுக் கூடம் ,%. 7.5. 

(6-4) 
இந்நூல் தேவி பாகவதம் ஆறாம் ஸ்கந்தம் என்னும் பெயர்த்து, 

முற்றுப் பெற்றது. இஃதும் முன்னூலின் தொடர்ச்சியே யாகும், 
குறிப்பு ஆண்டுக் காண்க, இதன் கண் முப்பத்தேரரத்தியாயங்கள் 
அடங்கியுள்ளன. ஆசிரியர் இராம, வயித்திய நாதசர்மா, ஊர், 

அகத்தியான்பள்ளி, தஞ்சை மாவட்டம். தற்காலத்தைச் சேர்ந்தவர். 

  

R. No. 7607 

தேவி பாகவதம் - ஏழரவது ஸ்கந்தம் 

DEVI BHAGAVATAM EZHAVADU SKANTAM 

Paper: 20:3x 13:6 cm. Pages 1-175 

Lines 34 on a page. Tamil. Good. New. Extent 180200 letters. 

Purchased in 1961-62 from Sii. T. R. Hariharasarma 

6, Pillaiyar Koil Street, Triplicane, Madras. 

This is part VII of the treatise under R. 7603 in 40 Chapters
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தொடக்கம் 

உ 

சிவமயம் 

தேவி துணை 

லஸந்தாடிம பாடலாமை நம 

தேவிபாகவதம் - உத்தரபாகம் 

ஏழாம் ஸ்கந்தம் 

முதலாம் அத்தியாயம் 

பிரஹமாத்யுத் பத்தி 

காப்பு 

நீளுந் தேவி நிமலை யுலகெலா 

மாளு மெம்மை யமலையி னோரிரு 

தாளு மெஞ்சிரந் தாங்க விருந்திடி 
னாளு கோளு நடத்துவ தென்னவோ க 

முடிவு 

மற்றிவ்வி ரகசி யத்தை மறவாமற் சிந்திப் பாய்நீ 

யுற்றுரை யென்ற தெல்லா முரைத்தன னின்னுங் கேட்கப் 

பெற்றுள தேத தைக்கேள் பிறங்கிட வென்றா னென்று 

சொற்றனன் சவுன கர்க்குச் சூதமா முனிவன் மன்னோ. 32 

நாற்பதாமத்தியாயம் 

முற்றிற்று. 

Colophon : 

தேவி பாகவதம் ஏழாம் ஸ்கந்தம் முற்றுப் பெற்றது, 

77111 

பிரமாதி இங்ஙனம் 

கார்த்திகை மாதம் கவிச்சக்கரவர்த்தி 

மங்கள வாரம் இராம. வயித்தியநரதசர்மா 

12-12-1939 அகுத்தியான் பள்ளி
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ஆகஸ்கந்தம் 7க்கு அத்தியாயம் 193 செய்யுள் 7205 

(o-y) 

இந்நூல் தேவி பாகவதம் ஏழாம் ஸ்கந்தம் என்னும் பெயர்த்து, 

முற்றுப்பெற்றது. நாற்பது அத்தியாயங்கள் உள்ளன. இது முன்னூலின் 

தொடர்ச்சியேயாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, ஆசிரியர், இராம, 

வயித்தியநாத சர்மா, ஊர், அகத்தியான் பள்ளி. 

R. No. 7608 

தேவி பாகவதம் - எட்டாம் ஸ்கந்தம் 

DEVI BHAGAVATAM - ETTAM SKANTAM 

Paper: 20:2x 13-5 cm. Pages 1—60 

Lines 33 on a page. Tamil. Good. New. Extent 60000 letters. 

Purchased in 1961-62 from Sri. T. R. Hariharasarma 6, Pillaiyat 

Koil Street, Triplicane, Madras. 

This is Part VIII of the piece under R. 7603 in 24 Chapters 

தொடக்கம் 

a 

சிவமயம் 

தேவி துணை 

ஹரிபரம் ஹேந்தீர ஸேவிதாயை நம 

தேவீ பாகவதம் - எட்டாம் ஸ்கந்தம் 

முதல் அத்தியாயம் 
மனவே தேவீ கிருதவரதானம் 

காம்பு 

கமரி யந்தரி யாளிவூர் திப்பரை 

நமரி சோதரி நாரணி யோர்மனைக் 

குமரி தேவி குமரனை யின்றரும் 
சமரி பாதந் தலைக்கணி யாக்குவோம்.
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முடிவு 

இனிநாமஞ் சொன்னாலு மேர்பூஜா சொரூபத்தை 

நனிகண்டா லும்பாரோர் நலமுறச் செய்தோர்முத்தி 
தனியுலுச் செய் பிரகிருதி நருபஞ்ச கப்பூஜை 
கனிவுறச் சொல் வேன்முனிவ காதாரக் கேளென்றனே. 

(இருபத்து நான்காம் அத்தியாமம் முற்றிற்று) 

Colophon 

தேவீ பாகவதம் எட்டாம் ஸ்கந்தம் முற்றிற்று 

பிரமாதி இங்ஙனம் 
தை மாதம் கவிச்சக்கரவர்த் தி 

சுந்து வளாகம் இரரம. வைத்தியநரத சர்மர 
அகத்தியன் பள்ளி 

(கு-பூ] 

இத்நூல் தேவீ பாகவதம் எட்டாம் ஸ்கந்தம் என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுமுள்ளது. இருபத்தி நான்கு அத்தியாயங்கள் உள்ளன. இது 

முன்னூல் தொடர்ச்சியே ஆகும். அதன் குறிப்பும் காண்க. ஆசிரியர் 

இராம, வயித்திய நாத சர்மா என்பவர் ஆவார், 

R. No. 7609 

தேவிபரகவதம் - ஒன்பதாம் ஸ்கந்தம் 

DEVI BHAGAVATAM - ONPATAM SKANTAM 

Paper: 20:2 x 13-5 cm. Pages 1-245 

Lines 33 on a page. Tamil. Good. New. Extent 245000 letters. 

Complete 

Purchased in 1961-62 from SriT.R. MHarihara sarma 

6, Pillaiyar Koil Street, Triplicane, Madras. 

This is part IX of treatise under R 7603 in 50 Chapters.
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தொடக்கம் 

உ 
சிவமயம் 

தேவிதுணை 

ஸ்ர்வாங்க சுந்தர்மை நம 

தேவிபாகவதம் - ஒன்பதாம் ஸ்கந்தம் 

முதலத்தியாயம் 

பஞ்சசக்தி வர்ணனம் 

காப்பு 

மும்மைத் தேவர்கண் முத்தொழிற் செய்திடச் 

செம்மைத் தாயருட் செய்யும்ப ராசக்தி 

யெம்மைக் காப்பா ளிணைமலர்ப் பாதட்க 

டம்மைப் போற்றிச் சரண்புகு வாமரோ 

நாடுவாம்நா டிப்ப ரீக்ஷை நலமுறச் செய்தா லங்கண் 

விடுசுப மசுப மெந்த விதமவ்வா றேந டக்கம் 

படுமிது நிச்ச யந்தா பகர்மத்ய மாக வந்தாற் 

கெடுமது மத்ய மாவே துலங்கிடு மென்று னன்றே 

ஐம்பதாமத்தியாயம் 

முற்றிற்று 

Colophon 

தேவீபாகவதம் - ஒன்பதாம் ஸ்கந்தம் முற்றுப் பெற்றது. 

விக்கிரதி இங்ஙனம் 

சோம வாரம் இராம. வயித்திய நரத சர்மா 
22-7-40 அகத்தியன் பள்ளி 

(முகாம்) திருச்சிராப்பள்ளி 

(o-y) 

இந்நூல் தேவீ பாகவதம் ஒன்பதாம் ஸ்கந்தம் என்னும் பெயர்த்து, 

முற்றுமுளது. ஐம்பது அத்தியாயங்கள் உள்ளன, இது முன்னூல் 

தொடர்ச்சி ஆகும், அதன் குறிப்பும் காண்க, ஆசிரியர் இராம, 

வயித்திய நாத சர்மா என்பவர் ஆவார்,
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R. No. 7610 

தேவிபாகவதம் - பத்தாம் ஸ்கந்தம் 

DEVI BHAGAVATAM - PATHAM SKANTAM 

Paper: 20-2x 13'S cm. Pages 1~— 148 

Lines 33 on a page. Tamil. Good. Extent 140000 letters. 

Complete 

Purchased in 1961-62 from Sri. T. R. Hariharasarma 6, Pillaiyar 

Koil Street, Triplicane, Madras. 

This is part X of the treatise under R. 7603 in 24 chapters. 

தொடக்கம் 

உ 

சிவமயம் 

தேவிதுணை 

ஹரிகோபாருணாம் ௬கரயை நம 

தேவி பாகவதம் - பத்தாம் ஸ்கந்தம் 

முதலாமத்தியாயம் 

சுவரயம்பூவின் விருத்தாந்தம் 

காப்பு 

கமலை யோர்மகி டாசார மர்த்தனி 

நிமலை சும்ப நிசும்ப நிமர்த்தனி 
கமலை யாரணி காரணி நாரணி 

விமலை பாதம் வியன்கிர மேத்துவாம் 

End 

எவன்கேட்கப் பெறுவ னன்னா ஸனிகலோடு பரலோகத்திற் 

நவசம்பத் தினையுக் கெளட்பந் தனையுமுற் றவனா 
ரென்றேமற்
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றிவணிது கூறுந் சொன்னே ஸனிளசவிரு சாதசா ரத்தை 

நவமிக வினி நீ கேட்டு நாடுவ ரென்னென் றாலும் 

இருபத்து நான்காமத்தியாயம் முற்றிற்று 

பதினொன்றாம் ஸ்கந்தம் முற்றிற்று 

விஷு இங்ஙனம் 

ஐப்பசி மாதம் கவிச்சக்கரவர்த்தி 

23-10-41 இரரம. வயித்தநாத சர்மா 

அகத்தியான்பள்வி 

முகாம் - சிதம்பரம் 

(கு-பூ] 

இந்நூலில் தேவி பாகவதம் பத்து மற்றும் பதினொன்றாம் 

ஸ்கந்தங்கள் உள்ளன. முற்றுமுளது, இது முன்னூல் தொடர்ச்சி 

யாகும். ஆசிரியர் வயித்தியநாத சர்மா ஆவார். 

—— 

R. No. 7611 

௩ 

அகத்தீசர் கலம்பகம் 

AKATTISAR KALAMBAKAM : 

Paper: 208x142 cm. Pages 1-30 

Lines 24 on a page. Tamil. Fair. Old. Extent 450 granthas. 

Purchased in 1961-62, from Thiru. T. R. Hariharasarma, 
6, Pillaiyar Koil Street, Triplicane, Madras. , 

Complete 

A prabandham on Siva in the shrine Ahattiyan Palli (Tanjore 
Dt.) by Rama. Vaidyanatha Sarma of Ahattiyan Palli.
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Beginning 

டை 

சிவமயம் 

தேவி துணை 

(இஃது) 
ஆகத்தீசர் கலம்பகம் 

(காப்பு) .' 
வெண்பர 

சிக்கலம்பு தேவன் றிருவகத்தி யான்பள்ளிப் 

பக்கலம்பு பூண்ட பரன்பாற்செ - யிக்கலம்ப 

கப்பாமா லைக்கிதழிக் கண்ணடிகாண் கைப்போத 

கப்பாதப் பூவேநற் காப்பு 

(நூல்) 

ரயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிர்பா 

எட்டடித் தரவுகள் 

சீர்பூத்த திருமகடன் நிருக்கொழுநன் றிருமாலு 

நார்பூத்த நாமகட. னாயகனா நான்முகனு , 

முறையாக முகவாசன் முன்னின்று முழுதேவற் 

குறையாவுங் ,கெர்டுசிரசிற் கொண்டாடிக் கொண்டுசெய 

'வரியதொரு வம்மையமோ, ரத்தமதி லந்தமதாக் 

சுரியவுடற் காணவெகு களிப்போடு கவின்செய்யச் ம 

சேயிருவர் செஞ்சுடர்போற் சென்றிருநற் நிசையிலங்க 

மாயிருசீர் மாகயிலை மலையதனில் வாழ்கின்றோய் 

"பண்ணவர்கள் பாடிடவும் பலநாவு படைத்திலமென் 

ஜறெண்ணரிய வெழிந்சோணாட் டேர்நகரு ளேதங்கு 

மம்புவியி னாடையதா மாழ்கடலி னருகேசூழ் 

வம்புமறை வனத்துறையு மண்வாளர் மாகோயிற்
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End 

னுலகமோ ரேழும் பலமுறை பயந்து 

மிளமுலை முதிரா விறைவியில் வைகு 

மரமுத றடிந்த காமரு குழவியின 
மழலைத் தீஞசொலின மகிழ்திடுஞூ செவியினை 

செஞ்செவி கைப்பயான ஜறெறரரித்தபுன மொழிக்கு 

மளித்தே யருள்கூர்ந் தாண்டுகொண் டானனல் 

தேனெனப் பாலெனத் தித்திக் குந்தமிழ் 

மாண்புயர் கவிகள் வழுத்துநற் பாவலீர் 

செந்நெறி யடையுஞ் சிந்தைமேற் கொண்டு 

பாத்தொடுத் தாளும் பரமனை 

நாத்தழும் புறநீ ரேத்துமின் சீரே. 

(௧-1) 
இந்நூல், அகத்தீசர் கலம்பகம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அகத்தியான் பள்ளி 

என்னும் தலத்தில் கோயில் கொண்டெழுந் தருளியுள்ள சிவ 
பெருமானைப் பற்றிப் போற்றிப் புகழ்ந்து பாடப்பட்டதே இஃதாகும், 

ஈசன் பெயர் அகத்தீசர் என்பதாகும். கலம்பகம் “என்னும் பிரபந்த 

முறையில் இயற்றப் பெற்றது. ஆசிரியர் இராம. வயித்தியநாதசர்மா 

என்பராவார். 

ஊர் : அகத்தியான் பள்ளி 

R. No. 7612 

சன்னதிப் பழக்கம் அல்லது மனித வாழ்க்கையைப் 

புனிதமாக்கவல்ல மிகச்சிறந்த வழி 

SANNIDIPPALAKKAM OR MANITAVALK 
KAIYAIP = PUNITAMAKKAVALLA — MIKAC 
CIRANTA VALI 

Paper: 34.7 x 21.5¢.m. Pages: 1-71 

Lines 35-37 on a page, Tamil, Fair, Old Extent 1,400 granthas.
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Presented in 1961 - 62, by Thiru S. R. Venkataraman, Servants 

of India Society, 8, West Cott Road, Madras - 14. 

Complete 

Full of Brother Lawrence’s (? - 1691) dialogues, hints and letters 

on Church habits and Christian philosophies 

This is a Tamil translation from English book C. R. Anantha 

Narayana Sarma 

Beginning 

முகவுரை 

லோரேயின் (Lorraine) நகரத்திலிருந்த நிக்கோலாஸ் ஹெர்மன் 

(Nicholas Herman) srorusut gt srafu குடும்பத்திற் பிறந்தவர். 

அதிகமாகக் கல்வி பயிலாதவர். குற்றேவலும் போர்ச் சேவகமும் 

செய்து பின்னர் பாரிஸ் (18/86) நகரத்திலுள்ள கார்மிலைட் என்னும் 

வெருங்கால் @Ghuwriflsr  (Barefooted Carmelites) லெளகீக 

அங்கத்தினர் ஒருவராக கி. பி. 1600-ல் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டவர். 

அங்கு அவர் அந்த மடத்துச் சமையலறையில் பணிவிடைகள் 

செய்து வந்தார். அது முதல் அவருக்கு லாரென்ஸ் ஸகோதரர் 

என்று பெயர் வழங்கி வந்தது. இங்குத் தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் 

சம்பாஷணைகளிலும், கடிதங்களிலும் காணுகிற பிரகாரம் அவர் ஒரு 

சிறந்த மெய்யன்பு பூண்ட அடிபாராய் ஒழுகி வந்து தமது முதிர்ந்த 
எண்பதாம் வயதில் 1691-ம் வருஷம் பெப்ருவரி மாதத்தில் 

இறைவனடி சேர்ந்தார். 

End 

Wwe SOS சருமங்கள் ஒவ்வொன்றையும், அவர் அதனதன் 

காலத்திலும், சிறிதும் தடுமாறாது ஒரே ரீதியான மனவுறுதியுடனும் 

தளரரத ஊக்கத்துடனும் செய்து வந்தார்.



178 A DESscrieTive 

எனக்கு உழைக்குங்காலம் வேறு உபாஸனா காலம் வேறு என்பது 

கிடையாது. பகவத் ஸந்நிதியில் மஹா ஆசீர்வாதம் பெறுகையில் 
எவ்வாறு முழந்தாளிட்டுக் கொண்டு, அமைதியாயிருப்பேனோ 
அவ்வாறே மடப்பள்ளியில் பல ஜனர்கள் ஏககாலத்தில் வந்து சத்த 
மிட்டுக் கூவி வெவ்வேறு பண்டங்கள் வேண்டுமென்று கேட்கையிலும் 

நான் கடவுளையே முழு மனதுடன் அமைதியாய்த் தியானிப்பவனாக 

விருப்பேன் என்றார். 

Colophon : 

இறைவனே இணையற்ற துணை லாரென்ஸ் ஸகோதரர் 

போதித்த ஸந்நிதிப் பழக்கம் முற்றிற்று. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் சன்னிதிப் பழக்கம் அல்லது மனித வாழ்க்கையைப் 
புனிதமாக்கவல்ல மிகச் சிறந்த' வழி என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. பக்தி, ஞான மார்க்கங்களை உணர்த்துவது. இஃது 

கிறிஸ்துவ முனிவர்களில் ஒருவரான லாரென்ஸ் ஸகோதரர் (137010 
1 களாற06) என்பவரது சம்பாஷணைக் குறிப்புக்களும் கடிதங்களும் 

அடங்கியது. இவ்வரிய நூலினை ஆங்கிலப் பதிப்பிலிருந்து தமிழில் 
மொழி பெயர்த்தவர் திரு. சி. இரா. அனந்த நாராமணய்மர் என்பவர் 

ஆவார். மிகவும் சிறந்த நூல். காண்க, 

R. No. 7613 

தொல்காப்பியம் - பபொருளதிகரரம் - உதரரணச் 

செய்யுளகராதி 

TOLKAPPIYAM - PORULATIKARAM 

UTARANACCEYYULAKARATI 

Paper: 344x21-8cm. Pages 1 — 175 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2660 granthas 

Complete
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Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 5744. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 5744 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப் 

பதையே படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7614 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper: 344x 21:8 cm. Pages 1—150 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2250 granthas . 

Complete oo. 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No, 2548 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 2548 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததயே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 
—— 

R. No. 7615 

துவரதச பரவ பலன் 

DUVATASA PAVA PALAN 

Paper: 344x218 cm. Pages: 1—63 

Lines 26 on a page. Tamil Good. New. Extent 900 granthas. 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7534. 

இத்நூல் ஆர். 7594 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

eee
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R. No. 7616 

மகாவிந்த அம்மரனை பாகம்-1, பகுதிகள்-1&2 

MAHAVINDA AMMANAI Part-I, Divisions-I&II 

Paper ; 342x21-7 cm. Pages: ] 530; 531-990 

Lines 26 ona page. Tamil. ‘Good. New. Extent 15000 granthas, 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 
R. No. 7354 

(G-y) 
இத்நூல் ஆர். 7354 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

R. No. 7617 

Gansss asavSs 

HORA SASTIRAM 

Paper; 34-2x 21-8 om. Pages: 1—118 

Lines 260n a page. Tamil. Good. New. Extent 1750 granthes. 

Complete 

Restored in 1961 - 62, from a manuscript described under 
R. No. 438 

(6-y) 
இத்தால் ஆர். 438-அம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பததயே படி எடுக்கப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

கவைவவையக னைக்.
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R. No. 7618 

கிறித்தவர் வேதப் புத்தகம் 

KIRITTAVAR VETAPPUTTAKAM 

Paper; 34:2 21-7 cm. 3268 : 1.52] 

Lines 26 on a page Tamil. Good. New. Extent 7800 granthas 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

D. No. 2051 

(கு-பூ) 
இந்நூல் டி. 2051-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7619 

மகரவிந்த அம்மானை பாரகம்-2, பகுதிகள் 122 

MAHAVINDA AMMANAI Part-II, Divisions I&II 

Paper; 342x21°7 cm. Pages: 991—1666; 1667-2067 

Lines 26 on a page; Tamil. Good. New Extent 24,000 granthas 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7355 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 7355 ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பற தயே 

படி எடுக்கப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7620 

இரரம வாசகம் 

- IRAMA VACAKAM - 

Paper ; 34-2 x 21 c.m.° Pages: 1-761 டட 

Lines 26 on a page, Tamil. Good. New. Extent 11,400 ட 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7356. ர : 

(G-y) ; ட 

இந்நூல் ஆர். 7956 --ஆம். எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 
பிரதியையே வர்க. எழுதப் SERRE ஆகும். அதன் குறிப்புக் 
காண்க, 

R. Nos. 7621-1623 (One Codex) 

Palm leaf 38°5x3'5 cm. Foll 1—197 

Lines 10-11 on a page. Tamil. Tojured. Old. Extent 6,800 granthas. 

Presented in 1961 - 62, by Thiru. L. A. Vaiddiyanathan. 13, East 
Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

  

R. No. 7621 
அகத்தியர் பரிழரண கரவியம் - ஆயிரத் திருநரறர 

இகாமத் நத ப தாக ந தாரா தரா. 1200... 

Foll: 1—147 Extent 5000 granthas 

Complete 

Same work as that described under R. No. 58235. 

(GS-4) 
இந்நூல் ஆர். 5825 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, ் 
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R. No. 7622 

போக நாயனரர் - ஏழுநூற்றநுபத்திரண்டு 

BHOGANAYANAR - 762 

011: 148-183 Extent 1300 granthas. 

Begins on fol. 148(a) of the manuscript described under 
R. No. 621 

Complete 

Same work as that described under R. No. 278. 

(கு-பூ] 
இந்நூல் ஆர். 278 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

கவல் அன் 

R. No. 7623 

போக நாயனார் - இரண்டாம் காண்டம் 

BOGANAYANAR - IRANTAM KANDAM 

Foll: 184—197 Extent 500 granthas 

Begins on fol 184(a) of the manuscript described under 

R. No, 7621. 

Incomplete 

This is the second of the seven cantos by Bhogar. This, in 125 

verses, deals with medicines and medical treatments. 

Beginning 

போகநாயனசர் ஏழுகாண்டத்தில் ரெண்டாங் காண்டம் 

இரண்டான ஆயிரத்தை விரித்துச் சொல்ல 

ஈசுவரனின் றெடுத்தகரி முகன்காப் பாகும்
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திரண்டான சிவனுடைய பதத்தைப் போற்றி 

திரிபுரசுந் தரிபாதஞ் சிரசில் வைத்து 

கரண்டான காலாங்கி அய்யர்பதம் போற்றி 

கடாட்சித்த மூலகுரு பாதம் போற்றி 

பரண்டான பதஞ்சலியார் தட்சிணா மூர்த்தி 

பாதமெந்தன் சிரசில் வைத்துப் பாடுறேனே 

பாடுறேன் ரிஷி சித்தர் பாதம் போற்றி 

பயிற்றிவித்த அகத்தியர் தம் பாதம் போற்றி 

வாடுறேன் வாணியுடைப் பாதம் போற்றி 

மகத்தான கோரக்க ரிஷிபாதம் போற்றி 

தேடுறேன் புசணடர்பதஞ் சிரசில் வைத்து 

சிவகாமி தாய்சொன்ன சொல்லைக் கேட்டு 

போடுறேன் பிற்காண்டம் ஆயி ரத்தில் 

புகட்டினேன் வாதமென்ற அங்கத் தானே 

End 

தானென்ற ஆணவத்தை அறுத்துத் தள்ளு 
சண்டாள கோபத்தை வாளால் வீசு 

ஊனென்ற ருசிதன்னை ஒழித்துப் போடு 

ஊறாதே சய்யோகம் தன்னை நீக்கு 

கானென்ற ஊரென்றேன் மனஞ்செவ் வானால் 

கற்பங்கள் தின்றுஜட கசட்டை நீக்கு 

வேனென்ற ஜடமெடுத்தால் விழலா காமல் 

மெய்ஞ்ஞான விரிவதனை விளக்கஞ் செய்யே 

செய்திட்டு மறதியா யிருந்தா யானால் 

தேவி யைத்தான் சிந்தித்துக் கேட்டுக் கொள்ளு 

வைதிட்டு ஆத்தாளை வாதங் கேளு 

மாதாதான் மக்கள்மேல் மகிழ்ச்சி யாகி



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 185 

எய்திட்டுப் பானத்தால் எல்லாம் சொல்வாள் 

ஏழைபங்கில் குடியிருந்து இரட்சிக் குந்தாய் 

உய்திட்டுப் போகாமல் கற்ப முன்னு 

உத்தமித்தாய் விளக்கொளியின் உறுதி கேளே 

(கு- 14] 
இந்நூல் போக நாயனார் - இரண்டாம் காண்டம் என்னும் 

பெயர்த்து. முற்றுப் பெறவில்லை. வைத்தியம் சம்பந்தமானது. 

மொத்தம் நூற்றிருபத்தைந்து செய்யுட்களுள்ளன. ஏடுகள் நன்றாக 

வுள்ளன. காண்க. 

R. No. 7624 

அகத்தியர் செளமிய சாகரம் - ஆயிரத்திருநர றர 

AKATTIYAR SAUMIYA SAKARAM - 1200 

Palm leaf; 35°8x3:2 cm. Foll: 1—184 

Lines 9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 6000 granthas. 

Presented in 1961-62, by Thiru, L. A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 3504 

(கு-பூ 
இந்நூல் ஆர். 3504-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7625 

அகத்தியர் திருரவனக் கண்ணாடி - முன்றராறு 

AKATTIYAR TIRUBHUVANAK KANNADI - 300 

Palm leaf ; 29x3:2 c.m. Foll : 1—46 

Lines 8-10 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1500 granthas, 

Presented in 1961-62, by Thiru. L. A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

Complete 

In 327 verses, ascribed to Ahattiyar, This manuscript renders 

knowledge on Yoga, Medicine, Astrology ete. 

Beginning 

சீர்பூத்த பொதிகைவளர் மருவும் புசண்டர் 

பாதம் திருமால் பாதம் 

பேர்பூத்த கணேசனொடு வல்லபை குண்டிலியின் 

பாதம் பெரியோர் பாதம் 

தார்பூத்த அசுவினியுங் கந்தனோடு 

அபிராமி தாளின் பாதம் 

தார்பூத்த சுழிமுனைநடு பிரணவத்தின் 

ஒளிவாகும் நிலவு காப்பே ' 

ஒளிவதனி லுருவபிறை உமிரும்தீ வினையுங் 

கலை உலக மேழுஞ் 

சுழிமுனையி லருவதிரு புவன மோடு 

சாகரமும் சூழ்ந்து மேவும்
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தெளிவுகலை ரவிமதியும் 'யிடைக் கலைபின் 

கலையின் நடு திரிமுக் கோணம் 

ெநெளிவுசுட ரொளிவுதிநி புவன முகக் 
தியப fl 

கண்ணாடிய்தீரய் திஜழ்த்தலுற் றோம் 
2 மட இ: ட 

நிகழ்த்து wm mtr பொருள்தனை விருத்தி 

அகத்திய armpits EB peble sl 

அகத்திய னருளத்தனையே வணங்கி மிகுத்த 

கமலங்கள் தனிலடியேன் போற்று 

தகழ்த்தமதி அமிர்த மெனுபூர ணத்தில் 
கசியும் பாலதாயு , துட்ட. 

புகழ்த்தும் விதிநிறஞ் சனமாம் .வேதாந்தச் 

சாரமதை புக ட்டி னேனே 

End 

பாரு சித்தா முட்டியெனும் மூலியுட 

சாறுதனில் பாச்சும் யென்னாள் 

தேரும் சடம் முன்பத்தியம் திருபுவனக் 

கண்ணாடி செய்தி கண்டு 

கோரும் குரு அனுக்கிரகம் மின்னூல்யெட்டும் 

வாலையெட்டும் குறியாய் ஆய்ந்து 

பேரும் வாத வைத்திடனெனும் உலகமதில் 

மென்மேலாய் பெருவாழ் நன்றே 

வாழ்வுதரும் அருளும்தரும் சுந்தரிதன் 

கிரிகையெய்தும் வசியமெய் தும் 

தாழ்வு மில்லை குறைவுமில்லை அனுக்கிரக 

சித்தியெய்தும் தரணி யோரில்
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வாழ்வ தந்த மதிப்பயனால் செய்து தவப் 

பொருட்டதனால் அமிர்தம் சிந்தும் 

சேஷதிரு புவனயிந்தக் கண்ணாடி முத் நாறும் 

சித்தி முற்றே. 

Colophon 

சார்வரி வருஷம் கார்த்திகை மாதம் எட்டாந் தேதி வியாழக் 

கிழமைய இனம் உதிச்சு சாமத்தில் எழுதி முடிந்தது. 

லாலுகுடி கீழ் மடவளாகம் தெருவில் சிதம்பர சாஸ்்தீரி குமாரர் 
சுப்புடாயர் குமாரர் ராமசுவாமி அய்டர் புஸ்தகம், 

(கு-பூ] 

இத்தால் அகத்தியர் திருபுவனக் கண்ணாடி - முந்நூறு என்னும் 
பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது: *மெரத்தம் முத்நூற்றிருபத்தேழு 
செய்யுட் களடங்கியுள்ளன, இது; யோகம், வைத்தியம், சோதிடம் 
பற்றிய மூன்று செய்திகளையும் விளக்குகின்றது. அதனால் இப்பெயர் 
பெற்றது போலுர், ஆசிரியர் அகத்தியர் என்று சொல்லப்படுகிறது. 
சிறந்த நூல். காண்க, 

அழகை மண்னை 

R. No. 7626 

இரரம தேவர் பல தீரட்டு 
IRAMA DEVAR PALA TIRATTU 

Palm leaf: 35x30m. ௫௮1: 1—49 

Lines 5-6 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 500 granthas. 

Presented in 1961-62 by Thiru L.A. Vaiddiyanathan, 13, East 

Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

Complete 

Similar work as that described under R.No. 1487. 
(G-4) 

இத்நூல் ஆர். 1487 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 
சுவடியைப் போன்றதே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க:
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R. No. 7627 

தன்வந்தரி வைத்திய சிந்தரமணி 

DHANVANTARI VAITTIYA CINTAMANI 

Palm Jeaf: 378x34em. Foil: 1—121 

Lines 8 on a page; Tamil. Injured. Old. Extent 4000 pranthas. 

Presented in 196{-62, by Thiru L.A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Laigudi, Trichy District. 

Complete 

Same work as that described under D. No. 1946, 

(கூ) 

இந்நூல் டி. 1946 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்டதே 

ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. Nos, 7628-7631 (One Bundle) 

Palm leaf; 33°3x%3°3 cm. Foll: 1—97 

Lines 7-8 on a page. Tamil. Injured, Old. Extent 1780 granthas. 

Presented in 1961-62, by Thiru. L.A. Vaiddiyanathan, 13, 

Est Madavala Street, Lalgudi, Trichy District.
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R. No. 7628 

கந்தரானந்தர் ஞானம் - ஐம்பத்தொன்றூு 

SUNDARANANDAR GNANAMS-51 

Foll: 1-10 Extent 160 granthas. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 254 (d) 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 254(0) - ஆம். எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியே ஆகும். அதன் & wien கரண்க, ் ் 

  

adh ot, 

R. No.“ 7629 

நத்தீஸ்வரர், ழிர்ண்வ' சூத்திரம் - முந்நரறூ - 
தரவு தடக் PIRANAVA SUTTIRAM- 300 

Foll: {11—58, Extent 1000 granthas. 

Begins on fol. Il(a) -of the manuscript described under 

R No. 7628. 

Complete 

This work in 303 verses is on yoga, Gnana ete., This has been 

ascribed to Nandhinatha. 

Beginning 

அள்ளிய கிளருங் கிள்ளை மயானைமா முகவன் பாதம் 

வெள்ளியங் கிரி யான...... ரங்க வேழு மாமுகனே யெந்தன்
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வுள்ளினுக் குள்ளாம் பெந்தன் உருவினுக் குருவாய்த் தோன்றும் 
பிள்ளையா ரென்றும் பெத்த வேற் மூலாய்ப் படைத்தாய்ப் போற்றி 

பேர்த்தி யென் றடி வணங்கும் புசுண்ட மாமுனிவன் பாதம் 

போத்தியே வணங்கிச் சாலக் கணமெனு முயிரை மாத்தி 

ஆத்தியைத் தரித்த சோதி யடியவர்க் கடுமை யாஇ 

யேத்தியே மனோன்மணித் தாயினை யடி வணங்குவேனே 

இணங்கியே குமரனாத யிணையடி வணங்கிச் சாலக் 

கணமெனு முடலை மாத்திக் கருத் தினா லீஷன தந்தக் 

குண மூளத் தமது பீடக் கொலு நந்தி னாத ரென்னு 

மன மூற யீஷன மகிழ்ந் தெனக் குரைத் திட்டாரே 

End 

சேருமென் நியம்பிய செயலரி யாமலே 

வேருளங் கொண்டிடவே தானுஞ் சத்தியாம் 

யூரருள் பூரணம் பொருந்தா தென்றாளி 

நாருள மூலியால் நாமர சாமே, 

அரசனாம் நந்தி ஆதியாய் வகுத்து 
வரசெரி மொழி வட ஜூல், , .ரி மந்திரி 

யிர சத யென்னூ லியன்ற முனிகளும் 

கர சமக் கொண்டாட காகூறி யின்னூலே 

நூலினி லுயர்ந்த னு கண்ட சண்டீசனே 

பாலினி லன்னம் பகர்வதாம் முன்னூற் 

சாலி நலப் பாலை தசங்கிய சுத்தி 

வாலி தன்னருளால் வாழ்வரே 

வத்தா குடி நீரும் வாட்காத கட யிடித்யும் 

குத்தால நாதருக் குணமோ குழலாரோ 

யெத்தா யிருந் துறைந்து யிரவுபக லத்தவற்கு 

சித்தாகு மந்தேகம் சிவாலைய மாமெனங் கோளே
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Colophon 

நந்தீஸ்வரர் பிரணவ சூத்திரம் எழுதி முகிழ்ந்தது. கை நாதுளை 

சின்து சிதம்பர சாஸ்திரி குமாரன் சுப்புறாயர் சுப்புறாயர் குமாரன் 

ராமசாமி அய்யர் பொஸ்தகம். 

(6-4) 

இத்நூல் நந்தீஸ்வரர் பிரணவ சூத்திரம் - முந்நூறு என்னும் 

பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. மொத்தம் முந்நூற்று மூனறு செய்யுட் 

களுள்ளன. இது யோகம், ஞானம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளைத் 

தெரிவிக்கிறது. நந்தி தேவர் ஆசிரியர் எனச் சொல்லப்படுகிறது, 

ஏடுகள் சிதிலமடைந்துள்ளன. நல்ல நூலாகுமிது. காண்க. 

R. No. 7630 

நந்தீசர் முப்பூ - ஐம்பத் தொன்று 

NANDISAR MUPPU - 5I 

Foll: 59—68 Extent 160 granthas 

Begins on fol. 59 (a) of the manuscript described under 

R. No. 7628 

Complete 

Similar work as that described under R. No. 254 (I). 

(6-4) 
இத்நூல் ஆர். 954(1) - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியைப் போன்றதேயாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7636(a) 

நந்தீசர் ௬ருக்கம் - ஐம்பதூ 

NANDISAR CURUKKAM - 50 

Foll: 69 —78 Extent 160 granthas 

Begins on fol. 69 (a) of the manuscript described under 

R. No. 7628. 

Complete 

This treatise, ascribed to Nandhinatha, in 50 verses, advocates 

methods to prepare medicines like Muppo etc. Yoga school has 

also been dealt with 

Beginning 

ஆதி யந்த மூல முத லான சோதி 

அரி அயனுங் காணாத தீப நாதம் 

பாதி மதி யணி சடை யோன் பாதமான 

தர பச்சை 

உட உட்டு தானளித்த செந்தூரந்தான் 

ஓதி மதம் பொழி யானைக் காதா நாதா 

உன்பதம் நம்பி அருள்மூல துஷ்ம 

ers)... cae . ௨ள்ளைக் 

கொம்போனே போத்தி போத்தி 

சரணமென நந்தியன்றாள் பணிந்திட்டேனே 

பணிந்து மனம் களி கூர்ந்து பரத்தைச் சார்ந்தேன் 

பாக்கியவான் வேறில்லை பா..,,.,.. போலே 

கனிந்த வெண்ணை கனிபழமும் கற்கண்டு சீனி 

கனியருந்து மங்கற்பகமே கண்ணா . ...... கண்ணும் 

தனிந்த நல்ல சுந்தராநந்தவல்லி தாயாகும் பிள்ளையென 

தனிப்போர கொண்ட 

அணிந்தணிந்த , , . வீனுரும்பாவம் பரத்துள் நாடி யிடுமந் 
தேவா வாரே 

த.ஓ. அ... 13
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End 

சாபமெத்த வுண்டாகும் மூலியாலே தப்பாது சத்ததனால் 

நாவடக்கம் 

பாவமில்லை என்றாணை சிவமே சொன்னேன் பராபரி யாள் 

தான்வாழும் பயனுமாச்சு 

தாபரம் மாபரம் முன்னூறுக்குள் சாத்தின நெக்கமதில் திறந்து 

விட்டேன் 

நாபரமும் தாபரமும் ரசமும் நாடிய தோர் வவ்வும் கணக்கெல்லாம் 
மூலிதானே 

மூலிக்காய் விண்டனப்பா முன்னு றொன்று மூதண்டக் 

கொள்கைக்கி முன்னூறொன்று 

‘@ en . நானுஞ் சொன்னேன் 

. தாக்கான இதின் சூட்சமம் பாருபத்தைஞ்சு 

.. தப்பாது பார்த்தேறு சண்டீச வாழ்வே 

(கு-பூ)] 

இந்நூல் நந்தீசர் சுருக்கம் - ஐம்பது என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. இஃது யோகம், வைத்தியம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளைக் 

கூறுகிறது. முப்பூ முதலிய மருந்து வகைகள் தயாரிக்கும் முறை 

களும் காணப்படுகின்றன. ஏடுகள் மிகவும் சிதிலமடைந்துள்ளன. 

ஆசிரியர் - நந்திதேவர். காண்க. 

  

R. No. 7631 

அகத்தியர் சிவயோகம் - நரறு 

AKATTIYAR SIVAYOGAM - 100 

Foll: 79- 87 Extent 400 granthas 

Begins on fol. 79 (a) of the manuscript described under 

R. No. 7628. 

Complete 

Full of teachings of Yoga philosophies in verses and has been 

ascribed to Akattiyar.
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Beginning 

அகஸ்தியர் சிவயோகம் 

பூரண மாம் பராபரமே போற்றி 

புகழ்பெரிய சிவசத்தி தன்னைப் போற்றி 

காரணமாய் நாதவிந்து . .... போற்றி 

கருணை மயேசுவரன் போற்றி ருத்திரன் போற்றி 

நாரணனும் நான்முகனும் 

யோகம் விரித்துப் பாட . , 

தாரணியில் சிவன்முத்தர் சித்தர் கொண்ட 

னருளால் சரஸ்வதி , , , யே, 

சீர்சிறந்த சிவயோக மப்பியர சிக்க 

திறமாக அடிதொடுத்து செப்ப 

ஆதி னாதர தான் யிய யாயில பாகம் 

சீ சேந்திரர்க்குபதே சித்தார் 

பார்சிறந்த சதேறாந்த . . . ௨. நன்றாய்ப் 

பண்புட னாத்தும் யோகிக்குபதே சித்தோர் 

யேர்சிறந்த ஆற்றும் வாம யோகியாரும் , ., 

பிறந்திடிச வகையுரைத் திட்டாரே, 

End 

முதல்வனாம் பேரை வெருவாகச் சொல்வார் 

மூர்த்தி பயென்ம பராஆர்த்தி யென்பார் 

முப்பா ளென்பார் காதலானவ ரென்பார் 

வளிதானென்பார் கற்பக சுந்தர மென்பார் 

ஆதிஅந்த மென்பார் அதல்லவென்பார் இதல்லவென்பார் 

அம்பர நாதனென்பார் அகண்டபரி பூரணமென்பார் 

மாயம் சோதியென்பார் அமுதவனார்பேரை வெகுகோடி 

யாக மொழிந்திடுவார் வழுத்துவது ஒன்று காணே.
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ஒன்றாக காண்பதும் கண்காட்சி யாகும் 

மூலமதில் தெய்வமல்லால் பரமே கண்டாய் 

நன்றாக உருக்கொண்டு பார்த்தோர்க் கெல்லாம் 

நலமான காய சித்திவாத சித்தி யெட்டெட்டுமாகும் 

ஒன்றான தொன்றுதான் அவன் தானே யல்லால் 

ஒருமிக்க சொன்னாலும் வாராதுலகத் தோர்க்கு 

சென்றேதான் குருவருளை பெற்றயேற் றனக்கு 

சிவயோகம் சிவக்கியானம் எய்துமது முற்றே. 

Colophon : 

சிதம்பர சாஸ்திரி குமாரன் சுப்புறாயர் சுப்புறாயர் குமாரன் 

றாமசாமி பொஸ்தகம். கையிலு கைபஞ்சதை ஸ்வாமி . . . கைசாமி 

துணையாகவும். சிவயோகம் எழுதி முகிழ்ந்தது. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் அகத்தியர் சிவயோகம் நூறு என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. யோகம் பற்றிக் கூறுகிறது. இஷ்ட சித்திகளை 

அடைவதற்கு யோக மார்க்கமே சிறந்தது என்கிறது இந்நூல். ஏடுகள் 

சிதிலமடைந்துள்ளன. அசுத்தியர் இயற்றியதாகச் சொல்லப் 

படுகிறது. காண்க, 

R. No. 7632 

இராமதேவர் சூத்திரம் - ஐநரறு 
IRAMADEVAR SUTTIRAM - 500 

Sritala: 30°2X 4:5 om. Foll: 1-72 

Lines 8-10 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1800 granthas. 

Presented in 1961-62, by Thiru L. A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

Incomplete 

Same work as that described under R. No. 201 {a). 

(5-4) 
இந்நூல் ஆர். 201(8) ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7633 

அகத்தியர் வைத்திய பரிபூரணம் - நாரைறு 

AKATTIYAR VAITTIYA PARIPURANAM - 400 

Palm leaf ; 39°5x3 cm.  Foll: 1~65, 1—10 

Lines 6 on a page. Tamil. Injured, Old. Extent 1500 granthas. 

Presented in 1961-62, by Thiru L. A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 192(a) 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 192(8) - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

  

R. No. 7634 

பல வகைப் பாடல்கள் 

PALA VAKAI-P-PADALKAL 

Palm leaf ; 95x3c¢.m. Foll : 1—50 

Lines 7-8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 550 granthas. 

Presented in 1961 - 62, by Thiru L, A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

Incomplete 

A collection of small works on Mantras, Chakras and medical 

methods. Compiler, not known.



198. A DESCRIPTIVE 

Beginning 

அகத்தியர் பூனை sh wT 

சீருலவும் அஸ்ட்டம் காமம் வெட்டு வகைத் தொழிலும் 

தெரிந்தெடுத்த புளிசுருட்டை தெளிவாகக் கூற 

காருவனம் ஐங்கரனை குஞ்சற குமாரன் கங்கை 

. யிரவனுடைய சிவன் மாலுங் காப்பு, 

வாருலவும் வானபாடி மாது திருமாலை 

வாழ்த்தி மனம் தேத்தி பயன் சாத்தரிய கேளீர் 

பேருலவுந் தான் தவமான சிவயோகி 

பெரியோர்கள்க் காகுமதில் பேசுந்கருத் தானே 

பத்திர மாய்த் தானடைத்து பதனமிக செய்யே, 

செய்யவே மந்திரமும் கிலிவாவா வென்றாது 

திருநீறும் தீப்பாய்ந்த கன்னி யுடனீரும் 

மெய்யவே தலை... 

தானொன்ண சுருட்டு கருவதுனஞ் 

சொல்வேன் 

End 

அரவம் நின்ற நிலை 

நிற்கும் சிவம் 

ஓ. அவவும் ௨ 

தெருப்பினில் பிறிதிவு , 
் சக்கரம் புதன் செவ்வாய் 

் அரவம் நின்ற நிலை 

பெரும ' வாடும் 

சிவம் அவ்வுஞ் சிவாய 

ae புதன் சுத்திரன் : 
அரவ மோடும்
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சிவம் வசிய வசியம் 

புதன் சனி 

(6-y) 

Qs urd uramed urcdecdt erated Quurssi. முற்றுப் 

பெறவில்லை. இது வைத்தியம், மந்திரம் சம்பந்தப்பட்ட செய்தி” 

களைக் கூறுகிறது. அவை சம்பந்தப்பட்ட பல தனித்தனி ஏடுகள் 

ஈண்டுத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏடுகள் சிதிலமடைந்துள்ளன. 

சில சக்கர களும் விளக்கப்படங்களுடன் காணப்படுகின்றன. காண்க, 

R. Nos. 7635-7638 (One Bundle) 

Palm leaf; 31x4 6m. Foll: 1~—264 

Lines 14-15 ona page. Tamil. Injured. Old Extent 11,250 granthas 

Presented in 1961 - 62, by Thiru L. A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

R. No. 7635 

திருத்தொண்டத் தொகை 

TIRUTTONDAT TOKAI 

Fol: 1 only Extent 100 granthas. 

Complete 

Sam2 work as that described under D. No. 1151. 

(6-4) 
இந்நூல் திருத் தொண்டத் தொகை என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. இஃது டி. 1151 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

 



200 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7636 

நம்பியாண்டார்நம்பி திருவந்தாதி 

NAMBIYANDARNAMBI TIRUVANTATI 

Foll: 2-5 Extent 450 granthas. 

Begins on fol. 2(a) of the manuscript described under 

R. No, 7635. 

Complete 

Same work as that described under D. No. 1205 

(6-4) 

இந்நூல் டி. 1205 -ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியேயாகும், அதன் குறிப்புங் காண்சு. 

eee 

R. No. 7637 

திருத்தொண்டர் புராணம் 

TIRUTTONDAR PURANAM 

Foll: 6-253 Extent 10,200 granthas 

Begins on fol. 6(a) of the manuscript described under 

R. No. 7635. 

Complete 

Same work as that described under D. No. 624. 

(6-4) 

ee டி. 624-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே ஆகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7638 

சேக்கிழார் புராணம் 

SEKKILAR PURANAM 

Foll: 254-264, Extent 500 granthas. 

Begins on fol. 254(a) of the manuscript described under 

R.No. 7635. 

Complete 

Same work as that described under D. No. 584. 

(6-4) 
இந்நூல் டி. 584 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. Nos. 7639-7640 (One Bundle) 

Palm leaf 35:-2xX2°8cm. Foll 1—117 

Lines 5-6 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1600 granthas. 

Presented in 1961-62, by Thiru. L. A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

R. No. 7639 

அகத்தியர் தத்துவம் - முன்ரைறூ 
AKATTIYAR TATTUVAM - 300 

Foll: 1-93 Extent 1200 granthas, 

Complete 

All the 317 verses here throw light on medical practices 

preparation of medicines and Advaita philosophy. This has been 

ascribed to Akattiyar.



202 A DESCRIPTIVE 

Beginning 

அத்துவித ஞானமெனுந் தத்துவஞா னத்தை 
சித்திபெறு வாரறிவார் பித்தரறி யாரே 

தத்துவநால் தன்னை பறிந்தேத் தொழிலுசெய்வா 
ரகத்துச் சமை. பங்கள் பலவித்தை பறிபாரே 

ஆதிய கத்திய ரோதிய தத்துவம் 

மேதினியா ராய்ந்தவர் தீதிலாச் சித்தரே 

மணிகொண்ட யானையெட்டும் திசைகளெட்டு 

மலைகளெட்டு மதியீரெட்டுங் 

கணிகொண்ட வியாக் கிறுதி மேழுமண்ட 

மேழுமொரு கடல்களேழும் 

பணிகொண்ட பூதமஞ்சுந் தருக்களஞ்சுக் 

கலைகளஞ்சும் பதிகளஞ்சும் 

அணிகொண்ட மறைநான்கும் புவனமெல்ல 

படைத்தவன்தன் அடிகள்காப்பாம் 

ஆச்சப்பா யிம்மணியைப் புடசெய்யக் கேள் 

அடாவங்கி தனிதோளைக் கட்டியெ 

ஓச்சப்பா படிகம்போல் இறுகிப் போகும் 

உத்தமனே ஊமத்தங் காயில் மூப்ப 

நீச்சப்பா விளங்காய் தன்னில் வைத்து 

நேர்மூப்பான் பிடகோடான் கிழங்கில் வைத்த 

போச்சப்பா மூவேழு பிடமும் போட்டுப் 

வெந்தோன்றிக் கிழங்கில் வைத்து 

End 

போமப்பா முன்னூறு சூத்திரத்தி னுள்ளே 

புகண்டநூற் றெண்கற்பம் பிறகு கொள்ளு
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ஆமப்பா யெண்ணூறு சூத்திரத்தி னுள்ளே 

அறைந்திட்ட திராவகத்தை முறையாய் வாங்கி 

ஏமப்பா இரும்புமுதல் உபரசம்க ளெல்லாம் 

ஈயம்போல் உறுதிநன்றாய்த் தங்கஞ் சேத்து 

காமப்பா கெந்தியிட்டுச் செந்தூ ரித்துக் oe 

கைமுறையாய்க் கொல்லஅஷ்ட சித்தியுண்டு 

உண்டபின்பு குளிகைசெய்து சாரணைக ஸளெல்லா 

உறுதியா மென்மகனே யெல்லாந் தீந்து 

விண்டபின்பு ஆயிரத்தெட் டண்டம் பாத்து 

விளையாடிப் பெரியோரைத் தெரிசித் தேத்திக் 

கண்டபின்பு பொதிகைக்கென் விடத்தில் வந்து 

காஷாயம் என்னிடத்தே வாங்கிக் கூட்டி 

தொண்டருடன் கூடியே சுகத்தில் வாழ்வீர் 

சுகமான காயசித்தி சுருக்க முற்றே 

Colophon : 

அகஸ்தியர் அருளிச்செய்த தத்துவ நூல் முத்து, லாலு கெடி 

கீழ் மடவலாத் தெருவில் சிதம்பர சாஸ்திரி குமாரன் சுப்புறாயற் 

குமாரன் ராமசுவாமி பொஸ்தகம் சிவபஞ்சனத கல்லியான் சிவன். 

(கு-பூ] 

இந்நூல் அகஸ்தியர் தத்துவம் முன்னூறு என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. வைத்தியம், தத்துவம் முதலியவை சம்பந்தப்பட்ட 

செய்திகளைக் கூறுகிறது. காண்க.
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R. No. 7640 . 

பூலத்தியர் பாடல் வைத்தியம் 

PULATTIYAR PADAL VAITTIYAM 

Foll: 94-117 Extent 400 granthas 

Begins on fol. 94(a) of the manuscript described under 

R. No. 7639 

Complete 

Being a medical work it describes elaborately some modes 

of preparation of medicines in 102 verses. 

Author is Pulastiya, disciple of Dhakshinamoorthy. 

Beginning 

திருவளரும் தென்பொதிகை தன்னில் வாழும் 

தெட்சிணா மூர்த்தியுட சீட னான் 

குருமுனி பாலனென்னும் புலத்தியனா மடியேன் 

கூறுகிறேன் வயித்தியசூத் திரத்தை யானும் 

பருவமுடன் யென்றந்தை பாடல் தோய்ந்து 

பண்பான நாதாக்கள் பாதம் போற்றி 

உறுதியுடன் மனந்தோய்ந்து பலநூல் பார்த்து 

உத்தமர்க்கு வயித்தியத்தைச் சொல்லு றேனே 

சொல்லுகிறேன் பொன்வெள்ளி யிரும்பு செம்பு 

தோர்த்த னாகங் காரீயம் மஞ்சு 

மல்லுகிற வெள்ளீயம் பித்தளையி னோடு 

வகையாக ஒன்பதையும் பற்பஞ் சொல்வேன் 

கொல்லுகிற மித்திறத்தின் வகையைக் கேளு 

கோமியமோர் காடியெண்ணை எருக்கம் பாலும் 

வெல்லுகிற பழச்சாறுங் கான சாற்றில் 

வெவ்வேறாய் ஒவ்வொன்றி லுருக்கிச் சாயே
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End 

செய்திடு முன்போல் தீர்க 

மாய்மண் ணெண்னை செய்து 

பையவே முழங்கால் மட்டும் 

பாலிடு எருமேல் கூட்டி 

அய்யமில் லாமல் வைத்து 

அதிகெசப் புடத்தைப் போட்டு 

வெத்திவேல் ஐங்கரனைப் போத்தி 

வேண்டியே யெடுத்துக் கொள்ளே 

எடுத்தொரு பணந்தான் தூக்கி 

யிடுதிரி கடுகு தூளிற் 
அடுத் தொரு பத்துநாட் குள்ள 

அஷ்டகா சங்க ளீளை 

தொடுத்துமத் தார காசஞ் 
சுவாசகா சங்கள் பாண்டு 

விடுத்தொரு காதம் போகும் 

மேன்முனி விளம்பி னாரே 

Colophon : 

புலத்தியர் பாடல் முற்றித்து, சிதம்பர சாஸ்திரி குமாரன் 

சுப்பறாயர் சுப்புறாயர் குமாரன் றாமசுவாமி பொஸ்தகம் சங்கரன் 

துணை. 

(கு-பூ) 
இத்நூல் புலத்தியர் பாடல் வைத்தியம் என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. மொத்தம் நூற்றிரண்டு செய்யுட்களைக் 

கொண்டது, வைத்தியம் சம்பந்தமானது. பலவித மருந்துகளையும் 

தயாரிக்கும் விதங்கள் பற்றி விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றது. 

காண்க,
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R. No. 7641 

கும்பமுனி பரிழுரணம் - ஆயிரத்திருநாறு 
KUMBAMUNI PARIPURANAM - 1200 

Palm leaf; 38x3°5 cm. Foll: 1—214 

Lines 7o0n a page. Tamil. Injured. Old. Extent 6000 granthas 

Presented in 1961-62, by Thiru L.A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

Complete 

Ascribing to Kumoamuni, this manuscript in verses, furnishes 

ways of Yoga and medical practices. 

Beginning 

ஹரி ஓம், கும்ப சம்ப முனி பரிபூரணம், 

பூரணமாய் நிறைந்தபரி பூரணமே காப்பு 

போதமய மான பூரணத்தைப் பாடக் 

காரணமாய் கருவுருவாய் யெங்கும் நிறைந் திருந்த 

கண்மணியின் நடுவாகி கருணைதரும் பொருளை 

ஆரணமாய் மூக்கொன்ற தடியில் நடுவாகி 

அசையாத பொருளாகி யருளுருவு மாகி 

வாரணமாய் மூலமதில் நந்தியெனும் பிள்ளை 

வாசியொனும் பூரணம னோன்மணிகாப் பாமே, 

ஆமப்பா பூரணத்தை யனுதினமும் நோக்கி 

அதினுடைய விபரமதை ஆறறிந்து சொல்வார் 

நாமப்பா சொல்லுதற்கு னாவில்வலு வுண்டோ : 

நாதாந்த மனோன். மணியின் நடுவழியின் இருபை
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சோமப் பால் கொண்டுபரி பூரணத்தைக் கண்டால் 

துலங்குகின்ற பூரணத்தால் சோதியுட கிருபை 

தாமப்பால் அல்லது வேறுபொரு எளில்லை 

தன்னிலையைத் தானறிந்து தாரணியைக் காரே. 

ஆமப்பா ஊத்துமுறை துருத்தி கேளு 
அப்பனே ஊத்துக்குத் துருத்தி யொன்று 

நாமப்பா உருக்கினத்துக் கையா கேளு 

நாட்டமுடன் துருத்தியது ரெண்டே யாகும் 

தாமப்பா சகலமுமே சத்து வாங்க 

சங்கையுடன் சொல்லுகிட்றன் துருத்தி னாலு 

ஓமப்பா யிம்முறையாய்ப் பாத்தா யானால் 

உத்தமனே சகலமுமே சித்தி யாமே 

End 

வெளியான வெளியதுதான் பரசொ ரூபம் 

வேதாந்த சொரூபமடா சொரூபா on Hw 

பளியான அந்தமடா சொருபா oor Sib 

மகத்தான பூரணமாம் அந்தங் கண்டு 

ஜெளியான ஆதாரங் கடந்தப் பாலே 

நெருப்பாறு மயிற்பாலம் வழியே சென்று 

அளியாத பரமவெவி வெளியோடே வெளியாய் 

ஆனந்த பூரணமா யமருவது முத்தே 

முத்தான புலத்தியனே அய்யா கேளு 

முழுதுமிதை ஆதிதொடுத் தந்த மாக 
சித்தாக நின்றபரி பூரணத்தை நீயும் 

செம்மையுடன் பூரணமாய்ப் பார்த்தா யாகில் 

வத்தாத பாக்கியமும் வயது சித்தி 

மகத்தான யோகமொடு ஞானஞ் சித்தி 

வித்தான யோகமொடு ஞானஞ் சித்தி 

வேதபர வெளியில்மனம் வெளிசேர் மூத்தே
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Colophon : 

லாலு கெடியில் கோவில் மடவலாத் தெருவில் சிதம்பர சாஸ்திரி 
குமாரர் சுப்புறாயர் சுப்புறாயர் குமாரர் றாமசுவாமி பொஸ்தகம், 

நடறாசுயிடம் பஞ்சனத சுவாமி கல்லியான சிவணங்கை கைங்கிறியம், 

குருஉபதேசம். மார்கழி 96 சத்து ரஷி கோவில் ஆலயத்தில் 

யிடமங் கைங்கிறியம் குரு உபதேசம், 

(G-y) 

இத்நூல் கும்ப முனிபரிபூரணம் - ஆயிரத்திருநூறு என்னும் 
பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. வைத்தியம், யோகம், முதலியவற்றைப் 

பற்றிக் கூறுகிறது. இதனிறுதியிலுள்ள நான்கைந்து ஏடுகள் 

வேற்று நூற்றொடர்புடைய பல செய்திகளைக் கூறுகின்றன. 

காண்க, 

R. No. 7642 

அகத்தியர் வைத்தியம் —- அறுநூறு 
AKATTIYAR VAILTTIYAM - 600 

Palm leaf ; 26°5x3°8 c.m. Foll : 1—I10 

Lines 9-10 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 200 granthas. 

Presented in 1961-62, by Thiru. L.A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

Incomplete 

This is a medical treatise; this has been ascribed to Akattiyar. 

Several stanzas are wanting in the middle and end of _ the 

manuscript, 

Beginning 

பூரணமாய் நிறைந்த பழம்பொருளா யெங்கும் 

புறமகமாய் வெளியில் ஒளிவான் சோதி 

தாரணியில் சீவ செந்துதனை யளித்து 

சடலமெனும் சடாட்சரசோடசத்தின் கூறாய்
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வாரணமா முகத்தோன் முதலாறா தாரம் 

மதியிரவி தானலெனு மண்டலத்துக் கப்பால் 

காரணமா மதியமுர்த முண்ட சித்தர்க் 

கருத்தினிலே நின்றிலங்கும் கரிமுகவன் காப்பு 

கரிமுகவன் ஓம்நமசி வாய மென்று 

கருத்தினிலே தினம் பணியக் கருதாமா னபரப் 

பெருமைமிகப் பேசிடுவான் பணம்ப ரிக்கும் 

பேயேனோ டிணங்காதே பெரியோர் பாதம் 

அருமையுடன் தெரிசனம்செய் தன்பு செய்தால் 

அனுபவிக்கு அறுநூற்று ஆய்ந்து பாத்து 
திரிபுரகா லாக்கினியைக் கண்ட தோவு 

சிதறிப்போம் செந்தூரம் திறமாய்ச் செய்யே 

End 

திண்மையிற் குலிகை தானும் 

- திறமுடன் சொல்லக் கேளு 

இன்மையிற் கெந்தி சூதம் 

இருவிஷ நாவி சுக்கு 
வன்மையாய்க் காராக் காரம் 

மனோசிலை மிளகு நெல்லி 

உண்மையாம் வெள்ளைப் பூண்டு 

உடனெரி விஷமுங் கூட்டே 

மட்டிடுக் கடுக்காய் தானி 

(6-4) 
இந்நூல் அகத்தியர் வைத்தியம் அறுநூறு என்னும் பெயர்த்து. 

வைத்தியம் சம்பந்தமானது. முற்றுப்பெறவில்லை. நடுவிலும் இறுதி 

யிலும் பாடல்கள் விடுபட்டுள்ளன, இறுதியில் நாலைந்து ஏடுகள் 

வேற்று நூற்றொடர்புடைய செய்திகளைத் தெரிவிக்கின்றன, அநேசு 

வெற்றேடுகள், இறுதியில் உள்ளன, 

த.ஓ. அ. 14
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R. No. 7643 

தட்சிணாமூர்த்தி பரிபூரணம் -- MUS I HHH BI OS 

DATCINAMURTTI PARIPURANAM - 1200 

Palm leaf: 37x3:3 c.m. Foll : 1—223 

Lines 7 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 6000 granthas. 

Presented in 1961-62 by Thiru L.A. Vaiddiyanathan, 13, East 

Madavala Strect, Lalgudi, Trichy District. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 7641 

(கு-பூ] 
இந்நூல் ஆர். 7641-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7644-7645 (oie bundle) 

Palm leaf: 16x3 c.m. Foll ; 1—50 

Lines 7 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 500 granthas. 

Presented in 1961-62, by Thiru L. A. Vaiddyanathan, 13, East 

Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

R. No. 7644 

ஆகத்தியர் வைத்தியம் - ஐம்பது 

AKATTIYAR VAITTIYAM - 50 

Foll: [—23 Extent 250 granthas 

‘Complete 

Same work as that described under D, No. 1899. 

{6-y) 

இத்நூல் டி. 1899 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 
ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7645 

இராமதேவர் பட்சிணி - ஐம்பத்தொன்று 

IRAMADEVAR PATCINI - 51 

Foll : 24-50 Extent 250 granthas. 

Begins on fol, 24(a) of the manuscript described under 
R. No. 7644 

Complete 

Same work as that described under R. No. 201 (b). 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 201 (6) -ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 
ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7646 

மச்சமுனி பெருநரல் - ஏஎண்ரைறூ 

MACCAMUNI PERUNUL - 800 

Palm leaf: 24x3 c.m. Foll: 1-203 

Lines 8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 4000 granthas, 

Presented in 1961-62 by Thiru L. A, Vaiddiyanathan, 13, East 
Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

Complete 

Same work as that described under D. No. 1967 

(G-y) 

இந்நூல் ஆர். 1967-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 
ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க:
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R. Nos. 7647 - 7648 (one bundle) 

Palm leaf: 26x 3°5; 30x3°8 cm. Foll: 1—!6 

Lines 8-9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 200 granthas 

Presented in 1961 - 62 by Thiru. L.A. Vaiddiyanathan, 

13, East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

R. No. 7647 

வைத்தியப் பாடல்கள் 

VAITTIYAP PADALKAL 

Foll: 1—10 Extent 100 granthas 

Incomplete 

This manuscript of unknown authorship is on gnanam, yoga 

and medical treatments. This has got as much as 38 verses. 

Beginning 

Bm ee னுலகு தன்னில் திருமூர்த்தி யாகி 

வாசியென் பூணம் நால்வேத மாகி 

உளறான பஞ்சகத்தாள் வேகங் கொண்டு 

உலுமெனவே நின்றகுரு நாதன் தானே, 

தந்திமதி யெந்தனுட மனமே யாகும் 

நற்கமல விந்துகுரு நாத மாகும் 
அந்தமென நின்றநிலை நீயே யாகும் 

ஆதிபரா பரமெனவே யருளை நோக்கி 

சுந்தரஞ்சேர் எந்தனுட சத்தி சத்தி 
சுருதிவஎர் இந்திரகுலத் துரைப்பெண் ஸணுத்தாள் 

மந்திரமாம் எழுத்தை மதித்தா ளாத்தாள் 

மனோன்மணியாம் பூரணத்தின் வகையைப் பாரே
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End 

ஆச்சப்பா யிதுவல்லோ சிவயோக மார்க்கம் 

அறியார்கள் உலகத்தோர் ஞானப்பை யென்பார் 

மூச்சப்பா வைத்திடத்தைக் காணா பாவி 

முழுமாடு அறிவில்லாக் காடக் கூடு 

பேச்சப்பா பாதரக மிட்டுசமைய மெல்லாம் 

பேய்க்கூத்தா யறியார்கள் மவுனந் தேறார் 

வாச்சப்பா குருவந்து உபதே சித்து 

மவுனத்தைப் பத்தரிய மாய்கை தானே 

Colophon : 

[ரகாதுர்க்கீ சமணதுர்க்கி அகோரதுர்க்கி 

(6-4) 

இந்நூல் வைத்தியப் பாடல்கள் என்னும் பெயர்த்து முற்றுப் 
பெறவில்லை. இஃது ஞானம், யோகம், வைத்தியம் முதலியவற்றைப் 

பற்றிக் கூறுகின்றது. ஏடுகள் சிதிலமாயுள்ளன. ஆசிரியர் பெயர் 
தெரியவில்லை, காண்க, 

R. No. 7648 

ேபரகர் சூத்தீரம் -- இரு பத்தொன் று 

BHOKAR SUTTIRAM - 21 

71911: 11~—16 Extent 100 granthas 

Begins on folii(a) of the manuscript described under 

R. No. 7647. 

Complete 

This in 21 verses, speaks on Yoga and Gnana; this has 

been ascribed to Bhogar.



214 A DEscriptive 

Beginning 

அடிசிறுக்கி வென்றழைத்தால் சுந்தரமே நீதான் 

அப்பவல்லோ கேட்டபொரு ளெல்லா மீவர் 

தடியடிதா னுந்தனுக்குப் போடி யென்றால் 

சண்டாளர் சாகாத வீடே போடா 

குடிகெடிகை யப்பிடித்தால் கூகூ வென்பாள் 

கூடுவதும் பேசுவதும் குறியைப் பாரு 

முடிவான மேல்தலத்தில் நாலாம் வீட்டில் 

முத்தியடி யடிசிறுக்கி முயன்று பாரே. 

பார்ப்பதுதான் எளிதாச்சோ போடா மச்சான் 

பரவெளியில் திசனாதம் பார்த்தா ரேயோ 

மார்க்கமடா கனப்பேச்சோ மாயக் காரு 

மனோன்மணியாம் ராசாத்தி வேகுமடிப் புக்காரம் 

யோகமுட னவளோடே பழகிப் பார்த்தேன் 

என்னேரம் அடிபிடியும் ஏச்சுங் கேட்டே 

ஆர்க்கமுடன் அவளைவிட்டு மகேஸ்வரியைச் சேர்ந்தேன் 

அத்தமகா ராசியென்னை யாட்கொண் டாளே 

End 

போங்களென்று சொன்னபின்பு இருவ ருந்தான் 

புனிதமா யவரவர்கள் வீட்டில் நின்றார் 

ஆங்கண்டான் அழிமுனையாம் நாயகந்தான் அநேக நாள் 

ஆனபின்பு அந்த நிலையை நின்றான் 

வாங்காம லிருந்ததேவரைச் சுத்தி வரச்சொல்லி 

மன்றுள்தனில் நடமாடி நின்றா னப்பா 

தாங்கிநின்ற சக்களத்தி இரண்டுபேரு சமரசமாய் 

சிவகலையிற் சார்ந்தார் என்றார் 

(6-4) 
இந்நூல், போகர் சூத்திரம் இருபத்தொன்று என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. இஃது யோகம், ஞானம் முதலியவற்றைப் பற்றிக் 
கூறுகின்றது. காண்க.
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R.Nos. 7649 - 7656 (one bundle) 

Palm leaf: 28:9 3-7 ¢c.m. Foll: 1--283 

Lines 7-8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 5620 granthas* 

Presented in 1961-62 by Thiru L. A. Vaiddiyanathan, 13, East - 

Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. ் 

R. No. 7649 

புலத்தியர் ஞரன கற்பம் 

PULATTIYAR NANA KARPAM 

Foll: 1—14 Extent 220 granthas. 

Complete 

Same work as that described under R.No. 6005. 

(கு-பூ) 

இந்நூல் ஆர். 6005 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

பிரதியே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7650 

பூலத்தியர் ஞான கற்பம் 

PULATTIYAR NANA KARPAM 

Foll ;. 15-34 Extent 330 granthas. 

Begins on fol. 15(a) of the manuscript described under 

R. No. 7649. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 6006. 

(6-49) 
இந்நூல் ஆர். 6006-ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருப்பதே ஆகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க.



216 A Descriptive 

R. No. 7651 

YUVHSU HINT — Pb bi oO 
PULATTIYA NAYANAR - 300 

Foll: 35-70 Extent 520 granthas. 

Begins on fol. 35(a) of the manuscript described under 

R. No. 7649. 

Incomplete 

Ascribing to Pulastiya, this book is describing about Yogas 

Gnana, Medical methods etc. Only 102 verses are available; 

last page is wanting. 

Beginning 

வான்புவியு மேரும் வாருதியு மஞ்சூ முலகின் யந்திலகு 

தேன்பொழியு மதிரவியைச் செப்பவே-யான்புவியில் 

வயிறாக் கியசதக மதுரதமிழ் நூறும் 

மயிரா பதம்பெறுவ ராம். 

ன ரர ரர ர ர ட ர ட ஓ Y 

வாருதி கமலமதி தரிசனமா மைவ ௨... ௨. சை 

கருத்தினை விளங்க வசனமா யுணர்தல் 

தைமூது றானடி யவள் . ... .. ரே யனுதினங் காலம் 

பேருறு கும்பமுனி யதன்தொழுது பிறைமுன் றாடு 

பிறையினி னடிமை யாய்ப் பேணி 

யோருறுதி வாலை பூரணத்தில் பிறவிச் ... 

நீதிறனொளி பணிந்து 

சோறு சோமன் தியானமே யருள வினவுசி மநயவ தஞ்சும் 

விபரமதாக வாசி கொண் டூத 

மெய் கண்ட தூறையில் டங்கர் பாருறு 

சோமன் ரவியினிற் சேரமா னமென் 

றருவியும் பாயும் பற்ப மாந்தி 

யிரு கரையதும் பிரபா பஞ்சாக்ஷர சாபமு நிவர்த்தே
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End 

ஈ௱௨. வொன்றினில் இரண்டு மூன்றொன்று மவந்த தனால் 

வொன்றில் நாலான திவ்வாரு உட்கரு 

மூலப்புலி யதும்முறி உருவினில் சுடரும் 
காற்றிது வாய் நின்றி லங்க தீத நோய்க் கண்டறிந்து 

நிகழ்த்தினான் நீதை மறப் பொருளாய் 

நீடுல கற்று வாழ்வதின் கருவி 

நோ தெரிந்தன ஓகோடா ..... 

சோடி மன்றில் நீர்நெருப்பு காற்றிது நாலு 

மாறிட மாத்திரை பிசகா மவுனங் கொண்டிறைஞ்ச 

கசதீக்ஷை , ௨௨.௦ 

வாழ்க்கையில் . . . . கோடிக் குன்றின் மேல் 

தீபமணி விளக்கேறிய குவலையமா தீதஞ்சோதி 

கொள்கையார் ஞானகற்ப சாதனை நூற்பரகதியில் 

வாழ்மூன்று புலத்தியர் மகா முனியர் கர்ப்ப சூத்திரம் 

(கு-பூ) 
இந்நூல் புலத்திய நாயனார் முந்நூறு என்னும் பெயர்த்து. 

மூற்றுப்பெறவில்லை. இஃது வைத்தியம், ஞானம், யோகம் சம்பந்த 

மான செய்திகளைப் பற்றிக் கூறுகிறது. இதன் கண் நூற்றிரண்டு 
செய்யுட்களே உள்ளன. ஏடுகள் சிதிலமாயுள்ளன. ஆசிரியர் 

புலத்தியர், காண்க, 

R. No. 7651 (a) 

சட்டை முனி சூத்திரம் - Debi ms 
SATTAIMUNI SUTTIRAM - 200 

Foll: 71-112 Extent 750 granthas. 

Begins on fol 71l(a) of the manuscript described under 

R. No. 7649. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 7010. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 7010 - ஆம் எண்ணில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் 

பிரதியயேயாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7652 

புஜண்டர் ஞான யோகம் - எண்பது 

PUJANDAR NANA YOGAM - 80 

Foll :113 - 131 Extent 330 granthas 

Begins on fol 113(a) of the manuscript described under 

R. No. 7649 

Complete 

Similar work as that described under R. No. 4182. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 4182 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியை போன்றதேயாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7653 

சுந்தரானந்தர் சூத்திரம் - நூற்றுப்பத்து 

SUNDARANANDAR SUTTIRAM - 110 

011 : 132- 156 Extent 400 granthas. 

Begins on fol 132(6) ௦8 the manuscript described under 

R. No. 7649. 

Complete 

Same work as that described under D. No. 1932. 

(6-4) 

இந்நூல் டி, 1932 ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவடியே 

யாகும், ஆயின் அதில் நூறுபாடல்களே உள. அதன் குறிப்புங் 

காண்க,
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R. No. 7654 

சுந்தரரனந்தர் முப்பூ - இருபத்தாறு 
SUNDARANANDAR MUPPU - 26 

Foll: 157-159 Extent 50 granthas 

Begins on fol 157(a) of the manuscript described under. 
R. No. 7649 

Complete 

Same work as that described under R.No. 8(c) 

(கு-பூ] 

இத்நூல் ஆர். 8(6) ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியேயாகும். ஆயின் அதில் இருபத்தைந்து பாடல்களே உள, 

அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7655 

கூர்மரனந்தர் பாடல் - ஐம்பத்தொன்று 

KURMANANDAR PADAL - 51 

Foll: 160 - 169 Extent 160 granthas 

Begins on fol. 160(a) of the manuscript described under 

R. No. 7649. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 267 (0) 

(b-4) 
இந்நூல் ஆர். 267(0)- ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

)
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R. No. 7656 

யூகி முனி ஞானக் கும்மி 

YUKI MUNI NANA-K-KUMMI 

Foll: 170 - 283 Extent 2860 granthas 

Begins on fol. 170(a) of the manuscript descrited under 

R. No. 7649. 

Complete 

In Kummi style, this book is on Gnana. We find 1132 

verses here. This has been ascribed to the sage Yugi. 

Beginning 

பூகி முனி ஞானக் கும்மி 

ஆநந்தக் களிப்பு ஆயிரம் 

ஆதி சணபதி பாத மெனத்துதி 
அறுமுகன் பாதங் காப்பாமே 

பாதிமதி யணிந்தார் சிவனும் உரை 

பார்வதிக்கி அனுக்கரகம் பண்ணி 

நீதியே தாகவே நந்தி கேட்டு அதை 

, நிர்ணய மாகப் பிரித்தனர் காண் 

பிரித்துக் கொடியுகம் பார்த்துச் சரி 

பேதமில் லாததந் மந்திரிக் குரைக்க 

பரீட்சை யாகவே ஸாலுயுகம் பார்த்து 

பத்தியே விசுவ னிதான மகிழ 

வாசினை யாக வினி கேட்டுடன் 

வருசை யாக ஒரு சேதி 

End 

சிவனும் பார்வதி தான் வாழியதில் 

தேவனும் நந்தியும் தான் வாழி 
அவனு தன்மந்திரி தான் வாழியரு 

ளானந்த சேரடி ஞானப்பெண்ணே. 

தன்மந்திரி தானும் உளம் வாழு - நல்ல 

தாட்டிக மசுவநி தான் வாழி
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அகத்தியரும் வறும வர வாழி - புலத்தியரு 
லில்லவர்காண் தேவரு மவர் வாழி 

காரண தெய்வமாம் யூகியுந்தா - னவர் 

வாதியிதில் தேறி யெண்ணாதிவர் வாழி 

வையக மெல்லாமும் வாழியது - நல்ல 

வாதி ரசவாதி வாழியதே 

(Gy) 
இந்நூல் யூகிமுனி ஞானக்கும்மி - என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. ஞானம் விஷயமானது. மொத்தம் ஆயிரத்து நூற்று 
முப்பத்திரண்டு செய்யுட்களுள்ளன. இந்நூல் நன்றாகவுளது. ஏடுகள் 

சிதிலமாயுள்ளன. காண்க, 

R. Nos. 7657-7658 (One Bundle) 

‘Palm leaf 28°2x3-2cm. Foll 1—104 

Lines 8-10 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 2080 granthas. 

Presented in 1961-62, by Thiru. L. A. Vaiddiyanathan, 13, 

East Madavala Street, Lalgudi, Trichy District. 

R. No. 7657 

இரரமதேவர் வைத்தியம் - எண்பத்து மூன்று 

IRAMADEVAR VAITTIYAM - 83 

Foll: 1-16 Extent 320 granthas. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 197(h). 

(6-y) 
இந்நால் ஆர். 197(10 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No 7658 

அகத்தியர் பெருநரல் - ஆயிரத்திருநரறு 

AKATTLYAR PERUNUL - 1200 

Foll: 17 - 104 Extent 1760 granthas 

Begins on fol. 17(a) of the manuscript described under 

R. No. 7657 

Complete 

Similar work as that described under R. Nos. 149(c) & 189(b) 

(6-4) 

இந்நூல் அகத்தியர் பெருநூல் - ஆயிரத்திரு நூறு என்னும் 
பெயர்த்து, இதனுள் 17- 68 வரையுள்ள ஏடுகளில் வைத்தியமும், 

69-104 வரையுள்ள ஏடுகளில் மாந்தரீகமும் பேசப்படுசின்றன. 

இந்நூல் ஆர். 149(c), 189(0) ஆகிய எண்களில் வருணிக்கப் 
பட்டிருக்கம் சுவடிகளைப் போன்றதே ஆகும். அவற்றின் குறிப்புக் 
களையுங் காண்க, 

R. No. 7659 

வள்ளியம்மை நாடகம் 

VALLIYAMMAI NATAKAM ; 

Paper: 34 x 21.5c.m. Pages: 1-92 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1300 granthas. 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R, No. 7566. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 7566 ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7660 

வைத்திய நரல் 

VAITTIYA NUL 

Paper: 34x21°5 cm. Pages 1-70 

Lines 26 on a page Tamil. Good. New. Extent 1150 granthas. 

Complete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 2543. 

(@-y) 

இந்நூல் ஆர். 2543-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி. எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7661 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper: 34x 21°5 cm. Pages 1-13 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 200 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No, 2544 

(கு-பூ] 

இத்நால் ஆர். 2544 -ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதைதயே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. Nos. 7662 / 7653 (One Volume) 

Paper: 343x21-7cm. Pages 1 — 168 

Lines 260n a page. Tamil. Good. New. Extent 2500 granthas. 

R. No. 7662 

வைத்தீயம் 

VAITTLYAM 

Page : 1—64 Extent 1000 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 

R. No. 7567 

(கு-பூ) 
இந்நூல் ஆர். 7567 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

* R. No. 7663 

வைத்தியமும் மந்திரமும் 
VAITTIYAMUM MANTIRAMUM 

Pages: 65 - 168 Extent 1500 granthas 

Begins on’ page 65 of the manuscript described under 

R.No. 7662. 

Incomplete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 
R. No. 7568 

(6-4) : 
இந்நூல் ஆர். 7568-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பர தயே 

படி எடுக்கப் பெற்ற்து ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 225 

R. No. 7666 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Pages: 70—143 Extent 1200 granthas., 

Begins on Page 70 of the manuscript described under 

R. No. 7664. 

Incomplete 

Restored in 1961-62, from a manuscript described under 
D. No. 2552, 

(6-4) 
இத்நூல் ஆர். 2552 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதைதையே 

படி எடுக்கப் பெற்றது ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7667 

௬கர் நாடி - தொகுதி ஒன்று 

SUKARNADI - Volume I 

Paper; 34 x21°6 c.m. Pages: 1-—318 

Lines 40 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 6,500 granthas. 

Purchased in 1961-62, from Thiru. C. G. Rajan, B.A.. 96, Ayyah 

Mudali Street, Chintadripet, Madras-2 

Complete 

This is a ‘nadi’ type of astrological treatise. This runs in 

2300 verses giving diagrams for planctary positions then and 

there. Author Sukar has done it sweetly. 

5. Q. B.— 15
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226 

Beginning 

HAT HQ 

ல் ர் 

ரய onl 

3 | 

OG5-G 

அஸவனி ட 

ட் முதல் கால் 

கேது 

| 
சனி     

ட்ட ட அவக 

சித்தீபெரு மஸ்பனியின் னொன்றதிலே ஆடதிலே செலவன் வாய்த்தல் 

அத்தலத்திலிந்து சேன்தன் மதிலே பிறகு புந்தி அரக்க நிற்க்க 

கொற்றவனாம் பணி நண்டில தேளதிலே சனியிருந்து கோதகன்ற 

பத்ததிலே கேதிருந்து புகழ்படைத்த ஜாதகரைப் பகர்வேன் மன்னா 

மன்னவனே லக்கினத்தில் சேனாஷி யாயிருந்து மதலை யார்க்கும் 

முன்னொரு வணாண் பரலாயசி ஜோடியனேனவேயிருந்து முயர்ச்சி 

யோங்கும் தன்னெருவ னில்லாமல் பெண்ணி நவந்தானிருக்க 

சாத்தினோன் பால் பின்னிலையில் ஆண்பாலும் பெண்பாலும் சுதறாய் 

தோத்தும் 

காலு மூல மூன்றாங் கண்ணி செய் பகற் 

பாலுற சென்மமாய்ப் பாற் மூன்றில் பானு பொல் 

மாலு ரெண்டிலும் மாரிலும் மந்தற்பாம் 

பாரும் விறாரிதில பாற் சிகியா கரு மே (400) 

End 

தரிவை யொன்றும் தக்கிய வர தக்க வாழ்வாயதா னாறவர் 

குரியும் நல்ல குபேரன் பலன் கொண்டாடரு மருற்றமிலா 

வரியுமந்த வகைதன்க்கு வாண்பால் பெண்பால் வளமேயதும் 

தெரியும் தந்தை தன் பலரே தேவி செய்த திடர் அனந்தம் (2299)
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அனந்தம் செய்தார் பூர்வத்தில் அவமதித்தே கண்,,... 

வன்றகற் மனந்தாள் னோவ மாதாலே மாள்வார் தந்தையே 

மழாண்டுந்,. ... 5 

சிந்தபழி யாலிவ்வாரு சென்றார் முதிய வயதிலேயே 

இளதந்தான் தாயால் சீருனக்கு இசைக்கு முனக்கு அவ்வாறே (9300) 

(க-பூ) 

இந்நூல் சுகர் நாடி - தொகுதி ஒன்று என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப்பெற்றது. சோதிடம் சம்பந்தமானது. இந்நூலில் இராசி, 

நட்சத்திரம், இருபத்தேழின் தசை, ஓலரயறியும் வகை, தாராபலன் 

முதலிய சோதிட சம்பந்தமான பல விஷயங்களும் கூறப்படுகின்றன, 

விளக்கப்படங்களும் காணப்படுகின்றன. ஏடுகள் சிதைந்துள்ளன 

சோதிடம் பயில்வார்க்கு நன்றாம். காண்க. 

R. Ne. 7668 

சுகர் நாடி - தொகுதி இரண்டு 
SUKAR NADI - Volume II 

Paper: 34:3x21'8 cm. Pages 1-379 

Lines 40 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 7,500 granthas. 

Purchased in 1961-62 from Thiru, C. G, Rajan B.A., 96, Ayyah 

Mudali Street, Chintadripet, Madras-2. 

Complete 

This is Vol. If of the previous work.
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Beginning 

௪ | ௫ சனி 

கு 
ரேவதி 

~ ஆலகால 

ரூபு 

ல ள் கே அ     

      

  

ஆயதனுவில் அவதரித்தேர்ர்க் கருளும் பதினோரும் பாவம் 

பாய்ந்துலையில் பற்றியுரை பாந்தலர்க் கேழாறு முற 

நேயர்க் காறில் நிலவெட்டில் நீலநாலில் யிரவிபுதன் 

காயமிரண்டில் புகர்வியச் சேயக்காக்கு முன்னோ நோறணே (1) 

ஆளுமவர்க்கு ஆதரவாய அருளும் பிதுர்சோதரி மகவை 

கோணாமணமும் கொண்டவனே குறையாம் குலத்துக்கோவ 

வந்தான் வீணாய் விடுவன் விதிப்படிக்கி வேதேயடையும் 

விளங்கு முனம் காணுதரிவையே பிறந்தும் கசையா சோரக்காதலீயே 

@) 
வீடுமன் உனக்கு வந்த வேதனை மேல் பாகத்தில் 

சாடுமோங் கிறாமங் காக்கும் சாம்பவி சாப முன்னில் 

ஆடுடன் பூசையிடார் அதைவிட்ட தோஷம் புத்திறந் 

னுடுமோனாடா தொந்த னாரியந் பெண்பாலனாட்டே (82) 

End 

ஆடுமாம் புதிய ஷெத்திரம் அவனியில் அலச்சலாகி 

பாருடன் கட்டவிட்டுப்பவன் முதல் பொருளும் சேர்க்கை 

வாகுட னாகுமந்த வகைமுதல் கியாதி பாலில்
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யேகுமே சூதகங்கள் இரண்டுதான் இவையுண்டாமே. (9049) 

சுக்கிரன் மூன்றில் நிற்க சுதன்புக்தி சென்மந் தன்னி 

அக்கரை யன்னை யானாற் அதிகமாம் பாக்கியங்கள் 

சுக்கிரன் மூன்றில் நிற்க Heer... ee eae (3050) 

(௧-0) 

இந்நூல் சுகர் நாடி - தொகுதி இரண்டு என்னும் பெயர்த்து. 
முற்றுப் பெற்றது. சோதிடம் சம்பந்தமானது. இது முன்னூலின 

தொடர்ச்சியாதலின், அந்நூலின் குறிப்பைப் பார்க்க. 

R. No. 7669 

சுகர் நாடி தொகுதி மூன்று 
SUKAR NADI - Volume III 

Paper: 33x23 cm, Pages |—370 

Lines 36 0n a page. Tamil. Injured. Old. Extent 7400 granthas. 

Purchased in 1961-62, from Thiru. C. G. Rajan B.A., 96, Ayyah 

Mudali Street, Chintadripet, Madras-2. 

Complete 

Vol. Ifl of the work under R. No. 7668 

Beginning 

காணவே -புணர்தம் ரெண்டாங். காலது கன்னி சென்மம் 

தோணுமால் பானு சுங்கன் துடர்ந்து சென்மத்தில் நிற்க 

வேணும்சேய் முன்னீரைந்தில் விறகு சந்திர பன்னொன் றில் 

ஊணியே பொன்னனுச்ச உலவுனால் சனி கேதென்னே 

யென்னவும் துளைமுன் வாரும் யேந்திழை முற்றா ளொன்றும் 

மன்னவா யவ்வ ழியின் மாற்றிரம் மருநூற் றாறில் 

சொன்னது பின்னா னொன்று அகமுட ஸிருப்ப நன்றோன் 

set cea eee பிடித்துரை தாய்க்குனோடே
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கூற ,.... கையில் துக்க 

குறியது கொண்ட வானு 
தநறவே நெெடிய...... னர் 

நிலையுரை பகைப்பா நெலை 

ஆற்பெற பிரகா சத்தை 

அறிந்துரைத் தளவில் காட்டில் 
ஈரமு மில்லை வஞ்ச 

யில்லது வரிந்துக் கொள்ளே 

End 

சனியுடன் அரசன் நிற்க 

சந்திர னுடனே புந்தி 
முனிவுடன் பாம்புத் தானும் 

கொ... நால் இவர்க்கே யாக 

அந்தமிக வெள்ளி பொன்னும் 

அம்புலிக் கீரா ரெட்டில் 

பயெந்தணா லுலகில் மாதே 

இவனுக்கே யோக மில்லை, 

பூமகள் நாவில் நிற்க 

புண்ணிய ராறா றாகிள் 

சோமனா ரிரவி. ... ௨. 

சோ 

கக்கு கொம்பனை யாளே கேளும் 

உக ௨௨, திருந்துயில் கண்டாய் 
செல்வரும் யாறாவ 

ட்ட வடி கண்டிடும் சூரிதம் பாத்து 

உ... பந்த விடாகில் னான்கா மிடத்து . . . . 

ee. அந்தமாய் நின்றாறாகில் அவர்க்கு யோகமுண்டு 

௨௨௨.௨ இன்றிட வாகினிறோர் . . . . இந்தா ராகில். . .. 
சென்றனாள் ..... சேத்தது மன்ன 

(கு-பு] 
இந்நால் சுகர் நாடி - தொகுதி மூன்று என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது, சோதிடம் சம்பந்தமானது, இது முன்னூலின் 
தொடர்ச்சியே .யாகும். ஆதலின் அதன் குறிப்பும் காண்க. ஏடுகள் 
சிதிலமாயுள்ளள. சோதிட. வல்லுநர்க் குதவுவது இஃதாகும். ஜாத 

கங்கள் விளக்கப்படங்களோடு இடம் பெற்றுள்ளன. காண்க. 

வலயக்
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R. No. 7670 

அகத்தியர் வைத்தியம் - ஆயிரத்தைந்நரறு 
AKATTIYAR VAITTIYAM - 1500 

Palm leaf; 3034.1 cm. Foll: 1—384 

Lines 7-8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 4,500 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthiaiyar, 
grandson of late N.C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 
Nellicheri, Palghat. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 1077. 

(G-s§) 

இந்நூல் ஆர். 1077 - ஆம் எஷ்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 
யாரும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

&. 1406, 7671-7672 (One Bundle) 

Paim leaf; 36°5x 3-8 om. Foll : 1-116 

Lines 8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 2400 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthiaiyar, 
grandson of late N.C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 
Nellicheri, Palghat, 

RK. No. 7671 

தன்வந்திரி வைத்தியம் - hws ws 

DHANVANTIRI VALTTIYAM - 500 

7௦11: 1—73 Extent 1500 granthas. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 191 (a). 

{G-yy) 
இத்நூல் 191(a) - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதேயாகும். 

அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7672 

தன்வந்திரி நிகண்டு - முந்நூறு 
DHANVANTIRI NIKANDU - 300 

Foll; 74~116 Extent 900 granthas 

Begins on fol. 74 (a) of the manuscript described under 

R. No. 7671, 

Complete 

Same work as that described under R. No. 946(a) 

(6-y) 
இத்நூல் ஆர். 946(2) - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

யாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7673 

சட்டை முனி வாத நரல் - ஆயிரம் 

SATTAIMUNI VATA NUL - 1000 

Palm leaf ; 32x45 c.m., Foll : 1—36 

Lines 14-15 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1,275 granthas, 

Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthiaiyar, 
gtandson of late N.C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah vilas 
Nelliccheri, Palghat. 

Incomplete 

Same work as that described under R. No. 2296. 

(௬-1) 

இத்நூல் ஆர். 2296 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 
யாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. Nos. 7674 - 7677 (One bundle) 

Palm leaf ; 28x3:3 cm. Foll: 1—26 

Lines 8-10 ona page. Tamil. Injured. Old. Extent 400 granthas, 

Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthiaiyar, 

grandson of late N. C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

R. No. 7674 

அகத்தியர் சூத்திரம் - முப்பத்தாறு 
AKATTIYAR SUTTIRAM - 36 

Foll: 1-8 Extent 110 granthas 

Complete 

These 36 sutras on Gnana, Yoga etc. are an abridgement 

of the treatise called Vaidya Vada 300 by the same author, 

namely Agastya. 

Beginning 

அருள்விளைந்து அகண்டபரி பூரணமாய் நின்ற 

ஆதி யந்தப் பராபரத்தைப் போற்றி 

துருவமதாய் முன்னூறில் வைத்திய வாதம் 

சொல்லிவிட்டேன் அதைக்குறுக்கி முப்பத் தாருய் 

கருவடக்க மில்லாமல் வைத்திய வாதம் 

கைமுறையாய்ப் புடவெள்ளை பாடி னேனான் 

ஒருமனதாய் வாதிகளே இதனைச் செய்யில் 

உலகத்தோர் நோய்களெல்லாம் ஓடும் பாரே. 

பாரப்பா சொம்பினுட வெள்ளை கொள்ளு 

பரிவான தாம்புரத்தைக் குகையில் வைற்று 

சேரப்பா மதியிஞ.ப்புப் பலமே போடு 

சேந்துருகும் போதினீலே மருந்து கேளு 

காரப்பா அண்டமது பலந்தான் ரெண்டு 

கட்டுநவ சாரமது ரெண்டு போடு 

சிறப்பாகக் கல்வத்தில் தூள தாக்கி 

சேர்ந்ததொரு பொடிமேலே காரமரை போடுபோடே.
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End 

சிவமான பூபதியை டனு.பா ஸனத்தில் 

திரமாக அரிசியிடை கொடுத்தால் கேளு 

சவமாகப் போனாலுந் தாது வுண்டாஞ் 

சரதுரியப் பிறாணம்வரும் முளித்துப் பார்பார் 

நவமான பிரம்மலெபி இவ்வளவே யாகில் 

நல்லநினை வாய்ப்பேசி மரணமர வான 

தவமான பூபதியைச் சொன்னேன் சொன்னேன் 

சாதிக்கும் வயித்தியனாம் செய்தர்ம மாமே 

ஆமப்பா நட்டவே வைத்தியம் பார் 

அஷ்டதிசை மேலுன்னை வாழ்த்தும் லோகம் 

நாமப்பா வைத்தியத்தில் மருந்தையெல்லாம் 

நலமாகக் குறுக்கிவைத்தேன் முப்பத்தாறில் 

வாமப்பா யிந்நடவே மருந்தை யெல்லாம் வைத்தால் 

வைத்தியன்பே ருரைக்கையிலே னோய்க ளோடும் 

காமப்பா யெட்டுரெண்டு மிருவத் தஞ்சு 

நடைபெற வேயுரு வேற்றசசி யாமே. 

Colophon : 

அகத்தியர் சூத்திரம் முப்பத்தாறு முடிந்தது. முற்றும் 
குருவே துணை. 

(கு-ப) 
இத்நூல் அகத்தியர் சூத்திரம்-முப்பத்தாறு என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப்பெற்றது. இது ஞானம், யோகம் முதலியவற்றைப் பற்றிக் 

கூறுகிறது. ஆசிரியர் அகத்தியர், செய்யுள்- நடை, கருத்து-இவை 

சிறப்பாயுள்ளன. காண்க, 

R. No. 7675 

ஆளுஞ்சரக்கு - அறுமத்துநான்கு 
ALUNCARAKKU - 64 

Foll: 9-10 Extent 20 granthas. 

Begins on fol. 9(a) of the manuscript described under 
R. No, 7674,
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Complete 

This is all about 64 medicinal substances which are used to 

prepare indigenous medicines. Author, to be known. 

Beginning 

ஆளுஞ் சரக்கு 64-க்கும் விபரம் 

பிறிகுவி ஆகவகை அ 

அப்பு சரக்கு சாலை 

தேயு பிருதிவிச் சரக்கு 

வாயு சவுக்காரம் 

ஆகாசம் அபின் துத்தம் 

கருமை காசு கட்டி 

செம்மை கடல் நுரை 

வெண்மை காவிக்கல்லு , ,.,.. 

End 

லாக ஒரவகம் திருவகத்துக்கு உரை 

சீனம் 

வெடியுப்பு 

இந்துப்பு .... நவச்சாரம் 

கல்லுப்பு ... . HAGA 

வலையுப்பு 

கறியுப்பு .... காந்தம் . . 

அன்னபேதி ..... சவுறதலை காரமலை , 

(க-ழ) 

இந்நூல் ஆஞஞ்சரக்கு - அறுபத்து நான்கு என்னும் பெயர்த்து. 
முற்றுப்பெற்றது. மருந்துகளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான 

மருந்துச்சரக்குகளில் அறுபத்து நான்கினை இந்நூலில் தொகுத்துத் 
தருகிருர் ஆசிரியர். ஆசிரியர் பெர் தெரியவில்லை. காண்க.
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R. No. 7676 

சட்டைமுனி சுத்திரம் 

SATTAIMUNI SUTTIRAM 

௦11: 11-20 Extent 200 granthas. 

Begins on fol. 11(a) of the manuscript described under 

R. No. 7674. 

Complete 

Sattaimuni, the ascribed author of this work, discusses 

about Yoga, Gnana etc, here in 108 verses, 

Beginning 

ஓடுகிற சாரத்தில் வீரம் சீரம் 

உத்தமனே புழுகிட்டு வைத்துக் கொண்டு 

தேடுகிற துரிசியின் மேல்பூசிப் போட்டு 

சணத்திலே சுக்கானாம் சிவனைப் போலாம் 

அஞ்சுசுன்னக் கையினில் வைத்து உளது 

அரகரா சிவாசிவா அகண்டம் போலாம் 

நீடுகிற துரிசியல்லோ அனாதி வித்தை 

நிர்மலமே யிதின்போக்கு நிலைகா ணேனே 

சாரணத்துத் துரிசியானால் சிங்கி கோடி 

கைமுறையாய்ச் செந்தூரஞ் சின்னங் கோடி 

தோன்றாத சுருவமொத்த குளிகை கோடி 

சொல்லடங்கா திராவகமோ செய்நீர் கோடி 

பூனாத வேதையிதில் சொல்ல வென்றால் 

புத்திக்கும் சித்திக்கும் மெட்டா தையா 

ஆறாத துரிசுயிது பூணத்தோ டொப்பு 

அருகாம நதிதீட்சை ஆனோ தாமே
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End 

கண்டா சித்தருக்கு தேட்டணா வாயி 

கைமுறையாய்க் குளிகையிட்டு அறிவோடேறி 

ஊண்டா அங்குக் கைங்குக உறுதியாக 

உறுப்பார் வெட்டு வெளி ஒளிகண் கூசும் 

பூண்டா நிர்க்கு ணத்தில் தனதப் 

பொய்யா கச்சில் வொலியைக் கேளு 

ஆண்டா வென்று உன்னைப் பெத்த 

அவளுடீன பிதாக்குலமும் முத்தி யாமே 

முத்தியாம் பிரமகுலத் நுதித்தோர் புத்தி 
மோசமில்லை வேதனூல் பாத்த தாலே 

சத்தியாம் சத்திரிய சென்மத் தோர்கள் 

சாதகமாய் தெனப்பண்ணி ஏறு வார்கள் 

மத்தியாம் வசியருலத் துதித்தோ ரானால் 

மயங்கியல்லோ பராபரம் போவே செய்வார் 

பததியாம் சூத்திரர்க்கு என்னூல் கிட்டில் 

பண்ணுவான் காயசித்தி பறிப்பான் தானே. 

(5-4) 

இதந்நால் சட்டை முனி சூத்திரம் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் 

பெற்றது. மொத்தம் நூற்றெட்டுச் செய்யுட்கள் அடங்கியுள்ளன. 

இது போகம், ஞானம் முதலியவற்றைப் பற்றி விரித்துச் சொல்லு 

கிறது. மோட்சத்தையடைவதற்குரிய வழிவகைகளும் சொல்லப்படு 

கின்றன. காண்க. 

R. No. 7677 

பஞ்ச பட்சி சாத்திரம் 

PANCA PATCI SATTIRAM 

Foll: 21-26 Extent 70 granthas 

Begins on fol. 21(a) of the manuscript described under 

R. No, 7674,
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Complete 

Similar work as that described under R. Nos. 164(b) & 189(c). 

(5-4) 

இந்நூல் ஆர், 164 (0), 189 (0) ஆகிய எண்களில் வருணிக்கப் 

பட்டிருக்கும் சுவடிகளைப் போன்றதேயாகும். அவற்றின் குறிப்புக் 

களையுங் காண்க. 

R. Nos. 7678-7679 (One bandle) 

Palm leaf; 30.7x3°3, 25°8x37 cm. Foll: 1—24 

Lines 8-9 0n a page. Tamil. Injured. Old. Extent 400 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N.S. Narayanamurthiaiyar 

grandson of late N. C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

R. No. 7678 

சட்டைமுனி சரக்கு வைப்பு - நூரற்றைந்து 

SATTAIMUNI CARAKKU VAIPPU - 105 

Foll: 1—i9 Extent 300 granthas. 

Complete 

Similar work as that described under R. Nos. 6097 & 6990. 

(GS-4) 

இந்நூல் ஆர். 6097, 6990 ஆகிய எண்களில் வருணிக்கப்பட்டிருக் 
கும் சுவடிகளைப் போன்றதேயாகும். அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் 
காண்க.
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R. No. 7679 

சட்டைமுனி சூத்தீரம் - முப்பது 

SATTAIMUNI SUTTIRAM - 30 

Foll : 20-24 Extent 100 granthas 

Begins on fo}. 20(a) of the manuscript described under 

R. No. 7678. 

Complete 

Similar work as that described under R. Nos. 6097 & 6090. 

(க-பூ) 
இந்நூல் ஆர். 6097. 0990 ஆகிய எண்களில் வருணிக்கப்பட்டிருக் 

கும் சுவடிகளைப் போன்றதேயாகும். அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் 

காண்க. 

R No. 7680 

அகத்தியர் வைத்தியம் - ஆயிரத்தைந்நரறு 

AKATTIYAR VAITTIYAM - 1500 

Palm leaf; 32°8x3°8 cm. Foll: 169—381 

Lines 9-12 ona page. Tamil. Injured. Old. Extent 4200 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N.S. Narayanamurthiaiyar 

grandson of late N.C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

Incomplete . 

Same work as that described under D. No. 1895. 

(G-¥) 
இந்நூல் டி, 1895 ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதேயாகும் 

அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 768! 

அனுபவ வைத்தீயம் 

வைப்பூ முறையும் செந்தூர முறையும் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

VAIPPUMURAIYUM SENTURAMURAIYUM 

Palm leaf: 21°2x42 cm. Foll: 1—38 

Lines 9-10 on a page. Tamil. Injured, Old, Extent 1500 granthas. 

Purchased in 1962-63, from Thiru. N.S. Narayanamurthiaiyar, 

grandson of late N. C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

Complete 

Based on indigenous medical treatment, this work tells about 

the preparation of some medicines for the treatment of stomach 

ache, fever etc. This work possesses as much as 420 verses. 

Beginning 
ஹரி ஓம் 

சரக்கு வைப்பு முறைகள் செந்தூர௩்கள் பொரி கார வைப்பு 

வகுக்குறேன் முந்திமுந்தி பொ காரத்தை வைய யாருலகத்தோரிந் 

தக் காரம் வகுக்கிறேன் கால்ச் சுண்ணமது படிதான் . ss ன்று 

பரிவாகக் கன்னிப்பால் படிதானொன்று தக்கிறேன். சீனமது uy st 

னான்று சாதகமாய் யுருவி யுப்பு பலந்தானொன்று நேகுகிறேன் 

ஏரண்டத் தெண்ணை படிதா னொன்று நேராக விட்டிஎக்கி பாண்டத் 

தேத்தே. 

ஏத்தியே யெழக்கியும் எரிப்பாய் சாமம் 

ஏளரை நாளிகைக் குளிறக்கி யாத்தி 

மாத்தியே ததியில் வைக்க மகிளம்பூப் போலாம் 

மலர்ந்தபொரி காரமது வைத்துப் பாரு 

தோத்தியே வாதத்துக் கிதுவே காரம் 

சொல்லாது உலகர்க்காய்ச் சொல்லிவிட்டேன் 

நாத்திசையும், மெச்சுதற்குச் சூடன் சொல்வேன் 

நானிலத்தில் கோரையுடன் கிளங்கு வாங்கே
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End 

மாதர் மயக்க மருந்தீட்டில் 

வந்தே யிருமல் போல் நாறும் 

தேதச மிகுந்தே பத்தியமும் 

செரித்தே யிரும லேப்ப முண்டாம் 

வாத மிகவே கடுவசத்தில் 

வருந்து மிளைப்பு மிருமலுண்டாம் 

நீதி சோசித் தந்தன்னில் 

நின்றே மயக்கித் தோன்றுமிதே 

வாத பித்த முடனைய்யம் 

வருந்தி யேபகைக் குமாகிய் 

சேத மும்செய் யும்செய்யா 

செல்லு னாள்செல் வேமீள 

தீதிறு வியாதி வெற்புத் 
திதமுறு சன்னி வாதம் 

மீதிவை யுண்மை யென்றே 

யிமையவர் விளம்பி னாரே 

(S-y) 
இந்நூல் அனுபவ வைத்தியம் வைப்பு முறையும் செந்தூர 

முறையும் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் பெற்றது. வயிற்றுக் கடுப்பு, 

சுரம் முதலிய நோய்களைத் தீர்ப்பதற்குரிய மருந்து வகைகளைத் 

தயாரிக்கும் முறைகள் பற்றி விளக்குகிறது. இயற்றியவர் பெயர் 

முதலியன விளங்கவில்லை. காண்க, 

R. No. 7682 

அகத்தியர் வைத்திய செந்தரரம் - முந்நரறூ 
AKATTIYAR VAITTIYA SENTURAM - 300 

Palm leaf 35-7x4cm. Foll 1—73 

Lines 8 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1000 granthas. 

த. ஓ. 3. — 16
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Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthiaiyar, 

grandson of late N.C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 149(c). 

(6-y) 
இந்நூல் ஆர். 149(6) - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. Nos. 7683-7688 (One Bundle) 

Palm leaf: 24°3x4-3 cm. Foll: 1—234 

Lines 9-10 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 5550 granthas 

R. Nos. 7683, 7684, 7685, 7686 & 7688 were presented in 
1962-63, by Thiru. N.S. Narayanamurthiaiyar, grandson of late 
N. C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, Nelliccheri, Palghat. 

R. No. 7687 was purchased from the same one. 

R. No. 7683 

அகத்தீயர் வைத்திய ரத்தீனச் சருக்கம் - முந்நரற்றறுபது 
AKATTIYAR VAITTIYA RATTINAC 

CUKUKKAM - 360 

Foll: 1-72 Extent 1000 granthas. 

Incomplete 

Same work as that described under D. No. 2234. 

(கு-பூ] 
இந்நூல் டி. 2284 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

யாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

அதுத பயம்
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R. No. 7684 

வைத்திய சிந்தாமணி - (உரையுடன்) 

VAITTIYA CINTAMANI - (With meaning) 

Foll: 73 - 101 Extent 750 granthas 

Begins on fol. 73(a) of the manuscript described under 
R. No. 7683. 

Complete 

See the sanskrit part of this catalogue. 

(6-4) 
இந்நூல் வைத்திய சிந்தாமணி - உரையுடன் என்னும் பெயர்த்து 

முற்றுப் பெற்றது. வடமொழி மூலமும் தமிழ் உரையும் கொண்டது. 

இதற்குரிய விளக்கக் குறிப்பினை வடமொழி மூவருடக் காட்டலாக்குப் 
பகுதியின்௧கண் காண்க, 

R. No. 7685 

அகத்தியர் குருநாடிச் சூத்திரம் - இருநூற்றைம்பது 
AKATTIYAR GURU NADICCUTTIRAM - 250 

Foll: 102-132 Extent 900 granthas. 

Begins on fol. 102(a) of the manuscript described under 

R. No. 7683. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 940 (a) 

(s-y) 
இந்நூல் ஆர். 940 (௦-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7686 

அகத்தியர் தருக்க சாத்திரம் 

AKATTIYAR TARUKKA SATTIRAM 

Foll: 133—138 Extent 200 granthas 

Begins on fol. 133(a) of the manuscript described under 

R No. 7683. 

Complete 

Same work as that described under R.No. 2269. 

(S-y) 

இந்நூல் ஆர். 2269 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7687 

சித்தர் பன்ரைற் பாடற்றிரட்டு 

CITTAR PANNUR PADARRIRATTU 

Foll: 139 - 202 Extent 1,800 granthas. 

Begins on fol. 139(a) of the manuscript described under 

R. No. 7683. 

Incomplete 

Advocates medicines for the treatment of various diseascs like 
leprosy in 420 verses. This is a collection of verses of Siddhas. 

Author, unknown.
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Beginning 

புயலவன் றிருமுன்ன ர௬ளது போர்ந்து 

புகன்றதன் மந்திரி பகவான் 

பயல்மொழி வானுக் கைந்துபார் மூன்று 

பகுத்தறிவித்த தோர் பான்மை 

இயல்முழி யெட்டிலெட்சமுந் தேர்ந்து 

இயற்கையாய் முனியுரைத்தனை 

வயித்திய சிந்தா மணியென வுரைத்தோம் 

மானிலந் தன்னில் வாழ்பவர்க்கே 

சேற்றும மெளுந்தி ருக்கில் 
தத்தித்திப்பு மிகவே யுண்டாம் 

யேற்றிய புளிப்பு மீறில் 

இயம்பிடும் வாத மாகும் 

மாற்றிய கசப்பு மீறில் 

வளர்ந்திடும் பித்த மென்று 

ஏற்றிய முனிவ ரியம்பிட 

வுரைக்க லுற்றார். 

End 

மாதர் மயக்க மருந்தீட்டில் 

அவந்தே இருமல் போல் நாறும் 

தேச மிகுந்தே பத்தியமும் 

செரிற்றே யிரும லேப்பமுண்டாம் 

வாத மிகவே கடுவசத்தில் 

வருந்து மிளைப்பு மிருமலுண்டாம் 

நீதி சேர் சித்தந் தன்னில் 

நின்றே மயக்கித் தோன்றுமிதே.
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வாத பிந்த முடனையம் 

வருந்தியே பகைக்கு மாகில் 

சேதமும் செய்யும் செய்யா 

செல்லு னாள் செலவே மீள 

தீதுறு வியாதி வேற்புத் 

திதமுறு சன்னி வாதம் 

மீதிலை யுண்மை யென்றே 

யிமையவர் விளம்பி னாரே 

(கு-பூ] 

இந்நூல் சித்தர் பன்னூற் பாடற்றிரட்டு என்னும் பெயர்த்து 

முற்றுப்பெற்றது. மொத்தம் நானூற்று இருபது செய்யுட்கஸ் உள, 

இது முழுவதும் வைத்தியம் சம்பந்தப்பட்டதே யாகும், பலவித 

தோய்களின் குணங்களும், அவற்றை நீக்கும் முறைகளும் இதன் சண் 

பேசப்படுகின்றன, குன்மம், கபாலயிடி, கபால சன்னி, வாத சன்னி 

பித்தபாண்டு முதலிய பலவகை நேநோய்களையும் நீக்குவதற்குரிய 

மருந்துகளைப் பற்றி இந்நூல் பேசுகிறது. காண்க. 

R. No. 7688 

பதார்த்த குண சிந்தாமணி 

PATARTTA GUNA CINTAMANI 

Foll; 203—234 Extent 900 granthas 

Begins on fol 203(a) of the manuscript described under 

R. No. 7683. 5 

Incomplete 

Verses on the characteristics cf medical substances, like 
fruits, roots etc. ascribed to none.
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Beginning 

முத்துச் சரியன் மிளகு சென்னல் 

மொழியும் நவரை போக் காளி 

யொத்து நிற்குஞ் சுமையுல் கோ 

டுய்டக் கொண்டா ஸிவ்வரிசி 

வைத்த மந்தந் தான் கற்றும் 

மருவுஞ் சுரத்தின் வகை மாற்றும் 
பித்த மதனை வேரறுக்கும் 

பெருகுந் தோஷம் மாற்றிடுமே 

சம்பா நெல் குணம் 

தெரிந்த சம்பா நெல் தானே 

இரிதோ ஷத்தைக் குடி போக்கும் 

பொருந்துஞ் சீதந் தனை மாற்றும் 

பொருவின் மெய்யை யழகாக்கும் 

விரிந்த சுரத்தை வேரறுக்கும் 

விளங்கும்” பிணியெல்லாம் கற்றும் 

மருந்தின் றொகைூப் பத்தியமாம் 

மதிவாண் முக்கார்க் குழம் பாலே 

End 

சீவ லிறச்சி பித்தம் 

சிலேட்டும தனாத மாற்றும் 

அவமத்த பத்தியமு மாக்கும் புவியினல்லீர் 

வீங்கு மயிலென்னும் விதிப்படியே 

இத்தனையு மோங்கும் 

கவுதாரி கருனார் 

குக்கிட மார்ச்சி தாது 

வரதினை பிலன் கொடுக்கு - மெய்க்குளே
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வேக் கனாக் காட்டும் 

நேத்திர விளக்குஞ் செய்யும் 

புக்குறு வாயு வெல்லாம் 

புறங்கொடுத் தோடுங் கண்டாய் 

னாமக்குள லவளச் செங்கை 

மதுகர விளியி , . . ..௨.௨ 

(6-4) 
இத்நால் பதார்த்த குண சிந்தாமணி என்னும் பெயர்த்து 

முற்றுப் பெறவில்லை. வைத்தியம் சம்பந்தமானது, இஃது ow 

லுள்ள பல்வேறு வகைப்பட்ட பொருட்களின் குணா குணங்களைப் 

பற்றிச் செரல்கறது, காய், கனி, ,வேர் முதலியவற்றின் தன்மை 
களையும், சில நோய்களைப் பற்றியும் இந்நூல் விளக்குகிறது. 
ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை, காண்க. 

R. No. 7689 

மகர வரக்கிய தச காரியம் 
(இராகத்துவேஷம்) 

MAHA VAKKIYA DASA KARIYAM 

(IRAGATTUVESAM) 

Palmleaf; 32x3:1 c.m. 7011: 1-30 

Lines 7-9 on a page. Tamil. Injured, Old. Extent 500 granthas. 

Presented in 1962 - 63, by Thiru N.C. Narayanamurthiaiyer, 

grandson of late N.C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 

Nalliccheri, Palghat. 

Complete 

Same work as that described under D. No, 1540. 

(6-4) 

இத்நூல் டி. 1540 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 
ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7690 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Palm leaf: 29°7x4-1 cm. Foll: 7 18; 50-162 

Lines 7-9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 3500 granthas 

Purchased in 1962-63, from Thiru. N. S. Narayanamurthiaiyar, 

grandson of late N. C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

Inomplete 

Mixed with prose and poetry, this Manuscript runs for the 

explanation of indigenous medical practices Author, not known, 

Beginning 

தலைவலி நீரெண்ணை அகவல், சிவன் துணை, 

கலைபழகு கும்பமுனி கருணையுடன் சொன்ன 

தலைவலிநீ ரெண்ணைதனைச் சாற்றக் கேள் 

நிலைமைபெறும் வில்லமொடு சீந்தி மேவிய 

சித்தாமணக் குசொல்லுந் தாளை விழுது 

தோகையரே நல்லது கொத்தான்்பபொன் 

ணாங்காணி குலவு வெங்கைக் காதல் 

சித்தா முட்டிபலஞ் செப்பக்கேள் உத்தமர் 

வேறுவகை ஒன்றனுக்கு விளங்கும் பலமூன்று 

நூறுபலம் சித்தா முட்டி நுவலக்கேள்-கூறுகிறேன் 

கொத்தியி டித்துக் குலாவுமி டாவிலிட்டு 

சுத்தசலம் பறைநாலு பறைசொல்லக் கேள் - பத்தியுடன் 

விட்டுக் குறுக்கி விதமாக நாலுபடி 

திட்டமுடனே வடித்துச் செப்பக்கேள் - இட்டமுடன் 

தேவதாரம் மதுரம் சேர்ந்தநிலப் பனையும் 

மாவலுடன் சொன்னேன் அழுக்கிறாமு,
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End 

சயத்துக்கு - அரிதாரம் பூக சலாசத்து பூரிக செம்பருத்தி சாத்தால் 

மூணு நாளரைத்து குகையிலிட்டு சீலமண் செய்து சிறுதளிக்குத் 

தமரிட்டு வாலு யேத்திரத்தில் வாக்கினி எரிக்க ஆற விட்டு பூசை 

பண்ணி எடுக்க கட இந்திரம் போலாம் பணவிடை வெத்திலைச் 

சாத்திலிட சடகாசம் தீரும். ஆடா தோடை சாத்திலி உள் மாந்தை 

எட்டும் தீரும். சேத்தும வாதத்துக்கு தென்மை பட்டை 

சாறு காச் சுவாசத்துக்கு கடுக்காய் தூளில் குடுக்க சயத்துக்கு 

வில்லம் தேனிலிட தொண்ணூத்தாறு சயம் தீரும். வாந்தி விக்கலுக்கு 

வெண்ணை சிங்கழனில குடு புளவை பரு படுவன் சிலந்தி ஒமினில் 

பூச மாறு முத்தும். குரு பாதம் துணைப் பட்டான் மருத்துவம். 

(6-y) 

இத்நூல் அனுபவ வைத்தியம் என்னும் பெயர்த்து, இளைப் 

- பிருமல், தலைவலி, சுரம் முதலிய பலவித நோய்களையும் தீர்ப்ப 

தற்குரிய வழி :வகைகளைப் பற்றிக் கூறுகிறது. இர்நூல் ஆகிரியர் 

பெயர் தெரியவில்லை. செய்யுள் உரைநடை விரவிய்து காண்க, 

R.Nos. 7691 - 7692 (one bundle) 

Palm leaf: 31.8x4.2 ௦1. Foll; 130—309 

Lines 7-11 ona page. Tamil. Injured. Old. Extent 3000 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthiaiyar: 

grandson of late N.C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 

‘Nelliccheri, Palghat.
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R. No. 7691 

மிரமமுனி வரகடம் - TL HI DS 

PIRAMAMUNI VAKATAM - 700 

Foll :130 - 265 Extent 2000 granthas 

Complete 

Same work as that described under R. No. 1034. 

(6-4) 

இந்நூல் ஆர். 1034 ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7692 

அகத்தியர் வைத்திய செந்தரரம் - முந்நரறு 

AKATTIYAR VAITTIYA SENTURAM - 300 

011: 266-309 Extent 1000 granthas. 

Begins on fol 266 (a) of the manuscript described under 

R. No. 7691. , 

Complete 

Same work as that described under D. No. 2419 

(G-y) 

இந்நூல் டி. 2419 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

யாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7693-7702 (one bundle) 

Palm leaf: 29,5047 0. Foll : 1—300 

Lines 10 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 6050 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N.S. Narayanamurthiaiyar, 

grandson of late N.C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 
Nelliccheri, Palghat. 

R. No. 7693 

சல்லியம் உரைபரடம் - நூறு 

CALLIYAM URAIPADAM - 100 

Foll: 1—27 Extent 500 granthas 

Complete 

Same work as that described under R. No. 353.(b) 

(G-y) 

இந்நால் மூவருடக் காட்டலாக்கு 353(0)ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப் 

பட்டிருப்பதே : ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7694 

அகத்தியர் இந்திர ஜால நிகண்டு - இருநரறு 
AKATTIYAR INTIRAJALA NIKANDU - 200 

Foll: 28-44 Extent 380 granthas. 

Begins on fol. 28(a) of the manuscript described | under 

R. No. 7693 

Complete 

In 202 verses, this work. ascribed to Akattiyar, deals with 
devotion to god, yoga, exercising mantras for super natural 
effects etc.
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Beginning 

உன்னிய பொதிகை வாழு 

முறுமுனி யருளை யோதி 

யின்னிலை நிகண்டு பாட 

யிந்திர சால நூலிற் 

பன்னிய பாழை தோணப் 

பண்டித வேத ஸாவுக் 

கன்னியு முமையா எீசன் 

கந்தனுங் காப்புத் தானே. 

தானெனும் வழலை யாதி 

தருக்குவம் . . . . ஈசன் 

வானமும் புவியு மாகி 

மதிரவி வெளியில் நின்ற 

ஞானமு மாகி யம்மை 

நாதமும் விந்து வாகி 

மோனமு மாகி நின்ற 

முடிவுமே காப்புத் தானே. 

Gas ny 

கரப்புக்கு விந்து வட்டக் கருவெளி 

மூப்புக்குத் தீயை முன்னை வரைந்திடு 

கோப்புக்கு வென்னலர்க் கூடன்ட யளிப்பது 

யாப்பிது போனா லாடாது தேரே, 

End 

மூட்டினோ மிந்தப் பொன்னிரு நூறு 

வாட்டமு மில்லை மருந்துசெய் வார்க்கு 

யோட்டமு மில்லை யொழிப்பது மில்லை 

நாட்டமு மில்லை நமனென்ற பேர்க்சேஉள. 

பேர்பெற வாசிரன மாக்கினை வானால் 

நேர்பெறச் சொல்லி தின்வா யறியறி 

சீர்பெற வாலையைச் சிந்தித்து நீநில்லு 

யேகுரு காமன் விரையறுப் பானே.
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பாரினி லிந்த முறைப்படிப் பாத்துத் 

தேருநீ பாவஞ் செய்யவு வேண்டா 

மாறுநீ பாரு மறுபத்து நாலு 

தேரிது நூறு நிகண்டிது முற்றும். 

Colophon : 

wees ஆம் ஷ். ஆவணி மீ” யஉ௨ வெள்ளிக்கிழமையும் உத்திராட 

நட்சத்திரமும் துவாதசியுங் கூடின சித்தியோகத்தில் இந்திர சால 

நிகண்டு எழுதினது. சம்பூரணம். சண்முக ஆண்டவன் ரட்சிக்க, 

சற்குருபாதமேகதி. 

(கு-பு] 

இந்நூல் அகத்தியர் இந்திர ஜால நிகண்டு இருநூறு என்னும் 
பெயர்த்து, முற்றுப்பெற்றது. இது பக்தி, யோகம், மாந்தரீகம் 

முதலியவற்றைப் பற்றிக் கூறுகிறது. அகத்தியர் இயற்றியதாகச் 

சொல்லப்படுகிறது காண்க, 

R. No. 7695 

பூலிப்பாணி வைத்திய சூத்திரம் - முந்நரறு 
PULIPPANI VAITTIYA SUTTIRAM - 300 

Folt: 45-89 Extent 1000 granthas 

Begins on fol 45(a) of the manuscript described under 

R. No. 7693 

Complete 

These 298 verses, ascribed to Pulippani, are full of practices 

wtih supernatural powers.
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Beginning 

சத்தியே பராபரையே ஞான நூலிற் 

சாம்பவியே மனோன்மணியே கபால சூலி 

முத்தியே வேதாந்தப் பரையே யம்மா 
முக்குணமே மெய்ச்சுடரே மாயா ரூபி 

வெற்றியே மூவருக்கு மருளாய் நின்ற 

வெளியொளியே சாமளையே மின்னே பொன்னே 

சித்தியே சாலமது முன்னூ றப்பா 

சின்மயத்தின் கணேசனுட காப்பாம் பாரே, 

பாரே நீ சல்லியமும் சால மொட்டியம் 

பாங்கான தொட்டியந் தொட்டாருஞ் சித்து 

சாரேநீ நொடியானு மொட்டியான வித்தை 
சார்வான கிரிகருணை யோட்டா ரப்பா 

காரேழீ சித்தில் க்கமுட்சாட விஞ்சை 

கருவான கக்கிழமும் பஞ்சபட்சி 

வாரேநீ சீனிவித்தை மாந்த ரீகம் 

வளமான படுபட்சி கைவல்லிய மாமே 

End 

பாரப்பா மின்னூலிற் சொன்ன தெல்லாம் 

பலபலவாம் வித்தை யெல்லாம் பரிந்துபாரு 

யாரப்பா யறிவார்கள் பெருமை தன்னை 

யாதியிலே விட்டகுறை காரா ரானால் 

நேரப்பா சாத்திரமுங் குருவுங் காண்பான் 

னினவு கெட்ட மூடருக்கு நிலையா தையா 

பாரப்பா கையில் நெல்லிக் கனியே போல 

பாடினேன் பலதிரட்டைப் பாடினேனே 

பாடினே ஸனின்னூலின் பொருள்சு ளெல்லாம் 

பசளைக்கு கருத்தோணப் பகர்ந்ேதே னையா 

தேடினேன் சித்தருட பதத்தைப் போற்றித் 

தெளிவாக வுலகத்தேரர் தெரிந்து கொள்ள 

கூடினேன் கருக்குருவும் வெளியே தோண 

கொட்டினேன் மாந்தரிகக் குறியெல்லாந்தான் 

ஆடினேன் போகருட கடாட்சம் பெற்றே 

னலமாக மாந்தரீக முன்னூறு முற்றே



256 க ராமாரா 

Colophon : 

கொல்லம் ஷ் 80 ஆமத பொகுந நசிட்ங மீ” 22 உ வியாழக்கிழமை 

ஏகாதசியும் புனர்த நட்சத்திரமும் வியாகாச நாம யோகமும் விட்டி 

காணமுங் கூடின அமரபட்சத்தில் புலிப்பாணியார் அருளிச் செய்த 

மாந்தரீகம் முத்நூறும் எழுதி முடிந்தது. முற்றும். நிறவெளி முற்றும், 

(6-4) 

இந்நூல் புலிப்பாணி வைத்திய சூத்திரம் - முன்னூறு என்னும் 

பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. இஃது மாந்தரீகம் பற்றிய விஷயங் 

களைத் தெளிவாக வெடுத்து விளக்குகிறது. கர்மங்கள் நிவர்த்தி 
யாகும் முறையும், முறைப்பாடு, ஏவல் முதலியவற்றிற்குக் குணங் 

களும், நிவர்த்தியாகும் முறைகளும் இதன் கண் விளக்கப்படுகின்றன, 

R. No. 7696 

வரலை மூசா விதி 

VALAI PUSA VIDI 

Foll: 90 - 92(a) Extent 40 granthas 

Begins on fol. 90(a) of the manuscript described under 
R. No. 277. 

Complete 

Same work as that described under R.No. 8(c) 

(6-4) 

இந்நூல் ஆர். 277 - ஆம் எ்ண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 
ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.” 

சவகு வடிவம்.
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R. No. 7697 

அஷ்ட கர்மம் 

ASTA KARMAM 

Foll: 92(a) - 108 Extent 300 granthas 

Begins on fol. 92(a) of the manuscript described under 

R. No. 7693 

Complete 

Similar work as that described under R. No. 942 

(G-4) 

இந்நூல் ஆர். 942-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியைப் போன்றதே ஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க: 

R. No. 7698 

குழந்தை வைத்தீயம் 

KULANTAI VAITTIYAM 

Foll: 109 - 138 Extent 600 granthas 

Begins on fol. 109(a) of the manuscript described under 

R. No, 7693. 

Complete 

Similar work as that described under D. No. 1972. 

(க-பூ] 

இந்நூல் 1972. ஆம் எண்ணில்  வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியைப் போன்றதே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

த.ஓ. அ.- 17
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R. No. 7699 

பலவகை ரரசிச் சக்கரங்கள் 

PALAVAKAI RACIC CAKKARANKAL 

Foll: 139-161 Extent 350 granthas 

Begins on fol. 139(a) of the manuscript described under 

R. No. 7693. 

Complete 

Similar work as that described under R. No. 6543. 

(கு-பு1 
இந்நூல் ஆர். 6543-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியைப் போன்றதே ஆகும். அதன் குறிப்புப் காண்க. 

R. No. 7700 

கருஷரார் இலாரவண குளிகை 

KARUVURAR ILAVANA KULIGAIL 

Foll: 162-163(a) Extent 30 granthas. 

Begins on fol. 162(a) of the manuscript described under 

R. No. 7693. க 

Complete 

Similar work as that described under R. No. 942 

(G-5§) 
இந்நூல் oF. 942- ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியைப் போன்றதே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No: 7701 

HALL கர்மங்களும் சக்கரங்களும் 

ASTA KARMANKALUM CAKKARANKALUM 

Foll: 1636) - 170 Extent 100 granthas. 

Begins on fol. 163(b) of the manuscript described under 

R, No. 7693. 

Complete 

Similar work as that described under D.No. 1981. 

(6-¥) 

இந்நூல் டி. 1981-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியைப் போன்றதே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

%, 14௦. 7702. 

மச்சமுனி எண்ணூறு 

MACCAMUNI - 800 

1௦11 : 171-300 Extent 2750 granthas 

Begins on fol. 171(a) of the manuscript described under 

R.No. 7693. 

Complete 

Same work as that described under D. No. 1967. 

(6-y) 

இந்நூல் டி. 1967-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியேயாகும். “ அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. Nos. 7703-7705 (One Bundle) 

Palm leaf ; 24x3°5 cm. Foll: t—271 

Lines 7 ona page. Tamil. Injured. Old. Extent 2750 granthas, 

Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthi Aiyar, 

grandson of late N. C. Anantanarayana Aiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

R. No. 7703 

வைராக்கிய சதகம் - (உரையுடன்) 

VAIRAKKIYA SATAKAM - (With commentary) 

Foil: 1-107 Extent 1500 granthas. 

Incomplete 

Same work as that described under D. No. 1611 

(G-y) 

இந்நூல் டி. 1011 --ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பேேத 

யாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7704 

வைரரக்கிய தீபம் - (உரையுடன்) 

VAIRAKKIYA DIPAM - (With commentary) 

Foll: 108-242 Extent 1850 granthas 

Begins on fol. 108 (a) of the ‘manuscript described under 
R. No. 7703,



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS. 261 

Complete 

Same work as that described under D. No. 1613 

(8-4) 

இந்நூல் ஆர். 1613 . ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

யாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7705 

குரு, சம்பிரதாயம், 

GURU SAMPIRATAYAM: 

Foll: 243—271 Extent 400 granthas. 

Begins. on fol. 243(a) of, the manuscript described under 

R. No. 7703 

Complete 

, Same work as that described under R. No. 3183: 

(௧-1) 

இந்நால் ஆர், 9189-- ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

யாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No, 7706 

சித்தர் ஆருடம். 
SIDDAR ARUDAM 

Palm leaf; 32x 4°6 cm. Foll: 1—20 

Lines 11 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 600 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N.S. Narayanamurthi Aiyar 

grandson of late N. C. Anantanarayana Aiyar, Ramaiah Vilas 
Nelliccheri, Palghat,
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Complete 

Same work as that described under R.No. 938. 

(6-4) 
இத்நூல் ஆர், 938 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

பிரதியைப் போன்றதேயாகும்; அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7707. 
சல்லியம் - உரையூடன் 

CALLIYAM - (With commentary) 

Palm leaf: 18°5x3:5 cm.  Foll: 1-72 

Lines 8 on a page, Tamil. Injured. Old, ‘Extent 700 -granthas. 

Presented in 1962 - 63, by Thiru.N. S. Narayanamurthi Aiyar, 

grandson of late N.C. Anantanarayana Aiyar, Ramaiah vilas, 
Nelliccheri, Palghat: ‘ cS - 

Complete 

Same. work -as that described under R. No. 353 

(&-1j) 

இத்நூல் ஆர், 958- ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 
யாகும். . அதன் குறிப்புங் காண்க. ல லா ் 

  

R. Nos. 7708 - 7709 (One Bundle) 

Palm leaf; 15°5x3-lom.  Foll: 195 

Lines 6 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 950 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N.S. Narayanamurthi Aiyar, 
grandson of late N.C, Anantanarayana Aiyar, .Ramaiah Vilas, - 

Nelliccheri, Palghat. ௧ 

அவலது.
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R. No. 7708 

ரூக சங்கிரகம் 

SUTA SANGRAHAM 

Foll : 1-90 Extent 900 granthas. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 309. 

(கு-பூ) 

இத்கால் ஆர். 309-அம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதேயாகும், 
அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. Na. 7709 

நரகேோரள நிர்ணயம் 

BHUGOLA NIRNAYAM 

Foli: 91-95 Extent 50 granthas. 

Begins on fol. 91 (a) of the manuscript described under 
R. No. 7708. 

Incomplete 

- Similar work as that described under D. No. 453. 

(கு-பூ] 

இத்நூல் டி. 453- ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதைப் 
போன்றதேயாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

இதனையடுத்து, “*சொரூப சாரம்?* என வேறொரு சிறுநூலும் 

காணப்ப$கிறது. காண்க.



264 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7710 

கூளப்ப நரயக்கன் காதல் 

KULAPPA NAYAKKAN KATAL 

Palm leaf ; 32:°9x 3:3. ¢.m. Foll : 1—23 

Lines 8-10 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 360 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N.S. Narayanamurthi Aiyar, 

grandson of late N.C. Anantanarayana Aiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

Complete 

Same work as that described under R. No. 6722. 

(6-y) 
இந்நூல் ஆர், 6722- ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

யாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7711 

வைத்திய சங்கிரகம் 

VAITTIYA SANGRAHAM 

Palm leaf; 16°3x3°6 c.m. Foll: 1—57 

Lines 6 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 350 granthas 

Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthi Aiyar, 

grandson of late N.C. Anantanarayana Aiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

Incomplete 

Speaks about the preparation of medicinal decoctions, 

tablets etc., in prose. Author not known.
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Beginning 

ஹரி ஓம் 

ஸ்ரீ கணபதாயே நம: குருப்போ நம: தன்வந்தரயே நம: 

கற்பூர சிலாசத்திலே தகட கண்டதாயில்லாமல் கழிவேத்தினதாயி 

வாங்கி சுண்ணாம்பு சீலைஸ்புடம் ... பாலிலே பொறியிட்ட காய்ச்சி. ' 

சர்க்கரைப் போட்டுக் குடிக்க வாந்தி விக்கலும் நெல் பொரி 

வென்னீரில் போட்டுக் காய்ச்சிக் குடிக்க வாந்தி தீரும், சம்மணம், 

கஷாயம் வைச்சுக் குடிக்க, செம்மண்ணு வறத்த கொத்தமல்லி, 

வெடிக்கவிட்ட கஷாயம் குடிக்க வாந்தி தீரும், சிலாசித்து, மிளகு, 

திப்பிலி, சமன் பொடித்து மாதுளம் பழச் சாத்தில் குடிக்க பத்துப், 

பொழுதில் வாந்தி தீரும். மாதுளம் பழம் இல்லாவிட்டால் செறு 

பருப்பு பலம் . , . கொத்தமல்லி பலம்... நெல் பலம் பொரி . , . 

கஷாயம் இட்டுக் குடிக்க சர்தி தீரும். கிருமியினாலே வாந்தி 

வந்தால் சிவதை வேர் பேதிக்குக் கொடுக்கவும். கொத்தமல்லி 

சொரச பண்ணிக் குடிக்க வக்கல் தீரும், 

End 

சிலதார மணி 

பொனக்காரம், திரிக்கடுகு, இதிக்குச் சமன் நேரர்வாளம் சுத்தி 

செய்து கூட்டி, இளநீரால் அரைத்து, இதில் சேரவேண்டிய மருந்து 

கடல் நுரை, சுரை வித்து, இந்துப்பு, காயம், வகைக்குச் சமன் 

கூட்டி, இளநீரில் நாலு சாமம் அரைத்து இலவம் விரைப் பிரமா 

ணத்தில் உருட்டி வைச்சுக் கொண்டு, இஞ்சி நீரில் தேன் கூட்டி, 

குடுத்தால் வாய்வு, வாதம், பித்தம், கிளை சாடும். மந்தம், உப்பிசம், 

கபம், நீர்கட்டு, மலக்கட்டு, நீரடைப்பு, சதையடைப்பு இதுவெல்லாம் 

தீரும், இச்சா பத்தியமாய் இருக்கவும். 

(ர-பூ] 

இத்நூல் வைத்திய சங்கிரகம் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் 

பெறவில்லை. இது வைத்திய சம்பந்தமான பல செய்திகளை எளிய 

நடையில் விளக்கிச் செல்கிறது. மாத்திரை, செந்தூரம், கஷாயம் 

முதலியவை தயார் செய்யும் முறைகள் நன்கு விளக்கப்படுகின்றன. 

நூலின் ஆரம்பம் கிரந்த ஏழுத்துக்களிலமைந்தது. காண்க. ஆசிரியர் 

பெயர் தெரியவில்லை.
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R. No. 7712 

அகத்தியர் சரப நிவர்த்தி - நூற்றைம்பது 

AKATTIYAR SABA NIVARTTI - 150 

Palm leaf ; 16543 0. Foll : 1—5 

Lines 8-9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 60 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N.S. Narayanamurthi Aiyar. 

grandson of late N.C. Anintanirayania Aiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

Incomplete 

This work, supposed to be composed by the sage Akattiyar, 

on Gnana, contains only 20 verses. 

Beginning 

சீரணி கொன்றை சூடி 

சிவனிரு பாதம் போற்றி 

வாரண முகத்தோன் பாதம் 

வணங்கிநாற் றன்பதுஞ் சொல் 

பூரண வாலை ஞான 

சரஸ்வதி பாதம் போற்றி 

“கார்ண மான செஞ்சொல் 

கன்மம்சூத் திரங்காப் பாமே 

ஆதியா முலகில் வாழும் 

மனுஷர் செய் கர்ம தர்மம் 

சோதியாம் சூத்தி ரத்தில் 

.... சுருக்கியான் உரைக்கக் கேள்மின் 

வாதியே யுலகில் வந்து 

ads sue, செய்வா னாகில் 

நீதியாம் மனுஷர் செய்த 

கர்மத்தை நிவர்த்தித் தேனே (2)
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நார் 

இருந்திடும் வினைக ளெல்லாம் 

யேகிடும் மருந்து சித்தி 
அறிந்திடும் மணிக ளெல்லாம் 

அகன்றிடும் அன்றைக் கேதான் 

தெரிந்திடு மானா லஷ்சஞ் ் 

்.* சொல்லிய வுண்மை வுண்மை ் 

கழிந்திடுங் SFL ருக்குக் 

காரணங் காட்டொண் ணாதே 

(௬-ூூ) - : 

இத்தால் அகத்தியர் சாப:, நிவர்த்தி நூற்றைம்பது” என்னும் 
பெயர்த்து. முற்றுப் பெறவில்லை. இருபது செய்யுட்களே உள 
இஃது ஞான மார்க்கத்தையடையும் வழிவகைகளையும், உலகிலுள்ள 
இன்பதுன்பட்களையும் பற்றி விளக்குகின்றது. ஆசிரியர் அகத்தியர் 
காண்க. ் 

R. No. 7713 

அகத்தியர் சூத்திரம் 

AKATTIYAR SUTTIRAM 

Palm leaf; 34.7x3°6, cm. Foll: 18—32 

Lines 8 on a page. Tamil. Injured. Old Extent 200 granthas. 

Presented in 1962-63. by Thiru N. S, Narayanamurthi Aiyar, 

grandson of late N. C. Anantanarayana Aiyar, Ramaiah vilas, 

Nelliccheri, Palghat. - 

Incomplete 

A work by Akattiyar; this states about the cure of diseases 

like apoplexy, rheumatism etc, in 128 verses,
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Beginning 

செய்த பின்பு குணமென்றது வகையெல்லாந்தான் 

தீர்க்கவொரு மருந்து சொல்வேன் திறமாய்த் தேர்ந்து 

தைவளையின் சாற்றாலே கெந்தகத்தை யாட்டிச் 

சாதகமாய் மூன்றுதரம் அரைத்த பின்பு 

மைபோலே மெழுகாகும் கைபோற் பண்ண 

மண்ணென்ற குகைக்குளதை வைத்த பின்பு 

கையென்ற செம்பதனைத் தகடாய்த் தட்டி 

காஞ்சுரையின் பழத்தாலே யூறப் போடே 

போட்டு வைப்பாய்ப் பக்கமொன்று வாங்கிப் 

புகழ்சீனக் காரத்தை மேலே பூசி 

தாட்டமுடன் குகைதனிலே வைத்து மூடி 

நலமான சிலைமண்ணு நாலு செய்து 

மூட்டுவாய் கெசபுடத்தில ஒரு புடமாய்த் தானே 

மூதண்ட மாகியது நீறிப் போகும் 

பூட்டுவாய் அய்ந்திடைக் குலிங்கங் கூட்டி 

புகழாக அரைத்தனை வில்லை கட்டே, 

Ead 

வேம்புடனே எருக்கின்வேர் மூன்றுங் கேளு 

விறுதான குளித்தயிலம் இறக்கிக் கொண்டு 

பாம்பினுட கண்டமது வசம்பு கேளு- 

பலமாக வகைக்கதிலே பொடித்துப் போட்டு 

சோம்பாமல் காய்ச்சியே மெளுகுபதந் தன்னில் 

சுடவைத்துக் காசிடைதான் உள்ளுக் கீய்ந்து 

யேம்பியே போகாமல் பதைப்புத் தோறும். 

மிட்டிடவே வீசமென்ற. சன்னி வாதம்



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 269 

வாதமொடு வலியஞ்சு மொக்கப் போச்சு 

வையகத்தில் சன்னிவகை மாண்டு போச்சு 

யேதறிவான் வைத்தியன் .தான் தயிலமொன்று 

யிட்டிடுவான் சன்னிவகை தீருமோதான் 

ஆதரவாய்த் தைலமதை வைத்துக் கொண்டு 

ஆடலாம் வையகத்துக் கரசனாக 

சூதறிந்து னாடிகண்டு கர்மம் தீர்த்து 
சுருதியாய்ச் செய்தவனே வைத்திய னாமே 

(-4) Lo 

இந்நூல் அகத்தியர் சூத்திரம் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் 
பெறாதது. வைத்தியம் சம்பந்தமானது. முன்னும் பின்னும் ஏடுகள் 

விடுபட்டுள்ளன. சன்னி, வாதம் முதலிய பலவகை நோய்களையும் 

தீர்ப்பதற்குரிய மருந்து முறைகளைப் பற்றி இந்நூல் கூறுகின்றது. 

R. No. 7714 

கொக்கோகம் 

KOKKOKAM 

Palm leaf; 29x4cm. Foll: 1.92 

Lines 7-10 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1,800 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N.S. Narayanamurthi Aiyar, 

grandson of late N. C. Anantanarayana Aiyar Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. 

Incomplete 

Same work as that described under R. No. 439(b). 

(G-4) 
இந்நால் ஆர். 489 (0) ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

யாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

area
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R. Nos. 7715-7716 (One Bundle) 

Palm leaf; 31:°8x4:4 cm. 71011: 1-1] 

Lines 100n a page. Tamil. Injured. Old. Extent 300 granthas. 

Presented in 1962 - 63, by Thiru. N.S. Narayanamurthi Aiyar, 

grandson of fate N.C. Anantanarayana Aiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat. : 

R. No. 7715 

அகத்தியர் சூத்திரம் - பதினரறு 
AKATTIYAR SUTTIRAM - 16 

Foll: 1-2 Extent 60 granthas 

Complete 

#1 Dhese*'f6' verses considered to be composed by Akattiyar 
run in the line of medical practices and spiritual knowledge. 

Beginning 

ஆதியென்ற மூலத்தின் வெளிக்குள் ளான 

ஐங்கரனை யடிதொழுது வானைப் போற்றி 

சோதிமணி வடிவான தேவி சொல்ல 

'சூத்திரந் தான் பதினாறு சுருக்கிப்பாட 

வேதமா மாயிரத் திருனூறு சூத்திரம் “ 
" "விளங்கியதோர் சவுக்காரக் குருவாம் சூட்சம் 

நீதியா முன்னூ லுக்கின் ஜூல் சூத்திரம் 
முக்கியமாம் பதினாறுந் திறவு கோலே
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திறவுகோல் சவுக்காரம் செய்ப வேண்டி 

சப்புறேன் புலத்தியனே திறம தாக 

உறவுகொல் லைடங்கொல் விதைதான் வாங்கி 

யுடன்போயே முரிபடி தூணிக் குள்ளே 

கறவுகோல் பூநிறு படிதா ஸனாலுக் 

கலச் சுண்ண மயமான வேஷத்துவொன்று 

பறவுகோல் கலக்கியொன்றாய் எரித்து வாங்கி 

பொடிபண்ணர்க் கண்டத்துக்குச் சீனஞ்சூடன் 

End 

பகருவான் மூலிகையின் போக்கு ஞானம் 

பண்பாகச் சவுக்காரம் விட்ட சித்தி 

பகருவாள் குளி9.ல்லாம் சித்தி சித்தி 

பாட்ட £லச் சித்தியிலது வாகுகளே சொன்னேன் 

பகருவாள் விட்டகுறை தவலதந்தோர்க் கல்லால் 

பதினெண்பேர் நூல்பார்த்தும் வகைதோணாது 

பகருவாள் நிலைநின்று வாசி பூதில் 

பலிக்குமடாச் சூத்திரத்தான் பதினாறு முற்றே. 

Colophon : 

திருச்சிற்றம்பலம் முன் நிற்க. 

(க-ப) 

இந்நூல் அகத்தியர் ரூத்திரம்- பதினாறு என்னும் பெயர்த்து, 

முற்றுப்பெற்றது. இது வைத்தியம், ஞானம் பற்றிப செய்திகளைக் 

கூறுகிறது. அகத்தியர் ஆசிரியராவார். காண்க, 

R.No 7716 

அகத்தியர் சூத்திரம் - ஐய்.பது 

AKATTIYAR SUTTIRAM-50 

Foll: 3-1] Extent 240 granthas. 

Begins on fol. 3(a) of the manuscript described under 

R. No. 7715. .
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Complete 

This work in 60 verses is an abridged form of the work 

‘Akattiyar 600°; both the authors are one and the same, namely 

Akattiyar. Subject of the work is medical, science and spiritual 

knowledge. 

Beginning 

ஆதியென்ற பூரணமாம் கண்டத் துள்ளே 

ஆத்தாளைத் தொழுதுநின்று ஐங்கரனைப் பேரற்றி 

சோதியென்ற அறுனூறு பெருநூல் தன்னை 

சூத்திரந்தான் அறுபதுக்குள் சுருக்கி வைத்3தன் 

சேதியென்ற கருக்குருவும் வெளியதாக 

திறந்திட்டென் கைப்பாகம் மருந்தின் பாகம் 

வீதியென்ற கெவுனத்தின் னோட்டம் போலே 

விளைந்தமணி யின்னூல்தான் சொல்லக் கேளே. 

கேளப்பா குருச்செய்நீர் வகையைத் தானும் 

கேசாம்போல் மறைத்து வைத்தார் சித்தரெல்லாம் 

வாழப்பா மறைப்பெல்லாம் என்னவென் 4)! கேட்டால் 

மகத்தான சவுக்காரம் என்றே சொன்னார். 

வேழப்பா எரித்தசிவன் பாதத்தானை 

வெளியாகக் கருமறைப்பைச் சொல்ல வேண்டா 

நாளப்பா னொடிக்குள்ளே செய்யும் வித்தை 

நன்றான ஊசிநீர்படிதான் வாட்கே, 

End 

தோக்கவே யிருள்வெளியாம் நடனம் தோன்றும் 

நுணுக்கமுள்ள இடிநாதம் முழக்கங் காணும் 

பார்க்கவே மணியோசை சங்கினோசை 

பரமகுரு நாதனென்ற கயிலையங்கே 

தூக்கவே மவுனத்தின் குளிகை யங்கே 

தோணாததெல்லாந் தோணும் சொரூபமங்கே 

காக்கவே யென்னாளும் கருணையபொங்கி 

கடாட்சித்த வாலையென்ற கருத்துமங்கே,
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அங்கென்ற புரியட்டம் இழுத்து வாசி 

ஆதார மேல்மூலத் தடக்க ம௩்கே 

அங்கென்ற மனபுத்தி ஆங்கார மூன்றும் 

மபஞ்சவர்கள் ஏத்துகின்ற பதியு மங்கே 

சுங்கென்ற பாரபரத் தீக்கடலா தேகி 

தவசிருந்த குகை வீடு தலமுமங்கே 

வங்கென்ற கேசாமும் மவுன ஞானம் 

வளிமார்க்க முத்துணர்ந்த வழிதா னங்கே 

வளியான சுடர்கோடி காந்தி மீறும் 

மதியிரவி ஒன்றான மார்க்கந் தேர்ந்து 

சுழியான முளைவட்டங் கமல மாது 

துரியமென்ற சர்க்காத்தில் ஏறி 

குளியான மனமு மொன்றாய் பத்தியத்தில் 

திளைமை தரும் மெய்ஞ்ஞான அதீத முத்தும் 
விழியான கண்கண்ட சூட்ச மெல்லாம் 

வெளியான சூத்திரந்தான் முற்றே, 

Colophon : 

திருச்சிற்றம்பலம் துணை 

(கு-பூ] 

இத்நூல், அகத்தியர் சூத்திரம் - ஐம்பது என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. வைத்தியம், ஞானம் பற்றிய செய்திகளைச் 

சுருக்கிக் கூறுகிறது. இது அகத்தியர் பெருநூல் அறுநூற்றின் 
சுருக்கமென்று, இதன் ஆரம்பத்தில் கூறப்படுகிறது. மொத்தம் 

அறுபது செய்யுட்களடங்கியுள்ளன. 

R. No. 7717 

விவேக சாரம் 

VIVEKA SARAM 

Palm leaf 18:1x3.6cm. Foll 1—31 

Lines 9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 360 granthas. 

த. ஓ, 9. — 18>
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Presented in 1962 - 63, by Thiru N. C. Narayanamurthi Aiyar, 

grandson of late N.C. Anantanarayana Aiyar, Ramaiah Vilas, 

Nalliccheri, Palghat. 

Inomplete 

This alvait. philosophy treatise in a Tamil translation of the 

Sanskrit work Vasudeva Mananam Translator’s name not identified. 

Beginning 

வாகீ சாத்யா . .. ... தந்நமாமி கஜாநநதி 

வோலா நந்த ப நம் நிரஸ்த சகலங் காருண்ய பூர்ணேக்ஸணம் 

மூடாநாமுக தேச கஞ்ச சததம் பாபாத்வா நாம் பாப ஹர்ம 

வைராக்யம் சஹிராகிணாம் சுக்கரம்சம் பாதகம் சர்வதா 

ஸ்ரீமாத்த சிக வாசுதேவ யதிரும் மூடாத்வ கொஹம் பஜே 

யஸ்யாத்வ பூதஸ்ஸகுரோ ப்ரசாதாத் 

அக்ஷம் விமுக்கொ அஸ்மி சரீர பந்தாத் 

சர்வோபதெவ்டு புருஷோத்த மஸ்ய 

தஸ்ஸாம் ப்ரிபைஅம் ப்ரண தொஸ்தி நித்யதி 

மூதாந்வி வேகிற க்ருத்வா லோகே சர்வோப தேஸிக 

யஸ்திஷ்டதி சதம் ஸ்ரீமத்வாச தேவ குரும்பஜே 

அனுக்ரஹார்தம் மர்தவாநாம் சம்ஸ்க்ருதா நதிகாரிணாம் 

விவேக சாரஹ ஸ்ரோத்ருணாம் ரச்சதே பாஷ்யாமயா 

அத்தியாரோ பாப வாதங்களினாலே பிரம்ம சொரூபத்தை 

அறிமவேணும்; அத்தியா ரோமாவது ஏதென்றால் வஸ்து” வினிட்த் 

திலே அவஸ்துவினுடைய ஆரோபம், அத்தியா ரோபம் அது 

ஏதென்றால் திருஷ்டாந்த பூர்வகமாக நிரூபிக்கிறோம். அந்த 

திருஷ்டாந்த மேதென்றால் சொல்லுகிறோம், சுக்தியிலே ரஜதாத்தியா 

ரோபம், ரஜ்ஜுவிலே ஸரப்பாத்யா ரோபம், ஸ்தாணுவீலே புருஷாத்யா 

ரோபம். மருமரீ சிகையிலே ஜலாத்யா ரோபம், ஆகாசத்திலே நீல் 

பீதாத்யாரோபம், எப்படியோ அப்படியே, நிஷ்பிர பஞ்ச சொரூபராய் 

இருக்கற ஆத்மாவினிடத்திலே, பிரபஞ்சத்திவுடைய ஆரோபம், 
அத்யா ரோபம். இந்த அத்யாரோபம் எதனாலே வந்ததென்றால், 

அதிஷ்டானாஜ் ஞானத்தினாலே வந்தது. அந்த அஜ்ஞானத் 

தினுடைய விபக்தி இனிமேல் ஸ்பஷ்டமாக நிருபிக்கிறோம்.
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End 

யோகியாய் இருக்கிறவன் அசரீர முக்தனைக் கண்டு வந்து சொல்லா 
மல் இருக்குறதும், அசரீர முக்தனாய் இருக்குறவன் நான் அசரீர 
முக்தனாய் இருந்து, வந்தேனென்று சொல்லாமல் இருக்குறதும், 
அசரீர முக்தனாய் இருக்குறவன், நான் அசரீர முக்தனாய் இருந்து 
வந்தேன் என்று சொல்லாமல் இருக்குறது அசரீர முக்தி உண்டு 
என்று சொல்லுகிறது. சசரீர முக்தியை உண்டென்கிறதிலேயாதொரு 
நக்ஷத்திராதிகள் பிரமாணங்களாகச் சொல்லப்பட்டதுகளோ, அது 

களெல்லாம் . .... உடல sae உடல ல்ல ட வடட 

(கு-பூ) 

இத்நால், விவேக சாரம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற 
வில்லை. வடமொழி நூலின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பே இது. கிரந்த 
எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. மொழி பெயர்த்தவரைப் பற்றிய 
செய்திகள் அறியக் கூடவில்லை, 

அத்வைத விஷயமான இந்நூல் வாசுதேவமநநம் என்னும் 
பெயருடன் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்தப் பிரதியில் அத்யாரோப 
அபவாதம் முதற் சில பிரிவுகள் உள. காண்க. 

R. Nos. 7718-7719 (One Bundle) 

Palm leaf: 30x 3.5; 23.8 3.3 c.m. Foll; 1—132 

Lines 6-7 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1,630 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthiaiya", 

, grandson of late N.C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vil s, 

Nelliccheri, Palghat.
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R. No. 7718 

அகத்தியர் பரிபூரணம் 

AKATTIYAR PARIPURANAM 

Foll: 1—119 Extent 1500 granthas 

Complete 

Same work as that described under D. No. 1891. 

(G-y) 

இந்நூல் டி. 1891-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதே 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7719 

அகத்தியர் அனுபவ வைத்தியம் 

AKATTIYAR ANUBHAVA VAITTIYAM 

Fol]: 120 - 132 Extent 130 granthas. 

Begins on fol. 120(a) of the manuscript described under 

R. No. 7718. 

Incomplete 

This medical book, based on medical experiences, surmised 
to be written be Akattiyar, also deals with alchemy. 

Beginning 

கல்ப்பாசியும் மிரும்புச் சல்லியும் சரி சரி நிறுத்துக் குகையி 
லுதிக்க வெள்ளி மேல்த் தலையிதிக்கும்-வேலு இருப்புச் சல்லித்தட்டி கடுக்காய் தாளியில் மூன்று நாள்ப் போட்டு ஊறின தின்பின் 
அரைத்துக் கழுவிக் கடுக்காய் கவுதும்பை யிலையும் மருந்தொன்றி 
வேரு மரைத்துக் கழுவிப் போட்டு அங்கோலம் வேர்ப் பட்டை
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யரைத்துச் சல்லிய நிமரிப் பிசைந்து யிப்படி பன்னிரண்டு நாள் பிசைந்து 

வைக்கவும் “பதிமூன்றாம் நாள் எடுத்துக் குகையில் மேல்ப்பட்டு 

மருந்து மரைத்து மேலும் கீழும் செம்மி சீலை மணஞ்செய்துயிருக்கச் 
சிவன் Joa காணலாம். நன்றாகத் திருப்பணி செய்து மிஞ்சினது 

யாவிக்கவும். வேறு அஞ்சன மயிரோசனையுங் கரடிப் பல்லும் போட்டு 

செய்து பசுவின் நெய்யில் மைப்பத்த வைத்துப் பட்சைக் கற்பூரமுங் 

கூட்டி... 

End 

oyaer yoy OurEgse ஒரு சட்டியிலிட்டு அதில் மேலேயிந்த 

அடைபை வைத்து அதின் மேலேயும் உழக்குப் புளியம் பொருக்கு 

யிட்டு அதின் மேலே வூடு கொண்டு மூடி சீலை மணஞ்செய்து எரு 

வட்டதக்கி முள்ப்பிடமிடவும். பிறகு அந்தக் களட்கத்தை யெடுத்து 

செம்பில் மூன்று கொன்று களட்கம் குடுத்து பிற்கு வெள்ளியெழும் 

செம்பு மூன்றுங் கொடுத்து ஊதியெடுத்துக் கொள்ளவும். 

(6-49) 

இந்நூல் அகத்தியர் அனுபவ வைத்தியம் என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெறவில்லை. வைத்தியம், இரசவாதம் சம்பந்தப்பட்டது. 

காண்க. வசன நடையாலாயது. 

R. No. 7720 

இரேகை சாஸ்திரமும் சோதிடமும் 

IREKAI SASTIRAMUM SODITAMUM 

Palm leaf; 318x3:7¢.m. Foll: 1-117 

Lines 15-20 on a page. Tamil. Injured, Old. Extent 8000 granthas. 

Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthiaiyar, 

grandson of late 14. 0, Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 

Nelliccheri, Palghat.
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Complete 

Similar work as that described under R. Nos 1080 & 1180. (e) 

(6-y) 
இந்நூல் இரேகை சாஸ்திரமும் சோதிடமும் என்னும் பெயர்த்து 

முற்றுப் பெற்றது. சோதிடம் சம்பந்தமானது. எழுத்துக்கள் மிகவும் 
சிறிய வடிவில் எழுதப் பெற்று, படிப்பதற்கியலாதவாறு உள்ளன. 
இஃது ஆர். 1080(6) 1180(6) ஆகிய எண்களில் வருணிக்கப்பட்டிருக் 
கும் சுவடிகளைப் போன்றதேயாகும். அவற்றின் குறிப்புக்களையுங் 
காண்க. 

R. No. 7721 

MUSH IO wHST ap 
VAITTIYAMUM MANTIRAMUM 

Palm leaf: 21°8x2°8 cm. Foll: 11—107 

Lines 5-6 ona page. Tamil. Injured. Old. Extent 500 granthas. 

Purchased in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthiaiyar, 
grandson of late N.C. Anantanarayanaaiyar, Ramaiah Vilas, 
Nelliccheri, Palghat. 

Incomplete 

This is on medical practices meant for children and mantras 
connected with; author, not known. 

Beginning 

நல்ல கணபதியே நான்காலமே தொழுதால் 
அல்ல வினைகளெல்லாம் அகலுமே - சொல்லரிய 
தும்பிக்கை யானைத் தொழுதால் வினைதீர்க்கும் 
நம்பிக்கை உண்டே நமக்கு. 

பிள்ளை பிறந்த ௧க- நாள் (ஒன்றாம் நாள்) கதிரவனென்னும் 
பேயணையும். அதுக்குச் செய்யும் குணம் - மூலையுண்ணாது. கொட் 
டாவிக் கொள்ளும் அதுக்குப் பலி பச்சரிசியும் பணியாரமும் புதுச் 
சட்டியில் பொங்கி சட்டியோடே எடுத்து பிள்ளையை முக்கால் சுற்றி
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நாலு வழியுங் கூடுகிற விடத்திலே பேயின் பேர் சொல்லி வைக்கத் 

தீரும். இரண்டாம் நாள் தெகிரி யென்னும் பேயணையும். அதன் 
குணம் வெதும்பிச ...... பொங்கி தெ... ௨... . தீது பேயின் 
பேர் சொல்லி அந்தியம் பொழுது சுடலையில் வைக்கத் தீரும். 

மூன்றாம் நாள் சுகரி என்றும் பேய் அணையும் அதன் குணம் பல 

காலம் முலையுண்ணாது, சீறியழும், இதுக்குப் பெலி - பச்சரி சோறு 
சர்க்கரையும், பணியாரமும் புதுச் சட்டியிலிட்டு மாலையும் போட்டு 

End 

முறி முறி பகவதி எண்ணை உண்ண வர சுதி என்று பெரும் 

பாம்பு பட்டு முறகையும் சாரையும் சிறுசப் புலியும் முட்டையிட்டுக் 

குஞ்சு பொரிச்சு எட்டிப் பார்த்துத் தீயானிச்சு ௮ பாம்பு புக்கும் 

பொகை ஆக்கும் மாக மின்றும் விரவுடம் மெல்லாம் கெருடக் கொடியு 

மத கெறாடா என் கை கெருடன் கை அல்லாக் காண். கெருடன் 

கை என் கை கெருடன் கை என் கை கெருடனிருக குக்கும 

யென்மை யுரயிறுக்கும். என் கை கண்ட போதே பொது சுவாமி 

யாணெ. 

(6-4) 
இந்நரல் வைத்தியமும் மந்திரமும் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெறவில்லை. வைத்தியம், மந்திரம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளைச் 

சுருக்கமாய்க் கூறுகிறது. குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய நோய்களைப் 

பற்றியும், அவற்றை நீக்கும் முறைகள் பற்றியும் விரிவாகக் கூறுகிறது. 
பிற்பகுதியில் சில மந்திரங்கள் உள்ளன. ஆசிரியரைப் பற்றி அறியக் 
கூடவில்லை. 

R. Nos. 7722 - 7725 (One Bundle) 

Palm leaf: 243-1 c.m. Foll : 1—261 

Lines 6 on a page. Tamil. Injured, Old. Extent 2120 granthas. 

R. Nos. 7722 - 7724:- Presented in 1962 - 63, from 

Thiru. N.S. Narayanamurthi Aiyar, grandson of late N. C. Ananta~ 

narayana Aiyar, Ramaiah Vilas, Nelliccheri, Palghat. 

R. Nos. 7725 & 7725(a):- Purchased from the same party.
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R..No. 7722 

FIG கதை 
SARAGU KATAI 

Foll: 1-47 Extent 400 granthas 

Complete 

Prose mixed with poetry is the medium of this story; this 

story has been told by a king named Saragu to one Parigar. 

And now this present form is through the mouth of a saint 

called Parthipa. Author of this text on hand is not kuown. 

Subject of this story is interesting, namely human soul. 

Beginning 

குருவே நம சிவம் 

சுரகு கதை அவதாரிகை முன்கதையிற் சமாதியினிடமாயுண்டான் 

வானந்தத்தினான் - மனோரூபமான சகம் விஸ்ராந்தியடைந்த கதைச் 

சொல்லி - யிவ்வனுபவ மாத்ம விசாரணையிலு முதிக்குபவ் விஸ்ராந் 

தியே சீவன் முத்திசாமிய மென்பதையறிவிக்கு நிமித்தஞ் சுரகு 
கதையைச் சொல்லுகிறார்- 

சுருதி குருவனுபவத்தினால் விசாரிக்க வேண்டுமெனல் - கவி 

இந்த வொழுங்கா லுணர்வை யுணர்வி 

னாலுணர்ந்து லகு வியங்கா நின்றே 

அந்த மறும் பெரும் பதத்தே யாறுதியாற் 

காண்கின்ற வனைத்துமாளச் 

சந்ததஞ் சாதித்ததனைப் பெறுமளவு 

நூல் குரவன்றனி நெஞ்சாலே 

பந்தமறு தத்துவத்தை விசாரித்தே பெற 
வேண்டும் பதுமக் கண்ணாய் 

(இ-ள்) 
இத்த வொழுங்கால்-இம்மார்க்கத்தினால். உணர்வை - அறிவை- 

உணர்வினாலுணர்த்து - அறிவினாலறிந்து. உலகிலியங்கா நின்று - 

சகத்திற் சஞ்சாரித்து - அந்த மறும். பெரும்பதத்து - முடிவில்லாத
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பரிபூரணபதத்தில் - ஆறுதி - எடத்துக்கு கடவாய் - காண் 

அன்ற வனைத்து மாள ... உட eee oe es 8 

End 

திரமாக வாத்ம ஞானம் ப்ரகாசிக்கின்றது - 

தெரிந்தோன் - தெளிந்த FTG வானவன் - என்றனன் - என்று சொன் 

னான். (எ.று): (இ-ம்) சிற்றின்பம் நீங்கிப் பேராநந்த திருஷ்டியாற் 
சஞ்சரிக்கின்றேனென்ன - வப் போதவ் விருவரும் ஆத்ம சுகத்திற் 

கலந்திருந்த னரென்பதாம், 

Colophon : 

சுரகு கதை முற்றிற்று. திருச்சிற்றம்பலம், சிவஞான குகுதேசிகன் 
திருவடிகளே சரணம். தருமமே நிட் செயம். குருவே இரட்சியும் ” 
சிவமயம், 

(G-y) 

இற்நூல் சரகு கதை என்னும் படெபயர்த்து, முற்றுப் பெற்றது. 

செய்யுளும் உரையும் கொண்டது. இது யோகம், ஞானம் சம்பந்தப் 

பட்ட விஷயங்களைப் பற்றி விளக்கிச் செல்லுகிறது. சுரகு வேந்தன் 

பிகர் என்பவருக்கு ஆன்ம விஷயங்களைப் பற்றிச் சொன்னதை 
பார்த்திப- முனிவர் உரைப்பதாக அமைந்துள்ளது இந்நூல. இயற்றிய 

வரைப் பற்றி அறியக் கூடவில்லை. காண்க. 

R. No. 7723 

ஜனகர் கதை (ஞானவாசிட்டம்) 

JANAKAR KATAI (NANA VASITTAM) 

Foll: 48-84 Extent 300 granthas. 

Begins on fol. 48(a) of the manuscript described under 

R.No. 7722,
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Complete 

Same work as that described under R.Nos. 919 & 1687 

(5-4) 
இந்நூல் ஜனகர் கதை (ஞான வாசிட்டம்) என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. இது ஆர். 919, 1687 ஆகிய எண்களில் வருணிக் 

கப்பட்டிருக்கும் சுவடிகளைப் போன்நதே ஆகும். அவற்றின் குறிப்புக் 

களையுங் காண்க. இதன் கண் முதலில் செய்யுட்கள் அடங்கியுள்ளன. 

பிற்பகுதியில் அவற்றிற்கு உரை எழுதப் பெற்றுள்ளது. நன்றாக 
வுள்ளது. காண்க. இந்நூலில், ஞான வாசிட்டத்தின் ஒரு பகுதி 

மட்டும் (ஜனகர் கதை), அடர்கியுள்ளது. 

R. No. 7724 

சிவ போக சாரம் 

SIVA BAOGA SARAM 

Foll : 85 - 99 Extent 120 granthas 

Begins on fol 85 (a) of the manuscript described under 

R. No. 7722. 

Complete 

Same work as that described under D. Nos. 1292-1295 

(6-4) 
இந்நூல் டி. 1292-1295 ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடிகளைப் போன்றதே ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7725 

சூத சங்கிரகம் - பிரதிபதம் 1 - 7 பிரகரணங்கள் 

SUTA SANGRAHAM - PIRATIPADAM 
1-7 PIRAKARANANKAL 

Foll: 100-111 Extent 100 granthas. 

Begins on fol. 100(a) of the manuscript dessrived under 

R, No. 7722
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Complete 

Similar work as that described under R. No. 309. 

This is an abridged from of the Tamil translation of a 
Sanskrit title written by Sadasiva Brahma Swamigal on advaita 
philosophy. Author of this work in poems is to be culled out. 

Beginning 

ஹரி ஓம். நன்றாக, 

தூய மெய்த்தவச் சூதமா முனிவனை நோக்கி 

யாயு நான் மறை யந்தமாம் பொருள் பலவினவு 

நேய மாதவர்க்கு வப்புற வியாதனை நினைந்து 

மேய நல்லருள் சுரந்தருந்த வனிவை விளம்பும் 

கறங்கு வெண்டிரைக் கருங்கடலுடுத்த மாநிலத்திற் 

சிறந்தெழுந்த வேதாந்த வாக்கிய சிரவணத்தா 

லறிந்து தன்னுளாற்றும் தத்துவத் தனுபவித்தோர் 
பிரிந்தபோதமாம் வேத னூனெறி யொன்றும் பேணார். 

End 

உயர்ந்தமெய்ஞ் ஞானநிட்டை யாயனைத்து 

முணர்ந்த மேலோர்க் குளம்மகிழ 

வியந்துட லாவி பொருளையுஞ் சமர்ப்பித் 

திணையிலாப் பிரம வா னந்தந் 

தயங்கி னோர்க் கெங்குங் கயன்மே யில்லைச் 

சலனமில் வாசை யுறுமோ 

நயந்த வன் மலர்ந்தாளிணை களிற் சிரங்க 

னான்குந் தாழ்ந் தனுதினந் துதிப்பேன் 

சகலமு நாமரூப ங்களின்றிச் 

சச்சிதானந்த மாய்க் காண்பேன் 

சகல சம்பன்னன் வன்பரமேசன் 

சற்குரு வவனலர துளவோ 

சகலமா முனிவர் நீவிர் நானெடுமால் 

சதாசிவன் மற்றுளோ ரெவரும் 

சகல வேதங்கள் கலைகளி ஸனாலுஞ் 

சாத்தியும் அவன்புகழ் முடியா
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Colophon 

சூத சங்கீதை முற்றும், திருச்சிற்றம்பலம், சிவஞான 6G 
தேசிகன் திருவடிகளே சரணம். தருமமே நிட் செயம், _குருவே 
இரட்சியும்.சிவம், 

(6-4) 
இத்நால் சூத சங்கிரகம் - பிரதி பதம் 1-7 பிரகரணங்கள் என்னும் 

பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. இது சூத சங்கிரகச் சுருக்கமேயாகும்; 
தலைப்பு, தவறுதலாக அமைந்துள்ளது. 

இந்நூல் அத் வைதிகஸின் வேதாந்த விஷயமானது. வடமொழி 
யில் சதாசிவப் பிரம்ம சுவாமிகள் செய்ததைத் தமிழில் மொழி பெயர்த் 
துப் பாடப் பட்டதைச் சுருக்கிப் பாடப்பட்டதே இதுவாகும். இயற்றிவர் 
பெயர் முதலியன அறியக் கூடவில்லை. 

இந்நூல் ஆர். 309 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியைப் போன்றதேயாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

8. No. 7725 (a) 

அத்து வைத போத தீபகை (1-7 பிரகரணங்கள்) 

கப நுதி) க நாக நாகா 
(1-7 PIRAKARANANKAL) 

Foll: 112-241 Extent 1200 granthas 

Begins on fol. 112(a) of the manuscript described under 

R. No. 7722. 

Incomplete 

Same work as that described under R. No. 3505 

(G-y) 
இந்நூல் ஆர். 3505- ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டி ருப்பதே 

ஆகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7726-7727 (One Bundle) 

Palm leaf: 27°3x36¢.m. Foll: 1 370 

Lines 8-9 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent .7000 granthas, 

Presented in 1962-63, by Thiru. N. S. Narayanamurthi Aiyar, 
grandson of late N.C. Anantanarayana Aiyar, Ramaiah Vilas, 
Nelliccheri, Palghat. 

R. No. 7726 

சட்டை முனி நிகண்டு - எண்ரைறு 

SATTAIMUNI NIKANDU - 800 

Foll: 1-176 Extent 3000 granthas 

Incomplete 

Same work as that described under R. No. 151(b) & D. No. 1927 

(௫-1) 
இத்நூல் டி. 151(6) &டி. 1997 - ஆம் எண்ணிலும் வருணிக்கப் 

பட்டிருப்பதேயாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7727 

கொங்கணர் ரிற்காண்டம் - ஆயிரம் 

௩0116 கரத 11116 கங்கா - 1000 

Foll: 177-370 Extent 4000 granthas 

Begins on fol. 177(a) of the manuscript described under 

R. No. 7726.
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Complete 

Surmised as written by Konkanacchittar, this work throws 

light on medical science, alchemy and the study of souls. Form 

of this work is poetry. 

Beginning 

பின்னான ஆயிரத்தை விரித்துச் சொல்வேன் 

பேரான தொழில்கோடி வழக்கங் கோடி 

மன்னான குருக்கோடி களங்கங் கோடி 

மருவிடதோர் மெழுகுமுதல் குளிகை கோடி 

தன்னான உதாரண சொல்லிதிலே கோடி 

தயங்காத சத்துவகை தொழிலோ கோடி 

அன்னான பிற்காண்ட பார்த்தோ மென்றே 

அதுவிட்டால் நடப்பேது அசடா பாரே. 

பாரினித்தான் பிற்காண்டம் மேல் கொண்டாடப் 

பரிவாகக் கல்லுப்புக் கட்டுச் சொல்வேன் 

ஆரினித்தா னீடென்பேன் உப்புக் கப்பா 

ஆச்சரிய முன்மனைக்கு மிதுக்கு மீடு 

தேரினித்தான்னோடு தரகுவண்டில் போல் 

தேரேது சிங்கார வடமு மேது 

வேரினித்தான் உப்பு உப்பு வாதத்துக்கு 

வேர்த்தால வாதமென்ற மரமும் போச்சே 

End 

போச்சென்று பாத்தப் படிடியென சொன்னேன் 

புகழ்மற்ற பெரியோரே கோபம் வேண்டாம் 

ஆச்சென்று முதக்கண்டம் அடியென : 

அருள்பொருளு மதப்பிகிலு மடுமை மேலே 

வாச்சென்று கோபம் வந்தால் மைந்தாவென்று 

மகுத்தான கருணையினால் மாற்று மாற்று 

ஓச்சென்ற என்னூலா லுரைத்த தர்மம் 

ஓங்கியதோர் மணித்தாய்க் குருவுக் காச்சே
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குருபதத்தைப் போற்றுகின்றேன் யிருபத் தொன்றும் 

கூறாகப் பதினோருக் கால்மூலரையான் தொளுதென 

கருவுரைத்த சித்தர்களை ஏழுதரந் துதித்தேன் 
கரைகண்ட பெரியோர்கள் பதத்தை என்றும் பணிந்தே 

குருவுரைத்த என்னூலைப் பார்த்தவர்கள் எல்லாம் 

சிவயோகத் தவமுடைத்தாமித் தேகசித்தியாகி 

பருகுகின்ற னாலிலொன்று பராபரமும் வார 

பாடினதோர் முதக்கண்டம் பரவு முற்றே. 

6-4) 
இந்நூல் கொங்கணர் பிற்காண்டம் - ஆயிரம் என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. வைத்தியம் இரசவாதம், ஞானம் சம்பந்தமான 

விஷய௩்களைப் பற்றி விளக்குகிறது. மொத்தம் 1092 செய்யுட்களை 

யுடையது. நன்றாகவுளது. காண்க, 

R. Nos. 7728-7729 (One Codex) 

Paper: 345x22 cm. Pages 1-164 

Lines 26 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2300 granthas. 

R. No. 7728 

தாமிரபரணி மகத்துவம் 

TAMIRAPARANI MAHATTUVAM 

Pages: 1~68 Extent 1000 granthas 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

D. No. 2821. 

(௧-1) ன 
இந்நூல் டி. 2821 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பததயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7729 

மரணிக்க வாசகர் சரித்திரம் 

MANIKKA VACAKAR CARITTIRAM 

Pages: 69-164 Extent 1300 granthas. 

Begins on page 69 of the manuscript described under 

R. No. 7728. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

D. No 2822 ் 

(கு-பூ) 

இந்நூல் டி. 2822 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. : 

R. No. 7730 

சம்பு கேசுவரத் தல மகரத்மியம் 

SAMBU KESVARA-T- TALA MAHATMIYAM 

Paper: 31x25 cm. Pages: 1—21 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 300 granthas. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 
D No. 2823 

(6-y) 
இந்நூல் டி. 2829 ஆம் - எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அவற்றின் குறிப்புங் காண்க. 

oe
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R. No. 7731 

விக்கினேசுவர புராணம் - வசனம் 

VIKKINESVARA PURANAM - VACANAM 

Paper: 34°5 x 21:8 cm. Pages: 1—278 

Lines 26 on a page, Tamil. Good. New. Extent 4000 granthas. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 1973. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 1979 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7732 

அரிச்சந்திர நாடகம் 

ARICCANDIRA NATAKAM 

Paper: 32 x 25:8 cm. Pages: 1—282 

Lines 24 on a page, Tamil, Good. New. Extent 4000 granthas. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 1978 

(&-Y) 

இந்நூல், ஆர். 1978-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதை௦ : 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

—— 

த.ஓ. SJ — 19
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R. No. 7733 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper: 34:2 x 22cm. Pages: 1—32 

Lines 26 on a page, Tamil. Good. New. Extent 450 granthas 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 2554. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 2554 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7734 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper ; 32:2x 26 cm. Pages: 1~-96 

Lines 24 ona page. Tamil. Good. New. Extent 1500 granthas, 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 2509. 

(6-4) 

இத்நூல் ஆர். 2509 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 
பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. No. 7735 

அனுபவ வைத்தியம். 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper: 31°8x25°6 c.m, Pages: 1—-82 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1200 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7571 ் 

(கு-பூ) 

இந்நூல் ஆர். 7571 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 
சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் 

காண்க. 

R. No . 7736 

. அனுபவ வைத்தியம் — 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper: 32x 25:5 cm. Pages: 1—84 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1,200 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7572 

(G-y) 

இந்நூல் ஆர். 7578 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பை யே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றது Boo. அதன் குறிப்புங் காண்க. . 

ம
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R. No. 7737 

சர்ப்பராசன் வைத்தியம் 

SARPPARASAN VAITTIYAM 

Paper : 32x 25'5c¢.m. Pages : 1-59 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 900 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7575 

(6-¥) 
இத்நூல் ஆர். 7575 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதுஆகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7738 

வைத்தியம் 

VAITTIYAM 

Paper: 32x 25°5 cm. Pages: 1-112 

Lines 240n a page. Tamil. Good. New. Extent 1540 granthas 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 
R. No. 7576 

(6-y) 

இந்நூல் ஆர். 7576 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

கணவனை
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R. Ne. 7739 

இரண நரல் பாட்டு 

IRANA NUL PATTU 

Paper: 32x25°5, cm. Pages: 1—117 

Lines 24 on a page. Tamil. Good,. New. Extent 1580 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7580. 

(6-9) 
இந்நூல் ஆர். 7580- ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப் 

பதையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7740 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper: 32x 25-5 c.m. Pages: 1-62 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 900 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No, 7596, 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 7596-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதைதயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க,
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R. Nos. 7741-7742 (One Codex) 

Paper: 326255 0. Pages: 1-154 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2,250 granthas, 

R. No. 7741 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Pages:: 1-50 Extent 750 granthas. ~ \ 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R, No. 7681 

(௧-1) 

இந்நூல் ஆம், 7681 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்ப தயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7742 

சித்தர் பன்ரைற் பாடற்றிரட்டு 
SIDDAR PANNUR PADARRIRATTU 

Pages : 51 ~ 154 . “Extent! 1500 granthas 

Begins on page 51 of the manuscript described under 

R. No. 7741. ்
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Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7687 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 7687-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. Nos. 7743 and 7746 (One Codex) 

Paper : 32x 25:8 c.m. Pages : 1—17 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 220 granthas., 

R. No. 7743 

துறவி சாஸ்தீரம் 

TURAVI SASTIRAM 

Pages: 1—10 Extent 130 granthas 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7591 

(G-y) 
இந்நூல் ஆர். 7591 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பற தயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க,



296 A DESCRIPTIVE 

R. No. 7744 

சூத சங்கிரகம் 

SUTA SANGRAHAM 

Paper: 32x25'8cm. Pages: 1-234 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 3250 granthas. 

Tncomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7725 

(௧-9) 
இந்நூல் ஆர். 7725 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க, 

R. No. 7745 

அனுபவ வைத்தியம் 

ANUBHAVA VAITTIYAM 

Paper: 32:2x26:2 c.m. Pages: 1—218 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 3000 granthas. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7690 

(கு-ழ) 

இந்நூல் ஆர். 7690 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 7746 

வர்ணச் சக்கரம் 

SUVARNA-C-CAKKARAM 

Pages: 11-17 Extent 90 granthas 

Begins on page [1 of the manuscript described under 

R. No. 7743. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7593. 

(6-4) 

இந்நூல் ஆர். 7593 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. Nos. 7747 - 7748 (016 Codex) 

Paper : 29-7 x 25 cm. Pages: 1—-30 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 360 granthas. 

R. No. 7747 

HOM நடவடிக்கை 

KALIYUGA NADAVADIKKAI 

Pages: 1—I11 Extent 120 granthas.
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Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 4540. 

(கு-பூ) 

இந்நூல் ஆர். 4540 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பல தேய 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7748 

இருது பலன் 

IRUTU PALAN 

Pages: 1J1~30 Extent 240 granthas 

Begins on pages 11 of the manuscript described under 

R. No. 7747 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 4541. 

(G4) 
இந்நூல் ஆர். 4541 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க, 

R. No. 7749 and 7754-7757 (One Codex) 

Paper : 31x 25 cm. Pages: 1—80 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 940 granthas, 

அவை வு ௨
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R. No. 7749 

இடங்கை வலங்கை ஜாதியார் வரலாறு 

IDANKAI VALANKAI JATIYAR VARALARU 

Pages: 1-42 Extent 480 granthas 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

D. No. 3196 

(கு-பூ) , 

இந்நூல் டி. 3196 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பததயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7750 

ழகிமுனி ஞானக் கும்மி 

YUKI MUNI GNANA-K-KUMMI 

Paper : 31x25 cm. Pages: 1—197 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 2000 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R, No. 7656 

(6-4) 

இந்நூல் ஆர். 7656 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பர தயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.
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R. No. 775! 

அகத்தியர் திருபுவனக் கண்ணாடி - முந்நூறு 
AKATTIYAR TIRUBHUVANA-K-KANNADI - 300 

Paper : 31 x 25:3 cm. Pages: 1—112 

Lines 24 on a page. Tamil. Injured. Old. Extent 1200 granthas 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 
R. No. 7625. 

(6-9) 
இந்நூல் ஆர். 7025 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

ee 

R. Nos. 7752 ~ 7753 (One Codex) 

Paper: 31x25 om. Pages: 1-58 

Lines 24 on a page. Tamil. Good, New. Extent 650 granthas, 

மய அண், 

R. No. 7752 

வைத்தியமும் மந்தீரமும் 
VAITTIYAMUM MANTIRAMUM 

Pages: 1-22 Extent 300 granthas 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

D. No. 7721 

(௧-1) 
இத்நூல் ஆர். 7721 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

வதை அணத.
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R. No. 7753 

புலத்தியர் பாடல் - வைத்தியம் 

PULATTIYAR PADAL VAITTIYAM 

Pages: 23-58 Extent 350 granthas. 

Begins on page 23 of the manuscript described under 

R. No. 7752. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

D. No 7640 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 7040 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பற தயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7754 

நெறும்பூர்க் குறும் பர்க் கோட்டை mail ay 

NERUMBUR-K-K URUMBAR-K-KOTTAIK AIPIDU 

Pages: 43-47 Extent 60 granthas. 

Complete 

Begins on page 43 of the manuscript described under 

R. No. 7749. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

D. No. 3197 

(6-4) 

இந்நூல் டி. 9197 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதைதயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க.



302 . A DESCRIPTIVE 

R. No. 7755 

தமிழ் இரரசரக்கள் கால - ஒழுங்கு 
TAMIL RAJAKKAL KALA OLUNKU 

Pages + 48-52 Extent 50 granthas. 

Begins on page 48 of the manuscript described under 
R. No. 7749. ் 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 
D. No. 3198. 

(6-4) 
Qbord டி. 9198-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 
காண்க, 

R. No. 7756 

ஆதொண்டைச் சக்கரவர்த்தி நாகரும்ரரன் கதை 

ATONDAICCAKKARAVARTTI NAGAKUMARAN 
KATAI 

Pages : 53-73 Extent 250 granthas 

Begins on page 53 of the manuscript described under 
R. No. 7749. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 
D. No. 3199, ் 

(6-4) 
இத்நூல் டி. 8199-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் காண்க. 

—ss
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R. No. 7757 

மதுரைத்தலக் கேரயில் உண்டான வரலரறு 

MADURAL-T-TALA-K-KOYIL UNDANA 
VARALARU 

Pages: 74-80 Extent 100 granthas 

Begins on page 74 of the manuscript described under 
R. No. 7749. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manucript described under 

D. No. 3200. 

(கு-பூ] 
இந்நூல் டி. 9200 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பைதயே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. Nos/ 7758-7759 (One Codex) 

Paper : 31% 25:2 cm. Pages : 1-60 

Lines 24 on a Page. Tamil. good. New Extent 900 granthas. 

R. No. 7758 

பால கிரஹ சிகிச்சை 

BALA GRAHA SIKICCAI 

Pages: 1-18 Extent 280 granthas 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 2549. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 2549-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும், அதன் குறிப்புங் 

காண்க.
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R. No. 7759 

திருப்பாவை பிரதீபதம் 

TIRUPPAVAI PIRATIPADAM 

Pages: 19-60 Extent 620 granthas 

Begins on page 19 of the manuscript described under 

R.No. 7758, 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 22(a). 

(௧-1) 
இந்நூல் ஆர், 22 (௨) - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7760 

ஸ்வரூப புருஷரர்த் தோபாய நிர்ணயம் 
SVARUPA PURUSAR-T-TOPAYA NIRNAYAM .- 

Paper ; 30x25 c.m. Pages: 1-262 

Lines 24 on a page. Tamil. Good, New. Extent 3250 granthas 

Incomplete . 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 
R. No. 67. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆர். 67- ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப் பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க, 

வயவ கதம்.
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R. No. 7761 

அகத்தியர் தத்தூவம் - முந்நரறு 
AKATTIYAR TATTUVAM - 300 

Paper: 31%25:33 cm. Pages 1-121 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1200 granthas. 

Complete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7639. 

(S-4)) 
இந்நூல் ஆர், 7699-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

பிரதியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் 

காண்க. 

R. Nos. 7762-7765 (One Codex) 

Paper: 3125-3 cm. Pages: 1—27 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 360 granthas. 

— ae 

R. No. 7762, 

அகத்தியர் அனுபவ வைத்தியம் 

AKATTIYAR ANUBAVA VAITTIYAM 

Pages: 1-14 Extent 180 granthas 

Incomplete ் ் ் 

* Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7719. 

(G-4) 
இத்நூல் ஆர். 7719 - ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பததயே 

பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

த.ஓ. S|. — 20
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R. No. 7763 

சுகர்நாடி. - பாகம் - மூன்று 

SUKAR NADI - PART WI 

Paper: 31x25 cm. Pages: 1— 1024 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 12,500 granthas. 

Incomplete 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

R. No. 7669. 

(6-4) 
இந்நூல் ஆர். 7609-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புங் காண்க. 

R. No. 7764 

வலங்கைச் சரித்தீரம் 

VALANKAI-C-CARITTIRAM 

Paper: 31x25 c¢.m. Pages: 1-114 

Lines 24 on a page. Tamil. Good. New. Extent 1,400 granthas. 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 

D. No. 462. 

(கு-1) 
இந்நூல் டி. 462-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருப்பதையே 

பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும். அதன் குறிப்புக் காண்க,
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R. No. 7765 

வைத்தீய நரல் 

VAITTIYA NUL 

Pages: 15-27 —_ Extent 180 granthas. 

Begins on page 15 of the manuscript described under 
R. No. 7762. 

Restored in 1962-63, from a manuscript described under 
R. No. 7573. 

(5-4) 
இந்நூல் ஆர். 7579-ஆம் எண்ணில் வருணிக்கப்பட்டிருக்கும் 

சுவடியையே பெயர்த்து எழுதப்பெற்றதாகும் அதன் குறிப்புங் காண்க, 

  

R. Nos. 7766 - 7819 

Presented in 1962-63, by Sri. N. Kanakarajaiyar, M.A., M.E.S. 

Retired, No. 20, Venkataswamy Naidu Agraharam, Madurai. 
  

R. Nos. 7766-7770 (One Volume) 

Paper: 33°8x21; 34:5x22; o.m. Pages: 1-181 

Lines 25 on a page. Tamil. Fair. Old. Extent 2780 granthas. 

R. No. 7766 

ஈசோ.ப நிடதம் - உரையுடன் 

ISOPANIDATAM - With Commentary 

Pages: 1—10 Extent 150 granthas 

Complete 

This is a Tamil translation of Sanskrit work, done in the 
form of poetry. This Upanishad belongs to Sukla Yajur Veda. 
The author, N. Kanagarajaiyer of Pudukkottai himself has given a 
commentary. This author, belonging to the present century, has 
written many Tamil poetical works which are being preserved 

in this Iibrary in the form of paper MSS.
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Beginning 

ஸரீ உபநிடதம் 

முதற் பருதி: தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு: 

(நூற்பா - குறிப்புரை) 
ஈச கேந கட உபநிடதங்கள் 

ஸ்ரீ 
முகவுரை 

வடமொழியில் உள்ள நூல்களுக்கெல்லாம் தாயாம் பெருமையுடையது 

வேதமேயாம். வேதம் நான்கு வகைப்படும். வேதத்திற் கரும 

காண்டப் பகுதிகளே மிகும். ஞான காண்டப்பகுதி உபநிடதமென்ற 

பெயர் பெறும், உபறிடதங்ககள் நூற்றெட்டு என்ப, : அந்நூற்றெட் 

டுக்கும் வடமொழியில் உபநிடத பிரம்மயோகி என்ற துறவரசர் உரை 

வகுத்துள்ளார். பத்து உபநிடதங்களுக்கு ஆசிரியர் சங்கர பகவத் 

பாதர் விரிவுரை அருளியிருக்கிறார். இவ்வுரை அத்துவித மதத்தின் 

தெறியே செல்வது, விசிட்டாத்து. வித தெறியானும். துவித தெறி 

யானும் பிறபெரியோர்கள் உரை செல்துளார். 

நலங்கள் எவையேனும் இருப்பின் அவை இறைவன் அருளிய 
திருமறையின் நிழல் என்றே போற்றத்தக்கன. அருள் நெறி உலகம் 

எங்கும் செல்க, வெல்க, பரவுக, நிலவுக, குலவுக. 

கடன் துதி 

1. பொருள் தெரி மறையினுட் பொருளாம் பொருளினை 

மனமுற நினைந்து மறைமுடிக் கருத்தைப் 
பைந்தமிழ் மொழியினிற் பகரத் துணிதுமே. 

குறிப்பூரை:- 

பொருள் - மெய்ப்பொருள், * மறை - வேதம், :உட் பொருளாம் 

பொருள் - கடவுள் என்ற ஒரு பொருள், “மறை முடி - வேத் சிரம் 

என்னும் உபநிடதம். இதுவும் பின்வரும் நூற்பாவும் மொழி பெயர்ப் 
பாசிரியர் தம் முயற்சி Bae நிறைவேற இயற்றிய தற்சிறப்பும் 
பாயிரமாம், x ,
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முற்கூற்று 

8... பூரணம் அதுவே பூரணம் இதுவே 

பூரணத் . திருந்து பூரணம் பிறந்தது 
பூரணத் தலகிலாப் பூரணம் தோன்றியும் 

பூரணம் உள்ளது பூரணம் ஆகவே. 

(௫-ரை) 
_ சுக்கில யஜார். வேதத்தின் உசநிஷத்தாகிய ஈசாவாஸ்யத்தை 

ஓதுவார் முன்னும் பின்னும் உரைத்தற்குரிய சாந்திமத்திரத்தின் 
மொழி பெயர்ப்பு இதுவாம். அது என்றது பிரமத்தை இது என்றது 

உலக வுயிரை; மற்றவை வெளிப்படை. 

நால் 

1. இறைவனு எடங்கும் இயல்வே யுளதாம் 

உலகிடைப் பிறக்கும் ஒவ்வொரு பொருளுமே 

அவாவினை யறுத்தலால் ஆன்ம வுணர்விறீஇப் 

பிறர்பொருள் வெஃகாப் பெருவாழ் அறுகவே. 

(கு-ரை) 
ஈசா வாஸ்யம் என்ற தொடக்கம் உள்ளதால் இவ்வுபநிடதம் 

அப்பெயர் பூண்டது. இங்கு அத்தொடர் இறைவனுளடங்கும் என 

மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. எல்லாம் அவன் திருமேனியில் 

அடங்கும் என்பது இங்கு உரைக்கப்பட்டது. ஆசையறுத்தலால் 

ஆன்ம போதம் வரும் என்பது எல்லாமதங்களும் கண்ட உண்மை 

யாம். எப்பொளும் தனதில்லை என்ற உணர்வு வேண்டும் என்பது 

கருத்து. இம்மந்திரம் : கர்ந்தியடிகள் ' மனத்தைக் கவர்ந்த சிறப் 

புடையது. 

. End . 

18, கனலியே வினைப்பயன் காணும் பொருட்டு 

நன்னெறி காட்டி நடத்துக வெமையே 

எம்செயல் நினைவுகள் யாவும் அறிதிநீ 

" எம்மதக் குறைகள் யர்வும், அகற்றுக : 
உன்னையாம், நமவென. வோதித் தொழுவமே
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(G-m5) 

இங்கு நன்னெறி என்றது உத்தராயணம் எனப்படும் தேவ 

யானத்தையாம். அவ்வழியே சென்றோர் மீளாத வாழ்வு, பெறுவர். 

மற்றொன்று மீட்சியுள்ள வழியாம். மரண காலத்தில் இந்த நினைப் 

போடு செல்வோர் மீளாத வாழ்வு பெறுதல் உறுதியென்பது இம் 

மந்திரக் கருத்தாம். இம்மீளா நெறி அர்ச்சிராதி மார்க்கம் என்றும் 

உரைக்கப்படும். மற்றொரு வழி பித்ரு யானம் தூம மார்க்கம் தக்ஷி 

ணாயனம் என்று சொல்லப்படுவது, அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தார் 

செல்லும் ஆன்மா தரமபதம் பெறும், தூம மார்க்கத்தார் சென்ற 

ஆன்மா சந்திரலோக வாழ்வு பெறும். 

இத்தெறிக்குத் தகுதி பெறாத பிறரெல்லாம் தாம் பண்ணிய 

புண்ணியத்துக்கேற்ற உயர் வாழ்வு பெற்று உரிய காலத்தை அங்கே 
கழித்துவிட்டு மீண்டும் உடம்பு பெற மண்ணுலகம் நோக்கி வருவர், 

Colophon : 

சாந்தி 

பூரண மதுவே. ..... .௨உஉஉஉ.உயூரணமாகவே, 

ஓம் சாந்தி; சாந்தி; சாந்தி 

இந்நூல் ஈசோப நிடதம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. 

R. No. 7767 

கே நோப நிடதம் 

KE NOPA NIDATAM 

Pages: 11-27 Extent 250 granthas. 

Begins on pages 11 of the manuscript described under 
R. No. 7766. 

Complete 

This Upanishad of Sama Veda is also a Tamil translation 
from Sanskrit in poetic form, The author, N. Kanagarajaiyer, same 
as mentioned earlier, himself has written a commentary.
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Beginning 

முன்னுரை 
கேநோப நிடதம் சாம வேதத்தைச் சார்ந்தது. தல வாகார 

சாகைக்குரியது. ஆதலின் தலவாகார உபநிடதம் எனப்படும்: 

கேந என்ற முதன் மொழியுண்மையால் இவ்வுப நிடதம் கேநோப 

நிடதம் என்ற பெயர் பெற்றது. *கெட்டதைக் கேநத்தில் தேடு: 

என்றதோர் பழமொழி உண்டு. அதன் பொருள், *உலக மக்கள் 

அறிவின் எல்லைக்கு அகப்படாது மறைந்த பிரமப் பொருளை இந்த 

உபநிடதத்திலே தேடி அடைய வேண்டும்” என்பதாம். இவ்வுபநிட 

தம் வினாவிடை உருவமாய் அமைந்துள்ளது. இதன் அருமை 

அறிந்தே சங்கரர் இதற்குப் பதபாஷ்யம், வாக்கிய பாஷ்யம் என்ற 

இரண்டு உரைகள் இயற்றியுள்ளார். இதன் கண் ஒரு அழகிய கதை 

மெய் விளக்கமாக அமைந்துளது. 

முற்கூற்று 

இயல்வலி பெறுக வெனதுட வலுறுப்பும் 

நாவும் உயிரும் நல்விழி செவிகளும் 

உடலின் வலிமையும் உளபிற பொறியுமே 

இவையெலாம் மறைமுடி மியம்பும் பிரமமே; 

என்று மதைமறா வியல்பையான் பெறுக 

மற்றப் பிரமமும் மறாதெனை யேற்க 

பிரம மறுப்பே பிறவா தொழிக; 

என்னையும் பிரமம் இகழா தருள்க 

மறைமுடி நிலவிய அறதெெறி யனைத்தும் 
ஆன்ம வேட்கையேன் அடியேன் பெறுகவே. 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி 
(கு-ரை) 

இச்சாந்தி மந்திரம் சாமவேத உபநிடதங்களின் முன்னும் பின்னும் 

ஓதப்படுவதாம். 

நரல் 

முதற்கண்டம் 

1, எதனால் மனமே இயக்கம் பெறுவது? 

, எதனால் உயிருணர்வு இயங்க லாகும் 

எதனால் நாவிவை இயம்ப இயலும்? 

எவ்வொளிப் பொருளால் இயலும் விழிசெவி?
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(கு-ரை) 
மனம் மற்றப் பொறிகளை இயக்குவது என்றே தோன்றுமாயினும் 

மனத்தையும் உயிருணர்ச்சியையும் இயக்க வேறொரு சக்தி 

வேண்டுமே, “அது யாது” என, அறியவிரும்பும் சீடன், வினாவைப் 

போன்று, இம்மந்திரம் அமைந்துள்ளது. 

End 

8. தவமும் அடக்கமும் தக்கநல் வேள்வியும் 

அதன்கழ லாகும் அங்கமே மறைகளாம் 

உண்மையே யதனுக் குறையுளா மென்க, 

(கு-ரை) 

உரைத்த உபநிடதப் பொருளினை அடைதற்கு உபாயம் தெளி 

வுறுத்தப்படுகிறது. தவம் என்பது உடல் பொறி மனங்களை ஒரு 

வழிப்படுத்தல். அடக்கம் என்பது உபசாந்தியாம். கருமம் என 

முதல்நூல் மொழிந்த பொருள் இங்கு வேள்வி என உரைக்கப்பட்டது. 

9, இங்ஙனம் யாவன் இதனை அறிந்தவன் 

அவனே தீதெலாம் அழித்து வென்றுபின் 

உயர்பே ரின்ப முறுபவ னாகுமே. 

(க-ரை) 

இங்ஙனம் இப்பொருளைப் பற்றிய மெய்யறிவு படைத்தவன் 

ஈறிலாப் பேரின்பம் பெறுவானவன். ் 

Colophon : 

இயல்வலி ,...... a பெறுகவே 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி 
(S-4) 

இத்நூல் கேநோபநிடதம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. 

arrears
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R.-No. 7768 

கடோபநிடதம் 

KATOPANIDATAM 

Pages: 28 - 101 Extent 1150 granthas 

Begins on pages 28 of the * manuscript described under 
R. No. 7766. 

Complete ர 

These Tamil poems are. a Tamil Translation of Sanskrit 

Upanishad attached to Krishna Yajur Veda. Author Kanagarajaiyer 

same person noted earlier, has rendered an explication to his own 

stanzas. ் ் 

Beginning 

கடோபநிடதம், காடகோபநிடதம் என்றும் வழங்கும். கடவல்லி 

உபநிடதம் என்ற பெயரும் இதற்கு உளது. இது கடமுனிவர் கண்டு 
உணர்த்தியதாதலின் இப்பெயர் பெற்றதென்ப. நசிகேதஸ் :.என்ற 

முனி மகனுக்கும், தென்றிசைக் கோனுக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த 
சம்வாதமாக இவ்வுபநிடதம் அமைந்துளது. இது மிகவும் எளிய 

நெறியில் உயர்ந்த தத்துவங்களை நன்கு விளக்குகின்றது. கிருஷ்ண 
யஜுர் வேதத்துக்கு உரியது இவ்வுப நிடதம் என்பார் பலர். வேறு 

கருத்து உரைப்பாரும் உளர், 

முற்கூற்று 
பிரமம் என்ற பெரும்பரம் ' பொருளே 

அளிக்க நம்மை வளர்க்க நம்மையே 

யாமிரு வேமும் இயல்வலி மிகப்பெறீ இ 

உழப்பே மாகுக ஒளியொடு விளங்குக 

நாம்பயில் பயிற்சி நல்வலி படைத்தே 

பகையிலா நெநறியில்லாம் பயில்வே. மாகவே 

(கு-ரை) 
இந்த உபநிட்த்துக்குரிய்” சர்ந்தி "மந்திரம் ந்ம்மைக் காக்க என்று 

தொடங்குகிறது. பிரமம் என்பது முதனூலில் தோன்றவெழுவாயாக 

உள்ளது. தமிழ் மொழி பெயர்ப்பில் .விளக்கமாய்., உரைக்கப்; 

பட்டது.
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முதல் அத்தியாயம் 

முதல் வல்லி 

1. வானவள் வேட்கு வாசச் சிரவசர் 

விசுவ சித்தெனும் வேள்வியில் தம் பொருள் 

அனைத்தையும் வழங்கினார்; அவர்க்கொரு மைந்தன் 

நசிகேத சென்னும் நல்லோன் உளனே, 

(கு-ரை) 

இந்த உபநிடதம் இரண்டு அத்தியாயம் உள்ளது. ஒவ்வொரு 

அத்தியாயத்திலும் மூன்று வல்லிகள் உண்டு. இதற்கு உரை 
செய்யத் தொடங்கு முன்பு சங்கரகுருவரர் **பகவானும் வைவசு 

வதனும் மிருத்யுவும் ஆகிய பிரமவித்யா ஆசாரியனு:க்கு வணக்கம்” 

என்று கூறித் தொடங்குகின் றார். 

End 

18. தென்றிசைக் கிறைவன் தெரித்தவிப் பொருளையும் 

போக நெறியையும் உணர்நசி கேதா 

மாசுக ளகன்று மரணமுங் கடந்து 

பிரம பாவம் பெற்றன னென்ப 

இங்ஙனம் உள்ளுயிர் யாவனே யுணரினும் 

அவனுமப் பேரின் படைபல னாகுமே 

(கு-ரை] 

இவ்வுபநிடதத்துள் வந்த இயமநசிகேத சம்பாபுண ரூபமான 

விருத்தாந்தத்தை இம்மந்திரத்தோடு பூர்த்தி செய்தவாறு எமன் 

உரைத்த இநத்நப் பிரமவித்தையும் அதை அடைதற்குரிய யோக 

மார்க்கமும் உபகரணங்களோடு பலம் பெறுமறை உரைத்து. 

இக்கருத்துக்களை ஓதலும் கேட்டலும் உணர்தலும் வல்லவர் 
பிரமபாவம் பெறுவர் என்றவாறு.
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Colophon : 

சாந்தி 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாத்தி 
ஆறாம் வல்லி முற்றும் 

கடோப நிடதம் முற்றும் 

(௧-1) 

இந்நூல் கடோபநிடதம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது 

R. No. 7769 

wFCors நிடதம் 

PIRASINOPA NIDATAM 

Pages: 102-153 Extent 800 granthas 

Begins on page 102 of the manuscript described under 
R. No. 7766. 

Complete 

The Upanishad of Adarvaveda is a Tamil translation from 

Sanskrit. The poems and prose rendering of them are a testimony 

to the author N. Kanagarajaiyer, mentioned earlier. 

Beginning 

பிரசினோபநிடதம் என்பது ஆறு சீடர் வினவிய வினாக்களும் 

அவ்வினாக்களுக்குப் பிப்ப யாத முனிவர் அருளிய விடைகளும் 

கொண்டது. இதனால் இதற்கு ஷட் பிரசினோப நிடதம் என்ற 

பெயரும் உண்டு என்பர். இது அதருவவேதத்தின் பிம்பலாத 

சாகையைச் சேர்ந்தது. இவ்வுபநிடதம் முண்டகமாண்டுக்கிய 

உபநிடதங்களோடு இசைத்து ஆய்ந்து உணர்தற்குரியது. இம் 

மூன்றும் ஒரு கொத்திற் கனிந்த மூன்று கனிகள் போல உள்ளன, 

ஒரு பொருளையே வேறு பிரகாரத்தாற் சொல்கின்றன.
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முதற் பிரசினம் 
1, பாரத் துவாச சுகேசரும் சைப்பிய 

சத்திய கலமரும் செளரியா பணியாம் 

கார்க்கிய முனியும் கெளச லியராம் 

ஆசுவலா யனரும் பார்க்கவ ராகிய 

வைதருப்பரும் தாத்தியா யனராம் 

கவுந்தியு மென்னக் கழறிய விண்ணவர் 

பிரம பரராய்ப் பிரம நிட்டராய் 

பிரமமே நாடுறும் பேரறி வுடையராய் 

அஃதெலாம் இவர் நமக் கருளுவ ரென்னச் 

சமிதை கரத்தே தாங்கின ராகிப் 

பிப்ப லாதராம் பெரியரை யடைவரே, 

(கு-ரை) 
முண்டக மந்திரத்தில் உரைத்த பொருளின் விளக்கமாக இப்பிர 

மாணம் எழுகின்றது என்பர் சங்கர குருவரர். சுகேசா என்ற பெயர் 
பூண்டபரத் துவாச குமாரர் ஒருவர். சத்திய காமர் என்ற பெயர் 
பூண்ட சிபியின் மைந்தர் மற்றொருவர், கார்க்கயர் என்ற் பெயர் 
பூண்ட குரியன் மகனுக்கு மகனான வேறொருவர். இவர் கார்க்க 
கோத்திரத்திற் பிறந்தவராக வேண்டும். 

ட நிறம் 

சாந்தி : 
தேவர்காள் கேட்கயாம் செவிகளால் நலனே 
தொழுதகு பெரியீர் விழிகளால் நலனே 
காண்பே மாக வேண்டுது நுமையாம் 

பாடுவேம் நும்புகழ் படைத்த நாளெலாம்., 

உள்மிகு முடலொடும் உறப்பொடும் வாழவே, 

புகழ்மிகு மிந்திரன் மிகுநலன் அருள்க. 
புரவல ராகிய பெரிய தேவர்கள் 
நலனமக் கருள்க ஞாயிறுப் பெயர்பூண் ; 

தடைபடா வுருளுடைத் தகுபெருந் தேரோன். 
தலனமக் கருளுக நாவின் தலைவனும் 

நமக்கு நலனருளி நன்று புரக்கவே,
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Colophon : 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி 

(க-0) 
இந்நூல் பிரசினோபநிடதம் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் 

பெற்றது. 

R. No. 7770 

முண்ட.கோப நிடதம் 

MUNDA GOPA NIDATAM 

Pages: 154-181 Extent 430 granthas 

Begins on page. 154 of the manuscript described under 

R. No. 7766. 

Complete 

A Tamil rendering of Sanskrit Vpanished called Mundako- 

panished by N. Kanagarajaier. He is the author for both the 

verses and commentary of this work. 

Beginning 

முண்டகோப நிடதம் என்பது அதருவ வேதத்திலே செளனகீய 

சாகைக்குரியது. இது துறவிகளுக்கு மெய்யறிவு ' கொளுத்தத் 

தோன்றியதால் முண்டகம் என்ற பெயர் பெற்றது என்பர். முண்ட 

னம் செய்தல் என்பது தலைமழித்தல் என்ற பொருள் - உள்ளது. 

அவித்தையையும் மனக் குறைகளையும் மழித்து மெய்த்துறவு அளிக்க 

வல்லதாகையால் இவ்வுபநிடதம் இப்பெயர் பூண்டது. இதன் 

அத்தியாயங்களும் முண்டகம் எனவே வழங்கும்... இதன் கண் மூன்று 

முண்டகங்கள் உண்டு.
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முதற் கண்டம் 

1, உலகின் தலைவன் உயிர்களின் காவலன் 

பிரமன் தேவருட் பிறந்தனன் முதற்கண் 

எவ்வகை வித்தையும் இருப்பதாம் பிரம 

வித்தையை யவனே மேதகு முதன்மகன் 

அதருவன் பெறுகென வருளின னன்றே, 

(ர௬-ரை) 

பரவித்தையான பிரம வித்தை நிலவுலகத்துக்கு வந்த வழியை 

உரைக்கின்றன மூன்று மந்திரங்கள், அவற்றுள் இது முதலது. 

பிரமன் இந்திராதி தேவருக்கு முன் பிறந்தவன். திருமாலின் முதல் 
மகன். அவன் விசுவ கர்த்தா எனவும் புவனகோப்தா எனவும் இம் 

மந்திரத்தில் உரைக்கப்படுகின் றான். அம்மொழிகள் உலகின் தலைவன் 

உயிர்களின் காவலன் என்று மொழி பெயர்க்கப்பட்டன. பிரமவித்தை 

பிரமத்தையறியும் வித்தை. பிரமனால் முதலிற் போதிக்கப்பட்ட 

வித்தையுமாம், அதுவே எல்லா வித்தைகளுள் நிலையாக நிற்பது. 

End - 

10, வினையும் தவமும் வியத்தகு பிரமமும் 

யாவுமா யிருப்போன் இன்ன புருடனே 

இதயத் திருப்பனென் றிவனை யறிவோன் 

அன்புள சிறுவ வவிச்சைச் :கட்டறுத்து : 

ஈண்டே வீட்டினை யெய்துவா னாகுமே. 

(கு-ரை) 
இங்ஙனம் எல்லாம் புருடனிலிருந்து பிறந்தன. ஆதலால் 

வாசாரம் பணம் என விகாரமே நாமதேயம். ஆதலால் இவையெல்லாம் 

பொய்யே, அபிருதமான் புருடன் ஒன்றே மெய்யாம். ஆதலால் 

இந்த் உலகம் எல்லாம் புருஷ மயமே. புருடனின் வேறாக உலகம் 

என்பது ஒன்று இல்லை, 

இங்கு உயிரோடு வாழற் பெறும் போதே ஜீவன் முக்தன் 
ஆகின்றான். இவன் உடம்பு நீங்கிய பிறகே முக்தி பெற வேண்டும் 
என்பது இல்லை. அன்புள சிறுவ என்றது சீடனை விளிக்கும் 
மொழியாம்.
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Colophon : 

இரண்டாம் முண்டகத்தில் முதற்கண்டம் முடிந்தது. 

(6-4) 
இந்நூல் முண்டகோப நிடதம் என்னு! பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. 

R. Nos. 7771 - 7781 (One Volume) 

Paper: 34x 22.5; c.m. Pages; 1—348 

Lines 25-50 on a page. Tamil. Fair. Old. Extent  granthas. 

eos 

R. No. 7771 

ஈசேோரப நிடதம் - மூலம் 

ISOPANIDATAM - Text 

Pages: 3-5 Extent 50 granthas 

Complete 

A Tamil form of the Sanskrit Upanished named Isopanishad. 

Author of these Tamil stanzas is N.Kanagarajiyer, 20th century. 

Beginning 

துதி 

1. பொருள்தெரி மறைமினுட் பொருளாம் பொருளினை 

மனமுற நினைந்து மறைமுடிக் கருத்தைப் 
பைந்தமிழ் மொழியினிற் பகரத் தொடங்குவாம் 

குருதுதி 

2. ஒருமை யொருபொருள் உலகினுக் கருளிய 

பரம குருவார் பதமலர் பரவுபு 

மறைமுடி தமிழால் வழங்கத் துணிதுமே
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17. 

18, 

‘A DESCRIPTIVE 

முற்கூற்று 

பூரணம், அதுவே பூரணம் இதுவே 

பூரணத் திருந்து பூரணம் பிறந்தது 
பூரணத் தலகிலாப் பூரணம் தோன்றியும் 
பூரணம் விஞ்சுறும் பூண மாகவே 

உபழிடதம் 

உலகிடைப் பிறக்கும் ஒவ்வொரு பொருளும் 

இறைவனு எடங்கும் இயல்பே யுள்ளது 

*₹அவாவினை. யறுத்தலால் . ஆன்ம வுணர்வுறீ இப் 

பிறர்பொருள் வெஃகாப் பெருவாழ் வுறுக 

உறுவினை இயற்றியே ஒருநூறாண்டு 

வாழ்வுற விரும்புக வல்வினை நின்னைப் 

பிணியா தொழியப் பிறிதொரு நெறியிலை 

ஆன்ம நிலையினை. யறியா தழித்தவர் 

கண்ணொளி கெடுக்குங் காரிருள் கவிந்த 

அசுர வுலகம் அடைதல் உறுதி 

யெடுத்த வுடலினை யிழக்கு நாளினே. 

End 

அனிலமா மமுதினை யடைக வுயிரே 
யதன் பின் பொடியா யழிகவிவ் வுடலே 

வினையியல். செயலுடன் (விளங்கும் தலைமை 

யுள்ளுயி ரேயவ் வொருவனை யுன்னுக 

செய்வினை தன்னையும் சிறிதே நினைக , 
பிரணவ நினைந்து கருமமு நினைகவே. 

எரியெனுந் தேவனே யெமக்கருள்' புரிக 

கடும மு ஞானமுங் "கருத்துற;.வறிந்தே. : 
இனத்தவ ராக வெம்மை நீ கருதுக 

செய்வினைப் பயனையாம்” எய்துதற் பொருட்டே
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யறதெெறி நடத்துக பிறவினை யொழிக்க 

யாநிநன மனமுற விறைஞ்சுது பிறையே 

Colophon : 

ஓம் சாந்தி சாந்தி! சாந்தி!! சாந்தி!!! 

(கு-பூ] 
இந்நூல் ஈசோப நிடதம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. 

R. No. 7772 

கேதநோப நீடதம் - மூலம் 

KENOPANIDATAM-Text 

Pages: 7-11 Extent 80 granthas 

Begins on page 7 of the manuscript described under 

R. No. 7771. 

Complete 

An elegant Tamil translation of the Sanskrit Upanishad 

namely Kenopamishad. This is one of the achievements of the 

author N. Kanagarajaier of Pudukkottai. 

Beginning 

முற்கூற்று 
பிரமம் என்ற பெரும்பரம் பொருளே 

அளிக்க நம்மை; வளர்க்க நம்மையை 

யாமிரு வேமும் இயல்வலி மிகப்பெறீ இ 
உழைப்பே மாகுக ஒளியொடு விளங்குக 

நாம்பயில் பயிற்சி நல்வலி படைத்தே 

பகையிலா டுநறியில்யாம் பயில்வேமாக 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி 
முதற் கண்டம் 

1. எதனால் மனமே Wud at பெறுவது; 

எதனால் உயிருணர் வியக்கம் பெறுவது? 

எதனால் நாவிவை யியம்ப வியலும்? 

எவ்வொளிப் பொருளால் இயலும் விழிசெவி? 

த. ஓ. ௮. 21
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5. செவியினுட் செவியாம்; மனத்தினுள் மனமாம் 

வாயினுள் வாயாம்; உயிரினுள் உயிராம் 

விழியினுள் விழியாம்; விபுதர் இதையறிந் 

திவ்வுல ககன்றது மீறில்வாழ் வுறுவர். 

End 

32. ஓதுக ஆரிய, உபநிடதப் பொருள் 

ஓதினம் நினக்கே உபநிடதப் பொருள் 

பிரம மிதுவெனத் தெரியுப நிடதம் 

ஓதினம் நீயும் உணர்ந்தனை யென்றனன் 

99. தவமும் அடக்கமும் தக்கநல் வேள்வியும் 

அதன்கழ லாகும் அங்கமே மறைகளாம் 

உண்மையே யதனுக் குறையுளா மென்ப. 

94. இங்ஙனம் யாவன் இதனை யறிந்தவன் 

அவனே தீதெலாம் அழித்து வென்றுபின் 

உயர்பே ரின்பம் உறுபவன் ஆமே, 

Colophon : 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி 

(6-y) 
இந்நூல் கேதநோப நிடதம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. 

R. No. 7773 

கடோப நிடதம் 

KATOPA NIDATAM 

Pages: 13—27 Extent 30 granthas. 

Begins on page 13 of the manuscript described under 

R. No. 7771.
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Complete 

A Tamil mode of presentation of the Sanskrit Upanishad, 
Katopanishad, in verses. N.Kanagarajaier, pointed earlier, is the 
author. 

Beginning 

முதல் அத்தியாயம் 

முற்கூற்று 

பிரமம் என்ற பெரும்பரம் பொருளே 

அளிக்க நம்மை வளர்க்க நம்மையே 

யாமிரு வேமும் இயல்வலி மிகப்பெறீஇ 

யுழைப்பே மாகுக; வொளியொடு விளங்குக 

நாம்பயில் பயிற்சி நல்வலி படைத்தே 

பகையிலா நெெறியில்யாம் பயில்வே மாக, 

முதல் வல்லி 

1. வானலன் வேட்டு வாசச் சிரவசர் 

விசுவ சித்தெனும் வேள்வியில் தம்பொருள் 

அனைத்தையும் வழங்கினர் அவர்க்கொரு மைந்தன் 

நாசிகே தசெனும் நல்லோ ஸிருந்தனன். 

2. "வழங்கும் பொருள்கள் வருவது கண்ட 

நன்மகன் சிரத்தையால் நாடினன் உளத்தே 

8. புனல்குடித் தொழிந்தன புன்மேய்ந் தொழிந்தன 
கறவை யொழிந்தன கன்றினிப் பெறாதன 

இத்தகைப் பசுக்களை யீவோன் செலுமுலகு 

இன்ப மற்றதாய் இருத்தல் திண்ணமே 

End 

ஆறரம் வல்லி 

17. பெருவிர லுருவுள புருடனா முள்ளுயிர் 
உயிர்களி னிதயத் துள்ளுறை கின்றனன் 

புல்லினின் றீர்க்கைப் புறத்தே யெடுத்தல்போல் 
உடலினிற் பிரித்தே யுணர்க வவனை 
அழிவிலன் நூாயனென் றறிக வவனையே 
அழிவிலன் றூாயனென் றறிக வவனையே,
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18. தென்றிசைக் கிறைவன் றெரித்தவிப் பொருளையும் 

யோக நெறியையும் உணர்நசி கேதசு 

மாசுக ளகன்று மரணமுங் கடந்து 

பிரம பாவம் பெற்றன னென்ப; 

இங்ஙன முள்ளுயிர் யாவ னுணர்வனோ 

அவனுமப் பேரின்படைபவ னாமே. 

Colophon 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி 

(௫-0) 

இந்நூல் கடோப நிடதம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. 

R. No. 7774 

பிரரினோப நிடதம் 

PIRASINOPA NIDATAM 

Pages: 29-39 Extent 200 granthas. 

Begins on page 29 of the manuscript described under 

R. No. 7771. 

Complete 

Sanskrit Prasnopamishad has been made here in Tamil verses 

by N.Kanagarajaier 

Beginning 

தேவர்காள் கேட்கயாம் செவிகளால் நலனே 

தொழுத்கு பெரியீர் விழிகளால் நலனே 

காண்பே மாக வேண்டுது நுமையாம் 

பாடுவே நும்புகழ் படைத்த நாளெல்லாம் 

வலிமிகு முடலொடு முறுப்பொடும் வாழவே.
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முதற் நிரசினம் 

பாரத் துவாச சுகேசரும் சைப்பிய 

சத்திய காமரும் செளரியா யணியாம் 

கார்க்கிய முனியும் கெளசலி யராம் 

ஆச்வலா யனரும் பார்க்கவ ராய 

வைதருப் பரும் காத்தியா யனராம் 

கபந்தியும் என்னக் கழறிய வின்னவர் 

பிரம பரராய்ப் பிரம நிட்டராய்ப் 

பிரம நாடும் பேரறி வுடையராய் 

அதனை யெல்லாம் அருளுவ ரெமக்கெனச் 

சமிதை கரத்தே தாங்கின ராகிப் 

பிப்ப லாதராம் பெரியரை யடைந்தனர், 

இருடி கூறினர் இன்னுமொ ராண்டு 

தவநெறி பிரம சரியநீர் தாங்குமின் 

அதன்பினர் விரும்பிய வாறு வினவலாம் 

அறிவே னெனினுமக் கறைவன்யா ஸுறுதியே, 

End 

ஆறாம் பிரசினம் 

ட 
அவர்களுக் கம்முனி யறைகுவர் பின்னரும் 
பிரமமென்னும் பெரும் பொருள் தன்னை 

இவ்வள வேயான் செவ்விதி னுணர்வன் 

இதனிற் சிறந்த தில்லைவே றொன்றுமே, 

முனிவரை வணங்கி மொழிந்தன ரறுவரும் 
அவிச்சையின் மறுகரை யடைவித் தருளிய 
தந்தையா மெமக்குநீர் தாளுற வணங்குதும் 
பரம விருடியர் பதமலர் பணிதுமே 

பரம விருடியர் பதமலர் பணிதுமே,
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சாந்தி 

புகழ்மிகு மிந்திரன் மிகுநல னருள்க 

புரவல ராகிய பெரிய தேவர்கள் 

நலனமக் கருள்க ஞாயிறு நாமன் 

தடைபடா வுருளுடைத் தருபெருந் தேரோன் 

நலனமக் கருள்க நாவின் தலைவனும் 

Boards கருளி நன்றுபு ரக்கவே, 

Colophon : 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி 
(6-4) 

இந்நூல் பிரரசினோப நிடதம் என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் 

பெற்றது. 
வண மனார் 

R. No. 7775 

முண்டகோப நிடதம் 

MUNDAGO PANIDATAM 

Pages: 41-51 Extent 220 granthas. 

Begins on page 41 of the manuscript described under 

R. No. 7771. 

Complete 

Similar to the work described under R. 7770. Also a work 

of N. Kanagarajaier. 

Beginning 

முதல் முண்டகம் 

முற்கூற்று 

தேவர்காள் கேட்கயாம் செவிகளால் நலனே 

தொழுதகு பெரியீர் விழிகளால் நலனே 

காண்பே மாக வேண்டுது நுமையாம் 

பாடுவே நும்புகழ் படைத்த நாளெல்லாம் 

வலிமிகு முடலொடும் உறுப்பொடும் வாழவே
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10. 

11. 

முதற் கண்டம் 

உலகின் றலைவன் உயிர்களின் காவலன் 

பிரமன் தேவருட் பிறந்தனன் முதற்கண் 

எவ்வகை வித்தையும் இருப்பதாம் பிரம 

வித்தையை யவனே மேதகு முதன்மகன் 

அதருவன் பெறுகென வருளின னன்றே. 

அதருவ னுக்கென வயனருள் பிரம 

வித்தையை யவனும் விளம்பின ஸனங்கிரற் (கு) 

அவனும் சத்திய வகபரத் துவசற் (கு) 

உரைத்தன னதனை யுயர்நெறி யுணர்ந்தவா(று) 
ஆங்கீர சனுக் கவன்புகன் றனனே. 

End 

இரண்டாம் கண்டம் 

இருக்கினு மின்ன திசைக்கப் படுமே 

நல்வினை புரிந்தோர் நான்மறை பயின்றோர் 

அபரப் பிரமத் தமைகருத் துடையோர் 

ஏச விருடியில் இயல்வினை யியற்றியோர் 

சிரத்தையால் முறையுறச் சிரத்தின் விரதம் 

பூண்டோர் இவர்க்கே புகலத் தகுமிப் 

பிரம வித்தையாம் பெருமைப் பொருளே 

அங்கிர முனிவர் அறைந்தனர் பண்டைதநாள் 

இன்ன மெய்ப்பொருள் இதனை யுணர்தற் 

கியற்றிய நோன்பிலான் ஏற்புடை யானலன் 

பரம விருடியர் பதமலர் வணங்குதும் 

பரம விருடியர் பதமலர் வணங்குதும் 

சாந்தி 

தேவர்காள் கேட்கயாம் செவிகளால் நலனே 

தொழுதகு பெரியீர் விழிகளால் நலனே 

காண்பே மாக வேண்டுது நுமையாம் 

பாடுவே நும்புகழ் படைத்தநா ளெலாம் 

வலிமிகு முடலொடு முறுப்பொடும் வாழவே
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Colophon : 

ஓம் சாத்தி சாந்தி சாந்தி 

(கு-பு] 

இந்நால் முண்டகோப நிடதம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 
பெற்றது. 

R. No. 7776 

மரண்டூக்கியோப நிடதம் 

MANDUKKI YOPA NIDATAM 

Pages: 53-55 Extent 50 granthas 

Begins on page 53 of the manuscript described under 

R.No. 7771, 

Complete 

These are Tamil verses by N.Kanagarajaiyer giving the essence 

of Sanskrit Mandookyopanishad. 

Beginning 

முற்கூற்று 

தேவர்சாள் கேட்கயாம் செவிகளால் நலனே 

தொழுதகு பெரியீர் விழிகளால் நலனே 

காண்பே மாக வேண்டுது நுமையாம் 

பாடுவே நும்புகழ் படைத்த நாளெலாம் 

வலிமிகு முடலொடும் உறுப்பொடும் வாழவே 

முதற் கண்டம் 

்... இவையெலாம் ஓமெனு மெழுத்தே யாகும் 

அதன்பொருள் விளக்கமே யனைத்து மாகும் 

இறப்பு நிகழ்வு மெதிர்வு மோங் சாரமே 
கால மும்மையும் கடந்ததெப் பொருளோ 

அதுவு மோமெனு மக்கர மாமே,
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2, இவையெலாம் பிரமமே; யின்ன ஆன்மா 

அதுவே யாகும்; ஆன்மா வென்ப (து) 

ஒருநாற் பாதம் உள்ள தென்ப, 

End 

நான்காம் கண்டம் 

12, மாத்திரை யில்லதாய் வாய்த்த நான்காம் 

நிலையே வழக்கெலா நிலைபெறா நிலையாம் 

அலகில் உலகுயிர் அடங்குறு நிலையாம் 

இரண்டறு சிவமாய் இருப்பது மதுவே 

ஆன்மா வாகும் அன்னவோங் காரமே 

இங்ஙனம் இன்ன தெய்துவோன் எவனே 

அவனே யான்மனா லான்மணை யறியுமே 

அவனே யான்மனா லான்மனை யறியுமே. 

சாந்தீ 

1. தேவர்காள் ,. ௫௭ oo) வாழவே 

2. புகழ்மிகு ,.. see உட்டு புரக்கவே 

Colophon : 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி!!! 

(6-4) 
இத்நூல் மாண்டூக்கியோப நிடதம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. 

_R. No. 7777 

மாண்டுக்கிய காரிகை 

MANDUKKIYA KARIKAI 

Pages: 57 - 83 Extent 550 granthas 

Begins on page 57 of the manuscript described under 

R. No. 7771.
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Complete 

A book of 100 verses on, mainly, human souls, by 
N. Kaudapadacharyar. Author, N. Kanagarajaiyer. Period, 20th 
century. 

Beginning 

பரமஹம்ஸ பரிவாரழு காசாரிய 

ஸ்ரீ கெளடபாதாசார்யர் அருளிய 

மாண்டுக்கிய காரிகை 

ஆகமம் ரிரகரணம் 

1. விசுவ னென்போன் வெளிச்செலு மறிவினன் 

எங்கும் நிறைந்த வியல்பின னவனே 

தைஜஸ வொளியினன் தன்னகத் தறிவினன் 

பிராஞ்ஞ்னா மறிவன் பேரறி வுருவினன் 

ஒருவனே மும்மையா லுணரப் படுமே. 

(தைஜஸன் - ஒளியினன்) 

2... வலக்க ணிடத்து நிலைப்பவன் விசுவனே 

மனத்தி னகத்தே வாழ்குவன் ஒளியினன் 

பிராஞ்ஞ் னென்னும் பெயருடை யறிவன் 
இதயவிண் ஸணிலத்தே மிருப்புடை யவனாம் 

இங்ஙனம் உடற்கண் இயலுமால் மும்மையே 

End 

சுலரத சாந்திழ் பிரகரணம் 

99. அறிவர்தம் அறிவு பிறவுள பொருள்கள் பால் 
தொடர்புறப் பற்றுதல் சொல்வதற் கில்லை 
ஆதனின் ஆன்மா அறிவின் உருவமே “ 
புத்தரால் இன்னது புகலப் பெறவிலை. 

100. அறிதற் கரிய அரும்பெருஞ் சிறப்பது' 
பிறப்பில தொருமை சிறப்புறு தூய்மை 
பன்மை யற்றவப் பதத்தினை யுணர்ந்தே 
வாய்த்த வளவு வணங்குதும் யாமே,
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Colophon : 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாத்தி 

(6-4) 
இந்நூல் மாண்டுக்கிய காரிகை என்னும் பெயர்த்து, முற்றுப் 

பெற்றது. 

R. No. 7778 

ஐதரேயோப நிடதம் 

ITAREYOPA NIDATAM 

Pages : 85-93 Extent 180 granthas 

Begins on page. 85 of the manuscript described under 

R. No. 7771. 

Complete 

This Itareyopanishad is in Tamil form composed in verses 

by N. Kanagarajaiyer. 

Beginning 

முற்கூற்று 

நெஞ்சினி லென்மொழி நிலைப்ப தாகுக 

நெஞ்சமு மொழியினில் நிலைப்ப தாகுக 

தானே தோன்றிய தலைமைசா லான்மனே 

என்முன் தோன்றுக இயம்பிய மனமொழி 

மறைப்பொருள் தன்னைப் பொறுப்பன வாகுக 

கேட்டன மறைகளைக் கெடாது காக்க 

பயின்றவிம் மறைகளால் முயன்றுயா னிணைப்பன் 

இரவு பகலெனும் இரண்டுமொன் gi pCa 

வாய்மை யுரைப்பன் வழங்குவன் மெய்ம்மை 

புரக்க வெனையது; புகல்வோன் றனையது 

காப்ப தாகுக; காக்க வெனையே 

புகல்வோன் றனையும் புரப்ப தாகவே 

ஓம் சாத்தி சாந்தி சாத்தி
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முதல் அத்தியாயம் 

முதற் கண்டம் 

ஆதியி லின்ன தான்மா வொளன்றே 

யென்ன விருந்தது இருந்தில வெவ்வகை 

யுயிர்களும்; யானிவ் வுலக மியற்றுவன் 

என்ன ஆன்மா எண்ண மிடுமே. 

அம்ப மரீசு மரமப் பாகிய 

இவ்வுல கங்களை யியற்றின னவனே 

உம்பருக் குப்பால் அம்ப முளதே 

உம்ப ர௬ுலகமவ் வுலகினைத் தாங்குமே 

மரீசி யென்பது விரிவிண் ணுலகமாம் 

மரவுல கென்பது மண்ணுல காகும் 

மண்ணுல கதன்கீழ் வருமப் புலகே. 

End 

மூன்றாம் அத்தியாயம் 

ஐந்தாம் கண்டம் 

அறிவி னுருவே யாகிய வ.ன்மனால் 

இவ்வுல கத்தினைச் செவ்விதிற் கடந்தே 

உம்ப ருலகினில் உவப்பினுக் குரிய 

யாவகை வேட்கையு மேவின னாகி 

அமுத மெய்தினன் அமுத மெய்தினனே 

சாந்தி 

நெஞ்சினி லென்மொழி நிலைப்ப தாகுக 

நெஞ்சமே மொழியினில் நிலைப்ப தாகுக 

தானே தோன்றிய தலைமைசால் ஆன்மனே 

என்முன் தோன்றுக இயம்பிய மனமொழி 

காப்ப தாகுக; காக்க வெனையே 

புகல்வோன் றனையும் புரப்ப தாகவே,
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Colophon : 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி 

(௫-7 
இத்நூல் ஐதரேயோப நிடதம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. 

R. No. 7779 

தைத்ரியோப நிடதம் 

TAITRIYOPA NIDATAM 

Pages: 95—114 Extent 400 granthas 

Begins on page 95 of the manuscript described under 
R. No. 7771. 

Complete 

This Tamil work, done by N. Kanagarajaiyer in verses, is in 10 
anuvagas. Subject is similar to that of sanskrit Taitriyopanishad. 

Beginning 

ச்க்ஷ£வல்லி 

முதல் அநுவாகம் 

3. ஓம்நலன் நமக்கே யுதவுக மித்திரன் 

வருணன் அருள்க அரியமான் நமக்கு 

நலஞ்செய்வோன் ஆகுக; நலமே யருள்க 

இந்திரன் பிரகற் பதியெனு மிவரே 

எங்கும் நிறைந்த விறைநலன ரூள்கவே. 

2. பேசுதும் வணக்கம் பிரமம் தனக்கே 

வாயு நினக்கே வணக்கம் புரிதும் 

கண்கூ டாகக் காணும் பிரமம்
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நீயே யாதி நின்னையே யானும் 

காணும் பிரமமாக் சுழறுவன் வாயுவே 

வாய்மை யுரைப்பன் வழங்குவன் மெய்ம்மை 

புரக்க வெனையது; புகல்வோன் றனையது 

காப்ப தாகுக; காக்க வெனையே 

புகல்வோன் றனையும் புரப்ப தாகவே. 

இரண்டாம் அநூவாகம் 

1. சீட்சையா மொலிநூல் தெளிவுற விளக்குதும் 

வருணம் சுரமே மாத்திரை பலமே 

சாமசந் தானமே சாற்றினம் சீட்சை 

End 

பிருரு ஒல்லி 

பத்தாம் அநரவாகம் 

உறையுள் நாடி யுறுபவர் தம்மை 

அகற்றுத லாகா ததுநோன் பாகும் 

ஆதலி வனெவ்வழி யாயினு முயன்று 

மிக்க வுணவினை வேண்டி யடைக 

அவற்குண வுளதென் றறையப் படுமே; 

ரர! oe eee 

அழிவறு நிலைமைக் காகரம் யானே 

என்னை யீவோன் இங்ஙனம் காப்பன் 

உணவியான் உண்பேன் உண்பான் றனையய 

யாவும் யானே யாவையு மழிப்பன் 

இதனை யறிவோன் எய்துவ னதனையே 

சாந்தீ 

பிரமம் என்ற பெரும்பரம் பொருளே 

அளிக்க நம்மை வளர்க்க நம்மையே
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umasvieor Oe OuIcdwurbd பயில்வே மாக 

(ரூ-பூ] 

இந்நூல் தைத்ரியோப நிடதம் என்னு பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. 

R. No. 7780 

சரந்தோக்கியோ.ப நிடதம் 

SAMTOKKI YOPA NIDATAM 

Pages: 115-239 Extent 2500 granthas 

Begins on page 115 of the manuscript described under 

R. No. 7771. 

Complete 

This deals with dharma, souls, jeevanmuktar etc. in the same 

as Sanskrit Santokyopanishad. Author of this Tamil piece is 

N. Kanagarajaiyer of Pudukkottai. The work is in 8 chapters. 

Beginning 

இயல்வலி பெறுக வெனதுட வலுறுப்பும் 

நாவும் உயிரும் நல்விழி செவிகளும் 

உடலி னாற்றலும் உளபிற பொறிகளும் 

இவையெலாம் மறைமுடி யியம்பும் பிரமமே 

என்று மதைமறா வியல்பையான் பெறக 

மற்றப் பிரமமு மறாதெனை யேற்க 

மறுப்பெனுஞ் செயலே வழங்கா தொழிக
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என்கண் மறுப்பே யில்லா தொழிக 

மறைமுடி, யமைந்த வறநெெறி யாவும் 

ஆன்ம விருப்புள வடியெனை யடைகவே. 

முதல் பிரபாடகம் 

முதற் கண்டம் 

1. உத்கீத மாகிய ஓமெனு மெழுத்தை 

யோர்ந்து தெளிக ஓமென வன்னது 

ஒலிக்கப் பெறுமதன் உள்ளுறை விளக்குதும் 

2... இவ்வுயிர்க் கெல்லாம் இரதம் நிலமே 

நிலனுக் "கிரதம் நீரே யாகும் 

நீரினுக் கிரதம் வேர்பெறு பூண்டுகள் 

பூண்டுகட் கிரதம் புருடனே யாகும் 

புருடனுக் கிரதம் பொலிவுறு மொழியாம் 

மொழியினுக் கிரதம் மொழிபெறு மிருக்கே 
இருக்கினுக் கிரதம் இசைபயில் சாமமே 

சாமத் திரதம் சாற்றுமுத் கீதமே 

3. எட்டாம் இரதமா வியலுமுத் கீதமே 
பரம பவித்திரம் பிரம நிலைக்களம் 

இரத மெவற்றுளும் இரதமா மதுவே. 

End 

ஏட்டாம் பீரபரடகம் க 

பூகினைந்தாம் கண்டம் 

பிரம விச்சையாம் பெரும்பொரு ளிதனைப் 
பிரம னருளினன் பிரசா பதிக்கே 
மனுவுக் கவர்தாம் வழங்கினர் இதனையே 
மக்களினம் பெற மனுவே யருளினர் 
குருகுல மதனிற் சுருதியை யோதி , 
விதிமுறை செயத்தகு வினையெலா மியற்றுபு
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விரத முடிவு மேவப் பெற்றே 

இல்லற வாழ்க்கை யியைபுற மேற்கொளீஇ 

யறதெறி கடைப்பிடித் தடையுமா ணவர்க்கு 

நல்ல நிலத்தில் நான்மறை பயிற்றி 

பொறிக ளனைத்தையும் நெறிமுறை யடக்கி 

வேத மோதிய விதிகளா னன்றி 

யுயிர்க ளினத்துக் கொருவகைத் தீங்கும் 

இயற்றுதல் தவிர்ந்தே மிம்ப ர௬ுலகினில் 

உயிருள நாளெலாம் செயிரற வாழ்வுறீ இப் 

பிரம வுலகப் பெருவாழ் வெய்துவன் 

மீளானவனே மீளா னவனே 

சரந்தீ 

இயல்வலி .. . 

. அடைகவே. 

(6-4) 

இந்நூல், சாந்தோக்கியோப நிடதம் என்னும் பெயர்த்து. முற்றுப் 

பெற்றது. இஃது எட்டு அத்தியாயங்களைக் கொண்டுள்ளது. 

கிரஹஸ்தனைக் குறித்து உபதேசிப்பதாகவுள்ளது. முதல் அத்தியாயம் 
உத்கீத, அக்ஷி, ஆகாச வித்தைகளையும், இரண்டாம் அத்தியாயம் 

தருமத்தின ஸ்கந்தங்கள் மூன்று என்பது முதலானவற்றையும், இதே 

போன்று பிற அத்தியாயங்கள் வேதங்களின கருத்துக்களையும் 

தெரிவிக்கின்றன. ஜீவன் முக்தன் இவ்வுலகில் வாழ்பவனாயினும் 

ஆன்ம உலகிலேயே வாழ்கிறான் என்பது இதன் முடிந்த முடிவாகும். 

அவன் வாழ்க்கை பிறரும் ஆன்ம உலகிற்கு ஏறுவதற்கு வைத்த 

நூலேணி போலிருக்கிறது. காண்க. 

இதனை வடமொழியினின்றும் தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர் 

நா. கனகராஜையர் என்பவராவார். ஊர் :- புதுக்கோட்டை 

காலம் :- தற்காலம். காண்க, 

த. ஓ. ௮. 22
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R. No. 7781 

பிரகதாரணிய Carus நிடதம் 

PIRAKATARANIYA KOPA NIDATAM 

Pages : 241-348 Extent 1800 granthas. 

Begins on page 241 of the manuscript described under 

R. No. 7771. 

Incomplete 

Sanskrit Brhadaraniyakopanishad has been rendered in Tamil 

verses by N. Kanagarajaier, mentioned earlier. This Upanishad 

throws light on Yagas, mantras used therein, teaching of the 

knowlegde of Brahman by Kshatriya king to brahmins and other 

similar branches. 

Beginning 

முற்கூற்று 

பூரண மதுவே பூரண மிதுவே 

பூரணத் திருந்து பூரணம் பிறந்தது 
பூரணத் தலகிலாப் பூரணம் தோன்றியும் 

பூரணம் உள்ளது பூரண மாகவே. 

முதல் அத்தியாயம் 

முதல் பிரமாணம் 

அசுவ மேதிய அசுவந் தனக்குக் 

காலை வேளையே கருதுறு தலையாம் 

கதிரவன் விழியாம் காற்றே யுயிராம் 

வைசுவா நரக்கனல் வாயா குவதாம் 

சம்வற் சரமே தகுந்த வுடலாம் 

உம்ப ௬லக முறும்ப ராங்கமே 

இடையுல காவதி யைபுறு வயிறாம் 

நிலவுல கதன்கழல் நிறுவுறு நிலையே 
திசைகள் நான்கும் இசையுறு பாரிசம்
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இடைத்திசை விலாவுறு மென்புக ளாகும் 

இருது வாறு மருவுறு மங்கமே 

திங்களும் பக்கமும் பொங்கிய கணுக்களாம் 

இரவும் பகலும் இருகழ லாகும் 

தாரகைக் கணங்கள் ஏருறு மென்பாம் 

விண்ணுறு முகிலே நண்ணிய வூனாம் 

மணலே யறாது வயிற்றுலு மன்னமாம் 

மழைசிறு நீராம் வாக்காம் வாயே, (௧) 

End 

ஐந்தாம் அத்தியாயம் 

புதின்முன்றரம் பிரமரணம் 

2. எசாமறை பிராணன் என்னப் படுமே 

எசுவெனும் பிராணன் இருப்பதா னன்றே 

பூத மனைத்தும் பொருந்தும் வாழ்வே 

உயர்வினை யெய்த ஒன்றும் எசுமறை 

இங்ஙன மிதனை யெய்தப் பெறுவோர் 

எசு சாயுச்சியம் எசு சாலோக்கியம் 

அடைவா னென்றே அறையப் படுவதே. 

9. சாமம் பிராணனாச் சாற்றப் படுமே 

சாமம் பிராணனாச் சரிப்பதா னன்றே 

பூத மனைத்தும் பொருந்தும் தகுதியே 
இதனுள் யாவும் எய்தும் சிறப்பே 

இதனை இங்ஙனம் எய்தப் பெறுவான் 

சாமசா யுச்சியம் சாமசா லோக்கியம் 

அடையுந் தகுதிக் கமைந்தவ னாமே,
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(கு-பூ] 

இந்நூல் பிரக தர்ரணிய கோப நிடதம் என்னும் பெயர்த்து, 

முற்றுப் பெற்றதாகத் தெரியவில்லை. இந்நூல் முதல் அத்தியாயம் 
தொடங்கி ஐந்தாம் அத்தியாயத்தின் பெரும் பகுதியுடன் முடிவடை 

கிறது. முதல் அத்தியாயம் யக்ஞத்தில் நிகழும் சில உபாசனைக் 

கருத்துக்களையும், மந்திரங்களை உபயோகிக்கும் முறைகளையும் 
பற்றிக் கூறுகிறது, இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் பிரம்ம ஞானம் 

க்ஷத்திரிய அரசனால் பிரகமணனுக்கு உபதேசிக்கப்படுகிறது. இதைப் 

போன்றே பிற அத்தியாயங்களும் உயர்ந்த பல தருமங்களை 

எடுத்துக் கூறுகின்றன. ஞானத்திற்குத் தவமே சிறந்த சாதனம் 
என்பதும், நோவும் சாவும் கூடத் தவம் எனவே கருதபட வேண்டும் 

என்பதும், பொதுவில் விளக்கப்படுகின்றன, 

இவ்வரிய உபநிடதத்தை, வடமொழியினின்று, தமிழில் மொழி 
பெயர்த்தவர் நா. கனகராஜையர் என்பவராவார். 

ஊர்:- புதுக்கோட்டை; காலம்:- தழ்காலம், காண்க. 

R. No. 7782 

ஆஞ்சநேய புராணம் - தொகுதீ - ஒன்று 
ANCANEYA PURANAM - Volume - I 

Paper: 34:3 21°5 cm. Pages: 1-272 

Lines 43 on a page. Tamil. Good. New. Extent 5000 granthas 

Presented in 1962-63, by Thiru. N.Kanakaraja Aiyar, M.A.,M.E.S, 

(Rtd), No. 20, Venkatasvami Naidu, Agraharam, Madurai. 

Complete 

This is volume first of the Ancaneya Puranam, composed by 

N. Kanagarajaier, occured previously, in 2294 Viruttams. This 

puranam is based on Ramayanam, Bharatam, Bhagavatam, 
Brahmanda Puranam, Sethu Puranam etc. and is telling the 
story of Hanuman in for seven cantos. Presently this first volume 

contains the first three cantos,
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Beginning 

முகவுரை 

அஞ்சிலே யொன்று பெற்றான் அஞ்சிலே யொன்றைத் தாவி 

அஞ்சிலே யொன்றா றாக ஆரியற் காக வேகி 

அஞ்சிலே யொன்று பெற்) அணங்கைக் கண்டயலா ரூரில் 

அஞ்சிலே யொன்றை வைத்தால் அவ்வம்மம யளித்துக் காப்பான் 

கம்ப நாடா 

வால்மீகி முனிவரும் கம்ப நாடரும், துளசிதாசரும் பாரத 

தேசத்தின் மும்மணி/சள் ஆவர். மகாகலிகள் ஆகிய இம்மூவரும் 

அருளிய இராமாமாணத்தின் கதைப் போக்கிலே உள்ளம் உருக 

ஈடுபடும் மக்கள் (Porm ud கோடியர் ஆவர், எத்தனையோ 

நன்மக்களுக்கு, 1மனச் சாந்தியும், ஆத்மானுபவமும் தந்துதவும் இந்த 

இதிகாசரத்னத்தை ஒரு மகாமாலை என்று உரைப்பதும் அம்மாலை 

யில் விளக்கம் மிக்கு ஒரு மணி ஆஞ்சநேயன் என்று உரைப்பதும் 

இராமபக்த (3காஷ்டியின் சித்தாந்தமாம். 

பிரமாண்ட புராணத்தில் தீர்த்த கண்டத்திலே பிருகு நாரத சம்வாத 
ரூபமான, வேங்கடாசல மகாத்மியத்தில் வருஷமாசல உற்பத்திவர்ணனம் 
என்ற நான்காம் அத்தியாயமும், அஞ்சனாசல அபிதான வர்ணனம் 

என்ற ஐந்தாம் அத்தியாயமும் இவ்வரலாற்றை உரைக்கக் காண் 

கிஜோம், 

ஸ்ரீ 
ஆஞ்ச நேய புராணம் 

7. பால காண்டம் 

பாயிரம் படலம் 

தெய்வ வணக்கமும் செயப்படு பொருளும் 

பரம்பொருள் 

1, வாக்கினால் மனத்தால் நான்கு மறைகளா லடைத லில்லான் 

வாக்கினால் மனத்தால் அன்பர் வழுத்தவே வருமோர் வள்ளல் 

தேக்கு பேரின்ப மென்ற திருவருள் பொழியும் தேவன் 

மேக் குயர் சுழல்கள் போற்றி விளம்புவா மனுமன் காதை (௧)
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நான்மாகம் 

2. வான்மிக முனிவன் செய்யுள் மாலையுண் மணியா மென்ற 

பான்மைய வடிவை வாழ்வின் பண்பினை இராமபக்த 

மான்மியம் என்னும் பேரால் மாரு,நி புகழைப் பேச 

நான்முகத் திறைவன் பாத நலினத்தை யேத்தல் செய்வாம், 

அவையடக்கம் 

35, முனிவரர் வணங்கி வாழ்த்தும் முதற்கவி திருவாக் கானும் 

இனிமைசால் தமிழ வாக்கி யெனுங்கம்பர் வாக்கினாலும் 

மனிதர் நன் குணர வாய்த்த மாருதி யனுமன் காதை 

புனிதமா நெறியே தேறாப் புல்லியேன் புகல லாமோ? 

2. திருவவதாரப் படலம் 

22, சுத்த மாடிய சொற்பொருள் தேர்ந்துணர் 

முத்தர் ஞானியர் மோன முனிவரர் 

சித்தம் வாழ்ந்து சிறக்கும் இராகவ 

பத்தன் மான்மியம் பாடத் தொடங்குவாம் (க) 

29, அறத்தின் மாண்பை யழித்திவ் வவனியின் 

மறத்தின் வாழ்வு மலியப் புரிந்திடும் 

திறத்தின் விஞ்சிய தீமை யரக்கரைப் 

புறத்தின் வெல்லப் புவியினர் நோற்றனர் (௨) 

24, உருவம் உள்ள துருவ மிலாதது 

அருவ மாவ ததுவு மிலாதது 
சருவ மாகிய சத்த னென மறை 

தருவ தொன்றினைச் சார்ந்து குறை சொல்வர் (௩) 

7. மலை வாழ் படலம் 

969, சூலியின தைந்தெழுத்தைச் சொல்லியருந் தவமுயன்ற 

வாலிதனை யெதிர்ப்பவர்தம் வலிமையினிற் செம்பாதி 

கோலிவர வரம்பெற்றான் கொண்டவரம் பயன்பெறவே 

கானியங்கும் திசைநான்கும் கடல்தான்கும் செல்வதுண்டே. (௧)
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End 
8. இராவணத் துரும்புப்படலம் 

2292. புலியினத் தரசு புலியினம் பிணவைப் 

பொருந்துதல் பொருத்தமா மலது 

மெலிவின துருவாய் விளங்கிய பூஜை 

மெல்லி யல்லதனை விழைந் திடுமோ 

வலியின துருவே யெமதுபே ரரசே வருகென 

வழைத் திடு மகளிர் 

கலியின திடையே யிராவணன் றனது 

கருத்தினை மறந்தில னடைந்தான். (௧௬௧) 

2293. அகலுமுன் சனகி சிறைப்புறங் காவல் 

அமைந்துள மகளிரை யழைத்தே 

பகலுநள் எிரவுமெனது சீர் விடுத்துப் 

பன்னியே யிவள்மன மிணங்கிப் 

புகலுறு நிலைமை பொருத்துதல் நுமது 

பொறுப்பென வுணருதிர் கடமை 

மிகலுற மறந்தே யிருந் தனிரெனின்யான் 

வீட்டுவ துமையென வுரைத்தான். (௧௬௨) 

2294. கரும்பு போல் மொழிந்தோ வேம்புபோல் 

மொழிந்தோ கடுவிடமென்னவே மொழிந்தோ 

இரும்புபோல் வலிதா யிருக்குமின் னவள்தன் 

இதயத்தை முறையினாற் கரைத்திர் 
அரும்புபோல் முறுவல் முகத்தொடு மெனையே 

அவாவினா லடைந்திட மனத்துள் 

விரும்புமா புரிதிர் நுமக்கினி நகரில் 

வேறிலை பணியென வகன்றாள். (௧௬௩) 

இராவணத் துரும்புப் படலம் 158 செய்யுள் 

(கு-பூ 
இந்நூல் ஆஞ்சநேய புராணம் - தொகுதி ஒன்று என்னும் 

பெயர்த்து முற்றுப் பெற்றது. இது அனுமனுடைய வரலாற்றை 

இதிகாச, புராணங்களின் துணை கொண்டு விளக்கிக் கூறுகின்றது, 

செய்யுள் வடிவினது. இந்நூல் இயற்றுவதற்குத் துணையாயிருந்த 
நூல்களுள் சில : 1, இராமாயணம் 2. பாரதம் 9, பாகவதம் 

4. பிரமாண்ட புராணம் $. சேது புராணம் முதலியன.
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இதனுளடங்கிய காண்டங்களும் படலங்களும் வருமாறு :- 

காண்டம் படலம் 

1, பால காண்டம் 7 

9. அமாத்திய, ,, 20 

3. STS 53 24 

4, சேவக வ 29 

5. பக்த ” 14 

6. கீதா si 18 

7 அனுபூதி, 14 

காண்டம் 7, படலம் 126 

இத்நால் 7 தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்முதற்றொ 

குதியில் 1, பால காண்டம் 2, அமாத்திய காண்டம் 8. தூத 

காண்டம் (8-ம் படலம் முடிய) என்பவை அடங்கியுள்ளன. 

ஆசிரியர் : நா, கனகராஜையர், ஊர் ; புதுக்கோட்டை, காலம் ; 

தஜ்காலம், காண்க, 

R. No. 7783 

ஆஞ்ச நேய புராணம் - தொகுதி இரண்டு 
ANCA NEYA PURANAM-Volume II 

Paper; 343 x 21'5 cm. Pages; 1—272 

Lines 43 on a page. Tamil. Good. New. Extent 5000 granthas. 

Complete 

This is in continuation of the work noted above by the same 

author N. Kanagarajaier, Herein are present the end of the third 
canto and the first portion of the fourth.
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Beginning 

இராண்டாம் தொகுதி 

தூத காண்டம் 

1, கணையாழி பெற்ற படலம் 

9205, அரக்கரிறை யகன்றளவி லவணாணை பெறு மகளிர் 

2297. 

3367. 

இரக்க மணு வளவறியா விதயமுள ராதலினால் 

பரக்கவிழித் துளமுருகும் பரவையினைத் தமதுவழி 

துரக்கநினைந் தனல்மொழிகள் சொல்லுகின்றார் சிலசிலவே 

(௧) 

களிறுநிகர் காதுடையாள் கண்ணிடுகு முகமுடையாள் 

வெளிறிமுன மெழுந்துவளை விகார தந்த மிரண்முடையாள் 

பிளிறுகின்ற களிறெனவே பேசுகின்றான் சினங் கதுவ 

ஒளிறும் விழிகனல் பாய வுத்தமி நெஞ்சு லர்ந்திடவே. (௨) 

எம்பெருமா னிராவணனை பயெளியனென நினைந்தனையோ 

உம்பரபிரா னிந்திரனே யோராண்டு சிறைக் களத்தில் 

வெம்புதுயர் இனையவிடும் வேந்தனென வறிகிலையோ 

கம்பமதத் திசைக்களிறு கலங்க வரு தீரனையே, (௩) 

24, திருவடி, தொழுத படலம் 

உரவி லேந்திய தோளினன் அறத்தின் மெய் யுருவன் 

பரவி நின்றவர் முகத்தினை நோக்கினன் பரிவால் 

இரவி செல்வனே தென்றிசை நடந்தவர் இனுமேன் 

வரவு காண்கிலேம் மதன ஸனம்பு புகுந்ததன் மயக்கோ? (௧) 

End 

4806. 

4. சேவக காண்டம் 

12. நாக பாசம் அழிந்த படலம் 

சிறையிலே யினையும் தேவியின்துயரம் தெரிதும்யா 

மாதலினிறையே 

முறையிலே நிலையா வரக்கரை யழிக்கு முயற்சியிலியன்றது 
புரிவேம் 

கறையிலே நிலைத்து விராவணன் மகனே கற்றுள 

படையெலாம் விடுக. 

மறையிலே யொளித்த பொருள் துணையுடையேம் மாற்றவர் 

வலிகெட வெதிர்ப்பேம். (௮௮)
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4807. நாகமா கயிற்றால் நமதுமாப் படையை நமனுல கனுப்பவே 

நினைத்த 
மேகநாதனு;க்கே மனத்திலே தளர்ச்சி விளைத்திட வுதவினான் 

கலுழன் 

ஏகநா தனையும இனவிலா யெழுந்த இணையிலா 

வில்வலான் றனையும் 

மாகம்வாழ் பவரே மதித்திடத் தலைமை மருவியே 

இளைப்பது முளதோ 

4808. என்னவே புகழ்ந்து பணிந்தமா ருதியை 

இராகவன் இயைபுறத் தழுவி 
முன்னமே நிகழ்ந்த சமரிலு மினியாம் 

முருகுவோர் தெரியதா தலினால் 

நின்னதா முதவி பெரிதும் வேண்டுதும் யாம் 

திருதரை யழித்து வானரர்தம் 
மன்னனாம் பரிதி மகள் மகிழ்வுறவே 

வகைவகை வினைசெய்வோ மெனவே 

நாக பாசம் அழிந்த படலம் 90 செய்யுள் 

(கு-1] 

இந்நூல் ஆஞ்சநேய புராணம் - தொகுதி இரண்டு என்னும் 
பெயர்த்து. முற்றுப் பெற்றது. முன்னூலின் தொடர்ச்சியே இது 
வாகும். இதன்கண் தூத காண்டம், கணையாழி பெற்ற படலம் 

முதல் சேவக காண்டம் நாக பாசம் அழிந்த படலம் ஈறாக மொத்தம் 

இருபத்தெட்டு படலங்கள் அடங்கியுள்ளன. ஆசிரியர் நா. கனகராஜ் 

ஐயர்; ஊர்.- புதுக்கோட்டை; காலம்:- தற்காலம், 

R. No. 7784 

ஆஞ்ச நேய புரரணம் - தொகுதி மூன்று 

ANCANEYA PURANAM - Volume III 

Paper : 34:3 x 21°5 ௦0, Pages: 1-272 

Lines 43 on a Page. Tamil. good. New Extent 5000 granthas,



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 347 

Complete 

Same work as above. Author N. Kanagarajaier has alloted 
here, in volume III, 15 chapters of the fourth canto. 

Beginning 

4. சேவகக் காண்டம் 

173. படைத்தலைவர் அழிந்த படலம் 

4809, சீதையயெம் பெருந்தெய்வம் சிறையிடை 

வாதை யெய்திய வாழ்வை மறக்கவே 

கோதை நீக்கிக் குணத்தைப் பெருக்குநின் 

கரதை யோதும் கவிகளின் பேறென்னே. 

4810. இழிந்த வெம்மையும் ஏற்றனை நின்பணிக் 

கழிந்த சிந்தைய ராவர் அரக்கரே 

கழிந்த தன்னவர் கைவலி மெய்வலி 

ஒழிந்த தென்பதை உம்பரும் ஒருவார். 

4811, நாக பாசத்தின் நல்வலி பாழ்பட 

Gaus வெஞ்சிறை வீரன் உதவியை 

மாக தானவர் மண்ணவர் நோக்கவே 

ஏக வில்லினை யேற்றனை யில்லையோ, 

78. மூலபல வதைப் படலம் 

5589, வன்மை தேய்ந்ததோ வரங்களால் யாம் பெறும் மதிப்பின் 

நன்மை தேய்ந்ததோ போர்க்களம் புகுபவர் தமக்கு 

வின்மை தேய்ந்ததோ மளித்ததோ ரிருவரால் விளைந்த 

புன்மை வாய்ந்ததோ வெனக்கென யிராவணன் பொருமும் 

End 

27. திருமுடி. சூட்டுப் படலம் 

7268. வணங்கு சென்னியன் வாழ்த்திய வாயினன் மலரின் 

அணங்கு சானகி நல்கிய மாலையை அனுமான் 

இணங்கு வானார் அனைவரு முளமகிழ்ந் தெழவே 

பிணங்கு நெஞ்சொடு பொருந்துற வணிந்தனன் பிடித்தே
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7269. மற்று முள்ளவ ரனைவர்க்கும் வரன்முறை வழங்கி 

முற்று மெய்யறி வெய்திய முனிவரர் மொழியும் 

பற்று நீங்கிய வாயுறை வாழ்த்தினைப் பரித்தே 

சுற்றும் வாழ்பவர் மகிழ்வுற விருக்தனன் சுடரோன் 

7270. அரக்கர் வேந்தையும் அரிகளின் வேந்தையும் அவனி 

புரக்க வாய்ந்துள மன்னவர் பிறரையும் புகழாற் 

பரக்க மாநிலம் நிரம்பிய பிறரையும் பரிவான் 

வரக்கண் மூர்த்தியு நோக்கினன் நலமெலாம் மலிய 

திருமுடி சூட்டுப் படலம் 216 செய்யுள் 

(௧-1) 
இந்நூல் ஆஞ்ச நேய புராணம் - தொகுதி மூன்று என்னும் 

பெயர்த்து முற்றுப் பெற்றது. இது முன்னூலின் தொடர்ச்சியே 

ஆகும், இதன்கண் சேவக காண்டம், படைத் தலைவர் அழிந்த 
படலம் முதல் திருமுடி சூட்டுப் படலம் ஈறாக மொத்தம் 15 படலங் 

கள் அடங்கியுள்ளன. ஆசிரியர், நா, கனகராஜையர்; ஊர்: புதுக் 

கோட்டை; காலம்:- தற்காலம், காண்க, 

R. No. 7785 

ஆஞ்ச நேய புரரணம் - தொகுதி நான்கு 

ANCANEYA PURANAM - Volume IV 

Paper : 34:3 x 215 cm. Pages: 1—272 

Lines 43 on a page. Tamil. Good. New. Extent 5000 granthas. 

Complete 

This Volume IVth of the Anjaneya Puranam by N. Kanaga- 
rajaier, continues the story of Hanuman, in 16 chapters from the 

canto fourth and fifth,
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Beginning 

28. அகத்தியப் படலம் 

1271, முடிகெழு மரசுக் கெல்லாம் முடியர சமைதி காட்டிக் 
குடிகளா முடலினுள்ளே குடிகொளு முயிரே போலப் 
படியினை யாள வந்த பவித்திர மூர்த்தி முன்னர் 
நெடியமா தவத்தராய நிலையினர் நெடுநாள் நின்றார் 

7272. விருப்பினை வெறுப்பை யெல்லாம் வேரொடு களைந்தோ 
ரேனும் 

கருப்பையை நுழையா வண்ணம் கடுந்தவ முயன்றா ரேனும் 
தருப்பொலி மகவான் வாழ்வும் தகுமென மதியா ரேனும் 
உருப்பொலி யிராமன் முன்னர் உவப்பினால் நெடுநாள் 

நின்றார் 

7274. திருமுடி விழவைக் காணும் சிந்தையா லடைந்த மாந்தர் 
பெருமுடி தந்தம் சென்னி பிறங்கிய மகிழ்ச்சி பூண்டார் 
ஒருமுடி யொருவன் சூட புலகெலா முவந்த வின்பம் 
திருவடி யடைவார் காணும் சிறப்பென விளங்கிற் றன்றே. 

29. கிட்சிந்தைப் படலம் 

7921. இறையவன் குபேரனுஃக் கீந்த புட்பகம் 

நிறைவுற வெழுந்தனர் நேய நெஞ்சினோர் 
மறைமுதல் பதமலர் மனத்தி லேற்றியே 

உறைதரு நாடுகள் உறுதல் மேயினார் 

End 

14. பாரதம் போர் தொடங்கு படலம் 

9873. நமதுசிறு சமர்க்குதவி புரிவலென 

வுரிமையினால் நவின்ற வண்ணம் 

இமயமலைக் கப்புறத்தா மலை கடந்து சமர்க்க 

ளத்தே எய்தா நிற்கும் 

சிமயமலை பொராதானைச் சிற்றுருவம் 

பொறுத்தானைச் சிவனே யாகும் 

சமயமுடி யுறுவானைத் துணைபடைத்தாய் 

வெற்றியினிச் சாதந் தானே
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9874 எனவுரைத்துத் தோள் தழுவும் வீமனை நன் கிரு தாளும் 

இறைஞ்சிப் போற்றி 
கனவுரைத்த வருட்காட்சி நமக்குதவ வெழுந்தருளும் கண்ணன் 

உள்ளார் 

மனமுரைத்த நன்னெறியே போர் புரிந்து பகைவர்களை 
வதைத்து வாழ்வோம் 

நனவுரைத்த பயன்வேறு வேண்டுவதோ வெனவணங்கி 
நவின்றா னன்றே 

9875 தருமனையும் தாயினையும் தகவணங்கிக் கண்ணபிரான் 

சரணம் பெற்றிக் 
கரும மினித் தொடங்குதும் யா மிரத மெழு முகுத்தமிது 

கவியின் செம்மல் 

அருமை பொலி துணையாக அமைந்துள்ளான் பகைத் 

திறத்தை யடைந்தார் யாரும் 

இருமை யிழற் தழிவதற்கே புறப்படுவாமென விசயனிசைத் 

தானன்றே 

பாரதப்போர் தொடங்கு படலம் 68 செய்யுள் 

(௫-ப) 

இத்நூல் ஆஞ்சநேய புராணம் தொகுதி நான்கு என்னும் 
பெயர்ந்து. முற்றுப் பெற்றது. இதுவும் முன்னூலின் தொடர்ச்சியே 

ஆகும். இதன்கண் சேவககாண்டம், அகத்தியப்படலம் முதல் பக்த 

காண்ட பாரீதப்போர் தொடங்குபடலம் வரை மொத்த பதினாறு 

படலங்கள் உள்ளன, ஆசிரியர் நா. கனகராஜையர்; ஊர் ; புதுக் 

கோட்டை; காலம் : தற்காலம், 

R. No. 7786 

ஆஞ்ச நேய புராணம் - தொகுதி 

ANCANEYA PURANAM - Volume 5 

Paper: 343215 0. Pages: 1-477 

Lines 4000 on a page. Tamil. Good,. New. Extent 80 granthas.



CATALOGUE OF MANUSCRIPTS 351 

Complete 

With these sixth and seventh cantos, the story of Hanuman comes 

toa close which is composed in five volumes by N. Kanagarajaier 

At the end of this volume are available Va. Su. Sengalvaraya- 

pillai’s six stanzas on this puranam and also one piece entitled 

as Tiruvengada mudaiyan Tuthimanjari. 

Beginning 
6. கீதா காண்டம் 

1. விசயன் மனம் தளர் படலம் 

9876 சீதை காதலன் சீதரன் கேசவன் 

காதை தன்னுட் கவினுறு மாமணி 

ஓதை மீற வுலகம் புகழ்ந்திடும். 

9877 பண்டை மெய்ம்மறை பாரித் துரைத்தருள் 

பண்டை மெய்ப்பொருள் பாண்டவன் கேட்கவே 

பண்டை வண்ணம் பரிவொடு தாங்கியே 

பண்டை மூர்த்தி பகர்ந்தனன் சீதையே 

9978 ஒருவன் மெய்ம்மை யொருபொரு ளோதலே 

ஒருவன் கேட்க வுலகம் பெறவரூஉம் 

பெருமை தாங்கு பெரும்பொருட் சீதையை 

இருவர் கேட்டனர் என்பதே யுண்மையாம். 

7. அனுழுதி காண்டம் 

1, தீர்த்த யாத்திரைப் படலம் 

11174 உள்ளற் குரிதாயுருகற் குரிதாகி 

வெள்ளக் கருணை விளக்குமொரு பொருளை 

அள்ளத் துணித்த வனுமா னனுபூதி 
விள்ளத் துணிவேம் விமலன்அருள் பிடித்தே 

End 
74, கிம்புருட கண்டப் படலம் 

19229 பெருமையே யுருவமான பெருந்தகை உருவைநோக்கி 

அருமையே அருமையே யிஃதவனி மாதடைந்த செல்வம் 

இருமையே மறந்த மேன்மை இணையிலா நிலைமையான 

ஒருமையே உளத்திலோங்கும் உருவ மீதென்றாரவ் றே,
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13223, இவ்வண்ணம் இனிது வாழ இதயத்தே நினைந்த தூயோன் 

செவ்வண்ணம் கருமை வண்ணம் சிறப்புறு வெண்மை வண்ணம் 

திவ்விய முறவே பூண்ட திருவுரு நினைந்த வண்ணம் 

கவ்விய யாழினோடு காட்சியைத் தருகின்றானே, 

வரழ்த்து 

வாழிய அறிவர் கோட்டி வாழிய அன்பர் கூட்டம் 

வாழிய புராணம் எல்லாம் வகுத்தருள் முனிவர் நாமம் 

வாழிய இசையின் செல்வம் வாழிய முகுந்த நாமம் 

வாழிய இராம நாமம் வாழிய அனுமன் சீரே, 

்.. 6010௦: 

பூர்த்தி: விஜய ஷ் புரட்டாசி மீ” ௧௩ ௨ செவ்வாய்க் கிழமை 

க-லை 5 மணி மஹாளய பக்ஷம் சப்தமி மிருக சீர்ஷம், மஹாவியதி 

பாதம் கும்பகோணத்திற் பிரதி நடந்தது, 

சென்னை அடையாற்றில் கலாக்ஷேத்திரத்தின் அருகே உள்ள 
பெஸண்ட் உயர்தர கலா சாலையில் பர்ண சாலையிலே இரண்டாம் 
பிரதி முழுவதும் எழுதிப் பூர்த்தியாகி மாலையில் மாம்பலத்தில் 

வேங்கடராமையர் தெருவில் உள்ள ஹநுமானுக்கு வடைமாலை 

சாத்திப் பிரசாதம் பெற்றுக் கொண்டது. 11-2-54 வியாழக்கிழமை. 

(கு-பூ] 

இந்நூல் ஆஞ்சநேய புராணம்-தொகுதி ஐந்து என்னும் பெயர்த்து. 

முற்றுப் பெற்றது. இதுவும் முன்னூலின் தொடர்ச்சிடேய ஆகும். 
இதன்கண் கீதா காண்டம், அனுபூதி காண்டம் என்னும் இரு 
காண்டங்களும் அடங்கியுள்ளன. ஆசிரியர்:- நா, கனகராஜையர்; 

ஊர் :- புதுக்கோட்டை; காலம் :- தற்காலம். இயற்றிய வேறு 

நூல்கள் ;- இராமாயணத் திரிவேணி முதலியன. இந்நூலின் முடிவில் 

இத்நூலுக்குச் சாத்துக் கவிகளாக, திரு.வ.சு. செங்கல்வராய பிள்ளை 
அவர்களால் இயற்றப்பட்ட ஆறு செய்யுட்கள் அடங்கியுள்ளன. 

இந்நூலின் இறுதியில், 4556-ஆம் பக்கம் முதல் 477-ஆம் பக்கம் 
வரை %, 11௦. 7809 திருவேங்கட முடையான் துதி மஞ்சரி (தொடர்ச்சி) 
என்னும் நூல் அமைந்துள்ளது. காண்க,
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