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INTRODUCTION.

This is the second part of the sixth volume of the Triennial
Catalogue of Manuscripts, and is prepared on the same plan
The numbers
as that of the second part of the fifth volume,

of the manuscripts and the pages of this part are in
continuation of the corresponding part of the fifth volume.
Attention is drawn below to a few of the more important
works described in this volume.
Tirumayilaip Pillatitamil, R. No. 861.—This was written
by Tandavaraya Kavirayar in praise of God Subrahmanya,
worshipped under the name of Singdravélavar, in the temple
Contains 101 stanzas.
at Mylapore.

Sripuranam, R. No. 869.—This is a paper manuscript of
the famous treatise, in the Manivravéla style, describing the

lives of the

sixty-three

saints. Complete

Jaina

in four

volumes.

Subbiramaniyak Kovai, BR. No.
Rovai style, with Subrahmanya

870.—A

poem

in the

Pillai, son of Tiravénkata-

natha of Tirukkaruhir, in the Tinnevelly District, for its
hero. This Tiruvénkatandtha is characterised in this poem
The Vaisnava name of the
as possessing extensive lands.

father, and the Sativa name of the son, taken together with
the indirect, yet devout, references to God Subrahmanya in
the many puns in this poem, and the benediction of longevity, on the

Vaisnava

Tiruvéymofi

saint

of

of Tira

Nammalvar,

the famous

Tirukkurahiir, in the words,

* வாழி

வகுளப் பெருமானியல் திருவாய்மொழிச்சொல் *”, 10 1௦ 1895 verse

of this love-poem, point to the fact that these two noblemen
and their family, and even the men of letters patronised by
them, treated Vaisnavism and Saivism, the two chief faiths

of India with equal reverence, in the same

way as some

ர்

INTRODUOTION

rulers, like the Pallavas of Kafici,

and

noblemen

in other

Rich in the many good things of

parts of India have done.

this earth, the fertile valley of the Tamraparni has also been

as congenial a home of religious toleration and eclecticism
as the valley of any other historic river in India, Exceluding the introductory and concluding stanzas, the poem
contains four hundred and fifty stanzas; and though the
style is ordinary, the work is interesting as a specimen

Ahapporul literature.

of

The name of the author is not known.

Asta Padairtha Séram, R, No. 871.—This is an unprinted
treatise, in the Manipravala style, on the “ Hight Categories” of the Jaina philosophy, namely, Apta, Agama,
Navapadartha, Pramdna, Pravriti,
Linga, Carttra and

Phala. Tt will be found useful by students of Indian philosophy in general and Jainism in particular.
Here and there
mistakes in spelling are found.
Jaina Viratam, R. No. 872.—A directory for the fulfilment of forty-five Jaina vows (@ererijaer) beginning with
Miaghamalai Viratam and ending with Kévala Bodhi Nonbu,
written

in

the

Manipravala

style.

This

has

not

been

printed.

*

Nilakési, R. No. 873.—Said to be one of the five minor
epics; this is a Tamil poem expounding the Jaina philosophy.

The work contains 412 stanzas with the commentary
Samayadivakara Muni.

of

. Bhagavadgitai, R. No. 876.—This is a Tamil rendering,
in verse, by Sribhattar of the Sanskrit work of that name,
and is followed by a commentary written in accordance with
the Advaita Védaénta school of thought.
Padarthastram,

Manipravala
incomplete,

R.

No.

877.—This

is a treatise in the

style, on the Jaina philosophy.
as it contains only twenty-two

This copy is
of the

thirty

Paricchédas (or Adhikéras) of which this work consists,
according to the author’s statement in the introductory
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portion of this treatise.
chapters of this treatise
order :—

i

There it is said that the thirty
deal with the following topics in

(1) Navapadartha, (2) Saptatativa, (8) Saddravya, (4)
Paiicastikiya, (5) Dvicatvarimsannaya, (6) Caturvidhanyasa,
(7) Dvividhapramdna, (8) Saptabhanai, (9) Paiicabhava, (10)
Ratnatraya, (11) Caturdasagunasthana, (12) Caturdasajivasamasa, (13) Satparyapti, (14) Dasaprana, (15) Catussanna,

(16) Caturgati, (17) Paiicéndriya, (18) Sadjivanikdya, (19)
Pajficadasayiga, (20) Védatraya, (21) Catuskaya, (22) Astajinana, (23) Saptasamyama, (24) Caturdarsana, (25) Sadlésya,
(26) Dvividhabhavyatva, (27) Sadvidhasamyaktva, (28) Dvividhasamyaktva, (29) Dvividhahéra and (30) Dvividhdpayoga.
From the colophon

Vitaragasarvajiia.

it is made

out that

the author

is

This work abounds in Sanskrit compound

words and expressions and Prakrit verses.
This will be of
much interest to Jainas and other students of Indian
. thought, though this copy contains many mistakes in
spelling.

Tirumayilat Yuvamai

Venpa, R.

No, 883.—This

is an

unprinted poem, in the Venpé style; on the religious import-

ance of Mylapore,

sacred to God

Kapaliévara

(Siva), by

Natalinga Kaviraja of Tinnevelly.
In every stanza, the
holy place of Mylapore is likened, in two or more of

its aspects,

to some

other

object

like the lotus; and the

author has shown much imagination and skill in drawing
out the similitudes. This poem is of devotional and literary
interest.
Tirumayilaik Kovai,

R. No, 884.—An

unprinted

poem,

‘in the Kévai style, having for its hero God Singaravélar
_ (Subrahmanya) worshipped in the sacred shrine at Mylapore.
The author's name is not known.
This copy is written
with the pencil and not in ink, and is written on one side of

the page only.

This

is one

God figures as the hero.

of the love-poems in which a
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Tirwmayilat Venpa, R. No. 886.—This is an unprinted
poem, in the Venpd style, in praise of God Siva worshipped
at Mylapore. The name of the author is not known,
Like similar poems, noticed above, this also is of religious and literary interest,

Abhinaya Darpanam, R. No. 893.—A work on the Bharata
This contains 100 stanzas in the Grantha character

Sastra.

with Tamil meaning.
Abhinava Varayagi Vaibhavam, R. No. 904.—This is a sort
of biography, in the rather hyperbolical, semi-historical and
semi-legendary style, current among the devout and
religious-minded, narrating the leading events in the life of

Alagiya Manavala
Varayogi,

son

Jiyar,

otherwise

known

of the

of Tiruvénkatacarya

as Abhinava

Kauéika

Gotra.

From the introductory verses and the colophon, it is made out

that the author of this work is Véukatarya, son of Abhinava
Varayogi. As it contains references to Vaisnava Acéryas
and traditions, it'may be useful in determining the dates of
those Acdéryas and checking other traditional accounts
about them. This copy is complete, thongh it is much

injured, and contains many mistakes in spelling.
Ekkalakkanni, R. No. 912 (b),—This contains 201 Kannis
of a philosophical

nature,

similar

to

those

of Saint Tayu-

manavar. The style is good.
Ahattiyar AruSuvai Nighantu, R. No. 948 (6).—This is
an unprinted dictionary containing the synonymous terms
for various fruits, ripe and unripe, roots and greens, and
explaining their medicinal properties and particular tastes,
This is a metrical work, and each stanza is in the form of a

Venpa; and so, with a little effort, the mistakes in spelling
found in it can be rectified in a way.

From the words,

ஆறு சுவை தேர் நிகண்டி னாரியச்கைச் செந்தமிழாத்
றஹேறுசுவை செய்தேன் தெரிக்க,

in the very first verse of this work, it can be easily seen that
this

is a translation

from

a Sanskrit

original.

In

the

INTRODUCTION
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colophon it is stated that this work is the first chapter
(entitled Sadrasa Nighant-) of a work, called Mant Venpa,

by the sage Ahattiyar.

‘This copy is injured, and contains

errors in spelling, due perhaps to the ignorance of the scribe.

Nevertheless this and the next two following manuscripts
will be found useful by Tamil students of Indian Medicine.

Cintamani (Dhatunilanam),

R. No. 948 (d).—This is an

unprinted treatise, on Indian Medicine, inthe form of Tamil
Venpds.
It professes to be a rendering of the Vaidya
Cintamani, an Ayurvedic work in Sanskrit.
It deals with
the various topics of Indian Medicine like the feeling of the

pulse, the diagnosis of diseases with the help of the pulse
and the preparation of different kinds of pills, oils, ete.
There is no indication in this copy of the extent of this
work, or the name or other particulars of its author.
From
the fact that four other similar works in this copy are stated
to be composed by Ahattiyar, some may guess that this work

and the next previous one have also been composed

by the

same Ahattiyar, or a different person having the same name.

Many Tamil medical works claim Ahattiyar for their author.

Some pages are left blank in this copy in order that the
later portions of this work might be copied there. This
work affords much scope for research, by Tamil experts in
Indian Medicine, as regards its source and authorship and
the value of its many prescriptions.
Nanarattinak Kuravaiici, R. No. 949 (c).—This is a
treatise of a philosophical nature dealing with the Nanam
of the Siddhas.
Avadhitagitai, R. No. 949 (e).—This forms the 4th
Adhydya of the 11th Skandha of the Tamil Phagavatam by

Ariyappa Pulavar, and contains 48 stanzas with an elaborate commentary.

Sivatanabodha Vudéranavenpa, R. No. 949 (g).—This is
a collection of the illustrative’ Venpas of Sivaiiadnabodham,
which expounds the Saivasiddhanta philosophy, and contains

"a commentary by one Svaminathar.
B

vi
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Jivasambédhanai,

R. No. 950..—This

is a Tamil render-

ing of a Sanskrit /aina work of the same name.

‘I'he author

is Been to be Dévéndramunivar.
‘{he work is in the Venpa
metre and the manuscript contains chapters 7 to 12, with a
commentary.

As in the case of similar volumes previously published,
the present volume also is furnished with a subject index, an
author and a general indéx.
G.O. Mss. Lisrary,
Mappas,

~

2nd February 1937,

j

P. P, SUBRAHMANYA

SASTRI,
Curator.
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R. No. 860.
Paper.

4% x 5h inches.

Purchased
Avargal.

Lines, 20 ona page.

in 1925-26

Tamil.

Injured. :

from M.R.Ry. C.V. Jambalingam

Pillai

Mailapur.

இருக்கலைசைச்சிலேடைவெண்பா.
TIRUKKALAISYCCILEDAIVENPA.
Incomplete.
A Prabandha written in praise of God Siva worshipped

in Tiruk-

kalaisar.

Beginning:
இருச்சலைசைச்சிலேடைவெண்பா,

காப்பு.
கரர்மருவுஞ் சோலைக் கலசைச் சிலேடைவெண்பாச்
சீர்மருவச் கூறுந் இறம்வருமே--யேர்மருவுங்
கோதறுமுத் கோடைக் குளத்திருகாட் செங்கழு நீர்ப் ,
போதகமென் போதகச்தாம் போது,
வட்டிச் கலை நீர் வடிததமைப்போர் மன்னு இருத்
தொட்டிச் கலைவெண்பாச் சொன்மாலை--கட்டிடமெய்ச்
செங்கமுநீ சாம்பலிரு செத்தா

மசைமலரும்

கங்கடுமென் னெஞ்சகத்தே தான்.
்

நீருலவும் பூமகஞ

prev,

நதெட்டகழின் வார்புன லும்

காருணிய மீதூர் கலைசையே--யேருலவு்
தண்டாங்க மாகையார் தாங்குமுடி யார்வரைக்கோ
தண்டரங்க மாலையார் சார்பு, .

(௪)

End:
ஐவாய வேட்கை யகன் றவரு மாகதருங்
கைவா.ரஞ் செய்யும் கலைசையே--மெய்வாழ்வு
தண்ணியபி

ராமிதிரு நாடோ௮ம்

சண்ணியபி சாமிபங்கர் காப்பு,

134
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வாழி.
வாழிதொட்டிக் கலையூர்வாழி சிவகங்கை
வாழிஏவகாம வல்லியற்தாய்--வாழி
புகழ்ச்செதம்ப ரேசாருள்போன்றுமவ .ரன்பர்.
மஇழ்ச்சியுட௪ன் வாழி வளர்த்து.

Colophon;

opis,
Madras,

llth January

1855.

(ுடு)திருச்கலைசை யென்னும் தலத்துளமர்,ச்துள்ள சிவபி.ரான் மீது பாடப்பட்
டுள்ள சிவேடையகந்சாதி. சாப்புச செய்யுளும் வாழ்த்துச் செய்யுளும் Loe
லாக
நூறு வெண்பாக்களையுடையது.
செய்யுள்
நடை
நன்றாகவுளது.
தூலாிரியர் யின்னாபெனத் தெரியவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் முற்றுமிருச்

& pg.
இந்நூல் ௮ச்சிடப்பட்டுள்ளது, இந்தப்
அச்கள் படி.ச்சற்கு இயலாமலுள்ளன.

K. No.

Paper,

8%

X

64 inches,

Foll.

பிரதி நாட்பட்டதாதலின்

எழுத்

861,

13.

Lines,

17 on a page.

Tamil.

Injured,
Purchased

Avargal,

in

1925-z6

from

M.R.Ry.

0. V.

Mailapur.

Jambulingam Pillai

்

திருமயிகைப்பிள்ளைத்தமிழ்.
TIRUMAYILAIPPILLAITT AMI ப
Complete.

வ

A Prabandha technically known as Pillaittamil written in praise of
God

Muruhakkadavul under

at Mylapore,

the

By Tandavaraya

work to the publie for acceptance

Bhava- Sakha 1678.

name

of Singaravelar

in the temple

who is said to bave first presented the
in

the month of Avani

கு

கணபஇ தணை., '
திருமயிலைச் எக்காரவேலர் பிள்ளைக்சமிழ
்,
கூத்காடும் விநாயகர்

வணச்சம்.

சீர்கொண்டமுத்தமிழ்சொல் காவவரு௪த.௮,றம்
Or pum psahar ars gi

of the year

Ek. NumBER

861.

1646

தென்மயிலையூரகத் கயன்முதலியோர்தொழுத்
திருக்கபாலீசெெரன்னப்,
பேர்கொண்டவேணிப் பிதாமருவுகோயித்
பிறங்குகுணபாவிடத்துப்
பேரின்பலீதெவு க. த. தாடுமைங்காப்
பிள்ளை. ரண ந.௮இப்பாம்,

தார்கொண்டபன்னிரு புயத் காறுநுகவனைச்
சடாட்ச..ர,சதருமத்த
னை
வேர்கொண்டமாமுதற் சூ. ரளனைச்சரவுஞ்ச
வெற்பினைச்கடலைவென்ற
வீரனைச்சிங்கா.. வேவனைப்பரவுமென்
மெய்ப்புகழ் தமிழ்தழைச்சவே.
காப்புப் பருவம்.

திருமால் வணக்கம்.
முகில்வண்ணன் மரகசமெனும் பசியமணிவண்ணன
முஅகருங்கடலின்வண்ணன்
-

மூசைவிண்டுதேன் சொரியு தரியபூவைப்பூவின்
முழுநீலவண்ணம்பொஜற்,
அுகில்வண்ணன்வித்துரும வாய்வண்ணனம்புயச்
துணைத்தாளின்வண்ணன்வண்டார்
அழாய்மவுலிவண்ண னென்ரூழ்வார்கள்
செந்தமிழைச்சொலும்வண்ணனைப்பரவுவாம்,
௮கில்வண்ணமில$ூரு

தனச்கோட்டுவள்ளிகட்

கஞ்சனமூமெழு இ.நுதலின்
அ௮ழகொழுகுபொட்டிட்டு வெட்சிமலர்கூ ந்தலி'
னணித்தடிகளன்படியன்
மேல்,
மிகில்வண்ணவேடன் கணைச்சகணைவனென்று
ச.ரண்மேவுமெனையாட்கொண்டருள்
வேடனை தென்மயிலையூரனைச்சிங்கசா..ர
வேவலனைச்காத்தருளவே,
End:

புயலை,கிகர் கெங்கையினர் பூம்பாவை யூர்கா் கின்

புகழ்மருவு பிள்ளைச் தமிழ்ப்
புகலென ச் தன்னமுத வாக்கினொாலோருசர்
புகன்றதுன வாக்ககாக,
தயமது. சவி மொழியு திபுண தாண்டவசாய
தாவனிசை,மத

பாடி

தான் மறை சொல்வானார் தமிழ்வாணர் திறை
தொண்டைவள

நன்னாட்டுசோர்கள்

இயல்புறுச காத்த மோசாயிரத்தாறு
அடனெட்டாண்டினில்

1244

'
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.
(௧)

16406

A TRIENNIAL

OATALOGUE

OF MSS

எய்துபவ வருடமாவணியுச் இரட்டாதஇ

யின்புட னசங்கேற்திடுஞ்,
செயமிலகு தமிழ்கொண்ட சங்கார வேலனே
சிறுதேரு ர௬ுட்டியருளே
இரைவாரி

மு,த்தகிறை மயிலைவாழ் அறைய

சி.றுதேரு ர௬ுட்டியருளே,
Colophon :

இருமயிலைப் பிள்ளைச்சமிழ் முத்றிற்று,
ஆகப்பருவம் புத் அக்கு

இருவிருச்தம்,

“ஈக”!

(-4)—

|

இ.௫ மயிலைமாநகரில் (மயிலாப்பூர்) கோயில் சொண்டுள்ள சக்காரவேல
சென்னும் முருகக்கடவுள்மீது இயத்தப்பட்டுள்ள பிள்ளைச்சவி, தாண்டவ
சாயனெனும் புலவரியற்றி, சாவிவாகன சகம் 1678-வசான பவ வருஷம்
ஆவணி
மாதம் உத்திரட்டாதி தட்சத்தரத்தன்று
அசங்கேள்றியகாக,ச்
தெரிசன்றஅ.

பப்பத்துச்

செய்யுள்கடை

செய்யுள்

வீதம்

தன்றாகவுளது,

ராக

பச்துப்

See

a,

மூ.த்௮மிருக்க௧௮.
Bae

(Reet ogy

பருவங்கட்கும்

இந்தப்

பி.இயில்

ma

R. No: 862.
Paper.

83 x eg

‘fnohes,

Fol.

18.

Lines,

28

on

a page.

Tamil,

0.7.7 ambulingam

Pillai

்

Injured.

Purchased ‘in: 1925-26

Fron

நா. மை.

Avargal, Mailapur.

திருமயிலையுலா.
TIRUMAYILAIYULA.
Complete.
A kind of Prabhandha known as Ula, written ini praise of God Siva
worshipped under the name
ae Isar in Mylapur.
Beginnin
:
திரும
கம்,
-காப்பு வெண்பா,
எர்கொண்ட பூம்பாவை யீசர் இருவடிச்குப்
பார்கொண்ட சீருலாப் பாடவே--பேர்கொண்ட
கூற்றாடும் கற்பகமே கூறுமயி வாபுரியைச்.
காற்றாடுங் கற்பகமே காப்பு.
்
்

A

.

‘

பொன்பூச்ச புண்டரிசப் போத் புலன் குவடு
மின்பூதீத வாழியங்கை மேதகையு--மன்
பூத்

தடிமுடிதே டத்தரியாச்| தா.ரழலாய் தின்ற
வடிவுடைய பூங்கருணை

வள்ளல்--முடிவிகத்க

1653

°°

862-868...

ந. நரஙமறுக

வாதியா யைம்பூதச் சண்டத்து தின்.நியங்குஞ்
சோதியா யான நத,ச் தோன்றலாய்5--கோஇல்குணக்
குன்றாய்ப் படைப்பாஇு கொள்சைக்குங் காரணமாய் _

ஒன்றா யுபதிடதச் தட்பொருளாய்--மன்றில் .
தடிக்கும் பசாப.ரமாய் ஞானவடி வாக
வடிக்கு மமுச மயமாய்--முடிக்கும்
*
*
ட
டடத
*
*

*

*

*

-

#

உ.

_

*

*

*

*

*
டக

oe:

ரர

, அஇம.ரவு.

வென்றி படவரவை மேல்தரித்தீ சாங்கதற்குத் , :
தென்ற விறையளிச்தாத் நீ.சாமோ--வென்.றியே

யோதி மயங்கி யுறுகாதல் தீர்வகனுச்
கேது மருந்தென்பா ரீங்கவரிம்--பேதை

Colophon :
குழாங்கள்

End:

முற்றும்.-

.

,

-

*
*
ok
*.
8
மாதவமில் வாவெனைநீர் வந்துதமு வாவிடில்கின்
சாதவிழ்பூங் கொன்றைச்சார்

!

தெொண்டுசெய்
=

தாழ்வாமோ--வாதியே

யென்று பலவு மியம்பினா ளாங்கவளுங்
குன்மைவில்லி தோளனையச் கூடுமோ--மன் ஐல்மலர்ச்
கூந்தலாள் கத்பகப்பூங் கோசதைக்குச் தானஞ்சச்
காய்ந்தசிலை வேளைக் சகடைச்சணிந்கா--ளே.ம்திழையுஞ்
தந்தை தளர்ந்தாடெஸிர் ? தேவர்க்கு மெண்ணரிய

வித்து நுதல்மடவா ரெல்வோரும்--பு,ச்.
தனில்
பே.சாசை கொள்ளப் பெருகுங் கருணைவள்ளல்'

a OTM

:

:

பூம்பாவை யெம்பெருமான்--பாராருஞ்

ருடையான் செம்பொற் சலையுடையான் தென்மயிலை
யூரூடையான்

ad

Bion.

-

Colophon:
-இருமயிலையுலா

முத்றும்,

இருச்சிற்றம்பலம். பார். ச்இபஷூுூ- பங்-குனிமீ” ௨௭௨
கும் கூ. கனகசபை முதலி renner ae
ட்ட

(6-4.)—

இருமயிலையிலிருச்
“et.

ன்

a

இத்தூல் இருமயிலையில் வீத்.நிருக்கும் பூம்பாவை யீசர்மீது இயத்தப்பட்ட
ஒருவகைப் பிசபந்தம்,

செய்யுள் நடை தன்றாகவிருகக௧௫.

இன்னாசெனச் தெரியவில்லை.

இயத்றியவர்

இந்தப் பிரதீயில் இ௫ முத்றுமிருககறத.
ர்

R. No. 868.
Paper.

10$

' Good.

x

9$

inches.

Fell.

:

J

29,-" Lines,

eR
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தடதட

page.
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Presented in 1925-28 by Maharaj&é of Ettayapuram, Tinnevelly
district,

மதனவித்தாரமா.

MADANAVITTARAMALAI,
The author of the work is Kadikai Mathuppulavar of Httiyapuram.

An

exotical work extolling the greatness of Capid, the God of Love, |

The whole thing is put in the

form of a prayer made by a lady

God of Lave to bring about the union
Uyramalai Marudappan,

to the

of herself with the ruler of

Beginning :
ஸ்ரீசாமஜயம்,
கடிகை-௫0 சஅப்புலவ.சாலியத்ஐப்ப டட மசனவிக்தா.ரமாலை,
கரப்பு,
கு
மருவும் வாழ்வு பொருந்துமரு தப்பனுக்கு
மாமன வித்கா.ர மாலை சால... நாமஇழச்
தாங்கயமா ருத்தலைமு னாலு௪ரஞ் சத்திகொண்ட
காங்கயனாம் பிள்ளையார் காப்பு,
தால்,

நீர்பூத்த வேலை யுத்த திலமடந்தை

SU Yss மொய்ம்பு சழீஜச்கொள்ளச.- சர்பூசச
சண்சமலை சண்களினச் சானமக்கசை பசகனியினும்
வெண்கமலை நாவி(லி)(னி) லும் வீ௰்.நிருச்சக்--கொண்கனென்னே
மற்க,ச் இருமகளிர் சூழ மருங்குடைகாட்
கொத்த திருமான் குடிகொள்ள--வும்நிரு.ந்தேன்
சீவுலவன் முன்னோன் இருவேங் கடதாதன்

அவலுறு மைத்தன்மரு சப்பனெங்கோன்..-பூவுலகல்
Berg செய்வனென்றே யாசைகொண்டு பின்னறொடரு
மாதர் தமைவருத்து மன்மதனே--காதறந்த,

மாயாப் பிரபஞ்சம் வளர்க்குநீ கண்ணனுக்குச்
சேயாய் துவாரகையிழ் செல்லுநசள்---காயான
கோவியர்ச்கு தெத்திச் குறுவேர் வரும்பிலுன்கை
யேவினுச்கு'ளாகா.சர தில்லையே--டி வெடுத்தப்

போரென்று 8றிப் புறப்பட்டாம் புண்ணியவா
ஞாென்ரம் பாசா யதுகண்டோம்--பார்தந்,ச

வேதன் மனைவிதனை மெல்லிதழுக் குள்ளொளித்தான்
மாதவனும் தன்மனையை மார்பின்வைத்தா னீதலாத்
சங்கானு

மோனமதாய்த்

oe

Ena
mn

மாதைத் தணந்தொருநாண்

துங்கவட வானிழவிற் ஜோன்றுசலு--மங்கும்போய்
இச்குவளை ச் சம்புசொடெ் செய்தா wg 500

ஜனடசிறை நீக்னெதர் சாச.ரஇ யென்போன்
மனஅதனி னீபுகுத்த வாறே--வினவிலுனை

R. NuMBERS

863-864.
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யங்கசனுஞ் ASSO மாமெனப தார்கருத்து,த்
அங்கவுட லுங்கலத்து தோன். நியன்றோ--வெங்கள்்
தசைத் “
தென்னன்மரு தப்பரண சங்கமெனு மூற்றுமலை
்
மன்ன னெனைமருவி வாழ்வு,தர--,நன்னயங்கூர்
என்மனது

மெக்கோ

மன்மதனே

ஸணிதயழுநீங் காஇருத்து

வாழி மஒழ்த்து.

வாழி திருவேம் உடதாதன் மைந்தனென்அம்
வாழி இளுவை மருதப்பன்--வாழியவன்
எந்நாளும் தங்களேசூ ழின்பமெய்தி யூம்௮ுமலைச்
தென்னாடும் வாழி செழித்து,

Colophon:
எட்டயபுரம்

சமஸ்தானம்

வித்வான்

கடிகை

முத்துப்புலவ

நியத்றிய

மதனவித்தா.ஈமாலை,

மூற்றம்.

சுபம்,

௭பம்.

சுபம்.

aye

(த-பு.)--

5

இத்தால், மன்மகனது
பெருமை
யெடுத்துக்
கூறுவது,
இிருங்காச
சளப் பிரசகானமானது.
ஊற்றுமலையரசன் மருதப்பன் என்பவனைக் தலை
மகனாக வைக்துப் பாடப்பட்டுள்ளது.
எட்டையபுரம் ஸமஸ். கான விச்வான்
கடிகை

முத்துப்புலவரியற்கியது.

இரத்தப் பிரதியில் முற்று ிருக்க௦௮.

R. No.
Paper. 82 x
Injured.
Purchased

£64.

6}

inches.

Foll.

18.

Lines,

in

1925-26

from

M.R.Ry.

31

on

a

page.

C. V. Jambulingam

Tamil,
Pillai

Avargal, Mailapur.

மயிலைக்கலம்பகம்.
MAYILAIKKALAMBAKAM.

Complete.
A kind of Prabandha known as Kalambakam written in praise of
God Siva worshipped as Kapnlisar in Mylapore.
Beginning:
AGUS

WO &

sarsFoou ஹ்; எழுதிய மயிலைக்கலம்பகம்,

:

காப்பு,

கலித்துறை,

கயிலைச்சிறைவர் கபாலீசர்சொழற் கலம்பகம்யா
னயிலைப்பயிலு மறிவுபெத்ரோத வமிர் தவல்வி
குயிலை,ச் தழுவிய சிங்கார வேலத் குயர் தணையா
ம.பிலைப்பதிவளர் குஞ்சரஞ்செஞ்ச.ரண் வாழ்த தவனே.

*
*

*
ட

*
*

*
*
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மயங்கசெைைச் சொச்சகக் கலிப்பா,
சரகொண்ட சதுமறையுச் தெள்ளமுதப் பெருங்கடக்லாழ்
கார்கொண்ட மணிவண்ணன் கடவுளரும் தொழுதிரைஞ்சப்
பொன்னிம௰ப் பொருப்பரசன் புரிதவத்தா லுஇித்தருளுங்
சன்னிமைய நழறுங்கூந்தற் கவுரியுளல் களிசிறப்பச்
குரசதமே

மூதப்பூட்ட் கொடிஞ்சியந்தேர் விலகிமிர்

-

மசகதப்பா சடைபுன்னை களர்மயிலை யுறைந்தனையே,
செல்கால
பல்போகச்
மீங்கதுதா
இங்குபுரிந்
வாக்கவன்

மெதிர்சாலத் தெரிக்.த[ய](யி)ர்க எனைத்திலுச்கும்
தனுகரணம் படைகத்தம்வினைப் பகுப்பதித்து
மிழைச்.திடின்மே லிஃ தறுமென் இமண்ணாது
இடும்ேவேதன் செய்தவினைச் €டாக
_
றன் னணிமுடியோ ரைந்தினிலொன் Yea fsa

* யோக்குகபா ஜீசனென வொருநாமத் தரி,த்தனையே.

ப்

(இவையிசண்டுந் 5.7௮).

End:

.

_ வரியாருமலர்ச்சோலை களர்மயிலா புரியானை வருமாதங்க
”” வுரியானையோங்கு சபாலீசசெனும் தெள்ளமுசை யுள்ள, ச்தோர்கா ற்
- 'நிரியாதுபோத்தினர்கள் சிவஞான ம் தனைப்பெறுவர் செகத்தின்மீஇம்

் பிரியாஅபூமகளு தாமகளும் வித்திருக்சப் பெனுவர்சீசே.

(ற)

வாழி.
வாழி, சான் மறைகள்போத்த

வளர்கபாலீசர்வாழி

காழியற்கமுத மூட்டுங்கற்பக ஒல்லிவாழி

'

- யாழிசூழூஉகம் வாழியறமுடை யவர்கள் வாழி
மேழிதாலுமுவிச்

தண்ணுமுயர்ந்த

வேளாளர்வாழி

Colophon:
மயிலைக்சலம்பக முத்.திற்று.

(5-பு)--.

்

இது மயிலை நகரிலுள்ள கபாலீசர்மீது பாடப்பட்ட ஐருவஎகப் பி.ரபத்தம்.

கடை நன்றாசகவுள்ள௫.

இந்தப் பிர.இயில் இந்நூல் முற்.றமிருக்செ.௮.
. R. No.

Paper.

73 X Ginches.

Foll. 7.

865.

்

Lines, 6 on a page.

Tamil,

Injured,

Purchased in 1925-26 from M.R.Ry. C. V. Jambulingam Pillai
Avargal, Mailapnr.

மயிலையமகவச்தாதி,
M AYILAIYAMAKAVANTADI,
Incomplete.

In praise of Kapalisar a¢ form of God Siva
es in the sacred
shrine at Mylapore. The author is made out to be Tandavarayar kavi,
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Beginning:
கடவுள் துணை,
மயிலையமகத்தந்தா
தி,
மயிகயத்தாதி மனதுதைந்தேற்ற
கயிலைவாழ.என்.மன் கழலடி தருமே.
கூச்சாவெர்க் கவ[ன](ள)ந்தோன் பணியரன்்கோகிலங்கள்
கூத், சாடுசோலை மயிலையர்.தா.தியைச் கூறவுரு
-கூச்தாடுளிப்புகழ் வசர்க்கருள்கற்பகங் கொண்டல்வண்ணஃ
கூத்தாடுமைங்கான் காப்பாகுமேன்மை கொடுத்திடுமே.

தத்படிமேத்சத்து சாஇத்தர்தி.ற்கின்உ நாளுமகஇழ்,ந்
த.ற்படிபோர்கற்க கிற்கயிலையத் தாதிதன்னை (ப்)
பொற்படிவத்திருப்பூம் பாவைவேலன் புகலெனுங்கா
தத்படியோதினன ருண்டவராயத்தமிழ்(௪) சிங்கமே,

. (௨)

். சராசமாதவன்போத்றும் பதாம்புயச் சேயிதழிச்
சராகமாதவளந்தரு தண்மதஇச் செஞ்சடையாய்
ராசமாதவர் நல்லோர்கள்வாமு.ந் இருமயிலைச்
சராகமாதவனே மாகநல்குன் திருஉருளே,

் (௧)

—

End:

வ ரமருளம்பெண்ணைச்

சதென்பாகம்வைக்த

மயிலைமனன

தில் வாய்ச்சின்னத்த
வரமருளம்பெண்ணைச் தென்மாமடலன்
வ.ரமருளம்பெண்ணை த் தென்னையடா இகழ்வாருமஞ்சு
வரமருளும்பெண்ணைச்

தென்பாலடிமை

(௫௨)

வளர்த்தவனே,

(6-4.)—

கபாலீசர் விஷயமான.
இது மயிலை நகரின்சண் கோயில்கொண்ட
இயற்றியவர் தாண்டவராய கவியென்று
செய்யுள்நடை நன்றாகவிருககறது.
இந்தப்

தெரிஏன்றது.

அறைகளேயுள்ளன.

பிரதியில்

ஆதலின்

காப்புச்செய்யுளுடன்

54 கட்டளைச்

கலித்

மு.ற்௮ப் பெறவில்லை.

R. No. 866.
Paper.

10}

Grantha.

9} inches.

x

Foll, 13.

Lines, 20 in a page.

Tamil and

Good.

Transcribed in 1925-26 from a MS,
Ayyangar Avargal of Alvartirunagari.

of M.R.Ry

Tambu Sathakopa

இருதெடுந்தாண்டகவியாகயானவரும்பதபவிளக்கம்.
TIKUONEDUNTANDAKAVYAKHYANAVARUMPADAVILAKKAM.
Complete.
A gloss on the difficult

expressions in the commentary of Periya-

vaccanpillai on the Tirunéduntandakam of Tirumangai Alvar.
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Beginning ;
Lars
திருகெடுந்தாண்டசவரும்பதவிளச்கம்

பெரியவாச்சான்பிள்ளை

இருசெடுத்தாண்டகத்துக்கு

டருஞுவதாகச் திருவுள்ளம்பற்.தி வக, ரவவெலக்ஷ்ண

வ ஜரவழா.கமிட்

\ #008

யருளிச்செய்

கருர் :--

இவ்வாழ்வாரித்பா இ

சூரா ,யணீயமும், ஷாய .நமூம் ஸலொ.ம)முமென்

oe 3 Quoef) gu0 rw enn \# as TA

FADS

வாழ்வார்சளிலும்

காட்டுகிறார்

வ வர தியைச்

OR-

மின்னுருவாய் “-ஸ்வசகவுரமாகையாலே,
தகோற்றியிராதோ ;--அத்தை

ன்ன ;--இப்பிரூருதிக்கு
போது

லொகர க

ஊஞா௱ன்

ருஷிகளிலுமல்லாச

பர-பகாகிகளுமிதீயா
தி,

தன்னடையே

saga மென்று

வரகாஸ்ரிப்பிக்கவேணுமோவெ

இத்யாதி,

ஷஹு-டு௨யாமா த) ஜா .தமில்லா தீ

ராயா. சக்காலே

உ-.அரவறாகாகிகள்

உத்தேன்

யமாமென் றபடி. --

அயம்:
மின்னு, மனையுருவித் பூசமைத்தாயென்த[த்]தைப் பத்ற இவர் உடிவிலே
உபகிரமித்ததென்றது.

வா.2-௦௫ ரஷாஹ்ய௦முவா
சொல்லா.திழஐ௪,

உ.கழாசியாலே

வெளிப்டடுசதவென்பான்

உத்பத்தியித்யாதி,

வேகத்துக்கு

என்னென்ன

வேலெடுக்கை இஞ்9த்காமாகக்

தலையிற்பரிவாலே யிச்யா தி.

மானவென்றது

கூடுமோவென்ன,

பரகாலனென்தபடி.

ல்லையென்றும் பமவென்றும் புதருக்தமன்றோ(வென்ன)

மித்யாதி,

சவழுமித்யாதி,

சொஜ்றியிருச்ச

௬-ம்

எல்லாம்

ஜயத்தை

எப ரஹாிகளுக்கு

மின்னுமாமழை
விசேஷணமாககத்

தெருக்சி, இவருக்கு விசேஷணமாக யோஜிக்றெ

அக்குச் கருச்கென்னவென்ன, அருளசயென்று மூனிவரோடம சேக்

அித்யாதி,

தொ

கார்யகாரண ரூப்

பழையதகாயிச்யாகி.

ஸ்வ ரஸமாக.

அத்:

பாகாலலுக்கு விசேஷணமான

பக்ஷ த்திலே உ£ஷார.விரோ நக்தையுடையவனைனை
தாலே

உத்பத்தி

வ_ ரராணத்துக்கு

.

உ௱ணழாஅர௱வ.கீய க ரய.க 57 QapBur-ran-Oe.68

வென்

|

ஷஹா௯்தாரெ.வ$௨-ா ணொ வள வஹி/ப$-3ஹ.கா ௪.58 |
Colophon:

உகி ஸ்ரீ,

(ச ](சிருகெடுக்சாண்டகவழாவழா,

(க-பு)-இக்குறிப்புரை,

திருமங்கையாழ்வாசருளிய

திருகெடுந்தாண்டகமென்

ணும் நூலுக்குப் பெரியலாச்சான் Dor
Wwen
saw வியாச்யான த்இன் குறிப்
Yor,
Gp

gers.

R. NUMBER

867.
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R. No. 867.
Paper.
104 x 9$ inches.
Grantha. Good.

Foll. 11,

Lines, 20 in a page.

Tamil

and

Transoribed in 1925-26 from a MS. of M.K. Ry. Tambu Sathakopa
Ayyangar Avargal, Alvartirunagari.

பெரியதிருமொழிவியாக்யானவரும்பதவிளக்கம்.
PERSATIRUMOLIVYAKHYANAVARUMPADAVILAKKAM.
Complete.
Similar to but different from the work described under R. No. 375
ante. The anthor of the gloss is nxt known.
Beginning:
பஸ்ரீ5,

சுபமஸ்து.

பெரிய இருமொழி
ans

யரும்பதம்.

ey,

ச

உ௱கோா௱-பணிகரான பெரியவாச்சான் பிள்ளை, திருமொழி as sous sé

SEG

OU) gap)

வாரை,

Bt

இட்டருளுவதாய்(ச)

௦௱௦ண்வரன்

தஇிருவுள்ளம்பத்ி,

தஇருமந்தட.ரப்தானமுகேன

சிர்ஹேககமென்சைக்காக

இவருடைய

இவ்வாழ்

விஷயீகரிச்த விஷமீகாசம்

பூர்வவர.கக்தை

யருளிச்

செய்

இருர்

இவ்வாழ்வாராகிருரிக்மாதி -வெய்யிலிலே வைத்தென்றக, வாடினேன்
என்பதகைப்பத்றி.

படி பசவச்

ம.௰வகி

விஷயமோ

வ) கிறெக80வ

5

*
யற.சறாசி

விஷயத் இலிழியாமை

வ
திழவலென்ன,

வெய்யிலென்கைக்கு

அப்

திழகாவதித்யாதி உ காய-த்தை

உரவீகரிக்கிறுர்- எங்கு மொச்ச வித்யாதி,
*

*

west r@8r sas,

*
1

*
80s

*
மாத்திரம்

இவ்விடச்

தயா வராவரன
அக்கு அபேக்ஷிதம். அன்றிக்கே நிர இறயவஹோ.௰)
வஸ்தஅவை ௮.,நாஇகாலம் இழச்கையாலும் வாடினேன் என்ூரூர்.
*
*
*
=
+
*
*
*
௬
*
*
குலந்தருமிச்யா
B.— 356 Bip Ouu_Le
grb v1Gagarer 2508
காலம் விஷயப்.
வண ரான தம்மை திர்ஹேதுகமாக விஷயீகரித்துத் தமக்குத்

அஇருமந்தாப்ரதானம்

பண்ணினபடியையும்,

அதனுடைய

அர்த்தானுஸந்

கானம் பண்ணினபடியையும் சொல்லி, இப்பாட்டில் இம்மத்இர.த் இதனுடைய
ஸகல பல (ப்ர),தசவத்ை

யருளிச்செய்கறாராகையாலே

சீழெல்லாவற்றை

யும் திகமிச்சிருரென்று தாத்பர்யம் என்னக்கடவதிற.

End:
வேம்பின் புழு,--வேம்பின் புடி வேம்பை
யென்றத்தக்கு தாத்பர்யம்

கரும்பைச்காண

யண்ணுமென்னாகே,
சாமாய்த்து

என்றது.

அன்தி
௯ தயம்
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பொறுக்குமென்றது,

()க்குமென்பைடி.

அதாவது

மடணாதயம்

.ம-பணமடியரன

விதெடிச்சைப்பொ
aw ராவண$ுமா Ge,

மண ஹீகமானவன்அு வி அசக்கக்

கூடுமென்பைடி

மென்று பற்றுகையாலே

அப்படி விதுஉத்தைப்பொ[ ௬]

()ச்திதேயென்றபடி,

வ்யஇரேகம்

ஹா-இவபா.கர

இதுக்கு ஸம்வாதம் ௮,5ஸ.$யையித்யா
தி.

*

*

*

*

*

*

தத்தா.-ஸம்ஸரிக்ச ௨ ISI,

ஆயிருக்கச் செய்தேயும் ஒரு

ஹே.துவில்லாமையிவே இவ்வளவும் அவர் ஸம்ஸரித்துப் போந்தது.
ஆனபின்பு வ.ர.கிற்சைசகு ஒரு ஹேது உண்டாவோவென்று. வச்கியுததை
சுதா யோஹரித்த யோஜிப்ப.து வர திற்கைக்கு நாம் மேல்விழுத்த ஸ்வீ
கரிக்கைச் சென்றபடி.

குன்றமித்யாதி.-௨ ரயி-$த்தபடியென்றது. மாத்றமுள என்ற இத்திரு
மொழியிலே

உ ராயி-ஃத்தபடி

யென் படி,

ஜியர் இருவடிகளே சனம்.

(கு-பு.)-~~

இக்குதிப்புரை,மூவருடச் காட்லாக்
னது,
வில்லை.

மிசவும்

375-வத

தம்பர் பிரதியினும் வேரு

ஸங்கரஹமாகவுள்ள௮.

இயம்.நியவர்
இத்தப் பிரதியில் முற்றுமிருச்ற௮.

இன்னாரெனத் தெரிய

BR. No. 808,
Paper,
103 X 9finches,
and Grantha. Good.

Foll,

132.

Lines, 20

in

a

page.

Tamil

Transoribed in 1925-26 from a Ms. of M.R. Ry. iA) apOpalachariyar,
Sauskrit Pandit, Srivilliputtur.

ஸ்ரீபாஷ்மார்த்தஸங்க்ரஹம்.
SRIBHASYARTHASANGRAHAM

(புதரஞ்சநீ.)
BUDHARANJINL

Contains the Adhyayas 1 and 2.
Same work as that described under R. Nos. 511 and 567 ante which
is the latter portion of this work. The author is Venkataraghavachirya of Sri Vatsa Gotra.
Beginning:
ஸ்ரீ? STR) ras

an ejans,

AIO \ IO
a 50 Cov தாம்செய்தருளூ[ 7](ஐ) ஸ்ரிலாஷ)
27 BSA Oe |G
சுவிவவ௱ிஹ$£ஹிக்காக
் ஸ்ிய5உ. கிவிஷயகஹகி

R, NUMBER
வராய-* நாற -நவமங்களம்
உ ர.கியாஉ,)மான

கா௱ண

868
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செய்தருளி,
தாய)

காது

௧8

சுாயங்களிலே

வாய கேைவெயவம்

என்

இ[7](௧) ௪ய-ங்களையும்
ஸங்க்சஹித்தருளிஞனர், . வாராறயெ-4
கழாகி ஜோகத்தாலே ஹ௰ரகத்திதி
க]கு விஷய வரயொஜ.ந
வ
ஸ௦யங்களைக்காட்டி

ம௱-டுவாஷக

வமான

மங்களத்தையும்

செய்தருளினார்.
மஹ. வடு உாயாயெ.கமகி
வாக) தீதாலே
வ.க ச்சை அருளிச்செய்தார்.

QU. Z0 Wb & OG

*¢ gugn@ or
வ ரஹஜிஜாஷா
a9 6 pws Bugua@) gor
உ.கறாகி
வாகக்களாலே
கடி, ௪.௪6 என்கி ச](2) மஹவங்களுக்கும் ௬ழ-த்
தை
ஸாயித்தருளிஞர்,
aS Sanro@e,)\ #\ Aur ov 8209 OTT
௨-ஒவ-7வுர அம், எப ரஹவிவாற௦ வ.கி-3ஷ) ம௦ணம், கணா8ல ர
ஹிரா

ஓதகிண-3யவியபிஷமாஸ

are A
னார்.

எ ரஹா நா கல

ப ரஹவிவா௱ா௦வத்திலே

ஹிரவஊஞாஉஊார.க

ஹஹேதுவென்று

பரஹணெொஜிதாவெ.கழாசியாலே

on 7 gee

காட்டியருளி

8

ar cor Gl

(0)

ஷஹிக்கு ௧8-3ய-*.கத்தை antalya,
ரஹம ஸஜெய நவ ௨.௧ லா
நியாலே மவாகியாலேயும், a9 tant Bus) 6.50 arupid
எ ரஹ
vogaib புருஷோத்தமனைப் பிரதிபா இிக்கிறது ஏன்று மைர்ச்சுிச்சார்,

ஜா.சாதிதெ.கசியாலே

ஈாஅவராவமான

விஷயமாய் ஷித்தரூபமான வரஹ்தச்தை

on anal aye shal als

ஸத்யம்

ஜா.கமிச்யாகியான

வேதாந்த வாக்யற்கள் வர.கிவாகிக்கமாட்டா()மையாலே
அர௱ம் செய்யவேண்டாமென்று
பரிஹாாரத்தைக்காட்டி

சக்கையுண்டாக

சுஜா. நதாவ.ம

ஈாடுவமான

வப. panel

48 O48 52/375
வியெ)ய தத்தை

ஸமர்த்தித்தருளினார்.
Colophon;
ஸ்ரீ8கிவ.ு ௧-௦௨.கிஓகஷ)

கரகிஷா

்ரீமவஉரா8

LF PC aloes

flav)

நமஜவிற வி.ச ஸ்ரீ ாரிறக$ீோ௦வரவர

ஆ avo
;@an Benfa. yourer.au\
rei) muro
யா a1za82an,\7®,\ rian) அி.கீய? உ௱உ3,
டை

raucu® are

oro

Ban Brey \ 3

*

ட

*

*

*

*

*

*

(6-4.)—
... இத்தால் மூவருடக்
நூலின்
பூர்வபாகம்.

காட்லாக் 511, 567 நம்பர் பிரதிகளில் வழ்துள்ள
ஸ்ரீவத்ஸ குலதீதவராகிய வேங்கடராகவாச்சாரியார்

இயத்தப்பட்ட புதரஞ்சனி என்னும் பெயருடையது,

விரண்டு ௮,சியாயக்சட்கு உள்ள,

இத்தப் பிரதியில் முக
ne

R. No.
Foll.

103 X 9h inches,
Paper.
Grantha. Fair. New.
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869.
Lines, 20 ina page.

647,

Transcribed in 1925-26 from a M&.,

Tamil and

னை

brought by

Nayinar,

Madras.

ஸ்ரீபுராணம்.
SRIPURANAM.
A treatise in Manipravala style of composition describing the lives

of the 63 Jaina saints called Salakapurusis, among

whom

the 24

For an incomplete copy of this work,
Tirthankaras are also included.
gee under 459 of the T.D.C. Mas., Vol. I.
Complete in four volumes.
Beginning:
.

ஸ்ரீபு. சாணம்,

ஓல.
யேரயெ௪

உ ரணி.2
வ

ஹிரஹு௦வ.க.௮ Boag

anar@)@) c1,)\ a @)an 6-n8
யஹஹாகெ)ஷ்வ Joan B08
ஹுவாஉழா?

Bog

Ove Yoon ஈ-டவ0.கஜூ

|

ய௦கொஷா சஹரூமெய-ஹுகிஓ கியிதிவாவ.ச ரதஹா
apo g)]@).6e 70

aegorzroprer Bre \o வுரஷஹூறிஹ௱௦ அர)௦2௯௦
ag

Sura

Gea

கிரஷஷி

18 Ow

su@@em

மலாகாவ
யா

aan

n@ea

உ ர.திவாஹ-ு

ஷ$ஹரவ
ய ரணதி,8ரவா.க-ம

ல) கே.
புராண கதையினை ப்ராரம்பிக்குமிடத்த, புிராணகதையின தூம், வியா
க்யா(தா)வினதூஉம், ஸ்ரோதாவினதூஉம் லஎக்ஷணஜஞ் சொல்லு சல் முறை

மையாகும்.
அவற்றுள் புராண சதை யென்ப, வபரசுரிணாமோேஷுகோஷத்தனுகி,
வகஒ

வில

ெ.மொக)

கேவமாவவஸேோயாஉ ).௧௪.௰-ண த்தனாகி

உ௨-ஒஜாஹ-$னோ9

வீதராகனாகிய 02 ans உ௱ஸஹோ௱னால் ௮௬
ளிச்செய்யப்படுதலும் * * * * ௩
இப்பெற்தியசாகய 05-௧௦
ஆக்ஷ்விணீ, விக்ஷெவிணீ, வ௦ வெகி.மீ, திர்வேகிகீ,என சான்கு பேசச்

த்தாகும்.

*

ஜெரகாச்கள் ௨.28 322

*

ஜய.5)லெஉத்தால்

2

arg

Bossi,

அவருள் உ.தஸேரா.சாக்கள், 0ூ.மா.ஹ௦ஷ குணங்சளோடொத்த குண
ங்களையுடையார் * * * & என்றிவ்வண்ணம் கதாமுகம் சொல்லப்பட்
டத.

இனி ஃஆமாவ.கா௱ஹ௦ஸ௰யம்

சொல் ஓதம்,

gon OL wsH,

R. NuMBER 869.
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Wr sOaps 78H,

உக்திண3த)8வண,த௮,

ணேத
ககொஹவவ-?.கத்.து, தேவர்[க்களால் கிர்மிதமாய வவேவஹ௱

யெழுத்தருளியிருக்க

BB, அாடம.மணஉறிவுர.கனாகி

மவ) மணக்கட்கு(க்)கண-8ர வாய.

வுரஷமஹாதி

தீட3கரன்

ஞூகி

வ.௰வான்,

எழூ.த் கருளி
மாசி, கார்மவிராசசாரணமாகிய gris த்வத்தஇனையருளிச்செய்து

யிருப்ப, ஞதி௮க ரவ.கி வ செறா௱ண், வியவஹ த௰ி.சனாகிச்சென்ற,
உரஉக்ஷிண்ஹ்வ.௪ ௨ J FREI.) ௮-3 சம்பண்ணி
sodas om auras
௨ர3௦87.மயொ.மவ8ர.ம8த்தினை

வ்,
ஙா -மஷர்களையும
ஸ்மாகர
வி-்ணுகி

அுபதீதுமூவர்

வேண்டி

அறிவான்

உ[ஹ (2)

த் தனையும்,
அவர்களது சரித

யறமலெஉங்களையும்

*

*

*

௬.௬

௬

*

4

%

சாலா

௦௦.௧ Gorse) crue Bu ayy @pan
வதா.ரத்.தினையும் ப்சச்னம்பண்ண,
௪ய-38ோ.மயமென்னும வ.
ஹாதி ஹவ-மாஷாஷஹாவத்ததாகய
வ௲ரஷையினால்

அருளிச்செய்

வரம் விஷயமாகிய ஸகல ததீவத்தினையும்

gy ar.
Bar

End :—
ஹவிஷ 9 -3க௱௱ரகுவ(சர்,

ஆசப்போட றவர்கள் யா ரெனில்,--

சூசிறெொரணிக quer த வைரறொ-ச டி ஹ௦திக? |
ஹெ ப ](ஜி) ௬ ]2 I
வெரரஷிலா ௮2 கடிஉ-௦)றா க்ஷ.கிரயபெர
[  |
(ட) ஹு.கடிவாக்
ய கொ
.௲

ஷவஉ$ர௦வ.நர8ா.வ
றற

ஷெரஹறோகொறொண(௯)ஸ௦தஇிக?

ஹெவக

வாஉாகொகமா௱கரா

(௨)

|

ரெவகொவாஹாத.வரவெழாவஓெவஹ.ச5$வ௱?
ல.ஐலி.வ-37.௰ஷ0௮-வோய.5₹கொ.ந௯ஷ௦ஜ௯? |

|

onan e 9.8 \ Matos 7௬௦ |

அரயொவி௦பும.கிறி0.௧)0.௪ ஷவா௱.தி௨ரோரணகா?$ |
அச

(௩)

ரவாகெழ்வி.கீயெ-ச்மாறு

கவவி-4௦00 கிஷ

(௪)

கர$ |

ஸ்ரீவ6-38ர..ந$ஜி.௧௦ ஜி.சவ6-18ர.௩௦ sres0
கயெஹுதிவமெ வழிவ௦௨ரவெளகெ |

யொ.க)கெழாவி
காலெகுவள.ச
உதி

அ4-1க௱8.மி.788வ)ெஜெ ஷீ

உரட-மிகர.க8-₹.கிய-68]|

sHawards

Bove sensors

w®-%8r80

B@eeyo

vo poureW
Hay #3

|

மணமூர.க$வி.க.தர.மள.௧8௦ ய8-%௩-யய-48
ஹ்௨-யா$விரஉ-0௨.3 Zep wa orBas 258 |

உதி அகிரஷஷி ஓக்ஷ்ண 8ஹாவாாரணஹ௦.ம
ரவெ
ஜி.கவ.கி௨-பராண௦ உறிவ$ரவம,

ஸரீவ5-487.ர
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87 sQw1 Fe x அகவ வாஉ௱௦உ-௰
அய

வ0வ௩)௦

8சொ.ஹாறி

திச்து

ஹுரரவ

எழாம் நரகம்

உடல

புகுந்தார்;

ல

வ

ட

se

Dt)

உ

அகரவ.கி-ம்கள் பன்னிருவரும் பூர்வ ஜன்மச்திலே
ஊம்பண்ணி

|

8 மொஜவிஜயொஜி-3.கடி |
ee

ஐயஸேனனும்

விர

ஹரிஷேணனும் வலு

SUSU புகுத்தனர். ஒழிந்த எண்மரும் கதகா௱ கெவகியாகி .ம.தக-॥
Wars qb * *¥ ee
உ ௬ ௬ ௬ ௬ உ உட
க ட க டட
௪
பலசேவர் எண்மர் மோக்ஷித்தனர்,

பச்ம பலதேவன்

வக்து உக வி-ஈணீ காலத்இில் இருஷணன்

SISAL

எய்தி முக்.இ பதமடைகுவர்.

வ ரஹகஓ ; ம் புகுக்து

இர்த்தகரனாகும்பொழுது கண

ஸ்ரீமக்குண்டு ஜினபதி புராண wr Bure ஸ்ரீவல-38ன ஜி.கவ.கிவய-4

௯ம் ஸரீபுராண

மணிப்சவாள [ வி]௨.சிவறிவ$உ(

ஸ்ரீ௨ா8.2-பாவெ.588

ட

தர ர

ர

|

ர

இ!

ype 8-nee!,\ Boor ௨வதுகோடு ய8-4 உ ரவ.க-7கா_கா௦ கி.சீயாய-3
வீவஸவகா.நா௦ வ.க 587 சஸகலாவாய-$சணர௨உ௰0 ஷு
ஹு
தடரோரஹ-ு.

இது, டிஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக்கு 459-அவ.து கம்பர்

தேயாம்.

EP oa aw)

aire. aie \ rade.

வாவை

பிரதியில்

லாய

வற்தள்ள

5O89 588,

(6-4.)—
இந்நூல், ஜைனமத சம்பந்தமான,

அம்மதத்தைச் சார்ந்த அனுபச்து

மூன்று சலாகாபுருஷர்கள் சரித இரங்களை விளங்கச் கூறுவ,
மணிட்.சவாள நடையிலமைத்த
த,
இத்தப் பிரதியில் முற்றுமிருக்ற
௮.
_ எழுத்துப் பிழைகள் சிற்சில வடமொழி ய்ற்லோகங்களிலும்,
வாச்யெங்களி
அம் உள்ளன. :இ௮, நான்கு வாவியங்களில் உள்ளது.
இது டிஸ்ூருப்டிவ்
காடலாக்கு 459-வ.து நம்பர் Ir Que வற்தஅள்ளதேயாகும்.
ஆயினும் ஷே கம்பர் பிரதியில் மேசலிழ்- சிறித பாசமே
வந்துள்ளது,

R. No. 870.
Paper,

10$

%

த்

Good.
்
‘Transcribed in
of Alvartirunagari.

inches.

Foll.

1926-27 from

68.

Lines,

20

on

a

page.

Tamil.

்
a MS. of Malayappillai Kaviray
ar
.,

சுப்பிரமணியக்கோவை.
SUBRAHMANTIYAKKOVAI,
A kind of poem technically known as Kovai. The hero in
this
poem is Subrahmanyapil]ai, son of Tirnvénkatenatha of Tirukkuruhtr,
Complete,

R, NUMBER
Beginning:

870.

1850

;

FUT
rT weiner: Yerterweiiacr கோவை,

(காப்பு)

மதகுஞ்சரசம் வண்டார்க்குங் குருகைவரோதயனம்
மதகுஞ்ச.ரவிழியார் மோகன் சப்பிரமணிய ளெங்சோன்
மதகுஞ்ச.சப்புயன் மேற்கோவை பாடமதுச கவி
மதகுஞ்சசஞ்

செஞ்சாளு

ச்விததம் வமுச்துவனே,

(க

3
%
*
உன்னைப் பொதுவ.ரநானம் பிரானென்னுடைய கவி
சன்னைப் பொருட்படுத்காகது ராச, சாமசமோ
பொன்னைப் பி.ரகான மென் தெண்ணார் புகழ்ப்பொருள் போத்றுவர் பூ
மின்னைப் பொரும்இய

மீனாட்தொச

தெய்வேந் இரனே,

(௪)

(சாப்பு மூத்றும்.)

(கோவை

நானூத்மைம்ப௮.)

பூமாதுசேர் தருவேங்கடமாதன் புதல்வன் கல்வி
மாமாதுவாழ் குருகூர் மேவுஞ் சுப்பிரமணியன் வெற்பி
லாமாதருள்ளமு

வப்பத் இணை

மலரைத்துவ் கற்ப

காமாதர் வல்லிச்கொடியொன்று பூத்தது சாரணமே,
(காட்ச)
திரைவஞ்சி

வெள்ளைககவிச்

சிவப்பேறி

(8)

நெருங்தெழ்ச்சா

மரைவஞ்சி மேவும் குருகூரன் சப்பிரமணியனின்
சொ
Marae? Cura ph புறைவஞ்சியோ வளமோரங்குவசுந்
தரைவஞ்சியோ விண்ணெளிர் வஞ்சியோ சும,ச ரவஞ்சியே,

(௨)

End:
(மீண்டூர் வந்த தலைமகன் பாகனொடு

அ௮,இசயச் குறிப்புச் கூறல்.)

ஆரியமுடித்தமிழ் தென்குருகூர் மலரன்ன மன்ன
பாரியும்யாமுங் கலந் இன்பம் பெற்றனம் பார்வடகா
வேரிதிகரின் சொற்ருப்பிரமணிய தெய்வேந்திரன் போல்
மாரிவி[ச](௪)
திச் சொரித்தருள்பட்மீன்சொண்டவான் கொண்டலே.
(கவி BT GOK Hon gids.)
வாழிவகுளப்

பெருமானியல் இருவாய்மொழிச்

சொல்

வாழிவுமுதி வளநாடு செல்வமவி குருகூர்
வாழிவளர் இருவேங்கட மாதனவர்சு பு.சீ.ரன்
வாழிதுளைச் சுப்பிரமணியன் வங்கஷம் வாழியவே.
சுப்பிரமணியக்கோவை மு ்றும்.

(த-பு.)--

இசக்நால், திருக்குருகூரில் இருந்த திருவேங்கடதாதன்

என்பவ.ர.து

புதல்

வரான சுப்பிரமணியப் பிள்ளை யென்னும் ஒரு பிரபுவின் மீது இயதற்சப்பட்ட
கோவை யென்னும் ஒரூ வகைப் பிரபந்தம்.
தானூற்றைம்பது

கட்டளைக்

கலித்தஅறைகளாலாயது,

செய்யுள்

தடை

சாதாரணமானது,
இத்தால் முடிந்த பின்னர் 15 பக்கங்களில் இக்கோவைச்
துறைகளும், செய்யுட்களின் முத் குறிப்பும் எழுதப்பட்டுள்ளன,
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அஷ்டபதார்த்தஹராம்.
ASTAPADARTHASARAM.
A work
religion.

explaining

the

8 Padarthas

or categories of the Jaina

Complete,
Beginning :-——
.

GRO

BW

Dav,\ 8,

agpoen,.baurin'y,

QBrap8rotan\@.6.s0ao

Aeorg ஈறு

ஷோ.சாாவிறா.ககா.கா௦ வெக்கை
விக௱ 5 Sener Bas reo? gin

Gus

அதாடி-4

ரச ](௨௦0-5) த,

அவ்விரண்டோடு
grok

கூடிய

விஷயமாகிய

உா-3 ௨,$ரண

ஒயயெ

|

an8 gr

என.

#6 yan’ \ouo-t

0 - கதரவகெொய
கடி,

ஷய$8விபமயஜி வா$கரிசரமாம்,

௨உ(௫-$ம்

|

மோக்ஷமார்க்கம்த்ரிவிதம் -

an8,) pu0— po, and \F Br bo, and \ a சறிகரம்

கம்,

௧8-1ஹுஇவர.சா௦

96% வியமாகும்;

உரவூரகி வி” வாறி.

வஓமென,

சூவா28

ஊச
sever

ஜொக$;-.

ஞூவ௨ர.க) க்ஷ்கால.கரய.2.கவகஓர-3
வ ரவதஹஜஹொவ.காஜஞொ
விறுவதாவா௱வாமரா
௨ ர.கிஊ. குலு

வ௦வ.தி வரவ
௯.௧) காஹெ.க-ப

வள

கொஷூ

|

7 §7swal 66-0

Canam
gr Bas (2) வு?

பிஷஹசதாகவ.காகா

திரஹு(வ).ச௨.கிஷி

கி.4.சரர8ரரா8)[யா [87.28 |

ஆப்கர் இ௱வகையர், எகவாப்சர், விகலாப்தரென,
ஸகலாப்தர் இருவ
கையர்; திஷ்கலாப்தர், ஸகலாப்த,ரென. அகிஷ்கலாப்தராவார்,
Ror ops

ou) 60 eas கர௱ணகாய-₹

9.002 தவ-மவவிய-8

ஹவ-?விகாறர வி.நி£--.தறாகி,

Aso

திழெ-ரா.கர கிய)

B55 BOG

ஹகுலஷ$)ஆ

மாவமென்றும் விய-ரரஷ
௰-ட ணை ஷூமாவ.தராகி பஞ்சசரீரபரிகச்பச த
சாகி, ௧) ௧
ஹ *ஹகா௱சாஇ
அிரலா.ம ரஹரயிகளாகய ஹிவ௱
ேஷிகளாவார்,

Rk. NUMBERS

871-872.

சகலாப்தர் மூவகையர், கீடி-7க(2ர்,
ஹ-௫ுத-கெவகிகளென.

1661

௯.௩. மா௱கெவலிகள்,

சகேஷு, தர்ச்தயாபென்பார்

End:—

.

Qs ஷூ) ஐஸ-4.நாசிகட்கு விஷயமான
தங்களெல்வாம் விஷயமாகும்.

*

௧௪௯8-5

*

வு ரஹிகாயாகி பதார்த்

அ

Colophon :—
as sous Jaip. rush Cp © ab,

ஜீவனுக்கு

முத்தியென்பது

வி.தஹா ந(ம்)

AG YD ae nT aE

க்வணமா௫ய

விதத்தித்கு

கிஜொஷ.நி5-*-

கனாகுமெனில் ,

கெட)

GeO sarge

*

*

௬

௬

௬

இப்பெற்றி

௬

௬

௬

பரிசல்ப்பிச்கப்பட்ட

௪]

ஜீவன்

*

*

*

*

அதுபவிக்கப்ப

சமாவம் வரும்,

௯௮.க. நஹமாவமாகில்

பரவாஇகளால்

9 paser
p.

%

௩

பதர கிவுமாவனாக

டாதின்ற அவனுக்கு அஅததிசேகத்து
*

dwaie,

&%

*

மாவ. காவறாகத்தால்

*

*

*

%

௩

வாஷாண

கல்பமாம்,

முக்தியினுச்கு

மகியத
ஆ

மாதல்

பொருத்தாமையில்,

ஹூ.யவஉஹ-5௮.

JU BUSTY

தான கிற .கிறயாயஸஹ
ஹஜ ஜா.கா.கடிஹமரவமாகிய
[ ச] கவற௱ணாகிகட்கு வஓமென்றவாறு.

அறிவிக்கப்படுவ

அதபமாஹ ராவியொ.ம

Colophon:
$ஹயை நாமாய வா நாய நேஹு-கெ |
58ஹெ.கணவீய-₹ரய 583 [ஓகஷிவ க்ஷ்வஹெ |
ப்ரீ

க௦ஜ.ம.சாேகதி.௪

௦

வெஹ௦வாநாவாய-2௦
LF Os

௨)-0](32-)கிட

8ஜிஷெண-உ மீறு

ஷ Qan5.5789.50

ஷவ-₹விஉழர௦--பயி௦

சிக ரஷ$ூ

|

e128 5038-7
éa tom ov\y|
xe)

a@e

ஷாவ-ம௦ஊ$யமாஹா$

;

ஹில௦.586, ௨-ஞ..2--பஹெழா.586
கஷ்வஉாடஹாா௦ஊாவ[76](9).

(G-4.)—
இத்தூல், ஜைனைமச

ஸம்பத்தமானஅ. மணிப் ரவாள நடையிலமைந்தது.

அம்மதத்தில் கூறப்படும் ஆப்த

ஸ்வரூபங்கள் இன்னவென

ஆகம

விளக்குவது,

aps.

முதலான

எட்டுப்

ust
Ss தங்களின்

இத்தப் பிரஇயில்

முற்றும்

இருக்

:

R. No. 872,
Paper.
104 X 9} inches.
Grantha.
Good.

Transcribed in 1926—27
Nayanar, Madras.

1254

Foll, 159,

from

Lines, 20 in a page.

a MS,

brought

by

Tamil and

Mr, Ayyan-

1662

A TRIENNIAL

CATALOGUE

OF Mss.

ஜைனவிர தம்.
JAINAVRATAM.
On the details of procedure for the observance of certain Vratas of
the Jains. The religious efficacy resulting from the due observance of
these Vratas is also given, As many as 45 Vratas are dealt with and
explained herein.
Beginning :—
Ry 58ஷிெவெழா
wanteso

B8rau87QQ@ ay

௯.௰ணி.க.2-பண.மண.தி| உ |(@ uso
விஷாமெடுஜிகி
௯.மணி.௪080

88,
5,

[2 7 ](sg7) 2

உ௨மெ.ம.ம-பவெ.தகிஉ௰

ரோவரலெய

|

Danro

ஷுவிகஷடெயவெஜெ தெறாவக.தலதிழ |
அகெப்படியென்னில் :--ஜ.3-இ.கிவத்து oo sO ane 676 துஞய-£
வணத்து 8.மயவிஷய ராஜ! ம 7 ](27)ஹ.ந.ம௱ரயிவகி சுமி. Bane \ 7
ஷி

luv enh as

ஹல.

8ஹரணேலெறான்

பண மண

யென்பாள்.

நிலயயெ

அவ்விருவரும்

அவ[ னி ]னு()டய

ஷூக.வ-ஒுலாணி
வ்

ோலெவி

வெலி.கி8 ஹாெவி

ஷுவஹலஞ்மாவிசொடஉகச் தனால் சாஜ்யம்பண்

ளூசின்ஐ காலத்து ஒருநாள் 8ஷி.ரிவெஉகன்

BT W008.
¢ Dey Yasue

களைக்கொண்டுமகா பக்தியினால் வத்து, ராஜாவுக்குச்கொடுத்து, தமஸ்கரித் துச்

சொல்லக்கேட்டு, ஆநந்தபேரியறைவித்
து.

ஹுஷணத்தைக்

கொடுத்து, புரஜன

Sof

பரிஉன

Gai ca

ஆப்?

ae;

சேலினிமகாகேவிஸஹிதம் பாதமார்சக்கச்இனால் பொதஇஸமவஸ

நகபியை
ஞூ
* 4
ஹாதியை

.கிர(8)௨7உகஷிணம்பண்ணி
44
4 54௬
4

வெலிநிஹோெவி

மாய் ஸ்வாமீ எனக்கு

ஹா௦மஹ

ஜனங்களுடன்

கூடின

ரணமடைதந்து

பரமேசுவ னுக்கு ஐஹி£--வ
௩8%
மள்சமணய

நமஸ்கரித்து

கரசமலமுகுளிதையாக,

உ ந௲ஷஹுவகா௱ணமான

வா

யாதானு மொருகோன்பை

யருளவேண்டுமென்ன, இவரும் இப்படிச்சொல் லுவார், மாசமாலைதோன்பை
இரண்டும் கதியா த்தையும் அருளிச்செய்வார்.
ரேோவறா-யத
ஜ்

வளண-ர்தி

சிவஸத்து

கோற்பவசெல்லாம்

*

*

*

*

*

End:
.

கேவலபோ

நோன்பு,

ஸ்ரீவய-48ரகஜக௦
கெவலவொயஹுா-௫௨௦௦
வஉிஹீகாக-௦௦
ஹுஒுவலயதொ ௫௪திறயய$8
ஹி.
ஹாவ கறிெஓல.வி.பயகமெய௦வெ
eoleniy?
அதெப்படியென்னில்;
-*
*
*

௩, NuMBERS
8௦யெற

*

*
*

8661

மென்பது காடு, சாஜக்ருக மென்கஐ

*

*

*

க்

பலத்தினால்

ணின

872-8738.

ச
*

அந்த

*

*

ச

பட்டணம்

*

ச்

பூர்வத்திலே
e@onGaQurrpud ciesor
பெற்றனசென்று
மணம௱வஉவியைப்
மகா

கேட்டு, தானும், சேவினி

அருளிச் செய்ய, ஜொரணிகமகாராஜன்

தேவி

யும் அத்த தோன்பையுங் கைக்கொண்டு ஸர்வஜ்ஞனை விடைகொண்டு புரத
இல் மனையை யடைந்து நோன்பை தோற்று அநேக திதி திதானங்களுக்கு
பின்னையும் ௮தேக ஸ்திரீகளும் புருஷரும் தோத்று சரிக
உடையசாயினர்.
ரணசுச்.தயினால் தோற்று ஸ்வர்க்க சுகமனுபவித்து, இரமச். இனால் மோட்
௪,ததையடைகுவர்,
இத்த நோன்பை தோற்றவர்கள், நோட்பி,ச்தவர்கள், உடன்பட்டவர்கள்,
சதை கேட்டவர்கள், அநுமோதித். தவர்கள் மங்களமாக ஸ்ரீ. ஸ்ரீ. ஸ்ரீ.

Colophon:

கேவலபோது

நோன்பு பரிஸமாப்சதம்.

(6-4.)—

இத, ஜைன மதச்சதைச் சார்ந்தது, இதில் மாசமாலை தகோன்பு முதலாகக்
கேவலபோதி தோன்பு ஈறாக 45-தோன்புகளை தோற்பதன்முறையும் தோல்
ரூரடையும் பயனும் கூறப்பட்டுள்ளன.

R. No. 873.
Paper.

104 x S$inches.
Grantha,
Gaod,

Transcribed in 1926-27
Madras.

Foll,

135.
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a|MS.

of

Tamil

in a page.
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Nayikar
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BUC ER

NILAKESI.
A Jaina poem in Tamil stating that a Jaina lady established the
Jaina religion after successfully refuting the Bauddha and other
religions.
Incomplete with commentary, which, from the heading, is inferred
to be Samayadivakaram.

Beginning:

தீலகேசி உசையுடன்.
ஓம், வயேசிவாக௱ம்,

கொஹ-ு,

கல்லார் வணங்சப்படுவான் பிறப்பா. நான்கு
மில்லானுயிர் கட்டெர்தீர்தஅ யரின்பமாச்குஞ்
சொல்லான் தருமச்சுடரானெனும்

னெல்லா முணர்த்தானவனே

தொன்மையினா

யிகையாகவேச்கி,

கல்லார் வணங்கப்பகடுவானென்பது - கஷீகரஷுெத ரகறெ
௩ ராசிகளால் உல௫ழ்கொரு பெருக்தெய்வதை நீயென்று கமஸ்கா
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ரஞ்
செய்யப்பவோன்
எனறவாறு பிறப்பாதி
தான்குமில்லானேன்பது ஜாதி கராமரண
ரோகங்களையும்,
உபாஇகர்மங்களையுங் கெடுத்து
௮வற்தி

னீங்கொெனென்சவாறு,

உயிர்

சொல்லானென்பது - மவ

சாகிய வணுஉ௨றிவ.க-7ஈத்தைக்

மொழியுடையானென்றவாறு,
௩

*

ஜீவன்கட்டே

கெடுத்துச் சுகத்தை யெய்தவிக்கும

*

%

*

*

4

&4

ச்

&%

4

&4

௬

%

௩௬

இரு

4

*

*

அன்றியும் மாம்ஸம் பஆஷிப்பார்க்குச் கொலையுண்டு,
மாம்ஸத்தின் பொருட்டு
கிகழமுங்கொலை, மாம்ஸம் பக்ஷ்ப்பாருண்டாய வழீயுண்டாய், [வி](இ)ல்லை
யாயபோது இல்லையாமாதலால், கும்பகாரன் உண்டாயவழி கும்பம் உண்
டாய், இல்லையாய வழி இல்லையாய் இல்லையாங் கடக்கிரியை கும்பகா.ரண()தத)
கதாயினவாறு

போல வென்பது.

ச

*

ச்

x

*

*

*

அன்னான் பயந்தவசவா ரமிர்துண்டு தஇின்ரு
ரின்னாரினைய பெனவேண்டுவ இல்லையார்க்கும்
பன்னாந் தணையும் பணிந்தாகய

னென்னா

ப.தஇயினா

னுசைசகப்படுகின்ஐ தொன்றிங்குளதே.

(க)

அறவாரமிர்அண்டு கின்றாசென்பார் - யே$ேதமுண்டு
Gerw
ஹிஞ வாய-*உ௨ர௫)சயவாய-க்க
ளென்றவாற௮ு,
யார்களுமென்
பனு - ய.கர.௪.௪ ராந-ப௨-டவி-௯ ர£ம் சொன்னவாறு,
Boosts,
இன்ன மாதி, இன்ன

ஆசிரமம் என்பது

வேண்டாவென்பது.

பன்னா - அணி

நதென்பது.
*

*

இத்துணைப்

%*

பாகுபாட்டாலும்

நமஸ்காரஞ்

என்பது, தமிழ் தாட்டுள் என்றவாறு,

*

%*

செய்சென்றவாறு.

எங்கு

அன்றியும்.

பண்டாகமற்றும் பயிலாவுரை யென்றுமிக்கார்
விண்டீங்கதெனை வெகுளார்விடல் வேண்டுவன்யான்
தண்டாமரை மேனடச்தான் தடந்தாள்வண
௩௫
கண்டேன் ஈடந்தேன் களவின்னி௫ கண்டவாலே.
*

*

*

*

.

HYHoyeonaeun Sujal

‘(a)’

*

*

*

*

*

*

areas
Hud w

03 கொடித்தொகுதியும் தூயசண்ணமு
மூ்மலை கலவிவான் மூடிமாதகர்
பகற்கிடை கொட ததோர் பான்மைமிக்கசே.

‘(2@)’

Colophon:
பதிகவுரைச் சருச்சமு ற்றும்,
ஆங்கமா நகரணைந்தது பலாலயமென்னும்
பேங்கொள் பே ரதவ்வூரது பிணம்படுபெருங்கா
டேங்கும் கம்பலையிரவினும் Used
ay Mead
யோங்குநீர்வையச் கோசையிற்பேரய் தோன்றுளதே,

(௨௬)

End:
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873-874.

R. numBERS

மெம்மாகமத்து

அல்லென்றுமைத்த வரைதானு

ளில்லென்தவா ஜென்நிவையிங்கனம் வேண்டுன்றாய்
நாயைத்தரிதானென்னச்

சொல்லென்று

சொல்லுகன்றா

‘(waa)’

ரில்லென்றவானோ தரிதன்னையு மென்றன்னே

பொருள்)திவ)ாஹிகரஹிதமாவத

(இசன்

இன, நியன்ஹென்றுமை ப்பது

ஒன்றொன்தல்லம யென் தற்கணல்ல 0[ய](வ)ன்பதச்கு மில்லென்பதற்கும்
இது தரியன் தென்
வேண்டா நாயைக்கண்டு
பொருள் ஒன்றாகல் வேண்டும்.
அன்றியும் -ரூனரியில்லையாகாதே வென்ருனென்றவாறு,

தாய்கொள்னரி கொலெனத்தோன்று மூணர்வு நண்ணி
யாய்சொல்லிரண்டின் னுணர்ந்தல்லதுவன் க](ம)மென்றா(ன்)
நீசொல்லறியா ய.றிவார்தெறி தேகெல்லாய்
பேய்சொல்லுபவே பலசொல்லிப் பி.தற்தலென்ளுள்.
றி,
இது, [ஈம]இதன் பொருள் நாயோ, நரியோ வென்றையறந் தோன்
நரி
ம்
நாயாதலு
ெனில்,
இடதந்தச
தாயில்
மை
தரியன்
துரியன் று நாயென்புழி,
?
பெத்ருய்

யா.தினாற்
மை
தரியன்
அவ்வழி
்.
யன்றாதலும் சாயிற்டெந்ததாம
*

*

he

*

*

*

*

நரியா ந்தன்மையின்மையினெனின்,
க

uo
BEN

S

என்றவழி

*

*

- கஜாலர

இணி அஸ்வமல்லாப்
வத்தைக் காட்டுவது உரஷஜ_உர.கிஷெயம்,
காட்டுவது awe. rane ர.கிஷெயம், அவ்விரண்டும்
பிகிதைக்
அல்லென்பதாஉம் வந்த
யென்பதூஉம்,
அர்த்தத் திலும் இல்லை
௯.௧) ஊம்2நிகாட-*க்களல்லவா
தாகலின் அவ்விசண்டு சொலஜும்

யும், காரண
தலின் நீ சொல்லிலறியாமையும், சொல்லறிவாரோடு சே.ராமை
று,
என்றவா
மாசப் பேய்போலப் பல பிதற்றுன்றாய்
பொருள்,
ல்
இரண்டின்னுணர்,க்கல்லது வன்மையென்ளான் - என்பதனா
ன
படாதெ
ெதப்
சட்)ப
மை)[பெ
இல, அல ௪௪ இரண்டுங்கூ.டியல்லது அ௮ன்(
ரூயித்று என்றவாறு,

Colophon:

(க-பு.)-இ.த்நூல்,

முற்றுப்பெற்.ற௮.]

[நீலகேசி

(.தீலகே? முத்தித்து.]

முதவிய பலவேறு

மதத்தர்களை

412 செய்யுட்களே

உளவாதலின்

£6
மாச

இவ்லை.

நீலகேசியென்னும்

சார்ந்தது.

ஜைனமதச்கைச்

வாதில் வென்றதாக

இந்தப்

இவ்வுரை * ஸமய- இவாகரம்

இதுவும், இதன் தலையங்கத்தால்

பிரதியில்

” என்னும்

செரிகறத,

உரையுடன்

Foll.

எழுத்துப்பிழை ய.திகம்,

41. Lines, 20 on a page.

Restored in 1926-27 from a Ms, in the Library.

சதரகாரதி.
CATURAKARADI.

பூர்ண

உரையாகவிருக்கலாம்,

R. No, 874.
Paper 104 X 94 inches.

மாதுபெள

வமைந்துள்ளது.

ச்

Tamil

Good
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Same

work

OATALOGUE

as that described No.

OF

Mss.

12 of the D.C.T. M8S., Vol. I,

from which this was restored.

Incomplete.

(க-பு.)-இது டிஸ்இிரிப்டிவ் சாட்லாககன்

படட.

அசனளவே

12-வது நம்பர் பிரதியைப்பார்
தது எழு சப்

இதிலுமுள்ள
து.

%, 18௦. 875,
Paper 10494 inches.

Foll.

142.

Lines, 20 ina page.

Tamil.

Good.

the D.C.T.

MSS.,

Restored in 1923-27 from a M8, in the Library,

வேதாளக்கதை.
VETALAKKATHAT.
Same work as that
Vol. I.

described

under

No. 121 of

Complete.

(S-H.)—
இது, டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக்

191-வது

நம்பர்

பிரதியில்

வந்துள்ளதே,

_இந்தப்பி.ரதியில் இக் நூல் மு.ற்றுமிரு*9ி௦௮.
R. No. $76.
Paper 103 xX 94 inches.
New.

Foll,

170,

Lines,

Transcribed in 1927-28 from a MS.
Pudunagaram, Palghat,

பகவத்தை,

20 in a page.

Tamil.

Good.

of Vedamalainambi Chettiyar,

உரையுடன்.

BHAGAVADGITAI

WITH

COMMENTARY.

A Tamil rendering in verse of the Sanskrit Bhagavadgita. The
Tawil rendering which is printed is by Sribhattar and is followed by
a commentary written in accordance with the views of the
védanta.
The nate of the commentator is not given.

Advaita

Beginning:—
பகவற்சேகை,

உரையுடன்.

அரியயனோ ட.னாக யகலந்தன்னை
யாக்கியளித் தழிக்சின்ற வவிச்சைக்கென்றுங்,
கருதுவதாய்ச் சாந்த தினிரும்புபோலக்
கரண த்தின் சலன க்துச்கேதுவாகு,

யரீயமருமரவணை

மேனெளியவேதி

வைகுந்தத் தினிதமருமாயோன்

மண்மேல்,

பரிபுணரும்படர் நெடுந்தேர் பார்த்த ற்கூரும்
பாண்டவர்கள் சா.ரதஇிதாம் பரவுந் தெய்வம்,

(௧)

வி

R. NuMBER
ஒருபத மடித்கொருபதம்

876.
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பொற்றோமிதஇத்

தொருகையிற் குசைசசையொருகை
பொருசையில்

ஞானமாய்ப்

விசையனைப்புரிந்துநோக்கிமெய்தி.

தகருபொருளுரைத்தவர்

ஐவகைப்பொருளு

சரணம்

போற்றுவாம்,

(௨)

சான்கு கஉரணஞமாம் குணங்கண் மூன்றுஞ்

செய்வினையிரண்ட மொன்றியாவருந்திகைப் பதின்ஐ
பொய்யிருளகலஞானப்பொரு ட்கதிர் லிரிச்சபுத்சேள்

கைவள

ராழிச்செங்கண் கண்ணனைக் கண்ணுள்வைப்பாம்.

(௩)

என்றது :--இதன்கருதீதைக்கு
மிடத்தப்
பாயிரமுரைக்துக்
கருத்
தசைக்கற்பாத்று,
சச்சிசாநந்த ரூபமாய்ச் சர்வவேதமயமாக,
யுற்பத்இ,

இதி,

நாசமின்றியேயிரு்ச

ஆதிபுருஷன்

க.ரநாராயணப்

பெய்சையுவட்தி

சாயிருத்து அவ்யக்தந் தோற்றத்தையுஉடத்த.
*

எர்மத்தினலே

*

*
*

ஞானங்கெடுதலானும்,

3

அதர்மத்தாலே

தாரமம்போய்,

அதர்

மமே விருத்தியாகின்ற விடத்துச் சகத்தினுடைய ஸ்இஇயினைப் பரிபாலிப்
பான் வேண்டி, ஆஇபுருஷன் நா.சாயணன், பூமியிலுண்டாயிருந்த பிரம்ம
மாகி பிராமணமதசத்தினுச்கு ரட்சையின்பொருட்டு ஞானத்துனாலும் சக்தி
யினா லும், பலத்.தினா லும், Shh BE go, தேசர்சினாலும் எப்பொழுதும் சம்
பன்னஞனாய்ச் தன்னுடைய

பிசகருதியைச் garages

*

கெல்லாம் எசுவ.ரனாய் Su,
சர் ரத்தைப் பரிகரடுத்.து.த்
அந்தப்

பகவான்

*

scéOs

sré@u

28,
*

*

Aoider AGu,

USS {aera

எழமுலோகத்தை

*

PrugpeggHa
மாரயையினாலே
*
*

நட்கப்பான்வேண்டிச்

சோகமோக

ஸமுத்திரத்திலேயமுத்துற வருச்சுனன் திமித்தமாக வுபதேசித தருளினான்
௮வவாறு,
உபதேசிக்கப்பட்ட
தருமம்
காலாந்தாச்திலுண்டாகவேணு
மென்று, ஸ்ரீ வேதவியாஸ.பகவான், எழுநாறு சலோகச்சாலே பண்ணியரு
ளினான். இந்தக்கீதா சாஸ்இ.ரமானத வேதங்களின் சாரமெல்லாத் இரண்
ள்ளது.

யாவராலுமறிதற்கரிதாயுள்ளது,

வாராசவண்ணம்
பண்[ணப்பட்டது]
*
தாமாரம்பிகச்கின்ற

இதனை

ஞானவிரோதங்கள்

ஸங்க்ஷேபக்சாலே (பசவச்பாசாசார்யன்)
(ணின்)
*

*

வியாக்யானம்

#

%

நூலுக்கு மூலத்தைக் காட்டவேண்டி, யெழுகயத

மேலிழ்

செய்யுள் :-

மன்னருள் விசய் கேட்ப வாளமா
தன் மேலிட்டு
மின்னமர்படைக்கை மாயனுரைத்த மெய்ப்பொருளையெல்லாம்
பன்னருமறைகள் கோத்த பழமுனிபணித்தவண்ண
மென்ன றிவளவினாலே தமிழினாலியம்ப லுற்றேன்.
*
*
*
ச்
*
இத்தாவின் பெயர்,
உன்னு நான்மறை மால்வரையுச்சிமேல்
மன்னுமேகம் முழக்கியவாக்கனைப்

(௪)

பன்னுர்ப்ப ரமார்த்தகரிசன

*

மென்று நாமத் இகனையியம்புவாம்.
*
*

(௬)
*

௩
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உயுத்கம்வேண்டிக்

வினவ

CATALOGUE

இரண்டாரொென்

அவனைகோக்கி

யுததபூமியில்

OF MSS.

செய்தாபென்று

திகழ்ந்த

திருதராஷ்டிரன்

012] (வ)ல்லாம் சஞ்சயன்

அறிவிக்க லுற்ரானென்றவாறு.
புண்ணிய பூமியெள்ஐ புகழகுருபூமி தன்னில்
தண்ணிய

பின்னை

கண்ணிய

நண்ணாதவர்களு

கென்னேயென்று

சண்ணியவினைய

(௪-௫) புண்ணிய

சமரு.மங்குக

கண்ணிலாவாசன்

கேட்பத்

சொல்லாம் சஞ்சயனுரைக்க ஓுற்ளான்.

க்ஷேக்திரமாயிருந்த

குருக்ஷேத்திரத்திலே

யுத்தம்

வேண்டித் இரண்ட வெனது புச்இரரும், பாண்டுவின்புத்திரரும் பின்னை
யென்செய்தாரென்று,
தஇரிகாலஞானியுமாய்த் தனக்கு
மத்திரியுமாயுள்ள
சஞ்சயனைநோக்கிச்

இரு த.ராட்டிரன் வினவ,

அவனைநோக்க

னியவாயிருக்கின்௦ செரற்களால் யுத்தபூமியிலே
சயன் ௮றிவிக்கலுற்றானென்தவா_து.

மெத்சென்றி

திகழ்ந்தவெல்லாம்

சஞ்

End :—

இப்படிப்படடுள்ள பொருளை உணரவுணர என் புத்தி
செய்யா Her
oO sero சஞ்சயன் சொன்னானென்றவாது.

யின்னவண்ணஞ்

அப்பொருளை கினைதோறு மற்புதமாயகங்குழையு
மெப்பொழுதும் வருமவன்ரானிருக்கின் ஐவகைலிரிதத
வொப்பரிய இருச்கோல முணர்தோது முணர்கோ௮ஞ்
செப்பரிய பெருங்களிப்பென் சித்தையிலே திற்குமால்

(க)

(௭-2) அர்ச்சுனனை நோக்டுப் பகவானருளிச் செய்த பொருளை தனைச்
குத்கோனும் கினைக்குந்தோறும், அற்பு சமான வுவகை யெப்பொழுது முண்
டாகா தின்றது; அவன் காட்டியருளின இருக்கோலத்தை யுணரும்சோறும்
உணருக்தோறும்

செப்புதம்கரிசாயிருத்த

பெருங்களிப்பு

என் சிந்தையிலே

யண்டாகா தின்றதென்.று சஞ்சயன் சொன்னானென்றவாறு,
*
ந
>
*
ட்
௬

*

திருவறம் தீகுசெயம்புகழெல்லாம்
மருவரும் மாயைசெய்

மாயவன்வரய்மை
தீருமம்விடாச தனஞ்செயனென்னு
மிருவரும் தின்றவிடத தனவென்ளறான்,

(௮௩)

(௭-௮) ஸ்ரீயுக், தருமமும், தீதியும்,
ப்பி,
புகழுமிவையெல்லாம்
*
*
*
மருவுதற்கரிசாயுள்ள
தனஞ்சயனென்னுமிருவரும் தின்றவிடத்தே யுண்டாமித்தனை யென்றான்

(திருக.சாட்டி.ரன்] ஸஞ்சயன் என்றவாறு,
(௩)
இப்பொருள் இத்த வாசுதேவனாயுள்ள டகவானும்,
வேசவியாஸபகவா
னும் அறியும த்சனையவலது CADE GOMES கேர்பட
ிவசன்தென்று இந்தூ
*டையார் தங்கருக்து,
ஏ

wa.
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R. NUMBER 876.
வேதநால்களின் முடிவ்னை வியாதனிற் பின்னை
யோதநீள் கடலு(லகிஓு)ண்டாக்கிய (வுாரவோன்)
கோதிலாதெறி கோவிந்தமாமுனிஉன் தன
பாத சாமரைபற்றி

வீட்டின்பமே

(பெரியோன்)

யடைந்தோம்.

சி
*
*
ஸ்ரீவேதவியாஸ பசவானுக்குப் பின்பு
ஸ்ரீபாதபங்
ய
முனிகளுடை
கோவிந்தமா
*
*
*
கஜங்களைக்கூடி வீட்டின்பம் பெற்றேன் என்று, மூ. லுடையார் தங்களாசார்ய
(எ-த.)

சளைதச் துதிக்காடென் றவாறு.
*

*

ட

*

*

ஆஜ்.றியல் வழுவிய புலன்களைந்தையும்
மாற்திய சக்கரபகவற்பாதனென்
Bo Pu பெயரினா னருளினாலியான்
சரற்.றிய இப்பெருந் தரும நூலையே.

(இசன் கருத்த) முத் தியென்னாதின்.ற
தையுடையனாய

தர்சனம்

*

*

சங்கானென்னுத் இருதாமச்

*

*

*

*

*

பகவச் பாதாசார்யனு டைய பிரசா.,த.த் இளுல்

என்னும் மகாபுண்ணிய

கதையினை

தான்

இப்பரமார்த்த

தமிழினாற்

வல்லை ஞயிக்தென்றவா.று.

சொல்ல
(yet)

சூ,ச்இரங் காட்டிய தொல்லை,த்தமிழின்
நுறை யறிந்து
சாத்திரங்கத்ற சத. ரனல்லேன் ஐண்ணரக்கமென்கே
தாத்இரங்கப் பலசால் நமோநாராயணூயவென்னு

மாத்இரங் கற்றதல்லாற் கழ்.நிலேன் மத்றோர் வாசகமே,

(௮௮)

Colophon:
ஸ்ரீபரமார்த்த சர்சனத்துப் பஇனெட்டாவது மோக்ஷ்யோக வச்இயாயம்
முற்றும், ஆக வத்தியாயம் பதினெட்டுக்குத் திருவிருத்சம் 561.

விசுவாவசுஹ் சச்திரைமீ” 6௨ குருவாரமும் சதுர்ச்தியும் மிருகசர்ஷ
தக்ஷ ச்இரமுங்கூடிய சுபதினத்தில் கரியமாநக.ர.த்.இல் இருக்கும் தருமஞ்
செட்டியார் குமாரன் ராமையஜஞ் செட்டியார் பகவற்கேத எழுதி EOD ESF

மூத்றும்

*

இக்சப் பகவற்தோ
வல்லவர்கள்

சாஸ் தரஞான த்தை

மீளாதெறியாகிய

யாதாமொருவர்

ப சமபதமடைவர்கள்.

உணர்ந்தநிய

பிறவிசாகரமதின்

கரைகண்டவர்கள் அவர்களாகும்.

(குபு “இ௫,

வடமொழி

பகவத்

தையின் மொழிபெயர்ப்பாய்ச் செய்யுள் நடையி

பெரும்பாமும் அதீ
இந்தப் பிரதியில் உரையுடனுள்ளு,
லமைந்தது,
உரையா
எனபார்கள்.
ஸ்ரீபட்டர்
ஸரநூலாசிரியர்,
வைச் மதச்தைச் சார்ந்தது,

அ
சிரியர் இன்னா பெனச் தெரியவில்லை. மூலம் ௮ச்சிடப்பட்டுள்ள
சொகை

540,

செய்யுளின்

A TRIENNIAT CATALOGUE OF MSS.
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R. No. 877.
104 X 94 inches. Foll. 262,
Paper,
Grantha,
Fair. New.

Lines,

20

and

Tamil

a page.

in

Nayanar,

Transcribed in 1927-28 from a MS. brought by Ayyana

Madras.

பதார்த்தஹாரம்:

.

PADARHASARAM.
A work in jaina religion explaining in 80 Adhikaras, 80 topics such
as the Padarthas 9, Tattvas 7, Dravyas 6, Nyasas 4, ete. The author
is made out to be Vitaraigasarvjfia.
Contains 1-22. Paricchedas only.
Incomplete.
Beginning:
58ghQDa

8,

உஉ£.௫-3ஷஊா௱டி,
ஓ aig) ow

-பலெழா.596,

6
௦
வணதிய2, DTD pry செுவய
அ
௦

Qenuro a

௦

வய௦

மஹா?

allows © ஹவிய

இப்படி. 85௨௨) -4மாசவும்,
கா.தரயத்துக்கு

அண ஹாராcg௦ |
ஜிவா

விறிஷெஷாயிகர.சாஹிூ.க

காஷிக)உறிஹாராட-4மாகவும்,

வாலகாம-மோகவும்,

||

நிஷா

உ௱ணழாவாவய-ம்மாகவும்,

மாசவும் ஈமஸ்கா.ரம் பண்ணி வஉாடீ-ஸா௱ம்

ஜெவ
உர.கி

திவ-$வர-4

என்கிற மரருத்தைச்

சொல்லுகன்றென்,

அதெப்படி யெனில்

:--.மா0
ஹெ,

ணவயஷய௦யஷு.கவி.௪௦ வார அ௦உ௦வ 2 வவுக௨யிய

|

ணயணிஃவெவவ$ரேணாஹம3ஹ்.மீ 2? அமஹாவசயண & o |
மாமணஜீவர௨௦ஜு.சீ வாணாவ௦ணாய8௦ மணாஓய
|
உவஜொ
மாவிய க8வொவீ
ச ப௨௱-டுவணாவணியா[

Sua TER pb, anes SauciplD, apy ரவழுமூம், வஜுாஹிகாய
(pb, திய தாறியனையமும், அ.கவி-ஃப ந3ரஷமும், அிவிய உர
ணும்,

ஷவவஃ௦மியும், வதுமாவமும்,

௱.த.கரயமும்,

௮.க-பஉ-ம்றற

மணா கரும், ப0.கறஉ-ர்மமஜிவவ$ரவவெயும், ஷூடி ய-மாஹியும்,
௨௨ ரராணனும்,௮.சஹடுதெயும், வ.௪-௩.ம-*தியும், உஜெ விரயமும்,
3வரிகாயமும், வணு/உ௱யொ.மமும் வேஉ.க ரயமும், அ.கஷாய
மும், கஷஜா கமும், வவ வ௦ய$மும், வ.ச-௩ஏ-50-4கமும்,ஷுெ
~

R, NUMBER

ஒழியவகமும்,

யம், கிவியமவ) கமும்,
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கிவியவமீத மும், திமா

மும் என்கற முப்பது அதிகாரங்களை யமா
கிவியொவயொ

ஹா௱மும்,

அதெப்படியெனில் --

சொல் வுகிேன்.

ஷமவம்

ஜீவ௨உா௫-5௦,
16

877,

கஜிவவ.கா ௧-6௦,

வணழவஉா

௧-௦,

ஞூவரவவஉா 5-௦,

வாவவஉா

atrate.rg-to, O8rapcer
g Ons B oleae
(இவை) ஒன்பதுக்கும்

நி

suaie.«
se waer

௨வஉ£.ஐ-5மெனக௰ டெயா் எப்படியெனில்,-ஜர நத

தினால், உ௱ிதெச சக்கப்பகெவஸ்துவுக்கு
அவற்றுள்

வரவர

த-4௦, anocevale1 go,

ஜீவ௨உரத-7ஞ்

உர ௧-4மென்கிற

சொல்லுமிடதக்து

முந்த

பெயராகும்.

மயங்களையகியவே

ண்டும்.

End;
வறிமணா௱ விபப-ப8ி] ஹ௦ய$த்தில் 8 வய-4
சொல்வது,

கேவலலஞானத்துக்கு

ம

உ,வய

யஜா.நமில்லையென்று
௪,

ஜீவ,

௨,

௨,

௯,

௯.கீ.கட ஜிவவரஷஹெ உண்டு, வய-5ரஹி ௭, ௬, ௯.கீ.௪ ௨ய-ரஹி
யுண்டு, வரா, ௪,௨, ௯, ௯.கீ.உவராணம், GP coor arr) @Z உண்டு,
௯, வில.மகியுண்டு, ௯, ௬.கீஒிரயமுண்டு,
க, ககாய-£மூண்டு, ௪,
யொ.மமுண்டு,
வழா.கஷ௦ய

௭கஷாயர்,

கெவஓஜாநிகள்,

கரும் ஸ௦யாவ௦ம8௱ ஹி.கரும் கெவஓஉ0-3நரும்

வழக்கினால்

ஆறு

சலெயடரும்,

gp,

க௨மகவெட௨ர்,

லேற்யை

ஹவடரும்,

௬,

உர

ஹாவத்தினால் vov&@@GGun,).

ஐ வழாவவ

வா௦ஜாவ௦ஜீஹி.கரும்

யமா

விகஓ ௱ஹி.கரும

கெவஓஉய-4

மும்,

mop rid Ben)

ஞூமாறிகளும்

அதாஹாரிகளும், இரண்டு உபயோ௫களும், வயொ.மி சயொ.மிஷி௰ர்க்கும்
வாரூாவமாம்,

ஒள

ஜா.க5ா.ம௦-ணையிலே

ஷா$ா5)

வத.கி ரஹூஐ

ia 2) HEHO sroraigs,
DMT

8திஹ-0௩௧௦ணாண
வெ

ெஉயஹ.௰மமணொ2,

1௧௧௪

ெெவிண.மா.கவி ஸிவி.ம 2 |கியயமாவ௱ரனா ௮ஊ

இ.து உகய.கி 59005) வெஉ3ா.ம-3ணையின்

ஞூஹா௱8ா.ம-ணை

ஷாா.கழா ஓ(£)உமாம்

BLT 5

ரய

2atG@ewo,

Qanuo,

ap QuTaivv8Qr5 21.8 DOR UY

oo anT ap 2. ast Oe. wy.
QaaU@eZa

௨ய-62௦
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Mss,

Colophon:
ஹவ-தவரணீதமும் anatao)

favre

vd

கா Boro tgpa-Oas Are

உ.காத-ரஹா௱பமாஷஹரத்தில்

மாயே

ar8rdlod scp

es

அரவி௦ா.கிவறிெ ௨9.

ணட,
ஈலெழா

ஹீ8ச௱௦ஊவ௱அாய-4.ம-ம

மலெழா soar 528,

து.

ஸ்ரீத

நந,

க௱கர.சே௱ய௦

க்ஷ௯-॥8-5 ஹி anass,

(க-பு.)--

இதில் ௮ந்த மதரீதியாக ஒன்பது

இத்நூல் தைனமதத்தைச் சார்.ந்த.து.

பதார்த்தங்களும், ஏழு சத்தவற்களும், ஆறு

களும், நாற்பத் இரண்டு நடங்களும்,

QED oy) TAO,

பக்௫யும்,

ஏழு

மாணமும்,

'இரவ்யரமும்,

பஞ்சாஸ்இ

காயக்

ந்யாலமும், இருவகைப் ப்.ர

ரால்வகை

ரத்ந

தரயமும்,

பதினான்கு

குணஸ்தானங்களும் முதலாக முப்பது விஷயங்கள் முப்பது அ.இசாரங்களில்
விரிவாகக் கூறப்பட்ளெளன. இந்தப் பி.ர சியில் இந்தூல் பூர்ணமாக இல்லை £

(92) இருபச்திரண்டு பரிச்சேதங்களே உள்ளன.
கள் இல்லை.

ன்றது.

இந்நூலாசிரியர் வீசராக

இதில்

வடமொழித்

லோகங்களும்
பாஷை
பிழைகள் மிகவ திசம்,

,
Paper.

~

Good.

104 X 9$

தொடர்மொழிகளும்,

மிகுதியாக

inches,

மிருஇ

ஸர்வஜ்ஞொென்று

இத்ழூலால்

தெரி

பதங்களும், பிசாகிருச
எழுத்துப்பிழை

வந்துள்ளன.

௩31.
Foll.

எட்டு பரிச்சேசங்

Garp

878.
18.

Lines,

20

in

a

page,

Tamil.

New,

Transcribed in 1927-28 from a M8. of M.R.Ry., Narayanan
Nambidirippad, Kaniyur mana, Ottapalam Malabar district,

(ய்

கோலாபுரிச்சிற்றடியந்தாதி.

KOLAPURICCIRBBRADIY ANTADL..

Foll. Ja—2b.
A eulogy on God Siva worshipped in the shrine at Kolapurisirradi
Contains 1 to 15 stanzas.

Beginning :

3

கோலாபுரிச் சித ரடியந்தா
இ.

குஞ்சசமாமுகக் குன்றருண்ஞானகச் கொழுத்திருதைச்
குஞ்ச. ரமான கட்கோமளமாய பொக்குன் றிவனச்
குஞ்ச.ரமாவினை தீர்க்கும் கோலாபுரிச் சிற்தடிதங்
குஞ்சசமாவிடையான் மகப்பாதங் கைகூப்புதுமே,
*
*
ஆ
*
க
சிதையாத வன்புகழ்ச் ற்தடிவாழ் சவெகேவர்கணஞ்
சதையாதவனினை யென்னவுணர் செல்வதிகழ் பதகுஞ்
சதையாதவ னெடுமாற்கரியாய்ச் இதல்வேள் வியிலைஞ்
இதையா தவ ன்கைசெற்றா யென்றீவினை செம்சருளே,

(s)

()

௩, NUMBER

878.

1678

End :
உன்னினைவாமனமோர் வாமனாளு முருககின்றா
ருன்னினைவாமன மோர்கிலைநீ யொழியாகதுநிறைம்
துன்னினைவாமன மாலயன்ஹே0 மொருவடிவ
முன்னினைவாமன மேவுமொண் சிற்றடியுச்சமனே,

(௧௪)

(த-ப.)-இத்தால், கோலாபுரிச் சிற்றடியென்னும் தவச்திலமாந்துள்ள செவபிரா
னுடைய
தோச்தரரூபமாகவமைந்தது,
யமகமாகப ;பாடப்பெற்ற கட்ட
ளசைக்சலித்துறையாலாயீது.
இந்சப் பிர.இயில் காப்புச்செய்யுளுடன் 15 பாடல்
களே உள்ளன.
இயற்றியவர் இன்னாரெனத் தெரியவில்லை.

(௫) சிவராத்திரிபுரா ணம்.
SIVARATITRIPURANAM.
Foll. 8a—i30.
A poem written with a view to bringing out the religions importance and efficacy of duly observing the Sivaratri
Contains 1 to 58 stanzas.

Beginning :
சிவரா,ச இரி புராணம்,

பொழ்பதப் பொதுவார்புலியூர புகழ்
சொற்பதப்

பொருளாகுவ

தூயவ

சற்பகம் றொழவாழணி கோபுரக்
கற்பகச் சனியானை கழல்களே,

திருந்தமினபமுஞ் சீர்தருமுத்தியும்
தீருந்தவம்புரி தாழ்குழல்காண மா
திருத்தசெஞ்சடை யெம்பெருமானடம்
பொருத்துதில்லை
*

வளநகர்போற்றுவாம்.

*

*

*

*

ஒங்குவடகயிலை மிசை யுமையா ளோடு
மூம்பாபிரானுயர் பொழிலி வணையுமாறுத்,
இங்ககல

மை வல்லி தனக்கு தாதன்

திருக்தசிவ rn gE Apo
ஆங்கொரு

தாள்வன

வேடன்

செப்புமாறும்,
வேட்டைதானே

யவன றியாவகை தவமாயணையுமா.று,
திீங்கலறு சமன்றூகர் பலருங்கூடி

நெருச்சவெனவேடனுடல் நீக்குமாறும்.
ETHEL OD வருங்கால படரைவேன்று
கணநாதர்

௪வ.ரனுயிர் கவருமாறும்,

விளங்குவடகமயீலை மலைவிமலன்பாத
மேவிநமன்விண்ணப்பஞ் ரெொயயமாறும்,

(௧௨)
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வளங்கொளுநாள் கொடுகத்ததுவகவனுக்சென்று
வான வர்கோனருளிவாவ் கொடுக்குமாறு,
முூசங்கொளருந்தவமுடைய வன்பர்சேட்ப
வுற்றுணர் ந்தபடியடியே னுரைக்கலுற்றேன்.

(௪௩)

End;
தின்னுடைய திருவருளால் தாங்கணீங்க
நிசெவான்றனுயிர் நெருக்கிவாங்கிப்,
பின்னிருகையுகப்பாசம் பிணிச்துக்கொண்டு
பெருகுமருங்காவலொடு டெயரும்போது,
பொன்னுலகர்புடைஞசூழச் கணங்கள்வத்து
பூசல்பிடிதி
சவா வென்றப் புளினனாவி,
மின்னுமொளிவிமானத்இ லிருத்தியேத்இ
விடாதகன் ரூபென்றுபடர் விளம்பிஞார்கள்,

(டு)

அருந் சவர்போல் வனவேடன்விமானமேறி
உ

.

.

.

௫

.

«

ச

.

e

(த-பூ)-இந்தூல், சிவராத்திரியின்

மகிமையை

விளச்குவஅ.

ேடனொருவன், காட்டில் வேட்டையாடிப்
யன்று ஊாணுறக்கமின்றி வருந்தம்போது,
படச்கள், சவ:9ரான் கட்டளையின்படி.

தப்பட்செ

செவ.ராத்திரி

நந்தி மூதலிய

கண்விழிப்பின்

பயனாகப்

பெரும்பேறான தற்பசவியடைந்தானென்று
இந்தப் பி.ரதிமில் 1--68 பாடல்களே
பொனச் தெரியவில்லை.

அங்கவளென்னும்

பசியால் மெலிந்து இவராத்திரி
அவனுயிளைக் கவரவந்த யம
பூககணங்களால

பிழைப்பிக்கப்

தரத்

Quo os

கூறுவது,

உள்ளன,

இக்நாலாசிரியர் இன்னா

R. No. 879,
Paper.
104 X
New.

94 inches.

Foll, 83.

Lines, ‘0 ina page.

Tamil.

Good,

Restored in 19:7--8 from a MS. in the Library,
(a)

தசகாரியக்கருத்து.

DASAKARIYAKKARUTTU,
Foll. la—6a.
Same work as that described under No. 1846 of the D.C,T. MSS.,
Vol. ILI.
Complete.
(கு-பு.)-இத்தால் டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாச் 1346 நம்பர் பிரதியைப் பார்தத

பெற்றது.
‘

இந்தப் பிரதியில் முற்றுமிருக்கறத,

எழுதப்

R. NUMBER 879,

_
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(3) searAua
gL Gallon sax.
DASAKARIYAVANU BHUTIVILAKKAM.
1௦11, 64-98.
Same work as that described under No, 1851 of the D.O.T. MSS.
Vol. TIL.
Complete.

(-4.)—
இத்தூல், டிஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக் 1861 மம்பர் பிரதியைப் பார்தது எழுதப்

பட்டதே.

இந்தப் பிரதியில் இ௫ முத்றுமுள
௮.

(c) ஞானேபைதேசம்:.
NANOPA DESAM,
Foll, 9)—15a,

Same work as that described under No, 1348 of the D.C.T. MSSB.,
Vol. ITT.
Incomplete.

(குஃபு.)-இ,

டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாச்

தப்பட்டு்ள்ளஅ,

1845-ஆவத

நம்பர் பிசதியைப்

பார்த்து எழு

முற்௮ுப் பெறவில்லை,

(8) சொக்கநாதர் வெண்பா.
SOKKANATHAR

VENPA.

Foll, 156—198.
Same work as that described under No. 1841 of the D.C.T. MSS.,
Vol. TIL.
Incomplete.

(6-4.)—
இத்தால், டிஸ்கரிப்டிவ் சாட்லாச் 1841-ஆவத தம்பர் பிரதிலயப் பார்த்து
ஏமு.தப்பட்டத. இந்தப் பிரதியிலும் அகனளவேயுள்ளது.

(2) சிற்றம்பல நாடியார்கலித் துறை.
SIRRAMBALANADIYARKALITTURAT.
Foll. 20a—258,
Same work as that described

under No. 1321

of the

DO.T. MSS,

Vol, ILL.
Incomplete.

(க-பு)-இது, டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாச்
தப்பெற்றதே.

வில்லை,

126

௮தனளவே

1821-ஆவது நம்பர் பிரதியைப் பார்தது எழு
இத்தப்

பிரஇிபிலுமுளது,

முற்றுப்

பெற

1676

(7)
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சிற்றம்பல நாடியார்

SIRRAMBALANADIYAR

தாலாட்டு.

TALATTU.

Foll 26a—29a.
Same work as that dascribed
Vol. IIT.

under No, 1822 of the D.C.T. MSS,,
:

Incomplete.

(S44)—
இது, டிஸ்8ரிப்டிவ் காட்லாக் 1892-ஆவது நம்பர் பிரதியைப் பரர்த்.அ எழு
திப்பட்டுள்ளது.

இநற்.நால் *.க்தப் பிரதியளவே

இ௫லுமுள்ள
து.

(9) ஞானநன்மைபஞ்சரக்கரம்.

NANANANMATPANCAKKARAM,
Foll

296—82a,

Same work as that described under No. 1343 of the D.C.T. MSS.,
Vol. Lil,

Incomplete.

(S-U.)—
இது, டிஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாச் 1843-ஆவது தம்பர் பிரதியைப் பார்.தீ.த எழு
தப்பெத்சதே.

இந்தப் பிரதியில் இந்நால் ௮வ்வளவேயுள்ள௮,

(4 ஞானவிளக்கம்.
NANAVILAKKAM.,
Foll. 326—43a,
Same work

as that described

under No. 1344

Vol. TIL
Complete

of the D.C.T. MSS,

:

(4)
இது, டிஸ்ரிப்டிவ் கரட்லாச் 1844-அவத

தியதே,

சம்பர் பிரதியைப் பார்து

இந்தப் பிரதியில் இந்நூல் முத்றுமிருக்௫த

எழு

() சைவசித்தாந்தசந்இரிகை.
SAIVASIDDHANTAGCANDRIKAI

Foll. 486-595,
Same work as that described
_ Vol. Ti.

under No.

1339

of the D.C.T.

MSS,,

Complete,

(க-பு.)-

Qs, டிஸ்கரிப்டிவ் கரட்லாக் 1880-ஆவ.௫
நம்பர் பிரதியின்காபி,

பிரதியில் இத்தால் மூற்றுமிருக்வெ௮,

இக்சப்

3
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879-880.
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(2) சைவாறுஷ்ட ரனபூஹாதிமுதலியன.
SATVANUSTANAPUJAVIDHIMUDALIYANA.
Foll. 60a—62h,
Same work as that described under No.
Vol. TL.
Complete.

(கு-பு.)-இது,

பிரதியைப்

பார்த்து

இந்தப் பிர.இயில் இந்நூல் முற்றுமிருக்றது.

இதன்

டி.ஸ்9ரிப்டிவ்

எழு தப்பெற்றஅ.

1339 of the D.O.T. M83,

சாட்லாக் 1839-ஆவது

பின்னர் 690-818 வரையி லுள்ள

எடுசளில்

நம்பர்

முதலிய பல பாடல்

இருமொழி

கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

0) ஓரெழுத்துண்மை.
ORELUTTUNMAI
Fol. 82a.
Same work as that described under
Vol. IE.

No.

1244

of the

D.C.T. MSS.,

Complete.

(த-பு.)-இது,

டி.ஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக்

1244-ஆவது

நம்பர்

இந்தப் பிரதியில் ௮வ்விரண்டு

ஏழுதப்பெற்றது.

பிரதியைப்

பார்த்து

செய்யுட்களும்

உள்ளன,

(2) ஐ.ந்தெழுத்துண்மை:
AINDELUTTUNMAL.
Foll. 82a—83d.
Same work as that described under

No.

1241

of the

D.C.T.

MSS.,

Vol. IIL

Complete.

(க-பு)--.
இத,

டி.ஸ்கிரிப்டிவ்

எழுதியதே,

காட்லாக்

1241-அவது

நம்பர்

பிரதியைப்

பார்த்து

இந்நூல், இந்தப் பி.ர.இயில் மு த்றுமிருக்கற
து,
a

Palm-leaf.

18}

and Grantha.

X

1Zinches.

Much injured,

Presented in 1927-28 by
Avargal, Chintadripet, Madras,

1264

Foll.

56.

Lines,7,

§ina

page.

Tamil

Old.

M.R.Ry.

Sundara

Raghavachariar
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நான்முகன் இருவந்தாதிவியாக்யானம்:
NANMUKANTIRUVANTADIVYAKHYANAM.
A commentary by Parakalasvamin on the Nanmukan tirnvantadi
{a portion of Nalayira divyaprabandham)
of Tirumaliéaialvar.
This commentary bas not been printed
and is bigger than the
commentary of Periyavaccanpillai.
Complete.
Beginning:
தான்முகன் இருவந்தாது வியாக்யானம்,

ஸ்ரீ.தா.தீறக.மி.கறாகி

கி௱ராவகஷாகிஹெ.கவெ

8மிமாவ)வாெணாய
ஸ்ஷியபதியான

an-OT யெஹு

ஸார்வேறாவரன்

,

.

DAES anal sh

.

யத்தில்

விளக்குக்களை

௬-வணுகச்சைப்

588 |

மூதலாழ்வார்களும

மூவ

இருக்கண்டேன் என்று உபக்

+ . . Op விஷயர்க்கு

ஜ.திப்பிக்க ஜகத்விலக்ஷ்ணமான

௩08

.

சாய் அவதரித்து, வை.பந்தகளி, அன்பேதகளி,

|

விஷயவெ.ஹவகிகளை
எற்றிக்கொ(ண்டு)

பிரகாிப்பித்து

*

*

*

தத்வச்.

“சன்னொளி

ஜேழா.தியையும், அதற்கு எதா தீதட்டான கிலுூரவிய௮ கிஹமாவத்தையும்
ஹகடாக்ஷவிஸோேஷ

விஷயர்க்கு

அமிவிப்பி,சஅ[ய]

(அ0)வர்களை

உஜ்ஜீவிப்

பிக்கிறான்,
. இதில் மூதல் டாட்டால் சதுர்முக
Sr sore

அவர்கஞுச்கு*

கொழ்ஷும்

*

வமவகெக

வொதிகளி லுள்ள
*

௩

கிஷமான

ப்ரபத்த முகத்தால் ௮வன் முகங்கொண்டு

ளாய்த்து

- க.மாயாஞூ

மானாறத்போலாய்கத,

8

*

மகாகிதியைக்

%

காகி

என்னுமக்தை
*

*

F

ரய-0-

9567B

&

ஆழ்பொரு

கிழாம-? கஉியி-ர்களுக்கு(ம)கெராவாஉா5
[யெ](எ)ன்முகத்தா லு,ச்தரிக்கப்பட்டவிவ்வர்த்2ச்

தை, தித்] திங்கள், தே[த்](ர)த௫ கேறின
*

ஜ.௰.கானண

௯-ம்
*

காயர்தக8-8வற)

சைசக்கொண்டா(ம்)

ஜாகத்தால்

போலே

*

%

கே[ழ்](ள்)
*

௩

*

F

*
4

End:
Qefw
) s@sol sur B —

இனியறித்தே னீசத்கு நான்முகற்கும் தெய்வ

மினியறிந்தே னெம்பெருமானுன்னை--யினியறிந்தேன்
கா.ரணனீ கற்றவை நீ கற்பவைநி நற்ரிசை
தா.ரணனீ தன்கறிந்தே னன்.
யஷயோவக

75ம் காசாயணனுடைய

பரதவச்சை

மஹோபதிஷதாஇப்ர

க்ரியையாலே

உபஸம்ஹரித்து ப்ரபத்தத்தைச் திலைக்கட்டுகிறார்,
ஒன்றும்
மதந்தறியேனென்று|
ஹகிவ)ஹுஒறிலாவத்தை
வெளியிட்டவர் இனி

யறிந்சேனென்று அகிரவா௱ம்

அருளிச்

செய்வத

வி௱-பமன்றோ

வென்

R. NowBers
னில்,

*

4

Fe

4

4

4

௩4

&

660-881
௩

௩

1679

இர்ச்துஷ்டமான

கரியைசளை

உகந்து பண்ணுலிப்பான் நீயே யாகையால், நீ நற்டிரிசை, நாரணனென்னும்
கான்

நதின்னுள்

நன்றாக

தெமுதாறு வர்-மென்னை
Gears
னென்று

இருத்த
திருவுள்ளம்.

*

வறிம்தேன்.

யிர்த
*

*

4

%

&

*

%

நாலாயிரத்

ப்ரகிருதியில்

4

*

இவய

8

தியமித்து வைத்து, என்னால்
மிகவும் நிரதிசயாதந்கியானே

*

ப்ரபற்சச்துச்கு

இவ்வகையாண

வயாக்யர

னத்தை அுடியேனைககொண்டு உடஇப்பித்துக்கொண்டு * * ௩
* * * இப்பிரத்தவைலக்ஷண்யத்தையும், இவ்வாழ்வாருடைய

௩ ௩௫
இருவுள்

ச் கருச்தையும் பார்த்தால்,

LFuoPaurvan-Od
2 7௦ ௧௫85.300
கணமம0ஜெ

|

யக -முதழாஸ்ரீற.2.5) சஹ

உ௱௱38,)௦விசி.காத, கட |

Qegr e@evi@aruan,\

ீாதவழாவழாகோ௱யகி

யே8வவெ)வகர வயா

அச

ஷா

ஸஹொயசதிவ? வரன்

ws BO aap. dele Figs 58 |

B@u: goal yy sapGOgu

@e.vileru SOB rap

உ௱காலெகவிஷய௦

௨௪.3௦.

ஹயா

வரவாயாஷ)

மவ.கரஷில௦

|

யெஹ-ு.ஐ$]]
58 |

RTS By Sly |
அல -இ.கலெ

|]

Colophon :
ஸ்ரீபாகாலஸ்வாமி நான்முகன்

இருவத்சாஇ

வியாக்யானம் ஸம்பூர்ணம்,

ஸ்ரீ£செவ௱காஓஹாதிழே 585.

(SU)

இத்த wo, இருமழிசையாழ்வார்

யென்னும்

நாலின்

பெரியவாச்சான்
சடப்பட வில்லை,

பிள்ளை

விரிவுரை,

அருளிய நான்முகன் இருவத்தாஇ,
பசகாலல்வாமியா

வியத்தப்பெற்றது

வியாகச்யானத்இலுக்

இந்தப் பிரதியில் இ

விரிவான,
முற்றுமிருக்றெ௮.

இவரை

அச்

இதன்

எகெள்

pege.

Tamil

சதைந்தள்ளன,

R. Ne. 881,
Palm-leat.
162 x 1$ inches.
Foll
and Grantha.
Injured. Old,

76,

Lines,

Presented in 1927~28 by M.R Ry. Sundara
Obintadripet, Madras.

7

in

a

Raghavacariar Avargal.

கரன்முகன் திருவந்தாதி வியாக்யானம். :

NANMUKANTIRU VANTADIVYAKHYAN AM,
This commentary, which is different from the comme atary described
above, is by Srinivasa Ratganatha,
Complete.
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A TRIENNIaL CATALOGUE OF Mas,

Beginning :
தான்முகன் இருவத்தாதி,

தமான
னுடைய

கா௱ணதாகிவ)-0உ£ஹ

ஷவ-£ஹாதிக,

உ-டவா்கமாக

ஹவுங்கா௱ண

யடாகர.க-உமமாயத்தாலே

ஸ்ரிய£உ.கியி

தா திகளை வெளியிடுகருர்,_.

பழா.அவிஷம மான காரண வஸ்துவைத்தானே

ena toy r§)-s, கிஈ.கியயலோ.௦) தாரிகளோடே அறதுபவிக்சையும் டலமா
சையால் அவ்வர்த்தத்தைப்

உ

*#

4

௩

1௩௩

4

பிரஇபொஇுக்கிறவி௫, சதர்ச்சமான வியல்பாவில்

முதல்பாட்டு,

கி.2)௦ஹி.நாஹிஜ.ம.கில-டு.௧௦றாவ௱ ஜூ
|
௨0.௪.௧098௧௦ ௨௩-௨௦ வர்ஷ வஹாக தட

|

என்க சபடியே ஸர்வகாலவர்ச் தியான ஸ்ரியஉவ.கி, ons g(r) som Bante
2, “இவ-5மென் னும்படி,

wroGer Yan ஹவரா ணி
aan sOQqn
*

%

ora.)
%

விஷ்பரரா8)௨௨உ௨-௫

மா.கரக௦வராவவா.கி.தி
a

*

|

youu

*

7-088

|

%

a

தான்முகனித்யாதி--நாராயணன் (கொஹவவெமசாராயண

ஞஷீகி?

உ.கராகிரி.கராஜ.ம.சாரணதெ. ௨ரஹிலனான
End:
இனியதிந்தேன் எம்பெருமானுன்னை :--இப்போது acaréGe osass
படியால், எம்பெருமானானவுன்னை நியானபடியே யறிந்தேன்.
இனியறித்
தேன் :; காரணன்

மீ: ஸர்வத்துக்கும்

உன்னை யிப்போதறித்தேன்.
டனவும் தீயே,
*
%
*
*

ai-Oa topo

கிருபாதிசகாரணம்

கற்மவை நீ:--இ.ழ.கு முன்
*
ன
*
*

*
*

குண்க்களோடே அழூதொக வறிந்தனு
*
*
ஆ

ஸ்ரீவகிஸா௱ஈ.மாமாம-மாது நஜாசெ

ஸீ

யென்று

க்கப்பட்

sivas 6 HHUSS5, OICu0gs evr acveut J ga eveev

சகஷ்கத்வ கிரஇசய போச்யச்வா.இ
டவிக்கிறேனென்று தாத்பர்யம்,

£197

நீயே

நான்
*
*

Pasig as) amy |

Ja). s0a_/-QOQar-88 ஆர.கா௦வாவழா௦விரேரஸஹி |
யப. ப ப்ப

on

டட.

ளொஉாவஷஉ சிவரோடி

|

௮3 உ£ ,காவவெ.லி க்ஷ) ௮அ.கிடி|

ஸ்ரீ௨கிஸா௱யொ.கி,ஒ 5 அதாடாய-ம்விஉ ஹா

|

an-2@) 66) § \ va] 6-08 af 7 s8ra@ amu8-te 1G 8
|
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Colophon
உகி ஸ்ரீகளமிகக-௩6.கிலகவ) ஸ்ரீதொவாலகெ.மிக கடாக்ஷ
ஹாவ-ம்ஜஷ 9 CFIC ae res r8r ந-ஜஹயதீஉ ர கரவா[ ஓ]வா.௪ 7
ஷூ) ஸ்ரீவ.௧,an@e vfs] ova (an-n) sam)
LF our aw Seve resQe.
VGe LOU AOE OOR6
அ.கடாக்ஷஷஸு
Qeve. mes ausrr aman \ wir
Qs 5
அதுமண சவணிஜெழாதாய$£.௧8ச வெரு
ஸ்ரீ.கிவாஹா௦.ம
காமா 5](ஷ) யர

uo yo

| SeSer

ஸ்ரீககியாயொகீரஈர

ம்சயாய-$வெடகொ வக௨௭-௫ண-3ா,

(த-பு.) இவவுரை.நால்,
யினும் வேரானத,

ஸ்ரீகிவாஸ ரங்கநாதபென்பவரியற் நிய.
மூன் பிரதி
இது ௮ச்சிடப்பட்டசாக,ச். தெரியவில்லை.
இந்நூல், ஜக்

சப் பிரதியில் மு.ற்றுமிருக்கி
ஐ.து.

,

R. Ne.
Paper.
9 xX 6% inches, Foll. 32.
Slightly injured. Old.

Parchased in

1925-26

882,
Lines,

12—16

in a page.

from M.RRy.C. V.Jambulingam

Tamil

Pillai

Avargal, Mylapore.

இருமயிலை யமகவந்தாதிTIRUMAYILAL

YAMAKAVANTADI.

Foll. 98—136.
1—9a and 14—82 are left blank.
Same text as that described under R. No 314 ante.
Incomplete.

(6-4 )—
இத்தால், வருடம் காட்வாக் 814-அவது நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ள
சே ;
ஆயினும் இதில் மூலம் மாதஇரம் இருச்கிறது,
இந்தப் பிரதியில் 197
பாடல்சளேயுள்ளன.

Paper.

8$ x 6# inches,

injured,

R. No. 8838,
Foll. 25, Lines, 20inapage.

Tamil.

Slightly

Old.

Purchased in 1925-26 from M.R.Ry. C. V. Jambulingam
Avargal, Mylapore.

இருமயிலையுவமை

Pillai

வெண்பா.

TIRUMAYILAIUVAMAI

VENPA.

Foll, 1—18. Foll. 14—25 are left blank.
A poem in 180 stanzas in praise of the sacred shrine at Mylapore
dedicated to the worship of God Siva. By Natalingakaviraja of
Tinnevelly
Complete.

1682

A TRIENNIAL

CATALOGUE

OF MSS,

Beginning :
BEES ppiouenna.
திருமயிலை

வெண்பா,

பூமான் மகழ்மயிலைப் புண்ணியனைப் போற்றிசெய்து
தாமா ணுவமை வெண்டா தானபாடக்-காமானுங்
கூச்ச விநாயகனுங் கும்பமுலை யாரிருவர்
காத்த விதாயகனுங் காப்பு,
*
*
*
*
*
*
ஆ
புட்க[ளி](ணி)தர்.சதம் புனைவளத்தாற் பாவைமுகம்
முட்குதியைமுகக துண்டாக்குதலாக்---கட்செவியா
ஜனோக்குதகரிச குருசழ்ச்சாற் செந்தூரான்
ரூங்குமயிலா புரிவேள் தான்.

(௩)

End:
ஆவினிறைவா வயனும் விரும்பு தலால்
மாவின்முக நாடி மருவுதலால்- காவி
பயில்வீழிட் பூம்பாவை ப.றிவுறலாலென்று
மயிலையிரு தாமரைப்பூ வாம்.
மயிலையுவமை வெண்பாவாூப்போர் கேட்டோர்

(௧௨௯)

பயிலுமிகச் ந்தை. இப்போர்--கயிலைமுத
லெல்லாத்தவரு மிரைஞ்சுதவப் பேதெய்தும்
வல்லார் சுகம் பெறுவார்,

(am)

Colophon :

Ppp,
துளலைசை - நமச்சிவாய குருர் தணை,
திரு தெல்வேவி நடலிம்க கவிராஜர் பாடிய.

(கஈபு.)-இத்தால், மயிலாப்பூர் என்னும்
Quug
வெண்டாக்களாலாகயது,

சிவக்ஷேக்க.ார விஷயமானது,
ஜவ்வொரு
வெண்பாவிலும்

தூற்று

தகர்க்கும், மன்மதன், தாமரைப்பூ முதலிய பொருள்களுச்கும்
யமையுமாறு பாடப்பட்டுள்ள
அ, grarAAut,
இருதெல்வேலி

உவமை
நடலிற்க

கவிராஜாவென்று

நூலினிறுஇியில் குறிச்சப்பட்டுள்ளத,

மாகவிருக்கிறது,
உப்படவில்லை.

இந்தப் பிரதியில் மூற்துமூுளது,

R. No.
Paper. 8 xX 64 inches. Foll, 97,
Slightly injured. Old.

Purchased in 1925-26
Avargal, Mylapore,

fron

நடை

மயிலை

சாதாரண

இஃது இன்னும

வச்சி

884,

Lines,

30—34

in a page.

Tamil.

MR Ry.

C

Jambulingam

Pillai

k, NUMBER

884,

1685

இருமயிலைக் கோவை:
TIRUMAYILAIKKOVAI.
Foll. 1—87.

Foll. 88--97 are left blank.

A kind of love-poem having
Subrahmanya of Mylapore.
Contains 438 stanzas.

for its hero

Singaravélar, ie, god

Beginning :
BOF ppnuer.

இஃது
., தளவருடம் ஆவணி

மாதம் ௨௭ ந் தே.தி இங்கட்்பூமை

பூரணேசதயத்துச்

சிததயோக த்தில், பொய்யடிமை
யில்லாத புலவர்க்கு அடியனாகய
சீனி - கோவிழ்த.ராசன் பார்வையிடச் தொடங்கினான்.

Sep.

மயிலை

11—1916.

வேலுமயிலுந் அணை.
திருமயிலைக்கோவை.
விதாயகர் வணக்கம்.

பெருகாரணம் புகழ் சிங்காரவேலர் டெருமை சொல்ல
வருகாதல் சேரும் பலன்மேவி வண்டு மவர்ப்பசுந்தேன்
பருகாவி சூழு மயிலைநல் கோலை படர்வததகு
முருகாரொ0 கொம்பித் கூத்தாடும் பேத்தி முன்னிர்குமே.
அவையடச்சம்.

வியலா ரொளிர்மணிக் கோவையுக் கானின் மிகப்படருஞ்
செயலாருங் கோலையுங் கோவையென்கே புவிசெப்புதல்போல்
மயலான தின்றிப்பல நூலுங்கற்றவர் வாய்மொழியால்
இயல்கோவை தானுமென் கோவையுவ் கோவையெனத்தகுமே
தூல்.

கைக்களை,
காட்சி.

தீர்கொண்ட கொண்டல் செழுத;தாமசைகுமிழ் நீலமலர்
ஏர்கொண்ட கோங்கு செவ்வாம்பல் டைங்காந்தளிவை
சீர்கொண்ட சுந௧ர சிங்காரவேலர் திருமயிலைக்

wore s,

கார்கொண்ட காவிலொரு காமவல்லியென் கண்ணுக்கதே.
ஐயம்,
கானிடமாமபி௰் சிங்காரவேலன் கவின்மயிலைச்
சேனிடமாமலரோ புனலோ பணிசேரிடமோ
வானிடமோ மலர்மல்லிகையோ மன்மசனிடமோ
மானிடமோ வல்லியோவென்ன கின்றவிம்மானிடமே,

-.
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கத்தர் வாயில் மறுத்தல்.
சொடிக்காலன் செங்கையன் சிங்காரவேலன் சுகமயிலைக
குடிக்காவலர் செல்வழிதோச்கி தோக்கிமெய்க் கூத் தர்மனனா
கடிக்காவியங் கொளிமாழ்சி னென்றான்பு காட்டி லெனள்னாம்
படிக்கான

தட்டத்தைப் பார்த்தா

லிலாபம் பர த்தையர்ச்கே.

பாங்கிமறை.

௮ணிவாழ் மயிலையிம் சிங்கா. ரவேல
மணிவாய்மதலை

பிறந்தானவ

ரருவிவெழ்பில்

ளஎாறவளாரைகச்கிண்

?

இணிவாய்மிழற்ற நடைசெயும் போதன்பர்கேண்மனைப்பால்
பணிவாய் மணியுன்ஐ [ வ] பாங்கவந்தாபென்னபாங்கதவே,

(க-பு.)--

ச

இச் நூல் இருமயீலைச் சங்காரவேலரை (மூருகக் கடவுளை)ப் பாட்டைச்
தலைவனாகவைத்துப் பாடப்பட்டு்ள்ள கோவையென்னும் ஒர் வகை. பிரபந்
தம். சிற்றின்ப
விஷயமான.
கடவுள்வணக்கம்,
அவையடக்கத்துடன்
நானூற்று முப்பச்தெட்டு கட்டளைக் கவித்துமைகளையுடையது.
நூலாசிரியர்
இன்னாெனத் தெரியவில்லை. இந்தப்பிரதியில் ஒருபுகமே எழுதப்பட்டுள்ள
தோடு இப்பாடல்கள் மசியினால் எழுதப்பெருமல் .பென்ஸிலிஷவலேயே எழு
தப்பட்டிருக்கின்
றன.

R. No, 885.

Paper.

84 X 6% inches.

Purchased in
Avargal,

Foll, 41. Lines, 20in a page.

1925-26

from

M.R. Ry.

Tamil,

Fair.

C. Jambulingam

Old.

Pillai

Mylapore.

பேரூர்க்கேரவை
PERURKKOVaI.

Same work as that des-ribed under R. No.
Incomplete.

279 ante.

(6-4.)—
இத்தால், மூவருடக் காட்லாக் 279 ஆவத
ஆயினும்

வுள்ளன.

இந்தப் பிரதியில்

825-934

நம்பர் பி.ரஇயில் வத்தள்ளதே;

வரையில் பத் அப்பாடல்கள் ௮இகமாக

இதிலும் 169--188 வரை 26 பாடல்கள் இல்லை

்

R, No. 886.
Paper 72 X 64 inches.

Foll 18.

Purchased in 1925-26
Avargal in Mylapore.

Lines, 16 in a page. Tamil. Injured. Old.

from

M.R.Ry.

C.

Jambulingam

Pillai

இருமயிலைவெண்பா.
TIRUMAYILAIVENPA
A Prabandha technically known as Venpa in praise of God Siva
worshiped in the shrine at Mylapore.
eems complete.

8. மாடி

886-887,

1686

Beginning:
சணப இதுணை,
திருமயிலை

வெண்பா,

காப்பு,
ஈீர்மல்கு பூம்பாவைச் செல்வன் நிருமயிலைப்
பார்வெண்பா மாவைசொல வுன்னுவா...மோ்மலிபொய்
SIDES தானைச் சனிச்குவலஞ் செய்நடனக்
கார்முகத் தானை கழல்.
*

க்

*

க்

*

*

முரல்,
கங்கை முடியோன் கயிலாய வெத்பினக
மங்கைச் கயம்பு மயிலையே--தங்க
வொளியா .ரரியார்ச் கொளிப்பா ஏடி.யார்ச்

End :

கொஸி.பா Aur

gen,

(6)

;

வானிலவும் கற்பகத்தாற் மேனுவான் மானிவத்
வானுலக மானுமயிலையே--கூணிலவச்
கேய்ஞ்சமஅியார் இருநீ றீடார்ச்கருள 2
தாஞ்சம்

,

மதிபார் தலம்.

(௯௯)

பெசம்யா மொஜியார் புசழாத் புராரியறுள்
வையா புரிவேள் மயிலையே--தையாச்
கயிலை யிடத்சான் ஈடியவிழ்பூங் சோதை
மயிலை பிடத்தான் மலை,

(௧௦௦)

(த-பூ)--

்

இ, மயிலாப்பூரில் உள்ள சவபிரான் கோத்திச விஷயம
ான
௮,
காப்புச்
செய்யுட்களி ரண்டு நீங்கலாக நூறு வெண்பாச்களாலரஏய.
இயற்றியவ
ரசின்னாபெனச்

தெரியவில்லை.

தென்றே சோத்றுற௫.
கன்றாக விளங்கவில்லை,

இந்தப்பிர.தியில்

இது

இந்தப் பிரத மிகப்பழைய

முூத்றப்பெற்றுள்ள

தாதலின் எமூச்௮க்கள்

R. No. 887,
Paper. 74 X 6inches,
injured, Old.

Foll. 82.

Lines, 20 ina

Purchased in 1925-26 from MR. Ry.
Avarga), Mylapore.

page.

©. V.

TIRUMAYILAIPPILLAITTAM IL.

lucomplete.

Slightly

Jambulingam Pillai

திருமயிலைப்பிள்ளைத்தமிழ்.
Same work as that described under R, No.
861

Tamil,

anée.
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பு )-

‘6 இந்நூல், மூவருடக்காட்லாக் 801 ஆவத நம்பர் பி.ர.தியில் வந்துள்ளதே,
இந்தப் பிரதியில் இது காப்புப்பருவந் கொடங்கிச் சிறு தேர்ப் அருவம் 1-4
இத்தூலில் ஒரு புறமே எழுதப்பட்டுள்ளது
பாடல் வரையுமே உள்ளது,

இத்தப் பிர.த Og

Fas saAgeGps.
R. No. 888,

Foil.
16 x 1$inches.
Palm-leaf.
and Grantha Injured, Old.

10

Lines,

138.

in

a page.

Tamil

Purchased in 1925-26 from M R.Ry. மீ, Varadachariyar,Sipudamar

(௪) நாய்ச்சியார்திருமொழிவியாக்யானம்
NAYCCLYARTIRUMOLIVYAKHYANAM.
Foll Ja—101

a,

101-d-is left blank,

A commentary by Priyavaccin Pillai on the Nayeciyartirumoli a
poem in praise of God Visnu by Goda or Andal. BR. No. 234 (4)
contains brief notes on the commentary

described herein.

Complete.
Beginning:
தாய்ச்சியார் திருமொழி ப் ரவேசம்,
வராவகஹீகா௱

மும்

பண்ணி,

ப்ராப்யதிதையும்

திஷ்காஷித்தாராய்-

ச்துசழ்; இந்தப் பிரஇபச்தியேயியே மித்தலைச்குவேண்டுவது.
இ.ச்தலையில்
சண்ணழிவற்கிருந்
தத ; அவன்பக்சலிலே அபிகிவேசம் ரை புசண்டிருந்
தது. ௪ஷாடி
கஷிகிவெறாரந
பா -இவமாசப்பெற்றுக்கொடு
Apes
கண்டதில்லை;
*

*

*

*

ஆ

*

இவளுடைய ப்.ராப்யச்வரையிருககும்படி ;--சாமன் காலிலே ஒர மதமத்த
மலராகலும் முருக்கம் மொட்டாகிலும் கெடிச்சவேணுமென்று, மதமத்சம்,
முருக்கு

இவற்தை

ஸா-ண்ரூஷியா

நிற்கும்.

கடகருகத்ததே

தேடியிட

Sev apt AG p.

(முதற் பாட்டு
(தையொரு
திங்களும்) மார்கழிமாஸம் ஒரு மாஸமு
கோத்றார்களாய் கின்றதிறே.
இனி தையொரு' மாஸமும் அவன் வரும்
ஸ்தலத்தை அலங்கரித்து, (சையொரு திங்களும்) * செங்கண்மா லெங்சண்
மாலென்ற மாளெந்நாளும் நாளாகும் "'--என்று ஸர்வேசுவான் சம்பச்சலிலே
சூவிவம் பண்ணினானென்று அறிவதொரு நாஞண்டாூல் காலத்ரய
மூம் அடிச்சழஞ்சுபெத்றுச் செல்லாகிற்குமிறோ.
இப்படி யொருநாளை
யாதுகூல்யம் மிகையென்திருக்கும் விஷயத்தைப் பற்றி வவத்திறே இவன்
காலிலே யொருமாஸமாகத் அவளப் பார்க்கறது,
(தறைவிளக்இ) திருக்
கண்ணமங்கை யாண்டானைப் போலே
இததசானே பிரயோஜனமாய்ச் செல்
துுகறபடி,
ஸர்வேள்வரனுக்கு ௮லாதாரணமான
ஸ்தலங்களிலே புக்குப்

பரிசர்யை பண்ணிப்போரும் குடியிலே பிறந்தவளிறே,

பகவத் கைங்கர்யம்

R. NUMBER 888.
பண்ணு

ஹஒஸ-பி

பண்ணுகைக்கு

1687
இது.

றெபடியிறே

மண்டவ

(கண்

*
*
*
>
மிட்டு) குளிர்ச்து தாசநீயமான மண்டலத்தையிட்டு.
¥
யூ
*
(வெய்யதசோரித்யாகு)
ஸ்ரீ வைகுண்டதச்திலே Mew
oN HS HES
இலச்கங்கொடுத்துச்
சன்செருக்குச்தேச றஇருக்கச்கட
வாழவேணுமென்று
பெற்று
இப்பேற்லைப்
ஸம்ஸாரிகளும்
வன்,
அங்கு

தின்றும்

போந்து

திவ நம$ஒனான

முதல்

பயணம்

எடுத்துவிட்டு, ஞூமிர.கவிரொயி

இருவாழி யாழ்வானைக்

கையிலே யுடையனாய்க்கொண்டு

இருமலையிலே வந்து ,தித்திறவத்கு; ௮க்கையுந் இருவாழியுமான சேர்ச்தி
அவனுடனே சேர்த்
யழகைக்சாண வேணுமென்று ஆசைப்படுகிறவென்னை
துவிடவில்லையே.

எனக்கு

தின்றான் ;

வந்து

அண்ணியஞனாய்

அவனோ

அ௮வனையொழியச் செல்லாமை'யுண்டாயிருக்தத,

இணி

சேர்த்துவிட வல்

இப்போது (வெய்யகோர் தழலுமிழ் சச்கரச்கை) என்றதுக்குக்
லையோ.
கருசத--உகவாகாரளை அழியச் செய்கைக்கும் உகப்பார்ககுக் கண்டுகொண்
டிருக்கைக்கும் இதுதானே
பரிக.ரமாயிருக்கை,
“கூராராழி
வெண்சங்
கேந்தி வாராய் "என் திழேயிருப்ப.௮.

End:
,திசமத்.இல் (பருத்தாளிகியாகி) பருத௮ப் பெரியகாலை யுடைத்தாய்; சரீ
ச்ம் பெருத்ததத்கனையும் பாடாற்றவரிதா மிருக்குமிறே; அப்படிப்பட்ட ஆனை
யானது, தன்னிலமல்லாத வேற்று திலச்இலே புககு முூசலையின் வாயிலே
யகப்பட்டு இடர்ப்பட
அதனுடைய
ஞ.க-50)மி செவிப்பட்ட வநந்தரம
ஆயுதாபாணங்களை அ௮க்கரமமாகத் தரித்துக்கொண்டு மடுவின் சசையிலே
அரைகுலையத் தலைகுலைய வந்து அது பட்ட புண்ணாறும்படி முகங்கொடுத்து

சக்ஷ்கத்வத்தில் தன்னை
இறவனை
% வரவ

யெண்ணினால் பின்னை ஐருவரில்லாதபடியா யிருக்
வள? 77: என்னுமாபோலே இகசனுடைய விடா

யடையச் தனக்குப் பூர்வக்ஷ்ண
த .திலுண்டானபடியும், அதனிடரைப் பரி
ஹரிச்தாற்போலே
சன்னிடரைப்
பரிஹரித்சபடியையும்
சொல்லுகிறது,
(un? sur 8) ஸ்ரீ வைகுண்டத்
இலன் நிக்கே பூமியிலேயாய், ௮௮ தன்னிலும்
திருவாய்ப் பாடியிலன் றிக்கே ரீ பிருந்தாவன,த்தே சண்டமையை,
(விட்டு
௪ிச,சன் சோகை
சொல்) காட்சிக்குக் கைம்முதலிருத்தபடி,
(மருந்தா
மென்று)

இததான் ஸம்ஸா.ச பேஷஜமென்னறு

வைச்அக்கொண்டு

சக்சகாமுடைய ஹ்ருதகயத் இலே

கஷீஷெதிக-ம.கனா.ஐ 7? என்இறபடியே

யிருச்குமவா்

கள், ப.ரமப்.ராப்யமாய் தி.ர.தஇிசய போக்யமாயிரு
ந தள்ள இருவடிகளை யுடை
யவன் இருவடிகளிலே, (ிரியாசென்று மிருப்பாரமே) லரைச் * சண்டிரே *
என்று கேட்கவேண்டாதே, என்று மொக்கத் தங்கள் கண்ணாலேகண்டு கிச்
யாதுபவம் பண்ணு

anf

மி.துவே யாசரையாகப்

ஓ$.

பெறுவர்,

(கல)

நாய்ச்யொர் திருவடிகளே சாணம்.

பரீவாகச.வலகயே

௩88,

(க-பு.)-இவ்விரிவுளை,
குறிப்புரைச்கு

மூவருடக்

மூலமாக

கரட்லாச்

உள்ள

284(5) ஈம்பர்

வியாகயானம்.

பிரதியில்

வத்துள்ள

பெசியவாச்சான்

பிள்ளை

1688
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இந்தப் பிரஇயில் இவ்விரிவுரை முற்றுமுள்ளது.

யியற்றியத

இசன் முத

லேட்டில்

ஸ்ரீவாரஸெலெரறாஷயா ௩ாய-*,
ஸ்ரீகீ.கி-3ஹீரணா௦விரய ரஜஸ௦யொ. |
நாராயண ஸ்ரீ மீர.ககல வுரக்ஷ,
ததாஉ8-௫ல௦ ண
aizai@e\ |
வாகஸளெலாய

றா-பஹமாய$8
6௦
பற

ஜிஃ.2-1ஹ் ஸ்ீவகயெஷு 8920
9

ஸ்ரீ.சி.2)
கவி ரயஉாய33௮௦,
ஸ்ரீேய கீ ,(வ௨உாய
என்௦

வானமாமலையில்

ரூபமான வடமொழி

8% of ||

கோயில்கொண்டுள்ள

இருமாலின்

ஸ்தோதர

ஸ்லோகங்களி.ரண்டும், இண்டாவகேட்டில்,

* திருப்

பாவை வியாக்யானம்-வ-௫வ-558ர௦ஹா ஷ-ஒ.கரஹாஷ$)தி.க)வ௱ தா8 ர
தாய்ச்சியார் இருமொழி

வியாக்யானம்... osm §8roanr
an-©-5
ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயச்

518 91 என் நிருத்தலால்,

sorap\§) 5 jou
இல், திருப்பாவை

நாய்ச்சியார் திருமொழி

லியாக்யான த்துக்கும்,

வி.பாக்யா

னத்துச்கும் முறையே பூர்வ மீமாம்ஸா ஸ.ஒத்சபாஷ்யம், உத்தர மீமாம்ஸா
வென்பது
ஸஒத்£பாஷ்ய மென்ற பெயர்கள் வழங்கப்பட்டு வருன்றன
தெரிஏன்ற௮.

௫) தாய்ச்சியார்திருமொழிவியாக்யானவரும்பதவிளக்கம்.
NAYCOLTYARTIRUMOLIVYAKHYANAVARUMPADAVILAKKAM.

Foll. 108a—1380.
Same work as that described under R. No. 284(6) ante.
Complete.
்

(க-பு.)-

இக்குறிப்புரை,

தே;

மூவருடக்

காட்லாக்

234(6)

நம்பர்

பிரஇயில்

வந்துள்

Lines, 8—10ina page.

Tamil.

R. Varadachariyar,

8 rad-

இந்தப் பிரதியில் முற்றுமுளத.
R. No

Palm-leaf.

18% X 1}inches.

Injured.

889.

Foll. 45.

Old.

Purchased in 1925-26 from
mir,

- சதுரகராதி.
CATURAKARADI.

M.R.Ry.

R

1689

889-890.

nomBers

Same work as that described under R. No. 527 ante.
Contains the Porulakaradi (4 to ).

Beginning :
பொருளக ராதி.
காப்பு-- விருத்தம்.
அருளகச் தனைத்தையு மாள தாதனை

மருளகச் தகம்.றிட(வணங்க) ூத்படி

தெருளகச் தொருபொருள் செப்பும்பற்பெயர்ப்
பொருளக ராஇயயப் புகலுவாமசோ,
அகத்தியன் பெயர் --கும்பயோனி, குறுமுனி, முத்தமிழ்ச்குரியோன்.
அகத்தியின் பெயர்.--அச்சம், கரீ.ரம், மூனி,
அ௮கப்பையின் பேயர். -கோரிகை, apis.

௮கலத்தன் பெயர்.--அக.லுள், அகறல், அயர்வு,

ஆன்றல், இடம், இடம்

பாடு, கணம், கண்ணறை, கனம், சேண், ததம்,
ஞாட்பு, நனம், நளி, நனவு, தியச்குசோசம்,
படர்தல், பாழி, மார்பு, வாவு, விபுலம், விசாலம்,
வியல், விரவு, விரிவு, சகி.

End:
அணிவின் பெயர்.--உத்தியோகம், தெளிவு, தோல், தேற்றல், தேற்றம்,
இவற்றுள் சருமம் முடியுந்தனையும்
விடாத்துணிவின்
பெயர்.-ஓர்ப்பு, கடைப்பிடி, குறிக்கோள், கேதற்றம்,
அணையின் பெயர்.-இணை,

சகாயம், சஞ்சம், துணை, அப்பு,

(த-பு)--

இது, மூவருடக் காட்லாக் 627-gag நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ள ௪௫ரக
சாதி யென்னும் மூலின் ஒரு பகுதி,
இந்தப் பிரதியில் பொருளகரா.இ
யொன்றே (அகர் தொடங்கி துக.ரம் வரையி) லுள்ள.
வடுகள் இதைத்
துள்ளன.

R. No. 890,
Palm-leaf.
183 X
Much injured,

Ifinches.
Old.

Foll

107.
ச

Purchased in 1925-26 from M.R.Ry,
mur.

Lines, 6—8 ina page.

R.

Varadachariyar.

‘Tamil.

Siruda-

;

செய்யுட்டி ரட்டு.
SEYYUTTIRATTO.
A collection of select stanzas dealing
apparently taken from different works.
Some stanzas are in praise

néyaki and Minaksi of Madura.

of the

with different subjects
goddess

Sarasvati,

and

Sriranga-

1690
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Beginning:
சுப்பிரமணியாபேரில் கோச்தசம்,
வெண்பா,

(சரஸ்வதி அ.தி)
வெள்ளைக் கலையுடுத்து வெள்ளைப் பணிபூண்டு
வெள்ளைச் சமலத்தே வீற்றிருப்பள்-வெள்ளை
யரியாசனத்தில ரசருடனென்னைச்
சரியாசனத்து வைத்த

தாய்,

ஏழறுமயிலும் பன்னிரண்டுடைய கோளும்
€றிவரு சூரருடல் சிந்தியிடுவேலும்
மாறுருவில் வள்ளியைமணத்த வடிவமும்
ஆறுமுகமும் பதமுமன்பின் மகவேனே.

(a)

(Ca)
வ்ாதத்துவமு மேறுமாமயிலு மெய்க்கடம்பு முயர்குக்குடஞ்
சேருநத்கொடியு மூவிரண்டெனுமொர் திருமுகச்தசழகு பெருமையும்,
ஆசொருக்தர்சா னந்தியும்பகலு மதிவிசச் இனொடு அுதிசெய்தார்,
சூரரைச்துணிசெய் கையும் வேலு மெதிர் தோற்றுமே
[வினைகண்மாற்றுமே,
(௨)

End:
மதுராபுரி மீனாட்சியம்மன் பேரில் பதம்,
ம௫அராபுரிதகர் மீனாட்சி சுபமங்களம்--கருணாகடாட்டி
மாகதமே

ஞ்சிதமே

சந்ததமே

சவபதமே

திசமே ஞானமனேரதமே அற்புதமே
இருதய

சமவவாகினியே--௫ரண
விந்த

பூரணவ தனியே,

விச. ரணமதி கிரஞ்சனியே, ஆதிலிஷ்ணுசோதரி, வித்பனி யே[பசாப.தியே-பூபதியே
*

%

5

*

'

*

குணமணியே-சண் மணியே-யென்மணியே-காசணியே

௮ணியே கயறம்கண்ணாணியே- நாரணியே-நா.ரணியே-..மதுசாபுரிநகர் மீனாட்சி.

(க-பு.)-இதில், சரஸ்வதி, முருகன்
மணவாள
சாமாயணம்

முதலானோர்

விஷயமான

சில

பாடல்களும்

நாராயண

சதகம் முதலிய சல சதகங்கள், வில்லிபாரதம், கம்ப
முதலியவற்றினின்று எடுகீதெழுதப்பட்டுள்ள லில
பாடல்

களும், ஸ்ரீரங்க நாயக, மதசை
னங்களும் உள்ளன.

மீனாட்சி மு£லானோர்

இவற்றைக்
இதன் ஏடுகள் சிதைந்துள்ளன.

விஷயமான

தொகுத்தவரின்னாரென.ச்

சில சீர்த்த

தெரியவில்லை.

Rf. NUMBER

891

1691

R. No. 891.
Palm-loaf,

109 % 1$ inches.

and Grantha,

Foll. 45.

Injured

Lines, 7---llin a page.

Tamil

Old.

Presented in 1925-26 by M. RB. Ry. R. Varadachariyar, Sirudamir.

ஜ்ஞா நப்ர தீபிகை, தமிழுரையுடன்.
JNANAPRADIPIKAI

WITH

A work on divination.

TAMIL

COMMENTARY.

It isin the form of Sanskrit stanzas with

brief Tamil explanatory notes and consists of 28 Kandas.
ship of the work is attributed to Jaimini.

The author

Contains 1 to 16 Kandas.

Beginning:
.

Ande py.
2 Qairg

1s காண?,

தா.சவரகீவிகா.காறோஹஷ 7௦ மகொகொவகா௱கட |
வரமா மாஹ ர உ ரவ௯உழாநி ane tvoran
77 5-nauri 68 ||
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ஊரஹஜா.சகெவி
ஹ-யாா$ி.கா௦ ௪௧5 வரகாரெண தி.சராணி
* * % * சி, என்றது;
ஸடர்யனுக்குக் குரு மித்திசன், ௮௩7
ணுக்குக் குரு புதர்கள் மித்திரர்கள்,
குஜணுக்குச் சுக்கிர புதர் மித்
Art,
புதனுக்கு ஸகர்யன் தவி மற்றபேர் மித்திரர்,
குருவுக்கு
அங்காசகன் தவிற மறறையோர் யாவரும் மித்திசர், பர௯ ரனுக்கு
அர௫ரஸமகர்யர் தவிற மற்றைபேர் மித்திரர்.
சனிக்கு ௨௩7 ஸர்யர்
தவிற மற்றைபேர்கள் மித் இசர்,

End:
ஜிவவரெ._,ள யகிஷஜா.கர௦ எ ஹ-௦௨/-ம.கரவ.கி Gas
௧3 கிலு.வி 5வ08 யதி வருழா.கவ௦யய?8 |
உா08 யகி௮ஈ ரஹுாகி வருராமவ.தி மாதி.தீ |
மா.ம-3வொ யகிவெய3ாஷஹழாகி வியவாக-₹க-பஜா
*

*

*

anai—tr@ 6 \ or ஹிகெள
வஊகெகெஷா௦

ஜொகா.மா

வகந

வ-லெள

|

*

ஸுா-௦௯ரஹுுவவ.கீவவெகி ||

௧௯-36

உகி விவாஹ

|

ஹு,

காண?$;

(5-4.)—
இறந்தால்

சோதிட

ஸ்்லோகங்களுடன்

சாஸ்.இ.ரத்தில்

தமிழ்ச்

பிரச்,விஷயமானஅ.

குறிப்புரையை

உடையஅ.

இது

வடமொழி
உபோத்காத

காண்டம் முதலாக செளகாகாண்டம்
ஈறாக இருபத்தெட்டுப் பிரிவீனையு
டையத, இதனை இயச்றியவர் * எஜமி.நி மசர்ஷி ' யெனக் தெரீசன்றது
கமிமுசையுடன்

அச்டப்பெற்றுள்ளஅ.

இ௫்தப்

பிரதியீல்

உபோத்காதந்

தொடங்கி விவாஹம்வரை பதினாறு சகாண்டங்களே உள்ளன,
இது
arf Gussguer srorinOlng.
Oser Sa Quer
46-ஆவது

உபோச்காத காண்ட
ப்பட்டுள்ளன.

ஸ்்லோகங்களிறத்

சில இரண்டாவது பிரஇயாச

aC ee
எட்டில்

எழுத

R. No. 892.
Palm-leaf.

11 x Ihinches,

Injured.

Foll. 97.

Lines,

9-11 in a page.

Tamil

Old.

Purchased in 1925~26 from M.R.Ry. R. Varadachariyar, Sirudamir.

கும்பமுனி

கடைக்காண்டம்

KUMBHAMUNI

(_9).y GT M1).

KADAIKKANDAM

(ARUNURU).

A work on the cause of diseases and on the preparation of medicines
for curing them. The work is attributed to Kumbhamuni.

Complete.

உ, NUMBER

892.

1693

Beginning :
கும்பமுனியா ரருளிச் செய்த திருப்பாடல், கடைக்சாண்டம் அனு நூறு,
வழலைச்காரு.
கருணை தருமைங்கரனே
கலந்இற்தச்

காப்புவாணி

சூதீஇரந் கான் கருவாய்ப்பாடச்,

இருவுமையாள் மனோன்மணித் தாய் செப்பக்கேட்டுத்
தெளித்தகுரு நாலாகச் இரட்டிப் பாடச்,
குருமகிமை சித்தியுண்டாம் ஞானம் வாய்க்குவ்
குபேோரனென திகிமருந்து கூடுங்கூடும்,
பெருமை மிச்ச சீர்ச்தியுண்டாஞ் ௪ி,2சரகொல்லாம்

பெரு நூலைக் குறுக்கியிதந்தவறு நூறுதகானே.
சானென்ற ஞானமுதகல் வாரியோககச்

(௧)

தவறாது வாதமுதல் வைத்தியஞ்ச்தி,

வானென்ற சிவயோக போதங்காணும்
வைகத்தஇியத்துச் இதுவுயிர் சான் மருந் கின்வேகம்,
நானென்ற வாணுவமாயகை கள்ளி
தட ந்தக்கா லிந்நூலின்

ஈளின மெத்த,

தேனென்ற பாற்கடலும் கருப்பம்பாகும்
தி.ரட்டியொரு கட்டியாய்த் கெளிந்தகாப்பே,
தெளிர்ச பெருநூலேல்லா மாடிப்பார்த்
தச்
செப்புே னுலகு தான் வழலைப் போக்குப்,
பொழிதக்கமழை யுவர்க்காட்டிம் சலச்தைப்பார் த்தால்
புல்லன்றிச் சல,த்இருக்கும் பூமிகா தம்,
கழிந்துமழை மீனமேடம் பனியிற்பாரு
க.இர்கஇ.ராய்ப் புல்லையொட்டிப் படரா்ந்துபூத்
த,
அ௮ழிந்தமழை மிடையேதான் பெய்யுமுன்பே

அப்பனே பூவையெல்லாம் வாரிச்கொள்ளே.
End:

(௨)

(௨)

கசொங்கணா கற்பம்,
ஆச்சிநீ ரசத்தின் சுத்த யஹைகிழேனடைவாய்த்தானே
மாய்ச்சியா

,

,

,

. ரீ.ரமஞ்சளும் பொடியுங் செங்கல்

ஆய்சயாம் பொடியுமுப்பும் போட்டரை *தலசப்போடு
வாச்சிதுமேனிச் காறுபிரண்டையும் வளமாய்மெத்இ,
மத் இனிச்சாறுற் கேனும்மரு

.

.,

.

(௩௭)

உ,

(க-ப)-இ௫,

வைத்திய

சம்பர்சமானது,

தோய்சளின்

உ்பத்தியும்

அவை

திங்குதத்குரிய சிந்தூரம், மாத்திரை முதலியவை
செய்யும் முறைகளும்
இன்னவென விளக்குவது,
கும்பமுனியியற்.நியதாகக் கூறப்படுகிறது, இடை
மிடையே எடுகளில்லை,
முற்றுப் பெற்றிருககிறது.
திற்க, இவ்வேட்டுச்சுவ
டியில் 165 ஆவது எட்டில் * கும்பமுனி வைச்யம்? என்றொரு நூல் 1.68
செய்யுள்வளையில் அரைகஞுறையாயும், 178 ஆவது ஏட்டிலே £ கொங்கணர்
கற்பம் ? என்றொரு நூல் 1--96 செய்யுள்வரையில் அ ரைகுறையாயும, ஆய
இவ்விரு நூல்களும் இருக்கின்றன.
இங்குக் காட்டியிருக்கும் இறுஇப்பாக
மும் கொங்கண்ர் கற்பக்இின௮ 36 அம் செய்யுளாகும்,
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ஆபிநயதர்ப்பணம்.
ABHINAYADARPANAM.
A work on Natya Sastra dealing with the art of gestioulation,
Contains 100 stanzas with Tamil meaning.
Beginning :
ao) suse aston by,
ஸ்ரீ8கழா Bef ou

eas tovr ral ers

௦.

வ

அமிரையதரப்மவா கெண்டை
இரஞ்

,

சொன்னோம்.

டட

த் sp
.

.

.

.

iro

arr sy QT, 5

ior s@use

|| என்றால் இத்த

க.ஷிதயம் பிடிச்சிறதற்கு
.

8g

வழிமாத

. சொல்லுறதுக்குமமர. கவிஷா௱ஹ

யத்தினாலே சொல்லவில்லை.
இப்போது,
சொல்லியிருக்க
லக்ஷணத்து
ஞலே புச்திசாலிகள் ஸகலமும் அறிந் கொள்வார்கள்.
எப்படியென்றால்,
புண்ணியசாலியாயிருச்சிற பேர் ஒரு பரப்ரும்ஹ ச்சை அ௮.றிந்ச,சனாலே ஸகல
ப்ரபஞ்சத்தையும் எப்படி அ.றிவார்களோ; அப்படி என்று இருஷடாத்தம்
சொல்லப்பட்டது.

கெ.கரல7-டு 8யவ௱ா௰ாசி கடாக்ஷ ௱வஸர௦ஹி.கா? |
ay 78) 0GG).0gy க௱ரகரய-ா ஈஹமவாவவ௨ரஉஸமி-3௯78 |
என்றால், ௬ஷிதயம் சைப்பிடி.கறவ தில் ரஸங்களும் மாவங்களும் தன் ரூய்த்
தோன்றத்தக்கனவாக,
வJ 78,008 Sr

நேத்திரங்கள், புருவங்கள்,

இவைகளோகடப்

க்கவேண்டுமென்று

முகராகம், பார்வைகள்,

பொருந்தினவைகளாகக்

கைகள்

பிடி

சொல்லப்பட்ட
த.

2681 wad FOw\ap—o ஓலாடக்ஷெ.ச7அரறிண$ |
வக்ஷஷா85)85வெராகா கயசேஹுாயொ.ம.கா6

|

என்றால், கைகளை நெற்றிக்கு தேரே பிடித்தால் உத்தமமென்றும், மார்
புக்கு தேயே பிடிக்தால் ம,த்தியமமென்றும், இடுப்புக்கு நேரே பிடி த்சால்

அதமமென்அம் ஒரு சாஸ்இரத்தில்
சாஸ் இரத்துச்கு மேல்

ஸூலோசம் :--

& £8089 \8o5.a2W80

சொல்லியிருக்௦து.

ஆனால் இந்தச்

.

கரய$றி.கட |

$லி.ச௦ யசிறொலெ.௪ ரவ

ரவ

கிவகி |

End:
்ரர.மா௱.சடிதெகால(ா) கஷவொல யவ
|
தாடி. ரவி.வா௱ ஜெ உ)ரயொஜழாவறிவ.கி-3.சீ

R. NumBERs
என்றால் மரமா
யும்

சும்பனம்

காடிழச்அக்கும்

பண்ணுறெதத்கும்

காண்பிக்கப்படும்.

893-894.

௨ ரக௦வி.க

1695

நாயகியினுடைய

பரிவர்த்.திநீ

கணத்தக்கும்

இருகன்னங்களை

கண்டத்அுக்கு

லக்ூணம்

லக௯்ஷணம்--

asm iar Ss, ரஅஓநாகிகஸவொ.சீ கண௯௦வவகி]
வரகுவிகெ.கிஷா.கீ ரவா காடிடிமாஹெரவரஸவஹ_)கெ |
என் ரூல் :--

மாடப்புறா கழுத்து அசைூன்றாற்போலே கழுத்தை முன்னும்
மசைத்தால் ௮௮ ௨7௬௦ வி.ககணம் என்.று சொல்லப்படும்,

பின்னு

விகியோகம் ;--

யஷஉஒஷ

த௩வெவொதெடெரரிகாடெது

லொலாயா௦

9ணி0.௧0௮/வ

நியென்றெதுக்கும்,

ஊஞ்சலுக்கும்,

விஸெஷ.க$ |

௨வரயொதவா)௨ரக௦வி.கா |

நானென்கிறதுக்கும்

கேச்ய

ரதிகூஜிதத்துக்கும், வர௯௦வி.ககணம்

தநாட்டியத்துக்கும்,

காண்பிக்கப்படும்.

இதனாலும் கண்!... பேதவிதியோகம்.

aris py.
கவிநயவயமா௨.ஷா௦

8ர.ம-5 ௨௨௩-35௦
என்று

அபிநயம்

வய-ம.க த8வெக்ஷசெ |

செ_ஷா௦க-1லக்ஷ3 £.5-௦ஊரற.க8$]

பிடிக்கெறதுச்குச்

சேவேண்டியிருப்பதினாலே

சொன்னகைகள்

அத்தத்தக் குறியைக்

ஒன்றோடொன்று

தொட்டுச் கைகள் சேர்ச்

இதற்கு வழி சொல் லுகறோம்.

ப்ரீ8கறா3ா.ந௩ஜாய.௧86-

Colophon:
1849-ம்

வருஷம்

ஐஒலைமி”

*உக்குச்

சரியான

சமிழ்

வேச

வருஷம

ஆனிமீ” 26௨ அ௮பிதயதர்பபணம் எழு.திமுகந்,தஅ.

(த-பு--

8

இத்ூல், நாட்டிய sr Br sosé FT S55.
தட் செய்கிறவன
தன்னுடைய அபிப்பி.ராயம் மூதவியவற்றை தன முகம், கண், கை முகலிய
அ௮வயவங்களின் சேஷ்டை முதலியவற்றூல் அதர்க்கு. தெரிவிக்கும் வழிகள்
இன்னவென விவ. ரமாக உணர்த்துவது.
இத்தப் பிரதியில் சுமார் 100 வட

மொழிஞஸ்லோகங்களும்,

௮வற்அக்குத் தமிழமுரையும் உள்ளன,

அச்டப்

பெத்தது.
R. No. 894,
Palm-leaf.

183 x 18inches,

Injured.
Presented
Sirudamir,

Foll,

95.jLines, 9—11 ina page.

Tamil,

Old.
in

1925-26

by

M.R.iiy.,

Varadachariyar

Avargal

,

ம88,

01

கோது

A TRIENNIAL
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இதிகணிதம்.
TITHIGANITAM.
specially dealing with the calculation of

astronomy

on

A work
‘ Tithis.’

Beginning:

AGU,
0-&-6-602@-8-2
௧௦-8-௨௫-ம-௨வ0-௨
209-8

- e0Q@er - Yaar - & - 6,
*

*

*

*

*

ஆ

யீ அறியும்படி இஷ்டஇன இ.௫, நாழி(கை)விநாடியை oasg Bap
தனம எத்தனையாவது வாக்கியமோ, அந்த ஷ௦வழாவடகக்திலே, இஷ்ட
இதி எத்த நாறிகையோ, அ.ந.க நாழிகைக்கு உண்டான தாழிசை விதாடியை
இஷ்டதிதியிலே ய.கணேம்பண்ணுக௫து.

End:
உபசிவந்தால் பதக,ச்.தலேயிருக்ிற உபரி இதியிலே ஸஒர்யஸம்ஸ்கா.ரம்
தேசாச்தர ஸம்ஸ்காரம் விபரீ,சமாய்ப் பண்ணுது.
பண்ணுகதத,

மேஷம் க-இதியை வைத்து மு.கல் தேதி எத்தனை யார் வாச்தியமோ
அத்த
௮ந்ச வாக்ப பதகத்திலே முதல் தேதி திதி எந்த நாழிகையோ,
நாழிகைக்குண்டான காழிவிநாடியைச் இதியிலே தன 8ணம்பண் ௭௫.௮.

-

சூர்யஸ்புடதினத்திலே அறுபதுவத்துத

&

*

FF

ஹலஓஷுஹரம்,ம.கிவ௦ஹாா ம்,கெமாகஷாஹசறம்,
ஈம், ௨௦௯ ர8ஹவே௦ஸா௱ம் பண்ணுகி௦அ,

(க-பு.)-

து,
சோஇடவிஷயமான

இத்நூல்

வொரு நாட்களிலும்
உபயோகமானது.
இடக்கணித

இந்தப்
துள்ளன.

இதிகளின்

மூறிந்தள்ளன,

இயற்றியவர் இன்னா ரென்

R. No.

4
164 xX 14 inches.

Purchased

Injured.

in

ஓவ்

புலப்படக்கூடியன,

பாகசமூணர்த்கோர்க்சே

Grantha-

விநாடிஈள்

எவ்வளவு உவ்ளனவென்று அறிந்து கொள்வதற்கு
சோ
இதில் பலவிதமாக எண்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன,

பிரதியில் சல ஏகள்

Palm-leaf,

நாழிகை

க௲ஷஹா

Foll.

மற்றையவை

சிதைத்

தெரியவில்லை,

895.
206.

Lines, Gina

page.

Tamil

and

Old.

1926-27

Avargal, Mannargudi

இயற்பாவியா க்யானம்:

IYARPAVYAKHYANAM.

from

M.R. Ry.

Dasarathi

Ayyaigar

R

NuMBERS

895-896.

1697

Same work as that desoribed under R. No. 28 ante.
Incomplete,

(க-பு)-இவ்வுளை gre, மூவருடக் காட்லாக் 28-வது நம்பர் பி.ஈ.தியில் வநதுள
ளதே.
இந்தப்பிரஇயில் 1, 9, 3-திருவந்தாதிகளின் உரையும், நான்முகன்
இருவத்தாதி யுரையுமேயுள்ளன.
இந்தப்
பிரதியின்
ஏடுகள்
Fags
துள்ளன,

7

R. No. 896,
Palm-leaf.
18 x 1} inches. Foll. 262.
Grantha.
Slightly injured. Old.

Purchased in 1926-27
Avargal, Mannargudi.

from

Lines, 8 ina page.

M.R. Ry.

Dagarathi

Tamil and

Ayyangar

(a) ஸ்ரீகரஷவிஷயவிரஹஜொகா?,

SRIKRSNAVISAYAVIRAHASLOKAH.
Fol, 1.

Sce the Sanskrit part of this Triennial Catalogue.

(9) திருப்பாவை வியாக்யானம் - மூவாயிரப்படி.
TIRUPPAVAI VYAKHYANAM - MUVAYIRAPPADI.
Foll. 2a—908.
Same work as that described under R. No. 38 ante.
Complete.

(6-4)—
இத்தால்

மூவருடச்

காட்லாக்

88-அஆவது

நம்பர்

பிரதியில் வ EaGs.

இத்தப் பிரதியில் மு.ற்றுமிருக$றத.

(2) நாய்ச்சியார் திருமொழிவியாக்யானம்.
NAYCCIYAR TIRUMOLIVYAKHYANAM.
Fol]. 91a—2626.
Same work

as that described under R. No. 888 ante.

Incomplete.

(த-பு.)-இத்த

வியாக்யானம் மூவருடக் காட்லாச் 838-அஆவது நம்பர் Do Bud வந்

தள்ளாதே.

சே”

இந்தப்

பிரதியில் இறுதிப்பதிகமாகிய

“பட்டி

என்னும் பத்தப்பாடல் நீலங்கலாச மூற்றுமூளது,

மேய்ந்தோர்கா

1698

A TRISNNIAL CATALOGUE OF M38.
R. No, 897,

Palm-leaf. 16% x 1 inches.
Grantha. Much injured,

Foll. 14,
Old,

Purchased in 1926-27
Avargal, Mannargudi.

from

Lines,

5 in, a page.

Tamil and

Daégarathi

Ayyangar

M.R.Ry.

இருமத்திரார்த்தவரும்பத விளக்கம்.
TIRUMANTRATHAVARU MPADAVILAKKAM.

Similar to the work described under R. No, 56 ante.

The name

of

the commentator is not given.

Tneomplete.
Beginning:
“«< QQaa
Geer சயவளெலொகெ
குஹெவிஷபா விழாதா
என்ற

ஸ்லோகத்தை

யித்யாதி,

௨ககெ

மிரயாஸாய-4௦ஜ.ம.க
HS |
0-7 ve DG) savas, |”

யுட்கொண்டு

அருளிச்செய்ூருர். ஸ்ரிரய8வ.கியா

கி.சஷுடுமிகளோபாதி

அம்சச்தைச்

சொல் வூறது,

ல.2வஉ நமமவா௦௦

இக்தால்

என்கிறவிடத்
ல் உபாதியென்று
கி.ச)ஹ-டுறிகளோடொத்த

ஸம்ஸாரிக்கு முண்டாயிருக்கச் செய்தேயும்என் றபடி..

அத்தையிழந்து-பகவத நுபவத்தையிழந்து.
யென்றது,

௫.௧) ஷவ)ரக-மஒ.வி.த

ஹவஷகா(கீ)௧௩ 098.௪ என்றபடியே

பரமபதத்இவேயிருப்பும்

௬ஹகிஉ ராயமென்2ஐபடி.
End;
அஷ.)

ஐபவா.௮)மென் ௦௮,

ஜாசொடியமென்தது,
காயா:

ஈஜ.கஜா.ம௦,

௪.கி.ச) ஜவா அ)மென் ஐபடி.

வஹுஸஜாவம்-௪.௧)ாஜா.கமாவது;--0-பகி
௯.கதமிது

52. 0058,

Sait

6Br snr

g

—

காவாசிகொஷெண
als voows 2.6) rd,
[Said 537 sores |
உன்பக்கல் நடையன்று கையாலே என்றது உன்பக்கல் விலக்குகையிவ்லா
மையாலேயென்றபடி
* * * * க காவானறெ
உரவு
Quor 75

வெஜா

கவா

பிரி

ஹி.சவ8,

(6-4.)—
இது, முமுக்ஷாப்படி யென்னும் நாலுக்கு மணவாளமாமுனிகள் இயல்றி
யுள்ள வியாக்யான த்தின் குறிப்புரை.
மூவருடச்காட்லாக் 66-ஆவது நம்பர்
பிரதியில் வந்துள்ளதனினும் வேருன௮,
மிகவும் சுருக்கமானது,
இயற்றி
யவர் இன்னாபெனத்

தெரியவில்லை.

ப் பி.ரகரணமும்,

இரண்டாவதான

உள்ளன.

மிகவுஞ்

எகெள்

இந்தப்பிரதியில்

முதலகான

சவயப்பிரகரணசத்தும்

சிதைந்திருக்சன்
றன,

இருமந்தி

சிறிது பாகமும்

R. NuMBER
Palm-leaf.

1699

R. No. 898.
1801. 58, Lines, 6 in a page.

9% x linches.

Grantha.

398,

Moch injured.

Tamil and

Old.

Parchased in 1926-27 from M.R.Ry. Dadarathi Ayyangar Avargal,
Mannargudi.

சாத்தாதவர் பூர்வகர்மசுபப்ரயோகம்:

SATTADAVAR PURVAKARMASUBHAPRAYOGAM.
Samo work as that described under R. No. 902.

Beginning:
ஷா$ா5)) 109-3.நிஷசாயிருக்குமவர்கள், ₹: கா£யெ.கவாவர2நஹெ
“ரயயெவ-ர்வாகழா.தா.காவாவரகரசெவுமாவாகிகளொதியஈ) ௧
௬9௦ வறு

கர௱ாரவணாயெ.கிவஹ8உ-யாதி”

வ௨.கி.௧௦ கொய௦
0௦வ௦

யமா

வர.கி.௦௮
தி 7?

௮௮ தி ஷாம௱ட | avartOe wa s8aymrn8
கெ
என்றும் அதுஷ்டிச்கும்
தேவதாந்தரபார்கள்

62 யெ௨)5) டெவ.சாலதா?
செசவிராவவேளைஜஷெய
(ஐஷவ.த-

௨09௦

என்றும் “ @arvure

யஜஸஷெ

ற ரயாதி.கா$,

யஜ.*3வியி௨-ஓவ-£&$

௧ஷா௦ 3 என்றும்

பகவான் தானே

|
அருளிச்செய்தது

8-க்ஷ-டக்களாயிருக்குமவர்களுக்கு,
** 3ர8வெ..5) க-களனெய
aivsgts sale \G)s,
ஹவ-ஃயு8-3ரது
உறி.௧) ஐ) 8rQ8aounm
ணு வரஜ | HADo sr வவ
வாவெலொ சொக்ஷயிஷ3ரதி
போமா
ore

யூ என்றுமிப்படியருளிச்செய்,சத.

*

*

*

*

DBS O27 49800 QUT
OT HEG AB 0.07 anh as 770416 sider
ணுவான்.
அதாவது நாலு ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை எழுந்தருளப்பண்ணி, இலை
அடைச்காம் கஞ்சிச்சாரம் ord
s 9, ௪ண்டம் ஸமர்ப்பித்அ, “0 கட்டருக்
தஇிறல்தேனினைச் சென்னபாங்கனை
* * *
* ௬ ௬

End:
இச்சிரனுள்ளிட்ட - இருமங்கவியம்,
ளம்.
வளைவு நல்லார் -பிரதக்றிணம்.

பூவை

வீயா

வேலிக்கோல் வெட்டி - வெள்மங்க
*
*
*
மத்தளம்,
ஓமம்,

நீர் தூவிஃ எபரவொலசஹம்,

உவஷா.ரம்,

ஆரர்வாதம்.

டூ ராவார் நட : இன்றிய இக்களைக் காட்டி - அருந்ததியைச்காட்டல்.
Quva.Qenr8 ல ஷெழ.
ஊனில் வாமுயிரே, பொன்னைக் கொண்டுசை
கல்மீதே - மல-$ரயாதத்தக்கு, ஊனில்வாமுயிளே, எங்கனேயோ வன்னை
மீர்காள். ௮னுப்பல் இராகைச் சங்கு.

(க-பு.)-இது, தாலாயிரப் பிரபற்சப் பாடல்களைச் கொண்டே சாததாதவர்களுக்
குச் செளளோபதநயதாதி ஸம்ஸ்சாங்களைச் செய்விக்கும் முறையைச் கூறு
வு.
இதன் விஷயத்தை 18, 9098-ஆம் தம்பரின் குறிப்பிம்காண்க,
இயற்றி
வர் இன்னாரெனச்

தெரியவில்லை,

இதன்

எள்

மிசவும் சிதைந்தள்ளன.

OF MSS.
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R. No 899.
Palm-leaf.

16 X 1 inches.

Grantha.

Foll.

55. ‘Lines,

6 ina page,

Tamil

and

New.

Slightly injured.

Purchased in 1926-27 from M.R Ry. Dagarathi,Ayyangar Avargal
Mannargudi.

6) பெரியதிருவந்தா திவியாகயானம்.
PERIY ATIRU VANTADIVYAKHYANAM,
Foll, la—496.
Same work as that described under R, No,
Complete.

117(6), ante.

(S-4)—
Qwocor gra,
தே.

இந்தப்

epuges
பிரதியில்

srleré

முற்றும்

117(b)

நம்பர்

இருக்கிறது,

பிரதியில்

வர்அள்

எ௫ுகள்

சிறிது

Foss

R. No.

117(a),

துள்ளன.

(6) திருவாசிரியவியாக்யானம்.

TIRUVASIRIY
AV YAKHYANAM.,
17011, 416-484,

Similar to the commentary described under
The name of the commentator is{not given,
Complete.

antes

.

Beginning:
இருவா௫ரிய வியாக்யானம்,

ஸம்ஸாரத்தில்"ருசியற்று

( இந்தின்ஐஉ நீர்மையினியாமுறாமை ? யென் தித்

கேச சம்பந்தத்தை யறுத்துச்
பவவிரோதியென்றன்்ரோ
யிருக்கச்

செய்தே

தரவேணுமென்ன,

இத்சகேக

ஸம்பத்தமாதலால்

ஷ௱-டவ௱-டிவ.௰பணவில-இதிகளை
காட்டியருளச்கண்டு
* * * * *
குணத்தையும் வேண்டற்பாட்டையும்
உரஷாஷத்தைப்

வொண்ணாமையாலே

இவர் தம்மோட்டை

இச்தேகஸம்பந்தத்தை

பேசுகிற,

*
அனு

*

௩

௪

அ

#

கூடி

அவிக்சகீ்கடவ

தன்

கிஹெ-$.ச-பகமாக எம்பெருமான்
௩ *
இரள

அவன்படி

கண்ணழிவற்ற
அழகையும்
வனுபவிக்கிருர்.
முந்துற
தேரேயிழிதந்து

௮அபவிக்க

உ ஷாகைவக்காலேமிழிலறூர்,

°

செக்கர்மா முகிலுடுத்து - செந்து பெருத்த மேகச்சையு02௮௫, இத்சால்

entra
மலைக்குப் பரபாகமான அழகைச் சொல்லுகற௫.
முஇல் என்றது
குளிர்த்திக்காக,
மிக்க செஞ்சுடர்ப் பரிஇளூடி - மிக்குச் சிவந் இருந்துள்ள
ஆ.இக்தியனைச் சூடி, வாலுஹு௫ய-£னுக்குச்
சிஉப்புள்ளது சேஜஸ்ஸு
மிச்சால் சிவப்புப் போமே,

ஆகையாலே

௪-௫

தோபமை,

அஞ்சுடர் ம௮

யம் பூண்டு - குளிர்ந்த தேலஸ்லையுடைய சர் இரனைப் பூண்டு,

R. NuMBER 899.
End:

1:01

எழாம்பாட்டு,

வழிபரிசச)ிற தேசத்திலே சன் கைப்பொருள்சொண்டு

லேலோகச்தாரிம் காட்டில் தமக்கு உண்டான

தப்புவாரைப்போ

வைலக்ஷண்யச்தை

அறுளந்

தி.த்அ.ச் இருப்த.ராகரூர்;
8
உட.
உ ௨.௨;
நளிர்மதிச்சடையனும்--ஐஸ்வரிய ஐடசசமான
இத்தால் தபஸ்ஸாலே ஸாயித்த
று ச்வமென்கை
தான்முகக்கடவுளும்--

ஹரஷிக்கு அதுரூபமான தாலுமுகச்தையுடைய வரஹாவாகிற ௨௱கெவ
தையும்

**

ஹு ரதி

*

*

*

*

வேதாந்த

சொல்லாதொழிதந்சது

தரத்சர ஸம்பத்தமில்லாமைசானே
யாய் மண்டலியாமைச்கும்

௮௮

போருமென்னும்

வே

(௪) பெரியவாச்சான்

சம்பந்தமுடையோமல்லோம்,

ஹ௰வத ௦வயூத்இற் காட்டில் தேவ
நினைவாலே, 2 578

ஹேது,

பிள்ளை இருவடிசளே

சரணம்,

(க-பு)-இவ்வுளை, மூவருடக்
வேருனது,
இயற்றியவர்

காட்லாக் 1176) தம்பர் பிசியில் வத்ததஇனும்
இன்னாசெனச் தெரியவில்லை.
இத்தப் பிரதியில்

மூத்றுமிருக்கிறது.
—-

(2)

திருவெழுக

ற்றிருக்கைவியாக்யானம்.

TIRU VELU KURRIRUKKAIVYAKHYANAM.
Foll. 49a—55a
Same work as that described

vaccim pillai.
Beginning :—

under R.

117

(c) ‘ante by

Periya-

,

இருவெழுகூத்றிருக்கை,

ஆழ்வாருக்கு மூ.சவிலே

எம்பெருமான் செப்பேட்டைக்

கையிலே

காடு

தீது திதியைக் காட்டிச்கொடுப்பாரைப்போலே திருமந்திர த்தையும், ௮இல்
அர்ச்தத்துக்கு எல்லை திலமான கோயில்களையும் காட்டிச்கொடுச்சக்கண்டு
கர.ககர.க

சாய்

ஸம்ஸாசத்தையும்

பரமபதத்தையுமொக்க

மறந்திருர்தார்.

ஆழ்வாரைப்பார்த்து எம்பெருமான் நீரிருக்ககத ஸம்ஸா
ரச் இலே இடீர் என்
ஐருளிச்செய்ய ௮ல்
கொடுமையை
அறுளுநத்திக்து
ஆற்ராமையாலே
மனோவாச்காயங்களாலே
எம்பெருமானை
a US se ஆற்தப்பார்ச்சார்.. .
௮௮ பண்டையிலும் இரட்டையாயித்று
**
* * * இருக்குடந்தை
யில் ஆராவமுதாழ்வார்

திருவடிகளையே

இத்தசைச்கு

இஷ்ட

உ ராவிக்கும்

a bop Bourn 1 xr bE க்கும் உபாயமாகப்பற்றி மூடிக்கறொர்-* ஒருபேரு்இ.
யித்யாதி-26395 பிரளயங்கொண்டகாலச்து உன்னுடைய நிர்ஹேதச கரபையஈ
லே தவம். ினுடைய ஸ,ச்தையை உண்டாக்க வனே !

ஒரு பேருக்தி--௨

மா நமாய் ஆதியமாயிருந்த

திருவுந்தியிலே,

இரு

மலர் த,கவிசில்--பெரிய தாமரைப்பூவிலல்லியிலே, ஒருமுறஜையயனை யீன் தனை
ஒருகால் ஜகச்ஸ்ருஷ்டிக்கு அடியாகப் பிரம்மாவை உண்டாக்இளுய், இவற்கி
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னுடைய ஸச்தைகளை முதலிலே
உணடாக்னெ
வுனக்கு
மாறமன்றோ
எல்லா.ரபேகைஷையுமென்இ௫ர். நீ யுண்டாச்கினவிதுச்கு ஒரு குணம் பிறப்பிக்
கையரிதோ.

End:
உணர்ந்துகொடு

ஆடரவு

கண்வளர்ந்தருளுகையாமீல

- இருவனத்தாழ்வானுடைய

உது

ஸாவேஞஸ்வானானவனே
|

தூங்கு

வகி ராவயிகளலே

தின்னடியினை பணிவன் வருமிடர்கலமா

ப தொட்டில்போலே யென்னவுமாம்,

[ ச்கோ](த்றோ)ல்வினையே உன்னுடைய திருவடிகளிலே சரணம் புகுந்கேன்

அஹதுபவிக்சைக்கு விசோதியானசைப் போக்கியருள வேணும், ஆகவி
ஹித்தமான
அதிஷ்டதிவாரணத்தக்கும்
ப்ராப்திக்கும்
த்தால் இஷ்ட
அதை

உபாயத்தைப்பற்றி

(த.பு.)பத்தமாம்

இருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த

என்னும் நூலுக்கு
பெத்தது.

பி.ர

எட்டாவது

இவவியப் பி.ரபந்த,தத இயற்பாவில்

இந்தால், நாலாயிச

ச.ரணம்,

ஆச்சான்பிள்ளை திருவடிகளே

விடுகிறார்.

'*இருவெழுகூத்திருச்கை

”!

பெரியவாச்சான் பிள்ளையால் இயத்றப்

விரிவுரையாகும்,

அச்சிடப்பெற்றது,

R. No. 900,
Palm-leaf. 88 X
and Grantha.

1ginches.
Foll.
66.
Old.
Much injured.

Purchased in 1926-27
Avargal, Mannargudi.

from

—
Lines, 9 in

M.R.Ry.,

a

page,

Dasarathi

Tamil

Ayyangar

த்ரிம்சத்பிரச்நீ:

TRIMSATPRASNL.
Same work as that described under R.

No,

1019

of

the

D,

0.1,

MS8., Vol. Il.
Complete.

(த-பு.)-இது, டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்டாக 1019 ஆவது

நம்பர் பி.ரஇயில் வச்.தள்ளதே

இதன் எடுகள் சிதை த் .இருக்ன்றன.

இந்தப் பிரதியில் முத்.றுமுள்ள௮,

R. No, 901.
Palm-leaf. 154 Xx 13 inches. Foll, 246. Lines,6, 7in
and Grantha.
Slightly injured.
Qld.

Purchased

in

1926-27

from

Avargal, Mannarzudi,

M.R.Ry.
்

a page.

Tamil

Dasarathi Ayyangar

ரஹஸ்யத்ரயஸாரார்த்தம்:
RAHASYATRAYASARARTHAM.
A treatise explaining the three Rahasyas of the Sri-Vaisnavas, viz.,
in Tirumantra, the Dvaya and Carmasloka. The author is Koyilkanda
dai Annan alias Parakalanallan.
Complete.

Beginning :—

1703

901.

௩. NUMBER

வ-டண-3ராறய௦

ஹகவெஉடாகஷஸா௱ம-$

வி]௨-௩)(8)வாம-5ல மொசெரா* வா.நா௦வாட|

ஈுவிஈஜா8ா.கரயொ.கிஈ ரவாஉாறரயட,
9௨-௩0-௩௦௨௦

வ௱உ.கா ராயண்ட

யெ

வியவஷ௦வக ரெவிஷ௩வெயெெ.தரகெ,
முறதிெ 08அகெவ.தர.கீயாகியள।|
வி$ஓயி.ம-*ளரவ௦பாஉ௰-பம௦யயள
வாஉ சாராயணொகசிழஜாு.27வ௱$]|
ஸரீ

செ

டாரா

பஜாய_526
சரணம்,

இிருவடிகளே

அண்ணன்

பாரகாவதல்லான்

ஏமஸ்யதீரயம்

பா-௦23ஐ 0.௧) வக்ஷ) ஹள$8)வரொறாட |
|
70-5
ஈஹஹ_.க ரயஸாறா,௫-4௦ யாகி யமா
ஸ்ரி.க5|
நி
வி
8௯ ரவியழ்.மஹயாகெ ஹஹெ) ஷம
ஹூ ணெஷ-டறிஷவி Qu21@.g318. 56.099 H@ans~88||
8.௧௦ஹ.) 5-5௦ 0.௧௦ உராஹுற.௧) பூரிவிஹர.தில-5வெகி |
௫௨௧-௦வ௱காலாய-4 உ௱வெ.58.5.௩௦௯7.௧௦ |
queda g blame gg #0 ஷாதிகவரஹணிஷி க |
ஜா.சா.கடியஹா.தா ளொஷொஹி வ௱$ாத.55 [|
சஹ

வாஹுெ.வஹ)

உ௱ஹொ ஹ௦

உரஷ்-டு.காஹு.கஹிவொர்,

,

யஹஷிவ௱வா.நஹி என்னும், குலதொல்லடி.யேன், தொல்லடிமை வி
சொல்லுகிறபடியே
இச்யாஇகளிற்
அடியேன்றுன்
வருந்தொண்டர்,

வி.த.)_மி9-3ஏஜா
ஹூ.கஷிலமாக ம.மவஉ உதா ஹ-5பெஷல-டுகரரய்,
திரகிறயாதஷா.கஹவயொ.ம) சாயிருக்கற
நா. ந௩ிஹா-டவசாய்,
* * * 4 %4 ௬ *
௨2 என்றும்
வாத்மாக்கள் க.கரசிரோயயாஹ௫.நாஉ) வித, 2வஃயத்தாலே கஷில-டு.கசாய், அ.த்தாலே .கினொஹி.க
வ௱
ஹவரகாறா.ராய், ஹு்ஹு-ஒவமென்ன, அத ச.கிவ௦ஷ௦யியான
இவையித்திலே

உவாயஹா-டவமென்ன
௩

௬

௩4

௬

உ

மஸ ஏஹ௱-ஒவமென்ன,

ய -இவமான
.௧உந

ஷஹா-டவமென்ன,
*

அவிழ்ச்க

ஒரு ஜா.நமுமின் நிக்கே,

வரிதான கர்மபாசத்சாலே மர(யி)௪

சாய், சநாம.காந காலம் கூடினாலும் கு ஷ்ஷகாரறொவா யசாய்,
a oes,
நிற்பார்கள்,
மரமியா
கயொல-.சராய்க்கொண்டு
யகசொவாஉ$ர.நில-௫.கா.ரி

ஜாயகெ,

யொகூடஹாணு௦

விஉயரகி

* *
உ-டவ-7₹ட என்னும், வவ-கா௱ணகா௱ண? என்றும்
*
2
ச
*
*
vi] ;uatov capa ToT 7,\0 ஷி.தாோஉகா௱ணடி |
வ௱காலாய-உரஹெு

aw srs wun

8௩௮)

|

*
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Colophon :
ஸ்ரீராம ஸ்ரீடோவெ)ச வா௱காலா.மாஜீவிகா |
ஈ.விசொய௦ஹ.காயவி 009.௮) au srg waTer
awwaer@ru

ணத

ஹெ

LOT 00 LF 8 soll K-05

ஹி$ஹொக

||

|

£1 ய-ச்8_5-யவா௦உயெ ||

End:
GAS, an aff wud ov ௯௦யகா௱

ஞன

தம்முடைய

ஸத்திதியில்

கில்லாகதுபோல

*

*

*

*

4

4

வேயஷர.௪) மீக

%

*

22 கரர்யத்து

க்கு நீயே கட வையாய்ப் பழைய வாவவமலாகறமவரும்

நீயுமாய்விடுவுஇ.

ஆன பின்பு சோகத்தைவிட்டு நிவ-3௱னுமாய், சிஷீ-3கனுமாய், 8௪ reg
யில் கிஹ௦ஸயனாய்க்கொண்டு abu
carp srg a,
ஆக, அராஜுஹுா-டுவத்தையும்,
அம
ஹீகா.சாக்கமென்னு
மிடத்தையும், ஸ்வீகார்யமமான

க்ஷச்தையும்,

உடாயத்தின்

உவரயகு௦

சர்மை(யைழயும்

20@ g0@as

ஒளவாயிகமன்னென்னுமிடத்தையும்,

ஷீகா௱ம் 8ோரநஷமென்னுமிட திதையும்,உபாயம் ஸர்ங;ரதஇயுக்தமென் னு

மிடதச்தையும்,

அதிசாரியினுடைய

ஞூகிஞ7ஈ) த்தையும்,

Hayy glow oor

பாபங்களையும், சத்பாஹவத்தையும்,

கஷிவுரகி௨ ரகா௱த்தையும்

சுயிகாறியுடைய

சொல்லித்

செெவ-ய-4த்தையும்

தலைக்கட்டுெது

ஜீயர் திருவடிகளே ௪ரணம்.

அண்ணன் இருவடிசளே

(த-பு.)--

Dsgrd,

சாமஸ்லோகம்

வது,

ஸ்ரீவைஷ்ணவமதத்தைச்

சான : கோயிற் சத்தாடை

சால

ae

என்னும் மூன்ஜினுடைய

இத, மணவாளமாமுனிகள்
இயற்தப்பெற்றது.

சரணம்.

சார்த்தத.

இருமத்திரம், சவயம்

பொருள்களை

தன்றாக

விளக்கு

பூரிஷயசாய் அஷ்டஇச்சஜங்களில் தருவ

அண்ணன் ! என்னும் பரகால

இவர்க்குச்

ஓர் பெயர் உண்டென்றும் தெரிகிறது.

* திருவரங்கச்

நல்லானென்வப

செல்வனார் 1 என்றும

இம்தப் பிர.இயில்

pou Ges ox.

மணிப்சவாள சடையிலமை ந்தது. வைஷ்ணவமகச்தில் தென்சவை ஸம்பிசதா
யத்தைச் சார்ந்த. இந்தப் பிர.இயின் முகலேட்டில் 2 an&@@aereseur

ராழ-$௨-டுண-3ாறய௦??

என்னும்

அவர்

“Baomancag
Gr விஷவெ0வ.சரகெ,
an.g7-Swr Auger | விவ.பி.-3ள௱£வ௦

ணொகிழஜாமெரஹா??

பாடிய

தனியன்

ற்லோகமும்

vxaTrdOs@Q8aOK
யயள,

என்ற அ௱8ஸ்லோகமும்

வ௱உதாரரய

எழுதப்பட்டுள்

ளன.
இது, டி.ஸ்கரிப்டிவ் கேடலாக்கு
யாம்.
3.

978-gag

No.

Palm-leaf.
154 x 14 inches. Foll.
and Grantha.
Much injured,

நம்பர்

பிர.இயில்

asses

902,

25, Lines, 6,7 ina
Old,

page.

Tamil

Purchased 1926-27 from M.R.Ry. Dasarathi Ayyangar Avargal, .
Mannargudi.

R. NUMBER 902,

சாத்தாதவர்
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சுபப்ரயோகம்.

SATTADAVAR SUBHAPRAYOGAM.
On the conduct of the performance of marriage and other, auspicious

ceremonies

to

Sattadavar

class

of

Vaisnavas

other than

by repeating certain appropriate stanzas from
pandham in the place of the Vedic mantras.
Complete.
Beginning :

the

Brahmans

Nalayiradivyapra-

ப்ரீளெலெறஉயாவர.க ர௦ யிலதாகி.ணாண-வடு]

ய.கீ௩ர,வரவண௦வுெ

8) ஜா8ா.காஷ-*கிூ

௱8)ஜா8ா ஆயொ.கிஉ ர வாஉரெவாயே2ஹஉா
அடஉாய.தா கஹ.தாகி௦ ௱ர8ா 5-பஜூ-.நி௦மஜெ ||
ஷா8.5)

8-கிஷ.சாயிருக்குமவர்கள்

மா௱ாயணாயெ.கி

*

கெறவு௦

வ8௨-%யா]

வர.கி௰வுகி!?

கள், *6 யெ௨) 5)
களசெயயஜக)
என்றும்
*

௩

*ர80வெ.௧)

வ) ௨௦ஷவ8
ஜனானவன்
பணித்த

*

*

%

தேவதாக்கசபரர்

ம ரயோதி.கா|

வியி௨-௫வ-7₹௧7!-:க௲வக-ப
*

ொக்ஷ்யிஷாதி

மென்றது.

*

6) 50,

செவிரவவே

an@o

@.sazpro

,

பகவான் தானே அருளிச்செய்துமுமு க்ஷூபவாயிருக்கு

மவர்களுக்கு,
*

ஞூகாஸாத

அதுஷ்டிக்கும்

ெ.வ.காலகாயஜஷெ

|

*காயெகவாவா*

?? என்ம்,

என்று

|

கவிஉ)0௧ ” “ avartw8trg

ோறாப. வ

7? என்றும்,

செவஜாகிக-மாசிவி£|
,

,

௩...

,

திவர.தி

,

எந்தை

த.ந்தை

அ௮துக்ரஹம் பண்ணுகிற.

அறிந்தறிந்து

௩,

,

, ஊகாஸி

௨.

;,

பகவகச்

வரவ
கைங்கர்ய

வழியொமுகப் பண்டே பரமன்

தந்ைத

மென்று, அமர்ந்து புருந்தேனேயென்று

,

ய8-மான

ஆட்செய்வதென்றும் தொழுது

பணிவகையே,

,

*

.,

,

அகலகில்வேனிதையு

விண்ணப்பஞ்செம்ய,
வாமனன்

ஸ்வாமிகள்

பத்றுதல்

பான்மை

யே
என்று ஆசீர்வாதம்
பண்ணாத,
, . . , இனி ஸமாவர்க்கனம்
ஸங்கல்பத்துக்கு வன்பெருவான்
. , வமரருய்ய மண்ணாய்ய

End:
ஸப்தபககாரஹணம்,

பாணிகாஹணம்,

வரஸெரஜாஹனம்,
உ௰-5.கம்,
ஹோமம்,

உபஸ்தானம்,

செய்காட்டி
ஊனில்

,

.

,

ஓமம்

ஆசிர்வாதம், ,

மதிதிங்களைக்காட்டி,

வாழுயிடே,

,

அருந்ததி

பொன்னைக்கொண்டுரைகல்

அக்கு “ஊனில் வாழ்” எங்கனேயோ

,

,

காட்டி,

யராஙவ
சேஷ

கர்ப்பாதானச்

வன்னைமீர்காள்”

Colophon:
பரமோதூத

ஸம்வதக ரம் சித்திரைமி'

சார் சாத்தாதவர்கள்

பூர்வப்பிசயோகம்,

14௨

ஸாமம்

வேங்கடசாகவையங்
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(க-பு.)--

இத, பூணூல் அணியாமல் ப.ரம்பரையாய்ச் இருமாலுக்குச் சொண்டுபூண்

வைஷ்ணவ
பதின்மாரு

டொமுகும் பிசாமணரல்லாத சாத்தாகவரென்னும் ஒருவகை
மதத்இனர்க்கு, வேதமந்இிரங்களில்லாமையால், ஆழ்வார்கள்

விவாகம் முதலிய சுபகாரியங்
ளிய இவ்யப்ரபத்சப் பாடல்களைச்கொண்டே
களை தடத்தம் முறையை விளக்குவது, இ௮ மூஙருடக் கா... வாக்கு 898-ஆவது
து,
முற்றுமிருகற
இத்தப் Yr ade
நம்பர் பி.ரஇயில் வந்துள்ளதேயாகும்,
Boss
மிகுவுஞ்
ஏுகள்
இசன்
இயத்றியவர் இன்னாசெனச் தெரியவில்லை.
இதன் பின்னர் இரண்டேடுகளில் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஆசாரியர்கள்
துள்ளன.
பிகு
தனியன்களாகவுள்ள வடமொழி லோகங்கள் எமுதப்பட்டள்ளன,
விவாஹா.

இரண்டு எடுகளில் சாத்தாதவர்களின்

இப்பிரதியில்

எமு.தப்பட்டுள் என.

கர்மங்களின்

}
௯.நா.தீவ௱ க்ஷ£ரவஸ௦குொவ௱ண ய
arnanr,\ 1 @anra@an am gs ou pam v0 90 HC evud 5
நடி |
aGap yr giPts81 0.08. \o யபாரணவெரரவாவ
83 |
sah
aor
taf
wstue
உரவெவே.கியெ,) கிஜ௨.௧?
oy \rager pio BGG)

என்னு

ரெகிகிஷ

௩.5

Fr Bo ராறொக

|,

வ.கஹெ-ம்$காலி

வஹா
பூர்வ

ஈர்மப்ரகாசங்களை

பெயர்கள்

முதலேட்டிவ்

விளக்கும் ௨டமொழி

||
?

?

{
;

ர்லோகங்களும்

எழுதப்பட்டுள்ளன.

R. No. 808.
1683 x

Palm-leaf.

and Grantha.

Parchased

Foll,

1} inches.

78, Lines,

6 in a page.

Tami|

Old.

injured.

in 1926-27

from

M.R.Ry.

Dasarathi

Ayyaigar

Avargal Mannargudi.

யதிரா ஜவிம்சதிவியாக்யானம்;.

YATIRAJAVIMSATIVIYAKHYANAM,
This commentary on the Yatirkjaviméati is different fromthe

com-

mentaries described under No, 1052 and 1058 of the D.C.T. M&S., Vol, TL
The name of the commentator is not given.
Complete.
Beginning :
ஹை
தடாக
றஉஜவவஹ
ஆ.2- பரறா
ஸ்ரீ
வவ

ராவவொய

9.நவ/௦யதி.கா_ந.சா.கி-ம்ழ

வா.ாசிரவயடிவரொண) வெ விஷி*௦
LF OQvveegeenr8 a sovgcren aun 2ரயெஹூ$

|

|

RB. NuMBER
யக, ரஸாஉ£உஏவாவொஹ௦

903.

1707

வஹ-உ.கா8 5) மா.ம.சழ

|

ஸ்ரீமளெல ஒச்ண 9-ம.கி0 Ganrwo@8au-rane.r
anya |
யஹுஈ.கி௦ய.சி௨.சி௨ ரஹாகி.நீ௦ வழாஜ.ஹா௱ாய.கிராஜவி௦ம.கிடி |
௧௦௨ ர/வஜஜ.கவா.கக£௦௨,-௦௨௦ கள$ிவள$3 வா யொ.மி௨-:ஐவ$[
ஸுரியவேதியாய்ப்

ஜீயர் திருவடிகளேச.ணம்.
பசமகாருணிகனான
ஸர்வேஸ்வ.ரன

பேரின்பமான தி ரவாதிவ-டுதியிலே

தீதிலே

,

ww

கடாக்ஷித்தருள,

ew

ww

ரீவெகணாவ)

we.

கஹிதுயா*

்
Br Oar
2 06hGuss

கெ

|

வறெயதவா.அ௱கி

*-ுகாலடுயொவராவ௱ா8-ப.சி யெ-ா.லி.ரா௦
ஏன்டயடியே

மாவஜனாகையாலே

திருவவதாசஸ்மீலமான

கிவ.௩.ம௱

Basi gripper ord

அவனும்

16 அ.கஹகிஜி.௧௦ சவ)

அந்தமில்

திருககரியிலே

|

வஹாவ-மேள$8 ??
௨...

அழயெ

ஆழ்வார்

மணவாளமாமுனிக

ளாய்தீ
தஇருவவதரித்து;
திருவாய்மொழிப்பிள்ளை
சரருளாலே
யகிவா.கதவி.தூரய் ஸம்ஸாரிகள்
துர்க்கதியைக்கண்டு திருவள்ள
ம

ததத
தை
உவக ர$)த்தில்
“* ஸ்ரீராயவா௦வி,
Bong uss \Qanam@as z 3ரவிலாமயவாா
ற வரஉவகடு? என்னு

₹* தத்யககெஈய-$வய-₹ஷமான
ஸக்திபண்ணி
ய.த9 ?? என்கையாலும்

முதலிரண்டு

4.௦வ90.௧௦௧ய-7 சதைப்
பிர
8 காவி -பஐ8விலஷ) Saree

உபரயம்

ஸ்லோகத்தகாலே

எம்பெருமானென்௫றத.

விஷய பூர்த்கியையும்,

மேல் ற்லோக

த்கரலே உபேயப்.சார்த்தனையையும், மேல் ஸ்லோக ஸப்தகத்தாலே

சூகிஞ.சடுச்தையும்,

ஹஷித

கொஷல-டியஷத்தையும்,

மேலொரு

ற்லோகத்தாலே விசோதி
கிவர்த்திப் பிராச்த்தனையையும்
சண்டு ற்லோகத்தாலே தம்முடைய B55) OSS Sen Guid,
மேலோரு

ஸ்லோகத்தாலே

மாமதுவே உராஉமென்னுமத்தையும்

ஞூ.வாய- 4

மேலி

பவிவறி

அருளிச்செய்௮,

Hawg

ஹீ.
Hey

அடியேனுடைய அஜ்ஞாகாதிகளை
. .
இப்பிசபக்த
ரூபமான அடியேன் விண்ணப்பத்தை
அங்கீேகேரிக்சகருளவேணுமெ
ன்று விண்ணப்பஞ்செய்து SHEE DAM,
QB உரகினொக
மும் எம்பேருமானாசை 6 ய ராஜ ய.கிஜ ? என்று ownCur B&B
0a.

wese gue,

யறு.கி ஜயதி crop o\aw
os
s0 gin Qenéy

லப்படுகிற வபர ஹ்௨ ராஹி௨ரய-அமும், உக விஷயவபெவெ௱ர.௮)முழே
இவருக்ரு வரகாறயவே.சபவாகையாலே OF OT OP Ov,
128
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End :
சூ.வாய-3ாவி$ர.கம் இவ்விசண்டு தோஷமும் இன் றிக்கேயிருக
கும்,
*ஆகையாலிமே ஹூ.க௲ரனைத் தானுபாயமாகப் பற்அும்போதி
ஜே இப்பிரஸங்கக்கானுள்ளது? என்ற

பிள்ளை

செய்த,

ஷவெ-வாயமா-

ஆகவிப்சபந்தத்தால்

லோகாசார்யசருளிச்

பகவதீவிஷயத் துக்கும் அநதிகாரிகளான
சேதனருக்கு
திருவடிகளே
ச ரணமென்றதாய்க்து,
எம்பெருமானார்
ணம்,
. . , அண்ணன் இருவடிகளே சாணம்,

௩) சாய்ப்

எம்பெருமானார்
திருவடிகளே

௪.

(க௧-பு.)-இவ்விரிவுளை, டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக 1052, 1058-ம் நம்பர் பிரதிகளில்
வந்.தள்ள உரையினும் வேறான,
மிகவும் விரிவாகவுள்ளத.
இயற்றிய
வர் இன்னாரெனச்

தெரியவில்லை,

இந்தப்

பிரதி:பில்

pod

Gee wg.

R. No. 904,
Palm-leaf.
173 x 14 inches. Foll.
and Grantha. Injured.
Old.

Purchased in 1926-27
Avargal, Mannargudi,

173.

from

Lines,

M.R.Ry.

6, 7ina page.

Daéarathi

Tamil

Ayyangar

அபிநவவரயோ கிவைபவம்.
ABHINAVARAVAYOGIVAIBHA VAM.
A treatise describing the leading incidents in the life of Alakiya
manavalajiyar or Abhinavavaraydgi son of Tiruvénkatacarya of KanSikagotra. lt is made out from the passages in the beginning and the
end, that the author is Vénkatacdryar, son of Alakiyamanavalajiy ar,
Complete.

Beginning :
ஜீயர்

திருவடிகளேச.சணம்,

ஸ்ரீமெலெயறஉயாஷார.க7௦
ஓ

நாடு

*

*

*

கர

ஸ்ரீ8௨ய-டலக-பஓவாறியி

&4

4 ஈ$9ஜா$.அற$-.கிழ

வரணகொஷஹிதிக)ட

௨-௫ண-%$ வ

|

7௦

ஸ்ரீவாவஹு-ஒறி.க.கய௦ கஉவரவணவொயடி

ப்ரீவெஃடாய-?௨௨உ௨5ஜ

|

|

ஈாஜ.ஹஊ௦வ௦

ஸ்ரீவெம்டாய 8-௩ கிவய-4.2-(ண) ஈ-]௦ஹஜாதி

|

(௧)

aur Ws OOOa F000 -O g8Oguan go
கஹாஉவாவஹா௦ஜிஜ.மஉரய-$ஹ-டுகிடு

pA Qe S. ruta shl@ens ய.கீஒ ரமாஷ)௦
ஸ்ரீவாஸா$)வ௱யொ.மி58ரஸ ரயாதி|

|

(௨)
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R, NUMBER 904.
ஹஹாஸா ர$
ஸ்ரீ8உர$]வராவியா.கய$.23 வாுகெ ரா.
Sart r eer e )திலொகிலிவி-4ஒஷி.௧௦.ச௦வெ%டாய-4ர விய

|

வா௱௦வறீமாஜ.ம௦
௨.
TE
GLOM
Ban \MAMOOGT
அரறி.சரவாயொ.மியவெலவ$8 ஹ௦ ௬.௪-8-0௦ய0.அலகி.க5] (௩)

exis.) ஜா$ா.ச78-௦.மீர. ர2்கி௦
யூரதாஹஉவெ.சஹிவெடாய-38

|

UF 78) Bt 87-5 58-oHas seo rao

௧.௪-3-௦யச)ஹ௦

உரதிலொகிவிற

(௪)

|

ஸ்ரீர8) ஜாரா கர8-.மீ,ரவெலவ
|

உரகாமஙிகா௦௯.க-4-௦௦ 9ஹ5.2--ி௦00

re zo Qurgos—Ori-sro
Serrroreorap

(6)

ய.சாதி ,காவலுவெ? டாய-5$£ |
Sl.

௪.தாகவெ-3வரவ௱8வவெ-மவ௦வெ

ar gatrauru
Eprom

g ais, 6

AS

tr 5an8e188 6 .¢0G).sr» 7 gu -Oaiy |
ser ,நாஹிோ2ஜா.க8வழாகி

ஜா.ரஒிதா வாவா805.கதடாக்ஷ்வரஹாவ]|
தா௦வீக்ஷ, த ஷயகர.சிஷ ௩ஜா.கி.சால தர.சாஹ-ம
க்ஷெமேறை $௦வவா 80 தகவ-4.கர௦கதடாக்ஷாகி
any gr ager sia. 7 Hh 5? amo es B-1Qer28) 67GB
atyo FS ao-6) S068 wamBan B00 arog, rutan \ 99

ஸ்ரீஜா

.

.

௨...

௨...

(௬)
|
\ ir |

(௪)

8ரகிஅறிக$ஹே௦

வெடாய-3$ஹ.௩-௫ஜ?
vélap Jap@Ogo@aran—n ஹகர.ச ஹுவிஓஹ
ட ட.

௨.

உட...

.

வணதாகெ$]|

ம ர௦௯-பவெ-ர்வபஹ-ஷ௨ ர.கிஹஙகர.கி, ca hee
ட ட.
ட 2 ய-மாஜொயகி Br SOO aa 58)

வ௱வ௱ா8-0. கிஷயாக.கடாக்ஷாகி |
ஸ்ரீய5வ.கியாய்,
னாய்

HATA JANA aT B wis

Qae-Qore.rssQaie \ eis,

(௮)
கவிஓங ரஹாண.காயக

HBBEO,\ recor over oN bap woyiis,

வவ-3ாஷயா-*தியாய் எழுக்தருளியிருக்கிற வவெ-றோன்
லோகத்
தைச் இருத்தவேண்டுமென்று
ாகரஷாஉவதா.ங்களைம்
பண்

ணினவிடத்திலும் எதிர் அம்புகோப்பார் சில.ராகையாலே ஸரீவசு
கெளஹ ௩4) வ.நோமமெகளையும்
ஸ்ரீ௨௦வாயஙமாழ்வார்களை யம
1284
ர்
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#593

TWAIN)

ந௨

ஹு இிகளையும் பார்த்து நீங்கள்

*

*

QuiwOugurer

£5

[05065

*

A nasreriu 69s

Agsgsnuyg

வாளப்பெருமாள்
*

Auhssqer,

கயினார் என்இறவர்
*

அவரும்

*

*

Gl

அப்படியே
௮ழ௫கய மண

ஷகவிஉராவா௱

*

%

Aapecosripentoré

திருவவதாசத்துக்கு இடம்பார்த்தருளிக் கோமாண்டூர்
வி௱கசாய்

*

*

7கறாய்க.கி

*

*

திருவகந்தாழ்வானும் *: ஸ்ரீ சளறிகவ௦ாளைகிக8ணி??”
படியே,
a

*

என்ற

ஸரீ8செளமிகவ௦யசசோகிகணி? ஸ்ரீவெஈடாய-48வி.கா
வாவொவெஉயமமெகவிஷூயறெரசிவ)வரவ௦:ஷ- அ |
ஸபமிஷொகெரிகவாற.கஷ 79

மொடாயஷ$ு

விகொணுஹஷஹொவகெ.ஷா.மா-ம8

ஐ ந.க) வ-ஒிஉய8ஹெள

ரோவ.சகாறொவ௨88]|

என்கியபடியே ஈா$£கிவாக௱.ரசாகக் கலியிருள் நிஙஇப் பெரிய தத
யூகம்பற்றிப் பேரின்பவெள்ளம் பெருகும்படி.
, toe
ரர
wanes ஆயிரத்தறு.நால்றொன்று சென்ற வ.க-3மான ௨-௦8-5
தி.காவே௦வ அ சத்தில் ஸரீமத்தான பங்குனி மாஸ)த்தில் YODER a1 cps $5

Aiev 10918 மாமமவா௱ம் $.2ப8ஷ-1ஈக்ஷச ரத்தில் இரண்டாம் பாகத்
திலே ப-ஷூ-பஹ-.௮-மஓழ த்திலே தஇருவேக்கடாசார்யரிடத்திலே
பாசெல்லாமுய்யும்படி. ஆவில-*வித் தருளினார்.
யஹய௦

வாஉவழெ.க

வஹா-3 உரயிவிதி8$]|

adore ௮ ணெ.5வ
என்றபடியே

௨-௨

ராவெ உட.கஹறாடு|

இவர்கால் காணக் கலி பரக்தோடி நறு,

End:
_

சுஅ-ரரவிமரஹா-ஒவமாயாகிலும்

ரூம்

உஜ்ஜீவிக்கலாமே 1!

FOU SOU

இக்கு

GO) OT eTLOOUCKT
SST

ஜாவுடையாருக்கு

க௱ஹிரடெவ,

ஸேவை

விரகேது

ஸாதித்தால்

Wanr org reurer

னு

creer

எண்ணு யோஜிக்க ues
முதீதுகிருஷ்ண.ர

அம்மனுக்கும் ஷஷம்ஹாசித்தரு

ளாவே அவர்களும் ஸ்வப்கப்படிக்கு ஹாதியைத்திருப்பள்ளிப்படுத்த
உரடெராத்திலேதிருமண்டபம் கட்டுவித்து ஸ்வாமியினுடைய இவ
வியமங்கள விக்கிர ஹத்தையும் ஸ்வாமிக்கு
ளாளருடைய ஏவ) 8 $உவி.௰ ரஹச்தைம்யு
துத்திருப்பிசகதிஷ்டையுஞ்

ஹாமாயாமமானபோரு'
எகியருளப்பண்ணுவித்

செய்வித்து நித தியமாய்த்திருவாசாதாகம்

கடக்கும்படிக்கு ஈணிகணி-கை அழகிய சிங்கர் ஸககிதியிலே சேர்த்
அச்சிலகட்டளைகளையும் பண்ணிவைச்தார்கள்,
அழுூய மணவாள
௱ா8ா.கமஜஸ்வாமியும் மணிகர்ணிகை அழயெ௫ிங்கர் Gor Gr age

171k

௩, NuMBERS 904-905.
எழுக்தருளியிருக்துகொண்டு

௪.வ-3ரவி.மரஹமாய்

யையிலே

ஜ.ஈங்களும் உஜ்ஜீவிக்கும்படி,

ஸாதித்துக்கொண்டு

ஸேவை

ஹல
.

, .

ஏழுக்தருளியிருக்கிளுர், இகன்,மிக்கே, கோயில், திருமலை, கனா
கோவில், திருகா.சாயணபு
ரம் தொடக்கமான திவ்யதேசங்களிலுண்
டான ஸ்வமடங்களிலேயும், ஸ்வசிஷ்யர்களுடைய .ம7.ஹங்களிலே
யும் எல்லாரும் உஜ்ஜீவிக்கும்படி. க.வ-சா£வி.ம7ஹமாக ஸேவை

ஸாதி

ஏழுக்தருளியிருக்கிருர்,

திீதுக்கொண்டு

Colophon;
குமாண்ரோ வேங்கடாசார்யவிரசி56
ஸ்ரீவாஸா9)

aie andra,

௬ஷிநவவ௱யொ.மிவெலம்

2-பவெ.598,

(6-4.)—
இத்தால், செளிகவம்ச
இல் இருவேங்கடாசார்யபென்பவர்க்குப்
சாய்ப் பிறதந்தள்ள
௮பிநவவரயோ௫யென்னும்
௮ழகயமணவாள

புகல்வ
ஜீயரு

டைய சரித்திரரூபமாயுள்ளது.
இயற்றியவர், இவரது புச்இீ.ரான வெங்க
டாசார்யர் என்று இத்தாவின் முதலிலும் இறுஇயி லும் உள்ள
வாக்கியங்க
ரல் புலப்பகின்
2௮. இச்சரித்திர.ச்தில் பல ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஆசார்யர்களு
டைய காலம் சரித்திரம் முதலியவை விளக்குகன்.றமையால் இது Asad
முக்யெமானது.
எழுத்துப் பிழையஇகமாயிரு த்தலோடு
மிசவுஞ் சிதைந்த

ருக்க.

முற்றும் இருக்கறது.
R. No, 905.

Palm-leaf.
18$ x 14 inches.
and Grantha, injured.
Old.

Porchased

in 1926-27

மிலி.

from

92. Lines,

M.R.Ry.

6 in @

page.

Dasarathi

Tamil

Ayyangir

Avargal, Mannargudi.

(௪) திருவிருத்தவியாக்யரான்வரும்பதவிளக்கம்.
TIRUVIRUTTAV YAKHYANAVARUMPADAVILAKKAM.
Foll. la—~568.
Same work as that described under, R. No. 280(6) ante.
Complete.

(6-4-)—
இந்நூல், மூவருடக் காட்லாக் 280() தம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே
இத்தப் பிச.தியில் முற்றுமிருக்றெ.து, எடுகள் சிதைந்தள்ளன.

திருதெடுந்தாண்டகவியரக்யானவரும்ப தவிளக்கம்.

TIRUNEDUNDANDAKAVYAKHYAN AVARUMPADA

VILAKKAM.,
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Poll. 57a—-726.

726 is left blank.

Same work as that described under R. No. 866.
Complete.

.

(6-u.)—
நம்பர் பிரதியில்

இக்குறிட்புரை மூவருடக் காட்லாக் 806-அஆவ.த

தே.

வந்துன்

இந்தப் பிரதியில் முற்றுமிருக்க௮.

(2) மைவண்ண ததங்குஞ்சிவ்யாக்யானம்.
MAIVANNANARUNKUNJIVYAKHYANAM.
Foil. 78a—920.
Same work as that described under R. No. 790 of the D.C.T. M&S.
Vol. II.

Complete.

(க-பு.)-இவ்விரிவுரை டி.ஸ்ிரிப்டிவ் காட்லாச் 700-அஆவது மம்பர்

பிரதியில் வர்தள்

ளத : இந்தப் பிரதியில் முத்றுமிருக்ெ.௮.
R. No. 906.
Palm-leaf. 9% x 1 inches. Foll.
and Grantha. Injured. Old.

33,

Lines,

6

ina

page

Tamil

Purchased in 1926-27 from M. R.Ry. Daéarathi Ayyahgar Avargal,
Mannargudi.

(2) தேசிக நாற்றந்தாதி.
DESIKANURRANTADI.
Foll. ta—15a.

158 is' left blank,

Same work as that described under R. No.
MB88., Vol. IT.

1068

of the

D.C.T

Complete.

(த-பு.)-இத்றூல், டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக் 1068-ஆவது தம்பர் பிரதியில் கந்தள்ள
சே.
ஆயினும், அதிலுள்ள “ பழவினைகள் ” என்று தொடங்கும் காப்புச்
செய்யுள் 'இதிலில்லாமையோடு
* இர்சொண்ட சப்புல் ?? என்னுங் கட்ட
ளைக்கலித்துறை
பாடபேசம்

இதன் காப்புச்செய்யுளாகவுளது.

மிகுதியாகக் காணப்படுகிறது.

அன்றியும்

பாடல்களில்

BR, NUMBER 906.
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(6) பிள்ளையந்தாதி.
PILLAIYANTADI
Foll. 16a—19b.
Same work as that described under
MB88., Vol. II.

R.

No

1078

of the D.C. T

’

Complete.

(g-4.)—
இத்தால் டிஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக் 1078-ஆவது
ளதே.
இந்தப் பிரதியில் முற்றுமிருக்றெ.த.

தம்பர்

பிரதியில் வச்துள்

(2) வேதாந்ததேசிகன் துதி()
VEDANTADESIKANTUDI (?).
Foll. 20a—27a,

276 is left blank.

A eulogy on Védanta Dééika, a well-known'SriVaisnava leader and
teacher,
Complete in 36 stanzas.
Beginning:
பூவின்மன்னு

மங்கை காள்பொருத்து மார்பனாழ்புகழ்

யாவுமங்கம் வேததநான்கு பாடுமாத ஞாகம
மேவியோக்கு பாச்சியம் விரித்தயோகி நாமமே

காவிலங்கு தூப்புலையர் பாததண்ணு நெஞ்சமே,

(௧)

மூன்றுநான் கொடேழு மூன்றுநாலுமூன் து மூன்றுமாய்த்
தோன்றுபாக நரலிலாய தூயதத்து வத்தையும்
are

isos

மூன்றினுள்ள

பேறுடனவின்த

சா.ர

மொன் நினான்

மொய்த்தருண் முயன்ற தேசிகேசனே,

(௨)

End:
ஆகமம் தனக்கனைக்.அ மீசனில்ல சதொன்றுமொன்
ரூகமாதத சொல்லுறுத்து மைத் ,த.திங்கு சாரமே
யாகமாந்தமூன்றினுள் ளமர்த்தவீதுகற்றவ

சாகமாத்த

தேசகர்க்கமர்த்து வாய்ந்தவாழ்வசே.

(௩௰)

ப்்வின் மூன்று முத்தர் சார். மதறங் கொள்படைச்,ச

* ௬ ௬ ௬ ௬௨ஓ
உண்மைவிச் இகுணம்
கு.றிக்கொள் நங்கடாம்பி தத்துவுத தமன்னனா௧
வேங்கடேசவாகமம்,

(6-4.)—

ஸ்ரீ80ேச கிம$ரஜ.௰-பாவெ.க88.

இத்தால், வேதாந்த

சேசகெனது

தோத்து

ரூபமாகவமைத்த முப்பத காது

பாடல்களையுடையத. இந்நூற் பெயரின்ன தென்ற
ும் ஹூலாசிரியரின்னுபென்
௮ம் புலப்படவில்லை.
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(2) _நரற்ஜெட்டுத்திருப்பதியடைவு
NORRETTUITTIE UPPADIYADAIVU.
Foll, 28a—33a

A short poem narrating the 108 holy

tha names of the respective Alvars who
shrines.

Sri

Vaisnava

shrines

with

by their poems sanctified those

Beginning :
கடலலைபேசற் ரோற்.றங்கடும்பிறவி

வெள்ளத்

துடனசகத்தமு ச் தியுழலா-,தடைதெஞ்சே

யாழ்வார்மொழியா லலங்கரித்த மால்பதிகள்

மூவாறுமுப்பத்தமூன்
று.
செய்யசுடசாறியானடிக்கே சொன்மாலைகள்
சூட்டியபொய்கையார் சா.ரணற்கு
ஞானச்சுடர்விளச்கே(ழ்.தி)[த்.தி)ய ஞானத்தமிழ்புரிந்த
*
*
*
*
குறையபிற்ரானடிக்€ழ் விள்ளாதவன் பனிராமா
துசமுனிதாளிணைமேலுயர்ந்த குணத்துத்

திருவரங்க த்தமுதஞார்
வடிவுடைமாதவன

வைகுத்தம்

பங்கயச்சண்ணனைப் பயில்வினியதம்பா த்கடல்,

End:
பாரின்மேல்விருந்தாவனம் பாண்டிவடம்

பொய்கைக்கரை,

பார்த் இருந்து நெடுநோச்குக்

கொள்ளும்பத்தவிலோசனம்

ஈீர்மல்கு மாய்ப்பாடி, மீேனோடாமை கேழலவரி
யுருவாய் முன்னுமி ராமனாய்த் தானாய்ப்பின்
னு
மிராமளாய்த காமோதானாய்க்
கத்கியுமானான் தன்னைச் கண்ணபு
த் தடியன்
சலியனருள்செய்த
தேஞாரின்சொற்தமிழ்மாலை செப்பப்பாவம்தில்லாவே,

(க-பு,)-இது, வைஷ்ணவ மதத்தைச் சார்ந்தது,
ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரையும்
அவர்களால் பாடப்பட்டுள்ள நூக்கெட்டுச் திருப்பதிசளையும் வரிசையாக எடு
“த்துக்கூறுவது.

Palm-leaf.
Grantha,

செய்யுள் நடையில் பிழையுடையது.

10% xX J inches.
Much

injured.

R. No. 907.
Foll, 27, Lines,
Old.

6in a page.
:

Tamil

and

R.

from

1926-27

in

Purchased

NUMBER

907.

1715

Dasarathi Ayyangar

M.R.Ry.

Avargal, Mannargnudi-

காலநிர்ணயம்:

(௪) ஸ்ரீ.ராமாவதாராதி

SRIRAMAV ATARADI KALANIRNAY AM.
;
Foll. la—7b,
Determines the time of the occurrence of the leading
the life of Rama.

in

incidents

Beginning:
ஸ்ரீீசெொவ-.சஈ.கவ௱௭ ப ரஹணெ.585,
ஸ்ரீரா$ஜதவரஷகி evaz- 5788 57 #9: |
ஈர8ரோயணவ ரகாரொெண வவ-$ஷிரவயோஷ.க3|
௦

Bir wes ar ro es

FT

5-௩௦ரவெணெவ

83

ரம௦வழாகறொதஹாகு

|

||

fae 5௩௬௩௨

(2)

*

*

ஷ்

%

(௧)

வவெவவா.க8 தக௱த்தில் கெர.காயுகத்தில்
ு
காலாம்பாதத்தில்
நக்ஷ.க ரத்தில்
உஊ-॥.ந௨-$ஹ-ட
கேவ.கரசேஹ.நவதியில் ௭-௩

வாவயுரம்

விளம்பிவத்ஸசம்
8ய3ாஹவேளை யிலே ஸ்ரீரா

8ாவதாரம்.

செ
ஞள
7 நாவதிகெ.கி
அ. கஹ௰ அாரஉஸெ8ரரவஷெவவெ

5 8 SOO2a@s )

sap
.

|

e

Rw

ye

Qaizre \18rO 530 gruscana

@

«

.

ees

Gera

[sexy =’ |
Quy éOarss CareGCow anil gegarth vewrenie@yt,
algraannance® ஈம் எட்டாம் வயஷிலே உவ.கயமம்.
*
*
*
ச
*
*
*
*

End :
அி.கீயகி நம் விஸயீஷண வடா.விஷெகம் .௧ர.கீயசி நம்வீ.காஸொயகசம்
ோெெவஉ௰-3$௰ம்.

வபஹு$ர.கம்,

உ௱௱மக-போ௱
லால .ம்.

௨௦ ௮தீதி.தம்

wot aregrun yasyQaiuvd
ஹாஅாஜாம

78௦

உர£வ,)

2) 6109-238 ந௦ஹெகா

உமஷ்காறொஹண்ட
.

+

+

+

ட

.

வவதெ.நியகொ8-ம.மி

கயொயாவாகீவரவெலம்.
wrsnanca®
wo பெவ.க7ற-௫
1 உ
ப டரா...
மடாவிஷெகம்,
-க.கஹ-௨ .ரயகொவரகொ

wr8or g8Qua$Qo

வஹிஹொவ ராத 22@Genr evan |

ஷ.ஹவீ.ச௦.க)வெயயகி il

(௧)

z

வாவா?

விராஹதெஹுஹி.க9 |

8ணி8யெ

சுமெவாஅய.கி௨7ஹஷ.நஹ-௦0.௧

வ

£§ 8-0 Bay

ஓ

மஜெயழா8௨ஏ[

உஙிகர ௯3

com an Gab

«

ப்படி தானே பாக்கியமும் ஸந்தாகமும் வம்சாபிவிருத்தியும்
இருக்கிருர்கள்,

ஸ்ரீஷ்.காலஷ்ணவற.ச;.கர-ஒ) ௦.53

அத்தி

ட்ட...

இந்தப்பிசகாசம் வாஜிகிவ.மவானாலே _௪.-உ.27ஊ

09.

ஸ்ரீ௨டா.விராஷஹோடு.௧௦589 |
..... ுரிசசெர8ர உ-॥ஜாய.௨86
vo-nep8as-n,

வெ

8 ஹா

ஹெ

e. 7-n8.£Q)@

A@aGe. avian oxi)so ஹு

8யெ)உ௩ஷக$ரஷக
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|

சூறொ.௦)8ஹா,

Gurap Ban,

(த-பு.)-இத்நால், ஸ்ரீராமபி.சான் இப்பூவுலகில் அவதரித்தது முதலாய்ச் காட்டித்
குச் சென்று 'பின்' இராவண
'வ,ஞ்செய்த பின்னர் முடி சூடினது இறுவாய்
தட,்.2 வீரச்செயல்களையெல்லாம் இன்னின்னகாலத்து திகழ்.த்இினார் என்று
மணிப்பிரவாள நடையான் உணர்த்துவது, நடைப்போக்கு அத்துணைச் ௪௮ம்

ததன்று, இயற்தியதும் இன்னாரெனத் தெரியவில்லை.
ae வணதுககாளாகை்.

(9) அாந்தெட்டுத்திருப்பதியடைவு:
NURRETTUTTIRUPPATIYADAIVU.
Foll. 8a—230.
Same work

as that

described

under

No.

899,

D.C.T.

MSS,

Vol II.
Complete.

(த-பு.)-இந்.தூல், டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக்,899-ஆவது நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ள
தே. முற்றும், உள்ளது.
இதன் பின்னர் 24-அவத எட்டிலிருற்து மூன்று
எடுகளில் ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவின் ஸ்தானங்களையணர்த்தஞ் சில உடமொழி
ச்லோகங்கள்
நாரதருக்குப்
பரமசவனால்
உடதேகச்கப்பட்டன
வாக,
‘pf A ap-oanr
திண-$௰6? என்த பெயர் பூண்டு இருக்கின்றன

R. No. 908.
Palm-leaf.

15$;x

and Grantha.

ldinches.

Injured.

Purchased in”,1926-27
Avarga]j, Mannargudi.

Foll. 23.

Lines,

8

in

a page.

Tamil

Old.
from

M.R. Hy.

Dasarathi

Ayyangar

1717

k. NUMBERS 908—910.
(௪) தத்வபூஷணம்.
TATVABHUSANAM.
Foll, la—216.
Same work as that described ander

No. 813 ante.

Complete.

(-4.)—
இத்தால், மூவருடச் காட்லாக் 818-ஆவத

நம்பர் பிசஇயில்

வந்துள்ளதே,

இந்தப் பிரதியில் இத முற்௮மிருக்கற௮,

(8) ஸாரசங்கரஹம்.
SARASANGRAHAM.
Foll. 22a-—235,
Same work as that described under

R.

No.

1020

of

the

D.C.T.

M88, Vol, XI.
Complete

(6-4.)—
இத்.நால்,

சசே.

டிஸ்கரிப்டிவ் சாட்லாக் 10920-ஆவது ,நம்பர் பிரதியில் வ.ந.தள்

இந்தப் பி.ச.தியில் மு.ற்றுமிருகறெ.௮.
reer

amie

R. No. 909.
Palm-leaf.

11 x

Grantha.

1$inches.

Injured.

Foll, 6,7 Lines,

7 in a page.

Tamil and

Old.

Parchased in 1926-27
Avargal, Mannargudi.

from

M.R,Ry.,

Dasarathi

Ayyangar

ஆர்த்திப்ரபத்தவியாக்யானம்.

ARTTIPRABANDHAVYAKYANAM.
Same

work ag ‘that described under BR. No.

Complete.

383(d) ante.

'

(6-4.)—
இது, மூவருடக் காட்லாக், 889 (8) கம்பர்) பிசியில்” வந்துள்ளதே." இந்தப்
பிரதியில் முற்றுமிருக்ு௮.
இதன் எடுகள்| சதை ந்இருக்கின்
என.
——

ee

R. No. $10.
Palm-leaf, 98 x 1} inches,
Muoh injured. Old.

Foll

24.

Lines,

9 in a

page.

Tamil,

Purchased in 1926-27 from M.B.Ry. Daéarathi Ayyangar Avargal,

Mannarzgndi. |
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ஹகஜமெயஞ்ஞானம்.
SAHAJAMEYNNANAM.,

A

treatise bearing

Advaita

on

The

Védanta,

name of the

author is not known.
Complete in {0 chapters containing on the whole

121 stanzas.

சகசைமெய்ஞ்ஞானப்பதிசம்.

சமா.திசகஜம்,
சத்திய

,

,

,

மில்லா

,

,

ஈமவ்விமு

,

:.

வேண்டிற்

ச,ச்தியமெய்ஞ்ஞான சகசமுமே--தித்தம்
பு.திகம்பதினொண்
(0) பகர்வ ரிலிங்[ ௧](௩)
னதிக ரொருவ/ரில்லையாம்,
சகச முயர்பதிகஞ் சாற்றிலொரு சூழ்றிருப
௧௧௪ முசயங்கள் கெடுமல்லல்--சுகசமா
௪க(க)கடலில்வைக்குஞ் சலன மலனெத்தாஞ
மிகச் சடவிவிட்டலருமின்.
பொன்னிலே பூணும் புவியினித் கடமும்
புணரியிற்ற சங்கமும் போலே,
யென்னிலேதோன்
தி யழியுமைம்பூச
மெச்சசாசாங்களு மெனக்கு,
முன்னிலேன் பின் னுமொன் திலேன்யானு
முடிவிலாவரியவாமோன த,

தன்னிலேகானாய்ச் தனையுணர்வதம் போய்ச்
தானிறத்திருப்பதே

*

சமாதி,

(௪)

*

*

*

*

1

சண்ணில்லாக்காட்டு காண்பதொன்் றில்லை
காதலாம்கேட்பதொளன் றில்லை,
விண்ணிலாவிடமற்றில்லையா
சலினால்
விண்ணிலும் தொய்யவான்வடி வாய்ப்
பண்ணிலாப்

பொருளாய்ப் பழமதை

முடிவாய்ப்

பகலிரவொளன்றுமில்லாமல்,

சன்னிலேதிமைவாய்த்
தானிறந்திருப்பதே சமாதி,

தனையுணர்வதும்போய்க்

Colophon:
௪மாஇ சருக்க முத்றும்.

(௦௪)

ஐ, நரநமர6

1719

910-911,

End:
உம்பர்பூ,சங்கள் பணியெனகிற்க
வூமையாயிருந்தவன்பேசத்,
தம்பமாயசையாமலையென தித்கத்
தனிமகமே ரணுகாகக்,
கம்பர்போலரிய சவிருசோசொருவர்
கண்டடத்திகள்பலசொல்ல,

விம்பவாஇவிகத்பமாஞ்சித்து
gens Quer pPaGs விவேகம்.

(0)

உருப்பினோசெமாய்ககாட்டுக்கான வினீர்
உலவிடவிரவிவன்னியிணிற்,
கருப்பினோயெர்சேப் போடல்வான்மீதம்
சரிபரிமணற்படா முயலின்,
மருப்பினோடுயர் வெம்பரிக் குளமருப்பென்
மயச்வைவருமுறைபலவாம்.
விருப்பினோயெர்பின் வெறுப்பவையிரண்டும்
வித்தையென்ற,மிவதே விவேகம்.

(sa)

(க-பு.)வேதாந்தத்தைச்

இத்தால் அத்வைத

சார்ந்தது.

சமாஇ

சகச்முகலாக

விவேகசகசமீரூகப் பத்து அதிகாசங்களையுடையது. 191 பாடல்களாலாயது
இ.த்தப் பிரதியில் apo pidparg.
இயத்றியவரின்னாசெனத் தெரியவில்லை.
ஏ௦கெள் மிகவும் தைத்துள்ளன.

R. No. $11.

Palm-leaf. 15% X lginchea.
Injured. Old.

Foll.

68. Lines,

1926-27

from

M.R.Ry.

Purchased in

6-9in

a

Dasarathi

page.

Tamil.

Ayyangair

Avargal, Mannargudi.

(2) கொங்கணதேவர் ஐந்.நா ற்றிரட்டு.
KONKANADEVAR
Foll.

AINNURRIRATTU.

la—686.

Same work as that described under R. No. 19 ante,
Tncomplete.

(த-ப.)-இத்,ரால், மூவருடக் காட்லாக் 19-வது தம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே 9)
இஇல் wa
ஆயினும் சிலவிடத்துச் சிறிது பாடபேதம் சரணப்படுறது,

நூற்று முப்பது பாடவ்களேயுள்ளன.

ஆதலின் முற்றுப்பெறவில்லை

A TRIENNIAL
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CATALOGUE

OF MSS.

(8) கருவூரார் சூத்திரம் on DHiu Fes.
KARUVURAR SUTTIRAM NURRUPPADINARU.
Foll. $9a—82a,
Same work as that described under R, No.

192(0).

Complete,

(கு-பு.)-இச

மூவருடச் காட்லாச் 192(௦) கம்பர் பிரதியிவ வந்துள்ளதே,

பிரதியில் முழுதுமுள்ளத.

இந்தப்

இதன்௪கென் மிகவுஞ் சிதைந்துள்ளன.

R. No, 912.
Palm-leaf.

14 X linches.

Foll, 46,' Lines. 6 ina page. Tamil. Injured.

Old.

Purchased

in 1926-27

from

M.R.Ry.

Dasarathi

Ayyatgar

Avargal, Mannargudi.

NANAKKUMMI,
Foll, la—180.
Kummi songs of @ philosophical nature.
ig made out that the author is Valaidasar.
Complete.

From the last stanza

ஞானக்கும்மி:

Beginning:

*

Si Cog ஞூனவடிவான பரகேகன் சற்குருசன்னருளால்
பார்மீதில் ஞானக்கும்மிபாடச் சவன்பாலன் கணபதிகாப்பாமே,
அம்பிசை வாலைபதம்போற்றி யருளான த்தக்கும்மித் தமிழ்பாடச்
அம்பிமுகனுச் இளை: பவனாஞ் சிவசப்பிரமணியனுல் காப்பாமே,
*
*
*
*
தாரீச . . , மதுராபுரியில் வாலைதாசன்சொல்லுங் கும்மிபாடலுக்கு
மேருவெனுநடுமூல முச்கோணவிதாயகனார் பதங்காப்பாமே.

ஆதியுமச்சமு மொன்றாகவள
சண்டபிண்டமுமிரண்டாகச்,
சாதிபல்வேரு தின்ற
தத் அவங்கேளடி "ஞானப்பெண்ணே 1

End:
ஆரு தாரமு ந்தொல்லையடியதுக்
கப்பாலேயொன்் நுமில்லையடி,
சருய்தின்ற கிலைபார்தஅப் பெண்காள்1
சேர்ந்து கும்மியடியுங்கோடி£

it

‘R, NuMBER
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912.

வெளியிம்குள்ளே வெளிசாணுங்கோடி.
மேவிமனங் சட்டிப்பாருங்கோடி
ஜளியிற்குள்ளே யொளிகதோன் அுமடி
யதுயர்த்தவாயாஞானப்பெண்ணே!
ஞானாஞானப் பொருள்வாழி

குரு--

தத்தியிருந்த கொலுவாழி
தாளாய்திள்த குருவாழி வாலை...
சமிழ்க்கு| தி.தம் வாழி.

(௭௪௭௪)

(த-பூ.)-இத,ஞானவிஷயமான ஒருவகையிசைப்பாட்டு, நூற்றுநாற்பத்தேழு கண்
இயற்தியவர் வாலைதகாஸன் என்று இறுதிச்சண்ணியால்
ணிளையுடையது.

தெரிஏன்றது.
6)

௮,
இந்தப் பி.ரதியில் மு.த்றுமிருக்கற

எக்காலக்கண்ணி.

EKKALAKKANNL
Foll, 16a—362.

366 is left blank.

These songs are also of a philosophical natnre resembling those
Tayumanavar though the author is not known,

of

Contains 206 Kannis.

Beginning :
முதீதிதரும்வேசமொழிசக்ச மெய்ஞ்ஞானஞ்சொல்ல
வத்திமுகவர் பாதமருள்புரிவதெக்காலம்.

(௧)

ஆங்கா ரமுமடங்கி யைம்புலனைச்சட்டறுத்துத
தூங்காமத் maase

‘

FebOuHa@
seer oi.

(௨)

End:
என்னினைவோ

நான.தியேனித்த

முன்னினை வோர்சைக்கொள

வண்ணஞ்

நான்முடி

சொன்ன

தெல்லா

படுவதெக்சாலம்.

(உ௱)

ச்ச. ரவை நிக்கி நன்மணி கைக்கொண்டாற்போல்
சொற்ச.ரவைத் இற்ற நல்லோர் இணைகொள்வசெக்காலம்.

(உ௱௫)

(க-பு.)-இது, தாயுமானவர் பாடல்போன்றுளஅ,
இயம்நியவர் இன்னாசெனத்
தெரியவில்லை.
வாச்கு மிசவும் இனிய,
இந்தப் பிரதியில் இருதாற்றொரு
கண்ணிகள் உள்ளன.

(2) போதகச் ?சாபனப்பாடல்.
BODHAKACCOBHANAPPADAL.

A TRIENNIAL OATALOGUR OF MSS,
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Foll. 87a-—465,

Similar to the above.

Complete.

From the last stanza, itis made out that the author was Tiruvénkatanatha, son of Madhavapperumal,
Beginning :
பூவிசைந்தகுழல்மடவார் புகழ்சோபனச் தமிழ்பாடக்
ரான கோபாலர்ப,தத்துணையே,
கோவியர்மோசன.
சுகமொழியைக் காக்குமித்தச் சோபனஞ்செத்தமிழ்பாடச்
நீ தணையே.
செக்தலத்இல்மயல்விளைக்குஞ் சிலைக்காமன்பத
ஆதஇப்பெண்காள்சோபனமே யச்சோபெண்காள் சோபனமே
திதிப்பெண்காள்சோபனமே தேமப்பெண்காள்சோபனமே.
*
*
*
*

(8)
(௨)
(௪)

மாயையிவத்தக்கசணன்பிஐ,ம் கான

மானாபிமானன்கூடப்பிறந்தான்
கிர்ப்புத்தியென்றொரு பெண்ணும்பிற ந்தாள்
கிலையில்லா ஸம்ஸம் வாழவே வந்சாள்
சன்மமாஞ்சில கற்பகம் SSH
காயமாம்பல காய்களும் சாய்த்த,
சன்மபாவப்பழங்கள் பழுத்தது
சார்சவர்க்கரகங்களாய்த்த
ஆ

End:
மூன்றவத்தை

கடந்தேனே

முத்தாபங்கள் சணிந்தேனே
தோன்றுமறிவுமானேனே
தூயனாசகவிருத்சேனே,
வேதஇயன்மாதவப்பெருமாள்குமா.ரன்,
வேர்தர்தொழு ச்திருவேங்கடநாையன்

போதகச்சோபனப்பாடல்

புகழ்ந்தோர்

புவிமீதிற்பேரின்பம்பெறுவர்கள்
தாமே

ஹரி ஓ.
(S-4)—
இது, வேதாந்த விஷயமான ஒருவகை சோபனப்பாடலாலாகயே மூல். இந்
தப்பிர இயில் முழுதுமுள்ளது, இயற்றியவர் மாகவப்பெருமரள்
என்னும்
பி.ராமணரின் புதல்வ. ராகிய இருவேங்கடமாதையசென்று இறுதிச் கண்ணி
ரல தெரிகின்ற
த.
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R. NuMBER 918,
R.
Much

53.

Foll.

153 x 1pinches.

Palm-leaf.

No. 918.

Telugu.

Lines, 5-8ina page.

Old,

injured.

Purchased in 1926-27 from M.R.Ry Dasarathi Ayyangar Avargal
Mannargudi.

(2 மூலமந்திரார்த்தஷாரம்;
MULAMANTRARTHASARAM.
Foll, 1a—406.
Same work as that described under 18, No. 515 (), ante.

4

Complete.

(க-பு.)-இத்தால்,

தே.

மூவருடக்

இந்தப் பிரதியில் இது

வதன்

sbut dr sve

§16(k}- gag

காட்லாச்

இதன் ஏடுகள் மிகவுஞ்

முற்றுமுள்ள௮,

இதைந்துள்ளன.
ee

‘ Foll, 41a—44é, contain Telugu meaning for a few stanzas found
Rahasyatryasaram of Védantadésika,

in

(8) வாக்கியத் ரயவியாக்கியானம்.

VAKKIYATRAYAVYAKHYANAM,
Foll. 4a—530.
A commentary on three senteuces saluting in general the
preceptors of Sri Vaiagnavas,

spiritua’

Beginning

சஹா

மவெழா586

உ.கழாசிவாக) அரயவ$ாவ
7 sy,

LDU ag Ps rer இரண்டு பதமாயிருச்கும்.
உபசாரகத்வமென்று.

உ.தா௱கதமும்,

ஆ

அதுசானொன்றொன்னு

இரண்டுபசமாயிருக்கு;

ஷவெ-37.தா௱க தருமென்று,

8வஹொவகா௱ககமுமென்று,

ம்

அதாவத:-- தற xg

உவகா௱கதமும் ,

அதிலிரண்டு au Jaron. வஷயமாயிருககும்

இரண்டு ஸாதாரண மாயிருக்கும்,

முதல் சொன்னஅவுமப்படி
யே.

அதாவ

ஒருச்.தர்க்கொருவர் 8ஷரஉ/7டினாகையும், எல்லார்ககுமொருவன் 8௩ aie
ஞகையும், ஒரு வர்ச்கொருவர் உபகா.ரகனாகையும்,

எல்லாட்சுதுமொழாவன் உய

காரகனாகையும், அசாவது, ஒரு ஸம்ஸாரியைச் கன்னுடைய கிர்ஹேதக௫௬ு
பெயர்க
அமரர் குழாங்களுடன் கூட்செொைைச்காகச் S00) 83, srur &

பஞ்சஸ்ம்ஸ்காரங்களைப்பண்ணி, குருபரம்பரை மூன்னாகப்

ரார்த்சத்தைப் பிஸாஇத்து
129

*

*

பெரிய

ஐ

மத்தி

one
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End:
சரமா இகாரிக்கு aw 7108௨,வ-4,கீ.கிலிழிகை

விரேரதியிஷேயென்றாக்போ

மே இந்தப் பாபமாகிற அ௮.ந்தகாரதீதைப் போக்குகைக்சாகவன்றோ இராமா
சன் இத்த லோகத்தில் ௮வசரித்,தத. ஆக இவ்வேழெமுத்து ஒண்டியெழு

தீதும் பத்தெழுத்துமான இவ்லாக்யதரய த்தில் வரகிவஉின் இராவாறு௪
சென்றபடி. இம்கூன்றுச்கு விவரணமாூறது, சகுர்த்,சவரக்கயமென்
நறிய
வேணும். ஆக மெஷிதறாண$)தவ ராவ) தங்களும் மூன்றும் எம்பெரு
மானாரிடத் திலே

கண்டு சொள்வது.

இவ்வர்த்தகத்துக்கு

வ,ரணமே

தென்[அு](தி)ல் ௪9 தொன்று மற்றிலேனென்கிற டாட்டும், நாவினாலென்ற
பாட்டும், இதுக்கு ௮ர்.சசமாக அ.நஸ்.க்சேயம், இவ்வாக்யதரயம் இருதாட்டி.
லே ௮டைவே இருமாலினின்றும் முதவியார்தின்றும் அவதரித்தது. எம்பெ
ருமானார் ஸரஸ்வஇிபீடத் திலே இம்மூன்றுவாக்கியம் எழுதியிருக்கத் தாமங் 2௧
எழுந்தருளி அங்கே கண்டு ௮ அக்கு விவாணமாக
80 கரா8ா.க-பஜாய

393? என்று எழுஇயருளினார். ஆகையாலே இம்மூன்று வாககியத்துக்குத்
தரச்பர்யம் (ரீ
௪. சா$ோதுஜாய.கம£? என்பதாம் என்க,
எம்பெருமானார் இருவடிகளே ச.ரணம்.

(6-4)—
"இது, ஸ்ரீவைஷ்ண
வ லம்பி.ர தாயத்தில், *கஹஉஙா மலெழா.௧927 முதலிய
மூன்று வாக்கெயெங்களின் பொருள் “ஸரிமதேபாமாஅஜாய.சம8”
என்று பல காரணங்களுடன் விளக்குவது,
யவில்லை,

என்பதாம்

இயற்தியவர் இன்னாசெனத் தெரி

R. No. 914,
Palm-leaf.
183 x 1¢ inches.
Grantha. Much injured.

Foll,
Old.

39.

Lines, 6ina page.

Tamil and

Purchased in 1926-27 from M.R.Ry. Dadarathi Ayyoiigar Anata
Mannargudi.
(௪) es-Oartruru
tur sQuor Hn,

PURVACARYADHYANASLOKAH.
Folt. la—4é,
See the Sanskrit part of this Triennial Catalogue.

(b) வானமைமலை மடத்து வாழித்திருநாமம்
VANAMAMALAI MATATTU
MUDALIYANA.

முதலியன:

VALITTIRUNAMAM

Fol, 5a—390

Stanzas in praise of God, Alvars, and the Acaryas usually repeated by
the discriples of the Vanamamalai
bandham.

Mutt after reciting
;

the Dinyapra-

Beginning :

(72h

:

-- g. wumpers 914-915.
-

,

இருமகளும்மண்மகஞுஞ் 'சிறக்கவந்தோன் வாழியே
சேவிப்போன்வாழியே,

செய்யவிடச்சார்மகளாய்ச்

End:

இருவிசும்பில்வ த் திருக்கு மிமையவர்கோன்வாழியே
் இடர்கடி யப்பா.ற்கடலை யெய்தினான் வாழியே,
௮ரியதய ரதன் மகனா யவதரித்தான்வாழியே,
அ௮.த்தரியாமி* தவமா யாயிஞன் வாழியே,
பெருவரும்பொன்னி நடுவிற்றுயின்றான் வாழியே ,
பெரியபெருமாளெங்கள் பி.ரானடிகள் வாதியே,

-

சிச்திரையில்சிச்இரைதாள் சிறக்கவர்கோன்வாழியே
இருச்கோளூரவதரித்த செல்வனார்வாழியே,
‘
உச்.தரகங்காதீரத்துயர் தவச்தோன்வாழியே
ஒளிசஇோன்தேர்க்குதிச்ச 65 துவந்.தான்வா ழியே,
பத்தியோடும்பதினென்றும் பாடினான்வாழியே
பசாங்குசனேபானென்னு பற்றினான்வாழியே,
மச்தஇிமமாம்பதப்பொருளை வாழ்வித்தான் வாழியே
்.
மது. ரகவிஇருவடிசள் வாஜிவாழிவாழியே,
*
*,
*
*
காமார் பெரிய[இரு]மண்டபமார்தம் பெருமாள்
தாமாகவென்னைத்

(க)

தனித்தழைத்து--நீமாறன்

செத்திமிழ்வேசத்தின்

,

உட

.

.

(த-பு)--:
இத, ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பி.ர,தாயத்தில் வானமாமலை மடத்தார், தங்கள
மடத்தில் தனந்தொறும் பி.ரபத்தம் மு. சலிய சேவித்தபின்னர்ச்சொல்லி

வருன்ற வாழிச்இருதாமம் மூதலியவைகளடங்கிய சிறு நூல், இத்தப் பிரஇ
யில் முற்றுமுள்ளதென்றே தோற்றுக௦௮. 'இதன் ஏடுகள் மிகவுஞ் சிதைச்
அள்ளன.

இந்தப் பி.ர.தியின் மு.தவில்

தமகிவாடாரெய

88கவவிஸலொ

ஷ்ஹொக8-ஹாஹெ
Burrus g0Qv1G)es 52)

.

ஒயாவாறாவா௱ஈ

sraleal@.«

wAflen wOQ8vors «he's |
8கேரவஹவ7ஜவெ௪

க௨ஹஸமுாண௦தா௫௦

88வி.கா[|

°

என்னும் ஸ்லோகம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

R. Nu. 915.
Palm-leaf. 84 x 2 inches, Foll. 23,
Grantha.
Much ‘injured. Old.

. Purchased
in 1926-27
Ayargal, Mannargudi.

1294

Lines,

‘from

5 in a page.

M.R.Ry.

ச

Dasarathi

Tamil and்

Ayyatgar
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ஆளவந்தார் ஸ்ரீ சூர்ணபரிபாலனம்,
ALAVANDAR SRICURNAPARIPALANAM.
A description of the feneral rites performed to Alavandar one of
the chief spiritual preceptors of the Sri Vaignavas, immediately after
his demise.

Beginning :
ஆளவர்கார்க்குச்

செய்தருளின ஸ்ரீ சூர்ண

பரிபாலன கமம்,
கடட
படட பபப படமான
ஆளவம்சார் இருநாட்டுக்கு எழுந்தருளினவன்று,

ளசையர் முதலாக எல்லாரும் வே.ரத்ற
அக்கொண்டு சோூக்க, அங்குள்ளவர்

இருவசங்கப்பெருமா

மரம்போலே விழும். வோஷிச்
அவர்களைத் தேற்றி, ஆளவந்தார்

குமா.ர.ரான பிள்ளைக்காசு நம்.9யைக்கு நித, இனி முன்பு தடக்கும்

மச்

தைச் செய்தருஎவேணுமென்ன, தேவசாஹிகளைக் கொண்டு மடதத
த இரு

வாசலில் இருவலூஉட்டுச் இிருநீர்பரிமாறி ஸ்பூலச.ச பண்ணிச் திருககாவண
மிட்டுக் கோடி 22௪ கர்ப்பமாலைகட்டிச் செங்கழு £ீர் மாவைகட்டிப் பலபட்டுச்

களாலும்,

ஸ்ராாம7அர8ங்களாலும்

திருக்காவணசத்து மாலுவாசல்சளிலும்

கொச்சுச்கட்டியலங்கரித்அ,

வாழைத்தாறுகள்

தாட்டி,

இளங்க

மு.கு பசம்பாளைச் கரும்புகளை நாட்டி, பலபலங்கள் நாட்டி, நாலுவாசல்களி
௮ம் கொடியாடைகடடி, விசரா.கவ.கரங்களை கா ட்டி, ௨-௫வ-௨
க்ஷி
emai 8.தாரஅவா௱ங்களிலே :
௨ ஸானறாதவாசிறளஉ- ௦௦

*

*

*

கதியினின்றும

காவேரி

*

மஞ்சனக்கொடுவிகச்து, உஉ.நிஷக 65௨-௫வ-கமாகத்
(DT SOU

Zl

திரு

திருவீதிவல
*

*

*

*

*

*

*

%

%

தோசரணங்களை காட்டியலங்கரித்து

அ பவபாவ௱ரஅயாகறஹமாகத்தஅுடன் க-௩௦மகஒராங்களையும்,
5060-ஓ கீ காராயணாவழா௦.588,
ஞழெயெ - மாஷிவாஸுெ.வா

90 \r0.688,
*

ககெஃதே-ஸ்ரீவ௦கஷ-4ணாம
*

*

*

௨788, வாயவீயெ

*

*
‘

End:

ap 27Qam,) சவியிப்படி. வபரஹஸேம் தொடக்கி

கடத்தி ஸ்ரீபா

(தந்தாம்கக்கொண்டு இிருச்சங்கம் பணிமாற, 3ர.த.கி.சவாடி)க்கள்
எங்கும் முழக்க கடைபாவாடையிட்டுக், கரும் குடமுமேக்திப்
பொகிரம் புஷ்பபுஞ்சமும் தயிரும் பாலுமெக்கும் சித. விறைத்த,
சுமங்கலிகள் மங்கள தபமேக்இ

முன்னே செல்ல,

இருபக்கமும் சாம

சமிரட்டிக்க, வெள்ளைவட்டமிட, ஹா$ிதிருகாட்டுக்கு

எழுஈதருளி

@ Or esr a

வலம்வ5அ,

PHO DEG sor cord

ஷஹாகத்திலேயெழுக்தருளுவிக்து

பணிமாறத்

*

திருவீதி

*

*

்

hk, NumBERs

915-916.
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ப
*
உத்சசவாக்யெத்தாலே வெராகதித்து வ௦ஹாஈ
ஹா கஉரவக்களையும் வெராக்ஷித்து விய) தமானபடிகளடங்கச்
செய்து பள்ளிபடுக்கவேணுமென்று ௮ருளிச்செய்சார் மு.தவிகளனைவர்க்கும்
உடையவர்
. , . என்ப,
௮ண்ணன்

இருவடிகளே சரணம்,

(த-பு.)-இது, ஸ்ரீவைஷ்ணவாசாச்யருள் பிரதான.ரான
அளவ
தார் என்னும்
யாமுனாசார்யர் பரமபதஇிச்சபோது, ஸ்ரீரங்க, த்தில் உளள இருவரங்கப்பெருமா
ளசையர் முதலானோர்,

அவர்க்கு

நடச்சிய

௪ரம

estat

முரையின்ன

தென விளக்குவது.
உடையவர், மற்தை ஸபரீவைஷ்ணவர்களுக்கு எடுத்தக்
கூறியதாக இறுஇவாக்கியத்தால் புலப்பிகின்றது.
இக்தப்பிரதியில்
முக்
ம் இருச்சிறது.

இதன்

௪0கள்

சதை ந்துள்ளன.
ee

R. No.

Palm-leaf.

184 x 14 inches.

and Grantha

Injured.

Presented in 1927-28
Avargal, Purasavakkam,

916.

Foll,

35.

Lines,

9 in @ page.

Tamil

Old.

by M.R. Ry. T. BR. Sundararagavachariar
Madras.

பெரியதிருவத்தாதிவியாக்யானம்.
PERIYATIRUVANTADIVYAKHY ANAM.
A commentary by Parakala Svami on the Periya Tiruvantadi, a
poem by Nammalvar in praise of God, Visnu. It has not been printed.
Beginning ands

ups

ply

vo-8ayn-a,

சுமந்தெழுந்அ முத்[திச்்அ](துற்ற)தெஞ்சே

யியற்றுவா

யெம்மோடுநதீ கூடி

தா[விச்த]
(வீன்) தொடைகிளவி
பூவீன்த வண்ணன் புகழ்,

ஸ்ரீ a
O8 Haw ?, 9554
வத்.இல் தமக்குள்ள

மூ.ற்பட்டு திற்ச என்னெஞ்சே!
&

*

பூவண்ணன

இருமாலுக்கு

வானை

வெளியிடுகரூர்

௪.உுலவிப்பதில் எனக்கு

உனக்குப் பி.ற்படவென்னையும் கூட்டிச்கொ

ண்டு நீ சொடுத்சகைங்கர்யத்தசை

*

(es)

பெரிய தஇருவந்தா இயில் வ.௰வஉ ந-பம

வ ராடமெயைச்

இல், முதற்பாட்டில் கவணமான

தயபபுடைய

யுட்பொதிவோம் நற்பூவைப்

நடத்தாயென்கிறுர்,

மூயமற்றி

*

புகழ்.

தீ சுமச்கமாட்டாத முயத்தி-உத்ஸாஹதக்தை(4) சுமந்துகொண்டு எழும்.த
இளம்பின முந்துற்ற எனக்கு முற்பட்ட நெஞ்சே, எம்மொக டி -எனஜெடு
கூடின நீ இய[,2த](று)வாய்-, இக்திவ்யப் பிசபற்தச்தை மடத்துவாய்
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சயப்புடைய : பகவத் விஷயத்தில்

ககிவாஉவரவர.திகமான

கால் உண்டான. [| அ 1(தொ)டைகளில்
பொதிவோம்

4.

4.

OF M8g.

- ராவ

காக்

தஹ-*வ களில்,

- உள்| ப]பட்டதாக்குவோம்,

ச்

புகமையுட்பொதிவோம்,

உள்

*

்

*

(௧)

End:
இப்போது மின்னுமினிச்சிறிது தின்றா oy
மெப்போது மீதேசொல்வெனனெஞ்சே-யெப்போதுங்
கைசகழலா சேமியானம் மேல்வினைகடிவான்
மொய்கழலே

யேத்தமுயல்,

௪.௧) காகினு.5 8-௦8-க்ஷ-ப
க் [களை(க்)குகித்துத் தன் கெஞ்சுக்கு
நியமி(க்கறதாய்)ச் தற்கால் ம சழாஹத்தால் அவன் இருவடிகளை
உவயாக௱ஹாரத்திலேற் கி மோக்டத்தைப்பெறவவன் கைபார்த்தி
ருங்கோளென்[
னி (2) இக்க வரவ,நத்தைக் தலைக்கட்டுகிருர். கீ
ககெமோக்ஷத்தைப்

a

OO saw

பெறவேண்டினாயாகில்,

உனக்குச்சொல். வுவ௮

Agu

¢59 ;RpeO ss Os \an as 57
யாதா
ஷ்டுவ-7கமாகன'
உவயாகாஹாரத்திலே
*
* '*
அதுவே
கமக்கு வரவஉகொவாயமென்றகி,
மத ஜரசிகள்
கம்மாஇஞ்சிக்ய
.
ஹாடிவவிற
மம் *4 * * * விஸிஷ்ஷ) ஹ.கீவ ராஸா
உரஉ௱-1௯௦,

்

Colophon :

;

ஷீயெஷ-9 ௫ 7௨௧௦.சஹரர0ாரியாண௦ ர
சிவச ஈகாலாவெழாவ) ரவழா௦வி.௮உ.விஷுமகரடு]

பெரிய திருவக்தாஇக்குப் பரகாலஸ்வாமியால்

பண்ணப்பட்ட

வச வழா.கம் ஸம்பூர்ணம்,
°
.
ஹறி£

Ry

்

(௪)

ஸ-மஹூஹே-ம,

LF A081 958 ஷஹாேரிகாய.596 ,

(க-பூ)-இவ்வுரை ரால் தம்மாழ்வார் அருளிய பெரிய
பிரபறந்தத்தக்குப்
பாகாலஸ்வாமி யியற்றியஅ.

இருவந்தாத

யென்னும்
பெரியவாச்சான் பிள்ளை

வியாக்யான த்துடன் மித

மாழபாடுடையது,
வடகலை ஸம்பி.ர.தாயத்தைச்
சேர்ந்தது,
இந்தப் பிரதியில் மூற்றுமிருக்கறஅ ; ஆயினும் இடையிடையே
சிற்சில
எழுத்துக்களும்
பசங்களும்
தொடர்மொழிகளும் விடப்பட்டுள்
ளன.

இந்தப்

பிரதி மிகவுஞ்

அச்சிடப்பெதறவீல்லை,

சிதைந்அள்ள து.

இதுவரை

இவ்வுளை

_நூல்

ம்

R. NUMBERS
R No.

017,

1729

917.

Palm-leaf.
14% x Id}inches. Foll. 738,
and Grantha. Much injured, Old.

Lines,

Presented in 1927-28 by M.R.Ry,
Avarga) ,Chintadripet, Madras.

7 in

Sundara

a page,

Tamil

Raghavachariyar

முதில் திருவந்தாதி வியாக்யானம்;
MUDAL

TIRUVANTADI VYAKHYANAM.

A commentary by Srinivisarahiganathacarya of Kausikagdtra on the
Mudal Tiruvantadi forming partof the Nalayiradivyaprabandham,
This commentary is bigger than the commentary of Periyavaccanpillai
Comple:e.

Beginning:
LP82 rewsOae.1as8anrGeviaru

638,

ePoutT Qu) 8 A 08 res D-aG)w a8aie. rey
tun Doan

§)

8 canrey Veur 913-7

|

யத கிமாஜி ॥௦கொஉர வறெச ஐ ]ககிவ$ வா?
உ ர.சாதிு.வி உரதிலா.ம8ஹோ௱ 8-4 $](9),

ஹஊ-டுறி8யவெஉறிறொய.கீ*ர

மொவாஓ

யொகீனா௱றா().சி.ம88ளவி..2-॥௫-௩ஆ.]
வ- ]ஸெவெ]|
ரச
ஜாய-8$80 யா8-பரயொ.மிவய-86 .
ஸ்ரீ. ராடியொ.மி.க8௨௦ா௦கொவஹ-ஒஙிழ |
*
a
*

ச்

ஸ்ரீவாலயதிவெஉா௯.௰-௩ர-பஹுடு.5-பஹஉ.தயீ?

காஸா௱யொ.லி.௦ர

|
OK

eR

அவாப்்தஸூஸ் சகாமனாய்.

ஸ்ரியவ.கியாய்,

|

ரய-4(௦)ஷ௦7ஹா.கியமா8.கி

ஆர்

, வேஸ்வரன், ௬யொல gra மவவாவ)மான கலங்கா(ப்)பெருககரிலே
அயர்வறுமமர்களென்தெபடியே
ர்
*
*
1
%
*
a
*
மூதல்வசான மூதலாழ்வார்களை அவதரிப்
*

4

4

%4

%

&

* ஐழாமஹவவறீவாஊஹா-ஒவமாக

களியருளிச்செய்தார்
*

3

*

*

.
*

ன

வையந்த

ட

*

*

*

*

இப்பிரப்க்தங்களால் உ௱உகி உ௱ஜா
நவ௱ (8]வகிகள் வெளியிட
ப்
[ டுஅகள் 1(டன.)

இதனால், திருமக்திரத்தில்

வலவர.கிவாஉகர௦
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மான அ.௪- ப$) ம-3வ்கள் இப்பிசபந்தங்களுக்கு உரா.ச.கா.கு யன்

களென்றதாய்த்து
*

*

,

*

#

யூ
க

*

முதத்பாட்டு :--வி௫ த. ரகார்யமான
ஐகத்துக்குச்
காரணமாம்போது,
வித் இரஜ்ஞான எக்தியுக்சனாய், சக.ராத்யாயுதத.ரனான ஸர்வேஸ்வ.ரனே
காரணமாகவேணுமென் ௮, அழமான

ச்தாலே

ஜசச்கா.ரணவல்துவை

தகிர்ண

யியாதின்றுகொண்டு ஸர்வஸேஷியான ஸர்வேஸ்வரன் இருவடிகளிலே ஸ்வ
ரூபாநுரூபமான
வாூககைங்கர்யம்
பண்ணப்பெ[ததே](தமேூ)னென்று
ayer
torr Gat,
லையந்தகளியித்யாதி :—

மாஹரயொகிதாயிகாணத்தில் ஈற்வசன்
வவ ரரராணகனெ
oo
மாஷி.சமாயிருக்க,
இவர்
#5087 5a1;8rem aQoucrape
விருத்தமன்றோ cresriar, “@az~to பேரரவடெறணு Daie.vOTAN re
விறொயிநா | யஷஹகெ-4 wrt Grane) g ஹய8-₹௦0௮வ௨0 5.௧9 ??
என்ற கவிற-ப2.௧௯-ம் ஸ்விகரிக்கையா லும், 5) run 5-047 ab san \
ars, Jan \rust Agrwagret craro sorof snreneur guid, விற-ப
2.௧௧-*த்தாலே ஈற்வசனை ஷாயிக்கையுபபச்கமிசே,
வையம் - வரயிவீ, சகளியா - தகளியாக, £2வவெ.ஹாறரயயஸா
அரமாக 46 காி5)வாெரஸிலதி-4?? என்கிபைடியே 9) DOF 0F® |
தீசாலேகாடு கழி த்தையுடைய ௨-ஒநியானஅ மேல்கெய்யுக் இரியுமாக
ரூபிக்கப்பலகிறவஸ்
அக்களுக் குஆசா.சமாக
என்கை, வார்கடலேசூழப்பட்ட
முத்திரக்தானே, கெய்யாக-வரு.சமாக,
HF) 056
மாய்ப்
பிருதிவியைச் சூழ்ச்திருக்கச்செய்தே,
௦..௧வ௧7 கஷீ8ர
கொஜலமாஸயா?!? என்ெபடியே, ௨.௰யவஉரஜா.கில௦ வ_ம்பண்ணாமல்
அடங்கிக்கடக்கிககடலில்
உரவாம்சமானது
மேலோ SLUGS
விளக்கைகவிவு7மாக்கும் கெய்யென்றதாய்த்து, வார்கடல் - பூர்ண
மான கடலெனவுமாம். வெய்யகதி6][ ர](சா)ன் உக்சசசணங்களை
யுடைத்தாண சூர்யன், விளக்காக - பமாக,
உக்ரசரணத்தாலே

ஜலத்தை க்ரஹித்அக்கொண்டு, 4 வீஷொகெ.கிஹ-௫ய-38 31% என்
சூட்டினேன்' - ஸமர்ப்பித்தேன் ; கித்யகைக்கர்யம்பெருத என்னு:
டைய உயவேவிே௮வ
நாடி-$ீரா விஷயெவரவிககக௦கய-7ம் அ
ஷ்டி த்தேன் என்றதாய்ச்து,ஈற்வசஸ்வபாவ ச்தைய அியாதே ovrhoor

சத்தில் ெக்து அக்கப்படுகிற சேதனருக்கு

சர்ம, ஈ-இவாசி௨ர

கண்க விப்பிசபக்சாப்யாஸத் தால். அக்த(ச்)
லென்று: சொனமாலை சூட்டினேணென்றுமாட

அக்கம்,

வேணு

‘p. WUMBER OL.

ஜாகி

BS syas sous திகாணா.நம மணமான

இப்படி

~newr GG) as வி.ச ர)யகனாய்,
ஜ.௦- காரணமென்று
வனே

வ

178%

௦ வவகரா

உழரயமய௱ஈனானளர்வே

௯.௪-ப3ச.கத்தாலே

ஜம.தா௱ணவஸ்து

கிர்ணயித்தாசாய்ச்து,

nd:
இப்படி மேல்விமுச்.து கம்மை ஆதரிக்கியவனைப் பெனறுசைக்கு
பரயமேதெனன, வராவ மும் அவனே, அவனைப் பெறுகைக்கு
/ரசவகமும் அவனே என்ற தயவஹிப்பாய் என்று தன் திருவுள்ள ,
கைக்குசித்அ அருளிச்செய்கருர்; ஓடி. யித்யாதி, என் கெஞ்சே.
ரண வேணுமென்று

அபிகிவேசிக்கு

ல் - ஒரு திருவடி[களா]யாலே, தாயவனை
மாயவனையே

%

*

*

கெஞ்சே,ஓராடி

என்னுடைய

- சக்ஷணத்திலே

*

*

***

*

*

நகி.ரபேக்ஷ

ஸஹாய

ய் *'*
* * மணத்துவை - உபாயமென்று
மனஸ்ஹிலே
இவஷாய௨ வ ஹுமாக வைச்துக்கொள்ளு, இப்படியவனேயுபா
மென்னு அத்யவஷித்தால் பலம் என் என்ன (ச்)சொல்லுகிறுர் ஓர்
பும்
* * 4 &4 * அஸ்ரிதபரிபாலனரும்
‘Orrell sg,
மணத்துவை”?
9ப்பாட்டில், 8சண்டுமாய்மாலை சேர் மரயனையே
ன்று

சொன்ன[ ச் [தால்

எம்பெருமானுடைய , யோக்பதையை

ரதுபவித்தார் என்றாய்த்து,
இத்திருவக்கா தியில் ஸர்வேஸ்வாரன்
$ரகொளபரஹ, சூர வரஹணொ
விரகு”? என்னுஞ் சொல்லுகிற,

டியே

*

*

*

அகக்தகுணசாலியென்ற[ச்
[தையே

மிகவும்

ரஅபவித்தா[
ன் (ர்) பொய்கையாழ்வாசென்னுமிடத்தை

குஹா

சாய-ன் ஸ்ரீரஹஸ்யதரயஸாசத்தில் இன்பத்திலென்கக பாட்டிலே
ரு
7
*
* கண்டககொள்வது
*

*

*

*

olophon
காஹா௱8ைைகி.மாயாமரா தஜாமெகிஞு?உவ) ஊ௫
கழாவிகிவி.2௦.௧00௧ ,?கர.கா௦வ

|

வ) ச2விரரயம) ஹி |

ஸ்ரீதே ரஹா ஈயொ.கிஈரஹுாயா-?விஉவ:ர

|

an vo) (mF) Gag \ வஷி.௪-௦ ௨ ர.கிசேவவெய-ப8-6உ-௦௯.௧௦6 [|
ஸ்ரீவாஓய Garg. ras ow aT —Oa$[ vv9 ர](ஸஙி.ர) கஈ.கி-£ஹா
| ஸ்ரீ ]கஉய௰-ரவா$].கஹா$

ஜலெ$ய)கறொ.த.ரவாட

|

|

ஸ்ரீகா ஹா௱்யொ.மி௪.59£,

உதி களமிகக-௦ஓ.கிலகஹ
ஸ்ரீகொவாலடெறிக Ky. Fas
@O OU.
wramtRean.
pee as Watts oyanck$e; Sima # pany,
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Four Qu EOab.1

.கதடாக்ஷஜ.

5 Ge.vbleo-a

வெஉாகஅயா
aman \ prop

கவு௱[ ர ](௯ ,கவ$ணிஜெழா தாய$ாக

Sr. sans

550 AyQae. w

65 O9 arw 8105.6 ஸ்ரீரிவாஸாஉசாடிடாவெ.க யமாமா ரு.௧௦ லிவி
காகாஸா௱ாயொகீஉிர

மாயாடி-$ஹ.ம ரஹவஷெடிகாவ௦௨-௫ ஊ -3ர.

(6-4 )—
| இது, நரலாயிர இவ்யப்சபத்தத்தன் ஒரு Mferau
ase
Var Afaoor,
Qahuréeror Porter SuréQurer
gs Hops

Sgass&,
Aiarerg.,

வடகலை ஸம்பிரதாயத்தத. இயற்றியவர், கெளசிக ஸ்ரீகிவாஸரங்கநாதாசாரி
யர் என்று தெரிஏன்தத இந்த ப்.ர.இி.பில் இவ்வுரை பூர்ணமாகவுளது, இதவ

மை

இத்தூல்

௮ச்டெப்படவில்லை.
R. No. 918.-

Paper.

94 X 6$ inches.

Foll. 303, Lines, 23 ina page.

Old,

:

Presented

in 1927-28

by

M.R.Ry.

Tamil,

த

Rajagopal

Good

.
Mudaliyar

of

Mylapore,

(a) கைவல்யநவநீதம், முதலியன (செய்யுட்டி ரட்டு)KAIVALYANAVANITAM.

ரா)

MUDALIYANA

(SEYYUTTIRA--

8௦1, 1௪--14௪.
A collection of stanzas with meaning hearing
and taken from 37 different works such
as
Udalarivilakkam, Bhagavadgitai, eto.
Incomplete.

on Advaita Védanta
Kaivalyanavanitam,

Beginning :
.

கைவல்ய தவதீதம்,

,

அத்திமுகனடி, தித்தகினைப்பவர்

சித்திதிருவொடு, முச்திபெறுவரே.

~~

.

:

-

எவருடையருளால் யானேயெக்குமாம் பிரமமென்பால்
கவருடைப்

ன
;

புவன மெல்லாங்கற்பிகமென்றறித்து,, . .

சுவரிடை வெளிபோல் யானென் சொரூபசுபாவமானேன்
அவருடைப்பதுமபாச மறுதினம் பணிகின்றேனே. '
(இ-ள்)--

:

.

cars
இருபையினால், யானே சுவரின் கணுள்ள
ஆசாசம்போன்௮,
சர்வவியாபகமான “பிரஹமம் 'பிரஹ்பசொரூபமாகய என்னிடச்அப்ப்ல: கூ று
பாடுடைப் பிரபஞ்சமியாவும் சயிற்றரவுபோஸ்..
்
ல

1733

*, ரரநமாாம 918. ....
ean

End:

(பகவ.ற்தை.)

அதித சபரு வத்து மகன் செய்கக்தமருக்காசை.
ச

| மாவிபோலப்,

பொலுச்செனவு

பிதியாத தோழன் செய்கு,தற தட்பிம் பெரியோர்கள்
பொறுச்செனவும் பேதையேனாய்க,
குறியா OFw garg - Saris ey Hop eit.

(இ-ள்.)-* அறியாத பருவத்து - விவசமறியாத பால்ய

பருவத்தினையுடைய,

மசன்

செய் குற்றம் - புத்திரன் செய்யுமபசா,சத்தை, YOLATOS #பொறுத்தென
HF
Fe
ப றத த அ
வும் - பிசாவானவன் பொறுத் சாற்போலவும்,

* * -* வெறியாரும் மலர்ப்பாசங்களிடையே வீழ்ந்து - வாசனை தங்கு,ச்
சாமரையொப்பான திருவடி களில் வீழ்ந்து வேண்டிக்கொண்டு - இரத்து
கொண்டு, இவை இன்னும் விளம்பலுற்றான் - இவைகளை மே.ஓுஞ் சொல்
லச:

தொடங்கன்,

ஏ--.

சண்டவரில்லை நீமுன்கண்டவிக்கோலவ்சாண
வண்டரும்விரும்பா கின்றா.ராதவாலன்புகூரு,்

சொண்டருமாகயென்னையன் தியோசரர் தொடச்லெரமை
- சொண்டவாடைவரென்றான்

கோகுவமேய்தத கோமான்,

(இ-ள்.)-- அர்ச்சுனா! நீ முன்னே whee «என்னுடைய
நீ முன்கண்ட இக்கோலம்
விசுவ ரூபத்தை, கண்டவர் இலலை- வேதாத்யயனம், தபசு, தானம், கர்மம்-

இவைகளால் தர்சித்தவர்களாக முன்னேயும் ஒர௫ுவரில்லை, இனிமேலும் ஒரு
கத
ச
௬ ட
* *
வருளசாகார், காண-இக்கனம் அறிய
*உ.* & முதச்யபச்தியினாலே காண்டத்கும், வாஸ்தவரூபமாக ஸாக்ஷாத்
எஞ்சி
SNE SS MGW, அபேேதரூபமாசவடைதத்கும் உரியனாவேனென்பது
தின்றது.
இனி ஸ்ரீபகவான், சே

சாலஸ்.இர,த்தின் சா.ரபூகமான

வதுந்தொகு,ச்அச் கூறுகின்றார்;
டருமா

வரனான

- என்னிடத்து

அன்புமிச்ச பச்சரூபமாய்,

என்னையவ்லாமல்

வரனான என்னை

*

அபே தமாக

அர்த்சங்கள்

முழு

ஆ,தலால் - ஆதலின், அன்புகூ௫,ச் கொண்
*

*

அடையா

*

%

திற்பர்

என்னையன்றி

- பரமேச

அடைவுரென்றான் - பரமேசு
என்று

அருளிச்

செய்தனர்,

கோகுல மேய்த்த கோமான் - பசவின மேய்த்த ஸ்ரீபகவான்.

(64)—
இதில், சைவல்ய passe, உடலி விளச்கம்- முதலசசப் பசவற் Gos
யீராக 87 நாற்களிவிருந்அ எடுத்துச்
சொகுச்சப்பட்ட,
பல் பாட ல்சளும்
அவற்தின் பதவுசையும் உள்ளன.
முழுவதம் ௮,சவைசமதசச்தைச் சார்ந்

தன.

Gansaxwt

ுப்பெறவில்லை. .

இன்னார் அகிய
8

இச்சப்

Sr Buds மம்
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ஞானவாசிட்டச் சுருக்கம், உரையுடன்;
NANAVASITTACCURUKKAM,

COMMENTARY.

WITH

A collection of select stanzas taken from Nanavasittam which work
is described under R. No. 138 Vol H, Part 11 of the Tamil Triennial
Catalogue. ‘These stanzas are accompanied with meaning.
Incomplete.
Beginning :

.

SL,

ஞானவாசிட்டம்,
சுருக்சம்.
-. மூலமும், உசையும்.
பெண்மைபா இயன் பெத்றகளித் நினை
s யண்மைதூ சமறவகத்

துன்னுவாம்

,திண்மை(ஞானச் சிறப்புயர் வாசிட்ட
முண்மை)யாக வொருங்குளை செய்யவே,

(இ-ள்.)-'்' இடம்பொருந்திய
வாக்கியார்த்தபோ ச(ச)றப்பின”ல்
மேன்மையாக
விளங்கய ஞான வாூட்டத்தைச் €ர்வாண,த திலுள்ள பிரசாரமாகச் தமிழித்

செய்யுளான்

முமுதஞ்

சாற்றும்பொருட்டு,

உமைபாகஞகய

பசமசவன்

சன் தருளிய மானைரமுகத்இனையுடைய விதாயச மூர்த்தியை ௮ணிமை சேய்
மையின்றி இடைவிடாமல் உள்ளத்தின்௧ண் சந்இப்பாம்,
.
er)
*
+
*
*
*
*
*
*

;

சு

*

*

®

அ .இசாரி குருமூகசமாய் விசாரித்தல்,

”

* ஜருங்குணர் குரவனாமுயர்வான்மீகனை (ப்)
மூருங்குதப் ப.ர,ச்.2 வன் வணங்்வென்)
பவ
தெருங்குவெந்தயரிலே தின் ததெங்கனம்
அருங்குண ச்திராமனீயருளிழ் கூதென்றான்.

ட

(இ-ள்.)-:, முழுவதை(யநூணர்த்த

ஆசார்யசாசிய

யடைந்து பாத்துவாச
ரமூனிவர் நமஸ்கடாஞ்
செறிந்த.
மசாஸம்ஸாரஅன்பத்தில் அளிய

மேலான
Orewa,
சத்துவ

வான்மீட முனிவை
“erga

பிறவியிற்

குணத்தையுடையா

ஹ்ீராமன் இருந்ததெப்படி ? தேவரீர் கறுபபமால் அறுச்ாசஞ்
வேண்டமெமென்று மிருதுவாக விண்ணப்பித்தார்!” என்பதாம்,

செய்ய

௩. நறநநாரம 919-920,

்

L735

End;

io

(31) xs
Bp serGar

சத்.

தமசெலாமிசப்பவன்னியசேசச்தையடை

திழற்றச்

ச்தான்

வாதே. சத் இற்தலைவனாய்ப்பின் கனல்புசகான்

உச்சமமா தின்னுளத்திலே

வெறிதேயுன்ணு

சம்பந்த மயதனாம்

பத்தபாய்த்துளசாலப்படியாகப்பகர் புலைச்கடைஞ்சன தியற்கை,

(இ-ள்-)-அச்சாரணத்தினால்

உதவின ரனைவரு மரணமடைய

அ௮யலான

நாட்டை

யடை நீதான்.

வெண்கொத்தச்[கொ](கு)டை: கிழலைச்
இராசாவாூப்

செய்ய(க்)

பின்பு, ௮க்கனியிற் பிரவேசித்௮,

சேோமண்டஉத்தில்

உச்சமமான

உன் மனதில்

வீணாக தினைக்கன்ஐ சம்பந் தமாயிருக்கின்றவதனால் சொல்லப்பட்ட நீசனியல்
பானது, அந்தப் பிரகாரமாகப்(பி)ர பலித்தது.
சகல கற்பனையும் வைத் இருக்கின். ஐ மனம் ஒர் காலத்தில் ஒன்றை வெளிப்
படுச்.இல், அதில் என்னவியப்பென்றும், காகசாலீய

ஞாயத்தைப்போல

உன்

மன இல் திசத்தன்மை பத்திப்பாய்ச்சபடியே அதிதி மனச்தினுக் உரமண்ட
வத்தார் பனத்தஇினுமேக காலச் இல பச் இ(ப்)பாய்த்தபடியால் விரத இரமாகச்
காணப்பட்டதென்றும், அநேகர் ஒரு சொழ்பனங் சண்டதுபோலச் சொல்
லப்பட்ட

யாவரும் ஏக காலத்தில்

&

*

*

*

உ

உனக்குக்

கோற்றின

சாகர சொற்பனம் சாக்கரமாகத்
சகோத மினசென்றும் ௮றிவாயென்ப
தாம் இம்மாயையின் மயங்கினவர்கள் அஞ்ஞானியென்றும், மயங்காதவர்கள்

(த-பு.)--

ட்

இதில் ஞானவாசிட்டமென்னும் வேதாத்த தாலின் செய்யுட்களில் Rams
Ops
தொகுத்து, அவற்றுக்கு உரையும் எழுதப்பட்டள்ளது.: காஇகதை”"
வசையி ஹூமே
அத்வைத

உள்ளபடியால்

மசத்தைச்

மு.ற்௮ுப்

FIT DEED

பெறவில்லை,

இகன்

பின்னர்

புசாணம், இருவிளையாடல் புராணம், தேவாரம்

இது
66

பெரும்பாலும்

பக்கங்களில்,

சைவ

மூதலியவற்தினினறு

Ap

தில பாடல்கள் ip கப்பெற்றுள்ளன,

R. No.

Paper, 8}

xX 6%

Fair,

018,

Presented in
Mylapore.

inches.

Foll,

35.

920,

Lines,

12,

13 in

a page,

Tamil

°
1927-28

by

M.R.Ry. Rejagopala

Mudaliyar
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(2) ஆத்திசூடி த்திறவுகோல்.
ATTISUDITTIRAVUKOL.

் Poll. la—Ya . 7b is left blank.
Twelve didactic stanzas embodying raspbeklvaly ini the end
the stanzas

of Attisadi beginning with vowels.

each

of
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Beginning :

ஆத்இ[ச்]சூடி உயிொழுதஅ 12-க்கும் இறவுகோல்.
அறஞ்செய விரும்பு

(இ-ள்).

Ce

பொருளல்லா

துலலெண்

டருக்கு
த தான் முனிவருமே காணார்) குக்ஷ்(ம)ம்,. ,
சரமென்னும் பெயர்பெற்று வுலகல்சானும் .
தனக்குள்(ளே),கரனாக யண்டமாூ(ப்),
பரமென்றகர்த்தியுள்ள சித்தர்யோகி
பரிவாக வஷ்டரித்தும் நமனை வெல்வார்,

குருவென்றுஞ் சீஷடென்றுங் கற்பமென் றும் :
. குவலயச்தில[ச)(த)ஞ்செய்ய விரும்புமாச்சே.

End:

;

,

௮ஃ(௫)ம் சருக்கேல்,

(இ.ள்.)-சுருக்குவது மமிர்ப்பாலமீதில் தானும்
துண்டாத தீபம்போலிருக்க வேணும்,
பழக்கச்சே செரியுமல்லோ காயின்போகம்
பலிதமாமில்லையென்றதிந்தகொள்ளு,
பெருக்க[ப்](வே) போசனமு நீருமுண்டால் பேதைகளே மனிதருக்குச் சாவுமுண்டோ,
உருக்கலந்தபோதே

[உளவ]

சானெல்லாமாச்சு

(௮..)ச்கஞ் சுருக்கமதை யுன்னிப்பாமே.

Colophon : :

ஆச்தி[ச்]சூடி, குருமுனி இ[ர](ஐ)வுகோல் உயிசெழுச்' Indes
Suelo

Opp.

(குபு
இத,
ழூவின்

ஜளவையாருடைய
அமுதமொழியாயே ஆத் இரூடி பென்னும்
உயிர்வருக்கப்பன்னிரண்டு பநாற்பாக்களையும் தனித்தனியே ஓவ்

வொரு

செய்யுளினீம்.நிலமைச் அப்பாடப்பட்டகசொரு நால்,

யுள்ளன,

12 பாடல்களோ

இதன் பின்னர் 8-வது எட்டில்--

உல

* தன்னிலஞ் ௪ திரம்தான்கு நாளிரு நாளிற்சோமம்,' ~
வன்னி(யு) மூன்றுசோணம் வாயுமே'யாழுகோணம்,
மின்னியவெளியேட்டம் மெய்யென்பஇிதவே காணுந், -

தன்னிலே பிறந்த பின்னும் சன்னிலே யொடுங்குக்சானே,"”
என்னும் சரீரத்தின் அமைப்பை
யுணர்த்தும் பாடல்,
உசையுடனும்,
ஐம்பத்தோ.ட்ச.ரங்களஞும், உடம்பில் இன்ன இன்ன ௮வயவங்களில் உள்ளன
என்பதை யுணர்ச்தும் செய்யுளொன்றும், ௮,2.ற்கு வீவ.ரமான உரையும்
9, 10 ஏடுகளிலும் எழுதப்பட்டுள்ளன,

: . RB. NUMBER

920,

.

1737

(5) கணபதி தி.
GANAPATITUDI.

©

வி. 11௪-126.

ட

A eulogy on god Ganapati or Viniyakar,
Contains eight stanzas,
Beginning :
பத்தமகற்று மனந்௪ குணப்பரப்பு மெவன்பா
- எத்த வுலகுமெவனிட,்இி

லீண்டி ருந்து

லூதிக்குமோ,

காச்குமோ,

சந்த மறையாக மங்கலைக எனைத்துமெவன்பாம் றகாவருமோ
அத்த விறையாங் கணபதியை யன்புகூ.ரச் தொழுகின்றோம்.

(௧)

End :
பாசவறிவித் பசுவறிவிற் பம்றற்கரிய பசன்யாவன்,
பாசவறிவும் பசுவறிவும் பயிலப்பணிக்கு மான்யாவுன்,
பாசவறிவும் பசவறிவும் பாற்றிமேலாமறிவான
சகேசனெவனகச் கணபதியைத் திகழச் உசணமடைஇன்றாம்.

(த-பு.)-இதில், விநாயகர் தோசத்.இர :விஷயமாகய

எட்டுப்

தடை தாழ்த்த,

பாடல்கள்

உள்ளன.

்

(2 நிரதிசயான ந்தம்:
NIRATISAYANANDAM.
Poll. 13a—39a,

Stanzas of a philosophical nature..

The. style is very common-

place and the name of the author is not known,
Contains 107 stanzas.
Beginning 5
ஆதம

சொரூப

7

விதாயகர் வணக்கம்,

சச்தோடு சித்தாய்ச் சார்ந்தும் சாராத
்

வித்தாகயானந்த

விளைவாய்...-மு.சஇ.கிலை

தல்கய பே.சானை நாங்கண்டுங் காணா
வல்லபையானையே வாழ்,தீ௮,
. ட

தலைவனைப்

அறிவாயிருந்த
குறியா

பணிதல்.

அநந்தசென்மத்சோறும்

யெனையாண்ட

கோவே.

" சச்தியனாய்ச் செய்த தனித்த

ஆத்மரூ பாயதம

(ஐ)

வே,

தெறிசாட்டி (ச)
வெவிங்க

,

(a)
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:

ஆயின் எல்லாம் போச்சுதோ,

வெம்மாயை பட்ட வெளிகடந்துபோனால்
சும்மாவிருப்பது வாய்() தோன்றுதே-- தம்மா
எரிக்காதுனைப் போத மெங்கு திறஹைவ(£)

மறிச்கு மு,சலஅ நீயானாய்,
ச

*

*

*

கண்டேன் களிகூர் ந்து சவவிங்கதாமங்
கொண்டோல் குருவோ டிவணுற்றெனையாண்ட கோவே
பண்டேயொரு தீ வகுத்இட்டபடிக்கி யானுன்
(௭௭)
சொண்டாூ வம் தின்ழுனைப் பாடச் தொடங்கினேனே,

*
;

(6-4.)—
இத்தால்,
இதிலுள்ள
ன,

வேதாந்த

விஷயமானது

இவண்பாக்கள்

நடை

நூற்தேழு

தளை தட்டல் முதலிய

சாதாரணமானது,

பாடல்களையுடையது

பிழைகளுடன்

இருக்கன்

இயற் Suet இன்னாரெனத்ெெதரியவில்லை.
—

R. No. 921.
107, Lines,
Foll.
6 X 44 inches.
Paper.
Old.
and Grantha, Much injured.

19 in

a

“Tamil

page.

Presented in 1927-28 by M. R. Ky Rajagopala Mndaliyar of Myla-

pore.
(2) மாணி க்கவாசகர் சரித்திரச்சுருக் wih
MANIKKAVAOA KAR

CARITTIRACCU RUKKAM.

A short account of the leading incidents in he life of the

Manikka-

vacakar, a famous Saiva devotee,

்

Complete.
Beginning:

சிவமயம்,
மாணிக்கவாசக

சுவாமிகளது சரிக்தரச்சுருக்கம்,

சொற்கோவுந் தோணிபுரச் தோன்றலு மெஞ்சுந்சரனுஞ்
சற்கோல வாசவஷூர்த் 3 தூகனும்-முற்கோலி
வத். திலரேனீ றெங்கே மாமறைநா ரூனெங்கே
யெத்தைபிரா tor SOs
sQsa கே,
மாணிக்கவாசகவாமிகள், இரிமர்த்தன பாண்டியராஜன் காலத்தில், இரு
வாதவூரில் அமாத்தியசென்க
அத்தணர்குலத்தில் இருவவசாரம் செய்தரு
வினர். வாதவூரபென்பது ௮வரஅ௮ பிள்ளைத் இரு தாமம், அவர் இனமைப்
பருஉஙல் கடப்பசன் முன்ன 37, தம்மரபுச்குரிய வ தசிவாகம மு, சலியவற்றை
யும், பிறதால்களையும் கற்று வல்லவ. ராயினார், அவர் குணா திசயங்கனளைச்

R, NUMBERS
தும் மதுரை

அரிமாதிகநபாண்டியன்

வித்துக் குணங்களையெல்லா
சென்னவன பி. ரமமராயன்
Ose

921-022.
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கேள்வியுற்றுஉடனே

வரகஆரரளை

வரு

நன்காசாய்ந்து மேலான இழப்பு(ச)கள் செய்து
என்னும் பெயரும் சொடுத்துத் சன்னிடத்சே

oF SPuréGarr.

End:
இருக்கோலையார்.
அவற்றைத் தமது

இய

பாடவுங்கேட்டு

அவர்

இருவாய்மவாந் ச வண்ணம்

அருமைச் இருசக்கர ச்மால் எழுதி,

இருச்சிற்றம்பலமூடையார்.

எனச்

அப்புக்ககங்களில் ௮

சையெழக்அ(மிட்டு)

மறைந்தருளி

னர்.
அதன்பின்பு, மாணிக்சவாசசசவாமிகள்

சோதிமயமாக

விளக்கே

சதா

காசத்திலே கவத்தருளினார்.

Colophon

.

சரித் இரச்சருச்சம் முத்றில்.று.

(கு-பு.)-இ௫,
மாணிச்சவாசகரது
சரித்.இ.ரத்தைச் சுருக்கியெழுசப்பெற்கது ;
இச௫ன் பின்னர், 9-107 வரளைபுள்ள உடுகளில் இருவாசகச்ிறப்பென்௪௦ sie
பில் இருவாசசப் பாடல்களில் பல

எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளன,

R. Na, 922.
Pahn-leaf.

Poll. 379.

164 « 14 inches.

and Grantha.

Presented

Injured.

in

Old.

1927-£8 by

Avargal, Chintadripet,

Lines,

Tamil

7 in a page."

.

MRRy.

Sondara Raghavachariyar

Madras.

இரண்டாத்திருவந்தாஇ வியாக்யொனம்:
ககர
கார கறநற
ர பப்ப

ந

பா,

A commentary by Kausika
Srinivasaraiganthdcdrya
on the
Second Tiruvantadi forming part of the
Nalayiradivyaprebandha.
This commentary is complete aud is not printed.

Beginning:
ஸ்ரீஉாஓயகிவெடாக8ாஜெபசிகாய
Le our QUI 8 திம2ரக௰மர8
யழ௦மஜா$ி

628,

வஉாவ

9.கஹரவஅவா ௮௫-௬௧

|

யத கிமாஜிஉ ரதிலா 28வா$5-6
ட eo Ose:

Quis)

woOG sr a72-ne7
duos

|

மொவாலவடடுறி 82 வெடியிறெொய.கீஒயொகீ(ன௱ரா[ மா | இ) .கி.28ளோஷி_.மம -௦ஹுஸஹெவெ
130

|
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8.௪ பஜாய-3(8ம)யா8-௩5யொ.மி(வய-4௦)
ஸ்ரீ.காடியொ.மி.58[ £ ]ஹ௦ா௦கொ வஹி

*

*

||

ச்

ak

1|
gu?
LFourQws@aleras O-uTANn-O.6-ave.
ம-டு.காவ)யொமிமாமாடி-3ரது

இப்படி. முதலாழ்வார்களில்

ஷஹு.ழாகா.கி யமா?$.கி[|

முதல்வசான

பொய்கையாழ்வார்,

இழில் திருவந்தாதியில், உல.யவில-.கி.நாயனாய், anv a3

*

*

*

*

*

*

an@artvorm gent

*

*

*

%

Ed

*

திருவடிகளே

0

.*

யென்னுமிடத்

தையும் அறுதியிட்டார்.
அகந்தரம், இசண்டாவசான' பூதத்தார்
வையக்தகளியருளிச்செய்த
*
*
*
*
*
*
கடைவிளங்கு தமிழாலே செவிக்க(னிமை)யாகப் பேசித்தலைக்கட்டுகி
ரூர்.
*

*

*

*

“eum sew gr sai 8 a9Q0K .\ a QpaoTarc8 roe Tap” என்று
முத்திதசையிலுண்டாகக் கடவவிம்மூன்னும், மயர்வமம|
த ](,தி) கலம்
அருளப்பெ.த்த வாழ்வார்களுக்கு “றதா உல-ஒகிதிஉரவ).கி08
8-௦௯-௦%௦ 7? என்டபைடியே

வலவக ரஷாஉத்தாலே

மிங்கேயுண்டா

9| $B |(0)er.
முதல்பாட்டு;--ல.௦வ ௧, ரஸஹாஉஎஐஙமான

ஹு

தம்முடைய

வெரசேவ

விமேஷங்களை
த்த (க)ளியும் கெய்யுமாக ரூபியாகின்; கொண்டு

சேஷியான

காராயணனுக்கு,

உ௱ஜா.நமாகித

தியடிமைசெய்யப்பெத்மேனென்அ

உ இ ல$வத்தை

இருதார்த்தராகிருர்

Cua

ன அன்பேத

களி?யி தி:-வவெலக்ஷணழாய.தமாக

உண்டான

வ௱லத 3 வகர
டமான
ஸ்கேஹமானஅ,
மேல்
கெய், இரிமுதலானவ்றுக்கு ஞமா௱மான தகளியாகவும்,

அன்பேதகளியா

சொல்லுகிற

ஆர்வமே

- விஷய

நெய்யாக- அதடியாகப்

அபி.கிவேசமானது, மேலேத்தக் கடவ
லம்-அன் பின் அி.கியயம௦,

எழற்.பினேன்

பிறந்து

இன்புருகு

- avo Qasr ace

உ௱றிவக உ௱ரவஷமான

விளக்குறுப்பான
*

தெய்யாகவும்,

ச்

ஆர்

*

யமாவதக ரகாஸிக்கும்படி

*

ற்றி

னேன்.

End :—
உ௨ரயொஜ.நாக௱உ௱ர்
செய்யவேண்டுவது

சொல்லீ

தம்மையாஸ்ரீரயித்தபடி.
பென்ன,

கொள்கொம்பு

8த்தையாற ரயத்தளவாக்கிச்ரவேணுமென்களுர்,

சொன்னீர்; உமக்குச்
மூடப்படர்ந்த

ஜெ

௩, NUMBERS 922-923.
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wn Gon9 A—wurBe, O64. BuaGar, esironr Cor - auu-Qas
ளால் வத்த பெருமையுடையவஞாய்,

யூடை யவஞய், “வவ கிறிக

விபூதியோசத்தால்

ஷ$ஹவஹுக்களுக்கும்,

war, ஞூறிர.கவு8ழனாய்,

HES

O-venr is

வந்த வைபவத்தை

நிர்வா ஹகனாய்

வாஹதசக்கு

எல்லையில்லாத

படியிருக்குமவனாய், தி.க ஸஒரிகளுச்கும் ௮வ்வருகான பெருமையையுடையவ
னாயென்னுமாம்
*
*
*
*
ஸ்
உன்பகச்கச்திலுண்டான
பேமத்தை தித்யமாகச் சொல்லும்படியமைத்தருளவேணுமென்கை,
* *
*

*

*

ஓவனுடைய

ஆஸ். ரயணகத்திலே

சொல்லி, வெ ர8விஷய.கயா

உ௨ரயாமான.வெர8)த்தைச்

அவனையே

௪£ணமாக

ஆஸ்.ரயித்தாசா

ய்த்து,

(ar)

Colophon :
Fw OsQurd onustr syrOs8 sea) avy |
அகமாவிலிவி.௯௦.ககிஜ்ஜெ
ஆர.கா௦வழா வழா௦வி$ 02 ஹி]

ஸ்ரீ8௨-டு.காட-3யொ.கிஒர ஹவ௲ாமாய-*விஉஹமா

|

anuG).sr g\ aes) #08 a$ ,S2raiG)
amu v8 e.vg 58
பதீவாலஓயதிவெஉாக

oo aw —HaSvil;y 60 dar

ச௨ய-3ரஷஹா$ரே.கஹா$

ஜலெயே)கலெ ரஈதரவா$

Serianr aan,
யாம

k

+

*

||

x0 sy

250, er@ans
0-6. 6QuM Aorusris—tano oy ama io sr

ராு.க௦விவி.கர

*

|

Qevile

LFOLtoi®@

உகி ஸ்ரீ Kor ull & KO MOHAN),

|

LF Baran

ஹு௦உ௨-௫ண-*ச

(த-பு.)-இவ்விரிவுளை, நாலாயிர இவ்யப்ரபந்.ததீ.தீன் ஒரு பாகமாகிய இரண்டாந்
இருவந்தா.இக்கு கெளசிகஸ்ரீகிவாஸரங்கதாதாசார்யர் இயத்தியது. இத வடை
அச்சிடப் பெருகு,

இத்.தப் பிரதியில் முற்ற௮மிருக்கற து.

No. 923,

R
Palm-leaf.

14}

x

Foll.

1} inches.

Slightly injured, Old.
Purchased in 1927-28

from

56.

Lines,

M.R.Ry.

8

in

a

page.

P. 8. Swaminatha

amil-

Bhattar

Avargal, Shoranur, 8. Malabhar.

அகத்தியர் கர்மசூத்திரம், மு.நீ.நூறு:
AGATTIYAR

KARMASUTTIRAM,

A medical treatise

in

300

stanzas

MUNNURU.

dealing

with

certain kinds

of

diseases and laying down the method of preparing certain medicines,
The work is attributed to Akattiyar.

Complete.
1304
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OATALOGUB

OF

MSS.

Beginning:
அகத்திசுவார் ௮ருளிய சன்மரூத் தரம் மு.ந்தூறு,
பூரணமாய் மும்மூலம் பொறியிற்சூடாய்ப்
பொம்மிபவ மேகமதாய்ச் சிரசில்சூடாய்க்,
சாசணமாய் தீர்கலந்து கணிசமேபோம்
சொள்ளுகன லெழுந்த வாயுமத லெட்டுமெல்லாம்,
சரணமாய்ப் போகாது வாதபித்தஞ்
சிலேட்பனத்தான் மூன்றாலே தோய்களெல்லாம்,
தாரணமாய்ச் சசவாயு மூனறுவாயுவில்
சமானனொடு பிராணனோ டபானந்தானே,
*

*

*

(4)

*

காணவே சொல்லுகிறோம் மேகரோகங்
காயத்தில் வர வெல்லாம் திரதிவினாலே,
தோணவே சொல்லுகேன் வாதச்சாலே
தொடுக்கன்ம மேகசலக் கழிச்சல்நாலும்,
பூணவே

பிததச்தால் மேகமாறு

புதியசலே[ழ்ப் (ட) )பனத்சாலே மேசகம்பத்து,
தரணவே யிருபதக்கும் பேரைச்சொல் வேன்
தலமான பிரமனென்று Os Ar Conor
pir,

(௮)

End:
வாரானகற்பம் பாசகத்சைச் சொன்னேன்
வரிசையுடன் வதவங்க எனுஷ்டானங்கள்,
கூருூன கிருதங்களி லேகியங்கள்

கோடானகோடி செந்தூாரஞ் சொன்னேன்,
பேரான தைலங்க ளிரசாயனங்கள்
பிழைப்பதற்கு

நோய் நீர்ப்பித்துமாற்
றி,

Leen நீற்.மினங்கள் குருவுஞ் சொன்னேன்
திசமாகப் பிடி ச்தவர்க்கே சத தியாமம.

. (௩௭)

சித்தியுண்டாம் மவுன த்தித் செல் லுவோர்க்கு
செளிவான மன தரிமை யறிவிஜஷோடும்,
ப.த்தியாய் திலைத்தபின்பு பாவம்போச்சு,
பஞ்சபொ தி புலஎனாண்மை ப௰ந்துபோச்சு,
புத்தியாய்ப் பிழைப்பதற்குச் சாகாகசொல்லும்

புசழான மனவா?

வாயுவேகசம்,

மூத்தியா யிருவினையு மற்ததேசி
முதலான

௫ரண

சொர்ச்சபத

முத்இசாேே ௪.

கடாக்ஷமுண்டாகவும்.

(௩௭௪)

தேவி சாமுண்டி துணை,

(த-பு)இது, வைத்தியக்மசைச் சார்ந்த,

இஇல் வாதம், மேசம்,

பித்தம், சிலே

ஷ்மம், மூலம், குன்மம், க்ஷயம், ராணி மு.கலிய தோய்களின் வகைகளும்,
திரிலோக சித்தூசம், அமிர் சசஞ்சவி லேகயெம், பவழ பஸ்மம், வம்ச பஸ்பம்

ந, NuMBERS
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கூறப்பட்டுள்ளன.

விரிவாகக்

செய்யும் முறைகளும்

அகத்தியர்
இத்தால் முந். நூறு பாடல்களாலாகயது,
வப்படுக௰௦து, இந்தப் பி[ரஇயில் மு.ற்றுமிருக்கிறது.

சொல்
.

இயற்றியதாகச்

R. No, 924.
Palm-leaf.

114

x

Slightly injured.

1 inches,

Old.

Foil,

38.

Lines, 5—T

ina page.

Tamil.

|

Purchased in 1927-28 from M.R Ry. P. 8, Swaminatha Bhattar
Avargal, Shoranur, 8. Malabar.

(௪) நந்திதால்:
NANDINUL.
Foll, la—-28a.

Fol. 286 is left blank,

A treatise on astrolugy dealing with palmistry

ete,

Complete.
Beginning :
திரிபுரமெரித்கோன்

மைந்தன் தினகரனடியை

மருவியத,ச்இநூலின் வளமையைப்
சரிவரமுனிவர்தாமுஞ்

௪ரநாலாகச்

குருவருளாலேபோஜ்றிக் குணமுடன்
*

*

வாழ்தஇ

புகலச்கேளீர்
தோன் றிச்

செப்புவேனே.
*

(௧)
*

தரணிசனிலுள்ள மானிடர்க்குச் சொல்வேன்
தன்மையுடன் குருபாதத் தஞ்சமென்றோர்,
கரணமுட ஸிக்கு நிகள் தோதற்தமாகுங்
கசடர்குறிப் பறியாமத்

பொய்தானென்பர்,

இசணமுமே தெரியாத மூடர்க்யேந்தால்
தெரியாது இந்மூலையவர்க் யாதே,
அ௮சணமூனிவோ ர௬ுரைத்த ௪.ர நால் சன்னை
யாசராய்த்து கு.ரிப்பினிமே லறிவிற்கேளே,
*

௬

(௫)

*

ar@rerp
5p) soils aie rect saint
வளமையுட ஸனுட்கழுச்தில் வரையுங்கா ணும,
பேரென்றா லக்குறிகள் விவரமெல்லாம்
பிரித்தினிமேல் சொல்லுகிமீரும் பிரியமாகப்,
பாளென்று சொல்லுகிறோ முயுத்தியாலே
பார்மிசையி லுள்ளவரைச் குறியா.சாய்ந்த,
கூடென்று விவரமெல்லாம் வெளியாய்ச்சொன்னோேம்
குறிப்பறிந்து

ரூபத்தைக் கூறுமன்ே.

மன்னியதோர் தெற்றிகனில் வரைகள் நாலும்
வானுலக முட்கமுத்தில் வரைமூன்ருகல்,

(ச)
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உன்னியமாங் கனகபதி வாழ்மன்னாளி
ws suGer சொன்னபதி யோகங்கேளீர்,
எண்ணியதோர் தாலுபத் தையாறுக்குள்ளே
எளிதாகத் தாரமிரண் டி.தமாய்த்தோன் தும்,
வன்னியவு னுதைவித்து

வகையதாகில்

வானுலூல் பிதாவுக்கு வியாதியாமே.

(௯)

En:
சாலில்முன் சொன்னா ற்போலே
எலமாய்விலங்கு

வந்த சேர்ந்திடு

காட்டியசுழியுமாகில்
மென்றேசொல்லும்

பால்உலம் பிரியாதாகித் பகன் நிடவேண்டாஞ் சொன்னோம்
கோலமாய் முனிவர்சொன்ன குறிப்பினியறிந்துகொள்ளே.

(௮)

Colophon:
BEAMS (pp pid.
பானுமதி தேவர்மலை வேலைந்தி கூபம்.

(க-பு.)-இத்தால் சோதிடத்தைச் சார்ந்தது. *சர.நால் ' என்று மற்றொரு பெய
மனிதர்களின் உட ம்பிலுள்ள சுழி ரேகை
ரும் உண்டெனச் தெரிது.
பவன் களுண்டாம் என்று கூறுவது,
இன்னின்ன
முூதலியவற்றைசக்கொண்டு

இந்தப் பிரதியில் முற்றுமிருக்சத
௮.
(9) கர்ப்பசிந்தா மணி:
GARBHACINTAMANTI.
Foll. 29a—88d.
A treatise on astrology predicting the characteristics and fortunes
of persons by observing the lagna and the periods of time in a lagna
in which they were born.
Incomplete.
Beginning :
கர்ப்ப இத்சாமணி,

மேஷம்.
சீர்மேவு லக்னெ த்இன் பாவந்தன்னைச்
சாற்றுகிறேன் சுந்த. ரமே தயவாய்க்கேளு,
பூமேவு மேடலக் னெ இலேதான்
.
புகழ்த்தமுதற் பாதமதிற் பிறந்தபாலன்,

தாமேவும் கவிழ்ந்துதான் பிறச்குமைந்தன்
தடுவயதில் தயன கத்தில் நோயுண்டாகும்,
ஆமெனவேயாண்டொன்றீ

ராகில்தத்து

அதுகடந்தா லறுப்அ எட்டுத்சானே.
எட்டான மேடத்தி லிரண்டாம்பாதம்
ஏத்திழையாள் மல்லாத்த பிறக்கும்பிள்ளை,
மட்டாக வொருவயத கழிச்சவேணும்
வாழ்வுமிக வுண்டாகும் பொன்னுண்டாகும்,

(௧)

R, NuMBERS
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செட்டான வம்பியவள் வாய்மூப்பாவாள்
செல்வர்களைப் பெத்றிடுவா எழிவுகாணும்,
ஒட்டாத

மறுமுகமும் பார்ச்சமாட்டாள்

உச்சமியாய் யாவருக்கு மிரங்குவாளே,

(௨)

End:
உண்டான மீனத்தில் முதற்பாதத்
தில்
ஒருக்கணித்து ஆண்பிறச்குஞ் செல்வமுண்டாம்,
கண்டாயோ மூன்றுபத்அ முப்பத்தாறில்
கண்டமுண்டு கடத்துவிட்டா லெழுபத்தா.றில்,
பண்டான இரவியங்கள் சோழ்துவாமும்
LO SILT முண்டாகும் பலனுண்டாகும்,

சென்ச விடம் தன்மைதீமை யிரண் (9)
*
*
*

*

(த-பு.)--

இதுவும் சோ.திடத்தைச் சார்ந்ததே,
மேஷம் முதலாச மீனம் வரையி
லுள்ள பன்னிரண்டு லக்கனங்களின் 1, 2, 8, 4 ஆயெ பாதங்களில் பிறக்கும்
குழ,ந்தைகள் ஆண் என்றும், பெண் என்றும், அவை தாம் இன்னின்னகுண
மூடையன வாயிருக்குமென்றும், அவற்றுக்கு ஆயுள் ஐசுவரியம் முதலியவை

இத்தகையன

வென்னும் விளக்குவது,

இத்தால் சோதிடம்

கற்கின்றார்

ஆய்

கின்றார் இவர்ச ளுக்கு இன் நியமையாதகதென்றும் தெரிகிறது.
இத்தப்

பிரதியில் மேஷம்

மூதல்

கும்ப லச்னம்

நான்காம் பாசம்

வரை

யிலும் பயன் கூ.றப்பெற்றுள்ள2.
மீன லக்ன முதற்பாதப் பாடலில் மூன்
தடிகளேயுள்ளன.
ஆதலின் முற்றுப் பெறவில்லை.
இயற்றியவர் இன்னா
செனச் தெரியவில்லை.

R. No. 925.
Palm-leaf,

8% %

Injured.

Foll. 151.

Lines, 6, 7 in a page.

Tamil.

Old.

Purchased
Mylapore.

in 1927-28 from C. V. Jambulingam

(௨) தேரையர்
TERAIYAR

1 inches.

வைத்தியம்,

VAIDYAM,

Pillai Avargal,

ஆயிரத்தொன்று:

AYIRATTONRU.

Foll. la—124e. Fol, 1246 is left blank.
A treatise dealing with the preparation of medicines
kinds of diseases.
Contains 1 to 517 stanzas.
Beginning:
தேரையர் வைச்தியம் ஆயிரத்தொன்று.

ஆதஇசத்தியருள் புதல்வர் ௪.ரண
மாதிலுற்ற பிணி யகலும்படி,
வாதியுச்சமர் சததர் பதம்பணிம்
சோதிவைக்சககோ

.ராயிரத்தொன்றுமே,

for various
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ஒன்று மாத் இரை யோங்குமுடு குபா
ரன்றுலேகய

மாடுகை

கண்ணின் மை

மன்றுசூரண மாக்கிராணஞ் சர்க்கரைக்
கன்றுதேறிச் கருத ிலிருச் இிடே.
இருத்திடு மருத்தெண் ணெய் ரசாயனத்
இருத்திடும் பாலைச்செக் தூ.ரகூலிகை
கருத்.இடுங் கலிக்கங் சஷாயங்கிருதங்
குதித்தும் தயிலல் கூழப்பாண்டமே,

(௨)

(௩)

பாண்டதுத் குழம்பாஞ்சிலை யெண்ணெய்
கூண்டது மெழுகொடு பதங்கமும்
வேண்டதநதெய்யும் விளங்குங் இருகையு
பேண்டதுச் சகளியோ

ஆ

*

*

*

(௪)

புகைபச்திடே.

பார்த்திடுவனப் பச்சலைக் கட்டுகள்
ST PN

SAUCE

FTO gs SO

போஜ்திடு சூலை புட்டன கேசரி
யேத்திடுந்தேரை யென்மொதி யொன்றுமே.
ஒண்டரிசியின் திப்பிலி யுள்ளிடை
விண்டரிவகை வீசம் பலமரைச்
கண்டரிமுரும் சைப்பட்டைச் சாதரைச்

(௬)

இண்டரி சயித்தயம் விடும்பார்.ததிடே.

(௪)

விக்கல், வாந்தி, இருமல் இவைகளுக்குச் கல்கம்.
பார்பருத்திப் பருப்பொடு சகம்
எர்மதாரமோ டேலம் நெல்லுப்பொரி
சேரரியின் இப்பிலி கெ,ந்தமும்
கார்வகைச் கெடைக்காத்பலந்

கோர்,சதெடே.

(டுஈம௫)

தோ்றிடு பொடிச் தூளிம் கழஞ்சிடை
சாற்நிடு பழச்சாறு கேன் சர்க்கரை
போற்றிடு விருபோது மோமேழு தாள்
ஏற்.நிடு வாந்தியிருமலும் பேருமே.

(@mde)

பேருங் சபொணீயும் பித்தம Carre
வாருஞ் சுற்௮ மயச்கொு விக்கலும்
பாருகாவித் பசைச்த லத் தாகழும்
இருங் கற்க மிதைச் செய்து பார்த திடே.

(௫௱௰௪)

(த-பு.)-இதில்
இநத்தூல் வைத்திய விஷயமானது.
கடுப்பு, மூலக்சொணி, மூலவாயு, கல்லடைப்பு,
குடல் வாதம் முதலிய

பலவகை

சைக்தியம், சொறி, வயிறு
கக்குவாய், இபெபு வாதம்,

ரோகங்களின் பெயர்களும் அவைகளை

நீக்கு

இதிலுள்ள முறைகள்
தற்குரிய உவத்திய முறைகளும் கூறப்பட்டுள்ளன.
சொல்லப்படுகின் ஐது

இயயம்தியதாகச்
தேரையர்
மிகவும் இறந்தவைகள்.

R. NUMBER
இந்தப்
வில்லை,

பிரதியில்

1617

இதன் ஏடுகள்
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பாடல்களே

உள்ளன.

ஆகலின் முற்௮ப்பெச

சிதைந்துள்ளன.

(8) தேரையர் வைத்தியம் நூறு.
TERAIYAR

VAIDYAM

NURU.

Fol. 1516 is left blank
Foll 125a—15la.
Similar to the above.
Com plete in 100 stanzas.
ஸ்ரீகெவீஸ.ஹாயம்
Beginning :

தேசையர் அருளிச் செய்த வயித்தியம் நூறு,

திரு விநாயகன்றென் கைலா சத்தில்
அருமையா

யெனக் கன்றுரைத்தபடி

வறுமையில்லா

வயித்திய நூற்

சொல்லக்

(௧)

குறுமுனிப் பசக்கொண்டு து.திசெய்வாம்.
செய்யும் வாதமுஞ் சிலேஷ்மமும் பித்தமும்
நையும் மார்க்கம் நலமுட னின்னமுங்
கையு நெல்லிக்கனிபோல் மருத்தெலாம்
ஐயன் தே

ரய னன்பான

(௨)

தாறிதே.

தூஅக்குள்ளே தொடிப்பேன் வியாதியை
ஆர் சொல்வார்க ஸிங்கங்கத்தி லுள்ளதை
மீறுசன்2 சுரங்கள் தனை மிகக்

(௩)

கூறுசெய்யுங் குருமொழி பார்த தடே.

(ச.ரங்களின் தொகுப்பு.)
பார்த்துவாத

சுரம் பத்துப் பன்னிரண்

டேற்௮ு வன்னிகாரமோ ரிருபஅஞ்
சேர்த்து மத்இன்சுர மிருபத்.தி.ரண்
டாற்த வேண்டி யறிவுதனைச் சொல்வேன்,

(௯)

சொல்ஓுஞ் சூதங் கெந்திவாளச் தன்னுடன்

வெல்லுத் இரிககெந்இரி பாகையும்
கொல்லுங் காக்கணத்தின்விரை யோர்வசை
ல்ல கள்ளுடன் நற்கையான் பாதியே.
கள்-தேன்,

கையான்-பொற்கையாந்தசரை.

(௫)
என்க,

பாஇராண்டுமே பாகு பதத்.இனி௰்
சோதியா மடுப்பேற்றி யெரிதஇடின்
தீ.தியான சகஷாயமத விட்டுக்
கோதிலா தரைத்துக் குன்றியாக்கிடே,

End:

ஆமே
தாமே

(௬)

யம்புலி வியாழ மப்பனே தெய்யித் போடு,
செவ்வாய் புதற்குத் சாழ்வில்லா

பாலிற்போடு,

நாமத் தன் தயிரிற்போடு நன்றதாய் வசிய மோசுல்,
சோமன்போ லொளியுமாகு ந் தரைகள் சாம் வசமாவாரே.,

(௪)
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வசமதாயிந்த நாறும் வாகுடன் பார்த்த பேர்கள்
திசமுள்ள லைத்தியராவார் ேேதடும்புவி யுள்ளோரெல்லாம்,
இசை முகனருளாத் சொன்ன தேரையன் மருந்துகொண்டோர்,
(ராக)
YF பலமிகவுண்டாூப் புவிதனில் வாழ்வர் தாமே.

Colophon :
,

துன்மஇம் கார்த்திகைமி”
இல்

.

, உ சனிவாரம், பாணி நக்ஷத்திர
வைச்தியம்

898-க்குச் தேரையர் அருளிச் செய்த

நாழிகை

உதயாதி

தூறும் எழுதி திறைத்தது, முற்றும்.

(த-பு.)-இதவும்,
குளிகை,

தேமைய

இ.சாமபாணக்

மாந்தஞ்சவலை,

சுக விேசனம்,

இதில்,

பூபதி

குளிகை,

குளிர்

விஷயமானதே.

ரியத்திய வைத்திய

௪.ரச் குளிகை, காரீயச் சிந்தூரம் முதவியவைகளின் முறைகள்
விளச்கப்பட்டு உள்ளன. நூறு பாடல்களாலாகியது,

தெளிவாக

R. No. 926.

Palm-leaf.
Fair.

Purchased in
Mylapore.

Foll. 106.

inches.

8% X 1
Old.

1927-28

from C. V.

5 in a page.

Lines,

Tamil

Jambulingam Pillai Avargal,

(௪) சுப்பிரமணியர் ஞானம் DTwp
SUPPIRAMANIYAR NANAM NURU.
Foll. la—580.
Same work as thatidescribed under R. No. 170(0).
Complete.

(6-4)—

. இத்ழூல், மூவருடக்

காட்லாச்

170 (8) நம்பர்

பிரதியில்

வந்துள்ளதே,

இந்தப் பி.ர.தியில் மு.த்றுமுள்ளஅ.
(6) கொங்கணர் ஞானம்;
KONKANAR NANAM.
Foll. 59a— 956.
A treatise of a philosophical nature attributed to Konganar.
The
first seven stanzas of this work are the same as those found in Koigana

Dévar Ainnirriattu described under R. No. 19.

Beginning:

~
கொங்கண

தாயனாருளிச்

செய்த ஞானம்.

ஆதியந்தமில்லாச வெளியுந் தாண்டி*
*

௯

*

*
*

மனோன்மணித்தாய் பதங்காப்பு wap sgurGr,
*
ஆ
*
*

(#)

R, NUMBERS
ஞான
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வுற்பத்தி.

மணியான மனோன்மணிடைப் பணிந்துபோற்றி
மாதாவே யுன்வரைககேச யிருவினையினாட்டு,

௮ணியாகப் பிறப்மிநப்பி ரண்டினாலே
ஆசையென்ற வலை விச9ிறிப் பெண்போல் காட்டிப்,
பிணியான வறுமையி ரண்டாய்ப் பெண்ணி ஏண்டாய்ப்
பேரின்பச் சிற்றின்பப் பிரிவி ரண்டாய்க்,
சணியான சேவ செந்து கணரயேறவாூ(க்)
கரையற்ற வேழுவகைச் தோற்ற நீயே,

(9

End:
தானென்ற பொருளாகு பூசணத்தான்
௪ஞ்சா. விலட்சண்னாய்த் இரிவே னென்பான்,
மானென்ற விழியுடைய பெண்ணைக் கண்டால்
மயங்கி யவள்பின் சென்ரா௪.ரஞ் செய்வானாம்,
சேனென்ற இனியிலே ர௬ுசியைப் பார்ப்பான்
இ.ரவியத்தை யபகரிப்பான் செகம் பொய்யென்பான்,
ஊனென்ற

வுடம்பேது

சமதல்லவென்பான்

உற்றநோய் வந்தக்கா லுளறுவானே,

(௬௮)

(கு-பு.)-இத்நூல், ஞான விஷயமான.
கொங்கண தாயனார் இயற்றியதாகச்
சொல்லப்படுகிறது.
இதன் முதலிலுள்ள எழு பாடல்களும் மூவருடகச் காட்
தேவர் ஐத்ழாக்.றிர.-டில்
லாக் 19 ஆவது ,மம்பர் பி.ரதியாகிய கொங்கண
முதலில் வந்துள்ளவைகளே,

(0) வான்மீடு சூத்திரம் பதினாறு.
VANMIKISUTTIRAM PADINARU.
Foll. 96a—105b.
Similar to the above ; By a person named Valmiki.
Complete in 16 stanzas.

Beginning:
arerk@

& ¢ Br

ufem.

இருள் வெளியாய் தின்ற சிவபாகசம் போத்றி
யெழுத்தினுடை விவசத்சை விரித்துச் சொல்வேன்,
௮ருவுருவாய் தின்றதுவே
மாதியந்த

யெழுச்சகேயாகு

மண்டபிண்டமதுவே

யாகும்,

இருவுருவாய் ரவிமதியாய் தின்ற ரூபஞ்
சிவசத்தி திருமாலி னுருவமாகும்,
- வருவுருவே சிவச த்.தி வடிவமாகும்
வத்தஇலும் போன திலும் மனதைவயையே,

(4)
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நூ,

வந்ததும் போனதுவும் வாசியாகும்
வானில்வரும் சவிமதியும் வாசியாகும்,
சிந்தை தெளிந்திருப்பவனே யவனே சித்தன்
செகமெல்லாஞ் சவமென்தே யதிந்தோன் சித்தன்;
,தந்தயென்ற வாகனமே தூலகேகம்
நான்முகனே கண்மூக்குச் செவி நாவாகும்,

கும்
த.த்திமுகன் வெசத்.இ இருமூச்சா
யென்றறிந்த
தந்தைதாய் ரவிமதி

Bait:
11:

(௨)

கொள்ளே.

தானவனாயிருக்கவென்றால் வாசிவேணும்
தனக்குள்ளே தானிற்கவிடமும் வேண்டும்,
வான வனாய் தின்றவற்கே யெல்லாஞ்சத்தி
வானுலூல் மனமிருக்சக மதிபோற்கானும்,

[தேவ])னவஞஞ்் சித்தருக்கு,த் தெவிட்டாமூலி
உப்பா வுடலுக்குப் பதியே யாகும்,

கோனின்ற

வட்டத்துள் நடுவே

தின்றால்

குமரியவள் வாலைசி௮ு பெண்தான் தேவி,
கோனவனாயிருக்கவென்று குறுக்கிச் சொன்னேன்
Guns

Ap

பதினாறுவ்

(௧௬)

குருதான் மூ.த்றே.

, பரீசேவி துணையுண்டாகவும்,

மற்றும்.

Colophon:

யுவ வருஷம் சித்திசை மாதம் 23 தேதி தண்டையார்பேட்டையிவிருக்கும்
மகா-ஈ-௱ஃஸ்ரீ வைத்திய முகுந்த நாயரிடத் திலிருந்து வாங்கி வந்த வான்மீகி

Gs ard ஞானம் பஇனாறும் எழுதி முகந்தது.

(த-பு.)--

இந்நூல்,

ஞான த்தை

ஞான

விஷயமானது.,

யடையக்கூறுவது.

மனதை

பதினெண்

ஸ்ரீ குருவே தணை.

யடக்,

யோக

மார்க்கமாய்

த்தர்கள்' நூல்களின் பொருளை

யறிய இது தணையாகுமென்று இதிலுள்ள பாடலால் தெரிகின்றது.
தப் பிர.இயில் 16 பாடல்களும் உள்ளன.
வான்மீகி யென்னுமொருவர்
ற்.றியதாகச் சொல்லப்பட.

இத்
இய

R. No. 927.
Palm-leaf.
Fair.

104 X 1 inches.
Old.

Purchased in 1927-28
Avargal, Mylapore.

(2) புலிப்பாணி
PULIPPANI

Foll.

from

வைத்தியம்

VAIDYAM

205.

M.RRy.

Lines, 5, 6 in a page.

C V.

Tamil

Jambulitgam Pillai

ஐந்நூறு.

AINNURU.

Foll. 1a—157a.

On the preparation of suitable medicines for curing certain kinds of
diseases.
ப
Complete,

R. நாற

020-027.
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Beginning :
விதாயகாயநம

;

புலிப்பாணி மாணாக்கர் வயிதஇயம் ஐ.்.நூறு,
தேவி

சகாயம்,

அண்ட. சண்டமா தின்றவானே காப்பு
ஆனந்தமாகியதோ ர௬ுமையாள் காப்பு,
குண்டமெனுங் குண்டலியின் குறியே காப்பு
குமாகுரு வேல்மூருகர் பாகம் சாப்பு,
புண்டரிகமானதகொரு மாலுங் கரப்பு
புகழ்பிரமன் ipso gels னைவர் சாப்பு,
சண்டமெனு மாருதம்போவ் வயித் தியத் இற்
#0 2 paC mer போகருடைப் பாதங் சாப்பே.

(௧)

காப்பான சு. ரக்குளிகை சொல்வேன் கேளு
கருவான

கெவுரியது

விராகனைந்து,

தசேப்பான மிளசஅவு மதிலே பாதச்

திதமான வுளுந்ததவு மகதேர் பாதி,
மாப்பான கல்வத் இலிகனைப்

போட்டு

மைந்தனே முலைப்பாலாலாட்டிப் பின்பு,
வாப்பான கெவுரிமேற் சவசங் கட்டி
வாகாக ரவிமுக,ச்தில்

வைத்தவுடனெடுத்துவற்க

வைச் இடாயே,

௨)

அணிமேற் சுற்றி

வகையாக வெள்ளாவி தன்னில் வைத்துக்,
கைத்சவடனெடுச்சதைப் பின் ௭வ௪ம் வார்கிச்

கணமான வறாரியிற் சமுவிப் போடு,
பதி சவுடன் ரவிதனிலே கடிகை வைத்துப்
பத.ராமல் கல்வத்திவிட்டு நீயு,
மூத்தவுடன் பாச்சானை மாட்டதச் சண்ணீ
ருச்.மனளே நாற்சாம மரைக்துத் தரே,
இீரப்பா

குளிகையத

(௩)

பயறுபோலே

இறமாகவுண்டையது கிழலுலர்த இச்,
சே.ரப்பா சமிழ்கன்னி லடைத்தக்கொண்டு
செகத்திலுள்ள மனிதருக்குச் சாத். துச்கெல்லாம்,
பாரப்பா சக்கினுடைக் சலாயந் தன்னில்
பண்பாகச் குளிசை யொன்று கொடுத்தாயானால்,

வீரப்பா மூன்றுசா ஞண்ணும் போது
விதமாக மாலுமுறைச் சுரமும் போமே,

End
எண்ணவே தவையிலுள்ள பேன்கள் சாக
Qa@s s ரைப்பேன் சூதமொரு கழஞ்சு வாங்கி,
தண்ணவே மேனியின் சாஅவிட்டே யாட்டி
கன்லூலின் சான்பு ட்டி மவிலச் கேளு

(௯)
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இண்ணவே சிகையில் சிக்கம் போல் சொருகச்
ரரிலுள்ள பேன்களெல்லாஞ் செ த்தப் போகும்,
சண்ணவே போகருடைச் கடாட் சச்சாலே
கலையதிந்து புலிப்பாணி காட்டி னேனே.
*

ந

*

ச்

(eae)

ஆமேதான் பண்டி தே யமையக் கேளும்
மாதரையி லெளியோர்ச் கெளடதமு மீந்து,
தாமேதா னன்னமிட்டு வஸ்.திச மீந்து
,தயவாகத் தன்னுயிர்போ

லவரைச்

காத்துத்,

இமேதான் சேராமஜ் புண்ணிய வானாய்ச்
இர்க்கமுள்ள வயிச்தியனா யிருந்து வாழ்வாய்,
நாமேதான் போகருடைக் கடாட்சத் தாலே
நலமாகப் புலிப்பாணி நவின் திட் டேனே.

(இ௱)

தவின்திட்டே[ச](ன்)ம் புவிதனிலே mas Bu மார்க்கம்
நன்றாகச் சொல்லிவைத்தே னித்தூல் வேண்டும்,
பவின.நிட்ட நோயாளர் வைத்தி யர்க்குப்
பண்பாகச்

தொழுதேத்றிச்

இவின்.றிட்ட மவையெல்லா
யிதம்பெறவே

தாம்பூல மீந்து,

மவர்க்குச் சொல்லி

செய்தபின் பவுஷதங்

சொள்வாய்,

கவின்.நிட்ட போகருடைச் காடாட் சத்தாலே
சாசினியில் புலிப்பாணி யைஞ் தூறு முத்தே,

(௫௱க)

Colophon :

புலிப்பாணி மகாமுனிவரருளிச் செய்த வயித்தியம் இ௱க எழூதி திறைம்
தது, இத்தாத்இரிூ மார்கழிமீ” Qa ஆதிவாரம் எழுதி திஹைத்் தத.

(6-4.)—

இத்தால், கவுரி மாத்திரை, நளிர்ச்சுர மாத்திரை, ஐன் னிக்குச் தைலம்,
சூதகவலிககு உப்புச்சிந்தூரம், அஷ்டகுன்்ம,த்அக்கு உப்பு, நீரடைப்பு, தலை
வலி முதலிய தோய்களுக்கு உப்பு முதலிய பலவகை மரும்துசெய்யும் முறை
ஐ.நீ.நாறு
களையும், அவற்றை யுபயோ௫க்கும் முறைகளையும் விளக்குவது.
இவ்வாசிரி
யென்பவர்.
புலிப்பாணி
இயற்றியவர்
செய்யுட்களையுடையது,
யர் வடமொழியார் கூறும் வியாக்கிர பாதர் என்று சிலர் ஐயுுவர் ; இவர்
போகருடைய

சீடர்

பிரசித்திபெற்று

ஆவர் ;

மத்தியந்தன

அவ்வியாக்கரபாதர்

முனிவரது

* பால

முனிவர் ?

புத்திரரும் ஆவர்,

என்று

இந்தப் பி.ர

சநூற்றம்பத்தெட்டாவது எட்டில் சில மூலிகை
இயில் முற்றுமிருக்றத.
கள் இன்னவென விளக்கப்பட்டுள்ளன.

(9) அகத்தியர் மந்திரசூத்திரம்:
AKATTIYAR

MANTIRASUTTIRAM.

Foll. 159a—1976.
A treatise on Mantra-sastra
harm to one’s enemies.

Contains 107 stanzas.

dealing with the eight ways of doing

R. NUMBER

1758

927

if

Beginning :
அகத்தியநாயனாரருளிச்செய்ச
பஞ்சபக்ஷி வாலைமந்திரம்.

கட்சிப்படலம்

சாக்ஷி ரூக்ஷ்மம்,

இருமகள் கைலைவாழுஞ் சிவதாதர் தேவிக்சந்தக்
கருவளர் மாந்இரீகங் கட்டுயின் பீடம்பாட
மருமக ளானசோத மலர் திறுப் பாசம்போக்றி

யுருவிலா னருவுமில்லா னுமைமகன் காப்புச்சானே,
*

*

*

சாப்பெனு நந்திமூலங் 6 fiw BF #
மாட்பெனு

*

uj sreniw

தஞ்சுபிஞ்சு வளர கொடி £75055

ஆப்பெனு முதயநீரு மாது மெழுகுமாச்கச்
சேப்பெனு மாம்திரீகஞ் செய்தொறி லாதிதானே,

(௧)

(வெண்பா.)
ஆதியென்ற மந். இரந்சான் சவ னுமைக்கு
சோ .தியுமை சண்முகத்குச் சொல்லியதாம்--நீ
இயாய்
என்குருவு காட்சி,சன்னை யேகமாய்ச் சோதிவைச்தார்

(௪)

தன்குருவு சண்முகத் தானே,

தானாதி யென்ற சண்முகமா மென்குருவு
மோனா யென் தகட்சி முத திதனை--யேனாட்ட
பஞ்சபட்சி பஞ்செழுச்துப் பஞ்சகரு நதெஞ்செழு சதம்

அஞ்செழுத்து மூன்றெழுத்து மாம். .

(௫)

End
தோஷமடா வெகுநூலிக் சொன்ன வித்தைச்
துடி.கட்சுப் பீடமது துணிந்து சொன்னேன்,
கோஷமடாசலாகவித்சை யோம்பட்சி 'நேசர்
சுருசரு ஆங்காரி உருளு உருளு,

தோஷமடா
சொல்ல

தகோஷமடா

சொண்வெசச்*சவாமி யாணை
கருத்தடவ

சறுக்கு

மெத்தச்,

விம்முறையே வெளி விடாதே

சூத்திரத்தான் நூற்றிருபத் தை,ந்து மூன்றே,

(rer)

(கு-பு.)-இத்தூல் மந்திர விஷியமானது,
இதில் ௮ஷ்டகர்மமாகிய ஸ்தம்பனம்,
உச்சாடனம், மோகனம், மாரணம், பேதனம், ஆகர்ஷணம், விச்ப்ேவஷணம்,
பிராண ப்ாரஇஷ்டை என்பனவும், அச்ஷசமாறல் முதலியனவும் சியம் முத
இந்தப் பிரிதி
வியனவும் செய்யும் மந்திர வசைகள் விவரமாக வுள்ளன.
யில் நூற்தேழு பாடல்களே யிருக்ன் தன,
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(2) ஓட்டிய நால், உரையுடன்.
OTTIYANUL WITH

COMMENTARY.

Foll. 198a—2058.
Deals with certain Mantras and with the due repetition thereof
aa to enable one to get the desired object thereby.

so

Beginning:
ஐட்டியம், பாடலும்

உரையும்,

ரணி கொன்றைசூடுஞ் செஞ்சடையான் பங்கில்
கா.ரணி சவுரிமுக்சண் நாய முதல்வன்பெற்ற
காரண வுமையாள் தேவி கருமங்கள் தானாய்தித்கும்
பூரணி பெற்றயானை முகவனைப் போக்றிசெய்வாம்,

(௧)

செய்யகோர் வ௫யம்மோகத் தம்பன தேசுந்தன்னில்
வெய்யவுச் சாடனங்க ளேஷணை மிகுமாகர்ஷம்
வையகப் பே. தனங்கள் மாரணக் கருவுந்தொட்டுச்
தையலா யொன்றுக்கொன்று சாற்றிய மத்இரங்கள்,

(௨)

மந்தர முன்னூலாய்ற்து

வழங்கினே 'னொட்டியென்பேர்

தம். திரச் கருவும்பின்னுஞ் சாற்றிய வெழுத்தின்செய்கை
பைந்தமிழ் மன *த்இனார்க்குப் பகர் சனன் கருமத்தோடு
இந்தநூா லொட்டியமென்று யாவரு மியம்பலாமே,

End:

(௩)

பிரிவுக்குச் ௪ச்க£ம்,

இததந்குப் பூசை.-சாற்படி அரிசி பொங்கப் பொரித்துச் சச்காத் இல்
இருவர்பேரும் தலைமாற்றி யெழுதிச் சுகொட்டில் புதைச்கவும் பிரியும்,
இதற்கு

உருவு ௧௮.

மது மாமிசம் வைக்கவும்,

*

*

*

எக வி செங்கமுறீர்வேர் மை,
ஓடி

*
வூயத்துக்கும்

சரீ லக்ஷ்மிதேவியே

வா,

கன்னி நூலைச் சுற்றிச் காராம்பசுவின்
நெய்யில் மை
வெண்ணெயிலிழைத்துக் இல சமிடவும் வசியம்,

பக்றவைச்து

ழூ.

(கு-பூ)--

இதுவும் மந்திர விஷயமானது,
மற்இ.ரம் முதலியனவும் அவற்றை
பயனும் இஇல் கூறப்பட்டுள்ளன.

R,
Palm-leaf.
83 X 1% inches.
Slightly injured. Old.

Purchased in 1927-28
Avargal, Mylapore.

சல மத் ரங்களின் பீஜாக்ஷரம், மூல
ஜபிக்கும் முறையும், அவற்றாலடையும்

No.

928,

Foll. 131.

from M.R.Ry.

Lines,

7 in

a page.

Tamil.

©. V. Jambuliigam Pillai

R. NUMBERS

928-929,

1756

அகத்தியர் வைத்தியபரிபூரணம், நானூறு.
AKATTIYAR VAIDYAPARIPURANAM

NANURU.,

Same work as that described under R. No.

190(c), Vol. 17.

Oomplete,

(கு-பு.)-இந்நூல்,

மூவருடச்

இந்தப் பிரதியில் இது

190/0)

நம்பர்

முற்றுமிருக்கிறது.

காட்லாச்

இதன்

பிர.இயில்

வடுகள்

வந்துள்ளதே,

ADs

Goss

4, 5 ina page.

Tamil.

துள்ளன.

R. No.

Palm-leaf.
144 x linches.
Much injured. Old.

Purchased in 1927-28
Avargal, Mylapore.

929,

Foll. 222.

Lines

from 'M.R.Ky.

C. V. Jambulingam Pillai

(6) இிவரகரம்.
DIVAKARAM.
Foll. la—85a.
Same
Vol. I.

work

as that

described

under No.

25 of the D.C.T,

MSS

89

Contains one to four Tokudis

(64)—
இத்தால், டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக் 85-வது தம்பர் பிரதயில் வந்துள்ளதே,
இந்தப்

பிரதியில் முதல் நான்கு
மிகவுஞ் Rags இருக்கின்றன.

சொகுஇகளே

யுள்ளன.

இச௫ன் ஏடுகள்

(8) சூடாமணிநிகண்டு.

CUDAMANINIGHANTU.
Foll, 86a—2226.

Same work as that described
Vol. I.

under No.

18 of the D.C.T. MSS.,

Incomplete.

(6 4).—

|

இத்மூல், டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக் 18-ஆவது நம்பர் பிரஇயில் வற்தள்ளது,
ஆயினும்,

இந்தப்

உள்ளன.

181.

பிரதியில்

மூலம்

மாச்இரம்

1

முதல்

1)

தொகுதிகள்
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R. No. 930.
Palm-leaf.

132 x l£inches.

Slightly injured.

Foil.

288.

Lines,

7 in a page,

Tamil.

Old.

Purchased in 1927-28 from M.R.Ry.
Avargal, Mylapore,

C

V-. Jambulingam Pillai

போகதநாயனார்நிகண்டு:
BHOGANAYANARNIGHANTU.
A dictionary containing synonyms of certain medicinal salts and
substances. The mode of purifying them is also explained herein.
The authorship of the work is attributed to Bhoganayanar
Complete.

Beginning:

,
ஸ்ரீராமஜயம்,
போக தாயனஞூருளிச்செய்த கிகண்டு ௧௨௭௨௬.
FYSERTFFSA.

அகண்டபரி பூரணமா மையர்பாதம் போற்றி
யடுச்சுதின்ஐ மவுனத்தாய் பக,ச்தைப் போற்றி,
கிசண்டெனவே இருமூலநாயர் பாசம் போற்றி
திங்காமம் காலாங்கி யையர்பதம் போத்றி,
புசன்றுகின்ஐ நாதர்களிருடிகள் பதம் போற்றி
பேரான வாக்குடைய வாணிபதம் போத்தி,
மூகன்றுகின்்ற குஞ்சரத்தின் பசத்தைசத் போற்கி
மூவுலகு மெச்சுசற்கு கிகண்டு கேளே,

(௧)

கேளப்பா வறுபத்து நாலுமா புள்ளோர்
கெடியாகப் பாடியதோர்

சாத இரத்துச் கெல்லாம்,

வாளப்பா மழைப்பான சூகீதரச்௮க் கெல்லாம்
மாலையைப்போல் பேர்மாபை வெளியாகச் சொல்வேன்,
சூளப்பா சவுச்சாரஞ் சுண்ண மாகச்
சூட்சும மெல்லாம் திகண்டுக்குள் சொல்லக்கேளு,
பாளப்பா சவுக்காரம் பாச்குப்போலே

சவிப்

பலமஞ்சு புத்தோட்டி௰ம் பசப்பி டாயே,
ஆ
டக
௬
சவுக்கா.ரப் பேர்தனையே சா.ற்றக் கேளு
சசாசிவமாம்

வெண்சாரை

(a)
*

கீனித்த வண்ணான்,

உவற்கா.ரஞ் சிற்பரியா முப்பான வழலை
YF SSE GH OUTS முமையா ளீசன்,
தவச்சாரம் வாதச்து வாது யானோன்
ஆதியாங் குடியானோன் கூர்மை யாளன்
சவுச்காரஞ் சோமன் ரவி வன்னியானோன்..
சுயம்பாகி தேருயர்ந்த ௪2௫

யானே,

(D2.)

1757
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980.

R. NUMBER

End;
களங்கதச்தில் சவிமதியா

யிரத்துக் கொன்றீயச்

கண்டிடுமே தச மாற்றுச் கருஇப்பாரு,
இளங்கச் தகுருப்பண்ணு செழம்தூ.ரம் பண்ணு
தெட்சிணா மூர்ச்தியென்ற பாட்டர் பச்சல்,
துசங்க(த்து](2ற)தீ

கொண்டு

பண்ணிச்

தீட்சைகேட்டேன்

சித்சம௫ழ்ந் சப்போதே வுப்பைச் சொன்னார்,
வளங்கச்சை யித்றைநாள் மனதில் வைத்து
மகத்தான திகண்டுக்குள் தஇிஈந்திட் டேனே,
*

%*

6

(௧௪௨௨)
*

வளஞ் சொன்னேன் பாட்டருடை மூலர்பாதம்
மலா்தூவிட் பதினொருகால் வணக்சஞ் சொன்னேன்,
வளஞ்சொன்ன
மதவாமல்

பதஞ்சலியார்

வியாக்கிர பாதம்

சகொழமுதஇிறைஞ்சச் தண்டஞ்

சொன்னேன்,

வளஞ்சொன்ன சவயோச முனிதன் பாதம்
ம௫ூழ்த்திறைஞ்சிப் பாதத்தில் வணக்கஞ் சொன்னேன்,
வளஞ்சொன்ன

மகத்தான

தட்எணா மூர்த்இக்குச் உணம்

வகத்இயர்க்குச் உரணந் தானே,

தானான சித்தருக்குச் சரண
தறை

(௬௪௭௨௪)

மாகுசத்

சாயாங் காலாங்கி

யையருக்குப்,

பானான பதிஜஞொருகாக் சாணஞ் சொன்னேன்
பரிவாக; வெனையீன்ற பரா பசிக்கும்,
சேஞனாக மூறுகாஞ் சாணஞ்.சொன்னேன்
Fas அச்கு மாயிர.ந்கான் ௪உரண மாகும்,
ஆனான ர௬ுஷி௫க்த சநேகங் கோடி
யடங்க லுக்கும் சண்டனிட்டேன்

கஅிசண்டு

முற்றே,

(௪௪௨௫)

Colophon:
ஸ்ரீசேவியம்மாள் அணை
பிரபவஷூ

மகா

புரட்டாசி.”

நட்சச்தாத்தில்

௰க௨

யுண்டாவதாசவும்.

கருஷ்ணபக்ஷம்,

போகநாயனா.ரருளிச்

செய்த

புதவாரம்,?துவாத௪,

கிகண்டு

௭௪௨௫-ம்

திருமயிலாப்பூச் வீரவன்னியர் தலையாகிச் தெருவிலிருக்கும்
திய முத்துசாமி நாயகர் வாசிக்கிற புஸ்தகம் மு.ற்னும்.

புலி, வயித்

IDG Bara Dom ppp.

(5-பு)Doge, Desay Hsu உப்புவகைகள், அப்பிரகம், திமிளை sous
பொருள்களின்
Quutaefle aflaren @ aes
விளச்குவதகோடு அ௮வளம்றைச்
சுத்திசெய்யும் முறை மு. தலியவற்தையும் விவரமாகச் கெரிவிப்பத.
செய்

யுள் கடையிலமைந்த௮.

179%-பாடல்களை

தாயனார் rte சொல்லப்படுறெ௫,
a

Oss

யுடையது,

இயக்றியவர் போக

பிரதியில் OE LMG

-

9 wg,

ம்
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R. No. $81,
Palm-leat.

92

Injured.

xX

1

inches.

Foll.

192.

Lines,

7

in

a

page.

Tamil,

Old.

Purchased in 1927-28
Avargal, Mylapore.

from M.R.Ry.

இராமதேவர்கருக்கிடைசூத்திரம்

C. V. Jambulingam

Pillai

ஐந் நாறு.

TRAMADEVARKARUKKIDAISUTTIRAM

AIN NURU.

A treatise bearing on medicine, ete. The preparation of different
kinds of medicines and the diseases cured by them are described herein.
The authorship of the work is attributed to Ramadévar.
Complete in 528 stanzas.
Beginning :
ஹரி:
இராமதேவர்

௯௱க௰உஷ

ஓம்,

நன்றாக,

கருக்டை சூச்இரம்,

ஐந்தாறு,

ஆனிமி” நல்ல சிவன்சுவடி நன்றாச.

ஸ்ரீராமதேவர் சூ.த.ரம் பலஇரட்டு ஐந்தாறு,
ஆதியந்த மெய்ச்திறைந்த

௫௦௦.

சோதுபாதம்

அசண்டபரி பூரணக்கு னறிவிற்கூடிப்,
பாதியா முப்பொருஞு மூன்றுமொன்ளுய்ப்
ப.ரவெளியாய் தின்றபரா பரையின்பாதம்,
தீ.தியாய் வா.ரணக்கின் முகவன்பாதம்
AO p5 snot வாணிகுரு கற்தன்பாதம்,
சோதியாய் நாதர்கள்பாதம் போத் DF)

சொல்லுவேன் சூச்திரத்கைச் சொல்லுவேனே,
சொல்லுவேன்

வாதச்இன்

(௧)

திதவுகோலுஞ்

சுளுவாக வட்டகராமச் கருவும்நன்ரூய்ச்,
சொல்லுவே னஞ்சனமும் வஈயமாத்றஞ்
சோ .தியென் ற சவுச்கார வழலைப்போச்கும்,
தல்லுவேன் ஞான த்தி

மவுனவாலை

காட்டாத கருக்குருவும் யோகதிட்சை,
மல்லுவேன் சித்தர்கள்காம் மதைத்தபொருளெல்லா
மாட்டினேன் வெளிதிறந்து மைத்தாபாரே,

End:

பார்க்கவே யாச் தாளைத் கொழு

(௨)

இறைஞ்சப

பரிவான சின்மயச் இன் பாதம்போக்றி,

சேர்க்கவே யா இகுரு டாசம்போல்.றிச்
செப்பரிய நாதர்கள் பாதம்போற்றி,
ஆர்க்கவே யைஞ்தாற்றுச் சல் வாளம்சொன்னேன்

அதறுபோகி யானக்கா வறிவானென் னூல்,
மார்க்கமாய்மற்தமற்க

மைந்தனே

நூலைப்போலே

வெளிகாட்டா

மறைக் அவையே,

(டுா௱௨௰௨)

R, NUMBERS
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வையப்பஈ சகலகலைச் செய்தியெல்லாம்
வளமாக வடசூவெகு தெளிவாய்ச்சொன்னேன்.,
அ௮ய்யமென்று தினையாதே புலைபேசாதே
யாத்தாளை யனுதினமும் மறவாசே தீ,
செய்யாதே வினைதான் கொடிதுபாவஞ்
செந்துவெல்லா
மெய்யான

மீசனென்று

தெளிந்துசாணு,

குருபதத்சைப் பணிம்துபோத்றி

விளம்பினேன் கருக்கடைச்சூச் திரத்தான்முத்வே.(௬௱ா௨௰௩)

Colophon :
இராமதேவ தயிஞர் பாடல் முற்றும்,
சஷிணாமூர்
த்து தணை,.
உலகம்மாள் பாகமே ௧.
area
ஆடிமி” ௨௰௬௨ வெள்ளிக்கமை மிருகசீரிஷம்,

இந்தச் சுபதினத்தில் முகித்த௮.

குமரகுருபரன் முன்னித்க.

(த-பு.)--

இ௫்நால் வயித்திய ஸம்பந்தமானது.
அ௮தநேகவித மருநது வகைகளும்
அவற்றால் இரும் தோய்களும்
இன்னவெனத்
தெரிவிப்பது, இரஸவாத
முதலியவற்றையும்

மூன்௮ு

இடையிடையே

பாடல்களாலாயது,

லப்படுறது.

கூறுன்றது.

இயத்மியவர்

ஐத்நூத்கிருபத்து

இராமதேவசென்றனு

இந்தப் பிரதியில் மு.ற்றுமிருக்க௦௮.

இந்நூல்

சொல்

முடி ந்தபின்

னர் மூன்று ஏகெளில் இன்னின்ன எண்ணமைச்ச பாடல்களில் இவையிவை
பாடபேதங்களெனச் குறிச்கப்பட்ளெளன,
மாலாவது எட்டில் வல்லாரை

கேகய முறையும், சுகபேதி முறையும் எழுதப்பட்டுள்ளன,

டா

R. No. 932.
Palm-leaf,
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அகத்தியர் ஞானகாவியம்

C. V. Jambulitgam Pilla;

ஆயிரம்:

AKATTIYAR NANAKAVYAM AYIRAM.
A treatise of a philosophical nature different from the onejdescribed
under R, No. 199 (a) ante. The authorship of the work is attributed to
Ahattiyar.
Oomplete.
Beginning :
ஹரி ஓம்,

por aps.

அகத்திய சுவாமிகளருளிச்செய்த ஞானகாவியமாயிரம்
பஞ்ச நாதர்கள் உபதேசமறிக,
ஆகியச்தம் ூரணமாய்ச்.சுழியாய்கின்ற

அமர்தீதசுழி மூலகண பதியைப்போத்,றி,
ஆஇமலை யோர்கள.ர னுமைக்குச்சொன்ன
ஞானகருக் குருவினுடை ரவியைப்போக்தி,

ret me,
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சீதிமதி சேசகமாய்ப் பூரகமாய்கின்ற
கிகழ்ந்சபதி பாசவுப திடகமேபோத்றிச்,
சாதிபல வுயிரெறும்பு சவமேயான
சச்சிதானந்த பரிபூரணமே போஸ்றி,
#
*
*
*
*
சு
*
*
*
*

போற்தினதோ
புகழுஞ்

(௧)

ரீசனுமைச் கருளிச்செய்தார்

சவுக் சாதேவி புகட்டினாள்பார்,

தாத்ற்னதசோர் ஞானச்கட லமுதஞான
தத்தீசற் குபதேச மளிதக்தாள்களன்னி,

பாத்தமன மகழ்நதுதந்தி யருளினர்பார்
பார்புகமுத் தந்வக்இரி பகவானுக்கு,
ஆத்றினதோர்

தந்வத்திரி பகவானன்று

அருளினா ரசுவிதிக்கு அருளினாசே, "

(௫)

அருளினா சசுவிதிதான் மெய்ஞ்ஞான சதை
யதீசபொருள் காவியத்தான் ஞானகாவியம்,
மருளினா சவளுடைய வனுக்கிரகத்தால்
மாட்டினா ரென்தனக்கு மாட்டினார்பார்,
தருளினார் யான்ஈண்டு புலக் தியன்யோத
தளினமதா

யுன்.தனச் குபதே௫ச்தேன்,

வருளினோம் வியாசரோ டெதிர்த்துசாமும்
வசனிச்தோம் பரஞானம் வருஷிச்தோமே,

(௬)

வருஷித்ச காவியக்தா னாயிரமுஞ்சொச்சம்
மகத்தான

ர௬ஷிதேவர் முனிவோர்கூடி,

அருஷித்த வாயி. ரந்தான் ஞானபீடம்
ஆயிசத்தெட் டண்டமென்ற மவுனபீடம்,
பருஷித்ச பரப்பிரமம் சொருபமபீடம்
பரிசுடைய சருவேச கபாலபீடம்,
வெருஷித்த வகா.ரமென்ற வுகாரபீடம்
வேதா,ச்ச

மென்றதோ ரிந் நூலாமே,

(௪)

End:
ஆடப்பா புலச்தியனே மாத்றமையால்
அதிக

சித்தறுபத்அ நாலுமாடும்,

தாடப்பா மையதனைக் கடுகத்பாதி
தன்மைகர
சாடப்பா

வேணுமென்று திலதம்போட்செ,
வாசியது மேலேயேறிச்

சமத்தான குளிகைமணி வாயில்போட்டு,
தேடப்பா நீதினைச்,ச விச்தையெல்லாத்

தேடினாலறை நொடிக்குள் சித இயாமே,
சித் திபெற

வாயிரற்தான் ஞானகாவியஞ்

செய்சித்து யாகுமடா சருச்சம்பதஅ,
அதீஇயுரச் இடைதரிக்ச

வீசன்சொன்ன

௮திீதமடா வாயிரம்போ வொருநாலுண்டோ,

(௫௫௰௨)

R. NUMBERS 932-933,
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எ,த்திசைக்குங் குருதூலு ஞானமீட
மியம்பினோம் காவியக்சசன் ஞான சாவியம்,
முச்திபெறச் ச,சாகாலம் வாழலாகும்

முச்சயமாஞ் சருகச்கம்பச்த முடித்தவாறே.
வாருன

(கடு)

வாயிரத்கைம் பத்து தான்கு

வசனிசத்தோஞ் சருச்கம்பத்துில் வளங்கண்டோநாம்,
ஆருன விதுச்கப்பா லைம்பதிதுமூன்
று
அருளினோ மெச்சரு மறிந்துபாரு,
தேருச பேர்சளெல்லா,ம் தே.தலாகுஞ்
சிவயோக

நூனமடா

சித்சர்க்கெல்லாக்,

கூறான ஞானகாவியச் சரறுச்கமின்னூல்

கூறினோ மாதியத்த மகண்டமுத்தே,

(we)

Colophon :
தேவி சகாயம், பத்தாவது சருச்சம் முடிந்தது Opin,
விக்ரெமஷூ௰
ஆவணிமி" ௬௨ சோமவார நாள் காலமே உசயலசன இல் காசி முசலியாரு
க்குப் புட்டுஞூர் முனியப்ப னெழுதின ஞானகாவியம் முடிக்தஅ முறம்.

(6-4)—
இத்தூல் மூவருடச் காட்லாக் 199 (%) நம்பர் பிரஇயில் வத்சஇலும்
வேறானது
ஞானவிஷயமானது.
பத்துச் சருச்சங்களாலாகியது.
ஆயி
ரச் சைம்பத்து மாலு பாடல்களால் கிசம்பியிருச்சன் ஐது. இயற்றியவர்
அகத்தியர் எனச் சொல்லப்படுகிறது,
இ௫்்.நாலில் நுதலப்படும் விடயங்க
ஞடைய வாலாற்றைப் பாயிரத்து ஐந்தாறு ஆகிய இரண்டு பாடல்களால்

தெளித்துணர்க :

இ.ச்தப் பிர.இயில் மு.ற்றுமிருக்ற
௮.
R. No.

Palm-leaf,

163 x 1} inehes.

Slightly injured.
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from M.R.Ry.

C. V. Jambulingam Pillai

வாகடம், VAKATAM.
An elaborate treatise on medicine.
The characteristics of a proper
physician, the symptom
and diagnosis of different kinds of diseases

and the saitable medicines for ouring them and the mode of preparation
of these medicines are

all

set forth herein.

work is attributed to Ahattiyar.
Complete,

The

authorship

3

Beginning:

வாகட் நால்,
பாயிரம்,

செற்இருவனைய மாதே செகமுமுதாளும் வெய்யோன்
ussreiGure வேச மாமுனி தவச்தினாலே

of

the
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Ws eryavder Se Os)
Wu odw aig ors p
தந்இமாசச் சொன்ன wracen Fr poGaertiun.
௩
*

*
#

*
*

(௧)

ச

ஆதியன் சடவுளானை யபடிகொழு சேத்றிதாளும்
Fah வியாதியெல்லா் ம சளிவுட ன.றியவேண்டி
(4)
கோதிலா நஷ்லோர்சொோனன முணமிகு பாடவ்தன்னை
நி.கிசே ர௬லசமீது கிகழ்ச்இஞர் தெ.ளிவல்லோமே.

(=)

வல்லவ குளைத்தவிந்த மறையுற்௪ வியாதியெல்லாஞ்
சொல்லியே இனங்கடோ௮ஞ் சுகம்பெற வதியலேண்டி
யெல்லையில் வமி.த்தியர்க ளியலது இரியைதாறும்
வெல்லவே யுலன்மீது விளம்புவர் புலவர்சாமே,

(*)

பாயிரம் முற்றும்,
வைத்தியர்

BO grease wm

மெய்யுளான் வேசஞான விதியூறை தவருனாகிப்
பொய்யுளை பொருதக்தானாடுப் போருளின்மே விச்சையில்லான்
கையினால் வஞ்சமில்லான் கடவுளைக் சகருச்இல்வைக்அச்
அய்யனா யிருப்பானாடிறல் சொல்லுவார் நல்லோர் தாமே,
தாமெனா

மவர்கடங்கள் தகுஇியை யணர்த

(௫)

பேரி

லாமென வுலகஞ்சொல்ல வழகுளான் பெருமையில்லான்
பூமணம் போவவாசம் பொருத்திய குணவானாலே
மாமதி வகனமாசே

வயிகஇய

ஊென்னலாமே,

(௬)

என்ன லர மியாவருச்கு மிவஜனஞெரு பாலனாஇத்
தன்னுடைத் தாரமன்றிச் சன்மனம் புஉச்ில்வையான்
முன்னிய வித்தைக்கெல்லா முறைய படித்துதி SSE

anus

@udarursey Fang opareGu,

(௪)

ஆமேஞானச் தவதெறியு மன்புமருளு மிங்கிதமு;த்
காமேமதுாரமொழஜி வாக்குர்தலவரு அசையுஞ் சத்குணமும்

சாமேசொன்னோ மித்கிலைமை மாடும்பெரியோர் வாகி. மூல்
இமாதருள்பெத் ரோதுமிடைப் பொருளுற்தங்கும் பூபதியே,

(ஷு)

வைசியர் குணக்குறி நல்லம்.
தேகக்குறி r—
தங்யெவாறி தெல்லாத் தரித்தவர்ச் கரியதேகம்
மங்கையே பிரிதிவி யப்புதேயுவும் வாயுவுங்கூடி
யங்கடும் விந்த வ னதிலென்பு சதைதோல் மேவி
யிங்கெலா காம்புபாவி பியஹையவ னமைச்சபோசே,
DUDE SEOs கூறுமான்கு பெற்றதாய் கூறு சான்கு
Koos bens கூறுமாறு மேடுத்திடுஞ் சடஸமாகும்

.

(#)

முூதைதசம் பெலும்புகூனு மாளையுத் கற்தைகூறு

உ௮௪சை

ரோமந்சோது

மூ.திசமு மன்னை கூறே,

(6)

Rk. NumBERs

938-9384.
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சமக்கெண்ணெய் விட்டபோது சின்னசாய்ச் சிறிகினாலும்
புறத்தருங்கூச்சல் மானே பொங்கியே பரத் இட்டாலும்
மதழ்திடாச் குமிகளெல்லாம் சாத்திய மாகுந்தானே,

(0௮)

இவ்வித மூத்திரத்.இ லிலக்கண மு.த்றுமந்தச்
செவ்விய வாயுள்வேதஞ் செப்பிய
நவ்விபோல் விழியிளாளே நாடடில்
அவ்வியமில்லா நெஞ்சத் தகத்திய
க
*

வசைசசொல்லாம்,
மாணிடருக்காக
௬டைத்ததாமே,
*
*

*

அரப்பொடி

*

சுத்தி: -அசப்பொடியை

(Dae)

*

எலுமிச்சம்பழச்

சற்றி

லூற

வைத்துச் சுண்ட எரிக்கச் சச்.இயாம்.

அசப்பொடியை

தவ்லெண்
[ணே (ணெய்)

விட்டு எசதசகொள்ளச்

விட்டுத் ற்ற

எரித்து

ஆற

சுசதியாம்.

திருச்சித்தம்பலம்,

ஸ்ரீதேவி சசாயம்,

(க-பூ)-இந்நால் வைத்திய விஷயமான.
கூறு,

நோய்களின்

வகைகள்,

இதில் வைத் இய னிலச்சணம்,

அவற்றின

குணங்கள்,

உடல்

அவற்றுக்குரிய

ஜஇளஷ,க முமைகள் முதலியன விவரமாக விளச்கப்பட்டுள்ளன,
செய்யுள்
தடையிலாயத.
இடையிடையே வசனமும் விரவியுள௫,
இதன் பின்னர்,
280-த வது ஏடு முகல் 9056-ஆவது

ஏடு உரை

பதினாறு

எடுகளில்

வந்துள்ள நோய், மருந்து மூ.சலியவதற்றின் ௮ட்டவணை

இச மிகச் சிறந்த நூல்.

இர்சப் பிரதியில் முற்றுமிருக்கற,

இயத்.றியதாகக் கூறப்படுகிறது,

அகச்இயர்

்

R. No.
Palm-jeaf.
Fair,

Doar dey

எழுதப்பட்டுள்ள
௮.

153 x ld inches.
Old.

Foll,

Purchased in 1927-28 from
Avargal, Mylapore,

$34.
234,

Lines,

M.R.Ry.

8 in a page,
்

Tamil,

©, V. Jambuliigam Pillai

(a) முதலாயிரம்.
MUDALAYIRAM.
Foll.

ta —1142,

Same
MS8.,

work

Vol.

as

.

that

described

under No.

786

of the D.O.T.

LI.

Complete.

(த-பு.)-இத்தால் டி.ஸ்கிரிப்டிவ் காட்லாக் 786-அவது
ளதே; இம்தப் பி.ர.இியில் நுல்றுமிருகெது.

தம்பர் பிரியக்

வழ்துள
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(8) திருவாய்மொழி.
TIRUVAYMOLI.
Foll,

115¢— 2340.

Same work as that described under R. No. 58.
Complete.

ante.

(த-பு.) -இத்தால் மூவருடக் காட்லாக் 68-வது
பிரதியில் இது முழூத மூளது,

நம்பர் பிர. இயில் வந்ததே; இந்தப்
‘

R. No. 935.
Palm-leaf.

152 x

Injured,

14 inches.

Foll,

226.

Lines,

10 in

a page.

Tamil

Jambulingam

PilJai

Old.

Purchased in 1927-28

from

M.R.Ry.

0. V.

Avargal, Mylapore.

(ஐ) பெரியதிருமொழி.
PERIYATIRUMOLI,
Foll.

la—1508.

Same work as that described under R. No, 38 (a).
Complete.

ante.

(6-4.)—
Osmo மூவருடச் காட்லாச் 898 (6) நம்பர் பிர.இயில் வந்துள்ளதே
திருக்கு, சாண்டகம, திருதெடுந்சாண்டகங்களும் இசனுடனுள்ளன.

(6) இயற்பா.
TYARPA.

Foll. 151a—225 (a),
Same work as that described under R. No! 26.
Complete.

ante.

(த-பு.)--

இத்தால் மூவருடச் காட்லாக் 26-வ.த நம்பர் பிரதியில் வந்ததே,

பிர.தியில் இது மூத்அமிருக்கத,

இக்தப்

R. No. 936.
Palm-leaf.
123 x 1$ inches.
Injured. Old.

Purchased in 1927-28
Avargal, Mylapore.

Foll. 218,

from

Lines,

M.R.Ry. C.V.

9-10 ina page.

Jambuliigam

Tamil

Pillai

8. நாநா

094-096.
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(a) ஞானவெட்டியான் நவரத்தின சிந்தாமணி.
NANAVETTIYAN

நத ததக ரர

தர க்நாதராா,

Foil. 1a—1722,

’

This work purports to be an abridgement in 800 stanzas of a big
work on medicine in 1500 stanzas by Tiruvalluvanayanar.
Complete.
Beginning :
சத்திக்கணபதயே
பாதாரவித்தமே

சருளிச் செய்த

தம,

குரு பாதாரவிந்தமே

துணையாகவும்:

ஞானவெட்டி

ரத்ந சிந்தாமணி

வாணி

தணை,

நமஸ்தே,

ஆயி.ரத்தைந்நூறுக்குச்

வைச் இயம் எண்ணா

று

பாலாம்பிகை

திருவள்ளுவ

நாயனா

சூத்இரமாவத,

தவ

சூச்இரம்,

பாயிரம், காப்பு,
சுழியின் முனையிடையின்

[துரிய] தரியாதி

தத்இக்

பொழியு மத[ரவி]யின் பொம் கமலஞ்--சுதியின் [முனை]
௮௧7 மதிலிலகு மைம்ப[த்தகோர](த)க க.ரத்இல்
புக[ ஜ்மூலச்]முல் கணபதியைப்

போத்து

[வாழ்]

அரியுமாலயன ரனடிச் தொழுஅவன் பொறியில்
துரியமாமஇது துதித்து மெய்ஞ்ஞான வெட்டியதாய்ப்

பொரியுமைம் புலனிரவி செங்கதிரொளியிவகும்
கரியமாமுகிற் கமல பொ ்பாத மலர் காப்பாம்,
விதியினால் விதித்தருள்பர

(க)

குறுமுனியருளால்

ம.தியினால் இருவள்ளுவனெனும் புகழ் பெறுால்
அதிதஞானமாயி ரத்தைந்நூறதன்

சுருக்கமதாம்

அதய[2](7).ச் தி[5](ன)சித்சாமணியெனுமெண்ணூக்ளொரு
வரம்,
2
*
த

(2)

ஆதியுமடி யந்தமு நடு முடியதனில்
சோதி நீண்டுல காஇதம்வான் புவியனை த்தும்
நீதி அகின்தருளிலகிய கருவியி Sarr etn

வாதிகாளறி வைத்திய சிந்தாமணி வகுப்பாம்,]
*
*
*

திருக்குறுங்குடியி லாலயங்க டொறுர்

சென்றிசைப் பொதிகை சார்வதந்
சேசதே௪

பரிபாலனஞ்

செய்தல்

சித்,கர் கூடி நடமாடுவார்
இருக்கு நாடுவிருபாட்ச திலகிரி
மேலைநாடு வடபாரிசம்
மேரு ந். இஇரியாடு தீர்த்தம் வெகு

சேசங்கழ் த இசை தஇிகள்தாம்,
கருச்கனாவஅருவருச்கன் பூவின் மலர்
ஆனவேரினிரு கூதினில்

அப்புவம் புனல்களருவி பாய்ந்து 5
யா.றுமோடுமலை கீழ்வரை,

(a)
*
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சுருக்சமாவ தஉர்பாயி ரங்கவிதை
சொல்ஓம் பா._லிருபத்தைந்து
தொகையதாகச்
குரு கிருபை

சூட்சமமெண்ணாறு

‘

கூர்ந்தருள்

பதம் போற்றுவாம்,

(௨௰௫)

Colophon:
பாயிரம் முற்றும்.
வெட்டி
வயித்திய

இருவள்ளுவமாயனாசருளிச்

செய்த பெருநூல் ஞான

ஆஇயிரத்தைந் நாறுக்குச் சூத்இரமாவது
சூச்இரம்,

முற்றும்.

பாயிரம

உாலாம்பிகை

பாடல்

நவரத்தின

௨௰௫-உ௨ம்

இருபாகடாட்ச

எழுதி

சிர்தாமணி

திழயைவேறியது

முண்டாவதாசவும்,

அகத். திய சவாமிகள் சஷ்யசாகிய அ.இவீரசிங்கம் புலியாகய இருவள்ளுவ
காயனாருளிச்
இன

செய்க

சற்தாமணி

ஞானவெட்டி

எண்ணாறு

B@r-@F

வைத்திய

ES Brucag :—pasg

சூத்திரம் முதல் வாரி முப்பூவுக்குப்

பூர்வபடலம்,
திருவருஞானசோதி

செழிசத்திடங்கணேச பாத

மருமலர் பொழியு நன்னூல் வசனமாயிசச்தைசம் நூறில்
கருவுரு ஞானவெட்டிக் கருணை மெய்ஞ்ஞான மீட்
தரு நவுரத்2? மெண்ணாது தற்பரன் காப்புத்தானே,.
*

*

ஞானமாயிரத்தை் நூறில்

வான

End:

வியிடங்கொள்ளாதக

*

(a)

%

தவரத்தமெண்ணாதறு

சூதரம்

வயித்தியச் கருவைச் சொல்லச்

தேனெனுமொழி யிதீ நூல் சிந்தாமணியுகோர்க்காக
வானவர் முனிவர் சித்தர் மலா்பதங் காப்புத்ீதானே.

(க)

(இ,க்நூலிற் சொல்லிய வெல்லாமறிய)
மணிமத்த்ரவவிம்தம் லேகியம் வாலை சிந்தூரம் பற்பம்
பிணியது தோய்கள் தீரும் பிரசண்டக்குழம்பு இருதம்
தணியவுஞ்சு£ங்கள் மாதீதிரைத்தைலமஞ்சகமுஞ் செயதீர்
பனிபதந்ததபோல் நோய்கள் பறக்கும் பண்டிச மெய்யாமே,

(௪)

கனகமாமிது

காயமுஞ்சிச்தி சான்

தனமூனக்ளென்

சதாவம் நீயென

புனலதும்பரி பூரண

நீட்சையால்

மன துஞ்சல மாய்கை நீறுச்சுது.
உனது ளே யுவர்ச்சாரமுங் கட்டினாற்
செனனமேத
எனது ஞான

செனிப்பதுமில்லை. சாண்
நவரத்நமெட்டு pr

ஜெண்பத்தொன்றுமே சித்இக்கு மூ.ற்றுமே,

(9/7 9,D@)

Colophon :
திருவள்ளுவ. நாயனாரருளிச்செய்த ஞானவெட்டி
குச் ரூ.சீதிரமாவது sars Bor சிந்தாமணி

ரு.திரோச்காரிஸூ்

ணமி உத்திரதீதக்கு

பங்குனிமீ”

௰உ௨உ௨

மேல் ஹஸ்தம்

கூடிய வாக்ய பஞ்சாங்க சுபதஇன
ச் இவ்,

ஆயிரச்தைந்தாறுச்

யெழுதி திறைந்தது CP Pm,

பூர்வபக்ஷம்

விருத்தி நாமம்

புதவாரம்

பெளர்

பவகரணம் இத்யாதி

திருவள்ளுவதாயஞார்

அருளிச்செய்த

R. NuMBER
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936,

ஞானவெட்டி ஆயிரக்தைற்தூற்றுச்கு சூச்திசமாவ.து sure sas stich
இஃது இருமபிலாப்பூர் தலையாரிச்
யெண்ணாறும் எமூது நிறைந்தன[ம்],
தெருவிவிருச்கும் வீர வன்னியபுவி வயித் திய மூச்துசுவாமி பண்டிதர் எழு
திய வாகயெமென்றறிவத,
முத்றும்.

(த-பு)-ஞானவெட்டி * வரச்.ந சிந்தாமணி ' என்னும் இந்.நால் இருவள்ளுவர்
இயற்றிய ஞான வெட்டி ஆயி.ரத்தைந் நூறுக்குச் (சூத்திரமாய்) சுருச்சமாய்
அமைத்ததெனத்
தெரிகன்றது.
800 என்றிருப்பினும் எண்ணாற்றெண்
பத்தைந்து

செய்யுட்கள் இருககின்னை,

வைத்தியத்தைச்

சார்ந்தகாகும7

என்னுமிதவும் இந்தூற்பாயிசச்த ** விதியினால விதித்தருள் UTE papell
யருளால் '”? என்னும் இசண்டாஞ்செய்யுளாலும, இ.ச்.நாற்பகுதியில் ஆங்
காங்கு எழுதிய தலைப்பெயர் வசனங்களாலும் அமியக்கிடக்றது : அகவே
இங்கு இச்.இரு
இத ஞான வெட்டி நூலை நதோக்குழறி வழி நூலாகும் என்க.
வள்ளுவருக்குச்கூறிய
₹ அகத்யஸ்வாமிகள்
பூழஷ்யராகிய
அ.இவீ.ர சிங்கப்
புலியா
இருவள்ளுவர் £? என்ற அடைமொழிசளான்
இச் இருவள்ளுவர்
வேறு, குதளியற்.றிய ஆரியர் வேறு எனத்தெளிவாறெது, இவ்வகத்தியரும்

வேறு ஒருவர் என்க,

ன
இதனையியற்,நியவர் இன்னாசெ
த அணிய

வியலவில்லை,

௫) கருவூரர் ரசவாதம்; முந் நாறு:
KARUVURAR

RASAVADAM

Foll. 1738a—2186.
A treatise on Alchemy.
to Karuvfir Sidchar.
Complete.

MUNNURU.

The authorship of this work is attributed

Beginning :
கருவூசார் அருளிசசெய்த ரசவாத

தொண்டி

முந்நூறு,

௩௱.

ருலவு கற்பமுமை போதமீறுஞ் செல்வரகதக்தியர்
போக நாதரீசர்,
தாருலவு இருமூலர் சட்டைநாதர் சமையனேனணுப்
கொ௱கணவர் சகத்.இரவேகதை,
காருவவு கரவில் சோரக்கநாதர் சையிர்செய் நாகார்ச்

எனர்காளை மேய்த்த,
பாருலவு

போக

கிறைநாதர் தநத

பாலனெனகச்

கருவூரான் பாடல் தானே,

பாடுகின்௦உாரசவாச

நொண்டி,

(௧)

பாரில்

பமமொழிீயாய்ப் பாடுதற்குப பாணிவாணி,
கோடுபெற்ற கொங்கை மின்னாள் கமலமாது
குகன் தமையன கத்திய மாருஷியெல்லோரும்,
காடுகின்ற நாவதனில் குடிகொண்டேதான்
தலம்பெறவே பொருள் மிகுத் நாயனாரும்,
கோடணித்த குழையாள் சச்சி
துர்ச்கைதுணையெப்போதர் தஅணைசெய்வாமே.

(௨)
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யிரண்டும் காப்பு,
தொண்டி,

பூவுவாவிய தேவியந்தரி போகசுந்தரி மாயசிற்பரை
பூணுதம்கவ , . , சிச்திகளே சொண்டாடவே,
காவுவாவிய போகநாதர் கடவுளகத்தியருஷிகள் தேவர்கள்
கருணை தந் சரெப்போது(ம்)

வருத்துணையே--தன தானனா,

பாருலாவிய போகநாதர் கைப்பச்சையாகய கொக்கணர்
பணமற்தத்தழையன்றுணையெனுமே கொண்டாடவே,
தாவுலாவிய

சட்டைமா

முூனிகாக.ராம் இருமூலநாயகர்

தாதர் கோரக்க நாகரு. ந்தணையே-- சனதானனா,

(௧)

விருச்சம்,
காசினியில் யான்படைகத்த

கற்பங்கேளாய்

ஈடிசான நூற்றெட்டு சகுத்பமாகும்,
சேசமுடன் இத்தியதாங் கற்பந்இன்றால்
திலைபெத்றோனாகாச நெமிகள் பெத்றோன்,
பாசமற்று நேசமற்றுப் பாரில்வாழும்
பண்புதனை

விட்டிகழ்ந்அ பாத்தைச் தேடும்,

ஆசையது பேரின்பமாகுஞ் சத்தி
யடைவாகச் கற்பமுறை செய்திகேளே.

(௨)

கேளப்பா வகக்தீசர் கற்பம் நூறு

கிருபையுள்ள தந்தீசர் கற்பம் தூறு,
தானப்பா போககிறை

BT PISS

நாதர் கற்பம்

BT sy Sod

par ap wa கொண்டார்,

வேளப்பா சட்டைமுனி இன்ளார் கத்பம்
மேதினியிலறுபச்சொரு கற்பங்கொள்வார்,
ஆளப்பா கொங்கணவரீசெட்டாகும்

அருந்தினார் கற்பமிக வருந்தினாமே. .

(௩)

End
குருபோச நாகரைக்தான் கூறுடன் பசை செய்வாய்
'
குருமூலர் சட்டைநாதர் கொங்கணர் BE RLOF
குருவென்
று பூசை செய்வாய் கூறிய சுவடிவைத்தச்
குருவென்று பாதங்காத்துக் கூறுவோர் வேசை
சாண்பாம

்,

(உ௱௪)

ஆமப்பா
ஆமப்பா
ஆமப்பா
ஆமப்பா

புத்திசொன்னே னழிபுச்இ சொல்லவில்லை,
°
வேசைகண்டால் கழ் திதைப் பின்புகொள்வாய்
,,
As Gure wrerh பிரமமாவான்,
குருவின் பாத.ததடி. கொழுதிருப்பாய்வாழி,
(க௩௱ட)

௬, NUMBERS
கடவுள் அணை

936~—938.

1769

- ஸ்ரீதேவி சகாயம் - ஸ்ரீராமஜயம்,

Colophon:
பிரஜோத்பச். திஸ் ஆனிமி' 84௨ அமரபக்ஷம் சதுர்ச்து காழிகை 51--0
இதத்குமேல் பஞ்சமி சதயம் 61-0, ஆயுஷ்மான் யோகம் நா, 41-12, பால
வாகசணம்

தா, 56-31,

இதற்குமேல்

சைதுலைகரணம்.

இயாதி வாக்கிய பஞ்சாங்க சுபதினத.இல்,
வூரார்
அருளிச்செய்த
பாதமே துணை,

வாத

உசயாகி

கற்பம்

இகலி, கம்.௧௪,

நாழிகை

௩.௱-எழுதி

இத்

௨௪-க்குக் ௧௬

முகிற்தது.

சித்தர்கள்

(க-பு.)-இர்.தால் ௭ஸவாக

கூறப்படுகிறது.

விஷயமானது.

இயற்றியவர்

கருவூர்

முற்நூற்றைந்து பாடல்களையுடையத,

முற்றுமிருக்கிறது,
இதறகுக்
ஹஜொரு பெயரும் உண்டெனச்

* கருவூரார்
தெரிகிறது.

விச்தசெனக்

இந்தப் பிரஇயில்

வாதகற்பம

முற்நூறு என

மத்

3. 11௦. 934.
Palm-leaf.

12 x

Injured.

lsinches,

Foll. 374.

Lines, 9—10

ina page.

Tawmii,

Old.

Purchased in 1927-28 from M.R.Ry.

C. V. Jambulitgam Pillai

Avargal, Mylapore.

ஞானவெட்டியான் நவரத்தின சிந்தாமணி.
NANAVETTIYAN NAVARATTINACINTAMANIT
Same work as that described under R. No. 936 (a),
Complete.

(க-பு)-இத்தால், மூவருடச் காட்லாக்

936 (௨) நம்பர்

இந்தப் பி.ர.தி பில் இத மு.ற்றுமிருக்கிறது.

பிரதியில் வந்துள்ளதே,

ஏடுகள் சிதைந்துள்ளன.

R. No. 988,
Palm-leaf.
10 x § inches.
Slightly injured. O11.

Purchased in 1927-28

Foll.

from

225.
.

Lines,

M.R.Ry.

0. V.

5

in

J ambulingam

Avargal, Mylapore.

(ஐ) சித்தராரூடம்:
SIDDHARARUDHAM.
680 is left blank.
Foll. ta—68a.
Same work as that described under R. No. 174 [62]

Complete.

a page.

Tamil

Pillai
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(S-4.)—
இத்தால் மூவருடக் காட்லாக 174 (0) நம்பர் பி.ரதியில் வந்துள்ளதே,
ஆயினும் இ.இல் சிற்சிலவி__ச்
அப் பாடபேதங் சாணப்படுறத;
இப்பிரதஇி

யில் எழுதின முறை நன்றுயிருக்கிறது. இந்தப் பிரதியில் இது மு.ற்றுமிருக்
இதன் பின்னர் 69 (a) முதல் ஐந்தேடுகளில் நல்ல பாம்பு, கடித்சரல்
றது,
விஷம் இதங்கும் மத்திர மு. சலியவை எழுதப்பட்டுள்ளன.

(6) ஞாரனம இயுள்ளான்.
NANAMATIYULLAN.
Foll, 74a—--174.
king
A treatise of a philosophical character embodying the story ofa
who, desirous of liberation from the world’s bondage gave up his kingdom and

wandered about in several places, till

atlast he

got

spiritual

enlightenment and salvation by the grace of Goddess Dévi,

Complete.
Beginning :

குருவே துணை,

ஹரி : ஒம் நன்றாக : ஞானமதியுள்ளான்.

அரிவித்து தாதமுக்தி யானந்த பதத்தைப் போற்றிப்
பரிமுத்து பத்தர்சித்தர் பரிவுள்ளோர் த[ன்னை](ம்மை)வாழ்்.தி
உரிமுந்து வுழச்சரண்டு ஒன்னென்ற பொருளினாலே
கரிவந்.து மதியுள்ளாடுங் கணபதி காப்புத் சாவே.
(௧)
தானென்ற

வடிவாய் மூவத்தரு

௪தாசிவச்

இதனாலே

வானென்ற

வல்லிகையில் வந்தவன்

மானென்௪

கொழந்இமன்னன்

ேவேனென்ற

பனுவல்கூ.ர வேலவர்காப்புத்தானே,

மேல்வட்டமிட்ட

கொந்து

சிச்கெகொண்டு

மதிசெட்டு

மெய்ப்பதி

மதியுள்ளாடும்

(௨)

யாண்டராசன்

பூவட்டலோகம் விட்டுப் பொன்ஐ லகாளவென்று
சேல்வட்டமிட்ட

வல்லி செங்கையில்

சிக்கிக்கொண்டு

கரல்வட்டமிட்ட ஞானக்கருவுக்குள் சளிறுகாப்பாம்.

(a)

பாயிரம் முற்றும்.
ஞானமஇயுள்ளான்.

நன்றுக,

வண்மையா யுலகையாண்டு வாழ்ந்துதான் கொத இமன்னன்
உண்மையாம் நூல்கள் பார்த்து உறுபொருளிஅவே யென்று

நன்மையாம் பதத்இற்சேர்ற்து ஞானமாம் பதியிலேறிச்
சண்மையாய்

வல்லியாலேதான்

மதிகெட்டுள்ளானான்.

(a)

மஇகெட்டுப் புச் தகொட்டு வாழ்தகர் தன்னைவிட்டு
பதிகசெட்டுச் ஈதாடவச் இன் பட்டண ந்தன்னில்வத்த
விதிகெட்டு லச்சைசெட்டு மெய்ஞ்ஞான
காடிப்பாடி

கதிகெட்டுப் பூசைவிட்டு தற்சடையாண்டியானான்,

(க):
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ஆண்டியாய் மதிகான்கெட்டு அநேக.மாம் பொருள்சள்சோத்று
வேண்டிய

தேச,ததுக்கு மெச்சுமந்திரியை வைத்துச்

"

தாண்டிய பதியைவிட்டுச் சச்சிகானத்த வல்வி
யூன்றிய வாசையாலே

*
*

யுலகெலாஞ் சு.ற்.றினானே.

*
*

்._்_்_

(க)

*
*

விருக்தம்,
பத்தனோ சித்தன் தானோ பரிவுள்ள மனிசன் தானோ
கர்.த்தனோ கயிலையானோ கள்ளனோ வண்டச் சானோ
வெத்தனோே விகடன் தானே விச்சபை தன்னில்வந்தாய்
பித்தனோ பிறப்பில்லானோ டேயனோே வகலட்போடா.

(௪)

End:
வல்லியே மதிதான்பூண்ட மங்கைமால் தங்கையேதீ
அல்லிமா நகரிலென்னை யாட்கொண்டு மவுன தீட்சை
சொல்லியென் பிறவிதீரச் தொல்புவி யதனில்வத்தாய்
தல்லியே குருவேயோக சாதனைதருவாய் தாயே,
:
*
*
%
*
*
*
%
*

>

(௩௬௨)

ஆதிவேதங்க ளைந்தாறுவீடு மால்சாச் இரங் கோச் இரம்வாழி
நீதியோதிய தேசங்கள்வாழி தித்தமுஞ் சிச்தச்செய்வோர்கள்
வாழி
சாதியோரிரண்டும்

வகையுமுயாச் தருமதீதம் தழைச்தென்றும்வாழி

ஒ.தியே மதியுள்ளானுலகச் அணர்கத்தவரழி வாழியகாமே,

(௩௧௯)

விருத்தம்.
குருதெதி யருளிஞலே கோற்திமா சேசச்துள்ளே
யரிகணி வளருஞ்சோது யல்லிமா தகரிலைந்து
சருகெறி

ஞானபோத

சங்கரம

விச்சையோகம்

வருதெறி யவ்வுமன்மை வகுதக்தொரு வயணமாகச்
இருதெறி மதி.நால் சொன்னான் சிக்கா ஈந்தமுற்றே.

“ (சா)

சற்குருவே அணை.

Colophon:

விசுவாவசுஷ் OS" Da ops Hop ses.
(கு-பு.)-இத்தால் வேதாந்த விஷயமானது,.
பிறவி நீங்கி மோக்ஷமடையக்

௧௬௫,

கொந்திதேச ச்உசன், தான் மாயப்
நகர்

முதலியவற்றைச்

சாச்ய பாரத்தை மந்திரியினிடம் ஒப்புவிச்துப்
இப் பின்னர் *' சச்தொநந்தவல்லி'? என்னும்
யப் பெற்றுப் பிறப்பு நோய்

தாகச் கூறுவது; இ,
பல

இசைப்

பாடல்களும்

இத,

132

நீங்கிச்

நானூறு

தேவியைக்

g O55

பாடல்களையுடையது.

விரவியுள்ளன,

துறந்து தன்

புலவிடங்களிலலை்து வரும்
தேவியருளால் ஞானமமை

இந்தப்

Gorey On Qu

இதிலிடையிடையே
பிரதியில்

முத்றுமிருச

1772

A TRIENNIAL

CATALOGUE

OF Mga

(௦) அகதஇயர் ஜாலநிகண்டு.
AKATTIYARJALANIGHANYU,
Poll. 175a—225(a).
This work deals
with

magic

substances used in that connection.
Complete.

and

witchcraft

and

with

the

It is attributed to Ahattiyar.

Beginning:
இிருச்சிற்றம்பலம்,
அகத்திய சுவாமியார் அருளிச்செய்த சாலதிகண்டு

DG
உன்னிய
இன்னில
பன்னிய
கன்னியு

HUGE கருச்சோழில்(0).

பொதிகைவாமு மொருமுனி யருளையோதி
கிசண்பொடி யிந்தி.ா சாலதாகைப்
பாஷைதோன்றப் பண்டிதர் வேத நாவுக்
மூமையுமீசன் கந்தனுங் காப்புத்தானே,

(௧)

தானெனும் வழலையாஇ தருகுரு வடிவுமீசன்
வானமும் புவியுமாக மஇிரவி வெளியில்தின்௪
ஞானமு

மாகயம்மை

தாதமும்

விந்துமாக

மோனமாய் தின்றபிண்ட மூடிவுமே காப்புச்சானே,

(2)

(வேறு.)
காப்புக் குவிந்த வட்டக் கரு வொளி

மூப்புக் குத்தி முன்னை வரை,ந்திடு
கோப்புக் கொன்னவர்

கூட வளிப்பது

ஆப்பது போனா லாடாது தேரே,

(௩)

தேனு மானால் சகா. ரத்தில் வாலையை
ஆரனு மானா லம்புவை மேவிடு
மாசண மானால் oF 5A Quer DO
பேரினில் முன்னும் பின்னு மெழுதிடே,

(௪)

பூட்டினோ மிந்தப் பொன்னிரு நூறும்
வாட்டமு மில்லை மருந்து செய்வார்க்கு
ஒஓட்டமூ மில்லை.யொளிப்பது மில்லை
தாட்டமு மில்லை தமனென்ற பேர்க்சே,

(௨௭)

End :
்

பேர்பெ௮ வாசான் பி.ரக்கினை வானாய்
நேர்பெறச் சொல்ல கினைவா யறிதி
சீர்பெற வாலையைச் சிந்இத்து கில்
லு
எர்பெறு காம

விரையை

யறுப்பையே,

(௨௱க)

அறுப்பான் விளைந்த பருவத்தி லாசான்
திறப்பான் தராசு திழஹையெனச்

காமம்

பொறுப்பான் றவத்தைப் பூட்டிய பேர்க்கு
வெறுப்பான் சகல

விரோசமும்

பாமே,

(உ௱௨)
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பாரினி வலித்த முறைப்படி. பார்த்துச்

தேறிநி பாவஞ் செய்யவும் வேண்டாம்

ஆதிநீ பாரு அறுபத்து மாலும்

தேரிரு நூறு சிகண்டிது முற்றே,

(உ௱௩)

Colophon:
HES Bw நாயனா

சருளிச்செய்த சால நிகண்டு

திறைவேகிற்று,

Fa

சடாட்ச முண்டாகவேண்டியது,

(த-பு.)-இ.ச்நூல், ஜாலவிஷயமானத,
அகத். இயரியற்றியகாகச்
சொல்லப்படு
இற௮. ஆயினும், சங்ககாலத்து ௮க்,த்தியர் இயத்றியசாகத் தோன்றவில்லை.
இ௫்தப் பிரதியில் முற்றுமிருக்கற
து.
வளவு

அவயயயவாகா்

R, No.

Paper.

104

Good.

X

9% inches,

Foll. 11,

939.

Lines,

20

in

a page.

Tamil.

New.

Restored in 1927-28 from a M.S. io the Library.

சித்தா ந்தவிளக்கம்:
SIDDHANTAVILAKKAM.
Same work as that described under R. No. 148 (6).

ante.,

Complete.

(க-பு.)-இத்தால், மூவருடக்

தப்பட்டதே.

காட்லாக்

R.
Palm-leaf.
Much

148 (6) நம்பர் பிரதியைப் பார்த்து எழு

இந்தப் பி.ரதியில் இத முற்றுமிருகக௦௮.

11# X linches.
injured. Old.

Purchased

in

1927-28.

No. 940.

Foll. 226.
from

Lines,

4-6 ina page,

Jambulingam

Pillai

Tamil,
Avargal.

Mylapore.

(2)

as Musi GH STG

AKATTIYARGURUNADI.
Foll.

la—850.

A treatise on pulse and the system of pulsation based on the threefold humours, Vata, Pitta and Slésma.
This work does not appear to have been printed.
Complete in 809 stanzas.
1324
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OF Mss,

அகத்தியர் அருளிச்செய்த குருநாடி,

ஒங்காரங்கொண்டெழுந்த பி[.ஐ](ர)ணவத்தின்

- -.

செய்கையுடனித்தச் சூ. ச்தமாயுைச்சவாறு
மாங்காரங்கொண்டதொரு மளத்தைத்தேர்த்து
. மருவுருவ சுவரூபமென்று மந்ததேர்மை
பாங்கான தாடி. ந.ரம்பானவாறும்
பழமறைதானாராய்த்து பாடிவைத 3தன்
நீக்காரகணபகதியுங் கத்தன்றானும்
திசமாக வத்துதவுங் சாப்புச்சானே,

(௧)

தானான நாடி நரம்பான செய்கை,
_ தாரணியின்

மானிடர்செய் தர்மகர்மம்

மூனானவுடலுயிராம்.ச சகேசமானவுளையறித்து
முதித்துபி.ராய்கின்றவுண்மைக்யொனம்

வானான[னா](கா)டிவகைச் கெல்லாந்தன்னில்
வளமைபெதவொரு[னா](கா)உமா(ர்க)கங்சண்டு
தேனான குரு[னா](கா)டியாய்ந்து சொன்னேன்
தேவிமுதல் சவனுடனே தெளிந்தகாப்பு.

்

்

(2)

காப்பு ppd,
சர்பெறு

முனிவர்

வேதந்தெளிந்த

பின்னுலகஈத்தோர்கள்

பேர்பெறு (கருவிலுற்ற) பிணிபல[ த](வ)ணர்ந்அ தேர்ந்து
மூர்பலதநாடிச் கெல்லா முயர்பெறுநரடி மூன்றில்

சேர்குரு[னா](கா)டி. தேர்மைசெயலுடன்கூ௰
1 pC par.
உத்.நிதொடி மூன் றிலுயிர் சிலை கருவைப்ப[த்.இ(.தி)

(௧)

தற்.திடு நரம்பின்வவ்வி நன்மணி[னஞ](சா)க்குப்போலே
பற்திடுஞ் சுழினைச்

தாக்கப்

பதிபசு

பாச ததுத்று(ச்)

சற்.றிடும் ராட்பிப்போலே சுருக்குடன்ச[கஇி](ததி)யேறும்
மற்றுள்ளமண்டலங்கள் மூன்றையுமருவிமீளும்,

(2)

மீளுமே வாதபித்தஞ் சேற்பனமூன்று மேவி

. வாளுமே
கோளுமே
நாளுமே

யாச்கைச்கொத்து வளர்ந் இடுங் குருவாம்தாடி,
விளைந்து நோய்கள்கூடழிவாகஞ்செய்யும்
நடத்துஞ்செய்கை

;

நவில்கவேன் நாடிசகேளே,

கேளெனச் சொன்னீரையா கஇருபைவைச்தடியேன் கேட்க
தோளென மருவிதிற்குஞ் சூட்சுமச்தைச் தொட்டுக்காட்டி
யாளுமே நாடிக்கெல்லாமருள்பெறுங் குருவாம்(நா)டி.
சூஞு மெவ் வகைத்தானன்ருய்ச் சொல்லி நீர்துலங்குவீரே,
"உற்றிடு மூலகச்தோர்க்கு முறுபலவியாதி வந்தால்
பற்.நிர்குணங்கள் தன்னைப் பகர்,ம்தரைசெய்யவேண்டி
லொதற்றிடுஞ்சொன்னவாறு முடலுபி.ரானவாறும்
மற்றுமா மலையில்வாழு மாமுனி வகுத்தார் சாமே,
்

(௩)

'

(௪)

(௫)
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அல் :--

கானெனுநாடி பத்தில் தரித்.தீடும்நாடி மூன்று '
கோனெனுங் குருவாம் தாடி கருவினித்றிருத்துமோங்க
யூனெனும் திணமும் தெய்யுமுதிரமுஞ் சலமுமாகத்
கேனெனும் தெளிவாம்நாடி செயலுடன் தலக்கலுற்றேன்,
் துலக்கவே வேதநாதன் தூண்டிய௰சுழினை சாட்டிப்
மிலக்கவே

யிடைதகான்வாதம்

பிங்கலை

~

(a)

~

பித்தமாகும்

தலக்கவே சுழிதான்சேத்மம் தலமுடன் மஉமேவாதன்
கலக்கிடு நீதியே பித்சமையதுநீரதாமே,
*
க்
*

(௨)
*

End:
பண்பு

வாய்வுவெல்லாம் டோகினு

மோர்வாய்வதுதான்

கண்பு சேர் தல்லோர் போல தயம்பெறுமுடலினின்று
இண்புு வீச்கக்காட்டிச் செறியு(நா)ள் மன்றுதன்னில்
தண்புத வெடித்து வற்றிச் சனஞ்(]சயன் ஐலையாற்பேரமே.

Pops,

(6-4.)—
இத்தால்,

மம் ? என்ற
bpp

தமிழ்நாடிக் கரந்தங்களில் ஒன்று,

இது

(வாத”பிச்த

மூன்றுநாடிகளும் உடம்பில் பிரதானங்களாய்

தாடிகளையும்

யும், கருவிலேயே
முூமையே

(௩உ௱௯)

தமக்கேற்ப

சலேஷ்

இயங்கி

இயங்குவித்தக் கருவையுண்டாக்குச் இறனை

உண்டாகும் பல சோய்கஞுடை௰ய

அருமையாக

தின்று

விளக்குவது.

அரிதான

கூறுபாட்டையும் நன்கு

ராூலாகும்.

௮ச்சிட்டதாகச்

தெரியவில்லை,
(௩௱௧) முர்.நாம்றொன்பத செய்யுட்களாலாகியது.
“ges
இயர் குருநாடி (௨௩௫) ”” என்ற பே.ரான் வெளிவந்துள்ள மாலினும் வேரு
கவே

தோன்றுகிறது.

மிகச்சிஇலம்,

(6) அகத்தியர் வாலை பரிபூர்ண வைத்யநாடி சூத்திரம்.
AKATTIYAR VALAI
SUTTIRAM.
Foll, 8la—1330.

PARIPURNA

A treatise on medicine.

The number of blood

the manner of feeling the pulse
explained herein.
Complete in 189 stanzas, . .

Beginning:

VAIDYANADI

vessels

in the body,

and of diagnosing the diseases
4

are

.

ஹரி: ஓம். நன்றாக; குருவே துணை,
அகத்தியர் அருளிச்செய்த பாலை பரிபூர்ண வைக்யக்

. கருக்டை காண்டம் எட்டில் முதல் காண்டத்
இல் சொல்லிய

்

காடி தாத்றுமுப்பத:--

குரு. நமச்சிவாயமெனுஞ் சவஞானசக்ியருள் குமரன்பா,சம்
திருவமெனு மண்டபிண்டம் திறைந்அகின்றசாம்பவியி னாதிபாதம்
மருவளரும் தவசித் தர் வடமொழியில் தத் திகுருமையோர் பாசம்

_. இருவுருவாயவல்5,2](௫) தமாப்கசவி பேஅதற்குச் தேவிகாப்பேய,

(௧)
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நூற்பெயர்-ஒதுமொழி வாலைபரிபூரணமாம் நானூத்தை Ys sO srr ae
வேதமதிலுள்ள படி வைச்யச்கருக்கடையா விஎம்பயானும்
மாததின்று நடதமிடு மவுனமதில் விளையாட மகஇிழச்சித்தர்
போதமயமாூ தின்ற தாதவிதிநாடிதனைப் போறறலுற்றும்.

(௧)

போத்த தாதுவிகிமறை நாடியைச் சாத்தயானும் சாதிதயொாசா,த்தியம்
பூத்ச நாபிக்சமலக் &ீழுந்தியித் கோத்துப்பின்னலெ முந்தசுழிகனில்
காத்துப்பற்றிக் கனைத்து எழு ந்ததோ பேற்றநாடியெ ழுபத்தீசாயிரம்
வீத்ததாஅ

விளங்கடுமன்னியி

திசை பத்தே
லாத்துமதாடியறி

பத்தநாடியும் பாரித்திருக்கையில் மு.த்து,த்தாஅ மூலஞ்சுழிமுனை

[ம்

வித்துநாடி விரைந்திடு மூன் றுபேருற்றுப்பாருயிர்வாக மிடகலை
தத்தத்தாது

(௨)

யையமா

ச_தடவென்றுமாய்ப்பித்தம்பி[ன் ](ங்)சலைபின்னுமே

(௩)

தித்தச்தாது எழும்பிதொடிபார் யுச்சாயுத்தமிரண்டு மறிவதே.
கருவியான சேகமில் கலத்துநாடி தா.தவுங்
கவிழ்.ந்தவோடிமேவியே நரம்பெலாமெழும் பிடில்
குருவிசிட்டுப் போலவே கு இத்.துமே யசையுமாய்க்
குவித்து நாடி பொங்கியே தவிழ்.ந்தமே நடக்கிலாய்
இருவியான நாடியுமிருந்துமே யெழும்பிடி
லெறிந்துதாதஏ.றியே நடந்துமே யசையுமாய்
மருவியானவாதமும் வளை ந்துலோடி, புக்கிலா
மாள்வதில்லைசா தீ.தியம் மகிழ் ந்துணர்வதாகுமே,

(௬௦)

கொள்ளும் வன்னிராசனுங் குஇத்துவத்துநாபியில்
குடகுடென்று வோடியே யடிபட லொலிக்குமாய்ச்
தெள்ளுச் தோழ[மா ](னா)கீடுச்திசைகலங்கும்

வாயுவால்

இனமுமிப்படி விக(மம)ளிதமு 'மாகிடில்
வள்ளலாகயச் சடமழிந்து போமசாத்தியம்
மயச்கமாம்ப்பூராட நாளில் மாளுவாரமிந்.இிடல்
தன்னலா முவ்வசறுநாளில் இல்லமேயழித் இடும்
தொச்தமாகிய செடமுஞ் சி.ற்தையிலமிவசே,

(௬௨)

End:
உரைத்தனர் முன்னோ ராத
விரைத்தனர் சகத்தோருக்கு

உடல்கருதாது

மார்க்கம்

விள்[ங்](4)கினா சாயுர்வேசம்

மதைத்தமிழ் யானுங்கண்டு மாமறைச் கருக்களெல்லாங்
குஜைதவருசே சொன்னோம் குருமுனி யருளதன்லே,

(௧௩௬)

அருள்பெற வாலைசூத்திர மம்பிகைபததச்தைப் போற்றிக்
இருபுசை யுசைக்கயானுந் திருச்தினேன் நானூருக

மருவ[](ர)ட் கருபைகூர்ந்து மமுர்தமே புகட்டினாள்பாச்
பருவமா மாதவாலை பத,ந்தனைப் பணிர்திட்டேனே,

(௧௩௭)

பணிந்திட வாலைதன்னைப் பாயிரம்மன்னே சொன்னாள்
அணிந்தயா னெட்டகானூ௮ தொகுதியாய்ப் பாடினேன்பார்

கனிந்தவ எமுர்தமூட்டிச் | ௮](ர௬)ணைகூர்த் தென்னைவாழ்.தஇ
மணிமுதல் தியானமத்்திரம் மார்ச்சமு முரைச்ட்டாளே.

.

(sa)

R, NuMBER
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உரைத்திடு நாடிஞூச்
ம் யோகவானவர்ச்கே

௪௪௫

விரைத்திடும் வித்துதா.து விளங்க கருக்களெல்லாம்
திடைத் தமம் ராசயோகம் திலைச்இடு மவர்ச்கெந்தாளும்
மழறைச்தமிம் மு] ரைச்கனா](்.றகள்.நா)டி. மாமறை தாதுமுற்தே.
டட
(௧௩௯)

முத்தும்,

௮கதீதியர் அருளிய வாலைபரிபூரண ச.இில் முகல்காண்டச்
இல் சொல்லிய

(த-பு.)--

காடி எழுதிதிறைத்தஅ,

முத்தும்.

இத்நூல் வைச்யதூலாம் பலவற்றில் நாடிக்செந்தங்களுள் ஜன்றாகும்.
இதுகான் உடலில் அமைந்துள்ள நாடிகள் (12,000) என்றும், ஆச்ம நாடிகள்
பத்தென்றும், * வாதம் பித்தம் சிலேட்டுமம்? என்ற நாடிகள் பேர்பெறும்
விதத்தையும், அ.த்நாடிகள் தாம் இயங்கும் முதையையும், அவைகளால் ap
படும் பிணிகள் பலவற்மையம், ம.ரணச் குறியையும் தெளிவாக வுணர்ச்.இச்
சாத்தியா சாத்தியக் குறியையும் தெரிவிப்பது, நூற்று முப்பச்தொன்பது
செய்யுட்களாவல் அமைந்தது.
“அகத்தியர் வாலை பரிபூரணம் '
என்ற
தாலின் ஒரு பகுதியாகும்,

(6) வான்மீகர் நாடிசூத்திரம் நாற்றுப்பதினை ந்து.
VANMIK ARNADISUTTIRAMNURRU PPATINAINDU.,
Foll, 146a—1746,

Similar to the above.
The nature of the diseases from which a person suffers and which
can be diagnosed by feeling his pulse, and the curative rites to be
performed are described herein.
Complete.
Beginning:
விநாயகாயதம
வான்மீகர் அருளிச்செய்த தாடிசூச்இரம் (௪௧௫),
தீட்டவொண்ணுப்

பெருங்குஞ்சரப் பிள்ளைக் சையானைச்

செஞ்ச.ாரண கற்பகத்தைச் சிந்தைசெய்து
கூட்டமண்ணாய்ச் சமைத்ததனில் வா(ழ்)வைச் தந்த
கூடுதகர்ம் தெமுந்தரும்பி கினைவைப்போல
ஆட்டியகோல்

கருவை

உரம்பெனவே

யொன் றி

அறிவர்தல் லோர்கள் திரிதாடி யென்றே
நாட்டிய மெய்யிரண்டு மூன்றாகச் கூடி
தடச்குமென முன்னோர்கள் நவின்்றவாறே,

(௧)

காடி தெரியாத பேர்கள்.
விருத்தர்கள் பாலபேோனும் வியாதியால் மெலிந்தபேர்கள்

வருத்தர்கள் சயங்கொண்டோர்கள் வழிடை பட்டபேர்கள்
தெரித்திரர் செவிநோயாளர் சிற்.நின்ப மடச்ிோரும்
ஒருத்தன[ரி]தி வார்கள் காத
பாயிரம்

உண்மையாய்ச்
முற்றும்.

தெரியாதன்றே,

(௨)

1778

A

TRIENNIAL

CATALOGUE

OF

MSS.

நாடிய கரிமுகன் நதல்லபொழ் பா தங்கள்
தேடியே என்மனச் சிற்சையில் வைச்அ.நான்
கூடிய தரம்புட் குற்றமும் நன்மையும்

பாடி[ஞ](தா) னுலகத்இத் பகுத்த வாறிதே,

(=)

ஐங்க.ரர்ச் களையவன் னாறுமா முகன்
-பங்கய பாதத்தைப் பணிந்தென் சென்னிமீ
இங்கிதம் பெததரம்

பிசைந்த சூத் இரம்

இங்கது நலம்பெற இலங்கு மாறிதே,

(௪)

ஈசனு மாலுங்கஞ்ச மிருப்பவர் தம்மைப்பேணி
வாசமாம் நாடி மன்னும் வகுத்துல் சமியச்சொல்வோம்

ஆசையா மகத்தியர் மற்றுள்ள மாருஷிகள்சொன்ன
பாசைவா கடத்தைமிஞ்சிப் பாரில்நானு சைத்தவாதே.
எழுபத்து நாலுகோடி

(௫)

யெழும்பிடும் நரம்பின் செய்கை

பழுஅ[ச்த](த2)ப் பிணியும்பின் புப் பிஐ,நதிடு தொடியுஞ்சொல்
[கவோ
மழுத[ச்சனா](த.ஐ.நா)டி நோயை யாயிரச்துள்ளே சாட்டி
விழுதற்ற நூற்றுக்குள்ளே விரும்பிநா னுறைகச்கு[ம்வா](மா)றே.
௬

End:

*

*

(௬)

*

vege (Gm) வாதாடி பாம்பத போவே சுற்றில்

் நலமுதறு முன்னேசொன்ன நன்கறிதன்னை நீக்கி
இலையு௮ மத்தமச்த வியல்கறி யுள்ளதெல்லாஞ்
சலமுு வயிற்றில்தொங்கில் சத்திக்கும் வருடமொன்றதே,.

(௧௪௧)

பலகறிப் பொூப்புத்தொங்கில் பற்றியே யுடவில் கின்:ஐ
வியல்டகூ.றி தன்னையெல்லா மிருடிகளறிடச் சொன்னோம்
கலகறி

வருடம்பத்த சண்டுசண் டுள்ளசெல்லாம்

வலுவறி புத்தில்மேவும் வான்மீகர் உரைச்சவாறே,
ஆசப் பாடல்கள் (௧௧௫), : தாடி முற்றும்:

(௧௨)

குருவே துணை.

(க-பு)--

இதுவும் சாடி சரந்தங்களுள் ஒன்றாகும். வான்மீகர் இயத்.றியதாகத் தெரி
இற.து. இவ்வாசிரியர் இந்நூலில் மத்த இருடிகள் சொன்ன வவைகளிலும்
வேருகவும்

உீசேடமாகவும்

கூறியிருப்பதாசச்

கூறுகிறார்.

ஆகவே

அருமையான நூலென்றே அறியக்டச்சின்றது.
முத்றுமுள்ளத.
நாடிகள் இயங்கும் விதமும்
அவற்றால்
உண்டாகும் பிணிகள்

தோஷங்கள்

பலவும் அவை

யிற்றைதநீக்கற்குரிய

இது

இதிலே
பலவும்,

சில ஒமசாந்திகளும் யந்த

சங்களுடைய பெயர்களும் இன்னோன்ன பல
அரிய விடயங்கள் பலவுங்
கூறப்பட்ள்ளன,
தா.ற்அப் பதினைந்அ செய்யுட்களான் அமைந்துள்ள௮.

(4) வான்மீகர் உறுப்புச்சூத்திரம்பத் து.
VANMIKARURUPPUCCUTTIRAMPATTU.,
Foll, 175@--1760. ,

Rk. NomBER
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A short treatise in 10 stanzas expleining how, by feeling warmth,
cold and sweat on certain parts of the body of a sick person it would
be possible to predict whether he would live or die,
Complete.
Beginning:
விநாயகாய தம:

வானமீகர் அருளிச்செய்த உறுப்புச்சூ.த.இரம்.

உள்ளங்கால் முழங்கால்பள்ள முகந்இடு முள்ளங்கையும்
மெள்ளவே முழங்கைப்பள்ள மிகுச் ததோர் மூக்கிரண்டும்
அள்ளிய பிடரிசொண்டை சுற்றிய நெற்ழிமூக்குச்
தெள்ளிய வுச்ரூகஇரஞ் செப்பும் வான்மீகர்காமே,

(8)

இடதுள்ளங் காலேநீ.ரா யிசைத்திட வலதகாலிற்
சுடுகையு நெருப்பையொ,ச்துத்

தோன்றிடும் குளிர், த,கண்ணீர்

விடுவது போலேசண்டால் மிகுபிணி தராசென்று
படுவது திட்டஞ்சொன்னேோம் பத்து நாள் சாவுகானே.

*

*

*

(௨)

*

End
சூரியன் தேகமெல்வாஞ் சுட்டதுபோலே தோன் நிற்
பாரிய கையுங்காலும் பாங்கசாய் வெதும்பிகின்றால்
சீரிய முழங்கால்தெல்றி இறமுடன் காய்ச்ச லுண்டே(ல்)
ஆரிய மாவினாணை

யவர்பிழைச் திருப்பர்.சாமே

(6)

முற்றும்,

(த-பு.)-இந்நூல்

உள்ளங்கால் முழங்கால்

உறுப்புக்களில் சூடு குளிர்ச்சி

கைகள்

வேர்வை

முகம்

முதலியன

முகலாய

உண்டால்

இன்னன்ன

அவ்வுறுப்

பாளர் பிழைத்திருப்பர் ; இச்தணை மாளில் மரணம் அடைகுவர் என்றுத்று
ணரும் அறிகுறியை உணர்த்துவது. வைதயக்கைச் சார்த்த. நூலாசிரியர்
வான்மீகர் என்று
முதற்பாடலால் ஆறியச்சிடககிறத,
பததப் பாடல்க
ளானாயது.

முற்றும் உள்ளது,

அருமையான

நூலாகும்,

(6) வான்மீகர் அடி தலைகயிற்றுச்சூத்திம்பத்
து.
VANMIKARADITALAIKAYIRRUCCUTTIRAMPATIU.,
Foll. 177a—178.
A treatise in 10 stanzas, showing how one may predict that a sick
person will live or die by calculating the measurements of his body

from head to foot with a string.
The authorship of the work is attributed to Valmiki
Beginning :
வான்மீகர் அருளிய அடி தலைகயித்றுச்சு,ச்
இரம்,
வெள்ள

மாமத

வாரண

மேத்தியே

யுள்ளங் கால்கயி றுச்சி வரைக்குமே
மெள்ளவே யின் மேவும் குறிப்பெலாம்
வள்ளல் வான்மீக மாமுனி சொல்வமே.

(௧)
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௮டிதலை கயிற்றை யூன்தியஎ,ச்திடச் சரசுமட்டும்
பிடியொடு முழமுஞ் சாணும் பெருவிசவளவுகண்டு
படியு௮ நன்மைதீமை பகுத்ததைச் தொகுத்துச்சொல்லக்
கடிமல ருவந்தமாதும் கந்தனுங் காப்பு,கீசானே,

(௨

அடி.தலை யளந்துகொண்டா லணிகச்கயிகளவு காணும்
தடியு௮ வோட்டையெட்டு நால்விரற் கடையும்காணும்
படியுற வள.ந்துதள்ளிப் பாரினிலறியச்

கடலிற் றயிலுமாயோன்

சொல்வோங்

சணப்இ காப்புத்சானே.

(௩)

அளத்இடுங் கயிறுதன்னை யணிமுழ மிரண்டுந்தள்ளித்
சளர்ந்சசாண் மூன்றுந்தள்ளிச் சனிவிர வெட்டும் போச்கிக்
குளிர் ந்தடு மூழமமோரொன்றுங் கூறிய சாணுமைந்து
விளைத்திடு விரலும்பத்து மேவிடில் மரணந்கானே.
*
*
*
*

(௪)

End:
சாத்திய கயிற்றை மேனித்தன்னடி சசசுமட்டும்
சூத்தாமளற்து பார்க்கம் சொற்குறி விஏம்பசகேளீர்
மாத்திர முழமேநாலு மணிவி லி ர௬ுபத்தெட்டுங்
காத்தா மாஞ்சாணெட்டும்' சஎண்டிடி௰ம் சாவுசானே,

அடிதலை

(2)

கயிற்றுச்சூத்.திரம் முற்றும்.

(த-பூ)-இத்தூல், ஒர் கயிறு கொண்டு தோயாளர்
தலை

வரையிலும்

சாவர் என்று

பிடித்த ளந்து இச்துணை

கூறி

௮ளக்கு

தம் மேனியில் அடியிலிருந்து
யளவிருந்தால் ௮வர் பிழைப்பர்

முறையையும் நன்கு தெரிப்பது,

யுட்களாலாவது.

பத்துச் செய்

,

(f) anrfat மணிக்கடை கயிற்றுச்சூத்திரம் முப்பது.
WANMIKAR MANIKKADAI
MUPPADU.
Foll,

KAYIRRUCCUTTIRAM

179a—183.

Similar to the above, The various kinds of diseases from which a
person is likely to suffer are also described herein.
Complete.
Beginning:
வான்மீகர் அருளிச்செய்ச மணிக்சடைச் கயிற்றுச் சூத்.இரம்.
கமலச்கை மணிக்கடை கயிற்றுச் சூத்இரம்
விமலனைப்போற்றி செய் வேடமாமுனி
திமிரமாம் பிணியதைச் சேரச் செப்பிட
விமலவான

மீகரும் விரும்பிச் சொன்னதே,

(க)

R.

Number

940.
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வாசவன் தேவரு மாமுனிவோர்களும்
தேச முமறிந்திடச் செப்புஞ் சூச்இரம்
௪சனுங் சரிமுகற் களையகந்சனும்
மாசத வென்முனம் வந்து சாககவே,

(௨)

மணிக்கடை நால்விரல் தள்ளியப்புறங்
சணகச்குடன்

கயிறு போட்டளந்து

கணிச்இடும் விரலளவதிந்து
பிணிககடை

தோய்களைப்

சண்டதைக்

காயத் இன்

பிரி.ச்அுளை செய்யே,

(a)

UsSBMT PEO,
சாளைந்து விரற்கடை, யிசைந்த சாண்கையால்
இரைத்த வெம்பிணியுடம்பிற சார்ந்திடும்

தேரொக்த கால்கையு நெஞ்சுக் குத்தடும்
சீரொத்த வயிற்றினித் திரட்சி குன்மமே.
*
%*
*

End:

(௪)
*

பன்னிரெண்டு வி. த்கடை,
நண்ணிய பன்னிரண்டு விரல்நயந்து சண்டிடில்
எண்ணிய மருந்துடனியல்பு மில்லையே
மண்ணிலே பிசந்தது மாயுமாதலாற்
தண்ணுறச் சாவது தடுப்பதில்லையே,

(௨௯)

முத்தும்₹
இந்நூலின் அளவறிய விபரம்: சணுசக்கை முகல்
அவரவர் அங்குலிகளால் அளந்து அதகத்கப்புமம் செம்பு,
வெள்ளிக்கம்பிகளால் சுற்பளவாக
அளத்துகொண்டு :
வைச் த,ச்தம் அங்குவிகளாலேயே இத்தனை
விரற்கடை
படுத்தி

அக்கொகைப்படியே

இந்நூலில்

செப்பிய

தான்கு விரற்கடை
பித்தளை அல்லது
மீண்டும்
அவ்வள
என்று தொகைப்

தோய்களின்

கூறு

பாட்டை யுற்றுணர்ந்த அறிந்துகொள்ளவும்,
வான்மீகர் அருளிச்செய்த

மணிச்கடை

(க-பு)-இத்.நூல் ஒர் கயிற்றைக்கொண்டு
கடையிருந்தால் இன்னன்ன

நோக்காகக் கால் விரற்கடை
யுட்களால்

கூறிச்

சென்று

பிணிகள்

கயிற்றுச்சூ.சீஇரம்

முற்றும்,

அளத்துபார்த்து இத்துணை
உண்டாகும் என்று பத்து

குறைத்து
கடையகச்துப்

நான்கு

முதல்

எண்வரையிலும்

விரல்.
ழ்

செய்

பனிரெண்டு வி.ரற்கடையாயிரும்

தால் மரணம் அடைகுவர் என்றுஞ் சொல்லிப்போந்து கடையில் அச்கயித்
தினதிலக்கணத்தையும் வசனச்தான்
உணர்ச்துகின்றது,
முற்றும்
உள்
ளது, இதனை இயற்றியவர் வான்மீகர் அவர்:

(9) வான்மீகர் பலவிரற்சூத்திரம் 905 3.
VANMIKAR

PALAVIRARCGTTITRAM

Foll. 184a—1840,
Similar to the above.

Complete in 5 stanzas,

AINDU.
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Beginning :
வான்..ீகர் அருளிச்செய்த பலவிரத்சூச் இம்.
பரிந்திடும் பாகமாறிட் பத்தியவிரலும் பத்அ.ந்
இரிந்திடு மிகுதிதோன்றுஞ் சேய்தனில் விரலோர்பச்து
புரிந்திடும் தலையிம் சூழப்போச்கிய கயிற்றைதோக்கி
விரித்திட வகுத்துச் சொன்னார் விரும்பிவான்மீகர்.
தாமே.
மூக்கயிதள.ந்து பார்க்கில் முழமுச்கால் பாகமொன்று
மிக்கயிறளவு மொன்றோ டேற்றதோர் சாணுங்கண்டு
மிச்சவே வி.ரலும்பத்து விரும்பியே காணுமாகற்
கொக் சணிந்தோராணை கூரிடு சாவதென்றே,
*
*
*
*

End:

(க)

(௨)

;
பத்திய பாகம்தள்ளிப் படுமுழமமொன்றுந் தள்ளிச்
சுச்தியாம் விரலும்பத்து சூட்சமஃய்ச் தாழ்ந்துகண்டால்

வித்தகர்தம் மேலாணை மேதினியதியச் சொன்னோம்
சச்தியாமருந்து செல்லு

FéGrib

Noo puures
gp Car,

(@)

பலவிரல்கூதஇரம் நற்றும்,

(கு-பு.)--

இதவும் முன்நூல்போல கயிறு கொண்டளந்து பார்க்கில் இத்துணையளவு
இருத்தால் இத்துணை நாட்களில் சாவர் அல்லது பிழைப்பர் என்று அமிவு
றுத்துவது.
ஐச்துபாடல்களால் ஆயது,
இதனை இயற்நியவர் வான்மீகர்
என்னு முதற்பாடலால் தெரிகிறது.

(௫) வான்மீகர் இபசூத்திரம்.
VANMIKAR

DIPASUTTIRAM.

Foll. 188a—1860.
Tt ig stated here that, by observing the nature and colour of
flame of a lamp held before the face of asick person, it would
possible to predict whether he would live or die.

the
be

Complete :

Beginning :
வான்மீகர் அருளிச்செய்த பேசூக்இரம்,
ஏத்திய தீபத்தன்னை

யேந்தியே முகத்திற்காணச்

சூச்இரந்தன்னைக் கேளீர் தூயகசாசிகையில் வைத
கா,த்திசை யறியவோச நன்மையாய்ப் பிழைக்குமாறும்
மாத்தியுமுனி வான்மீகர் வகுத்தனர் சக். இம்ரானே,
காந்திய இபுந்தன்னைக் கமலமா முகத்தினேே
ஏந்தியே பார்க்கும் போதிலிடத்தஇனிற் கொழுக்அசாய்ந்து
சூழ்ந்திடும் புகையினோடு ச£்.மியே தடுக்குமாகில்
Cariig நாமரியச் சொன்னோஞ் சுருக்கனிலன்.ு.சா
வே.
*

*

*

*

(4)

(௨)

R. NUMBER
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End:

மூ.த்தின இபந்தன்னை முகத்இடை நேரேதூக்கி
இத்தான் கொலுவைப்போல வேத்இயே பார்க்கும்போது
சந் இரவளையம் போலச் ௪ச்துவ குணத்தேகின்றால்
மந்தாமருந்து செல்லும் வரிசையாய்ப் பிழைப்பர்,ச ரமே.
(2)
வான்மீகர் அருளிச்செய்த தீபசூத்இரம் முற்றும்,
உறுப்புச்சூத்இரம் கவி (0), அடிதலை கயிற்றுச்சூச்தரம் சவி (6), மணிக்
கடை சயிற்றுச்சூக்இரம் கவி (௨௯), பலவிரற்சூச்இ.ரம் கவி (௫), பேசூத்தஇ
சம் கவி (ம), ஆகக் கவி ௬௦௫), .

(கு-பு.)--

்

இத்தநால், மங்களகரமான Sugms ஒற்றிக்கொண்டு
பிணியாளரது
மூசத்திற்கெதியோ பிடித்தால் இபச்சுவாலை இன்னன்ன
புச்கதீஇிற்சாய்ந்து
சிவப்பு வெளுப்பு,பொன்
திறம் முகலியவர்ணங்களோகூடி
இருப்ப அதன்
பயனாக அப்பிணியாளர் இத்துணை நாள் ஜிவித்இருப்பர்; இச் துணை தாட்குள்
ளாக
இறந்து விடுவர் என்று விளக்குவது, மிகவும் ௮ரிகானது,
வான்மீகர்
இயற்றியது,

(2) சிவ வாக்கியர் நாடிசூத்திரம் (குணவாகடம்),
SIVAVAKYAR NADI
8011, 187-197.

SUTTIRAM

(GONAVAKATAM),.

On the three humours of the body Vata, Pitta and Slésma and on
the effects produced consequent on the preponderance or otherwise
of one or other humour in the body.
In the beginning, it is stated that the author of the work is Sivavakkiyar.
Complete :

' Beginning:
விநாயகாயதம;

ஸ்ரீசேவிசசாயம்,

சிவவாக்கியர் அருளிச் செய்த நாடி சூத் இரம்:
(குணவாகடம்,)

வாதமான தேவனே யாஇயரக தின்றவன்
வாதமான தேவனே வையகமமைத் தவன்
வாதமான தேவனே[ம](ய)று தொழில் வகுச் தவன்
வாதமான தேவனே வண்மைசண்டு கூறுமே,

(௧)

வன்னியோர் மிகுச்சவன் வரையெழுந்ச மாருதி
தன்னையொச் தஇருககவே சமதக்திலே மிகூக்தவன்
மின்னையொத்த
தன்னையொப்பி

காமகாரன் தன்னிலே மிகுக்சவன்
மெச்சிலான் சமரா்ச்தன் பித்
ச. ராஜனே

ஐயமான தேவனே
ஐயமான தேவனே

(௨)

யனாதியாக தின்றவன்
யறுொழில் வகுச்சுவன்

ஐயமான

தேவனே

பையவே

ஐயமான

தேவனே

யறிந்துணர்ந்து

தகைததவன்

கூறுமே,

;

(a)
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வாதபித்த சே[த்று](ச்.த)ம மருவியொச்சு வோடி.டில்,
ஆசையிக்க சேவனார் அலங்கரித்து தின்றிடும்
காசமுத்த வாதமும் மனமிகுத்த பிச்சமும்

சூசியொக்க

(௪)

தின்றிடில் சசோண மிகு,ச்சபித் மே,

End:
ஒன்ற வாதமு முற்ற பித்த வையமும்
ஒசைகொண்ட போகதியேயுலாவி தின். பித்தமும்
கூடுன்ற ரக்சமாங்ஷேல் கொதுச்செழுந்தங்கேறியே
குதைந்ததின்ஐ நாடியின் கொள்கை கண்டபோதிலே
ஆகென்ற பிச்சமுமசைந்தபோது வையமும்
ஆதியான நாடியோடம(ர்)்.திடும் பரிசிலே
வாசென்ற வாய்வினோசையாலு மூன்று மொன் ஐதாய்
மரயமான கரலதூகன் வருவசான காலமே.

(௩௰)

அத்தவுத்தி சன்னிலே யமைந்தெழு
ந்த மூலமாய்
ஆஇயான மூலதாடி ய2(ர்)5 திடும் பரிசிலே
வத்தடுச்சவப்புவின் வண்மை கொண்டவாதநும்
வன்னியை யெழுப்பியே வளைந்தடத்த போரிலே
சந்த சந்து வோங்கயே தடம்புனல் சுழியிலே
சண்ட மாருதத்திலே சடங்கறுக்கும் போரிலே
வச்து வ.த்துதாவியே மாருதப்புன வினால்
அசைவுகொண்ட காலதாூதன்வருவதகான காவமே,

(௩௧)

(த-பு.)--

Peg

இத்த.நால், வாத பித்த சிலேட்டுமங்களது குணங்களையும் அ௮வக்தின்
ஏழற்றதாழ்வு சமத்துவங்களிஞல் எத்படும் குணாகுணங்களையும் பிக அருமை
யாகச் சொற்சுவையுடன் விளக்குவது ; இயற்தியவர் இவவாச்சியர் என்று

இ,சன் தலை யேட்டினால் தெரிதெ௮.

இச்சிவவாக்கியர், நந்திதேவர் மகனா

தச் இருமூலனாராய்
ராய் ஒருசால,ச்
தெரியவில்லை,

மாதிய

சவவாக்கயெரோ?

அன்றோ?

(9 திருமூலர் வாகடம்;
TIRUMULARVAKATAM.
37014, 198a—204a.
In the beginning, the name of the author is given as Tirumilar.
A modical treatise dealing with conception, and the development of
foetus in the wom, the ten tubular vessels of the human body which
are balieved to be the priacipal channels of th» vital spirit, the nature
and charact:r’s tics of the five elements, ote.
Complete,
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கா. ரணமாய்ச் செந்தூரம் பற்பம்வேகியல்
*
கருவான)_தைலமொடு கிருகமுமெண்ணெய்ச்
சூசணமாகசாொண

மொடு

கவிக்சம் மாத்திரை

(௧)

சுஞகு குருநாடிமுசல் சொன்னோங்காணே,
கரிமுசனடியை வாழ் ச்இிச்கைதனில் நாடிபார்க்கில்
பெருவிரலங்குலத
இல் பிடி ச்தடி. நடுவ சொட்டால்
ஒருவிரலோடில் வாசம் உயர் நடுவிரலில் பித்தம்
தெருவிரல் மூன்ரும் பின்னுஞ் சேட்டும நாடியாமே.
ஆ௫யதாடி மூன்றுமெழும் பிடில் சன்னியாகும்

(௨)

வக௫னிலன்னங்கோழி மமிலென கடக்கும் வாதம்
கிய யாமையட்டை மிவையென நடக்கும் பித்தம்
போகிய தவளை பாம்பு பொல்லாத சேட்டுமந்சானே,

*

*

Ey

தானெனவுலகத்தள்ளே

தமங்கய

*

காடி பார்க்கில்

வானெனுமின்னே கேளரய் வரும்புலன் சொல்லக் கேளு
கானெனும் புருடர்ச்செல்லாம் நாடி கான் வலக்கையாகும்
தேனெனுமடவார்க்கெல்லா ந்இடம் பெறலிடக்கைபாமே,

்

(௩௧)

காடி முற்றும்,
*

*

*

*

End:
மூழ்கலே வியாதியெல்லால் உடலே புக்கு
மூஃயெமாய் அகத்இியர்க்குச்சபந்தான் பண்ணு
தெ௫ிழவே

தியானமது

வெந்தேரமும்

பண்ணு

கேரான கேவியைத்தான் தியானம் பண்ணு
கிசமவே சிவன்தனையே பூசைபண்ணு
தேராச

வியாதியெல்லரத் சவறுண்டேபோம்

மூழவே யிருக்திடாமல் வைத் இியஞ் செய்தானாகில் ?
வையகச்திலொப்பாரு மீசன் தான்மு தே

(௩௬௬

மூக்றும்.
ஏவிளம்பி
௨
ஆடிமி” ௦௫௨ சுச்ரரவாரம் ஏகாதசி மிருக£ரிடம்
கன்யாலக்கினதஇல் எமூது திறைந்சதும. வே, மூகி௮ஸ்வாமிர
தீனச்சுருக்கம்
ஸ்ரீசங்கராயகர் பாதமே அணை,

(த-பு)-

இவ்வகத் இய வைச்யரச்னச்சருக்கம் என்னும் TO
Wim
pp ous
செய்யுட்களான் அமையப்பெற்று அரிய பெறிய செந்தூ.ரவகை
பத்பவசை
இலேகியவசை

ஆக்கரணவகை

தைலவகை

கலிசகவகை

இருசவகை

எண்ணெய்வகை பவளுர்ணவகை
மாத்திைவகை இன்னோன்ன பல விஷயங்

களையும் உணர்த்துவகோடு சையில் காடிபார்ச்கும் விதத்தையும்
gy அிவுறுத்து
வ௮. ஆசம்பத்தில் உள்ள

செய்யுட்கள் முப்பத்தொன்றும் ₹* HES Rue

அிசானம் ” eratm பெயரான் ௮ச்்டப் பெற்றுள்ளன,
மிகுஇியான
அச்சிட்டிருச்கலாம் என் று தோற் று௦௮ முற்றும் உள்ளது,
133
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பாகமும்
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(6) அகத்தியர்
AKATTIYAR

CATALOGUR

பாலவாகடம்

(ஈ),

BALAVAKATAM

Foll. 97a--118a.

OF MSS.

(100).

Fol, 1186 is blank.

Deals with the various ailments and diseases which affect young
children and with the preparation of suitable medicines for ouring there
diseases.
Beginning :
அகத்தியர் பாலவாகடம் : சாப்பு :
திருமகள் சோதியாகுஞ் செகதல

வல்லிமாது

மருமகளவளேயு
ந்தி மவுன த்தில் தந்திதோ[ண
\(or p)
கருவதநாமே

சொல்வோங் சண்டத்தைவிண்டிடாதே

பருவமாம்பிள்ளைகட்குப் பட்சியின் தோடத்அுக்கே,

(௧)

பட்சியின் தோடம்ஊன்று பண்பான கணங்களெட்டு
உச்சியின் தோடம்மூன்று உகந்தசோர் மாந்தமெட்டு
மச்சமா மச்சிரமெட்டு வளர்நாக்கு முள்ளுமொன்று
வச்சமாம் தோவுவசத்தால் வசமுடனுரளைக்சக் கேளே,
வசம்புடனே மயிலிறகு சாம்பலாக்கி
வசமாக வேப்மீர்க்கில் முலைப்பால்வார்த.துச்
கசமாக நருக்கியதன் ஏசத்தைவாங்கிக்
சாலமே இனமுமொரு அுளி;யுங்)கூட்டி
கிசமாகச் சோகமுங் இரும்புஞ்சேர்த்து
அகிர்ணயமாய் திம்பவித்து மேலேதுூவி
வசமாகவே யிதனை யருந்த மாந்தம்
வலிகளும் பொருமலொடு வாச்திபோமே,

(௩)

செங்கொத்தி திரேசஞ்சிகப்பாங் கரு௩்சொத்த
பொங்குமிடறு கட்டிப்போம்--நங்காய்கேள்
பேய்போலச்£றியமும் பெருச்.ச பட்சிதோஷம்
நீர்ப்பாவை தோடத்தை

(௧)

தேர்,

தேருய்த் இிகெக௫ிடுமே சின்றபுள் ஞதோடம்
வாரூய்ச்களியும் பச்சையாகும்--மாமுய்கேள்
அளிதோடம் கால்பின்னு மாகுமது வாத்இச்
குளிதோட மாமென்று கூறு,
*
ச்
௬
*

(2)

End:
*

*

*

*

பொன்னாங்காணி வேருடனேபுளியஞர்க்கு வேப்பீர்க்கு
மின்ன

வேரிரடியதனை

விதமாங்கோழி

யவரையின்வேர்

சொன்னேம்பல மே யரையதனில் அள்ளச்கருக்கி யெண்ணெய்விட்டு
உண்ணு பானுப்புடன் வைத்தவோடுங் சகணமும்வாசாகே.

(௧௩)
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தவ்லவெல்லம் பழந்தண்ணீர் நாழியில்
வல்லபாதி பட்டை மகிழ்ந்துண்ண
தொல்லைவாரி சவரிவிடும் நீரிழிவு
இல்லையில்லை; இராமன் கைபாண மே.

(௧)

கண்டசச்கு கடுகொடு பேய்ப்பொடல்
விண்டசேக்கு

மிகு கொத்தமல்லியுங

கொண்டதீரில் குறிக்க குடிப்பிராய்
அ௮ண்டவாம் வமோடிகச் தீருமே,

(௨)

(க-பு.)-இத்த வைத்ய நூல குழ,ந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பட்சி தோடங்கள் மூன்று,
சணக்கள் எட்ட, உச்சிதோடம் மூன்று, orgs oO, ௮சசிரம் எட்டு, உள்
தாக்கு வளர்தல் தன்று ஆகிய இவைகளது குணங்களையும் விரிவாகச் சொல்லி
அவையிறலைற நீக்கும் மருந்துகளையும் கஷாய வகை இலேகய வகைகளையும்
உணர்த்துவதோடு
உணர்த்துவது.

டிருக்கிற௮,

மஞ்சட்காமாலை

முதலிய

பல

பிணிகளையும்

தெளிவாக

அகத்தியர் பால்வாகடம் நாறு (செய்யுள்) எனக் கு.றிக்கப்பட்

முதலில் வந்துள்ள எட்டு பாச்களும் அசசில் வம.திருககின்
ன.

(2) அகத்தியர் பாலவா கடம இருபத்தொன்று.
AKATTIYAR BALAVAKATAM IRUPATTONRU.
Foll.

119a—1258.

Similar to the above.
The

author

of the

work

appears

to

be

Ahattiyandr

living

in

Potihai.
Complete.
Beginning :
ச[ஐ1(ரருணமே

குருவாழி சன்னைப்போய்றித்

தாள்பணிற்து

அறிவுடனே

மிகுந்துபாரு

காரணமே வாயுவினால் | தீர்ச்சல](ரச)ங்களாஇச்
கனமான ரசமதுதான் சரோணிதங்களா$£த்
தசாசஎணமாய்ச் சுரோணிதச்தால் சுக்கிலங்களாகச்
க[ளை](ழை)க்துதப்பா

உலகத்துள் சையல்கேடி

வா.ரணியுங் கொங்கைமயில் [ரு](மி)ன்னாள்வந்து
மகிழ்நீ திருத்த வொருமணியாய வாங்கனொளே,

(க)

வாங்கினாள் வைச்திருச்ச இடமங்கேது
மயிர்நுணிபோ்

சுழியுண்டு வ௫லே௫கக ச்

தேங்கனொள் (நா)தவித்தா விரண்டுங்கூடி,ச்
இரண்டதப்பா குமிழ்போலே பிண்டமாச்ச
தூங்கிளுள் மிகு, ந்தாசை சங்கா. ரங்கொண்டு
அகித்திருந்தா ளசன

சால் இனிப்பினாலே

ஏங்கனொ ளினிப்பதக்கும் புளிப்பதம்கும்
இதமான வகைபுசித்தா ஸின்பமாக,
*
184

க்.

=

.
*

(௨)
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கூட்டுவெள்ளை சாட்டரணைவேர் கொத்தான்வேர்[ தான்]
கோதையரே யேழுவகை பலமிரண்டா[க]ய்
சட்தெ[ரு](றமாமண)க் கெண்ணெய்தாழி [சமுறு]சோத்து
ஏலஞ்சரச மிசண்டு ரோசணிக்காயுந்
இட்டுவகை பலமிரண்டு பொடி த்துப்போட்டுத்
இயெரித்து மெழுகாக்கக் சாரடையேவாரு
மூட்டோடே

யோமெடா

வலியைந்த ந்தான்

(௨௧)

மூன்றுநாள் பத். $யந்தான் முனை ந்துபாரே,

Grp:

(க-பு.)--

இத்த அகத்தியர் பாலவாகடம் என்னும் மூல் குழந்தைகளுக்கு op
படும் பல பிணிகளது வகையினையும் அதைச் இர்க்கும் மருந்து வகையினையும்
ஸநூலாசிரியர் 9366 9
எளிசாக விளக்குவ௫ ; அச்சியற்றப் பெற்றிருக்கக௮.
அன்று என்
௮அகத்தியனார்
விக்கும்
பொதிகையில்
யனார் என்.நிருப்பினும்
பத செய்யுட்களது தடைப்போக்கினாவேயே தெரிஏன்௪ து.
_———

(@) அகத்தியர் எழுவகைத்தோ ற்றம்.

AKATTIYAR ELUVAKAITTORRAM.
14௦11. 127௪-1294.

A treatise attributed to Ahattivar in which he says that a man may
be judged by his qualities and actions as coming under one or other
cf the seven categories, viz, Dévas, human beings, beasts, birds, matter,
reptiles, water animals.
Complete.
Beginning :

.

அகத்தியர் அருளிச்செய்த எழுவகைச் தோற்றம்.
தலந்திகமுத் தேவாரகளு மனித.ராவர்

தாடறிய மனிதர்களு மண்தசாவர்
விலங்கிளெடு பறவைகளு மனித. ராவர்
மிச்சமுள்ள தாபரமு மணித. ராவர்
தில. ந்தனிலே

யூர்வனவு

மனி,க.ராவர்

தீர்வாழமுஞ் சாதஇகளு மனித. ராவர்
குலங்கள் சனை

யின்னதென்ற

கூறுவென்ருத்

குணங்களினா லவர்குவத்ைதச் கூறலாமே.
வானவரே கற்புடைய வராகி ஊாழ்வர்
மனிதேோ மனிதர்குண

மாக

வாழ்வர்

ஆனகுலம் விலங்கா யகந்சை யாவார்
அகிலெடுத்துப்-பறலைகளு மகன்றுபோகும்
சனமில்லாச் சாப. ரங்கள் விவேசமதியார :
இவவொரை யிகம்,த் தசைக்கு நீரில்வாழ்வார்

்
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மானமின்றிக் கையிரப்பார் ஊார்வையாகும்

End:

வகு,த்திக்கச் குலக்சொழில்கள் வகுத்தவாலே.

(௨)

*

*

ச்

*

ஈனரெனுஞ் செறியரெனும் பெரியசெனு
யிருதிலத்தஇி லஎருஞ்டைய குருவத்தெய்தில்
வானமெல்லாஞ் சென் தவர்தம் மடியிற்சார்ற்து
வன்னியெனச் குபதேச மருளவென்ன
அனபுச முபதேசஞ் செய்துவம்மா
அசனயன்மா

வறியாத

வருளுற்கற்து

ஊனமெனு மெழு[(2)]விச் கடலை நீக்கி
யும்பர்தொழு மின்பத்தத.கி புரைப்பர்தாமே,

(ஷீ

CPP Mita.

(க-ப.)-இத்்.நால் உலகத்திலே மனிதர் தாம் சேவர், மனிதர், விலங்கு, பறவை,
தாவரம், திலத்தூர்வன, நீரவாழ்வன ஆசய இவ்வெழுவகைத் தோற்றத்சை
யும் உடையவசாகவிருப்பர் என் றும், அங்ஙகனமிருப்பதையும் ௮வ. வச் தொ
தில்சனா லும் குணஙகளாலும் மிகத் தெளிவாக உணரலாம் என்றும் சொல்
விப்போத்து
அுக்குணங்களையும் தொழில்களையும் விரிவாக அறிவுறுத்து
இற,
பத்துச செய்யுட்களான் ஆயத.
அகத்தியர் நூலாசிரியர் எனத்
தெரிகிறது. இது மூவருடச் காடலாக்கு 384()) டி.ஸ்கிருப்டிவ் காட்லாக்கு.
1940 ஆய இந்சம்பாகளில் * எமுவசைச் சோறறம்” என்ற பெயரால் வெளி
வத்துள்ளதேயாகும்

;

(2) பாலாம்பிகையகவல்:
BALAMBIKALYAKAVAL.
7௦11, 180௪-1846.

A eulogy on the goddess Balambika, a manifestation of Sakti, The
work is similar to the work described under R. No. 280 (h) ante. Inthe
beginning and end, there is a note to the effect that the work is by
Sankaracarya.

Complete.

Beginning :
சங்கராசாரியர் பாலாம்பிகையகவல்.
ஒம் அரா ஹ.ரா சிவசிவா

சூருவே துணை.

மூலத் தெழுந்த மச்த்இியானவளே

ஞாலம் படைத்த ஞானக்கொழுந்தே

தான்முசன் வடிவாய் ஞாலத்தெழுந்து
வானுலகெக் கும்வகை வசையானாய்
கரியமா லென்னும் காட்டுயுமாளாய்
உரியசோ

ருச்இானாஏ யுவந்தாய்

மயேசுவார னென்னும்

வடிவுமாஞூய்

தயாதிதி யென்னுஞ் ௪சாசிஉமணியே.
*

x

*

*
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End:
காத்தெனை
திரிபுச

யாளக்கட

னுனச்கேபாரம்

சுந்தரி கசாமக்கோட்டி

Sar sure, BUM

சொரூபி

ஆட்சியான வம்பி கை.புந்தன்

காட்டு கொடுக்கு கருணை
தமஸ் 22 தமோஸ்்2௮.

சங்கராசாரியர் பாலாம்பிகை யசவல் முற்றும்,

(க-பூ.)-இந்த நூல் பாலாம்பிகையின் தோத்திர ரூபமாய் ௮மைந்தது.

சங்கா

சாரியர் இயற்தியசாகத் தெரிகிறது,
இது மூவருடச் காட்லாச் 980 (4) தம்
பர் பிரதிபோன்று சிறித பிரதி பேகத்துடன் காணப்பெறது.
அங்குப்
“ பூவனேசுவரிய5வல்”” என்றிரு.
இறுதியில் இத்தத்
சேவைச்
கூரிய சக்கரம் ஜன் றும் பொறிச்சப்பட்டிருக்கது,
இ.ச௰ற்கடு2௪ (195, 186)
ஆய இரண்டேடுகளில் வைக்ய விடயமாய் “' உளைமாந்தை மழைப்பு விவரம் 7”
என்று அரும்பதப்பொருள்

உரையொன்று

எழுதப்பெத்றிருக்கறது.

ஆகவே

அதற்கு “ வைச்ய மழைப்பு விவரம் '' என்றும் பெயரிடப்பட்டிருக்ற
த.

R. No. 942.
Palm-leat. 92x 14 inches.
Injured. Old.
Purchaced in 1927~28

Fol,
from

181.

Lines,

M.R.By.

7—8

C.V.

ona page.

Tamil

Jambulingam

Pillai

Avargal, Mylapore Madrase,

(2) புலிப்பாணி சாலத்திரட்டு இரு நூறு.
PULIPPANI JALATTIRATTU IRUNURU.
Fol, la—526, 58a—57b are blank.
of

In this work, Pulippani who calls himself as the blessed distiple
Bhigar, explains several kinds of magic and describes the

processes for successfully exhibiting those muzic before the public.
Hrom the 8th stanza in the Payiram, it is made out that the author
composed another work entitled ‘ Palattiratty.’

Complete.

Beginning t
புலிப்பாணி முனிவர் அருளிச்செய்த
சால,க.இரட்டு இரு.நாறு,

காப்பு. -பரமிரம்,
சக்தியே தயாபளியே ஞான மாவி
சாம்பவியே மனோன்மணியே

aire aed
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முத்தியே வேதாந்தி பரையேயம்பாள்
மூச்குணமே முச்சுடரே மாயாகீரி
வெக்தியே மூவருக்கு மருளாய்கின்ற
வேணியே சாமளையே பொன்னெமின்னே
இக்தியே சாலமிரு நூறும் பாடல்
சன்மயமாம் கணபதஇதாள் காப்பாம் பாரே,

(4)

பாரப்பா ஜாலமொடு சல்லியமொட்டியம்
பாங்கானதோட்டியத் சோட்டவ௫த்து
சா.ரப்பா தொடியானு மொடியான வித்தை
சார்வான சிரிகருணை யொட்டா.ரத்தான்
சாரப்பாசித்து

otras

Fire

soos

கருவான ககஷமும் பஞ்சபட்சி
வாப்பா சனிவித்தை மாந்திரீகம்
வளமான படுபட்சி கைவல்லியமா மே,

(௨)

ஆமப்பா பேர்வண்ணான் சேசரீயதீதம்
அடைவான வட்டகர்மம் வினோதங்காருடம்
தாமப்பா தண்டகமல பேனமுன் சிப்பி
தயவான யகதிணியுந்கர்க்ச ers Baw
போமப்பா பட்சிணி தட்டணியுங்கூடப்
புசழ்பசதஞ்சோ.திடங்
தாமப்பா வைச்தியத்தோடி

காவியக் இனோடு
வக்கணற்தான்

தல்லசூடாமணியுத்தானின்னுங்கேளே ?

(௩)

சேளடாசித் திரா ரூடக் கன்னங்
கணிதமாய்சிமிழ்வித்தை கம்பிசூச்இிசம்

சூளடா சூனியமு.ந் திறவுகோ ஓஞ்
சுகமான மந்திசமுதறுக்குச்சல்லியம்
வாளடா

மதனழூல் சாச்.இ.ரந்தான்

வளமான பெருநூற் சல்லியமதாகும்
தாளடா விருப்பென்ற கடலையப்பா
தயவாகமலை நிசண்டு சொல்லச்கசாணே,
௫

*

%

ச்
*

*
*

*
3

,

(௪)

*

End :
Teneo.
பாடியே

ரசம்பத்து சுத்திசெய்து

பண்பான

நாகதீதின்வாயில் வார்த்து

ஆடியேமுப்பூவுங் கழஞ்சிபோட்டு
அடைவாகச் கட்டி.நீ மேலேதூக்கு
கூடியேயதன்€ீழே பானைவை [ நீப்பாய
கொற்றவனே

பாம்பமுஇ வீழும்பாரு

நாடியே ரசங்கட்டி மணியாய்ப்போகும்

நாயகனே
135

வேசைஞமுதல் வசியமாமே,

(உ௱க)
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ஆமேநீகெத்தியிட்டுச் செந்தூரித்தாம்
அப்பனேதவுலோக,.ந்தன்னில்வேசை

வாமேதீஇருனு மிந்திரலாலம்
வளமானகண்ணாடி,

போலேதோறு்றும்

தாமேதீதவரத்.நங் கோத்தாற்போல

தரணிதனிற்றுன் விளங்கும் புலிப்பாணிதா. னும்
தாமேதீபோகருடை கடாட்சம்பெத்தேன்
,தலமானசால மிரு நாறுமுத்றே.
ந்

(உ௱௨)

முற்றும்.
புலிப்பாணி முனிவர் சாலத் திரட்டு இருதாறு Pippin.

(த-பு.)-இந்நூல் பல சாலங்களை

நுதலும்

சாலதூற்களைச்

சார்ந்தது;

மூனிவர் தம் £டராய : புலிப்பாணி முனிவர் ” இயத்தியதாகும்.

போக

இவர் தாம்

ஒவ்வொரு சாலத்தையும் உணர்த்தும்போது செய்யுளின் இறுதியில் போக
ருடைய கடாட்சம் பெற்ற புலிப்பாணி என்று தம்மைச் றப்பித்துக்கூது
ஐங்
Bert, அன்றியும் இதிற்கூறும் அசியபெரிய சாலங்கட்குச் சாதனமாம்
விளம்பி
ன்
லந்தா
ஐங்கோ
்
'இரட்டில
ல
வீரடாப
':
கோலத்தைலம் ஒன்றை
னோத் தைல.த்தையெடுத்துக்கொண்டு '' என்ற பாயிரத்தின் எட்டாஞ் செய்
யுள் இரண்டாமடியிலே கூறுவதால் இவர் “பலதரட்டு ' என்௦ நாலொன்றும்
gre செய்யுட்டொகை இருழதூறும் இதில்
இயத்றியதாகத் OshGarpas.
88-67 ஏடுகள் வேற்றேகள்.
உள்ளன.

(௫) புலிப்பாணி முனிவர் சிதம்பர சக்ரபூசை

இருபத்தைந்து.

.

PULIPPANIMUNIVAR CIDAMBARACAKRAPUJAI
IRUPATTAINTU.
Fol. 58a—64b. Fol. 65 is left blank.
On the mode of drawing and worshipping the Cidambaracakra
which is considered to be of great help in performing magic and in
curing diseases. By the due disposition of certain mystic letters in the
various parts of this Cakrajor diagram, it is considered possible to
overcome one’ss enemie in various ways.

Beginning :
ஸ்ரீதேவிசகாயம் : புலிப்பாணி முனிவர் அருளிச்செய்த
சிதம்ப.ரசக்க.ம் இருபத்தைந்து,
கரப்பு.
௮த்இமுகன்றனை யளித்த வானேகாப்பு
அலைமெங்கும் திஹைத்துதின்ஐ வருளேகாப்பு
முத்திதரும் வேதாந்த

மு.தலேகாப்பு

முப்புரத்தைத் த௫த்தெரித்த பானேகாப்பு
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சத்தியொரு பாகம்வைத்் த வரசேகாப்பு
சஙகரனே யம்பரனே ஞானமூர்த்த
வெத்றியாஞ் சதம்பரத்தின் பூசைமார்க்கம்
விளம்புகியமேன் கணேசலுடை பாதம்காப்பே,

(௧)

சக்கரம்,
கரப்பான ஆறுவரை குறுக்கேகறிக்
களங்கமில்லா ஆறுவரளை நேயே$£றி
ஆப்பானவிருபச்தைந்தறையுமாசசு
௮டைவான முனைகோறுஞ் சூலம்போடு
சாப்பான முதலகதையில் நாவலுகோணத்
தயவானதகாசமொ0 அகாரம் கூட
வாப்பான ஐயோடு வகா.ரத்தானும்
வளமான

(s)

லக்கமது பத்துமாமே,

ஆமப்பா வடுத்தறையிற் பிதான்காணம்
அ௮டைவான மகா. ரமொ
டிகாரங்கூட
தாமப்பா இலியோடு

வகாரந்தானுந்

தயவான லச்கமது பதினெட் டாகும்
வாமப்பா வடுத்தறையின் முக்கோணந்தான்
வளமான

சிகாரமொ

கொரந்தான்

தாமப்பா சவ்வுடனே நசா.ஈந்தொட்டு
தலமான லக்கமது பதினான்சாமே.
ஆமடா விதனருசே யறுசோணதந்தான்
அ௮டைவான?வகாரமொ டேசாரத்தான்
தாமடா ஸ்ரீமூடனே யகாசங்கூட ச்
தயவாக லச்கமது ஆரும்பாரு
வாமடா விதனருகே வட்டம்போடு
வளமான யகாரமொ டோங்காரத்தான்
காமடா ஹரிஹமென்று நாட்டி
நலமான வகாரமொ டிலச்கமூன்
தே,
*
*
#

பூசித்த ஞானமது தொண்ணா தறுறு
புங்கமுடன் பலஇிரட்டு நாறுமாகும்

ஆசிச்ேசன் கொக்கோகம் நூறுபாத
யப்பனே சாலம Src Ooo
வாசித்தேன் சோதிடற்சான் மூந்நூராகும்
வளமான வைதக்யமோ வைத்நூறாகும்
வீசிச்தேன் சண்முகத்தின்

பூசைமார்க்கம்

விதமாக முப்பதிலே விளம்பினேனே,
விளம்பினேன் சிமிழிவிச்தை யிருபச்தைத்த
விசமான தேவியுடை பூசைமார்க்கம்
தளும்பவே யிருபக்தோ டொன்றினுள்ளே
கயவாசச்சொல்லிவைததேன் தன்ருய்ப்பாரு
சளெம்பவே சிதம்பாந்தான் இருபததைத்து
கெட்டியாய்ப்பாடினேன் உ௧ம்.*-ஈ௬
135-4
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வளம்பவே போகருடை

கடாட்சத்தாலே

புலிப்பாணி பாடினேனே.
*
*
*
ஆமடா விறையாறு வீசமாகும்
அப்பனே பனிசண் டரைச்காலாகும்
தாமடா மூவெட்டுக் காவலேயாகும்
தயவாக விதஇிவிரட்டி. யரையேயாகும்
வாமடா விஇவிரட்டி முழுதென்பார்கள்
வளமான கனமப்பா நெற்கன ந்தான்
prior Seog ஒருதெல்லாகும்
வளமான

(௨௰)
ட

க

தலமான சிதம்பரத்தின் பூசைமுற்கே,

(௨௫)

(த-ப)--

இ.௫, வைச்யம் ஜாலம் முதலியவற்றைச் செய்வதற்காய்ச் இத்இ பெறுவ
தற்கு உரிய சிதம்பர சக்கரம் * இவ்வசைக்து ? என்றும், ௮தனை எழுதிப் பூசிக்
கும்விதம் இபபடி.யென்றும் விரிவாகச்கூறிச் இருதயுகத்திலே பிரம்மாவும்,
இரேதா யுகத்தில் கெளசசெமாமூனிவரும், அவாபரயுகத்திலே போகதாத
செனுஞ் ச்சரும், கலியுகத்தில் புலிப்பாணி சித்தரும் இந்தச்

சக்கரத்தைப்

பூசித்து வெகு இத இபெற்றார் என்று பதினெட்டாஞ் செய்யுளால் உணர்த்து
இறத. முற்றுமுள்ளது. அன்றியும் இதில் நூலாசிரியர் புலிப்பாணிமுனிவர்
தாம் இயற்றிய ஞானம் ஜாலம் வைகச்தியம், கொச்சோகம், சதேவிபூசை, ௪ண்
முகபூசை இன்னோரன்ன பலவிடயமான நூற்களும் அவற்றுள் செய்யுள்
செய்யுட்களால்
மூன்று
என்றும் 18-20 ஆய
இத்துணைத்து
தொகை
உணர்த்துகன்ருர்..
இ.்தச் ச,சம்பர சக்கரம் என்பதைப் பல தச்சர்களும் கையாண்டு இருப்
பதாகத் தெரிறது. வச்யம், மோகனம், உச்சாடனம் மாரணம் இவைகளுக்கு
௮த்தந்.தக் கட்டங்களில் எழுத்துக்களை அடைக்கும்விதத்தையும் மிகத்செளி
வாகச் கூறுறெத.

66-அவது வெற்றேடு,

(2 புலிப்பாணி முனிவர் சிமிழ்வித்தை இருபத்தைந்து. '
PULIPPANIMUNIVAR SIMILVITIAI TRUPATTAINDU.
Fol, 66(@)—72.
A treatise in 25 stanzas dealing with the making of certain small
caskets having magical and mysterious properties, The authorship
is attributed to Pulippani disciple of Bhogar.
Complete,

Beginning:—
புலிப்பாணி முனிவர் அருளிச்செய்த

சிமிழ்வித்தைை இருபத்தைந்து.
காப்பென்ன

இமீழ்விக்தை சொல்லக்கேளு

கருவான மணிக்கமுகன் கருவினாலே
சாட்பென்ன வாண்கமுகு வெள்ளிதாளில்
கான்வதைத்து உயிர்போனவிடத்தில்மைத்தா

R. NUMBER
ஆப்பென்ன
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வாதிசத்த மதியந்தன்னில்

அடைவாக

முப்பலியும் பொங்கலிட்டுச்

சாப்பெனன வத்துவுடன் சுக்இிவைத்து௪
சார்வாகப் பூசைசெய்து சொல்லச்கேளே.

(௧)

கேளுநீ முதுகெலும்பை யடுக்கடுக்காய்ச்
இமியேதா

னெடுத்துச

சுத்திசெய்து

ஆளுதீ மூடி யெட்செ சிமிழ்சானெட்டு
அப்பனே பாக்குபோற் செய்து இரு
தாளுநீ யதனஸ்த்தி ந.ரமபோடொகச்க
தலமாகச் சயிறு இரித்துச் சிமிழைக்கோத்து

வாளுநீ சிமிழ்தடுவ துவாரம்போடு
மைத்தனே யிதன்பெருமை சொல்வேன பாசே.

(௨)

பாயேோநீ முதற் சிமிழ்கான் வசியமாகும்
பண்பான மாரணதந்தான் சிமிழ்தானி ண்டு
வீசேநீ மூன்றப்பா பேதனஞ்சத்தி
விதமாக நான்கப்பா தம்பனமே செய்யுஞ்
சீரேநீ யைத்ததவும் விதவேஷண ச்தான்
சிறப்பான ஆற.௨வும் உச்சாடிச்கும்
திபேநீ யேழப்பா

மோகனஞ்சிச்தி

திறமான வெட்ட௮வு மழைக்கும்பாசே.

(க)

பாசோநீ வசியமப்பா அ௮ங்கென்றூன்று
பண்பான மோகமப்பா மங்கென்று தாட்டு
வீயோநீ யழைப்புக்கு வங்காம்பாரு
விகமாகத் தம்பனத்இற்கு நங்கையூன்று
கூேேநீ

சாடண,ந்தான் வங்கேயாகுங்

்

குணமான பேசனத்திற்கு யங்கென்றோது
தீசேநீ

வேஷண ந்தான் நங்கேயாகுந்

திறமான மாசண ந்தான் சிங்கைச்காணே.

(௪)

End :
ச.ச்இியினாலட்டசி2௫

மாடவென்றால்

சிமிழெட்டுங் கருத்தொட்டுத் இறந் தமூடு

வெற்றிபெறச் இசையெங்குஞ் சமிழ்தான் வித்தை
-வெல்லலா மூனச்கெதிரியில்லை
புத்தியினாலே யதிநீ வெளிவிடாதே
பொல்லாத

யெங்கும்

பாவிகளுக்சீத்திடாசே

சத்தியமாய்ச் சொல் லுகயேன் மைந்சாகேளு
சார்வாகப் போகருடை கடாட்சந்தானே,
சானென்ற மூற்றொகைதான் சொல்லச்கேளு
தயவான வைத்தியந்தான் ஐஞ்.தூரோடு
மானென்ற சோதிடமுஞ் சாலமப்பஈ
மைந்தனே கொச்கோகம் பலஇரட்டு ஞானம்

(௨௩)
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சானென்த சதெம்பரமுத் தேவியப்பா
தனதாகச் சண்முகத்தின் பூசைவாடை
வானென்ற முன்யுகத்தில் சண்டபாணி
மன்ன வரைப் பூ9ச்சார் பிரமன் கானே,
தானென்ற

இத்தாக்குள் போகநாதர்

தயவினால் புலிப்பாணி

கோனென்ற

(௨௪)

போகருமே

பூசித்தேன்பார்

மூழ்ந்துமைத்தா

குத்தமத்ற காதணிகள் சிறிதுமீம்தார்
நானென்று அவருடைய கடாட்சத்தாலே
தாமிருந்தோம் கிரிசணிலே மகழ்வாய்சசானும்
சேனென்ற

சிமிழ்விச்சை மிருபக்தைந்திம்

,தஇறமாகப் பாடிவைசத்தேன் சித் திமுற்தே,

(௨௫)

புலிப்பாணி முனிவர் சிமிழ்விச்சை முற்றும்:

(க-ப.)-இத்த பால்,
மணிக்கமுகுகளில்
ஆண்சமுகை
வெள்ளிக்கிழெமையிற்
கொன்று பூசைசெய்து தைவேச்யம் முதலியனவும் இட்டு மூதுகெலும்பைக்
கொண்டு எட்டுச் சமிமும் எட்டுமாடியும் பாக்களவு செய்துகொண்டு sri
னால் கயிறுஇரிச்துச் சோத்துவைத்து வசியம் மாரணம் தனத்த தம்பனம்
வித்துவேஷணம் உச்சாடனம் மோகனம் அழைத்தல் ஆகிய இவ்வெட்டுச்
கிரியைகளையும் மந்திர மோதச்சிமிழ்களை மூடிச்.இற.ற்து ௮சற்குரிய மூலிகை
களைக்கொண்டு செய்யும் அருமையான வித்சையை உணர்ச்துவதால் £ சிமிழ்
விச்சை ' என்று பேர்பெறுவசாயிற்று,

சித்தர்

இயற்றியது,

இருபத்தைந்து

போகாத

பாடலால்

மாணவர் ஆய புலிப்பாணி

அமைந்துள்ள.

கத்து இந்நூலாசிரியர் காம் இயற்றிய நாற்களுடைய
Se
செய்யுட்களும்
மூத்றும் உள்ளது.

உள.

அச்சிட்டிருக்கலாம்

சடைய

கோவையை

என்றே

உணர்து

தோக்றுறெது,

(8) புலிப்பாணிமுனிவர் பலதிரட்டு நாறு.
PUL TPPANIMUNIVAR

PALATIRATTU

NURU,

Fol. 78a—1008.

Same work as that

B

described under R. No, 199 (e) ante.

Pulippanimunivar.

Complete in 100 stanzasz,

(6-4.)—
இந்நூல், மூவருடத்திய

காட்லாக்ன்

199 (6) நம்பர் பிரத

போன்நது.

புலிப்பாணி முனிவர் இயற்றிய௫.
நூறு செய்யுட்களால் ஆனது,
இதில்
முற்றும் உள்ளது. ஆயினும் அது ஆங்காங்குமிகக்கிழி ந் இருப்பதால் இத்
நூலில்
உள்ளவைகளை முழுவதையும் உணர மிகவும் Qe, உபயோகமாஇயிருச்ற.
த
அன்றியும்
ஆங்காங்குப்
பாட
பேசத்துடனே
Qs
காணப்படுகிறது

இதில் சியம், மாரணம்,
வித்துவேஷணம்,
தஇருடர்களைப்
பிடித்தல்
சொக்குப்பொடி, புருஷ வசியம், பெண்கள் வசியம், இன்னோரன
்ன அரிய
%
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Sepwmasctr g CONSHESCor@ so_FIe OvarAAwe sro இயற்திய
மூற்களது கோவையுணர்த்தஞ்
சில செய்யுள்களும்
உள்ளன,
இதன்
பெயர் அச்சிட்ட புச்சுகங்களின் காட்லாக்கில் காணப்படுகிறது,

(௪) அகத்தியர் மாந்திரீகம் ஜம்பது:
AKATTIYAR

MANTIRIKAM

AIMPADU.

Fol. 101-1178.

.

A work in 50 stanzas dealing with the evil effects of bad deeds a
well as the evils caused by witchcraft and with the manner of counteracting these evils.
Complete.
Beginning:
அகத்தியர் அருளிச்செய்த மாந்தரிசம் ஐம்ப௮,
கர்மங்கள் Bait
$ Pure

:—

பதீதியுடன் பார்வஇ(யை)ப் போச்,கிசெய்து
பரிவான

குறுமுனிதான் பாரிலோர்க்குச்

சத்தியமா முறைப்பாடு எவுல்பில்லி
[சயி](சை),ச,சானொடு தெய்வகுற்றம் FP iS seri
YELOuQa குணக்குறிகள் நீங்குதேர்மை
மூசையென்ன சொல்லென்
று [முனி](னை)சதசேட்ச
வஸ்்.ச்.அவென்ற வுமையவள்் தரன் மன மஇிழ்த்து

வன்மையுடன் வையகத்து வகைசொன்னாளே.,

(௧)

வகையென்ன பொய்சத்தியஞ் செய்தபேர்க்கு
மாடுகன்று பிள்ளைகள் வலச்கைசேரும்
கீகையான கண்ணுகெடு முயிரைப் போக்கும்
காளிந்தச் குணங்கண்டால் தச்ச, இச்குள்
கொகையான மலனோன்மணி[
0] ()யப்
சைசெய்து
சூத்திரமாய் வைரவன் தான் சக்ரத்தைச்

சிசையான காரீயச் க்சட்டிற்கிறிச
சிவசிவாவென்றுசொல்லிச் சி 7சிம்சட்டே,
பிசாசின் குணம் :
கட்டடா பிசாசுசான் பிடி,ச,சபேர்க்கு
கால்லசகள் சோர்வையிடுங் கனவுகாணும்
இட்டமுடன் பெண்களையாண் சுரூபமாக்கும்
இனிசானாணாளுல் மேசகனியேகாணும்

(௨)

தட்டாவில் வாய்பினத்துல் கருவழிக்கும்

கனிர்ச்கரமாம் பெரும்பாடாம் கக்கம்பிச்சம்
மூட்டனவே பெண்புருடன் கூடிவாழார்
மமறைகண்டாத் கர்மம் இரும் முனிவுகேளே.

அிவாத்தி :

கேளடா பிசாசினுடைப் பலச்தைப் பார்த்துக்
கடா பஞ்சாட்சர,த்தைக் கருபையாகத்
தாளிடாச் சாரீயஞ் செம்புதங்கம்
S5OL QDS sluday saa Dorw
par

(௯)
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ஆளடா வாண்பன்றி கோழிகாவு
அரி ஐஒ மென்றுவுரு வைத். நூறுபோடு
பாளிடாப் பாவாடைலீரன் காத்தான்
பறக்குமடா பிரம்மராட்சி பரித்அபாயே,
*
*
*

End:

(௪)
*

.
கரையான வதர்வணத்துக் துவேயாதி
கண்டகண்ட மந்த. ரத்தைச் கருகவேண்டாம்
பரையான உமையவ[னே ](ளேப்) பணிந்தபோ.்மிப்
பார்தனிலே யித்தொழி[லே](லை)யாடிப்பாரு
வரையீட்டுச் குள்ளிருப்போர் உனச்€டமாமோ

மாந்திரீக ர௬ுனக்க[டு](டி)மை மூ(ழ்)வா.ரப்பா
உரைவிட்ட ஓம்பதுடன் முறைதப்பாமல்
உலர்ந்ததோர் துயரம்[னீ](நீ)ங்கி ஊழிவாழ்வார்.

(@2)

அகத்இயர் அருளிச்செய்த மாந்திரீகம் ஐம்பதும் எழுதி கிறைத்தது

Peg,

(6-4 )—
இ௫மாச்.திரீச நூலைச்சார்ந்தது.

அகத்தியர் இயற் நியதாகக்

குறிக்கப்

முற்றும் உள்ளது.
ஐம்பது செய்யுட்களால் ஆகியது.
ule Gens.
இதில் கர்மங்கள் ிவர்த்தியாகும் முறையும், முறைப்பாடு, எவல்
பில்ல்,
இவை முதலாயின வதநிற்குச்

குணங்களும்,

தெளிவாகச் கூறப்பட்டுள்ளன.

(J)

அகத்தியர் அட்டகர்ம

AKATIIYAR
Foll,

ATTAKARMA

118a—1236.

Fol

Marts Hur Ed,

முறைகளும்

மார்திரீக.ரது இலக்கணமும் இருகிறது.

பஞ்சாட்சரம் US gi.

PAN CAKSARAM

PATTU.

124 and 125 left blank.

Same work as that described under R. No

168 {g) ante,

Complete.

(த-பு)-இத்தால், மூவருடத்.
திய காட்லாக்கல் 168 (ர)

சாக்ஷூரம்

என்ற நூற்போன்றது,

யர் இயற்தியதாமெனத்

தெரிகிறது.

தம்பரில் வந்துள்ள

மாத்திரீக நூலைச்சார்த்தத.
இதிலே பாயிரத்இல்

* பஞ்

அகத் .இ

இந்த நாலை

இன்

என்று இதன் பெருமை
ஞருக்குக் கூறலாம், இன்னாருக்குக் கூறலாகாது
பின்னர் இந்தப் பஞ்சாட்ச சத்தைக்

விளக்கப்பட்டிருகஈ௦த,
தன்றாச
கொண்டே அஷ்டகர்ம சக்கரமும், சிசம்பா சக்கரமும் எழுஅவித்துப் பூசிப்ப
தென்றும், ௮,த்த.ந்தச் சக்கரங்களில் எழுத்துக்களை யடைக்கும் வகையும்,
மோசனம், வச்யம், மாரணம், சூன்னியம் போச்குதல், இவையாய

சரியைகளு

R. NuMBER
க்கு எழுத்துக்களை மாதியடைச்கும்
2,
பத்துபாடல்களால் ஆனது,

942

.

1799

விசமும் செளிவாகச் கூதப்பட்டிருச்சி
இதில் முழுவதும் இருககிறது,
சால்

முடிற்தபின்னர் சிதம்பர சக்ரமும்

அதற்குரிய

மத இரற்சளும் எழு சப்பட்

9. @éGer per.

(9) அகத்தியர் அட்டகர்ம பஞ்சாட்சரம் பத்து.
AKATTIYAR

ATTAKARMAPANCAKS

Foll. 126—129a.

\RAM

PATTD,

Fol. 1296 is left blank.

Bame work as the above.

Complete.

(6-u.)—
இத்த நூல் முன்பிரது போன்ரு.

பத்துப் பாடல்களும் இதில் உள்ளன

ச்.ற்றதாகய பத்தாவது செய்யுளில் “ செப்பினேன் அன்பதற்குள் தெளிந்து
மூதறே ” என்றிருகறைது, “பத்.தக்குள் தெளிந்தென்று * இருப்பதே நலம்

என்று தெரிகிற௮ ; இந்நாலூம் பத்துச் செய்யுட்களாலேயே அமைத்திருக்க
லால் என்பது,

(5) ஊர்வசி இரத்தினச்சுருக்கம் பதினெட்டு.
URVASI

IRATTINAOCURUKKAM

PADINETTU

Foll. 180௪-1845,
Same work as that described under R. No. 280 (w).
Complete.

(௧-பு)-இத்த நூல், மூவருடத்திய

காட்லாக்கில் 280 (௬) தம்பரில் வர்ணிச்கப்பட

டுள்ள நூல் பிரதியை யொத்தது,
யோகவிஷய
தக
௪ யருமையாக விளச்ூப்
பீசாட்சார மநற்கிரங்களையும் உணர்த்துகிறது,
சத்றுச் செய்யுளில் ₹ £2

மொழியான பதினெட்டு மிவைமுற்றே,"' என். றிருப்பதால்
பராபரம் * என்ற பாயிரச் செய்யுள் ௮அன்னவரிடத்அப்
வ.ரால் செய்யப பட்டிருக்கலாம் ;
யில் இருக்கின்ற.

ஏகமாியிருந்த
UG Buje or தரு
நூத்செய்யுள் பதினெட்டும் இந்தப் பிரதி

0) இராமதேவர் பரிபாஷை

பதினெட்டு.

IRAMADEVARPARIBHASAL PADINETTO,
Fol. 185¢—142a, fol. 1426 is left blank.
Same work as that described under No. R. 197 (4) ante.
Complete,

1800
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(S-4.)—
இந்நூல், மூன்று வருடத்திய காட்லாக்கன் 197 (4) நம்பர் பிரதியைப்
போன்றது.
இராமதேவர் என்னுஞ் சித்தரால்
இயற்றப்பெற்றது,
பதி
னெண்

ித்தர்கள்

மறைத்துச் சொன்ன

பரிபாஷையை

இவர் விவரித்துச்

சொல்லுவதாகக் கூறுகிறார்.
இருபத்தேழு செய்யுளாலாகயது,
முற்றும்
உள்ளது.
சித்தர்கஞுச்சாம் சச் பெறும் முழையை உணர்ததுகன்
௦2.

(0) புசண்டமகருஷி

ஞானம் எண்பது.

BHUJANDAMAHARSINANAM
Fol. 148a¢—1635.

ENPADU,

Fol. 164a and 6 are left blank.

A treatise of a philosophical nature dealing
YoOgam

of the

Siddhars;

The

last

ten

with the

stanzas

deal

Nanam

nad

with alchemy

medicine and the eight ways of doing harm to one’s enemies.
Complete.

Beginning :
புசண்டமகருஷியருளிய ஞானம் எணபது,
காப்பு :
சிறந்த பராபரமாவ யெங்கு ந்தானாய்த்
தீர்ச்கமுடனிரவி மஇயுஞ்சுடர் மூன்றாகப்
UT SSH
மைம்பூதமாய்கை தோன்றிப்
பல்லாயிரங்கோடி யண்டம்படைத்த போதம்
வாம்பெருகி

மதபேத

யனந்தான தத

மாசவுந்தான்

முயிருமாஇ

வடிவைகச்காட்டிச்

ச.ரம்பெருகி யண்டத்திலெழுத்து Herp
சச்சிதானந்த மதைப்பணியுவோமே,.

(க)

ஓமென்ற சுழிமுனைதா னண்டவுச9

ஒமுடி.ந்ச பட்டணத்இழ் கப்பாத்சென்று

தாமென்று சொல்லார்கள் யோகம்ஞானம்
தாட்கெயேன் ௮ஞ்சனமுந் திலதப்போக்கும்

வாமென்ற வைத்தியமும் அ[ஷ்]ட்டகர்மம்
arsQuerp

gens Queers

.

செளிவேயாகும்

காமென்ற மீடமதிற் சண்டுதேறிச்

சாட்டுஓதேன் மெய்ஞானச் கருவைப்பாமே,

சோடா வணுப்போலவட் புரு வ,ச்இட்டு
ச
தீர்க்கமுடன் நீசானுஞ் செல்லும்போது
ஆரடாவுனைச் தானும் காண்பாரப்பா
அண்டமெனும் பிரம்மகத்தி னருளினாவே
கோடா

இிகைப்பூடு கொண்டுவற்து

கிச்சயமாய் முன்சொன்ன தைலம்வட்டு
வீரடா வரைச்தபின்பு புருவச்சட்டால்
வேசையர்கள் வெகுபேர்தாம் மயற்குவாசே...

(a)

*
*

1801

942

RB. NuMBER

.
*

*

*

*

*

*

*

*

பாசடா பரபிரம்மத்தூ டேசென்று
பரிதிமதியக்கினியும் மூன்று மொன்றாய்
தேரடா

வததத்தான் எதிரிதன்னை

சீ திடவே நீ.றிப்போவான்
தி[க்ஷ])(ச்சய)மாய்ப் பார்,
கூறடா கோடான கோடி.௫த்துங்
குறி ச்திடவே யாகுமட £ பிரம்மத்காலே
வீறப்பா இந்,நாலைச் கொடுத்திடாதே

வெம்.றிபெற எண்பது.ந்தான்
புஉண்ட

ஞானம்

(த-பு.)
இத்தூல் புசண்ட

மகருஷியினால்

என்த இவ்விரண்டையும்

(௮)

வாழ்கமுற்றே.

எண்பது முத்.தம்,
மகருஷி பாதாரவிந்தமே அணை,

புஜண்ட மகருஷி

இயத்தப்பெத்று

யோகம்

ஞானம்

முக்கியமாகச் சொல்வித் திலகம், வைத்தியம்,

அஷ்

நாலிறுதியிலே எழுபது செய்யுட்க
டகர்மம், இரசவாதம் என்னு மவைகளை
இரண்டாஞ்
உணர்த்துகிறது.

செய்யுட்களால்
ஞக்கு மேலாகப் பத்.அச்
>
கருவைப்பாரே
மெய்ஞானக்
* காட்டுறேன்
செய்யுளது ஈற்தடியிலே
என்றிவர்

கூறியிருப்பதால்

இந்த

நூலுக்கு

‘ மெய்ஞானக்கரு ? என்றொரு

இரண்டாவது செய்யுளிலேயே
தெளிவாகறஅ.
பெயர் இருக்கலாமெனத்
கூதியிருச்கிறார். இது
விஷயங்களைக்
நுதலப்புகும்
ஆசிரியர் சாம் நூலில்

அரிதாமெனச் தோர்றுறது.
இன்றன.

இந்த தூலேடுகள் மிசவுஞ் சிகலும்று இருக்

முற்றும் உள்ளது.

(4) பதஞ்சலிமுனி ஞானம் ஐம்பத்தாறு.
PATANJALI

MUNI

NWANAM

AIMPATTARU.

1701, 1652-181௬,
A work purporting to deal with Yoga, Nana and alchemy. It also
gives the names of the various works of Ahattiyar and others, the
number of stanzas contained in those works, besides indicating the abode
of the Siddhars.
Complete.
Beginning :
பதஞ்சலீ மகாமுனிவுர் அருளிச்செய்த ஞானம் ௫௬,
காப்பு வெண்பா:
ச்சே சோ மயப்பொழிவை
லேச்தரும்பொருளை
மூலத்தசைவை முதற்குருவை--ஞாலமுணர்த்து
உய்யப்பதஞ்சலி முன்பொ.தியத் தஇிருப்புகழ்ச்கங் ?
சையனி ருபூஞ்சசணே சாப்பு,

(௧)

ஆரு சாசப் பொருளா மைம்புலனாய் vers rovers
கூருய்க்கான மூவசைவின் கொள்கையாய்ப்--பேரான
வாழிடமூன்றெய்ஒம் மனோன்மணி யன்பால்மகிமைச்
சூழும் பதஞ்சலி நூற்சொல்.

(௨)

1802

A

TRIENNIAL

CATALOGUE

வண்ண
ப.சமமெனும்

OF

MSS.

விருத்தம் :

பொருளேதோகா.ரணம்

விபரமறிந்ததுகானே

பமு௫றவேஞ்சலு
பழகிதிறைந்தபின்

சூசனை

மாயாபேதைமை-யுறவாடப்
வேறே யோர்பொருள்

கருவிலெழுத்ததுபோலே

வாய்வது

பரிசநுழைக்திடு பூகாகாயமும்--௮.து தானே,

கருவியன ந்தமு மீளாவாணவம்
மலமிகக்கத்தைகள் மேலாய் நூல்வுகை
கபடவல௩ கிருகயோனீ பேதமும்--எழூகூருயச்
கரையிலையென்பது €வான்மாவுகள்
பசசலனஞ்
கலகமெனுசம்

சமையா தியாகம

இசை யூடே முழ்தெ--௧.இமா.றி
*

*

*

இரவிகள் ௪ந்.இரர் வானாகாயமும்
உகமூடிவுஞ் சனனாஇ மாயையில்
இத ௪க௪.ந் தனிலே ஜோபுருவம்--இதுகாணும்,
இகபர மிரண்டென வேதானோதிய
இருவகை யுத் களரா

மெய்ஞானமும்

இது வுவுஞ்சரிகானே மெளனமும்--இனிதாகும்.
சருகு கிழங்குகள் பால்நீர் காய்கனி
மிகவு மருத்துவர் வீண்வாய்ப்பேசியே
தடியின் மு.ரண்டினர் தாமோர்வேணியின்--முடிவேதோ,
சருவமவன்

செயல் கானேயாகிய

*

குருவை யுணர்த்தவர் சாமே யோகு்கள்
. தினையுமறித்தவர் பேசார் ஞானிகள்--தவியாரே,

(௩)

3

௩.

*

*

*

*

*

*

End:
ஆகும் பெருவெளிமேல் உடலாடும் படிகவனம்
போகும்படி தடமாகிய பொருள்சேர் ரசமணியும்
தசேகஞ் சிலகாள் தின்.றிடவே செய்இடுந்இறமும்

யோகம்பெரு

மெளனக்களு முப்பாமெனவுரையே,

:

(@@)

முடுகு விருத்தம்5
அதாறிலேறு போதிலாறு

கேணியாகும்விந்தடா

தூ நாூறுஞ் சேருமாகில் மாரிபெய்யுமாதடா
வேறுமீசனேத ஞானவீதியேனும் போழ்திலே
வேதன மாயனாளு மீசஞலும் வாசமாய்க்
கூறு நாவதேதடா

கோணமா

சொல்மூல

தாடியூகவே

மூவாசல் ஏறப்பாழின் மீதிலே௫டா

சாரடா கணேசர்பாதம்

சேசராஇ

வீதியில் :

சாருசேரு காரகர் சதாசிவாய பிரம்மமே,

!சஞ்சலி ஞானம் முற்.றிற்று,

(௫௬)

R. numper

943

1809

(6-4.)—
இரத்தப் : பதஞ்சலி முனிஞானம் * என்த நூல் பதஞ்சலி மாமுனிவரால்
இயற்றுப்பெற்று ஐம்பத் சாறு பாடல்களான் ஆயது ; இதில் நூல் முற்றும்
இருக்கறது.
எடுகள் பல சிதைந்துள்ளன.
இஃது ௮க,ச்தியராதி பல சச்
தருடைய ஸமூல்களையும்,
அவையித்தின் செய்யுட்களுடைய எண்களையும்,
அச்சித்தர்சகளுடைய இருப்பிடங்களையும் உணர்த்தி யோக, ஞான இரஸவா
தங்களையும், செந்தூ.ரவகைகளையும், இன்னும் இன்னோரன்ன பல விஷயங்
களையும் எளிசாகப் பல விருத்தப்பாச்சளால் அறிவுறுச்துகிறது
பிழையுள,
இத்முல் : பதஞ்சலி மாமுனி ஞான த்திருப்புகழ் '? என்ற
பெயரால்
௮ச்
சிட்டு இருக்கிறது.
அசசுப் பிரதியில் இல்லாத சில பாடல் உள,

R. No. 948.
Palm-leaf.
Tamil.

9$ x 1 inches.
Injured, Old.

Purchased in 1927-28.
of Mylapore.

Fol.

217,

lines,

from M.R.Ry. C. V.

(2 வான்மீகர் மணிக்கடை
VANMIKAR
MANIKKADAI
Fol. 6—10a.

6

and 7on

a page.

Jambulingam Pillai

கயிற்றுச்சூத்திரம்:
KAYIRRUCOCYTTIRAM,

Samo work as that described under

R. No

940 (/), ante.

Complete.

(க-பு)இந்நூல் பிரதி மூவருடத்திய காடலாக் 940 (7) நம்பர் பிரதிச்கு மற்றோர்
பிரதியாதம், ஜசோவிடத்து சற்ில பாட பேதங்களுடன் காணப்படுகிுது
மூதிறும் உள்ளது.
சிறிது சதைந்துள்ளது.
முதல் எட்டில் இற்த எட்டு
அாற்களுடைய பெயர்களும் அவற்றின் பாடல்களுடைய மொத்த எண்களும்
எழுதப்பெத்திருச்சின்றன.
ஐ.ந்தாவ?ேேட்டில் தேரையர்
தாடிச்சூத்தரச்
செய்யுட்கள் மூன்௮ எழுதியுள்ளன.

3) வான்மீகர் அடிதலை கயிற்றுச்சூத்திரம்.
VANMIKAR

ADITALAIKAYIRRUCCUTTIRAM.

Fol., 106—12a.
Same work as that described under R. No. 940

(e), ante.

Complete.

(6-4.)—
இத்தப் பிரதி மூவருடக் காட்லாக் 940 (6), நம்பர் பிரதிக்கு மற்றோர்
பிரதி. முற்றும் உள்ளத.
அஆக்சாங்குச் சிறிது பாடபேதங்களும் உள.
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(2) வான்மீகர் பலவிரற்சூத்திரம்.
VANMIKAR

PALAVIRARCOTTIRAM.

1701, 129-18௪.
Same work as that described under R, No. 940 (g), ante.
Complete.

(6-4.)—
இரத்தப் பிரியும், மூவருடக் காட்லாக் 940 (9) நம்பர் பிரதிக்கு
பிரதியாகின்றது.

பேதங்களும்

ஐந்து

பாடல்களும்

காணப்படுகின்
ன.

உள்ளன.

சிற்சில

மற்றோர்

விடத்துப் பாட

சிறிது சிதைவுற்திருககித
த,
வையக வககையா ர,

(4) வான்மீகர் உறுப்புச்சூத்திரம்:
நந

பநாத,

Fol. 186—156.

Same work as that described under R. No. 940 (¢), ante.
Complete.

(க-பு.)-இந்நூல் பிரதி மூவருடக் சாட்லாச் 940 (8) நம்பர் பிர.இக்கு மத்றோர்
பிர.தியாகிறஅ. ஒசோ விடத்துப் பாட பேதங்களும் உள்ளன.
ஏடு சிறிது
சிதைத்தள்ளது.

அதிலுள்ள

பத்துச் செய்யுட்களும்

இதில்

உள்ளன.

(2) வான்மீகர் தீபசூத்திரம்.

VANMIKAR DIPASUTTIRAM.
Fol. 16a—186.
Same work as that described under R. No. 940 (A), ante.
Complete.

(6-4)—
இந்தப் பி.ர.தியில் மூவருடத்திய காடலாச் 940 (%) தம்பர் பிசதிக்கு மத்
றோர் பிரதி,
ஈற்ில பாட பேதங்களுடன் காணப்படு,
இதல் உள்ள
பதினொன்றாஞ் செய்யுள் ௮.தில் காணப்படவில்லை,
மாதும் இருகக.௦௮,
ஏடுகள் சிறிது சிதைந்துள்ளன.

மி திருநந்திதேவர் சனனசேகரம்.
TIRUNANDIDEVAR JANANASEKHARAM.

Foll., 19¢—808.

81, left blank.

A treatise dealing with the process of creation as related by Nandiகோக to Tirumular. The manner in which
individual souls attain
salvation by realizing Siva is described in the end.

R, NuMBER

943

1805

Beginning:
திருதத்.இதேவர் திருமூலருக்கு அருளிச்செய்த
இருதத்திதேவர் இருமூலதேவருச்கு அருளிச்
இந்தச் சனனம்
எடுக்க முறைமை
ஏப்படியோ

சனனசேகரம்.
செய்த சனனசேகரம்.
வெனில், பராப.ரமாகிய

பசமே[ஹீபா ]௪ வரன் தாதலம் படைச்கத் தன்னை [னித](தினை)த்தரு
ளில், பராப.ரத்திலே பரந்தோன்்ற, பரத்திலே சவ(ன்) தோன்ற, சிவத்திலே
சக்தி தோன்ற,

சக்தியிலே நாதம்

தோன்ற,

தாகக்திலே

விந்து

தோன்ற,

விந்தவிலே பசுபட்டு தாவா சங்கமங்கள் தோன்ற, பசுபட்சி தாவர சங்கமங்
களிலே சசாஏவன் சோன்ற, ௪தாசிவச்திலே மகேசுவரன் தோன்ற, மகேசு
வ ரனிலே உருத்தான் தோன்ற, உருச்திரனிலே விஷ்ணு தோன்ற, விஷ்ணு
விலே

பி.ரமன்சதோன்்
ற, பிரம்மாவிலே

ஆச்அமா

தோன்ற,

அக்துமாவிலே

ஆகாசம் சோன்ற, ஆகாயத்திலே வாயு தோன்த வாயுவிலே தேஜஸ் தோ
ன்ற, சேஸ்ஸிலே ௮ப்பு தோன், அப்புவிலே பிருதிவி தோன்ற, பிருஇிவி
யிலே ஒசை தோன்ற.
*

*

*

*

*

*

*

*

End:
மூளையில்லாக

விதை

விதைத்து

௮ங்கமென்னும்

வாசச்கால்

கட்டி

மத

மென்ற மதகு இறந்து
சா,த்தமென்கக தண்ணிரைப் பாயவிட்டு மெய்
ஞானம் என்கிற தானியம் விளைந்து தித்கும்படி கிதப்பகரு?
அந்த
ஆகா
ச.த்.தன் வன்னம் மசவள.த்தின் ஒளியாய் மின்னி
, . விடப்பிரசாதத்தின்
ஒளியாய் இருக்கும். ௮.ந்தம் என்ற
ரூபம் ரூபத்தை விழுங்கும், அப்
போது ஆனந்தம் மிகவும் உண்டாகும்.
நி.ராமயத்திலே [னா](கா)ட்டமாய்
இருந்ததும் மெய்யாம்.

இந்தப்படி

என்று

நம். திகேசுவரர் திருமூலதேவ

ருக்கு அருளிச்செய்த []சனனசேகரம்,
தந்திதேவர் திருவருக்கு அருளிச் செய்த சனனசேகரம்

pp pid,

து-பு.)--

இச்சனன சேகரம் என்னும் நூல் வசன நடையான் அமையப்பெற்று
உலூல் சீவ ராசிகள் பிறக்கும் வகையைக் தெளிவாக வுணத்துவது,
இதைக்
திரு தந்திதேவர் இருமூலருக்கு ௮ருளிச்செய்தசாகச் தலையங்கச்.இல் தெரி
இது.

இது

சீவராசிகள் தாம் பவவும் ப சாபத்தின் சங்கல்பச்சால் பராபர gs

திலிருந்து பரமும் பாத்திலிருந்து, சிவனும், எ வனிடத்இலிருந்து
சகதியும்
என்னும் முறையாக உற்பத்தியாகும் விததிதையும், கருவில் சீவாத்துமாச்

கள் தரிக்கும் விதத்தையும்
அறிவுறுத்இப் பின்னர் அவை
சிவஞானம்
பிஜழ்து முத்தியடையும் விதத்தையும் எனிகாகத் தெரிவிக்கின்ற.

(2) தாதாத்தசூத்திரம் நூறு:

NADANTASUTTIRAM
Fol, 32a—65).

NURU.

Fol. 66 is left blank,
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A treatise of a philosophical character dealing with Nanaand Yoga.
Tt is also stated in this work that Paramasiva who burnt the Tripura
is the Supreme - Brahman indicated by the mystic sound Nada and

that the Paficaksara

(five syllabled prayer

formula)

is the highest

Mantra.

Complete.
Beginning :

மாதாந்த சூத்திரம் :
இருமண்ணீ ஐணிந்அ பலவேடம் பூண்
சிலபலழாூ லாகமங்கள் பலவுங் கற்று
மரு மல(ர்)சள் கொன்றைதும்பை மல்கு?னுசாத்.திர
மகா தேவன் மாயனென்றே பிரித் துரைப்பார்
தருவறக்கும் பொருடெரியா மூடர் சத்து
மூனமில்லா வுடலூயிரும் டொருஞு மொன்றுய்ப்

் பருவமதி [தரி](வரி)ய வனே

யென்று

பகருவார்குரு பத,ததின் திலையறியா[
த] சாரும்.

(௧)

தல்லதொரு கல்லுகளைத் தெரிந்துப் பார்ச்.து
நன்மைதரும் தெய்வமே யென்றே நாடிக்கொன்று
்
சொல்லுவார் மற் இரங்க எனந்தங் கோடி
சேசடசோ பசா.ரத்துடனே £? செய்வா ரில்லை
எல்லையில்லா முறை புஷ்ப மேச் இதனாலும்
இன்பதுன்ப மவர்க்குண்டோ வின்ே சேளே
தல்லவொரு சத்குருவை வணங்கிப் போ[தத](க.2)ல்
தன்மைதருற் தெய்வ மென்டே நாபெகாலே,

்

(௨)

எத்துணைதான் கல். லுகளைப் பூசிக்தா லும்
ஈனர்களே யுகங்களுக்கு மோட்ச முண்டோ
சுத்தமாய்ச் தலைமுழுகச் சவஞ் செய்தாலும்
சொல்லரிய பேரின்ப மெய்துமோ சான்

பித்தர்) களே கல். லுகளை விலைக்கு வாங்க
பிராணனென்றே சீலையரலே முடிந்து கொண்டு
செத்தபின்பு கைலாசஞ் சேர்வோ

மென்றுல்

சேர்வதில்லை யரு.ஐ.சக(ஞ்) சேர்வ காமே.
*
*
*
௩...

(௩)

*

End:
சாதிகுலம் பெருமை யெல்லாம் எங்களுக்கில்லை
சமயமோ ரீறுறு மெங்களுக் இல்லை
தீதிபெறு நால்வேத நேம மில்லை
தெறியான வைந்தெழுத்து மெங்களுச் இல்லை
ஆதியெனு மாதா. மடுச்கு மில்லை
யப்பாலே தின்றசொரு வரூப மிவ்லை

சோ திகுலப் பெருமைதன்னை நாங்கள் சொல்வோம்
சொல்்,த.ற்கு வேறுநுண்டோ தேற்றம் தானே,

(arm)
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தேவர்வாழி

அகிலைமையாஞ் சமயத்தோர்கள் நீதிமன்னர்கள்வாழி
பகபல பெரியோர்வாழி பார்தனிலுள் ளோர்வாழி
தலமையாம் பூமியுள்ள கா.கர்கள் வாதிவாழி.
திருச்சி 5ம்பலம் : சிவமயம்: முற்றும்.

DUET DS GF SBI;

(குபு

:

காதாந்த

சூத்ரம்

என்னும்

இத்நூல்

யோகம் ஞானம் என்னுமவைகளைச்

வேசாச்தச்தைச்

பதாஞ் செய்யுளில் அட்டஹாசத்தான் இரிபுசமெரிச்ச பரமசிவனை
தீசுவரன் என்றும், பஞ்சாட்சரமதே ௪றந்தெெ தன்று இன்னுமொரு

அம் விளக்கப் போந்து
ளான் நிறைந்துள்ள.

சார்ந்து

தெளிவாகச் செரிவிச்த ஐம்பகத்தொன்
தாதாச்
விடத்தி

தத்வஞானத்தை அறிவுறுத அவது. நாறு பாடல்க
முற்றும் உள்ளது,
சிறிது @ Bed.

(A) உடலறிவிளக்கம்.
UDALARIVILAKKAM.
Foll, 67a—1016.
By Sankaricariyar.
Same work as that described under R. No. 142, ante.
Wants 3 stanzas in the end; otherwise complete.

(த-பு.)-இக்.நால்
இதில்

மூவருடச்திய

கடையகத்து

உள்ளன.

மூன்று

சாட்லாச்

142-வது

பாடல்களைத்

நம்பரில்

தவிர்,ச.த

வந்துள்ளதே,

எல்லாப்

பாடல்களும்

சங்கராசாரியர் என்பவர் இயற்றியதகாகக் குறிச்ரக௮௦௮,

(2) தக்ஷிணாமூர்த்தி ரண
DAKSINAMURTTI

Foll. 102a—166.

PURANA

பூசாவிதி இரு நாறு.
PUJAVIDHI

IRUNURD.

167, left blank.

On the worship of certain deities after drawing
certain diagrams
with appropriate mystic letters in the various parts
of these diagrams.
Complete.

Beginning :
கீக்ஷிணாமூர்த்இ அருளிச்செய்ச பூசண
பூசாவிதி :
ஆதார மாறு மேல சண்ட குருபாதம்
வேகாச மத்தின் விதிமார்ச்கம்--நர.த
முூடன் .
விது மூலம் விளங்கும் பசாவிதிக்சோர
்

258 முகன் சாளே சரண்,
136

(௧)
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கா.ரணமாஞ் சிவயோக சித்தர் பூசை
களங்கமறச் சொல்லுகேன் புலத்தியா கேளு
பூரணமாம் மெளனமல்லோ ஞான வாழ்க்கை
புகஜான வட்டாங்கம் நடன மாடுஞ்

உரணமாய்ப் போகாம பூசை மார்ச்கம்
செப்புகேன் மன த்தெளிந்த சத்தர்ச் கெல்லாம்
வாரணமா முசச்சோனே முதலாம் பூசை
மற்சதொரு பூசை யெல்லாம் பிறகு செய்யே,

(௨)

*

*

*

*

*

%

*

*

End:
மைப்பான காயாசம் வாங்கச் சொன்னேன்
வீராக சசபற்பங் கொள்ளச் சொன்னேன்
கைப்பான டருக்குப் புத்தி சொன்னேன்
கள்ளனென்ற சடமபை மான் தள்ளச் சொன்னேன்
பொய்யான பொய்யுரைக்கும் புலை சண்டாளர்
பொருளீ_க்து பிறர்ச்குரைக்கும் பாவச் சீடர்
ஐயாவென் றடுக்தாலும் சள்ளச் சொன்னேன்
அஞ்ஞானி யவர்களுடன் பேச்செரண் ணாசே,
(௬௬௯)
ஒன்றான மன துரிமை €டருக்கு
உமரைசொல்லப் பூசைவிதி யுமைச்சச் சொல்லு
விண்ணாட்டம் சண்ணாடி மேவச் சொல்லு
மேலான மவுன*த்தைப் பற்றச் சொல்லு
சண்ணாம்பு மஞ்சளும்போல் குறிகள் காட்டிச்
சுழியிலே சாட்டமூதச் தொட்டுச் காட்டிச்
கண்ணாடிக்குள் குருவின் பதத்தைப் போற்றிக்
கருணை தரும் பூசைவி௫ கருவாம் முற்றே.

(௨௱)

சக்ஷிணாமூர்த்தி யருளிச்செயத பூசண பூசாவிதி இருநூறு முத்ும் :
தக்ஷிணாமூர்த்தி பாதமே

oH:

சிவமயம்,

(த-பு)இந்த நூல் யோகம் ஞானம் மாந்திரீகம்
தற்கு

உரிமையான

தைகளைப்

பூசிப்பகாம்

உணர்த்துவ௮,

முகலானவைகளிம் இச்தபெறு

பழம்பல சக்ரவகைகளைக்

மார்க்கச்தைச்

இருநாறு

சீறி

எழுச்சடைத்துச்

தெளிவாகச்

சேவ

செய்யுணடையான்

செய்யுட்களான் திறந்துள்ளது.

தட்சிணாமூர் ச்தியாவர் என்று

தெரிகிறது.

அன்றியும்

நாலாிரியர்
இவ்வாசிரியர் தயா

னத்திற்குரிய இரேசக பூரக கும்பகவகை பி.ராணாயாமத்தையும், பூசைக்கு
இன்றியமையாத
அங்கதியாச
கரதியாச
சோடசதியாச
இவதியாசங்
கள் செய்யும் முஹைமையினையும், தீயகுணமுடைய ஆரியர் சடர்களது
இலச்சணத்தையும்,

பற்பல

விடததுச்

கொங்கண முனிவர்

பெருமையினை

யும், மற்றும் பல. இத்தர்களைப்பதக்றியும் தெளிவாகச் கூறிப்போருகிரூர்.
அரிதென்றே தோற்றுெது,
அ௮ச்சிட்டதாகத் தெரியவில்லை.
பிழையுடன்
காணப்படுக௦௮.

உ. ராரா

9

1809

043.

அகத்தியர்ஞானம் நூறு.
NURU.

AKATTIYARNANAM
18. 168௧-1984.

Same work as that described under R. No, 9(a), ante.

Complete.

(-4.)—

திய காட்லாக்கு 9(2) கம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே
இந்நூல் மூவருடத்
யாகும். முற்றும் உள்ளது, சிற்சில விடத்துச் சொற்பேதங் சாணப்படுகிற.௮.
௮ச்டப் பெறவில்லை,
இறிது சதைந்திருக்கறது.

(2 மச்சமுனிமெய்ச்சுருக்கம் ஐம்பது:
MAOCCAMD NIMEYCOURUKKAM
Foil, 200a—2166.

AIMPADU.

A treatise of a philosophical nature dealing with the ‘Nanam and
Yogam of the Siddhars and stating where these Siddhars live: The
authorship of this work is attributed to Maccamuni,
Complete in 50 stanzas.
Beginning :
மச்சமுனியார் அருளிச்செய்த சூத்திரம் ஐம்பது:
பத்தெட்டு மாடப் பாரெட்டிரு சுழியைச்
செச்தெட்டுஞ் சிதஇக்கச் செய்ததுவே--பத்தெட்டே

கண்டாடிய வெழிற் கற்பக மெய்ச்சுருக்கம்
கொண்டாடிச் கணபதியே கூறு,

(௧)

கு௮முனி யெந்தந்திக் குருபாத முட்கொண்
டுறுதிபெற மெய்ச்சுருச்ச மோதக குறுமுனியைக்
கொண்டாடிக் கொண்டே குறிப்பறிந்து மெய்ப்பொருளைச்
கண்டார்க்குப் பூணமே காப்பு,
*
*
ச்
ES

(௨)

End:
அ.தியலாம் பரப்பிர்மம் சச்.இரூப மானத்த மதியமுதப் பதியுந்ே தோன்
வதியலா மேச திராமயத்இன் சூட்சு மப்பாலு முப்பாமுச் கப்பால்நீயுக
குறியெலாம் தி(ர்ச்) குணத்தின் குகியைக்காணக் குறிப்பறிய சக்குணமா
[மூலத்தோர்கள்

அறியாம லவரவர்கள் பேதாபேச
அருளான

மறிந்தகுரு வுபதேசமருளலாமே.

வருள்பாவுய் குருவுமாவார்

அ௮ட்டசிதஇ பொ[ரி]தியாட்ட மெட்டிற்காண
பொருளான தொளன்றுக்கு மெட்டோ.டி ?

போக்கு வ[௬](ச) ததுள்ள சூட்சுமாட்சிபாதம்
186&

(@2)
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பொருளான த.தகண்டு சாட்செெண்டு
பொய்யாமன் மெய்ச்சுருக்க மையன் சொன்ன
பெொரருளான பொருள்பரவு மருளே பெற்று
பேசத்ஐ[தி](ரி),கா யிருப்பர் மெய்ச்சுருக்கமுத்றே.
மச்சமுனி மெய்ச்சுருக்க சூத் இரம்
திருசசித்கம்பலம்:

தத்தன்

(இக)

ஐம்பது முத்றும்.

மாசம்” ௰௨கஉ௨ எழுதிமுடி த்தது.

(6-4.)—
* மச்சமுனி மெய்ச்சுருக்கம் ஐம்பது ””? என்னும் Oss நூல் மச்சமுனிவ
சாரல் இயற்தப்பெற்று யோகம், ஞானங்கட்குரிய விடயங்களைச் தெரிவிபப
தோடு இத்தர்கட்கு உரிய பலவிடயங்களையும் நன்றாக உணர்த்துன்
ஐது.
அச்சிட்டகாக,ச் தெரியவில்லை,
நால் முழுதும் இருக்து,
கடைசியில்
917-அவது எட்டில் களிர் சுவரத்துக்கான ஓர் மாத்திரை செய்யும் வகை
வசன தடையால் எழுதப் பெற்றிருககறது.
இறக, இந்நூல் மூவருடக்
காட்லாக்கு 175(0) 274a) siutsele “ gag Bur மெய்ச்சுருக்கம் ஐம்
பத்தொன்று”' என்ற பெயமால் வெளியிடப்பட்ட நூல்களை யொத்து முற்
னும் இருகக௮ஐ௮.
செய்யுட்கள் மாத்திரம் ஒன்ருய் இருந்த இசண்டேடுகளி
அம் வேறு பெயர் பொறிச்கப்பட்டிருத்தலால் நூலாசிரியர் இன்னா ெனத்
அணிய இயலவில்லை.
“ தக்ஷிணாமூர்த்இ” என்று ஒரு பெயர் அகத்தியர்க்கும்
உண்டெனச்

தெரிகிறது.

ஆய்ந்துணசவேண்டும்.

R. No.
Palm-leaf, 9 x 12 inches.
Much injured. Old.

Purchased
~ of Mylapore.

944,

Foll. 201.

Lines,

in 1927-28 from M.R.Ry.
்

8—9, in a page.

C, V.

Tamil.

Jambulingam Pillai

(a) கொங்கணர்கடைக்காண்டம் ஐந்நூறு:
KONKANARKADAIKKANDAM

AINNGRU,

Same work as that described under R. No. 275(a) ante.
Complete.

- (த-பு,)-இத்தூல் மூவருட,த்திய காட்லாக்கில்
சாலுக்கு மற்றோர் பி.ரதயாகும்,

இ.௦௮.

அ௮ச்டப் பெறவில்லை.

இந்தப்

எள்

275(௨)

நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ள

பிரதியில்

வூல்

முற்றும்

இருக்

மிகவும் சதைத் துள்ளன.

(6) கொங்கணர்வகாரசூத்திரம் ஐம்பது.
KONKANARVAKARASOTIIRAM
Foll, 125—183.

AIMBATU.
‘

A treatise by Kofiganar disciple of Bhagar dealing with alchemy
and with medicines considered useful in promoting longevity,

Complete.

Rk. NuMBER

944.

1811

.

Beginnnig:
கொங்கண நாயனார் அருளிச்செய்த
ஸ்ரீ சேவிஸஹாயம்.
சூத்ரம் ஐம்பது - வாசம், கல்பம் :
பாதமு.த்தலையு மொன்ருய்ப்பாரிலே பள்ளி கொண்ட
காதமேயறிந்தவர்க்கு நன்மையுங் கையினுள்ளே
வேதமேவிந்துநாதம் விளங்கும்பொன் மூலந்தா(ன்] (னே)
காதிலே பலிக்கச்சொன்னார் கருவூரு நாதன்றானே.
சானென்ற வுப்பேசோதி தாயுடன் செம்புவெள்ளி
போனென்2

(க)

புமுகுசேர்த்.அப் பூதியைக்கண்ணிவிட்டால்

மானினி மயம்) திற்பாள் வங்காளதேசமெல்லாம்
சனியே சிறந்துகிற்குஞ் ச,சம்பரமாடவாமே,

(௨)

ஆடலாங் கைக்குள்வாத மறிந்சவர்வெளியிற்சொல்லார்
தேடலாம் வீரம்சூ.த மதிகட்டிடுந்தேனுமுப்பு
சூடலாம் பிச்சிமாலை தொடுத்திடவாசமேனும்
ஓடலாங் கடையிற்சுக்கை யுரைத்திமொாதிதானே.

(௩)

பாரிலே வளர்த்தபோகர்

பாதமேகொமுதுதானும்

நீரிலே கொங்கணர்[சேயெ]என்று திர்மல தின்பேர்படைத்தேன்
காரிலே வாதகல்பங்காட்டினே
மாரிலே

தானமே
ஏனமே

யணைந்தோன்பச்சை

லவவரமும்பதக்கக்கானே,

(௫௰)

்

செய்யவேணுந் தர்மமேகருதவேணும்
யதியவேணு

மானமே
பானமே

னைம்பத்தொன்
கில்

மீசனைச்சாணவேணும்

சொரியவேணு மங்கையைகச்கூடவேணும்
கொள்ளவேணும் பார்வதிபாதமுக்லே.

(௫௧)

Colophon:
ஸ்ரீ தேவிஸஹாயம்.
பெொளச்திரிஸூ கார்த்திகைமி" ௨௧௨ மங்களவா.ரம்
மகாதக்ஷச்இரம் இந்தச் சுபதினத்தில் கொங்கண தாயனார் அருளிச்செய்த
வகாரரூத்இரம்

ஓம்பக்சொன்றும்

மூத்றும்,

எமூதி கிறைந்தது.

குருவே அணை,

(கு-பு.)--

,

இந்நூல் போகாது £€டராய

கொங்கண நாயனார் என்னுமோர் இத்கரால்

இயத்றப்பெல்க௮.
இரஸவாசதம் சல்பம் ஓய
இவ்விரண்டையும்பத்றிக்
கூறுவது,
ஸசநூல் முற்றும் உள்ள.
இரஸவாதஞ் செய்வார்க்கு மிகப் பயன்
படிமென்று காணப்படுகத௮.

(2) கொங்கணதாயனார்
KONKANANAYANAR
Foll. 184—1440.

வழலைசூத்திரம், நாற்பது.
VALALAISUTITIRAM,

NARPADu

1812
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A treatise on alchemy ; by Konganar.
Complete in 40 stanzas.
Beginning :
விநாயகாயதம

:

சைலாச கொங்கண நாயனார் அருளிச்செய்த வழலைச்சூச்இ.ரம் மாற்பது.
ere frost னாறுகாண்டம் விரித்துச்சொன்னேன்
அதைக்குறுச்சி மூன்றுகாண்டம் ஐஞ்லூறுமுற்றும்

சூ,த்தரத்தான மூன்றுரைத்தேன் கற்பம்நூறுத்
தோடமில்லை

மோசமில்லை

சூத்தாந் சான் மாத்பதுக்குள்

சொன்னேன்்கேஷ

வழலைமார்ககம்

இதத்தப்பா பாடினார் சிறு.நூ லெல்லாங்

கோத் இரத்தான் மூலகுரு சடவர்க்கங்
கூறினேன் போகருடை கஞ்சம்காப்பே,

(௧)

கணபதியே போற்றி யந்தம் போற்றிக்
[கயி]கைலாச சட்டைமுனி பாதம்போத்றிச்
கணபதிக்கு மேனின்ற வையர்போற்
றிக்
கருணைதரும் மணித்தாயின் சதழவேபோத்றிச்
கணபதியு மாத்தாளுக் கூடும்போது
காசினியித் பூரணத்துக் கணையைப்போறறிச்
கணப இயை மூலத்தே யறிந்தபோக்திக்
கனவெழுப்பச குண்டலிக்குள் நந்தியாச்சே,

(௨)

உயோசம்:
*

3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

%

*

*

விளம்பாத சாத்துரத்தைப் பார்.தகாலேது

விடியுமட்டும் பொழுதுதொட்டுப் படித்தாலேது
விளம்பாத வேகச் இிலுள்ளபடி சொல்லார்
வியாசர்மேல் குற்றமில்லை சுவனுச்தாரம் '
விளம்பாதே போன தென்ன வுலகம்பேயாம்
மேதினியில் சம்சா... வாழ்ச்கையில்லை

விளம்பாதே போனதுவும் மெத்தநன்று
விருதுபெற்ற

சீவி யிம்தநாலே,

இத்தால் பாரா[ட்டா](கசா)ல்
எடுத்சதொரு

(௪)

ஞானமேது

கைமுறையில் தசவருண்ணாது

இத்தமூல் பாரா[ட்டா](ககா)ல் முப்புவேது
எழுசபையுவ் கடப்பதற்குச் குளிகையேது
இத்தமூல் பாரா[ ட்டா](க்கா)ல் தீட்சையே௮
:
என்மக்காள் ஞானமொடு வறிவங்கேது
இத்தநால் மாழ்பதுந்தான் சித்தர்கட்கு
இயம்பினேன் சாத்திரத்துச் Gasrorap pC p.

(௪௧)

௩, நாநா

944.
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Oolophon :
செளச்திரிஷ்ூ கார்த்திகைமீ” ௩௰உ குருவாரம் மூலாநட்ச,த் இரத்தில்
கொங்கண நரயனார் அருளிச்செய்த சூத் தரம் குருநூல் வாதம் தாத்பதும்

்

எழுதி திறைந்தத.
pond,

தேவிசகாயம் உண்டாகவும்.

குருவே துணை.

(6-4.)—
Oss
கணர்

இ௫,

நால் இரஸவாதம் என்னும் சித்தர் நூலைச் சார். ந்த.காகும்.
இயற்றியதாகத்

அறுவகை

தெரிகிறது.

நிீரினையும்,

நாற்பது

செய்யுள்களான்

பலவகைச்சுண்ணங்களையும்

யும் விளக்ப்போருவது,
ஏடுகளும் சிதைந்துள,
வில்லை,
நாவிறுஇயில் “* மெச்சட்டார் சட்டைமுனி

செயதீர் வகையை

அச்சிட்டதாகத் தெரிய
தாயன் sr coin” என்று

தொடங்குமதாய ௩௧-வது செய்யுளொன்றூல் இந்.நாலாசிரியர்
ப்பை விளக்குகின்றார். எழுத்து பிழை சொத்பிழை மிகவ௫இசம்.

(6) கொங்கணதநாயஞனார்
KONKANANAYANAR

கொங்

முற்றியது

தம்

சிற

சூத்திரம், நாற்பது.
SUTTIRAM,

NARPADU.,

Foll, 145—1514; fol 151 (4) is left blank.
Similar to the above.
Complete in 40 stanzas.

Beginning :
கொங்கண

மாயனார் அருளிச்செய்த சூ.சஇரம் நாற்பது,

ஒயிரத்தை
ந் நாற்றிலே யறிந்தெடுச்தமந்திரம்
பாயிரதீதுளானபாடல் பத்துதான்குமொன்
நிலே
தாயிரக்கமானசத்தி கானமிந்துவாழ்வகோர்

ஆயிசத்திலொன்றடா வவன்போடியாகுமே.

?

(௧)

அடிமதந்தளரியான யாதிமூன்றுமுப்படா
இிடமுள்ளிந்தரியமஞ்சு சென்றபூரணமதாம்
விடமருத்து,சாதமான

வெண்மையானவுப்படா

உடல்மிகு நீ.தவுப்பினால் லுயர்ச்தகுருவாகுமே,

2.)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

End:
அறி கோசபீசம் வேதைசாக்குகள் 7
௮,கிய வல்லார்க்குப் பொருள்காணுமப்பா
குறியான மோனங்குலாவு மவுள த்தில்

அறிவரய சிவ,ச.இனடி சத்தியாமே,

(ea

Colophon :
செளத்திரிஷ்

மார்கழி மாஸம்

சுக்ரவா.ரம்

கொங்கண

ளிச்செய்த சூச்இரம் நாற்பதும் எழுஇ நிறைவேறிற்று:

நாயனார் HG

1814
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(6-4.)—
இதவும்
இரஸவாத நூலைச்
சார்ந்ததென்று
தெரிகிறது,
இது
இ.ரஸவாதசத்துக்குரிய பலவகை சுண்ணங்களையும் உப்பு வகைகளையும் செய
ர் வகையினையும் விளக்ச் சங்கக்கட்டு நாகக்கட்டு முதலியனவும் இன்னும்
இன்னோரன்ன
நாற்பது

அரிய பெரிய

செய்யுள்களால்

விடயங்கள்

பலவற்றையும்

திறைவேறியது.

அறிவுறுத்துவது.

அச்சடப்பெ.ல்ஐ.இலலை.

கள் ஐடி.ந்தும் மிசவுஞ் சிதைந்தும் உள்ளன

எடு

பிழையஇகம்.

(ce) கொங்கண நாயனார் இட்சை, எட்டு.
KON KANANAYANAR DIKSAI, ETTU.
17௦0, 152-158,
Hight stanzas dealing with the necessary initiation as a preliminary
ceremony to the practice of alchemy.
Complete

Beginning:
கொங்கண தாயனா

அருளிச்செய்த தீட்சை எட்டு.

விநாயகாயதம$,

2சாப.ர[மே மெ]மாய்ப்பொருளாய்ப் பரையிருக்கு[மு]ம்பொருளை
த?
த. ராகரமா

யெனையாண்ட

சசசதாநத்தன்பாதம்

கராதரமாய் மேனோக்கச் கண்டத்திலுஇிச்தவாய்வு
உராகரமாய் நால்வட்ட மு.ந்தியின பொருளைவைப்பாம்.
வைப்பதுஅகாரந்தானே வளப்ப.து உகா.ரமென்றோம்

(௧)

மெய்ப்பது வகாரத்தாலே மேத்படு மெட்[டுசெ](டி).சண்டு
கைப்பது அவர்ப்புமுண்டு காரணமானசோஇ
உப்பச பொருளென் றெண்ணி யுந்தியில்நு ழிச்துப்பாசே,

*
*

*
*

ok
*

*
*

°

*
ஆ

*
*

(௨)

End:
வச்சிரம் போலிருக்குங்காயம் வளர்பிறை சவியுந்தோன்றும்
முச்சி வமிர்தமுண்டு முருப்பட்டார் சித செல்லாம்
மெச்சிக் குய்யத்துள்ளே யிருக்கெ.௰தீட்சைபெற்ற
அட்சரம் ஊ அவென்று அறிந்தவர்பெரியோர்முற்தே,

(௮)

Colophon:
கொங்கண தாயனார்
திஹைவேறிற்று,

அருளிச்செய்த

முற்றும்,

தீட்சை

பாடல்கள்

எட்டும்

எழுதி

சுபமஸ்தத,

(க-பு.)-இத்த நூல் இரஸலவாதம் முதலியன செய்வார் அதற்கங்கமாகத்
தீட்சை
பெறும் மார்ச்கத்தசை விளக்குவதென்று தோற்றுறது.
எட்டுச் செய்யுட்ச
ளான் முறறியது.

(Sf)

இதிலே எழுத்துப்பிழை

போகர்கரயகற்பும்,

எட்டு,

BHOGARKAYAKARPAM,

ETTU.
\

சொழற்பிழைகள்

மவித்துள்ளன.

944.

R. NUMBER

1815

Foll, 154—155. Fol 156 is left blank.
Siddha; by Bhogar.
Deals with alchemy and how one can become a
Complete in 8 stanzas.

Beginning :

போச் சுவாமிகள் காயகற்பம் எட்டு,

ஒன்றான வேதாமற்த சூத இரற்தான்
ஒதூேே ஞ.இயுமை பாதம்போத்றிப்

பன்றான வைப்புமு,தல் வாதம்ஞானம்
பரங்கான

ப்ராணாயாமவ்

குளிகைத்து

நன்றாகக் கருவித்தை யாகச்சொல்வி
நாட்டுதேன் நுலாச்தோத்குங் சன்னியோத்கும்,
கன்றான

வாறுதல மட்ச.ரத்தான்

கைமுழறையாய்ச் சொல்லிவிட்டேன் கா.ems Br.
காணப்பா மு.ந்தியதோர் வழலைமார்ச்சங்
கருசாலை வேப்பிலையுவ் கவத்துஆட்டு
பூணப்பா

(4)

வயச்காந்ச மாறுதிங்கள்

புகழாகக் கொண்டபின்பு பிலத்துட்கொண்டு
ஊணப்பா கற்பமெலலாம் பின்னேகொள்ள
உத்தமமே தீட்சையது முன்னேகொள்ளு
ஆணப்பா கொண்டச்கால் வலப்பாலாகும்
௮ப்பளே பெண்தனக்கு இடப்பாலாமே.

(௨)

பிராணாயாமம்.
ஆமப்பா ப்.ராணாயாமச் குருவைக்கேளு
அப்பனே வங்குசிங்கு இரண்டுங்கூட்டி சீ
சேமப்பா மயேசுவாத்இு திலையிற்றாக்கிச்
ஜி)
'தரிசோண வரைதனிலே யெழுத்து(மூன்
ஊணப்பா போற்றிவிட ஏமுலட்சம்
உத்தமனே

நகாரமது

மகா.ரமாகும்

வாமப்பா வாதமெல்லா மூனக்குள்ளாச்சு
வாகான குருபதத்தை வணங்கிச்காமே.
ஆச்ச்ப்பா பெண் தனக்கு

௮ப்பனே

. (am)

உபதேசித்து

யழமுரியது வாங்கிசக்கொள்ளு

பாச்சப்பா கம்பத்துக் கஇதுவேயாச்சுப்

பாடியதோ ரிச்கருவை மழறைக்தா.ரப்பா
ஓச்சப்பா விந்தவுப்புச் குகையினுள்ளே
உச்சமனே

அருசுமது சண்ணமாச்சு

மூச்சப்பா கருவெல்லாம் வெளியாய்ப்பாடி.
முடி.த்துவிட்டே னெட்டினுள்ளே மூட்டுவீரே.

(~y)

CP ws.
(த-பூ.)-இத்நூல் போகநாயனார் என்ற சித்தரால் இயத்தப்பெத்றுச் சித்த.சாகும்
ஹையை விளக்க இரஸவாத வகையையும்பற்றிக் கூறுவது.
எட்டுச் செய்

A TRIENNIAL

1816

CATALOGUE

OF Mss.

இதிலே இசக்தூலாசிரியர் பாதாள
யுள்சளான் முத்றுப்பெற்றது.
என்னும் ஒர் அருமையான மைவகையையுங் கூறி இருக்கறுர்.
பிழையதிசம்.
ஒன்று இருக்றெது.

(9) கூர்மானந்தர் சிவயோகம்,

KURMANANDAR

அஞ்சனம்
லெற்தேடு

ஜம்பது.

SIVAYOGAM, AIMPADU.

Foll. 157—168.

A treatise by Karmanandar in 50 stanzas dealing with Yoga, Nana
and alchemy.
Complete.
Beginning:
கூர்மான ந்தர் அருளிச்செய்த
இருத்து மதிமுகத்தா

சவயோகம் ஐம்பது.

ளென்தாயார் பாதம்

சிந்தையுற்று யானைமுகன் பாதம்போக்றிப்
பொருத்திதின்ற சனகாதி ருஷிகள்பாதம்
போற்்சிசெய்து காலரங்கி பாதம்போத்றி

அ௮ருந்தவஞ்செய் தட்சிணன்மயமா,ர் தேவர்
அடிசொழுத சூத்தரமோ மைம்பதுக்குள்
மருந்தினால் வாகமொடு

யோகம்ஞானம்

வகையாகச் சொல்லுகேன் மனதுதானே.
மன அசய மானக்கால் வருமேஞானம்
வாதமென்ன யோகமென்னிரண்டு மெய்தும்
சனதபண்ணிக்கொள்ளலாஞ் சித்தர் தம்மால்
சகலசித்துங் கைவசமாய்த் தானேகூடுத்
இனையளவு கற்பமதிந் தண்ணவேணும்

(௧)

தேக9த்தியாவத,த்கு.ர் இறமையுண்டால்

கனதையுள்ள

சீடருக்கு வெய்துமிச் நூல்

கனமான

யோக

கிட்டைச்

காட்டு[2](வ)னே.

(௨)

End :
ஆச்சப்பா சுண்ணாம்புச் கெட்டிலொன்று
அணை ச்இிடவே சாரத்தைப் பீங்கானுக்குள்
நிச்சய்யா சலமாகு மச்தநீரில்
திசமான வீரமொடு பூஞ்சேர்த்த.த்
தோச்சய்யா சரக்குகளை ரவியிற்காட்டச்
துடியடங்கிச் கட்டிப்போஞ் சுன்னமாகும்
மேச்சப்பா போகாது

தரிசச்சண்ணம்

இ.ரசமென்ற ரசகுளிகையிதுச் குளாச்சே,
உள்ளபடி. சொல் லுகிறேன் இத்த நீரால்

உத்சமனே
வெள்ளையென்ற

துரிசிவெள்ளை யாகுமாறும்
சண்ணக்கதால் ரசத்தை நீற்.நி

மேலான பரித்தகட்டிம் பூசிப்பாரு

(௨௫

1817

hk. numper 944.
கள்ளமில்லாச் சொர்ணமது

சண்ணமாச்சுக்

க.திரானதாம் மிரத்தி[கு](கொ)கெ்கச்சுன்னம்
ம்ள்ளைகளே யிதையெடுதத [வெள்ளி] எழைச்சயப்
பிழைப்பதற்கு வழியுணடாம் பேசிமுற்றே.

(௫௮௫)

Grp:
Colophon:
அ.ந்துபிஹூ பங்குனி மாதம் புகவாசம்

கூர்மானந்தர்

வெயோகம்

ஐம்பது

எழுதி

சதய

சதுர்தசி

திகைத்தது.

நட்சத்திரத்தில்

முத்றும்,

முத்து

நாயகர் புக்தகம்.

ஸ்வாமி

(6-4.)—

Oss gro, RtwTarsst என்னும் ஓர் இத்தரால் இயற்தப்பெற்றது
யோகம் ஞானம் இரஸவாதம் என்னும் மூன்று விடயங்களையும் பற்.றிக்கூறு
வது.

முற்றும் உள்ளது.

ஐம்பது செய்யுட்களால் அமையப்பெற்றது.

கள் சதைந்துள்ளன.

வடு

இதில் எழுத்அப்பிழை சொற்பிழை மிகவதஇகம்,

(8) சட்டைமுனி மெய்ச்சுருக்கம்.
SATTAIMUNI

MEYCC URUKKAM.

Foll. 170—1776.
A treatise on the attainment
through Yoga.

of Nana or

spiritual

enlightenment

Complete.
Beginning ;

ஹரி; ஒம்:
சட்டைமுனி மெய்ச்சுருக்கம் ,
உபதேச குரு.நால்,
.முூசமொ மருப்புஞ் சித்தர்

செங்கமலப் பதமிரண்டுஞ்செவியும் நால்வாய்
பாரமுத்த விருவிழியுங் ௨ச மோரைந்தும்

ன் மார்புத்தோளும்
பரவுதொத்தி வ[யரு](யி.ஐ)முனூல்
தாசமுச்த. பொன்முடியுஞ் செம்பட்டையுக்
இரிசடையு மறைஞாணும்பது பாச்சல்பொலியு௩?
காரமுத்ச மூலவட்டத்தொளி யோங்கா£
கம்பத்தின் குஞ்சாமெந்தாஞுங் காப்பாம்,

எத்நாளு மிசேசகபூாக கும்பகத்துள்
என்னைவிட்டு நீங்காத கடவுளானைப்
பொன்னாடர் போ[தீது](க்.ற)மத முகச்தனானைப்
புயமின்னாருடைய செவ்வே லகஃத்தினானை :

(௧)

A TRIENNIAL
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மயிலேதிவரும் குருபானை ஞாலம்
பன்னானை யகத்.இயாக்குச் தமிமுரைத்த
பரஞ்சோஇபத குகன் ரூள் காப்பாமே,

(௨)

ஆமென்௫ வசண்டபராபரமே காப்பு
அம்மனொடு சிவன்காப்பு இருமால் கரப்பு
ஒமென்ற வாணி கஞ்சன் (,தி)ர்வாணி காப்பு
உயர்ந்து நின்றதத்்தி யகத்தீசர் காப்பு
வீரமென்ற திருமூவர் பதினெண் தத்தர்
மசபிலுள்ள சித்தாழாத்தர் பத் சர்காப்பு

சத்திய மெய்ஞ்ஞானிகளுக் காப்பு த்தானே.

(௩)

*

*

*

%)

(*

*

*

*)

End:
gata er A SOrein® Quran pubes eG
உற்றுப்பார் புருவமைய்யத்தி லூன்றிப்பாரு

அ[ளி](மி)யாதசோதி திருநடனம் பாரு
அதி இடந்தான் FoR SH

wr Hw

வெளிசாணச் ச௪.தாசவம்சான் மின்னல்கோடி,
வெளிச்சம்போல் சண்கூசும் பார்ச்சப்போகா

வழிகாண முத்தியிந்தச் அவாதசத்தான்

(௩௨)

மகாசொர்ச்க முத்தியுமாம் ௮ட்டசத்தே.

௮ட்டசித்தா மெட்டெட்டு சித்துமாகும்

அடிமுடியு மிரண்டுக்கும் வழிதானாகும்
விட்டெழு,ச்து.ந் தொட்டெமுகீலம் விடாதெழுத்தம்
வேதாத்ச சற்குருவை வணங்கசெசேளஞ
சட்டமிட்ட வரதா... மம்மட்டாச்ச

சண்முகமே யாதா.க் கருவைச்கேளு
திட்டமுடன் மனதைவெல்லுஞ் சன ததைவெல்லும்
இருச்சித்தம்பலம்போற்றி ஞானம் மறற.

(௩௩)

Colophon:
சட்டைமுனியார் அருளிச்செய்த
அத்துபிஷூ

பங்குனிமி”

மெப்ச்சுருக்கம் முத்தும்.
௬௨ பூசவாரம்,

(கு-பு.)-இத்தூல் யோகதிலையிலிருச்து

மார்ச்கச்தைச்

பின்னர்

சொல்லுவதெனச்

அதுவாயிலாக

தெற்றென

ஞானம்

விளங்குது.

பெறும்.

ங்கனம்

இவும் சித்தர் நூல்
சித்2.ர,தத்குரிய வழியைக்௦௮.கூறுவதால்
ஞானம்பெழ்.ஐுச்
செய்யுட்
முப்பத்துமூன்று
துணியப்படுகன்
சார்ந்சசென்டறே
களைச்

களான் முற்௮ுப்பெற்றுள்ள3.

பிழைமலித்தள்ள௮,

RB. NUMBER

944,

1819

0) இராமதேவர் வைத்யம் எண்பது:
IRAMADEVAR

VAIDYAM

Foll. 178—200.

ENPATU.

Fol. 201 is left blank.

A treatise dealing
Yogam and Nanam.,

mainly

with

medicine

and

incidentally

with

Complete in 80 stanzas.
Beginning:
ஸ்ரீராமதேவர் அருளிசசெய்த வைத்தியம் ௮௪,
ஆதியிலே யமைச்தவிதி யெழுச்தைக்காண
அருளான

சோதியென

தந் இபாதம் ௮ன்பாய்க்கொண்டு

தின்.றிலங்கும் நாதரூபி

சுர தியுள்ள வாலைமனோன்மணியைப்

போக்றி

நீதியுடன் சஞ்சா.ரசமா தி செய்து
நின்றதடா வாதியந்தம் கிலைச்சவேசான்
வாதியென வத்தோர்க்குக் குருவாயிந் நால்
வசனித்தேன் எண்பதுமே லொன்றுமாமே,
ஒன்றா [5](யிர7)ண்டா யொன்௮
உடன்சேர்த்த

கருவறியா

தன்றாசச் சொல்லுகிழேன்

(5)

மிரண்டும்
௬லகவாத

கேளஞுமக்காள்

தாலிசண்டுமொன்றான கருவைப்பாரு
பன்றான சோதியடா பரப்பிரமமாச்சு

பார்ச்கவென்றா லதின்பெருமை பசரொண்ணாது
கண்டாலுஞ்

சொல்லார்கள் நாவோவில்லை

சடுங்கார மானதொரு
(*
*

கல்லைவாங்கே,
*

யோகம் - ஞானம்

(௨)
*)

:

வாசிதனை யறியாம லுலகச்தோர்கள்
மாண்டார்கள் மூச்சடக்சி மதியைப்பார்த்து
தாசிதனில் கின் .திலங்கும் நா.தரூபி

தலமான பூராணமாம் ar Ren
தேசியென

தின்றபா தேசியான

திசம்ப(ர)மாம் பூரண ச்சைச் இனமுநோக்க
பாசிமனச் கசடகற்றி கின் ரூல்மைந்தா
பதியமித்த வாததனைப் பணியலாமே.

(௩௭)

பணியகுருபதி யறிந்தால் பலிக்குஞ்சித்இ
பகுத் ச,றிவில் கின்றுமதிபகியை

நோக்கில்

கனி௰யமிக மத யமிருதங் க௫ந்துகாணுள்
சண்மூச்கு மத்தியிலே

கருஇப்பாரு

வ[ளி](தி)சாணா வமுதகலைமதியை மேன](கா)ச்கும்
வத்தமதி பருகிதனை

வணங்கிச்சொள்ளும்

மணியான [ச£ோன் ](சரோ)மணியை வணங்குமக்காள்
வம் தமஇப் பருதிதனை வணக்கப்பாரே,

(my)
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End :

சானானகற்பமது
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கொள்ளும்போது

தயவாக நூவெுத்ஃப் பார்ச்கும்போ.த
தேனான மதியமிருதங் கொள்ளும்போது
சிவபூசை குருபூசை செய்யும்போது
தானான வகம்போககிதீ கானென்று
சன்மையுடன் மெளனமாயிருச்சுவேண்டும்
கோனான சத்குருவைச் காக்கவேண்டும்
குணமுடைய பூரண,க்தை வணவ்கிமுற்றே.

(௮௨)

வணச்கமுள்ள விந் நாலை வெளிவிடாதே
வஞ்சருடன்

பேசாதே

வாயாடாதே

இணக்கியில்லா மாதருடன் இணங்கவேண்டாம்
இன்பமுள்ள

வயித்திய

ாலீயவேண்டாம்

4
மணச்குமலர் மதிதனிலே மனதைவைத்து
வைத்திய நாலென்பதுவும் வகையாய்ட் பார்த்துத்
சனக்குமிது பொ[று](ர)ளசொனவே வணக்ூப்போஷ்றிச்
சதாகால௰் குருபதத்இற் சார்வாய்முற்றே,

(௮௩)

9010௦0 ₹
குரோதனஷூ சித்திரைமி" ௭௨ சோமவாரம் ஸப்தமி உச இராட நட்சத்
ஸ்ரீராமதேவநாயஞர் அருளிச்செய்த [சூ.த்தாச] வைத்திய GAB
58H
Br
ரம் எண்பத்தொன்றும் எழுதி கிறைவேறியது,

தலையாரிச் தெருவிவிருக்கும்
are ற.நியவும்.

புவிவைத்திய

முத்துசுவாமி

(E-4)—

ஒருவரால்

இந்.நால், இராமதேவர் என்னும் சித்தர்

இது, 'இருமயிலை

முற்றும்,

நாயகர்

புத்தகம்

QSuppuGupps.

முக்கியமாய் வைத்திய விடயங்களையும் நடுவில் யோகம் ஞானம் என்றவை
பெழ்
முற்றுப்
செய்யுள்களான்
எண்பது
களையும் எடுத்துப் புகல்வது,

இதிலே அதேச மருந்துவகை, பஸ்மவகை, கேகயவகை, சூர்ண
ள்ளது.
விடயங்கள் பலவும் அருமை
வகை, மெழுவகை இன்னும் இன்னோரன்ன
நடுவில் அகத்தியாது
டுகள் சிதைந்துள்ளன.
யாகச் கூறப்பட்ள்ளன.,
பட்டு நாலொன்தையும் கொங்கணருடைய நூலொன்றையும் கானும்படி.
அதலிச் செல்கின்றது.

R. No. 945.
Lines,

7

in

a

page.

Tamil.

1 inches.

Flol.

172.

Purchased in 1927—28
of Mylapore.

from

M.R.Ry. C. V. Jambuliigam Pillai

Palm-leaf.

8} %

Much injured.

(௦) திருமூலர் வைத்யம் அறு நாறு.

TIRUMULAR VAIDYAM ARUNUU.
Fol, 1—112a. Fol. 6 is left blank.

1821

945.

௩, NuMBER

A work in verse dealing with the diagnosis of diseases, their symptoms and with the appropriate medicine for curing them by ; Tirnmifilar.

Complete.
Beginning:

திருமூலர் ௮ருஸிச்செய்த [திருமத்தசம்] வைத்தியம் அறு.
காப்பு 5
ஐ.ந்தக.
ரத சனை யானைமுகத, கனை

இத்தவிளம்பிதை போலுமெயித்தனை
தத்திமகன்றனை ஞானக்கொழுத்தனை
புந்தியில்வை ததடி. போதறுகன்றேனே.

(௧)

உன்னி௰ கருப்பக்குஜியாம் வெளியிலே
பன்னிய[ ஞ](,தா),தம் பகர்ந்த பிரு ஐவியும்
வன்னியும் வாயுமாயுறு சுக்கிலம்
மன்னிச்சமனாய் வளர்க்குமுதகமே.

(௧)

உதசமுதிர முறுங்கனல் வாயுவால்
சிதகற வங்கங்கள் செய்துமுடி த்.இடும்

பதகு௮ 0(ர](ரா)மம் பகுத்த தசையதில்

கிதகுறு வொன்பது வாயில தீங்குமே.

(2)

End
பாத்திடு மாயிரம்பாட்டிலு

கோத்ிடு மைஞ்ாதித்

மெ*்.சலே

கொட்டினேன்ஞானச்சைச்

சேத்திடு மிரண்டிரண்டையு மொன்றாகக்
காத்திடுஞ் சித்தைக்கடைந்தெழில் வெண்(ணை ]ணெயே
வெண்ணெய் கடைத்தேன் விரைந்தேழுலட்ச த்தில்
எண்ணெயைப்போலே யிதயமுருக்கனேன்
கண்ணைத்திறந்த கடஞ்ஞான

(௬௨௭௪)

வேசாந்த

என்தைக்கும் பார்க்கலாலிந்த நூன்முத்றுமே,

(௬௨௮)

Colophon :
Sew மார்கழிமி” Oma
குருவாரம்
புனர்பூசத் கன்றைக்குச்
மூலர் அருளிச்செய்த [ இருமத்இரம்] (வைத்தியம்) எழுத
தில DESS.
௮ம்.
‘

ஓ
oe

(க-பு.)-இத்த பரல், * திருமூலநாயனார் ? என்னும் ௪2

க்சால் இயத்றப்பெற்த ௮.
வைகிய விடயச்நை விரி*௫ச் சொல்வது.
அிற்ச
இதத்கு,ச் * திருமலர்
திருமச்சசம்” என் பெயரே அநேக Or Be
ளில்
காணப்படு.
ஆயி
னும், ௮ப்பெயரான் அசட்டு வெளிவந் தள்
எ
நூலிலே
இதன்
செய்யுள்
ஒன்றேனுங் காணப்படவில்லை,
DHE Ep
சா.தீதிரமும் ஒன்று இயந்தியுள்ளார் என்து கத்தே * இருமூவர் ? வைத் திய
கூதித்திருக்கிறார்கள் ; ₹ இிருமூவர்

OATALOGUE
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வைத்தியம் அறு_நூனு

OF MSS.

' என்ற பெயரான் ஒரு நூல் மதுரையில் ௮ச்சிட்டிருப்

இந்நூல் செய்யுட்களுக் அறுூருயிருப்பதால் இத்.நா
பதாகத் தெரிது.
ஓக்குச் * இருமூலர் வைத்தியம் அறுநூறு £ என்ற பெய இங்கு வைக்கப்
பட்டது.

(8) திருமூலர் திருமந்திரசூத்திரம் இரு_நா.௮ு.
TIRUMULAR

TIRUMANTIRA

791. 118-188,

SUTTIRAM

IRUNUU.

Foll. 184—186 are left blank.

Same work as that desoribed under R, No. 508 ante.

Incomplete.

_ (G4)—
தெரிகின்றது.

இது, மூவருடக்

காட்வாக்கன் 608-ஆவது நம்பர் பிரதிபோன்றது.
இதிலே
செய்யுட்களே உள்ளனவாதவின் முற்றுப் பெறவிலலை,
மூன்று வெற்றேடுகள் உள்ளன.

இத்தால், திருமூலர் இயத்றியதென்னறு

(re) gro py
இதன் பின்னர்

(2) திருமூலர் வாலை தீட்சை:
TIRUMULAR

VALATI

Foll. 187—148b. Fol.

DIKSAT.
144 is left blank. -

On the conduct of the worship of the Goddess Bala who is a mani—

festation of Sakti, by Tirumilar.
Complete.

Beginning :
ஹரி ஓம் : திருமூலர் அருவிச்செய்த லாலை$ட்சை,

குருவேதுணை-

கரப்பு,
ஆனைமுகத்தனை
தாணையமாக

யடியிற்கணேசனை

தமெத்திரத்தனை

வானை மீசன்வடிவு மகன்றனை
,நாணையமாக நடுவில்வைப்போமே.

வாலைபுவனை

யாலைததிரிபரை யமர்,ந்இடுஞ்சாமளை

கோலையமான

(௧)

வடிவுளநரயக
*

கொடிசயாமளையொடு ?

மேலையபஞ்சரி சடாட்சரிபூசையே,

பசைதிசை£ட்சை

(5)

புசட்டுவர்சித்தர்கள்

ensues ser ரு௮ம்பூசைபஞ்சபஞ்ச

மாசையாய் வாலையருக்குஞ்சம் சாரிகள்
காசைபுவனைச் கமெக்இரர்ச்கே,

(a)

R. NUMBER 946

1823

|

கமெத்இரம் வீகெண்டதிரிபுசை
கடுமத்தசயோசங் சண்செசெபஞ்செய்வார்
தமெதந்தரஞானி நாமிவார்மூவரும்
தமேந்தாமாமொடுங்கிய வரலையே,
*

*

¥

(௩)
%

End—
முச்இபிறந்தது

முப்பாழ்வெளியிலே

சத் இபிஐந்தது சத்குருபாதத்
திம்

பத்தபி௦த்தஅ பாரமார்த்தத்திலே

சித்திபிற ந்தது சிறுவாலைமுற்றுமே,

(௪௪)

(கு-பு).-இத்நூல் யோகம் எனு நாலைச்சார்ந்ததென்று தோன்றுது, திருமூலர்
இயற்றியதாக உள்ளது.
நாற்பது செய்யுட்கள் உள,
வாலையைப் பூசிக்கும்
விகமும் அவட்குரிய ம,த்தரமுல் கூறப்பட்டுள்ளன.

அகத்தியர்

வைத்யசூத்திரம் ஐம்பது.

AKATTIYAR

VAIDYASUTTIRAM

Foll. 145—164b,

AIMBADU,

Fol. 165 is left blank.

A treatise in 50 stanzas dealing with medicine.

By Akattiyar

Complete.
அகத்தியர் வைதயம்

ஐம்ப.

நாடியதோகண்ட பரிபூரணமாய்்கின்ற
தரதமுற்றதகணேச ஞெகெந்தன்காப்பு
ஆடியதோர்வெனாரு மென்னைப்பெற்ற
வாத்தாஞு மாவதனிழ் குடிகொண்டேதான்
பாடியசோர்
பண்பான

வைத் தியமைம்பதுதான்

சொல்வேன்

புலத்தியனே மிர் நாலோடே

தேடியதோர் பூரணசூத்.தரத்தில்நன்றாய்த்
இட்சையொடு கருகுருவும் இ௰மிகானே,
சானானஞானமது

(4)

பத்துநாறு

சப்பாமலதைக்குறுக்கிச்

சார்ந்துசொன்னேன்

தேனான வாதமதி[து ரெலட்அங்காப்பு

செப்பினேன் பனிரெண்டகொண்டந்திறமாய்ப்
பானான விதைக்குறுக்கி

யிருதாறுசொன்னேன்

பாங்கானவைச்தியத்தி விரண்[ட]உலட்சவ்
கோனானவகைக்குஅுக்கி லட்சஞ்சொன்னேன்

க றியதத்படம்பகுதிகூரினேனே:

End:
137

*

*

ஆ

*

*

*

a
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சானான சவுக்கா.மிது தானப்பா
சதகமாய்தூல்தோற௮ு

மொளித்தகார்சித்தர்

வீணான பயல்களுக்குச் சொன்னாயானால்
விண்ணிடிந்து தலைகெறிக்குஞ்சொன்னேன்பாரு
ஊோணாுன நாய்போலே இரிந்த£லவாய்ச்சொன்னேன்

உண்மையாய்மனதில் வைச்து[க்கை]முறையாய்ச்செய்து
கேனைசவுக்கா ரச்தைச் சன்னமாககச்
சயமாகவே யெட்டெட்டுங் கண்டால்நீறும்.
(௪௬)
கண்டக்கால் வாதமெல்லாமடிக்கழ்போ நறுங்
கருவானசவுக்கா.சமகமைதன்னை
விண்டச்கால்
ந
இடுவாய் தூல்கூடாதே

வேதாந். தஞானி யென்ராலவர்ச்வோய்ப்பாரு
தொ[ண்மு](ண்டு) செய்து பதினாறுவருடங்கள்காத்து
சோதித்துப்

பின்பவர்ச் வோயப்பா

சண்டமாருதம்போலே

வெளியதாகச்

சாத்மியதோர் வைத்தியமைம்பதுகான்கு Go.

அகத்தியர் வைத்தியம்ஐம்பது

(௫௦)

எழுஇிமுடி ௩2௮.

(கு-பு)இந்தூல் கான்

ஐம்பது

பாடல்களான்

வைச்தியத்சைச் கூறுகின் ஐது:
அகத்தியர் இயற்றியதாகச் கூறியிருக்றஅ.
பிழைகள் ௮.இிகமாய்ப் பொது
ததுள்ளன.
இதிலே ஐம்பது பாடல்களும் இருக்கன் மன,
எடுகள் இதைத்
துள.

அகத்தியர் பச்சை பதினாறு.
AKATTIYAR PACOAI PADINARU,
Foll, 166—-171, Fol. 172 is left blank.
Same work as that described under R. 145 (e) ante., but with variations in the readings.
*
Complete.

(6-4).—
தே.

இத்த மூல் மூவருடச் காட்லாக்கில், 145 (8) தம்பர் பிரதியில் வந்துள்ள
அகத்தியர் இய௫்றியது,
முறறுமுள்ளத.
இது இல பாட பேதங்களு

டன் தென்படுகிறது.

சிதைந்துள்ளு,

R. No. 946,
Palm-leaf

73 X 14 inches.

Fol.

239.

°

Lines, 6-8

in a page.

Tamil,

Mach Injured,

Purchased
of Mylapore.

in 1927-28 from M.R.Ry.

O. V. Jambulingam

Pillai

R. NomBER 946.

1825

(2) தந்வந்திரி நிகண்டு aps pro
DHANVANTIRI NIGHANTU

MUNNURU.

Foll, 3-127.

*

Same work as that described under R, No. 145(a) ante.
Complete.

(கு-பு)...இதிால் சித்தர் நூல்களைச் சார். ந்த வைத்திய விடயங்கள் பலவற்றை
யும் நுவல்கன்றது.
மூவருடக் காட்லாக்கு 145 (௨) நம்பர் பிசஇயில் ag
தள்ளதே.
மும்.நா.று செப்யுட்களால் அமையப்பெத்றது, இஇல் ல் முழு
மையும் உள்ளது.
ஏடுகள் சிதைக்துள்ளன.
இதன் முன்னர் இரண்டேடுக
ஸில் வ௪ன நடையால் பல்வவிக்கு Or மரு அவகையும் “புதினா” Beorwred
யற்றும் ஓர் மாச்குமைவயையும் ஆ௫ய இவ்விரண்டும் எழுதப்பெற்றுள்ளன,
ஏடுகள் மிகச் இழிச்இிருப்பதால் படி.ச்சவியலாமல் இருக£5த௮,

(b) தன்வந்தரி

கருக்கிடை

DHANVANTARI

இருநூறு.

KARUKKIDAIIRUN oRU.

Foll, 128-198,
A treatise in verse

ou medicine dealing with the

preparation of

different kinds of medicine, medical powders, ete,, By Dhanvantari.

Complete,

Beginning:—
தன்வந்தரி

வைச்மம் இரு று.

ஆதியந்தமல்லாமல் ௮அகண்டபரிபூசணமாய்ச்
சோதியத்தவாழ்மயிலே செரத்பெரிய--வாஇயேகேள்
தாதயந்தமான நல்லகவொருச.ரசவஇயே
வாஇயெந்தன் பங்க வஹுஜைவாம்வே
வாதியென்வவ்லபையின் wera
pss Sor seri யைச்
சோதியென்ற மணிகவிளக்கன் சொற்பெரிய.நா.இமை
தாதியென்றநான்முகவ னல்லவொருபிசமனவன்
காதியென்றென்னாவில் கணக்கே,

(4)

(2)

கணக்கென்ன]| வயி](வை வர்தன்) பாதங்காப்பு
சனமான நந்£சர் பாதங்காப்பு
வணக்கென்னநாதர்கள்

பாதங்காப்பு

வனமான௪த்குருவின் பாதங்காப்பு
அுணச்கென்ன

சவிமதியின்பாதங்காப்பு

ஆனதொரு சதாசிவத்தின்பா தங்காப்பு
மாணச்சென்னசேவிசவகாமிவாலை
மகச்சானதேவியம்பாள் பாகல்காப்பே,
1987-4

(அ
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காப்பென்றதந்தச சவரிடத் இம்
கருவாக யானடுத்துப்பணிவிடைகள் செய்தேன்
வாப்பென்றவென்குணத்தை யறிந்தாரையர்
எனையழைத்தாசவர் முன்னேயே தின்றேன்
ஆப்பென்றவமு தமதையுட்டிஞனார்பார்
அ௮ன்பானவூமையனைக்காஇற்சொன்னா
தாப்பெனறவமுதசசங்கனிந்ததையா

மலமானசகலசித்து சினைவிவாமே.
*
*
*

*

*%

*

*

(௪)

=

End:-பா.ரப்பா[னா](கா)ல்வேச

தொகுப்பைக்காணு

பண்பானவேதா
நீதச்கு வியைக்கானு

ஆசப்பாவாசியுடைச் கு.றியைக்காணு
௮ப்பனே கண்ணோேட்டமறிந்துபாரு
கோப்பாதின் ததிலைகன்னைக்காணு
தே. ரானகருவிகளோடொக்கககாணு

நாசப்பாதாசாந்தவைச்தியத்தசான்[னிக்
நூல்]
தலமானகருக்கிடைதான் தன்றமுற்தே.
*

*

*

(ears)
9

Colophon:
சய்ு

பு.ட்டாசிமி” ௪௬௨.

தன்வந்தரியார் அருளிச்செய்த

வைச்யச்கருக்கடை

சூத்தாம் உ௱ எழுதி கிறைந்த௮ முற்றும்.

(கு-ப)-இத்த

5௮.

நூல்

தன்வழ்இரியார்

இதில் முற்அம் உள்ள௮.

தான் ௮நேச

மருந்து

இயற்தியதாகும்.

வைத்தியத்தைச்

சார்ம்

எள் பல செல்லரிப்புண்டுள்ளன.

இது

வகைகளையும் பத்பல

வகைகளையும் இன்னும் இன்னோரன்ன

பஸ்ம

பலவகைகளையும் செளிவாக

வது,

தன்வந்தரி வைத்தியம் எழுபது.
DHANVANTIRI

வகைகளையும்

VAIDYAM ELUPADU.

Foll., 194—218.

Similar to the above ; by Dhanvantari.
Vomplete in 70 stansas,

செத்தூச

உணர்ச்

R. NUMBER

947

1827

Boginning:—
தன்வந்தரி வைத்தியம் எழுபது,
ஆதியான்சணேசன்காப்பு

வாதிமறைவேதம்காப்பு

சோதியாம்முனிவர்காப்பு சோதித்தபெரியோர்காப்பு
தி.திசேர்செம்பொன்காப்பு கிலைத் இஞொனங்காப்பு

ஆதியாய்தின்்றசத்இ யமைத் இடுந்தேவிகாப்பே,

(4)

காப்பாகுமென்குருதான நந்இயீசர்
கருணைபெறவெறந்தனக்குக் கருவாய்ச்சொன்னார்
வாப்பாகுமசுவினியே

யுத்தனுக்கு

வகையாகச்சொல் ஓுகறேன் மைந்தாசேளு
நீப்பாகும்பிருதிவியோடப்புமாகும்
திலைத்தகொருதேயுவொடுவாயுவாகும்

ஆப்பாகுமாகாயத்சோடைந்துமாகும்
அறிந்ததொரு பிரு திவியுமப்புமாமே.

(௨)
ஜ்

*

*

*

டேமானவுத்இி.கீதில் மூவாயிரம்பேர்
பிரபல்லியங்கைகண்டு

தேர்ந்தகார்பாரு

ஆருன வென்மொழிதான் மூன் நிலட்சம்
௮ப்பனேயஇலிருக்கும்
area

bp pio bp be

காதமெல்லாம்
ener Ger er

வளமானமுத் நூற்றைப்பாரு பாரு
தாறருன வென்மொழியைக்கண் டபேர்க்கு
தலமாகச்சவலோகப்பதவிமுற்ேே.

(எ௰௩ )

(கு-ப)இந்நூலும் வைத்தியத்தைச் சார்ந்தது.
தன்வந்திரியாரால் இயற்றப்
பெற்றது.
எழுபது செய்யுட்களால் அமைந்தது,
இதில் முழுமையும் உள்

ளது.
ஆதியில்
உத்பத்தியாகும்
டி.ருக்கின் ன.

பஞ்சபூத.த்தொகுப்பு விளககப்பட்டுள்ள௮.
விதமும் சரீரவிலக்கணமும் உள,
ஏடுகள்

பின்னர் ௧௬
செல்லரிப்புண்

(8) தன்வந்திரி செயநீர் ஐம்பது:

DHANVANTIRI SEYANIR AIMBADU.,
Foll.

~

219—239.

Deals with certain liquid preparations useful for alohemy
the development of foetus in the womb ; by Dhanvantri,
Complete.

Beginning :—
ஆதியெனுஞ்சின்மயத்தின் அருளைப்போத்தி
யசண்டபரிபூரணமாங் குருவைப்போற்கி
நீ.தசேர்வாணிகுருவம்பாள்போ்.நி
Sars
oO sr

arson
sie Seach Gur gf

and

with
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ஆதுயெனுமாதியத்தஞ் சோதஇுபோற்றி
மகத்தானகுண்டலித்தாய் மமமைபோஜ்றி
வாதியென்றபேரான வழலைப Cur pb
வகா. ரசிவயோகமெனவா௫போமு்் றி.
போத்றவேகணபதியுக்

(௧)

கந்தன்காப்பு

புகழானமுன்்னோர்கள் பாதங்காப்பு
ஆற்தவே பூரணமா மருவேகாப்பு
அகண்டச தாவத் தினடிபணிந்ே'சன்காப்பு
போற்றவேமுக்குருவே சக்குருவாக்காப்பு
வளமானகுருதந்இ பாதங்காப்பு
் நாத்றவேசெய (நீ)ரைம்பதுவேகாப்பு
pore Aas ¢ 8 பாகங்காப்பே.

(2)

*

*

*

*

*

*

*

*

End:—
_ ஆச்சென்றவறிவுள்ளோ

னசுவனியேமை மதா

௮ரக.ராசகலசச்து மடைவாயெய்தும்
மாச்சென் றவிசக் நூலைப் பதனம்பண்
ணு
மகத்தானபாடலைம் பது? சான்மைந்தா
காச்சென்றமன்மையது மனசாலெண்ணு
தலமானசிவபதத்திலமா்ந்அ கிவ்லு
காச்சென்றவிந்
நூலை யறையில்வைத்துச்

கண்மணியேதொழுதுதித்தம் போற்றுமுத்றே,
தன்வத்திரிபகவான்

(௫௦)

அருளிச்செய்த செயநீர் ஐம்பதும் முற்றும்.

(கு-டி)-றது.

இத்ச சூல் செயநீர் வகைகளையும், கற்பவகைகளையும் பத்திக்கூறுன்
ஐம்பது
செய்யுள்களால் அமையப்பெற்றது;
தன்வந்திரி இயத

றிய.

. RL No, 947.
Palm-leaf.
9} X 1 inches.
Much injured.

Fol

225,

lines.

5

on

a

page.

Tamil.

Purchased in 1927-28. from M. R. Ry. ©. V. Jambulifigam Pillai
ட்

Avargal of Mailapir Madras.

(ஐ) இராமதேவர் பூஜாவிதி சிவயோகம் இரு நாத.
TRAMADEVAR

Foll 2—814a;

PUJAVIDI

SIVAYOGAM

fol. 6 is left blank

IRUNURU.

௬, womper

947,

1829

A treatise dealing with medicine, alshemy, Yoga and Nana of the
Siddhas. In the beginning, the conduct of the worship of Sakti with
a view to becoming a Siddha is described.
Complete.

Beginning:—
தேவீஸஹாயம்.
இசாமதேவர்

அருளிச்செய்்ச

பூசாவிஇ

சிவயேசசம்

(உ௱;

மூலமெனுமமுதப்பொருளா முத் இநடுவணையில்
மூசண்டமானதொரு பிரம்மத்துச்கப்பால்
ஞாலமெனுந்தவருடைய சத். இபஇமேலே
தாதாத்சப்பெரு வெளியினடுவொளியின் ழே
நீலமிகுநெருப்பாறு மயிர்பாலத்தப்பால்
அதிறைத்சபரிபூசணமாய் திட்களமதாகச்
சிலமிகுந்தவமுடையோர் இருகயமேசாஞய்ச்
சிதற்துகின்றபாமகுருள்ர்பாகம் துணையே,

(க)

பாதமெனும்வாசிதனை ய மியவேண்டி

பச்தியுடன்மனோன். மணியைக் சண்டுபோற்றி
வேகமெலுல்பொருள திய வேண்டுமென்று
வேண்டினேன் நாகாந்தவேகத்தாயும்

நீசமூடன்வாராமதேவா நீயென்று
Ate Bg
Gin Burp gis சினைவசயீத்தாள்
போதமிகுமதியமுசக்கெரண்டபோழ்து

புத்தியுடன்பூசைவி௫இ

புகலென்றேனே,

(௨)

புகலென்றபோதில் மனேன்மணிதான்்வந்து
பூூணமரய்மதஇயமுதம் புகட்டினுள்பாச்
அகமென்றவகமதுவு மத தஇயாச்சு
வம்பா த்தின் தருசனகுமடுச்சலாச்சு

சகமென்ற சிவமயமாந்தெளியலாச்சு
சேவாஇமேவனென்றபேருமாச்சு
சுமென்ற

பூசைவிஇ

தன்னாலச்கச்

சுத்தமுள்ளசக்தியைதான் சொழுசேன்பாரே,

*

*

*

*

*

*

க

தனித்திருந்து சத்தி சிவபூசைபண் ஹூ
சண்மையுடன் பா[சஈ)லமூசக்சானேகொள்ளு
‘

(௩)

%

தொனித்திருக்ச பூரண ததைச்சுகமாய்ப்பூசிச்
சகமாகச்சவயோகக் தறையில்தில் து
மணித்திருத்தாள் கமலமதிலமுதங்கொண்டு

மயங்காசபூரணத்தில் நேபங்காணும்
ச
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மூத்ருன வயோக மிருதூறுதன்னை
முறையான குருவேயென் ஜெடுத்துப்பார்த்து
திச்தான சித்துவிளை யாடுமைத்தா
சிவயோக மார்ச்சகமடா இறந்தான்மெச்த
ப.க்ராசை கொண்டுமன மெளனமாகப்
ப.திவாகச் சவெயோகம் இரு நாறுமப்பா
வித்தான பிறவியது வத்றுப்போகும்
மேலான

சிவயோகம் விளங்குமுத்தே,

(ars)

‘Colophon :
சத்குரு கடாட்சம்
முன் நிற்கவும், தேவிசகாயம்.
பிலவஞம கார்ச்
இகைமி” ௨௰௬ ௨ குருவாரம் ஸ்ரீ இராமதேவர் அருளிச்செய்த பூஜாவிதி,
சிவயோகம் இருநூறும் எழுதி திதைந்தது.
முற்றும், மீனாட்டு அணை,

(கஃபு) -இத்த நூலும் சித்தர் நூக்கோச்

சாந்த.

இராமதேவரால்

பெத்துச் சத்சராதற்கு இச்சையுடையார் வழிபடும்

இயகத்றப்

தெய்வச்தைப் பூசிக்கும்

விசத்தையும், யோகம், ஞானம், வைத்தியம், இரஸவாதம் முதலானவற்றை
யும் விரிவாச உணர்ததுவத.
இரு நாறு செய்யுட்களான் அமையப்பெற்றது,
முற்றும் உள்ளத.

(6) இராமதேவர் பரஞானகேசரி விதோதம் _நரது:
IRAMADEVAR PARANANAKESARI VINODAM NURO,
Foll. 82—124a, Fol. 1246 left blank,

.

A treatise by Ramadévar describing the

wonderful things

that he

perceived through the grace of the goddess Nanakésarli

Complete.
Beginning:
ஸ்ரீராமதேவர் அருளிச்செய்ச பாஞானகேசரி
ஆதிபரா பரஞான கேசரியைத்தாலும்

விசோதம் தூறு.

அசையாமல் தெஞ்சகத்துி லறிவகனால்கிறுத்இ
தீதியெனும் பரஞான

கேசரிவிநோதம்

தேர்மையுடன் யான்பாடச் குருவருளேச ணம்
Fr Au gy மெழுவகையுந் தன்வசமாய்ச்கண்டு .
சச்சிதாநந்த மென்றவமுர்சத மசைக்கொண்டு
சோதியெனுஞ் சசச்சோதஇ ஞானமயமான

தூண்டாத தீபமதைச். ணை
துணையான

தீபமடா

சுவயஞ்சோதி யான கொரு
வினையான

யெனக்கொண்டேனே.

(௧)

தூண்டாதூபஞ்

பம இத்சேர்ந்து

ஈருவிகச ணா,திகளை தன் ரூய்

விவரமுடன் தானறிந்து வகச்கனலைமூட்டிச்

சுனையான மோகமெனுஞ் சுச௮க்கமிரண்டுஷ்
சட்டந்தப் பதியான துருவமதில்கின்று

நூனையான சுழிமுனை யென்னலாம,ச்£வில்
மூக்கா ஓம் aia ss முன்னிலையைக்கண் டேனே,

(௨)

Rg, NuMBER

1881

947.

சண்[ண](ட),ச,ச முன்னிலையிற் பாஞான Bua
தீபமதில்

கருவான

கருணைபெ.றதின்று

கொண்டந்தப் பாஞான கேசரியைச்சண்டு
ஹேன்
கூர்மையுட னவள்பதியி னேர்மையுடன் தின்
விண்டற்தச்

கேசரியும் வாராமாவென்று

விவரமுடன் விதோதவகை யருளுமிகலீந்தாள்
்கியம்
[ஆ](அண்டர்பி.ரா னருள்கொண்டி சாமனுடைவாக
௮ருளான வாக்கியமென் றிந்தமிக நில்லே.
௬

%

*

3

*

*

ட. ட ஆ

*

(௩)

%

சண்மொெக தின்தவொரு ஞான கேசரியைச்
கருவாகவிதோத மயமாசக[னு] நூறதுவாய்
லிண்டுமிகச் கொண்டந்தச் குருவினிடஞ்சென்து
விநோதமய மானகுரு ஞானகேசரியைக்
கொண்டந்தப் பாதமதில்வைத்து மிகதின்றேன்
குணமான பரஞான கேசரியை[தீ](கான்) சான்
பண்டுள்ள பொருள்களைநீ விதோ தமயமாகப்
பாடினதை யா.ஈ.றிவார் பயன நியத்தானே.
*

*

3

*

*

End:
சகானேதான் தானவனா யிருசதுகொண்டு

தண்மையுள்ள

பாஞான

கேசரியைதோக்கிக்

சேனேதா னதிலு[மிக] (மூ)ருசியாகின்ற

,இருவான கேசரி விநரோதநூறும்
பூணேசான் மனஇனிலே மெளனமாகப்
பூண்டுகொண்டு வட்டமா இத்துப்பார்க்க
வீணேதான் போகாதே விதோதம்பார்கக

(ar)

மெஞ்ஞான குருதீப சாணமுத்றே,

மூத்சான பசஞான கேசரிவிதோதம்
மூழுதுமிதை மெளனமதாய் மன இத்கொண்டு
சத்தான சித்துவிளை யாடுமைத்தா
சவெயோக புனிதமஇற் சேர்்ந்துதில்
லூ
விச்சா.ரந் தான்பேசித் இரிவாரோடே

வீரியங்கள் பேசாதே

விண்ணைதோக்கிக்

கர்ச்தாவே கதியெனவெண்

கமலதோச்கி

(are)

்- கர்ப்பூர தீபமதிற் கருத்தாய்முத்றே.
Colophon :
ஸ்ரீ ராமதேவர் பாஞானகேசரி

(த-பு)-இந்த

விகோதம் நூறு எழுஇ முற்றும்.

நூலும் இத்தர் தூலைச் சார்ந்தது என்று தெரிகிறது.

* ஞானசேசரி

ஐம்ப

' என்ற

நூலினும் வேரூயத.

இத

இவும்

நூறுபாடல்களாவ்
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smb,

யோக

மார்க்கத்தால் * தானகேசரியென்ற தேவதையை க கண்ணித் sarQ@ gs
னருளாற் சத்திபெற்று விதோதமாகச் சாம் சண்டவைகளை நூறு பாடல்க

ஜாய் இயற்றியகாக
இப்பெயர்

நூன்முகத்துச் கூறுகன்முர்;

சாரணப்பெயராய்

ஆதலின், இந்நூலுக்கு

அமைந்ததுபோலும்,

பின்னர்வெற்றேடு

ஒன்றுள்ளது.
a

(2) இராமதேவர் தண்டகம் நூறு:
TRAMADEVAR

DANDAKAM

Foll. 125-168,

NURU.

fol 6 left blank.

Deals in 100 stanzas with

Yoga, Nana, medicine and alchemy.

Complete.
Beginning :
ஸ்ரீராமதேவர் அருளிய தண்டகம் நூறு.
மூலமுத லாதா.ரவிஞ்சை தனையோதி
மூனையான சு(ளி](மி)முனையின் மேலாகதநின்று
பாலமெனு

மயிர்ப்பாலத் தத்தமதிற்றாவிப்

பச்திகொண்டு நெருப்பாறிம் பதிவாகச்சென்று
சிலமுட னப்ப.தியில(க)க்காலை [னா ](,நா)ட்டிச்
சின்மயமாஞ் சத்குருவைச் ௪ம்சைசனில்
கினை ந்து
தூலமுடன் சூட்சுமமாய்க் சா[ஐ](7)ணமாய்தின்ஐ
தொத்திவயித் றைங்கரனைத் தணையெனக்கொண்டேனே.
கொண்டவொரு

சிவஞான

கேசரியைக் கண்டு

குருவான மேருகிரி நடுவான ப.தியித்
Osa pis மதியமு.த மருவியதையுண்டு
திருவான பூசணியைச் சந்தை சனில் தினை ந்து
அ௮ண்டர்பிரா னருளகனை யனுஇனமும் தோக்கி
அன்பான சிவயோகத் தந்தமதல் தின்றேன்
எண்டத்த மனோன்்.மணியும் வா ராமாவென்று
கருவான தண்டகங்கள் கடாட்சிச்சாள்பாபே,

(

க

(௧)

ச்

(௨)

க)

End :
போத்றடா

பத்துவகைச்

சூம்தரமொன்றுகப்

புத்தியுடன் கசோவைதன்னைப் பூரணமாய்ப்பார்த்தால்
தாற்மிசையும் வெல்வதற்குக் கருமானத்தோன்றும்
நலமான காரியமும் வகையுடனே கானும்
பார்த்.அ[
னீ ](சீ) ம௫| ளா]ஜாமல் சேவலமாய் தின்றால்
ப. ரமான கைலாசவாசலது (கோன்று)[ ஹிம்
காத்த(நி) கைலாசவாசல்சனைக் கண்டால்
கண்ணான நமெனையின் கமலமத முற்றும்,

(ards)

1898

௩. NUMBER 947,
இராமதேவர் தண்டகம் எழுஇி சிறைந்தது ஜும்,

(க-பு)--

இதை
இக்தாலும் சித்தர் நூல்களைச் சார்ந்ததெனச் தோன்றுகிற,
யோசம்
இது
இராமதேவர் என்னுஞ் சித்தர் இயத்.றியதாகச் தெரிது.
ஞானம் வைத்தியம் இரஸவாதம் என் பிலை மூகிலசம் பலவிடயங்களை உணர்

த்துன்றது.

முத்.றம் உள்ளத,

(8) இராமதேவர் கருமசனச் சுருக்கம் முப்பத்தொன் று.
TRAMADEVAR
Foil.

KARUMANAOCURUKKAM
MUPPATTONRU,

169௪-1804.

Same work as that described under R, No. 275

(A) ante.

Complete.
Beginning:
இராமதேவர் அருளிச்செய்த கருமானச் சுருக்கம் முப்பச்தொன்று,
ஆதிகுருவான வொருபிசமன் பாதம்

அனுதினமு கெஞ்சல்வை[த.றி]தீதருளை நோகச்
சோதி

வெளிக்கப்பாலே

துணையெனவே

அலங்குஞ்ச,த்தி

சருமானச் ௪ருச்சள்சொல்ல

நீதியுள்ள வாலைமனோன்மணிதான் வத்து
கிலைச்சபொருள் கருமுறைப்)பை கில.5[.8](அ)ள்ளோர்க்குச்
சோதனையாய்ச் சொல்லுவையோ ராமாவென்னு
(க)
சொல்லி மனக்கச டகற்றித் ததித்தாள்பாமே.
பாரப்பா வவளுடைய கடாட்சக்கரலே
பரடினே னிரண்டுபதீத பச்துங்கூட்டி
தே.ரப்பா முப்பதென்ற பொருளைக்காளுர்
தநேோரறிகத்த சிவயோடக் கந தால்வேண்டுக
கருத்துள்வைத்துக்

கா ஏப்பா சதாவெத்தைச்

கருவான வுப்பெடுத்துச் கல௪த் இட்டு
வாப்பா சுதீதசலம் படிதானொன்று
வளமான

காசமது

.

பவமும்செண்டே,

*

*

*)

்

End :
வரிசையுடனிந் நாலும் முப்பத்தொன்் ௮ம்
வகையுடனே

வகையாக

வெண்பத்தொன்றும்

உருசியுள்ள வமுதமென வூணி(ன் திப்) பரர்,ச்சால்

[வு1]உ)ண்மையுள்ள வட்டகர்மஞ் இத Surge.
பருசுடைய பூரண _ச்தை வணக்ூமப்போ நறிப்
பலகாலும் கேசரத்தில் மனததைவைத்து
அருமையுட னமுதகிலைனையே பெற்று
௮ருள்பெருசக்குருவினடியன்பா முத்0,

(உல்)

1834
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மூத்றுமிதைப்பார்க்கையிலே
மூவருடன் பேசாதே

OF MSS,

மெளனமாக

வாதாடாதே

சுத்தமுள்ள பெரியாரைச் தொண்டுபண்ணு
திவாச

சாந்த௫ இல் மன ந்துவங்கி தில்வு

சிச்தமே சிவன்செயல்தான் அப்பாசொன்னேன்
திரிகோண முள்ளசத்இ யறிவாற்பாரு
உத்தபொருளிதுவல்லா லொன் றுமில்லை
ஊடாடும்வாசியைநீ வணங்குரு த்றே.
இராமதேவர்

(௩௧)

அருளிச்செய்த முப்பூ முப்பது எழுதி Hopiss,

(கு-பு)-இதுவும் இரஸவாத

மால் என்னுஞ் சித்தர் நூலைச் சாந்து,

மூவருடச்

காட்லாக்கு 275 (1) நம்பர் பிரதியில் வத்துள்ளை ஓத்துள்ள.த. முப்பது
செய்யுள்களான் முற்றுப்பெல்து,
இராமதேவர் இயகச்மியதாகும்,
இதில்
இரஸவாதச் இத்குரிய சுண்ண வகை, பற்பவகை, லிங்க சட்டு முதலான சட்டு
வகை,

வைத்தியத் இம்குரிய தைலவகை,

இலதம்,

யங்கள் பல மிகச் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.
ரூர்க்கு இ.".து இன்றியமையாது,

ஆகிய அரிய பெரிய விஷ

இ.ஸவாதஞ்

செய்கன்

(8) இராமதேவர் சேரதிடம் பத்து.

TRAMADEVAR SOTIDAM PATTU.
Foll

181—185a.,

Same work as that described under R. No. 266 (d) ante.
Oomplete.
Beginning:
இராமதேவர்

சோதுட

பத்து.

ஆதியிலே வேதியன்றான் அன்பாய்ச்சொன்ன
வருமறையின் பொருளான சோதிடத்தை
சாஇயிலே

முதலான

ராமன் வாகூயத்

தவருமற் சச்குருவின் பாதம்போற்றி
சோதியிலே

சசச்சோது

சோதுயான

சோ திடமாம் தவச்ரகமி ராயப்பா
தி,தியிலே நீலெ௫ல் நன்மை [இன் ](2)மை
பாசே

தேர். கிறைகள் சொல்வர் நூல்பா மே,
யிந்நாலதுவும் பதீதுஞ் சோதுடம் $

(கே)

பதீதிகொண்டு இரககிலை .ராபொர்,த.த
தேசேதீ சொல்லுவதால் தன்மையாகும்
தீடுலகிலிந் நாலை வெளிவிட்டக்கால்
சீசாச மதிமறந்து பேய்போ லாவாய்ச்
தீர்க்கமாய் நவக்ரக நிலையைப் பார்தது

கூரோடே குருபத,க்தை வணங்கிப்போக்றிச்
குணமாக
(௬

ரா௫ியதைச் குதியாய்ச் சொல்லவே.
*

த்

(உட
*)

1835
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R. NUMBER

End:
ஆமென்ற இரசதிலை ரவிபுதனும் வெள்ளி
யமர்ந் இடுவார் ஒரு. ராசிய,சனி வொருமாதம்
போமென்ற சத்தானுள்ளி எண்டேகாலாம்
புத்தியுள்ள செவ்வாய்தான் மா சமொன்தசையாம்
சாமென்ற சனியாண் டிரண்டரையாய் திற்கும்
தயவான வியாழ னோராண்டு திலையாகும்
நாமென்ற நாகங்க ளிரண்டுமொன்றரையாம்
sQarer Graft நதலமதியமு தே,
இராமதேவர் அருளிச்செய்த சோதடம் முற்றும்,

(Os)

தேவீசகாயம்,

(6-4.)—
Deseo

epageéariwrée

அப் பாடல்களால் ஆகியது,

இசாமதேவர் இயற்றியதகாகும்.
இராசிகளில்

இரு,ச்தால்

966 (4)

சோதிடத்தைச்

இதில்

நம்பர்

இன்னன்ன

இன்னன்ன

பலம்

பிரதிபோன்றதே,

சார்ந்தது,

பச்

முற்றும் உள்ளது,

இரகங்கள்

உண்டாகும்

இன்னன்ன

என்னும்

விடயம்

கூறியுள்ளது.

0) இராமதேவர் பட்சபட்சி நூறு.
TRAMADEVAR PANCAPATCI NURU.
Foll. 186—225a, Fol. 225 5—229 are left blank.

Similar to the work described under R. No. 189 (c) ante, by Rama
dévar.
Complete.
Beginning:
ஸ்ரீராமசேவர் அருளிச்செய்த பஞ்சபட்சி தாழ,
ஆதியிலே

[மூ]ரோ)மனருளைம்பூச

வாச்கதனால்

தீதிதரும் பஞ்சபட்டி திலை[பி1](பெ)வே
சோதியிலே புலத் தீசர் சொன்னபொருள்

வாசியேகேள்

கதான்கண்டு

வேதியனும் வாலையுடை வி0(ப](வ)க,ச்சாலே
Fr Aged மா.இயிலே மக்காவில் மகுடகொடி தாங்கட்டிச் ?
சேதிபெற வமுர்ச செங்கோல் OF gus Gu
பாதிசரனாதியிலே ப.சப்பிரம்ம ஈவசராச.ரங்கள் இசை
வீதிப.ர ஞானவுடல் விளங்கும்பாரே

விளங்கும்பார் பரப்பிரம்ம
விசடசணபதி

,

,

(௧)

,சோ ,தயின்பாதம்

பாதங் கந்தன்காப்பு

௮ளங்கும் பசஞானவுடல் விளக்கமான
வரயிரத்தின் நவபீடமருளே காப்பு
களங்கமறுஞ் ௪ி,ச்.தர்கட் குரையாய்தின்.ற

காவியந்தானாயிர சதன் கமலங்காப்பு
புளங்குகன்ற வென்குருசான் புலத்தியநாதர்
புகட்டினதோர் பஞ்சபட்சிபுகழ் காப்பாமே.
*

*

*

(௨)
ங்
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ஆமப்பா தவமுனியே சொல்லக்கேளு
அ௮ருளுகிறோமிராமனப்பா வழுதவாக்கு
எ௪மப்பா வென்குருவின் கடாட்சக்காலே
யெடுத்தேனப்பா பஞ்சபட்சி நாறுஞ் சொச்சம்
ஒமப்பா வுடல்குறிதான் பஞ்சபூகம்
உத்தமனே [யன் 1(யைம்)பூச மதனாத்கேளு
தாமப்பா சொல்லுகிறோஞ் சித்தர்களுக்கு
தளினமென்ற வுடத்கு,ரியி எனன்மைகேளே.
(*
*
*
*)

(௩)

End:
செப்பினோம் வல்லூறு வரசதாகுஞ்
செயலான மயில்தூக்க மரணங்கோழி
அப்பினோ மூ[ணே ](ன்றே)கால் மயில்கானூணு
அருளினோங் சோ[ளி](தி)நடை ய.ரசுகாகம்
அப்பினோம் வல். லூறு மரணமென்க

மைந்தனே நாலே காலாந் தையூணு
தப்பினோம் வல் லூன௮ு நடைதானாகுச்
தருவான மயிலாசு தண்மைபாசே,

(௯௯)

பாஈடாவென்மகனே தவமுனியே கேளு
பரிவான கோ[ளி1(மி)யத தூச்கமாகும்
காரடா காகமத

- கண்மணியே

ம.சணமென்க

யஞ்சேகால் கோ[னீ](மி)பூணு

ஆரடா காகநடை யாசசுவா ந்தை
யப்பனே வல் லூறு தூச்கமென்௪

வாரடா மயில்மாணம் வெள்ளிவாசம்
வசனிச்தோம் சனிவாரம் வளங்காண்பாயே,
வளமான

சனிவாரம்

்
(௯௰௪)

பலத்தைக்கேளு்

மைந்தனே (யொன்றே)காலா,ந்தை பூணு
மளமான
ன ர
ர
0

் (க-பு)-இத்மூல் மூவருடக் கேட்லாச் %, 189 (௦) நம்பர் பிரதி
போன்று பஞ்ச
பக்ஷிகள் இருக்கும் நிலையை யறிந்து அதச்கேற்ப,
இன்னன்ன காலக்தில்
மாணம்-மாரணம் வசியம் ஆதிய இன்னோன்ன பலன்கள் இத்இக்கும் என்று
சித்தர்களுக்கு ௮.நியவேண்டும் பல அரியவிடயங்களை உணர்த்துவது.
இரா
மகேவர் இயற்.நியதாகத்
களே உள்ளன வாதலின்

இது

சோஇட

தெரிகிறது.
இதில்
முத்றுப்பெறவில்லை,

தகொண்ணாயற்மேழு பாடல்
எடுகள் சிதைந்துள்ளன,

மூவைச் சார்ந்ததாகும்,
R. No. 948,

Palm-leaf.
184 X 1} inches.
Tamil.
Injured..

Foll.

Purehassed
Mylapore.

from

in

1927—28.

272.

Lines,

0, 7,

8—10

in a page.

Jambulingam

Pijlai
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(௯) அகத்தியர் குரு,நூல்வைததியம் அது நூறு.
AKATTIYAR

KURUNUL

VAIDYAM

ARUNURU.

Foll. 1—104.
A treatise on medicine attributed ito Ahattiyar.
It deals with
and alchemy.
medicine
for
both
useful
the preparation of certain salts
This work is an abridgement of a bigger work entitled Ahattiyar
Guronal.
Complete in 600 stanzas.
அகத்இயர் குரு. நூல் வைச்தியம் அறு நாறு.
கருணைகரு

மைத்தனே

(வழலைப்பாகம்).

காப்புவாணி

கலந்து விந்தச் சூச்தாந்தான் கருவாய்ப்பாடச்

தஇிருவுமையாள் மஜோன்மணிகத்தாய் செப்பக்கேட்டுத்
தெளிந்த

குருநாலாகச் இரட்டிப் பாடச்

குருமகமை ௪ித்தியுண்டாம் ஞானம் வாய்க்கும்
குபோனென திதிமருந்து கூடுங்கூடும்
பெருமை மிக்க௫ர்த்தியுண்டாஞ் சித்தர்ச்கெல்லாம்

பெருழாலைக்குறுக்கியித் தவறு நா.றுந்கானே.

(s)

தானென்ற ஞானமுதல் வார யோகம்

தவருது வாதமு,ஃல் வைத்தியமுஞ் சத்த
வானென்ற சவயோக போதங் காணும்
வைத்தியத்தற் இதுவுயிர்கான் மருந்தின் வேகம்
தானென்ற வாணுவமு மாசை தள்ளி
நடத்தக்கா விந். நாவின் மகிமை மெத்த
சேனென்ற பாற்கடலுங் கருப்ப மாகும்
'தஇரட்டியொரு கட்டியாய்த் தெளிந்த காப்பே,
தெளித்தபெரு

நாலெல்லா

(௨)

மாடிப் பார்த்துச்

செப்புகஹே னிதிலேதான் வழலைப் போக்கு
பொழிக்தமழை யுவர்ச்காட்டி௰் சவச்தைப் பார்த்தால்
புல்லன்.றிச சிவந்திருக்கும் பூபி நாதம்
கதித்துமழை மீன்மேடம் பனியிர் பாரு
கஇர்ச.இராய்ப் புல்லையொட்டிப் படர்ந்து திற்கும்
அ௮ழி,ததுமழை யிடையிலேகான் பெய்யு முன்னே
யப்பனே பூவையெல்லாம் வாரிக் கொள்ளே.

*

%

*

*

*

*

*

*

End:
பின்புசொல்வார் பூணக்தின் பிலச்கும் வாகா. ரணையும்
தம்பி ரால்களுள்ள (வெ)ல்லாம் தலமாய்ப்பாரு மெனத்தருவார்
அன்பா மாயிசத்திருழாறு மதிலேபுதைக்த கருகுருவுங்

சம்பானாளை மேனோக்கச் காட்டும் வாசிச்கைமுையே.

(Graver)
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முறையாம் வாதப் பொருள் காண
மூட்டும் வழலை முடிப் போர்ககும
சரையா மாசை மலை யேறிக்
கடக்கும் ஞான வழி வசமும்
துறையா

மெழுகு செந் தூரம்

சூட்சு மங்கை யிலுள்ள வெல்லாம்
மூழறையாய்ச் சொல்வார் வைத்தி யத்துக்
குடனே
உண்டா

(௬௭௮)

சூத்திர மைம்பதுண்டே.

மெழுகு வைத்து யத்தில்

ஒருநா ரொடக்க மெண்ப அண்டு

பண்டாங் குருநூத் ()த[ன்](ம்)ப துக்குப்

பகரும் வழலை [யன்](யைம்) பதுண்டு
வேண்டாம் நாூல்க ரிது போலும்
விடாதே நூல்ச ளொரு வருக்குங்
சண்டா

லறு நூறு வெளி

யாகக்

ae)
(Gear

காட்டி யெழுதி முடிந்த தவே.
குருசடாட்சம் உண்டாகவும்.

இத்தார்க இஷ

அடிமீ” ௨௧௨

அகத்இயனார் அருளிச்செய்த குரு நூலறுநூறு எழுதிதிறைந்தது மு.த்றும்,

(த-பு)-

இத்த பூல் “ அகத்தியர் குருதால் 1 என்னும் மூலுக்குச் சுருக்கமாய்
YES BUSTY QuppuGup
அறு.நாறு செய்யுள்களால் அமைந்துள்ளது.
வைத்தி
தெரிகின்றது.
கதீ
இதிலே வழலையையும் பற்றிக் கூறுவசா
pe.
டு
இரண்டே
பின்னர்
இசன்
யத்தைச் சார்ந்தது. எள் இதைந்துள்ளன”
ஆய
ஒன்றும்
தைலம்
களில் மேச ராசாங்க பற்பமொன்றும், வாதத்்இற்குத்
லிவ்விரண்டும் புலத்தியற்கு

உபதே௫ிப்பதாகச்

செய்யுள்

தடையான்

வரை

அதன் பின்னரும்
அகத்தியர் இயத்றியதாகத் தெரிகிறது.
யப்பட்டுள்ளன,
,
பஞ்சஇபோக்கினி லேகியம், பிருங்காமலகாதி தைலம், தப்பிலி ரசாயனம்
பலவும்
ுவகை
மருத்த
அரிதான
வில்வாதித் தைலம் முதலியனவும், இன்னும்
பின்பு வெற்லேடு ஒன்
வசனத்தால் பத்தேகெளில் எழுதப்பட்டள்ளன.
ளது.

(3) அகத்தியர் அறுசுவைநிகண்டு;
AKATTIYAR ARUSUVAINIGHANTU.
Fol. 114a—1246.
A dictionary of synonymous terms for various roots, unripe fruits,
and greens that give the six different kinds of taste and flavour ;
By Ahattiyar.
Complete.
Beginning :
பூவார் சரசிரியிம் பொன்னி[ன்] வரவழைத்த
மாவா. ரண முகனை வாழ்.ச்தியே--நாவா.ர
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தேர்.திகண்டி னாரியத்தைச் செந்தமிழால்

ஆறுசுவை

(௧)

தெரிந்து.

செய்தேன்

தேறுசவை

இரங்க விளங்கிரு த.ந்திலப் போகம் ?

தீரஞ்ங்தாவரி தேன் நீள்பனைகர்ச்--சூ.ரமது.ர
நானபலா சதை நன்னாரி வேர்ப்பலா கோன
வின்பமே

வணச்டிக் கூறு.

(௨)

கூறினினி[லு]ப்பை மலர்க்கூ சதன் குசம்பை யெள்ளு
தாறினக்கதலி முனிசர்க்கரையுஞ்--€றிதெல்லிக்
கன்னிகொடி, வெள்ளரிக்காய் காஞ்சோரிவோ மாகாளி
பன்னியிடில் வாருணி யம்பார்.
*
*
*
*
*

*

ட்

(௩)

*

End:
கம்புவாரி ¢ae_e FaGer Gurren
வெம்புமனலாங் குன்மம் வீட்டியி்--கும்பி
யனவின்தி யன்ன

மருவிருக்கு மந்தம்

புனலின்்றி வி[ழ](ட) கரமும் போம்.

(ராஉ௰)

சுரச்தகரமுங் குரிசமுஞ் சொற்காவி கற்கே
யுத்த தஅவராங்குஞுமை யொன்றுமே-யிரத்தம்
விளையும் பைத் தியமு மேல்வெப்பு மோட்டி
யனையி னிடையே புகுதலாம்

(௭௨௧)

அக்கினியின் வல்லபத் தோடாத் தேவதூபமே
[னயிச்] ? சக்குமொழி குங்கிலியக்தின் பெயரே--தசககுணம்
தீம்பன முட்டினமுந் தக்கதுவரோ டினிப்பாங்
கம்பனமாய்ப் போமலகை காண்,
(௬௨௨)
(ஷட்ரஸ திகண்டு.)

அறுசுவை நிசண்டு முற்றும்,

Colophon:
பொதிகைமாமலையில்
அருளிச்செய்த

மணி

எழுதி திறைத்தது.

எழுத்தருளியிராகின்?

வெண்பா

அகதீதியமா

சத்தில் முதல் சருக்கம்

முனிவர்

ஷட்ரஸ

இிகண்டு

முற்றும்,

(க-பு)-இத்ச நூல் உலக வுள்ள காய் கணி கிழங்கு அடகு மூதலிய அறுசுவை
பதார்த்தங்களை எடுத்துக்கூறி, அவற்றின் பெயர்களையும், குண ங்களையும்,
சுவையினையும்

நன்கு உணருமாறு

செனிவசக

உணர்த் அவது,

பிழை எழுச்அப் பிழைகளுடன் காணப்படினும் * வெண்பாவான்
பெற்று இருப்பசால்,

சோறு

Qs

சொழ்

*? அமையப்

சீரிசாக்சகவாம் ஆகலான் இது தமிமுூலசச் இன்

ஹியமையாத தொரன்றாகும் ; அகத்தியர் இயத்தியகாகதக் தெரி, முத்தும்
உளது. திற்க, இ்த ஒரு பெரிய நூலின் பகுதியெனச் தோற்று.
சிதைம்துள்ள௮.
aug.

138

இதுகாறும்

இஃது

அச்சிடப

பெறவில்லை,

மிகவும்

1840

A

TRIENNIAL

OATALOGUE

OF

Mss.

(2) பேஷஹஷகம்பம்.

BHESAJAKARPAM,
11௦11, 125-182.

A work purporting to give in verse the subjects dealt with in
Sanskrit by Vagbhata in his Bhésajakalpa.
Complete in 185 stanzas.
Beginning :
Guepe

sev,

திருவார் ரகிரிவாழ் செவ்வக்இ யானை
மருவார் சழ(லை](ல்)பதம் வாழ்ச்தியே--தெருளவே
வாகடர்தம் பேடசத்தை

வண்டமிழின்

வெண்பாவாய்ப்

பாகடரச் சொல்வேன் பரிந்து.
*

செஞ்சாவி

(௧)

*

*

நான்குநிறை

*

செங்குன்றி யவ்விரண்டு

மஞ்சாடியாக வகுத்தார்கள். அஞ்சாமற்
தூக்கிலஞ்சு மஞ்சாடி துய்யதிட்கங்கால் நான்
னூக்க விராசனெடை

யொன்று,

(௩)

் தன்றியிட்டு திட்கம் சான் ஒரிரண்டு கோலமாத்

அண்(09](று) மிருகோல் நிதைசொன்னமாம்--நன்றாகச்
சொன்னமயிரு பக்குதுலை மானிகை யிரட்டி
(௪)

யுன்னப் பலமா முவத்து
உவந்தபல,_நாறு கொண்டா

*

*

*

*

லோங்கு துலாமா

மிவத்த துலாம் தூக்கமிருபா--னுவந்துட்டால்
பா.£மென்பார் நல்லோர் பகர்ந்தார் பலதிஹையை
யா.ஈவினிச் சொல்வா சளவு,
*

(௫)
*

*

*

End :
எண்ணெய்ச் செல்லாமதிசக மெள்ளெண்ணெய் மூத்த
எண்ணும் பசுவி னீடேற்றமாம்--உண்ணுமுப்பில்
இந்துப்பு முக்கியமா மின்பாலி லான்பாலாந்
க.ந்ததெய்யிலா னெய்யே தான்.
பாத்திர
கோதமுதலாய்

ச்இல்

(௧௩௨)

லட்சணம் ;

மருந்து கொள்ளுசற்குப்

பொன்வெள்ளி

இதகலுங் கஞ்சமுதல் செய்யலாம்--ஏதேனும்
வள்ளத்.இல் வார்ச்.தருந்தி வாம

பாகச்இனிடை

மெள்ளக் கவிழ்க்க விளம்பு,

(௧௩௩)

+

3

*

*

த

*

*

*
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தாம்பூலங் சன்னிசையுச் தாரணியு நன்மருகந்.தும்
ஒம்புஞ் சாளக்ரொம மேரரைந்து--மேம்பலினால்
கொள்வோன் கொடுப்போனுக் கூறிலிரு வோர்க்கும்
விள்வாய் பலவஞ்சரியா மென்று.
பேடசம் முற்றும்:

தட்டணாமூர்த்பாதமே

(௧௩௫)

துணை,

(த-பு.)-இந்நூல், வடமொழி
பெயர்த்ததாக

வாச்படர்

பேஷஜ

அ.றியக்டச்சின்றது,.

சல்பத்தைத்

வெண்பாவில்

தமிழின்

மொழி

அமைத்துள்ளது.

நூற்று முப்பச்சைச்து பாடல்களால் முற்றுப்பெற்றுள்ள௮.
இது * சீத்தா
மணி நாலாயிரம் ? என்னும் நாலின் ஐரு பகுதியென்று ஊூக்க விருக்கிறது.
இதில்

பலம்,

வராகனெடை, குன். றியெடை

முதவிய

அளவைகளும்,

பல

அரிய பெரிய மருந்துகளும் தெளிவாக விளககப்பட்ட்ள்ளன,
நூலாசிரியர்
இன்னாரென்று தெரியாமவிருப்பினும் அ௮கச்.கய.ராய் இருக்கலாம் என்று

தோன்ற௮தது.

சிறிது சிதைந்தது.
—

(9) சிந்தாமணி (தாதுநிதானம்),.
CINTAMANI (DHATUNIDANAM).
Foll. 188--212.

த

Foll. 213 —227 are left blank.

A treatise on medicine in Venba kind
the

diagnosing

preparation

of

of

diseases

various

curing those diseases.

by

of composition dealing with

feeling the

pulse,

and

kinds of medicines, medicinal

The

work

with

the

oils, pills for

is based on the Sanskrit

Vaidya

Cintamani.

Beginning :
ஒருவாயினால் வாய்மத கூன்றி லோர்
இருதாளின் முத்தாளி சைய--வருமோர்

சளிற்தை யினிதுறக்கக் கலவியீர் போத்தா
வெளிக்றை

யினி துரைக்சவே,

(4)

தோ்றுமிம்ப ரும்பரெனச் சூழ்ந் தமர சாயிருப்பார்
சாற்றும் வைச்திய சிர்சாமணியைப். போற்றியே
வெண்பாவாய் யானும் விளம்புகற் கென்னாவில்
வெண்பரவாய்

மேவாய் விரைந்து,

(ட)

எல்லாச் சமயச்தருச்கு மியாக்கை யினை
யல்லாப் பயனில்லை யாமாஇல்---வல்ல
வைத்திய

சிர்தாமணியை

வாழ்த்த விமையோரும்

தைதீஇயரும் வானவருந் தான்.

ஆ

பட ட ஆ

(க)

*

௮கத்த தோயைக் ௧[௬](7)தலா மலகம்போல்
பகுச்தறிலீர் தாடி பரீட்சை -தொகுத்தநிர்ச்

*
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சட்டுவசை சொல்விழிசள் காண்டமல மூ;த்.திரதா
லெட்டு வகையாலு ம.றிகீர்,

(ட)

*

*

*

*

*

*

*

*

End:
உன்னுச் இரிசடுகோ டோர்திப்பிலி மூலம்
ar IA Mm) நாகப்பூ வத்தவகசை--குன் பலவ
காலி! அதன்](வத்தின்) தூள்கலந்தே கானமலைச் தேன்கலத்து
கோலு மிலேகியமாய்ச் கொள்
(௨௬)

கொள்ளீர் க்ஷயவாதக் கூ[ ரா](ர)மல பித்தற்
தள்ளியிடு மென்சுவாசங் காசந்--துள்ளுகுன்மம்
பாண்டதி சாரல்கிராணி பாழ்சூசிகை வாய்வு
தூண்டருசி யதி சரங்கள்,

(reer)

Fraser இருகருப்புச் சூழ்த்சசத்தஇ பிததங்
கரங்கள் இருவனையீர் காணும்--கி.ரத்தரம்போம்
மேலாஞ் ச௪.ஈபங்கி வில்வாதஇு லேகயமாம்
மாவா யுகற்தருந்தாய் வாழ் தத:

(aro)

ச

வேறு;
*
க

*
*

*
*

*
*

(64)—
இத்த நூல் வடநூல் வைத்திய விடயங்களுக்குச்

சமிழில் பொழிபெயர்ப்

பாய் அமைந்தசென்று
மாதரம் தெரிகிறது,
வெண்பாவால்
இ௫ இச்துணைச்தென்றும் இன்னார் இயற்றினார் என்னுமதசாய

யும்

செவ்வி௫இன்

யாவன

புலப்படவில்லை.

இல் அநேக பிரிவுகள்

:-தாத நிதானம், சளக்கு சுத்தி,

மரத்திளை

வகை,

அமைந்தது,
ஒரு செய்தி

உள.

அவை

வாத திதானம்,

பித்த திதானம், வாதத்துக்குக் தைலவகை, எண்ணெய் வகை என்பனவாம்.
இன வைத்தியஞ் செய்கன்றூர்ச்குப் பெரிதும் பயன்படும், அருமையான
முறைகள் பல பொதிந்துள்ளன,
அரைகுதையாய்
இருப்பதால் நூல்
முடிவுபெறவில்லை.

அப்பகுதிகளையும்

எழமுதுவதற்கே

லெ

வேடுகள்

Qap

தேகெளாய விடப்பட்டளள்ளன.
அகத்தியரே
இந் நாலை
இயத்றியிருக்ச
லாமோவென ஜயழுதச் கடசி.
ஆராய்ந் இணரின் புவனாம்.

(9) அகத்தியர் குரு நால் அருப.து.
AKATTIYAR
Foll.

KURUNTUL

228—289a,

fol.

ARUPATU.

2896 is left blank.

From the first stanza, it is made out that this work is an abridgement in 60 stanzas by Ahattivar of his bigger work in 600 stanzas on
alchemy.
Complete

R. NuMBER
Beginning:

18438

948.

அ௮சத்.தியநாமனார் அருளிச்செய்த Gch rea
அறுதாற்றுக்குச் சூத்திரம் அறுபது. குருசெய்தீர் 5

ஆதியென்ற பூசணமா மசண்டத் துள் ள
யாத்தாளைத் தொழுஅகின் றைக்கானைப் போத்திச்

சோ தியென்ற வறுநூறும் பெரு நூல் தன்னைச்
சூத்இரந்தா னறுப.அக்குள் சுருக்கி வைச்தேன்
சோதயென்ற கருகுருவும் வெளிய தாகக்
இறந்திட்டேன கைப்பாக மருந்தின் பாகம்
வீதியென்றதேன் கெளண த்தின் நாட்டம் போலே

விளைத்சமணி யி[ன்னா]த் தால்தான் சொல்லக் கேளே.
கேளப்பா குருச்செயநீர் வகையைத் தானு
கேசரம்போல் மறைத்து வைத்தார் இத்தபொல்லாம்
வாளப்பா மழைப்பென்னா மென்று சேட்டால்
மகத்தான

வேளப்பா

சவுச்கார

மென்றே

சொன்னார்

வெரித்தசிவன் பாதத் தாணை

வெளியாகக் கருமறைப்பைச்

வேண்டாம்

சொல்வ

னா ](தா)டிக்குள்ளே செய்யு மார்க்கம்
தாளப்பா
தன்றாக வூசிநீர் படிதான் வாக்கே,
*
*
*
*

(௨)

3

*

*

*

End:

(க)

அங்கென்ற புரியட்ட முத்து வாசி
யாதா.ர மேல்மூலத் தடச்க மங்கே
பங்கென்ற மனம்புச்து யாங்காச மூன்றும்
பஞ்சவர்க ளொத்துதின்ற பதியு மங்கே
சங்கென்ற பற்பத்திகடலூ டேறித்
தவசிருந்த குகையூடச் தலழு மங்கே
_ வங்கென்ற கேசரமு ஞானவழி மார்க்கம்
மகத்தான முச்திகொண்ட வழிதா னங்கே,

(௫௯)

வழியான சுடர்கோடிச் காத்தி மீறும்
மதியிரவி யொன்றான மாரர்கி)கந் தோனன்று)ஞ்
சுழியான வடக்கக் கமல மாதூ ₹
அுரியமென்ற
குழியான

சாகசந்தான்

(சுற்.கி) யேறிக்

மனமுமொன்றுய்ப் பத்தி பற்றிக்

கூர்மைதரு மெஞ்ஞான வதீத முற்று
விஜியான

மறைகண்ட

வெளியான
*

சோதி

யெல்லாம்

சூச்இரத்தின் விபர முற்றே.
*

*

(௬௦)
*%

Colophon:
இரத்தாக்ஷிஷ் புரட்டாசிமி” ௰௩௨உ மங்களவா.ரம் அவாத€

இரத்தில் அகத்தியமா முனிவர்
அறுபது எழுதி முற்றும்.

ஒருளிச்செய்த

மகா நட்சத்

வறுநூற்றுக்குச் சூ.ச்.இசழ்
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“குரு.நால் ௮றுதாறு”

இச்சிறு தால், அகத்தியனார் இயற்திய

அமைந்தது

நூலுக்குச் சுருக்கமாய் அறுபது சூத் இரங்களாய்
நூலின்

முற்றும்
தெரி.
என்றே
பிழைகள் பொதிந்துள்ளன.

௮கத்தியனார்

நூலாசிரியர்

அறியக்கடகறது,

முதற்பாட்டான்

என்னும்
என்று இச்
Fri DSB.

இரஸவாத;த்தைச்

உள்ளது.

(fF) அகத்தியர் முன்னெண்பது.
©

MUNNENPADU.

AKATTIYAR

Foll. 240a—253a.

Foll. 2585-—272 are left blank.

Same work as that described under R. No. 268(¢) ante.

Complete.

(64)—
இத்நூல்,
யாகும்;

மூவருடச்

காடலாக்

இச்.நூலாசிரியர்

இகை

பிரதிபில்

268(9)

shut

தாமே

சித்தர்களுக்கு

வந்துள்ளதே

இன்றியமையாத

தொன்றென்று சிறப்பித்துச் கூறுகிறார். இப்பி.ரதியில் முற்றும் இருக்கி௪௮.
இந்நூல் ௮ச்டெப்பெற்றிருக்கறது.
எடுகள் சிறிது இதைந்திருக்கன்றன.
இது முடிந்த பின்னர் சில ஏடுகள் வெற்டவேடுகளாயுள்ளன.
ey அணன்ை

%, 11௦. 949,
Paper.

8§

X

inches.

7

Foll. 264.

Lines,

20

on

a

page.

Tamil.

Fair.

Presented in 1927-28 by M.R.Ry. Rajagopala Mudaliyar Avargal,
Madras.

(a) பூரணுதந்தோதயம்.
PURANANANDODAYAM.
Foll. la—1246.
A treatise in praise of Kannudaya vallalar by his disciple Siva
linga Nayanar who, by way of expressing his experience of bliss and
the greatness of his Guru, brings out the truths of Saivism,
Complete.
Beginning:
மஹான் சாங்கு சத்த ஏெவலிங்க நாயனார்

பூரணாதந்தோதய மாலை ;-காப்பு :--

வேதமுத லாகமங்கள் வித்தாய் நின்றும்
விளைவித் அப் பயனாச்கு மெங்கோன் நாதன்
சாதனமே

செய்விச்கோன் காயே

யானோன்

கம்தைகுரு வருண்மயமுச் சானே

யானோன்

R. NuMBER

948-949.

1845

பூதபேசங்களெலாச் தானேயாூப்
தாத

பூரணமா திறைம்த செழும்புனிதமோன
கரிமுகவனறு முகத்தோன் தற்றாள்

நாடினர்தர் தாண்மலரெத்நாளுங் காப்பாம்.
குளகம் :

பத்து சிறுவயஇனளவித் சிறந் தசாத்இரம்
பார்த்து பதின்மூன்றளவம் பதினெண்பேர்கள்
சத்ததத போதமெலாதந்தேடி யாய்ந்து
தெளிந்து பதினாறள வின மனுவிக்ஞான
சச்த மூதுப்பனுவல்பல விருபானுள்ளே
தோய்ந்து சள்ளிச் தத் தவத்துட்பியோச பிரமம்
உற்.றவிடம் யாங்கனெவே தேடித்தேடி
உளமயர்ந்து தலைமேலுன்

ம,த்தனாகி

(௨)

பிது, சனைப்போலிருந்தோன் ஐயோ பேதாபேதப்
்
பிரமிப்பையோர் கணத்இழ் பிரிச்கு நாதன்
சித்தானஇன்னொழிவி லொடுக்கஞ் சொல் லுந்
இருஞானசம்பத்தர்
சார்த்தனே சண்ணுடைய

மரபில்வற்ச
வள்ளலே கின்

கைகாட்டிக் கண்ணிமைபோற்காத்அ ஆண்டு
தித்திெயமு மிடைவிடாதூதுந்தும்பி
தெதியைப்போலென்தனையு நி.தித.தியாக்க

(௨)

சத்தியுடன் பரமசிவந்தானே யாகச்
சாதன இன் கு.றியுடனே தமியனேற்கு
முத்தான திட்சையது ரகசியார்த் தற்தான்
மொழித்தாரே

முப்பதுக்குண் முடிந்தபின்னர்

பத்தான பத்துவயதுள்ளாள ஆத்தாள்
பாற்கடலை யுண்டன்றோ பாமஞான
வித்தாம் பூணாநந்தோதயப் பேர்கொண்ட
வேதாந்தநூ

லெளிதின் விச்சென்மன்்
னே

End
வாழி விருத்தம்.

வாழ்கவே வள்ளல்பாதம் வையகமுழுதும்போத்ற
வாழ்கவே

சாதனத்தின்

வழிதனில்

தித்போர்வாழ்க

வாழ்கவே குமசேசன்றுள் மாட் கண்ணுடையவள்ளவ்

வாழ்கவே யடியார்க்காக வந்தெழு மவுனதாதன்
வாழ்கவே விசா. ரஞான மாபதைப் பிரயோகஞ்செய்க
வாழ்கவே யண்டகோடி மன்னுயிர் பலவுமென்ழூழ்
வாழ்சவே

பூரணாகந்தோதய

மகமைநூலே.

ஓசனாநச்தோதயம் முத்றில௮,

(௬)
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: இப்பூரணாநந்தோதயம் * என்னும் ஆல், * இருஞானசம்பத்தர் ” என்

னுஞ் சைவ௫௪மய குரவாது மாபில் உதிச்சருளிய
Gurr

எனும் ஆசிரியர்மீது, அவருடைய

* சண்ணுடையவள் ளவார்

௪வலிங்கராயனாரால்

பவத் இல் உண்டான பூ ரணாதந்தத்திற்குப்

போக்குவீடாய்ச்

தமது

௮.நு

துதிரூபமாகப்

பாடபபெற்ற.க ; ஆதலின் இதற்கு இப்பெயர் சாரணப்பெயராய் அமைத்
கண்ணுடைய
இ,.து இத்தூலாசிரியமைச் தடுத்தாட்கொண்ட
துள்ளது,
இல் உள்ள
சைவசமயச்
வாயிலானே
உணர்த்தும்
பெருமையை
ரது
வள்ளலா

ூண்மைப் பொருள்களை

விரிச் துணர்த்தறது.

அச்சடப்பெத்றிருச்

இது

வைததருத்சவர்
ஆயினும் இச்_நாலினது அருமை நோக்க இதை
இறத.
இது இழித்தவிடவே இதைக் கையெழுத்துப் பிரதியொன்றாக எழுதி வைத்
ஊாடூடே அச்சிட்ட இ, நாலின் மூலப்பகு
துக்கொண்டார் என்து தெரிகிற,
இயின் துண்கெளும்

உரையினது

சிறு தண்கெளும்

நடடிவைச்கபபெத்றிருச்

இந்மூல் முடிந்தபின்னர் 126 முதல் 181 வரையில் ஏழு ௪ுகளில்
இன்றன.
ஞானவாசிட்டச் சுருக்கம் ? என்னும் நூல் ஒன்று உரையுடன் பாயிரம்
இச்காட்
வரையில் எமுதப்பெற்று அரைகுறையாய் இருச்சின்ஐஅ. ௮௮வும்
வாக்கில் 8, 919 ஆவது நம்பர் பி.ரஇயில் வந்தள்ள 35 ; இஇல் விரிவான
பிரதி பசவுரையொன்று ௮ல் இல்லாதது இருக்கறத.

(௫) அகத்தியர் அடுக்குதிலை போதம்;
ADUKKUNILAI

AKATTIYAR

BODHAM.

Foll. 1316—1842.
A treatise of a philosophical nature attributed

to Ahattiyar.

This

work has been printed.
Complete in 10 stanzas.
Beginning

:
அகத்தியர் அருளிச்செய்்ச அடுக்குதிலைபோ
கம்

Qsrad p55

விடமெங்கே

அவாரபாலகரெங்கே

:

முப்பாழெக்கே

முதம்பாழெங்கே

நல்லசங்கு உ தியெங்கே வைகுந்தமெங்கே
நாரணனுமாவிலைமேற் படுச்ததெங்கே

அல்லல்படும்ஐம்பூச மொடுச்சமெங்கே

Boe சதழி.ரண்டு முளை த்ததெங்கே
சொல்லவல்லாருண்டானால் ௮வரை நாமும்
தொமுதுகுருவெனப் பணிந்து வணங்கலாமே,

உத்தியெனும் திலையெங்கே யறுகோணமெங்கே
ஒங்கா.ா திலையெக்கே யுத்றவிடமுமெக்கே
மத்தரமுஞ்சாத் தரமும் பிறந்சதெங்கே
மழறைழாலும்விரிதத வயன்கானுமெங்கே

(௧)

க
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மூத்இவருங்கணபதியும் பிதந்ததெங்கே
முக்கோணமுனையெங்கே யடிதானெங்கே
இத்தவகைபொருளதி.ந்து சொல்வார் சம்மை
இழையவனென்கேகருதி யியம்பலாமே.

(௨)

End:

ஆதி கதிர்சத்திரனும் பிறந்ததெங்கே
௮வரொடுங்கதித்குமத

சா.திபலவொன்றாகச்

விடமுமெங்கே

சண்டதெங்கே

சத் இ௫வம்என்றும் பிரியாததெங்கே
ததியுணர்ந்சதேபூசை மறைத்ததெங்கே
உச்சிட்டரிட்டததே விடமுமெங்கே
சோதிபோல்ஞானமொன்று பெத்தபேர்கள்
சொல்லியே தல்லாமுடவித் சொல் லுவாயே,

(௯)

இருள் பிஐ.ந்,த விடமெங்கே யொடுக்கடெமுமெக்சே,
இசண்தெிருச்சங்குகின்ஐ விடமுமெங்கே
௮ருள்பித,ச்தபாடி.தின்உ விடமுமெங்கே
அறு த்தடைத்த வாசலொன்றுகண்டதெங்கே
திருப்பி, ந்தவிடமெங்கே

யெழுகணுமெங்கே

இருக்ணெற்றை யிறைக்ன்த வேத்றமெங்கே
விருப். பமுடன் அடுக்கு திலைபோதகத்தை
விளம்பினோம் மெய்ஞான வறிவுளோர்ச்கே,

(6)

அகத்தியர் அடுக்குகிலைபோசம் மூத்றும்.

(த-பு.)--

இத்த gre ஞானவிஷயமான தென்றும் சச் திபெறுபவர்க்கு இன் மியமை
பத்துச் செய்யுட்களால் அமைந்திருக்கின்
ஐ,
யாதென்றும் தெரிகிறது.

மூற்றுமூுளஅ.

இஃஅ ௮ச்சிடப்பெத்றிருக்கக௮.

(9 ஞானரத்தினக் குறவஞ்சி.
WANARATTINAKKURAVANCI.
1791, 1842-189௧.
A treatise of a philosophical nature dealing with the

Siddhars.

Nanam

of the

It is in the form of questions put by a man of the Kuravar

caste with suitable replies given by a woman of the same caste.

Complete.
Beginning :
ஞானரத்.தனச் குறவஞ்சி ;
காப்புச் செய்யுள்.
பொன்னுலகு

பொருந்துமனப்

பொருளதியத்சண்மதிய

மின்னுலகல் மெஞ்ஞானம்விளங்கக் குதவஞ்சிதன்னை
உன்னாமத்தன்னினைவி லுன்னியுதிப் பொருதான்சாய்த்
தன்னிகையைச் தன்னினைவாய்ச் தரிப்பது வேகாப்பாமேடி
139
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ஆதிக்குமுன்ன மநாதியுமென்ன
டி Ans !
அந்தக்கருக்குழி மு. ர்சவிருளறைூிங்கா !
ஆதியாவறந்தவரும் பொருளே தடிசங்க !
அதுசோதியிலாதி

சொருபமாய் எழுந்ததூங்கா!

சோ.இயிலாஇி சொரூபமான தெப்படிச9ங்இ !
அதுவேதமாய் முப்பொருளொன்்ருய் முடி ந்த.தூங்கா1
முப்பொருளென்றுநீ

முன்சொன்னதாரடிஙஓ

1

அதுஎப்படி உலகத் திலிப்படியுருவானோம்சிங்கி !
௮௮ அப்பன்தன்னட்புச்கு வொப்பியசாயாலே ங்கா 1
ந

*

*

*

ஆ

*

*

*

End:
இடகலைபின்க௧கலை

யென்ன த்கைச் சொல்லலாஞ்சிங்ச

!

௮து இடசலைச௪,ம்இரன் பின்சலைசூரியன் சிங்கா !
என் னத்தைச்சொல்லலாம்
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|

அது இடமவலமாகவெழுச்சொடு மூச்சடா ங்கா [
௪, இரன் சூரியன் ஒன்றுன தெவ்விடம் AG!
௮ சலையும்பொருந்து தடுச்சுழிமுனை சங்கா !
என்ன த்தினலே பாலமேறிதின்ரூடுறது சங்க [
அது உன்னுச்குளவாசி நடனப்புரவிமேம் சிங்கா !
௮௮

எற்றவும்ஆத்றவும் இணக்கிகின்றாடிப்பார் இல்கா [

மாத்றிப்பிடிக்க மரும்ெசென்ன
௮௮

மாளாமல்மாண்டு

சொல்லடி. ௪ில்௫ |
மறந்தஇருப்பதே

சிங்கா |

அட்டகசங்கள் ௮றிந்இிட மெவ்விடம் Ang!
௮௮ எட்டுவிதமாய் எழுதும்பலனடா இலங்கா !
உற்ற ஞானப்பொருள் உத்தியாய்ச் சொன்னதார்

௮௮ உற்றமாபீரு முகம்மஅரை
௪௮

இங்க [

இல்சா |

ஞான ரத்தினச் குமவஞ்ச மும்.றும் :

(6-4.)—
இப்பிரபத்தம், ஒர் குறவன் ஒரு கு.ஐத்.தியைக் கு.றி.த்துச் சசசர்கள் கூறிய
தோல்களில் உள்ள

விஷயங்களை

மேக்கொண்டு

வினாவுத லும்,

அதற்கு

அவள்

விடை யிறுத்தலும், ஆக வமைத்த சித்தர்களுக்குரிய ஞான விஷயங்களை
விளக்கச் செல்கின்றது; இங்கனம், பாடும் செய்யுள் வசைக்குச் * குறவஞ்சி"
என்னு பெயரிட்டு வழங்குவது தமிழர்கள

பண்டையகால

வழக்காகும்,

(d) வைராக்கிய சதகம் உரையுடன்.
VAIRAGGIYA SATAKAM

WITH

COMMENTARY.

71011, 1895-1040,

Same work as that deseribed under
Descriptive Catalogue Vole LIS,

Lncomplete.

No

1611

uf

the

Tamil

R, NuMBER

(த-பு.)--

Obs நூல்

டி.ஸ்கிரிப்டிவ்

வத்துள்ளதே.
பாடல்கள்

இதில்

வரையுமே

விங்கசுவாமிகளும்,
அவர்,

949,

காட்லாக்ன்

மூலமும்

1849

1611-ஆவ.த

சோந்திருக்கறது.

இருக்கின்றது.

உரையாசிரியர்

நம்பர்

முதல்

பிசஇயில்

பசத்தொன்பறு

நூலாசிரியர் * இருத்துறையூர் ? சாத்து

இருப்போரூர்
:

சிதம்ப.ரசுவாமிகளும்

(6) ௮வதாத தேதை உரையுடன்.
AVADHUTAGITAL

WITH

COMMENTARY.

Foll. 165a—203.
This portion forms the 4th Adhyaya of the 11th Skandha of the
Tamil Bhagavata of Ariyappapulavar and contains 48 stanzas. Hach.
stanza

is

followed by its meaning in Tamil.

Herein

Krsna

imparts

spiritual instruction to Uddhava by narrating the conversation that
once took place between Dattatréya and Yadu, in which Dattatroya
explains that, through 24 Gurus, he came to learn tranquillity and
detachment from the world. The names of these 24 Gurus are mentioned as the earth, air, water, fire, sun, moon, ocean, eto,

The aubject is apparently based

on

the

matter

contained

in the

Adhyayas 1 to 9 of the 11th Skandha of the Sanskrit Bhagavata.
Beginning :
ஸ்ரீகுரவே நம:
ஸ்ரீ பாசவதத்தில் அவதூத

ஸம்வாதம் : மூலமும் உரையும் :

இருபத்து நான்கு குருவையுளைத்த அச்.தியாயம்,
இதன் வரலாறு :--ஸ்ரீகருஷ்ணமூர்த்தி ்ரீவைகுண்டச் இற்கு எழுக்சருள
யத்தினமானகாலத்தல்

வரரய்க் சண்ணனது
கின்றுகொண்டு ஒய்!
லபா!

தேவரீர்

உத்தவர் என்பவர் மிகவும்

இருவடிகளிலே
புருஷோத்தமா!

திருவடிகளைப்

பிரிந்து

மனோ

விதனங்கொண்ட

வணங்க ஐடுச்க வணக்கத்துடனே
சகல ஜீவதயாபா! மாயாதீத வல்
யான்

எவ்வாறு

உய்வேன்

என்று

மூதையிட்டபோ.௮, கிருஷ்ணஸ்வாமி திருவுளமிரங்க ஞனேபசேசஞ்செய்து,
அவ்வுபதேசம் திலைபெறப் போதிக்கும் காலத்தில் * வாரும் பிள்ளாய் உச்
சவா ! உன்னறிவினையே உனக்குச் குருவாகக்கொண்டு சற்புசதியினாலே அரப்
புத்தியைச் சக்ஷித்து நீயே நானாகவும், தானே நீயாகவும், நீயே நியாசவும்
தெளிர்தறிக? என்று திருவாய் மவர்ந்தருள, அப்போது உத்தவர் அடியேன்
எவ்வாறு தெளிவு பெறுவேன் என்ன, தமக்குப் பதினான்காவது பாட்டன்
₹யஅமஜமாராஜன் ? ௮ரசு செலுத்கங்காலத்தில் நடந்த : அவது ஸம்வா

தம்” என்று ஒரு கதை உண்டு; அ௮தனைக்கேள் என்று உத்தவர்க்குச் இருவாய்

மலர்ந்தருளிய,
139-4

த.ச்சாச்போய முனிவரை

யது மஹா.ராஜன் வினாவுதல்.

சத்தாத்ரேய ளென்றுலசமெஈலாம்
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வேடத்தொருவனை

யதுமுன்கண்டு

சிதிசெய் யறம் பொன்காம தினைந் இலை சறிதமின்பம்
எ.தினிலடைன்ருாய் நீயென முூனியிசைக்க லுற்றான்.
பொருள்.

இதன்

இலன் - குத்தம்

(௧)
(மூமும் - மக

இல்லாசவனாகி,

ழை யடயும்], தத்தாதீசேயன் என்று - * சத்தாசபேயமுனிவர் ? என்று, உல
சம் எல்லாம் - பெரியோர்கள் எல்லாரும், ஒதும் - சொல்லுகின்ஐ, அவதூத
ஒருவனை - ஒரு மஹா: புருஷனை,
வேடத்௫ - இகம்பா உர௫ுவத்தையுடைய,
முன்பாகச்கண்டு,
sree
மஹாசாஜன்
யஅமுன்கண்டு - யது
பொன்காமம்
ஆச் £மதாமத்தையும்,
செய்யும்
௮.றம் - வழுவாது

நீதிசெய்
- பொன்

சிறிதும் தனைத் லை மூதவியவற்றிற் செலுத்தும் ஆசை மூன்றனையும், த்தை,
நீ - தீர், எஇதினில்

கொஞ்சமேனும்

,கிளைக்கவில்லை, இன்பம் - பேரின்ப

அடைஉன்றாய் ? என - எதனாற்
இசைக்கல்

டெற்றுக்கொண்டீர்

உற்றூர் - ௮த்தச்தாதீரேயமுனிவர்

எனறு

கேட்க,

முனி

ண:

என்ற

சொல்லுடன் ரூர்

(8)

வாறு.
தாம் அடைத்த

பேசாதந்தம்

இனத்றாற் பெற்ததெனச்

தொகுத் 2௪

கூறியது.
தரைபுனல் கனல்கால் வானம்
தபனன் வெண்டிங்கள் வாரி
வரையுறை யாவுமான் கான்
வருகரி பதங்கம் மீனம்

(pa wal stern
Qu
ar Cap oor
மொஜிதருங்குமரி தேனீ

யுசைதரு புறவு தாசி
ஊன்கவர் அன் நினாகம்.

(இ-ள்.)--சரை - பூமி,

(௨)

புனல் - நீர்,

கனல் - நெருப்பு, கால் - வாயு
வாரி ்
வானம் - ஆசாயம், தபனன் - சூரியன், வெண் இங்கள் - சந் இன்,
சமுதரம், வரையுறை அ௮.வு - மலையிற் பாம்பு, மான் - மான், கான் வருகரி -

காட்டியானை, பதங்கம் - விட்டித்பறவை, மீனம் - மீன், மு.ரல் ௮ளி - வண்டு,
கணை எய்கின்றோன் - வேடன், மொழிதருங்குமரி - கன்னிகைப்பெண், தேன்
ஈ- தேன்வண்டு, உரைதருபுறவு - புரூ, தாசி - விலைமா௫, ஊன்சவர் அன்
தில் - தசையைச் சுவரும் ஒர்வகைப் பவை, நாகம் - பாம்பு : (ஆய இவை
களால் பேரின்பம் பெற்தேன் என்றவாறு)

(௨)

உதைந்தநூற்கலம்பி மைந்தரூதவண் டெடுத்தடேஞ்
தத்தன விவைதாலாறுஞ் சிந்தையிற் குருவென்றாக்க
மறந்தரு மவைகடீதாம் மற்றவை நகனாமென் றிங்
க,றிந்தனன் இன்பருற்மேன் ௮வ்வகை யரசசேண்மோ,

(௩)

(இ-ள்.)-உதைத்த ூத்சிலம்பி - சிலத்இப்பூச்சி, மைந்தர் - குழத்தை

ஊதுவண்டு எடுத்தடேம் - ஒலிக்சலைச்செய்யும் வண்டு எடுத்த yap, aps
தன இவை நாலாம் - சிறப்பினையுடைய இவ்விருபச்துரான்கையும் se"

R. NuMBER

கருத்தக்குள்

யில் குருவு என்ளுச்கி - எனது

185)

949.

மதந்தரும்

குருவாகக்கொண்டு,

அவைகள் இது ஆம் - பொல்லாங்கைத் தருன் வைகள் இயனவாம் என்
நன்கு
pb, மற்றவை நலன்ஆம் என்னும் - ஒழிந்த இங்கில்லாதவைகள்
ஆம் என்றும்,

இங்கு

- இவை

அறிந்தனன்

இடமாக

அறிந்த,

இன்பம

உற்

மேன் - பேரின்பத்தைப் பெத்தேன் ; அவ்வகை - யான் பெற்றவகசையை,
அரசகேண்மோ ! - யது மஹாராகனே ! கேளும் என்றார் என்றவாறு,
இசன்காத்பர்யம் : பூமிமுகல் புழு வீராசச் சொல்லிய இருபத்து நாள்க
ணும் உள்ள நற்குணங்களே எனக்குக் குருவரயின என்றும், அவைகளால்
உரைக்குதும் என்றுஞ் சொல்லியசாம்
தான் இன்பம் பெற்தவகையை
என்க,

(௩)
பூமியினது குணத்தால் அதிகின்உவை இவையெனல்

:

பரிவில் வெட்டினுங் சல்லினும் பயன்பொறுகச்சளித்தும்
புரியு தல்ல கைமா

தெதிர்பொருந்திடாத

சலச்து

அருவி சீரடவிக் கனிமுதலிய வளித்தும்

(#)

இருஇி.ற.ச்தையு மெனக்கறிவித்த திச்தரையே.
*

*

4

*

*

*

யது மஹாராகருடனே தத்தாத்ரேய முனிவர் இவ்வண்ணமாக
உரைத்தார் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் உரைத்தல் :-இத்திறம் யதுவென்பானம் மெழிற்குலச் இறைவன் கேட்ப
அ.ச்திரிபுதல்வனென்ன

வறைதருந் தவத்தின்மிக்கான்

சத்துருவான த,த்.தா,த்மேயன் முன் செப்பினானென்
அு.த்தவர்க்காழி மாயன் உவற்துரை

யாடினானே,

(இ.ள்.)--இத்திறம் - இப்போது

சொல்லிவந்த குணங்கள் எல்லாம், யது
நம் எழில்குலச்து இன் சொல்வஉப்பட்டஉன்,
என்பான் - யதுவென்று
அரசன் ஆனவன், கேட்ப அழகுடைய
றிய
மோன்
கம்முடைய குவச்இ௰்
பு.க்இரன் என்று,
மஹாருஷியின்
அத்இரி
என்ன
கேட்க, ௮,ச.இிரிப்புதல்வன்
அதைதரும் - சொல்லப்பட்ட, தவத்தின் மிக்கான் - அவத்தின் மிகுந்தவன்,
சித்துருவான - ௮.றிவுருவாயய, தத்தாத்திரேயன் - தத்தாக்போயர் ஆனவர்,
என்று, உத் தவர்க்கு.
சொன்னார்
முன் செப்பினான் என்று--முன்னாலே

ஸ்ரீகிருஷ்ண
ஆழிம£யன்--சக்கிரச்தையுடைய
என்பவருக்கு,
உவந்து உசையாடினான்- மகிழ்ச்சியுடன் உபதே௫ித்தார் என்ற

உத்தவர்
rsa,
வாறு;
இதன்
கேட்க,

தாத்பர்யம் -- நம்முடைய குலச் இற்றோன்.மிய யது மஹாராஜன்
மூணிவர்
மஹா
தத்தாச்தி3ரய
புத்திரராஊ
ருஷியின்

அத்திரி

இன்னணஞ் சொன்னார் என்று
சொன்னார்

ஸ்ரீ கருஷணமூர்ச்தியானவர்

உத்தவாக்குச்

என்பதாம்.

அவதூச

ஸம்வாதம் மூலமும் உரையும் மு.த்றும்,

(S-4.)—
இத்தழூல் தமிழில் * ஆரியப்பப் yoor’
பாகவதத்ிற்

பதினோராம்

ஸ்கத்தத்தின்

எனும் ஆசிரியர் இயற்.றய ஸ்ரீ
மான்காவது

௮, தியயமாகரய
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ஆசிரியரை

உரைத்தவச்தியாயம்

ஆகும் ;

நாற்பத்தெட்டு

செய்யுட்களால்

அமைதச்திருக்கின்றது. இதுகான் முன்னோரு காலத்து தத்தாச்திரேய முனி
வர் பூமி முதலாய்ப் புமுவீருன இருபத்து நான்கு பொருட்களையுத் தமக்கு
*ன்மை இமைகளை உணர்க்துங் குருக்களாகச் கொண்டு சாம் நன்மை தமை
களை
உணார்ந்தவாற்றை
யது மஹாராஜர்க்கு' உணர்த்த, அதனை
ஸ்ரீ
இருஷ்ண பகவான் தன்னை வழிபட்டு தின்ற உத் சவர்க்கு உணர்த்து உறுப்
பொருளை
அறிவுறுச்தியதாக வமைந்திருகஇன்றது ; ஓர் தெளிபொருள்
பதவிளக்க

வரையும்

இத்துடன்

சேர்ந்தஇுருக்கறது,

இயற்றியவர் இன்னார்

என்று தெரியவில்லை : இச்சிறுபகுதி முற்றும் உள்ளத,

(0) ஞான்க்கோவை

வசனம்.

NANAKKOVAI VACANAM.
. Foll. 205a—2166,
A short treatise in prose explaining the meaning and significance
of the Upanisadico text
‘Tat T'vam Asi’,
This work has been
printed.
Complete.

Beginning :
ஞான க்கோவை,

பரந்த இவ்வுலகத்தின்கண் உள்ள மானிடர் அஞ்ஞான மாயையென்னும்
வலையில் சிக்கித் துச்கமென்னும் ஸம்ஸார ஸாக.ரத்இல் மூழ்கி ஞானம் என்
னுங்களைபைச்காணாது
மீண்டும் மீண்டும் பிஐத்த
அவிதியுறுவதை ஓர்
மசான்

சண்ணுற்றுச்

னால் இரச்சமடைந்து

சேவேகாருண்ணியம்

என்த

மேலான

ஒர் நாள் அண்டுப் பத்திரிகைகளின்

குணப்பெருக்கி
வாயிலாகச் தாம்

ஓர் குறித்த

தன ச்தில் மாலை வேளையில் இருவல்லிக்கேணிக்கு அடுச்தாழ்
போலுள்ள கடற்கரையில் ஞானவிஷயச்சைப்பத்றிச் சருச்கமாசப் பொது
உனங்களுக்கு உபதே௫ப்பதாகத்
தெரிவித்தார;
குறிப்பிட்ட இனத்சன்
ஹைக்குத் தெய்வபக்இயிற் றந்த

இரளாசச் கூடினர்.
*

மானிடர் பலர் கடத்கமையில்

*

*

*

*

*

*

ஒரு பெருக்

End:
தத்துவமசி! *அதுவே நீ? என்னும் மஹாவாக்கயெத்தை
ண்டு நாமே கடவுள் எனத்திடமாக
தம்பி திஷ்காம்மிய
செய்தும் பகவன் நாமத்சைச்

சபித்தம்

மோக்ஷமடைய

கள், உங்கள் முயற்சி சீக்கரம் கைகூடமாறு
கருணூதகிதி அனுச்சரகம் செய்வாராகவும்,
ஞானக்கோவை

(௧-பு.)--

மனஇற்கொ
கருமங்களைச்

மூயற்சி

செய்யு

எல்லாம்வல்வ using sure

Bw

முக்றும்,

|

ஞானக்கோவை என்னும் இச்சிறு நூல் இவ்வுலகில் ஞானமிலாத அன்ப
முூறும்

பொதுஜனங்களை

நோக்கி ஒரு மஹான்

‘ eS Sana?

யத்தையும் அதனது பொருளையும் எளிதில் உணருமாறு

என்ற

வாக்கி

உபதே௫த்ததாக

வமைத்துளது. இதில் முழுமையும் உள்ள ; இத அச்சடப்பெத்றிருச்ற௮,

R. NuMBER

949.
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இக்கு அச்சிட்டப்பி.ர.இ ஒன்று லைப்ரெரியிலிருக்கன்றது.
இத்த மூவ்
முடித்த பின்னர் 210௦ 217 ஆய இரண்டு ஏடுகளில் * ஸ்ரீகுருத்.தியானாஷட
கம்” என், வடமொழி ஸ்லோகங்கள் எட்டும் மிகப்பிழையுடனும, 217 3185
ஆன

பக்கங்களில்

இருக்கழுக்குன்,த்தலத்து ஸ்வாமி மீது வடமொழிகள்

பல

விரவிய தெலுங்கு கத்யங்களும், 219 முதல் 2888 வரைமீலான எடுசளில்
அத்தலத்தைப்பற்
றிய மீதவார இகுவாசக செய்யுடகளும, சல சணிப்பாடல்
களும், அத் தலத்தப் * பெண்ணினல்லான் * எனும் திரிபு சுந்தரியம்மை
விஷயமான சில பாடல்களும், இன்னும்
அங்குச்சிறப்பாக நடைபெறும்
திருவிழாக்களின் குறிப்பும் எழுதப்பெற்ற, ௮,த்தச் கவி வீரராகவ முதலியாச்
அவர்கள் செய்துள்ள நாற்களுடைய பெயர்கள் சிலவும் எழுதப்பெல்றிருக்
இன்றன.

(2) சிவஞானபோதவுதாரண

வெண்பா:

சுவாமி தாதர்

உழையுடன்.
SIVANANABODHAVUDARANAYVENBA
TARY.
11011, 2286--264ந்,

WITH

COMMEN

A commentary by Svaminatha on the Sivafiandabidham described
under No. 1284 of the Descriptive Catalogue, of Tamil MSS. Vol. III.
Incomplete.

Beginning :
சிவஞான போத வுதாரணவெண்பா உசையுடன்.
இச்.நாலில் கூறப்படும் பன்னிரண்டு சூ,கதிரத்துள் மூதல் இரண்டு மூன்
று என்னும் மூன்றையும் * பிரமாணவியல் ' என்று வைத்த, முதம் சூத்திர
த்தால் உலகுக்கு திமித்த காரணன் ஆகய பதி உண்மைக்குப் பிரமாணமும்,
இசண்டாஞ் சூ.ததிரத்தால் பாசவுண்மைககுப் பிரமாணமும், மூன் ரூஞ்சூ தீ
BH! aor god
இ.ரச்.சால் பசுவுண்மைக்குப் பிரமாணமும், நரனகு QL
மூன்தையும் இலக்கணவியவெனவைதது,
கான்காஞுசூச் இரத்தால் பசுவி

லக்சணமும், ஐத் காஞ்சூத்திரத்சால் பாசவிலககணமும், அருஞ்சூத்திசத
தால் பதி இலக்கணமும், ஏழு எட்டு ஒன்பது என்னும் மூனஜையும் சாத
னவியல்

என

வைத்து

எழாஞ்சூத இத்தால் சாதித்து,

*

*

*

*

#

கல்லானிழன் மலை வில்லா. ரருளிய
. பொல்லாரிணை மலர் நல்லார் புனைவமே.
ஜன்றென்ற

தொன்றே

காணொன்றே

பதிப்சுவாம்

ஒன்றென்ற தீ பாசத்தோ டுளைகாண்--ஜன்மின்றுல்
௮க்கரங்களின்றா மச. வுயிரின்தேல்
இக்ரமச் தென்னு மிருக்கு.

(௧)

பண்ணையு மோசையும் போலப்பழமதுவு
மெண்ணுஞ் சுவையும் போ லெங்குமா-- மண்ணாக
ளத்துவி5 மாதலருமறைக ளொன்கென்றா

சச்.௮வி,ச௪ மென்றயையை மாங்கு,
*

*

(௨)
*

க
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கல்லச--புனைவே (இதன் பொருள்) கல் ஆல் திழல் என்பது--அருள்
லடிவாகய சல்லானிழலின் கண்ணே எழுந்தருளியிரு
த், மலைவு இல்லார்
௪-து- தந்தப்பெருமானுக்கு இந்நூலான் மலைவு இர்த்தருளிய முதலாசிரியர்,
அருளிய-௭-௫௪

மேன்மேல்

இணைமலர்-௭-த-

கருணைகூர்ந்து

பொல்லாத

ஈன்னும்

க

ஒன்றென்சு

,

அருளுதத்பொருட்டு,

பிள்ளையாருடைய

பொல்லார்

ஞானசத்தி

கரியாசத்.இ

2

.

.

,

,

யிருக்கு;

(இ-ள்) இருக்கு ஒன்று என்றது ஒன்றேகாண் எ- து- வேதம்
தென்தைந்குப்பொருள் ஒன்றென்பதாம்:
வேறு பொருள்படாது.
யொன்றெ-௪-து-அதம்குச்

ஒல்லை என்பதாம்.
ஜன ேன்று

ஒன்று

சொல்லுகின்ற

தாத்பர்யம்

பதப்பொருள்

ஒன்றே

gor
பதி

இரண்

என்ற நீபசு ௮ம் காண் -எ-து- இரந்தறியாது
நீ அப்பதப் பொருளின்

வேறாகிய

பசுவென்று

அறிவாயாக: பதியும் சேதம் ஆக, யானும் சேத. நமாக ஏன்னைட் பசவென்
pg என்னை ? எனின் ; பாசத்தோடு உ -௭-.த,
நீ மலத்தோ கட்
டுத்து தின்றாயாகவின் பசுவெனப்பட்டனை.
அற்றேல் இவ்வாறு வேற்
pew a pe.
*

*

*

*

End:
bos
இ-ள்

எந்தை

Forpguorger

.

,

,

வின்று,

சனற்குமா.ரன் எ - அ - எம்தையாகிய

வர், ஏ.த்இக்சொழ - ௪-௮

- அடியேற்கு

தருள்க என்று அன்பு செய்து இத்து

நந்த எ- ஐ,

.

Fen sGiors முனி

ஞானபாதப் பொருளை

வணங்கப்

அப்பொருளின் இயல்புகளைச்

உபதே?ூத்

பிரார்த்இக்க, இயல்பு

ஈரீசண்ட

ஆய்

தேவர்பால் கேட்டுச்

சிந்தித்துத் தெளிந்த தந்இப்பெருமான், உரைச்தருளும் ஞானூல் எ- து.
அத்நாளிலே
வடழாலை

அ௮கர்க்கு

உபசேசிச்சருளிய

மெய்கண்டான்

சிந்தித்து

* சிவஞானபோதம் *

எ--

.

உசாசணங்களோடு

தாம் உணர

யின்சண் உள்ளோர்

தா.ரணியோர்

உணர்ந்துய்யும்

பொருட்டு

.

.

இற்திச்சு மொழிப்பெயர்த்து எ - gசேர்த்து,

என்னும்

மெய்கண்ட ப “அிவசாலனார்

இன்அ

-எ- து,

தாரணி

உமைச்சான் என்

வாறு,

முத்தும்,

(௧-பு.)-இத்தால் டிஸ்கிருப்டிவ் காடலாக்டில் 1284 ஆம் நம்பரில் வந்துள்ளதே
யாம்,
இப்பிரஇயிலே
வந்துள்ள
உரை நால் அங்கில்லை)
மூலமாத்திரம்

உள்ளது.

இதில் இவ்வுரை 238-ஆம் பக்கச்தில் தொடட்யிருக௦௮.

R. No. 950.
Paper. 9$ X 102 inches.
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ஜீவஸம்போ தனை.
JIVASAMBODHANAI.
A rendering in Tamil of the Sanskrit Jaina work of the same name
ineulcating the importance of leading a spiritually good life in view

of the tranacient nature of human existence by relating

the stories of

those Jainas who attained salvation.
Contains 7—12 Adhikaras,
Beginning :
கற

அி௧4,

உற்ற வுயிர்ச்சாயாசொண்மையதவமிர்தே
பத்றதென வருள்செய் பண்ண வனாம்--நற்ற வனை
எத்தி யுடலிமுக்க மென்னு
ஆத்த

இ-ள்

வகை

மதிகாரம்

யுரைப்பாமாய்ந்து

என்பது, உற்ற

(a)

உயிர்ச்குப் GuppsriCure @ratgasd

மத்தை

யருளிச்செய்தவன்றன்

செய்து
வாறு,

சரசம்

௮சத்தம்'

குற்றமற்ற

எனும்

ஸ்ரீவாஉங்களை

அதிசாரத்தை

தர்

மமஸ்காரஞ்

உவைப்பேன்

என்ற
(௧)

சர் தன்மை யுள்ளனவுஞ் சேோர்தலுமே வீமழிவாய்ச்
கானன்மை யில்லழுக்கே தானாக்கு--மேனன்மை
யொன்றலாப் பொல்லாங்கே யூ௮ு முடவிதனைக்

கன்றி யுனக்குறுதி காண்,

(௨)

என்பது--எல்லா வஸ்த்தக்களுந்
தன்னைள்
சார்தலுமே
யகற்றத்தக்க
பொல்லாங்கும் உவர்க்கத்தக்க ane, யா.ககீகளும் ஓதியாதவகை
gg
வறுச்சச்சக்க ௪௦5

2முமாய்ப்

ஸம்ஸுாரஸாு வத்தினுக்கு
வாறு,

End:

பரிணமிக்கக்சண்டும்

இச்ப்பது

உடலுள்ளே

மருவி

ஜீவனே!

என்ற

கட்டமன்றோ?

*

*

*

*

*

%

*

*

உரார் முடிமன்னன் சேணிகன்றான் சகேட்பவே
உரார் கணதரரா்தாஞ் செப்பித்று5--பாராரும்
பாவ சம்போதனையைப் பற்தறுக்கும் பவ்வியர்க்குஞ்
சீவ சம் போதனையைத் கோந்து.

(௨)

(aw)

என்பதி--ஹகஓவிலகெவலஜா ந
ல.மவஉ௨-₹க ஈன்
8
வொகதகமாகிய தாஉமா.ந- வெரஷணையுள் பெரணிக ஹாராஜன்

கேட்ப
தாய

மணய௱ஹாதிகள்

₹ஷவொயி!'

என்னும்

தாம்

அருளிச்செய்ச

பன்னிசண்டாவ

அதிகாரம் ஸமாப்தம்.

ஸ்ரீ8த ஸு. பாுலெழா.௧58.
தேவேந்து. மாமுனிவன் சீவஸம் போ தனையைப்
பாவேம்தர் நற்றமிழாம் பாடினான்--மாவேச்தர்
சொல்லாம் பொருளாம் ரொகுதீஅரைப்பார் சந்திப்பார்
புல்லார்கள் நாற்கஇயிம் புக்கு.

(எக்)
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என்பது:--

௨ரஜொ க தி.காவ௦வ௧, ஈம் ஆவணிமி”
தி. நம் இறந்த நாளில் 3 திரவ

6௨

ஞூிவாரம்

வுரஷமஹாதி an Burm BS Sev

ஸ்வாமி நயினார் ஜீவஸமபோ தனை

உதி
௯, ௮ப்பா

எழுதி கிஜறைந்தது முத்றும்.
ஸாா-மஹ$ஹ,

(5-பு.)-சீவ ஸம்போதனை' என்னும்

இ.ந்.நூல் ஜைந மதத்தைச் சார்ந்து இச்

சம்சா. ரசாகாத்தில் டத்அழலும்
பெத்ருர் பலருடைய கதைகளையும்
யம்” என்று

கூறுமுகத் சான்

சீவராசிகளுக்கு ௮ம்மதத்திலே
எடுச்துச்காட்டி * இத்தேஹம்

முத்தி
858

நல்ஞானத்தைச் கடைப்பிடித்து ஒழுகுவீர் என

அறிவுறுத்துவஅ ; ஆதவால் இத்தாஓக்கு இப்பெயர் காரணச்சான் வத்ததா
கும் என்க,
இது ஏழாவது அதிகாரந்தொடங்கப் பனிரண்டாம்
Barra
வசையில் இருக்கு ; வடமொழியிலிருந்து இகைச் *தேவேர்திரமா முனி

வர்" தமிழின் மொழி
868 ps.

Palm-leaf.

பெயர்த்தார் என்று (௪௧)

R. No. 951,
Foll. 29. Lines, 9-12 on

164 X lginches,

and Grantha,

ஆஞ்செய்யுளான்

Injured.

a page.

அ.தியக்

Tamil

Old.

Presented
in 1927-28 by

M.R.Ry.

T.

R.

Sundaravaradacariyar

Purasawalkam, Madras,

இராமாறுச oro 635079 வியாக்யானம்.
IRAMANUJA NURRANTADI VIYAKHYANAM.
A commentary by Periya Parakélasvami
tadi which is a centum

of stanzas by

of Ramanuja, the chief exponent of the
Complete.
இராமானுச

on the

Ramanujantrran-

Tiruvarangattamudanar in praise

Visistadvaita school of Vedanta.

.நூற்ற,த்தாஇவியாச்யானம்,

இருவ.சங்கத்தமுகனார்

இருவடிகளே சாணம்,

Beginning :
ய.கிராஜவஉாடொஜ

வவ

anarte.TaVe; OT a0 5 TU90

ஷகஓவெஉஈக

Saat oy {
aQeQale.resQe.vial

ஷவாா-7ங்களையும்

|

ager.) உரவதங்களாலே

வெளியிட்டருளின
as

oar

Gl,

வ௱கோ௱-பணிக.
சான கம்மாழ்வாருடைய வறி
Gop OG \U eet ஸ்ரீயாகவிகளுடைய சிவ) ௨7

மான கண்ணிநுண் சிஅுத்தாம்பின் அர்த்தங்களை 6 இன்பத் இவிஹை
ஞ்சு தலில்? என்கிற தேசிக ஷுடுக்கியான பாட்டின்படியே ஆம்

R. number
வான

உபதேஸித்தருள,

ONT BIG FS (LPS Oy it

951.

௮வ்வபசே௪

உடையவருடைய

1857
பாத்சபூசசான இந்தத் இரு
இருவடிகளிலே

YUU EF

நிஷ்டைய/ுடையவசாய்உடையவருடைய இவ்கிய மமணஙகளைச் தம்

முடைய வெர$ர.மமவணமாகச் தாம் அறுபவிக்கெ ப்சகாரச்சிலே

ுவ்வடையவசோடு
விரு) ரஷ
சமுடையவசையும்
அதபவிப்
பித்து
ஷஹஹோ.௩.கி சாறி
ரரக்குகிருர்
இக்தாத்தக்தாதியிலே;
ஆகில், மதசகவிகளைப்போலே
Us MBL cect SECs நூற்
OQpt_re

syRhleQewieur
csr eres? என்னில்;

உடையவர் திருவடி

கசரிலே ஷெரமம் உடையவர்களுக்கு இத்தவ்விய ப்ரபந்தாதுஸந்தா
கம் “ஷரவி.சி ;ஜ௨/௬ஓ (7 ore பாட்டுதோரும் இருகாமத்தையும்

வைச்து

நாம்வெட்டாகவும்

வளர்த்தருளினார்,

ஷாவி.கீரயில் ௪.கயிகர.கரும் இதுகொண்டு
களாகக்கடவ

ஹு

7உ௱யமாயிற்று.

இத்தால்

ஆந்த

அந்தக் குறை இர்கதவர்

மதம்பாட்டில், தம் திருவள்ளத்

தைக்குகிக்து உடையவர் இருஉடிகளை காம் பொருக்க வாழும்படி,
யாக அவர் திருகாமங்களைச் சொல்லுவோம் வாவென்கிறார்-..* பூ
மன்னுமாது

பொருக்கிய

மார்பன் ?

உ.கறரகி —

தமன்னுமாஅ.-தாமரைப்பூவையே இருப்பிடமாக விரும்பின
பெரியபிசாட்டியா சாக
பெண்பிள்ளையும், பொருக்கிய மரர்பன்
புகழ்மலிந்த
லொ.ம)

-- அத்தையுபேச்ஷித்துத்

வாஹூயா.கமாக்கிக்கொண்டு

என்னும்படியான

திருமார்வையே

திருமார்வையடையவனுடைய

களால் வ$கமரயிருக்துள்ள,

Jw Avow

* இழையும் அகலகில்₹லன்

பாமன்னுமா௮ன்

தவன் -- 2ரசவ7அ-௱உரதிலகொவகிஷூத்திலே

7

கஓ்ரண 2ஃணப்

அடிபணிக்து

உய்க்

கவியமுதம் இுகர்ச்சி

யுறுமோ மேழுகமென்னும்படி. திருவுள்ளத்தில் ஊற்2த்தையுடைய
வரான

ஆழ்வாருடைய

திருவடிகளைப்பற்றி

(உல்ஜீவித்தவராய்),

பின்னையும், பல்கலையோர் தாம்மன்னவக்த இராமாதநுசன்--ஹகஓஸஈ
ஹராவிதர் என்று பேர்பெற்றவரும், அகுஹி.காதி கிஷஷி-ர்தர் ஆகைக்
காகத் தாக்களேவந்து ,,,...., ரும்படி. யவதரித் சவ.சான?
இசாமாது௪னுடைய, ச.ரணா விக்கம் காம்மன்னிவாம---இருவடித்
சாலரைகளை, காம்- இவ்வளவும் இத
விஷயங்களையே விரும்பி
த்தையழிக்க காம் as prai\Os BOs yTA1KO)

59111

AB உஜ்ஜீவிக்

கும்படியாக, கெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் காமக்களே--மனமே
அவருடைய திருகரமங்களையே ஜவிப்போம் வாவென்ூஞூர்.
(௧)
*

*

*

*

*

*

*

*

End :—

avartau? #5
பல்கி யல்லது

காம்

ககெயான

பெரியபிசாட்டியாசை உபரயமாகப்

அபேக்ஷித்த

வரரவழ் த்தையவன்

தாரான்

)
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கெஞ்சே! கமக்கு இக்த

உராஉழ௱ஃவிவளஷ௰மாள்ள
assQOewresr

ae

பெரியபிசாட்டியாசையே

வவ-$ஹ௦

௨ giants sitet

துக்காக ஆச்சயிப்போம் வா வென்ூஞுர், * அங்கயல்பாய் ? உ.கி:-அக்கயல்பாய்வயல் தென்௮.ரங்கன் அணியாகமன்னும் பக்கயமா
போற்றுதும் -- அழுகிய கயல் மீன்கள் களிப்பா
கோயிலையே
யமான
ev
வயல்களையடைத்தாய்

மலர்ப்பாவையைப்
யாகின்அுள்ள

சான
தமக்கு சிர-டுவகமாகவுடையவ

பெரியபெருமாளு£டைய

அழ

இய திருமேனிக்கு ஓர் ஆப.சணமாகத் திருமார்பில் fs Jano@Gos
யானவளும் ௪திஸறாஹ)மான கமலப்பூக்களைத் தன் திருக்கையிலும்
உள்ள
Bre Avowgs +80
அழகுபெ.றத் தரித்அுக்கொண்டிருக்கிற
பிசாட்டியாளை

பெரிய

“ஓழிவில்

ஆஸ் சயிப்போம்;

காலமெல்லாம்

உடனாய்மன்னி வழுவிலாவடிமைசெய்யவேண்டும்'படியானவராவ/))
வி கமக்கு உண்டோ? என்ன, பத்தியெல்லாக் தங்கியதென்னத்

தழைத்த கெஞ்சே! -- சஸெஷமெஷூுகக௱.கிற-டவ.கி.௪)000௯௦
கய-3ாஸமெயெல்லாம் நிரவஸெஷமாய் கம்மளவிலே குடிகொண்ட
கிர தியய ஹஷ-*$த்தை
வகலஜ.௰ தரஷிஜமான
தென்னும்படி
மன்னிவாழவென்று
கம்தலைமிசையே - காம்
யுள்ள கெஞ்சே !
ட
கம்முடைய தலைமேலே, பொங்க ர்த்தி இராமா
ஆசைப்பட்
, ,......௨... லிமன் இரவுக
அடிப்பூமன்னவே
திருவடிமல௰ர்
வில-௫.கி;யவ)ர௨கிதி3யுள்ள இசாமானுசனுடைய
அசன்

நித்யமாகத்

களை

ஞகா௱.கரயஸவெெயான

தரிக்கவே,

பெரிய

பி.சாட்டியாளை ஆஸ் சயிப்போம்,

Voolphon:
வ) வரவ.தஹாவி.கர3ா6
உ ரஹாஉரயஷ.காேவே

வ௱காமாவியொய தி£|

3க௱ொ௨உ௰-$ஹ௦.௰7ஹூ]|

வரதககரஹுசகர
ie

ey

ee

.
eee)

|

எம்பெரு மானார் திருவடிகளே
இருவ. ரங்கத்தநமு தனார் இருவடிகளே

சரணம்,
சரணம்,

இராமானுச நூற்தத்தா திக்குப் பெரியபரகாலஸ்வாமி வியாக்யானம்

முத்தும்.

(6-4.)—
இத்நூல் ஸ்ரீவைஷ்ணவ மதத்தில் * பிரபத்நகாயதரீ £? என்று போற்தப்
படும் திருவரங்கத்தமுகனார் இயத்திய இரரமாநுச நூற்றந்தாதச்கு வட
கலை சம்பி.சாயத்தைச சார்ந்து பெரியப.ரகாலலஸ்வாமியால் இயற்றப்பெற்ற
தோர் விரிவுரையாகும்; இப்பி.ர.இியில் இந்தா துல. முழுமையும் இருக் த-

ஏடுகள் மிகவும் சித.ஓயற்றுக் கிழிந்து நுனியில் ஒடி.ந்தள்ளன. இவ்விரிவுரை
சொல்வளம்

பொருள்வளம் கிழம்பப்பெற்றது.
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மூன்றாந்திருவந்தாது வியாக்யானம்.
MUNRANTIRUVANTADI VIYAKHYANAM.
A commentary on the Minramtiruvantadi (part of the Nalayira
divyaprabandham) by Srinivdsarangandthasvami, son of Baladhanvi
Védantadééika of Kaugikagotra.
Complete.
Beginning:
ஸ்ரீடாஓயதி

A089 658 anrGe.viaru 588,

PouT@w
GH 08rexOvGlw rs ase megs
wrposog 3} 8கஹா வவஹாஅ 8-ஒய-ம]|
யத மாஜி 8 ஹாஉாஷய யொமி8 வழா?
LPR ராதிலெரவ.திஷஉர௦

மெரவரலஷ-டுறி8ய

emye.woduusf

|

(௧)

வெகஉயரிறொய.கீக
ராகு

Qur 8 Low 0.8 18 8er8) 0-20 roan w@an@as

|

ராக ஜாய-38யாரோேகயொ.லிவய-4௦
ஸ்ரீ மாடியொ.மி.58 ஹஊ௦ ௦கொவஹ-டுஙிய[|
*

*

*

*

*

*

2 Casi if ௨,

ஸ்ரீவாஒயநிவெடாக

(௨)

9
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யொஜ்றியே

ஆக்காங்கு விசேடப்பொருளை

எளிதாக

உணர்த்துகிறது,

வட

கலை ஸம்பிஈதாயத்தைச் சார்ந்ததாகும். முற்றும் இருக்கிறத.
எகெஷ்ட்மிக
வும் செஷ்லரிப்புண்டிருக்கின்றன,
எழுத்துப் பிழை மலிந்இருகெது,
*
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கோடிடப்பட்ட பெயர் இக்காட்லாக்கில் வருணிக்கப்
பெற்றுள்ள நூல்களின் பெயராகும்; பெயர்களின் பின்வரும் எண்கள்
பக்கங்களைக் குறிக்கின்றன.]
அ
அகத்தியர் 1761, 1768, 1706, 1767,
1801, 1841, 1842.
அகத்தியர் அடுக்கு நிலை போதம்
1846.
அகத்தியர்
அறுசுவை
நிகண்டு

1899,

அகத்தியர்
பத்து

அஷ்டகர்ம

1798,

அகத்தியர்

பஞ்சாட்சரம்

17990,

எழுவகைத்

தோற்றம்

1788.
அகத்தியர் கர்ம சூத்திரம் முந். நூறு
1741,
அகத்தியர் குருநாடி

1778,

அகத்தியர்
ருநூல்
அறுநூறு
1749, 1844.
்
i
அகத்தியர் குரு நால் அறுபது 18442,
அகத்தியர்

குருநூல்

வைத்இயம்

அறுநூறு 1837.
அகத்தியர் ஜாலநிகண்டு 1779.
அகத்தியர் ஞானகாவியம்
ஆயிரம்
1759,
அகததியர் ஞானம் _நூறு 1809.
அகத்தியர் நாடி நிதானம் 1787.

அகத்தியர் பச்சை பதிஞறு 1824.
அகததியர் பாலவாகடம்
இருபத்
தொன்று 1787.

அகத்தியர் பாலவாகடம் நூறு 1788.

அகத்தியர் மந்திர சூத்திரம் 1758.
அகத்தியர் மாந் இரீகம் ஐம்பது 1797,
அகத்தியர் முன் எண்பது 1844,

அகத்தியர் மெய்ச்சுருக்கம் ஜம்பத்
தொன்று 1810.
அகத்தியர் மேகராசாங்க பற்பம் 1388
அகத்தியர் வாததைலம் 1888.

அகத்தியர் வாலை பரிபூரண வைத்
திய நாடி சூத்திரம் 1775.

, அகத்தியர் வைத்திய

பது 1825.
அக
ர் வைத்திய
enn om 1756.

சூத்இரம் ஜம்

பரிபூரணம்

அகத்தியர் வைத்திய ரத்தினச் சுருக்
கம் 1760.

அங்கலன் 1674,

அடுக்கு நிலை போதம் 1840.
அத்வைத வேதாந்தம் 16066,
அந்தகக்கலி வீரராகவ
முதலியார்

1853.
அ.பபாஸ்வாமி நாயனார் 1856,

அபிதயதர்ப்பணம்

1694,

அபிநவவரயோ௫ வைபவம் 1708,
அரிமர்த்தன பாணடியராசன் 1788.
அருச்சுனன் 1608,
அவதாக இதை உரையுடன் (பாகவ

கம்) 1949.

அழயெமணவாள மாமுனிகள் 1707.

அ௮ழூயமணவாள
1710.

ராமாநுஜ ஸ்வாபி

அறுபத்துமூன்று

சலாகாபருஷர்கள்

1657, 1658.

அஷ்டபதார்த்த

ஸாரம்

ஆச்சான் பிள்ளை

ஆண்டாள்

1702.

(கோதை)

1660,

1686.

ஆத்திஞூடித் திறவுகோல் 1736,
ஆர்த்துப்

பிரபந்த

வியாக்கியானம்

1717,
ஆரியப்பப் புலவர் 1849, 1851.
ஆழ்வான் (கூரத்தாழ்வான்) 1856.

ஆளவந்தார் ஸ்ரீசூர்ண
1726,

பரிபாலனம்

இயற்பா

1764.

இயற்பா

வியாக்கியானம் 1696.

இரண்டாந் திருவந்தாதி வியாக்சியா
னம்

1789.

ராஜகோபால
ட்
இராமதேவர்

ஐந்.நாறு

இராமதேவர்

முதலியார் (மயிலாப்
1734,

785.

1844.
சூத்திரம்

கருககிடைச்

1758.

சுருக்கம்

கருமானச்

முபப்பத்தொன்று 1888.
இராமதேவர் சோதிடம் பத்து 1834.
இராமதேவர் தண்டகம் நூறு 1832,
இராமதேவர் பஞ்சபடசி நூறு 1835.

இராமதேவர் பரஞானகேசரி
ம்
18390,
ட.

இர்ண்தவர் பரிபாஷை
1799.

விநோ
டம

பதினெட்டு

இராமதேவர் பூஜாவிதி

சிவயோகம்

இருநூறு 1826,

இராமதேவர் முப்பூ முப்பது 1894.
இராமதேவர் வைத்தியம் எண்பது
1819.

இராமாநுச நூற்றந்தாதி
யானம் 1866.
இராமாறுசன் 1724.

வியாக்கி

உ
உடலறி விளக்கம் 1732, 1785, 1807.
உடையவர் 1797,

1867,

உத்தவர் 1849, 1852.

ஊஊ
ஊர்வசி இரத்தினச்
னெட்டு 1199.

சுருக்கம் பதி

ஊற்றுமலையரசன் மருதப்பன் 1648.

or
எக்காலக்கண்ணி 1721,
எட்டயபுரம் 1648, 1649,
எம்பெருமானார் 1707, 1708.
எழுவகைத் தோற்றம் 1788, 1789,
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ஐந்தெழுத்துண்மை 1677.
யன்நாயனார்.
(மதராஸ்)

1660,

1661, 1670.

ஒளவையார் 1786.

க
கடிகைமுத்துப் புலவர் (எட்டயபுரம்இருநெல்வேலி) 1648, 1649,
கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு 1856.

கண்ணுடை யவள்ளலார் 1844, 1840,
கணபதி துதி 1737.
1649 to
கபாலீசர் (மயிலை) 164௦,
1651.
கம்பர் 1719.
கம்ப ராமாயணம் 1690.
கர்ப்ப சிந்தாமணி 1744,
கரியமாநகரம் 1669.

குணவாகடம்

1789.

கும்பமுனி
கடைக்காண்டம்
நூறு 1692,

குறுமுனிவர் 1809.
கூ

கூத்தாடு விநாயகர் (மயிலை)

முந்நூறு

கலைசைச் சிலேடை வெண்பா 1648.
கனகசபை
முதலியார்
(மயிலை)
1647,

1644, .

1645.
கூர்மானந்தர் சிவயோகம் ஜம்பது
1816,
கே
கேவல போதி நோன்பு 1662, 1665.
கை
கைவல்ய நவநீதம் முதலிய பல.நாற்

செய்யுட்டிரட்டு 1192.
கொ
கொங்கண நாயனார் சூத்திரம் நாற்
1818,

நாயனார் தீட்சை யெட்டு

கொங்கண நாயனார் வழலைச் சூத்தி
ரம் நாற்பது 1811,
கொங்கண முனிவர் 1808.

கொங்கணர் ஐந்.நூற்றிரட்டு 1719,
கொந்கணர்
கடைக்காண்டம்
ஐந்
தாறு 1810.
கொங்கணர் கற்பம் 1698.

கொங்கணர் ஞானம் 1748,
கொங்கணர் வகார weg eri seh
ug

னாறு 1720.
கருவூரார் ரசவாதம் முந். நூறு 1767,

அறு

கும்பமுனி வைத்தியம் 1698,
குருகூர் 1658, 1659.
குருத்தியானாஷ்டகம் 18585,
குறவஞ்சி 1848.

1810.

கொந்தி தேசம்

கருவூர்ச்சித்தர் 1767, 1769.
amare
சூத்திரம் நூற்றுப்பதி

வாதகற்பம்

இருஷ்ணன் 1849, 1862.

கொங்கண
1814,

தரெழுத்துண்மை 1677,
gor

1769.

இரவுஞ்ச வெற்பு 1640,

பது
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கருஷரார்.

கா
காசி முதலியார் 1961,
&

1771,
கோ

கோதை

1086,

கோபால

தேசிகர் 1681.

கோமாண்டூர்

அழெமணவாளப்

பெருமாள நாயனார் 1710.
கோமாண்டூர் வேங்கடாசார்யக்

கோய்

கந்தாடையண்ணன்

1711.

102,

கோலாபரிச் சிற்றடியந்தாதி 1672.
கோவித்தமாமுனிவர் 1669.

கோ
கோவிந்தராஜன் (சனி)
கெள

கெள

ட்
சிவராத்திரி புராணம் 1674.

1685.

சிவலிங்க நாயனார் 1844,

முனி 17194.
௪

சகா மெய்ஞ்ஞானம்

1675,
சிற்றம்பல நாடியார் தாலாட்டு 1676.

1718.

சங்கராசராயர் 1789, 1807.
சங்கராசார்யர் பாலாம்பிகை

யகவல்

1790.
சச்சிதாநந்தவல்லி 1771.
சஞ்சயன் 1608.
சட்டை முனி 1813.
சட்டைமுனி மெய்ச்சுருக்கம் 1817.
சதுரகராதி 1605.
சதுரகராதி-பொருளகராதி 1688.

சமயதிவாகரம் (நீலகேசித திரட்டுரை)
1663.
சரநூல் 1743.

சலாகா புருஷர்கள் 1656.

சனற்குமாரர் 1854,
சனனசேகரம்

1804,

1846.

சிவவாக$யர் நாடிசூததிரம்--(குண
வாகடம்) 1788.
சிற்றம்பல
நாடியார்
கலித்துறை

1808.

௬
சுந்தரராகவாசாரியார்,
ராஸ்) 1677, 1679,
1739, 1856, 1859.

1. “%.

(மத

1727,

1729,

சுப்பிரமணியக் கோவை

1658.

சுப்பிரமணிய சுவாமி (மயிலை)

சுப்பிரமணியப்

கூர்) 1658, 1659,

சுப்பிரமணியர் ஞானம் நூறு 1748.
சுப்பிரமணியன் 1090,

சுவாமிநாத பட்டர், 1. 8. சொரனூர்,
S. Malabar 1741, 1743.
சுவாமிதாதர் 1855.
சூ
சூடாமணி நிகண்டு 1765.

சா

சாங்குசித்த
சிவலிங்க
தாயனார்
1844, 1846.
சாத்தாதவர் 1699, 1705, 1706.

செ
செய்யுட்டிரட்டூ 1689,

சாத்தாதவர் சுபப்ரயோகம்

சே
சேலினிதேவி 1602, 1663.

1106.

சாத்தாதவர் பூர்வ கர்மப்ரயோகம்
1699.
சாந்தலிங்க சுவாமிகள் (திருத்துறை
யூர்) 1849,

ச
சிங்காரவேலர் (சுப்பிரமணியஸ்வாமி)
1644 to 1646, 1683, 1684.
சித் தராரூடம் 1709.
சித்தாந்த விளக்கம் 1775.
சிதம்பர சக்சரபூசை இருபத்தைந்து
1792.

pein சக்ரம் 1709.
,தம்பர
ம்பா சுவாமிகள்

ப்போரூர்
(திருப்போரூர்)

சிதம்பரேசர் 1644.
சிந்தாமணி தாதுநிதாநம் 1841.

சிந்தாமணி நாலாயிரம் 1841.
ன் மகாராஜன

1684.

(திருக்குரு

பிள்ளை

16602, 1665,

சிவஹ்கை 1644.
சிவகாமவல்லி 1644.
சிவஞானபோத வுதாரண வெண்பா
சுவாமிநாதர் உரையுடன் 1854.

சை

சைவஇத்தாந்த சந்திரிகை 1676.
சைவ புராணம் 1734.
சைவானுஷ்டான பூஜாவிதி முதலி
யன 1677.

சொ
சொக்கநாதர் வெண்பா 1675.
-

சோ

சோதிட சாஸ்திரம் 1692.
8

ஜம்புலிங்கம் பிள்ளை, 0. 7. மமிலாப்
பூர்

1648,

1644,

1646,

1649,

1754,
1761,

1755, 1756,
1763, 1764,

1650, 1681, 1682, 1684, 1745,
1748, .1750,
1758, 1759,

1769, 1773, 1786, 1790, 1803,

1810, 1820, 1824, 1828, 1836.
ஜயலேனன் 1658.

ஜீ

துர்

தாண்டவராயர் 1644, 1645, 1646,

ஜீவஸம்போதனை 1865.

தாயுமானவர் 1721.

ஜை

தி

திதி கணிதம் 10960.
திரிபுரசுந தரியம்மை
இிரிபுரம் 1807.

ட ஜைநலிரதம் 1002.
ஜையிநிமகாஷி 1691, 1692,

ஞா

இருக்கண்ணமங்கையாண்டான்
1686,

ஞானக்கும்மி 1720.
ஞானக்கோவை வசனம் 1852,

இருக்கலைசைச்

ஞானநன்மை பஞ்சாக்கரம் 1676.
ஞானப்பிரதீபிகை
தமிமுரையுடன்
1691.

ஞானரத்தினக் குறவஞ்சி 1847,

ஞானவாசிட்டச் சுருககம் உரையுடன்
1734.
ஞானவாிட்டச் சுருக்கம் 1846,

ஞானவிளக்கம் 1616, .

நவரத்தின

இந்

தாமணி 1765, 1769.
1675,

பூரண

இருநூறு 1807.
தண்டையார்பேட்டை 1750.

திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள் 1849,
,தருதராஷடிரன் 1668.

திருநந்திதேவர் சனனசேகரம் 1804.
திருநெடுந்தாண்டகம் 1704.

இிருநெடுந்தாண்டக
வியாக்கியான
வரும்பத விளக்கம் 1651, 1711,

இருப்பாவை லியாகஇயானம் (பூர்வ
மீமாம்ஸலா ஸல5தரபாஷ்யம்) 1688,

பூஜாவிதி

தத்வபூஷணம். 1717.
தம்பு சடகோப அய்யங்கார் (ஆழ்வார்

திருநகரி) 1651, 1058.

" தருமஞ் செட்டியார் 1609,
STARA
கருக்கிடை

இருநூறு

1825.
தன்வந்திரி செயநீர் ஐம்பது 1827.

தன்வந்திரி நிகண்டு முந்.நூறு 1825.
வைத்தியம்

கவிராஜர்

,இருப்பாவை 1688.

தத்தாத்ரேயர் 1849 to 1850, 1852.

எழுபது

1826.
தனஞ்சயன் 1608,
:

1658.
இருககுறுந்தாண்டகம் 176.

1681, 1689.

தசகாரியவனுபூது விளக்கம் 1675,
ட்சி
ர்
1810.

தன்வந்திரி

இருக்கமுக் குன்றம் 1855.
திருக்குருகூர்
திருவேங்கடநாதர்

திருநெல்வேலி நடலிங்கக்
.

த
தசகாரியக் கருத்து 1674,

அ ணவ்த்த

வெண்பா

ருககோயையார் 1789,

ஞானமதியுள்ளான் 1770.

ஞானோபதேசம்

சிலேடை

1643.

ஞானகேசீரி ஐம்பது 1831.

ஞானவெட்டியான

1853.

தா

£சாரதி அய்யங்கார் (மன்னார்குடி)
1696 to 1700, 1702, 1704, 1708,
1711, 1712, 1715, 1716 to 1720,
1723, 1725.
தாண்டவராய கவி 1650, 1661,

இருப்பாவை

வியாக்யோனம்

மூவா

யிரப்படி 1697,

திருப்போரூர்

சிதம்பர

சுவாமிகள்

1849.

திருமங்கையாழ்வார் 1651, 1652,
1702
இருமந்திரார்த்த வரும்பத விளக்கம்
1608.

இிருமமிலைக்கோவை 1689.
இருமயிலைச் சிங்காரவேலர் 1684,
திருமயிலைச் சிங்காவேலர்

தமிழ் 1644, 1646.

இருமயிலைப் பிள்ளைத்தமிழ்
1646, 1685.

பிள்ளைத்

1644,

இருமயிலைப் பூம்பாவையீசர் உலா
1646.
.
திருமயிலை யமகவந்தாதி 1681,
திருமயிலை யுலா 1440, 1647.
இருமயிலை யுவமை வெண்பா 1681.
இருமமிலை வெண்பா 1084.
திருமழிசை யாழ்வார் 1676,

திருமூலர் 1804, 1805.

திருமூலர் திருமந்திர சூத்திரம் இரு
நூறு 1822.

தி

ந்

திருமூலர் நாடிசூத் இரம் 1785.
திருமூலர் வாகடம் 1764.

இருமூலர் வாலைதீட்சை 1822,

அறுநூறு

திருமூலர் வைத்தியம்
1820.

இருவரங்கத்தமுதனார் 1856, 1857,
1858.
இருவரங்கப் பெருமாளரையர் 1726,
1727.
இருவள்ளுவநாயனார் 1766, 1767.
இருவாசகச் சிறப்பு 1739.

'இருவாசிரிய வியாக்கியானம் 1700,
இருவாதவூரர் 1798.
'இருவாய்மொழி 1764.

'இருவாய்மொழிப் பிள்ளை 1707.
இருவிருத்த வியாக்கயொான வரும்பத
விளக்கம் 1711,
இருவிளயாடற் புராணம் 1735.

லியாக்கியா

இருவெழுகூற்றிருக்கை
னம் 1701,

திருவேங்கடநாதர்

(திருக்குருகூர்)

1658, 1659.

நம்மாழ்வார் 1727, 1728.

நவாத்தின
1766,

சிந்தாமணி
நா

நாட்ய சாஸ் துரம் 1095.

நாதாந்த சூத்திரம் நூறு 1805.

நாய்ச்சியார் இருமொழி வியாக்கயா
னம் (உததர மீமாம்ஸாபாஷ்யம்)
1086.
நாய்ச்சியார் திருமொழி வியாக்யோ
னம் 1697.
நாய்ச்சியார் திருமொழி லியாக்யான வரும்பத விளககம் 1688.
நாரதர் 1716.

:

நாராயணநம்பூ திரிபாட் (கணியூர்மன
ஒற்றபாலம், மலையாளம்) 1672.
ரலாயிர இவ்வியப்பிரபத்தம்

ரம்) 1708, 1710.

திவாகர நிகண்டு 1755.

நான்முகன் திருவநதாதி 1697.
நான்முகன் திருவந்தாதி வியாக்கி

யானம் 1678, 1679.

நீலகேசித்திரட்டு
(சமய திவாகரம்)
எனற உரையுடன் 1663,

தீர்த்தங்கரர்கள் 1650.

தெ
தென்னவன் பிரமராயன் 17/89.

தே

ஆயிரத்தொ

ன்று 1745.
தேரையர் வைத்தியம் நூறு 1747,
தேவாரம் 1785.

தேவேந்திரமாமுனி 1855, 1856.
தொ.
7
தொட்டிக்கலை 1648, 1644.
தொண்டைநாடு 1645.

த்

தரிம்சத்பிரச்நீ 1702.
த்ரிஷஷ்டி சலாகா புருஷர்கள் 1656.
ந
நடலிங்கக்கவிராஜர் ( திருநெல்வேலி)
தட

நூ
ூற்றெட்டுத் திருப்ப தியடைவு 1714,
1710.

தேரிகதூற்றந்தாது 1712.

வைத்தியம்

நி

நிகமாந்த தேசிகன் 1861.
'நிரதிசயானந்தம் 1737.

நீ

தீ

தேரையர்

1678,

1729, 1732, 1739, 1859.

இருவேங்கடநாதர் 1722.

ருவேங்கடாசார்யர் (கெளசிக கோத்

எண்ணூறு

ப

பகவத் ons 1732,

1733.

பகவத் பாதாசார்யர்
பஞ்சாட்சரம் 1199.

1667.

பகவத்

கதை

உரையுடன் 1066.

பதஞ்சலிமுனி ஞானம் ஐம்பத்தாறு
1801.
பதார்த்த சாரம் 1670.
ரஹஸ்யதரயம்
நல்லான்
பரகால
1702, 1703.
பரகால ஸ்வாமி

1728.

பரத்துவாச

நந்திதேவர் சனனசேகரம்

முனிவர் 1784.

1667,

1669.

பா
1804,

1679, 1727,

பரமார்த்த தரிசனம் (பகவத்

1682.

(5 5BC sour 1804, 1805.
நந்தி நூல் (சர நூல்) 1743.

1618,

1849, 1851.

பாகவதம்

பாண்டவர்
பாண்டு

சாரதி 1666.

1608.

தை)

பெ
பெரிய பாகாலஸ்வாமி

பா
பாதாள

அஞ்சனம்

பாலகன்லி

1816,

GgAat

வேதாந்த

1681. 1859, 1862.
பாலாம்பிகையகவல் 1769.
பாலைதாசன்
(மதுராபுரி)
1721.
பி
பிரபத்ந காயத்ரீ 1858,
பிரமன்

1720,

1728.

பேரூர்க் கோவை

போ

ஞானம்

எண்பது

ஸங்க்ர

"ஹம்) 165) 1626.

புலிப்பாணி 1790, 1792,
புலிப்பாணி சாலத்திரட்டு இருநூறு
புலிப்பாணி முனிவர் சிதம்பர சக்ர
பூசை இருபத்தைந்து 1192.
புலிப்பாணி முனிவர் சிமிழ் வித்தை
இருபத்தைந்து 1794.
பலதிர
புலிப்பாணி
முனிவர்
1796.
வைத்தியம்

ஐந்நூறு

“ற் மமிலாப்பூரி
பகா, 1820.
பூ
பூதத்தாழ்வார் 1740, 1859.

(திருமயிலை) 1646,

பூர்வ மீமாம்ஸா
(திருப்பாவை

1688.

பூர்வாசார்யத்

ஸூத்ர
பாஷ்யம்
வியாக்யானம்)
தியான

aor (Skt)

ஸ்லோகங்

1724.

பூரணாநநதோதயம் 1844

பெ
பெரிய திருமொழி 1764,

பெரிய திருமொழி
வரும்பத

விளக்கம்

வியாக்யொன
1655.

பெரிய திருவந்தாதி வியாக்யானம்
1700, 1727,

1684,

பொ
பொய்கையாழ்வார் 1740, 1659.

1708.

1800.
ரஞ்சநீ (ஸ்ரீபாஷ்யார்த்த

பூம்பாவையீசர்
1647.

1800,

பேஷஜ கற்பம் 1840.

பு
புசண்டி மகருஷி

புலிப்பாணி
1750.

1858,

பெரியவாச்சான் பிள்ளை 1729 1789,
1860, 1651, 1652, 1653, 1678,
1679, 1686, 1687, 1701, 1702,
பே

1194,

ட்டு நூறு

1856, 1858,

பிராட்டியார் 1887.

பேயாழ்வார்

பிள்ளைக்கரசு நம்பி 1726.
பிள்ளை யந்தாதி 1715,
பிள்ளை லோகாசார்யர்

பெரிய

போகநாதர் 1704.
போக நாயனார் நிகண்டு 1756,
போகர் 11752,
1740, 1792, 1795,
1196, 1810,
போகர் காயகற்பம் எட்டு 1814,
போதகச் சோபனப் பாடல் 1721.

ப்
ப்ரச்ந மமாஸ்தீரம் 1691,

1605,

ம
மச்சமுனி மெய்ச்சுருக்கம் ஐம்பது
1609.
மணவாள நாராயண சதகம் 1690.
மணவாள மாமுனிகள் 1608, 1704.
மணிக்கமுகு 1796,

மணி கர்ணிகை யழ௫யயே சிங்கர் 1710,
மணிவெண்பா நாலாயிரம் 1899,
மதன வித்தாரமாலை
மதுர கவிகள்

மந்திரபார

1856,

1648,
1857.

விருஷபஸ்வாமி 1856,

மயிலாப்பூர்
1643, 1644,
1646.
1650, 1685, 1757.
மயிலைக் கபாலீசர்க் கலம்பகம் 1649,

மயிலைக் ஈபாலீசர்
1650.

மயிலைக்

யமகவந்தா

சலம்பகம் 16409,

bars

மயிலை யம வந்தாதி 1650,
மயிலையுஉ மை வெண்பா 1682,
மருதப்பன் (ஊற்றுமலை) 16489,
மல்லி நாயகர் (மதராஸ்) 1668.
| மலையப் பிள்ளைக் கவிராயர்
வார் திருநகரி) 1658.
ஆலி
மன்மதன் 16409.
-

மஹாபுராண ஸங்காஹம் 1657. Sy
மா
மாகமாலை விரதம் (ஜைன
விரதம்)

1662.

ஜன

on

x

மா
மாணிச்சவாசகர் சரித்திரச் சுருக்கம்

1738.

வாகடர் 1840, 1841,
வாசுதேவன் 1008.
வாதவூர் 1789.

மாதவப்பெருமாள் 1722.
மீ
மீனாட்சி (மதுரை)

முகுந்த நாயர்

வா
வாக்கியத்ரய வியாக்கயோனம் 1728,
வாகடம் 1101.
்

1689,

வாலைதாசன்

ap

1720,

(மதுராபுரி)

1721.

1750),

முதல் திருவந்தாதி வியாக்கியானம்
1729
முதலாயிரம் 1763.

வான்மீகர் அடிதலை கயிற்றுச் சூத்
இரம் பத்து 1719, 1805.
வான்மீகர் உறுப்புச் சூத்திரம் பத்

முருகக் கடவுள் 1644, 1646, 1688,

வான்மீகர்

முனியப்பன் (புட்டுளூர்)

வான்மீசர் நாடி

முமுக்ஷ£ுப்படி 1698.

1690.

u

வியாக்யானம்

1706.
ய்து மகாராசன் 1849 %௦ 16852.

பிரபாவம்

ரா
ராஜகோபால முதலியார். (மயிலாப்
பூர்) 1792, 1784, 1735, 1737,
1844.

(சமஸ்கிருத
ராஜகோபாலாசாரியார்
பண்டிதர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்)1654.
ராம தேவர் 1758.

நிர்ணயம்
கால
ராமாவதாராதி
1715.
ராமையன் செட்டியார் 1669,
ou

(புது

நகரம்,

பாலக்காடு) 1666.
வர்த்தமான யோ£ந்இரர் 1658.
வ௲௲

நாராயணன்

ரதாசாரியார்.

1781,

1804.

வான்மீகர்

திதிரம்

1703, 1704.

(8)

ஐந்து

சூத் தரம் முப்பது 1780.
வான்மீ௫ சூத்திரம் பதி
1749,
வான்மீடி முனிவர் 134
வானமாமலை 1688.
வானமாமலை மடத்து வாழித்
திரு
நாமம் 1724.
1787.

விஷ்ணு
விஷ்ணு

1769.

1090,

1667.

1685.
ஸ்தாந திர்ணயம்

1716.

வீதராக ஸர்வஞ்ஞர் 1070, 1672.
வீரவன்னிய தலையாரித் தெரு (மயி

லாப்பூர்) 1757.

வீரவன்னிய புலி வைத்தியம்
முத்
சாமி 1767.
தியம்
மூத்து
வே
வேங்கட ராகவாசாரியர்
வத்ஸ
கோத்ரம்)

1654, 1050. (வத்

வேங்கடராகவையங்கார் 1705.
வேங்கடாசார்யர்
(கெளசிக
கோத்

ரம்) 1708, 1709.

வேதலியாஸ பகவான்

1607, 1668.

வேதாந்த தேசிகன் 1718 1795,
வேதாந்த தேசிகன் துதி 1713,
Gusts ராமாநுஜ ஸம்யமீத்திரர்
வேதாளக்

ககை

1060,

வை

(சிறுதாஷூர்)

1686, 1688, 1689, 1691, 1692,

1694, 1695.
வல்லாரை லே$ூய முறை

?

கயிற்றுச்

மணிக்கடை

வில்லிபாரதம்

1709.
ரஹஸ்யத்ரய ஸாரம் 1728, 1860.
ரஹஸ்யத்ரய ஸாரார்த்தம் 1702,

செட்டியார்

நா

வான்மீகர் பலலிரற் சூத்திரம் ஐற்

விருஷப ஸ்வாமி 1656,

ந்

வடமலை

சூத்திரம்

விருஷபதாஸ நாயஞார் 1854.

யா

முனிப்

eo

1782,

சூத்திரம்

அப் பதினைநது 1777.

விநாயகர்

யாமுநாசார்யர் 1727.

ரம்யஜாமாத்ரு

ae

இப

1804.

1761.

மூமைத்திரார்த்த ஸாரம் 1723.
மூன்றாந் இருவந்தாதி வியாக்கியானம் 1859.
மை
~~
்சி வியாக்கயோ
நறுங்குஞ
ண
மைவண்
னம் 1712.

யஇராஜவிம்ச தி

1778, 1804.

வைத்திய சிந்தாமணி

வைத்திய

1841,

ரத்தினச் சுருக்கம் 17860,

ஸீ

வலை

வைராக்கிய சதகம் உரையுடன் 148,
*

uu

மாரீரகமீமாம்ஸா

பாஷ்ய

ஸங்க்ர

ஹம் (பு.தரஞ்சநீ) 1656.
ஸ்ரீ
ஸ்ரீருஷ்ண விரஹ
(Skt) 1697.

ஸ்ரீபட்டர் 1666. 1669.

ஸ்ரீபாஷ்யார்த்த ஸங்காரஹம் 1654. .
ஸ்ரீபுராணம் 1056.
ஸ்ரீமதாரஹஸ்யத்ரய ஸாரம் 1860,
1689,

1690.

நிர்ணயம்

1715.

ஷட்ரஸ

ஷ
நிகண்டு 1889,

ஸ்லோகங்கள்

ஸ்ரீநிவாஸ ரங்கநாகஸ்வாமி
(கெள
சிக கோத்ரம்) 1679, 1681. 1739,
17982, 1789, 1859, 1862.

ஸ்ரீரங்கநாயக

ஸ்ரீரங்கம் 1727.
ஸ்ரீராமாவதாரா இகால

ஸ

ஸமய
மை)

திவாகரம்

(நீலகேசித்திரட்டு

1065.

ஸரஸ்வதி 1689. 1690,
ஸாரலங்க்ரஹம் 1717.
ஸெள

ளலெளம்ய

வரயோ புங்கவர் 1707.
aD
ஹரிஷேணன் 1668,

