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INTRODUCTION.
Tis

second part of the fourth volume of the Triennial

Catalogue of Manuscripts is prepared on the

same plan as

that of the second part of the third volume and as described
in the introduction thereto.

The numbers of the manuscripts

and the pages of this part are in continuation of the similar
part of the third

volume.

Attention

is drawn

below toa

few of the more important works described in this volume.
Pradyumnacaritam, R. No, 411.—-Vhis is an important work
containing the Jaina version of.the story of Pradyumna, son
of Lord Krsna, which differs in some details from the story
narrated in the Sanskrit Harivaffiéa.
It may be noted here
that some of the puranic stories have been suitably altered

and incorporated in the Jaina religion, probably to make
that religion as popular as possible.
Alagar Pillaittamil, R. No. 417.—Although this work was

once printed, it is very difficult now to get any printed copy.
This dibrary copy is complete and will be of some use to
those who wish to print this work.
Sathakopadivya Oarittiram, R. No. 427 (b).—This is a rare
poem

of importance and

the

library

only 106 stanzas and is incomplete.
get a complete copy.

copy

thereof contains

It would be useful to

Marankalambakam, 4. No. 428 (q).—This is another rare
poem about Saint Sathakopa or Nammalvar. “The work has

not yet been printed and the library copy being injured
contains many lacune.
Ilakkumi Venba, R. No. 430 (c).—This is a unique work

describing in verse the conduct of the worship of Goddess
Laksmi.
Another work of this kind on the worship of
Goddess Laksmi is rarely to be met with in Tamil literature.

Although the style of this work is commonplace, it would

Xvi

INTRODUCTION

be useful to get a complete copy: as the library manuscript
is incomplete.

Kitkindhakindam

with-

a"

R. No.

431.—Yhe

commentary is considered good and does not appear to have

been printed. . The text of Kitkindhaikindam (of Kambaramayanam) in this manuscript is useful as affording note-.
worthy variations in the readings.
Maran. Pillaittamil, R. No, 432.—This

is an

unprinted

work containing a beautiful description of saint Sathakipa
or Nammilvar.
The library copy is incomplete and it
would be useful to get a complete copy.
.
Navanitappattiyal, R. No.

433.—This is a rare work,

portion of which alone is hitherto
The library copy is complete.

known to

a

be printed.

Traiyanar ahapporul uddranacceyyutkal, B. No, 435.—The
importance of this work consists in the fact that some of

the illustrative stanzas quoted herein are taken from certain.
rare classical works such as ‘ Kifavi malar’,. ° Strrattakam ’ த
‘ Kilavi Vilakkam’, etc.
~
o
Marantiruvavatiraccaritai,

R.

No.

439. —This j is

a

ரரி

poem on Nammalvar by Irattina Kaviraiyar of Tirukkurukir..

It does not appear to have been printed.

ee

Prabandhamarabhiyal, R. No. 439 (c).—-This is a rare
work in verse describing the distinctive features of the 96
varieties of Tamil Prabandhas. This work has not been
printed and the library copy is incomplete. »
5”
Nattiyalpu, R. No. 4389 (d).—This work contains some
geographical information of value.
It gives descriptions of

some places and mountains in the Madura country and in
the Konganadu, etc., wherein certain medicinal substances
and gold ores could_be traced out.» It may be noted here
that much legendary descmpiions are ணன் up in this
work, .

.

T mntirunpitts
malat, BR. No.

440

oe

:

tiruppanimalai and Vaittamanidhitiruppant-.
(a) and

(b).—Both

these

poems

are of

some historical importance, as they mention the names of

INTRODUCTION
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persons and kings who constructed the different portions of
the temple of God Visnu in Tirnppérai and Tirukkoliir, °
respectively. Some of the persons and kings mentioned
herein are given below :—
1. Virarajéndra Singan. ©
Tiruvaiiji Vikraman.
Ratikantan.

=,

Kaligopan.
Naravirakéralan.
Alakairajan.

Alagapati Kubéran.
8. Nainantemman.

9. Varagunamaiigai valuthi.
10. Uttungavélnainan.
ll. Jagannatha Aragan.

As in the case of similar volumes previously published,
the present volume is also furnished with a subject index,
It is regretted that
an author index, and a general index.
in spite of great care some errors have crept in.

A TRIENNIAL CATALOGUE OF MANUSCRIPTS.

1919-20 TO 1921-22. _
‘VOLUME IV.
PART

2—TAMIL.

R. No. 410, Paper.

11 x 6$inches.

Foll. Vol.I 227, If 88, III 253, IV 180, V. 180.

Lines, 20 ina page.

Tamil. Good.

Transcribed in 1919-20 from a MS. of M.R.Ry.
_ Ayyar Avargal, Mahamahdpadhyaya, Madras. -

மாயூரத்தலபுராணம்:

V. Svaminatha

:.

MAYUBATTALAPURANAM.

.

This work deals with the holiness and religious importance of
Maytram or Mayavaram, a place in the Tanjore district. It is based —
upon what is contained regarding that place in the Sanskrit Ptranas
Skandha,

Brahmakaivarta

and Brahmanda.

It contains on the whole

6519 gtahzas distributed over 119 Sargas, the names of which are given
- at the end of the manuscript. From the introductory stanza in the
beginning, it is made out that the work was composed at the instance
of Tiradavinaitirthan, son of Vaidyanatha of Marai village, by Adiyap- pan

of

Ponvilaindakalattir

in the

Saka

year

1642

corresponding

to 1720 A.D. The author gives in the Payiram stanza in the
beginning the names of the other Stalapuranas composed by him,
The work has not been printed.
,
, + Oomplete.
Beginning:
மாயூர தீ தலபுராணம்.

மன மூதற்கணம் புனிதமுக நறுமலர் தூஉய்ப் போற்று
‘

.

[மேலோர்ச்

கிருவினையிற் சுழன்றுபிகந் இறவாக.

,

சாருவியிம இரியீன்(ஐ).

, .பாகத்தண்ணலார்;

.

.ப்பில.

,

.

ஃயால்வெள்

மருவியொரு கால்வலம்வ,ர் இனியகனி பெறுங்களிறக்றை வணங்குவாம்,

8

(*

*

க்

ச

‘
்
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வேது,

அண்டர்வந் இறைஞ்சும் | ெவுரிமா

யூச

மான்மிய மனந்தமுண் டவற்கிற்
- பண்தொன்: மறைக்கும் வரம்புசெய் வியாதன்
பக.
௨.௨௨.
உபுமாணத்தல்
மண்டிய

காந்தத் துரைத்சனன் அருக்க

மருவுதாற் பத்துமூன் ஹெவர்க்குர்
தண்டனை யொழித்து நல்லறம் பயக்கும்
பி.ரமகை வர்த்தனர் சன்னில்,

(௧௪)

(Gap)
'வரமாண்ட சருக்கதாற்பத்தை
.ஃ , , தசொற்று
னுசமாண்ட முனிவர்தம்மி வொருவன் நூப்பத் சொன்றாகப்
பிரமாண்ட வுபபு.ராணத் தோதஇனன் பெட்பி னெண்ணித்
ப.ஈமாண்ட

சருக்கதாற்றுப் பச்கொன்ப

தென்ன

லாமால்:

(௧௮)

(இங்கு)[னு](.ஐ)வல் வடகலையித் சருக்கமெல்லா
மிலகுபசுர் தமிழ்மொழியா லெவர்ச்குத் தோன்றப்
பொறங்குபுகழ் வணிகர்கோத் தீ. ரதிதீன் மேவும்
பொன் மாறைப்பதிபுரச்கும் போசன , ,
செங்குவளைகீ (தெரி)யல்வயிக்

. தத

இியதாதன்சேய்

தீராத வினை£ர்த்சான் செப்பென் ரோதச் :
'சங்கவயற்

பொன்விளைந்ச

சகளச்தூர்மேய

(௧௧)

தமிழ[த]ரைய ஞ.தியப்பன் சாத்றினானால்,
(ஈ.

*

*

*

பொன்னாருந் (இருச்)களர்.
நங் சொள்ளம் பூதூர்(ப்)
பூளைவனம் பருதிவனம்போற்றுந் தஞ்சை (2)
சென்னாருங் கொடிவீதிச் கண்ணார் கோயில்
சிறந் சவைகம் பதியிவைக்குஞ் சவபு ராணம்
பன்னாளுற் தனியோக்கு(ர் தமி)ழாற் செய்தேன்
பகர்சூத னுளைத்தபடி, பரன்பால்

வைகு

் மின்னாரு மாயூரப் பதிக்கு மீண்டு
்
£. .
-விஎம்புகேன் வழுவுறினும் விரும்பு லாமே,
ஒய்விலுளை யுணர்புலவ ர௬ுவகையொடு , , ,
வுறச

காத்த

(௨௨) கம
்

மாயிரத்தசோ டறுநாற்று மாற்பச்து ரண்டச்
சப்பா விக்கன்
மேயவரு டஞ்சாரு
சாரு வரிதனித்சித் சதயம்
்
விண்ணோர் போதறு
ட்ட

தாயசன்வாழ் மாயூரச் தலபுராணம்
கவின்ற

காமால்,

,

,

a

- அனுக்ளெமணி பாயிரம் முற்றம்,
திருச்சித்தம்பலம் :

டயாடி,

R. NuMBER
ட

410.
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உமாணத்தில் முசலாவது இலீப மகா.ரரசா வரட்டரை
த தல
, விசேடங் கேட்ட சருக்கம்.
சா.றிருங் க௫ப்பி னல்லார் நல்கிய போக மன்றி

வேரொரு இறனுந் தோ(0)வவ்விய கயவ போனு
. தீறணிம் தகத்.இ லுன்னிச் தன்பெயர் திகழ்த்.தி லன்ஜோர்ச்
கூறுசெய் பிறவி இர்ச்கு மெந்தையையுள,த்இல் வைப்பாம்.

(6)

திருச்சொர் மாயூ 13 Ber meAy ows செல்வி
யருக்கெய முதல்வ னாதி யர்ச்சனை புரியும் வீறு
முரைச்குமப் பிரமாண் டத்தி னுபபுசா ணத்தின் வாய்ந்த
சருக்கமோர் நாற்ப தாதி சருக்கமுப் பத்தொன்ருமால்,

(௨)

உரைக்குமச் சருக்சந் சம்மி லொண்டணி

யிமைக்குமோன

விரசைத்துழா யிஜைக்கு மேனாள் மிலைச்சிய மூனிபான் மேவிச்
திருச்சகறு திலீபன் சாற்று மம்முகற் சருச்சம் சன்னை
விருத்திபிற் சாசை கூர்ந்த விறத்றென விரிப்பன் மாதோ.

End:

(௨)

்
்
மூழ்கினர் முமையி னாடி மும்மலக் கடிந்து முத்.இ

ட

வாழ்வினை யணுகி யுய்ந்தார் உழுச்துமா பூர மேயி
சேழ்புவி தமக்கு மிக்க தியையள விசனித் mae
். தூழ்வினைப் பிறவி இருஞ் aus முறைய லாமே.
பாமனஞ் செமுத்தும் வாஜி பரவிய நீது வாழி
யுளைபெனு மதையோர் வாழி யுயர்முடி யமசர் வாழி
கிரையின மிகவும் வாழி திறையுடை யாசர் வாழி

்..' கருமூசல் பொழிய மல்கு காசினி வாழி வாழி,

Colophon:

மாயூரவள்ளலார்

அணை,

மாயூரந்தல புராணஞ் எருக்கம் ஈ௰கக்கு. :
திரு விருச்தம் - ௬௯௫௱௰௯.
தஇருச்சிம்றம்பலம்.

(௧-பு.)--

ட

,

இஅ௫ மாயூரம் (மாயவசம்) என்னும் தலத்தின் பெருமையை விரிவாகச்
கூறுவது:
வடமொழியிலுள்ள ஸ்காத்சம், உபபுரரண ங்கள், பிரமசைவர்ச்

தம், பிரமாண்டம் என்னும் பு. ராணங்களில் கூறப்படும் இச்சவ

மூமையைக்

தமிழில் விரிவாகச் கூறுவஇந்தூல்,
இ
அ ற்றுப்பச்தொன்பது சருக்கவ்
களையுடையதாய் ஆரூயிரச்தைந்தாற்றுப் பச்சொன்பத பாடல்களாலாயது,
செய்புள்நடை சாதாரணமான ௫.
மாலைநகரது Da Bw
sr ser weer

தராத வினை தீர்த்கானென்பவன், இதனையியற்றிச் .ரவேண்டப் பொன்வளை

கீதசளச்தூர்

அதியப்பனென்னுங்

சவிஞன்

செய்சதாகப்

பாயிரச்செய்யுட்

சளாம் மெரின்௦3.
சகாப்தம் 1649 (9-பி 1720) என்று பாயிரத்சானே
youu@sa pg,
இஃது இன்னும் அச்சிடப்பெறவில்லை, இந்தப் பிர.இயி'
- னிறதிப்பச்அப் பக்கங்களில் இத்நூம் சருக்கங்களின் அட்டவணை எழுசப்பட்

ள்ள௮.

:இத்தப் பிரதியில் இக்.தூல் முத்றுமுள்ள௮.

88a
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ப.

Palm-leaf.

நந்தம்.

11 X 9}inches.

and Tamil.

Foll, 121.

wants

20 ina

page.

Grantha

Good.

Transcribed in 1919-20 from a MS.
Chingleput district.
னை

of y. 8. Gpalapsriyar of

PRADYUMNACARITAM,
PR

A treatise describing

in accordance

with Jainism the

leading

_ incidents in the life of Pradyumna, the son of Lord Krgga. The work
is written in Manipravala style of composition, which admits of a.
. harmonious mixture of Tamil and Sanskrit expressions.
Complete.

Beginning :

.

;

ஓூ௦ ரஹ் ஹேம,
ai ye.) 08

SP as 878.)

யழா.சாஇிஉழாவிஓவரகிககத்,

நய.கர,வாணாத ஜ.மதி௧.கா 8கயஜொ2வி

- ஸ்ரீீக௦ - ௪௦ம்
மாற

ஹை-ு,

வறி.சரார௦3,

‘Ose கழிய

வவ$£வா௱யா$ரஸ

“விவ

வஹிர௦ம

அக்தியினாலே சடப்பட்ட

ong [யுடன் ].
ஸமஸ்தமான

||

ஹவேேதேசரயும்,

பரா.

பாகி௯$-3மாக

ஆரண்

யத்தையுடையவராயும், மோஹதிீய கர்மமாதெ மன்மதனை ஜயிச்கப்பட்டவ
சாயும் இராதின்ற தேமி திர்த்தங்காளை நமஸ்காரஞ் செய்தபிறகு, யாதொ
௬ வர்த்தமான ஸ்வாமியினுடையவராயும், இரசதின்ஐ வால 9-கிவலைன

வஜரவுரஷம

நாறா.

தைப்

தேவேம்தாரனுனவன்,

பார்த்துத்

ஹஹநகத்தை

யடங்காமல் ஸஹஸ்
தேத ரங்களை

. செய்த சுதத்சதர்த்தனங்களினால்
செய்தான்.

பாறி. மேோசவாலகாாத்

ளந்தோஷ

ஒருங்காக

ஹரவத்தால்

ஒரு ஸமயத்தில்

ஸரீ விரம.மவான்

இருப்இ

கிர்மாபணஞ்

என்௨ கர$யெயஞ்

௯௬ஷி£.கி௫-3ங்கா.சரன ஸ்வாமியை ஈமஸ்கா.ரஞ் செய்து பார்?

வுரஷூமாடி ஜிதேஸ்வ.ரருடைய மூககமலத்தல்

“ரூபத்தையுடைய

உத்பத் தமான

ஸாஸ்வதி தேவியை நமல்காரஞ

செய்தபிறகு

அரஉ௱ரச.௰ .

(௪௨

௪

*
*) உபேந்த.ார creQraorg sroGsuseag யுடையவாாயும்
இராறின்ற இருஷ்ணருக்குப் புத. ரனாயிராகின்ஐ மன்மத ரூபமான ப்சத்யும்த
ருடைய பவிதீ ரமான

கதாவதா.ர FASE ISOS

மகா முனீஸன்வாரால் சொன்ன

[கு](8) தேன்.

ws ewsHey sen sir B.

ப்ரசா£ம் என்னுடைய சக்.இயினால் சொல்லு

End:
பின்பு பலதேவரானவர் ஸுகுப்தாசார்ய ஸமீபத்.இவ் ிர்க்கற்த
திக்கை
யை யடைந்து தபோனுஷ்டானச் தினால் தன் சரீரச்சைவிட்டு அச்யுத கல்பத்
aeSe PRAR ein ley ; Burd, கேமி ஸ்வாமியுடன் Cn out

:

B nolipeis 411-472
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பசலானான வர் ஊர்ல்யந்ச பார்வதத்தின்மிசை மோக்ஷச்சை அடைத்தார்.
9
ட

*

*

* ஸதயபாமை

சம தபோனுஷ்டானத்இஞல்

முதலான ஆர்யாங்கனை (கள்) wens

சேவலோகதகத

*

யடைதந்தார்கள்,

%*

*
*
*
+
* யெ.கரஜாகொ௱-வீய-3 உரல்ல
டட்சன் ய்யா பட்ட வாக்கி உ ராவ(ா)£
a_ 7#,) % 8ai-@Oa-tr8
vbeu8e)« wGvorG
é aun. \ 0.56) a5 QUU 85
|
.

Colophon:
வவ

உரக

அறிக,

ஸ“மஹூஹே-ம,

பிங்களூ ஐப்பசிமீ” ௦௪௨ மங்களவாரம் பெளர்ணமி 25-0. ரேவதி
கும்பு லக்னத்தில் தேமீஸ்்வாஸ்வாமி ஸ்ரீதர்ம3அம்மன்
pees Bab 28-0,
ஸத் ரவ்ரஷஒபப்ரவரேப்
gap Sw
பாதார்ச்சனனாகிய காஸ்யபகோக்ர
சமானுசாகா உத்பன்னக சாந்திநாச 08-௯5
உ ரவள.கர$ வாஸர

.

வக,

+
ஸ்ரீகருஷ்ண பகவானுடைய
விரிவாசக் கூட்றுவது,

இசத்தை

இசத்இல்

Palm-leaf.

ப்.சதயும்கனுடை
ய "சரித்
சார்ம்தது ; ஆதலின் சரித்

9 inches.

11. x

Good.

இத்தூல்
.

No, 412,

UB,

of

புத்திரனாகிய

ஜைனமதத்தைச்

மாறுபாடுகளையுடையது.
இந்தப் பிரதியில்
இது அச்டெப்பட்டதாகச் தெரியவில்லை.

இற்சில

முத்றுமிருக்கறஅ.

.

uv8—tacer3

8யசவ.க ௧-௦ஹ்க௦ daisy,

anoas—G esr

(e- W)—
இத

நார

*கோஸி

.

உவா£றாய

௯ஒபாவறாதுி

வள.க7

காழா8-4ண8
asvs 78 ஹடிய

Lines, 20 in a page.

Foll. 18.

Tamil’

.

Transoribed in

from: a’ MB. of V.S. | நரகிவள்ளை

1919-20

ViHiyambakkam, Chingleput district.

நதேமிதாதர் பதிகம்.
“NEMINADAR

PADIKAM,

if:ten- stanzas oi Neminatha, one of the 24 மல்க

A etlogy

The name of the author is not அற

விகித ரீண்டில்
Complete.

Se

.

Beginning:

vo-usp8ey-n,

்
்

'தேமிதாத

தீர்த்தங்கரர்

தேவாரம்,

செந்தளிர் ததைந்த இரு சந்தன மாக்கள்சூழ்

*

திருதாதர் குன்றில்வாழும்

தேஉனே யாதஇிசின நாதனே
மாதுமரு தேவிபுதல்வா

நாபிமஓழ்
:

of

1080.

“A TRIENNIAL CATALOGUE

OF Mes.

௮.த்தளி சசோகுகுடை துந்.தபி மணிக்கவரி
்

' யாசனம் பூமாரியு

மமசர்செய மண்டிலம் பவியர்வினை யகலவெழூ
தொனியுட னமர்த்தகோவே

சந்ததம் புகழ் ஈம்புதீப பா.ச.ந்தனில்
் சன்னிகள விலங்குமனிதர்
தாவிலீசொன்பது கோடிகோடிக்கடல்
தவிர்தரும முைசெய்புனிதா.
ச,ம்தமலர் கொண்டுதித முந்தனடி, வந்தனைசெ
“ யன்புமிகு பவியஉயிருக்
ககதிதரு மையைந்து மலமகனற் காட்சி?
யருளதம் காவமிது வே.

End:,

,

்

.

் (க)

்

ர்மேவு சத்தைநகர் தன்னிலிரு சிகரியித்
சிதந்ததிரு நத்தை சுதனே
செம்மலே

சித்தசனை

Qasr ofa

மங்கைசண்

ணம்புபட் டுருகு சிவனே
தார்மேவுபுரடனின் நிடையிலிரு கையைவைச்
- இருகால் விரித்த வடிவாய்(க்)
தாவிலா மூவாதஞ் சூமுலகி லுயிர்தொறு

மயிர் மூன்றுரைத்த தவனே

.

கார்மேவு புவியிலுன் ஞானமெனுங் காயமதில் ~
லோக மொருமீன தாகுங்
சாமர்திரு ஞானமுச் சோஇயுனை யியாமத்
காலம் கழித்செனந்தோ

பார்மேவு பவியர்வினை பணிநகுல ரூபனே

்

பரமமா முனித்த லைவனே
urge பலிசாதனே பாவிவினை உடியுகின் :
பதமலர் மனத்தி லருளே.

(0)

vo-nep8ay-n,

(க-பு.)-இது சைனமதத்தத் திர்த்சங்கரர்களில் ஒருவரான நேமிராத£ர்ச் சங்கார்
மீது பாடப்பெற்ற தோத்தாரப் பதிகம். . தடை சாதாரணமாகவுள௮,
இய.

,இீறியவர் பெயர் முதவியன விளங்கவில்லை.

- ’

RB. No. 413Paper.
Yi x 93 inches.
Malayalam. Good.

Foll. 16.

Daten,

20

in a page.

Tamil and

- Transcribed in 1919-20 from a MS: of the Raja of Nitamborkovile-

gam, Calicut.

k. homper

4138,

108]

(a) கண்வைத்தியம்:
KANVAITHIY
AM.
' Foll. la—Lla.
A treatise describing the various kinds of dizeases affecting the eye,
together with their respective curative medicines and the method of
preparing them. ‘I’ha latter portion of the work is written in Malayalam characters,
்
Beginning:
கண்ணுற்று பாட்டு,

மாத[மெ](மை)

பாகன்சொன்ன

.

வடமொழித் [லெ ஆகி] (லேயாய்)த்து

தீதுகள்வா.ரசாதென்னில் இருவளத்துரித் தபாது

ஆதிமா முனிவன் சொன்[னோ](௪வா)ருபசேச நூலை
தாத[தா](னா)ரருளிச செய் நதயனம்மவிதயு நீதானே.

(௧)

உதி[,த)(ச)
திடு தயநந்தன்னில் உருபல வியாதிகளா
யந்தண ராகும் இந்த நாயகனருளிச் செய்தான் .
UMP pint ib ev esr esr ih UE
E(B) Aen) ws gear tor
மருந்தமா மலையி லுள்ள மாமுனி அருளிச் செய்தான்.

End:

.

(௨)

்

e

சங்குஇப்பிலி, அதிமதுரம், அரிதாரம், [உ](பு)ங்கன் சோலி, பீகரோ
இணி, த.ச்தம் மனையோலை இவை
ஒருகழஞ்ச; தந்தியா[ர்] வட்டச்சா[]
()விட்ட(ைரச்சு,
பீன்னே புளிமாத்தின் மேல் தேனில().ரசசு கேனி
லெழு.துக. பித்தகாயந்தீரும்.
Fe uth, சுருவாக்கியம் சத் இயம்.

(க-பு.)-

ட்

இஸ், கண்ணிலுண்டாகும் பலவகை வியாதிகளும் அவை
உண்டாகுங்
காசணமும், அவற்றைப் போக்குத_்குரிய மருந்துகளும், அவைகளைச் செய்யு
முறைகளும் கூறப்பட்ட்ள்ளன.
இது மிக உபமீயாகமுூள்ளது,
இதன்
. தொடக்சம் தமிழிலும் பிம்பகுதி.மலையாள
த். இிலுமாகவிருக்கிறது.

(6) ஜ்வ்ரசாஸ்திரம்.

-JVARASASTIRAM.
Foll, 116--166.
்
i
Gives the characteristics of the
preparation of medicines for cyring

terivg these medicines.

A
க
different kinds of fever, with the
them and the method of adminis--

:

Tucomplete.

Beginning :

;

கானாவிசமாய் மலங்கழியும் தவெ[யத்தி(யி.க்றி)ல் சோவுண்டாம்
ஊணின்விருந்து கத்திக்கும் உள்ளில் கொடுத்த மருந்தழியுந்

தானே[பே]கை காஷ்விட்டுன்னும் தண்ணீர் கேட்டுதவிப்பரும்,
-பேனே

4

-

ஊர்ப்பபோலவேறும்பும் பி,ச்ீத2 ரச்
இ[ ந்தே] (or) Gan bar Ger,

'

1062

4 TRIENNIAL CATALOGUE OF 1888,
இதன் கஷாயம்,
கடுக்காய், தள ௪, சளிப்பாக்கும் கனேக மிளகும், பேல்கொம்பும்
அடுக்கும் நெல்லிக்காய், தானிக்காய், ஆடா தொடி?€ம்.தி, பே(ய்)ப்புடல்
கடுச்கப்பாலில் நாலொன்ருய் மிகவேகா(ய்)ச்சித்தோல் வீரம்

.

எடுக்கும் பித்த Bars Ber giib எல்லா ஜ்வரமுத்தீ(ர்)5இடுமே.

‘End:

,

0

,

கூவிளத்தின்வேர், கு௮ந்தோட்டி வேர்,

தூவ,

ஆ[வ](ம)ணக்கின்வேர்,

தமிழாமா

புத்தரிச்சண்ட,

பாலேரி, தேவதா.ீம், ஆடலோடகத்தின்வேர் இ()வ

சேன்மேப்பொடி . .

செ porn,

சிறுவழுகண,
ஒரு கழஞ்சு

கொடிச்

கொத்தம் '
கஷாயம்

, பனிசமிக்கும்,

ஸத்.திக்கேராஐ இருவடிகுளிக கூட்வொன் மருந்று.
ஸம், நெல்லிச்சா(ய்)கந்தசம்

(க-பு.)-.

,

2.

ஃ

௩,

உ.

டா

cs

|

இதிற் பலவகைப்பட்ட ஜ்வரங்களும், அவைகளின் குணங்களும் அவற்
ஹைப் பரிகரிக்கும் பல மருந்துகளின் முறை, அனுபானம் முதலியனவும்
BOT G கப்பட்டுள்ளன.
பிரதி ௮பூர்த்தியுடையத.

R. No. 414.
Palm-leaf,’ 112 * land I4 + 13 tive
Tamil. Fair.

Foll. 27, Lines, 4-5in.a

ee

Presented in 1919-20 by Sivanpillai of Nallepalji, Cochin State.

. (2), காமாலைவகை முதலியன:
KAMALAIVAHAI MUDALIYANA.
Foll. la—17a.
Foll. 165 and 176 are left blank.
Gives a brief description of the 13 kinds of Kamali

(J: Amparo

the symptoms of certain other diseases.

Beginning :
காமாலை ௰௩க்குப் பெயர்,

விளம்பகிகேள் பாண்டுமுத்தி யிருக்கும்போ.த
-

மீறியே பி,ச்தவஸ்து சனைப்[பொ?(பு)சிச்
சால் :
புலம்பியே மங்கையுடன் புணர்ச்சி செய்தா[ல்ப்](2)
பூண்டிடு ம காமாலையென்னும் ரோகம்
தளம்பியே காமாலை பதி(ன்)மூன்றாகுஞ் '
. சார்வான பேருமி(த)ன் குணாகுணங்கள்'

, உளம்பியதோர்சாத்திய

சாத்தியங்களெல்லா

பப் முண்மையாயுரளைக்கேனு.ற்றுச்கேளே,

*

and

“oR
2 End:

NUMBERS 414-415,
்

்

1084

ட்

வறட்சி பித்தம்.

தலையும் வலித்துவுடலுலா்.ந்த கா.தங்கெட்டுத்துயருண்டாம்
அ௮லையுத்திரியவொட்டாது அ9ச்துமிகவே கிறுறுச்கும்
'
உலையுமிகவேமன மடிச்குமோடியடங்கும் வற்ட்சி பித்தம்
கலைகள்யிகவே சகற்றுணாத்து கண்டமுனிவர் கழ.கின மே.

(6-4.)—
இ.தில் காமாலை என்னும் தோயின்வகையும் குணமுதலியனவும், செக்க.
மாரி, பிச்சம் இவைகளின் குணா முதலியனவும் a RR
கின்றன.
எழு. தினவர் பெயர் முதலியன தெரியவில்லை.

(8) “வைத்திய விலக்கணம்.
VAITTIYA

VILAKKANAM.

Foll. 18a—276.

்

a A medical treatise enumerating the various kinds of diseases; the
“ precautionary methods to guard one’s self against their attacks, the
characteristics of proper physicians, ete;
4

Beginning:
னு

மஙவெழா188,

இருவளச்[கை](கயி)லை நாகன் செய்ய பொ.ற்பதங்கள்போற்றி

மருமவர்(ச)குழலாளாஇ மாதுமை.வணங்கிக்கேட்பக்
கருவளருலகையீன்ற காரணாபூரணாவென்
ஜொருவளர்மனுடர் செய்திச்கொரு மொழிபுகலவென்ருள்.

் உ

End:

-

்

அன

4

னர

அம(ா)வாசியஷ்டமிஷஷிய

.... தீதபவுணை பிரசோோஷம்

வானக்கிரகணமிரண்டினுடன் மற்றமிவை நாள்பகைவெள்ளி
ஞானப்புசனும் வெள்ளி சனி தாடிப்பகை தரளிவைதகள்
ளி

மானே பிணிக்கு ug ps செயில் eRe

caine C@Gu

_

(@d)

(த-பு.)-இக

மனிதர்களுக்குண்டாகு

சோய்

இ.ச்சணையென்பதையும்,

Hp

. ஹைத் தீர்க்கும் வைத்இயர்களஞுக்கு உரிய இலக்கணங்களையும், கோய் ௮ணுக
வொட்டாமற் காத்துக்கொள்ளு முறைகளையுக்கூறுவது,
உமையாள்
கேட்
பச் சிவபெருமான் சொன்னதாகச் செய்யப்பட்ளெது.
50 விருத்தப் பாக்க

ளாலாய௮.

செய்தவர் பெயர் முதலியன ௮.றியக்கூடவில்லை.

\

R, No. 418. _
Palm-leaf.
Good.

112 x 1 inches.

Foll.

15.

Lines, 4

in

a

page.

Tamil.

Presented in 1919-20 by Sivanpillai of Nallepa]ji, Cochin State.
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.

_A TRIENNIAL OATALOGHR of Mea.

கல்லடைப்புவகை முதலியன.
KALLADALPPUVAHAL MUDALIYANA.,
Foll, 2b and 163 are left blank.
Describes the characteristics and symptoms of certain diseases, auch
as Jaundice, gravel, etc., and states which of these diseases are curable
Beginning:

செளி;த்ததோர் சல்லடைப்பு(ச),சன்னைக்கேளு "
சிறிதுதாள் துடங்கியே மேகத்தன்னால்
சுழிந்சதோர் சலப்பையிலுஇந்தோய்த்து
சர்றுசற்றாகவே பருச்துச்கொள்ளும்
"“வழிந்ததோர் வாதபி.த்சங்கோ பித்த[ர]க்கரல்
வத்து பெருங்கல்லாய் நீர்வழியடைத்து
த[தி)(ஸி)ந்ததோர் தாலுவித கல்லடைப்பாம்
. தண்பாக வரலாறு நாட்டக்கேளே.

End:
,

கொள்ளவேவாதத்தின் பாண்ட களு
,
குடல்[பி(பு)சட்டியடி, வயித்தில் வலிசானுண்டாத் .
- தள்ளவே தாசமொடுபியுமில்லை
்
.தீறலான சாசசப்பாய்(2)௪[ஐ](ர)மத்தானும்
கல்லாக காம்பெல்லால் கறுப்புமரகு
்
- தடுக்கலொடு soir Aa cy WNL
ES 5 Sr er

விள்ளுவேன் தலைவலிச்குமேனி வீக்[கு](இ)
. வெளுப்பாகும் வாதத்இன் பாண்டுவாமே,

(க-ப)-- .

்

்

்

இதில், கல்லடைப்பு, மூத்திரக் Onde, , பெரும்பாடு,

என்னும் ஐந்த வியாதிகளின்
ஆய

இவைசஞம்,

வகை,

அவற்றின்

இவ்வியாதிசளில்

சோகை,

உற்பத்தி, குணம்,

மரும்தகால்

தரக்கூடியவை

பாண்டு
குறி,
Jena,

திீ.சாகலை Sow Que gis Sarena கூறப்பட்டிருக்கன்
உன, இதனை
எழு திவைதக்தவர் பெயர் மு.சலியன விளங்கவில்லை.
்
mmemeree conten

.

;

Palm-leaf.

R. No
163 x 1} inches.

Fair.

416.
,
9671, 758, ‘Lines, 7—11 in a page. Tamil.
ச

- நறசசரர்சம்10 1919-20 நர க] ஜாலக1காமஜகா,
மகம்
ஈ726 ௦5 Govindacariyar,

Mélattirumélikai of Tiruvay molippillai, Alwartirunagari,

பல.ரட்டு.
PALATIRATTU.

Holl. 16-1580,

|

Rk. NumBER 416.

|
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A collection of solect stanzas taken from various works, the names

of which are given in the Tamil remarks below.

Some stray stanzas
்

are also found in this collection.

Beginning :
சங்க[ரர்க்](2)கு மாறுதலை சண்முகற்கு மாறுதலை
யைங்கரம்கு மாறுதலை யானதுவே- சமங்சங்கை
பெற்றாற்குமாறுதலை
, , UPS Lor pisces
கத்ருற்கு மாறுதலை காண்.
சேவற்கொடியுஞ் செயிக்கு மயூரமுஜ் செய்யஇனைச்
காவற் கொடியுங் சமலபதமுங் னை கநகர்
தேவற்கொடியுந் திருவடிவேலுஞ்

சிவனிட2 இ

லாவ.ம்கொடிபெறுஞ் செவ்வே[மூ](ஞ)முண் OLeréergaG வ,
கம்பராமாயணத்தில்

சூளாமணிப்படலத்
இல்.

-

|

ஹூவமூம் தடுவு மீறு மில்லகோர் மும்(ை)ம(2) சாய

SOs

எணக்கு தீச்த காரணன் கைவில் லேந்தி(4)

சூலமுந் இஇரி சங்குங் க.ரகமுக் துறந்து கொல்லை
யாலமுமலரும் வெள்ளிப் பொருப்பும்விட் Curs Pas sre.
*
*
*
த
*

a)

*

*

Be BSCarona: bhp sends
gs Bev.

AGgé@sryap 2684) Gse() verLrAs@sar@emr@ea
pI
மருததேர்[ர்]குழலிக்குச் கார்முந்தும் போதமகுட ச[தி]த்தப்
பரித்தேரும் பாகனுமென்பட்[டு1(ட) தோவென்று பங்கயச்கை
். தெரித்சேவ(யத்.த](யி.ர்.சி)ல்வைச்தே கிற்பளே வஞ்சி கெஞ்சுலர்ந்தே.
'ருமாணிக்கங்

கோவையில்.

கார்போலுங் கைச்சலச்சான் கருமாணிக்கங்கக்பன் வெத்பித்
கூர்போலுங் கஞ்சுகவாய்கள்ளை சாள்நதங்கொமுநன் வற்தால்

ஊர்டோனெளென்றாூர வழியே சென்றுரைக்கிலெங்க(ண்)|
ணீர்போன

தவ்௨ழியே வாவேசொோல்லும் நீங்க மூ](ஞ)மே.

End:
. சனசன் மொழிமகட்டுத் சவமுனிவன் சொன்னான்
இன கரனார் தெய்வச் குலக்கோன்--மனம௫ழ
வந்தசி௮ு சேவகனை மன்னா வறியீரோ
விந்தவகை யேன்னினை ச் பொன்று.

.

surs gob Us89°65 srnesr@urer Qupps
தயமுனியுத் தானையுடன் தண்ணச்-சயமுடைய*
கோதமன்றன் புத் தரனைச் கொண்டு மி.சிலேசன்
எதமிலான் வச்சா
lal ்
்

(Dw).

ம்
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Mss.

“வூட்டருல் கோசிசரு மன்னவருங் கூடி'
விசித்தஇமாய் மங்கலச்சொல் விண்டெ சசிக்கு திகர்
மாமுகத்தி தைக்கும் வாமு முருமிளைக்கும்
மாமுகுர்த்த மிட்டார் மகிழ்ந்து.
க்

௬

௬

*

சூரியனார் வங்கசெந் அ.திக்குர் த௪ரதனா

மாரியனை யிங்கே யழைமினென்ருன்--மூரி
வளைக்குலங்கள் முன்றில்சொறு மாமுத்த மீன்று
இளைக்குமிதி லைக்காசன் தேர்ந்து.

x

(om):

(S-4-)—

௨

இத, கம்பராமாயணம்
பல

.பாடல்களையுல டம்து.

முதலிய பல. நூல்களினின்று தொகுக்கப்பட்ட
அ௮ச்டப்படா நூல்களின் சில பாடல்களும்

இதிலுள்ளன..
இதல் வந்துள்ள சூல்களின்
(1) கம்பராமாயணம்.
(2) பாகவதம்.

(19)

(20)
(21)
(22)
(28)
(24)

(3) கர்மபுராணம்:

(4)
(5)
(6)
(2)
(8)

பெசியபு. சாணம்,
வ.ராகிமாலை,
வில்லிபா.ரதம்,
திருக்கோவையார்;
ஆரூர்ச்சோவை ...

(9)

தெல்லைக்கோவை..

(10) 6

பெயர்கள் -—
அ௪தஇச்கோன்வ.

¢5s7éCarand.
சகலிங்கததப்பணி.
சமூச்இ.ரவிலாஸம்
வசகுணனபாட்டு,
'சவில்க்ஷணம்.

(26) சோ:இடப்பாடல்.
(26) senrés Bar rn. | (27) Sash groan;

(26) மருதாசத்தாதி,

94Ger aan

"ம. நத்திச்சலம்பகம்.

(29) தீ.கி.தால்,

- (12) பாபவிதாசக்கோவை.
(19) தைடசம்.
்

(80) கருவையந்தாதி,
(51) மணம்புரிக்கோவை.
(82) சபாபதிசத் இனமாலை.-

(14) குலோத்துங்கசோழன் கோவை,
(15) தஞ்சைவாணன் கோவை,
(16) கருமாணிக்ககச்கோவை.

'

(88) ஆமெழுத்தத் தாத.

(11) பாஞ்சைச்கோவை;

-

(85) சண்டலையார்சதசம்,
(96) இசாமாயணவேவண்டா.

- ts

(84) காளமேகக்கவி, ”

சங்காமூர் ச்திக்கோவை,

* இவை யன்றித்தனிப் பாடல்கள் "பலவும், மீனாட்சியம்மை யாசிரிய
தம் முதலிய வேறு

ெலவும்

உள்ளன. . இதிலுள்ளவற்றுட்

விருத்'

பெரும்பாலன

- அகப்பொருள் விஷயமானவை.

1 இட
Palm-leaf.
Tamil.

ட ட

ரர

நந

Size, 14}. X igsinehess
Good.

கீர,
Folk,

88.

11

0௦0

ஐ page.

Presented in 1919-20 by Alormélammaigar. wife of -Govinddcariyer |
| ‘Mélattirumalika
i of Tiruvaymolippillai,
Alawrtirunagari,

R, NUMBER 417.
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அழகர் பிள்ளை த்தமிழ்.
ALAGAR PILLAITTAMIL,
Foll. 16, 246 and 38é are left blank.

A kind of Prabandha known as Pillaittamil extolling the greatness
of god

Sundararaja, .a form

of Visnu,

worshipped

in Madura: by

Véppattar Sangattar, the author of Alagar Kalambakam,
yadarpoyanam.

Tiruvilai-

Complete.

Beginning :
BEAD Cert யழகர் திருகாமம்
(ைபத்தமுத செக்சமிழாக் பாடுதற்குச்--௪.ந்.
ச சஞ்சேர்

தொத்திவயிற் தைந்தகரச் அம்பிமுகத் தங்[கு](க)புகழ்(4)

கந்தனுக்கு முன்பிஐந்தோன் காப்பு,

~

fig மானதப் பெருவாவி பூத்த.தளை
தெசொள முளரி யேறி
தீ௮படு பொத்சுண்ண மாடிம௫

வுண்மெ௫ழ்

திலவுதருதூவி யன்ன
மாசறு அகளவும் புனலரு கருஞ்சேக்
கி.

லடைவாடு புல்லி தழ்ப்பூ
வாம்பலின் மணத்தது கடுக்குமமை யொரு (ஸ](க)ன்
சற்றுநெ மாலா யிரம்
போரு தோதுநா வீறுபெறு குருசைமுனி
பிரமன் பராசரன் முத்
* பெத்தமுனி முதலோர்கள் தசன்னில்முகக் தன்னிலே
பெருவிளைவு கொண்டிருக்கும்
வாரு தண்ணாந்தெ முந்ததுணை முலைவாணி
.
- மதிதவழ.வமு௮ பாயு
மா[ ல](வி)ருஞ்சோலைமலை மாலலங் சா.ரனை
வமுச்துமென் னாவாழ்ந்த

தே.

*

*

*

*

.

*

(௧)

‘

*

*

வி[ளி](4)கடல் மத்தகத்துச்சிதாழ் F Peso
விளை தடம் விட்டெழு கோட்டுவா.ரணச் இனர்

.

விரைவுள நெ்றியில் கொட்குவாலெழிக்குசம்
-விரைபரிப்பத் இ.ரட்டிக்த வான்மருச்தவர்
இருசடையுட் குழைக்தொத்றை மேருவைத்கொடு
மிமையவர் பத்தொடொத்றிற்று வேறுகைப்பவர்

இருபதிலெட்டொழிப்பித்,த

Gsigruue

பொனவிவர் சொக்களித்தற்கு தாம் வழுச்ததும்,
் சொரிபகு முத்திணர்ச் சக்குபூக நெட்டிலை

சொகெடை, தெத்குலைச் குப்டை[ ஞூ](தா) வளை,ச்அமு
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“A TREIRNNIAL CATALOGOR OF MAS.
&haker மடக்கைப்பற்ற மேதியட்)
க) குளி
இதாடுகுள முச்குளிச் தெல்.றுறி கொகிப்பெழ
மறையுயர் பொற்புறக் கொட்டைபாழ்படச் இழை
மடைவனம் விட்டெழுப் பெட்டை
ழைச் செயம்
பூசமல
வ்
௩

புக்குலக் கத தருசோத

—

" தனிவளர் பொழிவெற்பின் பச்சைமால் சழைகச்சே்
சாப்பு மூ.த்றும்.
(25)

அருள்.விசி நூழுமூதல் வாழைக்கூ[த](ன)ற்(ச்] குலையினில் I emis} pounder

தலையிணில் தறைதடுவிண்டா முஞ்்

்

தா.

.சனையினின் மூகைதெழ் கர்விதாழிம்.

_புடையினெமெணன்

வாரித்தாதைக்

கலணினீல் மசனிர்களங்கொடுஞ்சாலை
சுவரினில் லம்வரு மூசக்சாகிம்

பஇிலினி லொழுகிம [செர) சோனை க்: தனிச்

சலிலிமு மகனிர்கழங்கு குடைந்தாடுல் காவிக்

eta
gy (op po பொதியோகயேத் கறள(ப

* பரியமசயினின் மதிஞகத் தேடி(2்)
கனிகள் முலையின் விழிர்தாலம் பாலிற்

சை லிழ)(வழ்) மூ.௮ுஇசை பிசைய கெட்டோடைச்
. சழியினின் வழியிகரி ணீச்கூச்சோனை

சிறையினின் மமைவாவம் பாயுஞ்சசகில்
அஜுணிலிவா இன் மாய்பெல்சோவை
் தலைகளை கலையரி gor fl sb ot Lo
‘

குழலிடை மடவியர் வண்டொடுஞ் சூடி.
. கடையினி Bas Sas erd groped
*

.

.

ஆ

இருமலையழகர்

ச்

*

தடாகச் தோடை)

புகரீமுக தகர் கூறச் சேனம்
" “இபர்லரு மழைமுகில் செங்கோ சேங்னேோ
BOR alta air 2 thos ous பாட்டம்)
குருமசணணியிட
கிய மார்பில்பீடத்
இனையிடு மழைழுூல் செங்கோ 'செக்கரை,

End

அபெரங்காலை வெம்பத் சடுங்கோழுச் தழலெழும்

புகையுடத்தலை புதைப்ப(ப்)

பூமண்க்சஎழு வதுனைவென்று பைம்யெடை
புலத்துடோய்க் இைபடைப்படத்)
கங்கா சலம்பிள்ளை வெண்ருருகுவர்யிலாத்

் தரளினைச் சென் றிஹைஞ்சி(ச்)
தாயமைப்பொதக் பழகம் பொதியு மேனிஸ்மத் -

தவத்து தூலல்கோ இ(க்) ...

ூ

fh. Nompers

417-418.

கொங்கா[](௬)றுமலர்

~ 109

குயித்றிமென் சேச்சையிற்

குடி.புகுத்.திற் கய் இத்
இரை த்தலைச் கோஅலைகொடலகு

கொத்தணக்

.
துள்ளருத்தி
ச
செக்கான் மடச்குருகு புலவிதீர்
ச. அளமுருகு

இருமணம்புணரு மருதஞ்
செல்வமலி சோலைமாலலங்கா.ரனே

சிதுதேருருட்டியருளே

க

சிலைவிசயன் விடுபெருந்தேர் கடவுமழசனே

சிறுதேருருட்டியருளே.
Colophon:

.

.

அழகர் பிள்ளைத்தமிழ் முற்றும்,

(6-4).—

“

oo

இந்நூல்
யுள்ள

(ஒ.

ச

இருமாவிருஞ்சோலைமலையில்

அழகர்

என்னும்

சுந்த.ர.ராஜர்

:
கோயில்கொண்டெழு
தருளி

விஷயமான௮,.

இது

சொண்ணூம்-

ரூுவகைப் பிரபந்தங்களுள் ஒன்றான பிள்ளைக்கவி.
செய்புள்கடை Bos
௧௮.
இத்நாலாடிரியர் அழகர்கலம்பகம், இருவிளையாடம் புராணம் மூதலி.ப
தால்களியற்றிய வேப்பத்தூர்ச் சங்கச்சார் என்பவர்,
இது அர்சிடப்பட்டுள்
ளது;

ஆயினும்

தோல்கடைக்க

அரிகாகவுளச,”

இத்தப்

பிசதியில்

இற் நூல்

முத்துமுள்ளது.
R. No. 418.
Palm_leaf.
15% x 1# inches.
and Grantha. Good.

Prefented in 1919-20
Tinnevelly district.

Foll. 156.
-

by

Lines, 6-7 in a page,
2

Alagappayaigar,

Tamil |

Alwartirunagari, .

(2) கண்ணிறுண்சிறு ல அத்தாமியுவிசகியானம் ( தஞ்சயேர்படி),”
KANNINUNSIRUTTAMBUVIYAKKYANAM
PADI).
i

" Foll. 2a—-12a,

(NANJIYAR-

Foll, 126 is left blank.

A commentary by Nafijiyar on Kanginunsizuttambu,. which work..
has been described under No. 671 of the
டம் Catalogue of
Tamil MS3., Vol. IT.
Complete.

Beginning:

- தஞ்யேர்படி..

சூ.தாவுக்கு உ.த882)8ய8
மென்[று](2) ௨-ு-ஷ.ய-1மாவன
Seles க _யல்களாய், அவை்இல் - ௧௬ஓ (2)ஹிரகாசசிஉொஷங்களாலே
உ௱ரகர.கி.௪.௧(௦)
விகா௱ாஹிக

௯௦8[8]வ-௩ஷாம-310,
Bro Avow

ஷுவற-ஒவமாயிரு

BE wenr thay wa
ச[அ](2)தேயாகிலும் :

.
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. 00 baa. nresinren #0) rear ove

வில்லாச் சித்நின்பமானஆத்மாவை

oF MSW.

88

வெ

மத

eAarfuaer

மமாகச் சொல்லு

வர்கள்.

End:

ி ,பஞ்செய்கையாவ௫ ஐBr bas Ror பக்கலிலே
அவர்களெல்கவாருக்கும்[ஹி

ஸ்தேஹித் இருக்கை.

இருகாட்டை ௨ ரவ, 3மாகச் சொல்] லுத்து](லித்_ற).

இருதாடெ.
தழுவ, தம்புவாரிடத் [கடத்சானே வைகுந்தமென்னவுமாம்.
ன்றும் லீலாவிபூதியென்றும் விஹா.மமில்லையோவென்னில், தம்பி இருவழுஇ
கூரத்தாழ்வான்மகன் பிற,ம்சபின்பு இ()டச்
கள(ர்] நாடர்வார் ச்சை.

சுவர்தள்ளியொருபோ௫யாய்த்துக்காணென்று பணித்தார்.
PIG .s 189 5-ngQT W688,
.

2

Colophon;

ய்ட

oem
தஞ்சயோ்படி ௭ Chere hae

(5-4.)—

இது, கண்ணிதண் சிறுத்தாம்பு.. என்னும் பதிகத்துக்கு தஞ்சீயர்செய்த.
இத்தப் பிரதியின்
இந்தப் பிரதியில் மூத்ற மிருக்கிறது.
வியாக்யானம்,
சறுத்தாம்புச்
, மூதலேட்டில் ஞ.வரய-ன் ஆசாலு சடகோபன் சண்ணிறுண்

கு(ப்) பெரிய வாச்சா[ம்](ஸ்) பிள்ளை வ றாவ rms

கண்ணிப் பெரியபபடி

sod op (சா)ன்மாசரு
ay.) rea Bib, நஞ்சீயரருளிச்செய்த oun lr Be, fe
மிட டட்டட்டடம்

_o
ளிச்செய்த வவழாசம்

ஆக

௪” வழாவழானமிகிலிருக்கறது* என்று

எழு.

தப்பட்டள்ள௮.
eT

(2) கண்ணினுண்சிலுத்தாம்பு வியாக்கியானம் (தம்பிரான் ்
மார்படி):
KANNINUNSIRUTTAMBU VIYAKKIYANAM (TAMBIRANMARPADI).
Foll. 18a—26a. Fol. 260 is left blank.
This commentary on the Kanninunéiruttambu is by, Tambirinmar,
்
Complete.

Beginning :
ஸ்ரியவதியாய்

கவாவஹூவேகா$£னோாய் வஹேகலாண.2-ணா

னாய் ஹவ-3$ஹாதியான வவெ றாத

௧௧

வத
௨. ஊமகி8யெசிவெ)ய-

09
ஹுவசகறெயென்னும்; .கிரஉாதில-௫ு.ஊள ௨.௰௦வாடுெறாய-$வ௱
என்
pois
ராக்கு
அிக)8தெ கெவொயெழாஹன ௦
‘gars,
மஞ் Savile

End :.

Bu வகெயாவ.சிஷ யாய்,

at

Ta gத பசளை] 0ன்ந்தலல் விஷயமாழ்வா[ A\tae சsa.
gwா
.. சுவ
asபரஹாஉத்தாலே As jeans . சொல்லுகிறருப்போலே எனக்கு மாழ்வார்
ன்

R. NumBER
உரஹர

418.

1091

உத்தாலே கி.கழாவ-௫ வ-39,ய்ச்சொல்லப்பெயம்மேன்,

சே பின்னை யெங்களுக்கு ஈஹிக்ற[அ]
ம.வி ஷயம்கூட ஈஷஹி.பா.இருச்சிற
வெனக்கு

சஹிக்குமாப்போலே

விஷயாஷறங்களை

என்னாவுச்

தில்லை[மீ]வென்னில், மு. கலடியான

வுங்களுக்கு, அ.திலெல்லையிலே

ரஹிக்குமோ.

ஈஷஹித்துப்போத்த

Apap

என்னாவுக்கே- அநாதி பாச

வென்னாவுக்கே

யிவ்விஷயம் ரூஹிக்கித

தென்னென்னவுமாம்

Colophon :
சண்ணிதுண்சிறுத்தாம்பு Muréawrer app) pp.
ஜீயாதிரு உடிகளேச. ரணம்.

(ou)—
இ௫ முன்பிர இபோன்மது.

இயற்றியது;

ஆயினும்

இவ்வியாக்யானம்

தம்பிரான்மார்

இந்தப்பிரஇியில் இது முத்று.பிருககற௦
௮.

(9 கண்ணிஅண்சிறுத்தாம்பு வியாக்கயொனம்.
KANNINUNSIRUTEAMBU VIYAKKIYANAM.
7
Foll. 27a—56).
oll. 57 and 58 are left blank.
ட்
Same work as that described under RK. No, 31 (4) of the Trienniale
Catalogue of MS8., Vol. [, Part 2. By Periyavaccaopillai.
Complete.

(6-4.)—
இஅ௫ மூவருடத்திய

காட்லாச்

51

0)

நம்பர்

பிரதிபோன்து.

இந்தப்

பி.ரஇியில் இந்நூல் மூற்௮ுமிருக்
௮.
ன்

_

(0 கண்ணி௮ண்றுத்தாம்பு வியாக்யொனம் (பெரியபடி.),
KANNINUNSIRUTTAMBU
PADI).
Foll, 59a—l1ha.
Same

work

VIYAKKIYANAM

(PERIYA-

Fol. 1156 is left blank.

as that described

Catalogue of MSS., Vol. TIT, Part 2.
Complete.

under

R. No. 381 of the Triennial

By Alagiyamanavalapperomal,

(த-பு.)-இத

மூவருடத்திய

Jo Ade Os VPM

காட்லாக் 381 - ஆம் நம்பர் பிரதிபோன்௦௮.

இந்தப்

MGs rg.

6) ஷட்விதகுருபரம்பரை:
SADVIDAGU RUPARAMPARAL.
Poll. i16a—127a.

Fol. 1276. is left blank.

Explains the sixfold -nature and aspects of the Guruparamparai
with a view to properly understanding it,
89...

ல்
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Complete.

Beginning:
OUT TAI Toe

QUT VAT o@.s0

ir

OUT MAINT OCT I

QnT—ODato,

ODT DAINT oB_0

Qs yTWT

யாமாத௨

Bo,

Suv

aasvoaivr

தடங்கி நாராயண மாஷத்தளவுஞ்

என்று

Ai yaoTAlo,

முறாாயுவறவ௱ா.கிஷெ

படிப்பட்டிருக்கும். இல் ஹா-இவேவது,

குஹகி oro

Oe dna

GQAITHM (TOs

என்று

ஆறு

eo,\

588

ene,

End:
a Faso
OL AL.AO FER 2 7HTT(0)
வா௱௦வய-3௦ OUT HTT
a
ய.கிவாஉ௱ுயவெெ)ஹிபாமாக)
உரமாக) வ உ ரமாவ௦)
க.க

திதி.௧8.5-0௧-௦ஓ௦

௨ ஹாஉா
அககிவவ-5௦ தகி ay

ஷா

16௦9

கிஷ, qr 5H \T Ee வடாஜெகக உ senso

asF

muss

afர.கிவய-ர்ஸ

7

ஈவா,

எம்பெருமானார் இருவடிகளே சாணம்,

.

கை
இதல்

ஸ்ரீவைஷ்ணவ

ரை
குருப.ரம்.

ஆறுவகையினைடையதென்பதும்,

அவத்தின் பெயரும், அவற்றைத் தெரித்து அனுஷ்டிக்குமுறையும் கூறப்பட்
பிரதி பூர்த்தியுடையத.

டிருக்்றன.

நாலுதண்டிகள் விவாதம்.
NALUDANDIGAL

VIVADAM.

12&a--1310.
~
Deals with the conversion of a learned person

Foll.

accompanied

by

4

ascetics, to Srivaisnavism by Ramaauja, who overpowered them in
religious controversy and established. the superiority of Srivaignavism.
Complete.

Beginning:
எம்பெருமானார்,

கோ[வி](யி)லிலே

அனை ச்.து முதவிகளுடன்

அப்போது சாஜ[£ |வல்லமனாய்
'எழுக்தருளியிருக்கற காஒத்திலே
வி௨ா.சாமாய்(ப்) பின்னே காது [0 ]உஹிகள் ஸேவிக்க ஒரூ வ௱ஹ

8யி வக்அ, எம்பெருமானாமைப் பார்த்து | ஒ](உ)ங்கள் உ0-8ன மிரு

_க்கும்படி

யெக்கனேயென்

து - கேட்[க் |௧,

உடையவரும்

எக்கள்

ஏ 00-1௦ ஹுஉய0-5க8யிருந்ததென்ன, ஆமாகில் ஒருவன்: செவி
திருகாமத்தையுஞ் யில ஒருவன் றாணா௰கியை ௨ ராத்
சாத்திவிட்டவாஹே அவன் உ௱௱கர தி.கர ௬௨.௧ர மரற க்ஷ.க ராகி
தளும் வுாவமே யிருக்க, அவன் செ[ற்து](சீஅ)ப்போன வகந்தா
௯
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ந. NunBer 418,
[கோ](ர்க)ள்,
இவரும்

சொல்ல,

அதங்கொண்டாடாகின் நீ

போனானென்று

உாேகத்துக்குப்

செவியிலே

ஒறுவன்

வக்ததோவென்ன,

உங்களளவும்

ப. சமபதக்தான்

ஒருவன்

ar

Pagan

8ேேரத்தைச்

௮வன் விஸுஷிக்கஹூகிக்தபடி சகண்டா?ய.

End:
உ௨ரஉ௰னுக்

கவி$ஹோ.கி AND ODS

weer |yasoengs ercir DCH

ளிச் செய்து இப்படி வ்தாவவரேக
வருளிச்செய்தருள, அவனும்
விஹிதனாய் உக்த கிவ) ஷ-ஒகிகளுக்குமீ$ பட்ட.) வூ.ப௱ உவியைக்
காகியுமி[ ம்] அ உடையவர்.திருவடி கனிஷேலகிய 7ெயையுடைய
வனாய் ** ஞுஹொடியவிஷி.கா6 உர.௩7.க) வி aller 8am18| வவெஷ
வொ_58£ காலெஜா.க5 ஹஹகா௱யிஷ) கி 7 ஆகையாலே ஸ்ரீவைஷ்
ணவர்கள் உ௱௱௱ஷகா௱மாக
உடையவர் இருவடிகளிேல யாமர
யித்து வன
8௨ெ ராவெயக்களையும் பெற்று ஸ்ரீவைஷவ
[ சா ](னா)யிரு$
தா
7](ன)ன் கருளிச் செய்தருளுவார்கள், இத்தால்
உுஹரையும் இருத்தி ஈக்ஷிக்க்றகிவை உடையவருக் குண்டென்று.
கருத்,
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்,

(8-4.)—

=

இது, புதச்சமயத்கானொருவன்
தில் வத்து ஸ்ரீவைஷ்ணவ
ஆப்பின் ௮வரி_ம்

நாலுகண்டிகளுடன்

இராமானுஜரிடத்

மததசீதைப்பதற்றி வாகஞ்செய்து,

வாதத்தில் தோத்

உபசேேசம்பெற்று

ஸ்ரீவைஷ்ணவ

என்னும்" விஷயத்தைக்
தெரிவிப்பது,
தெரியவில்லை.
ட்.ரதி பூர். தீதியுடையது.

மதத்கனா

எழுஇனவர்

வாழ்ச்தான்

பெயர்
,

முதலியன

(9) சரமோபாயதாத்பர்யம்.
CARAMOPAYATATPARYAM.

-

Foll. 182a—186a.
Fol. 1866 is left blank.
A treatise purporting to prove that grace of the Acarya or one’s
spiritual preceptor conduces to salvation. From the Sanskrit stanza

. in the beginning, it is made out that the author is Dévarayar.,
Incomplete.

Beginning:
அ௱சேேவாய.காக ய-%௦ அர ரவிஷயேகரறொகி
யஹ$ரய-₹வ௱௦வகெ. ேவ௱சஜாஹ.ப௦.ம- பறம |
வ௰வ.கீ
௨ ர.கிஸ௦யகமான
ம௰வவ௱ணா௱விஈ
89-4,

ராஹி

tubers
Hy
ஈ-டுவமான

avo

பிறகு

ோக்ஷத் இ

விச்சை
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8 mb go இகாரிக்கு ஷீி)ட-மாக அ௱8வேவ-3மான எம்பெருமாளு
சபிமானக்கிலே யொ.துவ் .சதிஷய ௨ ரவக்ஷ் .அிஜஷெயுடையவனா
யிருக்கவேேணும்,
:
x

End:
வரயரணகாலெ

2.67)

—YSTUS

லவ்வ ரவஜ்கள்

மல்உசமையச லேகிஹே-3.க-௦கமரகக் கடாகதித்த
போரும்

வ௱கோ௱ஈணிக௱ாய்

ஸம்ஸாசோத்தார(க)மென்சபடி,
மென்று

ஹோ.கரத்தில்

சருளிச் செய்தாரிவறோ.
சோபாயமோவென்ன

கோக்கிச்கொண்டு

வஉரவாய-3ரரன

இவன் தம்மூடையவன் என்று அபிமானிக்குமம் ச

எம்பெருமானார்

வபிமானமே

சூவரய-மா£விரோஈம

முடிவிலே

ககர

ர$மோக

உஷாராக
ஆளவத்தா

8 ஹர விராரஹ
6

6

ww

w-@QOQeat
um cor

ww

ww

(6-4)—
இது

இவனுக்கு

இத்த அஆசார்யாபிமான ந்தான், அங்கமோ, ஸ்வதம்.க
உபயமுமாயிருகச்கும். எங்ஙனே யென்னில் :—

இக்த சூவாய-₹ரவிரோகக்கான்
al zaify ௧8-3தோார வக்களா

*

உவாய

்
வைஷ்ணவ

மதத்தில்

தென்கலை

ஸம்.பிரதரயச்தைச் சேர்ந்௧௮,

ஆசார்யாபிமானமே சிஷ்யனுக்கு மோக்ஷ்ச்தை அளிக்க வல்லசெனக் கூது
வத.
இயற்றியவர் தேவராகர் என்பது முதலிலுள்ள வடமொழி சுலோகத்
தரல் தெரிகின்ற,

இந்தப் பிர.இயில் இது முதி௮ப்பெற வில்லை,

(4) சடகோபாந்தாதி..
SATAKOPARANDADI.
Foll. 187a—152a. Fol. 1526 is left blank.
A centum of stanzas in praise of Nammalvar.
, the work is attributed to Kambar.

The

authorship

of

The work has heen printed.

Complete.

Beginning :
்

கம்பாற்தாதி

சாப்பு,

கஞ்சடகோபனைப் பாடினையோவென்று தம்பெருமாள்
விஞ்சியவ(ர)தரத்தாம் கேட்டருள விரைந்தடைச்ச
செஞ்செவர்தாது

சலிச் துறை சொறுச் தெரியும் வண்ண

தெஞ்சடியேற்கருள் வேதநத்தமிழ் செய்க கின்மவனே,

*

*

*

7

— «#

வேத த்இன் முன்செல்ச மெ ய்யுணர் ந்தோர் விரிஞ்சன்
முதலோர்
கோத[த்.த](தஐ) ஞாசச்கொழுந்த மூன் செல்க குணங்கடந்த |
போதச் கடலெங்க டென்குரு கூர்ப்புனிதன் கவியோர்
பாதத்தின் மூன்செல்லமோ தொல்லை மூலப் ப.ரஞ்சடரே,
(௪)

k. humBers 418-419.
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End:
மனையும் பெருஞ்செல்வமு மக்களு மற்றை வாழ்வும் தன்னை
கீனையும் பசமென தின்றபிரான் குருகூர் கிமஉன்
புனையுத் தமிழ்க் சவியாலிருணீங்கிப் பொருல் விளங்கி

Moris BN வற்றனகுற்௪ள நீங்கின வேதங்களே.

(ு)

Colophon:
கம்மாழ்வார் விஷயமாக தம்பெருமாள் Bune தீதாலே

செய்த கம்பனநீ

தாதி முத்திற்று,
ஆழ்வார் இருவடிசளே

௪.ரணம்,

(6-4.)—
் இது
emg.

Sséuorparr
கம்பர் இதனை

நன்ராயிருக்கறத.

Seguorag.
நாறு கட்டளைக் கலிச்சுறைகளா
யியத்தியகாசச் சொல்லப்படுகிற. செய்யுள் நடை

இ

அச்சிடப்பட்டிருக்கன்
சது,

இந்தப் பிரதியில் இத

பூர்த்தியாயிருக்கிறது௭

(i) கைசிகபுராணம்.

KAISIKAPURANAM.
17011, 158௪-1554,

Fol. 155d is left blank,

Contains a-small portion of the Kaisikapurana together with the
commentary of Bhattar,

Tucomplete.

(க-பு.)-2.

|

இல் கைக

புசாணத்தின் முதற்சிறுபாகம் பட்டர் வியாச்சியானத்துட
grag
Os
அுசடப்பெற்றிருக்கறது.
இதன்பின்
இறுஇியேட்டில்
தனிப்பாடலொன்று எழுதப்பட்டிருக்க ௫.

7%, 14௦, 419,
Palm-leaf.
13$ X Linches.
Much injured.

Presented in 1919-20

Foll. 225.

by

Lines,

Ramakrgna

6~7 in aPage.

Bhattacariyar

Tamil.

of Chittur,

Cochin State

பழமொழித்திரட்டு.
PALAMOLITTIRATTU.
A collection of over

5,000

proverbial and pithy

sayings,

some of

which sre vulgar and obscene.
From the introductory stanzas in the
beginning it is made out that the collection is based upon the proverbs

contained in Sanskrit, Te'ugu, Tamil, Malayalam and Kanarese
Janguages and that the author is Annavayyar of Varahanagar.

'

A TRIENNIAL CATALOGUE OF MSS.

1096

nO

Beginning :

சேர்த்த(ப்),
- பலவ[ளி](தி)ச் அறைகள் தன்னில் பாங்குடன் தினை த்.தச்
ப[ள)(ஐ)மொ[னி](ி) ௨ [எ](ழ)க்கச் சொல்லைப்

பரிவுடன்

மூழத்தே
(செப்ப

வழிவசையாகவிந்த வராக மாநகரில் வாமுங்
இளிமொழியுமையாள் பெத்த [கெ]கணபதி சாப்

ததானே.

'

(a)

பழமொழி பெரியோர் சொன்ன பழச்கமாம் வழக்கச் சொல்லை
களினமாய் ௮ண்ணாவய்யன் நயத்துடன் Gor ashe Cri seu
உளரப்பதத்குப் பிரியமாய் உகந்து

பிழையற

கேட்டுச்

(௨).
களரியில் விளங்கும் வண்ணம் கருத்துடன் உரைத் இடீயே.
ொல்
வழக்கச்ச
த்தால்
இருவுள
ர்த்இ
இருஷ்ணமூ
திருவுற்றவராக. நகர்க்

[சாலு பாலஷ

கருவுற்ற
.

பலவகைச்

பரிவு ற

சொல்

பொறுக்கிச்

.
இருவு.ற்ற வகஸ்.தியகிரி வெங்கடேசர்

முதல்

அகார

கற்பனையாய்
ப

வந்தண ரிலண்ணாவையன்'

[வகாரமட்டூம்
பழ

டண்புடனே

சோததப்

[மொழிகள் பகர்த்தே செப்பச்
தாளிணைகள் அனா இனமும் வாழ்
(a)

[ த்தவேனே.

.

வடமொழி

தமிழ.௫ வடுகு சன்னடம்

தடமலையாள [(மைதளதயாநக] மென்றைந்துபாஷையில்
இடமதாய்ச் சேர்த்திய வ(ள ](ழ)ககச் சொல்சனை

௮()டவுடன் படிப்பவர் அறிவுள்ளாள 37.

-

(8)

பல(ர்) மொழி வழக்கச் சொல்லைப் பாங்குடன் பிரசங்கமாக
உலூனில் விளங்கவேண்டி, உண்டையாய் அண்ணாவையன்
தலமதாய்ப்

டொறக்கிச்

சேர்த்து தாடியே செப்புத க்கு

மலைகள் உமையாள் பெற்ற மதகிரி காப்பசாமே,

. - (@)

~

௮ுலெழா.589
அத்திமுகக் கணபதியை

அனுதினமும் தொழுது

போற்று,

அலையார் சொல்லுக்கு அழிவு தரு நா[(ளத]ஞம்) வ[ஐதமி]
_
[ (ர வ.தி)ல்லை,
௮ன்னமிட்டவர் அரீங்கேறுவார், கன்னமிட்டவர் கழுவேறுவார்.
. அணுவுச்கு அணு, மகாமேருவுசக்குச் சமானமாயிருக்கு,
அகல உழுகரதை Bip 2.
ண
. அஃகஞ் சுருங்க [(௮](எ)ல்லாஜஞ் சுருங்டிம்.

[௮](ஐ)ங்காசம் போனாலுத் தன்பாவம் சன்னோடேயே,
End:
தரிச்இரப்பட்டு, அலைச்சல்டட்டு,

Ae rc uLl_@

சஷ்டப்பட்டு, வெகுரோ [ரை 1(கனை)ப்பட்டு, அன்
ப[டை](ப)பட்€, அச்சப்பட்டு, மனசு இடப்பட்டு,
(பி)(பு)றப்பட்டு வழிப்பட்டுவந்தேன்,
ஆகப்பத்துப்
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*. numBERS 419-420.
பட்டுக்கொண்வெந்தேன்.

இப்போ(௪) இந்தப் பச்சப்.

பட்டும்போய் இந்த a. sane ஒரு சேப்புப்பட்டுக்[கு]

(கொ)ெ்[தயி](இ)ருக்[கா](இரு)ர்.

சேோர௱ாஜந

ஸந்தோஷப்பட்டு, ஞாய-*ப்பட்டு வூளாவடப்பட்டு
.

*

ம

%

ட

%

(௧-பு)-இ.இல் உலக வழக்லுள்ள சுமார் 5,000 பழமொழிகள் தொகுத்து எழு
அவற்றுள் மிகச் தாழ்ந்தனவும் இடக்கருமானவை பல.
தப்பெத்றுள்ளன.
வடமொழி, தமிழ், வ௫கு, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய ஐந்து பாஷைகளி
வழங்குவனவற்மைப்.

லும் ஆங்காங்கு

வராகரகர்

Qur HEB

அண்ணாவைய

ரென்பவர் இவ்வாறு தொகுத்தாரென்று, முதலிலுள்ள 4 செய்யுட்களாம்
பிரதியில் பிழைகள் மிகுஇ. மிகச்சிதிலம், இடையிடையே ல
றெரிகிறது.
பழ
அச்சி_ப்பெற்றுள்ள
விடப்பட்டிருக்கின்றனன
எழுதாமல்
ஏ௪கெள்
மொழியகரா இக்கும் இதற்கும் பல வேறுபாடுகளுண்டு,

R. No. 420.
Palm-leaf.

17 x 1} inches, -Foll. 369.

Injured.

Lines,

8 in a page.

Tamil,

.

Presented in -1919-20
of Chittur, Cochin State,

Ramakrsna

by M.R.Ry.

Bhattacariyar

இராமாயணவசனம்.
IRAMAYANAVACANAM
ன்
Aenarration of the story of Rama in prose with connecting poetical
stanzas here ard there. In the beginning ef the work, the previous
incarnations of god Visnu and the efficacy of reading and hearing the
்
story of Rama are described in 39 stanzas. .
Complete.

Beginning :
்

விஷு
யும் அனுஷ
லக்னத்தில்

அவிக்கினமஸ்.௮.

சத்திரைமி' ௰௨உ வெள்ளித்ழமையும், தீ[ தி](ர),தி[கை ](யை)
நட்சத்தரமுங்கூடிய
பன்னிமடை

சுபதினத்தில்,

அண்ணாஜோசியர்

ஸ்ரீராமாயணம் எழுதப்பெதற்றது.

உதஇச்சு
மகன்

சாமத்தக்கு ரிஷப
சேச்சாமன்

செயமங்களம்.

நாடிய பொருள் (. , . . ) கூறுவோர்க்கே.
ஆதிசேசவளல் வேதனனதந்த [னா](தா)சணன் சீர்பாதம்
தீதியாலிரண்டு போதம் நெஞ்சினித் பதிச்தப்போச்்
றி
மாதவர் முனிவர்தேவர் வ.
. , , , ர் தோக்கச்செய்த
பாதக் தம்மைச்கொல்லப் பத்தவ தா.ரமானார்.

%

#

*

*

நடை
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இத்த ராமகதை யி[திட](னுடைய) Frelwl(7)sBd Gen[t}(o)
பி[ளை](ழை) ௪[ஞ](மூ)த்அக்குத்தம் உண்டாயிருந்தாஓம் அ.திவுடைய
ம[கு]
கோ) தமாக்கள் த[த்](ர்)மகை ஆகையினுலே
யிக[ஸா](ழா)மல் சைக்
கொள்வ
சென்பதினாலே என்புன் சொஷ்லினாலும் உரையெ[ஞ7](மு)தினே
னென்றவாறு,

இப்பால்

ஸ்ரீவைகுண்டமூர்த்தியான

விஷ்[ட]ணு

அன த்தசயனமேதற் பள்ளிகொண்டிருச்குங் காலத்தில்
யஞ் சொல்லத்துடங்கிய தென்போல வென்னில்;

திருப்பாற்கடலில்,'
நடந்[த](த) எரு

End:

.

ல(ஷூ(ட்) சமணரை

அழைத்து

வாராய் தம்பி,

என்னுடைய

அப்பணை

அன்றியிலே [யி](எ)மதூதரை என்பக்கலுக்கு விடலாமோ நீயென் வசன
மறுக்தபோதே
உன்னிருப்பி_மே
ம[ஆனாக](வுன)மாய்ப்போ
வென்று
சொல்லி ஸ்ரீராபரும் கறுமலர்
மந்தா.ரம் முல்லை மவர[றி](ச.க)ப்
பொன்விமானத்இி வேறிக்கொண்டு அந்தச் சரிரத்தோடே போமளவில்
ஸ்ரீராமர் வருகிருர் என்று தெய்வலோகத்தையும் அலல்காரஞ்செய்து தேவர்
கள் -முனிவர்கள் ௭[து](ச)ர்கொண்டு கூட்டிப்போய் ஸ்ரீராமரிருத்த ௮ச்
செகெதுப் பூலோகத்தல் .ராசாவாய் ராவண டேட்டை ஆடின தோஷமும்
இந்தச் சுபாவ[க]ம் போம்படிக்குக் தெய்வ கங்லகயிலே மூழ்கவிட்ட டடியி
௩ளூலே ஸ்ரீராமர் வேறே திரமாய் தெய்வதாயகராய்த் தோன் ரக்சண்டு தேவர்
கள், முனிவர்கள், அஷ்டவசுக்கள், சந்திர சூரியர், [வி](பி)ருமா, ர.ச்.இசர்
மற்றுமுண்டானவர்களெல்லாஞ்
செயசெய போற்றியென்று
புஷ்பமலர்
கொண்டர்ச்சித்து வேண்டிய [ஷூசோ](தோ)ச்இிரஞ் செய்தும் [ஆ] அலங்கா
சத்துடனே ஸ்ரீ வைகுந்தம் சே(ர்)ந்சா பென்றவாது.
°

*

டட

க

%

ட்ட

* (விருத்தம்)
பாத[க]கடல் ஆஇராமர்ச் கடிமையாய்ப் படி த தபேர்கள்
ஏற்கவே குகன்மாருதி எரிகதிர்ப்பதல்வன் அங்க
ஊ[,த](க)கமாய் வீடணன்

சர்ம்டவருற்றவர் டெ.ற்ததன்மை'

இறர்கமாம் ஸ்ரீராமகாதை[ச] சிறப்புடன் கேட்போர்ச்கெக்லாம்.

The scribe adds :
[Ga (Swe

,

உத்தராயணகாலம்

[௪](9௪)ர ௬துவில் vagehu

சாயிற்றுக்கழமை
பும் பஞ்சமியும் அனுஷ

நட்சத் உரமும் வசசதாம

ca.
யோக

மும் தைதலவாகரணமும் பேத்ற சுபதினத்.இல் சூரிய உதயத்துக்கு மீன லக்
கன த்.இல் பன்னிமடை. அண்ணாசோசியர் புச்இரன் ச€னசசாமு, செங்காளி
பாளையம் தொப்பையண்ண. பிள்ளை எழுதின மேல்[ப்]பாடம் பார்த்த எழு

தின நடை ராமாயணம்

ne Blore Bae.

முத்தம்.

சம்பூர்ணம்,
5

ஸ்ரீசாமசகாயம்..

(S-4.)—
இதில் இராமசரிதம்

2a
Gio

விரிவாகக் கூறப்பட்டி ர௬ுக்ெறன.

வசன

,நடயீலிருககற
௮.

"விஷயங்கள்

முதலிரண்டேடகளில் இஃ்தெழுஇஜோர்

1099

|

it, fumimrs 420-421,

பெயர் முதலியனவும், ! நாடிய பொருள் கைகூடும் ' என்னும் கம்பராமாய
றன, நூலின் தொடச்கச்தில், திருமா
ணச் செய்யுளும் எழு தப்பட்டிருக்ன்
முந் தீன அவதாரங்களின் வ.ர
இற்கு
இசாமாவதா.ர,த்

லின் அவதாரங்களுள்
மு,தலியவற்றா லெய்தும்
கேட்டல்
படித்தல்,
சதையைப்
இராம
லாகளையும்,
பின்பு டெரும்பாலும் வசன
பயன்களையும் கூறும் 89 செய்யுட்கள் உள.
சில் விடங்களில் விருச்தப்பாவுமாக அமைந்துளஅ.
மும் இடையிடையே
இதனை யியற்.நியவர் பெயர் முதலியன விளங்க
ு.
நடை சாதாரணமானத
வில்லை. இஃது ௮ச்சிடப்படவில்லை.

R. No. 421.
Pulm-leaf.
17 X I$ inches.
Grantha, Fair.

Presented

in

Govindaeariyar,

Foll. 100.

1919-20

by

Lines, 9 ina page.
்

Tamil

Alarmélmaigammangar,

Mélattirumaligai

of

and

wife

Tiruvaymolippillai,

of

Alwar-

tirunagari.

ஸ்ரீவசனபூஷூணவ்யாக்யானம்.
SRIVACANABHUSANAVYAKHYANAM,
An exhaustive commentary on the Srivacanabhisana, described under
No. 49(c) of the Triennial Catalogue of MSS., Vol. I. It is different
from the commentary of Varavaramuni and is attributed by some to his
Guru, Tiruvaymelippillai. A statement made in the MS&. before the
beginning of the work is in support of this view.
Cem plete.

Beginning:

ஸ்ரீவானபூஷணத்தக்கு(்)
வியாக்யானம்.

இருய்மொழிப்

இருவாய்மொழிப்

பிள்ளை

பிள்ளை திருமாளிகை

அருளிச்செய்த
பொன்னப்பங்கார்

ஏடு,

"B8

ரீமஸொெடு ராமாய
உ ரஷா உவ

வற?

கவீரமாஜ நே

|

௨ரா௨)ககெ௦கய-3மா

ஹுயி.நேரிகவர.

Ceamageaserunjwy

வகவொல-ஒஷாஉ ரஸ௦00ஹூ)

|

விக
|

வாவழா௦யோகர.சஸாஉ௱$

|

பிள்ளை லோசாசார்யர் இருவடிகமள சரணம்.
திருவாய்மொழிப் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.
ஸ்ரிரய8வதியாய்
மசனான

ஸர்வேண்வான்

புருஷார்த்தந்கள்
gress

HATS

swe

தன்

ஒருவர்க்கும்

ஸமஸ்தகாமனாய்
திர்ஹேதுக

இருபையாலே

அவகாகித்தறிய

Bh ஆசார்யர்கள்

கல்யாண

ஸமஸ்த
.

,

. தச்வஹித

வரிசாகையாலே

அருளிச்செய்த

குணாச்
seal

வசன ஸ்ர்பேஷ்டங்க

.
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ளாலே அலங்கிருதமான: அவ்வர்தீத விசேஷங்களை (ப்) பிள்ளை தம் ப.மகிரு
பையாலே இவ்வசன பூஷண ப்சபத்சமுகேந அருளிச்செம் இருர் -.வேதார்த்
தீம் ௮றுதியியவெத ஸ்மிரு”ஹாஸ புசாணங்களாலே. இத்தால் இப்பி.ரப.ந்த

ப்ரகுிபாச்யங்களான

gust

விபேஷங்களுக்கெல்லாம்:

௨ர.திசஉ௧

உ ர8ரணம் ௨78 விவர மாசி டஉொஷ ஷ௦மாவ.நா.ம௦ப0 ஈஹி.கமான
வேஉமென்னுமிடம்

பரமாசார்யரான ஆழ்வார் அருளிச்

செய்கையாலும் .

மறுதியிவெதென்று

வேதார்சக்ச

4 உளன்சுடர்மிகுசுருதியுள் ! என்று

உபக்ரமத்திலே

உபகரமித்து

.

. இவரும்

,

அருளிச்

செய்கிறார்.

வேஉ௰-*ம் அறுதிய௮அ-.-௨-டுவெ-ரகூாமா.மதயரூபமான
வேஉவேஉ௱௫-5 காகுய-௩் மியம் பண்ணுவது.

Hada

oe

End:

இத்ச மசாவிஸ்வாஸ ஜ்ஞான சைப் பிசப்பித்த வதந்தரம் இவனுக்குப்
பரபக்தஇி
பாஜ்ஞான
பாமபக்கிசளென்ன,
கதிஷெர5
வ௱௦௨வ௨௦
தாவனி

என்றும்* அந்தமில் போ சின்பத்தடியசோ. ஒருந்தமை” யென்

௮ம் சொல்லுறெபடியே
அவ்வறுபவ

மான

கிரஇசயாநந்தச ரூபமான

ஐதித ப்ரீ.தகாரிசமாய்

ஸர்வதேச

ப்.ராப்யாநுபவ மென்ன)

ஸர்வகாவ

ஸர்வாவஸ்தகோசித

கூர்வப்ரகா.ொ பரிபூர்ண கைங்கர்யமென்ன,

௨ாவ௦ வியஹஓவய-க
மாக்கும் என்று, முதலிலே புருஷகா.ர வைபவமும், உபாயவைபவமும் என்று
தொடங்கி உபபாதித்த உபாயயாதாத்மியத்தையும், தத்பல சேஷ.த்தையும்,
"இவ்வளவாக ஷீப0உ.க௱ விபாரஉகமோம்படி யருளிச்செய்து தலைக்கட்டினார்.
பிள்ளை இருவடிகளே

உ௨௱$கா௱ாணிக௦

சாணம்,

வரண.சஷி
ரய௦

2110 8@2. aw

7-50 விஉ-௦ஷா௦.ம.கிழ

|

வவதல-௫ஷணடுவெலவ வோ 00௯௬௦
ler raed

ay Ser Boar Brun Qu

|

4

gpd nevis

வரெடெவேஸாய-3௦விரஹெவயச

வவொவாுஷா௨

வலப்

|

வாவ$ா௦யொகர.கஹா. ஈடு]

Colophon : :
இருவாய் மொழிப்பிள்ளை இரு வடிசளே சரணம்.
குறையை

[யி1(இ). தில்

[யெ](எ)மூதி முடித்தார்.

வானமரமலை

ஆத்தான்

ஸ்ரீதிவாஸய்யங்கார்

ஸராவஹே-,

(த-பு.)--

|

- - இவ்வுரை மூல்
ஸ்ரீவசனபூஷண

மூவருட.த்திய

காட்லாக்கன்

மென்னும் தாலின் விரிவுளை,

49 (௦) சம்பரில் வந்தள்ள
மணவாளமாமுனிக

எியத்தி

யுள்ள உரையினும் இது வேறானது. இவ்வுசை யாசிரியர் ம2ணவாளமாமுனி
களின் ஆசார்யா
கய இதருவாய்மொழிப் பிள்ளை யென்பர் இலர். இக்தாலின்
eee

எழுகப்பட்டுள்ள வாக்கியம் இதம்கு ஆதா.ரமாகின் ௦2.
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#. NuMBER 422.
R. No. 422.
Lines, 8 in a page.

Foll. 46.

163 x 14 inches.

Palm-leaf,

Tamil. Good.

Presented in 1919-20 by Alarmélmatgammangar, wile of Govindacariyar, Mélatti:.mélikai of Tiruvéymolippillai, Alwartirunagari-

(0) நாற் ெட்டுத்திருப்பதிக்கலித்துறை.

NURRETTUTTIRUPPADIKKALITTU RAT,
Foll. la—16b.
Complete.
A poem in praise of the
the worship of god Vispu.

108 admittedly

holy shrines dedicated

to

The name of the author is not known.

Beginning:
்

மநூற்றெட்டுத் இருப்ப இக் கலி.தீ. தறை,
சோசற செஞ்சொல்மசைக் தமிழ்செய்து தண்டென்குருகை
யூரேலென வந்தருள் சடகோபனை யுற்றுகிதம்
பா(0)ச,சனி௰் ரொழுகா்றுற வாளன் செம்பங்கயத்தாள்
மார்()ப(ய)மரு.த் திருமால்பதி பாடவருமனனே,

சரரங்கத்துறை தித்தர்தத்தச் சிரம்பத்து இர்த்த
வீர. சங்கச்துறை தந்சபொற்றாளர்

வெறிதுளபத்

தா.ர.ரங்கத்துமை போகியவேகியர் தாந்துஇக்கும்
பேசரங்கச் அறை யாகுமெய்போதும் பெருத்திருவே,

End:

(க)

'
'இதப்பஉருத் இருவாய்ப்டாடியித் செல்வர் சேவடிவாய்
திறப்பவரும்பாவ ணம்கிகிற்டோர் தெடுக்கண்ணீணை மா
னிரப்பவரும்பவிழ் நீலமன்ஞூர்ச் குற்ரவின்பமெல்லார்
அப்ப

ரும்பதம் ச,ந்தென்னை யாள் வர்தொழும் புகொண்டே

(ாஉ௰)*
*.

ஸ்

%

ச்

ச்

*

்

தஇருவ.ரங்கம்பெருங் கோயி ஷள் மாயவன் இங்களங்கத்
இரு உரக்கம்டனை உோரிலமயோர சென்று டோற்ற தின் ஐ
இருவரங்கம்பெத வீற்குனித்கோன் பதஞ்சிந்திப்பதே

இருவ.ரங்கம்பொரும் வெங்காலதூதரென்€ பெண்ணியே,

(௨௨)

Colophen:
ூழ்செட்டு(ச) திருப்பதிக் கலித்ததையந்சாஇக் கவி முற்றும். ஆழ்வார்
இருவடிகளே ச௪.ரணம், இருவாய்மொழிப்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்,

(த-பு)-இத்நூல், ஆழ்வார்கள்

பாடல்பெற்ற

விஷயமாசவும் அங்கு எழுந்தருளியுள்ள

நூத்செட்டு
விஷ்ணுவின்

விஷ்ணு

ஸ்.தலங்கள்

ஸ்தோத்திர ரூபமாக
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இன்னா

இயற்றியவர்
தடை ஏரன்றுகயிருகத.
ச்கறத,
முற்றுமிரு
பிரதியில்
இத்தப்

வும் அமைந்துள்ள௮.
செனச் தெரியவில்லை.

(6) எதிராசர

OF MSS.

CATALOGUE

bars.

ETIRAJARANDADI.
ளி.

17a—18a.

Fol. 19 is blank.

Complete.

A eulogy in ten stanzas on Yatiraéja or Ramanuja, the leading
of the Visistadvaita - Védanta:

exponent

Alagiyamanavaladasar

by

or Pillaipperumalayyangar.

Beginning :
o Slop lanes oar.
பூமான்பிறத்தசிறம் ததுவேலை
கோமான்பிறத்து

புவிபடைத்த

ுந்தஅ[னா](கா)ன்மறை

கூடத்சங்க

[ஞ](கா)மான்பிதந்.த Ariss uen@. Brre

னென்னுஞ்

சமான்பிறந்து சரணாகதியுஞ்

றந ததவே.

்

%*

நீ

*

(௧)

*

*
*
டக
*
பின்னே [அ](கொ)டரும் பிறவிட்பெரும்பிணிபோச்கும் வண்ண

மின்னேயிதற்கு மருந்த.தித்தே னித்தமேதினியித்

றன்னே சொருவரொவ்வா[ய](வ)
த.ராசன் ச௪ரணமென்று
சொன்னே னதித்திலையேமனமே யிச்சததுக்கம் விட்டே,

(a).

End :

|
வையகத்தே தன்னை வள்ளவென் றேத்இிலும் வாய்திறவாக்
கையகத்தே தின்று கண்குளிர்வீர் கருணாகரனை

மெய்யகத்தே வைத்தபூதூர் முனிதன் விரைமகர்த்தாள்
பொய்யகத்தேதிற்கிலு மகலாள் மணப்பூமகளே.

(௯)

ச,ந்தார்புயத் தெக்களாழ்வார் தமக்குந்த இயருக்கு
மதந்தாஇபத்து

மணவாளசாச

னவ[க்இ](த.நி)யதால்

தந்தாதகுற்ற முண்டாகாதவர்க்கொரு

தாய்சங்கைநீர்

தந்தாபத்த ரக்குடி,த்தாலுந் இர்ததத்இன் ருழ்வில்லையே,
Colophon :

(2)

.

பிள்ளைப் பெரு. மாளைங்ங்கா ரருளிச் செய்தது,

(க-பு.)-.

பு

இப்பதிகம் விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தப்: பிரவர்ச்தகராயெ

தோத்திர

ரூபமானது,

களையுமியத்றிய

இவ்விய

இருவரங்கக்
, கலம்பகம்
கவி

அழகயமணவாள

மூதலிய

எதிராசாது

௮ஷ்டப்ரபந்தல்

தாசரென்னும்

பிள்ளைப்

பெருமாளைமங்கார் இயத்நியதென்று இதன்: 10-வது பாட்டில் : ௮க்தாத
பத்து மணவாள தாதனலதக்றியதால் '? என்பதால் கெரிசன்றது, செய்யுள்
தடை நன்றாக இருக்கிறது. இந்தப் பிரதியில் முத்றுமிருக்கி
௦௮,

R. NuMBERS
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(2) திநவரங்கத்தத்தாதியுரை.

TIRUVARANGATTANDADIYURAI.
Foil. 20a— 160.
Complete.
Same commentary as that described
M&S8., Vol- I, wherein see for end.

ayes No. 256 of the D.C.T,

Beginning:
மணவாள ரவிக்சை மார்கோக்கவிம்மை மறுமையின்மா
மணவாளர்தம்

பதம்வரய்த் இடுங்கோ

யிலில்வந்தவந்த

மண வாளர்பொர்திருப் பாதாம்புயங்கட்குமரலையென
மணவாளர்சூடும் யமகவத்தாஇியை வாசியினே,
திருஞானமுச் களை

துணை,

முதற் பாட்டு,
. இருவரங்காவென்பஅ,

பெரிய

பிராட்டியார்

கள்ளுமனையாச

நீங்காச

மார்பை யுடையானே,
பிரமதேவன் சேவிக்கவும்,
யாழ்ச்தேவர் அவ்
விடத்அ விசுவசித்து இனிய சங்கதேம் பாடவும், றந்த கண்ணாறங்கா கின்ற ௪
சரங்கச்ைசையுடையவனே, உன்னுடைய பூர்வ சாசனான எனக்குக் இருபை
பண்ண வெழுந்திருப்பாயாக,
பெருமைச் காடையை விரும்பினேன் ; உன்
னிடச் தில கைங்கர்யம் பண்ணுவதம்கென்றவாறு,
அஇருவ.ரக்கா உனக்குச்
தொண்டு செய்வதத்கு வரங் காதலித்தேன், உன் பழவடியேங்கு அருள்

செய்ய

எழுந்திருவெனக்

கூட்டுக

சிவனயன்

சேவிக்கவும்

என்ச

என்

ணும் காம் வருவிக்கவும்.
கொள்வார்க்குச் கொடுப்பார் கொடுத்தல் இருந்து
கொடுழ்தல் வெகுமானமசகையால் எழுத்திரு என்றாபொனக் கூறுக,
ஐராகெழுதனே ஞயினு மொண்பொருளை
யா.ராய்ந்துகொள்வ தறிவுடையோர்-.சோய் ம்.
குறத்தங்களை
ந்து குறைபெய்து வாூத்தல்

கத்றறித்த மாந்தர் கடன்.
Colophon;
இது திருவாய்மொழிப் பிள்ளை இருமானிகை
பிள்ளை உ௱ளன் திருமலாசாரியன் எடு,

ஸ்வாமி பெரிய இருவடிப்

(6-4 )—
இத்தால் டிஸ்கரிப்டிவ் சாட்லாக்கின் 256-வது நம்பர் பிரதியில் வத்துள்
ளதே. ௮ல் 54 வது செய்யுள் தொடங்கியிருப்பதால் நூலின் முதம் செய்
யுளும் உசையும் இக்கு எழுதப்பட்டன.
இந்தப் பிரதியில் இந்.நால் முற்று

AGEs ps.

R No. 428.
Palm-leaf.

.

14 x 14 inches.

Foll. £1. Lines, 11 in apage.

Tamil,

Fair.

Presented in 1919-20 by M R.Ry. A. Alagappa Ayyangar Avargal,
Vadakkurathavidhi, Alwartirunagari.
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(a) corre
ee Bre Gib.
PARANKUSANATAKAM.
Foll. la—206.
Complete.
A drama embodying the birth of Nammalvar and his greatness
as well as the greatness of the four works written by him, viz., the Tiruvaymoli, the Tiruviruttam, Tiruvaéiriyam, Tiruvantadi: by Sésakavi, a
disciple of Kandadai Annan of Srirangam.

Beginning:
aos

gy. vonw8an-a,

LPoswvaosnvo

அறி.கரடி,

ஆழ்வார் நாடகம்,

பருதிதிகரு()])சயமெனப் பார்புகமுத் இருப்புளிஈசழ்
ப்பரிவாய்க்காரி
யொருப.ராங்குசசரிகை' சண்டமிழாலனு இனமும்
:

2

பாடியாடத்

இருவளருங்குருகைமால் சேவடியை
சொழமுஞ்

வருதாதமுனிகருடன்
காப்பதாமே.

முனிவனுமந்த

அினைந்து

சேனைநாகர்
மது£கவி

மலரடிகள்
:

மொழி சவருமல்

மனமூழ்ந்துரைக்க வந்து நம்மாழ்வார்
., மாதவர் போச்றும் மாமறைச் தமிழை
தாதமா முனிக்சே தாலாயிச
"முரைச் தலகோற்குரைக் இடுமென்னச்
தஇிருத்தமாய் முனிவன் செப்பவிப்புவியோ
சீனுதினமுரைக்க வனுசந்தானமும்
மனமகிழ்

பொற்றாண்

மண்டபத்தனிலே

சேடப்புளியுந் திருமஞ்சனமும்
பாடுத்தமிழ்ப்பி.ர பந்தச் கோட்டிகளும்
தீத்துவமு ரைக்கும் முச்திரைச்கையன்
எத்இசை புகழ

நித்தியோச் ஸவமும்

உளங்களிகூர விளங்கனு இனமும்
தாகரிகமுகுந்தன் நம்மாழ்வா ராய்த்
திருவவதா.ரஞ் செய்.திடுஞ் சரிகை
தாடகமாக தவின்றிடும் படச்சே

.

பாடினேன் பெரியோர் பதச்தணை கொழுசே,
%

*

இ

*

*

*

௬

a
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428,

புன்னாகவராளி.
இங்குல கெங்கும் பொற்
பங்சயட்பதம் போத்றும்
தநகையார்

தோன் தினாம[ எ ](7).

குங்குமச் திலகமும் தங்கபேகை போரற்நீட்டி
(ப்)

பைங்கிளி மொழி[த]இசழ் பெண்கள் இர£.டி-இக்கு.
விருத்தம்.

கருமுகிலா இநாதர் கழலிணை தன்னைப் போ[2.இ](ம்.மி)ப்
பரிவுடன் குருகைலாமும் ப.ரர.ங்குச௪ உரடகச்ை
யுசைசெயச் தமிழி[ தா](னா) லிவ்வுலினிற் பாடியாடப்
பரக.தபெத்ற வாழ்வார் பதி(ன்)மருங்காப்பதாமே,
காசினிபுகழசங்கக் கர்தாடையண்ணனுக்கே
தாசனென்றுஸமரக்குஞ் சேஷகவி ஞன்.தண்டமிழாற்செய்து
வாசமாய்க்குருகைதன்னில்

பேசத் பெரியோரென்

வாழ்பராங்கு௪

சரித்திரம்

சொற்பிமைடொறுத்தருஞ்வீே,
தொடையம்.

ஜயவகஜ.நக௱- பண

1 ஜயஷகலல-ஒயாாண|

ஜயஷஸளறொரயஹவசண

| ஜயவக-பஉரமவ௱ண!

யய,

ஜயார்-ஒவஜி.க8உ.௧ ! ஜயஜயபீய-பஹ-இக ௧ !
ஜயகலாநியிவகஉக |! ஜயக- ௨௨.௧

|

ஜயஜய,

கெள்ளுமறைத் தமிழ்விசிதர ! இருவிசாக நட்சதர!
வள்ளம் காரியருள்புச்ச ! மாதவ ௪ரி,ச.ர !

ஜயஜய,

மங்களம் ம௫ழ்மாறர்க்கு மங்களம்
நங்கைசதாகானுக்கு

மக்சளம்.

கு

*

#

x

*

%

மள்களம்.
*

ஆதிதா[ல்] கரைப்பணிந்தே யாவக் திருப்புளிக்கீழ்
மாதவம்புசியுசம் மசழ்வாசாய் வம்.கவர்க்கு

மங்களம், மகழ்மாறர்க்கு மங்களம்,
அகவல்,
அருள்மிச தி.ரம்புமகத்திடன் செந்தமிழ்ப்
பொருளுயர்த் இலங்கும் பொதியமாமலையான்
வருகயல்தரவும் பொருதையாறுடையான்
பொழிமலர்த்தேன் சொரி வழு. திநன்னாடன்
இருவளர் இன்றதென்

குருகைமாதக.ரான்

A

%

*

5.

*

*

*

*

கொடையினிற் கன்னன் கொட்கீத](தற)வன்காரி
சம் சபரரங்குசன் சரிக்இ.ர.ம் தன்னைக்
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செப்பு மாகமங்கள்

x

*

*

காசிநங்கையைக் கலியாணஞ் செய்து
பேரினிவிளங்கப் பிள்ளை யினாசையால்

ஆதிநாச[ரை](ர) பொன் னடியிணை போற்றச்

திகிலாதிருக்குத் இருக்குறுவ் குடிமா
தாதனே புச் இசன் நல்குவனென்ன
மாதுடனே௫ மாதவம் புரியவப்
போத தம்பியு மாசாசவாணியாய்

இப்பிறப்[பிஐப்]பினித் சே யில்லை யென்றுரைச்க”
வாசனுந்தான் கேட் டர[த.௫](2.று) மப்பொழு.அ
தசகரிதம்பி மாமே யுமக்சுப்
பிள்ளையுமாவோம் பெருமைசேர் மன்னா
வுள்ளமுந்தான் மகழ்ம் துவந்து செல்கென்னச்

ஆ

*

%,

*

கார்முகில் கம்பி கருணையால் Shoe
கர்ப்பமுமாகிச் காதல னு இக்க

ந்

*

*

அ

௮ன்னைமுலைப்பா லருந்திலை மைந்த
ளென்னவோ வென்தே யிருக்க வேழாதாள்
காப்பிடப்பிள்ளைமா -ராப்புட னக்குக்,

குத்தவுங்காது கு௰த்.தி மெய்க்குதியு
ு[ச்ச](த௦)சைச்சொல்ல வுகக்காதி நாதன்
sora
hu Gm Cel தனைச் கொணர்ந்இடவும்

பன்னகப் புளிக்சழ்ப் பசாங்குசனிருக்க
ads Bur agg சயிச்இியவுட்டணஞ்
சொல்லவுமே தோ யில்லையென் நுரைச்சச்
சாச்இரக்காரர் பார்சத்துச் சாதகமும்
- இருப்புளியின் 8 ழிரப்பேன் அரைக்க
மாதவம் புரியும் மது. ரசவிச்கே
*

*

்

*

சேவையு மளிக்கத் திருக்கோளூரான்
ஆவலாய்வந்தே யடிபணிந் சேரச்

%

-

செத்தத்தின் வயி[ த்.த](றதி)லே Huge pare
எத்தைத்தன் றெங்கே யிருச்குமோவென்ன
வத்தைத்தான் தன்றே யங்[க)(வ)னே கிடக்குமென்
அத் தசஞ்சொல்ல வுகத்தத்த மூனிவன் ,
வண்சடகோபன் வருமூறை யெல்லாம்
கண்களிகூ.ரச் காரியர்க் களிக்கச் செய்இடத்தாச் த[ட்](ம்)சே.க.த.ா மேவ
ஒமழமுகல்வண்ணர் வைகுண்ட ரப்டோ()
செத்தமிழ்ப் பிசபந்தஞ் செப்புமென்றுரைச்ச
வத்துநூற் றெட்டு மால் சென்குருகைச்

R, NuMBER
சேடப்புளிக்கீழ்த் தக

423,
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ெம்மைப்

பாடுமென்றுரைக்கப் பராக் குசனப்போ

தீருமறைக் தமிழத் தாதி விருத்தற்

இருவாடிரியமு, த் இருவாய்மொழியு
முசைசெயப் பிரபந்த மூலகோர்படிக்கப்
பசகதிபெசலால் பிசபந்தமு மிறக்கத்

திருவளர் விஷுவசக் சேனரையழைக்குச்
தரணியிறழ் பிரபநீத.ர் தானனிவிளங்க
வாரண

(POLES

UGE gem ree

வீசகாசாயணன் மேவு gid Bev
மாசலம்புசியும் தாத.மாருணி யாய்ச்
க ரணியிலு, 2௮ aged
Os ei or
தகாதமாமுனிவரும் போதொரு மதையோன்

ஆராவமு தனை யருணோதயக்
தல்
பாசாயணஞ் செய் பிரபந்தந்தனிலா
யிரத்துளிப்பத்து முமைத்ததைச் கேட்டுக்
குருகையைகோக்கி வரவுமே முனிவன்
பரிவுடன ந்தப் பராங்குச நம்பித்
இசமாய்ச் சண்ணிண் சி௮ுததாம் [(பன்னீ](பினை
தீரர்
மேயமசப்ப் பன்னி சாயி

நூருத்தான்

செய்திடுமிப்டோ(௪) செல்கையில் ips Bars
கையனாழ்வாரைக் கரணலா மென்ன,

Ena:

ner DB ALS,
சேஷன் கவி தமிழ்புனையும் பொற்றாள்
௮னுதினமும்-௮ன்பாய்-அடியவாச்சரு
ஞூ,ச்தயாள,

உனது

அடிமையென்றிச்ச சென்மழ மீடே௪
உண்மைசொன்னே னுன கனடிக்கே யாளாக்கும்,
இசை3தாக்கும்--தமிழ்வாக்கும்--தயர்நீக்கும் சட்கோப,
திவ்விப குணாத்தின இபப் பி.ரதாபா!
வசனம்.
விருத்தம்,
்
ஞானதேூகனுமந்த தாதமாமுனிக் குகத்து
தானவர்பிரபந்த முற்றுந் தா னுளைச்திட்டெற்தாளும்
மாதிலச்சவர்ச்குதீரும் மறைத்தமிழ்ப் பிரபத்தந்தேவ

கானமாயுசையுமென்௮ சளிப்புடன் முனிஈ தச் சொன்னர்.
உ.

*

*

%

தாதமாமுனிக்குச்சேவை ரல்கியே நம்மாழ்வாரும்
பூகலம்புகழ்ந்து போத்தப்பொற்றூணின் மண்டபத்தின்

மாதவத் இருப்புளிக்€£ம் மஞ்சன மாடி, யாஇ
சகாதனைப்போத்சிசெய்சே சாளும்சென்குருகசை வாழ் ந்தார்.

+

90

*

,

:

ச்

*
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மங்களம்,

மதாகவி யெதிராசர்

மணவாளமாமுனிக்கு

ததிதாமிரபரணி யாதிறாகனுக்கு
ப.திமாமறைச் தமிழ்ப்பிரபந்தம் பாடும்

தாதமாமுனிக்கு
கஇயருளுந் தென்குருகைச்சாரி மாதற்குச்
செயமங்களம், தி.சீதஇியசுபமங்களம்,

காபேதிகர் கருணைவள்ளல்சாரி சாசேர் இானுக்குப்
பாருலகசி தடையதஙகை
பாலனுக்கு
மாறன் இரு வண்பரிசா..ந் இருவாழ் மார்பனுக்குச்
இருவவும் புயன்வகுள தேசிகனுக்குச்
செயமங்களம்-.கி.ச்.இியசுட மங்களம்.
விருத்தம்.

அ௮ருமதையின் தமிழ் தாலாயிரமும்வாழி
-

wir (me) BSidé & 557 COL_weter enn ot ait9
இருவளரும் தாதமுனியாதிநாதன்
தஇருச்கோளூர்முனிவன் தென்குருகைவாழி
கருணைவளர் நாத்தெட்டுப் பதியும்வாழி
காசினியிம் சேஷகவிப்பிரபச் தம்வாழி

தருவளருத் தாமிரபரணி ததியும்வாழி
தல்த்தாருஞ் சடகோபர் தாஞம்வாழி.
உரணியில்

தம்மாழ்வார் தஞ்சரிச்இர.ந் தன்னையன்பாய்ப

,

பரிவுடன் படிப்போர்சேட்போர் பாசமாம் நடிச்சின்றோரும்

கரகரி முகுந்தனாதி தா.தநற் கிருபையினாலே
ப. சகதிச்சன்பராசப் பாருலகாள்வர் தாமே

Colophon:
ஸ்ரீ பராங்குச நாடகம் மு[க்து](த.௮)ம்.
The name of the scribe and the date of transcription are given thus :
ST

ஸீ. வேய

ஹு

ஐவ)

க்ஷஷ-௦$ஹ-விவ ௪8,
ஹஹஹுிவி.க௦,

க௱சுமஷு் கெரரயிவஷ-$௦ ஆவணிமி”
Spur

vot

௰௨௨

செவ்வாய்கழமையும்

uIT QUOT STOOL

# 5-H

ris

Bop S Bo

தீததாள்[மி](இ)த்த ப்ரி பராங்குச pr_sh oPH pegs yrmd
நாதாசாரியர்

தாஸன்

தாடகம் ராமாயண

கே[த்தி](2்.தி)௫௮.

சுந்தரராஜன் எழுத்து,

சாத்தாதவரும்

பார்த்து,

|,

.

சுவாமி

ew

இத்த

ஸந்கிதியில

மெகு
அழ்வார்

அரஸ்

R. NUMBER
oly.)--
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Qéigro, சடகோபரென்னும் நம்மாழ்வாருடைய இருவவதாரம் முத
விய வைபவங்களையும், வரலாற்றையும், அவாருளிய பிரபந்தங்கள் கான்கின்
பெருமைகளையும் விளக்குவஅ.
இசைப்பாட்டாலாகியஅ.
ஸ்ரீரங்க்துக் கத்
தாடை அண்ணன் என்பவரது சிஷ்யாகிய சேஷ கவியினால் Queer
டது. நூலின் முதலிலுள்ள அகவர்பாவினால் நம்மாழ்வாரின் சரிதம் சுரு4்
கமாகக் கூறப்பட்டுள்ள
௮.

(8) ஆழ்வார் உற்சவப்பாட்டு,
_ ALVAR

URSAVAPPATTU.

7011, 21. Fol. 210 is blank.
Incomplete.
Rhythmic songs in praise of the festival

for ten days in the month of Vaisakha.

of Nammalvar

celebrated

The colophon given helow

apparently relates to the work described above.
Beginning :

"

எருதுச்குக் கொண்டாட்டம் தாரணம் --பெண்களிணை
மூலைக்சணிவதும் முச்தாபாணம்
டரிதிக்கோசாயிரல் கரணம்-ஆழ்வார்பத்சாந்திருநாள் ௪த்தாபாணம்,
சேவிச்ச வாருங்கோள் பெண்காள்,

End:

சடசோபர் தாளிணை Cur é@\(9 2)
சகலவர்ச்குஞ்-ச,ந்தேசஷ மாகத் இருவிடாயாற்றி
சேவிக்க வாருக்கோள் டெண்காள்-.- எங்கள்
வாழ்விக்குருகை வகுளாபாணரைச,
சேவிச்ச வாருங்கோள் பெண்காள்.
ஆழ்வார் திருவடிகளே £4 oxi,

ஸ்ரீயெ.588,

Colophon :

.

Oss QBipurt srianug ss CugéegGg
் ஸம்பத்துண்டாம்.
தல்ல ஸ்திரீ உண்டாம்.
எட்ட

ட

வட்டடி......

.

géafuns cera.
ysr
8ஹாஷவடங்களுண்டாம்.

ஸ்வாமி அழ்வார் உரக) கஷமாக

எழுத்

தருளியிருப்பர்.
ஆக இவ்வளவு காரியம் உண்டானபடியினாலே இர்ச அழ்
வார் தாடகச்தை(ப்) பண்ணோேடே யிசையோடே படிக்கவும். பண்ணோடே,
யிசையோடே
படிக்கச்
தெரியாதேபோனால்
கெண்டாகாரமரயானாலும்
உ படிக்கவும்.
5

(க-பு.) இது, அழ்வாரின் வைசாகோற்சவம் பச்து நாட்களிலும் உபயோகிக்கப்
படும் வாசனங்களைப்பற்றிய இசைப்பாட்டு.
பதீதாம் தஇிருவிழாவுக்கும், விடா
யாற்றி

யுற்சவத்துக்குமே

இத்தப்

பிரதியிலுள்ளன.

20

என்னும்

ணமைத்த எடு இல்லாமையால் 1-9 இருவிழாப் பாடல்கள் இ.இலில்லை.
90a
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*

R. No. 424.
Palm-leaf. 10x14 inches, Foll. 24.
injured.

Lines, 4 ina page.

Tamil.

Slightly

ச

Presented in 1319-20 by Alarmélmahgammangar, wife of GovinAlwardam Ayyangar, Mélaittirumaligai of Tiravaymolippillai,
tirunagari.

(௦) தம்மாழ்வார்திருக்கோலக்கவி:
NAMMALVARTIRUK KOLAKKAVI.
Foll. 1a-—12b.
Complete.

Fol. 1b is blank.
‘

A poem extolling Nammalvar of Tirukkuruhir by way of describing
the greatness of the daily festival celebrated for ten day# in the month
of Vaisakha of each year.

Beginning : |
6.

ஹரி : ஓம் இிருக்கோலக்கவிதைக்குக் கடவுள் வாழ்த்து.
நான்கும் தமிழாயுளைசெய்து

- தாராயணன்றாள் மிசைவேத
urges)

gud Sat தருள்மாதன்

பரனத்தியயனச் திருநாளில்

தேராயணித்த இருக்கோல திகழ்்க்துங்கவிகள் க[னை](மை)ப்பாடச்
காரார் கருணைம.த.ரகவி சமலம்புரையுங் கழல் இப்பாம்.
இருக்கோலம் கொண்டருளுற

இருதாட்கவி,

. அஞ்சனென வடியவரையாள வேண்டி.
யாசர்சள் சரோமணியாக்காரி ராசன்
தஞ்சிறுவனென

-வுஉகல் வத்துதோன் றிக்

தமிழ்மறை யோசாயிரமு மருளியாங்கு
மஞ்சரியுலாவு பொழிம் குருகையூரில்
மால்கொளுமார் சார்ங்கமொடு மருவுமாதன்:
செஞ்சாணச் சொழுமடியார் தம்மைகாளுந்
- தெரி௫சப்பார் தாளெனது சிரம்வைச்சேனே.
பல்லக்கில்

(௧)

இருச்கோலம்.

மல்லிகையு முல்லையொடு மருவுவாச

'

மதுதிறைத்த வகுளமு மென்குழலிற்கூட்டி
யல்லின் வருழுழும்திய (nes gor gs
்

ச்ரும்பா த நடனமிட்விசைகள்

பாடச்

சொல்லியம்பு மறை த்தமிழ் தோடியர் தாமுஞ்
சூழ்த்திறைஞ்ச சாசரங்க,ம் சோன் ௦வேளை

வெல்லவுந் தன்வடிவுகொடு சிவிகைமீ௫
மேவுமகழ் மானடி. விரும்பினேனே, .

.
(e)-

R. NuMBER 424’
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End:
USS SAG Ete

Ud வக்கில்,

உம்பரதகொழுமா orwss Sar ACs
யொண்ணுதலார் மலாமடந்தை யிருகாள்பற்ற
தம்புமடியச ரிடர்கள் களைய / வண்டி
ஞான கித்திரை பொருவு ம()டவுபோல
௮ம்புவியி லார்ந்சவள-ச் குருகையூரி
உணிரத் தினப் பொற்றகட்டின் மணிகள் சேர் தப்
பம்புமொளி சிறந்தவனச் சிவிசைமீது

பசாக்கு(௪)னார் வருமழகைப் பரவினே னே,

(௨௰)

பலச்சருதி.

செங்கமலச்இரு மார்பனருள் சேர்மாதன்
இருக்கோலங் சொண்டருளுச் இருதாள் தன்னில்
௮ங்கவன்2ீனாதிமுதம் பத்துநாளி
லணித்த

வெழிற் கோலமஇலாசையாக

மங்களஞ்சேர் கவிகையெனவரு நாலைந்து
மணவாள மாமுனிவனருளாற் சொன்னேன்
இங்க[ வையை ](வற்மை)ப் படிப்பவர்கள் குருகூர்மாற
னிணையடிக் இழிடைபிரியாஇருப்பர் தாமே,
தஇிருகோலக் கவிதைப் பாட்டு இருபது,

_இத்த இருபத்தொரு

பாடும்) இத்த

பலச் சுரு. கிபாட்டொன்று,

ஆக

ஸம்புடத்தில் இருக[கு](இஐ)சென்று

அறியத்தக்கது,

. (க-பு)-

இ௫ு, கிருக்குருகூரில், நம்மாழ்வாருடைய திருவிழா பத்அதாட்களின்
சிறப்பைப்பம்நிய நால். காப்பு, பல சுருதிப் பாடல்களுடன் 22 டாடல்கவ£
கியது.
இந்தப் பிரதியில் முற்றுமிருக௦௫,

(8) குளந்தைபெருமாஞு। ௪1 ரக்கவி.
KULANDAIPERUMALUPACARAKKAVI.
Foll. 18¢—154.
Songs composed by way of respectfully offering of worship to god
Visnu in Kulandai or Perungulam, a place near Alwartirunagari.

Beginning:
ஆசிரியம், உசா.
தா.ரணா நால்வேதகாரணா

தவி,

செந்தமிழ்

கரலாயிரக் சவிதையால்

சாலீறர்முதலான

வாழ்வார்கள் ப.இ(ன்)மரும்

காடொறு மேதுகிச்ச
வாசாலு மறியாக வோசாயிரம்

பதத்

[கய்]()த)யனே மலர்(க)கை[ய்]யனே
யாதாரமாகு தின்பாதா ரவிந்த மல

ச [(டு](டி.)மைக்கு சிஷைமையாமே,
கய ல

ர

ப்ர

“A TRIENNIAL CATALOGUE OF MbS.
காரார்கு[ல](ழ)் கமலைவாரார்
தன த்தழகு
சண்டுமயல் கொண்ட.முகிலே
காமித்தகை?க? நேமித்த கானக்
ஆண்வருக£னை வென்றும்
Gurr Sob முடைசிரீசாம நேமிசை

பிடித்துவி லொடித்து.தின்று
பே(ய்)ச்சிமுலையுண்ட நன்மாலா.தி மறையவர்
பெருந்திரு சண்ணாடிதோக்சே,

(௧)

End;
.

வெண்பா,

'சென்னெல்புடை சூழ்குளந்சைச் தேவெனு

மாயனே

கன்னல்மொழி மாதர்தட்டி।கையெடுச்தார்--சன்னிதியில்
அண்டர்தொழ வந்த கின்றா ரத் இருவந் இச் காப்புக்
கொண்டருள

வேண்டு மருள் கூர்ந்து;

காயாம்பூ வண்ணா கஞ்சமலர்ச் செம்சண்ணா
மாயா குளத்தை வருமாலே..-தேயமொடு
மாவனஞ்சூ மூங்கமல மான்வதுவை செய்வாலி
காவனவா சண்டருளிக் கா,

(க-பூ.)--

இது ஆழ்வார் இரு நகரிக்கு அடுத்த குளத்தை (பெருங்குளம்) யென்னும்
தலத் இல் கோயில் சொண்டருளிய இருமாலுக்கு உபசாரமாக வியற்றப்பட்ட
பாடல்களையுடைய
து.
இத்தப் பிரதியில் மும்.றமிருக்௫.
18 எண்ணமைச்,ச எட்டில் we இவ்
வளவு கண்ணிஞள் '? என்று தொடங்குஞ் செய்யும், பின்புறத் இல் வட
மொழி *லோகமொளன்றும் எழுசப்_ட்டள்ளன.

(2) இராமாயணச்ூந்து.
IRAMAYANACCINDU.
_ Foll. 17a—276.

Complete.

A kind of rhythmic composition bricfly narrating in sixteen_ stanzas
the story of the Ramayana.
From the last stanza it is made: out that
the author was Tirukkuruhir Vaikundayr,

Beginning:
சதுரங்க.சேனையுடன் seas pith வரவே
சானகியை மா௯ையிட்டுச் தளச்அடனே திரும்ப
அதிகோபத்துட னெதிர்ச்ச மூனிபசச சாமன்
அடல்குலைச் தவில்பறிச் சன்புடனே சென்ற
மதிமுகத்தான் செகு.ராமன் மலசடியைப் பரவும்
மாருதிதன்னடி மீணையை மறவாதே மனமே, .

k.

1113

424~425.

NumMBERS

End:

s
தலங் கவி[பூ](பீ)ஷணர்க்கு முடிசூ(ட்டும் ரகுவீரன்

தலமு[இள்](கூர்)த்,ச,ந்சனில் வசிட்டர் வேதியர் முடி.சூட்ட(த)
தாமதமில்லாமல் விண்ணோர் மலர்வாரி[ச்] சொரிய(2)

தம்பிமார்மூவர் குடை சாமரங்கள் போடச்
சாமிபசாச் ஜென்றுசொல்லிசக கட்டியங்கள் கூற(ச்)
சதுர்வேத முழங்கச் சம்மாசனக் கொலுவிருழ்து
பூமிதனை யாளும் ரகுராமாடி பரவும்

புயம்பெரிய மாரு இதன் பொத்பாதந் அணையே
பெருகவி குலத்தரசை ய[ளை](ழை)ச்தவ.சங் கொடுத் த(ப்)
பிரபலமாய்த் தேசமதை யாண்டிரு வென் றனுப்பி()
இருவ.ரங்கர்த[னை]ச் கொடுத்து வி[பூ](3)ஷண சை யனுப்பி(2)
சேசமதிலாக்லொரு க௩டமை[ய](க)ஞும் வாங்கி(5)

குருகூர் வைகுண்டன் தமிழ்க்கருள்புரித் தெ[ன்னா](த்தா)ளும்
குவஃயத்தை யாளும் ரகுராமருமே வாழி
யருஇருக்குந் தம்பியருஷ் சீதையரும் வாழி
யடியிணையைப் பரவனணும or go) Blo ape வாழி,

(Dar)

Colophon:
nndab, பேரில் சிந்துமுற்றும்.
ஆழ்வார் இருவடிகளே ௪.ரணம்.
ராமாயணம்

சிந்துப்பரட்டு ௰௬ க்கு டு ௦௪.

்

ட்ட

(த-பு3--

ஒருவகை
விளக்குவது.
சுருக்கமாக
கதையைச்
இ.த, இராமாயணக்
யிசைப்பஈஉடித்' சேர்ந்தது.
தஇருக்குருகூர் வைகுண்டன் என்பவ.சாலியத்றப்
இந்தப் பிரதியில் முற்று
பட்ளெளதென இறுஇப்பாட்டால் தெரிஏன்றஅ,
மிருக்கறெ.௮.

“R. No.1 425,
Palm-leaf.
Grantha.

93 x !4 inches.

Foll. 138.

Lines, 10 ina page.

Tamil

and

Slightly injured.

Presented in 1919-20 by Alarmélmatgamman gar, wile of Govindac_
cariar, Mélaittiramalikai of Tiruvaymolippillai, Alwartirunagari,
(a) LFOOuwe srushar,) o1§ sy,

SRISAILANATHADIVYACARITAM.

_ சிலி, 1௪-11,
See the Sanskrit part of this Triennial Catalogue.

(6) பரவஸ்துநிர்ணயம்.
- PARAVASTUNIRNAYAM.
Foll, i2a—20a.

Fol. 208 is blank.
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States in Manipravala style of composition that Bhatfarpiran or
Periyalvar established in the court of Vallabhadéva, king of the Pandia
country that god Visnu isthe Supreme Brahman and obtained the
promised wealth for his high proficiency in the Védas and Sastras.
Complete.Beginning

:

ஸ்ரியவே.கியாய் அவாப்தலமஸ்தகாமனாய், கவ்யாணகுணாத்மகனான
வேச்வரன்
பித்து,

மகாப். ரளயாவஸான த்தில்
ஸங்கல்பததாலேSa

௮நீத

மகமான

பூதபஞ்சகங்களை

st ஸப. ஹ-மஹ

வாகாக

seen

ஸ்ருஷ்டிதீத,

.

.

+

+

உடு

வா)காசாத்
உடு

உட

அஸிவ-$ஊணாட-4| கமாக “தான்முகனை நாராயணன் படைத்தா
செபடியே

ஸ்வ

உல்ல

நாபிசமலத்திலே

ட

ஸ்ருஷ்டி ச்,

ட்டி

உட.

க

சதுர்முகனை
குறு

,ச,ச்பரிபாலகார்ச்சம்

ஸ்ருஷ்டித்து

இவமான

சற்தர

,

வயா

ணன்
௩,௨௨௨

ய8-3ர.வா௱க்களையும்

ஸஒர்யாதிகளை

சாஜாவாக்கு,

அவர்களைக்கொண்டு
ஸகல
உகத்தியமனம் பண்ணியருளீனான்.
ஜகத்கியாமகனான சந்திரவம்சத்தில்
, , . , ௨.௨.௨
௨.௨

காவோண

ஸர்

ஸங்கல்

ro 9 என்று

.இப்படி.
8யமஜ

உ ர$உனாய், ௧7.க8ரலா ஈ£.கீெ கச ஷணணி0.க

என்னு புராணப் பி.ஈவித்தையாய்ப்

பிஷூ களாய், அ.கியாதி-கனான

பு௨.ததலவாலச்காரபூதையான

பே-பாச

, ,திவல்லபதேவ மகா.ராஜா வானவன், ஒரு

நாள் தன் தகாசோதனார்த்தமாக.
ட. ட...
ட.
வீஇயிலே
பொழுது
, . ,.
, , ,.. தேசவாஷி பிராமணன்,

வஷும்ர(-5 Basar aus
கிறா-886-3௦

வரும்

s8ranrm

சிவவய.௧

|

வா 2-க)வெகாவ-3யஹாகவெ.ந
உ௱.க [ஹெசாமிஹ ஜதகாவ |
என்று பஞ்சமவேதப் பிரஷித் தமான
கேட்டு ராகாவும்

௨௨) ௨௦.௩ த்தைப்பண்ண,

தைக்

End:
ஸ்ரீமத்தா.ராயணன், ஸ்வவைசுவரூப்ய தர்சஞர்த்தமாகக் இருஷ்ணன்,
அர்ச்சுனனுக்கு «Bev Jo உஉரதி கெங்க்ஷ-ப5'? என்று சிவ) வ௯்ஷ-மஸ்ஸைக்
[கு(கொ)டத்தா[ப்](2)
போலே தானும் ராஜாவோட, செல்வநம்பியோடு,
பிசமைகளோடு ar Pup எல்லாருக்கும் திவ ம் அக்ஷஸ்ஸைச்[கு] (கொ)02௪௮
எல்லாருக்கும் ஸேவை

ஸாதி்சருளினான்.

உடனே

சாஜாவும், * மல்லரண்ட

திண்டோள் மணிவண்ண ”' என்று பெரியாழ்வார் மங்களாசாளனம் பண்ணி
னபடியே (ன ஹராய. ஹுபஜு௦மஜா30ெஹெ ?? என்று விலகஷ்ண விம ர
ஷய

னான

அத்த

சீரியப்பதியை

ஸளேவித்து, இவனே

பபாவஸ்துவென்று

i. Numan
SFr sg,

425.
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ppurGeagvoOeaarvenro Glae Sard) au

8er J) 2-8

ஷணடி|
கா௱உாகி8நிஸ.ர Baog.so உட
8.கியா௦வஜாநிசெ
7? >
என்று சரணாகதஇிபண்ணி, ச,க்கருபா பலமான ஸர்வபோர யஸ் உஸயுமடைத்து
இப்படி ஸ்ரீவல்லபதேவ

KT STIRS SOA.

மகா.ராஜாவைவ ாஜீகரிக்அ(ப்)

பெரியாழ்வாரையீட்டு, ஸர்வலோக ப்.சஸிச்சமாய், ஸஎர்வசே.தனோக்ஜீவ,௪
ஹேது பூதமான வஸ்து திர்ணயம் பண்ணி௰ருளி ஐகத்தை வாழ்வித் தருளி
(னான், ஸ்ரீ ஹுறாஜனும் டைதநிசரனாய்ச்கொண்டு ௫ஷஒ70.0௦ Sara

9ஜிஈம் என்ற

்்.

தம்முடைய கோவிலே எழுந்தருளினார்.

(கு-பு.)--

இத்தால், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அவதரித்த பட்டர்பிரான் என்னும் பெரி.
யாழ்வார், வல்லபதேவனென்னும் பாண்டியவாசன் சபையில் ஸ்ரீமசாலிஷ்ணு
வே பரமான் தத்துவப் பொருள் என்று கூறி ஜயித்து ௮௨உன் விதீயாசுல்கமா
சென்னும் பழைய உமலரற்றை |
கக் கட்டியுள்ள பணக்கிழிமையதத்தா
மணிப் ரவாள நடையிலாயது, நூலாசிரியர் இன்
விவரமாகத் தெரிவிப்பது.
இத்தப் பிரஇயில் இத முற்றுமிருக்றத.
ஞாரெனச் ரெரியவில்லை.

(௪) கைசிகபுசாணம்:
KAISIKAPURANAM.
Foll, 21a—420.

Same work

as that described under No.420

of

the

D.C. T. MSS.

Vol. I.
"Complete.

(க-பு.)-9

இ௫ டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக்கின் 420-வ.து கம்பர் பிரதி போன்றது. ஆயி
னும் இதன் முதலில் பூர்வ பீடிகையாக 4 பக்கங்களில் சில விஷயங்கள் எழு

தப்பட்டு்ள்ளன,

இந்தப் பிரதியில் இ௫ முன்றுமிருக்கிற.து.

(d) கஜேந்த்ரமோக்ஷம்ஃ

GAJENDRAMOKSAM:
Foll, 48a—560.
Complete.
.

For the subject-matter of this work see No. 1106 of the 1.0.7,
MSS. This MS. contains the stanzas in the Adhyayas 2 to 4 of the eighth
Skandha of the’ Bhiaghavata with meaning in Tamil stnaza by stanza
and with an introduction.

Beginning:
ப்ரி ;ய:ப.இிய ராய் அவாப்த ஸமஸ்க காமனாய்
னான

ஸர்வேசுவரன்

ஸமஸ்த கல்யாணகுணாக்மக

|
GQ a avg 5-ra ir Oor Gs ஸ்ரியாஸாய-3௦ஐ.௰க கி
குஜெவிஷ-பா விகழா.தாவதெ.ல-4.வ சஹுஹ b

-

1116

A TRIENNIAL CATALOGUE OF MSS.

என்றும், சடரொளியாய் தின்ஐ தன்னுடைச் சோதியென் ௨ம்,
௫.௧ ௧-3 லவ
ககிஹா௨௦ aiGapr® aor g 68 |
aor od Ore gyi@ornGu Avada@sQgru-Haierer

டத்திலே

, . ௩ ப ய
*

ய

tee
*

ee

.
Wenager4r

te

*

ee
*

தம்மை ஆசாயிச்க உருவாரோவென்று யோககித்ரா வ்யாஜத்தாலே அவ
ஸ.ரப்.ரதீகூனாூய்சக் கொண்டெழுந் தருளீயிருக்கு மளவில், பாசவதோத்தம
மான கவேந்திராழ்வான், ஒரு நீர்ப்புழவான முதலையின் கையிலேயசப்பட்டு

தோவுபட அத்தைத் இருவுள்ளம்ப[த்.இ](ம்.றி), அம்முதலை கட்ச

மடுவின்

கரையிலே வந்து, அவ்வவஸ்ல5 (யைப்) போச்ூப் போர்த்த பியப்பொடு தோ
் யொ மூப்பொடிறப்பவை பேர்த்துப் பெருற்துன்பம் வேரற நீக்கிச் சன்சா ,
ளிணை 8ழ்ச்கோத்து'' என்றபடியே தன் திருவடிகளிலே £4 Bu maberw
கழைக்கொடுச்து ரக்ஷிச்ச மஹாப்ரபாவத்தை அருளிச்செய்கிறார். எ௮்[க][௧]
னேயென்னில் :--

குஷீிரிவறொறரஜத தி,க-டுடஉகிலிஸ)-௦௧3 |
க்ஷ்றொகெெ.காவவுர.கழ$் ரரரகயொஜ.காய.க8-பலி 7.௧8 |
, அரவ.சரவிஷர.௪5 வயர*கி
சி விர 7௦0௦8 வயொரமியிடி
சிமறாரொ யய மாஹெ ஈளஉழாயஷஹிரணடுயெ
|
என்கறபடியே, -க$ரஸாமாமச்யச்திலே
பர்வதங்களுச்குள்ளே
மாய் தீரிகூடமென்று பிரஹித்தமான பேளையுடைச்தாய்
*

௮ேேக

*

|

சீபேஷ்ட

%

நதீதடாகங்களாலலங்கிருகமான பர்வதச்இலே

வாவ௦விொச்௩)

௮ஜய-இய ௨89

Brad

Ossralesrag— te (0) 0099 5.511%௧௦ |...
ம௦யயவ-ர்ஹி௰விஸ--பயயெ௱ாவகிய௩8
ர B vsoavadai so or

ரஸ்கொமாகி

..

ஸ்ரீமர்நாராயணனு மிப்படிக் Ong இராழ்வா னுக்கு" ஸாரூப்யச்தைக்
கொடுத்து,
என்னையும் உன்னையு மிந்த ஸாஸ் மூதலான [த] வ)களையும்
பாவர் இலர் பிராதக்காலத்இலே நினைக்கிறார்களோ, அவர்களுடைய ஸர்வ
ஊாபங்களும் போம்,
இந்தஸ்தோதரத்சைக்கொண்டு யாவர் சிலர் என் னைத்
அஇக்கிருர்களளா, அவர்களுக்கு
ஸர்வோக்கருஷ்டமான ஜ்ஞான சத்தைக்
கொடுக்கியேனென்று அனுககரசச்சு க் கஜேம்ராழ்வானோடும் பாஞ்சகன்

யகோஷச்கோடுங்கூடப் பெரிய இருஉடி. தருத்சோனிலே யேறியருளி, விதி
சிவளளனகாஇகளாலே

ஸ்தாயமானராய்க்கொண்டு

கம்நுடைய

கோவிலேற

'எழுத்தருளினார்.
Colophon:

உதி ஸரிவாம்வளெ' சஜ$ஜயெ
ஷெர்கழாய5,

்

ஜெ உசொக்ஷொகா2
.

௮.௧-௩

BR. NuMBER 425.
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|

ா$ர.கஜாய-7சிவழாஜாவத-4.சா8விவத-*.காட
ஸ்ரீ£சி

ப ்ரீமெலு

2968,

௧௩ல.கிலக

|

ஸ்ரீலொகாவசய-3வ௱9.௦

-

வெ

்

தருவாய்மொழிப்பிள்ளை மேலைதஇருமாளிகைப்
ig
ஸ்கலிதம்.

பெரிய இருவடி ஸ்வஹ
.

(6-4.)—
இ௫

டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாககன்

1106 நம்பரில் வர தள்ளதே,

இதில்

வட

மொழி பாகவத சுலோசமும் அதற்குப் பொழிப்புளையுமாகவுளது,
அங்கு
இக்கதை தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு முதவில் அவதா
சரிகை விசேஷமாக

இருக்கிறது.

எழுதப்பட்டுள்ளது.

இந்தப்

பிரதியில்

இது

முற்றும்

பொழிப்புளசையியற்கியவர் இன்னாபெனத் தெரியவில்லை.

(9 மோஹன

ஷத்ரமாகாத்ம்யம்,

MOHANAKSETRAMAHATMYAM.
Foll, 57a—626.On the greatness and religious importance of Mohanaksétra or
Tiramobir, a place dedicated.to the worship of god Visna under the
name Kalaméghasvami and situated 6 miles from Madura.
Compiete.

Beginning :
ஸ்ரீயபதியாய் அ௮வாப்த ஸமள்த காமனய் ஸமஸ்த
ல

ததை

த

ர

ர இ

இ

இ

கல்யாண
*இ௫

Sex sos

ke

தி.2ப ஸடரிகளுக்குக் காட்சிகொடுச் துக்கொண் டெழுந்தருளியிருக்கற (நிவை
- குண்டகாதன், அத்த தித்யஸ$ரிகளோ பாதி லீலா விபூகியிலுள்ளாருந் தம்
won gti Sg உல் ஜீவிக்கைக்கு விரசேகோவென்று பார்த்த,

+

*

*

பகவான் அமிர்தப் ர,சான ஸம௦யத்துலே

#

யாதொரு

இ_த்திலே

ஐகர்பேோகன

வடியைப் பிரகாசித்தருளினான்
(னோ) ௮க்கத்சேசமானது, மோசன
இரம் திருமோகூபேன்று பேரையுடைச்தாயிருக்கும்.

#OO.6

க்ஷேத்

G80 an 5OH26)57 anee1 @omanass@ast |

£0
உ கிவ௦௨ரச 05-4யா

என்று, பிரமா திகளான

oe

ரேஹ-௦5 9 சதம்

ஸகவ

2.
1
6
உ9ராஹகலா
ஹு ௪8 Q |

தேவர்களு.॥

End:
புஷ்பஹாஸ ஸுகுமரரமான

இ.சகிருமேனியோடே

ஷவ-3ஜ ந. வக்ஷ-ம

வி-3ஷ யஞய்க்சொண்டு நதரி வலம்வருகையில் அஹ-இயாபச.ரானபாஷண்
டிசளுடைய திருஷ்டி தோஷ பரிஹாரார்க்தமாக சாஸ்சீரவிஹிசமான புஷப
டாக பூர்வகமாகக் காப்பிட்டு,

வசையால் மனமொன்[னி](தி) மாகவனைதாஞம்
பு..கயால் வீளச்சாஷ்[ப்] புதபலரால் தீசால்

அசைகோறமசர்கள் சென்றிலைஞ்சநின்ற 7?
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என்னும்படி. ஸர்வோபசா.

ஸஹிதமான

திருவா.ராசனங்கொண்டருளி

அழுது செய்தருளி, ஸேவார்த்திகளாய் வச்த எபரா ௩உராகி
வதைசளுக்கும் ஸேவை ஸா.இச்து விடைகொடுத்தருளித்து.

enae@Ge.

ஸ்ரீசோவ.கவஜீவ08.௧ ஸ்ரீகாளவவேேஹாரிெ.588,
PPA LFOOWO 21 WH tOHOK ஸ்ரீமொகாஅவரய-3வ௱8.ம-வெ.588,

(க-பு)--

இது, மதிரை ஜில்லாவி லுள்ள திருமோகூர் என்னும் இவ்யஸ்தலத்இில்

திச்யவாஸஞ் செய்கின்ஐ பரீசாளமேகலஸ்வாமியென்னும்

இருமல்

விஷயமா

னது,
அ௮த்தலச்தின் மகிமையும், அதில் இருமால் வத்திருப்பதற்கு உரிய
சாரணமும் இதில் விரிவாசவுள்ளன.
இது மணிப்சவாள நடையிலாகயெது

இத்தப் பிரதியில் முத்றுமிருக்கற௮.

2 ஸீஜயந்தீமாகாத்ம்யம்,
SRIJAYANTIMAHATMYAM,
Foll, 64a—816.

-

- Determines what day in each year should be fixed as the birthday
of Lord Kryna and deals with the sacredness and importance of relic
giously observing that day as aljholy day,
The stanzas contained in the twenty-seventh Adhyaya of the Skandapurina with meaning in Tamil of each stanza is given here.

Reginning :
” 588

saXI@anOwu- Aw

விக தந்த ரசிய

ஹாரா

gr ssthiGe.

an ிஉஈ.5ஜா.கெகஜஹெ |

ஸ்ரீ. காறாஉ Zoro,

ஸ்காந்த

;

புராணத்திலே நாரத ப்ரமருஷி

சில வ்.ரதங்களினுடைய

|

பிரமாவினிடத்தில்

தின்றும்

மாசாதம்யங்களையும் அனுஷ்டான ப் கா சங்களையும்

கேட்டு, ௮,௩,௫த.ரம், ஜஐயந்தியினுடைய மா(கர)சம்யத்தையும், அநுஷ்டான
ப்.ரகாரங்களையும் கே[ழ்க்](ட்)சச் கடஉனாய்ச்கொண்டு பிரமாவைப் பார்ச்து
ஒரு வார்ச்தை சொனனான்.
gues \1OO,,

84 amr B \o

குமயஹவி.சரஹே |

யவ ராதாஹுமதிஷ3ா.ககிஷெ 6 eum 8o0ase ¥ |
வாரீர் பிரமாவே! யாதொன்றைக் கேட்டுத் தான் பரமபதத்தை அடை
வேன் 1(னே)! அத்த ஜயந்தி மாகாதம்யச்தை எனக்குச் சொல்லுவீசாக,
வ ப ரஹொவாவ

—

LF MRM WUE A) rate \r§) a1 rer sun Sap—ao |
Bue inewr \an,\ «nT oO) seg WI

வாவ

வயஹ_ வ ழ்

R. NuMBER
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சொல்லக்

மாகாதம்யத்தையும்
வாராய் பிள்ளாய் ! ஐயந்சியினுடைய
ும் பண்ணும். .
பாபக்ஷயத்தைய
ஜயத்தையும்,
கேள். இது புண்ய
*
௬
*
*

வஉரஹிாவாஉ.காபநி.மீ |

கரஷத.தாஷ$லொகெ

*

*

௫

*

|

உ*காஉர

வய-137.சாவ$ைவ-டண-37 த

௨.-ஓவ-காரயமா.கா ஸொவி.காவணாி.கா |
.கழாஷ$௦௨-இவ -ர்ஹிூர௦ வ கக்ஷ£ர௦ஹ்ஹவு௫-4.கீ(௦) |.
தருவோணத்தோடே கூடின எகாதடி அஇகமான பலத்தைச்[கு](கொ)
டச்குமா[ப்,போலே ரசோகணியோடே கூடின அஷ்டமியும் அதிகமான பலத்

்

தைக்கொடுக்கும்.
|

—~0 காவாவியஉரஷ3

ator re. SOIT

அெராஉயெவிஷ-௩௦ ஆரஷிவி.மரஹூ வ-*யெ தி |

க.க

ஓஷ்டமி கூடினால்
ஒரு கலையாகிலும்
அர்த்த. ரா.த்.இரிக்[க](கு)மேல்
௮.இல் ௪த்திரோதயச்தில் வழாவ.கபலேனான
இருஷ்ணனைத் இருவாராத
னம்

LIGHT Esa

End:

BS

வன்,

.
கிம)வெவாரணரகாய-5ர ஜய.கிவஒதி௮.கா |
வவெஷவெடுவீறொஷெண
மமாவிஷ௦யி௱ஹி௦.௧

மா.கரராவெவ.சவா௱ணச

வ-வகசசகசாஸலவகாகா௦
7
Ss

மா: ரமா௦நிய.காதநா
5

wisi

s(r)aurg sr

உத

OOS

|

ஷககெல-3லவ00.கஷஹஹ
|

ா.கரா வெவ.சமவா௱ணச

வாகெ௮.கிட)கெ வர.கீகய-3ர.தவா௱ண$

[|

வலாவிவயி௱ஹிகொ௱ சச 77 வெவ.க-பவா௱ண?$
உ.சரகிஷாக.கர.கஷவு௦ஹி.காநி

ஹமவவவதங்களாலே

|

|
பிரயோஜநாந்

தவே பாரணை
_ தச பமரான ஸம்ஸாரிகளுக்குச் இதியந்தமான பிராதக்காலச்
உத்ஸவாந்த
முமூக்ஷ£ுக்களுக்கு,
வஓாவஷிஷ௦யி௱ஹிகரான
யென்றும்,

மான
டத.

இருவவதாரானத்கர
889 Bureae 0a

ராத்ரியிலே

பாரணையென்று(ம்)

Fo ஜய.கீ.கொாஷண

செ

|

சுனெ5திவோடொர கி](5ி) கா.ச,காய-3சவிவா௱ணா
மூனியே,

என்னுடைய

ஆஜ்ஞஜையினாலே

இந்த

|
ஜயந்தியை

திலே கிச்சயமாக மோக்ஷூச்சையடைவை.
அதீ[த்ய](த)த்ீ

அனுஷ்டி.
Colophon:
உகி
By rus

தீயும்

விஇச்கப்பட்

4

ஹாவயாாணெ
|

gus

Grants.)

578 angefoQvor
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589 வா$கஷசண ௧8ஹெ விழு3௨.ம௫|
வரஹுெவரய ஸமாதாய யஏ-டு.௧1௦வ.கடுய
588 ||
ana-tGeaug

ட

4 tg

kk

te

௯மிவய-*.கரட]|

e «
உ...
௨௨... தஇருவாய்மொழிப்பிள்ளை மேவைத் இருமா
aliens பொன்னய்யங்கார் குமா.ரன்' பெரிய இருவடி.ப்பிள்ளை ஸ்வஹஸ்
த் அக் ஸீ ஐயந்தி மாகாதீமியம் ஸம்பூர்ணம்,
youeptay—,

(த-பு.)-.

இத, ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானுடைய
வ௫,

துவதா.ரதினத்தின்

வடமொழி ஸ்சாந்தபுராணத் இலுள்ள

பொழிப்புரையுமாக அமைத்துள்ளது.

மசமையைக் கூறு

சலோகங்களும்

அவம்றில்குப்

இச்சப் பிரதியில் ppodges pg.

(ர) வேதவிண்ணப்பம். .
VEDAVINNAPPAM,
Foll, 82a—83a. Fol. 880 is blank,
See the Sanskrit part Of this Triennial Catalogue,
(ரா —

வாராயணகாலலெ௨௦

மீயஸஹொகா?$,

RAMAYANAPARAYANAKALEPATHAN TYASLOKAH.
Foll. 84a—85a.
See the Sanskrit part of this Triennial Catalogue.

(2)-சாமாவதரரமகிமை.
. RAMAVATARAMAHIMALT.

Foll. 85s—890.

Incomplete.
Deals with the greatness and importance

of the incarnation of

god

Visnu as Rama and of the Ramayana which relates the story of Rama,

Beginning:
.

ஸ்ரிய வேதியாய்

ஞான

௮வாப்.௪ ஸமலஸ் சசாமனாய் ஸமல்௪ சல்யாணகுணாச்மக

எர்வேச்வரான்,

sret58

இவவெகுமணெ.கு வொலொகெ ப வீவமாயொஜ
| உலரலா2௦
ட்டடகைட்ஸ் Qana «8 asm@8unrre

என்௮ம் வெக-பணெ.க-

க

டு

டட

என்றும், சடசொளியாய் தின்ற சன்னுடைச் சோத

மா.2வெஹ

ஹ

யென்றும், தெளிவிசம்

பென்[னு ](ற)ம்.
End:

Lod

wg2.Oe710)8.0;r80) 802
ணிவாஉட

உக்கி

wg

சரவண-38அ/௬ஷா

das 7 Haine \eoor

ஜெரர அரகடியா

ஸர்லேச்வரன்,

-௧௪ர,௪

R. NUMBER
குமாரசாய் ராமாக்மநா
பகன் பக்கல் தின்றும்
வ்யாவ்ருச்,சமாயிருக்கும்.

வன்

௨9.௧௦

425,
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தவதரிக்கையாலே, வேதந்தானும்
ஸ்ரீவால்மீகி
ஸ்ரீராமாயண ரூபேண அவதீர்ண மாகையாலே
இ(.த்)த .ஸ்ரீ. ராமாயண ப்ர இதிபாச்யபனான ஸர்வேச்

என்கிறபடியே.

.க௩ா உ௱௱மநரவடி

௱ரொசவயாசேஷ

“(த-பு.)--

ட்டி

க இத, திருமால், தசரத சச்காவர்ச்தியின் குமாசராக உவதரிச்த பிரபா
வ,த்தையும்,
சாமாயணத்தின் பெருமையும் தெரிவிப்பது,
மணிப்ரவாள
நடையலாவது,
இந்தப்பிரதியில் முற்றுப்பெ௫வில்லை,
இயற்றியவர் இன்
னாபொனதிீ தெரியவில்லை.

(j) wa Ba weno

tt, ரவிஷெகம், தமிமுசையுடன்,

RAMAYANAPATTABHISEKAM
TARY.
'

WITH

TAMIL;

COMMEN:

Fol. 90a—i160.

Contains the stanzas relatitig to the coronation ceremony

of Rama ;.

as found in last. Sarga of the Yuddhakanda in Valmiki’s Ramiyana with

meaning in Tamil of each stanza.
Beginning:
vA jw:8U Buds அவாப்ச ஸமஸ்தகாமனாய் ஸமஸ்ச கல்யாணகுணாக்டீக
னான
ஸர்வேச்வரன்
ராவணஸம்ஹாசார்ச்.
சமாக வெங்கக்சோன்
குல

மென்று
தன்

ஜசதீபிரஷித்் சமான சூர்யவம்சத்திலே

மகனாயென்று
*

,

,
;

,

.-.

ake

Bets sur gar

ச

*

ந

*

வகி Sard -ana@ உறிஜ.க உறிவுர.கசாம்(க)கொண்டு
௨. 807௦ ஹா.கா.௦,ஜூ என்று வ ப ரகிஜா.கமான பதினாலு வருஷமுங்
கழிந்து ௮ஞ்சாதநாள் மஹுஅரஜாஸற ரமத்திலே யெழுந்தருளி, முனிவசன
ஸந்தஷ்டராய்க்கொண்டு நந்திச்சாரமதச்
இலே
யெழுந்தருளி(ப்) ப.சதாழ்
வானை ஆசீவஸிப்பித்து கீருகக்ருதியராய் எழுத்தருளியிருந்சா ரென்று பூர்வ
ஸர்க்ச ஸங்க. ரஹ கதை,

ஸிவ

ஜலிரோயாய

கெெகெயழ.5$வய-4௧3

ஸ.மாஷெலஹுாகொஜெழ) ௨௦

|

மீ ர80 வ. க)வாக7$6

|

கைகேயிக்கு ஆனத்த வா்ச்சகரான பாதாழ்வான், இருமுடியீலே அஞ்சலி
' பண்ணகீகொண்டு
ஜ்யேஷ்டப்ராசாவாய்,
ஸச்யபராச்ரமசாலியான
பெரு

மாள் ஸ்கி.இயிலே ஒரு வார்ச்கை விண்ணப்பஞ் செய்ஒருர்.

௨-டுஜி.கர8ரதிகா?.கர

உ.த௦ாஜ.) ௨௦88 |

அஉ.உரசி௨-௦. ஹும்) ௦ யடாத8உஉ98
தேவரீர்
் மிகவும்

வனவாச,£௮க்கு

பூஜிக்கப்பட்டாள்.

||

எழுத்தருளினதினாலே
தேவரீர்

அடியேனுக்குச்

என்னுடைய
தத்த

அடியேன் மறுபடி தேவரீர் பொ[௮](௫)ட்ட ஸமர்ப்பிக்கறேன்,
தருளவேணுமென்று விண்ணப்பஞ் செய்கிறுர்,

தாயார்

சாஜ்யச்சை

அங்கேரி

1122
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End:
யடாரஹ-வ-௫ஜி.காஹவெொர்

ரெவயயா

2:கட

௮.த,ச்தரம்

,

உ...”

ஷவெ-3ஜழ-ப

||
அச்லிஷ்டகர்மாவான

பெருமாளாலே

நன்மு*(ப்)

பூஜிகீசப்

பட்டபேர்களாய்க்சொண்டு சுக்ரீவ விபீஷண ஜாம்பவ ப்சப்ருதிகளான ஸகல
வானசமுதலிகளும்
பட்டார்கள்.

௨

தங்கள் சங்கள் ஸ்தானங்களைக் குறித்துப் பயணம் புறப்
ய”

வ

ய

ல

ல்ல

ட் பல்ல

லவ்வ

ட

ட் ட்டட்ட்ட

வாகீரவொவாசாஸலெரஷெ உ. ரவாசச8ோரவிஷெ.௮
20]
ou
|
சீ
ராரவிப$
௨-இஜிசஜொவளாளேணே கிஷி௦யா௦௨
இநத்தரம் ஸகலமான வான.முதவிகளும் மகாராகரும் பெருமாளுடைய
இருவபிஷேச மகோத்ஸவம் ஸேவித்தப் பெருமாளே பூகித்து அனுப்புவிச்
சப்பட்டபேர்களாய்க்சொண்டு இஷ்கந்தையில் போய்ப் பிரவே௫த்தார்கள்,

விவீஷணொவிய8-37தச
ர

ஈரஜாரா8ரவிஷெ௮மு

]

ublisoTr er pests உ) ராயா.த. ;ரயமா?

pre

விமானத்தையும்

௨...

௨.

விபீஷணாழ்வானும்

இக்ஷ்வாகு குல

எழுத்தருளப்பண்ணுவிச்சக்கொண்டு

Qo

|

தனமான

ஸ்ரீரங்க

லங்காபட்டணச்

தைக் கு.றித்அப் புதப்பட்டான்.

ang \rartan,) s@an,)3mo

x

*

*

*

்

|

ஷுஹி.கா$ஷிணாகர.காட

யெலெவயவிவ 8 கெஷா௦ுவாஹ$

A ரவிஷவெ

|

~

ஆர்ஷமான இந்த ஸ்ரீராமாயண ஸம்ஹிதையை யாதொரு[,க்.2](வ)பக்.த”
'யோடே

யேதியருஎப்பண்ணுகிருர்களோ அவர்கள்
சூழ்ந்திநந்தேச்துவர்

பாமபதத்திலே

விதி என்ற

அிரபோகிஷா$.௧௦
பல்லாண் டென் றபடி

யே பல்லாண்டுபாடி யிருப்.ர்கள்.
Colophon :

உகநாஜஷெ-

80

ஸ்ரீஉராரயணெ ஞாசிகாவெ) ஸ்ரீ$.காஜீகியெ

வி-3௦00க ஊஹிரகாயா௦ ane a) siren LP2a.) vda0@ay aur 8) 70UD
ஸ்ரீசி.ரீிமெல.கா டி
வ.௪.சஜே.ம-13, ஸ்ரீசொ௱ரர.ம-பஜாய.ந55,
மாறா வெகு

Gw-

96.

a

|

ட.

இ.த வான்மீ9 ராமாயண சத்துள்ள ஸ்ரீராமபிரான்

பட்டாபிஷேக

எர்ச்சு

வைஷ்ணவ ஸம்பி.ர.
சுவோகசங்களுக்குச் தமிதில் மணிப். ரவாள ரூபமாக
தாயப்படி எழுசப்பெற்ற விரிவுரை, இந்தப் பிரதியில் இவ்வுரை முற்று

- ிருக்கெது.

இயம்தியவர் இன்னாபெனச் தெளிவாகச் தெரியவில்லை.
ன்

ப

:

BR. NUMBER 425,

-

1128

் (6) குருபரம்பரைத்தனியன்.
GURUPARAMPARATTTANIYAN,
7011, 117௪-1184,
See the Sanskrit part of this Triennial Catalogue.

() காளமேகப்பெருமாள்கட்டியம்.

KALAMBHAPPERUMALKATTIY
AM.
Foll. 118a—137a.

Fol. 1876 is blank.

Incomplete.
Enlogistic addresses made at the time’of anointing the image of God
Visnu worshipped under the name Kaélaméghapperumal in Tirumohir,
a sacred place near Madura in the Madura district.

Beginning:
, யூர்வத்திலே ஸ்ரீயபேதியாய் வஹைகலட்சண.மணா

களாய்

ஸர்வே,

கிலயனாய், அயர்வு மமரர்கள இப இியாய், வீழ்த்தி]
பரமபத
ஸ்வ.ரனாய்,
(ற். மிருந்தேழுலகுந் தனிக்கோல் செல்ல எழுந்தருளியிருக்௦ ஸ்ரீமந் நாரர
யணன், தன்னுடைய பாம இருபையாலே ஸம்ஸாரி சேதனர்பற
இலே

சத்தைக் சண்டு டொறுச்சமாட்டாதே யிரங்கயருளி
*

*

Geo. ©8380

*

௬

© a0: asa & yaDano

QoiGsyrdwran-Bal@vrs;e0
2g vavepan 78a4)

ஐவ]

24 5 [0 25-O ERT Ge

[ உ-டுண-3ஹிகற

] ஸ்ரீகாஉவேே௨ப -ஹ-று.க8-பபர.ஸி வ$

சாயி[ன்தே](.நதே)

குகணவாரிவா நர வேகெரமான

|

அஞ்சன

தேவசை
. மேனியழகு பொதிய மஞ்சனமாடி யெழுத்த[அ](ர௬)ளி நித
ந்து
,
உள்ளபடியறி
ஸத்தை பெற்றவர்கள்
ஒரு இந்இரனாக விண்ணப்பஞ்
. கம்ஷடு
,
செய்யா தின்றார்கள். எங்கனேயென்னில் டுமாஹாலு
GS
ஸ்வர்க்கச்தினுடைய ரக்ஷ
255 Os By ener acr ஷொறாவுவர அழமான
7
ந
ட
.
.
.
ண ்திலே
தீட்சிகனுமாய்

End:
வாங்சச்குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் என்னும்படி பால்
"இவள்ளமாய் வாசதறுங்க ழலாய்சீசயர் uf த்றி)(ச. இனாலோசைபடுச்க தயிர
சாவமென்னும்படி சாறி கிறைந்த தயியைத் தானே கின்று ஏடைர்சு . ,
a

@

©

«©

@

க

க.

ட
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(த-பு.)-இத, திருமோகூர் என்னும் விஷ்ணு ஸ்.சலச் இல் எழுந்தருளியுள்ள காள
மேகம் என்னும் திருமாலின் திருமஞ்சன காலச்தில் சொல்லப்படும் கட்டி.
யம். ஸ்தோத்திர
ரூபமான, மணிப்ம்ரவாள
தடையிலாயத.
இத்தப்

பி.ர.இயில் மும்றுப்பெறவில்லை.

R. No, 426.
Palm-leaf.

142 ¥ pinches,

Foll

82.

Lines, 7 in apage.

Tamil. Fair.
Presented in 1919-20 by Sundaramma of Alwartirunagari,

105 70) 5G) GG sOLp க்காதர்பிள்ளை த்தமிழ்.
MAKARANEDUNKUDAIKKADARPILLAITTAMIL,
A kind of Prabandha eulogizing God Visnu worshipped under the
name Makaranedunkulaikkadar worshipped in Ten-Tiruppérai.
The
name of the author is not known ; but he may probably be a pupil or
a descendant of Tiruménikavirayar or Periya Tiruvadikavirayar whose
shames are respectfully mentioned at the end of the work,
Complete.
Beginning:
தமிழ்,

குழைச்சகாதர் பேரில் பிள்ளை

காப்பு.

ஊருக்கு மாறுமுகக்கோஞனெொ டைம்முகச்கோனுக்குழுப
்
பாருக்கு முப்பத்து மு ச்கோடி சேவர்க்கும் பார்ச்
கில்மைீ
வேருக்கு

நான்முசத்

கோன்னைக்கும் வியன் தனசக்கு

?

மாருக்குந்தானந் இருப்பேரைவல்லிக் கடைக்சலம
ே
*

*

+

(கே)
a

வெண்பா.
சொல்ளோறும் தேனொழுகுஞ் சொல்லும் பரிமனி
க்குங்

கற்றோர்ச ணாவும் கனியுமே-.மும் மொரு

மாவலிபால் மூவடி மண் வாங்குக் இருபேரைச்
காவலவன் பிள்ளைச் கவி,

பூமாஅகுடிகொண்டு வீழ்.திருந்தசசபுரி
பொற்ப

ுலவு பம்மாசனப்
பொழிகருணையொடு பெருஞான வெள
எ ்
ச்தலை
பு.ரட்டுகிரு மூ.*துரைக்கைச்

கோமானை யெழுதரிய ௪த மதையுமள்ளிச்

கொழிச்அவண்டமிழ்(ப்) படுத்திச்
கூறுதிருவாய் மொழியொர் மாலாய
ிரஞ்செய்த
குருகைமானியைப் பரவுது&

R. NUMBER

1125

426.

சேமாத.றுங்சனிச்சேன் மதூஞூடு பாய்

இருவமு.தவள நாடனை த்

wit
தென்றிருப்பேரை நகர் காவலனை gr oO pois
சிந்தைகுடி கொண்டிருக்கு

மாமாலைவருணன் வந்தடிபரவுமாழி தீர்
வண்ணனைப்புயல் வண்ணனை
வானப்பிரானை நங்குலநாதனைப் புகழும்
வண்டமிழ்ச் சொ.ற்உழையவே.

*

oF

*

௪

(௪)

வானாடரும்பொஜ் பொகுட்டாசனப்ப. ரம
மண்டபத் இனி இருக்கும்
மழைக்கிழவனுஞ் சடைமுடிக்கடவுளுங்குலிச
வச்சிராயுதத் தலைவனும்,
பூ[னா](கா)அம்வெட்சியச் தெரியல்புனை குமரனும்

புகர்முகத்தவனு மதியும்

பொக்கு சுடரிரவியுத் அங்கமுனிவரு தெடும்
Gur

கோவில் வலம்வம்து

தங்,

கோஞனாரும் வருணனா சாதனை செய்மஞ்சனக்
கொலுவில் வத்.தடி.வண ங்கச்
கும்பிடடுகின்று சேவிபபதற்சேவைபுரி
கோசலைக்கிருக(ண்)மணியே,
தேனாறுபச்சைப்பசுந் துழாய்மேகமே
செங்€ரையாடியருளே
ாள
்குமணவ
செல்வ த் திருப்பேரை வல்லிச
செங்€ரையாடியருளே.

End
மருவார் தறுமென்மலர் கொணர்ந்து
வணங்கியிருசேவடி சொரித்த
மயங்கும் புலன்களைற்து மொன்ருய்
வருணன் செயும் பூசனையுவச்ச

இருமாமுகலே தமிழ்க்குருகுஞ்

-

( : * ) ட்டயர்ந்து
செல்வக்குழகா
சறைவண்டலம்பிக் கண்படுக்குஞ்
செழுத்தார்தி துள வடபுயமுகுக்தா
வருநான்மறை

்.

ூற்றெண்மரும்வத்

தங்கேரித்து வடம்பிடிப்ப
வம்டோரு சப்பூத்.இருவு மூன்னீ
வனித் திருவுமருங்கருப்பக்
. குரமாமணிப்பொன் மரு க்கினொடுவ்
கொடிஞ்சித்தடத் தேருருட்கெவே
கொழிக்குந்தமிழ்த்தென் திருப்பேரைக்
கோவே தடதந்தேருருட்கெவே.

91a
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Colophon:
சிறுதேர் முற்றும்:
திருமேனி கவிராயர், பெரிய இருவடி கவிரரயர் கு[ரூ)(.)வே தம.

(§-4.)—
இ௫ தென் திருப்பேரையென்னும் விஷ்ணு ஸ்தலத்தில் கோயில் கொண்
, டுள்ள மக. ரநஜெடுங் குழைக்கரதர் என்னும் திருமாலின் கோத்திர ரூபமான
தொரு தமிழ்ப் பிரபந்தம்.
இதில் காப்புப் பதினான்கு
செய்யுட்களாலும்

செங்கிளை முதலான

மற்மையொன்பது

பருவங்களும்

பப்பத்துச் செய்யுட்

களாலுமமைந்துள்ளன.
ஆகச்
செய்யுளின்
தொகை
ஒரு நூற்று
தான்கு.
செய்யுள் உடை நன்றாக விருக்கிறஅ.
இத்நூலாசிரியர் இன்னா
பெனத் தெரியலில்லை.
நாலின் இறுஇயில் இருமேனி சவிராயர், பெரிய
திருவடி. கவிராயர் எனக் குறிச்கப்பட்டிருக்கன்ஈமையால், அவ்விருவர் வம்
சத்தினர், அல்லது அவர்களின் மாணாக்கருள் ஒருவராக இருச்சலாமெனத்
தோற்றுகறத.
இந்தப் பிரதியில் முதலிரண்டு ஏடுகளில் குழைக்காதர்
கோத்திர
ரூபமான
வண்ணமும்
இரண்டொரு
பாடல்களும் உள்ளன,
இந்தப் பிரதியில் இந்நூல் முற்றுமிருக்கிறது.
92, 23 என்னும் எண்ண
மைத்,ச ஏடுகளின் முன்புறம் முறிந்தள்ள
௮.

R.

'Palm-leaf.
Good.

122 x 1finches.

Presented in 1919-20
velly district.

No.

Foll.

427.

16,

Lines, 8-10

in

a

page.

Tamil.

by Sundaramma of Alvartirunagari,

Tinne-

(௦ வைத்தமாநிதிப்பெருமாள்விடுகவிதை.
VAITTAMANIDIPPERUMAL,VIDUKAVITAL,
Foll.

.

1—5é.

A number of stray stanzas, probably composed by the same author
at different times, in praise of God Visnu worshipped under the name
Vaittamanidipperumal in Tirukkoltir-in the Tinnevelly district.
Contains 19 stanzas.
Beginning:
சுவாமி வைக்தமா

நிஇப்பெருமாள். பேரில் விடுகவிதை,

விண்ணும் புவனமுங் கொண்டாட மாறன் முன்பேசும் வி(ரி]ர௬
தெண்ணும்
பொருள் முற்றும் பட்டோலை கைச்சொண் Ow
பண்ணுந் இ௰ச்இனி௰் கைம்மாறுண்டோ
கண்ணுங்கருத்து

கிறைச்தாய்

கம்பழவடியார் ய அட்ட

மத.ரகவித்

தெய்வமே,

விருத்தம்.

அதிதவழுஞ் செழுந்தமிழா லறிவிலரை முசந்இருச்.
இத

[த](தொ)டாதந்து வெத்திச்
கீதிதவமுங் கொடு ௩. ரகுக்கிலச் கா

சுடைக்கண் பாராய்

sg

]லே)வேக்குக்.

(௧)

hk. womper 427.-_
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கிதிதவழு மடமகளிர் விளையாடு மணிமாட
நீடுமேக் வான்
மதிதஉமுந்

இருக்கோளூர் வைச்சமா திதியே

பூமட நீதையானே.

End:
Gores ¢HAu oddSert குணத்தை

யறி.ந்துமவர்களுட

னிணங்கச்சனியாய்(ப்) பசிதணிக்கு மியல்பாயலைத்து இரிவேனோ

௮ணக்கற் கமுதவடிவழக னாமென்த[ழ](எ)லகக் க.திபன் முடி

வணங்க(2)அ.இக்குத் ,சமிழ்ப்புகுமுர்வாஜ்வே வைச்தமாதகிகஇியே.
சரிவண்டிலங்கு மூன்கை வனிதையர்க்குள் மயங்கித்தயங்கியன்பு
புத். தபோ தத் தெனையாட்கொள்வாயோ
புரிவண்டனுக்கு ஞானம்
தெரிவண்டிடங்கா தடுங்கமடுச் சனையாமையின மீகூரில்
(வரி)வண்டிசை பாடும் புகுமூச் வாழ்வே வைத்தமரதிஇயே,

.

,(5-பு)-

-

இ௫, திருக்கோளூர் என்னும் விஷ்ணு ஸ்தலத்தில் gui sgror வைத்த
இந்தப் பிரதியில் பத்
மாதிதயென்னும் திருமால் விஷயமான தோத்திரம்.
றதாகச் தோன்ற
முற்றுப்பெற்
இந்நூல்
தொன்பது பாடல்கள். உள்ளன.
விளங்க,
மறகலியன
பெயர்
இயற்றியவர்
ு,
எளிய மடையினாலாயத
வில்லை.
வில்லை.
்
்

௫

சடகோயதிவ்யசரி த்இரம்.

SATAKOPADIVYACARITTIRAM.
Foll. 6a—16b.
Potreatise giving an account of Nammalvar
author of the well-known Tiruv’ymoli. The
divided into several Patalas. The name of the
Contains the Nattuppatala, Nagarappatala
Tirukkuruigudippatala.

or Saint Sathakopa, the
workappears to be subauthor is not known.
and (pene off in the

Beginning:
ஹரி ஓம் ; நன்றாக குருவே
சடகோப இவ்விய

துணை.

சரிச்இரமூலம்,

_ ஆசாரியர்கள்

வணக்கம்.

நீர்மைகொண் மெய் யடியர் பச வடியுஞ் செய்ய
கிறங்கொடு பொஜ் நிருவரை யி னிலவுசத் தூசும்

மார்பிலகு மணிவடமுத் இகஜ்[ மு](ூ)ணா லு
மரைமலர்ச் செங் கரத்தினிடை வளர் முக் கோலுஞ்
சீர்கெழுபாட் டிய முூரைத்த. பவள வாயுஞ்
சேதனர் பா லருளொழுூகு திருக்க ணோக்கும்

சர்கொடிரு முகத்தொளியு மிலங்க தின்ற
்
வெதிராசன் விரைமலர்த் தா விறைஞ்சியு ய்வாம்,

(௧)
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வேறு,
மன£வின் சதயின்் மேலாய் மறைத்சமிமுைக்சநோான
egos கன்சரிதைகூற வரும்தணையாகும்' வாசப்
பதுமமேலயற்கு மேனாட் பாலனச் குருவமாூச்
சதுமறை நவின்றமாயோன் ரூட்டுணேக் கமலப்போதே.
சேறு,

மணிகொணெடும் திரையாழிப் புடவி மாது
மதிமுகசவொண் டில கமென வயங்கு மாடதி

தணிதசழ்தென் குருகையினா வீறன் மாற
ட. னருண்மாரி வைபவமென் ன றிவாற் சொல்லக்
துணிகுவனின் ன முதிலெழு இருவே பிம்ப
துவரிசழ்ச் செத் தாமரை மேஜ் நுலங்கு மானே

பணிமொழி மென் குமிழ்மறிந்து குழைபாய் வைவேல்
படைமததர்ச் கட் கடையருணீ பாலிப் பாயே,
(*

°

*

௩

(«)

*)

தேனினமுான்றுபாடு ம௫ழ்மலர்ச் தெரியவ்வேய்ந்த
ஞானதேரிகனுரைத்த நான் மறைத்தமிழ்ச்சுடர்க்கு
மேனியைத் தகழியாக்கி மெய்யறிவிடுநெெய்யாக்கி

மானிலம் விளங்கச்செயச வ.ரவாமுனி தாட்கொள்வாம்.

(se)

அவையடக்சம்,
தந்தணிமகரயாழ்க்கை நங்கையார்.குழவி Crs Be
.
செந்தமிழ் தனி(ய)னாயேன் செப்புவானெடுச்துக்கெரீண்ட
_ தத்தகவ் ககனமீனை யைய மம்ெணுவேனென்ன

வத்தவாதமையு மும்[ன்னீ](கநி)
ரன வயச மதனின்மாதோ.
(#

உ

அ.

:

(௧௪)

*)

அகையடச்சம் முற்றும்,
தாட்டுப்படலம்.

சீர்வளசெ.௫ராசன் பொய்றிருவடி.க் கமலம்பேர்.றிக்
கார்வளர் மேனியெம்மான் சண்ணையுத்றயிர்களுய்ய
.ஏர்வளர் மாறனகவேழுத் தவதாரஞ்செய்பம் .
.
பார்வளரிசைகொள் செல்வப் பாண்டி நாட்டணிவிரிப்பாம். (௧)
உலசெலாச் தனிப்புரக்குமுயர் மழைமுஇற்குமாங்க
எலைவிலாதரியதீம்ப யோசதியென வான் சென்று

பலவளம்பெருகு 'செண்ணீர்(ப்)ப[ஐ](ர)வைதீர்பருசச்சூலாய்
தகிலவியதளமீனு நீனிதச்சடல்போன்மீண்ட,
:
(௨)

(6...

*

ட்ரூ

ன ர.

®. NuMBER
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கோடினோேடந் திரியும் கொண்மொல்
ஈடிராமரைச் சண்ணிடையிக்பசி'
மாடுமேவி

ம[ரி](கி)கடற் சேர். தலால்

ஓமெப்புனல் ,கா.ரணனஞக்குமால்.

(௧௦)

மலைகளைத்திடை மாதரைச்சேர் ம்.தமீ

அலைகுருந்த மொத்து மருதிற்போய்
விலையுயர்ந்.கமோன் பினமேவலால்

(se)

அலைகொளப்புனல் சண்ணனையன்ன தே.

End:
.

இவ்வணமகழ்ச் இனிதிருந்சருள் சரத்து
- தவ்விதயன [து](ம்மு)டைய தங்கையொடு நீலப்
பவ்வவலைருழ்புவி புரி.ந்துமுறைசெங்கோல்
செவ்விஇனியற்று பொமுதுற்றதுரைசெய்வாம்.

Colophon :
.
,

(௯.௪)

்
AGssIUuULe HPHuUG@ULpS.

ஆகப்படலமிரண்டுக்குக்கவி ௮௫. இருஞானமுத்துளை துணை,
திருச்குறுங்குடிப்படலம்,

்

_வெண்டிரைகறங்குங் கடனிலை வரைப்பின்
மிடைந்துயர்ப்பயி ., . ; டுகிகலியா
மண்டுவெங்கதிரோன் மிக்குடல்வெதும்பி
்
wp sims கலின்ஞான
...தீருளிய
.
,
மண்டுவிண்மாரியெ.
சாமாுசன்றாட்டு (ணே)வணங்கி(4)
,கொண்டல்கண் படுக்குத் தண்டலையுடுத்த
குறுக்குடிப்படல மின் ற.மைப்பாம்.
(*

க

*

ந்

(க)
*)

தப்பித(ழ்) , . . .டளவிள முகையணிமுறுவற்
ஜோசகை நன்னெழமியிலோர்மகவைக்
கைப்பெறினேழுபித(ப்பினு)மியத்றங்
கடும்பவந்கொலைத்து

மாவிரசைக்

கப்புறமிரு தத மெனிற்புவிதுறந்தா

்

சணிய முற்றைம் பொறியடக்கிச்
த்ப்பிலது டலங் கருகவைந்தழலுட்
டவஞசெயல்தரும் பயனெ உனோ.

(5-பு.)--

-

(@)

~

இந்நூல்) நம்மாழ்வார் என்னும் சடகோபரது வரலாறு முதலியவற்றை
யுடை .
விளக்குவது: தாட்டுப்படலம், தகரப்படலம் முதலாகப் பல படலங்களை
டு
முதலிரண்
பி.சதியில்
இந்தப்
செய்யுள் நடை நன்றாக இருக்கற,
யு,
பா
முதலைந்து
யடலங்களும், மூன்றா வசான இருக்கு றங்குடிப் படலத்தின்
இயத்திய
்றும்
இது இத்தனை படலங்களையுடையதென
டல்களுமேயுள்ளன.
வர் இன்னாசென்றும் விளங்கவில்லை,
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16 X 1} inches.

Palm-leaf,
Injured.

.

;

Tamil

Lines, 4-8 in at&page

Foll. 76.
௪

்

. Presented in 1919-20 by Sundaramma of Alvartirunagari.

(2) சுப்பிரமணியமந்திரம்,
SUBBIRAMANIYAMANTIRAM.

Deals with the Mantra relating to Gad

கம்ம,

Complete.
Beginning :

.

ஒங்-ஆங்-அவ்வும்.

இருங்-இறியுங்-குனோங்-அய்யும்-ஒலீயுல்-குனோங்-இலீ

யுங்-சவ்வங்- சரவணபவ
Qler|(p)réflua6 6

சத்தியுத்தாய் - இரிபுரபவகுக்குடத்துவசாய - இச
we
we

சுப்பிரமணியாய நம

ச்

ஐம் சரவணபவ.

*

*

பன்னிரு குழையும். பணிபல வாகி
வயிரத் தோடும் மகீரகுண் டலமும்,

-

End
_

gems

Arrant ew நீதன் அறுமுகனருஞங் கெங்கை

கை[ய்]மில் குழையே தென்னில் கத்தன்வேல் தழைத்த[(]சாப்பு.

'அய்யாகசா-னுண்டநஞ்சை யமுதாக்சிய சஞ்சீவி
மெய்யினில் விசாதஇிபோச்ச வேலவன் தழ்தசஞ்€ீவி,
்

அய்யனார் சமையனா ரான மைத்துனனார்
அுமுகவனார் தந்தசஞ்சவி காணே,

(க-பு)--

2

“

இது முருசச்கட வுளின் முத்திர சம்பந்தமானது,

wy

இந்தப். பிரதியில் முற்று

முள்ளது.

() தனிப்பாடல்,
TANIPPADAL.
Fol. 8a.

Fol.

/
6

is left blank.

A stanza extolling
practice of Jiianayoga.

the means

of

dbtainiug

salvation

Beginning:
#

மாடுபுல்(லைத்) Bear Sper sy மத்தியோ.
ம. மட்டை தின்றுழ லுவீர்
மண் கேமீனாமை சலழூழ்கில் மு.ச்தியோ
வருந்தியே சவழுழ்குவீர்,

்

ஆதெழை சருகுதின்றிஐத்தாலு முச்சியோ
யடவியித் சருகுதின்பீர்

by

the

R. Number 428, °
End:

+
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ஊூவெழியூடுருவி நாடிவழி யூடே
யுள்ளொழுகி மண்டியுயிர்போ
யுதையும்வகை யறியாமலுழ ஓுமவ ௬பகேச

(யு) வூண்மையிது காணொச்குமே.
(க-பு.)--

இத்தப் பாடல்,
கருமயோகத்தால்
மோக்ஷமடைய
முயல்வதினும்
யோகாப்பியாஸஞ் செய்து மு.த்தயடைவதே நன்தெனச் தெரிவிப்ப.அ.

(0) விக்கிரமசோழனுலா.
VIKRAMASOLANULA.
Foll. 4a—68.
Contains only 31 Kannis.
Same work as that described under B.
Catalogue of Tamil MSS.

No. 279 of the Desoriptive

(g-4.)—
இத்.நூல் டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்வாக் 79-வது நம்பரில் வந்துள்ளதே.
தப் பிர.தியில் இன்றுமுதல் முப்பத் தொரு கண்ணிகளே யுள்ளன.

இம்

(8) கம்பராமாயணப்பாடல்.
KAMBARAMAYANAPPADAL.,
Fol, 7.
Contains only three stanzas from the well-known Kambaramayana.

(க-பு.)-»-@

ச
.

௪

.

.

|
ட

அ

இதில் கம்பராமாயணப் பாடல்கள் மூன் ஹேயுள்ளன.

(9) தனிப்பாடல்.
TANIPPADAL.
Fol. 8a. Fol. 86 is left blank.
Contains two stray stanzas.

(க-பு.)--

இதில் இரண்டு பாடல்கள் உள்ளன.

(f) a ம்பெருமானார். நஞ்சுவிடு தா து.
EMBERUMANARN ENJUVIDUTUDU.

Foll. 9a—14b.
Fol. 15a contains a stanza of an astrological nature,
Jeft blank.

Fol. 15) is

An artificial oem of the Sabda-citra variety, extolling the greatness

of Ramanuja.
Incomplete.
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Beginning:
ebQumuor
or OsenrO
தார்

srs,

வண்கருணைச் சீபெரும்பூ தூர்முனிமேத்

மூதார்ந்து நெஞ்சுவிடு தூதினுக்கு--வாதார்ம்த
வஞ்சமல மில்லா மகிழ்மாக னாருடைய
கஞ்சமலர்ச் தாளிணையே காப்பு..
வாஇயரை வென்றுதினம்!வாழ் பெரும்பூ தூர்முனிமேத்
சோதிவிடு நெஞ்சுவிடு தூதஇனுக்கு-- நீதியுடன்
வாழ்வா னதுபெருகும் வண்குருகூர் மாறன்முத
லாழ்வார்கள்

காளே

யாரண்,

கற்றவர்கங் ஈண்ணாடி(க்) காதிவரும் வாதியரைச்
செற்றுவரும் வேதாந்தச் சிற்ராய--னற்றவர்சே
சேகமொன்று மில்லா வெதிராசன் சேவடிச்சே
தூதுவிட்டே
*

னெஞ்சைச்
.

துணிந்து,

*

*

‘

/

சி.ரார் செழுங்கமலச் சேயிழையார் சேர்த் இலங்குங்
சாசார் இருமேனிச் சண்ணபிசான்--௪.ராரு
முந்திச் கமலத்து நான்முகனை யுண்டாக்குஞ்
சித்இக்குங் கார(ண)மே சித்சமே-- வந்ததன்
னெஞ்சமே நீயென்னை நேராகக் னசவிட்டாற்
தஞ்சமே யாகும் தகைமையார்--அஞ்சலென
த் .

End:
்.. ...
மஹைகொள்ளும்
வேதியர் 2 epi
௩ Csr mi Gap Dé கொடிபுனைக்து
.

வாதியரை

வெல்ல

வருச்சாதே--

_ (க-பு)இத,

வைஷ்ணவ

ஸிச்காத்சப்

பிரவர்த்தகராயெ

இராமா.நுஜர்

விஷய

மாக வியற்றப்பட்ட ஒருவகைப் பிரபந்தம்,
௮வது
பக்தருள் ஒருவர்,
அவரை அடைய விரும்பித் மது மனத்தைத் தூது செல்ல விடுத்ததாக.
வமைத்தள் ளது இந்நூல்; இந்தப் பிரதியில் இத முற்றுப்பெறவில்லை,
இயத்,சியவர் இன்னாரெனத் தெரியவில்லை.
15-வது எட்டின் மூத்புதத்தில்
பஞ்சப.கதி சாஸ்இர விஷயமான பாடலொன்று எழுதப்பட்டுள்ள
௮.

(ர) "கம்பராமாயணப்பாடல்.
KAMBARA MAYANAPPADAL,
Boll. 162-19௪.
Contains certain stanzas taken from certain Pafalas of the Kamba‘rémayana,
The names of these Patalas are eel pratala,
Rarmoheppalale, Sétnbandanappatala.

R. NumBER 428.

4188

(க-பு.)--

சிப் படலம், சார்முூகப்படலம், சேதுபற்தன ப்படலம்
இ.தில், மிதிலைக்காட்
ஆூய விவழ்தினின்று எடுத்தெழு.சப்பட்ட சில பாடல்களுள்ளன.

(A) தனிப்பாடல்.

TANIPPADAL.
Fol. 195.
‘The first of these stanzas
A collection of certain select stanzas.
of Nammalvar; stanza
praise
in
are
4
to
2
is in praise of God, stanzas
dedicated to the
shrines
sacred
5 gives the names of somo of the
worship of God Visnu.

Beginning:
கடச்சடக்கைக் கோட்டுக் சதத்தத்தி செற்ற

இடத் சடச்கைக் கோ(ச்.ர.தி)சைச் செப்(பா)--(தடற்பிடி)க்குப் *
பிச்9ிச் தொடைசூட்டிப் பெற்றதே
இசுசைச் தொடை கொடாதே.

|

தப்பேதைக்

(௧)

End:
குடந்தை குறாகூர் குறுக்கை யன்பிலா
வி_ச்.சீகழ் புல்லாணிழைக்கூர் ?--மடம்பூண்
டசநீன்ற? கஞ்ச வனந்தேவி வாணிக்
இரைழால் மாசரஞ் சூமோ?

'

(த-பு)-

(௫)

-

@ Be 2, 3, 4, எண்ணமைந்த மூன்று வெண்பாச்கள் நம்மாழ்வார் துதி
-யாகவுஸ்£ 5-வது வெண்பா விஷ்ணு ஸ்தலங்களின் பெயரை யுணர்த்துவகசாக
வும், முூதவது கடவுள் தோச்.இர ரூபமாகவும் அமைத்துள்ளன. இயற்கியவர்
இன்னுொளச் தெரியவில்லை, . ஈற்றதாகிய வெண்பா மிகப். பிழையுடன்
காணப்படு
த.

() கழிநெடி லாசிரியவிருத்தம்.

KALINEDILASIRIYAVIRUTTAM.
179. 20.

Fol. 2085 is left blank.

Expresses herein the supplicant’s desire ‘to become the servant
of God Siva who is herein requested to protect the supplicant from
being led away by the tempting allurements of wicked women.

Beginning:
கொங்கையால் விழியா Qe aes incite
கூடியே யவன்சையிழ் பணத்தை(யும்) ப.றி.த.அச்
கொள்ளைகொண்் டதற்பின் வகையில்லை யென்றால்
கொட்டிக்சொண் டவன்கையி லோட்டையுவ் கொடுத்துப்
*
*
%
*
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End :.
சங்கரா மருதம் பிடைதனி லமய? மநச்தததையா வுடைச்

தலைவனே கருவூர் முனியுடன் பேசிய சம்புவே சாத்த.நா யகனே,

(து-பு.)-இச்செய்யுள், பக்தளரொருவர், துட்டவேசையர் மீதுண்டாங் காதலை மாத்
திச் சன்னை யாட்கொள்ளுமானு சிவபிரானை தோக்கிப் பிரார்த.தி.த்தகாக
வமைத்துள்ளது.

() ஆழ்வார்திருவன ந்தல்.
ALVARTIRUVANANDAL.
Foll. 2ia—28a.

Fol. 230 is left blank.

A poem ia
praise of Saint Sathakdpa, also well-known as
Nammalvér.
The poem is in the form of lullaby songs sung to make
Nammilvar goto sleep. The name of the author is not given.

Beginning :
பொருவரிய தவகிலை புரிம்தரியை வாழ்த்துவோர்
பு£வியரி ௧,த[.ர]ர௬,சய மாகுமுன் குணடாவி
னருணவுதை யங்கண்டு தண்பொருனை தீரி[ல்]

[சி.சா](வா)டியிசை பாடிகின் ச.ந்திதயி லே[த்2](தத)லாத்
கருணைமழை

கமலதய

பொழிமேக

தஇிருவமுதி வளதாட

ட

மேதிரு வனத்தலோ

நா.ரவிந் தா(?) இரு வனந்தவோ
னேதிரு வனந்தலோ

செண்பசச் ச௪டகோப னே இரு வனந்தகோ.

End:

:

்

(௧)

se

கொங்கலரு மணிமுறுக் குடையநமை மழைதூவு()
குழுதமுூகை யாகவித வுடலமும் வெளுப்பவே

சங்கின முழங்கவண் டி சைபாட மயிலேறி
தனதுகொடி யொககெருங் கொடிபல விசைத்ததால்
'நங்கையக மூழ்மாஜ னேதிரு வனந்தலோ
தாவணர்தம் பிரா னேதிரு வனந்தலோ
செங்கமல மலராச னாகதிரு வனந்தலோ
=
செண்பசச் சடகோப னேதிரு வன.ந்தலோ.

(௯)

் சென்குருகை மஏழ்மாற னேஇரு வனந்தலேச
்

செண்பகச் சடகோப

னே௫இரு வனந்தலோ.

(க-டி)-Mo,

இிருக்குருகூரில்

அவதரித்த

.
நம்மாழ்வார்

என்னும்

சடகோபர்

விஷயமான தோச்இரம்.. ** செண்பசச் சடமகாப
னேதிரு வனந்தலோ ?”
என்பதை மகுடமாக வைச்சுப் பாடப்பட்டுள்ள டன்னிஈண்டு பாடல்களாலாஈ.
கியது, இந்தப் பிரதியிலுள்ள இவ்வேடுகளிரண்டும் அணி முூறிந்தள்ளன.
இசை இயற்தியவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை,

R. NuMBER

428,
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(9 அழகரசவல்,
ALAGARAHAVAL,
Fol. 24.
A kind of poetic composition called Ahaval in praise of God
Visnu

worshipped under the name of Alagar in Tirumalirumédlai, near
Madura, God Alagar is conceived as Lord and the person wishing
to attain salvation is conceived as falling in love with God and
this
work is allegorical in nature.

Beginning ;
சோயுங் கல்விச் துறைமுடிவு திர.ம்.பி
யாயுங்கலைக எறுபத்அ நான்கு
மாசறவுணர்ச்ச

சேசுபுரி கொள்கை

சிலச்சொலும் பான்மை நலத்தகை
, ,
மின்னவிர் சொணப் பொன்னுலகு தீங்கு

.

,

End:

பனைக்கை வெண்மருப்பு கினைத்து கின்,தியங்கயும்

பின்னியிடைவிடாச பன்னக முயங்கியும்
கடமமங்கு சினனெறிமட

.

.

;,

.

ட்டால்

வரைத லன்றி வருக
ரைபகர் முறையோ

வுணர்,ச்சரு ணீயே.

சிலம்பு இிததுமைவன் இருவடிகளே

௪.ரணம்.

(5-டி)-இவ் வகவல் இருமாலிருஞ்சோலை அழகர்மீது அகப்பொருட்டுமை யமையப்

"பாடப்பட்டுள்ள௫.
செய்யுள்
செனச் தெரியவில்லை.

சடை

தன்றாசவுளது,
்

இயற்றியவர்

(1) தனிப்பாடல்,
மித்ராறத்றதர,
Fol. 25a.

Fol. 256 is left blank.

A collection of stray unconnected stanzas,

Beginnin: :
மானே கிளியே மயிலே குயிலே வரிவண்டே
கானே எனையே கழையே வழையே கனியாறே
யானேறுடையா

.

sw

wy

சென்றடையார்

போ

௮£னே வருமே யுயிரோ வெனுமே யுய்யாவே.

*

*

*-

¥

இன்னு
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6
*
*
்
உத்தமன் முத்தான,ச்தினிடத் சோருற்பவ
மத்றோருயர்

மாதை

்

*
்

வித்சசனெத்தானத் இலுகிம் போன் வெற்பு
தெதிச்சகே மீழழ்)(ள்) வானே
இத் ரமுலைக்கே முத்து ரகைச்சே செற்று சழற்கே

இருஉன[ப்]
பச். திவிழிச்கே நெய்,ச்.2 கவி.ம் கேபட்ட

eo
*

கேபட்டே[ர]னே.
*

*

சல்கு அயில்கின்ஐ வெண்கமல மொன்று
தண்கலைமடம்தை தகுமாகதைப்
புங்கவன்விளங்கு பம்பை

ந

வச்து

புத்திமகிழ்சின்ற புள்ளீரே
யெங்களுயிபென்று முறங்களுபிசெனறு
மிங்கினிவி

é

.

.

உ

டட

த

(e4)—
இவ்வேட்டில் சிற்சின்ப விஷயமான

(m)

5 H பாடல்களுள்ளன.

நிகண் டு,

NIGANDU.
Foll. 26a—~29a.

.
Fol.

296 is left blank,

A lexicon of synonymous words, Contains the words from » to ஐ.
The work appears to be different from Divakaram. and Pingalam
though it resembles them in several places,
Beginning:
பதிஞென்றாவது ஒரு சொற்பல் பொருட் பெயர்த்சொகுதி.
அமரருங் கவிகளுமானெரும் பானெரும்
பொரு தருமறிஞரு(ம்) புவவபெனப்படுமே,
அலசி பூமலருமருக்கனு மாகும்,
:

End:
ஏவல்வியங்கோளு மாணையு மாகும்.
். ஏற்றல் கோடலு மெதிர்த்து பொருத லும்.
ஏணேவவலியு திலையு()டமையுமாகும்
எவல்மெய்ப்பாடு வாஞ்சனை ரூளே
யாவையும்) விறல் செயலு மாணைச செவி
ஏனைய தொழிவு மிடைச் சொல் லுமாகும்.
௪ணியுலகு மெல்லையுமாகும்.
ஐயம் ப்லியுமோர் தீலுமாகும்,
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428,

. .

1187

(6-4.)—

‘

இத, சே,ச்சன் இவாகரம், பிங்கலம் ஆய
சிலவிடத்து

ஒப்புமையுடையதசாகவு

முகல் ஐசா.ரம் வரையுள௮,

இவற்றினும்

மிருக்கறெது.

இந்தப்

வேருஇயும் Ap
பிரதிமில்

௮௩7

இயம்றியவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை,

. (6) தனிப்பாடல்.
TANIPPADAL.

Fol. 80.
Contains 4 stray unconnected stanzas, Two stanzas deal with
*errotics, one stanza vives the names of the 9 wives of Jivakan and the
other stanza is in praise of a wealthy person named Konériyappan.

Beginning :
மாவுறங்னெ புள்ளுறங்கன் வண்டுறங்கன தண்டலைச்
சாவுறக்செவின்ன மென் (ம)கள்: சகண்ணுறங்கெ[ல்] (ள்) கையணைச்
கோவுறங்கு சட ,தசலைக்குல தபவள்ளை குசட்டதகின்
PY MIG புகா. ரசஞ்சல வஞ்சலென்னவடுக்குமே,

End:

;
உற்பாசகமா யொருமுூத வென்றரோ.ரகத்தே
கிம்பாரிருந்,ச.இருதெல் வேலி நாடனையீர்
சொற்பாலனையவுங்கள் சோகை தோழ) சேரு சுக்குப்
புத்பாய் பரியாகப் போதகச் கடவேனே,

(௧-பு.)-கு

இதில் சிருங்சார விஷயமான பாடல் இரண்டும், ஜீவகன் மனைவியர் ஒன்
ப.தின்மர்பெயரையுணர்த்தும் பாடலொன்றும், கோனேசியப்பன் என்னும்

பி.ரபுவின் விஷயமான பாடலொன்றும் ஆக நான்கு பாடல்களேயுள்ளன.
.

(௦) ஆழ்வார்...

ALVARTUDI.
Foll, 8la—82a. Fol, 326 is left blank,
Contains 8 stanzas in praise of Nammalvar of Tirokkuruhir ;
stanzas 5, 6 and 7 are the same as those found in subdivision (A).

Beginning:

.

~

பேழ்வாய் மறலிமில் குன்னாவென் மேல்வரும் பெற்றி PLME
காழ்வாயல்லாது பலிக்கும் கொல்லோ சகதண்டமுட்ட
வாழ்வார்பாம்பசையாய்ச் தமியேன் பொன்மஇட் குரு
யாழ்வார்க்கடிமை பொலிந்து நின்றாருக்கு மப்படியே,
_

ஜன்றுமிருவீனைரும்மையு

மேற்ப

குன்றும்படிக்சை வராளொழுகா

தொழிதந்் இட

(௧)

மான்.

செழுகோளைமெட்டி,

னின்றுமிருந்தங் இடந்சொன்பசகாஇ

திறைந்த

பெம்மா [ன்]

ளென்றும் பதி(ன்)மர்தொழுங்குரு கூரில்வத் தெய்தவனே,

(௨)
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End:
வெளவீரவாழியோ வீயரவயலீர்வா
எ(வ்) வீரவேல் விழியோ வாள வா ளாழ்வாசே
யல்லொழியா யறியாயுயி.சாயிளவா
வல்லே வருவீர் வரில்
இது இடையினப் பாட்டு இடையினம் ய, ச, ல,வ, ம, ள

வெனவாறே,

கோகச்மாச்கைக் சாகாக் கூக் கூக்கைச்கச் கொக்காச்கை
காக்கைக்கே கூகைக்குச் கைச்காக்காக்--காக்சைக்காக்
கைகைச்சோச் கைகை(க)சைக் [க]கூக்காச்கை கேசாச்கோக்
கைசகைக்கே கூச்காக்கை கை.

(6-4)—
இது இருக்குருகூர் சம்மாழ்வார் மீதுபாடப்பட்டுள்ள சில சித் இரக்கவிகள்
அடங்க ௪.௫. முதலில் மூன்று கட்டளைச் கலித்துறைகளும் பின்னரைந்து
5, 6, 1, பாடல்கள் இந்
வெண்பாச்களுமாக எட்டுப்பாடல்களையுடையது.
-தெம்பர் (9ல் வத்துள்ளவைகளே.

(ற) கோவைசாரம்:

KOVAISARAM.
Fol. 88.

Foll. 84a—406 are left blank.

“Contains some important and select stanzas taken from Taijaivanankovai and other such works. Contains 1 to 9 stanzas and @ portiot
்
ட்
of the 10th stanza.

Beginning:
கோவைசசாம்.
மாவின் கொழுத்களிரீன்று பொற்கோங்கிடை வந்தரும்பி
மேவுங்சமல மலர்ந்தல்லி பாய் விம்முதேன் பொதித்து
தசாவுஞ் சிலவரி வண்டினங் கொண்டு தளைய விழ்பூங் காவின்புறம்படர் வல்லிசண்டேசண் க(னி)ச் கின்றதே. :
காழ்பட்டசண்டா கடம்பாடவி கின்ஐ சன்னியிட
மூழ்பட்ட செண்டிரையோ வமரையோ பொன்னுலகு மத்ரோ
வீழ்பட்டதாமரையோ .விவர்தாமிங்குமேவ வங்குப்
பாழ்பட்ட தெவ்விட மவ்லிடம் யாசென்று பார்த்திலமே.

.

(௧)

.
(௨)

End: ,
செ.றிவே[எ(ம)வெஞ்சிலை வேள்தஞ்சை வாணன் திருத் தலர்மே
லெறிவேலைவென்த சண்ணென்னுயிர்ச் கேவியிருண்டறல் போல் .
தெறிவேயல(&).கல் முடித்தலை சாய்த்இங்[க](ஐ)னித்பத,சா
னறிவேயறிந்தவுனச்கலர் மாளிகை யா. ரணங்கே.

(௯)

வழுதியர் நாமம் வளர்ச்ன்ற வாணன்றென் (மாரறை வண்டு)
‘

6

>

©

a)

e

ச

9.

we

ட
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(த-பு.)-இது, சஞ்சை வாணன் கோவை முதலிய கோவை தால்சளினின்று தெச
குக்கப்பட்டள்ள சாரமான பாக்களையடையது
எனத்தோற்றுறெது,
இம்
தப் பிரதியில் 1-9 பாடல்களும், பச்சாவசன் மு. சலடிமட்டுமேயுள்ளன.

(97) மரறன்கலம்பகம்.
MARANKALAMBAKAM.
Foll. 41a~—636,
*
A kind of Prabandha called Kalambakam dealing with the
greatness of Nammalvaér. ‘The anthor’s name cannot clearly be made

out but he appears to be a Vaisnava Brahman of Tirukkorvhtr.
Beginning:
கார்பூச்சு மேனிச்சரிய ெமொல் மார்பில்
சீர்பூச்சகஞ்சச் . , . , .. கந்தொழுங் கருணைப்
பார்பூச் திருச் குருகைப்ப திவாமு நரவவவன்
அடிக்கக்.
ee
8 Hw
ey
ள்
seu
tine
oan
« Bening
தார் பூச்சகுழல் டை(வறர் தண் கவரி சான் கிசக்

கோடாதசெல்வச் கொழுங் கொ
i
‘4
hoe
உட. இருப்புளிக் கீத் லீஜ்றிருக்கு
மாறன் “பொருளை வழு. இவன காடான்
அ
உட
ட.
ப தான்றயங்க
வன்பான அற்றெட்டு வாலையத்தே
, ,

வ்

5
.

உரன் பாருலகுசசப் பொன்னுலகின்
டே
ஒடி
உ ச ட்டி உழ ஒடு
2.

2

3

மாறனே சேட்டருளீர்,

STAMP gra,
சேகாதிதி தேவர் சொழுஞ் செல்வச் திருக்குருகை
ர!
உ...
மரறனே.

*

:

*

*

(=)

*

அருள்பெறு சதுமகையது சமிழெனவுசை
பொருள் பெற தினை வொடு புயலன வுதவினை,
இமையவர் லெ:
, . , , அுகையிலு தவினை

வமையவு றை தமிமது வென வருளினை,
மருவியகுருகையிலொரு மு.சலெனவளர்
குரு.
படட...
கலியுகவ-க௫ Sa@rer

()

.
'

(௨)

்

௨. வருள் குறையகவு௪ வீனை,
a ouG ankles

(௩)

மெலிவற வளர்புளி மிகு திழன் மருவினை..
- . பொழிதுறை குருகசையிலருள் பெறு

(8)

சதுமுமை விழைவது தழையவு aps lor.
இவையைந்அமசாகம்,

(௫)

92
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End:
கவித்து,
ஆரையராவும் ogee

தென்னெஞ்சயர்ச்துவிட

வாரை
உ...
௨...
மடவீர் மகழ்மாறர் கறிய.
ரூசையராவுங்குழல் சோசமேகலை தான விழப்
பே மையராவுங் கலவியெ [ன்ன](த்தா)ஞம் பொறுக்
, *,
வெண்பாஈ,

,

எ[ன்னா](ததா)ஞ.யிச் செனன மெடுச்அுவாட் சொண்டு
பன்னாட் பரமபதம் பாலிப்பாம்--முன்னாளின்
மூண்டவினைபோ
. . ௨.௨ ௨... வ(ய/(வாழ்வாசே
யாண்டவனே தின்னு ருள்,
்

(௬௯)

கலித்துறை.
பேர்வாறி சொன்ன
சர்

௨௨.

கலம் பகம் வாழிப்பெருமறை
மையங்கள்

pro

வாழி திருநகரி

wrens நற்றமிழ் நாவாணர் ar Sujester
gg
கார்வாஜி ஞானச் சடகோபர் வாழியெச் காலமுமே,
தெய்வதாயகன் இருவடிகளே ௪.ரணம்,

்
ன

(ar)
ரட்

Colophon:
சுவாமி ஆழ்வார் இருவடிகளே ௪.ரணம்.
பாலேயய்)கமிழன் குரு கூரன் வேதம்

.

.

,

வுசைத்த

தாலேதமென்ற தனுட்பொருள் யாவுந் தரத் தெரித்து “
மாவேத.ரணிக்குள் மேலாம் பானெனு
காலே சடையின்திப்

போற்று

மாதனையிச்

நெஞ்சேயச்கதி

பெசவே,

(6-4.)—

,

இத்தால் திருக்குருகூர்ச் சடகோபர் விஷயமான தொரு வகைப் பிரபக்சம்,
நடைதன்றாக விருச்சிற௮. இத்தப்பிச.தியின் எடுகளித் சல மு.திச்துள்ளமை
யால் இடையிடையே சிலசில பாகமில்லை. நூலாசிரியர் திருக்குரு கூரிலிருந்த
ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவரெொன்று தெரிசின்ததன்றி, அவரது
பெயரைக்குற்க்கும்
செய்யுளேடு

முறிற்துள்ளமையால்

பெயர் .சன்கு

புலப்படவீல்லை.

இந்தப்

பிரதியில் இ.ந்.நால் முத்றுமிருக்கற
த.
(r) மாறன்பதிகம்.

MARANPADIKAM.,
Foil. 69a—716,
A poem in ten

stanzas in

Sathaképa or Nammalvar,
‘ omplete.

praise

of

Maran,

also called Saint

R. NUMBER 428,

-

1141.

Beginning ;
இனமுறவரவே தொழவெகிர் செலவே
[வி]:யி0ரு விழிபுனலோ வடிவது விலகா
சனமெனு

தடையார் துயரதுபெ

்

பவபெவரோ விதவசமெனவே
கனமதுவயர்வே கருதவும் வமோ
கருணையின் மகிழ்மாதரு மொழி
,

,

.

மனமுறுகுரு காபுரி சடகோபர்
மலவாடி துணையே வகுப்பது தினமே

நிரம்: ,

மன இனிலிருப்போர் வண்சடகோபர்
வகுளாடாணர் வளர்புளி வாசர்
கனதையில் இருவாய்மொ(ழி)
. . .
காரணர் மாடத் இருக்குருகூ.ரர் :

--

(க)

வோர்

தன இடம் வேதத்தமிமாசானர்

உட

(த-பு.)--

காயும் பொருளைத் திருச் . , , கணி
.......
திமையோர்குருபசர்
இலைக்கொரு தெய்வமா நமைப்பாடெனவே,
சுவாமி அழ்உார் இருவடி.களே ச.ரணம்,

(6)

இப்பதிகமும் தஇருக்குருகூர்ச் உடகோபர் விஷயமானதே,
இந்தப்
'யில் மு.ற்றுமிருக்கிறது. நாலாிரியார் இன்னாரென5 தெரியவில்லை,

பிரதி

(8) நம்மாழ்வார்துதி,
NAMMALVARTUDI.

* Folf, 72a—748,
Similar to the above.
Incomplete,
Beginning

:

இத்தமஇகாய

வெந்துச

கான

தெ.ந்தவகை

.

வந்தசடகோபர் தந்தமகழ் மாலை
சிம்தமதசாய னின் துகணை தூவு

கந்தமலர் வாவிதண்பொருனை

.-,

பாவமே

சூடவே

சிக்தையயர்வாகுவே

,

(௧)

அத்தியிற் பெருச்தசிததர மொத்த சந்தனத்நி தட்டி

.
ர்

மத்பமர்ச்சனைக்கு ளொப்ப
. , யிர்ச்சியிக்கவுற்சபட்ச
மொத்த பு.த்.கிபட்டுமல்று மக்கி மூச்தே
சித்திபெறற,கம் பரற்குளி
. . ட்டி மட்டளித்த இத்த,

na:

தீதிபுகுந்தன்ர்தாள்
+.
நேசம் விரும்பிய
பசைவிரும்பிய தேஈபாம் பரபோதமடாச்சவனே
WTF
. 6s aA no usw Bust தன்பத மேல்
வாசமெனுந் கொடையாமெ நம்.ளி மரமகிழ்தி ,

(த-பு.)-- ”

இப்பதகமும்

மையால் இற்சில
92-4

சடகோபசது

தோத்்இரரூபமானதே.

பாகயில்லை.

இயற்றியவர் இன்றாசெனத்

அர)

ஏகெள் சிதைந். தள்ள .

தெரியவில்லை,

1142

_

A TRIENNIAL

CATALOGUE

OF MSR,

R. No. 429.
Palm-leaf.

1121
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Foll,

84.

Lires, 8—11 in a page.

Slightly injured.

Tamil,

்

Presented in 1919-20 by Sundaramma of Alwartirunagari,
velly district..

Tinne-

(௪) மதுரகவியாழ்வார்பேரிற்கவிதை.
MADURAKAVIYALVARPERIRKAVITAI.
Fol. la. Fol. 14 is left blank.
A poem in praise of Madurakaviyalvay, the disciple of Nammalvar or
Saint Sathaképa.
Contains 4 stanzas, two stanzas of which being written in Venba
metre and the remaining two belonging to the Kattajaikalitturai variety.
Beginning :
த
‘
மத. ரசவியாழ்வார்பேரிற் கவிசை,
a
டஓிவண்பா.
புவிப்புலவர் வாழ்த்.தும் புகுமூர் மதுர
சவிப்புவவர் ஞானக் கனியே-- செவிக்கு
முழுதுந் தெளியமுதே முச்சனியே முன்னி
யெழுதுத் சமிழா யிரம்.

(௧)

கலித்துறை.

விண்ணும் புவனமுங் கொண்டாட மாறன்முன் வேசம் விரித்
தெண்ணும்பொருள்முற்றும் பட்டோலைகைக்கொண்டெழுகிவி[னி]( தி)
பண்ணுந்தாத் தனில் சைமாறுண்டோ மம்பழவடியார்
கண்ணுங்கருத்து கிறைந்தாய் மத ரகவிச் தெய்வமே,
(2)

End:

—

வெண்பா.
போத்தினேன் மாயப் புலைச்சளன மத்தனையு
மாத்றினே னந்தாம வாழ்வுபெற்றேன்.றோக்றும்
விது. ஏனிடஞ் சென்ற விருந்தனடி யேத்து
மதுரகவி தாட்டா மமை.

(க-பு.)--

ச

(௪)

௩

இது, இருச்கோளார் என்னும் இவ்ய க்ஷேதஇரச்தஇில் அவதரித்து தம்
மாழ்வாரை
ஆசாரியராக
அடைந்த
மதுரகவியாழ்வார்
விஷயமானது.,
இசண்டு வெண்பாக்களும், இரண்டு கலித்துறைகளுமாக தான்கு பாடல்
களே இதில் உள்ளன.

(5) மாறன்சிங்காதனக்கவிதை,
MARANSINGADANAKX AVITAI.
Foll. 2a—4b.

Fol. 5 is left blank, | -

A poem in praise of the throne on which Nammialvar is sitting
_Tirukkurohar or Alwartirunagari. °
்
Qontains 12 stanzas.
~

in

R, NuMBER 429,
Beginning:
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.
சிங்காசனச்கவிதை.

மாறன் சிங்காசன மான தவாவியவ்வாலியி[ல்த்)(த)ே-- -.
னூறுஞ் செந்தாமரை பொன்மேனி௰ம்மல ரூத்து நை
யாறென்கலாம் திண்புயமாலைபூம் பொகுட்டையன முக

வீறென்கலா மதிற்க[ஸ்]த்தூரி சாமம்விளரி வண்டே.

(0

குடிவாழதங்கை குடர்வாழக்தென்குரு கூரின ம்பி
வடிவாகரீவந்ச வாறுசண்டோமூம்-மாறகின் பொன்
னடிவாழ்வுபெற்ற பொத்சிங்காதனம் தன க்கம்முதற்பேர்

பிடியாதபேரென் நுடனேயரியணைப் பேர்பெற்றதே.
¥*

_

*

End:

*

._ (6)

*

ட்டு

வெண்பா.

சந்தையினுஞ் சென்னியினுஞ் சேர்த்தினேன் பெத்றெடுத்த
தந்தையினுந் தாயினும்வம் சா.தரித்தான்--செந்தமிழ்தா
வீறன்சிங் காசனத் இல் வீற்றிருச்குங் காரிமகழ்
மாறன் பதத்கா மரை,
%

ட
*

%

*

விருத்தம்.
பன்னகாசனத்தர் திருமாலாதி நாதனையே பாடிப்போற்.று
மன்னவாகனபாற

ரடியிணையைத்

தொமுதோறு

மதனாலன் ரோ

வன்னமாமணியமுூத்து [நவெத்றி](சத்)ன
[ச] சங்காசனத்தில்வரு மஇ
:
[மைகாண
வென்னமா தவம்புரித்தான் செள்புகுமார் பரஅரசுவி யெம்பிசானே, (0௨)

(கு)

ட.

இத, நம்மாத்வாருடைய சம்மாசனத்தின் ஜெப்பை விளக்குவது,
மூத
லில் 4 கட்டளைக்கவித்துறையும் இரண்டு ஆரிரியவிருத்தங்களும், ௪ம் சவிருச்த
மொன்றும், அறுசீர்ச்கழிதெடில் விருச்,சமொன்றும், கலித்துளையொன்றும்,
வெண்பாவொன்றும், கலித்துறையொன்றும்,
விருச்சமொன்றும் ஆகப்
பன்னிரண்டு பாடல்களையுடையது.
6-வது எட்டின் முன்பு௪த்.இல் தீருக்குரு
கூர் ஆதிநாதசுவாமி 8-வது உற்சவமாகய குரைவாகனச்ழறப்பின் 5-வது
பாடவின் பிற்பகுதியும் ஆருவதபாட ஓம் எழுதப்பட்டுள்ளன.

(௦) குருந்தவா-னக்கவிதை:.
OURUNDAVAHANAKKAVITAL
Fol. 7a. Fol, 8 is left blank. .
During the festival of Nammalvar, celebrated in Tirukkuruhir,
the image of Nammalvar is placed on a vehicle resembling the
Kurundai tree and is carried in procession through the streets and the
-stanzas are in praise of the vehicle representing the Kurandai.

Contains 3 stanzas,
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Beginning :

கலித்துறை.

அருத்தரிதாமொலி நீராழிசுத்று மவனியெல்லாம்
வருந்தி யலை. நதழலா ster Gur pp oOipssGerer
பொருந்தீயதென் குருகா புரிவாழப் பொலிந்தயாந்து
66462 Shag o¢esrer
is Bird 5aCar,

End:
.

.

«

(௧)

,

கருவரிவேல்விழிச் கார்முகில்கூ ந்தனற் கன்னியர்கள்
மருவித்தடாகந் கனிலேவிளையாடல் வ,க்தகண்டு

மூருகுகதுவனமணிக் குருகூரன் முதுகுருத்தின்
தீருவினிஇ.ல்றகல் சவர்.ம்துகொண்டேறினன் காச்னென்றே.

த்த்-பு)-இது, திருக்குருகூரில் ஆதிதாதசுவாமியுத்சவத்தில் குருந்தம.ர வாகனத்

தின் சிறப்புணர்த்துவது, மூன்றுபாடல்களாகயது.
இந், எட்டின் பின்
புற,த்தில் ஆழ்வார் உற்சவத்துப் பத்தாவது. நாளில் வெட்டிவேர்ச்சப்ப.ரச்
தின் சிறப்புணர்த்தம் பாடலிரண்டு
எழுதப்பட்டுள்ளன.
9-வ௮ எட்டின்
முன்புறத்தில் திருக்குருகூரிலுள்ள சேனைமுதலியார்
விஷயமான
தோச
இ.ரச்செய்யுள். ஒன்று எழுதப்பட்டுள்ளது.

(4) இருஷ்ணன்இிருக்கோ 2 க்கவிதை.
KRSNANTIRUKKOLAKKAVITAL

Fol. 10.

Se

yy

In praise of Adinéthasvami of Tirukkurahtr who is adorned and
made to appear like the figure of Krena in the festivab celebrated

at Tirukkuruhar.

:

7

Contains 5 stanzas,

Beginning:
.

கிருஷ்ணன் நிருக்கோலச்சவிதை,
.

கலித்துறை.

-

காறுத[த்](க)கோலக்குழமமாளசோதையென்னம்பிமுகஞ்
சிறுதற்கோபன்னெ. தொள்வெங்கான ந்திரிந்தவுடம்
பூ௮தத்கோசண்ணுறங்குச த்சேோமண்ணையுண்டவெசுப்

பாதுதற்கோவெண்ட மிர்வாரிவாரியருச் இயசே.

End:

.

(4)

.

விண்ணனைத்அந் தொழுமாலாதி தாதனைவீசுமழை
வண்ணனைச் சந்
ச்கோ[ழ](எ)னைதான்குமறைச் தீமிழ்ச்சொத்
பண்ணனைச் சென்குருகூரனை வண்டுபடர்கமலச்

கண்ணனைக் சண்டுகொண்டே ஸும்பர் நாடெங்கள் கைவசமே,

“ (குட)-

ர ர

இ௫௮, திருக்குருகூர் அஇதொதஸ்வாமியின்

கோலத்தின்

சிதப்பைக்கூ றுவ து,

(௫)

உற்சவத்இல் இருஷ்ணதருச்

இத்தப்பிரதியில்

ஐந் ;பாடல்களே

உள்
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numBer 429.

(2) அதிநாதர்தண்டிகைக்கவிதை:
ADINATARDANDIKAIKKAVITAL.
.
Fol 11.
a
Adinatha,
of
festival
In praise of the palanquin and palanquin
form of God Visau, worshipped in Tirukkuruhtr.
Contains 6 stanzas.

Beginning :
.

வெண்பா,

வண்டிசைக்குந் சண்டெவ

மாலே தின் சேவைக்கும்

தண்டிகைக்கும் வேறு கரமுண்டோ--கண்டிசைக்கும்

.

பெய்யம் புளசடலாம் பேருவகை யாலடியார்
மெய்யம் புளக மெழு மே,

(க)

தண்டிகையி லேறிஉருச் தாமோ தரக்கனியை
வண்டிகைக்குத் சண்டுளவ மாமுகலைக்--கண்டு
- பருகாத

கண்ணும் பணியாத

கையு

(௨)

முருகா தெஞ்சுமுள வோ.

End:
கலித்துறை.
விண்டிகைவாழிந்இரன்,மு.தலோர்கள் விரும்பியவர்
கண்டிகையாமத் பரவியிப்பா.ரவர்[ச]கா.தலிப்ப
வண்டிகையார் கொங்கைப்பூங் கோதை நாதன் வருங்கனக

தண்டிசைசசேவைக் கெதிரிலைப்போம்க முத்தா. ரணிக்கே

(a)

(6-4.)—
இ.௮வும் ஆதிநாகப்பெருமாளின் சண்டிகையுக்சவச்றப்பைப்பற்
தியசே.
ஆறுபாடல்களாவாயது.
—_—_

(0 ஆதிதாதர்வாகனமாலை.
ADINATARVAHANAMALAL,
Poll. 12@— 136,
In praise of the different vehicles

used in the course of the festival

of Adinatha, a form of Visnu, worshipped in Tirukkuruhir.

Contains only the benediction stanzas,

"Beginning:
வாழி இருச்குருகூர் வல்லியார் நீடூதி

~

வாழி பொலித்அ,கின்ஐ மாமாயன் -வாழிபசந்
கண்ணிலஞ்சி மாலைச் தமனியக்குன் கென்னிசண்டு
SOTO

ODES ஞானக் கடல்,

இதவெணபா.

(௧)
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:

இருவாமி யாழிப் பிரான்வாழி சேடத் தஇருப்புளிப்பூம்
திருவாழி கல்விச் சடகோபன் வாழி த.தியர்க்கெல்லால்
குருவாழி நாதமுனிவாழி சென்குருகூரிலின்னம்
_
பெருவாழி காரிப் பெருமானு நங்கைப் பிராட்டியுமே.
*

End:

.

*

*

(௨)

ர

மாமாதன் பாதம் வமுத்துந் இிருக்குருகூர்ப்
பாமாறன் வாழிமறைப் பாவாழி--யசமாறு
மூதூர் வழிகிதந்து முத்இயடி யார்ககருளும்

(௪)

பூதூ.ரன்;வாழி பொலிந்து

(சுபு)இது,

இருக்குருகர்

சிறப்பை

ஆதொதப்பெருமாள்

விளச்குவகெனச்

திருவிழாவில்

தேசற்றுறது,

வாகனக்களின்

இந்தப்பிரதியில்

வாழ்த்தப்

பாடல்களேமுமட்டுமே யுள்ளன .

(9) ஆதிநாதர்சிங்காசனக்ஃவிதை.
ADINADARSINGASANAKKAVITAI.
Fol.

18.

Fol.

14 is left blank.

In praise of the throne of God Adinatha of Tirukkuruhir.
Contains 5 stanzas.

வெண்பா.

ஃ

சந்ததம்வா னோர்போற்றச் தற்தச்சிங் தகனம் தது
வந்து பொலிந்துதின்ற மாதவனைச--செ.க்கமிழாற்
பாடிப் பணிந்து பாமபத.க் தையென்_றுர்

தேடிச் தொழுவாய்நெஞ் சே.
இ௫க்இரனார் போற்.ஐ விலங்குபொழற்சிங் காசனத்தித்
சந்திரகருமேக சாமளம்போல்--விந்தைபெறவந்தகுரு காபுரிவா[ள்](ழ்)மாலாதி நாயகனைச்
இந்தனையாய்ப் போற்று நன்னெஞ் சே.

End:

ஆதித்த மண்டலமோ
வாஇத்தபேரிதய

(௧)

(2)

வாடரா மண்டலவமோ

மண்டலமோ-- போதித்த

வந்தப் பொதற்சிந்தை யகலாச் குருகூ.ரன்
சந்தப்பொத் சம்கா

சனம்.

(@)

(கஃபு.ட
இ௮௫,

வ.

திருக்குருகூர்

ஆதிதா.சப்பெருமாள்

சங்காசனச்சிறப்பை

ஐத்தபாடல்களாலாயது.
இதன்

்

%5-உது எட்டில்,

தளர்ந்தே கோ

லூன்றுமட்டும் தருணமட்ட (0 சீண்ட

வளர்ந்சேனான் சித்தித்அ வாழ்ந்தேன்--செழுந்தேன்
அளிக்குமகிழ் மாலைச் கடபோவை
மளிக்குச் தருணமித

வாம்,

குக்கு

விளக்கு

k. womper

429.

*
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தளர்.ந்சே ஓனைப்பணிந்துன் சா [ம்](ள்)தொழுதேன் செல்வம்
வளர்ந்தேன் சிறியனேன் வாழ்ந்துங்--கள ந்சேன் (1) :
தென்குருகூர் மாறா தெரிச்த்தே னென்னைவிடாய்
தன்குபெறப் பண்ணுவது னாம்.? என்னும் தம்மாழ்வார் விஷய
மான பாட லிரண்டுள்ளன.

16-வது ஏ

வெழ்றேடு,

(2) வைத்தமாநிதிசுவாமிதிநப்பணிமாலை.
VAITTAMANIDISUVAMITIRUPPANIMALAI.

Fol. 17.

்

Gives some account of the persons who built the different portions
of the temple of Vaittamanidhipperumé] in Tirukkélar.
Contains only | to 5.stanzas.

Beginning:
நீர்பூக்ச மலர் ச சடஞ்சூம் இருக்கோளூர் வைத்தமா
,கிதிச்சன்பாகச்
சீர்பூக்து விளங்குகெர்ப்ப உரகமுகத்தழகய.

இவ்வியவிமான
மேர்பூக்ச நதவமணியா லுண்டாகூப் பூசை
செய்தானெதிர்த்தோஞ்சப்

போர்பூத்ச பெருந். திதத்கு(ப்,பொன்வளந்
இகழளகை புசச்கும் வேந்தே.
சன்[ன](னி)தியிம் கெருடேசன் வீல்.றிருக்குங்
கோயிலுஞ் செந்தமிழ் நால்வாய்தீத
வின்னிசையோர் கொண்டாடுஞ் சேனையர்கோன்
கோயிலுமுன் னியல்பாய்க் கண்டு
சென்னெல்வயற் புகுமூரர் இருவுள,ச்.இன்
படிக்குமகா சிறப்புச்சேர்ச்தான்
பொன்னுலவு தமிழளகாபதி(தனகு)கு()பொன்
வடபால் புரக்கும் வேந்தே.

்

(௧)

.

(௨)

சோலைமலர்ச் தடம்புடைசூம் புகுமூ.ரா.ரசம௫ழச்
தூய்தகாமன்ன
சாவைமடைப் பள்ளியுநீ[ ழ்](ள்)குடவறையு
மமைத்துருது தமிழ்க்கோளாரிற்
பாலமதன் மேல்புதத்து திலமும் விடுவித்து
வெகு பரிவுசெய்தான் ,

வேலையுலகம்புகமும் வரகுணமா மங்கையில்
மீனவர்கள் கோவே,
ee

(க-பு.)--

eo

oe

உ

டி

.

ச

உ

(௫)

ர)

்

இத, இருக்கோளூர்வைத்தமாகிதுப்பெருமாள்
ஸக்தி
முதலியவத்
றைச் சட்டுவிச்சவர் பெயர் முதலிய வமலாற்றைச் தெரிவிப்பது.
இச்தப்
. பிரதியில் முதலைம்து செய்யுட்கள் மட்டுமேபுள்ளன,
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(i) வ ரமங்கைநாதன்
துதி.

VARAMANGAINATANTUDI.
Fol. 184. Fol. 184 is left blank.
A eulogy on Dévanatha, a form of God Visnu,‘ worshipped in the
shrine at Vanamamalai.
-Contgins 1—8 stanzas.
*

.
க

ந

ஆ

Beginning:
அத்தணரைப் பெரியோரைப் பாமசிவனடியாரை யகந்தையாகச்
சந்தைதனிலே கினைந்௮ மனத ருகயன்பர் கிதந்தேடுவோர்க்கு(ப்)
புத்்ததனிலேயிருத்து கினைத்தவா[ம்](வ்) வைகுண்டம் புகுவர்.தாமே, (௯)

End:

உலகமெலா
உண்ட

மோரடியா யளந்ததாதன்
பத்? தங்கள்மனது

இக்குதாதன்

லையை யுருவாக்கிவைச்சத தேவநாதன்
சிரீவ. மங்கைச்குகந்த தேவநாதன்
அலைகடலில் பள்ளிகொள்ளவ [ழ],ளர்)த காதன்
ஆயிரதாமம் தரித்தவாதி நாதன்

டத

மலையென வே வ[ழ](எர்),நத வ.ரமங்கை வாழும்
வாணுவர மலைதாதன் தாதன் தானே, .

(௩)

(த-பு)--

இது சிரீவ.ார மன்கை (எனமக யென்னும் விஷ்ணு ஸ்தலத்தில் அமர்£
அள்ள தேவ நாதன் என்னும் திருமால் விஷயமான Cars Brin, QEaமூன்று பாடல்களேயுள்ளன.
மூதற்பாடவின் முதலடி
இந்தப் ‘sas
லில்லை,

“R. No. 430.

. Palm-leaf.
Injured.

94 x linches,

Foll. 188.

Lines, 4 in a page.

014.

.

Presented in 1919-20 by Sundaramma of Alwartirunagari,

(a) emf3 aye u@gprs;8as
58,
ர்

LAKSMIHRDAYASTOTRAMANTRAH.

Fol. 18..
See the Sanskrit part of the Triennial Catalogue.

.

(b)

oat Ses5 78,

Q
_LAKSMIMANTRAH,
Foll. 2a—40.

See the கெய்ய

Tamil

part of the Triennial | Ontalogue.

k. numBERs 480—481.-
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(2) இலக்குமிவெண்பா.
ELAKKUMIVENBA.
Foll. 5a—188a.
A eulogy on Goddess Laksmi. The author's name is not given, but
he appears to be a Vaisgava.
From the colophon it is made out that

this work contains more than 218 stanzas.

,

Contains 186 stanzas.
Beginning :
திருவாசல் காப்புத் தஇிறமினென் னெஞ்சென்னு
மூருவார்கோ

யில்காச்

துறைவீர்--மருவாருத்

தாமசைப்பூ மேலிருப்பாள் சண்டுிளவோன் மார்புறைவாள்
தூமலர்த்தாள் சண்டு சொழ.
,

(௧)

வரமங்கை யோகி மலர்க்கமலப் பொக்றாள்
சிரமங்கை சேர்ச் இறைஞ்சல் செய்வேன் -பிசமன்
திருச்தாய் மால் மார்பிலுறை செல்விவாழ் வெல்லாம்
பெருத்தா

எருள்யான்

பெத,

(2)

திலமே ச;தஅள்மின் போல் தின்றன் ௮ுலகள*ந்கான்
சோலமார் பித்றிகழ்பூம் கொம்பனையாய்.... ஞாலமெங்குங்
கூவினகாண் கோழிகுபில் கூர்ந்து, நுங்கோன் பேர்பித.ற்றல்
மேவினகாண் புட்குலம்வெவ் வேறு.
*
க
*
*

அ

Colophon:
பக்தனைச்சார்ந்தகவி

௮ முற்றும்,

மகாலக்ஷ்மி இருவாராதனச்ரமம் சவி

218 ppm.

End:
தில்லறிவா ளர்ச்சினிய நா.ரணன்மார் பித்றிகமு
மெல்லியலே வாழ்வுதரு மெய்ச்இருவே--சொல்லிவை
த்தே

னன்பாத் ரொழேனுன்னை
.

யாரா.இ யேனானி

யென்பாம் பராமுகஞ்செய் யேல்.

(த-பு.)--

(ar)

்

இ௫ இலககுமியின் தோச்திர ரூபமான து,
வைணவமதசத் இனரியக் நிய
செனச் தெரிகின்றத.
செய்யுள் நடை சாதாரணமான,
இச். நாலினிறு
திமிலுள்ள வாக்யெத்தால், இதில் வெண்பா இருநாற்றுப் பதினெட்டுக்கு
மேலிருச்கவேண்டுமெனச்
தோத்று௦து.
இடையிடையே
பல
எக
ளில்லையாகலின் இதஇுலுள்ள வெண்பாக்கள் 186, நாலாசாரியர் இன்னாரென
விளங்கவில்லை.
R. No. 481.
Paper.

11X9}inches.

Transcribed

in

Foll. 816,

1920-21

Lines, 20 ina page.

from a MS,

Oettiyar of Pudunagaram, Cochin state.

of

K.

Tamil.

Good,

Lakgminarayana
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இட்டுந்தாகரண்டம், உரையுடன்.
COMMENTARY.

WITH

KITKINDAKANDAM

The Kitkindakandam of Kambarémayana with a commentary
which, in some places, is elaborate and in other portions somewhat:
The name of the commentator is not given, but it appears
short.
that the commentator’s native place is Pudunagaram in Cochin State.
Complete.

.

‘Beginning :

BCE saga area,
(பம்பைப்படலம்,)

;

.

ட

தாடியபொருள் சைகூடும்
இங்கனம்

காண்டம்
"இன்றார்.”

கூறுவான்

.

.

, கூழவோர்க்கே.

,

.

முடிச்சுக்

ஒருவகையான்

ஆசணியகரண்டம்

தொடங்கி

செய்யுளால்

முதத்

இட்டுந்தையர்

கடவுளை

வாழ்த்து

(கலிவிருத்தம்)

5

மூன்றுரு வெனச்குண மும்மையா முதற்

ஜோன்னரு வெவையுமம் முதலை சொல்லுதல்
கேன்றுரு வமைத்தவ ரிடையினின் ஐவர்
சான்ரு வுணர்வினுச் குவ,ச்சதாயினார்.

(எ-தூ)

இதனைச்

மும்மையான்

குண

மூன்றுருவென

கெரல்்லு,கற்கேன்று

(ஜோன்று)ருவுமம்

மகம்

இடையினின் றவர்

சான்றுரு

வுணர்வினுக்கு

அமைநத்ச

மா சற்[ஜொ]
வுருவெலையும்

உவத்சசாமினாசெனச்

கூட்கெ.

(௫-ள்) முக்குண;த்தின் விசாரப்பா[டலா](ட்டா) ஓுலகத்தித்கு முன்னே
கோன்றிய மூவுருவக்களும், ௮ம் மூவுருவங்களில் முதலாகச் கொல்லுதல்
கேற்ற

முற்கூறிய

எல்லாவுருவங்களும்,

முக்குணச் ,சொழில்களின் ரடுவா

யெ தொழிவின்வழி தின்றாசொருவருருவங்களே.
இக்கு வந்த அவதா.ரமாயினா பென்தவாறு,

அல்வொருவர்.

sous

எனவே, மும்மூர்.த்தியுருவங்களு மற்றுமெல்லா வுருவங்களு மளிக்குத்

சொழித்குக் தலைவராய் கின்ம

நாமாயணக் சடவளுருவங்களே; ௮

[ன்னு]

(நீதா) சாயணச்கடவுள் இரசமவதர.ரமரக விச்சையால் வர்தருளினாசென்
பதாம்.
HpaII ener விண்டு
படைப்ப்ளிப்பழிப்பென்னு ந் தொழில்களை
று விண்டு புராணங்
இவனென திற்ன்றவன் நாராயண ஜொருவனுமேயென்

கூதிய

மூன்றுருவென

முறைமைதோன்ற

முதற்றோன்

அருவென்று,

மத்திராதித்ச வித்தை முதலாகிய வேதாந்தங்களினும், பகஉ0னே திய தை
முஹைமை
அந்தர்யாமியென்னு
கெல்லாம்
அவனுலகத்தித்
யினும்
அவனளிச்கு ம் கொழில்வி
வெளையுமென்அம்,
தோன்தவுருஉமைத்த
சவசோடி.
அவன்
இடைதின் றவரென்றும்,
கின்றரானென்பது கோன்ற
கஞக்கு இன்ப இன்பங்களை வீனைவழியாற்அய்ப்பிப்பதன்,றி யரஉரிடத்தம்
வெறுப்பு விருப்பில்லா னென்பது சோன்றச் சான்௮ுருவென்றும் ௮வனிச்
சையாலவதரிக்குமென்று

- மைதோன்த.
கொள்க,

புருஷஸடக்தத்தினும்

உணர்வினுக்கு

கதையினு

வத்ததாமிஞரென்.றுங்

மோதிய

கூறியவாறு

முறை

கண்டு

ந. NuMBER
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குணங்களைக் கடத்த விண்டு கூர் ச்தியைபுங் குணவிகாரப்பாடுடையா
யிச்சையாம்கைக்கொண்ட௪
அவனக்குண த்தை
னென்றிண்டுரைச்ச௫,
குணத்தை பிச்சை
்பதுங்
சடத்தவனென
ஞூலென்ற.கிக. ௮வன் குணங்களைக்
ாலறிக.
புமாணங்கள
முதலிய
நாரதீய
பகும்
- யாற்கைக்கொண்டானென்
இவ்வாஜவன் பெருமையைக் கூறவே வாழ்த் இயதரயித்று,
வாழ்த்து, தலாலிக்சாப்பியக்தோடு

அவனை

குளகமாரம்,

இச்செய்யுளுக்

இசனுள் மூன்றுரு--மும்மூர்த்இ யுரு. முக்குணம்--சா.த்தக, ராசத தாமதம்.
வவ
இடயீனின்
முதற்றோன்றுு வென்றது உ[ண]) (ம்)மைத் தொகை.
2
சென்று- இராமா மளற்கு()ளிடையினின் வரென் முமாம்.

கடவுளை வாழ்த் இப் பம்பையென்னும்
இனியங்கனங்
இறப்பை இருபச்தொரு செய்யுளாத் கூ.றுன்றார்.

வாவியினது

End:
மின்னெடுவ் கொண்ட(ல்) தாளின் வீச்யெசழல் கொடார்ப்பச்
கன்னெடுத் தோத்தம்வானோர் சட்புலக் தெல்லைகாவ

௮ன்னெடுஞ் செரகோடிமகேந்திர மண்டந்தாங்கும்
பொன்னெடுந் தூணிற்பாதச் சிலையெனப் பொலியதின்றான்.
(௪-௮)

தனதுபாசத்த

கண்ணுக்கு
மெட்டாதாக
இச மலை அதத்குப் பாதச்
வாறு.

வீரக்கமலவலொடு மூழங்கக் தனது

.

, ;
.
எலையாகவுற்

சோத்றத் தேவா

௨...
தூணாக வவும்
மசேத்
தோன் அம்படி தின்ரு னென்ற
(ar)

மருத்தின்வேக[ண](ன்)மனோே சமன்மாறருப்
பிரித்த விந்இரியன்மதி யின்ப.தி

- விரித்த சதைதன் சோகவி[னா] [ தா]சனன்
(௨௮)

ரிச். கிரட்சிறை தாடொழுவாமசோ.

Colophon;

மகேரந்்இரப்படலம் முற்றும்,

ஆகப்படலம்
செட்டியார்

0௯ க்குத் திருவிதீதம்

கவிச்சச்சரவர்
ச தியாகய

௫௬.

தர்மபரிபாலன

எம்பனானவர்

நா.ராயணன்

நூற்கப்பட்ட

இராமா

யண சசை விருத்தக்துக்குப் பொருள்விளக்குவகரி தென்று பெரியோர்கள்
சொல்லுவதாகிய கதைக்கும் தெரிந்தமாச்சிரம் இிட்கிந்சாசாண்டம் ஒரு
செய்து அதற்கு இலக்கணச்சொல்லு மெழமுதவேணு
சாண்டத்துச்கு உ
மென்று சொன்னபடியினாலே எழுதி மூடிந்த.த.

(க-பு.)-இது சும்பராமாயண
இட்டிந்தா காண்டத்இன்
உரை,
இவ்வுளை சல
விடங்களில் விரிவாயும், சில விடங்களில் சுருக்கமாகக் கருத்துக்களை விளக்கி
சிலவிடங்களில் இவ்வுளைகா.ரர் கூறும் கருத்துக்
யும் எழுதப்பட்டுள்ளஅ.
ser மிச அழகாயிருசக்ின்றன. இவர் பெயர் முதலியன
தெரியவில்லை.

கொச்சிராஜ்யத்தைச்

சார்ந்த

புதுதகரமென்பது

இவரூராயிருக்கலா

மென்னு தோத்றுகிர து. இவ்வுரை இந்தப் பி.ர.தியில் இட்டுந்காகாண்ட முழு
மைச்கும் உளது.
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_ Transcribed in 1920-21 from a MS. of Malayappillaikavirayar of
Alwartiranagari, Tinnevelly district.

மாரறன்பிள்ளைத்தமிழ்.
MARANPILLAITTAMIL.
A kind of poem technically known as Pillaittamil written in praise
of Maran, also known as Saint Sathakopa or NammaAlvar, well-known as

~

the author of Tiruvaymoli.
Incomplete.
Beginning:
தேனரறாமூழ்த் தொடையலு
கானரு

மெளவியு க்இருச்சிசர் குழைக்காதுங்

மலர்ச் இருமுகச் சோதியுங்கயிரவத்துவர்வாயு

மோனமாகிய
ஞானதேசசன்

வடிவமு மார்பமு மு.த்தியைச் இருக்கையு
சரண தாமரையு

%

மென்னயனம்

*

விட்டகவாவே,

*

௫

சுவாமி ஆழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ்.
கார்கொண்ட இருமேனிப் பசும்பொருப்பினடவே
கதிபொ.றிச்கு மின்போலச் குடியிருக்கு மொருத்இ
.தார்கொண்ட முஷையமூந்இத் சமும்பிருந்ச மார்பத்
தனிப்பெரு தாயகக் கடவுள் உணமலர் கொழுவாஞ்
சீர்கொண்ட மணிமாடத்திகழ் குருகூர் நங்கை
இருவயிறு வாழவந்ததிருக்குழவி மாறன்
பார்கொண்ட மறைநூலின் பயன்கொண்டு தமிழ் நால்
டாடவல்ல பெருமாளைப் ப.ராங்குசனைக் காக்கவே,

End:

அம்புலி,

சந்இரபுட்கணியிடை யென்று தீசேர்சின்ற
தவதிலைக்கருள் செய்தவதீ
தம்பி.சானைப் பழையவும்பர் தாயகனை மெய்த்
தமிழ்பாடு

மவனிவன்கா,

ணித்தரம் சரியஇிகரிப்பசமரிவனோது
மியலுக்கு மயலாஇவம்

-இற்தப் புளிச்இருவிலைச்கொருவ.ராய் தின்ற
தின்ன நீயறமியாய் கொலோ,
மத்தரப் புவிவாழ ஞானமுத்திரைகொண்டு
வறந்தவகரிச்ச

வொளிகாண்

மழஜையைப்பிழிற்து இரையமுதொழுகுகவிபாட
(வந்த) பெருமாளிவன்கா,
.
ணச்காத்திடையிறித்தரு குவந்தளம௫ழ்த்

தம்புலீயாடவாவே
யாழ்வார்கள் தம்பி.ரா னெம்பிரானுடன்

கம்புலீயாடவாவே,

..

,

மகிழ்ந்

-

= (wy
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(6-4.)—
இது தமிழ்வேதமாகிய இருவாய்மொழியைச்
செய்தருளிய
தம்மாழ்
வார்மீது பாடப்பெற்ற பிள்ளைக்கவி,
பிரபந்தவகைகளிலொன்று, பத்துப்
பருவங்களையுடையத.
இந்தப்பிரஇயில் முதல் ஆறுபறாஉங்களும் எஜாவசகு
பருவத்தின்
முதத்செய்யுஞுமேயுள.
ஆதலால்
அபூர்தீதியாகவுளது..
இஃது அச்சடப்படவில்லை,
ட்

R. No. 483.
Paper.

119}

inches.

Foll. 12.

Lines, 20in a page.

Tamil.

Good,

Transcribed in 1920-21 from a MS. of Vadamalainambi Cettiyar of
Pudunagaram, Cochin state.

நவநீசப்பாட்டியல்.
NAVANITAPPATTIYAL
A work in verse in Kattalaikalitturai metre, laying down the
general poetic conditions to be satisfied in the composition of the Tamil
Prabandhas: by Navanitan. The work is divided into three sections,”
viz., Mudanmoli, Seyyulmoli and Podamoli.
‘The work is printed,
but in the printed edition only 24 stanzas belonging to Mudanmoli are
found.
Complete in 102 stanzas.
Beginning :
நவநீதப்பாட்டியல்.

கார்கொண்டமேனிச் சகதைகொண்ட தேமிக்சமலக்கண்ணன்
பார்கொண்ட
தோகொண்ட

பாதத்தையேத்திப் பகருவன்பாட்டியலைச்
வல்குற்றுடி சொண்டிற்றிடைச செற்துவர்வாய்

வார்கொண்ட பூண்முலைவேல் கொண்ட வாள்விழிவாணு கலே.
மக்சகலஞ் சொல்லெழுத்சொன்.றியசரானம் வருமிருபாக்
பொங்கியவுண்டிவருணம் பகுத்தீடு சாட்பொருத்தர்
தங்கிய தாத்கதி

யெண்கணமென்று

ரிங்கி்வைபத்து மூகன் மொழியா

(க)

தமிழ்தெரிந்கோ

மென் நியம்பினசோ.

(௨)

End:
இதப்பவுயரவிறப்ப விழிய விசைககுஞ்

செய்யுட்

டி௦ி.க்சன யாவையும் தீதென்றுரைப்பர் செய்யாதொழித௪

வுதத்சளவாயினுந் தொன் னூன் நுறஜைலம யுறழப்(ப0)
கிறத இர் குவளையுங் காவியும் போன்ற தெடுங்கண்ணியே,

Colephon:.
ஈட்டிய வெண்ணெண் கலையோடியலிசை நாடகமுங்
காட்டிய போதக்குறு முனியாஇ கலைஞர் சண்ட,

(are)
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பாட்டியலானவை யெல்லாம் தொகுச்துப் பயன்பெதவே
நாட்டிய வேசச்தவனறு நீதநடனென்பவே,

(are)

தவதிதப்பாட்டியலெழுதி முடிந்த.

மூத்றும்.
“ (த-பு.)-இ

பிரபந்தங்கள் பாடு முறையையும்

அவற்றிற்குரிய

பொருத்த

முத

லிய இலக்சணங்களையந்
தெரிவிப்பது.
சட்டளைக்
கலித்துறையாலாயது.
மூகன் மொழி, செய்யுள் மொழி, பொது மொழி என மூன்று
பகுதியுடை
யது. இ.இலுள்ள கலித்துறைகள் 102 அச்சுப் பிரதியில், இதன் மூச் பிரிவி
னுள் 84 செய்யுட்களேயுள்ளன.
அவற்றிலும் பாடபேதங்கள்
மிகவுள.

இதனையியற்றியவர் பெயர் நவநீதன் என்பர்,
K. No. 434:
Paper.

1:1 X 94inches.

Foll.27.

Lines, 20 ina page.

Transcribed in 1920-21 from a MS
-Pudunagaram, Cochin state

கதம்பக்கோவை.

Tamil.

Good.

of Vadamalainambi Cettiyar of

,

KADAMBAKKOVAIT.
_

A collection of 252 stanzas taken from various poems, viz., Tiruvarirkkovai, Tirocirrambalakkovai,
Tafijaivanakkovai, Kapparkkovai,
Kadarkk6vai, Asadikkovai, Puliyarkkovai, etc, most of these Kivai
having been printed. Some stanzas in this ME, contain mistakes and
some contain differences i in the readings.
்
Beginning:

.

1

இ

வெள்ளைக் கலையுடுக்து வெள்ளைப் பணிபூண்டு
வெள்ளைச் கமல (மேல்) வீத்திருப்பாள்--வெள்ளை
யரியா

சனத்இிலசசரோ

சரியா சனத்தில் வைத்த

.

டென்னைச்
தாய்,

கதம்பச்கோவை.

தேர்கொண்ட காமன் க விகையும் வேழமுஞ்செஞ்சிலம்பும்
(போர்கொண்ட வம்பு மகுடமுங்) கொண்டொரு புத்திடக்சே
வேர்கொண்டிருப்பவரா ரூ.ரர்வீதிவிடங்கர் வெ( பித்)
(கார்கொண்டகாவி) லொரு பசுந்கோகை யென்கண்ணுற்ததே.
.

குலைகொண்ட

(க)

இருவாரூர்க்கோவை,

. .. லாபுலியூரிம் ருவடச்சே

நறைவெ . . .

(சிலை)கொண்வோளிகொண்டம் போருகங்கொண்டு தேனுங்கொண்டு '
கலைகொண்டு

வேய்கொண்டு

செங்காத்தள்கொண்டு கமுகங்கொண்டு

'மலைகொண்டு வள்ளைகொண் டின்பான கொம்பொன்று

வாழ்கின்றதே.

-

(௨)

BR. NUMBERS

434-435,

> 1155

End:
முகத்தைத்துடைத்துப் பெருமூச்செறிந்து மூலை[கஞு](க்கழு)அ

வ[குத்தை](யித்தைச்) குழைத்து வருமையனே மயில்வாசகன3[[(ன)
Oras ho ௮தஇிக்ெ.ற சென்னவராயனைச் சேவகனே

- அகத்துச் கழைத்துவந்தாம் தருவேன் முலையா ரமுகே,

(௨௫௧,

சஇராக்இநந்தி பாமனைக்கூடிய தையலரை யெதஇராக்9 யென்னை யிள,ந்தலையாக்கி யிருள்குழலை
௮.இசாக்க மேனியமுக்காக்கிப் பின்னுமங்காடிக்கிட்ட
பதராக்க யென்னையும் பற்றாசை நீக்கியபாலகனே.

(௨௫௨)

(க-பு)--.

இதில் இருவாரூர்ச் கோவை, இருச்சிற்தம்பயச்கோவை, தஞ்சைவாணன்

கோவை,

கப்பற்கேோவை,

கூடம்கோவை, அச.தஇிக்சோவை, புலியூர்க்கோவை

மு.தவிய பல கோவைகளிலிரு்து

தொகுக்கப்பட்ட

358

செய்யுள்களுள.

இக்

கோவைகளுட்
பெரும்பாலன
அச்சிடப் பெறுதன. இப்பி ரதியிவள்ள
செய்யுட்கஞுட் சில பிழையுள்ளளன வாயும், சில பிரதிபேகமுள்ளன வாயும்
் இருச்ன்றன. இறுதியில் சில செய்யுட்கள் கோவைச் செய்யுளல்லாத தனிப்
பாடல்களாகச் தோத்றன்றன.

அவை

தாழ்.ந்த நடையாவாயவை,

R. No. 435.
Paper.

11 x 9$ inches.

Foll.

75. Lines,

Transcribed in 1920-21 from a MS.
' Alwartirunagari, Tinnevelly district.

20 in a page.

Tamil,

of Malayappillai

Good. |

பளப்பான

07

Den ஐயஞாைகப்பொருளு தார ணச்செய்யுட் கள். IR AIYANARAHAPPORULUDA RANACCEYYUTKAL,
Tllustrative stanzas to the various themes or topics dealt with in the
Ahapporu] of Iraiyanar,which work is described under No. 40 of D.C.T.
MS8%., Vol. I. Most of these stanzas are taken from Tamil classical
works and a list of these works are given at the end after the extracts.
Imperfect.
இழறையனாசப்பொரு[ள்த்து](ட்டறைக்குச்
வுதாரணமெழு இயது.

சங்கசீசெய்யுளாக

உரியவேணு வனத்தெல்ல ? வெளியினூடு தோன்றி
யுலகமெலாம் Gur pow,

கரியமாணிக்க மல்லாத

வேப்முத்த [ர]ங்கையினாஓந் தொடோமுறுகண்ண தாய்
விரியுமொட்டுமுத்துஎன குறமான்முலைவிலைக்கு

தேசொ(க)குமோ.ரணபனே விடை, யரியராவின்மடிக்கழ்ச்
இடந்தபொன்மாணிக்கந்தரில் வாங்குவாரி(ல்) லையே.
_*

98

,

*
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பூமருகண்ணிணை(வண்டாப் புணச்)மென் மூலையரும்பாச்

தேமரு செவ்வாய் தளிசா(ச) செருச்சென்னிலந்தைவென்ற
மாமருதா(னே யெங்கோன்வை)யைவார் பொழிலேர்ம ணத்த

.

காமரு பூங்கொடி. கண்டே களித்த வெங்கண்ணிணையே,
(பாண்டிக்கோலை) ~
்

௬.

ட

Re

ஆ

உ

*

தொடிவான ரம(ங்)கை யன்.நிமைக்குங்கண்கள் தோயுதிலச்
தடிவான ரத்தமவரும் புலருமயன் தலையைச்

தாழ்சடையோன் ,நில்லையூசல்வவ்லிக்

௨.௨௨

,

தடிவானரன்

கொடி.வாளரம்புரியும் பொழில்வாய்த்த கோல்வளையே.

(இல்லையத்தாதி)

End’:

தாளைவரகுணர்சோ னாங்கையிலே தங்கலா .
மீ[மு](ஞ) மமரும் விடி.ந்தபோ--நீளமுமோ
ரம்பிட்டெயுந்தூ.ரமிவ்வூ ரயில்வே[ல] (க்கட்)
கொம்புக்குங்காலர் றச்கொண்டு.

*

*

*

*

(பழம்பாட்டு),

தீயுமிவளமின்றேசென்று சேர்தி(ர்)0 ',தல்வேலியொன்னார்
தேயும்படி செத்றதென்னவன் (ஹென்)புனனாட்டிளையோர்
-

:

வாயுமுகமுமலர் ந்த கமலமணி(த்தடதீதுப்)

பிதமும்பழனங்களே,

[[போ[ய](யு)ங்கயலவர்கண்போற்

(பாண்டிக்கோவை).

:

- வில்லார் .தலியுதீயு மின்றேசென்றுமே[£]வுஇச .
தெல்

e

3

ட

:

உ

4

ச

5

௩

5

௫

6

௪

உட

உட

se

*

க

e

உடு

உ

ச

.

6

se

்

* துணைவனெனும்பெயர் : கோழனுு கணவனும்
அணைவனென்றுகும்

படையீன்

,..

பெயர்: தாரே

.

உ:

3

தண்டம்

அனீகம்

அதீகனி, கானை

ப;தா௫னி, யூபம், பாணியதிகம் பாடி, பகுதி,

Colophon :
இதையனாரகப்பொருள் அறைக்குச்
, சங்கச் செய்யுளாக வுதாரணமாக. :
3

oa

வெழு.திய௮ முத்௮ம். _

2

முன்பின் சோர்.ந்துபோயிருப்ப.தினாலே விசாரித்
தெழுதிவைக்ச

வேண்டியது,

ட

பதாதி

R. NuMBERS 435-437.
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(க-பு.)
இ.தில் இஜையஞாகப்பொருட்டுழமைகளுச்

ள்ள பழைய்

இலக்கியமாகக்

காட்டப்பெற்று

செய்யுட்கள் சுமார் 400 ச்கு மேல் உள்ளன. இவைபல கோவை

களினின்றும், எட்டுத் தொகையுட் சிலவல்கினின்றும் வேறு சில பழைய
மநூல்களிவிருத்தும்
தொகுச்சப்பெற்றவை.
அனிப்பாடல்களும்
சிலவுள,
இவற்றைச். தொகுச்தஇின்னாசென்றும்,
அவர் கால முதலியனவும்
புலப்
படவில்லை.
பிரதியில் எழுத்துப் பிழைகள் ௮.இகம். இடையிடையே விடப்
பட்டுமுள்ள
௮.
இதில் வந்துள்ள நூல்களின் பெயர்கள் வருமாறு

:

(8) செவிச்தெளிவு.
(4) களவிமாலை,

BD).
(18) சண்டனலங்காகம்
(15) கோயிலந்தாதி.
(15) வங்கர்கோவை.

.

(5) குறுந்தொகை,

(16)

(6) பொருளியல்.

நந்திக்கலம்பயம்,

(11) சிலப்பதிகாரம்.

(7) ௪த்[ பெட்டகம்.

(18) ஐங்குறுநூறு
(09) ஐந்திணை.

(8) பலசத்தமாலை.

;

(20))
(21

i ) =. 7எண்களை
ளம், :
(11) தற்.நிணை.

(

ட

R.

Paper.

(அகத,

(12) நெடுந்தொகை

(1) திருக்கோவை.

(2) பாண்டிக்கோவை. :

11 xX 9 inches.

No.

ாி.
கறை
ை,
மால
்பாத்த
வெணயூர

ட்
ஸ்
தல
பத்

|

436.

Foll, 144. Lines 20in a page. Tamil.

Transcribed in 1920-21 from a M8. of

M.R.Ry.

Good,

Vadamalainambi

Cottiyar Avargal of Pudunagaram, Malabar.

கணக்கதிகாரம், உரையுடன்.
. KANAKKADIKARAM WITH

COMMENTARY.

Same work as that described under R. No. 199(c)

ante.

Complete.

(கபு.)-இத்தால் மூவருடத்துக் காட்லாக்ன்
199(6) தம்பரில் வந்துள்ளதே;
ஆயினும், இந்தப் பிரதி ௮கனினும் விரிவாகவுள்ளது,
இ௫ பூர்ணமாக

AI G6 ng.

ce
R. No. 437.

Paper.

11x

94 inches,

Foll.

56. . Lines, 20 in a page.

Tamil.

Good,

Transcribed in 1920-21 from a MS. of Laksminarayana Cettiyar,
Puduagaram, Malabar,
934
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CATALOGUS OF MSS,

செய்யுளியல் மூலமும்; உரையும்:
SEYYULYIAL WITH COMMENTARY.

The work forms the 4th part of the Pornladikaram

of the Tlak-

kanavilakkam which is a work on Tamil grammar. By Vaidyanathadééikar who also wrote the commentary under notice. The author lived
in Tiruvalur about more than 250 years ago. Although the work is
printed, there are one or two additional Stitras inthis manuscript in
addition to variations in the commentary.
Contains Stitras 30 complete with commentary, the 31st ந்து
incomplete,

.

Beginning: ~

சுயம்பிரகாசச் சோதியை வணங்கி
யியம்புவன் செய்யுளி யலை விரித்தே.
என்பது சூத்.திரம். இவ்வோத்துச் செய்யுள இயியல்புணர்த் இத்றாகலாத்
செய்யுளியலென்னும் பெயர்த்து. இகனுளித்கலைச் சூத்திரம், வழிபடு தெ
ய்வவணக்கமு மதனாக் கூறப்படு பொருளு முணர்த்துவகாகிய சிறழப்புப்பாயி
ச்ங் கூறுகின்றது; ; “ger ou HarrQuer
Pron Oe, Qeraws, Api Quer
னும் பாயிரமாம் "எ-ம்,
தெய்வவணக்கமுஞ் செயப்படுபொருளு மெய்த
வுசைப்பது தத்சிதப்பாகும் 74 ௪-ம் கூறுபவாசவின்,
(இதன்பொருள்)--இயல்பாகத்தானே சோதிப்பிரகாச வடிவா "யெழுந்தரு
ளியிருச்சன்ற பொருளைச் சொழுதியான் செய்யுள இலக்கணத்தை விரித்துக்
கூறுவே னென்றவாறு,

விரித்தே யென்ற ண்டிற்றசையேகாரம் '(தே.ற்றம் வின் வண்
யெதர்மறை,

யீற்தசையெனவாறே
செய்யுளென்பது

பிரிகிலை

காரம்மே) ' என்பவாகலின்,

(௧)

செரிவுறச் இளப்பிற்

பல்வகைத் சாஅவினுயிர்ச் குடல்போற்பல

சொல்லாம் பொருட்சடனாக வுணர்வினின்

இது,

வல்லோ.சணிபெறச் செய்வன செய்யு
ளென்றுகூறிய வியல்பித்றாக
,
யெழுத்தசை சீர்தளையடி கொடையென்ற
மூவி. ரண் டுறுப்பு மேவரச் சிவணிப்
்
பாவுமினமு மெனவிரு பாத்ஹறே.
~
மேலியம்புவனென்,௰
செய்யுளதிலக்கணச்இற் செய்யுட்குப்

பொ

அவிதியும், ௮ஃஇத்துணையுறுப்பித்றா.யி.ச் துணைத்தாமென்பதூஉங் கூறுகின்.
“ps.

்

2

End:
சுரிதகமிடையிடைவந்த கொச்சகச் செய்யுஞம் வெண்பாவி ₹ஞடு மாசிரி
யத்தினோடு மயங்வெத்த மயங்கசைக்
கொச்சகச்
செய்யுளும் வந்துழிச்
காண்க.
இன்னும், மாபென்ற் மிகையானே, <a
போகு முதலாசவுடையன”
வெல்லா

மதனாம் பெயர் கொடுத்துச் சொச்சக

வொருபோசென்று

வழங்கப்

படும். “ த£வின்றாகிச் தாதிசை பெற்றுத், சாதிசையின் நிச் க.ரவுடைத் தாஇியு

மெண்ணிடையிட்டுச் சின்னங்குன்.தியு, மக்யெலின்றி யடி திமிர்

தாமு

kh. numbers 437-438,
யும், யாப்பினும்.

பொருளினும்
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வேத்றுமையுடையது

கொச்சசக

வொரு

போகாகுமென்ப '' என்றா.ராசிரியர் தொல்காப்பியனரும்.
‘ கூறிய வுறுப்
_ பித் குறைபாடின்றித, தேறிவிகற்பிற் தேவபாணியுக், காவே குமையினுந்
தாழிசை குறையினு, மிருவகை முத்திச்கெண்ணே தீங்கினு, மொரு போ
கென்ப
வுணார்ந்தினோரே ” என நத்றத்தனாரும் பிதருங் கூறுபவாகலின்
"அவத்தின் இலக்கியமும் பிறவும் யாப்பருங் கலவிருத்தியுட் சண்டுகொள்சு,
அடியெனைச்சாகியு மொத்துவர்சளவினித்
.
SOLUG
GOR
» 1.
+ se
ye
8

(த-பு.)இது இலக்கண விளக்க மென்னுந் தமிழ் இலச்சண pole ஒரு பகுத
யாகிய செய்யுளியலாகும்.
இந்தநுல் பிரசித்தமானது ;) அச்சிடப்பட்டி ருக்கி
தினி,

எனினும்

உரையில
சம் ௫௧,

இம்தப்

பிரதியில்

இரண்டொரு

ரூக்திரம்

அதிகமாகவும்,

இடையிடையே சல பாடபேதங்களுமுள்் ளன. இவ்வியலின். Ges
இந்தப் பிரதியில் ௩௦ சூத்திரங்கள் முழுதும் உரையுடனும் ௩௧-

வது சூச்திரம் அபூர்த்தியாகவுமுள்ளன.

Marv.
இந்நால் மூலம்,
ல் "வருஷங்களுக்கு மூன்

ஆதலால்

இது

முற்றுப் பெ௫

உரையாகிய விரண்டையுஞ் செய்தவர், சுமார்
திரு வாரூரிலிரு ந்த வைத்தியநாத சேகெரென்ப

R. No 438.
Paper.

11 x 9}inches,

Transcribed

Foll.

in 1920-21

54. -Lines, 20in a page.’ Tamil,
froma

MS.

of

Vadamalanambi

Good.
Ceitiyar

of Pudunagaram, Malabar.

ஹோரா சாஸ்திரம்,
HORASASTRAM.
A rendering in Tamil of the Sanskrit Brahatjataka of Varahamie
- hira : by Linga, a trader by birth, whose native place was Pudunagaram

én the Malayalam country.
Complete.

Beginning:

தன்றுக,
வசாகரோரை

சாலஸ்இரம்.

ங்கொன்றை மாலைவேய்ந்த புண்ணிய மூர்த்இு 655
தூங்கலின் வசனப்பிள்ளை சோமனைச் கோடென்் யெண்ணி
யாங்ககை(ப்) புழைக்கைப்றி யன்புறவிணைத்து நோச்குந்
, தேங்கமழ் களித்தின் செய்ய சேவடி சென்னிவைப்பாம்.
,ரீவெங்கடாசலபத பெங்கராரயர் இரு௨உடிச்சாளே சரணம்,
உலகெலரம் பூசி.தச் காய்த்து நித்தலு முடையோனாகி

(௧)

திலவுறு மூ[.த](சத்) இயாகப் பிதப்பிதப்பிலனாய் தின்ற...

!

வலகறு சோதியாகி யணு மு.க லெவையமர௫இச்
.லலைகளின் முடிவாய் தின்ற கதிரினைச் சிந்தைசெய்வாம்

ட

ஆ

%

*

(௨)

*

இசைபிரதம மாமோரைச் க.ராசியாகி பனேயாகும்
அசைவிலா விரண்டா மோலைரகூவ()பேசனஇபனாகு[ம்]
முசிவறு இரேக்காணே சன்முன்னடு வியேசன நத[ம]
மிசையுறு மிலாபமாள் வோன் அதிடனாமென விளம்பே,

.
.
(௧௨)
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்

oF Mss.

'

குருவே துணை,
மடுவிடத்தனிழ் புயங்கஞ் சுத்றிய வடிவனா௫க்
கடிய வத்திரமில்லாே வனத் இனிக் கள்வர்தன்ஞூத்
படியினிலங்கி சன்னாமத் பாவகநுறு மொருத்தன்

கடிகமழ் குலுலாய் மீனங்கடைச் இசேச்சாணமாமே,

Colophon:

.

வியன் மதைவலோர் முன்வகுத் இடும் வடதாூல்கன்னைச்
கேவர்க்குங்.காலமோர்வான் செப்பினன் வராகனென்போன்
வண்னம்
தாரவலன் வணிகர்தம்மில் நல்லவீனரு னிலிங்கன்

:

ரூவிய புவியின்மீதே தமிழினித் சாம் நினனே,

(௩௪)
:

*

*

*

'”5

ஆக விவ்வத்தியாய மறைத்தன விருபத்தைந்தும்
ஓகையாலித்நூல் தன்னை யுணர்ச்அல Carré gents Db
போகமா மூலகுதன்னிழ் கதிரெனப் புகதின்வாழ்த் ௪
எகமாய்ப் பி.ரமமாகி யின்ப முத்திடுவரன்றே.

(es)

ஆக அத்கியாயம் உ௰௫க்கு கூடிய விருத்தம், ௪௱.
சகரவாண்
. ூத்றிற் சார்ந்தி மைம்பத்தை,க்இன்USTED OSUYFEDD uterus தாமனாட்டில்

புசல்தரு புத்தூர் தன்னித் புகமுடை Beales poor
மகவெனு மிலிங்கனோசை வகுத்தல் கேம்நீனானே.
The scribe adds:—

AGGHAE

wrk

Da. த.த்தமங்கலத் இலிருக்கும் சைவம், குழந்தை

வேலாயுதம் வாத்தியார் மச்ன் சாமிநாதன், புத,தக.ரத்.தி
லிருக்கும், இராமன்

செட்டியர் ரவர்களுக்கு ஒரா சாஸ்இரம் எழுத

கிறைந்தது.

சம்பூர்ணக், ,

தீேிவாழ்சவும்,

அ.ச்தியாய அட்டவணை,
, விருத்தம்,
(1) இசாசிபேதம்

~ .,

(௨௦)

(2) இரக பேதம்:

(௨௧)

(8) வியோனி சென்மம்,,

(௮)

(4) கிஷேகம்

௨. (௨௨)

(5) சென்மம்.

உ.

(௨௬)

(6) சத்தியோ மரணம் ,, (௧௩)

-

*
.
(13) சத்தா யோகம்
(14) அவிக்க

விருச்தம்.
,,
(௯)

யோகம். +e

(@)

(15) பிரவிருத்இு யோகம் ,, (௪)
(16) or

17

தட

Goud

=

ட்

i,

i

(௪௭)

ததை (2

oo

(wy)

(19)
(20)
(91)
(22).

(10) கன்ம €வன லாபம்

.,

(க)

(11)

2+ (2.0)

(28) அன்மரண யோகம் ,, (௪௫)

(1) ஆயுத்தாய்ம்

++ (4m)

(8) [B\(slerues

.. (om)

(9) அஷ்டவர்க்கம்
இராச

யோகம்

(12) தாபசயோகம்

.., (௧௯)
அட்டவணை

ஒட் வர்ச்சம்
௧௭௪ பலம்
அரிட்டயோகம்
ஸ்திரீ சாதகம்

(24) நட்டசாதகம்

es
(SF)
உட)
4, (கஸ)
se (௧௬)

.,,

(௪௭)

(25) தஅிரேச்காண சொருபம்,(௫௦)
முற்றும்

—

k. Numbers

(6-4)

செய்யப்பட்டுள்ள' பிருகத்

இத வடமொழியில் வராசமிசரசென்பவராற்

ஜாசகமென்னும்

சோதிட

மரூலின்

1161 -

438-489.

மெசழிபெயர்ப்பாகவுள்ளஅ.

உ அத்தி

சாதாரண தடை
, யாயங்களாகப் பகுக்கப்பட்ட 400 பாடல்களையுடையது,
யாலாயது. இதனைத் தமிழில் இயற்.தியவர் வணிக வகுப்பின.ரசகிய இலிங்க
இவரூர் மலையாள தேயத் இலுள்ள புத,தகரம் என்பது. இந்தப்
னென்பவர்,

பி.ச.தியில் முத்றுமிருக்றெ.௫. இ,சன் பின்னர் 5.ஏடுகளில்
ரகங்களின் தசை முதலியவை எழுதப்பட்டுள்ளன.

சூரியன் முதலிய

R. No. 489.
Paper. 10} x 9} inches, Foll. 48. Lines, 20 ina page. Tamil. Good"
Transoribed in 1920-21 from a MS. of M.R.Ry. A.M, Malayappillai Kavirayar Avarga] of Alwartirunagari, Tinnevelly district.

(2) மாறன் திருவவதாரச் சரிதை: : ,
MARANTIRUVAVATARACCARITAT.
Foll. i—14a.
Fol. 140 is left blank.
A poem describing the birth and greatness of Nammalvar or Maran.
a
Rome stanzas are of the nature of Pillaittamil.

. Beginning :

:

-

மாறன் இருவவதா.ரச் சரி,
(மின்னணங் குறுறுண்
(ணி)டச்சணங் களிக்கும்
வெற்பெனப் பணைமுலைத்திரை சூழ்
்

மன்னணவங் கெனவே பொழைமலி கயம்
கண்மதி நுதற்றிரு மடந்தையொடு

மின்னணங்களித்தில் வறத்தினி

[](த)தை தா

ளிண்டையாசனத்து வீற்றிருக்கும்
பொன்னணங் குவந்து குடிபுகுந் தகலாப்
பொஜறிகுலாந் அளப மார்புடையோன்.

.
,

(க)

- எழுவகைத் தோத்றத் அலப்பில் பல்வடிவத்

திழைச்தவூம் தொலைதரு தெறித்தாய்ப்
பமுதறு இறச்இம் மனுகுலம் படைத்தும்
படுகொலைச் கணிசசவாய்ப் பவொன்
கழு மலுற்றைராய்ப் புலன வித்தறியார்
சழிந்த பேரின்ப வாழ் வளிக்கும்

முழு திலச்தடை வானொரு பதாம் [ வி](பி)£ப்பின்

்.

முன்னுதற் குளக்தினித் குறித்தான்.
வேறு,

பார்வைப் புறவால் வனட்புறவு
படுச்குமவர் பொற்புதிர் மறைந்து
லவார்வைத்தள மானினை வளைப்பான்

மர்ன்சொண்டே[ன்] செல்கு[ன](ந)ர் பேர்லூன்

(6),

1102.

A TRINNNIAL CATALOGUE OF Mga.
போர்வைப் படிவத். இரு திவத்துள்

புலவர்ச் காசாய் வருவலெஞாச்
சேர்வைச் தமருளிருவளை முன்

5)

செப்புந் இறத்.தின்.விடுத்தானே, .
வாளர் விழிப் பூ[க](ம)கள் கொழுநன்
வரச்தின் விடுத்த விருவர்களும்
வேளூர் பசுந்தென் வின் குழவி
விரைமென் மலர்தீதா தளைர்து மைம்கர்
தோளூர்,ம் சவர் மன்கையர் கொங்கைச்
சுவட்டில் சவழ்ந்தூடலை யுணரச்த்தங்
கோளூரினும் வண்டமிழ் கொழிக்கும்

.
(#)

்

குரு கூரினும் வற் தஇத்தாசே,.
திருமால் விடையினிலச் துதித்த

~

திருத்தொண்டனரின் திருப்புளியாய்
வருமாதா வொன்
நிய சேடன்
மலர்ச் கணுங்காத வதரிப்பப்

பெருதான் மறை யத்தணர் குலத்துட்
பிறந்தே மதசகவி யெனப்பேர்
.

;

லெதலம் were Ss

தருமா

தனனாங்கலுழன் இரிதருமே,
*

உ ட ௭

்

*

(௫):
.

*

மூம்மையாமுகம் போய்ச் கலியுக மடிச்கொள்

முப்ப

,

,

தொடுபன்கூன்றா தாட்

செம்மையார் மதிலைசா? பன்னிரண்டாத்.

-

-..
இருவிசாகமச் இனிலவகாரர்
;
தம்மையாள் குரவன் இழமையிற் கடகம் ,

தழைத்கொளி சத்த பூரணையில்,
எம்மையாண்டருளு முதல்வனைப் புதல்ல

:

னெனத் திருந்திழை கருவுயிர்ச்தாள்.
3

%

x

—
ச.

(4)
்

திங்க விரண்டுபுகுந் தெய்வத் தனிச்சுடரை தங்கை இருவயிற்தில் வந்த இத்த நன்மணியை
ய்ங்கண் வழுதிவள
நாடர்குலக் தாரமுதா

End:

மெங்கள் பெருமானை யெம்பெருமான் காக்கவே - _
எனோர்க்கும் பெம்மானை.யெம்பெருமான் காக்கவே,
"
ட்
டன

(௪௮)

முன்னே முனிவரென மூவுலகத் துள்ளமைத்தேரர்
கின்னேர்வரின் மின்மினித்தா நிறை மதியம்
க்ன்னேர் ௨௬௮சேன

பொன்னே

ச் தத்த வஞான த் தழைத்த

மணியேசெம் பொழ்றொட்டி

லாகெேவே

போர்கழியார் வாழ்வே செம் பொ.ற்றொட்டி லாடுகவே,

(௨)

hk. numper
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எமுதிரைப் பாருள்ளா செமக்கடு(ம்) (பேர்லேட்கும்
பொழுத,கனாலுள்ளே பொருமிய துன்பத்தால்-அமுதகண்ணீர் மாற்ற வருள்புரித்தே வந்த
வழுதி வளதாடா மணித் தொட்டி. லாகெவே
வண்குரு கூர்மாரு மணிச் தொட்டி லாகெவே,

Uolophon: $
ஆழ்வார் திருவவதாரச் சருக்கம் முற்றும்.
இருஞானழமுத்திரை துணை. பெரிய திருவடி, இருமேனிக் கவிராயர்
௯௱எ௰ஷ
இரத்தினகவிராய குரவேதம:,
a[aGep (de) பூசாபலரான
பெற்ற சுப
தட்சத்திரமும்
சதய
வாரமும்
ஆதித்த
௧௧௨
[அ்](ஐப்)பசி.&

இினத்இல் எழுதி முடிந்த௮.
இருஞானமுத்திரை தரித்த கைத் தாமரைச் செண்பகக் காரி மாறன் இரு
வடிகளே சசணம்,
்
ஜீயர் இருவடிகளே ௪.ரணம்.
கருடாய தம :.

,

மாதன் இருவவதாரச்

(க-பு:)

ட்

சரிதை முற்றும்.

இத்நூல், மாறன் என்னும் சடகோபரது திருவவதா.ரச் சிறப்பினை யுணர்
பிள்ளைத் தமிழ் போன் ௮, செங்கை, தாலாட்டு, சப்பாணி முத
த்துவத.
லியன வமையப்பாடப்பட்டுள்ள் எண்பத்து மூன்று செய்யுட்களையுடைய௮.
தடை தன்ருகவிருக்கறது. " இயற்றியவர், திருக்குருகூர்தீ திருமேனிச் சவிசா
யர் வம்சதீஇன.சாயெ இரத்த
கவிராயரெனச் தோத்து.
இந்தப்

பி.7.தியில் இ.த முத்றுமிருக்கெது.
(2) கொக்கோகம்;
KOKKOKAM.
Foll. 15a—-296. Fol. 30 is left blank,
A rendering in Tamil of the Ratitahasya of Kokkoka Kavi.
Incomplete.

Beginning:
வெண்பா,
கடு,

122.

.

கன்னலன்்
றி வேம்புறுகர் காமத் தரோகிகள்போல்
பின்னைமற்றோர் தெய்வத்தைப் பேசேனே-யின்னமின்னஞ்
சாற்துவதுங் காமகலை சாஇப்ப அங்காணம் '
.
Curpoage காமனடிப் போத,

குருபாதம் துணை.
விருத்தம்.

இருமலி கரும்புவென்.றிச் சிலையினாலுலச மெல்லாம்
Quigg

செங்கோல்

நடத்தும்

புகழ்புனையேக வீன்

-

விரிகடற் பிறந்த இங்கள் வெண்குடை திழலில்வைகும்

மருமலி மலர்ச்கைவாளி மைந்தனைச் சி,ர்தைசெய்வாம்.
:

*

க

*

*
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தேரிளச் தென்றலாகச் செழுங்குடை மதியமாகத்
தூரியங் கடல்களாகச் சொற்குடை மதங்கசாக
தாரியர் சேனையாக நறைவண்டு விதொ தாகப்

பாரினில் விசயஞ்செய்யும் படைமதன்:

சசணம்போத்றி.

கடவுள் வாழ்த்து முத்அம்.
மாலின்புதல்வனிா இயுடன் மணக்குங்காலை யவனியத்றும்
ஆவிங்கனங்கள் தகக்கு.றிக எருத்தாடனங்கள் சும்பனங்க
ளேலுங்க£ணம் பத்குறிகள் மு.தலாமிவத்தின் விளையின்பம்
நீங்காசென்றும் தண் கவே,
் ஞான் சன்னீலாடவ[த்](ர்க்)கு
*
*
+
,
ட அ

வரலாறு.
- எல்லாீவுலகும் படைத்த விதிமியத்துத் தருமம் பொருளின்பம்
வல்லேர்ருணாச் சொன்ன வற்றுள் மற்றையிரண்டும் பிதர் செய்தார்
ல்லா

தத்தியின்ப தூல் ஞாலமெடுக்கவது

ரூருக்கச்

சொல்லாசி ய[த்றாவீ](சீ.தா)(). ரஞ் ஜூறத்தியாயம் பெறச் சன்னல்

பின்னரதனை முறை முதையே சுருக்கியுரைச்ச பெசியோர்சள்
மன்னுஞ் சுவேத கேதுவொு மருவுதவத்துப் பாஞ்சாலர்
“சொன்னவதனை யெழுவகையாய்ச் தொகுத்தா செழுவாதைத்ட்டிப்
“பன்னியுளைத்தான் பெருந்தவ த்தப் பழிப்பில் வாத்சாயனப்பகவான்.

இவர்கள்

முதனாளுரைத்த

தெலாமெயர்க்கும். விளன்கா இன

விள ங்க

வுவரி யுலகத்துரைத்தியென வயினதக்த னுளைத்திடலும்

கவினாருவக்குங் கொக்கோக னென்னும் வடாற் சவிராசன்

*

அவனிமுமு.அம் திலைகற்க வதங்காகமத்தை வகுத்அரைத்தான்.
(என்பது) உலகமெல்லாம் படைச்,த-ஆ இப்பி மன்
அறம் பொருளின்பமென்று மூன்றுவிச முண்டாக்கி

- பிதனாலே வீடு பெறும்படிக்கு அருளிச்செய்தார்.
*
er
இது பூவுலக இலெல்வாருக்கும்
- விளங்கும்

+

#

பொருட்டாக

மூன்னிலையாய்க் கொக்கோகர் வடமொழியித் சுருக்கிச்
கொக்கோக பென்னும் பெயராயிற்று, . :

வயின தத்தர்

சொல்லு கையால்

இ. முன்] மூன்று பாட்டும் வரலாறு முற்றும்,
*

te

்

பண்கொர் TWAT
yee
Getler கொக்கோகர் .
கண்டாரியத் தாத் குறித்துரைத்த கலைஞானச்சைத் தமிழ் வல்லோர்
கெரண்டாதரிக்க வியத்தமிழாக் கூறரியிட்டோர் தொன்மையதா ,
யுண்டாம் பொருளே
யுரைச்சதல்லால் புதிசாயொன்றுரை
5
ருளேயுரைத்ததல்லால்
ச்5 திலமால்,
‘a

—
-

%, NumBur 439.
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௪-2.-இத்தால், வாற்சாயன பகவான், கொக்கோகன் இவர்கள் வடதநூலாம்
சொன்னபிசகா.ரம், தமிழ் நாட்டிற் பாண்டியன் மரபில் வரதங்க ராமன்
தமிழ் விருச் சமாககிக் கொக்கோகமொன்னும் பெயரினால்
செய்தானென்றவாறு.
:
*
%
*
இந்த

னின்று
தீ௮ இகச்

grserug

வழங்கி

.

uw

,

சமயத்தாரும்

;

௮த்தியாயமாசச்
*

பொதுவாகிய

இல்வாழ்ச்சையி

மவ[த்](ர்)[தனை](தணை)யாய்

நரகத்தையுங்கட

திலே சகத்தையடைத்திருந்து

வர் என்றவாறு,

அந்திய த்.இல் பமுச்சைய/(ப]ம]டை.

மற்றும்.
கொக்கோகச்இன் பிற்பகுதி,

களி,ச்இடுமிளமை தராடன
த. தாலே கன்்திய விதயம் பற்குறிகள்
நெளித்திடும் பியறுடோ லுகிர் வடுவணியானிறைகத்த சிங்கா. ரமுமுடைய
அளித் சலை மேசக்குழலன்னார் பயிற்சி சபாவ முற்ற) நிந்திலனேனும்
அளி,ச்திடுங்கலவிச் குச் சமாய் விடாமல ணைவனேலவன் வசமாவார்.

End:

_

eee”

மங்குலைடப்போவிருண்மலி கூந்தலா
விங்கிதக்கலவியிலிதத்தபற்கு(தி)
௨... ட...
பலசாற்தினோமினி
- யங்குலி சுரதமென்த தையப்பட்_தே.

் எ... பெண்களை
உ...

அதுபவிக்ற கலவிக்கு[யி]'இ)தமாகயெபத்குதி .

சொன்னோம்.

இனிமேல்

சொல்லுவோமென்றவாது.

விரற்

புணர்ச்சியின்

.

விதம்

்

* Colophon:
a

.

‘

ட

°

உ

அஞ்சா மத்.கியாயம் முற்றும்.

(6-4)—

கொக்சோகத்தின் பிற்பகுகி முக்றும்.

—

ODssro, ar QurPWd

CeréCaraOror gid 69

QupMujcrar

சதி

சஹஸ்யமென்னும் சாம சாஸ்இரச்தின் மொழிபெயர்ப் பாகும்.
இந்தப் பிரதியில், கடவுள் வாழ்த்௫, நூல்வ.ரலாறு, நூற்பயன், சரகம்
பம், Uo sO sn ev eeu இவைகளேயுள்ளன.
ஆகலின் இ௫ முத்துப் பெற
வில்லை.
“

(2) பிரபந்தமரபியல்.
PRABANDHAMARABIYAL.

Fol, 81a—86a.

Fol. 26 6 is left: blank.

A work on the distinguishing peculiarities and characteristics of the
96 varieties of Tamil
known..

Prabandhas.

. Contains the ரயி

Dakkapat.

The
:

name

of the author is not
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A TRIENNIAL CATALOGUE of MSS.

Beginning:
. வானவசேத்து மதையோர் முதலிய
மக்களின்னோர்க்குச் தக்ககன்மையின் *

பிள்ளைக்கவிமுதற் ures Bap gs

தொண்ணா(ற்ரா௮)

தொசையதான

மு.ற்பகரியன் முன்னுறப்பாடும்
பிரப.ம்சமசபியலத பிரபந்த மரபியலே.
செ.றிகொலை

நீக்கிச் தெய்வங்கா

,

(க)
,

எனத் தொகைவரையு மிசைவகுப்பகவல்
விருத்தந் தன்னால் வினவுமுறை காப்புச்
சாற்றுசெங்கை தால்.சப்பாணி
வழங்கு
,
+ « உ, உ னையம்புலி
சிறுபதைசிற்றில் சறுதேர்ப்பச்அம்
ஈற்றின் மூன்றொழிச் தேந்திழையார்தமக்
குறுகழங்கம்மானை யூசல் ௩ உட...

மூன்று முகலிருபச் கதொன்தனுளொய்றைப்
பெறுமதி

கொளலாம்

*

பிள்ளைக்கவியே,

*

_ (2)

*

்

ஜ்

. ஹீறுதேவர் தொண்ணூவற்தைந்து
. பார்ப்பார்க்காசர் தொண்ணாறமைச்சர்க்
கெழுபஃதைம்பான் வைசியர்க் காறைந்து

.

சூச்பொற்

.

, ௨.

.

ப

யல்புணர்ந்தோமே.

.

. -.(௯)

End:
கொள்ளான்பனுவலைச் கொள்வோன் தனக்குப்
பெயர்முதலவற்றைப்
, . , வன்திருவிவன்பாடையு

%

ட

ஆ

*

:

டதத

சான்றோர்விதிச்த தன்மையின்வமு

ee
ew ee பினிற்[ச]சேட்கச்
-செல்வமுஞ்சீர்த்தியுஞ் சிறச்கும்வாணாள்
இருமசப்பேறொு தருமமுடைச்தாய்
மனத்துயாமேனா](கா)யி
, ,.

உட

ட டுச்குமக்கவி கேட்டுச்

,
௨

:

செல்வமச லுத் தீ.ராநோயுறுஞ்

சுத்றமும்புக[ ஞ](மூ)ஞ்சூனியமாகுல் .
காலமிருந்துங் கடு
உட
எட்ட...
சர்றிகெனி௰்சல்

பாஇப்பலன்கவி சாற்நினவர்ச்கே,

(௨௫)

Colophon :
் பிரபந்தம.ர.பியல்பு மூடபாட முல்
ஆக வியல் பு-ர. பரயிஏ£
ம், முருகனே தெய்வம்.

~

,

.

.'..

ih,

செய்யுளியல்பு apwumib
்

epp-
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இத, தொண்ணாற்றுறு

வகைப்

பிரபற்தங்களின்

இலச்சணம்

இன்ன

-தென விளச்குவது.
இந்தப் பிரதியில் செய்யுளிலக்கண மாத் இரம் உள்ளது,
தூலாூிரியர் பெயர் முதலியன விளங்கவில்லை.

(9) தாட்டியல்பு
NATTIYALPU,
Foll, 87a—48a,
Contains some geological and geographical information about certain
places in South India,
Incomplete.
Beginning :
:
ட்
மதுரை

தாசார்ச்சுன தேவன் செய்துவைத்து.
தாடு,

பரிச வேதிகள், உதக மூலிகைகள், தலங்கள்,
புதமைகளைச் சொல்லுகிறார்.
மதுரை

சாட்டிலே

தாகமலையென்றும்

சுனைகள்

இவைகளிலுள்ள

பசுமலையெனனறும்

உண்டு.

நாக

மலை, முகப்பில் தகைபோலேயிருக்கும்.
அவ்விடத
திற் சென்று நாகமலை
யி.ரண்டு கடவாய்க்குச் ஜோகச் சித்தரை மாதத்திலே பாலசந்தண்டு,
[வட்
ட](ஒ.த்றை) சாண் நீளம் அகப்பை போலே
உண்டுபண்ணி இரண்டு கட,
வாய்ச் $ழாக(ச்) சாணாமம்மண்ணைச் தோண்டினால், ழே
பொழ் பிரகாசம்
போவேயிருக்கும்.

அத்த

மண்ணைச்

காற்றுப்படாமல்

பொத்

பிரகாசமாயி

ருக்கும் உடம்பில்
|
ஊர தீ) க](தறுகை)யில் நாகலோகம் பே இக்கும்.

End:.

கொக்கு[னா](தா)0.

இ[ன்னரிச்தா)ட்டில்[னீ](சிலம்பேஷ்சேன்ப கொரு ஊருண்டு,
HES
ஊருக்கு வடக்கே ததெஞு மண்ணெ[ண](ன்)ஜொரு கல்லுண்டு. அந்தக் கல்

அக்கு வட பு.ர](ஐ)த்.இில் ஒரு சுனையுண்டு.

அந்தச் சுனைக்களையில்[த]தே

சரைக்கல்லுண்டு,

பஞ்சலோகம்

அதைப்

பொடி

செய்து

உ௨௬[கு]க[ச7](ஐ)

| மூகத்தில்[கு](கொ)டுச்சத்தங்கமாம்.
இ[ன்னா](தீ.நா)ட்டில் நீலம்பூரிலே உக்கி. ரமாகாளியென்௮ு பசவஇ கோயி
வண்டு.
அதின் முன்னே ஒரு கல்லுக்கணெறு உண்டு.
அஇன் வடபு[7](2)
தீதிலே சற்(இ)மத்தியான வேளையிலே பார்ச்க மின்மினிப்புமுப்போலே ஒரு
; இடைகல்லெல்லாம்

?

அதல்

பஞ்சலோகம்

தாக்கினால் .பேதியாம்.

கல்லிலே ஒரு மாவின் பொடி செய்து பஞ்சலோக
Guru Cu guru,

Colophon:
(eu)

இந்தச்

முரு(கு)க(ர](ஐ)மூகத் சில்

(இவ்வாறு குறையோடு) நாட்டியல்பு முத்தும்.

கு-பு.)--இ௫, தென்னிந்தியாவில் சிற்சில மலைகளின் அருகிலும் ஊர்களின் 108

ம் பரிசவேதி முதலியனவும், சிலகம்கஞம், பொன் முதலியனவும்
காகவும், சில மூலிகைகளால் சிலவிடத்து

ஹங்களாச்கலாமென்றும் கூறுவது,

மண்ணைப்

பொன்

முற்.றுப்பெறவில்லை,

இருப்ப

முதலிய லோ
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Paper. ' 103 x 6} inches.

Foll. 36.

440.

Lines, 20 in a page. Tamil,

Good.

Trangoribed in 1920-21 froma MS. of MR.Ry.
Malayappillai
Kavirayar Avarga], Alwartirunagari, Tinnevelly district.

(a) தென்திருப்பேரை திருப்பணிமாலை,
TENTIRUPPERAI TIRUPPAN IMALAI.
Boll. 1-118.

Pol.’12 is left blank.

Gives the names of the various persons who constructed the different
parts of the temple of Vignu in Tiruppérai and who otherwise endowed

it with gifts of vessels, vehicles of various kinds, etc.
By Tiruménikavirayar.
Complete.

Beginning:
Ose)
(er) BquCueer gaurd மகரதெடுக்கு[ளே](ஸ)க்காகர்
[்்ப்]பாடிய திருப்பணி மாலை,

மருப்பொலியும் ,£லமணி வண்ணர்கு[ளை](ழை) க்காதர்
இருப்பணிமா லைச்கமுதந் தியங்கவே ?--விருப்பினால்
tor Aor

ர,5பொழில் மாடத் இிருக்குரு கூர்ச்

காரிமா ஐன்பதமே காப்பு.
கல்விச் கடலைக் கரைகண்ட சத நகவி
் செல்வச் குமாரன் திருமேனி--ல்ல'
இருப்பணி மாலையிர்,௧,ச் தேசமெல்லாம் வாழ்ச்ச
்

விருப்பமுடன்

செய்தான் விரைந்து,

குழைக்காதர்

திருப்பணிமாவை நன்றாக,

பூமாது வண்மைப் புவிமாத௫ மேவிவளர்
மாமால் பவள

மணிவரயன்--தாம்

gorachss தோளான் தொல்புவியெல் லாமுண்
டளைறுகர்ந்த வாதி யரங்கன்--வளமைதரும்

End:
-பண்ணுமதை:
வந்தியா திற்கு மழையோர்ச் கரசடியிம்
ச.நீதியா மண்டபமுத் காவித் தச்-௪.ந்தை இிகழ்-

ஆமை

நூற்றெண்மர்ச் கக்கா ரங்கொடுத்து

SGuye ௪ற்படைச்ச நேமியான். -வா.துசொல்விச்
தூண்டுஞ் சமர்க்களத்௮.ச் கன்ன வார்வெம் Curcap pus

ட

தாண்டும்பரி நகுலன் சங்க[உ ]சாமன்--பூண்லேடல்
மன்னுயிர்கள் யாவு மனுமுறையா ஞடோ.றுத்

பேரில்

. :

Rp. Numper 440.

- 1169

தன்னுயிர் போற்புசக்கு,ம் சண்மையா--லின்னுயிர்
வேருய் திலைபிரித்து விட்டா லுஞ் சொன்னமொஜழி
மாரு வரிச்ச,ம் இன்மாண்டான்-- தேறார்
பதையளக்கு நெஞ்சம் பதைபதைப்ப வந்து
இ.ச சிங்க--முதைதவரு
இறையளக்குத் தெ[ய்]வே.ந்.
மன்னன் கருணை வடமலைப்பூ பாலன்மஇூழ்,த்
இன்னிலதது

.

1

௨.

த[ளை](ழை)ச்சாசள காறிருபரைவல்லி யென்றராயசபொடும்
பி[ளை]ழை)க்காத.சமங்கல தாணூ[ளி](தி)வா [னி](தி) பிசசமுஞ்சூழ்
ம[ளை](ஜை)க்காடு பூச் சதிருமேணிவள்ளல் மகரதெடுவ்

கு[ளை](ழை)க்காதர்கா[னி](தி)

மயெனவா[ளி](ி)

[மூ](ஞ)மே.1
பிள்ளைக்கு[ளா](ஜா)ங்க

(த-ப).இத்தால், தென் தருப்பேசை

யென்னும்

விஷ்ணுக்ஷூச்இரத்.தில் எழுத்த

ருளியிருக்கும் மச நெடுங்குழைக்காதர்
என்னும் இருமாலின் கோவில்
மண்டபம், ரதம், வாகனம், பாத்திரம் மூதவியவக்றை இன்னின்னார் செய்து
கவினர் என்று கூறுவது,
கருக்கல் ரபிலிம்ற Maz
இந்தப் பி..இயில் முற்றுமிருக்கிறது.

(3) வைத்தமாநிதிதிருப்பணிமாலை.
VAITTAMANIDHITIRUPPANIMALAT,
Foll. 18a—286.
A poem giving the names of the persons who constructed the differ-—
ent portions of the temple of Vaittamanidhipperumal in Tirukkélar on
the banks of the river Tamraparni and who endowed the temple with
மில of ornaments and vehicles, ete.
.
Complete.

Beginning:
வைத்தமாநிதி திருப்பணிமாலை,

விருத்தம்.
காப்பு.
இட்டவரிச் சுரும்பாடை டம்.துறங்குக்

..

தண்டுமாயிளகு தந்தேன்

மட்டவிமு. ம் தொடையல்வைத்த

மாகி கிக்கு தி

திருப்பணிப்பா. மாலைபாடச்'

சட்டர்சொழுத் திருஞான தேசெனே தஞ்சமென்று
-

Aion sepa
பட்டர்பிரான் முனிவனிரு பாதா... வித்தமலர்

்.

பரவுவாமே.
அம்மன் துணை,

.
.
ல்,
, தீர்புனைந்த மலர்
த தடஞ்சூழ் இிருக்சோளூர் வை,தமா
். . இதிச்சன்பாகச்

சீர்புனை,ந்து விளங்குகெற்ப கிருகமுகிக்துயர்தெடும்
திவ்வியவிமான

_-

%
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- மேர்புனைந்த நவமணியாலுண்டாகூப் பூசைசெய்தா
ளெதர்த்தோஞ்சப்

பேர்புனைந்த பெருந்திறம் குபோன்வளம் இகழளசை
(5)

பு.சக்கும் வேந்தே.

இன்ன இனிப் பகர்வோமென் றெண்ணறியாப்

-

பழவடியேற் கரங்கிக்காக்குஞ் .
சன்[ன](னி)இயித் கருடனையுஞ் சேனையர் கோனையு
wap best Dice rsa se
்
சென்னல்வயற் புகுமூரர் இருவுளத் இன்படியே:
பிரதிட்டைசெய்தான்
பொன்னுலவு தமிழு)ளகாபதிகுபோன் வடபால்

புசக்கும்வேந்தே.

.

a>)

எடி

சேணுதிதைப் புகுமூரமாமாய ஸனெழுத்தருளுந்
இருதாடோறம்
வேணுமெனப் பெருகுவிடாயாத்றி நெடுஞ்
சிதப்புவிடுவித்தானோடி

தாணுமிளமத்தியின தடுங்கவரால் சாவுகச்சி
நாட்(
ன] வேந்தன்
பூணுலவுமணிமார்பன் செகதாசன் புவிவலயம்,
(௫௪)

புரக்குமாலே,
அண்டர் நாயகன் பொன்னுலகாளிக்குப்
.

பண்டிலாததொர் பட்டொன்று

BOR @ cr

சண்டமிழ்ச் சொச்சதாத(ன்)சந்தோஷமாங்
-

கொண்டல்மாவைச்
. திறைவாழி

குமா.சசுவாமியே,

~

(௬௦)

திருக்கோஞரர் வைததமாகிஇவாழி

saanp

Cure par, A uBipurger Ouraérary
sora ro pou
பூமிவாழி
மூறைவாழி மதுரகவிவாழி தலக்தார்கள் களை

முழுதும்வாதி

மறைவாழி வாழிபுகுமூரன் திருப்பணி[ப்பணி]செய்வோ
ரூழிவாழிகானே.

Colophon:
இருக்கோளூர் வைச்சமாதி.திதிருப்பணிமாலை
ஜீயர் இருவடி.களே ச.ரணம்,

மு.த்னும்,

எம்பெருமானார் இருவடிகளே சரணம்,

மருவளருதண்டூழாய் வைத்தமாகிஇகோயில் வட8ழ்மூலைச்
,இருமதிளின்மிசைடெரிய தருவடியையன் பொடு பிரதிட்டைசெய்தர்ன்
அருவிமதகளிற் றுதையனாட்கொண்டான் பாலனுவ தந்தனை போசசைக்கு தீ?)

தருங்குண வ.ரன்மாவை வருகுமாரசுவாமி வேளே,

்
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(6-4)—
இத்தால், சாமிரபர்ணீ நதியின் கரையி லுள்ள இருச்கோரரர் என்னும்
இவ்யக்ஷேச்இரக்தில்
கோயில்
கொண்டுள்ள
வைத்தமாகிகியென்னும்
திருமாலினுடைய கோவிலின் கர்ப்ப௫ருகம், . மண்டபம், மதிள், விமானம்
முதலியவற்றையும், வாசனம், ஆபரணம் முதலியவற்றையும்
செய்வித்த
வர்கள் இன்னாரின்னாபரென விவ. சமாகத்தெரிவிப்பது, இந்தப்பி ரயில்

மூக்றுமிருக்கேது.

ல்

(2) சுப்பிரமணியர் முப்பத்தாறு.
SUPPIRAMANIYARMUPPATTARU.
Foll. 29a--368.
\
A work in verses on the curing of snake-bites, scorpion stings, the
bites of wasps, etc., and the method of foretelling the fate of persons
affected with poison.
க
்
Contains 1 to 283 stanzas.
Beginning:

அ.றமுசக்(கடவுளி)ரு.பசச்சைப்போர்(ி). ,
யமாமுனிவ

,

கூறுகிற நூகனவரும்

,

,

ித்தரர்

ட

. .ம்

வபிவ? ங்கையில்

கொண்டுவருவதுங்குறியுங் கொண்டுவந்து
[யே]எற

திசையும் வன

.

,

சான்னெழுத்தை

யெண்ணியேபா(ர்)த.து விரலெண்ணும்
தேறு வாண்பெண் வலமிடங் கீழ்மேலும்
சரந்தவிஷமித்தனையென்று தெளியுமாகே.

~
_

ஆ
End:

(௨௰௰)

உப்பாசும்ரிலி
, , . ? கச்சானுமாகும்
உத்தமதாளியும் வேளைமேனியாகும்
கொப்பாகும் முருகையாம் தசொண் டையாகும்
குளிரமீட்டான் சாத்றதிலுங் குணமாப்பு௪
இப்பாரில் விஷத்தீர்ந்தால்

்

வேளோர்சென்ம

மெடுச்சாது வைகுண்ட மெடுச்சலாகும்
தப்பாது செந்தூாரவா[ள்](6்)சுடபி.சமண்ணியச்
சுவாமி[ இருப்புவன ததால்] சொன்ன

முப்பதக்சா[சி(அின் னால்

மூற்தே. (௪௧)
(க-பு.)-Qs, பாஃபுமுதலியன சடித்தால் அதற்கு அரூடம்பாச்ச்கும் முறையும்,
ஆரூடத்இன் பயனும், விஷவைக்தியங்களின் முறையும் விரிவாகத்தெரிவிப்
பது. இந்தப்பிரதியிலுள்ள பாடல்களில் எழுத்துப்பிழை மிகு்தள்ளது. முப்
பத்துமூன்று பாடல்களே

யிஇிலுள்ளன,

இதனைச் சப்பி ரமணிபுச்சடவளியத்

. தியகாக இறுதிச் செய்யுளால் தெரிகின்றது,
04

»
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R. No. 441.
Foll. 68. Lines, 8 in a page.

Good.

Tamil.

.

Presented

in 1920-21

by

M.R.Ry.

1

Appuvayyangar

Avarga]

of

.

Srivilliputtur.

வைகுந்தநாதன் பிள்காத்தமிழ்:
VAIKUNDANATHANPILLAITTAMIL,

4

A kind of Prabandha technically known as Pilleittamil written in
praise of god Visnu worshipped under the name Vaikundanatha in Srivaikuntham. In a Pillaittami] the different stages in tbe infancy
and childhood of the hero of a poem are described.
_
Complete.
Beginning :
திரு வைகுந்த நாதன் பிள்ளை

சமிழ்ச்சவிதை,

_ தெய்வ வணச்கம்,

் செம்பொன்னி னின்பதிறை ésinsi

Serene:

செள்ளமுத சா. ரமென்னுந்
இவ்யட்ரபந்ததா வாயி.
ரமு நாதமுனி
தேறவ்ருள்

்
:

செய்துகந்து

- தம்புகழ்விரிச்ததைக் சண்டுலகெலாச்

*.

” தகைமேவு

குருகைதன்னில்

தொழச்...

்

தயவுடனுதிச்தமகழ் மாறனாவீறனிரு
சாணமலரடி பணிகுவாம்
_ அும்பிறு
ரல் சோலைசூழ் பலவினிடைமுஇர்சனிச்

சு(ழை](ளை) நறவுதோய்ததமகமா
தொடர்பிடிக் குசவிமகழ் தஇருவமு.தி காடனுயர்
* துூயபிசமன் வணக்கும்
தம்பரமன் வைகுந்தநாதன்.ஈணி வண்ணன்மால்
தவதீதசோ.ரன்

மாயன்

தாரணன்ர் பாவுபிள்ளை4 தமி[ள்](ழ்)ச் கவிதை

தவிலுமென்சொம் ந[ளை](ழை)யவே,
eo.

*
.

*
செங்கை,

_ ூமாது கருணைபொறி €ர்மருவு வயிணவர்கள்
்.புனிதமறை Sur GA ous
போதகமுகச்சடவு ளாறுமுகன் மாதவர்கள்
புத்தேளி ரனைவருடனே
கமாரிவந்தடிபணித்து மனதார்வமொடு
கைதொழுது புடைநெருங்கக்
_. கஞ்சமலராசனன் வணங்கியெப்பொழுதி epi
கருதியாராசனைசெயச்

3
:

(௪

௩, NuMBER
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சோமானெனுத்தலைவர் பாவாணாரூழ்,ந்துகவி

கொண்டுதின் கழலிலணிய(ச)

குவளைவிரிமல.ர.தனை திகருமிரு விழிகொண்ட
. சோசலைபெறுங் கண்மணியே

்

சேமாவெனுஞ் சொல்மொழி மாமேவு மணிவண்ண
செங்ளேயாடி யருளே
குந்த.நகர் தின்றுநித ம௫ழ்கள்வ
தென் திருவை

(s)

செங்களையாடி யருளே.

End :

.

பகலோன் பொெனாமெனத் இகழும் பச்சைச்கொடிஞ்சி
யுருளமைக்சுப்
்
பகருமறையோர்

கான்னையும் பரியாயிணை த்துப்

பழவடியாசர்
திகர்க்குர் ததயருளபஉரை
நேசத் துடனே

நெடியகயிருய் வடம்பூட்டி

பிடித்திறைஞ்ச திமலாசாண

மெனக்கரு இ

யகழும்புறமுங் களிப்புடனேயன்பாத் பணித் அபங்கயனா
சா.ராதனைசெய் அவந்தேத்த வானார்தொழுகு மனமகழச்
செகத்தோர்செறிந்து க.ரங்குவிப்பச் செம்பொற்றடந்தே ருருட்டுகவே
. திருமாதுறையுத்[தென்்]வைகுத்[ை]தச்செல்வன் தடத்தேருருட்கெவே, உ
.

சிறுதேர் முற்றும்,

ட

திசைமுகன் வணங்கு தென்வைகுந்த நாதனிருசேவடிப் போதுவாழி
செங்கமஉமாதபுவிமாஅ நீளாதேவிசேனேச ஸிவர்கள்வாழி
இசைமருவு தமிழ்வேத தவிலுநாவீறன்ருத லீரைந்து பேர்கள் வாழி

யெங்கள்குடி, வழியடிமை கொண்மெக௫ழ்சாத்தூ.£ னிணைமலர்த் தாள்கள்
-

©
°
.
[வாதி
்
அசைவிலாதத பொருளை வெளியிட்டபூதூ.சனம்பொற்பதங்கள
வாழி
யரிசானமுத் இக்கு வித்தான நஞ்யே ரமகுபெறு கழல்கள் உழி
வசையற்ற நோன் புபுரி மாதவர்கள் பூசுரர்கள் ஈன்னவர் மனுக்கள்வாழி
மன்னுமணி

உண்ணனிசை

பன்னுபிள்ளைச்சமிழ்

வழங்குசெந்தமிழ்

வாழியே,

Colophon:
1614-45) கார்திதிகைமி” 8
குருவா.ரமும் ௨ோ[ப](வ)இந[ப]க்ஷச்
திச
மூங்கூடின சுபயோக சுபதினத்தில் சுவாமி கள்ளப்பிரான் பிள்ளைத்தமிழ்
௪காராம பாகவதன் குமாரன் கோவிந்ததாஸனுக்கு எழு திமுடிந்தது.
2

சோ. ரநாதன் மன்னிக்க,

(5-பு.)-இத

.
ஸ்ரீ வைகுண்டம்

என்னும்

வைகுந்த, சாகன் விஷயமரன

விஷ்ணுஸ்தலத்தி௰உ

எழுந்தருளியுள்ள

பிள்ளைக்கவி ; தொண்ணார்ருறுவகைப்

ar

பந்தங்களில் ஜன்று.
நூலாசிரியர் பெயர் முதலியன தெரியவில்லை.
இச்
தப்பிசஇயில் இ.த்தூல் முற்றுமிருக்ற௪.
இது அச்சிடப்பட்டதாகச் தெரிய
வில்லை, இந்தப்பி. ரதியின் மு. தலேட்டில் (௨) 4 கள்ளபிரான் பாசவதன் சோ

சாமதாஸன்
, 94a

குமாரன்

கோவிந்தன்

எடு”? என்றும்,

1614-௫0

ஐப்பசிமி”

:
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20௨ சனிவாரமும் அஸ். ததகூஷச்இரமதில் சுவாமி கள்ளப்பிரான் பிள்ளைச்
தமிழ் எழுத ஆரம்பி[வி]ச்சது, என்றும், இரண்டாவது எட்டில் இருவேம்
சடசதசத்துக் காப்புச்செய்யுளாகய செந்திருவாழ்மார்பனென்று தொடங்
59-59 வறு சடுகளில் இருவேங்கடச்
கும் வெண்பாவும் எழுதப்பட்டுள்ளன,
FESEGE SLAM AUTPSS, அத்தர் இறப்பு, அரசர் சிறப்பு, வணிகர்
இறப்பு என்னும் நான்குபாடல்களும் உள்ளன.
ee

வயயவவை.

R. No. 442.

Pglm-leaf.

152

X 1$ inches.

Foll,

50,

Lines,

~

Presented in 1920-21
yar Avargal, Devakotta.

.

4

L.L. L. Cidambaram Cetti-

M.R.Ry.

by

Tamil.

9 in apage.

Much injured.

இருக்கமுக்குன் ஐக்கோவை:
TIRUKKALUKKUNRAKKOV Al,
A Prabandha in praise

»and

of the sacred shrine of

of god Siva worshipped

raghava Mudaliyar,

therein:

by

Tirukkalukkunram

a blind poet named Vira-

The work has been printed.

Wants two leaves in the beginning.

Beginning:
வேட்கை யுணர்த்தன் மறுத்த லுடன்படல்
கூட்டமென் நிறைவியிழ் கூட்டகால் வகைத்தே.
இசத்துபின் னிற்றற் கெண்ணலு மிரத்து
பின்னிலை தி.ற்ஐ.லு முன்னிலை யாக்க oy
"மெய்தொட்டுப் பயிஐலும் பொய்பா ராட்டலும்

இடம்பெற்றுச் தழாலும் வழிபா

மறுத்தலும்

இடையூறு இளத்தலு தீடுகினைம் Brae gy
_ மறுத்தெதிர் கோடலும் வறிதுதகை தோற்றலு

முறுவற்குறிப் புணர்தலு முயங்குத லுறுத்தலும்

புணர்ச்சியின் மகிழ்தலும் புகழ்தலும் 25) wey
முணர்த்தரிய தலைவியிற் புணர்ச்சியின் விரியே,
ஐம் கெண்ணல் 2—இரந்த பின்னிம்

ந் கந்தனஞ்சென் .ி.ர.ந்தாலருளு
சண்ணின

அளிகொண்ட

மொளிகொண்டு
மளிசகொண்ட

நிற்பதொத் தேம்மான் கழுக்குன்றுறுமிவரு

சண்ணினர் தந்தனஞ்சென்

மொளிசொண்டு

தி.ரக்காலருளு

நின்றனர் நெஞ்சேயிரச்தின்பச்தொன்றுதமே
்

உங்கத்இகைத்துப். பதை த்துக் ககங்கயிரங்கலிட(த்)
தாரங்கப்புலம்பலொழிதி நெஞ்சே சகந்தான் மகிழ

-வாங்சசசலையெயிலட்டோன்

கமுக்குன்றின் வாய்த்

. ஒங்கத்திகழுமி(வர்)பா லிசத்தின்பச்சொன்றுதுழே,

(௫)

தெழிலான்

(௬)

k. NuMBERS
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End:
தலைவன் வந்தமை

பாங்கி தலைவிக்குணர்த்தல்.

(ஜர்)ச்தபவத் தனைச் சாத தியருளென் றிறைஞ்சுனர்ச்சேர்

(pigA கழுக்குன் றிற்றார்த்இகழு மென் முகிழ்முலையாய
சர்த்து

பெறதினதார்த்இ

யறவர்து

சேர்ந்தனர்நீ

பார்த்தி முகழ்ப்புடல் போர்த். திவணங்கு நம்பார்த் இிவர்க்கே.
s

தலைவன்

வந்துழி மூழ்ச்சி,

பொங்கப்பசந்த சுசானந்த வெள்ளப் புதுப்புனல்வாய்ச்
தங்செசிறந்து குளிச்துக்களித்துத்தழைச்சகனளோர்
பங்கிற்றிகழ்த்த பசையார் கழுக்குன்றிம் பார்த இவநீ
யிங்கித்இருந்தளவேனிவிம்றோ்மிசை யெய்தச்சண்டே,
பொருள் வயிழ்பிரிவு முத்தும்.
ஆகச்செய்யுள் ௪௱டு௰௫.

(கப)
லெயிசான்பீது
Qs, தருச்கமுக்குன்றமென்னு,ம்,சலத்து அமர்ந்துள்ள
அகப்பொருட்சுவை யமையப்பெற்றதொரு நூல், அந்தகச் கவி வீரராகவ
இந்தப் பி.ரதி
செய்யுள் சடை சிறந்தது.
முதலியாரால் இயற்றப்பட்டது.
யில் முூதலிரண்டேடில்லை.
உள்ள எமிகளுஞ்
சிதைந்துள்ளன.
இத்தால்
௮ச்டெப்பட்டுள்ளதாகக்

தெரிகின்றது.

R. No. 448,
Palm-leat,
-

94 X 14 inches.

Foll. 4°.

Lines,

8

In a

pagé.

ஹாய்

ஆறில்.

Presented in 1920-21
- Srivillipattor.

by MLR. Ry. K. Alagar Ayyangar Avargal of

தம்மாழ்வார் தாலாட்டு.
NAMMALVAR நாதா தாரம்.
A poem describing the birth of Nammalvar in Tirukkuruhir as
the son of Kari and Udayanangai and other leading incidents that
happened afterwards, such as his meditation of God remaining under
a tamarind tree, his spiritual instruction to Madhurakavi Alvar.
Iucomplete.

Beginning :
்

.

சுவாமி ஆழ்வார் தாலாட்டு,

தென்குருகை மா[ர](ஐ)ன் இருவவதா சச்சரிதை
_ தன்குருஇத் தாலாட்டு மாட்டவே--யென்குருவாஞ்
செல்வச் சடகோப தேசிகன் [ வேயாங்.] PUTAS)
சல்விப் பிரான்சரணங்காப்பு.
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வச்சி[மி](மெய்)ச் கூன் செழியன் மைந்தன் இருவமு தி
டச்சையறந் தாங்க ear பாணியா-ரச்சுத பே
சீரியல் செந்தருவு செங்கண் [ணா யோர்க்]
[(மால்பொச ) கழியார்
காரிகுலச் சேய்மாறன் காடபு.
ஆழ்வார் திருவடிகளே சசணம்.

«

சீர்பூத்த நிண்மதிளுஞ் செம்பெ-ன் செய்கோபுரமுங்
கார்பூச்ச மாளிகையு் சற்பகச்சாவுஞ்

(௧)

செறித்த

இருஉண் பரிசா.ரச் தேவே சனையே
மருவ

(2)

வாவித்தத்தில் வாழ் இருவாழ்மார்பன்

ச[ச்தெ](த்தெ'டுத்த கல்வி(4) கடலானருத்தவத்[தர்](தாக்)
பெ[த்தெ](த்ெ)டுத௪ பெண்கள் பருமாளுடைய தங்கை
- பருவங்குறித்து நந்சம் பாக்யெத்தாற் ரோன்றுந்
திருவின்வடிவுக[ கொத்த]கேக்க செல்விமண வாளன்
எவனாமெனப்புவன மெல்லாங்குறிதக்தெடுத்து
வதா கரிகனிவனாகுமெனசண்ணிச்

(௪)

-

(6)

சித்திரை மாதத்இற் நிருவோண நன்னாளில்
உத்தமயோகத்
தில் நல்லோரை முகூர்த்தத்இல்
“இருவமு இதர

முற்றுஞ் செங்கோல்

(௬)

Os gus gid

(a)

Agey Bsearnrd pf செல்வக்குமா.ரன்
காரியார்செங்கமலக்

கைப்பிடி த்ீதிம் மாதுனக்குப்

“oe

பாரியாமென்22 பரிவாயளித் தருளிச்

கோசலையும் பார்த். இபர்கள் கோமர்ன் தசரதனும்
தேசமுடன்வாழ்த்ததுபோ

.

னீடூழிவாமுமென

வாழ்,ச்தியபின்வேதியரு மாகவதீதோரும்வாழ்ச்தச்
*

ஆனைக்கமுத்இ

-

*

~

:

*

லலங்கரித்துப்பூந்கேரில்

சேனை
தலைவருடன் செல்வனைச்கொண்டூர்ச்கே
காதலாய்க் காண்போர்கள் கண்ணெச்சில் வாராமல்
ஆதகரவாய்ச் எற்பூரவாலத்தயுங் காட்டி
*

செப்பமிட்ட
௪

சு

*

()

*

வச்சிரத்தால்செய்த
திருச் தொட்டிலுக்கு :
*
*
2

வாழப் பரிவாய் மலர்ச் சண் வளரவிட்டு
பாந்சள.ரசன் பளூமகுடப் பார்காக்குஞ்
சே,த்தர்புகழ்விளக்கும் செய்வச்சனிச்சுடரோ,
அங்கண்ணர்யார்ச்கு மருட்கொ[மு](ள்) கொம்பாய் தீ.இச்
செங்கண்ணர்தோன்றச் செழித்சவழித் தோன்றலோ, .

“இ

NuMBER 448,
*

அ௮ச்சுதர்ச்கு
ஆ

.

ப

&

.

்

1177

*

மச்சதபேன் ரூதரிச்குங் கோளரியோ,
_
*
*

எங்கள் சக்ரபாணியா
க

ரெண்ணரிய போயே,

*

ஆழ்வார்களொன்

,

*

பதின்

க்

ராரியர் முக்கோல்தரித்து

வாழ்வார்கள் தொண்டர்சொண்டர்

வாழட்பிறம்சானோே
மேகமென

End:
ஞானியர்கள்

தபமென

அனிமாதத்தி

லனுடத்திருநாளில்

நாகமழை

மின்னவரும்

பொன்மதில்சூழ்

(௩௩௨)

வீர நாராயண மாம்

கன்னகரில் ௪ரங்கமாக னெனத்தோன்
ம்

(௩௩௩)

அஇகருனி சாதமுனி யாக் நெடுமா மால்
~
பதிசடொறுஞ்சென்று பணிந்து தொழு மந்தாளில்,

(௩௩௪)

ஆசா வமு.தவத்த வாரா[ம](வ)மூக பத்தும்
ஐ.ராயிரத்தகுமைமோ ? ரிசென்றுணர்ம்து
மால்வடிவாய்த் தோன்றும் வயிஎவர்கள்
தூல்உடிவாய் வேதறுவலுங் குருக.ரன்

(௩௩௫)
பாலவோதி .

த
(௯௩௬)

சம் திதியிவேகிச் எஇரன் மதுரகவி
சொன்னபத்தப்பாட்டு மவன்தொண்டருபதேசிச்க

-

,

்
(௩௩௭)

தூலாயெகண்ணிறுண்டிறத்தாம்பாதியாய்
மேலாக

வன்பவலை

தன்னீர்

தஇிருப்புளிக்கழ் நாத்பது

. பன்னீசாயிர

விண்ணப்பஞ்

செய்துசெய்து

(௩௩௮,

நாளிருத்து

(௩௩௮)

முருவாய்ப் பத்தியுட னுசசரிக்க

மண்முன்னே செய்திருந்த மாதவத்தோ(ன்) நாதமுனி
. சண்முன்னேவந்துன் கருச்தேசெனக் கேட்கப்
*

*

ட

*

:

நாலாயிசந் தமிமு நாதமுனிக்குப் பகர்ந்து
மாலாழிசங் கெழுதி மந்தூரமோ பெட்டெழுத்தம்
சித்திபையானுக் குபதேசச்தபடி

|

த்

(௩௪௩)

போதித்து

முச்இிரைச்கைமுன் முனிவனாஞடச் சொண்டரள
+

(௩௪௰)

௧௪

க

2

பூழூதல்வன் றீட்டும் பொறிப்பொழுது

(௩௪௪)
*

வா.சாமல்

(௩௪௬)

செல்வத்தழூத்இருகாட்டிறையாக
தல்வார். த்தை மல்குமென்ன ங்கை குமா.ரச் கருணே

(௩௫௪)

மாரிமாறாதுபகழ்ந்தவாங்கொடுக்க
- வாரிமாருதபுவி வாழ்த்தசென

வாழ்த்சனனே

௩௪௮)
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தன்னின் மூழ்ந்துசன்னிலே பூரித்து
தன்னிலையனாகதெல் நா.தமுனிவன் வாழி

ட

(௩௪௯)

வாழிகுருகூ.ரன் வாழி திருககோளூர்
வாழிபெரும்பூதூ.ரன்வாழியென வாழ்(த்த)னனே,
ஆழ்வார்

இருவடிகளே

(க-பு.)--

.

(௩௫௦3

'௪£ணம்;

x

’

இத்தால், இருக்குருகையென்னும்

8

ஆழ்வார் திரு சகரியில் அவதசி,ச்.2 சட

கோபர் விஷயமானது.
அந்நகரில் உள்ள
தங்கைக்கும் இருக்குமாரசாய்த் தோன்றிச்
ங்கிச் திருவாய்மொழி

-

முதலிய சான்கு

காரி யென்பகர்க்கும்
உடைய
தஇவ்வியஞானமுடையராய் விள

பிரப.ந்தங்களையும்

மது. ஈசவியாழ்வா

ருக்கு உபதேசித்து உலகுக்கு உதவியது முதலிய சரிதம் முழுவதையும் நன்கு
விளக்குவது. எளிய நடையாலாகயெது,
இந்தப் Ir Bde முூற்றுமிருக்கி

5௮.

இயத்றியவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை.

Palm-leaf.

R. No. 444.
_
Foll. 45. Lines, 9ina page. Tamil.

12x14 inches,

Presented in 1920-21
* Avargal of Srizilliputtur.

by

M.R.Ry.

Nadadair

Fair.
Vénkatacariyar

அழகர் பிள்ளைத்தமிழ். ALAKARPILLAITTAMEL,
Same work as that described. under R. No. 417 ante. At the end of
the work there are some stray and unconnected stanzas.
Complete.

(6-4.)—

ர்

ப

இ௫க்நூல் மூவருடச்துச் காட்லாக்கன் 417 ஆவது

ள்ளதே.

நம்பர் பிரதியில் வந்து

இத இக்தப்பிர.இயில் முற்றுமிருக்ு௮.

இதன் பின்னர் லெ விடு

திப் பாடல்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.
௩,

.

\

_ RB. No. 445,
Palm-leaf.
.

163x 13 inches.. Foll, 41.

Grantha,

Lines,

ll ina page.

Tamil and

Much injured.

:

Presented in 1920-21 by Sriretganarayana Jiyar of Srirangam.

(2) ஸப்தகாதை.
_ SAPTAGADAT.
Fol. 1a.
Same

work as

M88.,Vol.II-Complete. —

that

'

desoribed

°°

under No.

1013

of

the

D.C.T.

R. wompmr445.

(6-4.)—

. - .

1179

1018 ஆவது நம்பர் பிரதிபோன்ற.௮.

இது, டிஸ்கிரிப்டிவ் சாட்லாக்கன்

இந்தப் பிரதியில் இர் நூல் முற்றும் இருக்கி ஐது.

©)

வாழித்திருநாமம்.

VALITTIRUNAMAM.
Fol. 10.

Same work as that described under R. No. 106.
Incomplete.

(6-4.)—
Os, pages gu

கர்ப்துரக்கின்

இதில், மணவாளமாமுனிகள்,

10 (௦) நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே.

கூரத்தாழ்வான், தருக்கச்சிதம்பி

ஆகிய மூவர்

வாழித்
இரு நாமங்களே உள்ளன; ஆதலின் முற்றுப்பெற வில்லை,
(2)

ஸாரமீரகெககண3௫. -

SARIRAKAIKAKANTHYAM.
Foll. 2a—41d.
' An attempt to show that the Tiruvaymoli of Nammalvar and the °
Brahmasiitras of Vyasa are identical in ‘scope and aim. The author is
Alagiyamanavalajiyar who was known by the name Ramanujacarya
before - taking the holy orders. The author’s Guru is stated to be

Vonkaticarya,
.

.

.

Complete..

.

Beginning:
ன ரர

்

-

(02) w@er 088 F802 weds sagooTOa

vomit 10 G)G) a aan ger 0

யே நவி

6 an8ai— ser sor

$ |

TYoso gfus\re |

,

.

.

,

௦றிவயஹும்கெ௱ககொகிற

588

பண்ற.தஅய௦ 0
ஹ
vomit ௫௬௨ ரதிலவெஉயி௱ஹு$வஹாஹாவிக ஹம
@Buo\y | ஹஹ )898-துஒி) திமிர சாகஷணணெகதகஷ௦
‘a yerd
vomemro

.

.

wl,

78 ||

் யொவாஹ_)௨0-4
.- யொ

வராஹ)

ரஹணொஷி

உ௱.கததி.கி

‘ யவழாலவவி௰$ளலி

Qanruo

காுலாயிநாமொ

வாஹஜாது

|

வராஜவாக8

மா௦ரறிரவகாத

, , . , 8

8

we 78 றி

உ 7-858

வஉர ஹெவர.5$

8-மாவாஉய-மகாகு

கடாக்ஷ

||

௧-௨] ஹீரா

|

கமா$ா.௪,;ஸெஷாரு வியாயாம விவ ராது அ _யீ3ர.ம-3.நிஷாஒ
Bus)

sy

*

௩.

.

e

ட்

a

.

.

கெ

|

+

‘
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“A TRIENNIAL OATALOGUE UF MBS.
ஸ்ரீவத விஹ.க.5-பஜா.ம88ளவி.யொ.மி
ஸ்ரீ8தசிவவ௱யெச.லிரைவா 8௭8

|

வஜாஷாய-வெஉரிவ௱ாய-48 ஹாய-48- வழா
வெடி(௪.௮)ய-௩ழி.2-- war and an alle. B\-n8

|

fie.) Pe yur Qua few anew ss
வாய-இலவுறகஓஸா௦வ-யமி௨--இண-4*
a
yor|
கா.ஸிய.கீறஜ.நி-ஒதிகர(காவ).கா௱ள

ஸ்ரீவெ௦கடா.விய2-ய-ஒ ண
ஸ்ரீமாஷ_)&
௮80௦

ரநிலா.287௨)

உர

வரயா88 |

ரக.௮௦௦09. ௧௯1.௮) ௦ ஹுபயீ

-ப-ங்வய- 4ஹ.அதிஒ௦

ப ட்ட)

உ-யே

|

௨௦.௧) வ௦யகிறாச ஜ_உய-4.௧௩ 00.52 உரம$ஸுொர: ணெ ரறி.௧£
கர ஸீவள$)வ௱£வியொகுர.க8-௨.கி௦ ஸ்ீவெ௦கடாய-₹7.தய£]|
el

eee

3 மி

T வலு

௫ சகெ-வராவொ

கவி.கா௦

வஜாகர.கி௨0௦

5 வ௱8.கஊ௦
SF aig} asus’ |

| ௪)(௧)மாவி ப்ரீரா$ரவாஜ$-ம.ரிவயெ-3ரகி. நிவய
உரகா$ரல3£

ee

திருவாய்மொழியும்,
திருவாய்மொழியும் இரண்டாக்
ஸாறீரக தர௦ஊாமாஹுூரஹே.நா ம-7கமா
தகாத

மூதல்
அட்ட வல

)gகமும்

வரதமகாகணதுமும்

கீதான்

ட.

ஈர

.

suet

ONS anats z wlagever ry ||

883ைைக்ஷ-டுவாஹழ்குமும்

“ காணத]

svar
8 பவெய.கர

7? என்னக்

மே! இவ்விரண்டு திருவாய்மொழியும் வெவாக
aA

கடவதி

சஹ ர வ$ர.நா-4

கம்பிள்ளை யீட்டிலே வீடுமின்

திலே
arsine

உகமூம்.

சொக்;வரா

மூற்றப்பிரவேசத்

,..
பரமாயும்
உபாளன
பாமாயுமிசண்டு
இருப்பது; முதல் திருவாய்மொழி(யி)லே ககவ௱$5ரகச்

- சொல்லுமவையெல்லாம்

சொல்லித்து,

,

,

,

,

எமாகச்சொல்

லவேண்டும
௯]வ[ ததை ] (ல்லை) யெல்லாஞ்
ென்றுபிற
இத்தி
ருவாய்மொழியென்தருளிச் செய்தார், இத்தையுட்கொண்டு வேதா
கீதாசார்யரும் உரதிலொ

ஹஹ

,

,

விாஉ௦ வி௦ர.கிவு7கி

_
முதல்

*

திருவாய்மொழி

தெளிவிக்கிறோம்,-

ஸா ,

,

,ல்

ஞூள

மாமீறகாம-3௯ ர£தி

, , £ , என்றருளிச்செய்தார்,

க

௨-டுவ-ரதிகதி',

ன

...,

e

;

சேர்க்தபடியைத்

எங்கனேயென்னில்;--முதல்பாட்டினாலடியும்

Rh. NUMBER

440.

டு

1181

த.சஹு-ஒு.க ர) ம-5மாகவும், மனனகமென்கூற விசண்டாம் (பாட்டு)
ஊரக்ஷ்சாகடியோகாாசிகாயிக௱ணாருமாகவும்,
இலனதென்கற

ஞுகாயஜெழாகிறிடி ரவ ராணாயிக௱ணர டமாக

மூன்றாம்பாட்டு,
[னா ](கா)(மல)

வும்,

, , . , . கின்றனசென்றை

மூன்று

பாட்டும்

ரயால-மாய்

வரர

பாட்டும்

ஆது

ஆக

கிரவாஉம-்மாகவும்

்

ட

End:
திருககரிக்கு

ஆழ்வாசருளிச்செய்்ச

கிர்வாஜகசான

ஐ.மவஉ.

வி.28) ௧ உ ரர௨,) களவயிக கல்யாணகுணங்களால் தொடுக்கப்பட்
டுள்ள ஆயிரக்திருவாய்மொழியிதும் வைத்துக்கொண்டு, இப்பத்தை
நிரூபியுக்கோளென்று

ஷ.௰வஉ.ஹி

குணக்களை

,

இப்படி

,

.

,

,:,

வீடுமின் முற்றத்

க்கும் உ.த௱.திகத்.தக்கும் Orme 8.6 \1b உண்டென்து
YE

2822

ா[ இத்திருவாய்மொழியென்னு தலைக்
க )(ஒி)கம்
உ௨ர.கிய
ஈட்டிலே உபாஸகாதுக்ெகத்சாலே உபாஸ்யனுடைய

௨ராவ)த
கட்டினார்,
கல்யாண

உத்த. ரகிகவ 47 Haire 9

HD) ews

ஹித்தம்

ஷொலறவாடஉதகமாய்,

அ.கஷயாதகமாய்,

ஷ சு

அஙாறஉயிகற.காயிகசணகமான றாறீ௱ாக$ோ௦ஹணெக்கும் அரவி௦ா.தி
மரமாதகமாயிருக் துள்ள ௭_ரம8தி.கீய உ௱ககங்களுக்கும் கவிவெறிெ

ஸ்ரிக௨ ரஷூ.கி ௨-௫வ-₹7௮ரய-*ர்களுடையஉரகிதீ(ச வா)க 9ப்படியே
.
-வொகு$.கம் ௯.ந.சிஹ௰[ரஹ விவுரொண உவவாசி.கமாய்,ச்.௮,
. பத்அடையடியவர்[ அ | (தொடங்கி
திருவாய்மொழிக்கும்

இவ்விரண்டு

தெற்கு

அவ) தமாக அறியலாம்,

முனியே

கான்முகனளவும்

, சணமென்னுமிடம்

, ,

ஹுஹீ

ஓர,

வா௱ு௦ுஉ௱ீவவவயொ.கியிவோ.கவா.சீர
சிஜெ.சொஷ்ஹுலமா88(கெறி)கா.நர௦ |
கெயாதயசகிபிரரஹவவாஉயய

. ஈதா.சிஹாவ.ஈவிஸ- பவ ஹைவொயழ
ன்

ஜய.க-ப வக-பஒமாறீ கெறிகொ
ஜய.க-ப ய.கிவரா(ெ aig)”

Busy

a

ge rue

ஜய..கு-ப ஜய.க-॥ கி.க)௦

|

கெரிகாகாக

87 யி80.தவஷி௦ஹ$]|

வஸு

# விஉயிக

வெஃ௦கடா.வாய-8ய-ஈதிழ

ll

Colophon:
உகி ஸ்ரீ£.௮(£)ய-௫லக-௦ஓ.கிலகயொ? (ஸ்ரீகா) அிய.கீப௦ ஜ.நிம-இதி
ச.ர.காவ.கா௱யொ8
ஸ்ரீ£கெ௦கடெயடெறிகயெ ஈணஹெ.கக்கரவா
ஒஜொவலயவெஉாக ஹாஉயெ.த ஸ்ரீகா.ஸிவாவாயொ.மிரர ஈரரே.க-ம
ஜடாஹெம

விவிவி.௧௦ மாறிரகெக்கண ௦
ஸ்ரீ

ஹுஉ௨-௫ண-$டி,

ராரே.சபஜாய

௩86,

£
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(க-பு.)-இத்.நால், வடமொழியில்
வியாஸமுனிவரியற்றிய பிரமஸ$த்திர
அக *
கும், தமிழில் நம்மாஜ்வார் அருளிய தமிழ்வேகமாகிய இருவாய்மொழிக்கும்
பொருளொன்தேயென விவரமாக விளக்குவது, மணிப் ரவாள நடையிலமைத்
தது.
ஸசமூலாடிரியர், சாஞ்புரச்து அழகயமண வாள ஜீயர் என்னும் பட்டப்
பெயருள்ள

சாமாதுஜாசாரியரென்றும்,

இவரது

யர் என்றும் இந்.நூலினால் தெரி௫ன் ௪2. இந்தப்

இற.

ஏ0கள் ஒரு பு௰ம் மு.திக்துள்ளன.

ஆரியர்

வேங்கடாசாரி

தியில் இது முற்றுமிருச்

இ.சன்பின்னர் இரண்டேடுகளில்

இந்நூல் சம்பந்தமான சிலவிஷயங்கள் எழுதப்பட்டுள்
என.

7. No. 446,
Palm-leaf.
162 x
Slightly injured

1% inches.

Foll.

Presented in 1920-21 by N adadar

30.

5
Line:,

9 in a page.

Tamil.

Vénkatacariyar of Srivilliputtur.

த்ரிம்சத்ப்ரஸ்
நீ.

_ TRIMSATPRAENI,
்

Same work as that described under No. 1119 of the D.O.T. MS8..

Vol. IT.
Complete.

இ

(க-பு.)-இத்தால் டி.ஸ்சரிட்டிவ் காட்லாக்கின் 1119 ஆவது தம்பர் பிரதியில் வந்துள்

அதே.

இத்தப்பி.ர.தியில் மு.ற்றுமிருக்கிற.௮.

ன ரள

|

RB. No. 447.

Palm-leaf.
14§ x 14 inches. . Foll. 105.
Much injured.
7

ர
Lines,

ட்

7in a page. க்ஷ
உ

Presented in 1920-21 by Sriranganarayana ர் iyar of Srirangam.

ஷாத்விகப்ரஹ்மவித்யாவிலாசம்.

்

SATVIKABRAHMAVIDYAVILASAM.
Same work as that described under R. No. 271 ante.

Complete.

(த-பு.)-.

இந்தூல் மூவரு_தீதிய artes Gor ari வது தம்டர் பிரதியில் வத்
அள்ளசே
இத்தப்பிரதியில் இது முற்றும் இருக்க.
இசன் இறுஇியேடு
மூதிந்துள்ளது.

மற்றையேடுஃளும்

Palm-leaf.
-

Grantha.

17 x 1§ inches.
Fair,

Avargal, of Srirangam.

சிதைந்துள்ளன.

R. No. 448.
Foll, 90,. Lines, 15 in a page.

Tamil and

்

1183 ”

" R. NuMBERs 448-450,
ரஹஸ்யத்ரயணாரதிபிகை.
RAHASYATRAYASARADIPIKAT.
Same work as Rahasyatrayasiravyakhya-Sararadipika
under R. No. 109 ante.
Contains the Adhikaras 1 to 23
beginning of the 34th Adhikara.

described —

complete and some portions in the

(6-4.)—
இத்தால் மூவருடத்துக் காட்லாக் 109-வ.து நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே
அங்கு, * ரஹ்ஸ்யத ரயஸா.ரஉயாச்மடா-ஸா.ரார்த்ததீபிகா

வெளியிடப்பட்டுள்ளது
இத்தப்பி.ர தியில் 1--98
௮இசா.சத்இன் முதற்பாகஞ் ௪றிதுமே உள்ளன.

'” என்னும்

அ.இகாரங்களும்

பெயரால்

24-வது

R. No, 449.
Palm-leaf.

178x14 inches,

_and Grantha.

Foll. 97.

Lines,

10-llina

page.

Tamil.

Fair.

Presented in 1920-21 by
Avargal of Srirangam,

M.R.Ry.

Puttankotia

Svinivasdcariyar
°

ரஹஸ்யதக்ரயணார தீபிகை.
RAHASYATRAY ASARADIPIKAT.
Same work as that described above.

Contains the Adhikaras 1 to 15,a
க்ஷக் (1௦ Adhikaras 20 to 26.

௩

portion of the 16th

Adhikara

(த-பு.)-_.

இதுமுன்பிரதி
பதினாறாவது

தொடங்கி

:

போன்றது.

இந்தப்பிர.ியில்

அதிகாரத்தில்

சிறிஅபாகமும்,

1--15
*

அஇகொரங்களும்'

20-வது

அதிகாரந்

26-வது அதிகாரம் வரையி வுமுள்ளன.

Palm-leaf.
17x14 inches.
Grantha. Injured,

‘

—_-B. No. 450.
Foll.

147,

Lines,

8in

a page.

Tamil and

௩

Presented in 1929-21 by Paundarikapuram Swami,

Srirangam,

திருப்பாவை வியாக்யானம்;
TIRUPPAVAI

VIYAKYANAM.

A comprehensive

commentary on the Tirnppavai of Anda] differ-

ent from the commentaries described under R. Nos. #8 and 40 ante. The
commentary is by Ranganathacariyar.

This

work

has been printed.

Complete, but-some leaves in the middle are wanting.
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ஸ்ரீவெ௦கடாவழய.கி.காமக உவ
ஸ்ரீஸ்ரீ.கிவாவ.மய -பவய-ம8 3௮௦ ௨ ௮௨06

Bor 500 அஹ நமிறி.கடீ
@orer செ) 8 ௨௨௫௨௦

|

ஹ-டிய வாவாஹ-ம கடம்

Wg CoUoWAN~aowIBT@,\ 7 ails 8 பமீர௨ம.நாமொ
wT esos) sas

_

“ஹா

மொஉார

விம-$

A உஷூகமொத, வ-3ரவ.சகாறெஷஹி

GFEOorart ose ny Hard 75015 sro
வஊடயா

உ௨உர.௧-॥ வஹலா௦

98

|

|

Arr o

ourus tan erg

ஹஉா

வாகு 78) s8r oar 5.58)8- வ ௱வெ5 ஷம ௱ஈகொஸி வெகி
5௦ ane. \an 580 gf u0.0§}2.0 வரணள .ழரஹராண உரக

ll

|

8-1 Yre,)\7102 57g, பறெ.கிஸணி.திமொவழாகிஸாக-டு.௧௯௦
"மருதா ஹொ
வஹி
கலயகு கரஷ்ஹ வாஷா.௧- 68 ||
aper@,\r gproden

Qorerwnrs ஸ்ரீகூராகர.55 |

வூ ug sry |

கரஷ்௨ ரவொயகர Fக-டுகி௦ வவரஅவாஜாகி

வஹாக-டு.காட-1$2௦ஹீமா௦ ana t@anmro \ 85
் LP mov. sruse.r@aniruso

விவாரணொ..கி

ஸாஉ

ஷஹ.கா௦ 800௨

|
இ

அணை

கவிஉலொகெற௱னளாய், ் லவா வஷூஹகா£னய், aneu-tan~a@an
கஓாரண.மமண.மணவறிஊ-௫ aner tuo #8
னாய், anra%Z
ஷஹிரய
78 ாரரயணனுக்கும்
ஷவ-*ஸெஷியான
ணாுனாய்,
ஹ 9-5
வ.
Gama Gan \6
தமையாய், ' ஹவ-5ரவவெலெயி வும்
்
அரறிணியாய்
*+
*
னு
*
ட்ட.
% ஏன்னாவிலின் கவி யானொருவர்க்குங் கொடுக்கிலேன் ?? என்றும்:
இப்படி. வாசிகங்களான .மாமா or 5ayr»5\7Q “சைங்காயக்களே

உரமா.நங்களாக மூன்னிட்டு,

அதில்,

,

.

.

ஹமுக

8ரஒயாண த்தைத் தனக்கு விலக்ஷ்ணமாய் ஒரு வளஸவா.ம jarred
உவிஷெசு ஹோயிகா௱ம் பெற்றா ப்](க) போலே ௬8) வஷிக்கற வல்
50.௧ நிரஷா.கவ Sard 8r@ro ”
லபனான ஸ்ரீரங்ககாயகன் *
viwanur yp read 57 உகக்கும்
் என்இபைடியே வப ஹ-ம$ர.சவ-டுவ-௯

படி மெஷ்தொ.வி.சகிஷி காரமாக ஷூஷி-5த்தருளினாள், .

-

R. NuMBER 450.

°
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மதல் பாட்டில் இ[ன்னோ ](ககோ)ன்புக்கு ஈமக்கு

யோக்கியமா

யிதொரு காலம் கே[த்](ர்)பட்ட[ த](தென்று காலக்தைக் கொ
ண்டாடி (ச்) தங்களுக்கு உரெறழக்களான உ ரா௨ங்களை நினைத்து
அவைகளுக்கு அதுகுணமான வ ராவக௬ஐயியுல் கொண்டாடப்படு
இறது, *'மார்கழித்திங்க?? ளென்று கொடக்கி(க) சி[௬)(அ)மீர்காளெ
ன்[ ௨](ன/)மளவும்,

ட.

உ ட ட.

இங்குப்

பிராட்டி

தானேஹஹவிகளைக்கு தித்து அருளிச்செய்கையால் are BQ vor rusk
மாயும் வவிக்கி௦.து,
மார்கழித்திங்கள் - மா[த்](ர்)கழி மாஸத்தில்
மேல் கன்னாளசொன்னு காளுக்குச் சொன்ன கன்மை
Gir a FH)
us த்
eT guid ag tor 93.5.) த்தாலும் ோஷஹத்திலும் அக்வயிக்கிற.து,

End:

*

இத்தால், £ழ் கல் பாட்டு(தி)தொடங்கி, £ கறவைகள் ?? 4 இற்
ஐஞ்சிறுகாலே ? என் மிரண்டு பாட்டாலே உபாயோவேய வ௱மான
உ வயத்தின் அர்த்தங்களை உவடெய
வ௱மான
அ௱£ஹஜொக.கழாயச்
காலே விறஉமாக்கிக்கொண்டு
அருளிச்செய்கிறபாட்டில், அப்படி
யே யிப்பிசாட்டியும் ஹூவஓமனான
ஸரிசூஷனைப்போலே இவ௨வ7-௰
் மாயிகாரிகளுக்கும் இவ்வுபாயா திகாரிகளுக்கும் உதமொ.தாம் Guux
யஹுஃவங்களை விமடிமாகக்காட்டி இதில் விஸ்வாஸஹத்தை உருகித்
தருளினபடியும்

. ஹஹ)

சரய

வ)௦௫சமாகறஅ,

ஆகையால்

இப்பிரபக்தம்

ஷம ரஸமாயிருக்கையாலே

ஸெரயொயி-களான
உ ரவஜஷர்தளுக்கு மிகவும் உவாடெய.க3ம் ;: இதின் அர்த்தமும் 5S
Pa
aaa yy
வரகாமகமாகையாலே அ.) ஸஜா.கவ 280,
அதிலும் ம.மவஉநவவெக௱ஷமுண்டாகையால்
இது
00 BS
ருக்குஇங்கிருக்த காலமெல்லாம் HANKTS DOIG UNL, இ. திருமுகப்
பாகுரமாகையாலே இகில் சொன்ன ௪௦-₹மும் மிகவும் விங்வஹநீயடி,

இஉ ரவ௦யவுாவ
கவெக்ஷமாணர்களுக்கு
. Quo swan

wm,

கமும்

ஸ்ரீ வ.மவ.நிய8ஈ

உவாஜெயமாகில்

ஹிமாகையாலே

உதமொ.தாம்

மிகவும்

.

Colophon:
௯௦ 3ீ.௬-௭வ-5.ஐ.ந-௦தி.ரதி௦ 8ச.2-8080௨ஷெ-5 விஸெஷாகி
.
ொஉரஷ-டுகெ௱ஹிக௱ஹஉ?௦ வசகிரயா௦ apr amass 5p |
அரரவகஹ

ஹரா உயயியொ

.வெடளைவி_அயா _-3து

- வகாஸெரா.கா வஅ சவிஷயொ
env

oor

usr s

ஜீயாகி |

worry ee Gens Hl BETO OaRa Te vw, \70(?)7 Qarl 2G) s | ப

ீசாவவொகிவஜொடாமாயாவழாவழா. சத
ஸ்ரீ8செ ஸ்ரீ.சீவாவா.சா கடெி.ரநிகஹோ.ஐ-வெ

சட
598.

்
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*

.

யாக

ன்

ட

௨-ஹ.க௦

*

*

agloer (oto) சாஷா

|

ந வி)

உர 88 டோஷொ

க.ஐ௦ வாஹுவ£௦

விவி.ச யோ|

க௱சகர.ச8வ௱ராய௦ gp esa 8an— beh an a8,

(காப)
ஆரு
இத, மூவருடச் சாட்லாச் 88, 40 நம்பர் பிரதிகளிலும் வேரான௫,
எவஷ்ணவ
மிகவும் விரிவாசவுள்ளது.
யிரங் இரத்தங்களாலானதுபற்றி
மதத் இல் வடகலை

சார்ர்.த௮.

ஸம்ப்ரதாயத்கைச்

உரையாசிரியர் ரங்கநாதா

சார்யர், இந்தப் பிரதியில் இத் நூல் மூற்றுமிருக்ெ.து,
135, 151, 152, 154, 155, 156 என்னும் எண்ணமைதத
வுளை நால் அச்சிடப்பட்டுள்ள gf.

,

.

்

R. No. 451.
Foll.

15 x,linches,

Palm-leaf.

124, 125, 126, 128,
இவ்
எ௫களில்லை.

Presented in 1920-21
Srivilliputtur.

70.

Lines, 6ina page,

by M.R.Ry.

Tamil.

Fair.

Vénkatacariyar

Nadatur

of

(a) உசிதசூடாமணி.

UCITACUDAMANT.
Poll. 1—18a,

.
Same work as that described under No. 11 of the D.O.T. M88., Vol. T,
but with slight variations in the readings.
:
Incomplete.
க
4

பு)
இத

-

-

டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாச்சின்

ஆயினும் இத்லெ பாட
மில்லை.

Ss

11-வகு நம்பர்

பி.ர.தியில் வற்துள்ளதே,

பேதங்கள் உள்ளன, இதில் இறுதியித்

epg

ure

11 என்னும் எண்ணமைதந்த ஏடு இல்லை.

(9) தொன்னூல் விளக்கம், பொழிப்புரையுடன்.
‘TONNULVILAKKAM
Foll.

WITH

MEANING

19a—708.

Vol. 7,
Same work as that described under No. 58 of the D.C.T. MS8.,
end.
the
in
additions
with
and
‘but with variations in the readings
Contains the Pornladhikaram.,
NX

(5-பு)--

ட

இது டிஸ்கிரிப்டிவ் காரட்லாக்கின் 68-வது சம்பர் Gr Bur or pg. இந்தப்
௮.
என்னும் பாகமட்மேயுள்ள
பிரதியில் இத்.நாலின் பொருளதிகாரம்
தில்
இ
பாகம்
இறுதீயில் அதிலில்லாத
உண்டு.
பாடபேதம் மிகுதியாக

உண்டு.

்

R. NuMBER

452,

.

118%

R. No. 452.
Palm-leaf.

153x1inches.

Presented

in’ 1920-21

Foll.

30. Lines,7 in a page?

by M.R.Ry.

Nadaidir

Tamil.

Fair.

Vénkatacariyar

of

Srivilliputtur.

தென்னாசார்யப்ரபாவகண்டனம்.
TENNACARYAPRABHAVAKHANDANAM.
An adverse criticism of the doctrines and customs of the Tengalaisect of the Sri-Vaisnavas written apparently by a person belonging to

the Vadakalai sect of the Sri-Vaisnavas.
Incomplete. ©
- his has been printed.
Beginning :

;

(தென்னா)

.

சாரியப்சபாவசண்டனம்:-இஃ்அ

.

i.

.

os

தீதரில்

பலபேர் கேட்ட(கிகொண்ட
. . , . , ல்-பா, சடகோபாசசரியரால்
பார்வை(யிடப்பட்டு ௮, இ(ரூ]ரா)மசவாமி வாச்தியார£ல்
|,
« 6 4
விளக்க அச்சுக்கூடத்தில்[ப்] பஇப்பி(க்கப்பட்ட)௪. விரோதிகிருது வர்ஷம்'
. மாசின்,
ட்ப

- பூர்வபக்ஷி,

எளம்யவர்ஷம் ums Pus

எழுமூரில்

வடகலையாருக்கும்

தென்(க)லையாருக்கும் நடந்த பிரஸங்கச்சைப் பற்றித் தாம் தென்னாசாரிய
ப்சபாவம் பஇத், . . , யெழுஇயிருக்கிருர்; அப்போது டே பூர்பவக்ஷி
மூசலான வர்கள் கேள்விக்கு ௨௪.2) ரவு செல்லாமல் சம்மா பேசிக்கொண்

டிகூச்ச நீழுவிவிட்டதேயல்லாமல் பிரஸங்கமொன்றும் நடந்ததில்லை.

பூர்

வபைகநி, தான் காஞ்சீபுரம் (வர) 2சாஐஸ்வாமி ஸ்,கிஇக்கு மல்ஜி சர்மகர்த்
தாவென்றெழுஇியிருக்கிறூர் ; இது சரியன்று , , ஒரு காலத்தில் உடையார்
Linton ug BONG LH பெருமாளை எழுந்தருளப்பண்ணிய தற்
யாய்.
சில வழக்கச் சொற்களையும் ஸம்பிரதாயச்
கோதையும் சேர்த்இருக்ன்றதமன்[னி](தி)(21) இரகதைககிவவு் FORE
கப்ரய்ச் காட்டியிருக்கின் றோம்.
.
*
eo
*
ஆ
பூர்வபக்ஷியின் சித தாத்தப்படி. காஸரி முதலானார் யோச்சியரென்பது.

பூர்வ்பக்தி யெழுதிய வசனங்கள்
கலையாருக்கே

ஸாதகமென்பதும்,

வும், மாத்தடியில் இளை தோன்றிய
ஒத்இருக்கள் (ன)வென்பதும் _

End:
.

அவருக்கு

விசேஷ

கமலத்தின்

மேல்

வடிவும்
ட

வடகலைச்
.

பத்த

வடி.

இருமண்காப்புக்கே

-

: வ.க--௩௫௦.கிய-4.மஜிஉ7௦ 1” என்று திஷேதமான
யொன்று

ஸாதகமன்று ; வட

குதிகால்

அடியிலிருக்கையாலும்,

அடிப்பாகம்

சேர்த்திருச்கையால் தேவதாந்தர லக்ஷ்ணமான
90

குறுக்கு

என்று மூக்கில்

ரேகை

ஒரு சேசை

சூலாகாரமாகின்ற௦
காசை
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யாலும் உபயோகமில்லாததுமன்றி, முன்னுசாஹரித்த வசனங்களின்படியே
,
7
அரகத்தையே விளை விக்கும்,
திகமாத்த தேசன் திருவடிகளே சரணம்.
அன்றியும் அவர்கள் தெற்றியில் ஒருபடியும்
. . 6 +s
போகட்டும், அப்படி.
வேறில்லை.
யல்லாமல்
போலவே
ஒரு கதி சொன்னது
இந்தப் பூர்வ
அகிருதியாகிறது.
நமச்சஷ்டமான
, யேயாகில் ஏறக்குறைய

பக்ியோ

உரு

(க-பு)வடகலை யென்னும் பிரிவில்,
இது, ஸ்ரீவைஷ்ணகர்களுள் ஏென்வவை
தென்கலையாருடைய ஒழுக்கங்களையும் கொள்கைகளையும் இழித்துக் கூறு
முகத்தால்

சென்னைமா

உணர்க்துவ௫,

பெருமையை

வடகலையாரின்

நகரைச் சேர்,ந்ச எழும்பூரில் சல வருடங்களுக்கு முன் இவ்விருஇதத்தார்க்
தெரிகி
வடகலையொருவரியற்றியதாகச்
கும் விவாதமுண்டாகியபோ ௮,
அ௮ச்சிடப்பட்டிள்ள௫,
முற்றுப்பெறவில்லை.
இது.
பிரதியில்
இந்தப்
2.

:

ePalm-leaf,

~

R.

123

x

14

inches.

No.

ei,

453.

10.

,

Lines,

9

in

a

page,

Tamil.

Good.

Presented in
Srivillipattur.

1920-21

by M.R.Ry. "Appuvayyaigar Avargal 6 of

நூற்தெட்டுத்திருப்ப இக்கலித்து

ற..

NURRETTUTTIRUPPADIKKALITTURAI.
’ Same work as that described under R. No. 422(a) ands.
Contains 1 to 72 stanzas of Kattalaikkalitturai metre.

(த-பு.)-இ௫க்தூல் மூவருடத்துச் காட்லாக்கின் 422(a)
கம்பர் பிரதிபோன், ௧௮,
இந்தப் பிரதியில் "ஒன்று முதல் எழுபத்தெட்டுக் கலித்துமைகளே உள்ளன;

ல

ஆதலின் மு.ற்றுப்பெறவில்லை.
R. No. 454.

Palm-leaf. 134 x 12 inchés. Foll, 154. Lines 6 in a page. Tamil.
Injured.
ss
்
Presented in 1920-21 by ௫. 15, Ry.
Jambulingam Pillai Avargal,
Mylapore.
“o
.

பாரத நாடகம்.
BHARATANATAKAM.
A drama dealing with the story of the Mahabharata
the composition is vulgar.

The style of

R. NuMBER 454.

்

1189

Wants three leaves in the beginning and contains up to the portion
dealing with the getting of the Pasupatastra by Arjuna from god

Siva.
Boginning:

(அகவல்)
கால்வழிசனிலே
லைகடல்சூழ்,ச் ச வவனியேயாண்ட
திரியோதுசனும் ச€ருடன
ஸ். இன
புரியினிலிருந்து புகமுடன்வாழக்
குருகுலம்விளங்க(45) கொச்ச](த்த)வசை[ய]கர்
பெருமையாய்ச்தருமர் புரியினிலிருந்து
செங்கோல்செ லுத்திச் €ருடனிருக்()கயில்

End:
்

SF
(வசனம்)

க

ஆகசகோ வாரும் பெண்ணே ! நம்மை வேண்டிச் சவம்பண்ணின படியே
பரமசிவன் உத்தரவின்படி கைலைக்குப்போய் வந்தவுடனே தஅி[ஷ்ஷ](ச௪)
யமாய்ச் கலியாண ஞ்செய்கிஹேன் பயப்படவேண்டாம் பெண்ணே.

{ Suengs)
சுர்தாவிசயன் சொல்லத் தோகையும் சம்மஇத்து
அ௮த்தமாய்ப் பார்த்தன்பாச மடைவுடன் வ[ஈ](ண)ங்கக்கொண்டு
செதம்தருவொத்து

முன்னாள் சலவுந்தருளிப் பின்னும்

. இச்[ச](த)மா முகத்தினாளு மில்ல திருக்ன்றாளே.
-*

*

*

*

சிருள்ள,ந் ன்னான் செங்கண்மாலா யனைவிட்டேன்
தட்ட? ரானபேர்களைவிட்டேன் அ[2](சா)க[ரூ](சா)
உம்மூ(ைய) சீர்பகத்தை நம்பி இத்தட்பா....சீத்தை
முடிச்சவென் சிந்தையில் கவலைகொண்டேன்

அ[த](௪)க[ர]1(சா),
பாங்குள்ள அ௮ஸ்.இினாபுரியுச் கோ [2த](,2௦)
[இ](அ)ரியோத[ர]1(ன)னால் பாச்கங்களெல்
லாம்தோ[
தீதே ](கே)ன் [யெ](ஸன்பன கோடி

அரோபசையைச் அ[யி](ச)லையும் தீயச்

(த-பு.)-இது மகாபாரதக் கதையை தரடகமாக அமைத்துச் செய்யப்பட்ட gre,
ட) தெருக்கூத்துப் பயிலுமவர்கள் பாடும் தன்மையாகத் தாழ்ந்த நடையிலியற்
் ஐப்பட்ளெளது.
இதன் முதலில் மூன்று ஏடுகளில்லை. இந்தப் பி.ர.இயில்
அர்ச்சுனன் சிவபிரானிடம் பாசுபதாஸ்திரம் பெற்த பாகம் வரையில் இருக்

இறது ; ஆதலின் மு.ற்றுப்பேறவில்லை.
வில்லை.

இயற்றியவர் இன்னாசெனச்

தெரிய
்

96a
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R, No.

Palm-leaf.

455.

174 x 12 inches. அலி,

117.

Lines, 6in a page.

‘Tamil

Much injured.

:

Presented in 1920-21
Avargal, Mylapore.

by M.R.Ry.

0:

V. Jambulingam Pillai
.

்

. கல்லாடம்,.உரையுடன்.
KALLADAM

WITH

COMMENTARY.

Same work as that described under No.
.

MS&S8.,

_

Vol.

218 of

the D.C. T.

I.

Contains 1--37 stanzas only.

(க-பு)-

-

இநத்ால் மூவருடத்அச் கரட்லாக் 915 ஆவத
நம்பர் பிசதியில்- வற்தள்'
சாசே,
இஇல் 84 பாடல்களே உள்ளன.
ஆதலின் முற்௮ுப்பெறவில்கை,

R. No. 456.
“Palm- leaf.
164 X 14 inehes.
{njured.

‘Presented in 1920-21

Foll,

13.~> Lines,

by M.R.Ry.

7 in a-page. ~ Tamil.

Nadadar Vénkatacdriyar

of:

Srivillipnttar.

திருப்புகழ்:
TTRUPPUK AL.
A poem

in praise

of

Murnhakkadavul:

by Arunagirinathar of

Tiruvannamalai, who is stated to have compcsed 16,000 stanzas in praise

‘of Kumara
Tiroccendir,

or Muruhakkadavul

worshipped

Tiruvavinankudi,

Tiruvéraham

in Tizupparankunram,
and other

these cnly 1,20(' stanzas have been printed.
Contains 41 stanzas only.
Beginning

:

ட

கனக "கும்பமி ண்டு

தோர்மலை

யெனதெ ருங்குகு ரும்பை மாமணி
க.இர்சி ஐத். தவ டங்கு லாவிய முந்து தம்
சடையீல் நின்று ஈந்து நாடொறு
மிள விஞ்சியெ (முத்த) கோமள
2
களப குங்கும கொங்கை யானையை யின்பமாகி

-

- இனை(வ ரு$)கொளு மென்று மே[லை] வ்லை
யிடும டந்தையர் தங்கள் தோதக
மதின்ம ர௬ண்டுது வண்டெனாசையும்

முத்துபாய

places.

Of

B, NUMBER 456.
, அதஇிவிதங்கொளு

மூழுகும் வஞ்சச

tigt ©

மின்ப சாக..ர
நெஞ்சை யேயொழி

SOU தங்கெதி யெம்பிரானருள் தந்.திடாயோ,
தனத

னந்தன தந்த னாகன

டி.குகு டிங்குகு டிங்கு பேரிகை
தீகுகு சிந்திகு இந்த சோவென

Gainer ps mers

ewer சஞ்சல சஞ்ச லாகென
மூலவு டுண்டுடு ண்டு 6 வென

தருண அங்](ண்)கணி

இ[ங்](ண்)க

ணாமு

முழங்கவோதி,

பணிப தங்கய வெண்டி, சாமுக
கரிய டங்கலு மண்ட கோளகை,
பததி தின்றிட வந்தவாடக மென்றுகோகை
பவுரி கொண்டிட மிண்டி யேவரு
திச ரன்களை கொன்த வேல்கொடு
பழனி யங்கிரி யின்சண் மேவிய தம்பி[](சா)னே.

End
கரு மூளரியின் மலாரமுக மதிகுழல்
=
கனம தெனுமொழி கனிககதிர் மு[லை](கை) நகை
கலக மிடுவிழி கடலென விடெ மென மனதூடே

கருதி யன. நடை கொடியிடை யியல்மயில்
கமழ ம௫ி.ஓட னிளகிய மிர்கமத
களப புளக,௫ BP cy மயல்கொடு

இரிவேனை,

இ ஏவுபகல த[யி](வி)கலற மல(ம)௪
வியலு மயல்த... விழியினில் விழிவ.ா
விசைய மூமுகய, வொருகுள பத்முற மட லூடே
யெழுத வுரியவுள் குறமக ளிரு ன

கிரியில் விழுதன மிளைபவு னெனுமுறை
யினிமை

பெறுவது மிருபதகமடைவது

மொருதாளே,

கபி மகவினை யெழுபொருள் வினவிட
மனுவி னெறிமணி யசைவும விசைமிகு

துயரில் செவியினி லடிபட வினவுமின இஇது
அணிவி விதுபிழை பெரிசகென வருமனு

வுரு யசக.ர சிவசிவ வெனுமதோர்
சுரபி யலம்வ.ர விழிபுனல் பெருகிட தடவொக(ப்),
* பரவியதனது

துயர்கொடு நடவிய

பமு.தின் மதலையையுடலிரு பிளவொடு

:

படிய சதமதை। நடமிட மொழிபவனருளா[ஞூ](லூ)ர்
படியி லறுமுச சிெவசுத கணபதி
குமர குருபர தருபபதஇி சரவண

பசவை முதையிட

.

வுயிர்கொடு நடவிய பெருமானே,

(௭௦)
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(6-4.)—

சத்தவின்பமும்- பொருட்

Qs YO séer.ajor விஷயமான தோச்தரம்.

நூவாூரியர் இருவண்ணாமலையிலி
ச வையும் பக்தி ரசமும் மிகவாய்ந்தது.
இவர் இளமையில் இற்தின்பத்து ஆழ்ந்து
ருந்த அருணூரிநாதரென்பவர்.
ற்று, அவாஅ படை
மூருகச்கடவுளின் அழுக ரகத்தால் ஞானோபசேசம்
வீடாகிய, இருப்ப.ரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், இருவாவினன்குடி, இருவே.ர
கம், குன் அதோருடல், பழமுதிர்சோலை என்னும் ஆறுஸ்தலங்களையும் காஞ்
புரம் முதலிய பஞ்சபூத ஸ்தலங்களையும் புகழ்ந்து பாடிய சந்தப் பாடல்கள்
அவற்றுள் இக்காலத்தில் ஏறக்குறைய
பதினாரூயிரமென்று தெரிகன்் ஐது.
இத்தப்பிர.இ
அ௮ச்டப்பட்டுள்ளன.
ஆயிசத்திருறு ௮ பாக்களே Goss
யில் 41 பாடல்கள் இருக்கன் றன.

ச

.

R. No. 487.
152,

Lines,

Purchased in 1920-21 from M.{t.Ry.

K. V.

Palm-leaf. 192 x 14
Slightly injured.

inches.
‘

Foll,

(Vin a page.

Tamil

க

Ramacandra.Ayyar

Avargal of Mylapore.

பகவத்கீதை; தமிழுரையுடன்.
“BHAGAVADGITAI

TAMIL

WITH

COMMENI'ARY.

A free and lucid rendering of the Bhagavadgita in the Manipravala
style, stanza, by stanza, in accordance with the Visistadvaita school of
.
Védanta: by Srinivasa.
Complete.

so

,

ப

.

Beginning ‘
கஹ$ாலெழா

வஹு்காக

யரீமமுமான

538, ஹி£

ஓ;

கீதாறணாஹரத்தை

7 ஹமாக
வம

(ன்) வழியாக அஅுஷ்டிக்கப்பட்ட & sri sss
வெளியிட்டு ஓரா[ம்
வி ](ய்),த wanp
தை விள்தசசமாக மாஷ்யமா(க்)9 ௮[௮ ](ர௬)ளிச்செ]
_ மணமுனி புங்கவாக்தக் கசணாதுகுணமாக ஸரீசிவாசன் மணிப்சவா

எத்தினாலே

வெளியிட்டு

ஜன்மஸாபல்யம்

பெறவேணுமென்று

பண்ணுவி[ச்சத்](தீத)தை(ப்). பெரியவாள் ஸஹித்து கோஷபசா
ங்முகர்களா£(க்) இருபைபண்ணித் ஒஇருவுள்ளம் ul os |(o0)é a
வர்கள்.
லக்ஷ்மீபதியான ஸ்ரீமக்காரா யணன், ஸ்வயம் ஹேயமாகாமதம்
ஹேயத்துக்கு கிலையாகாமலும் ஸ்வயம் கல்.பாணஸ்வரூபமா௫ியும்
கல்யரணகுணம்களுக்கே

- மரூய

அறிவுள்ள

கும் ஸ்வாமியா௫யும்,

ஆதா ரமாஇயும், தம்மைச்கட்டிலும் இக.

வஸ்.அக்களுச்கும்
பரீெவி

அமிவில்லாச

ஐ-ுெ.வி

வஸ்.அக்களூக்

_நீடாகெவி

முதலான

ச

R. NumBeR

கிவ்பமஹிஷிகளுடனே

எப்போதும்

*

சாதுவிதமான

457, -
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பி.ரகாசித்தும்

*

*

திவ்ய மக்கள

i

விக்.ஹன்களை

யக்கேரித்துமிருக்க

ஸ்ரீபாவாஸுபதேவன் ஞி 1 7சவாக ஒழாதிசயத்தாலே
3

*

பார்த் தனுக்கு

*

*

ours Bure கின்று, ௯.நவிகமான காலத்திலும்,
அயோக்யமான
தேசத்திலும், ௮யோக்யமாகய ஜனகங்களிடத்திஓம் பிறக்க ஸ்கே

ஹத்தினாலேயும், '.

. . , . . . பார்த்தனுக்கு யுத்தத்தில் உத்

ஸாஹத்தைஜபிப்பிக்கிற வியாஜத்தால் ஸமஸ் தமான முமுக்ஷ ஜன
ங்களிடத்தில் அதுக். ஹம் செய்யவேணுமென்கிற இச்சையால் தச்
மார் த்த காமமோக்ஷமென்னும் காலுவிதமாகிய புருஷார்த்.தன்களி
அம் உத்கிருஷ்டமான
மோக்ஷமாகிய புருஷார்த்த ஸாதனமாகிய
ளகலவேசதாக்சத ஸாசத்தையும் தாமே
ஆசார்யசாக
கின்று தம்
ஸ்வரூபத்தையும்
பிரகாசிப்பித்து விசதமாக அருளிச்செய்தார்,

இப்படி. செய்விக்கிற பகவானுடைய ப் ரபாவத்தைச் தெரிக்தி
ருக்தாலும் யர.சமாஷரன், முன் செய்த மிகுதியான பாப வாஸனை
யால் விவேசமி| ]ழகது

உயெ-3ாய

னுடைய

விஜயத்சைக்

[கி)(ரி) அத்தை அதியவேணுமென் கழ் [யி)(வி)ச்சையாலே
ஷ

வரஹாஉத்தால்

வரோக்ஷத்தில் கடக்கிற ஹா௱.கய-ப௫

த்தை ௨ர.க)க்ஷமாக

ப்சஸ்கம் இசய்கழுன்,
Kayser ரர

அ.திக்து

சொல்வுகிற

கோ

வழா

Ay SM as

வஜயனைப்பார்த்னு

உவாஅ ;

ப08க்ஷ்கசெர கஙக்ஷசெ ர வ$வெ:கர ய-யய-௦.க வ8 |
878௧7?

வரஷவா

௪[ வ](வ்வி)டத்தில்
- வளர்க்ன

பரிபூர்ணமான

ழெழொெவ

Heraks anomwu

ஹலமாக

வறுஷி.த

| -

ய8-₹மும்

பலனைக்கொடுக்குமோ,

மிகுதியாக

[| யெவ ](எவ்வி ட

தீதில் ஸ்ஹு உ௱ணழஸாகியான SDT
LO eset Bw 9)-O Jair @esr
நிலையாகவிருக்தானோ, அக்த 8-5 க்ஷ/க ரமான க
க்ஷ ரத்
தில் செய்கிற கிஜ ய8-மான

ய-ிம் மிகவும் வள(ர்)ச்.௮ தங்களுக்கு

அதிகமான பலனைக் கொடுக்குமென்னு நினை த்து அ[வ](வ்ஸ்)த்.தில்

செய்வே யுத்தத்தை யிச்சித்து

னான

அர்யோதனன்

வந்து

கூடின

முதலானவர்களும்

0[ய](வ)ன்

|மி]

Gurr

இவர்

பக்கலிலே

சேர்த்த மகா சூசர்களான Ge ராணர் பிஷர் முதலாகிய

மஹா௱யி

கர்களும் வாஷ-ப க௩8ரறர்களும் அவர் பக்கலில்
ஞம் என்ன செய்தார்கள் வ௦ஜயனே.

சேர்க்த சாஜாக்க
(க)
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End :
-

:
றாரஜந

ஹஜர் அத் ano giy 5) w-O08.5,\2asoanGi8

விஹயொ

08 8ே.கரஷீகி

ஓய் மகாசாஜாவே!

வூஷறாதிவ

பண்ணபடி.

௨-௩

ஸ்ரீஹரியினுடைய

ஈ-டிவத்தை கிவ) அச்ஷமவ-3வத்தால்

|

௨-ப.ஐ9]]

௪.௧) த௩கமான

- ௪ஜ-*-பகன்

திவ;

ஹஊாக்ஷாதாறம்

கானும் உ)ர.க)க்ஷமாகப் பார்த்௫, அடிக்கடி

ஸந்தோஷிக்கதேன்.

தான

*

ஸ்மரித்து

இக்த ஸஎக்தோஷமடைக்த ' எனக்கும் மஹத்

ஆச்சரியமுண்டாடிறது.
ய.கர யொமெவா?

கர

ப, ககர ஸ்ரீவி-ஜயொ

(௪ஏ)-

வொ

ws

வாரே

0-0 Su) 72a
fH

ய.க-பய-32

|

8-4.கி8-18 |]

சக்த பக்ஷச்திலே யொமேேவ௱ன் கரஷன் கஹிரேகித்து எழும்
தருளியிருக்| கு](௫)ருனோ; எந்த பக்கத்திலே அர்ஜ்ஜுனன் மாணிவ

மென்ற.

ப. மாமஸ்ஸைக்

கையில் பிடித் துக்கொண்டிருக்கருனோ,

அந்த பக்ஷத்திலே ாஜாசி வ௦வக்கும், விஜயலக்ஷ்மியும், கொள்வ

யமும்

[தியி] (கீ.தி)யும் .-௮(ை)சயாமல் [எ]இ

இருக்குமென்று

அிறாகித்.த

இந்த

பி௰க்கவில்லை.

திஷஷூஃம்

Colophon ;

இருக்கிறேன்.

டைவிடாமலே

, உமக்கு.

மாத்திசம்

:

<

(௪௮)

-

ae

உதி ஸ்ரீவ.௦வ$ காஷ-௨/கிஷக -ப வரஹவிஉயாயா5
vor@an x ஸ்ரீகரஷாஜ-3-.5வ௦வாடெ
Quor® \rus

_ யார
௬௦

| ஸ்ரீகரஷாய

உ

ஹக௦

சேக்ூ்யொமொ

10 6217 0G) coor ௩86, ஹறி8

[நூலா] (80) .கரஉர௭0௦

வா ஹ-பஸு௦ வா

88 உொஷொ

யொ.ம

re

appre.

ely,

விவி.2௦ 8யா |

5 விக)

|

.

* Oa&zr065r8 ancw
s rib $21 58ranb sjfoou arnap,) க்ஷ
தீ.திசத்தில் எழுதி ஸம்பூர்ணமாச்ச௮,

(பு).

ன

இத, வடமொழியிலுள்ள பகவச்சேதையின் ஸ்லோகங்களும்

விரிவான பொழிப்புரையும் உடையது.
சார்யபென்பவசாலியத்தப்பட்ட௫.

விசிஷ்டாத்வைதம௫ soo se

இத்தட் பி.ர.இியில் முற்றுமிருக்9௦௮.

அவ த்றுக்கு

மணிப் ரவாள தடையில் ஸ்ரீ.கிவாஸா'
சார்த்த.

*

&. number 458,

:

119 5:

R. No. 458.
Paper. 104 x 94 inches. Foll. 44. Lines, 20 in a page. Tamil and
Grantha. .
:
Transcribed in 1920-21 from a MS. of M.R. Ry. Tambu Satagopa
Ayyangar Avargal of Alwartironagari, Tinnevelly district.

திருவிருத்த ஈட்டரும்பதவிளக்கம்.
TIRUVIRUTTA

ITTARUMPADAVILAKKAM.

A gloss on Nambillai’s
Nammalva2’s Tiruvirattam.

Idu which

itself is

~

a commentary
்
்

‘on

Complete.

Beginning :
.

af
இருவிருத்தம், ஈட்டரும்பதம்,
ஹ்றி9

ப.சம

காருணிகளாளை

ஒடு, vo-asptan-n,

கம்பிள்ளை

Badia és ப்சபக்தத்.அச்கு

வ ாவழா.கமிட்டருளுவதாகத்

திருவுள்ளம்பழ்,சி,

ஊம்ஸாரிகளிலே அக்யதமசான

இஉசை

ஸர்வேசுவ.ரன்

ஒருக்கே

*

*

நிர் ஹவேதுகமாகக் கடாக்ஷிச்தானென்தருளிச்செய்யக்கோலி,

ழ்வாருடைய

* *

அவதார விஷயமான

*

*

இவ்வா

wi அ] (ஐ) ஆசசர்யர்க

ளுடைய ஷஊ-ஒுகிவிெயை அருளிச்செய்கிருர்.
ஆழ்வாரித்யாஇ
அடியார் கிலாகன். உ வைகுக்தமோ
வென்சையாலே
கித்யரும்”
முக்தருமென்பர்கள். “மூக்த ப்.ராயர் என்றது பேய.கலீவவாஷிகள்,
இல்படி(ச)சொல்துசைக்கடி Pale eat Gu @srqpar@rer
pg,
ஆ
a
a
கடாக்ஷம் 8:0 ppg aneQe, அல்லாதசரிடத்திலும் ஊரவடித்திக்க
வேணுமே £]யென்ன, க௱£ஜகமான வித்யாதி ஹா.
ர)
8௨ய-1பயோஜ)87 ஹ-௦8 ப் ] பட்டத் தக்குரியவானையும் இத்யாதி

End :
:

வழாவா.நாகறெ. ஈனச்சொல்-ஹீகமான செரல், ஹீகமாகை
யாவ செவிப்படாதொழிகை,
அதாஙது-அசக்யக்ரியை சொல்லு

கை,

இவனுடைய ஸ்வரூபத்.தக்கு அதுரூபத்தைச்

பிரயோஜன

சூன்யமாகை,

க

லட்

சொல். லுகை.
ட

டட

டு

அ.த-ப வ$ூதயாகி என்கிற வடடுத்சத்திலே a
வ yoy) நிவுர.கிகளுக்கு
_ அிநுமயாகங்களான வேதாந்த வாக்யங்களே ௨-௩௱-॥ஷாபூ-4் வய-4

- வஸாயபல் வா.தபடியாலே

ஊரஹணி

பேன்று, அவை .கிர தியயா.5%
கையாலே

ஹாஷ)கா௱ச்

அவைத்துக்கு

ஸப ரஹணி

அருளிச்செய்தார்,

வர8சணமாக

ஈ-டிவவரஹமத்தை
'

உ ரண).

மாட்டாதே
உ௨ர.கி(வாகி)க்
கூடுமென்று

-

lige

.
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ததிவத்சய ப்சவெசே - asra
வாத

உ ரவு

விகா௱றஹி.க௦,
sy,

aG@asy

ோயயெ.கறாசி

வரவொயொ
௪.நி௨ ம

; ஹஹ

தா.கவிகாவ$,

ஹுவு௨

௬ஐ௦-ஷூ வ

- anal ol | Bry saan | ஹுபஷியவி (ற)வமி

- BOO sararw sur

analy,

* dDgeO2.e

ear”

ஜீயர் இருவடிகளே ச.ரணம்,

(௧-பு.)--.
இது தம்மாழ்வாசருளிய திருவிருத்தமென்னும் பிரபந்தத் தக்கு நம்பிள்

ளையியத்தியுள்ள வியாக்யானச்தின்
னாசெளத் தெரியவில்லை.

இந்தப்

அரும்பசவிளச்கம்.

இயற். நியவர் இன்

பிரஇயிக் முற்றுமிருக்றது.

R. No. 459,
Palm-leaf.

8§ X 14 inches. - Foll.

154.

Lines, 6-10

in apage.

Tamil.

Fair.

Presented in 1920-21
*velly district.

௨.)

by Sundaramma of Alwvrtirunagari, Tinne-

குழைக்காதர்பாமாலை.

KULAIKKADARPAMALAI.
Foll.la—146,
௩

-

“A eulogy addressed to Lord Vignu worshipped by the name
Kulaikkadar at Tentiruppérai near Alwartirunagari,
ன்

of
கை

Complete in 108 stanzas including the benedictory stanza.
Beginning:
கு[ளை](ழை)க் காதர்பேரில்[ப் |பாடிய பாமாலை.
அடியேங்கள் தன்பமக[வ]ல்(வ)கற்காயிக்த தரன்மறையின்
முடியே பரவுங்கு ளை1(ழை)ச் காதர்பேசின் முது தமிதால்[[்]
படியேழு

மோங்கியபாமாலை

-

யானம்பதமளிப்பான்

கடியேரிளஞ் சித்துடை ஞானமுத்திரைக் கைத் சலனே.

௩

கன்றுக்கரங்கெ கத்ராவைப்போல(க) கருணையுட
னென்றைகசரங்குவரோ வறியே னெழுபாரு முய்யச்
குன்மைக்கவிகையெனத் தரித்கோங்கு(கு)ழைச்காகசை[தாஞ்](௮)
சென்றப்பொழமுதுந் கொழுவதும் பாவங்கள் இர்வதுமே,

Sy

எப்போது தின்னை தினை த்தோமங்கே வம்தெதிர்முகமா
யப்போது நீயும் வந்தஞ்சலென்பாயடியாரிட,
இல்

மெய்ப்போத ஞானவிளக்கே ௧[ரூ](சா)ல்கவ்வ வீறிட்டந்த (க்)
சைப்போகசஞ் சொன்னமாலே சென்பேரையில் காகுச்சனே.
்

1

(௨]

#. Numper 459,

°
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End:
பொன்டிறை நீக்விரித்தே பாக்கன்ற புள்ளா சே
யென்சிஹை நிக்குவித்சாயில்லையே யிகலாட.ரவம்
வன்சிறை தீச்சனைவான வர்ச்காய ம௫[ள்]ம்வின)த
தன்சிறை நீச்சனையா.ராவழுதமுத் த,ம்தனையே.

-

பதமும்பதச்சுவடும் கவிப்பாகமும் பாசச்செஞ்சொல்

[ஈக]

்

1

விதமும்[விதமும்]விதிவிலக்கில்லா
விடினும் வியன் ஐரு(க.ற)

புசமென்றனளரி[ந](ன)தே மாவுபூகப் பொழி[னு](ஓ)லழைச் ?
இதெமென்ப[தி]னதென்தல் வீசுந்திருப்பேபைக் கலறயவனே.

para]

.

(-4.)—
இது, தென்திருப்பேரை
குழைக்காதபென்னும்

யென்னும்

விஷ்ணு க்ஷேத்திர த்திலமர்.ந்அள்ள

திருமாலின் தோத்திர

ரூபமானது.

கரப்புச் செய்யு

ஞடன் பாற்று மூன்று கட்டளைக்கலித்தறைகளையுடையது,
ணமான.து.
இயம்றியவர் பெயர் முதலியன விளங்கவில்லை.

நடை

சாதா...

(9) குழைக்காதரஷ்டபந்தனகவி.
KULAIK KADARASTABANDHANAKAVI.
Foll. 15a—17a.

Fol.

Stanzas commemorating

176 is left blank.
the ceremony of refixing and

consecration

of goddess Kulaikkadavalli worshipped in Tentiruppérai; it is stated
~that this ceremony was celebrated on Wednesday, the 7th day of the
bright formight of the solar month Méga in the year Bhava, Kollam
1045 corresponding to Saka year 1796.
,
Oomplete.
.

Beginning :
ஒம்.

sags

கு[ளை](ழை)க்

காதர்பேரில்

பொரங்குபுக[எள்](ம்)௦.த,ம](6ன்) திருப்பேரை

அஷ்டபந்தனக்சவிதை,

நாயகியஷ்ட

பந்தன மதைப்புகழ்வே
தங்கையருள்

சட்கோபரிரு சரணகமஉமதை

யனுதினமு நயந்து போழ்றி(ச)
செங்கம[ல](லை)யருள்பெருகு. பேரைவாழ் நூற்றெண் மர்
பிசபலம[ த]ா.ப்ச் செயும் பிர.திஷை](ஷ்டை) யிங்கிதென்றன் பணியானவுசதவகை மேன்மை யெல்லாம்
எழில் கொள்[க]கவியசகனி னெடுத்தியம்புவவேனே,
. *. .

இருவவு தென்திருப்பேரை நகர் வா[ள](ஐ)வே
உர
தேச தேசம் புக[எ](ஐ)வே
இகழ்வரு கலியுக சகா[ர்]தத மொ.ாயி.ரத்
இசையும் வகை த](0ி,கா)கையது தனில்
+
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்ரு தின்
[ன்
னா ](ண்ணூ)த
சிறக்குமெழு தூறுதொ
மேற் செல்லா தின் றகொல்லஞ்
பவ வருடமாயிரநாழ்.
இறந்த[ச](௪)யங் கொள்பவ
. பத்தொன்பதாண்டிசையு மேழில் மேடமாதம்

பார்புகழ் ஐற்றெய்தி ப([9](னி/[2] ரண்டினில்[ப்]பூ[௮](ர)வ
பட்ச[த1இ.தி சப்தமி

ப.தியுடன்பயன் பெறுஞ் சவுமியவாரமும் புனர்பூசமு
மீனவச்னம்
Ax rauBea SHU

.

*

*

.
_
*

*

காருலவு பொழில்மேவு பேரைமா தகரினி௰்
கடல் மு[ள](ம)ச் கோசைபோல(க்)
கடி. தபலையானசம் படகமு தலாம்பேரி
கான£தச்

:

தொனியுடன்

sO

End:

வளங்கொள் நாற் றெண்மர்களும வர(ஈ]வர்கள்
கு.ளர](மா)ங்களும் வரிசை பெருச்கமாக
_ மாறு தவாழ்வு கொண்டேோங்கியே நீடூழி
வா[ள்](ஜ்)வுபெத வருளினானே.

(6: ப).

என்னு, இருமகளுக்குச்

இது குழைக்காதர்வல்லி

பத்த(த்)தைப்பம்.நியத.

இதன்

செய்யப்பட்ட அஷ்ட

பின்னர் 18-வது எட்டில் புல்லுக்கட்டு விற

குஞ்சுமந்தபேர்'' என்னும் செய்யுளும், *: பார்பொரு த்துங்கும்மிசனைப் பாட
வேசான் பாமசவ[ன மீ](6னீ)ன்ஜெடுத்த பசவனெங்கோன் '' என்றுதொடங்

_

குஞ் செய்யுளும் எமுதப்பட்டூள்ளன.

(2) தம்மாழ்வார்தரலாட்டு,
NAMMALVARTALATTU,
Foll. 19a—67¢.

Fol.

676 is left blank.

Same work as that described under R.

No,

443 ante. -

Complete.

தபு)
இது மூவருடத் துக்கரட்லாக்கின்

443 ஆவது

இந்தப்பிர இயில் முற்றுமிருக்கெ.து.

நம்பர் பிரதி போன்றது

்

(2) அரத்தெட்டுத்திருப்பதித்தாலாட்டு.

NURRETTUTTIRUPPADITTALATTU.

Foll. 68a—726.
.
ae
Lullaby songs extolling Namznalvar, and the sanctity of the 108
Vaisnava shrines.
‘
Complete.

_

R. NUMBER

459,

1109

ட

Beginning:
ஓம்.

;

குழைச்சாதர் துணை.

ூற்றெட்டுச் இருப்பதித்தாலாட்டு,

அசங்கமுறையூர் சஞ்சை யன்பில் க.ரம்ப or
புஈங்கள் இருப்புள்ளம் பூதங்குடி. திருப்பேர்.

(க)

சரங்கள் இருவெள்ளறையும் சி.ந்தையமு தூற நிருக்கப்
(௨)

பசங்கொண்டு மாமுலைப்பாடும் ப.ராங்குசனோ.

்

ஆதனார் சரோ. ரமுந்தூர் சிறுபுலியூர்,
சா,சவிமும்பூஞ் சேறை தலைச்சங்[ல]க நதாண்மதியம், உ
காதல் தருங்குடத்தை சண்டியூர் விண்ணகரம்

லேதயர்சேர் கண்ணபுரம் விரும்பிய நம்மாழ்வாரோ.
ப
End:
.

(௩)

அ[ைபயதல்குமுச்,தரைச்கை யாழ்வார கமூழ்ந்து
இருபைபெருகச் தொண்டசெல்லாவ் சேட்குஞ்செவிகுளிர.
உபயகவியப்பாவுரைச் குமிந்தத்தாலாட்டால்
உ[ை]ப(ய)வுககத்திலுள்ளோருகச் தூ ழிவாழீயமே,
தன்னின்மனம$£ழந்து தன்னிலேபூரிக்து
.

தன்னிலையஞா9 தின்றநாதன் முனிவன்வாழி.
வாழிகுருகூ.ரன் வாழிதிருச்கோளூரன்

ன

ச

(௪)

-

(௩௭௪)
:
(௩௮)

23

(௩௯),
ர
(௪௦)

ரன் வாழியெனவாழ்ந் தனனே.
வாழிபெரும்பூதூ

Colophon:

தாத்தெட்டுத்(திருப்பஇத்) சாலாட்மெத்றும்,

(க-பு.)--

-

இது, அரத்தெட்டு விஷ்ணுஸ் தலங்களின் டெயர்களையும் ௮,தீ தலங்கள் விஷ

யம௰₹௰ச்

சடகோபர்

பத்தியுடன்

வகையிசைப்பாட்டாலாகயது.

ப.தஇகம்பாடியதையும்

விளக்குவது.

ஒரு

இந்தப் பிரஇயில் முற்று மிருக்கறது.

(த) ஆசிரியவிருத்தம்:

_ ASTRIYAVIRUTTAM.

011. 788-74௨.
A record relating to the dismissal of a Government Officer named
Vaikontham, who took bribes from the tenants and Zamindar in the
Tinnevelly district, by abusing his official powers. It is also stated
_ that one Varadarajan assisted the Government in the dismissal of this
“
்
Officer.
Complete.

.
"Beginning :
ஆச்சரியமான இருதெல்வேலிச்சில்லா
.
வடங்கலொன்பது தாலூகா
அதிலுள்ள குடிகளைச் கட்டாயமே
அதியாயமாக வேஜான்

செய்து

1200
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ஆருக்கு மேற்காக வொவ்வொரு குடிகளை
யக்கிரமவ லுட்டியாக
. அன்புகளில்லாத சமீத்சார்சளிடச்
லு
மாசைகள்

End:

மிகுதிகொண்டும்

>

|

போவென்றுரைக்கவவன் வெட்கியே வ்ட்டணம்
போன தைக் கவர்ண்மெண்டார்
7
போர்ட்டாருமிவாதனைத் தெரிந்துனை மெய்த்தார்கள்
புசழதந்தார்கள் வ.ரத.ராசனே.

(கு-பூ)-- ©
இ.௫, திருநெல்வேலி

ஜில்லாவில்

சாஜாங்கசஅ

உத்தியோகச்இலிருந்ச

வை முண்டமென்பவன்
, குடிகளை வருத்தியசாகவும் கவர்ன்மெண்டார் ௮வனைத்தண்டித்ததாகவும்
அதத்கு உரத.ராசனென்போன்
உதவியதாகவுங்
கூறுவ.
:

ம் தனிப்பாடல்.
° TANIPPADAL,

னு உ
|

“ச

91, 74௪-762...
Seven stray unconnected stanzas.

Beginnin?:
கா.ராளவங்கசெந் சானவயோக்கயங் கடல்மலைக்கும்
பேராளன் ர்ச். கெவுணர் கை(ம்)மு.த். இரை பெற்வைனார்
தே ராளனெங்கெங்குமரனையப்

டூ

பேத்திரஞ்சு மூசன்பெற்த

வீசாதிலீரவாளவ,ம் தானுக்கு விண்ணப்பமே

=

-

(க)

சிச்இரமுஞ் சற்றே சாமசைக்கு மோங்யெ கல்
- அத்தாறு நீரா யுருகுமே--விச்சைசனைச்
சூகென்ற கங்கைகொண்டான் சுப்பய்யா பாகவதம்
பாடுன்ற ராகமதைப் பார்த்து.

ட்ட

- வெகுதானிய வருஷ[மன (மைம் பச்சொரு தான்
காண்டு விருச்சிகரவி செய்இபஇனாலுதன் னில்
புகுபூர்வபட்சம் பஞ்சமியுசஇரசாடம்
்
புகழ்குருகை நகர்.தனில் சர்ச இயோங்க
மிகவிஷ்ணு மசமருள முத்தப்பதரன்
Cu Bellew: wor oe Map ogy arson weir தனத்கு(்)2 -தீதிலிஹைஞ்சய ? வன்குலங்கள் முற்றும்
- தழைக்கவென வைசுண்டஞ் சரர்ந்சான்மாதோ, .
(5-)பு...-

>

O

dX

¢

இதில் தனிப்பாடல்கள் ஏழுள்ளன,

(௨)

(௪)

௩, NuMBER

459.
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(௪) ஆதிநா தர்வாகனக்கவிதை.

ADINATHARVAHANAKKAVITAI.

Foll. 77a—79a,

Fol, 796 is left blank.

Brings out the greatness of god Adinathar worshipped in the
Vaisnava temple at Alwartirunagari by praising the different vehicles
used in the festivals celebrated in thatsimul
Complete.

Beginning :
.
்

க
சுவாமி ஆதிநாதர் வாகனக்கவிகை,

பேரா

யபிரமுடைய பெம்மான் பொலிந்துதின்ற

தார

யணன்வமுஇி

நாடாளன்--€ரார்

- இருப்பவித்[,தி)7 மாலைதிருவி[ளா](ஹா) வின்பக்
குருப்பவித்.ர மாக்கியதா கும்,

(௧)

ஆடிச் இருநாள்.நம் மாதிக் கடவுளு[ த](4)க
தாடிச் சப்பா நடத்துவது[ச் சூடிச்
கொடுசக்தாள் கலியாணங் கொண் டருளி வீதி
நடுத் கா[ய] னுலாவலாய்

End:

(a)

தாட்டு,

a

arf ADE@Gat ace Qurd sa Rex opt
வாழி சடகோபர் வா[ளி ](தி)மே--வா[ளி](ி)
யெதுராசனவுள் ஞக(?)ல.ா rl ati Kerrie)
கஇகூர் இருவோலக் கம்,

Colophon:

(த-பு.)--

சுவாமி ஆ.இிதாதர்பேரில் வரிகனச்தவினதை

இது இருக்குருகூரில் கோயில்கொண்டுள்ள
_ னங்களின் சிழப்புணர்த்துவது,
-

(2) நம்மாழ்வாரூஞ்சற்கவிதை.
NAMMALVARUNJARKAVITAI.
Foll. 80a—87a.

முத்றும்.

ஆதிநாகஸ்வாமியின்

—

Fol. 876 is left blank.

A swing-song poem in praise of Nammalvar.
Complete in 20 stanzas,

Beginning:
்.

சுவாமி நம்மாழ்வார்பேரில்[ப்]பாடிய ஊஞ்௪ல்[ச]கவிதை,
வயல்பூத்ச செழுங்கமல வாவிபூத்து
.
ஊளஎம்பூத்த திருக்குருகூர் மழைக்கார்நீலப்

புயல்பூச்த திருமேனிப் பொலிவுபூத்ச
பொலிநழ்துதின்ஐமாதவனா ரூஞ்சல்[ப்]பாட

வாக

,
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வியல்பூச்ச[அ](சொ)டையடி? செழுத்அ(ச)சொற்பூச்
,இயாப்பலங் கா.ரம்பூச்த விசை வல்லாளன்

கயல்பூத்,ச விழியுடைய

நங்கையீன்ஐ

காரிமா[7](த)[ப் பி.ராஞ்)(ன்)௪.£ணங் கா[த்](4)ப.தரமே,
காப்பு.

~

நன்றாக கு[ளை](ழ)க்சாதர் அணை.

பூமாதுபொலிந் துமணி மார்பிலாடப்
quire
Bp ger
மாலையாடச்
தேமாலைதடுவில்வச்சா மாலையாடச்
செம்பொன் முடி யாடா[ற்.தி](தத)ச் aire
சோமான்றன் தமிழ்மாலை பாடியாடக் _

கு[ளை)(ழை)யாட உயிணவர்கு[ள](ழ)£ம் கொண்டாட.
்

வாமாறு புக[எள்](ம்)படைச்தோ னாடிரூஞ்சல்
ஆதிதா தீப்பெருமா ளாடி ரூஞ்சல். ,
அ௮.சம்பையர்கள் பதம்பெயர்தீது

(௧)

தடனமாட

வயிராணி யுருப்பச வெள் எ()டப்பையேந்த

க.சம்பிசைத்து நா.ரத[.ராழ்வார்](னார்) வா௫ித்தேத்ததநாவாணி யருஇிருந்து eis Buc
கிரம்புபுசக ழெ.இராச னேவல்கேட்ப :
- : நிதிபயில் வயிணவர் பல்லாண்டு கூற

வ[ரு](ச)நதருமு.் இமைக் கரத்தா னாடிரூஞ்சல்

ர ரர]

வகுளபூஷணவரத னாடிருஞ்சல்.

"

End :

்
செற்.இகரி நாலிலகு கால்கள் நாட்டித்

இக[ஸ்](ழ்) வயிரத் சாலஉட்டஞ் Ansel

அத்தமுள்ளதாயகள்[போற் |) பொற்சங்கிலிகள் தாட்டி
அ[ள](ம)காய்

வரியமசகதப் பலகைசேர்ததகி

கந்தமுள்ள மலரின்வெகு விதான ந்தூக்இ(க)

.

சவிஞர்களுயருஞ்சல் மிசைக்கவிகள்பாடி
. மூத்துகவி வாணரிருவடச் தொட்டாட்ட :
மூத்திரைக்கை தம்மாழ்வா ராடிரூஞ்சல்.

Colophon :
i

agGual ag@amsa

கவிராயர் கு[ர௬](ச)வே தம[£]. ்

சுவாமி ரம்மாழ்வார்பேரித்பாடிய ஊஞ்சல் திருநாமம் முற்றம்.

_ கோபு)

்

ட.

இது நம்மாழ்வார் விஒயமான
ஊஞ்சல். இருபவிருக்தப் பாக்சளர
செரியவில்லை, இந்தப் பிர.இயில்
இன்னாரெனத்
இயத்தியவர்
லாசியத.
மூற்றுமிருக்றது.
இதன் பின்னர் நான்கு ஏடுகளில், நம்மாழ்வார் விஷய
மான நலங்குப் பாடகொன்றும், திருமஞ்சனப் பகமொன்றும், தென் இருப்
பேசைச் குழைக்காதர் பெருமாள் "விஷயமான பாடலிரண்டும் எழுதப்பட்

டுள்ளன,
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(3) வைத்தமாநிதிப்பெருமாள் விடுகவிதை.
VAITTAMANIDHIPPERUMAL

VIDUKAVITAIL. -

Foll. 92a—95a.
Same work as that described under R, No. 427 (a) ante.
Complete.

(6-4.)—
.

QF, Pagsse
வேயிதிலுமுள்ள
த.

காட்லாச் 421௫) தம்டர் மிரதிபோன்க௪.

(2) வைத்தமாநிதிப்பெருமாள் வாகனக்கவிதை;
VAITTAMANIDHIPPERUMAL

௮ச்னள

.

VAHA NAKKAVITAI.

Foll, 95a—~1020.

்

Brings out the greatness of God Vaittamanidhipperumal worshipped
- in the temple at Trirukkdlar near Alvartirunagari, by praising the different vehicles used in the festivals celebrated in that temple.
ப
௩
Complete.

Beginning:
வாழிபுகு மூர்வைச்தத மாதிதிமால் EGA
arp siipset ogredi—eauny§ Gerth
வாழி குருசைமகழ் மாலைப் பிரான் வாழி

-

வாழியெதி ராசமுனிவன்.

்

்

(க)

இத்தச்சவிதை வெண்பா,
*

.

*

்

*

o

*

தோளஞுக்கினியான் கவிதை,
சொன்ன
தவ .ரச.நமிகு சோஞுச் கனியான்மேல்
மன்னுபுகு மூர்வைத்த மாகி Hare இன்ணஷத்கோர்
போழற்றிசெய வீஇப் பு௫த்துப் பவனிவத்தார்
காத்றிசையுஞ் சீர்படைத்த நாள்.

#

*

*

.

*

சிங்காசனச்சுவிதை,*

3

oe

*

சங்காழியேந்துந் தமிழ்ப்புகுமூசர் தமனியப் பொல்
சிங்காசனத்திற் பவனிவந்தரஈவர் சேவை சண்டு

கொங்கார்குழத்பெண் விரகம்பொறுள் மடச்கோதை wi fit
வெங்காம பாணரந்துளைக்கும் கொல்லோவிவள் மெய்யொக்குமே.
96.
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கலித்துறை,

மலைவாங்கு மாருதிமேச் புகுல[ சனை ](7) வைச்தமா
சிலையால்

Beas

யம்புமொடுத் இறலாக்க ரச?

கொலைவாங்கு சேனைக்குலம் வாங்கவோர் தொண்டர் கூட்டமெல்லா
திலைவாங்கிய கலிழீங்கு[வ]
த் ?கா வென்ன;நீஇு யிதே..

End :

: .

டெண்பா.
இண்ணமா

மாடஞ் சிறந்சபுகு மூரினில்விண்

மண்ணளந்த

மால்வைத்த

மாகிதஇியயங்

-கண்ணனென

வெண்(ணை](ணெய்) திருடி. தெடு வீதி யுலாவவந்தார்
எண்ணமெலாந் தர்த்தருள வென்று.

Colophon:
சுவாமி
த்து.

ஷைத்தமாதிதஇப்பெருமாள்பேரில்

வாகனக்கவிதை எழுதி முகத்

முற்றும்,
சுவாமி

(த-பூ)--

நம்மாழ்வார்

(ணை).

ப

ப

.
இது,
ட முதலிய

தஇிருக்கோரூரரில்
வைத்தமாதிதப்பெருமாளுற்சவக்இல் .கருடன்
வாகனங்களில்
இருச்கோவங்கொண்டருளும் . இருமாலைல்கண்டு
"சேவித்து ஈபெட்டு வாகன முதலிய ஜெப்பைப் புசழ்ந்து பாடியது.
ழூலாசிரியரின்னாரெனச் தெரியவில்லை.

இச்தப்

4.ரஇயில் முற்றமிருச்

Bog.

.

ee

sonst

|

(4) பெரியதிருவடி தோத்திரம்.

;

PERI ATIRUVADITOTTIRAM..

~

.

17011, 1086, 104.
A eulogy addressed to » Gard, installed in the north-east comer of
the temple of SathakGpa i in Alvartirunagari.

Complete.
Seginning:

gb

para?

GGCa

sever.

பெரிய இருவடி நயிஞர்பேரில்(ப்]பாடிய ஆசிரிய விருச்சகம்,
தீயே கதியென்று பாமாலைபாடி தினை ்துருக
நாயேன் தனக்கருள் பாலிப்டையே மழைதான்கு திரைத்
தாயே கருணைச்சடலே தவம்பெக்த தாய்விநதைச்
சேயே குருகைப் பதிவா[எள்](ழ) பெரிய இருவடியே,

a

கே)

End:
தானே

தனக்குச் சரியானபாதம்

தன தடிமை

் யானே பிறப்புமி[ர](ஐ)ப்புமற்ே னென்னை யாண்டுகொள்வாய்
. கோனே குருகைவட௫ழ் மூலைமதிற் கொலுவிருக்குக்'
தேனே.

பறவைக்க ரசே

பெரிய

இருவடியே.

2

(@m)
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கருவான் பெரிய திருவடி நா.கனிவ் வாரணச்தால்[2]-

தருவான் பெரியஇருவடி. நா.தனிச் தா.ரணியில்

=

உருவாய் வளர்ந்து வடமேமூலையில் வளர்ந்தருஞம் *
குருவாம் பெசியதிருவடி phatere[se] குலகெய்வமே.,

(de).

Colophon:.

fe

பெரியஇிருவ,ி. நயினார்பேரிம் பாடிய ஆிரியவீருக்தம் முற்றும். .
இருமேனி கவிராயர் கு[ர௬](ச)வே ,தம[ர].
மாயப்

(த-பு).-Qs,

BGEGG SNA

சடகோபர் isons

மதிலின்

an Spas மூலையில்

பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள பெரியஇருவடி யென்னும்

கருடனது

Arh
ப.இனான்கு சட்டளைக்கலித்துஹைகளையுடையது.
இதன்
இறுதியிலும் ஆரரியவிருச்தமெனக் குதிச்கப்பட்டது பிழை.
ளத,
ப

தோச்

முதலிலும்
roy
oT,

(9 குழைக்காதர் பதிகம்.

KULAIKKADAR PADIK AM.
Foll. 105a,

100௪,

Twelve stanzas in praise of Kulaikkadar worshipped at Henieape

pérai near Alvartironagari.
Complete.

ப

ae

,

Beginning :

உ:

அூத்றெண்மர் [வெண்பா] -,:...
இருமேனிச்கவிசாயர்

-

கு[ரு](ச)வே நம[£].

ன

ட.

்"வார்மணச்குங் கொங்கை மயில்மணக்குஞ் சாயல்குழல் -.

கார்(மணக்குஞ்) சாந்து பதுகைமணக்கக் காரியமென்.

-:

போர்மண்க் குமைவாய புக[ள்](ம்)மணக்கவே க.இசரய்

கூர்மணக்கு

சேமி(4)

குழைக்காதர் வழுக்டே.

End:

(க

:

உக

ன

த(ளை](ஜை)க்கா த[எ](ஐகர்[த்] தருப்பேரைவல்லி பென்ருயசொம்.
பி[ளை](ஹை)ச்கா தர்மங்கல நாணூழிவாழி பிரகரமுஞ் கன்]:
மழைச்காடுபூ,த்,ச இருமேனிவள்ளல் மகர தெடுவ்
குழைக்காதர் வ சஜி மென வாழி பிள்ளைக்குழாங்க[மு](ஞ மல்

்

(௦௨)

Colophon:

|
.

மூத்றம்,

(கு-பு.)-இஅ தென் இருப்பேரையென்னுத் தலத்தில் அமர்ந்துள்ள குழைக்காதர்
என்னும்

இருமால்

விஷயமான

௮௮.

பன்னிரண்டு

பாடல்களாலாயது,

%068ல் தென் திருப்பேரை விஷயமான வெண்பா எர்சிலல்
என,
ததுறையொன்றும் எழுதப்பட்டுள்
96a

கட்பக்கி
-
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(௬) குழைக்காதர்பேரில் பாடியபதம்;.
KULAIKKADARPERIL
Foll. 107¢—1082,

PADIAPADAM

1080 is left blank.

Rhythmic songs in praise of God Kulsikkader worshipped at Tentirupperai near Alvartironagari.
Complete.

Beginning :
ஓம் நன்றாச குழைச்காஈர்பேரில் டாடிய பதம்.
கலியாணிசாகம்--ஆ.இதாளம்--பல்லவி,
வற்தெனக் கருள்செய்குவாய்.-மாலே வருணன்
ஆாதனைசெய் இருமாலே,
. சந்தனப் பொழிலுலவு-சென் இருப்பேரையில்
.

வருங் கொத்தலர்.
நீத பேரைவல்லி

ஈத்ததமழும்-

மருவிவாழ-வந்தெனக் கருள் செய்குவாய்,

End:
~

தாவினால் யான் நமோ நாராயணா வென
தாங்கள் அதக்கவருள் நலந்தரு வோனே
காரியமாகவர் சென்னைச்
சருணைக் கடைச்சண் டார்த்தென்
சவலைகளெல்லாம் திருமாலே.

௩

Colophon:
ஸ்ரீராமஜெயம்.

இருஞானமுச்திரை அணை,

" இருமேனி-இருவேக்கட கவிராயர்* கு(ர]62)6ே தம[ஈ]:

(6-4).—
இது

தென்திருப்பேரைச் குழைக்காதர் என்னும்

“இசைப்பாட்டு,

இருமால்

விஷயமான

இந்தப் பி.ர.இயில் முற்றுமிருக்ற௮,

(5) மூற்றெட்டுத்திருப்பதி வெண்பா.
NURRETTUTTIRUPPADI
Foll, 109a—124a.

Stanzas

in

the

VENPA.

1240 is left blank.

Venpa metre

extolling

the greatness of the 108

Vaishnava shrines and the images of God Visnu worshipped therein,
Complete.
.

Beginning: -

்

. 3

.

தோசாச் திரிநாதன் தய்யசெம்பொற் பாதத்தைக்
காதலுடனேசதொழுது சண்குளிர் ந்தேன்--சேமலர்

மேலுறைசரீ வ.ரமங்கை மேவி வளர்மார்டச
சாலுலினி வுன்பெயர்த,ந்தாள்.

்
்

(க)

fh. Nine 459.
*
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%

ஆ

தொன்னெதிசேர் வாய்மை அுலங்குபுசழ்ச் சோணாட்டு
. தன்னகர்தோ ஜென்னா ரணமூர்த்தி-மன்னுதுமி

Gout Goss னிற்ப செடுச்திசைத்தேன் செற்தமிழா
.வரய்ந்தவர்கஞ் சொற்கொ

டறிழ்து.

“பொதிய வரைிகழும் பொத்பாண்டி நாட்டுப்
். பதிதொறுமால் வாழ்ந்தளிக்கும் பண்பை--முதியவர்
தஞ்

சொல்லா வறித்து அயி(ல்வி](வி)ருப்பு கித்குதெறி
யெல்லா மெடத்திசைத்தேன் யான்.
%

*

.

ட்

.
%

*

சோழமண்டலம், '
சீரிணங்கு பொன்னித் இரு நாடு போற்றவளர்
௫.ரணங்கு கண்ணா னெடூன மாச்--சேருமயன்
மூன்ன.ரங்கங் காட்டி மொழிவேத தம்பெருமாள்

பொன்ன௱ங்க நெஞ்சே புகல்,

.

'

(s)

புகலும் ப(ர)சமயம் புக்கவரு மெவ்வா
கைதினைப்ப ரவ்வாற னிப்(2)பான்--நிசகமுமறைச்
துன்னார் தமிமுறையூர்ச் சோழனருண் மாதோமடு
தின்றான் மணவாள னே,
்

End:

‘

(௨)

:

தானில1 மாதவரு தான்முகனுங் காண்பரிசென்
மேனினைவுற் ரூ.ரால் விளம்பலாம்--வானுலகென்
வீடன்பாய் முத்தரினம் வேண்டப் பாமூர்தஇ
சேடன்பால் வீற்நிருக்குஞ் சர்.
.

4

்

*

(௬௮)

*

துயிலும் பதியிருபச் தோரைத் திருப்பா
மியலு மிருபத் இரண்டும்--பயி லு, கிலை
யூராகு மைம்பத்தே மூர்மான் குலகளநீ்
தேர்ம்பதிகள் நா.ற்தெட் டில,
தனின.ங்க மாதிதிரு உண்ணுதலம் போற்றி

யினிதசைச்கும் வெண். ஈத் ஜஹெட்டுவ்--கனியுமன
சீ
துன்னுவார் கற்பாருமப்பவார் (2)_புவிவாழ்வு
மன்னுவார் வீடுமெய்த

வார்,

வாழி இருப்பதிகள் வாழி இருதெமோல்
வாழி திருக்குருகூர் வாழ்மான்--வரழிதமிழ்
ஆழ்வார்கள் வா(மி) யருள்வயிணவ[ 7](ர்களா)ய்
வாழ்வார்கள் வாழி ம$ழ்ந்து.

.

. ஆழ்வார் இருவடிகளே

சரணம்.

(த-பு.4-இத நூற்றெட்டு விஷ்ணுஸ் தலங்களையும் அத் தலங்களிலமர்ர்
தள்ள இரு
மாலையும்
பற்றியது.
அந்தாதித்தொடையாகமைதந்தது.
முத்றுமிருக்இ

பதித.

்

:

5
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(0) நம்மாழ்வார்பதம்;
NAMMALVARPADAM.
Foll. 125a—126a.
. Similar to the work described under sub-division (¢) of this number,
Incomplete.

Beginning:

சுவாமி தம்மாழ்வார்பேரில் பாடிய பதம்,

உன்னையல்லாலொரு தெய்வமு

மெண்ணாது

நெஞ்சமுனச்குண்மை சொன்னேன்
. எனக்குன் பாதபங்கயம் நீதஞ்சம்
சன்னவில்வேளும் வணக்கும் பிரதாபா

மன்னுமிசைத்தமிழ் வண்சடகோபா--உன்னை.--

End:

—

-

உண்மை சொன்னேனய்யா-.-உன்
அதடிமைச்கு எடி.மையாய்
உண்மை சொன்னேனய்யா--

கருக்கு[ஸி](ழி) புகள் ](கு),த் தென்னைக்
காத்தருள்வீ.ரா--செல்வச்
திருப்புளிங் 8[ள்](ம்)வளர் செண்பகமாரு.
-

&

*

4

*

*.

் 'கைவசமாய் நெல்லிக்கனிபோலிப்போது
் குல்தெய்வமு நீயென்று தெளிந்தேனந்தப்பாடு-- உண்மை

கொெொன்னேன்.

(க-பு)-இ௫ நம்மாழ்வார் விஷயமான இசைப்பாட்டு,
இயற்றியவர் பெயர் முத
வியன விளங்கவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் முற்றுப் பெற்றதாகத் தெரிய

வில்லை.

்

:

' (p) முருகன்பதம்.
MURUKANPADAM.
Foll. 1286—129a.

A rhythmic stanza in praise of God Subrahmanya recrahipped at
Kunganakar or Kunrakkudi in the Madura district.

Beginning:

து

ச,ந்திதி கண்டுகொண்டேன். கண்டவுடனே
சவுபாக்கியம் பெற்றுக்கொண்டேன்.
்
"செந்நெல்விளையுங்குன்;ற தன்னகர்்தனில் வாழுஞ்

சிவனருள் சரவணபவனிலூய இருச் சன்னிதி

.

ல

R. NuMBER 459.End:
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-

்.

இருள் மு(ரு)கனை வாழ்ச்தி நவிலுங்கவிக்குஞ்சு

தத்தமிழரங்கேற்றிக்

கானமலர் பரிதீதச் சேவடி, தனில் சாச்தஇக்
கந்தா கந்தா வாற்தா வென்று போற்றிச்
சந். திதி கண்டுகொண்டேன். -சண்டவுடனே

செளபாச்யம் பெற்றுக்கொண்டேன்.

(கு-பு)-இத

குன்்.றதகர் முருகச் கடவுள் விஷயமான

(ர) தனிப்பாடல்:

௬இ

TANIPPADAL.

ட

7444. 129௪-1888.

இசைப்பாட்டு,

ட்

்

1386 is leftiblank

Stray stanzas in praise of Garuda, Visnu, Nammalvar,
etc. * Beginning:
மாசத்தே ரோட்டிவைகத்து மாசனங்கள் சூழ்,ச்துவ.ரப்
பூசிக்கு மர்ச்சகரும் பொற்றட்டில்--தேசிகனும்
தானிருஃகத் தே[ட்](௪)
சத் கான்முரிந்த போனசியல்
மாதிலஞசூர் சொல்வார் மான்பூ
்
.

௦
(s)

மூல்லா கலகத்தில் முன்னிற்கலாகா சகென்றெண்ணியன்றோ
சில்லாவை மிட்டு மலைமேக் [ச்] சிலகீதில் மதைத்திருத்து
பொல்லாப் டயல்களைப் போச்கடித்தே யி(£.த)ப்பூதலச்.இல்

சல்லார் குருகையில் வ,ந்தேயிருக்கு கத்மேசிகனே..

End:
.

(௨)

ர ர
இ[ரீ]ககரவாச வுல் லாச கெம் SrCor
" தரீதசப் பொரு ளாதியைத்

இருதெடுந்சோள் மீசெழு தந்தருளி வரும்
வலங்கொள் பெரிய இருவடியையான்,
தேனகுந்துளபவுன் சேவடியை யென்றலை
செ.லுத்தவருள் செய்க தேவே
செகமெலா மூனைவந்து சேவிச்கவவர்கள் தம
இஷ்டங் கொடுக்கு மேரு,

வானகமு மண்ண கரு

மற்றுமண்டங்களை'

வயிழ்.நினிலடக்கு மாலை

்

வண்பிடரி மேலடக்கியீ வயினதேயனெம்
வறுமைதனை

மாலற்று கருவே,

பானகமு தாளிசேரமு மிரககவ௪மூ
முகத்த பறவைச் காசனே

பலத்தருஞ் சமயமது சாருமெங்கட்சிதைவ
பட்டோசக் கடவுளே,
து
8
;

#

ட

கீ:

*
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தூதுகு[ளி][ஜி)யி வாரு மெயவந்தபோ.௫ தொருங்கடி தக்
கூறும்பு[மூ](ஞ) கனுனக்ணேயோ வண்ட[ர்] கோ[ழு](எ)மட்டுச்
தூ௮ம்பு(மு](ஞஸ) கனுனக்கணையோ பொய் சொல்லவந்த
தாம்பு மு](ஞ)

Maine ae

சாமிதாக தராதிபனே

?

....

(6-4.)—
இதில் பல தனிப்பாடல்கள் உள்ளன.

(௫ காமாட்யெம்மன்பதிகம்.
KAMATCIY AMMANPADIKAM,

Folt. 189a—148a. Fol. 1486 is left blank.
Hleven atanzas in praise of Goddess Kamaksi worshipped in the
Saiva shrine at Conjeeveram.

Complete,
Beginning:
கன்றாக. சாஞ்சபுரம் காமாட்சியம்மன் பேரில் ஆூரியவிருச்சம்.
மங்களஷ்சேர் கச்ஈநகர் மன்னுகா
அங்கமுள

மாட்ரிமிசைச்

நற்பதிகஞ் சொல்லவே--.இங்கட்

பயமுுகும் கணியணியும் பரமனுள)ச் தனின்மூமும்
கயமுறு[வ](மை)ல் கரனிருதாள் காப்பு.

சுந்தரி சவுந்தரி திசந்தரி அாத்தரி
சோதியாய் கின்றவுமையே
சுக்கரவா.ரத்கு லுனைக்கண்டு தெரிசித்தவர்

துன்பச்தை நீக்கவிடுவாய்

ர

- தஇந்தைதனிலுன் பதச்சன்னையே சதொழுதவர்க
. டு(அ)யாத்தை யாற்றிவிவொய்

செகலொமுன் மா[ய்][க](ய)புகழ
ee
சிதியனால் முடி.ந்திடாஅ
சொந்தவுன்மைத்த னாயெத்தனை ரட்சிக்குஞ்
சிறுகடனுன்ன தம்மா
சிவசிவமசே[ஸ்](ச௪)வசி பசம[னி](னுை)ட Weed
_
சிசோமணி மனோமணியும்தீ
- அந்தரி திரந்தரி தஅரந்தரி

பரம்பரி[ஆ]

(w)orB ரட்சகயு தீயே

.

அ[ள](ழுகான ௩ாஞ்சியில் yalor\p)ra வாழ்த்தடு(ம்)
அம்மை காமாட்சுயுமையே,
எத்தனை செனனமதெடுச்தேனோ

௪
தெரியாது

இப் ூமி கன்னிலம்மா
.
_ இனியரூ ஓங் கருபையவைக்[த Gus (a a Poway
மினிஜனன

மெடுத்திடாமல்

முத்தி வேண்டுமென்றுன்னையே
முக்காலும் 5ம்பினேனே

(௪)

தொழுதுதான்

-
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சோ[னா](னரு), மனிதரைப் போலநீ

[ம](வி)திச்திருக்காசே யம்மா
வெகழ்திபெற வுன்மீதில் பத்தியாய் நான்சொன்ன
விருச்சங்கள் பதினொன்றையும்

விருப்பமாய்ச் கேட்டுநீ யளித்.திடுஞ் செல்வக்ை
விமலனாசே[ஷ(௪)ப் போரூர்
அத்தனிட(ப்) பாகமதை விட்டுவத்தென்(னுடை)[ன]
யருங்குை7](௪ஐ)மை(ச்) தீருமம்மா

௮[ள](ம)சான காஞ்சியில் புக[எ](ழ)ஈசவாழ்த்திடும்
அம்மை காமாட்சி யுமையே.

Colophon :

்

..

(da)

.

காமாட்சியம்மன் பேரில் ஆசிரியவிருத்தம் முத்றும்.

சுவாமி நம்மாழ்வார்

துணை,

- (க-பு)இ௫ காஞ்சீபுரத்துச் காமாட்சியம்மன் விஷயமான
யிலான.
இந்தட் பிர இயில் முற்றுமிருக்கிற.து.

ப.இகம்.

எளிய நடை

(8) ரங்கநாதர் ஊச ற்கவி,
RANGANATHAR USARK AVI.
Foll. 144¢—1450.

A swing-song poem

in praise of god Rangandtha

and

Goddess

Rafiganadyaki worshipped at the Vaisnava shrine in Srirangam,
Contains four stanzas only. Beginning :
்
ரங்க நாதர்பேரிற் பாடிய ஊஞ்சல்
[த ];இரு காமக்சவி,

கார்சொரித்த மு.த்.த இனா[ல்4](,த்)சால்கள் நாட்டிச்
தரும்பவளக்கரும் அதனால் வளைகள் சேர்த்து
வார்சொரிந்ச சந்தன த்தா[ல்ப்](2) பலகைசேர்.த.து

வரிசையுடனாள் ? பணிந்துபோத்த(4)
கார்பெருகும் காவேரி மாலைபூண்ட

க! ஷ்தி](ஸ்) தாரி சங்கருக்குக் கரு[னை](ணே)யாக(ச்) '

. End:

இருலவுங் காவேரியாடிரூஞ்சல்
ரங்க நர்யயொ[ள(ரா)டிரூஞ்சல்,

(௧)

௮

மாமதறையோர் வேதாந்தக் கால்கள் காட்டி
.
வஷ்டருடன்ச௪ற்பாத்தால் ? பலசை சேர்த.௮(2)
சாமரை

நாலதனாலவிட்டம் போட்டுச்

சதிராகப்பவாச் சிற்த சரங்கள் பூட்டி (ப்)

பாமானிம்கமான செங்கருக்கு(ப்)
uraarser QarerOa
sR FODESYEHFH
சேமநெடும் பெங்கேோச.ராடிரூஞ்சல்
ஸ்ரீசங்க மாயகனாராடிரூஞ்சல்,
.

mg
(௪)
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த-பு.)--

இது சங்ககாகன்

விஷயமான

CATALOGUE
ஊசல்,

oF Mss,

இதில் தான்கு

பாடல்களேயுள்

_ சான, இதன் பிறகு 140௧ 150 வழமையில் ஆழ்வார் இரு£கரி பொலவிற்து
தின்றபிரான், நம்மாழ்வார், இருமாலிருஞ்சோலை.வே அலங்கார தாயக,
இதா.ராமன் இவர்கள் விஷயமான ஊசல் பாடல்கள் ஒன்பது உள்ளன.

(2) திருமால்தோத்திரம்:
TIRUMALTOTTIRAM.
ரி],

151௪, - 1582

1546 is left blank.

Stanzas in praise of Lord Visnu who is requested herein to come on
Garuda bless the றுக்.
. Complete.
Beginning:
தன்றாக.

கெருடன் தோச்துரம்.

பூரணனே ங்கள் பதினாலுசேரும்
பொரு ந்தியேயருக்சன் பதினெட்டுஞ்சேரும்

காரணனே கருமுகில்போல் மேனீசேருக்
கருணைபெ[௬](௮)வஷ்டாக்ச.ஈங் சலத்துவாமும்
வாரணனே லட்சுமியோசெட்டுஞ்சேரும்
.
1உிமுகம்போல் தின் திலங்கு மாயாநேயா _
ஆரணனோசகு சாமாகருடன் மீதி
்

லன்புட்னேயேறிவத்தருள் செய்வாயே.

End:

(க)

்

்

தளபமணிமார் ப[ள](ழ)காசுகத்தைச் தாதா
சரு.தியே மெய்ப்பொருளே வரத்தைத் தாதா
களபக[ஷ்](ஸ்) தூரியனே கடா[ச்](ட்)௪க் தாசா
கஞ்சனை முன்வென்றவனே கருணை தாதா
பழம்பொருளே சவசோ௫ பாக்கியந் தாதா

பத்திமுத்தி சித திசெயவன் பாதந் தாதா
அளவிலா மெய்பபொருளே கெருடன

மீதில்

அன்புடனே யே வந்-ருள் செய்வாயே.

(64) —

-

இது திருமால் கருடன்மீது

ளி

(௰௨)

Os Ha.
வந்து

அருள் செய்யும்படி

பாடிய பஇகம்§

தடை தாழ்ந்த௮.
இதன் தலைப்பின் கருடன் தோச்திரம் என் isi
இத்தப் பிரதியில் மு.ற்றுமிருச்கித

இல

பிழை,

முடிச்ச பின்னர் 130௨ல்

படிமிசைவாழுமாந்தர் பவிசுவத்தும்றபோது
கொடியிடைமடவார்காதல் கொள்ளுவார் ஈம்மையெண்ணார்:
மிடியிடைப்பட்டபோ
தும் வியாதியாய் மெலிந்தபோதும்

அடியினைச் தொழுவாபென்மே

யரனுமைக்கருளிச், einen

என்னும் செய்யுள். எழுதப்டட்டுள்ள௫.. ke
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18.

Lines,

12-15

ina

page.

by Sundaramma of Alvartiranagari, Tinne-

velly district.

(2) ஆதிதாதரூசத்கவிதை:
ADINATHARUSARKAVITAI.

Foll. la—36.

.

A swing-song poem addressed to God Adinathar, worshipped at the
Vaisnava shrine at Alvartirunagari in the Tinnevelly district.
Contains the stanzas 1—27 complete and 28th incomplete.

Beginning :

சுவாமி ஆதிநாதர் பேரி லூசற்கவிதை.

வயல்பூச்,த செழுங்கமல வாவிபூத்து
வளம்பூதீத இருக்குரு கூர்மழைக்கானீலப்
புயல்பூத்த இரு மனிப் பொலிவுபூத்த
பொவித்துகின் உமாத.வனார்க் கூஞ்சல்பாட
வியல்பூசக்ச கொடைபடி சீரெழுத்துச் சொற்பூச்
தியாப்பலங்கா ரம்பூத்த விசைவலாளன்
சயல்பூத் சவிழியுடைய நங்கையீன்ற

காரிமாறன் ௪ரணங் காப்பதாமே,

(க)

கருங்குவளைச் காடு செழுங் கமலம் பூச்சு

காட்சியெனச் திருவுடம்பித் கருணை பூத்து
மருங்குவளைக் சழகொழுகுங் சை காலுந்தி
வாஉநயனம் திருமுக ப.வ் வடிவுகாட்ட
வொருங்குவளைச் தண்கதிர் வெண்ணி லவுகாட்ட
வொருஇூரி பருஇ௰ரி யுதயங்காட்ட
தருங்குவளைக் கைமலராள்

End :

வடந்தொட்டாட்ட

தின்.றவாஇப் பிரானாடி ரூஞ்சல்,

|

.

(௨)

தேங்கமலச் கோசைதவஞ் செய்வதாலிச்
செகத் இலிவ்வூர் திருநகரி யாமென்றேத்தப்
பால்கமலக் கண்ணி[அ](னு)ட்படா௫ தாத்தன்
பண்புதவாராதனஞ்செய் பரிவிலாழி
தாங்கமலக் கை முஃங்கண் con yi Jura Ss
தயங்குகரு மலைபோல் வத்தளொள்றுஇப்
பூங்கமலச் தோன் பாவு

மிக்சவாஇப்

பொலிந்து தின்ற மாதவனா ராடி. ரூஞ்௪ல்,
மருளிலாப் பொய்தின்த வேதசாரம்
உடிச்தெடுத்துச் இரட்டி முது சமிழ்ப்பாமாலை
தெருளிலாதவன்

போலத்

.

/

௩௨.௩௩

___ (eer)

.
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். இது ஆழ்வார் திருதகரியெனப்படும் திருச்குருகூரில் அமர்ந்துள்ள ஆ.தி
தாதென்னும்
இரமாலின்
துதிரூபமானது
இந்தப்
Ir Qe 1—27
, பாடல்களும் 98-வசன் முதலஉமம்டுமேயுள்ளது.
ஆகலின் pepe
் வில்லை,
அகா! ரியர் இன்னாபெனச் சொரிய விக்க.

(6) திநக்குருகூர்வல்லியாரூசல்.
TIRUKK URUKURVALUIYARUSAL.
Fol, [.

A swing-song eulogy addressed to Goddess Adinathavelli worshipped
at Tirukkuruhir also called by the name Alvartirunagari.
Contains four stanzas only.
Beginning:
கருக்குழியிம் பலவி.தமாய்ச் செனிக்க வேதன்
கைசலிக்சப்

படையாது

கால தூதர்

வெருச்கொளவந் தடிச்இழுச்சுச் கொடுபோய்ச் செத்த
மிகுகிளையச் தூடமுந்த விடாமலேயன்
பருக்குதவி யாக முத்தி கொசெகச்செய்த

பாசக்சியமா னாதிமால் ம$ழ்ச்சி ars
திருக்குருகூர் வல்லியா ராடி சூஞ்சல்
சீபூமி நாயகியா ராடிரூஞ்சல்.

.

End :

x

(க-பு)--.

கோதை சூடிக்கொடுத்தா எாடி ரூஞ்சல்
கூறும்செங்க நரய௫யா ராடி ரூஞ்சல்
தி.தியலர் மேலுமங்கை யாடி ரூஞ்சல்
னீளைபுவி மடத்தையினி தாடி ரூஞ்சல்,
சீதை சனகன்மகளி ராடி ரூஞ்சல்
திருக்குருகூர் வல்லியா..ராடி. ரூஞ்சல்
ஆஇலெட்சுமி தேவியா(ரா)டி. ரூஞ்சல்
அருளாதி மாய்ச்சியா ராடி, Gee,

(4)

.

*

ச

ர

Qs திருக்தருகூரில் அமர்ந்துள்ள நாய்ச்சியார்
பிரதியில் அன்று விரு ச்தங்களேயுள்ளன,
-

.

(௧)

விஷயமான.
2

இந்தப்

(2) சடகோபருூசல்.
SATHAKOPARUSAL,.
Foll. ba—76,

A swing- song oom
kopa.

in praise of Nemmélvar
~

Contains 23 stanzas only.

also

called Satha-

, 1215

.
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Beginning :
சுவாமி ஆழ்வார் Sule cre psd

og.

இந்தநீலச்இரண்டு கால்கள்தாட்டி
யிஉங்கும் வயிடரியச் சாரலவிட்டம்- பூட்டிச்
சுந்த. ரமுக்தேறிடும் பொற்சங்கலிகள் தாச்.திக்
சுடபெறிக்குஞ் செழும்பவளப்பலகை சேர்த்துக்
கந் தமலபென்னும்பொன் விதான ம்மாற்றிச்

சயல்விழியார் மயல்புரி பொன் னூஞ்சல்மீ௫
செந்த(மி)ழ்வண் சடகோப.சாடிருஞ்சல்
பராங்குச மூனிவனாடிரூஞ்சல், '

End :
தித்சவதா..ததொடு சேர்டார்ச்குக்கிட்டா
தென்றேயச்சிததுவிட்டு யோகமேற் செய் .
விச்தவதா.
சீ சாவட்டாங்க யோக
்
வித்தா.மெய்ப் பொருளேவிளங்குஞானக்
கொசத்தவதாரத்சணுசா

வொளியே

தொண்டர்

கோடுக்கலிதர் த்தருள் குருகூர்க்கொண்டல்வண்ணன்
பதீதவதா.ரக்தஇன்
வரன் முரையைச்சேர்ந்து

பாடவல்ல பெருமாளேயாடிரூஞ்சல்,

.

ட)

வாழிதிருச்குருகை நெடிதூழிலாழி மழறைபுகலு நவபே.ரவடி வமான
ஆழிவமை ? எண்டுவில் வாளாஇதாதர்க்
கலங்கரித்த சகதர்மணிப் பொன்னூஞ்சலமீது
Sami துவரிசழ்ப்பெண்முத்தமூரல
வித்புருவதங்கை மகாசவததிற்றோன்
தஞ்
சூழிமுசச்காடதட விகடவேதச்
சொத்கவிமாமத

(க-பு)இது

.

்.

களிற்றைச் தொழுவம்யாமே,

.

(௨௧)

ட
தருக்குருகூரிலவதரித்தள்ள

சடகோபபென்னும்

விஷயமானத,
இயற்றியவரின்னாபொனத் தெரியவில்லை,
28 பாடல்களேயுள்ளன.

(9) வைத்தமாநிதிப்பெருமாளுசல்.

“தம்மாழ்வார்

இந்தப்

ி.ரஇயில்

'

VAITTAMANIDHIPPERUMALUSAL.

Foll, 8a—9b.
A swing-song poem in praise af God Visnu, worshipped
name Vaittamanidhipperamal

under the

at Tirakkélir near A}vartirunagari.

, Contains eleven stanzas only.

‘
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Beginning :
சுவாமியை த்தமாகிஇப் பெருமாள்பேரி லூஞ்சற்கவிதை,
பார்பூச்ச போதனையுந்தியினிஜ் பூச்துப்
பல்கோடியண்ட மெலாம் பூச்தவெத்தை
கார்பூச்ச இருமேனிப் போலிவுபூச்த
சண்ணன்வைத்த மாதகிதிமாத் கூஞ்சல்பாட
‘

வார்பூசிசவுபயகன

நங்கைபெத்று

மனங்களிக்க மறைப்பொருளி:பாவையுமா சாய்ந்து
சர்பூச்சவியறம்.றிருவாய் மொதியைப்பாடும்
_
இருகாவீறுடையபிரான் காப்பகாமே,

(க)

பா.ரமகமேருவிரு கால்களாகப்
பனிமேகபடல

நடுவட்டமாகக்

காருலவுமழைமாரி வடமதாகக்
சண்ணகன்ற பாருலகம்பலகையாகச்
சீருலவு நறுமலர் விதான நாத்றிச்
இமப்பாகவலங்கரித்த

வூஞ்சல்மீது

~

வாருவவுக்கனட்பெண் ணாண்டிலாள்சேர்()
.
End

வைத்தமாகிதிப்பெருமா

ளாடிரூஎ சல்,

(2)

:

சிறந்த திருவழுதி வளநாவொழி

.
_

இருக்குருகைமாநகர் நம்மாழ்வார்வாழி
ய௫ந்தருவே.சச் இருகாய்மொழி நூல்வாழி '
'
யழகைதகராகய தென்புகுமூர்உாழி
மிறங்குமலர்மாது புவிமாதுவாறி
பேசுபுகழ்மதுரகவியாழ்வார்வாழி
மாஞ்செயும்போன்னாழி வலம்புரியும்வாழி
வைத்தமாசிதிப்பெருமாளாடி ரூஞ்சல்.

(Ct

ae

.

-

இத, திருக்கோளூர் என்னும் இருப்பதியில் எழுந்தருளியுள்ள வைத்த
மாதிதஇப்பெருமாள்
என்னும் திருமால் விஷயமானது.
காப்புச் செய்யு

ஞடன் ப.தினொரு செய்யுளையுஉடயது.

்

(9 வைத்தமா நிதிவல்லியாரூசல்.

VAI! TAMANIDHIVALLIYARUSAL.
Fol, 10.

;

.

A swing-song ‘enlogy addressed to Goddess Lakemt worshipped
under the name Vaittamanidhivalli at Tirukkoltr near Alvartirunagari..

Contains the stanzas 1-4. complete and the 5th incomplete,:.
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Beginning :
தாய்ச்சியார் உைச்.த மா.திஇவல்லி.பாரூஞ்ச.ற் கவிதை.
சி௫,நத.நவர[ற்.றி](2,5)ன மணியூஞ்சல்மீ௮
சிலை
அ தலாளிருபுதமும் வடம்.அதாட்டாட்டச்

சுறவுவிழியு[௮](ர)வச நத்கவரிவீசச்
சொல்புகழுந் திலோத்தமை

தின்றேவல்கேட்ப.

தறவொழுகுதேமொழியாளம்மையத்த

்

காமகள் நாூ.த்பண்ணிறைச்து நல்லிசைகள்பாடச்

சு ந்தமலைசேர் சென்புகுமூர்வாமுஞ்
செல்விபெண்கள்வல்லியா ராடி ரூஞ்சல்,

End:

மலர்சூடிக்கொடுக்தாளாடி ரூஞ்சல்
மங்கைசீலவ.ரமங்கையாடிரூஞ்சல்
அலர்மேலுமங்கையினிசாடிருஞ்சல்
அருள்புவிமடந்தையினிதாடிருஞ்சல்
தலமிகுசனகன்மகளாடிரூஞ்சல்
தாய்ச்சயொர்லட்சுமிதேவியாடிரூஞ்சல்
வலமிகுசென்புகுமூர்வல்லியாடி
ரூஞ்சல்

,

(கு)

-

வைத்தமா தி.இவஃ்லியாராடிரூஞ்சல்.

-

(௪)

சதேன்கனித்்த மொ

(6-4.)—
.

.

இதுவைத்தமாகிதி

வாலிபென்னும்

இலச்சுமி விஷயமான துதி,

இத்

தீப் பி.ச.தியில் 1-1 பாடல்களும் ஐந்தாவது பாடலின் ஆரம்பமுமே உள்ளன.

(7 மதரகவியாழ்வாரூசல். .

MADHURAKAVIYALVARUSAL.

Fol 11.

|

ட

A swing-song poem in praise of Madhurakaviyalvar, worshipped at
Tirukkdlor near Alvartirunagari.
Contains eghti stanzas only.

Beginning :—

.

சுவாமி மக. ரகவியாழ்வார்பேரி லூஞ்சற் கவிதை.
சருதிமறைப்

பொருளனைச்தும்

பகுதி சாராய்ந்து

சுருச்சமுமவுலகவுள்ளோர் வெளிதாய்ப்பறப்
பம மபதமாயகன் மூ£வர்க்குமூலப்
பரம்பொருளாமெனச் இருவாய்மொழியைப்பாடுந்
திருமகிழ்மாதனைச் சகல[0]பத்அ[ம]1(ஷாகத்
தியானித்துச்தேவு மற்றுமறியேனென்று

பொருளமைத்தச் தமிமுரைசத்துப்புகுமார்வாழும்

புகழ் 2அ.சகவியாழ்வா ராடிரூஞ்சல்,

—

ட்டா

(க)
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End:
AsGoorurss SHECST@G-HEHFH

- ---

இரும௫ழ்மாறனைப் பணிவோஞாடிரூஞ்சல்

பத்தரி[ற](௬),தயத்த ழைவோனாடிரூஞ்சல்

பதினொருபாட்டினிதுரைச்தகோனாடிரூஞ்சல்
உத்தமமுக்குணங் கடக்தோனாடிரஞ்சல்
்
உப.திடதம்பகு த அணர்ந்சோனாடிரூஞ்சல்
வைச்சமாதிதுயை யனு இனமும்போத்றம்
மதரகவியாழ்லாரே யாடிரூஞ்சல்,

(த-பு.)--

!

- இது, திருக்கோளூர் என்னும் தலச்திலவதரித்த மது.ரகவியாழ்வார் விஷ
இந்தப் பிரதியில் எட்டு பாடல்களேயுள்ளன.
யமான,
an

in

9) ஆதிநாத ரூசல்,
ADINATHARUSAL.
83}"X 18% inches.

Lines 5-7 in a page.

Foll. 12¢— 16 6, 126 is left blank.

Similar to the work described under sub-division (¢) of this numLo

ber.
Contains 1~19 stanzas only.

Beginning:
.

மன்றாச.

ஊஞ்சல்,

வயல்பூச்,ச செழுங்கமல வாவிபூத்து

வளம்பூச்,ச இருக்குருகூர் மழைச்சானீல
*
*
%*

*

்

*

oe

suayss MPyeow நங்கையீன்ற
காரிமாறப்பி.
ரான் ரணங் காப்பசாமே,

“காப்பு,
ணம்,

நன்றாக,

கு[ளை](ழை)ச்காகர் அ[ள்](ஜ்)வார்

வ
பூமாதுபொலிந்து மணிமார்பிலாடப்
புயமாடவதிற் ளபமாஉையாடத
தேமாலை நடுவில் வச்சாமாகையாட(ச)

இருவடிகளே ௪ர

1

செம்பொன்முடியாடச[த்தி]:த
இன ச்சுட்டியாடக்

்

.

.

.

- கோமான்றன் சமி[ள்](ம்)மாகைபாடியாடச்

கு[ளை](ழை)யாடவயிணவர்கு[ளா](மா)ங்கொண்டாட

வாமாறுபுக[எ்](ம்)படை ச்சோனாடி ரசல்
ஆதிநாதப்பெருமாளாடி ரூஞ்சல்.

°
..

ன

ட
(௧)

R, NUMBERS 460-461;
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End:
திண்பொருனை சூழ்சோலை நகரமான[
2] :
சமனியப்பொத்கோபுரஞ்சேர் குருகைவாசன்
பன்னிசைசொல் மகிழ்மா[ர](ஐ)ர் ப.ர விப்போத்றும்
பாவையர்சிரீபூமி நீளாேசவிகூட

:

தண்புடையவாதிமால் ,காளும்வா[னி] (தி)
தா[ட்](ய்௪)சமார்மூவர் இருவடிசள்வா| ளி](தி)
.
எண்புவியோர்தொழு மிசாமாநுசனும்வா[னி](தி)

யிசைபெருகு சட்கோபருஞ்சல்வா[ளி](ி).

ட (குவ.

காவுலவுபொ[னி](தி)ல்[க]குருகைநகரம்வா[னி]()
கருணைபொ[ளி](ஹஜி) பொலித்துதின்றார்
இரு வடிகள்வா[னி](தி
பாவலவர் நா.எணர்பசம்வா[ள](ம) வா(ளி](மி)

பசாங்குசமாமுனிவன்்சிரீபாகம்வா[ஸி](ி)
தாவுபுகத்நால்வேசமொ[ளி](தி)யும் வா[ளி](ி)
so
௪த.ரனெ தஇபஇவா[ளி](ஹி) வ.பிண வர்கள்வா [ஸி](தி)

- தாரணியித்பாகவதர் SeLeiioleil i
தயாதிதியாம்

(க-பு.)--

i

இதவும் ஆஇதாதரூஞ்சலே.

.

,

முன் பிரதியினும் வேருன து.

திட

.

' R. No. 461.

Palm-leaf. 10% X linches.

Foll.

81.

Lines,6ina page.

Presented in 1920-21 by Sundarammé

Tamil.

Fair,

of Alvartirunagari, Tinne-

velly district.

தாமிரபர்ணி மாகரத்மியம்,
TAMIRAPARNIMAHATMTY AM.
A work on the sanctity of the river
Tamraparni flowing in the
Tinnevelly district.
The origin of Tamaraparni, her becoming the
daughter of Agastya at whose instance she flowed asa river, are also
described.

Complete.

Beginning :
ஹரி: தம்.

தாம்[ப12[ வ](ப)ன்னி ம[குள்](௧),ச அவம்,
உலகெலாமுணர்ந்தோத[&](,2) கரியவன்

,திலவுலாவியதிர்மணிவேணியன்
அலூல்சோதி[யி](ய) னம்பலச்சாவொன்
மலர்[ச]சிலம்படிவா[எ்](ழ்) ச இவணங்குவாம்.
குருபாதமே ௧. தாம்பி.ரவர்ணி மாதாவினுடைய

97
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தாம்பிரபன்னித் தலபுராணம்.
நைபசொசணிய

[ப்]

பூர்வத்திலே

சென்று

.முனிவோர்களெகல்லோருக்கூடிப்

பிரமாவினிடச் கிலே

நீங்காமல்

விருப்பமாக இருப்ப

ஏககாலமும்

நாக்களெல்லகோரும்

தவசு

தற்கு ௮, திலே

கதென்றால்

அதின் வரலாறு

வனமுண்டு,

மென்னொரு

வனமாக

பண்ணிக்சொண்டிருப்பதற்கு அளவில்வாச

அப்போது
வணங்கினார்கள்.
ஒருவனங் கட்டளையிட்டருளவேணுமென்று
விட்டார$
உருட்டி
பூமியிலே
பிரமாவும் ஒரு சச்சாத்தைப் படைத்துப்
அதன்பிறகே நிங்களும் போய், ௮து தரித்சவிடத் திலே உங்க(மு)(ஞ)க்கு
வேண்டிய ஆபீடந்தருகற வனமாக விருச்கும், ௮இிலே யிருங்கோளென்று
அனுப்பிவிட்டார். ௮,த்த முனிவர்களும் ௮,மத.ச் சக்கரத்தின் பின்னே வந்து
அது தரித்த விடத்திலே வந்தவர்க[மூ](ஞ)ம் அதுக்குப் பேரிட்டது.
தேமி
சரரணியமாகிய Serre RnR Sete
செயிாஎனியவெண்டு பேருமிட்

டார்கள்.

*

*,

x

*

*

*

*

*

*

எங்களுக்குச் தாம் ஈபர்ணியினுடைய மகத்தவக்தை(2) இருவுள்ளம்புத்தவே
*
*
ணுமென்று கேட்டார்கள்.
அந்தக் கதையை முனி உங்களுக்குச் சொல் ர்க
:
ee [பி]
(ப)சாமுகமில்லாமல் கே[மு](ஞ)ங்கோளென்று சொன்னார்.
we ap}
yo

*

*

2

F

*

அத்த மலைப்பக்கத்இலே நாமும் நம்முடைய தேவியாரும் மத்றுமுண்டா
இய

தேவர்களெல்வோருங்கூடி

வந்து “உமச்குச்

காட்டு

தருிரோமென்று

இிருவுளம்பற்றிச் சாமிரபர்ணி மாதாவை அகத்தியருக்கு மகளாக முறைமை
யுங்கூட்டியலுப்| பி](ப)வித்தார். பின்னும் அகத்இயருக்கு(த்) சாம்பிரவன்
னியினுடைம வ்.ரலா௮ கே[மு)(ஞ)மென்று திருவுளம்பத்தினார், - -

End:- இந்தச் சாம்சபர்ணி மாப்பியம்(?) மிகவும் மகத். அவமாகவிருக்தம்.
தக்கதையை

வில்லை.

நீங்கள்

இந்தச்

கேட்டீர்.

கதையைக்

Os

உங்களைப்போலவே .பாக்கியம்பெத்ற

கேட்டவர்[க்கும்](கள்)- பாவங்களும்

பேர்க,

இர்த்து

மூ,ச்தியை அடைவார்கள்,
இந்தக் சதையை
உண்மையாகக் கொள்ளாமல்
இங்கதெம் பண்ணுகறெபேர்களுக்கு ஒரு நா[மு](ஞ)ம் பாவமொழியாத.
*
es -#
*
அமாவாசியை, பெொகணங்கள், பிறந்தநாள் *
*
.
சுக்கரவாரம் பூசத்திலே
விதீபாதங்களிலே
தாமிரபர்ணியிலே இர்த்தம்

ஆடிச் கோதானம்,
தானம்

தெட்சணை

வஸ்திர
முதலாகத்

(ர்கள்) தேவலோகத்தைச்

தானம், கன்னிய

சேருவார்கள்.

*

பண்ணின
*

மலடிகள் கேட்டால் புத. இரனைப் பெறுவார்கள்.
தல்லப [தரு] (ர்த்கா) வைச் சேர்வார்கள்.

Colophon :

(கா) தானம், தாம்பூல

தானங்களெல்லாம்

பே [ர க்கு]

*

சன்னியைகள்

%,

கேட்டால்

5

தாமிர பர்ணி மாதாவின் கதை முகத்தது.

அகத்தியர் திருவடிகளே

௪ச

ணம். ௧ [குரு]() ஸ் சித்திரைமி" ௨௰௬௨ வியாழக்கி[எ](ழ) மை சேசன்
மகாதேவியில் [ச] சடகோப பிள்ளை வீட்டுக்கு போயிருக்க அவ்விடச்தி (ல்)
எழுதினது தாமிரபர்ணி ம[இ ள்] (௧) சீஅவம்,

ர

RB, NuMBERS
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(6-4)—இந்நால் தாமிசபர்ணியென்னும் மகா தியின் மடமையை விரிவாகச்
கூறுவது,
அகத்இய முனிவர் தென் இசைக்கு வரும்பொழுது அவருக்கு மச
ளென்னு முூழையில் பரமசவனால் அனுப்பப்பட்ட சாமிரபாரணியென்பாள்
ததஇியாகப் பசந்து சடல்வடை சென்மனனளென்றும், பலதர்த்தங்கள் இத்ததியி
ஒுள்ளனவென்னறும் கூறுவது, இந்தப்பிரதியில் முற்றுமிருக்கிறஅ. இயத்

தியவரின்னாரென*் தெரியவில்லை.
Seed

கு

R. No, 462.

Palm-leaf.

148 x 1dinches.

Foll. 34.

Lines, 5 in © page. Tamil®

Injured.

்

.

Presented in 1920-21 by Sundaramma of Alvartirunagari, Tinnevelly
district.
ட

(6) குணமங்கை யரியநயினான்

வருக்கக்கோவை.

GUNAMANGATYARIYANAYINAN VARUKKAKKOVAL.
Foll. la—250.
A lovepoom relating to and incidentally eulogizing the King Ariya
Nayinan of the Gunamangai country.
:
Complete i in 100 stanzas, each stanza beginning with எ. ‘of the
successive letters of the alphabet respectively.

Beginning:
வருக்கக்கோவை,
காப்பு,
, தக்கபல்கேருள மின்சேர்குண மங்கைபுவி , , ,
.
ச
௨... வருக்கச்சவித்துறைச்சொற் '
பா த்சமிற்கூற

௨...

மயில்வாகனச் தெம்பாமனுக்கு

காடக்சடாசல முன்னித்குமே,

.

(s)

- (காட்)
அருள்கூரு நீதிச் குணமங்கைவ

,

|...

,

்

.

பொருள்கூரரிய நயினான்மகீபன் பொருப்பிடத்தே
தெருள்கூரு மைங்கணை

,

.

,

,

ஊளைத்திறை கொளநி

டிருள்கூருங்காவி லொருவல்லிபூகீ.இில் கெதிர் கின்றதே.

(2)

் தலைவிதெய்வச்தை தினைந்து வருந்தல்.

ஒன்றாருயிரென் இிருத்தேமிருவரு முள்ளளவு
மின்றார்பிரிச்சனரோ தெய்வமேயுல கேச்துகுணம்.
குன்றாவரிய நயினான்மபென் குணமங்கைமீம
:

னன் *யிருந்ததுகாண் வினையேன் செய்த ௬ம்.றவமே,

974

(De)

ந்

1222.
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End:
(மணந்தவாணிதனைக்சண்டோர் ம௫ூழ்தல்.)
... . தபேர்ச்குகிதிரல்க மூவேழுவள்ளல்களு
மொவ்வாவரிய நயினான்குண மங்கையோங்
. , .
வெவ்வாறுமக்கையுடன் மணிக்சோலங்கொண்டெய்தி வத்தர
-அவ்வாற௮ுகண்டசண் , . . ௨௫
Quer emu Gr,

(௯௯)

வாழிதெய்வங்கள்பெருமான் குணமங்கை வாழ்வுசெல்வம்
உ...
கு தயினான்கிளை தம்பிமார் முதலோர்
- வரழியரிய நயினானருண்மைதந்தர் மைத்துனர்சீர்
ஏ

உ

காடோதும் வாழியவே.

்

(or)

Colophon :
வருக்கச்கோவைமுற்றும்,

அம்மன் இருவடிகளே ச.ரணம்,
குணமங்கை வித்பூட்டிசக்கொண்டு
,
௨...
குணமங்கை மேத்குவளை கோத்தான்.-குணமங்கை
தாட்டி லரிய நயினா னணைந்துயிரை

க

.

e

௨

தரட்டிலிவ ஞண்டே நமக்கு.

(ou )* இது குணமங்கையரிய Wend என்னும் பிஏபுவைப் பாட்டுடைத்தலைவ
ஞகை வைத்துப்பாடப்பட்ட கோவையென்னு மொருவகை மூல். அகார முத
லாகவுள்ள வெழுத்துச்களைச் செய்யுளின் முதலிலமைச்துப் பாடப்பட்ட
அது

கட்டளைக் கலித்துறைகளாலா௫இயது.

இரியரின்னாடென5 தெரியவில்லை.

PO

LNG EAGSE DS:

ஏடுகள் முதித்துள்ளன.

தலா

க

.. (4) ஆழ்வாரகவல்,
ALVARAKAVAL.
Foll. 26.

A eulogistic stanza addressed to Nammalvar also known as saint
Sathakopa.

Beginning :
அழ்வார்பேரிலகவல்.

் அன்ன வாகன சின்மய மானவ
சஞ்ச மெல்லிதழ்க் இஞ்சுக மனையாய்

தாற்று மென் கழுகு 8ற்றுவெண் அதைதோய்
. திருவளர் பொழில்சூழ் கருணையம் குருகூர்

இத்திர னேத்துஞ் ௪.ந்.5.ா வதன
*
*
#
End :
- மன்னிய சருணை தின்னையே புகழ்ம்து

பத்இயி னீன்ற வித்தகர் செல்வம்

- பீடுறு மனத்தில் வாடுத லில்லா

*

.

k. NuMBER 462,

-
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மீளா வின்ப நாளா யளிச்துச்
தீண்டரு முத்தி சாண்டக வெனககுன்
னீர்மவர்ச் சேவடி சார்த.ர வருளே,.

(த-பு )-இத்ச அகவல் தம்மாழ்வார் விஷயமாக ஒருபக்தர் பாடியது. நடைதன்றுச
வுள்ள.
இயத்றியவர் பெயர் மு. தலியன வொன்றும் புவப்படவில்லை.

(6) ஆழ்வார்துதி.

ALVARTUDI.
ச

Foll. 27.
* Similar tofthe above.
is

considered

to

.
The stanza under notice contains 45 lines and~

have

been

taken

from

the

ancient

work

called

Tirukurukaimanmiyam.
Incomplete.

Beginning :
சுவாமி அ[ள்](ம்)வார்பேரில் தேரிசை யாசிரியப்பா கவி,
!

இரைகொழிச் அயிர்ப்பன இகழ்வலம்புரியே
வலம்புரியுயிர்ப்பன வாணிகத் இலமே
திதிஇிலமுயிர்ப்பன தெடுவெண்ணிலவே
Mog patties நதெடழ்வனகுமுசதம்
GY soHGUrUUer G alr sein cor oopGus

End:

.

;

ஆடியவுணர்வொடும் குழைந்தெழினாவாற்

பாடி.தின் மூடியும் பன்னாள்கழித்ததுன்
பொருவில் பேரின்டமும் புணர்வான்
ஒருவ_,த்திருவுள முவந்தருள்கென வே.

Colophon :
1யி](இ);௫ காத்பத்தைத் தடியவாய் இடையிடை தனிச்சொல் பெற்றுவந்த
நேரிசை யாசிரியப்பா, [யி](இ)அ குருகாமான்மியச் வெட் தெழுதிய உதா
, மணப் பாட்டு,

- (குபு)
் இது நம்மாழ்வார் விஷயமாகவுள்ள.௮,இ. நேரிசை யாசிரியப்பாவாலாஇ
யது. திருச்குருகை
மான்மியமென்னும்
சாலின்கண்
இவ்வாடிரியப்பச
வுள்ளகாக
இதனிறுதி
வாக்கியத்தாம் புலப்பகென்ற௫.
மடைதன்றாக
©

garg.

ச

ச

(8) தனிப்பாடல்,
TANIPPADAL,
Foll. 28.
Seven stray stanzas in praise of Vaikunthanathar, Sathakopar, eto,

1224
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Beginning :
ட
படியுண்டூமிழ்ந்தவன் வைகுந்தை நாதன் ப[ழ](எ) ப[ழ](எ) தத
முடியுங்கருணை விழியுஞ்செவ்வாயு முகரம்புயமுந்
தடியுத் திகிரியுஞ் சங்கமும்வாளும் தனுவுஞ்செம்பொ .
னடியும்துணைவரு மேதமியேன் செல்லுமவ்வழிக்கே,

End :

a

்

சோமன்வாசல் வித்துவான் பாடின கவிதை.
.கற்னை வொக்கும் புஇயன கேட்பன கண்ட[ன ]பல்யாண்
டுத்தனவொக்கு மொருபகம்சாண்பன வொன்னலரைச்
செற்றனவொக்குஞ் சிறுவிரல்சேர்ப்பன சென்றுசென்று
பெற்றன பெற்.ியெண்ணான் மறப்பானென்ன பேதைமையே.

(க-ப.)-இதில், வைகுந்தநாதன் தஇருக்குருகூராஇநாகசன் இவர்சள் தோத்து
ரூபமான சட்டளைச் கலித்துறை ஒவ்வொன்னும், சிற்றின்ப விஷயமான பாட.
விரண்டும், இசாவண
சங்கார விஷயமான பாடலொன்றும், நம்மாழ்வார்
விஷயமான

பாடலொன்றும்,

சோமனென்னும்

பிரபு

விஷயமான

பாட

ட லொன்றும் ஆக எழுபாடல்கஞுள்ளன.

(8) இலக்கணதீபம்:
ILAKKANADIPAM.
Foll. 29a—82 6.
»

Ashort grammatical
about

the

time of the

treatise in Tamil furnishing algo information
three Sangams, the poets belonging to each

Sangam, eto.
Oomplete in 15 stanzas.

Beginning :
:

ஹரி ஒம் நன்றாக,
இலச்சண பபேம்,
எழுத்தென்ன வொலியொரு தொகைச்தாய்
எழுத்தமுசல் சார்பிரு வகைத்தாய்
இருச்திரு வகைப்பெயரி லீரிரு வகை த. தாய்முறை
யினதீதி லெண்ணிரு வகைகத்தாய்

தமக்கும் பிறப்பிடத் இரிருவகைத்தா

யுழப்பி லேழிரு வகைத்தாய்

உள்ளவடி.வம் புள்ளிபுள்ளி யில்லாசென்னு
முருபிலோரிரு வகைச்தாய்
வழுச்சின்.றி மாத்திரை யினைவகைத்தாய் மூன்று"
வழியின்மொழி மூவகைத்தாய்
வத்துயிரு டற்போலி யிருவகை
த தாய்மூ _
வகைச் சாரியைக்காய் நடத்

i

Rk. Number 462.

ட

தமுக்கின்.நி விரியொன்றினா ஞூழதர்மெழுச்
ததிகா.ா£ லட்சண
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மெலாம்

அறிந்துசொல்வ இலக்கணக் கவிதையல்லாத'
தவலக்கணகச் கவிதையே.

(சூ

End
ஓசை தருஇிருவரீலை வாயிறைவ ஞர்பொருட்
குப்பூரி ஜெவர் தன்பால்
ஊமையாய்வருமுருக னவனுருத்இிர சரும
னுணர்ந்திடு நக்€ரர் தேவர்

கோசவுரை கோண்டு£ரங் கொற்றதேனுழார்
கோ.திவிள நாகர் படியல்
கொத்றசெயி னூராசிரியர் பெரு நாகஞார்
குவரமணலி யா௫ரியசா
க
மா௫ில்புளி யங்கர்பேருஞ் சேத்தர்செல் லூரி
வள.சா சரியனாச சன்
முண்டம்பெருஞ் சேந்தளார் முகரியாசரிய
னார் நீலகண்ட ராசை
மாசறமஇத்த இருக்குன்.௦,5.இ லாூரியர்
மற்று மொருவர்ச் கொருவராம்
வழியினையுளைப்ப வ,ழ்தப்படியி லிப்படியில்
மன்னி வாரா கின்றதே.

(௨௫)

Colophon :
இலக்கண இப

முத்ும்.

ககம்ஒஷ் பங்குனிமீ” ௨௩௨ புதன் இழமையும் பூச தட்சத்இரமும்:
எகாதசியும் பெத்த சுப யோக சப கரண த்தில் - ஆழ்வாரப்பன் இலக்கண

இபம் படித்து முகத்த தென்றதிக.
வண் சடகோபன் இருவடிசளே சரணம்.
கருடாய நம $,

(க-பூ.)-

இத் நால் தமிழிலக்கணங்களை ந்தையும் தொகுத்துக் கூறுவதுடன் முச்சவ்

கங்களின் காலம், இடம், புலவர் முதலிய வரலாறுகளையும் விளக்குவது. பத
னைந்து
ஆரிய விருத்தங்களாலாகயெது,
இயம்தியவரின்னாபெனத் தெரி
யவில்லை.

இத்தப் பிரஇயில்

இது முற்றுமிருக்ெ௮.

ல்லிதோத்திரம்,
(7) திருக்குருகூர்வ
VALLITOTTIRAM.
TIRUKKURUKUR
Foll. 33a-—340.

Hulogistio

stanzas addressed

to goddess Laksmi, worshipped at. -

Tirukkurukir also called Alvartirunagari, in the Tinnevelly district,
Breaks off in the course of the twelth stanza,
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திருக்குருகூர் வல்லியம்மன்பேரிற் கவி.

மாது இருக்குருகூர்.வல்லியம்மன் “தத்தி
7

End:

லோது மொருபாவெ
. , .
ன ரர.
கோசகனகச் தாளிணையில் கற்றுச் கூற்ருயன்
் கோசனகத் தாளிணைகாக் கும்.
ள்
௨.௨... வெங்கேசனைக்கொன்ற ஏன்வா
குவலயத் தந்தணம் கெட்டாது வாட்கதை கோத்
௨௨...
தாழிபுனைத்தாயிரம் பெயர்கொண்் டென்னையாள்
குவல(ய)தீதைக் சருவைக்
. , , . . உ வல்லியே,
(௨)
தொடியிருப்பான” க.ரத்தன்னைமாரிடத் தோன்றுவது
மடியிருப் , . ,
ட...
கையில் முழ்துவதும்
படியிருப்பானது நீக்கியத்தாமப் பதச்திலென்றுக்
குடியிருப் . . . . ௨ ௨.
திருக்குருகூர் வல்லியே,
(ds)
பொற்பார் திருக்குருகூர் வல்லியம்மன் புனைத் , , ,

(க-பு)-இ௮,

இிருக்குருகூரென்னுமாழ்வார்

ஷிலக்குமியின்

தோத்இும்.

கட்டளைச்

பாடல்களாலாரயதென்னறும்

இருதகரியில்

கோயில்கொண்ட

சுவிச்துமையாலாகியது,

இத்தனை

இயற்றியவரின்னாசென்றும், தெரியவில்லை.

எடு

. * களி ரண்டும் தனிமுதிந்துள்ளன.

R No. 463.
_ Pelm-leaf.
Fair,

114 X 14 inches.
வ்
‘

Presented

in

1920-21

oll. 42.
.

by

Lines, 8, 9 ona pagee - Tamil.

Sundaramma

Tinnevelly district.

;

of

Alvartiranagari,
ய

(a) தெய்வச்சிலையான் திருப்புகழ்.
DHY VACCILAIYAN

TIRUPPUKAL.

‘Bol, 28.
.
A eulogy addressed to Deyvaccilaiyan, who is no other than god
Rama worshipped at Tiruppullani (Darbhagayanam), in the Ramnad
district.
Contains one stanza only.
Beginning:

End:
(

°

கதிர்2,௪ குடைக்கீழ் neue தீண்டிசை
யெடுச்ததலைப்பார்க்கரியின்
.
சிறுத்த கமுச்இலிருப்பர்
:
GEEAG

விதிக்குமுதற் போஇத்துமன்றியு
மயக்கற நட்பாய் முத்றுமூணர்ந்தும
அண..ராய்போல்

% Rompers
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மறைப்பொருள்விக்கு ? ஞான த்தடையென்பது
தோ டடந்கலும்
படி த்திடுசொற்த
கற்றுவிளங்கிய பெருமாளே?
்தே
வசிட்டனிடத

.
(க-பு.)--இத திருப்புல்லணை (இருப்புல்லாணி யென்னும் தர்ப்பசயன

க்ஷேத்தி

இசாமாயணச் சதை
சத்இிலமர்ர் அள்ள இருமாலின் தோத்இ.ர ரூ. பமானது.
2-வது எட்டில் சில பாடல்களின் முதற் குறிப்பு
யைக் சொண்டு அஇப்பது.
மூகலியன எழுதப்பட்டுள்ளன.

(3) தெய்வச்சிலையான் துதி.
DEY VACCILAIYAN

Foll- 8a—25b-

TUDI.

.

Similar to.the work described under subdivision (a) of this number. Complete in 76 stanzas.

Beginning :
காப்பு :
பாம்பணை மீதிற் பள்ளிசொள்பவனைப் பா.ரச்சிலையேந்.திப்
பாங்கின் மகங்காத்து,
பாத தாடகையைக் கொன் நிளையோன்
வில்லை:மு.றி.ச்சமுை
மமேம்படுமசலிகை சாபமொஜித்த
வேட்டுப் பொன்மான் வாலி யிரரவண வேட்டையுமாடியமால்,
வாம்பரி கயரத தயர.த.ராமனை வாழ்த்தும்படி மது
வரக்குச் தந்தருள்வண் சடகோபர் இருவாய்மொழியமுதம்

தேம்பயில் வீதியில் மணிமேடைகள்ளூழ் திருப்புல்லாணியில்வாழ்
செகநாதா

*

தெய்வச்சிலைமாயா

*

தெய்வசகாமணியே.

*

*

: . ஞூரமிலாதவர் வீரமியம்புவர் சோருங்குலமில்லார்
அம்கக்குலவானென்றுளை பேசுவர் சொல்லும் கரமலவே,
யார்சலியுகதன்ம மீததனா லவர்களில் வேறல நா
னய்யா வையக மதன்மேல்சொலு மவையடச்ச மூரையேனே..
வாசமுனறும் மிமையோர் கரையேற வாசவனாணை செல
வளருங் கயிலைக்கிரியசையா ஓமைவரத னினிதுதறையத்,
இரவி[பூ](ப)டணன் மணிமுடிசூடச் சிவையேந்திய ராமா .
செகநாதா தெய்வச்சிலைமாயா தெய்வசகாமணியே.

காப்பு முற்றும்,

(s)

(m)

இருஞான முத்திரை அணை.

உலகம் பரவப் பாற்கடல் நடுவில் யோகுறுதுயில் செயுநா
ஞமைபாகனு மலரயனுச்தேவரு மொளிர் வசத. லும்,
கலகச் கடினவாக்கர் தெருக்கிய திற்கண்டக மதனால்
கர்சினி முழுவது முறைகள் இறம்பின கதிர்மதி வெளிவாசா,

் இலகு பொனுலகமும் ராவணனாக்கனை யிமையோர்ச்ழையவளனும்
எதிர்பொருமிடமிலை நீமுமுஅம் பாமென்னச் அயில்தீங்கிச்
- இலகப்பிறை அ.தல்விததை குமாரன் திருப்புயமீ௮வருஷஞ்
செச்தாதா தெய்வச்சிலைமாயா தெய்வசிகாமணியே,
ச்

(௧)
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அரனும் வாயுவு மனுமா.ராக வயனுஞ் சாம்பவராய்
அமரர்க்கிறையுங் ககரவலும் பொருவாலி சுக்ரீவபொன

வக்கனி

[நீலனுமாய்,

உசனுடைவான வர் வான.மும்பொரு க.ரடியுமெனவருக
வொளிர்சங்குஞ் சக்கரமு மனந் தனுமுடனுதை தம்பியசாய்,

வரமிகு மானிடவடி வாய்த் [0],௪.ர,ச மகா.ராசன் மகவாய்
~

வளமையயோத்தித் இருதகர் நாமும்வந்தடல் சாவணனைச்
சரமொடதுத்துத் தேவரிடுக்சண் தீர்ப்போ மென்றுரைசெய்
செகதநாதா தெம்வச்சிலைமாயா தெய்வசிகாமணியே.
,

(௨)

End:
வாயுகுமாரன் மாருதிபகவான்மலரடி” கையிலே,த
வாலிகுமா. 'னுடைவாள்பற்ற வாதன் பசகலுமே,
மீயுயர் மதிவெண்குடையு திழற்த வீரனிலக்குவனு
.
மெய்ப்பு தம்பியுமொப்பறு கவரிகள்வீச விண்ணோர் பரவச்,
தூயமறைப்பொருள் மாதவரோதச் சூரியவம்சமு
௧.2
சூட்டியசுடர்விடு திருமுடிமுதையே சுருதிசொலுங்கிரமம்,
சேயுயர்8ர்,ச்தி வசிட்டன்வனை ந்தான் இருப்புல்லாணியில்வாழ்
செகதாதா தெய்வச்சிலைமாயா தெய்வகொமணியே,
(ads
s

ந்

*

நே

புல்லுமாரிஷி சக்கரப்புனல்மழ்கி(ப்) புகழ் திருவரசின்€ழ்ப்
புண்ணியதவஞ்செயவே வைகுந்தைப்புயல் பி.ரசன்ன..ராகி
வில்லியி ராமன் கடல்மேக்£றும் வேலைதெய்வச்சலையை
விருப்பெரடுநல்கி

-.

அல்லிமென்மலசா

விண்மடவாரெழுவர்

லயோத்தியிலந்தண

வன்புறுசு ந்த.ரத் தோழன் பாவ

'

விளைசாபம்போககு,

சாயிரமர்ச்சிப்ப

வ னுக்காசவாழ்வருளஷ்”

செல்விபற்மாசனி கல்விக்க£சி சீர்தருபுல்லாணிச்
செகநாதா

தெய்வச்சிலைமாயா

தெய்வகொமணியே,

(edn)

(6-4.)—
இது, 'திருப்புல்லணை யென்னும் விஷ்ணு, சலத்திலமர்த்தள்ள
தோத்திர

ரூபமானது.

திருமால்

இராமாவதாரமெடுத்து

ழிக்க, விலங்சைக்குச்செல்லக் கடல்

இருமாலின்

இ.ராவணனைய

வழிவிடாதிருச்கத் தீர்ப்பசயன ச்.திரு த்.து

பிராயோபவேசஞ்செய்து
கடலை வசப்படுச்சியபடியால் இவ்விராமாயணச்
கதையை அத்தலப்பெருமாள்மீது வைத்துப் பாடட்பட்டுள்ளது இத்தால். இ௫

காப்புச் செய்யுஞுடன் எழுபத் தாறு விருத்தங்களை யுடையது.
பெயர் முதலிய வ£லாறு ஒன்றும் புலப்படவில்லை,

். (6) தெய்வச்சிலைப்பெருமாள்
DEYVACCILAIPPERUMAL

நூலாசிரியர்

வாகனமரலை.

VAHANAMALAT.

Foll. 26a—29b.

A eulogy describing

the ten days’ festival of god Deyvaccilaiyan

(Rama) on different vahanas or vehicles, such a8 Garuda, lion, Hanuman,
etc.

4

Complete in ten stanzaa.

& womber
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Beginning:
தெய்வச்சிலைப் பெருமாள் பேரில் வாசனமாலை.

அம்புயப் பூத்தடஞ்சூழ் குருகைவாழுதம்
மாழ்வார் மறைப் பிரபந்தம்
அரும்பாகவதர்முன் னாகஉனு சந் இப்ப
assert பின் வேதமோத
.
உம்பர்பொன் மலர்மாரி சொரியவுலகம்ப.ரவ
வுலவுகருடச் கொடிமுசல்
உச்சிரவனுமக்கொடிகள் விருதுடால்ச றே

யுபயசாம.மம் வீசவே
தம்பட்டடம்மானம்

நாகச.ரம்பூரிகை

தவில் த.ந்துபி முழங்கச்
த,ச்தைமென்மொழிசிறிய

முச்தநகையார்கோடி

FEO p நடித்துவரவே
செம்பொனவ.ரதீ.தன

சிங்காதனப்பவனி

திருப்புல்லாணி மணிவீ இயில்
தேவேர் இரன்டு சலான

தேவாடி பாவவரு

(«)

தெய்வச்சிலைச் கடவுளே.
ம றமமுதரிதிதவானார் பிரமரிருபாலும்

-வணக்கியே திற்பதொருபால்
FAT ST OIG
GW agnor eos Ost gush
வணங்கியேவருவ தொருபால்
பொதிவழிமனஞ் செலாமுனிவார் பராவியே
போற்றியே வருவதொருபால்
பூலோகபுவலோ க சுவவோகமுசலான
புவனந்துகிப்ப தொருபால்

தெறிகின் றவழிகின்று பொருளென்றுத தியோர்கள்
தேசத் அவருவ தொருபால்

அிதீதியசூரியாவற்து

வைகுண்டவாசனென

திருமிச்துவருவ தொருபால்

்

திறிகாடமதயானையான சமயங்களைச்
தின்று தன்துமிமும் வேகச்

சிங்கவாகனமீது புல்லாணிமீ௮வரு
ட தெய்வச்சிலை கடவுளே.

End: .ஆதிசெகதாதர் தெய்வச்சிலைப் பெரும
என்னமாய் ழூல்பயின்றுர்
- ஆதியுமாகியருள் ப்ஞ்சபே வடிவு
,அிருவவதா.ரங்கள் செய்து
சேதுமூலக்இலுயர் திருவாசக

நீழலித்றர்ப்பாசனத்திரு.ர்தஞ்

செய்தவஞ் செய்தும் வருணன் வாரரா.தலித்
கிருவுளம்வெகுண்டு சீறு
~
‘
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நீராகலன் கையில் நெடிய தெய்வச் சிலைலய
தேசமுடனே கொடுப்ப
நெடு நீரிவக்கினி பரணப்பிரயோகழ
ேதேமிப்ப வருணனத் நீர்
மோது சகார் தீர்த்த வாவிவழியாய்
றிது
மூ.தல்வ தின்னடைச்ச-லமென [வ ரவ,றிகலேன்]
மூகமலர்ந்,சருள் புரியுமூம் கூரர்.சீ.தியாகிய
இல்
முதன் மூர். திதியான முதலே,

(க-பு.) -- .
இது, திருப்புல்லணைக் தலத்து அமர்ந்துள்ள திருமாலின் பத்து நாளுற்ச
வங்களில் சங்கம், அனுமான், கருடன், யானை, அன நீசன் மூகவிய வாகனங்
களில் இருச்கோலங்கொண்டு வீதுவலம் வருவசை வருணித்தக் கூறுவது,
பதப் பாடல்சளாவாகயெ
த.

(ச) திருவரங்கர் தோத்திரம்,

_TIRUVARANGARTOTTIRAM.
Foll. 30. -

,

Stanzas in praise of the Vaisna va shrine in Srirangam and of Lord
Ranganaitha worshipped there.
Complete in 18 stanzas but wants the stanzas 1-4, 7 and 13,

Beginning:
Grae sruseré

Grme pruBeoud

Gras ore இருநகரைச்

ரங்க

தீணாக மென்முடிமே னின் தசைந்தா
காணாத சண்ணென்ன கண்.

டும்பதநுங்
(௫)

ஒ.தியதம் பிள்ளைரு வோலச்ச மண்டபமு

'

மாதியரங் கேச ரடி.யிணையுங்--கோதறுசர்ச்

சோணாடுச் தென்ன ங்கள் சூழ்செம்பெ() னேழ்மதிளுங்
காணாத கண்ணென்ன
*

5

கண்,

ச

௬

*

- /௯)

ந்

அடிவரவு :-2ஸ்தூரி, ரங்கவி, சென்னர், புன்னை Pind. Prissr,
தம்பி, பெம்மான், அசண்டகாவிரி,
அளப, ஒரு வடக்கு, இருக்காவிரி.

End;

எம்பெருமான்,

g Bu

சரமோத.ரன்,

தேனார்

்

்.' ஒருவடக்கு வாசலுய ௬க.£கர சிங்க
னருளுறையூர் தாய்ச்சியா ரம்மன்--இருபதமும்

வீணுர வாரமத மேலும்வை குந்தமுறக்
காணாக சண்ணென்ன எண்.

்
.

(2௨)

R. NUMBER
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(க-பு)-இ௫ இருவாங்கரையும், இருவாங்க நகரையும் சிறப்பித்துக்கூ.றும் பதின்
மூன்று பாடல்களாலாயது,
திருவரங்கப் பெருமானையும், அவ்வாலயத்தின்
கோபுர முதலியவற்றையும் காணாத கண் பயனற்றது என்னு முகத்தால் அப்
பெருமானையும்
அ,ச்சலத்தையும்
புகழ்வது, இந்தப்
பிரதியில் ' முதல்
கான்கு வெண்டாச்களும் ஏமாவஅ வெண்பாவும் 18-வ.து வெண்பாவுமில்லை

(2 தெய்வச்சிலையான் வண்ணவிருத்தம்..
DEYVACCILALYAN

VANNAVIRUTTAM,

Foll. 3t. Fol. 32a contains a love stanza in three lines,
Similar to the work described under subdivision (@) of this No.
Complete.

Beginning:

.
வண்ணவிருத்தம்.
உரைச்குள் 'ளாமெய்க் கலவிச் சமையுவ்
கருத்தில வேனைச் தொல்லைத் ஆயர்கின்
அலைச் இவ் வாறிச் செய்கைச் கலிவந் கலையாதே,

End:

இரட்கை மேல் வைச் தெய்தித் தினமும்
படிக்குள் ளாசத் தன்னிப் பாவுந்
இருப்புல் வாணித் தெய்வச் எலையெம் பெருமாளே.

(௧-பு.)-்

இதவும் திருப்புல்லாணிப் பெருமாள் விஷயமான:துஇ.
82-வது (6) எட்டில்
ஒருங்காக்கயலே குயிவினமே

இதன்

பின்னர்

யு.௦வாங்கயல் வேட்குயிலினமே
உயர்ந்து இரண்ட புளினமே
யுசங்காதவனன் புளினமே
மருங்கே நெருங்கு மாரச்சலமே
மனதோ வனலா மாக்கலமே
வாடைக் கோதுங் கு[ யிலி](௬க)னமே
மார்பிற் குவளைச் குருகினமே

யருங்கானவலி னீள்சே தகையே, யாசைதரு மங்கே தகையே, யலருதுதம்
சூட்டெனெமே, யன்னையசை சூட்டெ௫னமே '*' என்னும் செய்யுள் முத்துப் "
பெறாமல் மூவடியாச எழுதப்பட்டுள்ளது,

|

(7) தெய்வசிலையான் வாகனமாலை.
DEYVACCILAIYAN VAHANAMALAT,
Foll, 88a—84a,
340 ia left blank.
Similar to the work described under subdivision (¢) of tht No, _

Complete in 8 stanzas,

-
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. Beginnings
வாகனமாலை,
1.

வாழிதிருப் புல்லாணி வாழி இருவரசு
. வாறி யிலங்கை வழிகண்டார்--வாழிமறை
வாழிபூ மேலிருந்த

.

மாது செகநதாசர்

(2)

வாழிதெய் வச்சிலைமா மால்.

வண்டீர்புல் லாணிவரு மாயன் தெய் aid Resende
சண்டீ ரவப்பவனி சண்டவள் வான்--அ௮ண்டா்பி.ரான்

அம்பரம்ப தத்தொழும்பி னம்பரத்த ணந்தனங்க

., “

fonsay

னம்ப.ரம்பொ ரும்புமுங்கு மால்,

End:

a

:

oe

புல்லாணி மாயவனே புத்தேளிர் மற்றோர்பேர்..
வல்லாணி யென் செவிக்கு மாறுகாண்--சொல்லாலே
தின்னையே பாஷிப்பே னின்னையே போஷிப்பே
னின்னையே நதேசிப்ப னே.

- (காபூ)-இ௫ திருப்புல்லணைச் செய்வச்சிலையான் விஷயமான
கள் நான்கும், கவித்துமறை

௮.

வெண்பாச்

தான்குமாக எட்டுச் செய்யுட்களாலாகயேது,

இச்

தப் பிரதியில் மு.ற்றுமிருச்சிற
த.

(9) கம்மாழ்வார் துதி.

NAMMALVARTUDL.
Foll. 35,
Stanzas in different kinds of நிறக் metre, in praise of Nammalvar
algo known as Sathakopa.
்
Contains four stanzas each stanza being intended to illustrate a kind
of Venpa.
Beginning:
பாடுவ தெல்லாம் ப.ராங்குசனை தெஞ்சத்தாம்
தேடுவதெல் லாம்புளிக்£ழ்
த் சேசகனை--யோடிப்போய்ச்
சாண்பதெல்லா தங்கையிரு கண்மணியை தாவிரும்பிப்
பூண்பதெல்லாம் மாறனடிப் போது.

(எ-௮),.-வெண்டர் உெண்டளையாய் வத்ச இருகுள் தேரிசை

ண்ட

(க)

End:
குலமுங் குடியுவ் குணமுங் குறியும்

புலனும் பொறியும் பொருஞ--சலனும்

வகுளா பாணன் வளமார் குருகூர்
மகழ்மா விசையான வாம்.

(௪-த)--புளிமா வரிசையா கவந்தவெண்பா, '

| BR NWumpers 463-465.
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(6-4.)—
_ இ௫, வெண்பாவின் வசைகளுக்கு உசாரணம்காட்டுமிடத்துச் சடகோபர்
விஷயமான
தியாக
வியற்றப்பட்டுள்ளஅ.
இந்தப் பிரஇயில் .சான்கு

வெண்பாக்களேயுள்ளன.

இ௫௮ இத்தனைச் செய்யுஞுடையசென்றும், இயற்றி

ய்வர் இன்னாபென்றும், ' நூலின்
பெயரின்னதென்றும்
புவப்படவில்லை,
இதன் பி.றகு, இரண்டு ௪களில் சில விடுஇட் பாடல்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

BR. No. 464,

Polm-loaf.

-

113 X 19 inches, Foll. 122, Lines, 12 in a page. “Tamil.

~ Injured.

*

Presented in 1920-21 by M.R Ry. R. Raghava Ayyangar கரலி,
- Ramnad.

திருமந்திரம்: ,
TIRUMANTIRAM.
Same work as that
MSS. Vol. III.

described

under No.

1185 of the D. C. Teal.

Contains 2,782 stanzas only.

-

- (குபு

ர

இத்தால் டிஸ்இரிப்டிவ் காட்லாக்கின் 1185 நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே. .
இந்தப் பிர.இயில் 2782 பாடல்கள் உள்ளன.
ஆதலின் முற்றுப்பெறவில்லை,
- இதத்கும் ௮ச்சுப்பிர.திக்கும் பாடபேதம் மிகு இயாகச் காணப்படுகிறது,

1,110, இக,
Palm-leaf.
174 x 1finches.
Injured.

Foll.

800.

Lines,

9 on

a page.

Tamil.

Presented in 1920-21 by M.R, Ry. &. Raghava Ayyangar Avargal,
Ramnad.

கம்பராமாயணம்

(யுத்தகாண்டம்.

KAMBARAMAYANAM

(YUDDHAKANDAM).

Same work as that described under

R. No. 514

of the

D.C. Tamil

M&88., Vol, IT.
*

Contains the Yuddhekanda portion.

(6-4.)—
்

, இது

தே.

டிஸ்அரிப்டிவ்

காட்லாக்கின்

51%

ஆவது

நம்பர்

இந்தப் பிரதியில் யுச்சசாண்டமொன்மேயுள்ளத.

இள்ளன.

பிரதியில்

வந்தன

எடுகள் சிதைச்
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R. No. 466.
Palm-leaf.

15%

X

14 inches.

Foll. 58.

Lines, 11 on a pages

Tamil

Fair.

Presented in 1920-21 by Sthinikam Anantaramakrma Ayyangar of
Tirukkottiyir.

.

(a) செளம்யதாராயணப்பெருமாள் கும்மிப்பாட்டு:
SAUMYANARAYANAPPERUMAL

KUMMIPPATIU,

- Foll. la—6.
' Kummi songs in praise of Saumyanarayanapperumal, a form of god
Vigna, worshipped at Tirukkottiyir : by Haridasar ;
Complete.

Beginning :
செளம்ய

நா.ராயணட் பெருமாள்பேரில் கும்மிப்பாட்டு,

பொன்மகன் சொக்க னா[௫ூ](ரா)யணன் கோட்டி
புரி[வி](யி)னில் வா[ள் 1(ஜ்) வேதபாராயணர்
கன்னடிமேலே கு(ம்.மி.ததமி[னி](தி) னின்னிசையாலே விளம்பவே

கன்னய மாகவே துன்[௮](னு)புக[ன்](ழ்)
சோனை
தாதர் மலர்ப்பதங்

காப்பாமே

.

மனுதீதர் மலர்ப்பதங் காப்பாமே.
இருதாவீறன் ம௫ழ்வாய் மாறனிரு
தமைமலர்ப்பாதல் சாப்பாமே
சமிழ்மறஜைக ளெப்போ.துங் காப்பாமே.

மருவு் இிருப்பா,த்[க]கடலாடி(ச்) தரு மாமகளை
தி.கங் கொண்டாடி (க)--கருணைகள்
இருக்கோட்டிச் கண்ணனைப் பாடி (2)

தேடிச்

இனர்தினம்

வரிசையதாக வஷ்டாங்க விமானத்தை
வலமாய்க்கும்மி யடியுங்கோடி
நீங்கள்-லமாய்க்கும்மி யடியுங்கோடி,

End:.
பங்களக்கும்மி யடி.யுங்கோடி மல்ல
வங்கணக்கும்மி யடியுங்கோடி

இங்கதெச்கும்மி யடியுங்கோடி யீண்டி

:

இருந்து கும்மி யடியுங்கோடி.
எழுந்திருந்து கும்மி யடியுங்கோடி.-

சேவலங்கா.ர[றஹை](டை)வாழ் ச்துங்கோடி சோஷ்டிச்
செங்கண் மாதவனடி போ[ச்.த](2.௮)ங்கடி

R. NUMBER

466.

1235

அவலுடன் புக[ள்](ம்)தேடுங்கோடி.
வெகுவன்பாயிருந்து

கொண்டாடுக்கோடி

மன ந்தென்புடனே வாழி பாடுங்கோடி.

* (௨௦௪)

Colophon:

சவுமியதா[ரூ](சச)மணப்பெருமாள்பேரில் கும்மிப்பாட்டு[யெ] .
(௪)மூ.திமுகத்
சது ; முற்றும்.

(க-பு.)--

இ.௫, இருக்கோட்டியூர்

தர.ராயணப்பெருமாள்
பென்று தெரிகின்றது.

என்னும்

ட்

௫

தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள

வீஷயமான கும்மிப்பாட்டு, இயற்றியவர்
இத்சப்பிரதியில் இத முத்றுமிருக
றது.

செளம்ய
௮ரிதாச

(5) திருநாள்வாகனக்க வி.
TIBUNALVAHANAKKAVI.
Foll. 86-45.
°
Brings out the greatness of god Saumyandriyanapperumal of Tirak-

kottiyir by praising the different vehicles
celebrated for Him : By Haridasa.

used in

the

festivals >

Stanzas 1 to 11 complete and the 12th incomplete.

_ Beginning :
திருகாள் வாகசனக்கவி, குறுவிரு தசம்.
மூப்புவிகளே த இக்கு.ர் தேவேத் இர
னரனயனு முவகைகூறு
மிப்புவியிற் சென்கோட்டிச் செளமியமால்

மூ.தம் [தீ]இிருநா[எ் க்)(ட்)கிலங்கு தங்கச்
சப்பாத்தி லெழமுந்தருளி வீதிச். நிவரும்
பவனிசன்னைப்போத்ற

மைப்புணரி சூழ்புவிச்| 8](க)

்

மிக்காசாயிருப்பவெகு வஅணமேதானே,

(௧)

End
இருவாருந் இருக்கோட்டி(ச்) சவுமியமால்
செம்பதுமத் திருத்தாள் போற்றி

அரிதாசன் சொனன தஇிரு[னா](கா)ள்விருக்தங்
கற்றுண்ர்ந்தோ ரனேககாலம்
விரிவான சன தனைப்போல்[ச்] செல்வமது
பெத்றுயர்ந்து விளங்க வேதன்

பரிவாக ம௫ழ்த் இட நன்றுயிருப்பர்

இனநாலாம் ப(த)தீஇற்றானே....
Colophon:
திருதாள்வாகனக்கவி குவிருத்தம் எழுதிமுகத்த.௫; முற்றும்,
99
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sales விருத்தம் -தாட்டில்[த்]தஇசை இசை போய்வாய்தகைவிழி
காட்டிச்கனிவொடு நாமீதசடடை
தாட்டில்[த]அதிசொலி லணேயெள தடல்--மெலிவேறு,
ஆட்டிக்கூ.ரமலிடு நீசைலைதிகர்
பூட்டிச்சுழல்சென்ம வானாதிதமுன
தாட்டிக்குனையல தேதேதிலையிலை--யருள்வாயே,
தோட்டிக்கரியுடல் வேருயுயிரினை
யோட்டிக்சொலுமது சூதாமருமலர்
“ சூட்டிச்சனயை மாலாய்மருவிய--பெகுராமா,
கோட்டிக்க இர்மதி தேமோமழுபட
மாட்டிப் பொருபொழில் சுத்மாலனமிகு
கோட்டி
eo:
i ow»

(க-பு)--'
இது, திருக்கோட்டியூர்
செளம்யதா.ராயணப்பெருமாள்
திருவிழாவில்
ஒவ்வொருஇன ச்தமுள்ள
வாசனச்சிறப்பை
வீளக்குவது.
பன்னிரண்டு
இறுதியி ஓள்ள வண்ணவிருத்தம் முத்அப்
விருத்தப் பாடல்களாலாகயது,
பெறவில்லை.

sree

அரிசாஸபென்றனு

இறுஇச்செய்யுளால்

ன்றது.

தெரி

_

-

டு

(2) செளம்யதாராயணப்பெருமாள் கும்மிப்பாட்டு.
SAUMYANARAYANAPPERUMAI, KUMMIPPATTU.

உ.

Foll. 5a—6d.

Similar to the work described under subdivision (2) of this number
Incomplete. —

Beginning:
செத்திருவா[ள்
(ழ்) இருக்சோட்டிபூர் மேவிய
[ஸ்ரீ
சரன்மேல் கும்மியாட்டுரைக்க(ச்)
சந்தாரஞ் சேர்சங்குசக்க.ரத்தா[ள்](ஜ்)வார்சன்
அய்ய மலர்ப்பாதங் காப்பாமே,
*
#
*
வட்ட[னு](ந)கல் பெருந்தேவிதணை
வாகுடன்

சந்திரமதியுடனே

, ,

-

,

”

'சட்டமாய்ப் பேசுமன்னமுத்தே நிங்கள்

சா[னி](மி)கு மூ[னு](ன் அ)பேர் வார்[அ](ஜங்கோடி

End:

oO
கைதனில்செண்டு கானுங்கொண்டுஅவர்
கழுூ.கீதில் துளசிமாலை பூண்டு
இடையில் சா[சா](ஷா)யம் சரித்துக்கொண்டவர்

இதோவிருக்கிருர் பா[று](ர)ங்கடி |

ப
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பூமிபுசமுச் இருக்சோட்டியூர்சன்னை(ப்)
புகமும் வைகுந்தமென்றுசொல்லும்
தாமரைப்பூவினில் வாழ்கின்றலட்சுமி
. தாயார் ச[ன்னி](,.தி) இிபாருங்கடி.

(த-பு)--.

்

இதுவும் செளமியநாராயணப்பெருமாள்
இத்தப்பி.ரஇயில் மு.ற்றுப்பெற வில்லை,
்

(9) ஸ்ரீகிருஷ்ணன்

விஷயமான

கும்மிப்பாட்டு,

are.

SRI KIRUSNAN ESAL.
. Foll. 7a—80.
A lyrical poem in the form of a dialogue between a mother’and
her daughter, in which the mother’s queries about the daughter's love
to Lord Krsna are cleverly met by the latter’s evasive replies,
By Senpahamannag.

௪

Complete.

:

Beginning

பணை

:

ஸ்ரீகிருஷ்ணன் எல்.

. . கார்சிறந்த குழல்களஅ கலந்தவிழ்ந்து
நெகிழ்த்தசென்ன

மகளே--யெங்கள்

சீர்சறந்த ராசவளர் ஸ்ரீகிருஷ்ண னுனைக்கூடி
யணைந்தாரோ?- அுதுகேள்
பாரீபுக[ஞ(மூ)ம் பெண்களுடன் பந்து மிச

கானடி த்துக்குதித்சேன்--அதனால்
கார்விமூந்து குழல்கலைந்து SORES
End:

OpGh
os a9. sa Gur

(௧) .

இத்தனைசான் கு.நிகளவு உன்னீடத்தில்
இதமாகக்கண் டேன்--இதுக்கு
உட்ச்த10க)அசாடன்யெ்ளெறன்னிடச்சிதுண்மையுடன்
, சொல்லடிநீ மகளே-சத தியமாய்ச் சொல் லுகிமேன் தாயேநி
யென்வார்கிகை கேளாய் நான்
அகிச்திரைசெய்கிடும்போது சொ[ர்]ப்பனம்போல்
கண்டேனடி தாயே,
சேர்,ம், உவகை யென்னிடத்தில் ஒளிப்பானேன்

(Oe)

~

மகளே... தாளும்

புச்திதரும்தியுங் கிருஷ்ணன் பிரியாமல்வாழு
மிசவாழி--மலா்மேவிய

செங்கமலமகாலக்ஷ்மி தான்வா[மும்](ஜி)
வாழி
செந்தமிழால் ம௫ழ்ந்துரை ச்ச செண்பகமன்னாச்

_தானும்வாழி மிசவாழி,
984
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தாயொருச்தி, தன்மகள் இருஷ்ணபகவான்மீது காதல் கொண்டுள் எ சைக்

குதிப்பால் உணர்த்து, அவளை வினவ, அவள், தான்பந்தாடுதல் முதலியவத்
ரூல் தன் உரு௨உம் முதலியன மா.தினவாகக் கூதி யுண்மையை மறைத்து
ளாள் என்னு
் வர்மாட்டுக்

முகத்தால், கஇருஷ்ணபகவானுடைய செளந்தர்யா இகளையும்,
சாதல்சொண்ட டெண்ணின் அன்பு மிகு. தியையும் விளக்கு.

வத இத்தால்.
இதை

.

: யியற்றிமவர்

இ௮.தியிஓள்ள

செண்டகமன்னாபேன்னும்

சண்ணியால்

கெரின்ற௪.

பெயருடையாடொன்று

இந்தப் ப்.ரதியில்

இது முற்று

மிருக்க௦௮.

(6) திருமாமகள் நா(ய்)ச்சியார் உலா:
௨
TIRUMAMAKAL NAYCCIYAR ULA.
Fol. 9 a.
- A kind of prabandham called Ula written in praise of Tiramamahal
Nayeciyar, the consort of god Visnu, worshipped in Tirukkottiytr
Complete.
ஓ

Beginning :_
்.

சிருலவுவிண்ணவருஞ் தோனும் வாவியுமிப்
பாருலகல்?வ்தஇருப் பாத்கடலி-- லூருர£கம்
தாகை மந்தமே நாட்டி[லு] லொருதாஞக்
காணா வமுதங் கடைந்தெடுக்கப்-பூணின ணீ
வந்துஇத்த பின்னருன்னை

மாடன் மணத்தன்றே

பி.ந்த வுலகுக் கஜையாஞார்.--சந்ததப்பூ
மானே தினதருளின் வண்்எமயீஞல் மாமஉசேோரன்
தானே யுலகந் தனைப்படைத்தான்--ஆனேறு
பெற்றோனு தின்னருளே பெற்று முலகனைத்து
முத்றோர் கணச்தி லொழித்தவிட்டான்--கற்றறிழால்,

End:
-.

அவென்திமதன்

தாயேநின் னன்பை(த) தருவாய் பெருவாழ்வு
தீயே தணையென்னா ரேசித்தேன்- தூயதமிழ்
ஆராயும் கோட்டிறக ராளவற்க மிச்சசொக்க
தாசா யணர்[பி](பு)௦சீத சண்ணியே--பேசான
அ.த்தரியி பேமுலசை யாண்ட திரு மாமகளாஞ்
சுந்தரிகின் ராளே துணை,

Colophon:
திருமாமகள் தா(ய்)ச்சியொர்பேரில் உலாம்,

(க-பு)-இத,

முத்தும்,

(
இலக்குமியீன்

சோக். கரரூபமானத, இயத்தியவர்
தெரியவில்லை. இதில் இத்தால் மூத்அுமிறாக௦ ௪.

இன்னாசெனச்

-

®. NumRER 466.
A

.
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செளம்யதாரா யணப்டெ /ரூமாள் சோபனப்பாட்டு,

SAUMYA NARAYANAPPERUMAL SOBHANAPPATTU.
Fol, 96.
Songs wishing welfare
(ம.
Complete.

to Saumyanarayanapperumal

ef Tirukkot-

Beginning:
சோபனமே. திருக்கோட்டியூர் மாயக்குச் சோபன மே
மசகதமேனிீக்குச் சோபன மே.

End :

்
-

காட்டியபுகழ் நல்யெசெல்வ சம்பினபேோ
உம்பர் வணங்கிய
கோட்டிதநம்பி நம்பிகள்பணிமுடி செணண்டத்குள்
சோபன

மே.

.

பெண்கட்கரசாகய பெருமாள் பெண் பெருமாள்
தம்பெருமாளெனும் கொண்டலுக்கு
௮ழகாகிய செண்பகக்கோஷத்க்குள்
சோபனமே.

(க-பு,)-இது,

இருச்கோட்டியூர்

செளமிய

நாசாயணப்பெருமாள்மீது

யுள்ள சோபஎப்பாட்டு, இத்தப்பிர.தியில்
வா் இன்னாெனத் தெரியவில்லை.

(௫) புல்லரணிப்பெருமாள்

முற்றுமிருக்கிதது,

இயத்றி
இயற்றிய
்

கதவுதிறத்தற் பாட்டு.

PULLANIPPERU MAL KADAVUTTIRATEAR

PATTU.

Foll 10a —12e.
Rhythmic songs descriptive of what is known as Pranayakalaha
(love-quarrel) festival celebrated on the ninth day during the Brahmotsva of god Visnu, பண்ட பு in Tireppullani or Darbhagayana.

Complete.

Beginning :
பொன்மகள் மேவு Lava ரணிச் கோயில்[ப்]
பொற்கதவைத் இறமாரேத](ன)வந்துநிற்ச இளப்பமோ நா! த](ன)கானென

ஆரடா

கதவைத்

or Oh (@)ap us

தாத[கி1(னி)ல்லா திருந்த வேளையில்செகநாதர்

பத்தாத் திருதாளையில்

ட தாளையு ம நீதிவா விழி யயாணங்கே
\
நாரணனென் ஐ.மியாதுபோலதியாரடா வெ[ங்கு](ன்௫)
தீர் வாதுபோல்
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End: .
சேர்.ந்கோங் கோபத் தீர்ந்தோம் ரதியுடன்
சித்த[க](௪)ன் போலே நாமே - சத்தம்
" மகிழ்நீது வாழ் வோமே,
வாழி யங்கையனும் அம்புயச் சையலும்
அனைவோரும் மகிழ்ந்தார் வாழியே
இதைப்புகழு மவர்களெல்லாம் வாழியே,

Colophon:

புல்லாணி

யெம்பெருமான்

பேரில்

கதவு() இறத்தல் பாட்டு முகந்த.
(த.-பு.)--

முத்தும்.

oF

இகு, திருப்புல்லணை யேன்னும் தர்ப்பசயனத்.தில் எழுந் தருளியுள் எ இரு
மாலின் விஷயமானது.
தைப் பற்.திய ஒருவகை
Ge

ஒன்பதா தாளுற்சவத்.இல் பிரணய கலகம். என்ப
இசைப்பாட்டாலாகியது,
இந்தப் பிரதியில் முற்று

pgs,

(6) ஸெளம்யதூர்த்தி கும்மிப்பாட்டு,
SAUMYAMURTTI

KUMMIPPATTU.

17011, 19௨-185,
‘Kummi songs in praise of god Visnu,

worshipped as bri Saumya-"

nardyana in Tirukkottiyar.

Complete.
Beginning:
.

இருவருள்சேர் தென்கோட்டிக்
* கருமுகில் மாயவ [நீ](ன்) சன் -கோட்டில்
குரு சேவடியைச்

தொழுது

கும்மிப் பாவு

செய்வேனே.

வனசமலர்ப் பொகு[கு]ட்டு வந் சசன்னி[க]காச

்
மாது

கூத்தன்மா வத்தகன்னிகா?
திரு மாமகள் தன்

பாதமலர் அணையே,

:

தண்டெப வனத்துதித்ச சண்டுமொழி
யார்க்கு கற்சண்டுமொழி
தாயான இருக்கோதை நாயகி
க
தாள் துணையே,

ர ர

ரு

*

R NuMBER 466.

்

மச்

End:

இ(ரு)ப்பதி [னூ.ச்தெ](ரோத்செ)ட்டு மிக்காத் திருப்பதி
யென் றிசைக்குமிக்நாச் திருப்பதி

இவ்விய மாநகர் கோட்டிமால் முன்னே
பவ்வியமாய்ச் கும்மியடி ப்பீ பே,
*

-

¥*

*

|

ச

சுந்சசஞ்சேர் கும்மித்தமிழை வத்தக் ஐ கே[முட்](ட்)போர்
தமிழைவத்துச்?

அலங்கப் புவியில் வா[ட்](ஜ்க்)
சை

பெ[ச்து](2௮) நலங்கள் பெறுவாே.
, வாழிதிருக் கோட்டிதகர் வாழிபரி[]சனங்கள் நகர்வாழிபரி
வாழி தெம்வ(£)லங்கா... மாயன் வாழி சுபம்பெறவே.

(கு-பு.)--

்

இதுவும், இருக்கோட்டியூர் செளம்ய நா. சாயணப் பெருமாள் விஷயமான
கும்மிப்பாட்டு, இயற்றியவர் பெயர் முதலியன, புலப்படவில்லை.
இ eau
_ பிரதியில் முற்றும் இருக்கிறது.
-

(6) புல்லாணியெம்பெருமான் நலங்கு:
PULLANIYEMPERUMAN NALANGU.
17011, 148-164.
Describes the ceremony-called Nalangu which is performed in the
course of celebrating the marriage festival of god Visnu worshipped in
Tirappullani with Padmasani (goddess Laksmi): By Vélanta kavi,
_ Complete.
Beginning:

—

புல்லாணி யெம்பெருமான பேரில் நலங்கு. .
.இர்பெருகும் புல்லாணி(த்) இருமகள்பத் மாஸனிமேல்
பார்பெருகு தலங்கதனை(ப்) பைந்தமி[ளா](மா)ல் சொவவே.
a

ஆ

*

த

வ

:

(க)

®

பாருலூல்| ப்] புல்லாணிபப்) பங்கயப்பூ மேலிருக்சாள்

இருலவு(ஞ்) 8தாகல் வியாணமகைச்

(௫

சொல்வே.

மா[னி](தி)லஞ்சேர் [விட](மகா)லெட்சுமி வளர்மி[அ](இ)வா புரிகனி
வ

். நானிலமுங் கொண்டாடும் செனகமகா

ன

ராசன்.

" நகர்தனிலே தெசாதமால் எரிதறு? ரெஸாம ?

.

, வகைவகையா[யி](ய்) அவரவர்கள் சேனையுடன் வு்தார்.

(௪)

End:
சந்இரன்போல்[க்] குளிர்த்தமுகத் தாமரையே தந்தருள்வாய்
=

மத் இரஞ்சேர் புல்லாணி

#

ம௫ூ[ள் ](ழ்),5.த,கலங் கணிவேன்,

*

டக

®

(௫௦௨)
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[௭](இ) ழையாயி ரம்பொன்விலை யேத்நதமுள்ள கூறைதன்னை
தீூனை](ழை)மனதாய்த் தர்தருள்கை சந்தனமெல் லாமணிவேன்.

(௫௨௫)
Te MAG புல்லாணி யெம்பெருமான் சானடூச்கே
யொன்றுவிகம் விசமாச [யு](வு)க.ந்துதலங் சணிச்தார்.
தலங்கணிற்து நால்வர்களும் நன்மைமிகு மண்டபத்தில்
திலங்கமழப் பிரியாமல் நீதியுடன் வாழ்ந்தார்,

.

(இம)

;
- (௫௦௪)

மேதினிசேர் புல்லாணி வேதா்தக் கவிமன இவ்

சோதியெலும் பத்மாசனி குடியிருந்த சொன்னாள்,

~

(௫௰௮)

செந்திரு ஞ்]சேர் புல்லாணி செய்யபகமா சனிவாழி
மத்திரஞ்சேர் தெய்வச்சிலை மால்செகதா தர்வாழி.

்
(௫௦௯)

பூமே லிருத்தவள்மேல் போ[ச்*](2.று)
லுக் குறுபத்.இ
ஒணதாவி? விணிதிச்சின் கபேர் ? தாகமில்லை தாவாழி,

Colophon:

தலங்கு எழுதிமுகிந்தத,

4 ப:

(௬௦)

முத்தும்.

்

இத்தால், இருப்புல்வணை யென்னும் தலத்தின்சண் அமர்ந்துள்ள பத்மா
ஸதி யென்னும் இலக்குமிக்கு விவாகம் நடத்துவதாகவும், அதில் நலங்கு மூத
லிய மணக்கோலங்கள்' தடப்பனவாகவும் விளக்குவது.
இந்தப் பி.ரஇயில்
மூத்றுமிருக்கறத,
நூலாசிரியர் வேதாந்த கவி என்பது 58-ஆவது கண்ணி
யால் தெரிகின்றது,
:

0) செளம்யநாராயணப்பெருமாள் வண்ணம்.
SAUMYANARAYANAPPERUMAL

VANNAM.,

Foll. 176.—18a.
Similar to the work described under subdivision (%) of this number.
Herein Saumyanarayanapperumal is conceived as Lord Krsna and
some of the sports of Krgna are described.

Complete.
Beginning :

SLOEER
6 Hai cir ond,

Base

UAE Hor யாமலே அடி

தூக்கியி டைக்குல ரூபமாயிசை

யூம்ககழைக்குழல் வைச், சழைக்சகசைப்
பின்னடிக்கள் சிவச்கவே கிரை
மேய்க்கில் மருத்துவன் ஏவு மாமழை *
| $M) இ(ை)டச்சியர் கறைவாரி யொ

்
ஸிச்அுமனைக்கு

் ரூறிக்கலசத்தை யிறக்கயளைக்கள் பொ௫க்கும் நாளினில்
ஆய்ச்சி விழிக்கடை தயளாய் வெகு 8.2 முற்

h. numper

466,

1948

End:
அலைக்குள் மிதச்சவே

கரை

சேர்த்து நறைட்புனல் மூழ்கியே கஇிருதார்க்த னெனக்களி கூரயான் மணமொய்த்த பொழிற் குளனைச் தொரு
அய்த்தலகச் சவருக்கும் கினைக்குமால் தரும்
முளரி ம.பில்சேர் ஈத விதமே.

(க).

Colophon:
தட்செ௫ந்துவண்ணம் எழுதிமுகிந்தது.

Hg.

(த.-பு.)-இது ழே பெருமாள் விஷயமாகிய
தப் பிரதியிலுள௮.

வண்ணம்,

இச்செய்யுள் ஒன்றே

இத்

(6) செளமியமூர்த்தி பள்ளியுணர்த்தல்.
SAUMYAMURTTI

PALLIYUNARTTAL.

17011, 18௨-196.
Stanzas compiled by way of awakening from sleep god Saumyanarayanapperumal of Tirukkottiyir in the morning.
Complete.
~

Beginning:
e

._

பள்ளி[யொ]யுண(ர்)2,தல்.

சாளி[க)(ய)ன் மேல் தடமாடின வரிகரி
கனகனுடல் தனைச்£[ன் த]ண்ட)வன் அரிகரி
வாளியால் வாலியை வென்றவன் அரிகரி
மரவுலியைச் இறைவைத்தவன் அரிகரி,
கஞ்சனைச் காலால்[க] கடித சவன் அரிகரி

சனகனுடல் தனைக் ன்2](ண்ட)வன் அரிகரி
வஞ்சக வாணனை

வென்றவன் அரிகரி

வண்மை?ேர் கோட்டியூர்மாயவன் அரிகரி,. ".

End:

க்குலொழிஜ்[த](௪)அ தங்கள் [வெ](வி)டி.ந2௮
கன்றுகள் தாம்பொு

கின் ஏககறுது :

அ௮ங்கையிலே கலசங்கொண் டோடிவா

வாவினின்பால் த[னை](னக)கோவத்து தி2்[கு](௪)௫ய்
பக்கயமாது புவிமாது கொண்டாடப்)
பாடிக்கமச்சக வொண்ணாது பசுக்களை (௪)
சங்க. ரனய்யச் தவிர்த்திடு கோட்டிவா[ள்](ஜ்)
தாமோத.ரா பள்ளி யெழுத்தரறுள்வாய்,
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மச்சமாய்கீ கூறும். வராக[ா]மாய்ச் சிங்கமாய்
வாமனுமாய் மூன்றுமாமாவ தாசமாய்
இச்சையுடன்புவி ராமனுமாக
வினிய(வ] கிருஷ்ணாவதாசமுமாகிய
பை,ச்சமிழ் 8ீறிய பள்ளியுணர்ச்தை
(ப்)
படி ப்பவரும்வ,
நத கே[எ்ப்](ட்) வரும்
இத்தரன்போலவே

செல்வங்களாகி

யினிதஇிலும்பர் கெதியெய்துவசே,

Colophon:

;

.

் பள்ளியுண(ர) த்தல் [யெ](ல)மூ.தி மு௫ர்,௮.

(6-4 )—
இத, இருக்கோட்டியூர் - செசம்ய நாராயணப்பெருமாள்
திருப்பள்ளியெழுச9, இத்தப் பி.ர.இ.பில் மூற்.அமிருச்கிற
௮.

விஷயமான

(8) செளம்யதாராயணப்பெருமாள் வண்ணம்.
SAUMYANARAYANAPPERUMAL VANNAM
Foll, 20a -21a,
A enlogy on Saumyandrayanap peromal,
in Vannam metre.
Complete.

Beginning:

of Titukkottiytr wrtiten

:

வேலைநெடுந்திரையாகிய பாயவிரித்த இிலேதிமிர்
ஆயி.ரம்படநாகபஞ்சணைமீதறங்கயெ நண்பா - பைந்தாமா
சீர்பெறுபஞ்சவரேவிய

சாரியஞ் சொல்லவே

அரி

யோ தனன்சபையூட பண்டிருகால்வருந்த கடத்திடுந் தூதா,
மற்புயல்சிங்கேதந்த(கி) தென்கோட்டியூர்ப்பள்ளன்
.
மத்தகாசம்பண்ணிக்சொண்டு வந்தான் சொந்தப்பள்ளீ போ,
ஆண்டைசெண்கெட்டலாமோ கெகனி பள்ளிப்பொறு
,ஆனபங்குஉங்களுச்கு நானேனவொய்க் கூண்டு 9ரித தத் தருவேன்
. சண்டைபண்ணாமலொன்றாய்க் கூடியிருத்ேேத
களிச்துக்கூடிச்சசப்போம்

என்றுளைச்கவிரண்பபேருந் சேனும்பா லும்பேரல்
களங்கமில்லாமலே யுளவுசல்லாபமாய்| யெ]ஜன்றுகூடி (ப்)
பள்ளனுடன்வாழ்ச்ச சுகப்போம் நாய ுண்டெனவேணேட்டிப்".
பண்ணைத்தொண்டவர் செய்வோம்,

.

End:
வாசல்கடத்சளலே வெகுது.ரம் வர்சவள்போல்
[யெ](எ)மதா.சமாக்தலையோவித்ெ தன்௫கியாமல்

கின்றுபுலம்புமென்பேதை காடுகள்வெந்து ததுலேகவரூய
விரிந்திடுமேயதிலே பதுக்க மாசுணம் Helene
விதியி துகர்மானுபவ[ா]மே,

(2)

apo

Bee
(௪)
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Colophon :
alein carn Top ACPO STH

: EPPPMw.

செளமிய மூர்தீதி துணை.
(த-1 1 ழ்

்

௩

>

இத இருச்கோடடியூர் செளம்ய தா.ராயணப்பெருமாள் விஷயமாகய

வண்

ணச்செய்யுள். இம்சப் பி.ர.இயில் முற்றும் இருச்ெ.து,
t

(7) பள்ளியேசல்.

PALLIYESAL: °
Foll, 22a—24a.
.
Songs relating to the censure and praise of gods Siva and Visnu
respectively. The
worshipped at Tiruppatttir and Tirukkottiyir
work is in the form of a controversial

discussion between

two

belonging to the Pallar caste of those places
Complete.

Beginning:
். இருச்கோட்டியூர், இருப்பச் தூர்ப்பள்ளியேசல்[ச்]௪த்து,
தூ[ச்அ](த.ற)வதும் ஏக் அவதும் கோட்டியூர்ப்பள்ளியுக்கள்
சொத்தமுதல்என்[சய்](கை)யிலே த, ந்ததுண்டோடி

பா(ர்)த்தவர்க்கு எ[ச்.த](தஐ) வார்த்தை சொல்லுறுயடிநீ
பண்ணையாரேவந்த(ால்) சே இசொல் லுவேனடி.
சொல்லுசொல்லு இருப்பத்தூர்(ப்)பள்ளிசொன்ன இனால்

பண்ணையாண்டையென்ன

, End:

-

செய்குவார்.

.

பிட்டெவொணிச்செ[௫1(கு) மண்வெட்டிச்சுமந்து

்.. பிரம்பாலடிபட்டானுங்கள் பெம்மான ல்லேசடி.
குட்டுமார்(க)கென்னச் திருக்கோட்டியூர்ப்பள்ளிகொண்ட
குசன்சொல் லுவானென்றஞ்சக் கெஞ்சுக்கொண்டல்லோடி

் இரிபுசமெரித்தங்கள் தாயனென் [கு](ச)ரூய் - அத்த.ச் செலுகத்தை (4) கேட்கில்நகைசெய்வதல்லோடி.

்

குருகுலத்து ஐவரையும் நூத்அுவரையும்வெல்லக்
கோ[ள்](ளொ)ளிச்சக்கொண்டா னுங்கள்கொண்டலல்லோடி
இப்படியே புத்தூர்ப்பள்ளி கோட்டியூர்ப்பள்ளியுங்கல,ச.து
௪சலிட்டு ஆண்()டவசை பேசிதி.ற்கையில்

(கலிப்பா,)

ஆ[ளி](ழி)யுடைப்பூமா னருள்வாழி வான்சொரித்து
மேழியுமும்பார்வாழி வேதநெறிவாழி:
- ஊழியுலகுள்ளவரையோங்கு சொக்கனாரணமால்

டி வயிணவரும்
(யூர்)
வாழிதிருச்கோட்

வாழிய3[த](ா),

women

2
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இது, திருச்கோட்டியூர், திருப்பத்தூர் என்னுமிரண்டெுலங்களிலுள்ள
பள்ள ஸ்.திரீகளிருவர் ஒருவரையொருவர் இகழும்போது, அவ்விரண்டு ஸ்தல
த்தில் அமர்ந்சள்ள திருமால், சிவபிரான் ஆகிய இருவரது பெருமை சிறு
தாழ்த்த நடை,
மைகளையும் எடுத்துக்கூறி ஏசுவதாக இயத்றப்பட்டுள்ள2.
:
முற்றுமிருச்சி௧௮.
பி7இயில்
இந்தப்
யாலாயெது.

,

a

(2) இருவரங்கரூசல்.
TIRUVARANGARUSAL.

.

Fol. 25.
A swing-song poem
Srirangam. Oompiete.

addressed

worshipped. at

to Lord Ranganatha
்

Beginning :
பு அவைநகர்ப் பட்டர்பிரான் சாணங்கள்போற்றி
x
பொய்கைபூதன் பேயார் பாதம்போற்றி
சதுமறைச்சொற் சடகோபன்ச.ரணம்போத்றி
தமிழ்ப்பாணன்றொண்டாடிப் பொடி[த்ரு](கா)ள்போற்றி
மு௫புகழ்சேர்

மழிசையர் கோன்பதங்கள்போத்றி

முடிக்குலசேகரன் சலியன் கழல்கள்போஜ்றி *
மது. சசகவிவெஇராச௪ன் கூரத்தாழ்வான்

வாழுவான்பட்டர் இருவடிகள் போற் தி.
சங்கம்வாமுந்

இருவாழுந்திருவாழி

இருவன நசன் கருடன் சசனையர்கோன்வாமும்
௨.

%

*

%

.

பெருவாழ்வுதந்தருணம் பெருமாளெங்கள்
பெரியபெருமா எரங்கராடி ரூசல்.

End :

(கே)

.

மலைமகளுமானுமொரு வடந்தொட்டாட்ட
வாசவனுஞ்சசியு மொருவடந் தொட்டாட்ட(க)
கலைமசளுமயனுமொருவடத் தொட்டாட்ட(க)
கந்தனும்வள்ளியுங்கலம் தோர்வடந்தொட்டாட்ட
அலைமகரப்பாற் கடலுளவதரித்த
்
வலர்மகளும்திலமக்ஞு மாயர்காதல்
தலைமகளுமிருமருங்கேயாட வெங்கள்

SOCOM TEST

மண வாள ராடிரூசல்.

Colophon :
பழைய ௪9௩௰௩,

(க-1)-இது,

ஸ்ரீரங்கமென்னுந்

இவ்ய

ஸ்வாமி விஷயமான ஊஞ்சழற் பாடல்,

புதுசு ௩௰,

ஆக ௬௦௩.

தலத்திலெழுந்தருளியுள்ள

ச்ங்கராத

இதில் முற்றும் இருக்கி,-
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(0) Qeernwapi
ss) தாலாட்டு.
SAUMYAMURTTI TALATTU.
Foll. 26¢—27a.
Lullaby songs addressed

to Saumyamirtti a form of Lord Vignu,

worshipped at Tirukkottiyir.

Complete.
Beginning :
சராட்டுஞ் செல்வத் இருக்கோட்டி நாரண ற்கு(த்)
தா.சாட்டுஞ்சொல்லச் சங்குசக்கரமே காத்தருள்வாய்

மருமாமகர்சிறந்தமண்டபத்தல் வீ[,ச்.இ](்.தி)ருக்குத்
் இருமாமச[ள்க்](ட்)கனியசேன்மொ[ள்](ஜி)லயச்சொன்னாசார்
கா.ரணச்தால்மாமன் கஞ்சன்விடுச்த[மு.ஐ](ம),௪
வாரண தீதின் கோடொ சிந்தமாயவுனைச்சொன்னாரார்.
End:
தலத் இகழ்நா.ரணன்முனிவன் மாள்சோறம்போ[.தி1(2.றி)செய(க)
சலத்தியபூமாதுடனே

சொச்கநாரணரேகண்
வளரீர்

இத்திராதிடர்சமைத்த [ேற்றின் ](7த்,5)மணிக்தொட்டி
லுள்ளே
பைந்களபமாலை பசமனே கண்வளரீர்
வாழிதிருக்கோட்டி

மா[ன](த)கருமந்சணரும்

வாழிசொக்கநாரணரும் நாலுவ

(7) கம்வாழியதே.

Colophon:

ஷள?$)8-.தி-ரபேரில் தாலாட்டு Abs ;
மூக்.றம்.

(6-4)—
இ௫, திருக்கோட்டியூர்
தாலாட்டுப் பிஎப்சம்.

செளமிய

நாராயணப்பெருமாள்

விஷயமான

இந்தப் பிர.இயில் முற்றும் இருக்க...

(2) திருமாமகள் நாய்ச்சியார் தாலாட்டு,
TIRUMAMAKAL

NAYOCCIYAR

TALATTU,

;
.
Foll, 256-266,
_ Lnllaby songs addressed to goddess Laksmi worshipped as Tirumamakal Nayeciyar at Tirukkottiyir.
.
_ Complete.
Begnning :
திருமாமகள் 'நாய்ச்சியார் பேரில் தாசாட்டு.
- சர்பூச்சகோட்டிச் திருமகளைத் தா.ராட்டச்
. கார்பூச்சமேனிச் கட[ளையே](ளே. ) காத்தருள்வாய்
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மூ.த்தவிளையுங்கோட்டி மொய்குழலைக்சாப்பவர்தன்
- பத்துவகையாளவரும் பஞ்சாயு,சங்களுமே
உவ[ய்]ம(க)க்கள்போ[ச்தி](த.கி)செய்ய மன்னுதிருக்கோட்டியூர்வா[ள்
])ழ்
செய்யஇருமாமகளார் செங்கேரையாகெவே.
*

%

*

.

்

தீராட்மையெழுகசெ[ச்.தி](,தறி)யின் மேல்காப்பணிச்து
தா.ராட்டுக்கோட்டி நகர் பைங்சிளியேசாகேலோ.

End :
எம். பிசான்கோட்டிக Genpa

அம்பியனாதமே

iG se sar Cue

யாராரடித்தா.ரார்

.

ஆணிக்கனகத் seqrmaurar srorsOss
மாணிச்சச் தொட்டிலுள்ளே இருமாமகளே
வாழிதிருக்கோட்டி சொக்கனாரணற்கு

சண்வளரீர்

வாழிஇருமாமகளார் வாழியென்ற(ம்)வாழியே.

Colophon :

.

திருமாமகள் நரய்ச்சியார்பேரில் தாலாட்டு

[யெளு](எழு)திமுகித்(த)த

முத்றும்,

(த-பு.)-உ. .

இ௫௮ு, இருக்கோட்டியூரில் கோயில் கொண் டுள்ள தஇருமாமகள் தரய்ச்சியார்
விஷயமான தாலாட்டுப் பிரபந்தம், இத்தப் பி.ர.தியீல் முற்றம் இருக்கி.
——— oe

(9) கோதைநாய்ச்சியார் தாலாட்டு,
KODAINAYCCLIYAR TALATTU,
~ Poll. 265 318,
Lullaby:songs addressed to goddess Goda (Bhidévi),

worshipped at

.

Srivillipputttir.
Complete.

Beginning :
சீரார்ந்தகோசையர்மே[ல்ச்] (2) சதப்பாகத்தாராட்ட(ப்)
பாசோர்புகழதிதம் பாடவேவேணுமென்று
காசார்ந்தசென்புதுவைச் கண்ணன் இருக்கோயில்
க.ரார்ந்தசேனையாகோ னிணையடியுங்காப்பாமே,

தென்புஅலவவிஷ்ணுசித்
தன் திருவடியை[ஞ] (ா)ன்றொமூது
இன்பமுடன் ௫.சாட் டிசையுடனேயான் கூற(ச்)

தெங்கமுகுமாவா[ளை](ழை) 4 தத்தோங்குஞ் சங்கம்
தம்பெருமாள்பாதம்

நமக்கு

துணையாமே,

சரார்ந்தகோயில்களும் சறப்பானகோபுசமும்
கா.ரார்ச்தமேடைகளும் கஞ்சமலர்வாவிகளும்
மின்னார்மணி[க] மகுடம் விளங்கவுலங்கிறுதமாய்
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End :
மன்.றஓஞ்செய்து wGipsgog[e juréeb
கன்றலுமூன் றங்கழித்து ஆங்கிருத்தான்
௮ச்ினியைவளர்க்து அழகாயலங்கரித்து
வாய்தல்வார்
தல்ல மஹையோதிமந்இரத்தால்
*
*
*

பட்சமுடனிருத்ஐ பாக்கலையுத்தான்போட்டு(க) "
கோதையுடன்கூடிச் குங்குமச்சப்ப[
ஐ ](7)ச,தில்
சதையுடள்கூடிச் சரப்பாகத்தானிருந்தார்
அச்சே.தகேட்டு ஆழ்வார்மனமக&ழ்ந்து
இச்சே திவைடவங்க ளெக்குங்கடையாது
என்றுபெரியாழ்வா ரிளகமனக்களெ(ர்)ந்து
குன்றுகுடையெடுத்த கோனைமூழ்த்துகிதம்
வாழிமுத(,2)பாடி, மங்களமு, ம்தான் பாடி

ஆதிழுதத்பாடியாஜ்வாரும் போ[த்தி](த.தி)கின்ரார்.
வா[ழும்](மி)புதவை
கர் மாமஹையோர்தாம்வாழி
ஆழிகிறவண்ணன்முத லாழ்வார்கள் தாம்வாழி
கோதையரும்வாழி கோயில்களுந்தாம்வாழி
சகையரும்வாழி செகமுழு
தம் தாம்வாழி.

Colophon :
கோதை தா(ய்)ச்சியார்பேரில்

எழுதிமுடித்த)௮.

தாராட்டு

முற்றும்,

(த-பு)-- ”
.

இது

கோதைராய்ச்சியார்

விஷியமான

தாலாட்ட என்னும் நூல்.

இந்தப்.

-

Or ada முற்றும் இருக்கறது.
ஆ.

(s) Foll. 32a—386

contain

Harikirtana

(#) Foll 850-86,
(u) Foll. 87—38a
_ (n) Foll. 383-422,

வ்
.,,

in - Sanskrit.

os

»

Telogu,

‘5

1

Sanskrit,

ல

»

Telugu.

(w) பலவித €ர்த்தனங்கள்| PALAVIDA KIRTTANANGAL.
_

Foll. 48a—56a.

;

Contains devotional

songs

in

praise

of

Subrahmanya

of Palani, —

Saumyanarayana of Tirukkottiydr and some amatory and philosophical

"gongs.
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Beginning :
[யேதி](எனி)ன்ன [ம்]த்தா[மி](ம)சம்செய்யபலாமோ
தான் [யேளை](எழை) யென் றறித்தும்
வாஜேோர்புசழ்ந்தடும் செந்தினில்மேவிய

மன்னா, சுப்பி.மணியன் [யெ](எ)ன்மீதில்
*
,
ஆ
ர

:

(சனின்னம்)
*

சாலவித்தைசெய்[கு](ச)ரூனே - மாயவன்
செகசாலவித்தை செய்்[கு](௪)ரூனே
் சாலவித்தை செய்[கு](க)ரன் தூலமோரொடுத்துக்கொண்டு
கோலமால்்திருக்கோட்டில் சவுமியநா.ரரயணனை
:

(சால)

End:
ஒடிக் இரியும்[னெ](த)ஞ்சை யோடாமலடக்கிதசன்
உறுதிப்படுத துவதும் [யெ](எ)ப்போ
தாடியுன்பதச்ைக்சொண்டாடுமடியாருடன்
கூடிச்சுதெதறிய
. , , ..
எவென்னைவைதாலும் [யெ](௪) தர்சதப்பேசாமலே
தான் மவுன மாயிருப்பதுமெப்போ
*

*

ல

*

*

மோசஞ்செய்யாதே - .ராசவா கருடனு()ட
முதுகேறியென் முன்னாசவா
பாசமறச்செய்தென்னாசை£ரவென்னோடு
பேசிப்டேர் ப.சாங்குசதாசனு

(கு-பு.)-இதில் பழனி முருகக்கடவுள் விஷயமான
லெ எர்.ச் தனங்களும்,
இரு௪
கோட்டியூர் செளமிய நா.ராயணப்பெருமாள் விஷயமான
இர்த்தனமும்,
'சிருங்கா... ரஸம் திதைந்த சல சில்வறைச் சீர்ச்சனங்களும், ஞானபாரமான
Aw கீர்.த்தனங்களும் உள்ளன.
‘
s

த
Palm-leaf.

8} X 1§ inches.

R. No, 467.
Foll,

141,

Lines, 8 in a page.

‘famil.

Fair.

Presented in 1920-21 by
M.R.Ry.
Asari of Tirnccendir, Tinnevell y district.

Sarvangam

V. Ayyasimi

பொருத்த நால்.
PORUTTANUL
A treatise in horoscopy dealing with the various kinds of agreement
that are essential for deciding whether
persons between whom
marriage is proposed are fit to be united in wedlock,
<
Complete,

R, NuMBER

467,
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Beginning ;
பதினஞ்சாம் செருக்க(ப்) பொருத்தம் பார்க்க, ௮அசபஇபலன்.
சுத்தரமே யசுபதியா[ன்](ண்) பபாணிபென்னா(ண்ணா)ய(்)
தோன்றியதை(ப்) பொருத்திவைசக்
சால் பெண்மூப்பாகும்
சந்ததியு

மொன்றிரண்டுண்

தர்ம[ம]
சித்சையுடன
தேவியத
மைத்தருண்டு

டாகும்பாரு

்

குணமாயிருககும் வா[ள்](ழ்)வுமேறும்
சுபசபெ[ன் ](ண்) பாணியாளணாய்த்
மன்னனுக்கு ளடக்கமாகும்
வா[ள்](ழ்)வுகொஞ்சம் புத்தியுள்ளாள்

'வம்புரையாள மர்ந்தபுச்தி வா[ள்](ழ்)வுள்ளாளே,

(6)

வாழ்வுண்டு மசுபதியாணா ரல்பெண்ணாய்'
மன்னவர்க்குப் பணித்திருக்கும் வாழ்வுமுண்டாம்
தாழ்வில்லா(ப்) பாக்கியங்க ளஎநேகமுண்டு

சந்ததியு முண்டாகுந் தவமுஞ்செய்வள்
கோளில்லா வசுப திபெண் ணாலாணாய்க்
குடும்பத்து லெப்போது மலைவுகானும்
பாழ்மனதா யாடஇவிடும் பிச்சைமீயாள்
பரவருண்டு[ம்] சேதமுண்டு[ம்] பகையுண்டாமே,

End:

(ய.

a
விருட்சப்பொரு த்தம்.

வரக்குத்தான் விருட்சமத பொரு ச்சங்கேளு
வசையான காஞ்ஞசூரை கருங்காலி£ண்டும்

ஆக்கமுண்[டும் இ](டாமி)ருபேரு மொன் gy Cured
அசசருடை. யுபசா.॥ மனேகமுண்டாம்
நீர்ச்சமுூண்டு மாடாடு செல்வமுண்டாம்
செட்டுமுதல் பூமியது லாபமாகும்

தாக்[கு தாள்](இனால்) பெரியோரை
தன்மையது

யதேதவா[ள்](ம்)வார்

பெருஇவரும் [ இன்](த)மைபோ
மே,

*

*

*

(௩௪)

%

ஆ[ம்]மென0[ம](வ) [பி](ப)லாமசமுங் கடம்புவத்இ
யாண்பெண்ணு முூறவாகுமனே கஞ் செல்வம்
வாமெனவே பாக்யேங்கள் பெருகவா[ஞ]1(மூ)
மன்னவர்க ஞூ.றவாகும் வரிசையுண்டாம்
தா[ம்]மெனவே பொன்னு[ம்] முத்கமுண்டாகும்பார்
தனஞ்சேருங் சாலியதுபெருகி வா[ஞ](மு)ம்
பூ[ம்[மெனவே மகழ்த்இருக்கும் நீதியுண்டாம்

பொருச் சமது சகல(ம)து(வு)

Colophon :
முகித்த(த) முற்றும்.

ரைக்கமு[ தீதே](்ே).

(௪)
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(S4)—
இத்நூல், மனிதர்கள்
விவாகஞ் செய்வதற்குப் பார்க்கும் நட்சச் இரப்
பொருத்த முதலிய பொருத்தங்களை விரிவாய்ச்கூறுவ.த.
இந்தப் அயில்
மூத்றுமிருக்கறத,
இயற்றியவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை.

R. No. 468.

Palm-leaf.

18 xX 14 inches.

Foll. 74.

Fair.

Lines,

9-10 in a page.

Tamil.

ம்

Presented

in 1920-21

by M.R.Ry.

இக்கு

V.

Ayyasimi

ர்

Agrai of Tiruccendur, Tinnevelly

(a) சுக்கரன்யோகபாவம்.
SUKKIRANYOGABHAVAM,
Foll, 1a—266,

A treatise on horoscopy attributed to Sukra. It enables one to
predict good or evil to a person in accordance with the relative
position of the planets in his horoscope,
Complete,

J

Beginning;

e6Gror

Qrrarer Gursurand,

(@lrre Curse

Wsadi srusCer Héacrent shusGer
கொத்தி வ[யதீ?சா](மிற்றோ)னே யும்மைச்சொழுதோமே
சிர்தையிலு மெர்காளுஞ் 8ர்பாதம் செண்டனிட்டு

உகந் தம்மை யடிபணித்தோ[உ](ம)[ச்,த](,22) சித்ததீயருள்வாய், (௧)
_ மகமேரு$ரியில் வாமு மலாவன்பஇக்குலாத்ச
யுசகலியதாக்கு தாகரும்மது

‘

தெரியாதார்ச்கும்

ல

‘

Mega FHEeG Cu GaiuererGuraeua
சுகம்போகநற் தீதுங்காண(ச்) சொன்ன சொல்கேள் மெய்யாக,
அ.க்தொரு

மொழியைக்சேட்டு

(௨)

அகத்இயர் சமி[எ](மாய்ச்செய்அ

வித்திய பருவத்தில் மேவிடமகிழ்வ 'தெற்கு(ச்)
செக்கொரு வருக்குமேகாண் செப்பினர் வுனம்பச்௪
யிந்தொரு கு.நியைச்சொல்ல [யி](வி)டர் பிஐ[ம]வருவ இல்லை,

*

*

ட

க

(௩)

*

Den
po gi ( ctor eset |( ar w) விடத்துக்கேழுமொருபச்க தாலுபேருஞ்
- தஇழையண்ணினாவு [ை]ம[ த்கோ]((த்ஜேோர் பேருமோ
ர்பச்சமாகில்
குறைவன் றி ராசயோகங்கொடுப்பசே மிதமில்லாமல்

அலையில்லை சிசமேயுண்டு அம்புவிக்சதிகமாதே,

“-:..

-"

௩

5

௯

R. NumBerR
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End:

uss goe7 Ordarwat. oGéGo Pa asa pa(F)
சொந்தமா யிரவிபாம்பு தொடுச்துநா லிவர்ச்கேயாக
௮ந்தமாய் வெள்ளி பொன்னு மம்புலிச்காறெட்டாகில்
எந்ததா ளாகில்மாே யிவனுக்கே யோசமில்லை.

(Oe)

அனை த்திரி கோணகேந்திர மமர்ந் ததர லஞ்சிம்கூட்டம்
பனை, தஅஇ[5](2) St Cawer
de uréau வா னுமல்ல
[மில்லை
அனைதீதடு மொ[ண்ணு](ன்௮)மாண்ட[ம்]முன் பின்னாயி:மி)ரு.5்இிடில்யோக
பிணித்துமூ ணரிபுனறு (0) ஏண்டுமிரு,க் இடில் ிழைப்புமில்லை.
(®@)
ஒருவிட மொருவனிற்க [மத்0ர ](வா)ருவிட மிருவர் கி.ற்ச
திரு[(ச)டப்பின் யொ(வொ)ருவா. சாகத் இரும்பவே மூணுபேரும்
அருகொருப்பின் னொருவ.ராகி லவனுச்கே யோகமில்லை
மருவிசகண் டுரைக்கச்சங்கன் மாண்ட ரறியவேண்டி.
(0௯)
சுச்ன்சொன்ன

அவயோகழமுழ்றும்.

(த-பு.)-இது சோதஇடத்தைச
இன்னின்ன
குரிய

சார்ந்தது.

இடங்களிலிருந்தால்

இடா? சக்கரங்களில் இன்ன
இன்னின்ன

பலன்களின்னின் னவென்றும்

யோகமென்றும்

'விளக்குவது,

ஹாலின் தலைப்பிலும்

ஈம்றிலும்

பிழையுடனுள்ளன.

எழுச்தப்பிழைகளுமதிகம்,

னும் எண்ணமைத்த

வட்டில் ல

சுரன்

எழுதப்பட்டுள்ளத.

இரகங்கள்
அவற்றித்

சொன்னதாச

செய்யுட்கள்

இசன் பின்னர்

மிசவும்

97 என்

சோதிடப்பாடல்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன,

(6) கணிதாமிருதம்.
GANITAMIBRUTAM.

Foll. 28௪-400,
Similar to the work described above.
Contains from the II Bhava ‘o the end of the XII Bhava.

Beginning :

.

ஹரி: ஓம். நன்றாக.
சணிதாமிருதம்,
இரண்டாம்பாவகபலன்,

வச்சி முதயக்கீர்த்தி மூர்திதிமானென்பதாகு(ம்)
லக்க தீதஇ பன்ருனும் மட்பாட்சியுச்சமே௰
லக்கினத்ததி பன்றானும் கேந்துரச்திரிகோணமெய்த

லக்னெந்தன்னை யந்த(வ) திபனை யெழில்[ ௪$கோணோச்க;
இர்.ச்தமேன்பாடு முண்டாங்களர் வலியுடையோனாவன்
வார் ச்தையின் வழக்கில்யாரு மதத்
இட வல்வனாஉன்
தோச்திரப் பிரியனாவன் அலங்கியவடிவனாவன்

பார்த் தபர் போற்தவாழ்வன் பகையில்லைபாரின் மிக்கான்,
*

*

குடும்.த்தானச் தோன்பாவச்

%

*

கோளாூப்பகைநீசத்து

லொடுங்கச்தா னாதெட்டீராருகிய வோரைசாரில்
இடும்பகைச் கோளாந்தன்னை யேழுநோககில் (2)
குடும்பத் தச் கழிவுண்டாகுங் குவவளைச்கொங்கைமாதே,
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Colop hon:

|

முற்றும்,

(Pie ),சண்டாம்பாவக

பன்னிரண்டாம்பாவக

பலன்.

அ[ளி](ஹி)வு சாங்குமிகளின்ன மீரா.றிலதையலாகும்
வ[ஞ(மு)வி நத்கோட்களோடு மீராறுமுடையவான் கோள்
மு[ஞ(மு).தம் த[தய)(ட்பாட்சி ப ச்சக்கேற்திரத்திரிகோணமுத்தித்
(௧)
ப[ஞ](மூ)திலாச் செல்வமுண்டாம் பாக்கியவா னுமாவான்.
*

*

%

*

செவ்விய செவ்வாயந்த வியனாதனாசச்சேரி
- லெவ்வமி லுளவிலீயுமுடம்பிற[ம்](ப்) பின ச்கோர்க்கயுங்
[லை]கவ்வை[க்] கொள்காரியாகல் லோ பியர்ச்கடுத்தோர்க்தீயும்
் (6)
வெவ்விய வெய்யோனாஇல் வேதியர்வேந்தர்கசயும்.

Colophon:
Oe

-

பாவகப்பலன் முற்றும்.

*"அகவிருத்தம் (ஈ௨௰௯),"இ(ர)ஷ்[ட்]டிணமூ[த்.தி](ரத்.த) சகாயம்,

(க-ப)-சார்ந்ததே. இலக்னெமுதலாகப் பன்னிச ்
இந்நாலும் சோஇடச்கைச்
ண்டு பாவங்களி ஓம் இன்னின்ன கிரகங்கள் இருந்தால் இன்னின்ன பல
னுண்டாமெனச் தெரிவிப்பது; இத்தப் பிரதியில் இரண்டாம் Lurene
.
டங்கயே உள்ளது...
=

ஆசனமாக

மகவாய்.

(2) பீரங்ஞொனித்திரட்டு:
BIRANGINANITTIRATTU,
Foll, 41a—740.
The author appears

A treatise on astrology.

Complete.
’ Beginning:

to be Birangifiani.

பீரங்கஞானிக்திரட்டு, பாயிசம்,
வாக்குண்டாம்

ரீ

,

௩

௦ சார்வார்தமக்கு, .

சரவணபவன் முன்னிச்க.

கற்கை மாபாம் பீரங்கி ஞானியென்னுங் கருணை கி.இ
மெங்கும் வழங்கும் பல_நூலைச்இரட்டியொரு நாலெனச்சேர்த்தச்
சங்கை தெரியாப் பஞ்சரிப்புச் சமிமுச்சாசாதென கிறுத்திப்
e
* பங்கமில்லா Sr_erp uNs sara UTS HOLS SIT,
(௧)
பன்னுந்சமிழாற் சோ இடங்கள் பரிதீசமுனிவர் நூத்றிருபேர்
~
பொன்னின்மலர்த்தர் ளிருசயத்திற் பொருக்தித்செரிற்து இரட்டியது
இன்னவிதமென் மெழுதினதி லெய்கும் புகழுமிரு கி.தியும்

greece

எ.றி.ந்தகொண்டபேரு மதிஃபலன் பெறுவார்,

(2)

&. NuMBER 468,”
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மனையிற்புதல்வர் பிஐந்தக்கரல் மாசாமாமன்பிசாமூவர்

இனமிச்சிறுவன் பாக்யெங்க ளெல்லாந்தெரியுமிவர் நாளில்
வனமிக்திழலாய் (2) மங்கையசாய் கற்துபிறக்கிலஇசயமாந்

'இனமெய்ப்புடனே ய.ிவீராய்ச் செல்விசனக்கிப் பயன்பாரே,

(௩)

உன்னியசாத கங்களொரு(த),கர் போலிசா சென்மெண்ணிப்
பன்னியபலன் களாறுபத்தினான் குரைச்கத்தக்க
பன்னிரண் டரையுமேதான் பாற்கடலென்றுபார்த்து
இன்னிலச்ததிய வென்றெண்ணா யிரந்ட்டினேனே.

(௪)

க

%

*

ர...

௮ங்செபலனிவ்வளவென்றதிவது,
ஆனபலனங் கிசத்தக்கரு பதுக்குமெச்கால்

அரிவைபெறு முப்பதெனிலசை முக்கால்தடக்கும்
போனதொரு

வயசபத்துகா

லாக்பொன்னே

பூரணமாயுள்ள பலன்பொருந்தியே நடக்கும்
மானமுறுகோ எ.ரசிகிறைந்த பலன் முன்னே
வரிச்திடுவர் மறைதூலின் வண்மையினைக்கேளாய்
கானமருங்குழல் மானேகண்டுபலன் சொல்லிச்
.
கரலமதிந்த வ. 1ருமைகாண மொழிவாயே,

(®@)

Colophon :
பாயிரமுற்றும்,

்
சகோ கத.ரங்களுக்குப் பலன றிவ௮.

செய்யவன் தஇருந்தச்செய்வன் செல்வியனழகுழுன்
னோன்
மையுமம்மணியும் பொன்னும்வழங்குவன் மகிமையுள்ளோன்
தெய்வமெத்த விசித்தாத்தம் தேவென்சக,ச் இனல்லன்
ஐயமிட்ட்ண்ண வல்லானசுபதி தா[ஜி](ஸி)னானே.
.

End:

(க)

.
.

மாரகம்,

எட்டேழ்மூன் நிரண்பெதினொன்திருத்த மாரகத்தோர்சம்மோ
் . டொட்டிய சரகத்தாலு மொருதசையபகாரச்இல்
:
மட்டவிழ்குழலி நாசமனதரும் பொருளுங்கேடாம்

்

தட்டமாம் பூமிவிட்டு

ராடோறுமலைவன் தானே,

ச

:

(௨௪)

Colophon:
்.
ஓ.

மாம்சம் முற்றும்,

(த-பு.)-இந்நூல் சோதிடத்தைச் சார்ந்தது. இதில் நட்சத் இரபலன் சந்திரலச்
தன பலன் முதலிய பல விஷயங்களடங்கியுள்ளன,
இத்தப்பிர.இயில் முற்று
மிருக்ெது. செய்யுள் தடை தாழ்ந்த.த, இயற்றியவர் பீ.ரங்கஞொனியெனத்

் தோற்றுகிறது.
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A TRIENNIAL CATALOGUE
R.

Paper.

_

J04X94 inches.

No.

Foll, 30.

OF MSS.

469.

Lines, 20 ina page.

Tamil.

Good.

Transcribed in 1020-21 froma MS. of M.R.Ry. Laksminarayana
Cettiyar Avargal, Pudanagaram, Palghat.

இராகவப்படலம்;.
IRAGAVAPPATALAM.
The first 55 stanzas give the genealogy of the solar race of kings and
thereafter the story of Sri-Rama is briefly described in 150 stanzas; as
narrated to Rukmini by Narada.

This appears to be a portion of the Tamil Sri-Bhagavata.
Beginning:
இ.ராசவட் படலம்.
இருவுடன் புவிமா னி(னை (ணே)யுடன் வயங்கச்
.
இதத்திடும்பயோததி நாப்பண்
கருவரை மிசையிற் சவின்கொளஞும் நளினக்
காடுபூச் செனக் கரங்கண் கால்

உரனெழிழ் றொப்புள் திசழ்்.ந்திட விணையி
லு£கதீல் லணையி(ன்)மீ தொளிர் கொள்
அரியினை யடைசந்தே யழிவிலாப் பதக்இ

னம.ரயா மியற்று வந்தொண்டர்,

்

(௧)

அயமுறு தூண்டி ல[ல]யமிசைக் இருமி
தனையுண வாமென வருத்தி
மயிலையங் குழல்வதெனப் பவம் விளைத்து
மஹலிகைக் கொடாதுய்ய மனனே
தயரதன் றவத்தாற்

மனயன

யெழுந்து

கசக்கிரீவன் றனைச் தடிந்து '
குயில் மொழிச் சனகியுட னயோச்சி யில்வாழ்
கோதண்ட குருவினை தினை௫,.
குவலையச் உரசர் இரள்களை

-

(a)

வதஇத்து(க்)

குழூமிய குருதியின் முழுகு
'மூவமையில் மழுவோன் சரிதையைக் கேட்ட
வுருப்பிணி சேனுகை

சுக்

திவனு.ா மடங்கப் பகழியால் aries
. தசரத

ராமனென்

அுரைத்தாய்

அவனெவன் மொழியென் நியம்பிட முனிவ
னணக்குதீ கேட்டியென் உறைவான்,

End:
வீடணன் தனக்கு விமானமீ தரங்கச்
அறையும் விககன் தனையுதவி

யாட்க மிலங்கு மிலங்சையி கரசை

யாஞுதி யெனவிடை யருளிப்

்

(me

“#, NuMBER

469,

-
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சலுழன்மேற் நுலங்னே)ன் கோமான்.

(உ௱உ)

பீடடைப் பரதன் பிறங்கு சச்.துருக்க
னிவ ரிருவரும் பெருந் இகரி
கோடென வயங்கச் சாயுவில௰் படித்து
இ.விசேய் முதலா யி.ரங்கெ கவிக
ளெண் ணிலருட னயோசக்தியினின்
கரிமுத லு௰லீ சகடையதா முயிர்கள்
சமலமன் ன கரிஃட யடைய
வருளிவிண் ணமரர்மலர் மழை பொழிய

வற். அ.தீஅபி முழங்க
வி.ரசையைச் கடந்து சனூவத் இறைஞ்ச
விமலன் வைகுண்டத் இனமார்ந்தான்,

(உ௱௩)

அராவணை அுதந்தட லரச்கர் குலமா[ழ](எ)ச்
தீ.ராதலமு மெண்ட ௪ரதன் ஐனையனெ ன்ன

கிசாசை யுறவே திருபனா? Hoe oF

மிராமனெனு

மாஇசெய

*

லீதென வழைதந்தான்.

ந்

*

(உ௱௪)
*

தவந்திகமும் நாரதனெனுக் த()சமை

யோன்றான்

பயங்களற நன்கொடு பகர்ந்தவை கேளாச்
கவத்தனுயிர் கொண்டருள்செய்.காளைபுக முன்னி
யுவந்சருளு ருக்குமிணி மாமுனியோ டோதும்,
ச
.
*
‘
*

.
(௨௱௪)
ந

வித்ரொழிலினால் வடி.வினால் மிகு குணச்சால்
கற்றுகியை நூலுணர்வினா வருள்களாலு
முூத்றுணரின் மற்றுகிக ரோதுவமை யில்லா
கற்றுவரை மன்னனென நாய விளம்பும்.

(உ௱௰௰க)

ஆரவ னுஇத்தகுல மேதரசு செய்யும்
பாசெது செருத்திறமை யேது பகருமம்(ம்)
பேசு விரித்தருள் செய்யென்று பொறிபேசச்
சீரியதென் யாழ்முனிசிறச்ச வுரைசொல்வான்.

(உ௱௰௰)

Colophon:
வியஷீூ ass” ௬௨
புன்மை
சதுர்தஇ-௰௬வு. உத் இரட்டாதி
௫௮வ. சிவ நாமயோகமுங்கூடிய சுபதின கீதல் புத நகரம் சுவாமி செட்டி
யார் மகன் கிரியண்ணன் இராகவுப்படலம் எழுதி திறந்த.

‘

சம்பூர்ணம்,

(த-பு)--

-

-

Qe, Gu
ates sre
uribuenseow 1-55 பாடல்களுள் தொகுத்துச்
கூறிப் பின்னர் இராமாயணக் சதையைச் சுருக்கமாக 150 பாடல்களால்
விளக்குவது,
ருக்மிணி பிராட்டிக்கு நா.ரதமுனிவர் கூறுவதாக வமைந்துள்

௭௮.

இ௫

கமிழ்ப் பாசவ,ச்சின் ஒறு பகுதி

ஆசாய்ந்துணாவேண்டும்.

யெனச்

சோத்றுறெது.
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R. No. 470.

Palm-leaf.

163 x finches,

Grantha.

Foll. 115.

Lines, 8 ina page.

;

.

Injured.

Presented in 1921-22 by M.R.By.
Pillailokacdryar Sannidhi, Srirangam.

Tamil and

்

Sathakopacariyar Avargal,

அஷ்டஸ்லோ$€வ்யாக்யானம்.
- ASTASLOKIVIYAKHYANAM,
Same work as that described under R. No. 57 ante.
Incomplete,

(கு-பு.) -இக்.நால் மூவருடச்துச் காட்லாக்கன் 57-வது நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ள
தே. இந்தப் பிரதியில் இத 2-வது சுலோகம் தொடங்கி 7-வது சுலோகம்
ஏ௫ுகள் சிதைந்துள்ளன.,
வளை உள்ளது.

R. No. 471,
¢Palm-leaf.
Grantha,

17 x

1% inches.

Foll. 75.

Lines, 8 in a page.

Tamil and

Injured

Presented in 1921-22 by M.R.Ry.
Pilailokacaryar Sannidhi, Srirangam.

Sathakopacariyar Avargal,

KSuISTWIOMUIT SUIT OH LD:

GADYATRAYAVIYAKHANAM.
_Same work as that described under R. No. 16 ante.
* Complete.

(-4.)—
இ௫

Qos

மூவருடத்துக்

காட்லாக்

16-வது

நம்பர்

பிரதியில் இந்நூல் முற்றுமிருக்,,௦௫,

பிரதியில்

வந்துள்ளதே

,

ஏகெள் இதைந்துள்ளன.

R. No. 472.

Palm-leaf, 10 x 1 inches. Foll. 17. Lines, 6 ona page. Tamil.
Injured.

்

Presented in 1921-22 by M.R.Ry,
Pillailokacariyar Sannidhi, Srirangam.

“

Sathakopackriyar Avaragal,

தம்மாத்வார் தாலாட்டு.
NAMMALVARTALATTU,
- Same work as that described onder R, No, 448 ante.
1௦0100101௦.

.

R. NumBers 472—474:-°

|
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(சபு)இஅ மூவருடத்துக் காட்லாகன்

சப் பி.ச.தியில் மு.்றுப்பெறவில்லை,

4459-௮௮ தம்பர் பிரதி போன்ற.

இத்

R, No. 473,
Palm-leaf.

103 x 1 inches,

Grantha.

Fair.

Foll. 19

Lines, 8 in a page.

-

Presented in 1921-22

Tamil and

்

by M.R.Ry.

Pillaildkacaryar Sannidbi, Srirangam.

.

Sathakdpacariyar Avargal,
°

தித்வத்ரயம். '
TATVATRAYAM.
, Same work as that described under R. No, 49(5) ante.

Complete.

,

(6-4.)—
| OFsTh, மூவருடத்துச் காட்லாக் 49(3)ல்
வில்.நுற்றுமிருக்கிறது.

இசன் முதலேடு பாத

வத்தள்ளதே,

இந்தப்

பிரதி

(pis serena,

-

R. No, 474,
Palm-leaf. 11414 inches.
and Grantha. Injured.

Presented in 1921-22

Foll. 316,
.

by

Lines,

M.R.Ry.

7-12 in a page.

Sathakpacariyar

“Tamil

Avargal,

Piljaildkaciryar Sannidhi, Srirangam.

(2) மதுரகவி

ப்்ரச்னமும், வ்யாக்யானமும். .

MATURAKAVI

PRASNAMUM

VIYAKHYANAMUM,

Foll. la—8a. Fol. 86 is loft blank.

ன ரர

Same work as that described under R. No, 94(h) ante.
Complete.

(க-பு.)-இது மூஉருடக் காட்லாக் 94(4) பிரதிபோன் ௨.
மிருச்றெது.
.

(8) குருபரம்பரரப்ரபாவம்.
GURUPARAMPARAPRABHAVAM.

., Sritala, 143 x 1} inches,

"Fol, 4a—8160,

இ.இல் இத்தால் முற்று

°
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Same work as that described under R. No. 45(a) ante.
Complete.

(S-4.)—
இஅ மூவருடக் sree

45(a) shut Je BCurerpg.

Oss5

இத்நால் முச்றுமிருக்றெது,

பிரஇயில்

வைகைக் கானை,

R. No. 475,
Palm-leaf, 17} X Tinches,
Grantha, Fair.

Foll. 66.

Lines, 9ina page.
~

Presented in 1921-22 by M.R.Ry.
' Pillailékacaryar Sannidhi, Srirangam.

Tamil and

Sathakopacariyar

Avarga]
்

இருப்பாவைவ்யா க்யானம்--மூவாயிரப்படி,
TIRUPPAVAIVYAKHYANAM--MUVAYI RAPPADI.
Same work as that described under R, No.

38 ante.

Complete.

- (த-பு,)-இக்ூல் மூவருடத்துச் காட்லாச் 88-வ௮ நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே,

இந்தப் பிரதியில் இத முற்றுமிருச்சிறது.
க்
Palm-leaf.
16 x Ifinches.
Grantha. Injured.

Presented

in 1921-22

R. No. 476,
Foll. 74,

:

Lines, 9 in a page.
.

by M.RB.Ry.

Tamil

Sathakopacariyar

and
ட,

Avargal,

Pillailokacaryar Sannidhi, Srirangam.

ரஹஸ்யத்ரயஷார இபிகை:
RAHASYATRAYASARADIPIKAI.
Same work as that described under R. No. 109 ante.
Incomplete,

(க-ப)-இது மூவருடச் காட்லாக்
109-வது நம்பர் பிரதிபோன்றது.
இந்தப்
பிரதியில் இச்தூலின்
98-வது அகார்
சொடங்கி
26-வது
அதிகா
சம் வரை நான்கு அதிகாரங்களும் 91-வதாயெ pens Bar Garis
BS

மூசத் பாதி பாகமுமே உள்ளன.

கள்

இறுதியில் இத்நூல் எழு சப்பெர்2 10 எடு

ஒன்றோடொன்று சம்பந் தமில்லாமலுள்ளன.

இருக்கின்றன.

இதனேகெள்

சிதைந்

:

g, NumpuRs 477—479..

ப
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R, No. 477.
Palm-leaf,

19 x 1%

inches.

Injured. Old.
Presented in 1921-22

Foll, 72.

by

Lines,

M.R.Ry.

7 in a’ page.

ன கு
Sathaképacariyar

Telugu.

Avargal,

Pillailokacaryar Sannidhi, Srirangam.

திருமாலைவியாக்யானம்;
TIRUMALAIVIYAKHYANAM.
Same work as that described under R. No. 23(a) ante.
Complete.

(க-பு)--

்

இத, மூவருடத்துக் காட்லாச்சின் 25(0) நம்பர்
பிரஇயில் இ.ந்.தூல் மு.ற்றாமிருக்சறது,

18 x 1} inches.

இந்தப்

ஏடுகள் சிகைந்துள்ளன.

R. No,

Palm-leaf.

பிரதிபோன்றது,

478.

Foll. 176.

Lines,

6 in a pas.

Tamil,

Injured,

Presented

in

1921-22

by

M.R.Ry.

Sathakipacariyar

Avargal , 3

Pillailokacaryar Sannidhi, Srirangam.

இலக்கணவிளக்கம்.
ILAKKANAVILAKKAM.
Same work

as that

described

under

No, 386 of the D.C.T. MSS.,

Vol. I. ¢
Incomplete.

(S-4.)—
இத்நால், டிஸ்கிரிப்டிவ் serlcoré 36-a9 நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே,
இந்தப் பிரதியில் எழுத்ததிகா.ரம்.மாச்இமுளது, ' எடுகள் சதைந்துள்ளன.

7, 140, 479.
Palm-leaf.

163 x 14

inches.

Foll. 91.

Lines,

5 in a page.

Tamil

Injured.

Presented in 1921-22 by M.R.Ry. Sathakopacaryar, Pillitokschryan
Sannidhi, Srirangam.

(a) மணவாள

தாராயணசதகம்:

MANA VALANARAYANASATAKAM.
Foll. 1a—276.

Same

work

௫ல். ம.
Incomplete.

as that described under

No..195 of the

DO.T. 1038,
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oF Mas.

்

* இநீதூல், டிஸ்சரிப்டிவ் சாட்லாச் 105-வ.து நம்பரில் வந்துள்ளதே,
இச்
தீப் பிரதியில் 1-4 பாடல்களேயுள்ளன,
ஆதலின் முற்றுப்பெறவில்வை:
ஏடுகள்

தைத்துள்ளன.

ee et

(3) பெரியதிருமொழி.
PERIYATIRUMOLI.
Foll. 286-914. Fol. 916 is left blank. ©
Same work as that described under R. No. 33(a) ante.
Tncomplete.

(க-பு.)-இர்தூல், மூவருடத்துக் காட்லாக் 89(6) நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே,
தில் 1-7 சககங்களும், 8-வது சதகத்தின் நூதல் பதிசமுமே உள்ளன,
Ter க வண்,

R. 11௦, 480,
Palm-leaf.
174 X 1% inches.
Grantha. Fair. —

Presented ‘in 1921-22

Foll.

124.

Lines, 7 ina page,

~

by

M.B.Ry.

N.

Avargal, Karur, Trichinopoly district.

0,

Tamil and
்

Narasiihacariyar

‘

திருவாய்மொழிப்ரதஇபதம்:
TIRUVAYMOLIPRATIPADAM.
Same work as that described under No. 788 of the D.C.T. MSS.,
Vol. IL.
்
Incomplete.

(கு-பு.)--

இத, டி.ஸ்ூரிப்டிவ் காட்லாக்ன் 738-வத நம்பர் பி.ச.இயில் வந்துள்ளதே.

இந்தப் பி. தியில் இவ்வுரை நூல் இருவாய்மொழியின் ஆறாவது ௪,ககம் ஒன்ப

தாவது பதகற்தொடங்கி, ஒன்பகாஞ் ச,ககம் எட்டாம் பதிகம் வரையி லுமுள்
:
.
ளது.
’ R. No. 481.
Palm-leaf,
153 X12
Grantha, Fair.

Presented

in

inches,

1921-22

Foll, 108.

by

Lines,

MR Ry.

6 in @ Page.

N.

Tamil and

6, Norasishhacdriyar

Avargal, Karur, Trichinopoly district.

திருவாய்2மாழிப்ரதிபதம்.
TIRU VAYMOLIPRATIPADAM,

‘Same work as that desoribed under No,
Vol. IL.
Incomplete.

788 of the D.C.T. MS8.,
,

-

R. NUMBERS 481-484.

1268

(6-4.)—
Os,

o- nO Noga srcwréGor ச 88-வது நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே;

இத்தப் பி.ரஇயில் இவ்வுரை நால்,

திருவாய்மொழியின்

ஐந்தாவது

சதகத்துக்

கும், ஆருவது சதகத்து மூதலெட்டுப் பதிகங்களுச்குமே உள்ளது,

R. No. 482,
Palm-leaf.
184 x 1} inches, Foll. 234.
Grantha. Injured,

Presented

in

1921-22

by

Lines, 7 ina page.

M.RRy.

N. ©.

Tamil and

Narasimhacariyar

Avargal, Karur, Trichinopoly district.

A@ganrwOurPalunsusreriw—r@.
TIRU VAYMOLIVIYAKHYANAM : IDU.
Same work as that described under R. No. 37 ante.
Incomplete,

(கு-பு)-இத்.நால், மூவருடத்துக் காட்லாக் 81-வது நம்பல் பி.ர.தியில் வந்தள்ளகே,
இதில், இவ்வியாக்யானம், ஒன்பதாவது

ச,ககத்துக்கும், பதீகாவது ௪தகத்இன்

முதலேழுபஇகங்களுக்கும் எட்டாவது பதிகத்தின் முதல்பததப்பாடல்களுக்கு >
மே

உள்ளத.

R. 11௦, 488,
Palm-lea®
18 x 1%inches.
Grantha. Fair.

Foll. 194.

Lines, 7-9 ina page,

Presented in 1921-22 by M.R.Ry.
Avarga], Karur, Trichinopoly district.

N. ©.

Tamil and
>
.

Narasimhacariyar

ரஹஸ்யத்ரயஹா ரம்,
RAHASYATRAYASARAM.
Same work as that
Vol. II.
Complete,

described under No. 971 of the DC.T. 085,

(S-4)—

Qs gaGAtiged srieré Wlag நம்பர் பி.ரதியில் வத்தள்ளதே.
இந்தப் பிர.இியில் இந்நூல் முத்றுமுள்ள
௪.
R.

Palm-leaf. - 163 14 inches.
_ G@rantha. Fair,

’ Presented

in 1921-22

Foll.

by

No,

484,

51.

Lines,

ரீ.

Avargal, Karur, Trichinopoly district.

9in

N.

C.

a

page.

Tamil and

NavasithbSotriyar
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் திருவாய்மொழிப்ரதிபதம்.
TIRUVAYMOLIPRATIPADAM.
Same work as that described under No. 738
Vol. II.
Incomplete.

of the D.C.T.

mares

(5-ப.)--

இத டிஸ்இரிப்டிவ் காட்லாக்கன் 788-நம்பர் பிர இபேரன் ற.த. இத்சப்பிச
தியில் இவ்வுரை இருவாமய்மொழியின் ஒன்பதாவன ச்தக.த்இன் எட்டாம் ௪௫
. கத்தொடங்கிப் பத்தாவது ௪ககம் முமு௮க்கும் உளது.

Palm-leaf.
,

152x14inches.

and Grantha.

R, No. 485,
Foll 127. Lines,

1¢-11 in a page, Tamil

Slightly injured,

Presented in 1921-22 by M.R.Ry.
Avargal, Karur, Trichinopoly district.

N.

C. " Norashtihtcariyer

இருவாய்மொழிப்ரதிபதம்.
TIRUVAYMOLIPRATIPADAM,
Same

work as that

described under No.

735 of the D.CT.

MSS.,

«Vol. II.
Incomplete.

(க-பு)-இது, டிஸ்கிரிப்டிவ்

காட் வாக்கின். 785-வத நம்பர் பிரதி போன்றுள்ள த.
இந்தப் பி.ர.தியில் இவ்வுலா, இருவாய்மொழியின் ஆராவது சதகத்தொடக்
இப் பத்தாவது சதகம் முழுதக்கும் உள்ள ௮.
-

‘ote

R

No.

486,

Palm-leaf.
164x114 inches. Foll. 182.
Grentha. Much injured.

-

Presented

in

Avargal, Karur,

1921-22

Lines,
a

by M.R.Ry.

8in a page.

N.'C.

Tamil and

Narasithhacdriyar

Trichinopoly district.

்

தஇருவாய்மொழிவியாக்யானம்--௪டு.
TIRU VAYMOLIVYAKHYAN aM: IDU,
Same work as that described under R. No. 87 ante,
- Incomplete.

(குபு)

இவ்வுரை.நால், மூவருடதீஅக் காட்லாக் 87-வது நம்பர் பிரதியில் வள்
ளத.
இந்தப் பிரதியில்
முகல் மூன்று சதகங்களும், 4-வது ௪தகத்
தின் முகலேழு

தசகங்களஞும், எட்டாவது

sees Bor

sous

த ப்பாடல்களு

மே உள்ளன.
இதில் இடையிடையே பல எடுகளில்லை,
ஆதலின் அவற்றில
டங்யெ சர,க்கமுமில்லை. எடுகளின் நனி செல்லரிக்கப்டட்டுள்ளன. இதன்
பின்னர், குருபரம்பரை முதலியன எழுதப்பெக்று ஒன்றோடொன்று சம்பந்த
மில்லாக பஇினெட்டேடுகள் இந்தப்பி.ரஇயில் கோச்சப்பட்டுள்ளன.
்

R. Numpers
R, No.

Palm-leaf.

164 x 1} inches,

487—489,

1265

487,

Foll. 528,

Lines, 7 in a page.

Tamil. Fair.

Presented in 1921-22 by M-R.Ry. M. Kailasam Pillai
Koilpatti, Nattam post, Madura district,

Avargal,

கம்பராமாயணம்,

K AMBARAMAYANAM.
Same work
Vol. 11,

ag

that

described under No, 514 of the

DOC.T. MSS8.,

Contains the Kandas 1 to 5 only.

°

(த-பு.)--

இந்நூல், டி.ஸ்கரிப்டிவ் காட்லாச் 514-வ.து நம்பர் பிர.தியில் வத்துள்ளசே

இந்தப் பிரதியில் மூ.தலைம௮

காண்டங்களேயுள்ளன,
R. No.

Palm-leaf.

164

x

1}inches,

.

488,

Foll, 388.

Lines,

8-9

in

a

page.

Tamil,

Pair,

Presented in. 1921-22 by M.R.Ry. M. Kailasam Pillai Avargol,
Koilpatti, Nattam post, Madura district.
கம்பராமாயணம்.
K AMBARAMAYANAM.,

Same work as that described under. No, 514
‘
é
,
Vol, TT.

of the D.C,T. MS8S.,

Contains the Yuddhakanda only.

(S-4)—
இது டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக் 514-வது நம்பர் பிரதி போன்தத, இந்தப்
பி.ர.இயில் இந்நூலின் யுத்த கரண்டமொன்றே உள்ளது.
இதன் பின்னர்
இசரண்டேடுகளில் இச்சாண்டப் படலங்களின் அட்டவணையும், பின்னர் நா
ன்கு ஏடுகளில் இச்சாண்ட. தச் சவியாட்டுப் படலம், மாயா சதைப் படல
மூம்
இரண்டாவதுபிரதியாக எழு,கப்பட்டுள்ளன.. ஏடுகள் மிகவும் பழை

யன.

.
சலவை

R.. No,

Palm-leaf.
163 x 1} inches.
- Slightly injured.

தலைகளை வாக்

489.

Foll. 98.

Lines, 8 in‘a
.

page.

Presented in 1921-22 by MR.Ry. R. Viraraghava.
* Mélappalaiyam, Karur taluk, !’richinopoly district,

உபதேசாத்தினமாலைவியாக்யானம்.

DPADESARATTINAMALAIVIYAKHYANAM.
=, Same work as that.described under R, No. 51 ante.
;
,
Complete. ~

Tamil.
*
்

Ayyaigar,
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(S-4)—

OF MSS,

.

Os மூவருடத்துச் சாட்லாக்ன் 61-வது நம்பர் பிர.திபோன்2.த.

இ.தில்

இக்மூல். முற்றுமிருக்து.
த்

்

_ BR. No, 490,
Paper.

10$ x 6} inches,

_ Grantha,

Good.

Foll. 50.

Lines, 20

in

a page.

Tamil

and

்

் “‘Transoribed ini 1921-22 froma MS, of M.R.Ry. Tambu Satakopa
Ayyangar Avargal, Alwartirunagari, Tinnevelly district.

(6) திருவிருத்த ஈட்டரும்பதவிளக்கம்.
TIRUVIRUTTA ITTARUMPADAVILAKKAM.,
Foll. la—355,
Fol. 36 is left blank.
Same work as that described under R. No, 458 ante.
~ Wants 1 to-16 stanzas in the beginning.
-

(S-4)—
: Os, மூவருடத்துக் காட்லாக்கின் 468-வது நம்பர் பி.ர தீயில் வத்தள்ள தே
இந்தப் பி.ர.தயில் 17-வது பாடல் தொடங்கி முற்றுமுள்ள௮.

-(9) சுப்பிரமணியர் முப்பத்தாறு.
SUPPIRAMANIYARMUPPATTARWU.
Foll, 87a2—415.
Fol. 42 is left blank.
Same work as that described under R. No. 440 ante.
Incomplete,

(க-பு.)-- |
இத மூவருடத்துக் காட்லாக்கன் 440-வது நம்பர் பிர.இயில் வந்துள்ளதே.
இத்தப் பி.ர.தியிலும் அதிலுள்ள பாகமேயுள்ளஅு.
பிழைகள இகம். இடை
யிடையே சிற்சில எழுத்துக்களும், பதங்களும் தொடர் மொழிகளும் எழுதப் ்
படவில்லை.
ச

(2) வைத்தமாநிதிதிருப்பணிமாலை.
VAITTAMANIDHI
RUPE Ea,
» Poll. 48¢—505,
Same work as that described under R. No. 440 ante,
Oomplete,

(S-4-)—
இ௫ மூவருடத்துக் காட்லாக்இன் 440-வஅ தம்பர் பிரத பன்றது.

தால் இத்தப் பிசியில் PHAGE DE.

-

இச்

R. opens 491-492.
R..No. 491,
Palm-leaf.
13 x 1 inches,
Slightly injured. Old, ©

1267

|

Foll. 374.

-

Lines, 10 in a page.

Tamil.

Presented in 1921-22 by M.R.Ry. Cokkalingam Pillai Avargal,
Karnam, Karungalakkudi (Melur post), Madura distriet.

BHEG Mair, 200 Fuj_cirTIRUKKUBAL
Same work
MSS., Vol, 1.
Complete.

WITH
as

COMMENTARY.

that ‘described

under

No

151

of

the

D,C.T.

(க-பு)- *
இத்தூல் டிஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக்கின்
இத்தப் பிரதியில் இது

—

ன
Polm-leaf.
.

வற்துள்ளசே,
்

தவக்

R. No. 492.
6 x 13 inches.* அலி.

Fair,

151-வ.து தம்பரில்

முற்றுமிருக்கிறது.

54,

Tina,

Old.

8 in a page.

ns

Tamil.

-

- Presented in 1921-22 by M.R.Ry. Kombai
Vadyar Avargal, Uttamapalaiyam, Madura district.

Sankarandrayana

(2) கருவைக்கலித்துறையந்தாதி.
BAHY YATES CITE BALEANTADT
Foll. Ja—26d.
Same work as that ணின் under
M8S., Vol. I.
~ Complete.

Colophon:

245

of

the

D.C.T,

~

கருவையத்தாதி மு.ற்றுப்பெற்றன,
விபவ

(ஸ்)தகம்.

No,

இஃது விசுவ[னா](தா)தய்யர் பு[ஷ்]

சார்த்திகைமி' 9உ

முகந்த. செ த்ஷிணாமூர்

எழுதி

- தீதி துணை.

(க-பு)-இ.

டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக் 246

நம்பர்

போன்றது.

இத்தப்

பிரதியில்

இத்தூல் முத்றுமிருக்ெ௮.

(6) கருவைப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி,
- KARUVAIPPADIRRUPPATTANTADI
391. 97௪-58௧. Fol 580 is left blank.

Same work as
’ MS88., Vol. I. ' Complete.
100

that

described

under

|

No.

246

of the

D.O.T,
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(க-பு.)-இத்தால் டிஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக்கின் 246-வ.து

நம்பர் பிரதியில் வந்தள்

g saps.
இத இந்தப் பிரதியில் Hind

ளதே.

(௦) தும்மல் நூல்.
TUMMALNUL.

Fol. 54.
A treatise on the art of divination based on sneezing.
Incomplete.

Beginning :

es(7)9op8[or (ஓமை, மூதத் சாமம் - இ[எ](ஐக்கு, தன்மை, தென்

ச[எ](இ)க்கு, மத்திமம்.

தென்மேற்கு

தெற்கு, உறவின்முறையார் வரவு.

மேற்கு, தோய்,

நல் வார்த்தை.

End:

aElor)(y~)éG, Age.

Gurgenr(at](M)y.

ase,

மூதம் சாமம்,

(க-பு.)-இத,

உல

*

2

%

*

யாத்இரை,

தென்மெக்கு,

இ[ள](ம)க்கு--சுபம்.

சாமம்,

நான்காஞ்

இங்கட் கிழமை

உடு

ஞாயிறு மு.சலிய ஏழு வாரங்களின் பசலிரவுகளில் Pa darcy

திதுககும் ழெக்கு மூதலிய

எட்டுத் திக்கிலும் மனிதர் தும்மலின்

தென

விளக்குவல,

ளது,

ஆதலின் முற்றுப் பெறவில்லை.

இத்தப் பிரதியில் ஞாயிற்றுச் கிழமைக்கு

164 X !4inches.:
Palm-leaf,
Injured.
and Grantha.

மாதி.திரமுள்
க்

ee

R. No.

wri

பயன் இன்ன

et

498.

Foll. 93.

- Purchased in 1921-22 from M.R.Ry.

Lines,

9 in

Astagdtram

a page.

Tamil

Venkatacdriyar

Avargal, Srirangam.

(௦) திருவாய்மொழிவியாக்யானம்-எடு,

TIRUVAYMOLIVIYAKHYANAM

:

IDU.

Foll. 1a—21b.
Same work as that described under R. No. 37 ante.

Incomplete.

(க-பு)-இத

மூவருடக்

காட்லாக்கின்

57 வ

நம்பர் -பி.ரதி போன்றது.

சீப் பிரதியில், இர்நாலின் முதற் பத்து முதம் பஇகழும்,

தான்கு பதிகங்களின் முதம் பாட்டுமே உள்ளன.

இரண்டு

இச்

மூன்று

R. NUMBER 498. -

1289

(6) சென்னியோங்குவியாக்யானம்.

SENNIYONGUVIYAKHYANAM.
17011, 22௪-286,
.
Same work as that described under R. No, 62 ante.
Tncomplete.
11

(க-பு.)-இது

ட
மூவருடத்துக்

இதில்,

பெரியாழ்வார்

காட்லாச்

62-வ௮

திருமொழியின்

நம்பர்

பிரதியில்

ஐந்தாம்

பத்து

வந்துள்ளதே.
நாலாம்பதிகத்த

முதற் பாடலின் உசைமட்டுமேயுள்ளது.

(2) ஜீ வசனபூஷணவ்யாக்யான

விசாரம்.'

SRIVACANABHUSANAVYAKHYANAVICARAM.
Foll. 24a—42b.
A commentary on Manavalamamuni’s

.

Srivacanabhiganavyikhyana

-which itself is a commentary on Pillailékacarya’s Srivacanabhisana,
described under R No, 49(8) ante.

~ Contains a small portion in the beginning.
Beginning:
உ௱$ கா௱-ணிகசான -பெரிய ஜீயர் ஸ்ரீ உ௪னபூஷண தக்கு வ்யாக்யர
னம் அருளிச்செய்வகாகள்

இருவுள்ளம்பற்றி இப்பிரபத்கம்

திகா்மப்மேன்றைக்கால ௨ ரம்
அருளிச் செய்ருர்.

ஸர்வர்ச்கும் பகி

௨. ரயோசிவெல்க்ஷண) அய த்தை

ஸகல வேதஸக்காரஹமான வென்று தொடங்௪, திருதா

_ மமாய்த் தென்னுமளவாக.

௨ 7எப௦ச௱௦ஹகத்சில்

அவிக்கேத வறிஷ$ர

,ay) uo tars மங்களம் ஸ்ரீபாஷ்யாதஇிகளில்[ப்] போல

அருளிச்செய்யவேண்

டியிருக்க, ௮௮ செய்யாதொழித்தது கி.காலாஷ) ௨ ரகிரயையாலே,
, மூலத்திலே ஷரதீதிமாஸ புமாணங்களாலே யென்ற ஹு ௦
ஷ௦கொ.வமில்லாமையாலே ஒ.கழசசிகளில் ௨. ர.) கம் அ.த்வயிக்க
தென்[னு]() திருவுள்ளம்பத்தி ஹரசிகளாவன வென் [=looane செய்
தார்.

இந்த நியாயம் மேலுங்

கண்டம் கொள்வது.
a

ன்

voor Tha. கும் தோ்ழகிறழசென்[னு](ற) திருவுளம்பத்றி

as gar tauans அவதரிப்பிக்கறூர்,
i

ா௦கா

உதாமாமெ.கமசியாே! ல.

(§-4.)—
இது பிள்ளைலோகாசாரியரியக்ரிய ஸ்ரீவசன ee
வியாச்யான தீதுக்கு உரையாகும்,
இந்தப் பிரஇயில் நுதவிம் avg

மேயுள்ளஅ௫.
1004

இயத்தியவுர் பெயர் முதலியன விளங்கவில்லை.

வின்
பாச

e
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(9) தத்வத்ரயப்ரமாணத்திரட்டர்த்தம்:

TATTVATRAY APRAMANATTIRATTARTTAM,
Foll, 48a—55b.

,

" A gloss on the Pramanattiratta which i isa

of authoritative

விஷம

quotations taken from the Tattvatraya of Pillailékacarya.
Incomplete.

Beginning :
ஹரி£ ஓம் ஸு ரீமதே.சாமாதுஜாய கம,
த,ச்வதீரய
௨,ரணத்திர ட்டர் த்தம்,

தம்முடைய ஸ்ரீ ஹாமி

த்த

்

-

௯.நாகிரோயயாஹ-௦ ௨5... உத்பத்தி சூன்யையாயிருக்கிற

ஹாசித்

;
ப்.ரகிரு இயினா

Ca ACrradsquveyw-Oasenli,
omow@wramc sano—anmuS5
னாயிருக்கிற கான், ௦-8 அ) கிரிக ஷவ-ர்களுக்கும் கியஷா;
கஹ௦லொ.கீ
கான் ' கவ
ஹுவ.கியாலன்| னி ](,கி) க்கே
ட
ஷாய விஹறேஷங்களாலே சேோரலத்தைய/டையகள்,

. End:

்

௨3

உரஷ.தியிலே ஜீவனாலே

கர.சமான உரய.ததிதையபேகஷித்து

ப் பமமபுருஷன், ஜீவனை ப்ரவா.திப்பிக்கிறுன்.

088-9 ab ga 7.கிஷிலா

Qa. gr 8.5 us 8, ஜீவனுக்கு ௨ ர,,8வரவுர.கியிலே grr ses 5)
். ம் அங்கேரியாதேபோனால், ஊவ௦ &-o10-n, ஊவ$க- யாம என்கற வியிகி

ஜெய

ஸாஷடத்துக்கு வெவெய ௫ரழம் வரும்.

அறகங்களுக்கு
யாமைக்காச

ஜீவன்

௪விஷயமாக ௨ரஸ௦.௰ிக்கும்.
Saray

OLJ yu gh Osu

uch) sg

பரன்

SRidebyar.

அக்த

வரடூவேரவு.தியிலே

(க-பு)இது,
பிரமாணத்

....

Sateorc Lor af G5

-

: [கு](கொ)ஓக்கப்பட்ட௮,

வவர

மிழ ;ஹாந-டம்

௮[.த](வை)கள் உரவ.வி

,,

பிள்ளை

,

ஹா.கக

அதுவும்

,

வழுவ-ர்க?8-ச்தினுடைய

மென்[/](ு) கருத்து,

|

ப

லோகாசாரியரியற்றிய

இரட்டினது

,

மும் ஊவவ௱னாலே

. பொருளை

|
த,ச்வசரயம்

விளக்குவது.

செனத் தெரியவில்லை,

(6) ற ருகவ ரசீவிகா,

SRUTAPRADIPIKA.
Foll. 562-936,"
See the Sanskrit“Part of this Triennial Catalogue.
. Incomplete.

என்னும்

நூவின்

இயற்ற்யவர்

இன்னு
்

*, Numper 494.
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R. No. 494.
Foll.

16} x Idinches.
Palmeleaf.
Injured. Old.

டக
Lines,
*

122.

Presented in 1921-22 by M.RRy.

5 in a page.

Tamil.

Cokkalingam Pillai Avargal,

Karnam, Karungalakkudi, Melur taluk, Madura district.

வீரய்யனம்மானை.
VIRAYYANAMMANAL.
Stanzas relating to the biography of Virayyan,
.
Benares.
Incomplete.
‘

son of a king

Beginning:
கணபஇயைதோக்கிக் சைதொ[ஜூ(மு)வே னம்மானை
கணபதியை[ன ](5)ம்| ப](பு)வோர்க்குச் கருமங்கள் தாம் தொலையும்
விநாயகனைத்தொ[ஞூ](மு)சால் விகனெங்கள் தீர்ந்துவிடும்
அய்யனே கண்மணியே யாவன் புத். இரனே
ஒய்யகணபதியே

*

தோகைநல்லாள்

x

புத். இரனே.

*

*

gibiorter uT@GC pera Geepp
. . «
,
Sen swe Gia [cy ur@(B)B
mer விச்ளெங்கள் தரவென்று
அச்சங்கள் சரவென்று ஆண்டவன்மேற் பாடுகிறேன்
அதி இமுகனே யறுமுகனே முன்னடவாய்,
° x.

*

*

*

கா[,த]க்சகச்கடனையா க(ர்) த. தாவே தென்மதுரை
வினாயகன் தோத்இரமு முடிர்சதுவேயம்மானை,
வடக்கே வடதேசம் வைகுண்ட(ப்)பசவியைப்போல்
காசியென்னும் பட்டண மாம் கயிலாசபசவியைப்டோல்
கங்கைநசயாம் கயிலாசப் பொய்கைகளாம்
*

ந

%

*

பட்டண த்தையாளும் பரசாச வேந்தனுந்தான்
சட்டமுடன் செங்கோல்தரித் தருக்கு காளையிலே
மைத்தனுமே யில்லா ner aide airy.
*

*

ஆ

டி

. தெப்பக்குளத்தருகே இருந்ததந்தவனம் வைத்தார்
ட

. *

ட

*

பார்வதியுமீசுவாரும் பரிந்து தயவாகி
- சந்தானமயக்கந்தான் தர்ககவேணுமென்று
சாசததிவேந்தனுக்குக் கண்மணி

தானங்கொடுத்து

ஆனபுச்இரதான(ம்) அுடைவாகத்தாம் கொடுத்தார்,

%

of
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End:

ச
மாளிகைலயவிட்டு

மண்டபமுக் தான்கடத்து

கோபுரவாசல் குடித்த மெள்ளத்தானிறங்கி(ப்)
பொல்லாத

வீரையனும்

பொறுமையுடன் தானடற்து

தானிருக்குங்கோட்டை

தாண்டி க் குதிக்கையிலே

சண்டத்தச்சே[வு](வ)கரும் கள்ளனென்று சாம்பிடி த்து
x

*

*

%

(6-4.)—
இத வீரய்யன் என்னும் ஓர் Sailer மீது இயற்றப்பட்ட
நடையிலான௮.
இத்தப்பிர.தியில் இது மு.ற்றுப்பெறவில்லை.

நால்
எளிய
௪ுகெளித் Has

மாறுபடச் கோச்கப்பட்டுள்ளன.

க்

:

Paper.

R. No.

10$ x 6¢ inches.

Transcribed

Foll. 94.

in 1921-22

495.
Lines, 20ina page.

from a MS.

of M.R.Ry.

Tamil,

L

Good.

Ramasubba

Ayyar of Vémbattar, Ramnad district.

(2) அண்டகோளவிலாஸம்,.
AN DAGOLAVILASAM.

~

Foll. la—850. Fol. 86 is left blank.
Gives a description of the seven nether worlds and seven upper worlds;
abe work is divided into four chapters and is stated to have been written
after consulting the Sr i-Bhagavata, etc. The author Muttuvéhkatasubba
Ayyar of Vémbattir, near Paramakudi, Ramanad district, says that he
belonged to the well-known Vembattir Sangattar family.
_ Complete,
Beginning :
்

௮ண்டகோளவிலாலம்,

"ஆரண வடிலாயொற்றை

அவையடக்கம்."

யணீமருப்பிருசால் முக்கண்

காரண நால் வாயைநீதஅகையனை

வேம்பத்தூரில்

ஏ.ரணியிருசகஸ்ரசதெண்கணபதியைப் போக்திச்
- சரணியண்டகோளச்தியல்பினைச் செப்ப ஓு.த்ரும்.

என்பது
வேத சொருபமாகி யொருகொம்பு

>

மிரண்பொதமு

(8)

மூன்றுகண்

ணுந் தொ[ன்வ](க்)கா[ணி](சி)ன்உவாயுமைந்அ சையையுமுடைகத் சாயழகு
பொருந்திய
வேம்பத்தூரின்
மேவுமிரண்டாயிரச்தெட்டு விநாயகனை (ச்)
சோத இரஞ்செய்௫ பெருமைபொருந்திய ௮ண்டகோளடப் பிரமாணங்களைச்
சொல்வோமென் par oy.
.
.
.
. (8)
*

-

ஆ

டத

1

த

“. NuMBER 495,

>
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“வேதவியாச.ரனைய வேதாங்கமு
மோதுகேதாந்த சாஸ் இரமுணர்த்திடுங்
கோ.இல் பால்வண்ணராம குருபதப் .
போது சென்னியிஜ் சூட்டிப்புக லுவாம்.
*
ச்
%
a .-

Bij

(ara)

ஆ

3

*

இருடிகள் பகருபதினெண்புராணகத்
,தியல் பண்டகோளத்தின்மான,

மொருமுனிசொற் போலிலையெனப் பெரியோ
ருரைத்இடவறிந்சஇன் சுகரால்,
அருளிய பாகவதகமுடன் காத்த
மாக்கினெயங் கூருமம்பலழால்,

சுருதியுமுணர்க்ச பராச.ரமுனிவன்

இக்கு மைத்தரேயர்க்குச்சொல்லும்,
,

*

*

(௫) -

=

௫

(எ.-௮.)-*

.

*

.

.

»

புரையறஅவிண்டு புராணத்தின் படியே
புகன் நிடீம் வ௨டமொழியதனைச்,

குருவானருளாலொரு தொகைப்படுத் இ(க)
கூறுமென் Foo sa gene
் கருதியநான் கத்தியாயமாய்ச் சமிழாற்

ன

'

Sip Oe. ui பாவினம்பலலாய்
௨. உரை[ஸயச்]செயுமென்புன் சொற்பிழைதிருத்தி
யுலகினித்கொள்ளுவர் பெரியோர்,

€T .- Gi. )-— @

கண்டி

.

%

*

ச

்

*

(௬)
*

சிலவையர் வுடமொழியாந் செப்புவ்
கோலமாலண்டகோ[வ](ள).க தியல்பினைப்
போலயானுந் தமிழிற் புசன்றது

மா[லையை](வினைச்) சுமப்பான் மூன்[வதுவொ](0ொக
(எ.-௮)-*
மகாவிஷ்ணுவைச்

கொக்கும்.

,
7
*
*
தாங்[கப்படா)(கா)கின்ற கருடன் முன்பாக(க)

ப.சந்தது போலாமென்றவாறு.

கனகு
(a)

பா(ர)வண்டத்தோடு கனங்கோடியுமே் பொன்பதி ச
யுங்கோடியாமுட்
சேருமங்கியுருச்இரன்மேற் சனல்சவாலை
பதின்கோடி செப்பு[ம்]மச்தூம
மேருறுமைந்தகோடியின் மேனிசையஞுப்பான்
கோடியுடனிரண்டிலக்க
மாருமதின்மேல் வெளிஞுவயுதமேத் கூர்மாண்டச்
a=

களவுசொல்லும்,
nee
ரெட்

.

கட

~

ட்ட

்
டட

(4)
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கோடிக்கோர் குறையிலக்கமேல் வெளியொன்
, பானிலக்கங் கூறுமேலே
சாடதல
, . , ௩, .
,..
யென்பலக்கத்
கெழுவதாஞ் சகஸ்.ர
மாடகளார் புரமொன்பானிலக்க ம.றிர்தாங்கு ்
மவனிகோடி
.

யோடுமை/[ப்](ம்) பான்காடியுமென்த[ச](பு)வர்லோகஞ்
.
சொர்லோக மொன்றுங்கோடி,

- (சது)

.

௪

.

*

*

(௯)

ச்

எண்ணுமகாலோக மிருகோடியின்
மேற் சனலோக
மிருதாத்கோகி :

-

பண்ணுதவவோசம் பன்னிரு[ம்] கோடி
யயனுலகு பதினாறுகும்
கண்ணனுகைலோக மிருதாற்கோடி கந்தபுரங்
கவுரிபாக
வண்ணல்புச மறுகோடி Carpe
epee
சதமாங்கோடி,

&

*

_

(a0)

(௪.-து.)-௬

3

%

*

சொந்தறு மாலண்டகோளச் தமிழ்தனை
தீ
தத்துவிம் கோவைசெய்

த. ரளம்போலவே

முத்துறச் சுருக்கமாய் மொழிந்தன மதி

்

னுய்த்இடும்வகை தொகையுளை செய்வாமரோ,
ஆவையடக்ச

5

முற்றும்,

. முதலாவது பாசாசவருணனையுரைத்த

.

~

உட.

(௰௪) :

௭

வத்இயாயம்,

பூரணமாக யெங்கும் பொருத்துமால்வடிவமான
கா.ரணவாரி தன்னிற்கலத்த பல்லண்ட நாப்பண்
எ.ரணியண்டகோளச்இயல் வடமொழியின்
மான தீ
தாரணியோர்கட்கெல்லாக் தமிழினாம் சாற்றுவோமே,
(எ.-து.)-எங்கும் நிறைத்து வியாபித்.தருக் மசாவிஷ்ணு ஸ்வரூபமான
காரணசமுத்திசத்.இல்

மிகசவாதின்ற

பல்லாயிரங்கோடி

அண்டமத்தியில்

இருக்கன்உ அழகுபொருத்திய இந்த அண்டத் தினியைத்ச வடமொழியின்
பி.ரமாணங்களைச் சகலமான சனங்களுக்கும் தெரியும்படிக்ரு.ச் தமிஜினாலே :
சொல். லுவோமென்றவாறு,
.
(௧)
*

.

ச

4

*

வேறு.

பானுவின் கதிர்த்தூள் ப.ாமாணுவா
மானதூளிரண்டேர் ரணுவவ்உணுத்
தானேமும்மடிசாற்றுத்தஇேோணுவா
மானமிரண்டு கொண்டாவோர் மயிர் தனி,

*

k. NuMBER 495.
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End:
மீகாச்குமிந் கரனை முனிவர்களை யலரீமாதை

விண்ணோர் த[ன்னை](ம்மை)ப்,

பாகாருமொழிச்சி யெனுமசம்பை யரைச௪()ுசெ
ய்௮ பகலோன்

தன்னூர்ச்

க

கேகாமல் விலச்சினவனூபெரிச்சவன் வருட
மானே திங்கள்
வாகான

மணிச்தேதி மாலண்டகோளமசதை

வகுச்தல்செய்தாம்.,
(௪,-௮.)--சவர்ச்சலோகச்இிலிராகின்௦ முனிவர்களை பும்
*

*

*

_®

இலங்காபுரியை
யெரித்தவன்
பேரையுடைய
வருஷம்,
பாமேசுவ.ரன்
வாகனமாகிய மாசம், நவமணியான தேதியில் பெருமைபொருத்திய அண்ட
கோளத்தை உமரைத்தோமென் par.
உமை செயு மண்டகோளத்

துண்மையை

யுலகத்தோர்கள்

புசையறவுண£ஞான முறுமிகுபுகமழு முண்டாய்த்
துசையு௮ு கவிவல்லோர்கள் ௪௰்சனர் அ இச்சச்செய்ய
மமைமகளருள் பெலம்றுப்பின் வான்அய்து வீடுசேர்வார்.

(௪.-து.)--

.

*
.

டக

*

௮,ச்சன் வெண்கமலத்கன் மாலுறுமண்டகோள விலாசமோ
கதீதிவெண்டிரையமுதெனச் சவிராச பண்டிதனனுவயன்
மெச்சவெண்ட

-

*

யிருண்ட ௪ச்.உரராசன் வேம்பத்தூர் வேதியன்

முத்அவேல்கட சுப்பயன் சொலுமுத்தமிழ்ககளும் வாழியே.

(எத

Colophon:
,*....

*

தான்காவது

மேலுலகமுரைதத

வச இயாய

அர்முகஷெ் மார்கழிமி” ௨௰௧௨
சாமுவையன்

ஆ

.

முற்றும்,

வேம்பச்தூர்

எழுனேன் சுபமஸ் த.

குருச.ரணாவிம்தமே eA.

(த-பு.)-இத்தூல், பாதாளம் நு.தலிய வுலகங்களின் இயல்பையும், உயசம் அகலம்
முூதலியவந்தையும், மசமேரு
மூதலிய மலைகளினியல்புகளையும், கங்கை
மூகலிய ஆகளினியல்புகளையும் விவரமாகச் கூறுவ,
பாதளவருணனையு

சைச்ச வத்தியாயம், நவசகண்டமூரைத்த வத் சயாயம், எழுகடலறுதவுரைத்,க

'வத்தியாயம், மேலுலகமுளைச்சு வத்தியாயம் என நான்கு அ தீ இயாயங்களா
கப் பகுக்கப்பட்ட நான்கு பிரிவினையுடையது, இது வடமொழியிலுள்ள பாக
வச முதலிய நாம்களினின்.து

யிருப்பசால்

உணரப்படுகிறது,

தொகுக்கப்பட்டசாக

இம்

நூலாசிரியர்

HOU
ES BO

சாமதாதபும்

கூறி

ஜில்லா
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அழகர் கலம்பசம், இருவிளையாடம் புராணம் மு.தலிய
சுப்பய்யர் என்பவர்,
இத்தப்
நூல்களையியற்றிய பண்டிதரின் பரம்பபையைச்சேர்,ந்தவர் இவர்.

௮.
பிர.தி.பில் இத் நால் மு.ற்றுமிருக்கற

(8) தென் திருப்பேரைத்திருப்பணிமாலை:
TENTIRUPPERAITTIRUPPANIMALAI.

-

Foll. 87a—940.
Same work as that described under R. No. 440 ante.

Complete.

(த-பு.)--

,

. இத்தால் மூவருடத்துச் காட்லாக்சன் 440 நம்பர் பி.ர.இயில் வந்துள்ளதே.

இத்பநூல் இல் மு.ற்றுமிருக்றெ.௮.

.
Paper.

R. No. 496,
10} x 6}inches.

Grantha.

Foll. 81. Lines, 20 in a page.

Tamil and

Good. —

Transcribed in 1921~22 from a MS. of Mangattammangar, Vadakkuttirumaligai of Alwartirunagari, Tinnevelly district.

தம்பிர ரன்படி.

TAMBIRANPADI.
On the proper Procedure and mode of singing the songs of
Tiravaymoli, ete., with tunes and musical instruments by Araiyars
(a sect of Sri-Vaisnavas) during the festivals celebrated in some of the big
Vaisnava shrines, such as Srirangam, ete,
Gives also the inner meaning for some of the stanzas therein.
Complete. Beginning:

.

:
முதீ்[ச.7](க௫)வ்யாக்யானம்.

.

தம்பிரான்படி,

"இருவல்லவாழைச்

அறையர்படடி,

செப்((.)ப்பா.ராயென்[.சா](ர)ர்

இருவுள்ள த்தைப்-

பார்த்து; ௮ன தம்மூடைய தவரைக்டோச ப் ரவர்ச்இத்(த) இல்லை ; ஸம்ஸார
பீ2மடிய[ சா](ரு)மையாவேயன்றோ விது ௧௫௪ விழிடாமலிருகக௦௮ என்று
திருவுள்ளம்பத்றி

*உன்மனத்தாலென்னீனைந்திருந்தா'”

யென்று

அத்தலை

யாலே பேனென்ழிருக்கும்வ.சாகையாலே கம்முடைய ஸகல வராவ 9 உரசி

Rk. wumpER

496.

1277

எப .நிவர.கிக்கும் வவ-ர£வேச்ஷித௨ ராஷிக்கும்
கஷூகனாய்

ஐழி-6.கர-ருடைய

ஹவ-$

னாய் விறோயி.கி௱ வ.கபூஐஞய்,

உறுப்பாக

வலஓங்களையும்

ஸ்ர்வ. ச

கொடுச்சக்கடவ

வாஹ_க-படிரஷிகளால் அவிக்க

வொண்ணாதஹலமாவதக்தைய/டையனாய்,

வவ-3வ8$ர௱ ரயணீயஞாய்ச்

கொண்டு தெற்குத்இருமலையில் வந். ததின்றான். நாம் அங்கேபோய் அனுப
விப்போம்.
அதிலே
யொருப்படென்று,
பிதாவானவன்,
முத்[சச]

(துற) தமஸ்கசித்துக்காட்டி, பின்னை

பிள்ளை

உரஜஜெை யதமஸ்கரி(ப்பி)க்

குமாபோலே வணங்குதும் வாமடதெஞ்சேயென்று காட்சியிவேமு[ர்ப](2)படு
தீ.தின தன் திருவுள்ள ச்தோடே கூடுகிரூர். “முற்[தர](அத)வுறைச்கே” னிச்
யாதி வராஹ விஷயத்திலும்
வணங்குகிரும், த[விரி](வ,கி)
லு.ந் sale]
(றோகிறாய், இQer விஷயங்கள் முத்[கர](அத)முன்னம்விட்டுக்கொடுதி[ர்க்]
(pad ur@s
or Api.
.
ழூதீ்[க.ர](து௰)வு ரைக்கேன்--மு[ர்ப்] (2)பட
உனக்கு தரு வார்த்தை
சொல்லுகேன்,
உனக்குச்செய்யவேண்டுமலை[க.இ](யித்தி)ல் கான் முத்
[.ச.7](அ2)ச் சொல்லுவது ஒன்றுண்டு,
அதாவது,
விரைக்குழல்மடவார்
கலவியைவிடு. பரிமளப்.சசுரமான
குழலையுடையராய், மடப்பத்தையுடைய :
சான ஸ்இதிரீகளோட்டை
எம்னொஒ,க்தை
சீன்றொென்](௪)ன்று குவாலாக
அனை த்இருக்குமக்தைவிடு,
கமோ[7](ச)ல்-அலாபச்தால் வரும் வஸதம்”
டொறுக்கவொண்ணாதென்றுதுத்தைவிடு. தடுமாற்ற, சதைப்பண்ணுவதொன் ,
கென்றெண்ணுதல், அன்றிசகே கலவியாயிருக்கற கமொதலென்(௮](-)

தல்.

இது[வு](வி)தே மு,த்தற்வுரைக்குமஅ.

உ ராவ விஷய ௨ ராவணடுச்திலும்

இதர விஷியஹ

வண)

Bary

தியே முந்[சச](தற)ச்செய்ய வடுப்பத,
*

*

*

+

மாலிருஞ்சோலை வணங்குதும் வா-விறோயி.நிவா.திக்கும், உஷ
க்கும் உபாயமாய்

மருகள்கடியும்

சூழ்மாலிருஞ்சோலை

தில்

உழாகிகளைப்போக்கி

உள்ளுறையான
வோம்

மண்மலை

* யென்றும், *? மயன் மிகுபொ

௬௧-ஈஹவ

யென்றும்

உராஹி

விளறொயியான

கவி

align’ பநீயமாய்ச் கட்டினாரைப் பிச்சேற்றி(2)தனச்கு

விஷயத்திலே

மூட்டச்கடவதான

இருமலைகய

வணங்கு

வா.
*

*

மாலிருஞ்சோலை

வணங்குதும்

ட
வா

மோஷதங்களைக்

தவிர்த்து, கேவல

தின் எல்லையான

.க௨உ௱ஹயஸமேோஷூகுத்

ச

ந

மடதெஞ்சே,

ஹ்ஹா.கஷரரா.௪)

௨ஊ௰வதஷகுத்தில்

தில்லாதே, ௮

தளவும்வம்து, கின் இருவெட்டெழுக்

அங்கற்று, மற்றெல்லாம் பேசிலும் நானுற்தது முன்னடியார்ச்கடிமையென்
GE pO aor ௨ ரகர.இக்குச்சே, எம்பெருமான்ராள்
தொழுவார் எப்

பொழுதுமென்(வனத்தே
உ-॥௱௱-பஷாம-?
Quer Sapir.

மென்று

யிருக்கின்ராரே
அனுதியிடும்படி

யென்றிதுவே (8Q@az) கின்ற
எனக்குஸ வ) மான

நெஞ்சே
.
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End:

மாலைசூடி ம.இளஎ.ரங்சேசற்கு வழங்கியமல்லி [னா ](தா)டியே
வில்லிபுச் தூர். வல்லியே.
மலையலங்காரனா மணமிகமருவிய மங்கைதல்ல
கொங்கைநலமருளிய கோதையே,
வேலைசூழ் தென்னில௩்கை வென்றுமாகையிட்டா

- ன[ன்னா](த்தா)ளில்
அன் றுமாலையிட்டவளே யாயிழையேவிறதல்
புனைபட்டர்பி.ரான்
மட்டவிமுந்தளவின்கழ் வாழ்வுடனே வ,த்துஇத்த
விமுகி.தியே.
வில்லிபுச் தூருழைவார்க்கும் மல்லிகைத்தோள்
மன்னஞார்க்கும்
தல்லபாவை பாடவல்ல

தாச்சயாரே.

இட்ட்மாமிடமெல்லாமின் றே பொம்மீ[ழ1(௭),

வெனை(த)திருநா ?
கெண்டிரைச்கடல் சடைந்து தெள்ளமுதிவுமை
"வினைகடியவெங்கும்
இன்நேடோய் வீழ்வேனைவண்குருவண் ?
டணியுமகழ்மாறன்
*

்

a

£

*

, வானோர் சண்கா சண்ணமங்சை வரமங்
கைவும் கண்டின் வேமீ[ழ்](ள்) மே[னை](ஜே).
மட்டவிழுஞ்சோலைமலை வண்புதுவை வரபரு
வாய் ? மாவலியை வஞ்சித்து,
தெஞ்சுருக்சி மண்ணஎள த்தபெருமாள்.
- (இிருதா)சாயணபுசச் தென்மதுரை வடமது௯
ர, வருந்திருவை(2) இருமார்
பில் வைத்தருளும் தெய்வங்கள் பெருமான்...கைபெரும்பூதூர்வ, ... பாத்க
டல் யோக்மதண்டு, வரியவி௰ம் கண்டுயிலும் மணவாளப்பெருமாள், கொண்
டலவாக்கம்)க[ன்னி](ண்ண)புஈம் வே[னி](ஞ)ச்கைக்கே நம்பெருமாள் கூடு

வா.ரரஏ[னில்](ல்தீ)கூடிர கூடலேColophon :
தஹறி
.

ஒடு, vo-reo8en-v,

த்ம்பிசான்படி

(த.பு.)--

இ௫

ட்

.

முத்திக்று,
~

ஸ்ரீரங்கம் மூ. சலான

விஷ்ணு

கோவில்களின் உச்சவகாலங்களில்

திருவாய்மொழி முதலிய இவ்வியப்ரபந்சகங்களை இசை தாளங்களுடன் பாடு
ம்சில ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் (அதையர்) சொல் லும் முறையையுடையது. இதில்

சில பாடல்களுக்கு

ளன.

விசேஷார்,ச்தங்களும்,

சல

இந்தப் பிரதியில் இ௫ முத்றுமிருக்கிறது.

கட்டிய

முறைகளும்

உள்

_ B, NUMBER 497,
R. No.

Palm-leaf.
'’

114 X 1ginches.

. [njured,

1279:

497,

-Foll.18.

lines, 8 ina page.

Old,

Tamil.

உவ

.

Presented in 1921-22 by M.R.Ry. Sankaravenkatramanayya_Avargal, Periyakulam, ‘Madura district,

கணக்கு நூல்.
KANAKKUNUL.
A treatise on mathematics.

Incomplete.

*

5,

Beginning :
ப்ரீ ராமஜயம்,

்

ஒரு பட்டணம், அ,ந்தப்பட்டண த.துல் கோட்டை

முதல்

வாசல் ஒன்று.

இரண்டாங் கோட்டைக்கு இரண்டுவாசல், மூன்றாங் கோட்டைக்கு மூன்று
வாசல், காலாங்கோட்டைக்கு நான்கு வாசல்.

%*

*

UugsraGer_oégu

usg

*
aren,

குதிரைவந்து[ னுளை](நுழை)த்[த.௮](௪ன).
[ச](இ௫)டோது தரு பங்காய்ப் போச்சுது.

இரண்டாங்கோட்டையில்
போச்சுது,

«

«

.

பத்சாங்கோட்டையில்

[யி](இ)தில்

வந்த

முதல் சோட்டை

ட

இரண்டு

டக

பங்காய்(ப்)
ட

உட்டு

பத்து பங்காய்(ப)போச்௮.

போ[ச](8த)போத

யெ(வ்)வள

வென்று

சொல்லவும்,

ப ாசதரக்கு

குதிரை 2,520.

குரு

இரண்டாநங்கோட்டை வாச

1,260

அக்கு, குதிரை

*-

*

4
பத்தால்

ஆட

குதிரை

சல

முதல் கோட்டைக்குள்ளேபோ

போ[ர](கஐ)போசு

6

|

rrr,

வேதுணை,

,

+

இந்தக்கோட்டையினுள்ளே

கோட்டைவாச

gué@(é)@Genr

்

*

250.

ஸ்ரீ. ராமச,க்இ.7 பகவான், .ரர்மசுவாமி,
அ௮ண்டவாளுத்சண்ட கயிலாசூரியிலே
யணுவாகியொரு இவிலே

ரா௮ கோடி
ஆ[ள]0)மெ[ஞ](மூ)
கோலளவில் ஒரு கெவியிலே
ஆதிசத்.திரப்ரகாச திகளுய (?) அ[ள](ழ)கு
கொடிழமுளைச்ச நாளொன்றுக்கு
ஆுதெத்[க]கடைவளர்ந்து,

_ அண்டந்துளைத்து மட்சச்திரமண்டலக்
ளவு
கண்டு கின்றதே
அத்த நாளி,ச் பொன் சப்பல் சென்மே பவளம்

அடிகண் டெடுத்துவந்து

பவளச்

1280

A TRIENNIAL CATALOGUE OF MSS.
அலைகடற் கரையேறி கெடிமு. சதீர்ற்துவந்த
வுசபதி சறத்திருக்க(வி)யாபாரிவத்து இப்பவளம் வீலையெ
னச்கே[ள்](ட)௪.
விரலளவு பவளமெழுநூதென வான்பவள
முளைத்தன்றுவின் கண்ட நாள் ௮ளவு விலை தொகைசொல்
[ ஓுமே,

End:

இந்தப்படி.க்[.9](க)(ப்)பார்த்தக்கொள்ளவும்.

~ @[ AD) H@aie[@]

(குப், பாசனமாகய ஒரு கண்மாயி, அத்த(க) கண்மாயின் ](கு)[1)௧4
முதல் மடையை (த) [த] (5) தர௫. விட்டால்
மடையுண்டு,
னு

(த-பு.)-இது

பல

விஷயமானது.

கணித

இத்தப்பிர.இியில்

-

Palm-leaf,

164

X

Presented in 1921-22
©

Foll. 24.

inches.

by M.R.Ry.

இத

முற்றுப்

'

7. 11௦. 498,

னி

செரிவிப்பது,

சணக்குமுறைகளைக்

இயத்தியவர் இன்னாபெனச் தெரியவில்லை,
எழுத்துப்பிழையதிகம்.
பெதவில்லை,

Lines, 5 in a page.

Tamil.

Cokkalingam Pillai Avargal,
‘

Karungalakkudi, Melur post, Madura district.

() சுப்பிரமணியசுவாமிகாதல்.
SUPPIRAMAN YASVAMIKADAL.
Foll. 21 and 22 are left blank.
௮1. 12-20,
. Apoem describing the love of a lady towards god

Subrahmanya in

Virali hill, near Trichinopoly.
- Ineomplete.

Beginning :

ட

ஹி?

ஓம்,

சுப்பிரமணியசவாமி பேரிற் காதல்.
பூமணிவி ராலிகரி பூச்சமணி மேல்[க்]கு கன் மேல்
பாமணிசொஜ் காதலையான் பாடவே--வாமமணி
சொத்தபணி யுந்துநட சு. ந்தரிப யின்றமணி
கந்தமணி த.ந்திமுகன் சாப்பு.
மாமாத காரணி குமா. ரலுலாவு ௧.இர்
.
காமர் விமாவி௫ரிச் கந்தன்மேற் சாத லுக்கு,

poo ரசீச? வுரை.நேர் பொருளெலாமுதவு

'

-

'வாகனைய ரூபாகுவாகன விநாயகனே,
தானமயிலாளி தாமயி லுலாவு கையோன்
கானமயிலேடி வருங்காங்கயன்மேற் காதலுக்கு (ப்)
பூவடமுமுந்தூ
லும் பூணுவிட (ப்) பார்வதியே
மாவடவிலேவன

௬ மாயனே

முன்னடவாய்,

. NUMBERS

498-499.

*

7

'

#

.
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End

on

உன்னியபூங் -காவீரிகளுண்டு மிழ் தேன் பாய்த்அபயிர்
பின்னிவிளை.ராச கெம்பீர வள நாடன்
வாணி ருடிகொண்டதமிழ் வாசனை சேர்கோஞாட்டில்
காணி குடிகொண்ட கடுவன் குடிநாடன்.
மட்டார்மருச்கொழுந்து மங்சையிவள் தான்பரிதீத

எட்டாத கொம்பிருக்கு மின்பமலர்ச்சாசை கொண்டாள்
*
*
*
*
இர்சவசை யரிவாரிங்காபரெனவே தான்
பைறந்தொடியாள் பூவெடுக்கும், பண்பாசைச் சென்ன
.

Cartier
[ன்.

.
ஆங்காமதேனுவச்சே

யண்டிவண்டைச் தேன் கேட்கும்

பாங்கான பூமாங்கள் பார்ச்தேமின்னேது சொல்வாள்.
செண்பகமே டாதி[லை](ரி)யே சேத்தபனி நீர
பண்பகமென்

மீதிரம்€ப் பார்ச்துமவர் தாரீரோ

வாடிவத்தேனே செருந்தி மாமாமே பார்மகிழே
சூடிவிந்தை யாய்மகழ் ந்து தூயமலர் தாரீரோ.

(த-பு.)-இது, இரிசிராப்பள்ளிக்கு
அருகிலுள்ள விராலிமலையில் வீதற்திருக்கும்
முருகக்கடவுள் மீது ஒரு நாய காசல்கொண்டதாக இயத்தப்பட்டுள்ள சிறு
மூல், இந்தப்பிர.தியில் முருகக்கடவுள் அசசிளங்குமரனாய் வேட்டைக்குச்
சென்று ஒரு மானின் பின்னே தொடா, தாயக, தானும் ஒரு சோலவைக்கண்

சென்று பல தோழியருடன்

பூக்கொய்யும் பாகம்வரையீல் உள்ளது,

இயற்

'தியவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை.

(3) சூடாமணிதிகண்டு.
CUDAMANINIGHANTU.
Fol. 28.
Same work

as that

described

under

No. 18 of the

D.C.T.

MSS.,

Vol, I.

Contains six stanzas only.

(க-பு.)-Qe

onafitied

இல், மூதவாறு

erleréBer

13-09 pout

பாடல்கள் மட்டுமேயுள்ளன.

Ar Bile asgororGs.

இசன் பின்னர் 84-வது எட்

டில் மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழின் சப்பாணிப்பருவத்அ
இசண்டு பாடல்கள் எழுதப்பெத்றுள்ளன.. ்

7,

8

g@uw

~

R. No. 499. 1. *%,
Palm-leaf,
142 x linches.
Fair. Old.
.

Presented in 1921-22

Foll. 97.

Lines, 5-6

ina

by M.R.Ry. M. Viranappillai,

page.

Tamil.

son of Mari-

yappappillai, Tiruvadavarkotta, Melur taluk, Madura district.
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-

(a) மாணிக்கவாசகரம்மானை.
MAN IKKAVACAKARAMMANAL
Foll. la—826, Fol. 88 is left blank.
A poem narrating the biography of Manikkavacaker: by Nallar
Sankaramirti.

Complete.

Beginning:
தென்னவன் பி.ரமாஇசாயன் இருக்கதையம்மானையாகச்
சொன்னபின்றுயார தீங்க(ச)சுகமுடன் வாழ்த்து நன்ருய்
மன்ன வன் செங்கோலோங்க மஒழ்ச்சியாயிருப்பதற்குச்
சன்னமாமுகத்தோன் தொந்இச்சணபஇி காப்புத் தானே,
வாதவூர் தன்னில் மறையோனெனவே தான்
வேதியர்கள் தங்கள் குலம்விளங்கவே வந்து
சைவச் தலைவன்சன் தேவிதன்வ[யததி](யிறமி)ல்
௫ சென்னவனார் தான்பிறந்த

்

:

.,

செல்வக் திருக்கதையை

யெல்லோரு,ச் சான்கே[ள்ச்](ட்)க வின்பமுடன் பாடுத்கு
அத்தன் இருமகனே யாயோன்மருகோனே,
*

_

7 &

டக.

:

*.

நல். லூரில் நல்லசம்பி தரு நமச்சிவாயனுக்கு(ச)
சகோத.ரமாய்ப் பின்னு இத்த சங்சரஹர்த்தி மைந்தன்
பாடுமடியேன் பாங்கரி நாதன் தணையாய்

*

*

.

*

ட”

இருவாதூர் வாழ்சன்ற செல்வப்பி.ராமணரில்
சாதிமஜையோன்

End:
~

சைவத் தலைவனவன் |

._ இருப்பணியுஞ் செய்து கட்டி முடிந்தபின்பு

மாணிக்கவாசகரை மல[த்](ர்கி)கர;த்தன[ல்த்த](த்த)முவி(4),

கூட்டியவர் சென்ற கோவிலுக்குள் சானேகி

அபிஷேகம் (தெய்](றை)வேத்திய மவர்கையா[ல் த்](2்) ரூனருளி
*

*

ப்ட்

:

*

mt

அ.த்தப்படியே யவரிருதந்தா ரம்மானை.
மாணிக்க வாசசரம்மானை கேட்போர்க்கு (க)
காணிக்கையாகச் கயிலாசம் சேர்வார்கள்
கற்றுப்படி
தீ தவர்கள் காதா சக்கேட்பவர்கள்
பெத்றுப் பெருக(ப்) பெரியகுடியாயிருப்பார்
பாடினவர் கேட்பவர்கள் பய 51(ன)0,2௮௪ சொல்வோர்கள் :
இந்தக்கதையை யெழுதிப்படி ததவரும்
.

இன்ன.௰யின்னஞ் சொல்லு மென் றின்பமரய்ச் கேட்போரும்
இத்தக்கதையை யெழுதிக்கொ்தோரும்
இன்பசுகமெல்லாமினிப் பெருகவாழியவே,

R, NUMBERS 499-500,

-

Colophon:
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மாணிச்சவாசகரம்மானை

முற்றுப்பெற்றது.

விசவாவசஷ்ூ

wor Ais

Da_

o[ off (ep) Bors.
திருவாதூர்ச் கோட்டை

(௧-பு)-இது,

இருவாகவூச.ராகய

விளக்குவது,

யென்பவர்,

எளிய

மாணிக்கவாசக ஸ்வாமிகளுடைய

நை_யிலாயது,

இந்தப்பிஈதியில்

இத

இ.பற்றியவர்

நல்லூர்

வரலாற்றை
சங்கரமூர்5.இ

மு.ற்றுமிருக்ற,

.

(2 மாணி க்கவாசகரம்மானை:
MANIKKAVACAKARAMMANAT.
Foll. 84a—976.
Same work as that described under subdivision (a) of this number.
Incomplete. _
.

(கபு.)-Os, மூன்பிரதி
வில்லை.

போன்றது,

இந்தப்பிரஇயில்

இறந்தால்

முத்றுப்பெற

=
a

ee

வை,

R. No. 500.
Palm-leaf.
154 x
Much injored,

நீத inches.
Old.

Foll. 139

Presented in 1921-22 by M.R.Ry.
Ayyar Avargal, Periyakulam.

Lines, 10 in a page.
்

Tamil.

Uttamapalaiyam C. Ramanatha

(2) இலக்கணக்கொத்து, உரையுடன்.
ILAKKANAKKOTTU

WITH

COMMENTARY.

17011. 28-50,
Same work as that described under R. No. 209 (a) ante.
Complete.
Colophon:
சுபகிருஅ வருடம் கன்னி[மை] மாகம் £௯௨.இ௮[௫](க), சோமவாரதகாள்
பகல் பன்னிரண் மணி தேசத்தில் ஈ. ஈா., வேசூரி முதலியாரவ.
ரது இலக்
கணகச்சொத்களைபாட
மேல் பிரதி பார்த்தெழுனது.
முற்றும். தன்
சொந்தத் அக்கு, முசி்[]தய சுவாமி. துணை.
பாயிரம்,
௫௩ -" வேற்றுமை
மிடல் “@oO”
வினையியல் :* ௨௧377?
ஒழிபியல் ** ௪௩1?
ஆக, சூத்இரம்

₹ ராஉ௰எ
(த-பு.)--

Qi orm மூவருடத்அச் சாட்லாக்
ஏடுகள் சிதைந்துள்ளன,

கல்லில்

இந்தப்பிரஇயின்

அண்ணாமலையஈ.ரரனே

தேசிகன் இலச்சணக்கொத்து,

Bos.

‘

209 (a) நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே.

முத்()தய

மூதலேட்டில் :! இஃ,

தேூகர்

இண்டுக்

சுதன் அண்ணாமலை

மூல முரைபாடம், தன் சொத்தத்துச்சாக எழு

ஆசம்பம், சுபகிருகஹுூ
புரட்டாசமி'
த.
ஸ்ரீமது ” என்று எழுதப்பட்டுள்ள
101

௮௨

குருவாம்

தாள்.
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௫) அகப்பொருள்விளக்கம், உரையுடன்.
AGAPPORULVILAKKAM
Foll. 5la—139«,

Same

WITH

COMMENTARY.

Fol. 1394 is left blank.

work as that

described

under

No.

69

of the DCT,

MSS., Vol. I...

Complete.

(த-பு)-இ.்.நால் டி.ஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக் 09-வது ரசம்பர் "பிரதியில் வந்துள்ளதே.
இந்தப்பிரஇயில் இது உரையுடன் முற்றுமிருச்றஅ.
எள் சிதைந்தள்
ளான,

டட.
Palm-leaf.

R, No, 501.
8% X 14 inches.

Tamil and Grantha,

Foll.

173.

Slightly injured.

Lines,

10,11

in a page. -

Old.

Presented in 1921-22 by M.R.Ry
Pillailokacaryar Sannidhi, Srirangam,

“

Sathakopacariyar

Avargal,

ஸ்ரீவசனபூஷணவியாக்யானம்.
SRIVACANABHUSANAVIYAKHYANAM.
Same work as that described under R. No
Complete.

66 ante,

(த.பு.)-இந்நூல் மூவருடத்துக் காட்லாக் 66-வது நம்பர் பி.ர.தியில்

- இந்தப்பிர.இியில் இது நேற்றுமிருக்கே.
புண்டுள்ளன.

R. No

esate

ஓ.ந்தள்ளதே.

சில ஒருபுமம் செல்லரிப்

£02.

Palm-leaf. 142 x 1% inches. Foll. 122.
Grantha.
Slightly injured.

Lines, Sina page.

Tamiland

Presented in 1921-22 by R. Viraraghava i yagi, Mélapalaiyam,
Kartr taluk.
(2)

வவெ௩விகா

ணி.

VAIDY ACINTAMANTH.
Foll. 2a—276.
‘See the Sanskrit Part of this volume.

(3) வைத்யசித்தாபணி,

தமிழுரையுடன்:

VAIDYACINTAMANI WITH
Foll. 274—120a.

TAMIL

COMMENTARY.

-

BR, NUMBER

502, -

. 1285

A treatise in Sanskrit verse on the treatment of different kinds of
fever and other diseases,

Tamil.

The work is followed by a commentary in

This work seems to be a different one from the work generally

known as Vaidyacintémani.
Incomplete.

்

Beginning:
aus[@)wanaszQuiro(r)A)

க-8ர௱[ ௦](7₹)

முடுஉ.கிஜா(2?)வலொஹாழாா தால
as 757018 Qs ym

வக்ஷ)0,

8 ]8ஹாது ஸி (a age

|

bla) 1 G21) 7 8--.தசேகமி.கர்
உ] 9 ] உதி |

௮கதிகுமா.ரம், இங்குர பூபதி, தவலோஹாக்நிகுமா£ம்,
ரக்தாக்கிகுமா
சம், லகுவக்கிருமாரம்,
மஹாக்திகு. மாரம்,
பீ.ரசாபாக்கிகுமாரம், பிரா
ணாக்தி குமாரம், இவ்வியாக்கிகுமாரம், உத்தமாக்கிகுமாசம் [9]ரஸாக்,கி
குமா..ரம் இப்படி சசவிதாக்திகுமாசம்,
௫ வ.ம௦ய-.தி 7.௧௦ -௧-௦93௦

ச

அிச௲ளேஉ-௦௦

anoanas
tau @aveiG®
*
*

௩ீகை.--சு.ச்பண்ணின

இந்த

(ற்தி)ல்

மூன்றுதாளரைச்து,

ஸமம்

கூட்டி

காசிக்குப்பியில்

௪.

wWanw-Hass

ஸம், கந்தகம், நா.

அஞ்சுவகையும்

ஹட

846250 கிவஹ.சரய? ||
¢
*
ட ஆ

; wOentus Pawo rvre \ Qua @ Orso
பொ.

ஸபன௦

அரபொடி,

|
சோம்பு

அள
௮

சிறுவுள்ளடியிலைச்சா(ச்.௫]
வைத்து,

மண்
செய்து, வாலுகாயந்திரத்சில்
இரு[வ](ப)து
குளிர ஆறவிட்டுப் பின்பு, குளிகை உளுந்தமாச் இராம்

இஞ்சிச் சா[.த்தி](த்கி)லே [கு]கொடுக்கவும்,

குப்பிக்கு

ஏமுசலை

ஜாம[ம்] மெரித்துக்
உ(ர௬)ண்டைபண்ணி

ஸகல ஸத்.கிபாதஜ்வாமும் இரும்.

.

த
உதி

*

ச்

ஸந்திபாதாஞ்சனகண்டம்

சுடி மண-டுஷு(7)கிூ 9கெ
விக்க லூக்கு-8ப-௦௧௦ஜிாக௦கொஷூ
௨௨௦

goer

agree

மாணா

ட

க.

ஸம்பூர்ணம்,

ராஹ ரவா
௯ ன?8கதிகம்

man ousag o மஹ-ஷ௦

உரஹ

நாஸா ந

|
|
|

டீகை.-அதமதுரம், ஜீரகம், கோஷ்டம், வெண்காரம், சுக்கு, சேன்விட்டு
எலுமிச்சம்பழச்சாறுவா(ர்)த்து மர்த்தித்௮ச் [கு1கொடத்தா(6்)
விசகல்

தாகம் தித்கும்.
End:

,

சகி சஷ்ஷ1(தகொஷ)ஸக்சிபாசகஷாயம் ;-ச

6

»

ஹஓ.கரயு௦வஉ௨-ட,௧௦வடொல வஹி.௮ ப௦ வாடில8-௫ஓய.௪|
ஈரஹாஅய௦27௦0மி௧௦கெ7ல. 0௦௯௦ கா௰௦ விஷெ.த ரஐ.கிறகஹ.தீ |
டீகை.--க0்சாய்,

தா[னி](ன்.தி)ச்காய், . நெல்லிமுள்ளி,

, பேய்ப்புடல், ஒமம், சித் ரமூலம், பாதிரிவேர்,
1014

கண்டங்கச் சரி,

பர்ப்படாம்,

தூத[வ]சோ
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. ௮[த1(ச) த்தை, ச[ச்த](தத)ச,ச்சை, செந்.திச் சகரம், சச்கோலம், இதுவெல்
லாம் சமன் கூட்டிச் கஷாயம்.
ப்.சலாபளதக்கிபாத

கஷாயம்--

கதொலு௦

வி.க,௬௦ [௨-௫ ](௨-௫)வ-3ா வடொல௦ சாமர
௮ 7௦0ிக௦வா௱ண ௦தா13௦ வரமாவஹ.ஸி௨ர.
ஹஊர.சி'
க ||

க

{

டீசை.-தச்கோலம், சித். தி.ரமூவம், வெள்ளெருக்கு,
பேய்ப்புடல், சுக்கு
சீம்தில், ரந்திச் தகரம், மாவிலிங்கை யி[து](வை) சமன் கூட்டிக் ஷாயம்,
ச Baan

வா ககஷாயம்-..

கஷசிகடமறொஹிண

௦ உ.-ஙகொச ஓஸலஅயடு

|

காபொயவிஉகிய-௦௧௦ ஜிஜிகவவியா.க தகி
கமி

ஜாஷஸக்கிக்கும்] யி ]( இ)துவே

௬.வி.கவ தில00.௧9௦
அ

கஷாயம்...

ஈத.௰௦யா௱ஹஸ

8௦மா2வர ஐறா[ ௧]

|

வரகிதி.க8வி வாயாசி

J

ஹகல$விவ சகொய௦ 8-@.8 yO
or sQuoagrm வரண$விகரதி.நாமர5 க-ம்“்றொ.மா.விஹஜி |

(க-பு.)-

-

Qs,
வடமொழியிலுள்ள வைத் ீயசத்தாமணியென்னும்
gn Sor
சுலோகங்களும், அவத்றிற்குச் தமிழ் டீகையும் அமைந்துள்ள தொரு gre,
அநேக ஜவ.ரங்களுக்கும் தோய்கட்கும் உரிய வைச் அயமுறைகளைச் கூறுவது,
இந்தப் பிரதியில் முற்றுப்பெத்துகாகத் தோற்றவில்லை.
வைச்்தியசர்சாம
ணியினும் இச வேருனது என்று ஏற்படுகிறது.
நாலாிரியர், மொழிபெயர்
ததவர் இவர்கள் பெபர் வரலாறு மு.தலிய ஒன்றும் புவப்படவிக்லை.

(6) திருச்செந் தூார்வெண்பா.

TIRUCCENDURVENPA.
Foll. 121a—1210.
Ten stanzas in the Venpa
worshipped at Tiruccendtr.
Complete.

metre in praise of god

Subrahmanya

Beginning:
பிறைகுடிமானே த்தப் பெத்றவனின். [வு]லல்
மலைமுடிவு ரூபமென aSSAS 5¢9—Amp FEA
a 5s Nes Prius renal @yete] (s)ar pfs]
BGs
செழ்தூர் வடிவேலர்கான்,
.
சானின்யாவர்க்கு ந் Sarg.

சேனுண்[ட] மத

யே யருளா

(வத]போத்

தின

[ப்]பார் மூம்மகத்கோருங் கல்விமிகச்

் காப்பார் வடிவேலைச்சண்டு,.

(௧)

.

நிதோறும்.-கோனின்று
சேர்ந்தோரும்

-(e)

Rk. numBERS
End

*
e

6

*
2

8

8

502-503.
.
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6

எண்ணிரண்டு வெண்டா [வை ]வியம்பினால் யாவருச்குங்
சண்ணிரண்ு மென்றும் களிகாணும்--எண்

பொருட்காளாம் பேறுதரும்,
௮ய்யிரண்டு வெண்பா[வும](வ) கிவுடனே தான் ப(டிப்பின்)
செய்யி. ரண்டு வெவ்வினையுமாறு மே- இனியிவ்வாக்கேறும்()
சவ்விரண்டும் வேலாரடி கண்காணு
உ.

(க-பு)--

ஸ்

*

இப்ப, வெண்பாக்களும், இருச்செத்தூர் சுப்பிரமணியச் கடவுள் துதி
ரூபமாக இயற்றப்பட்டு்ள்ளன.
செய்யுள் நடை மிகப்பிழையுடனுள்ள
து:
இயச் றியவர் இன்னாரென் தெரியவில்லை.
இறுதயேடு முறிந்தள்ள௮.

R. No. 503.
Palm leaf.

8%

Injured.

X

1

inches,

Foll.

90.

Lines,

7 in

a

page.

Tamil.

Old.

Presented in 1921-22 by M.R.Ry, C. Ramanatha Ayyar Avargal,
Uttamapalaiyam, Periyakulam.

(ஐ) திருபத்தரசூத்திரம்:
TIRUMANTIRASUTTIRAM.,

Foll. 1la—81¢,

Fol. 31 is left blank

A work in two hundred verses dealing with Yéga, Védanta and
Rasavada (alchemy) and attributed to Tirumila Nayanar. But these
stanzas are not to be found in the printed edition
Complete.
Beginning :

ani gy, BOs SIGs Sr.
எண்ணாயிரரத்தி விருநூறுமந்துா ,
மண்ணாவிசோன்னா ரடியேனதிந்தேன்

செண்ணான் சிவப்புச் சேர்பச்சை நீலம்
வண்ணானறிவான் வகார,2,இ[)]
ரய 2ம.

(௪)

இறையான சூத்.தர மேல்வாசலப்பா
மழறைவாயிருக்கு மதியமிர்தந்கான்
மஹறைவாசல் மூடடுச் செறித்தளங்கொண்டால்
இவா இருப்ப சிசையவனாமே.
*

%

%

்.

(௨)

a

SLOSS
Qor ret rd வெளியி[னில்0(லி)சண்டுவ்
கூட்டிமுடிக்கச் குறிப்பதி[ய](வ)ளர்ச்கு
[யே](ஏ)ட்டுக்குள் சர்க்கையென்கேயெழுஇி
யூட்ணெர்.தச் இப்புவுண்டாகு[ம் வ](ம)கே,

(2)
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End:
Qeeogidred sror Brucars éB

செல்லுமிந்தப் பரசிவமானரூபஞ்
செல்லுந்தளிர் கான் சிவநீர் @a(@]eaae
செல்லமுப்பூவுஞ் சேர்
ச சகுருவே,

(௭௬௧)

குருவான் தந்தையென் னந்தியப்பா
இருமூலனானே செய்தொழில் சொன்னேன்
கருவூன் சொங்கணன்

பேரனிவர்கள்

கருபோகனென் சேய் தமிழடியென்னே. .

(oor)

Colophon:
இருமூலதாயஞருளிச்செய்த சூத். &ார முற்றும்,

(க-பு.)-Qe

யத.

யோகம்,

வேதாந்தம்,

சஸவாகமென்னும் மூவகையினையும்

பற்றி

இயற்கியவர் தருமூலநாயனாபென இறுதிச் செய்யுளால் தெரிகின் ௦2.

ஆயினும் அச்சடப்பட்டுள்ள இருமந்தாத்துள்
இப்பாடல்கள்
வில்லை, இந்தப் பிரதியில் இரு நாறுபாடல்களும்.உள்ளன.

காணப்பட

(0) எண்ணாயிரத்திரட்டில் முதற்குரு தரிசி,
ENNAYIRATIIRATTIL

MUDARKURUTURISI.

Foll. €2a—398.
This is said to form a part of the Ennayirattirettu (iramentirem)

attributed to Tiramilanayanar.
Complete in 51 stanzas.

Beginning:
FSRTBD

.

.

2”.

..,

.

பெண்டிரு

மந்தமு.ராரியகத் தின் மனைவியும்

கெந்தகத்தோடேூ€மி

,

, ,

டில்

சு.ந்தச.ராணையே சுககுருவாமே,

க

(ஸ்

குருவினுடைய குண(ம்)பாடுகேட்கி
லரிவிதமூன்று மரைத்தொன்பதஇன்மேற்
பருடப்பூசிப் பயந்தனல் காட்ட ச
விரிவாமன்னீரும் வெண்ணீறதாமே,

௨)

வெண்ணீற்றிஞலே வீ.ரம் வெதுடபிடும்
Lain ext | £.)](
00) வீரச்தாற் பாடாணக்கட்டிடு
முண்ணீத்துபாடாணமுள்
[த் ]தாமிரமறு

.

End:

“

மெண்ணாமீ.ரத்துக்குமிது தலையென்தமே(7),
வளமா

;

2

‘

(௩)

ன து

மறுபது மாட்டவ ராகமாம்

களாமான

வஞ்தூறு கனத்த

தளமான

வாயிரஞ் சூட்டிக் சனபுடம்

உளமாம் Oud Gumi

கசமாகுந்

éGhOrgaus urGr,

(௫௰)

ரந

508-504.

1880 '

பார புடஞ்சொன்னேன் பாச்சச்சாணா சொல் னேன்
வாசே மேத்பூச்சு மருற்.தவசை சொன்னேன்
சேமே சல்வாதமுஞ் சிச்தெட்டு மூன்சொன்னேன்
ஆசேோனும் பாருங்கோ எப்பா முடிவிதே.

Colophon :

,

(௫௧)

.

எண்ணாயிரத் இரட்டில் முதற்குருஅரிச முற்றும்.

(த-பு.)--

்

திருமூலரியத்திய இருமந்இசம் எண்ணாயிரச்.இரட்டென்றும், அதில் முத
க்குருதுரிசி ஐம்பச்கொரு பாடலீல் சொல்லப்பட்டுள்ளேெென்றும் இ.தனால்
தெரிகின்றது. இதன்பின்னர் 40 என்னும் எண்ணஎமந்த எட்டின் OLY os
தில் Fésomaur srlh cer opin சுலோகமும், -

@as) காட

80g...)

மொ௱க்:£

78 ௧8[5 |(Lf) 2 ,an-nad
aes |
கொககணாயீஸறொ ௱௦மகாமொ ஜலா 7௯8

௨-ஜ0.ம0

ரா

என்ற

வடமொழி

ஈணாயீமனொ

ஸ்லோகங்களும்

-நவ ஹிலர£

|

உரகீ.தி-3.௮ 9](78)|]

எழமுசட்பட்ளெளன.

(6) எண்ணாயிரத்திரட்டில் முதற்குரு.துரிசி.

ENNAYIRATTIRATTIL MUDARKURUTURISI.
Foll. 41a—506.
Same work as that described under subdivision (8) of this No,
Complete.

(க-பு.)-Qs

(3) தம்பர் பிரதியின் சாபி,

்
இதில் முற்றுமுள்ள து.

(2)TIRUMANTIRASUTTIRAM.
இருடத்திரகுக்திரம்.
71011, 51௪-090,
Same work as that described under subdivision (a) of this No,
Complete.
்

(௧-பு.)-இ௮ (2) சம்பர் பிரதியைப் பார்த எழுகியத
சமிழில் வட்டவெழுச்து சோலவெழுத்து என்னு
தீ௫ எழுதப்பட்டுள்ள
௮,
ய்

R No

ஆயினும் இடையிடையே,
மிருவகை எழுத்தும் கல

504,

Palmeaf, 112X12 inches. Foll. 26, Lines, 9ina page. Tamil, Fair.
Presented in 1921-2: by M.RRy. Kombai Satkaranariyana
Vadyar Avargal, Uttamapalaiyam,

Madura district.

(@) சிதம்பரசபாதாதர் கீர்த்தனை,
CIDAMBARASABHANATHAR

KIRTPANAL
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Foll, la—20.
Rhythmic songs in praise of Sabhanathar, also known as Nataraja, 3
form of god Siva, worshipped at Chidambaram : by MottutandavarComplete,

Beginning:
கடவுள்தணை,

சிதம்பர சபா.

தர்பேரில் முத்துத்தாண்டவர் பாடிய இர்த்தனம்,
தாளம், ஜம்மை.
இராகம், கல்யாணி.
பல்லவி,

பூலோக கைலாசரி சிதம்ப.ரமல்லா்
புவனத்தில் வேறு முண்டோ.
்

௮னுபல்லவி.

சாலோக சாமீப சாரூப சாயுச்சிய
சபைவாண ரானந்தத் தாண்டவம் புரிவதால்-ச.ரணங்கள்.

பூலோக

;

தாலுமக மேருவென்னும் தாலுகோபுர திலையும்
நவ.ரத்ந மணிகளால் ஓ[ழி](ஸி)ர்சித்.ர மதில்களும்
மேலுலகை யளவிடுதத்[ப்]போ ஓயர்ந்தே வெயில்
. விரிந்த சம்பத் இரள்களும்
காலுலவு மாயி.சக்கால் மணிமண்டபமும்,
சவ
கங்கையு திரைத்த சவகங்கையின் .லிசாலமும்,

End:

்
இர்த்தனம், ராகம் ஆரபி, எக.தாளம்,

-

(பல்லவி)
மாணிக்கவாசகர் பேசெனக்குத்த.ர
வல்லாமயோ வறியேன்
௪
;
(அனுப் வலி)

ர

காணிக்கையாச் கொடுத்சே னுனச்சென்னை
ஆணிப்பொன்னே

இல்லை

யம்பலவாண---

மாணிக்க

சரணங்கள்,
நோயும் வறுமையும் சண்டை யிடாதே
தோச்சரை நோக்காக நோக்க விடாதே
தாயுத் தமருங் சலித்தவிடாதே--ச.ந்தியில்வையாதே,
%
ட ஆ
%
*
௨தத்பதமாம் நாலாச த்தினி பதமும்

சாயுச்சியமும் பெறவே
- பொற்பூ மாரியிமையோர் சொரிந்திடப்
பொன்னூசலாடுந் இருவாதிரை நாளில்

கற்பூர தபம்போ வென்ற னுடைக்
கனகசபையித் சலத்துசொள்வாயே-

|

மாணிக்க

(சு

%, NuMBER 504,
பதம்... ராகம் கல்யாணி,
(பல்லவி)
வருவார் வருவாரென்றென்
வந்தா

*

120]

ஆதிதாளம்.
.
.

மனத்தைச்

தேற்றுவ ரல்லால்

பென்பாளைச் காண்கிலேன்.

அனுபல்லவி,
தெருவிற்கும் வாசற்கும் இரிவார் சகமாரெம்லாம்
இல்லாபுரீசர் மூன்போய்-.- நில்லாரோன் காகல்சொல்லார்
*
*
#
x.
காமனார் வந்தாலென்ன
_
சோமனார் வந்தாலென்ன
பூமலர் வாடுமுன்னே--யேமசபேசர் என்முன்-வருவார்

(6)-

ச

இச, சிதம்பரத்தில் வீற்திருக்கும் சபாநாதராக ய நட ராஜர்மீ௮, முத்தத்
தாண்டவர்

என்னும் .புலவரியத்றிய

€ர்த்தன” ரூபமான

இசைப்பாடல்களை

யுடைய ல். தடை தன்றாகவுள்ள௮. இந்தப்பிச.இயில் மு.ற்றும் இரு49௮.
மைய கவை பண்ணை.

(2) நந்தனார்கர்த்தனக்கதைவரலாறு.
NAND ANARKIR TTANAKKADAIVARALARU,

Foll. 21a—220.
A short treatise narrating the biography of
Saiva devotee Nandanar, also called Tirunalaippovar.
Incomplete.

the well-known

Beginning:
தத்தனார் இவ்வியநாம

ர். தனம்,

கையின் வாலாறு.

திருவெண்ணீறு தரிச்௪ பாமசிவனார் தருக்கொலு வீற்றிருக்கும் வெள்ளி
மலையானது, இமயமலையின் பக்கத் இலிருகசன்றத. ௮து பெரியோர்கள் பரி
சுச்சமனம்போலும்,
படிகம்போலும்
பலவுலகய்
புண்ணியங்களெல்லாம்
. இரண்டுருண்

டொருவடிவாசப்பிரகாசிக்கின்றது

,

,

1.௩,

*

®
%
%
தென்திசையில் ஆதனூரில் அவதரித்த இரு நாளைப் போவாரென்னுந் இரு
தாமம் பெற்றவர், சவனது இருவருளால் வருகன்ரூ பென்று இருகரமுஞ் சிர
மேற் குவித்து அச்திசையை நோக்கி வர்தனஞ்செய்து ஆனந்தக் கண்ணீர்
அங்கமெங்குஞ் ௪௫௪ உபமன்னியர் போகும்3போாது

End:
காளைப்போவோமென் சபடியால் அவருக்குச் இருகாளைப்போவானென்று
மஹுபெயர் வந்தது,
அதன் பிறகு இருநாளைப்போவார் சிதம்பரம் வந்ததும்

சுவாமி அவருக்குச் காட்டு தந்ததும் இசனடியில் வரும் தொண்டிச் சித்இனால்
தெரிந்து கொள்ளலாம்,

(S-4.)—

.

இது திருநாளைப்போவாரென்னும் நந்தனார் Fis
Gr s Gor சிருக்கமாகவுள்

சாத.

இதில் முற்றுப்பெறவில்லை.

'
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(6) திருநாளைப்போவார் சரித்திரக் €ர்த்தனை.
TIRUNALAIPPOVAR
Foll. 28a—26b.

CARITTIRAKKIRTIANAL,
உல

Similar to the work described above. Apparently by Muttutandavar.
Incomplete.

Beginning :
தந்தனாசென்இன்ற இருராளைப்போவார் நாயனார் திவ்விய சரித்இரச்
Erg ston,
கற்பக விமாயகர் 98.

காப்பு,

வெண்பா.
கந்தன் சனையளித்கத

காதலனார்

பே[ர௬ு](ர்)பெக்ற

,

கந்தன் சரித்திர ச்சை நரானியம்பச.-சுத்த[](7)ஞ்சேர்
இில்லைமணி கோபு.ரத்துற் சேடிவளர் கற்பகத்தான்
அல்லும் பகற்றணையே யாம்,

்

முக்குறுணி விநாயகர் HS.

-

. விருத்தம்,

நந்தணி கச்சான். மில்லை நாயகனருளால் வந்த
(தஐ),ககன் முக்குறுணியான் ஐன்னளின பொற்றாள்௮ணங்கி
த,ர்தன் பேருட்பாலுண்ட ஈற்புகம்சொலிப்பின் போர
தத்தமு.ம் றுலகனாஞம் நலமுடன்.வாழ்குவேனே,
*
*
*
க

விநாயகர் அதி,
்

தரு. இம், மோசனம்.

ஆதிதகாளம் (பல்லவி)

-

SOM ET ET FIOM DET SS GN- SCT ST ST FI oD,

அனுபல்லவி,
மணமார் சேஷன் தாங்கய-பார்மீஇனிலே தேரும்
குணமார்தத்தன் சரித்திரங்கூறக் கருபைகண்பாரும்--சணதாதா
(ச. ரணங்கள்)
சொல்லும் ப். ரண வமூலா-தூயவேதாத்தநாதா
அலங்ச முனிவர் மனத்துகளறுத்தருட் போதா
தல்லமோதகமுதல் நாடி நுகர் விநோதா

தாயேன் சொல்லுந் தமிழைநாடி ரக்ஷிக்குத்தாகா-சண
நாகா

End :

்
அம்பலதீதாடி யச் கும்பிடவே

ஆதலனூர்தனிலிரும்அ-விடும்
௮ம்புபோலப் பர ந்தையமின் நி(2)
தில்லை யருகில் வந்தார்
்

R. NUMBERS

504-505.

" 4298

மனத்சேறிக்கொண்டார் குறை யா[ரி](கி)க கொண்டார்
கெண்டா மணியோசை.காதஇில்
கேட்குதசென்ரார் துதைப் பார்க்கவென்றே
கொண்டாட்டமாக வந்தார் -கை
குவித்துகச்சொண்டே தனக்கம்பிட்டகசோ

(க-பு.)-இது, தந்தனார் சரித் தரத்தைக் கீர் ச்கனாரூபமாகச்

SIO,

செய்யப்பெர்ததொரு

BIST, sag ஆதனாரினின்று புறப்பட்டுச் இல்லை நகருக்கு வந்த

பாகம் வரையிலிருக்கிறது.

இயற்தியவர் மு.ச்அுத்தாண்டவர் என்று

இன்றது.

“ஷு

R. No.
Palm-leaf.
133x1 inches.
_ bot old,

தோற்று

-

Foll. 87.

505;
Lines,

_ Presented in 1921-22 by M.R. Ry.
Uttamapalaiyam, Periyakulam.

6 in a page.

Tamil.

Fair

C. Ramanatha Ayyar Avargal,

சிதம்பாஞானிப்பாட்டு.

CIDAMBARANANIPPATTU.
A philosophical treatise in which a disciple expresses to his Guru;
his admiration and respect to Davi and Siva and states that he gained.
salvation through the grace of Cidambaravalli.
Wants 1—22 stanzas in the beginning; otherwise complete,

Begining:

வே[௬](2). தருச்சிக்து,
இப்படியெ[ஞ]முப்பலாமோ யென்னிச் திரையை
மிப்படியெ[ஞ](மு)ப்பலாமோ,
இப்படிமெ[ஞ](மு)ப்பயாமோ பொற்படிகை

தூக்சமுரை
ச ](2), முற்படியி[ல்ச்](த்) காணாமல் அகின்றுள்படி யன்போடச் சொல்லையன்..

7 [சி](இ)ப்படியெ[ஞ](மு)ப்ப
*

*
;

ட

ஆ

.

*

(௨௩)

கொச்சகம்,

அதீதர் சசாசிுவனஞாாடுஞ் சபைசனிலே
பித்தர் சடைமூடியும் பிரம்போடுக்கானெடுத்து

தித்தம் பி[சத்த](சற்ற)ிருய் தி[ன](னே)வுகன வாகச்
சுத்த மதியவச்தை
சோன் றினசைச் சொல்வாயே,

(௩௰௧)

இத்து,

._ கனவுகண்டேனே அடண்ணே AlorlGer)
வுட்கொண்டேனே.
கனவுருத்தரிசாக்காஞ்சொப்பன ம்-காணுஞ்
- சழமுூப்இிகரிதுரியாதீதச் சனவுகண்டேனே

(௩௦௨)
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*End:
-

விருத்தம்.

வரம்பெ[ச](ஐ)வெள் றுசொல்வி

மதியுள்ளோன்மனச்தாற்பாடி

யுரம்பெறுமத்திமத்தா லு[ட்](4)சரிக்சருவையே[,த்.9](த்.தி)ப்
* பசத்தரும் வடிவேயென்று டண்புடன் பூசைசெய்யச்
இரம்பெறுகமலவல்லி €டர்முன்றோன்
of @ Ger.
,
தோன்றி_மதியுள்ளோனுஞ் சுத். நிடம்வலமாய்வந்து
பூண்டிடப்பாதஞ்சென்னி புன்மைபாய்ப்போ த்றிசெய்து

வேண்டிடவல்லிதானு மெச்சியேயெடுத்துவா[ள்
](ழ்) தி,
தானவளுபதேத்தாள்.

தாண்டவவண்மைதன்னில்[தீ]

உபதேட்தாள்புவன மொன் தென்தே௫த்தர்மொ(ளி](தி)
சவதேசமாமென வே சித்தருக்குசக்கைசொடுக்கு
தவதேசமூன்னெனவு

மாதாம்தவீடெனவும்

சுபதேச நாசிநுனி சொக்குமணிமூலமு ந்தி,

(௩௰௯)

மூத்தித்திருதடன முனிவோர்பதஞ்சலிமுன்
இத்தித்தோமென்னவுமே சென்றருகென்௫துபோல்
வந்தச்திபாதம் வணங்வயெகம௫ழ் த்து

தத்தித்திதாமெனவே சான்௪பையைச்சு[,்இ)(ததி)வத்தான்.

(௩௨௦)

45-19
. இந்தூல்
தைக் குரு
_ வியந்த,

தனக்கு

குருவிடம் உபதேசம்பெத்ற ஞாணிமோருவன், Sor sued
வினவ, தேவியின் மடமையையும் சிவபிரான் மகிவமயையும்

அவர்களை தனு இறிலச்

யோகவழியாய்'

யிசைப்பாட்டாலாலயஅ.

சிதம்பரவல்லியென்னும்

தேவி

மோட்சவின் பமளித்தகாகக் கூறுவது,

இடையிடையே

விரவப்பெற்றது.
இந்தப் பிரதியில்
யர்பெயர் முதலியன தெரியவில்லை.

சில வெண்பாவும்

சாட்சதெந்து

ஒருவசை

விருதீதங்களும்

மு.தலில் 22-பாடல்களில்லை.

நூலா£ரி

Rk. No. 506,
Paper.

103

x

’ Grantha.

Transcribed

63 inches.

oll.

82,

Lines, 20 in a page.

Tamil

and

Good,

in

1921-22

from a

M8.

of

Matgattammangar,

Vadakkuttirumaligai, Alwartironagari, Tinnevelly district.

ரஹஸ்யத்ரயஹாரதமம்.

RAHASYATRAYASARATAMAM,
An unfavourable criticism of the 18 doctrinal differences pointed out
by the Vadakalai seot of Sri-Vaignavas. The work is written in support
of the Tenkalai sect and the arguments are based upon the
Rahasyatrayasara, etc.

Complete.

R. NuMBER

506;
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Beginning :

ep rrann,
. ஸ்ீரவ-௩5டஉக வ௱வரஹ ணெ
ஹஹ)

538,

௪ ரயஹாராம-ணி8ஸமொய

5,

ww) ஷஹகஓவிஉ 1௦ ஹம-ஒதி.௦-4-௫-008-4
மமண.மணூணிஷி௦ப-ப8-ளகிகொ வாகுதவ
வவ .கி'ச
வட்டு சஸ்ரி.கிவரவஷாய-ரவோடி
௨ ரவணவி9லவிகொ 8) ஜா$ாஅ.கா8ா |
௧௫-ஷெகெ
ஷஜா.கா௦

|

ale. ore மணிஉ.கிமணி.கள ௨ ரளவி$ர தாஹி

ந 20a

ந கஉ-மயவிட௨ொ

ஹமா.கி S8roanwr

.சஷா௦
uS8 |

தீர௦ஹாவா௱உரஹணா

ற௦றிவபவ வுவஹா௦ ஷதாதா-டுவா.கவிஜ?

யஷிலாஹெ,

ஹ

அவா

ஷூஹ௦

தி4ர.க-ப௧-௦0ம
௮௦ ஷள?$)ஜா 87.கரஷ-௫றி?

ஷமி ர.சரஹகஹா.திகா O8 a ap aIDOu|

உவாஇி௦ anar8\ 3784 6.7 Ge.uilanap 1 sg F 0 ane, ya ||
ஹஹ

க ரயஹஸாராட-38ணீ ௩ர௦

உராவா8ரவரய-வய-3ரணா

8ஸொய

டு

கிரடு.க ஹ௫கி.௦௦.ம யச

உவாயஸரீவி-4வீறாணவ
வஹா ய ததி.கி
5-௦
௨3௦ 8-௦கி2 ௨௩ க௱ஹி உ௨௱உ ராஹிகம நடி |
கஷாணரஷல-சாஉஃவரதி.கிவ ௮.௩௦ கெவஓ.ம9.௧8
௨) ரஉூ.த௨- 8௨-39) ௦ தி.கி க.தி௮ ௨ ராழ.மசிறெ |
*

க

*

ஷாலெராவாயெ.ஈஹி௰௦ ஹவ.தி ந ஹர

*

as 7101) 806) 6.60 5௧

அழர.மஸரா௦.0௦

௨ ரவ

உரண

ஹ ரஷ$ாஉள

அரஹி கி

வரஹ-ம.நி.ய8.5கொ அி.2)8தாசிகா.
௩௦

Q2.1@ap JOO அவ

வவி௱ஹிகரஷரக்ஷா.௧௦

arg @\8a)

அ உ௱உ௰வோஷ ஹத

8@ 697 5-2|
உயாஹி ||

ககார௱த்திலே ஞட-5மான
ஸ்ரீவ௦சவ௦யம் ose) TanG an = \rd
வ.௮.கா.ந-மறொயெ உவாயதெ0ய அள்லேண்கேலார தும், அய
தீதில் ஸ்ரீமானுக்கு(௪) சொல்லு,௪ உவாயகம்
விஹறொஷணல-மு தை
யான

பிராட்டிக்கு(த்)

௬ஷ3ரஷஹெ.கறாசி
டைடாலே

57 8B oud
மான

வடகதெ.5

அல்யமாகையா
லும்

வ௮வ.நதீதில்

க.துயமேன்னுமிடம்

தாக)மாலக௲ண௦

உவாயக௦

Cae’

திஷிஐமாகையாலும்,

பத்துமூன் ரூமதிகா.ரத்திலே

ஸ்ரீக்கு

உபாயமேயென்னில்,

௨ ரபா ந௱க்ஷ்ககவாவியான
ஷஹீமாகையா லும்

என்று இங்கே

28
. வசனாச்

சங்கமான

ஈ.ஹல்யத்சயஸாசத்இலே

இரு

|
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ஊரஉ$கெேஸொ

veprenartaI@r@es
என்றபடியே

CATALOGUE-OF
Qe eu) r

Que.r@eas)

Biro vase \ ro Baw

|

௮ கியசெ |

ஷவ.தீகனாட்ச்கொண்டு

னான.ஷவெ-*பவ௱னுக்கு ஸ்ரீ

MSS.

ஹவ-$க்ஷ்ண

யத

sal s

ஷூச்திலே சொல்லுற aig anoenow

தீதில் வருங் கலச்சங்களுக்கு சிறாச ரக்சாலே

உறிஹார௱ம் காட்கெறோம்.

End :.
தத்வக்ரய த்தில், * இராசோவுசண்டால் ஐயோவென்றிரங்க ' என்றும்,
ஸ்ரீவசனபூஷணத்திலே, * பரிபூர்ணாறுபவ[ன்
](ம்) தடவாதிம்க
௮துண்ட
அருச்சா(ட்)டாசே

கேசாந்சாகதனான புக. ரன் பச்கலிலே

வி.சரஹ்ருதயங்

இடக்துமாபோலே ஸம்ஸாரிகள் பக்கவிலே இருவுள் எம் குடிபோய், அவர்கள்
பிரித்தால் ஆற்றமாட்டாதே ** என்றும் பிள்ளை லோசாசார்யர் அருளிச்
செய்தருளினார். தத்வ. ாயவ்யாக்யானத் திலே “கருபை அக்கிகளுக்கு என்று,
க்ருடையாவது

உ௱உ-॥8வாஹஹிஷ-ம தமாகையாலே,

ஆவாரார்.

துணை

யென்றலைநீர்ச்கடலுளமுந்தும் நாவாய்போல் பிறவிக்சடலுள் கின்று நான்
ளங்குகை

முதலான

துக்கமுடையவனும்

[களு](கரு)பைக்கு

உறுப்பா

யிருக்குமென்கை "என்று பெரியஜீயர் அருளிச்செய்தருளிஞர்.
௫

ஆசையால் நம்மாழ்வார் முதலான

லான ௮சார்யர்களும்

மாககவாம-$௨றிகஓ" ௩௦ ௫.௧) ஷா.
காசார்யர்,

ஜீயர்

ஆழ்வார்களும் எம்பெருமானார் முத

அருளிச்செய்தருளின _தீவ்யமக்இிகளுக்கு வி௱-பஐ

முதலான:

௨௨௯௫,

இப்படி, பிள்ளை

லோ

தம் ஆசார்யர்கள் அருளிச்செய்த ௬௯-53 விேோ.

ஒங்களுகச்கே வ, ரணோவ வ.கி வ௦௨ ரஉரயக்களுண்டு ; ஆகையர்லே
இதுவே ப்ராமாணிகர்களுக்கு

உவாகெயமென்றதாயிற்று.

Colophon:
ஸ்ரீ
வூ

௨௦.௧ ௫ ஹஷ_

ரசிக

ஹஸ்ய.ச_யஷா௱.௧88

ஷ$௨£,

க ரயஹா௱ ௧8௦ விக ௱$8

டியமாவொவொழியாகி
ஸ்ரீரஹுு,

பமபல

Qasz 8

|

காஅலா8கவஉ
ரஸ8

|

ஹம,

© ($4)—
இந்நூல், வைஷ்ணவமதச்தில் தென்கலை ஸம்பிரகாயத்தைச்சார்ச்.௪.௮.
வடகலை
ஸம்பி.ரகாயக்தினர் கூறும் லக்ஷ்மியின் விபுச்வம் மூசலிய பதி
௨ னெட்டு பேதங்களையும் ஏஹஸ்ய,சரயஸா.ம் மூ. கலிய நூல்களின் வாக்யெல்
களைக்கொண்டே

வில்லை.

மறுப்பது

இத்தப்பி.ர.இயில் இத

இந்த

நூலாஇிரியா்

மு.ற்றுமிருச்ற
த,

இன்னாெனத்

தெரிய:

R. NuMBER

507.
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R. No. 507.
Palm-leaf,

16}xtRinches.

Tamil,

Lines, 6 ina page.

Foll. 42.

old.

Fair.

.

Presented in

1921-22

by

M.R.Ry.

§atkaravenkataramayyagar,

Periyakulam.

avg ren Car evr am veo,
ASTHANAKOLAHALAM.
A treatise in arithmetic.
Complete.

Beginning :
ஹரி:

ஓம், சுபமஸ்து.

அஸ்தானகோலரகலம்,

மூன்னூல் சணக்கால் மொழித்தவைதன்னை
என்னாலஇவிளியன்.றமரியா,இ
சன்னூற்கணக்காய்(த்) திரட்டியக்கணக்கும்
தன்னூலஉர்முூன் தயத்துரைப்பேனே.

j

நாலாகலைநிபுணர் மிக்கானகுண?லர் நல்லம்வுள்ளோர்கள்

[(ப்)

மேலான வெக்கணச்சுந்சான் வகையுள்ள செல்லாம் விளம்பி[ர்ெ(0.2)ன

பாலான வாரிசனிம் பி௫ந்தமிர்கம்போ ஐம்பண்பாகுமாஸ்
சான
கோலாகலமெலும்போ்வகுச்துமாப்பா.ர.ரியக்கூ ரினேனே,
கூடலில்நாகன் குணமோர்வளித்த
ஆடலர்தாரின ஸாவிலிப்பெருமாள்
பாடலைப்பாணர் பந்தம்பணிவோன்
ன நாடவர்தகைக்க தயத்துரைப்பேனே.
ட்

ஆஸ்தானகோாகலம்

எண்ணுமெமுத்துல்

லும்,

சுருக்கம் வருமாறு.

சண்ணெனத்தகுமென்று

அவ்வைசொன்னா(த்)போ

பொன்னொன்ற௮ுபணிபலவென்[னா](ர.ம்)போலும்

கும்

ய
*

ப

ட

வலவ

லவ்வ
*

ட

ட

வடட
*

ட

சகலமான
௨...

கணக்

பேருமுண்டு,
*

அத்தக்கணக்க இசார்ங்களை (2) குருவாகவெண்ணிச் சுருக்கமாக எ.ந்தவகைக்
சணக்கிலும் சுருக்கம்க அளக்கப்பட்டதும், படிச்கப்பட்டதம், . எண்ணிக்
கைப்பட்டதும்,

உள்வட்டம்,

[பி.ர](புற)வட்டம் மூக்அகை

விசர[ர்ப்](,2)ப(4)

கடைதலை, விழ்பூட்டு செவிச்,சான கணாககு, கிலத்தீர்லை, பண வரிசை, நெல்
வரிசை, சொள்ளுறவகை, வி[க](,2)கச 1(2)வகை, கிலம் அளவு, காலளவு,

குள வெட்டு, மரச்கால் வியன் நெல் ஷக்குச்.தவிடுகத [௮ய்](ஐ) woe Saw
பம், எ[ஞ](மு) வகை விகரர்ட்](2)ம், எண்பது வகைவிக[ர்ட்](2)பம், பத
ஞெரு தொகை விகர்ர்ப்](2)பம் அமப்பாலுமிப்படி பேரிட்டுவந்த விக[ர்ப்](2)
பக்கணகசெல்லாம் சுருச்சமாகச் சொல் i@G mar,

End:
திட் ப்)பம் (௫) இட்பம் ஷ.(2)அ.இட்[ப்]பம் ௨௰௨இ, yGlub ese
. அற்[ப்்பம்௪ இ, அத்[ப்1பம் ஞர்கு.
அதத்[பி)பம் ௪௦௫ ௮,த்[ப்]பம் தெ
சாரம் மக ஆகக்கீ[ள்]ழ்த்சானம் இத்தப்படி பார்க்கவும், ஸ்ரீராமா அணை,

குருவே துணை,

A TRIENNIAL
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OF M88,

(6-4)—
இத

சணித.நூல்.

கொள்ளும் வழிகளை

பவவகைக் கணக்குச்களையும்
விளக்குவது.

இது

தோன்று.

முதலியன

இதையியற்.நியவர் பெயர்

முற்றுமிருக்ற.த.

இந்தப் பிரதியில்
விளங்கவில்லை.

சுருக்கமாகச் தெரித்து

சிறந்தநாலெனத்

R. No. 508,
Palm-leaf.

64%

in

Presented

linches.

Foll. 66.

by

1921-22

Tamil.

Lines, 7 ima page.

Saikarandrayana

KoOmbai

M.R.Ry.

Fair.

Vadyar Avargal, Uttamapalaiyam, Madura district.

பிள்ளாப்பிணிவாகடம்.

PILLAIPPINIVAHATAM.
A treatise on medicine dealing with diagnosis of the ailments and
diseases of children and the necessary treatments for curing them.
Apvarently complete.
. Beginning:
ஹரி: ஒம்,

ar ops.

வாலக்ரிசைக்குச் செய்யும்படி,

;

பிள்ளை[ப்]பித.த்த முதனாள், முத(ல்) மாதம், ந.த(ல்) வருஷத்தில் கண்டி
யென்னும் பேய் ௮ணுகும்.
௫

‘

_

வயிறு க[ளி](ஜி)யும், உடல்
அதின் ருணம் --[வு](உ)டல் வெதுப்பும்
பாவைசெய்து சிவத்த
இதக்குப்[]பலி--மாவினுலே
குளிர் நடுக்கும்.

சோறும் சிவத்த பு[ம்](ஷ்)பமும் சூ(ட்)டி விளக்கே[சக்.ி](த்தி)ப் புலக்

கலச த்திலிட்டு [வு](உ)ச்சிதேசம் தா(ச்](2்)சந்தியில் வைக்கவும்.
பிள்ளைக்கு(ப்)
யிடவும்.

End;

பிச்சியிலையும் பட[லெ](வி)லையும்

அவைச்அ(5) துவாலை

கணைச்கு(4)[க](௧)ஷாயம்.

செஞ்சந்தனம்

பூலாவீர்க்கும் சமன் கூட்டிப்

.

பசுவின்

வெண்்[ணை 16ணெ)

யில் ம(ர்)தஇச்சுச்[கு][கொ)கெக[ யீ](௪)சல் வலி nee?

Ger
gs Bund

Be Gacamb Ba \G,2
*

*

இரத்தச் கெொப்பம் ஆணோ

*

பெண்ணோ

*

;

கார்குழல் கன்னிகர்ப்பம் கருத்தனால.றியவேண்டில்
போர் தனைச் சொல்லச்சொல்லி(ப்)பேரெழுத் தனை யெண்ணி

ஒசெ[ஞூ](மூ)ச் தொ[](ர) மூன்னாக்கியுத்கதோர் பக்கங்கூட்டி
யீபெழுச்சதனையீய(விரட்டைப் பெண் ணொற்றையாணே.

B. NUMBERS 608-510.
(த-பு.)--

1299

ட

இக்தால், குழந்தைகள் பிறந்த பின்னர், அவைகட்கு உண்டாகும் தோ
ஆங்களும் தோய்களும் இன்னின்ன வென்றும், அவற்தின் குமிகளின்னின்ன
வென்றும், அவற்றைப் போக்கச் செய்யவேண்டிய சிற்சைகளின்னின்ன
Gearon
விவரமாகச் தெரிவிப்பது.
அத்தோஷத்தை நீக்குதற்குச் சில
மந்திரங்களும் அவம்.றின் சக்கரங்களும் இதிலுள்ளன.
இது-முற்றுப்பெற்ற
தென்றே தோற்றுறெது,
இயற்நியவர் பெயர் முதலியன தெரியவில்லை,

R. No. 509,
Sritdla.
103 x 1$ inches.
Injured, Old.

Foll.

264,

Lines,

14

in

@

page.

கமம்,

Presented in 1921-22 by M.R.Ry. Ookkalingam Pillai Avargal,
Karnngalakkudi, Melur taluk, Madura district.

சீவகசிந்தாமணி,
JIVAKAOINTAMANT,
Same text as
MS8S8., Vol. I.

that

described

under

No.

102

of

the

D.O,T:

Complete.

(த-பு.)-இது, டிஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாச்சின் 102 ஆவது நம்பர்
இந்தப் பி.ரஇயில் இச்தால் மூலம்மட்டு முள்ள.
அச்சுப்
கும் பாடபேதம்
சிதைக்துள்ளன,

மிகவுண்டு,

இது

மிகப்

பழைய

பிரதிபோன்றது.
Or Ge gb Oso

பிரஇ,

ஏடுகள்

றிது

pape.

Tamil

R. No. 910,
நஹ.
104 x 6}
and Grartha.

Transcribed

inches.
Good.

in 1921-22

Foll.

157.

Lines,

from a MS,

20

in

&

of M.R.Ry.

Narayanan

Nambidirippad (Kitalir-mana), South Malabar.

அர்த்தசாஸ்திரம் (கெளடி.லீயம்), தமிமுரையுடன்.
ARTHASASTRAM
(KAUTILIYAM) WITH TAMIL
MENTARY.
A commentary in Tamil on the well-known Arthaéistra

to Kautilya,
Contains from the 2nd Adhikarana (Adhyaksapracara)
of the 7th Adhikarana (Sadgunya) only.
102

-

்

COMattributed

to ths end
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Beginning:
(@ana8-tresaiya 5-50) என்[னி](ப).த
ஹுடு.௪ர௦, சக
மாவது (ஸு௦)வண-£ரதிகள் ஜகிக்கும் தேசம்,
௬8-ா£ஒமாவது, ஸு
வண-$ரகிகள்

செய்வானுள்ள

ஞூரா௦மம்,

அவற்றைச்

செய்யுமது,

சூகக8-௩ரக ௨ ரவ.5-*நமென்பது
an-O zrus-bo, anoeuowLor
வது,
மாவவாகரஉாறாது
.ஜூாகமாஜதெஷு
வாஸயெ௯.

என்[ணு](௮)

8ழ்(ச்) சொல்லி

அவடே

ஞூகாக83ககளை
(ச்)

சொல்லி][ச்,தி ](2்,வி)ல்கையாகின்றமையால்

க3ாகங்களைச்

இப்போ[ள் (து)

சொல்லி த்தெ |(ற்ஜென்[னி](ப)து

ஞூ

எஸம்பக்தம்,

ஞூகரா ஐ) க்ஷம் ஓயா.
சஹ ரரவவாக8ணிரா.மஜ அதவ?
என்[ ௮ ](2)வாு, GET ay \ sooth சுல்பசாஸ் இரசமும், தாஅசாஸ்ச்
சமும், சஸபாசமும், மணிசாகமும் ௮[ரி](தி)வ.து,
பஙில மாஹரமா
வது, செம்பும் இரும்புமென்று இஜ்ஜாதிகள் உளவான நிலம் அதகிவா
[னொ ](ஊ)ள்ள சாஸ்த(ச)ம் என்று இலர்,

End:
் ௬இ சரவ) வசகொவாறிற- திஜெடொகவ 5ரஹ? |
ணை
"5917 | ரஷி] (மாரி)

.
கெ கவ[ வ]

[64
விஜி.

ஷ-வினுடைய ,

மித்சவ்பஸனவழி

சத்துரு செருகி] க](கு) இன்கியே
ஸத்ருவினை மித். ரனைக்கொண்டே

மேல்

வாஅியினைச்
ஸாயிப்பது

யாவஜொரு

செய்வோன்

அத்த

அக்க லட

வ்ய

“ஸகங்கெடுத்திட்டு,

சுதி க ரவஹூ.நாதி.க [| விவூஐயெகி
விவஜ-4)ச.(உ.ி.௯௦யகி௱ தகி)
குமிவ) ஷஹி ா௯௦](ஐழா.௧௧ி) ;
V0.8 za Oearey வரஸிதகி | ்
விஜிகீஷாமவினுடைய

அவனை

கொண்டே
|

ஷஹ

யாவனொரு

மித்சன்,
ஹ.வழிமேல் வுரனாயிட்டு விஜி.

௪தி.க ரவ

வோன்

|

ஸத்ருவிவடைய வ்யஸகம் கெடுத்து

ஸாயிப்பது,

ரச்ருவினைக்

-

(ஊவ)80தழா.க)ஹஸா௱(௦ )

அ.கி

என்னுடைய
மித்ரன்
ஷுவினோடு வி.ரக் தனா

ஆத

ணு

யொ.கவமதகி |.

Garr 2O)@ தரிஷகிஃரஐ.கி வாயி-ச்0வெ

இவ்வண்ணமிருன்ன
(௧)து யாவனொருச்தன்

தின்ற தி.ம௨உத்தில் வாயி-வன்மாளை

ஸயிச்சு

வாஹிச்சவண்ணம் விளையாடும் என்௰வாறு.
யும் நிறுத்தும் மண்டல

||

ஷா ண) உ௱ஷுா சட சாதியாயிருள்
௮[ரி)(௮)வோன்
அவன் ஷுபஸி என்னாஅவர்களோடு

தான்

மித் ச.சாயும் ஷூ.க) ரர

சறிதமாகன்ற ஷுி.அரம் முடிஞ்(௪)(௪) அ,

R. NUMBERS

௦10-511.

1801

Colophon :

'பதினெட்டாமத்தியாயமும்

ஷாணடும்

அயிகணமும்

முடிஞ்[ச௪]

(௪1௮.

(க-பு.)-இ௫, வடமொழியில் கெளடிலீயம் என்னும் அர்த், சாஸ்.இர.த்.தின் (புறப்
பொருளின்) தமிமுரை.* அதீயக்ஷப்ரசாரம் என்னும் இரண்டாவது
௮இ
கரண சின் 18 அவது அதிகாரக் தொடக், ஷாட்குண்யமென்னும் ஏழா
வது அதிகரணம் வளை ஆறு ௮இகரணங்களே
உள்ளன. ' உரையாசிரியர்
பெயர் முதலியன விளங்கவில்லை.

R. No. 511.
Paper.
104 x 9}inches,
Grantha. Good.

-

Foll.

132.

Lines,

20 in a page. . Tamil and

Transcribed in 1921-22 from a M&. of His Holiness Vanamawalai
Ramanoja Jiyarévimi, Vanamamalai Mutt, Nanguneri, Tinnevelly
district.

ஸ்ரீபாஷ்யார்த்தஹங்க்ரஹம். SRIBHASYARTHASANGRAHAM.,
_

Asummary in Manipravala style of composition of the Sri. Bhasya of
Sri Ramanuja together with the Brahmasitras.

The author whose name

is not given was the disciple of Vadiharnsambuda, also called Ramanujacarya, *
“ Contains the Adhyayas 3 and 4 only.
Beginning:

ஸ்ரீ தரண காகி

a0 e020

os 53x @ovor ௩98,

ஸ்ீவாஷுவழாவழாட ட 8ணியரவசகூட.
ஸ்ரீ

i e(=)EOrcenraocas,)

cone

min

ஸ்ரீ,
இப்படி. பூர்வச்விகத்திலே, குத்ருஷ்டிகளஞுடைய குயுக்கிகளா
லே அவிசால்யமான
கிவிஓஜ.௰கெககாணதத்தோடே
விஸுநிஹ
'ஞய், கவிலதெயயஷர.௪) _நீகனான ஸ்ரியவே.கி உ௱$௨-௨௱-௩ஷ௩௱உஇ
வமான ஹிவஹ-பவை

விசாரித்து,

உ.தாகிகத்தாலே

ெ.கநகர.கி

ஹாமான |. உ௱உ-௰௱-௰ஷ௮௱ணய-உ.௰உவிஷயலமகிஷர-.திற-ு
ஸஷொவாயத்தையும், ௧:௧௪ ஓஎமான உ௱9௨உ-௰௱-ஷவ.ி௨-௫ண
-3ோ.க-வ வவ.சஜகி.சப்ய-க்களையும்
Sor@QQsrara: zi,
1024

விசாரிக்கிராசென்று

Maancos
oo

-
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Heresy sதிரயாஉமாவர.கிறாஐ:.௧9 ,

இந்த முக்தனுக்கு ௪.நாவுர.தி3--ஞூவுர.த)மாவ?, உ௱றிஉ-௫ண-*
எப ர௨ஜா.ச-மஹவ உ௱ீ£வாஹகெகெய்ய-?ங்களுக்கு விதஏ.மன்|
அ (கி)

அவவ

ப

ரூ.

eo

oe

Fe

*

#

யம்

*4

*

தோன் [னு ]

el

|

ராுவெ.த)ுஉ௩5ஐ-4.த௨௩வோலயமோவகி

தர ரவ.௪-0௮,

* அகையால்

காலதத்வமுள்ளவளவும்

உ ர.திஷி.சமாய்கத்து என்[ 95) |( 2”)

(G66 srg uty,
28
anato
இக்தப் பிரகாரம் கலிலல--வந

8

8-கெ

ஸ்ரீதாஷு)

an8omany,
ஐ.தஜெலகாசிசிலெ

%

*

4

*4

உ௱ரா௦௰கா$*

தாஷு௩வஜி9 ஹா.தா.சஹு௦ஷிலி௦
*

ஸலுாஉவ.ம8)02-ஸ்ர -ஈ.கி

ஷித்திக்கதென்று

woe 657 Gev

oy Aro Qasr oor
(௮)82.௮ு,

க.காவர.தியான,

இத்த

க்கேயிருக்கை,

வாகச்

22) rv 90)

வி

உகதமான

ஹவ-3ாம-5ங்களும்

க.க்கஷ$வீகங்கள்

என்படி..

.

Colophon:
உ.கி

ஸ்ரீ8 வாரிரக

wan) ௮.௪-டட-36

க்வாத றவ

வாஉ6,

.

27082
to.

னை
wo.

ச

அக்த யகிபகி ஹுஉயா௱-டுுமான அர்த்தத்தை வேதா.த்மக
கருட
வாஹன.சான ஸ்ரீ ஹயக்ரீவன், கஹஉா வாய் ம-இ.காரன உரதிஹ
ஹா௦பற௨

னுடைய

ஷுதீரான

ஸ்ரீமாா5-பஜா.வாய-சோடே

ஹாஃயத்திற் வரகிஷிதமாம்படி. அகாக்சஹித்தார். இப்படி

ஹயக்ரீவன் ௮நாக்ரஹித்த

பண்ணின

க்ஷ. அடியே

மாத்ரம்,

அர்த் சக்சை

இந்த

அடியேன் பத்ரங்களிலே

இரந்தகர்த்தா

ஹயக்ரீவனே?

லேசனம்

ஆகையால்

இந்த கரந்தத்தை கி.ர்இத்காலஓும் ஸந்தோஷித்தாலும் ஸ்ரீஹயகரீவனுக்கே
கோபமும் ப்ரீதியும் உண்டா பென் [னு ](௮) திருவுள்ளம்.

(க-பு )-இத்தால் வடமொழியில் பிரம்ம சூத். இ.ரத்அக்குப் பாஷ்யகா..ரா€ய இரா
மாதர் செய்துள்ள பாஷ்யக்தின் டொருளைச் சுருக்சமாக விளக்குவது, ,
மணிப்சவாள நடையிலமைத்சது.
இந்தப் பிரஇயில் 8, 4 அச்யாயங்கட்கே
யுள்ளது. இதில் வேதாந்த தேசிகர் இயற்றிய அதிசாணணாககளியின்
சில ஸ்லோகங்களுரையும் உள்ளது.
y

-

Palm-leaf.
10% x 1
Slightly injured.°

.
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Presented in 1921-22 by M.R.Ry. Cokkaliigam Pillai Avargal,
Karnam, Karungalakkudi, Melur post, Madura district,

k. womber 512.
சர_நூல், உரையுடன்.

1808

்

SARANUL WITH COMMENTARY.
A treatise on prognostication based upon certain details connected
with the precess of expiration at particular times. The work is in the
form of a dialogue between Parvati and Sankara.
Incomplete.

Beginning;

நமரி : ஓம், நன்றாக,

௪ சா[ஷ்](ஸ்)[ச்]இரம்.
சத்தி.ரன் பானக்கினியிம் பூகமுன்னாள்
தங்கயபச்கங் உரணம் யோகம் வாரம்
வற்அசொலுஞ் சோதிடத்சை மறியாதா[
௬ ](*)க்கு
மன தினைவாம். வகையுமையாள் வணங்கிக் கேட்க,
உதீதியுயிரசைவை நிலையறிந்கோசெல்லா
:,
முணாரலாமுணரும்வகை யாதோ வென்னில்,
பைத்தொடியாய் யாஞ்சொன்ன கஉரநால்தன்னை (ப்)
பரித்து நீ பாபென்று

பரமன்

சொல்வான்.

(௪-௮.)சந் தாசலையாயெே இடையிலும், சூரியகலையாகிய பிங்கலையி லும்,
அக்கினிசலையாகய சு[ளி](மி)முனையிலும், பி சி](ர௬), திவி, அப்புச் தேயுவாயு
வாகாசமென்னு[ம்]மை[ய்]ந்து பூதங்களினாலே *
”
*
* ஈசுவறி
யானவள் ஸ்வாமியை வணங்க்சீேகட்க,
*
*
:*
*
நாமருளிச்
செய்த ச௪£நூலை விருப்பமாய் நீ பாபென்று பாமேசுவ.ரன் அருளிச் செய்தா

சென்றது. 5... “,
"te

(௪)

*

*

*

்

தவ்விவிழியாயிதய சமலந்தன்னில்
்

நன்றாகவசல வயுயிர் நடக்கும்பேஈ௮,

:

செவ்வையுடன் விமும்போது மீளும்போது மிருபத்தோ.ராயி.ரச்
[த](௧த)௮ நூறுருச் செவித்தால் தந்தோர் தானாம்,
வவ்விய மூலாதகா.ரஞ் சுவாதிட்டான
மணிபூரகம நாகதர் விசுததியாக்கனையா வருக்கும்,

்

பவ்வமறும் யாஞ் சொன்ன சாநூறன்னைப்
- பார்ப்பவசே யிசபச ச இன் பஉன் கொள்வாசே.

(௪-௪.)--மான்போன் ௦(விழி)யினையுடையாளே,
யிருதய சமவத்திலே
யிருக்கும் பிராணவாயு முூதலான[அ](ை)
அசைவைர(ச்)சார்த்து மூலாதா.
முதலான மேலாதார்களிலும் சுற்றி
*
*
*
இப்படி நாழிகை
ஒன்னுக்கு முந் நூற்றறுபதுமாக, நாழிகை அறுபதுக்கு நாளொன்றுக்கு இரு
பத்சோராயிரத்தறுநூாறு

சுவாசமும்,

மூலாதாசஞ்

சுவாஇஷ்டானம்

மணி

பூரசகமநாகதம் விசுத்தி ஆக்னைமுதலாறிலும், முூறகூறிய மன்று நாடியிலு
ம் பாய்ந்தோடுகற ச.ரத்தனை விசாரித்துப் பார்க்க்னற யோகில[ ளாலே])ளே
யிம்மை மறுமை யிரண்டு காலத்தின் பயன் தெரிப்வபென்தவாறு.
' (டு)
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சேவிக்கப்போ(௫) நறுக்கும்,
பணனுமத்தப்படி,
'தால்[ச] சூரியனடக்கையில்,

Spl |Gurt
OerdunsCur(G)p sé@urio
சந்இானில் சூரியனில் நடக்கிபோது ws

சூரியன்

இசையும்

சூரீயனெழுத்தும்

(த்தி)த்சானால் காரியம் நன்று,
ஆண்[ம]பிள்ளையென்று
இது தடக்கல் பா[ள்](ர்)ககல் பெண்ணென்று சொல்லவும், :

g[| £9]

,சொல்லவும்,
-

(க-பு.)-இது வடமொழியிலுள்ள ஸ்வர சாஸ் இிரத்தைச் சோந்தது.
நாசியில்
சுவாஸம் ஒெலைக்சொண்டு
எல்லாப் பயன்களையும் அறியும் வகைகளைச்
கூறுவது. பார்வதிதேவிச்குப் பாமசிவனுபதேக்ததாகச் கூறப்பட்டுள்ள
௮.
இ.இல முற்றுப்பெறலில்லை.
எழு த்துப்பிழைய இகம்,

.

1, No. 518.

_Palm-leaf. . 153x 14 _ inches.
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Presented ‘in 1921-22 by M.R.Ry. Cokkalitgam Pillai Avargal,
Karnam, Karungalakkudi, Melur post, Madara district.

பெரியதாகேந்திரன்காதல்.

.

.

PERIYANAGENDIRANKADAL,
.. An erotic poem relating to Periyanagéndran, son of KilappaNayakan, Zamindar of Navapuri in the Madura district : by Supவக்க
வ டக் - Incomplete.
“4 The work has been printed,

Beginning::
.

—

கூளப்ப நாயகன் காதல்,

‘Gurr gb பெஞ்சைப் பெரியதா கேர்இரன் மேல்

் சீராருங் காதலையான் செப்பவே--நேராரும்
அக்கனித ரச்சொலிழமு னப்பனைவ ல்ச் தில்வரும்
கைக்கசமு

சக்கடவுள் காப்பு,

:

பொன்மாஅ மேவுதிம்ம ராயாருள் பூண்டிருக்கும்
தன்மா[னி](,தி),தி பெரியநாயகன் மேற்காதல் சொல
_வந்துதவு சொல்மஅர வாக்குதவி யெப்பொருளுநத்
௪,நஅ,தவ வேண்டுமெங்கள் தந்திமுகச்தோனே.

*

*

*

*

் கற்கோட்டை யென்.தவர்மேற் கண்சிவத்அ சண்டவர்செம்
பொழற்கோட்டை யென்னப் புகழுகிலச் கோட்டையினான்
சிந்தம கூளேர்தீ.ா செகராசன் கண்மணிபோல்
வத்ததுரை

சிங்கமெங்கள் மால் பெரிய தாகேத்தரன்.

மிக்கவருட் சொக்கேசர் மீனாட்டு தம்மருளால் ' '
திக்குவிசயஞ் செலுச்துன்ற செங்கோலான்.'

*

End:

f. Numpers 513-514.
End

1805

,

இங்கேதுளை பெசியநாகேர்தாரன் வீற்றிருக்க
௮ங்கேமலர்ச் சாவிலன்ன டைப்பெண் பெருமாள்
படே ராளன் பெஞ்சைப் பெரிய நாகேற்தரதுரை
வா.சாமைகண்டு மதிமறந்து மெய்சோர்ந்தாள்.
*
%
*
சிந்சம கூளே,ம்சரனருள் செய்பெரிய

*

நாயகனைச்

சொத்தமாய்ச்கூடிச் சுத்துமிச வாழ்ந் திரென்றாள்

காவுலவுமின்னே கனகபல்லக் கேறியித்தப்
(
பூவுலகு கொண்டாடப் புச்திரைப் பெய்றிரென்றாள்.
கு-பு.)-.

Os ersQoc ai

ஒருவகை நூல்,

அரசிளல்

குமானொருவன்

வனச்

அட்சென்று வேட்டையாடுகையில், விரை ந்தோடும் மானொன்றைப் பின்தொ
டர்ந்து சனித்துச்செல்ல, அங்கே ஓர் சோலையில் தோழியர் பிரியச் தனியே
பூக்கொய்யும் ஒரு பெண்ணைச் கண்ணுற்றுக் காதல்கூர்ந்த, அம்மானைப்

- பலவகையாக வருணித்சதுப் புகழ்ந்து அவளுடன் முயங்கப் பின்னர்,ச் சன்னாடு
சே, அந்நதாயகி

அவன

பிரிவாற்றாது

வருந்திப்

பாங்கியரால்

தன்னில்ல

_ மடைந்து காதல்மீதூ..ு, ௮ன்னையறிந்து அம்மகளது அருமை பெருமைகளைப்
பாராட்டி அந்நாயகனுக்கே
வாழ்க்கைப்
புடுத்துவகாகச் கூறுமுகத்தால்
காயக் தாயகிகளின் பெருமைகளையும், சித்றின்பச் ஈறப்பினேயும் பாக்கச்

கூறுவது,

இ௫ஈ்.நால், மதுரை ஜில்லா கி க்கோட்டை தாலூகா நவபுரி யென்

னும் பெஞ்சை
என்னும்
னும்

நகரிலிருத்த கூளப்பநாயகன் புகல்வன்

ஜமீந்தாரர்

ஒருவரது

விஷயமான,

பெரியதாகேத் இன்

இத்தாசேக்தஇரன்,

அருள்பெத்றவனென்று

இம்மராயர்

*: பொன்மாதுமேவு

என்

இம்மசாயர

ருள் பூண்டிருக்கும் *”? என் றுதொடங்கும் இத்றூம் காப்புச் செய்யுளால் தெரி
இன்றது. இந்நூலாசிரியர் சுப் ரதிபக்கவிராயர் என்பவர், இது HFA
ள்ளது, இந்தப்பி.ர இயில் இந்நூல் மூற்றுப்பெற வில்லை.
ms

ee

ப

R. No, 614,
Palm-leaf. 14§x1§ inches.
Grantha, Fair.

Foll.

Presented in -1921-22
Avargal, Karur.

by

51.

Lines,

M.R.Ry.

11, in a page.

N. C.

Tamil

and

Narasithhacdriyar

(a) ஜேழா.திவி-3ஷய5
JYOTIRVISAYAH.

Foll. ta—4a.
See the Sanskrit Part of this Catalogue.

(6) திருவிருத்தவியாக்யானம்;.

TIRUVIRUTTAVIYAKHYANAM.

Foll. 6a— 39a,
“Similar to the work described under R. No- 219 ante,
-Com plete. _

.
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Beginning :
முதத்பாட்டு பொய்தின்௧௨--இப்பாட்டு, ப்.சபந்ததாத்பர்யச்தை ஸங்க் ரஹிக்
௦௮௫; ௮தால.த ,--அலித்யாகர்மதோஷாதிாள் விரோதியென்னுமிடமும்,
த நீயமென்னுமிடமும், நிவாச
இவை ஸ்வரூபஜ்ஞாதம் பிஐத்தவ.லு சக்கு திவர்த

தசனான வன், ஸர்வரக்ஷ்சனாய் ௬வ.கா ஈவரய-மதஹள
வேசுவ.ரனென்னுமிடமும்,

,

ஓவ] விஸரிஷனணானஸர்

திவுர.தவிரோயிகளு க்கு

*

*

சி

4

கேட்டருளாயென்று
மெய்தின்று
ஸ்வரூபத்தையம்,
கடிழயேனென்று
ஸ-டுசிதமா
வஹுகும்
9-3
பண்ணுகையாலே
வூ வேகை்ஷையையும்

WS PD.

_

(s)

-

End:

நல்லார் நவில்--த. ப்படி ஸர்கேசுவரன்

இருச்செவிப்டடும்டடி sselap us

*

இலும் ததீயவிஷயத்திலும் தமக்குப்பிறர்,௪ உராவணழா.கிறாயத்தையும்
*

%

தம்முடைய ஒர.திகி.க.3தம்பண்ணின

சான வர்களுக்கு

வாலும்

தான்,

இந்தின்ற

இப்பிரபதந்்
தத இலே

நீர்மையினியாமுறுமையென்த

பேஷஷித்த ஸம்ஸார நிவீர்த்தி என் ஐருவிச்செய்து
வாதகேஸரி

அழசயமண

அபியுக்த

தலைக்கட்டெருர்,

வாளச்சீ(யர் இருஉடிகளே

(ary

சரணம்,

ஆம்வார்திருஉடிகளே சசணம்,

த

(கு-பு.)-இது,

ள்ள

மூவருடத்துக்

காட்லாச்

219- ag

fuud

daSGurerpg.

@B

உரை

அகைச் சிறுபான்மை மொச்துளது, இயற்றியவர் இன்ஞசெ
இந்தப் பி.ர.தியில் ppodgesps.
ஊத்தெரியவில்லை.
வய
உ

(௪) திருவிருத்தவியாகயானம்.
TIRUVIRUTTAVIYAKHY ANAM.
Foll. 896—42a,

Fol. 496 is left blank,

flame work as that described under R. No. 219 ante,

Contains the introductory portion only.

(கு-பு.)--

இ௫ மூவருடத்துக் காட்லாக் 219 நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ள தே. இர்
தீப் பிர.தீயில் இஉ்வு௪ர நூலின் ௮அவசாரீகை மட்டுமேயுள்ளத.

இன். பின்னர்
sor niles)

ஏழு ஏடுகளில் சோதிடவிஷயமான

உ,-டுவ4ய ரவ

மூதிவியலவ எழுதட்பெற்றுள்ளன.
R. No.

515,

Palm-leaf.
15$X14 inches. Foll. 108. Lines, 6-11 in a page, Tamil and
Grantha. Slightly injured.
by M.R.Ry, Sathakopacériyar Avargal,
Fresented in 1921-22
Jillailokacaryar fannidhi, Srirangam.

®. numper

515.

1807

(a) ஸ்ரீவசன்பூஷணம்:.
SRIVACANABHUSAN AM:
Foll. la—216,
Same work as that described under R. No, 49(c) ante,
Complete.

(கு-பு.)--

-

இக்தூல்
தே.

மூவருடத்துச்

இந்தப்

பிரதியில்

காட்லாக்ன்

491௦) நம்பர் பிரதியில் வந்தள்

இது முழுஅமுள்ள௮.

எடகள்

ஒருபுறம்

செல்

லரிட்புண்டுள்ளன.
od

(9) அர்ச்சிராதி.
400707,

11911, 22௪-860,
Same work as that described under R. No. 49(e) ante.
Complete.

(G4 )—
இது

மூவருடச்

காட்லாக்

இத்மூல் முத்றுமிருக்கிற௫.
* உத்தமனே

49 (2) நம்பர்

போன்௪து,

இந்தப் பி.ரஇயீல்

இத முடிந்தவுடன்,

யுலகாரியனே ம[ததொ](க்0ொ) ப்பாளையில்லா

். வித்தகனே நல்லவே. தியனே

தென்முடும்பை மன்னா

ese por ஞானியர் நல்துணையே

சு,4,௪௪ததுவனே

எத்தனைகால மிருந்அழல்வே னிவ்வுடம்பு கொண்டே
என்னும்

(பிள்ளை

லோகாசார்யர்

விஷயமான)

பாடலொன்று

”
எழுதப்பட்

ள்ளது.

(2) தத்வசேகரம்.
TATTVASEKHARAM.
Fol. 368.

Same work as that described under R. No. 94(/) ante.
Incomplete.

(6-4)—
இ௫ மூவருட,்துக் கர்ட்லாக்கின் 94 (7) நம்பர் பிரதுபோன்றது,
பிரதியில் இந்நூல் முதலில் சிறிஅபாகமேயுள்ள௮,

இததப்

(8) பிரபந்நபரித்ராணம்.
PRAPANNAPARITRANAM.
71011. 872-884.
Same

work

Vol. 77,
Complete.

as that described

.

under No, 924

of the D.O,T. MB
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(கு-பு.)--

ட)

இந்நூல் டிஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாச் 924-வது நம்பர் Sr Ade

இந்தப் பி.ர.தியில் மு.ற்றுமிரு௧௧,௦௮.

as gorees.

-

(8) நிகமனப்படி.
NIGAMANAPPADI.
Foll. 89a—416.

°

Same

described under

work

as that

Complete.

,

R, Now 178(d) ante.

(த-பு.)-இத்தூல் பூவருடத்துகீ காட்லாக் R, No. 173(d) (of the Skt. Part)
sau

ரில் வ,ச்துள்ளதே.

இக்சப் பிரஇயில் மேத்றுமிருககஐ௮,
ES ie

(Ff) பிரமேயசேகரம்.
PRAMEYASEKHARAM:.
Foll. 414—420.

Same work as that described under No.
Complete.

981 of D.C.T. MSS.

கடு).
இத்ரநூல் டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக் 981-வ த நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே.

இந்தப் பி.ர.தியில் முற்.றுமிருகறது..

(9) நவரத்தின.ர்லை.
NaVARATTINAMALAI.

—

17011, 425-438.
Same work as that. described

‘

Complete.

்

under R, No.

91(¢)

ante,

(S-4.)—
இத்தால் மூவருடத்துச்

காட்லாச் 01 (2) கம்பர்

இத்தப் பிரதியில் இ௫ முற்றமுள்ள௮.

பிரதியில்

வந்துள்ளதே,

.்

(2) ஹாரஹங்கரஹம்,
SARASANGRAHAM., |
Foll, 436—46a.°

Same

MSS,
_

work

டு

as that

described

.

Complete,
2

under

No, 1020

ட

of the

ட்ட

D,C,T.

BR, Number 516,

|
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(க-பு.)-இத்பநால் டிஸ்கிரிப்டிவ் சாட்லாக்கின் 1090-௮ நம்பர் பி.ர.இயிக் வத்துள்

கே.

இத்தப் பிரதியில் இ௫ முற்ழமிரு௧9௦௮.

() ஆத்மவிவாஹம்:
ATMAVIVAHAM.

Foll 465- 47a.
Same work as
MSS.
.
Complete. - -

Fol. 476 is left blank.
that

described

under

No,

820

of

the

D.C.T.

(க-பு.)-- ©
இத்தால்

டி.ஸ்கிரிப்டிவ்

காட்லாக்

820

நம்பர்

பிரதியில்

வற்துள்ளசே.

இத்தப் பிரதியில் இத முற்றும் இருக்௦௮.

0) ஆசார்யஹ் wy sus.
ACARY AHRDAYAM.

Foll. 476—6£5,
Same work as
MSS.
Incomplete.

ட
that described

under

No.

815

of

the

D.C.T.

(க-பு.)-இந்தால் டி.ஸ்கரிப்டிவ் சாட்லாக் 815-வது நம்பர் பி.ர.இயில் வந்துள்ள 35
இந்தப் பிரதியில் சிறிஅபாகமேயுள்ள
௮.

(6) மூலமந்த்ரார்த்தஹாரம்: .
MULAMANTRARTHASARAM. .

: ~ Koll. 682- 96a

Fol. 966 is left blank.

A clear exposition of the meaning of the Mulamantra in accordance
with the doctrines of the

Tefgalai sect

of Sri-Vaisnavas.

It contains

many quotations from various sources, : by Yatirajajiyar of Sriperum[பாதி

Complete.

.

Beginuing :
8-ஒல8கராம-ஹாற$,
:pF amr

-Os.508w so 73806

_ 8-Oo%e5 prustanrman,\ogrivo

\8) |
bow 807

வ௱வ௱8-௨.நிஷூ.க 3௩ வாவவிதா.ஜொ
i p-aw “wai BBenhi@an,\ rove sauces, 8 |

Qu

|]
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கியிறிவ.ம--௩.ம- பா fe) an cases OG) ®,)
82 An TT Tes TU TsIGsr B-OO8es;rustanrws ||
கரல, 2
மஹகீயம-ய aero OL yonOW ITs Ry BIB
யதி, ௮-ச- ரம மிஹ-4் ரரசிரவி.௧வெ-3உ௰-$வா௱.ம
யெ துஷா

கவறெச உ0௨.1௩.08கெ0] ஹ (ஷே)

.கஷஙஹ

ரெ ஹெ

ஈ௱௦ஹியகுி

ஹாவாயமாது ர௩.௧08.௧0௨ வ8 5வ$ஹெ0யோகிவகெ
_ எஸஹாாலே வாற
an moar 610 a5 \ Gage |
மஜெ.கர௱.க8௦

மாஹ 7௦

௱.தாகறஉவாரே.கட

|

|

|

என்கிறபடியே வா ஹமாஹ ரமஹா௱மாய் ௨-௫வ-ஷோ
ஏம் ௮2,
ஸா.சமாய், உ௨.மிஷத7.மம் ஸாசமாய், [ யி](இ) தில் கா.சாயணா.தவாகம்
ஸா.சத. மாய், அதில் விஷ்ணு
மக்த்சம்

காயத்ரியில்

ஸா.ரதமசாஸ்தரமாயிருக்கும்,

வரடிோவா தமான

மூல

ஷா௱.சரா-*றாஹராகி

ஹா௱.கரோம-3பசாஹ
ரம் மேலாகை “: ஈ.தாக௱உவாரே.கம் ?? என்கிற
ஷாய8-3) த்தாலே; இதுவே வவெக-பணதாைதாக-பவாகம் ககொரே
ககக,
#6).6737 358000) 5 of என்னக்கடவதியே,
ஆகையாலே
| Groot DHIEG
52-2

அ்ஜெகி

ஏன்றதுக்கு

shemales

an? wat

af anwinris SB,
ws

ஸ௦யாய

ஹா விஉழா

யா வி வகயெ

|

ஞயாஹஸாயராவ௱௦ ௬8-4 விஉழா.கழா ஸ்ில கெகெவணடி
சன்னக் கடவதித,
ts Oe apr groan gHoar oH wAP.
௨ரவ? ?? என்கிறபடியே இதனுடைய

||

தாகத்தாலே அவிகழா

கிகள் கழியுண்டு ஸ்வரூபம் கிலைகிற்குமிறே,

௨௨௨) வரஹ்ணொ௱-௫வ௦
உ ராவய வ 3 ர.கழ.மா.த.2$ |
௨
உராவூர--வாய$ஹ
௨ராவெஹமாவராஹிவிறொயிவ Il"
வஉவிஷகமாவெஉாஹெகிஹாஹ௰ ு௱ாணகா? |
8தய8ஹாதாகொவெடவெஉா

-வெகி.௧8

என்கிறபடியே ஸகல சாஸ்த.. ப்சதிபாத்யமான
இம்மக்ச்சம் சொல்லு
௮,

||

‘

அர்த்த பஞ்சசத்தையும்

End :
an§)-5,\-na_tav@).o-baeer

azrai\Og6

Quins asJ FTOIKO Sas உரவு

விவக ராவ

Gimomured

யாவூ.தி£ ; *கையிம் சனியென்

னக்கண்ணனைக் காட்டி த்தரிலுமுன்,ஐன், மெய்மிற்பிறங்கியசீரன்| னி ]

(கி) வேண்டிலன் யான் ?? என்றும்,

4 எர்கொண்டு பேச௰ஞ்செய்.து

கல்வீடுசேர்அமென் லும், பார்கொண்ட

மென்மையர் கூட்டனல்லே”

LR. NuMBER

இவர்கள் டு.

அ.திகாரிகளிே,

னென்னும்
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நயயரலகஉ கிவரரறாரயண

கம் காரியவண்மை; யென்
இரா(மா)ுசனைச் சார்க்தவர்
word),
ன“ ](அ) இப்பிரபக்கஸப்
னால் சொல்லொணாதிக்கடலிடத்தே” என்[
&.சஹம்,

ஹோீவ.ந3ா.க_மன் கிக்கே

உளொரஜீவ.௧8ர.ச (ஹே.சவாயிருப்பார்களாகையாலே

என்னும்படி
மாமி.5£

௨ ரவஜஜ.கவா.ககர௦௭-ம௨97?

என்று

விசேஷித்தார்,

es yeUoWano.o 7a08

ஷாஸளொ8-௫ல8.கள

ரஹுஙடா
கா .க.தாய.கீரெ௱ண
.எபறொரறா

சனிஷாவ௱யொ.மிகிஹா கிஸாலவழா.௪9௦விரஅயாகி

ஹா.வாயெ-8ண.ச௨௱யொஹி௯.௦-ப
ஜாதெகிஹி.கி8ா.க) _கீடரகர வயா ஹி

|

வு ெரயஹா௦ஹாய.ந௦
வ௱ா௦விஈ.கி|

Colophon :
wi Aro

28 LEO?
som

ஸ்ரீவ-டு.உஉ௱வாஷிநா

|

8-Oe8es ;rus-tanrGw rio Jals%ai
pr yaw Ogos
மா[ஞூ](ள) ௮,

இக்க ஸ்ரீகோசம் ஜகக்காதப்பெரு

௧ம$,

ஸ்ரீமசே சாமாதுஜாய

||

. எம்பெருமானார்

திருவடிகளே

அப்பன்

௪.ரணம்,

. திருவடிகளே சசணம்,

(க-ப--

-

்

.

இ.ந்.நால் வைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயத்தில் தென்கலை மத.ச்தைச்சார்ந்2.௮.
மூலமத் இர&இன் பொருளைப் பல மேற்கோள்களைககொண்டு நன்கு விளக்கு
வத,
இதில் வடமொழி ஸ்லோகங்களும் வாக்கியங்களும் விகுதயாகவுள்
நூலாசிரியா
நடையிவமைந்தத.
மணிப்ரவாளமென்னும்
இது
ளன.
ஸ்ரீபெரும்பூகூரிலிருத்,௪ யதிராஜ ஜீயர்

என்று

இதன் இற இ ற்லோகச்தால்

தெரிகின்ற. இந்தப் பி.ரதியில் முத்.றுமிருக்கி,௦௮.

௫

திருக்கோட்டி யூர் நம்பிவார்த்தை:.

ஏர ராரா

ப்ரா மாறா

காவா கர,

Foll. 97a—98a. 986 is left blank.
7
Deals with the 18 Rahasyo pad6éas or spiritual instructions imparted
by Tirukkottiyarnambi to Sri Ramanuja.
Complete.

Beginning :
திருக்கோட்டியூர் pre) உடையவுருக்கு அருளிசெய்தத.
மூமுக்ஷ க்களுக்கு ஸ்ம்ஸாரபீஜம் ந௫க்கவேணும்.
காலொழிய

௮ஹங்காரமமகா.ரங்கள்

ஸம்ஸா.பீஜம்

: கிவிர்க்தயாகா[த].

காரங்கள் நிவிர்சஇியானாலொழியச் தேஹாத்மாபிமானம்

pas

அஹங்காரமம

விடாது,

~1812
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End :
aa 56) rsp

ஸலெஓல-டு.கனானாலல்லது

1B B,\ SOIT GBT \ 5) G5)

EVO

௯.௪) யாணனாகான். (Der)

I சயிகாறி௨-௱ ம ஷனாகான்.

சுயிகாறிஉ௱ ஷனானவனுக்கு
இப்படி. பதினெட்டாவாாத்இி
னட்டு(ம்) அருளிச்செய்தார்.

(Wer)

epi cpr கைகூடும்,

நடந்த

(ண

வெம்பெருமானார்ச்கு

இந்தப்

பதி

திருக்கோட்டியூர் நம்பி இரு வடிகளே சரணம்.

(க-பு.)-இவை, திருக்கோட்டியூர்
தம்பி, உடையவர்க்கு அருளிச்செய்த பதினெட்டு
சஹஸ்யன்கள்,

இந்தப் பிரதியில் முகறுமுள்ளன.

‘

(m) அதிரஹஸ்யம்.
ATIRAHAS8YAM.
Foll. 99—100a.
A treatise on Sri-Vaisnaviem stating that the three Rahasyas; 144
Tirumantra, Caramaélika and Dvaya—have to be considered as Antaryamin, Vibhava and Arca forms of God and also denoting Srirangam,
Tirupati and Conjeeveram respectively.
- Complete.

Beginning :.
,

ர

அ.கி ஹஹ jy:

AgusSrbh
அந்தர்யாமிபரம்,
ச.ரமற்லோகம்
அவதா.ஏபசம்,
யம் அர்ச்சாவசா£பாரம், இருமற்திரம்
கோயில்,
சாமற்லோகம்
மலை., தீவயும் பெருமாள் கோவில்,

End :

.

ட்ட

ஆகத்திருமத்இரச்
சால் பெரிய பெருமாள்
‘yoSaresara

தவ
Ag

Aguirre

அதறுஸந்தச்துச்சொண்டு

திருவபிஷேகத்தையும்,

தாச்சியொரையும், அயத்தால்

ern

,அருவடிகளையும்

போகிரூர்கள்,
ஜியர் இருவடிகளே

௪. ரணம்,

(க-பு.)-இத-

வைஷ்ணவ

ஸம்பிரதாயச்தைச்

சேர்ந்தது,

கிருமத்தாம்,

சரம

ஸ்லோகம், தீவயம் என்னும் மூன் தனையும், முஜஹையே விஷ்ணுவின் அத்தர்
யாமி, விபவம், அர்ச்சை என்றும் மூன்றாகவும், ஸ்ரீரங்கம், திருப்பது, காஞ்ச
புசம் என்றும் மூன்று . தலங்கள் மேதலியனவாகவும் கொண்டு வைஷ்ணவர்
சள் நல்வழிப்பட்டொழுகுவர்

மிருக்கிஐ.து.

என்று

கூறுவது,

இந்தப்

இயற்றியவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை,

பி.ர.இயில் மூத்து

-
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515.

1813

(௫) திருக்குருகைரத்தம்.
TIRUKKURUKAIRATNAM.
Foll. 100a—!046.

Same work as that described under R, No, 91(d) ante.
Complete.

(6-4.)—

இத, மூவருடத்துக் காட்லாக் 91(8) மம்பர் பிரதியில் வந்அள்ளதே.

அப் பிரதியில் இந்நூல் முத்றுமூள்ளஅ.

இது முடிந்த பின்னர்.

go

௦கொவாய, ஸ்ரீ அ௦கொவ.வர௱ணளம௱ண ௦ ௨7௨௦௨
றா௦கொவாய 538.

வ) ஜழ ஷாய.க௦ஊவ-5௦

விஹ-டு.கிஉயஷ௦வ ராஷஹி௰ 22.708) ௧

இந்
B38

ஸ்ரீ.

0௦கொவ௨உதிஷஹ

7.௧௦ 88 ||

இது * ஆழ்வா.ரஅ ” என்பது எழுதப்பட்டுள்ள.
———

(0)

ror BOBTOPSY,

RAMANUJASTAKAM.
Fol. 105.

See the Sanskrit Part of this Triennial Catalogue
—_—_—_— வவவவமை

(p) Br gaint gong.
NALUVARTTAI.
Foll. 106a—107a
Same work as that

described

under No.

895

of

the D.C.T.

MSS.

(த-பு,)--

னு

இது, டிஸ்8£ரிப்டிவ் காட்லாக் 895 நம்பர் பிரதிபோன்ற௫,

இந்தப் பிரதி

யில் இத்தால் முத். றப்பெறவில்லை.
2

(q) ஸப்தகாதை.
SAPTAGATHAT.
Fol. 107.
Same work as that described nnder R. No. 96 ante, ©
Contains the text only.

(5-4)—
3 இக்.நூல் மூவருடத்துக் காட்லாச் 96 ஆவது

உரை அலின்மூலம்.

நம்பர் பிரதியில்

இந்தப் பிரஇியில் இத முத்றுமிருச்றெ௫,

வதற்துள்ள

|
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R. No, 516,

Palm-leaf.
184 x 14 inches.
and Grantha, Good.

Presented in
Avargal, Karar.

1921-22

Foll.

214.

Lines,

10 in

apage.

Tamil
.

by

M.R.Ry.

N.

0.

\Narasitnhacfriyar

(ஐ) த்ரமிடோபநிஷத்தரத்பர்யரத்தரவளி,

வியாக்யானத்

துடன்.
DRAMIDOPANISATTATPARY ARATNAVALI
MENTARY.

OOM.

WITH

‘Foll, la—730.
A commentary on Védantadésika’s Dramidopanisattatparyaratnavali
which summarises in one or two Sanskrit stanzas the contents of each

of the Paidikas of the Tiravaymoli.
Incomplete.
Beginning :
வி.மாஹெகி.மரோகாய-4உயாதிவ3(௦) ௧௱௦லிணீட

{

anoann Tay8—taneses anoles
a9 21a. 60 r'g ||
(உரரவிலா$ோய)
os wt gras ge18 avy |
வெஉாஷாஅரய-விஹி.கா௦

விஒரணெரதிஹ.கா௦8-௦0௨

|

; ஹாக்ஷா.சாமாயணொெ.வ? Ry greet) \Qufo.se-oly |
8ழா.ம௱செலொகாகு காணா ஈஹரவாணிகர 7
என்னும், கழா. காமவவிகாவவாண-$வஹ$-. தாறாய.கா௱ரயண?
னும்,

வணாவரொலுததேகிறுயடா தககி

ee Barp@,.vyrarsr@reniso

என்

என்னும்,

௧௨க&ணாஸஸொமவாவவெகி

1?

என்

அஞ்
சொல் துகிதயடியாலே
-. திருவேங்கடமுடையானுடைய
இருவவசாசமாகவும்
* * *:*
*
வேசாக்தாசரர்யரென்கிற
தஇருகாமத்தையுடையராய்
*
* * * சீர்கின்ற தூப்புல் இரு
வேங்கடமுடையான்
* *
* ஸியபேதியாலே
Lous ey DnB)
Gey
மருளப்பெற்த கம்மாழ்வார் ஸஎர்வோஜ்ஜீவகார்த்தமாகவருளிச்செய்,த
இிருவாய்மொழியினுடைய
தாத்பர்யத்தை
* * *
eanamrow
ஹரஉயஏ$ங்களான' பத்யங்களாலே onmds amine அருளிச்செய்ய
* * * தத்ஸ்தோதரரூபமான மங்களத்தையாசரித்தருளிகறார்,

ஷாரஹா௱ஹ.சா.சா௦ ॥௦விஉ*௰்ணிதிரராகிய௦. வீர
8ரயாரோயா9மீவி?ஹ.ம-பணவி.௪.திவிஸ-ர்
நய.ஷீ௦யய வீ ||
வா௱வார௦உறீிசகொமவ

௨7௧

௪7.0 ஷயெ.௯

சஒயிவவ த

|

ா.ரா௦ ஜ.கா.ரா௦

வ ரகிகிய.சக௱ரோஷனியா,௨.நியா நடி |

R. numBER

516..

1815

ஆழ்வாருடைய
ஸரீஸடிக்கியானது,
ஸு£ஸ்வ இவிலஷிதக்களுக்
கெல்லாம் ஸாரம், $ய.௧. ர௱ஹுடு.ககஉ-௱பாஉ$.க 7? என்றும, ஜெ
ஆா௱.க8 மா[ 0]ஹர௦ என்அஞ் சொல்லுகறபடியே வவெ-ர£வா
ஜெய மாஹ ராம-* ஹஸா௱ம் என்றபடி. சாக்திசஸத்துக்கு ஆவாஸபூமி
* oe * கே ர.க)க்ஷயெகி [யெ](எ)ன்கையாலே ஊ.ககி வ௦௨ர '
உரய௱ஹி.கசாய் உவய-$வறி ஸஞ்சரியா நிக்கிற இதா ஜனங்கள்,
க. கஷமணாவிவாடுகி விஙிஷ்டமான இம்மகாகிகியைக் காணமாட்
டார்களென்ற௮ுஞ்

சொல்லுஇறதாய்த்து,

End:

.

(க)

,

இப்படி அஷ்டமசதகத்திலே பத்து தசகங்களாலும் ப்ரதிபா திசங்களான
அர்த்தங்களை ஸல்கஎஹிச்தருளுக ஈர்.

உ க௦ஷ-டிறிகி-5,ரக்ஷா£ டர ஸ்ரிவிஷய8வெ.ளிஷுூ
ஹர வலல௰௦
ஹா.கா௦வீனறோொஷஜஹொ.௦) ௦பி7.கவிஹி.கவ$.௰ 7த௨-௫.தி௦ய0ரறி6 |
ஹாவெக்ஷ£ஷவவெக்ஷ௦ஹவி.க௱ண AIT 0 POTS, SoQMOPus 95 0
2. ran,) opie am) 5 Op ஈஜ$உவயி£வி.வா௨) ஷோ2ஹெஷவஸ)
தன்னைச் சாணவேணுமென்ற

ஆசைப்படுகிற

பேர்களாலே

9 |

.

காணப்படுபவ

|

னாய், இத. விஷயங்களிலே பற்றற்ற பேர்களாலே தானேலப்யனுமாய்,
ஸ்வவிலேஷ ஸமயத்திலே தனச்கு ஆச்ரிதர் பரியவேண்டும்படியான போக்

யதையை

௨()டயனுமாய்,

அதனுடைய
மானை

எல்லை

௭

தில்தையும்

௮ஷ்டமசதகத்திலே

8

௬

௬

௬

௬

எம்டெரு

ஆச்ரிசேச் சாறுவர்த்இயாக அற்சிராறுனிசிசெய்

தாசெரங்கு](ன்4)ரர்.

ஸ்ரீ

8

பிசகாசிப்பிக்குமவளஞயிருக௦

a8 7 as

2-1

Geis8:

ஓட,

கொண்டபெண்டீர்..
ஹ்

@auzow

gs

arian

.6-0e01eor Gag||

ergo

s\or

gést)\r,

‘

எண்டிசையுங்

Sep

மேலும்

முத்தவுமுண்ட

பிரான் பி.ரளயாபத்திலே யெல்வா கோக ககளையும் இந[ை]வயி[2இ)(2.ி)
லேவைத்து சக்ஷித்தபச்காலே மிசவுங் கொண்டாடப்படுகைலும்;
யா

(Sb)

,

இது, நம்மாழ்வார் என்கிற சடகோபர் இயற்றிய இருவாய்மொழிப் பிரபத்
சத்தின் ஓவ்வொரு
பதிகத்தின் தாற்பாயச்தை ஒவ்வொரு வடமொமழிப்பச்
"யத்தில் வேதாந்சதேசிகர்
அமைத்துள்ள Sr SC
சிஷத்சார்பர்ய Ig Br
வலி என்னும்
gn Star விரிவுளை,
உரையா?ிரியர் இன்னாரெனத்
தெரிய
வில்லை.
இந்தப்பி.சதியில் முதலெண்பத்தொரு
Core wae. கேயுள்ள து;

ஆதலின் முத்றுப்பெதவிவ்லை.
108
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(5) திருவாய்மொழிப்பிரத்பதம்:
TIRUVAYMOLIPRATIPADAM.

.

Foll. 74a—218a, 2186 is left blank.
Incomplete.
Same work as that described under No,
MSS,
.

783

of

the

D.C.T.

.

Os ge@r@Aiind erlaré 788-தம்பர் பிசதிபோன்மது,
இதில் இவ்வு
மை நூல் முதல் நான்கு சதகங்களுக்கே உள்ளது.
இதன் பின்னர் இவ்வுரை
எழுதப்பெற்ற எடகள் நான்கு உள்ளன.

R. No. 517.
Paper,

104 x 94 inches;

Grantha.

Foll

66,

Hines, 20 in a page.

Tamil

and

Good.

‘Transcribed in 1921-22 from a MS. of M R.Ry.

8. Kodandarama

Ayyatgar Avargal, Ramachandravilas, Ramnad.

ராகதாளப்ரஸ்தாரம்.
“RAGATALAPRASTARAM.
A work in Manipravala style of composition on the different kinds of
‘Talas and Ragas (tunes) with their names and characteristics
Also
contains some stanzas in Sanskrit and Telugu.

Apparently complete.
Beginning:
அகண்டப்£ஸ்தாரத்தின் கோஷ்டம்,

avn |
1

|

o | 8B

2

4

as | w
8

16

92

B lana Ad | 08 | 88) ay8|
oA | மிமி
04

(194

2881)

604)

1,004)

92,000)

64 | 144 | 320

702}

1,528)

8,302)

7,092}15,162) 92,226

tees
| ae

1

3

8

|} 20_]

48

9,084)

|

112 | 266 | 676 | 1,276] 2,79-) 6,988) 18,162) 28,240) 60,529

ஸ்வரதீஇற்கு ௪.தீ.தனை வீட உண்டோ அத்தனை வீட்டிலுள்ள ஸ்வசங்களை
யும் கூட்டி, புக்கியென்று தள்ளி(ப்)பாக்யொயுள்ள ஸ்வரம் ஷட்ஜமாயிருநத்

தால் எத்தனை ஸ இருக்கோ,

௮.த்தனைக்கும் அத்தனை வீடுகள்ளி, மற்ற

வைகளைக்கூட்டி, மேருவாயிருச்சிற ஸ்வரத்தின்
மீ.சத்தொகை

பேசமானும்,

7 986

பே ச,த்திலிருந்து. கழித்தால்

R. NUMBER 517,

1817

ஹாுவரஹா 15 Aw கவணவரஹா௱த்துக்கு பணை ஸ்வ.சங்களின்
பேதங்கள் சண்டுபிடிக்கும் வழியாவது :--

’

1, ஹம்ஸத்இலிருக்கும் ஒன்றையும் ஒருபேகமேயுடைய ஒன்றையுங்கூட்
டிக்சண்டுபிடிக்ெது.

மற்ற ஸ்வசங்களுக்கு கிஷாஉம்வசை முன்கண்டு பிடி

க்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஸ்வ. ரக்களின் தொகையை
[0](இ)ட்டிக்சவேண்டி
யது. அப்புறம், “ஸதி ” முதலியவைகளுக்குச் கண்டுபிடிச்கும்போ௫, கண்டு
பிடிக்கவேண்டிய வீட்டைவிட்டு,

வீட்டின் தொகைகளை

அதற்குப்

பின்னுள்ள

வீட்டிலிருந்து ஏம

இரட்டிக்காமல் கூட்டிப்போடவேண்டி௰௫.

9. பாதாளம் சண்டுபிடிககும்வகை என்ன வென்ளுல் :-[ஸ்](ஷ)ட்ஐ[ம]தீதிற்கு மாதீதொம் பேதம் பாசாளம்[மஹாபாதாளம் எல்
லாம் ஒன்னுதான்.

்

ரிஷபத் இற்குப் பாதாளம் கண்டுபிடிக்கவேண்டுமானால் [ஸ்](ஷ)ட்ஐ[
ம]
இற்குள்ளடேதம் ஒன்ரையும் பாதசளம் ஒன்றையும் கூட்டிப்போடவேணடி
யது.

்

மேல், மா௦யா௱ம்

பின்னுள்ள

முதல்

ரிஷபத்தின்

்

நிஷாஉம்

பேதத்தையும்

வசை

ச

.மாயயான விட்டி ற்குப்

(கஷெழாஉறி) பாதாளத்தையும்,

அதற்குப் பின்னுள்ள ஸ்வ.ரங்களின் பாதாள ச்தையுங் கூட்டிப்போடவேண் ,
கண்டு பிடிக்கும்வழி.
ஒரு ஸ்வரத்துக்குப்பாதாளங்
இதுதான்
டியது.
திஷாஉம்வளை

இதே வழிதான்.

*
(1)

அகா

வேண்டிய

.

ன

*

ரஜா.கி

உ ரஹா௱த்திற்கு

ட

டக

௬௦௰ோ ரணி

எழுத

விவசம் :--

௨௭.௧௦

வசை

௯ ாய7தத்தால்

போகவேண்டியது,

வூிபண்ணிக்கொண்டு

சு

3

(2) [wv ]Jarce ஜாஸே ௦ ரணி எழுதவேண்டிய விவசம் =
aOas \rasmas)o,

9157 —o, wop8o, urevvc, Caprauvo
இவைகளில் எழ்பட்டிருக்கும் தொகைகளைக்கூட்டி [](ஸ)2 வச
ஸே ரணி எழுகிவெண்டில் அட்டில் எழுதுகிறது,

End:
(103)

nferetay (8)

rsOOgaPestGeas பரகி.தி-3.௧$ |

(104) விலொகி.கலவ-வ-கெ ராஎிஒுய-௩ழ௦.க.க(8) ௨௩.௮
(105) ஓ.௮.க-[ ஷ ]ம-0ர-௮௦அ௦ய.மணொலுலி.கஹவி ரயா |
ae if
@
(006) ஸர.ச்.௮௦ அ௦லஹ் 2@OQaua,s 0G)
(107) பூர.

1034

௮௦அ௦விறராரோஷ௦உவாறமா.மராவய-*0 2 |.

|

1818

|

(108)
(109)

A TRIENNIAT,

CATALOGUE

OF MSS.

4

G ||
7௦ க.கவ௱டு.
காஸவோணயூா.காய.த7௦ HUAN
உவிராசொயூர.ச.ஐ௦௮௦ கவவிக௦உவிரா8௧௦ (0).
தவஸந்்இசாளங்களின் பெயர்,

7, ore,
_ I, (1) agg
(2) Bap8.sre'y,
(8) வ$.காஉடி,
(4)

௬௩௦ஹ.கா௨.$.

(5)

e824. 57 erly,

ச

© (6) eramasrey,
(7) அ.கா ர[அர](கி )௨௱ுெ.

(8) [க](ஹ)-ிதலவகாகடி,
(9) ato am 595.5709
1],

ப, ௯௦௦-3௮௫] ,கா- பாலசந்திரன்,
0 சத் இரன் : பரமசிவனுடைய நெற்றிக்கண்.
1 மகாவிஷ்ணுவினுடைய பாணம்,
*

*

ட க

.

*

108 தாளச்களின் அங்கங்கள் எழ்பட்டிருப்பதில் அவைகளை உற்பத்திபூர்
வமாய் அதியவும் ஸ்திரப்படுத்தவும் எத்பட்ட சக்கரம், இதைச்கொண்டே.
108 தாள்களின் வரிசைக்கராமச்தையும், அந்தப் பேர்களின் மத்தியிரண்டு
மூன்று எழுத்துக்களால் கணக்கிட்டுக் கொள்ளலாம்,

கட)

%

(100)

Lf ans)

(101)

௬௦கா௨வூ)

o Zoollo8

*

*

8,

8௦8888பழ1ப 90.

(102) susranaipm.c.v0 1818-808-29,
(103) ##09 —U%s—16,

(104) சவை_-பூ31--18,

(109) யகஷணி ப18--19,
(106) யக்ஷூதிர பபே--24.
(107) உ.க்ஷ்ஷ....18௦015--28,
(108) guseco
1y8 101—27.

w=

\

.

இ௫ ளங்கேசாஸ்இரத்தைச் சேர்ம்கது. . ராகம், தாளம் இவற்றின் வகை
களம் இலக்கணங்களும் இன்னின்னவென விரிவாக விளக்குவது.
இதை
இயம்.தியவர் பெயர் முதலியன விளங்கவில்லை.
இது இடையிடையே வட
மொழி ஸற்லோகங்களையும் சிறுபான்மை தெலுங்கு பத்யங்களையும் உடை
யத.
மணிப்ரவாள
நடையிலமைந்தது.
இந்தப்
பி.ரஇயில் பூர்ணமாக
உளது என்றே சொல்லலாம்,
எழுத்துப் பிழை அதிகம்,

fi. ஈரமாக 518.

_ 1819!

R. No. 518.
Paper.
104 X 94 inches.
Grantha, Good.

Fol.

78,

Lines,

20 ina page.

Tamil

and

Transcribed in 1921-22 from a M8. of. M.R.Ry. 8. Kodandarama
Ayyangar Avargal, Ramachandravilas, Ramnad.

தாளசமுத்திரம்:

TALASAMUDRAM.
A

comprehensive

kinds of Talas.

.
treatise

kinds of musical instruments,
Telugu stanzas on music,
Complete.
Boginning:
Le
2

-

in

music

dealing

The work also contains some

At the eni

with the

stanzas

different

on the

different

of the work there are some

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

I.

an

an

றி

மூ

8

வ

யூ

ழி

2.

கி

ஹ

றி

ஸ்,

8

வ

யூ

௦

3.

மூ

an

றி

மு

8

வ

4,

வ

an

றி

ஸூ

3

o

4)

#6,
6,

8
மு
*

டஹ
ew

ஙி
றி

0
௦
*

௦
8

வ
வ
ச

ய
பம

ச

*

இந்தப் பிரகாரமாக

22 - ஆரோஹணம்

உதி
தி
கி
்

ஒருதடவைக்காக

28- ஆரோஹ

ண த்தோடு 1 - தடவை போட்டுக்கொண்டுவந்தால் 484 - வர்ஜ்ஜங்கள் ஜெனி
க்கும். இந்தப் பிரகாரமாக 82- மேளத்துக்கும் இந்த வா்ல்உபேதங்கள்
484 - வீசம் போட்கக்கொண்டுவந்தரல் ஆக(மொத்தம்) 84,848 வர்ஜ்ஜங்களா

கும்.

இத்த மேளத்திலே பிஐ.ந்த 1.ர.மவஜ-ர்ஜேடஒிங்கள் 642 - ஆகும்
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*

*
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தாள சமுத்இரம்,

சித்தா குலந்திருஞ் செய்கருமங் கைகூடும்
ச,தீதான

மென்ற (2) சழைச்தேறும்--பைந்தாமம்

பானை (வ)யி[தீதா](2௫) னைமலர்ப் பாவையளித் தானைமச௫ச்
தானைமுகத் தானை கினைச் சால்.
தகாளஸா.ரம், மாச் திரைய
வித்து விரஇ விசாமக் கிளர்புள்.ளி

நீயும்படி.

பத்த மனுக்கு(ப்) படசொத்து--முத்.அதுடி

சொன்னார்[ர]கால் மா,ச்தஇிரைக்குச் செரக்[கு](2)ஞர் மிக்கதமிழ்

தன்னா [.சர]வலர்[ர]முன் னயச்து.
,
5
சழிகொம்பு வட்டம்[த] தரித[ம்]ஞ் சுடர்[ச] சுடிகண்
விழிகண்டம் சக்கசம் வியோமம்--மொழிஇங்கள்
வெஞ்சனமே விந்துகமே மிக்கவசை மாத் இரையென்

தஞ்சனவே(த்) கண்ணா[ல](ய)தி;
*

*

டக்

்
அூற்றெட்டுத் தாளங்கள்,
். வடகலை நூல் தெரித்துணர்த்த பொதியவரை

கடட

(க)

(a)
ue

முனி

யுணர்த்த வகைழாம் மெட்டில்
இடமருவு மிரசதகிரி.யியையானார் தெரிந்து
, சொன்ன தாளஞ் சிறந்தீங்
கடைவுடனே ௪ஐா[£]ங்கப் பிரஸ்காசம்
சன்னிவகை

யமைத்தச் கூறக்

கடத(ட)பா(ல]லியானைமுகன் கத்தன்மலர்ப்

பாதங்கள் கருத்துள் எவப்.ஈம்.

சச்சபுட மொன்றிரண்டு விற்கோ லொன்று
சர்ப்பமொன்
நீ சானமுகஷஞ் ச.ச்யோதாசம்
இச்சைபெறும் பிரமகுலம் பிர ஸ்தா.ரத்தில்
இருபத்தெட்டாம் பேதம் தஅரிசமேறில்
அச்சமறவே மெட்டாம் பேதமாகும்
ஆனலகு மேருவிலீ[ரூ] (சா)ரம் பேதம்.
உச்சமாக் குருமேரிலாரும் பேதம்
உயர்பு தூத மேருவிழ்பத் தொன்பதாமே.
(2182
®
*
a
_

tor - 8)

a. Numper 518.

1821

End:
[இட](உ0)க்கை, சல்லிசை, திமிலை,
ட அகார
Canpages
காகளம், கஞ்சம், வங்கியம் என
௮.ரவம்,
வாரொலி,
குடமுழவு,
கரடி,
விவை தோற்கருவி.
i
. துளைக்கருவியாவஅ :--இீங்குழல், தா.தஸ்வரம், (மொ! ம்ர்கவீணை என
விவை துளைக்கருவி.
*

*

*

௩

[ஆ €சொத்சட்டு.]
கெதிதிந் தகதக

சக்குமந்த தக்குமந்தச் செமதக

இத்த தந்.சா--தணங்கு செரணங்கிடு தாந்த இத்தி
சாகதத--ததூத்

கடகிடதக

“செத்தாரிக்கு சென

- த செடத்த தாகத்த--தாகதச் இங்கெ,
செயராம

தாளம் மாத்

மை.
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(கு-பு.)--

:

இந்நூல் எங்கேதத்துக்கு இன் நிமலமயாததான

இலக்கணங்களையும்

விரிவாகத்

தெரிவிப்பது.

சாளத்தின்

வகைகளையும்

பெரும்பாலும்

நடையாலாகயது,
இற்சில
விடத்துச் செய்யுட்களுச்கு உரையும்
உண்டு. இறுதியில் தெலுங்கு பத்யங்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன.

“ பிரதியில் இத்நூல் மு.த்றமுள்ளது,

செய்யுள்
இதல்
இச்தப்

பிழையஇகம்,

R. No. 619.
Paper.
103 x
Good.

€} inches.

Foil

15,

Lines,

20 in

a

page.

Tamil,

்

Transcribed in 1921-22 from a M8. of M.R.Ry. Malayayapillai
Kavirayar Avargal, Alwartironagari, Tinnevelly district.

(a) புதுவை-அருணாசலம்பிள்ளை
த்தமிழ்,
PUDUVAI-ARUNACALAMPILLAITIAMIL,
_ Foll.

1a—120,

A kind of Prabandha

eulogising

Arunicalam

Pillai, a chisftain of

Paduvai.
Complete.

Beginning:
பூமேவு தவளதி௰ மாங்குயில் விரும்பிவாழ்
புனிதன்்சிறக்க வுந்தி
் பூத்தோனை வாலிபங் காச்தோனை யொப்பில்

மணிபூண்டெ

.

,

௨...

முலைத்,

தேமேவு பச்சைச் செழுந்துளப மார்பனைத
திருமங்லக மண வாளனைக்

தென்குருசை நகராது நாதனைப் போத்றியே
திருவடி வணங்குவனியான்,
பாமேவு செந்தமிழ்ப் புதுவை நக.ராத்பதி
பாக்கிய திறை யோகசாலி
்
Te

மெய்த்தசமவண

பாலனனுகூல

,

லோலன்,

,

உ...

.

உனவச்

& number 619,
தரமேவு

கலைவரணி

யருள்பெருக

ணாசல நரேந்இரன் மீதில்
தவரசரந் தருமினிய . , , .
காளு

-

1328

வளருமரு

, தமிழ்ப் பாடல்

மாஞம் பாடவே

(௧)

End:
பார்வாழி திருவமு.இி வளநாடு வாழிசுடர்

பழகுமுடி Ca sar aris
uguni¢es Sql

fos

arp

genau

பதிவாழி சர்சத்இு பெற்ற,
பேர்வாழி யெங்கள் சரவண மூத்துசாசச(ம்)
பிசமமத ராசன் வாழி
பிள்ளைத் தமிழ்ப்பாடல்வகை கொண்டு பரிசருள
விபே? ச் குணசாலி வாழி,
நேர்லாழி பூண்ட வருணாசல நபேந்திரனன்

Ger Slaur A w[
eo uu ei[ Gap
|( Ae)
தீதி வாழியர் முப்பத்தாண் ட ஐமு--

திலைதித்க வென்று வாழி,

'எர்வாழி யாகமன இயானமஜ் வரதநீ
சிறுதே ருருட்டி, யருளே

செல்வ[ர்]க் குபேச னருணாசல ம€பனே

சிறுதே ருருட்டி யருளே,

(௬)

Colophon :

- சிறுதேருருட்டல் முத்தும்,
(S-4)—
இது,

புதவை-அருணாசலனென்னும்

அசசன்மீது

பாடப்பட்ட

சவி. காப்பு முதலாசச் சிறுதேர் வரை, பத அப்பருவங்களும்
நூலாசிரியர் பெயர் முதலியன விளங்கவில்லை,

(6) பு.துவை--சாலணாறுதிசாக்கித அறை,

பிள்ளைச்
உள்ளன.

்

PUDU VAL-SARAVANAMU TTUKKAN! TTURAL,

Fol. 18a. 180. is left blank,
Three stanzas in praise of Saravanamauttu of Puduvai.

Beginning :
ஆதிக்கஞ் செய்யுமுடி வேந்தருக் கத்த. ரங்கபுச்.இ
போதிக்கும் யூமெதமந்திரி நீதண்புழு குபன்னீர்
வேதிக்குஞ் ௪ந்த;மணி மார்பபோரிடை வெத்றிச்சங்க
.

தாரஇக்கு மெங்கள் ச.ரவணமுத்த

தரேச்திரனே.

(க)

A TRIENNIAL CATALOGUE oF Msi.
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End:

4
பச வணமுத்துக் கடைப்பட்டுப் பின்விலைப்பட. தொக்கல்
சாவணமுத்துச் சிறுசோறும் பாலும்வழங்கும் வள்ளள்
புரஉணமுத்துக் கவிஞர் புகழும் புதுவைநகர்ச்
.சசவணமுத்தக்குப் பொன்னாணி முசத்.துச் சரியல்வவே.

(6-4-)—

மூன்று பாடல்களை

இது, புதுவை- சரவணமுத்து என்பவரைப் புகழும்
இயற்றியவர் இன்னா ெனச் தெரியவில்லை.
யுடையது.

(c) வேங்கடாசலமூபன்-வண்ணம்,
ரங்கா ககா ரா று ட கார தரரா கரா,
fo,
Foll. 14a—150.
A love-stanza relating to king மடப்.
ரு
க
Completes

a

|

Beginning:

-

Gr smb பொன்மாதமண

வாளர்தண்டம் கான்வில்லரள

யாழிசங்கை மீ.திலகு மாதவர்
நீலமலை இகழ்சோ.இ யார்மது£ சுவிபாடு
-,
... மாறர்தொழு முிலாதி சாதர்துள வணிவாசுதேவரோர்
பாலுகந்த வீசர்முருசேசர் செந்தில் வேலவர்வி
சாசர்கந்தர் வேழமுக ஞார்பணி
சாதையுயரி[ஸ]ம யாசலாதிபதி பெறுகுல
பாணிதிரிபுரை வேத. நாயக சொல்கேள்மாரி.

.

.

End:
.

சேல்பொருங் கணோசுழன்னு வாள்புருவ மோதிமி(ர்)த.து
் பாலை.திச ராமொழிமோகுழத மதனூலில்

ஒதுகரிகாலீலை மால்பெருகு aris சாட்னமுள
மிடதூடு சா.ரவே,

போகவெண்.புளோசைகுகு x ages சொலோ
டிருவர் தேகமொன்றுபோல் மருவவேயணை
கால்பெராகு புதிதாகவே

aguapf சையோச

மசன்பிற் பாகமீத--

சுகநஉமே

செய்தால்

்

.,

ம

மகாசுகர்த மூனக்கதிக பலன்வளருமே
த
Colophon:

வண்ணம் முற்றும்.

(6-4-)—
Qs,

்

்
வலேங்கடாசல்

மூபன்மீஐு

பாடிய

வண்ணச்

்
செய்யுள்,

காதற்

திழத்தி யொருத்தி அவனிடம் காதல்சொண்டு அவனை வேண்டுவகாக அமைந்
துள்ளது இச்செய்யுள்,
இத்தப் பி.ர.இயில் மரிக்க.
ane
இன்னாரெனக் தெரியவில்லை.
Lo

.

kh. wumper 520.-

-
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R. No. 520.
Palm-leaf.
143 x 1} inches.
and Grantha,
Fair.

_

Foil, - 83.

Lines,

Presented in 1921-22
by M.R Ry.
Avargal, Karur, Trichinopoly district.

7 ina

N.

C.

page.

Tamil

Narasithhacariar

(2) இராமாஅச நாற்றந்தாதிப்ரதிபதம்.
IRAMANUJANURR ANTADIPR RATIPA DAM.
Foll. la— 45d.
. Slightly different from the

work

described

under

No. 668 of hy

D.C.T. M88.
Complete.

.

(கு-பு)-இத, டிஸ்கரிப்டிவ் சாட்லாக்கின் 668-ஆவ.த_ நம்பர் பிரதிபோன்ஐ௮.
ஆயினும், இவ்வுரை இங்குச் சிறிது வேறுபாட்டென் காண ப்பட£ஐத.
இச்

தப் பிரதியில் இ௫ மு.ற்றுமிருக்கெத.

(8) திருப்பள்ளியெழுச்சிப்ர தபதம்:.
TIRUPPALLUYELUCCIPPRATIPA DAM. :

. சில், 46௪-516:

.

Gives the meaning (word by word) of the ten stanzas
Tirappalliyelueci, attributed to Tondaradippudiyalvar.

named

This forms.a part of the Nalayiradivyaprabandham, .

Complete.

- ¥

Beginning:

,

-

தொண்டாடிப் பொடியாழ்வார் இருவடிகளே ச.ரணம்.
_ சதிரவன்--சூரியனான
வன், குண இசை--கிழக்குச் இச்ிலேயிருக்க, க
ரம்--உதயகிரியினுைய சிகொாச்தை,
வந்தணைந்தான்..-வந்தணையா தின்
சன், கனவிருள்--நெருங்கியிருந்துள்ள [யி](இ)ருளானஅ, ௮கன்.ஐத--அப்
பாற்பட்டது,

காலை

-கரலமானது,

*

*

*

*

அலைகடல்

போன்றுள்

ளது அலை, ம்கொண்டிருக்கிற கடல்போலேயிராகின்ற௫.
ஆதலால், ௮.7
ங்கத்தம்மா-இிருவரங்கத்தக்கு
[னா](நோ)யகனானவனே,
பள்ளியெழுந்தரு
ளர்யே--இருப்பள்ளியுணா்த்த பார்) த்தருளவேணும்.

End:
கடி-ப(றி](ரி)மளத்தையுடைய,

[மலர்சமலங்கள்]

மலர்ச்சமலங்கள்..-

மலரையுடைய கமலங்களான [அ கள் ](வை), மலர். ந்தன இவையோ--மலரச
தின்ற[து கள்)(ன), *_*
* *
* தொண்டாடிப்பொடி
யென்னும்.
தொண்டாடிப்பொடி.யென்று[ம்]
சொல்லப்படுகிற,
அடியனை--அடியானை,
அளியனென் ஐருளி--கருபைபண்ணி யருளவேஹு([மி](மென்று திருவுள்ளம்

,
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ப[த்,தி](த.தி) யருளி, உன்னடியார்க்கு--உன்னுடைய பத்தர்களுககு, ஆள்
பத்தாய்--அடிமைப் படுச் இன வனே, பள்ளியெழுந்தருளாம்--திருப்பள்ளி
யுண.ரவேணும் ஸ்வாமி,
(6)
ஸ்ரீ.ரங்கநாயகி நம :

(கு.-ப)இ.த, தொண்ட.ரடிப்பொடியாழ்வார் இயற்றியுள்ள இருப்பள்ளியெழுச்சி
யென்னும் பதிகத்தின்
பதவுசை.
இயற்றியவர்
இன்னாரெனத்
தெரிய
வில்லை. இந்சப் பிரதியில் முற்றுமிருக்கின்ற
து.

(2) பரமபதசோபானம்,

வியாக்யானத்துடன்.

PARAMAPADASOPANAM

WITH COMMENTARY.

17011, 428-884.
Same work as that described under R. No. 104(a) ante

Complete.

(க.-பு.)-இத

மூவருடத்துக் காட்லாக்ின்

104 (௦)

இந்தப் பிரதியில் இந்நூல் முத்றுமிருக்ெ௮.
(8) சூவாய-3௨௭பரவி

நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே

8,

ACARYAPRAPATTIH.
See the Sanskrit Part of this Triennial Catalogue.
ட

R. No. 521,

Palm-leaf.
17§ X 1d inches.
Grantha.
Injured.

Foll, 72.

Presented 1921-22 by MR.Ry.
Karur, Trichinopoly district.

Lines, 7 in a page.e Tamil

N.C. Narasirbhacdriar

and

Avargal,

(௦) அதிகாரஸங்கரஹ ற்லோகவியாக்யானம்.
ADHIKARASANGRAHA
Foll

la—35a.

SLOKAVIYAKHYANAM.

358 is left blank.

A Tamil commentary on the well-known work called Adhikarasangrahaéloka in Sanskrit, attributed to Védantadésika. Vide No. 5843
of the D.C.8, MSS., Vol. XT.

Complete.

Beginning:
ஸ்ரீ8ாநு வெஉட.நாமாய-36

ஸ்ரீமானான வேதாந்த

One remy

|

தேசிகர், கரைபுரண்ட கருணையாலே தா(மருளிச)

செய்த ஸ்ரீ. ரஹஸ்யத்.ரயஸா.ரார்.ததக்தை
சுருங்க

Foe,

சஷ்யபுத்த செளகரியார்த் தமாய்(4)

வருளிச்செய்யக் சகடவராய் மு[ர்](த)பட

ஆசார்ய

ப்ரணாமமான

மங்

கள வியாஜத்தாலே ஸ்வரூப யாதார்த்ய(ஜ்ஞா) னத்தைப் பிரார்த்.இிகருர்
வரவஉ.க$யெ

?? என்கிற ஸ்்லோகச்தால்,

R. NUMBER

521.
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ae. \ 1 @es@e. :- வகாவாயோவாவி உரவ.க3ரவாஹோ80.௧'என்றெபடியே பக்தியோடு வேறுபட்டு
.ந$யெ - ப்ரபத்தியிலே,

மோட்சசாகனமாயிருக்கற, ௨ ரவஉ

இங்கே 8யடஈ ஸ்வார்த்த,த்தைள் சொல் ஐூறது,

சடி,

ததயசேஷத்வுஜ்காநத்தை

௨7.கிவஉம்--அடிக்

யென் ஐபடி .

ஞாலத்திலே,

உஹ__இருள்கருமா

ஸர்வகாலமென்றபடி.

திரயஷ-ப-..கொம்ச்சச்

தாம் ஸம்ஸாரியவஸ்தையிலன்னக் கடவது,
கள்.

விபாகச்..ர

உ ரஜா உரய௦--௨ரகரஜமான ஜா.கமாகத

அடியேனுக்கு,
வ்யச்தை,

;

*

*

*

*

:என்று
கடவர்

மங்களம் பண்ணதாய்தீத.

ஞபமிஹாலே

End:
. இப்படி, தாம் செய்தருளின கிரந்தம் ஸாச்விகரிடங்களிலே உபயோக்கு
மேன்கிறார்

4 ஞூஷிக3

ஸ். க்சவிங்வாஸசாலியாய்,

கூஷிக)வாக.UD 7 DSM
னிடத்தில்

2? என்கிற ஸ்லோகக்தால்.

FOOT ய(தி)௨ரிக்க

௮ி6_ar

ஸமர்ததஞாய், A 9D,\an—Ou ce — Er

தோஷாவிஷ்கரணமில்லா தவஞய்,

8.578—vv yo Fany 5

.நிபமி. க
௦

ஹத

ase mwas

விளறொயங்களாயிருக்கத ஸம்பிரசாயத்தாலே,

ஷூ .௧-6,தீ௦ஸத்மா ர்ச்கச்தை, ஸத்விருச்யா ப்ரசாசமான
தீரய ஸா.ராகம கரந்தத்தை யென் றபடி.
4
கடவன்.

ஸ்ரீரஹஸ்ய

௪.நமவியாஹ) கி--௮அஸரிஃகக்
(௪௧)

Colophon;
2 dresan,) 6 puanm

mus

ano. yan Olea & ஷரஷி6,

(த-பு.)-இது, வேதாத்த

கேசிகரியத்றிய அதிகார

ஸங்கரஹமென்னும்

வடமொழி

இன்னாரெனத் தெரியவில்லை.
இயற்றியவர்
விரிவுரை.
ஸ்்லோகங்களின்
ஏகெள் சிதைந்தள்ளன.
இத்தப் பிரதியில் மும்ற.மிருக்கிமது.

(9)

அதிகா ரஸங்கரஹவ்யாக்யானம்.

ADHIK ARASANGRAHAVIYAKHYANAM.
Foll. 836a—726.
Same work as that described under R. No
Complete

(க-பு.)-இவ்வுளை மால்,

ஐது.

மூவருடத்௮ச்

காட்லாச்

106-வது

இந்தப் பிரதியில் இது முற்றுமிருக்கறது,

னி முறித்துள்ளன.

106 ante

நம்பர்

பிரதிபோன்

இறுதியிற் சில ஏடுகள்

்
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No.

522.

Palm-leaf. 123 x le inohes, Foll, 841,
Slightly injured Old.
-

Presented. in

1921-22 ‘by

OF MSS.
்

Lines, 6—9 on a page.
ல

M.R.Ry,

Kombai

Tamil’

வவர

Vadyar Avargal, Uttamapalaiyam, Madura
B
district.

(2) உளளமுடையான்ULLAMUDAYAN,

க

-Foll, 1a—1530. :
Bame work as that

described

under No.

31

ட் of M. Seshagiri

Sastri’s Report No I.
[௫

Incomplete.

(6-4) —
இத, சேஷூரி சாஸ்திரிகள். ரிபோர்ட் lag
எக்க
இச்தோல் இல் மு.த்றப்* பெசலில்கை,

௫

shut

Ic BIO

as gor

மர்ணகண்டிகை:

MARANAKANDIKAT
77011 154௪-216௪,
2166 is left blank.
An astrological treatise giving certain particulara rogpellsey the 27
lunar

asterisms’ together

with the

nature

and

characteristics

of

the

personss born under the inflnenes of these lunar asterisms and the kind
of death they are lizely to meet with. By Margalinga Josyar of
Pitsaippakkam.
-

Complete but differs fron the Brain edition.
Beginning

:
ஹரி? ஓம்,
மாண சண்டிகை,

௮ச௪பஇ நட்சதஇரம்.
செய்வன திருத்த(ச்) செய்யும் சேயிழையார்(அகு தள்
மையமணியும் பொன்னும் மாட்சியுமினிது பேணும்
“பொய்யுரை யொன்றுஞ் சொல்லான்புகழ்படவாழ் நல்லன்
௮ம்யமிட்டுண்ண

*

வல்லன் அசுபதி தானினானே.

மேஷராசி இதுக்குக் சலி,
வடிவது -சாவநல்லன் வாகுடை

மனத்தஞகும் '

_ கடிவரை கேடுசெய்யான் கல்வியே கழ்கவுல்லன்
. உடையொடு

பூவுஞ்சாந்து புழுகுமாம் பூசவல்லன்

சடனன்ர,ச் தையல் தல்லரர்க்எனிய

—

வு்,சகரினானே.

இன்னாழ்](த்ீதாளு)க்குத் செய்வம்--விச்னேசுவரன்,

*

யோடனி--மயே.

. சவரி, ஜா.தி--பிராமணன். கோத்திரம்--பா(ர)த் தவா[சண](௪)ன், பூதம்-பிருதிவி. யோனி--கடுவன், குதிரை. தெய்வ[கு](க)ணம், விருட்சம்--எட்டி, *
மரம். பட்டே. ராஜாளி,
தட்சச்இம்- குடை
திலைபோன்மிருக்கும், இத்
Boreas
Seine.
55 சாதித்த. மேல் 4 prions அவம், தர்னா
்

R, NuMBER 522.
விவாகம் பண்ண,

ளில் மனைகோல,

பொன்பூண, அன்ன பி.ராசனம் பண்ண

நெல்லிட்டுவைக்க

தெளிக்க, வாழைவைசக்க,

விரை

1829 |
யாத்திரைக்

உத்தமம்.

இம்.நாளில் வருஷம் பி.றககில் ௮கவிலை
கு(ப்) பாற்கொண்டு வழிபோவ௫.
யொக்க திற்கும். இத்தாளில் வியாதி தோன்.நில் 9 நாளையில் பொறக்கும்.
பொருதடோத அ. ரசங்கொழுந்து கருப்பஞ்சாஅ பசுவின் தெய்யுடன் கூட்டி
விருட்சத்தடியிலாகுதல் தண்ணீர்க் கரையிவாகுதல் எல்லா சமித்தாலும்
ஓமம் பண்ணுவது.
இதுக்கு மத்தம்
, , ., , பரபொறான்.
பணியா
சப் பிரியன், மூக்கும், மார்பும் தெடத்தி](த்தி)யு மூயர்த்திருக்கும், முகத்திலே
ம

உண்டு,

End:
இசேவதி நட்சத்திரத். அக்கு.
கயனினியுன்னி தங்கள் கனமுள வச௪த்தனாகும்
மனம்படச் செல்வனாகும் மாதாபிதாவைப் பேணும்
பயனெழுத்துள்ள வல்வன் பழையது பார்த்து வாமும்
இயலவிடைக்கள் வனாகு மிரேவ௫ தாளினானே.
இந்நாளுக்குச் தெய்வம்--ஈசுவான். 'பூதம்--வாயு.
சாதி பிராமணன்.
உ...
இந்த நட்சத்திரம் உச்சமானால் சற்சடசச்திலே ஒரு காஜிலக்
செல்லும்,
சென்மத்தில் குளிகன் கின் ரூல் AraGsrr&
wr wb.
திருந்திய யாவருமிணங்கிச் சேருவார்
அருள்மனம் வஞ்சியான் காமியாவன்
*
*
*
.
*
gourrtes Aaeug சொல்வான்
சன்மை யென்பவருச்கு(த) கெரிகீப்பதாசங்காண்
ச்ஸவித்தை படிப்பான் நன்றாகச் சொல்ல,
்

Colophon: te,
IG.rr HERD

wale peme

சகாப்தம் 1751-க்கு சஷ்யப்தம் 4930,

இதன்

Gud Qedear Goro SCrr HGR aris Geog & 16௨ பூர்வபட்சம் சனிக்
தழமை அவிதயையும் மூலா நட்சத் இ.ரமும் சூலகாமயோகமும கவுலவாகர
ணமும் சாசஸகேளையும் மீனலக்கனமும் பெற்ற எமவேளையில் உள்ளமுடை

யான் [கெத](இெ)ந்தம் எழுதிமுகித்தத.

சுபம்,

_ (குபு)

்

இந்நால் அசுவினி மூகலிய 27 no Atacand
சாத, பூதம், கணம், விருக்ஷம் முதலியவ மறையும், இவை,

அதிதேவதை,
சுபாசபங்களில்

இன்னின்ன வத்றுக்குரியன வென்பதையும், இவற்றில், வியாதி தோன் நினால்
பரிகாரம் இன்னின்னவென்பதையும், இச். சாளில் பிறந்தோர் இன்னின்ன

தன்மையர் என்பது முதலியவம்றையும் விவ ரமாகத் தெரிவிப்பது. இச் தாலா
சிரியர் பிட்சைப்பாக்கம் மார்ச்கலிங்க சோதிடசெனச் தெரிஏன்ற௮,
அச்சுப்
பிர.இக்கு:ம் இதற்கும் வேறுபாடு மிசவும் அதிகம். இதில் எழுத அப் பிழை

மிகுந்தள௮.

இத்தப்

இ.எண்டேககெளில்

(217,

பிரதியில் இது

பூர்ணமாகவிருக$தது.

இதன்பிறகு

218 ௪)

சூரியன் முதலிய ஒன்ப
ரகங்களும்
முறையே இன்னின்னவமு் ௮க்குச்கா.ரகர்கள் என்னும் விஷயமும், 218 $...219
எகெளில் கெளரீ பஞ்சாங்கமும், 220

சில வடமொழி
மான எல

எட்டில்

சுலோகங்களும் சில விடுதி

ஈசுவரஸ்தோ,ச்கோ

சுலோகங்களும்

வரச்சயெங்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன,

“கி

ரூபமான:

விஷய
Mw
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(2) அஷ்டகவர்க்கம்:
ASTAKAVARGAM.
Foll. 221a—252a. 2526 is left blank.
Same work as that described under R. No. 179 (ce) ante,
Complete.

(த-பு.) - .

+

இது மூவருடத்
சக் காட்லாக்கின் 178 (2) சம்பரில் வத்தள்ளே.
ஆயி
னும் அங்குச் செய்யுள் நடையிலுள்ளத.
இங்கு, சிற்ிலவிடச்அ வடமொழி
சுலோகங்களுடன் தமிழ் வசன நடையிலுள்ளஅ.
இந்தப் பிரதியில் முத்று
மிருக௮, இதன் பின்னர் 268-வது எட்டில், வீட்டுக்ச,சவினிலக்சணமூண
ர்த்தும் * ஐடி யடைக்கவுயிர் மாயு மென்னும் பாடலொன்றும், திசபங்க ராச.
யோகத்தைப்பற்றிய பாடலொளன்றும், அஷ்டசவர்க்கத்தைப்பம்
ரிய ல வட
மொழி ஸ்லோகங்களும் எழுதப்பட்டெள்ளன,

(4) காஹஸ்புடம், தமிழுரையுடன்GRAHASPHUTAM

WITH

TAMIL

COMMENTARY.

Foll. 254a—2560.
A compendium of astronomical calculations laying down the method
of finding out the exact position of the nine planets. It is followed by
a commentary in Tamil.

Complete. .

Beginning:
சுபமஸ் த,

ஸ்ரீ.

2@eo,) 1588,
*

கிரசகள்புடம்,

e

ரவ்யாதி வாரங்களுக்கு நட்பு வாச்யம்,

டடக்

*

ட

ஆ

280, an8o, an8o, anBo, 8௦, ௨6௦, ௩.௧௦, ௩.௧௦
௧௦ .ம.தத .ந.௧௦ ௨6௦ லஜாதிரரஷக௦ ௬ ர8ரகி,
.*
*
*
*
இந்த எட்டு சொகங்களும் மேலே எழுதியமுதல் ஸ்லோகம், நாள் ஒன்றுக்கு

தடப்பார்கள்.

சூரியனுக்கு

8௦

மேஷ

மாஸக்துக்கு

மாஸம் ஸமம் இ௰எ, மி,.துன மாஸம் ஸம் ௫௦௪.

End:

௫௰௮, , விருஷப
்

se,

எகஸ்தானம்

.

விகலையில் பச்தி௰லான்று,

சசஸ்சானம்

கிறத,

தசஸ். தானம் விகலையில் அறிலொன்று,

Bog.

ஏசஸ்சானம்

பாகையில்

பத்தில்

எகஸ்கானம் கலையி௯

ஒன்று,

கூட்டுகி௦௮.

விகலையில் கூட்டு

தசஸ்சானம்

கூட்டு

பாசையில்

.

Colophon :
:

.

-

இரகஸ்புடம் முற்றும்.

(த-பு.) -இத சோஇட

்
சாஸ்இ.ரத்தைச் சேர்ந்தது,

முதலியவற்றில் இருக்கும் கிலையை

நவக்கிரகங்கள் : ஈஈ௫ அம்சம்

அறியச் கருவியாகவுள்ள து.

இந்தப்

பிர

R, NUMBER 922,
இயில் இத்தால் மிகவும் சுருச்சமாகவுள்ள௮.

,

1381

இதன்பின்னர் மூன் ஹேடுகளில் '

“குளிகசாரம் அதியும் வகையும், ரகங்களின் ஸமயங்களறியும்
இரகங்களின் சேஷ்டை மு.தவியனவும் எழுதப்பட்டுள்ளன.

வகையும்,

(8) அஷ்டகவர்க்கம்.
ASTAKAVARGAM.
Foll. 260a—262a,

Similar to the work described under R. No. 184 ante.
Incomplete.

.

:

Beginning

சூரியன் முதல் பித்து 48,
5 தீரிகோண எகாதிபஇ சோத [ணை ](னை)
இ
போக தின்[ன](2)து எத்தனையோ, அத்தனை பிதுரு சகோத. ரமுண்டாம்.

End :
ee

e687

(னா](நா)லாம்

ராசி

பிந்தவும்

எட்டிலே

பத்து

எண்ணி,

சூனியமான யஞாத? கி,கொண வகாகிவகி சோதனைக்கு மலுப்பிரப்படி 7
பித்து கூட(4) கூட்டி அந்த ராசியஇபதியாலே எண்ணி லக்கம் எத்தனையோ,
27 போக இ[ு)(ர)க்தால் பத்தம் 7.

(த-பு.)--

இதுவும் அஷ்டகவர்ச்கமாயினும்

சதினும்

வேறானது.

மூவருடத்துக்

இத்த

நம்பரின் (௦) ஸப் டிவிஷனில் வத்

காட்லாச்

184 நம்பர் பிரதியைச

சோத்த

மீனாட்கியம்மை
இதன்பின்னர், மதுரை
ஒத்துளது,
இல பாடல்கள் 282%-ல் எழுதப்பட்டுள்ளன.

சிறிது

ரூபமான

ச்

(7) மீனுட்சியம்மைகலிவெண்பர.

MINAKSIYAMMAIK ALIVENPA.,

1441, 2688-2088.

One stanza in praise of the Goddess Minaksi worshipped at M dura ;
it is made out that the author was Cidambarasvami.

Complete.
Foll. 264 and 265 are half broken.
Beginning :
சீராரும் பூங்கமலதீ தெள்ளமுதே
காராரு

மேனிக்

சேயிழையே.

கருங்குமிலே--ஆரசாயும்

வேகமுத லாகிதின்ற மெய்ப்பொருளே மின்னொளியே
ஆதி பராபரையே யம்பிகையே--சோதியே
அண்டசெல்லாம்

போற்று

எண்டிசைக்குர் தாயான

மரும்பொருளே

யாரணங்கே

வீசுவரியே--தெண்டிரையில்

End:
ஆசு ம(து)ஞ் சித் தரவிச் தா.ரமு.தல்
பேசுன்ற வுண்மைப் பெ[்வற்](ருவா)க்கும்--தேசமுடன்
104
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தந்தென்னை யாண்டுகொண்டு ச[அகீ](த)குருவா யென்னிடச்இல்

வந்திரு ந்த புத்தி மதுவிளைத்அ(ச)--சத்.த.தமும்
தீயே துணையாக தின்றிரட்சி யங்கயர்கண்

தாயேதின் ரூளே ச௪.ரண்,
தேவிசகாயம்.

(6-4.)—

மதுளை மீஞட்சியம்மையின் Csrg hr ரூபமான கலிவெண்பா.
QP
செய்
இதனை யிய£்.றியவர் மதுரைச் சதெம்பாசுவாமியென்று தெரிகின்றது.
264,
இந்தப் பிசியில் மு.ற்றுமிருக்கிறது,
யுள் தடை சாதாரணமானது.
எகெளிரண்டும் பாதி முறிக்துள்ளன.

2௦5 எண்ணமைத்த

(2 தேவி.
DEVITUDI.
2716 ia left blank.

Foll. 269a—271a,

A eulogy addressed to Dévi, amanifestation of the Goddess Sakti,
Complete.

|

, Beginning:

அத்தரி பு.ர.நீதரி brian சவுந்தரி.
- ஆதங்கி மாலினி
:
அஷ்டாட்ச.ச்தில் வளர் கா.ரணிபூ ரணி
அனம்பருதிநீ ? சம்பரிகீ? யாஇறீ பாதி
End:

1

திரி Cur Bf.
ப்

சண்டையொடு சண்டிணி சலம்பொடு புலம்பவே
சங்கேதமாக வ[ற](௬)வாய்
தாளிணைக் கமலமென்[ ஞீ] சென்னியி விருக்கியே
sor தயவாகவருள்வாய்
தயவெனுக் சன்ன படி Lid & Quer oye செய்து
் சயவுசெய்தெ பாலியே,

௪.”

்

ட

தேவிசகாயம்,

(6-4) —,
இது தேவியின்
யவர்

தோச்்இரம்.

இன்னாெனச்

ஆசிரிய

தெரியவில்லை.

விருத்தத்தாலமைந்தத.

இந்தப்

பிரதியல்

இயத்றி

இவ்விருத்தமொன்

Bouyer gy. இதன்பின்னர் அரிகா அ௮ய்யப்பனேதுரை[னி)(கின், ௪௫சண
மலரடி.தான் அ.தித.இட், இருவடனீ மனமே புகழ்ந்திட வருள் வீரே, என்பதை
மு, சலாசவுடைய சிவபிரான் விஷயமான ச.ந்தப்பாடலொன்று எமுதப்பட்
டுள்ள.

(2)

மெசவ௱

ட்

மு,

GOCARAPHALAM.
Foll, 272a—278a.

Bee the னு

part of this Triennial Catalogue

R. NuMBER

1888

--

-

-

622.

(0) வாஸ்.துபலன்.
VASTUPALAN.

Foll. 278b—2800.
An astrological treatise for determining the auspicious time
beginning the construction of houses and other buildings.

for

Incomplete,
ச

Beginning :

இடத்தார் 'மேடமொருபத்சும் சள த(மி](வி)டையோர் apap
—
மடுக்கொல் கடகம்பதனொன்று மரியாறு தேளெட்டும்.
குடத்தானி[ு](௬) பத் மூன்றும் கூறுமகரம் பன்னிரண்டும்
இடத்தானெடுக்க தன்றென்றா பெல்லாத்திசையு தல்லோசே,

௭-௫.

இச்திரைமீ”

10,

லையாசிமி'

91,

ஆடிமி”

11,

ஆவணிமி”

6,

சார்த்திகைமி' 8, மாசி. 28, கைமி' 12, விடிவோரே எழுந்திருந்து மத்
யானம் மதிச்தி[அ](ரு)ப்பான். மற்ற மாஸமெல்லாம் மூன்றே முச்கால் ்

நாழிகை எழுந்திருத்து பதெதுக்கொள்வான்.

்

.

End:

௮

HRS

ர

இருந்தது கும்பஞ்சொல்் லு மிலக்கியபோலடைக் சாட்டும்
வருந்தியே தின்றதாகில் வான்பொருள் வச்துசேரும்
பொருத்தியே டந்த, சாகல் பொல்லாது நாசமாகும்
இருந்தியே நடத்ததாகில் செத் இடும் நாசமாமே.

மனைகோலவும்.

க,
-

(த-பு)--

இது, வாஸ்௪ புருஷன் இன்னின்ன மாதங்களில் திச திரை முதலிய செய்
வானென்றும், அப்பொழுது மனைகோலில் இன்னின்ன பயனுண்டாம் கன்
இதன்பிறகு மூன்று ஏகெளில் இன்னின்ன வாரங்களில்
வ் கூறுவது.
- புது வஸ்இரத் தரித்துக்கொண்டால் இன்னின்ன பலனென்றுணர்த்தும் பாட
-லொளன்றும், எண்ணெய் தேய்த்துச்கொண்டால் இன்ன பலனென்னும் பாட
. . லொன்றும் தோ சக்கரம் முதலிய ல சோஇட விஷயங்களும் எழுசப்பட்
டுள்ளன.

7 உள்ளமுடையான்.'
ULLAMUDATYAN.
Foll. 284a—322a.
This forms a portion of the work described under subdivision (a) of
this number.
Incomplete.

(க-ப)--

்

இது சேஷூரி சாஸ்இரியார் ரிபோர்ட் 1-வது தம்பரில் வந்துள்ளதே, இத
சங்ளொத்தி யறியும் வகையையும், கலை விகலை முதலியன அறியும் வகையை
wih & Mag.
உள்ளமுடையான் கூடாமணியென்னும் வாலின் ஒரு பிரிவு
என்றே தோ.ற்றுகதது,
:
5
.

1044

1358:

A TRIENNIAL DATALOGUE OF MSS.

’

R. No. 528.
Foll.

14% x 14 inches.
‘Palm-leaf.
Injured.

63,

Lines, 7-9 in @ page.

Tamil.

Presented in 1921-1922 by M.R Ry. Cokkalingampillai Avargal,
Karnam of Karungalakkudi, Mélir Post, Madura district.

(@) திருப்போரூர்ச் சந்நிதித்திருமுறை.
TIRUPPORURCANNIDITTIRUMURAI,

,

Foll. 1a—286,
-Same work ‘as that described under R. No. 78()
Catalogue of M8S., Vol. I, Part IT.
Incomplete.
_

of the Triennial

‘

(BU)

இத்தால், மூவருடக் காலாக்கின் 78(a) நம்பச்+ Or Bde) வத்தள்ளதே.
. இதில், இருப்பள்ளியெமுச்சி, ஊசல், பெருங்கழிநெடில் விருச்சகம், அடைக்
கலப்பது, மட்டு விருத்,கம், சலி விருத்தம், சின்னகட்டியம், வண்ணக்தாதி ,
சை, எச்சரிக்கை, குயிற்ப)்து, தாலாட்டு, பெரியகட்டியம் ஆய இவைகளே
்
உள்ளன. முருகன் பிள்ளைத்தமிழ், மாலை முதலியன இல்லை,

ணாமாலி விருத்தம்.

என்னா

௫)

வ்சி!

ணை

ஜி

b

VANGARUDURAISAMI VIRUTTIAM.
.
.
Foil. 24a—250.‘One benedictive stanza relating toa king by name Vaigaéruduraisimi, son-in-law of one Vigvanathadurai.
Complete.
Beginning :=
A

இல்கண்டும் மாரிபொழி தஇருமேவு தென்மதுரை
செங்கோல் செலுத்தியாசு
செய்தடு மனோன்மணி வெகாமி.சாரணி
. செகமெலாம் ,பெத்தெத்த

End:
மகராசலட்மியை மணமாலை சூடியே
-வங்காரு தரை-சாமிமால்
மனைவியொ

‘

மைந்தர்பதினாறு பெற்றெந்தாஞம்

மார்க்கண்டனென

வாழியோ

(குபு)
Qs, விசுவதாசதரையென்பவனத - மருமணையெ
எங்காமுதணமையென்
பவனைப் புகழும் ஆரிய விருத்தம். இந்தப் பி.ர.இயில் முத்.றுமிருக்றெ.த.
இசன்பின்னர் 26, 27, 98 எண்ணமைச்தன வெற்தேகெள்.
99-வது ஏட்டில்
குமசகுருபசன்

டட பி.ரார் தனை

துணையாக

வேண்டியது

என்பது

வசனங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

முூகலிய
வ

முருகக்கடவுள்

ம், எறங்க
ட

698. '

1885

(2) தனிப்பாடல்,

த்தர,
Foll. 80a—-31@,

310 is left blank.

Stray stanzas extolling

one Sokkaliigam belonging to a place by

name Lingavadinagar.

Contains three stanzas only.

Beginning:
குமசன் துணை.

கட்டளை.

சர்பொருத்தர் திகழ்வேறா கிலைாகாணம்

சேர்ந்தலிங்க வாடி நகரச் செல்வர்முல்லைச்,
தார்பொருந்தம் புயதுங்க சாமிநாதன்
தாணிக்கோர் கரணிச்கன் தவத் இல்வந்த,
, கார்பொருந்துவ் குடைமுத்து

ராமலிங்கங்

கனதனவே சாழமுகங் கன,த்தகொங்கை,
வார்பொரு,ந்து மல்()கயரிக் இ,சன்மு சைய
மதன்.தணைவர் சொச்கலிங்க மகமோமாவே.

End :
சொச்சகம் :

[யி](இ)ரு விழி யிருகயலிரு கு[ளை](ஹை)யிருக.தி
ரிருமுலையிரு மலையெழின் மழிலென வே,
வருமதிமூக சதியுன ததிமோக
மாதவக்தாள் சேர்த்தணைவாய்,
இருமிகு புசபல cle சாமா
.இ[.7](ஐ)ல் மிகுக.இகுல செயவலுகீமா,
- தரமிகு கரமூகிலென வருசொக்க
விங்கமரிச் ௪,ம்இரனே.

(6-4.)—
இதில் மூன்று பாடல்களுள்ளன..
இவை லிங்க வாடிநகர் சொக்கலிங்க
. மென்பவனைப்பற்றிப் புகழ்வன,
82 என்னுபெண்ணமைத்த ௪0 வெகற்லேடு,
ச்

(8) குத்முலக்குறவஞ்சி,
KURRBALAKKURAVANJI.
Foll, 88a—635._

-

Same

that

work as

s

described under No. 308 of the Desoriptive

Catalogue of Tamil MSS., Vol. I.

Incomplete.

(த-பு)-இர்.தால், டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக்
இந்தப் பிரதியில் ௮அதிலுள்ளதங்கு
மு.ற்௮ுப்பெறவில்லை.'

808 நம்பர் பிரதியில் வத்தள்ளதே
மேல் ஐந்துவரி அகிசமசகவுள்ள அ

* 1836

A TRIENNIAL CATALOGUE

OF Mss.
-

R. No. 524.
Palm-leaf. 154 x 1; inches.
Slightly injured. Old.

Lines,

78

Foll,

6 on

Tamile

a page,

Presented in 1921—22,by M.R.Ry. Sankaravenkatramanayagaru.
Periyakulam, Madura district.

சங்கராசாரியம் (சோதிடம்).
SANKARACARIAM (JOTIDAM),
An

astrological treatise dealing with the prediction of the fortunes

_ of a person from the relative position of the planets in. his horoscope at
the time of birth.

The work is attributed to one Sankaracarya.

Contains 522 atanzas only.
Beginning:
[u9|(@)e pwreveir wa 6](@) ors லிரு ந்திட வவற்குதாலில்
மதழையலா மொ[ளி](மி) தப்பாத மசதி(1)முச்க பெண்(.
.
பகை தம்பாக
௨.)
(.....

௨.)

முறைமுரையுடன் கணித்தார் முறைமுறை பார்த் அச்சொல்வான்
*

*

*

(௧)

*

(கள,க்.௫ரத்இனால் யோசம்,)
மாலவன் இங்களோடும் வருமெ:-டி.ஐ் பாவர்சேரும்

பான்மொழிச் சங்கன்பார்ச்ச(ப்) பகலவன் பசைவீடேகச்
சாலவே யவன்றன் Curses சாற்றினார் மனைவியேசம்
[னா](தா)லறிகிச மாய்ச்சொன்னோம் தோயினா லவன் சன்யாச்கை,
. அஞ்சினுக் குடையோன் வீட்டிலமர்ந் இடச் குரு வேயானால்
தஞ்சமா மொன்றுதான்கு

ஸ்ட

கேந்திரஞ் சனியேயானால்

வஞ்சிய ராலேயோக சாலியா யிவளாலாகுங்
குஞ்௪ரத்தடனே

யாவான் கோளிலா

இிருப்பானாகும்,

்

(௬)

End:
-

பிதிருடைச் தானமைந்தன் பெயரில்ல மாகவக்கோள்
சதிருட னுயிர்க்கரண்டில் தரி.த்திடச் சுபர்வீடாக(ப்)

ப.இிபி.திர்ச் குடையோன்றானும் பகரிடங் கரிவீடானால்
விதியுடன்

பி.தாவைக்கொல்ல

விதித்தநல் முப்பத்கொன்றில்,

(௫௨௮)

மதிமகன் மறைவீடாக மறையவன் மால்வீடாகச்
ச.திருடன் புகர்மால்தன்னைச் சற்குரு பார்வையாக
விதியுடனுயிர்க[கு செ](.ர)ண்டில் விரைவுடன் கரிவந்துக்ரால்

பதிசனிலதி(ய](ச) வா[எ்]()லோன் பகர்த்திட்டார் சாதகற்கு

(௫௨௨)

(க-பு.)-இந்நூல் சோதிடத்தைச் sri bss.
கள் திற்பின் இன்னின்ன

பலனென
1

ராடி முதலி.ப

விளக்குவது.

சச்கரங்களில் இரகம்

செய்யுள்

,டையிலமைத்

R. NuMbeRs 524-525.

1897

SS.
583-செய்யுட்களே யுள்ளன.
இயக்றியவர் சங்கராசாரியர் என்னும்
ஒருவசென்று தெரிகின்ற.
இந்நூல் அச்டெப்பட்டுள்ளது,
இதன் மூக
லேடு பாதி முறிந்துள்ள.
்

R. No. 525.
Palm-leaf.

17$ X

Injured.

1 inches.

Foll.

76.

Lines, 6-9 in a page.

°

Tamil.
க

Presented in 1921—22 by M.R.Ry. Chokkalingam Pillai Avargal
Karnam of Karungalakkudi, Mélair Post, Madura district.

(2)ALAGARPILLAITT
அழகர்பிள்ளைத்தமிழ்.
AMIL.,

Foll. la—366.
Same work as that described under R. No. 417 ante.
Incomplete.
்

(க-பு.)--

இ௮௫ மூவருடச் காட்லாக் 417 நம்பர் பிரதி

84, 85-என்னும் எண்ணமைத்த
ளன,
10 என்னு மெண்ணுள்ள

போன்றது.

இல் 5, 7,9,

ஏுகெளில்லை, உள்ள ஈடுகளும் சிதைந்துள்”
௪௦ இரண்டெொளளன.
உ
பொ
——

(8) திருவம்பலக்கோவை.
TIRUVAMBALAKKOVAIL.

Foll. 87a—450.

A love-poem relating to the king of Tiruvambalam,
Contains 18 stanzas only.
Beginning;

;

[oy ](gg) aed.
கொ[ஞூ](மு)தர் கோதையைக் குறிப்பறித் இடுதல்.
சிங்கங்கிருத்த
திரு வம்பவஞ் சொ்சிலம்பில் மின்னார்)
'பல்கக்கிருக்ச பான தியோ வளர்பார் மகஸா)
கங்கங்கிருக்கவன் தேஷ்யோ வும்பர்கலக் சனி0(யா)
ய](வ)க்கங்கிருத்த
*

End:

க

்

தாயசகொதலை

தியோ

[யி](வி)௨ள்பதி
*

யீசென்பசே,
a

நவின்று கொழுநதர்மூன்

தாயகமாய்ச் சச சானுரைத் இடுதல்,

ச.£சக்கரங்கததைச் கத்தன ந்தடிச்சா[ளக](ட்)குமயல்
விரசச்கரக்கணை வேள் 9 சாடுபோத மெலித்தனள்பார்
முசசக்க.ரச்சரி மூலமென்றோது மொ[ளி](ழி)க்கு மயிர்
வரசக்க.ர.நயங் காட்டியமால் இருவம்பலமே,

்

1838

A TRIBWNIAL GATARORDR ஒன் நரகர்,

(8-4.)—

ப

இத் இருவ்ம்பலம் என்னும் தல்.தது து ரச்னைப்பற்
நிய கோல்வ்யெளி ஜம்
நூல்,
இந்தப்பிரதியில் பகனெட்டுப்
பாடல்களேயுள்ளன.: செய்யுள்
தடை தன்ராகவிருக்கெது,
இயற்றியவர் இன்னா ெனச் தெரியவில்லை,

() அசீசாத்திரபுராண்ம்.
ARICCANDIRAPURAN AM.
Foll. 46a— 780.
்
Same work as that described
Catalogue of Tamil MSS.
Incomplete.

under No.

94 of the

Descriptive

_
~

>

(க.பு)-இத, டி.ஸ்ரிப்டிவ் தாட்ல்ர்க்ள் 9வது நம்பர் பிரதிபோன்றது.
.

தகரச்சிறப்பு, விவாககாண்டம், வேட்டஞ்செய்காண்டம்
ன்று எடு சதெழுகப்பெத்த Apa பாடல்களெயுள்ளன.

ஆகிய

இ.இல்

இலத்தின்

——

(9) வெற்றிவேற்கை,
VERRIVERKKAI.

Boll. 74.

a

டக

Same work as that described under No.
Catalogue of Tamil MSS.

Tncomplete.

200 of the PF escriptive

—

(த-பு.)-இது, டிஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாச்
இதில் முத்அுப்பெதவில்லை.
-

+

800-வ.து :நம்பர்

பிரதியில் கதைக

—

(6) நல்வழி:
NALVALI.

Fol, 75¢—77%,

770 is 16H, blank,

Same work as ‘that described

under No.

167 of the Descriptive ,

Catalogue of Tamil MSS.
Wants twenty stanzas in the beginning ;ர otherwise ‘complete,

(6-4)—
இத்தால்,
ave.

இத்

b MBAS
eS

shears

ita

பர்டல்சொடங்கி இல

Sout பிரதியில்
ஸ்ர உள்ளது.

வந்தள்

hk. NuMBeR
ae

;

-

BR. No. 626.

Painitoat. 14x14 inthes.
Grantha,

~.

526,

Foll. 15%.

Presented

in

1921-22

.

Lines, 9, 10 ina page.

Slightly injured.

Avargal, Karur,

1889

Tamil and

-

by

M.R.Ry.

N.C.

Narasitnhatariar

Trichinapoly district,
*

(2) திருவாய்மொழிவியாக்யானம் , ஒன்பதினாயிரப்படி.TIRUVAYMOLIVIYAKHYANAM ;

ONPADIN AYIRAPPADI.

Foll. 1a~-1860.
A commentary in Sanskrit on Ni ammalvar’s Nrnvaymoli by Ranga.

ramanujasvamin,
Contains

from the third stanza

of the

1s

Padika of the fitst

Satake to the tenth stanza of the 1(th Padika of the fifth Sataka.
Beginning:
(உ) ரயச.௮ ராஹ) 2.6 \uo-88,

வேக
)

ண

a5 7 50NerGu
dep 8

அக்ஷமஷாவறா)கிகறு(கெத9)
ப.சஈத..-டெளாஉறிவிஸ௦,

ர

w- Ba.

(6...

அக்கலனுடைதா

ட
|...

,

காமே--ஞூமி.ர.சாவயதிக) ௬-8,

End:
காகணைமிசைகம்பிசான்-...கா.மறாய sOan,\ Toil an #8

கஜ காடு

'

55,

சரணே

a

சாண் GEG oF ot oi— ov wor Garay

இதி, கரள்தோறும் எகசிக்தையஞய்--

(e-u)—

ஸ்்ற்ணை

,-

.

“இது, shar pant IrussurBu

"வாமி ஒயன்பக்ர்

|

கஹாக௦

இருவாய்மொதிக்கு

வடமொழிமிலியற்றிய

தங்களானாதல்பற்றி

ஊை நால்.

இப்பெயரிடப்பெற்றுள்ளது.

எடுகளில்லை யாதலின் அவற் நிலடங்கய
பதிகம் மூன்றாம்பாடல் தொடங்,

ரங்கராமா நுஜஸ்

ஒன்பதினாயிரல் Ore
இக்தப்பிரஇயில்

.பாகம்.இல்லை. முதல் சதகம்

ஐந்தாஞ்

saa Ror

43

முத்

us SsTbUAES Bev

பதி தாவது பாடல்வரளையுள்ள
௮.

(6). ரஹஸ்யத்ரயஸாரோ. தாஹ்ரு ததிவ்யஸ-ஒரி காதார்த்த
்
- வரீணனம்.
RAH ASVATRAYASARODAHR கரா

VARNANAM.

"Foil, 187a—157b.

ஷர்வசத்றாக்காகம

+340

A TRIENNIAL OATATCGUE OF Mss.

A commentary in Sanskrit

language

on the

‘quoted from the Nalayiradivyaprabandha
.

Rahasyatrayasara.
Complete.

authoritative

stanzas

by Védanta Désika in his

.
.

ன்

;

Beginning :
ஸ்ரீாகுவெஃடி காமாய-35

கவி.காகி-ஈககெஷறீ |

வெஉஷாவாய-4வயெ-3ா08

ஹவ.விய.தர்௦ஊஉர
ஹி

ந

திவ) ஷ-டுறி.ல.உ;ரஸ௦யெல)6 ஷூ)
உஉாவர.கா.கி
௨ ரரணவ.௮.நா.நி கரே BS)
வழா வழாயகெ
மம

மவ௱ற௦வ௱ரஸாறெ

வம்.2வட.கர.சாராயண ஹு)

மற-யதவ ரகியா 260s as78aem Bron,

பி.தகவாடைப் பிரானார்]
ப் ] பிசமகுருவாக வக்து உ)௧) ௧௪ பெரியாழ்
வார்திருமொழி

உரஎ

0

விஹி.கட,

4

பீதகவாடைப்பிசானார்--௨$.சா2வாயற?
ண,

பிசமகுருவாகிவக்.து...-வரதம.ம- யாய

உவகா௱ஈகொமா௱சய
wt-ogran8roO #5)

uo-88,

்

உவொஉ, £.சாயிகாெ

ஸ்.மவ.கஹவெ-ரோாதெ

வரரரோண$ோஹ,-

௮யர்வ.றுமமரர்கள இப.தியாய், உயர்வறவுயர் கலமுடையவனாய்

கொவ8-கி ௨ ரணீெ

திருவாய்மொதி

வரவ s

உதி

0௦

௨ர௰$.மாமா

யாக:

End:
Ao%.5rISar@Qu—pPaer sradudar
வடிமை

செய்யவேண்டுநாம்

அர.கீயஉறகெ

உரிம.

SP 4 or ados. surg
Qeon &7 F

மூடனாய்

ரயா8-பத:

வழுவிலா

சூ.மா8) ௩ககாலெ

sang ஹாயிரஹாடச்க.௪-07.த

w-HaiGQerapveass

மன்னி

௧௦0.௧7வ.அ..கீயா.சகெ,

2.0.5) sa

aveur~@eu

ஷொலிக ஷவ-5வியிகழய-34௧)
௫-8,

ana

கிரா

Qn # oS BRUIT
yo
rtsi@ ava-tra

Colophon:
உகி
பரதவ

மயா. Gtacm

தயவளரொடாதறு கடவ) வடு
ey ancarGanr—ty, *

ஷெராக

ஹறி6 ஓ,

(க-ப.)--.
இத, வேதாந்த

தேூிகரியத்திய

சண் எசெதாண்டுள்ள

ரஹல்யத்சயலாசமென் ணும்

தாலாயிரதிவயப்.ரபந்தச் செய்யுள்கட்குப்

உர் செய்த வடமொழியுளை.

இந்தப்பிர.இயில்

வுரையாசிரியர் இன்னாரெனத் தெரியவில்லை.

peer

பின்புள்ள

இ௫ முத்றுமுள்ளத. இவ்

& wonper 627,

gad

R. No. 527.
Palm-leaf.
Injured.

183x1)

inches.

Foll, 88,

'
Lines, 11 in a page.

Presented in 1921—22 by M.R.Ry.
Pillailokacariar Sannidhi, Srirangam.

Satakopacariar

Tamil,

Avargal,

சதுரகராதி.
CATURAKARADI.

.

A work on lexicography by Viramamunivar.
The work is printed
but this manuscript differs from the printed edition.
Incomplete.
x

Beginning:
Bhp so0(aer)o யிஜைஞ்சி நாவலர்

தம்மு சன்மொழி(ப்) பயன்தரப் பதார்த்தமீங்

கம்முகலெழுத்தணி[யுத)(யணவி)த,த.5்.இடு
மிம்மு.த.ல் பெயரக.ராஇ யென்பவே,

(௧)

அங்கண்வானக் சமரர் தொழுமெழித்
நிங்கண்மீதறச் சேவடி வைக்தருள்
மங்கைமாமரியாளி னருள்கொடு
விங்கு போகராதி

யிசைச்ததே,

(பாயிரம்.)

மூவுல கனைத்து முயன்றடி யே[த்த) (த)
யாவுல கனைத்து

மேந்தியாள்

கடவுளைப்

பணிந்து நான்சூடிய பசமல ர௬லகெலா
மணிம்த வாழ்த்த வருந்தமி ழைம்பொருள்

மூன்னூ கெளிந்து முன்னர்ச் தந்த
தொன்னூல்

விளச்கந் அ௫ச்தச்

கொண்டனா்

(ழதாம்)பதச் கருவியாய் நூங்கென வேண்டு
8
(காற்) பதவிள ச்கமு நவில்கென வேண்(ட)
யாப்பு (மஹஜை)வு௮ மென்றுணர்ம் தொளிபெதப்
பாப்பு)
ச தவை

தனிப் ur see

சாதியா

(வவ்வ)ப் பெயர்ப் பொருளவ்வப் பொருட்பெயர்
(சாட்) டியபின்னர் மீட்டிய உழக்கேய்
ச
(கொ)கைவரும் பலபொருள் வகைவர விளக்கிய
முதல்வரு மெழுத்தொழி முழுசெலா மொன்றி
அதல்வரும் பசமோரு நுண்டொடை யாக்கியும்
பெயர்பொருள் தொகைசொடை பிரித்த நான்முகச்
குயர்பொரு டொடர்பத மூரைதச்அ நால்வழங்க
மதுரவனாஇ வளந்த. வேண்டிச்
௪௮௪௧ர௱இ சாற்று௮ மென்றே,

1842

A. TRIENNIAL CATALOGUE OF 348,
ஆனாத தமர் பெய ரகரா.இ,

அகசச்காழ்--உள்வயிம்.

End:

அகல்காழ்--உள்வயிரம்.
அசங்கை உள்ளங்கை,
௮க0-ஓள், தடு, பொல்வாங்கு, வ[ய7](யி)ு.

-

.

வைப்பு--இடம், ஊர்.

வையகம்--பூமி.
். வையம்--உரோடணி, கண்டிகை, தேர், பூமி, பெருமை,
வாசனம்.
(வையாளனி வீ.தி--கு. இரையை நடத்தும் வீதி.
வெளவல்--கொள்ளையிடல், பிடித்தல், வாரு அல்,
வெளவியம்..-துன்பம்,

Colophon:

வண்டில்,

~

. விலம்பிஷூ் மா[.த](ர்) கிமி” ௨௨

பெயரக்ராஇி யெமுஇன௮ முத்றும்,

(த-பு.)-- இது, தமிழ்ப் பாஷையில் வழ்ங்கும்
ர ணிக்சிமான பதங்களை அகராதி
யாக அமைத்து ௮வற்றின் பொருளின்னவென விளக்குவது,
இதையியற்தி
யவர் வீரமாமுனிவபென்பவர்,
இந்தப் பிரஇயில், ரூகலகான பெயரகராதி
மாத்இரம் உள்ளது.

பட்டுள்ள.

ஏடுகள்

மிகவுஞ் சிதைந்துள்ளன,

இந்நூல்

௮ச்டப்

அச்சுப் பிர.திக்கும் இக.ற்கும் வேறுபாடு காணப்படுகிறது, '

R. No. 528.
Palm-leaf.

12%

Injured,

xX “Linches,

Foll.

86.

Lines,

6,6 on a page.

Old.

Presented in 1921-22 by M.R.Ry.
garu, Periyakulam, Madura district.

srogsucr

Tamil.

&
P. 8. Sankaravenkatramayya-

aX oelas@)
gr gi

NADAIYAN VIBALIVIDUTUDU.,
In praise of Nadayyan, son of Kalatti-ayyan, a wealthy person.

Incomplete.

(1—18 leaves are wanting).

Beginning:

்

்

wet

யனுமங்கையொரு

பென்ணடி தான்[4] காணிக்குத்தேடுல் கருத்தா?--யூனைத்
ர

®

குமுதம்

௨௨௨.௨...

கோடக

தெவங்கிடம்து மெத்தக்

கேட்டும்--பெறுவதத்குச்

"காவியொளி ச[த்தி)(2.)ன வங்கி யடுச்இருபால்

.
.

கீசுங் கவரியுபயதிறங் சாட்ட(?)--சவலைபடுஞ்
சொரழ்காட்டி யொன்னார் தொழுதுவிழுந்து கெஞ்சிப்
பற்காட்டுஞ் சென்னி பதித்தமணி-முச்தாட்டும்

ட

.

RB. NUMBERS 528-529.

1848

(-4)—
இ.௫ சாளச்.இியையன் மகனாகிய நாதையன் என்னும் பிசபுவின்மீ௫ பாடப்
பட்டெள ஒருவகை நூல், சிற்றின்ப விஷயமானது.
இந்தப் ae Swen
1--18 எடுகளில்லை. இறுதியிலும் சில ஏடுகளில்லை. இயத்தியகர் மூச்லான
” விவரம் ஒன்றுக் தெரியவில்லை.

BR. No. 529.
Palm-leaf.

15

x

i+ inches.

Grentha and Telugu.

Foll.

Injured.

டு

118.

Lines,

Old.

11

in

a page.

Tamil.

‘

Presented in 1921-22 by M.R.Ry. Sathakopaciriar Avargal, Pillailokacériyar Sannidhi, Srirangam.

(8) திருமந்திரார்த்த

அரும்பதவிளக்கம்

TIRUMANTRARTHA

ARUMPADAVILAKKAM.

Foll. Ja - 1078.
108 is left blank.
Same work as that described under

R. No. 55 ante,

tator appears to be Suddhasattvam Doddayacarya,
Complete.

(64.)—

்

The commen-

.

உ

இதிநால், மூவருடக் காட்லாக் 566 ஆவது நம்பர் பிரஇயில் வக்தஅள்ள
தே,
சுத்த சதிவம் தொட்டையாசாரியரியத்நியதென்று தெரிகின் ௦௮,
Oe a!

-

பி... தியில் இத மு.ற்றுமிருக்கறஅ.

எடுகள் சிகைந்துள்ளன.

ன

அனையை
ர தாது,

(3) திருமந்திரார்த்தப்்ரமாணத்திரட்டு.

TIRUMANTRARTHAPPRAMANATTIRATTU.

Foll. 109௨-118௪,

118615 14% blank.

' An index of authoritative stanzas quoted from the Nalayiradivyae
prabandha in the Tirumantrértha which work is described under
'

R, No. 54 ante.
Complete.

Beginning :
WoCs rr
ge r
rugs,
Harem cr Haag. eGor #7 ean,
AQuS Sri £56 Re eran 6 UN gs வாச்சயங்கள்
.
இருமத்திர.த்.தினுடைய சர்மைக்கு வியாச்யாதே :....(3) ““மத்தெல்லாம் பேசிலுமென்றெபடியே —

(2) தங்களையுமீசுவரனையும்

மறந்து

ன்னைமுன்ன ?” மென்ூறபடியே,

வியாச்யாதே,

(8) சானே சிஷ்யுனுமாய் ஆசார்யனுமாய் வி-டத,
யுலசத்
சற நால் சங்காமை,!:....-

4 மறச்தேனு

:* காதாரணடு
:

1844
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End:
மணிவண்ணன் சீரார் இருத் அழாய்மாலை தமக்கருளி(க்)கொம்மை முலை
கள், தாய்ச்சியார் இருமொழி,
139-ag பாட்டு,
Fears
வினைகள்,
8 பாசசம்.
கச் கடக்குவர் விகம்(0),தன்னடியார் இறத்து : பெரியாழ்வார் திருமொழி 982-பாசுரம்.
அருளார் திருச்சக்கத்தார்.
88-பாட்டு,
கண்டுகொண்டேன் கைகளா!, எ, இ, 8, பாசுரம், :
துமரோடும் பிரியாதே.
9-பத்து இ. 2, பாட்டு,

a

*

வளவேழுலகு : *

|

*

*

டட!

an8rezy.

(6-4.)—
இள,
நாலாயிர

இருமந்திரார்திசம்
இவ்ய ப்.ரபந்தப்

என்னும் நூலில்
.பரடல்கள்

மேற்கோளாக

இன்னின்ன வெனச்

த்சாண்ட
தெரிவிப்பு...

றது. எழுத்துப்பிழை அதிகம்.
முத்றுமிராக்க

8, 04. 580.
Palm-leaf.
162
Injured.

x

Il}inches.

Foll.

23.

Lines,

8 in a page.

Tamil,

Presented in 192 1-22 by M.R “By. Tirnvénkadattayyangar Avargal,
Srirangam.

(@) வடவேங்கட. நாரர்யணச தகம்.
கம

0 ENKATANARAYANASATAKAM.

Foll.-!a—14b. 15 is left blank, °
“A centum of stanzas ending with the word Narayana, written in
praise of Lord Srinivasa worshipped at Tiruppati,
This M8. contains four stanzas in addition to those found in the printed edition and
together with the commentary on the first three stanzas, The author of
௩
the work is Divyakavinérayanadisa,
Complete.
-

Beginning :

ட் ி

ஹறி? ஓ,

நல்லவட வேங்[5](௧)டத்து நாரா யணசதகஞ்

சொல்ல வெனக்குச் துணையாமே--மல்ல௰்
பணையான திண்புயத்துட் பாண்டவர்க்குழுன் [கின்] (ar)
துணையான பாதத் துணை.

|

(௪-.௮.) ஸ்ரீ வேங்கடநாயக திருவடி சீ சாமரைககளிலே] ளையே) துணையாகக்
கொண்டு,

நாராயண

ச,சகம் அடியேன் சொல்லச் தணையாவ௫

பாண்டஉ[த்](ர4)குச் அணையாகத்
பாதசமலங்களை ச்

வாறு,.

caer

தூது நடந்து

சொல்லக்

முன்னாளிலே

[ஐ](ச)ட்6[ஐத](2,2) ஸ்ரீ

[த] (கொ)டக்வனோம்] மென்ற

1845

580,

BR, NUMBERS

நீர்கொண்தெண் மல[த்](ர்)கொண்டு[தி](,2)ன்
[தெரி](னெறி)கொண்டுதின் கு(ரி1(சிகொண்டு௨[ன](ண்),
எர்சொண்டுவத் [அ](க)னைசெய்த[ணை ](னே)௪
செ[ரி](தி)வார்கசொன் பெரு] (அ) வார்சளசோ,
பேர்கொண்டிலேன் பொருள்கொண்டிலேன்
பெரியோர்களா லருள் கொண்டிலேன்,
தார்கொண்டு சண்டருள்சோதியே

2

[ஞரு](தா.சா)யணா (ஸர ]1(நா.ரா)யணா.
(எ-து.) ஸ்ரீமன்னா[ர]0சா)யணமூர்த் தியாய்(ப்) பக்(குத்] தவ[ஷ்.தீத](த்௪).
அடூலாண்ட்கோடி.

லனா[க](5)

பட்ட

பி2](2)மாண்ட

ஸ்ரீ வேங்கடசசி வாஸனாகய

சுவாமி

தாயகஞகயி[று(ர)க்கப்

இருபையினாலேயும்

சூடிக்[கு]

(கொடுத்த தா(ய்)ச்சியார் சி[து](ரு)பையினாலேயும், அடியேனுைத் த உரை
கு[ச்2](2்.ஐ)மாக
Guat)
உண்டான
பூலோக(ற்றி](தீ.திலே
cul)
இருமஞ்சனம்
கைச்கொள்வார்கள்.
2ய](ஷண்ணாமல் தலமா[ய](ய்க)

சா[ஷ்](,) இரப்படி. வத்த
ச[உ](ரரணமென்த புஷ்பம் தெ[ரி](தி)யுடனே
என்ன பெறுவார்களோ; பேர்
னஞ் செய்து அர்ச்சிக்கப்பட்ட பெரியோர்கள்

கொண்டவனுமல்ல,

உபதேசம்

பொறிகொண்டவனுமல்ல,

சங்குசக்காம்

.

. பெற்றவனுமல்ல அசர்மவுன்? ௮[னு](ச)திய காலத்திலே சன் பிள்ளையை
காராயணாவென்றமைக்கு தா.ராயணாவென்று தெ? ன்று அவனுக்கு முத்த ?
இருவடிக[ளிலே]'(ளே)
சட்சிக்த பெருமாள்
மோக்ஷம் [கு](கொ)டுச்அ

_

௪[2](ச)ணமென்றவாறு,

' End:

த[கி](னி)வாழி[னி](கி)ன் பலகோகி.லுர்
[சி](னி)வாழிதின் திருபைம்புலம்,

த[சி)(னி)வாழி(னி](கின் பலதேவிமா[த்](7)
,
.

த[கி)(னி)வாதி(னி](சி)ன ஜாலென்னலாம்,
தனிவாழிகின் இருவேங்கடம்

த(கி](னி)வாழி[னி](கி)ன் னடியாசெலாம்,

த[.சி(னி)வாஜிகின் கவிக| தீத)(2்.ஐ)பேர்

(ஞரு](சாரா)யனா [ஞரு](தோ.சா)யனா.

௩.)

%

%

*

*

*

*

ப

:

பசையானவெம் பிணிசெய்ததோர்
ப.இளாயிரம் பிழையுண்டுநான்,

வகையாயுனச் குரைசெய்திலேன்

வருனா](தா)[ய.த](ய)ம் தின்னருளாதலால்,

மிகையானபின் முரை7](ஐ)யிட்டனன்

்.

விடுவித்தியாய் விளையாடினால்,
தகையார்களோ

‘

குகையார்களே

[ஞரு](சா.சா)யனா (ரு ](சா.சா)யணா.

்

(are)

.
(
|
தய)
லும் திருப்பதியில் எழுந்தருளியுள்ள திருமாலின்
இ.௫ திருவேங்கடமென்
, தோத்திரம்.

நாராயணா

தா.ராயணாவென்பகதை

மகுடமாகவமைத்துப்
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இள உரையுடன் ௮௪

M STE Se செய்யுள்சளையுடையது;
பாடப்பெற்ற sro

சடப்பெற் நிருப்பினும் பாடபேதம் மிகுதியாகக் தாணப்படெதுடன் நான்கு
இதின் முதலில் மூன்று பாடல்கள்
பாடல்கள் இதிலஇகமாகவுமிருக்கன்றன.

உரையின்தியுமுள்ளன.

மற்தலை

உரையுடனும்

தாஸரென்பவரியத்நியகாகத்

இது.

இவ்ய

தவி

தெரிகின்றது.: செய்யுள் சடை,

தா.சாயண

அன்றாகவிருச்

அ.
இந்தப் பி.ர.தியில் முற்றுமிருக்கிற

(8) உ௲ராக்ஷீஹோ.கர8 ஷர,

INDRAKSISTOTRAMANTRA.
Foll. 16¢—176.

on

See the Sanskrit part of this Triennial Catalogue.
~~

(¢) aunm-wapan-WEy.

PUBUSASUKTAM.

Fol, 18a—2ia.

215 is left blank,

fee the Sanskrit part of this Triennial Catalogue.
2௯.

(a)

கக வரொலு

8

-~

CIDAMBARESASTUTI,
Foll, 22a—28a,

236 is left Herik.

See the Sanskrit part of this Triennial Catalogue,

B. No, 81.
Palm-leaf.

144 x 1dinches.

Foll.

Lines,

86,

:
6,7 in a page.

Tamil.

-

Injured. Old.
Presented in 1921-22 by M.R.Ry. ©. Ramanatha Ayyar கணம்.
Uttamapalayam, Madura district.

பலர்பேரிற் பாடியவண்ணம். :
PALARPERIRPADIYAVANNAM.
A collection of stanzas in the Vannam inti: in praise of Manikkaambalavar, ete.; also contains ip the end some evlagistic aianzas addressed
.

to Vinayaka and Sarasvati.

Apparently complete.

ப்ப

. இஒக்பறர்ற2

(2.

அமானமல்லர் குகுள்புசெய் அரமுத்சு வெளியத்த வண்ணம்,
தனதத்த தனதத்த தனதத்ச தனதத்த
FEES ETD சானதனாதத்த GIO EDE RR

,சானசஞதற்ச தானெனலோ,

R, NuMBERS

5831-532.

1347

அகழு[த்து](த.று) வெளியத்த தினையச்த னொருமுச்தை
அசனத்த

விறிவுற்ற விஸ்தா.ரமோக

யாளிகளோ

கொண்டல் வாளிகளோ கொண்ட வாலமெல
மின்னெலாம் கின்று மேற்கிறி சூ[ள்](ழ்),
*
ச
*

*

கொஞ்சமாங் குயில்கூவ ஒருவர்க்கொருவர்
சக்கம்மதி கத். தயவுகப்பர், ஒருமித் இருவர்
பச்சமுடச் சாயமோக மோகமுமே சந்திசோதயமோ
செம்பொன்னூர் பஇவார் சொந்தமான

சேசோடு யென்னா[மு](ஞ) மினிப்பிரியாதெப்பொழுதமே,

(க)

ச[ஐ](ச)ஸ்வதியே - எங்கள் வாக்னில் வருவாயே
கல்ல - பதமல.ரடிகளை யனு இன மறவோம்
பார்வதி யெந்தாயே

- சரணம்-பூரணி-கல்யாணி

த் ](ர)வாணி-எங
ஆதிபார்வ,௫
்கள் பு,ச்.இ[னி]
-8[
யில்வித்தைகள் தந்திடும் உசதமியே சரணம்,
அரியோந ம[ஈ]வெனவே எங்கள் குருவுமே
யேன சே நல்ல அன்புடன் வித்தைகள்
தென்புடனே தரும் அய்யனே யெங்குரூ
வே சரணம்,

குருவே”துணை.

(க-பு.)-இதில் மாணிச்க வம்பலவர்

முதலான

சலர்மீத

பாடப்பட்ட

வண்ணங்ச௪

ஞள்ளன.
இறுதியில் விநாயகர் விஷயமாகவும் சசஸ்வதி விஷயமாகவும்
உள்ள ஸ்தோத.ரமும் உள்ளன,
எழு,த்தப்பிழை மிகவும் 9) Bard.

R. No. 582.
‘ Palm-leaf.

17$ xX 1g inches.

and Grantha,

Foll.

Slightly injured.

67,

Lines, 10 in a page.

Old,

Tamil

Presented in 1921-22 by M.R.Ry. N. C, Narasithhacariyar Avargal, _

Karur,

:

(2) அஷ்டாகஷரார்.க்தவங்கரஹகாதாவ்யாக்யானம்.
ASTAKSARARTHASANG RAHAGATHAVIYAKHYANAM,
- Foll, la—118,

Same work as that described under R. No. 372(a) antes
Complete,

(கு-பு,)--

ப

இத்நூல், மூவருடதீதுக் கரட்லாக் 372(2) நம்பர் பிர தியில் வந்துள்ளதே,

௮.
இத்தப் பி.ர.தியில் இ௮ மு,த்றுமிருக்௦
199
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த்வயார்த்தஹங்காரஹகாதாவ்யாக்யானம்:

DVAYARTHASANGRAHAGATHAVIYAKHYANAM.
1014, 122-224,
A commentary by M.B.Ry. Viraraghavacarya on the Dvayarthasaigrahagath® containing 12 stanzas and forming part of the Désika
_Prabandha.

Complete.
Beginning:
\an.o-n1T-r90,)8 punted a\ ra) .o-vw 0.5 Aloe sr |
GT
|
௦)
LP awirietane ரம.மாமாவிஷூ தயயாணவ
௬

69 ge) euy 7Qexa

௬

#

உ ரரிஙக7.சவ௦ஹா ஈ8ஹிரே ji

origTe8riat0sQoas Ge rarQeGoe.
we. \a1\0@ ca, 508s ane rare |
ey rei \78 \usred உஙிகிவ)௨றிக்ஷகொறாஇ
- வவ ரவூஉ.௪.க௨.கார மவி.கா.தியா௦கா? ந இப்படி. மூலமந்திர த். சாலே," 9௩௨, 1A. a9gre 60s sa வாம
௨வர8௨.உஉ௨ ர.கி௨; ஹு-இவா.ந-௩ல்
ஷாமு3னான அதிகாரிக்கு
க _.தியயகொ.தற

ண்மான

euw-vir nap rug-t

ப ர.திவள

. அபத

82) உ.உ௱ட- ஷஹா$-*3) a) Dune oor
வியோஷத்துக்கு லாய
AC 507 505 FE, மோ ய. ௨-௫வாஃகம் வசிக்க லைழ்காகமா(ன]
.

கவிசதிகரிக்கையாலும்
ஸதாசார்யோபதே௪

:

se

உட...

பரம்பராகதங்களான

ககர்க்சன்எஞ்வ்டம்

ee

கெள. ரவ

போக்யதா இசயக்களையும் ஸ்புடீசரிக்கிறார். .
இன்ன

னவள்,

முதில்-போச்யமான

இதம்--ஹிதக்தை,

அமிர்தத்தலே, 'பிறத்தாள்--உத்பத்தையா

கே[ழ்க்](ட்)க--பிரற்தம்பண்ண;

க

[அல]

(தொலை)ய(7)--மாளாத,

கிர. -றொஉயொெ௨)வறிஹீகமான
லோ.ம)மென்ற
HSaes eso
நியொடுன்ற :- நிதியாயிருந்தது
(க)
.
்

,
படி.

“

End; -

’

°

-

சேர்க்கத் இருவாளர் சேர்.ததியின் மன்னுதல் €ீர்ப்பெரியோர்க் *
கேற்குங் குணங்களி லக்காம் வடி.வீலிணையடிகள்

. பரர்க்குஞ் சரணத்இத் பத்றுத னன்னிலை நாம்பெறும்பே. ‘
ட்ட

தேற்கின்.ற .வெல்லைகளெல்லாங் களைய.ஐ வெண்ணின மே;

சேர்க்கும்-சேசனனை

ஈசுவரனோடு

கடி ப்பிக்குமஉளான,

ஸ்ரீயையுடையவர், - சேர்ச் இயில்---ஸம்்லேஷச் இலே,

இருவாளர்--

மன்னுதல்--ஸ்.இரீப

விச்சை, ஸ்ரிய£பதக்குப் பருஷகாரபூத ஸ்ரீயோடுண்டான திச்திய ஸம்பத்த
மென்றபடி,
*
*
*
* களை--பிரஇபந்தகம், ௮றஃ-திவர்தி
- இக்க, அஞ்ஞான திவர்த்தி பிறக்கும்ப்டி, எண்ணினம்-- பரிகணித்தோம்;'
இங்கு, பரிகணதோக்தியாலே ஜன்னுஞ்சித்தாமல் ௮றுஸந்திக்கவேணுமென்

் ுவ்யஞ்சிசம்.

(Da):

'

BR, NompBer 532,
Colophon:
உ௫௦வசுஉரஹாணொ

1349

௮-ப௱கரவபயாவிரராவவொஉரவா£ |

ஸ்ரீ$சிஅயா வஸு ரஹ.மாயாவ)வரிஹமணவதி, _ 7005)

சா. ஹ௦வெத்ஹ
௧௨9௫,

*

*

*

மாணா

|

ர ரவணஹ_.௪ஒிஉயியொவ).க)

௮ ரஹஹ$ா௨.5-௩.ஏ7 ஹ).கா௦

|:

3.௪.2 ரஹ

88௧கர.கி௦ரவராதா£உ. ரவகாஸயா?$

|

யொஷஹாவக௱லு-டவ8.க ரல்.௰௦வகி ஸ்ரீவாஉ-௧ரஹெவ௯

LP wri ro ugeanow§e
7a (Tver 1 OO) Fp OR 13 5002
ஹு

|

உகி ஸ்ரீகி வகடாமாண
வீ௱௱ாவ்வாவாய-8$ஹ.) கர.கிஷ-ம
்ரீ£கி அயாமு-ச் வ ரஹ மாயாவஜாவழா.௧௦ வ௦௨-௫ண-$$, ,

(க-பு.)-இத

தேகப்

பிரர்.க.க்இன் ஒரு பகு யாகிய

தீயச்சுருக்கு

என்னும்

னி.ரண்டு பாடல்களின் விரிவுரை. உரையாசிரியர் வீர சாகவாசாரியர்
வர். இந்தப் அரதிபிக் இல்வுமை ebadesteg.

பன்

என்ப

(€) அடைக்கலப்பத் துவ்யாக்யானம்;.
ADAIKKALAPPATTUVIYAKHYANAM

Foll. 28a—336.,

,

,

* காய work as that described under No. 794-of the D.C.T. M88;
Complete.

(6-4)—

°

இ௫ டி.ஸ்கிரிப்டிவ் சாட்லாக்கின்

794-வது நம்பர்

பிசதிபோன்ற.த.

இச்

wren இந்தப் பிரதியில் மற்றுமுள்ள.

(ம திருச்சின்னமாலை, வியாக்பானத்துடன்.
TIRUNCCINAMALAL WITH COMMENTARY,
“Poll. 84a—45a, 466 is left blank,
~ Same work as that described under R. No. 372(d) ante.
_
Complete. (6-4.)—
இத.மூவருடத்துச் காட்லாக் 372(6) put
gre இத்தப் அவக
PP BOSE Re.

Ar Bude வத்தள்ளதே.

(9) Garr த்தஹங்கரஹவியாக்யா னம்.
GITARTHASANGRAHAVIYAKHYANAM
Foll, 47a
- 676.

இந்

OF MSS.

A TRIENNIAL CATALOGUE

1880

An exhaustive commentary on Védantadésika’s Gitarthasaigraha
which is a work in 21 Tamil verses of which 18 verses epitomise the
contents of the 18 “ahyagee of the Bhagavadgita : by Viraraghava-

carya.
Complete.

from this MS.

“The printed edition differs in some places
Beginning:

*4

மாவா

*

*

4

*

*

#

||

@1

*

|

00.)

af

Oe

ek

ok

x

@red \au-o-vo—nab\3
*
abrgauyOQssar

மலி.கா.தியாககர? |

௧த௦ஜிஜாஷ$ர.௩ர.நா௦ ஸஹெ.க-விஹவ-.கா8-வவெ5
சக8கொஊஷோாயொகி ஹி 5-3ரரரயண?வ௱? |

|

3
௨௨-60. ந8௨-௩.௧6
விவரய-

|

வஹ்வார்மாஹ ராணி

ஞூலொ

ேழாயொ.மாரயணஹுஉா

் ௨௨௦8௯௦ ஊ-ம.நிஷஷ௦

ஷஹூமரவீ.க

வரண

உ.கழாசி

ககஹி.க

|

விஸாஉகா௱கமாய்

௯.5௪ ரர௨.நிஷஒ௰ உ-॥ண ௦ கரஷணுெவாயகொ வ ப ரவீகி என்ற
படியே ஸவெ-சாவ.கிஷதா௱ ஷகமாககமாகையாலே, வலா 95.0

வ]

வ$.காய8-3ரஹெ ரஷ-ய3

வெகஷு-௦

வள௱-௦ஷூ௦ வ-௫4௦

உ௱௱௱ணெஷுவஅ வவெஷ்வட என்று 3ஊாஹாா.சஸாாதெ..கி கமாய்,
* * * ஸரீதோதோ சான் மத் இனுடைக errr சத்தங்களை த.ரமிட ஸ.ஒக் இ.ரஷி
veer
தாமிடசாதைகளாலே
ஸமாஜசித் தரஞ்ஜதார்தீதமாக,
சஸாத்விக
ருளிச்
கிஷ்கர்ஸித்ச
த்தத்தை
மகரவாகயார்
*
*
*
*
ித்து
ஹிச்கவுபக்ரம
செய்கிறூர்.

கருமமு ஞானமும் கொண்டெழுங் கா.தலுக்கோ ரிலக்கென்

் ...

தருமறையுச்சி யுளாதரித்கோத மரும்பிரமத்
தருமகளோடு வருந்திருமாலென்.ற தானுரைச்தான்
SOLVE SE தனஞ்சயனுச் கவன் சா£இயே.

்தான,
தருமம் - தருமத்தை, உகக
- அபிகக்திதன

OR
தான் - ஸ்வயமேவ,

சத்தில்

உகி பெஷ$,

*

x

்

தனஞ்சயனுக்கு-

*

உசைத்தான்
- சொன்னான், . , ரீ தோ

பரர௩கிஹுர.கி

அா௱சுமன் திக்கே

ன்
சாஸ்தி

வாகன

உபதேகித்தானென்றபடி,

ெவ

்

*

a

*

க8-தோக sod) soir ஷட்துய உரகிவாஉ)தக

கையாலே

இவைத்தை(ச்)

தொழிக்தபடி,

வ௱8ஷடாடிதெ5

ge

:

உ ரஉமமி-5தங்களா

வ-.58

கீகி3யா

R. NumBrRS 532-533.

185)

End:

:

உபயலிங்களானை

ஸ்ரிரய8பதியுடைய

ப்ரீணநார்த்தம்

பக்இப்ரபத்இ

ப்ர

தான ஸ்ரீமத் தோ சாஸ்தர ஸாரார்த்தங்களை, பக்தப்ரபந்த ஜநஸுக ச்ச
ஹண தாரண யோகஃபச்களாகளங்காரஹிச்தோமென்றுப்ரபகத்தத்தைச் தலைக்

கட்மெருர்.

.
தீத,ம்ஐ நற்குணப் பாற்கடற்ராமரைச் செம்மலர்மேல்
மாதுற்க மாயன்மருவவின் கீதையின்வண் பொருளைக்
கோதற்ற

நான்மறை

மெளலியஞாசிரியன்

குறிச்சான்

காதற் அ௮ுணிவுடையார் கற்கும்வண்ணக் கரு த்துடனே.

கோசு - அவத்யத்தாலே,
அ[த்த[|(தத) - சூக்யமான,
விஷ வ வி௨7ல௦ஸ் ௨உவீ வெெரிகசான என்றபடி,
கச்ச

(னு](கா)ன் மறை--[ ௯](நா)ல் வேதங்களினுடைய,

ஹய-ர்ர

மெளகியில்--

மொளளிகளிலே, ஆசிரியன்--அசார்யன், ஸகல வேதங்களிலும் ஆசார்யபதம்
பெற்றவரான ஸ்ரீமத் வேங்கடநாத தேசகெரென்றடடி
**
& 4 ௩ *&
*
*
*
க
கருத்துடனே. அ௮பிப்பிராயத்தடனே,
அவர்கள் ௪கமாச
தரிச்தக்கொள்ளவேணுமென்சி௫ அபிப்பிராயத்கோடேகூட,
ஸங்க.ரஹித்தருளிச் செய்தார்.

Colophon -

வ Bal é gs
கு.கிச்சான்-..(eda)

.

உதவகயமாவாணொ
நா. ஹ௦வெதி * * *
௪௨29,

ர ரவணஹ

*
*

od LF8 gra var Oanars
DIT OT BED!

ணிஜெத,

*

#

௨702)
||

|

Baswae any

||

wir8r 5-09 anow§e x

ஈஅகொ௱ாயாா.க

or ee வீரராவவாவரய-3ஹ))
த.மாமாவழாவா.௧௦

* *
மாணா

கர.கிஷா

்
antarmtanen 3 -

or cana), ஸ்ரீ. அக்டா

ஸ்ரீ.கி.சாடி-4 வங்கத் ர

ஹ௦ஃவஊ-இண-3ட.,

(த-பு.)இது வேதாந்த தேூகரியச்,சிய தோர்ச்ச ஸங்காரஹமென்னும் தமிழ்ச்
செய்யுட்களின் வீரிவுரை.
வீரராகவாசாரியரியத்நி.ப௮.
இத்தப் பி.ரஇயில்
மூற்றுமிருக்க௪௮.

இவ்வுளை

அ௮ச்சிடப்பட்டு்ள்ள
த.

இதக்கும் அச்சுப் பி

க்கும் சிம்சில பாடபேத.ண்டு,

R. No. 538,
Palm-leaf.

16§x14 inches.

Grantha.

’ Presented

Foll. 188.

,

Lines, 10ina page.

Fair.

in

1921-22

by

௩17,

Pillailokacaryar Sannidhi, ‘Srirangam.

Sathakopacariyar

Tamil and

Avargal,

.

க் TRIENNIAL

1352

CATALOGUE OF MBB.

ஸ்ரீரங்கரா ஜஸ்தவவ்யாக்யானம்.
SRIRANGARAJ ASTAVAVIYAKHYANAM.
A commentary in Manipravala style of composition by Tirumalisai
Annavappangar on the Sriraigarajastava (vide No. 10216 of D.C.S.
MSS. Vol. XVIII) of Paraégarabhatta son of Kiranatha, who was also
called Srivatsankamiéra.
Complete with the Sanskrit text.

Beginning:

குவிவவஹே-ப,

‘

ஹறி?

ஓர,

வ௩மொஹி.க$ |
ஸ்ரீவசா௱வழாய-! ரீ ரர
ஸ்ரீவதாா௦கஷ-.க ஸ்ரீ. ரோக மெ ரயவெஷயஷஹேோஹுியஸெ
வ௱$கா௱மணிகனான

||

சன் ஸர்வ சேதனோஜ்ஜீவகார்
ஸர்வேள்வ.

'த்தமாக ஸ்ரீ பசாசசபட்டசை விசேஷ கடாக்ஷம் பண்ணியருள, அத்
தாலும் மொழியைக் கடக்கும் பெரும் புகழான் வஞ்சமுக்குறும்பாக்
கடக்கு

குழியைக்
ட்

வித்யையாலும்

ஜன்மத்

ஸம்பக்தத்தாலும் ஸாக்ஷா£கிகர.கவ௱ாவ௱.கதசாய்

தாலுமுண்டான
%

நங்கூரத்தாழ்வானோடு

*

*

*

௯

உ௱வ Jo an

வைத்துக்கொண்டு வரயயே.வ
பட ட *
ட ௬
x
நிற.கியய லொ.௮ாமிருக்கையாலே

விலவாகய-3ா8]வ-வ காறல்களில்

ஈமான
*

பெருமாளே

பெரிய

*

ர்

விக்கு, அவ்வணு
உ௱௱ஷஒகாாத

அயத்இல் சொல்லுக உவாயொடெயமென் ௦.
பவமுள்ளடங்காமே பெரிய பிராட்டியாருடைய

உடெயகதொவயொ.மிகளான
வெளியிட்டருளி,

குணக்களை ஸ்ரீ.௩ணா அகொருத்தில் :

காராயணாசி uve

ruse Zor LAT oomrpepas

இல் வெளியிடத் திருவுள்ளமாய், உ-வ-3மதகத்தில் அ௱ணமயா |
வி.மரஹவவெலக்ஷ்ண)த்தைப் :- பரக்க. ௨.கிவாதித்து,
டமான
2ST 05550 த.திஹெ-4.௪-பக கரடெயாலே மாஹ ரவர(உ॥.௰)ம்
வராவமாகிருக்க, அது
பண்ண
aia
பண்ணத்தாலே anna
செய்யாதே, வி.௰27. ஹமில்லை, குணமில்லை, வில-ு.கியில்லை யென் கிப்
படிச் சொல்லுகிற ODUM 0.) HORT Of) & Cort நிரஹித்து, ௨வ$- பணக்
களையும், மண உறீ£வாஹ ம-டுவங்களான அவதார சேஷ்டிகாதிக
x
ளையும் பரக்க வருளிச்செய்.து, அக்குணங்களுக்குச் Canim ஹச
அழச்தையும் விஹுரொண வெளியிடுகரர்..
*
3
த
#
: *
* @59.o 0-21)" 1064 r 5292 osos yris aes oly | \eiOmuven\a wr § 58 |
உ௱ஹ)௨-௨5 வடர
8

age Oa
௮௦௨௧௦

asa

sey ஓணவழ்சவா௱ விஷ.கடி ஏன்அம்; ம.மவ ,

மாறாாவவ-டுவார்கமென்னும்

*

-

௬.

*

்
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_

8ஹொவகா௱க.சான

விஷயத்தில் ஸலெஷதா?) வஹாயய-த சாய்
ஸ்ரீவடுகிகள்
*
* வேதமாக
QQ ever eB agin & உாகிவர.ச)வ-டுவகமான
அ.த](ன)வோ

அப்படிப்பட்ட

ஸெஷ.தஹ-ஒ௮வகமான

பூஜ்யரான'

க$றாவ த்தை

ஆழ்வான்

ச்
*
*
ஒரு ஹீரக்கு காசாய
மக்களசூத்ரமாகி(ன்)
ஆழ்வான்

Heo al ae

மூர்.

1853

பொருட்டு

கடவோமென்இ

mo,

்

yas, விஹநிஸெ ரவெழா.௧8உகி8யி8ஹி |
யஉ௱தயஹ ரயீகணெ wir sf) ௦லவ-டு.அ ரஅாடு ||

.

யேஷா$-க ய; கஃவண-3)செக்-டுற காம 3 என்னும்படியான.
வைபவமுடைய
ஆழ்வானுடைய
ஸ்ரீவவாசிற-டுவக்களான
ஸ்ரீ

ஷ-முகிகள்

.உரயொவயவாஹ
ரயி,

அஹ?

கன,

Salley

மாற

அயாத்கமான
பாகத்தில்

வெஉ.ச ரயத்தினுடைய கண்டஸ்தானமான உபகிஷ ச்
8௦.மலா.நி.௮ய.கார.கி வ.க ராணிவ Qseprooraqner sro

aur Bo 7.௧) ஷுுவகமான

இ ஐதகள் (ன்றன)
தின

ராஜல,

மங்களஸடத் ரமாயிருக்கையை,

ஸ்ரீவத (6) விஹ)

யாலி ஒவிக்

- ய) ல.மவ.௧$ - க௲ாகோறா

ஸ்ரீவகு, விஹசென்இற திருகாமமுடைய,

மிகவும்

பூஜ்யசான ௮௧ ஆழ்வான்பொருட்டு, ௨-டுஜாயாஉ ஸு. ஹ-பவவ
கடி.
௧8 உகிடி - ௩8 ௨.௧) கிவ்,
B10 - OU 595 5)
ஷா௫ுஅசுமான
£83 col
@ \(@)o sisgong, aStal- 9665058
25 FE DE

கக் கடவேசம்.
வ்துவவல

End:

சுய$ஹெ
டக

என்று பாடமானபோது

அதுஸக்திக்இ

ட

(a):

*

oo
:
si soit fu swe ௧8-௩மீலகிவெ௱ா.ம)ஐ-௩ஷொஸிவஷி-3 |
௦

87௦ வாஹி தஇ.க௦௨.௮௦யகி வா_மீயமால௦ வோம் -௫ஷு-ப

அன்தகி |
ஹ௱௦மெற

தேவர்,
578)

goadJ srg, ‘stigre

ஸேவித்தவர்களை,
சாக்ய௪ப்தம்

“தனு,

5௦ - எதேனும்

ஒரு

வ்யாஜத்தையபேட்டுக்கெ

. ௬8-1௮, விறு, வகிஸா, விரா.2௨.)
ஜஷி௨£

மாவொ

வகிகளையாவஅ- 'ட்மபதிகதியையாவ

கிஷஹெவ. யொ

ஆகிஞ்சக்யைகவேஷமான

ஸ்தாகப்ரமாணத்தாலே

வவெற.2) னு -

இலே,: இக்கு

ப்சபத்தியைச்

5.௧) ஊ௱.கீய௦

வை:

சொல்லுக

அஹூ கய$

0.௧௪,
மீனுக்குத் தண்ணீர் வார்க்கு கயாயத்தாலே, வஊிவஷி-3 - வறிக்இ .'
Ds
சட்கிக்ெதென்பைடி,
9-20 as288 850 வது கர்மாத்யு
பாயங்களாலே தரித்தரனான.. க,யெ-் கரவண க்ஷ-௩௨ ர Boa ors.

8.௪௦ வா?

2s\8us,

800 - என்னை, வாஷ$தியகி - சட்டிக்றெ-
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தென்றெ யாதொன்று, 58 - ௮க்த சக்ஷணமானது, Bro-o ap~Oap'oஜலமில்லாத பிரதேசங்களிலே, வா.நீய ஸணாலமா- வாமீயமாலே,

வைச்ெதாக,

தண்ணீர்ச்சாலை

ஷாகி

அரயாஸாலா.கிஸா நாட

Colophon:

தத்புருஷன்

விகல்
(7@).

‘

-ஸ்ரீஅவ௱வ௱8-௩.கயெ.௧86,

.

-

விமாஷாஹெ. ராஹு
-

்

கபும்ஸகலிங்கமாகிறஅ,

பேச

-

- என்னு 'சாலாக்தமான

ஸ்ரீ-ஒஸா௱௨-ஊீ நிவாஸ ஹிக ஸ்ரீ ஸ்ரீசிவாஷா.தஜொ
தாஹாமாஷுரவ-ட.௮தஹாஜூய2-வா-௫ தணாகவிர உழ

உாஸொடாஸா௱யிகி-ரஜலெவஹ-ஹுவ

£பிர.28 |

ஸ்ரீர௦ம௱ாஜஹ்வ

“

வ ஜாவ ாஷே8ணிவ _ரவாஉ.வவஷாஉ$ 37௧080௦0௧0 ஊ.சா$]|
ஸ்ரீமதீஸாா$-8-ப.5யெ.596,

(த-பு.)-- -

விசிஷ்டாத்வைத தர்சன ப். ரவர். ததகரான ராமா ஜருடைய ௮ம்
சிஷ்யராயிருந்த கூரத்தாழ்வான் குமா..ரான ப.ராகரபட்ட நியதி

Oss
தங்க

சார்ந்தது. பூர்வசதகம், உத்த. ரசகசம் என '
அுதிரூபமாகவுள்ளதுடன்
ஸ்ரீரங்ககாசனத

யத. வைஷ்ணவ மதத்தைச்
இரண்டு - பிரிவீனையுடையசு.
விசிஷ்டாத்வைத

திச்தாந்தத்தை கிலைபெறச்

விக்ரஹ

ச.தக,த்தல் பகவானது
வேதபாஹ்யமான

பூர்வ

செய்யும் நோக்குள்ள.

வைலக்ஷண்யசத்தையும்,

பிற மதங்களைச் சண்டித்து, பகவத்

உத்த.

சதகத்இல்

குணங்களையும் அ௮வதா

இந்தப் பிரதியில் இந்நூல் உரையுடன்
சாதி சேஷ்டிதங்களையும் கூ.௮வது,
உரையாசிரியர் திருமழிசை அ௮ண்ணாவப்பக்கார் என்ப
மூற்றுமிருக்க றது.
வர், இவ்வுரைமணிப்.ரவாள நடையிலமை த்த;

R. No. 584,

Paim-leat.
Old,

12 x lginchea,

Foll. 89. Lines, 9 9 on a page.

Presented in 1921-22 by M.R.Ry.
gal, Periyakulam, Madura district.

Tamil Injured.

Beikkaravoiketramayyn

Avar-

(2) சோதிட.நூல்.
J OTIDANUL,

| Foll. 1a—72a

்

ee

726 is left blank,

A treatise on horoscopy predicting the fortunes of persons from the .
position of the nine planets in the twelve different Bhavas.
As the manuscuript wants both the beginning and the end, the name

6f the work cannot be identified accurately.Contains the stanzas 1-577 only.

broken.

AF

z

Some of the: leaves are
a » found
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Beginning
: ©
கே,த்தரமசனி லொளிர் மதியான வனுச்சஞ்
மொரனி](ி)ப்பான் ape) (p)éep வல்லன்,
._ வயது பத்தெட்டிலே
. . . 6
Ququg@sr@r.
. 1 we
[யே](எ)ழினுசக் குடையோனேட்௪
gee eared சேர்த்தால்

பாழ்பட வொழியுஞ் செல்வம் பக.ரலாமனைவியாலே

தா[ள்](ழ்)விவ

. வானாகுஞ் சா[ச்.தி](த்.கி)னோர் முப்பத்தேழி

அ௮[ள் ](ம்) விதிப்படியால் மேலோருரை த.தனர் கெணித நூலால்.

(0)

*
*
eS
*
சந்திரன் குருவீடொன்ருய்(2) சாரிடங் காரிவீட்டில்
வத்துயிர்தனக்கு நாலோன் மதிமகன் பாம்போடே௫

. விந்தையா யுயிருக்கேழில் விளங்கிடப் பிறத்தசேய்க்குச்
சிந்தையாம் குச௪நாளன்னை செத்இிடும் கரிவதற்துற்றால்.

(2.5)

End:
மந்தனுமஞ்சாங்கே[)ளாய் மரை](ஐ)யோன் வீட்டில்
வந் இடவே மெக்கோட்கள் சேராதாச
வந்துயிர்க்கொன்பான் சொன்ன புச.ர.தரக
மழைத்திடவே யுடனொருகோள் சே[ர](ரர) தாகச்
சிந்தையுடன் சேய்மனையில் மறையோனேகச்
சேருமஹறையோனுடனே யொரு கோளில்காச்

சந் த.ரமாயுயிர்ச் கஞ்சில.ா 'வோனேக (5)
£ தோன்தியகோளுட னொருகோள் சே[ரூ](ரா) சால்,
சாகுமெனச் சோன்றியபெண்

(௫௭௬)

தனக்குமைந்தா

சா(ர்)ந்திடுமே ஈந்தாமா யேகமாகும்
- வேகமிலான தியோகனாகு மென்று
விதித்தனர்கள் தப்பா தே

கெணிதவாய்மை

சாதமென முன்னுமை சத கோட்களோடு
eri sa Cea யெக்கோட்கள் சேருமானால்
எசமெட்டி யொன்று புகல்வசாமீது
இயம்பினர்கள் நரலிரட்டிஉரினு மென்றே.

(௫௪௭)

(6. “1 )—
- இதழால்

சோதிட

சாஸ்இரத்தைச்

ert bea.

இதில்

பன்னிரண்டு

பா

வங்களும் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளன.
செய்யுள் நடை சாமானியமா
னது,
இந்தப் பி.ர.இயில் மூதலேடு இல்லாமையாலும் இச்ழூல் மூத்றுப்
பெறராமையானும் நாற் பெயர், நூலாசிரியர் பெயர் முதலிய வோன்றம்
புலப்படவில்லை;

ஆகலின் இதற்குச் சோதஇடதூல் எனப்

பெயர் கு.றிச்கப்

பட்ளெளத.
இந்தப் பிரதியில் மு.சலொன்டது பாடல்களில்லை.
10-வ௫
செய்யுள் தொடங்க 617-வது செய்யுள் - வரையுள்ளன,
சல ஏடுகள் ஒரு

புறம் முறிந்தமுள்ளன,
106
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(6) சோதிடரத்தமாலை.
JOTIDARATNAMALAI.
Foll. 78a—896.
Similar to the work described above
.
As the leaves are very much injured and broken, it is not possible

to give the name of the author of the work or its extent.
“

_

Tucomplete,

Beginning :
ஊரி8
ஒம். 'சுபமஸ்௮.
[(ய](அ)வனியித் பெரியோர் தங்களனுச்ரகத்தாலே யா னும்
புவனியில் ஐ](௪)£.த[ஷ](ட) சச், சமாலை யான்புகல்வதக்கு(௪)
சிவனு()டமை
க் சனான செந்இல்வேலவன் wera fs
- குவ[லை](ல)யம்புக[ஞ](மூ) மொத்றைச்கொம்பனே காப்பகாமே,

(௧)

ஒதியபெ[றி](ரி)யோ[த்](ர்)
தங்க ஞ[த](2)2.இடும்
[னா](ரூ)ல்கள் தன்னில்
மேதினிதன்னில் வா[ஞ](மூ)ம் விளக்கட
.

[யி ](வி)சைகளாக(ச)

_ - சோதி[ஷ$](ட)சத்தமாலை தொகுத்துதான்
்

சொல்வதக்கு

- ஆதியின்ஸூலமான எ.வங்கசன்
காப்பசாமே. |
*

:

்

ச்

(௨)

௪

*

வெய்யவனித்தபுத்.த' விடா[எ](ம)னோ ட[ஐ](சவு)சங்கன்

துய்யதோர் செவ்வா[யி](ய்)ம,ச்சன் குளிகறுமிவ
ர்சகளாலே
பையவேமேடமாஇ(ப) க[ய]லிசாப் டகை நீசத்தால்
- உய்யவே நட்[ப்)புஆ[ச்)(ட)9 யுச்சச்சிஞலேசொல்
வேன்.
*

-

* -

| wé£5
Be
BUC r
gC.

.

*

(௪)

oe

சே.த்தாச்த பென் கூடி (4)

சுக்கிரன் பலத்துகிற்க(ச) சொல்விழியீனமாகும்
தச்சதாய் மாத்இகிற்கச் சாசசன் செனிக்கும்போது
மிச்கவேகண்போமென்று விளம்பினார் அால்வல்ல
ோர[5

End:

£

2

](7).

.

் (௬)

இவருடனிந்தகூடித் குதிசையுல் குடையு
...... தீதுதட்பாய்த்
தவமொடுமுச்சமாட்டி கான்பல,த ததுவே வா[ள்](ம்) வன்
அவனிய௰ிற் கனகடல்லாக்கவனே றி
உ டட
,
௯

்

்

*

ந

ட்ட

_ (பி](இ)த்சட தாலினா தனிருவரு மொன்றாய்க்கூடி
(2)
சம்தர ரரசிமாதன் தன்னுடன்கூடும்
ப

ர

உர

ச்

ல்

ந

க

.

,

eo
த

ea,

(ora)

R, NuMBERS

584-535,

1357

(த-பு)-இச்மூல் சோதிடவிஷயமானது,
பன்னிரண்டு பாவங்களின்
பகனைச்
சருச்கமாகச் கூறுவதென்று தோற்று
த, இந்தப்பிரதியில் மூதலாறு
் ஏகெளே தன்ருகவுள்ளன,
மற்றைப் பதினேரேகெளில் சல அனிமுறித்தும்
சில பாதிமு.றிந்தும் உள்ளன். இதல் ஒன்.ுமுதல் நாற்றிருப,ச்சாறு செய்
wiser
உள்ளன.
இத்தால்
இத்தணைச்செயயுட்களாலாயது,
இயற்
றியவர் இன்னாரென்ப.த மு.கலியவிவரமொனறும் புலப்பட வில்லை,
¢
ன்

R. No. 585.
Palm-leaf.
142 x 13
Injured.

inches,

Foll.

29.

Hines

6 in a page.

Tamil,

Presented in 1921-22 by M.R.Ry. Sathaképacariyar Avargal,
Pillailokacaryar Sannidhi, Srirangam.

முக்கூடற்பள்ளு.
MUKKUDARPALLU.
A eulogy addressed to Kidalalakar; a form of god Visnu worshipped
at Madura. The work isin the form of a dialogue between a man and &

woman of the Pallar caste.

The work is printed.

Complete.
Beginning :
:

eons

oy

vu-vebsen-v,

பூமேவு நீலவெற்பிற் பொன்னிறமு முண்டாமே "
மாமேவுரமுக்கூடல் மரலழகர் பள்ளிசைக்கே
பாமேவு சொல்பு[7](ஐ)ம்பே பாவலபென்0[ட](த)ட்டெமுத்தும்
. தாமேவுபத்தாபத.இல் (0) நாவலருங் காப்பாமே,
மணிமாசத சோதிய ராதியர்
சணிமார்பினித் கரவலர் கோவலர்
{
wees |(o)pscdat முச்கூடலரேடலர் வாசச்துளவோர்
அணிய ரவணைச் தூயவர் மரயவர்
அடியவர் மண்புரு (0) ரணர்காரணர்
அழகர் பள்ளிசைப் பாவளதாவள
மரகத தருவோர் அணிவோடு
திரு2 தாள்வலி

தோள்வவி

தணையெனஞுாதற் கூரிய தேறிய
சூ.ரச்பறிப் பசைக்€னிள வீறுளசூ.ரத்தடனே
பணிவிடைசெய்யத் தானவர் வானவர்

ப[எ](ழ)மசப்பதிப் பேரியல் சீரியல்
, பகிரிளமுளைச் கோனென

்

வாட௪ றி

் பாலிப்பவரே
*.

‘

“

(௪)
ட.

௬

ஆ
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(கலிப்பா.)

காவல.ராந்தேவர் முன்கைதொழுது பின்னருமே
தாலினாலிலேயழகர்
, , சர்சூர் வளதாடு
சீ[வ]வளதன்னாட மிசைசெத்து ரைச்சப் பண்ண தனில்
எவலலைப்பள்ளியர்வத் தெய்இியது சொல்வேனே.

(௫)

(௪,த௮.)
. தெ[த்தி](,ச,.கி)யிவிடு மஞ்சனப் பொட்டும்
மத்ரொரு திருதாமப் பொட்டும்

கெூழ்ந்தகரு[ க](வ்) சொண்டையு([ம்7](மி)
சண்டாய்ப் பகுத்த வகுப்பும்
ப[,ச்,த](2்.கி)ய கரும்பொஜ் காப்பும்

கையி(ல்) வெத்.றிலையும்
*

வாயிலோ திகையே

*

*

'

*

GS 8](oD)oru Oen@Qurer aflen_séBeor
பெத்றிடு பட்டாங்கு மிலங்க(ச்) இரு
முச்கூட்ற்பள்ளி தோன்றினானே
](௪),

(கலிப்பா)
உளளக்தி லூசவிடு முல்லாசபார்வை

.
(Gr)

்
விழி

. கள்ளத்தினாலிரும்புங் கல்லுங் உரையாதோ
வெள்ளத்திலே ஆயில்கார் மெய்ய[ள]( ய முக்கூடல்
பள்ள,ச்தியா.ரழகு பார்ச்கமுடியா தே,

End:

.

முந்தவை[ய்]சால்்லைவய[ய] வென்றோமருதூர்ப்பள்ளி ௪[ச்தே](20ே)
மூப்பிளமைப் பா(ர்)த.த(2) சாய்ப்பாரில்வயோ
_ [யி](இ)த்தவார்ச்தை முக்தச்சொன்னால் முச்கூடற்பள்ளி
: ௨
சண்டையத்தனை யுண்டோவெனக்குப் புச்சியில்லையோ.
~
(௭௦)

சொன்னாலென்ன நியும்பொ[ர](௮) தானும் பொ[ர௬.](ு)ச்தேன்கு[ளை] சூழ்ந்திருக்க நாமேகூடிவா[ள்](ழ்)ச்.திருக்கலாம்
(ஜை)
பன்னகச்இலாடிய முக்கூடலழகர் இருப்
பாதமலர் வகுகிம்

.

ப் பாடியாவவோம்.

(கலிப்பா)
வீ[ளி](ஜி)யிதமழ் செங்கமலைமேவு மனைவா ழமிநெடுஞ்
சூழிமுகவே[எ](ழ)மென்று
, , . , ஹி
ஆதியவாழிய ரருளல் திருப்பேர்
' வாழிமுக்கூடல் ஈமிஷ்ண கர்கள் air Pula fe.

Colophon : 7

7
௨ம் முற்றும்,

(௭௪௫)

.
எட...

(arere.)

4
ஹரிஓம்,

நமஸ்து,

(குபு, இ௫ பள்ளு என்னும் தருவகை யிசைநூல்.
மதுரைதகரில் உள்ள அழக
சென்னும் கிருமால் பெயரையலமத்து இயத்றப்பட்டுள்ள2,
இந்தப் பிரத
யில் முற்றுமிருக்கறது, எழு த்தப்பிழையதிகம்.
ஏடுகள் றிது முறிக்துள்
ளன, இயத்தியவர் இன்னாபெனச் தெரியவில்லை.
Qe gre அச்சிடப்பட்
ளெள தெனச் தெரின்ற௫.
ட்

BR, NUMBER 3132 (oF THE SANSKRIT PART).

1859

R, No. 8182 (of the Sanskrit Part).
Sritala.
74 X 1§ inches.
Slightly injured.
Old.

Foll.

171.

Lines,

18 in a page.

Grantha.
.

Presented in 1919-20 by M.R.Ry. Venkatrama Vadyar Avargal,
Brahmadésam village, Ambisamudram taluk, Tinnevelly district,

(௪) அுர்யா இதக்கட்டளை.
_ TURYATITAKKATTALAI.
17971, 47௪-714,
A treatise in Advaita-Védanta explaining
Turyatita.
Complete.

the

state known

as

Beginning:
Yeti
s 6.

sr ydgsurag

:—gsrub,

gis sib,

சாமம்,

மோக்ஷம்:

அதில் (, . , , .)தர்மதீதையும் காமத்தையும் விஸ்தரிச்கும். வேதாந்
தம் மோக்ஷத்தை விஸ்தரிக்கும்.
அதை
ஸங்க்ஷூபிச்சு ஸாரமாயுள்ள
தன்
திர்மக்தைச் சோந்தது வேகாந்சஸாரம்.
இத இப்போது ஸகலவேதாந்த
சாஸ் இ.ரதிர்ணயம்.
இத்தை
விசாரிக்கிற புருஷன் அதிகாரி.
வஸ்துவே
விஷயம்,
அத்த வஸ்து இந்தசாஸ்இரம்
சாதன சதுஷ்டய முள்ளவனே அதிகாரி,

அல்லாமல் கூடாது,
* *
*
&
சாதன சதுஷ்டய மாவசேதென்

ரூல் :-தித்தியாகிகிய

வஸ்து

விவேகம்,

சமாதிஷட்சம், முநுகஷ்ு௩தகீவம் இந்த

இஹாமுக்ரார்.தீசபல

போகவிசாகம்,

நாலும் சாதனம்,

End:
வாவா.கி.௧௦ 8சொ.கீ.௧௦
GA

-O4

bas

௫.20

கிராஷ.௦

@)on 91100 BF ex Ty

ஹவ4-௫.௧0௦

|

கிராயே || ,

> Aro rane eg) Hatoaio கிறஐ௦
வou yap [](உ) வ;
ய
மாண ANTIK
\A 12.0, இது Loar an api os பசமகுருவாய்
(1) ஸ்ரீதக்ஷி
ணுமூர்த்தி

ஸ்வாமிகளின்

தி௫கிரூபணங்கொண்டு

அறுக்ொதி(கக)ப்பட்ட

ஸம்ப்ரதாயம், :-,

இது ஸ்ரீமூலஸ்வாமிகள் . நத்திகேசுவர
பெ[தத](தற) ஸம்பிசதாயம்.

Colophon:

So

osegurONTe6
ally &
டளை

உ ரஹூபஹா?

ஸ்வாமிகளிடச்இில்

அதுக்கரகம்

i

;
s@ane-uwvassanr@ee
ஷு௦உ ரஉரயமாய்க்கொண்ட

ஸமாப்தம்.
ஸ்ரீ. மாமா லெழா.௧96,

ava@

அர்யாஇதக்

Bard
கட்
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(§-4.)—
- Os

அத்வைத

வேதாந்த விஷயமானது,

தர்யாதஇதம் என்லும் கிலை எப்

படிப்பட்ட தென்பதை விவரமாகச் கூறுவது,
இந்தப் பிரதியில் appow
இருக.
வாக்கியங்களில் பிழை மிச அதிகம். |
a

Gi) வைத்தியப்பாடல்.
VAITTIYAPPADAL.
Foll,

115a—118d.

Contains some stanzas on medicine
Incomplete.

Beginning:

'

-சா[தீ.த](க)ரிய வோதிகரச் தடாகத்துச் குள்ளே
சதகோடி சிஷிகள் தவங்கள் செய்து

அத்தியத்த தினங்கூடத்து மூர்த்தி யண்ணல்
அடிமை மதவாமலே

யிதயச் தங்கல்

பு2,திதினால் தரசிங்காலே யச்திலேய் விட்டு

5 விட்டுச் சொல் லுகசேன்

புவியின் மீதில்

காத்திசையோர் கொண்டாடும் pases
கன்றாக

தன்னை

,

வா.ராய்த்து தவி. லுவேனே..

. தவிலுவேன் ௪.தாவரி கழங்கனோடு
தன்றாக ய(?0)ள்ளோடும் நெருஞ்சிமுள்ளும்
சவிடெனவே படி[ன் [மூன்று அளக்தகொண்ட
தாலச்தா லங்கிழங்க உற்பய்ய 2
சிவலனவே யமிர்தசஞ்சிவி தற்ிறப்பாச sean)
பலமே கூட்ட,

End ;

்

பசமகுரு வகத்திசர் கைய௫.ந்தான் நன்றாய்
தானாராமிநது

0௬

கூடு

:

. துசத்திரும் பிப்போகாமல் சூட்சும மாகச்
சொல்லிவைத்த லேகிய த்தைக் கொடுத்துச் சேர்ந்து
காம்பழித்த மானிடர்க்குச் கொடுத்தப் பாரு
தாசமைகந்த வுடம்பெல்லாம் நளின மாகும்
ன
சசம்பிரியப் பாலியந் தான் சதா.கி.தஇயம். பூசிச்

"

- சண்முகனை
ச். தியானஞ் சேருவாயே.

4

(6-4.)—

ச

ட்

வடட

ச

oe

இ௫ வைத்திய விஷயமான சில பாடல்களை யுடையது. , பிழைகள்
மிகவும்

அதிகம்,

*

,

®, NuMBERS 8146, 3155 (of THe sanskRIT PART),
R. No. 3146
Palm-leaf.

14313

and Tamil.

inches.

(of the Sanskrit Part)
Foll.

149.

—

Lines, 9 in a page.

Good.

1361

Grantha

.

உ

Presented in 1919-20 by Alarmélmangammangiar, Alwartirnnagari,
Tinnevelly district.

(6) பிரயோகவிவேகம், உரையுடன்.
PRAYOGAVIVEK AM WITH COMMENTARY,
Foll. 54a—149a.
Sam work eas that described
Vol. L.
Incomplete.

~
under No

75 of the DOT.

MSS.,

(G-4.)—
Qs on8igdi sr_eréGer 76-அஆவது
இந்தப் பி.ர.தியில் மூத்றுப்பெறவில்லை.

தம்டர் meee

க

R, No. 3155
Palm-leaf. 183 x 1} inches.
Grantha. Fair.

வத்தள்ளதே.

ந

(of the Sanskrit Part).
Foll.

172.

Lines, 8 ina page.

Tamil and

Presented in 1919-20 by Alarmélmangammangar, Alwartiranagari,
Tinnevelly district.
.
-

(™) ரஹஸ்யத்ரயம் (முமுக்ஷுப்படி).
RAHASYATRAYAM

(MUMUKSUPPADI). :
‘Foll, 38a—506.
Same work as that desoribed under R. No. _ 49(a) ante

;

Complete. ்

(6-4)—
இது, மூவருடக் காட்லாக்கின்
7
இறத,

49(a) gibi ass orers.
mo,

மூற்றுமிருச்

(5) தத்வத்ரயம், .
TATVATRAYAM.,
_ Foll. 5la—616.
‘Same work as that deseribed under R. No
Complete,

49(9) ante.

ட்ட

(G4) —
இது,

மூவருடக்

தாட்லாக்ின்

. பிரதியில் முத்றுமிருக்கெ௮.

49(4)

நம்பரில்

வந்துள்ளதே,

இந்தப்
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(0) ஸ்ரீவசனபூஷணம்,
SRIV ACANABHUSANAM.
சலி. 612-855.
Same work as that described under R. No. 49(௪) ante,
Complete.

(க-பு.)-இது, மூவருடத். த.க'காட்லாச்?ன்

இச்தால் மு.த்றமிருககத.
ற

49(2) சம்பர்

பிரதிபோனறது.

இதில்

(ஜ) அர்ச்சிராதி.
AROOIRADI.

Foll. 86a—104a.
Same work as that described under R, No. 49(e) ante.
" Complete.
.

(GH)
இள, மூவருட்௮ச் காட்லாக்கின் 49(௪) தம்பர் பிரதிபோன்தது,
6பி.சதியில் இ௫ மு.ற்றுமிருக்ற
௮,
-

இ,ச்தப்

௮

(2

அர்த்தபஞ்சகம்,

ARTHAPANCAKAM.
Foll. 104a—1106,

Same as the work described under R. No, 49(d) ante.
Complete.

(க-பு)-.
இநத்,நூல்

.
”

மூவருடக் காட்லாக் 49(ஜ) நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே,

இந்

தப் பிரதியில் முத் றமிருக்றெ.௮,

eS

ஆ

=

(9 ப்ரபத்தபரித்ராணம்,
--PRAPANNAPARITRANAM,
17011, 111௪--118ந,

Same

work as

ட

that

MSS., Vol. IL.
Complete.

க-ப)--

Dig

எதே.

ச

described under
,

-

No,

924 of the

ஸ்ட்

|

D.C.T.
்

ச

டிஸ்கரிப்டில் சாட்லாகள் 924-ஆவஅ நம்பர் பிரதியில
் வற்துள்

இத்தப் பிரதியில் முத்றும் இருகற௮.

6

இ

ப்

vy

BR. NUMBER 3155 (oF THE SANSKRIT PART),
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(8) நிகமனப்படி_,
NIGAMANAPPADI.
Foll. 113a—116a.
Same as the work described under R. No, 173(d) (of the Sanskrit
Part.) of the Triennial Catalogue of MSS , Part 2, Tamil.
Complete.
.

(த-பு)-த.

இக, மூவருடத்அக் ஸம்ஸ்க்ருத காட்லாச்சன் 178(8) தம்பர் பிரதி போன்

முத்றுமிருக்கறது,

(3 ப்ரமேயசேகரம்.
PRAMEY ASEKHARAM.
Fol. 116.
. +
Same work as that
1488. Vol. IT.
Complete.

described

.
under
:

No.

981

of

the

D.O.T,
்

(க-பு.)-இந்.நால் டி.ஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக்கன் 931-அவது தம்பர் பி.ர.தியில் வத்தள்
தே.
இத்தப் பிர இயில் முற்றுமிருக்கற
த.

(2

நவரத்தினமாலை.

NAVARATTINAMALAT,
Foll. 117a—1182.
Same work as that described under R, No. 91(e) ante,
Complete.

(6-4)

~

OS, (PAgsé srLoraGer 91(¢) subut Oof Curarogs,

Ada Orso PHAGES.
(v) ஷஸாரஷங்காரஹம்.

Osseo Yr

.

SARASANGRAHAM.
Foll.
Same

118a—120a.
work

MS8S., Vol. II.
Complete.

as

-

that

described

under

No

1020

of

the

D.C.T.
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(6-4.)—

்.

~

.

இத்ழால், டிஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாச்சின் 1020
ளதே.
இந்தப் பிரதியில் முத்றுமிருக்சற.த.

தம்பர்

பிரதியில் வற்துள்

(2) ஆத்மவிவாஹம். '
ATMAVIVAHAM,
11011, 1202- 121:

.

‘

Same work as that described under R. No. 93(d) ante.
-.

Complete,

(க-பு.)-இது, மூவருடக் காட்லாக் 95(6) நம்பர்

யில் இத்தூல் முத்றுமிருக்கறது,

பிரதி போன்ற5,

இந்தப் பிஇ

-

(௫) ஊரரார்த்தசதுஷ்டயம்.
்க
ா தரக்நா
பீ க்ரடர
இக
சில, 1215-1925,
Same work as that desoribed under R, No. 105(6) ante.
Complete

(கு-பு)--*

இத்பரூம் , மூ௨ரடச் காட்லர்க்கின் 105(8) நம்பர் பிரதிமீல்
வத்தள்ள சே.

இத்தப் பிர தியில் முத்றமிருகறத.

:

(9) முமுக்ஷ£க்ருத்யம்MUMUKSUKRTYAM.,
Foll.

1223—1326.

.

. On the duties of a person desirous of getting Mokga
This work is apparently intended for Sri-Vaignavas
Complete.

or salvation.

Beginning:
Sub repay ay,
HBEHTO

Fip
gs ui
@ avid,

யத்திலும், ஜ்ஞான
ரூப

தாமங்களோடு,

இஞானஸமயக்.தி. லும், ஜ்ஞானம் பச்வமான'
ஸம

பலமான ப்.ராப்திலமயச்இலு ம், மாதா
போஜநாதிகளோடு,

ப்.சவிருத்து

பிதாச்களோடு,

கிவிரு ச இகளோடு,

திஷேதங்களோடு, சேசவாஸங்களோடு, பதீதுவ
ர்ச்கச்தோடு, ஐஸ்வர்யாஇக
ளோடு
பி.ரார்க்தனைகளோடு
வாசியத
பே.இத்இருக்கும். முசலடியான
‘

BR. NUMBER 3156 (OF THE SANSKRIT PART),
ஜ்ஞாதஸமயத்இல் விவே , கம் ஸஞ்சரியாமையாலே “wk oQ8a

கள

ஜ.நய.க8? என்று

கேவல

சரீரத்தைப்
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பெ[தீத](2்,£)வர்களையே

மாதா பிசாச்சளாக ௮.பிமானிசத்து, அவர்களிட்டபேரும், அவர்கள் கியமிக்ச
ப்ரவிருச்சி திவாக இகளும் அவர்களை அனுவர்க்இத்து அச்சாலே வந்தே
தின ரூபமாமங்களும், அவர்கள் விரும்பின ப.ர்.அவர்கீகமும், அவர்கள் வம்

சாபிமானமும் ஐஸ்வர்யமும்

அவர்கள்

கல்பிக்த

ஸம்ஸாரவர்த்தகனாயிருப்

பான்,

End:
இ[ன்னி](£,கி)வ.ச.இ.ற[ ப்] பொருக்சாமையும்,

பொருத்தின திலத்தில்[ப்]

புகப்பெருமையுமுடையனாய், ஆக்கை வீடமம்பொழுதெண்ணே
மென்பது,
பணிக்கண்டாய் சாமாறென்பது, அடையவருளாயென்
ஐது,
கூவிச்கொள்
ங் காலம் இன்னம் குறுகாதோ என்பதாய் ப் ரவிருச்இி திவிருச்தஇி வேறு
பட்டிருந்துள்ள முமுக்ஷ£ூாவுக்சே ப்ரமாணாபேக்ஷையுள்ளஅ,
ஸகல சாஸ்:
ரங்களுக்கும் தாத்பர்யம் ஈற்வச ஸ்வாதந்த் யத்தையும் சூ.தவாா.சஊ அதி
தீதையும் இசைவிக்கைக்காகவாயிறெயிருப்பது,
ஸ்ரீமதே
ராமா நுஜாயதம 6

(க-பு.)-இ௫ வைஷ்ணவ ஸாம்பிரதாயத்தைச் சேர்ந்தது.
yf

pac

செய்யவேண்டியதின்னதென

மோக்ஷமடைய

விளக்குவது,

விரும்

மணிப்பிரவாள

*

தடைம்லாயத, இயத்.தியவர் இன்னாெனச் தெரியவில்லை. இந்தப் பிர இயில் £
இ௫ முத்றுமிருக்கெ௮.

(2) அவஸ்மாத்ரயம்.
AVASTHATRAYAM.

Fol.

1822-1360.

Similar to the work described under R. No. 105 (c) ante.
Complete.

(கு-பு.) அம்

இது, மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 105 4 கம்பர் பிர.தியோடு பெரும்பா
ஒப்புமையுடையது,
அதனினும் இது விரிவான.
இடையிடையே

(வேறுபாடுகளும் இதிலுண்டு,

இந்தப் பிரதியில்

இதநால்

ழ்ர்ணமாகவிருச்

@ pg.

a (1) ஞானஸணாரரம்:

NANASARAM,

17911, 186-140,
Same work as that described under R. No. 52 (a).

. Oomplete.

(த-பு.)--

ன

க

இஅ௫ மூவருடத்.திய காட்லாக்கன் 52 () நம்பர் பிரதபோன்றத.
இந்தப்
பி.இயின்
தொடக்கத்தில், - இம்ழூலாசிறியரின் தோச்இிர ரூபமான
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“ சுருளார் கருங்குழல்[ச] சோசையர்வேல்விழியில்[சீ] அவளு
மருளாம்வினைகெடு மார்ச்கம்பெற்சேன் மதை(னா](தா)ன்குஞ்சொன்எ.
பொருள்ஞானசா.ரச்தைப் புத்தியீற்றக் கவன் பொங்கொளிசே
சருளாளமாமுனி மம்பொற்கழல்க ளடைதந்தபின்னே.”'
என்னும் கட்டளை ச்சவித்தறை எழுதப்பட்டுள்ள த.

8௨9) ப்மேயணாரம்:
PRAMBEYASARAM

“

;

.

*

Fol, 141.
Same work as that described under R. No.
Complete

52 (b).

(க-பு.)-5
இது மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 59 (8) நம்பர் பிரதியில் வநதுள்ள தே.
அதன் முதலில் இந்.நூலாசிரியரின் தோத்து.
ரூபமான நீங்காமலென்று
தொடங்கும் செய்யுள் இதிலில்லை. இறுஇயில் இந் நாலடிவ.சவுடன் ஞான
ஸா.ரத்தின்

நடிவரவும் எழுதப்பட்டு

சானு,

இத்தப் பிரதியில்

இது

முற்று

மூள்ளது.

2 (8) இராமாநுஜ. நூற்றந்தாதி:
IRAMANUJAN URBANTADI.

்

Foll. 158a--1680.

_ Contains only 1—88 stanzas,

~

‘Same work as that described under R. No, 29 (6) ante,

(6-4.)—
Dime
Cag sess erLoréGer 29 (4) நம்பர் பிரதியில் வந்துள்
Gs.
Os94
Ar Aven
1—88 PSEA
aT a
ஆசவின் Opou
ச பெறுவிலிகிம்

.
ee

௨ (3) சாமற்லோகார்த்தம்:
CARAMASLOKARTHAM.
Fol. 169.
Gives the meaning

of the

ல
Carama

éldka

as revealed by

ஜப

puirna also called Tirakkottiyar Nambi to Ramannja.
Incomplete.

Beginning :

oO

எம்பெருமானார், திருக்கோட்டியூ

தம்பிஸத்திஇக்கு

சாரமஸ்லோகார்த்தம் கேட்ட ப்.ரகா.ரம் | யெ](௪) &௩னே

எழுந்தருளி[ வி.2.த]
யென்னில்

(௧) முழுக்ஷ£வுக்கு ஸம்ஸார பீஜம் ந௫க்கவேனும்.

R, NumBERs 3155, 9192, 9608 (08 THE SANSKRIT PART). 1367
(௨) ஸம்ஸர்./ர பீஜம் நசத்தா[ல்](லும்) அஹங்கா.ரமமகச.ர
இயாகா.து.

தஇிவிருத்

.

(௩) அஹங்கார மமகார திவிருத்தியானா[ல்](லும்) சேகாத்மாபி
மானம் விடாது.

.

(௪) தேகாத்மாபிமானம் விட்டா[ல்](லும்) ஸ்வஸ்வரூபத்திலே ஜ்ஞா
.

னம் பிறவாது.

End:
௮தத்யஸாசனனானாலும் ௮த,ம்யப்ரயோஜனனாகமாட்டான்.
அ௮தத்யப்.ரயோஜனானாலும் ௮தந்யசரணஞசமாட்டான்.
அத.ந்யச.ாரணனா
ஞை ஓம் ஸ்ரீவைஷ்ணைவனாகை சேராத,

(த-பு.)-இத வைஷ்ணவ லம்பிரதாயத்தைச்
சேர்ந்தது,
இராமாநுஜர், தமது
ஐந்த ஆசார்யருள் ஒருவராய் இருக்கோட்டியூர் நம்பியிடம் சென்று Fru
ஸ்லோகத்தின் உண்மைப்பொருள்
யாதெனவினவ,
சசமற்லோகத்தின் அர்த்தம் இன்னதெனச்கூறுவது.

மில் ௮மைத்துள்ள௮. ' இந்தப்

பிரதியில்

அவர் கூறுமுகத்தால்
மணிப்பிரவாள நடை

இற்.நால்

சதகோ்றவில்லை.
170
எண்ணமைத்த
எட்டில்
நூல்களின் பெயர்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

முற்றப்பெற்றதாக்

இந்தப்

புத்சசத்இவுள்ள

%. 1. 8192 016 8ஷேிரர்க் Part),
Palm-leaf.
153 x 1finches
Grantha. Fair.

7071,

Purchased in
1919-20
Triplicane, Madras,

180,

from

Lines, 9 ina page. Tamil and
வ

M.RRy.

A.

Narasizhhacarya,

(2) திருவாய்மொழி.

TIRUVAY MOLL.

Foll. 4a—-24b,
Same work as that described under R. No. 58 ante.
Incomplete.

(கு-பு)-இ௫ மூவருடக் காட்லாக்கின் 58-வது சம்பர் பிரதிபோன்றது.,
பிசியில் இம்.நாலின் முதலிரண்டு சககங்களேயுள்ளன .

R. No. 3506
Palm-leaf:

16

x

14

(of the Sanskrit Part).

inches.

Fair.

இந்தப்

Foll.

42.

Lines,

8

inayage.

-

Tamil.

.

Presented in 1920-21 by Nadadar Venkatacariyar Avargal, Srivilliputtar.

,

“os

1

:

1868

.-

—

& TRIENNIAL CATALOGUE OF Mss.

9) இரங்கேசவெண்பா..
IRANGESAVENPA.
17011, 26௪-84௭,
Same text as that described suite No. 1382 of the D.C.T. MSB.,
Vol. 1.
Complete.

(6-4 )—
Qs, geaGfugd srleré 1382-ag நம்பர் பிரதிபோன்ற௮,
Dish
இத்தப் பிர.இயில்
மூலம் மாத்திரம் உள்ளது. இப்பி ரதியின் முதவில்,
: ர்கொண்ட காவிரிசூம் தென்ன. ங்கத்ெெ தம்பிரான், பார்சொண்ட தாளைப்
பசவியே--யேர்கொண்டே, யோக்குபுகம் வள்ளுவனா சோதுகுமள் மூ துரை'
யாப், பாங்குபெறச் சொல்வேன் பரிந்து.” என்னும் டாடல் எழுதப்பட
ளொளது,

R. No. 3555 (of the Sanskrit Part),
Palm-leaf.
154 x 14 inches.
Granthe. Injured..

Foll.

24.

Lines, 8ina page.

Tamil and
‘
.

Presented in 1920-21 by His Holiness Sriranganarayana
avami, Sriraigandrayana Jiyar Mutt, Srirangam.

Jiyar,

(2) விண்ணப்பப்பத் திரிகை.
VINNAPPAPPATTIRIKAT.
- Herein
salvation.

the

supplicant prays to the Almighty

The

work

quotes

many

passages

and

to

a
words

on him
from

Nalayiradivyaprabandha; by Srinivasa, grandson of Bhaktavatgala.
- Complete.
Beginning;
து

the

—

—
. ஹறி£ ஓடி, “ விண்ணப்பப் ug Shore

வெஉ8ர.௦-3௨ப. ரகிஷாவகொலயா மாயகெறிகாக |
am Qurke sane. Erg வெறாவிமாணாக௱ாது |
gure \oal 78-9 G@s-2

ஷூவை

ணிய

ப

விஜ TAO உாவவிஉ-௫ஙி.கஷ) |
: ma8rsvpre,,rc ew@sran\e@asrs
8-Oatan \ancan mm விவ-க்கவ) |.
" அடியேன்,

கஜா.கா.ச)மாஜா.க

aids

-

தா.கங்களாலே,

விஹிதங்

களைச் செய்யாதே, ;திஷித்தங்களைச் செய்துகொண்டு, நெடுந்தடக்கைக்கு
மெட்டாதே, உண்டியேயுடையே புகந்தோடி, யானே யென்னை “fla சிலாகே,...

.
்

RB. NUMBER

3555 (OF THE SANSERIT PART).

யானேயென்றனசேயென்று

அல்வழசக்குப் பேசிச்

1909

கூழாள்பட்டு

மாசஞர்வள்

வெஷ்லைக்கு ஆள்[ச்]செய்து [யெ](எ)ன் கதபடியே” 9நட 8ஹர

ஹா$

கீ2 ரஹமபாஉ5.௧௫ ஈனாய், யாதானும் பத்தி.

End:
.

₹*முனியார்

துயரங்கள் "? என்ற

பாட்டின்படி.யன்றியே

துயரங்களில்

மூணிந்து இன்பங்களில் மனங் கனிந்த ராமானுசனை வர்தெய்இன [௬ ](னு)
மாசாமல், ௬௨.௦.௧8௨8. ஞாயும், ௧-காரா.சவெக்ஷனுமாகாமையா

லேயும் வசவ௱8-.கிவய-வாஉர£வ-॥வாஉரய

வள உரதி_சீ விஓஹி.சவிஷ
வெஷு-ப விஜெஷ-ு ௨௦௦.௪ ரஷுய 8௩0 _ஆணனுமாகாமையாலும் வரு

வா8-சி வதனுமன் திக்கே * அ[.தீத](2திஹைபத்தே” * கழிமின்தாண்

டீர்கள் கழித்த த்கொழுமின்,” வல்வினை மோதமலைந்து
ல

டட

oe

ew

1*அன்னையாயத்தனாய்,?

,

4 அருள்கண்டீ??

பட்ட சடகோடனருளுக்கும்

.

ரென்னப்

புறம்பர்யிரும் தகொண்டு ஹ த ஙஷாம-ம்
வத்தால் வ.ரட்டுமென்று சூமாலெற$ா.கரமூடைய அடியேனை ஸ்ரீவைஷ்ண
உர்கள் ௮பிமானித்துக் சகடாகதிச்.அுச்கொண்டிருக்கவேண்டி யத,
"

. சி[த்தி](த்தின்பஞ்செய் புலனாஞ் சேக்களோர்[ப்]பால்
சீறிவரும் பிணிதோயாஞ் சென்னா ](ச்.ா)யோர்பால்
செற்றமபிமானற்தான் சங்க மோர்பால்
செம்புகழினன் பொன்றுஞ் சிவிங்கயோர்[ப்)பால்
குற்றமொடு குறைகளென்னும் வேக்கையோர்பால்
குமைத்திருக்க வலிப்புண்டு கின் வென்னை

'

.

மத்ஜொருத்த [ரி.த](ர்.த)க5ல்லை யளிப்()பயோ (7)
வாழ்த்திடுக வடியனென்றே ம௫இச்கவேணும்.

இ௮௫, அடியேன் செய்யும் விண்ண ப்பம்,

ஸ்ரீமதே சாமாநுமாயம5;,

(௧-பு.)-இ௫,

வைஷ்ண

வ ஸம்பிரதாயத்மைச் சார்ந்த,

ஸம்ஸாரியான

சேதன

ஜனொருவன், தான், பிறவிக்க_லிலழுத்திப்
பிணிழூப் 9தப்புச்களால்
மிச
வருத்தி, நன்மார்ச்கத்
இத் புகாமல் த வழிப்பட்டு அகைவதாசவும், பகவான்
கிர்ஹேதுகமான இருபையினால் தன்னை
நல்வழிப்படுத்தி
மோக்ஷவின்ப
மளிக்கவேண்டுமென்பதாகவும், விண்ணப்பம் செய்துகொண்டதாக வமைம்
துள்ளது.
ஆழ்வார்-ப.இன்ம.ருளிய இவ்யப்ரபத்சப் பாடல் களின் அடிகளும்
- தொடர்களும் பதங்களும் இசனிடையிடையே மிச எடுத்தாளப்டட்ட
ுள்ளன.
இக்.நாலின் தலைப்பில் *பக்தவத்ஸல பெளச்.ர ஸ்ரீசிவாஸதாளன்
 ஸ்வாமி

, அருளிச்செய்த

விண்ணப்பப்

ஸ்ரீ.சிவாஸளன் என்பவர் இதனை
பிரதியில் மு.ற்றுமிருக்றே௮,
௩

ப,ச.இரிகை '” என்று குறிச்கப்பட்டி ௬ப்பசால்
இயத்றினுபெனச்

சோர்றுறத,

Qc

R. NUMBER OF THA SANAKBIT PART

19693)

R, No. 8492 (of the Sanskrit Part).
Palm-leaf. 15% x 1g inches,
and Tamil. Good.
_

‘Foll. 160,. Tinos, 9 ona page.

Gronthe

Presented in 1920-21 by M.R.Ry. Appuvayyangar Avargsl, Tamil

Pandit, Srivilliputtar, Ramnad District.

(6) பெரியதிருமலைதம்பியருளிச்செயல்.
PERIYATIRUMALAINAMB [LYARULIOOEYAL,
3011,

19௪-256,

_

- A treatise in. Sri-Vaisnava religion dealing with the greatness
and importance of the Ramayana.by pointing out that the meaning of the Tiramantra and Dvaya are illustrated and embodied in the Ramayana. As taught to Ramanuja by his Garu Periyatirumalai Nambi, _
Complete.

Beginning:
ans gy.
-” பெரிய திருமலைகம்பியருளிச்செய்;....-

' ஜரீமதேசாமா அஜாயகம5,

்

ட - அண்ணன் திருவடிகளேசாணம்,

் popu
Bias iis; அவ்வ வூஷ்கா£ஞய் : ரீடுவெகமண MOK se
@nur (F833. nas
வ)
lly OGTR தொய்டது ௫விஓ3௦.0ஏ.ம-ண்
'ஹா-டுஉனாயிருக்கறு வவெ-*ரா௱ன்'* * கதய) ஜஹ? வ௱ச
கெ?? என்றும், ** திரவ
ஹா $.௧௦ சிவி?! என்னம், '* சடிக்ஷ்ெ
asm @8@Qar\ 78a) 116 யொஹ_2) க்ஷ? ai 8a \ Bey 1 என்னும், .
*

*

*

*

(யொ.௰)

ணு)

-

*

*

a -

2

*x

*

a

*

wr gag) as ஆ.8வெ௨ வயாணாஈ.ச

வனு௱ா.க ராசிவ௮௨.ந

காடென்றம்
*

ஹ$8-பஉரயங்களிலும் கலமக்தமில்லதோர்

சுடசொளியாய்கின்உற

%

*

ஹூ-கஉஷு.௪ வ பரா

*

தன்னுடைச்

%

x

சோதியென்றும்

* செளிவிசும்பென்றும்

25 \78 ஹுுகிய தங்களாலே மயர்வ_ மதிகல மருளப்பெத்ற வாழ்
வார்களாதும் ௮[ ௮ ](௬)எப்பட்டதாய் *
*
ப
ச்
ச்

*

*

*

* பாமபதத்திலே

*

*

*

*

உய

*

*

*

*

*

விவ-ஒ.கியுக்

*

ணொ யாவாக$ர£ த9வெயிவாது

577

*

*

4

தொழிலாக

| *

*

வகுப்புண்டு

“ஷா ஹகீறொவி
ஹி

௬

%

8150.
*

*

A TRIENNIAL CATALOGUS OF MES,-

1869௫)

End:
- பெருமாள் திருவுள்ள, த்தை யதுஸக்தித்திருக்த "பிசாட்டி

யத்,

டானத்தாலும், 4 அயர்கெடுங்கடி.து ? என்றும், கெடுமி..சாயவெல்
லாம், ** எழுமையுமேதஞ்சாசா 33.என்னறும் கைங்கர்யத்தில் களைய
ஆகையால்

ஹ்வ) ௧19.

அர்த்தமும்

உ.த.க8ஸ்ஹில்

[௬ு](அ)ப்பசான

உத்தரகாண்டே

Hog L859 5-0VUTAN U0 7-08

an

vil

8பி.௦.சவயா-3 வரதிவாஉகமான ஸ்ரீசாமாயணம், திருவாய்மொழி
போலே வ.2வஅ௱ணாயி-?களாய் ௬.௦)ாவாயராயிருக்கும் .௮க
காரிகளுக்கு(க்) காலக்ஷூப ஹேேதுவாகவும், ஸலொ.மஷெ.க-௦வாகவும்
ஸஹெ.ச-பவசகவும் யாவவரீ௱ஈவாதம் ௯.௧-௦வ௦
'ஐலவதபவொஜாஹ
வயெயம்

si@t

என்று உடையவர்க்குப் பெரிய

.

இிருமலைகம்பி

ஸாதித்தரு

se

me

”

ஸ்ரீ8£ச௱ச8ா.கயஜாய.க38..

அண்ணன் திருவடி.களேச.சணம்,
இத,

:

்

(கய)
இசாமானுஜருக்கு,

அவரது

்
க

குருவாயெ பெரிய இருமலை நம்பிகள்,

த்வயம் இவற்றின் பொருள்கள் ஸ்ரீமத் சாமாயணத்திலே
இருமத்திரம்
இன்னின்ன விடங்களில் ௮அமை,ம்துளவென்_று உசாஹ.ரணங்களான் எடுத்துக்
காட்டி, அதனால், ஸ்ரீமத் ராமாயணம், ௨ப ரவ.தரானார்க்குத் திருவாய்மொழி
யைப்போலே சாலக்க, ஹேதுவாகவும், போக ஹேது வாகவும் பகவத்
SHI SDE acter Gio gp
தினந்தோறும்
ஹேதுவாகவும்
முசோல்லாஸ

ச்

த.
என்று உபதேசித்சதாக வமைந்துள்ள

*

GENERAL
[குறிப்பு,--இக்குச்

கோடிடப்பட்டவை காட்லாக்கல் விவரிச்சப்பட்ட

ளின் பெயர்கள்;
கு.றிக்ின்றன.]
அகத்திணை, 1157
அகச் இயமுணனிவர்,
அகத்தீசர்,

பெயர்களுச்குப் பின்வரும் சங்யைகள்

1860

ருதகரி), 1084, 1086, 1099, 1101,

உரையுடன்,

1086,

1154, 1165

அடைக்சலப்பத்துவியாச்யானம், 1849
அண்டகோளவிலாலம், 1972, 1276
அ௮ண்ணாமலைத் தேசிகன், 1289
அண்ணாமலையார் (இண்டுக்கல்),

அண்ணாவையர்

(வராகதகர்),

1110, 1118, 1961

அவஸ்ாஈத.ரயம்,

அழகப்பநங்கார்

அசஸ்இயகிரி வேங்கடேசர், 1096
அசதிக்கோவை,

12889

1095,

1097

துண்ணாவையன், 1006
அண்ணாசோஸ்யர்
(பன்னிமடை),

1097, 1098

அதிக. ரணஸாராவளி, 1802

1089

1865

Agent Barwa),

(ஆழ்வார் இருநக

அழகப்பையங்கார்

தி), 1105

அழகாகவல், 1156
Sp Sr dune
(ஸ்ரீவில்லிபு,ச்தர்),
176

அழசர்கலம்பகம், 1087, 1089, 1276
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ப். ரதியும் நசரிசம், 1078, 1079
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மகாபாசதக்கசை,
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மலையாளம்,
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மதரகவியாழ்வாரூசல், 1217

மரணசண்டிகை, 1828
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மோஹன க்ஷேத்ரம், 1117

1326,

1801,

1868

மோஹன க்ஷே;த்ரமாகாத்மியம்,

1296,

(வானமாம

லை), 1901
சாமா நுஜாசார்யர் 1179, 1182,

மைச்திசேயர், 1275

சம்யஜாமாதா

- 1827
சஊஸ்யச்.ரயஸாபோசாஹ்ருத
இவ்ய
ஸஒரிகாசார்.ச.சவர் ணனம்,.
1389,
1340
்

1993.

ipso guG eect, 1288

மூலமத்த்ரார்.
த, சஸாசம்,

é

1167

வங்காரு ரை, 1884
1884

வங்கா5ருரைசாமிவிருக்கம், 1994
வசனபூஷணம், 1100
வடமலை ம்பி: செட்டியார். ப.
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வெண்பாமாலை, 1157
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