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INTRODUCTION.

Tu1s second part of the second volume of the Triennial Catalogue
of Manuscripts is prepared on the same plan as that of the second part
of the first volume and as is described in the introduction thereto.
The numbers of the manuscripts and the pages of this part are in
continuation of the similar part of the first volume.
As may be seen from the subject index a large variety of manuscripts has been added to the Library during this triennium, those
dealing with alchemy, medicine and what is termed as the Yogam of
the Siddhars preponderating to a noticeable extent.
Of these three
subjects, alchemy and Yogam of the Siddhars, and alchemy and medicine have been closely and inseparably dealt with in some works, and
so it is not found possible to draw a hard-and-fast line between them for
the purpose of correct classification under one or other of these
headings.
This kind of combined treatment leads one to the not
unnatural inference that the combined practice of alchemy, medicine
and Yogam formed the hobby of a certain class of persons who called
themselves Siddhars (i.e., those who have attained some extraordinary
and even supernatural powers).
The name of Agastya or Ahattiyar
in Tamil has to be specially mentioned as the most prolific writer on
these subjects.
Who this Ahattiyar is, to whom so many works are
attributed,

cannot

be

stated.

He does

not seem

to be

the

same

as

the well-known Ahattiyar who is said to have systematised the Tamil
language and wrote the firs} Tamil yrammar.
In all probability
works written by different persons at different periods of time seem to

have been attributed to Ahattiyar to invest them

with dignity and

antiquity, but the language used in many of these works is very
common-place and betrays them in their true colour as later compositions.
A number of other writers also is said to have written
treatises on these subjects,
‘The names of some may be mentioned
here. They are Bhogar, Dhanvantari, Konganar, Iramadévar, Sattaimuni, Sundaranandar and Rodmarisi. The manuscripts on medicine
TaAM.—1
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acquired for this Library and described in this catalogue may throw
some light on the state of the knowledge of medicine and how far and
with what popularity it was practised in the Tamil districts of this
Presidency. The majority of these treatises give the mode of preparing different kinds of medicines such as powders, pills, oils, etc.,
for curing various diseases, while some of the works deal with their
diagnosis.
One of the chief means employed for this purpose
according to the science of Hindu medicine is by feeling the pulse
and the Ahattiyardiksainadistttiram R. No. 149 (d), the Dhanvantarinddisastiram, Munnaru R. No. 192 (i) and a few other works seem to
be of some importance in this direction.
Ahattiyar ammat sastiram,R. No. 192 (b).—This work in addition to

giving details regarding pox and its various varieties and also regarding
curative medicines and measures for healing the affected persons lays
down that attack from pox may be prevented by administering
certain medicines and explains the process and method of preparing
them.
Sinéndiramalai, R. No. 146 (a).—This work is considered to be an
authoritative work on astrology.
It has been quoted not only by
Naccinarkkiniyar in his commentary on the Jivakacintamani but also
by Arumpada-urai asiriyar in his gloss on the Silappadikaram,

Adiyarkkunallar in his commentary on the Silappadikaram refers to
Arumpada-urai asiriyar and Mr. Gopinatha Rao in his article in the
Sendamil,

that

Volume

IV, pages 401

Adiyarkkunallar might

to 408, arrives at

have flourished in the

the

conclusion

12th

century

A.D.
If so, this work Sinéndiramalai must have been written long
before the 12th century ; and as it has been quoted as authority by
the two great Tamil. commentators mentioned above, it must bea
work of sufficient importance.
Siddhararudham,

-R. No. 174 (6).—It is a unique and rare treatise

of a zoological nature in Tamil literature.
fication

their

of snakes

embryology,

and

other

habitat,

At first it gives the classi-

characteristics relating to them such as

food,

etc.

It prescribes

remedial medi-

cines and measures for counteracting their poison as well as the poison

of certain
the

poison

venomous
caused by

reptiles

such as scorpions and

the bites

of wasps, monkeys,

centipedes and
crocodiles,

etc.
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Tiruviruttam, Appillaiyurat 230 (c)—This commentary on the
Tiruviruttam seems to be a useful one.
It appears that only a portion
of the commentary has been published hitherto.
The manuscript now
got contains the commentary complete.
Manai Sastiram, R. Nos, 165, 195 (a), 288 (0), Sérpasastiram

243 (a) and Manainil, R. No. 243 (b),—These are treatises purporting
They are mostly
to give information on the construction of houses,
astrological in character, though R. No. 165 gives some information about the timber to be used in the construction of houses and

about the manner

of coustruction for the accommodation of people

of different castes.
Milalaiccatakam, 282 (b),—In the last stanza of this poem, it is
stated that the author Sarkkaraippulavar wrote it when Pratap Singh
Sewell in his Dynastic Lists gives the
reigned as king of Tanjore.
duration of this king’s rule as 1749 to 1765, This poem must have
Although itis a
been evidently written within the last 170 yearsorso,
recent production, it seems to be the only work which purports to give
in one place an account of what is known as the Milalainadu, although
this name as denoting a particular tract of country has been mentioned
The author brings out
in such an early work as the Purananiiru.
mostly the greatness of the Vel|alar sect of people, and it is not surprising that he does so, himself belonging to that class. It is a moot point

of dispute among Tamil scholars as to where Tirupperundurai, the
place

in which

the

great

Saiva saint Manikkavacakar is said to have

realized Siva, is situated ; and our author mentions it as a place in the

Milalainadu and identifies it with Aludaiyarkovil.

Mr. Radhakrishna

Ayyar, retired Principal of the Pudukottah College maintains the same
view quoting this work in addition to other authorities in his article
in the Sentamil; vide pages 102 to 124 of the XIII volume,

Kanattuccatakam, R. No. 301.—This work is in prose and poetry and
states that a Cola king named Naréndracolan emigrated the Vellalar
sect of people from Kajici to Kanadu, which forms part of what is known

as the modern
of this name is
reigned between
the contents of

Pudukottah State and the Madura district.
A king
mentioned in Sewell’s “ Dynastic Lists” as having
A. D. 1023—1064.
The work also purports to give
some copper plate inscriptions containing grants of
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R. No. 115.
Palm-leaf.

14% x 1}inches.

and Grantha.

Injured.

Foll. 266.

Lines,

8-9 in a page.

Tamil

-

Presented in 1913-i4 by M.R. Ry. B. R. Srinivasacariyar of Tirupati.

இசாமாஅுஜ_.நாற்றச்தாதிவியரக்யானம்.

IRAMANUJANURRANTADIVYAKHYANAM,
Same work as that described under R. No. 30 ante.

Complete, but leaves numbered 119, 156, 157 and 268 are wanting,
and those numbered 201 and 202 are half-broken.

(6-4.)—
இச்_நால்

மூவருடத்திய

இந்தப் பிரதியில்: இவ்வுரை

காட்லாக்கின்

80-வது

நம்பரில்

நூற்றெட்டுப்பாடல்களுக்கும்

119, 156, 157, 268 எண்ணுள்ள
பாதி முறிந்துள்ளன.

எகெளில்லை.
்

வந்துள்ளதே.

உள்ள௮,.

இதில்

201 202 எண்ணுள்ள ஏடுகள்

R. No. 116,

Sritdla,

19% x 24 inches,

Foll,82.

Lines, 10—12in a page.

Telugu.

Slightly injured.

Presented in 1913-14 by M.R.Ry. E. R. Srinivasacariyar of Tirupati.

(6) இராமாஅுஜூநாற்றந்தாதிவியாக்யானம்.
IRAMANUJANURRANTADIVYAKHYANAM,
Foll. la—276,
84
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Same work as that described under No. 670 of the I’.C.T. MSS.,
Vol. II.
Complete.

(க-பு.)-- .
இத்_நால் டி.ஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக்கின் 610- -வது
ளதே.
இதில் இது பூர்த்தியாக உள்ளது.

நம்பர்ப் பிரதியில் வந்துள்

(9) இராமாஅஜ ாத்தத்தாதப்ச திபதம்.
TIRAMANUJANURRANTADIPRATIPADAM.,
Foll. 28a— 326.
Same work as that described under No. 668 of the D.C.T. MSS.,
Vol. Ef.
Contains stanzas 1 to 9 and 19 to 65.
and the last leaf is broken.

(க-பு.)--

The

second

leaf is wanting

ல

இக்ூல் டி.ஸ்க்ரிப்டிவ் காட்லாக் 668-வது நம்பரில் வந் அள்ளதே,
இதஇல்
இரண்டாவது எண் அமைந்த ஏடில்லை.
கடைூயேடு முறிந்தபோயிருக்
இறத.
ஒன்று முதல் ஒன்பது வரைக்கும், பத்தொன்பது முதல் அறுபத்
தைந்து வரைக்குமுள்ள பாடல்கள் மட்டுந்தான் இதில் உள்ளன.

(9) அத்திமோபரயதிஷ்டை.
ANTIMOPAYANISTHAT.
Foll, 838a—48b.
A tract on Sri-Vaisnavism stating that the religions ceremony of
Samaérayana is conducive to the attainment of salvation and giving
illustrative stories taken from the Guruparampara in support of this
statement.
The author is likely to be Bhattanathamuni, a disciple of

Manavalamamuni, as may be surmised from the Taniyan stanzas added
in the beginning.
Complete.

Beginning:
=

LFMOQvIG @vve.w Taim-570
யீவதுரசி.மணாண-4வ

WP

|

aszalenro auG)m5. w8,\ 081-6100 9-ப.திூ |

oe

அ௱ண ர 8-பஜ

|

ட்

யப தாக ஹ.தாதி௦ ஈார$ர.5-ம ஜ9-ட.மி௦ ஜெ
8) ஜா3ரகரயொ.கிஈரவாஉவஹெவவெகுயா௱கடி |

மட.காம$.கி௦வ0. வாகு ஓசி

-ணாண-?வ[

|

|
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Same work as that described under R. No.
Catalogue of MSS., Part 2—Tamil.

93 (6) of the Triennial

Complete, but without the 5th leaf. In the end some Sanskrit
stanzas are found in praise of Saint Sathakopa.

(கு-பு.)-இந்நூல் மூவருடத்திய
காட்லாக்கின் 95(6) நம்பரில் வந் அள்ளதே.
இதில் இந்ரால், ஐந்தாவது வடு ஒன்று நீங்க, பூர்த்தியாக இருக்கிறது,
இதன் இறுஇயிம் சடகோபர் துதியாக, சல வடமொழி ஸ்லோகங்களுள்ளன.

(6) நிகமனப்பாடி.

NIGAMANAPPADI.
011. 556-508.
Same work as that described under R. No. 173(d) (of the Skt, Pt.)

of the Triennial Catalogue of MSS., Part 2, Tamil.
Complete.

(S-4.)—
இஅ, மூவருடத்திய காட்லாக் 178(4) (of the Skt. Pt.) souAe
ளதே.
இந்தப் பிரதியில் இது பூர்த்தியாக இருக்கிறது,

ass or

7

(7) வைஷ்ணவாசார்யர் தனியன் கள்.

VAISNAVACARYARTANIYANGAL.
1011, 566-588.
See the Sanskrit Part of this Catalogue.

(ஐ) ஸகலப்ரமாணதாத்பர்யம்.
SAKALAPRAMANATATPARYAM.
Foll. 59a—605.

Same work as that described under RB. No, 91(f) of me Triennial
Catalogue of MSS., Part 2, Tamil,
க
Complete.
ட
srleréGar

பி.ரதியில் இத முறறுமுள்ள,

91(f) siouAey

வந்துள்ளதே,

Bhs

லட்டு i

QOS MUG. s8w

tas

(6-4.)—

R. Number
(4)

116.

963

பிரபன்னஸ்வரூபம்.

PRAPANNASVARUPAM.
-

Foll. 606—61a.

Same work as that described under No. 929 of the D.C.'T. MSS..
Vol. II.
Complete.

(6-4.)—
இது,

டி.ஸ்கரிப்டிவ்

காட்லாக்

929-வது

நம்பர் பிரதி

போன்றது.

இதில்

இத்தூல் முற்றுமுள்ள
௮.

(6) எம்பார் அநுஹந்தானம்.
EMBAR

ANUSANDANAM.

Fol. 61a.
A description of the beauty of God Narayana as given by Embar,a
disciple of Ramanuja.
Complete.

Beginning :
ஸ்ரீ
சேஷிக்வ

ஸடசகமான

றா$ர.க-ஜாய

இருவபிஷேகமும்

.598..
“950 asa rage

orerr[
2! |(D)b DFrdonu Agésscruatserls ஆஸ்ரிதளை
வந்தாபென்று அருள்கொடுக்கும் திருமுக முறுவலும்

wrap.

9

eG)

- கற்?
ஆருரரிதருக்கு

இழியும்

துறையான

இருவடிகளும்,

OB BW ப். ரஜைக்கு
மாதாவினுடைய அவயவங்களெல்லாம் வோக்யமாக இருக்கச்செய்கே ஸ்
தன்ய[தறி](2.தி)லே
வாய்வைக்குமாப்போலே
ஆஸ்ரிதராக்கு(த) திருவடி
களிலே கோக்கென்று எம்பாசநுஸந்யானம்,

எம்பெருமானா.ரருளிச்செய்த மிதம்.

(6-4.)—
Qegre,

QrrorpeGge_w

Adwoer@w

obure

ஸ்ரீமத்நாராயண

னுடைய வடிவழகை அதுஸத்தித்த முறையைக் கூறுவது.
இந்தப் பிரதி
யில் இது முத்ற௮ுமிருக்கிற௮.
இதன் இறுதியில் ஈஸ்ஸ்வான், சேதகனனுக்கு
மோட்ச ததையடையும்
உப்காரத்தைக்
சுருஃகிக்கூறும்
சிலவாககியய்கள்
எமுதப்பெற்றுள்ளன.

(7) பெரியஜீயர்வார்த்தை.
PERIYAJTYARVARTTAI.
Fol. 6la.

|
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A tract on some of the doctrines of Sri-Vaisnavism as taught by
Periyajiy
ar, well-known as Manavalamamuni, to Bhattarpiraujiyar.

Complete.
Beginning :
ஜீயர் இருவடிகளே

பஞ்ச
விம்மாதி

சரணம்.

ஸம்ஸ்காரனாகவேனும், பஞ்சமோபாயதிஷ்டனாகவேனும்,
டஞ்ச
தவஜனாகவேணும், பஞ்சவிம்ஸ்ர.தி பரத்பரகாஷஹிக்ஃனாகவேணும்,

வாகயகுருப.ரம்டரை

என்கிற

ஸம் 9ாணுஷ்டானம்

பண்ண வேணும்.

End:
ஷட்கர்மகிரதனாகவேணும், இப்படி இருக்கிறவர்கள் [| சரீ](ஸ்ரிரவைஷ்ண
வர்கள்.
இ[தீ]ையதியாதவர்களுக்கு உன்மங்களே போக[யி](வி)ல்லையெ
ன்று பெரிய ஜீயர் பட்டர்பி.ரான் ஜீயா்க்கு அருளிச்செய்த(ரர்)[ வார்த்தை].

(த-பு.)-இக்நூல் வைஷ்ணவஸம்ப்
தாய விஷயமான இலவிவரங்களைப் பெரிய
ஜீயர் என்5ஐ மணவாளமாமுனிகள் பட்டர்பிரான் ஜியர்க்கு அருளிச்செய்த

காக, அமைத்துள்ள.

இதில் இத முத்றுமிருக்கத௮.

6) தத் துவசேகரம்.
TATTVASEKHARAM.
Foll. 615-—62a.
This is different from the Tattvasékhara of Pillailokacarya and
explains what is meant by matter which is one of the three go called
fundamental realities accepted by the Sri- Vaisnavas.

Complete.

:

Beginning :
இத்த(௪) சரீரமுண்டானபடி
பரிபூர்ண

தாதாதந்த

செல்லுஇருர்;

ஸ்வரூபனாய் ஸமாப்யஇக

திர்வாஹகனாய் சேத. நாசேதனங்களுடைய,

wef uur tro wen,)

87-6.) ound ro

இந்ச(2) ofr Berg Gus
பரிபூர்ணனாய் சனக்குச்தான்

8 யஹ) ரகா vod rrowen,\ay

QwaQur

eae
j
்
என்றும் சொல்லுகிறபடியே, தனக்கு மாநீ£ கயா

waowmno.s5-n09804;9)?

பத்
யடரப்சகா.ரமாகவுடைய

னாய்க்கொண்டு.

End :
இவை
பத்தொன்பது மஹா பூதங்களிலே உண்டான அத்தை ஆச்ம
சேஷமென்றும், வ.௦வெ ஷ.ததைகனான
ஆத்மா ஸ்வதந்தரனென் [னு]
(ற)ம், ஸ8ஸ்தசேஷியான ஈச்வரனை பரானேனென்
3
3
_
ட
றம், ஐ.௧
dor or
Bug: SF
9 ToT
பண்ணி, sans 2850567 ob, அச்தை(2)

சிக்கென்றும்,

ஈச்வானை

&. xumper 116.
விஉவிஉரகவும்

விபரீதஜரதம் இப்படி

பொ[௬]()க்கவல்லவர்

265

யதாதியாய்

இருக்க, சரீ.ரத்தை(ப்)

மு(மூ)க்ஷுகீ்கள்.

Colophon:
தத்வசேவரம்

ஸம்பூர்ணம்.

(க-பு.)இ,்தூல், வைஷ்ணவ மதக்கொள்கையைச் சேர்ந்த மூனறு தத்துவங்க
ளில் அசிச் தத்வத்தை விசேஷமாக விளக்கிக்கூறுறது. இதில் இத முற்று
பிள்ளைலோகாசார்ய யரருளிச்செய்த தத்வசேக.ரத்தின் இது
மிருக்கிறத.
வேருனது.

(2 யாத்ருச்சிகப்படி..
YADROCCIKAPPADI.
Fol. 62a.
Same work as that described

under No. 957 of the D.C.T. MSS.,

Vol. II.
Complete.

(6-4.)—

இந்நூல் டிஸ்க்ரிப்டூவ்

காட்லாக்கின்

957 - வது

தம்பரில்

வந்துள்ளதே.

:

த.
இந்தப் பி.ர.தியில் இது முத்றுமிருகக௦

(m) மணவாளமாமுனிகள்பா தாதிகேசாந்தவர்ணனை.
MANA VALAMAMUNIGAL PADADIKESANTAVARNANAIT.
Foll. 62a—626A eulogistic description of the body of Manavalamamuni from his
foot to the head: by one of his disciples or followers.

Complete.

Beginning:
ய த .டுவரறுய 1ஜூரவ வ.காா$- ௫௦௦
டினா வல்ல பதி க க௱ணெகஹிதொ?
ஞஷீ[ .௧8](உஹ) ௯,

8-Oe@0 SQQuse

| 2-a](0) anf san,

|.

88 ralan[ go |($57)

B02.) ae OAuws2-Ooy |

்
போசச்சவம்௮ பரிமளம்கவீசி பு[,ததஅ](௦)க கணித [ம்]
தச் கமலத்தை நி[2ர](ள்சிமை) பூட்டி சறி(ச்சிற)ந்த வ[கத்](ர)௧ம்
்
ஏதத்தை மாற்றும் மணவாளயோ? யினிமைதரும்
பாதக் கமலங்கள் கண்டே[தெத](னென)க்கு(ப்)பயமில்லையே.

ae

End:
மொழியும் தமி[ழி]ழ்(புனை)யும்மண

வாள முனி[க்][கருணை

பொழியும் இரு விழியும் இரு மூக்கும் பு. மழையும்
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[வி](வ)ழியும் புக£ண்டு](ன்று)ரைக்கும் திரு வாயும் இரு முகமும்
[
இனெ ](கேனெ)ன்
க[ண்டு](ன்௮)களித்

விழியும்பு

இருக்கு புகன்றுதரும்
ழின்றோள் மண வாளமுனி

e
eee
அருணசத்தமி

போரியல்வே(தி)
ல்லையே.

யணிசெய்

இருதெத்றியுந் திருநாமழு மாவைத்திரு முடியும்
ே வாழ்விக்குமே(௯)
கின்று
வருணத்த[மு] ம[மு]மென்மனத்தினுள்ள
வாழிசெத் தாமரைத்தாள் அவராடையும் மலர்ந்ததனக்கொப்போல்
வாழிமுதந் நூலுளை மார்பு முக் கோலுங்கை
வாழிதிண் டோள்வாழி[ச] செவ்வாய் . . . . . ம(ாபு[த],சல்
வாழிதென்கோயில்

போதச்சிவெ[ழ]ந்

மண

தெனவந்தி

(௧௦)

வாழ்மூடியே.

மாமுனி

வாள

ஆரம் தடமங்காது

மொழியுபோரணத்து

வாழி.

(க-பு.)-இத்நூல், மணவாளமாமுனிகளிடம்
றப்பட்ட தென்று தெறிகிறது.

ஈடுபட்ட அடியசொருவ.ரால் இயற்

பிழைகள் மிகுந்துள்ளன.

(2) பாசகரப்படி. ராமாயணம்.
PASURAPPADIRAMAYANAM.
11911. 624-688:

Gives the story of Rama by quoting the expressions found in the
Nalayiraprabandha in regard to this matter and arranging them in a
logical manner. From the Taniyan stanza in the beginning, the author
appears to be Krsna, son of Yamuna.

- Complete.
Beginning :
ஸ்ரீ

தரஷஷீஹாய

8

யதடாகக்ஷ்கலக்ஷ3 ரணா௦
₹ இருமடந்தை

யா8-ப.கஹ-௫.௩வவ
ஹுமலமழூ

ரய

|
ஹர

|

மண் மடந்தையிருபாலுந் இகழ,?? * கலமத்தமில்லதோர்

நாட்டில்”): “அந்தமில் பேரின்பக் தடியோடு, ?? * எமுலகும் தனிக்கோல்
செல்ல வீற்றிருக்கும்,” “அயர்வ[அ](௬)மமசர்கள் அதிபதியான”! அணியார்

பொழில்ளூ ழுரங்கறக ப்பன்,” * அலைதீர்க்டைலு! எழுந்தும் நாவரய்[ப்]
போல், ”” *ஆவாார்அணையென்று துளங்கும்,? * நல்லமார் துயர்£ர வல்
லக்க

னிலங்கை

பாழ்படுப்பதற் வெண்ணி.

:!

End:
பொ[க்](ன்) களை [(வ](ய) டையமையில் சர [த்தி](த.தி): “ தருச்செய்ய

முடியுமா£மும்

குழையும் முதலா. மேசுகு பல்கல னணிந்து ?? “சூட்டுகன்மா

R. NuMBER

116.
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லைகளணிந்து”' “வடி வணையில்லாச சங்குதங்கு மலர்க்குழலாள்”” “சீ[த]தை
யும் தானும் ?? * கோப்புடைய சீரிய சிங்காசன [தறி](த,க)ரு.க்து யேழுலகும்
தனிக்கோல் செல்ல,
பெரியவாச்சரான்பிள்ளை இருவடிகளே

௪.ரணம்.

(கு-பு.)-இது தஇவ்யபிரபந்தத்து இராமசரித்திரம் வந்துள்ள அடிகளை ஒழுங்கு
படுத்தித் தொகுக்கப்பட்டிருககறெ5.
தொகுத்தவர் இன்னாரென்று தெரிய
வில்லை.
யாமுநரென்பவரின் குமா.ர.ராகிய கிருஷ்ணனென்பவர் தொகுக்தி
ருக்கலாமென்று
இந்நூலின்
முதலிலுள்ள
கனியனைதோக்க
ஸந்தேகம்
உண்டாகிற.
இதனிறுதியில்
ஊர்த்அவபுண்ட்ா வி௲யமான ஸ்லோகங்
கள் சல உள்ளன.

(0) பிரபன்னபரித்ரரணம்.
PRAPANNAPARITRANAM.
Foll. 64a—640,

Same work as that described under No. 924 of the D.C.T. MSS.,
Vol. II.
Complete.

(க-பு.)-இது, டிஸ்க்ரிப்டிவ் காட்லாககின் 924-வது நம்பரில் வந்துள்ளதே.

இ௫_ பூர்த்தியாக இருக்ெ௮.

இதில்

(2) திருக்கோஷேர்ப்பெ
கா ரஹஸ்யம்.
ண்பிள

ட

TIRUKKOLURPPENPILLATRAHASYAM,
11011, 646-656.
Deals with

some of the doctrines of Sri-Vaisnavism as propounded

by a Tirukkolar woman to Ramanujar.
Complete.

Beginning :
எம்பெருமானார் திருக்கோஞூருக்கு

எழுத்தருளும்போ.த

திருக்கோளூர்

கின்றும் ஒரு பெண்பிள்ளை எதிரேவந்அ [ெண்டனிடீடு கிற்கு, பெண்ணே!
எங்குகின்றும்

புறப்பட்டாயென்று

_ [ர்](ரி)ல்கின்றும்

கேட்டருள,

விடைகொள்ளு$கேனென்று

பெண்ணும்,

திருக்கோளூ

விண்ணப்பஞ்செய்ய,

௮

தைச் திருச்செவிசா[ததி](ர்த்.தி) அருளிச்செய்தபடி.

End:

2:

எம்பெருமானார்

திருச்செவி

சா[தறி](ரத்த)யருளி கண்[செ](இ)ம்புளி

£3, பெண்பிள்ளை யக[தறி](த.தி) லெழுந்தருளி,

கை[க்கு] பண்ணச்சொல்லி

பெண்பிள்ளை

பெண்பிள்ளையை(ச்) களி

கையினாலே. அழுஅசெய்தருளி,
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பெண் பிள்ளைக்[5](கு)(த்) தளிகைப் பிசஸாதமும் [சரீ](ஸ்ரீபாத.£ீர்சதமும்
(திருவாய்மொழிப்) பிள்ளை யருளிச்செய்தாென்று
ஜியாருளிச்செய்தார்.

ஸாதித்கருஈனாரென்று
பெரிய வானமாமலை

(5-ப)--

இத்தால், உடையவருக்குச் திருக்கோளூர்ப்
விஷயமான சில அர்த்த
கூறிய வைஷ்ணவமத

பெண்பிள்ளை யென்பவர்
விசேஷங்களைக் கூறுவது.

இதில் இத முற்றுமிருக5௦௮.
(9) உடையவர்பத் துவார்த்தை.
UDAIYAVARPATTUVARTTAI,

Fol. 650.
Same work as that described under No. 827 of the D.C.T. MSS.,
Vol. IT.
Incomplete.

(6-4)—
இ.௮, டி.ஸ்க்ரிப்டிவ் காட்லாக்கன், 821-வ௮ நம்பரில் வந்துள்ளதே.
தப் பிரதியில் இ௮ மு.ற்றுப்பெறவில்லை,

இந்

(r) ஞானஸாரம்.
NANASARAM.
Fol. 66a—67a.
Same work as that described under R. No. 52(a) of the Triennial
Catalogue of MSS., Part 2, Tamil.

~ Complete.

(க-பு.)-இந்நூல்

மூவருடத்திய

காட்லாக்கின்

52(6)

நம்பரில்

வந் அள் ளதே,

இதில் இத மு.த்றுமிருக்கிறஅ.

(9) ப்ரமேயஸாரம்.
PRAMBYASARAM.
Fol. 67a.
Same work as that described under R. No, 52(6) of the Triennial
:
Catalogue of MSS., Part 2, Tamil.

Complete.

(6-4)—

இந்நூல் மூவருடத்திய

காட்லர்க்கின்

இதில் இ௫ முத்றுமிருக்கிறது,
(2)

பிரபன்னலக்ஷ்ணம்,

PRAPAN NALAKSANAM,

Fol. 670.

52(4)

தம்பர்ப்

பி.ரதிபோன்்ற.

®

Rk. wumeer

116.
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On the conduct to be followed by a Sri-Vaisnava who, being desirous of attaining salvation, has entirely surrendered himself to God.
Complete.

Beginning:
ஸ.தாசார்ய
ஸமா[ச்.ர](ஸம07)யணம் பண்ணி, சரீ. ராவஸாநகாலதக்திலே
பரமபத ப்.ராப்திபண்ணக
அ ேடட்து ௮(௬](ற)தியிட்| டுயி]டிருக்கற
மூமுக்ஷுவான சேசனன் சரீ. ராவஸாத[தற](தத)ளவும் இருக்கும்நாள் வர்
த. திக்ற

சரமம்

எங்கனேயென்னில்

End:
LFwrap..\o உரவிலா.மவேரவ.வு.5௦

ககெஓய-3௦
WAIT

ஸ்ரீறஹலெ57௨ -ப.௧௦

யஉஸொல.மி.க) வஹ.கி

oof smsreiiae seu

ஸ்ரீ? ௨7 ](ரத)8ர.௧-௩ ஜாய-38

ஷாடீ-?அயொவா௱ண

49]

யுகாதி ௧0௮௦
Se

ai ap Janis, சஸியா8)

|

(த-பு.)-இந்நூல், பி.ரபந்நதனான ஸ்ரீவைஷ்ணவன்

கூறுவ.

இருக்கவேண்டிய

முறைகளைக்

இதில் இ௮ முத்றுமிருக்கற
த.

(6) ஷவபதாக்ஷரீவியாக்யானம்.
SAPTAKSARIVYAKHYANAM.
Foll. 675—70a.

An

explanatory commentary of the

passage

“ Asmadgurubhyo-

namah ” which consists of seven syllables and which is the very first

sentence of the Guruparampara:

by a disciple of Narahari who is

himself stated to be the disciple of Sri-Bhattanatha and ட

Complete.
Beginning:
ஸ்ரீகாறிஷ-௫.பகர௨யர

வர.கிலவ்ஹத்௧௦

ஸ்ரீவெல்ட ரய-3௨உவல்ஜூ தவல்

LF ML, 5198-1.

|

ire av@ wT gancano

ஸ்ரீகாற ஹி௦ஹ.௰-பற-8
நவர மரயாதி
e

niece

ce

[|

ea) 410) UU ON eae rio [ச]்ரீவைகுண்டதிகேதன

னாய் வா வ்கன்யாம் உபயவிபூதிநாகனான
கித்யவிபூதியிலே நித்ய முக்கமோடே

ஸாவேச்வரன்

கிகயேச்சையால்

End:
அடியேனும் உத்தாரகாசார்யரான எம்பெருமானார் தாம் உபகாரகராய்
இவரை உத்தா..ரகராகக் காட்டுகையாலே எம்பெருமானார் உபகா.ரகாசார்ய
ரும்

தசஹ.ராசார்யர்

உத்தாரகாசார்யராகவும்

தினைத்திருந்கேன்.

இவ்

97)
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வர்த்தம் இருவாலிதிருநகரத்
திலே திருமங்கைமன்னன் ஸ். கிதியிலே ௮வரு
டைய ஆஜ்ஞையாலே எழுதப்பட்டது.
இதுக்கு ஸ்ரீபெரும்பூதூருக்கு ஸ்வா
மியான
எம்பெருமானாசே சாக்ஷி,
ஆகையாலே எல்லார்க்கும் தம்தாமு
டைய ஆச்சர்யரை எம்பெருமானாக தினைத்த சரமமந்தரமான ஸப்தாக்ஷ
ரியை யநுஸந்திக்தக்கொண்டிருக்கவேணும்.

உய்யதினை வுண் [டி ](டா)கிலுங் குருக்கடம்பதத்[தை]இல்
வை[ய்](யு)மன்புகன்னை யிந்தமா நிலத்தில் - மெய்யுரைக்கின்
பையாவில்மாயன் ப.ரமபத முங்களுக்காம்
கையிலங்கு நெல்லிக் கனி.
என்றிவ்வர்த்தம் நம்முடைய
செய்தார்; இது மெய்.
“ஸத்யம்

ஸர்வ

ஸ்வாமியான

ஸத்ய '' மென்னுமாப்போலே

பெரியஜீயர் அருளிச்

இப்படி யிருகறவர்கள் ஆபேனு

மாகிலும் சி.2) ஹ-ஒறிஸமானர்.

89.௦

கெறிகெகராய

Bee.

[ ௧ ](-27)ஹிஃஊ.2-பனவெ
வ.க )௦௦.௧)௦
ஹ

ஊவ

2-பணஹிதவெ

eA ue BS)

உ-௩கஹ.௧)௦ ய.கிராஜொ

ஹஸவ-$லொகா.கா2-ப2.௧5-31/ர

|

Gf B25) 80
ஜ.௦5-பற-ட$

BT -By ஹட௦ஸூய?

|

|
|

_ (த-பு)-

இத்நால், சரமமந்திரம் என்னும்(பெயரையுடைய௫அம் வாக்கியகுருபரம்

பரையில் முதல்வாக்கியமாக உள்ளஅமான

(6௯ஹூ

2-பற-௩வெ

ர 633

என்னும் ஏழு.அக்ஷ ரத்இனாலாகிய வாக்கியத்தின் பொருளை விரிவாகக்கூறு
வது.
இயற்றியவர் ஸ்ரீபட்டநாதருடையவும்,
வேங்கடாசார்யருடையவும்
இஷ்யராகிய நரஹரியின் சிஷ்யரென்று தோற்றுகறது.
இந்தப்பிரதஇயில்

இ

மு.த்றுமிருஃற௮.

:

(2) ஸமால்ரயணக்ரமம்.

SAMASRAYANAKRAMAM.
Foll. 70a—71a.
See the Sanskrit Part of this Catalogue.

(9) ஸப்தகாதை.
SAPTAGATHAI.
Foll. 71a---730,

Same work as that described under No. 1012 of the D.C.T. MS8S.,

Vol. IT.
Complete.

குபு...
. இதீழால்

டிலஸ்க்ரிப்டிவ்

காட்லாக்கன்

இ.ல் இந்ழூல் முற்றுமிருக்௮.
x

1012-வது கம்பர் பிரதியபோன்

22.

R. NUMBER

116.
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(2) வாக்யத்ரயவியாக்யானம்.
VAKYATRAYAVYAKHYANAM.
1011. 712-786.
An explanatory commentary of the three sentences,
Asmadgurubhydnamah, Asmatparamagurubhyonamah and Asmatsarvagurubhyonamah containing three essential doctrines of Sri-Vaisnavism.

Complete.

Beginning :
ஸ்ரியவே.சியா[யி]ய்"ரீவெக-ஃண.ரிகெகககர[யி](ய்)
சஆர.கமமாவ) காய்

மிர.கியயச ஈஉ நரயிற-மக்| கு](க) ஐ

#5,

ய

ஹவெ-னோறது

அத்த மி.) ஷ-ஒுறிகளொ oun) தன்னை யனுபவித்து மி.) ககெல்ய-3
ஈசாய்

வாழ்கைக்கு உராவியுண்டாயிருக்கச்சே
ஆ

38

*

அந்த விஷ்ணமலொகத்திலே
கானேமலருமென்[னு]()ம்
என்[னு](ற)ம் சொல்கையும்

ல்
ம பவற௦வறர

தானே

*

வடு

'ஹிகாமென்[ணு](று)ம்

பூமேல் திருவென் Looe

*
*
ஹமரஹரேயிருக்துள்ள

விஷ்ண-பவ.தி

*
க

வெ) ச
2.5) run a) சரயொவெ௱உ-௫வ-4கமாயிருக்குகையாலே

589

66பரீவிஷ-பலொகெ

ஐ Dour

விஷப ந $ரறாரயண$

anuso

|

ஷெராதவா

Bes yur gms)
ப ப
eo
என்னும்
“ விஷ-ப$ரதி.0-ப:ர-ப௦ ORF) 72 Sen 70-1720 s0G)a0 ”? என்[ன]

(ம்

சொல்லுகிஐ படியே.

End:
“gana?
௯கா௱

ஸ்ரீ

ய.ந86??

என்னும் ௪கா௱ாகியாக உவ௨கரா௯$[யி](ய்) அப்படியே

அம்பு

என்று

க்கையாலே

கா

௦ மலி கமான

ட ர.”

ஜியா

அியமிக்கப்பட்ட தாயிரு

$ர௦.மஉமாயிருக்கும்.

(க-பு.)-இது,

பலவிடஙகளிலுமிடையிலுடைச்தாய்

்
6 wee —a/T Gad.) £ 628,

ஆஆ, வ-32-ப-

லெ

கத

யெ

fr £88,

ee

r ௩96 72 என்கிற மூன்று வாக்கியத்தின் epee

Zi

தப்பி.ரதியில் இத மு.ற்றுமிருககி௦௮.

(2) திருக்கச்சிநம்பிப்ரபாவம்.
TIRUKKACCEINAMBIPRABHAVAM.
Foll. 74a—826.

Same work as ந டான.
the D.C.T. MSS. Vol. IT,

Incomplete.

described

under No,

19

of

CATALOGUES OF Mss.

A TRIENNIAL
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In the 88rd leaf are found the Taniyan and the first two stanzas
of the Tirumoli.

(த-பு.)-இ. டி.ஸ்கரிப்டிவ் காட்லாகின் 1108-வது நம்பரில் “காஞ்சீபூர்ணப்ரபா
இந்தப் பிரதியில் இது
வம்!” என்னும் பெயருடன் வெளிவந்அள்சாது.
83-வது

முடிந்தபின்னர்,

இந்நூல்

முூற்௮அப்பெறவில்லை,.

இரு

ஏட்டில்

மொழியின் தனியனும்,'மூதல் இரண்டு பாட்டுக்களும் உள்ளன.
ee

R. No. 11%.

Palm-leaf. 154 X 13 inches.
and Grantha. Injured.

from M.R.Ry.

1913-14

Purchased in

Lines, 8-9 in a page.

Foll. 101.

Tamil

E. R. Srinivasachariy ar

05

Tirupati.

(2) திருவாசிரியவியாக்யானம்.
TIRUVASIRIYAVYAK HYANAM.
' Foll, la—17a.
_

on the Tiruvasiriyam, a

A lucid commentary by Periyavaccanpillai

poem in seven stanzas by Saint Sathakopa or Nammalvar—vide Re No:
Catalogue of MSS., Part 2, Tamil,

50(e) of the Triennial

ட்

Complete.

Beginning :
anitCavvarMo_w

BoIGSSSSH

காட்டிக்கொடுக்கக்கண்டு

விபூதியோகத்தையும் அறுஸந்தித்து

ஸ்வரூபரூபகுணவிபூதிகளைக்

தித்யவிபூதியோகத்தையும்

அவனுடைய

லீலா

அந்த நிதயவிபூதியிலுள்ளார் ,தி.ர.தி

- சயாறுபவமே(யா)த்திரையாயிருக்கிறபடியையும்(
இலநாள் கழிந்தவாமே வடிவைக்காட்டி(
. .

,

:
௩...

௨௨௨
௨.௨9,
௩.௩.௨...)

End :

:

இவனுக்கு
மும்]

முந்துதவேண்டுவ௮ தேவசாச்ச.ரஸ்பரிச[மு]ம் [சதயஸ்பரிச

அறுகையிறே;

ஸ்ரீ

,

இஃதுண்டானால்

.

.

.

மோக்கியதை

இடக்குமியே,

ஆழ்வார் இருவடிகளே சரணம்.

(க-பு.)--

இ௮, நம்மாழ்வார் இயத்திய பிரபத்தங்களுள் ஒன்றா இிருவாசிரிய

மென்பதற்குப்
வாகவும்

இயற்றிய

பெரியவாச்சான்பிள்ளே

கம்மீரமாகவும் உள்ளது.

பாவிற்குமுள்ள.

விரிவுளை

இந்தப் பி.ரதியில் இவ்வரை

;

்

உரை

ழூ

தெளி

ல.

R. NUMBER

117.
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(8) பெரியதிருவந்தா திவியாக்யானம்.
PERIYATIRUVANTADIVYAKHYANAM,

Foll. 17a—43a.
An

exhaustive

commentary

by

Periyavaccanpillai on the Periya-

tiruvintadi, a poem by Nammalvar in praise of God Visnu, which poem
forms part of what is known as‘ Iyarpa’’—vide R. No. 2¢ of the Triennial Catalogue of MSS., Part 2, Tamil.
Complete.

Beginning:
[ஸதியவ.தியாய்] ஸமஸ்த கல்யாண
ஹேஅகமாக “இமையோர்
தலைவா?”

2-பணாச்மகனான ஸர்வேராவரன்
கிர்
என்று பேசலாம்படி
தன்னுடைய

ஸ்வரூபரூபவிபூதிகளைக் காட்டிக்கொடுக்கக்கண்டு,
சன்னை அ ுபவிக்கை
க்கு ௮அநுகூலமான சேசத்தையும், அநுகூலமான ஜ்ஞான (வருத்த) தேகங்
களையுமுடையசாய்,
“sas gua

ஸகாதுபவம் பண்ணுக

விரோதியான

வே[ணு](ண்டு)''

ப்.ரக்ருதி

தித்யஸூரிகளையுங்கண்டு G5

ஸம்பந்தத்தை

மென்[8]ஜர்திருவிருத்தத்தில்.

நீயே

(

.

.

யறுதீதுக் 2

.

.

:

. இரு

வந்தாதியில் இ[ ந்த ](௧.7) விஷயங்கள் அனுபவிக்கும்போது ஒன் நின் நிக்கே
யனுபவித்தாலும் *இன்னதனுபவிக்தோ'?மென்று சொல்லுகைக்கும் ஒன்

இின்றிக்கே

இருக்கும்;

பாவ்யாம்சம்

பகவத் விஷயம்

பெருத்திருக்கும்;

அறுபூசாம்சம்

ஆகையால்,

(தொ)டங்கி தின்ற திலையிலே 4 மொய்கழலே

“முற்றி

கோற்றாதே

அறு

௬மந்து!? என்னு [த]

ஏ[ற்த](தத) முயல்!”

கென்று

தலைக்கட்டுகையாேேல விஷயாநுபவரூபமாக அபி.கிவேசம் பெரு[ன](கு௫2)
படி

சொல்லுகிறது.

* மூயற்றி?” தெஞ்சுக்கு ஒரு

தல்வார் த்தை சொன்னா(ம்)[ப்]போலே, இத

இவரையுங் கூட்டிக்கொள்ளாதகே
போகவேணுங்கா'ணென் இஜர்.
முயற்றி

முற்பட

*என்னையுங்
2

கூட்டிக்கொண்டு

சுமந்து--அடமைசெய்கையிலே[யு](ஒ)ருப்பட்டு

«« வராம

வ.௪-௦ 8ஹாஹா.ம8?? பெருமாளுக்கும் க...
ளையபெருமாளுக்குக்

ae

[கு](கொ)05,௧௮.

End :

:

@uCur a,

“ Caras sreore@asran®

கார்யமில்லையிறே,

நீ

dperer

மெப்போதும் இத்()கயே சொல்” என்று கெஞ்சுக்கு உடதே௫க்ரர்,
இப்போதுமித்யாதி இக்காலத்திலும்
வருங்காலத்திலும் மற்றுமெல்
லாக்காலத்திலும் இததன்னையே சொல்[லு]. என் கெஞ்சே--மான் புக்க
- விடத்தே போகக்டைவதெஞ்சே!(
. . ,
S
லை வ
இ
ஈதேசொல்லு--இதுவே உனக்கு நான் சொல்லுமது.

(கு-பு.)-இ

பெரியவாச்சான் பிள்ளை இருவடிகளே சரணம்.

நம்மாழ்வார்

தாதி யென்பதற்குப்

இயற்றிய

டா.

Chor ger pau

்
பெரியதிருவம்

பெரியவாச்சான் பிள்ளை இயற்றிய விலிவுளை,

Bead? இவ்வுரை 87 தட

உள்ளது,

்

Qos

274.

A

(e)

TRIENNIAL
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திழுவெழுக. ற்றிருக்கைவியாக்யானம்.

TIRUVELUKURRIRUKKAIVYAKHYANAM.

Foll. 436—54a.
Av

exhaustive

yalvar’s

commentary by Periyavaccinpill:i on Tirumangai-

Tiruvelukirrirukkai,

which work

has been described

under

3, 71௦, 50(9) of the Triennial Catalogue of MSS., Part 2, Tamil.
Complete.

Beginning:
வுஹா௱ஈஹமாவாஅஸந்தாநக்தாலே

மிகவும் அவஸந்தரான ஆம்வார்

அஅக்குப் பமிஹா௱மாக அவன்குணங்களை கெஞ்சாலே கினைக்தும்
வாயா
லே டேசியும், இருவடிகளிலே விழுந்தும் தரித்தார். 4 நீர் இங்ஙனே இடந௮[ன](கோ)வுபடும் உமக்குக்சான்[ச]செய்யவேண்டுவது என்!” என்னு கேட்க,
“* தவத துபவ விரோதஇயாயிருக்சித ஸம்ஸாரச்தை வாசனையோடே போக்இத் :
தரவேணும்” என்கிருர் ; ௮௮ பின்னை. நம்மால் செய்யலாவதன்௦ே'' என்ன,
* உன்னையொழிந்த ஸகல பதார்த்தங்களினுடைய உத்பத்தியென்ன ரக்ஷணா
மென்ன இவை[யதத](யி.5.ற)க்குக் க[ை]டவையாய் GRIT NGM Lo To TW) em Ly
னாய் ஆபத் ஸஹனாயிருக்கற நீயே என்னுடைய ஸம்ஸாரதுக்கச்தைக் கழித்
ுதிதரும் இ த தனையல்லது என்னால் [க]கழித்அக்கொள்ளப்போகாது!? என்று
திருவடிகளிலே விமுந்அ ௧க.ந்த()சயை அறிவிக்கிறாரா[ ரூ ](சா)யிருக்ற௮.
mest இரு பேரிக்யாதி”? ஸ்வவ்யஇரிகக ஸமஸ்த வஸ்அக்களுக்கும் அக்விதய
காரண
](ய்)
மா[ன
அதுக்கு ததக்க பரப்பையுடைய திரு நாபியிடூல, ௮ப்பரப்பு
அடங்கலும்
கண் செறியிட்டா(2்)[ப்]போலே பெருத்திருக்கிம அல. ராஇற
இவ
ட.
2:
சா

End:
நின்னடி யிணைபணிவன் : :-என்னுடைய ஸ்வரூபாஅுரூபமாக(த்) சேவர்
திருவடிகளிலே ௪ரணம்: புகுந்தேன்,
நீயும் உன்னுடைய ஸ்வரூபர அரூப
மாக என்னுடைய ஸாம்ஸாரிக
(வார்தீ](வ்தரு)தத்சைக் கழித்துத் தரவே
[ணு]ண்டு)மென் ரூர்.

Colophon:
பெரியவாச்சான்பிள்ளை தருவ.உகளே சரணம்.

ஆகக இரந்தம் 190,

(க-பு.)-Qs, கிருமங்கையாழ்வார்

பிரபம்தததின் விரிவுரை.

பிரதியில் த்

ட்ரம். (ப ச...

உரையாகிரியர் பெரியவாச்சான்

முற்றும் உள்ளது,

(9) சிறியதிருமடல்வியாக்யானம்; ்
SIRIYATIRUMADALVYAKHYANAM,

Foll. 54a—800,,

Fev

னள.

என்னும்

இ ந்தப்

்

பு
6 1)\a) onl
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யஉ-க- மல கிலகாஹா8வி-5.2௦ LF ON OM TLIO |
8721s 500 22)_F@o
ரர

லம

டெவெவாகிவ௦௨3௦

வராவகர.௧ர௦

ண)

|

(கு-பு.)-இத
ளு.

முன்பிரதிபோன்றது;
உரையாரியர்

தாதி

கொடங்கி

ட்டும்.

இன்னாபெனசத்

ஆகனினும்

வேருகவுள்

இதில் முதல்

நான்முகன்- திருவந்தாதவரையி லுமே

ட

இருவத்

உள்ளது.

R. No. 120.

Palm-leaf.
174 x 12inches.
Grantha. Much injured.
Purchased

இவ்வுரை

தெரியவில்லை.

in

1913-14

Foll.

188.

Lines,

from M. R.Ry.

EH.

7 ina page,
ந,

Tamil and

ர ட்கக-

of

Tirupati.

இயற்பாவியா கயானம்.
றகரம் KHYANAM.
Contains the same commentary on the first three Tiruvantadis ag
the above; while the commentary on the fourth Tiruvantadi is different
and resembles that fousd in the printed copy edited by Tarkatirtham

Ramanujacaryar.
Breaks off in the commentary
vantadi.

Beginning :

on the Séth stanza of the fourth Tiru-

;
[னா](கர9)ன்முகன் திருவந்தாதி

முதலாழ்வார்கள்

டுங்குகிறார்.

அதபாவ்யவஸ் அவை

க்ஷேதிரல்ஞர்

அனர்த்தப்படுகிற

தங்கள்

ஸம்ஸாரிகஞக்கு

வ்யாக்யானம்.

நிஷ்கர்ஷிக்க

பக்கலிலே

அதுக்குக்

களைபி

ஈஸ்்வரபுச்தயைப்_ண்னி

ஈஸற்வானுடைய

ப.ரத்வத்ை த

தீது அவர்கள்
௮ நீவ. ரென் கரூர்.

உபபாஇ

.

‘

மான்முகன் :--பிருஹ்மாதிகள் ஸம்ஸாரச்தைப் பிரவர்.தஇப்பிக்கப் Qasr
ன.ராகையாலே தம் கிவிர்த்துக்குப் பிரகானனாகிறேனென்
இரூர்,
நான்முகனை நாராயணன்

படைத்தான் :--ஹர்வேஸ்வரன்

உப. ரணமாக (னா](நா) ஓுமுகத்தையுடைய
End:
கழிசின [க௦](தத)இத்யா.தி :--மிக்க
வான

வாலியுஃ டய

செருக்கைவா பட்டின

ஸ்ருஷ்டி க்கு

பிருஹ்மாவை ஸ்ருஷ்டித்தான்.
சின ச்தையுடைய
சக ரவர்ததிக

னாய் வான... ராஜா
இருமக(ன்

என்) மெ

(௮௬), உளன்--அல்லாதா[ 5](ர்க)கும் ஸர்வேஹ்வ
ரன் உளனென்று உப
பாத்தேன், நீயும் இவ்வாத்சத்ை உண் டென்று கினைத்திருவென்று திரு

வுள்ளத்தைக்குறித்து
னென்று

ர...

முளன்கண்டாய் :--

ட்

(ல

வத்

௮

அத்தம்
்

R. NUMBERS 120— 122.

|
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(க-பு.)--

இந்தப் பிர.தியில், முதல் திருவந்தாதி, இரண்டாத்திருவந்தாஇ, மூன்றாத்

இருவந்தாதி வியாக்யானங்கள் மூவருடத்திய காட்லாக் 119-வ௮ நம்பர் பி.ர
இபோன்றுள்ளன.
நான்முகன் திருவத்தாதி
வியாக்யானம் அப்பி ரதியின்
வேரும் தர்க்கதீர்ச்கர் சாமாறுஜாசார்யர் பதிப்பிச்ச அச்சுப் பிரதியைப்
போன்றுள்ளஅ.
இதில் ஒன்றுமுதல் எண்பத்தைந்துபாடல்கள் உரையுடனி

ருக்கின்றன.

86-வது பாட்டின்

உரை

மு.ற்றுப்பெறவில்லை,

ஏடுகள் மிகப்

பழமையானவை.

R. No. 121.
Palm-leaf.

x

16%

and Grantha.

Purchased
Tirupati.

14

Foll

inches.

Tamil

j

Injured.

in 1915-14

a page.

in

8-9

Lines,

153.

E. R. Srinivasacariyar

M.R Ry.

from

of

இயற்பாவியாக்யான ம்.
TYARPAVYAKHYANAM.

Same work as that descrined under R.No.
‘This manuscript contains
vantadis only.

(கு-பு.)-இது மூவருடத்திய காட்லாக்
பிரதியிலும் அதிலுள்ள

அளவே

i19 ante..
on the first three Tiru.

the commentary

இந்தப்

119-வது தம்பர் -பிரதிபோன்றஅ,

அள்ளன.

இதன் ஏகள் சிதை

உள்ள.

R, No. 122.
192 xX 12 inches.
Palm-leaf.
Injured.
and Grantha.

Foll.

lines,

169.

8-9

inj a page.

Tamil
é

Presented in 19183—14 by M.R.Ry. E. R. Srinivasacariyar of Tirupati.

*

இராமாநுஜதிவ்யஸ-ஒரிசரிதை.
IRAMANUJAUIVYASURICARITAL.
Same

work

as that described

under

R.

No.

15

of the

Triennial

Catalogue of MSS., Part 2. The initial words of the eulogistic stanzas
on the Sri-Vaisnaya spiritual preceptors are added herein,

Complete, but scmo leaves are wanting in the middle and the 25th
leaf is found in duplisate.

Colophon :

ட

எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம்,
இளையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்,

:
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இராமா௮௫சன் இருவடிகளே ௪ரணம்,
உடையவர் இருவடிகளே சரணம்.
யஇராசன் இருவடிகளே சரணம்,
ஸ்ரீமாஷ்யகாரர் இருவடிகளே சரணம்.

க௱கர.கவே௱£ய௦ க்ஷஷூ-ப9 ஹ-ஷி வூ.
ஸா -பத்தஸ சவகு

The date of transcription

வே

of the manuscript is given thus :-—

ரரக்ஷஷ.நரவே௦வ.௮ [TO
கிழமை

நம£.

@g Boron

எழுதிவ௦உ௨-றர்ணமா[ச்*௮

௩0௦௨

தசமி

](யி.5ற).

முதலியாண்டான் தனியன் ;:--

வாஉ-்கெ

௯ஜஹகி

மாமி

susan)

ப்ரீவெஷவர
௧௦
இருக்குருகைப்பி[ர ](ரா)ன்பிள்ளான் த[,கி](னி)யன்; -ய6

உ௰-ரவகால௦

£ விவாக.

இடாம்பியாச்சான் கனியன் :-wrer5 D2

QJ270,

ஷிகா
LF ODT apo

avo

57

w Has)

எங்களாம்வான் :-ப்ரீவிஷ-ப

வி.த,

[ெெடாதூ.ராழ்வான்
யஷிகு

௨௨௦

ஜாகொ.த

:--

ய.கிவ

வகி

சேோமாதசியாண்டான்-களது

6

ஓக்ஷண£யொ.மி

a

*

%

ஜ்

அனதந்தாழ்வான் சனியன் :--

குவிலா.த.- மண ரவாஹுூ
ய.கீ௩,ரவாஉ௱௦௭௮ஐ- யஜ

ன்

AGS O

எச்சான் த[ தி](னி)யன் :-Que@@ar
வடுகநதம்பி :ராக பஜாய-5

@ }(5r)| oy \(or G aoanranso
TPUsSS|
jo r8r BoerrR மரமி
வணஸாவரய-காள் க[ கி)(னி)யன் :-பெரியநம்பி தனியன் :-HOOT QIAO) 1 OT Da O001
ஞூவாய-378) ரேடகயா

;—

வெள்ளிக்

:

)
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Rh. No. 125,
19011, 44.
Lines, 5—6 in a page.

Tamil

Slightly injured.

Purchased in 1912-14 from M.R.Ry. T. K. M. A. Seadriyacsay 2
of Kumbakonam.

(a) தத்வத்ரயசளகம்.
TATTVATRAYACULAKAM.

Same work as that described under No. 859 of the D.O.T. MSS.,
Vol. IT.
Complete.

(த-பு.)-இத

டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக்கின் 859-வ.அ தம்பரில் வ.நீதுள்ள பிரதிபோன்

சநூலாரம்பத்திலும் இறுதியிலும்--

ஐது.

ஸ்ரீ

ர9௫௦கட.காடாய-58

கவி.காக-கிககெஷறீ

வெ௨வஷாவாய-?வயெ-202
ஹஷிய.தர௦ ஹஉரஹரகி|
ராோநுஜஉயாவா.கர௦
ஜா கவெ 1.23ர9ல-ஒ ஷண |

ஸ்ரீ ௮௦கட கரடாய-2௦
ade Qaers@2via||

f
என்னும்

சுலோகங்கள்

'எழுதப்பட்டிருக்கறது.

ஏடுகளின்

நுனி

முறித்

970

the

D.O.T.

துள்ளன.

(8) ரஹஸ்யத்ரயசுளகம்.
RAHASYATRAYACULAKAM.
Foll. 25a—440.
Same work as that describéd
MSS., Vol. IT.
Complete.

under

No.

of

(6-4.)—
் இது, டிக்ஸ்ரிப்டிவ் காட்லாக்கின் 910-வத நம்பரில் வர் அள்ளசே, இதன்
இந்தப்பிரதியில் இது பூர்த்தியாக இருக்
ஏடுகள் மிகவும் சிதைநீதுள்ளன்.

aps,
R. No. 126.
Palm-leaf.

and

93 x i}inches.

Purchased in 3913-14
rimSagam.
க்

Foll. 210.

Lines,4—6ina page.

Tamil

Grantha. Much injured.

from M. a

es Vis Raghavacariyar of
\

:
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ஆனந்த பைரவி,
(பல்லவி,
யென்னது
மோடி
(மே) க்களை
ன்னை செ[யி](ய்)குவேன் மானே
[னா](நா)னென்ன

செய்[கு](அ)ர[கயெ)(ர்எ)
செ(யி](ய்)குவேன் மானே.

(அுபல்லவி.)
நகரில்வாமும்
[ரூ](ரா)௪
பூகலம் புகழும்தென்
[(யே](௪) த48)த் தனை) (௧)
மாலிப்போ--(
பூமங்கைசேர் பாபவிகாசர்
தோடி.
(பல்லவி.)
மானே[த](உ)ன் மீதிலிவ[ற]ர்தானே வி[ற]சகங் கொண்டு வந்ததுவே
கோடி லெக்ஷம்தனமல்ல [ஓஒ] (வோ)சொல்மானே - [ன](கா)னே
்

சொல்| கு](2)ே னினித்தேனே
(௮ அபல்லவி.)
த்
[யி)(இன்பமா[ யி](யக)-கேளு. தரபதிதனபதி[ச ](ச)ம்மிய குண Gane
சே னொழுகும்வசனம் ஸ்ரீமுத்துச்செ[ல்]லேகத்தி|[
த ](ச)ன்
சேதபதியாம் - பூமண்டலாஇபதியான அரை--மானே.
28

%

%

*

கலியாணி,
[யே)(௪)௮க்கென்மேல்
[யே](ஏ)அக
சாதுவைப்
2 பாலே

வாதுபேசுநீர[ற்] அடிக்கடி வத்த

கென்மேல்

வாது

சடைதன

னீலே

கொஞ்சம்

சங்கையில்லாமலே கெங்கை தரித்த
வாதுக்குச் தாண்டவமாடத் தஅணிதந் தீரே

ஐ](ர)

வாழு(த்)திரி;சற](சிர)
கர் மாதிரு பூதசே.

(யேது.)

”' வ[தி]ரூதா உனக்கு [யீ)(௬)த[ரூ](ச)தா.
வண்[ம1மை[கு](கொ)டுத்கென்னை

திரு

அய[ண

ஆண்டுகொள்வ[யி](ய்) இன்னம்| வ[க]7தா உனக்கு

(ச. ரணங்கள்.)
](ன்)மா[ய்](ல்)
தன [ம].ந்தினம் வந்தபணியும்[மிகவும்
] வேளூர்

நக[த]1(ர) தன்னில் செல்வமாக வளச முச்அகுமாரனே
சீக்கிரத்தில் வநத்தபாக்யத்தைச்தாரும்--வ.ரதா.

[யெ](எ)த்சேசகாலம் [னி](கினைத[தொ](அன்னை Bg Bud

சித்தமஓழாம[ல்மி](வி)த[.](அனை ட[ர(சா)முகம் செய்ய(வ)லாமோ[[னீ]நீ எமைக் ௨](ச)ங்காமல்
௪ அருசங்கா[,த](2) விசித்தி[த](2)[உ](ஜய்யா[க](
மனே
பத்த[த்](ர்)கஞக்கெல்லாம் ேன](த)தத[௨](2)னே--பாச்த[த](2)னே
ம[த்தொ](தஜொ)ரு தெய்வக

eS

த

[பெனத்தாலே

[னி](தி)த.திய(ர), தந்தமா[யி](ய்) முக்கி எனக்கருள்--வரதா

்

R. NUMBER
பின்னாகமானை வ[2]சவிடவே

126.

287

அ இன்

பிறகு கணை யொன்றில் ௮.து படவேவே--ஒரு
சன்னாஈ[ரு](ரர)வணன் அடுத்கான்
சீ கைகன்னை கிலமங்கையோ டெடுக்தான்
அந்திலையிலே-வருஉடாயுவை வருத தினான்
அம்மனை அசோகவனக் காவலில் இருத்தினன்
கன்னிகை தன்னை(ச)'சுவாமிதேடி மனதேங்கினான்
கழுக[ ஐ1(ர)சனைக கண்டு கவந்தன் சவரிசொல்லிய

வழி நடந்தான்.

[என[.நீத](6ன்2)னை யடிமையாகவே

தொடர்ந்தான்.

End :

பணித்தவன் தன்னைப் பா[ஜ்](ச்.2) அ[2](2)குசாயகன்
அணிந்த

கண்குிருபை பூத்து சுக்க| நீ](ரீ)வர்

பிணங்கும்

வாலிக்கு வில்லுபிடித்தே[ன ]னென்

இணங்கும் உன்னை

[ஐ](ச)கூதிப்பேன் என்று கை

்
செடுக்தானே

கொடுத்தானே.

(௧௩)

கா வி.

5செயொல..மாலொ

0.மாவி௦ந.

ெ௱£கெயொஉ௰) ரகெவொ.ம௦-பவெூயோமாவி௦௩ர
5. ௩யொல..மாலெர

|

[ர](ரகம் யச)சி,
மவொவரல௦

ஜெ

ஜோகவஷயமொவி௦௩௦
உர.கவகரல௦

வஜமறெ

8

உயாலுவாலு௦

ஹ-இஹ-ப£2-ப௱லி_

௮௨.௩௦,

8ா.சாவி.கா வென்றும் மக்கள் பெண்டி
மாமாவ௨-மமாணங்களால்
முடிதிவங்கள்
அகண்டி
யோடே

செ[யி](ய்)

| w\(1)
7 ow

உரரீயம் தாத](ன)ன்ன

காலென்ன

ெெஉரஹெஉ

ஸா.பெயோர

மில்லா மல்

கர.கஹ$ேனாலலை_அசைமு
பிடிங்கயே

(
(௧-பு.)-இதில்; இராமநாதபுரம் ஸேதபதி மீதும், சகம்பாம் நடராசர் மீ௫ம்,
வைத்தீசுவரன் கோயில் முக் அக்குமா.ரசுவாமி மீலம் பாடிய சுமிழ்க் rss

னைகளும்,

இசாம

நாடகத்துள்ள, சல 8ர்த்தனைகளும்,

இருமால் விஷயமாக

வடமொழி, தெலுங்கு, ஹிந்தஸ்தானி ஆகிய இப்அாரஈஷகளில் அமைத்த
பல SHEET த்தனைகளும்
உள்ளன. . 10, 51] எண்ணுள்ள ஏடுகள் ஓடித் ள்

ளன.

ஏனைய ஏ௫கள் மிகவுஞ் சிதைந்திருக்கத.
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R. No. 187.
Lines,

Foll. 200.

134 X 12 inches.
Palm-leaf.
Slightly injured.

Tamil.

6—7 in apage.

Presented in 1914-15 by Kadir Baig Sahib of Triplicane.

விருத்தாசலபுராணம், உரையுடன்.
VRDDHACALAPURKANAM WITH COMMENTARY.
work as that described under No. 685 of the D.C.S. MSS, -

Same

The

Vol. II, but with a different colophon, which is given below.

Turai-

Sivaprakaga Désikar of the

_ author of the text is Nanakkatta
yur Sivaprakasadésikar Mutt.

-

த

Complete.
Colophon:

த,தி சவனாண்டு யேழையே
யலயித்தலம் பு.மா(வ)டு அறைதரு கு(௬)ம0(7)
னை நித்திய பதநிழலிலே வைத்தாளுவோம .:. . இனையே கிமலனான அத்
தனே வி[நு](௬) தீ. சாசலமாக்கதை

.-ஞானத்தவனிருந்தய

:

.

யதனிலுள்ளபடி

.

Saw

BEF

யுரையேோடங்கே

சுத்த

OFracdsiCarGar,

௪-௮

எல்லாத்தலங்களும் தோத்திரம் [தோத்திரம்] பண்|௮](ணு)கிஐ திருவா(வ)
டுதுறைக் குருமூர்த்தி . . : கசாமி அ[டு](டி.)மையான யேழையே[ன்]னை :
தித்தியமாகத் தன௮ பத திழவிலே வைத்துஉலகளிக[கு](கி)௪ கருபையுடை
weer
.
.
;, . (தி)ரமல சிவன்:விருத்தாச[லமீ 1(லே)சு[ப|(வ) சசுவாமி

புராண மு[த்.த]த்று(ம்) உரைய(ட)னே சுத்தஞான[சு](சொ)ரூபனான ஆண்
டவர்களிரு .

.

.

.

மித்த உயிர்க்குயிராய் தின்று ees

இரு ச்சி[ தத](்,ஐ) ம்பலம்.

்

சொல்லப்பட்டதென்றவரறு,

அ[ம்1(டி)மையாலே

யினாலே

ச௫வன்னச்சருக்கமா[
தது ](2று)(ம்).

கம் ௨௦௫-க்குத் இருவிருத்தம் ௪௭௩௦0௩,
(லே)சு[ப])(வ)ர்
ணை.
சிவமயம்.

ஆகச்சருக்

தேவி(ஸகா)யம். விருத்தாச[லயீ]

சர[ணி](ணவு)முத்த நதி பணிவேனாகத்' செய்யமதி[ள்
கட் கோபுரங்
கள்கா(ண்பே)னாஅி[ 7](2)
- வருவேனாகிக்
ட ணஷவும் வன்னிவலம்லு
னாகிம் கன்னியொருபசக[னா]

:

ஆரணத்தேர்வி[று]ருத்தகிரி

(கு-பு.)-இது,
இதில்,

டிஸ்க்ரிப்டிவ்

இந்நூல்

காட்லாக்கின்

பூர்த்தியாக

நம்பா பிரதிடோன் ஐ.

686-வது

இருக்கிற.

* இருவுங்

கல்வியும்?”

என்னுஞ்

;

செய்யுளிற்கு முன்--

வான[னா](தா)டரு மாதவ[னா](நா)டரும்

மோன ஞானம் முழுஅ(ம்]மூண6) (த)தடத்

கானமேவுத்

தட

விக டா சலத்

—

a

தானை மாமுகதீ சண்ணலை யேக்துவரம்,
என்னுஞ் செய்யுள் காணப்படுகின்றது.
நூலாசிரியர் அறையூர் ஸ்ரீ க.
என்பவர். . eee
யன.

இரண்டாம்

பட்டம் ஞானக்கூத்த

சிவபிரகாச

வேறு நூல்கள் அரு வடை பருமாறப்
ப

:

தேூகர்

தல
pane ee

காச தேசிகராதீனம்

:
்

Mucn

304

A

TRIFNNIAL

OATALOGUE

OF

MSS.

sraass xuoC@porna ors i955 வசிட்டனயன் parurpGe_@
காளவன்தான் போகாத வி.ராமனுக்கங் குபதேச நல்இியிங்கே
யாளவந்தான் வீரையின்மா தவபட்ட னங்கசத்திவ் வவதரரமாகி

மீளவந்தான் வந்துதமிழ் வசட்டரா மாயணமும் விளம்பினானே,

(69)

Colophon:

முற்றும். ஆக(க)கதை ௫௦௩-க்கு (த) திருவிருத்தம் ௨௧௫௦௫.
பலம்.
தம[ா]:

இருச்சிற்றம்

சச்சிதானந்தமாயிருக்கிக பரம சற்குருவே
பூரண
அகண்டாகார
அருணாச[லமீ](லே)சு[ப](வ)சர்பா தா.ரவித்தமே[ 0]௧.தி. சிவமயம்,

ஆங்கே(௪)ஸூ் புரட்டாசிமி” ௧௩௨ சனிவார சுபதினத்தில்,
[ர ](இரா)மலிங்கன் எழுதின.
பாச்கம் செகப்பபிள்ளை குமாரன்

கணக்கம்

(க-பு)-இத்நூல், அத்வைத மதத்தைச்சார்ந்தது.
வ௫ிட்டமுனிவர் இசாமபி.ரா
னுக்கு ஆன்மஞானம் உண்டாகும்பொருட்டு உபதேசக் ததை வான மீகிமுனி
வர் பாரத்த.வாச முனிவருக்குக் கூறியதாக அமைத்துள்ள.
வைராக்கியப்
ஸ்திதிப்பிரக.£
உ௰்பத்துப்பிரக£ணம்,
பி.ஈகரணம், முமுக்ஷ£ுப்பிரகரணம்
ணம், உபசாந் தப்பி.ரக.ரணம், நிர்வாணப்பிரகரணம் என ஆறு பெரும் பிரி
வினையுடையதாய் நாச்பத்தமூன்௮ கதைகளையுடைய௫.
வடமொழியில்

வான் மீகிமுனிவரால்
சாமாயணமென்றும்
இயத்தியதன்

இயற்றப்டட்ட,
வழங்குகிற

யோகவாசிஷ்டமென்றும்,

நூலின்

மொழிபெயர்ப்பாகவும்

ஸாரமாகவும்

வாசிஷ்ட

காஸ்ஸ்மீ.ரபண்டிதர்

“* வீரை ஆளவந்தாராகிய

மாதவபட்ட??

ரால் இயற்றப்பட்ட இரண்டாயிரததைம்பத்தைந்து
பாடல்களையுடையது.
இதன் முதலில் 206 செய்யுட்களும், இடை பில், உற்பத்திப்பிரகரணம் மு.த

லாக 289 செய்யுட்களும் இஷ்லாமலிருக்கின்.
றன.
R. No. 139.
Palm-leaf.
144 x ld inches.
Injured.

Foll.

94.

Lines,

5-6 in a page.

Tamil,

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(2) அபிராமிதுதி.
ABIRAMITUDI.
Foll.

1a—9.

A eulogy on the goddess Abhiraémi, a form of Parvati worshipped
in the sacred shrine at Tirukkadavir, a village in the Tanjore district.
Incomplete.

Beginning:
தனஞ்[ெசெயன்

௨...

....

வாதைக்கு(ச்)

சம்மதியான்யான்மொ

[யெ](எ)னைப்பெத்த அ பி.சாமி[உ](யு)ன் ஐ[.த](ன)டைக்கலமே,

(?}

னது

es
7

a

a

|॥

R, NUMBER

139.

805.

வாவென்றமைத்து(௪)
சிவ்வென்ற
வீட்டு வரைதனிலே
மேவென்[று ஆ](ர7)த் காள் விதித்து வை(ய]த்தாள் எ
CurGacr

Noss. a(S) sor

| O lew

ass

டத

[LQ]ear

Gurl @ \Urr) Ole |(@)(@)

(gar

ஆவெள்௪ சக்க[ற](சத்) கபி[ர](சா)மி[உ] (ய0[க](ன்)௧](2) னடைக்கல
is

[ மே. (௩௮௧)

End:
மாரூட்ட(த்)திறைகடந்தஅ.

வெளியி[லக](2)குள்ளே

மன்னுயிரைத](1)வகுத்தலிங்க[ம்] வட்டத் அள்ளே
ஆரூட்டிபத் துடனே அன்னைய[த்](ரக்) கே
அங்கமெல்லாம் ரெனொ](நர)ந்தமனஞ்சலித்து
வாட
பாரறாட்டங் கொன்று ப[ஐ](7)தவித்அவாட
பாதமதால் கனஞு[ செெயனும் படவுதைத்த
ஆருட்டங் கொண்டுபெரு

சுவாதிட்டான

வீதியிலே மயக்கமுடன் லீ[த்.தி](த.திரு.ந்தேன்.

(சரக)

அடுத்துதின்௦ வன்னிகதஇக் கரையை விட்டேன்
அலகைகின்று வாழ்ந்த தரு வீதிவிட்டேன்
மூடித்திருந்அ மன்னா கதவெல்லாம் வீணே விட்டேன்

முச்கோண சக்கரத்தின் முதலேவிட்டேன்
கடுத்த[]௧த[ பிப - சயனம் விட்டேன் காணிவிட்டேன்
கதீர்மதிய மஅ[வ](விய)்கும் புவிதன்னை(ப)பா[ஐ](ர்கிக

(க-பு)இதன் முதலிலும்
இது, அபி.ராமியின் ஸ்தோத்திரரூபமாகவமைந்தது.
றன. நடை மிகத்தாழ்ந்தது
இறுதியிலும் பல எகெள் இல்லாமலிருக்ின்
தெரியவில்வை.
இன்னாரெனக்
இயத்தியவர்
பிழைகளுமதிகம்.

(6) ஞானப்பாடல்கள் .
NANAPPADALKAL.
:

Foll. 10a—940.

_ The author, whose name is not given herein, describes in this work
the experiences of a person of low birth after he has at tained spiritual

;

enlightenment and wisdom.
Incomplete.
Beginning:
டே.
தல்லபே ரான மலஞ்சல மன்னம் பிரியாத கா[ண்னா](ணாண்)

:

=

ட.
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உதானன் சமானனும் கூர்மனுஞ் சே[ரா](ரா)தே போனால்
திசானமா யன்னம் பி[.றி](ரி)நது செரித்தேப்பமில்லை யாண்டே. (௨௮௩)
கூறிய கூ[ச்](ர) மனும் மாறியே சே[ரூ1(ரா)தே போனால் நல்ல
|
சூதானகாயம் நெடுதா எளிருக்காது காணாண்டே.
(208)

விருத்தம்.
மருவியருக் கயிலைநக[ர்](ச கன்ற)கண்ட வீதி மனற[ப்]யாடுத் இறைகட
நீது

நாதவிந்து

உருவுயர்ந்த பஇி(ன்)மூன்றாங் கோடபுலமே

றங் த[த](2)ண்0[அ](ர)ண்டு

பவ

5

யுருஅளியி(2்)

கருவளரும் பேருக்க[ வ]ப்பாலேதான்௧னக|
கெ]ரத் தன
Sls Gaur
AOwns9குருவயந்த மண்டபக்தில்
குடியேயாக(க)கூடிசின்ற
குறிகளெல்லாம்
சொன்னே னாண்டே.
(௨௪௪)

அக்கினிய[ம் யொ]

(மொ)ரு

[பி9(பு)மத்தே.

அனலாய்மூட

அதிவ[று](௬)ணன் செல்மயமாய்(ப்)பரந்தமேவக்
கக்னிய: வாயு &]கடுங் கா| தீத 12.௮)
வீச

கெந்தணல்போல்

எம[ன்யெ](னெ)ன்னை(த)[,இ](த)
ஐச் தமுட்ட

மிக்கதிருயெனைவளரர்) தத
வாம்.
ர.
மேல்வா£க கனிபோல்
வைக்திருந்த மீசானியன ததயிக்தன்
யெனைப்பிரித|
தி] அக்) கடின(ஞ்)செய்தான்.

ல்

(௪௱௫)

End:
விந்தோடே (னா](நா)தமது
. . . ஸன்றுங்கூடி
வினவகன்ற. கருவிலேதானுருவதாகி

இந்சவுலகத[
ன் ]னிலே பிறந்தயாஓம்
[யி](இ)வ்வாம்ககை

செலுக்திவரவாழ்ககைபா(ர்)கீ.து

[யெ]ஸஸ்த்தன் பி[ரூ](சா) னடிபணித் [னா]( தா)ல்களஈய்த் அம்
[மி](இ)ருவினையின் பயன திந்அ(ம) யி]ருந்கே ஞுண்டே
சிந்தையினா லுடவெடுக[ ௧]1(த) வாறுஞ்
சொன்னேன்
செகத்தில் முடி சமைத்தெழுந்த ீ[ற](ரக)கஞ்சொன்னேன்.(௫௯௨)
பிறந்அபுவி தனில்வள(ர்)
நத பெரு-மசொன்னே(ன்)
பின் [ம]புலக(த்) சழைக்கவகை
பிறித்துச் சொன்னேன்

[செ](சி)தந்தெழுந்த சா ச்குல வ[,த](ர)வுஞ் சொன்னேன்
௦ [சகத்திவுள்ளோ]ரொடுக்கஞ் சொன்னேன்
அறிந்தபிமை அறிந்தவ| ம்1(ர)கள் பிரிகதககொள்வார்
அறியாக

ஆண்டவ[த்](ர்)க[ள்| (ஸி)கழவேண்டாம்

- [௦ய](இ)௫க்௫ [உ]மி[த][த](9சஈ)[டி](9)கசியுடல் போட்டு(() பின்னு
மிடுகாடு மயேகும்வகையியம்பு

வேனே,

(௫௧௩)

.

R. NuMBERS
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139-140.

இந்து.

ப[ற](2)னே - ௮.7க[த](ச) தேவனே

இருப்பெருந்தறைமுளைச்த
இவசங்க(ர) லிங்கமே.

தரித்தவர்
(௫௧௪)

கருக்கயம் புகழ் திருக் கு(ருந்த) மூலத்தில்... - கரியுரித்து
தத மீசனே.
பு[21(2)மெ[தி](ரி)

(த-பு.)-இது, தாழ்ந்த

நிய ஒருவன்
ஜா.இதியிற்றோன்

தானடைந்த

ஞானானுபவக்

SOL prises.
அமைத்துள்ள.
சொல்வதாக
உலகத்தார்க்குச்
தை
ல்லை.
இந்தப் பி.ர
ெரியவி
இயற்றியவர் இன்னா பெனத்த
பிழைகளுமதிகம்,

கடையிற்
'இயில் இந்ரால் முதலிற் பல ஏகெளும் இடையில் 10 டுகஞம்

றன.
இல ஏடுகளும் இல்லாமலிருக்கன்

R. No. 140.
73 x 1 inches.

Palm-leaf.

Foll. 3.

Lines, 5 ina page. Tamil,

Fair.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

முருகன் அதி.
MURUKANTUDI.

_A

eulogy on Muruhakkadavul or God Subrahmanya, the son

of

Siva and Parvati.
Contains only two stanzas, the three blank leaves at the end being
probably intended for completing the work.

Beginning:
சந்

ரப் பெண்ணோடு கலைப்பெண்வா னவர்தங்க பணிகொண்ட முலையாள்
தனதுதிரு முலையுண்ட மதமோ யி[ரூ]1ராறுதண் கலசமுலை யுண்டதோ

இந்தையுற ஞானமுலை யுண்டதானாலு[ம் வு](மூ)ன் திருவுள
G@seu OTA s| gs " £\( seh) ய(ல்)லவோ அடியர்வினை

மி[ஐ]()ங்க

[ (விலையோ
இ[த](ர்ப்)பது nes

[அ பொய்யோ

இத்தவே. ளைக்குனது [௮ ](ர)பைசெய் தாலுமிதி லென்னகுை](2) வச்
்

இத்தனை

ப[ரூ](ரா)முக முனக்கேது

சொல்லுதியு

[ அவிடுமோ»
மேழை(யர்)கள் தெய்
[ வமலவே

அந்தரி அ[ஐ](2)த்தரி தருங்கரு[னை ணே) யேயென்னை யா(ன் ](ண்)டி.தெல்
அம[ற](ச)ர்குரு ப[நி](ரி)பால

இ

ன

a

வெ
ட

ன்

டன்

[[ வேலனே.

End:

(8)

சஞ்சித கடுவினையோ உந்தனாலு மிதுதவராததகோ கடினமோ
தலையெழுத் தானாலும் நீநினைந் தாலதில் தடையாயபின்
வந் தணுகுமேர
. செஞ்சறித் துன்னைகூப் பிட்டாலு மறியாத பாவிஅகிகே[ழ்க்](4)க[யி](வி)

லையோ பதருதகா[தி](ரி)யம் சதறாத தற்றடம் [பண்/பண்ணினும் பே

தசையெ[]ளிதோ
87
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பூதாதி யெனும்பெயரஞ் சுண்டே

க

தென்னில்

பி[9](ர)[தீவு](இிவி) யப்பு(வுடன்) தேயுவா[ய்வுமா](யுவா)காசம்

ஆதாரமான

மண் ணீர் நெருப்பு

-.௮()சவான வா[ய்வு](யு) வெளி ய[தி](த)ன்பே ரஞ்சாம்
சூ.தான

ஞான[யி](வி) 6 Bus

மைந்தஅந்

துய்ய தாக்கு சட்சு சங்குவையாகூ [ரூ]சா)ணம்
இதான தோக்திர மிதன்விரிவு கேளீர்
சிஐந்த செவி யுடம்புவாய [னா ](கா)க்கு மூக்காமே

:
(௯)

End:
பொன்னுலூ [லயி](விந்_நூ)லை(௧க) கற்றறிந்தோர்
பொறுமை த[ய]|வ](யைய)றிவு குணமுூண்டாய் மேலுதீ
.தன்னுடம்பைத sre Dia கொள்வர் கேட்போர்
தயவு பெற வாழ்வர்மறு பிறவிதன்னில்
பின்னுநலம் பெறுவர்பொரு ளாராய்நீ் திட்டோர்
பிசப்பறுத்த மெ(ய்)ஞ்ஞானSs தலைவனாக) .
ப[ண்ணு](6ன்னு) மறை காணாத பரத்தோ டொத்துப்
பதம் பெறுவா[ர்யெ](டொனக் குருவும் பகர்ந்திட் டாமே.

DpH.
குருவே துணை.

(த-பு.)-இந்நூல்

8வதாந்த

விஷயமானது,

சரீர

தத்துவங்கள்

இன்னவெனக்

கூறி, அதிலுள்ள பற்று நீங்குமாறு ஆசிரியா மாணாக்கர்க்குப் போ.தப்பதாக
அமைந்தது.
காப்புச் செய்யுளுடன் நூற்றிரண்டு பாடல்களாலாஇயது,

R. No. 148.
Palm-leaf.
9% xX 13 inches.
Injured.

Foll.

67.

Lines,

9 in a page.

‘Tamil.

Presented in 1914-15 by Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(a) உடலறிவிளக்கம்,
UDALARIVILAKKAM.
Foll. la—276.
Same work as the above.
Complete.
At the end of this treatise, a few stray stanzas taken from different

works are found written.
Colophon :

SWEH wars pus” oa. ye pl epap](ap)s Had,

R. NUMBER

(குஈபு.)-இது, முன்பிதிபோன்றது,

143.

311

இந்தப் பிரதியில் இந்நூல் முத்றுமிருக்க

௮௦௮.
இகன் பின்னர், திருக்கோவையாரிலுள்ள “ இரு வளர் தாமரை ?' என்
னுஞ் செய்யுளும், தாயுமானவர் பாடவிஓள்ள
* தானேயிவ்வுலகு ? என்
னுஞ் செய்யுளும், திருக்கோவலூர்ப் புராணத்து
விநாயகர்
து.தியாகிய
இரண்டு செய்யுளும், முருகக்கடவுள் ௮.இ ஒன்றும், வீசாட்டஹாசேஞா்வரர்
துதி ஒன்றும், பெரியநாயகியம்மை அதி ஜன்றும், திருவாசகத்திலுள்ள * அறு
கஇலேன் '? முதலிய சல செய்யுட்களும், அகளறுபோதத்திலுள்ள * கைக்க
ளி?”
என்னும்- செய்யுளும் தனித்தனியே
தொடர்பில்லாமல்
எழுதப்
டெவ்.கிருக்இன்
றன.

() ஞானவாசிட்டத் திரட்டு.
NANAVASITTATTIRATTU.
Foll. 28a—426,
A

Virai

collection

Alavandar

of

stanzas

taken

from

or Madhavabhatta

the

Nanavasittattirattu

(which work

is described

R. No. 138 ante) with connecting prose passages.

of

under

The name of the

compiler is not known.
Incomplete.

e

Beginning ;
பொன்னுல கத்தினிம் புவியி லந்த.ரத்
தென்னுடை யுட்புறத் இலங்கு கின்றது

மன்னு௪[த](2) சோதியே வடிவமா மாவுமாய்த்
துன்னுவ

தெப்பொருள் கொழு

திழைஞ்சுவாம்.

(௧)

இகழு.நான் முகன்முதம் வேவர் மூவரும்

சகலவே தங்களுஞ் சாத்தி ரங்களும்

End;

புகலுஞா னத்இனாம் பூர்ண மானது
திகரில்வா எட்டமா நிபுண ஞானமழூல்.

்

மூமு[க்ஷ](ட்சு)ப் பிரகணம்.

a

(ey

சம்சாரம் மிச்தையெனல்,.
கவி,

* வெங்காதம் பெரும்பாம்பு நெளிபுத்றாங் குடும்ப
ப.ரம்[பு]வெறும் (பொய்).

rs
(௫௩)

தனது சங்கற்பமே அன்பமாமெனல்,
கவி...

்

1: உராதன மிகுமென்னிம் களையாகும்.”?
*

(6-4.)—

;

*

1%

(௪௪)
*

்

இந்நூல், காஸ்மீ.ர பண்டிதர் வடமொழியில் ஆறாயிரம் சுலோகத்தா
லியற்திய- ஞானவாசஷ்டத்தின் மொழிபெயர்ப்பாக, தமிழில் வீரை ஆள
வந்தா ராகிய மாதவ பட்டரால் இயற்றப் பெத்ததினின்றும்.தொகுக்கப்பெத்த
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இதைச் தொகுத்தவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை.

வசனங்கள்

பரமசவனைக

எழுதப்பெற்றுள்ளன.

கேட்டுக்கொண்ட

பஞ்சநதமான்மியச்
படுறது.

இதன்

பதினாறுபேறு

செய்யுளாகிய

இடையிடை

பின்னர்,

“* நந்திகேசுவரர்

” என்னும்

திலைப்பெயரு டன்

“மமைகள் கந்தனை ”

என்பது

காணப்

(2) இத்தாந்தவிளக்கம்.
SIDDHANTAVILAKKAM.
11011. 446-678.
:
A treatise in the Saiva-Siddhanta explaining fully the meaning and

the distinguishing characteristics of Pagu (the flock ie., the aggregate of
souls), Pati (the Lord
age

i., Paramasiva)

or worldly attachment, etc.,

and Paga

which

டம்

(the bond i-e., bondthe soul

from getting

salvation).
Complete.

Beginning:

பதி, பசு, பாசம் இம்மூன்றும் ௮.தா.திதித்தியம். இவைகளில் பதியா

வது :--பரிபூரணமாய் ஒன்ருய் அறிவுக்கு
உயிராய், குணமுங் குறியும் இல்லாத (
சிவமும், பராசத்தி,

ஆதிசக்கு,

அறிவாய் தின்மலமாய்
. . ....,

இச்சாசத்
தி,

ரகக.

உயிருக்கு.
பா

இரியாஈத்தி

என்

னப்பட்ட பஞ்ச சத்திகளாகிய அருளும் பின்னமில்லாமல் (
க
eas
) தத்துவம், த[னு](அ)கரண புவன போகல.
இவர்களில் பக்குவர்க்கு அனுக ரகிக்குமுைமை எப்படியென்னில்.

End:
ஆன்மலாபமாவது

கைய)
:

டது
ள்
் (eo
பண்ணவும்.
யரையும்,

அப்படி

இடைவிடாமல்

தித்பதே.

பரமான ந்தசுகம்

பெற்று ஆனக்த மேலிட்டு அதனால் அழுக்கு (

,

..

௨. )

முத்தி பஞ்சாக்கரத்தைச் செபியாமல் செபிக்க
ஞான[னா](நூ)லோதி, ௪ந்திதஅ அற் இ]தர்யாகம்
௨...) எந்த வேலையிலே தின்றாலும் ஆசாரி
( . .
ர ர...
இருவேட கீதையும், மிகவும் வழிப்படவென்்ற

வாறு.

தத ](்2)ம்பலம்.
திருச
்சி
Yon.

Colophon:

சிவ மெய்ஞ்ஞான

கந்தப்ப கேசிகன் திருவடி வாழ்க,

௧௮௪0-ம் ஷூ அகடோபர்மீ”

க௫உ

குந்தம்பாக்கம் சுப்பராயமதக்

(ou =
Q sore, சைவடக்தா,ந்த சாஸ்திரக்தைச் சேர்ந்தது. இதல், பதியின்
இலக்கணமும், பசுவின் இலக்கணமும், பாசத்தின் இலக்கணமும் முறையே
எளிதில் தெரிந்துகொள்ளு ம்படி கூறப்பட்டிருக்கற௦அ.
இயம்நியவர் இன்னா.
Oren
தெரியவில்லை. இகில் இது Yomi
உள்ளது,
வசன ee
பத்க்.
ப அட

3

எ கத்

as

:

1523

11

k. NUMBERS 144-145.
-
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R. No. 144,
Foll.

inches,

162 x 14
Palm-leaf.
Injured.

Lines,

3%.

5 in

a

page.

Tamil.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

நீதிசாரம்,

உரையுடன்.

NITISARAM

WITH

COMMENTARY.

Foll. 1a—84a.

Same work as that described under Nos.

179 and 180 of the L.C.T.

MSS., Vol. I.

(6-4.)—
Qs, onehiod aclarBer 179, 180-வ.த நம்பர் பி..திகள் போன்
இதன் பின்னர்
இதில் இந்நூல் உரையுடன் பூர்த்தியாக இருககறஅ.
2௮.
சேர்க்கப்பட்
வைராக்கிய FOOTE கூறும் மூன்றேடுகள் தொடர்பில்லாமல்
டுள்ளன ; இன்ன தூலென்று திச்சயிக்கக்கூடவில்லை.

Complete.
At the end of the work, three leaves containing stanzas on renunciation are found.
R. No. 145.
Palm-leaf.

11% x 4 inches.

Toll. 212.

Lines, 6-8 in a page.

Tamil.
்

Slightly injured.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Saheb of Triplicane.

(6) தன்வத்தரிநிகண்டு

முந்நூறு.

DHANVANTARINIKANDU

MUNNURU.

Fol, 72 is left blank.

1011, 18-71,

This work, consisting of 302 stanzas written in the form of Antadi,

deals with the preparation of certain medicines and the application of
‘certain spells designed for the purpose of acquiring influence over
people.
The work has apparently nothing to do with Dhanvantari
to whom it'is wrongly attributed and with the work going by his

name.

:

Complete.
Beginning:

&|o\er) Sg

அருளிச்செய்த: [ஜெ](கி)கண்டு முக்தாத,

814

உ TRIENNIAL OATALOGUR OF Mss.
ஆயிதிரேரூ](ரா) தாயினுட யமர்ந்த கூறு

- அன்ன மனோன்ம[ணி](னி)யிஸ இிபோ[த்த](தி)
வாயிதிரேரூ](ரா)தா(யி) யென்ற

மனோன்ம[ணி](னி)ச்.
காய்

வளர்ந்ததொரு வாலையுட பாகம் போ[தஇி](ததி)
மாயிதி8[ரூ](ரா) சாயினுட கணபதயே யென்று
வாழ்தீதினேன் வல்லபையி[ன] னாதிபோ[த்.தி](த.தி) '

(ன ](ஆ)யிதிஜேரூ ](சா)தாயியரு சான [க](௪).த்.தி
நலமான வயிரவன்த(ர)ன் பாகம் போ[த்தி](தகி).
*
%
*
*
காப்பென்ற ஆதிமமை[கள்] வேதம்பாட(க)

(4)

கருவான (வ)ருததிரனு[ம்] மயே[ஸ்ப](௪௪)ரனுஞ் சொன்னார்
ஆப்பென்ற [அ](க)வதரித்த பிண்டச் சோதி
அன்பான வழலையுட மா[த](ர்க)கப் போக்கு[ ம்]
வா(ய்)ப்பென்ற௫ ஞானத்தின் சூட்சாஞூட்சம்
். வளமான தாபத்தின் சூ[ஷ்ஷ](ட்சா) ஞூட்சம்

(னா](கா)ப்பென்௨ வயித்தியதச்அக் கா[க](இ) சூ[ஷ்ஷ](ட்௪)ம்,

ள்

நலமான கு[ஷ்ஷ |(ட்.௪) மெல்லாம் (ன (5) விவுவோமே,

(க)

ne ஆமப்பா மி[ன்னா](ச்தா)லை (ப்) பதனம் பண்ணு
அப்பனே நல்லோர்கள் பதனஞ் செய்வார்
_ வாமப்பாயி [ன்னூ ](மீ நா)லை யெ அக்கொண்டு
வளமாக நீயெடுத்அ() பூசைபண்ணு
காமப்பா கல்வியறி வெல்லாத கோ[ ணு](ன்று)்
, கனமான யி[ன்னூ](ந்.நா)லைக் கைவிடாதே

[னா]கோ)மப்பா மு[ன் னூ](தீதூ)றும் பாரு பாரு
தலமான

கருக்கிடை தகிகண்டி௫அகான் முற்றே

:

(௩0௨3

-

Colophon :
சிவாய குருவே நம,

ச[த்](ர) வ௫ச் அஞ. ஆடி.மீ”

௨௫௨

காளக்்தி செட்டியார்

குமாரன் சப்

பன் எழுதி()வ[ச௪௪](22)
௮, [ரு]சோ)மசாமி செட்டியார் கையில் த[௰](ன்):
[ம](வ)தி தி](த)ரியார் அருளிச்செய்த திஈண்டு மு[ன் Se
oe

(மு)தி கி()றவேறியது.

(கு-பு.)-்

க
தேவிசகாய/?,

இதீ்தூல் வைக்தியத்தைப்பமற்றிக்

இதன்

முதலிலும்

இறுதியிலும்

கூறுவது,

தன்வந்தரி

எழுதப்பெற்றுள்ள௮,

முதீநூற்றிஏண்டு செய்யுட்களும் Spee

செய்யுள் தடை மிகத்தாழ்ந்த௮.-

Cate

Ue

இயற்றியகாக

இந்தப் பிரதியில்
அமைந்துள்ளன.

:

:

8) கொங்கணர் நடுக்காண்டம்.
KONGANA RNADUKKANDAM.
11011, 788-856.

16]. 86 and 87 are left bank:

_ A-work dealing with medicine and alchemy.
pues to Konganar.
~ Complete.

%

be

Fe

Its euthorshipins19 attri

.
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£ woubun 145;

Beginning:
Ur olirer eee oe eper (oo) of ar aor |(6 57) Db
பரு. திமதி களையாய்ந்து பணிந்து போற்றி
மாவான தெவ்வுயிர்க்கு மறப்புள்ளாக
பூரண*த்தின் மலரே

போத்றி

காவான அரிமயனு மரன்பரதத்திற்
காத்திருந்த கமல சூ[ ஹச் இரமே
சகாவான வழலைஏிவ யோகஞான

மண்ணினின்ஐ

போற்றி

சைகன்னிய இத்தியருட் [தா](டா)ளே காப்பாம்.
*
*
*

.

(8)

*

ச்.இமுத்தி வெ[த்தி](ம.தி)பெத(ச்) செய்கை போக்கும்
இத்தருக்கு மனமொன்ரா யறிவி[லக](2)கூடும்
பத்தியொரு திலையினின்
[௮ ஆ(ரா)ணு](ண)வத்சைப் போக்கும்
பாசமற்று மாய(ர)௪௪ யாங்காரம் நீற்றும்
சத்தியெனும் பெண்ணாசை நீக்க யோனி
சாராம[வவெ](லெண்ணுமனஞ் சாந்தமாய்கில்வு
முத்தியிது

மூதண்ட

End:

யாவருக்கும்

மோட்ச

மெய்து

சிவானந்த மூலஞ் சேர்வாம்.

(ட)

்
சசகோடி நூல்களெல்லா மாய்ந்து யிந்த
sa[ an (8) 2057 (ணேம்)[னன்]ப[த்]காத் சாட்சியாகும்
விதம்விதமாய்ப் பாடிவிட்டார் மகததுக்க ளெல்லாம்
வெளிதி௰ந்துந் இறக்காமல் விளங்கினார்க[ட்](்)

பத்தியில்லார்க் 8௮ வி|௪1௪)தகமல சூ[ ஹ(த),திர
பூவான

மதியினுப்பை(ப்) புகல வல்லார்

சதி சம்பு[ல]/4)௮ சல அஸ்க] (ச0௪ம்
சவுக்காம வழலை

குரு சாரி

௨.

முற்றே,

(௫௬)

Colophon :
-

தஇருச்சிதமம்பலம் துணையுண்டாவதாகவும்.
தேவிசகாயம்,
சாதாரணஞுூவை[ய](க)சிமீ£ ௧௫௨ காளத்தி செட்டியார்குமாரன் சுப்

ப(னால்) [ன் எழுதின] கொங்கண([னா

](கா)யனார் அருளிச்செய்த தக்காண்ட

கு[ஷக்திரம் [யெ](எ)மு.தி சின)வேறியது.
சிவாயகுருவாய

,

௩

௩.௩

_ (க-பு.)-வது.

இந்நூல், சஸவாதம், வைத்தியம்
Bu
ட
விரிவாகக் கூறு
இயற்றியவர் கொங்கண நாயனாரென்பவர்.
பிழைகள் மிக. ௮இகம்.

இதில் இ௮ பூர்த்தியாக இருகிறது.

(2) சட்டைமுனிகற்பங்கள்.

SATTAIMUNIKARPANGAL.

Holl. 882—106a.

Fol. 106 (6) is left blank.

318

A TRIENNIAL OATALOGUE OF MSs.
This work is also attributed to Agastya and, it deals with the

preparation of certain drugs chiefly from inorganic
describes the curative properties of these drugs.
Foll. 181 to 183 are half-broken and contain

substances,

and

Mantras relating to

_ Ganapatidhyana and Baladhyana.
Complete in sixteen stanzas.
Beginning:

அரிதாரம் பிதி](ர.தல்' யாதி திற்கு[ ம்]
மானதோர் சவ்வீரம் ௮ப்புவாகும்
Quills rer கெவுரிசான் தேயுவாகும்
பின்னுமொரு வெள்ளைதான் வாயுவாகும் .
வரிவான விங்கந்தா[ன்ஆ](னா)காசமாகும்
வருந்தியே பச்சையுடன் மாட்டலாகும்
தெரியாத லயித்தியரே எ[ன்னூ](த். நா)லட்பர
சித்தியாய்ச் சொன்ன விச்சை செகத்திம் பாரே.

End;

‘

|

எ.தீதிடு சன்னிகோஷம்

எழும்பிடுங் குஷ்டர[ரூ](ரர)கம்

பாத்திடும் பறங்கச்ளூலை

பகல்கடி முகலாயுள்ள

போத்திடு தீருமென்மே பொருப்புமே விருந்தோர் சொன்னார்,

(௧௬)

Colophon:
2௨9 அ](நுபையுண்டா[க](வ) காகவும்.
வியஸூ மார்கழிமி” காளத்தி
செட்டியார் குமாரன் சுப்பன் எழுதின அகத்திய மகாமூ[ த](7த),இ த

ய(ம்) பதினாறு [எழுதி நிறைவேறிய].
ட்

முத்றும்.

(த-பு.)--

ட

ட

இந்நூல் வைத்திய விஷயமானத,.
அகத்தியர் செய்தாரென்று இதன்
, மூதலிலும் 2 OB
oye குறிக்கப்பெற்றுள்ள௮.
செய்யுட்களில் பிழைக

எ.திகம். இதன்பின்பு கணபதி தியான மந்திரமும் வாலைதியான. மகர
_மும்பாத ஒடி.ந்தள்ள இண்டு ஏூகளில் எழுதப்பட்டுள்ளன.
:

மி அகத்தியர்களங்கு, அறுபது,
AHATTIYARKALANGU, ARUPADU,
Fol. 184a—1476.
A treatise in sixty stain on medicine dealing specially with the
preparation of certain useful powders chiefly from inorganic. substances,

Its authorship is also attibuted to Agastya.

of a bigger work in six hundred stanzas.
_ Complete.

It is said to bea summary
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Jo

SLO:

Beginning:
ஆதியென்ற பூரணமா மகண்டத் son Gar
ஆக்தா[ளே](ளே௪) தொழுஅ.தின்றைங்க
னைப் Bure)

Cer BQuerp 2 | 29 | or) Db Ou 5 a )( or) arate
சூத்இரந்தான் அறுபதுக்குள் சுருக்கி வைக்சேன்
சோதியென்ற கருக்குருவும் வெளியதாக்கித்
திறந்திட்டேன் கைபாக[ம் |] மரு நீதின்பாகம்
வீதியென்ற[ 0]௧க[வு](வ)னகத்.தி[ன ஓ] (னோ)ட்டம்போலே
விளைந்தமணி யின் னூ](ந_நூ)ரூன் சொல்லக கேளே.
*

%

3

(4)

*

தானென்த (0ெகந்தகத்தின் களங்கு கேளு
தகாய்சொன்னாள் | ெகந்தகக்சை வாங்கிக்கொண்டு
வானென்ஜ அயகக[ற](ச)ண்டி தனிலுருக்கி
மைந்தனே மிளகுதக காளி(ச)சா.ற்றில்
மானென்2

சோடசந்தான்

சாய்த்தா

யரனால்

மகத்தான களங்க(£)மப்பா கோடிவித்தை
கோனென்ற களழங்கொன்று | செ](௬)ட்டி(ச)சூ
தம்
கூட்டியது

வீரமொன்று

சா ரமொன்லே

(er)

End:
வழியான சுடர்கோடி காந்திமீறும்

மதியிரவி யொன்றான மா[௰ஐ](ர்௧)௧ம் சோ[ணு](ன் ௮)(ஞ்)

சுழியான முனைவடகக கமலமரது
துரியமென்ற சக்க.ரந்தான் சுற்றி யேறி
சுழியான மனமுமொன்ஞுய் தீ.தபம்றி(க)

கூ[ஐ](ர்)மைதரு மெ(ய்)ஞ்ஞான வதகமு[த.அ](த௮)
வழியான கண்டமென்ற சோ.தியெல்லா(ம்)
[ வேணி |(வெளி)யான ஞு[ஹ] S303 Ror

ee

ES

Colophon:
குருபாகமே துணை.
ச[2](ர)வஜிகதஹஷ்ூுூ
- சுப்பன் எழுதினது,

வை[ய](கசிமீ”

9

காளத்தி

செட்டி குமா.ரன்

,

க-பு.)-இத்்.நால் வைத்திய
டயா
ல. தாம்பி.ரபஸ்மம், அரிதா.ரச்செந்தூ...
மம் முதலியவற்றைச் செய்யும் முறைகளை விரிவாகக் கூறுவது.
485 But
இயக்மியதாகச் சொல்லப்படுக௰௮. செய்யுள் கடை HES STD ES Be இதில் ்
இத

முற்றும் உள்ளது.

(9) சு.ந்தரானந்தர்சூத்திரம்,
SUNDARAN ANDARSUTTIRAM.

௦1. 1496-1660.

_

ee
~
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OF

MSS.

A treatise bearing on the Advaita school of the Védanta.

last stanza it is stated that the substance of the thirty-two

In the

Upanigads

has been given in this work in thirty-two stanzas.
Complete.

Beginning:
மெய்யுடைய வ.டியசர்மேல் விருப்புடையான்
க்பூ.7 விளக்கு(ப்)போலென்
பொய்யுடைய * விருளக| தீது](5௮)ம்
பொருஞ்டையான பொறி யைதந்தா லு
[மெ](மை)ய்யுடைய மனத்தாலு மயக்குடையார்
மதங்களைத் தம்[ர]மதங்க

எளாக்கும்

கையுடைய முகமுடையான் கழலிணையைக்
கருத் தினிடை யிருத்சல் செய்வாம்.
*
*
*

*

ஓ.௮ சுருதிக?ணான்[சினு](குமு)பதிடக மெண்ணான்இ
னுரைக டேர்ந்து
போதுமொரு வேசாந்த(௪)

சொரூுபான ந்தப்

பெய சேபுனைந்த[னூ
](நூ)[ லை](வி)
[நீ](னீ)திபெரி யோருரைப்ப

ரதனையன்
பொன் நில்லா த

ரென ](க)ஞ்சினு லியா
னாத.ரவு கொடுபிதத்றி
யாக்தி

யெனதறியா

மையை

வெளி

னேனே.

(௯)

பாயிரம் முற்றும்,
பொன்போலு மிலங்குமனஞ் சஞ்சலக்தாம் கு.ரங்காம்
புத்திவிசா ரிச்தறியும் பொவிவகனா worars
தன்போலு

மிலையெனலா

லகங்கர.ர மதமாத்

தனை திகராஞ் சித்தமொரு தன்மையினா

மின்போலுஞ் ௪லனமன

னாயா

பசையாது[னி] (தி)று.த.இ

விசாரிக்கும் புத்தி[யி](௪)னை மெய்ப் பொருட்டால் விடுத்தே
வன்போடு வருமகங்கா.ர| தீ](த) மனையுக் கடிந்தால்

வைத்தவிடத் திருந்து சிதீத மகத் அவமுச் தருமே,

(௧)

End:
ஏற்று பிரபஞ்சமதே தி2[சம]தெ(கயமெ)்
(ம்)
பிரம

மென் பதீல்லை

யென்றும்

கோத்றுமுடறரானாகி.த் தூங்குளமே
வஞ்ஞானத் துக்கமாகுஞ்
சா[ தீ அ](2)பி.ர பஞ்சமெல்லா
[ப]பி)ரமமத தானேயாகஇ

மனித[ இ(2)ய
.

வேற்றுடல் வேற் ௮டலாக வி[ர௬](ரி)ந்தணர்ப்
பெறுமதுவே தாத்த ஞானம்.

ட்
மென்றும்
3
(௩௨)

*₹ வருட்போதப் பொருளுடையான ர௬ுளுடையான் பொகி?' என்பது பிர

இபேதம்.

_
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9[ம](கண்ணான்கு மெங்கோன் சொன்ன
'பொருள.தனை நெஞ்சகதச்தே சவுபாக்கெ
குருவெனு மப் பொருளினோடு

‘

மருளக[ஓ](த)ம் படியமுத்திகற்றத் தமிழ்போலு
மதனையொரு

வழியெண் ணான்கா

யருளகத்தி லிருந்துரைத்த வதிசயமெவ்
வதஇிசயமம் றறிக லேனே.

(௩௩)

Colophon:
. சொருபானந்த வுபதிடத முற்றும்
சச்சிதானந்த பரிபூரணமே இித(இ)யம்.
குருபாதம் அணையுண்டாகவும்,.
வியஷூ [௮2](ஐப்)ப௫மி' ௧௨௨
'எழு தின உபதிடதம்.

காளத்தி செட்டியார் குமாரன்

சுப்பன்
்

(த-பு.)-இந்நூல் ௮த்வைத மதஸம்.ந்தமானது. முப்பத் திரண்டு உபதிடதங்க
ளின் சாரமான விஷயங்களை முப்பத்திரண்டு செய்யுட்களால். விளக்குவ
தென இறுஇச்செய்யுள் புலப்படுத்துசன்றஅு.
ஆசானருளால் உலகமயக்கம்
நீங்கி ஆன்மசொரூபம் விளங்க, அகனால். ஆனந்தம் உண்டாமென்று கூறு
வது,
இதில் இது முற்றுமிருககற௮.
நூலாசிரியர் இன்னாரெனகத்தெரிய
வில்லை.

(4) கெளூிகமுனிவகாரசூத்திரம்.
KAUSIKAMUNIVAKARASUTTIRAM.
Foll. 192a—1986.
The earlier portion of this work appears to treat about philosophy,
while later on towards the end the subject-matter dealt with relates
to medicine.
The authorship of the work is attributed to the sage
Kausika.

Complete in thirty-two stanzas.
Beginning :
கவுசிகமுனி யருளிச்செய்க வகாரசூத்தர[ம]ம்முப்பத்[
அ ](த) ண்டு.

End :

இருவான [த்]திருதயனக் கண்ணே போதறி
இருவுருவு மோருருவாய் தினருூய் போத்றி
திருவான கற்பகத் இன தருதானாய் போற்றி
சரி மிகுந்த கரிமுகத்தின் தாடான் பேசதறி.

=

இிருவருளாம்.சவானந்த தீட்சை வே[ணு](ண்ூ)ம்

திருவிருக்கு மிடமறித்தப் பூணவே[ணு](ண்ட)ம்

குரு வருளால்[க]காண முடிச் காணவே[ணு](ணட)ம்
கும்பித்துத் தம்பதிலை
38

கூட்டவே[ணு](ண்டு)ம்

(க)

பப்டி,

ம/ய।

Nes,
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அகத்தியா்மெய்ஞ்ஞானம்,

ஆயிரம்.

AHATTIYARMEYNNANAM,

AYIRAM.

This work deals with the greatness of the Paficaksara, with the
various kinds of Yoga and with the conduct of worship of Siva,
Vinayaka and Subrahmanya or Muruhakkadavul.
It is attributed to
Agastya.
The works of the author are mentioned in a stanza in
this work, which is quoted below.
Incomplete.

Contains only 360 stanzas out of a total of 1,000.

Beginning :
ஆஇிபர மானபதி கருணைகூர்ந்து
அடிமுடியும் நடுவான அருளே காப்பு
|ய]பரதிமதி சடைச்சணிர்ச பரனே சாப்பு
ப.ரஞ்சுடர்க்கு(ப்) பாதியுடல் பகு[,தஐ](கத) சோதி
நீதிமமை சாத்திரங்கள் முன்பின்னான கிட(?)செல்லாம்

தர்ச்த[வே] ஒரு மாலைபூண்0

சா.இபல வுயிர்களுக்கும் தருவாய் நின்ஐ
தந்தைதாய் சாட்பு கணபஇ காப்பாமே,

(a)

(நூல் தொகை,)

த.ந்கையெனு மூன்று லக்ம் காப்பு(ச்)) சொன்னேன்

தனிவாசம் ஓர்லக்ஷம் சார்ந்து சொன்னேன்
சுந்தரமே வை[யி]த்தியத்தீ[ல் பெ](லி)ரண்டு லக்ஷம்
சுருக்கியகைச் கு[௬ ]()க௫(மி)ரண்டு காண்டஞ் சொன்னேன்

பந்தியதைக் கு[௬](௮)ககப் படுபாதி சொன்னேன்
பார்[ப்]போ(ர்)க்கு எண்பதிலே
விந்தையதாம்

அறுநூற்று

மூன்று சொன்னேன்

நாலு(ஞ்)

சொன் னேன்.

வெளியிட்டேன் வைக்திய மானூறில்

கானே.

(௩)

_ End:
கேளப்பா கால்முகங்கள் சுத்திடண்ணி

[பெணிதமுடன் விபூதி [வு](ய),2(தூ?)ள (ன)மாய்ப்பூசி
வாளப்பா விந்திரன்
உன் இசையை தோக்க
வலக்காலை யிடக்கால்மேல் பிடி த தப்போட்டு

கோளப்பா ரேசக பூ ரகமும் பண்ணி,

குருபுத். திரன்? என்றிறுக்திச் கும்பகத்தில்
தாளப்பா- கண்மூடி நாபி பற்றி
சக்கரத்தைச் €றஇம வரிசை
38

்

கேளே,

*

(௩௫௯)
*

%

மீளடா அதனிடக்தல் வீரிப்போட்டு
வேதாந்த[ப்] யூலை விஇப்படிக்குச் செய்து
ஏளடா

மந்திரமும்

எட்டெமுத்தைக்

தாக்கி

இருத்திடுதீ 92 ரம்போல் குறிப்பைப் பாசே.

(mao)

R NoMBans 162-163
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(த-பு.)-இந்நூல்,
களைப்

விநாயகர்,

பூஜிக்கும்

முருகக்கடவுள்,

முறைகளையும்,

சிவபெருமான் முதலிய

யோகத்தின்

பிரிவுகளையும்,

சேவதை

பஞ்சாட்சரம்

முதலியவற்றின் பெருமைகளையும் அகத்தியர் புலச் இயருக்கு இனிது விளக்கு
வதாக
வமைந்துள்ளது.
இதன் தலைப்பில் “அகத்தியர் மெய்ஞ்ஞானம்
ஆயிரம்? எனக் குறித்திருப்பினும் இதில் முந்நூற்றறுபது செய்யுட்கள்
கான் இருகிறது,

R. 11௦, 1458,
Palm-leaf.
112
Injured.

x

14

inches.

Foll,

24.

Lines,

4

in

a page.

Tamil.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sabib of Triplicane.

() தோத்திரத்திரட்டு.

POTTIRATTIRATLU
Foll. la—13a.
A collection of stanzas in praise of the nine planets and Vinayaka,
Subrahmanya, Siva, Kapalisvara (a form of Siva), Karpukavalli (a form
of Parvati), Parthasarathi (a form of Visnu), Hanuman and others.

Beginning :
5வக்கிரக தோத்திரம்.

காப்பு.
வெண்பா.
மண்ணுளுயிர்

கட்கனைத்து

மாறா தனித்து

நல

ண்ணு நவக்கிரக நண்புசொவ்-தண் ணுலவு
இங்களணி தங்குழுயிர் செஞ்சடைய ர௬ுண்மஇிழ்செய்
கங்கையரு ளைங்க.னார் காப்பு.
செல்வ விதாயகர்பேரில்.

நாக னஞாண்மலர் முல்லை நறவுமவர் கோடி
நாகரீகமாக யெள்பொ[.நி](ரி) யவல் தேங்காய்

சாக வரிபுனைத்த சிவ[த]ன) ப](வ)ன (க](ரஞம்பாலா.
மாகம் புகழ் சே. ரநகர்தனில் வளரும்

End:

வாசா.

a

_ மங்களம்.
மங்களம் தங்களணி தங்கு வே[ணி](ஷி)யற்கு மங்களம்
மங்களம் புலிபதஞ்சலிக் கருஞம் பதிக்கு மங்களம்

மங்களம் ௪அர்வேதமணக்கும் ப[ஐ](த) தருக்கு மங்களம்

மங்களம் திருமயிலை மருவு ரேன ](த)சருக்கு மங்களம்,
89-24
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(S-4.)—
இந்தூலில் நவகிரகம், விநரயகர், முருகக்கடவுள், .பார்வதி, கபாலீஸ்
வார், கற்பகவல்லி, பார்த்தசாரதி, அனுமான் முதலியவர்கள் கோத் இரங்
கள் அடங்கியி நக.
இதன் பின்னர் பொதுப்பாடல்கள் சிலவும், வாழிச்
செய்யுளொன்றும்,
மங்களச்
செய்யுளொன்றும்
எழுதப்பெற்றுள்ளன.
இயத்றியவர் இன்னாரென்றும், இன்ன மூலைச் சோந்தசென்றும் கிச்சயிக
கக்கூடவில்லை.

்

(8) தோத்திரத்திரட்டு,
TOTTIRATTIRATTU.
131 x 1} inches.
Same

Foll. 14a—240.

work as that described

above, but

with

difference

in two

ன

stanzas.

(த-பு.)-இது

மூன்

“மங்களங்

பிரதியைப்

கொன்றை

பார்தது

எழுதப்பெற்றதென்று

மவர் ' என்னும் செய்யுளும்,

என்னும் செய்யுளும் இதில் வேருக

தோற்றுஇமது,

* மழையவர்கள்

உள்ளன.

உாழி

்

“R, No. 154.
Palm-leaf.

18% x 1

inches.

oll. 94.

Lines, 8 in a page.

Tamil.

Injured.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of riplicane

Cer GG sarw ணி.
SOTIDACINTAMANTI.

்
An elementary treatise helpful for beginners in the study of astrology.

Wants tho first 4 leaves, and leaves numbered 10 (half ito leaf),

17 and 21.

The Ha

9 foll contain the horoscopes of some persons,

Beginuing :
Deron Moir).

(Ox)

செவ்வாய் கணக்கன் புந்திமதி மக[ள்அ]6ன)ருணன் சர்மால்
கவ்விய புலவன் தூசன்மேகை சாமன் பு. தன்பேர்
எவ்வமில் குருபொன்சீவன் S56 னிறஹைவன் பார்ப்பான்
மவ்வலா
.. . . வாஜோர் மந்தி வியாழமமசணமே.

௪.௮. :-கணக்கன், புக்தி, மதிமகன், அருணன், மால், புலவன்,

மேதை,

சாமன் இந்த

ஒன்பதும் புதன் பேர்கள்.

குரு பொன்,

தூதன்

வேன்,

பித

GOT

\5

(LD ¢

லபணிய

டு
வ்ணங்க/

௪.56

TOW Il Cov OO WI

2
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R. No. 157.

Palm-leaf.

14 x 1 inches.

Foll. 10.

Lines, 4 in a page.

Tamil.

Fair.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane

தோத்திரத்தாட்டு.
TOTTIRATTIRATTU.

Same work as that described under R. No. 153(a) ante but some
stanzas are found to be wanting in the middle.

(S-4.)—
QI, HUG_sHu

srLoréGer

153(2) M7 GACurcr os.

யிடையே சல செய்யுட்களில்லை.

இதன் இடை

eee

R. No. 158.
Palm-leaf.
Fair.

15% X 1 inches.

Foll, 10.

Lines,

4 in

a page.

‘Tamil,

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of 1171110௧0௦,

தோத்திரத்தாட்டு,

TOTTIRATTIRATTU.

Same work as that described under R. No. 158(a) anze.
Incomplete.

(க-பு.)--

உ

இ௫, மூவருடத்திய

காட்லாக்கன்

158 (6) Wr QCurer ps.

R. No. 159,
Palm-leaf.

144 x 14inches.

Foll. 11,

Lines, 4 in a page.

‘Tamil.

Fair.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane,

தோத்திரத்திரட்டு,

TOTTIRATTIRATTU,,

©

Same work as the above.

(க-பு.)-இது, மூவருடத்திய காட்லாக்கன் 158(௪) நம்பர் பிரதிபோன்றது,

.
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(க-பு.)-இ௮௫,

மூவருடத்திய

காட்லாக்

158(2)

நம்பர்

பிரதுபோன்ற.து.

இதல்

இத முற்றுமிருக்கிறத.
R. No. 163.
Palm-leaf.

13 x

12 inches.

Foll. 34.

Lines, 4in a page.

Tamil.

Fair.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(a) சுந்தரானந்தர்சூத்திரம்.

SUNDARANANDARSUTTIRAM.
Foll. la—5a.
Same work as that described under R. No. 8(c) ante. Both in the
beginning and in the end it is stated, apparently by mistake, that
the author is Bhogar.
Complete, but with a break in it.

(த-பு.)-இந்நூல் மூவருடக் திய
தப்பிரதியின் தலைப்பிலும்

இறுதியிலும்

8(2) நம்பர் பிரதிபோன்றஅ,

இந்

போகர்

இயக்றியதாகக் கு நிக்கப்ப

ட்டிருப்பினும் பல பிர.இகளிலும், சுந்தரானந்தர்
படுசலால் அப்பெயரே இங்கு எமுதப்பெற்றன.,
ணமைந்த எடில்லை.

இயற்றியதாகவே காணப்
இஇல் நான்காவது எண்

(6) போகரகாரசுண்ணம்.
BHOGARAKARASUNNAM.
~ Foll 56—126.
This work deals with the eight-fold Yogic Siddhis or supernatural
attainments and with the preparation of the various lands of salts, etc.,
useful for alchemy. 11 is attributed to Bhogar.

Incomplete.
At the end of the work, 2 leaves dealing with the preparation
certain pills having miraculous powers are found.

of

Beginning: ©
உரைச்சுமன மோன்ராகி உ[தீஅ](தற)ப் பா(ர்) ததால்
ஒன்று(0)பமப் போகாது உமையாள் சொன்னாள்
வெரிச்சுமனம் பொய்மெய்யோ ரெய](வின்[ அயெ](தெ)ண்ணி
மெய்யான வா[(ஐ]() தகையெல்லாம் விழவாய்(ப்)போகும்

மரைர](ஐ)ச்சியென்ற சிறுபிள்ளை மாயிப்பாதம்?
மறவாமல் பூசைபண்ண

ஒருக்காண் ஞானம்

[யெ](இ)(ஸ)௦௪ யென்று மஅவென்று(ஞ) சொன்னாருகில்
எழு[பு.ச]அதப்பு[னா][தா1(2)[மி](ம்)௪[சி]'௪) என மெடுப்பர்சாமே(க)
்

a

a

:

*

3

*

Ry
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புகழ்[ க]ந்கொரு மாணாக்கர்கணாஞ் சொன்ன நூலை(ப்)
புகழ்கொண்டு பொதிகையின் மேல் முனிவரெல்லாம்
இகழ்நீ௮[ க]கொண்்[டுயி ](டி)௯ளச்சசதொரு கோடாகோடி
மியம்பினா [௮ன்](ரைம்)பூதிலே யொன்றுமுக்றே.

(௫௨)

Colophon :
சித்தாதி[ய](க)ள் பதினேண்பெயர்

இருச்சி[ ச,த](22)ம்பலம்.

பாதாரவிந்தமே

'தேவிஸகாயம்.

இருவடிகளே

[ 01௧௮.

ஆ[ள் ](ழ்)வார்கள்

சரணம்,

(த-பு,)-இந்்.நால் ரஸவாத விஷயமானது,
இயற்றியவர் பதிணெண் சித்தருள்
ஐருவ.ராகிய
உரோமரிஷி
என்னு
இதன் முசலில்
எழுசப்பட்டுள்ள
௮,
இதில் இது பூர்த்தியாக இருக்கிறது,
இந்நூலின் பின்னர் ஜ்வரத்துக்கு மா
தீ.திரைசெய்யும் விதம் முதலியன எழுதப்பட்டுள்ள ஏடொன்ு காணப்படு

௫௮.

(8) அகத்தியர்பச்சை,

பதினாறு.

AHATTIYARPACCHAT,

PADINAR U.

11011. 802-346.
A treatise laying down the method of preparing medicines for
various kinds of diseases, such as fever, consumption, dropsy, etc., and
also antijotes for poisons of snake, rat, etc. It is said to faye been
revealed by Agastya.

Complete.
Beginning :
அரிதாரம் பி[திதீ](௬,தி)வி யாகிதிற்கும்
ஆன தொரு
சவ்வீரம் அப்புமாகும்
பெரிதான கெவுரிதான் தேயுவாகும்
பின்னுமொரு வெள்ளைதான் வாயுவாகும்
[ வி](இ)ருவான லிங்கமா காசமாகு[ம்]
மெனமதந்த பச்சையுடன் மாட்டலாகும்
தெரியாத வயித்தியசே யெ[ன்னூ](த் நா)லப்பா
சி5[.தி](த)ரை[ய]யா சொன்னவித்தை செகதச்தஇல் [ப]பாசே,
செகத்திலுள்ள வயித்தியசே செப்பக் கேளு(்)
திறமாக அரிதாரக் கட்டிவாங்க
சுகத் திலே சுண்ணாம்புக் குள்ளேவைத்த
.
துடியான அமுரிவிட்டு(2) சுச்திசெய்அ
யிகத்திலே மனுஷ[௮](௬)ச்கு ஈளைக் காசம்

(5)

எலவிகடிகள் விஷப்பாகம் பிதத(0)|[ ரூ](சஈ) கம்
மகத்தான குளிர்காச்சல் ம[று](ர௬)ள் கொண்ட[ணா](கா)[யி](ய்) கள்
வை[ய]யடா

மி[அ](வைகளுக்கு(ச) சேர்தான் சுக்கு,

21

R. NuMBERS

168-164,

-
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End:
செய்யடா சன்னியோடு சுரதோஷம் போம்
சுசசன்னிவாய்வு பித்தம் சிலேம்[ப] பனந்தான்
[நய்](ை)யடா காசமோ(டுமீ](டீ)ளை[ ௪]1(சூ)ளை
நலமான பாண்டு மகோத.ரமாங் குனமம்
பை[ய]யடா காமாலை சோகை மூ! ஐ] ர்சி)சை
பத்திவருங் ௪[ நி](ரி)ச்சனங்கள் நீரடைப்பு

வை[ய]யடசயின்ன(ம்) வெகுதோ[யி](ய்) ச[ள்ளெ] (லெல்)லாம்
மகத்தான

௪ஞ்£வி பஞ்ச மு[த்தே](த0ே).

(௧௬)

Colophon :

அகஸ்[த்]திய[ ஐ](ர்) [வயி](வை)த்தியமு[லைச்.த
](,.று)ம் ; இனிமேலைபா
2?

வயித்தியம்.

(த-பு.)-இது வைக்தியவிஷயமான௮.
இயற்றியவர் அகத்தியர் என
இயிலுள்ள வாக்கியம் தெரிவிக்கிறஅ,
பிழைகள் மிக அதிகம்.

இதன் இறு
இதில் இது

முத்ற௮ும் உள்ளது,

.
R. No. 164.

Palm-leaf.
Fair.

831}

inches.

Foll.

27.

Lines,

6-10

in

a page.

Tamil.

Presented in 1914-15 by Kadir Baig Sahib of Triplicane.
(a) அகத்தியர் தண்டகம்.
AHATTIYARDANDAKAM.
Foll. 1la—8d.
This work deals with the preparation of various
for alchemy.

It is’ written after the manner of

posed in the
Agastya.
Complete.

Dandaka

ingredients needed

Sanskrit

works

metre, ani is said to have been

com.

revealed

by

Beginning :
அந்தணர்[ப்) பாதம் போற்றி யறிவுடன்வாழ்வோர்க் கெல்லாம்
சந்தசம் பூமிமீது சா[த்.இ)(தரி)ய19] சண்டகந்தான்
[யெ](எ)ந்கனார்பிள்ளை யெல்லா மிதுவ[ரி](தி)ந் தள்ளேகொண்டுதந் த? பின் பிறர்விள் ளாதார் பெரியவ[ரூ](சா) குந் தானே.

(க)

பெரியவரிந்த | னூ"(நூ)லைப் பி[ தி][ரிச](ய) மாய்(ப்) பெ(ரி)தாயெண்ணி
அரியதோர் வித்தையாடி [ல்வு](யவ)னியி லம(ர்)ந்௮ வாழ்வார்

அ[ர](8)சிலே [கெ](தி)லதவித்தைச் சொல்லு :௦(ன)ன்பப சைக்கெல்
௩

வரிசையாய்(த்) அரிசைவாங்கி வகையதாய் கிறுத்தஇு டீ,

ind:

[8] a(7)Gor o_[ D(A) soir _ area

(2)

:

s[ |

[னா](சா)மே[ா](0)டித்த [னா](தா)முமானோமே.

(5

ல

2

(ores :

are
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R. No. 168.
Palm-leaf.

11% xX

14 inches.

Toll. 49.

Lines, 8 in a page.

Tamil

Fair.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

@) சுழ்தரானந்தர்விநோதசூத்திரம்.
SUNDARANANDARVINODASUTTIRAM.
11011, 1-5.
A work in 36 stanzas describing

the places where certain roots or

fibres are discoverable, and laying down the Mantras to be repeated
after collecting these roots in order to invest them with mysterious and
It is said to have been

wonderful medicinal properties.
Sundarananda.

revealed by

Incomplete.
Beginning:
* சருனவுமைதேவி

அத தலைப்சோ[த வகு

செகமகி[ஞூ(முஞ்)சுந்தரனார்புவியோர்மெ[ய/ச்ச(ப்)
பேருன

வதி[]சய[னா](நா)ன்ழமுப்பத்
தாறு.

பிரியமுடன்பாதெம்கு(க)குருவைப்ே ஈத்றி(த்)
தாளருனபட்்சியுடன் கூட்டில்வேர்கள்
. தலைய[ரி](றி)நஅதொழில்வகைதான் சொன்னேன்பா[ நி](ரீர்)
கா[ர1(ச9)னைமுகத்தானை யுமையாளானை (4)
கருமூலியளிது ? போலில்லை (ப்)பாசே.,
தவளைவேர்,
கானான தவளையிருப்பிட தீ.திலப்பர
சார்வாக(ணா](தர)ஞமுளமதிலேகெல்லிப்அா(ர்த) கால்
© இ:
ட்டா 10) வள்ன்பாய்கி

SONA

End:

்

அவேரைவைக்துக்கொண்டு

ச

கொண்டலாகத் இ,

தென்னமிக

கொண்டலாக்கி

வ[தண்ணமா[மி]ய்(ச)
யின்னிலத்தில்
- சொன்னதந்த

a (பு. 9
ட்

செ

(௧)

-இந்தூல்

நக

ப

கூட்டிற்கெரிந்தஅடார்வேசொ[ண்டுயு](ன்
௮)
[ண்டு பாரு]

சி௨ந்தமத புள்ளிகாணும்

தமத

அ

~

ன டவர்

வாங்கவதந்தபின்[ம்]

[ புகிலியரிவா வேண்டுகாணாம?
செவிச் அக்கொண்்(டுயி (டி.)ருந்தோர்களி
[](ர)ப்பததான் போட்ட தென்றால்
கட.
அ...

i

erie

Gur,

பட்டதா

ator i தியும் வகையைச் கூறுவது, வைத்திய எ

ன

(வேர் .

இயத்தியவர்
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(6) வைத்தியமுறை,

VAITTIYAMURAL.
Foll. 24a—270.

A treatise giving details regarding the preparation
kinds of medicinal powders and healing plasters, etc.

of different

Incomplete.

Beginning:

(இ)[
ண அக்கு மை(ய்]வி[ப](வ)
ரம். புண்ணா[ர](௮)ம்.
மடல், துத்தம், தரிசி, ம௫௦தஅ வெள்ளை, மிருகாருசிங்கு, கஸ் தூரிமஞ்சள்,
வகை க-க்கு அமை வீசை கூட்டவும், இத கூட்ட[ததே)(௪சே)கா.ரன விரை
௪, கடிக்காய் ௨, இ[துவெ|(வையெ)ல்லாம் பசுவின் வெண்[ணை |(ணே)யில்
சே[ர்1]தஅ மைபோலே அரைத்து டப்பாவில் வைய்]த்தக்கொண்டு, சீலை
யில் தடவிபுண்ணி(ல்ப்]2 போடவும்; ஆ[ரி](நி)ப்போம்.
புற |()யோடி
னால் [யீ](இகனுடன்)கூட சவ்வீரம் வரா. வ. கூட்டி, அரைத்து வெள்ளைச்
லையில் ஊட்டி புரையி! லு]ல் வை[ய்]தீஅ மேலே |யு]சலையில் சடவிப்போ
- உவும்,

End:

or @\(7)
ao \(7) 506 epub.
தா(த்](ர)௧[,2]0) ந்தை சமூலத்[ தி](தைப்) பொடிசெய்து , [யி](இ)ந்தப்
பொடி

ஒரு கூறும், கோஷ்டம்,

வசம்பு,

இப்பிலி, | மு](மி)ளகு,

(இ)த்தப்பு, க[௮](ர)ஞ்சீரகம், உ[ஞ](மு)வாலரிசி,

சரகம், | யி]

பிசமி(௧)கொ[ஞ](மூ)

நீது, [யிக](இவை)யெல்லாம் ( . . . . ௨.௨.௨...) சகல
போய், புத்தியுமுண்டாம்,
௪௦ (நா)ளை(க்குக்)0காள்ள முப்பது

வியாதியும்
வயசு தோ

(ன்ன)[ஹம். அப்[பிச](பு)கக்.த[ண்ண(ன்ன)வெகு அதி[9](ச)யம்; சொ

_ல்லப்படாத.

இ[௮ ௮](கைய)றநித்துகொள்ளவும்.

இது, வைத்திய

விஷயமான,

ங்கு மருந்து தாளக பஸ்மம்
மன.
- வனே கூறப்பட்டிருககின்

இதில் ரணம்

மு.த்றும்,
ஆற்றும்

முதலியவற்றைச் செய்யும்
வ.
இயற்றியவா

மருந்து,

விஒம்

முறைகள்செவ்
தெரியவில்லை.

DIODES மூற்௮ப்பெகவில்லை.

() அகத்தியர் உட்கரறுவுசூத்திரம்.
AHATTIYAR

UTKARUVUSUTTIRAM.

114x132 inches.

Foll. 28a—.88a.

This work also treats about medicine;

yar,

Complete on 48 stenzas,

and it is attributed to Agasti-
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படியான [ஞ(கா)வுக்கும்[பே)(பி)சம்புச்கும்போ்
பாதமங்கே தூக்கிவைத்த பக்க[ம்](ப்) பேருந்
தடியான மாத்தி(ரை)க்கோ[ல்ப்](ம) பேரைச்சொன்னால்
தஞ்சமென்று [வுன்பாதம் வணங்குவேனே.

me

*

04

*

(௧)

*

uso.

அடிமூலமான தொரு குளம்பு தானே

அப்பனே

சொல்லுஇிதே [ திஒ](னிட)பமாச[
ச ](௪)

முடியாத பலகையப்பா

வண்டமாசசு

மூவுலகுமறிந்த குமி[ள் ](ழ)ங்கமாச்சு
பிடியான விடைவ([ய](யி)(௮)தான் சத்தியாச்சு
பத்தல
ட. ட
பேர்தானாச்சு
Ging ce ரத

வெள்ளி சை

ர

82

(ஹு)

End:
பாரப்பா மரம் ரவி செகசோதயாகும்
பாங்கான மீமையம்(ட) சத்தியாகும்
மழையட்டயிகாரம்

? மாந்சேோலாகும்

மயே[ஷ](ச௪)[ப்ப](சனு)[ம்ரு](மு)ருத்திசனும்

தருவான
சாகா

க[ற](),ர்தமடா
ய்

.

.

இப்

வடமேயாச்சு

ட.

தமரின்பாரே,
௧௧-வது

கரறப்டா(

1

.

.

.

.

*
(௧௬)

பாட்டில் டாக்கி,

.,

) எட்டுகையிலாசமாச்சு.

8) அகத்தியர்சாஸ்திரம், இருபது.
ரர
பதா
IRUPADU.

அலா. 43b—476..
A treatise. dealing os medicine.

7

oS

It is attributed to Agastiyar,

Complete.
_ Beginning:
மல
டி...
நீஅப்பையும்.
- தெய்விகசமானதொருப வ[ரு](மு)ஞ்சொல்லி
. மே[திர்பொருந்து மெழுத்தாணி யம்மி யோலை
்
-யியல்பான கருவிழு, ae ee
ee

ட
கக
செட்டுந்.

R

NUMBERS

168-169.
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Lele). Tress

S ousas an UGgBaulcowwys AS or |(p)er[
op] 5 தரங்கள்
குருவாகு மவருடனே யெ/ர்க்க வேண்டாக்
$7 o\(7)QurG
ejb சா[ஸ்]த். தரங்கள் சொல்லாவிட்டால்

சண்டாள[்]() பையுடனே
End

CEN
a

வாங்கு வாங்கே.

:

மதத்.தினாம் கடைந்த செப்பு(ப்) பொதிகள் மூலம்
வள[௪]ர்)ூங்க[ல])னா[ன்1]னென்ரால் மாலினேர்மை

த(7](ஐ)த[அணா](கினா)சகடைக்க சிமி[எ 2](மா)வின் கொம்பு
a) [as |(a) wep| o](7)s SuTree இறமானமேமேதிகுலங்கமலமீடம்

பதச்தி[ணா](ன)லெழுந்தபசதந்தி நத்தி
பாங்கான

இறியென்[னா](ர₹)ல் வாண

[ம்]மாகுங்

௧,[ச]த்.இனாற்கரியி[னி](னுை)டக் கொம்பின் செப்பு
[செம்]கரியமுகவ[னி](னுைை மூலவந்கானே.

்

Colophon :
முற்றும்.
தன்னில்.

(௨௦)

ப
சனிக௮உ௨ சுபடோக..
..
ல
சட
mm
Med
செட்டப் rari,

சிப்பா[ பி](ய்) வீ.ரப்பனுடைய குமாரன் சர்தாருணாம் ?

ல அதும் பபா
mes. ட.ப்பிணி

்

(க-பு.) ்

இந்நூல் வைக்தியசாஸ் இரத்தைச் சேர்ந்த.
இடபம்
அகத்திய
ன! மூதலேட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது,
இதில் இ௫ முற்றும் உள்ளது.
விலயமான

Sritila,
114 x 2
_ Slightly injured.inches.

Foll.

அய

4

ப...

உள்

36.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of ரஷி

(a) அகத்தியர்வாலைவாகடம்.

AHATTIYARVALAIVAKATAM.
_ Foll. la—150.
:

—

த
௪

A treatise on medicine. It treats of the medicines to be administered for alleviating the: pain during pregnancy, and also for various
ailments to the child after its birth. It is stated i in the front leaf tha
the author is need yen ச.
Tneomplete. —

868
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End;
சொன்னேனடா பெரியோர்கள் சாபத்தீர்தும்
காரி சவதனுவாலரும்சியவம
நவென் ?

சிறந்தகதோ[ருயி](சை)ந்தெ[ஞ

தல்[ப]பிரியாதுன்னகி

ஓங்

](மூ)க்சானூ[ ச்தெ](த்றெ)ட்டோதச்

இ[ 7](ஐ)ப்பாக(௪)சாபமெல்லாம் தி[ வ |(வி)ர்ததியாகுநீ
அதந்த[ற](2)னேமயே[ஒ](ச௬)வரியாளெனக்குச் சொன்னாள்
துரைமகனே யதைய[ரி](றி)
த யானுஞ்செய்தேன்
வ(௪](ச)ந்தனிலே புண்ணியவா[ன்யெ](னெ)ன்போ[&]கொண்டேன்
வண்மையுடன் சங்க 2ம௩லா[ம் 2ய](மே)தி Har
Gl _ |(w) or

தி[ச](2) த்௧[௫]2)மாமி[ன் னூ](கதா)லை ய[ரி](கி)யச்சொன்னேன்
கிச்சயமா[ ப] யி[ன் னூ](ச்
நூல்) பதினாறு wl SCs |(oGp).

(௧௬)

(த-பு.)-இந்நூல் ஞானவிஷயமானது.
கேட்டில் எமுதப்பட்டிருக்கறஅு,

இயற்றியவர் சடடைமுனியாசென்று
இதில் இத மு.த்றும் உள்ளத.

(8) அகத்தியர் லேகியவலை

Be

AHATTIYARLEH

முத

LYAVAHAT.

Foll. 33a—34b.
A work on the preparation of ceitain medicines.

It is said to haye

been revealed by Agastya to Pulastya.
- Incomplete,

Beginning:
எண்ணவே

]

விந்தவைத்தான்

கடைந்து

வாங்கி

5 6 டும்[௪](௪) சம ணிடோல்மை[ய]ந்தா
ன
கொரு மககை௰யரே மேவி[னா](ன)க்கால்
தகா ரு(கு)கின்ற கேணியாகும்
_

மைந்தா

மின்னார்க டினமொன்றுக்கு

பேர் சென்னாலு

. : மன்னனைத்தான்

மடங்காதப்பா

வெ[ரி](நிகொண்ட கடாவைப்போல

மங்குமடா விந்துவ()டை

மாயந் தானே...

(a)

End:
தானானமறப்பகனை

ய(ரி](கி)வதாரு

தாய[ரி](தி)வாணான றிவேன

ம[தீ£கா](தஜோர் காணார்

வீணான தொ(ளி](ழில்கடன்னை
(௧) கெடுத்தார் சித்தர்

-வேசமகனதில் மயங்கிக்) கலக்க மாள [ர்](ன)
கோனான மதிய[மு](மிர்ச மான நீரை(க)
குடியாம| த்]னீ[த](ர்)பிலமத்த ௨[ளி](ழி)சானெ க்கே

சானான தான்௧ண்டபொருளையென்று

சாதத்தை.

எ...

.
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A poem in 200 stanzas describing the philosophic wisdom of the
Siddhas.
It is said to have been taught by Subrahmanya or Murukakkadavul to Agastya.

Complete.

Beginning:
RagulsoxhiugaTs

wsvSuGgesx

2vuGslF\(Ass\qjran

OE

தானு.

சிவமயம்.
௮ண்டபரா

பரமான

அய்யனெங்க

பரையின்

பாதம்

ளாதிவலஸ்[
த. ](தவி)ன்பகமும்

போ[ த.இ](2.றி4)

தொண்டர்கள் மெய்)ஷ் ஞானியு[டை](ப) பதமும் போ[த்த](திச்)
சொல்லுகி?த [ன]னாடசேச|[ம] மிரு நூறுகன்னை
மண்டலிகர் மகாயோக மதிக்கவென்று
ம[ர௬ு](று)வில்லா ஞானத்கை மாட்டவே யான்
கண்டவர்கள் கண்டகோ டாலியாகக்
கண்காண ஞானமதைக் காட்டு வோமே

End:
கிச்சயமா மிப்படியே முறையைச் சொல்லி
நெூநொளாய் வா[ள்](ஐ)வென்று சிதானஞ் சொன்னேன்
அச்சயபமாயென்னுடை யிரு நாறுக்குள்[
ளே]
அடங்காக கருவியெல்லா மடகஇப் போட்டே
னிச்சயமாய்(ப்) பார்பார்த்த கிலையுஞ் சொன்னேன்

பா(ய்)ஞ்சுமயிலேறுற ப()க₹ம
அச்[சயமா

சொன்னேன்

யிதையறிகய்து மவுனங் கொள்ளு

- அடங்காத யிருநூறு முததந்து(2) முற்றே.
_

ஓம் சிவஃயம்.

ஒம் குருவேதணை.

(உ௱)

மகாப்பிரபு ரட்சிக்கவே[ஹ;] ண்டும்.

(த-பு)--.
இந்நூல் ஞானவிஷயமானது.
ஐதாக: வமைந்த௮.
பிழைகள்

மெனச் கோற்றுகிறது.

முருகக்கடவுள் அகச்.இயருக்கு உபதேச
அதிகமிருப்பினும் விஷயம் நன்ராயிருக்கு

இதில் இ௮ மு்றுமிருக்க
௦௮.

இதன் பின்பு வெற்லே2

என்றுள்ளது.

(8) சுப்பிரமணியர்ஞானம்,

ரு.

SUBRAHMANIYARNANAM, NURU.
Foll. 55a—83+
Similar to the above.
It criticises both the Muhammadans
the Christians and advises them to adopt the creed of the Siddhas.
Complete in 100 stanzas.

- Beginning:

and

ae

(Q@)s@ eure சுத்த [க£ய]ஞான [ஐ](வி)7 கசயப்பொருள் [76 ](2) Cu
OF DIGG

|(

pn
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177010 the last stanza, it is made out that the author

of this eulogistic composition was one Virasami, son of Paficanayaka
of Ponpazriyir, a place near Gingi

town.

Complete.

Beginning:
ஸ்ரீ[ரூ](சா)மசதந்திர ராமானுசாய

ட

ஸ்ரீரங்கதாமா நமோ

(

[யீ])(ஈ)பேமுபுவனமும் பதினாலு லோகமு[ம்யெ](மெ)ங்கும் பிரகாசமானீச்
[யி](இ)க்கலியுகத்தினி[ல் யி](வி)ங்கிலீசுக்காரருக் கசையவே

[யி1(இ)ச் சென்ன
இக்கலாண்டு

[ப்]பட்டணந்

கன்லீன்2

[2104

டருக்கு

யரசளித்தீர்

யெட்டுவர்ட்

[ டெஷ்லிட்துபசையே
தேசத்தில் சங்காரமாய்ச் செய்;மிசைபெற வனுப்பிவிட்டீர்-

End:

:
சன்னல் போலீசு கட்டியமென்று சொல்லினோர்
செல்வமுடன் வாழிவாழி
செஞ்சிபதி தளை (௪) சேர்ந்த பொன்ட[த்.தி](தறி)யூர் வாழும்
பஞ்ச[னா](தா)யகன்

சேயனாம்

மிகவுமாழ் வார் பேட்டை

யினில் வாழுங்

குடி[யி]ப்பேர்($)
மிகவுஞ்சே[வு](வ)கஞ் செய்தறம் பாஏஒைை
கொண்டாடி

.

.

.

மைமேல்

வீராசாமி பணிந்தான் சலாஞ்சலாமே ?

குருவே ௮ணை. மு[.த்.அ](த௮)ம்.
Colophon :

:
அந்துபிஷூ

வையாசிமி'

௧௦௨

முடிந்தது,

(க-பு.)-எல்லியட்டு த ரையென்பவர்,
வந்த நூற்றுமுப்பத

. இந்தாதிரிப்பேட்டை

போலீஸ் வேலைக்காகச் தஞ்சாஷூரிலிரு
நத

பேர்களில்!'ஒரு வனான

டி.விஷனில்

யைத்திருடின ௮ம், மற்னொருவனாகிய

மெட்டுக் கள்ளுக்கடையில்
விட்டதும்

மூ.தலாகிய

பல

எட்டு

“குற - ஸ்ரீனிவாசன் ” என்பவன்

தன்சொந்தச்செலவிற்காக

எட்டு

ரூபா

* அப்துல் சசிமான் ' என்பவன் பெரிய

ரூபாய்க்கு

கேசுகளைக்

இனாமாகக்

தீரவிசாரித்து,

கள்ளைக்குடித்து

அவசவர்களுக்குரிய

தண்டனை விதித்தவித த்தையும் இத்தேசத்திற்கு அவர் செய்த பல நன்மை
களையும், விவ.ரமாகக்கூறுவது இந்நூல்.
இதை
இயற்றியவர் * செஞ்சிக் .
கடுத்த பொன்பக்றியூர் பஞ்ச. நாயகன் குமாரன் வீராசாமி ? என்னு இந்தா
ஐந்தாவது ஏடு பாதி
லின் இறுஇச்செய்யுளால் ஊூத்தறியப்படுக௦௧.

முறிந்திருக்றெ.௮.

ed

இ.த்நூல் பூர் த்தியானதன் பின், திருப்போரூர் முருகக்கடவுள் விஷயமான

பாடல்கள் சில எழுதப்பட்டுள்ளன.

்

'
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(த-பு.)-இந்தால்
லம் இ.ராசவூயம், ஸ்தரீவசியம், புருஷவசியம், சத்
அருவசியம், யானை முதலிய மிருகவசியம், லோகவசியம்
மூதலியவற்றித்
குரிய மருந்து, மத்திரம் ஆகிய இவற்றை விரிவாகக்கூறுவத.
இயத்றியவர்
இராமதேவரென்னறு தெரிகிறது,
இதில் இது முக்றும் உள்ள.

(8) தத்தராரூடம்.
SIDDHARARUDAM.
Foll. 42a— 835.
A zoological treatise on snakes. Also purports to give the
medicines and antidotes for{counteracting snake-poison. The stanzas of

this work are often quoted by Naccinarkkiniyar.
Complete

Beginning:
அச்திமாமுகவன் செய்ய

வடியி[னை](ணே)க கமலம்போது[ தி](தி௫) ,

சத்கரா[நூ]1(ரூ)டத் தன்னி[ர்](2) செப்பிய பொருளாராய்க்து
சுத்தமா யெவ[.த்](ர்5)குத் கோ[த்த](22)(௪)

சருக்கமா[யி](ய்)

ஜெனான்றி]

[(தாண்டி)ச்சித்தா[ மி](ய்)

வித்தக()ருளினாலே தமியேனும் விளம்பலு[ ததே](தகே]ன்.
காசிபர் தேவி கத்துரு விநதையின்
பே

சேசிலா(த்) திருவின் மைந்த ரிரு[னூத்த னா](நூத்று தறத்[பி)பத்செட்டில்
வீசிய விடங் கொள் பாம்பின் மிக்கதோர் தலைவ பென்ன
_ மாசிலா ட்ட
டகர
வகுக்கலாமே,

Be ccat னக
தக
சர்பாத| &]கமல மென் சிரத்தில் வைத

மருவுஞ் சத்த ரா[ தா](ரூ)ட[ம்](0) பொருளினை

வகுத்துச் சொல்வேனிந்த ம&[ ழ]தலத்தில்
அண்டர்பணி ௧[ஐ](ர), கசனார் படைத் த.தினி
லாகாத சீவசெந் தனேக முண்டாம்

விண்டுரைக்கக் கேளுமினிநதல்ல பாம்பு
விரியன் வழலைகொம்பேறி மூக்கன் சானாக($)மூக்கன் புடையன்
மண்டலி சவடி மயக்கராவ மண்ணுளி சாரை லாணா[வை]ளே) வாட்டுஞ்
செய்யா னிருதலை மணியன் சிலந்திப் புலிமுகப் பூச்சிச்கேள்புள்ளி

வண்டு

பூ(ரூ](ரா)ன்

பச்சோந்தி

செவ்வட்டை

[சொ](௬)ரா வேலிவாடப் பல் லப்பூனை

பேய்தரி[னா](தா)ய்

புலி பிலவங்கம் வனத்து(த்)

'தவளையட்டைவா௫ முத[ளை](லை) அ[௬](ச)ணை தட்வெக்காலி முத
லியவை

யல்லாக

சவசெந் தனேக

முண்டாம்.

உாக்கி]7(க) த்தின் பெய[ர்](ர) கிறமுஞ் சாகியு மூணு மணமும் ௮வ

ருறைவிடமும் படமெடுத்தாடுங்குறியும் முட்டையிட்டுப் பருவமறி

த்து டொரித்துரும் 'ப[௬ு](ரி)சும் விடமுறுத்தத்தக் குறியும் கடித
தடுவிதமும் கடித்த[.த] (கடி)மீளாத[ல்](அ)ம் கால்கடி அடக்கச்

221972
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Beginning :
நே௫ப்பா[யி](ய்)பச்கான வகா.ரத்தாலே
கிழத்](ர்ம்)மலமா[யி](ய்)[த)(த)சவா[ய்வு உ](யுவு)ண்டாச்சப்பா
வாசிப்பாயான கீகால் யோகமெய்து
மகத்தான

வகா. ரமென்றவழியே

சொல்வேன்

ஆசிப்பா யகா.ரமதி லுகாரங் கூட்டி
யப்பனேமகாரமென்ஈவாறேதொரக்கும்
வீசிப்பாய் மகா ரமென் ஐமமவுன டோக| ௧]

வித்தையடியோங்கா[
ஐ](7) மூலமாச்சே.

(௧)

End:
மாட்டினேன்
மக்களே

சகஷ்டம்விட்டுச் சொன்னேன்பாரும்
யிதைவிட்டால்

வாதமில்லை

காட்டினேன் கருக்கடையுங் குருக்கிடையுங்காணுங்
கை(ம்)முறையுந்தவரும(ம்) காணச்சொன்னேன்
ஆட்டினேன் சுன்னத்தால் மற்குமாகு
மப்பனே பனி[ெொொண்டி வடக்கி னேனே.
முற்றும்.
குருகடாட்சம் அகத்தியசவாமியா[ர்] (ரி) ரட்சிக்கவேண்டும்.

(க-பு.)-இத,

ரஸவாதஞ்

செய்தற்குரிய

ம.த்இ.ரம், மருந்து

மூதவியவற்றைக்
கூறு

வது, இயற்றியவர் அகத்தியரென்று நூலின் முதலிலும் இறுதியி லுங் குறி
க்கப்பெற்றிருக்கற௮.
டன்னிரண்டு செய்யுட்களாலாகியது.
நடை தாழ்ந்
௧௮.

பிழைகள இகம்.

இது,முன்

பி.ரதியினும் வேறான.

(8) சூரியானந்தர்சூத்திரம், பதின்மூன்று.
SURIYANANDARSUTTIRAM,

PADINMUNRU.

Poll. 11a—13.
Deals with the process of mixing certain
may be useful in alchemy.

salts so that the mixture

It is said to have been revealed by Agasti-

yar.
Complete.

Beginning:
சீர்கொண்ட வருமறையின் (பொ)ருளாய்தீன்ற
[ெெ(ஷா)க்கிணாமூர்க்தியுடைப்பாதங்காப்பு

பே[த](ர6)கொண்ட சூத்திரமோர்பதி(ன்)மூன்றுக்குள்
பிரித்துரைப்பேன் பூவழலைப் பெருமையெல்லாம்

தீழஐ](௫கொண்ட உ[எ்ச்](ட்)சூத்திரத்தின் மகிமை[]தன்னை
திசமாகச் சொல்லாபல் மச

](ஐ)ததப்போட்டா[ஐ](6)

ஆ[த்](/கொண்ட வேணியனா ருமைக்குச்சொன்னா[த்](6)

BESTS மப்படியே ௮07](ஐ)த்திட் டாளே.

(௧)

R. NuMBER
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End;
சொல்லு(க)சே(ன்](னி)[ஐ](ர)சகத்தை முன்னிடாதே
துஉயான பூ[ஐ]()கத்கை(ப்) பின்னிடாகே
்
வெல்வதென்ன கும்பகத்தையடி விடாதே
மேலே[தறு] மாத்திரையை மதந்திடாதே
செல்வதென்ன கற்[ப்]பத்தைமறந்திடாதே
செந்தூ ரஞ் செய்யிலே [செ](௪ி)கறிடா?த
கொல்) வதென்ன வித்தையிலே மனம்போ[ரூ](சா)தே
சுளிகைக்குச் சாறணையே குணமாமுத்றே.
.

:
(௧௩)

Colophon :
குருவேதுணை. தெ[ஷ்ஷ)(ட்சி)ணாமூ|[ கறி](ரதீ) [த](௪)[ஒஷி](ட6)கக
வேண்டியது.
சார்வரிஷ

களெல்லாம்

ஐப்[ப](பி)சிமீி'

௧௫௨

.நீலரியில் முகஇந்த௮.

கல்

குருவா.ரம்.

சுருக்கங்

முற்றும்.
*

(க-பு.)-இத, ரஸவாதத்.இற்குரிய உப்பைக் குருவின் அருளால் சேர்ககம் மூலை
யைக் கூறுவது.
அசத்தியர் இயற்றியதாக
முதலேட்டில் எமுதப்பட்டுள்

ளது.

இதில்

இது

முத்றும் இருக்கறது.

தாழ்ந்த

நடையாயிருட்பதோடு

பிழைகளுமதிகம்.

(6) போகர்சூத்திரம், பதினாறு.
BHOGARSUTTIRAM,

PADINARU.

Foll. 14a—176.

On the spiritual enlightenment of the Siddhas.
The work contains
sixteen stanzas excluding the invocatory stanza in the beginning and is
attributed to Bhogar.

Complete.
Beginning :
பூரணமா।(யிு](ய்)

கின

கோசையர்பாகம்

போச்றியே யெொன்னா ](தநா)ஞம் புவிமின்மீதே
காரணமா[ யி](ய்) தின்றதோராமிகன்னைக்
சண்மூக்குமத்தியிலே கருஇப்பாரு
ஆ[ஐத](முணமா வாகாசம் பூமிலோகம்

அடுக்கடுக்கா நின்றோ

ரலயயைக்காண

வா[த](மருணக்தின் முகக்தோன்றன் பாதந்தன்னை
மூழ்நதிட்டேனே..
மன தில்வைகத் கெ[ன்னா](ககா)ஞ

3

6

3

$82
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End:
Abdur

gruQur®

டங்காட்டிப்

படோக்கோடே யெட்டெழுத்தாய[ 2](ஈ௪)[ச](ச)னைகள்

செய்து

கேூப்பா யுபசார மனேசஞ் செ[யி](ய்)த
திஷ்டையள்ஏ தாய்பதத்தை தி[ன ](னே)வில்வைத்௮
வாசிப்பாய் தோத்க[ஐ](ர)ங்கள் கோடாகோடி
ஈமனோன்ம[ணி](னி)2ய மாதாவே மலைய [னங்](ன்) கண்ணே
யோூிப்பாய்

மந் திரங்களன

யுத்தமியாள்

ந்தங்கோடி

பாதமதுகத்ததானால்

ஆதிப்பாய[ தி](த)ன்பிறகாத்தாடந்த
வன்பான பூரணத்தி னருடான்மு சே.
குருவேதுணை.

டே

(௧௪)

ரகர்சுவாமியா(மி)சட்சிக்சவேண்டியது.

(த-பு)இது ஞானவிஷயமானது.
போகர் இயற்றியதாக
நூலின் தலைப்பில்
எழுதப்பட்டிருக்க.
காப்புச் செய்யுள் உட்பட பதினேழு செய்யுட்களா
லாகியது,
இதில் இது முற்றும் உள்ளது.

(7) சட்டைமுனிபூரணசூத்திரம், இருபத்தைந்து.
SATTAIMUNIPURANASUTTIRAM,

IRUPATTAINDU.

11௦11, 182-224.
j
A work in twenty-five stanzas dealing with the so-called science of
alchemy.
The work is attributed to Sattaimuni.
In the second stanza
the author refers to his bigger treatise containing 250,000 stanzas and
its successive abridgments.

Complete.
Beginning :
ஆகமபு[ ர](சா)ண
எகமும்

மோகமா

வேத

பொருளொன்

ரோகி

மறிவுடன் சாச்இரங்கள்
யெவ்வுயி

ரனைதஅ.ந் தானாய்

யாண்பெண் ணாகமுடி விலே வெளியுமான

- தேகமு கிறைந்த பூர்ண சிவகுரு கந்த னாமே.
ஆமப்பா பூரணந்தா| னரெ](னி) ண்டு ல[ஷ](ட்௪)த்[,சன்]()தம்)பதனா

(ஐ)

[யி.ரஞ் சொன்னே
னதை(க)குறுக்கி

யிரு[வ](பத)[ய்]()யா

யிரமூஞ் சொன்னேன்

?

காமப்பா அதை
](௮)க்கி|
௨ெ](யி.2)ண்ட
க்க
ாயிரச் கைஞ் னா[ர௬](௮)ஞ்
ு[௬
[சொன்னேன் ?
சகலசிக்தும் .பொருள்களெல்லா

(அன்னூதத்தி](மைத் நா. த்றைம்)பதி
ட்
[லே சொன்னேன் ?

ஊமப்பா வேதை (௦](ர)ச௪ வாதஞானம்
இருபத்தஞ்சி லடககிளே னிருந்துபாரு

இமப்பா[| செ](யிர)ண்டரைக்குள்தை(4)கு[௬]()க்கி

உரைத்திட்டேன் பூ[த](2)ணத்தையுன்னிப்பா3[த](2).

(இ)

R. NumBer
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End:
காட்டுவா[ற்](பொ) கா[௰](௪)மொடு யகா(றமெ](ரம்.7)ண்டெ
கருத்சாக வடிமுஒயில் ()வத் துக்கொண்டு
ஊட்வொ[ல்](ச)மையமெனுந் கண்டத்தள்
ளே
ஊமையுயி[
ரூ ](சா)கமத்தைச் சொல்வா[ந](ச)ப்பா
பூட்பெவொ[ற்](ர்) மவுனமென்ற இிதவே யாகு[க]ம்
புலையருக்கு(4)

காட்டினாற்

றலைதெரித்தப்போகும்

[ஞ](சா)_வொ[ச்](2)வ[த](2)வ7[௫]()மிப்படி
(த) கான் சொல்வா[்](ர)
[னா](தர)ன்சொன்னேன்

சூத்தஇரமா மிரு[ வ](ப)தஃஷ்சு முத்தே.

சட்டைமுனிசுவாமி

(௨௫)

ர[ஷஷி](ட்சி)க்கவேண்டியது..

(க-பு.)-இந்நூல் யோகவிஷ:பமானது.
சட்டைமுனியென்பவர் இயற்றிய

இருபத்தைந்து. செய்யுட்களாலாகியத.
முதலேட்டில் எழுதப்பட்டி ருக்கிறது.

இந்தப் பிரதியில் இ௮ முற்றும் உள்ள.

(9) தட்சிணாமூர்த்திரயமணி, பதினான்கு.

DAKSINAMURTIRASAMANIT,

PADINANGU.

Foll. 23a—25b.
A work on Y6ga as understood and Bees
attributed to Agastiyar.

by the Siddhas.

It is

Complete in 14 stanzas.
Beginning:
ஆதியந்த

மில்லாத

உமகண்டபரி

சோதிகிற

சன்மயத்தின்

பூரணமா

பாத

மாத்தாள்பாதஞ்

மாகஇிகின்ற [கி]க)ணேசன்பாதஞ்

சொற்சனக்கு

மெட்டாத

சூ[ஷ]க்ஷ்மா)குக்ஷ்மம்

வீதியென்றட[ர](சா)பரத்தி னர்இபாதம்
வேதாந்த சா[ஷ்](த்) இரத்இன் வெளியின்மா[த](ர்)ககஞ்
சோதியென்னும் ul gp (rr) 8 னடனஞ்செ[யி](ய்)த
சுடொளியின் பாசமத காப்புத் கானே,

End :

(௧)

:

பா[த்](ர்க்)கவே யிம்மு[ர](க]யைச் சொன்னாயானாவ்
பா[எள](மானத[ஐ](ச)௧ம[ o மெ](தெய்௮)ம் PEGG)
கா[த்](6)கவே சஷனு(டை மனதமைக்சண்டு
கைம்முமையாய்ச்சொல்லிவிடு ஜானமா[த[(ர்க)௧
மேத்[க]கவே[2](௪)சமணியின் மா[2](ர்)க்கந்கானும்
என் மக்காள் சொல்லிவிட்டேன் யே[ று] ஈக)மா[ம்](ர௫)கம்
சே[2](ர்க)கவே மயிம்முமையைய([ண ](ன)க்குச்சொன்னேன்

. செழுங்க[று](ர௫)ணை(ப்) பதினாலுஞ் சக்க மு.த்றே.

அ௮கத்தியசுவாமி

SG Gastar.

சொன்ன

| 2](2)சமணிபதினா[ ஓ](ன்சு).

்

(௧௪)
முத்தும்,

asd
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(க-பு.)-இது,

யோகவிஷயமான

௮.

இயற்றியவர்

இறுதி வாக்கியம் புலப்படுத்தக௰௮.
இதில் இத மு ஈறும் உள்ள,

அகத்தியரென்று

பஇனான்கு

இந்தூலின்

செய்யுட்களாலாஇயது.

(4) அகத்தியர்வழலை, முப்பது.
AHATTIYARVALALAT,

MUPPADU.

Foll. 26a—31a.

A work in 30 stanzas on alchemy. It is attributed to Agastiyar and
deals with the process of purifying copper and converting it into gold.

Complete.
Beginning:
ஆதிப[ரா](ரா)பசத்தினுடைக(2) இறு](ர)பைபோ
தறி
அடிமுடியா மணககோவ[ம்] sear Dari
நீதியாம் வா.ரணத்தின முகவன் காப்பு
தி[த](ர)மல(மாஞ்)சகாசிவத்தின் வடிவே காப்பு
பாதிமதிச் சஈ டக்கணிந்த சிவன முள்காப்பு
பததிமுத்தி சித்திவயி ரவனேகாப்பு
ஓதியதோ[ த](ர்) வாணி யு()ட(ப்) பாதங்காப்பு
ஓங்கா.ர மூலவட்டக் தொளிகாப் பாமே,

(க)

End:
ஆமப்பாவி[ன்னீ (தத). அருசுவெள்ளை
யவ்வெள்ளைச்சு[ன்ன ](ண்ண) த்தால் TF 5 05 | 5S) \(o 2?)

இமப்பா பரித்தகட்டில் [ப]பூசிப்பாரு
உத்சமனே

சொ[௰])(ர)னமது

சு[ன்னா](ண்ணாம்பாச்சு

(னா](தா)மப்பா சொல்லு(கு](9)ோந் காம்[பு]7த்.தி[ க்கு](2)(கொ)டுகக
காட்டோ[த் ](72)குப் பி[ளை](ழை)ப்பதக்கு|[ம்! வழியுமூண்டாம்
காமப்பாா வகையெடு2த

வெள்ளிகஃயக்

கனகமுமாக: கருமூன்னு பக் அமுற்றே.
குருபாதமே

(S4u)—

*

௧.இி,

(௩௦)

அகத் சயர்வழலை

முட்பத,

்

“இக்.நால் தாமிர முகலிய உலோகங்களைப் பொன் aps Swen are ஆக்கும்
வகையைக்
கூறுவது.
அகத்தியர் இயற்மியதாகச்
சொல்லப்படுகிற ௮ .
முப்ப௮ செய்யுட்களாலாகயத. தாழ்ந்த நடையாயிருப்பசோடு பிமைகளும்

அதிகம்.

இதில் இ௫ முற்றும் உளளத.

இதன் பின்னர், கர்ப்பத்தரித்தற்குரிய

டொன்று

காணப்படுஇர)து,

மருந்துகள்

எழுகப்பெத்திருக்கும்

R. NuMBER

() அகத்தியர்யோகம்,
AHATTIYARYOGAM,

175.

385

பதினாறு.

PADINARU.

Foll. 38a—360.
Same work as that described under R. No. eo
Complete.

ante.

(6-4.)—
இத நால் மூவருடத்தய

காட்லாக்கன்

149(4)

மம்பர்

பி.ரதிபோன்றது.

"இதில் இத முற்றும் இருகக௦௮.

0) அகத்தியர்மெய்ச்சுருக்களசூத்திரம், ஐம்பத்தொன்று.

AHATTIYAR MEYCCURUKKASUTTIRAM, AIMBATTONRU.
Foll.
Deals

37a—

446.

mostly

with

the

Yoga

system

of

the

Siddhas

and

with-

alchemy.
Incomplete.

Beginning :
கு[ரு](அ)முனியே [த]தந்திக்குரு பாதம் உள|(முட்ி)கொண்்
[[(யக]க்
டு௮([(த](இ)பெற[வே]9ம(ய்)ச்சுருக்க (மோ)கவே-கு[ ௬](அ)முனியை
கொண்டாடிக்கொண்டேனட் குறிப்பறிக்து மூப்பொ[ ](ர)ளைக்
கண்டார்க்குப் பூரணமே காப்பு.

[ச(0)2௦

டட

Qs Bae

அகதைதிலே]

(தீதசமாகப்

[யைச்)
பாரெட்டு மிருசுழி

சித்செட்டு[ங்கண்டநீயார்|(ஞ்சித
திக்கச் செய்) கதவே- பக்கெட்டைக்

கண்டா ரறியக் கருவெமில்|
கற்ப்பகமாம் ]மெய்ச்சுருக்கங்
கொண்டாடிக் ரணபாயே](கணபதியைக) கூறு.
அ௮ண்டமுசற் பிண்டமென்ற தெட்டினாலே
ஆத்தாளு மப்பனுமீ Ory
Ea
கண்டதொழி உரவெது மெட்டினாலே
கரளை[க1காணா தாட்டமெ[ன்5ததெ]ல்லா

்
(eh)

மெட்டினாலே

தொண்டெசெய்| வார்](யும்வஜி)மூலை[2](ஐ)ச[ள]ளெட்டினாவே
சொல்லாச

வுபதேச

மெட்டினாலே

பண்டுருசிவி இிய(௯)மப்[ பூ 1(பு)மெட்டினாலே
பராபரமா[யி](ய்) வெளியா| தெ]ன(தெட்)மிம]சானே

்
(6)

End:
. செய்யு(ம்)வகை முப்பூவும் பேட(ய்)ப்பீ[2](ர்)க்குமூலம்
சி[ததா](கரு)மணக்குச் சாறுநாலு[ம்] மொன் ஞூய்ச்
செய்யு(ம்)வகைக கொரு கிறையா யாத வாங்கி(2௪)

Ogi
[SG \(A)Cm eAararQura_é] sHmasCaey

yeh
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வையமது மணவாள(னி)௰௦ந்தபோது
மாதமுத[க]கண்ணீரு முண்ணா[ய்]ப்பாலும்

முக்கருவில் சே(ர்) 2௮ [கி](ற)க்திபெறக்
இிரும்பவதை அரைத்து

வாங்கேன்?

(க-பு.)-இதந்தூல்

ரஸவாதம்

பிரதியின் முதமேட்டில்

யோகம்

ஆ௫ிய

இவ்விரு

விஷயமான.

ஒகத்தியர் இயற்றியதாக

இந்தப்

எழுதப்பெத்றிருக்இறது.

இதில் முட்பத் தெட்செ செய்யுட்-ள இருகின்றன.
இதன்பின், கடவுள்செயல் அறிவுபோதகம் என்னும் தலைப்பெயருடன்
ஞானப்பாடல்களமைந்த இரண்டேடகள் எழுதப்பெற்றுள்ளன, நடை தாழ்
ந்ததகாகக் காணட்படுவதோடு பிமைகளும் MG Ese oven. ©

(2) மகாகாரணபஞ்சாக்காம்.
MAHAKARANAPANCAKKARAM.
Foll: 47a—50a.

On the repetition of a mystic Mantra called Mahakaranapaficaksara
relating to God Siva.

Complete.
Beginning :

சண்ணாக்கு மூக்குச் செவிஞானச் கூடடத்தில்
மண்ணாக்கி லவத்தபழம்பொரு ளொன்றுண்டு
அண்ணாக்கி னூடே யகண்ட வெளிகாட்டிப்

புண்ணாஃகி நம்மைப் பிழைப்பித்த வாறே.

என்ற இந்த(ப்)பாட்டுக்குத் தாச்பரிய[ம் யெ](மெ)ப்படி
:-

(ன)(ஐ)க்கிகேறாவரர் பெரிய[னா ](கா)க்கு; அதுக்குள்ள கழுத்து கண்ட
தானம்,

அதிலே

அண்ணாக்கு

இருக[கு](௧௪௮௦)௮.

அதக்கு[ப்பேர்]

௮கா.ர

மென்று பேர்; அத்த அண்ணாக்குமேலே ஒரு[னா](கா)க்கு [யி](இ)ரக[கு|
(ற)௮. அதுக்குப் பர் உண்ணாக்கு, ௮கா[ஐ]()க் உகா[த](ர)ம் ௮(௮)
தான்.
அதகா[ஐ](ணம் [ன]த(த்) திகேற்வச ரென்று பே[ர]:சா)யிருக
கும். சகவபசார்ததங்களும் [ன 1(ஈ)ந திகேஸ்வரர் கூட்டியுள்ள அண்ணாக்கு

[யெ](ஸன்று. [மி](இ)ருக்கப்பட்ட

[யி](இ)டத்திலே சுவாமியிருக்கப்பட்ட

"இடம். அண்ணாக்கு உண்ணாக்கு [மி](இ)௮[0(இ)சண்டும் [திர](2சா)சு
முனையாய்

திற்கும்

சுவாமியு()

தலையுங்

கமுக்அம்

அசையாமல்

தி(ம்)[5&]௧க

வேணும்.

.யிடதுபாகம்.

End:
cor
us| 7 Kor Aw | & (67
68 aren)
eu or வெளியின்மேல் மன்ெ
ன்னும் சொகாசந்தோன் நியிருக்கும். அதிலே காகலான மடவாளர
கஇய[
யீ]
(ஈ)ஸ்ர்௨உரிகாணும்படி கதிநடன விலாதலாலும் (2) நடனஞ்செய்திடும் ஆனத்
_ தம் நவின்று சொல்லப்படா தாகையினாலும், சவ[ச](சொ)ரூபமா
கிய வித்தா
%

600!
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கரணலாஞ் சந்குருவை(க) காணலா மின்னெளியைக்
காணலாம் யி](மி)ருமு[ண்ரு](ன்ரா)ங்(?) கள்ளனையும் - பேணியே
திருமா[ல](ல)கக[0 ]1(டி.)லம

செய்தால் சவினைகடீரும்

ஒரு[னா ](கா)ம மிட்டாகண்ணர் (0)

(௯)

End:
கலையாகிய கல்விக்கடலை அலையாமலவொரு சேன
தடட

ட வட்ல

பலசமயங்களு

மறந்தே

னிலையாகிய பொருள் செல்வமும் கி[ண ](னை)வும்பொறவிட்டேன்
Spee

ட்ட

-

.

மங்களுநேராகம[.ர](2)
ந்தேன்

தொலையாத யுக்கரமத்துடனே(8) சுகதக்கம[
தே ](துன்
HOTU TG
ஞானக்கடல் முழுகுந்துறையுங்கண்டேன்
அ௮லையாம லிருக்குஞ் சிவ மதிலே கூடிக் கொண்டேன்
[ (<r)
ஆன்றவெளிப்பட்டேன் பின்னொ[ண்ணு](ன.ற)மறியே[ஸ்யி](னி)னி.

(6-4.)—
இத, ஒளவையார்.
இடையேவைத்அச்

செய்இருக்கும்

ஆத்திசூடியை,

செய்யப்பட்டிருககறத,

வெண்பாவின்

இருபக்தேழு

இடை

வெண்பாக்களா

லாகிய.
இயத்றியவர் இன்னாரென்றும், நூலுக்குப் பெயர் இன்னகென்
௮ம். சரியாகத் தெரியவில்லை.
இதல். பிழைகளும் உள்ளன.
இக்.நால் முடி
நககாககச் தோற்றவில்லை.
இதன்

பின்னர், வைக் தியவிஷயமான

௨டொன்றும்,

மத்.தவிஷயமான

. ஏடொன்றும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கன் றன.

R. No. 176.
Palm-leaf.

14$x14

inches.

Foll.

48.

Lines,

8-9

in a page.

Tamil,

Injured.
Presented in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

அகத்தியா்மெய்ஞ்ஞானம்,

ஆயிரம்.

AHATTIYARMBYNNANAM,

AYIRAM.

Same work as that described under R. No. 152 ante.

The

designa-

tion Nanakavyam is found given to this work in the beginning.

Incomplete.

(த-பு.)-இத,

மூவருடத்திய

காட்லாக்கன்

152-வது

நம்பர்

பிரதிபோன்ற
௮.

இதில் 1 முதல் 834 செய்யுட்கள் இருக்கின்றன. இந்தப் பி.ரதியின் தலைப்பில்
இதக்கு * ஞானகாவியம் ”” என்று பெயரெழுதப்பெத்றிருக்கறத, இறுதி
Wo Rey ஏடுகள் மு.றிழ்துள்ளன.

'

R. NUMBER

177,

.

$89.

R. No. 177.
Palm-leaf.

103 x 14 inches.

Foll. 86.

lines,

6 in a page.

Tamil,

Slightly injured.

Presented in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

அகத்தியர்பூரணசூத்திரம், இரு_நா.ற்றுப்பதினா.து.
AHATTIYARPURANASUTTIRAM,
NARU.
A treatise in 216

stanzas

ORE

dealing with

alchemy,

ae
with the various

methods of bringing people under one’s control and magical influence
_and with the Yoga system of the Siddhas, ete. Attributed to Agastiyar.
Complete.

Beginning :
கார்செ[ரி](நி)மெய்யன் வெண்மைக் கடவுளுங் காணாப் பாதம்
பே[£]ர் பெ(ர௬](௮)முண் மைதன்னைப் பூரண[னூ](நா)லிலோதத்
தார்செறி கொன்றைசூடித் தாய்-.ர சோத கந்த
னார்மதவானைப் பிள்ளை யார்பதசமறை காப் பாமே,
மறைநாலு

வேதமொசொ[

வளர்சரிகை

ஹ

இரியையுடன்

(த்) தி.ரமதாம்
யோகமூலஞான
ம்

குறைவிட்ட குரு சீஷன் ச[ச]மாத கிலைகற்பங்
குருதெரி சனம்வாசி யாகின் ஐமாலை
,கிறையானதெண்டிக்கு மவுனமாம் பூசை
கிசச்சரக்கு வைப்புமணி யஞ்சனமும் வதியம்
முறையான வாகருஷணமாத்தமோடு வாத மூன்வயஸ்தம்ப முதல்: ]()பூரணமாமொன்லே.

ஒன்றான பூ[ஐ](ர)ணமுமாரறுதார
முசைத்ததத்கு மேலாறுத் கொண்ணா[க்தா ](த்ரா) றும்

பன்றான தீட்சை பதி னொன்[௮2.](றிர)ட்டிப்
பத்துடனே

முப்பத்[துெ](இ). ரண்டு தீட்சை

ஒன்றான சமா.இகற்பம் வாசிநேர்மை
உறைப்பான சிவயோகம் பி| ரா ](சா)ணாயாமம்
நன்றானவாதத்தின் தீ[ை]ட்சையோடுந்
(நல)மான சவுக்காரத் இறவு கோலே.
.

(௧)

்

End:
மாளாமல் மாண்டீருந்தால் யோகமாச்சு
மா[த](ரக)கமிநீதப் படிதானே மெம்ஞ்ஞானிக்கும்
ஆளாம

லாண்டிருப்பா[ஐ](ர)7

னந்தாயும்-

ஆஇவஸ்௮ வனாஇவஸ்அ |[ரெ](விர)ண்டுந்தானாய்க.
கேளாம்[ல்க்](2்) கேட்டிருப்பார் நடனவோசை
இருடையென்ற. மனமங்கே. புக்[5](கு)ப்போகும்
வா[ள்](ம்) வானவா[ள்](ஜ)வு சிவ யோகவா[ள் ]ழ்க்கை
மத்றதெல்லா மாய்கை யென்ற வா[ள்]()ககையாமே,

42-A

(கடு)

ம்

யப

1)
பப்டி.)/6
லமான
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ட

அக்

கு[ண்ண](ன்ஐ)த்தூர் சுப்ப(ர]

இந்த(ப)புஸ்தகம்

(ரா)ய முதலியாசவர்களுடை(ய) குமா[நரா](ச.ரா)கிய கந்தசுவாமி (ps Suir
ரு[தெ](டையகெ)ன்று அறியவும். பிலவஸூ பங்குனிம்” : ௨௪௨ சனிவா

சம் சோமசந்[த[(2)
சத் தினால் [யெ](எ)மூ.தி ,தி()றவேதித்து,
9th April 1842,

(6-4 )—

தொண்ணூற்றாறுவகைத் தமிழ்ப் பிரபந்தங்களுள் இது (குறவஞ்சி)வும்

ஒன்று,

யத,

ஞான

விஷயமான

முந்தூற்று முப்பதீதுமூன்று செய்யுட்களாலாகி

இதை இயற்றியவர் ஆற்நூர் முத்தானந்தரென்பவர்,

இதில் இந்நூல் .

பூர்ணமாக இருக்கிறது,

|
Palm-leaf 9} x 1} inches.
Telugu. Injured.

R. No. 179.
Foll. 122.

Lines,

6 in a page.

Tamil

and

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.
(2)

வொவா௱வஓவரகாபமிகா,

GOCARAPHALAPRAKASIKA.
Foll. 1a—8d.
See the Sanskrit part of this catalogue.
(6)

வரடாமஹஜொகா?,

CATUSLOKAH.
Foll, 9a—106.
See the Sanskrit part of this catalogue.

(9) அஷ்டவர்க்கம்.

ம

ASTAVARGAM.
Foll. 11a-—1 126.
A work in astrology dealing with the details of calculation to be
made for verifying the accuracy or otherwise of one’s horoscope.
It
appears to have been based upon a Sanskrit work of the same name,
Complete.
Beginning :
சீரருட் சோசீயந்தன்னைச் சிறப். ாஃ வியந்து பார்2அப்
டே ருளட்டவர்க்கம்பே
, , , யாய் மிசையாவு

மோரருள் தவாமிசை

முச்றுமோ[௰](

)மையாயுைக](2)க௧ வேண்டிப்

பா.ரருளாதியான ப.ரங்[ ]கணபதஇதாள் காப்பாம்.
ஆதீயாம் ப(ரா)பரத் தை யன்பினா[ல்]னா... டமு[த்த](த்று)ச

(௧)

சோதியாம் பர[னா](நா)தத்தைச் சொரூபத்தால் வருந்தித்தேர்ந்து

நீதியால் காயத்தி[ தி](ரி)யை தியதீயாய்ச் செபங்கள் செய்து

. பாதிமா துமையாள்பாகன் பதந்தனைச் சென்னி வைப்பாம்,

(௨)

Rk. NuMBER
*

179.

*
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அத்திமா மலர்த்சாள்போற்றி யாதியா மம்மைபோல்றி
Os Suir னந்தவாணி தி[த்](ர்க)குணப் பொருஞம்போக்றி
தத்தியாஞ் ௪ன்மயத்தார் சிவானந்த மூற்றோர் போற்றி
பத்தயாய்(ச்)சோசிய பிந்அபார்த்து [னா](நான்)பாடுவேனே.
*

*

*

*

அஞ்சதனி லஞ்சுக் [(கு](8)சத்குப் பி.ந்த
வண்மையாரம்(ப்)பதினா லுஞ்சாற்றிக் கேளே.
கேளப்பா வாறினின்ற

௪னியதுக்கேபிந்து

கெடியாக[னா](தா)விடு| னீ|(ஜீ)யேழைப்பாரு
[னா](நா)ளப்பா சூரியற்குப் பதினொன்றாம் பிந்து
[னா](நா)டியே யட்டமத்திம் செவ்வாய்க்கே நவமாங்
கோளப்டா வொன்பதினி௰் கேதுவுக்கேபிந்து

[கொ](கு)லையாம[ல்] ஞவி[னீ](தி)பத்ததனைப்பாரு

சூளப்பா புதன்றனக்குப் பஇ(ன்)மூன்றாம்பிந்து

சுகமாக 0[ய](வ)மு[வ](ப)த்.தா[ர்](அ) பிந்தேயாமே.

(a) |

End :
சொல்லப்ா ராசியட்ட வ[த](ர்க)௧[மனா](கோ)ஞு
ல்
சோதகமா_யமிசைநவா மிசையுங்கூட

- வெல்லப்பா பொதுக்கெணி த[ய](வ)மிசை[ன
](5) வாமிசையும்
வெவ்வேளுய்(க) காயத்த[றி](ரி)யோ இிக்கண்டு

மெல்லப்பா மகான்கள்பதஞ் சதா தித்தியமுணர்ந்து

மேதினியில் மானிடர்க்குப் பலனைச்சொல்லு

அல்லப்பா [யி](வி)சவுபக லனு தினமும்[னி](தி)தா

்.

னததத்தி[ல்]னின்று சோசிய மூ[ன்னூரு][தீரா)(அ)மு.த்கே.

(௩௦)

Colophon :
கலியுகஷ் SERS Fr Mars
EH

௧௪௭௨-க்கு ளெளமியஷ்ூ

புரட்டா

சிம்” க௨[னா](ஞா)[ய](யி)க்.றுக்கிழுமை, சப்தமி[னா] தோழிகை) @ea Ce
ட்டை [னா](நாஜிகை) ௩௯௨ ஆயுஷ்[]ம(ரன்), பி[தீ](ரீ.தி)[னா]தோதிகை) ena

aff

[னா](நாஜிகை)

௧௭தணு

கோத்இரம் செந்தில் கசினாயுடு
ணன் சொந்தமா யெழுதி தி)

இந்த(ச்)சுபதினத்தில்

செனகஹ

குமாரன் வைத்திய திருப்பணி
வேறினது.
முற்றும்.

க(௫)ஷ்

(கு-பு.)-இந்நூல்

சோதிட

விஷயமானது.

ஒரு மனிதனுடைய

சீவதசைக்குள்

அவனுச்குண்டாகும் பலாபலன் களையறியும் கணககுக்களை விரிவாகக்கூறு
வ,
இது, வடமொழி அஷ்ட வர்க்கத்தின் மொழிபெயர்ப்பென த்தோன்
௮9௦௮.
மொழிபெயர்த்தவர் இன்னாென்று தெரியவில்லை. இந்தப் dr

இயில்..இது முத்றும் இருக்ற. செய்யுள் நடை

தாழ்த்தசாயினும்
விஷ

யம் அருமையான
௮.

:

்

ட்
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சேோஇிடச்சுருக்கம்.

SOTIDACCURUKKAM.
Foll. 1184 — 1180.
A treatise on horoscopy,
Similar to the above.
It is stated in the
third stanza of the work that it is based on a similar treatise in
Sanskrit attributed to Mayan, the divine architect.
Complete in 12 stanzas.

Beginning :
ஆரணமா கமங்கட் கதீதமாம் பொருள்கட் கெல்லாங்
காரண மாகச் சோசியக் கருவையாம் பாடுதற்குத்

கோ(மணக்

:

அவச[மு]ங்கட்டிச் தொல்புவி யோர்க்குச் சொலல

வாரணந் தன்னைப் போற்று மருட்குரு பாதங் காப்பாம்.
வடமொழியாவும் பார்த்து வண்மையாய்ச் சுருக்கம்பாடத்
திடமுடன் குருவின்ளஞுளைச் தேடியே சண்டுசென்று

௮()டவுடன் ஐமிழ்[ னூ](ந£) லுக்கு எடக்சியே[

(௧)

ெகணிதஞ் சொல்ல

நடமிடும் பசாப.ரத்தை[னா](நர)டிய மகான்கள் காப்பாம்.
;
%
2
rd
ட

(௨)

சிர்பெதற [ன](ஐ)த்தியடி முனிவர் மூலர்
சிறப்பான மச்சமுனி

பாகம்போஜற்றி

தேர்பெ[த்க](த௦) ரிவூகள் சித்தர் பா.ச.ந்தன்னை
நெறியாக

வென்மனதில் மானிக

(0) மாய்க்கெரீண்டு

வா(ஐ](ர்)பெற்ற சுகாதக. ரருளினாலே
வண்மையாய்ச் சோசிய காயத்திரியை

யூருற்ற|[

யோதி

சனங்களுக்கு மூ[ரு](ற) தியாக

வுக்கமனே சொல்லுகிறே னிச்தியமாய்க் காணே.
*

3

*

(a)
ஆ

்

தயமுடன் மயனூ[லக்](2) றேர்ச்அு நாடியே சுருக்செசொல்லச்
செயமுடன் மகான்கள்பாகஞ் சிறந்து [னா](நா)ன் போட்றிக்கொண்டு
பயனுடன் பொருளையாய்நீது பரர்க்அ[னா](கா)ன் வி.இக்க நன்றாய்க்

. கயல்விழி யுமையாள்பாதஞ் கா[ ர|த்தென்றுங் காப்புமுற்றே.
End:
. GF raQwdr@ | ar@ \(o!) rev: sefloi|(o)y5 of sensumGe

(௪)

சோரர்வில்லா விச்தைபுத்.தி யோகமுண்டாம்

வெல்லென
லே னிலக்கன தஇில்[ச]௬௧௫[ ஐ](2)ன்ரா னிருக்கில்
வெகுயோகம் பூமிக்குள் பிழைப்புண் டாம்பாரு

கல்லென்றே னாலகனி[லக்](2) குருசக்தரயோகங்
காரணமா யிருக்கையினா[ல்க](2்) கனதகனங்க டபசாம்
வில்லென்மேன் ௮லாமதனிரல்ச்](2) சனிசெவ்வாயிருக்கில்

.

விளக்கமாய்ப் ae

மிகுஞ் செல்வ முண்டாமே,

. (௧௨)

(க-பு. ர
இது,
cai
உ...
aS rer lOe er ay பாயிரம்
மூன்றாம் செய்யுளால் தெரிகின்றஅ.
இயற்றியவர் இன்னாரெளச் unas
ல்லை.
இதந்தப்பி.ர.இியில் பன்னிண்டு செய்யுட்கள் உள்ளன.

%. Numbers

179-180.

895

(9) நவக்கிரகசக்கரம்.
NAVAGRAHACAKKARAM.
Foll. 119a—i20a.
This is also a treatise on astrology dealing with the benevolent
zodiacal sign corresponding to each of the nine planets.

Beginning:
சக்கரந்தன்னி லாதி குசன் இங்க [ளரு](ளி.ரர)கு பொன்மால்
மிக்கதோர் கொடியபானு பா[.த்](ரக)கவன் காரிதிற்பன்
இக்செலாம் புகழும்பொன்மால் கேதுசூரியனும்வெள்ளி
௪க்கரந் தன்னிர்காரி குசன் சோம[ன்னு](னி.ரா)கு சிற்பன்,

(௯)

பகலவன் வெள்ளிகாரி நிலமகன் சோமன் மூனும்
[யி](இ);கலு[ள்]ள [ரூ](சா)குபொன்மால் கேதுவு மாகதிற்பன்
[ குசன்௪ச கேதுபொன்னுஞ்
ர ](ரர)கு
விகற்பங்கள் செய்யும்
[ச](செ)கத்திலோர் புகழ்மால்காரி சூரியன் வெள்ளிதிற்பன். (௨)

;

End :
அருட்கனி யனைய

க.திர்க்கர திதியை

யலர்திலை யுமிழ் கலை யமு[.2்]தை(ச)

இருக்கெர் செவ்வாய்(௧) குருசிலை மதியின்
சேயினை(த்) தெய்வ தே௫கனை(த)
தருக்கு௮ு மவுணர் கு.ரவனைப் பகலோன்
னையனை(௪) சிங்கிகை யென் னம்

முருக்க மணங்க[ண]ன

(த-பு.)--

கேதுவை

இத, சோஇட

முறைமுறை

விஷயமானது.

டெடித்திரள்? [ர](ரா)கு
பணிவரம்.

சூரியன்

சந்த.ரன்

(௬)

ை
முதலிய

இரகங்கள்

இயற்றியவர் இன்னா
இன்னின்ன ராசியில் நிற்பின் மன்றெனககூறுவது.
மென்று தெரியவில்லை.
191-வது எட்டில் “இராமதேவர் வைத்தியம் எண்பத்தொன்று?? என்
னுந் தலைப்பின்கீழ் இரண்டு பக்கங்களில் வைத்திய விஷயமான பரடல்கள்

இல உள்ளன.
R. No. 180.
Palm-leaf.

5 X 14 inches.

Foll. 20.

Lines,6ina page.

Tamil.

Fair,

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(2) லேகியதைலமுறை,
LEHIYATAILAMURAT.
11011. 12-84.
=
This work deals with the method of preparing certain. medicated
pills and oils. The quantity of each dose and the nature of the diet to
be taken by the patient are also indicated where necessary.

Inoomplete.

.
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At the end of this work the Mantra and the Yantra relating to the
goddess Bhagavati are given.

Beginning:

@ssr9

லேகியம், இச்சா பத்தியம்,

உரகம் பலம் ௫, சுக்கு பலம்௨, [மு](மி)ளகு பலம் வ, கொத்[ த](த)மல்லி
பலம் வ, கருவேப்பிலைகதூள் பலம் வ, பரங்கிப்பட்டை பலம் வ, அதிமதுரம்

பலம் வ, சர்க்களை பலம். ௫, நெய் சேர் க.

இ[அு](வை)களை

மெழுகு uss

இம் ளறி, தே[த]ற்ருங்கொட்டை(ப்) பிரமாணங் [கு](கொ)டுக்கவும்.

End:

தேங்கா யெண்ணெய்

தேங்காய்

௪ க்கு

நேர்வாளம்

பலம்

௪,

முறை.
பெருங்காயம்

வீசை

திறை

௧,

உறி[ச்ச](ச்,த)பூண்டு ( . . . )பூண்பொல்விட்டு அரைத்து []ம[த.த](தத)
பாலும்விட்டு அடுப்டே[ ததி](2றி)

யெண்| ணை 1(ணெய்)கா(ய்)ச௪யி[
ச (௦)

இ, கற்பூரம் நுணுக்க அ.தி[ல்](த) போடவும்.

(த-பு)--

இது[(லே௫யம் ல தலமுதலியவைகளைச செய்யுமூறையைக் கூறுவது.
இய
த்றியவர் இன்னாெனத்தெரியவில்லை.
இதில் இந்நூல் பூர் த்திபெறவில்லை.
இதன்பின் ஒரேட்டில் பகவதியின் சக்கரமும், ரூலமந்திரமும் எழுதப்
பெற்றிருக்கின்
றன.

6) முருகன் துதி.
MURUHANTUDI.
Foll. 19a—165.
“Same work as that described under R. No. 140 ante, but with the
addition of four stanzas at the end as given below.

Incomplete.
End:

மெய்யன்பரைப்போல

அுதிசெய்து

கின்னையே

ர)மோ
eal Ai) வெனக்குவ[அ](லாகாம
ல்

மின்செயலு மாலு மினார்மயலி
வீடேய[ு](ர௬)ள்வ

தஅனக்கருமையோ

பொய்யிலா வன்பர்த[ன[ (ம்) பிழையைப்
பொறுப்பரய](வ)ன் புன்மைகளை நீக்கினா லுன்
“பொக்ஜெத்துக்

குைர](ஐ)கள் வந்துவிடுமோ உனக்கு

மொ[.று](ர௬) பேோதனைசெய்வா[ ௮](ர)முண்டோ

செய்யலாவதும்நீ யென்ன[ம)(வா( மி](வி)ப்படி (2)
இகைத் தடப் பார்த்திருந்தால்

த

த

a

—

oC

இக்தமென்பாககியந்தான்

'அய்யனன்றி[ற](ர௬)கையாறமுகனே மெய்ம்மை
"யாமென்றுனைத் துஇத்தேன்

அமசர்குரு பரிபால குமரனெனு

மனு கல

வருள்5ி[](௬)பை வடி வேலவனே.
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வுபகா.சமாக

[யி](வி)சைந்ததொரு நதல்லாணிக்

கோவை

நாலை

முடித்திட்டேன் பாடலது ()வ[ன் ](ம்)பத்தொன்றாய்
மொழிந்த கவுபாலசக்தன் முடிச் திட்டேனே.

(௫௫)

Colophon :
கவுபால சித்தர் ஆணிக்கோவை

()ய[ன் ](ம்)பத்தொன்று

எழுதி திறை

கி[அ](௧)அ முத்றும்.

(க-பு.)-இந்நூல் ரஎலவாதவிஷயமானஅ.
காப்புச்செய்யுள் உள்பட ஐம்பத்தைந்
அ செய்யுட்களாலாகியது.
முதலில் எட்டுப்பாடல்கள் இல்லை.
தேவமுனிவ
ரின் சிஷ்யராகிய கெளபால சித்தர் இயற்மினாரென்பது இதன் இறுஇச்செய்
யுளால் விளங்குகிற
௮.

:

(6) விசுவாவஷுவருஷூப்பஞ்சாங்கம்,

VISUVAV ASU VARUSAPANCANGAM.
142 x 14; 10% x inches.
Foll. 19a—27a.
This purports to be the calendar for the Visvavasu year of the

Indian cycle of 60 years.
Incomplete.
Beginning:
- ) ௩௦௨ ஞாயிற்றுக்கிழமை, ௪௮2 இ, சதயம்,
..
முகூர்த்தங்கள்:(
சீமந்தம் துலாம் ௧௮.
ஆவணிமி” ௨௨ ஞாயிற்றுக்கிழமை, தசமி, மிருகசிரம், Sere கன்னி
இராஜ பிரீதி ௬.
தை
௨௫௨

வெள்ளிக்கிழமை,

பஞ்.

அஸ்.

ட

உபநயனம்,

மீனம் ௬. '

தைமீ”

௨௭௨ ஞாயிற்றுகிழமை,

சப். சுவா. விவாகம்,

உபநயனம், கும்

ட்ட...

பு.ரட்டரசிமி' முதல் செப்டம்பர்மீ” ௧௫.
*

oe

*

*

குருசா.ரம்.

இத்திரைமீ' க௨ மே. ௪ல் குரு ௫௪.
இத்திரைமி' ௧௫௨

இழக்கே குரு ௮ஸ்.தமயம் ௫௯.

End :

இனி தசாபுத்தி பலன தியவும் : ae
ஜென்மாதி:

செனனமான

ஆங் கரசஹ்ூ

சாதகனுக்கு(ப்)

BoawlS

Wsoo

nos

prone முதல்

பூராட நட்சத்திரம் ஆ(த)தியந்தம்

யிலியம் ௨-ல் குரு, மகம் ௩-ல் சுக்கிரன், பூராடம் ௨-ல் வக்கி[ஐ](7) ௪னி
0(ர](ரா)கிணி ௨-ல் ட அனுஷம் ௫-ல் கேது இந்தப்படி நவககி[ ஐ](7)௧

ட்ட முத்தும்.

3
7
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காமப்பால் கான[லட்](2)பா[ல் பெ](லி£ண்டுங்கொண்டு

கருவான பூண[த்தி](த்.தி)த[க] கருணைவை[சத்து](க்.அ)

வாமப்பால் கொண்டவனே ௫[றற](தத)யோகி
வலுவுள்ள சவயோூ மவுனியாமே.

End:

(௨)

திறந்தகொரு தம.ரவாச[ல்க்](ம்)குள்ளே நீயுஞ்
செலுத்தடா வாசிதனை ரவியால் மைந்தா
ப.ரந்ததொரு வாசியஅு!ப்] பதிவுமாகும்
பதிவான

தபவொளி

கண்ணிர்

காணுங்

க௰ந்ததொரு பால்போலே அழு[த்]க[ மீ](மூ) அங்
க[ளி](மி)வான வமு[ர்]தமதைதக் இனமுங்கொள்ளு
சிறந்ககொரு பூரணத்தைக் இனமுங்கொண்டு
சிவமான மவுனமதில் சே மு[த்தே](த்0ே).

Colophon:

(௧௨௦)

ஸ்ரீராமஜயம்.

ஒம் கு[ரு ](அ)முதயே நம$.
அப்பு [னா](தா)யக்கர் குமா.ரன் வெக்(இ](௧)ட.ராயன் எழு.தின கலை[ச்கி]

(ஞா)[யா]னம்.

சூ[கலி](த்.தி)ரம்

சா[த்தி](4,தி)
ரம் ௧௨௦.

ாத்றிருபதங்

கலை[க்கயா](ஞா)ன

ஆக சூத் இரமுள்பட ௧௩௨௦.

பொதிகைக் க.ரசன் (றன்) பொன்னடி(யைப்)

போற்ற

ம.திநிதயு முண்டாகும் மா.தில[த.றி](2,தி) -லஇகமிகும்
மாதவங்க
போதமன

ஞண்ட(£)ம் மாதருஞண்டா(கு)ம்
முண்டாம் புகழ்ந்த.
அகஸ்தியமாமுனியே ச.ரணம்.

(க-பு.)-இது

ஞான விஷயமான தென்று

தோற்றுற௮,

அகத்தியர்

இயற்றிய

தாக இத்நூலின் முதலிலும் இறுதியிலும் எழுதப்பெற்றிருக்கறது.

இதில்

இது முக்றும் உள்ளது.
இதன்பின்னர் இரண்டு
or எடொன்றனும்

வெற்லேடுகளும், வைக்திய சாஸ் இரம் எழுசியுள்

காணப்படுகின்
றன.

(6) அகத்தியர்கலைஞான சூத்திரம், ஆயிரத்திரு நாறு,
AHATTIY ARKALAJNANASUTTIRAM, AYIRATTIRUNURU.
Foll. 84a—1430.
Similar to the above, but this work consists of 1,200 stanzas and is
apparently the bigger work referred to in the previous treatise.
Complete.

Beginning :

:

ஓம் கும்பமுநயே 508.

ஆதிபரா பரத்தி னி](னு)ட(4) க[](௬)பை கூர்த்து
அன்பான

மனோன்்ம[ணி)(னி)யைத்

கொழுத

சோ.தியெனுவ் கமலமல [மக் ](மி)(7) சமுண்டு
e657

Cure arts A [OJaced

காப்பு

Cull sG]( ps)

R. NUMBER 182.
நீ.திபெற வயித்தியத்தி விரண்டு[

கீ.

லட்சம்

திலைததகொரு சூத.திர.த.இ[ல்க](2) கோடாகோடி
வாதியெனப் போ்படைக்த பெரியோர்ச் கெல்லா
மதூழ்த்துமொரு கருக்குருவாய் வசனிச் தேனே.

(௧)

End:
வெளியாக(ச)

சூ.த.தி.ரத்தை

வெளிவிடாசே

வேதாந்த பு[த்ி](தீதி)யின gor nsec

மொ[எளி](தி)யாக முன்சொன்ன வறுபதிலேசான்
முக்கியமு[ள்]ள. கருக்களெல்லா மொ[ளி](ி)ந த வைச்சேன்

வ[ளி](தி)யாக(ச) சூ[த்றி](ச௫)சமூமவகையும் பா(ர்)த்தால். [குள்
வகை[அ](தொ9கையுக் தோ[ணு](ன்அ)மடா வாயிசத்திருமாத் றுக்
தெளிவாக [(9](வி)ரண்டையுநீ யடக்கம் பண்ணிச்

சேசக்தோர் கேட்டக்கா லில்லையென்லே,

(௧௧௧௮)

[யி](இ)ல்லையென்ராணையிட்டுச் சொல்லிப்போடு
என்மகனே வென்மேலே யாணையாணை
புல்லென்ஐ. புல்லரிடம். நூல்காட்டாதே
பூரணத்தை(ப்) பற்றிமனத் தறிவி. னின் று
கல்லென். குகைதனிலே யிருந்தகொண்டு
கரு.வாகக் கருக்களெல்லா[ யெ](மெ)த,கஈடு
தொல்லைவரும் வெளிய[ க]()ங்கம் பண்ணினா ](ன.)க்கால்
சுகமாக மனமடக்கி யறிவில் சேழே,

(௧௧௯௬௯)

அ௮றிவாகமனக்தடங்கி மவுனமாக
வப்பனே நூலெடுத்தப் பாருபாரு
குறியான குருபகத்.தில் குணமாய்கில்
லு
குணமீல்லா(ர்) தங்களிடங் கூடவேண்டாம்
பறியான தங்கமடா பி[அ]()மமாச்சு
பாலகனே தங்கமென்றால பூரணமே தங்கம்
தெறியான பூ[ஐ](ர)ணதக்கை(ச்) தனமும் நோகஇ
ரான ப.ராப[ஐ](.)கீ.திற் சார்வாய் op SC \(oCp).

(௧௨௦௦)

Colophon :

;

அகத்தியமாமுனிசுவாமிகளருளிச்செய்த
: [யெ](எ)முதிகிகைந்தது.

தகேவிசகாயம்,

கலை[கஇ](ஞா)ன
கன்றாகவும்

.

தற்கு

ச
அப்பு

[னா](கா)யக்க[ச்](ர்) குமா[த](2)ன் .வெங்[](2)ட[ர.](சா)யன் கையெழு

தின௮.

(கு-பு.)-இத யோகமும் வாதமும் பற்றிக்கூறுவ.௮.
ஆயிரத்திரு நாறு செய்யுட்க
ளாலான௮.
அகத்தியர் இயற்மியசாக இந்நூலின் இறுதியில் எழுதப்பெத்று
ள்ளது.
இடையில்
பல வடுகள். ர
இச்கப்பிசசியிஞ்

இ.௮ முற்றுமிருக்ி
௮.

்

402

* ~—s A TRIENNIAL CATALOGUE OF MSS.
R. No. 183.

Palm-leaf.

183 x

1

inches.

Foll.

61.

Lines,7 in

a

page.

Tamil,

Injured.
Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

தசாபுத்திபல தீபிகை.

DASABUTTIPALADIPIKAI.
A work in astrology laying down the characteristics of persons born
under the influence of certain planetary combinations as well as the
fortunes of persons in the various planetary periods.

Some leaves are in duplicate while.ten leaves are wanting.
. Beginning:
*

ட்

wiIAGESb
(ரா)சிக்கு

*

*

véGar SH

உடையவனும்

*

sIuyb yopdi_sHzEG

2 elwWa) gyd[ wp]

கூடினால் பூனைக்கண்ணாய்ப்பிறப்பன்.

லக்னத்து

. . ; . . மொட்டையாய்ப்
க்கு மூ[ணா](ன்ர)மி_ததுச்கு உடையவனு
பிறப்பன்.
லோகத்திலஇிகனாயிருப்பன்;
ஊ[ண](ன்)போசனம் பண்ணுவ

ததிலே[ ௫ ](சா)குவும் சூரியனும் இரு ந்கால்
ன். லக்கினத்துக்குப் பச்தாமிட
அவனுக்கு

.

.

௨...

அல்லது

பெரியோர்கள

கங்காலை ? பண்ணுவார்

கள்.

End:

சந்திரன் அத்தரம்[ணா](தா)
மிகை ௮௫,

செவ்வாய்

ட.

மிகை ௫௧, [₹](சா)கு அந்தரம் நாழிகை ௧௫௩, குருவு
-. நாழிகை ௧௬௧.
சுக்கிரன் தசையில்
சேகர)
குச
கை.

2
௫௨௦ க்கு
அந்தரம்[ன]
. . ௩ . . . ௭௦. சூரியன் அந்தரம்[னா](கா)ஜி
௨௧. சந்தன் அந்தரம்[னா](நர)ழிகை ௩௫. செவ்வாய் அந்தரம் நா

ஹிகை ௨௪௪. [ரூ](ரா)கு அந்தரம் [னஞ](தா)ழிகை ௬௩. குரு[வு] அத்தம்

[ஞ](ஊ)ழிகை ௫௬. சனி அக்கரம் [ஞ](சா)ழிகை ௫௬. புதன் அ.த்தரம்
(க-பு.)--

இது சோதிட விஷயமானது.
ஒன்பது இரகங்களுள் யாதானுமொன்று
எனிரண்டு இராசியில் எவற்றிலேனும் நிற்கப் பிறக்ெவன் இதக் சன்மை
யனுவன் என்பது முதலியனவும், ஓவ்வொரு தசையிலும் புக்தியிலும் உண்
டாகும் சுபாசுபங்கள்:. இன்னிள் னவென்பதம் ஆகிய? இவைகள் இதில் விளக்
கமாகவுள்ளன. இயக்றியவர். -இன்னாபெனக் தெரியவில்லை.
இதல் |இ௫
அபூர்தீதியாகவுள்ளது,
9, 89, 50, 66, 60 என்னும் எண்களமைந்ச எடுகள்
இரட்டி த்தெழுதப்பெற்றுள என.
1, 2, 4, 5,8, 19, 20, 27, 28, 33 எண்கள

pase

ஏடுகள் இல்லை.

்

்

R.
இதன் பின்னர் மேடு
ளக்கூடாமல் இருககி2௮.

NUMBERS

143-184.
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செரித்து கொள்

R. No. 184.
Palm-leaf.

16} x 13;

Tamil.

193 x 1}inches.

Foll.

52.

Lines,

6 in

a page.

Injured.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

. அஷ்டவர்க்கம்.
ASTAVARGAM.

An

%

astrological treatise

in prose and verse.

Similar to the work

described under R. No. 179 (c) ante.
Incomplete.

Beginning :
அஷ்டவர்க்க பிந்து.
சூரியனுககு(௪)சூரியன் முசல் வாக்கியம்.
சூரியன் :--௧, ௨, ௪, எ, ௮, ௯, ௧௦, ௧௧; சந்திரன் :--௩, ௬, ௧௦, ௧௧ : செவ்

வாய் :-௧, ௨, ௫, எ,௮,
Gr, ௯, ௧௧ ; வெள்ளி

௯, ௧௦, கக; புதன் :-௩, ௫, ௬,

:--௬, ௪, ௧௨; சனி:--௧,

௨, ௪,

௯; வியாழம் இ,

௭, ௮, ௯,௧௦, ௬௧ ; லக்கு

னம் :--௩, ௪, ௬, ௧௦, ௧௧, ௧௨ ஆக ௪௮,
சந்தாரனுக்கு வாக்கியம் ; சூரியன்
. . . . wv, 60, 6%, € 69007 :—
@, &, Gr, T, 50, &&, OFMa7u:—2,m, @, G, & 20, 6%; Sor i—s, I.

௪,௫, எ, ௮, ௧0, கக; வியாழம் :--௪, ௨, ௪, எ, ௮, ௧௦, ௧௯.

End:

;

யோகபலன்.

தடந்தமிது[ரெலக்கினத்தி னண்ணிக்

ஈடை௫

குரு செவ்வாய்

[அ](கொ)ட(்)ந்தே யிருக்க வந்தா வுஞ் சூழும்மாதி மிலராவ[ச்](0)

அடர) ந்தே கேந்திரந் தனிற்பு த்தி யானசக[கு2](௫ச) ன(ச்தி](ததி)டவே
செடந்தான் வயசு நூறிருந்து சமான் புண்ணிய
ஆன தோர்

னென

வருமே.

(௫)

சரீ.ர காரகன் வெய்யோன்

அங்கண்வா கனமிவை(தம)ககுத்
தானுமேபிருகு காரகன் மந்தன்
(கன)க்கெழிற் காரக ன.ஈசன்
கானமும் விதீதைக் காரகன் பு.ந்இ
கமழ்தன கா[ங்](2)கன் வேந்தன்
கேனமர் மொழியாய் லக்கினா இயைப்பேரம்
௦:[த[ரிநதகா

ரகர்பலம் பகரே,

(௬)

(க-பு.)-இது சோதிட

விஷயமானகது.

மூவருடத்திய காட்லாக்கன் 179(2) தம்

பர் பிரதியின் வேறாகவுள்ள௧.
வ௪னமுஷஞ் செய்யுஞமாகிய இரண்டாலுமா
யது. இயல்தியவர் இன்னாெனத்தெரியவில்லை.
இதில் இ௫ oe
இல்லை.
48
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ஆடிமீ”

௧௬௨

வாத்தி முத்

அஷ்டவர்க்கம் '” என் றெழுதப்பட்டிருக்கறது.

இ௫ச்நூலின் இறுஇயில் ஜா தகக்குறிப்புக்களெழு
திய ஏடுகள்மூன்றுள்ளன

R. No. 185.
Palm-leaf.

93 x 1} inches.

Foll.

88.

Lines,

8-9

in

a page.

Tamil.

Fair.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(a) அகத்தியர்வைத்தியம், _நா.ு.
AHATTIYARVAITTIYAM, NURU.
Foll, 1la—290.
A treatise in 100 stanzas describing the properties of certein medical
drugs, etc., and the method of preparing certain oils and powders.

Tn the front leaf it is stated that the author is Agastya.
Complete.

Beginning :
விச்தையென்ற2 வித்தையெல்லாம் நூத்றுக்குள்ளே
விரு இட்டு வெட்டுதற்குச் சுமுகு ? மேற்றச்
சுத்தென்ற சுத்தெல்லாம் விட்டுப் போட்டுச்
சுழூ ? கான வித்தைதனை யாடித் தேறு

பத்தென்ற நூறுமத மு[௫](டி)த்தவாறு
ur@SCp னின்னமொரு ாறுபாரு
மூத்சென்ற முத்துப்போல் மூலிகையின் போக்கு

முக்கெயமாய்ச் சொல்லுறேன் முறையைப் பாசே.
ஆ

*

38

*

மேகத் அக்குத்தைலம்.

திகரில்லா மேகத்தின் தைலங்கே[மு](ஞ)
திசமான சந்.த[ண ](ன)ம் (வி)லாமிச் சோடு
வகையான வா[வ](வி)சையின் பட்டையோடு
வகைக்குப் பலம் பத்தாக வாககியே தான்

பிசகாம[ல்த](த்) தூணி[னீர்மெ](தீபெ)ட்டொன்
பெருமையொத்த

[க](க)ஷாயத்தை

மூககப்

வாங்கியேதான்

சசகாமல் தல்லெண்[ணைனணளி](ணெய்தாழி)விட்டு
நறுனீன்.றி(?)வேர்ப்பலந்தா னரைத்அப் போடே

(a)

End:

௪.திந்த நூற்[அ](ரொ)கைதா விரு நாற்றஞ்சு

ஓகத்திலுள்ளோ(ர்) பி[ளை](மை)க்கவென் [யி](ி)சங்கிச்.சொன்னோச்
தாயிருந்த பிள்ளைக்கு(த்) தவக்க

- தண்மையா

மில்லை[தீ]

யி[ன்னூ](த்,நூ)லைச் சா[த்.தி](2.றிரனேன்
கேள்.

Re NUMBER
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நோய்மிகுந்து சாவில்லை யொரு[னாழு](தாளு)ந்தா
னுண்மையாய்ச் சரக்கெல்லார் நீ[த்.தி](ற்.ரி)க்கொண்டு

வாய்மையுள்ள வெண்[(ணை](ணெ)யொடு ௪[௮](௬)தஞ்சே(ர்),2.௮
வைத்திடுவா யனு[ப்]பானம் வயித்திய மு[த்தே](தீறே).

(கு-பு.)-இந்நூல் வைத்திய விஷயமானது.
தைலம், பஸ்மம் முதலியவை செய்யு
மூறைமையைக்
கூறுவது,
அகத்தியர் இயற்றியதாக
இதன் சலைப்பில்
குறிக்கப்பட்டிருக்ற௮.
இந்தப்பி.ர.தியில் இ௫ பூர்ததியாக உள்ளது.

(6) சுப்பிரமணியர்
அதி.
SUBRAHMANTIYARTUDI.
Foll. 30a— 346,
A eulogy on God Subrahmanya or Murakakkadavul as worshipped in the sacred shrine at Tiruvéragam or Svamimalai in the Tanjore
district.
Complete in 11 stanzas.

Beginning :
மூலத்தின் மேலே தின்று மூன்றுமண் டலங்க டாண்டிச்
இலத்்தில் வெளியாய்கின்உ சிலம்பொலி பரமா னந்தங்
கோலத்தில் ரூபமான குகன.று முகனைப்பாட
ஆலத்தே ய[மு.ற](மிர்),தா யுண்ட வரன்மகன் காப்ப தாமே.

இத்தமாய் தின்ற பர மானந்த வுச்சியி[ல்௪ ](2) சிவசிவ தீபமாஇத்

[இச்

இதயா ரவியாக மதியாகித் தேசியி| ல்௪](2) சிலம்பொலி [னா](நா)2.மா
. சத்தமாய் நின்ற பர மானந்த நாதமாய்ச் சண்முகக் கடவுளாகிச்
[மாகி
சரவண பவமுருக வருவன ?துதுக்கின்உ சடா[ஷ](ட்)சர[ சு](சொ)ரூப
கி[2]த்தமாய் கினறமயி னேசமே தேசிகர் தி[த்](ர்சகுண தி.ராதாரமாய்
தி[த்](ர்ம்)மல கி.ரஞ்சன வகண்டடரி பூரண தஇஅசரூப மானகுருவே

சுத்தமாய் தின்றவேல் தகி[2்]த்தமாய் வைத்து தின் [சு](சொ)ரூபத்சை

யெ

[or wat
ever CL cor

துரைராச தெட்[ஷு]சனைக டிருவே[ல](ர)கதீதிலுதை இவசுப்பி[ ஐ](௪)
மணியககடவுளே.

End:

ட்

அம்பரம தாகிய
அடியவர்க்
உம்பரம தாகிய
உரு விலரு

தம்பரம தாகிய கும்பகும சேச[க] நாசியிடை தயனநடுவி
னல்லறிவு சொல்லறிவு வல்லதொரு பூரகம் நாதாந்த மான
த[.த்](ம்)ப.
ரம தாகிய

_ ௪[](௬)வமய

சிதம்பர பராபர

வறிவே

சச்சிகா னந்தசவமே

மா) வரும் முருகசர வணபவ

சண்முக சிகாமணியனே.

சப்பி[]()மணியர்பேரில் பாட்டு முத்றும்
43-A

(ட

சாம்புசவ சாம்: ு/வே யறிவுதரு மவுனவாழ்வே
கருள்புரிய நீடியபன் னிருகர வானந்த மான பொருளே
வெளியொளியி னூடுபோ யோங்கா..ர ஹீங்கா.ரமாய்
வாகியே அறிவிலுரு வாகயே யுண்மையாய் கினஐஏவமே.

பட்
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(கு-பு.)-இ௫௮, திருவே ரகத்திலெழுந்தருளிய முருகக்கடவுள் ஸ்தோத்திரரூபமா.
னது,
“தின்சுவரூபத்தை யென்றுகாண் பேன், துரைராசதெட்சணைகள் திரு
வே.ரகத்தி லுமை இவசுப்பிர மணியக் கடவுளே ?' என்பதை மகுடமாக வமை
ததக காப்புச்செய்யுள் நீங்கலாகப் பதினொரு செய்யுட்களால் பாடப்பெற்றி

௫௫௦௮.

இயற்றியவர்

இன்னாரெனக்

தெரியவில்லை.

இதில்

இது

முற்

௮ம் இருக்கிற.
(6) கருடபஞ் சாட்சாம்.

GARUDAPANCAKSARAM.
Foll. 35a—376Deals with the five-syllabled Mantra relating

to Garuda, the chief

vehicle of God Visnu, and with its efficacy in removing snake-poison.
Complete in 13 stanzas.

Beginning:
இலவன? பஞ்சாட்சரம்.
கெருட பஞ்சாட்சரம்.
நன்னில ருத்இரம்நாலாம் நாவி[று](௬)நாலின் சொன்ன
வன்னியு மூன்றுகோணம் வாயுவு மாறுகோணம்
மின்னியவொளியேவட்டம்

மெய்யென்பவிதுவேயாகுந்

தன்னு[ள்]ளே பிறந்தசீவன் தன்னு[ள்]ளேயொடுங்கு ந்தானே.

End:

சொத்டடுபூமிமு[ண்ண](ன்ன)ந் தோன்றுதல் விமுமே திற்கும்
பொற்படு மமு[ த]தமா௫த்[ப்]பொங்கிய விடங்க டீரும்
ம.ற்படு மங்கயாக லேத்றமா[ம்]மு.றுகால் முன்னங்
கற்புடை யெழுத்தைக்கூட்டிக் கலந்திடும்வானம்பொற்கே?

பூமியிற்[ப்)புனலைவை[ய]கக௮[ப்]டொருத்திய விஷங்க டீரம்
பூமியித்[க]சனலைவை[ய]க8.ற் பொன் றிடு மரவாடாது

(௧௯௩)
:
[க்கும்

பூமியித்[கிகாஉவை[ய]க்தெ[ப்]பு[.கீ2],*ி)னின[ள](ஷை)யப்பா(ர)

பூமியில் வானைவை][
ய ]க8த[ப்]பொருந்து தம் பனமதாமே.

(௧௮)

(6-4.)—
இத மந்திர விஷயமானது
பாம்பு கடித்தால்,
ஜபிக்கும் மந்திரம்
செய்வோர்
டத்தியானஞ்
இதை இயற்றியவர் இனனாமசென த்தெரியவில்லை.

விஷத்தைப்போக்கக்் ௧௬
இன்ன தெனக்கூறுவத
இது பதின்மூன்று செய்

யுட்களாலாகியது, :
இதன் பிறகு முறிந்த வெத்றே ஒன்று காணப்படு௦௮.

|
Palm-leaf. 72 x 1} inches.

1.3. 186.
Foll. 23.

Lines, 4ina page.

|
Tamil.

Presented in 1914-15 by Kadir Baig Sahib of Triplicane.

Fair.
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Beginning :
ஈசுவ.ரஷூ or Aw

௨௪௨

எமுதத்[ த](தொ)டங்கின து.

வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள்
தோக்குண்டா[ம்]மேனி நுடங்காது--பூக்கொண்டு
துப்பார்திருமேனி(2) அம்பிக்கை யான்பாதம்
SULT
*

சார்வார்
i

கமக்கு.
*

*

*

அவையடக்கம்.

மனிகரா னவர்க[எள்க](ட்) கெல்லாம் மதியணி சடையாய்சே.ரப்
பனியது போலவக்த

பாவமாம்

வியாதஇிக் கெல்லா

மினிய குறிப்புக் காட்டி யல்லவர்வென்506[ர](சா)க[ம்]
புனிதர்க ளறிய வோதரய்

3

போற்றிகின் ரளேபோ
றி.

%

க

்

(8)

*

சரீச [0]க[.த](ர்ப்)பவ்த்பத்தி.
ஆக[னா](நா)ள் விந்தண் டாக யஞ்சுநாள்[க]கருப்பேோ லாகும்
போகமு மஞ்சு[னா](தா)ளித் பொருந்திய மூட்டைபோலாம்
[| யே](௪)கமா தக திலக்க மாமிரண்டினீல் மார்மட்டாகும்

பாகமாம் மூன்ராந் இங்கள் பகருந்திமட்டு மாமே.

(௧௭)

End:
வெள்ளிப்டற்பம்.

வெள்ளியை ௮ச்சமாய்த்தட்டிப் பாகலிலைச்சா[ த.தி](த.தி)ல் ஏமு[இ.](த)
ங்கா(ய்ச)சத்தோ(ய்)க்கச் சுத்தியாம். சுத்திபண்ணின வெள்ளித்தகட்டுக்கு
.மூலைப்பாலில் காகமாகம (2) னேர அரைத்து ஆற ஆழப்பூசி அந்தத்தகடு
வச்சிரமுகையில் வைக்க காட்[டுடெ](டெ)ரு[மி](மு)ட்டையில் ஒரு க௪ப்
புடம்போட வெள்ளிப் பற்[ப]பம்: ஆம்.
பொன்னுக்குப்புடம் போட்டாத்

போலே போடவும்.
வெள்ளி(௪)

செந்தூரம்,

அ.த்த(ப்)பற்பத் அக்கு(ச) சரியாய்(ச்) சா திலிங்கங்கூ(ட்)டி. வேலம்பட்டைக்
கஷாயத்தில் அரைத்(ப்) பின்பு எருக்கம்பாலிலரைத்து ஒவ்வொரு த.ரங்
கசப்புடம்போடவும். கடுகோம[னு](மு)லையிலாவது போடவும். இத்தப்படி
ஏமுதரம் புடம்போ[ட்]டச் செந்தூ.ரமாம்,
இந்த(க)செந்தூ.
ரம் கயரோகங்

சத

க

க

டப்லட் பெர்லின் மட

alee ate

கப)
இதந்நால்

வைத்திய

விஷயமானது,

இதில்,

வியாஇகளின்

பிரிவுகளும்,

அவைகள் நீங்குதற்குரிய பஸ்மம், செச்தூரம், மாத்திரை முதலியவற்றைச்
செய்யும் வகைகளும், ஒவ்வொருபசார்,த,க. தன் குணதோஷங்களும் விவர
_ மாகக்கூறப்பட்ளெளன.

இ௫ மு.ற்௮ப்பெறவில்லை.

நூலா௫ரியர் இன்னாரெனக்

பகவ

இதில்

R. numBER

188.
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R. No. 188.
Palm-leaf.

11 X 1# inches.

Foll. 62.

Lines, 7-9

in a»page.

Tamil.

Fair.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.
கொக்கோகம்.

KOKKOKAM.
A free Tamil rendering in verse by Varatungapandiya of the Sanskrit

Ratirahasya

of Kokkdkakavi, for which see under No. 8895 of the

D.C.S., MSS., Vol. VIII.
Hach Tamil stanza is followed by an
explanatory commentary.
Inthe commentary on the last stanza extracted below Manila, Malacca, China, and other places are mentioned:
Incomplete ; wants some leaves in the beginning.

Beginning:
சாஇபேசம்,

மூதலததியாயம்
கணபதி
மூசலாவது

துணை.
பஅமினி,

பதுமினி சித்.கினி பகர்ந்த ௪ங்இனி .
யிதமூ[ ௮](௮)மச்தினியென்னு நால்வருள்

முூதலவ ளுத்தமி மற்ற மூவரு
ள.இகமற் றவசவ

ரடைவித் ரூழ்வமே,

எ-து பதுமினி சித்தினி சங்கினி! அச்தினியென்னும் நால்வகைப் பெண்

களில்,

பதுமினி

உத்தமம்--ம[தத](2௦)

மூன்று

சாதியிலும்

பதுமினி

[ஞூத்த](உத்த)மசா.தி; இ[த](டண்டாஞ்சாதி சித்தினி; மூன்றாஞ்சாது ௪ம்
கினி ; நாலாஞ்சாகி
அக்னி; இந்த

மாலு சாதியிலும் பதுமி(னி) சாத
மூன்றுவகை; சித்தினி சாதி மூன்றுவகை: ௪ங்கனி FTE மூன்றுவகை;
அத்
தினி சாதி மூன்றுவகை; என்ப, உம பதுமினி, மத்.திம பதுமினி, அதம
பதுமினி ; உத்தம இத்தினி, மத்திம சித்தினி 3 SHAS Goll இ[தவெ](வை

யைல்லாம் மேல்வருமுரையிற் கண்டுகொள்க.

்

[ரெெண்பக மலசெனச் சிவந்த மேனியாள்
பண்படு சொல்லினாள் பகரிம்.பொய்சொலாள்
விண்படர் நறுமணம் வீசு மேனியாள்
கண்படர் கானின்மா னனைய காட்சியரள்.

எ-து. பதுமினி
மேனியுடையவள்.

செண்பகப்பூவைப்போலே
இவந்த பொன்னி௰மாகிய
இன்ன[தி](ரி)யாம்வீணையைப்போலே
பேசப்பட்டவள்.

[சொல்லும் வசனம்] பொய்சொல்லாதவள்;
[காயத்தில்] பாரிசாத[க]ப்
பாதாதிகேசமளவாகப்ப[

பூ[பி]போலும்

காட்டிலேமேயும்
ary.

தி](ரி)மளிக்கும்

மான்போலே

[மு](வி)ழிக்கும்

மேனியுள்ளவள்.

கண்ணுள்ளவளாமென்ற
:

்
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End
[ யெ](எ)ண்ணருந்
யாவசே

தெய்வ

மடந்தைய

ரியல்பை

யெடுத் தெடுக் கரைப்பார்

நண்ணிய போதங் கவர்குறிப் டறிந்து
நாடியே புணர்கு(வ) த(ல்)லால்
மண்ணுல கத்திற்கேயத்த[ றி](கி)ய.த்கை
மாறுபா டாயு5](7)2 இடினும்
பண்ணிடு மொழியார் சுபாவமென் ஜெதெத
பகுதியே பண்பென லாமால்,
எ-து -[யெ](எண்ண
அடங்காத தெய்வமடந்கையர் அமரர் இத்தர்
அசுரர் தயித்தியர் கருடர் கின்னரர் கிம்புருடர் காந்| து](த)ரு.வர் [யி](இ)யக்
கர் விஞ்சையர் [யி](இ)மையவர் கா.ரகையர் [ய](௮)7ம[க](க)ளிர் சம
களிர் [மி](இ)ந்தாராணி திலோ[ர் ]ததமை [யி](அ) ரம்பை யூர்வசி மேனகை
சதி முதலான தெய்வமடத்தைய[ றி](ரி,யாக்கை[யாகிய] ஆலிங்கன (. .
்
. 9) சுரதக்| நீ](ரிரடை லீலையாகிய வகையெல்லாம் யாவர்
அதிந்துரைக்கவல்லார் ; அவர்களைத்தழு(வு)ந்தேகருக்கு(மியலா௮.
மற்ற
யாவ.ராலுங்கூடாது

;

இிற்க,

[அன் ](ஐம்)_,தீதாறு

தேசமும்

அதிலுள்ள

பெண்கள் சாதியும் சமுத்திரத்தில் சசை ]ல்(இ)லங்கை மலாக்கா மனில்லா?
னம் முதலான தீவந்சிகம், கொச்சி கொல்லங் கோவை டில்லி யாகரையு
றுமி? முதலான தேச()[த]தேசச் தப்பெண்கள் குண€ல சரித்திர சம்போக
ங்களெல்லாம்

வேறு

வேழுகப்பி[
மி] ரி) சஅச்சொன்னா லு[ங்](ம்)

ந்த[ச]சொல்லைப்படை௪த

நீளமும்
முனிவர்

பருமன்

பெண்கள்

சுபா(வ)[க]மாகிய

(

.

.

பண் சேர்
,.

,

முதலான.டகுதியுமொக்திருப்பதே சுகமாமென்று

முதலான

சகவரும்

சாத்திரமும்

காமநாலும்

தேவர்

சொல்லுமென்ற

வாறு.

(௧௮)

(த-பு.)-a
இ௮, வடமொழியில் £ கொக்கோககவி'யாம்செய்யப்பெக்த £ ரதிரஹஸ்
யம் “என்னுங்காம நூலின் மொழிபெயர்ப்பாகும். தமிழில் இயற்றியவர்
வ௱
துக்கபாண்டியனென்று. இந்ழாற் சி௱ப்புப்பாயிரத்தால் கெரிகின்றது இதன்

மூதலிற். சில எடுகளில்லை.

௩71.
Palm-leaf.
Fair.

9% x 1}

inches.

Foll.

189,
82.

Lines,

5—7

in a page.

Tamil,

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(2) கொக்கோகம்.
KOKKOKAM.
Foll. la—10a.
Same work as the above, but in a condensed form and in prose

Incomplete.

See

a

;

)

R. NomBer

189.
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Beginning:
வளர்பிறஹைக்[இ](குப்)

பாட்டிமைக(இ](குப்)

பி[ஐ]() சுமைக்கு(க்)காலும்

பெருவிரலும் தோளும் அ[மு3](மி)ர்சம் ; தெ[்தி](த்ஜி)யும் கெஞ்சும் தஞ்ச.
உள்ளங்காலும் வாயும் அ[ ஐ](மி)ர்.தம் ; கொங்கையும்
அசையும் தஞ்சு. இ[.தி](ரி)2ன[க](ய)[9](குப்)] பி](பு)றக்கா லும் உள்ளங்

இ(வி)தரைக](ய)க்கு

காலும் நஞ்சு; கை அ[மு](மி)ர்தம்.

Ber.

.

. . [பி](பு)றங்கையும் தொப்புளும்

. . .[சவு](௪தர்த்)
திக்கு உள்ளங்காலும்

மு.அகும் அ[மு](மி)ர்

தம்; கமுத்தும் வலது தடையும் நஞ்சு. பஞ்சமிக[௫ ](கு)க்கஅப்பும் (இட)
கொங்கையும் அ[மு](மி)ர்தம்; வலது கஅப்பும் கொங்கையும் நஞ்சு.
சஷ்

டிக்கு(2்) தொப்புளும் அடிவயிறும் ௮[மு](மி)ர்தம்.
End:
»

ஓ குண்டி நடுங்கக் குலைநடுங்க(ப்) பஅணம்தடுங்க பிணத்தின் வாய்க்கரிசி
நடுங்க மகாபூதம் மடி.பிடிக்க ஓ பூதம் எழுப்பிச்சொல்ல சாம்பூதம் தலை

தடவ கரைகசை
தாற்போலே

கூத்தியாரைக் குத்தி(க)கூ|௬ ]()செய்து மா ௬](௮)செய்

[னா](நா)ன்வாமத்கக் கருணாப்பிசென ? நாய்போலே

யென்கால

டியில் விமுந்துவணக்கச[ ௪](சு)வா$£.

Crrdaris@erdanis

EGucref@l rp)!

sucr

Aéos[G]

(யை(க)கலக்காய்(த்) தருவெண்ணீே](2) ; அவமுழழ? சீதுவேனென்றும்

பாய் தாய்

சொல்க ](2)கேளாமல்

சொல்கேட்டு
(

உ

°

உ

வருகை
.

.

.

வருகை
ட

.

௫

தகப்.ன்

வாண
ட

.

சொ[ல்க்]() கேளாமல் . என்

வாண
ப

க

.

அம்மைவாழ்க[குக்! 'குருவாழ்க
ட

ச

ட

[௪1(௯) வா: கொழுமுழஹையி[ல்யி](லி)ருக்கப்பட்டத.

.

)

மூகச்சத்த முருகச்

களைகின்வாய்ப்பார்த௮

௮[அ](தி)லே இருக்கப்பட்ட மருகி[0]()த(௪)செபித்அ இநத்தமந்திரம் ௮.ந்த .
பரக

ன்

தத்

பக்க

ees

அம்

*

கொள்ளவும்: இதுக்கு ௨௮

ஆ, ௨௯

*.)

பி[ரா]சா)ணன்

போனாலும்

தெழத்தி](ததி)யிலே வைத்துக்

உருச் செபிக்கவும்.

திருச்சி தத](2ற)ம்பலம் அணையாகவும்.
௮ இமூலமே [0]௧தி. மீனாட்சிதுணையாகவும்,

கு
இத

முன்பிரஇயின்

இயத்றிவர்

சுருக்கமெனத்

இன்னாபென த்தெரிவில்லை.

தோற்று : வசனத்தாவாய௮.
இதில் இத

அபூர்த்தியாகவுள்ள
௮.

(6) அகத்தியர்மா ந்திரீகநிசண்டு.
AHATTIYARMANTRIKANIKANDU.
Foll. 1la—44b.

ச

A treatise on magic
person

to perform

and magical, Mantras

wonderful

acts, such

another, blindfolding another’s eyes, etc.
Complete.

as

capable of enabling a

causing sudden sleep to

412

A TRIBNNIAL

CATALOGUE

OF Mss.

Beginning :

[யே](௪) த்த சால கிகண்டிரு நூரை](ஐ)ய[ம]ஞ்
சாத்த மூலம் வகுக்திய னாமுமே

பூத்த தா[த](2)ணி பூமதி தந்தியை

மூ[க]த்தவேலன் முகன்கணபதிகரப்பு 2

(௧)

காப்புக்கு விந் அுவட்ட.ங்கருவாணி
மூப்புக்கு த தயை முன்னே வசைந்திடுங

கோப்புக்கு,வெண்ணவர் கூ. ட்ட]யளிப்பது
மூப்

2? பிதுபோனாலாடா அதேரை.

(௨)

End:

பூட்டி னாரிந்த பொன்னி[
ஐ ](ர) தா[௬](௮) ங்
காட்டின பேருக்குக் சருமம்விளையுங்
கேட்டபேர்செய்வார் கெலிப்பார்க்கருவே
பா(ட்)டிதாமென்று பகராதே,
பாவமேடபடோக(ப்)பாடி
னோம்

சாப[ம்]முலாதனக்கேத்றி()[தே](9
ன்றால்
கோபம்பெருூமல் கோபமத(க)கேட்கும்

ஞாபக மாக நவின்றேன் பாரேஐ](7).

(த-பு.)-இந்நூல்

ஜால

விஷயமானது.

இதில்

அழைப்புவித்தை,

தித்தரையை

யுண்பெண்ணும் வித்தை, இந்திசசாலம், கண்ணைக்கெடுக்கும் விச்தை முத
வியன கூறப்பட்டுள்ளன.

எழுதப்பட்டிருக்க.
(2

இயற்றியவர்

அகத்தியபென்று

இதன்

முதலில்

இதில் இது முற்றும் உள்ள௮.

அகத்தியர்பஞ்சபட்சிசூத்திரம்.

AHATTIYARPANCAPAKSISULTIRAM.
112 x 1% inches. Foll. 45a-—580.
Similar

to the

work

described

under

R. No. 164(6).

It is attri-

buted to Agastya.
Incomplete.

Beginning :
உன்னி யொருத்த னுரைத்த முதலெழுத்தை(ப்))
பன்னிப் பறவையால் பாத் ](ர்.த)த[8ி](தி)5அ-வன்னி
உதையத்திற்பட்சியதா யொன்றா[கவே]யுரைக்கற்
கதைகா வியக்களிே 7](2) காப்பு.

ட

%

*

*

பள்சபட்சி ௮['ச](ட்ச)[23](சம்3)

சொன்ன ௮காரம்வல் லூறதாய்

இகா[௨](7)மா.த்தையூண்

(மூன்னு)முகாசமாங்காச

மூனுமொழியி லேகா.சமாங்கோ[ி](மி)பூண்.

(௧)
் *

ழ்
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Beginning :
திருமகள் கை[ம]லைவாழுஷ் [௪](0௪)௧,ா.5 தேவிகஇந்த(5)
௧[௮](ர௫)வளர்மாந்திரி[க]கம் கச்சயின் பீடம்பாட
மருமக ளான சோத மலர்த் இரு(ப்) பாதம் போற்றி
உருவில்லா[ ந](6ன)ருவுமில்லா னுமைமகள் காப்புச் கானே.
கானெனும் வழலையாஇ தருகரு வடியிலீசன்
வானமும் புவியுமாக ம .தி[ர்க]கதிர்சு| ஸி](ஜி)யுமாகி
ஞானமும் பொருளுமாகி நல்லகத் த(ர)னாய் சின்ரய்
மோனமு மாகியம்மை முடிவுமே காப்புச் தானே,
%
*
*
மாமே

(௧)

(௨)
*

கடுவளருஞ் ௪[மு](மி)தையுட

ஞமேவு [த]மோமம[ த](ன)த்[ச்]சிவத்--தேமேவு
மக்கமுத[ல்ப](2)பட்சி நேராவிப் மீசமதஇ
லெக்க முடன் பஞ்செமுத்கதே[த்](ச்).

(௬)

End :
கோ[ச](ஷ)மடா

வெகுநூலிம்

அடிகட்சுப் மீடமது

சொன்ன வித்தை

அணிந்துசொன்னேன்

தகோஷமடா ௪காகை வித்தை ஓமபஞ்சதேசார
சுறுசுறு ஆங்காரி உருஞூஉருளு .
தகோஷமடா கொன்றுவர சுவாமியாணை
சொல்லடா கருச்சடவ? சருக்குமெத்த

தகோஷமட

[யி](வி)ம்முறையை வெளிவிடாதே

சூ[ஷ](த),திசந்தா னூக்திருப[க்றை](த்ை)ந்அ. முத்தே.

(க-பு.)-இது, வசியம், மாரணம்

முதலியவற்றையும்,

ஜாலச்தையும்

விளங்கக்

கூறுவது. அகத்தியர் இயத்றியசாக இதன் முதவில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடை தாழ்ச்த௮. இதில் இது முற்றும உள்ளத.

RB. No. 190,
Palm-leaf.

13 x 1d inches.

Purchased in 1914-15

Foll. 115.

Lines,5 ina page,

Tamil.

Fair,

from Kadir Baig Sahib of Triplicane. .

(2) ஒஓளஷ்தமுறை.
AUSADHAMURAIL.
_ Foll. la—16a. -

On the preparation of medicines of various kinds, such as powders,
pills and oils, and on the diseases cured by them and by the use of
cartain magical spells and Mantras,

“Incomplete. .
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MANTRASASTIRAM.
-Foll. 17a—-2la.

On

details

connected

with

the

Mantras

to

be

repeated

for

investing the holy ashes with magical properties for curing certain
ailments, and on the ceremonial touching of the different parts of the
body as a preliminary to the repetition of the eight-syllabled Mantra

relating to Nilakantha or Siva.
Incomplete.
Beginning:

I4999.5 s4[(G](Osr)Oss ws Grid,
மஞ்சள்

பிள்ளையார்வைதஅ(த) தூபதீப [னி](கை)வேச்தியம் [கு](கொ)

டுத்து விபூதி மந்திரித்

(௧) கு 1(கொ)டுககவேண்டிய

௮ம், இங், இலி தியானம் பண்ணி

மநீதிரம்.

6[ஞ](கா)யாளிக்குக்[கு](கொ)0க்சக்

|

க[2](ரம்)ம [னி](கி) வி[ஐ](ர) ததி.

பிளவை(2௪) சலந்திக[க](க) மந்திரம்.
இம், வங், சவ

என்று இயானித்து

விபூதி|கு](கொ)டுககவும்.

End:
: கதொடுமிடம்.
nsend

aise

மூகன் சீழ்

“கபோலம்

இரண்டு மூக்கு

[ஜெ](இ.ரண்டுகை

கண்[ணு]

முழந்தாள்

சரசு

காது மார்பு[மி](இ)ரண்டுதோள்

[யித](இவை)களில்மூலமத்திரம் ஒரெழுத்து ஒரு அங்கமாக(த்)தொடுகிறது
ALA (A)n Lange (ce ritone ெவ](மான்ப
இருநீலகண்ட Se
ம ௨௫௯ ஆக, நா[ர்ப்](2)ப.த்
காமத்தியாயப்படிக்கு(2) சக்காமெழுதி
[தஞ்சு](தைந்து) நாளைக்[9](கு) ௨௫௫௰த, செபித்து சச பண்ணிவை[ ச்சு]
(ச்அ)க்கொண்டு, பிறக தொழில் முழமையெல்லாம் செய்விககவும்,

4

Colophon:
ய

வு

ட.

பீசங்கள நியவும்,

oe

மீசம் ல௦.
நதெடுஞ்சேரி
எமுதினது.

வேங்[க](க)டாசலமுதலி
;

குமாரன்

இருவேங்[க](௧)டம்

(6-4-)—
இது, மத்திரவிஷயமான ௮,

விபூதி பிடிப்பதற்கு உரியமந்திர மூதலியவ.

நிறையும், சைவாஷ்டாக்ஷரமாகிய *: ஐடி நீலசண்டாய தம"! என்னு மந்திர

R. NUMBER

190.

417

Sans ஐபித்ச.த.ற்குரிய அ௮ங்கதீயாசம் கரற்யாசம் முதலியவற்றையும் சுருக்கிக்
கூறுவது.

இதன் பின்னர், 4 போந்தவாக்கம் பரிசார ராமானுஜாசாரிசொன்ன

பூபதி?” என்னுந் தலைப்பெயருடன்

வைச்திய சாஸ்.இ.ா விஷயமான

சவ

ஏடொ

ன்று காணப்படுஇிற.து.

(2) அகத்தியர்வைத்தியபரிபூரணம், நானூறு.
AHATTIYARVAIDYAPARIPURANAM,

NANURU.

Foll. 23a-109a.

Explains the method of feeling the pulse for ascertaining the state
of health of a person and deals with the preparation of different kinds
of mixtures, powders, etc., useful in medicine and alchemy.
Also deals
with the magical Mantras for doing harm to cne’s enemies in various
ways. This is said to have been revealed by Agastya to Pulastya.

Complete in 400 stanzas.

Beginning:
பூரணமாய்நியைந்த பூ [,௪](2)ணத்தைப் போ[த.த](த.றிப்)
புகழ்பெரிய

வயித்தியபூ

ரணத்தைப்

பாட(௧௪)

காரணமாய்க் கருக்குருவா[ய்] யெவருந் தானாய்க்
கண்மணியி னடுவான க[ஆ](ர௬ுணைதன்னை
ஆ[த](ர]ணமாய் முக்கோணக் தடி.நடுவி னின்ற

அம்பாத்தே யனுதினமுமறிவா[லப்](த)போ[்தி](ததி)

வாரணமா(௰்]

மகத்தான

முகக்கோனை

வேதியனை

யனுஇனமும்

வணங்கி

போ[ததி](த.கி)

Blo \(er) Gar.

(௧)

பாரென்று சொன்னமொழி பெ[தது](ம்.௮)க்கொண்டு
பதிவான பொதிகையிலே யிருக்கும்போது

நதேரசென்2 வைக்தியபூ .॥ண ததைப் பார்கக
கிமிஷத்தஇற் றென்பொதிகை(௪) சத்தர்வந்து
தேரென்ற தென்பொதிகைக் கும்ப மூர்த்தி .
செகசோது

[மே](௪)ென்ற

யானபூ

ஏ௭ணச்தைப் பார்க்க

மேருகரி தன்னில் வந்தோ

மேன்மையுட ன[(டு](டி.)மை(ப்)படத் தானென் ரூரே.
பாரப்பா பூ[2](2ர)ணமா மிந்த[ னூ]( நூ)லைப்

பாரிலுள்ளோர்க் 8யோகே பசனஞ் சொன்னேன்
தோப்பா பூரணமும் வயித்தியமுஞ் சொன்னேன்
திலையான குருதாடி திலைச்கச் சொன்னேன்

்

(௪)

418

A TRIENNIAL

CATALOGUE

OF Mas.

கா.ரப்பா ப்[ப்]பமோடு செந்து ரங்கள் சொன்னேன்
கட்டான

மாத்திரைகள் ச[ஐ](ர)க்கு வைப்பு

பே[ஐ]02)ப்பா முப்பூவின் தி[ ஷ](ட்சை)மார்க்கம்
பெரு[ னா](நா) லில்மறைத்க தெல்லாம் பேசனேனே,
%

*

ஆ

(ar)

*

புருஷருக்கு நாடிபார்க்கும் வகை.

கேளப்பா புருஷருக்கு வ[ய](ல)௮ கையை(க)

[அ ](ர)பையுடன் ரூன பிடித் கெட்டிவாக்கி(2)
சூளப்பா பெருவிரலோ ரங் குலத்துக் கப்பால்
சுகமாக மூவி.ர ல[ஞ](மூ)த.கிப் பாரு
வாளப்பா முதல்வி. ரலே வாத நாடி
வண்மையுட

னடுவிரலே

பிததநாடி

தேளப்பா கடைவிரலே சேத்துமநாடி.
இ௰மாக தகின்னறிவாம் செளிந்த காணே.

(௧௪)

சர்வ சு.ரக்குளிகை,
செய்யவே

யிம்மருந்தை யுலகத்தோர்க்கு(ச)

செட்பாகே [ர](சா)சனுக்கு(சி)செ[ய](0)
அ[யீ](௪) 2

அய்யனே புலக்தியனே அறிவுள் ளோனே
அ ரசரெல்லா[ம்யு ](மு)னைப்பணிவா ர[டு](டி)மை wir
மெய்யாக[யி](வின்னமொரு குளிகைகேஞு
மேனமையில்லா(ச) சுரங்களது இருதர்[ ந்]க்கு(2்)
துய்யமாய்க கெவுரியொரு பலந்தர னப்பர
தூக்கியதை முலைப்பாலவி[ ல்யூ| (லூ) ரப்போடே.

(௧௪௦)

End:
வணங்குவார் சவயோகி ஞான யோகி
்
[மைத்தமைத்த](மக்சமத்ற) பேரெல்லாந் தூ[[ஷணி](ஷி)ப்(பா)
ரர்
(இணங்)குவார் போவிருப்பா ரிணங்கார் பின்னை

[மி](இ)தக[ னூ](த)ல் சட்[ட]மமட்ட(0)[ம் மி](மி)ணங்9.திஜ்பார்

பிணங்களுட|ன் ]னுஐவு செய்ய வேண்டாஞ்சொன் னேன்
புலக் தியனே
குணங்காமல்

பேரின்ப

வெளியை[னா ](நா)டிக்

விழிகூடி நடுவழியேநாடி

்

குருவான ப.ரா.ரச்தி[ன் யெ1(னெ)ல்லைவெ௦ரியாமே.
(வெளி)யான

(௩௱௯௯)

வெளியதுதான் பாச்[சு](ச௪)ரபம்

வேதாந்த[ தூ](ரூ)பமடா [சு](சொ)ருபான த்தம்
அழியாசப[2]()மவெளி 'யொளியோடே

வெளியாய்

அமருவ தானக்ச பூ[ஐ](2)ணமுமு[த்தே](தஜே)) .

(em)
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மூதீதான புலத்தியனே புலச்தியமா ரிஷியே
மூச்சூடு மாதியந்தம் தன்ரூய்ப் பாரு
சத்தான வயித்தியபூ[ 5](ர)ணமி

தப்பா

தேசத்இ[ல்க்](2) சட்டா௮ தமமாய்ச் கேளு
பத் தான பதிதனிலே வைத்துப் பூசிப்]
பதிவான வாசியத இத்தியாகும்
வித்தான வெளியொளியாம் ஞான-த்.இ
வேதாந்த பூரணத்தின் வெளிசேர்மு[த்தே](த்ே).

(#08)

(-4.)—
இந்நூல் ம.ரண நாடி, கற்பநாடி முதலிய நாடிகளைப்பார்க்கும்முறைகளை
யும், வசியம், மோகனம், மா. ரணம், உச்சாடனம் முதலிய விச்தைகள் செ

ய்யு

மூலைகளையும்,

குஷ்டம்,

அரையாப்.,

சூலை,

மேகம், காசம்,

கை

மூடக்கு,கால்முடக்கு, லிங்கப்புற்று, யோனிப்புக்று முதலிய பலவியா இகளை
திவிர்த்இப்பகற்கு உரிய தாஅபுஷ்டி
லே௫யம்,
மிளகு
லேூயம்,
தேற்..

ரூங்கொட்டை

லே$ூயம்

முதலிய

லேூயச்தைச்செய்யு

முறைகளையும்,

தாதுபுஷ்டிக்குச் சொர்ன பற்பம், வெள்ளிபற்பம் முதலிய பஸ்மங்களைச்
செய்யு முறைகளையும், அப்பிரேகச்செந்தூரம், காந்தச்செந்தூ.ரம், அயச்
செந்தூரம், நாகச்செந்தாசம் முதலிய செத்தூ.ரங்களைச்செய்யும் முறைகளை
யும், காமகேசரிகுளிகை, தாமிரசுதீதிச்செந்தூரம், முப்பூ மூகலிய ரஸவாத
மருந்அகளைச்செய்யுமுறைகளையும் சுருக்கமாகவிளக்குவ ௮. அகத்தியர் புல
தீதியரு*குக் கூறுவதாக வமைந்தது.
இதில் இது முற்றும் உள்ளத.
இஅ பூர்த். தியான பின்பு வைத்திய விஷயமான ஏடொன்றும், மந்தர
விஷயமான ஏடொன்றனும் காணப்படுகின்
ஒன.

(8) நாசிகாசூர்ணம்.
NASIKACURNAM.
Foll, 112@--1156.
On

the method

medicinal

of

preparing

properties, and on the

a snuff powder

and on its

various

different kinds of ailments which

it is considered to be efficacious in curing.
Contains five stanzas.

Beginning :
பாடுகிறேன் கண்டத்தின்

மேலண்டத் இல்

பதுந்துதின்உ வியாதியெல்லாம் பறக்கவேண்டி
நாடுகியே னாசிகைசூ ரண த்தின் போக்கை

நலமான இ[௬](ரி)கடுகு நெல்லிசீரங்
கூடுேன் மயிற்பீலி சடையினோடு

குணமான குருவேருங் சாஇஃகாயும்
வாடுகின்ற பத்திரிய ங] மத. ரங் கோட்டம்
வால்மிளகு வெட்டியேவே பேலங்கூட்டே..

இ

End:
ஏத்துவாய் தந்தவலி

பீனிசங்க

3

es

Qer Por aa Ar Gl @ |\(57) W654 Ar[or](5)Oserd
மா[த்தி](த.தி)விடும் கண்பு()கச்சல் மண்டைக்குத்து
மாளாத நாசியின்துர்க் கந்தஞ் சன்னி
.
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ஆ[தீத](2ஐ) ஓுடன் கண்டத்தின் மேலண்டத இல்

அப்பனே தின் றபிணி யனைத[
இன் (அ.ந) தரும்
போ[த்தி](2,றி)யே கைபாகந் தவ[ரி](தி)டாமம்
புத தியுடன் வைக்து விளை யாடு வாயே,

‘

(@)

(8-4.)—
இதல் சுக்கு, தப்பிலி, நெல்லி முதலியவம்றால் மூக்குப்டொடி செய்
யும் விகச்தையும் அதனால் தீரும் வியாஇகளையும் விரிச்துக்கூறுவத,
இதை
.இயக்றியவர் இன்னாரெனக் தெரியவில்லை.
இஇல் ஐந்து செய்யுட்கள் உள்
ன.

oes

R. No. 191,
Palm-leaf.

12}

x

1} inches.

Foll. 251.

Lines,

8 in a page.

Tamil.

Fair,

்

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane,

(௦) தன்வந்தரிகலைஞானம், ஐந் நரறு.
DANVANTARIKALAINANAM,

AINNURU.

Foll. la—1250.
A miscellaneous treatise on magic, medicine and alchemy. The method
of preparing certain ingredients useful in alchemy as well as various
kinds of medicinal powders and mixtures for curing different kinds of
diseases, and the manner of exercising magic and magical spells over
people

with

a view

to find

out thefts,

ete., are all

explained

herein.

The work isattributed to a Dhanvantari.
Complete in 500 stanzas.
Beginning:
.

்

ஆதியென்ற பூரணமாய் வெளியாய் கின்று .
அகண்டபறரி பூரணக்தி னருளே போ[தஇ](த.றி4)

சோ.தியெனு மதி விளக்கின் சுடரே டோ[.த௫](2.றி4்)

சொலப்](த) பெரிய சாகர்[க]கள் [ச](சொ)ரூபம் டோ [த்ச](ததி)

வாதியென்ற வல்லபையி னருளே டோ[த்இ](த்.றி)
வளமான

கெசமுகவன் பாதம் Gurl ¢£]( 02)

PREG arose aitk[w0sy (e010) Curl 88] 68)

கிலைத்ததொரு வேதாந்த முப்பூ போ[ச்.இ](,.தி)
*

*

*

ஆமப்பா நாதவிக்| த](அ) தோட்டங் சண்டே
னப்பனே முப்பூவின் கருவைக் கண்டேன்
வாமப்பா வாசிய/(()ட(௧) கருவைக் கண்டேன்
வளமான வாகமக்தின் உலைமை கண்டேன்
காமப்பா தொண்ணூ[த்தார் ](தர௮) கருவிகண்
டே
னலமான வரகார மூலங் கண்டேன்
காமப்பா வாயிரக்தெட் டண்டம் கண் டேன்

கனமான

மதிய[மு](மி)ர் த[க] சலக் கண் டேனே

3
6)

க்

பு

் x

(௫)
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மப்பனே [ஞ](கா) 0[௧](ன)ன்னா னத்திவ[்](ர)ச்கம்

வாச்சப்பா வேதரிஷி
வளமான

௧3[ப]பம் பாரு

கற்[ப]பமடச

முப்பத்தாறு

ள்

(னா](நா)ச்சப்பா சூட்சமதாய்(6) கற்[ப]பஞ்சொன்னார்
நலமான வேதரிஷி க்[ப்]பம் பாரு
மாச்சப்பா யி[ன்னூ |(ந.நாலைம்) பூசை பண்ணி
மகத்தான

[னூ](நோ)விதுதான் மருவிச் கேளே

்

(௪௬௮)

கேளப்அா யி[ன்னூ](த்_நூ)வில் வெளியாய்ச் சொன்னேன்
கெடியான மறைப்பெல்லாம் வெட்டவெளி யாகும்
ஆளப்பா

[யின்னூ ](விந்நூ)லைக குகையில் வைத்

கட்பனே பூசைசெய்த[ற்](ஈ௪)[ச]சனைகள் செய்து
வாளப்பா மதிய[மு ](மி)ரத[ம்] மனகா[ல்க](2்) கொள்ளு
வளமான சேசகத்தா லி [ன்னூ](ந்.நா)ப் பூச
,காளப்பா பூசைசெய்து பணித்து போ| தத](த.ற)

(கு-பு.)--

தலமான [யின்னூ](வைநீநூ)று சார்வாய் மு[த்தே](தறே).

இந்நால், வல்லாரைக் கற்பம், கடுக்கரய்க் கற்பம், ரக
அ
Gee
செந்தூ.ரக்கற்பம், கவுரி
சவுக்காரம், பிண்டசவுக்காரச்சுன்னம்,
கோச
பீசத் தைலம், திசைப்பூடு தைலம், பாஷாணமெழுகு முதலிய சஸவாத மரு
சதகளையும், மோடிவித்தை, செகச்சால சத, கருஞ்சாத்தான் 92௮, களவு
பிடிக்கத் தேங்காய்ச் ௪2௮, தேங்காயுடைக்கச் சதஅ,மயேத்திர சாலச் சித்து,
செப்படிச் சித்து மூதலிய ஜால வித்தைகளையும், சகலதோய்க்கு அப்பியேகப
ஸ்பம், தாளக பற்பம், அயபற்பம், காந்த பற்பம், சகல சுரத் தக்கும் கஷரயம்,

ரணஞுலைக்குக்கஷாயம், வச்சிர செந்தூரம் முதலிய வைத்திய மருந்துகளைச்
செய்யும். விதங்களையும்

விரிவாகக்

கூறுவது,

தன்வந்தரி

இயத்தியதா

௨ கச் சொல்லப்படுகிறது,
இஇல் இ௮ முற்றும் இருக்கறது,
இத்தால் முடிந்ததன் ரின் வேற்றேடொன்னறு உள்ளது.

(8) சுப்பிரமணியகலைஞானம்,

ஐ.்_நரறு.

SUBRAHMANYAKALAINANAM, AINNUBU.
Foll. 127a---2516,
Deals with the preparation of certain drugs useful in alchemy and
medicine and also with the magical spells for bringing people under
one’s control and influence and for causing harm and annoyance to one’s
enemies in different ways.

Complete in 500 stanzas.
Beginning:
பூரணமாய் ந ரட்ட

ரன

பாதம்

போறியே சுழிமுனையி[ல்ப்](2்)
ம்.
் காரணமாந் தேவியு()ட ய[மு](மிர்தங்கொண்டு'
கங்குல் ரவி தனையறுத்துக் கருணேபெற்று
44-A
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மாரணமார் தீட்சை பத்தும் வகைகளாக

.

மருவியேமுப்பா[ஞூ](மு)க் கடந்தேயே[ரி](தி)

வாரணமா

மூலத்திற்

[க](௧)ணேசன்

ஒன்னை

வணங்கியே யி[ன்னூ ](க.நூ)லை வ[ஞூ](மு)த்.து வேனே

(௧)

பா.ரப்பா அஷ்டக த்](ர்) ம[ம]வசியமா[ற](ர்க்க)ம்
பரிவான வஞ்சன முந் திலதப் போக்கு
மாரப்பா வகாரமொடு வயித்தியந் தானு
மடங்காக தேகூச்து கெவுன மா[ற்](ர்கி)௧
நே. ரப்பா யோகமொடு ஞானத் தானு
கிலையான கி[](ர)விகற்ப சமாதி மா[த்](ர்ச)கஞ்
சே ரப்பா வி[தவெ](வையெல்லாம் வெளியாய் மைந்தா
செப்பு] ர](ஐ)னிந்தவகை

கெளிவு

தானே

(௨)

End :
ஆச்சடா[யி](வி)க_
நூலைக் கெளிவாய்ப் பாடி
அஷ்டக[ ற](ர்)ம வாலைய/()ட யருளுங்காட்டி
வாச்சடா குலையைத்கான் தெய்வ மென்று
வாடாத விம்மென்றுமணி பூ. ரகமென்றும்
நீச்சடா 0[ம](வ)னவாக்[கு.ஈர] (கஇனா)லே சொல்லி
தித் தியப் பிரமசாரி யென்று முருகனானேன்

மூச்சடா வைஞ்லாறு மு[௫](டி),நத மு.த்று
மோசமில்லாக் குருபரனால் முகத்து முற்றே.

(௫௦)

(த-பு.)-இந்ழால், லோகவசியம்,

மோன்

மநதிரம்,

எதிரிமாரணம்,

தேவர்களை

வ.ரவழைத்தல், எ.திரிக்கு வியாதியுண்டாக்கல் முதலிய சிக்இகளையும், கத்ப
முறிவுக்கு மருந்த, வல்லாரைக்கிருதம் முதலிய ரஸவாத வஸ்தக்களைச் செய்
யும் வகையையும்

கூறுவது.

காகவமைந்துள்ளது,

வில்லை.

சுப்பிரமணியக்

இகை

இந்தப் பிரதியில் இத

கடவுள் அகத்தியர்கீகுக்

மொழிபெயர்த்தவர்

கூறிய

இன்னாரெனசத்

தெரிய

lines, 7—9 ina page.

Tamil.

முற்றும் இருக௮.

R. No. 192.
Palm-leaf.
1253 x
Injured.

I14inches.

Foll. 280.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(a) அகத்தியர்வைத்தியபரிபூரணம், நானூறு.
AHATTIYARVAIDYAPARIPURANAM,

NANURU.

:

Foll. 1a—58a.

Same work as that described under R. No. 190(e) ante, and

of 400 stanzas.

a

consists

Rk. NuMBER

192,

423

இருச்சித்மம்பவம் தணையுண்டாகவும்.

சிவஷண்மு(க) மெ(ய்)ஞ்ஞான கேசிகன் இருவடிவாழ்க,
Colophon:
தின

பராபவ வருஷம் மாசிமி” மூ. காளத்தி செட்டியார் குமாரன் "சுப்பன் எமு
அகத்தியசு வாமியா ரருளிச்செய்க வயித்திய பரிபூரணம் நானூறும்

[எழுதி] சில) கவேறிய௫.

குருகடாக்ஷம் உண்டா[க](வ) காகவும் ஆ[த](2)ம குருவே_588,

($-4.)—
இது மூவருடத் திய காட்லாக்கின்

இது

ப)

நம்பர்

போனற.

இதில்

முத்றும் உள்ளது.
59, 60 இவ் எண்ணமைரத்சத ஏடுகள் இரண்டும்

வெக்ஜேகள்.

(6) அகத்தியர் அம்மைசாஸ்திரம்.

AHATTIYAR AMMAISASTIRAM.
1௦11. 618-714.
A treatise describing

in

82

stanzas

the

eleven* varieties of

pox, their symptoms, the circumstances under which they make their
appearance and the curative measures and medicines to be administered

to the affected persons.

The author is said to be Agastya.

Complete.

Beginning :
அகஸ்தியநாயனார்

அருளிச்செய்த

பூரணமாய் Popia

குருவியாதி

அம்மை வி[ப](வ)ம்,

“ynT 2.

நின்ற சோஇபாதம்

போத்றிசெய்துமை பதத்தைப் புகழ்ந்தங்கேத்இக்
கரரணமாய் தி.ந](௮)வாணி பாதம் போ[த.இ](2்.ரி5) ©
கருணைபெற்ற வக[ஸ்|(த)
திய முனி தம்மைப் போற்றி

ஆரணமாம் வல்லோர்கள் பாதம் போற்றி
யழகாக
வா.ரணமாம்

வசூரிகுண மவிழ்சஞ் சொல்வேன்
வ.ரலரறு

விரித்து நன்ஞூய்

வகையுசைக்கக் [பெெண்பதிதான் மூழ்ந்துங் கேத்தே.
௩

*

LASS

௭

ஆமென்ற வசூரியது வருவதேது
அழகான் காரணந்தா னறியச் சொல்வோம்
வேமென்ற சரீரத்தில் வேகமிஞ்சி

வெக்கையொடு தே[ெ]க

மெல்லாஞ் சூடுகொண்டு

கர்மென்ற மூளையது கொப்பு மீறிக்
கனமான ௮[ஸ](த),த யதைத் துளைத்அக்கொண்டு
பாமென்ற பதினென்று 6௫ |(சா)கந்தானும்
பரிவாகக் தேகத்திற் பிறந்தவாறே.
*

*

*

Soak

(௩)

-
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A TRIENNIAL

CATALOGUE

(அம்மைபதினொன்றன்

OF Mss.
பெயர்.)

Gea

பதிஷென்் றின் பேரை நன்ஞும்(க)
கிரிகையாம் பனைமுகரி பாலம்மை யென்னும்
வாளப்பா வாகுதிரி கொள்ளம்மை யென்னும்
வளமான கல்லு,கறி கடுதம்மை(க)கூடச்
தோளப்பா மெழு[க](இ)னுட ஸுப்புத்இரிதா.னுந்'

இ.ரமான கரும்பனசை வெதந்தயமுமாகும்
பாளப்பா பாசிப்ப[யதத](யிம்ற) ம்மையோடு
பதினொன்றும் பேபெனவே ப௫ர்ந்திட் டாரே.

(௫)

End:
தானென்ற மசூரிகையதின் குணமுஞ் சொன்னோந்
கருவான வஞ்௪னமு மவிழ்தஞ் சொன்னோந்
தேனென்ற

சாத்திய

மசாத்தியஞ் சொன்னோந்

திறமான பச்தியத்தி னிசானஞ் சொன்னோம்
வானென்ற மறமுள்ளி னிதானஞ் சொன்னோம்
வகையாகக் [இ](௧)ஷாயமது மஒழ்ந்து சொன்னோங்
கானென்ற

சித்தருக்கு மூலத்

தோர்க்குங்

கரு தீ.காகச் சொல்லிவிட்டேன் மசூரிகை முற்றே.
சிவஷண்முகமெய்ஞ்ஞான

(2௨)

கேூகன் றிருவடி.வாழ்க.

Colophon:
பராபவஷூ
மாசும் ௧௦௨
காளத்தி செட்டியார் குமாரன்
சுப்பன்
எழுதின
4 3| ஹ)(த) திய நாயனார்
அருளிச்செய்த ௮ம்மை
சாஸ்திரம்

[எ[தி]ூ.சி] தி[ல]தவேறிய௫.
(க-பு)-மை

இத, வைக்திய சாஸ்இ.,ச்தைஈ
உண்டாவதற்குக் காரணமும்,

குரிய காலமும்,

சேர்ந்த.
பதினொருவகையான அம்
அவற்றின் பெயரும், வந்தால் நீங்குதற்

மருந்துகளும் இன்னின்னவெனக்

பிலும் இறுதியிலும் அகத்தியர் இயஈறியதாகக்

மை விஷயமாக ஓவ்வொருவரும்
வுள்ளன.

இதுவரையில்

அறியவேண்டிய

இந்தூல்

கூறுவது.

இதன் தலைப்

குறிக்கப்பட்டுள்ளது. : ௮ம்

விஷயங்கள்

அச்டப்படவில்லை.

இதிற்

பல

ட...

இது முற்றும் உள்ள ௮.
இதன் பின்பு, வெம்பேடொன்றுள்ள
து.

(9) தந்தீசுவரர்மதிகைப்பர, நாறு.
NANDISVARARMADIKAIPPA,

NURU.

Foll. 73a—806.
On the characteristics of persons who are spiritually and otherwise

fit to convert baser metals into precious oues.
Complete in 100 stanzas.

R. Numer 192,
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Beginning:
மதியெழுந்தாடுந் இல்லை மாலயன் பாரிபும் 2 Cas
பதியம(ர்)ந்தானே தம்பி பாளையாக் தந் திக்கொம்பா
விதியழிச் தமுதுபோத்றும் வினைவிடா தநீதியானுங்

[ப]க.தியரு[ள் ]ஞுன்னையல்லாத் கள்ளையே போ[த்தி](றதி)செய்வாம்.

(௧)

செய்வதுன் னருள் செகம தில்வேறிலை
யெய்வதுமுன்னையே யெச்தொழிழ் பீடமே
[]கய்சொழிற்பாகமுங் கண்டறிவாதமு

மூய்வதின்னூ](தீ.தூ)மினி(ஓ)ரைம,தி விள்ளுமே.

(2)

விள்ளு மதிகைப்பா வியன்த ந[ல்](ன்)மூலித்

துள்ளு. ஐ வாடுமே

சோதி

்

தலங்குமே

கெள்ளுயிர் மணியி[ல்](த்) Anes AI ums

கெள்ள(ற)ச் தமிழித[ல்தெ](த் ஜெ)ளிசண் டீச 2.
*

*

யே

*

*

மறைத்தனர் யாரு ம[ம]றைப்பாயிம் மூலியைக்
குைர](ஐ)தசனர்[ப]பச்சையைக் கொடவே [2](௪)௪கமே
யிஹைத்தன ரருப்பென் நிருப்பிடங் காட்டார்
மை7](௦)த்தனா[ச]சாத்
இர மறைட்பறி

யார்களே.

(se)

End:
.

தணலாறி

வெந்தபின் தானிட்டு(2)சேனில்

. மணலாறி(ச)சிமி[ளி](மி)ட்டு மைந்தனே சுக்கை
யொண்பண மென்தெ[ததி](தறி)யி. Gi _திடு[ ப்] பார்மிசை
குணமென தத்தசொல் சூட்டிடு[ த]ெளியுமே.

(௧௦௨)

தெளிவஅ[யி](மி)சனாக் சகத்தமுள் ளவர்க்கர
மொளிவதுபிறக்கு
(மு)ண் மையாய்நடக்க(ப்)
ட[ளி](ஜி)வல்லாளரைப்பா[ூ](ரா),தி[ன் னூ](ச்.நா)லறி

வெளிவதவிட்டயான் விமல[ரூ](ரா)ம் தந்தவாழ்வே.
Colophon:
சாதாரணஷூ

எழுதின

ஆனிமி”

௧௯௨

காளத்தி

தத்[தியீ])(இ)சுவசருளிசசெய்க

செட்டியார்

(௧௦௯)

குமாரன்

மதிகை[ய]ப்பா

சுப்பன்

ஈம் [யெழு.௧]

கி()வேறியது.

(த-பு.)-.

இநீழூல்

பதை

ரஸவாதக்கதைச்

வி.ரிவாகக் கூறுவது,

செய்யக்தக்க

பக்குவமுடையார்

இயற்றிபவர்

இன்னாரெனச்

இதில் இ௮ முற்றும் உள்ள.

இன்னாசென்

தெரியவில் ல.

(8) நந்தீசுவரர்கைத்தாளசூத்திரம், ஐநத.

NANDISVARARKAITTALASUTTIRAM, AINDU,
11011, 81௪2-8].
. On alchemy and on the preparation of certain ingredients useful
for

that purpose.
:
Complete in five stanzas excluding the invoeatory stanza.

ae
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A TRIENNIAL CATALOGUE OF MSs.

Beginning :
அங்கமென்ற

[ப]பங்[ைகயத்தின்

கண்ணே

போ[த்தி](2
தி)

அரனுருவாய் வந்துதித்த [தப்,பொருளே போ[த்.தி](த.தி)
மங்கைம௫சழ் வேழமுக நாதா போ[ச.இ](த.றி)
மண்ணுலகம் வாழவொரு முதலே போ[த்.இ](தறி)
சங்கையற வேடெழுகும் பிள்ளாய்[ப]போ[ச்.தி](த.ி௪)

சாந்திக் கொலுபீடச் தா.திபோ[த்.இி](த்தி)

[வ]யூங்கள்குலக்

விளம்பினேன்

குருவான

தந்தியானே

தாளத்துக் காஇ()யந்தே.

(௯)

அந்தகெய]6ன)ட்டுக்கு மா.தியப்பா
அரகரா சொல்லிவிட்டே னயன்மால் சா[ஷ](ட்)௪
கந்தான

சூதம

கனகமென்2
பந்தான

.

9[2ய](த)ட்டில்விண்டேன்

சொ[த](ர்)ன மப்பா।(ய](வை)ந்திற்பாரு

துரிசியது பஉமேசொண்டு(ப்]

பா(ய்)ச்சிடுவாய் செய[ னீ](தீ)ரித் கட்டிப்போகும்
விந்தான வுப்புக்கா லிட்டு வத
இடிங்கெட்டு மணியாகுந் துரிசி தானே.

(௨)

End:
கொண்டுவாழ் நந்திகளை வெளிவிட்ட[ £]க்கால்
கோணாடும் வீணாடாய்க் குடிநீ யாவாய்
சண்டான சண்டீசா வெளிவிடாதே
சதாநந்தி பூணமே சா[ஷூ(ட்)9 மெய்யாம்
பண்டான வினையுனக்கு மீளும் பாரு
ப.ராசத்இக குடி.மீறிப் பாவமெய்துஞ்

சண்டாள [று](ர௬)ுவாசை நீக்கிகித்தஞ்
சதாகாலம்

பூரணமே

சார்நீதுவாழே.

.

(a)

Colophon:
இருச்சிற்மம்பலம்.
குமாரன்

சாகாரணஸஞூ

சுப்பன் எழு தின

ஆனிமி” 20a.

தந்[ தீயீ](இ)ச௨.॥

sror gS OFlLowre

ரருளிச்செய்த

தாளகுத்.இரம்

௫-ம் [எழுதி] கி()௦வேறியது,

(G-4.)—

இத்தால் ரஸவாதத்திற்கு உபயோகமான இந்துப்பு, அரிசி முதலியவற்

மழைச் செய்யும் வகையைக் கூறுவது.

லப்படுகிறது.

நந்திகேசுவரர் இயற்றியகாகச் சொல்

இதில் கடவுள் வாழ்க்௮ உட்பட ஆறுசெய்யுட்கள் உள்ளன.

(6) நந்தீசுவரர்கைத்தாளசூத்துரம், எட்டு,

NANDISVARARKAITTALASUTTIRAM, EPTU.
Foll, 82a—88a.

Similarto the above. Deals with the preparation of certain salts
useful in alchemy.

Complete in eight stanzas.

kh. NuMBeR 192.
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Beginning ;
பணித்துமனக கசட[ ஐ1(௮)ததே(னுன்பாத
க்தைப்
பங்கயத்தான[](௬)ளாணைப் பதமேபோ[த.தி](2.ரிக)
கணிந் தமனக கண்காட்டும் மூலமூலங்
கடத்துகளை யேறிவந்தேன் வாமபீடத்
தணிந்து சக்தி மூன்றுமொன்
ரூ யாடுங்கூ சீதை (2)
தக(ர்)த்திட்டே [ன்யி](னின் லாலி லெட்டகாக

மணிந்தமணி
மகத்தான

வோசைகண்ட
வித்தையிது

சண்டீச[னா](கா)தர்
மனஇ[ர்](2)[2]

கொள்ளே.

ஆமேதான் மூப்பூவுக் sra@car

(௧)

:

அய்யமில்லா அ[.நீத]6ன்௨)னுக்கே வ[று](ர௬)ள்வ னப்பா
வேமேதான் வழலைக்கல் லெ௩[கை](கே)யென்னுல்
வேதமுனி வாழிடத்தின் மிச்ச மிச்சம்
நாமேதான் மலைதோறு[ம்] மரிதாய்க் கண்டோம்

தாயனவனமுடி தரித்த | கங்கைக் கல்லு
காமேதான் வழலைக்கா வெள்ளையாகுந்
திகுமப்பா சத்து ெகங்கை சுத்தக் கல்லே.

(m)

End:
கண்ணான

சூதமது கண்ணாங் கண்ணாங்

கனகமென்ற சோம[த](ன)வன் கண்விட் டாடும்
ஒண்ணான வுன்மனது [வு]றுகிகொண்டால்
உண்மை()யப்போ ல[7](ஐ)ந்துநந்தி யோசைகாணு

வண்ணானும் வாய்த்தனக்கெளிமையாரச்சு
வாகான[யி](வி)தின்சூ தைந்தும்பாரு
நண்ணாச்சு சூதவகை கொண்டுவாமும்
நாதாந்த நந்திகபைக் கொண்டு வாழே.

(௯)

Colophon:

்

இருச்சி[,தத](22)ம்பலம் அணையுண்டாவதாகவும்.
சாதா.ரணஞஷூ

ஆனிமீ”

௨0௨

காளத்தி

செட்டியார்

குமாரன்

சுப்பன் .

எழுதின நத்[தியீ](தீ)சுவ.சருளிச்செய்த கைத்தாளசூத்திரம் ௮-ம் [எழு ௧]
கி()றவேமியது.

:

(க-பு.)-இத்ால், சஸவாதஞ் செய்தச்குரிய கல்லுப்பு வழலையுப்பு முதலியவற்
ஹைச் செய்யும்

வகையைக்

கூறுவ,

அகத்தியர் இயற்றியகாகச்

ப்படுகிறது... இதில் எட்செ செய்யுட்களும் பூர்த் தியாகவுள்ளன.
இதன்பின்பு இரண்டு வெய்றேடு இருக்கின்றன.

(2) நந்தீசுவரர்கரகைப்பா, ஐந்தாறு.
NANDISVARARKARAHAIPPA,
17011. 86a—1180.

AINNURU.

கொல்ல

-AQ8
Geos

A TRIENNIAL

CATALOGUE

Of MSS.

On the conduct of those who are fit to convert baser metals into
precious ones,

this number.
Complete.

Similar to the work described under sub-division

(c) of

It is attributed to Nandiévara.
—

Beginning:
மதியணிந்தசடையாளன்.

மனமகிழும் மூலமென (2)

கதியருளும் சந்தூ.ரத் தில[ஈ]தத்தான்் காப்பு.
கரப்பாதீ(இ)ருவு
நதிக் கமலமுறை
- பாப்பா(டி)ருப்பசமென்
மேபணி.

(க)

வாணியெனப(ுப்)

ஓதவுணர் வுண்டா [ம்வு]முழண்மை

(௨)
யென்டென் சண்டீசர்

வாதமிது கரைகைப்பாவாம்,

2

(௪)

End:
வா9[2](ர)ன்2௦ கணபதியும்

வாமியும் .நாமப்பேர்

தா.ரணியாள் [ப்1]மிண்டமென் ரோன் தலமுறையவநி

(௪௯௪)

உரழைவாய்க் குறைவில்லை யும்பருவ கரசானால்
தமைமாறி()வாயதாய மமனுக்கோர் கூ[த்து](த்.ற)வனாம்தீ.

(௪௯௮)

கூ[ த்து ](த௮)வனீ டல்லாக் கும்பனுனக் க[டு](டி)மை
மா[த்து](த.ற)யர்ந்த நந்தியின் மகழ்ந்துரைச்சத உகரைகைப்பா,
கரைகைப்பா()வ[ன் ஞூ](.ரா) இும்கண்டே
மறைநான்கு[ம் ] மிதவாமெனமஇழ்.

(௪௯௬௯)

விண்டோர்க் கண்ணாகும்
்

மகிழ்ந்சேத்அமென்னாம[ம்] 'மங்கையடிப் பூண்பாலில்
விமுந்தேத்து நந்திமுறையா[ம]மின
ம்

(௫௦௦)
்
(௫௦)

Gems.
Colophon

:
சிவமயம், இருச்சிற்சம்பலம் அணையுண்டாகதாசவும்,
சிவஷண்முக மெய்ஞ்ஞான தேசிகன் இருவடி வாழ்க,

FT STIECD) BOL

௧௫௨ காளச்கி செட்டியார் குமாரன் சுப்பன் எழூ

தின நந்தியிசுவரர் அருளிச்செய்த கரைகைப்பா [அ

(99,5) நூறும் (எழுகி]

8 (co) pCa Sw gi.

(6-4)—
- இத்தூல்,

சஸ்வாதகம்

செய்தற்குரியோர்

ஒழுகும்

ஓமுக்கங்கள்

இன்ன”

.வெனச் கூறுவது,
நந்தீசுவ.ரர் இயற்றியகாக இந்நூலின் முதலிலும் இறு
தியிலும் கு.றித்திருகசி௧௮. இந்தப் பிரதியில் இது முற்றும் உள்ளது, தடை

தகாழ்ந்ததாகத் தோற்றுகிறது,
(9)

வைத்திய

அகர ரதி.

VAIDYA AKARADI.
foll. 114a—118a.

R. NuMBER. 192.
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of substances used. in

or names

medicine.

Incomplete; contains up to the end of the alphabet 9.

Beginning:

AP மஞ்சள்.

அடையன்--கடுக்காய்.

அத்தன்--கடுக்காய்.

அட்டிமக.ரம்--அ.தமதுரம்.
அல்லிவென:?--கடுகு.
அட்டகம்--வசம்பு;

அறிக்கிட ?--கடுக்காய்,

அ[தி]07)ச.இரம்--மசமஞ்சள்.

அரிதக--கடுக்காய்.

அமுதம் கடுக்காய்,

அத்தி[ ஐங் ](ரம்) --குக்கில்.
௮[ள](ம)ல்விகை--தேர்வாளம்,

அக்க[ஐ,்](ஈ.த்) தான்--தா[ணி](ன்
றி)க்காய்.

. அசம்--அ௪ம தாகம்.
-அருளத?-- வேம்பு,

அம்பலத்தி--தா[ணி](ன் நி)க்காய்.
அதிகோரம்--நெல்லி,

அருக்கம்--சுக்கு.

அருட்டம்--மலைவேம்பு.

அருட்டம்--மிளகு.

HCE ளாதி--குடப்பாலை.

அ[த்](ர)ச்கம்--அ௮௫ல்.

அ.திபதிசங்கம்--வா[.ஞ](ஞழு)
வை.

அலக[மானெ](ம்)--இப்பிலி.
அ௮ச்துலாகய[ங்]ம்--கருஞ்சீசகம்,
அ க்தகம்--கருஞ்சீரகம்.

End:

3

அ௮இகநாதி--கொடூவேலி. :
அங்குசமேர](ரா)சளம்--கூகை

*

தீன.

©
இருசிகா--கடுகு..:

_ இகடு--கரும்பு.
இ.ரணியமாம்--பனுமா.
த்தை.
இயக்குனி--கண்டக்கத்தரி.

இருசி--கடுகு
இருமடம்--பெருங்காயம்.

இரூகினி--வெற்றிலை

இருக்குசாமொன ?--மெழு த.

இருக
கஸ்தூரிமஞ்சள்.
இருசருகம்--அ௫ல், வெள்ளைக்தும்

இச்சவி.ரக்க 1 - கொன்றை.

இருச௪புடி--வெல்லம்.

பை.

(Su. =
“இதில் மருந்து செய்தற்குரிய

பொருள்களின்

பெயர்களிழ்'

.

அக.ராதிக் இரமமாக எழுதி, அவற்றிற்கு நேரில் அர்ச்சங்களும்விளக்கமாக்
ட். எழுதப்பட்ட
முதலேட்டில் அகத்தியர்
எழுதப்பெற்றுள்ளன.
2
.
.
இதில் இது முற்றுப் பெறவில்லை.
ருக்கிறது.
இதன் வெற்றே டொன்றுள்ளது.

9) அகத்தியர்ஞானம், முப்பத்தாறு.
AHATTIYARNANAM,

.

MUPPATTARU.

Size, 113% 14 inches, 11011, 1208-1218.
Said to be by Agastiyar. Similar to the work desorbed
No, 169(c) ante.

Complete in 36 stanzas.

Ess
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A TRIENNIAL CATALOGUE OF iss,

Beginning :
சொல்லு பிறிவாய்த் துலங்கு தூல முப்பத்கா[.ர]()
அல்லும் பகலு. மறிவி[ல்] வுணர்--நல்ல

கணபதியாம் பூரண த்.இழ் காட்டியென்றும்வாழுங்
கணபதியின் பாதம்வ.ர(4) காப்பு.

(௧)

தூலென்று சொல்[லு]வதத் கறிவுவே[னு](ண்ட0ு)ம்
அழைந்ததைப் பார்ப்பதற்கு மவுனம் வே[ணு](ண்டு)ம்

. மாவென்று காண்பதத்[ச]கப் புத்தி வே[ணா](ண்டும்
மறவாமல் மகிழ்ந்திருக்க(௪) சத்தம் வே[ணு](ண்0)ம் .
மேவென்று சொல்வதத் [ககு௮](௧க)அ.ராகம் வே[ணா](ண்டு)ம்
வெளிழமுதலை(ப்) பார்த்.திருகக(த)[ இி]0[2](த)கம் வேணு(ண்டு)ம்

பாவென்௮[த](௬)சு[க]காட்டக்
பத்தியா ரறிவிருந்த

கருத்தான வே[ஸு)(ண்டு)ம்

பத்தி யோர்ச்கே.

(௨)

End:
தானென்ற கருக்குருவுத் தன்னைக் க[ன](ணத்)
தப்பாம லி[ன்னூ ](தீ.நா)வ வைய[ய]கத்.தஃ[ய்]
யேனென்கேபா(ர்)த்த| £]க்காலி[ன்னூ](த. நூ)லை(4) கட்டு
மெங்கையோ வொன் றவர்க[குயி](இ)டுக்காய் தித்குத்
தேனென்றே கண்டுபசன் மெச்சிமெச்ச

இடமெ[ண்டாசனா](ன்றா ஞ)னுமி௮ தீர்க்கமென்று

கோனென்மே

[னின்னூ
]ந. நாலை யுலகல் விட்டேன்

குதிப்பதிய [னூ](அல் முப்பத் தாறு மு[த்தே](த்றே).

(௩௭)

அக[ஷ்](ஸ்)திய[ர்]சவாமியா.ரருளிச்செ[
௮](ய்) ௪
ஞான
முப்பத்தாறு,
குருவேதுணையாகவே[ணு](ண்(0ு)ம்.

(6-4.)—
ால்

சொல்லப்படுகிற

ஒருவகையான

சித்தர்கள
இத்நால்
கூறுவது.
அகத்தியர் இயற்றியதாகச் சொல்லப்படு௰அ.

அம் உள்ளது.

்

ஞானத்தை

இதில் இத முற்

Z

() தன்வந்தரிதாடி சாஸ்திரம்.
DHANVANTARINADISASTIRAM.
Foll. 128a—1i88a

On the method of feeling the pulse for diagnosing

diseases and on

the medicines prescribed for curing them. The author who isstated to be

Dhanvantari is of opinion that there are 72,600 blood-vessels in the
body of a man. The same view is also held by Agastya—vide the work
described under R, No. 149(d) ante.
Complete.

ந, NuMBER
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Beginning:

சா[,ச்௮ ](தறுக)றே னாடியுடம் புருவமோ௦
தாக்கான நாக்குமல மூத்திர மாகுங்
காத்து(க)மேன்கண்ணோடு பேச்சுச் தானுங்
காரியமா[ய்]யெட்டுவகை பரீ[ஷ.](2)[ச]கைசன்னில்
ஊ[த்த](2௮௫)சேன[வையி](வத்தி)
லுள்ள குணங்க ளெல்லாம்
- அசா[ர்]த்தியசாத் திய மறிந் தவையும் பா(ர்) தீ.து(௪)
[தாத்.தி](சாற்றுத)மே. னாடியுடை நன்மையெல்லாம்

நலமறித்து அத்கு[ன](ண)மும் தயத்தஅபா0[க](20.

(௫)

நயந்துநீ நாடி தான் பார்க்கு[ம்வா](மா)று
நலமான

பு[](௬)வ

மூச்சி கண்டம்

நெஞ்சு

கயந்தகை[ய]:பில் காலடியில் முழங்()க[.பி]தன்னில்
கணைக்காலில் முழங்காலில் கை([யி]குழிதலாகுந்
தயந்துதா னங்கடா பரிக்கும் நாடி
சகலந[க](ர)ம்பெழுபத்தீ ருயிரமுஞ் சார்ந்

இ(ையந்து கித்[க]கு மில்[வ](வி)டங்க ணாடிப்பார்க்கில்
[கே](தே)கத்.தின் பரிசை யெல்லா மியம்பி டாயே.

௨

End:
வி[ப](வ)ரமாய் இபன நீதான் மிகவுண்

டாகும்

மிக்கான உடம்பெங்கு[ம் யெ](மெ)ரி[வு](யுண் டாகும்
அற்பமாய்தெஞ்சடைக்கு மமுகை யாகும்

ஆக்கையெல்லா(ம்) வலி[வு](யுண்டா

யழலுண் டாகும்

கற்பமாய்(கஸ)க[யி]காலுஞ் சமி[ தறி](த.த)ய மாகுங்
கனத்துமே சரீ.ர,த்தான் பருத்துக் கானம்
உற்ப.
. . . னனா(க)கில்பசபசக்கு(முறு) தியாய்
இபன

சலே|[ ஒ]ட்டுமந்தா

தானென்ற.
..
(பேவ
வானளென்றவ.
.

னென்றே.

. . அகல்லுப்போலாங்
யே காறலுண்டாம்
. . . வற.
.ப்புக்கானும்

மதந்தமாஞ் சிலேட்டுமமென்றே
ம

குருவே

(த-பு.)-இத்தால்,

சுமோணித

இன்னின்னவெனக்

இறது.

வாகம்

ட்்லாமே
ஆணையாகவே[ணு](ண்டு)ம்.

௬. நிதானம்,

நாடி. திதானம்,

சிலேட்டும

௬.£ உற்பத்தி, வாயு குன்மம்,
வாதம்,

(m ar)

முதலிய

கூறுவது,

(2 வாகடசுர_ நால்.

VAHATASURANUL,
Foll. 189a—198a,

சன்னி

சோஷ

குன்மம்,

குடல்

வியாதிகள் நீங்குதங்குரிய மருந்துகள்

தன்வந்தரி

இதில் இது முற்றும் உள்ள௮.

தோஷநீருற்பத்து,

குன்மம்,

இயற்றியதாகச்

சொல்லப்படு

பிழைகள் மிகுதியாகவுள்ளன.
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A treatise stating what would be the duration of fever and when it
will be cured, by a reference made to the ரட்ட ரப்பு in which the
fever happens to attack a person.
Complete.

Beginning :
ar{S\(a)' erage QOqusesy

SL[Oles
Greg 06.

அ,ச்.இரவிழி[ன ](2)ல் மாதே ௮௪[ப.த](வனி)தன்னில் வெப்பு

இத்தி
. , , , , , .கத்தோன்றிழ் றீர்வத தன்னினைக்கேள்
உத்தர மாகச்சொன்னே(ஜனென்பது யேழு மூன்று

[னார்.

இத்த[னை](ன.திதன்னி [ல்தி](,)தீரு[ம் யெ](மென் அதான் முனிவர்சொன்
சொன்னதே

.

* .

.

'தாளி[ல்தோ](கரோ)ன். றியேவெப்பு

வந்தா[ல்]

[யு](ஜுன்னியே கடினம் பண்ணி ய(௬](.று)தியா யி[ன்னா](ந் நா)ளைக்கேள்
அன்னமின்ன
தன்னிக ம

.

.
-..
.னனாலே [௮ன் ](வைம்)பஇி லானு மொன்று
ai)
ie ER ச)க்தாலே செ(யி](ய்)கார்.

End:

:
்

[ரம்

“ [யெ](எ)ன்றே சொன்னே ஏமசேபஇியி[ல் யெ](லெ)திரிட் டெழுஈ௫ வநத
குன்தே[யுனையுக்](யனைய)தனதக்தாளே குணமாய் விடுவ இனிக்கேளாய்
அண்டேகு மடு? மினித்தானு. மஞ்சில் மூன்றில் விடுமென்று
ம[ன்றி](ண்ணி)லுள்ள மனிதற்கு வா[௫](க)ட row ag ssa Car

(௩௱௨. ௭)

(6-4.)—

இத,
இன்ன இன்ன நட்சத்திரங்களில் ஜீவரச்தடன் படுச்அக கொண்
டால் இவ்வளவு நாளைக்குள் ஜ்வாம் நீங்கும் ; நீங்காத ?? என்பகசை விரிவாகக்
கூறுவது,
இகை
இயச்றியவர் இன்னாெனச் தெரியவில்லை.
இதில் இது
முற்றும் உள்ள௮.
டுகள் மிகவுஞ் சிதை,ந்திரு கின்றன.

(8) வைத்திய சாஸ்திரம்.
VAIDYA SASTIRAM.

Foll. 1948-2002.
-Qn the mode of preparation of certain ~ medicines for curing
different kinds of diseases and on the method of administering those
medicines,'

Incomplete.

அ

7

EN

Beginning :
சூதகவாய்வுக்கு மடிகடுகு பட தகை
SS
eS
திறமான குமடி க்கடுகு கேளு
செப்[
பி (புக) குமட்டிக்காய்ச் சா(ரி)(2)ருகா[னி]()...

(ODL i oor ஆமணக்[கயெ]()ண்[ஊணை](ணெய்)கா[ஸி]()..,

மக[ஷு]த்கானபழச்சாறு முக்கானா[ளி](ி)

“R.
உ௰மான

NuMBER

192,

~

433°.

பூண்டுபல மெட்டு சுக்கு

மொருபலமாம் வசம்புபலங் காய,
திறமான வெங்காரக் காலுங் கூட்டி

. ரயாச

கிலைத்திட்ட கடுகு பத மிறக்க் கொள்ளே,
கொள்ளவே

யிருகளஞ்[ச](௬)

5

(4)

தீரும்கோய்கேள்

கு[ன](ண)க்கெட்டவிதபுரு ? சூலை

அள்ளவே

சூதகத்தில் வயிழ்றுவலியோடு

அப்பனே புமுக்குடை.ச்சல் வாகங்கடீரும்

உள்ளவே போகாத

மருந்தை யெல்லாம்

விண்டிட்டே னுங்களுக்கா வடக்கம்விட்டு
எள் எளவுபிசசாது வாரா தப்பா
எடுச்ததரளை யனைச்துக்கு மே[தத](,2௦)மாமே.

(௨)

End :

Lae

Oury.@ruia

[@\(s)erwsS(o)CurlOs

()வ[ச்சு](தீதககொண்டு

ஆத்திசந்தி

கொள்ளச் அரு](ரா)னிதரும்.

அக்கு(ச்) சவ்வீரமும்

கிண்டி , லேகியம்பண்ணி

0](யி)ரண்டுநோமும்

பாக்களவு

பத்தியம் இச்சாபத்தியமாகக் கன்னப்[ப]புத்

சுண்ணாம்பும் மத்திச்சு க[ணுணா](ன்அ.தா)ள்போட

கன்னப்புச்
அக கலரயும்.

தேனும் சர்க்கரையும் மத் தச்சுப்போட புமூச௪:

. . வேறுவிளக்கெண்ணெய்

படி ஹு. வெந்தயம் பல்

க. உரகம் பலம்

௧.

_ மிளகு பலம் ௧. கற்கண்ட பலம் ௨. இசை
மு[ளி](மு)க[க 'யெ](கே)ண்ணெ
“பில்போட்டுச் சூரிய[பி](பு)டமாக[வ]()[௪௬](த),கிச்சம் களஞ்சி திரை
[கு](கொடுக்கவும். உடம்பு ஊரும்.
குருமுன்னின்று துணையாக வேண்டிய
eee Ga ais,

(க-பு.)-இ,

வைச் தியசாஸ் இரத்தைச்சேர்ந்தத.

மம், பித்தவெட்டை

சூ. தகவாயு, சூலைக்கட்டு, குன்.

முதலியவத்றிற்குரிய மருந்துகள் இன்னின்னவெனக்

கூறுவது.
இயற்றியவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை.
பெற்ற காகத் தெரியவில்லை.

இதில் இது மூத்தப்

(9 அகத்தியர்பின்னூல், எண்பது.
AHATTIYARPINNUL,

ENBADU.

Deals- with

certain

alchemy

medicinal

ப்

ர

Foll. 201a—2150.
and medicine

powders

and

pills.

and with

the

preparation

of

In the introductory stanzas

the names of the several allied works of the author whose name is stated
to be Agastya i in the first two stanzas, are
a பப mentioned.
Complete in 88 stanzas.

Beginning:
S

Ger aor

SOu|(Co)atrsesOereh னேன் மு.தலேகாப்பு

மூலத் னின்று கண பதியைப் போ[தீ](த்திட்)

நாலு
ல்

ae

யெலெண்பதுஞ்

சொல்ல

ஆயிகாப்பு

மெ(ணங்கள்குருமா](ன்
குரு வா)

ட்

ம.
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அ[ண்ணா](தீதா)னி[ல்] லீசருப சேசக்தாலே
அ௮கத்தியனா மென்றனக்குப் பேருமாச்சுப்
பொன்னான வாதகத்தி வ க்ஷ ](ட்ச)ங்காப்புப்
பூட்டினேன் பூரண சூத் இரச்தைசக் கேளே,

(௧)

பூரண[னா |(ூ) லாயிரரத் [தயி](த)ர ராறு[ஐ](ஞ) சொன்னேன்
பொருளானவாதத்துக்

காது ஞா](நூ)ரன்

காரணமா[ம்](ய்)வயித்தியச்தி[ல்சென்று](லிசண்டு)ல[ஷ்]ட்சங்

கடையேடு பதினாரு [ங் ](ய்க)கண் [று](0)கொள்ளு
[பூ](ஆ.ரண மாம்[ய்](பெ)ரு
தாலை(க)| சுரு](கு.றுகக)சசொன்னேன்
ஆயி ரதி இல்யின் ஏூல்கான் ]தஞ்தாறு மமிர்சமாமே

தாரணியில் வயித்தியத்துக் காதி[னஞூ](நூ)ல்கான்
[மே, (௨)
| தமிழ் ](சாழ்வினா லாயிரம் வெண்பா[வாய்]சா[த.த](22ி)6னே

End :

தில்குமே மூலமுதல் வாயுபித்தம்
திமிடத்தில் சரமா... நீங்கிப் போகும்
பாங்குபெ[7](ஐத) தேகமே
காநதி யாகும்
பழியிலே போகாமல் விந்தை கட்டுக்
தங்கில்லா திம்மரு ந்தை யோகக்துக்காய்(2்)
திடமாக வாத நாலெண்பதுக்குள்
ஆங்கிகமாய்ப் பூணலே கியமுஞ் சொன்னேன்

அ[௬](ற) நூத்றித்[&]காம[ ௪]கே சரியென் ரோமே.

(௨௧)

காமசேசரி யுை௰](7)(த)தோங் குண்டாடாயம்(ச) செய்அ[ க்]
கடைந்தெடுக்கும் வகைசொன்லனோங் கற்[ப]பத.ற்கு
வாமபூடண(ஞ)சொன்னேன் இட்சைக குள்ளே
வளமான சக்க[ஐ]()ங்கண் மாறல் சொன்னேன்
தேமப்பா ரசவாத மிருழா[ற்](அ)சொன்னேன்

தீ[.்சினத்](த்தின)
இல் முப்[புவன்](பூவைம்)__ அவுஷ்சொன்னே

னாமகளாய்வநீ்[ துயெ](தென் ரூயாற்சொல்ல
நன்றான
்

ஞானமொரு

8

்

பத்து நூ[.ர](ற).
*

3

(௮௨)
4

3

ஞானமென்னா யோகம்விட்டா லதுவஞ்(ஞான
நாலைவிட்டு யோக)மென்ன ம.ரணயோகம்
பானமென்னார[ஷ](௪) த்தை[வூ](வி)ட்டா(ல்சுரபானந்தான்

பரியாரா)[ம] நூலைவிஃடாற்ப[ல](ரி)கா.ஈக்கான்
[கு1கோ)ணமென்ன

வழலை(விட்டாற் ரசவாதந்தான்

குட)ல்வாத பேத, ெமல்வா[ம்](ல்)
குணமா காது
[ த]கரன

மென்ன

வித்த

(தநூலெண்பகையுந்தொ)[யி]ட்டால்

காசினியி[ல்யி] (லி)வன்் யோகி(4)கடைதான்மு[ச்தே](ம்றே)

(௮௩)

(கு-பு)-இத்தால்

வைத்தியவிஷயமான
து.

பமபங்களும், மாத்திரைகளும்,

செய்

யும் மூஜையைக்கூறுவது,
அகத்தியர் இயற்றியதாக இந்நாவலின் முதக்செய்
யுளால் அறியககிடக்கின்௧து.
நடைகதாழ்ந்த௫,
பிழைகள் ௮.இிகம். ௪
ef puis பா.திமு.றிந்துள்ளன,

BR. NUMBER

192.
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(௬) அகத்தியர்சவுக்காரத்திறவுகோல்.
AHATTIYARSAVUKKARATTIRAVUKOL.
Foll.

216a--219a.

On the drugs and other ingredients useful for alchemy.

The work

is attributed to Agastiyar.

Complete in 16 stanzas.
Beginning :
ஆதிநடு மூலத்தின் வெளிக்குள் ளான
[அ](வை)ங்க.ரனை யடிகொழமுத.ரனைப்போல்றி(5)
சோ திமணி வடிவான சேவிசொல்ல(ச)

சூ.த்திரந்தான் பதினாறுஞ் சுருக்கப்பாட

வேதி[ய ](ம)ச மாயிரச் தி[ரனூ](ர௬.நா) ௮ுகூ[ஸ]ததிரம்
விளங்கியதோர் சவுக்கார [ம்](க)குருவாஞ்'சூ[ஷ்ஷ](ட்௪)ம்

நீதியாம் முன்னூ[ல்](ல)க் ஏ[ன்னூ](ச்த)ல்கு.த்தச
முூக்கியமாய்ப் பதினாறுந் திறவுகோலே.
தி[ச](ஐ)வு கோழ் சவுக்காரஞ் செய்யவேண்டி
(2)
செப்புகயேன் புலத்தியனே தஇறமதாக
வுஉவுகோ(ல)ங்கோல விகையைவரங்கி
யுடன்போடு வமரிபடி தூணிகஅ குள்ளே
கறவுகோல் பூனீறு படிதா னாலு[க]

(௧)
்

கற்[ச]சுன்னம் படி [0](யி)சண்டு வஸ்[த]அ வொன்று
பு௦வுகோல் கலக் யொன்றா[யி](யெ)ரித்த வாங்கி(ப்)
வ்

பொடிபண்ணிக் கண்டதுக்கு (௪) €னஞ் சூடன்.
ரல்

(௨)

மூலிகையின் போக்கு ஞானம்

பண்பான ௪வுக்கா..[மஷ்]ட்ட சித்தி
பகருவாள் குளிகையோ[டு எ](டெ)ல்லாஞ்சி [ஐ ஜி1(த.இ)
் பாராவிட்டாற் சி[ற்றி](தஇ)யில்லை வசதிகளேசொன்னேன்
பகருவாள் விட்டகுறை[ை]வந்தோர்க [கல்லால்

பதினெண்பேர் (பத

ரதத

இட்து

பகருவா ணிலை கின்றுவா? யூதப்
பலிக்குமடா சூ.தீ.தி.ரந்தான் 'பதினா௮

முற்றே.

௪௬)

(த-பு.)-இத்நூல் ரஸவாசம்

வது,

செய்தற்குரிய

அகத்தியர் இயத்தியதாகச்

மருந்துகள் இன்னின்னவெனக்

சொல்லப்படுகிறஅ.

பிழைகள்

கூறு

௮ இகம்.

இதில் இது முற்றும் உள்ளது.

0) இசாமதேவர்கேசரி, ஐம்பது.
IRAMADEVARKESARI, AIMBADU.
Foll. 220a—232b.
:
On the preparation of certain medicines for curing diseases and for
bringing people under one’s control and influence.
In the front-leaf it.
is stated that the author is Ramadévar.
ee

Incomplete.

45

A TRIENNIAL CATALOGUE OF MSS.

486
Beginning :

கேளப்பா வானோத

.,

.

௨௩

௨

கோடியுண்டு

கேசரிபோல் சு[த](௬)க கொன்று மில்லையப்பா
மாளப்பா மாண்டேனே யெடு[தற](த்.த)வந்து
மண்மேருன்

ஆனப்மாழல்வாலிடத்தி[ வை
%

youre
*

ச

சூளப்பா சேவையி[ற் wie டு)மேலேமூட
் சுகமாக(கி)காற்று வெய்யில் மழைபடாமல்
வாளப்்.்!ாஜ மண்டலந்தான்[ங]கிடந்த பின்பு

வளமான சமூலந்தா[ன் ]0[ய](ன)ல்லாம் வாங்கே,

(3)

ari@Gu QueybQuaer (C]An[
6» |(ss)s@arair®
வாகாக வி[தின்
]1(௧)னிடைக[ க](கு)தெல்லிப்பட்டை
ஒங்கெதோர் செஞ்சந் தனக்கட்டை | 0](யி)சண்டும்

உத்தமனே[தெறுற்று ஒ](திறுத்தொ)ன்றா WCraSC
45 rer
வாங்கியே பெரும்பானைக் குள்ளே போட்டு
வாகாக அமைம;:்டு(வ்) குழிதான் வெட்டிப்
பாங்கியே குழிக்குள்ளே சாணகலம் குழிதான்

பாங்காக வெட்டியதிர் [க]கல௪சம் வை[ய]யே.

(௨)

End:
போகாமற் [க]கேசரிதான் பிணையும் போது
புதுமையா

ஆகாச

| யி1](யா)னின்வால்

மயிரைவாங்கி

குளி௫ [ம்|மிட் டரையி[ல்](2) கூட்டி

ஆச்சரியம் புணர்ந்திடவே

வம்மை

யாருஞ்

சா[க](கு)மட்டுமுனைப்பிரியாள்
புணர்ந்த மாது
ச[தறி)(த.தி)யமா|யி](ய்ச) சொல்லிவிட்டேன் சார்ந்தபாரு
பாகமா [பி](யக)குளிசங்கையிலடக்கப்

பாம்புதனை (ப)[பு](பி),[கதி](ததி)_வேப் . . யாமே,

தானென்ற கேசரியி
தாக்கறிலேமே.

மூனென்ற
:

(௪௬)

னாக்கு வாங்கித்
, :
. . முப்பூரந்தானு

புமுகோ [Ou sar] (6 eee

முூன்னனகத்தினந் தலைபை.

.

.

ட
.

..

..

.

வாங்க

கரனென்ற புருவநடு இலதந் தீட்ட(6)
கண்டபெண்।|ங்]க [ள்]ளெல்லோரும்
ர

ம

(2

G4)
இந்தால் வைத்தியத்திர்கும்,
ர... - உரிய மருந்துகள் இன்னின்ன
வெனக் கூறுவ௮, இராமதேவர் இயற்றியதாக இதன் முதலில் குநிக்கப்பட்
பள்ள.
இதில்இது முக்றுப்பெற்றதாகச் தெரியவில்லை,
ட
Aa

@Oaor Op D5 For orem.
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(2) நாடிசாஸ்திரம்.
NADISASTIRAM.
Foll. 263a—27 40.

Same work as that described under R. No. 192(7) ante.
Complete.

(§-4)—
இத்தால்

மூவருடத்திய

காட்லாகின்.

1992(2) பிரதி

போன்ற.

இதன்

னி பாதி முறித்திருக்கத௮.
இதன்பின்பு தொடர்பில்லாமல்

ஆறு ஏடுகள் உள்ளன.

R. No. 198.
Palm-leaf.

94X12 inches, Foll.

276,

Lines,

7—9

ina

page.

Tamil.

Much injured.”
Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(4) அகத்தியர்ஞானகாவியசூத்திரம்.
AHATTIYAR NANAKAYVYA SUTTIRAM.
Foll. la—20.

A pamphlet on philosophic thoughts.

It is probably based on an

elaborate treatise in 1,000 stanzas and deals with Sivaydga as a means

of salvation. It is attributed to A gastiyar.
Incomplete.
Beginning:
ஆதியந்தமாதா.

.

..

.....

. இதிதுகீகப்பால்

.மகாரமடா(பிர)ம
se

ew

.

.

. .

.

யெனும் வகாரத்து
குணா
0

மப்பாதிற்கு
ட

(௧)

டனும் கொலுவிருந்தார் .
வம்மென்று வுறப்பண்டி,
. . ,
-D BUT S05(F)FGHee .

ete

a

அசொன்மனாம்கா
2
0
உ.

End :
சிவயோகம் பெ[த்தா (தரு)ல்மோ[வ.](ட்௪)ம்
வாருவென்றவாயுவடா ஞானமப்பர
மைந்தனே ஒன் உல்லோ மகத்தான விச்தை

சாருமா ரூகவல்லோ தீ [ஷ]ட்சைபெ(ச்.தா)(்ர)த்
சாருகொருநாஞஞ் சாபம்போட்டோம்
ஆனறுவரை கடந்து ௪.ரா ச[ஐ](2)ங்க டாண்டி

—

அருளி[ச்சொஆ](தஜோ சாச்)மிசத்தைச் சறாச்க முத்தே,

அண்ஹு
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(2) தட்சிணாரூர்த்திவகாரசவுமியசாகாம், ஐந்.நூறு.
DAKSINAMURTIVAKA RASAUMIYASAGARAM,
AINNURU.
Foll. 6a--1140.
A miscellaneous treatise in 500 stanzas dealing with the various
methods of doing harm to one’s enemies by havivg recourse to magic,
with the preparation of different kinds of medicines and oil for curing

diseases and with the preparation of certain ingredients useful for
alchemy. The work is attributed to Agastya and is said to be a
summary of other works of the same author in 1,200 and 800 stanzas, —
respectively.

Complete.
Beginning:
ஆதியந்தம் பூ[௦]1(2)ணமாய் தின் நிலங்கு
மகண்ட குண்ட வித்தா யருளே போற(றி)
சோதியந்த மெங்குகிரா மயமரய் தின்ற

சொ[த]()ணபரி
வேதியந்த

பூ;ஐ](௪ுணத்தி னருளே

போற்றி

சுழினை பி[ரூ]1(ரா)ணாய மேவும்

வெகுகோடி|
௪]() வியொளியின் விசுவன் போற்றி
பாதிமதி சடையணிந்தோன். கமலமேவும்

ப௫[த](ுண்ட [க](க௧)ணேசனருள் வல்லபை காப்பாமே,

(௧௪)

முடிக்கலாஞ் சவுமீயற்சானாயிரத்தி [றனூ](௬) நூறு
மூதண்ட(0)பருநூ
லு oF eS

;

முடிக்சலா மதை(க)கு[.தி](று)க9 யெண் னா;தி)ச் சொன்னோம்] [அல்
[வு](மு)றுதிபெறுஷ் சிச்தருகி
கு௮ன் னூ ](கைநாறுகச) [இன்னூ](ு்
முடிக்கலாந் இரட்டி மின்னூல் கருக்கடையாய்ச் சொல்வோம்
உலகமதில் மானிடர்க டேறுதறகு

:—

முடிக்கலாங் கைக்கருணை(த)
திரட்டி [ன் னூ ](்.நூ) லு
மூலமெல்லாம் வெளியாக வுரைப்போ[ னா](தா)மே.
End:

(௫)

அ.தியலாம் போகசி[த்தி](ச்த) மவுனச[ததி](கதி)யாகும்
அ(-)டவாவ மாத்திரீசம் இத்தி](தீத)யஅவாகும்
[வ](அ)தியலாம் ஞான [்]9[2தி](த்.2)மூவச[தி](2இ)யாகும்
நாதாத்தப்பூ[2](2)ணமா மாறுவமை௫ி[த்றி](த)
மழியலாம் பஞ்-பூசம் பி[ர](சா)ணாயாமசி[்தி](2௧)
மகத்தான
[ச ]சிதம்பரமாம் வாலைசி கறி]த்தியாகும்
நதியலால் கண[வ](ப)தியுக் கத்தன்*[2்றி](்.த)யாகும்
நளினமெனும் வீரபத்திரன் பயிரவன்்
சி தமி](,,த)யாமே.

(௫௱௫)

ஆமெ[ண்ட](ன் ஐ)வ்[ன்னூ ](தீந)லி லதிகமெல்லாம்

அருளான வாதமொடு வயித்தியமுஞ் சொன்னோம்

[னா](கா)மெ[ண் ட](ன்2)மாத்திரீக[ம்]ஜானமது

நலமான

சொன்னோம்

கருக்குருவும் நண்பாகச் சொன்னோம்

—

)ங்கள
)/ ய

ல்லைப்ப।
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Beginning :
Alo. Bar p apa sort 1 Guwler wr s1b
ஆடினதோர் சூத்திரந்தான் பதினா ஈப்பர
தேடிதின்ற ௮ண்டபிண்ட மெல்லாஞ் சே(ர)தத
சீராகப் பாடினதோ மரென்னூ லப்பா

பாடியென்ற பூ[2](ர)ண சூத்திரத் அக்காக(ப்)
பதிவாக(ப்) பாடிவிட்டேன் சூத்.இர[ னூ](நூ)லை
தாடியென்ற[
ன] (5)ந்தீசர் சொன்ன வாக்ூயம்
நன்றான ரூலகண பதியின் காப்பே,

3]

மூலமுத லடி.முடியு[ம] தடுவரையும்
மத்தாக | ஜச](வுய்)ந்ததொரு சாயுச்சியமும்
மூலமுத[ லென்ற.து] லண்டந்தகான மால்தேவியாகும்

.

மூடியுமுதலடியுத் அரிசுவீரம்

- ஞாலமு தனடுவமையு

[னா](ங்)கவுரிலிங்கம்

கன்றான சாயுச்சியம் வெண் [ணை](ணெ)யாகும்
பாலமு[ ற]த[ம்] வேதைகனை யுல௫ லவுள்ளோர்

பார்த்தறிந்து வேதனை யுகந்து செய்யே,

ட

(2)

சானூ[த்தி](2.றி)லே தான்மெய்ய தாகுங்
கருவத தா[ன அ](னை)ம்பதிலே மெய்யாக்காணும்

பூணேதா னித்த [னூ](மூ)ல்தடைரக்](௦) காண் பிக்கும்
புகட்டி

(ய) தோர் பூட்டெல்லாம் மஞ்சி[ல்க](2) S&T Bd) fb

தோணவே கருக்குருவும் வ[ளி](ஹி)அரைர](2)யும் (தன்்ரூய்)
சுகமாக வேகைவமி

பேணவே

யோடேயேறும்

பதினாறு மிதுவே

பிலமாகுமகத்திசர்

யாகும்

வா[ய்]க்கியமு[ ததே](த0௮).

(௧௬)

Colophon:
சாரர்வரிஷூ்

எழுதின

புரட்டாசிம்”

அக[ஸ]த்திய

௧௫௨

காளத்்தசெட்டியார்

[னா ](நா)யனார்

அருளிச்செய்த

குமாரன்

பூரண

௨௧௬ - க்கு(ச௪) சூ[.த்தி](ததி)ரம் ௧௬-ம் [யெழு இ] நி()௦வே.றிய.
(5- Bees

பறெ௮௫.

ரஸவாத

விஷயமானது.

பிழைகள் அதிகம்.

சுப்பன்

சூத்திரம்

அகத்இயர் இயத்நியதாகச் சொல்லப்

இதில் இத முத்றும் இரு ௮,

இசன் பிறகு, “நல்லபாம்பு கடித்தால் விஷம் நீங்கு தற்குரிய மருந்து *

இன்ன தெனவும்,

ஏடொன்றும்

* அதைப் பிடிப்பகற்குரிய

வெம்வேடொன்றும்

வகை”

இன்னதெனவும் கூறும்

காணப்படுறத.

_ 0) கொங்கணதேவர்கலைஞான சூத்திரம், இரு நாறு.
KONGANADEVARK ALAIN ANASUTTIRAM, IRUNURU.
11011. 1788-2104,
States what diseases are curable by medicine and what by the use of
Mantras, and lays down the methods of curing them respectively.

author is said to be Konganadéyar.
Complete in 20: stanzas,

The
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Beginning :

எட்டெட்டா மாதியிலே கலை[க்கிய](ஞா)ன சூட்௪

மெண்ணேமு மிருநான்5[ல]னாலு மொன் ய்
விட்டகுறை யுலகம௦இ லறியா மா[ த](ர்க)கம்
வெளிதோ[ண
](ன் ௦)க குருமூல[ம்] நூலிற் சொல்ல
அ[வஷ:]ட்டபுரி ய[ஷ்]ட்டமதி லிரைகளாறு
மைங்கரனே முன்னவன்௨உனடியைப்போநத்றி|
த]த்
[தி](தஇ)ட்டமுடன் சூ[ஸ்]கீ தரமா யுரைக்க வாதி
கேவிபரி பூரணியே முதலாங் காப்பே.
3

x

38

%

(௧)

%

அஞ்சுமூன் ஜெட்டா [ 0](யி)ரண்டேயாகி
[அன் ](யைம்)பதுக்குள்(ளொ)ன்றாக யின்பமாகி
அஞ்சுமூன் ஜெ [யெ]ட்[டிபெ](உ£)ண்டு மறிவாய்ககேளு

[அன்[(ஐம்)பதுக்கு ளொன்றறநிய நூலிற்சொல்ல

வஞ்சகங்க ஸில்லையடா அடக்கமென்ற
மாப்பிசைந்த பணியாரம் பச்சைபச்சை
அஞ்சாமத் அஞ்சுதடா சுமமே பச்சை
சூட்டுப்பில் வாயறிவா பூதி டாயே.

(ஐ)

End:

ஓடி விடுங் கடி. விஷங்கள் சன்னிகோஷம்
உச்சசமாம் விபூதியி௫ விஷங்க[ள்க்](ட்) கெல்லாம்
ச்.ஐ ](ற்௮)
தாடியொரு பணவிடைதா னாசிக்கே[
,சம௫ சிங்கு வங்கென்றே யோதி
ஓடயிது கபாலத்தி லேறச் தாக்கு
மூக்குற்று(ச்) சன்னீமுதல் விஷங்க[ள்க](ட்) கெல்லாம்
ஓடிவிடுந் அஷ்டான பசாசுக் கெல்லா
சொல்லிவிட்டே னீரைஐ](7) க்கானே.

முற்பனமாய்ச்

(௨௱)

தானென்த காட்சியடா முதலா மாதி
கன்கையிற் பொருளடக்கமாகச் சொன்னேன்

மானென்ற வாலையெனக் களித்தபூஇி
மானாக மெட்டுவகை விஷங்கள் மீளச்

தானென்ற திருநீமே பிணியைத் தீ[த](ர்க)குத்
காயாத பூதியடா வியாஇபோச்சுத்
தானென்ற

்

நீறுனக்கு வுண்மை[வு](யு)ண்மை

ச[](ர)வாதி கலைக்[சிய](ஞானஞ் சூத்திரமுத்றே.

(௨௦௧)

Colophon:
- விளம்பி
பன் எழுதின

[பி](பு).ரட்டாசிமீ” 28௨ காளத்தி செட்டியார் குமாரன் சுப்

கொங்கண

தாயனார் அருளிச்செய்த கலை[க9](ஞா)ன சூ[ஐ.தி]

்்

(சஇ)சம் [எழுதி] கி(-)தவேதிய௫.

(க-பு.)--

ae

இந்நூல், மந்தரத்தாலும்

களைச்

சுருக்கமாகக்கூறுவது.

லின் முதலிலும் இறுதியிலுங்

ஒளஷதக்தாலும்
கொங்கண

திவிர்தீதியாகும்

இதில் இது முற்றும்

கூறப்பட்டிருக்சின்றது.

உள்ள து.

இதன் பின்புவெற்றேடொன்றுள்ளது.

வியாதி

இயற்றியதாக இக்நூ

நாயனார்
é
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(9) சுரசாஸ்திரம்.

88848௧1.
Eoll. 218a—2220.
Similar to the work described under R. No. 192( j) ante.
Complete.

Beginning :
v[o\(u)eoh, Caco
ஆயிலியம், முப்பூரஞ், சுவாதி, AgarBos,
சகையம், தவா[0]த9, சத[த்](ர்.த்)| 0]த௪, சஷ்[ட்]௨ :--[னாய](ஞாயி)று,
செவ்வாய், ௪னிகழெமைகளுஞ் சொன்ன பக்கங்களுங்கூடின நாள் வியாதி

wrote

IEG worl ௨](௪)ண மென்பது.

அசு[பதி](வனி) [ஞ.](கா)ளிம் ரூனு மதினுடைச்சு ரத்தின் வண்மை
மறுகவுந் இருகல் கொண்டு வாட்டிடு மேழுநாளித்
குணமது சமி.த்தே யெட்டி[ல்](2்) கு.தித் ௧௮ நீங்கப் போமே.

(௧)

ஜி)ல் பங்கமே sae ilycae
ப[த](2)ணி[ன](தா)ள் சரமே2தா[ணி](ன்
கறுவியே கொல்வே னெ[ண்டு](ன்று) கனக்கவே முழக்கஷஞ் செய்து
துருயொய்(2) தூதர்கையிற் ௮ணித்த௮ கரட்டுந் தானே.

(௨)

End:
பூரட்டாதி [னா](க)ரளிக் டனும் பொங்கிய சு.ரத்தின் வண்மை
காலனார் முன்னும்பின்னுங் கடுகயே கொல்வே னெ[ண்டு](ன.) .
[த](கொ)லைவிலா விசா.ரங் காட்டி
(த) த.ரத்தியே யிழந்து போமே.

(௨௫)

உத்திசட் டாதி[ஞ](தா)னி[த்உ](ஓ)ண்மைதான் சரத்தின் வண்மை
பா[த்](ரக)௧நா ளெட்டே

தோஷம்

விட்டது நீங்கா தாகில்

பித்தனா சருளினாலே பிறகது விட்டுப் போமே,

(௨௬)

சே[ப](வ)தி நாளித்(ர)னு[ம் கெ](கி)ஷ்ரேச் சு.ரத்.தின் வண்மை

[ன](தா)டி.யே யத்த[ னா ](தா)ள்[க]கொண்டு காளஅ மேட்டினீங்குங்
கூடியே சே[(ப](வ)திதான் கூடியே யிருபச் தேழும்

ஆதியித் [,தீ[தொகு[த்று](தீத)ப்பா(ர்) த்சறித்திசை-யுளைப்ப தென்றார்.
[(௨௪
Colophon :
விளம்பிஹி'

|௮2](ஐப்)பிசிமி'

௩௦௨

1காளத்தி

செட்டியார்

குமாரன்

சுப்பன் [யெ)(எ)முதின சுரசா[த்றி](த.தி)
ம் முத்றும்.
[யி](இ)ருபத்தேமு

நட்சத்திசத்திலும்

வியாதி

யுண்டான

ட

செய்யுங் குணம்.

(க-பு.)--

Domo,

இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுள்

கூரம் வந்தால் அவ்வந்த

நட்சத்இ.ரகதின்

ியவர் இன்னாபென த்தெரியவில்லை.
்

எத்த ஈட்சத்திரத்திலேனும்

பலாபலன்களைக்கூறுவ.

இயத்

இதில் இஅ மு௰்றும் உள்ளது.

மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 192(7) நம்பர் பி.ஈ.தியின் இ௮

வேருனது, ்
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A) கடைப்பிள்ளை அமிர்தபோதகம், _நாூற்கிருபத்தைந்து.
KADAIPPILLAI
TAINDU.
Foll. 228a—2608.

AMIRTABODAKAM,

NURRIRUPAT -

Apparently deals in 125 stanzas with the philosophic thoughts
of the Siddhas, though stanzas relating to alchemy are found occasionally
interspersed in the middle of the work.
Complete.

Beginning :
அண்டரண்ட மெண்டிசையா யடங்கும் பிண்டம்
அந்த மட்டும் கசண்டறிவோ .ரதுவே பிண்டமதி
லண்டரண்ட மெட்டும்பாரு பெதழுப்பா?

இருபேரு முப்பே(ரா](சர)கும்
கண்டதிலே மூவிரண்டா யாறுங்காணுங்
கால்பத்துக் காலாகுங் கைதானா லுங்
கொண்டதிலே கண்டகுறி (ய)டக்கங் கொண்டாத்[க]
கொள்கைய தவ[வ]ள் விலக குறிதானீபாமே,

(௧)

பாரிலே புனலெடுததப் பாண்டஞ்செய்து
பதிவடளே சூளையிலே சுட்டான்பாரு
ஊரிலே குசவனவன் சுட்ட பாண்ட
மூருக்குள் விலையாச்சுப் பாண்ட மெல்லாம்
பேரிலே வெவ்வேறு டே[று](௬)மாச்சு(ப்)
பே ரறிந்தோர் மண்பாண்டம் வை[த்று](தீதர) ண்டோர்
ரிலே வையாம லுடைந்து போச்சுத்

இச்சட்ட பாண்டம தோடாய்ப்போச்சே.

(௨)

End:
கொழுத்துக் கே[ள்](ட்)ப தூ.ரதிந்து ம.ரத்திலேறிக்
கொய்()யந்தும் வளைத்துமனக் கு.ரங்கைக் கட்டிக்

கொழுந்து முத'லிலையறித் தடி.க்கழங்கின் மூலம்
கோமூகமாய் கின்றுவே .ரறித்து காலை
அமுந்தவே பதிந்தசிவக
. . ற தாமவித்து
அம்மம்மா வஞ்சகத்தையக[தத](தறு)ம் வித்து
உழுந்துருளும் போதுகுறி கண்ணாடிக்குள்ளே
. . உமையாளு மமூதளித்த போத முற்றே.

Colophon :
அன்முதிஸூர் தை[யி]மீ”

is
(௧௫௧).

:
௧௬௨

சகது] மெ) வாசம்

உத்திர

ந[ஒ](ட்

சத்திரம் சஷ்[ச],. இதி அ[மூ](மி)ர்த யோகம் [மி](இ)த்த(௪)சுப.இன
த்.இல்
மிட்டாய் சுப்பு செட்டியாருக்கு(க)
கடைப்பிள்ளை அமு[ற்]த போதகம்.

கூடலூர் வையாபுரி
[யெ](௪)முதின
முத்தித்று.
முற்றும்.

(க-பு)இந்நூல் ஞான சாஸ்இரங்களுள் ஒன்றாகும்.
டட
சிற்சில இடங்
களில் ரஸவாதம், கற்பம் ஆய இவைகளைப் பற்றிக்கூறியிருகக்ற௮. இ௫ல்
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இயற்றியவர் இன்னாரென ததெரியவில்லை.

இதன் பிறகு மூன்று வெற்லேடுகள் உள்ளன.

( சிவசத்திநவகண்டவாலை,
SIVASAKTINAVAKANDAVALAT.
Foll. 264a—272a.
A treatise explaining the manner of bringing people under one’s
control and power and of causing harm to ட. in different ways with
the help of Mantras.

Complete.
Beginning:
கார்பொழி மூல வட்டங் கணபதி
ர்பொழி

பாதம் பேரற்றி(௪)

மறைநால்வேசந் கெளிந்தள்ள

மவுனேனா

\(or)aG(s)

கூர்பொழி யஇக சூட் ஈமங் கொண்டசிவ ௪[நறி[(த.இ),கட்[க]கக்
தார்பொழி காட்சியான தனதாண்டவம் பி| றி](ரி)2௮௪ சொல்வாம்.
சொல்வது சேகைப[றறு](த.து) கொடுத்திடு குறுககேபத்அ
சொல்வதுவரைக ளெண்பச கொன்றது வீகிகோறுஞ்
சொல்வது கேளஞுமைந்தா சுறுக்கதாங் கி ற் 1(ர௫)கமீசஞ்
செரல்வது மாறிமாறி சூட்டுவ தின்னங் கேளே.
ட்

*

*

*

பாரப்பா உற்று[ தீத]ப் பா[.2](ரக)கவே

(௨)

%

வெளிபோய்(பபாமாஞ்

[(மாறு

சேரப்பா ப(ற்றி](தஇ) மு[ற்தி](தத)சி[,2தி](சஇயுல் [கு](கொ)க்கு[வ]
காப்பா

யிந்தநூலி[ல் க](ற)க்கிஷட 2? சூட்சமெல்லாம்

நேரப்பா (வுண்மை சொன்னே(னி)லைக்துநீ பாருபாரே,

(௫௫)

End:
வாங்கடில் மேகமுண்டாம் மழைபொழி(ய)ழைப்பு வித்தை
தாங்
. . . . ASAI Mase சததருவானபேளை

ஒங்கி [வ்த்தே](தஜேள்போ[லக்](இிகொட்டுஸரை

. ,

[வித்தைக்

டெனெட்டு

தூங்கிடி[ல்்௪](த்) செய்யலாகா சொ[த்](ச5)கப் பே o\(7) Ol oA |(sB)ur
[மே.

Colophon:
விளம்பிஷூ

aris Gooner

௧௪௨

காளத்தி

செட்டியார்

(௬௮)

குமாரன்

சுப

பன்: எழுதின (அக)த்திய [னா] தோய)னார் அருளிச்செய்த சிவ௪[ தறி](த.த)
நவசண்ட

ககஷெடம்? [யெழுஇ]

J(@)
Ca Awa.

(க-பு.)-இந்நூல் மந்திர விஷயமான,
வசியம், மாரணம் முதலியவற்றைச்
செய்தற்குரிய மந்திரங்களும் செய்கைகளும் இன்ன வெனக் கூறுவ. அகத்
இயர் இயற்றியதாக நூலின் முதல் இறுதிகளில் எழுதப்பட்டிருக்க. எட்
டின் பக்கங்களிரண்டும் ஓடி.ந்திருக்கன்றன.
இதில் இது முற்றும் உள்ளது.

இத்நால் முடி.நீத பின்னர் ஒன்றோடொன்று. தொடர்பில்லாமல் சில செம
யுட்கள் நான்கு ஏகெளில் எழமுதப்பெற்றிருககின்
மன.
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சீர்பெருகு மே[ஷி](ட)த்தி(லா)ரம்ப[ஷஷ](ட்௪)ம்
ரிஷபக்தி[ல்யே](லே)முபதினா௮ு பகினேழாகுயப்

கார ](ரா)முகு மிஅனமுத லாறகதாகுங்
கடகத்தில் 0](வி)ரண்டுபச் இருப தாகும்
வார்சிங்க[ம்0](மி)ரண்[ஐ](டொ)ன்ப[
அயி ](இ)ருபத்தெட்டு
வளர்கன்னி பதினா[யி](றி)௬[
வ](ப) த்தொன்பான்

ஏர்மிகுத்த[த]அலாத்துக் காறதாகு[ம்யி]
(மிரனமான கேளுமுதல் பத்துபதினேழாகும்
பார்புகமும் வில்லாரொன்ட[ அயி](,தி)ருப,த்தெட்டு

கமா

ண்ண

Kew AG

|S

@ eal னின் அப தினேழாகும்.

End:
இரமாக யிதையறித்து தெறிதந்தபேர்கள்
தரமாக வாழ்தந்திருப்பீர் செப்பினோமே.
இத்திரைம்”

௬௨.

எ-து
Snir s Sona se”

௧௫௨.

”

22

ஆனிமீ”
ஆடிமீ”

௧௦௨.

a

௧௭௨.

மார்கழிம்

௪௨.

வை[யா](கர) சமீ”

Se:

29

Sa.

BY

eae

Sa.

”

அட

BO.

௨௮௨

தைமீ”

௧௨.

Da.

”

TOL.

20a.

”

௧௧௨.

௨௨.

”

௧௪௨.

5

௯௨.

wor A ar

a

௨௮௨.

Pr)

;

ms

e

Bp vest LB”

yoLuT ase
Fes

ஐப்பிசிமி”

௧௬௨.

௧௫௨.

”

Bro.

”

Bora’

பங்குனிமி”

௬௨.

௨௧௬௨.

5

௧௫௨: '

௬௨,

5

Sen

இந்தமீ” தே.திகளிலே ௨[ ரப்பட்ட](௬ வ)௮ கரிநாளென்றவாறு,
குளிகன் அறியும்படி.
கொடுங்குழையா[யி](ய்) கன் கிழமை தங்கமுதலாச்
குறித்தொருவன்

கமமைதனைல்

கோளக்கனேமும்

மடங்க[உ]ண்ணு[ம் அயி](மை)முக்கால் கெடிகைதகானு£ம்]

மாதித்தனு[ம்](ங்)கால(னு)தையமாகு
நெடுக்குருவு[ எ](மெ)மகண்டன் புந்தியத்தபிறகறன ?
நீலனுங் குளிக[,தி](னி)வை கினைகக லாகர
கடுங்குளிக(னு)ளரேத்த [ல அ](வார)னை யேகத்தல்
காலனாட்ட(னெ)ல் விடுத்தல் கரும மாமே.
௪--த. நா[யதத](யித்று)க கழமைக்[இ]குக் காலன் கஜ, இங்கஞக்குச்
சந்
'இரன்-௩ஐ. செவ்வாய்க்கு- அங்காரகன், ௩௨.

(2)கரன், ௩ஐ.
வியாழத்துக்குக் சண்டன்,
ror, m5.
சனிக்[8](கு)ச் குளிகன், ௩ஜஐ.

புசனுக்கு அ(த](7த) தப்பி[ 2]

௩ஐ.

வெள்ளிக்[இ](கு)ச் சுக்க

R. NUMBER
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(S-4.)—
இது சோக விஷயமானது.
கரிதாள், குளிகன் இய இவைகள்: வரும்
கரலங்கள் இன்னவெனச் சொல்லப்பட்டிர௬ுகசறது.
இதில் இத. மும்றும்
உள்ள து.

e

(8) இரவில்நாழிகைபார்க்கும்விதம்.

IRAVILNALIHALPARKKOMVIDAM.

ப

11011, 11ஈ--12ஈ
Lays down

the

method

of- finding

out oe

time

during

night

by

observing the positions of certain constellations in the heavens.
‘Complete.

Beginning:
௮சு[ப](வுனி[ அ](ய)றுமீன் குதிரைத் தலைபோல்
(மெச்ச9)கடகத்து லெ]ரண்டு கடிகைசெல்லும்
ப[ற](ச)ணிமூன்று மடுப்புப்போல
நலமிகு கடகத்தி(னா) லேகாலே
.கரர்த்ிதிகையஅமீ[ன் எததரி](னே)க்கறியேக|
ம்]

ன
:

(P)Sl@e)(sr(G)awh [ear S51 |(uy OG over cof GS a to
பாங்குடன் சிங்கத்தின் மூன்0(2)னப்படுமே.

.[ஆத்](மான்)றலைமூன்னுந் தேங்காய்(க)கண்போல்

ஆன ங்கத்தி லை[ஞ](ச)தேகாலே

ஆதிரை[ஒ](யொ)ருமணி[ ஆ]யா)யிழையொன்
, போதறுபுணர்மீ(னோ)டங்கோலரை

சை

பூசம்புடலம்பூவதுபோல
வீசுங் கோலுக் ரெண்டரை யாமே,

End :
அ[வ](வி)ட்டசக்கரத் தாருமேதரை
தவிட்டு) சதையந் கனி ](ய.றி)ரண்டரை[
யே]

பூரட்டாதி யுத் திரட்டாதி புகழ்பெறுங்கட்டில்
ஒராமிதனத் தொன்றரை நான்கே;
ரேவ்தி[னா](கா)லாம்பினை
வரு மீனாம்
பா[2்](ர்ப்)பதுகடகத்தி லரையன்படுமே.

மற்றும்,

(6-4.)—
Qigro Ordo prsArsosiurtsg prposous
ள்வதற்குச்

கருவியானது.

இயற்நியவர்

இன் ண

OshigaQer
தெரியவில்லை.

இதில் இத மு.த்றும் இருக்ெ௮.
இதன் பிறகு, எந்த நக்ஷத்திரம் உச்சமாயிருக்கிறதென்பதைக் தெரிவிக்
கும், * சித்திரைக்குப் பூசமுகல்'' என்னுஞ்செய்யுள் ஓமேட்டில் எழு தியிரு
க்கிறது.

i
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A treatise containing Mantras and Tantras for captivating women
and for bringing people under one’s influence and for causing them
harm-in various ways.
Incomplete.

Beginning :
[ஸ்ரீ](ஸ்,திரீ) வசியம்.
பெருங்கழங்கு வேருக்குக் காப்பு(க)கட்டி,
போ[த்](ர்.2)த[ அ]தனியில்வைத்௮ச் சுருட்டி,

பி(டி)ங்கிவத்து [ற ](ஸ்.திரீ)
செ[யி](ய்) விளக்கல் வாட்ட

வும்.

.வருக வருக

[யி](இ)அக்கு மந்திரம் படி யடி வா வா

வெள்று ௧௦௮-

உரு (ச) செபித்து வாட்ட வருவாள். [யி](இ) ௮க்கு(௪) ச௪,த்திபூசை.
Fle (ar)
் சகல

மெயம்.

்

வ௫யம்,

கோவை | வே](வி)ரை பவம்-௧. | சொ ](சு)ழல்வண்டு-௫. [யி](இ)க்கி| 2](7)
கோபம்-௫. குழியானை-டு. . மின்னாம்பூச்சி-ட, கோரு](ரா)சனம் பலம்-வ,
புனுகு பலம்-ஹஜு. பச்சை(க)கற்பூச| ஐ](ச)ம் பலம்-ஹு. சவ்வாது பலம்-ப ன்
இ| அ](எவ)யெல்லாம் கலுவத்தி[ல்](,2)போட்டு, பேய்க்கரும்பு சா[ர்](அ)வி
ட்டு[செ](இம)ண்டு சாம(ம)ரைத்த | டொ. |(பி௰)கு, செம்பருக் இப்பூச் சா[ ச்]
(விட்டு | செ1(இர)ண்டுசாமமமைத்து(ப்)[ பொ](பி)றகு

End;
:

:

தம்பனம்.

ம(

ச

(வ

(ய

| B

Ala

5...
இ
ப

| ய

।

.

௨டுக௨ உத்தத்பனம் ௫௦௦.

அலு

| eh

@.|

w | 6 | wo

| சி | மேற்கு. தாமரைமணி-௧௬

சி

ழ;வ(ய

|

(த

மூலபீசம் வ வா ௧௦௮. வெள்ளிபுஷ்பம்,

(க-பு.)--

இக்நூல் மந்தரசாஸ்இரத்தைச் சேர்த்க௫.

மோகனம், ஸ்தம்பனம், மாரணம்,
கூறப்பட்டிருக்கின்
௦௮.

ந்த வ

தென்

பாயசம் .தூபஇபம்.

இதில் வசியம், ஆகர்ஷணம்,
ன் முதவியவம் றைப்பத்றிக்

இதன்பின், சோதிடசம்பந்தமான ஏடொன்றும், இன்ன
சயிக்கக்கூடாக நிலைமையிலுள்ள மற்ரோரேடும் இருக்கற,

லென் திச

R. No. 196.
Palm-leaf.

133

x

12 inches.

Bolly: 222, Lines,

7 in a& page.

Slightly injured.

Purehased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane

Tamil.
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SU Peony is a0ro Nuen ort.
D AKSINAMURTISAUMYASAGARAM.,
A comprehensive treatise containing
The ingredients and drags, ete., considered
explained as that scieuce is considered as an
practise of Yoga
In the b-ginning, it is
this work from what has been taught to
skilled in Sanskrit lore.

i
details on Yoga
ரணம்
useful for alchemy, are also
ascessory to the successful
stated that Pulastya wrote
him by certain Brahmius

Complete.

Beginning :

j

சோ.தியெனு

மனோன்ம[ணி](னி)யைத் தியானஞசெய்து
சுகமான சவுமியசா கரத்தைப் பாட

ஆதியெனுங் கணபதியும் வல்லபையுங் ௮ாப்பு
அ சசான பி. ரமனொடு சுரபதியுக் காப்பு

நீதியெனு மானுட[ன்] (னி)[0]ல[ட்ச](க்கு)மியுல் காப்பு

நின்திலங்கு[ம்] (ம)ருத்தி.ரனு[ம்] (மூ)ருத்திரியும் கா:

ஒதியதோர் மயேசு[ப](வ)சனு ம3யேசுவரியும் காப்பு

உறுதியுள்ள ௪தாசிவ[ னு] ம£னோன்ம[ணி](னி)யுங் காப்பே,

(a)

மணி.பான ரவிமதியுஞ் சு[ளி](மி)னை காப்பு
மகத்தான வேகியர்த[ன் |(ம்)பா.தங் காப்புக்
கணியான நால் வேத[ம௮](வ)ந்தல் காப்புக்
கருணைவளர் சாத்திரமோ ருறுங் SITY:
அணியான ஆதாம சொருபங் கரப்பு

அருளான அ[மூ](4ி)[,௫](சரச
4) போத் காப்பு(.)

தணியான பராபரமா.ஞ் சோதி காப்பு
சகானந்த பூணமாந் தாய்காப் பாமே,
*

38

௬

%.

திறஞ்சொன்ன மகிமையைநான் பெற்றுக் கெரண்டு
திருவான வடமொ[ ஸி](ஹி) யை நன்௫ய்ப் பார்ச்அப்
பரஞ்சோந்த பற) மணமா மறிவி/லே.கி(ப்)
பாடினேன் சவுமியசா கரத்தை மைந்தா
சரமான வாசியினா வுறுதி கொண்டு
ச ந்தோஷச

மாகவீ ராறு

நூறும்

:

வ.ரஞ்சே[ த்](ர) த்த ,தவமதனாம் பாடி நானு
மகத்தான
தானான

.....

வேகதியர்முன் வைத்2த.எ Goa.

சவுமியசா

கரத்தை

மைந்தா

iy
ப

தன மையுட னாதியந்தற் தயவாய்ப் er elie ore
Cs @ar வடமொ[ஸி](மி)யைத் s' Sir (ம்) ST oT IF US

திறமான கருவி[ப](வ)சம் தன்றாய்ச். சொன்னீர்
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ஊனான வுலகமதி லுலகோர் கண்டா
ஓழுதியுள்ள கயிலாச மிடங்கொள்
மானாகேள் சவுமியசா க.ரக்தை நியு
மா[த்](ர்ச)ிகமுடனந்இசந்தி

oF itss.

ளா.

மகி[ள்](ம்)நத பாமே.

(௮)

பாசென்௮ சொன்னமொ[ளி](மி)பெற்௮ுக்கொண்டு
பதிவான

பொதிகைதனில்

தேரென்ற

வாசமாக

சவுமியசா கரத்தைப் பார்த்து

திச்சயமா

(ய)ட்டாங்க யோகம்பா[
த் ](ர்௧) இத்

சாரென்ற பொதிகைமலைச் சார்வுக் குள்ளே
சார்ந்திருந்த கபோகனர்க டாடேன ](ம)கூடி
மேரென](லன்௦பொதிகைதனில் முடிமேற்சென்று
மெ(ய்)ஞ்ஞான சங்குருவென் ஐடிபணிந்தார்.
*

SEDAN

*

:

(கே)

*

இருபத்காறுக்குப் பஞ்சபூத[ம்]

ஸ்

*

ப.

காணப்பா தத்துவத்தின் வி[ப](வ)சத்தன்னை(4)
கருணையுடன் சொல்லுகிறேன். கனிவாய்க் கேளு
பேணப்பா பூதமைந்து சொல்லக்கேளு
பி[றி.தி](௬
௮) வியு (ம)ப்புடனே தெய்வமாகப்

பூணப்பா வாய்வுடனே ஆகாசந்தான்
பொருந்திதின்ற பூதமடா அ௮ஞ்சுமாச்சு(2)
தோணப்பா மனக்கண்ணா (னன் ரூய்ப்பார்் த்.அ(2)
தலங்கிகின்ற பூதமதை நன்ரூய்க் காசே. .
3

*

க

்
(௨௫)

ஆ

ஆச்சப்பா முப்பூவும் பூரச்சுண்ணம்
௮
தெளிதந்த[ ]கங்கையடா நாத(ா)நாதம்
பேச்சப்பா பெருகிதின்ற நாததக்துள்ளே
பெருகிதின்ற சுதத[ சலம் விந்துசேர்த௮
மூச்சப்பா தானடங்க அண்டஞ்சேர்த்து
- முத்தியுந் தான் கூட்டிப் புட_ச்தைப்போடு
காச்சப்பா புடமறிந்த கா(ய்)ச்சிப் பாரு
கண்ணடங்கா(௪)

சுண்ணமடா

முப்பூக் காணே.

(உ௱௭௪)

End:
பாரப்பா யிருவிளியால் மேலேபார்க்
அப் 2
பதிவாகப் பத்து [ன](தா)ள்[ப]பா[க](ரக) கும்போஅ

காப்பா மண்டலமூன் றங்கே காணுங்
கதிர்மதியுஞ் சு[ளி](மி)ினையுடை(5) se Salat et
நேரப்பா தின்றபூ[த] (ச)ணமுங் காணும்
கிசமான பி| ௪](ச)மபதம் 'கேரேகானுஷஞ்
சா.ரப்பா சராகரமுந் தானேதானாய்க்.

தன்னுள்ளே காணுமடா சன்னைக்காணே.

வ (rae)

R. NUMBERS

196-197. .

4157

தன்னைத்தானறிந்து தன்னைக்கண்டு

சவுமியமாய் தின்றசா கரத்தைப் போற்றி
விண்ணைத்தா

லொக்குதற்கு மணிநா

வுன்னி

வேதாந்சச் சு[ளி](மி)ரனையிலே வாூபூட்டி
உன்[ன]னைத்தான் மனதுன்னி யண்டித்தேறி.
ஓம்சிவா வென்றுகுரு பாதம் போற்றிக்
கண்ணைக்தா னறிந்தவெளி [ஓ](யொ)ளிகண் ணோடே
கலந்துகொண்ட சவுமியசா காந்தான் முற்றே.

Colophon:
மன்மதஞூ .மார்க[ளி](மி)மீ” ௧௧௨ மந்தவாரமு(ங்)கூடின சுபயோக
5 Bw [கு](கூ) தசம்
பா[ஐ]க்கம் திருவேங்கட முதலியாரவர்கள் குமாரர்
ராமசாமி முதலியாரவர்களுக்கு வீர[ர](ச£)கவபு.ரம் சங்கரநாராயண பி
ள்ளை யெழுஇிக[கு ](கொ)டுத் ச சா[ஷ](ஸ்)இரம் சவுமியசாகரம்.

(க-பு.)--

்

இதில் மூலாகாரம், சுவாஇஷ்டானம்
முதலான ஆரூதாரம், ஆகச்மதத்
வம், வித்யாதத்வம், சிவதத்வம் முதலியதத்வம் ஒன்்.௮, ஆசன பேதம், ws
இிராபேதம்

றின்

முதலிய

விரிவு,

யோகமார்க்கம்,

மூப்பூச்சுண்ணம்,

சரியை,

செயநீர்,.

கிரியை, ஞானமர்கிய

அமிர்கரசம்,

தங்கநீறுபஸ்பம், அரிதார சுயம், சவ்வீரவைப்பு,

இவற்

சாஇவிங்கக்கட்டு,

பாஷாண

தாமிரவெள்ளி

லிங்கசெந்தூ.ரம் மூதலிய ரஸவாதமருந்து ஆய இவைகளை விரிவாகக் கூறப்
பட்டி ருக்கிறது. . புலத்தியர்க்கு, வடமொழியில் வல்லவர்களான பிராமணர்
சிலர் உபதேசிக்க அதை
அவர், தமிழிற்
க EMOTE
eo) இத்
Se
ee et uN ட்டி ககன
| QHev இது முற்றும் உள்ளது.
பி

R. No. 197,
Palm-leaf.

94

xX

14 inches.

Foll.

289.

Lines, 7-8 in a page.

WEEN

ee

Slightly injured.

பகம்.

Ded

‘Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sahib of ‘Triplicane.. =

(ஐ). வியாக்கிரபாதஞானசூத்திரம், முந் நாறு
VYAGHRAPADANAN ASUTTIRAM,
. Foll.

A

MUNNURU.

la—58b.

treatise bearing

॥

on philosophy

and

ப்பன்

stated to be Vyaghrapada.
Complete. |

டர.
உலக மியற்க 2? மொருவருங் காண்கிலா
5 கலை. சொன் மாமலை பார்(ப்)ப.தி புகல்வனை'
யலஇூல்காகங்(ை)கயர் கண்ணாம ரசனையே

தலையில் வைகதத[0]சயஞ் சாற்றுகின் ஜதேனே.

1 வட்ல

ப

~!

author ‘16

ne
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னெண்வித

Of

mss.

மாகும்

பேர்த்ற்டு நந்தி பொருந்தி யுளைத்தது
கூதி[வ](றுவ)னுதைபட(க)கூறினர் காரணக்

.

தேற்று சவ யோகஞ் செட்[பி](பு)விப் போமே.

(2)

ஆமே அகார முகாரம் வெளிப்படும்
நாமே

மகாரத்தை

நன்ரா

யறிந்தது

ஒம்சிவா வென் ஜொருத.ரம் வாங்கிடில்
மாமோன மாய் மயங்கிப் பின் போமே.
*

*

(௪)
*

*

ஐயனென்னைவம் தாண்டு கொண்ட (வ)இ[செ]சயல் கேளீர்
கையும்வாயுமாய்(6) காட்டினன் கண்டத்தர் கண்டாய்

பொய்யு மெய்யுமே
மெய்ய னானே

போக்கின னோடியே(ய)ரண்டி (னி). புகுந்தேன்

னுலகுக்கு [யி](ய)மனில்லை

விரித்தான்.

(௧௩)

End:

்

வர்திமென்று
வழலையைச்

மனமேபின் ப[தீ.தஇி](தறி)யே
கொட்டு மஞ்ஞானம் விட்ட்[ ததால்

சாதகப்புள்ள [கத்]தைப் போலிருந்திடுந்
.

தானமொன்று குறியாமல் மூன்றக்கால்
வோத மந்திரத் தாலே யுருப்படும்

வேண்டிப் பார்க்க வெளிவெளியாய் திற்கும்
பர்தகம் குரை யாசே யென் னூாஷையே

பாதம் நந்தி பதாம்புயத் தாமமை. .

(௨௪)

Colophon:
வி[ைையஸஷூ

ஏமு தன

me

aya

வியாக்கிர[ம]பாத

காளக்தி

செட்டியார்

மாயனார் அருளிச்செய்த

குமாரன்

ஞான

சுப்பன்

சூ[தறி](த.தி)

ரம் [எழு தி]கி()வே.றியது

(க-பு.)-இது, ஞானத்தையும், சஸவாதஞ் செய்தற்குரிய வழியையும் கூறுவது,
வியாக்கரெபாதரென்பார் இயற்றியதாக நூலின் மூதலிறுஇிகளில் எமுதப்பெ

ற்றுள்ளது.

இதல் இத முற்றும் இருககிற.

இத்தூலின் பின்பு. வெற்மேடொன்றுள்ளது.

௫)

hres

pani faci.
en nacre eaten
அல
படம்தான்

IRAMADEVARNIKANTU
Foll. 55a—1490.

படக்

Gives the synonimous names of certain drugs, roots and other in-gredients considered useful for alchemy as well as those relating, to.the
signs of the zodiac together with their characteristic properties. . The
work is attributed to Ramadeva, — In thes beginning the author salutes

Re

Pulastya.
Complete.
ட

ன

கனை வு

ர

et
ட்

ae

ae

L_() LD

GO

LD

ttouwuaA
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End:
Gara Qa
. . . Masentro[a|
குருடர்களே சகலசி[ றறு](தகீத)ஞானி யாவார்
புருவான புலத்தீசர் உடா[ஷ](ட்)சக் சாலே
நிகண்டப்பா புகலக் கேளு
அருவான அவருடைய அந](௬) பையாலே

[அன்னூ](வைந்த)த்[தி.ய]()ஐ[வி()அத -.. ப்பா

பருவான பதினெண்பே[ச
பாடலுக்
ச்

Colophon

(௫௭௬௮)

:

செயஸூ

ன

யெ.](பெ)ன் மொழிதான் கண்டு
பாஷைமுற்றே.

ஆவணிமி”

௫உகாளத்திசெட்டி
(யார் குமாரன்)

சுப்பன் oe

[ர]சோ)மதேவர் திகண்டு[
யெழு இ]நி(ை)ுவேறியது.

(க-பு.)--

|

இ௮, ஏஸவாதஞ் செய்தங்கு உரிய கரந்தை, நங்கை, இகைப்பூடு, விஷ்ணு
மூலிகை, சல்லிவேர் முதலிய மூலிகைகளின் பரியாயப் பெயர்களும், மேஷம்
முதல் மீனம் இறுதியாகவுள்ள ராசிகளின் பரியாயப் பெயர்களும் விளங்
கக்கூறுவது,
இராமதேவர் இயத்றியதாகச் சொல்லப்படுகிறது,
பிழைகள்
விரவியுள்ளன.
இறுதியிற் பல ஏடுகள் முனை மூறிந்திருகஇ௦௮.'

(2) இராமதேவர்சூத்திரம், மந் நூற்றெண்பது.
IRAMADEVARSUTTIRAM, MUNNURRENBADU.
11௦11. 150௪-2116.
A work in 380 stanzas treating about the mode of contemplating
upon Bhairava, Subrabmanya, and explaining the method of preparing
certain drugs, oils and other ingredients useful for alchemy.
In the
first stanza of the work, the author is stated to be Ramadéva.

Complete.

Beginning:

ஆதியந்தஜ் சூழ்ந்துதின்ற சமரசத்தி
னருள்பெருகுஞ் சின்மயத்தி னருளே
சோஇ யந்தமாய் திறைந்(த) ..
பெரிய

கமலபதத் தாளைப்போற்றி

பாதியந்த மாதிபதி[ ரூ] (ரா)மன்பாடல்

பகருமொழி
eR
ஆதிகண

-

[னா ](நா) தர்கள் பாதம்போத்றி

sts.
விளக்கமான காதாக
பதியின் காப்பே. ... ,.

வாறான ௮காசமப்பா வித்அவாச்[௪](௬)
வகையான

போதி
க் ல 

வுகாரமப்பச நாதம-ச்சு.
.

el
Mata

ear

vee
ice

(௧)

&. NuMBER
பேரான ஓங்கார மப்பா பிண்ட மாச
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௪](சப்)

பேல ரூ1(சா)ளியாட
மூஜான சிவவிந்த பரதன் கூறு

முயங்கிகின்
[னா ](கா)தவி.ந்த ௪(௧)[ திண் ](த,தின)
கூறு
ஆரான பிண்டவிந்து வண்டக்கூறு
அச்சுதப்..ஜா மூன்றாலே
....
3

.

*

(௫)
*

*

கேளப்பா சொல்லு[கு](க)ஜோக் சுந்த ரமேயின்னஞ
கேச[ தி](ரி)யின் விச்தகையப்பா ஆர்கான் சொல்வார்
வா.ஏ.ப்பா வுலகமதில் குக்கனாய் 2? போல்
மாடுகள்போற் நிரிவார்கள் மடையர் மெத்த
ஆளப்பா வண்டமெனுங் கல்லைக் காணார்
அ()ைடைவான வெள்ளைக்கல் லாருங்காணார்
பேளப்பா

பிண்டமெனுக

Gree,

கல்லப்பா

கல்லைக்காணார்

ழக

ணாமே.

்

(௬௧)

End:
தற்கு

மபபா

திறமான
ல(ரகி)கு

வாசலது

மவுன த்.தரலே

வாசிகொண்டு

கும்பிக்த[ஈ]க்கா[ல்]

மப்பா அங்கென்று

கும்பிதீதே தான

அமு[ஐ]தமே சேசகபூ [ஐ](ர)கமுஞ் செய்தால்
ப(ர)க்கு மப்பா சுழிமுனையின் வாலைகாணும்
பார்த்த| ஈ]க்கா லதின்பெருமை பகடு ரூ ]மா)ண்ணாது
இறக்கு மப்பா சிகாரத்தின் வகாரசோதி
சிப்பான சோதுயிலே ம[.7](ை)ம்பாய் நில்லே.

*

*

(உ௱௩௮)

ப்

சுப்பிரமணியர் இயானம்.

t

்

போடப்பா ேகையத சர௮அணபவ வென்று
புகமான அறுகோண முள்ளே விந்து
வீடப்பா வி[௮](௬) தத[மூ](மி)சண்டு oral) eg

விளங்கவே வீரபாகு பீசங் காணு
மாடப்பா[னா](நா)ல்வாசல

பீசஞ் சொல்வேன்

[அ.தி](ஹ்ரீ)ம்ஸ்ரீ[தி]ம்சிரீம் சரீ ம()டவாய்ப் போடு

ஓமப்பா

ஓங்கார

வட்டங்

மோகோகோச

*
முத்தான

ST GS}

சுப்பிசமணியர் தயான

*

மூவுலகு மூண்ட

ட்டே

*

(௨௪௨)

¥

தாலே

மூன்னூ](தீநா)த்வெண் ப[த்]த.் ஈன் முடிதல் கண்டு
பத்தான பதிணெண்பேர்் பாட லுக்கு(ப்)
பலமதிக

மென்னுடைய

முன்னூதற் பீடம்

மத்தான ம[ ஹ [|(தீ.த)கிரி ஆயிரந்தான் சத்த
மகத்தான மு[ன்னூ](தூ)
தனை மத்தாய்க் கொண்டு
அத்தான

[ண்ட

கத்தைத்

தாளாய்ப் பூட்டி

அ[முற்](மிர்)க மதாய்க் ப்
முற்றே.

|

(அன்](வம்)ப[அவா](கா)
(௩௱௮௬)
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Colophon:
மன்மதஷூ

ஆடிமி”

தின[௫](சா)மசேவர்

௫௨

காளக்தி

செட்டியார் குமாரன்

[௦](,கி)கண்டு சூத திரம் ட்ட

சுப்..ன்

வழு

-ம்சொச்சமும்[
எழு

தி]கி()௰வே.றியது.

(கு-பு.)-இந்நூல், வயிரவத்தியானம், சுப்பிரமணியத் தியானம் முதலியனவும்,
ர்ஸவாதத.திற்கு உசவியான வல்லாைக்கற்பம், கவன
குளிகை, மூகண்ட
தைலம்

முதலியனவும்

செய்யும்

ற்றியதாக இத்நான்முகத்துல்

வகைஃயக்கூறுவஅ,

கூறப்பட்டிருகக௰அ.

இசாமதேவர்

செய்யுள்

நதது. முதலிற் சில ஏகெள் முனை முறிந்துள்ளன,
இருக்கி௦௮.
(ரி இராமதேவர்பாஷை,

நடை

இய

தாழ்

இதில் இது முற்றும்

பதினெட்டு.

நகராக
தப
கா, பதற வாராம்,
11௦11. 2126-2194.
்
்
Similar to the work described under R. No. 197/a) ante.
author is said to be Ramadéva in the last stanza of this work.
Complete.

The

Beginning ;
அண்டரண்டம்

கிறைந்து

நின்ற குண்டலியின்பாதம்

அருள்பெருகுங் கணபதியி
மண்டலங்கள் மூனும்

னருளே

போஜத்றி

[ஐ](ர)விமதியாய்

கின்று

மதியிரவி | ௨]()வியோளியின் கமலம் போற்றி(௧)
குண்ட்லந்

தான் பூண்ட

புலத் தியர் பாதங்

குருமொழிதா னாயிரத்அ(ப்) பீடம் _ரதறி(க)
கண்டபொருள் பாஷை பரி பாஷைமீடங்
கருக்குரு வாங் கணபதியின் கமலங் காப்பே.
*

*

வகுத்தபொரு[ள்]

சோசென்றால்

க

*
பதினெண்

(a)

oe
பேர்கள்

வசனித்த[ னூ](நூ)ரோறும் மறைத்தார் சித்தர்

ககுத்தபொரு [எள்னா](ணா)ஞ் சொன்னோம் ர](சிசா)மன வாக்கு
நளினமதாய்ப் பரஷை
அகுத்தபொரு

பதி 0[ந](ன)ட்டி. லாக

ள[ன](னை)வோரு

மகிழ்வகாக

அருஞ[கு](9)0(ர](சா)ஞ் சிவயோக மதத வித்தை

பகுத்தபொருள் வேதாந்தம் பரப்பி[ஐ](7)ம.க்தா
டினோ!மதத௫[றறி](த.த) பண் போர்கேளே.
*

*

*

காணடா சுந்தரமே அமு[.ர்]தப்பாலை
கனயோகஞ்

செய்துநீ கண்ணோட்டம்பாரு

சேனடா[னா](தா)யுருவி யோட்டம்பா(ர்)
தாத
செயலான சிலேக்பன ந்தான்பித்தம் போகும்

(௪)
Wa

R. NUMBER
ஆணடச
அரகரா
வாணடா

197.
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யிது கண்ணால் மவுன ந்தப்பி
சயவசிம ஓம் ஆம் [சிறியு](ஸ்ரீ)ம்
வாரசியத[ஞ](நா)லேகும்
பி

மவுனத்திற் நியானிக்து மருவி டஈயே.

(௧௨)

End:
சொன்னோமே

யிம்முறையை

சுதீசமதாய்க

முடிக்துக் கொண்டு

கண்[]ணாட்டம்

பாரடர்)க்தா யானால்

அ௮ண்ணோமே கோடாகோடி யள வில்லா
அதீத மன்ற சகாகோடி காலம்வாழ்வார்
முன்னோமே மோட்சூத்தி யெய்துமெய்து
மூதண்ட

சாயுச்சிப

பதத்தில் வாழ்வார்

மன் னாமே[](ரா) மனப்பா யிந். நூல்பாடி
தவகோடிகோடாகோடி வாழ்ந்தோ முற்றே.

(௧௪)

Colophon :
Worn sen ஆடி * 22a arorsS OF gwrr Gutror Fier
(ஸுமுதின [ரூ |(ரா)மதேவர் அருளிச்செய்த பாஷை ரா
பரடல் [௨1௧௭-ம்

[யெழமு இ]

[யெ]
ee

க...

(த-பு.)-இ௫

ரஹவாதம்,. ஞானம் ஆகிய

தேவர் இயற்நினாபென்று

இவ்விரண்டையுங்

தெரிகிற.

(6) இராமதேவர்பாஷை,
IRAMADEVARBHASAI,

கூறுவது,

இராம

இதில் இது முற்றும் உள்ளது.

பதினெட்டு.

PADINETTU

Foll. 220a—2216.
: A treatise on alchemy.
first stanza of the work.

The author is stated to be Ramadéva in the

Complete 18 stanzas.

Beginning:
௨ம மதினின்று
வாம மதையுண்டு
ஊமை யென தின்று
[ரூ](சா)ம னுளை செய்யே.

|

(s)

நந்தியைப் போற்றி நாதாத்தக் அள்ளினி.

தந்தியைக் தொழுது தாயையும் போக்றி
மந்திரங் கொண்டு மவுண வூரியில்
அந்தர வாக மறையவுங் கேளே,

்

(௨)
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கேளே யென் னூல்கள் கெடியானமா[ யி](யை)யால்
காளே நான் சொன்னது கங்குகரை யில்லை

யேரே](ம) சமுத்தர[ம்] மென்னூ[ல்க](2)குக் காப்பிடத்
தாளே

சரியில்லை சா[ஸ்]த்தி.சந்

தானே.

(௩)

மக்களே கம்பிநீர் வாங்கியே நீங்க டான்
வெக்களே கு(ரி)(நி)சச விதமான சந்திரன்
அக்களே

விற்பணி

வான்பிலக்

அடன்

(௬)

வக்களே பூனைப் பிவரசனை கண்டிடே ?
End:
தாக்கிடு

உறுஇதாரன்

முரைத்ததகைப் பா(ர்) த்தாஞஞ்

சுரு திசே[ற அ]ச.ற்புதா னந்தனுக் கேசொன்னா![ல்வி|
(ஸ்)று.இ யிசைச்செ[யி](ய்)து வெகுகோடி யாடிஞார்
அ[௬)(அ),தி யெனையீன்ற வற்புசன்சொன்னாரே.

(௧௬)
'

சொன்னாரே வேன்குரு சூட்சாதி சூட்[ச](சம)கத்கை
அன்னா ரிதைக்கொண் டாடினேன் வாதத்தான்
மன்னாகு லோகற்கு மட்டை விட் டேசொன்னேன்

(௧௪)

பன்னாகும் பொய்யில்லைப் பரையானை முற்றுமே.

(க-பு)-இத்தால்

தென்று

விஷயமான

ரஸவாத

இராமதேவர்

தகோற்றுக௰து.

இதில் இ௮ முற்றும் உள்ள.
- இயற்றியதாகச் சொல்லப்படுகி௮.
இது பூர்த்தொனபின்பு வெற்லேடொன் றிருக்கிறது.

Ch)

ga iGuianmad Gopinte sau,

நாற்பது.

ட்
BU ATTIVARKAY ASIDD HIV ALAL AIG
NARPADU.
17011. 2282-2824.
A treatise in 40 stanzas dealing with alchemy and with the
process of making certain soaps, salts, oils, ete., considered important
in

that

The

science.

names

of

deities

to

be

worshipped

are

also

Said to be by

mentioned together with the conduct of such worship.
Agastya.
Complete.

Beginning:
பூரணமாய்

கின்றதோர்

புகமான

மனத்தின் வீ.தி

வாதத்தின் வழலைபோக்கும்

வாசணமாய்த் தத்தவத்்கான் சொண்ணால்

ராறும் ்

வழங்குமாம் பொன்மூல மைந்தா பாரு
ஆசணமா ய7(னெனக் குபதே சித்தார்

அறைகிறேன் பெரியோர்கள் பாதம் போல்றி(க)
ஞற்பதுவுஞ் சொல்ல(க)
&
er voor lon (US)

கந்தனொடு

கணபஇயுங் காப்புத் தானே,

்

sate

.

FF

} GOOT GU IT

» Gd0T

GVIT|

LI

(9)

5D GU

UW}

922,
5
£000

BIT

468

A

TRIENNIAL

CATALOGUE

OF

MSs.

வணக்கமூ[டன்னூ](ள்ள விந்நா)லை[யுந்சான்] வெளிவிடாதே

..'

. வஞ்சருடன் பேசாசகே வாதா டாதே
இணக்கமில்லா மாந்தருட னிணங்க வேண்டாம்

[யி)(இ)ன்பமுள்ள [யவி](வ)யீத்சிய[னூ](நா) லீயவேண்டாம்
. மணக்குமிலர் மதிதனிலே மனத்தை வைத்து :
வயித்தி(ய)[ னா](நா) 6[ய](லு)ண்பதவும் வகையாய்ப் பா(ர்)த.த
தனக்குமது பொருளெனவும் வணகங்இப் போற்றிச்

சகாகாலகங் குருபகச்தை(ச) சா[த்](ர) வாய்மு[.த்தே](தஜே). (௮௩)
Colophon:
செயஞுூ கா[,க்](ர்.த) திகைமீ” ௨௦௨

காளத்தி செட்டியார் குமாரன் சுப்

பன் எழுதின [ர](சா)மதேவர் சூ[்தி](்௫)சம் [எழுத] £(o)pCa due,
(6-4.)—

இதீமால் வைத்திய விஷயமான.
pass எண்ணெய், பூ. ரணலே௫௰யம்
முூ.தலியவற்மைச் செய்யும் வகையைக் கூறுவது இது,
இசாமதேவர் இயக்
வியகாகச் சொல்லப்படுகற௦அ.
இதில் இது பூர்தீதியாக உள்ளது.

(6) போகநாயனார்

வெண்பர.

BHOGANAYANAR

VENBA.

Foll. 287a—2896.

A treatise written in stanzas of Venba metre, on alchemy and philosophy. It is attributed to தடட
Complete.

Beginning:
௮யமா(மி)ரும்பி (லைடைவாய்ச் சுகமாங்
களங்கத் தொழிலாம்--நயமான மான
மாத்துக்கு மாத்தானே மாறில் தொழில் முடித்தா

ஸீத்துக்கு நீதீதாம் நிலை,
திலையாமற் செய்யாதே திச்சைபமாய்ச் சொன் னோஞ்
சிலைகா எகம் பூஞ் சன்ன--மஉையாளி
தன்னை யிதுககுச் தடவிப் புடம்போட்டுப்

Merten HGSGU

.

[or ](49).

(௨)

End:
சான வனே

நானவஞாய் ச[ர்க](த)குருவே யக்குரு வாய்ப்

போனவனேவாதப்

புலனாள--யான வனே

்

‘

வந்தாலுஞ்'சாகான் வலுக்காரன் கைக்கு ௧
தழ்தாலு மென்மைவுலை

தான்.

(௧௯)

_ தீமரவு மிரும்புஞ் சருகு மெலும்பு

மிராவுஞ் சிலைமலையு மர(ர)வல்--விசாவுமிது
பட்டாலும் பொன்னாகும் பையவே

கையாலே

. தொட்டாலே Cursg@a[n|@ee..

ge

ட

(வ

டன்

உ

பப

இயற்றிய.

்

வல்
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Beginning:
ஒக.ரமொவ் வுலகேயாதி யுவ்வுட னவ்வு மந்தம்
அ௮கரமா முகார் வட்ட மவ்வதே சகா. பீடம்
பக.ரவவ் வதுவேமீசம் ப[௨](7)ஞ்சவ்வால் இலியுண் டாகி
மகரமா யகாரத் துள்ளே ஓஞ்செமுக் ததுவிதாகுஞ்
Fer oe வெழுத்தா லண்ட ச௪.ராசர பவனக் துள்ளே ஸ்ரீயுமா

யகா.ரத்துள்ளே [சிறி](ஸ்ரீரி)யுமாம் பி[ஐ](ச)ணவித்து
௧௧7 மாம் ஊம் ஒம் [னா ](தா), றிய உ](மு)மங்குச்சாயா
மக[த](2)மெய் யெழுத் தனாதி மதகெச முகவன் காப்பே.

்
(௧)

நவிலுவோம் புலத்தியனே .செந்தூ ரங்க
ணளினமெனும் பசம்பங்கள் ௪[று](ர௬),தம் லேகியம்
தவிலுவோச் தயிலங்க ளெண்[ணை](ணெ)யோடு கலிக்கம்

தலமான

நயங்கள் குளிகை”க£்பம்

தவிலுவோங் கருமைகள் செபங்க டியானம்
த[ன்](ண்)பான வாடையொடு இட்சை மத்திரம்
தவிலுவோ மணிகளோ டாசனங்கள்
*ண்பாகச்
ர அம
ப
க.
தானல

mSr

(ela pte

ரே.

(௪)

சடய்...

மா[,த்](ர்)கமா()ம[ன் Gor |( 50) ற்.றின் HpGaGees
மகத்தான வாலைவிந்து வெடக்கவே[ணு](ண்டு)ம்
மர[த்](ர்௧)கமா மவ்விந்து சுயவிந் தானால்
மாளாது

es

போவார்

மயமாய்ப்

உலகமெல்லா

_ மா[த்](ர்ச)கமாம் [னா](நா) சமடி பாலைபாலை
வயதென்ன பத்துவய தானகன்னி

மா[்](க)கமாம் [ஞ](கா) தமடி சுத்த னாக
(மை[ன்னூ](தநா)கி

End:
விளங்கயகோர் யோகபல

னாசவிந்து மமைகாணே.

2

(ma)

:

னேதெ[ண்டா](ன்.ஐ)க்கால்.

விதித்தவிதி சோச௫ியந்தான் விளங்கக் கேஞு
விளங்கியதோ [,ஐ](ச)ப்பியாச யோகஞ் செய்வோர்
விசிதமெனும் [ரா](சா)சியஞ்சிம் பலிதமாகும்
இரமாகும்
ச.ி(ல)
விளங்கக்கேள் மேடகத்த

மீனத்தி[ல்ப்(ச்)] பூ[ரு](சா)ட மேலிதிற்கும்

விளங்கியதோர் அுலாத்துக்கு3[ரூ](ரா) இணிதா

னாகும்

- வி[ப](வ)சமெனுங் கன்னிக்குப் புனாப்பூசமெ[ண்டே](ன்றே). (௨௮௧)

்

பூசைசெய்து குன்மமொடு சூலைவாசம்

புகழான முடக்கு[வு]டன்: கடிப்புத் தானும்
ஆசையெனுமாவாரைச் சூரணரந்தான்

செய்து

](ணெ) யதிலிட்டுப் பகபமு[ஸுக்ககடசான்]
வெண் [ணே
ஆவின
்

.

R. NuMBER
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QOFOW2 மொருமண் டலமுண்ட. தேயாகி
[னா](வா)டாதே ஒட்டிவிடுஞ் சகல[ர](சா)கம்
வேசியின்மே லாசைகொண்டு திரிக்தா. லென்ன

- வி0[ப](வ)கம்வச மூ[ன்னூ](ச்தூ)த்தை வை[தஅ](2அ)சசெய்யே.(௨௦௦)

வைச்[அயி](தி)ந்த மு[ன் னூ](தமா) நமை(ப்) ப .தனஞ்செய்து
வையகத்து மனிதர்கட்குக் கண்ணிற் காட்டா
ஐத்தடி பணிஷவீராய்த் தேவிபாத
மன்பதனால் மதியமு[
12 மடைவா

யுண்டு

தைத்துநீ சத்தர்கட்கு மவுனிகட்கும்
,கலமான. சிவயோகி ஞானிகட்கும்
விக்கான வேதாந்தி யஞ்சுபேரும்

வி0[ப](வ)க்.தி வி[ன்னூ](கநூ)லை வைத்அ.ப்) பணிவீர்மூற்றே. (mos)
இருச்சிற்றம்பலம் துணை.

Colophon:
துன்முகிஷூ வைகாசிமீ” ௨௦௨ காளத்தி செட்டியார் குமாரன் சுப்பன்
[யெ](எ)மு.தின அக[ ஹ ](தி)திய[ஞ](கோ)யனாரரு ளிசசெய்த சவுமியசாக.ர

ச்௮(ச) சூத்திரம் ௩௦௦ [யெழு.தி] தி(0) வேதிய.
(க-பு.)--

ப

இத்தால் வழலையுப்பு, செயநீர், சசதபஸ்மம், ரசமணி, பாலைச்செந்தூசம்,
அண்டத்திராவகம்,
ஆலகாலசெயறீர், ஆவாரைச்செயகீர் சர்க்கரையுப்பு
வீ.ரபஸ்மம், அண்டபிண்ட சவுககாரச்சுண்ணம் முதலிய ரஸவாத மருந்து
களைச் செய்யும் வழியைக் கூறுவது.
அகத்தியர் இயற்றியகாக grapes
தில் கு.றிக்கப்பட்டுள்ளஅ.
காப்பு உள்பட முந். நூற்றொரு. செய்யுட்கள் உள்
ளன.
இதில் இது முற்றும் உள்ளக.

(6) திருமூலநாயனார்வாதசூத்திரம், முந். நூறு.
TIRUMULANAYANARVADASUTTIRAMg MUNNURU.,
Foll. 54a—78b.
=
Similar to the above.

Deals with the preparation of the different

ingredients required for alchemy.

The author is said to be Tirumilar.

Complete.

Beginning :
பாங்கான சின்மயப் பாதம் பணிந் இட்டு
ஓங்காாா மூவா யிரதத(௪) சந்த(௪்) தஅலையாட
வாங்காத வேதையும் வாங்கப் பமுத்இட
தாங்கா வெளிக் கொத்த சாத்திரங் கேட்டிடே.

சாத்த

Wier FES

சூத்தாஞ்

snp

(க)

கெல்லாஞ

சித யைச் சொல்லுகிமேன்

பாத்திரங் கண்டு பரிவாங்

டம்

மாலரங்கர்

குணங்கண்டு

-காத்தரும் தோ(ரல்)கு(க) கைகொடுச் காட்டுமே,

கலம்,

(௨)

472

A TRIENNIAL
ஆட்டும்பொழு

CATALOGUE

OF Mss.

g(e)arui(s)௫] (s)eFlone.

மூட்டுநீ மாலாங்கர் முக்தொழில் சிச்தியாம்
பூட்டுஞ் சிகா.ரத்தில் 0](லி)ரண் (ட)னாகதம்
௨. ஒட்டும் விசுத்ீ தியி (லொ)ருமூன் கண்டே.

(௩)

End:
வாதியேயானால் மயங்காம[ல்த் ](2) ரூய்சேரப்பான்
ஓதிப் புதவாதி பூட்டவே யேங்குவான்
ஆதி யனாதி யறிவான மகாவாகுி

சோதிப் பொருள்வேதை தோ(த்.இ](ம்.கி)னால் மூத்தியே. - (௩௱௰௨)

தோ[ச்௮](ச௮) மூவாயிசச்சூத்தர மு[ன்னூ](ீ.ரா)
அந்

தோ[த்அ](2ற)ங்கருச்சி[ம்றி](த.தி)ச சொல்லொன்ந்தப்பாம((்)

ஜனோ[க்த](ஐ) முனக்காகச்

சொன்னேனே

மாவரங்கர்

தோ[ச்த](ம்.று)ங் காவித்கை(௪) சூத்திரமுற்றுமே.

(௩௱௰௩)

Colophon:
விகாரிூ

சித திரைமீ” ௨௩௨.

எழுதின[அ].

காளத்தி

இருமூல[னா](நா)யனார்

செட்டியார்

குமர்.ரன்

அருளிச்செய்த

சுப்பன்

வாசசூத்திரமு

[ன்னு ](தீநா) று[ மெழுகி] ,கி(ல)௦வேறியத.

(௧-பு.)-இத்நால் பஞ்சதிராவகம், பூரச்சுண்ணம், வங்காரச்சுண்ணம், வீரமெ
OG, நாகக்கட்டு, சூதக்கட்டு, துரிசிச்சுண்ணம், .சசக்கட்டு, நவச்சா.ரக்கட்டு,
வெடியுப்பு, காரீயச்செந்தூம், வீ.ரக்கட்டு“மூசலிய ரஸவாத மருந்துகளைச்

செய்வதைப்பற்றிச்கூறுவது.

இருமூலர் இயற்றியகாகச் சொல்லப்படுகிற
௮,

இதில்.இது முத்றும் உள்ள,

(2) கணக்கதிகாரம்,
KANAKKADIKARAM

உரையுடன்.
WITH

COMMENTARY.

லி, 792-115."
_' A treatiso on arithmetic and on calculations relating to ingenious —
questions together with their solutions. The work appears to have been
based

on certain

Sanskrit

works

on

Ganita.

From

the introductory

stanzas, the author is made out to be Kari, son of a person named
Buddha of Korakkai village.
Incomplete.

Beginning:
இச்சணக்கி லொன்று மிடையூறு வாராமக்[ப்]
பொக்கணவன் பெ[த்த](தற) பொருகளியே--இக்சணக்கு
கேயேவணங்கி திகரன்றி திற்கும்வண்ணம்
பார்மேல் வி[மு](எ)ங்கவே பார்,

(4

m

க்.

்

6.)

k. ntimper 199,

தீர்க

என்௦அ, இம்மூன்று செய்யுள் எடுத்தக்கொண்ட ஆ.இகாரம் இனி௮ முடி
யும்பொருட்டு,
“[வெளிப்](வழி)படு தெய்வவணக்க
. , , . , வண
க்க மதிகாரமென்

பவாகலின்

மிரண்டுஞ் சொல்லச், சிறப்பென்னும்

பாயி.ரமாம் 3, என்

(

(௪)

இ

ஆரியத் தன்னினாலு மருந்தமிழ் சன்னினாலுஞ்

சீரியல் பாசச்சொன்ன இண்ணிய கணக்கு நூலைப்
- பாரினின் மனிதம் கேல்கப் பரிவினு வரைத்த. வண்ணஞ்
சூரியம் கெதிரே கோன்றுஞ் சுட[ த](ர்) விளக் ககனோ டொக்கும்.
3

*

*

Ge Osi at fear@ cence
மொருூ

லுரைக்குமிடத்து

%

Giese

ஆக்கியோன்

வப.
வரும்

9) Wm sane
வழியும்

தூற்பெயரும் யாப்பும் ந,சலியபொருளுங் கேட்போ[ர்](ரும்)
லிய வெட்டுமு() ரத்து உரைக்க[ற்]பாத்றென்று உணர்க,

. எல்லையு

பயனு

ws

தல், பெயர்பெறுமிடத்துச் செய்விச்தோனாலும் சறப்பினாலும் இடுகுறி
யாலுங் காரணத் இ](கா) லும் பெயர்பெத்று நடக்கும்.
இவற்றுள், இ[ன் ](ந) நூல் எவக்றா[ர்](ம்) பெயர்பெல்றதெனிம், கணக்கி

காரமெனச் சிறப்பாம் பெயர்பெற்றதென்சு; [யெ](எ)னவே, இம்ழால் யாது

காரணமாகச் செய்யப்பட்டதெனில் இவ்வுலகத்தின்சண்ணே திலமும் டொ

ன்னும் நெல்லும் அரிசியுங் கல்லுமாய்க் காட்டும் TESCO SG
GOT LP
[ர](சா)ட்டமும்? உழவட்டமும் பிறவட்டமும் ஒட்டு தரவையும் கட்டுவினா
வும் பிறவுமாகி(ய) பகுதியாற்பெருக்கி, நிறுத்திப் பெறுபவை மொழிதலும்
பெருகக் கொடுத்துப் பெறுபவை சொல்லலும் பெருக்கிக் க[னி](ஹி)த்.த(ப்)
பேறுகூ௰லுமாகிய
வியற்புற(௪) ? சொல்லவந்த கணக்கெல்லாம் எளிதாக
அறிவித்தல் கா[ஐ](௪)ணமா[ய்](௪) சொல்வப்டட்டதென்க,
இத்தால், (யா) ரா(2்) செய்யப்பட்டகதோவென்னில், “சென்னர் பெருமான்

செங்கோல் நடாக்அஷ், செந்தமிழ்நாட்டிம் சிறந்த [ஐ](விச)ண்டு, கொடுத்

தமி[ள்](ம்) நாட்டுங் கோகற(க)குலவிய, பதினெழுபாரை௪ ](ஷ)ப் பகுப்பால்
விரியு, மெண்டிசைப் பட்டவெண்ணெழு[ச்] தேசத்த, வருபொரு ளெவம்
ழையும் வளரையறுக்செவர்க்கு, மெண்ணெழமுக் இரண்டுங் கண்ணெனப் பயி
ல,

வினினெக்கமானர்க்?

சில மொ[ளி](தி)பவை

கணக்கென

வமைக்து, மூ()றமையி

தொகுத்துச், கணக்கது |காரமெனக்

தான்
“ பொன்னி னாட்டுப் பொருந்திய புக[ள்](ம்)பெறும்
மன்னவர்சேவை வறிமுூக வலுடையோன்
முத்தமிழ் தெரிவோன்
மத்தியில் றனய

முகரியம் பெரும்ப.இ
மறையவர் வா[ஞ](மூ)ல்

கு[த்,த](2௦)மில் காட்சிக் கொறுக்கையர் கோமான்
புத்கனருளிய புதல்வன் மேன்மைக்
கணக்கர் சிரோமணி
என்பவாகலின்

Cass

காறியென் பவனே,

அ.வனுச்செய்யப்பட்டதென்க.

பாயிரமுத்றும்.

Set

ato

முூதலாவதகசசூ தஇரம்,

CT OD Mi",

கஃடுளைசெய்

474

A TRIENNIAL GATALOGUE OF Mss.
ஆதிநிலம் பொன்னெல் வரிசி யகலிடத்து

நீதிதருங் கால்கல் லு தேரிட்ளை ](ழை)யாய-ஐ.த
HMw

வாகச் சமைத்கே

யொன்றொ[னி](ி)யா

வண்ணம்
௨

அறுபதுகா தைக்கே யடைத்௮,
என்றது அகச்சூத்தர[ம்]மாவன:--இரு நிலத் இன் கண்ணே வினாவனைச்.
து திலவ[ளி](மி)யென்றும்,
பொன்வ[ளி](ஹி)யென்றும்,
தெல்வ[ளி](மி)
உறும்:
அரிசிவ[ளி](மி)யென்றும்,
காலவ[ளி](மி)யென்றும்,
கல்வ

[னி](தி)யென்றும் ஆறுவிகவி கல்பமாக அறுபதசூத்.தி.ர.த்காலடக்ியும் இன
வளித்தானங்கண்டு பெருக்கி, அரிசியும் வகையான ? மேரங்கூறப்படு.ம் புறச்
சூத்திரமிருபது

ட

அகத

ர

oe eae"

உணர்க,

oF) a ao

கூறுமாறு

a

End:
இந்தமாற்றிற் சிறிதுபொன்னி

லின்னவெள்ளி

யிட்டுருக்க

்

முந்துமின்ன மாற்றாகில்முன்னபுகும் பொன்னென்னை என்ஞுல்'

[sag

வத்தமாற்றின் ரா[ள் ](ம்)வினுக்கு வருமுன்பா[ த்லை](கத்தை)யீய்நீகெடு
தந்தவெள்ளி

தனிற்பெருக்இத் தன்னைக்களையப் பொன்னாமே.

என்றது 10 மீ£ ௪[று](மி) அபொன்னிலே-௪ வெள்ளியிட்டுஉருக்க 8 மீக
கண்டாலிதிலே முன்புகுந்தபொன்
எத்தனை ௯ திறையென்றால் மூன்றும்”
105- பின்மீ” 8 அகையா[ல்.ர](லி)ரண்தொழ்வென்தறிந்துதா[ள்
](ம்)வு
மூதற்சொன்ன
௧௦ மீ£ஈய ஈ[௰ய்]வு. ௫. இதனை
வெள்ளி ௯-௪-ல்.
பெருக்க 80. . இதில் வெள்ளி ௬-௪ ங்க[ளை](மி)ய ௧௬ ஆதலால் ௧௦மீ£௧௬.௫'
பொன்னிலே ௪௮ கழஞ்சு வெள்ளிகூட்டியுருகக. ௮,மி£௨௧௬ பொன்கண்டு
சென்று சொல்வது; பிறவுமிப்படி. யமிந்து சொல்லவும்.
eae
(கடு)
பிறவும் விரிநூலித்

காண்க.

பொன்னுக் சன வளிழு ற்றும்.
கிறையுளை[க]கண்ட பொன்னி லு
_ காணாத பெசன்னிட் டுருக்கியுரையறிதல்.
கணக்கதகா.ரத்தில் விருத்கம். '

பொ[த்த](த்த)கம்[யெ](எ)மு.த்து லட்சணம்
மட்டி.ருப னாலேடு கடையே நடுப்பத்து. வாய் சக் தலையேமு விரலாம்
வாகுபெறு விரலளவு கடைதலைக ளாகவும் மானலவிரும்பி னளவாம்.
ட்டுசுரிபய[7](றஐ)ளவு வரியள வெள்ளாமென ஓங்குவா ரிடை யெழுத்தா

மோதுமிப் படிமுறை

வழுவாம லெழுது [ஒர்உ]'வோரு)லூனில்

முத

[லெழுச்கோர்
வெட்டுவரி வின்னி லோ ழ் வரிய தாகவும் வேண்டுமென வேவிளம்பு
- மிகுகணக்காருூறு விரலாக
ய](வண்ணியே விரவி சுரி. மீ[சா],கினில்

'இட்டமுட [,தி](னி)ட்டு கய ரூலிறுக் கடத் இண்புவியில் யாவருக்குஞ்
போறி

வாழ்வுடெறு

மேலோரு

மத்த

ட.

ar னகத்தீசனே-

(6-4.)—
இத்நால் க ணித்சாள் @i ss OMe Dl அஞ்சனம், , கோவிந்தனார் படிகம்,
கணித சத்நாகரம், புவன தீப முதலிய வடமொமிக்கணித நாரல்களின் சாரமா

R. NumBer 199.
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மென்று அறிஞர்கள் கதினைக்கிரார்கள்.
இதில் அநேக வி௫த்.திரசணித வினாக்
களும் விடைகளும் அமைத்திருக்சின்றன.
இத்தூற் சிறப்புப் ாரயிரத்துல்,
கொறுக்கையர் கோமான், புத்தனருளிய புதல்வன் மேன்மைக், கணச்கர்

சிரோமணி

காரியென்பவன்””

என்பதனாலும்,

் எண்ணி (லி)வை வைத் தியம் புங் கணக்கெலா
- மண்ணிலற வோர்க்கு வகுத்தரைத்தான்--ஜண்
ணு தலாய்
பாரின் முழுதும் பரந்த புகழ்க்கொறுக்கைக்
காரிதான்

சொன்ன

சணக்கு ??

என்னும் பழைய வெண்பாவானும் இதை இயற்றியவர் கொறுக்கைப் புச்
தன் குமா. ரராகிய காரி என்று தெரிக௦அ.
கொறுக்கை என்பது கும்பகோ
ணத்திற்குத் செற்கே யுள்ளதோ? அன்றி அட்ட வீரட்டங்களில் garg au
இருக்குறுக்கையோ? பாண்டி
நாட்டிலுள்ள
கொற்கையோ? இவற்றுள்
எது

வாயிருக்கலா

மென்பதை

ஆராய

வேண்டும்.

இதில் இது மூற்௮ுப்பெற

றதாகத் தெரியவில்லை.
இத
அகசைசூத்இ.ரம்.
அறுபகம்
புறசச்சூத்தம்
இருபதும் ஆகிய எண்ப௫ வெண்பாக்களாலாகிய௮.
இதுகிதந்த நூல்.
இதன்பிறகு

வெற்லேடு இன்றுள்ள௮.

(9). திருமூலநாயனார் நிகண்டு, மு.ந்.நூறு.

TIRUMULANAYANARNIKANTUO, MUNNURU.
’ Foll. 117%7a—1420.

A lexicon in 300 stanzas containing the synonymous names of substances considered useful for alchemy : said to be by Tirumilar.

Complete.
Beginning :
சரானதேவசாக்கு கிகண்டுதான்
'தாராமறுகணி சக்திகணபதஇ
பேரான கேவர்கள் பேரையுரைத்இட(6)

ரன

க

ஆனந்தமாகு(மா)இ

ட்...
:

(a)

*

அரிசிதான்

கானந்தபூ[னா](சா)கஞ்சகல மகாகுரு
ஊனதநீத நாதநீர் விந்தில் சேர்க்திடீர் :
கோனந்தங் கற்சுன்னங் கூறும்வ[ள](ழ)லையே.
#

ல்

ன

(௪)

%

வழலை,

வ[ள](ம)லைக்கல்வெள்ளைக் கல்மாட்டக்குருவாகும்
வழலை யிதுவன்றி மா[னி](கி)லக்துூ.ஷ்ட£ம்
வ[ள](ம)லைப்பூநீரால் வாளுஞ்சரக் கெல்லாம்

வ[ள](ம)லைச் ௪வுக்காரம் வைப்பது வாமே,
%

்

*

Races

:
*

(௧௦)
ல்
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முப்பூ.

கல்லுப்புச் சுன்ன கடுங்கா ரச் சுன்னமாஞ்

சில் ஓப்புச் சுனனஞ் [ச](௪)கத்தில்[முணா](மூன்ரு)நி,தி]ம்
மல்லு[த்த[(க௮௦)வேகை[னா](தா),த கீர் மாட்டினால்
சொல்லவே[ன

End

](கா)வில்லை அமைகொடிவேதையே.

armor

D656

தூரமா

யொன்பத

Solmaaués

(௧௮)

செந்தூரி

லோகமும்

பேதிக்கும்

ஆ.ரமா மாயி.ரத் தொன் நிட| வன் |(வைம்)பதாம்
மா பக
ர.
பல்லவே ்

Colophon:

(௨௫௪)

க...
மொருமா வருந்திடி
லப்பனே சி[ற்றி](த.தி) யரைச் Foor6 தன்னிலே
செப்பினே ஸனிததப் படியே மவுனத்தில்
எப்போஅஞ் சென் நிருப்பார்க்கு மு[ த்தி](க.தி)யே,

விஎம்பிஸூ பங்குனிம்” ௨௬௨

காளக்கி

செட்டியார்

ப்ப

குமாரன்

சுப்பன்

எழுதின திருமூல[
னா ](தா)யனார் அருளிச்செய்த நிகண்டு ௩௱-ம்[ எஜிதி],கி
(@)p Ga Dug.

(த-பு.)--

இதில், வழலை, முப்பூ தேவச்சரக்கு, 7௪௪௧௫), கல்லுப்பு, கட்டு 7௪ பம்பம், '
ரசகுளிகை முதலியவற்றின் பரியாயப் பெயர்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன.
,இருமூலர் இயற்றியதாகச் சொல்லப்படுக௦அ.
நடைகதாழ்ந்து இரு த்தலோடு
செய்யுட்களில் பிழையதிகம்.

இதில் இத

முற்றும் இருககஐ௮.

முதவலேடு-

இரு முலை எழுதப்பெக்திருக்கிற௮.
இந்நூல் Lyre Blumer Sex வெற்மேகெள் இரண்டுள்ளன.

(9) புலிப்பாணிபலதாட்டு, or
PU LIPPANIPALATIRAT U, NOR U.
Foll. 145a—16 20.
A collection of 100 stanzas, similar to the work described under aubdivision (>) of this number and attributed to Pulippani siddhar, aa disciple
of Bhogar.

Complete.
Beginning:
QUE

ame,

Gasrfseru8Cw விமலவாணி
வீரமா காளியம்மா ௬௮ இ.ரரூபி
நாதாநககச் அட்பொருளே ௮கோ.ரவீரி

ர

கா.ரணியே

௮[ற](ர்5)க

மூவருக்கும்ம
do.nean ஆனந்தாயி
மாதாத்தத் தனையீன்ற சச். தவல்லி
வு.
cae
(க) gee கானே.

(

5)
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Said to be by Konganadévar.
Complete.

Beginning:
ஆதியந்தங் கடந்து நின்றபூ[
2] ணந்தான் போற்றி
அம்மை[னா](யா)டு மூலத்திம் [க](௧) ஊன் காப்பு
டாதியிந்௮ மலர்கடந்த மூலர்காப்பு
பமாக யடியிருந்த போக[ற்](ச) காப்பு
சோகியா(ய்) கின்றதொரு பெரியோர்.காப்பு
துரியவெளிக குள்ளான ரிஷிகள் காப்பு
தீதிபெற ௮[௦]()பஅககுள் தீட்சைமா[ த](ரக)கம்
தெறியாக வுள்ளபடி. கிலைக்கின் மேனே.

(௧)

கிலையாத மனத் தோர்க்குக காலங் கேது
்
கிஷ்[ட]டையறி வில்லார்க்குச் தலையற் கேது
கலையாம ஸிற்பதற்குப் பூத மேது
கருத்துரையா காமியற்கு ஞான மேது
[து](கொ)லையாத செனனமெடுத் தாடு வோர்க்குக்
துரியமென்ற வெளியே சூட்[௪](௬ம)மேது
மலையாசே மனம்டங்கி அறிவிற் சேர்ந்து
ம.திகடந்த பெரியோசே யமு[த]௧க் தோரே.

ட

End:
காட்டியகோர்

தாபாசங் சமந்தா னென்றுவ

கயிலாச மி[அ](த)னாலே யாச்சு தென்றும்
மூட்டுவார் [னா](நா)லுவகை

தொந்த மென்றும்

முத்திபெ[த.த](,2ற) மூவரிதிற் பிறவி யென்றும்
பூட்டுவார் கெரியாம௰் பேசு வார்கள்

பூ[2](ணத்தின் தீட்சைகளை யாரும் எ:
காட்டுவார் ச௪.திரியுகங் காத்திருந்தால்
கா[ர](சா) விட்டா லொன்றுமில்லை கள்ளர்கானே.
கள்ளமென்று

தெரியாதே

கயிலாசத கேகுடியா
வெள்ள

(௬௦)

தீட்சைமா[த](ர்க)கங்

யிருககப்பண்ணும்

த](ம)ன்ஐ மனங்கடநீதால்

மீள்வா ரன்பரய்

வெறுவீணர் போலத்திரிந் தா[ல் யே](லே)அ மில்லை
உள்ளடடி முப்பாமுக் இப்பா

ஓகோகோ

(னி)ன்ற

ற

சுருதி முடிந் இட்ட வாறு.

- வள்ளலே பூரணத்தின் தீட்சை சொன்னேன
வளமான

கனியொன்ஞுய்(5) கனிந்த முற்றே.

(௬௧)

Colophon :
விகாரி சத்திரைமி” காளக்இி செட்டியார் குமாரன் சுப்பன்: எழு இன
கொங்கண

[னா](கா)யனார் அருளிச்செய்த

(றுப) அம்[ யெழுதி]

ட்ட

a

எடை சாக

சகாபம்

eee)
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A work in eight stanzas on the Yoga philosophy

of the Siddhas. it

is attributed to Agastiyar.
Complete.

Beginning:
சேோஇயெனும் ப.ராபரையா [தே](டே)விபாதம்
சொற்பெரிய நாதர்[க]கள்: பாதம்போ[,த.இ](.றி)
வீதியெனு மெனையாண்ட நந்திபாதம்
விண்ணகத்தில்

வைத்துயான் தொமுகஇி()ஞ்சிப்

பாதிமதி தரித்த சவ[னி](கி)ன்ஐமா[.ஐ](ர்ஃ)கம்
.பார்மக்க ளென்னுள்ளே பரிந்துகாட்ட
ஆதியெ[னும்](ன) கின்தப.ச மூலத்துள்ளே
ஆத்துமா(வாய்) தஇிறைந்து நின்ற ர டத!

*

பாதியென்ற

காப்பாம்

*

(௧)

த்

தந்தியடி சிவமேயாகும்

பரிவான்மையகத்தில்

மண்ணேயாகும்

நீதியென்ற தந்திமுனை வித்அவாகி

கிறைந்துதின்ற வாசியுடன் கே[ய்வு](ய))கி்குஞ்
சோதியென தின்ததொரு அமு[ஐ]ததீ தன்னைச்
சொல்லவினி யென்னாலே முடியா தப்பா
வீதியென்ற

முச்சந்தி சனக்குமேலே

விதமான யெட்டங் குலதது(ககு)ள்ளேகேளே *

(௩)

End:
பாரப்பா [0 |௪ட் டலத்்தில் வேறரொன்றைப் ப[தஇ](த.றிப்)
பரவியே கெட்டலைந்௮ போகவேண்டா
மாரப்பா ஆ[தறு](தீத)மாவைச கூட்ச(ம)பா(ர்) வை
அப்பனே ய.ிலிருக்கும் வி[ப](வ)மெல்லாஞ்

. சேரப்பா வொன்றுமில்லை வீடு மாகுஞ்
இறந்துகின்ற தந்தியகே
வீரப்பா வொன்றுமில்லை

மெய்ஞ்ஞான

Colophon

ப.ரமேயாகும்.

ட

தந்திகண்டால்

பம்

போகமுமமு[
க் ]தமுற்றே

(அ)

te

:

FTTASTHER

ஆவணிமி”

2 Qa srorsS OF

wir குமாரன

சுப்பன்

எழுதின அகஹதிய[ன](கா)யனார் அருளிச்செ[யி](0)ச ஆ[சா]ர.தாச[மெ
மூ.தி]தி()௦வே.றியது.

ட்

சதேவிசகாயம்,
(த-பு.)--

*

iol

ன்

்

இத யோகவிஷயமானது.
மூலாகாரம், சுவாதிஷ்டானம் முதலிய ஆறி
டங்களில் இன்னின்ன தெய்வங்கள் இருக்கின்றன வென்பது முதலியவற்
OME DUS.
அகத்தியர் Quopusreé Orroou@Gog.
Senpasor
பொதிந்துள்ளன.
இதில் இது முற்றும் இருக்கிறது.

(i) 'நிதிநிட்சேபவிவரம்.
NIDHINIKSEPAVIVARAM.
123 x 1} inches, 7011. 2028-211௧,
*

சந ப பத
தக
Te
ட
i pallies tee tear a ee

R. NUMBER

199.

481

Deals with the drugs and the Mantras considered useful in enabling
a person to find out hidden treasures and in charming snakes and
wild animals so as to make them harmless.

It is stated herein that the

secret of finding out hidden treasures was revealed to sages and Dévas

by Paramasiva. The work seems to be also called Nidhipradipa and is
written in prose.
Complete.

Beginning :
திதிப்பி[ஐ](ச)
தீப மென்ற சாஸ் இ.ரத்தை நீலகண்டமுடைய யீசு[ப](வ)
ரன் சொன்னது;
சகல சாஸ் இரங்களினாலே
யெடுத்து யீ[ஸ்ப](சவ).ரன்
சாஸ் திரமாகயிருக்கும்,
வேறு பிற,த்திருககப்பட்டது மயிகவே[ஐ](௪)கம் ? அஞ்சு[னூ](தா)றுமா

யிருக்கும்;

அதேதென்றால்

லாம[ல்மி](லிருந்த

ரிஷீ[மீஸ்ப](சவ).ரர்கள்

வேளையில்

தேவர்கள் திதியில் ,

[தய](தைமிசாரணியத்திலே:

தேவாதி

தேவனாயிருக்தற பசமே[ஸப](சவ)சனை 0[ஞ](நா)க்5(ச்) சப்சுபண்ணிச்
கேட்டார்கள்.
மஹாதேவர் சொல்லுவார் ;--கி.இ சால்இரமென்சிற சாஸ்திரம்

களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும்

புரூபமாயிருக்கும்;

அ.த்த(௪)

தேவர்

சாஸ்திரமறிந்தால்

தரித்தரமென்கற அ.ந காரத்தை நீக்கலாம்; கிதிக்குப்போம்பொழுது இஇ
வாரம்
ந_சத்திரம்
முகு[த்](ர்) த்தம் பார்த்தப்போக வே[(ணு](ண்டு)்.

ஆடிமி” ஒழிய ம[த்க](தற)மாசங்களிற் [க]காணா௮ ; அனுஷம், மி[அ](ர)க
சீரிஷம் மிகவும் நல்லது.:

கிதிக்குப்போம்பொமுஅ செல்லக்கு நிலட்சணம்

:--

nd:
புத தி](ச்.மி)ன் மேல் (உள்ள) காக்கணம் வேர், 9 Bo) Bar, பாலை வேர்
இம்மூன்றும் ௮ரைத்தப்

பாகலேபனம்

செய்யவும்; Says Pomr tra.

பு[ச்

தி](தறி)ன் மேல் காக்கணம் வேர், வெள்ளெருக்கம் வேர், புலியடி
2வேர்,
வசம்பு, இி[,கி](ரி) கடுகு பாதலேபனஞ் செய்யவும்; ௪[.2்](ரப்)பம் இண்டாது.

“ஓம்சு ஓம்ச ஓம்௮

ஓம்கமு௦கு

ஒ௦ம்

ஒம்௮

ஓம்௪

ஒம்சு

ஒம்கெ

ஓம்மும்

Gu bs Qe Ps Hibs ஒம்கே ஒம்மு ஒம்மு ஓம்கு ஒம்ணஉம் நமேர
இந்த மந்திரத்தை(ச)செபிதது விபூதி [கு](கொ)04()கயில், எடுக் அவைக்
. கவும்.

முக்கோடி

தேவர்கள் பாகத்காணை

ரம் ரி[ஷியீ]ஷீச[வ]ரர்கள்
பார் பாதத்தாணை

,

பாதத்தாணை

போகச் சிவனார்

போகச்

பத்செண்ணாயி

[9](௬)வா: பசமேலை

போகச் [௪](௬)வா:

ஓம் விபூதி வரு[கு](கிற)௮

யெற்[அ](திசத்அ)க்கு, கட்டமிட்டு கரிப்பூத

மும் முனிப்பேய்கள் அபையமிட்டுப் போகச[ச](௬)
வா:,
,தாணை Bes leas

ட

(SS

இதழால், புதையலிருக்கு மிடத்தை அதிதற்குரிய கூலிகை மந்திரம் முத

லியவைகள் இன்னின்னவெனவும்,
பாம்பு முதலிய துஷ்ட ஐந்தச்களை
அடக்குவதற்குரிய மூலிகை, மந்திரம் முதலியன இன்னின் னவெனவும்கூறு

வ. இயத்றியவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை. * கிதிப்பிரதப? மென்றும்
இதக்குப் பெயருண்டென்று தெரிற௮.
இதல் இ௫ முத்தும் உள்ளது,

Qs Apes நூல்; ௮ச்சடப்பெறு,௪௮.
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(2 சிவவாக்கியர்
நாடி பரீஷை, முப்பத் துமூன்று.
SIVAVAKKIYARNADIPARIKSAI,

'

MUP PATTUMUNR U.

Foll. 212a—215d.

On details connected with the manner of feeling the pulse, etc.
Complete in 38 stanzas.
Beginning :
உருமையான வாத[னா](கா)டி யோடியங் கொளித்ததம்
உலாவிகின்௰ வன்னிவிண் டிலத்துளே மதித்ததும்
அருமையான

விண்டில

மடுத்த மாரு

தத்துளே

அறைந்து மோத வப்பினோசை யற்றுளே சுழித்ததங்
குறுகிகின்உ மாருதங் குலாவியங் கெழுந்ததுங்
குறைந்துகின்ற வன்னியுங் கொதித்செழுந்து பொங்கியே
மறுகயே கொதிகத்கெழுந்த மாருதப்பி னோசையால்

மாயமாக ம[ஐ](ர)ணம் வந்த வாறதேது
வாதமான

தேவனே

வீசனே.

(க)

யாதியாக நின்றவன்

வாகசமான

தேவனே

வையகம[மைத்த](தைத்த)வன்

வாதமான

தேவனே

மறுதொழில் பகுத்தவன்

வாதமான

தேவனே

வண்மைகண்டு கூறுமே,

ட

(௨)

End:

அக்கசத்தி லுற்தியி லடுத்த [னா](நோா)டி மூன்றுமா
யக்காத்தி லுந்தியி லம(ர்)ந்து வோடி(ன)ன்றென
அக்கரத்தி லுந்தியி.லக[ண்டு](ன்
று) வண்டு நின் பிடி.
லக்கரத்தி லீசனே வலற்றனாள தாகுமே.
்
உதித்தகாயம் தன்னிலே

.

(வேர)ய்ந்த காய

i
- (௨௧)

மூன்றிலே

:

கதித்த[னா](தா)டி. யின்னதென்று கண்டுகொள்ள வல்லி[ரூ](ரா)ய்
கொதித்தெழுந்த வன்னியி abss சிங்க[னா ](நா) தனார்
சதிக்கு வச் கத்தகால! தண்மை யென்னத் தண்மையே.
.
(௨௨)

ப
ன
ம்
*
உரைப்பதற்கு வாதபித்த முூண்மை கண்டஅய்யமும்

ok

ஓங்கி(கின்ற மாருதக் துலாவி தின்ற வன்னியும்
திம்பமாக தின்றவா[ய்வு](யு) நீண்ட வன்னி யுத்தம்

நீண்டவன் குறுகிவந்து நேர்மை கண்டு

ண்ட

பாற்பதாக வேயடைந்த பாங்கு கொண்டபோ திலே
பண்புகொண்ட மூவரும் பத்றியங் கெழுந்ததம்

[பி](இ)ருப்பகாகி Herp மூவ (செ)ல்லையி் கழன்திடு[ம்]
[யி](மிருவர்போ[மி]ய வொருவனு[ம்] ர

ட...

ர

5

(௬௨)

:

சிவவாக்கியர் fe (ara. பரீட்சை முற்றும்.
- விளம்பி ஆவணிமி” உ காளத்தி செட்டியார் குமா.ரன் சுப்பன் எழு

இன இவவாக்யெர் [ஞ](27)டி

[மெழுதி] கி-)தவேதிய௫.'

பரிட்சை

பப்பத[ ௮ ௮) olanleo)

க்

க
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(த-பு)-இத

மோகனம்,

வற்றிற்குரிய
இன்னாரென
த

வசியம், தம்பனம், உச்சாடனம்,

மந்தரம் So
தெரியவில்லை.

ஆகருஷணம் முதலிய

ee

2 இய,

டர்

இதன் பிறகு, *'ஆராறு மூவைந்த' என்னுஞ் சே திடச் அ.
டொன்றும் வெற்றேடொன்னறும் உள்ளன.

(m) நீலகண்டவாலைசூத்திரம், ஜம்பது.
NILAKAN TAVALAISUTTIRAM,

௮...

Foll. 230a—2806.

Similar to the work described under sub-division (a) of. this number.
In the last stanza of the wurk the author is stated to be Sitamuni.
Complete in 40 stanzas.

Beginning:
நந்தீசர் வேதமுணி

ஞூதமுனி யிவர்க

(னணா)தனடி போரக்றிசெய்து நயந்திருக்கும் வேளை
யிந்தி.ர (வு)லக மென

வாசவிக்தை

வேதுவகை யென் றரிய

செய்ய

வேதமுனி

Clean

கந்திமுகன் ரூனிணையைப் பணிந்துரைப்பர் நந்த
தா[ஐ]ஸூணியி லுள்ளவ[த]ர்கள் சாகாத வரமாய்
மந்திரத்தால் சத் இ௫ததி யாகும் வர லாறு
3
வண்மையாய் வரும்படிக்கு வளமாஇப் பகர்வரம். -- -

-

ஆகியர னாருமையா (டனனுடனே (பின்பா
யருளிய சொல் வேத முனிக் கறிவித்தார் நந்த ப
சா இவிங்கந் தன்னிலிரு பத களஞ்சு வாங்கத்
த.ரமாக(௪) சிறுபயறு போலும் பொடி eee
SRAM எலுமிச்சம பழச்சாறு விட்டு

_ (8)

=
eae
oe

தேராக வொருசாமம் வெய்யிலிலே Salen eee)

2

சூதில்லாக் கொடிவேலி வேர்கொண்டுவந்து. .
தூளாக யிடி.கதஅவ](த))ை வேர] விவைத்தக்கொள்ளே,

End :

Sh

s

வாங்கியந்த அரிதா.ரங் கட்டிச் இலதயிலம் —
வாகாக வேயரை[ 2; று](த.ஐ) வெய்யிலிலே வைத்தார்)
பாங்கான: செந்தூர மதை யெடுக்கதுப் .
பசமையாயாறவைகத்து வெள்ளியயோரு களஞ்சு
1 ் ன |
a
. மோங்காலே யுருக்க(யொ)ருபண விடை செச்தூர[ம்]; மோகையாக் கொடுமொத் லேழு குரை](ஐ)யாத.
te)
ம்
ட சூதமுனி' (ய)சை[த2](2,௧) வகை யெல்லாம். றர

திசமாகுங்-கண்ட்[ரி](நி)த்து தே[ரி](அி) தீபாசே- -

(2)

=
if

Mf

எடம்

(௪௧௯).

R, NUMBER

199.

435

Colophon :
சூதமூனி நாயனாசருளிச் செய்த சூ[ஸ்]க்.தரம்

முடிந்[து](த)த.

நீலகண்டவாலை

எழுதி

முத்தும்.

(க-பு.)-இத்ால் துரிச, செம்பு சுத், கெந்தகத்தைலம்,

ஆவாரைகசதைலம்

முத

விய வற்றைச் செய்யும் வகையைக்கூறுவது.
சூதமுனிவர் இயத்றியதாகச்
சொல்லப்படுற௮.
இதில் இது முற்றும் உள்ளது.

(n) அகத்தியர்ஞானகாவியம், ஆயிரம்.
AHATTIYARNANAKAVIYAM,
12% 13 100௦8,

AYIRAM.

17௦11, 2898-- 810,

Similar to the work described under R. No. 152 ante.
have been related by Agastya to Pulastya.

It is said to

Complete.
Beginning :
கற்பூ.7 வள்ளமானக கரிமுக ன[அ]டியைப் போற்றி
பொர்பு௰ வானை தொந்திப் புணர்முகச் செந்தூரம் போற்றி
சா[ப்]பொருள் வேதங்கூர்ந்த சங்க[ தப](ரப்) புதல்வா போற்றி

அத்பனாஞ் சிமியே[னயு](னு)ந்த னைங் கரன் ரூளே போற்றி,
9

*

*

(௧)

*

[வ](ஊ)ன்றிடக் கருவார் பந்த முனக் கொ(ளி](மி)ப்புலக்திய/னா](கா) தா
தூன்திட (வை)ந்துமேத்தித் | அ](தொ)லைத்.திடும் மாயவாழ்ரை[
வ]ப்
பூண்[றி](டி)௪ சிவவார்மத்தம் புகன்மிடப்புகன்றவாமே
[(௨௨)

ஏ

டத்

வனத்தை

[தூ ](ரூ)பங் காண்பாய்.
%

ர

“டடம...

வருமிதில் பு,ச்தியோகம் வரமளிய[ அ](ர௬)ஞுண்டாக்கு ச
திருமரு வதனச் சர.ரல்[ச] சிந்தையொ[ண்](ன்ர)

கக்கட்டி

[மே.

(௨௬)

முருமரு முப்பா[ள](ழ்)க் கப்பால் மூய[ண்](ன்)
கோ ச[வஅ](ரஞண்டா
End :
மைந்தனே புலத்திய சித்தா மாமுனி யாமே யுந்தன
- ௨.
தீதரம்தெரிந்தசாவேகாண
. . ரைத்தே
,
பு. ந்தமைத் தடக்கங்கொண்டு[ப்] பூரற]ண
. . . are.
be

.

.

.

WH.

.

.

ண்ண: எடுக்தகா

,

த்தம்

வியமேஞானம்.

(௬௯௬௯)

கரவிய(மை)ந்துக் காதிக் காண்பதே [ஒளி](வொழி)வாம் ஞானம்
பாவிகட்[க]குரை
, . . . லல[ப்]பகாக்கனம் 4os Gu Ager
மாவிய மவுன[ச்]சதத மதித்தவாயெனவா [(௬](றுண்டோர் ?

சாவிய நந்திமூர்த்தி சபாநடபக[ளி](மிகூ
. . . ரே,
(௧௦0௦) களித்த வா[ர](ர)ககளிகாண ஞானக்காவியப் பொருளையப்பர
வளித்கன [மி)(மல்லாலுத்ச வ[.ர]ம்பருக் குரைக்கவேண்டரம்
பஸித்கரம் வளம் [ச்]சிந்சைப் பா[ளி](தி)டும் வி[ளி](ஜி)மறை,௮௫
குளித் தசவாத மீதிக் குறைவதாஞ் சாபஞ் சொன்னேன்.
.
(௧௦௦௧)
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சொன்னவார்
இன்னமோர்
கன்னய
.
தின்ன7 சாக

OF MSS.

ஞானச௫ந்தை சுநிதி](த) மைந்தா வுண்டு
:
வாருன(0)க[கு யி)(இ)யம்பிடா திதி லுளைக்கேன்
,; கபாலமூர்தஇ கடுஞ்சென வாணியன்பும்
வா[ள](ம)(கிகழ்)ச,திய வளமா[ம் ] வாழ்வாய்.

2%

(௧00௨)

Colophon :

௨௮௨ காளத்தி
லிரேர](சா)தி ௪[அ]௫)[௫7(௫)ஸ [4](பு)சட்டாசிமீ*சுவாமிகள்
௮[௮]

செட்டியார் குமாரன் சுப்பன் [யெ](எ)மூ.தன அகஸ்தி(ய)
(ருளிசசெ[யி](ய்)௧க ஞான காவியம் ஆயிரமு[ மெழுதி] கி(ஜை)ந்தன.

Yom.

(த-பு.)--

இத, சச தியோக இட்சை, கபில நூல், சாதன சித்தயோகம், பி.ராணாதார
சா.ரசித்தயோகம் முதலிய
சிவயோகம், தயனயோகம்,
கிஷ்டையோகம்,
அகத்இயர் புலத்தியர்க்குக்க.மினதாக வமைந்தஅள்ளத.
வரள்றைச்கூறுவத.
இதில்
மூவருடத்திய காட்லாக்கன் 159 ஆம் நம்பர்பி.ரதியின் வேறானது.

இ.த முத்றும் இருக்கறது.

Palm-leaf.

17§ x 12 inches.

R. No. 200.
Foll. 349. Lines, 8 in a page.

Tamil.

Fair.

Purchased in 1914-15 from Kadir Baig Sabib of Triplicane.
இராமாயணம்,

யுத்தகாண்டம்.

IRAMAYANAM, YUDDHAKANDAM.
A prose rendering of the Yuddhakanda of the well-known Kambaramayana.
Incomplete.

Beginning

:

நன்[னா](ர₹)ய்

டாதவனும்,

ம்
நடக்கிறெவனும்,

0[னா](நா)ண்டியென்று

ரட்சி(கக)மாட்

கோபம்பண் ணு[கு](க)ஐவனும், பொறுமையினாலே பொறுத்

தக்கொள்ளு[கு](க)௦வனும், திட்டமாய(ப்) பல்லக்கு To 6](4)ragis,
அந்த(ப்) பல்லக்கை எடுக்[கு](இஐவனும், கைகட்டி(2) சேவிக்[கு](இ)றவ.

னும், (ம்) மாதனத்திலே சா[ஞ9](ய்த்இ)ருல்[கு](5)2வனும், பி[க்ஷ்கைஷ]
யெெ[கு](க)றவனும்,
மகா[ரூ](ரா)சனாய்ப்
போூ[ச்சு](2.த)
க்கொண்[டமி](டி)ருக்கலவனும், த[ர](ர)த்தசப்.6[கு](2)தவனும் [மி]
(இ)ப்படி, பலபலவிதமா[ய்]யிருந்து விளையாடப்பட்ட தெய்வம் அர்த [ர]
(சமமூ[த்](ச)த்தியே.

. (ட்சை)

[ெண்டிக்கிறவனும்,

[ெசண்டனைக்கு

உ[ள்ப](ட்)படுகியவனும்,

ஆசையைக்கொடுக[கு](க)ஐவனும்,
அத்த ஆசையை
அழிக[கு](இ)2வ
ணும், |[யெ](எ)ள்ளுக்குள்ளெ(ண்ணெய்)போலே எந்த:௪) €வாத்துமா சாணி

()டத்திலேயும்,

பரிபூ[த](.ர)ணமாய் விளையாடப்டட்ட தெய்வம் அந்த

(on)wepl @|(7) த்தியே:

;

[ரூ]

கண்[ணு] நெருப்புப் பற்றும்படியாய் வி[பூ](பீ)ஷணனைப் பார்த்துச்)
சொல்லுூருன்,
அடா! வி[பூ](மீ)ஷணா! நீதான் எல்லாம் அறிந்தவன்
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Beginning:
ரப

. பமத்றுப் பேரின்பத்தை நிற்களென்றா லி[ன் லூல்தா](தீ.நாரு),

னிசமாய்ப்பாசே.

(௫)
FOSSETT apa.

கிசுமான ௪வுக்கா.ு வழலைதன்னை
நேர்ப்) ஐ]பாக க[றற](தத) பெல்லா மூடிப்போட்டார்
கசமான சலேற்பனசக்திற் [பரபுகுந்[ தயீ](தவீ)[ய்|ப்போல்

கணங்கெட்ட வரஇக(ட)ன் கலங்இனா[ க](8)௧ள்
மசகாகச் சா[ஷ]த இரத்தல் மரறறு](௧தத)சசொன்னால்

மயங்குவா ரலக[த்றி](த்இ)ல்மக[்ரா](
தீத) ம்பாவம்

அ௪சபையிலே யாகியுப்பை ய[ரி](அி)யவே[ணு](ண்டு)ம்
௮[ரி](ி)வான

பாவெளிதான் சவுக்காசமாமே.

(௬)

ஆமென்ற சவுக்கா. மாதியுப்பு
அரகரா வெளிதனிலே யம(ர்) நீதவுப்பு

வேமென்ற வக[த்தி](த்தி)லே [வு](வி)ளை.தீதவுப்பு
வேதாந்த உப்ப[ரி](அி)ந்கால் வாதியாவான்
பாமென்ற பொருளாகுஞ் ச௪வுக்கா.ரத்தைப்
ப.சன[ரி](றி)வ கல்லாமல் மற்ஜோர்காணார்
ஆமென்று (வென்னூலில் வெளியாய்ச்சொன்னேன்
ஆதிகுரு பதம்போற்றி ய[கி](றி)வாய்.சானே.

ட.

%

:

%

(er)

%

சூ.தக்கட்டு.

மெச்சயதோர் சூ.த[த்றி](2.இன் கட்டுககேளஞு

[வி](மி)சமான சூகமது பலந்தா னொன்று

கச்யெதோர் கலவ[த்றி](ச்த)லிட்டு [வீ](நி)யுல்
spyrOapMosen(i|(o) Crerarn bis) 5

|

;

ஒச்சிகமாய்ச் செங்கல்மா ஒருசே ரிட்டு

உ[க்த](தத)மனே ம[த்றித்ு](த்.தித த)4 கழுவிப்போட்டு
பச்சமா மாவிதனிலே சாமம் வை[தறு](த.௮)ப்
பருவமாய்& காய்ந்தபின்பு பகாக் கேளே.

(26)

End:
சிச்சர்களுக் காகவே யி[ன்னூ](தீநா)ல் சொன்னேன்
சிவயோகி

மெழ(ய்)ஞ்ஞானிக் இன்னூ](கீ.நா)ல்சொன்ன

பத்தற்ருய் குருவுக்குக் தொண்பெண்ணி
பன்னிரண்டு வருஷம்வாரப் பாதம்போதற்றிக
கற்றோமென் றிருந்த ௧()டப் பிள்ளைக காகுங்
கல்வியறி வுள்ளோ[6](ர&)கு மீயலாகும்
மம்றுள்ளோர்க கின்னூ](தீநூ)லை மீ[ய]ந்தாயானால்
மா[ன்தி](ண்டி)டுவாய் மக[த்ரா)(தீ.தா)ன சாபமெய்தே.
*

eo

o>

*

(௫௨௧)
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கின்ராளே தகா.ரமேல் மகார[ம]ங்கீழே

கி[அ](ர)விகர்[ப]ப சமாதியென
சென்றாளே

யாதியந்த

செகமயக்கு

மறிய

தின்றவாமி

வென்று

மத்திகைப்பூ(டு) கிலகம்பூண்டாள்.

(௨)

கர் :
ம[னி](ணி)யான தவமணியைத் தகடாய்(2)தட்டி
வளமான கைலமதை மேலைப்பூ௫ி(ப்)
பணியான வகவில்வைததப் புடத்தைப்போடு

ப[2](7)மகுரு செந்தூ.[ம்] மாகும்பாரு
கனியான[க] கனிபோலே செந்தூ.ரம்வாங்இி4
கமலமலர் சிமி[ள்](ம்)சனிலே பதனம் ப[ன்னி](ண்ணி)

வனிக[ ௨](ச)மாய் மதிதன்லே தாக்கப்பாரு
மக்களே யாயிரக்தோ

டெட்டுமா[த்தே](த0ே0.

ச

(௫௰)

[யெ](எ)ட்டு[ம்பெ](மிர)ண்டு மறித்தவர்க்கே யெய்த[ம்யெ](மெ)ய்த[ம்யி]
(மி)ல்லாட்டா வி[ன் னூ](த் நா)ரூன் கட்டாதப்பா
அட்டருட

்

னொரு [ணா](தாஞூங் கூடவே[ன்ர]1ண்டாத்

அகெ்காக வொ[௮](௬)வசையும்

பேசவேண்டாம்

[பி](இ)ட்டமுடன் [யின் னூல்தான் அன](னித்தூனுனைம்)ன்அ
[ம்யே](மே)கமா[யி](ய்) மவுனமுடனிருந் தகொண்டு
அட்டாங்க யோகத்தைக் இனமும்பாரு

|

அ[(௮](ர௬)ளான மனோன்)மனித்தாய் காப்புமு[,த்சை ](தஜே). (௫௧)
Colophon :
-வெகுதானியஷூ
ன் சய்யது

வாவா

gach

ca.

awGan%y

வாவாநதகு

சாயபு.குமா

கையெழுத்து.

(கு-பு.)-Qs
ரஸவாதகத்தைப்பற்றிக் கூறுவது,
இராமதேவர் இயற்றியதாகச்
சொல்லப்படுகிறது.
இதில் இது முற்றும் இருகி.
பிழைகள் அ.இகம்,
இது மூவருடத்தய காட்லாக்கின் 191 (2) நம்பர் பி.ரதியினும் வேருனத
ு.

:
Palm-leaf.

R. No. 202,

9% x 1 inches.

Foll.

199.

Lines,

4 in a page.

Much injured.
Presented in 1914-15 by Kadir Baig Sahib of Triplicane,

Tamil,

ஒளஷ் தமுறைகள்.
AUSADHAMURAIKAL.

On the preparation
cured with them.
Incompt ete.

-

of medicines and

on the discases said to be
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Beginning:
செல்வமான

%

=

%

ச்

சீ[ன்](னி)பாகு பல

*

.

மா[ரு]() தீன்னை(ச) சே[ஐ]1(ச)வில்லையாகச௪€வியே

குப்()பமேனி

சங்கன்

குப்பிசேர்த்த

சா[ர்](ஐ)த[ன](னி)ல்
பி[த](ச)றியே-

ஆனமான

தோர் பசுவின்பால் [ஐ](செ.ர)ங்கை அன. ரசெ(ச)ங்கை

னன்பதான

ந[ர](ற)

Ae
oo |(@)
5) uy
பட்டைவில்லையில் பி[ச ](௪)றி ஆதியானமருந்தோதுவோநத்

தரமான [ர](2)சம் சாதிலிங்கஞ்சேர்ந்த சூடன் இ[ர](ரா)ம்புமா

தீரமானதோர் சாம்பிராணி யிவை சே[,ம](௪) [ஜ](வொ)ர்களஞ்சதாகவே
கானில்வாழதீர் வெட்டிமுக்தினொ0 கார்கோலரிச ஓமமும் (.

End:

....

.

.

%)

:

இருதமாத் S(G |()sOe Sguurers
கேளப்டா வகையொன்று பலந்தா னொன்று
கிருதமாஞ் சிலம்பத்அப் படியி னுள்ளே

தே[ரூ](சா)க வேகச் தெர)

[அ யெ](தெ)ட்டொன் ரகச.

விருதமா[ யி](ய)(ப்) போகாமல் மெ[ஞ](மு)கதானால்
வியனாக வடிக்ததனை வைதஅ௮க்கொண்டு

௪(௫](ற)கவே
௮[,2](ண்டி கிரை கொள்வீ[ர](ரா)சல்
தருகிற
வியாதிகனை(ச)

*

செப்பக்கேளே.

க.

*

இவன் விந்து கெந்திகண்டு தப்பிய

SI)

+.

)]ரத்தைக்

(௫௨)

7%

eae

.

கடுகு வெங்காரங் கருஞ்௪ர கந்தான்

bel நூ](ரூ)பி.யானவுடன் சமனிடை

யசைத்து

தலமான தேனிலகைப் பணவிடைகொடுக்(கப்)
புவிமீ.தில் வாழுமொரு சின்னிச£ தோஷம்
பொறுமிவிடு மந்தங்கள் நீ[2](ர்க)கோர்வைபோக்கு(ச்)
தவருத

வ[யர்](யி.ற)௬௬௮௫

ஓ.இ.ரந்திபோக்கும்?

தவருத [ரூ](சா)ட்சக சூ.ரணமெனச் சொல்) வே.

(க-பு.)--

்

இத வேம்பின் பட்டை, கீழ்காய், நெல்லிவேர், கொடுவேவிவேர் முதலிய

வற்றால் தைலங்கள் செய்யுமுறைகளையும், ௮வற்றா்றிரும் வியாஇிகளையும்
விவரமாகக் கூறுவது.
இதை இயம்றியவர் இன்னாரெனக் தெரியவில்லை.

இதில் இம்.நால்

தொடர்ச்சியாக இல்லை.

இடையே

பல

எ0கள் போயிருக்

கின்றன.

() அகத்தியர்வாதசூத்திரம், நாத.
AHATTIYARVADASUTTIRAM,

மாறா,

11011, 11௦-401.

Same work as that described under R. No. 145(d) ante.
Wants both beginning and end.

கு
இத

ப
மூவருடத்திய

காட்லாக்கன்

146 (4)

இதில் இந்_நால் முதலும்இறுதியும் இல்லை.

நம்பர்

பிரதிபோன்றது,
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Colophon:
.

நளஷ்ூ கார்த்திகைமீ” 0௩௨.

(க-பு.)-இ௫ கணித விஷயமான௮. இதை இயத்றியவர் இன்னாரெனச் தெரிய
வில்லை. இதில் இத முத்றும் இருக்கெ.
இந்நூல் பூர்க்ிதியானவுடன்
ன்னு. உள்ள் ௮;

வைக்தியப்பாடல்கள்

எழுதப்பெற்ற டெ

B. No. 205.
Palm-leaf.

114 x 1 inches.

Foll. 58.

Lines, 4-5

in a page.

Tamil.

Injured.

Purchased in 1914~15 from Kadir Baig Sahib of Triplicane. |

Cerg
HST GTUSYS HI OQ1 FHS IVOT.
SOMASUNDARANAYAKAPUTTIRAJATAKAPALAN.
Contains the horoscope of the son of a person named Sdmasundaranayakan and proceeds to describe his future as may be made out from

the position and influence of the various planets.
Incomplete.

Beginning:
கே௮
சனி

குரு
:

ல

மாசி. கடகம்.

சற்

சூ...

பு,

ச

“செனனீ சென்ம சவுக்கயொனாம் வர்த்தனீ குல சம்பதாம், பதவீ பூர்வ
புண்ணியானாம். லிக்யதே சென்ம பத்திரிகா.!'?
சுவஸ்இிஸ்ரீ விசையாப்யு
தைய சாலீவாகன சகாப்தம் . ஆ௭௱௬௰௯.
கலியுகாந்தம்ஹ்ூ ௫த௯௧௱௪௰௮
பி[த](2)பவாஇ கெதாந்தமஞூூ ௩௰௯ க்குமேல்,

செல்லா[ய்],கின்ஐ பராபவ

ஷு ஐப்பிசிமீ”' ௰௨ சனிவா.ரம் சுக்கெபக்ஷம் சவுதீதி நாழி(கை) 0௬509,
கேட்டை நக்ஷக்இரம் நாழி(கை) ௩௰௫௰8, சேரபன[னா](கா)ம. யோகம் நா
ழி(கை), உ௰ஜ௫ூ. பத்தரவாகரணம் நாழி(கை) 0௬29 சாத்திரி :நாழி
(கை) ௨உ௰ஜக்குமேல் அமிர்த கடிகை ௮௧-௬-மாழிகை, ௨௰௯. .ராத்இரி நாழி
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(கை)௰௮ஷக்கு, கடகலக்ன த்தில் செல்லு நாழி(கை)- வ நீக, தின்ற நாழி
(கை) இவ க்குத் தாமசவாரத்.தில் ராசலக்னெத்தில் வர்த்சமான௮ஹேமை
யில் [கடகசத்திரமார்த்தாண்ட ஓரையில்] கடக சந்திர மார்த்தாண்ட ஓசை
யில்[யி](இ),த்த நவாங்கீசையில் குருத் .இரிம் சாம்சையில் சுபசுத்ச பஞ்சாங்க
௨௫. ,தசாப்பிரகாரம் சுபகட்டுவங்கங்கூடின சுபதினத்தில்
சித்தயோகம்:
சோமசந்தர[னா](தா)யகருக்கு-யோகபுத்தரன் சுபசெனைம். இதக்குமேல்
பஞ்சகடிகா லக்கினம௰ியும்படி.

End:
குரு தசை,

௪[னா](நா)ள் ௨௰௩க்கு மேல், செல்லும் உபரி

சென்மாதிஷ்ூ ௬௦௫

+++

+

+

குருபுத்திககு

(க்)

0௭-க்கு

மகாதசைக்கு

குரு

&@®@

+

+

ஆனந்து
ஈ௦௮ க்கு [மி)(இ)அவும் பரிதாபிஞ்ம ஆவணிமீ£ ௪௨ முகல்
. . . . திழுழு

புரட்டாசிமி” உ௰கஉக்கும் நடக்கும் பலன்[யி](இ)ந்த
மையும் சாதகனுக்குச் சமபலனும் புத். திராளுக்கு ராசயோகபலனும்
மை துன்மை இரண்டுங்கவத்து
*&

*

*

*

நன்

இந்தச் சனி, தசா [னா]:நா)கனுக்கு சாச்சி ஸ்தானமேதினபடியினாலே
சாதகன்புத்இராஞளக்கு யோகபி[ ற](ச)பலமும் செய்தொழில் மூலமுயத்சி

கபவாக0(ர](ரா)க ஆரம்பமும் கடத்துவரும்.
யும், சர[](த)கணுக்கு(4்)
ஹீி.எ௦மீ” ௬ [(.£](நா?ள் ௩-க்கு மேற்செல்லும், உபரி
சென்மாதி வயசுக்கு

இத்தாத்ரி

௩௨

ஐப்(பி)சமி

»

௨௨௨.௨

.

.

வரைக்கும் நடக்கும்

முதல்

௪௨

சித்திரைமி”

பிங்களஷூ

வும்

௩ (னா](நாிள் ௬ க்கு [யி](இ)௮

உம

குரு மகாதசையில் புதன் புத்தி 0

(௧-ப.)-இது

விஷயமானது.

சோதிட

ஜனனபலன்

முதலியவற்றை

சோமசுந்தர

R. No.
16

x

எழமுதினவர்

குமாரனது
இன்னாசெ

;

இதில் இது மூற்றுப் பெறவில்லை.

னத் தெரியவில்லை.

Dalicleat.

தாயகருடைய

விரிவாகக் கூற௮ுவ௮.

18

inches.

206.

Foll.

15.

lines,

6

in

a page.

“Tamil,

Fair.

:

Presented in 1914-15 by Kadir Baig Sahib of Triplicane.

ஜாதகத்தொகுசி:
JATAKATTOHUDI.
Contains the horoscope of 15 persons.

|

(6-4)—
இதில்
ளன,

15 பெயர்களுடைய
்

=:

ப
ஜாதகக்குமிப்புக்கள்

தொகுக்கப்

பெத்றுள்

்
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R. No.

Palm-leaf.

Be x 12 inches.

_. Injured.

—

Foll.

207,

13.

:

Lines,

5 in a page.

2

்

Tamil.

ee

ae

Purchased in 1914-16 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.
பாலாகைஷவிதி.
்
BALARAKSAIVIDHI.
On the diseases which generally attack childrea below the age of
one year in each of the 12 months. and
efficacions in curing them.

on the Mantras
:

considered

‘= Wants the beginning and the end.

Beginning:

_
3

*

*

ae

தாலாச்திங்க டானாகி னத்ூலந்தி தா னணையுஞ்
23 சேலாம்பிள்ளை கான் றும் தியல்நுலையுண் ணாதுச்சிவிழு
ந்
_ ,தாரலாமிரதங் எண் குழியுந் தற்பா லெதிர்க்கும் பசுமையுண்டாங் :
5
ப கோல்போ[லத்தே](த் ஹே)யுங் குணங்கெடுக்குங் கெொட்டாவிச்கொண்
்
க
லட்
:
fe
19. O@iner Gm,

“ [யி](இ) சத்கு(ப்)பெலீ ௨ எருமை மோருடன் கூழாக? மண்ண கலிவிட்டு,

மர்வா[லை][ல்) பாவைசெய்து,

செங்கு|
ரீச ](றிஞ்)-சிப்பூச்சூடி, கோடிப்புடவை-

யுத்௮, கரியுமணியோலையுஞ்சாததிக் சாசுபணம்வைத் அப் பிள்ளை தலையைச்

சுத்தி ஊருக்கு

வடக்கே வைக்கவும்; எ,த்இற(ம்) [யெ](எ)மு.சவும்.

| moo

Be

End:

ப

HD

45 பூ

பத்தாம்திங்கள்கா(னா)க2[ப்]பதமாம் மூகிலிசான[னை ](ணை)யுஞ்
சித்தமு[ த](த)ரும்விமும் . . ம்பச்சை எீறும்வ[ய](யி)று கான்போகுஞ்

சத்தஞ்சலியாமலக்திவி
. . . .
ப, சார்ச்தே குருவிக்கே இடக்கும்

- பத்தாம்பகளைமுகமாகும் பானே
.

,

,.

.

, ,

கும் .

,

கும் வெதும்பு[ம் யி](மி)ரிக்கும்.

மெத்தமோ.

.

.

நீதாபிக்கு விழகுஞ்சோர்ந்து

௨னபோகும்
௨.௨.௨.
ம[தீத](தறு)ங் குணங்கள் பேதகமா

தண்மைய

.....

Cs

:
மதலை

்
:

ms

:

மேனா](தா)வுண்டாத்.

a

இதத்கு(ப்)பெலி; சோ[த்இ](த.தி)லே தல்லெண்[ணே](ணெயை)

-

!

‘a
வைத்

அ(ப்)பிசை,ம௮, மூ[ஏறு](ன்அரு)ண்டை பண்ணி மண்ணகலிலிட்டு மாவாலே..
சில்ஃஸ்பண்ணி அகின் வ[யத்தி](யிம்சி)லே.தெய்வா(ர)
சதி விளக்கெரி[யெ]

(யவி)ட்டுப் பொன் வெள்ளி

செம்பு இரும்பு ஆணிபண்ணி

அதில்வைக்து (5):

7/லலா:
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பின்னர் ௪௮

முதலிய நா[லு](ன்கு)ப்பும்

OF Mss,

ஒன்றன்: பின் ஜன்று இயைபு

படக் கூறுமாறறிக. பரிமேலழகர், உரையாளர் பாயிச மியம்பு சல். கடனேன்
(யது பற்றி *இந்திரன் முதலிய” முதலாகச் சிறப்புப் பாயி ரமே *யுரையாற்

"கூறினார்.

ஒடு

“ எழுத்தே தனித்தும்,”

நன்னூலார் பதவியல் கூறியதற்கு

முகனூல் வடநூலாகலின்,

அது

தோ

ன்உமொழியியலென்னாது பதவியலென வ._ சொல்லான் அதற்குப் பெயரீட்
“டு அ௮வ்வோத்துள் வடவெழுததுக் தமிழில் வருமாறுக் கூறினார். இவர் தமி
ழ் மொழி மாத்திரைக்கே யிலக்கணங் கூறுதுமெனப் புகுந்தமையாற் பத
”வியலென வடமொழியாச் குறியில் பழு தரமென்க,

End:
படு

6 உவப்பினும்

வேள், குருசிலென்பன
ee
மேற்பெயரிலுள், “நம்பி ஆூஉ௨
விடலை

்

விண்டு வழுவமைத்தார்.
கோவேவள் குருல் ?”? என உயர்

திணை யாண்பாத் பெயருள் எடுத்தோ.தியதனை மறந்தார் டோலும். - குடிமை
நல்லன், ஆண்மை நல்லன் என வீறுதிரியா.௮ கின் மூங்கு கின்று குடிமையா
ண்மை முதலியன வுயர்திணை முடபுகொள்ளூமெனவுமது வழசதிலைய* மெ
-னவுக் கூறிஞர்.
ஆரியர் :தொல்காப்பியனார்
4 உயர்்இணை மருங்கி னிலை
யின வாயினு, மஃறிணை மருங்கிற் கஇளந்தாங் இயலும்!” என் ௦சனால் அவை
ஃயுயர்திணை முடிபு கொள்ளாவென
விலக்கப்பட்டமையானுவ். குடிமை தல்
லன், ஆண்மை கல்லன் முதலிய வாய்பாடு இருவகை வழக்ூனு மின்மையா
னும், ௮து பொருந்காதென மறுக்க.
* Dome Gores லிவணியல் பின்
மே,
இசைகத்தலு முரிய வேறிடக் தான” என்னுஞ் சூத்திரங்கட்குப் பொரு
ளறியாது உமையாசிரியரை யுள்ளிட்டோரெல்லாம், * அஃறிணை மருந்துக்
இளெந்தாங்கியலு” மென்பதனோடு மாறுகொளளவுரைக்தார்; அது பொருத்
தாமையறிக.
இவ்வாறு. இன்னுமெடுத்து விரிக்கிற்பெருகும்
ஆங்காங்கு
.உய்தீது உணர்க.

்

இலக்கணவிளக்கச் சூர வளிமுத்றும்,

(த-பு.)-.- இது, திருவாருர்

டக்
வைத்தியநாத ,கரவலரால்,இயற்மப்பெத்று, “குட்டித்
தொல்காப்பியம்” என வழங்கும் இலக்கண விளக்கத் இன் மறுப்பாகச் திருவா

வடுதுறைச் சவஞான

முனிவரால்

ட்.

இத்தால்

அச்சிடப்

ர.

. R. No. 210,
Tamil.
Lines, 8 ina page.
154 x 1$inches. 19911, 97,
Palm-leaf.
ie
' Slightly injured.
Presented in 1914-15 by M.R.Ry. S. Krgsnamacariyar of Triplicane.
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A TRIENNIAL CATALOGUE OF Mss,
திருந்திய தமிழிற். ஹெய்வப் புலமை
யருந்திறல் வள்ளுவ னாய்ந் ததன் வாக்கா
- லறம்பொரு ளின்பம் வீடென தான்சின்
ஜி[ர](2) ந்தெரிந்துரைத்ச செவ்விமுப் பாலுக்
கோருரை யின்றி யொன்பத சென்று
மையுற வாக நையுறு காலை
வள்ளுவன்

மீளவும்

கொள்ளிய

பொருளை

வெழுத்து மூ.உல
வமுத்தில்வே

வந்துஇக் தலகோர்கச்

யுரைத்தன

விலக்கண

தாகம

னென்ன

வகையும்

வகையகதன்

பயனுந்

தங்கிய குறட்பாச் தமிழ் மனு நூலிற்
இதுவே

யுளையென்
றி யாவரும் வியப்பப்

பொழிப்பக லத்தொடு நுட்ப வெச்ச
விமுப்பொரு டோன்ற விரித்தினி அரைத்தான் ;
வடழூற் றுறையுந் தென்றிசைக் தமிமும்
விதிமுறை பயின்ற

தெறியறியுலவ

னன்பரு ணாணொப் புரவுகண் ணோட்ட.
நன்றறி வாய்மை நற்றவ முடையோன்!
இத்தகை யன்றி மீசன தருளா
௮ய்தீதுணர் வடையவோ ருண்மை யாளன் !
பரிமே லழக னெனப் பெயர் படைச்துக்
தரைமே

லுதித்த தலைமை

(க-பு)-இது

யோனே.

்
டிஸ்க்ரிப்டிவ்

காட்லாக்கின்

151-ஆம்

நம்பர்

- இத்தப்பிரதியில் இவ்வுரைரால் முற்றும் இருக்9௦௮.
்

பிரதி

போன்றது,

R. No. 215,

Palm-leaf.
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x

1% inches.
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Tamil,
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Injured.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. 8. Krsnamacariyar of Triplicane.

சிலப்பதிகாரம்-- அடியார்க்கு நல்லாருமை.
SILAPPADIKARAM WITH THE COMMENTARY
RKKUNALLAR.

OF ADIYA-

Same work as that described under No. 100 of the D.C.T. MSS.,
Vol. I: For detailed description see also page 125 of M.
ன்னா

Sastri’s Report, No. 2.

a

Incomplete.

(த.பு.)-இது டிஸ்க்ரிப்டிவ் காட்லாக்கின் 100-ஆம் நம்பர் பிரதிபோன்றது,. இத்த
ப்பிரதியில், மதுரைக் காண்டம், *ஊர்ஞூழ்வரிக்காதை? வரையில் இவ்வுரை
யுடன பூர் தீதியாக உள்ளது.

R. NUMBER

216.

a

509

R. No. 216.
Palm-leaf. 143 x 1} inches.
Injured.

Foll. 34.

Lines,

10 ina page.

Tamil,

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. 8. Krsnamacariyar of Triplicane,

மதுரைக்காஞ்சி. நச்னார்ககினியாருரை.
MADURAIKKANOI : NACCINARKKINIYARURAI.
A commentary
work

is described

by Naccinarkkiniyar on the Madouraikkafici, which
under

No.

120

of the D.U.T.

MSS.,

Vol.

I.

The

transitory nature of the enjoyments in this world is brought out
in this poem with a view to instruct a certain Pandya king in
spiritual wisdom so as to make him fit for attaining salvation.

Incomplete.
Fol. 1a contains the concluding
the Perumbanarruppadai:

portion

of the commentary

on
:

மறவனே ! செருமேம்படுதனே ! பெரும(ர)னே! செல்விக்கு அணங்கு
நொடி நீ1(2) தாங்கு, கின்பெருமை
சலவற்மைச்சொல்லிப் புகழ்நஅவக்
- தேம் பெரும! வாழிய
வெனச் சொல்லிக் கழிப்பிப் பழிச்சி, நின்னு
டைய
கலைகளெல்லாம்
தனக்குக்
தெரிவகம்கு
முன்னே,
மலை(க)ழ
வோன் நில்லாவுலகத்து நிலைமை[ய] தூக்கி, ௮[க]ந்கிலையணுகல் வேண்டி
யழைத்துச் சிதர்வை நீக்கி, யுடீஇ, யமுகோடே
குறையும், புமுக்கலும்
பிஐவுமாகய வடிசிலைத்தாலங்களைப் பரப்பிக் தான் முகனமர்ந்து மகரமுலை
நோக்&, முன்னின் மூட்டி, விறலியர் மாலைவேயாதித்க, நுமக்குச் காமரைத]
(ச) பொலியச்ஞசூட்டி, யரித்தேர் நல்கியு மமை ய(ர)னாய் இவுளியொடு பசும்ப
டைதரீஇ, யவனன்றேயத்திலையிலே நாவலந் தண்பொழில் வீவின்று விளங்
கும்படி இவையொழிந்த பரிசில்களையுந்தரும் என வினைமு£டிவு செய்க,

இப்பாட்டில் ஒருமை பன்மை மயக்க(ம்) * முன்னிலை [க](சு)ட்டிய வொரு
மைக்களெவி

திற்றல் வேண்டு?

மென்பதனாக் கொள்க.

பெரும்பாளுத்றுக்கு ஆசிரியன் பா.ரத்துவாசிச்சினார்க்சினியான்
வுரை மு்றும்,

செய்த

ட
மதுரைக்காஞ்சி,

Beginning :
£ ஒங்கு இமைவியன் ப.ரப்பின்?:-- இப்பாட்டிற்கு மாங்குடிமருதனார்.

மதுரைக்காஞ்சி

யென்று

மதுரைப்

பெயரான் அன்றித் தணைப்பெயராழ் பெயர்கூறினார்.
இத் தணைப்பெயர் பன்
னணிருபடல முதலிய நூல்களாற் கூறிய தணைப்டெயரன்[ நித](.ற) ; “தொல்
கரப்பியனார் கூறிய இணைப்பெயரி௰் பொருளே இப்பாட்டிற்குப் பொருளா

கக் கோடலின்,
வஞ்சி மேல் செல்(ல)லானும், காஞ்ச எஞ்சாதெிர் சென் '
அ ஊன்றலானும், “வஞ்சியுங் காஞ்சியுக் தம் மு[ன்1(ண்)மாதே ?? எனப் பன்
கதத

டல

ட

ஆ
—

*

இச் செய்யுட்புலவர் ரப

உரை கூறுகின்றும்,

பொருளன்மை

ட்

Carol,

யாம்

யுணர்க

இப்பொருளே

த.ர
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[ஒங்கு திரை

வியன்பரப்பி . ஜனொலிழுந்நீர்

வரம்டாக]

வியன்பரப்[
பு]

(பின்
ஒங்கு
திமையொலி[பாய](மூக்நீர்வ.ரம்பாக)--[ உலக](அகல)க்சை
யுடைத்காகிய நீர்ப் பாப்பின் கண்ணே யோங்கு இடை மொலிக்குங்கடலெல்
லையாக,
தேன் தூங்[க]கு முயசசமைய மலை நாறிய வியன் ஞாலச்-தேன்(இருல்)
தூங்கும் உயர்ந்த வுசசியையுடைய மலைகடோன்றியஅகலச்தை யு டய ஞால
,ததின்கண்ணே,

வல மாதிரத்தான்

வளி

கொட்ப--வலமாக

ஆகாயத்தினகண்ணே

காம்

அச சுழல,
வியன் நாண்மீன் நெறியொமு£-- தகலதச்தையுடைய,நாண்
மீன்கள் தாம்
மடக்கும். நெறியின் கண்ணே நடக்க,
பகற் செய்யுஞ்
செஞ்ஞாயிறும்--பகம்பொழுகையுண்டாக்தஞ் Aa BS,
பகலோனும்

End :
கவவொடு
அயிர் பிடித்த வகையமை
யுருப்புற்ற மோதகம்--பருப்புந்
தேங்காயுமாகிய வுள்ளீடுகளோடே சண்டச[த்](௬ க)கரளை கூட்டிப்பிடி.த்த
வதுப்பமைந்த வெம்மைபொருந்தின அப்பங்களையும்,
இஞ்சேற்றுக் கூவியர் தூங்குவன| கு ](௬)௦ங்[ல]௧--(இனி௰ய)பா[
கு](6)
காடுசேர்ச்துக் கரைதச மாவினையுமுடைய அப்பவாணிகரும[
த் ](வ.த)6[ன]
(ர£)டே யிருந்து தூங்குவனராயுறங்க,

விழவினாடும்

வயிரியர்(ம)டிய--திரு[னா](சா)ளின்

கூத்தர் அதனையொரழிந்து.

பாடான்றவிந்த

கண்ணே _கூத்தாடுங்

அயில்கொள்ள,

பனிக்கடல்

ர

டப ப.

குளிர்ந்த

'கடலையொக்க,

்.

[மி]பா)யல் வளர்வோர்

கண் (இனிஅ)மடுப்[ப]ப--படுக்கையி[னா
]லே

துயில் கொள்ளுவோ[ி](ர்கண்)இனிதாகச் அயில்கொள்ள,
Pie

te

கனம்) SES e) ப லனைல்த

prison semis மூடிவாகக்

கொண்

ட கங்குல்
. [பேயுமணங்கு முருவுகொண்டாய் கோக், க
கொஷ்தேர். கழு
'தொடுகொட்ட]
பேயுமணங்கு தமி
(க)முதொடு கொட்ப--பேய்களும், வருத்
த.ந் தெய்வங்களும் வடிவுகொண்டு கமுதுடனே சுழன்று இரிய,

கழுத--பேயிலொருசாதி.
(ஆய் கோற் கூற்ற)[ங்](க) கொஃலேர் ௮ச்சமறியாது ஏம மாகிய [மிக்குப்
புகழெய்திய] மதுரையென்க
. . . . “பெற்ற பெரும்பெயர் .பலர்கை
[விரி](யிரீஇ) ய””என்றார் பிறரும்.
௦...
. ௩ ௨
மென்றது; யாக்கை
திலையா

esti

தென்றறிந்து

. கூற்றத்தின்

மறுமைக்குவேண்டுவன

த

ee

செய்துகொண்டமையிற்

காவலுண் எவரு

ல

- என்ற) வாறு,

தவர்
at

_“கரும்பாட்டிச் கட்டி ( .
ல்க லி] பரிவ.தல(7) ் என்முர் பிதரும்.
.
இரும்பிடி
மே த
[லதனை விருள்சேர்பு--க(டிய பிடியின்சண்
'ணே

மேவினதோலையொச்த கருமை தமக்கு இயல்) ட
க டட
க்
ey pec
Was
*
Se
ee 25
ere
</

க்

&

Rk. NUMBERS
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இது, டிஸ்கரிப்டிவ் கர்ட்லாக்கின் 120-ஆம் தம்பரில் வந்துள்ள, “மதுரைக்
காஞ்சிக்கு,” நச்சினார்க்கனியர் இயற்றியவுரை.
இந்தப் பிரஇயில் 1-- 684
ஆம் வரி வரைக்கும் இரு௧இ௦௮.
கு
மூதலேட்டின் முன்புறத்தில் பெறும் பாணாக்றுப்படை உரையின இறு
இப்பாகம் சிறிது உள்ளது. ஏடுகளின் அடிப்புறம் மு.றி.த் இருக்கின் ன.

R.

Palm-leaf.
17% x ld inches,
Grantha.
Fair.

No.

Foll.

217.

85:

Lines, 10 ina page.

Tamil-and
்

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. 8. Krsnamacariyar of Triplicane.

தருவிருத்தம்--பெரியவாச்சான பிள்கசாவியாக்யானம். .
TIRUVIRUTTAM:

PERIYAVACCANPILLAIVYAKHYANAM.

The Tiruviruttam is a poem in praise of God Visnu by Nammalvar,
and forms part of the Iyarpa, for which see under R. No. 26 ante. The
commentary is by Periyavaccan Pillai.
Complete.

Beginning;
Qibarar

MesQraruraer

Aevr 5 அரு ளாளப்பெருமாளெம்பெருமா

னா ஸ்ரீபாதக்சதே ஆஸ்ரயிக்தாரொருவர் முகீதப்சாயரென்பர்; 9.66
6 err
சொருவரை நீர் போய(ப்) பிறவு மென(ப் பிறக்காறென்பர்கள் சிலர்; வங்
இப்பு[2]() sa தம்பி, எம்பெருமான் தான் இப்படி வந்து Hoss er Door or
பர். இப்படி (௪) சொல்லுகைக்கடி, ஆம்வாருடையப்ரபாவச்தாலே. முக்கறி

லேயொருவரை

யிங்கேபோகவிம்[0](ட) தச௫ல்[ப்], (காம்) போந்தகாரியம்

(முடிந்தவாவே போ௫ிரோமென்று ஆறியிருக்கக்கூடும்; அங்கனன் நியிலே,
“இந்தின்உ நீர்மை மினியா முரும?'லென்றும், பாவியேனைப் பலநீ காட்டிப்
“முன்பரவை

படுப்பாயோ ? வென்றும்,

* மாறிமாறிப் பலபிறப்பு ? மென்றும்,

கடைந் கமுதங்கொண்ட

மூர்த்தியோ '” வென்றுங் கூப்பிடுகையாலே

இவர்

ஸம்ஸா ரத திலே
ஒருவ.ராமித்தனை ன்
அராஜகமான
தேசச் இலே
ஆனையைக
கண்ணைக்கட்டி விட்டால் ஆனையெடுத்தவன்
ம்ரஜாவாமாப்போ

- லே

எம்பெருமான்

கடா்ஷித்தாரொருவராமித்தனை; சிரகால [வி](ஸா) ச

[த](ய)மான கர்மத்தையுடையாரொருவ[க்](ர்க)குக்
இகங்கனேயாகக் கூடுமோவென்னில், « வரகாவ.5௦
திஷுக8-3ணெ

2

9

[யென்கிறபடியே]

தீதி ஸ்ரீ ப்ருந்தாவனம் கருஷ்ணனுடைய
ஷர

” மென்கிறபடியே சாணமைப்

அறுக்கவற
ஐ ](கதொ)லைய
ுககதாசே
[
அ

9

கடாக்ஷிக்ச வன ந்தம்
ம.௰வகர ஐ ட.

நெருஞ்சச்காடாய்க்

தட

வீக்ஷணத்தாலே “உ கவ

புல்லா(ய்ப்) பசு[க](கு) பசுகென்று

சடந்தாப்போலே
*

்
*

_ தா பொய்த்
கின்ற ஞானமென்௮]2௫, அதாத்ம நீயாத்ம புத்தியை : அத்ய
ஜ்ஞானம். ப.ரகரு,இ ப்.ராகருகங்களைப்பற்றி திற்கும் காரதங்கள், பொய்
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அமுக்குடம்பும் - இக்கர்மமடியாக

OF MSS.

வ. ரக்கடவதான LOT LDC, any Dir

Menw-—OaiGe2 apace, bo;

:

இந்தின்ஐ சீ[.2்](7) மை -இவை (யீ) த்திலேதி[வை](லை) சின்துபோத்த வா
ஸனாற-பவிகளரகக

ஹமாவ

விசேஷத்தை,

End:
₹ நல்லாச் நவில் குருகூர் நகரான்”-நல்லா.ராஇிருர் :--ஆசார்யவிஷயத்
திலே ஸெஷிக௱க்ஷ்ககாதிகளை யேறிட்டு ஈற் வானை கதளம்பந்தக்வாரா
௮துபவித்துப்போரும்
பட்ட - ஸ்அதிக்கப்பட்ட
யையுடையவர்.,
(.

ஸ்ரீமத.ரகவிகள்போல்வார் அவர்களாலே,
நவிலப்
இருக்குருகூரென்று திரு[னா](கா)மமான இருதகரி
ட
3
..
வல்லார் :--இப்பாட்டு நாத்றி

னுடையவும் ஹாவகர்ப்பமான

அர்த்தத்தை ௮தளஸந்திக்க வல்லவர்கள்.

பிறப்பாம் பொல்லா வருவினை - மாயவன் சேற் உள்ளல், பொய்த்திலத்தமு.
நீதார் - பிறப்பாலேயுண்டாகக்கடவதாய்,
அுக்கஹே௫வாயிருக்கக
கடக்க
வரிய கர்மத்தையுடைக்காம்
அறிந்தாலும்
கால்வாங்கவொண்ணாதபடி
யான ஆஸ்சர்யத்தையுடைத்சான புதீரஉா௱ரதிஹ௦மங்களாகிற சிக்கென்௦
். சேற்றையுங்கொண்டு முமுகும்படியான நமகமாகிற அள்ளலையுமுடைத்தா
ய், அஹ.)
ஸ்வா வமான
ப் ரகருதிமண்டலத்தில் அமுந்தார்கள்.
.... பொய்தந்திலத்தமுந்தசாரேயென்று
ஏவகாரம்
_ய்நீகிலக்கேயென்று ஈற்றசையாகவுமாம்.

கேம்மமாகவுமாம்.

பொ
(or).

(த-பு)-இத்தம்

பிரதியில்,

வாத

கேளா”?

அழகிய

மணவாள

ஜீயர்

வியாக்

யானம் முற்றும் உள்ளது. இவ்வுரையாசிரியா௫ அண்ணிய அறிவும். தமிழ்,
ஸம்ஸ்க்ருதமாகிய இவ்விரண்டு பாஷைகளிட ததும் உள்ள கெளிந்த ஞான
மும், எடுச்துக்கொண்ட விஷயத்தைப் பிறர்மறுக்கவொண்ணாதபடி எழுதச்
செல்லும் ஸாமர்த் தயமும் இவ்வுரையை ஊன் நிப் படிப்பார்க்கு விளங்கா
மற்போகா.
இவ்வியாக்சியானம் தென்கலை வைஷ்ணவ ஸம்ப்ரகாயத் இற்கு

| 9859.
R. No. 220.
Palm-leaf.
184-x 1% inches.
Fair.
Grantha.

Foll. 87.

Lines, 7in

a page.

Tamil and
oe

_ Presented in 1914-15 by M.R Ry. 8. Krsnamacariyar of Triplicane. *

திருவிருத்தவியாக்யானம்.
TIRUVIRUTTAVYAKHYANAM.

~ Same work as the above.
_ Thoomplete.

eu)Bs

yard.

போன்ற... Basu பிரதியில் இரவா

புட்கைக்கும் “86 - ஆம்

செய்யுளின் மு.தலடிக்கும் உள்ளது,

(தல் 85. செய்
_

Sta.

RB.

516
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R. No. 2238.

Palm-leaf.

18 x 12 inches.

Foll. 151,

Lines, 6-7ina page.

Tamilan

Slightly injured.

Grantha.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry.S. Krsnamaeariyar of Triplicane.

(2) திருவாசிரியவியாக்யானம்
TIRUVASIRIYAVYAKHYANAM.,
Foil. la—24a.
Same work as that described under R. No. 177(a) ante.

Oomplete.

(6-4. )—
இந்நூல்

மூவருடத்திய

காட்லாக்கன்

117(a) நம்பர்

பி.ரதிபோன்றது.

இந்தப் பிரதியில் இ௫ முற்றும் உள்ள௮.

(8) பெரியதிருவந்தரஇவியாக்யானம்.
PERIYATIRUVANTADIV YAKHYANAM.
Foll. 25a—78a

A commentary on the Periyatiruvantadi, a poem by Nammalvar in
praise of God Visnu.
This poem forms part of the Lyarpa, for which
see under R. No. 26 ante.
Complete.

Beginning:
ியவேகியாய் ஹஹ

கல்யாண

ம-பணாக்மகனான

ஸர்வேஸ்வான்
கிர்

ஹெ.தஃக(மாக) ஆழ்வாருக்கு “மயர்வற மதி[ன](௧)” ம[அ](ரளித் சன்

ஸ்வரூபாஇகளைக்காட்டிக்கொடுக்க, அவை[த்தை](யில்லை) அதபவிக்க ஒருப்
.

பட்டவர்

திதயவிபூகியிலே

ழ்கபைடியையும்,

தித்யஸரிகள்

அவர்களோடொதத

அி.ரந்தராநுபவம்

[த்தை](யி.ற்லை) யிழந்அ லீலாவிபூதியிலே 4 pu
ஸம்பந்தத்கோடே

தாம்

இருக்கிறபடியையும்

த-பமவவிரோதியான

ப்ரக்ருதிஸம்பக்தத்தை

வேணுமென்று

ee

பெரிய

திருவந்தாதியில்

மூன் னே ப்.ரவணமாய்க்

aw

பண்ணி

sat

விரோதியான

ஈண்டு

ப்ரஇிருஇ

விஷண்ணரரய்

9 OSHS

திருவுளளத்தைக

கூட்டிக் கொண்டு, தீயும்[னா](தா) னுங்கூடி,

se

தந்த[ு](௬)ள

இிருவிரு
தீத ச்இல் (.

முதற் பாட்டு :--₹* பகவச்விஷயத்
இலே

இடக்கிற

eur

பிராப்தி தமக்குண்டாயிருச்க வுவை

குறித்து

தமக்கு

என்னையுங்

அவ[ந](ன)ழசகையும் குணவ்

களையும் பேசி யடிமை செய்வோம் வா”' என்இரார்.

மூய[த்தி](த்தி) சுமத்கெழூ.த்த முத்அ[ச்ச](2த)கெஞ்சே !
இய[த.த](ஐற)வா

இட்ட
பூவீன்ற

வண்ணன்

யெம்மோடு கூடி- நயப்புடைய

மல்மில்டபபடி
புகழ்.

ல...

த்பூவைப்
(க)

R. NUMBER

225.

617

அவனைப் பேசுகையிலே மஹோக்ஸலாஹச்கை(த) sl@sasQarcr® 25
காலே விகாஸத்தை யுடையையாய்க்கொண்டு, என்னிலும் மு.ற்[ப]பட்டுப் பத
D8 p நெஞ்சே! அழகிய பூவைப்பூவிலே உண்டா[ ந](ன) கிறம்போன்ஐ திரு
மேனியில்

தி[ை]றத்தை

யுடையவனுடைய

வி.௰,ஹ.௰-பணங்களையும்

இவ்யா

தம குணங்களையும் வாச்யனானவனுக்கு(ப்)பண்டில்லாஅ| னீ](நீ)ர்மையைக்
கொடுக்க வ[ததர](றர)ம்படி மீரப்பாட்டை யுடைத்கான மன ஹஹகா.ரமி
ல்லாசவாங் மாத் இ.ரக்காலே. ப்ரவர்த இக்கப்பட்ட அழகிய சந்தர்ப்பங்களையு
டைய சொல்லினுள்ளே யடங்கும்பஉ௨ யனுபவித
அப் பேசுவோம்.

End:
எண்பத்

தேழாம் பாட்டு :--

லோகத்தார்.
திருவடிகளை

கார்யம்

நிரந்தரமாக

இடக்ட[கனீ](தி)
வத்த

ஒருப்ப

முத்] 2 முன்னமவன்

டென்று

ர

இக்கு

தீ௮ நி.மதிக[கு](க)ரார்.

இப்போ மின்
[௯ ](-) மினிச் சி[2](கி)த தின்றாலு
மெ(ப்)போது மீதேசொல் லென்னெஞ்சே! - எப்போதுங்
கைகழலா தேமியா(னன)ம்மேல் வினைகஉவான்
மொய்கழலே யேக்த முயல்.
[னாதறி](கானறுதியி)ட்ட
அர்த்தத்தைக்
கே[ழ்க](ட)கயவேணுமென்னறு
ஸ்்ரத்தை பண்ணுகிற
என்னெஞ்சே! ஸாவகாலக்தி
லும் நம்பக்கலுண்டா

. [5]6ன) பாபத்தைப் போக்குகைக்காகக் கைவிட்டு

நீங்காத திருவாஜியையு

-டையனா[த](ன) ஸர்வேற்வரனுடைய அளவி௰ந்த போக்கியதையை யுடை
தீதான அழகிய இருவடிகளைப் புகமுகையிலே மிகவுமொருப்பட்டு நடந்து
செல்லுகிற இக்காலத்திலும் இன்னமும் இஅக்குமேலே ௫ நு](கி)அகாலஞ்
சென்றாலும் ஸர்வகாலக்திலும்|[
னா |(மா)னுனக்குச் சொல்லும் வார்க்தை

யீதொன்றுமே,

இப்படி,

*முய[ததி](ததி) சுமந்தெ[ மி](மு)த்?? தென்று

[ து](தொ)டங்க, 4 மொய்கழலே யேத்தமுய”” லென்று தலைக்கட்டுகையாலே
விஷய வைலக்ஷண்யாஅுுணமாகத் தமக்கு அபிகிவேசங் கரைபு ரண் டபடி
யையரு ளிச்செய்தாராய்2௮,
(௮௭௪)

(த-பு.)இ. மூவருடத்திய காட்லாககின் 26 - ஆம் நம்பரில் வந்துள்ள “* பெரி!
இருவந்தாதி?? என்னும் பி.ரபந்தத்தின் விரிவுமை,
இவ்வுரை பெரியவா
சான் பிள்ளை வியாக்யானச்இன் வேரூயது. இவ்வியாக்கியானஞ் செய்தவம்
பெயர் முதலியன கெரியவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் இவ்வுரை நூல் மறறும்
உள்ளது.

(2) திருவெழுகூற்றிருக்கைவியாக்யானம்.
TIRUVELUKURRLRUKKAIV YAKHYANAM.

Foll. 74a—870.

:

Same work as that described under R. No0, 117(0) ante,
Complete.
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R. No. 226.
Palm-leaf.
173 x 1d inches,
Grantha.
Fair.

Poll.

55.

Lines, 8ina

page.

Tamil

and

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. 8S. Krsnamacariyar of Triplicane.

அபயப்ரதானஷாரம்.
ABHAYAPRADANASARAM.
Same work as that described under R. No. 88(a) ante.

Complete.
The

former

owner

of

the

MSS.

is

said

to

be ‘Sudarénarya

of

Totadri.

(6-4.)—
இந்நூல் மூவருடத்திய காட்லாககின் 88(2) நம்பர் பிரதிபோன்றது.

தப்பிச.தியில்

இது

ஹுபஉஸு-$கர

அரவின் முதலில்,

முத்றும் உள்ளது.

aan,

உஃஹகவையவரஉர.கஹா௱ற௦??

இக்

@srsrh,
என்று

எழுதப்

பெத்திருஃகிற௮.
R. No. 227.
Palm-leaf.
103x1} and 14?x14inches.
Fair.
Tamil and Grantha,

Foll.79.

Lines, 6-8 ina page.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. S. Krsnamacariyar of Triplicane.

(2) அபயப்ரதானஹாரம்.
ABHAYAPRADANASARAM.
Foll. 1a—706.
Same work as that described above.
Complete.

(5-4)—
இது
இல்லை.

முன்பிரதிபோன்றது.

நூலின்

முதலேடும்

இறுதியேடும்

இதில்

(8) இராமா யணவியாக்யானம்.
IRAMAYANAVYAKHYANAM.
132 x 1inches.

Foll. Tla—790.

Injured.

Contains the stanzas of the last Sarga of the Yuddhakanda of the

Valmiki’s Ramayana dealing with the coronation of Rama, and gives
‘their Tamil meaning.

R. NUMBERS

227-228.

521

Beginning:
vbwan,\ og S)8 mum ws O@sOsu,) TEEOD2S |
ஸமாடுஷ வ௨வ௱கொ ஜெ)ல௦ மாமே வ.க) வறக 78௦]
ககெகெயிக்கு ஆனந்த வய-க௱ரயிருக்கிற பரதாழ்வான்
அஞ்ஜலியைப் பண்ண, வதீயபசாகரமராய், கெளவ37

ஸ்ரிரஹிவே

நந்த வய-க௱

ய் தமக்கு. ஐயேஷ்டராயிருக்கிற பெருமாளைப்பார்த்து

விண்ணப்பஞ்

ரர் :-௨-டுஜி.கா 8ரதிகா 87.கர ௨௦

95

23273)

உ-௩.க௧ஹு பம )௦

தம்முடைய
பாலனம் பண்ண
படி

மாஜ)9௨௦

யமா ௧8௨௨

செய்க

|

98 |

தாயானானவள் ஞனாயிக்கப்பட்டாள்; மால்யமென்னாவே
ப்பட்டது; அந்த ராஜ்யத்தை தேவரீர் அடியேனுக்கு எப்

ஸாதித்தருளித்தோ

அப்படியே

ஸமர்ப்பிக்கிறேன்

; அங்கீகரிச்தருள

வேணும்.

End:

ஸ்ரீராமாயணஸ்ூவணம்

இராத

ஸம்ருத்திகளை

@unvaz

பண்ணுகிறவர்கள் குடும்ப கனதரன்ய

யடைவர்கள்.

80 Oro)

யார யம௦ அ

|

ar@@2s

||

600

ey NO

ANOT a0 77-5 7HO

ஸொரா கவ) 08.கஷிய08௧

ஞூய-௦ஷுரஸமொ

ஸ்திரீ புச்

24]

26

an SU 1 e2!,\1-56)8r gen

8y Bh

wa 8ரயண?௦ Quy yw esum 8m & or 7 oor ஸ் புருஷர்களாலேதிச்பமாக
ன ஸ்ரூவணாசிகள் பண்ண ப்படவேணுமென் இஜர்.
3

உராஉழமான
மென்று

*

கி௱வயிக

௪கபறயாரஹக

(5-4.)-இந்தப்பிரஇயில்

pro

2-900 N27 2 93 658 reer

௨]

ய)

௫௦

eo

*

பட

*

கைங்கரிய ஐசுவரிய உரரஹியுண்டாகவேணு

பண்ணுகிருர்.

வால்மீகி

.

ராமாயணத்து

.

|

.

oo

eae

(சாமபட்டாபிஷேக

கட்டத்த

அள்ள சுலோகங்களும் அவற்றின் தமிழுமையும் பூர்த்தியாக இருக்னெறன,
உரையாஇிரியர் பெயர் முதலியன

விளங்கவில்லை.

R. No. 228.
Palm-leaf.

Grantha.

163x1$inches.

Foll.

68.

:

Lines, 5, 6in a page.

Injured.

Tamil and

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. 8. Krsnamacariyar of Triplicane.

(2) அபயப்ரதானஸஹாரரம்.
ABHYAPRADANASARAM.,
Foll, la—54o.
Same work as.that described
MSS., Vol. IT. |
Complete.

under

No.

797

of tho

D.C.T,

படிவ

நால
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இமையோர் தலைவா! உயி.ரளிப்பான், எந்தின்ற யோனியுமாய்ப் பிநந்
காய்.
பொய்த் தின்ற தொடங்கி இந் நின்ற நீர்மை இனியாம் உராமமை
அடியேன் செய்யும் மெய்யான விண்ணப்பம் கின்று கேட்டருளாய்! என்று
௮ நவயம்.

End:

‘

டனூ](த)ரூம் பாட்டு, (நல்லார்)8,நவிலுகை - சொல்லுகையாதல், செறி
வாய்க்கிட்டுகையாதல்.
அப்படிக் &ீட்டுவார்களோவென்ன அரு ளிச்செய்க

ரூர்.

“ஸர்வதாபிக தஸ்ஸத்பி: ” என்று,

அக்குறுப்பானவை.

மந்திரங்கள்

காக ரிஷிகள் வநஅ

படுகாடு

அக

பெருமாள்

குறப்டரனவை-அஸ்2ரச்

தங்கள்

பககவிலே

கற்கைக்

கீடப்யார்களென் தபடி.,

பொல்லாததுமாய், அருவினையுமாய், மாயமுமாய் பொய்நீதிலமுமாயிருக்
இற பிறப்பாக
வன சேற்று அள்ளவில் அமுந்தார் என்னு அந வயம்,
(க-பு.)-இது, பெரியவாச்சான்பிள்ளை

வியாக்யானத்தம்குக்

குறிப்புளையாக

அப்பு என்பவரால் இயத்றப்பெற்றது.
இதற்கு “ அப்புவரும்பதம் 7? ன்
ம் பி.ரஹித்தி யுண்டு. இவ்வரும்பகம் இதில் பூர்ச்தியாச உள்ள, இதன்
பின் 14 வெற்றேடுகள் உள்ளன.

(2) திருவிருத்தம்- அப்பிள்
TIRUV{LRUTTAM
14% x 12 inches.

Similar

யுரை.

: APPILLATYURAIT.
Foll. 142a—1926,

to the above.

By

Appillai.

This commentary. is partly

printed.
Complete.
Beginning :
எம்பெருமானை NTEprsENss whart, ‘go mus SCrrGwrer
LEGA
NIUDSSOS HOSSGor வேணும் ? என்று, அவன் இிருவடி.
களிலே

விமுந்து தம்முடைய

பொய்கீதின்உ

அபிலஷிகக்தை விஜ்ஞாபிக்கிறூர்.

ஞானமும் ;--அ௮ஸ்வே ஸ்வ புத்தியையும், அதாத்மத்யா

தம புத்தியையும் சொல்லுகற௮,; தின்ற -இது தான் என் றுமொக்க?!
நிலை
தஇன்றபடி;; பொல்லா வொழுக்கும் - பொய்ந்தின்ற BOT LT LG oor tor er
ப.ரத்ரவ்யாபஹா.ரா.தி சாரித.ரமும்; அமுக்குடம்பும்
- இதுக்கெல்லாம் அடி.
யான ஹேயமான
சரீரமும்.
( , . ..)

அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பம்.--அடியேனுடைய விஜ்ஞாபனம் ; இவ
ருடைய உக்தியிலே இவருடைய மெய்ப்பாடதியலாமென்று எம்பெருமான்
. கேட்டருள,

அடியேன் ? என்று

தம்முடைய

ஸ்வரூபத்தை

விண்ணப்பஞ்

செய்கிறார். செய்யும் -இவ்வபேகைஷக்கு மேலில்லை.

End:
அி.௰3த.தில் இப்பிரபந்தங்கற்ளு
ற்கு வ௦ஹர பந்தம்

போமென்௫ரர்.
மல்லார் நவில் குருகூர் நக.ரான்:--6 ஹர்வஉர வி.௦_கஹக் 058 ? என்னும்

்
..

படியாலே விலக்ஷணறாயிருப்பாரெல்லா[௮](ர௬)ம் இரண்டு தம்மை யப
விக்கிற திருநகரியைகத் தமக்கு வாஸ ஸ்தானமாக வுடையவர். (. . . , )

)/ 0? L_
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(க-பு.)-Demo

இவ்வரும்பகத்தடன்

வந்துள்ள.

மூவருடததிய கரட்லாக் 980 (8)

நம்பரில்

இதில் இஅ முற்றும் உள்ளது.
R. No, 288.

Palm-leaf.
163 X14 inches.
Foll.
and Grantha.
“Wuoeh injured.

135.

Liner,7 in a page.

Presented in 1914-15 by M.R. Ry. 8. Krsnamacariyar of

Tami.

ப்பட

(a) திருவிருத்தவியாக்யானம்.
TIRUVIRULTAVYAKHYANAM.
Foll. la—i050.
Same work as that described under R. No. 219

ante.

Complete.

(S-4.)—
இ௮ மூ;வருடத்திய காட்லாக்கின் 319-ஆம் நம்பரில் வந்துள்ளதே,
இந்
தப்பிர.இயில் இவ்வுளை நால் முற்றும் இருக்கறது,
ஏடுகள் மிகவுஞ் சிதைத்

துள்ளன.

6) சிறியதிருமடல்வியாக்யானம்.
SIRTY ATIRUMADALVYAKHYANAM.

Foll. 106a—126b..
Same

work as that described under R. No. 223(d) ante,

Incomplete.

(க-பு.)-இது மூவருடத்திய

காட்லாக்கின்

தப்பிரதியில் இவ்வுமைநால்

1-5

223(8)

கண்ணி

நம்பரிவ்

வந்த ள்ளதே,

இந்

வரையில் இருக்கறது,

(ce) பெரியதிருமடல்வியாக்யானம்.
PERIYATIRUMADALVYAKHYANAM.
Poll. 127a—1385a.
Same work as that described under R. No. 117(c) ante.

Incomplete.

(த-பு.)--

இ௫ மூவருடத்.திய காட்லாக்கின் 117 (6) நம்பரில்

பி. ரதியின் இடையிடையேபல

எகெள்
இவ்வுளைநூல் முற்றுப் பெறவில்லை.

இல்லாமல்

RB. No. 284.
Palm-leaf.
Grantha.

175 x 1g inches.

Foll, 145.

வந்துள்ளதே. இத்தப்
இருக்கின்றன.

இதஇல்

i
Limes, 7 in a page

.

Qamil

and

Fair.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. 8. Krsnamacariyar of Triplicane.
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A commentary

on the meaning

and

significance: of the three

-sentences explained in the work described under R..No 116 (X),; as
applied to the other ten sentences of the Nalyagunaparamparal and
also to certain other Sri-V aisnava religious teachers.

Complete.
Beginning :

ஸ்ரீய8உதியாய் ஸ்ரீவைகுண்ட
[ணா ](,கி)கே.ச.தனாய் ,தித்யமூக்தாதபாவ்ய
னாய் திரதிசயானந்த யுக்தனாயிருக்கு ஸர்வேஸ்வரன், ௮ந்த நித்ய ஸரி
களோபாதி த௲்னை யநபவித்து நித்யகைங்கர்யபரராய் வாழ்கைக்கு. ப்ரா
ப்தியுண்டாயிருக்கச்செய்தேயும்,
அத்சையிழந்த. அஸக்கல்பசாய், போக

மோக்ஷ்சூன்யறாரய்,

“ஷவ௦யத8க௦

க்ஷ£க்ஷஊ?

என்ெபடியே

இிவதைல வ உரருவவதிவத-லி-்வெ.ு திர மணை உதயா
ஸதகிறரொஹி.கஹவரகா vuln a)

காக) வி_த௦

End:
6 mang?

என்று அகாராதியாக

இழவக்களைப்

உபகரா.ந்தமாய் அப்படியே

டலவிடங்களிலும் இடையிலே உடைத்2 ரய்,

என்று 8£௦.மலி கமானந

(5)

"கையாலே கார்திஸ்நீயேந2௦

கொடு

err

=a

ஆழ்வார் இருவடிகளே

நி.மதிக்கப்டட்டதா

“இந்நூல்,

ரீவைஷ்ணவ

சரணம்,

்
ஆசார்யர்களின்

-

நரம்பை சயாம்

அவர்கள்

அறுஸந்தஇக்கும் மூன்று வாக்கியங்களையும், ' அவற்றின்
விளங்கக் கூறுவ௮.
இதை இயம்றியவர் இன்னாசெனச்

பொருள்களையும்

தெரியவில்லை.

இந்தப்பி.ரதியில் இது மு.த்றும் இருக்கறது.

R.No.
Palm -leaf.

யிருக்

|

௩88.

a

_ தினந்தோறும்

Puree a) £88)?

Ose ம்.

ஸ்ரீ8௮௦௧கட.2-ப வெ

(க-பு.)--

fo
[ஆகர.ர]ஸ்ரீ
௩9

286.
டை

15 x 1% inches.

Grantha.

Foll. 10.

Lines,

8 in a page.

Tamil and

Fair.

Presented in 1914-15 by M.R.Ry. 8. வல்

of ‘Triplioane

குருபரம்பராவிவரணம்:

:

GURUPARAMPARAVIVARANAM.
Same work as that described above,

Complete.

ட

(கு-பு)Os war 8 18Qurépe.
றது.

த

: a
“இந்தப்பி2யில், இல்

ee

பை

acco
116

86
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குய்யத்தலாவது வாலிலாவது பி[ நி](ரி) திவி சக்கரம் ஒட்டி, ௮ தில் பி[ஜி]
(ரி)தி[வு](வி)பீசம் ஒட்டிச் செபிக்கக் தம்ப(னம்); டாம்புகடியாது,

லம் என்று

செபிக்கவும்.

மோகனம்

௧.

மந்தரம்,

முதலாவது (இ)தற்கு(௪)சக்கரம்

——

ovo.

௨-வது 0[த]ாப்(க)(புளி](பூமி)ல் அப்புச்சக்க.£ம் ஒட்டிச,
௪ம் ஓட்டிச் செபிக்க, பாம்புவிஷமிறங்கும்.
மந்தரம். வ௦.
*

*

*

அதில்

அப்புமீ
்

*

்

லவணசக்கரம் மூலமந்திரம் ல௦, வ௦, 7௦, ய௦, ௮0௦. சகம்..ர பஞ்சாட்ச.ர
மூலமந்திரம் நமசிவய,
கருடன் மூலமந்திரம் சிவா ஐம் ஸ்வா
[யிஅகள ](இவற்றை)வெவ்வேலேல[ஷ.।(ட்)சம் உருச்செபித்து விருக்பண்

ணிக்கொண்டு (இ)த்தக் தொ[ளி]1(மி)ல் செய்தால் குருகடா[ ௪](ட)சமுண்ட.ஈ
யிருக்கும்.

ஐ௫்துக.ரத் தைந்து முகன்பதஞ்
சிந்தையில் வைதத(த்) இன ந்தொழமு வார்க்கு
வந்தவல் வினையும் மாய்ந் இடு மென்மே
மந்தார மேதோ கருடனை வாழ்த்தே.

End :

(௧)

வேறு விருத்தம்,

அங்குலியெண் டிரைதா[னு ] னொருபக்து
அ௮க்கொடு பக்திரி மாமணி நூறு
சங்கு சதம் பவளஞ்சதம் பத்து
தனபா கம்பதி னாயி. மாகும்
பொங்கு திரைகடல் முக்தொரு லட்சம்
போதவள் தாமமை பொன்லொரு கோடி

எங்குமெ[ஞ](மூ)ங் குரை தான் ௪ககோடி.
யேறுடவை

மணிகடெண்ண

(6) வொண்ணாதே.

(௫௧)

தானமுந் தவமு முண்டாம்

சற்பமாம்' Mi sos

போக்க

வானவ (ரா ](ரா)கச் செல்வார்
வள(ர்)ந்திடும் பதவி சேரும்
நானில மதிக்க வாழ்த்த[னா]
-(தறன்முகன் பதியே சே[5](ர2)கும்
ஆனதோர் கருட வித்சை

்

அசணமக்குன[ற](ச)த்தவாலே.

(௫௨)

கருடபஞ்சாட்[ச](௪)ச முத்தும்.

(க-பு.)-இத

மூவருடத்திய

காட்லாக்கன்

185(0).நம்பரின் வேருனது.

தறியவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை,

இதை

இய

இதில் இந்தால் முற்றும் உள்ளத.

5) இராசியறிதல்முதலியன.
TRASIYARIDALMUDALIYANA.

« Koll: 16¢820. 0

on

ee

|

A minor astrological work bearing on horoscopy.
வரகவி

சன் கலன்

—

Stl

gee
2193

RUG iy

Seay
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(6-4.)—
இத்.நாவில், இசாசி,

நட்சத் தரம் இருபத்தேழின் தசை,

தம், தனிஷ்டாபஞ்சமி,

இவை

நவக்

ரகங்களின்

தியம்,

கணப்பொருத்

ஓரையறியும்

வகை

ஆகிய

முதலியன கூறப்பட்டி ருக்கின்றன.

(2) நட்சத்திரமாலைமுதலியன.
NAKSATTIRAMALAIMUDALIYANA.
Foll. 38a—340.
A short

astrological treatise giving

the characteristics

of persons

born when the moon is in the various constellations and containing, the
method of finding out Paficakam, Taraphalam Candraphalam,
which are all ordinarily explained in any Indian calendar.

ete.,

Beginning:
5[ஷஷ்](ட்௪)
த் திரமாலை.

அன்புதரித்து, நம்பனளித்த

அம்பிபத த்தை, நம்புமனக்தே;.
செய்வினை இிருநீ[ அ](௧)ச் செய்யுஞ் சேயிழையார்க்கு நல்லன்

மை[யொரு](ய௮)
பொய்யுரை

மணியும் பொன்னு

யொனறுஞ்

அய்யமிட் ண்ண

சொல்லான்

[லன்

ம௫[ஷஷூ(ம்ச€)யா யணியவல்
புகழ்பெற

வாழவல்லன்

வல்ல னசுவினிதாளித் மூனே.

(௭-௫.) சூ. சே. சேர். லா. அசுவினி, இன்னானுக்கு(ச்) தெய்வம் ஆதித்த

பகவான்.
சாதியில்
பி[ரூ](சா)மணன்,
கோததி[ஐ](7)ம் பா[2](7)தத
வாசன்,( . . . )௫௰- வது வயதில் [ரூ](ரா)சஈவால்,
௮௩ வயதில் வெ
தப்பு.
வயிற்.று(௧) கடுப்[பு](9)னால் ம[ஐ](௪)ணம்.
[யி](இ) அக்குப் பிழை

தீகால் ஈ - வயது

தி[ையோதசியுஞ்

சென்று சித்திரைமி” பூ[௮](ர]வ ப[ஷ்ஷ](ட்ச)
த திலே
செவ்வா(ய்)ச:

ஓெமையு[ஞ்]

க[ஷ்ஒி](ட்ச)த் தரமும்

(@) SL @ ]( 01) Gen

பரதக்

சா[ர](சா) பலம் சந்தி[ர](2) பலம் Sal wr).
-ஸ்இரீ த[ஷ்ஷ](ட்ச)த்கர முதல், புருஷ த[ஷ்ஷ](ட்௪)த்(இர) முதல்
[கே](திய)மிச்்ச த[ஷ்ஷ](ட்ச) ததிசம்வரைக்கும் [யெ](எ)ண்ணி, அதை ௯-ல்

கழிக்க, ௪ - மிகுந்தால் சென்மதாளை

தன்மை,

௨. FU S STOOT தன்மை,

End:
பஞ்சகம்,

கியமித்த

இனத்தில் வரு௰

இதவாச

த[ஷ்ஷ](ட்௪)ச்.இ.ரம்

லக்க[ண ](ன)ம் அருவன் [யி](இ)தஅவசைக்கும் [த](தொ)கையாக்கி, ௯ பே
ருக்கே, க - மிகுந்தால் மி[ஐ](ஈத்),தி[வு](ய) பஞ்சகம், அன்பம்.

பஞ்சகத்துருவலக்கம் சே[2](ர)க௧, மேஷத்துக்கு ௫ - சே[த்](ர)க்கவும், fap,
பத்துக்கு ௫, மிதுன)த்துக்கு ௬, கடகத்துக்கு ௫, சில்கத்அக்கு ௪. கன்னிக்கு ௩,

துலாத்துக்கு ௨, வி[](௬)ச்சிகத தக்கு ௧, தனுசுக்கு ௧, மகரம் ௧, இம்பம் a
_ மீனம் ௩ இந்தப்படி லக்கம் சேர்க்கவும்.
;
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(9) அகத்தியர் ஐந்து.
AHATTIYAR

AINDU.

1911, 562-87௭.
Similar to the above.

This work contains five stanzas and is also

attributed to Agastyar.

Complete.
Beginning:
அகஸ்தியர் பாடியது. ௫ - பாட்டு,
நாடியதோர்
நமமாக

தந்திமுகன்

ஐனைப்பணிந்து

உரைத்தடுவோம்

தந்திபின்னும்

தேடியதோர் மந்த[ஐ](ர)சதா லஷ்டசித்தித
,திகமாக உரைக்கி6[7](௦)ன் யோகியோ[த](ர்)க்கு(௧)கூடியதோரர் கெந்தமதகைச் இதம்பரத்தில்
குணமான காலதனைக் கூட்டி மூட்டி
ஆடியதோர் அனபுல்லை ? மூலக்துள்ளே
௮[ஐ](௪)௧க[ர](:ர) மூலகண பதியே காப்பு.

(௧)

காப்பான வழித்துறைக்கு(5) குருமுனேய்க்கும்
வாங்குமந்த உள்கருக்கும் வழியேகாட்டுங்
-கோப்பான வேதைமகா லிங்கம் போக்குங்
குணமுடனே வாழ்வதற்கு(க) குருவாய்(௪) செய்ய
காப்பான [னூததி]( நூகறி)லே காலுதலையாக்
கட்டாகச் சொல்லிவிட்டேன் கருச்சே[ர](சா)மல்
௫

End:

Csrapng 8[p)(7)us06(U) பீசங்கேள
சொல்லுகறே னகாரமொடு காரம் சேரு
வாசமுடன் மகா.ரமது சகொரந்தானும்
வகா.ரமுடன் பி[ஐ](ர)ணவகத்தா னிலையேயாகும்
பாசமுடன் சேர்ந்து மவுனமாூப்

பாங்கான [னா](நா)சவொலி சிதம்பரத்தில்
ஒசையுட

(த-பு.)--

னுறுதியா தீயா௫த்தேறு

ஒருவருக்கும் விள்ளாதே அஞ்சழுச்தே (க்கே).

இந்நூலும் ரஸவாத
லப்படுகி௪த.

விஷயமானகே,

அகத்தியர் செய்ததாகச்

சொல்

இந்சப் பி.ரதியில் இத முகனும் இருது. -

இ முடிந்தபினனர், வைத் தியக்குறிப்புக்களென்ற கலைப்பின்கழ் மூன்று
செய்யுட்களும், “ சித்ரரரூடம் கருங்குழம்பு ? என்ற கலைப்பின்8ழ் ஒரு
டர
2-ஏடுகளில் எழுதப்பெதனு உள்ளன.

(7) lee
ாா
AHATTIYARVAIDYAKKOMMI.
Foll 4. 40a—42a

ட்

- ®, numerr 288.

539

A work in the form of Kommi songs prescribing certain medicines
for curing certain diseases. It is also attributed to Agastyar.
Incomplete,

Beginning :
தேங்கா[யி](ய்)ப் பாலில் சறுகு நிஞ்சான்வேரும்

தினமும் மூன்று[னா](கா)ள்
[5]

லாட

பே

வாங்கா மேகம் வாங்குமென்று சொல்லி
வாழ்த் திக் கொம்மி யடியுங்கடி,

(௧)

பரங்கிப் பட்டையைக் தூளாக்கி ஆவின்
பாலுடன் கா[சி1(செ)டை | 01(யி)7ண்டருந்து
ஒ[ ஐ](ம)ங்கக்கா(ய்)௪௧ குடித் திடவே மேகம் :

"ஓடுமென்மே கொம்மி

:

யடியுங்கடி

(௨)

சங்கம் வேருடன் பச்சரிசிமோர்
தானிடி தீதக் கூடகூட்டிடவே
பொங்கு மேகம் விட்டுப்போமென்று
பொ:ததிக

கொம்மி.

்

யடியுங்கடி.

(௩)

முருங்கை விங்கை யாத்தைபத்திரி மூலி
முதிரும் ber வேருடனே
ஒ[த]()ங்கக்கா(ய்)௪9௧ குடித்தடவே சன்னி
ஒடுமென்லே கொம்மி யடியுங்கடி,
:

(#)

காட்டுக்க[ ௨](ர௬)னைக் கறிக்க[
கணை ](ர௬னை)யுடன்

காறுக்க[தணை](ர$னை) புளிக்க[
ணை (ரை)

ஆட்டு மோரில் பெருக்கியுண்ண மூலம்
அக[ண்டு]னன்று) போமென்று கொம்மி யடியுங்கடி,

ள்
n

(ட)
;

புளியம் பட்டையைக் தூளாக்கிப்போட்டு
மூ[ரணுணா]6ன்றுந)ள் புகையேக்தப்
௨... பனிெ.ற](மண்டு வெடி சூலை
பறக்குமென்றே கொம்மி யடியுங்கடி.

(கட)

பவள்ளாட்டுக் கோ[ மி](ம)யம் கோசலமும்

்

வேண்டிய

சங்கம் வேர[ஈ]ரைக்அ

மெள்ளக் குடி.த்திட வீக்கங்க ளெல்லாம்
விட்டோடிப் போமென்றே

:

கொம்மி wip uate.

(௩௬)

ஆ[தீஅ](று) மணலைக் தான்வறுத்து
அதுபோல் முசுமுசுக்கைத் தண்ணீரைவிட்டு

பா(ர்)த௮(ப்)பதமாய்க் குடி.த்திடவே பித்தம்
பதக்குமென்
தே கொம்மி யடியுங்கடி,
*

*

*

(௩௪)
ok

(க-பு.)--

இந்தூல் வைத்திய விஷயமானத.

சொல்லப்படுகற௮.

இது அகச்தியர் இயத்தியதாகச்

இக்தப்பிசதியில் இத மு கறுப்பெறவில்லை. .
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(9) ஸ்தம்பனசக்கரமுதலியன.
STAMBANACAKKARAMUDALIYANA.
Foll. 43a -- 47a.
On the Mantras and Yautras calculated

to cause

one’s

enemies

tongue tied, to bring about annoyance and harm to them in different
ways, etc.
Complete.

Beginning:

WL O\(A) AD sssrb (Qw]\(a)eph oA.
](A) Boj Ga9) Seapin
எழுதி [யி](இ)ந்த(௪) சக்கரத்தை
எதிர்த்தவன் முகத
இலேயாவ௫ தெஞ்சிலேயாவ௮ ஒட்டிப் பி[தி](ச) இவி பீசத்தை(ப்) பி[.2](2)
பி[2](2)தமமும்

சமத் அடனே

கூட்டிச் செபிக்க|[யெ](௪) தி[ர](சா)ளி தாக்கு(த்) தம்பிக்கும.

பி[.தி](ரி) திவி சக்கரம், 4 ge

வெரா௦

ல௦

ஹூ

ஹாஹ?

இத

மந்திரம்,

பி[தி](ரி),சிவி சக்கரம்.

ய

உ.

க

பூ

5

வெரா௦
@o

ட்

|

ர்.

(2

SS
SUC
Es ASG.

வச்சிர

இலே

மீசமும்,:: மூன்றாம்

அ[ஷ்ஷ](ட்௪)சமும் ' [யெ](௪)திரிமுகத்

கண்ணாவே [யெ](எ)மு.தி,

(ட்ச)ரமூ(க்)கூட்டிச்

பின்பு வச்சிர பீசமும் மூன் ரூம் ௮[ஷஷ]

செபிக்கவும்.

' எதிரிவாக்குச். .. தம்பிக்கும்,

தம்ப

னத்.௮க்கு(ச) சு[வி](வா)மியை(ப்) பொன்னி௰மா(க)த் தியா[ணி](னி)க்கவும்.
தம்பன

மீசம் 6 ஓ௦ Oo ஹாஹ

2? [யி](இ);த கல்.

End;

பூ;2]ண சூ(த) தரத்தில் [னா](கா)்பத்து ட

அடைக்

[கு]கிற பீசங்கள்--

தட்ட[பெபலி

Seb

அஷ்டபா[ல](லி)கா

பீசம்

Sein

op

அஷ்டகெச[ம்] பீசம்
அஷ்ட

வயிரவர் பீசம்

fn

900

fen

..

ake

«an

GD

os

av

a

FS

0

a

UD)

சங்.
ர்ங்

oe

இந்த(ப்) பீசக்களுக்கெல்லாம் SI.p]()ear at கட்டவும்.
..,

(60

வீரபத்திரர்.

-...

ae

வாயுமூலை சுப்பிரமணியர்

,,,

குபேரமூலை சண்டிகேசன்

..,

துவாரபாலகர்கள் பீசம்:

நிருதமூலைகணபதிபீசம்
வருணமூலை

..

ரம்

ப

..,

கஸ்

துங்

ce
பம

்

அகல

vee

UE

oe

pap

eee)

_
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End:
அந்த எட்டு இத[ளி](ழி)லும், வைராக்கிய சத்தி, அஞ்ஞான சத்தி,
விஞ்ஞான சத்தி, [யீ])இ)ச்சா சத்த, க[மி](ரி)யா சத்தி, விச்தியாகான சத்
இ, ஞா[னா](ன) சத்தி, சங்க திதி, பற்[ப்]ப [னி](,கி)தி இந்த எட்டுத் தேவ
தையும் அவரவர்நாம மந்திரதி அ](தி)னாலே ஆவாகனம் பண்ணிப் பூசைசெ

ய்து, அதுக்குமேல் மூன்றுவரை ௪அ[௰](ச)ச்சிரமா[ மினா](ய் தா) லுபுகமும்
[ஞ1(கா) லவாசல் விட்டு, உள்வீதியில்.அஷ்டவயிரவர் மீசம் போடவும். அஷ்
ட உயி.ரவ[ரூ](ரா)வது அசிதாங்க பை[யி]சவன், அறு பை[யி]ரவன், சண்ட
பை[யி]சவன்,கு[ரூ](ரா)தனபை[யி][வன, உன்மச்தடை[யி]ரவன், கபால
பை[யி]சவன், பீஷண பை[யி]சவன், சங்க[ரூ](சா) டை[யி]ரவன் [யி](இ)த்
2 எட்டுப் பைரவர் பீஜமும் [யெ](எ)ட்டுச் தஇக்லும் போடவும், மறுவீதஇயில்
அஷ்ட இக்குப் பாலகர்கள் பீஜம் போடவும்.
அஷ்டஇக்காவத :-இந்இிரன்,
அக்னி, [பெயமன், திருதி, வ[று](௬)ணன், வா[ய்வு](ய), குபேரன், [ மீ]
(ஈ)சான்யன் ஆக அஷ்டதிக்குப் பாலகர்கள் பீகம் [யெ](எ)ட்டும் எட்டுத் இக்
[கு](இ) லும் போடவும்.
இந்தமட்டு [ரூ](ரா)மசக்க.ரம் சரியென்று அறிய
வும். (..
. 9) இவன் ;பேர்சொன்ன மாத்திரத்திலே சகல தோஷங்க
ளும்
வா[உ]ுணையா[பி](யினி)
பநத்தோடிப்போம்.
தான் பா[.த்ர](ரக்

கு)ம்போது தானே அத்த நீலகண்ட [](௬)ததரலமூ[த்](ர்)
த. தியாக இருந்து
சுவாமிபேரில்

மூ[ணே

](ன் ஹே)முக்கால்

[னா](நா)ழிகை

ஒரே

மனசாயிரு

ந்து செபம்பண்ணி விபூதி[கு](கொ) ததால் சகலமும் கி[வக்](விர்த்)
தியா
கு(ம்.
901[க7]ற்(ரப்)பாகானம் உண்டா[குத](சன்௦௮).
குருவே துணை.

(த-பு.)-இந்நூல் மந்திர'சாஸ்
இர விஷயமானது,

இது

பஞ்சாட்சர

முதலிய

மந்

இரங்களைச் சபிக்கும் முறைகளும், அவக்றிற்குரிய சக்கரங்களும், ஐபிப்.தா
லுண்டாகும் பலன்களும் ஆகிய இவை போல்வன வற்ரைக் கூறுவது.

(9. இருதுநூல்முதலியன.
IRUDUNULMUDALIYANA.
Foll. 67b—75a.
An astrological

treatise

dealing

with the predicticns to be

ட

under certain circumstances,’such as those to be made out by knowing the

day when a woman attains puberty, by the sound made by a lizard, ete.
Beginning :
பெண்கள் ருதுவாகும் இதி பலன் பார்க்கிற வயணம்,
பி;ஐை(ர)தமையானால்

பாவியாயிருப்பாள்;

[வி](து) விதியையானால்

அத்ப போகமுண்டாயிருப்பாள் ) தி[று](௬) தியையானால் த[ஐ](ர)மமுண்

டாம்; மூ[ணு]ன்்று) பிள்ளைகளைப் பெறுவாள் ; சவுச்தியானால் பர புருஷ
மைத் தேடுவாள்; பஞ்சமியானால் நல்ல பிள்ளைகளைப்பெறுவாள்; சஷ்டி
யானால் தரிதஇரமாய், ;ஒன்றிருக்க ஒன்று பேசுவாள்; பக்க
த

கல சம்பத்துமுண்டாயிருப்பாள் ;.

்
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End:
[.இற](ெருண்ட

பெண்ணுக்கு லட்சணம் பார்பபது.

சித்திரை மாசம் பு[௮ு](௬)ஷனுக்கு ஆகாஅ ; வை[ய)(௧)ரசி மாசம் சுக
மாயிருப்பாள் , ஆனி மாசம் போூயாயிருப்பாள்; ( . . ) புரட்டாசி மாசம்

பச்ச ந](ரு)ண்டாயிருப்பாள்; [அ.்](ஐ)ப்பசி மாசம் வித்தையுண்டா
; மார்

தூஷணிப்பாள்
பலரையும்
யிருப்பாள் ழ கா[த்](ர்த)தகை மாசம்
நல்ல புண்ணிய
மாசம்
தை
கழி மாசம் நல்ல பிள்ளைகளை!) பெறுவாள்;
வதியாயிருப்பாள்; மாசி மாசம் தனமுண்டாயிருப்பாள்; பங்குனி மாதம்
இக

பிள்ளைகளைப்

பெறுவாள்.

(த-பு.)-இல், ஸ்.இரீகள் ௬ுதுவானகாலக்.இிய) பலாபலன்களும், பல்லி சொல்லுக்
வாரமும் ஆகிய இவை முதலியன
குப் பலனும், கோடியுகெகவேண்டிய
முற்றும் உள்ளன.
இவை
பிரதியில்
இந்தப்
கூறப்பட்டுள்ளன.

02) சாமுத்திரிகாலக்ஷ£்ணம்.
SAMUDRIKALAKSANAM.
Foll. 76a—986.
A work describing what would be the characteristics and fortunes
of a person as ascertainable from certain distinguishing marks or signs
found in his body.
It is said to have been revealed to Agastyar by
Subrahmanyar.

Complete.
Beginning:
பூலோகத்திலே [Y](9)ma(Gl]@n
QucwrseiGa
use m \(r)osur
யிருக[குர](இற)வளையே
Saran veer Gail ay |(ar®)Owerm s2ecv
திய மகாமுண, சுப்பிரமணியரைக வேழ்க் ](ட்)௧, சுப்பிரம[
ண் 1ணியர் அகஸ்

இய[](ர்க்கு)(த) திரு[ வி](வ)ளம்ப[
த்தி ](2.தி)னபடி யேசென்[ தி](னி)ல்$-௮ப்படிக்கொ[த்த](க௧த)

பெண்கள்

வா(க்க](ழ்க்கை)ப்படுவதற்கு

பதிவி[ு](ச)தையென்[கு](௫)ஐதம்,
[ப]ப

ஆயசு

-ன்[கு](௫)௦அம்,

மூன்னே

வி(ய)பிசாரியென்[கு](௫)றஅம், அத்

செல்வமுண்டென்[கு ](க) ௦ம்,

[வறுமை

யுண்டென்9[று](த)அம், சுகத்திலேமிருப்பாளென்[கு](௫)ஐஅம்,
அன்னிய
வித[௨](2)ணையுண்டாயிருப்பா
](௧)௦தம்,

தேசத்திலே

போவாளென்[கு

ளென்[கு](2)2.அம்,

|

End:
[கய](கை)விரல் அஞ்சும் அளந்த கண்டது, முழங்கைதொடுக்து நடுவி
மல் [னுணி](நனி)மட்டுமிருந்தால் உலகமெல்லாம் ஆள்வான், மே[ விலை]
(ல்வரை)யிலே வந்தால் மந்திரியாவான், நடுவரமையில் வந்தால் நன்ரா வான்,
அடி.வரையில் வந்தால் அலைச்சலுண்டு, மூக்கு ௮வ.ரவர்கையினாலே [னா]

(தா)லு அங்குலமானால் செல்வமுண்டு,
யா[யி](ய)

ஆயுளும் அழகும் உண்டாம்; மிகுதி

மிண்டால் கடினபோகம்; குறைந்தால் அற்[ப்]பபோகம் ; கன்ன
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மும் அக்குளும் முகமும் [அ]கையும் வாயும் உட்[கீ]கு.றி ௮றியும் வஜியாயி
ருக்கும் [யெ](எ)ன் கறி. சுழி, மறு, வடுவு

தான்

காணுமிடத்திலும்

காணாத

[யி](வி)டத்திலும் [யி](இ)ருந்தால் பலிக்கும், அதிலேயும் பிறர் காணாதே
யிருக்க றஅ

Colophon:

பலிக்கும்.
்
:
e
புருஷ் லக்ஷணம் முடித்து. மறும்.

[ரு]இ.ரா)க்ஷசஞு கார்த்திகைமி' ௧௧௨ [யெ](எ)மூதிமுடி.த்த௫.
(6-4.)—
இத்தால், ஆண்
Do @ Aus

பெண்களுடைய

பலாபலன்களைக

கூறுவது,

உபதேூக்கப்பெத்தசகெனறு

சரீர அடையாளங்களைக்கண்டு
அகஸ்.இயருக்குச்

நான்முதலில்

அவற்

சுப்பிரமணியரால்

கூறப்பட்டுள்ளது.

நூல் முற்றும் இருக9,ற௮.

இதில்

இந்

்

(6) சோதிடம்.
JOTIDAM.

Foll. 99a—108a.
A treatise in horoscopy dealing|with several miscellaneous topics.
Incomplete.

Beginning :

ஜாகககோ[ஜி](௪)யம்.
இ.ரகாங்கம்.

செவ்வாய்க்கு

சிரசு

சுக்னுக்கு

முகம்

புதனுக்கு

கழுத்து

சந்திரனுக்கு
சூரியனுக்கு

பகம்
மார்பு

குருவுக்கு

©

“தொடை

[ர](இரா)குவுக்கு

முழங்கால்

கேதுவுக்கு

உள்ளங்கால்.

[ரஜி](இ.ரா௫) அக்[க]கம்.

மேஷ[ச]ம் சிரசு
ரிஷபம்
முகம்
மிதுனம்
அண்ணம்
கடகம்
புஜம்
சிம்மம்
மார்பு
கன்னி

வயிறு

சனிக்கு

அலாம்
விருச்சகம்
தனுசு
மகரம்
கும்பம்

பக்கம்

மீனம்

முதுகு
பீஜம்
தொடை
முழங்கால்
க[ணு](ணை)க்கால்
பாதம்,

ப

இராசிசா.தி,
கடகம்
இங்கம்
அலாம்
கன்னி

்

்
..........
a

4

(|

சல[ர](சா)சியின் பிரமாணம்.
மகம் மீனம் கடகம்
க
-

கும்பம் ரிஷபம் தனுசு

ட

ye

விருச்சிகம் மீனம் பி.ரம[ர](ரர)ச
மேஷம் தனுசு க்ஷத்இரிய[ர](சா)ச
கும்அம் மிதுனம் வைசிய[ ரூ](சா) சி
நிஷபம் மகரம் சூத் தர[ர](ரா)ச.

விருச்சிகம் தலாம் மேலும்
.டமிதுனம் சன்னி சிம்மம்

.

ம்
படர்

»

டட
சல)

வ

ர
ais

‘

வ்
அல்

i

ட

அத்த ல
ஆஹ் ப மடயம.
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End
க-க்கு ஸ்நானம்

௧௫-ககு

கோபம்

௨-ககு

வஸ். திராபரணம்

௩-க்கு
௪-க்கு
டு-க்கு
௬-கக

பஸ்மகெந்தம்
சிவபூஜை
பஞ்சாக்ஷ£ரசெபம்
விஷ்ணுபூலை

௧௦-க்கு பி.ரசட்சிணம்

௧௬-ககு
௧௪-ககு
கலக்கு
௧௯-க்கு
௨௦-ககு
௨௧-க்கு
22-66
௨௩-௧௧
௨௪-க்கு

சாம்பூலபக்நணம்
சபாப்பி.ரவேசம்
இரீடம்
அமிர்தபானம்
பலபக்ஷணம்
ஆலசியம்
Sauter
தஇித்திரை
தனார்ஜ்ஐ.நம்

கக-க்கு

௨௫-ககு

எ-க்கு விஷ்ணுமந்திரம்

ஈக்கு தேவதா[தத்](ர்ச்)
சனம்
௯-க்கு நமஸ்காரம்
பிதுருபூஜை

௧௨-க்கு ௮ .இதுபூஜை
௧௩-ககு

பூபதித்வம்.

௨௬-௧௧ தன. ரக்ஷணம்
௨௭-ககு ஈத்தபரீக்ஷ£
ஆக ௨௭.

போஜன ம்

௧௪-க்கு மதபானம்

ஜாதகத்துக்கு அமிசைசக்கரம்போட

விவரம்.

(

.

,

.

௩

..,)

௮சுவி[ணி](னி)முதல் இருத் திகைவசைக்கும் ௧௨ - சாசியாக எந்த நக்ஷத்இ
ரம் எ.ந்த [ரூ](ரா)சியில் எந்த(க)கரகம் [மி](இ)ருக்கிததோ அதை ஆந்த

[ரூ](சா)சியில் அடைப்ப ; இத்தப்படி மும்மூன்று தக்ஷ்த் தரம் ௧௨ - ராடி

டாக

அசுவினிமுதல்

ேவதிவரைக்கும்

அவரவருக்குரிய

bane. Bruns

ராஇகளில் இ.ரகமடைத்தல் வேண்டுமென்பதாம்.

(த-பு.)-இந் நால் சோதிடசாஸ்இி.ரத்.தர

கூறுவது.

விஷயமான

பலவற்றையும்

விவரமாகச்

இந்தப் பி.ர.தியில் இ௫ முத்றுப்பெற்றகாகத் தோ றவில்லை.

(9 கணக்கதிகாரம,

உரையுடன்.

KANAKKADIKARAM WITH COMMENTARY.
Foll. 109a--1890.
Slightly different from the work described under R. No, 199(c) ante,
Incomplete.

(6-4.)—
இந்தூல் மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 199(6) நம்டரில் வத் தள்ள M789
Oe சிறிது வேறுபாடா க காணப்படுசின்௨3.
இது மு.தஅப்பெறவில்லை. :
இறுதியில் “ப. ரஞ்சோதிமுனிவர் ! செய்த திருவிளையாடச்புராணச் த.இச்
அத ஒன்றும் காணப்
செய்யுட்கள் சிலவும், திருமால் தஇ ஒன்றும், கலைமகள்

படுகின்றன.
்

முதவில்

பொன்னிதாட்டுப்

மன்னர்கோமான்

வழிமுத

பொரும் திய புகமோன்

லுடையோன்

. முத்தமிழ் தெரிவோன் முகரியன் பெரும்பதி

மத்தபத் கண்மை மறையவர் வாழுங்

|
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குற்றமில் காட்சிக் கொழற்கையர்கோமான்

புத.தன் புதல்வன் புராரியென்பவனே ?*
ஆக்கி
* புராரிதாயனாரெனவே
செய்யுளும்,
இறப்புப்பாயிரச்
என்னுஞ்
முகரியென
ற்குட்பட்ட
தமிழ்வம்பி
௨.௨.௨)
. . .
யோன் பெயரும்,(
வேநகர் எல்லையும் ( . . . . . . ) குணரத்ன ஞானதீபமாகிய புலவர்
பெருமான் புராரி[னா](நா)யனாருடைய புகழ்போல் விளக்கன பத்தழகுக
றன.
௨.) என்பதி முதலியன காணப்படுகின்
சூம்...

(m) மனைவாஸ்துலக்ஷ்ணம்.
MANAIVASTULAKSANAM.

Foll. 140a—154a.
On the astrological conditions considered auspicious and inauspicic us

for building houses.
Incomplete.
Beginning:

மனைவாஸ்

புருஷன் படுக்குதாள்.

எத்தசை|[ ரூ](சா)சிதன்னி லிரவிதா னிற்கும்டோது
அத்திசைக் காலைநீட்டி யகற்கெதிர் தலையைவைத்து
மெத்தென விடச்கை€மோாய் வலக்கையை மேலதாக
மைத்தடங்

கண்ணி

னாளே வாஸ் அவன்

இடக்குமாறே.

இரவியெந்த[ர](சா)சியில் எந்தத் இசையில் நின்றால் வாஸ்துவன் இசா
தின்ற இசையிற், காலை நீட்டும். அதற்கு எதி[ஞு](ரா)க(க்) தலைலயவை
து இடக்கை மோகவைத்து வலக்கை மேலாகக் இடப்பதென் வாறு,
மீனமு மாடு[ம்யே](மே)றும் மேற்றிசை தலையதாக
ஊனம இடக்கை$இழோ யுத்.திரப்பதியைநோக்கி(ச)
சேனையின் இழகூன்மீதே இகழ்பெறக் காலை நீட்டி
மான வே லனையகண்ணாய் வாழ்த்துவன் துயிலு[ம்வ](ம)றே.

End:
இ, ௯-ல் குருவிருக்க [யி](இ)வனுக்குகச் கேந்இிரம்
விருச்சிகம் பிறக்க, பாவர்மழையிலும்
(ரா)டம் ௧௦, ௧௨-ல் சனியிருக்கிலும்
கேந்.5..ர வீட்டிலிருக்க அனுடம்

சேய்மதி

செவ்வாயிருகக, மேட

௧, ௮-லிருக்கப்

க, எ-சனியிருக்கில்

சேோவதி கேட்டை

இவை

பூசம் Ula]

பாவர்பார்க்கச் சுபர்
உதையலக[க](இ)

[ண ](6ன)மாக(ப்) பி௫க்கிலும் அபுத்தமூலம் பிறக்க விடக்கடிகை
திலும் ச,ச் தியோமசணம்.

உதையமா

(க-பு.)-..

இது வீடுகட்தெல்குப்

பார்க்கவேண்டிய

முதலியவற்றை விரிவாகக் கூறுவ.த.
இதன்பின்பு,

புருஷனது

லட்சணம்

ஐந்து ஏடுகள்ல் மந்வத்த.ரம் முகவியவற்றின் கணக்குக்

களும், தர்ப்பணஞ் Gee Seca

Bor par.

வாஸ்து

இதில் இத்தால் மு.த்றுப்பெறவில்லை.
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(௨) ஆரூடமுதலியன.
ARUPRAMUDALIYANA.
Foll. 160a—! 650.
Deals with several topics in divination, in the preparation of Hindu
calendars, ete.

Beginning:
ஒருவன் வந்து வினவினபோது
உதையத்துக்கு ௬, ௪ - [ரூ](சர£)சியில்
பாபர் திற்க, அத[ர்ச்](ம)கு, எ - மிடத்தில் மதி திற்கு, பிணிதீ[ரூ](ரா).து.
இத்தி தனுசு பரிவேடம் அ.த்த.ரச்.தல் கோன்றினால் தீ[ரூ](சர)நோய். குரு
புதன் சுக்ரன் இவர்கள் பிணிக்க[ய](யி)ரூன, ௬-- மிடம் ம[2](2)ணச்
க[ய](யி)ரூன எ - மிடம் தித்ினும் மேனா ](தா)க்கினும் ம[.ற](ர)ணமில்லை.
பிணிதீர எத்தனை நாள் செல்லுமென்றால் பிணிக்க[யத.தி](யி.க.றி)ல்.

End :
[பை](ப)ங்குனி அமாவாசை கழித்த பிரதமை
சித்திரைமாதப் பிறப்பு மந்திரி
ஆவணிமாதப் பிறப்பு சே[ணா](ன-) தபதி
ஆடிமாதப் பிறப்பு பயிர்வள(ர்)ப்பவன்
மார்கழிமாதப் பிறப்பு கானியாஇபதி

[ர](சா)சா

[அ.த்](ஐ)ப்பசிமாதப் பிறப்பு இரசாதிபத
தைமாதப் பிறப்பு நீரசாதஇபதஇு(
. (க) ஆவர்த்தமேகம்

(௨) கஙலோததமேகம்
(௩) புஷ்களமேகம் .

?

(௪) துேரூ](சா9)ணமேகம்

......

௨

புலமழை

௨
ee

கா[த்து]த்று
SOMA Tapa

...

வெள்ளம்

)

(௫) காளமேகம்

... ழ்த்தரி(த்தல்)ல்அளி[ச்அ]கா(்.ற)

(௬) தீவமேகம்

ses

கஎண்டவருஷம்

(எ) வருணமேகம்

we

வெகுவருஷம்

(௭)

வாயுமேகம்

பஞ்சம்

(௯) கமோமேகம்

—

உ

வெகுமாரி, நம்காலம்

(க-பு.)-இதில், வீமேஞ்ாவரர் சோதிடமும், சோதிடக் களஞ்சியச் செய்ய ளெ
ன்றும், அசுவயோகம், கெண்டயோகம், சாமுத்இிரிகயோகம், வாசி3யோகம்,
வேசியோகம், பஞ்சாங்கசோதஅ முதலியனவும் கூறப்பட் உருக்கன் றன. i

..

(௦) மனைசாஸ்திரம்.
MANAISASTIRAM.
Foll 166a—1720.

‘

Slightly different from'the work described under R. No. 165.
Incomplete.
8
o
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Beginning :
எந்த

மாதங்களில்

வாசற்கால்

வைத்தாலும் இசையறிந்து வைக்கவே

ணும்.
கடகம் சங்கம் இந்த இரண்டு ॥ரசியில் சூரியனிற்[ ௧]க வீடுகட்டினால் கழ
க்குப்பார்சத வாசற்படி. வைக்கலாம்.
அலாம் விருச்சிகம் இவ்விரண்டு ரா௫ியிலும் சூரியனிருக்க ' வீகெட்டினால்
மேற்குப் பார்த்த வாச[ரப்](2)படிவைக்கலாம்.
கன்னி மிதுனம் தனுசு. மீனம்
னால் வாசற்கால் வைக்கலாகாது.

இந்த

ராசிகளில் சூரியனிருக்க

வீடுகட்டி

End:
குண்டைமான் குடங்க ளெட்டாங் கொடியகதேள் பத்ததாகும்
நண்டுகோ விரண்டதாகு நன்மேட மைந்த தாகுந்

திண்டி௰ம் சிங்கர்சானே சிறந்சமூ வேழ தாகும்
வண்டி௰ன் மமையோர்

சொன்னார் வாஸ்அவு மு.திககு [ம்வ](ம)

௪-௮ சித்திரைமி” ௨௦௨ ௫ நாழிகை, வைகாசி
வாஸ் அவுங் இ_க்கைமாகம்

வாழ்மனை

மாத்றுநீர் படுக்கைதன்னில்

௨௧௨0...

றே.
.

.

4)

கோலிர்டாழா

மதியிலார்

மனையெடுக்கில்

தே(ர்)தீதியாந் தலைவன்செத்து நிலைகேடாய்க் குலைந்தபோவார்
தூற்றியாங் கெழுந்தபோதே அஇத்து £ மனைகோல்மன்னு.

(த-பு.)-இது
மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 165-ஆம் நம்பர் பிரதியினும்
வேறுப்ட்ளெளத.
இதில் இந்நூல் சிறி, பாகமே காணப்படுகி 2.

இறிது

(2) கேதாரேசுவார்பூசை.

KEDARESVARARPUJAT.
Foll. 178a—1780.
5;
On details relating tc the conduct of the worship of Kédaréévara, a
form of God Siva. Information as to when the worship should be
commenced is also given,

_ Incomplete.
Beginning புரட்டாசிமாதம் பூர்வப[ஷ்ஷு](ட்௪)ம் அஷ்டமியிலே திச்தியகர்[ம ௮]
(மா)னுஷ்டானங்களை(௪) செய்து முடித்துக்கொண்டு அ[ச]சமனம் அங்(க)
கர[ணி](கி)யாசம்டண்ணி,

சங்க பம் செய்துகொண்டு

சாமா[ன்]ணிய

(ர்க) கியம் கல்பிச்துக்கொண்டு முன்புபோல் அவாசபூசைபண்ணி
தககுருவைப

பூசித்து அந்தர்யாகம்

ஸ்நான

.

.

(ர்க) யம் இரவியசுத்இ மந்இரசுத்தியும் பண்ணி,
[லு],

பப்பி

அரிசி,

எள்[ஞ],

கவதா[ன்]ணிய2,

்

பொரி

.

.

,

அ[௪ஐ]

ஹசபபத?

விசேஷ

அ[த]

பீடத்தின்மேலே தெல்
யி[த])(வை)களினாவே

ட்

்

Re NUMBER

End:

238.
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ஒம் ஆம் பினாகீசாயந85
ஓம்: ஆம் உ௧௫[
ரூ ](.ரா)யத8£
ஓம் ஆம்

மீமாயந88

ஓம் ஆம் ஸ்ரீகண்டாயத5£

ஒம் ஆம் கி[௮](ர)த்.திவாசசேக8£
ஒம் ஆம் நீலகண்டாயந88

ஒம் ஆம் தூ[ஐ](ர்ச்)சடயே586

ஓம் ஆம் திரிபு[ரா](ரா)த்தகாயந85
ஓம் ஆம் கிரிலோச.நாய.த86
ஓம் ஆம் ப.ரமே[ஸ்)ரூவ[ர](சா)ய௩86
ஓம் ஆம் யமாதந்தகாயத8£

ஒம் ஆம் பரமே[ஸ்](ஸர்)வ[ர](.ரா)ய585
ஓம். ஆம் பத்தபி[ர](ரியா)யக86
ஓம் ஆம் கயிலாசவாசிதேந89
ஓம் ஆம் கேதா[ரியீ][ஸ்](ேஸ்ஸ்)வ[ர]சோ)ய௧86

டி

இப்படி அ[த்](ர்சிசித௫, தேவ(](ர) டைய ச[ன்னி](த்தி)கரனத்திலே

இருபத்தொரு பி[2](ர)த[ஷ்ஷ](௯$ிணம் செய்அ இருபத்தொரு த(மூ](ம)

ஸ்[க&]காரமும் இருபக்தொரு செபமும் பண்ணிப் பின்பு தேவனை
வல் 2
ஆஷ்டபுஷ்[ட]பத் இதனாலே அ[ற்](ர௪)சித்.த

(த-பு.)-இந்நூல் கேதாரேசுவரனைப் பூஜிக்கு மூறையினையும் அதை இன்னகாலத்
இல் ஆரம்பித்து இவ்விதமாகப் பூர். ச் தசெய்யவேண்டுமென் பதையும் விளக்
இந்தப் பிரதியில் இத முற்௮ப்பெறவில்லை.
கமாகக் கூறுவ,

(9) கேதாரிதோன்பினால்பேறுபெற்றகதை.
KEDARINONBINALPERUPERRAKADAI.
Foll. 179a—- 1840.
Illustrative stories calculated to bring out the importance
ducting the worship of Kédarégvara described above.
Incomplete.

of con

Beginning :
ஆதிகாலத்தில் கையாலயக்திலே பார்வதி சமேத

ரூ](ர£)ய், சசல[மான ]

தேவர்களும் புடைசூழ்த்து பொ[ர்ச்](2)சிம்மாசன
ததலே

வீ[த்.தி](ம்.தி)ருக்

கச்சே, பரமே[ஸ்](௬)வரனானவர் உமையவளைப் பார்தது, கேளும் டெண்
ணே ! நீ தக்கன் யாகத்துக்கு நம்மைவிட்டு நீங்கப்போ[யி](ய்) வந்தவளான

52-A
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யி ](யப்) பிறக்கவே[ணு](ண்டு)மென்று
படியினாலே, நி பூலோகத்திலே போ[
இருவாய்மலரந்தருள, அகற்கு உமையவள் மனங்கலங்கி, சுவாமி ! மறுபடியும்
!யெ](எ)வ்விதமாய்ச் தேவரீ[ரிடயெ](ர௬ுடைய) இடஅபாகம் பெறுவேன்.

End:

[ர](இசா)காவுக்கு [@leretel@larr Geis

Wess,

தரித்தரவானாய் [ரு](சா)ச்யெத்தை மந்திரிவசத்தில் ( . .
ட்
)
ரன
சணயில

[னர
காட்டிலேடோ[யி](ய்) வனவாசம் செய்துவரும்
(நள், பதொ[ள](ஙக)மாட்டாமல் புத். த.ரனான சுதங்கனென்கிறவன் (. .)
பார்த்து அம்மா ! என்தாயார் | அங்கு](வம்)௪த்
திலே யாரு மில்லையாவென்று
கேட்டான் ; அதற்குச் தாயார், பிள்ளையைப் பார்த்த(ச்) சொல்லுவாள் :-அப்பா ! உன் பெரிய தாயார் புண்ணியவதியான
வள் ௨உ௪[௫](௪யி)னிபட்ட
மஹாராஜாவுக்குப்

ணத்தில் வச்சிரதந்த

பாரியாளாயிருகிகு](இ)ரூள்

ழ அவ

ளிடத்அக்கு(ப்) போ[மி](ய்) நமக்கு வத்திருக்[கு].ச)ற இடைபூ[ர](௮)

களைச் சொன்னால், அவள் [அ ](எ)வ்வளவாகலும் உதவிசெய்வாள் 1? என்னு
சொன்னாள்.
அதைக்கேட்டு, சாயார் சொன்ன க
தாலா
டதீதுக்குப்போய்க் கண்டு தங்களுடைய .
பட்
ரிட்
0

(க-பு.)-இத்தால், கேதாசேசுவர பூஜையைச்செய்து பேறுபெற்றவர்களாகிய பார்
வத, பஞ்சபாண்டவர்கள், வஜ்.ஈதந்த மகராஜன், ககோத்பவனென்னும்
பிராமணன் குமாரிகளாகய புண் ணியவதி, பாகயவதி மூ.தலியோ. ரத சரித்
இரசத்தை விரிவாகக் கூறுமுகத்தான், அவ்விரதத்தின் பெருமையைக் கூறு
வது,
இந்தப் பி.ரதியில் இது முற்றுப்பெறவில்லை.

R. No. 239.
Palm-leaf.
152 x
Injured:

I$inches.

Foll. 157.

Purchasediin 1914- 15 from M
Madras.

Jines,

9-10 in a page.

Tamil.

Kééava Pillai of Nungambakkam,

நல்லாப்பிள்காபாரதம், ஆதிபர்வம்.
NALLAPPILLAIBHARATAM, ADIPARVAM.
A poem narrating the story

of the

Mahabharata

in

15,800

stanzas

by Nallappillai, who has freely introduced into this work the stanzas
from

the

Bharatam

of

Villiputtar

Alvar.

It is said

to have

been

written at the instance of Virarighava Reddiyar of Sengadu..
Complete in 2082 stanzas.

Beginning:
உலக மாக்க லுங் காக்கலு முண்மையா
லில[இ](௧) நீக்கலு மென்று (த்) தவிர்கலார்

சலச௪ வாண்மல [ ௰ரு](ர்.த் சா)ள்க ளென் னெஞ்சினும்
திலவு சென்னி யினும் நிலை யாமரோ,

்
ea

+

(Bee

R. NUMBER

239.

551

பச்சை மேனியும் பால்வளை மேனியு
மெச்சு நற்றுகர் மேனியுங் கொண்டவ
ரிச்சை யாட லியற்றிய மங்கைமார்

செச்சை மாமல[தர](7.2 தா)ள்கள் சி.ரங்கொள்வாம்

(x

*

*

*

:

(2)

*)

முன்னர் தா(டனி)த் குர[ய](வ)னாத் இிருமுனி மொழியை
மன்னு நற்பெருந் தேவர்வெண் பாவினால் வகுத்தார்
௮ன்ன காதையைச் சுருக்கியே விருத்தமா யமைத்து
தன்னிலந் தனி லமை[தீ](கு)து நன்மை வநீ தவே
(இ

*

*

*

(௨)
*)

ஆற்றுச் சருக்கம்.
டாற்டெருங்கடல் விண்மிசைபரவி யவாபோ
லாற்புடன்வரு வெண்முக வலை கடன்முகந்து
காற்பெருங்கடற் றன்னிறக் சலந்த றக் கருத்து
நாத்பெருந்திசை யெங்கணும் பரத்தசா னண்ணி.

(க)

End:
மைந்தரைநோக்க
வனத்துறு

யரும்பெடையுடனோர்
மாறுசெய் தமைக்துச்

சுந்தரமுனிவ னருங்கதி யடை நீதான்
ூயநீ யுணர்்தியிவ் வளவும்
புந்திநீ ளாதிட[௮](௬)வமென்றுளைத்தான்
புண்ணியன் புரவல னன்டாற்

ச.ந்௭ தயு முரு? விழிகண்முச் தரும்பச்
செங்க முகிழ்த்தன னன்ே.
வில்லியின் மறையோன்

செண்பது

சூம்)

முனதந்தரு மெழுநூற்

.

விருத்தழு மூதலை:

,நல்லய கவிதனாவினான்நா OSL

னவின்றதா யி.ரத்அு மு[ன்னூ](த்_நூ)று
மெல்லையி

னீரண்டு

யிரத்தெண்பத்

மிரண்டுமோ ரிரண்டா
இ.ரண்டென

வுரைப்பார்

தொல்லையின் முனிசொற் கடம் கடைச் தெடுத்த
சுதைத்தமி மாதியம் பருவம்.

(௯௧)

இப்பெரும் ப[](௬)வ முரைத்தவர் படித்தோ செழுதினோ
ரிதன்பொருள் விரித்தோ(ர்)
செப்பெருமன்பா[ர்க்](2) கேட்டுளோ .சதன்பேர்
செப்பினோர் தீமையிக் நீர்ந்தே

யெப்பெருஞ் சிறப்பு மைந்தரும் வாழ்வு
. மிசைத்த தீ[ஐ](ர்கிகாயுவ முளசா
- யொப்பருங் கதியி னிலை பெற விளங்க.
யும்பரும் புகழ

வாழ் குவரே.

se

(௬௨)
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Colophon:
காண்டவதகனச்

சருக்கம்.

.

எமுதி

ஆக ஆதிப[அ](௬)வசசருக்கம்-௩௰௨-க்கு விருத்தம் ௨௧௮0௨
[ய](இனிமேல் [ச]சபாப[௮](௬)வம் வருமாறு.
திறைந்தன.

(க- பு,)-்
இடையிடையே
பாடல்களை
பாரதப்
இத, வில்லி.,த்தூரார் செய்த
சேர்த்துக்கொண்டு, செங்காடு-வீ. ரராகவ ரெட்டியார் [விருப்பத் தின்படி, ௫5
: நல்லாப்பிள்ளை ? என்பவரால் செய்யப்பெற்றஅ. இதில் இப்பருவம்
லம்பேடு
முற்றும் உள்ளது.

R. No. 240.
Palm-leaf.

154 x 1}

inches.

Lines, 8=9fin a page.

Foll. 454.

Tamil.

Injured.

Purchased in 1914— 15 from M.

Kééava Pillai of Nungambakkam,

Madras.

பெரியபுராணம், பொழிப்புசையுடன்.

PERIYAPURANAM WITH MEANING.
Same work as that described under
Vol. II.

No. 619 of the D.O.S.

MSS,

Incomplete.

(த-பு.)-இத

|
டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக்கின் 619-ஆம் நம்பர் பிரதிபோன்றது.

இதில்

- இந்தால் முற்றுப்பெறவில்லை.

R. No. 241.
Palm-leaf.

142 x 18

inches.

Foll.

100.

Lines, 7 in

a

page.

Tamil,

Slightly injured.
Purchased in 1914-15 from M, Kééava

(a)

Pillai of Nungambakkam.

பஞ்சா ங்கம்.

PANCANGAM.

Foll. la —8a.
Explains what is meant by Paficangam or the five elements of an
Indian calendar and what its uses are,

Complete.
Beginning:

:

பாயிரம்.

ஆயிர முகத்தா னகன்ற தாயினும்
பார மில்ல பனுவ ae Cp
என்றதால் பஞ்சாங்கமென்ற தென்னையெனின்[னி]

(ஸன்றாகும்; ௮தாவத: -அங்கம்--௮[ை]வயவம்.

அங்கம்

பஞ்ச-ஐந்து.

பஞ்ச[யெ]

அ[ைிவ

558

241.

R. NuMBER

[யி](இ)வ்்வ[ை]வ யவயவமியாருக்கெ
யவம் ஐ.ந்தென்று கூறுவர் புலவர்,
னின் பி[.தி](ரி)தி[வு]வி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாச ஈரகிய. பஞ்சமகாபூத.
மென்னும் விராட்புருஷ்னுக்கும் பஞ்சமகாபூகத்தினின்றும் உண்டாகப்ப
உயிர்களென னும் இயங்கு இணை
சராசர
சதேகங்களாகிய
ட்ட(பெள),தஇக
வுயிர்கட்குமாம்.

கிலைத் இணை

௪

End:

அமாவாசை கழித்த முதனாள் முதல் பதினைந்த வரைக்கும் சுக[கு](க)ல
ப.ஃசம், பெள[வத][தவ](ர்)ணமி கழி[ச்ச ](த,௧) மூதல் [னா]நாள் முதல்பதி
னைந்தவரைக்கும் இரு(ஷ்ணடட்சம்.
பிற்கூறிய. பட்சத் திலே
முற்கூறிய பட்சத் திலே சந்திரன் வளருகிறது.
்
ின் ற பட்சங்களி
ட்டுவருக
சந்இரனாலாக்கப்ப
௪,ந்நொன். தேய்க. இவை
டரண்டுக்கு மாதம் த[ண்ணு]னன்று). இப்படி ௰௨ - மாதம் கூடியது ூ்-க.

இ

்

சித்தாத்தம்.

்

(க-பு.)--

இந்நூல், * பஞ்சாங்கம் ' என்பசன அருத்சம் இன்னவெனவும், தட்சத்தி
ரம் முதலியவற்மைப் பார்ப்பசனாலுண்டாகும் பலன் இன்னின்ன வெனவும்

இந்தப்பிரதியில் இ௮ முற்றம் இருக்கிறது.

கூறுனறது.

—_——_
—

(6) தசாபுத்திபலன்.

DASABHUKTIPALAN.
Foll. 4a—1000.
the good

A work on astrology dealing with

the

and

befall. to a person in the different planetary periods.
from the work described under R. No. 183 ante.

evil likely to

different

It is

Oor plete.
Beginning :

[.ி](2)சாபு,த் பெலன். சூரிய [,தி](த)சைக்கு ஸரி ௬. க்கு மொத்தபலன்,
சூரியன்

பாபச்ரகமானபடியினாலே,

சாதகர்

தெரியாதபேருக்குச் சொல்

லுஇறபலன்.

சூரிய[இ](இ)சையில்

இருக்[கு](9)ஐ

,சிலையைவிட்டு(த)

போகும்படியாயும், சுயபந்து [ெசெனங்களிலே

வியோகமான

சேசாத்திசம்
துக்கமும், ௭௭

பீடையும், சோ.ரபயமும், திலையான பொருளுக்கு நாசமும், நாலுகால் சீவ
இந்த(௪) சூரியன்
னிலே தஷ்டமும் இப்படிக்கொத்த பலன் கொடுப்பான்.

சாதகனுக்கு ௩,

௬, மக-லே

பூலாபம் அ[த்](ர்.த்),த லாபம்
(க்) கொடுத்த, பிகாவுக்கு

End:

-

பிருந்தால்,

[மீ](இ)ந்த(௪)

ஞூரிய தசையில்
பலத்தை

விபவம் சவுக்கியம் [யி](இ)வவளவு

ட்

son

காலவே வெள்ளிதன்னி௰் savior sib முப்பத் தெட்டும்
மூலமாம் ரேனா](தா)யினாலே முங்[ஈ]கியே மீளுங் கை கால்

வேலெனும் விழியாடுன்பம் மெய்யினில் | றோ ](சா)கமுண்டு

|

ஆலமாம் வி[க்ஷ)ஷம்போ லன்ன மரோ([ச](௪)௧ மாகுத் தானே.
+
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வெள்ளியில் புந்திமாகம் விரும்புமுப் பத்துநா லுநீ
தெள்ளிய

மனையாள்

மக்கள்

ருடன்

பொருளுண்

டாகும்

வள்ளிய கல்விஞானம் வாககினாதி[ப்] பாடலாகும்
தள்ளிய சிவலையாலே நன்மைகள் பலவுண் டாமே.
மட்டு புகரி[லக](2) கேது மாகமீ Caps gor sp
அட்டமா மிருகத் காலுங் கள்ள[ரூல்](சா்) பயமுத்
மட்டமா

மனையா

டன்னை யனுசரித் இடுமே

(wD)
கோ[ ணு](ன் று)

பேய்கள்

இட்டமாய் விஷந்தான வீட்டி[ல் தீ](ற் நிரண்டியே மீளுந்தானே.
சுஃஇ.ர | தசையில் நவகஇரகபு த்தி முற்றும்.

(௮௧)

(க-பு.)-இந்நூல் மூவருடத்திய
காட்லாக்கின் 188-ஆம் நம்பர்
பி.ரதியினும்
வேருனது. ஒவ்வொரு கிரகங்களின் தசையிலும், புகதியிலும் ஜீவர்களுக்கு
உண்டாகும் நன்மை தீமைகளை விரிவாகச் கூறுவது இதில் இத முத்றும்
உள்ளது,

Rk. No. 242.
Palm-leaf.
Fair.

133 x 1 inches.
:

Foll.

14.

Lines,

4-5

in a page.

Tamil.

Purchased in 1914-15 from Dévanathacariyar of Ramésvaram,

நவரேகைப்ரமாணம்.
- NAVAREKAIPRAMANAM.
On the method of drawing the diagram called Sri-Cakra and on the
worship of the goddess Sakti as associated with it.
Incomplete.
Beginning :
த

தானென்ற

காத[ப]பத[இ](த) முக்கோண த்தைச்

சா[த](ர்) வாகவென்றனு(ல)ட(ப்) பிள்ளைகேளு
வானென்ற சது.ரமிட் டி.ரேோகை மூன்று
வளமாகச் சூரியன்போல் வட்டமிட்டுப்
போனென்ற நவரேகை வட்டத்த[ள](ட்)2(ரி5)

கைமுறையா[யி](ம்) தாத்[ப]பத்[ இ](அ) முக்கோணத்தை

நானென்ற நவரேகைப் பி. ரமாணஞ் சொல்வேன்
நன்றான ரென ](த)ல்லினு(
(ப்) பிரமாணந்கானே

(௧)

பிரமாண மேல்மேகை .ரவியின்ரேகை
பேரான ரேகையின்

வட்டத்தின்

&[ள்](ம்),

தரமாக வா[ர](௦)ரையாம் பங்குபோடு
சிறப்பாக ரவியின் &[ ள.ஆரு](மா)பங்கு
அ. ரமான மதிசேகை யஇன் 8(மா)ளாந்து ?

அப்பனே அஞ்சேகால்[ப]பங்குபோடு
திரமான செயி](ய)ேகை யதின் ச[ள்](ம்)வீ.த
திற்கவே மூ[ண](ன்௦)ரையாம் பங்குபோடே.
ல

ர்
(0-2)

R. NumBERs
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End :
வைக்தபி[னம்](ன்)பு செலுவிட்டு க ஞூ](மு)விற்போட்டு

வாகான செம்ப[ உ]()க்கம்(பூ) வுள்ளாக்கி
நைத்ததிலே மலர்மிதரிய விட்டுச் சாத்தி
நன்றாக(2) கங்கமொரு பலந் தகட்டில்
மெய்த்திடவே[னா ](தா)த்பதி[ தி](௮) முக்கோணத்தை
விளங்கவே வரைந்து கடி தடவாய் மேலாய்
கைத்ததிலே தாழம்பூ வொருகா சாதி
செண்[ ம]பகப்பூச்சாறுசா தீ.திச் சவாதஞ்சாற்றே.
(*
ஆ
*
%

(#0)
ஸு

. பூட்வொய் மோகமாம் முத்துமாலை
புசமாட் கைகடகம் ச[௬](ரி)கைவி[ஐ](7)லா[
ஸி](தி)
. பூட்வொய்மனத்தையங்கே பாதம்பூசை
புகழாகப் பெருவி.ரலிற் புட்பஞ்சா...
சாம்[,த](றி)யபி னோமென்று பூதியிட்டுத்
தனத்திலேயாம[னையெழு](ஊளே)(யைத்)தியா[னு](னம்)

(௫)

தேர்) கதியாய்.

(க-ப)--.

இந்தாலில், * வாலை ' என்னும் சக்தியின் சம்பந்தமான தவரேகைப் பிர
மாணமும், பூசிக்கும் விவசமும் ஆகிய இவை முதலியன கூறப்பட்டிருக்இன்
றன,
இத்தப்பி.ரதியில் இது முற்றுப் பெறவில்லை.

R. No. 248.
Palm-leaf. 153 x 14 inches.
Injured.

Foll. 26.

Lines,

7—10

in a page.

‘amil,

Purchased in 1914-15 from Dévanathacariyar of Raméévaram.

(ஐ) சிற்ப சாஸ்திரம், உரையு:ஸன்.
_ SIRPASASTIRAM WITH COMMENTARY.
Foll. ta—120.
A treatise on

architecture

also with

dealing

conditions and aspects connected with that art.

certain

astrological

The work is also called

Mayanil.
Incomplete.
Beginning:
| மனைதனில் abs Hor) argon
. .
unlit) oa நோக்கி,

°

[Gu (aacsolr elon)

நாயகன் ராசன்
முன்வல மாகக் கொள்ளில்
முன்மத னென்று வாழ்வான்

பின்னிடை யாக(க)கொள்ளில்
பிணியொடு கேடதாகும்.

}
(௧)
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A TRIENNIAL

CATALOGUE, OF MSS.
வெண்பா.

நிளர்தன்னை(5)

ஒன்றாக நின்ற வொரு
லொன்பது

குன்றாம

மூ
கூறுசெய்அு--நன

வாமத்தே நேரி வலத்தே வோரைந்து
சேமத்தே வா௫வன் செப்பு
ராசிப்பொருத்தம்.

ரிஷபம், மிதனம், கடகம் இந்த மூன்று ராிக்கா.ருக்கும் ச[ள](ழக)
கும் வடக்கும் வாசல் விடவும்; சங்கம், கன்னி, துலாம் இந்த மூன்று ராசிக்
காருக்கும் தெத்[க்]கும், கூள](ம)க்கும் வாசல் விடவும் கும்பம், மீனம்,
மேடம் இந்த மூன்று சாசிக்கா[ஐ](ச)ருக்கும் வடக்கும் மேற்கும் வாசல்
விடவும்.
மனை ராச,
கன்னிமேல் மனை யெடுக்க[ல்க](2)
கைப்பொருள் மிகவுண் டாகு[ம்]
மன்னமு மமுதுஞ் சேரு
மணியஅுழை தானு தித்டள்
பொன்னொடு தானியங்கள்

பொருந்தவே செல்வமுண்டாம்
சொன்ன

அயனா:

-மூன்னமே

மூ()றமை.நூல் .வி[ழ](ள)ம்பலுத்வேன்.
End:

ு
ச[ப்](2)பியனிருக்கு ம்படி.

பொன்னொடு பூணூலும் பவித்திரங் கையி MCF
Qeer ofS » Aosusra(s) Oeuiwe srt Apss@au
மன்னிய குலமு மிக்க மனமித் துய்யனாகி(ல்)
அன்னிய சாதிகூடா த[ரி](றி)ந்தவன் சிற்பிதானே..
௪-௮.--சய்பியனிருக்கும்படி : .பொற்பூணமநூலு
,இரமு மீடுக்குமுமியு மீடுச்செய்ய மேனியுடைய னுமாய்

அன்னியசாதிகளைக்

இற்பியென்ற

௮அ[ரி](தி)வுள்ளவனு மாயிருப்பவன்

கூ(பாதங்கவனுமாய்

(௨௪)

ary.
சுற்றமாய் மஹறையோனோடுத்
இத்தமாந்

அணிவி.ரல் வாடையாலே

வண்ணஞ்்

கெளியும

feb
அல
ர

ட

ல

ல

உ

வ

ல
ட

செய்து

வல்கும்பிறு.

Bw pss நாலுவேதமு[ம்] மாதிய வாடையு
வை

-

சுறப்புடைக் Sar S57 @ Bev

தித்தமோ ரனுஷ்டானங்கணெ கிமனாச் பூசை
வித்தக நூலையோது சிற்பிதன் விடிவச காலம்.
டத ௮

மோ

மீபெவித்திர

ய.

தெளிவுடையவனும்
2
e
அனுஷ்டான நெ(சி](அி)யும்
அவடையவனுமாம்

அத.

Rk. NuMBER
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தெய்வபூசையுடையவனுமாய்

ஆதிகாலமெ[ளி](மூ)ந்து

வனுமாயிருப்பவன்

யென்றவாறு.

ச[ப்](2)பி

பலகலை

ஓதவல்ல
(௨௮)

சங்கு வைக்குமளவு.

(8-4) —

:

இத்நூல் எற்பசாஸ்இ.ரங்களுள் ஒன்று,
ஈங்கு வைக்குமளவு”

இந்தப் பி.ரஇிமில் இத
“tow gor”

இறுதியாகவுள்ள

இதில், “ராசிப்பொரு தத” முதல்
சிலபாகம்

மூற்றுப்பெறவில்லை ; இது

மட்டுமே

இறந்த

நூல்.

உள்ளன”

இதற்கு

லென்றும் பெயருண்டு,

(6) மனை நூல்.
MANAINUL.
Foll. 183a—196.

A treatise describing the astrological conditions required for housebuilding, and its site.
Complete.

Beginning:

Bip Cad, #464 Geng 55-22
ஆதாயம்
திபு
5
யோனி
தட்[]சத்இரம்

eco
vee
உ

திதி

நவமி,

வாரம்
வயசு
9

ஆதாயம்

சிபு)
யோனி
நட்[]௪2த.ரம்
வாரம்

2.
ie
சிம்மம்,
௨. Crag.

உ
உ

ஞாயிறு.
௮/0.

ட்

*

க

= bbe)
உ
...

அவலில்

Cap
A
பருந்து.
ஆயிலியம்,

உ

இங்கள்.

உ

ஷஷ்டி.

wee

FELD.

(யோனி

உ

சிங்கம்.

நட்[]சத்தரம்

திதி
அங்க[ஷ](௪)ம்

உ

கார்த்திகை,

இதி

௨

பருவம்.

௮ங்இ௪(ம்)

உ

துக்கம்,

வாரம்

உ

சீனி,

வயசு

coo

|=)

:

*
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OATALOGUE

(நி

MSS.

End:
ஆதாயம்

௧௨.

௫.

(ப)
யோனி

சிங்கம்.

தட்[6](௪),த்திரம்

தருவா திரை.

இதி
வாரம்
கமக்கு

ப[த](ரு)வம்.

வெள்(ளி).
௭௫.
, ௩௱௫த.

வயசு
௧௪-க்கு .

ee

ஆதாயம்

:

@(y)
யோனி
நட்[]சத்.திரம்

oer
.. யானை.
கேட்டை.

திதி

.

gar[@]sa.

வாரம்
அங்கசம்

...
vee

[நாய]ஞாயிற).
சுகம்,

epee

x

வயது

பூமி சல்லியம்,

உண்டவம் போதளந்த வடியினாலேமுஞ் சே[த்று](ர்,ச்த)ப்

24

பதினாறுக் இந்தா(ல்)[த]தவையோடெண்ண
பிட்டியோடு கண் சுள்ளி தெய்வம் சாம்பல்
கரி பிணஞ்சாலி பொன்கல்
மண்டூகங் கொம்பு நாய் சால்மன்றேக்கு
விளியாத் தோன்றும்.

௭-து.--பூமி சல்லியம் வினவும்போது அடியளந்து அவ்வடியின்மேலே
சேடம் ௧௩
இருபத்தெட்டுக் கூட்டிப் பதி நா](னா)றுக் இந்தால் [யீ](ஈ)யாத
ஆகல் தலையோடு, ௨-ஆகல் எலும்பு, ௩-ஆகல் [யி](இ)ட்டிகை, ௪-ஆகில்
ஒடு, ௫-ல் விறகு, ௬-ஆூல் தெய்வங்கள், ௭-ஆகில் சாம்பல், ௮-ஆகில் கரி,

௧-ஆல் பிணம், ௧௦-ஆூல் கானியம், ௧௧-ஆ௫ில் பொன், ௧௨- 8ல் கல்[ ஓ]

“௧௩-ஆ௫ில்

தவளை,

௧௪-ஆ௫ல்

கொம்பு,

௧௫-ஆ௫ல்

தாய், ௧௬-ஆ5ல்

சால்்

](தி)த்த முன்பு எ[ள்](ம்) கிர
(ம7(இரவை[ஸை](ப)தினா௮ு பொருமை/சி
கதிர்களாலே [யி](இ)ச்களையாளகத்தே 1 கட

கும் சொன்னகோள்[க்]களின்

க்[கு]9றதென்று சொல்லுவத.
பூமி சல்லியம் மு(த்றும்).

(த-பு.)-இத்தால், வீடு கட்பெவர்கள் டார்க்கவேண்டிய பொருத்சங்களையும் அவம்

நின் பலன்களையும் கூறுவது,

(2)

இராசிபலன்.

TRASIPALAN.
Foll. 20a—260.

இந்த। பி.ரதியில் இ௫ முற்றும் இருக்கிறது.

்

Rk. NumMBERs
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243-244.

On the characteristic influences, good or evil, exerted by the 12 signs.
of the zodiac on the affairs of the individual human life.
Incomplete.

Beginning :

]

பாசமாஞ்

சவலை சேரும் பால்பழ முண்ப தாகும்
சேசமே போனார் மீள்வார் சேயி[ளை ](ழை)மனஞுந் .
, . துலைவில்லான் ட[ஐ](7)மனாகும்
தூசுபொன் பூமி கொள
வாசமு[னங்](ன்)குழலி

நாளே

(௧)

வந்திடும் மேஷந்தானே.

மேஷத்தில் வந்து தின்று வினவினீ கே[ள்ப](ட்)பா.ராகில் £
தேசத்தில்

மழைய, முண்டு சேயி[ளை](ழை) வரதுண்டென்னும் ?
சே யா[மு](ஞ)ம் தினைத்தசோர் கருமம் நன்ஞும்
தேசத்தாவ[அ]
மோசத்த பொருள் கருப்[பு யெ](பெ)0ததவன் கறுவல் தானே.

(௨)

End:
லாரா.
*

*

*

ன

#

உதையம்-வெள்ளி. சா.தி-செட்டி. ௪௬ ௯ நிறம்-பச்சை நீலம், இது இரு
bs .ராசி நிலமைக்கு நன் ற. கேட்ட காரியம் உயிருள்ள. மனதில் சலிக்க
வேண்டாம்.
போனதுபசுவாகில் சினைப்பசு; புனத்இற்[பி]போனது வக்கு
செட்டு வெள்ளாமை
சேரும்.
பயணத்க்கு மத்திபம், [ெக(ர)ப்பம் ஆ
ண்[ம்]பிள்ளை.
தாவ[ஐ](ர) ராசி,
துலாம் உத்திரம் பனிரெண்டுக்கும் பி
ரிவு இருபத்தி நாலுக்கு வி;பஐ](வ_ச)ம்.
இதுக்குக் தேவதை-க.ந்தசுவாமி,
இதுக்ச(ப்) பெரிய வீரணன.
கறுங் கச்சை கைய[யரு](ற)வாள.
குக்
கரற்

கறுப்பணன்

பெண்

கூடின: துல்; காரிக்கு(௪்)
மூண்டு; மந்திரத்தனாலே
தொழிலினாலே
யுண்டு.

தேவகைக்குக்

துகில்

வெள்ளையும்

இவப்புங்

சீலையுண்டு.
சுனையிலே இருக்கப்பட்ட தெய்வ
மனுஷன் செய்த வினையுண்
9 ; செய்யப்பட்ட

வாதவினையுண்டு ; கன்னிமார் கரமாட்சியம்()ம[னை]

வேடன்

வேட்டைக்காரன்

பூசையுண்டு; நன்மை

பூசை

கூடினதஇனாலே

வந்த வினை உறவு கூடின[ அ](த) ௭ல் பேச்சுண்டு. க௫ப்பனங்குள் என் அடர்
நதேறிச்செய்க வினையுண்டு.
ஒலையிடுசோதி யேச்சுண்டு.

அலாரா௫முத்றும்,

(5-4)—
இந்நூல், ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உரிய பலாபலளு் களைக் கூறுவது,
Quo
Dwar இன்னாபொனத்
தெரியவில்லை. இது சிறந்த சோதிட
மாலென்று'
தோற்றுழது,
இந்தப் பிரதியில் இ௮ முல்றுபபெறவில்லை.

R. No. 244.
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Palm-leaf.
-Grantha.

12 x 14 inches.
Good.

Foll. 10.
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்

மளைசாஸ் திரம்.
MANAISASTIRAM.
Similar to the works described under R. Nos. 165 and 238(0) ante.

Incomplete.
Beginning:
BOLT oS au Fuso

வஹுஃமா.க-பஹமர உர£௰%

வவெ5௯

|

ஷாகி வஹு௦ம௦ க்ஷ௮ ||
ம-பண கர. ஸ | யொ.
SVanayanwveuT TN, Te வெ௨.5௦உ॥௦0 ௬௦0௩௯௦ |
ain ola o Uv81e.TW0 Bay SOUR MIworoOe# |
ஷாகி

ag Qaire.vore uso

ஹஹ வி௦ப

||

வ, அரய-0ஷ௦

வீடு கட்டவே[ன]ண்டின் அவனிலச்தை வீட்டு எசமா
ஓ[அ](ர௬)வன்
னுடைய காலடி யைக்கொண்டு தென்வடலடி அடி. இத்மனைக்கும் க[ள](்)
ஒன்றுக்கொன்று
கண்டுகொண்டு, இதை
மேல் அடி இத்தனையென்று
டே[௮](6).
ஆக்கமென்று
கண்டதுக்கு
பெருக5(க)சண்டத கைமொத்தம்
இந்ச ஆக்கதிதை ௮-ல் பெருக்க ௧௨-ல் கழித்த மிச்சத்துக்கு ஆதாயம்
ஆக்கத்தை ௪-ல் பெருக்கி ௧௦-ல் கடளி](ழி)கக விரயம்
என்று பே[இு](ர்).
என்று அ:
End:

ஜன்ம[னா](நா)ஞூம்

[ரெலமானுடைய
நல்லது
பெ........

ஒன்றாஈல்

நதாம[னா](கா)ஞம்

ஸறாரவிஷாயாநிவகரவ௦ |
ou 326) 91908 நயா |

௨௩ஷ38-இல$வாஷ௨-*
@Sa,2 5a 5708500
பூசம், மூலம், 8வ௦, ஆயிலியம்,

கேட்டை, பூர ](சா)டம், இத்திரை, இந்

த[ன](காளு)ள் ஒரு[ன](கா)ளானால் தள்ளுபடி; ம[த்அ](கஅ)ள்ளஅ ஒன்
ரூ௫ல் நவ்லது.

இந்த(ப்)படி

நட்சத்திரம் சோதிக்கவும்.(.

.

.

..

)

+

சாணாக(க) கோனறுக்கத் தப்பாமல் மனை ய[ழ](எ)ந்து
கோணாமனே(ச)க்குழி மாறி--நாணாம
லிருந[ர்ங்](ரன்)க லேகழித்த யேகமிக[
று
தருமிரண்டு இதாம் மூன்று முடி கூடும்.
மூன்றி

லொன்று நாசமலு.வா மஞ்சு
ம[2](2)சாளும் ஆறுமே நீராக விடும்
யே[ஞூ](மு) மிகவா[ள]ம்லெட்டு(௧)
கூடியொட்டு மென்றே வறி.
௦யரஹா.௩.ஐ0த

80௬

ABOQuv

ராகெர வள8ஹ$ரய-௦0க

௧௨ ௧7அயமரகீஸவெகி

|

|
:

(க-பி.)-இந்நூல், வீகெட்ட

வெனக் கூறுவது.

வாவஹுகீ
௩0

வேண்டியவர்கள்

கவனித்தற்குரியன

இந்தப் பிரதியில் இத முற்றும் இருக்கிறது.

வர் பெயர் முதலியன

இடை

த

இயக்கிய

தெரியவில்லை.

மூவருடத்திய காட்லாக் 165, டட

டம

ப் னும் le
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R. No. 245.
Lines, 5-6ina page.

Foll. 69.

163 x !2and 123 xX linches.
Palm-leaf.
Tamil and Ge he
Injured,

Purchased in 1914-15 from Dévanathacariyar of Ramésvaram,

தஇரகணகணிதம்.
GRAHANAGANITAM.
Deals with certain calculations, etc., for finding out the correct time
of the occurrence of the solar and the lunar eclipses.
Wants the first leaf ; otherwiee complete.

Beginning:
*

*

*

*

(7)

00) GIR 5S Oe? ௨ வ-ா ஷதி.கிஷ7௦வஷி
A@mpaineardaorA@aeast ல
வ ஹிஉய- திய பழ மகி,
vouval 7-9 ;@anan,\ me

அச) கால

(8)

|

வவெ.க7ககணி.க௦ஹ$ரவ.கி,
ஸ.ர்யஸ்புடத்தில் சாகுஸ்புட கதை
ஸஙிஷ்ட

புஜைகத்யத்த. ரத்தில் குறை[ஞ்]()
திரு. த்தால்

ன்று

அறியவும்.

வலபயை சாஹு
இல் வாங்கவும்.
புஜை

வாஙஇு, புஜா கோடி சோத[சச](2௮)

.

.

.

.

.

.

௩.

-....

ஸாம

வாங்கின

கரஹணமெ

புஓயில்

ஸ்வதேச

நஸ$ர்யன் துலாதியாகில் புஃயில் கூட்டவும் ; மேஷாதியா
இப்படி
. ௨...
. ௨.௨...
௨ ..எம்ஸ்கரி[ச்ச](த2)
அ

பன்னிரண்டு

பாகைக்கு

௮ இகமானால்

ஸதர்மிசசஹன்வில் வில

oy Suan.
இப்படி. ஸஒரிய

சந்திர

ராகுக்களை

[ வ](ய)தி(யு)| த]ம்படி

கதத
4[.ர](௬௧௭௯ )திதோகைய
ஸ.ஒர்ய இரஹணமாகில்
(ண) தினாஸ்த
ில்
்.
ரணா]
ரஹ[
க.
்ளஃம
ணமாக
ஸோம. கரவா
[ச்சு](தீத)க்கொள
மனதினம்
கும் சந்திர

ஸர்ய க.ரஹணந் தன்னை உதையத்துக
அக்கொள்ளவும்.
றி 5]
ஸஒர்யசாகுக்களை
Deve Dare eo.
கரஹண ததை

வை

(ந்த)[க]கொள்ளவும்

((

:

௨.௩

:

௨5

>)

கு
ஆஸத்தமா(ய்) இ[று
பெளர்ணிமாந்தம் ஸர்யோதயாஸ்தமனங்களுக்
இ.ர](ருகற) ஸாயான்ன ப்.ரான்ன ங்களிலே வந்து கருஹண யோகமழுமுண்
க.ரவணங் கணிக்கிறது, அப்படி வர கரஹணம் [ப்]
டாயிரு ந்தால் ஸோம
(கர)ஸ்தோதயமாகஷம்

ரணி

0.

ஸஒர்யக£ரஹண

கரஸ்தாஸ்தமனமாகவும்

அழு

2

இருக்கும்.

இது

தக்கு ஸோமகாரஹணத்திற்

சொன்னபடிக்கு ஸூஒர்யஸ்

புடமும் சந்திரஸ்புடமும் திதகொரமும் அறி[ தி) தீதஅ)க்கொள்ளவும்.
சந்திரஸ்புடத்லத

வைத்து

ஸோமகர

4

அஇல் சூரியஸ்புடதீதை

வாககன

ஏவஞ்

சேஷம்

இதி
:

ஸ்புடம்.

End:
ofa

ஹான்

ease?

நடக்கல வன் வல் உன்ம்
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R. No. 247,
Palm-leat.

16% x 14 inohes.

Foll. 42.

Lines,

7 ina

page.

Tamil.

Slightly injured.

Purchased in 1914-15 from Dévanathacariyar of Raméévaram.

யோககரணாதிலஷணம்.
YOGAKARANADILAKSANAM.
A minor treatise on astrology dealing with miscellaneous subjects,
such as Yoga, Karana, etc.

Incomplete.
ஷ்

Beginning:
ர
Bor
ap soll
னிறைத்தபக்கக்து orterbs fiero வேல்பொருத
குறைந்தபக்கத்துக்

கண்ணாய் !

ககடையுற்க வைத்துங் குணமில்லையே.

௪-த.--ச[௮](௬) வமங்கலகாரியத்தக்கு

(ி)த்த இதயும் பூரணையும் நன்றாம்,

(அப.ர)பககச்சித்தரையொ[ளி]

பூ[அ](ர௬) வபக்கத்அப்பஞ்சமியறுதியும் ௮ம.ரபக்கத்து ஏகா[0]59 முகல்

ஐ,ந்௮,ம் தவிரப்படும்.

பூ[ அ](௬)வபககத் அப்பஞசமியும் அமாபக்கத்து எகா[ ]தசியுமுக்கயமெ
ன்பாருமுளர்

௪-௮,

(௨௨)

ஐற்றித்த பக்கத்தி லாதியு மந்தமு மொன்பதுமே
ELL HOLs som Ca 5[@ (57) கிரட்டியிம் கொள்வ
சற்ற

விரண்டு

சொஜ்றிலர்
எ-அ.--சிவர்

நல்லவை

தீகொள்ளி வினைக்குச்

கல்விக்குப் பன்மூன்றோ
இரண்டு

:
ர்்ரஞ்

பக்கத்தும்

டேழையுஞ்

சோதடசே.

ஒற்றித்தபக்கங்களில்

பிரச மையும்

பஞ்ச[ெ]தசியும் தவமீயும் ஐஜித்த இதி நன்றாம்; இரட்டித்தபக்கங்களில்! 0]
தசமியும்

அுதிகையும்

ஓ[ளி](ஹி)ந்தவை

ததாமென்று

சொல்லுவர்கள்.

அவ்விரண்டு பக்கத்து வந்த ஸப்தமியுந்.த[ரை](ர)யோதஇியும் விதயாரம்பத்
துக்கு விசேஷித்துக் தவிரப்படும் எ-று,
(௨௩)

End:
மங்கை குடங்கலை கேருவிடை [ நனா](கா)டினானல்லனா

மற்ரோர்

கங்குஞ் சிலைமீன் தலை
. . ஈடரிதணாடி௰் கோளிலதேம்
செங்கண் விடைகுடஷஞ் சீயஞ்சிலை அலை€வ னல்லன்
பொங்கு மீனதெட்கு ளீரமான தடியுறக் கொட்கா விஉலே.
ஏ-த.--பு.தன்ஆருமிடதல்லன்; ஒன்பகாமிடத்தொருகோளில்லையாஇல்பதி
ஜனொன்றுக்கு(ப்.பன்னிரண்டு பத்து ; எழு எட்டுக்குச் சென்மம்; இரண்டுச்கை
த்து; (மா)லுக்கு மூன்று: இவ்விட ங்களிலே வேறொரு ௫[2](7)கமில்லையாகம்
புதனல்லன்; வியாழனிசண்டாமிட நல்லன்; பன்னி£ண்டாமிட -தீதொரு
கரகமில்லையாகில் பதினொன்.
. கு எட்டு அஞ்சுக்கு ; நாலு ஒன்பதுக்கு(ப்)
பத்து எமுக்கு, மூன்றுக்கு தவ்லவிடங்களுக்கு இவ்விடங்களிலே
வேஜொரு

இ[ஐ](ச)கமில்லையாகில் வியாழனல்லன்.
*

Fis

Fe

எ-று.
ich

- (ா௮)
ee

ete

*

|

R. NUMBERS

247-248.
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௪-அ.--சனியுஞ் செவ்வாயு மூன் ரூமிடதல்வர்; பன்னிரண்டாமிடத்தொ

௬௫[௦](ச)கமில்லையாகில் இரண்டுக்கு எழு ; மூன்றுக்குச்சென்மமும் நாலுக்

குப்த்.து; அஞ்சுக்கு ஒன்பது; எட்டுக்கு ஐ்௮; ஒன்பதுக்குப்பதினொன்னு;
பதினொன்னுச்கு

மூன்று;

வேறொருகிரகங்கள்

பன்னிரண்டுகு

இவ்விடங்களினா,

ஆறு

.

இவன்

நல்லவிடங்களில்

..

(கு-பு.)-இ.தில், யோகம்,

ஜோதிட

க.ரணம், குளிகன்

ஸம்பத்தமாகவுள்ள

முதவியவற்றை

அறியும்

ஏனையபலவிஷயங்களும்

-பட்டிருகஇன் றன.
இந்தூலின் முதலிலும்
பல ஏடுகள் பாதி ஓடிந்துள்ளன.

-

விவ.மும்

சுருக்கமாகக்

கூறப்

இறுதியி வுஞ் சிலஏடுகளில்லை;

1. 140. 248.

Palm-leaf.
172x1$and
Tamil and Grantha.
Purchased

in

9$x1% inches.
Injured.

1914-15

from

EH,

Foll. 105.
RB.

Lines, 7 in a page.

Srinivasaraghavacariyar

of

Ramésvaram.

(2) பிருஹத்ஜாதகம், உரையுடன்.
BRHATJATAKAM WITH COMMENTARY.
‘Foll. la—990.
A famous and well-known treatise in Sanskrit on ‘horoscopy by
Varahamihira followed by an explanatory work for work meaning in

Tamil.
Breaks off in the 18th Adhyaya.

Beginning :
8-9

LF OGonrvnrus

20.2 வறிகஜி

68

688.

(vavé)) 297 @ Sra 3௭

சூெ.கழாஆவிஉா2[ உ௱ 9] (கர-க-௦)ாயஜ.கர௦

கஜ

5 2௧௭09) |

4180p) 7 Slaps o|

லொகா.கா௦
உரஉயொஜவஷிகிவி| ஒ£ ]ல-௦ோரர.ககயாயமு 70.68
வாவ௦ கஹஉஉர ௧ கககிரண
லெ ரலொக$ாக$வொ௱ வி? |
என்றது

இந்த ஸ்ூலோகத்தினாலே

ஸஸு[ ஷ](ஹர) ௧

இஷ்ட

அரற.தின்லே

(4,))Lorlaocy ஸ்.

ஹே,

ெவருடைய,

தேவதையான

]

8-8 IAG) s - இருமேனியாகை

யாலே, உறிகலி .௧8-சமைக்கப்பட்ட,

CaO

திஆதிக்யனென்று

சொல்லுதல்,

உபநிஷத்துக்கள்

es)

இஷ்டசேவதகா நமஸ்காரம்.
மலல்

ஒரு

நல் Ve

மூ[ஐ](ஈ)
- af gay

கஜ-$௧.௧ர௦ - மீன ](ண்)0 பிறவாதா[
த்], ரகு, ஞஜெ.௧)£கவிஉர௦-ஞஆ
வித்துக்க[
மு ](ஞ)ககு ஆகமாவென்று கருதப்பட்டான். Sj Faw 2-5 70~
2 oF @)Lo( esr £0) OG
75
வென்றும், ஹ.க-சர கு ஜெஜா.கிஷா௦ - தே

'வர்களுக்கும்

ஜ்யோதஸ-ஃ்களுக்கும் ஸ்வாமி

எனறு,

ஓலாகா.கா௦வ

உயொஉ வவடி.கிவிவ-ப- லோகங்களுக்கும் ஹூஷிஸ்திஇகளுக்கும் ஸ்வாமி
யென்றும
G

ee

அத்தம்

ஞூித)2.

ட
தலம்

Ce

வாடி

63-A

152

பல்கர்

ioe

Sets

வென்று

கருதப்பட்டான்.

epee

elev

ce

el

reenter

23
ise

உஉ£.கம[ தா ]--வரக்னைத்தருவானாக.

;

கடலக

டர்கி

a

வடக

கலந்

ei :
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ஹுஇுயொஹி£ வடி-ப[
ஐய 1யவிஷி£ வடிஙமியாடி ஹொராஹ்ல
இவயெ
(ஜூ) சடாரயஷூதி கெஷ்ம வ ஹ-ுஸுபுராஹெ 7ஷுய
ஜெ
ஷஹி

| ஹொ௱ா.சகரஹவோண-?வவ7.அமரணெ

wOore \8roreany

an® ௦வுரக விவி.க78-3| 5.) | வ ஹுஓு௦புமாஹ ரவவ

௨ரா௱வெ

|

||

Terps, ௨-ஒயொ.வி£--மிகவும், வட-பவ-பவிவி௦--கூ(ரி)ய ஷரத்தி
யை உடையவர்களால், படுமபியா--மி[க](கு)ந்.
க்கு, 'ஸவொராவஓ$3)யெ--உதிக்கிறகாலம்,

ருட்டு, பரஷகழாயவமிதிசெஷ

வ்தன்பாம பரவ

வி_-ஹங்க[எ ]ளோடும்கூடி [ நா](கியாய)
[ஈமை](கூற)ப்படிரு ந்த

புத்தியை

உடையவர்களு

செய்யும்வ௦ அறிவான்

.

பொ

பவட

டி

ஸரஹ ரங்கள் பலபஃ (arava

இடத்திலும்,

ஹொற௱ா.கஷ
578 ,ஹாண-3வ

வரஅ௱ணெ,
End:

31 s@anord) JQvvargh@ cra) .ér0@) 51 O@@anrv cor. \O) arf 9157 6
5y-OwanraveI@) #1 Gap 2)

5458

ஸஹ ராகஷமொஷி ஹி

ஹத -ஒஜெழாய.கவா 5௧-ய-3$ர.20.க.சீக்ஷொவிஷதா
வொ

வணிஐ ரய.

வாஐ

|

கொ

ெொொஉ3) வா.

ஈ.௮9

|

என்றஅ--அலாக்தில் ஆதித்தியன் ,தி.்[க]கப்பிறத்தானுக்கு பெ.
ஸெூவவெ
பண்ணியும் வழிநடந்தும்
. . . . . சாரஞ்செய்தும் இழ்ப்
பட்ட ஜாதியொடணங்யூயும் ஜீவிக்கும்.
விருச்சிகத்தில் ஆதித்தியன் தி5[க]
Bove
:-:.
மம்
ஷா...
ee
அஇதர்றுற்
டயத்தை உடையனாகையும் vores ங்களில் முடிகையும்
;
விச்வானுமாய்(த)தன வானுமாய், Geri.
யனாயும்

ரர

மகரத்தில்

ஆடைந்துகூ.

நீசனுமாய்

மானியுமாய்

தனனுமாய்ப் பரஹ்திரீகள் ப(கிகலிலே

_ நி. வொவடெ.அகயமா.௰)வறிவ)
உண

.

ப

.«

௨...

.

.

மனாயிருக்கும்.

சொக்ட
..

அல்ப

யிருக்கும்,

(௪)

கொாவஹொயொடு

விவவொவ.சி.காஉ,௦ொகெ)

உர.கி8விலா

.

இ[ழல்](மி)

| கக்ஷ.கர$ர கவ.௧.௧-ப

வெலக்ஷ£டிஸெ.த மஹி.க௱ஸரிதி கறாய

தெ

|

என்றஅு--ஆதஇத்யன் கும்பத்திலே கிற்[க]கப்பி.
. . . ஸாயும் ப்ரஜா
வானாயும் ஹம்பதீ பாகயமும் அர்ச்சஹினனுமாயிருக்கும்.
மீனத்தில் 6p
கப்பிறந்தான ஐலயஈ
. . . . . லுரமவழுமம் சங்குமுக்துபட்ட வஸ்துக்

கள்கொண்டு [கு](கொ)டுத்தும் ஸ்திரீகளால் தரிக்கப்பட்டிருக்கும் சந்திராத
்

பமியிலே

கூடியிருந்

.

.

தால் புருஷனுக்கு எவ்வளவுபிறப்பிலே.

.

.

.

யாது

மீனம்காலாக

வகுத்

(௪)

(க-பு)இத்தால் Cer Bern firs a
பழைய prevseher perm.
Bons ar
மொழியில் இயற்றியவர் * வராகமிகரர்? என்னும் ௮,நணர்.
இத்தத்தமிழ்

வியாக்யானம்

செய்தவர்

oes

பெயர் விளங்கவில்லை.: மூதவாவதாயெ. இராசி.

R. wuMBER
_போதாச்யாயம்

முதல்

18-வதாகிய

248.

இராசி

வரையில் இந்தப்பிர.தியில் இருக்கற.

667

சலாகத்யாயம் 4-வது

சுலோகம்

ஆகையால் இதில் இத்ால் பூர்த்தி

பெறவில்லை.

(9) நவக்கிரககுண முதலியன.
NAVAGRAHAGUNAMUDALIYANA.
Foll. 100a—105d.

A treatise in astrology giving the specific multiplicand associated
with each of the planets and of the signs of the zodaic for making certain astronomical calculations.
Incomplete.

Beginning :
குணசமூகம்.
[யி](இ)ப்படித் திர்கோணம் [யே](௫)காஇபத்தியம்
இ[ச்சு](2.த)

மிஞ்சின

[ அ](தொ)கை

பாலை

காணவும்.

சேர்த் திய சேஷம்

சோ[,தி](த)னை சோ

பால்[மி](இ)த், சனையென்னறு

குணசமூகம்,

இ.ராச குணம் கா[த](2)கன்.
சோதி[சசக](தஅ)கண்டதில் ௮ந்த அந்த இராசிப்பாலிருந்ததை(௪)
சோ
இ[சச](த௪) கபோஃ இருந்ததை இராசிகுணகாரகன்.
.ரிஷபம், சங்கம் மல்
பெருக்க, மேஷம்,
கக,

கன்னி,

பெருக்க,

கலாம்

மகரம்

மீனம்

௫-ல்

௨-ல்

எ-ல்

பெருக்க,

பெருக்க,

மி௫அனம்,

தனாசு

பெருக்க, கடகம்

௪-ல்

விருச்சிகம்

௯-ல் பெருக்க,
பெருக்க,

௮-ல் பெரு'

கும்பம

௰க-ல்

ஆக[ அ](த்தொ)கை

இத்தனையென் ஐறியவும்.

கி ரககுணகாரகன்.
திரிகோண ஏகாதிபத்திய சோ[ தி](தனையான பாலிலிரு
நத சாசிப்பாலை,
வியா[ள](ம)னிருத்த.ரா(ா)சிப்பாலை
௰-ல் பெருக்க,
செவ்வாய் ௮-ல் பெ

ருக்க, சுகன். ௪-ல் பெருக்க, புதன், ஆதித்தன், ௪.ந்.ரன், சனி இவர்களி
ருத்த சாசப்ப[ஐ](ச)லை ௫-ல்[ப்]பெருஃக ஆக[ அ]த(தொ)கை

இழறி](கி)யவும்.

இத்தனையென்

ம்

End:
வாக்கனி[ல்ச்](2) செவ்வா யிருந்திட வந்த

வாக்கினோ னுதைய கேத்தி

[சமாய்க்
இ[ த](ரக)கமாய்ச் சுடமோ டேஇடில் வேண Ar Su மவன்றனக குதவும்
தோக்குறி லஅவு முடனழி வாகும் இவலுமோர் முப்பதின் மேலாய்த்
தாக்குமோ ரரூபத் தளவு மிப்பலனாம் சாத்தன் னகதஇன மேலாம். (௧)
மேலுளை யினப்பே ரருள்கள் வர் அதவும் விதிதி[ றி](ரி) யாணமுள்
ட்
சாலவும் பொருளகை தற்றிடா செனவுஞ் சாற்மினா [2ஐ0](௫)பண்டினி லட்பா
மாலவ் ரிருக்கி விவர்களி லொருவர வரி லவலவீடதே யாகில்
[வற

சலமா மூப்ப(த் இ) ெொண்டின்

மேல் யோகத் இறமுடை

:

(6-4.)—
இந்நூல், ரகங்களின்

றையும் விரிவாகக்கூறுவ௮.

ட...

ட

யோனெனச்

one

இத்தப்பி.ரதியிவ் இத மு.தறுப்பெறவில்லை.
த்

சா

[sere |(m@p).
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R. No. 249.
Palm-leaf.
9% x li inches.
Injured.

Foll.

175.

Lines,

5-8

in

a

page.

Tamil

Purchased in 1915-16 from K. Rangasvami Ayyangar of Mysore.

(2) st_Feoapi
sD ahah

பட்சிணி, எண்பத்தொன்று.

DAKSINAMURTIVASIK ARPAKSINI,

ENPATTONRU.

Foll, la—200.
A work in 81 stanzas dealing with the philosophy and the philosophio thoughts of the Siddhas.
Complete.

Beginning:

பஅமமலர் பரனமு[ஐ]த மு[தீத](க2) வாலை
ப()றச்சயெனும்
சதுமுகளா

வசையடைய

௪(௬](௮)பெண்

[இ](ரி)ர,தயத்தில் விஞ்சை

சகவருக்கும் மனோன்ம[ணி](னி)யாய்த்கானே
முதுமமைபோ வருணகுல மாதுமாது
முழுமதீயா

ணா(த)தாள்

போல(௪)

யாகாச முழக்க மாகிக்

தின்று
[சே[த்](ர்ந)தக்

கெதிமோ[ஷூ](ட்சம் வே[ணு](ண்ட)மெ(ன்)ப [த]()த்தி[ல்]()

இ[ள்](ம்)த் திசையை மேனா ](தா)க்கிச் சவஞ்செய்தார் பாசே. (௧)
பசர்மகனே மே[லதி](தநி)சையை யிருகா[லக]()கொண்டு
ப[த்தி](த.றி)கின்று பதியம்மை பாங்காய்கின்று
காரில்குல கருனைவிள் மானே! கண்ணே !
கமலவல்லி! கல்யாணி! கரம| நூ](ர)பி !

ருடைய சிவபோதஞ் சத்திபோதந்
இ[த](ரக)கமுள்ள மா[ த](ர்க)கமடா! தேவிவாலைக்
கூ[ஐ](ர்)விழியி னடுவாங்கக் கொண்டே தின்றுக்
கும[ தி](ரி)யிவ ளாடிகின்௦ கூச்தென் சொல்வேன்.

(௨)

End:
மயமான சோஇயடா மவுனப்பிள்ளை
மத்தி[ஐ](ர)மோ [ஐஷற](ரக்க.ர)த.தின் மகிமைப்பேக்று
நயமான நடுமையந் துவாத சாந்தம்

[னா](தா)தாத்தப் பேர ](சச)ளியி ன [ண](ன)மையாலே
செயமான

[னா](நா)கவிந்தத் இறந்தா

னென்னச்

செப்பாகே. யாதியந்தந் தீ[ ஐ](ர்)க௧ மாகுஞ்
சுயம[ப]ான சம்புவெனக் தெளிந்து கொண்டால்
சுத்தமுள்ள பி[ஐ](7)திஷ்[ட்]டைகோன்றும் தானே.

(wo)

கான வனாய் தின்றுதவஞ்செய்யவே[ணு](ண்டு)ஞ்
சற்குரு வி. [ப]கரிசினச்தைக் காணவே[ணு](ண்டு)ஞ்

பானமுத[தம] முண்பெ௫ தீ[ஐ](ச)வே[ணு](ண்0)ம்

பங்கயத்இின் [ரெதரி[9](ச)னங்கள் ப[ச்க](க௧)வே[ணு](ண்டு)ம் *
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[ஞ](கா)னவஞய் தின்ற உப திடத மா[ற]()க்கம்
தத்கமல மாயி[த](7) த்தெட் டித[ளை](ஷை)ப் ப[க்தி](த்திக்)
கோனருளா னின் றவனே

நீ[னா](நா)னென்று

[க]குரு விருக்குஞ் [ன்ன ](ந்.தி)தியைக் குவித்த போ[ த்தே](தலே).
(௮௧)

(த-பு.)--

:

இந்நூல், சித்தர்களாம் செய்யப்பெற்ற வேதாந்த சாஸ்இிரங்களுள் ஒன்னு.
இ.தில், வாலை,
குண்டவி!முதலிய சத். இகளைப்பத்றி மிகுதியும் டாராட்டிக்
கூறப்பட்டிருகஇ௦௮.
இந்தப் பி.ரதியில் இத முற்றும் உள்ளது,

8) ஆமுதாரக்கட்டகா.
ARADHARAKKATTALAI.
Foll. 21a—320.
Similar to the work described under R. No. 199(2), but this work
is in prose.

Complete.

Beginning :
மூலாதா.ரஞ் சுவாதிஷ்[ ட]டானம் மணிபூபகம் அநாகதம விசுத்தி ஆக
இனைக்கு அப்பால் ப[ரூ ](ரா)சத்தி ; [யி](இ);கன் விரிவு மூலாதகாரமுதற்றல
மெய்ப்பொருள்.
மூலாதா.ரமாவன :--காவெலும்பு [(௨](இர)ண்டுங், கதிெலும்பு [செ]
(இ.சுண்டுங்கூடின விடம்; குய்யம்; குய்யத் அக்கும் குதத் துக்கும் நடுவே நாம்
சது£விசேஷமா
யொருபா[ஞூ](மு)மாமதனுள்ளே
இரிகோணமாப்,
அத

னுள்[னா](கா) லுயித[ளை](ஹழை)யுடைய
ன்றிருக்கும்.

ப

த் (ஜக(னி]தி)ல்கித்[க]கும்

மமாவன :-வ.,௪.

இதுக்கு(௪்)

புஷ்பவட்டமாய் அடப்பம்

பூப்போ

[on ](Le)[e]

ஷ.ஸ.ஆக-ச

சுவாசம்,

௬௱.

(னா](நா)ழிகை ௧-க்கு ௩௯) ; [மி](இ) அக்கு

[ஆ](அ)திசேவகை மகா[ிகணபதியும் வல்லபசத்திய[மிருப்பர்](ம்) ; Ap
மாணிக்க வ[ஐ](ர்)ணம் ; திருமாலை செம்பு[ஐ](ர)ததகம் பூ[வு]; விருக்ஷம்
அத்திம[த](௪)ம்; வாகனம்
மோஷிகா[](ரூ)...ம் ; [ஐந](ஈ9)ஷி அகத்திய

மகாமுனி; சத்தி, ௬௮ [மி](இ)தேள](ம)டுங்கூடி.

கித்கும்; &[.ந](2)கம்

ஆதித்தன் ; ந[க்ஷ](ட்௪)த்.தரம் அ[ஸ்ர](௪)வ.ி, ப[த]௫ணி, கா[ச](42)
திகை,

ரேரூக](சா,.(இ)ணி,

மிருக£ரிஷத௮அ

முன்னை௰]:ர)

ஆக

௪-க்கு

[ச] சா)சிமேஷம் [.தி](ர/ஷபம். 8. [மி](இ) அக்கு!) பூசம் பிரித[வு](௮).
மந்திரம்

யாய்:

ஓங்காரம் இவை

மூலாதாரத்தில் தின்று

ZOE
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End:
எட்டித[எ்](ம்) சன்னையும் வட்டத் தின்்மேவிடு
எட்டித[ள்
](ம்) சன்னிலே யவ்வாதி அவ்வீடு

எட்டித[ஞ](மு)ள்ளே யிருக்கின்௪ ௮[ஷ்.](ட்)௪7ம்
திட்டம

தாகியே சிறிங்கென் அுகட்டிடே.

இனி, சந் த.ரமண்டலமாவன

(௩௦)

: கோடி௪ந்திர உதையமானறாற்போலே

சரசு

தடுவே பொதிந்திருக்கும்; [(யி](இ)(ஃ்கு) ௮[முத](மிர்)ச சலசமென்னறு பே
[ர](சா)ம்; [யி](இ) தில் ௮[மூ.த்](மிர்)தம் ௮௧[க](௫னி மண்டலசத்இ[ல்](2்)
சொரிந்து

திக்கும்.

[யிது](இதகன்)நடுவில்

ஏகாக்ஷ[ஐ](ச)மு

மாயாபீசம்

பி[ ஐ](௪)மபீசத்அடனே ப[ஸா](சா)சத்தி எழுந்த[அ](ர)ளி யி[.](ர)ப்பள்இதற்கு(ப்) பிரமாணம்--

திருமந்திரம் :-மே(னி)

லக்தில் வேதகப் பெண் பிளை

மூலதிவத்தில் முளைத்தெ[ஞ](மூ)ஞ் சோதியை
_ எலவெ(ூ](மு)ப்.॥ி யிருவருஞ் சந்திக்கப்
பாலனுமாவாள் டா.ரருந்தி(ச௪) சொன்னதே.
ஆரூதா.[ிெதரிஈனத்கை(க்)

குருசாமி

்

முகாத்தரமா

(௩௨)

யறியேவ[ணு

(ண்டு)ம்.

(6.4.)—
இது மூவருடத்திய காட்லாக 199(4) நம்பர் பிரதியினும் வேரானத,
இந்
தூலவில், மூலாகாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அதாகதம், விசுச்இ, ஆக்
தனை, அக்கினி குண்டம், ஆதித்த குண்டம் முதவியவைகள் hrs Ge இன் னின்ன இடங்களில் உள்ளன வென்பதும், அவைகளுக்குரிய அக்கரங்களும்,

தெய்வங்களும்
ஆகிய இவைகள் இன்னின்ன வென்பதும் இவைபோல்வன
பிஐவும் கூறப்பட்டிருக்கின்மன.
ஆறு ஆதாரங்கள்
முதலியவற்றை
விரி
வாக

அறிய

விரும்புவோர்க்கு

இயற்றிவர் இன்னாபென்று

இது

மிகவும் உபயோகமாக

தெரியவில்லை.

இருக்கும்.

இத்தப்பிரதியில்

ம் இருக்கிறது.

.இகசை

ore மூழ்.

|

(2) பஞ்சாக்கர

அகவல்.

PANCAKKARA

AHAVAL.

Foll. 38a—36a.
An exposition of the Paficaksara which is the well-known fre yl
bled prayer formula relating to God Siva.

~ Complete.
Beginning :
@> g0er0!FaGanr!
ர.

ஆதிபராபசா !

1 பசம ! உனக்கே

9[2] மென்ற அட்ச.ரத் தாதி
செரிடோ மென்னுஞ் சீர்பாகத்தாளே !.
“cea” யான உத்தமக் கொழுந்தே!

5...
டு
்

இ
ல
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அருவெளியான ஆதி யனா!
தம் புரூ](சா)மான உகாச[8ீ](₹)6௫[தி](சி)யே !
ஆம்பு6[ர](ரா)மான வாதியனாஇி!
சிவசிவமென்னுச் தெரிசனைப்பொருளே !
புவனறாப[ப],தியே! போற்றி சிவாயநமவென்று
இந்தித்தோ[த்](ரக)கபாயமறுக்கு மறுகோணத்தி! *
[சத்](ஷீட்)கோணத்து! ச௪ற்பாணிச்சி ! சொற்பாவத்த
அ௮ங்குவேகங்கஷ அங்கரண ந்தி !
சங் சங்இக்கம் சங்காமாசத்தி !
திரிபுர பவபவ ! சியவொளி பவபவ !

ae
சூட்சமம்

End:
பேயேயாூலும் பெ[த்த](2௦)தோர் பிள்ளையைக்
தாயே காக்கத் தானுனக்குப் ப[த](7)ம்
அ சனுன் னுடைய அரு ௨ர௬[வா]சரணம்
சரணம் தமஸ்தே !
சிவகுரு வானதேவி

நமஸ்தே

!

புவனா? சவுந்தர போற்றி நமஸ்தே !
சகவபூதப் பி6[2](7)த பசாசுபில்லி வஞ்[ சி](௪)னை
சூனியம் நீக்கி என்றன் மனத்திலெதவேண்டியதந்

தந்து ரட்சித்த சவுந்தரிக்தகாயே!
வடி.வாயுஞ் செல்வங்கொடுத்து(த) இரு வடி

வைத்தாள் சிவசவச[ ஐ](2)ணம்.
பஞ்சாட்சர ௮கவல்.எழுதிருகந்தஅ.

முற்றும்.

Colophon :

(6-4-)—

Ka

இத்.நால் பஞ்சாக்ஷரத்தின் விரிவைககூ௮வ௮.
இதை இயக்றியவர் இன்
னாபென்று தெரியவில்லை.
இத்தப்பி.ரதியில் இது முற்றும் இருக்கறத.
இதழால் முடிந்த பின்னர், * ஆதியாய் நடுமா௫ '? என்னுஞ்

: அதியேபோக்றி'?:என்னும் செய்யுளும் காணப்படுகின்றன.

(2)

செய்யுளும்,

:-

இராமதேவர் பட்சிணி.

TRAMADEVARPAKSINI.
Foll. 87a—480.
Same work as that described under R. No. 201(6) ante.

Incomplete.

me

(6-4.)—
“இத்தால். மூ வருட

திய

எ.

ee
201(09-) கம்பா

ர்

பிசத்போன்த்தி;

ஆயினும், இதில் கோம்பான்”' என்னும் முப்பத்தைந்சாவது 'செய்யுள்வசையில் (௮.பூர்த்தியாக) உள்ளது.
0

CATALOGUE

A TRIENNIAL

572

OF 188,

(ஓ மீனாட்சியம்மை அகவல்:

MINAKSIYAMMAI AHAVAL.
Foll. 49a—526.

A poem eulogising the goddess Minaksiyamman, the ccueort
God Sundarééa, worshipped in the sacred shrine at Madura.

of

Complete.

Beginning:
பங்கையத்திருவே!

பார்வதி யுமையே!

செங்கை[யி]மால் தக்கை! தேவிமீனா[ஷ்](ட்)௪ :
[3ி](இ)ங்தேப்பொருளே! எத்திழையாளே !
மங்களஞ் ௪[.ர](ஐ)ந்த மாதங்கி. தேவி!
ட[ரூ](சா)ப[2](ச)மான ப[2](7)ஞசுடர் விளக்கே !

கி[ரூ](சா)க[2](7)மாக திழன]னே)வினி லிருந்து

பு(ரூ](சா)த[க](ன)மாக(ப்) புத்தியே யிருத்தி

(ப்ப)[.த.த](த்தி)ச்
முக்கோ ணத்தின் முடைர](௫)தனைலைவனைக்காட
்டி
ச[ர்ச்1(ற்)கோணக்தி[ல்.த]தம)

End:
சறுச் தொண்டன்

பிள்ளை

சீ[ரூ](ரா)ளன்றன்னை

ஆக்கத் இண்ட](ன்ற)வசை ய[னை](ண)த்த வானத்தி

)ன யலைய[வி](வை)ச்.அ(ப்) புந்தியில்
அ[க்லொ](ஞ்ஞாத்தை
மெய்ஞ்ஞா னத்தை விளங்கப் பண்ணுவாய்(ப்)
பாடம்படிக்க(ப்) பாவாண மசைய
[ன](கா)மெப்பேஹ £2 ரெழுந்தரு வாய்
அரசிவ[ரூ](ரா)ம னா$ீனம்பெருகி
விசையுட ஸிருக்க விருப்பமாய்(ப்) பாதம்
விளக்கொடி தனக்கு மினுமினாம் பூச்சி போற்

ரூனே இீ[த்](ர்௧)க(2்) கமி[ழயு](மாலு)ரைத்தேன்

[யெ](எ)ன் சொ[ல](5) பிழையை யிப்புவி(ப்) புலவோர்

புன்சொல் லானால் பொறுப்பது
தலைவிளம்பிய

கடனே.

௮கவல்தான்ப(ட்ச)மாய்க்

கோட்டபேர்கள்
வை[ய்]யகமெல்லாம் வரிசையாய்(ப்)படி ௧௧(௪)

செய்யமீ

னா/ஷ்](ட்)௪2 திருவடி சரணம்.

அகவன் மு[தஅ](த.ற)ம் Yo oss.

(6-4.)—
Qige,
தோச்திர

வில்லை.
த்து.

vngar9e
ரூபமாக

syssGHHWGsGd

அமைந்தது.

இத்தப்பிர.தியில் இது

இகை

ஸ்ரீ மீனட்சயம்மையின.

இயத்றியவர் இன்னாசெனத்தெரிய

மு.த்றும் இருக்கறத.

தடை

மிகத்தாழ்ச்
e

ee

R, NuMBER 249,
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பஞ்சாட்சரம்.

PANCAKSARAM.
Foll. 58a—61a.
In this treatise the meaning and significance of each of the letters
of the Paficakgera are explained.
Complete.

Beginning:
பஞ்சா[ஒ.](ட்)சரம் ப[2](.ச)ப்பிரமம் பவித்திரம் பாவவிநாசம். வித்து-மந்திரம். சிவமென்பது-ப[ வு](வி)ச்இரம் சிவலோகம் 'நமசிவாயமென்பத-

பஞ்சா[ஷூத](ட்ச2)ம். விதித்தபடி.யீ௫. ப[2](சப்)பி[த](2)மம் [ய](இ)௮

மூதல்ப[ ர](ரா)ச,க்சியாய்சீ திரிகோண வண்ணமாய்ச் சவாயநமவென்பது
மந்திரம்.
கின்றபடி ௮[ரி](கி)ய ௮கா.. உகார மகார விந்து [னா](கா) தங்
கூடினது
சிவாயமமவென்௦அ.
இத
மகாபாவங்களைச் ச௬டு[&]கை.
[மி]
காலாக்கினியாக இவைபாத்ற சுரூபமாகக்கொண்டு விளக்குக் கனியும் தெரு
ப்பும் இ[சி]ய[ம்] மொளியும்போல் உள்ளடங்கி எரின்ற சோதஇுபோல நம

வாயமெள்கின்௦ அஞ்செ[ஞ](மூ)க்கே தித்தி முத்தி சத்தி ப[ற](2)௧த
சிவலோசங்கொடுக்குமென்றது.

:
ககாரம் இத்தி ; மகாரம் முத்தி; கொரம் ASB;
௧; யகா.ரம் சவலோகம் என்றபடி யறிக.

வகா[ந](7)ம் ப[2]()

End:
_ £877 சந்தரவித்தை. மகாரம் ஈசுவரம், இகாரம் சாதாக்கியம்.
மம் சந்தியத்தியகாரம்.
செதத்துவத்இல் தின்றபடி ய[ரி](கி)௧.

வகா

காரம் பி[ரூ](ரா)ணவாயு மகாரம் ௮பான(ம்), கொரம் உதானம்,
வகரம் வியானம், யகாரம்
சமானம் தெய்வவரவில்
தஇின்றபடி.
[ன]
பர
LO irs sent:
மகரம்
சகொரம்.
இரிதான்
வகாரம்,
தேவ
தச்சன்

(52.

டக

ர

அல்

ட் ு

ககம ம

_ மகாரம் துரியம்,
ட சுமத்தி.
வகாரம் சோபனம்).
சம். பஞ்ச அவத்தை தின்றபடி யறிச்துகொள்ளவும்.

துரியாதீத[த]ம்.

யகாசம்

ee

(க-பு)-இகல் பஞ்சாட்சரததல் ஒவ்வொரு
அட்சரத்இன் பொருள் இன்ன
தென்ப
முதலிய பலவற்றையும் கூறுவது,
இத்தப்பி.ரதியில் இது app

றும் இருக்றது.

இதைஇயற்றியவர் இன்னாரென த்தெரியவில்லை. '

(9) பரைதோத்திரம்.
PARAITOTTIRAM.
Foll. 62a—67a.

In praise of the goddess Par&, a meanifestation of Sakti, to whom
the eulogy is addressed.
Incomplete.

Sue
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Beginning :
துதிவாணி வீரம் விசையசந் தான ந் துணிவுதனம்
[ வாள்
அ.திதானம் சவுபாக்கியம் போக மறிவலகு--புதிதான
அறங்குலங் கல்விதோ [யி அ](ய)கல
விந்தப் பதினாறுபேஅந்தரு
ம[.இதை](துரளைப்) ப[ரூ](ரா)ப.ரமே.
௪.ராறும் பூங்கமலத் தெள்ளமி[ ஐ](ர்)தே ! Ge iS ter (carp) Gant
கா[ரூ](ரா)றுமேனிக் கருங்குயிலே !--ஆரறாும்
வேதமுத லா9தின்ற மெய்ப்பொருளே! மின்னொளியே!
ஆதிப்[ரூ](ப.சா) ப[தி](ை)யே! அம்பிகையே ! சோதியே! [கே!
அண்டமெல்லாம் போம்றுகன்உ அரும்டொருளே! ஆ[த](7)ணங்
எண்டிசைக்குந் தாயான யீ[ஷ்ப](சவ)ரியே !--தென் றிசையில்
வத்தமி[த்](ர்)சே யென்றும் மறவாம வேயிருக்குஞ்
தஇந்தைதனி லேணார்க்குஞ் செல்வியே !--அத்தமுள்ள
மாயோன் தனக்களைய வல்லியே ! மாமயிலோன்
சாயே! ப[ரூ](ரா)பரியே! சங்க[ தி](ரி)யே பகா.
மண்ணாக் கயிலாய வா(ண்)மயிலே! மகமேரு
பொன்னின் ஒ[றி](ரி)யுடைய பூங்கொடியே!

End

-.செம்பொன்வளை
செட்டிச்ச வை[ய்]கைதனில் வெட்டி மண்சுமந்த

;

ட்ட.ச்ச விபூதித்[த](தூ)ள(ன)த்தி--௮[ஷ](ட)டதிக்கு

முன்னே விளக்கொளியே !--. விலையில்லாப்
பொன்னே ! நவமணியே! பூங்கொடியே !--யென்னமுதே
மாணிக்க வல்லியே !.மாம[ற]()கசப் eee ?
ச
ans omen தரும் பகு கவட
* : 9மெய்யருக்கும்
aie

Seon cies

சிவானந்த--அன்பருக்கு

தியே !--எத்.திசைக்குதீ
மூ[ற்றி](த்,த)கொடுக்குத் த[௰](2)ணிமூர்த்

தாயானவளே! தத்[ப்]பரை2ஐ](ர)யே!
ஆயா னடதந் தம[ு](௬) மம்மையே!. :

(ou Ne
இத

ப.ராசத்தி

விஷயமானது.

மூதவியன தெரியவில்லை.

நடைதாழ்ந்தது.

சமா
:

இயற்றியவர்

பெயர்

இந்தப்பி.ரதியில் இத்தால் மு.ற்றுப்பெறவில்லை.

(h) இராமதேவர்சூத்திரம், எண்பத்தொன்று.
TRAMADEVARSUTTIRAM, ENBATTONRU.
Foll. 69a—106d.
Same work as that described under R. No. 197(h) ante.
Complete.

Colophon:

ஆனிமி” ௧௬௨

aio

[யெ](௪)மு.தி திஹைந்தத ; குப்பன்
'

4 ருசுவு.

(6-4-)—
இத்.நூல் (ie
தர

lean

eplersien

QDs YEN» DEEDS.

197(h) cae

ane «ni

jibes

இத்

R. NUMBEB

249.

575:

(3) திருமூலர் குருமுறை.
TIRUMULAR

GURUMOURAI.

Foll. 107a—1090.

Although it is stated in
This work seems to deal with alchemy.
the beginning that this work is also called Konganar Nadukandam, it
appears to be different from the latter.
Incomplete.

Beginning :
தி

சொல்வேன்

ஆச்சப்பா செ.ந்துவை யாண்மை

ஆ.ர[ரி](றி)வார் சவயோ௫ யல்லால் காணார்
வாசசப்பா அ[௬]()புள்ளி வண்ட தொன்று
மருவியதோர் குளஞ்சியடி கின்றவண்டு
காச்சப்பா குருவண்டு குழியில்வண்டு
கடுகியதோர் குருகுழல் சுழலவண்டு (2)

ஏச்சப்பா யெரிவண்டு க[.ஞ](மு)தைவண்டு

இவையெல்லாங் குருமு)ை7](ஐ)யா[ய]யெடுத்தவாதே.

(சூ
=

் வாறுகேள் வண்டுக்கு எரிசி யுண்டு
ம[,த்த](,ம்,௦),திலே யினங்கூட்டி யமைப்ப தொன்று
கூறுசே[ளயி](ளி), சன் வேகத் அருசுதீருங்
கொள்ளையிட்ட குருவிதுதான் போன வீடு
இன் பெருமை தாயுங் காணாள்
காறுகே[ளயி](ளி)
௪(ஈக்௦)ரி சென்னாவே சாற்றச் சொன்னேன்

தே[ர௬ு](று)கேள் வண்(0](டி)னு(டை) யரிசி பட்டால்
(5)

பேசண்டம் நீறியது பிளக்கும் பாரே.

End:
உண்மையென் ஐ:குருவாலே யெல்லவாம்தீறும்
ஒடு(க)௦து கொடி௰மட்டுமு [ஒச]யரும்வேதை
வண்மையினி(க) குருவாலேயெல்லா நீறும்
ஓடுறது கொடிமட்ட [ஓச௫](முய)ரும்வேதை
வண்மையினி(க) குருவாலே சூதங்கட்டும்
வாகாக

வெட்டொ[ண்
](ன்) நி

சண்மையிசன்

லண்டம்

நீறுந்

வேகத் தங்க[ம]கீறுஞ்

சகலமெல்லாங்

குருவாகத் தாயுமாமே.

வண்மை யென்ன செல்லுண்மை [னு](ஐ)க(ர்)தஅ0[ன](தா)க

கொட்டத அறையிலே 0[ஞ](கா)க[குகனே](எஜே)(கா)க்கே,

::

(த-பு.)-இத்்நால் ரஸவாத விஷயமான தென்று தோக்றுிறது.. இதக்கு,, 6 தொல
‘
கணர் நடுக்காண்ட '? மென்றும் பெயர் உண்டென்று இக்மூவின்:. மூசவில் ்
ஆயினும், இப்பொழுது இடை, டச்தருக். BY
எழுதப்பெற்றிருத்தலாற்றெரிகிறது.
கும் கொங்கணர்

மடுக்காண்டத்தினும்

ae

வேறான

தென்பஅ

சால.
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(7) வைத்தியக்குறிப்புகள்VAIDYAKKURIPPUKAL.
Foll. 110a—120a.
A treatise on medicine

describing

the method of preparing certain

medicated oils and powders, etc.
Incomplete.
Beginning :
ஆடகம், சங்கம், பிரிவிண்ணிக்

புண்ணிய[,௰](7)சம், சிவப்பு, சண்ட[ த]

(ச)சம், சாதிலிங்கம், பத்தல்[னா](தா)அம்பூ,

கெந்திதரம்பு, சத்தி, தாரம்,

மாலதேவீ, தாளகம், தேவீ, கெடிலாளு, சலவியிருமபூப்பட

,

குதநீ[த்](ர), குமரிகத்தானை,

. அயம்,

. . . . 4

[னா](நா)கப்பட்டை, தாதுபி

[யி](இ)ரும்பு, அ.ரவின்தோல்,
ஆதியிலை,

.

குறத்தியன்னம்,வன்னி,

(

.

.

.)

துரிச(௪) சுன்னம்.
துரிசிபொலமையில்லாத

[ஞா ](கா)ளைக்[க](கு)

கமட்[டீ](டி)யாய்

ஊஜப்போட்டுச்

வாங்கிப்

பூலகதேனிலே

எட்டு

[சி](௪)லத்.த[ல](2)க[ஞூ ](மு)விப்

போட்டு[2](ச) வியில் காய)வக்அ அரைமண்டலமான பி௫ஐகு,பிளிய[ |r)
னைச் ச.ரற்றி[ல்]லும் ஒரு விசை தவைத்௮, சூரியபுடத்தில் ()வக் 2.

End:

உப்பு(5) கட்டு.

உப்புப் பலம்-௧. குப்பைமேணி-சரியிடை சே[த்](ர்)த.த அரைத்து உட
னே வில்லைசெய்அு காய())வ.க்துக் கெ௫சபுடம் போடக் கட்டிப்போம். [ மீ 1(௮)
க்குச் சரியிடை சூதங்கூட்டிக்கொள்ளவும்.
ஆந்த உப்பில் வீ-௧க. சூதம் '

வீ-க.

[வி](வ)லாரியிலையும்

யரைத்துக்| குகைபிடித்து

வெங்கரரமும்

அந்த(க)

[யி](இ)வை

குகைக்குள்
ளே

தாலும்

கூட்டி

பத்துத்துட்டு)வக்து

மேல்சில்
லு (2) ந[ண்னா](ரூய்) மூடிச் €லை மண்செய்அு முதல்புடம் எடு;
௩, ௨, புடம் ௭5 ௪,௩;: புடம் ஈ, ௭8, ௫, ௪; புடம் ௪9, ௬, ௫; புடம் ௭9, ௪
போட்டு,

(த-பு.)-இந்நூலில் ைலங்களிற் சிலவும், பஸ்மங்களுட் சிலவும், பரஷானககட்டு,
விங்கக்கட்டு முூதலியவற்றிற் சிலவும் ஆகிய இவறமைச்செய்யும் முறைகள்
கூறப்பட்டி ருக்கின்றன .

9) அகத்தியர்முப்பூ, ஜம்பது.
AHATTIYARMUPPU,
Foll. 12la—1446.
.

A

treatise

in

fifty

AIMBADU.
stanzas

explaining

the

method

of

preparing

Muppa, an ingredient considered useful for alchemy and medicine.
is attributed to Agastyar.

Complete.

;

It
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Beginning:
மயமான முப்பூவின் மா[த](ர்்) கந் தன்னை
வயித்இயத்துக் சாதியாய் விரித்து(௪) சொன்னேன
செயமான கணபதியுக் கதந்தன்றானுஞ்
சிவனோடே பார்்(ப்)பதியும் சி[அ](௬)வாணி சானு ௦
மயமாக வெப்போது முன்னே [னி](தி)ன்று
,மாமறிய முப்பூவை தயந்அ காத்து

வயமாகச் சொல்லு[கு](௫)௨ே னன்பதுக்குள்
வயித்திெயசே யெப்போதும் வணங்கக் கேளே;
வணங்குவ

தாரையென்னறால்

(4)

குருவின் பாதம்

வாலை[யு]யொடு சவன்பாதம் கி[ு](ர௬)வாணி பாத:6
வணங்குவது கணபஇயுங் கந்தன் பாதம்
வாகாகப் பூசிக்க வரிசை யாமே
வணங்குவ தன்பதுக்குள் முப்பூ வப்பா
வாதத்துக் காகாது வயித்தியத்துக் காகும்
வணங்குவ தன்பதையும் வணங்க வே[ணு](ண்டு)ம்
வயித்தியத்துக் கு றுதியப்பா

End:

வாதிகேளே.

yer

(௨)

செய்யவே குருவகனை (௦டகக௧ வே[ ஹு](ண்டு)ஞ்
செந்தூர மானவெல்லாஞ் செய்ய வே[ணு](ண்டு)
முய்யவே தியானத்தி (லரு](ஓ)ரைக்க: வே(ண்டு)ம்
உறவான பூலசமுமை யறியவே[ணு](ண்0)ம்
மெய்யெனவே பிணிக ளெல்லாந் தீ[ஐ]ர்க்க வே[ணு](ண்ட0ு)ம்
மேதினியி[ல் ப்](ம) பெரியோரை வணங்க வே[ணு](ண்டு)ம்
பையவே கோபத்தை நீக்க வே[ணு](ண்டு)ம்
பண்டித[ற்](ரக) கந்த முரைப் பகருங் கரலே.
(௪௯)
கரலான

[ை]வயித்தியத்தை

புறுதியாகக

கைம்முறை கடப்பாமம் கருவாய்ச செ[யி](ய்)தா௫்[ப்]
பரலான[ தீ]திமுடைய பி[ஐ](ச)ம னாவார்
பாரிலே வாழ்வதற்கு(4) குருவு மாவார்
[(செய]சேலான தஇருவுடைய[
௪] செல்வ னாவார்
சிந்தையிலே களங்கமறச் சிக்க | ௫1(ரா)வார்
ட நாலான மணிபெறுத்த பி[க]()மன் சென்ன
தலமுடைய முனிவர் மொழி [னா](நா)௨ முற்றே.

(௫௦)

(த-பு.)-இந்தால் ரஸவாதம்,

லவத்தியம்

ஆகிய

இவ்விரண்டின்

விஷயமான.

இந்தப் பி.ரதியில் இதமுத்றும் இருகக௫௮: . இகை அகத்தியர் இயற்றியதா
கச் சொல்லப்படுகி
ற.௮.

இக்தூவின்

இறுதியில்

: முப்பூவிவரம்' என்னும்

ண்டேடுகளில் எழுதப்பெற்றுள்ளன.

Q) ரஸவாத நூல்,
RASAVADANUL.

Foll. 145a—1756,

ae

இ.
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This work cannot be identified; but it apparently deals with alchemy.:

ae

Incomplete.
Beginning :
பாரப்பா

னா ](தா)ருங்கியதோர் சாளகத்தைப்

பக்குவமாய்ச் செந்து ரஞ் செய்யவேண்டி

தே[த](ச)ப்பா [ரெகவுரியுடன் [$]கந்தம்
தெ[த்](ரு)ப்பான வெடியுப்பு, சிமிளை தாகஞ்
சே[ந](.ச)ப்.ஈ விவையெல்லாம் வகையொன் றுக்குச்

செப்பு(௧)[[ச](2)ன் கழஞ்சு சிரை சே[த](ச)க்கூட்டிப்
சீ தா](கர) லே
பே[2](ச)ப்பா மைக்கெண்[ணை ]ணெய்ப் பூச்சா|
பிற[ப்]பலமாய்த் தானரைப்பாய்ச் சாமம் நாலே.
(௫௫)
நாலஅவுஞ் சாமத்தி லரைத்த பின்பு
மன்றாக வட்டுப்போல் வில்லை பண்ணிஃ
காலான வோட்டில் வைத்துச் சலைமண் செடய
கனக்கவே யெ[ளு](மு)
லை செய்தபின் [ப்].
our oor ஆஞ்செருவிற் புட த்தைப் போடு
அப்பனே தீறியத செந்தூ ரிக்குஞ்
சூலான சூல்மிகுந்த கெக்பம் போலே
சொலிக்குமடா வாதமிதி லின்னங் கேளே;

(௪௫)

End
இிறமாகச்

செய்தபின்

புகல் சத்த. ரனு ம்

'இறக்கமாய்த் தூருமட்டு மட்டமாக) யு சமாக மணல்ப[த](ர)ப்பி யதின் மேல்[க]கேளு
உலைபொருதந்த

வாய்வளைய

த்

மோட்டைவை[(ய]த்
அதீ

இிறமாக வதைச்சு[த்.தி]க்(நி)(5) காய்த்த பின்பு
துறவுசெய்து கலசமுடிக் கரியைக்கொட்டு
உ௰மாக£ இரிமேலே வ(௬](சா)ட்டியிட்டு
உத்தமனே இயிட்டு(த்) தியானஞ் மெய்யே.
செய்யவே

(௨௫௩)

வயிரவனைத் இயான த்தோடுத்

இர்ச்சமாய்ச்

எத் தியையுந் தியானஞ்

செய் தீ

வெய்யவே யிவர்களுடைத் இயான தீ.தாலே
வெ(று](ருண்டெமுந்து

தைலம

இரங்கும் பாரு

கரைத்த

நய்யவே ச[த்](ச)க்கெல்லாங்

பொங்கி

தா

(க-பு.)-நூலின் முதவில் 144-செய்யுட்களும், இறுதியிற் ௪ல செய்யுட்களும் இந்
இற்.நாலின் பெயர் இயற்றியவர் பெயர் முதலியன —
தப்பி.சஇயில் இல்லை.
இது சஸவாதவிஷயக்கைப்ப்றிச் சொல்லுதலால் இப்பெய ட
தெரியவில்லை.
திய காட்லாக்கன் 201(2) கம்பர். Ir Bud gia.”
ரிடப்பெத்த.த. இ.த மூவருடத்

Cag or 5.

;

்

*
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R.No. 250.
Palm-leaf.

134x12%inches.

foll. 142.

Lines, é6inapage.

Tamil.

Fair.

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry. K. Rangasvami Ayyangar of
Mysore.

(9) அகத்தியர்சால த்இரட்டு, ஆயிரத்திருநாறு--முதற்கா
ண்டம்-- முந் நூறு.
AHATTIYARJALATTIRATTU,

AYIRATTIRUNUR U—MU-

DARKANDAM—MUNNURU.
Foll. la—766.
A treatise dealing with the preparation of certain pills, powders
and other medicines for curing diseases.
It contains 300 stanzas and
probably forms the first Kanda of a work which is said to contain 1,200
stanzas on the whole. It is attributed to Agastyar.

Contains the first Kanda complete.
Beginning :
ஆயிரத். திரு நூறு முன் னூலாய்ந்து முதற்காண்ட சூத்திரம்
பாயிரச் தொகுகியொன்று பாடிய வயித்தியபாக
மாயிரக் கவிமு[ன்னூ ](த்.நா)று முமைக்கர |ஹு](னு)ரைக்க
தாயெனக் குரைக்5 யானுஞ் சாத்திய னூல்கானே. (2)
தானென்ற பொருளே யெங்குந் தாங்கிய மரமே மீசன
வானென்ம் வெளியாய்கின்ற மயேசு[த](ர) வாயு நாலோன்
மானைன்ற

பி.ரமன்வாணி

யீன்ற

வல்லபைக் இடத்தேதின்ற

வூனென்ற [8](௧ணேச னன்பா லொன ? மென்றனைவட்டங்காப்பே.
வட்டமே மேகநாதன் வடவைடபுக் கமைந்தவாய்
உற்திடன் சரசிவேறி(ச) செல்லும் பு[ரூ](சா)ணனைத்தான
பட்டமே கட்டினாத்போத் பார்வையிற் புகைச்சலாகி(4)
கட்டமே தோய்கட்கெல்லாங் ௧[ஐ](௬)மகாண் படத்தைப் பாசே.
(=)
பாரப்பா யிந்தரசாலம் பாடிய வயித்த யோர்க்குக்
காரப்பா பூர்ண ஞானங் கட்டிய பூசை யோர்க்கும்
வே.[ம]ப்பா பெருநூவி௮ வுத்.கம வித்தையாகுஞ்
ரப்பா ரிதுகண்டால் தீட்சை சத்கரு மீய்த்திடாரே.
ர

்
(௪)

*
*
*
*
YrorGun! Cue a[ \(r7) ow Owuies rer
போதகமே ! பரப்பி[ற](ர)மவெளியே ! யாதி
காரணமே! சக்த[ரி](கி)வால் மூலவட்டக
கணபதியே ! உன்மனத்தின் கருவே ! சோத!

i

ஆ.ரணமே

! ஆயிரத் இரு நூறுபாடு

[அ](ம)கத்திய மா முனிக்குருவே ! அடியாய்த கொட்ட
வாரணமே ! பி[றவ](ருரணவமே யெத்தாய் !
வள்னிம௰ில் தெய்வமகன்

2
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முதம் காண்டங் காப்பு முத்றும்,
[21(ர)தொறு மை7](2)ப் பிருந்த பாட[லக](,க)கெல்லாக்
தெளிவுபெற(ச்) செப்பியதோர் பெருநூ[ல்க்](2) கோ[ர் Jom ay
பா[ற](ர்)மீ.தி விவை சரியா(ய்)க் கொகெக மாட்டார்
பண்டிதம யோஇகளும் பல மென்று
மே[த்](ர) மீதி விட்ட விளக் கப்ப(௪) சொன்னேன்
விள்ளாதே [னூ](நூ)லிறுக் கென்றிடாதே

அ[௫](௫) மீதித் பெரும்வ[னி](தி)யா யுன்னைக் கா[ர்ரப்பா[் ]
ரனுசரிப்பா

ரடிவணங்இச்

தொமுது

திற்பார்.

(௩)

End
குணமான சரகத்தை(த்) தினமுந் தி[ன்ணு](ன்
னு)
கொடுப்பைச் சா[.](௮) கூட்டியுண்ணு
துளூச்சா[தத்.தி](,த.தி)ல் வலு விடங்க
ளில்லையடா வந்துபாரு
கனமாக விந்தில்லை யோமக் இன்ரால்
9

கஞ்சாவி னுண்ணு கருதிப்பாரு
சணமான [பி](ப)லனுண்டு [ன் ](த)த்கைச் சூரி
நாற்பது [னா](நா)ள் இன்றுவர

வியையைத்தானே.

(௨௯௪) .

தானான சிவன் வேம்பு இன் ரால் குட்டந்
தான இருங் கடுக்காய்ச்கு யோகங்கூடுக்

ீனு[ஞ](ன) தாகவல்லி விடத்தைத் நீர்க்கு()

இப்பிலிக்கு(க) கபமறுக்குஞ் FS 57505
பூனாகஞ்சன்னி யகலும் புனலுஞ் சாகும்
புலம்புதல்போ மிஞ்சிக்கிம் புன்கா சகலதிரும்
மானாமை மயக்கிவைக்கு[னா
](கா) ரத்தின்னெ[யி]ய்பால்
வல்லாரை பொத்[ச்] சத்தி ௮ திகப்பாரே.
௮திம.ரம்

(௨௧௫)

வாய்வதனையக[
ச். ](2.று)மப்பா

அ.இல்வாச மேகம [அ]தஇ௪ர.ரச் தீர்க்கு
்
மதிவசம(ம்) பு காத்தகறும் வாசந் தீர்க்குஞ்
சூடி.ரக்கும் குணங் கொட்டாது
சது. ரவே தன் வியாஇ யக[ச்த](த௮)ம் விடத்கைக் கொல்லும்
தையலார் விரையோடுஞ் சம்போகியாது
5
ம.திகெடுக்கும [மகு]தி(கொ)0கேகும் வசம்பு வேகம்

வயித்திய[ஐ](ர்)க்கு(4) கையிருக்க வளருந்கானே.
A

%

ர்க

(௨௧௯)

*

உண்பொர் குருவுமுண்டு மருந்தமுண்டு
உலகமுண்டு [ன](க)ன்மையுண்டுதவியுண்டு
கண்டுபார் சிவமுண்டு பூசையுண்டு

கருத்துண்டு வழியுண் ட விழியு மூண்டு
'இண்டுமுண்டு செய்யாதே குலையாகாதே

இவினைக ளாகாதே சேடம் போக்காதே

பண்டுசொன்ன குருமுன[ர](ஐ)யை நீவிட்டி டாதே
பண்டிதனே

வயித்தியனூவிந்த முதற்காண்ட முத்தே.

|
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(S-4.)—
Qépre, QvsH, gorwnriy, epwid, sera, Gnas முதலிய வியா
'இகளை நிவிர்ச்இப்பதற்குரியமருந்துகள், தாளகச்செந்தூரம், கண்ணுக்குமா
முதலிய மருந்துகள் ஆகிய இவற்றைச் செய்வதை
பவழபஸ்பம்
S807,
அகத்தியர் இயற்தியதா
ப்பற்றியும் உபயோடப்பகைப் பற்றியும் கூறுவது.
இதில் முதற்காண்டம் மட்டுமே உள்ளத.
கக் சொல்லப்படுகிறது.

(8) கொங்கணர்தத்
துவ_ நூல்.
KONGANARTATTUVANUL.
Foll. 77a—91a.
A treatise purporting to explain the truths of யணம் ; said to be
The author salutes Bhogar in the beginning.
by Konganar.
Incomplete.
’
.

Beginning :
அகண்ட பரா பரமான மூல[னா]நோ)ய
னடிதொழுஅ காலாங்கி பதமே போற்றிப்
கின்ற போகருடைப் பதத்தைப்போற்றிப்
புகாண்டு](ன.று),
புகழ்வல்லோர்கள்' பதத்தைப் போற்றி
தகண்டு தின்ற சரிதையொடு இரியையோகந்

தனி[ல் ப்](ம்) பெரிய ஞானமொடு
திகண்டு தின்ற

படிசொல்ல

[ஞ](கா)(ஒ)ஞ்।சொல்வேன்

வென்னா[ல் &](த)கூடா

(௧)

கே ரான பூ ரணந்தா னேர்ந்த காப்பே.

அப்பனே தத்தவத்தை(ப்) பி[.நி](ரி)த். அதன் ரூ

'யைவஞ்சாய்க் க[ண]ன்மத் ததியச் சொல்வேன்
அப்பனே தத்துவந்தான் பிரிந்தநின்ற
ஆதிமுத லந்தவ[0]()_ தெரியச் சொல்வேன்
அப்பனே இத்தாந்த[ம் 0](மி.ரண்டா
யலை றதோர் தத்துவத்தை வகுத்துச், சொல்வேன்
அப்பனே அட்சரங்கள் முடிவைச் சொல்வேன்
அலையாமல் [னா](தா)ல்பாதமு மறிவிப் போமே.

(௨)

End:
எண்ணியந்த வத்தஅவிலே வெறுப்புவந்து

இதமா(க)ச் சொ[த்]ப்புண](ன)ம்போத்'சத்தாய்ச்
ஒளியந்த பூ[ஐ](௪)ணமே

உத்தமனே
. தண்ணியந்த

தானாய்க

தள்ளி

கண்டு

தடைய[ தத](த் ஐ) ந்தவடிவாகித்
ரிலையல்லோ சந்தோஷ

மென்பார்

. சார்ச்அகு](த்று)தே ன[2](ச)த்தி யென்[க்]சண்டு[ச்]கொள்
பண்ணியந்த

குருசொல்லும் வேதா.ந்தத்தைப்

பரிவாக [ப]லட்சியமாய்ப் பூ[2](2)ணத்தான் மூன்றே.
54-A
Seo
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னுண்மையென்னு தம்பு

முயற்சித் இருக்[கு](௫)ததே ஆ[த்](ரத்) யென்று சொல்லுவார்

தின்றான. தானமென்ன சொல்லக்கேளு
திலைத்துகின்ற௦ குருவருளால்காம்போசமென்றும்
*

*

*

*

(த-பு.)-இத்தால் ஞஜானவிஷயத்தைக் கூறுவது.
கச் சொல்லப்படுகிறது.

இகைக் கொங்கணர் இயத்தியதா

இத்தப்பி.ரதியில் இத

முத்றுப் பெறவில்லை.

(2) திருமூலதேவர்பாட :- _ நூற்.றுமூன்
நு.
TIRUMULADEVARPADAL:

.

NURRUMUNRU.

Foll. 92a—105b.
Deals with the philosophy of the Siddhas with special reference to
the five-syllabled prayer formula relating to Siva. It is attributed to
Tirumtlar.

Complete.
Beginning :
௮.றியதோர் நமசிவாய
ஆலென்று

மாதி[யு](ய)ந௫ மானகும்

மூவர்தேவ

ரென்றுரைத்த

மந் தரஞ்

- சுருக்கமான அஞ்செமுச்சை யுன்னிசொல்ல வல்லவன்
சீவனார் பாக்கியந் தோஷபாவ மாக தாரொடவை
பெரியவோர்கள் செறியவோர்கள் பெற்மகத்த[ம்] பேர்களும்
பேயனாய னோதுகன்ற பிழைபொறுக்க வே[ஹு](ண்டு)மே,

(௧):

அஞ்செமுத் திலேபிறம் தஞ்செழுச்திலே வளர்) ந்த
அஞ்செழுத்தை யுச்சரிக்ச பஞ்சபூத பாவிகள்
அஞ்செழுத்தை யோமெழுக்தா யறிந்தஅகூற வல்லிசாய்
அஞ்செமுக்இ (னின்று நாத னம்பலக் இிலாடுவார்.

(௨)

அம்ப லன்பு கொண்டது (ம)சையென்றா லசையுமேச
கம்ப மத்த பா[லக](2)கடம் கலங்கென்றால் கலங்குமோ
இன்பமற்ற யேரகியே மிருளும்வத் தணு(கு)மே
செம்பொ ஸம்பலத்திலே கெளிந்ததே சிவாயமே.

(௩)

ஆடுகாட்டி வேங்கையை யகப்படுதக்த வாறுபோல்
மாடைக்காட்டி யென்னை நீர் மதிமயக்க லாகுமோ

:

!

கோகொட்டி யானை[0]()யக் கொண்டுரித்த கொ[,த்த](2ஐ)வா !
வீகொட்டி. யென்னை

End:

நீர் வெளிப்படுச்த வே[ணு](ண்டு)மே.

(௪)

;
வேதம் [னா]காலும் பூவதாய் விளைந்த (வை)ந்அம் பூவதா[யி](ப்)

.

பாரதமோரிலிக்கமாய்(ப்) பறந்து பூசை

பண்ணினால்

. .காதல்வந்து கட்டறுத்து கடல்த.௰ந்த ஞானிகள்
. ஆதியந்த முங்கடத் தறியவீ[ட](ட)காகுமே.
_-

....

பதத
(௨)
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யி ](ய்)
நவ்வுமி[]ண்டுங் கால்களா[

தவின்ற_மவ்வும் வ[ய](யி)ஐதாய்(௪)
Ada SO] rer Os Csrorsru(s)
லெைந்த வவ்வும் வாயதாய்
௧]
அவ்வுமி| ]சண்டுங் கால்களா[

;

யொத்த

யெழுத்தை

மந்திரஞ்

செவ்வையொத்து நின்றதே
சிவாயம [௮]ஞ் செழுத்துமே.

(ores)

சிவ வாக்கியம்.

(த-பு.)இருமூலர் இட்த்றியதா.- சொல்லப்
யமான ௮
இந்நூல் வேதாந்த
செய்யுட்களும் பூர்த்தியாக.
நூத்றுமூன்று
இந்தப்பி.ரதியில்
படு௮௦௮.
.
உள்ளன.

(4) சட்டைமுனிநால்SATTAIMUNINUL.
Foll, 107a—114a.
This work also appears to deal with philosophy and is alee

to

Sattaimuni.
Complete.

Beginning :

குருசுவாமி குருபாததநீ தலைமே[லக்](ஐ) கொண்டேன்
குருசுவாமி யுபதேசங் குறித்தேனையா

ஒரு மனுவு அடியேனான் கே[ழ்க்]()கவே[ ஸ](ண்ட)ம்

உத்தமனே பெற்றவனே உரைப்பேனையா
கருவென்ற மாயவில் லெடுதக்துவிட்டேன்
கருவடக்கக் கலையெழுப்பிக் காக்க வென்ளனுல்
கிலையெங்கே சொல்(வ) தெங்கே
Ba fer
இருக்கறுத் தென்குருவே செப்பு வாமே.
செப்பு[கு](9)

தே னப்பப்பா கேளஞுகேளு

செ[த](ன)ன மெனப்

போ[யி](ய்)மாய்த்

திராதப்பா

முப்பிறவி தவம்டெ[த்த ](தற)மூ[ன்று](ண்டு) தானால்
மூத்.இக்குஞ் சித்.இக்கு முனிவ ராவர்

. ஒப்புகிதேன் கேளானா

வின்ன(ஞ்)சொல்வேன்

உலஇல்குரு வுபதேச முதவா தப்பா
[ய](இப்பிறவி விட்டகுறை யெடுத்துதென்றால்

ஈடேற லாம் ஞான
End:

|

௪[ஐ](2)ணமையா டட
ட. தானகக்கு

.

[ம்யெ](மெ)ய்த(ம்) பாரே.

:

ஆயிசேவாளால்

மாஇத்தன் போல் மானிடருயி| 6](74)கு.த்

தா[க](2)ணியி லெழுத்தழிந்த செனனமெத்த வின்னத்

த[த]ூணியிலே யெடுக்குஞ் செனனமெடுக்தினிதான் கோடி

(௨)
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வினைகளைந்தும்

இி[இ](ர)பாகடா[ஊ](ட்)சத்கால் [ெகி.திமோ[ஷ்]ட்சமாச்சேசொன
மழியாதருளை யெனக்கெடுச்அகி[கு](கொ)டுத்கசு டசொளியே
பொன்னொளியே தொமழுதேனய்யா [ச[ஐ](ம0ணம்.]

(௨௯)

அய்யாவே யென்குரு[னா](தா)கா வுன்
ன[0](டி)மைச[ஐ](7)ணமா|[வ]வதுனக்கேபா.ரம்
அய்யாவே ௪ரணம் பொய்யருக்கு

்

மெய் ஞ்ஞானவாழ்ககையிலேவந்து

பொய்யறுத்து மெய்) ஞ்ஞானம் புகட்டி
வைத்தாய் ௪[ஐ](ர)ணம் வையகத்இத்[ப்]பக்குவ[2](ர்ஃ4)கு(ப்) பிப்பறககவென்றனோ
ane aa ee OO ee
heey
மிகத்

(5-4-)—

ந்தை

2-ல்

வைப்பாளும்

இந்நூல் ஞானவிஷயமான தென்று தோற்றுகிறது,
டச்
சொல்லப்படுகிறது.
டல்

லு

பே

@

(௩௦)

இதைச் சட்டை முனி
இது முற்றும் இருக்

மன்

(© அறிவானந்தமாலை.
ARIVANANDAMALAI.
௫011. 115௦-1174.
A work

in 12

stanzas on

the

respective functions performed

Saiva Siddhanta,

by the

It deals with the

gods—Brahma, Visnu, Siva,

Mahéévara and Rudra.
Complete in 12 stanzas.
ணக

முந்திவரு தந்திமுக னடிபணிந்தே
மூலம தில் மேவுமய

னாடி, பணிந்தே

உத்திமணி பூ[ற](௪)௧ கெமொ லடிபணித்தே
ஒதுமனா கத ருத்திர னடி பணிந்தே
அந்தமில்: விசுதீதி மயேசுர னடிபணிந்தே
ஆக்கினை சதாசிவ னடி பணிந்தே

வந்தவழி கண்டு வறி வானத்த[ னூ](நா)லை
வகைப்படி

விதித்தனர் பரக்தி

னிலை

கண்டே.

(௧)

திற்பா: மெனச்சொலு மதித[ப]ப[,2]சமுமென்று.
தேடுமமறை நாலுமறி யாதபரத் துள்ளே
உற்பண

சவத்துவி முகத்த

பறையென்று

ஒதுமிவ ரானாலவருக்கு மேலஇக

மில்லை

அ௮ப்பைற](௪) யளித்தசிவ மஞ்சுபுவி மீதே
அண்டபிண்ட

மானதிலை

யாருமறி

யார்கள்

கற்ப[பி]னையி லு[த்த](தற) வனு பூதிவிண வாலே
காரண த்தி லுள்ளபடி கண்டுசெய்குவீரே.

(2)
(வ்

Rk. numBER 250.

586

End:
மூன்று டொரு ளான நிலை யிப்படிக்காணு[ன ](த)ர்
மொழிந்தனர் குருச்(0)சய லனுக்காகத்தாலுக்
தோன்றுவ [௮0](த)ரண்டதிக மில்லை யது வேதோ
சொல்லுமறி வானந்ச னூலறிவி னாரே
வேண்டுவது சொல்லிடினுங் கண்டுமதி கெட்ட
வீண ரறிவ[த்.த](தஐ)வர்கள் தாமூமதி வாரோ
Hor Heir மூன்றெனவுஞ் சொன்னபொரு ளென்லே
சுத்தசிவ மாடு முடல் சத்தியெனக் காணே.

(௦௫)

என்றபடி க[ன்௮](ண்டு)தெளிந் திருப்பவும் கானம்
என்றுமவர் தன்னை யறிந் தாருமிவ பென்னும்
்
விண்டபடி சத்த 9வ[ம்செ](மிர)ண்டினையு மொன்ருய்
விஇத்து நிலை தின்ற மெ(ய்)ஞ் ஞான நிலை மெனலாகும்?
இன்றுபடி. நின்றவர் பிதப்பறுவ பென்னும் .
ஒன் றல்ல[0](யி,ரண்டெ[ன்]னு முத்தமர்க ளெல்லா
bar nose

புவியாள்வரென

வந்து

வேத

மலை[ன](கா) லுமுதை[னூ](ூ)ல்கள் வசைந்திடுமிப் படியே.
(6௨)
Colophon :
௮றிவானந்தமாலை

மாற்றும்.

(6-4.)—

இது, சைவசாஸ்திரங்களுள் ஒன்னு. பிரமன் முதல் ஈசுவரன் வரையில்
இதில் பன்னிரண்டு செய்
உளளவர்களின் சிருட்டி முறையைக்கூறுவது.
இன்னாரெனத் தெரிய

இயற்றியவர்
இதை
உள்ளன.
-யுடகள் பூர்த்தியாக

இந்நூல் இன்னும் அச்சிற்பதிப்பிக்கப் பெறவில்லை.

வில்லை.

0 அரன்பதிமாலை.
ARANPADIMALAL
அலு, 1188-119௪.

The ex-

A eulogy on the god Siva worshipped at Chidambaram.

pression Aranpadi (Siva’ s place) occurs in the stanzas of this work which
is, therefore, called Aranpadimalai.

Complete.
Beginning:

மூழ்ணு](ன்று) மண்டல முட்டிய தூண் வழி

-

தானு மேறித் தனஞ்செய ஸுள்புகு()
தேனு(ம்) விட்டிடஞ் செரல்லவொண்
ஆணும் பெண்ணு மலியுமரன்ப.தி.

்

ணாதெனில்

23]

குட் டெழுத்தெனக் கூறிய வெட்டின்மேல்
சட்ட மிட்(0)ச௪ சதாசிவ னுள்புக(த)

தொட் டிடந் தெரி
௮[ஷஒூட்ட யோக

யும்மது garaealer ie)

மளித்த வரன்ப.இ.

்

ண்ட

(es)
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End
ஆறுளுடி ய.ரன்பதி மாலையி[
லக ](2)
கூறியிட்ட[ க]கு.றி.க்தலங்கண் டவர்
தேறியுள்ளந் தெளிந்து நீர் தேனும் போல்
வேறுபட் டி.ர வினையு மறுப்பே.
*

&

க

(௯)
*

சிதற்த வாலையஞ் ASHr wosrtub
Joo ss மாசபை ஜெருங்கியங் குள்புக(ப்)
பி௦,ந்திடந் தெரியும்மத பே[ச)சொணாக்
துறந்த

மாதவச்

தய்ய

(வ). ரன்பி.

(௰௨)

Colophon:

வ

ர

ee

பாட்டுக்களுடைய இறு தியடியில் இறுதிச்சீர் ன ௮.ரன்பதி' என்பதை மகுட
மாகப் பெற்று, சிவபிரானது ஸ்தோத் இிரரூபமாக அமைந்துள்ளஅ
இந்
நூல் ; ஆதலால் இதற்கு இப்பெயர் இடப்பட்டதுபோலும்.
இதை இயற்றிய
வர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை.
இதில் இத்தநூல் முற்றும் உள்ளத.

(9) இசையறிமாலை.

DISAIYARIMALAT.
Foll. 120a—1286.
A short poem eulogising tho different quarters of the universe.

்

ம்

Complete.
Beginning:

அண்டரு முூனிவர்தேவ (.ர)மரருந் தேடிக்காணா
கண்டரு மஇழ்,த் தளித்த கந்தனார் கமல பாதக்

[சண்ட[,கி](னி)ட் டி(ை)தஞ்சி யிப்பால் நிசையறி மாலைசெப்ப
வண்டணி

குழல்மா தேவி வச்துமுன் காப்ப

தாமே,

_ (8)

'விளங்கெ வ[ண](ட)4கு(த்) தெக்கு மேத்[க]குதேர் ழக்கு காலங்
களங்[கு](௧)மற் ுடலிற்கண்ட கா.ரணப் படியே சொல்ல
உளங்குடி, கொண்ட
வளம் பெறத் இசை

வீச (னு) தவிசெய் தருளும் நாளும்
பிறித்து மதித்திட முரைக்க லுற்ளூர்.

௪.ந்தி வழங்குபோல் துலங்குமெரிட்டின மேலும்(2)
மதந்தரனார்கால்மீட மருவிட ம மு[ர்]தகங்கைச்
சந். தர னாடும் பொய்கை(த) தலமது மேக்[க](க)தாகும்
அ.ந சிதம்பரங்கண் டருந்தவர் கெளிந்து பாரீர் !

he

்
(es)

(௯)

End:
(இ)டக்காம

லங்கையென்று மியல் வலக் கையுச் சட்டம்

(இடக்காங்கண்டதெங்கே மெய்யுளே யறிவுள்ளோரே!
அடக்குமுச் சட்டமற்ற ஓலைந்அவர் சிதம்பரத்தில்

அடக்கமொன் அுரைப்பதில்லை யம்பலத் தெளித்து பாசே,

(௨௭௪) —

*
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பரிந்,திடுங் கலையே வாங்கும் பரிசுதேர் வெளியிற் சேர்ந்து
பி[தி](ரி) இடும் பரிசுகண்ட பேரிய னூல ரின்னு(ந)ன்[னா]ரூய்
௪[7](2),ந, திடப் பயன் விரிப்பன் செற்யவ ரமிய மாட்டார்
அ[ரி](மி)ந்துளை செய்தா ரெல்லா மான் பதி பெறுவரின்னம்.

(௨௮)

அறியு மறிக் கால (ஸ)மந்திடமு மரதியந்த மமர்ந் இடமுங்
பரியும் பரிக்கா[ல ச்](ம்) சி௰௦ந்திடமும் பாம்வீ ளெதும் பளிங்கரையும்
எரியுங் குஞ்சச் ச[ட்]டைமுடியு[ம் யி] (மீரி[]ண்டும் தஇசையுள௮
தெரியு மவமசே திட முடையார் இசையறி மாலைச் குரை செய்வாள்.(௨௯)

(6-4.)—
இது, “ சதம்பரங்கண் டருதந்தவர் தெரிர்து பாரீர் ! ?? என்பதை
மகுடமாக
அமைத்து, இக்குக்களின் புகழ்ச்சி முசலியனவ்மைக் கூறுவசாகவைத்தப்
பாடப்பெற்றிருககற௮.
இகை இயற்தியவர்பெயர்முதவியன
இறிதும் தெ

நிந்துகொள்ளக் கூடவில்லை.

இந்தப்பி.ரஇயில் இந்நூல் மூற்றும் உள்ளது.

(1) ஆனந்தமாலை.

ANANDAMALAI.
- Foll. 124a— 1276
A eulogy on the goddess Ambika or Parvati.
to be Kavirajapandita.
Complete.

The author is stated

‘Beginning :
வேதப் பொருளேவியத்தபர

மானந்த[ப்]

போதச் தமிழி னூல்புரப்பாயென் மே(த.று)(2த)குவாய்!
கோ[௨ஐ௦௦](த,் த)மி(ம்)முக் கொழுங் கனியே ! கனகதெூழாக்
காத[ல் ப்](2) பிடி[தீ]தருமென் காவனைய | &]கைக் களிகே.

(௧)

நா[2](ணமே! நான்முகமே ! நன்ராய்ப்புசமெரித்த
கா[ஐ](2)ணமே ! மாயக் கடலே ! ய[](௬)ட்சடசே!

[பு]பூ)[2](ணமே ! யொன்தே ! புராதனமே ! யப்பொருளே!
ஆ[2்](ர)ணமே ! யம்மே ! யெ(
னான
ந்த
நாயகமே ! .

©

நீதி தனிற்[ க]கடவுள் நீவகுத்த பல்லுயிரைப்

பேதித் தருள்சமையப் பி.றிதேற்த வேண்டி த்தோ](தோ)
சோஇக் கடவுளர்க்கு,ந தொல் மறைக்கு மெட்டாத
ஆதிப் பழம்பொருளே ! யெ(னானத்த நாயகமே,

|

(௨)

மேல்வருத வொண்ணாத மெய்பகன் ஐயோகியையுங்
கால்வருந்தக் கூடத் காடல் கண்டு விட்டாய் தீயன்றோ
பால்வருத்தப் பே[ர](சா)ழி பணிவருநக்தப்பார்சடைகொண்்டால்வரும்தக் சண்டுயில்வா யானதத[னா] (தா)யகமே.

(a)
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End :
பேதாதி

பேச

வுயிர்பெற்ற வுன்னைக கன்னியென்றும்

(வ)கா கமங்கள் விய/ன்று](ச த)ரைக்ச பே(ை)தமையோ
€தார விந்த மதி(த) கெள்ளமுதுக குள்ளமுதே!
ஆதார

மின்னொளியே

காரனம் பயிலாதார்

லானந்த

ஆனந்த

நாயகமே

!

(௨௪)

கலிராசன்ப[ஈ]ண்டிசன்

மாலை படிக் தானந்த

சொ

வாழ்வ[ரி](ி)வார்

வானம் புவனமழல் வாரிதகில ம[ஐ](ஈ)க்கிடினு(ம்)
ஞான பரமகுரு [னஸூ](நா)தரிடத் தெய்துவசே.
ஆன ந்தமாலை, மூக்றும்.

(௨௫)

(க-பு.)-இத்தநூல் அம்பிகையின் ஸ்தோத்தஇரரூபமாக அமைந்தது,
ராஈசபண்டிதன் ?
இயற்றினாரென்று
இறுஇச்செய்யுளால்

இதைக் *கவி
தெரிதன்றது.

இத்தப்பிர.தியில் இது முற்றும் இருக்கற.
() நெஞ்சறிவிளக்கம்.

NENJARIVILAKKAM.
Foll. 1284—1426.
Same work as that

described junder No.

189 of the D.C.S, MSS.,

Vol. I.
Complete.

(த-பு.)-இந்நூல் டி.ஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக்கின்

189-ஆம்

நம்பர்

பிரதி

போன்றது.

இந்தப்பிரதியில் இது முற்றும் இருக்கிறத,
R.No. 251.
pole

92 x 12 inches.

Foll. 206.

Lines,

4—8

in a page.

Tamil.

air.

Purchased in 1915-16 from K. Rahgasvami Ayyangar of

(9 கம்பளிச்சட்டைக்கைலாயநா தர்சூத்திரம்,
ஜென்

Mysore.

இரு
நா ற்-

Ie

KAMBALICCATTAIKAILASANADARSUTTIRAM, IRUNURRONRU.
Foll. 1la—50a.
A treatise dealing with alchemy and with tne process of mixing

certain ingredients useful for the purpose.

It is attributed to Kailasa-

‘nadar.
Complete.
Beginning :
சூத்திர மோதுமுன்னே சொல்(இ)மேன் [5]1(க௧)ணேசன் காப்பு
சாத்திரம் கிறைந்தபொங்கிச் ௪ராச.ர மெங்குந் தானாய் (2)
தோக்்இரப் பொருளுந் தானாய்(ச) சொல்வது மவுனம[த](குப்) .
டோத்இரப்(0)பிஈப்புள்ளான்(முள்) பூரணங் காப்புக்கானே.
(௧)

.
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கேளப்பா சவுக்காரஞ் செய்யும் வாகங்
கெடியான வுட்சரமோ படிதா னெட்டு
நீளப்பா கற்சுன்னம் படிதா [ன் யி](னி) ரண்டு
கேசாகக கல்லுப்புப் படி சா ஜொன்று

ஆளப்பா வழுரிபடி. பதினா | ௬](ற)க்கு[எ்]
ளாச்சரிய

மிதையெல்லாங்

கரைத்துவைத்துக்

கேளப்பா சொல்லுகயேன் பொழிவை வாவ்க(4)
கு[மி.7](ஐ)
வே காய்த்தபின்பெள் ளெண்[ணை](ணெய்)வா

:

[சே. (௫)
*

*

*

*

AamnesFQerw
br.
2 nm FQuearpy srMmes Ao Sre7fartb
உத்தமனே புமுகிட்டு வங்கத் தூட்டிப்
பெனறுதியென்ன [ பொ](பு)டம்டோட வங்கம் நீறும்
பேசாதே சொல்லரி௫ வங்கச் தாண்மை
அ[ரி](அ) தியென்ற வங்கத்தி[ல்ச்](2) சா.ரங்கூ ட்டி
ஆட்()டையிலே வாரு திபோ[ல்ச0](2) சலமுமாகுஞ்

சுருதியென்ற செயநீரைச் சூதச் தூ[ச்.இ](ற்ஜி)ச்
சுடவைக்கச் சூதமது

End
்

கோசையாமே.

(௮௯)

;
தானான

சூத்தித்தை

சாதகமாய்ச்
வானான

யெமுதி

மக்காள்

சாத்இரத்தை

கோசாரத்தி

வகைக்கொன்று

லாடும்போது

வார்த்தைவந்தா[ல்ச்](த) சாத் திரமுஞ் சூ.த்திமும்போச்சு
கோனான

சின்மயக்தின் பிள்ளைதாங்கள்

குறியேது கைலாச மூ[்](ரத)இ வ[த்](ர்சி)கம்

வேனான சூத்திரத்து விருந்த தென்று
'வேதாந்தி[க] கருணையினால் விளக்கு மூ.த்றே.

(2 ore)

(த-பு.)-இது, ரஸவாத விஷயமானது.
“கைலாசநாதர்?” என்பவர் இயற்நியதா
கச் சொல்லப்படுக௰து.
இதில் இத முற்றும் உள்ளது.

6) கொங்கணர், ஐந்.நாற்றிரட்டு.
KONGANAR, AINNURRIRATTU,
Foll, 5la—206a.
Same work as that described andor R. No. 19 ante.

Complete.

(6-4.)—
இத்நூல் மூவருடத்திய காட்லாக் 19-ஆம் நம்பர்
பிரதியில் இத முற்றும் உள்ளது,
ச்

ம்ப enter,

இந்தப்

Bees

R. No. 252.
Voll. 138. Lines, 5—7 ina page.

1% x If inches.

air.
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Tamil.

by M.R.Ry. K. Rangasvami Ayyangar of»

Presented in 1915-16
Mysore.

சட்டைமுனிநிகண்டு.
SATTAIMUNINIKANTU.
Same work as that described under R. No. 151(b) ante, but with
many additional stanzas at the end which are indicated below.
Complete.

End:

பிசகாம னீலகண்ட ராந்தாளகம்
அசகா தொரு பல மப்பா வெடுக்திடுக
சகதனாகங் காட்டுப் பயமொ[ண்டு](ன்
ற)
சசகாதங்கந் தானொரு பலம்போடே.
*

%

(எ௱ா௪௰க)

*

*

பண்ணிடுஷஞ் சூதத் இற் பாச்சலாஞ் சார்வின்

பண்ணுடுஞ் சூசத்தி[ல்ப்](2) பலகோடி. செந்தூரம்
பண்ணிடுஞ் சூதத்தி[ல்ப்](2) பண்பெதுி யாடலாம்
பண்ணிடுஞ் சுண்ணமாம் பருங்க[ள ](ழ)ங் காகுமே.

(ஐ௨௰)

(கு-பு)-இ.த மூவருடசத்,தய
இல்லா?

இறுஇிப்பாகம்

காட்லாக்கன் 451(8) நம்பரில் வந்துள்ளதே.
மூலிகை முதலியவல்றின்
இதில் உள்ளன.

யப்பெயர்களையதிந்தகொள்ள
தோற்றுகறது.

இத

மிக்க

உதவியாக

அதில்
பரியா

இருக்கலாமென்று

.

%. No. 258.
Palm-leaf.
Fair.

112 x 1l%inches.

Foll. i165.

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry.

Lines,}6—11 in a page.

Tamil.

ம் Ayyangar of

'K.

Mysore.

(2) பிரமமுனிவைத்தியம்.
BRAHMAMUNIVAIDYAM.
Foll. la—1385.
This work deals with the method of preparing certain medieinen
The diseases likely to be cured by them are also mentioned.
Complete.
i

ப

Beginning :
சீர[அ]ருளான

தேவர் தனமென

ஞானசோதி

ஆரணிகொ[ணடை](ன்றை)சூடி ஆரளந்தாளைப்போற்தி
வானவர் ரிஷிகள் பாதம் வணங்கியே[ன்]

மிக்சி

௧(£)[ன](ண)மாகப் a

காப்பத்தானே.

க[ன](ண)பதி

(ஜல

(௧)

R. NuMBER
*

253.
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*

*

பாடியகோ[ர் யெ](மென்னூலை(ப்) பதினெண் [ம] பேரும்
பா(ர்)த. திட்டு மனமமூ௰[ள் ](ழ்.ந) ௮ சித்தெல்லாம்
பாடியதோர் வயித்தியமும் வாசமொடு த[ண்டா](ன்ரா)ய்(ப்)
பாடினார் கருத்.கருவும் வெளியாய்ச்சொல்லிக்
தே உயே

சித்தரெல்லா[ம்]

மெச்சிக்கொண்டு

செப்பினார் பிரமரிஷி யாகையாலே
ஊடியதோர் கருவெல்லாம் வெட்டவெளியாக
உரைத்திட்டா[ர் 0](ரி)சண்டுசித்தர் கெளித்திட் டாசே.
ஆ

*

*

*

(௩)

மேகமாசாங்க லேஇயம்.
ஆச்சென்ற மேகவகை யிருபதுந்தான்போக
அரைசயி](௦௫)மேன் மேகரர சாங்கம் தன்னை
திச்செொண்ட](ன்ற) விதுவல்லோ வுல, லோர்க்கு
திலையாது ம[த்த](2௦)செல்லாம் திசமா காது
காச்செ[ண்ட]னன்.௦) மேகா சாங்க(வ்) கண்டால்
கடிசான தோயெல்லா மேோரடிப் போகுஷ்

சூச்சமென்ன [சு](சூ)ச்சத்.தில் ஞூச்சுமாகச்
சொல்லு50[7](ஐ)ன் மருக்துவகை சொல் லுவேர.த](ன),
௫

End ;

ட்

ஈ.ரப்பூலாவே[௮](ர்) வெட்டிவந்து, சூரியினாலே மே த்தொ](தஜோ)
வலைச் வி யெருமைத்தயிர்[வு](வி)ட்டு,
ந[ல்லா]ன்னா(ய)ளைக்2,
கால்படி

தயிர்[வு](வி)ட்டுக் கலக்கி மூ[னு](ன்று) தா[ஓ](ன்கு)
வ[குதீத](யி.ற்று) உலைவு தித்கும்உ.

(கொடுக்கவும்.

இத்த [0](இ)ரண்டு முைர](ம)யும் டாக்குதுரை

ஆறுபொழுத [கு]
அச்ச

வயிக்தியம்.

மில்ல(£)மற் செய்யவும்,
*

*

வெல்லி](ள்ளி)யீயம்
யிலையை

யரைகத்து:க)

%

அரைச்சேர்

கவசங்கட்டி

*

கொண்டுவந்து

தொட்டாச்சுருங்கி

ஓட்டில் வைத்துக்கொண்டு (

முன்சுத்இபண்ணின ஈ[ய்]யத்தை மூ[னு](ன்று)

...

ரூபாய் அக்கத்துக்கு

கு[ண்டு](ன் நி)ரமணி ௮[ல](எ)வுபேோட்டுக் குகையில் உறாக்க
வெள்ளி ஆகும் . . :
+6. -.-

)

ஒரு

ஊதக்கட்டி...

Colophon :
ராச மயேந்தஇரத்திலிருககும்
சிச்கர் கோல ராசமயேக்இரம்.

வரதப். ப

[னா](கா)யக்கர்

கை[ய]முரளை;

(6-4 )—
இந் நூவில், மேகராசாங்க லே௫யம், சர்வாங்க ரோகத்துக்கு மகர தீவலம்,
ஜன்னி

ரோகத்துக்கு

நசியம் முதலிய

பல மருந்துகள் செய்வதைப்பந்தியும்

இரும் வியாதிகளைப்பற்றியும் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருகன்றன.

இயற்றியவர் 'பிரமமுனி” என்பவர்.
இறது.

:

இந்தப்பிரதியிதில் இ

்

் இதன்பின்னர் 8 வெய்றேடுகள் உள்ளன.

இதை

முற்றும் இருக்
ஷ்
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(6) போகர்சூத்திரம், நாற்முன்று.
NURRONRU.

BHOGARSUTTIRAM,
Foll. 147a—165b.

This treatise purports to explain the process of making
different kinds.
Complete in 101 stanzas.

fire-works of

Beginning :
கன் பா[த](க),த் கானை.
சொல்ல[ரி](தி)ய வல்ல)ைம](ப)
அதித்துமே

சுந்தரி(யே)கேளு

,தல்லநிய பொட்டி லுப்பு பலமேதாலு
நவமான கெந்தகமோர் பலமே வொன்று
கல்ல.நிய கள்ளிசுட்ட கரிதா னென்று
காரனா விழு மூன்றுவ் கண் மைபோ.லாட்டி
சொல்லதிய கா௫தெத்தின் கு[ள](ம)ய்ச்குள்ளேகான்
சொருகயே அடைத்சிட்டுச் சுரூபம் பாரே.

(8)

்

பூவத்
தி.

பா[2](றுப்பா பூவச்தி(ப்] பண்ணக்கேளு
பண்பான
ரப்பா

பொட்டிலுப்பு பலமே

ஆ[௬](௮)

[9]() சண்டரைப்

கெந்தகமோ

செப்பரிய கள்ளி[க]கறி பலமொன்
மூரப்பா

மூன்றையுமே

கா.ரப்பா

மைபோல்

அரைத்து

முனைகண்ட. தாண்டவாளப்

பலந்தான்

லேகால்

பொடி

யொன்று சேர்த்துக்.
;

காஇதக் கு[ளர யி](மாய்க்குள் ளேதான்

காடவிச் கொளிக்திட

லுதிரும்

(2) |

பாசமே.

End
பாரப்பா வில் எம் பூ வத்திகேளு
பக்குவமா முப்பெட்டுக் கந்தியொன்று
ஆரப்பா வின்னங் கறியொன்று மூன்றுமொன்ருய்
3
௮ரைத்திடுவாய் மைபோ லகலவேதான்:
ச்...
சேர்த்து
ன்று
சேரப்பா வறப்பொடியும் [னா ](நா) லுக்கொ

ட்

செகமதிய பி[ச](ச) நதியே சேர் 2௮ விட்டாத்[ப்]
.

பூ ரப்பா பூவத்தி யாகும்பாரு

பூப்போலே யாகுமென்று

புல்கினாசே.

புல்கனோம். பரவித்தை புதுமைசெய்யப் புலவோர்க ளிதைப்பார்த்துப்

பொருத்துக்கொள்ள

நல்கினோம் நன்றாக வணக்கஞ்செய்து
வேண்ட
நகையாமத் பி[ளை](ழை)பொறுத்து
சமாக
.௮.ரகா
சொல்ினோ[ம்] மிம்முகையே
சூட்சுமமுள்ள

பெ[தி](ரி)யோர்கள்

கல்கனோம் யான்பொரு சுகமேயென்று?

அற

தயவுசெய்கீர்

பாடினேம்பாட்டு நூற் ஜொன்னுமுக்கே.

...........

(ராக)

R. NUMBERS 253-254.

குப்...
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1

இத்ாலில், பூவத்தி,
பாணம், சக்கரபாணம்,
௮அுமதந்தவிருச

மத்தாப்பு, அடுக்குவிருச,
வெடிமருந்து,

முதலியவற்றைச்

இதைப் .* போகர்”

செய்யும்

இயற்றியதாகச்

வெண்சாமரை,

நட்சத் இரபாணம்,

ஆகாச

இருப்புக்குழல்,

முறைகள் கூறப்பட்டுள்ளன.

சொல்லப்படுிறது.

இந்தப்பிரஇியில்

இது முற்றும் உள்ளது.

R. No. 254,
Palm-leaf.

9 x 1} inches.

Foll.

285.

Lines,

5—8ina

page.

Tamil.

Fair.

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry.

K. Raigasvami Ayyangar of

Mysore.

(8) சுந்தரானந்தர்சூத்திரம், இருபத்தைந்து.
SUNDARANANDARSUTTIRAM,

IRUPATTAINDU.

Foll. ta—36.
;
Same work as that described under R. No. 8(c) ante.
Complete.

(கு“பு.)-இத்ழூக், மூவருடச்,கிய

காட்லாக்கன் 8(2) மம்பரில் வச்துள்ளதே.

தப்பிரதியில் இது முற்றும் இருகக௦௮.

இ

இம்

சுத்தமான பிரதி.

(6) சுநீதரானந்தர்பூசாவிதி.

SUN DARANANDARPUJAVIDHI.
Foll. 4a—110.
On the drawing of mystic diagrams representing the goddess Parvati
and God Subrahmanya and on the conduct of the worship of these
diagrams.

~The work is attributed to Sundaranandar, son of Konganar

and desciple of Bhogar.

j

-

Complete.
Beginning :
ஆதிபரா

பரையான

மூல.நாரயன்

ஆறுமுகன் பாதத்தை யன்பாய்ப் போற்றி
வீ.திநடு வீதிகணி னின்றசோதி
விளங்குகின்ற சரசுவஇ[யாள் | பாகம் போற்றிப்
பாதிபிறை வீடதஇிலே யம(ர்)ந்த மாறன்
பாரிலெட்சமி பெண் டன் [ம்] பாதம் போக்றிச்
சோதிமய மாஇதின்௪ பூசைசன்னை (௪)
சொல்லவே [ெகணபதியின் பாதங் காப்பே,

கேளடா நவகோணந்் தன்னை நன்ருய்க்
இறுவேனாறுமுகம் பாதம்

தாளடா யிடைரேகை

:

போற்றித்

கு[ர௬](அ)க்கேச[ள்](ம்)

_ சா[த்அ](2்.௮)கே[ஒ](ஜொ)ருசெனீளமப்பா
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வாளடா பிங்கலையின் சேகைக்க்[ள ](ழ)
வயணமாய் தாலுநெல்லு நீளக்கீறு

்

நிளடா சு[ஸி](மி)முனையின் டேரேகை£ற
பென

நிகளத்

End:

(௧)

8லே.

மூன்று நெல்லு தீளங்

யோகத்தைப் பார்த்தபின்பு ஞானம்பாரு
அ[ன](ண)க்க[]ம[,த்.த](2௦) வென் மகனே
வேகத்தைப் டா[த்.த](ர்.தத)பின்பு க்பமுண்ணு

ஞான தீட்சை

வெகுசு[ு](௬)க்கா யறுசுவையுங் க[ள](ழ)த்திப்போடு
பாகொ[த்ஐ](ச,௪) கொங்கணரு மென்னுடைய தந்தை
ury_[ 69 |(@) Mag 5s (னென்றுபோலே
சேகொ[்2](த,த) வம்முறைக்குக் கற்பங்கொண்டு
செகசால மா[த்](ர்ச)௪ மெல்லாஞ் சேரத் தள்ளே.

(௩௫)

தெள்ளியே மலைகளிலே செல்வதத்குச்
சாரணைச் கேற்றதொரு குளிகைபண்ணி
யள்ளியே

மலைகளிலே

நடந்து

த[ப்] பொதிகை தனிற்கண்டுசேவி
தெட்ணாமூ[ஐ](ரத)
மள்ளியே நானிருந்தேன் மகேந்திரத்இல்
மைந்தனே வத்(தெ)ன்னைக் கண்டுசேவி

வள்ளிதனைக் களிப்பென வா[ள](ழ்)வை யீவேன்

(௩௬)

பூசைமுதலே.

நவகோண

மகத்தான

Colophon:
சுந்தரானந்தர் பூசாவிதஇி முற்றும்.

(கு-பு)இ,

முருகக்கடவுள்,

முதலியவர்களின்

பார்வ

'பூஜைசெய்யும் விவத்தைக் கூறுவது,
குமா. ரருமான
பி.ரதியில் இது

சுந்தரானந்தர் இயற்றநியகாகச்.
மூ.ற்றும் உள்ளது.

(2) சுந்தரானந்தர் இட்சாவிதி,

எழுதி

சக்கரங்கள்

இஷ்யரும் கொங்கணரின்

போகாத

இக்கட்.

சொல்லப்படுகிறது.

ஐம்பத்தொன்று.

SUNDARANANDAR DIKSAVIDHI, AIMBATTONRBU.
Foll. 12a—22a. ©
On the practice of Yoga after proper initiation, as being a necessary
preliminary to the attainment of success in converting baser metals
into precious

ones.

The

work

is

attributed

to

Sundaranandar

salutes Kailasamtrti and Agastyar.

Complete.
Beginning:
ஆதியந்த

முந்மாண்டி

Quire

wy)

தாண்டி.

யடைந் திருந்த சவசத்.தி பாதங் காப்பு

ஓதிய,்தப் பி[த](ர)ண வ[த.ு](தத) எமர்ந்து கின்ற

உற்றுணர்த்த வற்புசன்[சன்]கன் பாதங் காப்புச்

=

3

|

who
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கல்வத்

வசத

க

சா.தியந்த மாலயனுந் தேடிக்காணாச்

iS,

ohne

சகா௫வனார் மவுனமது தனது காப்பு
வீதியந்த ஆதா... முன் னிருந்த
விதாயகனும் வல்லபையும விதியுங் காப்பே,

ட்
படல

்
©

பர.ரப்பா செல்லுகிறேன் தீட்சை யோகம
பண்பான காயத்தஇி[றி](ரி) பி[ர](சா)ணாயாமம் . .
நேரப்பா புவனையு(டை யாட்டைகத் தொட்டு
கிலை கிற்கக் கற்ப முகை பீசத்தோடு
சோப்பா பதினெண்பேர் பாதந் தன்னைத்
இனம் பணிந் தாறுமுகர் பாதம் போத்றி
்
ஊரப்பா விருந்துகொண்டறிவினாலே

ல

(2)

5௮
3

உலக

உரைக்கிறேன் மன்மதனார் வலையைப் போக்கே.

(ஒட)

End:
urge

செய்கா யானால்

யோகமது

பலிக்குஞ்

- பரிவான .வாதமத

சித்தி

நேரப்பா செய்யாவிட்டால் வாதமில்லை
தி[ன](னை)வாலே சுட்டலைந்தார் பலியாதொன்றுஞ்
[க்] குளிகை சித்தி
சரரப்பா யோகத்தாத்
தப்பாது சா.ரணையைச் இர்ந்துகொண்டு
ஆரப்பா

பொதிகையிலே

யேறிச்சென்று

9 கத் (௫௦)

அக[ஸ்](த) தியரைத் செண்டடதி](னி)ட்டு9 க
செல்லப்பா

2

;

கயிலா௫ மூர்த்.இியங்கே.

இறந் இருந்தார் செண்ட[தி](னி)ட்டு மயேத்திச த்தி

னல்லப்பஈ வயிரம் பேர் சத்த ரோடே
நானிருப்பேன்

வந்து

யானால்...

பணிந்தா

தெண்டம்

கல்லப்பா காய௫த்இக் கேற்ற கற்பங்
கனக்கவுண்டு தருவேனான் சித்த ஞவாய்
அல்லப்பா வெனையாண்ட கயிலாச மூர்த்தி
.
அருளாலே சொல்லி வந்தேன் தீட்சை முற்றே
தீட்சை

FESITOT SST

al

ரிய
இந்நூல் ரஸவாகம், ஞானம் 'ஆயெ இவற்றித்கு
இஷ்யராஇய. “
_ *கயிலாசமூர்ததியின்

த்.நினாரென்று தெரிகற௫.

இந்தப் 2

G52

Paes:

(§-4.) —

மிக்கூறுவ௫.

ட் ் ்

nea

2

Colophon :

்
்

ன்பம்

னை

சுந்தரானந்தர்?

இய

இ௮ முற்றும் இருகிறது,

(8) சுத்கரானந்தர்ஞானம், ஐம்பத்தொன்று.
SUNDARANANDARNANAM,

AIMPATTONRO.

Foll. 23a—310.
On the philosophic

wisdom

of the Siddhas:

said to be by படக்

-nandar, probably the same as the author of'the preyous works.
பல்லக்
பல
eS
-. Complete in,51 stanzas.
55

:

596

A TRIENNIAL CATALOGUE

OF Ms&.

Beginning ;
பூ[ஐ](ுணமு மாதா. புவனஞ் சூட்சுமம்
பொதியறிந்அ சுமியினின்ற வையர் பாதங்
கா[ஐ](ர)ணமாய்ப் போ[த்.த](தறி)செய் தசபை நீகஇ(க)
கண் ணொளியாய் விண்ணொளியைக் காண வேண்டி. :
வா.சணமா [ய]மூகக்கோன் (இன் பாதந் தன்னை
ம[ண](ன)தில் வைத௮ திராமயத்தின் பாதம் போற்றி
ஆ[ஐ](2)ணமா மகத் தீசர் பாதம் போற்றி.
அதை(யு](௪)றேன் ஞான நீதான [மயி]ஜை(கி)ஹேனே.

அழிந்து

தென்றுவீட்டி கிடை

(௧)

மகிமைசொல்ல

ஆராலு முடியாது helen Assi

:

தெளிந்து கொண்டு மாயத்தை யடித்த(த்) கள்ளிச்
சீர்விட்டுப் பூசை பண்ணித் இனந்தா னப்பா
வழிந்தோடு மதியமு[த]தக் தன்னையுண்டு

வாசியென்ற

குதிரையுடை மேவே

யேறிக்

கழிந்தோட வொட்டாம[ல்] லெட்டி[ ரச](த)செத்துக்
கைம்முறையாய்த் தளமாறுங் கண்டார் பாரே,

:
(௩)

End :
'தள்ளப்பா கற்பமுண்டால் [ப].த்தியங்க ளில்(லை) ச
தயவான

பத்தியம் நீ வை[ய]த்தா

யானால்

உள்ளட்டா மறுபடிதா [ன]னொன்ற[ம]மாகா
அத்தமனே பத்தியம் நீ வைக்க வேண்டாம்
கள்ளப்பா விந்து ,வங்கே [ ]சனிக்கும்போது

தலமான பத்தியங்[6]க[ரஈ]ஞுண்டோ சொல்லு
அள்ளப்பா

௮தக

கயிலாச

[மூத](ரத)தி சொன்ன

மென்ற மவுனவிக்தை

யரிதுதானே.

(௫௦)

- அரிதப்பா யெனைப்போலே பட்டபாடு
ஆர்படுவா.ரற்புகா னந்தன் வந்து
௮ரிதப்பா வென்று சொல்லி மவுனஞ் சொன்னா
ரவரைப்போ லுலககத்்இ[ல்சீ](2்) சிக்சர் காணேன்

அரிதப்பா கெவுன வரை

யோட

மீள்வர

சாச்சரியம் போதகத்கைப் டானஞ் செய்வார்
அரிதப்பா வாறுவரை கண்டு மீண்டார்

்

அற்புதா னந்தினுடைப் பதந்தான் முற்றே,

(௫௧)

Colophon:

சும்கரானந்தர் ஞானம், எழுதி முடிந்தது,

முற்றும்,

(த-பு.)-இந்தூல் ஞான

பவர்,

விஷயமான.

இகை

இயற்றியவர்

இந்தப் பி.ரதயில் இது முற்றும் உள்ளது.

4

தத

என்

R. NUMBER

(6) அகத்தியாஞானம்

254,
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முதலியன.

AHATTIYARNAN AM MUDALIYANA,
Foll. 85a—44a.

Similar to the work described under-R. No. 192(h) ante.

‘Chis wotk

is sub-divided iuto Ahattiyar Nanam 1, 2, 4, 6 and 17,
Beginning:
6bUS OsHSCar கடை யெழுத்சோ
கால மெல்லாங் கடக் தெழுக்கோ
உம்பர்சகீ குரிய உயி ரெழுத்தோ
ஒருகா விருகா லுயி ரெமுத்தோ
செம்பொஜ்

கிரியைச் சேர்ந் தெழுக்கோ

சேர்ந்தோர்க் கென்று மருள் புரியும்
அன்பத்தோரட்(௪)ரக்கை

௮௧கர மூதலவ் வெழுச்

யொரு

மாவையா

தென்னுர்.

(௧)

End:
தெளிந் திடவே வே[ண](ண்டு)மென்னு sruinss Ba
இவ்விய முள்ள

வைத்துத்

பாச் கரமோ

கு[ஞு](னிர்)ந்திருந்த

wos bab வைத்துக்
வன்னமேோ டண்டஞ்சுத்திக்

கொத்கோடே யடகிலைபுங் கூடவைத்துப்
பளிங்கொளிபோ (ணி)ன்2 வய்குப்பழமுச் தேங்காய்

பாலொடு தேன் கரும்பும்.
பூசிப்பாய் தூபமொடு

போக்கோடே

.

,

.

,

,

,

பூஇிப்பரயே,

இபங் காட்டிப்

்

மயெட்டெழுத்தா வ[த்](ர்சி)சனையே செய்து

மேசிப்பா யுபசார மனேகஞ் செய்து
திட்டையுள்ள தாய்பசகச்ை கினைவில் வைத்து
வாசிப்பாய் தோத்திரங்கள் கோடாகோடி.
மனோன் ம[ணி](னி)யே! மாதாவே ! மலையின் கண்ணே
ஆப்பா

(se)

யதின் பிற

வானந்த பூண3தஇ

காத்தா

!

டந்த

னரு(டான

முத்தே.

os (een)

(க-பு.)-இந்நூல்
ஞானவிஷயமானகென்று
தேர்ற்றுகறத,.
அகததியர் இயக்
மியகாகச் சொல்லப்படுக௰௮.
இந்தப் பிர.இியில், அகத்தியர் oe 1, 2, 4,
6, 14 முதலியன. அடங்கி இருக்கின் றன.
இதன் பின்பு வெற்றேடொன்னறு உள்ளது.

(2) அகத்தியர்யோகம், பதினுது.
AHATTIY ARYOGAM, PADINARU.
Foll. 46a—510.
55-A

்
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Same work as that described under R. No. 149(h)-ante.. This work
seems to be also called Ahattiyar Rajayogam.
« - ்
்
Complete in 16 stanzas.

(6-4) —
QS, page 5 Aw காட்லாக்ன் 149 4) நம்பர் (9 இிபோன்றி த.
gle
SSur rreGurs” Qnarugsh @s5 060 QUUOrau ws @ 6 gr Sar தலைப்
பில் எழுதி இருக்கும் வாக்கயத்தகால் அறியலாகும்.
இந்தப் பிரதியில் இ௫
முற்றும்

உள்ள,

்

இதன் பின் வெற்லேடொன்றுள்ள௮.

(7) அகத்தியர்சூத்திரம், பதி.
AHATTIYARSUTTIRAM,

PADINARU.

Foll. 58a—57a.

_
Awork in 16 stanzas dealing with the Yoga
medicine: said to be by Agastyar.
Complete.

of the Siddhas

and

Beginning:
ஆடு மணி யம்பல நெஞ்சி

ஜி](2்) பின்

ஞடுங் கலை(ய)[]சண்டு மேதாச-நடுச் தோடுந்(த)| தி]சவச [யி]யுகக ளெண்பஇஓம்
பாடுஞ் சவராசர் பதம்பணி வோம்,
,பணியுஞ் சிறு காவியமா யிசம்பண்

“டணியும் பதிஞதி [,சி](னி)றனல் பிதிவாய் ?

த

்

மணியுஞ் சவவிண்ணுளே நண்ணணுவாய்ச்
்
கணிவுந் தெரியாத வனுக் கணுவே,
அணிவுக் கணுவாகிய வம்பரமே [௧]

(௨)

்

கணுவுக் குருவான கட்[ச] சுழியே[லத](5்)
(த](௦)ணுவுக் சிரங்காத சதங்கை தொளித்
அுணிவுகீ குருவான சுடர்க் கனியே,

'@spGaal@

(௩)

Se

(are போகங்கேளு.

,திரட்டியே சொல்லுகிறேன் வெளிதா னப்பஈ
தேவே. வெளிய லுருச் சமைத்துக் கொள்ளு
, சன்மயத்தின் [ஐ ]( ம)ச்ந்திரட்டிக் குளிகைசே(ர்)கு
Ge சா.ரணைகள் [க]குருவா[லக](2) கேளு:
எவ்வளவு தனங்கேட்டா லீத்து தில்லு
கூறவே கூறவே காருமென் நு கேளாதே
நீகி[குரு](கூறு)மனதுகோகாமல் கொள்வா யெழுத்தே,

Ssh
(௧௬)

(கு-பு.)-இந்நூல்
இறது,

யோகச்தையும்

.வை த்.தியச்தையும் கூறுவதென்று

அகத்தியர் இயக்தியதரகச்

இது முற்றும் இருக்கிற.
இதன்பின் ல

'சொல்லப்படு௰.த) .

பிழைகள் மிக ௮ இகம்.
area:

இ.

தோற்று
பிரஇயில்

Bi NUMBER

254,

ee
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(h) அகத்தியர் உபதேசஞானம், ஐம்பத்தொன்று.
AHATTIYARK

UPADESANANAM,

Foll. 59a—710.

AIMBATTONRU.

°

This work deals with the philosophic wisdom of the Siddhas and
with the Mantras and magical collyriums for charming people and
bringing them under one’s control. நந நத also attributed to Agastiyar.
Complete in 52 stanzas.
Beginning:
அரியான

முதலெழுத்கை

அப்பாலும்

அரியான

நகர்பட்

யறியமாட்டார்

டணத்தைக்

கரணார்

முதலெழுத்தே இவமுஞ் சத்தி

“ ஆச்சரியம்

நகாரமடா

பூமியாச்சு

சரியான பதி] ந](ன)ட் டெழுத்துச் கெல்லாத்
தானந்த மாதியென தின்ற தாலே
விரியாமல் விரிந்து பரப் பி[ ஐ](௪)ம மாத
வேதாந்த [ச]சாத்திரமாய் விளங்குந் தானை.

்

(௧)

தான.துவே தானாகக் தனித்துக் கொண்டு

தான் செய்யுந் தொழி[த்](ர)னே கானாமென்று
கானதுவே நா।தீ](னீ)யென் இதனைத் கானே
தான்பா(ர்)தீதுச் சூட்சும நிலை தன்னைக் காண
தானதுவே
சங்கற்பம்

சானவனாய்
ரசகற்ப

தின்2 நாதன்

(ம)றிந்துகொள்ள
(2)

தானதுவே நாங் குறியாய்ச் குறித்த பே[2](ர௧)கு
நாதாந்தப் பொருளறிவா

யென்னு

e

வானே.

(௨)

End:

கொள்ளவென்றா வி[ன்னூ](த் நா)ர னைம்பச்சொன்று
குறியறிவாய்ப் பாரு நீ கானேகொள்ளுங்
@arorQorar mir
wo 650 ureviCuro&
குறியறியச் சொன்னாலுங் காண மாட்டாய்க்
தள்ளென்ற மாய்கையெல்லா மறுத்துத் தள்ளித்

தன்னைப் பா(ர்)ச் தறிவர்லே தன்னைக்கண்

/
2
ட்

3

QLarQaa pg sGuré of IG 55 GF Fwd
என்னகமா யகந்தேறி யறிவாய் முற்றே.

அறிவாய் நீ யைம்பதி(லொ)ன்றே சூட்சுமம்

;

(@s)

a

ஆதிமுத லந்தவரை மூலஞ்சொன்னோங்
குறியான திக்குறியின் கருவைக் கண்டு

.

குருபாதமுத்திபெறக் குறியுஞ் சொன்னோம்
நெறியான நிஷ்டை முதற்றியானஞ்சொல்லி
நீ யறிய நாமென்௪ சலையுஷ் சொன்னோம்
அறிவாய் நீ யென்றுனக் குறுதி சொல்லி

௮...

:

இணையிட்கெ [க](கொ)டுத்து குறி யறிவாய் முற்லே. .
ஆட்

4

(6௨)
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இத்தால், வசியத இற்குரிய மை, மந்திரம் முதலியவற் றையும், ஞான ச்தை
யும்

சுருக்கக்

கூறுவது,

இந்தப் பிரதியில் இத

அகத்தியர்

இயற்றியதாகச்

சொல்லப்படுகிற.

முற்றும் உள்ள.

(i) அகத்தியர்ஞானம், நாறு
-AHATTIYARNANAM, NURU.
Foll. 72a—98a.
Same work as that described under R. No. 9(a) ante.

Com plete.

(க-பு.)-இத மூவருடத்்திய காட்லரக்கின் 9(ஈ)
பிரதியில் இந்நூல் முற்றும் உள்ள௮.

நம்பரில்

வந்துள்ளதே.

இந்தப்

(2) அகத்தியர்பூரணளுத்திரம், இரு_தநா து.
AHATTIYARPURANASUTTIRAM,

IRUNURU,

Foll. 99a—184a.
This

work

deals

with

the preliminary

attainments,

spiritual and

mechanical, needed for the successful practice of alchemy.
have been revealed by Agastyar to Pulastyar.

It is said to

Complete in 202|stanzas inclading the introductory ones.

Beginning:

விருவினி லுதித்த பூ[த](ர)ணமதாகி
வெளிப்படுஞ் சோதியி

ன தனால்

கருவினி[ல்த்த](2,)௫௫ [னா](சா)ன்முகன் விஇக்கக்
கணபதி

னுச்சியினிடத்
இ?

அருவினி[லத](ஐ)டேகா](ர)ன்.தி

யமர்க்தி_[ப]

மு.தக்கன்ற சோதியின் மணியே !
தகருவினி லுகித்து ஞான வெளியாகக்
கெளிந்தவர்

மதியெனக்

,

பூரண

காப்பு,

விதித்ததோர் விட்டத்தில் மேவுக் இரு வடி
பதித்ததோர் பி்[ஐ](7)மன் பாதியிட மாகும்
உதஇக்ககோ

ரவ்விட

மோங்காரச்

சதித்தகோர் பூ[5](ர)ணர் கானது

சள்ளசொளி

வாமே,

(௧)

பூரக]ஜண மென்றே போதித்தி ரை [யரியாக்

கா[த](௪)ண

மான கருவேது சொல்லு(ம்)

வா[ஐ]ர)ண

மான

மலாடி பாதந்

© தா[2])ண மாகத் தத்திடு லீமே.

்

oe

oe

&, NUMBER
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End:
வாகைசெய்.பும் பூ[2](2)ண.க்தைக காட்டவேண்டாம்
மைந்தனே வுனக்க.த.தான் புத் தியப்பா
போதைசெய்யு மூலகுதனில்](2) திருட ரண்டு
பொய்(கொ)|கு]லைகள் செய்வாளைச் சேரவேண்டாம்
தீ.திசெய்யும் பெரியோர்கள் வேதாந்தி யாகில்
திலவரத்தைக் கண்டுமகந் தேறச் சொல்லு
கோதைசெய்யும் பெண்மாய்கை தீக்ஒதீயுங்

கொண் ட. ிப் பூ[2](2)ணத்தை [னா ](தா)க்கு வாயே,

(உ௱க)

தோசக்குமப்பா பலத் தியனே யிரு[னூ](நா)ம் பார் ச்கால்
நூல் போட்ட வெளிபோலே துலக்க மாகும்
வாக்குமப்பா பூ[2](2)ணமு மருவ வேதான்
வாய்இறந்து சொல்லி விட்டோந் தே.றிக் கொள்ளு
போக்குமுயி ரெ[ஸ](மூ)த்அமாக் னையி[லச](2) சொல்லிப்
போதுவாகக்

தா:குவக

கரு வறிந் தடங்

மொன்றப்பா

நீயுந்

யூணி](ன
தி) தீதான்

சதா.தி[.த்த](தத:ஞ் சிவயோகம் பூட்டி
வா[ எி](மி).

(ome)

Colophon:

ஈ[ஸ்ப](சவ)7ஷூ சித்திரைச7 ய௭௨ எழுத ஆ[2](ச)ம்ப[ம் யெ]

ன் றறியவும்.

(த-பு.)--

:

இத்தாவில், முப்பூ, ௮ண்ட
பிண்டம், குளிகை
கட்டல்,
குளிகைக்
குக் காரம், செந்தூரம், குருவணக்கம், அருள்வார் த்தை முதலியன கூறப்
பெற்றுள்ளன, அகத்தியர் இயத்றியதாகச் சொல்லப்படுகற௦௮, இந்தப்பிரஇ
யில் இத முற்றும் உள்ளது.
இதன்பின் வெற்மேடொன்றுள்ளது.

6) அகத்தியர்பரிபூரணம்; ஐம்பத்தொன்று.
AHATTIYARPARIPURANAM,

AIMBATTONRU.

Foll. 186a --1476.
Similar to the work described under/sub-division’(d@) of this number,
It is also said to have been revealed by Agastyar to Pulastyar.

Complete in 51 stanzas.
Beginning ;

ஆதியென்த [பரி]பூரண
நூ வி[ற](௬) ூ.த்[தில](று௪) சொச்ச
மடக்கிவிட வே[ணு/(ண்டு)மென்

ரூயிபாகம்

போதியென்த மனந்தே[த்தி](தி) யதிவி,(னி)ன்று
பூசித்தே னவள்வந் த(றி)ஃகை யிட்டாள்
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சோதஇயென்ற மதியா ஞமச்கு மப்பா
சொன்னாளா மதியாஞும் யானுங் காணேன்
வாதியென்ற புலச்தியனே கருவைப் பார்த்து
வாயடைக்கி னாலெமுத் ௫ மறியி னாணே.

காணென்ற சோடசந்தான் பத்தொன்றுங்
கை[ய்]ம்முறையாம்
(ப்) பூசிச(கோ) ராண்டும்தான்
ஊணென்ற பலங்காணுஞ சருவாய்(ப்) பா(ர்)தது
உண்ணவென்முலாக்தாளுங் குறியைக்காட்டி
(ப்)
பேணென்[டா](ர)ள் காயத்தைச் சோதிக்கே நான்
பிசகாம லோராண்டு தாக்க நானும்
வீணென்றாற் போகாது கருப்பிடிதது
வாமம்வே தாந்தஞானம”திலேழுத்துக் காமே.

(௨

we

சிவம்.

End :
சகெவனங்க ளோடலாக்:&[(ரி)] கைதருஞ் சொச்சத் இத் .
புவனங்க ளோடி (00) பூட்டலாஞ் செயவேதை
தவனங்கள் பெரியோரைக் தான்வணங்கக் கருவறிந்தால்
எவனங்கள் போலெழமுமுன் னேகரு£| ததே](த்றே;.

(௪௯)

முத்தே! மணியான புலத்்தியனே ! யப்பா!
மூ[நூளி)(ன் நூழி)காலம்வாழ்! சொச்சம் பா(ர்)த௮
சச்தே! மணியோகத்தின் ஞானத்சகானுஞ்
சிறப்பான

காயசித்தி வாதமொடு

பத்தே ! மணியான

வைம்பக்

பார்வையிட் டு [,நீத](ன

கொன்றும்

னக்கு மா(யி) சொனஞள்

வித்தே ! மணியான புலத்.தியனே!கேளு
வேதாந்தம் பெருகும கைம்பக் தொன்றே.

(௫ய)

ஒன்றான குருமுடித்த மா[ த](ர்க)கமெல்லாம்
ஓலையிலே யெழுதிவைக்கேன் கருவை(ப்) பார்த்தால்
அன்ரூன

குருமுடித்த

அடையோலை

வார்த்தை

யெல்லாம்

கட்டியது சொச்சம்

பாரர்) த்.௮

வண்டான தும்பியது [ற ](.)சனை யுண்டு
வாங்கு மப்பா வோலையிலே ஈயேயாகுஞ்
சென்றான வோலையிடு நாலெழுத்து வாசி

சிறப்பான வீரெழுத் கைஞ்சு மு[த்தே](ற்லே).
(க-ப்:)-இந்நூல் ஞானவிஷயமானது,

ஐது.

அகக்இுயர் இயற்றியதாகச் சொல்லப்படுதி

இந்தப்பி.ரதியில் இது முற்றும் இருக௮,

இதன்பினனர் வெறறேடு

இ.ரண்ளெொளன.

() கயிலாயச்சட்டைமுனிவாத
நூல், ஆயிரம்,
KAILAYACCATTAIMUNIVADA
Foll. 159a—163a.,

NUL, AYIRAM,

R. NuMBER 254.
Deals with alchemy

and

medicine.
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The

work

is attributed to

For end see under R..No. 256

Sattaimuni.

Incomplete.

Beginning :
அகண்டபரி பூணமா முமையாள் பாதம்
அப்புறத்தே தின்றகோ ௨ரயர்பாகம்

புகன்றுதின்ஐ [9](௧)ணேசனொடு (ஞ.](நா)கர்[க]கள்பாதம்

புகமான வாக்குடைய வாணிபாதம்
கிகண்டெனவே யெனையாண்ட குருவின் பாதம்
நிரைதிளையாய்(௪) சொரூபத்தி னின்றோர் பாத

முக[ன்றுயெ](த்தென்)னை மீ[ண](ன்) தெதெத[௪] சின்மயத்தின்பாக
மூவுலகு மெச்சு5ம்[க]கு(க) காப்புத் கானே.
பாடு(க) றேன
பண்பாக

பராபரமே
வக்

வகண்ட

விச்துப்

கடுக்கப் பளையினுடை

வெளிதான்

. நீடு(இ)மே னதுக்கடுக்க வாகாச வெளிதான்
நேராக வதின் கீழே வாபு வாச்ச
நாடு(க)ழே னின் 8ழே வன்னி வன்னி
நலமான வதன் &2ழ இவமு மாச்சு.
ஊடு(இிஹே னதன்&ழே பூமியாச்சு
ஓகோகோ !! €வனெல்லா முஇித்த வாதே,

:
(2)

Apgomroris O[ o\(er)nevuw1rw கிரஞ்சனமுமாய்

நேரான பூ[2](2)ணமாய் மனமெட்டாத
(௪)
சற்குணமாய்(௪) சம.ஈசமாய்த் தானுந்தாண்டி
சச்(௪)தா னந்த வெளிக் கப்பா (னி)ன்த :
தற்குணமா யெனையாண்ட சின்பயத்தைப் போ[_க்.இி](.ி)ச்
சமரசமாய்

வேதாந்த[ம]வாதகஞ்

ன௰ம்குணமாய்(ச) சனகாதி
i

நலம் [ பி1(பெ) கவே
(ஞூ

தாயான

சொல்வே

ரிஷிகள் பாகம்

்

சாரவில்வைத்துப் பாடுறேனே..

*

(௧)
*)

*

ப.ராபரையைப் பூசைபண்ணச்

சாதகமாய் வாமத்தி[ல்ப்](2) பூசைபண்ணு
ஒயாமற் கிடைக்குமோ மலையி லென்றா
லத்தமனே சொல்லுக3[ 7](2)ன் லகுவாய்ச்கேளு
காயான சாஇக்காய்க் &[ ](ரா)ம்புவேலங்
கசகசா பத்இரியுஞ் சார்ப்ப[ அ](௬)ப்புஞ்
சாயான மது. ரமொடு கோஷ்:... மாஞ்சி
கூட்டே,
சாதகமாய்ப் பி[னி](ணி)யோடு பத்துங்

_்

௫

்்

டு

நாடாத பேர்களுக்குச் சித்தியென்ன
நலமான குளிகையென்ன வாகமென்னக்
கூடாத மனசுக்கு(௪) சாத் இரங்க ளென்னக்
குறியில்லா.யோகத்தில் alr AGW aor eer

ல

4)

்

்
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ஊடாக மூடருக்குக் குருக்கா னென்ன
ஒழியாத வாசைக்குப் பேரின்ப மென்னச்
சூடாத பூவுக்கு வாசனைகா னென்ன
சகமறியான் பேசுதற்குச் சொல் லிதாமே,
சொல்லுவா ர௬லகத்தில் யோகங் கோடி
சொர்பெரிய வட்டாங்க மா[த்](ர்க)கங் கோடி
சொல்லுவார் ஞானமுதல் சாத் தரங்கள் கோடி
துரியத்தே கிற்[க]இ௪௮ சொத்ப,மோடா
சொல்லுவார் வாகமென்ற வாசைபூண்டு
- சோதியொத்த வாமத்கை(த) தூஷிப்பார்கள்
செல்லுவார் சொரங்கேட் டலைவார் கோடி.
துலங்இதின்ற சாத் இரத்சைக் காணார் காரேன (ண).

(௪௯)

.

(௫௰)

(S-4)—
இத்நால் ரஸவாதம், வைத்தியம் ஆய
லாயச்

சட்டைமுனி

இவ்விரண்டின் விஷயமான

இணக்க

இயற்றியதாகச்

து. கயி

இதந்தப்பி.ரதியில்

இ.அ முற்றுப்பெறவில்லை.
ஐ

சடாக்கரக்கோவை,

நூற்றெட்டு,

SADAKKARAKKOVAL, NURRETTU.
27011. 1642-1918.
A poem in 108 stanzas explaining the significance, greatness and
the meaning of the six-syllabled Mantra, viz., Saravanabhava (which
denotes God Subrahmanya):

said to be by

பா

Nayanar.

Complete.

Beginning:
[யெ](எ)ட்டெழுத்
அக் கஞ்செழுத்தா யேகமொரு whe owe coat
வட்டெழுத்துக் குள்ள[ஷ1(ட்)ச.ரமாய் வந்ததுவே- விட்டெழுத்தைத்

தாவியுயிர்க் காதா.ர சடா[ஷ.](ட்௪)த்தைக் கூறவருள்
காவியத்துக் குள்சுழியே காப்பு,
சிவமயம்,

அதியென்ற ௪டா[ஷ](க௧)சத்தை யறியமாட்டார்
அஞ்செமுத்துக் காமெழுத்துக் குறுதியாசசு
நீதியென்ஐ சகா.ரமடா வாதியந்தம்
நினைத்த டொரு ளழைக்கவரும் ரகார மப்பா
சோஇயந்த வகாரமே தம் பனமாஞ் சூட்சுடஞ்

சுழிமூன்றுஞ் சத்தியடி, சுருதியாகும்

்

ஓதியறி பகா.ரமே பாவம்போக்கும்
ஓகோகோ

வகாரமது

(௨)

வசிய மாமே,

ஆமப்பா பி[ற](௪)மனுடன் மாலும் ருத் இ.ரன்
௮. தற்குமேல் மயேசுரனுஞ்
ஓமப்பா

சதக

(வை)நீதபேர் தனக்கும்பாரு

த

(தக

ஒரெழுசத்தாய்ச் சடா[ஷூ(க்க) சமா யுஇித்த மூலத்

ளு

R. NuMBER

264.
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தாமப்பா கணபதியே சத் திரூபம்
சடாதா.ீரம்

பீடமா

யாறுமொன்ருய்

வாமப்..ா விந்து கிலை நாதரூபி
மகத்தான கன்னியடா மிட்டி, யாடே.

(௩)

End:

பாசேநீ பத்செனி[ல்ச](2) சீர்சானஞ்சும்
ப.இத்திருக்கு மொருமாவி[லக்](2) கருவாய்ப் பச அஞ்
_ சீரேநீ யஞ்சுமொன் ஐய்ச் திரட்டிப் பாரு
சிவசிவா வ[ர](அ)தியவ
றத யாகும்
ஊேரநீ யலையாதே உண்மை யுண்மை
யு௮திமெக்த வடையாள முனக்குச் சொன்னேன்
தேரேநீ

மனந்தேறித்

தேரைப்பாரு

சிச்திரங்கள் பலதெழிலாம்
*%

வேலைதானே.

3

(௯௯)

3

க

ஓ.இனேன் சடாக்க [ச]ரத்தி னாரூ' தாரம்
தம். நமசிவாயமென் அடலாஞ் சூ[ஷ](ட்)சமம்
ஒதினேன் கருக்குருவாய்க் கண்டோ[_க்](ர்2) கெல்லா௦
உச்செமாய்க் கண்டறிவார் கி.ராதா ரத்தை

ததினே னி[த்](ர)மலத்தா யெனக்குச் சொன்ன
ஒரெழமுத்தை

யாறாக

சாதிநேர் கிரைகண்

தாயகமாஞ்

வோதித்

டதிலே

தேர்ந்து

சாதத்

சடா[ஷச](க௧.ர)த்தின்

கோவை

மு[த்தே](தே)

(௧௦௮)

(கு-பு.)-இந்நூல், * சரவணபவ ' என்னும் ஆறு எழுத்துக்களின் பெருமை, பொ
ருள் முதலியவற்றை விளங்கக் கூறுவது.
சட்டைமுனி நாயனார் இயற்றிய
காகச் சொல்லப்படுகிற.

100-107வது

செய்யுள்வரையில் உள்ள

எட்டுச் செய்யுட்கள் இந்தப் பிர

இயில் இல்லை.

(2) கொங்கண அர்ரிசிகுரு, மூப்பத்தொன்று.

KONGANARTU RISIGURU, MUPPATTONRU.
Foll, 192a—1986.
A work in 31 stanzas dealing
ingredients needed for alchemy.
Complete in 31 stanzas.

with

the preparation

of certain ட்

Beginning:
_

Csoruur &L Oar ons

GWETS
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கெடியாகப் படியொன்னறு கேளாய் வாங்கிக்
காளப்பாதுரிசையொரு பலந்தான் வாக்கத்

தனிச்சூடன் பலங்கா(௫) னஇன்மே[ல்ப்](2) பூசி
ஆளப்பா வரைப்படி பூஷ.ரக்கைப் பேரடு
அ.தின்மேலே ஆரிசைவைக் தப்பா கேளு
.. வாளப்பஈ

வரைப்படி

யூஷரத்தைப்

போடு

வளமாக வ(ஞூ](மூ)த்.தி முனகத்சக்தை வா(ர்)ச்தே.

(ஐ

*
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வைத்து

வாலுகையில்

வகையாக அஞ்சாம[லத](2்) நீயைமாட்டு
டோ[த்த](தஐ)ந்்தக4் குளம்பு வசஇப் [(பு]1(பி)ட்பெபோ லானால்
புகழான துருசுகட்டி யூறல் போச்சு
துரிசு வெள்ளை யிரும்பு போலாம்
சொல்வேனிதவிட்டா லேதோவாதங்

ஏத்தந்தச்
என்ன

காத்திந்
தப் பூணையைப்போ
கை[ய]ம்முறையாய்த்

லெஃஷலாம் போகுங்
தரிசு வெள்ளை

கடுஇிப் பாமே.

(௨)

End:
தெரிந்து சொன்னே [ன் யெ](னெ)ன்னூலி[ல்த்](5) தெரியா தார்க்கு (2)
தெரியவே மூலகுரு இறமாய்ச் சொன்னார்
பரிந்துகின்ற கோரக்கர் வெ[ம்](ண்)பாவாய்ச் சொன்னார்
பக்தறியாப் பொருளருக்குப் பண்படாது
அறிந்த தின்று மச்சமுனி கலிப்பா சொன்னார்
அரகரா வெகுகாடறித்கவர்க்கு(ச்) சித்தி

பிரிந்த கின்ற வகத்திய முனி விருத்கஞ்சொன்னார்
பெருங்காடு பெருங்காடு பேசொ

ணாதே,

்

(௨௮)

பேசாத சட்()ைமுனி தாழீசைப்பா சொன்னார்
பிறந்தபிள்ளை யுரைகாணும் பெருமை தன்று
வாசாத வெம் முனிதான் வடுகி[லச்](2) சொன்னார்

வார்த்தைக்கு யுரை[க]காண
தாசாத

சங்கரமா

தைகேட்ட

வருத்த மப்பா

முனி க|௪1(7)ந்தஞ் சொன்னார்
நூலதுதான்

தானேபாரு

ஓசாத சித்தர்க டான் வெகுநூல் சொன்னா.
(சொ)ருழாலுந் கெளிவில்லைக் காகொடே.

.

(௨௧)

காடாகப் போகாமற் பதஞ்சலிமா மூ[்](ர்)2.,இ
கை[ய](ம்)மூமையாய்(க) கலித்துறையை விரித்துச் சொன்னார்
நாடாக வியாக்க[ ஐ](2) மர் சந்தப்பாச் சொன்னார்
நலமான சிவவாக்கியர் நெட்டுப்பாய்ச் சொன்னார்
*
3
*
*
ஓடாத நந்திகடான் சந்தஞ் சொன்னார்
. உத்தமனே கடினமெத்த காகொடே.
ளெல்லாங்

காடான

ழூல்க

காடான

நந்திவநது

(௩௦).

கண்ணாடி| ப்| போலேயாகும்

நேடான ா[ல்த்தூ ](றி.றா)ணி திட்கள வுரையைப் பாரு
ஷூடாத மூலந்தொட்

தனக்குள்ளே வுரையைச் சொல்வார் .
டாசா... மேறிட் பாரே,

(௩)

Yoo.

(கு-பு.)--

்

இத ரஸவாத விஷயமானதென்று
யுட்களாலாகியது.
கொங்கணதசயனார்

ON

ede

தோற்றகிறஅ.
இயத்றியதாகச்

இத்தால் முத்றும் இருக்கிறத,

முப்பத்தொரு
Geraor

செய்

eens:

a

:
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(0) சொக்கநாதர்சூத்இரம்
SOKKANADARSUTTIRAM.
Foll, 199a—235b.
This

work

seems

to

deal

with

medicine

and

alchemy.

It

is

attributed to Sokkanadar, son of a :age known as Kalaikkottu,

ae

Complete.
Beginning:

பத்தமுத லஞ்செழுத்துங் காப்பு(க)காப்பு
பதஞ்சலியுங கெவுனிய()ட(ப்) பாதங்காப்பு
As Sep sw OSs ரெல்லாங் காப்பு(4)காப்பு
இவசமைய மீராறுஞ் €யே காப்பு
முத்திடெ[தத](கஐ) வறிவுடையோர் காப்பு(க)காப்பு
மூகண்ட மானவெளி மூவருமே காப்பு

க[த்இி](த்திருந்த டேருடைய பதமே காப்பு
கலைக்கோட்டு

மாரிஷிதன்

%

*

*
பாரப்பா

பாதங் காப்பே. .
“3k

ஞானத்திற் பத்து நாறு

- பாங்கான வாதத்தி [ல் 0](லி)சண்டு நாறு :
சோப்பா வயித்தியந்தான்' மூன்று நூறு
தீர்க்கமாய் விஷவிச்சை செப். .க்கேளு
ஆரப்பா வெந் ரால்போ னிசமே சொல்வா
மாரகா.ர கறைக் கண்டார் நந்திவாக்கு(ப்)

பேரப்பா சொக்கரு(டப் பேருஞ்சொல்லிப் ்
பிலமென்ற ஆருட, தான் பெரு மருந்துசெய்யே,
*

*

*

செப்புவாய் சொக்கையர் சூதஇரந்தா

ட

63

*

னப்பா

மசகக்தோர்கள் கொண்டாடுஞ் சுந்தரமே அப்பா
தப்புவார் அவர்ப்பூவுங் கூடக கூட்டித்

கயிலமதை யயச்செம்பி விட்டா யானால்
- ஐப்புவே

ரில்லாத

வாத

மாச்சு

ஐன்பத.தான் வயதென் அலகோர் சொல்வார்
-

|

வெப்புமுப்பூ வுப்புமதித்அபாரு

வெட்டவெளி வாதமினி வீசுமேனே,

» End:

(ss)

ட்

கருப்பா ஆதளம்பால் பீங்கானில் வாங்க(க)
கைம்முறையாய் வெண்கார மதிலேபோட்டு-.

வருந்தப்பா விதமுறையில் மூன்று [@ (or)croas 6
வ()கயாக இந்தமுறை

es

ப

கட்டிப்போகுந்

கோட

தருதப்பா சிங்கமொடு செந்தூ.ரங்கூட்டி
(ச)

சா()ச£த்தை யிலையொடு நீர[த]காககி

விருசப்பா யிந்தமுறை கொண்டு வந்தால்.
மேன்மையுள்ள வ[யத்து (யிற்று) தோய் விட்டுப்போமே.

ao)
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விட்டுப்போம் வ[யத்தி](யில்றி) லுள்ள கொண்டை முதல் கவிசை

மிகு வுதிரத் தி[.ர](றை)ச் சிவிற்புறுதி நிராமை
எட்டப்பா சாறுகனைக் கொண்ட.
இருக்காது

பேர்க்கு

மேனா ](நா)யெல்லாம்

இட்டப்பா மிம்மருந்த

பறந்தபோகுந்

வ[யத்தி](பி்றி)
வுள்ள 0[ஞ](கா)வுக்கெல்

தீராத ேனா](தா)வுமுதத்க| குட்டம்போகுங்
[லாத்
கட்டுமப்பா[ல்] விம்மருநீசா[ல்ச்](ற) ச.ஈககெல்லாந்தான்
கைகண்ட வித்தையிது கம்| பி](ப)ளியுஞ் சட்லடயா.ராமே. (௭௨௩)

Colophon:
காப்பு

உள்பட

கருவிருத்சம்

ரா௨௫-

(யெ](எ)மு.தி

முடிந்தது ; மற்றும்

=

இருச்சிற்சம்பல தேசிகன் திருவடிவாழ்க.

(த-பு)--

Qo gr
ரஸவாதம், வைத்தியம் இவ்விரண்டின்
விஷயமான தென்று
குமாரராகிய சொக்கநாதர்
கலைக்கோட்மஹாரிஷியின்
தோற்றுறது.
இதை இயத்றினாரென்று செப்புப் பாயிரத்தால் தெரிகிறது. இந்தப்பிர தியில்
இது

முற்றும் உள்ளது.

R. No. 255.
92 x
Palm-leaf.
Injured.

Foll. 97.

JZ inches.

a

Lines, 5—8in

page.

Tamil.

A:

Purchased in 1915-15 from M.R. Ry, K. Rangasvami Ayyenen of

Mysore.

(6) அகத்; தியர்ஞானம்;
AHATTIYARNANAM,

நூறு:

NURU.
=

Foll. la—+40.
Same work asthat
Complete.

described under R. Nos

9(a)

and 254(e) ante.

(த-பு.)--

ல் வந்துள்
இத்தால் மூவருடத் திய காட்லாக்சன் 9(a), 254(é) நம்பர்களி
இல்லை.
இதில்
வெண்பா
உள்ள்
ளதே, அவ்விரண்டு பிரதிகளின் முதலிலும்

இந்தப் பி.ர.திபில் இது முற்றும் இருக்கறது.
இத

)

பூர்ச்தியானதன்பின் இரண்டு வெற்கேடுகள் உள்ளன.

மச்சமுனிசூத்திர£தி.

MACCAMUNISUTTIRAVIDHI.
Foll. 27a—s87b.
This work deals with the philosophic thoughts of the

with their worship.
Complete.

Siddhas and

The autuor is stated to be Maceamuui.
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Beginning;

மூலத் அ.தித் கெ[ஞ](மூ)ந்த முக்கோ[ள](ண) சக்கரத்துள்
காலச் சிகாரக் கடவுளே ! --வாலைக்
குணபதியே! நந்தியுறுல் குண்டலிக் குள்ளான
கணபதியே ! த ௲ஷை](ட்சை)வி.இக காப்பு,
இருமூலர் தீருமந்திரம்.
ஆதியு மத்தமு மில்லாத பூரணஞ்்
சோத யடிமுடி தோய்ந்த நடுவனை

நிதியில் ௪த்இ நிலை க்இடி, லை[ய]வரும்
ஒத

யுணா்வா

மோருகின்உ காலையே.

காலிம் சிவமே கனக்த

(௧)

மயேசுரன்

மூலத்தி னின்று முழக்க மறித்திலா[ த](0)
கோலம் படைச்த குண்டலி சக்தியைப்
பால்வைத்த வள்ளல் ப.ரமாம் பசமனே.
ப.ரமான

:

(2)

யோகி பதத்தைப் பணிய

அ. ரமனைக குள்ளே அகார வகா. ரஞ்
சிரமாம் வகாரஞ் செப்பிடிவ் வாலையே
கரமாம் வகாரஞ் Aars (MOSSES5.

(௩)

End:
கண்டிட் டுரைப்பது முக்கோண [௪]ச௪க்கரம்
பண்டுறுவ தில்லைச் இதம்பாச் சக்கரம்
விண்டிடு வார்கள் பூசை மகிமையை
யெண்டிசை மஷ்[ட]டக் க[ற](ர்)மத் இயல் பாமே,
%
%
%
கண்டிடு லேஇயம் வாயி லடைக்கில் கண்டிடு வாசி யுத்பவமாய் மனம்புக(க்)
கொண்டிடும் போது தந்தியின் €ூ[ எ](ழ)
குண்டலி சத்தி கொ[ஞு](மு)ந்திட் டெரியுமே,

(௯௪)
eo

ae

்
(௧௬)

[யெ]|(௪)ரியும் வளிகண்டா லேகவளியாச்ச
பிரியாஅ

மன்பு பூரணம்

்

பே௫ிடும்

தெரியாத தோ[யி](ய்)கள் சகல விகற்பமுந்
துரியாஇடதீட்சைச் சொல்லவு முற்றே.

(௧-பு.)-இது

அகஸ்தியருடைய
ஞானவிஷயபானஅ,

பாதமே[0]௧தி.

மச்சமுனி

இயற்றியதாகச்

OS. Oss பி.ரதியில் இக்.நூல் முற்றும் இருக்ற.

(6) கொங்கண காதர்சூத்தாரம்.

KONGAN ANADARSUTTIRAM,
2
Foll. 88a—62a,

(௯௪)
்
சொல்லப்படுகி

.
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in verse dealing with the preparation

of the different

kinds of ingredients considered useful for alchemy and medicine.

The

work is attributed to Konyananadar.

Complete.
Beginning:

பாவான மூ[ணு](ன்௮)கண்ட மஞ்னா[
ச தி](த.தி)னோடு
ப[த](7)விகின்்தகளை[ய](க)ளெல்லாஞ் சூத்.தரமாய்ச் Ozma
மைஐ)வாக யெவ்வுயி[ த்]ர்க்கும் பிறம்புள்ளான
மன்னிகதின் [ர](ற) பூரணமே காப்புக்காப்புக்
SACP மனமுடைகத் தரியயனைப் போத்தி ](த.மி)க

eg

காத்த[ரி](ர48,2் சூ.த்த[ற](7) ச்சைக் கை[யி] கி(9)வார்

தவராணயோக கோகமுதல்ஞான சித்தி ?
தயங்காது யோகத்தியுற் பவிக்கு தானே,

்
(௧)

பலித்திடவே பலபலவாஞ் சாத்தஇரத்தக் கெல்லாம்
பாடினார் கிகண்டுமுலை கயிலாசமூ[ரை](7)
,2,இக்
குவித்திடவே யென் ஞூலைச் சூத.இ.ரத்தைச் சொல்வேன்
உச்தமமாம் புள்ளைக்கண் டாவிகனைமீ[ய்]வாய்க்
கெலிச்திடவே வேதைூத்தி கெவன௫த்தி
கெடியான காயசித்தி ஞானித்தி
தலித்திடவே குருபதத்தின் மேலேதின்று
[னா |(சா)டுகன்ற பூரணத்தின் சிதத யாமே, .
சித் தியொடு முத் தபெஓ

இதெராமல்
பத்தியொடு
பல5ாலுந்
சத்தியென்ற

-

(௨)

வாசினையைப் போக்கு(ச்)

மன மொன்ளு (ய்]ய(ரி](றி)வி[லக்](2) கூட்டு
நானென்[7](ஐ)வா[ணு](ண) வத்தைப்போக்குப்
தூக்கயதோ [ரூ](ரா)ங்கா.ரம் நீக்கு(௪)
பெண்ஷசை யுதித்தா லுந்சான்

-தரவரமே

யென்றுள்ளே

=

சார்ந்து மாவாய்

மூ.த்திமிஅ யாவர[த்](ர)ச்கு[ஞ]ம் பாவ.திஷ்டை
மூதண்டவா ன.ந்தமூலத் தோ[ச்](ர்கி)கே.

(௩)

End:
ஊட்டியொரு இல்லிட்டுக் குப்பிகட்டி
உச்சுமனே தஇி[ருவு](ராவ)கத்தைவரல்கு
மூட்௨[யி]ந்தத். தரீரைக் கத்[ப்]பூரத் அள்ளே
முசியாம லஹைத்திடுவாய்(த்) இன ந்தான் மூன்று
தீட்டியிதையு[று](ர)ட்டி மெள்ளக் குப்பியிலே போட்டு
Cpl
@ (47) ar வோட்டீன்மையத்தமரும் போட்டு .. ட
சாட்டியிந்தக் குப்பிவாய்க் சழேபோட்டு
மனை மயி[௬](ர்)கொண்டு வாய்க்கு சதக.
வ.த்தியத்த வோட்டையல்லோ முக்கவரில்வைச்.௮
Qsures GUI YorGioed wor eyiburais
௩

:

.

,

.

On

Ona

-¢

௧

.

.

.

ட

ones

(லம்
ன்
a 2

ceed
|,

(௯௮)
is)
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NUMBER

255.

611

போ[த்.தி](2.றி)யத்த மணல்மேலே புடத்தைப்போட்டு(ப்)
புகழான குப்பியின் வாய்க் தயிலம்வீமும்
ஏத்தியிதின்பே பென்னக் கற் பூசத்தயிலம்

மைந்தனே யிதுக்குள்
ே- வரிசைமு[ தீதே ](த0ற).

(௯௯)

க[அ](ர)ப்பூசத் தயிலம்.

(6-4.)—
இக்நூல் rHAT Sh OAs Hub Bau QDaoMNHG 250uwrerup oH SH
களைச் சேகரிக்கும்
முறைகளைக்கூறுவது,
கொங்கணர்
இயத்றியதாகச்
சொல்லப்படுகிறது.
இத்தப்பிரதியில் இத முற்றும் இருக்கற௮.

(8) திருமந்திரம்.
TIRUMANDIRAM.
Foll. 626—86a.
This work seems to deal with alchemy. It is different
well-known work named Tirumandiram of Tirumilar.

from jthe

Complete.

Beginning :
அமுரிதா. ரணை (2).
மூத்திர மாவது

மூவ

இருமத்திரம்.

ரிருப்பிடம்

மூத்தி.ர மாவது மூலத் தெழுந்திய
மூத்திர மா(வ)௮ முன்னோ ரறிந்திலர்
மூத்இரம் தன்னை முரிக்கச் சயிலமே.

(கே)

சயிலமா காணியிற் சவ்வீரம் பி[.ர](ஐ)நதிடும்

;

வெயில்தித மாக விளங்கும் புவியெலா.௮
மயில்[ க்கு](கொ)டுக்க அரித்த௮ண்டானால்
சயிலச்.இ னுள்ளே சவ்வீரம் பி[7](ற)க்குமே,

er

பிறந்தசவ் வீரத்தைப் பேஇிச்அுப் பா(ர்)க்க
இறந்தடும் முப்பூ வெழுந்திடும் வேதை
அறிந்து[க]கொடுத் தைந்திலொன்
பிஐந்தபிறப்

முனால்

பெல்லாம் போன[ப்]பிறப்

பொன்னித் ப]

தத

பொன்னிநீ

:

பாமே.

(a)

.ரருப்பு

த(ன்)னித் பிற நதத சா[தத](22)வேதையாம்

்

பின்னிக் [ப்]பி[.7]'2) நத.த வால்குருபாபந்

|
ல்

தன்னித்[ப்]பிஐந்தது சாகுஞ்சவ் வீரமே,

ப

கனா

End:
காரி மடையன் மேத் கலந்தபுடமிட
தே[ தி](ரி)மடைய னிமிளையைக் கொன்மிடும்

க

- ஆரியன்மேலே யம(ர்)ந்த.திமிளையைப்
பாரிவை வேசை
66

பரம

ன[ன]மிவனே.

ல
a
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காலத்தி

அ.ரமுூறு காரமு மொன்பது லோகமுஞ்
௪.ரம்து போலச் சங்கலி வேகையாக்
இரமிது வென்று செப்பினர் நந்தியே.

(oT @.&)

காந்தண் மலருங் கடலு மூறவானால்
ஏந்துதனங்க ளாண்டு மேய் மே - காந்தண்மலர்
காட்டிலே பூக்குங் கடலிலே காய்க்த மென்று
நாட்டிலே கேட்டிருப்போம் [னா ](தா)ம்.

(orm)

௫

Colophon :

விரேரூ](ரா)திஷ்ூ
மூ[த்அ](தற)ம்.

[அம்](ஐ)ப்பசிமிு* ௨௨௨

முடி[ஞ்ச](தீத)௮ ;

(6-44.)—
இத

|
ரஸவாதவிஷயமான

பெற்று, பி.ரஹித்தமாக

பிற்காலத்து

தென்று

அறிஞர்களில்

கோத்றுற௮.

கோற்றுறது.

வழங்கவருகற

ஒருவர்

இருமூலராற்

திருமந்திரத்தினும்

இதைச்

இது

செய்யப்

வேருூயது,

செய்்திருக்கவேண்டுமென்று

இந்தப்பிர.தியில் இந்நூல் முற்றும் உள்ளது.

(6) அகத்தியர் தண்டகம்.
AHATTIYARDANDAKAM.
Foll. 87a—--87a.
Same work as that described under lt. No. 164(a) ante.
்
Complete.

(த-பு.)-இத்தால் மூவருடத்திய

காட்லாக்கின்

164(a) நம்பரில்

வந்அள்ளதே,

இத் .

தப்பி.ச.தியில் இது முற்றும் இருக்ற.
R. No. 256.
Palm-leaf.
~ Fair.

14 x 1ginches.

Foll. 174.

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry.

Mysore.

Lines 8—9 in a page.

Tamil.

K. Ratgasvami Ay yangar of

.

கயிலாயச்சட்டைமுனிவாத_ நூல்; ஆயிரம்.
KAILAYACCATTAIMUNI VADANUL, AYIRAM.
A treatise on Yoga and alchemy.
Same work as that described
under R. No. 254(/) ante, wherein see for the beginning,

: Tneomplete.

*
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End;
கடுக்காய்ச் செயநீ£..
சொல்லு[கு](௪)ற னண்டம தையைம்பத் தொன்று.
சுகமாக வெண்கருவை யொன்றில் வா(ர்)தீ.து
தல்[லஓு]கு(5)சே னண்டத்தோல் சுண்ணச் தானும்
மலமாகப் பலமொன்னு சுண்ண நீரிற்

பல்[.லு]கு(9) கேன் கரைத்திதிம் வெளிவோ சேரை(ப்)
பாங்கான மொரு

காசுபோட்டுப்

பல்[ லு]கு(க) மேன் பூரமொரு

காசுபோடு

*

(௫௮)

.

காசுதானே.

வீரமொரு

வாகான

*

*

»

பத்சாகச் லர்சத்துச் சத்துக் குள்ளே
பாரப்பா ஈாகமென்௪ பாசாண மிட்டு

தெ[த்தா](கர)க தத்தையு()டச் ச,த்துங் கூட்டி
நலம்பெறவே
மத்தாகக்
.

கெந்திமெனற பாசாணஙக் கூட்டி

தங்கமொடு

மைந்தனே
கொத்தாக

திரிகுண

சூதங்

கூட்டி

சலமி[

]சட்டிப் பிட்டுக்

வாலுகையிற்

கூறினே

செந்தூ

ரித்துக்

னென்பகிலு மாயி. ரத்து

*

கொன்ே.

*

குகைதோறும்

(௬௪௮)

*

3

[னா](கா) தர்[க]கள் வாதம்பா[ர்]2.த(4(

குளிகையிட்டுச்

சுகவல்லே

காயசித்தி

பண்ணிக்

குகைதோறுஞ் சாத் தி ௪ ](7) சத்தைக் கண்படிகாட்டிக்
கூறாகச் €டருக் குபதே சத்தைக்
குகைதோறு மாடுகிற கருவே தென்றாற்
கோமளமாம் ப.ராபரையைப் பூசிப் பார்கள்
குகைதோறுஞ் சங்கமொடு செகண்டி யாடுங்
கூப்பிட்டால் மணியோசை கேட்டி, டாசே,

(௯௮௮)

கேளாம[ல்](2) பூசைபண்ணிப் பானஞ் செய்து
மூலத்தைக் கருத்தில் உத்து

கெடியான

வாளான

வாசி கொண்டு மாய்கையைக் தான் வெட்டி

வாயடங்கி மவுனத்தை யிருந்அகொண்டு
கேளான வாங்காரந் தன்னைச் சுட்டுக்

கூட்டியல்லோ ஆறுத[ல்க்](த்) குதியுங் கண்டு
,நாலான

சுரூபத்தி

னின்று

4

கொண்டு

[ஞ](கா)வடக்காப் பூ[2](ர)ணக்தித் [ச]சொக்கு சொக்கே. (௯௮௯)
சொக்கனாத் [ச]௪,தத 0[ந](ன)ன் உ.நாமமாச்சு
சொக்காட்டால்வா
*

56-&

4%

லகம்

சய

தி.
*

ஆ

*
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(6-4)—
இத, மூவருடத்திய
காட்வாக்கன்
254(1)
மம்பர்
பிரதிபோன்்றது.
௮ல் இல்லாத
.இறுதிப்பாகமும். இதில். உள்ளன. : இந்தப்பிரஇயில். இந்

மூல்.முற்றுப்பெறவில்லை.
R. No. 257.
Palm-leaf.
113 x 13 inches.
Injured.

Foll. 167,
ட்

Lines, 11—13 in a, page.

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry.

Tamil.

K. Rangasvami Ayyaagar of

Mysore.

அகத்தியர்கலைஞானசூத்திரம், ஆயிரத்திரு நூறு.
AHATTIYARKALAINANASUTTIRAM, AYIRATTIRUN URU.

Same work as that described under R. No, 182 (b) ante.
Complete.

(6-4.)—
இது,
யிற் சல

மூவருடத்திய
ஏடுகள்

காடலாக்கின்

182(b) நம்பரில்

சிகைந்துள்ளன. . “* அகத்தியர்

தானு?? என்பதும் இதற்குப் டெயரென்று இந்தப்
யக்டககிறது,.
இதில் இந்நூல் முற்றும் உள்ளது.

R.No.
Palm-leaf.

12% x 1 inches.

வந்துள்ளதே,

இறுத

கருமரணம் ஆயி.ர்இரு ,

பி.ரதியின

தலைப்பாலறி

258.

Foll. 168.

Lines, 6é—8ina page.

Tamil.

Injured.

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry.

K. Raigasvami Ayyaigar of

Mysore.

(9) ite hode, 4 Bri
BHOGARISISUTTIRAM.
Foll. la—20a.
On the preparation

of certain ingredients

required

for alchemy.

-It is attributed to Bhogar.
Complete.
Beginning :
ீருலவு பொதிகைமுனி பாதம்போ[,த.இ](த.திச்)
சிவகாமித் தாய[ா]ர் பொற்பாதம் போ[த்தி](ததி)
_ வருலவு[த](,5) த. திசவன் ur gb Cat oS)

பின்பமுற்ற சி[த்த](க்த)௬()ட(ப்) Un cee

ee) (a a)

பேருலவு ச.ர[ச]சோஇ நடனக் தாலே
i
பெருமையுள்ள ௪த[ னூ ](நா)லை(ப்)பாதெக்குக்
காருலவு திருமேனி து.திக்கை யானை(5)
கணபதிசெச் சாமரைக்காள் காப்ப காமே.

3
வட

கே)

டத, Number 258.

>

ஷமென்ம போதத்தி (னி)க்குணப்பா
[ன](ஐ)த[ர்ச்](த) குள்ளே வெளியொளிப்பா|
எ ](ழ),தி

மோமென்ற

615
வொளிட்பர

5

வொளிப்பா[ளி](மி)ல் வெளிப்பா[ள](ழ)ர௫

யுத்றதறகுட்பரமாஇ(ப்) பரத்துக் குள்ளே
தாமென்ற சிவமா$ூச் சிவத்தக் குள்ளே
சத்்தியாய்(ச) ௪த்.இிக்குள் விந்துவாகி

நாமென்2 வித்தவுக்கு (ணா)தமாகி
நாதத்திற் சசாசிவனார் மாட்ட

(௨)

கேளே.

3

End:
கஇிகொண்டேன் மதிகொண்டேன்.பூரணத்தை(க௧)
கழியாமற் கட்டுதற்கு வகையுஞ் சொன்னேன்
பதிகொண்டேன் லாடமீ டதக்தின்மேலே
பராபச(0)ம லேற வழி மார்க்கஞ் சொன்னேன்
நதிகொண்ட செஞ்சடை யா ராட்டஞ் சொன்னேன்
நாதர்[க]க எிடஞ்சேரப் புத்தசொன்னே
னிதிகொண்ட

வாதவித்தை

னிற்குண ந்தான் முதலட்ட

யுண்மைசொன்னே

புரிசொன் னேனே.

(க)

[யே](௪)னென்றே பேசுமையா விந்த நூரு
னிகத்திலே கடையாது இடைத்த பேர்கள்
வானென்த சிங்கவிச்தைத் துருசுவித்தை
வகையான வாசிவித்சை வெளியாய்(ப்)பாடி
யூனென்ற காயத்தை(ச)சித திசெய்ய
உண்மைசொல்லி யிருக்கதென் அுரைக்க மாட்டார்
தானென்று தெண்டனிட்டா லிரங்கி மீய்வார்

ச.ரநூலார் சொன்னதுசா யுச்சிய மூ[த்தே](த0ஜே).

(கு-பு)-இது

துரிசுசுன்னம், சா.திலிங்கக் கட்டு, சிங்க

(are)

5,

குரு, வங்கச்சுண்ணம், லிங்

“கக்கட்டு ஆகிய இவை முதலிய ரஸவாதக இங்கு எப்போ மான மருத்து பல
வற்றைக் கூறுவது,
போகர் இயக்தியதாகச் Oe eee
Oa
Ir GBI
SF Sard (PHMib 2 oror H.
்

(6) உரோமரிஷி,

ஐந்.நூறு.

UROMARISI, AINNURU.
11011. 21௪-128.

The work deals with the Yoga of the Siddhas and
றி த வ்ணைன்
with some of the ingredients considered useful for the சலக.” Lt is
attributed to Uromarisi, disciple of Bhusundar. —

_ Complete.

கம்

இ அ
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seginning:
ows

orers முடிவி னின்று

(2)
மூ[ச](தி)தி யெனும் [9](௧)ணேசனு()ட((்) பாதக்காப்பு

சாலமெல்லா(ங்)

கடந்துகின்ற பிதாவின் பாதஞ்

சனகாதி மூலரு()ட(ப்) பாதம் போ[த்தி](தறி)ச்
காலமெனும் பிறப்பிறப்பு(4) கடந்து நின்ற
கருணைதரும் ந.ந்திசர்ப் பாதங் காப்பு
ஆலமுண்ட கண்டரு()டப் பாதம் போ[த்.தி](த.மி)
அஞ்செமுச்சை யானுசைக்க [அம்ப2](இ)த்தாள் காப்பே.
௬
்
*
*
௬

(௧)

காப்பு மூற்றும்.
Bers மானதொரு மூலச் துள்ளே
௮கசண்டமசா மேருவென தின்ற மூ[க்](ர்) தீ.திப்
பாதா.ரந் தனைப் பணிந் [அன்னூரு](தைத்நூந)ஞ் சொல்வேன்

ப[ற](ச) வெளியி (னின் றொரு பர[னைப்](னே) போ[த்தி](த.தி)[௧]

காதாரக் கேட் 0ெ[த்](ர)ந தென்னை யாண்ட
கடா(ட்ச) ம[த](ர௬ண)

ந்தீசர் கருணையாலே

தசாத[.க](2மாய் 0[ர](சா)ம சென்னு பேரும் பெ[த்தேன்] (குச்)

(௧)

சாயுச்சிய பதவியிலே சார்ந்தேன் பாரே,

_ End:
கருவான வகா.ரத்தை தெஞ்சி(ல்) வைத்து(க்)
க[£]ட்டடா (௨)கா.ர மென்(2) வறிவினாலே

உருவான வாய தடங்கும்[பாரு] பதினைத்து
உள்ளுக்குள் செல்லுமடா ஆரும் வீட்டில்
அருவான கருவிகளு மாண்டு போகும்
௮ப்பனே ஆறுதலா மொன்ஞுய்க் காணுங்
குருவான குருவல்லோ மனமே யாசான்

(௫)

கூட்டுமடா பெருவெளியில் மவுனந் தானே.
ஜ்

3

*

*

“கேளடா[பொ](பு) சுண்டருமே யெனக்குச் சொன்னா(ர)

[குறு](இருபை பெ[த்த](தற) மவுனத்தைச் சொல்லுவேன்யான்

கேளடா வா(ரூ](ரா)த: அறி[தி](௪) ஞானவ்
கொட்டினே [அன்னூத்தி](னேத்நூற்கின் கருவை
போகாமல் மனத்தை நீயும்
பாளடா
“
பதஇயவே மூலமென்ற நந்திக் குள்ளே
வாளடா அ[ஞூ](மு)த்திநீ புண்ணும்போது
மாண்செடா[ப்] பிவியெல்லாம் ஞானமுற்றே.

யெல்லாம்

(௫௭௪)

Colophon:

ற
0[ரூ](ரா)மரிஷி [னா ](தா)யனார் அருளிச்செய்த (அன்னூ](வைத்நா)
சூ[ஸ்]க்.திர மு[,த்அ[(2௮)ம்.
தைம”

சார்வ[ இ](ரி)ஷூ

சனிவாரம்

௧௧௨

கடக

வ7-வீ[ரூ](சா)சாமி [யெர(எ)மு.திய௫. [அப்யஅ ௮]
ரி

*

வக[கண: 12ம்.

்

வட

258.

Oc
நவம்.

R. NUMBER

மண்ணித்[ப] பதினொ[ண்ண(ன்.அ) வாரிதியி[ல்](ச) பத்௫
அண்ணி (வ)னலெட் டருக்கன்பதீ தொன்பது
தன்னில் இரிலோகந் கரனே யெழுந்திட
அன்றித் சிதம்பர மாட்டம த(ர)மே.

(5-4.)—
இத்நூல், யோகத்தையும், 'மூப்பூச்சண்ணம், சாரமெமுகு, சாரச்சுண்
ணம், சார செயநீர், சாரச்கட்டு, சாரச்செந்தூ.
ரம், வெடியுப்புச்சுண்ணம்
முதலிய ரஸவாதத்திற்கு -உதவியான பொருள்களையும் விளக்கிக்கூறுவத.
£ புசுண்டரின் ? சிஷ்யரான
“உரோமரிஷி”
என்பவர் . இயம்மியதாகச்
சொல்லப்படுகிற.
இத்தப்பி.ரதியில் இத முற்றும் உள்ளது.

(2) பதஞ்சலி௦திவெண்பா.
PATANJALIMADIVENBA.
Foll. 124a—1270.
A treatise in 32 stanzas on the YOga philosophy of the Siddhas.
Complete.

‘Beginning:
கதி[று](ரு)முச்சியுல் கலந்து பிரித்த கிரய
விதியுருவங் குரு|னூ](நோ)ல் விள்ஞமே--ம திவெண்பா
முழுது மூளை

தெரியா மூடர்களே யானாலும்

>

“வழலைய[ரி](தி) வா[ள்க](ர௧) ளென்௪ வாறு.

(க)

வண்ணான் பி[ள](ழை)ப் பறிய மாட்டாத வாஇக[ள்க்](ட்)கு(௪) '

சுண்ணாம் பிருக்கு மிடக் தோ[ணா](ன்ர)தோ-க[ன்னீ](ண்ணி)மி
லூருங் கருங்காக முட்சரித்தை(௧க) கொண்ட
பேருமதி வெண்பா விதனைப் பேசு,

கென்னா
(௨)

காத்த மல[ஐ](ர)ல் கடலு முளவானுல்
ஏ.ந்துதன மென்று மவர்க் கெய்தாதோ-- காந்தமல[்](ர2)
காட்டிலே பூரிக்கும் கடலிலே காய்காய்க்கும்
நாட்டிலே கேட்டிருப்போ தாம்.

்

(wm)

End:
- ஆழிதூள்களாகிமேரு வண்டவேரு கூரிதா[ய்]
யூழிசால (ம)[ண](ன) போது யோக சாவ அண்டுமோ
பாழிலே யெழுந்த வன்னி பாழில்வந் அணர்ந்ததால்

வாழிவாழி சூதமுண்ட மானு பாவர்[எ]வாழியே.

(௩௨).

(6-4.)—
இ௫்.நால்,

யோகவிஷயமானசென்று

செய்யுட்களாலாகய௮.

இத்தால் பூர்த்தியான தன்பின்
எழுதப்பெத்றுள்ளன.
த்

தோற்றுஇிறது.

in

a

ப

இத்தப்பி.ர.தியில் இது முற்றும் இருக்கிறஅ.
Gere

eee

பாடல்கள்

இரண்டு
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(8)

உரோமரிஷி நாயனார்சூத்திரம், ஐம்பது.

UROMARISINAYANARSUTTIRAM,

AIMBADU.

Foll. 128a—1370.

Same work as that described under R. No. 208(6) ante, where see for

the beginuing.
Complete.
End:
குருவான பதங்கமதை யெடுத்துக் கொண்டு
குடக்கரியில் வைத்தூக மணிபோ லாடுங்

கருணையூ மத்தங் காயி விட்டுக் '
கனச்தபுட

மில்லாமல் ப[த்த ](கறுத)

தந்தால்

உருவான கெந்தியிட்டுச் செந்தூ ரித்து
ஊட்டினா லேதேனு: முண்டு வுண்டு
அருளாகும் இனங்குன்றி யகைகத்தின் றக்கால்
அப்பனே தேக௫ிக் தாகும் பாமே.

்

(௫௦)

. பாரப்பா முடியைவிட் டடியைத் தொட்டால்
பாதகமரே நீங்களென்ன வரகம் பா(ர்) த்தீர்
ஊரப்பா சுகொடு சுட்டுப் போட்டால்

உள்ளிருக்கு (ம)டி.முடியை யு[தீ.அ](தறு)ப்டாரு
கா.ரப்பா வடி.முடி.க்கு மூலம்விந்து
கண்டீரே கண்டா(னீ) ரின்ன. கருவைக்

காணும்

ஆரப்பா.காண்பதுவும் யோகி காண்பா:

(ன)ப்பனே

ல

பது தான் மு[த்தே](20௮).

(௫௧)

(க-பு.)இந்நால் மூவருடச்.திய காட்லாககன் 808(4)
௮,இல் இல்லாத இறுகிப்பாகமும் இதில் உள்ள௮.

நம்பர்

ப கபோன் --

(2) உரோமரிஷிசூத்திரம், ஐம்பத்தொன்று.
UROMARISISUITTIRAM,

AIMBATTONRU.

Foll. 188a—1470.
Same work as that deseribed under R. No. 1638 (¢) ante.
Complete.

(6-4)—
_.

இத்தால்,

(Pages Mu

காட்லாக்கன்

இத்தப்பிரதியில் இத முகறும் Moser.

168(2) நம்பர்

பட.

R. NUMBER 966.

‘

619

(f) உரோமரிஷிசூத்திரம், நாறு.

UROMARISISUTITRAM, NURU.

Foll. 148a—168d.
A treatise on alchemy and on the use of certain salts and powders
and other ingredients considered useful in it. This work also is
attributed to ROmarisi.

Complete in 100 stanzas.

Beginning :
கூலவட்டங் குருவான பாதங் கரப்பு
மு.த்இக்கு வித்தான முதலே காப்பு
மூலவட்ட மான பசப் பி.ரமங காப்பு
வேதாந்தங் கடந்துதின்உ மெய்யே காப்பு
காலவட்டத் தங்கமெ(இ ல) முதப் பாலைக்
கண்டபெசயா[த்இ](த.றி) மனங் கவடு நிக
ஞாலவட்டச்

சித்தாடும்

பெரியோர் பாதம்

நம்பின தால் ேரூ](சா)ம

*

ளெனப் போனாயென்

மூனே.

*

*

*

(க)

தயவுவைச் BF சொல்லவில்லை லகுவாய்ச் சென்னார்க்
* தளையறிந்த கொங்கணவர் சரக்கு வைப்பில்
தயமிகுத்துச் சொல்வதுபோ னிமிளையொன்று

நாட்டினார்த் அருசுக்குச் குருத்தா,னென்று
சுயமவத்[க]கு நன்றாக நடக்கு மவக்குச்.
சொன்ன திலே கடுங்காரத் துமையொளித்தார்

செயமிகுத்த பொதிகைரிஷி

[னூ](,நூ)ரி[ல் ச](2) சொன்ன

"இரு[ஷ்](ருட்)டா.ந்த இரங்களுக் இடையுத் இற(ம்)போதாதே.

(௭)

நிரம்: ் உப்பல்லோ வண்டத்இற் சேர்ந்தபோது
உடலுயிரு மொன்றாகத் தண்ணீ ராச்சு
_ அப்புவல்லோ முப்பூவுக் காணி யாணி
யதைவிட்டாற் கட்டாது வ[ள](ம)லை மா[.த]ர்அ)௧[ம]ஞ்
செப்பல்லோ!ப்] பந்துக்கு மூடலாச்சுத்

இட்சணமா

யிந்த நூல்[த] தெளிவேரொம்ப

முப்பொருஞு மொன் ரூக தின்றசோதி
poet. [ம]ங் குருவாலே மொ[ளி](ழி) தஎன் dance:

Cle |(rr)e Hof | sor|( or)

Colophon :

த்

(ar)

முத் த](தறு)ம்.

3

பதி

மேலம்
கொச்சூயிலிருக்கும் மட்டஞ்சேரித் தோமாசு
ம்பா
ரல்
னாலே அருளிச்செய்தது ; சுப்பி.ரம[ ண் ]ணிய பிள்ளை குருவும் மறப்பஇல்லை
»*
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(6-4.)—

லோக பஸ்மம், உப்பு விவசம்,
இந்நூல், சஸவாதச்இற்குரிய நாகபஸ்மம்,

*

இவைபோன்றவற்றைச் செய்யும்
ரசபஸ்மம் ஆய
இயற்றியதாகச் சொல்லப்படு௦த.
உரோமரிஷி

வகையைக் கூறுவது.
இத்தப்பிரதியில் இது

முத்றும் இருக்கிற.
* சொல்லிருந்த

பூர்த்தியானதும்,

இந்நால்

இடமெங்கே

என்னும்

''

த.
செய்யுள் எழுதப்பெச்றுள்ள

R. No.
14 456

Palm-leaf.

Foll,

1#inches.

259.
Lines, 6—8

186.

in a page.

i

Injured.

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry. K.

_

Tamil.

Ayyangar of

Rangasvami

Mysore.

தட்சணாமூர்த்திஜாலம், ஆறுகாண்டம்.

DAKSINAMURTTIJALAM, ARUKANDAM.
Deals with medicine and magic and with the plants and herbs
considered efficacious in bringing over people under one’s influence.
Incomplete.
*

Beginning ன்

ஆமென் பரிபூ[றண ](ரணா)ன த்த மேவி
ஆதியந்த சற்குருவினறிவாய் தின்ற

ஒமென்ற[னா ](தா)த விந்துமதி வீடாக
உ[த்த](தறு),சின்(ற) த[ரூ](ரா) தாயி மவுனவாலை
நாமென்ற மகமேரு [ற](ச)வியின கூறு
நடனவொலி யகண்டமுகப் படலமாக
.

.

தந்திபதம்

வேமென்ற

.

ணைகூ(ற்](ர)ந்து

விளம்பித](ன)ன் விமலர்பதங காப்புத் தானே.

(௧)

*

*

*

ச்

j

கை[(ய]யப்பா யிந்த மின்னாள் வி ப](வ)க முள்ளாள
கர்ப்பிணிக்கும் பற்[ப] பனியாய் வயது நூருய்

மெய்யப்பா உரைபக[ த்](ர்)வாள் பொய்யோயில்லை
விசையகன்னி

வீரகன்னி யிவ[ளக்](ட்) கொவ்வாது

i

(சை)யோகம் பஅமினியாய்க் காணா தப்பா
..... சாதியிலே யிவள்குலஞ் சத் இனிய தாகும்
மை[ய]யோதும் வேல்விழியா[ள் மி](ளி)மத மாதை
மருலவையிலே வயணமென்னா வகையைப் பாமே.
*

~*~

*

fe

ன்

or

்
aig

(er)
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வல்லாரைக் கம்பம்.

ஒன்றாறு [னா](தா)ள் காரும்பத்தி யந்தா
(னு)திரத்தி [ல் ப்](ற)பதினெட்டுக் குட்டமேது
தன்ரான மகாபெரிய வியாதியேது
கல்லெண்[ணை]ணெ

யிவ[,கி](னி)ரு
க்கு மட்டு மாகா

பொன்றாதே ஆவிமெ[ய்யெற](யிச)ண் (டி)0[ட](ன)ண்[ணை](ணெய்)
பொருத் அமடா பூசினிக்காய் பொருந்தா கப்பா

்

என்ருதே பெரு[னா](நா)ய்க் சேன் ரூனும்

[(௫௧)

(௪)ள்ளெண்[ணை 1(ணெய்)ப் பகையென்றா

[ர் யி](ரி)ரனிமேஉ்கேளே.

End :
. [யி)(இ)ருக்க முளை தனை(ப்) பிடுங்செ சலத்இ[ல்ப்](2) பேட்
.டேற்றபடி பூசையி(ம்) டி ருக்கு முன்போல்
சொருக்கு முடி. மடமாதர் கூந்தல் 6[ரூ](சா)மஞ்

சூ[ர்](6)த௪ தொன்று ரேரூ](ரா)மமதி[ர்](த்) குருவைப்பூசி
நெருக் குருட்ட்ச் சிமிளில் வைத வாவாவென்று
கினைத்திடு மோகினி லெ[ஷ்](ட்)௪ம் தினைக்கும்போ.து
கருக்குமடா வவளுடலே காய்ச்சல் மூட்டுங்
கணப்பொமுதஇர் சொண்டுவருங் கருவைப் பாரோ.

(cme)

கருவென்ன மை[ய்]யெட்டிக் கபாலத் கொட்டு
கலங்கொம் பால் நாய்க் கணிக ளெல்[வர]லாம்
பொருபொ பென்று இதருமடா தென்னங்காயும்
புக[ள](ழ)ான கனிக ஞூள்ள செல்லாம்வீறும்
வரு[வ]மெளன மைப்[ய்]பூதி தடவிக்கொண்டு

வரச்சொன்ன

கபடவிளை யாட்டைப் பாரே.

(௧௩௫)

ஆட்டப்பா வால்[த்]தொட்டு மை[ய்]யும்பூசி
அடுத்தாளை

வடிமண்ணை(௪)

சமி[ளி](மி)க் போட்டு

மூட்டப்பா வு.ரலவாவென்னு சேவி
முருக்குமாடா

ee

வான்தக(ர)ந௮

ள்

வெளியிட்டேன்

யான்

தக் தா அப்

(S-4.)—
இத

.
வைத்தியம், வசியம் ஆகிய

இவைகளுக்குரிய

ளத.

காண்டத்தில் 186-வத செய்யுள் வரையிலும் உள்

18, 84 இவ்வெண்கள்

இவ்வெண்கள்

வம்

காண்டங்கள்

இதில் ஐநத

றைப்பத்தியும், உலகத்தைப் பழ்றியும் கூறுவ.
பூர்த்தியாகவும், ஆறாவது

கூலிகை முதவிய

அமைந்த

அமைத்த

டுக்

ஏடுகள் இல்லாமலும்

பாதி முறிந்தும்,

81,

85,

89

இருகின்றன. '

R. No. 260.
Palm-leaf.

163 x 1§ inches.

Foll. 224.

Lines,

a

7 in

page.

Tamil,

Slightly injured.

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry. K. Ratgasvami Ayyaigir of
Mysore.
ச

்

‘

த்

*

*
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ஞானவாசிட்டம்.

NANAVASITTAM.
Same work as that described under R, No. 138 ante.
Complete.

Beginning :
பெண்மை

பாதியன்

பெத்றகளி| த.த](த.கினை

யண்மை

தூர

,தண்மை

ஞானச் சிழப்புயர் வாசிட்ட

முண்மை

மறவகத்

For Wars

யாக வொருங்குளை செய்யவே.

தவளத் சாமரை(த்)

தாகார

லவளைப்

மருந்தமிழ்

போத்றுது

(௧)

கோயி
குறித்தே.

போற்றி[ய] சாமன் புகல் வயிராக்இய(த்)
தோற்று நூற்றிரு Us Breer டாஞ்சுகன்

சாற்று €ரிரு பத்தைந்து தற்பதத்
தேற்றம் வேண்டினர் நேரிரு பத்தெட்டே.
*

*

(௧)

*

*

வை.ராக்கியப் பிரக.ரணம்.

பொன்னுல கத்தினி௰ புவியில் வானகச்
தென்னுடை யுட்புறத் திலங்கு கின்றது
மன்னுசிற் சோதியே

துன்னுவ

வடிவ

Bur gurus

தப்பொருட்]டொழு

இழஹைஞ்சுவரம்,

உ

பன)

Colophon:
்

:

இரு ச்சிற்றம்பலம்.
சா[த்](ர்)வரிஷ்ூ மாசிமி” ௧௬௨ மேவது நட்சத்திரம்

புணர)
தீதில் எமுதி

சாலம் சத
முற்றிற்று,

தத

க௮௱௫கஹுூ

வியாழக்கிழமை

இப்படிப்பட்ட எற்கு

மார்ச்சுமீ' ௨௫௨.

ட

(க-பு.)-இந்நூலின்

இறுஇப்பாகம் மூவருடத்.திய

காட்லாக்கின் 188- ஆம்

தம்பா

பிரதியில் வர் தள்ளதே.
௮/இல் இவ்லாக மூ ௪்பாகழும் இதில் Ope
இந்தப்.
டு as
முத்றும் உள்ளத.

s

13. No. 261,

Palm-leaf.

13} x. 12 inches.

Slightly injured.

Foll. 220.

ட
Lines,

அ
Tamil

6—8in a page.

1)

:

Purchased in 1914-15 from M.R Ry. K. Rangasvami Ayyenegec!
Mysore

°@)
.

நாடி. நூல்.

NADINUL.

Foll. 1a—6b.
த

ல

=

.

ந

R. NUMBER

261.

093:

On the manner of feeling the pulse witha view to ascertaining the
state and the kind of humours in the body and also thereby the state
of the health of a person. It is different from the work described under
R. No. 192(¢) ante,

- Complete.
Beginning :
எ[ன்](ண்)சாணுடம்புக்கும் எழுபத்தீராயி.ரம் நரம்பு நாடியானது மணி
வலைக்குச் சுருக்ட்டாத்போலப்
பத்து நாடியாகச் சு[௮](௬)ங்கும்; இ.ந்தப். .

ப[ச]()த நாடியும் மூன்று தாடியாகச் சுருங்கும் ; இ.ந்த மூன்று நாடியும் இ
டைபி[ன்](ங்க)லை சுழிமுனை யென்ன. தாசி[மி](ய) லு மியங்கும் இடையா
வது:--இடது

நாசி,

பி[ன்](ங)கலையாவது :--வலது

வத:--நாசியின் நடுவே தி[ர்க்](ச்)சின்[ச](2)௮.
மூன்றும்

வாதம்

பித்தம்

மாசி

சுழிமுனையா

[னிதிகுமி](இ)5௫ காடி

சிலேத்தம[ம்யெ](மென்னத்தக்ககாக

மூன் [6]

()கயிலேயும் இயங்கும்.
வாதமாவது : வாயுவினு()ட(ய)சொரூபம். பித் சமானது” அக்கினியினு
(டைய)
சொரூபம்.
சிலேத்துமமானது
அப்[பி](புவி)னு()டை(ய) சொ
ரூபம்.

. வாதமானது :--௨உக்க[2](7)மாக எழுக்திருக்கும்

வக்சரமமாவல

ger

னம் போலும், கோ[ளி](மி)போலும், ஒணான் போலும், வரகரிசி இருகை
யாய் உரு செவ்வையாயினு[ம்யி](மி)ல்லாமல் நடக்கும்.
(இ)[யி] கவாத
மென்று சொல்லப்படும்.
்
ae

பித்தமாவது :--சசவ[ல்ச](ம)செய்தயாய் எழுத்த
வும், சாவல்
டை

[ப்]பொருகிறாப்

துடித்து

கடக்கும்.

போலவும்,

நடக்கருப்போ[ ஓு](லவு)ம்

இதைப். பிக்கமென்று

[செ](௪)லே[க்அ](ட்9)மமாவத

ஆமை

[பி](பு)ஐ

தடைபோல

தடைபோ[ லு](லவு),

தவமாய் அறா]

.

மட்

செவ்வையரய்

சொல்லப்படும்.

:--மெத்தென்று

வ

தம்

[ச்]சிறுநீர் ௮[ரி](தி)தஅ சிறுத்து விழும் என் ஐறியவும்.
பண்டி,தனானவன் தாடி பிடி தீதுப்பார்க[இல்](கும்) வகையேதென்ளால்;:-ஆண்[ ம]பிள்ளைக்கு வவஅ
[ப்]பி.௨த்த முூன்கை[யி]

கை

பிடித்து நடுவிரல்

நாஉயிக்[ப்]பெருவிரல்

பிடித்து விரலுக்கு வி[ஐ](ர)ல் தெ[ல்க](2) இடை
பிடித்துப் பார்ப்.து..

மூன்றும்

இடதுகையினாக்:

இரலவிழையில்[&|

இடம் விட்டு

இட்டப்...

விவரமாய்ப்

End:
முூதலவத்தை
மீன்[ம்]நாறும். இரண்டாமவத்தை
நல்லது
கூறும்,
[வொ](ஒ)ருமை கூறும்.
மூன்றாமவச்தை
இத்தமவங்கும்.
நாவாமவக்
தை இளைப்பெடுக்கும்.
அஞ்சாமவச்சை முகம் வே[த](ச்)க்கும்.
ஆராமவ

த்தை உடம்பு குமிரும்.
வத்தை
...

கனம்

பஞ்சாடும்.
மரணம்.

ஏ[ள](ழ)ரமவத்தை
தண

டக
:

ழ் “தெட்[க்ஷ](ச)ணாமூர்த்தி க.

சோறு கெடு(ம்).

தல். உடம்பு

சட்டாம
பட்ட.

[9]கதியாகவேணும்,
3

் 2 ess
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(B-4.)—
மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 192(2) pout
ட்மெங்களை

களை

அறியும்

அறியும்

உயர்ந்த

வகையையும்,

மார்க்கங்களையும்

நூலாகக்

மிக

கருதப்படுகிறது.

Cagpag.

இடை, பிங்கலை, சுழிமுனை

விரிவாகக்

கூறுவது;

arshs5

ACH

முதலிய

நாடி

ஆதலால்

இது

இயற்றியவர் பெயர்முதலியன

கூடவில்லை.
இந்தப் பி.ர.தியில் இந்.நூல் முற்றும் உள்ளத,
பஇப்பித்தருப்பகாகதீ தெரியவில்லை.

௮.றியக்

இதை

௮௫

(6) வைத்தியசிந்தாமணி.
VAIDYAOINTAMANI:
Foll. 7a—120.
A treatise on medicine.
Similar to the above.
the work described under R. No. 187 ante.
Complete.

It is different from

Beginning:
6s O65 Sur Burerter (4) urré8 pCurs', 1 OamsurGo unr
க்கவே[ணு](ண்ட0)ம்; ௮௮ [யெ](எ)ப்படியென்றால், நாடியைப் பார்க்க, வய
ணத்தைக் கேட்செ சர். ரத்தைகத் தொட்டூப்பார்க்ு, அவனுடைய சிறுநீரைப்
பார்க்க, கண்ணைப் பார்க்க, முகத்தைப் பார்க்க . . , , , ,
அகஇந்த
(எ)ட்டு வரையாலும் பார்த்த பிற்பாடு நாடிப்பரீக்ஷை பார்க
ர]போது
[யெ](௭)ப்ப௨உ [ யெ](எ)் ஜூல் :-முன்!ங்](ை)கயிலே அடிப்பெரு விர[லி]ல் முதலாக மூன்று வில:
கெல்க](அ)டை ய[ழ](எ)வு[யி](இ)டம் விட்டுப் பார்க்கவும் ; ௮,தலே நாடி
நடக்கும்

; ௮.திலே

நாடி.

உடம்டெல்லாம்

வியாபகமாயிருக்கும்.

மூன் ()கயிலும் முன்[ங்]()கவிரலிலும் குதியினும்

[யி](இ);௫

பிடிச்துப்பா[த்](ர5)

இறது.

End:
96 6AGol[TU](o)Uer (#7)wra
# :—(Yanh)CaréeG, sroummepui
பேசும், தித்திரை வரும், (ம)யிர் குச்செறியும், இருமும், உடம்பு நோகும்,
ஆ.ராட்டமெடுக்கும், [யி](இ)௮ பித்தசேத்தும மென் [.ரரி](2.றி)வது.

பூதசுாரமாவ. :--தா(ர ]()மாரறுய்ப் பேசும், க[னவுளி](ண்விழி) பருத்
இருக்கும், கண்ணீர் வடியும், அமுகை[ல்] வரும், அன்ன தீஇன்பேரில் மன
சில்வாமலிருக்கும், திடுககட்டெழுந்து[ரி](ர)க்கும்,
கித்திரையுண்டாயிருக்

கும் [பி](இ)௮ பூசசமென்[சரி]கதிவ௮.
் ௮சரணசுசமாவது -சுரம்பிடிக்கும்,
ப௫ியில்லாமலிருக்கும்,
ட்ட

இருமல் வரும், விக்கலெடுககும்,
ஆடும் [யி1(இ);து௮€ரண Fran

ன்றறிவது.

(6-4) —

|

-இந்மூல் மூவருடத்் திய காட்லாக்கன் 1811-ஆம் நம்பர் பி.ரஇயின் வேது.
னது, Qs வைத்திய
க டன்
வாத பித்.த சலேட்டும : சரிசத்தையு
*
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டைம்வர்களையறியும் வகையையும், நாடிபார்க்கும் வகையையும்
கூறுவது.
இந்தப் பி.ரதஇயில் இது முற்.றும் உள்ளத,

விரிவாகக்

(9) தட்சிணாமூர்த்திதீட்சை.
DAKSINAMURTIDIKSAI.
Foll, 18a—296.
On alchemy and on the Yoga of the Siddhas.
described under R, No. 149(a) ante.

Similar to the work

Complete.

Beginning :
வானைச்
பானைச்
மீனை
சேனைத்

மை

தாவிய
தாவிய
தாவிய
சாவிய

பொதிகை மகத்தான ர பபடையலாகசடு
ர எடு
பூசைப் பரிவான சிவயோகப்(ப)[ன் ](ண்)பே கேளு
ராசி விளங்ககின்ற கன்னி முதல் வில்லு மேஷம்
துலாசக்தின் சென்மரசாிக் கருவைச் செப்பு(க) மேனே

செப்பு(௫)[7](௦)ன் அலாத்தாது க]குச் கேவிமுகல் வாசி
.

ட

.

os

:

க

சிவனோடு மந் இரங்க ளெல்லாஞ் ௪2௮

ஒப்[பி](பு)50[7](ஐ)ன் குளிகை சித்தி வாத சித்தி
வுசந்த தின்ற காய௫த்தி யு[௬](௮)தி யாகுத்
_ தீப்[பி](பு5)[7](2)0[க]6ன)ன்றா
ஓம் தவஜொட்டாது
சாதகமாய்

வாசினையாய்த்

தானேதாக்குங்

கொப்பு(6)[7](2)னுலகத்திற் நிசைதீட்சை பெ 2.த](த௧)
கொடிய

சிவ யோகியெனக் கூறு வாமே.

(௨)

End:
பஈ.ரப்பா அயமெடுத்து முருக்கச் சொல்வேன்
பரிவான ௮.ரபொடியோ பலந்தகான் பத்து
சேரப்.ஈ வெண்[ங்]கரரம் பலமு மஞ்சு
Boss கின்ற சவுக்கா.ரம் பவமோ வொன்று

ப

கா.ரப்பா வரையுப்புச் செயமாங் கட்செ்
சாதகமாய்ப் பலமபைலான்
பேரப்பா
பேருக

ழ்

சா.ரமது பலமுங்
வரைப்

கூடக் கூட்டுப்

கால்சான்

பலமுந் தரிசு போபே,

(௫௫)

போட்டல்லோ கலவத்தில் வெடியுப்பு நீறும்
புக[ள](ம)ான சா.ரநீர் விட்டு வாட்டி
நீட்டலோ அஞ்சுபங்கு பண்ணிக் கொண்டு
தே.ராக அஞ்சுதர முறுகஇத் இரும்

பூட்டல்லோ அயக்தினுடை(2) தோஷமெல்லாம்

ய்
ட

த

ழ்

போகூப்

புக[ள](ழான வெள்ளியைப்போட் கரணவிட்டு
மூட்டல்லோ வித மூட் டயலாருக்க மைந்தா

மேசண்டமாட்[டி](0)வி[ய]க்கும் பத்தி னாட்டே.

.....

(௪)

626

A TRIENNIAL

OATALOGUE

OF Mss.

(க-பு)-இந்நூல் யோகச்தையும்,
Gps.
Qos Quosfwuar

ரஸவாகக்கையுங் கூறுவசென்று தோற்று
இன்னாரெனக் தெறியவில்லை.
இந்தப் பிரதி

யில் இத முற்றும் உள்ளது.
eee

(d) அகத்தியர்ஞானம்,
AHATTIYARNANAM,

பதினா து.

PADINARU.

Foll. 80a—700.
On the conduct of worship of certain deities together with details
regarding

the Mantras

and

the Yantras

(mystic diagrams)

connected

therewith.
Incomplete.

Beginning :
பாடினா ரிப்படியே வங்கல் கெல்லாம்
பலபலவாய்(ப்) பி[ச்செரி])(ய்க்தெறி)ந்௮ பாட்டாய்ச் சொன்னார்
ஊரினர் சித்தரு(டை) நாலைப்பார்த்
துலகத்தோர்

சுட்டலைந்கார் கேர்டாகோடி

தேடினர் இ()௪
செகத்திலே

தீட்சை கடையா தென்று

யி.ரந்தவர்கள் கோடாகோடி

மூடினார் சத்தரப்பா

மெக்சு

முட்சுவைபோ[7](2)
*

நன்று

சடன் வந்தால் முயன்று
*

காற்பக்த

oe
முக்கோண

ஆமப்பா பூசைவிதி சக்கரத்தைக்
ஆருந்தான்
ஷமப்பஈ

சொல்லார்க

தேவிக்

உத்தமனே

பாமே

எப்பா

(௧)
ஜு

சக்கரவிதி.

கேளு
கேளு

காதமீடம்

நாற்பத்து மூன்லே

2

காமப்பால் வித்தையிது[க]கா௫னீயில்

பூசை செ[யி](ய்)வோர் தஇசைதீட்சை பெற்ஜோர்
தாம்பா யிவளை முந்துப் பூசைபண்ணி
நலமாகச் சவயோகத் தஇருந்திட் டானே.

(ட).

End:

*

Fr SB \(oD)Cw wars Gar arts mere
சாதகமா யஞ்சுவித்த தீட்சை யாதி
மா[ததி](ற.ரி)யே யன்னமொடு பல[ங்]கா ரங்கள்
மா[ங்கஷு](மிச)ங்கள் முட்டையொடு பொறிகது வைத்துப்
போ[க்தி[(ததி)செய்திலட்சியச்தை முன்னே வைத்துப்,

க
3

பு௮[ள](ம)£க [கெய்](கி0)வதகனஞ்செய்த பின்பு .
பத

தூபமிட்டுச் திபங்காட்டு

. திறமாகக் கத்[ப]பூரம் பணிகள் மாறே:

்

ட

(ae)
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பணிமாறுங் காலத்தே மவுன தோத்திரம்
பன்னுவாய்(ப்) பிரண வச்தின் வாவையாலே
புிமானுங் காலது
. sy
ee

(க-பு.)-இது

மந்தி

விஷயமானசென்று

தாகச் சொல்லப்படுகறஅ.,

(6)

தோற்றுகமது,

அகத்தியர்

இயற்றிய

இந்தப் பிரதியில் இந நால் முற்றுப்பெறவிவ்லை.

அகத்தியர்ஞானம்;

பதினாறு.

AHATTIYARNANAM, PADINARU.
1101]. 716-768.
This work deals with the Yoga system of the Siddhas in 16 stanzas

It is attributed to Agastiyar.
Complete.
Beginning:

பூ(க](ணமாய் மும்தூ[த](ர)
தீதி வத்தவாரும்

. பூமியென்றுந் இ௫ரியென்று(ம்) படைததவாருங்
கா[ஐ](ரணமாய்(த)தேவியெங்கும் கி)ை7](2)
க வாருங்
கற்[ப]பமூண்டு ரிஷிகள்சா காச வாரும்
வ(ர£)[ஐ](2)ணமாம்ப் பமவையொடு (னால் க(நர)கால் சீவன்
மானிடர்க

ளோதுகின்ற

€லக்தின்

வாரும் ?

பா[ந](0ுகதமாய்(ப்)புல்லாகி விரு[ ஷ் ]1(ட)சமாகிப்
பாதாள, சாகரமும் படைக்த வாறே
படைத்தபடி, யேதாலே நடந்[ த](௧) தென்றால்
பக[ர]ரோ)ர்கள் பெரியோர்கள் சிவஞா னத்தை
உடைக்கு விட்டே[ன்]னூ(ஐ)னிலே ஞானமெல்லா
முறி[ப)பனமாம்(க) கண்ட[ரி](அி)நீதோ [ஐ](ன)வனே சக்சன்
விடைத்த விடை யஞ்செமுக்கா லெல்லா மாச்சு
*
வேளன' சவமப்பா அங்கெ]ன ஜோர் சொல்
அடைத்துவைக்க பொருள்க. ளெல்லா(ம்) வெளியாய்ப் பாடி,
அப்பு(வி)னால் மண்பிசைந்த குசவன் | நீதா](ர)னே.

(க)

(௨)

End:
சாகாம லிருப்பதற்[குயி](இ)ந்தக் கல்வித்
தனைய[ரி](ஜி)ககா லவன் யோகி யவனேஞானி
வேகாமல் வேகுமடா வழு[ற]கங் கொண்டால்
வெளியாகும்

வேதாந்த

சா.£ மெல்லாம்

ஆகாச மாயி.ரச் செண் மலர்க்குள் ளாக

அமு[த]த மங்கே யிருக்குதடா வ(ரி](தி)ந்த டாரு
கேகமெல்லாம் வசர மிட்ட காய மாகுஞ்
சவனாங் க்பதீ்தை(த) கெளித்த[ப்]பாரே.
*
%
%
57

(௧௪)
ந

்
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அண்ண மொடு தான.மது வஸ்த[ஐ](சந்)தான்
[மா](ஆ)லையத்தி னெய்விளக் கபிஷே கங்கள்
(தன்மையா (ய)[து](இ)னாலே வருவ தேது
[னா](,நா)ட்டுள்ளோர்க் தவே[ணும](6ண்டு)மல்லா வில்லைக்)
கண்ணியதோர்[க்]கற்[ப்]பென்று மழி[ய]வ கசென்றங்

கரு இப்பார் ஜான்.தின் கண்ணி னாலே
வன்னமிடும் பதினெட்டு(௪) சா.இயென்று
கா[2]ர் செ.றிய மெய்யன்.(2)

(௧௮)

(6-4.)—
இத்தால் யோகவிஷயமான
றியதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

என்று
தேரற்றுகிறது.
அகத்தியர் இயற்
இந்தப் பி.ர.தியில்-இ.து மூ.ற்றும் இருகஇ௦
த.

(7) அகத்தியர் பூரணசூத்திரம், DH STAM
AHASTIYAR

NARU.

PURANASUTTIRAM,

UG)

gy.

IRUNURRUPPADI-

=

17௦11. 766-100.

A treatise on
No. 177 ante.

alchemy.

Same

work

as that ௯01168

ர

1. -

Incomplete.
Beginning:
ஒன்ரான மும்மூவ மாரு தார
முரைத்தவர்ச்கு மேலாறு[ந்] தொண்ணா[த்தா](தருளும்

பன்ரான தீ[ஷ்ஷை ](ட்சை) பதி னொன் திரட்டிப்

பத்தடனே முப்பத் தி[௦](ச)ண்டே [ஷ்](ட)
சை

ஒன்றான சமாஇகற்பம் வாசிநே[ஐ](ர்)மை
யுரைப்பான சிவயோகம் பி[ரூ](ரா)ணா யாமம்
தன்றான வாதத்தின் கி; ஷஷை.](ட்டை)யோடு
நலமான எசவுக்கா
ரக் இறவு கோவே.

*

*

*

(௨)

*

End:
காய்ந்த[தீ]தன்மே லின்ன மொரு[க்] கருவைச்கேளு
காசினியில் மூரியினால் முன் போர[க]கா(ய்ச)ச
வ(ர)ய்ந்தபின்புதேசியினீர்கன் னில் முன்போல்
வளமான[சு] ௪ஈ.ராயத தன்னில் முன்போல்

[2](வவைத்தபின்பு முப்பூவு[ம்] மோன்றும்ச்கே[த்](4),2௮
இதமான [4] இளிஞ்சினீர் படிதான் வாங்கிப்
பாயத்திடவே பத்தமு[2](2)கெளித்த[னீ](தியும்
பரிவாக வைத்தவைக்த

தெளித்துக் கா(ய்)ச்சே.

.. (௪௩)

. Ro NUMBER

ம்...

629.

காய்ச்சியபி [ன் யி)(னின்னமொரு. கருவைக்கேளு
சன்மான வெடியுப்புப் புளியுங்கூட்டி
வாச்சுதே யிடித்.து.நன்ராய்த் தீயைமூட்டி

வளமாக

ட

நீ[த்தி](,்,கி)யகைச் சுண்ணாம்பாக்ிப்

பாச்சுவாய் நாவிலொன்று சார்ந்கானு(ம்)
பரிவாக(ப்) பொடித் அதன் முய்ப் பனியில்வைகக
ஆச்சியாதஞ் செய[ னீ](தீ)ரு மன்னிறத்தன்
னி
லவரைப்படிதான் வாங்கவைச்து வரையக்கேளே.

(௮௪)

(க-பு.)-இத, மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 1717-ஆம் நம்பரில் வந்துள்ளதே.
தப் பிரதியில் முதல் 84 செய்யுட்கள் உள்ளன.

இம்:

(9) வைத்தியசிந்தாமணி.
VAIDYACINTAMANI.
‘oll. 101la—104a.
ander R. No. 261(6) ante.

Same work as that ட

ல்

Incomplete.

Colophon :
டி.சம்பர்மீ” ௨டஉ ௬௮௨௮0

பாலகிருஷ்ண[ன்] மேஸ்.இரி.

(க-பு.)-

ட்

இந்தால்

இந்தப்

மூவருடத்திய

ட

காட்லாக்கின்

261(4)

ம்பா

பசபோன்க௪,

இது முற்௮ுப்பெற வில்லை.

(A) தனவா கடம்.

DANAVAKATAM.
Foll. 105u—1130-

A treatise laying down

the method

of preparing medicines for —

curing certain diseases.
Complete.

Beginning:
சாம்[ரூனி](. ரணி) தருசு(௮)க்தஞ் சா[,ச்.த](2.௮)ங் கறுத்த குங்கலியம்

-

விதித்த வகைக்குத் சான் கழஞ்சு விளங்கும் பச்சை வெட்டுடனே
அழுந்தப் ? பலமுந் தகானொன் தரூவாய்க் கலவ மிதி விட்டுத்

இருந்தக் கா(ய்)சசி

ம்.
:

51-&

Soe

மா

(ய)ரைத்துத்:

[seater af (7) AAC.»

(௧)
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oni 9
விட்டேக[ஜி](மு)வி மேல் வதிச்அ வேண்டெீலை த[னை](னி)

இட்டே[௦](9ணங்கள். [செ](9)ரக்குதனைச் ச[ர](சா)0[ர](சா)க தீரிழிவு
கட்டா அசுவம் பு.ர௫ங்கி4 கல் ஓப் பறங்கி கால்பு|
தத ](2்.௮)ம்
மட்டார் குழலின் மடமாதே மாண்டுவிமுந்து போய்விடுமே.

்
(2)

End:

Blol\(srjaly\()Es wel o](s)exr as
் அரிய திரியின் வகைகேளாய்
தேரே லிங்கஞ் செந்தூரம்
கிலைகுங் இலியு மருக்கு லுடன்

இர் காவி மனோ

சிலையுந்

இருந்த ஷெள்ளை(௪) சமனாக(ப்)
பேரஞ்சா[ரூ](ரா)யம் விட் டரைத்தப்

பெரியக் குப்பி சனி வடையே,
மேலாந் இரியை

(௫௪)

நீர் துவைத்து

மெச்சும் புமையி (னீ)ரோட்டி

.

ஆரு[(2](ம)ணமு[ம் ] மெரிவடங்கும்
அகண்டப் பிளவை

பவித்திரம் போம்

வேரும் படருந் தோட்கையும் ?
விளங்கா தெழிச? மெய்ப்ப[௬](ி)ர௦்
கலங்கா(ச்)வப்பு நீரிடவே

கடிய [2](ரணங்கள் மா[ரி](ி)9மே,

Colophon :

(6௫)

ள்

மேஸ்இரி பாலகிருஷ்ணன்

செனவரிமீ” ௨௪௨

௬௮௱உ௨உகஷ.

(5-4.)—
இத

வைக்தியசாஸ்
இர விஷயமானதென்று

யில்“இத்நரல் மு.ற்றும் இருக்கது.
ல்லை.

தெரிகிறது.

இந்தப் பிரதி

இயற்நியவர் இன்னாரெனச்

தெரியவி

பிழைகள் மிக ௮இகம் உள்ளன.

(6) அகத்தியர்பச்ளை, பதினாறு.

AHATTIYARPACCAI, PADINARU.
Foll. 114¢—1178.
Same work as that described under R. No. 163(d) ante.
Complete.

In the first leaf the name of the work is given as Ahattiyarpaceaivettu.

Colophon:
பாலகிருஷ்ணன்.

டிசம்பர்மி” ௨௧௨ ஐ

உ௮(ஷூ.
*

R. NUMBER
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(S-4.)—

,

இந் நால் மூவருடத்திய - காட்லாக்கன்: 168(8) நம்பர் பி. திபோன்ற.த.
இந்தப் பிரதியில் இத முற்றும் இருக்கறத.
₹ அகத்தியர் பச்சை வெட்டு?
என்னு இந்நூலின்

தலைப்பில் இதற்குப் பெயர் எழுசப்பெற்ற௮ுள்ளது.

(7) அகத்தியர்சவுக்காரத்திறவுகோல், பதினாறு.

AHATTIYARSAVUKKARATTIRAVUKOL,
Foll. 118a—1210.
-A treatise

on

alchemy.

Same

work

as

that

PADINARU.
described

under

மி.

No. 192(m) ante.
Complete.
Beginning :
ஆ.திநடுமூலத்தில் வெளிக்குள் ளான
ஐங்கரனை யடிதொழு தசனைப் போ[த்.தி](தறி)ச்
சோ திமணி வடிவான தேவி.சொல்லச்
சூத் இ.ரந்தான் பதினாறுஞ் சுருக்கிப் பாட

வேதமா மாயிரச் இரு[னூ](ா)௮ கு[ஸ்](2), தரம்
விமுங்கெதோர் சவுக்காரக் குருவாஞ்சூ[ஷ7](ட்)சும

மூதியா மு[ன்னூ](தீதூலு)க்க[ன்னூ](ததூ)ல் சூத்திச
முக்கியமாம் பதினாறுந் இிறவுகோலே.

(a)

திறவுகோல் சவுக்காரஞ் செய்யவேண்டிச்
செப்பு[கு](க)வேன் புலத்தியனே தி[ர](ஐ)மதாக
உறவுகோ லங்கோல விசகை தான் வாங்கி

உடன்போடு தஅுழுரிபடி தூணிக் குள்ளே

கமவுகோல் பூனீறு படி.சா னா[லு](ன்கு)
க்[ச]1சுண்ணம் படி [0](யி)ரண்டு வஸ்துவொன்று
பூறவுகோல் கலக்கியொன்றா[ய்] யெரித்து

வாங்கிப்

பொடிபண்ணிக ஒண்டதுக்குச் சீனன்சூடன்.

(௨)

End:
பகருவாள் மூலிகையும் போஃகும்;ஞானம் .

பண் [ம்]பான?சவுக்கா.. 1 Lass

7

பகருவாள் குளிகைபோ டெல்லாஞ்சித்த
பாராட்டால் சித்தியில்லை வாதிகளே சொன்னேன்
பகருவாள் விட்டகுறை தவிர்ச்சோர்க் கல்லால்
பதினெண்பேர் நூல்பா(ர்) த்தும் வகைதோன்

பகருவா(ணி)லைகின்று

வாசியூதி

ராதே

பலிக்குமடா சூத்திரந்தான் பதினாறு“மு[ ததே](50 2.

Colophon:

்

டசம்பர்மீ” ௨௩௩௨ இழஓுாஉ௮ஷ்ு பாலகிருஷ்ணன்.

any
்
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(த-பு.)-இது மூவரு:... த்திய காட்லாக்கின்

192()

நம்பர் பிரதிபோன்௪௮.

a

_ தப் பிரதியில் இந். நால் முற்றும் இருக்ற.

(4) அசத்தியர்வெண்பா.
AHATTIYARVENBA.
71011, 1292-1425.
Similar to the work described under sub-division (6) of this number.
. The work is attributed to Agastivar, and its stanzas are written in

the Venha metre.
Incomplete.

Beginning:
வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் | வாள்](மா)மல.ரா
ணோக்குண்டாம் மேணி[கொடு](ஐ)டங்காத--பூக்கொன்ள os
தப்பா(ர்) திருமேனித் அம்பிக்கை யான்பாதந்
தப்பாம[ச](2) சார்வார் தமக்கு.
சீரணி

nord லுள்ள

னயன்னை
௨.௨...

்

சிறந்ததோர் மனித£்[க]கெல்லாஞ்

மூல சொன்ன?

தீலம்பெற் றிலங்கு நூலைப்

பூரணஞ் ௪[.ர](2ஐ)நீ[
த லு]( (இல): கும் பொதஇ(ை)கமா மலையிலுள்ள
வார[ன ](ணி)யுமையாள்பால னக[ஷ்]த்.தியர் வகுச்த தாமே,
(க)
| வெண்பா.
மன்னுமீர்கட் கெல்லாம் வை[ய]த்திய(த்.தி) ட் பொருளைச்
சொன்னமுனி பாதந் தொமுத[ர]க்கால்- பொன்னனையூர்
ஆவ லுடனே கை[ய]யு எதமுமே பலிக்குந்

கேவனு:றை யோதுச் திறம்.

்

்

(௨)

"நிய:
விளாம்வேரு

மூக(கு](க)சண்டிவேரும்

[(வ](அவு)ரிவேரும் அலரத்து

வெள்ளாட்6ப்பாலாவத பசு[வும் (வின்)பாலாவஅ௮ [கு](கொ)0கெகவும்.
அம்
பைத்துனி[ம்](ர்) தளசித்துளி[ 5்](ர) லவ[ன ](ண),க்தோடு விதரி கொடுவினை
யாகியை? விசமும் கம்பிக்கொடு கடலி([ல் ப](2)புகும் விசமே.
ஊர(ர்)க்கு
ருவி ஆனாங்குருவி வாயில் ரசம் வெள்ளைபாசாணம் வகைக்கு விராகனிடை
குரு அறக்குவாயுதேய்த்து ஊமத்தங்காய் விரைபோக்க
அத்
SMO
(te
ப
ட த அலர

“ (த-பு.)-- |
ட.
முதலியவற்லசப்

ராட்டை.
இதில் கரப்பான், மூலம், இடுப்புவவி
போக்குவதற்குரிய மருந்அகள் இன்னின்னவென விளக்க

R. NuMBER 261.

025

மாகச் சொல்லப்பட்டருக்
றது. * சரீரம[மு](ழி)வு என்று இந்நூலின் தலை
ப்பில் எழுதப்பெற்றிருச்தலால் அதவும் இகற்குப் பெயா்போலும். அகத்
தியர் இய்றியதாகச் கறப்புப்பாயிரத்தால் தெரிகிறது.
இந்தப் பர்த்
இத முற்றுப்பெவிஃலை.

(9

அகத்தியர்வாதம்,

AHAITIYARVADAM,

எண் பத்தொன்று.
HNBATTONRO.

1101]. 1488-150௭.
On alchemy and on the preparation

of certain kinds of salts and

other ingredients, etc., considered useful for the purpose.
attributed to Agastiyar.
Wauts the stanzas 1 to 48 in the
2

Beginning :

*

;

*

வவேரேவைச்

வேளைச்சா[ர்](௮)

*

It is also

ம

தாவிப்பார்

மேனிச்சா.று[ த]தனிக்கசிறு

தும்பைச்சாறு மூன்றும்வாரேற](2).

(em)

வா(ர)த்அமே வெ[னம்](ண்)கா[த](சஞ்) 2னக்கா[2](2)
ம[ரு](௮)படி போரிகாரழு மூன்றும்போட்டுத்
தூர்த்துமேலேமூடிச் சலைசெய்து

சூட்டடுப்பில் வைக்தெடுப்பாய் கடிகைமூ[
ணு ](ன் று)
மே[த்த](த.ஐ)படி சுண்ணமடா கைபாகந்தா
னியல்பான நந்திகண்ட| க]கம்பாரு
தகோ[தத](த.று)மடா முப்பூவின் செயபாகந் தன்னைச்) '
சூட்டி()வ[ய]த௫ பட்சணியின் சூட்சுமம் சாமே.

| (ae)

சூட்சுமமடா முப்பூவின் ures தன்னை(ச)
சூட்டிவிட்டேனவ/(ள்யு ](ஞ)ப்புச சூட்டக்கேளு
சாசியமும் ப[த்தா](தர) தினிமே[ல்க்](2)கேளு
[2](2)கசியமாம் முபபூவை நடத்த[தா](ர)னே
காட்சியடா கேளுப் பாணம் வேகும்போதுக்
ககெளவு முப்பூவு மிட்டுப் பாரு
மாச்சரிய மில்லையடா சுங்க மாச்சு
வாதிகளே யின்னமொன்று வ[ஞூ](மு)த்தக் கேளே.
*

3

3%

ஆ

அஞ்சாச முரை ](2)க கருவை யெல்லா
க) லி[வ0]
ன்னா]
மடக்கிவை[ய்]த்தேன்

- (சட)
*

2

காண்டம்

சண்ட.

சஞ்சா[ஐ]()ம் பண்ணாதே கருவே யில்லவைக்
தவமுனிவர் மூலிகையு மி௮ கா னப்பா

பஞ்சாகுஞ் ச[ஐ](7)க[கு]சனு()ட ர்.
பறக்குமடா

ளெல்லாம்

விம்மூலி நாகாந் தத்தே

மிஞ்சாதே அவைபட்!_. கரப்பாரு (8)
வெகுசுருக்கா மெய்[னூ](த்.நா)&ை விரைந்து பாசே,

.
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‘End:
AOMTEAGEELS perm $o0s(s) தீட்சைபாரு
Mer byGerw ail s$9w arom ¢B\ iF \(o)Cercs Cgoin
திறைந்திருந்த

சச் கியடா அண்டபிண்டம்

நே[த்தி](ர்்)(தவி)ருசிகளையே வெளியு மாச்சு
அுறைந்திருந்த வாகமுறைக் கருவையெல்லா
மான ந்த மூலகுரு வருளால் வாய்க்கும்
பறந்திருந்த சோடசமே மூலா தாரம்
பரைவெளியே க()ட(த)தலைக் இ]குஃ காப்புமு[ தீதே](த்ஜே).

- (3௧)

கசப்பேது வாதங் கடந்தகுை7](ற) பாடத்
த.ரயேற்றுச் சாற்றவே--மறப்பேது

வாத[னூ](நா)ல் மு[ன் னூரு](த்.நூ.தில்) கா.த்தரைசரிதான்
வேகமேசொல்லி

விளம்புவக,

Heme.

(க-பு.)-இது பாஷாணசுத்தி, வழலையுப்பு முதலிய ரஸவாதம்
செய்தற்குரிய
மருத்துகளைப்பற்றிக் கூறுவது. இந் நூலின் முதலில் 48 செய்யுட்கள் இல்லை. .
அகத்தியர் இயற்றியகரகச் சொல்லப்படுகிறது,

(௯) அகத்தயர்பட்சிணி,

நூற்றிருபத்தைந்
து.

AHATTIYARPAKSINI, NURRIRUPATTAINDU.
Foll. 157a—1700,

A work fin '125 sianzas similar to that described under R. No.
197(g) ante. It is attributed to Agastiyar.
Complete.

Beginning :
திருமகள் சோதியாகுஞ் சித்தல்லி மல்லிமாது
மருமக

ளவளேபுந்தி

மவுனத்தி

னந்தகோணங்

கருவ நாமேசொல்வோங் கண்டதை விண்டிடாதே[ப்]
பருவமாய் நந்திதோண பட்சணி யறிந்து கொள்ளே.

(௧)

அ[ரி](சி)ந்தகொண்் டென்னைத்தானே

அந்தண னோ தி(க)சாட்டி

அரிசுழி யுந்தரிகதுகொண்் டுன்னைப்போலே

யடக்கமா[ய்] யொடுக்குங் காலை
அறிந்தகொண் டதவேபோகம்

ஆகமபு[ர:]சா)ண[.னூ ](நோ)லால்
அறித்தகொண்் டாரும் பா[2](ரக4)௪
க
ஆனக்தச் சோதஇயாமே.

3

:
(௨)
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உதித்தவெளேககிர்

மதித்த செம்பு[ள](ழ) ?
லுதித்தவுத்தியி ல்ப்]()

(௩)

பதிச்தெ[ஞ](மு)ம்பாமே,

!

பண்ட[ரி](,மி)வி.த்தை

உண்ட[ரி](தி) ௪த்றே

ப

குண்டலிச(த்தி](ததி)

(௪)

மண்டலமுட்டுமே.

%

x

*

¥

அஞ்சில்வளமிஞ்சி
நெஞ்சில்வளதுஞ்சி
வஞ்சியிடைகொஞ்சி
வஞ்சை பயில்வாளே.

(௧௩)

End:

னுகக்குப்
](கா)[[னா
தன்னைட்பா[.ந்ஜெ](ர்த் தென்னைட்டார்

புத்தஇதனைய[ரி](தி)யச் சொல்லார்கள் பதினெண் பேருந்
தன்னைப்பா [ஐ ](7)வ[ ஐ](ர்)க்குமவ[ ஐ] ரறிவாய்ச் சொல்லிச்

சா[ஷூத்திரங்க எவ[த](2)வ[]()க[ள்] ளொளித்அச்சொன்னார்

தன்னைப்பார் சா[ஷ](த) திரங்கள்[ப்] பா(ர்)த்தாயானால்

தவருச புத்தியுட னிரையி(னின்றா
லுன்னைப்போல்

சத்தாதி யுண்டோ

வப்பா

யு(ரு](அு) தயா மித்த[னூ |(நா)ல்[ச்] கெளித்த. பாரே.

(௧௨௩)

தெளிந்அபாரீ[ன்னூல்க்கா](நீ நாறா) தூ தீதெ](தறெ)ட்டிம்[ச]சொன்
த் ](ர்) மச்சிக்கொண்டு
இவன்முதலா[ய்](ம்) நவசதத[

[னேன்

தெளிந்தித்த [னூ](நூ)ல்வெளி விட்டோ மென்று
செகம[ரி)(தி)யக் காட்டாம[ல்] லொளித்தா

| த](மை)யா

த்] தர்க[க]கம்பாரே
தெளிந்திந்த சிவனோடே|

(ores)

](நா)ல் மு.க்றும்,
பட்சனூணி[

(௧-பு)-அகத்தியர் இயக்றியதாகச்
மூதலியவற்றலைக கூறுவ.த.
்
இந்தப் பி.ரஇயில் இந்நூல் முற்றும் இருக்கறத.
சொல்லப்படுகிறது.
து.
இதன்பின் வெம்ஹறேடொன்றுள்ள
இது

வயம்

AHATTIYARVADAM,
Foll. 172a—1820.
A work

on medicine

்

.

6) அகத்தியர்வாதம், முந். நூறு.
MUNNURU.
and

alchemy.

By

Ahattiyar.

works described under R. Nos. 8(b) and 145(d) ante.
Complete in 300 stanzas,

See also the
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Beginning :
சூட்டவே பட்டவிடங்[க]கண்
ணுக் குள்ளே
சொக்கிப்போ
தாட்டவே

மிருவட

யேகபோக

தொட்டவிடம்

மூன்று[னா](நா)ம

நம்மைவிட்டுப் போன கனி நாதமாகும்
வாட்டான வெண்டரங்காண் வாதிமக்காள்
வகைப்படியே நீலமென்ற இதுதான?
போட்டவே

யிட்டரைப் பிற் அருசி

பாவியடா சரவியடா

நீறம்

யேத்இிப்பாரே.

(கே)

ஏத்திப்பா ரின்னமொரு கருவை(க)கேளு
மீணங்கன்மண்டைச் சுணங்கன் மண்டை யிரண்டும் வாங்கு
மாத்திப்பார்க் குழித்தயில மிறககி(க)கொண்டு
வகையான சவ்லீரம் பலங்கா லிட்டு
. ஆ[த்தி](தறி)ப்பார்
அடைவாக

மண்டவந்தா

வைத்துப்பின்

னெ[லப்)(2)பா

னைக்குள்

னெடுத்துப் பாரு

து[த்இ](தறி)ப்பார் தெ[யி](ய)போலே அஞ்சிதிறக்குந்
துஞ்சினதி லிஎனமொன்று சூட்[டிபே](டுோ)னே.

(௨)

End:

்

சிறுசின்னி தொட்டால்வாடி.
தக்தாகணம்பூ
நெருப்பு

செ[ன்னா](ததா)யுருவி நீர்க்கடம்புக் கறுச்

வன்னிப்பட்ை.

ஆகவகை

ஓஒன்பதுஞ்

[ன்னி](ண்ணீர்)விடு

மூத்சிப் பிரமாண

ஆவ(ர)ரை

வேர்

சரியிடையா

அரைத்து

முடக்கற்றான்

யெடுத்து

உலரவைச்து

நீர்மேல்

செம்மாளங்குளித்த

மூன்றுத.ர

மரைத்து,

க[ள]

முண்டைசெய்௮ புதச்சட்டியி லுலரவைத்த(ச) சறுதிர்

கொல்ல[](னு)லைச் த[ன்னி)(ண்ணீர்) வெள்ளாவித்த[ன்னீ](ண்ணீர்
செக்குத்த[ன்னீ](ண்ணீ)ர் நாலுஞ் சமனாய்க்கலத்து,
ஒரு -உண்டையை
அரைக்காலாககி

உச்சிமுதல்

உள்ளங்கால்வரைக்குக்

அவாலையிட்டு, 'சாயங்

சாலங் குலத்துப் பிற மடைத் த[ன்னீ ](ண்ணீ)ர்விட்டு முழுகவும்;
தப்படி
வும்,

மூன்ற[னா](நா)ள்

முழுகி

உள்ளுக்கு

ஒரு கரண்டி

[யி](இ)ந்

0

தட

பத்தியம்,

Colophon:
,௲௮ராஉ௰௫ஞூ சென ௨உரிமீ” ௨௨ எழுதி முடி.ர்[து](௧)த

(ou)

- இத்தூல் வைத்தியத்கையும்

இயர் இயற்நியகாகச்

குருவே.துணை.

ரஸவாதத்தையும் பற்றிக் கூறுவது,

சொல்லப்படுகற௮.

இத்தப் .பி.ரதியில்

இத

அகச்
முற்றும்

இருக்கிறது.
(0) வைத்தியவிருதுநால்கசர்க்கம்..

=

VAIDYAVIRUDUNULTARKKAM.
Foll. 188a—192a.
ப்

Similar

to the

work

"
described

under

R

poem deals both with medicine and alchemy.
Complete.

No 168())

ante, but this”

-

637

Rk. NuMBeR 261.
*

Beginning :
பார்பூக்த பூங்குமலாக கமலமாது
பைக்தொடித்த கலைமகள [ல]

பணிந்து போற்றி

நூல் விருதத(ர்க)கம்
--சர்பூத்த வயித்திய[னூ]

[ச](௪)கச் திலே டாசெத்குச் [௪](செ)யலேதென்ஞுல்
கா[த](ர)செ[ரி](தி),த்த மல[த்](ர்)க்குழலாள் கெவுரிமுக்கண்ணி
கயிலாசம் வாமு?ன்ற கன்னிமமைந்[து](த)ன்

மார்செரிந்த வள்ளி[யு()டட்] பாகன் முன்னோன்
(௧)

மருப்புடைய (வை)ங்கர[ணு](னு)கங் காப்ப தாமே.
*

*

*

*

பாயி.ர”மு[த்த](த.௮)ம்.
சர்பொரும்தஞ்

சா[ஸ்]த்,தி.ரருஞ் ௪[க](ச)க்குவைப்புத

இ

தேகங்கள் பிறந்தவகை பல[ த ](வு)ஞ்சொல்லி
ஏர்பொருதக்த மெ[ஞ](மு)த்தாணி யோலையம்மி
இயல்பான கருவிமுதல் பயக்குளை செப்புகூ.ர
அஞ் சா[ஸ்]த் தி.ரங்கள் சொன்னா[ரூ](ரா)னால்
குருவாகு மவருடனே யெதிர்க்கவேண்டாசந்

பேரு

தார்பொருந்தஞ் சாத்திரங்கள் சொல்லா விட்டாக்[ச்]
சண்டாள [நபய](ன் பை)யுடனே மருந்து. வாங்கே.

(௧)

பேமுன தவத்தினால் சது.ரமாச்சு(ப்)
பிரியாத பூதங்க ளைந்தி னாலே

வீறான ஆகாசங் கா[தத ](ற்.௮)ந்தீயும்

விதமாகச் சேகுகையிற் புருஷ னாகும்

வாறுன பி[.ஜி](ர௬) அவியி வஞ்சித் பொன்னாம்

வருசன்ற 0(ஞ](கா)ய் பல[௮](வு)க் க[த்](ச)மத்தாலே
்

கூரான வயித்தியசே [னூ](நோ)லைத்தேர்த்து
ச

08

*

*

அஞ்சுருவா யேடுத்ற தொரு பஞ்ச கோகம்
அடுப்பேத செப்பே தறிந்துசொல்லு
கஞ்சமொடு தாமிரலோகஞ்சொல்லு

க௫வான

ee)

பிமவிக்கே கூறினேனே.

கூறினேன்

பித்தளை தராவுஷ்சொல்லு

_...

3

=
‘

]

வெஞ்சமரி[ல்ச்](ம்) சா[ஷூச். தரங்க ளெடுச். தப்பே?
வேதாக்கஞ் சித்தாந்தம் விரித்துச் சொல்லு

நஞ்சக[த்.த](2்.று)ம் பண்டிதசே யிந்த[ ஞூ](தோ)லை
நவின்று[னீ](கீ) வுன்னுடைய

செப்புவாங்கே

End:
arigGarp தாம்பூலந் தயைச்சொல்லு
வைக்கின்ற

பொருளுக்கு

வகையைச்சொல்லு

.
,நிங்குன்ற பிணிசாப மேஅனாலே
மேலுனாலே
விசுவாச
தீ[ன](னை)வுகின்௦

sg
(௧௬)
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MSS.

ஒங்குகின்ற சா[ஸ்]த்.இரத்.தி [டஉ](னு)ண்மைசொல்லு
ஒருகோடி சாத்திரங்க(டா)னேக[ தத](ற்று)
ஏங்குகின்ற வயித்தியரே யிந்த[னூ ](நா)லை
யியல்[வ](ப)
ரக வின்னதேன் நியம்பி டீமே.

(௨௮)

வாங்குன்௫ தாம்பூலம் 3[ரூ](சா)கம் [னா](தா)௪ம்
வைக்கின்௦ பொருளதுதான் Aas forme
நீங்குசின்௦ பிணிசாப மேதுனாலே
நி[ன](னே)வுகின்5௪ விசுவாசதம் உசமம் மென்மகிமை
ஓங்குகன்2 சாக்இிரங்க ஞண்மை ஞூன

முயர்.த[வு](வ)த்தின் கூறக் கின்றமூல
மேங்குகன்ற

வயித்தியரே [னூ ](நூ)லைக் நாரை

என்னுடைய

6€[ச](ட)னாய்ப் பணிந்தகேளே.

(௨௯)

தீ[த்](ர்)க்[னூ](நா)ல் க[த்த](தஈ)வற்கு(௪) சா[2](7)த்தத[ல்க்]02்) குண
ங்கள்
வே[ ஸ]1(ண்டு)ந்

த[த்](ரக்க[ னா](அ)லிருக்கு(ம்)போ௫ [க](ச)கலருஞ் 8[ஷ](ட) சாவார்
த[த](ர்க)ச[னா](த)ல் முப்பசாலே தருவனுல் குருவேயாவார்,
(mid)

த[த்](ர்க)க[னூ](நா) லுகையமானால் தடைப்படார் கெ[றுப[ரவ)ம்போகுக்
Colophon :
த[த்](ரக)௫[
னூ ]நால் சாஸ் இர மு.த்றும்.
ஆ௮ரஉ௰கஞஷூ

செனவரிமீ”

[யெ](எ)முதி முடித்[ ௮]௧)௮.

௰உ

மாட்டுமேஸ்இரி.

பாலகிருஷ்ணன்

வே[ச்அ](த௮)ம்.

(க-பு)வைத்தியம், சஸவாதமாகிய இவை ஸம்பந்தமரான பிஇர்ப்பாட்டுக்களும்
அவத்றின் பதிற்பாட்டுக்களும் இதில் உள்ளன.
இயற்றியவர் இன்னாரெனச்

தெரியவில்லை.-

இந்தப் பி.ரதியில் இந்நூல் முற்றும் இருகக௮௮.

இந்நூல் பூர்த்தியானபின்பு “பூசினிக்காய் இரதம்? செய்தற்குரிய செய்
க்

யுள் எழுதிய படு ஒன்று உள்ளது.

(ற) அகத்தியர்கலைஞான சூத்திரம், நூற்றிருபது,
AHATTIYARKALAINANASU LTIRAM, NURBIRUPADU.
Foll. 194a—220.
Same work as that described under

R.No.

182(a) ante.

by Agastiyar.
Complete.
Beginning:
ஆஇசத்கு சிவமான

சோ

காப்பு

அகண்டமெனும் பூ[ஐ](ர)ண
த இன.றிவேகாப்பு

சோ.தியெனும் வாலைமனோன்

ம[ணி](னி)யினகாப்பு.

சொல்லடங்க௱ விண் ஷெளியின் சுடரே காப்பு

Said to be

R. Numpurs 261-262.

eee

639.

நீ.இயுள்ள சற்குருவின் பாதங்காப்பு
நீயென்றும் நானென்றும் தகின்ரான்கரப்பு
நீ.தியுள்ள சிவசத்தி சத்திசிவமான
கி[ஐ](௪) ள்சனத்்தின் பொருள்காப்பு நீகாப்பாமே,

(6)

3s

ட

*

௪

கேளப்பா ௪வுக்கா.ரம் பலமோ பத்து
கேள்மகனே யிதிற்பாதி காரசாரம்

வாளப்பா [ஜெ](யி)(முண்டுடனே காலுங்கூட்டி
வண்மையுட (ன)றுவகையா லாட்டிக்கொண்டு
வாளப்பா யீ ரூரு] ரா) சாமமாட்டி
வளமாகப் புடம்போட மலஐ(ர்)நீது பொங்க
சே.எப்பா கொட்டியதோர் சண்ணமாகும்
சிவசிவா என்னசொல்வேன் சுண்ணப்போக்கே,

End:

(௯)

கானேதான் சேகம்து தங்கமாகுர்
் சண்மையுள்ள தாடிதரம் பிறுகிஃபோகு
மூனேதான்' நரைதஇரைக ஸூகிர்க்தபோகும்
உத்தமனே வாசிய துறு.தியாகும்
மானேகேளமு[த][கரச[ம] மருவிப் பாயும்
ட் மகத்தான

மவுனமதுக் குறுதியாகு
ந்

கேனேகதான் தீபலவொளி தகன்னி[ல்க](த)காணுகத்
தசையான தம[ த](7)வாசல் இறக்குந்தானே.

(௦௯)

இ௰ந்ததொரு தமரவாச[ல்க்](2) குள்ளேநீயும்
செலுக்சடா வாசிதனி லாவியைமைந்தர
பறத்ததொரு வாசியது பதனமாகும்

பதிவான இபேவொளி கண்ணி(ல்&](2)காணும்
கறந்ததொரு பால்' பிரபோலே அமு[ர்]தமூறுங்
கனிவான
சறத்தகொரு

ர

அமுதமதைத்
பூரணத்தைக்

தனமுங்கொள்ளு
இனமுங்கொண்டு

ன்

சிவமான மவுனத்திற் சேரமுற்லே.

இக். நூல் மூவருடத்திய

காட்லாக்கன்

182(6)

(ராஉ௰)
நம்பர்

பி.ரதிபோன்்றதே,

இந்தப் பிரதியில் இத முற்றும் இருக்கிற
௮.

R. No. 262,
Guitala.

119 x 1ginches.

Foll. 195.

Lines 11—15 in a page.

Tamil.

Good.

» Purchased in 1915-16 from M.R.Ry.
Mysore.

z

K. Rahgasvami Ayyaligar of

கயிலாயச் சட்டைமுனி வாத.நூல்,

ஆயிரம்.

K AILAYACUATTAIMUNI VADANUL, AYIRAM,
>
Same work as those described under R. Nos, 254 (4) and 256 ante,
Complete,
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End:
சதெறியவல்லோ

மனுவினுடைச்

சா[ஸ்]த்தி.ரங்க ளெல்லாந்

Brora பா(ர்)ததகந்தஅ தேவியை நான்டோ[ச்.இ](தறிச)
சரியவல்லோ பூரணத்தை நேர்ந்து கின்ற
தாயான வுன்மனையைக் கேட்டுதன் ரூப்
எறியவல்லோ | ஐனூத்தி](யிரு_நூக்றி)ல் ஞான தியானம்
[மீ](ஈ)ன்றெடுத்த தாயோடு தந்ைகையை நான்கேட்டுச்

இி[.தி](ரி)யவல்லோ வண்டசண்ட பதங்க ளெல்லாஞ்
செப்பினை
ஒன்றான

(னி)சண்(டொுன்று செப்பி னேனே.

சின் மயத்இன்

(௪)

பசகதகதைப் போ[ த.இ](2.௮)

உ[தத](தற)தொரு

கைலாச

தேசமாக

கன்றாக யீன்_தோ ருன்மனையைப் போ[ச்.இ](க்தி)
தலமான நமாதர்[க]கள் ட சத்தைப் போ[ததி](த்.தி)2
- கன்றாகம் கயிலாசச் சட்டமாய்வந்த '
கா. ரணமாம்ச் சேஷ்[_]டருடை(ப்) பதமும்போ[ த.தி](2.மி)
கன்றாக

வாதநூ

லாயிரந்தா

னப்பா

சா,தகமாய்ப் பாடிவிட்டேன் வாத மு[ ததே](த்றே)

(௬௧)

Colophon:
பரிதாபிஷூ ஆனிமி” Dea
| aS (Cau ovr uy seb பிள்ளை குமாரன் முத்
அச்சாமி கையால் சட்டை முனிகாயனா ரருளிச்செய்ச வாதழாலாயிரமும்,

(யெ](எ)மு.கி கிறைவேமியது.

மூம்.திற்று.

முற்றும்.

(க-பு)-இக்.நால் மூவருடச்திய
களிலும் வந்துள்ளதே.

காட்லாக்கின்

954(8)

266 ஆயெ இவ்விரு நம்பர்

இத்தப்பி.ரதியில் இக் நால் மூற்றும் இருக்கறத.

R. No. 268.
Palm-leaf.

128

x

ifinches.

Foll.

243.

Linés, 7—9 in a page.

‘l'amil.

Fair.

Presented

in

1916-16

by

M.R. Ry.

Rangasvami

Mysore.

Ayyangar

of

- அ ௩த்தியர்கலைஞான சூத்தரம், ஆயிரக். திரு நாறு.
AHATSIYARKALAINANASUT!

NURU:

IRAM,

AYIATTIRO-

Same work as that described under R. No. 182(6) ante.

Foll. 94 to 97 are found in duplicate.
Complete

oh

௪
ட

.

R. NuMBERS 263-263.
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Colophon:
விஷு்ு

ஆவணிமி'

௩௰௧க

குருவாரம்

ஒு](ருஷ்ணப[ஷ](ட்)சம்

[வி](அ) த(கை) கூடின சபூனத்தில் [ரூ] இரா)யவே லூரிலிருக்கும் தபாசி
ஆவல் - வ[று](7) கப்ப [ன](நா)யக்கர் எழுதிய அகத்தீசுவர[ர்] சுவாமியார்.
அருளிச்செய்த சகலகலை[கக]ஜானம் த௨௱-ம் [யெ](எ)முதி சி()௫௪,ந்த.த-

Grp.

(த-பு.)-இது மூவருடத்திய காட்லாக்கன் 182(8) நம்பர் ரம
பிச.தியில் இந் நூல் முற்றும் உள்ள,
94-வது முதல் 97-வது
ள்ள மூன்தேடுகள் இரண்டுமுலை எழுதப்பெற் மிருக்கின்றன.

இத்தப்
வரையிலு

R. No. 264.
Palm-leaf.

154

x

1

inches.

0௦00.

Foll.

:

97.

Lines,

8

in

a

page.

Tamil.

:

Purchased in 1915-16 from M.R Ry. K. Rangasvami Ayyafgar

of

Mysore.

(a) தன்வந்தரிசிமிட்டுரத்தினச்சுருக்கம், முந்தூற்
இறுபலு.

DHANVANTARISIMITTURATTINAOCURUKKAM,

MUN-

NURRARUPADU.,
Foll. la—49a.
A treatise on medicine attributed to Dhanvantari.

Complete.
Beginning:
கெசமுக னடிவணங்ூச் கேசரப் பொருளைக் கண்டு
வசமெனு (ம)றிவி[ல்ப்](2)பூண்டு வகையமைச் தர
மசவசக் சனிதவர்க்கக் கண்டு[ரூ](தா) னுரைக்க வேண்டித்
இ(ைசமுனி யருளை தோகக(த) ,தஇிகைமலார போற்றி னேனே
*

;

*

*

இ

௪

(௧)
்

க.

கூறுடனருகும்[ரூ](சா)௧௮ குறிப்பி அண்மை யுண்மை
வாறு_ னிதனைப் பா(ர்)த்து வையக சசு[னா ](கா)ய் தன்னை
பேுபெற்[ த2](தீ)ர்ப்பா

ாரகிற் பெலம்

வருந் ச[ற](ர)மத்த[2](ச) மங்

சாறுடன் கருஅம் ரர] சா)கங் கலத்அ[னா](கா) னு(வ)ப்பேன் கேனே.
(௬)
End:

;

பா(ர்) க.திட்டுயி]டிந் நால் பழியொன்று மில்லை தான்
காத் இடு கஞ்சன கைலையுங் இட்டும்பார்
வே[த்த](த௮ு)மை யில்லை வெளிச்ச lor or bors
—
சாற்றினோ முண்மை சத்தியத் srs

(m@e)
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சத்திய மாகு [ஞ](தா)ம(ஞ்) சாத்திய மு[ன்னூ](ச்)்
கதீகிய மென்ன ௪ஞ்சல ம௰்விடுஞ்
சத்திய மு[ன்னூர்](தீ. நூறு) எமு[ச](௪)ய

மில்லைசான்

ச[த்தி](தீதி)ய வயித்திய[2]ரத்தின முத்றே

(௩௭௪0)

Colophon :
தன்மந்திரியாரருவிச்செய்த

வயித்திய ரெ]ரத்தனச்

சுருக்கம்

முற்

ஜித்து.

ச

(த.பு-)-இந்தால் வைத்திய
லப்படுகிறது.

விஷயமான,

இந்தப் பிரதியில் இது

தன்வந்தரி
முற்றும்

இயற்றியதாகச்

சொல்

உள்ளது.

(8) அகத்தியர் அறுபோககசுூத்திரம்.
AHATTIYAR

ANUBHOGASUTTIRAM.

Foll. 80a—970.
A treatise on medicine giving a description of certain diseases, such
as consumption, dropsy, leprosy, etc., together with their curative medi-

eines.

It is attributed to Ahattiyar.

Complete.

Beginning:
பூரணமா மூலமுத

லாரு தாரம்

புரிய[ஸ்த](ட்ட)த் இசைவாரப்வு](யு) தாடி மூன்னு(்)

காரணமா யிடை பின்னாஞ் சுமிமுனையு மரஇ(க)
கலந்துகின்ற வாதபிக்த சிலேற்பனமு மாகி
மாரணமாஞ் சடதக்தி னுள்ளே கத் அவங்கள்
மனம் புத்தி யாங்கா... சித்தத் காலே

வாரணமாய் நடத்திவைக்த கத்](ர்)மகத் தாலே
வந்துகடா தோயதுவு மனிதம் காமே.
ஆமப்பா மனிதர் செய்த க[த](ர்)மச் தாலே
அபக.ரா மேகமென்ற [ரூ](ரா)சா வாலே
காமப்பால் விதனத்தால் பொசிப்பி னாலே
கைக்கடங்கா மேனா ](நா)ய்கள் வருங் க[த்](ர)மத்
போமப்பா மேகம் வந்த காரணந்கான் கேளும்
புகலுவே

னுயிர்கள் வதை

மாமப்பா கண்டபடி
நலமான

செய்வதினா

சொல்வோங்

வாதசலம்

பித்த சல

(௨)

சாலே

லப்பா

கேளு
மாமே,

End:
ஆராமை யோடு கலைக் கொம்பு ருத் இ[ரூ](ரா)க்கம்
௮ திகமாங் கெடைபசலை : சா(2), இர வேத
கூரான மருந்து வகை கா[ ல்ப](ற்)பலமஈ வாங்கிக்
குமி.ரவரை வெள்ளாட்டின் பாலை விட்ச்

(௨)

சேராகச் கலக்கி யதை(ப்) பாகு

643°
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செய்து

இரு[னா](கா)ளில் மெழுகு ப,சஞ் சே ரவாங்கு
வரான கண்பதிக[இ](கு)ப் பூசித்தே தான்
மைந்தருக்குக் காசிடைதான் வரிசைகேளே.
வரிசையாச்

சொல்லு[கு ](க)ஹேன் கணங்க

மாந்தமொடு

சந்துறுப்பு

வவிக

(உ௱௨)

%

ளேது

ளே

பரிசமாங் கரப்பினொடு களங்க Gas
ப(... ச)யுடன் ட;றவையு(டை)த் கோஷ மேது
தெரிசனமாங் கண்களிலே வருவ தேது
இர்க்2மடா ச[௮](ர்) வருக்கும் தேவாமிர்த மாகுங்
மங்
கரிசனமா மி[ன்னூ](தீநூ)லின் க[த்](ர்)ம மத[த](ச்)
கட்டான மருந்து வகைக் சணக்கு மூ[த்தே](தே).

(௩௱௩)

& Txwosargds PSEA.

(6-4.)—

இத்தால், மேகம், க்ஷயம், வாயு, குன்மம், பாண்டு, இராணி, குஷ்டம்,
மூலம் முதலிய வியாதிகளின் -ஸ்வரூபத்தையும் ௮வை நீங்குதற்குரிய மரு
அகத்தியர் இயற்றியகாகச் சொ
ந்துகளையும் இன்னின்ன வெனக் கூறுவது.
உள்ளத.
முற்றும்
இது
பி.ர.இயில்
இந்தப்
த.
ல்லப்படற

R. No. 265.
14¢ x 12 inches.

Palm-leaf.

Foll. 246.

Lines,

6-8 in a page.

Tamil.

Fair.

Purchased in 1915-16 from M,R.Ry. K. Rangasvami

Ayyangar of

Mysore.

து.
வைத்திய சூத்திரம், எண்பத்தொன்
அகத்தியர்
(9)AHATTIYA
R VAITTIYA SUTTIRAM, ENBATTONRU.
Foll. la—i7a.
Same work as that described under R. No, 192(6) ante
Complete.

(த-பு.)-இத்தால் மூவருடத்.திய
© yes Gus Wan

காட்லாக்கின் 192(4)

சாஸ்.இ.ரம்'? என்பதும்

மம்பர்

பிரதிபோன்றஅ

இதற்குப் பெயபென்று

தெரிகிறது.

இந்தப் பிரதியில் இ௮ முக்றும் உள்ள௮.
இதன்பின் வெற்தேடொன்னறுள்ள
௮.

(2) "அகத்தியர் பரிபாஷை.
AHATTIYAR

PARIBHASAL

|
oe
Foll. 19a—1170.
his work is divided into five Kandas of which the first Kanda

or
deals with alchemy, the second Kanda treats about the 21 Siddhis
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extraordinary attainments of the Siddhas, the third about the contemplation of Bhairava, a form of God Siva, the fouth about the original
Mantras relating to Ganapati or Vinaiyaka and the fifth about the

medicinal ingredients considered useful for alchemy.

Tho works of

Urdmarsi and Nandi are referred to herein in support of this work.
Complete.

Beginning :
பசமஞா

னோதயக்தின் பரஞ்சுட ௬லகுக் கெல்லாஞ்

மென வுதித்தஞான தெய்வ[னா](தர) யக[த்](ன்)ரூள் போத்தி

வ.ரமென வாதயோர [ம்]மறைப்பு நூல் பாரைச](ஷ) யெல்லாங்
குறுமுனி தமிழா(்)[ச]செய்ய குமானைங் கரன் முள் காப்பே,

*

%

#

(E>)

*

அடக்கமுள்ள சூ|ஷ்](ச்) தரங்க [எ](ஸி)ன்னங் கேள

ஆயிரத் இரு[னூ](நூ)மசி லை்[ல]ஞ்ண(2) ஜொன்று
உடலுககுள் முப்ப(த)தொன்

(ஹெண்ப(ச்) தொ[ண்டு](ன்
ற)

உ[க்த](க)பன ஜெ[ண்0](ன்-)கா லா(ச்)ெ[ண்ட](ன்அர

தடுப்பவ ரா[த](ர்)மதிவெண்பாக் கவிதை

நர.றுங்

குரு[ஷூல](நூ லை)ம்பஅவு மிது கோ[ஐ](ர்)வை யாகக்
கிடைப்பதில்லைப் பூ[](ர்)வ தவ பலஞ வேயும்
கிடக்? லிற்நூத் பசனமங்கே கெதிகொள் வோற்கே.
*

*

வயண மென்ற

%

வழலைக்[ இ1(கு)ப் பூமிமூலம்

வாகான இதீ[ஷ்](ட்)சைக[௫](கு)க
,யமென்ற

யேதத்தில் வா௪

நல்லதொரு

(௪)
*

மூலம்

கற்ப[ப]2.தில் ரசமே.

குயனமெ[ண ](ன்)ஐ

கடலே மூலம்
மூலம்

[க]குளிகை(அ)குப் புடமே மூலம்

கு[த்த](த்த)மி[ல்]லா ஞானத்தில் மன மே மூலம்[,த]
தயனமெ[ண](ன்)ற வினங்கட் கெல்லா மென்னூல்
சாரகாரச் துறையைக் தாகப் பாரே,

(0)

தாகப்பா [ஐ](ரி)ந்த[ னூ](நா) லஞ்சு காண்டச்
தான்பா[ 5](ர்)ககல் சமுசயங்கள் தட்டுண் டேபோம்
தே(ர)க்கிப்பா ரிம்த நூல்[ச ]சனக்குச் ச[ஷ.7(ட)௪

ரேரூ](சா)மரிஷி யஞ்தூ(ற)ம் நத்தி நூலும்
தேக்ூப்பா [ர் யி](ரித)னாலே [,க]செளியஈ தண்டேர
இவ௫வா [க]குருக் தேடிச் தி(ரி)ய வேண்டாம்
பாக்கயமாம் நூலிலே .ஏண்டாங் காண்டம்
பாடு(கு](௫) சேன் மதம்[க]காண்டம் பா(ட)ம் முற்றே.

End:
காணவென்ர லெத்தனையோ தூர மென்று
கலங்காதே யென் மகனே யென்றுசொல்வி
மாணவென்றால் வழிபாசை யிதகா னென்று

. மகத்தான ௮ண்... சரா சரங்க ளெல்லாம்

(றக)

R. NUMBER
பாணவென்றுஜத் [ப்)பராபச்த்தி லண்ட
பகர்ந்தாபே

646.

265.
மெல்லாம்

யென்குருவஞ் சுப்பி.ர மணியர்

ஆணவென்ளா லாதியத்த மிதுவே யென்றும்
அகண்ட சத்த சாகரமு மிதுவென் ரூபே,
wasQ@ac op Terug rover Ones
- மகத்தான ௮ண்ட[மென்றும்](மத)பே ॥ண்ட மென்னும்
.மதுவென்ற பரமண்ட மஞ்சாங் காண்டம்
பகருமொழி யேசண்டம் பதியு மென்று
பதுவென்று மதவண்ட மிதுவே யென்று[ம]
மகத்தான தென்குருவு முபதே த்தார்
சதவென்றுஞ் சற்குருவு மிதுவே Quiet DIG
சம.ரசத்தின் பிரமமென்ுஞ் சார்வு முற்றே.

்

say
(#6)

A

(ற)

.

Colophon :

மெழுதி முற்றிற்று,
coor
CHF TVET
[]தட்சினாமூ[த்](ர,த)தி பிள்ளை பெரியண்ணன்

தெட்டெமுத்து.
ஆ.

(த-பு)-

முதற்காண்டத்
இந்நூல் ஐத்௮ காண்டங்களாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ள௮.
இ.ரண்டாங்காண்டத்இல் இருபத்
இல் ரஸவாத முதலியவற்றைப்பந்றியும்,
தொரு இத்தி முதலியவற்மைபை பற்றியும், மூன்றாங் காண்டத்தில் வயி.ரவத்
மூலம்
யான முதலியவற்றைப் பத்தியும், நான்காம் காண்டத்தில் கணபதி

முசலியவற்றைப்பத்தியும்,

ஐத்காங்காண்டத்தில் ரஸவாகத்இற்குரிய மரு *

முத
ந்து முதலியவற்றைப்பத்றியும் கூறப்பட்டிருக்கன்றன, முதற்காண்டம்
ளை
செய்யுட்க
100
89,
101,
95,
லாக ஐ.ந்துகாண்டங்களும் மூழஜையே 101,
இவ்
இதில்
டுககது,
சொல்லப்ப
அகத்தியர் இயற்நியதாகச்
உடையது.
வைந்து

காண்டங்களும் முற்றும்

உள்ளன.

, ஐ.நதறு.
(2) உரோமரிஷி சூத்திரம்AINN
URU.

UROMARSL SUTTIRAM,
Foll. 118a—2065.

Same work as that described under R. No. 258(4) ante, but contains

4 additivnal stanzas.

- Complete.

(6-4.)—

இந்நூல் மூவருடத்திய
அந்தப்பி.ரதியில் இல்லாத

ஈ இறம்பெற்ற

போன்.ற௮.
காட்லாக்கன் 258(b) தம்பர் பிரத
பிறவி”" என்னும் செய்யுளும்,
“மாயமைனத

மூத்திலேன்''

!
என்னுஞ் செய்யுளும், “ செய்துமே முன்?

சொன்னேன்' என்னுஞ் செய்யுளும்
என்னும் செய்யுளும் “பாரப்பாசன் நூற்
தன.

இதில் அ௮.திகமாகக காணப்பட
இதன்பின் வெற்மேடொன்றுள்ளஅ.

மூ.நீநூது, .
(9 தன்வந்தரி நிகண்டு,
NTU, MUNNURU.
DHANVANTARI NIKA
Foll. 208a—2340.
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Same work as those described under R. Nos. 145(a) and 161

ante.

Contains only the first 100 stanzas out of 800 stanzas of the work.

(க-பு.)-இஅ௮

மூவருடத்திய

போன்றது.

காட்லாக்கின் 145(௨),

161. இவ் நம்பர் பி.ர.இகளையும்

இந்தப் பி.ர.தியில் முதல் நூறு பாடல்கள் மட்டும் இருக்கின்றன)

ஆகையால் இத முற்றுப்பெற்றதல்ல.
—
இதன்பின் வெற்றேடொன்றுள்ளது.

(8) அகத்தயர் உட்கறுவு சூத்திரம்.
AHATTIYAR UTKARUVU
Foll. 236a— 2460.

SUT 1IRAM.
பத

This treatise deals about the medical steps to be taken

the health of a pregnant woman in case of miscarriage.
known as Ahaitiyar Karumarana Sittiram.
Complete.

to preserve

It

is also

Vide also RB. 168() ante,

Beginning:
வாதமெ[ண் ](ன்)௦[னூ](நூ)ல்க[எள ]ளெல்லா மொடிக்[ஒ](யொ)ன்றி
யாட்டவே

சிவன்மைந்தன்

கணபதியுங்

காப்பு

ல்]

தாதமெ[ண் ]6ன்) வமையவஞஞ் சிவனுங் காப்பு
[னா](நா)தாந்த மனோன்ம[ணி](னி£)தாய் பாதங் காப்பு
வேதமென்ம பொருள்[க]க ளெவ்லா மொடுக்க மாக்இ
வேதாந்த

சொருபமாங்

கந்தன் காப்பு

ஆதியந்த மா9 கின்ற வொடுக்க மெல்லாம்
௮டிமுடியி[வ]லொடிகன்று தானு மாமே,
(
*
*
*

(௧)
*

சித்தியா[ம்]மைங்கோலப் பிண்டந் தன்னைச்
தஇரணமத

செய்கக்கால்

வாத

)

்

மாகுஞ்

சத்தியா[ய்]யிதைவிட்செ சவுக்காரஞ் செ[யி](ய்)த
தத்தளித்து மாண்டவ[6](ர்)கள் கோடி யுண்டு
முத்தியாம் முப்பூவுக் இதுகான் Cal gy]; a fh)
முக்சியமுள்ள கருவெல்லா மி[து](இ)னா லாகும்
பத்தியா [ம]மிம் முறையிற்[ப்]பலபேர்க குண்டு

பதச[ர](சா)சே பத[ர](ரா)சே பதனம் தானே.

:

Ge)

End:
ஆமப்பா[&]காமப்பால்
அழகான

வேமப்பா

கானப்பால்

பூநீராகும்
காமகளை

யாகும்

யி[து](௪)னாலே யெல்லாம் வேகும்

வெகுசாக

சாக்கெல்லாம்

காமப்பால் வித்தையென்ப

வேதை

யாகுங்

இது தா[ன் |(னா)குங்

கா[ஈ](9ணமாய் வத்தவ[ஷ](௪)௧௮ வித்தைக் காகுஞ்

சோமப்பால்

சுகமான

வித்தசையென்ப இதுதான் பாரு

வித்சைக்கு மிக் கருவைக் கூபே,

:

(eer)
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வே[ணு](ண்டு)ங்

கூட்டுகின்ற கருவறிந்த கூட்ட

கூட்டாவிட்டால்[கு](கொ)லை(பு)ண்டு திரிய வே[ணு](ண்டும்

மாட்டுகின் ௨ யினமறிந்து மாட்ட வே[ணு](ண்டு)ம்
மடக்குவழி யறிந்தல்லோ மடக்க வே[ணு](ண்டு)ம்
[னா](தா)ட்டின்உ வித்தையெல்லாம் பாம்பு நஞ்சு
நலமான சருவிததான் ந(ன்)ரூய்ப் பாரே
பூட்டென்ற பூட்டெல்லா மிதா னென்றுப்

புகழ்த்திட்டே[்ன்] இலகுக்குச் ஞூ[ஷ்](த்) இசந்தான் மு[க்தே]

[(த்றே. (௪௮)

(க-பு.)--

இத மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 168 (0) நம்பர் பி.ரதியில் வந்துள்ளகே,
கருப்பப்பையி வுள்ள கரு, கெட்ட மருந்து முதலியவற்றால் முதல் மாதம்
முதலிய ஒன்பது மாதத்திற்குள் விழுந்தால், அதற்காகச் செய்யவேண்டிய
“ yes Qur
சித்ஸை முதலியன இன்னின்னவெனக்கூற௮ுவதஅ இத்றநூல்,
இந்தப்
தெரிகிறது.
ு
பெயரென்ற
இதற்குப்
மென்பதும்
கருமரண சூத்திர”

பிரதியில் இது முற்றும் இருககி௦௮.
R. No.
224 x 14 inches.
Palm-leaf.
Injured. —

Foll.

266.
281.

Purchased in 1915-16 |from M.R.Ry.

Lines, 7-8 in a page.

Paral

Ayyangar

Rangasvami

of

Mysore.

(0) மச்சமுனி வாக்கியம்.
MACCAMUNI VAKKIYAM.
Foll. la—9a.
On the preparation of medicines of various kinds considered useful

for alchemy and for curing diseases,

The work is in prose and is attri-

buted to Maccamani.
Complete.

Beginning :
சலத்தேரைப் பிடித்துப் பலன் அடங்க முற்நினதேங்காயைச் சசிபாதியி
லுடைத்து : அந்த(த்) சேங்காய் கொள்ளும்படியாக (௮)ரைத்து வாய்வழி
யில் [ஐ](ர)சச்ை ஆறுகம்[பிலு](பு)ல்லை அரைத்து உள்ளே வைத்து(ப்)
பின்பு

(செனனசிரைப்பட்டை

வடி.கட்டிக்கொண்டு

வழலையும்

தூளா

Wo ALO,

சேர்தது,

கவசம் செய்து கோதுவிட்டரைத்து
உ
லத
-காயினுள் அறுகும்.

OFFI

HOG

பத்துக் களஞ்சில்

அமைத்து

௧௨

உண்டைசெய்து முன்்சொல்லிய
se tot)
ண பதம் அட

தூக்குக்
தேங்

பாஷாணக்கட்டுி : பவம்வாக்க(௪) சுண்ணாம்பு சலைசுத்தி வெள்ளாவி *டு
ப்பில் மூன்றுத.ரம் வைத்துப் பின்பு முந்திரிகை சா.ராய(த்)தவிர [சுருக்கு]

ஒருபடி. சுருக்கு[கு](க்கொ)0த்.௮(ப்) பின்பு.
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End:
மேச.ராசாங்கலேகியம்

முப்பூ, சவுக்காரச்சண்ணம்,

அப்பி6[ஐ]1(ர)௪

[ர]சா)சசெந்தூ.ரம்.
அசைப்ப் ட அ[ தி]
தார்கள்
முத்[ த]தைச்சீவி, கதிர்கொண்டு.
யெ](எ)வி
[பத்தபோல
(த)னுள்ளே இட்டு மெலீசான ௫ணி[க்]கொண்டு
மிச்சம் பழத்தை(ப்) பந்துபோத் பொட்டஎமாய்ப் பிடித்து, இமைமேலே ஒரு
கடுப்புக் குத்தல் மா
தளிவிட்டு சீமுகர்காட்டி, கசக்கி(வி)ட்டால் கண்வலி
Gs செவப்பு மேற்றலைவாயு மூன்௮[னா](தா)ளையில் தீரும். கையில் வைத்

துக்கொண்டு கண்ணில் மாருமல் ஒத்சவும்.

(கு-பு.)-இத சவுக்காரச்சுண்ணம், முப்பூ, மேக.ராஜாங்கலேகய முதலிய பல சஸ
வாத மருந்துகளையும் வைத்திய மருந்துகளையும் செய்வசைப்பற்றிக கூறு
இந்தப் பி.ரதியில்
மச்சமுனியார் இயற்றியகாகச் சொல்லப்படுகிறது,
வத.

இந்நூல் முற்றும் உள்ளது.

6) பிரமமுனி வைத்தியம்.
PIRAMAMUNI

VAITTIY AM.

Foll. 10a— 1820.
On the drugs and other ingredients considered usefal for making
different kinds of medicines, such as powders, oils, ete, for curing
specified diseases.
It is attributed to Brahmamuni.

Complete.
Beginning:
திருவளரு

மெ(ய்]ஞ்ஞான

Ger Surg

செய்பெ[தி](ரி)ய (க](க௧)ணேசனொடு கன)தன்பாதம்
அருவுருவா யாதியந்த வெளியுற் தாண்டி
(ய9)க[ண் 0](ன் று)நின்உ சின்மயத்தின் பாதம்போத்றிப்

பரிவுடைய பூ[த](ரு)ணசத்தின் சூட்சுமா சூட்சுமம்
பதியிருந்ச மனோன்ம[ணி](னி)க்தாய் பாதம்போ| த.தி](2.றிக)
குருவருளா னாதர்[க]கள் பாசம்டோற்றிக்
கூறுகிறேன்
*

oS

resi ot

வயித்தியத்தில் சூ[ஷூச்
*

*

காணவே ஆட்டியதை வில்லைகட்டி
கனகமா மதவியுலாத்தி யோட்டி விட்டுமூடி
பூணவே 8லைசெய்த குக்கு டத்தி[ல்ப்](2) போடு
புகழாக வெடுத்துமுன் கலவத் திட்டு_
தோணவே இப்பி(யி) னீர்விட்டு வாட்டிசீ

.

துவளவே

வில்லைகட்டி (க) காயப் போட்டு

பாசமே. .
*

க)

ந, நந
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ஆணவே வோட்டிலிட்டு மேலோடுமூடி
அப்பனே குக்குடத்திற் போட்டு வாங்கு
காணவே யிப்படியே மும்முறைதான் வாங்கு
கடிசான நுப்பூவுங் கட்டிப் போக்கே,
End:

(௧௧)

த்

ஆமென்ற குப்பிமுறை செத்தூ ரங்கள்
அஞ்சுசுன்ன மஞ்சுநீ ருருக்கமுங் குடொரி?
தேமென்ற குகைகத்திட்டங் குரு முடிக்குங் காலஞ்
செந்தூரக் காலங் கசைத் இரங்குக் காலம்
ஓமென்ற செயநீர்தா னிறங்குங் காலம்
் ஊற்றுமுறை பு()டத்திட்ட [மயெ](மெரிப்புத் திட்டம்
ஆமென்ற மிவைமடெல்லஈ [ம]வகை விவ.ரமாக
அறியாத பசக்களுக்கு மறிய வேண்டிப்
பாமென்௦ வென்னூலில் வெளீயாய்ச் சொல்லிப்
பாடிவிட்டே னெழு[னூ](நா)ற்றுச் சில்வான முற்றே.

Colophon :

(எா௪)

பி[ஐ](ச)மமுனியார் சாஸ்த.ர முற்றிற்று,

(த-பு.)-இத்மூல் பாண்டு, காமாலை, இரந்த, அரையாப்பு, குஷ்டம், சூலை,

விளை

வாதம், மேகவெட்டை, வெள்ளை முதலிய பல வியாஇகளைப் போக்குதற்கு
உரிய மருத்துகளைச் செய்யும் மூலிகைகளையும், மேகராசாங்க எண்ணெய், ௮ப்
பிரேகச் செத்தூ.ரம், தாமிரபஸ்மம், தக்கபஸ்மம், எட்டிதீதயிலம், குமட்டிக்
காயெண்ணெய், புங்கச்சூ. ரணம், சர்வவியாஇக்கு முக்கூட்டுத்தைலம், பூச
ண.திலேூயம், பவமழபல்மம் முதலிய மருந்துகளைச் செய்தற்குரிய மூலிகை
களையும் செய்யும் விதத்கையும் விவரமாகக் கூறுவது,
இந்தப் பி.ரஇயில்.
இத முற்றும் இருககற௮௫.
பிரமமுனி இயற்றியதாகச் சொல்லப்படுக௦௮,
இதன்பின் வெற்லேடொன் அள்ளு.

(9) பிரமமுனிசூத்திரம், மு.ந்.நா.தற.றுபது.
பரப்பாக

TIRAM,

MUNNURRARUPADU.

Foll. 184a—2660.

ட்

Lays down the prepazation of different kinds of medigines, such as
powders, oils, ete., together with the diseases cured by them. This work
also is attributed to one Brahmamuni.
Complete.

Beginning :
Gr@ onan GerG சின்மய ஞானசோதி
ஆரணி கொன்றைசூடி ஆறணிந் தாளைப் போ[த.தி](த.தி)

வா[2]()ணி ரி[கஷ](ஷி)கள்பாதம் வணக்கயே வயிச்இய நாலை (க)

கா[2](2)ண

மாகப் பாடச் கணபஇ[க்] காப்பு(த) கானே.

தானான வயித்தியத்த[வற](லி7)ண்பெத்அ[ லு](ூ)ு

சா[த்இ](ம்.மினே னசைக்குறுக்கிப் பத்.த[னூ](ரா)று

(க)
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தேனான அசைச் குறுக்கி மு[ன்னூ ](தீ.நா)த்வெண்பத்அ[னா](தா)
லக்
,க[ந](ர)ட்டியே கருவெல்லாசர் இந்து
*

%

சொன்னேன்
*

*

பானான மானிடர்கள் பி[ளை)(மை)கக வேண்டிப்
பரிடாஷை யில்லாமற் பாடி னேனே.

*
குருவான

௪

ஆ

உளஷா.ரமா

(௨)

3

*

முவருப் பென்றுங்

கூறினர் பூ[னீ)(2)௮ முப்பூ வென்றுஞ்
சருவென்ன

ஆகாசப் பரு.தி யென்றுஞ்

சந்திரனோ

டிந்துவென்றுஞ் சா[ த.தி)(2.ரி)னார்கள்

பருவமென்ன மார்க[ ளி](ஜி)யுத் தைமாசிப்
பனிட்பெய்யுங் கால மப்போ பருவமாகிூப்
பொருவேன்ன பூமியுடை[னா ](நா) த மாப்
பூப்போலே வளைந்ததுவும் பூ[னீ](நீ) ரூச்சே,

(2)

End:
பரடினா ரென்னூலில் வெளியாய்ச் சொன்னேன்
பதினெட்டுப்(ப்) பேருமென்னை(ப்) பகைத்திட் டார்கள்
வீடினார் சொன்ன தொரு வழலைப் போக்கு
-வெவ்வேலே யென்று சொல்லி மலைக்க வேண்டாம்
பாடினார் நாதவிந்தில் வழலை யாகும்
பருவசன[ப்] பிண்டத்தில் வழலை பாரு
ஆடியகோ ரடிமுடியும் வழலை யாகு
மத்தியோ பெசரமும் வழலையரகு
.. மாடியதோர் வழலை[ க]தொட்டு வாதம் பாரு
்....
மசையாத கறிப]பவித்தை யுண்டு கேயே.

Colophon :

5

:

(உ௱௬௰)

es

DoH.

கந்தன் மார்கழிமீ” ௨௨

ஈ[தி](மு)கி மூடிந்தத,

ஆவல்- வ[ஐ](7)தப்ப

2.

க

பி.ரமமுனியார் சாஸ்திர[ ஞா](நூ)ல்-௩௱௬௰

[னா](தோ)யக்கன்

ர

ச்

ல்ல
' இந்நூல், குமட்டிக்காய்ப் பதங்கம், அரிதா.ர பஸ்மம், பவழ
பஸ்மம்,
சிங்க பள்மம், பல் நோய் முப்பத் இரண்டுக்கு மரு ந்த, க்பதோய்க்கு எண்
ணெய், மேகராசாங்க எண்ணெய், மதனகாமகேசுவாலே கியம், முக்கூட்டு

எண்ணெய்,

சண்டமாருதக்

குழம்பு,

அஞ்செண்ணெய்

தைலம்,

வில்

வாதிக்குமம்பு, சுத்த வில்வாதி எண்ணெய், மகாமேகக்இிருசம், பீனீசம் ௪மு
க்கும் மருக்அ, விஷமூட்டி ச்தைலம், கஸ் தூரிப்பட்டை எண்ணெய், அமுக்கி
ராங்கிழங்கு உத்தூளனம், அடாதோடை லே௫யம், நாறு உரந்தைசசூ. ரணம்,
இத்சாஇலே௫யம், கடுக்காய் லே&£யம், இஞ்சிலேகியம், திலவாகைச் சூரணம்,
வேம்புச்சூ ரணம், சூசிகாவாயுவிற்கு மருந்து, ஆடாதோடை சூர்ணம் முத
லிய பல மருந்துகளைச் செய்யும்

வலையும், ௮ம்மருந்தாக்கீரும் வியாதிகளின்

வகையும் இன்னின்னவெனக்கூறவது,
பி.ரமமூணி இயக்தியதாகச் சொல்
உள்ளது,
முத்தும்
இது
இந்தப்பிரதியில்
லப்படுெது.

இதன்பின் வெக்வேடொன்றுள்ள து.

ஜஜ.

R. NuMBER 266.
(6) இராமதேவர்
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ஹஷோ௫ியம், பத்து.

JIRAMADEVAR JOSIYAM, PATTU.
Foll. 268a—2700.
A treatise in 10 stanzas on astrology predicting the good and the
evil that may happen to a person from the position of the planets,
Tt is attibuted to Ramadévar.
Complete.

Beginning :
ஆதியிலே. வேதியன் ஐஉனன்பாய்ச் சொன்ன
அருமயழையின் பொருளான சே யக்கைச்
சாதியிலே முதலான [ர](ரா)மன் வாக்கியந்
தவருூமற் சற்குருவின் பாதம்(போ| த.இ](,2.ரி2)
சோதியிலே சகசோதி யான சோதி
சோ௫ியமாம் நவக்! ஐ](ச) க [ரூ)(ரா)ச யப்பா
நீ.தியிலே நீலகி னஸன்மை இன்மை
தேர் நிறைகள்
3

சொல்வதம் கிந் நூல் டாயே.
*

3

(௧)
*

சொல்லு தை யா) (ர](ரா)சிசனக கஞ்சு பத்தில்
சோ[,ஐ](ர்)வான செயதிற்கில் மாமனாகா
புல் லுறவாய் சனிதித்கில் பிள்ளை யாகா
பொல்லாச ௪௫ தி5[&]கல் மாதா வாகா
சொல்லாத [2ஐ](.)வி கிற்கில் பிசாவுந் அஞ்சும்
சே[ஐ](ர்)க்.த தின் [ஐ](2)வி சோம னேமுக் கப்பாவ்
கொல்லுற சனிசெவ்வாய் திற்பா னால்
குருவான தந்தைதாய் ம[௰௨](௪)ண மாகும்.

(௩)

End:

ஆமென்ற 8[ஐ](ர௬)க தில [ஐ](ச)வி புதனும் வெள்ளி
அம்(ர்)நீதிடுவா சொருராசி

யகனி

வொருமாதம்

போமென்ற ௪ந்தரனி [ல் செ](லி)ரண்டேகா வென்று
புத்தியுள்ள செவ்வாய்தான் மாக மொ[ ண்ணமை](ன்றமை)யாந்
தாமென்ற சனியாண் [டு 0](டி)ரண்டரளையேயாகுந்
தயவான வியாழமோ [ரூ](சா)ண்டு நிலை யாகும்
- நாமென்ற நாகங்க ளாண் டொ[ண்ண ](ன்.ஐ௦)ரையா

நடவான இ[ஐ7(ர௬)கதிலை நதலமறியு மு[த்தே](த0ே).
செ[ம](ன்)ம

5

முதலாக காலாமிட த்.தில டுவணையில்

(6)
[வருஷம்

படிக்கும் புதன்சுக் [கு£](இ.)ன் [ரூ](ரா)சன் பரிந்தே பா[௬](ர்)கல் ௪௫
்
அடிக்கும் புகனென் ஹேயானாம்ளொடருமுப்பத்அ மூன் மூகும்
அடிக்கும் வெள்ளிக் கறபத்தா[,த௮]7(ஐ)சனியிருந்தா னூருண்டே. (௧)
வ
ஆ

முற்றம்.
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(5-4.)—
இந்தால் சோதி_சாலஸ்த.ரத்கைச் சேர்ந்தது.
இரக கிலை, இரா) பார்ச்
தல் முதலியவ்றை எளிதில் விளக்குவது,
இராம தேவர் இயற்றியதாகச்
சொல்லப்படுகிறது.
இந்தப் பிரதியில் இந்நூல் முற்றும் உள்ளத.

(6) தவக்கிரக உச்ச நீசம் அறியும்வகை.
NAVAGRAHA

UCCANICAM

ARIYUMVAKAT.

11011. 2118-2740.
A

treatise

in astrology

whether the planets
ascendant or not, etc.

in

laying

regard

down

the

method of finding out

to a particular horoscope

are in

the

Complete.

Beginning:
மேஷம், ரிஷபம், மி௮னம், கடகம், சிங்கம், கன்னி,
தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் ஆக [ர](இரா)சி-௪௨.
மேஷம்-௪வ,

ரிஷபம்-௪9ஐ,

கன்னி - ௫, தலாம் - ௫,
௪,

அக்கால்,

௫வ,

கடகம்-௫9,

விரிச்சிகம்-௫வ, சனு௬-௫௮,

மீனம் - ௫வ ஆக

மேஷம்-ஆடு,

மிதுனம்

[ரூ](ரா)சி

துலாம்,

விரிச்சிகம்,

இங்கம்

- @a,

மக.ரம்-௫வ, கு.ம்பம்- :

ச௨-க்கு [ஞ.](தா)ழிகை-௬௦

(.

.

.

.)

ரிஷபம்-௪௬௮,

சிங்கம்-சிக்கமே,

மிதனம்-வீணை,
கடகம்-உண்தத்(0)5
கன்னி- கலியாணமில்லாத பெண், அுலரம்-

[திரு](கசா)சு, வி[சி](ரூ)ச்சிகம்-தே[ஞ](ஸ்), சனக- வில்[து], மகரம்.
’

மூத[ளை](லை) ஆக [ரா](ரா)சி-க்கு
௰௨ இனம்-௰௨.
_End:
நா[ய](யி)று-அஸ்.தம், இங்கள்-திருமீவாணம்,

செவ்வாய்-அசுவனி,

புத

ன்-அனுஷம், வியாழம்-பூசம், வெள்ளி-௦](ர)வ.தி, சனி-0[௫:](ரா)
கணி
ஆக மூ[த்](ரத்.த)சித
மகாதசை

யோகம்

நாள்-௪.

ஸூ :--

ஆதித்தன்-௬, சந்திரன்-0, செவ்வா(ய்)-௪, [ர](இ.சா)கு, குரு[வு]-0௬,
சனி-௧௯, புதன்-௧௪, கேது-௪,

சூரியனுக்கு

துலாம்

சந்திரனுக்கு
செவ்வாய்க்கு
புதனுக்கு

சுக்கிரன்-௨௦,

்

௮௭௨த்தசை

‘is

கடகம்

ல்

மீனம்

மகரம்

FES p(T) Bee

விருச்சிகம்

52D,

Be) eer

விருச்சிகம்

பி[த](சக)சுபதிக்கு

௧௨-க்கு

3]

த்

»

R. NUMBER
சனிக்கு

266.

மீனம்

[ரூ ](சா)கு க்கு

சனி

அக திசக்கி[.2](2)கம்-௮

663
நீசன்

5

93

(6-4.)—
இத, நவக் ரகங்களின்
உச்ச நீசங்களையறியும்
வகையினையும், இராச
தட்சக்திர முதலியவற்றை அறியும் வகையினையும் விளக்குவது, இந்தப் பிர

தியில் இந்_நால் மு.ற்றும் இருக்கற.
இதன்பின்

வெற்மேடொன்றுள்ளது.

(f) இராமதேவர்

ஹோடியம்,

பதினாறு.

IRAMADEVAR JOSIYAM, PADINARU.
Foll. 276a—2796.

A treatise in astrology predicting the fortune of a person from a
consideration of the time of birth in regard to the Zodiacal signs.
This is said to have been written by Ramadévar disciple of Pulattiyar.
Complete.
Beginning:
அண்ட[த](2)ண்ட திறைந்தபொருள் வேதமான
ஆயிரத்தெண் கமலபீட ம[று](ர௬)ளே போ[த.தி](த.றிப்)
பிண்டமென்ற கருக்குருவாம் பதினெண் போசக்குப்
பி[ஐ](.)பலிய மான பரப் பி[ற](ச)மம் போ[த்.தி](ம.றித)
தொண்டசெனச் இத்தருக்கு விளக்க மான
சோ௫ூயந்தா னவமீடத் துருவே போ[ததி](த.தி.த)
தெண்டனருள் புலகத்தீசர் குருவா மென்றன
இரு வடி தன் கமலவிதழ்ச் செயல்கரப் பாமே,.
98

*

*

கேளப்பா தவமுனியே யிவற்றா லோ[,2](ர்) க்கு
கெணிகமென்த சோகியந்தான் சொல்லக் கேஷ
தேளப்பா தெளிவுள்ளோர் ௮லாத்தின் [ர ](ரா)௫
தெய்வபல னவருடைய சென்மக் கூறு
வாளப்பா பிறப்போர்க ளூகக்துக் கொன்று
வங்5[ஷ](ச)த்தான் குலப்பி[,ஐ](ச)மம் வடக்கே
தாளப்பா பிறப்போர்கள் தாய்தா னதத

- தருவான [ஜ7](சா)சபல னிருவ[்](ர) சானே.

.
்

*

:
உத்இரம்

|

End:
சித்தனென்ற (Qam) Gage
சென்ம[ரா](ரா)சி

[GO](@)aé seor bs rer பத்தில்

கோடாகோடி

(௧)

பச(ப்)பி[ற]ர)மந்தான்

(x)

்

664

A TRIENNIAL CATALOGUE OF M88.
அச்தனென்ற மீசனப்பா மூ[ண்டு](ன்௮)க்குள்ளே
அ.ரக[ர](சா) சோசியந்தான் பத்.இ(ல்ப](2) பாரு
க[ஐ](ர.த) தனப்பா ௮வ௱்கொருவ செஇருண்டோ சொல்
கண்மணியே

அச்சென்ம

மைத்தனென்ற

ம[ரி](கி)வா ரி[ன்னூ

சோூயந்தான்

மகத்தகா[னா]ன

](,.நூ)ல்

ம்திதான் பத்து

வாறுகலை சா(னு

மா)மே.

(War)

ஆமப்பா புலக்தியாசன் கடா[க்ஷ ](ட்ச) தீ தாலே
அருளினோஞ் சோதியந்தான் பததி[ஸ்](2) சொன்னோம்
(ஏ)மட்பா மிந்தபடி சோசியம் பார்த்தால்
எண்ண வொண்ணாச் சதாகால மிருப்பார் பாரு
தாமப்பா மி[ன்னூலு](நீ
நால்) தலாத்தின் [ரூ ](ரா).ச
களினமென்ற
வாமப்பால்

பிறவியோர்க் கெய்தும்

சொரிந்தவிடீம்

வசனித்தோம்

பாரு

|ரூ1(ரா)மன்.

சோசியக்கான்

வாக்கியம்

வாழ்வீர் முற்றே.

(த-பு.)-இந்நூல், மேஷம், ரிஷபம் முதலிய பன்னிரண்டு ராசிகளில் எவற்றிலே
னும் பிறந்தால் பிறந்த ராசியின் பலன் இன்னின்னவெனக் கூறுவத. புல
தீதியரின் சஷ்யராகிய இராமதேவர் இயல்றியது,
இந்தப் பிரதியில் இந்
நூல் பதினாறு செய்யுட்சளும் பூர்த்சியாயுள்ளன.
இ௫ முடிந்தவுடன், *பிரமகாயகத் இரி, சிவகாயத் திரி *
ங்கள் எழுதப்பெல்றிருக்கும் ஏகேள் இரண்டுள்ளன..

முதலிய

மந்திர

Lines, 8-9 in a page.

Tamil.

BR. No. 267.
Palm-leaf.

14} x 14 inches.

Foll. 117.

Fair.

Purchased in 1916-16
of Mysore.

(2)

from

M.R.Ry:

K. Rangasvami

Ayyangar
on

கொங்கணர் முதற்காண்டம். நாற்பத்தொன்று.

KONGANAR MUDARKANDAM, NARPATTONRU.
17011. 12-94.

A treatise in 41 stanzas dealing with alchemy and with the prepara-

tion of the different kinds of salts considered useful for that purpose.
It is attributed to Konganar.
Contains 1 to 11 stanzas complete and the 12th incomplete.

Beginning:
சாத்இ.ரந்தா

OH sror_w

MAS Hage OKresr Cos cr

:

*

த[னை]னே)க்குரிய மூன்று காண்ட[மன்னூ](மைத்
தூ] முத்தன்
சூத். இரந்தான் முன்னுளைத்தேன் கற்பம் [னூகி](நூ)நில்.

தோஷமில்லை மோசமில்லை[ச] சொல்வேன் கேஞ

*-

R. NUMBER
சேத்தி.ரந்தா னாற்பதுக்குள் வழலை

267.
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மார்க்கம்

இ[.ர](ஐ)நீதப்பா பா.உனார் சில[ னூ](நா) லெல்லாங்
கோத்து ரந்தான் பூலகுரு 2ஷவ[ஐ](ர்ச)கங்
கூறினேன போகருடன் கஞ்சன் [க]காப்பே,
*

*

*

ச

(௧)
+

கல். லுப்பின் வகைசொல்லக கேளு கேளு
கருணைபெரு மகத்தீசர் கடலுண் டேதான்
வல்லதொரு|
௪]

ச௪வுக்களிப்புச் சமூகத் இர

மாச்சு

வளமான ஞானியுப்பு சித்தர் போ[௮](௧)ம்
வெல் லுனெற நீருப்பு மண் ணே யென்று
மேவென்றும்

வாய்வ

தென்று

்

மாதி யென்றுஞ்

சொல்லஓு[கு](௫)மேன் பாயையுப் பி[அ ](,௧)னே6€ மூன்றுஞ்
சுக்ககெங்்கக முதல் சுத்தி யென்று

பாரே,

(Ms)

ஒன்றான இட்சைவிட் டூசி நீறில்
உத்தமனே .ரவிமுகத்தி வுருவிருப்பாய்(4)
சென் [ ரா]ரலே பஞ்சகரண இட்சைலிட்டு(த்)
சேசியிலே

சரந்த

டட

காய்ச்சி

நன்றாக வுப்பெடுக்க யெழுபி| ர](ற)ப்பு மாச்சு

ன்

ப்

a

&

(௧-பு.)-இத்தால்,

ரஸவாகத

விஷயமான.

கொங்கணர் இயம்றியதாகச் சொல்
லப்படுக௨௮. . இந்தப்பிரதியில்
பதினோரு
செய்யுட்கள்
472 Bu read
12-வது செய்யுளில் முதல் இரண்ட்டியும் உள்ளன,

(8) அகத்தியர்வழலை, பதினுறுAHATTIYARVALALAI,
Size, 15 x I¢inches,

Foll,

This work seems to deal

PADINARU,
ta—8a.

with alchemy.

Complete in 16 stanzas.

Beginning :
ஆதியாங் [க](௧)ணேசனுடைப் டாதம்போ[ச்.இ](2
ஜி)
ஆதார மடுக்குதிலை சண்முகத்சைப் போ[தத](த.ர௪)
சோ தியாஞ் சிவகாமித் காயைப் போ[த்தி](தறிச்)
சூத இரந்தான் பதினாறுஞ் சுருக்கப் பாட

நீதியாய் மு[ன
](நீ) நூலை(தீ) தேர்ந்த சித்தர்
் திலயான

நூலுரைக்கும் வழலைக்குந்தான்

-பேதியாத் த[மு](ரா)வகமு முப்பு ஞானம்
பேறான யிவைக்கெல்லா மந்தர் (2) பொன்னே,

=

(௧)
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பொன்னான இ[ரூ](சா) வகமாங் குருமுறைக்குப்
புகலவில்லைப் பதினெண் பேர் சித்த ரெல்லாம்

பன்னான சூட ஜனொடு நவாச்சாரஞ் சீனம்
பாங்கான

BO Cor

அன்னபேதி

வகைகா

இனான்று

€னமஅபலந்தானா(ன்கு)

சாககமா

யிணங்கனளொடு?

பலந்தா

னெட்டு

மின்னான ம.ந்ரமோ படிதானா[லில்](ஓக்குள்
விளங்கவே

மருந்தெல்லாம்[ப]

பொடித்அப் போடே.

(௨)

End:
விட்டசோ

மெழுத்தினா(ற்)[ப்] பலிக்குமடா

வாதமொடு

வாசலை

யோகம்

(0)

விட்டகுமை பூரணச்கதைப் பாடப்போய்தா (னி) ரேசகஞ் செய
விடாதெடுத்தால் பூரிக்த| மய்](மை)யமரகப்
பட்டதோ மெட்டெழுத்தாறி
க] கும்பித் தொடுங்குங்
கருணைபினா வ மு[த]ர்தமது கனிந்து[ப்]பாய்ச்
தொட்டதொரு பாணமதைக் சதேவிக் கென்று
சுழிமுனையி லேதீபச் ஈடரை யேத்தி

விட்டதொரு பூரணத்தை நோக்கு நோக்கு
யி[அ](ர௬)ப் பவ[்](ர்)கு

வர்தசித்தி பதினா

ராச்சே.

(War)

(6-4 )—
- இத்ழரல் ரஸவாத

றியதாகச்

விஷயமானதென்று

சொல்லப்படுற௮.

தோற்றுறது,

இந்தப்பிரதியில் பகனா.று

அகத்தியர்

இயம்

செய்யுட்களும்

பூர்தீ. தியாக இ௱க்கின் மன:

(2) தட்ணாமூர்த்திவழலை, முப்பது.
DAKSINAMURTTIVALALAI,
Size, 13% x

!#inches

MUPPADU.

Foll. 98--18ஈ.

In this work details regarding valalai which is considered to be
a very useful ingredient required for alchemy are laid down in 82.
stanzas, It is said to have been revealed by Agastiyar to Pulastiyar.
~

Complete.

Boginning :
ஆதியெனை

யாண்டகொரு

சோதி

பாதம்

௮ம்பரத்தினின் ற2தா ரையர் பாதம்
நிஇியெனை யாண்டதொரு மக[ணட](ன௰)ன் பாதம்
தி[ரன](னை)வாக முப்பதிலே திலைந்து வாமும்
வாதியெனப் படைத்த புலத் தியனே வையா

வரிசையாய் வழலையுடை வகையைக்

கேளே.

்

(க)

R. NUMBER
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கேளப்பா வழலையுடை வகையைக் கேளு
கெடியான உயர்சா[ஐ](ச)ம் படியோ வெட்டு
நாளப்பா கல்சுண்ணம் படி தான்[
0] ண்டு
[,கி)(த)லமான

கல்ஓப்புப் படியோ

வொன்று

வேளப்பா வழுரிபடி, பதினாறுக்குள்
விரவியே யினவயெல்லாங் கலகூக், கெரண்டு
கேளப்பா சொல்லு[கு](க)மேன் தெளிய வைத்துக்

ல்

குறுகவே யடுப்பே[த்.இ](2.நி) யெரித்இி டாயே,

(2)

End :
பகச்ந்திட்டால் வெகுகோடி பாவ மாகும்
பரமகுரு சொன்ன வாக்கு
உகந்திட்ட கோடி௫சன மீற்கா லஓுந்தான்
ஐருத்த ருககுங் காட்டாசே வழலை சன்னை
*
Be
+
தக(றந்திட்ட

நலமான

xe

நவகோடி. சிச்து மாமே

தொழிலேல்லா

்

மிதிலே wis ze,

(௩௧)

ஆச்௪ப்பா முப்பதிலே வழலை சொன்னேன
378
@7 \(r7) யிந்த[ ஞூ](நூ)ல் போலே காணேன்
தீச்சப்பா ம[தீசனூ](றறநூ)ல் கடுதீச்ச மாகும்
அகி[ன்](னை)வாகப் பூ[ச]முணதக்தை வெளி விடாதே
பேச்சப்பா பேசினால் வருவ தேது

பேய்௰௦க்கா ணி[ன் ](னே)வை
மூச்சப்பா

வக்ர

மூமையான

முன்னே

விட்டா |ல்யெ](அல)ல்லாம் டோச்சு

த்தியாகும்

முப்பதுந்தான் முடிவு மும்ே,

(௩௨)

- தக்திணாமூர்ச்தியருளிய முப்பது கலைஞானச் சுருக்க முற்றும்,

(த-பு.)--

இத்நால் ரஸவாத
தாக ௮மைந்தள்ள௮.

விஷயமானது, அகத்தியர் புலத்தியர்க்குச் சொல்வ
இந்தப்பிரதியில் இது முற்றும் இருக.

(4) கொங்கணர் முதல்காண்டம், நாற்பத்தொன்று.
KONGANAR MUDARKANDAM, NARPATTONRU.,
Size, 144

x 1l2inches.

Foll.

19a—280.

Same work as that described under R.

No.

267(a) unte wherein see

for the beginning...
Complete in 41 Stanzas.

End:

*
ள்
BEAYOT அஷ்டக] p|(T)we GoM

*
oe
Ter Qwairw

வக இரகக்தகா[(லப்](2) பாண்டத தூரில்
பிசைந்த வுப்புப் பிடரியிலே யிருக்கு மாங்கே

யச

*

க்.

ர

(௧௨)
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%

விளம்பாத சூச்இரத்தைப் ur(t) sar

*

Cog

்

்

விடியுமட்டும் பொழு தொட்டு(ப்) படித்தா லேது
விளம்பாத வேதத்தி வுள்ளபடி சொல்லார்
வியாசர்மேல் கு[தத](2௦) மில்லை சவனுத் தாரம்
விளம்பாகே

போனதென்ன

வுலகம்

பேயாம்

மேதினியிற் சமுசா..ர வாழ்க்கையில்லை
விளம்பாதே போன[ த]1(௮)வ மெத்த நன்று
் விருதுபெற்ற சஞ்சீவி மீந்த | னூ]()லே.

(௪௰)

இதந்த[னூ](நூ)ல் பாரா விட்டால் வாதமேது
எடுத்ததொரு கைம்முறையிம் றவரொண்ணாது

இந்த[னூ](ஜ)ல் பாசாவிட்டா(ல்) முப்பூ வேது

ஏழுசபை க_ப்பதற்கு(௪) குளிகை யேது
இந்த[ஞூ](நூ)ல் டா[ர](ராவி)ட்டால் தீப்சை[லே](யே)௮:.
என்மக்காள் ஞானமோ டறிவக் கேது

இந்தறதூல் நாற்பதுந்தான்
இயம்.

னேன்

௪

சித்தர்ச் காக

ல்க

கத்
கிதுகான் மூத்கே..

(௪௧).

சிவமயம்,

(த-பு.)-இந்நால் மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 261 (௪) நம்பர் பிரதிபோன்றது,
இந்தப்பிரதியில் இஈ_ நூல் நாற்பது செய்புட்௨ளும் உள்ளன.

(6) அகத்தியர்முப்பூ,

AHATITIYARMUPPU,

ஐம்பது.

AIMBADU.

Foll, 29a—88a.

Vide R. No. 172 ante.

The preparation of Muppi, supposed to be

a useful ingredient both in medicine and alchemy, is explained herein.
Complete.
Beginning:
தாரணை யோக[௪] சமாதி கைகூடுத்
டன் IT BOOS
பூசண கும்பமுனி யாசரியம் புகல்வதற்கு
வாரண மும் மத நால்வ௨ ரோர் வெண் மருப் புலவுங்
கா.ரண சன்மய மூல வி(னா](நா)யகன் காப் பதுவே.

்
(க)

வெண்பா,
வானம் புவியும் கதி ரொளியுக்

சேனுஞ் சிந்த சிவகுறாவு மிவை--தானுத்தா
நான்மறழையு மாராய்கஅ நன்னூலா

யன்பதையுகு

கோலமுடன்[இ](௪,ேசச ருள் கூறு,

—

னு

'

R, NUMBER
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விருத்தம்.
மயமான மூப்பூவின் மார்க்கம் சன்னை
வயித்தியத்தி லாக்கியே விரித்துச் சொல்ல

செயமான கணபதியுக் கந்தன் ரூனுஞ்'
சிவனோடே வுமைபார் வதியும் தி|ு](௬)
நயமாக வெப்பொழுது முன்னே நின்று
காடியே முப்பூவை நயந்து கேட்க
மயமாகச்

்

சொல்லு[கு](௪)௨ே

னைம்ப

வாணி

அக்குள்

வயித்தியசே நீர்தானும் வணங்கிக் கேளீர்.

(௧)

End:
செய்யவே குருவதனை முடிக்கவே[ணு](ண்0)ஞ்

:

செந்தூ.ச மானசெல்லாஞ் செய்ய வே[ணு](ண்டு)ம்
தை[ய]யவே பிணிகளெல்லாந் தர்க்க வே[ணு](ண்டு)ம்
நாட்டிலே வுள்ளபேர் வணங்க வே[னு](ண்டு)
மூய்யவே தியானங்க ஞரைக்க வே[ண் ](ண்டு)
.
மூறவாகப் பூசை முை.ர[ற) யறியவே[ணு](ண்டு)ம்
பையவே கோபச்தை யடச்க வே[ஹு](ண்டு)ம்

'பண்டிதசே யிந்தமுறை[ப] பகருங் காலே.
காலான

வைச்தியத்தை

யு[௬](று),தி

(௫௯)

யாகக்

கை[யி](ம்)மூறைக (ட)ப்பாமற் கருவாய்ச் செய்தார்
பாலான மனமுடைய பி| ஐ]ம)ம.னாவான்
பாரிலே வாழ்வதறங்குச் குருவு மாவான்
சேலான குருவுடைய செல்வ னாவான்
இத்தையிலே களங்க மற்றார் சத்த னாவான்

. நாலானம [ணி டோத்து](கை போக்றும்)பி[ஐ](௪2)மன் சொன்ன

தலமுடைய முனிவன் மொழி [னா](நா)9 மதனும்.

்.

(60)

சிவமயம்.

'குருவ(£)ழ்க குருவே துணை.

(6-y.)—

இந்தால் 'மூவருடச்திய காட்லாக்கின்

1142-ஆம்

நம்பர்

Wr SCurer pg.

இத்தப்பி.ரதியில் இத முற்றும் உள்ளத.

(7) அகத்தியர் சூத்திரம், நாற்பத்தெட்டு.
AHATTIYAR

SUTTIRAM,

NARPATTETTU.

Foll. 39a—47a.
This work deals with the preparation of medicines ffor curing
- certain diseases and with alchemy. In the beginning the author refers
to his bigger works on medicine and alchemy and with their respective

abridgments in 200 stanzas.
Complete in,48 stanzas.
69

.

Attributed to{Ahattiyar.
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யிக்குருவி[ரீ]த் சூ தங் கட்டும்

௮சனா[னை](ணை)

தாமப்பா சொல்லி
த[த](ன்) ரன

காமப்பா

நந்தீச ர௬ுபதே

சித்தரா

விட்டோஷஞ் சொருபச ந்தர்
நூலிலுதான்

சுருக்க மப்பா

லிளைத(த) தனை யடுக்க

வேண்டாங்

கைழம்)முடை](ஐ)கள் காட்டாதே கருச்சொல் லாதே
ஆமப்பா முன்சாபம் வந்து

தீரும்

அருள்பெருகுஞ் சூத்திரத்தா னிருபத் தஞ்சே[ல்].
அஞ்சான தம்திகுரு வாசான் மூனும்
அருசரினா

ரசென்மகனே

(2@)

மேரமரி[ஷ:]1(ஷு)யென்று

கஞ்சமலா்(த) திருப்புபனே சொரூபா னத்தர்
கடாட்சிக்கா

பென்றனுககி

யானுஞ் சொன்னேன்

வஞ்சமாய்ச திரியாதே குருவை விட்டு
வானென்ற பொஜறிவந்து நீரி](றி)ப் போவாய்
கஞ்சமென வந்தடைந்து ச௪ரணம்போதத்

தயவுசெய்வார் சூத்இி[ஐ](ச)ந்தான் முடிவு முத்றே[ல்].
[௨௰௫-ல்] [ரூ](சா)மரி[ஷு](ஷி)காய[ தா](னா) ரருளிச்செய்த சூச்இரம்
௨உ௰௫-மூற்றித்னு.
(க-பு.)-இந்தூல், கரியுப்புக்கட்டு, கெந்தகமெழமுகு, கெந்தகச்செரந்தூரம், தாமி
சச்செந்தூரம், பூநீர்வழலை முதலியவ௰்மைச்செய்யும் வகையைக்கூறுவ.து.
உரோமரிஷி இயற்றியதாகச் சொல்லப்படுகிறது
இந்தப்பிசதியில்
இ௮ முல்

அம் இருக்கிறது.
இந்நூல் பூர்ச்தியானகதன் பின்பு, நான்கு
கள் எழுதப்பெற்றுள்ளன.

)

வைத்தியக்

குறிப்பு

முப்பது.

அகத்தியர் வழலை

AHATTIYAR

வடகளில்

VALALAI

MUPPADU.

Foll. 59a—64aSame work as that described under R. No.

175(h) ante.

Complete.

Colophon:

ga6 Re காயனா.ரருளிய வழலை கைப்பாக முப்பது. முத்துவையாபுரி
கையாலெழுதி திறைவேதியத, முதி[றி1()ம. இ.ாட்சச வருஷம்.
(த-பு.)-. இக்ழால்,

குட se

காட்லாகன்

‘gar BIO Qs Yeoe இருக்றெ௫.

176(4) தம்பர் பசதிபோன்ச.

இ

ரன்511!
0)
(9)
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Colophon:

ர

முற்றிற்று, முற்றும்,
திருச்சி
தத ](2,௦)ம்பலம்.

கறு

அகத்தியர்

பனனிஈண்டு

[தெ](கி)யவேறின௮.

முற்றும்

இஅ மூவருடத்திய காட்லாக்கன் 115(4) நம்பர் பிரதிபோன்
௧௨௮. அகச்
இியா'இயற்றிபதாகச் சொலஷ்லப்படுகற௮.
*அகத்தீசர் குளிகை”
யென்று
இதன் தலைப்பில் இதங்குப் பெயர் எழுதப்பெறறிருககறத. இந்தப்பிரதியில்

இத்ூல் மற்றும் உள்ள.

9) டமரானத்தர் சூத்திரம், பதிைு-

DAMARANANDAR SUTTIRAM, PADINARU.
Foll.

67a—70a.

A work in 16 stanzas on alchemy.
Ii is attributed to Damaranandar, who says in the last stanza that he
received instruction
from Vigvakarma,
‘The author refers to his work in 100 stanzas.

Complete.

Beginning:
ஆன ந்த நிற்குண த்தி னருளே காப்பு
அடியேனை யாண்ட [aor |) )நத பாதங் காப்பு
தானந்த சனகாதி ரிஷிக[ள்க](ட்) கெல்லாம்
தாசனென்றே பேறுபெற்றேன் டமரா னந்தன்

:

மோனந்தப் பி[ஐ]ரமவனு சத்தா னத்இல்
மோ[ஷூ)(ட்)௪ தத் அவஞான

கிஷ்[ட்]டை

செய்தே. னய்யா

ஞானா(ன)ம்தம் பேசி(ை)வச்சே னெழுதா[தத](ம் ஐ)ஞ்சில்
தலமான

வாதவிக்தை நவிலு

வோமே,

(க)

,நவிலுவேன் சூ[ஸ்]க்.திரமோ பதினா றுக்குள்
[னா](நா)தா[க]கள் மறைத்துவைக்த [னி](கி)யாய
புவியி வுள்ளோர்க் கறியாம[ல்்௪](ம்) சித்தர் கூடிப்
பூவழலை யென்று சொன்ன மூட்ட கத்தைச்
செவி[கு](கொ)டுத்துக் கேளஞுங்கோளிந்த(௪)சே.தி
தெருவில் வத்தா லுங்கள் தலை தெரித்அப் போகுநீ
தவிலவடித்தப் பேசாதே

ரக௫ய மப்பா

சவுக்கார மான தென்றா[ல்த்]2 உணலாம்

த

ட்

:

விண்ணே.

End:
(ஸுண்ணவே யானுரைககுஞ் ௪வுக்கா ரத்தக்
கேணியல்லோ சா.ரமொடு துரு| ௬0](௪) சண்டுஞ்

சொன்னபடி கேள் |(ட்)குமடா வீரம் பூசக்
தொட்டாடச் சகலூக்துஞ் சூதஞ் செயயும்

(௨)

kh. Nomper
Menrcs Adve
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மேவேறி(ட்)ப(ா)| த்](ர்ச்௧)லாம் விசால மெல்வாத்
தன்னையன்றிப் பி[ற](.ர)ம,கிலை வேலே யில்லை
சவுசகாசந் சான[ரி](கி)ந௮ சார்ந்த வர்க்கே,

(௧௬)

சார்ந்தபதஞ் சவி வியாக்கி[ற](ர) மருக்குத்
தன சான பிள்ளை களில்யா லனொருத்தன்
ஷித்தையெல்லாக் கண்டுகொண் டேன்வடமே[ர்|(ர௬)கன்னில்
விசுவக[த்](ர்)மா யெனக் குப தேசஞ் செய்தார்
சித்துவிளை யாடுதற்குக் க.ரந்தம் நாறுஞ்
செப்பினேன் சிவதூலைக் கெளிந்து பாரு

அத்துவித மான பதிஞாறுக்குள்ளே
௮ருளினேன் டமரான ந்த னடக்க முற்றே.

்

(௧௪)

மூத்றும், திருச்சிற்றம்பலம்.
(த-பு.)-இந்நூல், ரஸவாச விஷயமானது,
டமரானத்தரென்பவர் இயற்றியதா
கச்சொல்லப்படுகிறது, . இந்தப்பிரதியில் இது முற்றும் உள்ளது.

09) உரோமரிஷி நாயனார் சூத்திரம், ஐம்பது.
UROMARISI NAYANAR

SUTTIRAM, AIMBADU.

Foll. 7la—796.

ச

" Same work as those described under R.Nos. 208(9) and 258(d) ante.
It is attributed to Romarisi.
Complete.

End:

.
[யி](இ)௫
னது.

(௨)8(ர]1சோ)மரிஷி அன்பது முற்று[ஙி](ம்). ,
நத

.

வல பட அடம்

[எழுதுன]

தி()தவேறி

முத்றும்.

(க-பு)--

ட்

இந்நூல், pages

.இகளையும் போன்றது.
இகன்பின்

Gu

காட்லாக்கின்

808(4), 258(8) இவவிரு

இந்தப்பிரதியில் இத முற்றும், இருகிறது.

வெறலேடொன்றுள்ள௮.

(4) உரோமரிஷி சூத்திரம், பதினாறு.
UROMARISI

SUTTIRAM,

_Foll. 8la—840,

PADINARU.

நம்பர் பிர.
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On

the preparation

required for alchemy.

of certain

ingredients

such as

Muppu,

eto ,

The work is attributed to Urdmarisi.

Complete in 16 stanzas.

Beginning:
மூல(£)சச[ஐ[1(௪)ப் பொருளின் முத்தி காப்பு
முத்திக்கு

மேலா

விச்தான

முதலே

தா[த](7) த்தில் வளரூ

காப்பு

யிதரிதம் வேண்டிக கொண்

(ை[னனூ
](த்) நாறு வெளியா[யி](ய்சி சொன்னேன்
(௪)லாமம்[ப்]புதைத்சாசே யிந்த நூலை
யி[ஐ](ர)ண்டான வைம்பலுக்கு ளிசைந்து
பாலான நூறிலே சக்கவித்தை
பாடினேன் வயித்இயமும் வாதந் தானே.

வாதமென்ற

சொல்லெல்லா

சொன்னேன்
(4)

முப்(பூ)வினாலே

மா[னி](,கி)வத்தோ[
க](ர்) காணாமல் மயங்கிப் போனா[ த](ர்)
போதமென்்,௰ சொல்லெல்லாம் யோகத் தாலே
போக்கறியான் சொல்லுகிற புதுமை யாச்சு
வேதமென்ற சொல்லெல்லா (ம)கா ரச் சாலே
வெகுகோடி சத்தமெல்லாம் விள்ள லாச்சே
கோதமென்ற சொல்லெல்லா மவுனச் தாலே

கூ[்](ர்),௫ தள்ளிப் பதினாறும் கூறு வேனே.

(௨)

ச

*

*

*

+

விதியிரு ந்தால் மதியுமுண்டு விதியில்லா| விட்டால்
வேண்டியென்ன வேண்டாம விருந்தா லென்ன
தி.தியிருந்தால் வருவார்கள் வந்த பேரை

(னி](கி)ல்லென்று சொல்வானே

(னி)ம்கப் பண்ணுஞ்

சதிரில்வந்த கூத்தாடி யாடி னாலுந்
தாயைவிட்ட சிலம்புமுண்டோ ச([ன்னி](ச,கி)யா சிக்கு(5)
கெதியிருந்தா லெவ்விதமும் வந்துகூடும்

கீழிருக்கு [ம்மீ](மீ)சனுப்பு(4)*டைக்கும் பாரே,
்

End:

*

*

(௧௩)

*

கருவான ௮ஃகனியைகத் தண்ணீர் கொல்லுங்
கலககமில்லா(த்)கண்ணீ[ர்](சை)வன்னீர்கொல்
ஓங்?
குருவாகு மிவையிரண்டுஞ் ௬௪௧ கெல்கை
கூர்மையிலே பட்டக்கா[ல்க](த) குணம தாகும்
அருளாகும் பொருளாகு! மத்த வஸ்து
ஆதியிலே யஞ்சுறுப்பு மமர்ந்த விக்கு
மருவாகும் பிஞ்சாகுங் காயு மாகு
மாம் பமமென் தெண்ணாசே மணிபூ ரக்தே

(௧௫)
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மணிபூ[ஐ](ச) வீரமல்லோ கார Fro
மன்னவனு(்) தேவியுமாய் மக[ள்](ழ்)நத வீடு
கெணியான உளமறிந்த பெரியோர்க சசன்
[இ](க)ணேசனுடைப் பட்டணக்திம் [க]கெடியா மென்றே
பணியா[ஐ](ச)மோவுனக்குச் சிலு சிலுப்போ
பசியமா பசியமர்ந்தாம் |[ப்]பால்கறக்கும் பலித் திடாதோ
வணிக[ 2](ர)ல்லோ [,த](2) சாசுமுனை கண்டா[ப்](2) போலே
மக்களே பதினாறும் வன்னிமுற்ற.
+

(&4r)

Colophon:
களஷு

மார்கழிமி”

எ௨

சுக்கிரவா[ற](2)ம்

[சத்தத்தில் [யெ](எ)மூ.தி கிறைந்தத முத்திற்று,

.உத்[தஇதம](௧.ர)
நட்

(த-பு.)இத, ரஸவாகதத்திற்கு உபயோகமான
முப்பூ முதலியவற்மைச் செய்யும்
வகையைக்கூறுவத.
உசோமரிஷி இயக்றியதாகச் சொல்லப்படுகிறது,
இக்
தப்பி.ர.இயில் இந்நால் முற்றும் உள்ளது.

(ரா) உரோமரிஷி
UROMARISI

சுருக்கம், பதினாறு.

SURUKKAM,

PADINARU.

Foll. 85a—88a,

Same.work as that described
attributed to Urdmarisi.

under R. No,

டட

ante.

It is

Complete.
Colophon :

தளஸஷுூ மாசிமீ” புதவாரம்
இழைந்து. முழ்றித்று.

அனுஷ

நட்[0]சத்.திரக்இல்[யெ](எ)மு.தி

(S-4.)—
இது, மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 115(௦) நம்பர் பிரஇபோன்.றது. இத்தப்
பிரதியில் இந்நூல் முற்றும் உள்ளது.

(2) அகத்தியர் கருக்கிடைச் சூத்தும், பன்னிரண்டு.
AHATTIYAR

KARUKKIDAIC

CUTTIRAM,

PANNIRANDU.

Foll. 89a—906.
This Fone in 12 stanzas

ante.

deals with alchemy.

Vide R. No. 150 On

The work seems to be known also assSubrahmanyar Saijivi.

Complete.

ச
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Beginning:
இர்பெருகும் வேதாந்தத் துள்மூலத்தின்
செயலறிந்து மனமடங்குந் அறிய வீட்டில்
நிர்பெருகு மகா.ரமறிந் துண்டு வாசி

கேரறிந்து தில[௰](ர)செ.லுத்தி முனையி லேமிப்
பேர்பெருகுங் கேசரியைக் கண்டு போறத்றி(ப்)
பேசாமற்

சித்தறிந்த

பெரியோர்

பாதம்

நேர்பெருகும் நெஞ்சில்வைத்துச் தொழுது போத்தி
கிச்சயமாய்ச் சொல் லுறே (னு)ப்பைத் தானே.

(க)

கானென்ற டயனறிந்து பெரியோர் சொன்ன
சா[ஸ]த் தரத்தில் புதைத்தகரு மூப்பூ வைப்பா

ரூனென்ற வுப்பறிந்தால் வாத as
2 ésnGor emuiAsG @sios 5B

சேனென்ற அஞ்ச[ண](ன)மா மதைப்பு வித்தை

செக[ச்]சால மறுபத்அதா[அ](ன்கு)ஞ்சித்தி

கானென்ற இரு[ஸ்](ட்)டிசித்தி சங்கா ரந்தான்
கை(ம்)முறையாய் முச்தொ[ளி](ஹி)லுஞ் சத்தி யாமே.

(2)

End;

ஏ[ள](முாான பிதப்புத் சா ன[ச்த](தத) கேத

யே[ஞ](மு)சட்டை[க]குதீ தியான கீ தாலே
பா[ள](ழா)ன தல்லவப்பா பரத்தி னுப்பு(ப்)
பண விடைதா

னனுபானத்

கொள்ள

தேனிற

றித் வேகம்

வருடமொன்

_ நாளான

பொன்னாம்

தடுப்புருவத் இறக்கும (த)வாசி யேறுவ்

்
கோளான தல்லவப்பா ௪ட்டை போகுங்
கூப்பிட்டா (லுன்மனைத்தாய் வாவென் பாளே.

க

Xs

ச

*
மாவென்பாள்

(Wa)

மேலே

வாவென்பாள் வாசியென்ற குதிரை
வங்குசிங்கு லகாம்பூட்டி

அுரியமணி பூத் துள்ளே

வந்தமந்த நாதசத்தி மெளன மூலம்

பாரு

ஜொெளியைப்

ஸூகாரத்தி

ஓவென்பா

உதித்தொ[டி](0)ங்கப் பன்னிரண்டு மொன்றாய் முத்கே.

(e-)

(க-பு.)-இத்நூல்,

மூவருடத்திய

ஈ சுப்பிரமணியர்

சஞ்சீவி

காட்லாக்கன்

பன்னிரண்டு

?

150

(6) நம்பரில்

என்பதும்

இதற்குப்

இந்தப் பிரதியில் இத முற்றும் உள்ளது.

2

(9) கூர்மாதந்தர் சூத்திரம், ஐம்பத்தொன்று.
ஈரமா கந தநத.
Foll. Yla—1000.
ம

௪

SUTTIRAM,

AIMBALTONRU,
*
1

வந்துள்ளதே.
தட்ட
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This work purports to deal in 50 stanzas with

alchemy

and

the

process of mixing the ingredients required for it and with the Yoga and
philosophic wisdom of the Siddhas.

It is attributed to Kirmanandar.

Complete.

Beginning :
திருத்தமதி முகத்தாளென் ரூயார் பாதஞ்
சி.ந்தையுசறு யானைமுகன் பாதம் போற்றிப்
பொருந்துகின் உசனகாஇி ரிஷிகள் பாதம்
போற்றிசெய்து காலாங்கி பாதம் போற்றி
௮ருந்தவஞ் செய் |(ெெட்சிண௫ன் மயமாச் தேவர்
அடிதொமுது சூ;/ஸ]க் மோ ரன்ப துக்குள்
மருந்தினால் வாதமொடு யோக([ம்]ஞானம்
வகையாகச் சொல்லுக[ர](2)ன் மனது தா Gar.
மனதுசெய

மானக்கால்

வருமே

ஞானம்

வாதமென்ன. யோகமென்ன
தனதுபண்ணிக்

கொள்ளலாஞ்

தேகூத்தி

யாவதற்குக்

.

(வி)ரண்டு மெய்துந்
இக்கர் தம்மைச் ்

சகலூதக்துங் கைவசமாய்க் தானே
'இனையள வாய்க் களபமறிந்

(ஐ)

அண்ண

கூடுந்
வே[ணு](ண்டு)ந்

இ[.ர](ஐ)மை

யுண்டாங்

கனமுள்ள த்தருச் (கெ)ய்அமி[ன் னூ](தநூ)ல்
கனமான

யோகதி[ஸ](ட)டை

காட்டுகதேனே.

(௨)

End:
ஆச்சப்பா சுண்ணாம்புக் கேட்டி லொன்று
அணைச்திடவே சாரத்தை(0) பீங்கா Dou
நிச்சப்பா சலமாகு மந்த நீரில்
திசமான பூரமொடு வீரஞ் சே[_த்](ர்)த.த
தோச்சப்பா சரக்குகளை சவியி[ல்](2)காட்ட
துடியடங்கிக் கட்டிப்போம் சுண்ணாம் பாகு
மேச்சப்பா போகாது

(இ)ரதமென்ற

அுறி[சு](ச௪)சுண்ணம்

ரசகுளிகை யிதுக்குள் ளாச்சே.

(௫௨)

உள்ளபடி, சொல்லிவிட்டே ஸனிந்த| னூ](நூ)லில்
உத்தமனே துரி[சு](௪) வெள்ளை யாகு மாகும்
வெள்ளையென்ற சுண்ணத்தால் ரசத்தை
மேலான பரித கட்.ஒஉல் பூசிப் பாரு
கள்ளமில்லாச்

கதிரான
பிள்ளைகளே

சொர்ணமகது

நீ[த்தி](தறி)
ந்

சுண்ணாம் பரச்சுக்

தாமி.ாத்து[ல்க்கு](்கொ)கெகச்
யிதை(யெடுத்து வெள்ளிக் கீய

சுன்னம்

ப்[ளை](எழ)ப்பதற்கு வழியுண்டாம் டேசி முற்றே.
Colophon :
கூர்மானந்தர் ௫௰க-ம் முற்றிக்று,

(ட௰ஷ்
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(க-பு.)-இந்நூல், யோகம், சஸவாதம்
தெரிகிற.

ஆ&£ய

இவ் இரண்டையும்

கூர்மானந்தர் இயற்நியசாகச்

கூறு௨தென்று

சொல்லப்படுகிறது.

இந்தப் பிர

Same work as that described under R. No. 168(e) ante.
is also known as Ahattiyar Sattiram Padinayu.

This work

.இயில் இ௮

முற்றும் உள்ள௮.

(0) அகத்தியர்
AHATTIYAR

முப்பூ, பதினாறு.
MUPPU,

PADINARU.

Foll. i0la—104a.

Complete.

(6-4.)—
இத

மூவருடச்இய

காட்லாக்கன -168(6) நம்பர் பிரதியில் வந்துள்ளதே.

இந்தப் பி.ர.தியில் இந்நூல் முற்றும் இருக்கறத.
னா?

* அகத்தியர் சூத் இரம் பதி

என்றும் இதற்குப் பெயர் உண்டு.

(2) அகத்தியர்
AHATTIYAR

புஷ்பமாலிகை,
PUSPAMALIKAI,

ஐம்பத்தொன்று.
AIMBATTONRU.

Foll. 105a—115a.
On the preparation of ingredients known as Muppi, etc., considered
useful for alchemy.
‘The Yoga of the Siddhas is also referred to 88
being inseparably connected with alchemy.
The work is said to have

been taught by Agastiyar to Pulastiyar.
Complete.

Beginning:
ஆதியென்ற

அண்டமெல்லாம். படைத்தகாமி

ஆனந்த
.

சோதி

போதமதாய்

யென்ற

நாதவிந்து

தின்ற
மெளன

ரூபி
மா௫ச்

சொல்லடங்காப் பொருளாூச் சூட்சும
வேதிபரா

சத்தி மனோன் ம[ணி](னி)யின்

மான
பாகம்

விளங்கயெறி வாற்பூசி மெளன [மொ](மூ)த்று
மேதினியிக் கும்பமுனி (யென்ற பேரு
மெய்ஞ்ஞானச் ச.ரவணையைப் போக்றி னேனே.
போற்றியே யடிதொழுது தின்றேன் யானும்
பூரணமாய் வழலைதனை(ப்) பொூத்தார் சித்தர்
ஏழற்றிவிடு முகாந்தவரளை யென்ன சொல்வேன்

.

ஏமமென்றா லெவ்வகையு மிதுக்கொவ் வாது
*

(a)
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தோத்திரத்தால் முடியாக பூவழலைக் குருவுத்
தேர்ந்தவினை யகண்டு](ன்
ற) விடும் துரிய மேற்றுஞ்
சாச்இரங்கள் வேதமொடு சகல நூல்கள்
சாற்று மிந்தப் பூரணச்தைப் பூசிப் பாயே.

(௨)

End:
கண்டுகொள்வா

யுலகத்தில் முப்பூ வென்ற

கருச்சொன்னே னு[த்த](ன்ஐ) னுச்காய்க கண்பொ[](௬)
விண்டுகொள்ளு மவுனத்தி னின்றுகொண்டு
விளங்கவே மந்இரங்கள் செபித்தால் மைந்தா
சென்றுமே ய[ஷ்]ட்டக[ற்](ர்)ம மெல்லாஞ் சித்த
செப்பு(இ)றேன் புலத்தியனே செம்மை யாகச்
கண்டுமது மே[ல்]னோகசி(ப்) பி[ற](ச)காசங் கொண்டு
கனிந்து தி[ன்](னே) வோடுஅபார் சஞ்€வியு மாமே,

(௫௰)

சஞ்€வியின் மா[5](ர௧)௧க மப்பா சொல்லி விட்டேன்
சற்குருவின் கி[று](ர௬)பையினால் [ச]சாற்றி னேன் யான்
இரஞ்சீவி யாயி[று](௬) பபாய் புட்பமாலை

கரத்தல் ச[.த்தி)(ததி)யுண்டாஞ் செய்கைமெ[த்த](42)

தருஞ்வே னாயுசுமா யுகா.த்த மட்டுத்

தற்ப[ரான ](ரா.ந)ந்தயரு ளாலெய்அம்
பெருஞ்சீவி வழலையுடை மா[ற்](ர்5)கஞ் சொன்னேன்
ஏகாந்த மவுனவிந்து விளங்க முற்றே,

(௫௧)

Colophon:
சள ஷூ வைகாசி”

௨௪௨ சோமவா[த](7)ம் [ரூ](ரா)ணி

BL @]eg

தி[2](7) த்தில் சம்பூ[௨](7)ணம்.
புட்பமாலிகை முற்றிற்று,

EC Pampa.

(6-4.)—
இந்நூல், ரஸவாதஞ்

செய்தற்கு உபயோகமாகய

யோகஞ்செய்யவேண்டிய௰

இ௰து.

அகத்தியர்

வகை இன்ன

தெனவும்

இயற்றியதாகச்

அட்

முப்பூ

இன்னதெனவும்

கூறுவதெனக்

தோற்று

இந்தப்

பி.ரதியில்

"இது முத்றும் உள்ளது.
இதன் பின்னர், சோதிடவிஷயமான

பாடல்கள்

எழுதப்பெற்ற

எடுகள்

இ.ரண்டுள்ளன.

:

R. No. 268.

Palm-leaf.

15} x 14 inches, Foll.

262.

Lines, 5—9 ina page.

Tamil.

Fair.
Purchased in 1915-16 from

M.R.Ry.

K. Rangasvami

Ayyangar of

Mysore.

(2 சட்டைமுனி

சூத்திரம், இரு நூறு.

ஒதர தரா பநர கமாக
Foll. 14௪-826.

பாறு.
*
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and the

This work deals with medicine, alchemy and the Yoga

who
philosophy of the Siddhas. The work is attributed to Sattaimuni,
nivadam
Sattaimu
viz.,
works,
refers in the beginning to his other
in 1,000 stanzas,

in 1,200 stanzas

Sattaimuninikantu

under

(described

ante)
R. No. 252), Sattaimanikarpam in 100 stanzas (vide R. No. 148(c)
and Sattaimunifanam in 200 stanzas.

Complete in 200 stanzas.
Beginning:
சூத்இர மோசமுன்னே சொல்லு(௫)யேன் (க ](க)ணேசன்காய்பு
)
சா[ஸ்]த்திரம் கிறைந்துபொங்கி(௪) ச[ரூ](ரா)௪.ர மெங்குந் கானாய்(த்

|(on) ory [£5]
da
தோத்திரப் பொருளுந் சானாய்(4) Gersa
aris தானே. [(ற்ு)ப்
\(a)omre
(sw
orm@on
Yowy
oo
Gur adm)
ம்

இனமாக

குருவான பூ[ஐ](2)ணமே சன்மயமே அய்யா
குவட்டி லுள்ள சித்த ரெல்லாங் கூடிக் கொண்டு
தருவான வென்னூவில் தீட்சை மா[க்](ர்க)கஞ்
சாதகமா யிரு[னூ](நூ)றுங் கழிக்தா ரையா

உருவாக வாதத்தில் பத்அ([னூ](நோ)று
உ௰வான

திகண்டிலே பன்னி[0]சண்டு

[னூ ](நா)று

கருவான கத்பத்தி லொனறே (னா ](நா)று
கைவிட்ட

ஞானத்தி

(க)

வே.
விரண்டு | ஞா (நா)

௭

End:
சுண்ணமென்ற

சாரத்தில் வீரஞ் சனஞ்

சுகமாகப் புழுகிட்ம(ப்) பூரம் போட்டு
வன்ன மென்ற குருவண் டுறமுங் கூட்டி
மயங்காதே காம[னீ (தீர் விட்டு ஆட்டி
கன்ன மென்ற கோலான துரிசுக கப்பி
காட்டா(து) ரவிக்குள்ளே கடிய சுண்ணம்
- பன்னமென்ற அருசியுடைப் பெருமை சொல்லப்
பார்த் திட்டாளே.
பார்(ப்)பதியும் முன் பின்னாய்(ப்)

i

உ

‘

தானான

சூத்திரத்தை யெழுதிமக்காள்

சாதகமாய்

வானான

மயக்கத்தே

வைக்துக்கொண்டு

ட

கேசரத்தி லாடும்போது

வா(த](ரதிதை வத்தா[ந்தாரில் சாக்கரமுஞ் சூத்திமும்பேசு

- கோனான

சன்மயத்.தின

குறியேது கைலாச

பிள்ளை

மூர்திதி

[னா |(நா)ங்கள்.

வ(த]ர்க)கம்

a

வேனான சூத்திரந்தா னி[௮](௬) (ஐ) ெத]ருன்று..

ஓ

வேதாந்தக் கருணையினால் விளங்கி முற்லே.

சட்டைமுனியார்

சூத்திரம்

அருளிச்செய்த:

[யெ](எ)மு.தி முத்தித௮.

ட

டு

்

ரக

Colophon:

f

[மிறுனூ]

(இருது) am

லற விக் இன

இருஷ்ணன்,
்
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(த-பு.)-இந்நூல் வைத்தியக்தையும்

ரஸவாதத்தையும்

யோகத்தையுங்

கூறுவ.௮,

சட்டைமுனியார் இயற்றியகாகச் சொல்லப்படுகிறது.
இந்தப்பிரதியில் இது
மற்றும் இருகக௧௮.
பத்தாவது எண்ணுள்ள ஏடு பாதியாக ஐடிந்தள்ள௮.
இதன்பின் வெற்றேடொன்றுள்ளு.

(8) தட்சிணாமூர்த்தி பரிபாஷை, ஐந்நூறு.
DAKSINAMURTTI

PARLBHASAT,

Size, 16 x 12 101௦8,

AINNURU,

Foll. 37a—780.

On the preparation of the different kinds of ingredients useful for
alehemy.
Reference
the Siddhas.

is also made to 21

extraordinary

attainments

of

Contains kandas 1 and 2 complete.

Beginning :
பரமஞா னோதயசக்தின் பாஞ்சுட ௬லகுக கெல்லாஞ்
சி1௪)]()மென வு௫ச்க ஞான தெய்வ[னா](கா) யகன்றாள் போற்றி
வாரமென வகார யோகு மறைப்புநால் டயாரைச]6ஷ) யெல்லாங்

குறுமுனி தமிழாற்செய்ய குமர னைங் கரன் மூள் காப்பே,

படிக்குமி(ந்நூ)
லுக் கொப்பு பராபர

மொன்றே

(8)

யல்லால்

மடத்தினி லுள்ள சித்த[த்](4) வாகா லிதத்(கொவ்வான

குடத்தினி[ல் த](2் தி)பமென்னக் கூறினர் சத்த[த்](ர)பான[ச](ஷ)
'தஇடத்தபொன் மேருமேலே

தீபமா மிந்த

[னூ](நா)லே.

(er)

புக[த]()மூதல் காண்டம் சன்னில் பூட்டினேன் வ[ள](ம)ளை காமஞ்
- செகமுயி[ு](ர௬)ப்பின

தீட்சை OFas Ger Gur சொல்லி[ வய்]வை)க்சேன்

இகமதில் மூடஞான ம[த்தி](த.தி)ருளினை வெளிய தாக்கும்
பகலவ

னாகுமிந்தப் பாறு ௪](ஷ) நூ[ல்ப](2்)

End :

பயன்பெத்-ஜோர்க்கே.

(a)

்

இருக்கலா மே மனைய[ம்யே |(மே)வல் செய்இவ்
வுலகும் யெவ[ ந]ரும்போற்த
பெருக்கலாங் கை[யி]லையினி (யீ](லீ)சன் பாகம்
பெ[த்தி](தறி)_லாஞ் சதத௫டன் பேச லாகும்.
[க](,கி)றுக்கலா[ஞ்] மாயிரத்கெட் டண்டங் கூட
திமிஷத்கிற்

சுதிவந்து

நிலைக்க லாம்பா[ ஐ](ர்)

மேறுக்கெ[ல்]லா மீசனுப்பு முறுக்கே யல்லால்

மூழ்த்தா](தர)அ வ[த்த](தஐ)வுப்பு மூடியா வாதே,

பர்

(௯௪)
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வாருன யிச்காண்ட [ம் பெ](மி.ர)ண்டுக் குள்ளே
வழலைக்குஞ் செய்[யு]கன்2 மா[த்](ர்ச)கஞ் சொன்னேன்
கூரான மூன்றிலே ௧௮[ப்]ப மூலம்

குணமான யிடைடஞ்சீ க[ஐ](ர)ணஞ் சொல்லும்
soe நாலினிலே யோகஞ் சொல்வேன்
சுத்தவுப் பெடுக்கு(ம்)வகை யஞ்சி[ல்ச](ம) சொன்னேன்
ரான வுப்பெடுக்கும் வகையைப் பாரு
தெளிவான [0](யி)சண்டாங் காண்டம் சிவல் முத்றே.

(சேடு)

சிவமயம்.

[கெஷ](சட்ச)ணாமூ| ச ](ரத்),தி சுவாமிகள்.பாதா.ரவித்தமே துணை.
பாலாம்பிகை இவ்விய ஸ்ரீபாதா.ரவிந்தமே கெதியுண்டாகவும்.
குருபாதமே

தணையுண்டாகவும்.

(த-பு.)-ரஸவரதத்தில் தழைகளின்சாறு,

இந்மால், சித்தி இருபத்தொன்றையும்,
உப்பு

சவுக்கா.ர்வைப்பு,

ணம், அட்சய

சுண்ணம்,

மாகக் கூறுவது.

வழலைமுறை,

சவுக்காரச்சுண்ணம்,

கிளிஞ்சிற் சுண்

வெடியுப்புத் இராவகம் முதலியவற்றையும் விளக்க

இதை இயத்றியவர் இன்னா ரென*் தெரியவில்லை.

இந்தப்

பூர்த்தியாக) உள்ளன.

பிரதியில் மூதல் இரண்டு காண்டங்களே

து.
(2) தட்சிணாமூர்த்தி வழலை, முப்பADUO
.

DAKSINAMURTII
Foll. 79a—840.

VA LALAI,

MUPP

Same work as that described under

R. No. 267(c)

ante.

Complete.

(க-பு.)-இக்தூல் மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 867
இந்தப் பி.ரதியில் இது முற்றும் உள்ளது.

(6) நம்பர்

பிஇ

போன்றது
்

(8) அகத்தியர்ககலைஞானம்.
AHATTIYAR

KALAINANAM.

Size, 143 x 12 inches.

Foll.[85a—86b.

Same work as that described under R. No, 182(7) ante.
aon
Incomplete.

(6-4)—
அட் Se areoe 182 (௪) நம்பர் பிரதிபோன்றதே,.
வரு
Qs
கல டப:
2
தப் பிசியில்

இச்
:
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(2 அகத்தியர்பரிபாஷை,

அஞ்சாங்காண்டம்.

AHATTIYARPARIBHASAI,

ANUANKANDAM.

Foll. 87a—103d.
Same as the fifth Kaoda referred to in R. No, 265() ante.
Complete.

Colophon :

[9]த[ஷச](ட்)சிணாமூ[த்]ர்த்தி பிள்ளை முத் அச்சாமி இகுதி எழுதிய௮.

ரல மூவருடத்்திய காட்லாக்கின் 265(4) நம்பர்'பி.சதியின் இறு இ.பி. லு
ட்
இந்தப் பிரதியில் இது முற்றும் இருக்
ள்ள ஐந்தாங்காண்டம்: போன்றது.
இறது.

(ி போகர், நாலாங்காண்டம்.
BHOGAR, NALANKANDAM.
Foll. 104a—1610.

A treatise on alchemy.

ப்

It treats about the pnrification of the baser

metals, such as iron, copper, brass, bell-metal, etc., and is attributed to.

Bhogar.

Complete.
Beginning :
pOserorLd UIOSP MaHerer STLILIT GLb
BEAQuerp urL_U_r@G urs Curpp
மூடுக்காண்டம் பாட்டா திரு மூல[னா ](தா)யர்
[மொ]முஎ ரியாம் பதந்தனக்கு(த) [0]தண்டம் பண்ணி
'தடுக்கண்ட சறபாட்டா சிவயோக முனிதான்
இருவடிக[ள் மெ](ஸிர)ண்டுமெ[ந்த](ன்.)ன் ச. ரசில்வைக்து
படுக்கண்ட

பதஞ்சலியார் வியாக்கிரமர் பாதம்

பணிசத்திட்ரேன](ட)ன் மூவிரு[க]கால் போத்றி யாமே,

*

*

(௧)

*

*

[ன்ரால்

தவ?லாக[க்] கருக்கண்டா[ல்] லேம மாச்சு

[ஞதா](தா)ன்(ர)னு[ம் மே](மே)ல் வெளியாய்ச் சொன்னே னெ .

தவலோக

சாத்்திரந்தான் தாம்சொன்ன

[னூ](நூ)லில்

தனுக்கனா[ல்ச்](2) சண்டாளர்) [.னூ](நோ)லென் பார்கள்
[தான்
அவலோக மாகாமல் வெளியாய்ச் சொன்னே
வி)ட்டால்
[னயி](னி)ல்லா(
னழைப்பா
தான்பின்
]
னடங்இனால்[த்
புவிலோக .ராசர்கள் கையிற் சிகூப்
பூருபட்டுப் போய்விடுவார் புகன்றிட் டேனே.

End :

:

எடுத்துமே துருசியைக்தா னகல்[வ]வித் இட்டு

இடைக்கிடைக[க]கு(௪) சூசம்விட் டியல்பாய்த் தானும்
60
க்

(ஸ்.
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அடுத்துமே. ௮[௬.]1(று)௪ரம மரைத்து மைபோ[
lov .
௮[தி](த)ன்' பின்பு[ச௪] சவ்வீர மரைக்கால் [ப்1போடு .
படுக்துமே பச்சையென்ற SO
ந்தான்
:
பாங்காக அரைக்காறான் கூடப் போட்டு
விடுத்துமே சா.ரநீர் சன்னா லாட்டி.' '
2
வில்லைகட்டி யகலிலிட்டுப் படத்தைப் போடே.
புடம்போட் டஞ்செருவி

கலந் தரைத்து

(௨௮௪)

| ெலகுவாய்(த) தானும்

புக[ட்](ஜச்) சியா யாரவிட்[0ு ௭] (டெச்
கடம்போடு கலவத்தி

pen

கொண்டு

வூட்டு carps
முலைப்பாலி

லிருசா மந்தான்

* புடம்போடு பத்தெருவில் பட சத்தைப் போடு
த

பாங்காக ஆ.ரவிட்டுக் கல்வத்.இட்டு
மூடம்போடு முலவைப்பாலி லரைதத மைபோல்
மீ.ராமல் மூன்போலே புடத்தைப் போடே.

(௨௮௫)

(த-பு.)--

|

a

இ௫ அயசுத்தி, தாமிரசுதஇ, தராசுத்
த, 652 FB,
வனை
முதலியவற்றை விளங்கக்கூறும்
இறந்த ரஸவாதநூலென்று
கெரிகிறது
போக நாயனார் இயற்நியதாகச் சொல்லப்படு௰௫.
இந்தப் Wr Bue Qe
மூல் முற்றும் உள்ள ௮.

இதில்

நாகறட்பதினான் காவது

பாட்டு ops mindy

விடட்பட்டி
௬
ற,

்

(9) அகத்தியர்முன் னூல்,. எண்பது.
AHATTIYARMUNNUL, ENBADU®

4.

11011. 1622-1806.
On

ட தட்ப

the preparation

different kinds.

of certain

medicines

for, ouring

‘The author-has also written a work

diseases

entitled

of

Ahatti-

yarpinnil, Enbadu, which work is described under ம. No. 192(1) ante.
The work is attributed: to Ahattiyar, who refers: in: the beginning to

his bigger works in alchemy and medicine and their abridgments
Complete.

Beginning:

ப

அகன் பபப

அப

்

©

Fe

on

:

அன் கயிலை விட்டின்

[alec Pow

இட

2 Revers

. . : அளவி(ரு](ற)த்த கோடி சித்தர் முனிரிஷிக [ஞ](ள்)பார்...
,பரத்ததொரு, பொதிகைகதனி, லிருக்கும் Cura

பாடினோம் வாசமொடு வயித்தி.யந்தா
eof” BS TOT
Vie ழம். 0](மி)£ண்டு Ol aioe.
:
Ans Bea Ver சூச்திசமாய்(4) கு[ரு]()க௫ப்
FI 557C@QuU மருந்துவகை க[த்](ர்)ம.த் தீர்ச்கச் .

டர

க
lac

:

ரு
கனலி

படட வலக

பின்பு
ள்

க ae
ன்

அவளப்
¥

Alert

் (a)

R. NUMBER

268.

67%

தானென்ற சாத்இரங்க ளெல்லாஞ் சொன்னேன்
தனிச் குப்பிச்.செந்தூ.ரஞ் சட்டி வைப்பும் ©
பானென்ற் நீம்றினமும் புடச்இி லேந்;தி
பதங் காய்ச்சல் க௰்பூர,ம் தை[யி]லமொடு குழம்பு
கோனென்த குளிகைதெய்யு|[ங்](ஞ்) சூரணமும் பொடியுவ்

குலாவுின்ற குருவமலை கூடி[த்தா](் ரூ)னால்
சேனென்ற.மருத்தெல்லாத் இறமாய்ச் ௪தஇ
இர்க்கமாய்க் குருமுடிக்க வ[ரி](றி)யார் தானே.
*

*

அரைப்படியாம் நீரையொரு

*

*

சட்டிதனில் விட்டு

ஆனவசம் பரைத(,த)ந்த | னீ](தீ)ச், தனிலே கலக்கி
விரைத்த வெள் ஞள்ளி யுடைமே[லதக்தோ](தோ)லைப்
விமுதுபட

அரைத்துமந்த

போக்கி

சட்டிதனி[ர்க்]ற் கலக்கி

துரைக்குருவைகச் கா[ள் ](க)௧க[ள ](ம)ஞ்சு அவளப் பொடித்திட்டு
தூய வடுப்பேற்றீ(௪) சுருக்கக் குளம்பானால்

வரைக்கவ[னி]ழி குளம்பதனை லவத்[அ ஒ](தொ)ன்தி னீயும்
வா[ள](ம)ாம லடிமாத சங்கைவந்த வுடன்முழுகே.

(௩௭)

End:
நூலென்ற சித்தாந்தம் வேதாந்தம் முதலாய்
[னு](ஐ)ண்ணிமையாய்ப் பாடிவைத்தோ மினிமே வில்லை
பாலென்ற தொன்றிலே பிரிந்த ரென ](த)ய்போல்
பரிந்துபார் [| னூ](நூ)லெல்லாம்[ப்] பலிதமாய்க காணும்
ஆலென்ற மறந்தனிலே விமுசோடும்போ

லதிந்தறிந்த [ ஷூ](தா)லெல்லா மாசாய்த்தபா[அ](ர)

சாலென்ற கண்ணோேகைூப் பா[ ௮ு]ர௬ு சொன்னோங்
க[த்த](தற)றித்மதார்க் கெண்பஅதான் சாட்ட முற்றே.

5
(௮௮)

Colophon:
அகத்தியநாயனா

.ருளிச்செய்ச

கடைக்காண்ட

vol er)

sr) nee

சூத்.திரம் முற்றிற்று.

ட

(க-பு.)-்

இந்நால் வைத்திய விஷயமானதஅ.

படுறது.

அகத்திபர் இயத்தியதாகச்

இந்தப்பிரதியில் இத முற்றும் உள்ள.
—

(2) அகத்தியர்பரிபாஷை,
AHATTIYARPARIBHASAT.
- நரம.

181௧-222௨.

Same work as that described under R. No. 265(6) ante,

Contains the third and the fourth Kindas.
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(S-4.)—
இந்ழூல் மூவருடத்திய
இதில் மூன்று நான்கு ஆய

CATALOGUE

OF

MSS.

வந்தள்ளதே.
265(b) நம்பரில்
erloréGer
இரண்டு காண்டங்கள் முற்றும் உள்ளன,

(i) அகத்தியர்பூரணசூத்திரம், இரு.நா ற்றுப்பதிறை-.
AHATTIY ARPURANASUTTIRAM,

NARU.

IRUNURRUPPADI-

Foll. 223a— 2580.
Same work as that described under R. No. 177 ante.

Complete.

(6-4)—
இத்நூல்

மூவருடத்திய

1117-ஆம் நம்பர் பிரதிபோன்றது

காட்லாக்ன்

இந்தப் பிரதியில் இற். நால் முற்றும் இருக்கது,

(J) சுந்தரானந்தர்சூத்திரம், இருபத்தைக்து.
SUNDARANANDARSUTTIRAM,

IRUPATTAINDU.

நில]. 259a—2626,

.

Same work as that described under R. No. 8(c) ante.
- to Sundaranandar.
Complete.

Colophon:

சுந்சரானந்தர் சூத்திரம் [யெ](எ)மு.இி முற்றிற்று,

டது

Attributed

சிவமயம், ஓத்இட்

இஃது.

(த-பு)-- |
இந்நூல் மூவருடத்திய காட்லாக்கன்
தப் பி.ரதியில் இது முற்றும் உள்ளது.

8(6) நம்பர்

பிசதிபோன்றதஅு.

இக்
்

R. No. 269,
Palm-leaf.
17% x
Injured.

13

inches.

Foll. 21.

Lines,

5 in

a

page.

Tamil.

Presented in 1913-14 by M.R.Ry. Mallinatha Nainar of Mannar-

gudi.

(2) லோசஸ்வரூபம்.

LOKASVARUPAM.
Foll. la—108.
A brief geographical

description of the world as known to Jains

and accepted by Jainism.
Complete in 73 stanzas.

R. NUMBER 269.

679:

Beginning :
புரந்தரரும் பூமிமேல் மாந்தர்களு

மாங்கே

திரந்தாம்வர் இமைஞ்ச நேரின்-- வ.ரந்தருநல்
வாம னடிவணங்கி மன்னு முலகியல்பை
நாம வகை யுரைப்ட [,த](ன)ன்கு.

(௧)

முடிவுடை யகலமரய்த மொன் றேமுழுழ
மிடையினை ங்கயர் கண்டேழு நீளமா
யடியினே ழக[ண்டு]ன்௮தீண் மெயரமீ மேமுமாய்

வடிவுடை யுலகமூ வரதஞ் சூழ்,தகே.

(௨)

முழஞ்சிலை காவத மேழ்முடிந்த ஹி
முழஞ்சிலை காவதம் மூன்று வீழ்ந்கோர்பா
லெழுந்திவ்வா.ர](ற) முகயசெய்தச் சென் றிடை
விமுந்தவா ஜொழிந்ததொன் ரூகு மேன்முகம்.

நன்மையும் நன்மையும் நன்மை

(4)

யாவது

நன்மையித் (நி)மையு(தி) இமை தன்மையுத்
திண்ணிய தீமையு(த) தமைதீமை

மயெ[ண்டெ.](ன்

ஷெுூண்ணிய காலமேற் நிழிவை யாக்குமே.

(௨௪)

End :

இந்திரா ச[ர]மாநீகரதாய்த் இங்கள்பா ரிடகர்
கந்தபாவர் காப்பா நீகர்சணேர்
. . மியரொல்கர£
விந்தரா இகளிற் பத்து ம.ரசர்கள் கு. ரவ சென்றி
மந்திரர் சூழ்ந் இருப்பர் காஞ்சுக யாதி போல்வார்

(are)

தடுவணெண் புகைக்கொழுப்பா மனதந்தீசச் சிறகொக் தொத்தர்
குடைமலர்கத் திருந்ததேபோ லிரண்டமைகத் தீவோ டொத்து

கடையிலா வறிவுகாட்சி யுடையவத் குழுமி [னி] கின் ஐ
விடமத

வுலகத் தச்சி யேத்தருந் தறத்த தாமே.

எமுகயம் சன்று மீ[2](7)ழ் க[ய](யி)றுடரத்

முழவென

(௭௨)

இடையி

லொன்ருூய்

விடையி லைந்தா முடிவொன்ரா யடியி லேழா

யழிவிலா வுலகற் ஜோற்ற மன ந்தமாம் படிப்பதேச

:

மெழுவெனச் திரண்ட தோளா யிதத்த [னா](தா)ட் பிஐந்த வென்றான
Colophon:
லொகஹா-௫இ௨௦

முற்றும்,

(த-பு.)-. இந்தூல் ைநமத எம்பந்தமானது. பல உலகங்களிலும்?
உள்ள மனிதர்க.
ளின் உயரம், திறம் முதலியவற்சையும், மலைகள், நதிகள் முதலியவற்றை.
யும் இன்னின்னவெனக்

லாக) எழுபத் இரண்டு

கூறுவது,

இதல் இத்தால்

(கடவுள் வாழ்த்த. நீங்க.

செய்யுட்களும் பூர்
சு தியாக உள்ளன.

680.

A TRIENNIAL CATALOGUE OF M88.

() இரத்தனத்திரயம்.
IRATTINATTIRAYAM.
1191. 11௭-188,

A treatise describing

what

are called the three gems of Jainism

which are herein stated to be right faith, right knowledge and wisdom,
and right conduct. It is stated that a Jaina ascetic taugnt these to a
king as the means of obtaining salvation.
Complete ; stated to have been taken from Mérumandarapu ana.

Beginning:
குற்றங்க ளில்லான் குணத்தா னிஜைந்கான் குணத்தான
மத்றிந்த வை[ய்]ய மளக்தான் வை[ய்]ய கின்றபெக்றி
மூத்று மூரைச்தா னுளையீ ரொன்ப தாய தொன்ளுா[ர்ச்](2்)
செ.ற்றங்க டீர்ப்பான் விமலன் சரண் சென்னி வைச்தேன்.
வேறு,
என்னறுதின் நிறைவனை யேத்தி மாதவச்
தொன்றிய மனத்தனா யுலக [னா (நா) சனை
கின்றதத் அவகத்து நீர்மை யென்னெனகச்

குன்றனாச் கருளினான் குற்ற மற்ற கோன்.

(s)

உயிருமுயி ரல்லதும் புண்ணியம் பாவ முற்றுஞ்
செயி.ர£ர் செறிப்பு முதிரப்புங் கட்டும் வீடுமுற்றச்
துயர்தீ[ 5](ர்௧,ம),௪ தூயதெறியுஞ் சுருக்கா யுளைப்பன்
மயதநீர்ந்த காட்டு (ய)டையோ யி.தகேண் மதித்தேன்.

(௨)

End:
உரைத்த விப்பொருளின் மெய்்(ம்)மை யுணர்வத நல்லஞானம்
புளைப்பற(த்) கெளிதல்காட்சி பொருந்திய விரண்டு மொன்றித்.
தரித்தனல் லொமுக்க மாகுஞ் சாற்றிய மூன்று மொன் தில்

விரைப்பொலி தாரோய் வீட்டின் மெய்த்ரென](த)றி யாவ சாமே. (௪௧)
எழுதரு பரு திமுன்ன .நிறைஞ்சிய கமலம் பேரலக்
‘
தொழுதெ௫ிர் முழு தங்கேட்டுப் போய்நகர் தன்னிச் சற்ற
முழூதையு மழைதது;முத்இக் கரசனாய் முயல்வ 0[ந]னன்று
பழுதிலாப் புதல்வன் ஐன்மேத் பாரைவைச் தனைய சொன்னான்.
*
*
*
.*

(௪௫௨)

அமலரா யருள்சுரந்திட் டறிவரிய. இருமூ[ த](ஈ),2.த
விமலமாய் விரிந்தநாற் குணத் தலைமை விரிக்குமே
விமலமாய்

விரிந்தநாம் குணத்தலைமை விரிந்தா லுங்

கமலமீ அலவுமுனைக் காதலிப்பா

(த-பு.)-இத்தால் ஊைனைமத

ர(ரி](அி)யாசே.

(20

ஸம்பந்தமானது,
மேருமந்தர புராணத்து விரித்
துக்கூறப்படும் தற்காட்9, மன்ஞானம், நல்லொழுக்கம் இவை இன் ன வென்ப.
தும், இவற்றால் மோட்சமடையலாமென்பதும் ஆய இவற்றை ஒரசனுக்கு.
றராவகரொருவர் Seer eusrs அமைத்துள்ள த.

R. NUMBERS

269-270.

681

(2) வர்த்தமானசுவாமிதோத்திரம்.
VARDHAMANASVAMITOTTIRAM.
Foll. 18a—19a.
A eulogy in five stanzas on Vardhamana,
the 24th (the last) Trthankara of the Jainas.

who is considered to -be

Complete ; said to form part of the Mahapurana.

Beginning :
YRur yoSuocu wos sr ct Bw
யருநீதவனா யறம்பகர்ந்த வறிவ னீயே

காதியா[ய்] மருவினையைக் கடிந்தாய் [னீ](நி)யே ...
கணமீறா தடி.யேத்தங் கடவு ணீயே
- போதியாய்ப் பொருளளவு மானாய் [னீ](தீ)யே
பொமழிவாயி லைந்தவிக்த புனித னீயே
சோஇயாய் திலவுகுணச் செல்வ னீயே

+

ப

சி[தீ](ர)வ[த்த்](ர்த)௪ மான னெனுந் தீர்த்த னீயே.

பதப்

(ஜு:

End:
கருவான

சிச்கணய

கலியாண

வல்லா | நீ](னீ)யே

மைந்துடைய

கடவு [ தீ1(ணீ)யே

வருமானம் பூம்பிண்டி மன்ன

னீயே

re

மஜையொரு [னா](கா)ன் குளைத்த வள்ள[ல்].னியே... 5
ம்
பெருவான மினிதாளும் பெம்மா [£]னீயே.
பெண் ருவு Lomein a} மாஞய் நீயே -

திருமாலு நான்முக மானாம்[ னீ]தீயே

x

ட்

Sees

ates seared eras Bree ctGe 4 2

(க-பு.)--

்

இந்நூல்
இருபத்து

கைன மதத்தை
நான்காவது

ரூபமான ௮.

“சேர்ந்த;

SIS SaS0 TF Cor

க

“anit

- 163. x

Good.

1}

inches.

Foll.

290.

ட

கர்ப்போட்டம். அதியும்..
்
ஆ

்

்

28. Lines,

Deak

le ட in a

ம

Presented in

"வந்துள்ள

செய்யுட்களுள் ளன ,

இத்தால் ரமான பி
இரண்டு களில்,
உள்ளன.
அள்.
செய்யு
கூறும்
விதத்தைக்

Palm-leaf.

e

பு.ராணத்து

-ஸ்ரீவாத்தமான சுவாமி. we srs Sir

இந்தப் அிரஇயில். இத Rog

1.30.

15 @)

om

pare.» “Tamil.

:

15 16 ps 1ம். 15 By. 3. ம...

of

oe

:

uk

“Conjeeveram. ~~

டட ட
TIRUVAYMOLI.
2 வல்லம்
_
Same work as that described under R. No, 58 ante.
‘Contains stanzas one to nine in the ninth Tirnvaymoli of the tenth

மள

Batine °

ப

7

|

ப

oe

்

=

Cs

ப

a

ன்

ia

ட
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(த-பு.)--

இத்தால் மூவருடத்.திய் காட்வாக்கின்

58- ஆம் நம்பர் பிரதிபோன்றத.

இதில் நான்காம் பத்து 9-வது
ட ப
ஒன்பதாம் பாசகாம்
வரையில் இருக்கிறது.
—
சடகோபர் விஷயமாக
றம கசாகள
செய்துள்ள
: திருவழுஇதாடு,
மனத்தாலும்', * ஏய்ந்த பெருக்கர்த்தி ', * வான்திகழுஞ் சோலை! என்னும்
தனியன்கள் நூலின் தலைப்பில் எழுதப்பட்டி ௬க்கின் ஊன.

R. No.
Palm-leaf.

173 x 14 inches.

and Tamil.

271,

Foll.65.

Lines, 6-7 ina page.

Grantha

Injured.

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry. E. Srinivasaraghavacariyar of
Conjeeveram.

ஹாத்விகபிரஹ்மவித்யாவிலாஸம்.
SATVIKABRAHMAVIDYAVILASAM.
A work claiming superiority for the Sri-Vaisnava religion and de-

claring that God Visnu is the Supreme Brahman.
Incomplete.
Beginning:

ஸறஙதர௦ வய

விஷ-ப௦ ஸுரபபிவண-5௦

A417 aN au 2. 50: மழாயெகி

வ

|

ஷவ-₹விஷவொவஸா நயெ

|

ஸ்ரீஸாதீக ouzapaae.) raf amano நா8 விஸரர-ம.௧௦ |
வவெரிகாடுவெரீகாகக3-க தவி(சிண-1ய0)

|

Qa2.Qai 2 resvuran

நிண-$ய௦

க்

பஜிஜாஷ-பஜ.கஜீவ.௧௦

ஹசெஹர 5௧77.

|

|

ஸ்ரீவெக.வைகஓய8-0மாஹ ரஜா.கா(௪) ஹி[ ,50]8௦ ஷகி (ஹூ
வரஉரயெ

(யென்கிஐ)படியே

ஜிஜாஷு௦வாய்

ஸகலகுணபரிபூரணபலமான

வீத௱ா மியாய் முழுக்ஷுவான

சிஷ்யன்

முகுளிதஹஸ்தனாய் விண்ணப்பஞ்செய்்[கு
(இ)
[ந]ன் 1] ஸகலப்
பிர[ணாம](மாண)ங்களிலும்

ஆசார்யனை

வந்தனம்பண்ணி

பி.ரகாரம்; ஹே ஸ்வாமி
விசாரிக்கும்போது
மோ

க்ஷப்ரத.ரான தேவர்கள் முகுந் தா.ரவித்த நந்தன
ரூடியாக
மென்[ன](௮)
அதிலே வரஹாவினுடைய
யாசாரங்கள்

முதலான

வஈரமெவற௱ர் மூவரு
வ)$ரணபு௱வா$ரகச் சொல்லுகிரூர்கள்.

ஹ௦

௩௦ [க]

—

(21-27) மாகக்) ஹூ “

இவைகளில்லாமையாலே,

௮து

ஸாமான்யமாக

இருத்[
த ](த) ௮.
End:
Dieta, are apes கா£யென்று
முன்னே ப்ரும்மா

அதேக

தாமதேயம் வ|[ ரத அக](ர௬வத)கு
னு ௨7௮),
பட

விசேஷங்கள்பண்ணி

ந்

R. NumBers 271-272.
க்ஷீகரிச்சுக்கொண்டு

683

ஆநந்ததை

யடைத்தார் ; ஆகையாலே ஆன ந்தவன
சனக்குப் பிரத்யக்ஷமான கேச
வரஹாவும்
மென்று பூர்வம் பே ராயிருந்தது.

வமூர்த்தியை௮ங்கே வர.கிஷிக்அ அவ[.த்](ர்)பேசாலே பட்டணம் கட்டி ()
வத்து(4) காசி என்[னு]ு பெயரிட்டார்.

பின்பு

(க-பு.)-இதில் விஷ்ணுவே பரப்பிரஹ்மமென்றும், வைஷ்ணவமதே
உயர்ந்த
தென்றும், எனைய தெய்வமும் மதமும் தாழந்தன வென்றும் விளக்கப்பட்டி
ருக்ற.த.
முதலிலிருந்து ராஸ தாமஸ ஸாத்விக குண விபாகம்வரையில்
இதல்

உள்ளது.

ஆகையால்,

இந்தப்

பிரதியில்

இந்நூல்

முற்றுப்பெற

வில்லை.

R. No. 272.
Palm-leaf.
153
Injured.

x

14

inches.

Purchased in 1915-16 from

Foll. 460.

Lines, 8 in a page.

M.R.Ry. C VY. Jambulingam

Tamil,

Pillai of

Mylapore.

:

காஞ்டுப்புாணம்.
KANCIPPURANAM.
Same

work

as that described under

No

567

of the D.O.T,

MS3.,

Vol. II.
Contains
up to the end of the Pannirunamappatalam.

End:
இருக்கண்புதைத்த

படலம்,

-

மாலதி ரறங்கொடியை மன்றல்வினை யாம்றன்
பாலுரிமை.யாக்கவரு பண்பினை யறிந்தாவ்
காலிமகழ் மேன்குயி லணைக்குமிள மாவுங்
கோல,கியை வேய்ந்துகுளிர் தூங்குவது கண்டாள்.

0

*

*

(௨௪௬)

x

ae

இணர்விரி பொதும்பர் நாப்ப ணெறிதிரைப் பட்டம்பூத்த
மண நறு நீலங்கொய்து வந்தனர் நீட்ட வாங்கி

கதிணமளை முனைய வேம்க ணீலங்க எளவ

ளாவத்

. தணவருங் கடிப்புக் காதிம் மண்ணரு வொமுக
*
*
ப்
*

‘ee:

வைத்தும்,

(௨௫௦)
ல:

புலியுரு மருளப் பூத்த பூந்துணர் வேங்கை யொள்வீப்

SE

ee

_ பலபறித் அகுத்ததாது பைந்தொடிமகளிர் நீட்ட
வலர்க.ரச் கேந்தி யம்பொக் சணங்கெனும் வேங்கை யோடும்
oe
குலவவெங் களபக் கொங்கைக் குவட்டின் மேக் செறியப் பெய்தும். (உடல)
*

7

*

SS

*

A TRIENNIAL
செக்கர்வா -னுருக்கொண்

CATALOGUE

டென்னச்

OF

Msg.

செந்தளி. ரிளம௱

நோக்கி

பட்

முக்கண.னுருவந் தோற்று மூதன்மையைக் குறித்து நீ[யி](வி)டரிக்கடி மரத்துக் கார வீர்ம்புனல் வாக்கு சென்னாத் .
;

சக்கதகன். புடைசூம் மினனார் தங்களுட் சிலரை யேவி.
%

ஆங்கு

*

நூன்முறை

3

மயிர்வினை

யாற்றி

:

:

(2 @#)

*

ட

வார் தரங்கம்

* வீங்கு வெள்ளிநீர்ச் தர்ச்தமே வரப் படிந் தாடி:
ஓங்கு பிண்டமீ டாதிய செய்கட னுஞற்றித்
_ தேங்கு

லாவிய தெய்வத

மேகம்பஞ்

சேர்ந்தான்;

்

ட்

டல

(௪௫௨)

ல

மட்டு வார்ந்திழி மலர்ப்பசு மாவடி முளைத்த
வட்ட மூர்த்தியா ரணி மலரச் சேவஉ தாழ்ந்து
பெட்ட காதலி னென் பெலாம் பெரிதுநெக் குருக
முட்டு மானந்த வெள்ளத்தின் முழுதியொன் [கி)(ர)ஞன்..

(௪௫௩)

மத்து முள்ளப(னை ](ன்) மணிகறுந் தீர்த்தநீ சாடிப்.
பத்று காதலி னாலையம் பலவுஞ்சென் நிஷைஞ்சி
upp Ss சடியாரொடு, மளவளாய் வந்து.
சுற்ற மோடுமெய் வீட்டினை ச் துன்னினா ன்ன்றே,:
உன்னு

வார்வினை

யோசனைக்

கப்புறத்

பா்

;

(௪௫௪)

:......

(௪௫௫)

தொகுக்கு

ட

மன்னு சீர்ப்பெயர் முகத்்இனாம் காஞ்சிமா pare
துன்னு மேன்மையிற் சறிதெடுத் அரைத்தனந் ௮௧௬: சன்ன

மாநகர்

மூர்த்தியின் பெருமைமற் நறைவாம்....

பன்னிருதாமப்படல
.

ஆகவிருத்தம்

2

முற்றிற்று,

தற...

ட

(௧-பு.)-இந்மால் டிஸ்கரிப்டிவ்
ட்வாச்கின். 567- ஆம் நம்பர் பிரதிபோன்றது.
இதுசிறந்த பிரதி,
இந்தப்பிரதியில் இந்நூல் முதலிலிருந்து பன்னிருநாமப்
படலம் முற்றும் இருக்கிறது. ர
இருபச்செண்டளிப்
படலம் '' இப்பி.ச தியில் இல்லை.

்

R. No.
Palm-leaf.
162
Injured.

x 12inches.

:

ன்

278..

11011, 162.

Tie, 8—llina page.

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry.
Mylapore.

தணிகைப்புராணம். : ்

|
TANIKAIPPURANAM.
Same work as that described under No
MBS., Vol. IL.
டத
Foll. 110 and 113 are wanting; வ

C. ne Fombulfga
Pa

i

ve

Tamil,

Pillai of

:

587 and, 588, of the D004.
Rate
ட்டு

g..NumBERS 273-274,

-

685-

(௧-பு.)-இத்தால் டி.ஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக்ன் 587, 583 இவ்விரு நம்பர் பிரதிகளில்
வந்துள்ளதே. இதில் இந்நூல் முற்றும் இருக்கறது.
110, 118 இந்த எண்
களமைந்த பக்கங்கள் இல்லை.
இத்தால் பூர்த்தியான தன்பின், “கந்தன் ஊணிகையி னத்இக் கருளிய, வந்த:
மூறுபசேசச் செய்யுளடி
வர, விதைப்பரமதகண்டனத்துடனே, யுனா தவைம்
பொருட்கு மொத்தவை மொழியும், பூதியு மைம்பொருட் பெயர் பகர்ந்து

பி னிரண்டை,

மு.இர்மலக் தொன்ராய் மெரழிந்துமுப் பொருளென,

யிர்க்க் ககிவைம்பொருட் செயலே
கடட

டடையார்

ர

Se

விசைத்தவை

e

செளிந்

See

ட்ட

வறிந்து
area

பன்.

ட. டங்(கல.

se ன ர

பற

செய்யுளடிவ.ரவு முற்றும்

93

என்று

எமுதப்பெ

ற்றிருகற.
—-—

BR. No. 274,
Palm-leaf.

82 x 1finches.

Foll.

28.

Lines,

5—6

in

a page.

Tamil.

' Good.

Purchased in 1915-16 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(௨) அகத்தியர்பெய்ச்சுருக்கசூத்திரம், ஐம்பத்தொன்று; AHATTIYARMEYOCURUKKASUTTIRAM, AIMBATTONRU..
Foll. 1la—200.
Same work as that described under R. No. 175(7) ante.
Complete.
End:
அ௮ருளான அருள்பெறவுமங் குருவு மாகும்
௮ஷ்(ட) சித்தம் புரியஷ்ட மெட்டிற் காணப்
பொருளான கொன்றுக்கு [ள்]ளெட்டா யாடிப்
Cure Sars அட்சூ[| ஷஷ](ட்சும)மாடிப் பாரு
பொருளான த௮கண்டு கா[ஷஷி](ட்9) கண்டு
பொய்யாமல் மெய்ச்சுருக்க மையன்[ய்யன்]சொன்ன

பொருளான பொருள்பெறவு மருளைப் பே(ர)தஅப்

ட்

போதறிவா விருப்பாய்மெய்ச் சுருக்கமு றே.

(௫௨)

Colophon:
ஸ்ரீமூகஷூ சித தரைமி” ௧௨

லத்த

௨௨.

(மை

கைக்கு (யெ](எ)மு.தி முடிந்தது.

(S-44.)—
.

இந்ழால் மூவருடத்திய காட்லாக்கன்

178(j) தம்பர் மகிபோன்கத.

ந்தப்பிச.தியில் இத முற்றும்ம் இருக்ற...

இ
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6) அகத்தியர்வெண்கா ரமெழுகு.
AHATTIYARVENKARAMELUKU.
Foll. 21a—226.
This treatise is in prose and explains the method of preparing certain
ingredients considered useful for alchemy.
Complete.

Beginning:
[(வொ](ஒ)ருபலம் வெண்கா.ரத்துக்கு, வாட
ட்தலிகக சாப
௨-சா
மம் சுருக்கில் மெழுகாகும். மெழுகை சாற்?இ.ரக்கு கவசம் கட்டி நெருப்பில்
வாட்டவும்,
கட்டும் மேல்படி சா[ஐ](ச)க்கட்டையெடுச்அவா நீராலரை த்து
வீ[ஐ](7),த.இற்கு[யி](இ)டைக்கடை கவச நாட்டி கரிநெருப்பில் வாட்ட க்கட்டி

மணி உருண்டு தி[ர்ச்](ச்)கும் வீ[த](2)2-ணியை யெடுத்அவச _ நீ[ர](சா)

லரைத்து
வெள்வங்கத்
தகட்டிற்குக் கவசமிட்டு அம்மா[ம்](ன்)பச்சரிச
யிலையரைக்து அதற்குமேல் கவசம்கட்டி ஓட்டில் வைத்து, சலைமண்செய்து
கோழிபுடம் போடவும்

End :

ச
கெந்தக

ரவி ஐயநீர்

கெந்தகம் சேர்
அரை,
ட[ண்ணி](ன்றி)க்ககசியை
நதைய[னரு](நறு)
க்சி மேல்[ப்]படி துளைபோட்டு, நாளகம் சேர் அரை அரைக்கவும் ௮ரை

த்தி(...

ட...)

அத்தப்பு[ஞ](முவை பிங்

Pe
ais gibi) awdmone தயிலமாகும். ஜே.
கா(ய்)சச ஒருதுளி குத்த,
ஒன்ப
வயசு தங்கம்.

சயிலக்தை, அட்டை
கைகண்டமுை
ர]

(ஐ)யா[க்களு](கு)ம்.

(S-4)—
இந்நூல்

ரஸவாதத்திற்குபயோகமான

மருந்அகள் செய்வகைப்பல்மிக்
கூறுவது.
இசை இயற்றியவர் இன்னாரெனச் தெரியவில்லை,
இத்தப்பிரஇ
யில் இது முற்றும் உள்ளத.

(௦) யூநானிவைக் தியமுறைகள்.
YUNANIVAITTIYAMURAIKAL,
17011, 28a—28a.
This werk deals mainly

with

the

preparation

of

medicines in

accordance with what is known as the Yanani system.

Beginning:
சாலான்மிசிரி வி[ரூ](ரர)க[ கி1(னி)டை:௨, அ£மிமஸ்|[ த் [த

வி os

terme

பதத

சுறு

வி[ர](சா)க[சி(னி)டை-௩ இவைகளைச்

R. NUMBERS

274-275.

687

கு[2](0ுணித்அ வேளைக்கு [செ](இர)ண்டு வீசாக[தி(னி)டைகு[த](2)ண
சதை(ப்)பசும்பாலித் சேர்த்துக் குடித்துவர தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

இதுவுமது.
குங்குமப்பூ, ஜா.இக்கா(ய்), ஜா.இபத்.திரி, லவங்கம்
அ, சமமாய்(ச்) சேர்த்து வேளைக்கு
[ரெ](இ.)ண்டு

இவைகளைச் சூரணித்
வி[ரூ,சி](ராகணி)டை

சூ[2](ருணச்சைப் பசு தெய்யிற் குழைத்துத் தின்றுவ[௰](7), தாதஅபுஷ்டி
யுண்டாகும்.

End ;

நாகசெ.ந்தூ.
ரம் செய்யுமுறை.

கட்டி[னா ](கா)கம்-௧,

[ற](2)சம்-௧,

வெடியுப்பு-௧,

கெந்தகம்-௬,

சேர்த்

அ மஞ்சள் ௧[ஐ](ச)சசாங்க[ண்]ணி[த](2)சத்கால் [மெ](இ)ண்டு சாமம

ரைத்து உலராத இ(ப்)பொடி செய்த குப்பிக்கேத்்தி ௧௨-சாமம் எறிக்கவும், ௬௪சேர்ச்து செந்தூரம் ஒ[ண்ணுகு](ன்௮ு)கொடுக்க வயசு எட்டு,

(க-பு.)-இந்நூல் வைத்திய விஷயமான தென்று தோற்றுகிறது, யூநாகி வைத்திய
முயையாகச்செய்யும் பல மருந்தகளின் வகைகள் இதிலடங்கியுள்ளன. இதை
ச்செய்தவர் பெயர் முதலியன தெரிந்துகொள்ள க்கூடவில்லை,

R.No.
Palu-leaf.
8% x 14 inches.
Slightly injured.

275,

Foll. 257.

Lines, 8—10 ina page.

Tamil

Purchased in 1915-16 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(௦) கொங்கணர்கடைக்காண்டம்,
KONGANARKADAIKKANDAM.
11011, 12-95.
்
Similar
dealing

to

with

the

work

Mantras

described
and

the

under

philosophic

R.

No.

199(f).

wisdom

of the

A

work

Siddhas.

The author says that he wrote a work in six Kandas which later on
he abridged into three Karidas, viz. Mudarkindam, Nadukkandam
(described under R. No. 145(6) ante’ and Kadaikkandam, the work
under no tice.
Complete.

Beginning:
அ௮ண்டசண்டங் கடத்தபொரு

(ணி)ந்குணமாய் தின்ற

அளவில்லா தி[ த](ன்) மலமே சூட்மா சூட்சும
மெண்டிசையும் ப.ரதந்த,கிரஞ் சனமே யாக

ஏகசச்சி தா[த](ன)த்தத் கப்பால் ஞானங்

688

A TRIENNIAL OATALOGUE OF MSS.
கொண்டதொரு பூரணமென்னா
(த் நா)ஞுங் காப்பு
குறிப்பான .வெளிப்டாமு மொளிப்பாமுங் காப்பு .
புண்டரிக வெளியொளியாள் சுழினை மேவும்
போதமுறு வேதாந்தம் காப்புக் தானே.
ஆதியே தந்தமே தகண்டமே
:
:

(a)

தப்புறத்தே சின்றபூ ரணந்தா னே.௮.
நீ தியே நதினைவே.து நினைவங் கேது
தே.ரான சுழினை கிலை யாதற்குச்
சோதியே துரியமென்த துரியமே

துரியா தத்தி லடங்குஞ் சுரு இியேது
பேதியா கொருமன
மே பலக்க வேண்டும்
பலத்தக் கால்மவுனமத பலக்குர் தானே.

a

End :

a

|

். விட்டகுமை யாலேதான் தேவி தோத்திரம்
விளம்பினேன் பொறிபுலன்கள் க[ஐ](2ுணம் வாயு
பட்சமா மண்டலங்க எண்ட பிண்டம்
ப. மர்பதம் [பி](பெ)றவேண்டிச் சொன்னே னையா
திட்டையெல்லா மொன்ரான யேக வஸ்து
நெடுமா லினட்௪£ரமே மவுன பீடம்
வட்டம தென் ரூ ரெழுத்தை யறியச் சொன்னேன்
மகத்கான ரவிவட்ட மான வாறே.
வாருன

சாத்இரக்இ

(ண

(௫) .

லாறு காண்டம்

வகையாகக் குறுக்கி ய்இல் மூன்று காண்டங்
கூரான கடைச்சாண்ட மிந்த ஞான.
கொட்டினே [னன்னூ](னை ந நா)று சீஷர்சக் காக
வீரான நடுக்காண்ட ()5)மை[ன்னூ](தநா)ற௮ுஞ் சொன்னேன்
வேதையிலே முதக்காண்ட ()ை[ன்னூ ](த்.நா)றுஞ் சொன்னேன

தாறான மு[ன்னூ](தீநூ)க்கு மூனு சூத்திரத்
தப்பாமம் சூட்சும மொன்னுந் தெளிந்து ம்ச்சே](க்ஜே,

(௫௱க)

Colophon:
கொங்கணழூ!த்](ரத)தி சுவாமி[ய](க)ள்

pe

le eri pon

ie
1

Q@euuer
மணவூர் பரசுர(ர)மன் க

௮[ஆ](ர௬)ளிச்செய்த

மெழுதி மூஒந்(த)து.

கடைக

முற்றும்,

wr o|\(r4)ugs.
eee

(பு: a!
இந்நூல்
வர்

மந்தரத்தையும்,

கொங்கணர்

ஞான த்தையும். போதிப்பது.

என்று தெரிதிஐ த.

இந்தப் பிரதியில்

இதை இயற்றிய
இத்தால்

முத்தும்

உள்ளது.

(8) அகத்தியர்வைத்தியம், நூற்றைம்பது.
AHATILYARVALTTYAM,

Foll. 96a—1106.

-

AG

Perea.

A treatise dealing with the method of. preparing certain medicines,
ee ane
;
It is attributed to Abattiyar.
Complete in 150 stanzas.

8, NUMBER

275.

.-

,
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Beginning :
ஆதியா முலகில்(வா)மு மானிடர்செய் தன்ம ௧[ஐ](ர்)மஞ்
சோதியாஞ் சூத் இரத்.இற் சுருக்கயொ. னுரைக்கக் கே(ள்](ண மோ
:
வாதியா யுலகில்வந்து வைத்தியஞ் செய்வா ராகி[த]ல்
நிதியாய் மானிடர்செய்த ௧[ஐ](ர)மத்தி (னி)விர்த்தி கேளே.
்

ae
(௧)

க[2](ர)மத்தை சிவிர்த்.த செய்வான் கனகத்தைச் செய்யா @aa
' வ[த்](ர்)மத்தில் வறுமை யாளர் வயித்தியஞ்: செய்ய மாட்டார்
த[ஐ](ர)மத்தில் மனஞ்செல் லா௮ சண்டாளப் பீச் தோர்க்கு '

க[த](ர)மத்தி ல[ஞ](மூ)த்தி மாள்வர் கூடழிந்தேகு வாமே.

:

(௨.

வாறுகேள் மாந்நூ லாய்ந்து வடமொழி சமிழா் செய்தே
னூதுட னன்பதுக்கு திகருள்ள் நாலொன்' நில்லை
வீறுகேள் வியா தியாளர் வினையகன்'
ளா ](ர)0ம் வண்மைக்
கூறுகேள் பொதிகைவாமு முனிமொழி கூற வுற்றேன்.
கடட ப உ

ரக)

End:
கட்டிய வில்லை தன்னை (2) காய்ந்தபின் னெட்டில் ease
வஃ&டமா யோடுமூடி வாயது” சலைசெய்து
இட்டமாய்க

குக்கு டந்தான்

மிட்டமாய் வெள்ளி

சென்சேடு

சிவந்து

போகு

செம்பி-லேரளை யிதுசொன்:€னோமே.

” (2௪௯)

சொன்னது [த](கொ)கைதா: னூ[ததுயன்ப](தஜைம்ப்) த
தல்
முன்னமே சொன்ன [னூ](நா)லின் முக்ய மிற்றால் | ட. ட்
மன்னவே

மாரு லோக

அன்னமே

சொன்ன

மாண

ம்.இக சூட்சுமம்

2...

ப

பாரு

கலப்பதன்

ட

[ச்சே].

:

ன்

(௧௫௦)

ர வயித்தியம் [தாக்க][த்த்தன்பசம் எழுதி 859. pod.
(Su. ன

vo

in

௨

ae

ve

Gla

a

eign

இந்தூல் வைத்திய:
ணட
கடுக்காய் லேகியம், நெல்லிக்காய்
லேூயம், தான் நிக்காய் லேயம்,: சுக்கு லேகியம் முதலியவற்றைள்: செய்யும்
வகையைக்

கூறவது,

அகத்தியர் இயுத்தியதாகள்.

தப் பிரதியில் ரட் முத்தம்

னு

இக்

கன்னக்

(9 அகத்தியர்குத்திரம், இருநாற்தைத்து;
AHATTIYARSUTTIRAM,

Foll. 11la—140a.

IND

TE UNG

ட

ee

ee

ரு

On the purification of certain inorganie substances for bie Gee
for medicinal purposes and on the preparation of certain medicines, such »
as powders, electuaries,. etc., from mineral and vegetable pee
ப் 3
yb

work i iss attributed to Ahattiyar,
Complete... ப ல
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Beginning :
prior apibaperts Ovi pus) சூடாம்
புகையெமும்பி மேகந்தான் இரத்தம் சூடாங்
காரணமாய் நீர்தலத்அ(க) கண்ணில் ரோ கங்

சனலெழும்பி வா[யி](யு)வினாத்[ச] சூலைரோசம்

வாரணமாய் வாதத்தி லெழுந்த மேக
ம.தயதொரு பித்தத்தாத் [ரூ ](சா)ணி யாச்சு
தா.ரணியாம் வாயுவினால் குன்ம மாச்சு
சார்ந்த'சலேற் பனங்கூடிச் சயமி தாச்சே.
ஆமப்பா

விரண்டு

வாதத்தி

(௧)

முண்டா

யத்இயிலே சூட்கொண்டால் சுரங்க ளுண்டாங்
காமப்பா கல்வியினால் மேக முண்டாங்
கைகலந்த மேகத்தால் ரோக மாச்சு
தாமப்பா மேகத்தில் பித்த மோகத்

தாரணிக்குள் [னா ](தா]லாயிரத்துச் சல்வா னந்தா

னோமப்பா மேகமிரு பத்த[னா] (தா)லு
மூலகத்தி னிரளிவென் றுரைத்த வாதே.

(2)

End:
eqGed Curl 5g [ஞூ](நூ)லைச் சொன்னோஞ்
சண்டாள பாவிகஞக் கய வேண்டாம்

நஞ்சுபோ லிந்தமுறை ரேனா](நா)ய்க ஞூக்கு
தலமான

ரேனா](தா)ய்களைச்

தானாகச் கொல்லவுந்

கெஞ்சவா ருலகத்தா ரிந்த [.னூ](நோ)லைக்

கேட்டாலுங் [கு](கொ)டுக்கரிது கே[ழ்](ள்)வி Weer

மிஞ்சவே பஞ்சரித்அ.த தெண்டன் செய்து
வேணதன மீய்(ந்)தக்கா விதனை யீயே.

(உ௱க௧)

ஈ[ய்]வதித்த தா[ல்த்அ]()(ஜரொ)கைதா ஸிரநூத் தஞ்சம்
இகத்திலுள்ளோர்

பிழைக்கவென்

நி[ற](ர)ங்கிச் சொன்னேன்

தாயிருந்த பிள்ளைக்குத் ,த[வு](வ)க்க மில்லாக்

தன்மைபோ லி[ன்னூ]த் நூலைச் சாத்றி னேனான்
ரேஞ](கா)ய்மிகுந்து சாவில்லை வொருநா Oh LS Tar
(2) exer 60 ws

1 F சாக்கையெல்லா

வரயமுடன் ௧[௮](௬)தமோ

நீந்திச் கொண்டு

டெண்ணெய் செய்து

வை/த்தி](தீஇ)வொ யனு[ப]பான மான முத்தே,

(-4-)—

(ama)
;

சரக்குச்சுத.௪, லிங்கசுத்தி, பாஷாணசுத்தி, அரி
@Qsgro, os
லோக
தாரசுத்தி, கருடபச்சைசுத்தி, படிக்காரசுத்தி முதலியவற்றையும்,
தூரம்,
தாமிரச்செந்
காரீயச்செந்தூரம்,
செந்தூரம், காந்தசெந்தூரம்,
கடுக்காய் லேதி
வெள்ளிசெந்தூ.ரம், தங்கசெந்தூ.ரம் முதலியவற்றையும்,
SwF

யம், தான்.திச்சாய் லேலயம், சுக்கு லேலயம், மிளகு லே$யம், தப்பிலி லேகி
யம், உள்ளி லேலயம், கடுகு வேகியம், வெந்தய லேயெம், ஓமலேயயேம் முத்
அகத்தியர்
லியவற்றைச் செய்யும் வகையினையும் சுருக்கமாகக் கூறுவ.
இந்தப் பிரதியில் இது முற்றும் வள்ளது.
செய்ததாகச் சொல்லப்பிறத.

R. NUMBER

@) அகத்தியர்கசுத்திரம்,

276.

691

இரு நால, வாதம்.

AHATTIYARSUTTIRAM, IRUNURU, VADAM.
Foll. 141a—172a.
Same work as that described under R, No. 149(6) ante,
Complete.

(க-பு)--

இந்நூல் மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 149 (1) நம்பரில் வந்துள்ளதே.
இந்தப் பிரதியில் இத முற்றும் இருக்கிறது.
“அகத்தியர் வாதகாவியம்,
இருநூனு ?? என்பதும் இதற்குப் பெயரென்று தெரிகி௦௮.

(9 இராமதேவர்சூத்திரம்,
TRAMADEVARSUTTIRAM,

எண்பத்தொன்று.
ENBATTONRU.

77911. 178௨-1876.
Same work as those described under R. Nos. 197(h) and 249(h) ante.

Complete.

:

(கு-பு.)--

இந்நூல் மூவருட.த்திய காட்லாக்கின் 191(1), 849(1) இவ்விரு நம்பர் பிர
இகளையும் போன்ற.
: இராமகேவர் வைக்தியம், 81 '' என்பதும் இதக்குப்

பெயரென்று தெரிறஅ.

இந்தப் பி.ரதியில் இது மு.த்றும் இருக்ற,

(7) இராமதேவர்பட்சணி.

IRAMADEVARPAKSINI.

Poll. 188a—i960.
Same work as that described under R. No. 201(0; ante.
Complete.

Beginning:
அதியிலே

வாலைமனோன்

ம[ணி](னி)கான் கூவி

யழைத்திட்[டு ய](டராதியந்த மறியச் சொன்னாள்
சோதியிலே

சொல்ல

கருவுருவை

வுன்னிப் பாரு

வொண்ணா

வதிசயங்க டானே

தோறும்

நீஇயிலே சசா[ன](த),நதி யென்னைப் பெற்ரு
ணீ[ழ]டிசையி

வாதியென

ஓள்ள?க்தர்

வந்தோர்க்குக்

வசனித்தேன் பத்துமோ

et

*

மெச்சிக்

கொள்ள

இறவு கோல்போல்
மெட்டும் (]ரண்டே.

்

&

கண்டவுடன் கொண்டுசெய்து நின்மேன் கோடி
காலமடா வெகுகோடி கால மட்டும்

கின்னேனடா வப்பொழுது யா[ற்றா](த்தா) ளென்னை
கிமிஷத்தில் வரவழைத்து. ராமா
61

வென்று

(க)

ae
4
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பண்டைய தேவார [ண](னை) வோருங் கூடிப்
பகர்ந்திட்டாள் பாலமு[ த்]தம் பசியைத் தீர்தீதுக
கொண்டவடா

ஸனுூபதேச

தந்தி யென்றாள்

(௫)

வாதியந்தங் குணம்பெ[த்தே](ற் ஹஜே)னே.

குறித்தேனடா

End:
(எ)ட்டு (மி)[]ண்டுத் த.ந்தவ[ த](ர்க்)கே யெய்தமெய்து
மில்லாவிட்டா லென்னூ[ல்க்தா](ர)ன் சீட்டா ஈட்டா
துஷ்ட ர௬ுடனா னாரு| னா]நாளுங் கூறவேண்டாந்
துடியாக வொருவரையும் பேச வேண்டாந்

இட்டமுடனி[ன் னூல்த்தா](த். நாரு)னைம்பச் தொன்று
மேகமாய் மவுனமுட ஸனிருந்து கொண்டு
மஷ்டாங்க யோகத்தைத் தினமும் பாரு
அருளான மனோேன்ம[ணி](னி)தான் காப்பு முக்தே.

(௫௧)

;

Colophon :
ஸ்ரீராமதேவரன்பத்தொன்று மெழுதி முகிந்தது ; முற்றும்.

(த-பு.)-இ௫

மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 901(6) ஈம்பர் பிரதிபோன்றகதே.

இகல்

oe

இந்நூல் முத்றும் இருக்கறது.
(ர) இராமசேதேவர்பாஷை,

பதினெட்டு,

TRAMADEVARBHASAL, PADINETTU.
Foll. 197a—198d.

A work on alchemy. Some of ibe stanzas found herein appear also
in the work described under 18, No. 197(e) ante. It is attributed to
Ramadévar.
Compiete in 17 stanzas including the introductory stanza.
Beginning:

[Gu1(o)
i010 Berle g(r 0)
வாம மகை

ஊமையென
மரம

சித்தரே
முத்தே
கத்தே
அதக்தரே

னுரை

யுண்டு

தின்று
செய்யே,

(௧)

*
்
%
கேளுஞ் செப்[பி](பு)922௦ னிலளை
வண்டு முட்டையை யப்பிடில்
வெள்ளையாய்க் காணுமே கண்ட ரப்பர
கண்டு யாடிடீர் மக்களே,

*

(௫)

End ;
ஆட்டிடக்கே[ஞயா](ளஈ)ன தோர் வீரனே
[னா](கா)ட்டிட மணிபோ னன்றா யுருக்கிடு[ ம்]
மோட்டிட() தங்கஞ்சே ரொன்பதல் வேகதைதான்
கேட்டிட வீசன் சொன்ன வுறுதியே?
%

ச

#2

தம

(6௫)

693
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R. NUMBER

சொன்னாரே யென்குரு சூட்சாதி கூட்சக்தை
யன்னா ளிதைச்கொண்(டாடி.னேன் வாதந் தான்.
மன்னாகு லோகற்கு மறப்புவிட்டே சொன்னேன்
பன்னாகும் பொய்யில்லை பரழையாணை மு[த்தே](த்.ற)மே.

(sr)

மூத்றும்.

(5-4.)—
இந்நூல்

காட்லாக்கின் 197(2)

மூவருடத்திய

இந்தப் பிரதியில் அ முற்றும் இருகி.

நம்பர்

பிரதிபோன்றதே.

) இராமதேவர்சூத்திரம், முப்பது.
JRAMADEVARSUTTIRAM,

MUPPADU.

Foll. 1992—212b.
A treatise on alchemy and on the process of mixing the different
It is attributed to Ramadévar.
ingredients required for the purpose.
Complete.
Beginning:
ஆதிகுரு வானதொரு

பிரமன் பாத

a

மனு தனமும் நெஞ்சில்வைக்![ அ
சோ .இவெளிஃ

கப்பாலே

அணையெனவே

அுலங்குஞ்

அ](த)வளை தோக்இச்.
சத்தி

கருமாண[ஞ்]

சுருகஃ5ஞ் சொல்வே
வந்து
ம[ணி](னி)தான்
வாலைமனோன்
னீதியுள்ள
லோர்க்தச்
திலத்தி
கருமறைப்பை
திலைத்தபொருள்
சோதியாய்ச் சொல்லுவையோ

மாமா வென்று
(௧)

சொல்லிமனக் கசடக[த்இ](தறி)த் அதித்தாள் பாரே.
பாரப்பா (வ)வளுடைய க_ாட்சகீ தாலே
(னி) ரண்பெச்து பத்துங் கூட்டி
பாடினே[ன்
நேரப்பா முப்பதென்ற பொருளைக காணார்
நேமறிந்த வெயோ௫ூக் க[ன்னூ](நீநா)ல் வேனுங்
.
காரப்பா சதாசிவத்தைக் கருச்துள் வைத்து(க)
கருவான வுப்பெடுத்த(4) சலசத் திட்டு
வா.ரப்பா சுத்தசலம் படி.கா னொன்று

அல

We

வளமான காரமத பலழு [ம் 9](மிரண்டே.

(௨)

End :

்
cor |(5 a) a) (மமை(ம்)பத் தொன்றும்
aMoeruji” afer
வகையுடனே [த]6கொ)கைபா[ க](ர்௧4)௧. எண்பத் தொன்று.
முரி[சை](எயுள்ள (வ)மு[ த1$தமென [ணி ](ன்ற)ப் பார்த்தா
லுண்மையுள்ள வட்டக[த் ](ர)மஞ் ச[த்தி](த௫) யாகும் ட.

சுழிமுனையைப் பூரண[ ௰](7) வணங்கிப் போத்றிப்
பலகாலுங் கேசத்தை மனதில் வைத்து

்

அருமையுட னஞு[த்](ர்)த[னி](,ி)லையைப் பெ[ச்அ](தற)
அ[அ](ர)ள் ப. குருவினடி யன்பாய் முத்தே.
61-&
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மூற்றுமிவை பா[ஐ](ர்கி)கையிலே மவுனமாக
மூடருடன் பேசாதே வாதா டாதே
(2)
சுக்தமுள்ள பெரியோரைச் கொண்டுபண்ணி
தூ ரதே சாந்தி ரத்தில் மனம்வணங்கி நில்லு
சத்தமே சிவன் செய[ல்த்தா](க௫₹) னுப்பாய்ச் சொன்னான்
இி[தி](ரிரகோண முள்ள௪த்தி யறிவாய்ப் பாரு

[யு.ச்த](உற்2)பொரு ளிஅவல்லா லொன்று மில்லை
(௩௫)

முற்றே,

ஒஓடாடு வாசியை நீ வணங்க

(கு-பு.)--

இத்தால் ரஸவாதஞ் செய்தற்குரிய மருந்துகளை ஒன்றுசேர்க்கும் விதத்
இந்தப்
இராமதேவர் இயற்றியதாகச் சொல்லப்படுகி௰த.
தைச் கூ௮ுவ௮.

_பி.ரதியில் இது முற்றம் இருக்கற.

(8) அகத்தியர்சூத்திரம், இரு_நாறு, வாதம்.

AHATTIYARSUTTIRAM, IRUNURU,

VADAM.

Foll. 214a— 2570.
Same work as that described under R. Nos. 8.6) and 149(b) ante.
It is attrituted to Agastiyar.
Complete, but wants leaves numbered 246, 247 and 254 to 257.

End:
பாடலெல்லாம் பார்த்தாலே வாதந் தோயும்
பாரா (வி)ட்டா லொன்்௮ மில்லை
ஆடலாங் கருவெல்லாந் தோய்ந்து போகு
மப்பனே சாத்தி ரத்தைப் பாருபாரு
நாடெல்லாங் கருக்கண்டாு[ப்] போகும் போகும்
நாட்டாசே வ[ள](ழ)லையு()டை(க) கருவைப் பாரு
கேடலா முப்பூவே கல்லா,
. . வனைக்குச்
சொல்? மிரவியுட(னி)ந்து காணே.
இந்தாலோ வீயகனைக் கட்டவேணு[ம் ]
மெடுத்தகதோ

ரண்டத்தி

வேற

:

ட்

வேணும்

வந்தாலே கரு(வி)ரண்டு மறிய வேணும்
மகத்தான குக்குடக்தை யறிய வேணு
௪.ம்தஇிரனா ரவி யொன்ருய் முடக்க, வேணுஞ்
.

சாசரத்தி

.கொந்தான

னீரதனைக்

பூரமே சார

காண

வேணுங்

மாகுங்

கூட்டுகன்உ ரவிகோடா கோடி மு[ தகே](20),

Colophon:
அகத்தியர் வாதஞானம் எழுதி மு௫ந்தது,

(து-பு.)--

முத்தும்.

Se

இத்தூல் ஹேவருடத்திய காட்லாக்கின் 8(8), 149(6) இவ்விருதம்பர் பி.ர.திக
ளிலும் வந்துள்ளதே. அகக்இியர் 'இயத்றியகாகச் சொல்லப்படுகிறது. ௮ப்

R. NUMBERS

275-276.

695

பிரதிகளில் இல்லாத இறுதிப் பாகமும் இதில் உள்ளது,
946, 247, 254-257

நம்பர்கள் இல்வை.

எண்களமைந்த

இப்பச்ச

இந்தப் பிரதியில்

R. No. 276.
Palm-leaf.
Fair.

1654 x 1finches.

Purchased in
Mylapore.

1915--16

Foll. 105.

Lines, 3—5 ina page.

from M.R.Ry.

E.

Tamile

R, Krsnamacariyar

of

சங்கசுவரசுவாமிபாரிசாத நாடகம்.

SINGISVARASVAMIPARIJATANATAKAM.
A drama describing the separation of Gangai from Singiéa, a form of
Siva, worshipped in the sacred shrine at Tirumukkadal (near Chingleput)
with a view to secure the affections of Pamulainayaki, a form of Parvati,
and the consequent sorrow of Gangai: by Kumarasvami, son of

Ponnayya.
Incomplete.
Beginning :
இருமூக்கூடல் சல்8[ஸ](ச)வ.ர சுவாமியார்பேறில் பாரிசாத

நாடகம்,

குமா.ரசுவாமியார் செய்தது.
காப்பு.
பூமன்மால் முனிவர் விண்ணோர்

போக்றும்பூ மூலையோர்பாக

மாம௫உழ்த் திரும்பேடு வளநகர் வாழும் தன்மை
சோமன்மால் மூடிசேர் சிங்கர் சுகவிலா சமுதம்பாட
நாமன்மா

முகவையாளி
*

நாயகன் காப்புக் தானே.
3
3

*

கவிதீ துறை, பைவி,
மெய்யான

இிருவிளமப் பேடதனில்

விளங்குவனி

மையார் விழிவளர் பூமூலையாள் ம௫ழ்வள்ள லென்
பையா ட(7)வைப் பணியணிவோ யுனைப் பாடுதற்கு
அய்யா ! வரமருள் சிங்கீசா! நானுன் னடைக் கலமே.

விருத்தம்,
தையல்பூ மலராள் சேருந் தழைத்தமப் பேட்டில் வாழும்
£ர் கருணனான ௪.அர்வேத மங்க லத்தான்
சே வடியினை(ச்) தொழும் பொன்.
ஐயன் சற் குருநாதன்
சைவன்

ஊயன் மெய்ம் மஇழ்ந் ததவுஞ் சாமி விளம்பின ரிவ விலாசம்,
eee

%

3

%

ஆ

சபாவசனம்.
சுவாமியா[ரிட](ருடைய)
கர்த்தாவரகய சிங்க[ஸ](௪)வர
சகலபுவன
கொலுவுக்கு விக்கனே[ஸ])(ச)வரர் வருெவிதங்காண்க,
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End:
பொதுவசனம்

,

இவ்விசமாக மன்மதன் குடமல்லி(லை))கொண்டுேபவானியினு()டய ( .
௨ மார்பின்) மத்தியிற்பட்டுக் களை[ச9](2.௫) ஒன்றும் பேசாமல் வி.ரகமீறி
யிருக்க, தோழிகள்

பவானியம்மை
காண்க.

அனேக

களைதீர்ந்து

*
QacIgura(4)

விதத்தினாலும்

சைத்தயோபசரணை

சண்ணைக்இறந்த

%
பவானியம்மை

பார்த்துச்
5

பண்ண,

சொல் லுறவிதம்

*
#
விரகதாபத்தினால் தோழி

Colophon :
திருமுக்கூடல் சுவாமிநாடகம் குமா.ரசுவாமியார் இயற்றியது.

(E49)—
AGMWESR
A QGbCu
Gg)
கோயில்கொண்டிருக்கும்
சிங்கர்,
“கங்கையைக் தலையில் அவர் வைத்இருக்இருர்'? என் று ஊடிய பூமூலைநாயஇ
யின் பிரீதியைச் சம்பாஇப்..,தற்காக, கங்கையைவிட்டுப் பிரிந்தாரென்றும்,
கணவனை
நீங்கினமையால் கங்கை
மிக்கவருத்தமடைந்த விரகதாபத்தை
அடைந்தாள் என்றுங் கூறும் பாகம்வரையில் இருக்கிற. “பொன்னையன் ??
குமா.ர.ராகிய :குமா.ரசுவாமியார் ?? என்பவரால் இஃது இயற்றப் பெற்ற
தென்று தெரிஒறது.
இந்தப் பிரதியில் இந்நூல் முற்றப்பெறவில்லை.

R. No. 277.
Palm-leaf.

16 x 14 inches.

Foll. 373.

Lines,

7-8 in

a page.

Tamil.

Fair.

Purchased

in 1915-16

from M.R.Ry.

T. Srinivasa Varada

Tata-

eariyar of Villiyambakkam in the Chingleput district.’

(2) அகத்தியர்கலைஞான சூத்திரம், ஆயிரத்திரு நாறு.

AHATTIYARKALAINANASUTTIRAM, AYIRATTIRUNURU.

Foll. lu-- 2295.

a

Same work as that described under R.No. 182(4) ante.
Complete.

(6-4) —
இது, மூவருடத்திய

காட்லாக்கன் 182(4) நம்பரில் வம் அள்ளதே.

இந்தப்.

பிரதியில் இந்நூல் முற்றும் இருக்கிற௮.
இதன்பின்பு வெற்றேடு ஒன்று உள்ள.

(8) நந்திசுவரர்சூத்திரம், நாறு.
NANDISVARARSUTTIRAM, NURU,
Foll. 231a—243d.

:

On the preparation of certain ingredients useful both for medicine
and

alchemy.

beginning.
Complete.

The

author refers to the

ட்

work

of Konganar
=
ஆ

in the

ன்

R. NUMBER 277,

697.

Beginning :
UrouuT seus ye &5sorlur
sib
பரிவாக

வெந்நாளுந் தலைமேல்

லவத்து

ஆரப்பா சூ[ஷு]தீதிரமுஞ் சா[ஷ]ததிரமுஞ் சொன்னே
னன்று தொட்டு மேருவரை யரைசயு](௦௫)ஹேன்்கேள்
தேரப்பா யென்னூலைச் சொல்லுவேன் கேள்
கிகளத்தி

னேனிந்த

நால் கண்ணி(ல்க்](2)

காட்டா

ரா.ரப்பா வவனியிலே [கு1(கொ)டுக்கப் போருர்
ஆச்சரிய மிந்த நால் தெளித்து பாரே.
*

்
;

*

MOU
S HE STVONTESD
அண்மையா

(௧)

*

முணுக்கம் பார்த்து

யகாரவரை

யறிந்து

தேர்ந்து

பால்பார்தது ௬ுசிபார்தீஅப் பரக்ைக் கண்டுப்
பதருமல் மனகையங்கே மூட்டிக் கொண்டு
சேல்பார்தகதுகீ் கொங்கணவ ஸனூவைப் பார்த்துத்
,திறமாகச் செகெம்பரக்தினடனங்

கண்டு

வால்பார்த் துதி தலையிருந்த விடத்துர் பாரி
மக்களே வாசியிலே வருவாய் நீயே,
நீயான செய்இகனைச் சொல்லக கேளு
தலையான அரன்முன்னே ரிஷப மானேன்
காயான])வுமையா|
எக ](ட்) கருஞ$மூன்னே
தானாக வானெனக் குபதே இத்தார்
காயான ப[ள](ம)மானேன் முன்பூசை, பெக்றேன்

கருணைபோ ரட்டபா

்
(Gr)

லகருக்கு முன்னே

சேயான இவனுக்கு முமைக்கு முன்னே
இபவெளி கண்டிட்டேன் இ.ரம்போ மேனே,

5 (௪)

End:
சுசமதுதான் பிணியில்லை

வா| யவுயி](யுவி)ல்லைச்

சுக்[கு](கி)ல,ச்.திற் சூடில்லை ய[ள](ம)லே ரூது
௮கமததான் தாதுக்குப் [பி](ப)லமுண் டாகு
மப்பனே பத்தியக்கோ ட|ரி](நி)நஅ வுண்ணு
பகமததான் புளியுப்புப் பகையு மாகும்

பண்பான நல்லெண்[ணை (ணெய்) கள்ளிப் போடு
ககமதகா னுணக் கலுண்ணுவொரு கோமாய்த்
தப்பா| தயி](இி)ம் மூலிதவ ரொட் டாதே,
ஓட்டாதே மருந்துகளைத் கள்ளச்

ES
(e008

சொன்னேன்

ஒருமனதகா யோகத்தி லிருககச் சொன்னேன்
தட்டாத

செய்தியெல்லாந் கட்டச் சொன்னேன்

ர.
மாட்டாக

யரி](ி)நஅன்னை((்)
as

ல

*
பிர(மர்கூலஞ் pee

்

- சொன்னேன்
*

”

மக்களே வுங்களுக்காயவகை சொன்னேனே,
*

%

oS

(soc) |
Soe
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சொன்னேனா ஸுங்க ஞூக்கா விந்த நாறு
சுணங்க லுக்குஞ் சவுக்க லுக்குங் [கு](கொடு)க்தி டாதே
முன்னோன் சொன்ன தெல்லா மனதில் வைத்து
மூகருடன் ப(ள](ம)காசே பொய்சொல் வாதே
பின்னேநீ திரியாதே பிணங்கி டர்தே
பேசாதே

யொருவருக்கு மிந்த நாலைக் தானேதா

னுன்னைவந்து சரணஞ்செய்வார் ச(ர)ண ச்திலே

;

இந்த வித்தை நூறு முற்றே.

(௧0௩)

(கு-பு.)-இந்நூல் வைத்தியத் திற்கும், ரஸவாதத்திற்கும்
கள் பலவற்றைச் செய்யும் வகையைக் கூறுவது,
முற்றும் உள்ளது.

உபயோகமான மருந்து
இந்தப்பி.ரஇயில் இது

(9) நந்தீசுவரர்பாடல், எட்டு,
NANDISVARARPADAL, ETTU.
Foll. 244a—245a.

:

A work on alchemy attributed to Nandiévarar or the divine Bull of
God Siva.
Complete.

Beginning :
சீர்பெருகு மனோன்மனியே யென்மாதா, வென்றுஞ்
சிவன்றானும் பிதாவென் றவரு()ட(ய) 8ஷ னென்றுவ்
கார்பெருகுந் இருமூலர் பிள்ளை யென்றுங்
கயிலாச போகர்தான் சமைய னென்றும்
பேர்பெருகுஞ் சின்மயக்தின் [ஙீ] கருணை யாலே
பேசவைத்த சரஸ்வதியுமென் னாவில்கான்
ஏர்பெருகு மெ(ய்)ஞ்ஞானப் பொருளே கந்தி
எுகீ!அரைக்குங் கணபதியுங் காப்புச் கானே,

(௧)

போகுமே யருகுவே[ஐ](ர்) அங்கி வேரும்
புக[ள ](ழ)ன ஒர்ச்சாளிச் தழையுங் கூட்டிச்
சாருமே நற்சள்ளி நற்[க]கன்னி தானுஞ்
சாதகமாய் [னா](நா)ரியத௫ மோசக்காத தானும்

ஏகுமெய்ப் பையது ராய மூலி
இருள்வள*த்இ சளிப் பூச்சிக் காயந் கானும்
வாகுமேப(ள](ழ)ச்சாற்றில் கு(ஞ](ஸி)கை செய்தால்
மைந்தனே ! பில்லியற்றுப் போகும் பாரே.

End:
ஆச்சப்பா பாங்க் ல சரிசானு
மப்பனே யகலியது மூ[ணு](ன்௮)6் கூட்டி

மூச்சப்பா கறுங்க| ஞ](மு)கீதுக் குருவி தன்னை
முன்னாக வே [ளி] மி)ச்து மருந்து! டோடு

(wm)
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hR. NuMBER 277,
வாச்சப்பா நெய்யிலே பொரிதத(த்) தானும்
மறைதனே குளிகையது செய்த கொண்டு
'நாச்சப்பா போகந்தம் பனந்தா னங்கட்கு

(௮)

தலமான தந்தியு()ட(ப்) பாடல் முற்றே.

(க-பு.)-இத

படுறது.

நந்திகேசுவரர்

விஷயமானது.

ரஸவாட

இயத்நியதாகச் சொல்லப்

இந்.ரப் பிரதியில் இத்தால் முற்றும் உள்ளக.
உள்ளன.

இதன் பின் ஸர் வெற்றேடுகள் இரண்டு

(8) மச்சமுனிதருமந்திரம், எண்ணாறு.
MACCAMUNITIRUMANDIRAM,

ENNURU.

Foll. 248a—3180.
A work in 800 stanzas dealing with the preparation of certain
It is attributed to
medicinal ingredients, considered useful for alchemy.
Maccamuninayanar.

Complete.
Beginning :
ஆதஇப.ரா பாத்தைய ரமல

ரடி

மீதியில் வேதம்[இ](கி)எ மவ மானது
- சோதயி[ல்](2)காதந் தலங்குஞ் சடசொளி
சாஇயி

னத்தி தன்பரசங்
*

காப்பே.

*

*

*

நீரான வப்பு கிலை யான வுப்பு
ராகக் கூட்டி(௪)சவமாக தின்று
நேரா (யி.ரண்டு மொனருகக் கூட்டிக்
கரான காரங் கல்லுப்பு மாச்சே.
¥
ப்
*
துரிசுவைப்பு, சவுரிபாஷாணம்.
சேர்ப்பது வெடியுஞ் சிவமான

:
(௮௧)

சுன்னமுங்

கோத்தத னோடே குமுற 0(வ)ரித்த(க) .
காக்தடு மண்டலங் கருவாய்ப் புகைத்தபின்
Fr

DG சரம

தெமே

:

(2)

(௯௯)

End:
சந்தகச்செந்தூரம்.

செந்தா... மாகவே செப்புவேன் கந்தக
மந்த மாம் வீர மதனிடை (யி)லிங்கமுஞ்

=

சொந்தமாய்க் கூட்டிச் சுருள வரைக் இட்டு
விந்துதீர் தன்னில் மேவியரைக்திடே.
*
*
4
முற்று

மெண்ணாறு

முனை கொண்டு

(௫௪௫)
%
பார்ககப்

பத்தியும் விக்தையும் பாலித் கனு Gor EF
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போதமாஞ்

சத்தம் பெருக்கச் சிவஞான

சுத்தமாய்த் தீபத் துலங்கிய மு.த.தியே,

(௭௯௫)

துலங்குமெண் ஹாறில் சுடரொளி கண்டவன்
களங்க மறக்கண்டு கர்ப்பூர தீபம்போல்
விளங்கிய யோகம் விரும்பு மனமது
இலக்கிய வா௫ யேகாந்த மு[த்து](தறு)0ம.

(௪௯௬)

Colophon:
மச்சமுனிநாயனார்

Yom.

அருளிச்செய்த

இருமந்கிரம் எண்ணூறு

முடிந்தது

அம்பலத் தானை யடியிணை வணங்கத்
தும்ப மகத்றி(ச)-“சொர்க்கர் தருவான.

(த-பு.)-இத்நூல் ரஸவாதத்ற்இகு உபயோகமான மருந்துகள் செய்வதைப்பற்றிக்
கூறுவது.
மச்சமுனி . நாயனார் இயத்றியதாகத் தெரிகிறது.
இத்தப்பிரத
யில் இத

முற்றும் உள்ளது.

(9 போகர்பூஜாவிதி,

நாற்பத்.துநான்கு.

BHOGARPUJAVIDHL,
Foll 319a—326a.
This work deals with

NARPATTUNANGU,
the conduct of the

worship

of the goddess

Balai and with the method of attaining certain extraordinary
It is attributed to Bhogar.
such as breath-control.

powers,

Complete.
Beginning :
பாரப்பா

வாலைதனைக்

பாங்கான

தியானஞ்

நவகசோண

செய்ய

மிட்ச் சூழ

சோப்பா யிவ்வளையம் வாச னாலு
சிறப்பாக ரீங்கா... மிட்டு நன் ரூய்(6)

காரப்பா தீழ்வாசற் கணபதஇியுக் கந்தன்
கருணை யுள்ள செயலீர வாகு தேவர்
ஆரப்பா அரைகழலே கிழக்குத் தொட்டு

அகா.ரமுட னுகா ரஞ் சவ்வு மகாரம் பேடே,
%
*
*

(௧)
*

அஷ்டத்தி.
பணிந்த கின்ற பிராணாய முதலா யுள்ள
வளப்பறிய பி.ரத்தியா காரந் தானுற்
தணிந்து நின்ற பூரகமும் ரேசகக்தி னுடனே
தளராத கும்பகமு

கனிந்திட்ட விடைபிங்

மூன்று

மொன் ரூய்(க)

கலை௬ழி முனையி னொடு

கலந்து கின்ற விந்திலொரு கருவைக் கேள.
*

5

(௧௪)

R. NUMBER

277,

701°

் End:

Sromuur 558 asosu MISH wor pws
கைம்முமையாய்க காலாங்கி நாகர் சொன்னார்
ஆமப்பா ஆண்பிள்ளை ஆரென் சக்கரல்
அமு தமுண்டு திலையி னின்ரூ. னவனே

தித்தன்

வீணப்பா wl 35 |\(Op) வெல்லாம் வாலசுத்.த
வெள்ளத்தைக கடந்து வோமென் றேத்தி
ஊணப்பா

யிந்தநா லாருங் கரணா

ருசையாத சூத்திரந்தா முடிவு முற்றே

(த-பு.)--

(௪௪)

இது
வாலை? என்னும் ௪த்தியைப் பூலை செய்யும் முறைமையையும்,
பிராணாயாமம் முதலான சித்திகளையடையும் வழிகளையும் விளங்கக் கூறு
வத.
போகர் இயற்நியதாகச் சொல்லப்படுகிறது.
இந்தப்பிரஇயில் இந்
றால் மு்றும்

உள்ளது.

(8 வாலைபூசாவிதி.

VALAIPUJAVIDHI.
Foll. 827a— 38300.
Deals

with

manifestation of

the

conduct of

the worship

of the

goddess

Balai,

a

Sakti, and of the eight Bhairavars who are considered

to be manifestations of God Siva.
Complete.

Beginning :

பூமியில், “சிவகுருசிங்காசனம் சமர்ப்பயாமி” என்று சொல்லிப் புசோட்சி
கீத அதின்மேல் ஆசனங்கற்பித்து அதிலிருந்த அவ் உஞ் ச ஓமென்னு தியா
னித்துக்கொண்டு, பிறகு நமக்கு முன்னாகச்சது. ரமாக இடம் பண்ணி அதில்
ஆசனங்கற்பித்த, புஷ்பத் இனால் ஓடிகூர்மாசனாய G28, ஓடிபதீமாசனாயத86
ஓ SWOT FEW BSS , PY S/o HSTF@UGS, HrowopArrF@ ues
aes
ஹூ அசனம் புட்பத்தினாலாசக்துப் பின்பு, புண்ணிபாகவாசனம் சங்கத்திலா
வது

கும்பக்திலாவது

சலம்பூரிக்து

௮ல்

முக்கோணமிட்டு

End:
(செயபத்தரகாளிகேவி இவ்ய ஸ்ரீபாதுகாம் பூசையாமி, செந்இருசுவாகா
தேவி இவ்யஸ்ரீ பாதுகாம் பூசையாமி, விசுவமங்கலி கேவி இவ்ய ஸ்ரீபாஅகாம்
பூசையாமி, ஹவேசுதார்ங்க குரு வயிரவாய£ம£ குரு வயி.ரவாயதம$£ உட்செ
-ன்2உபயிரவாயநம$(
. . . . ) காபாலவயிரவாயநம$£, சவ்வும் விபூண

ட
ட்

கம,

அர

ee

எ.

அகலனிய/யதம௦,

வடதிசை

தஅுர்க்கைருக்மாய

இம்த்திசை வகென் வருணாயநம$£.

(கு-பு.)-இதில் வாலையைப்பூசிக்கும் முறை விளக்கமாகவும், அஷ்டவை ரவர்களைப்
பூசிக்கும் விதம் சுருக்கமாகவும் கூறப்பட்டிரு£சன்
உன.
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(9) வேதாத்தசாஸ்திரம்.

VEDANTASASTIRAM.

Foll. 381a— 356a.
A treatise in philosophy

dealing with several topics,

such as the

differentiation between God and soul, etc., and with Paficikarana.

Beginning:
மாகத்து வேஷப் பி.ரக.ரணம்.
(1) சாகம்.

(8) மாச்சரியம்.

(2) தவேஷம்,

(9) ஈரிஷியம்,

(8) காமம்,
(4 குரோதம்.

(10)
அகுைஞயம்](ய).
(11) டம்பம்,

(5) லோபம்.
(6) மோகம்.
(2) மதம்.

(12) தற்பம்.
(18) அகங்காரம்.

சாகமாவத

ஆக, 0௩-க்கு விவரம்,
a

:-[ஸ்ரீ](ஸ்.சிரீ)வி௪](ஷ)யங்களாய் விகற்பிக்த வந்த சத்த

வித் ](ரத்)தி.
;அவேஷமாவத

:--ஒருவன் அபகா.ரம் பண்ணினால், பதில் அபகா..ரம் பண்

ணவேண்மெமென்து விகற்பித்அ வந்த சித்தவி[ம்](ர2).த.

காமமாவது :--கரகங்களும் க்ஷேத்இரத்தின் சனதானியமுத
லான [அ]
(வை)கள் சம்பாதக்கவே[ணு](ண்டு)மென்று விகம்பிக்துவந்த சத்தவிரு தத
அகங்கா.ரமாவது :--₹ஏண்டா ! என்னை ௮மியாயோ

சொல்லுவன்

! நீயா எ௫க்குப்புதஇ

; நான் பிடி ததகாரியம் விடுவேனா??? corn Seni sa as

க சித்கவிருத்தி, ஆக ௰௩-ம் கூட்டி அனந்ததுக்கத்துக்கும் [நரகத் அக்குகே
அவாய்] அனந்த நரகத்துக்கும் ஏஅ௮அவாயிருக்கும்.
இது தீரும்வகை எப்படி
என்னால் சரத்தா ப[கு](க),தி, விசுவாச பக்இயினாலேயும், மெய்ஞ்ஞான குரு
கடாட்ச
த் இனாலேயும், அவர் கடாட்டிக்க[
கியா ](ஞா)ன மென்கிற கத்தியை
விவேகமென்[கு](இ;ஐ
கை[ய](யி)னாலே
வாங்க இதை(ச)சின்னாபின்னங்

களாய்

மென்றவாறு.
பின்பு, அந்த

இன்னானென்றறிந்து

தன்னை

வெட்டி,

அடையவே[ணு]ண்டு)

ராகத் துவேஷப்]பி.ரக.ரணமு
ற்றும்,
விதசாகன

சதுட்டையக்கைச் சொல் ஓகம்.

End:
இனி,

தஇிர்விகம்ப

சமாதியாவது ஏதென்னில்,

[வ](ப)ரகிய அந்கரபேத

மென்னும் பேதமாத்இரமேயல்லாமல் இதுக்குவேறே இல்லையென்று அசி
யுச](தி5ற)தே. அறிகிறது.
இப்படி ஆறுவிக
சமாதியும் சொல்லப்பட்[(]-

(ப).து.

இந்த ஆறுவித சமாதியும்

வந்தவனுக்கு

எங்கே

மனசுபோனாலும்

அங்கங்கெல்லாம் ஆறுவிக சமாதியுங்காண்பன்; ௮௮ எப்படி. என்னில், தரு
கடத்தை AFF ie@pCurs அச்தக் கடத்தக்கும் அந்தச் கடக்மை நிச்சயிச்
இற புத்திக்கும் சாட்சியாய் அறிிறவன் தானென்று :இயானிக்றதே [தி]
ரி) சய[இய](ஞுாானம் வித்சமாச்சு௮; அந்தத்திரிசியச்தைப் த்
அசங்கிய னென்று a Puyo (bp) தே சதக்தானம் வித்தமாச்சுது, Ge
௬

்

. 9 இச்சத் தத் அவ
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R. NUMBER

277.

திரூபணத்சை

யாதொருவன்

சமுசயந்

மன?லே

இவன் முக்தன்.

தோ[ஸணா)(ன்ரா)மல் மெய்யென்று காண்கிறருனோ அவனே
வேதாந்தசித்கர் கமல குருவேதுணே.
பஞ்சீக.ரணம் முற்றும்.

(த-பு.)--

இத வேதாந்த விஷயமானது. சாதன அஷ்டயம், சீவபேதம், ஈசுவரபே
இயற்
சம், பஞ்£கரணம் முதலிய பல விஷயங்களையும் விளங்கச்கூறுவது.
முத்றும்
இந்நூல்
பிரதியில்
இந்சப்
ை.
விளங்கவில்ல
use. FO sus முதலியன

உள்ளது.

இதன்பின் வெற்றேடு ஒன்று உள்ளது.

(h) கலைஞான தீபம்.

KALAINANADIPAM.
‘
Foll. 858a—308a.
On details connected with the drawing of the mystic magical diagrams relating to Vayu (the god of wind), Agni (the god of fire)
Indra, etc. The worship to be conducted in relation to these diagrams
and the benefits arising therefrom are also stated herein.
Complete

Beginning :

வாயு

்

சக்கரம்,

எ-து ஒரு வட்ட
'இரித்தொரு வட்டத் கினுள்ளே ஒரு வட்டஞ் சேர்த்து
மிட்டு மேலேயும் வட்டம்,
அதில் தரித்திடும் வாயுவின் பீசமும் எத்தியும் தானெழுதி எ- ௮ உள்
[ஞ]வட்டதத்தில் வாயுபீசம் ய௦ என்றெழுதி,
சத்தியுங்காடும் எ- து கருதீதினாலே ய௦வர௦ என்று செபித்து,
விளம்பிடுமே

எ-

கண்டிருக்க

எ௫யபோகமாய்க்

௮ _மிருத்முதல்வைபாவேசமாகி,

எ- து மிருத்துயு முதலான பூதப்பி[ ஐ](௪)த பிசாசு விஷமஈ
:

வேஷமாமென்பது.

வாயு சக்கரம் முற்றும்.
அக்னி

வட

சக்கரம்,

அக்னிசக்கரம் நபம்போல் வரையிரண்டாககி

(0]

எ-து

(இ)சண்டு

்
சோகை நடுரேகையில் அக்கினிசுவாலை,
So
ஓவ்வொரு இறராகக் Bi இப்படி (@)rer®
ஒவ்டுவாரு Eppa
z
்
௮.ிற் புக்க எழுந்திருபோலெங்குமாக(ப்) பொறித்த.
50170
50
௪-2
கானெழுஇ
வன்னியுந்
தீயும்
இந்தச் சக்கரசாப்பணிறைதத
என்றெமுதி.

மிச்ச தியானமோகத்திலே
செ[வி](பி)த

(5)

்

End :

யாவரும்

இ சொரியத்

வீ[ள்](ம்)வர்.

அக்கினி சக்கர முற்றும்,
QupScé

பூசித்து நந்தி விளம்ப ௭ - து
வளைத்து,

மந்திரம்

லீழ்குவரே எ - ௮ இந்த

தியானிக்க மோகித்து

Orrell

fear.

சக்கரத்தே சூம் தரு வளையம் ono என்னு
ட்

்

ல்

்

சொல்ல ௭ - அ இந்தச் sian
நந்திதேவர் பூித்அத் திருமூலருக்குச் இக்கும்
 அனைத்துவிளையாடி,

ணியுந்
இக்தார
்
லதேவன
பெத்துத் இருமு

்
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அட்டசித்தியுமே ௪ - து திருமூலர் பூசை செபம்
அட்டமாசித்து பெற்றனன்.
(. . . . ...)
நாலுசத்தியாவன

:--ஈ௦ ரக்காயை

நம$;

ஓமம்

ல௦ காளாயை

டாயை ந, [ 22] மசே சச
2௦௦: (2224....
கணபதியே நம£ சென்மேக்(கு), ௦
சுப்பிரமணியாய

கு௦ குபேராய நம8 சிம் செதுர்க்காய
டியன

௯

தியானம்பண்ணி
நம$, ர

சண்

௩... அ
அம
£38 அக்ூினிமூலை,

நம$ எனறு பூத்அ மனசிலேவேண்

எல்லாக் கேட்டுத் தியானித்துப் பூசைபண்ண

வேண் டிய இஷ்டகாமிய

மும் சதீதிஞானமும் உண்டாகும்.

Colophon:

e

Y[ 48 (on).
ஆன நீததம்பி

பாதமே| 0]க.தி.

(கு-பு.)-இத

இந்திரசக்கரம்,

௮க்கினிசக்கரம், மகேந்திரசக்கரம், வருண ௪க்கரம்

செகசசக்கரம், மோகனச௪க்கரம்,

சொளி

யந்தஇரசிந்தாமணி சக்கரம்,

யந்தா

ட

மத்திரம் முதலிய பலவற்றையும் விளக்கமாகக்கூறி அவற்றின் பலன்

களையுங் கூறுவது.

இந்தப் பி.ரதியில்

இயல்றியவர் பெபர்

முதலியன

இந்நூல்

முற்றும்

உள்ளது,

இதை

தெரியவில்லை.

இதன் பின்னர் 5 ஏகெளித் பல சக்கரங்கள் எழுதப்பெற்றுள்ளன.

R. No. 278.
Palm-leaf.

114 x IZinches.

Foll, 242.

Lines, 10ina page.

Tamil

God.

Purchased in 1915-16 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(a) அகத்தியர்தண்டகம்.
AHATTIYARDANDAKAM.
17011. 18-76.
Same work as that described under H. No. 164(a) ante.

Complete.

சீ

(க-பு.)-இத மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 164(2)| நம்பர்
பிரதியில் இந் நால் முற்றும் இருக்கிறது.

ee.

ee

இந்தப்

இதன் பின்னர் வெக்மேடு ஒன்று உள்ளத.

(6) அகத்தியர்சூத்திரம், நாறு.
AHATTIYARSUTTIRAM, NURU.
Foll. 9a—29a.

ie

On the preparation of the different kinds of ingredients” ae

alchemy. ‘The work is attributed to Abattiyar.
Incomplete.

for

R. NUMBER 278.

~

அடத

Beginning :
பூரணமாம் சு[ளி](மி)னை நடுச் சமல மீசே
பு௮[ள் (ம்) பெரிய மூவகண பதியே காப்புக்
காரணமா யெனையாண்ட பரம்பரனைப் போற்றிக்
ஈட்டாக வாதத்தின் லட்சங் காப்புத்
தா(ஐ](ருணமாய்ப் படுபாதி கு[ஜி](அ)கச் சொன்னேன்
சார்வாக வாயி.ரத் திரு நாறு சூத்திரம்
வாரணமாய்க்

கு[றி](று)கக

வை(ய]த்த

சூத்திரம் நூத்தில்

வகைகோ[(ண](ன்
ஐ)5 கரு(க்) தருவும் வகு,க்கேன் பாரே.
பாரப்பா கட்டுவகைச் செந்தூ ரங்கள்
பரிவான செயநீர்கள் மெழுகு சுத்தி
சீரப்பா வழலைக்கு இடையா குக
உ௰மான உ[ளக்](ட)கருவ மேக apps
கூரப்பா மித் திரங்கள் தேவி பூசைச்
குறுக்குவழி பரிசனை கள் கோடா கோடி
எ.ரப்பா தொற்சங்கள் விவர மாச
இயம்புகிறேன் துரிசினுடை(௪) சண்ணப் போக்கே,

(6).

(௨)

End :
மனம்வேறு

பூரணமே

யென்று

பூண்டு

வாழ்வ தல்லா(ல்) ம[த்தொ](தஜொ)ன்
றஞ் செய்யா
மனம்வேறு தட்டுண்ாஈ லெல்லாம் போச்சு
மாம்கையுற்றுத் இரிந்கலைவான்

தை[ய்]யா

மாள்வா னை(ய்]யோ

மனம்வேறு சாககமரய்ச் சாத் இிரத்தைப் பார்த்து
மம்விலக்கக் குருவினிடம் வணங்கி நின்ரா(ல்)
மனம்வேறு

வாராது

வாய்க்குமே

இத்தி முத்தி

சூ[ஷ்.]தீதிரந்தா னூறு

இன்னம் ஒருபாட்டு,

முற்றே,

(௯௯)

'அரிதா£வெள்ளை ? என்று டாடுகிற இடத்திர்காண

வே[ணு](ண்ட)ம்போலே இருக்[கு](2ற)௮.
ஆ

௬௭௬-ன்

(பின் விடுபட்ட).

கேட்டிட்டாய் சாமணையின் சாறு
கெடியாக வாங்கியரி தாரந் தன்னை
ஆட்டிட்டாய் சாமமொன்று வில்லை கட்டி

ஆகாகா கருவாலி புடத்தி னிறு
நீட்டிட்டாய் வெள்ளியிலே களஞ்[ ச]9ரண்டு
திலையான

மரத்தரறு

காணுவ்

காணும்

பூட்டியதோரபூட்டெஷ்லா மிதுவே பூட்டு
பூணவே ஆரை(யி]க் குறட்டை வாங்,

௬௪)

(க-பு.)-ரம்,

இந்தால் ரஸவாதத்திற்கு உரிய அரிசிகுரு, கறியுப்புக்கட்டு, சசசெந்தா
சந்திரோதயசெந்தூரம்,
காகக்கட்செசெந்தூமம்,
மெழுகுவகை,

உப்புச்

செந்தூரம்,

செம்பு

சத்த,

பாஷாணக்கட்டு,. நவாச்சாரச் களங்கு,
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துரிசி மீறு,

வங்கபஸ்மம்,

CATALOGUE

லிங்கக்களங்கு,

OF MBs.

லிங்கக்கட்டு

செய்யும் வகையை விரிவாகக் கூறுவகென்று
இயற்றியதாகச் சொல்லப்படுகிற
து.

முதலியவற்றைச்

தோற்றுற௮,

அகத்தியர்

இந்நூலில் 29 - ஆம் பாட்டின் முதலடியும், 58- ஆம் பாட்டின் முதத்
ரும், 88 - ஆம் பாட்டின் இறுதி அடியும் இல்லை.

(2) கொங்கணர்தண்டகம்.

KONGANARDANDAKAM.
Foll. 80a—620.

This work soems to deal with the philosophic wisdom of the Siddhas.

“It is attributed to Konganar.
Complete.

Beginning:
வெளிகடந்த வெளி யொளியே சு[ளி](மி)னை காப்பு
வேதாந்த விவரத்தி னறிவே காப்புக்
தளிர் கனலுங் காலு மொன்னுய் மூன்று நவ்வில்
தம்பனத்தின்

மோகனத்தாய்

பதமே

கரப்பு

அளிகருவி லெட்டாக நாலுஞ் சேர்ந்த

௮இசயமே பூ[த](ர)ணத்தி னதிவே காப்பு
களிய௫தி ப[ச்](ட்)சணியின்
. கருவைக் கூறக்
கணபதியின் முத்தியருள் காப்ப தாமே.
கொங்கண

நயிஞர்

பாதமே

அணை.

ஆதியா மந்த நந்தி குரு முனிவர் மூலர்
ஆ[ட்](ச)சரியம் நீலகண்டர் சண்டக| க],தீ.தில்

பாதியா முப்பொருளு மொன்ஞருய் தின்ற
பட்சணியை கி[ட்](௪)சயமாய்ப் பா[டி.](0) னே.

eS)

பாடியதோர் தண்ட[க]க[ம்]மெல்லாம் பா(ர்)ததுப்

பத்திவைத்துப் .ப[ஷ்](ட்குணியின் சூட்சுமம் பாரு
நாடியிதின் கருவறிந்தாற்[
ச] சொல்லக் கேளு
நாடுநக ௬னக் டோ ஈசன் வேர
மூடயதோர் கருவெல்லாம் வெளியாய்ச் சொல்வேன்
மூலரு(டை)ப்பே| 0](2)னேன் [பேர்] பதினெண்பே[க](ரக)குங்
கூடியதோர் கொங்கணன்று னென்று கூறுங்
்
கோக்திரத்தி ஞாா[க]கள் கூட்டு வாரே (6)
கூட்வொ

சருக்கனு()டை(க)

8ீ[ள்](ம்)வேர் வாங்கக்

குளிசம தாட கருவைக் கே[மூ](ஞ)

சூட்வே ளெள்ள[அ](ரூ)க்கன் வேரறுத்த[ஞ](தறிளித்
சுபயோகம் புணர்பூசங் கன்னி முன்னாள்

(௨)
:

ம்
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கொண்டு

௮([அ](ர)ச்சனுடைக் 8[ள்](ம்)முகத்தி [லப்]் பொக்க லிட்டு

மூட்டுவேர் வாங்கும்போ து.இர மூட்டு

ூ,௪ண்ட மூலமென் றறிவால் வாங்கே.

;

(௩)

End:
விதியறியான் மதியறியா

னூலைப் பா[ரூ](சா)ன்

விச்தறியான் முளையறியான் சு[ளி](ஹி)யைப் பா.ரா
ன தியறியான் சுனையறியா னஸீரில் மூ ள ](ழ்)க
நானென்னுஞ்

சொல்ம௰வானூவைக

காணான்

விதியறிந்கோன் கருந்தலையி லுபமாய் தின்ற
விட்ட குறைக் கட்டளையை யறிந்து கொள்வான்
பதியதிந௮

மனம்பதிந்து

விதியைக் கண்டு

பலன் பெற்றார் பட்சணியின் பாடல் முற்றே.

(௧0௮)

Colophon:
கொங்கணர்

சுவ ig ulele or Li Feo நூ| ததெ](கறெ)ட்டு

மெழுதிமுகி

திழஅ](த)அ முத்து.
சிவோகம்.

நாகநாதர் அணையாகவேண்டி.யத.

ச.ந்தரானந்தர்

ட்டு - ௪௫௮.

பாட்டு - ௩௮.

அகத்தியர்

கொங்கணர் பாட்டு - ௧௦௮.

குருசாந்து சம்௪.ரண்.

பாட்டு - ௧௦௩,

இருவர்

பா

ஆக ௩௪௪.

நளஸூ கார்த்திகைமி' ௧௫௨ பட்டாலமுடையாச். ஆல(ப்)பாக்கம் வேலப்
பிள்ளை

குமாரன்

வேங்(க](;௧)டாசலம்

பிள்ளை

எடு.

கொங்கணர் தண்ட

கம் எழுதி முகந்தது ; முற்றும்,

(த-பு.)--,
இந்நூல் ஞானவிஷயமான தென்றும், இயற்றியவர் கொங்கண்ரென்றும்.
தெரிகின்றது.
இந்தப் பிரதியில் இத முற்றும் உள்ள,

(8) திருஷலர் தண்டகம்.

TIRUMULAR DANDAKAM.
Poll. 58a—696.
Similar to the above.

It is attributed to Tirumflar,

—

Complete.
Beginning
சீருலவு பூணசின் மயஞானஞ் சோதஇச்.
சிதம்ப ரத்தில்ச் ](2) சூ[- ச](க்ஷ௩ம)ச. Cet
_வாருலவு பூமூலையா டனக்தச சொனஞனார்
_ மகத்தான விஞ்சை நந்திக் குபதே த்தார்.
62
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கா[சி](ர)லவு முகத்தானைக் கடியி னின்று
: -கரணமாய்ச்

செநீஅவெலா

நிறைந்துகின்ற

தா[ரி](ர௬)லவு புயத்தழக னந்தி யீசன்

சற்குருவா யெ[,த](ன்.னக்குச் சாற்றி னாசே.

(a)

மூனைதனை(ப்) பா[2்](ர்க)௧க மும்மலம் போய்விடும்
முனைதனை(ப்) பா[ஜ்](ர்க்)௧ மூதண் (ட)ங் காட்டிடும்
முனைதனை(ப்) பா[ம்](ர4]க மு.த்தியுங் காட்டிடு

முனைதனை(ப்) பா[த](ர்க்)க மு(ழு) அஞ் சொரூபமே.

(௮)

End :
ஆமப்பா வகண்டாண்ட

பதங்க டோறு

மாச்சரியம் பூரணமே தல்லா தண்டோ
நாமப்பா வொளிக் கறியோம் பூ[2](ர)ணத்தின் வீதி
நாவிருக்கோ பாவிருக்கோ நாடிப் பாரு
காமப்பா கான[ல்ப](2)பா லிரண்டுங்கொண் க்கக்
கயிலாசக் கொங்கணர்தான்

வேமப்பா ஞானிவெளி

சண்டு

[சு](சொ)ரூப

மீண்டார்

மில்லை

மெ(ய்)ஞ்ஞான இப சு[ளி](ஜி) மேவு மேலே.

(௯௩)

சித்தியு முத்தியுஞ் சித்தர் ச[அ](ர௬)பையாற்
சச்தியல் லாது தனிக்கொன்றும் வே[ரி](ஜி)ல்லைப்
பத்தியை வைத்அப் பதத்தைப் பிடித் திடு
கஇத்தலுந்தா னீங்காத திட்டையே,.

(ey)

Colophon :
'நளஷூ கார்த்திகைமி' ௧௭௨ சோமவார [னா](நா)ள் விசாக நட்சத் இர
த்தில் ௮[ஸ்]த்.தமித்த மூன்று நா[ ஸி](ஹி)கையில் திருமூலர் கண்டகம் i

ட

(எ)மு.தி முகிற்சது; முற்றும்.
பட்டால

முடையார்

(௧)டாசலம் பிள்ளை ஏடு.

ஆலப்பாக்கம்

வேலப்

பிள்ளை

குமாரன்

வேங்[ க]

திருமூலர் கண்டகம் எழுதி முடிந்தது.

(5-4)—
இத்தால் ஞான

விஷயமானதென்று

காகச் சொல்லப்படுக௦௮.

இதன

தோற்றுகிறது,

திருமூலர் இயத்றிய

இந்தப்பி.ர.தியில் இத மூற்றும் உள்ளது.

பின்னர் ஞானவிஷயமான

பாடல்கள்உள்ள௮.

எழுதியுள்ள a®

ஒன்று.

(ec) FHSTIIC HST தண்டகம்.
SUNDARANANDAR

DANDAKAM.

rik

Foll, 7ia—80d.

R. NUMBER

278.
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A treatise on alchemy. It deals with the preparation of the different
» ingredients required for alchemy as well as with the conduct of the
worship of the goddess Dévi. It is attributed to Sundaranandar.
Complete.

Beginning :
அரியோ[(ம]மசகரா

அ௮க்கனவு மாக

அதிலே சு[ளி](ழி)த்த விருசு[ளி](தி)யு மா௫ச்

தெரியாத பொருளா௫ச் சித்தரியு மாகிச் ‘
இவமுமாய்ச் சத்தியுமா யிரண்டு மொன்ளுய்

ய[சி](கி)த்தால்
- தரியரத தி[2]ி(ர)ம்[மொ](மூ)ட [தி](ரி)சை
சை[ய்]யா
தாயான மவுனத்தை[ய[ரி](கி)வா
விரிகமலத் தோனறியா ஸித்த மூலம்
வேதாத்தஞ் சத்தாந்தம் வெளிவிட்

(௧)

டேனே.

விட்டதொரு கொம்புசு[ளி](ஹி) யகா.ர வுகா.ர
வேதாந்த மூலமந்திர மிதுவே யாச்சு
தொட்டதொரு மூலமந்திரங் க[த்](4)மத் துக்குக்
தொரந்தமாட் டிடவே தொகுத்துச் சொன்னேன்
கட்டிவைக்கும் கட்டருக்குங் காலனையுந் கள்ளுங்
கடியதோ ரட்டக[த்](ர்)ம மிதினா லாகும்
வெட்டவெளியானதோர் மெய்ஞ்ஞானா தீதம்

வேதாத்தச் ச[ளி](தி) மூனையை வீச னேனே.

(௨)

End:
ஊணுதற்குக் கருவென்ன சொல்லக் கேளு
ஓகோகோ வன்னியிலே யோலை வாங்குக்
க] காயங் கூட்டுக்
காணாமல் கரையவென்ளாகி[
கடுங்கோபச் சவருத்இ.ர(த) இயை மூட்டு
வாணால்தா னிற்குமடா தொடிக்கு முன்னே
மைந்தனே சத்தர்முன்னே வழக்க டாதே.

*

*

ச

i,

காணாம லிருக்கவென்ளறா லஞ்சனத்தைச் சொல்வேன்
கரிவாலம் பட்சியுட விறக லாகும்
வேணபடி வித்தை கெட யிதுவேயாதி
வேதாந்த வித்தையினால் வழக கிடாகே.

சொல்லுறே னைங்காய முலையைக் தான்.
அடியான வெள்ளையுடன் கெவுரி தெஞ்சு
சள்ளவே வொண்ணாது சேர்மனாதி

சா[த்த](2.றுக) மேன்
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யைங்காயம் பூச [னா](கா)௮ம்

வேண்டு(க)றேன். கள்ளிப்பால் இல்லைப். பாலும்
உ(ட்)[பி](பு)ுவே யீ.தரண்டுங் கட்டா விட்டால்
உத்தமனே வடிச்துவிட் டரைத்துப் பூசே.
வாடைக்கும்

ப

விவரம் :--

கோரோசனை,

குங்கமப்பூ,

பச்சைக்காப்பூ[ ஐ]()ம், வெட்டிவேர், விலா.

மிச்சம்
வேர், பூலாங்க[ள](ம)ங்கு,
மிலாக்காச்சந்தனம்,
செண்பகப்பூ, .
ஏலம், சன்ன லவங்கம், மருக்கொ[ஞூ](மு)ந்து, பு|ஞூ )(மு)கு, ச(வ்)வாது,

௮௫ல், ௮[ர](ரா)ம்பு.
மந்திர மூலம் ௮ங்.
மங ரங்சுவயநம,

கங், இங்.

கங்,

உங்.

௮.ரங்,

எங். அரங். ஐம்.

அரங்

சேவிஸஷயம்.

(கு-பு.)-Qs ore

ரஸவாதஷஞ்

செய்தற்குரிய மருந்துகளைச்

தேவியைப் பூஜிக்கு முழையையும்
செய்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது,
ளது,

செய்யும் விதத்தையும்

முறையே
கூறுவது,
இந்தப் பிரதியில் இ௮
்

சுந்தரானந்தர்
முற்றும் உள்

| ———

0

போகதாரயஞனார்பாடல்,

BHOGANAYANARPADAL,

எழு நூற்மறு! த்திரண்டு.

ELUNURRARUPATTIRANDU,

Poll, 81a—2426,
A work in 762 stanzas dealing with alchemy. Similar to the work
described under sub-division (6) of this number.
It is attributed to
Bhogar.
Complete.

Beginning:

.

ஆஇனத்த மாய்திறைந்த ஆயி.பாதம்
© Heer
Lull பூரணமா மையர் பாதம்
வானந்த மாஇதின் 2*[8](ணே சன் பாரதம்
மருவியதோர் மூலத்தி னந்தி பாதம்
தானந்த மாகியதோர் காலாங்கி. பாதஞ்
சனகருடன் வியாக்ரமர்[ய்]பதஞ்சலியின் பாதம்
போனந்த மாகியதோ. ரிருடிகள் பாதம்
ன்
ல்

'போ[ச்.இி](2றி)யெழு அ[க்தி](த்தி)சட்டப் புகவுவேனே (2)

¥

Vienne
.

et
ati

©)

tes
deed
°
Stine:

௪

‘

:

௫

Reseed
அட

௪.

Or

“4

ON

ல்
e:

Sars
௪.
கட,
Pope:

Bs
eee

ரு

R. NUMBERS

278-279.

711

ie

போகாமல் வாதத்தை நிறுச்த வென் ராள்[ப்]
போக்கோடே.
ட.
குருவைப் பண் ணு
வாகாகு முப்பை” Deng He, “கட்டி யாடு
மருவியபின் பூரத்தை,யுப்புப் பண்ணு
தாகாகுதிதாளகச்தை” நீறு பண்ணு
சமத்துடனே வங்கக்தைச் சுன்னம் பண்ணு
வேகா த”துரிசையைச்சகான் குருவாய்ப் பண்ணு
விளங்கியதோர்'வாகமெ[ல்]லாங்;
கைக்கு ளாச்சே.

்

(௩)

End:
சொன்னதொரு

சூத்திரத்தில் [பிபொப்யொன்்
ழு மில்லை

துலங்கயகோர்

சொன்னதகொரு

மணிக்காயை

அலங்கயசோர்
சொன்ன

யெஞூ]இர்ந்து

குருபகத்தை/யனுதனமுந் ததித்கேன்
மூலருடைப் பகச்தை

யென்றுந்

தொழுகேன்

தொரு காலாங்கி யையருடைப் பதத்தைத்

.

i

தொமுதுகொண்?டெமுநூற்றுச் சில்வானஞ் சொன்னேன்
சொன்ன தொரு”சித்தருடைப் பதங்கள் போ| தீ.தி](த.றி)௪

சூத்திரந்கான் பாடியது காட்சிமு[ தீதே](த்லே.)

_ (௭௬௨)

Colophon:
சிவமயம்,
(

per @mv ஆனிம்”

உத்திராட

௩௨

சோமவராமும்

நட்சத்திரமும்.

சூத்திரம் எழு[னூத்தரு](நூற்கறு)
சுபதினத்தில் 'போகதாயனார்
கூடிய
லைப்
முகித்தேன்.
எழுதி
பாட்டும்
பத்தி[பண்டு
சேஅ௮ மாதவ பிள்ளை மகன் தாமோதரம் (கய்](கை)யெழுத்து.
மேயிய தெட்எணாமூர்சதி துணை.

தென் பொதஇகை

பிள்ளை குமரன் வேங்கடா
பட்டால முடையார் ஆலப்பாக்கம் Goo
சலம் பிள்ளைக[இ](கு) இ.ராமதாதபு த்தில் போக தாயனார் பாடல் எழு| ஞூ]

(நூ)ற்றறுபத்தி| ண்டு பாட்டும் எழுதி முகிக்தத.

மாக்றும்.

ப

(க-பு.)-. இதில் சவுக்காரவுப்பு, உப்புக்கட்டு, பூரணச்சுன்னம்,
அரிசிக்குரு, தங்கச் சுன்னம்,

“செச்தூரம், உப்பு மெழுகு,
ரசமணி,

சொர்னவீரவைப்(,

பதங்கம்,

சங்கச்.

கள்

Gps.

செம்பு,

ச

துரிசிநீறு,

வத்தச்

றன.
கூறப்பட்டிருக்கின்

இந்தப்

உப்புக்குரு, உப்புச்

அரிசுகளங்கம்,

வெண்காரக்கட்டு,
ரச

செம்புசுதீதி

செம்பு முதலியவமைச்செய்யம் , வகை
சொல்லப்படு

போகநாயனார் இயத்தியதாகச்

இக்வநூல் முற்றும் உள்ள ௮.

Wc

R. No.

்
Paper.

$3 x 6 inches.

Holl. 38.

:

279.

Tamil.

Lines, 22 in apage.

Purchased in 1915-16 from M. R. Rye OV.
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A TRIENNIAL

CATALOGUE

oF Mgs.

worshipped

under

பேரூர்க்கோவை.
PERURKKOVAI.
A poem in praise

the name

Pattisar

in the sacred shrine at Tiruppérir in the Coimbatore district.

of Siva

It was

written to illustrate the rules defining the characteristics of Agapporu]
of the Tamil grammar.
Incomplete.

Beginning:
விநாயகர் துதி,
தேனூறு சொயழ்புல வோர்செய்த கோவை தெரிந்த மட்டு
மேனூறு பச்சடைப் பட்டீசார் கோலவ விளம்பு வத்
STON slop Gown srogp டந்துதுறை
STS D! Quer per wipro aro puepOFujGu.
prev.
இயற்கைப் புணர்ச்சி,
காட்சி,
உலகோச துதிசெய்யு நல்லரு ளேதரு மோங்கிய நற்
தலமே யெனவளர் பேரைப்பட் டீசர் தடங் இரியி
னிலவோர் குமிழிரு காவியோ ரம்பன்ன நீடழலா
மிலவோ யெர்கஞ்ச
கா். தாங்கி யிருக்க
வே, ட்
*

(௧)

குறிப்புணர்தல்.

காக்கியம் பாமத் குவளை யலர் ந்த நவில வெ[,ந்த](ன்
2)ன்
பாக்கியம் போல்வரு மானார்த மெய்யினிற் பற்றிய தோய்
தாக்கிய தநோயனைப் பட்டீசர் பேரைத் தடக் கிரியின்
தோக்கிய பார்வை யெல்லாந் அுயர்தீ.ு நவல்இன்

தே,

(௪)

இ.ரந்து பின்னிற்றற்கு எண்ணல்,
கூறாது நோககிற் குறிப்புணரந் தீயுங் குணத்தின் மிக்கோர்
- மாறாது வையக் கணியெனச் சொற்ற்டு மாற்ற மிவர்
மீறாது பேரைசம் பட்டீசர் மால்வரை மின்னனையார்
சீருறு சேர்ந் தய்ய லாமெனக் தேர்ந்து தெளி மனமே,

End:

(௫)

தலைமகன் விருந்து விரும்பல்,

பே

முகந் தருள் பேரைப் பட் டீசராம் பேச.ரவைச்

சீறு முக மயிற் செவ்வேளு ஆம் முண்டி செய்ய வந்து
மாறு முகம் படைத்

தா.்ரடி யேன்வந் தருந்தின் மின்னே

தாறு முகம் படைப் பாரொன்ன
*

லாடேணி

*

தொய்தினிலே.

*

*

தலைவன் தலைவியின் நாட்டணிவிஞாசல்.
விரும்பியென்
னீ யெங்க (ணா)ட்டணி கேட்கவு மேன்மைதவ
மரும்பிய தென்ன

முறவன் முன்னேபடி

யார் us Hp

(௧௫௮)

Rk. NuMBrRs

279-280.

தரத்

ிரும்பி7 மாமல ராளும்பட் டீசர் செழுங் கிரியின்
கரும்பி னிசையுந் தளுட் டணி
=

யாவங் கன்னி யர்க்கேஃ

*

*%

பாங்கி யிஹைவனை

(௧௮௪)
3

ட்

யிகழ்தல்.

. மறந்தார் கொல்லோ நெஞ்சம் வன்கண்மை யோசொன்ன வார்த்தை யங்கே
துறந்தார் கொல்லோ வவர்சூ ஸிதுவோ வரைச் கோகையை யோர்
பு௨ந்தா னிருத்திய பேரைப்பட்டீசர் பொருப்பின் மின்னே
இறந்தார்க் இவை

நலமோ

வழமகோ மன்னர் செய்கை

யென்னே,.

(௩௨௮௪)

(க-பு)இது, கோயமுத்தூர் ஜில்லாவில் பேரூரென வழங்கும் மேலைச்செம்பரத்
இல் எழுத்தருளியிருக்கும் சிவபெருமானைப் பாட்டுடைத் தலைவனாகக்கொ
ண்டு

அகப்பொருட்டுறைக்கு

நடை

இறந்தது,

இலக்கியமாக

அமைந்துள்ள௮.

இந்நூலை இயற்றியவர் பெயர் முதலியன

செய்யுள்

தெரியவில்லை.

இதன் முதலில் 159-வது முதல் 188-வஅ வரையிலும் இறுதியில் 824-க்கு
மேலும் உள்ள செய்யுட்கள் காணப்பெறவில்லை.
இந்நூல் அச்சடப்பட்டிரு
ப்பதாகச் தெரியவில்லை.

R. No. 280.
Palm-leaf.

9§X1% inches.

Foll..242.

Lines, 7 to 9 in a page.

Tamil.

Good.

Purchased in 1915-16 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

(௦)

சிதம்பர

CIDAMBARA

சக்கரம்.
CAKKARAM.

Foll. la—8d.
The stanzas given here are
5 in number. . {hey are taken
from the second part of the fourth Tantra of the Tirumantram, which
is a work by Tirumilar, dealing with the doctrines and the Mantras

relating to Saiva Siddhanta. The stanzas deal with the drawing of a’
diagram called Cidambara Cakkaram, with the mode of conducting the
worship of the same as signifying (God Siva, and with the religious
efficacy of such worship.
This portion is also designated Tiruvambalacakkaram.
The stanzas are written first and the meaning of some of
them is then given briefly in prose.

Beginning :
HoT

தெழுத்தே யனந்தா கமங்களு

மன்ப தெழுத்தே

யண்டமும் பிண்டமு

மன்ப [த]தெழுத்தே யறிவா லறிந்தபி
ப

தெழுத்சே

யஞ்செமுத் தாமே..

அஞ்செழுச் தாலே (யமா) ந்தன னந்தியும்
அஞ்செமுத் தாலே யகா..ர சிகாரமா

எ
See

63

:

114.

A TRIENNIAL CATALOGUE OF MSS.
யஞ்செழுத் தாலே acento வுலகமச
யஞ்செமுத் தாலே யம(ர்)கக(ர)னென் மூனே.
ஆலைய மாக வமரர்)ந்தபஞ் சாக்க.ர
மாலைய மாக வம்) நத
தூலமா .
மரலய மாக வறிகின்ற சூ[ஷ]க்கும | மால]
கன மாக ட
றும் ன

(௨)
‘

(௩)

மகா(7) நடுவாய் வ[ள](ஊளை)ந்திடுஞ் சக்தியை
யுகா.ரம் வளைக[து வெ](கெரண்வல மேத்தி
:்

யகாரந் கலையா

End: .

யளிசக்கண் நகரமாய்ச்

சிகா(ர) வகா.ரமாய்ச் சறந்திடுந் தானே.

எரிந்த கண்ணும், செவந்த மேனியும்,

உத்தூளமாக

பூண்ட அக்கும், உடுத்த புலித்தோலம்,

அணிந்த இருநீறும்,

(மெ](ி) இதத முயலகனும், தூக்

கீயபாதமும், வீக்கிய கரமும், இடைட்[பி](பு)சம் மயே[ஸ(ச)வரியும், வலப்
[பி](ய)2ம் கம்காதேவியும், திருச்சடைமேல் திருண வி இக்தீராணி சாமுண்
டி. வீரபக்திரி [0]கணபதி, வவப்[பி](பு)சம் மகனசாத்தா, விஷ்ணுசாத்தா,
' உருத்துரசாத்தா, உக&ரசாகதகா, உனசாச சாத்தா, சவுந்தர சாத்தா . ்
தசாத்தா, அசதாக்கவயிரவன், பூஷண வயி.ரவன், சங்கார வயி.ரவன், சங்க
வயிரவன் “ஜம் நமோசாளி, மஹர காளி, அந்சரி காளி, நீவி காளி, பாணி
கமோகாளி ஹ்ண தாநாபூ| []தப் பிரோதபிசாசு வென்வசமாகவே சுவாகா ??

் “சரஅணபவாயா,

(ர்ச்) ௪௧௮௮.

கணமுகாய,

சுப்பிரமணியாய நம?!

௨2 ey ens?
அந்

:

சக்கரத்தை [0]

பிறவுங் கண்டுகொள்க.

இ)

28

ஐ

a

ஆந்

இ)

உ௫

அ

இ

ஹ்

னாய்

௪. | வீஸ்ரீ
எவ

சய
ஸ்ரீ

3 (க-பு.)--

$i

்

$இ.தில் தீருமூலநாயஞனார் இயற்நீய இருமந்திரமாலையில், * சதம்பாசக்கர?
. மென்றும்,£ தீருவம்பல சக்கர! மென்றும் கூரப்படுகின்.ற பதனைந்து செய்
: _யுட்கஞம், அவக்றுள் சிலவ்றிற்குப் பொருளும் எமுதப்பெற்றிருக்கன்
உன.

_ இந்தப் பிரதியில் இத்தால் முற்றும் இருகக௦௮.

பத்து

அஷ்ட கர்மா...

(8) அகத்தியர் கரம பர

AHAITIYAR KRAMAPARA ASTA KARMA.
Foll.
மே

9a—17a.மஷூர்

0

்
mysticism,

explaining

and- stating

the

between the Sthilazaticaksara and the Suksmapaficaksara,

> drawit g therespective

to

ம.

தகக

senate relating to cous ete,

அபல

கி வவட
Pie D Raney

ப
eral

பயம

differences

the mode

of

Tige attributed

அதத ல ப வ வர்க

ச்

ஆ

R. NUMBER

280.

Beginning:

746

:

திந்தனையில்லா திருகிசம்டனம் நகாரம்
கஇிசமான தாமரையின் மணிப்பலகை
சிந்தனையில்லா மகா. ரமே

கனவ

யாலாம்

குபேரன்

சிறந்த சவமணி முளகுபல கையுமோ அலரி
அ௮ந்தமுட னக்ூனியில் மா[ந](2)ண ந்தான் சிகாரம்
அழகான

தாவிமணிப் பலகையுமோ

அத்தி

வந்தியில்லா வாயுவிலுச் சாடனம் வகாரம்
மணி௫தந்திப் பலகைபிலா

*

ம௫ழ்ந்து சிவம் பண்ணே.

*

6

(௧)

*

:

இருபத்தை[ஞ்](2)௮ அழையில் பீசா| ஹூட்சசம்
அடைப்பதற்கு

விவரம்.

மண்ணு நகாரமாகும் வருபுனல் மகாரஞ் சேருதீ
தண்ணமர்த் தளவி[ல்த்தா|(கர)னே சிறந்தடுஞ் சிகார மென்ரூர்
புண்ணிய வகாரம் வா[ய்வு|(ய)ப் பொருந்திடு வானமீ
துண்ணிய யகாரமென்றே வுரைத்தன ரஞ்செமுத்.தம்,
(௬)
அருமயையா மஞ்செமுதீத பி[நி](ரி)2௪,றி பயனைக் கன்றால்
வெருவிடா தஞ்செமுத்தும் வென்றநற் கருமஞ் செய்யும்
மருவினா னாலவாத ? தில்லை வந்திடுங் கருமமெஷ்லாங்
குருவினா யருளைக்கேட்கக் குறித்த|[து யெ]6ன வெ)வையுங் காட்டும்()
இது, நூல பஞ்சாக்கரமென்ற
நிய.
4

*

ககா.ரம் முகல்
க

வ

ம்

வூ

er

6

W

2

vo

ap

an

S20

&

ய
&

ஆ

ஷகா.ரம் வரைக்கும்
௮

ந

2D

வ
cam,

ம

2

%

௩௫-க௧கு
RO

வூ

8

©

வயணம்.
L-

Sw

oO

௮

wTe

az

௫௰க-௪ரிகாணும்.

End:
பாருங்காண் பதினாறு | கோணக் துள்ளே
பாங்கான முக்கோணம் பரிவர யிட்டு
ஆருங்கா ணறியாதக யகா.ரஞ் சத.இ
௮ இினடுவே ரீங்கார[ ஞ்] மாறியிட்டு(௪)

சேருங்காண் பதினா [ற யெ]தெழுக் தகனிலிட்டு(த்)
தெரிசனையா மதின்்மேலே வட்ட மிட்டு(த)
இருங்காண் திருநீற்றை மெய்யி தென்று
சிதம்பரமாஞ் சக்கரத்தை மொழிவேன் பாமே.

பதினாறு கோணத்தில் கிற்குமெழுதீ௮.
| ஐய)

இலியும் சவ்வும் அவ்வுட

ஒடி ஆடி ஸரீடி இதியும், கிறியுடி

உவ்வும்-மவ்வும்

சவாயநம£,

ஆயிரத்துக்கு

நடுவே அஷ்டகளம் திற்பது, : நடுவே முக்கோணம்; நடுவே விந்துவட்டம்,

வித்தக்குள்ளே ௮ஷ்டதளத் திலும். இவெ௮ எழுத்த.
சிவ(ஈ)ய தம).

ஐ எவியுடி சவ்வுட

க
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(S-4.)—
இதில் தூல சூக்கும பஞ்சாககரங்க£ரன் பேதங்களும், சக்கரங்களும்,
மூலதா.7 முதலியவற்றில் திற்கும் எழுத்துக்களும் ஆகிய இவைகள் விரிவா
கச் கூறப்பட்டிருக்கன்
ரன. அகத்தியர் இயற்நியதாகச் சொல்லப்படுகிறது:

(2) நவக்கிரகாம்சம்.
அகாரகரேபரா நரக்தரா.
Foll. 187-211.
A treatise on astrology marking the duration
the planets with the various zodiacal signs.
Incomplete.
்
Beginning:

of conjunction

of

சா[த்அ](2௪)0[ஐ](ஐ) ஞத(ர்)[க]கள் பாதம் போத்தி(ச)
சகலதொமழி லட்டக[ த](ர்)மஞ் சாகக் தாட
(௪)க்த(க)றேன் தசரேகை தேரேயிட்டு
்
இந்தமுறை தசரேகை குறுக்கே யிட்டு
வாதக்அு(இ)௨ே ரண ](ன)ண்பக்தோ சரையாய் திற்கும்
மறு கைதை மும்மான்றாய் வகுத்திட் டேதான்
தோ[தத](தறுக)மே னவகக| ஐ](2)௧க மடைக்கு[ம் வா]மாறு
தொடுகுறிபோ னன்ரமூகச் சொல்விப் பேனே.
பானுகுரு மால் கேது வுச்சியே ராகுபகாரி[ய]

புகரிந்து குசனே முற்றும்

. வானுமதஇி குசன்வெள்ளி

குருமால்பானு

மகத்தான சனிராகு கேது முற்றுந்
- தேனுசேய் புகரிந்து புலவன் பானு
செம்பொனி ராகுகேது சனியே முற்றுந்
தானுபுக

னிரவிகுரு

மாகுகேது

சனிசெவ்வாய் புகரிந்து முற்றி தாமே.

(௨)

End:
விதபெ ரணி பூரம்பூ சாட மூன்றும்
வெள்ளியினா லத்திசை வருஒ[ம] மிருபதாகும்
. பதியான சாத்தியம்பொம் பட்சியோடு
பா.திசிவம் பாதிபவம் பக.ரக் கேளு
கெதியாக வெதிர்காலம் பா(ர்)த்துக் 8[எ](ம்)மை

வளமைக்கு

தேரறிந்து £று(2)

குதியா(6)ச் தெய்வ[£]வாணாள்
.

்
.*.....

கொள்பலகை

=

மரத்தை வெட்டிச்

பதினாறு விரல்மட்

டாக,

மட்டாக வெண்பக்தோ ரமையி லிந்த
வகை முறையாய்த் தப்பாதே குருக்கருவும் பூசிக்
கட்டர்கச் சானுடை(க) கோஷ்டம்வைகத்த[ர]ம் [க]

கலக்குமடா வையனு()ட(5) காட்சென்று

(6௪)

்

k. NuMBER

280.
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சட்டாக(5) காளியுடைச் கோஷ்டம் வைத்தாத்[
ச்]
சகலஇசை லோகமெல்லா மெய்து மெய்கான்

.

பட்டுவிட வே[ணு](ண்ட)மென்ரால் பிரேதம் வே௫ல் —

பசாசடா யெரியில்முன் பவொள் பாமே.

(௦௫)

நவக்க[த](ச9க[கி](ரல்)ச முத்தும்,

(6-4)—

QLoeo GerO_ FoussorceHs. puéBrenacher sibFmeor இன்
னதற்கு இவ்வளவுகாலம் உண்டென்பதை .விளக்குவஅ௮. இயற்றியவர் பெயர்
முூசலியன் விளங்கவில்லை.
முற்றுப்பெற்றகாக எழுதியிருப்பினும் பூர்த்தி
யானதாகக் தெரியவில்லை.

கரநியாசம்.

(8) அங்கநியாச
ANGANYASA

KARANYASAM.

Foll. 22a—29a.
On the details connected with the ceremonial touching of certain
parts

of

the

body

as a necessary

preliminary

to the worship

of the

nine planets.

Beginning:
அசிய

[இறி](ஸ்ரீ) நவக்கரககேவதா

மகா மந்திரச்

[o}ew

Of
wo \(1)s

[ட்ரஸ் பதி பகவான் ரி[9](ஷ03) அனு(்ஷ்)டப்புச் சந்தடி [சிறி](ஸ்ரீ) தவக்
௧[2](2)௪ தேவதா, ஐ பீசம் [தி](ஸ்)ரீம் சத், ர0ர](சா)ம் வே(க)ம்
- நவக்கிரக

பி[ஐ](2)சாச

௫௪ி[தறி](ததி)யா[2]1(த)தேசெபே

வினியோக௨

ஓ அங்குஷா[க]ப்பியாயதம5 [தீ](ரீ)ம் [த[.](ரச)சனி *கா(()[ச]பியாய

தம, கு[ரூ](சா)மத்தி [ல]மகா[ த]ப்பியாய நம சவ்வும் அனாமிகா[ ்]ப்பி
யாய தம கம் க[னு](னி)ஷ்டிகாப்பியாய நமத புரோம் கரதல க.ரப்பிர(ஷ்)
டாப்பியாய pis,
ஓ
ஹ்[௮](௬)தையாய ss,
[2 (anf)
சிரசேசு
வாகா குரா ](சா)ம் சிகா[ய்

யெ](யை)வவுசடு;

சம்

கவசாயுகம்

; கம்

- தேத்திரத்.திரை](ர)யாய வவுசடு; டி அ,த்.இராய உம்படு; பூ[ ற](ரூ)புவ

. [வ]சிரோம் இ|த]இதிக் []பந்தக5,

End:
அப்பால் நவக்கிரக சேவகைகளை ௮[5](ரச)சப்பத.
ae
@y amo goto சிவ சூரியாயதம$ ey CFroCemuru sw: Go po
பி[ஐ](௪)(ஹ)ஸ்பதியே நம? ஓ௦ பூற௦ புதாயே ரம$ ஒம் ௮௦ அங்கா.ரகாய
கம
இ? ௬௦ சுக்கிசாய நம?
௦ ௪௦ சனியீச[ப](வ)ராயநதம8,
ஓ ஏாம்

ராகுவே நம£

ஓ௦ கெ

கேதுவே தம£(

,

ம ச

eo

௮ பூசையாவத மதுமா[ங்கி](ம்௪) பசமானம், பலகாரம், சேங்காய்,
பழம், ச(ர்)க்களை, வடை, தோசை, தெய் [தெ](ை)வேக்தியம் செய்வத ;
கவசம் ஓதி ஓமகுண்ட[ம்] விபூதியெடுத்து, சக்கரச்திலும்.
கச தா

னம் நெ[த்தி](த.ி)யில் தரிச்துக்கொள்ளவும்.
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வசிய,

Binge.

பேதன.

ய

௪

த

வ

ம

இ

ய

த

வ

ம

ய

இ

ம

a

ந

வ

B

சி

ய
5

வ

us ல்

ய

ம

லன் வ

ய

ந

வ

ந

*

*

தெதன்முக்,

|

'

ம

வ

5

6

கி

ய

ய

ம
த்

இ

*

இ

ய

ம

8

கிலிம்

பிரிபிரி

இன்னானை.

இன்னானை.

UGA». பி
ரிக்கப்படுபடு

முரிமுரிசிவா.

(64)—
இது நவக்ரக சக்கரத்தைப் பூசித்தற்கு
இன்றியமையாது
வேண்டு
வனவாதிய அங்கதியாசம், க.ரசியாசம் இவற்றிக்குரிய அதி தேவதை முத
வியவை ஆகிய இவைகள இன்னின்ன வெனக்கூறுவது,
இந்நாலை இயத்றி
யவர் பெயா:மு தலியன தெறியவில்லை.

(9(ஆத்திசூடிவெண்பா.
-ATTISUDIVENBA.
11011, 30a—83b.
Same work as that

described

stanzas numbered 14 to 17, 29
work referred to, above.
;

under R, No.
ard

30

175(m)

differ from

ante.

But the

those found in the

Complete in 30 stanzas.

End:
ele
WG Swe
திரனா னக ட
செவ்வ வ ல்க
- Le (er)
[ep ](wr eon
[கி யி)(க)த Geren
பட
்
_ விங்கத்தார் பூசைபண்ண ச், eee
சிவலோகம்
(௨௧)
Pea
த்
க த
வாங்கச் சவ சிவாயா,

R. NUMBER

280.

TLD:

வாவே சிவபூவை வ.ரவே குருபூவை
வரவே மூலதாரத்தில் வந்து திற்கும்--வ.ரவேவே
கருவால் சிவச ௨](ட்)சை[க] கத் தியினா லைந்தலையை

்

அறிவா லறித லத,

(௩௦)

Gem.

(கு-பு.)-இத மூவருடத்திய காட்லாக் 175 (8) நம்பர் பிரத போன்றது. : ஆயி
னும் 14-17, 29, 80 இவ்வெண்களமைந்த
செய்யுட்கள்! இதில்
வேருூக
உள்ளன.

இந்தப்

பிரதியில்

இந்நூல் முப்பது

செய்யுட்களும்.

பூர்த்தியாக

இருக்கின் றன.

0). மூலகுரு சுருக்கம்.
MULAGURU

OCURUKKAM.

Foll. 84a—506.
Deals with the preparation of certain ingredient
for alchemy.

considered useful

Complete.
Beginning :
அ([ரி](கி)வ திருஞான வாஷ்தச் குருமாண
சுருதிமுடி வான

சுருக்கமே--பருகசுடர்

மதிகதிரி[லப்]() பாய்த்[ அவக்கமுற](சவச் ஐமு)௫ மூண்டுமனங்
கதியடையப்

பூரணமே

*

காப்பு.

க

=

*

கேசாதி பாதமுச லடி.கான் மூலம்
கெட்டியா யடிப்படையைப் பிளக்கப் டேரடு,

தேசாதி தேச(மை)[ன ](ம்)பத் தா.கீ[ல்ப](2)பாரு
செப்புவார்

பரஷைபதி

னெட்டும்டாரு

;

நீசாஇி பேதங்கள் பண்ண வேண்டாம்
- நீயேதான் கானவஞாய் நிலைட்டஈ யப்பா
ஊ[£]சாதியு£வின்முறை யுனக்குமேது
உ[தஅ](2்.ற)ப்பா

ரொன்றுமில்லை

யுலகம்

கானே.

(௫)

. இருமந்தரம்,

தானவ OFS தனுள்ளே தானாய்
ஆனவன் தியா மடிமுடி மூலம்

[னா ](கா)னவஞாய் நீயே[ன்று]!நடுவினி னின் று
தேனவள்

மாது

தெவிட்டா

(வமி)ர்தமே,

:

அழுதமு மீய்வா ளானந்த சோஇ
அமுதத்தைக் கொள்ள ஆருக்கு மேலாம

௮

அமுதத்கைக் கொள்ள ஆரு மறியார்
அமுதத்தை விட

லாகா

சக்தியே,

(௬)

:

கப
்

,

=
(«)
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End;
மகா.ரச பற்பம்.
ஆமப்டா பற்ப[ ம]மிது பணவிடைதான் கேளு
அனுபானந் தேனிலிகதைக் கொ[றன்ரு]6ண்டா)யானால்
நாமப்பா வொளிக்கறியோ மலர்த்த பித்தம்
5சியாத

அய்யத்தா

லெழுந்த

[னா]0(நா)ய்கள்

:

போமப்பா முக்காச மோடிப் போகும்
பு_மையுள்ள பற்பமடா. இி[ தி](ரி)௧08௮் [க]கோள
மோமப்பா

ஆண்டொன்று

கடிகையாக

உன்வயசு நூரூகுந் தொகையைப் பாரே,
ச்
*
ச்

(௩௩)
*

இருமந்திரம்.

தோணுமும் மூலந் அலங்கு சு[ளி](மி)முனை
தோணுபருகி சுருதி முடித்தி[ட](0)ம்
தோணும் பருஇயிம் சொஃடுந் ஒன்மதி
ஆணுறு மற்றிடு மதீதமு மாமே.

(௪௬)

ஆமித சித்தி முத்தியு மாகும்
ஆமிது கட்சி மூதனு
ஆமிது நம்பா

ஆமெனு

வாகும்

லோமெனுக

கவமாய்

மூல மாயம(ர்)ந்திட முடிமே.

(௫௪)

மூலத்தில் மண்புனல் முச்சுடர் காலாய்
மூலத்தில் விண்ணொளி மூத்திர மக்கி
மூலக்தி லத்தில். மூகனெ(ன)ச்

தோன்றி

- மூலத்திற் பாலமாய் முூன்னூலு

மானழே.

(௪௮)

மூன்னூ[ல்க](,த) குருவாய் முடி.ந்ததுந் தத்தி
என்னு லெனவே யியம்பிடச் சொன்னோம்
¥
*
3
இந்தூ லமீந்தவற் oe மில்வையே,
+

ம்

*
(௪௯)

*

்

விருத்தம்,
மத்தியடா வேகாந்தஞ் சித்தாந்த

ச்

முத்தாயறி பூ[ஐ](ச)ணமாய்க் ச௪ண்டார்
முத்திபுத்தி யுடனிஅபாரு

கருத்தான் தோ[ணு](ன்று)ம்

பூரணமே யிந் நாலாய்ப் பொருந்தி
சத்தியடா சத்தியமாய்

2g

யாடும்

வருவாளாத்காள்

தனக்கெட்டு மாண்டுமடா யெய்தும் பாரு
வெய்றியடா வேதாக்தம் பார்) சதக கொள்ள
வேசுருக்குக கருமரண சுருக்கு முற்றே,

Colophon:
தும்பிகை ௬௮௱௩௰௬ஷல

pooh

முதல்

மை மத்தியானம் நாலுமணிக்கு மு௫ிழ்ந்தது.
மூலகுரு எட்ட
(ie;

ட டட

ர்

[தாயத்தி](ஞாயித்௮)க் கிழ

த

2.

I

ier
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இத்தால், சசவாத முதலியவற்றிற்கு உபயோகமான மகரசசபஸ்மம் ws
வியவத்மைச் செய்யும் வழியைக் கூற௮ுவ௮..
இயற்றியவர் பெயர்மு சலியன
விளங்கவில்லை.
இந்தப்பி.ரதியில் இத முற்றும் இருக்கெ
gw.
இதன்பின்னர் ஓரேட்டில் வசியத் இதற்குரிய இல குறிப்புக்கள் எழுதப்பட்ட
ருக்கின் மன்.

(9) தட்சணாமூர்த்தி சக்கர முதலியன.
DAKSINAMU RTI CAKKARA MUDALIYANA.
Foll.

.

52a—620.

Onthe contemplation of the Mantras and the drawing of the mystical
diagrams relating to Daksinamurti, Subrahmanya, Hanumar, Bhairavar,
Camundi, etc.

Beginning:
'சிவசாம்பவ[ிக்திணாமூர்த்தி
னியான் விட்டோட

ஐம் முனி சிவாயமே

இன்ஞன்

[ய](இ)

இங்கிங் வங்சிங் €€ துரத்துதுரத். து சிவசம்பு

[ஷஷ](ட்சிணொமூர்த்தி முனிவாயமே
விங்

வா[]2

[மி](இ)னியானைவிட்டே சட் இல்ல்

62 அரத்துஅ.ரதஅ [யி](இ)ப்படிக்கு ஏழு£ட்டெமுதி மாறி அங்கரயம்.
பூசி, தூம்பாசீலை சுத்தி வெம்படிபில்(.
ப
a)
ஹரி£$ஓஒ

அகோரப்

பிரசண்ட

உச்கண்ட

சிதம்பர

_ வாய ரூபாயா உக்கி.ரவகக.ர சூலாயத
ee
யாதவகவசகுண்டலாசடாட்சர பீடமும்-(.
.

:

ee
. .

தீ[ஞ்சு](ய.த௮)பொர்| ஷ்சு](க் . )பொரி oul ahaa
மடிஞ்சு போகபோகச்சுவாஹூ(.
பால

..

9)

அனுமார்

Ana

(oe

eerie

அது
செமிவினையே

[கரி]கறிகரிஞ்சு மடி.

மந்இ.ரம்.

அஞ்சனாதேவி புத்திரா வாவா அம்.ரி.திரிபுர அஞ்சலாதேவி தீயதல்லியீர

மாகிலேசு டட்பெட்டு ஒம் திருமடப்பளி யெட்டு(2) இக்கும் ம[ஈ]காலெட்சுமி
--15-

கிழக்கே வீ.ரபத்.இ.ரன் கா[ ற]4௧, தெற்கே வயிரவன

கர[ஐ]கக,

End:

ஒம் குருவாழ குரு நாதன்வாழ ஏந்தல்வாழ எந்தன் ஆசாரிவாழ எவ்வா”

ணைமதக்கிலும் குருவாணை மறவேன்; குருவிருந்த இடக்தில் கூட்டுகால் திட்
டேன், (
௨௩).
வீரபத்திர உத்தண்ட
வீரபத்திர.
அகோ.ர

வீரபத்திர

ஆதிலீரபத்இரானு

கோதண்ட

சுருபம்

. கானூசாயிரம்

கோடி ச,ந்இரப் பிரகாசமும் ஆராயி.ர௩்கோடி சூரியப்பிரகாசமும்
ல் வாளும்(. : ௩௨
2
வைரவன்

ஒரு

கையி

இயானம். .

ஹுி£ ஒழ அயும் லிம் சவ்வும் சுக்குரர் காமா சக்கரம் சீக்ரம் வகை.
வகைசமசம வதவத வடுகாவகொசுவானவாகன (௨...
பேசு எறிஎறி ௬௬0 மம நசி ஓடி பட்டு சுவாஹூ.

, ) பேசு
்

=
mo
ho
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சாமுண்டிச்தியானம்,
*
ல
#
*
காளியைக்கட்டு, மீடாரியை(க)கட்டு, எமனைக்கட்டு, பெருமா(ள்) கோவில்
கம்பத்தில் இமக்குகாளி ஆனையைக்கட்டு, இருண்டு வ[,க](ச)மழையைக்கட்டு, ்
உ[௮](ர௬)ண்வெ.க்கல்லை(க) கட்டு, கொல்லவா[
ஐ ]கூ தீதனை (5)கட்டு என சத்
தி.ரவாதியெல்லாம் என்காலின். இழேவிழக்கட்டு,
ஒங்காளி, ஐடி. Sum,
ஜூ

நமசிவாயம்.
மூலம்:--8௦ ௧0 ௮௦
சுவாஹ$ தோட்டியவன்

ஆ௦ உலவங்கத்தி எட்டுவாள் ப.சமேசுவரி பபபடு
வெள்ளிக்கிழமை உச்சிகோம் [கு](கொடடுக்கவும்.

(க-பு.)--

இதில் தட்சிணாமாத்தி, சுப்பிரமணியர், பால அதநுமார், வைரவர், Sous

இரர்,

பட்டுள்ளன.

இதைத்

இயானமும்

தேவகைகளின்

சாமுண்டி முதலிய

மந்்இ.ரமும்

கூறப்

தெரியவில்லை.

தொகுத்தவர் இன்னாெனச்

(8) புவனேசுவரியகவல் முதலியன.
BHUVANESVARIYAHAVAL MUDALIYANA.
Foll. 63a—760.
Contains the Mantras and the eulogy relating to the goddess ட்ட
vanésvari, the Mantra relating to Madurai. Viran and deals with
es
" miscellaneous subjects, such as, astrology, medicine, ete.

Beginning:
மூலத்தி லெழுந்து மூர்த்தியான வ்ருளே
ஞாலம் படை தீத ஞானக் கொழுந்தே!

!

[னா](கா)னமுகன் வடிவாய் ஞாலத் தெழுந்து
வானுல கெங்கும் வகைவகை யாஞாய் !
கரியமாலென்(ற)ங் கா[ஷு(2)௪ யாயிஞய் !

உரியதோ [ச](ர) ருத்திர னாகி யுணர்ந்தாய்!
யிஞய்!

வடிவுமா

மயேசுார

னென்னும்

தயாதிதி

யான சதாசிவ னீயே!

பஞ்ச முகமா[யி](ய)ப் பாருல

கெங்கும்

End :

அஞ்சலென்

a

்

அஞ்சதி வா? யனைக்துயி ரானாய்!
ட்

றவ[_த](74) கஞ்சனாயகியே

- உன்றன்பாத[ தீததே]மு(த்வேன்)| க]களிப்பா[ மி ]
யெந்தனை யாள்வா
உன்னையே யல்லஈ
துன்னையே யுன்ற
போற்றி போற்றி

யினியா செனக்கு
(கிலா)௬| பெ](பி)2ப் பில்லை
ஊடைக்கல மம்மா...
புவனேசு வரிபதம்:

பேரத்றி போற்றி

புவனேசு amu

காத்தென்னை

யாஞங் கடனுன க

Csr pi)
கேபாரம்

"அ[ஷுி(ட)சியா யம்பிகை (உ](ய)த்தன(க)காக
le.
pec
மா[ஷக](2)ச. கொடுக்கும் கருணை

.
:
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CLG \(rr)y ப£7[தி](8)ம் அகோரப்பி[ஐ](2)சண்ட

Qs sarc Agsibur sre@reid wrpas|
op (sr) 76/மோகாயாசி[
vb
தி](ரி)யாமு
கமும்
ங்கப்பல்லும்
நரன த்தபரகைக அதது
மேனியும்
ஒருகையிதற்
பி[ற](ச)ம்பும் இருகையிற் சூலமும் ஒருகையிம் பரிசையும் ஒருகையிம் பட்
டாடையும் (. . . ;, . , ,.)த்திரமாகவெடுத்து நல்ல ௪€ரப்பா.

- (த-பு.)--

இதில்,
* புவனேசுவரி? என்னும் அம்பிகையின் தோத்்திரரூபமான
. நூலொன்றும் புவனேசுவரியின் மூலமந்திரம் ஐம்பக்தொன்றும், ராசிகிலை
யும், பஞ்சபட்சியும், கரகதிலையும், மதரைவீரன்மம்இரமும், சக்தவல்லாத

லேகியம் செய்யும்

வகையும் ஆய

இவைகளெல்லாம் விரிவாக உள்ளன.

இதன் பின்பு வெற்கேடு ஒன்று உள்ளது.

(₹) வித்தி ினேசுவராஷ்டகம்.
VIGHNESVARASTAKAM.
Foll. 78a—94a.
On details connected with the repetition of the Mantra relating to
Viva; aka and on the religious efficacy and the bliss arising from such

repetition.
Incomplete.

Beginning:
கரணவே[ஸ்]தூலமுடன் சூ[ஷ](ட்)சும(ங்) கண்டால்
கர[ஐ](ர)ணமா[யு](ய்)௪ செ[ண் ]:ன்) விளை Meee =
பூணவே

தகின்றுவிளை

யாடு தற்[க](கு)ப்

பு.த்தியுட (ன)ஷ்டகாமம்] சித.த[க]கேளு
தோணவே அஷ்டகர்ம[ம்] சத்திகாண(ச)
சொல்லுகிறேன் வ௫கரத்தின் சூ[ஷ](ட்)சமந் தன்னை
ஊணவே தானினைந்து மூலம்பராக்
ta
அ[௬](ரி)மையுடன் குருபதியை யுகந்தகாணே.
~

(a)

உகந்துகொண்டு வ௫கரச்இன் சூ[ஷ](ட்)சுமங் கேளு
உக்தமனேவடதிசையி

(னோ)49 மந்தர்

அகதந்தெளிய விபூதியுத் (தூ)ளனமா[யி](ய்ப்)பூசி
ஆண்கலையா சனமே

விருந்து[க] கொண்டு

முகத்தெளிந்து [று](௬).க.தி.ராக்ஷ மணியை வாங்கி
முத்திபெ௰ ஆதஇகண பதியை நன்௫( யி](ய்)(௪)
செகந்தெளிய(ச) செவிப்பத[ர்க](2)கு.மந்த| ஐ](7)ங்கள் Caen en
சிவாசிவா ஓம் பி[நி](ரீ)ங் அங்
ர்க
ஜோ)தே
(௨)
pee

கேளப்..ா மமயே[ஸ](௬)வரிக்கும் வாமபூசை.

Se

Bo\(G)ouy_er OFu[uj|(@)oSstt papa woud கேளு
வாளப்பா

வன்னமும் பலகா

[ஐ](ச)ங்கள்

வகைவகையா தெய்யுடனே பாய சங்கள்
ஆ[ண](எ,ப்பா வெண்[த]டயிரு (ம)(அ]ண்டத்சோ .
5 com
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காலப்பா தான[ரிதீ]( நிறை) வேத்தியஞ் செய்ய(4)
கருணைபெற(த்)

தூபமொடு

தீபங் காட்டே,

(Ws)

காட்டடா தீபமுடன் தூபங் காட்டி (5)
௧[](ர௬)ணைபெற மானதமா[யி](ய்)த் சயானஞ்
மூட்டடா முனி[மு](ம)ணி யோசை சங்கனோசை

்
செய்த

மூ[ன](இ)க்கடா செயகண்டி. [ன](ச) கவோசை

கூட்டடா சங்கே மேள வாத்தியம்
கு[ம](மூ)றவே நாகச[ஐ](ரப்)ப தாளமேளம்
சூட்டடா சகோடசோப சா.ரங்கள்

சுத்தமுடன் செய்அ[]கடத் தன்னை வாங்கே,

(6௨)

வாங்கிநீ மார்போடே அணைத்து மைத்தா
வணக்கமுடன் சிங் ஜி](ரி)ங் .சலியென் ஜேதான்
ஒங்கியே மன தாகத் தியாயன(ம்) பண்ணி
உத்தமனே

புருவநடு கமலக் தேத்தித்

;

j

தரங்கியே மிகத் தெரி௫ப் பாயே,
%*

(Om)

*

*

i

Xk

(6-4)
இந்நூல், விநாயகருடைய
கூடிய பலன்களையும்

மந்திரங்களையும்

பேரானதந்தங்களையும்

இயற்றியவர் இன்னாரெனச்
பெதவில்லை.

அவற்றை

ஜபித்து

அடையக்

இன்னவெனக்கூறுவது.

தெரியவில்லை.

இத்தப் பி.7இயில் இத

இதை

முற்றுப்

(9) அகத்தியர் யோகம், பதினாது.
AHATTIYAR

PADINARU.

YOGAM,

Foll. 95a—101a.
Same work as that described under R, No. 149 (A) ante.

Complete.

|

இந்நூல் மூவருடத்திய

காட்லாக்கின்

இந்தப்பிரதியில் இது மூத்றும் உள்ளத.

149 (h)

தம்பர் பிரதிபோன்றது.

—_—__..

(5) தட்சணாமூர்த்தி ரசமணி, பதினான்கு,
DAKSINAMURTI
Foll.

RASAMANI,

PADINANGQU.

102a—107a.

Same work as that described under R. No. 175(9)

ante.

Itis also

ealled Ahattiyar Rasamani.
Complete.

(த-ப)-இது மூவருடத்திய காட்லாக்கன் 175

தப் பி.ர.தியில் இத்தால் முற்றும் உள்ளத.
இதற்குப். பெயர்

ப

ட

(9)

our

ரா...

‘956 Bui Fogel
்

இத்

என்றும்
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(7) அகத்தியர் ஞானம், பன்னிரண்டு,
AHATTIYAR NANAM, PANNIRANDU.
Foll. 108a—112a.
A work dealing with the

ட்ப

wisdom of the Siddhas.

It is

attributed to Agastiyar.
Complete in 13 stanzas including the concluding stanza.

Beginning :
பன்னிரண்டு காலான புரவி யப்பா
பாங்கான மூலவெளி தன்னி ஸிற்கும்
நன்னயமாய் வாசிதனி லேறிக் கொண்டு

தாடிய[ தீ](தீ)த நவ

தன்னி௰் சென்றூல்

முன்னின்ற முப்பல மூக்கப் பாலேயோ
முகப்புண்டு முச்சந்தி வந்த கூடு(ஞ்)
சின்னஞ் சிறுவாசல் கடந் தப்பா!ல் (2) சென்ரூல்
சிதம்பரமுங் காண முத்தி சித.தி யாமே.

(௧)

பதினொன்று பேசான (வருத்து ராக்கும்
பதியாக கின்றுடொருள் பக.ரக் கேளு

விதிமுறையாய்(௪) சுஜி[ன ](ஐ)டுவே முளைச் தெழுந்து
விளங்கிகின்உவோங்கா.. தம்பத துச்சி
அது விதங்க ணாகாச மகார மீடம்
அமர்ந்த பரர பாரத்து கி1(னி)லை யறிய வேண்[ நி](டி.)

'இ௰மான

இருச்சி[த.த](2ற)ம் பலத்தைக் கண்டு

தெரிக்க

வவ ரவர்க்கு முத்து யாமே.

(௨)

[யே](௪)கமெனு மோரெமுத்தின் பயனைப் பார்த்
0505 தரைக்கு [ம்யி](மி)வ்வுலகி நல்ல ௫
ஆகமங்க ஹால்கள்பல கற்றுக் கொண்டு
அறிந்தோமென் பார்மவுன வித்தை யவனைநீயும்
வேகாத தலை சகர்க் காவைககேளு
விவரம கெடுத்துரைப்போனாசா னாகும்
கேசுமதி (லோ)செழுத்கைக் காண்போன ஞான
இருநடனவ்
குருவான

காணமுத்து

வுமைபாக

கூரிய ஞானமஅ

சித்தி யாமே,

மில்லை

்

௧௨)

ரெனக்குக் தந்தை

பன்னி ரண்டும்

பொருளாக(ு்) சொல்லிவிட்டே னப்பா நீங்கள்
பொருளறிததா[ல](2) பூரணமும் பொருத்திக் காணும்
பெறுவார்க[ ள்யின்னூ](ஸிந்தா)லைப் பழிக்க பேர்கள்
பெரு நரகில் பசா சாக பென (ப்) பி௫ப்பிப் பாரே
அருளாக ஆராய்நீது நோக்கும் போது
is

ஆகாயம் [னி](கின்ற நிலை யறிய லாமே,

Yeo:
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(ச-பு9-இத்தால் ஞானவிஷயமானது.

இறது.

அகத்தியர்

இயற்றியதாகச் சொல்லப்படு

இந்தப்பி.ரதியில் இந்தூல் முற்றும் உள்ளத.

(௯) அகத்தியர் கற்பமுறை சூத்திரம், பத்து:
AHATTIYAR KARPAMURAI

SUTTIRAM, PATTU.

Foll. 118a—116a.

A treatise in ten stanzas on alchemy and on the necessary preliminaries connected with it.
Incomplete.

Beginning:
SpuOMerar Dag srr
_

கன்மா£லகள்

Cure Carooort_re

குவடுகளி

வலைய

வேண்டாங்

சற்பமென்ற [னா](நா)கத் தொருதலையி னின்று
சாகாத கால்கண் டுலையி வேறி
கிம்பமென்று மனமுறுத்து மனதி (னின்றால்
கிசமான கருென ](த)ல்லி வெண்சாரை காணுஞ்
சொற்பமென்று விட்டுவிட்டா வலைந்து போவாய்த்
துரியமென்ற
கூட்டப்பா

கூறரிய
நரட்டப்பா

துரிய

ப.ராபரத் திற் சென்று
மென்ற

பரைவாலை

கூடே.

(6)

வீடு

[னா](தா)தாரக[க]ள் மமே[ஸ்](ச௬)வஈமே
அவ(ட)னையே

பூசை

~

பண்ணு

யென்பார்

:

[ம்

[ன](த)த்தி கொலு சிங்காரத் தோ[ணு](ன௮)த் தோ[ணு](ன்ற)
மூட்டப்பா

சிகா. ரவரளை

யெஷ்லாந்

கோன்னறு

மூல மயென்ற அமு[7)(த)வெள்ள (8) 7](க)லாகுச்
தேடப்பா யிதுதேடு காரிய மாகுஞ்
செகத்திலே யிது வல்லோ சித்தி யாமே,

்
(a)

End:
உணர்வென்ன சந்திரனி லே[ரி](றி)ப் பாரு
ஓடியங்கே தலையென்ற வெமுக்தி னில்லு
அ௮ணுவென்ன மலையாகுஞ் சிவமே யுச்சி
அகா. ரமென்ன பதியுமென்ன சூ[கூ௨](ட்௬)ம மாகும்
கணுவென்ன விவ்புருவல் சண்ட வீதி
கைலாய மென்ற சென்ன பரத்தின் வீடு
அணுவென்ன சூரியன் [,த](ஐ)ன் னேருப்பைக் கண்டு
தூணென்ற பிடரியிலே தூங்கு தூங்கே.

.

(௯)

இந்நூல்.

௮

(க-பு.)-சஸவாதஞ் செய்தற்குரிய மார்க்கம் இன்ன வெனக்கூறுவது

கத்தியா் இயத்தியதாகச் இச்ர்ல்லட்பட௮:

பெறவில்லை.

இத்தப்பி.ர.தியில் இது மூத்தப்

R, NUMBER

(௨) அகத்தியர் ஆழுதாரம்,
AHATTIYAR

280.
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எட்டு.

ARADARAM, ETTU.

Foll. 117a—120a.
Same work as that described under R. No. 199 (0) ante.
Complete.

(த-பு.)-இத்தால்

மூவருடத்திய

காட்லாக்கின்

199 (6) நம்பர்

பிரதிபோன்ற.து.

இத்தப்பி.ரதியில் இத மு.த்௮ும் உள்ளத.

(0) ஞான ீட்சைச்

சுருக்கம், ஐந் ௮.

NANADIKSAIOC CURUKKAM,

AINDU.

Foll. 121a—! 220.
A treatise on alchemy and on the initiation required for attaining suocess in it. It is said to have been revealed to Pulastiyar by Agastiyar.
Complete.

Beginning:
ஆதியந்த மே[ய]திறைந்த தீட்சை மார்க்கம்
அருள்பெ[த.த](2.௦) புலக் தியனே சொல்லக் கேளு

சோ தியந்ததச் அள்ளிருக்குஞ் சடசே

போற்றிச்

சொல்லு[கு ]1(9).7](௨ னா)கசமுட (னு)கா.ர கோக்க

வேதியந்தக்'கமலத்திற் பொருளே யாகும்
வேதாந்த முடிந்தததா னெட்டு மிரண்டுஞ்
சாதியென்ற

இீ(ழட்சை)ய தறிந்து பாரு

5

சத்தியந்தா னுன்றனுக்குத் தவ[சா](ர)

End:

வாறே.

si
என்னெனவே

(க)

:

பொருளதுவாய் ரவியில் புக்கு

[ம்யே](மெ)0அரைக்கப் பேசா சென்ன சொல்வேள்

தன்றென வே வகையைந்து
மான்முகத்தகோன்

பாட்டுக்கு

சொல்லிவிட்| [டான்

தயந்து பாரு

கன்றான பொருளிதுதா னு[2த](தறு)ப் பாரு '

ச

ஒகோகோ யென்னசெரல்வேனு [க](வ)மை யன்றே
[யி](இன்ேதான் புதுமையி இந்த வெழுத்தைக் காணார் .
மீப்பட்டீ(0)னஅ பா விகழந்த வாறே,
=
காயைவிட்டால் வாதத்தில் வா[த](௪)மேது
சாரம்விட்டாம் செயநிர்க்குக் கா.ர மேது
வாயுமி(ழ்)நீர் விட்ட ச்சால் யோகமேது

வரிசை ரசங் கெ.ந்திவிட்டால் சவப்பங் கேது
a
ச

ன

(டு)
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நேரென்ற வீரம்விட்டால் குருவங் கேது
தநேமாகத் தா.ரம்விட்டால்-குருக்களங் கேது
தின்னரு£ யிக்கருவைப் பாருபாரு
கிகரில்லை வாதத்தி லாதி யாமே,

(த-பு.) இந்தால்

ரஸவாத

இயற்றியதாகச்

விஷயமான

ம

சொல்லப்படுகிறது.

தோற்றுறது.

இத்தப்பிஈசஇயில்

இது

அகத்தியர்

முற்றும்

உள்

து.
இதன் பின்பு, ஐரேட்டில் “அகத்தியர் ஞானம் மூன்று”? என்னும்
பெயருடன் மூன்று செய்யுட்கள் உள்ளன.

தலைப்

(ஐ) போகர் சூத்திரம், பதினாறு.
BHOGAR SUTTIRAM,

PADINARU.

Foll. 124a—129a.

Same work as that described under R. No. 175 (¢) ante.*' It is apparently wrongly statedin the MS. that this work is called Ahattiyarsittiram, Padinaru.

Complete.

(6-4)—
இத

மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 176 (c) pour

தப் பி.ர.தியில்

இந்நூல் முற்றும்

இருக்கிற.

பிரதி போன்றது.

இந்

“அகத்தியர் சூத்திரம் பதி

னானு!' என்று நூலின் தலைப்பில் இதற்குப் பெயர் எழுதப்பெ்றிருக்க
௮.

(9) அகத்தியர் லோகறிதி, பதினாு.

AHATTIY AR LOKANIDHI, PADINARU.

Foll, 130a—134a

:

A treatise in sixteen stanzas

briefly dealing with alchemy and with '

the Yoga system of the Siddhas.

It is attritubed to Ahattiyar.

Complete.

Beginning :
மூலவட்ட மானகுரு பாதங் காப்பு
முத்திக்கு வித்தான முதலே கரப்பு

ஞாலஉட்டத்

தங் மதி

மமு[ர்]தங் காப்பு

ஞானமென் ஐ) மாலயனும் ரத்த[த](7)ன கரப்பு
காலவட்ட(௪)சுழி முனையு [மயி](மி)டையுக் காப்பு
கதிர் முனையும் பி[ன் ](ங)கலையம் வா சாப்பு
கோவவட்டக் கும[,நி](0)ய()ட(்) பாசம் சட
குருபாச்ஜ் Ce @ Ben
குணமே காப்பு.
*

*

க...

(5)

R

numBEB
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பா[2](ச)ப்பா வேச முறை பதியு[லப்](2) பாரு

ப.தனா(ர](௮)ம் பன்னி[ஜெ](2)ண்டு (ம) அதான் வேதம்

ஊறப்பா ௮ஞ்செமுக்இ(ற்) பிறந்த வேதம்
உத்தமனே அஞ்செமுத்தின் விவரங் கேளு
ஏப்பா ஆஈ ஊ ௮ ஒவிந்த வஞ்சும்
இதமான வேதமென்ற தாய்கா னப்பா

சாறப்பா [ஞ](தா)ல்வேத (மா.தி) [ஞ](கா)லா(ய்ச்)
சத்.திவ [மயெ](மென்ற[நி](தி)வார் தாவு [மனா]நாலே,
End:
சாத்திரத்
இற் குரு பூசை

வோதச் சொல்லிச்

சா[த்தி](த்தினர் |னூ](நா)ல் கோர ](ற)ம் சட்டமாக(த்)
தூ[த].)த்தி (ல)லையாதே சா.ரந் தேடிக்
துணிந்தன வுளமலையில் சா[,ஐ](ர)ம்(2)
வீ[த1(7)த்தை(ச) சத்த பெல்லாங் கொண்டு

விளம்பினார் [னூ ](நூ)ல்கோ[௬]()ஞ் சட்டமாக(6)
கா[2]()தஇல் மனமுறைக்அ(௪) சித்தர் பாதங்
கண்டுகொள்வீர் காசனியி (ல)ரிவுள் ளோ[.த

(த-பு.)--

இது யோகம் ரஸவாதம் ஆகிய இவம்றைச்
Qa
ur Quo pugsreé OFrowiudsos.
உள்ளது.
இதன் பின்பு

சுருக்கிக் கூறுவது.
Jr Hie @sore

₹ இருமூலர் நந்தி கேள்விச் சுருக்கம்”?

மூன்று செய்யுட்கள் ஒரு ஏட்டில் எழுதப்பெற்று

(9) கமலமுனி
KAMALAMUNI

](7)

(௧௬)
eee
(po pie

என்௪ தலைப்பின்€ழ்

உள்ளன.

ஞானச் எருக்கு, பதினைந்து.
NANAC

CURUKKU, PADINAINDU.

[01]. 186௪-1412.
Seems to deal with the philosophic wisdom
work is attributed to Kamalamuni.

of the Siddhas.

The

Complete in 15 stanzas.

Beginning :
மூலமுத லாகி கின்ற ஆயி பாகம்
முச்சடராய் தின்றதொரு சோதி பாதத்
,தாலமதஇில் கென்மலைவா மாசான் பாதந்
தவ[சா](௫0)மற போற்றி மிந்த நாலைச் சொல்வேன்
கோலமணி பூரகமுஞ் சேர்ந்து வாமு
குறித்து நின்ற சிததரு()ட(ப்) பாதம் போற்றி
மாலயனுந் தேவர்களுங் காணொணாதக
.
மெளனமென்ற பூரணமே காப்ப தாமே.

. தாமென்ற நாட்டத்தி (ல)வ்வு (மூ)வ்வுஞ்
சாதகமா யவ்வோடே[உ]

வுவ்வும் வைத்துத்

—

(௧)
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தேமென்ற மன(த்)இில யி.ரவி பார்தத(2)
தெளிவாக (வை)ந்தெழுத்தைச் இறக்கப் போட்டுக்
காமென்ற முச்சுடரு[ம்]மிலிங்கர் கோன்றுங்

கருஇப்பார் சழிமுனையிற் கனிந்த [னி](கி)க்சம்

வாமென்2 பூசையிலே மதுவை யுண்டு
சாதகமா யாண்டொன்றி லுடனே ௪.

End:

(௨)

ரேனா](கா)க்கையிலே யாவின்பா [ல்]னித்தங் கொள்ளு
அஇண்ணிமையா (ய)ரைலீட்டி லிருந்து பண்ணு
தேக்கமிலே[பவர்](பெளர்)நமியும் பஞ்சமியுத்
தெளிவான திருவோணதந் தீட்சை கொள்ளு
பார்க்கையிலே

பஞ்சுபொ.து தீப்பட்ட(ர)ம் போல்

ப[தத](த.ற)மடா மாணாக்காள்() பலவித மாகும்
பார்க்()கயிலே கமலமுனி சுருக்க ஞானம்
(கடு)
்.
பண்பாகப் பதினைந்தும் பாடி முற்றே.
(கு-பு.)-சமலமுனிவர் இயக்கிய
இந்நூல் ஞானவிஷயமான தென்று தெரிகிறது.
இந்தப் பிரதியில் இ௫ முற்றும் உள்ளத.
காகச் சொல்லப்படுகிறது,

(9) உரோமரிஷி குத்திரம், பதை

- —

UROMARISI SUTTIRAM, PADINARU.
Foll. 142a—1486.
Same work as that described under R. No. 267(/) ante; but in some

places new stanzas are found in this MS.
Complete.

(6-4.)—

அ.தஇில்
இத மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 2672) நம்பர் பிரதிபோன்றது.
ன.
காணப்படுகின்ற
காணப்படாத நல்வ பாடங்கள் சில இந்தப் பி.ரதியில்
Sw
@
64 உசோமரிஷிவாத?' மென்பதும் இதற்குப்பெயரென்று தெரிகிறது.

இந்நூல் முற்றும் உள்ளது.

(8) உரோமரிஷி

சுருக்கம், பதினாறு.

UROMARISI CURUKKAM, PADINARU.
Foll. 149a—155a.
Same work as those described under R.Nos. 175(0) and 267(m) ante,

but this copy seems to be a correct one as compared with the other two
referred to. This work is also known as Romarisi Nanam,
Complete.

Padinaru.

(6-4)

Os, pa GS Gu erLoraGer 175(a), 267(m) gow இவ்விரண்டு நம்
மேல்குறிப்பிட்ட பி.ரதிகளினும் இது இருத்தமா ..
பர்களி லும் வந்துள்ளதே,
“*உரோமரிஷிஞானம் பதினாறு? என்பதும் இதத்குப் 'பெயசென்று
னத.

ன

இந்தப் பி.ச.இியில் இத்தால் முகனும் உள்ளது. .

ழ்

R. NumBER

280.
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(uv) அகத்தியர் பூரணசுத்திரம், பதினுதுAHATTIYAR PURANASUTTIRAM, PADINARU.
Foll. 156a—1606.
Same work as that described under R. No. 198(e) ante.

Complete.

(க-பு.)-இது,”மூவரு_த்திய காட்லாகின்

198(6) நம்பர் பிரதிபோன்ற.து.

இந்தப்

பி.ரதியில் இந் நால் முற்றும் இருக்கிறத.

(௦) திருமூலர் ஞானச் சுருக்கம்.
TIRUMULARiNANAC

CURUKKAM.

Foll. 161a—163b.

Similar in character to the work described under sub-division (r) of

this number.

The work is attributed to Tirumilar.

Complete.

Beginning :
வானமும் பூமியொன்ராய் வளர்ந்த தோர் சோதிதாதம்

ஞானமுந் தவ[தவ]த்தால் வந்த நல்வினைப் பயனாந்[திே](தே)கத்

சானவ தரித்த வாறுந் தரணியில் வாழ்ந்து பின்னும்
மானிட ரிறந்த வாறும் வளர்களிக் காப்பைக்

கூர்வாம்.

(அ9ரியென்ற முதலெழுத்தே மூல மந்திரம்
அப்பனே ஓங்காரம்

சரியிந்த மூவ.ஈ

பிரணவ மாச்சு

லஞ்சுண் டாச்கி(6)

sansaoir ௬ுபதேசங் குரு[ஐஜ]வொன் ரூலே
தெரிஏன்ற படியுரைக்தார் நமசி வாய்
தேடுதழ் குபதேசஞ் செப்பக் கேளு
குருவென்ற வுபதே௪ மிதுவே சொல்லி(க)
கூறினார் யவ௫மன மஞ்சும் பாரே.
பாரப்பா

வஞ்செழுத்தின் பயனைப்

(௧)

பாரத்தால்

பக்குவமா யுடலெடுத் தழித்த வாறும்

பாரப்பா யிஐநீத வுயிர் பி௦ம்[ அ](த) தென்றால்
பாசிலினிப் பிறப்பதில்லை யி௰ப்ப தல்லால்
பாரப்பா பிறப்பதெல்லாம் விந்[ தஅனா](இ.மா)லே .
பரிவாக யிறப்ப தல்லாஜற் பிறப்புண் டாமோ

பாரப்பா ௧க[.ஐ](ர௬)மவினை கடக்க வென்றால்
பாரிலினிப் பிமப் [ப]பிறப்பைப் படைக்கொ

End:

ணாதே.

(வ)

Se

வாழ்த்அ மயனுரைத்த [ஒ](வொ)ரு நாத்றுப் பதஅ(ப்) பதியுமொக்க
வாழ்த் துமன மூவர்க்கு மொன்றாய் மது.ரவா ரிசனிக் குளித்து
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வாழ்த்தும் பொருளை மகத்தோர்கள் மனமும் வாக்கு மெட்டாத
வாழ்த்தும் பொருளைக் கண்டுகொள்ள வாரும் வாரு மனத்தோசே.

(கு-பு.)-இத ஞானவிஷயமானதென்று தோற்றுகிறது. இருமூலர் நாயனார் இயக்
தியதாகச் சொல்லப்பறஅ.
இந்தப் பிரதியில் இந்நூல் முற்றும் உள்ள து.

(w) ஊர்வ? இரத்தினச் சுருக்கம்,
URVASL IRATTINAC CURUKKAM.
Fol]. 164a—16806.

A treatise on the Yoga of the Siddhas.
It is attributed to Uravasi.
Patanjali and ர
are respectfully referred to in the beginning.
Complete.

Beginning:
கமா யிருந்த பராபசந்
தேகசவ சைதன்னிய ௪த் தாரணை
யோகமாக தினைக்கவு மூர்வசி

தோகை
சலமான

யாள்சொலும் சத இன (௪)
பதன்சலி

சுரு£கமே.

(க)

யும்புலிக்

காலனுங் குரு வாமென் கருத்தினில்
. மூலமான தியான மெய்ஞ் ஞானமுங்
தீ] தமிழ்க் கவி கூறவே.
கோலமான[

(௨)

ஆசையன்றி யிருந்த மெய்ஞ் ஞானியை

ஈ௪சனென் [யி](தி)யம்பிடும் வேதமும்

=

வாசல் கண்டு [னு](ந)ழைந்த.றி வாகினால்
பூச வன்றிப் பலன் கெடும் யோகியே.

*

*

*

(௩)

x

வெண்பா.

பூரகத்தை யெண்ணான்கு டோக்கிவிடு பேசகக்தை(க)
-கூறுமதிழ் பா.இிவிடக் கோணாதே
அம்பரத்தைக்

கண்டசபை

கும்பகத்தைச் செய்ய

- தேர்பெரிய

யறுபக் தொருதால்

குணம்.

End:

(ஈ)சனென்னுமுடி வன்னி யாதி சுழி யேகமான பரி பூசணம்
(இ)ந்துகூடுமொரு மீனமேஷமதி லேயிருக்குமவை மயேதுமோ
வாசமுண்டுபுவி யாளர்தானுமறி யாதிருந்தது சமாதியால்
- வாடிடாதபின் மலர்ந்திடாதுகிற மாவகென்ன வைடூரியம்
தேசமென்றவுவ ரானகலை. சிவந்த மேனியடி சூரியன்
டன் பலவ
யேமலர்த்து திரை இங்கள் சச் இரையின் மாதமாம்

ஊ?

நீலமதில் தின்றாழியில்

[வோ](ஐ)து
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யுண் மையான [ப்]பனிக

தென்றுமடை

3

ட்

்

காலமே.
்

*

ok

*

(௧௪)

வேறு.
ஆதியின் விலாசமிவை யான செகம் யாவும்
பேசகம

தாயறிஞர்

பேசுவது

சாதிபல

வானவுயிர்

சேக.ரம

முண்டோ
கொன்றே

(௧௪)

நீதிமொழி யானபதி னெட்டுமிவை முக்கே.
ஊர்வசி Glen earn முற்றும்

(த-பு.)-இயக்றியகாக
இத்தப்பிர.தி

ஊர்வசி
இ, யோகவிஷயமானதென்று கோற்றுறஅ௫,
செய்யுள் நடை அழகான து,
முதற் செய்யுளால் தெரிகிறது.

யில் இந் நால் முற்றும் உள்ளது.

2) உரோமர் கற்ப முறை, இருபது.
UROMAR

KARPA

MURAI,

IRUPADU.

Foll. 169a—176b
On the preparation of certain medicines

for curing diseases.

This

work is attributed to Uromarisi.

Complete in 20 stanzas.

Beginning:

நிகமுட[ன்றோ ](னுரோ)மரிஷி பூதலத்தில்
தெறிகெட்ட மானிடர்க்கு மருந்து சொல்ல(4)
காதலுடன் கணபதியைத் இயானஞ்் செய்து
கார்மேக திறமு()டய தயிலம் போக்கு
ஆதரவாய் மருந்துவகை சொல்லக் கேளு
அப்பனே. கிலவாகைச் சிவனார் வேம்பு
போதமுடன் விராலியுடை மூலந் தானும்

புகம்பெசவே கொண்டுவந்

அலர்த்க் கொள்ளே.

(௧)

கொள்ளப்டா வகைக்குக்கால் துலாமே போடு
குறிப்புடைய வெள்ளாட்டி னீரி லேதான்
பையவே நீர்[ பித](பு.)ட்டி ரவியிற் போடு
(பலுவிதமா

வுலர்ந்த

பின்பு பாண்டத்

அள்ளே

கொள்ளப்பா அடைத்து வைக்து [மேல்] சட்டி மூடிக்
கூசாம[ ல்யெ](லெ)ர௬வ[டி.](0)4இ(ப்) பூத் தயிலம் வாங்கி(2)
தன்னையென்2 ஆத்தாளைப். பூசைபண்ணித்

கயவாகப் பரணைதனி லடைத்து வையே
ஆ
*
*
.

|

(௨)
¥-

வணக்கமுடன் கருவொன்னு மருந்து கொண்டால்

மதப்புடனே அரையாப்புக் கிரழ்தி 4[ £5 )(oD)
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(கணப்டொழமூகிக் நீருமப்பா தயிலங் கொண்டால்
, தலையில் வருங் கிறுகிறுப்புச் சலமே கங்கள்
குணமுடனே யனுபோகஞ் செய்த சூடு

குலைநோ

யுடனே காமாலை வாயு[வு]

பணம் போலே படர்,ந்து வருத் தடிப்பு வெள்ளைப்
UerUTer ares Gar (p_éG@(b) Cur@u.

;

(௧௩)

End:
ஆச்சப்பா (வரளியாமல் மறப்பில் லாமல்
அவனியிலே மானிடர்ச்கு வெளியாய்ச் சொன்னேன்
நீச்சப்பா கடுநீச்(செ)ன்று சொல்லி
(திணி கி1ல.க்தில் வெளியாகப் போட்டி டாதே
தலை தெறிக்கும் போடாதே [ன](த)ந்திசாபம்
தப்பாது பரமனார்மே லாணையிட்டேன்.

(௧-பு.)--

(௨௰)

இ௫ வைத்திய விஷஃயமானது, உரோமரிஷி நாயனார் இயற்நினாடென்று
தெரிகிறது,
இந்தப் பிரதியில் இந் நால் முற்றும் உள்ளது.

() உரோமரிஷி சூத்திரம், இருபத்தைந்து.
UROMARISI SUTTIRAM,

IRUPATTAINDU.

Foll. 177a—187a.

A treatise dealing with alchemy and with the method
copper.

of purifying

It is attributed to Urdmarisi who says that it has been revealed

to him by Sorapanandar.
Complete.
Beginning:
ஓமூல தந்திமுக வன்ச௪ரண மிகத்தொமுது
ஆமூல தந்த௪.ர ணஞ்ச.ாரண மியான்தொமுது

மூழூலம் பராபரமை யெ[த்ச](ன் ற)ன்வாக்கி னின்
றேமூலங் காப்புத் தொழு

வோர்க்கே.

(a)

மயமான சா[ஸ்]த.தி.ரத்தி (ஓ)ப்பு மார்க்கம்
வாதத்தி (லா)தியதாய் விரித்துச் சொல்வேன்

௦[ஐ](௪)யமாகக் குரு [ன](ந)ந்.தி யுபதே

சித்தார்

சிவனொடு பார் வதிய மணி](தி)ரு வாணிதாலும்
நயமாக வெப்போது முன்னே தின்று

நாடியே சூ|ஸ்]த்.இ.ஈத்சை நயந்து காடர்]௧க.
வயமாகச் சொல்லுகிறே [ன்யி](னி)ருபக் தஞ்சில்
வாதஇியே யி[ன்னூ ](க்.நா)லை வணங்இப் பாமே,
%
;
*
்
*
பாரப்பா யிதைவிட் டுப்பைச் சொல்வேன்

-

பருமணியா யுரியுப் [புய](ப)ளத்தபோ

இ.ரப்பா தீட்சாங்கம் வந்தஞ்சானு.
ட. . சிறக்கவிடு நாழியப்பா வுப்பி லேதான்
*

ம

ட
.

(௨)

ச

—

.
்

R. NUMBER 280.
srouur விதனிலே

786

மூன்று [னா](தா)டான்

கடுவெயிலில் வைத்தபின்பு தாளிச்

சாறு

பாரப்பா முன்போலே விட்டுநீயும்
வளமாக ()வக்[திய](த)பி [யி1(னின்னங் கேளே,

(௯)

End:
வேதையின்னஞ் சொல்லுறேன் துரி[சு](௪) நீறு
வெள்ளைப்பா ஷாணமுடன் வீரம்பூரம்
பாதையென்ற கெந்தியோ ட௪ருண தீறு
பாடான சூ.தமப்பா வங்கத் தோடு
மேதையென்ற பாலோடே கருவைடயூட்டி
விதமாக வைத்திருந்தால் [ ஐ](௪)லம தாகுங்
காதையிடை விட்டமைத்துத் துரிசுச் கப்பி(க )
கடுவெயிலில் வைகத்திட்டேன் சுண்ணாம் பாமே.

(ae)

அஞ்சான நந்தீச ரெ[ந்த](ன்ஐ) னுக்கு
௮ருளான வென்மகனே சோமரிஷியே யென்று
கஞ்சமலர்த் இருப்புபனே சொரூபா ன ந்தர்
கடா[க்ஷ](ட்௪)தகா பென்றனுக்கு யானுஞ் சொன்னேன்
வஞ்சகமாய்கீ திரியாதே கருவைவிட்[டுவ]
(டா) ணு](ண)வ மென்2 பொறி வத்துநிறிப் போவாய்(2)
தஞ்சமென்று வந்த [ஐ]வைந்அ ச.ரணம்போஜ்றி
தயவுசெய்வாய்ச் சூக்இரந்கான் மூடிவமுக்றே.

(2 De)

(க-பு.)-இத,

ரஸவாகஞ்செய்யும்

வகையையும்,

போக்கும் வகையையும் சுருக்க்கூறுவ௫.
மரிஷிச்கு

உபதேசிச்சதாகச்

செம்பிவிருக்கும்

களிம்பைப்

சொரூபானத்தர் என்பவர் உசேோர

சொல்லப்படுக௰௧.

இந்தப் பிரஇயில் இச்நால்

மூற்ற௮ும் உள்ளது;
கக்

(2) அகத்தியர் வழலை,

முப்பது.

AHATTLYAR VALALAT, MUPPADU.
Foll. 188a—1950.
Same work as that described under R. No. 175(4) ante.

Complete. —
Colophon:
ருதீஅபோ[
க] த)காரிஷ்ூ

malwr|(srAS

யது.

2a

6G Lr ser

ens

த்

(கு-பு.)-Qs

wag

saw

HIME

ES

175 (h) நம்பர்

தப் பி.ரதியில்;இதந்தூல் முற்றும் உள்ள.

Yc 8Gurer pe.

இத்
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(௪-1) அகத்தியர் கலைஞானச் சருக்கம், பன்னிரண்டு.
AHATTIYAR

KALAINANAO

CURUKKAM,

PANNIRANDU.

Foll. 196a—1980.
Same work as that described under. R. No. 175(6) ante.
Complete,

(-4.)—இந்நூல் மூவருடத்திய காட்லாச்சன் 176(b) நம்பரில் வந்துள்ளதே.
தப்பிரதியில் இது

இந்

முற்றும் உள்ளது.

(6-1) அகத்தியர்

கலைஞானச் சுருக்கம், பன்னிரண் 9,

AHATTIYAR KALAINANAC

CURUKKAM, PANNIRANDU.

Foll. 199a— 2026.
Same work as that described above. In the sania the following
. is found written :—Ahattiyar Vadasittiram Pannirandu. It is probably

another name of this work.
- Complete.

(8-4).—
இத முன்பிரதிபோன்றது.
இந்நூலின் தலைப்பில், * அகத்தியர் வாத
சூத்இரம் பன்னிரண்டு ” என்று எழுதப் பெற்றிருக்கிறது;
ஆதலால் அது
வும் இதற்குப் பெயர் போலும்.
இத்தப்பிரதியில் இத் நால் முற்றும் இருக் 4

றது...

:

(2-1) மச்சமுனி ஞானம்,

முன்றுகரண்டம்.

a

MACCAMUNI NANaM, MUNRUKANDAM.

re

1௦11, 208a—21 1a.

This work deals both with alchemy and with the Asis
Siddhas. It is divided into three Kandas,
muninayanar.
Complete.

of the

and is attributed to Macoa-

Beginning:
கெட்டுக்கொண்ட சடத்துக்குள் ளாசென்றால்
நீ[ன்2].ண்ட)வன்னி ரவிசேோமன் மூன்கல்லோ
கட்டிக்கொண் டிடவாயுவை(ப) பூரித்த
கலங்கிகின்று கவிப்ப[ர்1ருல கக்தோர்
பட்டுப்பட்டுச்

தெரிந்தாலு

மென்படார்

பா[த](ர)ச்கப் பா[க](ஈ)க்க மனமான

மா[யி ](ய்) கையால்

தெட்டுப் பண்ணிமயக்குந் திரோதகை

"செகத்துக்கா வயம் இந்தையிம் கண்டிடே, .
(

இழப்ப
:

து வ
க

அவடன
4

த

ட2

பதிக

சல

தல

தக் ல்

உணவக

’
ம்

)
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சச்சபென்றது வே[ரி](தி)ல்லை யுன்மனந்
கெளிந்துகின் (ற)றிவாற் சிக தாககிச்
RUN ows fite ieee cis or a Cire men உறக்க oreo
பத்த ென்றது வேறில்லை மாய்கையைப் பரிகரிதீதுப் பதம்பதம கா! சச்சு](யி.க்று)ச்
சுத்த பென்றது வேறில்லை சத்தத்தால்”
தொட்ட லோகம் பசும்பொன்னு மானதே.

(a)

மூதல்க் ](2)காண்ட முத்தித்து,
இரண்டாவது

காண்டம்.

கண்டுகண்டு வெகு[ னூ](நா)லைப் பா[.த](7க)கையி(
2)
கலந்தசொல்லும் வெகுகற்ப மா[ற்](ர்)க்கங்க

ளொன்னுக்கொன் ௮ [ ஒச]யர்த்தியுத் தா[ை)ழ்(த.இ)யு

மூ[ச்ச](த.2)கத்[ப்]ப மொரு கோடி சித்தர்கள்
விண்டுவிண்டு சமுறை வாதமும்
விந்தைவிந்தை யா[யி](ய்) மூலிகை
கொண்டுகொண்டு

கெளிந்தவர்

குறியென்[ர](ன)௦

இுைமிக்க விண
(னே) அனா
é அல்லையென்ற

கோடிபே[ த](ர)

லிரந்திட்டார்

(கடட

சொல்கின்றார் .

(5)

கோடியே,

பி ணன

2

லிப்படி யாச்சு தென்றக்கால்
திரோதாயி

மாயக்கை

wes G(ot 7)Fs wa or sons
யெல்லைகண் [டுயி ](டி)ருப்பிடங்கேசரி
யெளிசு வா. தேத்தங் கடினங் கான
இல்லையென்ற பதிதாண்டி தின்றதி[ல்ச் ](2)
சென்றபேர்க்கு மி[.ர](௪)ப்பது மில்லையே.
இசரண்டாங்காண்டம்

(2)

மற்றும்,

End:
மூன் ரூங்காண்டம்.

ஒங்காரமாவ சென்னவென்று கே[ழ்க்](ட)சல்
உகாரமொன்று மகாரமொன்று பேராம்
பாங்காக தின்றவி. மேமி[ற](ர)ணவ மாச்சு
பாரிந்தக் கருவல்லோ ஆசான் சொல்வான்
வாங்காத அகாரமது வுகாரத்தில்ச்
](௪) சே[,5](௪).
நத
மன்னிதின்ற விடமல்லோ மகார மாச்சு
தாங்காதே தின்றுரைக்கக் கேச்ரியைக் காட்டும்.
சச சு](௪)கசா னந்தமென்2 மவுனந் தானே.

க்க

இண்ட

தள

ம. அல

மர

மன

)

முறையாகத் தானேதா னாசைபோக்கி
மூதண்ட வேதாந்த சா[ஸ்]தீதிரத்தைப் பா(ர்)த்து

நையாக மணமொன்ளா [மிஅ](ய)திவி[ல்ச](2) சேர்த்து

" த[ச்](ச்ச)குணத்தின் வீதியிலே நே[்](ர)அ கூடி
al

(a)

788

A TRIENNIAL
மறையாக

OATALOGUR

OF MBB,

நின்றதொரு கேசரியைக் கண்டு

மனமோடிச் கலந்ததிலே சானா[யி](ய்)சத் கானாய்
அரை.ர](ஐ)யான இ.ரவுபக லற்றா லல்லோ
சொல்லலாம்

ஞானியெனச்

சொல்ல

மூன்ருவதுகாண்ட

(த-பு.)--

இது

(ஐ)

்

இத்தூல்
மச்சமுனி

லாமே.

முற்றும்,

ரஸவாதஞ்செய்யும்

வகையையும்,

நாயனார் இயற்றியசாகச்

ஞானத்தையுங்கூறுவது,

சொல்லப்படுகிறது.

இத்தப்பி.ரதியில்

முற்றும் உள்ளது.

(8-1) அகத்தியர் சூத்திரம், பத் gi.
AHATTIYAR SUTTIRAM, PATTU.
Foll. 212a—2140.
A treatise in ten stanzas dealing with
Ahattiyar.
Complete.

magic.

Itis

attributed ty

Beginning :
காணப்பா
கடிதான

‘

யேரியிலே வளர்ந்த

பிண்டங்

மா[ங்கஷ](மி)சக்தோ

டெடுத்துவத்து

yourtur Qurfler[ p\(r)b Quills ad Qarair®
பிண்டத்தை வாய்பிளந் தயனீர[ப்]போட்டு
ஆளப்பா பெண்ணோடே கூடி னாப்போ

லப்_னே[னா](நா) சமங்கே

[யெ](யி)றங்கும் பாரு

சாணப்பா லோகத்தாசம் சட்டியொன்று
சாதகமா யிணங்கனையு மஇனுட் [ப்]போடே,

(a)

போட்டே யடுப்பிலே தீயை மூட்டிப்

்

பெருகவே போ[ட்]டாதே வொழுங்காய்ப் போடு
தேட்டமென்ன யிதைவிட்டசம் மேட்ட முண்டோ
சவம்போலே யு[ரி](௬)௫கித்[ச]கும் பருவம் பார்த்த
வாட்டமில்லா நாதகிர் கடுகள வுகுத்து
வண்மைபோ ஓருகுமட்டு மடுப்பில் வைத்து
நாட்டி லுள்ளோர் கரணாமல் ம()றவில் வைத்து

தன்றாசக் கு[ஞூ](னிர்) த்சபின் [பு யெ](பெ)தெ௮ வையே. (௨)

End:
ஆடலா

மிஅகொண்டு

யள[வ](வி)றந்த

கோடாகோடி

வித்தையெல்லா

மி௫[ர்க்](2)க்கு

ளாச்சு

ஒடலா மிதினாலே குளிகைசெய்
து[ச](யர்)த்தியுள்ள மலைகளெல்லா மேறிப்பார்க்க
மாடெ
. . . . பாடாப்போல் சொன்னதென்்
மெண்ண வேண்டாம்

..

பத்துமேசூத்திரத்தின்

பாகமுத்தே,

(2)
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(6-4.)—
இ௮௫, ஜாலவிஷயமானதென்று தோல்றுறது.
அகத்தியர்
இயற்நிய
உள்ளது.
முற்றும்
இந்நூல்
பி.ரதியில்
இந்தப்
காகச் சொல்லப்படகறஅ.
இதன்பின்பு வெற்றேடு ஒன்றுள்ளது.

(6-1) அகத்தியர் சவுக்காரத் திறவுகோல்,
AHATITYAR SAVUKKARAT

பதினாறு.

TIRAVUKOL, PADINARU.

Foll. 216a—220a.
Same work as that described under R. No. 192 (m) ante.
Complete.

(6-4)—
இந்நூல், epagsBu
er_oré@ar
இத்தப்பிரதியில் இது முற்றும் உளளது.

பிரதிபோன்.ற௮

192(m) suou4r

(1) தத்திதேவர் வாதசூத்திரம், முப்பது.

NANDIDEVAR VADASUTTIRAM, MUPPADU.

Foll. 221a—225b.
On the preparation of certain salts, soaps and other iagredients
required for alchemy.
‘The treatise is attributed to Nandisvarar, and”
in the 4th stanza thereof, mention is made of his other works.

Complete in 33 stanzas.
Beginning:
பூரண மான
காரண மான
சாரணை

ஆரண

பொன்னடி மூலங்
கணபதி சத்த

மேலாய்ச்

சார்ந்திடுஞ் சோதி

ஞானக் தடிமுடி காப்பே.

(௧)

கார்ப்பது வீன(4)கருணை யினாலே
கூரப்புடன் வாதக் குறிதெரிந் இட்டு

சேர்ப்பது வாகச் கெளிவு மு[ன் னூ ](,த.நூ) ை7]()ப்
பார்ப்பவர்க் கல்லோ

பலித்தஇிடுஞ் சித. இயே.

(௨):

சித்தியாம் [ன (ந) தத தேவனென் நென்போர்
HSEOT
பெத்த

AUN

டருளினார்

வாதம்

னாலே பேரெனக் காச்சு

முத்தமி மாலே மொழிந்த மு[ன்னூ](ந் நூ)றே.
மூ[ன்னூரி](த.நா)(றி)ல் ஞான

யோகமுஞ

(=)

சொன்னேன்

மூ[ன்னூரி](த்.நா)(தி)ல் வாத முதல்வெளி விட்டேன்.

oo

aor | (pr)Be த[ஷூ(ட்)சை முக்யெஞ் சொல் னே ௪

மூ[ன் ஒர](தீதா)று [ம்யி](மி)ச் தழுப்பதில் முடிவே.

(௪)
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வானக் இடியினி (லொ)ன்று

சொன்னதோர் பூமிச் சூலினி(வெர்)
சன்னிறஐ

மான[க]

முன்னது

வான

கடலினி

(லொன்று

மூன்றுமுப்

:

பூவே,

(௦௨6)

End:
அ௮ஞ்சதுபோ

டடைத்திடு

.வாய்தனை

பஞ்சதி னாலே பார்த்திடு[கீ] கவசம்
வஞ்ச வுவாக்குள் வைத்தெடு மண்டலம்
கெஞ்சுஞ் ச.ரக்கு(க) கிறுகிறுப் பாமே,

(Can)

ஆமேயிச் சவுக்கா.ரத் தீநீரால்
ஓமே யமிர்தா.ர சங்கியி லூட்டி

யாமேசுண் ணாம்பில் வைச்திட் டெரித்இட(2)

"தாமே திறைந்த சற்குரு வெண்ணே.

கோலமீ

தென்னும்

(௩௧)

குருவிதி னாலே

காலனு [யி](மி)ல்லை(க்) கலிகளு மில்லை
பாலெனு ம[மூ]மிர்த பானமு| முூ]ண்டாம்

மூல.மிதான

முப்பது முற்றே.

இக

(6-4-)—

இத்தால் சஸலாதஞ்செய்தச்குரிய முப்பூ, சவுக்காரம், செயநீர் மு.தலிய

வற்றைச்செய்யும்

வகையைக்கூறுவது.

லப்படுகிற ௮.

ன்

இ௫

நந்திதேவர் இயற்றியதாகச். சொல்

முற்றும் உள்ளது.

ஆர eee

(9-1)

பட

பதினெட்டு,

புணைசுருட்டு,

அகத்தியர்

AHATTIYAR PUNAISURUTTU,

PADINETTU.

Foll. 226a—28 1a.
Describes

to. one’s

Karuppan,
diagrams

the

method

of causing

eight

different

enemies,;with the aid of Mantras relating

Madurai

Viran

and other

minor

kinds

of harm

to Kali, Irulan,

deities.

he magical

relating to these deities are all given herein.

Complete.

Beginning:
ஓ,
ருலவு(ம)ஷ்ட க[த்](ர)ம[ம்யெ](மெ)ட்டுவகைத் தொ[ளி](ஜி)
தெரிந்தெடுத்து

புனைசுருட்டில் தெளிவுதன்னைக்கூறக்

காருலவு மைங்க.ரனுஞ் சதகுருவுங் காப்புக்

சமல மல[ஐ](ர்) பதத்அடையான் சிவனயன்மால் காப்பு :
வாருலவும்

வனசமல[ க](ர்)

மாது திரு மாதை

வா[ள்](ழ்)த்த மனம் தே[த்தி](த்தி)யுளஞ் சாத்றதிவோர் கேளீர்

பேருலவுற், தானதவ

மானவ

பெரியவருக் காகு elie
*

யோகி

பர் கருத்துதி தானே.
ஆ
்

ச
3

கே)
ட்

RB. NuMBER
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செ[யி](ய)த மந்திரங் காளியே அ
Cease
திருநீறு தீப்பாஞ்ச கன்னியு()ட நீறும்: ;
மெய்யருந் தலை யோட்டில் ௪க்க[ஐ](ர) ந்தான் வட்ட

மிகுத்த ச[ளி](தியோ)ங்காசம் ச௦வெ[ஞ](மூ)க்அ(௪) சட்டம்

அய்யன.. சப்பனுமே யுன்வசமே யாகும்
ஆள் மறைக்கும் பூகமெல்லா மாண்டுமை
கைவல்லியஞ்

யாகும் .
்

சித்திமாந்தீரீக வித்தை

(me)

காயி லாடுின்ற தொ[ளி](மி)ல் முரை]௨யெல் லாமே.

End:
Eg wil w\(0)sr Fea[p\(71) Sse SD
OA ESUSSIAG
மந்இரமுஞ் சொல்லியவன் பே[.நு](ர)ங்கூட்டி
சு[த்து]1(2று)மடா Bed agnor மா[த](ர)ரணமே யாகுந்
சுருக்கி துபேர்

லொன்று

கத்தியெண்ணா முன்னென்று

ட

மில்லை கொல்லுலூல்
செபித்சகா

லென்னக்

செ[யி](ய்)கா லல்லோ பலிக்கு

காசினியி[ல்க](2்) கருவோடே

[ம்யெ](மெ)ச்தொ[ளி](ழி)லு மாடுமிந்தப் புனசுருட்டிம் கருத்தா
[ன் யினினா ](னித்_நா)லை மெய்யானால் ச[தறி)(த்.தி)யமா முற்றே. (௧௮)
கன்னு

(யி]0இருனன்,

ols

PS

சின்னுமெக்கு கலை.
வடுகன்

ன் ore

ட...

Pe

cae

மூலை.

-. காளி..

(கட்க்குச

Cee

ஸு.

மூலை.
a duis மூலை, வடமேத்கு மூலை,

(க பு. =

c

இந்.நாலில் காளி,
அனுமான்

கன்னிமூல,

கறுப்பன்.

அக்கினி மூலை.

முதலிய

இருளன்,

றப்ப

தெய்வங்களின்

மதுரைலீான்,

அருளால்

மாடன், வடுகன், .

விசோதிகளுக்குக்

.அன்பம்

உண்பெண்ணுதற்குறிய திகள். சொல்லப்பட்டுள்ளன:. Qs அகத்தியர்
இயத்றியதாகச் ( 'சொல்லப்படுறது. :
க டர
ல் மூத்றும் உள்”
ளது,

்

64-A
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%) மாணிக்கவாசகர்ஞான த்தாழிசை,
MANIKKAVACAKARNANATTALISAI.
1௦11, 2828-2816.

Philosophical stanzas addressed by a devotee
expressing his experiences after realizing God.

to

his mind

and

Complete.
Beginning :
சுழியாகிய முனைகண்டபி

[ன்]னு[த்தா](க்ர) ௬௮வகல்ளுய்

சூதும்பல பொய்பேசிய சொழிலும்பிறார்க கிட்டாய்
வழியாகய துமைகண்டபி ன[ அ]னு[ஷ்]ட்டானமு மத்ருய்
வழங்கும்பல நூல்சா[ஸ்]த்
இர (முனைத்தும் பிறர்க் கட்டாய்
விழியாகய மலர்கண்டபி[ன] னுயசர்ச்சனை யற்ராய்
மெய்(த்)நீறிடும் தவமந்இ.ரம் விட்டாய்சிவ முத்ளூய்
அழியாப்பதி குடியேறி[]ய பின் னச்சமு மக்ருய்
[மே.

(௧)

. இரொப்ப்வ ரிணையத்தவ னிலை பெழக்திட](த்௧)(ன யலைவற்றனை) மன
தெஞ்சிற்பொரு ளடிகண்ட பி [ன]0[த](ன)ஞ்சில் பகையக்ருய்
நேசத்துடை யார்மங்கையர் மேலும் தினைவுத்ளூய்
மிஞ்சிச்சொலு முரையாண்மையும் வீம்புமிடும் பற்ளூய்
விரதங்களும் வேதங்களும் வீணாக்வே மறந்தாய்
அஞ்சு(மு)ட ors) கண்டபின் ஞசைப்படு மசருய்
ஆறுந்திருக் கோவிலெனு மதவுங் கசப் புத்ரூய்

£67009 (B(o)rslor)se_o wppOs Bpor es
தாள்சேரந்தனை

குமைவே, இனி(ச)

FOS wT FIG

மனமே,

Bi:
(௨)

Bnd:
உருவானது விந்தின்செய [லு](ல)ருவான த [ஞ]தாசம்
, உடலுக்குயி | நீ)(ர) ரூமெனி லொருநான்குள முதலுங்
கரு வாகிய முனைமீதினி ல௨ணு வாதஇிய வெளியிஷ்
குடியாகிய பதிகண்டபி

னருள்வாத வூரானில்

ஒருவாசகன் திருவா.ரகன் பதிமீதினில் மஇழ்ந்தே

உரைபாடிய தமிழ்தாழிசை கெறியின்படி தின்றோர்
. கருவாசலி லணுகாமலே பிறவாதெறி ற:
கடவுள்செய லறியாதவர் கருவாசவில் புகுவார்.

(௧௨)

மூத்னும்,

(6-4.)—
Qs, Gtr Sapwuore gs. ussQrrqar, sro அதுபவிச்தலற்மை இவ்
வுலகுய்ய மனத்தை நோக்கிக் கூறுவகாக அமைந்தது, 5 Fee
ae
_ இகீநால் முற்றும் உள்ளது,
*

R. NuMBERS 280-281.
ore
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Urs Sure ser பின்னர்,
“மனமொன்றி கின்றவிடஞ் சரிதை யாகும்
மன்னியதோர் சுமுச்தியிலே மாயவேண்டாம்
மனமொன்றி! கின்றவிடல் கிரியையாகும்
மனனு[ ஞ்]சிவ பூசையிலே மயங்கவேண்டாம்
மனமொனறி கின்றஉவிட மியோகமாகும்
மன்னியதோ ௬ட[லத](௦)ன்னை மாய்க்கவேண்டாம்
மனமொன்றி தின்றவிடம் ஞானமாகும்
மனமொன்றி தினைப. ரசத்தை மன்னலா மே,”
ஐந்து

தொடர்பில்லாத

செய்யுளொன்றும்,

என்னுஞ்

ளன.

உள்

எகெளும்

்

R. No. 281,
Paper.
133 x 14inches.
Grantha. Good.

Foll. 24,

Lines, 20 in a page.

Transcribed in 1918-14 from a MS, of

A.M.

Tamil

and

Srinivasacariyar of

* Triplicane.
Bound as foll. 85

to 108 of

the MS.

described

under

R.

No.

68
;

ante.

இருமலையொழுகு.
TIRUMALAITYOLUGU.

This is only a continuation of the further portion of the work
described. under R. No. 68 ante.

Incomplete.

|

End:
படி. இவ்ய நகரத்தை

ுாவ-ஒஹமாக(க்)

கட்டித்வைதீஅம், 8ய-3ர

கெெ.ஷச்சுக்குட்டட்ட பெரிய இிருவீதியை திர்மித்த.
ee
இள வ.ரசான அப்பன்.
ம.

ஞர்.

( . ; . .

) தமக்கு அம்சிமதசை
ஜயவர்ஷம்

கோப

கார்த்திகைமீ”

பின்பு அப்பன் மாடுகோபஜீயரும்

இகைமி”

(த-பு.)-

வந்தபடியாலே தமக்கு
ச் வே
தம்முடை விஹாஸன

ஜீயரையும்

தீவதியை

ஜீயசையும்
பூரட்டாதியில் பராங்குச
வர்ஷந்தாமும் இருமந்தவனம்
. .
|

மூவருடத்திய
கம். வந்துள்ள௮.

தீர்த்தம்

தம்முடைய

%

ப். ரஸா இத தருளி

இளவரசாக(க)

கார்ச்

கியமிததருளி
. . . 1s

்

=

காட்லாக்கன் 68-ஆம் நம்பர் பிரதியில் இந்நூலின் மற்பா
இதிலும் இது முத்றப்பெற்றதாகச் தெரியவில்லை. .
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R. No. 282. ©
Foll. 63.

11 x 94inches.

Paper.

a

Lines, 20 ina page.

‘
Good.

Tamil.

Restored in 1915-16 from a MS. of the Library.

(2) தொல்காப்பியம், உரையுடன்.
TOLKAPPIYAM

WITH

COMMENTARY.

Foll. 1a—576.

Same work as that

denoribed under

MSS.,

No. 56 of, the D. லே

Nolet.
ர லட்,

(கு-பு.)-இது டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாக்கின் 56-ஆம் |நம்பர் பிரதியைப்பார்சீதெமு
வேற்றுமையில் 92-ஆம் சூத்த.ர வுரையில், “ இக்கருத்துச்
சப்பெத்றது.
சேனாவரையரும் உரையாசிரியர் கருத்தும் இரு இறக் கனவாக மேலே கூறு

கள

ம

எனக்கூறுவதால்' அவ்வுரைகாரர் இருவர்க்கும்
மாறு காண்க.”
வா், இவ்வுளையாள ரென்பது தெற்றென விளங்குகின்ற அஃ.

இந்தாலின் பின்பு வெற்லேடு ஒன்று உள்ளது.

(5) மிழலைச்சதகம்,
1041ம்.
த தா007

நர

Foll. 59a—-680.
Vranscribed in 1915-16 from a paper MSS. sent by M.R.Ry.
ம. Maharaja’ 8 Colle:
late
S. Radhakrsna Ayyar ree

Pudukkottai.
வறம் ‘of ‘the greatness “-of
A centum of stanzas giving a
of the present Pudukottai
(portions
alainadu
the country known as Mi
state and ‘I'anjore district) and of the sacred Saiva shrine at Aludaiy arkoil therein as well as the river named Vellar, flowing through it.
By Sarkaraippulavar. The king of Tonio) at ‘the time wasste
டக
Singéndiran.

tials

Beginning:

பிஇ.ராத கங்கை(க) குலஞ்சேர் மிழலைப் தப்த
அ.இரூபர் யோக ரவர்மேம் சதகமுண் டாக்கு தற்கே
ததிதேரு மின்பக் குருந்தீசர் பாலெந்தக் காலமுமே :::
_ மூதிராத். செப்பிளங் கொங்கை யோகாம்பிகை முன்ணிதப்

மதிவந் தலாவுதல்

வாரு பட்ட

மடந்தை

யினாள்

கிதவந் தலாவும் டடி.நாட்டி வைத்து கிலைதவரூர்
பக் அதிவந்

140

"ததஇிவற்

துலாஉஞ்- -செழுமபூக் தரங்கள் சுவேதமெனும்

மிழலை ENT
தலாவிய. நாட்டார். மிழலை

(௧)

ச.

<

ce

ete

Lg

வே

745

R. NuMBER 282.
கேளினு மெத்தக் கொடியா ரவரிடஞ் சென்றுமத
வேளினு மிக்கென் றுசையாமல் செந்தமிழ் வேந்தருக்கே
கோளினு(ம்) வெய்ய கலிக்கோடையோடக் கொதெத வெகு
நாளினும் பேர்பெக்ற நாட்டார் மிழலை நராஇபமே.
*

*

உரைகட்டுங் காவியநூ

*

லாகமங்க

(=)

*

ளுயிர்கட் கெல்லா

மிரைகட்டும் பாரக மெல்லாச் தலைகட்டு மிம்மட்டுமோ
கிரைகட்டுஞ் சாலி மிழலையக் காவலர் நீள்வயற்குக்
கரைகட்டும் போ௮. பதினா லுலகமுங் கரங் கட்டுமே.

(sa)

அ. சமொன்று(ம்) [[ம](வ)ல்விதி யோகாம்,.பிகை தன் னருள் சிறந்தோர்

வ.ரமொன்று ர்த்தி மிழலைரன் னாடர் வளமென் சொல்வேன்
'இரமொன்

அுூலகத்தைக்

உரமென்று

சொல்வ

காக்கின்ஐ வேந்தர்க்குத்

இண்புவிமேல்

செல்லா மவர்செய்யு மு. ரமதுவே.

End;
*கேளும் புகழிரும் பாபுரி மேலெல்லை

(௧௨)

&ீழெல்லைநீர்

நிஞுங் கடலந்தப் பாம்பாறு தெற்கெல்லை

நேர்வடபா

லாளும் புவியெல்லை தானம்புலி நதியாய் விளங்கும்
வேளும் புகழெழிற் காராளர் வாழு மிழலையிலே.
*

*

%*

* ஆதி வருஷத்தி னுக்குப்பச் தொன்பதென்
ளோது

மந்நாளில் முதன்

மண்டகப்படி

யுண்டு

வேங்கப்பனாங்

யாரைப் பணிசெல்வ

காத$னெல்வேலி

மிழலையில் வாழ் கருணாகரனே.

3

*

வில்லவர் சோழர் தமிழ்நாடர் யாரும்

- வல்லவர். தெய்வ

மலை

%

ஜுூரியர்க

வேதிய ராளுடை

*

(௩௮)
%

(#0)

*

விரும் புமிசை

மால்கள் சொன்ன

வரம்புடையார்

எல்ல(வ) சென்னப் புவியேழி னுக்கு மெவர்க்கு மெத்த
(om)

நல்லவ ராமிவர் கண்டீர் மிழலை ந.ராஇபரே.
பூமேவு[ம்] பொனஸும்

காமேவு செங்கை

புகழ்மேவு மின்னும்

பொருமலறக்

யுடையா ருலகிற்குக் கண்ணனையார்

தேமேவு ர்த்தி யரிச்சந்தரன் போலிந்தத் இண் புவியில்
நாமேவு மின்சொ லுடையார் மிழலை ந.ரா.திபரே.

(௪௪),

சிறப்புப்பாயி.ரம் :

தருதஞ்சை வாழும் ப்ரதாடசிங் கேந்தர தருமன் மெச்ச
வருமணிமா முத்திரை வேங்கடாசல
br awe

மானுச்சு

வா௪க

வேள்சுனப?

மால்சம்ப்ரஇ
நாளையிலே

உரைசெய் மிழலைச் சதகத்தைச் சர்க்கமை யோஇனனே.

* இது வேளாளர் ஆளுகைக்கு உட்பட்டதைமட்டும் கு.நிககத.த.
ர் ஆதி வருஷம் - பி.ரபவ.
ட
் இதிற்குறிப்பிட்ட நெல்வேவிப் பிள்ளை (யின் பராம்பசையின
ரே) இருப்பெ

ருத்துறையில் இப்போது முதல் திருவிழாமண்ட(க)ட்படி தடததுகன் தன(7),
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(6-4.)—

இந்நூல், அறந்தாங்கக்குச் சமீபமாயுள்ள மிழலை நாட்டின் பெருமை

வியவற்றையும், ஆளுடையார்

இதை

விளங்கக்க ௮வ௮.

மைகளையும்

முத

கோயில், வெள்ளாறு ஆகிய இவத்றின் பெரு
சாக்கரைப்புலவரெ

இயற்றியவர்

ன்றும், இவர் காலத் அத் தஞ்சையை அரசு செலுத்தியவர்
தர? னென்றும் இறுதிச்செய்யுளால் தெரிகிறது.

*பிசதா ப௫ங்கேத்

R. No. 283.
Paper.

11x9}inches.

Foll.

116.

Lines, 20 ina page.

Tamil.

Good.

Restored in 1915-16 from a MS. of the Library.

அரும்பொருள்விளக்கதிகண்டு,
ARUMPORULVILAKKANIKANTU.
Same work as that described under No.

8 (a) of

No.

1 of M.

Séshagiri Saétri’s Report on a Search for Sanskrit and Tamil MSS
Complete.
(க-பு.)-இது சேஷூரி சாஸ்இரியார் ரிபோர்ட் முதல்வாலயம் 8(6) நம்பர் பி.ர.தி
யைப் பார்த்து எழுதப்பெற்றது.
இந்தப் பி.ரதியில் இந்தால் முற்றும் உள்
ளது.

R. No. 284.
Paper.

11x94 inches.

Foll. 23.

Lines, 20 in a page.

Tamil.

Good.

Restored in 1915-16 from a MS. of the Library.

தில்லைக்கலம்பகம்.
TILLAIKKALAMBAKAM.
Same

work. as that described

under

No. 297

of the D.C.T. MSS.

Vol. I.
Complete.

(த-பு)-இத

டி.ஸ்க்ரிப்டிவ் காட்லாக்கின்

தப்பெத்தஅ.

297- ஆம் தம்பர் பிரதியைப் பார்ச்தெழு

இத்தப்பி.ரதியில் இந்நூல் மு.த்றும் உள்ளது.

R. No. 285.
Paper.

119% inches.

Foll.15.

:

Lines, 20ina page.

Tamil.

Good.

_ Restored in 1915-16 from a M§. of the Library.

பேரைவேலாயுதர்மாலை,
PERALVELAYUDARMALAI.
- Same work as that described under No. 349 of the D.O.T. MSS.
=:
sh
Vol. I.
- Incomplete.
:
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(க-பு.)--

பார்த்தெ

இத டிஸ்க்ரிப்டிவ் காட்லாக்கின 849- ஆம் நம்பர் பிரதியைப்
இந்தப்பிரதியில் இந்நூல் முற்றுப்பெறவில்லை.
முதப்பெற்றது.

R. No. 286.
Lines, 20 in a page.

Fol. 162.

11 X 9}inches.
Paper.
Grantha.
Good.

Tamil and

‘Vranscribed in 1915-16 from a MS. of 8. Gopalacdriyar of Villiyambakkam in the Chingleput district.

லோகாணி.
LOKANT.
It gives a description of the different worlds
A work on Jainism.
and mountains recognised in the Jaina religion, and of the lives of the
various Tirtankarare and

other teachers

of the Jainas,

besides

a lot of

A detailed heading of the

useful information relating to that religion.

subjects dealt with in the work are given at the end of this extract in
Tamil.
“Complete.
Beginning:
இருபத்து நாலு தீர்த்தங்கர ஸ்வாமி(அ)ணை லோகாணி.
உலக மூன்று மொருங் குணர் கேவலதக்
SUE OTS Aor HS GRITS SLO
Sv8 Qaag Mer SO Mor us 0
இலகு மாமலர்ச் சேவடி யேத்து வாம்.
பு.ரந் தரும் பூமிமேல் மாந்தர் களு மாங்கே
தி.ரந் தரம் வந் இமைஞ்ச நேரின்--வ.ரந்தருநல்
வாம னடிவணமக்உ மன்னு முலகஏயல்பை
நாம வகையுரைப்ப னன்கு.
லோகம்

கிச்சய

தீவிவிதம் :--திச்சய

லோகமென்பது

வியவணா

டப்.

பஞ்சால் இகாய[ம்]மாகிய

லோகம்

என.

ததா,

மஹாலோகல்கந்தமா

கும்.

வியவஹா.ர

லோகமென்பது

அனத்தாகாச

|அனத்தாகாச]

தேசத்ததாகய ஆகாச இரவ்ய மத்ய ப்ரதேசத்து
ancatésnT@

o) Cereus,

qusuTs,

அனந்த ப்.

அக்ருத்ரிமமாகி,

5B வாதமென்னும்

960 B

வாதத் இரயற்

களால் பரிவேஷ்டி தமாக 'வேசக்ராஸத ஜல்லரீம்ருகங்க ஸம்ஸ்் சான ரூபமான
தத்பாஹ்ய பேதத்ததாக
நாளிகா
ஆதிமத்யாவஸானங்களை யுடைத்தாகி
தகிணோத் த.ரவியாஸம் ஆதிமத்யாவலாதம் ஸப்த ரஜ்ஜு பிரமாணத்த தாகி

பூர்வ(2)ப.ரவியாலம் அடியில் ஸப்த ரஜ்ஜு பிரமாணமாக, இரமத்தர் சருங்
இவத்து மஹா மேருமூலத்து காளிகா வியாஸமாகிய ௮க.ரஜஐ- பி.ரமாணத்த

தாச, புனரபி மத்தால்

விரிந்துசென்று

பிரஹ்ம

கல்பத்து UGETBB—

பிரமாண த்ததாக, புனரபி சரமத்தாற் சுருங்கிச்சென்று வித்திக்ஷேத்திரத்
இல் ஏகால்ஜு பிரமாணத்ததாக, சகுர்த்தச ரல்ஐ- பிரமாண முயரத்தையு
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து:
லோகமென்னும் பேதமுடைத்தாகிய
டைச்தாய் அசோமத்யமோர்த்வ
இசகன்மேல் ஐந்து
௨.௨...)
( 2.
(வியவஹார லோகமென்பதாகும்.]
நரகமும் ஐறந்துகயிற்றளவாகும்.
இதன்மேல் தவதய நரகமும் ப்ரகம. நரக
மும் பவண லோகமும் ஒரு கயிற்றளவாகும்.
இதன்மேல் மஹாமேரு
மூல
மே

தொடங்கி

நீரம்

ளெளதர்ம

௧௦-யும்

ஸு-இக்ரமஹா

பிரஹ்ம

சான

கல்பமிறுதி

பிரஹ்மோத்தரம்

சுரம் யும்,

சகார

௧௪-யும், ஸதக்குமார

௦-யும் லாந்தவ

மாஹே

காபிஷ்டம்

ஸஹஸ்சாரம் 5-யும் ஆனத

யும்

ப்.ராணதம்

ந-யும் ஆரணாச்சுதம் ௪௭யும்
இசன்மேல்
அஹமிந்தரலோகமாகிய sae
ரைவேயகமும் நவாறு திசையும். பஞ்சாறுத்தரமும் மோக்ஷமுமாகிய ஹிதீ
இக்கச்தா

பர்யந்தமொன்று

மான

ரஜ்ஜுக்கள் பதினான்காகும்.

:--நரகலோகமும்,

நி.௨மாஉமூம்

பவணலோகமும்

அமேோலோகருமெ

மநுஷ்யலோகமும்,

வியந்தரலோகமூம்,

ன்பதாகும்.
மஹாபேரு
ஜயோ

மூலந்தொடங்கி

துர்லோகமும்,

மஹாமேரு சூளிகா௦,மான

ரிதுவிமான பர்யந்தம்

மத்

யலோகமாகும்.
கல்பமும்,

௮ஹமிந்திரலோகமும்

கமென்பதாகும்.
நரகம்

அவற்றுள்

ஏமுவகைப்படும்,

அகோ

ஹிச்திகேஷ த்தரமும்
லோகஸ்வரூபஞ்

ரதீதபிரபை,

ஊர்ச்அுவலோ

சொல்லுதும்

சர்க்க.ராபிரபை,

்

:--

வாலுகாபிரபை,

பங்கபிரபை, தூமபிரபை, தமப்பிரபை, தமஸ் தம£பிரபை எனவும், கர்மை,
வம்சை, மேகை, அஜ்ஜநை, அரிஷ்டை, மகவி, மாகவி எனவுமான குறி(ப்)பெ
யரும் குணப்பெயருமாகும்.
இவை, பி ரகமநரகழதலாக வறிக.
('.
. .
)

மற்றும்

பலதேவத்துவமும்
ம்மே

நரகத்தினின்றும்

வந்தவர்க்கு

வாஸுதேவத்துவமுமாகாது,

முக்கியமாகையினால்

தரிக்க

காத்த

மாகிய

சக்கரவர்த் இத்தவமும்,

தத்பதவிகளுக்குச் FINS
காயக்கிலேசங்களினால்

வைமானிக
தேவ.ராகிப் பிறந்து தத்பகவியினை எய் அவர்.
நரககதீஸ்வரூபம் ஸம்க்ஷேபக் இனாம் சொல்லப்பட்டது,
கரகலோகம்
இனி,

இவ்வண்ணம்

முற்றும்.

பவண லோகலஞ்

சொல்லுதும்.

End:
உஊனனம ணங்களுக்கு அந்தரஞ் சொல்லப்பட்ட ௮.

தேவகதியிற் D9299 பேர்களுடைய விசேஷஸ்வரூபஞ்

விடலக்ஷணகாந்தேப்பியபரிணாமத்திலே.

மதுஷ்யலோகத்திலே
வர்கள் ஸ்(வ)யோககிய

வர்களாக(ப்)
வத் இனை

சொல்லும்
:--

சுபகர்மவ௪க்தினால்

பிறப்பர்.

மதீயமலோகத்து

..

உ

அமலஸஹஜாத்

ஈசானகல்ப

வ...
மாஷான

கூடின.

08)

இவ்வண்ணம்

பர்யத்தம்

கார்யதே.-

அப்படியா

asses

ததினால் கர்மமல களங்க,

ததை திர்ம்மூலம்பண்ணின சுத்தாத்மர் பிறக்கும் ; அந்த ஸ்தானஸித்தியும் .
ஸ்வாத்மோபலப்தியும்
பரமஸ்தானம் பவித்ரம் கல்யாணம் : ஸுகதஇிலோக !
உத்தர பரமபதம் அக்ஷயம் அனந்தம் சாசுவதம் அ௮ஜ.ராமரம் அபவ்யர்க்கு
அகம்மியம் பவ்வியர்க்கு(க்) கம்யம்ஸம்யகஜ்ஞானிகளால் சொல்லப்படுவகும்
அ:துவே, மோக்ஷமென்பதுமாகும். . இப்படிப்பட்ட
மோஷ த்தில்
ர் ,
மேஷ்டிகள் N55 TSG இருஷ்டாந்தசஞ்
சொல்லுதும்,
©
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‘R. NUMBRR 786.
NGS

சக்க.ரவர்தீ திகள்

AEG

QO PSTD

போகபூமி

மதுஷ்யர் ஸுகம்

;

BCEEBIT MSD; 2 FDSG D1 B
அவர்கள் ஸுகதீ AEG Yor HST
௮னதந்தரம அஹமித்திரர் ஸுகம்
அதனுக்கு
கரம் தேவேந்திரர் ஸுகம்;
முதலாகி

இப்படிப்பட்டபேர்
இற ஸுகம் ..

ஸம்ஸா....

ஜீவன்கள் இரிகாலக்திலும்

அறபவிக்

அனந்தமாகும்.
க8ஹி0

5.

கவொகஹு-ப௨௦ an8rayo,
alder

|

ப பஹடிகஸ௦சயவகி

கிராகா௱ா௦

ஹாகா௱வ

on@ert@ass0 ௧௨௯8-3 ஹாரயேஜெ
லொகஹு- ௨௦
ஹூரவ௦,

|

வோரசாணியில்

(87) நாரக ருத்ரர்,

(1) ஒவவணலோசகம்.
(2) மசத்யமலோகம்.
(8) மந்த. ரஸ்வரூபம்.
(6) மந்த. ரத்தில் வனஸ்வரூபம்.
(5) பத் ரஸாலவன வேதிகை.
(6) மேருவர்ணனம்.
(7) பாண்கெ வனம்.
(8) ஜம்பூ விருக்ஷம், சால்மலி

(28) சல்இ.

(11)
(12)

(18)
(14)
(15)

(22)

(36) லவண

தாலுபக்கதீஅ((்)

SG san விஜயார்த்தம்.
வ்ருஷபகரி,
நாபிகிரி விஜயார்த்தம்.
ஹிமவதாஇிகூடங்கள்.

மதஷ்யர்க்கு

நால்

(88) கல்பக விருக்ஷம்.
(24) தீர்த்தங்கரர் சரீமோக்ளேதா
இ வர்ணனைகள்.
(25) தீர்த்தங்கரர் குலங்கள்.
வர்ணணை.

Rae

ஸமுத்ர:

௪ந்இர.

wir.

ஸர்

i

af

(36) @o7waw sSu,
(51) தாதூஷண்ட புஷ்கரார்ச்தம்.
(38) மாண வர்க
பவது ஸ்வரூ
பம்.
_ (89) நத்திசுவர edu ஸ்வரூபம்.
(40) குண்டல ௬௪௧. பர்வதம்.
(41) வியத்தரலோக ஸ்வரூபம்,

(42) ஜ்யோ.இஷ்க லோகம்;
(48) கல்பலோகம்.
(45) கல்பஸ்திரீகள் உற்பத்தியிடம்;
(46) கல்பதேவர்கள் அ
விகுர்வாண FEB...
ம
(41) சேவர்கள் உனனமரணம்.
(48) ஸெளதர்ம கல்பமுசலாகிய தே
வர்கள் லெளகாக்திகர்களா

யுஷ்யம்.
9
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கல்பதேவிகளாயுஷ்யம்.

(50) ஜிவர்கள்

தேவகஇயிம்

பிறக்

@pGugib. .

பேர் முதலாகிய
லோகாணி

காலாந்தம்.

(44) கல்பவிமானங்கள்,

அதீதகர்மபூமிகள் ஸ்வரூபம்.

(86) சக்கரவர்த்தி

ஷட்ம

(84) ஐம்பூச்வீப சந்திர ஸஜர்யர், -

காஞ்சனஸ்வரூ
பொய்கை,
பம்.
4855 பர்வதம்,
விதேஹம்.
தேவாரண்யம், பூதா.ரண்யம்.
விதேஹக்ஷத்திரத்தில் தேவி
—
விஸ்தாரம்.
து.
ஸம்பத்
வர்தஇ
சக்கர

(21) போகபூமி
வகை.

(80)

காலரந்தம்.

(33) aaron evap so chau.

வி

(16) ஷட்கண்டம்.

(17)
(18)
(19)
(20)

பஞ்சம

(81) ஹுண்டாவ ஸர்ப்பிணி ல்வரு
பம்.
3
(82) உகஸர்ப்பிணி.

ருக்ஷம்.
(9) யம்கிரிபர்வதம்;

(10) மேருவுக்கு

(29)

(51)

a 5B Cae 6 Bir ஸ்வரூபம்,

அட்ட.வளை முற்றும்,
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(6-4.)—
இத்நால், ஊைனமசசம்பந்தமானஅ.
அம்மதப் பெரியோர்களாகய தரச்
தங்கரர்களின் பெயர்கள், சக்கரவர்த் இிகளின் பெயர்கள், அவர்கள் குலங்கள்,
சரீர அளவு முதலியனவும், கல்பங்களின் பேதம், சமுத்திரங்களின் பேதம்,
பர்வதங்களின்

இவைகளும்

பேதம்,

இவை

வனங்களின்

போல்வன

பேகம்,

பிறவும்

இச்மூலை இயற்நியவர் பெயர் மூதலியன
இத்தால் முற்றும் உள்ள.

தேவர்களின்

விளக்கமாகக்

விளங்கவில்லை.

பேதம்

ஆகிய

கூறப்பட்டுள்
ளன,

இந்தப்பிரதியில்

R. No, 287.
Paper.

11 X 94 inches.

Foll

80.

Lines, 20 in a page.

Tamil.

Good:

No. 3 of the D.C.T.

MSS.,

Restored in 1915-16 from a MS. of the Library

அகராதிச்

சுருக்கம்.

AKARADIO CURUKKAM.
Same work as that described under

Vol. 1.
Incomplete.

(6-4.)—
இத டி.ஸ்ஃரிப்டிவ் காட்லாக்கின் 8 - ஆம் நம்பர் பிர தியைப்பார்ச்செழுதப்
பெற்ற.

இந்தப்பி.ரதியில் இந்நூல் முற்றுப்

பெறவில்லை,

R. No. 288.

Paper.

11 x 9$inches. Foll. 50.

Restored

Lines, 20in a page.

in 1915-16 from a MS. of the

Tamil.

0௦௦4.

ee

சங்கரமூர்த்தி விறலிவிடு
தா ௮.
SANKARAMURTTI
Same

work

VIRALIVIDUTUDU.

as that

described

under

No.

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

Vol. I.
Incomplete.

(6-4.)—
்

இத்தால் டி.ஸ்கரிப்டிவ்

முதப்பெத்றது.

காட்லாககன் 8316-ம் நம்பர் பிரதியைப் பார்ததெ

இந்தப்பி.ரதியில் இது மு.ற்றுப்பெ.றவில்லை.
R. No. 289.

Paper.

93 X llinches.

Foil, 83.

Lines, 20 ina page.

Tamil.

Restored in 1915-16 from a MS. of the Library.

இலக்கணக்கொத்.து,

உரையுடன்.

ILAKKANAKKOTTU WITH COMMENTARY.
Same work as that described under R. No. 209(a) ante.
Complete.

Good.

R. NUMBERS

289-299.

761

(6-4.)—
இ.க்நால் மூவருடத்திய காட்லாக்கின் 209 (௦) நம்பர் பிரதியைப்பார்த்து எ

முதப்பெற்றஅ.
Paper.

இந்தப்பிரஇயில் இது முற்றும் உள்ள.
R. No. 290.
Foll. 16. Lines, 20 in a page.

11 x 9$ inches.

Restored

in 1915-16

from

the

MS.

described

under

Tamil.
No.

Good.
346

of

the D.C.T. MSS., Vol. I.

இருக்கழுக்குன்றமாலை.
TIRUKKALUKKUNRAMALAT.
Same work aa that
ee under
Vol. I.
Complete.

No, 346

of the

D.C.T.

MSS.,

(க-பு.)-இத

டிஸ்கரிப்உவ்

தப்பெற்த௮.

கடட

448- நம் நம்பர் பிரதியைப்பார்த.து

எழு

இந்தப்பி.ரதியில் இந்நூல் முற்றும் உள்ள.௮.
R. No. 291.

Paper.

11 X 94 inches.

Foll.

44.

Restored in 1915-16 from
the D.C.T. M8s., Vol. I.

இராகவர்

Gane

IRAGHAVAR
Same work

the

Lines,

MS.

20in a page.

described under

Tamil.

No.

Good.

823

of

5 தமிழ்,

PILLAIT
as that

TAMIL.

described under

No.

823 of

the D.G.'T. MBE.

Vol. I,
Wants the last stanza, otherwise complete.

தி

(க-பு.)-இந்ால் டி.ஸ்க்ரிப்டவ் காட்லாக்கின் 8923-ஆம் நம்பர் பி.ஈ. தியைப்பார்த்து
எழுதப்பெற்றஅ.
இப்.9ிரதஇியின் இறுஇயில் ஒரு பாடல் இல்லை.

R. No. 292.
Paper.

11

X

94% inches.

Foll.

48.

Lines,

:
20

in a page.

Good.

Tamil.

:

Restored in 1915-16 from a MS. of the Library.

(ஐ) பிராசாத தீபம்.

PIRASADA DIPAM.

‘

Foll. la—11a.
A treatise on Saiva Vedanta explaining the various Tattvas or
principles in accordance with what is found stated in the Saivagamas

and laying down the means of obtaining salvation.
‘Seems complete in 39 stanzas.

க
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Beginning:
ouniiorneray Wiserap
Ss AQio
் ரல்வகுத்தநூலி

(பிரா) சாதமுரைக் seaport மவரையி
டக
னீன்ற செய்யநிறக் கொரு(கோ)ட்டு மும்மததீஅ
' தால்வார யைங்காஞ்செ
கைவரையி னிருபதமென் சண்ணிணைசேர்ச்
,இதையமதில் கருதல் செய்வாம்.

(க)

விஞ்சதியுஞ் சோடசமும் துவாதசமுந்
தெசமு நவமேவு மெண்ணா
ஹறைங்கலையி

னாமத்தார லெண்: வகையா

யாகமங்க ளஹைந்த வாற்றுல்
வெங்குருமா [ன ](த)கர்வள்ளல் பதம்ப.ரவி:
யெண்ணிரண்டு கலையின் மேன்மை(த)
அங்கழறப் பி[ர](சா)சாத .தீபமெனச்
தமிழதனாம்
வெண்கமல

சொல்ல

நாலிதழா

மூலாதார

மிகநரப்பண் ஹூன்றி
மங்கதுபோ

(௨)

லுற்றாம்.
ரத்தில்

விருச்.காகாரச் ௪[ற[(ர்ப்)ப

லெழுந்திருக்குங் குண்டலியி

னடுவே

யரவிந்த நால்போலங் கெழுபதினா யி. ரமா
மெண்ப0தொ டிகஞக்கு ூலமதாம் பி ரமமெனு
மத்தியத் தி.னசபைமனு

நாடி

வகா.ரத்

சொண்பயிலு திறமின்னி னொளியாூ யெழுந்தங்
குயர்நாபி யடியளவா யும் விரற்பன் னிரண்டே.

(௨)

End
மிகுமேதை முதன்மூன்று கலைஞுடிவி லொன்ரும்
விந்துமுதல் மூன்றுகலை முடிவில்விளை வொன்ஞும்

த்குநாத முதல்மூன்று கலைமுடிவி லொனருஞ்
சந்தவியா பினிக்கு மொன்று

தொகுஞான

சூனியமா மூகுமிதன் மே௱்பா.
புகுபி.ராணன்

மனுதாடி

யுருவா

..

.

மாம் விசுவம்

பி.ரசாதஞ்_சத்தி .

புகல்கால தத் தவமென்
இலையமுத

சமனையதம் கொன்ளறுந்

வனமனைக்கு மொன மூகப்பேதச்

றேழாகப் புகலும்.

(=~)

வானதொழில்மலனெவ்விலஹை

.

.

விந்துவிடைமிய([த்தி](ததித)கானு

மலையா
. . . தாதியீசர்க்குள்ளவறிவு
தொழில்முமு இனையு மளிததப் பின்னைக்
ட கலையாத மாயையினைக். கலக்கி யாக்கிக்
... கரியமல 'மாயையினைக் கழித்து ET ChB

தலையான

[யா](வா)னந்த முயிர்கட் சயுஞ்

சாம்பவிதாட் கமலமலர் தலைமேல் வைப்பாம்,

(as)

R. NUMBER

292,
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(கு-பு-)-இந்தூல்

சைவூத்தாந்த

விஷயமான௮..

அருதா.ரங்கள்,

பிரமசந்தச

ம், நாடிகள், தத்துவங்கள் முதலிய இவற்றின் இலக்கணங்களை விளக்கி முத்
தியடையு.5 வழியைக்கூறுவது,
காப்புச்செய்யுஞும் பாயி.ரமும் நீங்கலாக
மூப்பச்தொன்பது
பாடல்களாலாஇியது. - நூலாசிரியர்
பெயர் முதலியன
இன்ன வெனப்
புலப்படவில்லை.
இந்தப்பி.ர.தியில் இத .முடிந்தளதென்று

தோத்றுறது.

(8) தசகாரியம்:
DASAKARIYAM.
:
Foll. 11a—s90.
A ‘treatise explaining ten points in connection with the Saiva
Siddhanta,; of which three relate to Tattvas, three again to soul and its
realization, and-the remaining four relate to Siva and His realization,
Complete but full of lacunae.

Beginning:
உழித.ர லீய்ந்தகாய வோங்கலால்

காமமாதி

கழிவருங்

வருந்துவேனை

௧௮

,

.

.

ஸன்றுளம்

வஜிமது வொமுகுந் உண்டா மரையடி நிழல் சேர்க்கும்
[வாம்,
பொழிமதக் கலுதழி [னா](நா)ல்வாய்ப் பொருப்பினை விருப்பஞ் செய்
3

*

என்றினிய

.

.

.

*

மியம்பவது

*

கேளா

தின்ற புதல் வன்றொழுஅ நீடருளினாலே
யன்று தெச காரிய மளிக்ச முறையாய்
இன்றருள் செய் யென் நிடலு

மேந்தவருள் செய்வான்.

(௧)

தத்து வரூபல் சாட்சி த[ற](த்வ)சுத்தி யா[க](ன்)மரூபஞ்
இத்துயிர்க் காட்சி சுத்தி வரூபந்

தெரிசனத்தோ

டொத்துமை யோகம்போக மொன்டதோ டொன்று
பத்தெனுவங் காரியத்தி னுத்தேசம் பகருங் காலே,

மன்ரோ

ட்
(௨)

Cag.

—

லிப்படி யையிரு
வாகை

காரியம்

சூடியதாபதமன்னவ

ஒகையோ டெற்குணர்த் துதியென்றலு
மேகன்ஞான வியல்பை யியம்புவான்.

(கே)

சவசமவேதையாகச் சித்தாகி யமலையாகு
மூவமையில் சுதிதியொன்றே ஞானமா முரைக்கில் முன்னாட் .
LADD காலந்தன்னி௰் பருவஞ்சே ருயிர்கட் சீசன்

அவமுற வுரைத்த [னா ](கா)லே மாகமச் தமர்வ தாகும்,

ட்
சுத்தமாம் விநீதமாயை மிடத்தெழுந் தூலசூச்கத்
தத்துவ மனைத்து நான்காந் தனுகரணாதி (யெல்லாம்)
உத்தம குணத்கோ யன்னோ டொன்றியே நின்றவென்றும்
புத்தி . , மூன்மதாகப் புகன்றிடி. னுருவ மீதாம்... :. ....

(௯)

(@)
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End;
தீங்(க)தைத்திளைச் தவர்விழிகளானும்
பாக்குற மொழிக(கேளா)னுஞ்செய்ய
வோங்கிய கரங்களானா[ம்]முலகெலாஞ்சிவ
பெருமையெம்மா வளக்கலாந் தகைமை
ல
:
மீசன் பொருத் அமாலையங்களெல்லா
முசையுணர்(வி)ந்தமேலாமொருவன தருவமென்றெச்
தரையினி௰் ஜொொமுதுபோற்றிதக் தற்பர வடிவாய் வாழ்வர்

அகலப்

(0௯)

கரையிறந் தகன்ற ஞானக் கடலமு தருத்தி ௭சே.
இவபோக முத்றும்.

(ற)

(க-பு.)-இத்தால்

சைவத்தாந்தத்தைச்சேர்ர்தத.

காட்சி, தத்துவசுத்தி, ஆக்ப்ஸ்வரூபம், ஆத்மகாட்சி,
சிவதரிசனம்,

சிவயோகம், சிவ பாகம்

விளக்கமாகக்கூறுவது.

என்னும்

இந்தப்பிரதியில்

இது

ததீதுவரூபம்,

தத்துவக்

ஆச்மசுததி,

இவரூபம்,

இப்பத்து
கூற்றும்

விஷயங்களையும்
உள்ளது,

மூலப்

பி.ரதியின் ஏடுகள் முறிந்தள்ளமையால் இடையிடையே
பல செய்யுட்கள்
குறந். இருகின்றன.
இசை இயற்றியவர் பெயர் முதலியன
தெரியவில்லை.
Q 5 gre

Urs Bun ora

or

Oa pe n@

por Horor gs.

(௦) .கலைஞானகூ£பம்.

KALAINANA DIPAM.
Foll. 4la: 48a.
Transcribed in 1915- 6 from a MS. of T. M. Srinivasavaradatatacariyar of Villiyambakkam, a village in the Chingleput district.
Same work as that described under &. No. 277(h) ante.
Complete.

(க-பு.)-இந்.நால்

கூரவருடத்திய

எழுதப்பெற்றது.

காட்லாக்கின் 271 (4)

நம்பா பி.ரதியைப்பராத்த

இந்தப்பி.ரதியில் இது முற்றும் உள்ள௮.
R. No. 293.

Paper.

9} X11

inches.

Foll, 122.

Lines, 20ina page.

Tamil.

Good:

Restored in 1915-16 from a MS. of the Library.

(6) சிவான ந்தமரலை, உரையுடன்.
SIVANANDAMALAI WITH COMMENTARY.
Foll. 1a—14a.
A treatise refuting various systems of philosophy 1nd explaining the
word, Advaitam, as understood by the followers of the Saiva religion.
The author, whose name is not stated, supports his opinion by means of
quotations from Kurundirattu, Tévaram, Tiruvacakam, Nanaéatakam,

Cidakaséavilisam and other works,

_ Complete.
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Beginning:
ஆக்கையெனும் புமுக்கு ரம்பை யணை ந்தணையாப்பொருளை
யருளொளி()ய பராபரைக்கு மப்புகமா ம(நிவை)
தீச்கமறமயிர்
.னை.
. மி.
மறவெவ்வுலகு

கிறைந்துதின்ற முழுமுதலை கினைவிலெழுஞ்சு_ளை
டாக்கியங்கள்பமுத்

.

.

.,

.

,

ததவக்குறைகள் முடித்த

பழவடியார்க் கருளுதவும் பசுந்துண[2](ரச்) கம் பகத்தைச்

்

தாக்குமன விகற்பத்தினளவுபடா வொன்றை
மாசற்ற வெறுவொளியை மனவெளியி லடைப்பாம்.
யானும் தானுந் தனிடோயாலே தான் ரூனேநான்

யானுத் தனிமுத லன்றென்னொழியச்
கானுந் தனிமுத லவன்றிங் 8திவன் சன்னாணை
தப்பா தினியிதற்குன்
நால் கதற்றேன் யான்.
Ts
UBS
தானுந் தனிபோய்
சிவமு மிரண்டாயிருக்குமென்று கூறிய
மான்மாவுந்

தானென்னுஞ்

சிவம

௭எ-து முச்திக்கண்ணாமான்மாவுஞ்
சமவாஇயை தோக்கி, யானென்னு

மிரண்டாயிருக்குமென்று

கூறிய

சமவச

தியை நோக்கி, யானென்னுமான்மாவுந் தானென்னுஞ்சிவழமு
Lbs Resor
இண்டாயிருக்குமென்று நீ கூறிய வா[த்](சீத)தை சைவூக்தாந்தமன்னு;
“ஈது பொய்' என்றிவர்கூற அதக்கு, அவன் அஃது எங்கனமென்று கே[ழ்]
(Oyu,

P

2

ப்

யானேதான்
ருனேதான்
a-53
wre Bu
ஆன்மாவே.
தானாதிய
சிவம்; ,கானாகிய சிவ?ம யானாதிய வான்மா என்று இவர்கூற, அதற்கு
அவன், தன்றுகூறினீரன்றோ!
தீர் சைவ௫ூத்தாந்கியென்று” உம்மோடுங்
கடாவினன்; நீர், விடைகூறியதனால் உம்மை மாயாவாதியென்று உட்கொ
ண்டேன் என்று அவன்கூ௰௦, அதற்கு அ௮னேகூபே மோரிடத் திருந்தவிடத்து
அத்தீடப் பிரகாச மோகமேகமாயிருப்பினும் அத் பங்கள் பிரதக்காகா(௮)
வேறு2வருயிருப்பது போலச் சவனது சாம்குண்ணியத்தோடு முத்திபெற்ற
ஆன்மாக்களுடை.ப சாட்குண்ணிய
மோகமு
மேகமாயிருப்பினும்... அச்சி
வனு மான்மாச்களும் பி.ரத்தகாக வேறுவேரு யிருக்குமென்றுகூறும்.உன்.க௫.
தீதுப்போலும் அன்று; சூரியன்ரானே கடசலத்இற் பி[தி](ச) இபலிச்சிரு 5௮,
கடசலத்தைச்

சுவறப்பண்ணி

பி.ரஇபிம்பக்தைக்

தன்னோடும்

அயிக்யெமரக்

கிக்கொள்ளுவதுபோல, பிரமத்தானே
. . . , கந்தோறும் பி[.தி](2)த
பலிச்சிருந்து முத்திக்கண் அந்தக்கரசணலயம்பண்ணிச் சீவாச்மாவைச் தின்
னோடும் அயிக்கியம் பண்ணிக்கொள்ளுமென்று சொல்லும் மாயாவாத கரு
தீதுப்போலுமன்று

நமது

அத்தான் எங்கனமென்று
யானுந்

கருக்த?.

என்று

க?

ஆயின்

wa

ருத்

சே[ழ்ப்](ட்)ப,

சனிமுதலன்று;

என்னொழியத்

யானாகிய ஆம்மாவுஞ் சவச்தைவிட வேறொரு

STB

தனிமுதலன்று

- og

பொருளாயிருப்பதன்் று ; ஆன்

மாவா௫ய என்னைவிடச் சவமா௫ய தானும் வேறொருபொருளாயிருப்பதன்னு
என்று இவர்கூற, அகற்கு அவன் என்னைப்ப்பாலிரண்ட _ரயுக்கூறுஇன் நீர்.
மாயாவாதியைப்போலொன்ஞுயு: ங்கூறுகின் நீர் ; ஆகலின். என்னோ ங் கூடா
தவனோடுங்

கூடாஅ

"னுண்டோவென்௮
65

கூறினீர்; உமது சித்தாந்தத்அக்கு. இர் திட்டாந்தா(த)சா

சேழழ்ப்](ட்)ப, அதற்குச் தபமூ கெய்யு மிரண்டாயிரு
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க்கவும் இது தீபமென்றும் இது நெய்யென்றும் பிறித்அ அறியக்கூடாது; ௮௮
வே இதுவாய் 'இ௫வே யதவாயிருப்பதுபோலச் சிவமென்றும் ஆன் மாவெ
ன்று மிரண்டாய்ச் சொல்லப்படுவகாயினும் முச்.இக்கண் சிவமென்று மான்
மாவென்றும் பிறித்தறியக்கூடாது ; அதுவே யி௫வாயிதவே யஅவா யிருத்
தலி னுன்கருத்கதையும்

அவன்

வைத்துக்கொண்டு

கருத்தையும்

தமத

அத்

்கூ ற,
துவிதங
நினோ மென்றுகூ

End:

குறந்இரட்டு,

அண்டமேவிட

வனைத்து

மனைக்தையு

மண்டமேவிக்

கொண்டல்போ லெவையு ஞானக் குறைவிலா திறைவினாலே
கண்டதோர் பொருளை யந்தக் கரு த் தினாற் கரணிர௰் ரானே
அ௮ண்டதா

மகனார் மேனி

யானகே

லைய மின்றே,

என்றும்,

ஓஒழமிவிலொ௫ுக்கம்.
- ௮ண்ட மெண்டிக் கெங்க[ண் 1ணு மடங்க சூனிய மதாகக்
கண்டுகொண் டிருக்கக் கண்ட கருத்தையு மறவே விட்டால்
அண்ட மெண்டிக் கெங்க[ண் ]ணு மாய்கின்உ வானக்தகச்தைக்
கண்டுகொண்

டிருக்கும் வண்ண

*

ஆ

மகத்.திஷ்வந் ௮.இக்கு

்

மன்றே.

*

என்றம்.

ஆ

முன் யானெனதாரய் கின்ற பி[ஐ](ர)பஞ்சமான இத, இப்போது யானென
தென்.ரூகவு மிப்பி|றவ](ரப)ஞ்சத்இன்மேனின்ற வனப்பு சாமிகள் திருவடிக்
கண்ணே மீளாது திம் .சாகவுமாயின்,
௮ங்கணாுளபுங்கமான போகமே ௪-து அழகிய கண்ணாளா அரிபீ ரமா இகள்
போகங்களையும் கடத்திருப்பகான சிவான ந்தபோகமே
இந்தக் காருணியத்து
க்கு [னா](தா)யேனாற் கை(ம்)மானு முண்டுகொலோ எ-று.
சிவக்தொடதக்தவிசமானபடியினாலே கின்னொடுமென்னைப் புணர்ப்பதாக
வென்ருர்.
*என்னொடும் ? என்ற மூன்றனாருரைவ](ப) * என்னை,” என்னும்

இரண்டனுரு[வ](பரகக்
மும் தொக்குகின்
ற.

கொள்க

* உண்மைகளுமாயின

” எனனுமாக்க

:

Colophon :

சத்து இத்துவானந்த(.
. . . .)குருசுவாமியாகிய சரவண தேூகன்
திருவடிச்காமமை(.
. . .).அதுலே மகாவாக்கியமென்று மிது ட்ட
வுண்மையெல்லா மனுக்கிரகஞ் செய்தசென வறிக.

(௧-பு.)-இந்தால்,

சைவசாஸ் இரத்தைச்சேர்ந்ததென்று கதோற்றுகிறது,

அம்ம

611 பெரியோர்கள் * ௮த்வைகதம்' என்பதற்குக்கொண்ட பொருள் இன்ன
வென்பகை, குறுந்திரட்டு, தேவாரம், திருவாசகம், ஞானசதகம், இதொகாச
விலாசம், ஒழமுவிலொக்கம், கேவிகாலோத்திரம். முதலிய பல நூல்களின்
பிரமாண த்தால் சாதப்பது,

இத,

திருப்போரூர் சதம்ப.ர

சுவாமிகளா லும்,

திருவாவடுதுறை சிகம்பர முனிவ.ராலும் செய்யப்பட்ட உரைகளிம் பல இட
ங்களில் மேற்கோளாகக்
காட்டப்பெறும் பிரமாண
மால்கஞள் ஒன்னு.
ச.ரவணகேசிகரின் சிஷ்யர்களில் ஒருவரால் இயற்மப்பட்டதாகச் கொதி
இது, இத்தப் பி.ரதியில் இந்நூல் முற்றும் உள்ள௮.

R. NUMBER

293.

்

167

(8) கடர்விடையுப?தசம்,
KADAVIDAIYUPADESAM.
Foll. 14a—2ia.
A treatise bearing on the principles of the Saiva Siddhanta. It is.
in the form of suitable questions with !appropriate replies and with
quotations from various works.
The author of the work appears to be
Kandappadévar or Kandamadhavan, a disciple of Saravanadééikar.

Complete.
Beginning :
்

காப்பு.

துரியாதீதப் பொருளா மெஇரறு வீட்டியவர்க்குத் தரிசற் ரோங்க
௮ரியாதி தேவர்குமாந் தனையகலா மலமரயை யகன்று நீங்கப் -

பிரியாத சனகாதி யவர்க்கருஞூஞ் சவனுமையைப் பிணைந்தாங் ன்ற
அரியானை முகம்படைக்த
க.ந்தப்பதேவ

கருதரு

வானந்த

வினாயகனை

வணக்கஞ் செய்வாம்.

மனுபவ

மென்றனக் கறிய வியம்புக வென்றலு
மந்தக் கடாவினுக் கவன்விடை யுரைகத்தது.
வறியவா காயம் போன்று வையகக் தொளிக என்றி
நதெறியுடை மூ[க்](ர்.த) தியாகி திமலமாய் கித்தமரகல்
குறியறு மொளியா யொன்ருய்க கோதிலா வழுதமாகி
யறிவையுகவ் கடந்துகின்ற வறிவையச .ரறிய வல்லார்.
என்னும்

கண்டறிவா ரில்லை[ க] காயத்தி னந்தியை
எண்டிசையோரு மிஹைவனென் ஹறே[ற்](த)
தவ
ண்டங்

கடந்த

வளவிலா

வானந்தத்

தொண்டர் முகந்த தமையறி

என்றும் கூறியதற்கு,

யோமே,

னு

தொண்டர் முகந்த துறையறி யும்படி
Sor Gh ளெனக்கென வினாயதத் குரைத்தது,
ஆலக்இ னுடுக்கள் காட்டி யருந்ததி காட்டுவார் போம்
ரூலச்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டு வார்போழ்

அூலத்தை முன்புகாட்டிச் சூக்கசம சொரூபமான

மூலத்தைப் பின்புகாட்ட முனிவரர் [அ](தொ௱)டங்கனாரே,
என்னும்,

ஆனைககை போலபின் [வ](ப)த அவிகா னந்தமா
மோனகத்தை வாக்குமன மூட்டுமோ--ஞானக்தால்
காச்கை யிருந்த மனை கைமேம் பிழயையென்ற
வாக்கருதி னீசிவ மாவை

என்னுங்கூறியதற்கு,
65-A
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நி௫வமாவை யென திகழ்ச் இனை
நீசிவனுயிர் பசுவெனும் பெயர்செறிந்த
கான்சவனாக லெங்கன நவிற்றுஇ
கந்தசுவாமி யெனக்க _ரவியதம்
க்ந்சச் சுவாமி அருளுடனுளைததது,

End:
சுமை கழிந்தது அன்ப மொழிந்தது
சமை யசங்கமுந் த[2்](ர்௪)கழமு மற்றது
அமை யகின்ற வறிவை யறிந்தபின்
கமை பிறந்த கல்வி கழிந்ததே.
என்றும்,

முத்தியு மிதுவே யாகு முடிவும்வே நில்லை யாகுஸ்
சிச்சமு மிதுவே யாகுந் கெளிவுமே லில்லை யாகும்

பித்துமின் ஜொழிவே யாமேற் பேறிதம் இல்லை யாகு
Ons AO மூடலுமிந்தா ஞறுவத மில்லையாமே,
என்றும்,
இது கடாவிடையுபதேசமீஅணர்ந்து
கஇவிருப்பின ராய்க் கருத் துறத்தெளியிற்
பதித

ரஞ்ஞானப்

பகையிரிந் தோட

வெசிரில் பே ரின்ப வீடெய்துமிங்

கவர்க்கே.

என்றுங் கதியினைவியந்து கழறியதென வறிக,
கடாவிடையுபதேச முற்றும்.

Colophon :
எண்ணிலாக் கற்பகோடி காலங்க ளெய்திய புண்ணியப் பயனால்
மண்ணிடைகத் தோன்றிய மல.ரிபாகம் வாய்ந்த மாதவர்ககெலா மருளப்.:...,
புண்ணிய வடிவா யுதித்த மெ(ய்) ஞ் ஞானப்புனிததற் ௪.ரவண தேவன்
கண்ணிடை

oF கந்த மாதவன் கடா விடை

மணியாய் alae

யுரைத்தான்.

(க-பு.)-இந்நூல் சைவூத்தாந்தத்கதைச் சார்ந்தது.
வினாவி

அவற்றுக்குத்

தக்க

விடைகள்

அம்மதத்துற்: en லள

கூ௰ப்பட்டுள்ளன.

.ஞான:வாட்

டம் கைவல்லியதவநீதம் முதலிய நூல்களின் செய்யுட்கள் மேற்கோள்க
ளாக எடுத்து ஆளப்பட்டிருக்கின்றன.
ச. ரவணசேவரருள்பெற்ற கந்தப்ப
தேவர்

இன்ம௮.

இயற்றினாபென்று

இது Pep

இதன்

இற தியில்

உள்ள

செய்யுளால்

ம்

உள்ளது.

2) உபதேசவொருபாவொருபது,

UPADESAVORUPAVORUPADU.

Foll. 216—23a.
A treatise in Saiva Siddhanta explaining in ten stanzas that the individual souls which are immersed in the bordage of Sarnsara on account
of the three inherent evils, viz., egoism, | Karma and ர
can hope
to get salvation by the grace of Siva,
Complete.

aes

க

கடு

R. numBER

293.
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Beginning:
ஐயனானத்த ருத்திரோசனுஞ் சவஞானப்பேர்
மெய்யனுு கச்சியப்ப விமலனுத் தவப்பி[ஐ](ர)காசக்
அய்யனுஞ்

சிதம்பரப் பேர்தோன்றலே

நீயென் தேத்தும்

பொய்யனேன் பாவம்போ மாறு புகலுதி சொரூப வாழ் வே,
வாழ்ந்திடு முயிர்களெல்லா. மருவுமும் மலத்தினா
லே

(த)

அழ்ந்திடும் பி[.ர](2) விதன்னி லம்மல மூன்றுநிங்கிற்
சூழ்.ந்.திடும் பிறவிநீங்ச் சொரூபமே

தானாய்திக்கும்

-. வீழ்ந்திருண் மலங்க ணீங்கும் விரனை விளம்பக் கேட்டி...
End:

(6)

என்றுநான் சவனென்று மென்றுகா னுயிரேயென்று
நன்.மியிற் பசுவேயென்று நவிற்றிடு கையினால் யானே
வென்றநிகொள் சொரூப மேயாய் விளங்குவ செவ்வா சென்று
துன். நிய வையங்கொள்ளல் சொரூபமே நீயாதல் செப்பும்.
(௯)
செப்புறு மாயையாலே ச€வனீ மாயைநீங்கி
ல
லொப்பறு மீசனீ யாமுயிபெனல் கன்மத்தாலே
் தப்புறிற் கன்மங கத்தாத் தனிமல பந்தத்தாலே
Sr
“(@)
es
ழே.
- - துப்பும் பசுநிபோனாற்.சொரூபநீ யையமின்
ச. ரவணமேசிகன் தத்தை
ப. அடல
(க-பு.)-இந்நூல் சைவசித்தாந்தத்தைச சேர்ந்தது.
இது,
ம...
‘9

வியில் அழுந்தும் உயிர்கள் சிவனருளால் மலமற்றுச் சொரூபம் பெறுமென்
பதைப் பத்துச் செய்யுட்களால் விளக்குவது.
இதைச் செய்தவர். காஞ்ச
புரம் சரவணதேசிகரென்று தெரிகிறது,
இதில் இது மற்றும் உள்ள.

ம

இந்நூல்

ல

சிவபெருமான் விஷயமான

சில

ட

உள்ளன.

(9) தவப்பிரகாசர்
அதி.

TAVAPPIRAKASARTUDI.
Foll. 23b—26a.
A eulogy on Tavappirakasgar, a teacher of Saiva religion : apparently

by one of his disciples.
Complete in ten stanzas.
Beginning:

:

G@saGer CGurpd) யெங்கள் கெய்வமே போற்மி யன்பர்
பாவனைக் கப்பா னின்ற பரமனே போஸ்றி பாசக்
தோவென வலறுமென்ந னுடல்பொரு ளாவி மூன்றுந்

காவென

்

வாங்கியாண்ட சவப்பி.ர.காசா போற்றி.

தவப்பிர காசா நின்னைக் தமியனேன்

(௧)

மன(தீ)துன்பத்

அவப்புற தினையும்வண்ண முறுதிதத் தருளிமேனு”
மவப்பெரும் பிறவிதீங்கப் பாமஞா னத்தா லோங்குஞ்
சிவப்பிரகாசற் தந்தன் மிருவடி சேர்க்க வென்றே,
*

*

்

(௨)
*
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வளர்ந்தசெத் தமிழே

டவப்பி.ர

நீபோய்ச்

காசற் போற்றிப்

டேயெனப் பிரிந்அ।,சின்னைப் பெரு ந்தய ரும்பபேதை
வீயுறா தருளுவாயென்று விண்ணப்பஞ் செய்துகொள்ளே.

(௫)

End:
இலமிட் டி.ரங்கா
ஞாலமீ தளிக்க
பாலலோ சனங்க.
தாலமேல் வந்த

்

கின்று வுறுதியில் புலைய னேனை
வந்த ஞானதே சகனே போற்றிப்
ரந்து படிறனைத் கோட்கொள்ளகத்
வெங்க டவப்பிர காசா போஜ்மி,

(2)
(௯)

போ்றியென் றேத்துமென்றன் புன்றலை மீதிவோங்க
தாத்றிசை புஃமு.ந்தெப்வ நளினபா தங்கள் சூட்டிப்
பா(த்)தரும் பாசம்போஃூப் பகரும் பரசபோ கதம்
சாற்றரு மின்பந் தந்தான் வவப்பி.ர ares தேவே,
இருச்சிற்றம்பலம். .

(த-பு.)-இது,

தவப்பி.ரகாசரது

தோத்திர

ரூபமானது,

இயற்றியவர்

பெயர்

ழூதலியன தெரியவில்லை. இந்தப்பி.ரதியில் இந் நூல் பச் அப்பாட்டும் உள்ளத.

(6) வீட்$நெறியுண்மை.

VITTUNERIY UNMAT.

Poll. 26a—81a.

A treatise on Saiva ‘Siddbanta laying down the mode of conducting
one’s self after learning through a proper Guru the means of obtaining
salvation : by Saravanadésikar of Conjecveram, who was a disciple of
Kacciyappamunivar of Tiruvaduturai Mutt.
Complete.

Beginning :
காட்[ட]தெறிிகடசக்கரகணபதி காட்கதிபநுளேகம்பவாணர்
ஈட்ட ருட்டாட் காமக்கோட்டத்துமைதன்னிலங்கொளித்தாளெழிம்

குமார

கோட்டமுமைகுமரனற்ருணந்திமுதற்குரவர் பொய்றுள்குழைந்அ போற்றி
வீட்டுநெறியுண்மையினை விளம்புவனிஈ்கவ ரருளின் விளச்கங்கொண்டே,
இத

வழி _டூசகெய்வ வணக்கம்

- பொன்னடி புவியிற் மோயப் பொலிகரு மழமுமான்பால
மன்னு லோசனங் கரந்து வளங்கெழு அறைசை மேலி
என்னையாள் கச்சியப்ப [ர்வெ](பெ)ழிச் குரு நாசகாவென்னுட்
்்ன்னுபா சங்க ணீக்கக் அயரில் வீடருள்செய் வாயே.

(௧)

என்பைடி பணிந்துவாழ்த்தி யிரந்தன முருக Cul po)](4 5)
தன்றியில் பாவியேற்கு LOD p aGgseaxr சாத்தித்
துன்றுபா சங்கள்போக்கத் தயரில் வீடடையு மாறு

வென்றிகொள் கருணை[ த]சன்னால் விளங்குற வருளிச் செய்தான்.(௨)

R

NUMBER
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தித்துவந் தெரிந்து நீக்கித் தனிமலங் உண்டு போக்கி
ஓ.ச். 20 முனையுணர்த்தங் கணாகது பொருளைதோகூச்
சத்தமா

மருளிற்போதக்

கோன்றிடா

மெத்துபே ரின்ப மேபாய் மேவுநீ

தடக்கிம்

றோன்று

யதுவீ டென்றே,

(௩).

எற்குறு வாசம் போக்க யிடரொழித் தின்ப வீட்டி
னிற்குமா ஐருளிச்செய்து நிலைபெற நிறுத்தி யாண்ட
கற்குநூ லோ(தி)மிக்கோங் காவடு 4றைக் கச்சியப்ப
சற்குரு பாசம்வாழி தமைத்தன்னோ னருளும் வாழி.
.ஈதொளி

ருண்மைலீட்டு நெறி

யிதை ஞானா

லோதுறக் கேட்டுச் ௪ந்த௫ அண்மையைக்
இச்

த.ரமதாயே

செறிந்தளோர்க்

(௨௨)

சானா
தெளிந்து நிட்டை

கன்பு செய்பு

மேசமி ல$யர் வாழியியம் பின்னூ லென்றும் வாஜி.

(௨௩)

Colophon:
வீட்டுநெறியுண்மை

முற்றும்.

(6-4) —
இந்நால் சைவசித்தாந்தத்தைப்போதிக்கும் நூல்களுள் ஒன்று.
மோட்
சம் அடைதற்கு உரிய வழியை ஞானாசாரியன்பால் கேட்டு, ஒழுகத்தெளியும்

வழியைக் கூறுவது. . இந்தப்பிரதியில் இது முற்றும் உள்ள௮,
அறைக்

இருவாவடு

கச்சியப்ப முனிவர் அருள்பெற்ற கச்ச-சரவணதேூகரால் இயக்தப்

பெற்றதென்றுதெரிகிற ௮.

்

0 சரவணதேவர் இரட்டைமணிமாலை.
SARAVANADEVAR IRATTAIMANIMALAI,
Foll. 812-344.
Same work as that describoi
Vol. I.
ட்
Complete.

F
under No.

270 of the D.C.T. M8S.,

(கு-பு.)-இ௫ டிஸ்உரிப்டிவ் காட்லாக்கன்
தப்பெற்றஅ.

270-ஆம் நம்பர் பிரதியைப்பார்த்து எழு

இந்தப்பிரதியில் இந்நூல் முற்றும் உள்ள௮.

(ர) கைலாசதநாதர்தோத்திரம்.
41145 கக
தடா (643.
Foll. 835a—87a.

A poem written in praise of Kailasanathar, a form of S:va, worship- —
ped in the sacred shrine at Aiyanagar.

Complete in ten stanzas.
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Beginning :
இ௫கமழிமலர்ப் பொலஞ்

விழிமூன்றுங் கமலமுக

சடையும்

வெழிலும் வானோர்

அதிபெருகு ககை[யு]மிடற௮ மழுமானும் வரத (ம)பையந் அலங்கு கையு
மதிஈவிமை: மலர்ப்பசமு மனைத்துருவுஞ் செக்கரொளி யழகு முள்ளம்
(௧)
பதிதரவைச் தையனக்கர்க்கயிலாச நா.க தினைப் பணிந்தின் பார் வாம்,
ஆர்ந்த விருண் மலர்க்குமலு மருள்விழியு மதி முகமூ மமையார் தோளுங்
கூர்ந்தசன தனமும்வர தபையமோ டங்குச பாசங் குலவுகையு
மேர்ந்தவிடு இடையு மலர்ப் பகமு முடைக் கமலாட்சி வல்லி மிடமுமாூச்
சேர்ந்தொளிரு மையனகர்க் கயிலாச நாத தினைத் இனஞ்சே-விப்பாம்.

End:
தே.வருல் கனையஇரு

வையனகர்க் கயிலையதி பதிநீ தந்த

வோவறுமுச் சரணத்தா லுனை தினைக் (துத்)த இத்தருச்சித் அய்த்திடாமல்
மேவுமதை
ய/(௬](ரி)வையர்க்கே விடுத்தமயல்
கொண்டுழன்௮ விளி

்.

பூ[ெவலர்ச்செம்

தாமரைத்தா ணீழலுறு நாளுமுண்டோ

[சின் (ே)தக்குன்
புகலுவாயே.(௯)

வாழ். ந்தவெமி னெஞ்சகநீ யையனகர்க் கயிலாய வள்ளல் பாற்போய்

மாய்த்தியவெ ளுனைப்பிரிந்து மயங்கெயமா செனவிளம்பி மாயாவண்ண 3
மீ[ய்]த்திதொ யெனவாங்கி யொருநொடியில் வந்செனகங் வோய் பொர்குன்
கேய்த்த

(க-பு.2--

வவன்

புயத்தணிந்து

விருகாக

மொளிமண

ம்வீ சி சழித் Plage

(௧௦)

இ.௪, ஐயனகர் கைவாச நாதர் பேரில் தோத்திரரூபமாக இயக்றப்பெத்த
தொரு நூல்.
இதை இய்றியவர்பெயர் முதலின விளங்கவில்லை.
இத்தப்
பிரதியில் இந் நாலின் பத தச்செய்யுட்களும் உள்ளன.

(%)

பஞ்சாக்காவ.நுபூதி.

PANCAKKARAVANUBHUTI.
Foll. 57b--39b.

Res

A work on Saivism.
It explains and amplifies the meaning and
significence of the five-eyllabled prayer formula, Sivaya Namah, an
understanding
Siva

and

of which

which is

is

held

inculcated

to be conducive
herein

as the

to the realization

best means

of

of obtaining

salvation. By Saravanadésikar, a disciple of Tavaprakaéar of Suvarkkapuram who was himeelf a remote disciple of Tiruccirrambalam of Ambarmakalam.

Complete. .

Beginning:
பஞ்சாக்கர வனுபூதியை (ப்)பரிவா
லஞ்சுகார வன்னடி பணிந்து ரைப்பாம்,
பூமே லயலும் புவியளந் தோனும்

தாமேல் முத் அருமா.றித் சேடியு

R. NUMBER 293.

நிறத்

மறியா ரா(இத்). இகைத்தனர் கிற்ப
நீடிய சூழ்சட ராய்கிமிர்ந் தோங்கி
வேத

முடிவினும் விளங்குயிர்

தமது

போத முடிவினும் பொருந்தும்

பேரொளி

|

மும்மா யையினின் மு[கு](௫)ம்தீ
அல கனைத்த்

தம்மா(ல்) தடத்அஜ் ௪திர் கே[ர](6) ஒருந்தும்
cr CU GG a Owner No Cs aw
கா. ர் மூகின்மீ கண்(0)படை கொள்ளுஷ்
மெம்பொன்மா மதள்சூழ் சிறப்பிற் பொவியு
மம்பாமா

காளத் தழூயே

திருச்சிற்

ம்பலதேவ னளவி லாருயிர்கட்
இம்பாலீ கதவும் எழிற்பஇ பதியா
யவப்பெரும் பகையை யகற்றியின் பளிக்கும்
தவப் பிரகாச னெனும்பெயர் சாத்த
யஞ் ஞானத் தீர்த் தழிவில் வீ டுதவு
மெஞ்

ஞானத்

இரு

்

மேணனிய௰யகதாய்க் கொண்

டென் போற்புவியி லெழுக்கரு ளியதை
யன்பொடு காணா தஒயனுட் கரவால்
வன்புளம் வைத்தே மனங் குழைந் (த)வரி
னன்பிலா தேற்றிய தறிந்தறியான்போல்
வரைவிலா தளிக்கும் வள்ளலா கலினா
லருகுற வழைத்தங் கருட்கணா னோக்கி.
இதையத்த. நாட்டத்து மென்றன் சரத்தும்
பதிவிதஅப் பாதம்

பழவினை

நூறிக்

கருமவ மாறக் கடைக்கணிச் தருளி

உரிஈமயிற் பவமகற் றண்மையைக்”கேளென்
OGOFWS STEM மண்ண லருமஹை
யஞ்செமுத் தாதி புராண மனைத்து
ப்

தாண்டவ
%

மாரூ

றகன்ற.
கீ

விஞ்சுறு பிறப்ப வீடுத வினனால்
அன்னவ னருள்கொண் டவ்வனு பவக்கைப்
பன்னுதும் பஞ்சாக் கரவனு பூதியென்
்

திருள்பவச் துண்மை யிடருற நூறித் :

End:

தெருள்வீட் டின்மைச் தேவொர் கேண்மின்
வாய நமவெனச் செப்புமஞ் செழுத்இக்
“றவாதுறு பொருள்களைச் சாற்றிடி வலை தான்,
தரித்த விளக்கின் சத்தியக் Grows
ள்
தொளித்திடுங் கண்ணு மவ்வுயர் இரணத்தத் '
களித தட ஜனொன்ஞூய்க கலந்தது வாகு.
முப்பொரு ஞள்ளிட முதிர்கிர ணச்தோ
' டொப்பிலி பானு வொளிர்ந்தது கின்றே
பானுசிவம் பகர் இரண மதருளா
ந்

படட அலல அந்தத்
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மா

வாம்

விளக்கு திரோதை விளம்பிருண் மலமா
மளக்கரு மிப்பொரு எளவைப் படியுட்
இந்தனை செய்து தெளிந்திடு மேலோர்

வந்தனை

போய்ப்ப.ர மாய்வாழ் GaGr.

பளசாக்கரவனுபூதி முற்அம்.
சூக்கமாகு மஞ்செழுத்.தினி௰் சுற்றியபாச
வீச்கநிக்சமெய் யானந்தம் விளை திலத் அய்தீதப்

போக்கும் மீட்சியுட் புஈம்பிலாப் பூரணவடிவ

மாக்கினு னொரு£வகம் போல்வரு மண்ணல்.
உவப்புறுமஞ் செழுத்தினையு மோமெழுத்தி னடக்கயவற் ௮ண்மைகாட்டிச்
[ன்
சவப்பிரகா ௪,த்தடியேன் சிறுபோக ௦றவொழித்துச் சிவபோகத்தஇுற்

பவப்பெருக்க மமவொழித்திங் காண்டருளும்பே சருட்குப் பகர்கைம் மாஜெ
வைப்பிரகா சக்குருவே யம்பர்மா காளமுறை தனிப்பொ(ம் குன்தே.
அழகியவெர் திருச்சிற்றம் பலவ

னென்கோ

வருள்வடிவா மேகநா யகனே யென்கோ
பமுதில்புகழ் வயித்திய விங்க தேவ னென்கோ

பணிபவர்கட் கருள்கருணா திதியே யென்கோ.
த்

ஓழிவிலரு ளான ந்த வும்ப னென்கோ
ஒங்கருளார் சச்சிகா னந்த னென்கோ
எழில்சுவர்க்க பு.ரத்தவப்பி.ர. காசா நின்னை
யாவனெனச்

்

(கு-பு.)-இத்தால்

சைவசமயக்சைச்

முத்துக்களுக்குப்

பொருள்

தொழு

திறைஞ்சி மே[தறு](தத) கேனே.

ட

“சிவாயநம

சார்ந்தது.

இன்ன வென்பதும்

அனுபலித்தல் சிறந்ததென்பதும் ஆய
யில் இந்நூல் முற்றும் உள்ள

é

அவற்ரையறிந்து

இவற்றைக் கூறுவது.

சுவர்ககப்

சரவண தேூகரால் இயற்றப்பெற்றதென்று

ச

ஐந்த

£ என்னும்

சவத்தை

இந்தப்பிர.இ

பம் தவப்பிரகாசாருள்

பெற்ற

தெரிகிறது.

இதன் பின்பு இரண்டு ஏடுகளில் கந்தரனுபூதி, சேவாரம், சைவசமயதெயி

முூதலியவற்றிலுள்ள சில செய்யுட்கள் எழுதப்பெற்றுள்ளன.

(6) பஞ்சமலக்கழஜ்றி.
PANCAMALAKKALARRI.

sa

17011. 426-498.
Five stanzas laying down the means of removing the five kinds
of evil impediments that prevent the soul from getting salvation. In
addition to the three inherent evil impediments referred to in subdivision (¢) of this number two other evils are referred to herein, viz.,
the veil which prevents the soul from seeing things aright, and the
resulting Maya which is itself the product of Maya. From the last

stanza the author is made out. to| be Palanimamunivar, a disciple of
Sivaprakaéa Aiyar.
Complete.

~

:

R. NuMBER

165

293.

Beginning:
தினையிழதக்தல் கேவலமா மென்றமிந்து தின்றாள்
தனையிழவா வுண்மை தலைட்பட்--டெனையழியக

கைவந்தா லன்றோ

கடற்காழி வள்ளலே

!

பொய்வந்த வாண வந்தான் போம்.
காயமு மெல்லாச் கரண (முங்) கன்மறுகர்
தேயமும் போகத்தின் செய்இயும்--நியாகத்
கதேறினா

லன.ஜோ

மாற வேன்

End:

சரபுரம்வாழ் வள்ளலே

மாயா

(௧)

!

மலம்,

அுனுக்கிரகமாதியா

(௨)

யைந்தொழிலு

மன்றி

ம[னு](ன)க்ரின[க](ய) யத்தனையு மாற்றித் தனுக்கழன்று
போமா

Colophon :

லன் ளோ

மாமாயை

புகலிநகர் வள்ள லே

நீங்கு மது.

!

்

(௫)

அமையுமொரு சத்தாட்டு யாண்டாடி wres
,திழைவன் றிருவா திரையிற்-றுறைசை
சவப்.பிர காசையன் இருவடியைச் சேர்ந்தான்
தவப்

அனி

மாழமுனிவன் ஸரன்.
'இருச்சிற்றம்பலம்,.

(Ds

(௬)

எ

இத்தால் சைவமதசம்பத்தமான து. ஆண வம், மாயை, சன்மம், திரோதாயி,
மாயேயம் என்னும் ஐவஷலைமலங்களும் நீங்கும் உபாயங்கள் இன்னவெனக்
நூலாசிரியர் சிவப்பி ஈகாசையரின்
ஐந்துவெண்பாக்களாலாகயது,
கூறும்
சில்யர்களில் ஒருவராகிய பழனிமாமுனிவமென்று இத்நூலீன் இறுதியி லு
ள்ள வெண்பாவால் செரிகின் 23. ஒவ்வொரு வெண் பாவும் சகாழிவள்ளலை
இந்தப்பிசதயில் முற்
அஉமுூன்னிலையாக அமைத்து இட ற்றப்பட்டுளன து.

அம் இருக்கிறது.

இந்நூலின் பின்னர், சவஞானபோகம், இருவண்ணாமலை ஐயர் ௧௪காரியம் முதலிய நூல்களினின் றும் இலசெய்யுட்கள் எழுதப்பெத்றுள்ளன.

(த வேதகிரீசர் துதி.
~VEDAGIRISARTUDIL.
Foll. 44a—476.
‘A poem in praise ot God

Védagiri “in Tirukkalukkungam

௪
Siva worshipped in the sacred shrine at

in the Chingleput district: by Cidam-

- barsvamigal of Tirupporar.
Complete.

Beginning:
மேருவிலாயதி னாண ரவா யொரு வெங்கணை
மாரி யாய்விரி தலையுல கந்தே.ரா யஇலுறுமிகு ௪க்.ர மிருசுடராய்
ஆசணராலும் பரியா யம்புய னமைவுறு erg Bur
yous யுத்திக லழியா முப்புச மட்டிடு ம[ன்னு, (த்மா)ளில்
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இரு

மூவர்க எழியா துன்னடி Cron Hat per rire
இந்தையி லுன்னை மறவா தவர்கமைத் சேறுவ ரெவரேகாண்
வேரி மறுந்தொடை மாதொரு பங்குலை வெத்பே! கற்பகமே!
வேதூரிப்பவ சோகவயித்திய வேணிமுடிக் கனிய!

(௧)

ஆயுதாந் தனிலேயும் பொழு மைம் பேரிடராகு
மூதலச் துறுறு குழவிப் பருவத் தறியாமையி னிடரா
மேயகுமாரத் இடர்கா மத்தா லெழின் மனை சுதபெனவே
௪யும்பொழு௮ .மிடர்பிணி_யாலிட ரிலதா மிடி.வந்தால்
காயும் பசியா லிடர்பின் ஏபைதிரை காணுறு போதுமிடர்
கால னுதிக்இடு போதுறு .மிடரை(க) கடவுணீ யறிவாய்
மேய விடற்கடன் மூழ்கு மெனைச்சுக வேலையி னீவைப்பாய்
வேதூரிப்பவ ரோகவயித்்திய வேணிமுடிக் சனியே.

(௨)

End:
வீடென் ௫மைதரு சொற்குப் பொருளோ விடுதலை யாதலினாம்
வீக்குண் டோனுங் கட்மொக விளங்குந் திடமாகப்
பீடுறு

கட்டுச்

தானாய்.

விட்டுப்

இதுசடமாம்

பெயரா

பிணிபட் டோன்சுதந் க£னா மப்பிணி பெயரச் செய்வோன்
நீடு சுதந்தர முளனா மொருவ-னேருமிவ் வே அவினால்
கிகழ்பதி பசுபா சம்மென முப்பொரு ogee Goer och ai
வேடனை வெல்லுங் குருவா யெனையாள் மெய்ப்பொரு -ணீயன்றோ
3 டி
“வேத்ிரறிப்பவ ரோகவயித்திய வேணிமுடிக் கனியே.
சரவணபவனெ(னை)ச்சார்ந்ச'

துணையே.

லப
தத்துவப் போர்வை
சகலகே

னீகூச்

பிரித்துமா

வலந்தனைத்

.தரவி

(னஞ](கா)ப்.௮
உ[சீதி](த்றிரு பா.லஞ் சென்திடர்
்
றஜொளிசேர்

.-ணு£றைதைலே யுண்மையென்
சுக்தமா மனைகள் செப்பிடு மதனை(த)
தேரினு மூன தரு ளில்லார்
சித்ததே ரொருகக மடைவரோ[யி] (வி)ன்பஞ்
சிதம்பா தேவசின் மயனே.
ae

($-4)—
. இந்நூல்,

வேதகிரித்தலத்து

எழுந்தருளிய

சிவபெருமான்

தோத்திர

ரூப

இவ்வழகிய நூலை இயற்றியவர் திருப்போரூர் சிதம்பர
மாக அமைத்தது.
இத்தப்பி.ரதியில் இது பூர்த்தியாக உள்ளது,
ஸ்வாமிகள்,
இதன் பின்பு ஞானவிஷயமான பாடல்கள் மூன்றும், ஆனந்த நடசாசர்
விஷயமான

பாடலொன்றும்,

நாகநாதர்

விஷயமான

ஐந்அபாடல்கள் ஓரேட்டில் எமுதப்பெற்றுள்ளன.

(4) தசக்கிரமக்கட்ட க.

DASAKKIRAMAKKATTALAI.
Foll. 49a—74a.

பாடவொன்னறும்

ஆக

R.

NUMBER

A treatise purporting to explain

293.

7613.

the ten-fold characteristic qualities

relating to each of the five principles of the Saiva Siddhanta, viz., soul,
certain inherent impediments preventing the soul from getting salvation

known as Malam, Karma, the Lord and Upadana.

The author supports

his statements by means of quotations taken from various sources, such:
as, Tiruvacakam, Sivafanabodam, ete.
Complete.

Beginning :
உயிர், மலம், கனமம், கர்த்தா, உபாதானம் என்று சொல்லிய
மெய்ப்
பொருளைந்தக்கும் உருவம், சொரூபம், சுபாவம், விசேடம், வியாபகம், வியா
ர்த்தி, குணம், வன்னம், தெரிசனம், சுத்தி என்கிற பத்துகஇிரமமும் எ.து
வென்று
வினாவுவார்க்கு அ .த.விளங்கவேண்டிக்கூறில்- விரியும்... விரிவஞ்
சிப்
ரதுவாகவுஞ் சிறப்பாகவும் ௮கொரு பிரகாரங்காட்டுதும் :-பதி, பசு, ஆணவம்,

கன்மம்,

மாயை

ஆக

ஐநீது

பொருளுக்கும்

உருவமா

இியாக(ச) சுத்தி யந்தமாகப் பதீ தம் பொதுவாய் வருமாறு:-ல்
ஐ.ந்அக்கும் உருவமாவது : கோத்றம், ஒடுக்கம், மத்றும் அனாதியாதல் (௪)
சொரூடமாவது:

தத்தம் குணங்கள்

அனேகவிதமாய்:

யும் விரிதல் குவிசலற்றுக் குணிமயமாய் இத்றல்.
சுபாவமாவகது: என்றுங்கெடாது

விசேடமாவது:

பெத்த

ஒடுங்கி

(௨)

தித்தியமாகல்.

என்றும் அப்பிரமேயமாதல்.

வியாபகமாவது :

விரிந்தும்

.....

முத்திகளித்

(௩)

.

a

Ce)

பற்றுதல்விசெலுடைத்தாயிரு ம்

அம் ஏகதேசப்படாஇருக்தல்.
oe
(@)
வியார்த்தியாவது: ஒன்றுக்கொன்று
மறுதேர்வு
ஒன்
றிருக்கும் இடத்.த ஒன்று இருப்புவிடாமலும்தத்தம் இலக்கணம்
கலவாமல்

Bppo.
குணமாவது:

தனித்தனி

அனேகம்

தாதான்மிய

(௬)
சத்தகளை

யுடைத்தாதல்.
3

pee

UST oor OT OB

வன்ன

எச்தப்பொருளேனும்

தன்னுடனே

மேயாக்குதல்.

5 _@atigerwra
..

:

சுத்தியாவது.

ஐந்த பொருளும்

குணியானது

Gowran 5 குணியுள் அடங்க

என்றும்

குணததுடனே

Cri aeons
ன

-அச்சவிதமாயே
கூடிப் பிரபஞ்சம்

பிரபஞ்சமொடுங்குதல்.

திரு வணாமலையையர் தசகாரியம்.
கி[](ர௬)விகா.ர மொரு வழிச்

.

குணங் கலப்புச்

செப்பிய சுதந்த. ஞ் €[்](ர) சர்முதம் சமானஞ்சேரா
' தப்பிலா விபுவி னாசஞ் ௪மா.ததல.த யனாதிசத்தி
அப்பி.ர மேய
என்னும்.

மத்று

மைந்திற்குஞ்

தன்
(௮)

இருக்
one

oO
சமி

95 026¢ FGSaG or yy :—
|

(GWE

*

மெய்ப்பொருளை ர் அக்சு ம்
ம் பொத உரய்க்கூறிய உருவமா.

“ஒப்பிலா

யனாதியே

சமான மாமே,!*

:

ப்
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“முகற்பதி யானே. யைசர்த முன் னத அவிக மிரண்டே
இதற்பின்னே யனுமானக்சா லெண்ணிலா வுயிர்கள் மூன்றே
அதற்பின்னே யவச்கைநான்கே யகமறுத் திடலே யைந்தே
செ.தற்பதி பிரித்த லாமே தெரிவித்த லுயிரை யேழே.”

என்றும் வருமது கண்டுகொள்க;
பொது

முற்றும்.

ப.இத்தன்்மை,

End:
திருவாசகம்.

:

“காங் கரணங்5ஈ ளெல்லாம் பேரின்ப மெனப்
பேணு மடியார் பிரப்பகலக்--.காணு.ம்
பெரியானை தெஞ்சே பெருந்துறையி லென்னும்

பிரியானை வாயாரப் பேசு.
என்றும் வருமதுகண்டுகொள்க,

Colophon:
மெய்ப்பொருளைந்தின் த௪கக[ஐ](ச)மக் கட்டளைமுற்றும்.
கச்சிெயப்பதேவனடி யுச்சியுளம் வைப்பாம்.
*
மன்னியதோ

*
*
ரஞ்ஞானந் தனையறியா ததுமமைப்பா

க
வரணமாகும்

லா[ர்](ப்)த வாச் கியமே பரோக்ஷஞானம்
கண்டதொரு சர்தோ ஒத்தி
மவத்தைப்
மடைவதுமே
யானந்த
அ(வந்சமும்)போ

பன்னியவிட் சேபமென
தன்னிலைதா னானதுவே
(னின்னிலையே

தென

யபசோக்ஷங்

பேரும்.

(கு-பு.)-* உயிர்! முதலாக, * உபா
இந்.நால் சைவ இத்சாந்தத்தைச் சார்ந்தது.
* உருவ முதலாகச் “சுத்தி ’
ஐந்இிற்கும்,
மெய்ப்பொருள்
தானம் ' ஈறாகவுள்ள
திருவா
ஈறூகத் கூறப்பட்ட இரமங்கள் இன்னவை என விளங்கக் கூறுவ.
பாடல்
பல
நூல்களின்
முதலிய
சகம், சிவஞான போதம், சவஞான(த்தியார்
இது
எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன.
கள் மேற்கோள்களாக இதன் இடையிடையே

வசனநடையிலாயஅ.

பொது, சிறப்பு என்னும் இரண்டு பெரும் பிரிவிஷையு

இதுவரையில் இத்
_ டையது, நாலாூிரியர் பெயர் முதலியன விளங்கவில்லை.
இத்தப்பி.ரதியில் இத்நூல்
ir ev gF ALUUL YG GUUSTES தெரியவில்லை.

மு.த்றும் இருக்கற௮.

() சரவணதேசிகா தோத்திரம்.

SARAVANA DESIKARTOTTIRAM.
Foll. 746—750.
A

eulcgy

Conjceveram,

on

Saravanadésikar,

a teacher of Saivism, who lived n

கி

௩, NUMBER
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The work is evidently comp sed by one of his disciples.
Contains only three stanzas.

க

Beginning:
தேகந்

தேக

யின்னதகென்ே

தெரிவரு

சீவன்முச்தி பகம்பெறு காலஞ்
தேகம்

தானே

வான்மாவல்ல

காலங்கள்

செனனமு

செ_மய

மன்ஜொழியும்

மாதலினால்

தே: மூத்தக் கே௫ச் ௪2௮௪ தேக மழிந்து விடும்
GsS Ourg ajar Spares பிறவான் சின்மய மாகலினால்
கேகந்

தே௫

கீலைகெளி

வுற்றவ(ர்) சிவதிலை

தெளி

வுற் ஜோர்

சாகை மமைச்சிர மாகம மோதிய சங்கதி மீகதென்ரான்
றன்னிகர் கச்சிப் பதிவரு ஞான(௪) ௪உரவண சேசிகனே.

(௧)

End:
என்னிது யானெனு மென்னு மகந்தை யிருந்திடு காறுமுயிர்க்..
கேக னருட்பரி பூசணஞாளமொ
செட்டுணையு கிகழா
...அன்னி௰ சருவிகள் யாவுஞ் சடமென் றருளச விவையொருவி
அறிவறி யாமை யிசண்டு மகன்றிட் டறிவே வடிவாகி
மன்னிய வானக மெங்கு திரம்.9ி வயங்கிடு மாறதுடேோன்
மனமா

தன்னிலை

தஇகளொரு

சற்று

மெழாதலை

யிர்சும்மா விருவென்

தன்னிகர் கச்சிப் பதிவரு

மாறிய .வா[௬](ரி)

றிருசா டந்தருள்

ஞானச்ச௪ரவண

போல்

செய்தான்

சகேசிகனே,

(m)

(த-பு.)-இந்தால், சரவண தேசிகர் விஷயமாக 3.வ.ர௮ சிஷ்யர்களுள் ஒருவர் இய
தறியதென்று தெரிகற௫.
மூன்றுபாடல்களே உள்ளன.
;
தவப்பிரகாசர்,
பாடல்

சரவணகதேசிகர்

ஒவ்வொன்னும்,

இவ்விருவர்

விஷயமான

சைவூத்தா நீதப்பாடல்கள்

இலவும்

தோத்திரப்

158-186 வரையி

லுள்ள பக்கங்களில் எமுசப்பெற்றுள்ளன.

(m) ஞானவா௫ட்டத்திரட்டு.
NANAVASITTATTIRATTU.
Foll. 786—1186.
Similar

to the

்
work

deseribed

under

R.

No.

i
143(6),

but

more

extensive than it.
This work is divided into eight chapters and
contains 175 stanzas with connecting prose passges.
By Namac
eivaya Aiyar, son of Sonadri Aiyar.

Complete.
Beginning:
பொன்னுலகத்தினிக்

(
இ

.

.

.

.

.

.

.

) தொழுதிமைஞ்சுவாம்.

கடவுள் வணக்கம்.
k

Ee
7

770

A TRIENNIAL
முத்திதெறி
சத்தியவா

சித்திகரு

OF MSS.

தவம்புரியு

மடியர் வினை

சனைவேண்டி.த்
சிட்டநா

மாணிகக

னெத்தியெனை

கடலதனைக

CATALOGUE

றனைக்்இரட்டும்

முழுது

மாயச்

விரகதனைச். தந்தான். ஞானச்

தேிகனார் பாதமலர்

தேடா

யாளவரு சோணாக்.திரியையனடி

நெஞ்ச
யிலைஞ்ச

வாழ்வாம்

கடைத்தமர[த்](ர்௧)

கமுதமெடுத் தளிக்குமந்தக் கண்ணன்
டோலச்
சுடர்சுரு.தி வாசிட்டக் கடலின்னு பவந்இரட்டிச் துலங்கச் செய்தான்
மிடலுடைக்கா மாதியெனு
மறுபகையைச்செயிக்
தழியா விமலதாட்
டை

5டலைகெடுச் இனிதளிக்கு நமச்சிவா யையனெனும் ஞானவேதந்தே.
*

*

*

38

இத்த அதிகா ரமுடைய
பக்குவர்க்கு இ[ன்னூ](நீ.நூ)ல் விசாரணை யாவ
ரிடத்.திரு$.த உண்டாமென்னில், சாதுசங்கங்களாலன்ஜி முடியாது.
அந்தச்
சாது சங்கத்தினால் வரும்பயன் யாதோவென்னில் :--தருமா[ த](ர,த) சகாம
மோட்சமென்று

சதுர்விதப்படும்.

விவேகமறியுந் தஇிட௪ததம்

௮.தேதென்னில்

வருவசே

தித்தியாதித்தியவத்து

தருமம்.

End:
அந்தோ

! வந்கோ!!

விதநெடுநா

ள[கலென்னில் ](தி.ந.தி லேனின்),5

Dao
சந்தோ

டத்தை

கொந்தோ

QuaGsrraCasr

ரின்ப அன்பத்தா

sanNtaa

னோவா

திருக்கு

யுய்ந்தோ ௬)ைர](ஐ)யும் பதமிதவே

சமித் தாறி

மி_மிதுவே

யுபசாந் தத்தி னுய்ரிதுவே.

ர

Colophon:
அதிகாரமெட்டுக்கும் விருத்தம்

; ஞானவாட்டத்திரட்டு முத்தும்.

௭௫,

(2) 9_7(சஷவூன்

ie

BUILIG. ASAE
So BD Ly Bucs @.

5-4.) —
இ௫ மூவருடத்திய கா aise
144(5) நம்பர் பிரதியினாம் விரிவானது,
(.) ௮இகாரிபேசதம், (8) சாஅசங்கம், (8) தூலவிசா.ரணை, (4) சூட்சுமவிசார
ணை,

(5)

௮திசூட்சும விசா. ரணை,

(6) உண்மைதகஅிச்சயம்,

(1) சாந்தி, (8) சுத

கோஷம் என்னும் எட்டுப்பிரிவினையுடையத. இதைச் தொகுத்தவர் சோணூ
தீதிரி ஐயரின் சஷ்ய.ராகய நமச்சிவாய ஐயரென்று சிமப்புப்பாயிரத்.தால் வி
உ
இத்தப்பிர.தியில் இந் நால் முற்றும் உள்ள௮.
3

(2)

ச் பாரூர்

அறுமுகக்கட aoe.

TIRUPPORUR ARUMUGAKKADAVULTUDI.
Foll. 1186—121a.
A eulogy on God ட்.
in the shrine at Tirupporar. -

Complete in 12 stanzas,

or

ல...

டப

R. NuMBERS

293-294.

ர!

Beginning :
அருட்கட றதும் 94 கவுட்செவிச் சார லருவிபாய்நீ கெழிறரு மாலம்
. விறப்புற மருப்பிற் கடகூமான் கெடுத்து வீறுகிம் புரியெனத் தரிப்போய்
.
[ யளிப்பாய்
சுருப்பினந்

[அ[(கொ)டருங்

கதுப்பினார் மயக்கிற்

றுளைந்தஅரா

பொருப்பன [ப்]புயத்தோய் மயிற்பரி யுகத்தோய் போரிவா

கெனையினி

மாறுமா முக
னே.

End:

ty

கயிலைவா ம.ரசு தந்தக் பகமக் கணவ.ர சுறைகொடுக் கணி.நூல்
இயவ்புு கற்புக் கன்னிய ரிருவ ரிருமருங் குறை வட மேரு
அயிலுடன் மயிலுங் கோழியு மாடு மழகுடன் படைத்த ?மய்க கடவுள்
புயலினஞ் சுரந்து பொழிகரு நீதிப் போரிவா மாறுமா முகனே, (௧௨)

YPM.

(6-4.)—
இ.௮௫, செங்கற்பட்டு ஜில்லாவில்

உள்ள இருப்போரூரில் எழுந்தரு ளியிருச்

சூம் முருகக்கடவுள் மீது தோகத்்இ.ர
பி.ர.தியில் 12-செய்புட்கள் உள்ளன.

ரூபமாக

இயற்றப் பெற்றது.

இந்தப்

R. No. 294.
Paper. 94 x
Grantha.

11 inches.
Good,

Transcribed from

Foll. 302.

Lines, 20 in a page.

Tamil

and

a MS. of S, Gopalacariyar of Villiyambakkam, a

village in Chingleput district.

தோன்புகதை:.
NONBUKADAI.
A work containing descriptions of several Jaina religious observances
which consist of fasting on certain days accompanied with the worship
of Jina, Illustrative stories narrating the bevefits arising from each of

these Nénbus

or Vratas are also given.

‘These are said to have

related by a Jaina ascetic to Hariséna, King of Ayddhya,
The
of these Nonbus are given in Tamil at the end of the extract.

been
names

Seems complete.

Beginning:
‘

ஓடி 526 ஷி.
ஸ்ரீ8ச் பஞ்ச 2 யலெழா
தந்.தீற்வசகோன்பு

auras

an-awruSuv

தந்தீற்வர நோம்பு கதை

க்ஷூத்இரத்து
தீது.

ராஜா

2-18
anh BF 2088

|

;

Fes

எப்படியென்னில் :--இந்தஜம்பூத்வீபசஅ ப.ச

தர்மமண்டத்த.

ஹரிஷேணன்

66

688,

வரா௱ா௦௨8,

ஸப்ரீவாஉவஉரதி ௨.ஙா.கர௦ aw G)8a0 airs ie

@red_sr8
௨

கடா

திருவயோத்தியாநகரத்து

என்பான்

5 இவனுக்குக்

:

இக்ஷ்வாகுவம்௪

தேவிமார். காந்தாரியும்,

A

772

வல்லபைகள் முதலாயி

என்னும் பிரசான

பிரியமிதீரையும், ப்ருது ஸ்ரீயும்

MSs.

OF

CATALOGUE

TRIENNIAL

ஞர் ஐந்தக்றுவர்.
விதோதத்் இனால் ராஜ்ய

ராஜா ஹவுவஹு௦கடர

இவர்களுடன்

ஸ்ரீயினை

அதுபவித்துச் செல்லாகின்ற காலதஅ, ஒரு நாள் ராஜா, தேவிபரிவாரபரிவ்
உத்யானத்துச் சென்று ஜலக்ூரீடையும்
தேவ. ரமணமென்னும்
Gs@8,
வனகச்ிரீடையும் பண்ணி (. . . . ; .) செல்லாதின்றவிடதஅ(
் .) கழ்பகவிருட்சத்தின் சீழ் அரிஞ்”யரும் அமிதஞ்ஃயரு மென்று சாரண
அரிஷேணரு

சா.ரக்ிரியை முடிந்தபின்

இருந்து, பகந்தாதி

ப.ர2மஷ்டிகள்

நமஸ்கரித்
. .) அர்ச்சித்து
பண்ணி(.
ம் தேவிமாரும் பிரதக்ஷிணம்
:-செய்வார்
இருந்ததற்பின் முனிவரன் ௮௬ one
ஈ இராஜ ராஜனே ! பூர்வார்ஜித தர்மபலக்சால் இந்த ராஃ்யவிபவம் பெற்
இனி

னை;

ஸ்வர்க்காபவர்க்க ஸுகஸாதனமாஇிய

ரத்ந த.ரயங்களையும் அஹிம்

ஸாதி வ்.ரதங்களையும் அனுஷ்டிப்பாயாக :!? என்று உபதேத்அப் பின்பு அரு
ளிச் செய்வார் :-; அவண்
₹ ஜிமுன், பூர்வபவத்து இந்தநக.ரத்து வைசியன் eguosece
ஜஐயவர்
ஸ்ரீவர்மாவும்
தரர்
புத்
இவர்களுக்குப்
;
என்பாள்
ளெளந்தரி
பார்யை

மாவும் ஐய௫ர்த்தியு மென்பார் மூவர். அவருள் ஸ்ரீவ்மாவென்னும் நீயும்,
ஸ்ரீதரகுருக்கள் ஸமீபத். திலே தர்மங்கேட்டு தத் அன ந்த.ரம் நந்தீசுவர மென்
னும் நோன்பு கைக்கொண்டு நோற்று முடித்துச் ல நாள் சென்றபின்
ஆயுஷ்யாவஸான காலத்து ஸமாதி மாணச் இனால் சரீரம் விட்டு நந்தசுவ.

கோன்பின்

பலத்தால் இந்தத் திருவயோத்தியா நக.ரத்து ராஜா, வல்ரபாகு

3 G7 @BEF

ஹரீஷேணனென்னும்

விமலமஹாசேவிக்கும்

தேவி,

மஹா.ராஜனுக்கும்

சக்கரவராத்திப்

பதவியும்

ஐயவர்மாவும்

பெற்றனை ; அந்த

ஐய

ர்.த்தியுமாகய தரங்கள் இருவரும் தர்மவ.ர குருக்கள் ஸமீபத்திலே அஹிம்
ஸாதி வ்ரதங்களைக்கைக்கொண்டு நடத்தி, தத் அனந்தரம் நந்தீசுவர நோம்பு
(. . . . . )ஹாஸ்இனபுரத்து விமல
சைக்கொண்டு நோற்று உயர்ந்து

வாஹனன் என்னும் வை௫யனுக்கும் அவன் பார்யை

எனும் புத்தரராய(

சயரும் 'அமிதஞ்சயரும்
கண்டு நந்சவ.ர

பலத்தை

நீயும் நந்திசுவரத்தையும்

)
என்று

நோன்பின்

அருளிச்செய்ய

உனக்குச்

கைக்கொண்டு

. . . .,..

சொல்ல

) தின்னைக

வந்தோம்.(

தோன்பை

நோற்பாமாக'?

பின்

இரமம் எப்படி

) அன்னோன்,

(

ஸ்ரீதரைக்கும் அரிஞ்

யென்று வினவ, முனீசுவ.ரர்கள் ௮௬ ளிச் செய்வார் :--

End:

்

s

இந்த நோன்புகதாவதா.ரம்

:

நோம்புகதை.
எப்படி யென்னில் ஐம்பூத்வீபத்து (

ச.ந்தனஷஷ்டி

) இத்த, சந்தனஷஷ்டி நோன்பு

்

தேசத்றவரிக்கு ]களூ)ம் தோத்பித்த

சொன்னவர்களும், கேட்டவர்களும், எழு தினவர்களும்,
வர்களும், கதை
எழுஅவித்தவர்களும், உடன் பட்டவர்களும் இத்தியாதி பேர்களெல்லாரும்
[மூக்திமோக்ஷக்தை யடைகுவர்.
மங்களம் மஹாஸ்ரீ,

சந்தனஷஷ்டி நோன்புககை முடித்தது.

Colophon :
- நோன்பு கதை முடிந்த.

‘

R. NUMBER

294.

778

(6-4.)—
இந்நூல்

ஜைனமதஸம்பந்தமானது.

இதில்

தோன்பு இறுதியாக௮ுறுபது

லாகச் சந்தனஷஷ்டி

மூக

நோம்பு

நந்தீசுவரர்

நோன்புகளும், அவற்றை

தோ ற்கும் முறைமையும், அவற்றால் எய்அம் பயனும் இன்ன வென விளக்கப்
பட்டுள்ளன.
இந்நூல் மணிப்பிர வாள நடையாலாயது,
முற்றுப் பெற்ற
தென்டலே தகோக்றுறத.
நூலாசிரியர் பெயர் முதலியன ஒருவாற்றானும்
விளங்கவில்லை.

இந்நாலில் உள்ள தோன்புகளின் பெயர் வருமாறு :-பக்கம்
பக்கம்
(31) mus ஜ்யோதி நோன்பு ...“845
(1) நந்தீசுவ.ர நோன்பு
nop
ak
(82) ஐந்த. தவல நோன்பு
(2) ஷித்தசக்கர நோன்பு
.. 18
... 850'
(88) சந்தனஷஷ்டி நோன்பு (2) 858
(8) கணதரவலய நோன்பு
.. 31
(84) புதாஷ்டமீ நோன்பு
(4): வஸ்துகல்யாண நோன்பு
40
.,, 81
(85)
ஸ5$தகபரிஹாா நோன்பு... 8716
(5) ௮னத்தவிரத நோன்பு
... 50
(86) புஷ்பாஞ்சலி நோன்பு
(6) ஷித்தர் நோன்பு
டப
. , $81
(87) நாகரபஞ்சமி நோன்பு
(7) ஜீவசயாஷ்டமி நோன்பு .. .90
396
(38) Osu Qmorurc@u Cor
406
(8) ஸெளபாககிய நோன்பு
. 107
ன்பு.
(9) கிர்துக்கஸப்தமீ நோன்பு
28
(10) கேவல போதி தோன்பு
142
(39) கந்தர்ப்ப ஸா.ர நோன்பு .., 410
(11) பவசோகஹ்ராஷ்டமி நோ 148
(80) அக்ஷதை நோன்பு
ட
ன்பு.

(13) இபாவளி

நோன்பு

151

(18) மராவளுதி வ்ரதம்

.. 169

(14) மாகமாச நோன்பு

wor us

(16) கைவல்ய ஸுகாஷ்டமீ தேர 191
ன்பு.
(16) நித்திய ஸுக

... 198

தோன்பு

சசமி நோன்பு

., 206

(11)

ஸுகத்த

(18)
(19)
(20)
(21)
(82)
(83;

நவதிதிபண்டார தோன்பு
பஞ்சகல்யாண நோன்பு ,,
பகுபுஷ்ப நோன்பு
ட
பல்லியோபவாச கோன்பு
முக்காவளி கோன்பு . ...
பெரியஷித்தசக்காதோ

AT
221
224
229
236
245

ன்பு.

(24) ஷோடசபாவனை
(2)

a

௮னந்த

கோன்பு

ஸெளந்தர்ய

தோ:

4041
(41) அர்ச்கதி நிவாரண நோ ,,, 418
ன்பு.

(42) ஸமாதிவிதான தோன்பு
415
(48) பவதுக்க திவா. ரண கோன்பு411
(44)

கிரதசெய

கோன்பு

(45) பிடியரிசி நோன்பு

422

(46) கெளரீவிருத நோன்பு

428

(41) சக்கரவாள நோன்பு
,.,
(48) லப்திவிசான நோன்பு ..,
(49) அனந்தபவ கர்ம ஹ.ராஷ்
டமி நோன்பு.

435

447
161

(50) ஆதிக்யவார நோன்பு
... 473
(51) தீ. ரகால தருதயை தோன்பு 481

(59) சசலாக்ஷ்ணிக கோன்ப் ..., 500
(58) ஸ்ரீபஞ்சமீ நோன்பு

279

(54), VU; DENG DS

817

(55)

ன்பு.
(96) கல்யாணமாலை நோன்பு... 813
(24) ஐ. மஹிய நோன்பு
Pole
(28) பவமங்களவா.ர நோன்பு... 823
. 329
(29) பஞ்சாலங்கா.£. கோன் ப
(80) சுபதசமி தோன்பு
ee 334
66-A

418

.

. 512

Gorey

ஸப்தபரமஸ்கான

கோன்பு

(56) ஆடி. வெள்ளிக்கழமை

தோன்பு,

(67) ஆணக்கி நோன்பு
(58)

காமகிர்ஜரை

...

தகோன்பு

525
537

546

650
Pes

(59) uerrg G9 நோன்பு... 669
—
(60) ச. ந்தனஷஷ்டி கோன்பு ..,
582...
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R. No. 295.
Palm-leaf.
9}! x 142 inches,
Grantha.

Foll.

209.

Lines,9in a page.

Tamil and

Purchased in 1915-16 from Kadir Baig Sahib of Triplicane.

தோன்புகதை.
NONBUKADAI.
Same work as the above.
Apparently complete.

(6-4.)—
இது முன்,!பிரதி போன்ற.
இதில் நந்தீசுவ.ர
முன் பின்னாக மாற்றி எழுதப்பெற்றுள்ளன.
QCA
யில் உள்ள ௮ளவே இருக்கிறது,

சோல
N ost

முதலியன
பூன் பிரதி

R. No. 296..
Paper. 94 X 11 inches. Foll. 68. Lines, 20 in a page. Tamil and
Grantha. Good.
Transcribed from a palm-leaf MS. of 8. Gopalacariyar of Villiyambakkam, a village in Chingleput district.

மஹரபுராணம்,.
MAHAPURANAM.
Same work as that described under No. 459 of the D.O.T.
Vol. I.

MSS.,

Incomplete.

(g-4.)—
இத டி.ஸ்கீரிப்டி வ் காட்லாக்கன் 459-ஆம் நம்பர் பிரதிபோன்றது.
மூத
விலிருந்து பரத சக்கரவர்த்இயின் சரித்தாரத்திற் றிது பாகம் வரையில்
இந்தப்பி.ரதியில் உள்ளது ; ஆகையால் இத முற்றுப்பெறவில்லை.

R. No. 297,
Paper.

94 X11

'- Grantha,

inches.

Foll.

137.

Lines,

20 in a page,

Good.

Tamil

and

eo

ey

- Transcribed in 1915-16 from a palm-leaf MS. of Sthalasayi Ay yangar

of Agaram in the Chingleput district.

முதல்தருவந்தா திவியாக்யானம்.
MUDALTIRUVANTADIVYAKYANAM,
Same work as that described under R. No. 119 ante.

Complete.

(6-4.)—
இது

மூவருடத்திய.

காட்லாக்கின்

இத்தப்பிரியில் முதத்திருவந்தாதி லு
யாக

உள்ளது.

‘

at

119- -ஆம்

உ

நம்பர்

Sr aout

ore

pa)

wee
RT:
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காணப்பா தீட்சைபெ[தத](க௦) வழலை மார்க்கங்
கை[யி](ம்)முதஜையாய்(ச்) சொல்லு[கு](க)
றேன் கவடு தீக்கி
ஊணப்பா டுஅபூவில் மஃபடிதா வெண்[ணை ](ணெய்)
விட்டமார்க்க முறையாய்ச் சொன்னே [ன ](னை)ம்ப அக்கு(ள்)
கோணப்பா சட்டைமுனி முறைத்த மித்திர
சுந்[இ](௧) னே பாடிவைக்கா [ர்மி](ரி)ருபச் [ச]()ை)ம்த[ல]
கூனப்பா பதினெண்பேர் பாட லெல்லாம்
தலமாக(ப்) பாடினார் செயங்கண் டீமே.

(டு

‘nd:
சொல்லுவா ர௬ுலகத்தில் யோகங் கோடி
சொற்பெரிய வட்டாங்க யோகங் கோடி
சொல்லுவார் ஞானமுதல் சா[ஷ](2),தி ரங்கள் கோடி
துரியதீதே கிற்[க]5௦௫ சொற்ப மோட(ச)
சொல்லுவார் வாதமென் [னு ஆ](ர:)சை புண்டு
- சே(ரி]யொத்த வாமத்தைக் தர்கடப் பார்கள்
சொல்லுவார் சொற்கேட் டலைவார் கோடி

துலங்கிகின்ற சா[ஷ்](த) இரத்தைக் காணக் காணே.
Colophon:
சொக்கப்ப

(௫0)

:
வாத்தியார்

ச.ரலீசன்(0) சென்னஇிருஷ்ணன்

கையெழுத்து.

(த-பு.)-இத ரஸவாதம் யோகம் ஆகிய இவற்றைக் கூறுவத.
கொங்கணர்இயத்
ியதாகச் சொல்லப்படுகிறது.
இந்தப்பிரதியில் இந்நூல் முற்றும் உள்ளது.

6) திருத்தணிகைக்கலம்பகம்.
TIRUTTANIKAIKKALAMBAKAM.

Foll. 17a—40a.
Same work as that described under ‘No. 290 of the D.C.T. MSS.,
Vol. I.

Complete.

(6-4) —

:

இத டி.ஸ்கரிப்டிவ காட்லாக்கின் 290-915 but பிர.இியைப்பார்த்து

தப்பெத்த௮.

எழு

இத்தப்பி.ரதியில் இத்நூல் மு.த்றும் இருக்கற௮,

R. No. 800.
Paper.

94 X ll inches.

Foll. 63.

Lines, 20in # page.

Reetored in 1915-16 from a MS. of the Library.

Tamil.

Good.

்

&. numBeR 300.
சசிவன்னபோதம்,

உரையுடன்.

SASIVANNABODAM

WITH

. 17

COMMENTARY.

A poem giving an account of a Brahman named Sagivarnan, who,
having repented for his atrocious acts and for the licentious life which
‘he led at first, sought advice and religious instruction from a sage,
namel

Nandiparayana,

living

in

the

Nandi

hills,

and

became

a

Vedantin by the influence of that sage. ‘his story is briefly stated in
a chapter entitled Péyiraneal Adhikaram of the work named Mohavadaipparani.
By 'lattuvarayar.
Complete.
Beginning:
்
பொற்பி

சசிவசனபோத[க]ததுரைடாடம்.
னம் சச வன்னபோ தைக்குளை

யற்பி னல் கைங் கரற்பகம் போற்று வாம்.

௪-௮,

அழகு பொருந்தும்படி, சசவன்னபோத[க].த்.
அக்கு உளையினையடி,

யேன் கூறத்தக்ககாக அன்பினாலே அ £துஃகிரகம் பண்ணாதின்ற ஐ
கரத்
,இனையுடைய மகா [பெகணேசு(வ)ரனை வணங்கித் கோத்திரம் பண்ணுவாம்
எ-று,
அலகையச்சம

மூலகின் முத்தி

- வகவரன்களு

பெறும்பரி சோதுவாம்,

௭-௮, மோகவதைப்பரணியில்
செகத்தை மித்தையாயிருககன்உ பசாச
த்தவமெனறுபாடிப், பினபு அந்த பசாசத்அவச்தை இரண்டாம் அத்தியாய
மென்ற சசிவன்னபோதகஞ்சொன்ன [தீ]ஃ£லே. நீக்கவேண்டி அப்பசாசனெஅ:

பயத்தீ.ரத்தக்ககாகவும் மித்தையாயிருக்கின்௨ பி[ஐ](2)பஞ்சத்தை தித்திய
மாயெண்ணி கதித்தியமாயிருக்கின்ற அறிவை மிச்கசையா யெண்ணிக் தேக
மே நாமென்று தம்பியிருக்கி௦ அகவான்களென்னும் அஞ்ஞானிகளும் இவ்
வுலகின்கண் சக்குரு SLM G 5 BO
அச்சமக்றிருக்கின்ற வி[று](ர௬))ை
ஆகாச சொரூப லட்சணமறிந்து மோனானந்தமாகிய மோட்சத்தனை யெய்து
நீதன்மையைக் தத் அவ[ ரூ ]1(ரா)யரென்னு.
மமகாரிஷியானவர்
இ[ன்னூ]
(ந்தூ)லிம் கூறுறோங்கேளஞுங்கோளென்று அருளிச்செய்கிளுர்
₹: புணர்ந்தபாவமெலாம்பரிபூரண
முணர்ந்தஞானவிழிபடவோடுமே,”
எ-து,

ஆகாமியத்தினாலே

சஞ்சித இனாலே

லாம்(

:

5:

:

வரப்பட்ட

:

நல்வினை
புண்ணிய

) பார்வையினாலே

தீவினைகளாகிய
பாவம்

எ-று,

(௧5)

சஞ்சிதமுண்டாய்ச்

பி.ரா.ர.தஅ வக்கட்டுப்பா

டெல்

ஒடிப்போம் எ-று.

End:
ஞானியை ந.ரன்சானெனாதொழிக ஞாலழுய நாதனருளான்
மேனியது கொண்டுதனை நல்கவரு மென் ஐழையும் வேதமுடிவே,

.

௪-௮, பி[](2)ம[க்கியா](ஞா)னியாயுள்ளவனை
மானிடரில் ஒருவனெ
ன்றும், கேவர்களிலொருவனென்றுஞ்
சொல் லு,கலை விட்டுவிடு.
பின்னைக்
சான்யாவனென்று சொல்லுவகென்னில், இந்த வுலகம் பிழைக்கும்பொருட்
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டாய்ப் பரப்பிரம்மமான தன
காருண்ணியத்தினாக்றிருமேனணிகொண்
டெழுந்தருளி௨ந்த தன்னைக்கொடுத்து இவ்வுலகத்தை டீ. ரட்சிக்குமென்று
வேதமுூடிவுகளையுள்ள உபநிடதங்கள் முலயிட்டு கிற்குமாதலால் நீங்களு
மந்தப்பி[ ற](ர,)ம[ககிய](ஞூானியைச்
சச்சிசானந்த திச்தியபூரணச்சுயம்
பிரகாசச் சொருபியாயுள்ள
ப.ரப்பிரஃ.மென்மே சொல்லிக்கொள்ளுங்கோ
Qor am g oir ay.
(#00)

Colophon:
FR aver ot Gur g[ & |peoruT_Cp
p MILD.
சொரூபானந்தர் அணையடி. யிழைஞ்சக்
கருவாம்பிறவிக் கட்டகன் நிடுமே.

தத்துவ(றா](ரா)யர் தமதடியிலைஞ்ச
மெத்திய பிறவியின் Coro MOC...
சிவஞான சேவனடி பவப:ரறப்பணிவாம்.
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(த-பு.)--

்

இர்நால் வேதாந்த
புதல்வனான

விஷயமானஅ.

சசிவர்ணன்

கொலை,

பாவயெஜ்ஞனென்னும்

களவு

முதலிய

வேதியரது

தீய செயல்களைச்செய்து

வந்ததனால் சரீ. ரததில் வியாதி மிகுஇப்பட்டு வருந்தினான் ; அகைச்கண்ட
சேவபக்தரென்னும் மாதவர் “நந்திவெுபிலுள்ள நந்்தபராயணரை அடை
நீது அவரருளால் வியாஇ நீங்கி ஞானம் மு.திரப் பேற்று மோட்சமகடவா

யாக” எனறு

சொன்னார்.

அவர் சோற்படியேசெய்து

மோட்சமடைந்தான்

என்னுங் கதையினை விளக்குவது. இதை இயற்றியவர் தத்துவராயர். மோக
வகைப் பரணி பேயிரங்கலதஇகா. ரத்தில் இச்சரித் திரம் சர௬கக(மாகக கூறப்பட்
டள்ளகென்று இவ்வுளை மூலால் கெரிகன் ௦௮.
இந்தப்பி.ரதியில் இவ்வுரை

மூல் முத்றும் உள்ள..
R. No. 301.
Paper.

94

X

11

inches.

Foll. 46.

Lines,

eee
20

ina page.

Tamil.

Good.

Transcribed in 1915-16 from a MS. ‘of T. Radhakrsna Ayyar, late
Principal, Maharajah’s College of Pudukotah.

கானாட்டுச்சதகம்,
KANATTUCCATAK AM.
A work in verse and prose giving
கடட regarding the position
of certain places known as Kanadu which now forms part of the
ட.
State and of the Madura district. The time _when oe
relating to that time are also given herein.

Seems incomplete.
Beginning :
விருதகாச பயங்க ரவள [ஞ ](கா)டு, om He
கானாட்டுக்கும் எல்லை.
கு.ரகாடு ௮.ஈ௬௦௪, நத்தம் ௨, நாடு ௬௦௪. .
, பாண்டி நாட்டுச் சருக்கம் :--கானாடு, கலவாய்தாடு, ௮வ்வைடாடல், -

_ Rp. numBgRS
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கு.திகொண்ட
பளப்

-

நத்தத்துக்கு ஆதசெயம்

779
ஈ.

ஆ

கெங்கை

[னா](தா)0.

.

த

.,

(நா)டா தபதி,

புரம்

301-302.

SLO,

லட

வடகம்
படத ட வல

சூரியவங்க[ஷ]௪

வேளாளர்.

பாண்டியதேசம்

EATS)

வேளாளர் €[ள்](ம.5) காஞ்

வந்தது,

க௪9[னா](கா)டு

கொனங்கள்

(ஹ௲க்க௱க௰௫.
நசேந்திர சோ[ள](ம)ன் தாலுதெருவிலும் நா லுபெண்
கொண்டபடியினாலே நாலுவகைப்பேரும் வந்தது,
வாணேசுரன் தன்மராயன் காலிங்கன் வாண்டரசயர் கொண்டை
சக்க.
வர்த்தி, கூட்டிவந்தது.
( . . . . . ௨.) செப்பேட்டுப்படி:-பி[ி]
(ரி)திவி கலி.புகம் க.௬௨௱௰௩.
இதுமேல் பி[ஐ](ர)மோதூதஹூ
சித்தி
மைப? ௧௧௨ கோளூிங்கவள நாட்டு மல்லகபுரி வடகரை வேள்விதநாட்டு,

End:

apr s@ sru@r.

திருமங்கலமுடையார்.
மூடிகெடுதெடு மதளைவர்.

ததற்குடையார் 7...

முன்னூல் கி[எ](ஐ0) வர்.

ப[ரன்னி](ன்
நி) பாற௮ுடை யார்.

;

பெருமங்கல மூடையார.
க.ராலிங்கராயர்.
SO STITT.
srAmeG sar.
இிருநல் லூருடையார்.
செம்பங்குடையார்.
விசையபாலர்.
வை[ய்]ப்புடையார்.
வில்வத்திரையர்,
விசையராயர்,
வை[ய்ப்பூரூடையார்.
ம[ள](ம)வராயர்.

கையடையார்.

:

:

சன்ன ஓா[ஈ]ருடையார்.

்

மிரட்டுிடைத்தண்டலைக்
வர்.

(க-பு.)--

&[ள](ழ)

அரிய லூருடையார்.
கூட லுடையார்.
சோ[ள](ம)
தீ. திரையார்.

3

சிகேந்திர நயினார்.

அ.ஏன்| ம]ப,தமறவார்.

'பெருமாளுக் குடையார்.
ஆக(ப்)பட்டம்-௬௫.

இந்நூல், புதக்கோட்டை

ராஜ்யத்திலம்

வேளாளர்

அங்குக்

திகழ்ந்த சரித்தஇரம் முதலியவைகள்

இயற்றியவர்

~ Usui.

S[D\(Nsug
ae wrt.
QuG £898 prr.

இர்ப்பா தருடையார்.
மீனக்கொடியார்.
சோமராயர்.
உடையாருள்ளாஞுடையார்.
குந்தியுடையார்.

எல்லை,

:

முூப்பத்துடையார்,

வயலூரச் க[ள](ம)வர்.

பலஷவூர்களின்

- ஏமெரித்திகி[எ](மசரர்.

செய்யுட்களும்

கின்றன.

:

ஜில்லாவிலும்

விளங்கவில்லை.

உள்ள

அக்காலத்து

இனனின்ன வெனக். கூறுவது,

பெயர், காலம் முதலியன

இடையிடையே

மதுளை

குடயேறியகாலம்,

இதை

.

'!

இந்தப் பிரதியின்

வசனங்களும் பல இடங்களில்
z

சிதைந்திருக்

:

R. No. 302.
Puper.

94 X 11 inches.

Foll. 36.

Lines, 20 ina page.

Tamil.

Good!)

Restored in 1915-16 from the MS.-deseribed under No. 314 of the

D.C.T. MSS., Vol.I.

;

-
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A TRIENNIAL CATALOGUE OF hiss.

(௦) பேரை குழைக்காதழகியபெருமாள் நமப்பத்து.
PERAI

KULAIKKADALAGIYAPERUMAL

NAMAPPATTU.

Foll. la—3a.
Ten stanzas in praise of Kulaikkadar, a form of God Visnu, worshipped at Pérai (Tiruppérai in the Tinnevelly district).
«Each line of
the stanzas ends in Naménamd (salutation) aud hence the work is
called Namappattu.
The author’s name is not known,
Complete.

Beginning:
காவேறு வைகுந்[லை])க நாதா நமோதமோ
களிநீர்ப் புளிங்குடிக் கண்ணா நமோதமோ
கோவே

நம் மிடர்கடியு

குள.ந்தை

மாலே

நமோமமோ

நகர் வாழ் மாயச் கூத்தா நமோநமோ

தேவே சனேகமல தயனா நமோநமோ
_ தென்பேரை வ[ழ](எ)ர் குழைக் காசா நமோதமோ
தாவீறர் தொமும்

வைத்த

மாதிதி

நமோநமோ

நர[ரூ](சா)யணா வாதி [னா](கா)தா நமோதமோ
அ௮ச்சுகா னந்தகோ விந்தகா நமோநமேோ
ஆலிலையின் மேல் வி[ளி](மி) துயின்றாய் நமோதமோ
பச்சைமா லே பற்பம ரூபா நமோநமோ
பாரேழு மோடி ய[ழ](ள),ந்தாய் நமோநமோ
மச்சமா னாய் கூர்ம மானாய் நமோநமேஈ
வானவர்கள் தகொழகின்ற வா[ள்](ம்)வே நமோநமோ
நச்சாரவின் மீதே நடிச்தாய் நமோநமோ

End:

ஓ

மாரா யணா

வாதி

நாதா

நமோந3?மா.

(8)
்

(௨:

சலதஇிதனி லொருமீனு மானாய் நமோநதமேச
சாயாத கம. வடி வானாய் நமோதமேச
அஇலழுனாது

முன்பால

திழைந்தாய் நமோமமோ

கெடியவரை குடையா யெடுத்தாய் தசமோதமோ
பட(வ.ர)வு குடை திழலில் வருவாய் நமோநமோ
ப. சசமைய மசனிவுள்ள பயனே நமோநமோ
ச
தடு(வர்)மனை[யில்] வெண்[ணை](ணெய்) பா லுண்டாய் நமோதமோ
நா[ரூ]ரோ)ய ணா வாதி நாதா நமோதமோ.
(40)

(க-பு)-இத்நூல்

தமப்பக்அ

(மூ.த்றும்),

திரு நெல்வேலி ஜில்லாவில் உள்ள இிருப்பேரைநகரில் எழுந்த .
இருக்கும் குழைககாதழசயபெருமாள் விஷயமானதென்று தெரிகிற
இந்தப் பிரதியில் இச் நூலின் பத்அப்பாடல்களும் உள்ளன.
இயற்றிய
வர்பெயர் முதலியன விளங்கவில்லை.

Go
து,

(6) நெல்லை வடி வுடையம்மை

பதிகம்,

NELLAI VADIVUDAIYAMMAT PADIKaM.

Foll. 8a—60.

R. NuMBER 802.

ப

‘Yen stanzas in praise of Kantimatiyammai, a manifestation
Goddess Parvati, worshipped in the Saiva shrine at Tinnevelly.
Complete.

of

Beginning:
௮ருளெனப் பிரணவப் பொருளெனச்

ளஞ்சதென

வாறதென

சட்சமைய மாறதென

9[ய](வ)ட்டதென

வ:₹௪.ரங்க

மந்தி ரமென வாருமை

[| நான்ககென்ன
[யி](வி)தமூத
[மென்ன
எங்கணுதிறைந்த நீ யென் சரித் தி.ரமறிந் தென்னை பக
படத்
“Lo
OF
தருமவர்த்சனியே சகத்.திர நாமத்தியே ச[.ற்](௪)சிகானத்த மயமே
சாக்ஷியே காட்சியே சத்தியே முத்தியே தாசரதி தங்கச்சியே

இருளெனச்

தெருளெனச் தெளிவெனச் சாம்சாமென்ன

மருமலர்க் கமலா

சனத்தியே

நெல்லைந்கர் வா[ள ](மழ)வரு மகமாயியே

மதியறுகு பாம்பு [ன ](5)தியணிசடிலர் காங்[இஷை (க்ஷ) யுறு வடிவு
[டைய காந்திமதியே.
(6)

End:
ச.£தமுட னவமணிகள் த[ஞூ](மு)வுபரி பு.-மிலகு ௪.ரணசத களமன (த)
சகலவினை களுமகல தினைபவர்க ஞூடைய தன தடிமையென 0ய](வ),

[னைமுமூது தீ

விரதமொடு

கருணைகொடு தமியனி[

வி()ரவினுட

ு](௬)

தயகமல

னுதவியருள் மிகவு மதி[0]சய

விரிவிலுன

ட்

டா

ஸ்

மிகவும்வெளியிலினி யரு

[ள்புரிகு (வாய)
(பர)தர௬()ட(ச்) கமையனெலும்
பனகமணி

| ொகுபதிபின் வள.

வரு ப். ரமப(ை)ரயெ

[ம(மு)தமே

யணிமவுலி தள களென

முகமதிகள் ட[ழ](ள)ப[ம](ளெ)ன
[ வுலவுமயிலே
வரதசில தா திரிபு.தகனியே திருநெல்ல வா[ள](ம)வரு மகமாயியே

மதியறுகு பாம்பு [ன](5),த யணி௪டிலர் காங் கஷை](க்ஷை) யும் வடி.
aes
.... [வடையகாத்திமதியே,
(௧0)
மதம்,

(கு-பு.)--

இத இருநெல்வேலியென்னும்
ம்மையின்

கோத்தஇரமாக

சிவஸ்தலத்தில் அமர்ந்துள்ள வடிவுடைய

அமைந்ததொரு

நூல்.

“மதியறுகு பாம்புநஇ யணி

சடிலர் காங்க்ஷையுறும் வடிவுடைய காந்திமதியே?” என்பதை மகுடமாக ௮
மைக்துப்பாடிய பதப் பாடல்களையுடையது,
செய்யுள்நடை சாதா.ரணமா
னது. இயகத்றியவர் இன்னாரெனத் தெரியவில்லை. இந்தப் பிரதியில் இந்நூல்
முற்றும் இருக்கிறது.
டி.ஸ்கிறிப்டிவ் காட்லாக்கின் 814 - ஆம் நம்பரில் “வட

வுடையம்மை ?

0

என்தே இந்ூவிற்குப் பெயர் குறிக்கப்பட்டுள்ள
௮.

தி௫ரிவனப்பத்.து.

TIHIRIVANAPPATTU.
Poll. 75—9a.
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OF Hiss.

Ten stanzas in praise of God Siva worshipped at Tinnevelly which
was known by the name of Tihirivanam,
_ Complete.

Beginning:
களஞ்சேர் மனத்தா

ரினத்தாராய்க் கருகே னவரோ

டி ணங்காம

[சோ

லுளஞ்சேர் கவலை யொழிதந் தடியேக் குறுதி மருள்வென்னா]த(த்.நர)
சுளஞ்சேர் கயல்கள் வெடிதாவிக் குலவின் பலவின் கீனியுஇர்க்கும்
வளஷஞ் சார்ந் திலங்கு நெல்வேலி வரதா ! இஇிரி வனத்தானே.
(௧)
மனசொத்

திருக்க தினையாத

வன்னெஞ்

லினசச் துருவாய் நகைப்பார் மு

.

.

சடையார் மதியாம

,

னாளடியேம்கிரங்கு வையோ

பன் துருவும் மரமும் பரந்து திரந்து காவு_னே
வனசச் தடஞ்சூ[ள ](ம்) நெல்வேலி

வ.ரதா ! இஇரி வனக்கானே.

End:
சேடன்பரிக்கு'மிருநிலச்இ[ல்ச்]ம் சிறிது மு.தவாச் சினமூடர்
கூடந் தோறும் போய்த்திரியுங்[க] கு ஈஐதர்ச் செனை யா[ள்க](ட்)௦.ர
வேட னுடலம் பொடியாக விழித்தா யரசர் வீதியிற்பொன் [ள்வாயோ
மாடஞ் செறிந்த நெல்வேலி வ.ரதா ! இஇிரி வனத்கானே.
(௬)
குழைக்கா தடருங் கரியலிழிக் கோலமடவார் கெடுவிரகப். .
பி[ளை](ழை)க்கா. த.ரவு புரிவேனுன் பிரச மலர்த்தாள் பெறுவேனோ !
ச[ளை](ழை)ச்கா!வகச்துங் கமூஇடத்துங் கதலி யி.. தீதும் க௨ந்தேறி

5

மழைக்கார் முழங்கு நெல்வேலி வ.ரதா.! இ௫ரி வனத்தானே.

(௧௦)

,இ௫ரிவனப்பத்து முற்றும்.

(க-பு.)-இத

ை

திருதெல்வேலியில்

எழுந்தருளிய” சிவபெருமான்மீது

மாக அமைந்த பத்துச் செய்யுட்களாலாகிய௮..
ன: தெரியவில்லை.
சிறந்த நடையாலாயது,

(a)

தோக்திர

ரூப

இயக்நியவர் பெயர் முதலிய

இருவுளப்பத் து.

பா் UL APPATTU,

_

Poll. 96—11a.
ae
_ Similar to the above. The author here speaks
God’s mind and hence perhaps the eulogy is so named.
Complete in ten stanzas.
Beginning :

of the state

of -

zi

பஞ்சிவரும் பசமுடையாள் வடிவுடையாள் பாகர்நெல்லைப் பதிவா[ ளீ](ழீ)சர்
மஞ்சலருந் திருமேனி (மி](யெ)மதாக பெனை வ[ழை](ள),கஅ வருச்து நாளி
தெஞ்சலரும் பயதீக்கிக் கருணையுரு வாய் விடைமேல் நிறை,௮ லோன் றி[ல் யஞ்சலெளததிரு ம.
வலக்க[ of (Asa
ee
பல்

End:

்

பொய்யுலவு மன நீச அன்ப ம.
ட்ப
ams SIO மான்னா](ந்தா)ளிம் [க] காச்திடமோ நீச்இிடுமோ கன்னல்வேவி 5
செய்யுலவுங் குடவளைகள் வீதிகொறு முச்சனுந் இருதெல் வேலி .ஐமர்திரு வுளச் செயலை யின்னதென வே?ிறித மநிலேனே....
(59)

R. NUMBER

302.

783

Colophon:
கிருவுளப்பத்து முற்றும்,
(த-பு.)--...
இ, திருநெல்வேலியில் எழுந்தருளி இருக்கும் சிவபிரானுடைய தோச்
தரமாக அமைந்த பத்துப் பாடல்களை உடையது.
அவரது
திருவுள்ளம்
யாதோவென்று
கூறுவதால் திருவுளப்பத்தெனும் பெயர் பெத்திருக்கலா
மென்றுதோற்றுகிறது,
இந்தப்பிரதியில் இந்நால் முற்றும் உள்ளத. _நாலா
சிரியர் பெயர் முதலியன விளங்க வில்லை.

(6) உதவுப்பத்து,
UDAVUPPATTO.
foll. Lla— 18d.
Similar to the above.

‘The supplicant herein expresses his feeling of

despondency as to how Nellainayakar, a form of God Siva, worshipped at
Tinnevelly will help bim who is a sinner, in his last moments.
Complete.

Beginning:

_

மன்றவலோதி மதி[ னு](ந) தல் வேல்வி[ளி](தி)
மத. ரமானமொ[ளி](ஹஜி) செ[ர்]க் அவரித[ன்](ம்)
என்ற மாதருக் கன்புசெய் பாதக
னிடர்செய் வெம்பிணி யெய்திய [னா](தா)ளிலே
சென்றபாலு மிருகடை வரய்வ[ஸி](ி)
இரும்பி யோடி விடச் சீவன் கைமிஞ்ச
கின்ற போதெனக் கெவ்வா ுதவுவர்
:

தெல்லை[(னா ](கா)யக

ரும் வடி வா[மூ](ஞ)62

End:

ல்

ல.

(க)
tao

Ae

௩. திருக்குந் அ[.த்](ர்கிகுணமுஞ் . : . . வஞ்சகச்
சிந்தைய(ளன் சிறியேன் சிறிகொரு
- வருக்குஞ் செய்துமறியே [ன்யெ](னெ)ன்_மெய்யிலே

மருவு தோய் கொண் ட௬9 லருந்து.நா
ளிருக்கும் பூபதி சிந்தா மணி மருந் தெயையுங்
:
கொண்டு தவிரா [S)(Os)wur(s)or
நெருக்கும்டோதெ

னச் கெவ்வா

அதவுவர்.

தெல்லைதா யகரும் வடி வா[மூ](ஞ)மே

உ

எனு

Colophon :
உதவுப்பத்து ட

GM) =
இ௮ திருநெல்வேலி யென்னும் தஉத்தில் அமர்ந்துள்ள சிவபெருமான்

தோரத்திரமாக

அமைத்தது) * சித்தின்பத்தில் ஆழ்ந்து பல்வகைப் பிணி

:
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களால் வருந்திய எனது
நாயகர்

எககனம்

OATALOGUB

உடலிலிருந்தும்

வந்து

உதவுவரோ”

OF

உயிர்
என

MSS.

நீங்கும்வேளையில்
மிக

நெல்லை

இரக்கத்துடன்

தருவர்

பிரார்ச்இப்பசாக அமைந்துள்ளது,
* எனக்கெவ்வா
அுதவுவர் நெல்லைநா
யக ரும்வடி வாளுமே'' என்பதை மகுடமாக அமைத்துப்பாடப்பட்ட பத்துப்
பாடல்களாலாகஇியது.

இந்தப்பி.ரதியில்

இந்நூல் முற்றும் இருக்கிற.

(2) கெளரிப்பத்து.
GAURKIPPATIU.
Foll. 186--15a.

Similar fo the work described under sub-division (6) above.
Complete.
Beginning:
ருக்ணை சூரிய ருக்கணை சொல்லி

சோம

: ட...

வேம.

.

மாமாத்

இரள்சோலையு

யத்பசைத் தோச்இரஞ் செய்துளம்
[லேன்

மூன்பதம் விரும்புஞ் சிந்தை யரும்பவுங் காண்இ

மாலையும்

வனச

வாவியுஷ்.

[வா[எ்]()
வேலி

கூ[ஞ](மு)நெல்

காம ரச்கனி வண்டுறை பூங்கு[ள ](ழ)க்[ க ]கவுரி காந் திம.தவடி, வாயியே,(௧)

End:
வாலகால வயஇ[ல்த்](2)௫டுகத் தையோ
வாதிச் தென்னையும் பாதிக்க வேவந்த
வாலகால மெனுங்கலி யா[(ல்ப் |(2)படு
மவதஇக் காலங் கடப்பதெக் காலமோ
மூலகாலந் தொடுத்தன்
பு செய்திடு
முஞ்சி யந்தணன் மேல் வந்து மிஞ்சிய
காலகால

.

னிடத்து

நெல்

வேலிவா[ள் ](ம்)

(6)

கவுரிகாந்தி மதிவடி வாயியே

Colophon:

கவுரிப்பத்த முற்றும்.

(த-பு.)-இத, இிருநெல்வேலியில்
தோத்தாரூபமானத.

எழுந்தருளியிருக்கும்

இயற்றியவர்

பெயர் மூதலியனீ

தப்.பிச தியில் இந் நூல் மு.ற்றும் உள்ள ௮.

(ர) சோ திப்பத்
து.
SOLIPPATTU.
- Foll. 156—176,

காந் சமதியம்மையின்
தெரியவில்லை.

Qs

R, NUMBER
A

eulogy

the author

on

God

Siva

addresses Him

protection.

as

802.

735

worshipped

as all Light

and

at

Tinnevelly.

Splendour

and

Herein
prays

for

.

Complete.

Beginning :
அய்யனே

சிவனே

செய்யனே

மழுவார்

யருமறை

புகலு மழகனே

[கய்]'கை$னே

[தப்](ை)யும்.
நுண் ணிடையாள்
துய்ய நீ

குழகனே

தேவர் தேவனே

ய.ரனே
தொண்டர்

காவலனே

யுமையாள் நாயகி கொழுந்தே
[ நடனே
வேயார் சோதியே காக்தரு ளெனையே
(௧)

ணியு மெய்யனே

வடிவுடை

End:
௪சம்புவே சிவனே சந்[தி](த)7சே கரனே சாலிவா டீசனே பானே
பம்புநீள் திரை நஞ்சுண் டருள்கண்டா பங்கயம் பணிபதாம் புயனே
வம்பணி. கொங்கை

வடிவுடை

மங்கை

பங்கமந் தானி

தும்பியா ரித[ளி](ஹி) மதிபொதி வேணிச் சோதியே

யுகு

காத்தரு ளெனையே

(2)

Colophon:
Cer Buus 3

முற்றும்,

பண்டைமி னூ[ள் ](ம்) வின

கொண்டடியேன்

வண்டரைதீதுணை

வாதருள்

யென்றிச

வெகு பஞ்சியு மாயதனால்

வந்தெனை

யாளு£வையே

அண்டர்க ளோடுய ரம்புய னார்பணி யம்பிகை நாயகனே
தண்டை கலீபென மன்றினி வாடிய சந்திர சேகரனே.

- (க-பு)-இத, * சோதியே காத்தருளெனையே '? என்பதை மகுடமாகவடை
ய
பத்
துப்பாடல்களால் இரு தெல்வேலியில் எழுந்தருளியுள்ள ச௨பிரான் தோத்
,தரரூபமாக அமைந்த.
சோதிப்பத்து முடிந்தபின்னர், சிவபிரான் விஷயமான
என்று தொடங்கும் பாடல் எழுதப்பட்டுள்ளது,

*பண்டையின் ?

(42) பராங்குசஸ்தோத்திரம்.
PARANKUSASTOTTIRAM.

Foll. 17—21a.
Copied

from the MS. described under No.

1071

MSS., Vol. 11, wherein see for a description of the work.
Complete.

of the

D.C.T_.
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(6-4.)—

:

Qs oosMiga
எழூதப்பெற்றதாகும்.

காட்லாக்கன் 1071-ஆம். நம்பர் பிரதியைப் பார்த்து
இந்தப் பிரதியில் இந்நூல் முற்றும் உள்ளது,

(6) குழைக்காதர்சரணம்.

KULAIKKADARSARANAM.,
Foll. 91௪--21.
Similar to the work described under sub-division (a) above. Hore
the author surrenders himself to God.

Beginning:
பூவுலாவிய பாததாமரை

போத் தவே

வாமநல்குகீர்

மாவுலாவிய பேரை மேவிய மகரநெடுங்கு (ா]ஜை)5

i

காதரே--௪.ரணம் ௪.ர
[ணம்.

கஞ்சனா ருயிர் அஞ்சவேபொரு காரணா பரிபூரணா
மஞ்சு லாவிய மேடைமேவிய மகரதநெடுவ் குழைசக் காதசே--சாரணம் ௪ரணம்
தருண

மங்கையர்

விரகவாரி௫ னில்

விமாதெம்மை

யாஞுகீர்

வருணன் வந்தடி ப.ரவு பேரையில் மகரநெடுக் குழைக் தட

ம் Fl
[ணம்.

End:
கோடுவார்சிலை யூடுநீள்கணை கோலிவாலியைக் கொன்றவர்
மாடகோபு.ரம் நீடுபேரையில் மகரநெடுங் குமைக் காதரே--௪ரணம் சரணம்
௮௧ மாமறை மூவமேயென இனைவீறிட வந்தவர்!
்
மக.ர வாரிதி கடைந்ச பேரையில் மக.ரதெடுங் குழைக் சாதரே-- சரணம் ௪.ர
[ணம்.

ஆழி மோதிர மன்று சானல் க[ஜி](ஸி)ததவா மனங்க[ழி](ளி)சசவா
வாழி நூற்லெண்மர்

ப.ரவுபேரையில் மகரநெடுங் குழைக் காகரே--௪ரணம்
[ச.சணம்..

(6-4.)—
இ, திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் உள்ள திருப்பேரை என்னும் £05 Gov
எழுந்தருளிய ௨கரெடுங்குழைக்காதர் .விஷயமான து.
இத்தி
வாடப்
முதலியன விளங்கவில்லை.
2

(7)

வேண்டும்பத் து.

VENDUMPATTU. —
Foll. 214—226,

R. NUMBER

302.

e
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A eulogy on God Visnu worshipped in the holy shrines at Srirangam Tireppérai, Kadalir and other places. ‘The supplicant herein expresses his desire to be born again in this world if thereby he could
worship God in these places.

A stanza at the end gives the names of the nine holy shrines in and
near Srivaikuntam.

Incomplete.
Beginning :
Qurer flor ப் புனலாடப் பெறுவேனாஇஜல்ப்](்)
பொன்மதில்க ளேமுங்கடத் அ[ளப்](ட்) புகுவேனாஇல்[க்]
மன்னுமணிப் பெட்டகஞ் சூழ்ந் இடுவே னால்
ம. சகதப்பொன் மேனியி[ல்க்](த) கண் வைப்பே னாஇல்[ப்]
பண்ணரிய தஇிருமணத்தூ ணருகே சென்றுன்
பங்கையட்பொம் சேவடியைப் பணிவே னால்
இன்னமு[ம்.பி](மி)ப் பிஉப்படியேன் வேண்டு இன்டமேன்
ஈசனே யெழில. கச் செம்பி ரானே.
௨-ல் (௧)

End ;
மண்டலத்தில் நானோர் மருததுவரைப்'பின்சொல்லேன்
பண்டிதருஃக கிச்சைசொல்லி(ப்) பாற்கிலேன் - எண்டிசையும்
வேற்றுமருநீ தொன்றறியேன் வேங்கடவா! என்பிணிக்கு

மாத்துமருந் அன்கிரு நாமம்.
ஒன்பது

தஇருப்பதி விவரம்.

ஸ்ரீவைகுண்டம் குள.ந்சைக் கள்ளப்பிரான்
வாருண மங்கையில் நம்மிடர்கடி வார் அய்ய
புளினங்குடி, காசினிவேந்தர் திருகோஞூர் வைத்தமாதி௫
பெருங்குளம் மாயக்கூத்தர்

௮. ரவிந்தலோசனர்

தங்கமலர் மங்கைதேவர[பி.ரான்தென்

திருப்பேரை

மகாரக்குழைக்காதர் இருநகரி ஆதிநாராயணசுவாமி தம்மா[எள் ].
(ம்)வார்.
ஆக ஓன்பத திருப்பதி,

(8-4-)—
Qa, “Qarar
qn
1) piBu Cacr® GarC wer.” என்பதை மகுடமாகப்
பெற்று!) ஸ்ரீரங்கம், திருப்பேரை, கூடலூர் முதலிய தலங்களுள் கோயில்
கொண்டெமுந்தருளியிருக்கும் மஹாவிஷ்ணுவைப் பிரார்த்திப்பசாக அமை
BAO oT gs.

(4) கொற்றங்குடியார் நெஞ்சுவிடு தாது.

KORRANGUDIYAR NENJUVIDUTUDO,
Foll. 23a—81a.

67

;
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Same workjas that described under No. 314 of the D.O.T. MSS.,
Vol. I.
Complete.

(த-பு.)-இது டிஸ்கரிப்டிவ் காட்லாகின் 814-ஆம்நம்பர் பிரதியைப் பார்த்து எழு

தட்பெற்றது.

இந்தப் பிரதியில் இந்.நூல் முற்றும் உள்ளது.
_— வை வையவன் வணவயயட

(8) சடாதாரூத்தர் குரூபதேசம்.
SADADARASITTAR

GURUPADESAM.

Foll. 3l1a—34a.

This explains the unreality of tho;phenomenal universe and that
salvation can be attained by worshipping Parvati.
Apparently complete in 13 stanzas.

Beginning:

சடாக(ா)[௨](7) சித்தர் குருஉபகேசம்.
உடம்பெடுத்த

வாறேது

உயிரேது

சொல்லும்

உகாரமொடுஅகா.ர கின் ஜொடுங்குமிட மேது
இடம்படவே மண்டலங்கள் மூன்றேது சொல்லீர்
சிரீங்கா.ர ரீங்காரஞ் சேருமிட

மே௮

தடம்பெரிய வருளே.து சவமே(.த) சொல்வீர்
நாடதில்$ யே நடு மணியங் கேது
.இடம்படவே யுண்டஇரு விமலரிரு பாதம்

ர

மெய்[ப்டா](யா)கப் பூவேசெ[அ வே](தே)க்திசெய் வேனே (4)

End:
அடியேது முடியேது ஆண்ட விடமேது

அஞ்செ[ஞூ](மு)ச்த . . ஈசெ[ஞ](மூ)க்தா யானவிடமே.௮
படியேது பாமேது யரை௫ யனக் குரையீர்
பரத்துடனே பசாபமும் பகர்ந்தவிட மேது
குடியேத குலமேது குருவேது சொல்வீர்
குருவிருந்

அரைக்தபொருள்

குலமேது

சொல்வீர்

விடிவே.௮ வடிவுடையாள் சுந்தரிதன்பாதம்
வாடாத பூசாத்தி வ[(ஞூ](மு)த்சலைச்செம் வேனே

~

(கவ.

(க-பு.)-இந்நூல், உலகத்தில் தோன்றியுள்ள பொருள்முதலியவை தித்தியமல்லவெனனறும் உமாதேவியின் பாதங்களை அருச்சனை செய்தால்

மென்றும்

கூறுவது.

பதின்மூன்று

முூத்தியடையலர :

பாடஃ்களாலாகய௯.

சடாதா.ர இத்தபென்று நாலின்மு தலில் குறிக்கப்பட்டிரு கத.

இயத்தியவர்
்

rk. NumBERS 302-303.
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(m) கரு நிலைப்போ தகம்.
KARUNILAIPPODAKAM.

Foll. 34a—36a.
This explains the inner meaning of Pranava,
as well as the relation of the universe-to God.

ie., the syllable

Om

Apparently complete in ten stanzas.

Beginning:
நன்றாக. கரு திலைப்டோதகம்.
சொல்லி[யி]ரு.ந்த | யி1(வி)டமெங்கே முப்பா[ளெ](மெ)ங்கே
துவாரபா லக ரெங்கே முதற்பா [ளெ](ழெ)ங்கே
தல்லசங்க [ஐ](,கி)தியெங்கே வைகு[ன் 2](ணட) மெங்கே
நாரணனு மா லிலைமே[லதஅ](க் ௮) யின்ற தெங்கே
அல்லத்[ப்]ப% [ மய](மை)ம் பூத மொடுக்க மெங்கே
யரறைந்து: தமி[ளா](மா)ண்டு முளைத்த தெங்கே
சொல்லவவ் வா[௬](ண்டாகய வரைதாமுத் !
தொ[ஞ](மு)த குரு வெளப் பணிந்து வணங்க லாமே.

End:

அவ்வெ[ஞ](மூ)சஅ Aeros Os[Plof)bs sane
ம்னுட்டான

பூசைமந்

இரச்தகை

யுன்னார்

உவ்வெ(ஞூ](மு)த்து தின்விட மொ[ஜி](ளி)ந்.அ கண்டே
சொருவருடன் வாய்திறந்து பொருளே சொல்வார்
ஒவ்வெ[ஞ](மு)த்௮ கின உவிடத் கொழிவு கண்டே
ருடலுயிரென்

றே பிரித்த

ரைக்கமா ட்டார்

தல்

இவ்வெ[ஞூ](மூ)த்து Saree
*

.

.

.

இருவாக்கால்

.

.

;

;

வமாதே,

(௧௦)

(க-பு.)-இந்நூல் வேதாந்த

விஷயமானது.

அப்பாடல்களாலாகய௮.

பிரண

வப்பொருளை

விவரிப்பது.

பச்

இதை இயத்றியவர் இனனாசெனச்தெரியவில்லை.'

R, No. 308.
Paper.

11x94 inches.

Foll. 34.. Lines, 20ina page.

Restored in 1915-16 from the MS. ட
D.C.T. MSS., Vol. 1.

Tamil.- Good.

under No

191 of the

உபர் ததையர்ம) லை.
நித்து தரை தாரு தாரா கா தா...

Same work as பஸ்.

டட

under No. 191 of the D.O.'T. MSS.,

Vol. I.
Wants stanzas 95 and $6; otherwise complete. —

OTA
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(க-பு.)-இதீால் டி.ஸ்கரிப்டிவ் காட்லாககன் 191-ஆம் நம்பர் பிமதியைப்பார்தீது
எமுதப்பெற்றத.
இந்தப்பிரதியில் இந்நூலின் 95, 96 டச் ் எண்களமை
BS பாடல்கள் இல்லை.

R. No. 304,

Paper.

11 X 9} inches.

Foll. 62.

Lines, 20 in a page.

Tamil.

Good.

Restored in 1915-16 from a MS. in the Library.

o

சயெயோக தீபிகை...
SIVAYOGADIPIKAI.
This is a Tamil rendering of the Sanskrit work of this name
composed by Sadagivayégin.
It treats of the method of practising the
four kinds of Y6ga with 4 view to obtain salvation.
The Sanskrit
original is said to contain 287 stanzas in five Patalas, the subjects treated
of therein being given in the Tamil remarks below.
Apparently
the Sanskrit work is the same as the one described under Nos. 4384

and 4385 of the D.C.S. MSS., Vol. IX.
Complete.

Beginning:
சதம்பரசிவயோக

தீபிகையான மூலமக்திரம்,'

வெள்ளை வாரணப்
பிள்ளை யார்பதம்
உள்ளு வார்மனக்
கள்ள மாறுமே.
ஆனைமுக

னாறுமுக

ஞானகுரு

வாணியையுண்

- ஸ்ரீசதாசிவ

னம்பிகைபொன்

னம்பலவன்

ணாடு,

யோசேவாரர்

.

.

....

கீகப்பட்ட

தெவயோக

இபிகையென்கற யோக சாத்த இலே Brace பூசாவிதானமாகிற
[கு](இ)ரர்.
அஃதெப்படி யென்னி௰் சிவயோக
சர்களுடைய மன
சாகிறது தாமரைப் புட்பக்துக்கு வண்டுபோலவுங் காரண த்.தி[கை](ஐ)யங்
களுக்குக்
ததீதுவ

காரணமாகவும்
. ., யமா௫யும், சகுண ி[த](ர்கிகுணமாக(த)!
சொரூபமாகியுஞ் சேனனமாணங்களில்லாக சதாசவலிங்க சொரூப

மாகிய குருவைத்தன்
. . கிலோசனை பண்ணுகளோமென்.
வை நமஸ்காரம் பண்ணியருந்தச்) சதாசிவ
யோசே.ர.ரானவர்

இபிகையாகிற க[ஐ](2)த்தத்தை
%

*

*

சாலாந்திரங்களாகிற

பந்த சம

குரு

சவெயோக.

. . . . ; தனைப்பண்ணுகிறார்.

அ௮ஷ்டாங்கயோகமாவது; யாதாமொருக்கன்
னாலே செசமுத்திரைகளினாலேயும் அந்ச அஷ்ட

டியான(9)௪

ல

(a)

*

அஷ்டாங்க மா[ற்](75)த.இ
கர்மங்களாலே
த்

meta

:

k. NuMBERS

304-395.

791:

End:
யாதாமொருச்சன் அப்பியாசிக்க[ யெ](வெ)த்த

சாஜயோகத்தை

இந்த

னம்பண்ணி யோகூத்தி யடையுமுன்னே மி[று](௬) கமானால்,
லோகத்தை யடைந்த
ஐசுவரியவான்௧களாய்

,

.

பராய்

.

,

,

சாதித்து முத்தனாவன்.
இந்தத்தமுடைய

௨௮௪

சிவ

சிவயோக

இீபிகையென்கி௫

as

இ[2](7) நதமான(௮)

அஞ்சுபடலங்க

சுலோகங்களும் நானாவித சப்தா[ழற்](ரத) தங்களோடே

அனுக்கிரகம்

கர்த்தா

சொல்லுகிறதைக்

பிரிக்கப்பட்டசென்று
ளாக(ப்)
பண்ணினார்.

(௫௫).

*

*

ஆ

*

Colophon:

அவன்

வெகுகாலம் சுகமனுபவிச்சு அதின் பிறகு பூமியிலே:
வேதசாத்திர சம்பன்னராய் யோசேரசாய் சற்புரு
அப்பியாசத்திலே ராசயோகத்தைச சம்பூரணமாய்ச்

செககத் குருவே தணை,
இப்படி, ௪தா aaGuree nro
.
விடயம்
, :, வமனஸ்க விதானமான அஞ்சாம்படலமுத்றும்.
ஆகப்படல

.

யோக

மஞ்சக்குச் சுலோகம் ௨௮௪.

கச்சியப்பதே௫கனை யுச்சியுளம் வைப்பாம். |
*

*
சிவயோக

ஆ
இபிகை முற்றும்.

*

(க-பு.)-இத, வடமொழியில், சகாசுவயோக நாகரால் சலோகரூஅமாக இயக்மப்
பட்டுள்ள சவயோக தீபிகையென்னும் நூலின் மொழிபெயர்_பு.
(1) #6
தப்புர பூசாவிகானம், (8) சிவபூசாவிகானம், (8) அஷ்டாங்க ச௮.ரங்கவிதர
னம், (4) சாங்கியதா.ரக விதானம், (5) அமனஸ்க விதானம் எனஜந்து பட
லங்களாகப் பகுக்கப்பட்டு (1) மந்தரயோகம், (2) வயயோகம், (8) ஹடயோ
கம், (4), ராஜயோக

முதலியவற்மைக்கூறுவது.

ரென த்தெரியவில்லை.

மொழிபெயர்த்தவர்

இனனா

இந்தப்பிரதியில் இந்நூல் முற்றும் இருக௦௮.

மி, 91௦. 805.

Palm-leaf.
IV

263,

15%12 ஹம் 20% 1ம்.
V

348,

246 and XI1 173.

VI

217,

VII 300,

Lines, 6—15

Purchased in 1914-15
town, Madras.

1911, 38. ர 904, 17411), ரார 65,
VIII

ina page.

217,

IX

Tamii.

271,

X

230,
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Fair.

from M.R.Ry. Krsnasami Pillai of George-

aM shag 5119.

SAPTARISINADI.

A work based on astrological principles and predicting the
nature and characteristios of men as also their fortune in regard
to their near relations, duration of lifetime, education, wealth, social
position, ete., by means of certain calculations based on the position of

the planets in the various signs of the zodiac at the time of the birth.
த்
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A TRIENNIAL CATALOGUE OF MSS.

The work is said to have been related to Umadévi by the seven
sages Atri, Bhrgu, etc., and it is divided into 12 volumes, each
volume dealing with the description of persons born when the earth was

A number

in conjunction with each of the 12 signs of the zodiac,
of horoscopes are dealt with in each volume.
The MS. is apparently imperfect and incomplete.

Beginning :

;

சந்திரன் மனசாக(ச)சேய் மேட'மிராகு மீனம்
புந்தியும் மூடவன் கோலில் புகர் ரவி தேளதாக
மந்திரி வீணையாக மாதையிற் கேதுதங்க
சுந்[த](த).ச மேடஞ் சன்மஞ் சொல்லுவீர் பலனைச்

இந்ஃ(௪)சே யாணே

'
(௧)

சானே.

யாகு மியம்புவோக் கிழக்குமேற்கு

அந்தமில் தெற்குவாடை யதன்குடக் கதனித் றந்த
சுந்தர காளி யுத் தீரம் சவன்காஷ்ட மீன கோணம்

வந்திடு மாரிதெற்கில் மாதுரு செொகமென் Cop sib.
க

3

(௨)

*

*

இவ்வித வடையாளத்து ஸிலகய சமயூர் கன்னில்
ஜவ்விய தந்தையில்ல முரைத்திட்டோ மிவனின் யோகம்
பவ்வமாய் மாதுர் தந்ைத பாலகன் மனைவி யோகம்

நவ்விய முன்பின் சன்மம் நாட்டுவோ மிந்.நா மன்னில்
*

%

*

(@)

*

*

பூரணைநாளி லேதான் புகலுவோங் கண்டத் தானுங்
கூறுவோ மிவன்பின் சென்மம் குறிக்கிறோம் புதுவை

தன்னில்

இரிலாப் பிரம சேயாய்ச் சனிப்பனா ம.ரசு செய்வ
னாறுமா முகனைப்பெக்த வம்பிகை யாளே

கேளாய்.

(௪௦)

இருதநான் காண்டுகொண் டியம்புவோம் யோகத் தானும்
arauF செல்வ மோகங்கும் மாதிலஞ் சேோப்பா னாகும்
வருந்துன்ப மியாவும் நீங்கு மாதரு குடும்ப க்ஷேமம்
'இ௰மையா யிரண்டி லேதான் செப்புவோம் விவரமாக,
*
¥*
3.
*

(es)
mh

இடபம்.
Soaps
a சேயதாக மால்குசன் தேளதகாக
நிரைமது கேதுவீணை நீர்புகர் மானதாக
இரவியும் சாகுமேரு விவன்சென்மங் குண்டையாகத்

.

,திறமுடன் இருக மிவ்வாறு சேர்ந்ததால் பலன் சொல் வீரே.
அத்.இீரி முனிவர் சொல்வா

ராண

சனன

மாகும்

'

கடட

்

4

விச்சக னுஇக்த வில்லம் விளம்புவோக் இழ்மேல்லீதி

யுத் த.ர வாடை யாகு முளைக்குறோ மெதிரித் சந்து
பத்திய மேற்கிலீசன் ப[ர](ரா)௪த்இ கணேசன் கோட்டம்.
fiat

ட

*

௬

வடடஎல பந்தசட இர் கப்

கல்
வ :

gee

ப ப அத வ பப enerததி
ள்
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தாதைக்குத் தா.ரமி ரண்டில் தரித்திடு முதல்மா இன்ற
தீதியாம் மைந்தன் மூனும் நிகழ்த்துவோ மிவனின் ஐந்தை(ப்)
போதிலா மவன்குணச்சதைக் கூறுவோ மாதிறத்தான்
சூதிலான் கட[ட](ட) மில்லான் சுத் தநன் மனத்த னாமே.
*

*

துரிசான

நடையு

*

மூள்ளான்

௮ஷ்டமாய்

(டு)

ன
வார்த்தை

கூறுவன்

பெறுமவர்ச் இனிய னாவன் பெரும்பொருள் தேட் வல்லான்
அததெறி பூசையானா மபவச.ர மனத்தனாகுந்
* திருமகள் வாசமுள்ளான் தேவிய மொருகத்தி யாமே.

(௫௩)

அவனுக்குப் புத்திரபாக மாளது இரண்டு மாகும்
நவமதில் பெண்பா லவ்வாறு நாட்டுவோ மிவனுச் கேதான்
கவனமா யிரண்டி லேதான் கழறுவோம் விவ.ரமாக(த்)

தவமுடை யோரைக் காக்குந் தயாபரி மேலுங் கேளே,

(௫௪)

End:
மீனலஃன ம்.
கெண்டையுஞ் சனனமாகக் கே௮வும் விரையமாக
நண்டதில் புதனும் பானும் நற்குரு சேயும் பெண்ணில்

குண்டையிம் புகரும்வீணை கூறிய சனியும்நிற்க
௮ண்டர்கோன்

மனைவிமானி

பலன்களைச் சொல்லு

லரியினித் கயிறுபுக்க.

(௧)

மென்னப் பராசரும் சொல்லு இன்றார்

சூலமதஇல் வேளா னென்றோங் (2) குறிக்கிரோ மல்லல் தன்னை
;நலமுடன் வடதென் வீதி நவில்குறோ
தலத்தி(னி)ம

மேற்குவாடை(த)

கெதிர்வீ டில்லைச் சாற்றுவோ

ஆ

+

முத்த ரத்தில்.

*

(௨)

*

கல்விமான் பொறுமை யுள ளான் கனத்ததோர் பூமி யுள்ளான்
இல்லையென் றுசைக்க மாட்டான் யாரைய மு௰வு கொள்வான்
அல்லல்கள் மனத்தி லேதா னணுகிடு மிவனுக் கேதான்

;

நல்லவ னாக வாழ்வ னாயக பட்ச முள்ளான்.
*

மதிசசை

பதியத

*

காலர்தன்னில்

ES)
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*

வந்திடுந் துணைவர் தானும்

ழ்

வேறதாகும் பந்துவும் பகையு முண்டு

ச.தியினால் பூமிசேதந் தனம
அதிபதி யசசராலே ஆகா

்

விசைய முண்டு
தினைத்த வெல்லாம்.

(௪௯)

புத்தியுஞ் சபலமாகும் புவிசனி லலைச்ச லுண்டு
_ ப[த.தி](2றி)ய பந்துசூ தம் பலவிக்ஞ் சேதமாகுஞ்

- சித்தமாய்க் காலிசேசம் செப்பவோம் விவர மிரண்டில்
அத்தியைப் பெத்தமாதே யமைத்தன மொழிகுன் ரூ[௮](வே).,

*

*

*

i

மதியுங்காரி தனுசிலுற மலையோ னிசாகு தேள் லுறப்
புதனும் பானுஞ் £யமுறப் புகர்வண் டிபனித் சேய்வீணை

Sues
(௪௪)

794.

A TRIENNIAL CATALOGUE OF நாக,
௪.இசெய் கேது நந்தியுறச் சன்ம மீனம் பலனெவ்வா
ஜிதுவே பலன்க.டானுமைம்மீ ரெய்து மாண்பால் ௪னன
*

*

%

மென்ஜம்.(க)
*

. புரந்திடு காலந்தன்னிழ் பூராட மிரண்டாம்பாதஞ்்
சிறந்திடு புகரிருப்புச் செப்புவோ மீரா றுண்டு

மூறைந்திடம் பிணியனேக மு.இத்திடுபின் ௮ுணைவிருத்.இ
பெருமைமுன் றுணை சுபங்கள் பிசாமக கண்டமென்றோம்.
மாதலர் சுபமும் நேரு மவன்றந்தைத் துணை சுபங்கள்
இதாகுங் குடும்பம் வேறு சல்லிய பாதையாகும்
பாதக மனமு மெய்தும் பத்துவிற் சூதங் காணு
மோதுவேன் பின்பால் சேதி யுத்தமி கேட்டிடாயே,
3

3
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(௩௬)

ட

(௩௪)
*

(க-பு.)இந். நூல் சோதஇுட

சாஸ்இரத்தைச்

சோந்தது.

அத்திரி,

பராசரர்

முத

விய முனிவர்
எழுவர் உமாதேவியின்
ஸத்திதியில் இருக்கும்பொழுது.
மேஷம் முதலிய பன்னி.ரண்டு லககனங்களில் சூரியன் முதலிய ஒன்பது இச
கங்களும் நிற்குங்கால், ஜனித்தவர்க்கு எவ்வகைப் பயன களுண்டா ” மென்று
(உமாதேவியார்) அவர்களை வினவ அம்முனிவர் எழுவரும் இன்னின்னபலன்
கள் உண்டாமெனக் கூறுவதாக அமைந்துள்ளது இது,
மேஷத்தில்

ரிஷபத்தில்
மிதுனத்தில்

78 சக்க.ரங்களும்

..
115

Crp
படை

கடகத்தில்

107

டே

145

ஷே...

கன்னியில்

92.

ஆ

இச்சக்கரங்களில்

இரகங்கள்

சகோதரர்,

114 சககரங்களும்

விருச்கெச்இல்106
Gap.
தில்
படம்.

சிங்கத் இல்

தாய், தந்தை,

துலாத்தில்

மகரத்தில்

96

ஆடை

கும்பத்தில்

99

டே

Sar 6 Be)

69

இிற்கப்

மனைவி,

பிறந்தவரது

0

உள்ளன.

அடையாளங்களும்

ஆயுள், ஸுகம், வித்தை,

மேன்மை,

செல்

வம், முதலியவைகளும் இன்னவை
என
விளக்கமாயிருக்கன்றன.
ஓவ்
வொரு சக்கரங்கட்கும் 80 முதலாக 60 ஈழூகச் செய்யுட்கள் உள்ளன.
இதில்
நூலினபெயர் இன்னதெனக் குறிக்கப்படவில்லை.
எஏமுரிஷிகள் உமாதேவி
க்குச் சொல்லுவதால் * ஸப்.தரிஷி நாடி? யென்௮ு டெயரிடப்பெத்திருக்கிற
து.
இந்தப் பி.ரதியில் சக்கரங்கள் ஜன்ரோடொன்று தொடர்பில்லாமலிருத்த
லோடு பலர் எழுதியதாகக் காணப்படுகின்றன.
ஏடுகளும் ஓர் ஒழுங்குபட
இல்லை.

இந்தப்

பிரதியில்

.இர்நூல்

முத்றுப்பெற்றதாகக்

தோற்றவில்லை.

vs Bos &
ஒவ்வொரு லக்தத்திற்கும் ஒவ்வொரு ஸம்புடமாகப் பன்னிரண்டு.
திற்கும் பன்னிரண்டு ஸம்புடங்கள் உள்ளன.
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9} X llinches.

Foll. 72.

Lines, 21ina page.

‘Restored in 1915-16 from a MS. of the Library.
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306.

This is a treatise inculeating the principles of the Advaita Védanta;

and it apparently consists of 348 stanzas of which this MS. contains the
last 25 stanzas only.

The author of the work is Vénkatam,

the Pa-Vaisya community

a man

and a resident of the Cola country.

of

He

gives a succession list of teachers and pupils which is shown in the
Tamil notes below.
Apparently the last named in the list was the
teacher of the author.

Beginning:

|

பி[த](2)மா[.த்](6) ச்சை.

மெய்யறிவே நன்னிலமும் தாத்ச[ இ](த)7
மெய்யறிவே விளங்கு[
னா ](நர) தீ தூண்
மெய்யறதிவே மண்டபமும் படங்குகளு

மெய்யற்வே விளக்குத் தீப
மெய்யமிவே கோ. ரணமும் மாலைகளு
மெய்யறிவே மேன்மை சசர்நீத
மெய்யறிவே யாதனதநன் மஞ்சனமும்
மெய்யமிவே விளங்க வாட்டி,
மெய்யறிவே வெண்கலிங்க வுடைய

கே)

முத்தரிக மெனவு[ம் வி](மி)லகுதீனு

மெய்யறிவே மணிமகுட[&] குண் டலமு
மெய்யறிவே விரிவெண் ணா ஒறு
மெய்யநிவே யிடையரளை ஞாண்
மெய்யறிவே விருதொடியும் விரற்கண் பூணு
மெய்யறிவே ப[ வு](வி)க்திரமு மறைகழலு
் மெய்யறிவே விளங்கச் சாற்றி.

அருண்முறை.
போததிதி படைக்தெவர்க்கு மளித் அவ்வா
வெனுங்கு
ரவு போக நீத்தோன்
மாதவபூ சுரவருண சிகாமணி விசுவேசுவ.ரன்
மாசி லாதோன்
்
தமத வருளுதவு கத்தூரி யாங்கனெனு
மெழில்கூர் ஞான
பாதஉமா

னந்த

பண்பா

கனிடமுத்

தொமுகு

மாவிரதம்

(க)

யுண்போன்.

அஞ்ஞான விருடுறக்கு மத் அவிகா
ன.ந்தகதி ரன்பின் மிக்கோன்
விஞ்ஞான சுவாமியெனு மாரியனல்
லருளுதவு மேன்மை சார்ந்கோன்
'பொ(ய்)ஞ்ஞான மூலமறக் துடைத் மதவ[த](ர4)கு
மருளமுதம் பொழிய ட்டு

மெ(ய்)ஞ்ஞான(ச) சேடஇரி யாரிய னாக
மிகவிளங்கு

மேன்மை

மிக்கோன்.

(0).
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கோருருவாய் நிசவா னந்த
உருவெடுக்தே

வனைத்தினுக் குன்னத

பரமாத் துவிதநிதி யொப்பி
விருமிகுநற் சேடஇிரி யாசிரிய

லாதான்

னருட்குதவு செவ்வேள் பைந்தாள்
மருவுயர்மென் மலர்ப் பகச்தோன்
மன்னா தேசகனா மாசின் மூர்த்இ.

இ (௩)

End:
சுவாமிகளிருக்கும் ஸ்த[ள ](ல)ப்பெருமை,
*

*

*

*

[யிஐ](இ.ச)ப்பவர்ச் சயும்பே றுடைக் கங்கைக்
இனியநன்

முத்தியே

வடிவாய்

மறப்பறு நீதி வளம் புக ழோங்கு
மா[ன](த),தி காவிரி வயல்சூழ்

சிறப்புறு சோழ

நாளெ தமரர்

சேருமன் னாட்டினு மெழிலார்ந்
கரப்புதி தாயவன் னாட்டினி லுமைவோன்
௮ருட்குரு வமுதமுண் டமையவோன்.

(௩)

வளம்பெனு வருண [ஞ](தா9ன்னுமுய[்](ர)பூ
வைூய னெனவரு மரபிற்
களங்கமித் ரூதை வீரிய மகவாங்
சணக்சென வெறுவெளிச் சவமே
யுளங்கொடு தானே யுருவென வாகி
யு.இிச்ததன் பின்னர்பே ர௬ுணர்வே
விளங்க புகழ்வேங் கடமெனும் பெயரான்
மேன்மைழால் விளம்பிய விரகே.

(௪)

Colophon:
தம் மும்னும்,
ஆகக்கவி ௩௱௪௩ சத்தவவுபதேசவமி[ம்](7)
ச[ ஈ்க்]( த) குருபாதமேஅணை.
இதில் கூறப்பட்டிருக்றெ குரு சிஷ்ய பாரம்பர்யம் வருமாறு :-Womb.

விசுவேசுவரன்--குரு
es

எ

ட

விஞ்ஞானசாமி-- சிஷ்யர்
சேஷூரி--சஷ்யர்
மன்னாறுதேடிகா--இஷ்யா்
வேங்கடம்--இவர் இந்நூல் செய்தவர்.

(6-4)—

mee

இந்நூல் வேதாந்த விஷயமானது.
இந்தப் பி.ரதியில் பி.ரமார்ச்சனை ப.தி
னை ந்த பாடல்களும், அருண்முறை ஐந்த பாடல்களும், போத்றி ஒரு பாட
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லும், வாழி ஒரு பாடலும், சுவாமிகள் ஸ்்உலப்பெருமை மூன்று பாடல்கள ம்
ஆ௫ூய இறுகஇப்பாகம்மட்டுமே உள்ளது.
இந்நால்
முந்நூற்று நாற்பத்து
மூன்று

செய்யுட்களையுடையதெனக்

பத்தைந்தே

வருமான
பாடலால்

உள்ளன.

நூலாசிரியர்

வேங்கட, மென்னும்

தெரி

றது.

இதில் செய்யுட்கள் இரு

சோழதாட்டவரும்

பூ வைசுியகுவத்த

1 பெயரையடையவரென்று

இறுதியிலுள்ள

தெரிகிறது.

(9) பிரமானுபவவிவேகசமுத்இரம்.
PIRAMANUBHAVAVIVEKASAMUTTIRAM.
1௦11. 9௪2-728.
This is a prose work explaining in three Prakaranas or chapters the
nature of the Brahman, the different kinds of bliss and the nature of
salvajion as ப் in the Advaita Védanta.
The name of the author
is not given.
Complete.
The work is full of scribe’s mistakes.

Beginning:
முதலாவது

பி[ற](ச)மமே

சத்தியம்,

இட்டாந்திரப்பிரக.ரணம்.

நாமரூபா[த](ன்)மகமாய்க்

தோ[ணா](ன்ு)

[ol@)a@s [வ?அ[மி](ச)யக்கு தசாள்க[ அ](ர)மி'ய](ஐள் தாவசங்கள்
- பஞ்சபூதங்கள் முதலான

சகல [0](௪)கத்தம் பி[௦](ர)மமேயல்லாமல் [யி]

இத்த [னா ](தா)மரூபா[த](ன்)மகமாய்சக் தோ[ணுகு ](ன்றக)

[0]௪கச்அப்

பி[5](ச)மமாகமாட்டாது.
என் ஆகமாட்டாதென்று சங்கைவர, சூரியகிர
ண த்தினாலே கோ[ணுகு](ன் றுகி)ற சான[ல௪](2)௪லஞ் சூரியனைய[ரி](தி)ய
வே[ஹ.](ண்டு)மென்று யெ[க2]த்தனம் பண்ணுமென்றால் விசாரிக்குமள
வில் சூரியவாணந் தவிர, சலமேயில்லை.
அப்படியில்லாத சலம் சூரியனை
யெங்கே யறியப்போ[கு](க௦)௮.
அப்படி(ப்)போலே பி[ற](ர)ம விவராத்த
மான [னா](சா)மரூபப் பி[ஐ](ர)பஞ்சம் பி[ற]()மமாகமாட்டாது.
இது
வே வேகாந்தங்களுக்கு முடிந்த பொருள்; இதுவே சத்தியம்; இப்படி

யகோசரமான
பி[ஐ]()ம[ம்] விசாரம் விவேகி[ச்௪](த௧)றி[யி1(இ)௦த4
கு(ச) சாதனை சதுட்டைய முண்டெண்ணிக்கொள்ள வேணும்.

End:

:

போத[சு]சொரூபன் நானே. பரமானந்தன் [னா](நா)னே. பறிபூரணன்
நானே.
பரம௫வன் சாக்கி[ரி]ரத் தி[ல்ப](2) பூகவியவகார ரூபமானபா
இய இந்திரிய வி[ல]ஷயக்துக்குச் சாட்சியான சீவன் நா Gar. 'சொம்பனத்
இல் வாசனாரூபமான பி[ற]சபஞ்சவிருத்திக[கி]குச் சாட்சியான €வன் நா
னே.
சுமுத்தியில் இக்கம் ஈனமான மகாமோகத்துக்குச் சாட்சியான சீவன்
நானே.
தித்திரையந்தமான துரியக்தலே விமலமான ச[ு](௬)வசாட்ட
வன் நானேயென்று பூரணானந்தோகமாயிருக்கப்பட்ட சீவன் முத்தியே
விசேகமுத்தி [யி]இப்படிச €வன்முக்இப் பி[௦]7க£ணஞ் சொல்லப்பட்டது,
ee

விவேகசமுத்திரம்

எமுதிமுடி ந்தது.

இருச்சி| த,2](2ற) ம்பலம்.

மு[தது](தறு)ம்.

es
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(க-பு.)--

இத்தால் வேதாந்த

லமைந்தது.

இது,

Paper,

63 inches.

விஷயத்தைச்

சுருக்கமாகக் கூறுவது.

வசன மடையி

(1) திருஷ்டாந்தப்பிரகரணம்
(2) ஆன்மானுபவப்பிரக.ரணம்
(3) €வன்முக்திப்பிரகரணம்
என்ற இம்மூன்று பிரிவுகளாலாகியது, (1) கம்பசூத்திரம், (2) சுவர் சித்
Bri,
(8) புடைவைக்திரம், (4) கடதீபம், (5) சூரியன்,
(6) சந்திரன்
(1) மேகம், (8) கலை, (9) கடஜலம், (10) ஜலம், (11) நாடக$ீபம், (19) பஞ்ச
பூதம் முசலாகிய பன்னிரண்டு இருஷ்டாத்தங்களை முதற்பிரகரணத்தா
லும்,
ஆத்மானுபோகமாகய (1) விஷயானசக்தம், (8) பிரமானந்தம், (8) வாசனா
னந்தம், (4) முக்யொனந்தம், (5) நிசானந்தம், (6) ஆத்மானந்தம், (7) ௮
அவைதானத்தம், (8) வித்யானந்தம் முதவியவற்மை இரண்டாம் பி.ரகரண
தீதாலும், (1) விதேகமுக்தி, (9) ஜீவன்முக்தி முதலியவற்மை மூன்ரும் பி.ர
சணத்தாலும்
எளிதில் விளக்குவது,
இந்தப் பிரதியில்
எழுதுவோரால்
நேர்ந்திருக்கும் பிழைகள் மிகுதியாகவுள்ளன.
இகை இயத்றியவர் பெயர்
மூதலியன ஒருவாத்றானும் சிறிதும் விளங்கவில்லை.

R. No. 307.
8 %

oll. 400.

Lines, 283inapage.

Tamil.

Fair

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry. C. V. Jambulingam Eyal of
Mylapore.

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம், பொழிப்புரை.
SIVANANASIITIYAR SUPAKKAM, POLIPPURATI.
Meykandadévar of Tiruvennainallir composed a work named Sivafianabddham in which the doctrines of the Saiva Siddhanta were set
forth. With a view to make the subjects dealt with therein clear, Arunandi Sivacariyar who is considered to have lived about 600 yeara ago

in Tirutturaiyar on the banks of the Southern Pennar wrote the work
entitled Sivafiana Sittiyar which consists of two parts, Supakkam and
Parapakkam, dealing with the enunciation of the principles of the Saiva
Siddhanta and the denunciation of other systems of religion, respectively,
and which forms the fourth of the 14 Saiva Siddhanta Sastra works.
ட்

There are six well-known commentaries on this work by (1) MaraiHanasambandar,
malai Mutt, (4)

Turaigai

(2) Sivagrayogikal, (8) Nanaprakagar of TiruvannaSivafianamunivar, (5) Nirambavalagiyadésikar, (6).

Suppiramaniyadésikar.

commentary

Of

these,

the MS,

contains

the

written by Sivafianamunivar of Tiruvaduturai Mutt.

Contains the Supakkam complete.
Beginning :
பண்ணிசைவெம் பருதிமதி திலதயிலக் தீயிரும்பு பாணியுப்பு
விண்ணனில முடலுயிர்தீர் நிழலுச்சிப் பளிங்குபகல் விளக்குப் பானீர்
கண்ணிரவி யுணர்வொளிபோற் பிரிவரிய வத்துவிதக் கலவிகாட்டித்
தண்ணளிவைச் தெனையாண்ட அுழைசைதமச் சிவாயகுரு சரணம்போகத்றி:

R. NuMBER
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பிற்காலத்தார்க்கு

இனிதவிளர்குமாறு

விரிதீதல் யாப்பான் நூல் செய்வான்புகுந்த ஆசியர் எடுத்துக்கொண்ட
பொருள் இடையூறுதீர்ந்து இனிது முடி தம்பொருட்டும், இத்தால் கின்று தில
வுதற்பொருட்டும்

முதற்கட்செய் தகொண்ட

கடவுள்

வாழ்த்து

மாணாக்கற்கு

அறிவுறுத்தத்பொருட்டு செய்யுளாம் மெரிக்கன் ரூர்.
“ஒரு

கோட்டன்.

-.-

-

தேவே.:?

(இ-ள்.) கங்கையும் பிறையும் கொன்றையும் அ௮ணிக்ச சடையான் அளித்
தருளிய
ஒருகோடுமுதலியவற்றையுடையவனாயை
வாரண
முகத்தானு
டைய திருவடிகள் பேரன்பால் இடையறாது தம்மைவழிபட்டுத் இயானிப்
போர் அறிவின் சண்ண தாகிய மலக்கோணைசக்துரக்கும்
;. அஅதுவேயுமன் றி
அயன் அறி முதலியோர் வாழ்வும் ஒருபொருள் அன்றென
வெறுப்பச் சவ
மாந்ீதன்மைப் பெருவாம்வையுந்தரும்
என்பதாம்.
்
சிந்தைக் திருகு ஒட்டிச் தெய்வத்தன்மை செய்யவல்ல தாள்கட்கு இடை

பூத்றை யோட்டி,

இந்மால்

முடிவுபெ௰ச்செய்தல்

அருமையன்ென்பத

கரு தீ:

ஈண்டு, * இறைவனையும் இஹைவனாலியம்பு நூலு மீண்டளவும்
பொருளி

யல்பும் வேண்டுஞ்செய்
த, மூமைமைகளும் பெத்தமொடு முத்இியெல்லாம்
??
என்ற எடுக்அக்கொண்ட
முறையே வைத்துப் 'பரபக்கங்களை எடுத்தோதி
முத்த ஆ௫ிரியர்[இனி, அம்முறையே சுபக்கங் கூறுகின் ரூர்.
“அறுவகைச்

:

.

.

.

.

சென்னிவைப்பாம்.??

(இ-ள்.) புறப்புறம், புறம், அகப்புறம், அகம் என்னும் நான்கனுள் அகச்

சமயம் ஒழித்து ஒழிந்த முக்கூற்றுப்புறங்களில் றஐனிச்சனி 'அறுவகைப்
பட்ட சமயங்களினின்றுகொண்டு அவவ்றுள்ளும் பல வேறு வகைப்ப[ட்]ட
ஒர். ச்அணர்ன்ற
அவரவர்கொண்ட முதற்பொருளாய், அவரின்வேராகய
பாடாணவாதம்(
. . ; . ) உயிர்கட்கெல்லாம் அறிவைப் பிறப்பிக்கும்
அம்மையப்பனுமாகி எங்கணும் எக்காலமும் செறிந்அ
வியாபகமாய் கின்ற

சிவபிரான் நிருவடியைச் சரமேத்கொள்வாம்.

எ-று.

(,

,.

,

)

இன்னும் விரிப்பிற் பெருகும்.

இனி, திறுத்தமுறையானே பொருளுண்மைக்கு அளவு கூறுவான் தொ
டங்கி அவ்வளவையின் இயல்பு உணர்ந்தார்ச்கன்ரி அதனை எடுத்துக் காட்
டலாகாமையின், மூதற்கண அளவையின் இயல்பு பஇனான்கு செய்யுளாற்
கூறுகின்றார்.
“ஓளவை

.

...

.

ஸனடங்கடுமே,??

(இ-ள்.) பிரமாண மாவது :--! காட்சிமுதல் அறுவகைப்படும்' என்பாரும்,
உ
்

த.

மாணமுள

தட

? . என்பாரும்,

பாரிசேட

* அப்பத் அக்கு மேவும்

முதலிய

நான்கு பிர

பிரமாணங்களுள ?

என்

பாரும் உளர். அவையெலாம் பிசமாணமேயாயினும் காட் முதலிய
(௭-ழு.)
மூன்றனுள் அடங்குவனவன்றி வேருவனவல்ல.
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இம்முறைபற்றி ஆகமம் ௮நமான கீதல் அடங்குமெனப் புத்தர்மு தலா
மினாகூறுப, ௮௮ அதனுளடங்காதென்பது, 4 நூலுரைக்கா னொருவளனு
என் !' என்னும் பரபககத்துச்செய்யுளானுணர்க,
இத, சொற்பொருட் பின்வரு கிலை.
இதனானே

பிரமாணம்

இனைக்கசென்பது

கூறப்பட்டத,

End:

இவ்வாறு பத்தாஞ்சூத்திரத்தானும்
ஹஜையே

பாசநீக்கமுஞ்

பதினோராஞ்

சிவப்பேறுமாகிய

பயன்

சூத்தரச்தானும் மு

பெற்ரூர்க்குச்

திலைக்கண் திகழும் இயல்பு வகுத்துக்கூறுதற்கு எழுந்தது.
சூகீஇரம்,

சீவன் முத்த.

பன்னிரண் டாஞ்,

“செங்கமலத்தாள்
. . . . ; செய்இியுடையோரே, ?
(இ-ள்.) பத்றறக்கழிந்த மும்மலங்கள் விளக்கற்கம் பார்ப்பார்க்கும் இருள்
போல

அறிவய்றம்பார்த்து

திற்பனவாகலான்,

அவற்றையள்இப்பரிகரித்த

லும், பரிகரித்தற்குத் அணையாகய மெய்யன்பசோடு பயிறலும், பயிற்ச திலை
பெறும்படி அவரது திருவேடத்தையுஞ் சிவாவயத்தையும் ௮ரனெனக்கண்டு
a SOs

gp

பெருமையும்

ல்பு.

௩டயமாய் இப்பேறுபெறமாட்டா.ரது

சிறுமையும்,

நோகக்க்

முத்தர்க்கு

கணித்துவாழ்தல்

சீவன்

பெற்ராரது

தட

இய

(எ-ு.)

ஓட்டா ? என்னும் ட்டா
ஏதுப்பெயர் கொண்டு முடிந்தது.
இச்செய்யுள் முதனூல் பன்னிரண்டாஞ்சூக்ரம்போல
முக்கூற்றதா
மாறுகண்டுகொள்க..
7
(௧).
“பரப்பிரமமிவன்

.

.-.

.

.

பார்ததுந்தானே,??

(

(இ.ள்.) சிவபேதம் அனைத்தும் குருமூர்்ச்சமே எனத்தேறி ஞானாசரரி
யளை வழிபட ; அங்கனம் வழிபடப்பெறின் சிவன் இக்குருவை யா: வேத்து
நின்று நாடோறுஞ்செய்யும் பரிச முதலிய மூன்றானும் அவ்வுயிரைக் தன்
வண்ணமாகச்

அவ்வாறு

பரப்
ற

செய்தருளுவன்.

ஏத்இனார்க்கு வரும்பயன் கூறியவாறு,

பிரம'

தடதீத

(௪-.று.)

மென்றது சொரூபசவெச்தையெனவும்,

சிவத்தை

அ தனையுடையாரை

யெனவும்,

எனவும்,

₹ப.ரஞான?

* பராப௫ :*

“பரசிவ?

மென்றது

னென்றது.

Qerer

அகுபெயசான்

ஏனைத்தாபரமூர்த்தத்

தை எனவும், அரன் தருஞ்சர்.திலை £ யென்றது அறுபத்து. மும்மை நாயன்
மார் முதலிய சிவபத்தர் பொருட்டாக ஆண்டாண்டு வெளிப்பட்டருளி மறை
யும் மூர்த்தங்கள் எல்லாவத்றினையு மெனவும் கொள்க.
:
ப.ரஞானமிவனென்றும்,

பட்டமையின்

பராபரன்

ரூனென்றும்

ஜட

3

ஏனையவும் உடன் கூறினார்.

இன்னும் இதனை விறித்தறிகற்பாலது அதேகரமுள,
அது, டட
பரம்
தமச்சிவாயமூர்த் இ. மா
பரளையான மெய்கண்ட சந்ததியித்றிருவாவடதுறை
பிஐ றிருச்சிற்றம்பல.சேேசிகர் இருவடியைப் பெற்ற அனுபவமுடை/ ஈர்களை

மூகையில் வழிபட்டுக் Ga: Ne.

பன்னிரண்டாஞ்சூத்
ரம் முற்றிற்று.

ண்ட

(ஏ)

ர.

.
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Colophon:
ஆக, இருவிருச்தம் ௩௱௨௭௪,
மெய்கண்டதேவன் நிருவடிவாழ்க,
சிவஞான த்தியார் சுபக்கம் முற்றிற்று. முற்றும்,

(க.-பு)-சிவஞான
இத்தியார் என்பது
சைவூத்தாந்த
சாஸ் இம் பதினான்கு:
னுள் நான்காவது,
பதி, பசு, பாச இயல்புகளை Que
Buns
sor
விடைகளான்
விளக்குவது,
சிவஞானபோதத்தற்கு
aN pre.
wre
கம், சுபக்கம் என்ற
இரு
பெரும் பிரிவினையுையது,
@ 6 praTrAAur
இத்கைக்குச் சற்தேதக்குமைய 600-வருடங்களுக்குமுன் பெண்ணையாமு்றுச்
குச் சமீபத்திலேயுள்ள இருக் அறையூரில் எழுந்தருளி இருந்த ஆதிசைவரும்
சகலாகம பண்டிதபென்னும் காரணப்பெயர் பெற்தவருமாகிய அருணந்தி
சிவாசாரியராவர்.
#166078 இதிற் பல ௪மயிகளாஜற் செய்யப்படும் ஆசங்
கைகளுக்கெல்லாம் பரிகாரம் கூறி ஸ்வமதம் நாட்ட ப்பட்டுள்ள௮. இச்சுபக்
கத்அக்கு,

(மறைஞானசம்பந்தர்,

.யாஇனத்து

ஞானப்பிரகாசர்,

துறைசைச்

சுப்பிரமணியதேூகர்'

ஏவொக்கரயோஇூகள்,

,இருவண்-ணாமலை

சிவஞானமுனிவர், . கிரம்பவழ௫ூய
முதலிய

அறுவர்

உரை

தேசிகர்,

இயற்பினதாகத்

தெரிகிறது ; அவற்றுள்,
இப்பொழிப்புளை,
இருவாவடு துறை யாதன தீறுச்
சிவஞான மூனிவர் செய்ததாகும்.
இதில் இவ்வுரை முற்றும் உள்ளத.

R. No. 308.
Paper.

153 x llinches.

Restored

Foll. 91.

Lines, 20 ina page.

Tamil.

Good.

in 1915-16 from a MS. of the பகல

்

(2) பசுபதீபாசவிளக்கம்.
PASUPATIPASAVILAKKAM.,
Foll. la— 206.
A metrical treatise explaining the nature and characteristics of the
Paégu (soul), Pati (Lord Siva) and Pag (controlling string). The name
of the author is not known.
Jomplete.

Beginning :
பசுபதிபாச விளக்கம்,
மிக்கவி நாயக னாரணன் மாவவன் மீறிய ர௬ுத்தரனு
முக்க ணுடையவனீசர் சதாசிவன் மூவிரண் டானவர்தம்

பக்க மு. பங்கிய வல்லபை [னான் ](கா)மகள் லட்சுமி ருத்திரி யாள்
திக்கில் மயே[ஸ்ப](சவ)ரி யாஞு மனோன்ம[ணி](னி)

்.

:

¥

சர்பசம்

்

ror
ன்.

pCa

த(&

சுந்தியனுஷ் டானஞ் செய் கிரிகைதொழில் சகலமிழந் அவரு
மந் இரவாக் கியர் சங்கரா சாரியர்வல்லலர் பண்ணிய Srey
'செந்தமி மம்புவியிற் சி உந்தோங்க,வென் சிந்சையல் வாழ்சவனார்.
_ கந்தனே வேல்முருகா டம்
கணபதி
று ன
(௯)
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ஓங்காரமான மிவழுத்தை யிழுக்கு முசாசன மானமொழி
இங்கான துமிழ்ந்தே யவர்வாககினி௰் €9யன்றசொல விறந்து
பாங்கான மானிடரோ ர௬டனானேனும் பாவினைகா லெொழிந்து
ஓங்காம

னல்லவ0[ரூ](ரா)

%

டுறவாக

%

யிருந்திவொ

ரறியே.

*

(௪)

ஆ

மண்டியே வக்கனியும் வள(ர்)த்தே வொளிமருவி பா(ர்)த்இடினும்
உண்டியையு

மொருத்தே

குகை

தன்னி

லொளிக்து

மிருக்கின
ந்

தெண்டிரைசூ மத்திருவா உையங்கோடி தெரிசனைப் பட்டிடினும்
பெண்டிரைவிட் டொழிந்தே யகன்் ராலும் பி[ர](ஐ)ப்புமொழிப்

பாசோதா

ன். (௧௦)
பதியறிந் இடும் பாசம் பசுவினைப் பசுவுமே யறியாது
பததனை மதியுடன் பசுபாச மறிந்திடு மருவுபாசமும் பசுவை யறிகிலார்
க.திபெறு வழிகாட்டு வன்குரு கண்டுகொள்ளுவன் காணா தாலும்
விதிவறி பிறந்கே யீதலும் றிடுமென்று கான பறை சொல்லும் வண்ணமே,

(௪௩)

*

*

*

*

பாசமா முடலாசை யாயிடும் பஞ்ச றிவுகள் கெட்டு வாங்கடும்
நேசமா முயி ௬டலை யன் நியே தின்றுதான் பொசித்தே யிரு ந்திடும்
ஆசமா முயிர்க் குயிரு மாகவே வமர்ந்துவாழ் சவனுயிரை யண்டியே
பூசைகொண் டிடுமிவசை யன் நியே பொத் அ.றங்இடும் பரம ரூபனே.(௪௫)

End: |
வஞ்சனைபொய்சூது கபடிட் டடைத்த மத்தளமே
ட்
டிருகா லென்ரானபாண்டம்
தடம்
பன
பெற்றவிடக்கவிது?
*

Crees

அ. ரமனை

ae

3

லத்துச் சகலபால்

நெ[*](ர)ப்பாறு தாண்டி யுள்புகுக், ச[2](ர)மை.
கொஞ்ச மல்லச் சொல்ல வென்னை யன்றி மற்றுங்
குருப.ரனைக் கண்டடியேன்

கும்பிட் டேனே.

(௮௪).

[ன](த)சம்பெலும்புச் தோலுமயிர் நீர் தசை யைக்குள்ளே
நடுத்தேறு வெண்காத மிடம் நாற்காதங்காண
்
பு.ம்பெரிய பட்டணத்தைக் தேடிப் போகில்
புருவமதில் முக்கோண வாசலேமு
வ.சமளிக்கும் பெருவாச[ல்ரெ](லி.2)ண்கெ குள்ளாய்
வந்அபுகுந் தேன் ௮அம்பிக்கையோ டைந்து
கரம்படைத்த வரென் தழைக்கப் பெற்றேன்
கண்டடியெனக் கெளிந்தேன்.

(௮௮)

(க-பு.)-பிரிவுகள் இன்னவென
பாசம் ஆகிய இவத்றின்
இந்நூல் பதி, பசு,
அமைத்துள்ளது.
விளக்குவகாக
சிஷ்யனொருவனுக்கு
ஆசார்யரொருவர்

இத்.நாலை இயற்றியவர் பெயர்.முதலியன ஒருவாற்றுனும்
வில்லை.

இந்தப் பி.ர.தியில் இத

பூர்த்தியாக உள்ளதென்று

சிறிதும்

விளங்க

கோத்றுறத,

-

R. NUMBER

808.

808

(9) அகத்தியர்சூத்திரம்; பத்.௮.
AHATTIYARSUTTIRAM,

PATTU.

Foll. 206—280.

Ten stanzas dealing with alchemy.
is attributed to Ahattiyar.

‘The authorship of these stanzas

Complete.

Beginning:
காணப்பா

யேரியிலே

விளைச்ச

பிண்டம்

கடிதான மாங்கஷக்தோ டெடுத்து வந்து
பூணப்பா பொரிகாரம் பொரித்துக் கொண்டு
பிண்டத்தை

ஆணப்பா

வாய்பிளந்

பெண்ணோடே

அப்பனே

நாதமங்கே

தகனுட்

போடு

கூடினார் போல்
யி.ரங்கும்

பாரு

தானப்பா லோகத்தால் சட்டி. கொண்டு
சாதகமா யினங்களையு மதினுட் போடே.

(a)

End:
ஆடலா மிதினாலே கோடாகோடி
அளவிறந்த விக்தையெல்லா மிதற்கு
ஓடலா மிதினாலே குளிகை செய்து
ஓயாத

தீயுள்ள

மலைக

ளெல்லா

௪
[ள்]ளா௪சு

மெரிப்பா cre

நாடெல்லாந் இரிந்தாலு மிந்தப் போக்கு

,நல்லமுல[.ர](ஐ)

யி

போலே

யெங்கு மில்லை

பாடல்போம் சொன்னகென்று. தினைக்க வேண்டாம்
பாகமே சூ[ஸ்]த்தி ததன் பாடல் முத்லே.

&

(@)-

முத்றிற்று.

(6-4-)—
இந்நூல் ரஸவாகவிஷ்யமானதென்று தெரிகிறது,
அகத்தியர் இயற்றிய '
தாகச்சொல்லப்படுகிறது. இந்தப்பிரதியில் இந் நால் முற்றும் உள்ளத.
2

(2) அகத்தியர்சூத்திரம், ஐ.ந௮.
AHATTIYARSUTTIRAM,

AINDU.

Foll, 286—256.
Same work as that described under R. No. 238(e) ante.
Complete.

(6-4)—
இத

oS
மூவருடத்திய

காட்வசக்கின் 288(6)

இந்சப்பிச.இயில் இத்தூல் முத்றும் உள்ள ௮.
68

நம்பர் பிரதியில். வந்துள்ளதே, ட
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இத்தால் பூர்திதியானவுடன், மூவருடத்திய காட்லாகூன் 254(2) நம்பர் பிர
தியின் முூகலிலுள்ள, “கம்பத்தெழுத்தோ ?' என்னும் செய்யுள் உள்ளத ;

பின்பு வெம்மேடொன்
௮ு இருக்கறது,

்

(2) நட்சத்திரமாலை.
NATCATTIRAMALAI.
Foll, 27a—910.
Similar to the work described under R. No. 288(c) ante.

‘This gives

more information than the one referred to above.

Complete.
Beginning :
நக்ஷத் இ.ரமாலை.

செய்[ய]வனஇிருந்தச்செய்யுஞ்சே[ய]மிழையா[த்](ர்4்)குதல்லன
மை[ய]ியுறு(மணியும்பொ)ன்னும௫[ அஷி](ழ்ச9)யாயணிய வல்லன்
பொய்யுரைற](ர)யொன்றுஞ் 2சொல்லான்புகழ்பெறவாழவல்லன்
அய்யமிட் ॥ண்ணவல்ல னச[கனா](வி)னி rofl up Ger.
(எ-த.) HeuUG Boe
rs Brows
குதிரைத்தலைபோன் திருக்கும்.
இதுக்கு, யோணி-கு. கிரை ; பட்சி-ராஜாளி ; விநட்சம்-எட்டி ; தேவகணம்
(தெய்)வம்-அஃகினி; இராசி-மேஷம்; ஆட்சரம் ௮ ஆ இ. இந்தாளுக்கு, ௫௩,
தாழிகைக்குமேல் [னா](நா)லு.நாழிகை விஷம், இநத நாளுக்கு(4) தரை
மாதம் சூனியம், இந்த நாளுககு மு.கற்கால மேஷச்செவ்வாய் ௪-கால் ரிஷ
பச்சுகவான்-௩-கால் மிதுனப்புகன்-௪-கால் கற்கடகச்சந்தரன்; இந்நாளில்

பி௰ந்தவன்குணம் வேண

சொல்பெறுவான்

விழுப்பமுடையன் , சமர்த்தன்,

குணமுடையன் ; அஞ்சான், கோபமுடையான்

கோபித்தபொழமுதே

இருஷிபண்ண வல்லன்,
பிமழ்ந்த
கண்ணன் ;

கெச்தி](2.ரி)ப.ரந்.இருககும்.

வரும்படி.
தத் அண்டு

கண்சிவந்திருக்கும்.

ஒருபக்கமார்பகன் நிருக்கும்.

ஆறும்;

இந்தாளுக்கு த் தத்து

இவன பிறந்த ஆண்டில் ௬, ம, 0௮,௨௨, ௩௨, ௪௩,௫௧௯, ௬௦ இவை .
; இவைகழிகத்தால்,

௮0

வயசு

சென்று

சம் செவ்வாய்க்கிமமை அவா[ ர]தசியும் பெற
கையில் நாலுகா லுள்ள மிருகக்சாலே மரணம்.

சித்திரைமாதம்

அ௮பசபட்

புனர்ப்பூசத்து நாலு நாழி

End:
கயல்விழிக் கண்ணினார்தங் குவிமுலை வசந்த னாகும்
பயனெடுத் துரைக்க வல்லன் பழியது பார்த்தப் பேணும்
பயனு()டச் செல்(வ)னாகு மானிடத் தோர்க்கு நல்லன்
இயல்படச் தோழனாக் க ரேவக௫ நாளி னானே.
(எ-து.) ரேவதி நட்சத்திரம் பாம்பு(ப்)படம் போன் றிருககும் ; இதுக்கு
யோனி-பெண்யானை. பட்சி-வல் லூறு. விருட்சம்-இலுப்பை, தெய்வகணம்-

அக்ஷூ.ரம்-ஐ-க்ஷ

இராசி-மீனம், நாள்-பெண்ணாள். தெய்வம்-பிரமா, இந்தா. .

ஞக்கு ௨௫-மாழிகைக்குமேல் நாலு. நாழிகை விஷம்.

சிமாதம் சூனியம்,

இந்நாளுக்கும்
ந

முதம்கால்

இந்தாளுக்குப் புஉட்டா

சுக்ரன்;

௨-ஆம்

கால் .

R. NUMBERS 308-309.
புதன்; ௩-கால்செவ்வாம், ௪-ஆம்கால்

ம

(

.

.

.

80%.
.

த அடுத்தள்தட்ச க

இத்தா

ர

கட

லச அல்
ட ரன புட சல
செ.ந்தெலரி௫ியினாலே
பெலியிடுவது;
இத்தாளிற்பிஐ,நதவன் பால்குடித்துவழிபோவத,
இந்த நட்சச் இம் உச்ச
மால்

கடகத் திலே

a

அஞ்சுநாழிகையறும்.

Cra Beppo.
Colophon:
FUEG(H]|(G)SaGgaph arts Gosorsh ova தணியல் - பொன்னா
னமேனி குருக்கள் படிக்கப்பட்ட நட்சத் இ.ரமாலை எழுதிகி()றவேறிய.
முற்றுப்பெற்றன.
அறியவும்,

(த-பு.)-இத்தாவில், அசுவினி, பரணி முதலிய இருபத்தேழு தட்சத்இரங்களின்
பலன்கள் முதலியன*விரிவாகக்கூறப்பட்டிருக்ின்றன.
மூவருடத்திய காட்

லாக்கின்

இத்தப்பிர.இயில் இந்தால் முத்

288(6) நம்பர் பிரதியின் வேரான௮.

றம் இருக்கறது.
R. No. 809,
Paper.

11x94inches.

Foll. 48.

Lines, 20ina

page.

Tamil.

Good.

Restored in 1915-16 from a MS. in the Library.

சூதசங்கிதாசரரசங்கிரகம்.
SUTASANKITASARASANKIRAHAM,
This

isa

Tamil

rendering, stanza by stanza, of

the Sanskrit work

Satasamhitasarasangraha
which is a digest of the Sttasamhita by
Sadasivabrahmasvami, disciple
of Paramasivendracarya.
A MS.
of this work is noticed in Dr. Hultzsch’s Catalogue No. 2, 1041. The
four Khandams of the Purana are said to be summarised in 53, 34, 68
and 66jstanzas. The author of the Tamil rendering is Krsnaparamatma‘The work deals with the identity of Siva with the Brahman
cariyar.
of the Advaita Védanta.
Complete.

Beginning:
அ௮த்[தாய](வை)கானந்த சுகாம்புக
சுக்லாம்ப.ரக.ரம் விஷ்ணுஞ் சசிவர்ணம்
இயாயேத் ஸர்வவிக்னோ.. சாந்தயே.

சொரூப சற்குருவேகெத,

சர்ப்புஐம் பிரசன்னவதனம்

வீராசனதக்திலே

இருக்கப்பட்டவ.ராய்,
மின்னம்போல் ஓத்த பிரகாசம்
பொருந்திய சடையையுடையவராய், க.ரக்திலே சின்முச் இரையைக் தரிச் தவ
சாயிருகக௰ தெட்சிணாமூர்த்தி
ற கம்
. லிளங்கிய ப.ரமதே௫கரை
வந்தனம் பண்ணுகிறேன்.
(௧)
ஞானானதந்தப் பிரவாகமாக
Gr
அனவ
யிருக்க சஷ்டர்களென்சிற பிரமரங்களினாலே

ங்களா

ஆனந்தபூசண
அடையப்பட்டிருக
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இற ஸ்ரீ பரமசவேந்திர

சுவாமிகளுடைய.

OF Mas.

பாதபத்மங்களைச்

சதா

.சரசாய்

வ௫ிக்கிறேன.

(௨)
*

ok

*

*

தநமஸ்கரித்அச்
வியாசபகவானை
சொரூபனாயிருக்கப்பட்ட
சதாபிரம
பிரிதிபாகன
சீவப்பிரும்மவைககியப்
று)
தி[ண்ணு](ன
சூசசங்கதையிலே
சாரசங்கரக

சொரூபமான

சுலோகங்களை

என்னாழ் ௪ங்கி.ரகித்துச்

சொல்லப்

(௪)

படு(கு](82) ௮.
*

3

*

*

வாருங்கோள் மோட்சார்த் திகளாயிருக்கற
ரிவீசாரர்களே!
கேளுங்
வர்ணாசிர
தன்னுடைய
கோள் !! யாதாமொருவர் ஆன்மாநுபவமறியாமல்
355 மூ ரதமாவானஉன் பதித
மங்களைத் தியாகம்பண்ணினானேயாகில்

(~~)

னாகிவிவொன்; சமுசய மில்லை,
*

க்

*

*

க(ர்)த்தாவா௫ியும் டேரக்தகாவாகியும்
ஆச்மாவானவன் சுபாவத்தினாம்
அனந்தங்கோ.... சென் மங்களி
தவனுக்கு
வனாகில்
யுடைத்தான
மலினத்தை
:
மில்லை.
மோட்ச
தின்று
னாலேயும் சமுசா.ரத்தில்

Fnd:
சமுசாரமானது பி.ராந்.தியினாலல்
தித்திய முத்தனாயிருக்கறவனுக்குச்
ஆகையால் ஞானானத்தத்தினாம் சமூசாரத்து
லோ தோ[ணு[(ன்௮ு)றத;
அந்த ஞானலாபத்தின்
க்கு நாசமுண்டாம் ; கர்மத்தினால் நாசமாகாது,
பொருட்டு வேதோக்கத கர்மங்களை ஈசுவ.ராம்பணமாகப் பண்ணாகின்றுகொ

ண்டு, சித்தசுத்தியடை[ஞ்சு](2௮) அத்தியந்த கருணாசமுத்திச.ரான சற்குரு
மூர்த்தியைத் தானே
க

Colophon

(௬௫)

பி.ரத்தியட்சமாய்டையத்தக்கத.
*

த

த்

உ

7

:

வேதாந்தசாரரானுபவமான

சூதசங்ககைகய

ஸ்ரீ பாமசவேரந்திராசாரிய

gard wi\(e eno
ய போதாலுபவசம்பன்னப் பிரச இயட்சப் பிரம்மமான
சசாச௪வப் 9ரம்மசுவாமி யருளாலே சங்கிரஹிக்கப்பட்ட இரந்த சுலோகங்க
ளைச் சதா ௪ப பூரண

போகாம்புதி தேசோரூபரான

சாரிய சுவாமி [ய](௧)ள்
தமிழாற

கொலவப்பட்ட

அர்தீத

தாற்டரியக்தை

ளானபேர் அத்தியந்த விசுவாசத்தோடே
னுபவிக்கிறா(ரக)
ளோ
பிரமமே.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணபரமாக்மா

முழூட்சுக்களைக் குறித்துப் பரிபூரண தயையினாலே

அப்போதே

யாகாமொரு

முமூட்சுக

கூடியுத்தியுத்கமாய் அறிந்து ௮.

கேவலானந்த

தேசோரூபமான

பரப்

சத்தியம்,

சக்திய ஞானானந்த சுத்த புத்த மு[குத்](க)த திசானந்தானுபூதி ரசா
வேச[சர்வினிம்)(தாவிர்ப்)(0)பூத 2கசோரூப.ரான ஸ்ரீ பரம மன்னாறுதேசக
சுவாமி[ய](கள்) இருப்பாக பம்பங்களை அடியேன் சகா யென் சிரசிலே வக்
QC par.
ன்

R. NuMBERS

309-310.
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(8-4)—
இத்நூல் (அத்வைதிகளின்) வேதாந்த விஷயமானது (1) பூர்வபாகம், (9)
உத்த. ரபாகம் என்னும் இரு பெரும் பிரிவினையுடையது, இவற்றுட் பூர்வபா
கம் (1) ஞானயோக சண்டம் (8) முச்திகண்டம் (8) எக்கிய வைபவகண்
டம் என்ற மூன்று பிரிவினையையும், உத்தரபாகம்
பிரிவினையில்லாமலும்
ஆகியது.
இவற்றிற்குச்சுலோகம் முறையே 55, 34, 68; 66 என்பனவாம்.
வடமொழியில், சதாசிவப் பி.ரம்மசுவச நிகள் செய்ததை, ஸ்ரீ கருஷ்ணப£மர
தீமாசார்ய

சுவாமிகள்

மொழிபெயர்ததுதவினார்களென்று

வசனசக்தால் தெரித௦௮.

R, No.
Palm-leaf.
Good.

11

x

இறுதியில் உள்ள

இந்தப் பிர தியில் இந்_நூல் முற்றும் உள்ளது.

9Q4inches,

310.

8௦11, 148,

Lines, 20

in a

page.

Tamil.

Restored in 1915-16 from a MS. in the Library. -

(2) அறிவான ந்தசழுத்திரம்,
ARIVANANDASAMUTTIRAM. |
; Foll. la—118a.

:

This is a metrical treatise explaining inten stanzas each of the
various topics of the Saiva Siddhanta given in a list below in ‘’amil.
The author is Alagiya ‘Viruccirrambalavan of Ambarmakalam.
- Apparently complete.

Beginning:
பிறிவா ரநநத சரும்பிறவி(ப்) பேரானந்த மோசாரே
யறிவானக்த சமுத் இரத்து னருளால். வந்தங் களைவாரே,

(க)

புளசதப் பொதும்பர் நண்ணிப் பொய்யன்பு போக்இியுள்ள .
மளகடு மன்பர் நீழ லிருத் தருண ணாகு
மொளிவெளி யு_லம் பெற்றிட் டுள்சுமை யொருவிச௪ சென்றுங்
களிவள சறிவானந்கக் கடலிடை வீழ்வர் மாதோ
எனக்குனக்கென

.

.

. காட்டை

யெனதுணு. மூரித்தாக்குந்

:

தனக்கெனச் செயலொன் நில்லாத த
. . . . யெனைறெறிவைய
ல்
..
,புமத்தையு மெரிக்கு ஞான வக்கனிக் கணிச்சிலீதி
மனக்கியை யாத நாடு வாங்கி வாழ்வர்மாதோ.
்
*

*

#

இருவருள் சனினோசந்தச் சிவானந்தமயதஅள

(௨)

.
ஸூ

ton
ம.. விகிச் சிவமாவமுன்னீங்

இருங்கதிசேர்த் தன் னீ.ராய்ந்தி டீண்டதெனச் இன்.௰ தெப்பமென

.
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மருவுமா

காளமழகிய

திருச்சிற் ஐம்பலவன் வைய

மழுய்யப்

பொருவிலறி வானந்த சமுத்திரத்தைக் இருவாயால் பொழிந்தானன்றே.(௪)

்

“ஆனந்த வுல்லாசத் துறை யறுபத்து நூத்றோர் ப%ஃஅ செய்யு

ளான ந்த மலபரிபா கத்துறை முப்பதுநா லேழ்ப௬்அ தால்[
6] ரண்டீ
னேழாகத்
றைம்பா
_ணந்தள் ஞபதேசத் துறையை யைத்திருநூம்

தேனுந்து அறைநூற்றுப் பதினைந்து சதம்பதினொன் ரை
*

ந

*

*

முக்தீர்(ப்)பே.
(௫)

சகசானந்தவுல்லாசவாழ்வு.
காணிம் சுகமத வாங் கருத்துக் னியதுவாங்
காண

வரியதுவாங்,ஈண்டிடிற்

கொல்வதவாங்

காண வெளியதுவாங் காணிற் றுணைய துவாங்
” காணப் பெரியஅவாங் கருணைப் பெருங்கடலே.
Fx
a

*

(ஜி

3

*

பண்ணைப் படைப்பதுவாம் பண்பைக் கொடுப்பதுவாதீ்
தன்னைத் தருவதுவாதந் தகவைப். புணர்ப்பதுவா
._மொண்ணைச் தருவதுவச முள்ளிம் பொலிவதுவாம்
கண்ணைச் தருவதுவாங் கருணைப் பெருங்கடலே.
*

ese

௮ளிந்த மனக்தோடு

ல்

%*%

்

(௪)

தே

்

சிவ தரிசனம்.
மாகமங்க குரு ளெல்லாந்

தெளிந்த முகத்தோடுந் இத்இக்கும் வார்த்தை யொடும்
விளைந்த சுகக்தோடும் வீசாதி ராசையோடுங்
குளிர்ந்த முூகத்கோடுங் குருவடிவு கண்டேனே.
கண்டா ருளம்வீழக் காதலர் மேனியோடுந்
சண்டாச்

இனந்தீர்ந்த

சாந்த

ஆ
(௧)

குணத்தோடும்

விண்டா றியா விமல வுருவாகக்
கொண்டா டத்தக்க குருவடிவு கண்டேனே.

x

*

*

கான்குசாயுச்சிய நற்பேறு,
பூதி கண்டிடி௰் பொங்கிய வன்ப.தி
னித கேட்க கிரம்பிய வன்பதை
ef நிற்க வுறுதீதிய வன்பொடுஞ்
சாது வாய்த்தெளிம் தன்புஞ் சரியையே.
&
x
+

(௨)

*
ப

(க)
¥

ன

பசமதகாணப்பதறல்.

பற்றே௮ ம(று)மபடி தின் கருணை
-சற்மே வரவெண் ணுதிசங் கரனே
_கழ்றே யுலகங் கண்மதத் BEAL
தற்ரார் பயிலு மருளா ரமூதே.
*

வன்கொண்

*

டுருகாக விழாத

தென்கொண்டு புகு

*

மனக்

திட வெண்ணு
ச

(க்
*

வைதீ

ட டதத

R, NUMBER

810,

809

என்கொண்் டொளிரா வுளமெங் & ay Gio
இன்கொண் டொனளிரு QoWar raps.
ஆகக் தொடுமோ கமும் விட்டு மிகத்
தாகக் தன்ன

யோகத்

(௧௨)

பந்தருள் சங்கரனே

கொடுமுன் னிடுவார்க ஞளத்

கேனிக்த மிருந்திடு மின்பி னனே

.

(கக)

மதவுற் நிடுமீ யெனவைம் புலனெ
னத் நிடவுண் டதுசங் கரனே
கொதியுத்த வுளங்குளிர் கொண்டிடவே
மதிய

கெனவந்

திடவநர் தருளே

(௧௪)

குருபாதம்.
மலபரிபாக(ம)ழமிவு
அதிகாரம் ௩௰-க்குத்
இருப்பாட்டு-௨௱௮0௬
9 Barr ௬௦-கக.தீ இருப்பாட்டு ௮ராக௰௬.
+
அழகிய திருச்சிற்றம்பல சுவாமி இருவடிவாழ்க.

ஆக
[202]
ha
11

உபதேசக்

இமம்,

தெருட்டலைவி தூதிக்குச் சிவத்தலைவன் வெளிவுறுதல்.
உள்ளத் தருள(ச்) சகலததகோ டாதன்பரழிவிமுக்
துள்ளத் தருளொளிபு மோடிக் கண்டரள்் கொல்லோ,

s

:
(௧)

அகின்தருளைநேடி ஷகெடுதே்ர மூச்செறித்து
டொன்(ஐ)ருளாசையாய்ப் புந்திகுழைந்சாள் கொல்லோ.
_தானற்த

மில்லாத

சங்கரனார்

மானந்த

வாரிதனக் காசைமிகுக்

அளித்த

மனமா

தாள்

கொல்லோ.

யருள் விரமை](ஊளை)வா

யையம௫ஐக்

தெளிக் அரு கு
உய்யத்

தந்திடா

பப.
வன்

வாம

(௨)

தந்தருள

அதைத

(௩)

ட

Coy,

வேணும்

பொய்யிற் சென்றுழல் பு.ந்தியே--பையப்
பையதநீ யுள்ளத்தான் பணிசெய்யச்
செய்ய தோய் சிந்துமே.
வாடிப்பாழ்மி.
ரமா.
. பிறமமொலினி
னோேடிப்

(5)

போய்ச் சம லுள்ளமே

நாடிக் காணரு முள்ளக்தா

னலக்

கேடித் தேடிச் சந்தியே.

:

(௨)

QGQue OF
DH ora pur
Curse
கொருமித் தூன்றிடு முள்ளமே
தருமத்தொடுவ முள்ளக் தான் சரண்
வருஃப் போகென

வந்தியே.

(௩) ்

பொள்ளம் பாழ்ஞ்சடம் போகப் போகுதென்
அள்ளிப்

மீதிகொ

தான்கம

வள்ளிக் கொண்டங் கமிழ்ந்தடே
®

ட

ஞள்ளமே

கள்ளப் பெயிறு முள்ளத்

*

நீங்குமாயை திலைப். ௬ள

மருணேடி

%

;
நெஞ்ச

ட

*

மேங்குவ ரள்ள முடைந்துகண் ணீர் பொழித்இி(ன்)பமு௰த்

ல

(௪)

(a).
23
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தூங்குவர் தன்னைக் துரப்ப ரதீதச் சுகமருளால்
வாங்குவர் ஞான

குருவைக் இனமும்

(௧)

வணங்கின ரே,

3
*
%
*
ரய யெனவே
_னகைவிடுவர் பொல்லாங்கி .
ஈட்டுவர் .
காட்டுவர் தோன்ஐ மறைப்பர் பெருமை கருத்தொழிவை
காட்டுவர் தன்னைக் தளருவர் ஞானம வர்கசை
:
வாட்டுவர் ஞான குருவைக் தனமும் வணங்கினசே.
கல
நீது
்
சொருவர்பின
செல்லா
ரருளன்றிச்
தேடா
நாடார் பதஞ் இதத நல்குவம்போய் கன விலு மென்னு.
கோடா

வாடார்

ர௬ுளமண்ட

மெல்லரந்

தளர்ந்து

மெய்ஞ்ஞான குருவைத்

Colophon:

(௧௦)

குலைந்திடினும்

(௧௧)

தினமும் வணங்கினசே,

ட

௭.
உபதேசக் உரமம் உ௰௫-க்குக் தருப்பாட்டு-௨௱௫௰
அறிவான த்த

சமூத்இுரம் அதிகாரம்

ஈ௰௫-க்குத் இருப்பாட்டு-௲£ா௫ம௰௩.

சச்சிதானந்த ன.பகய இருசசித்றம்பலவன் சகசானந்த
மிச்தொனந்தவென்றே யெமக்கருள மாகாள , . கலியைந்துவானு

மெச்சதானந்தமெல்லாம் வச்சதானந்தமு முள்விளக்கமீளா

வறிவானந்த சமுத்திரத்தை யுரைக்தான் வாழி.

-வுச்சொனந்த

ம as

ஞானவிஷயமானது.

பப்பச் அப்பாடல்களாலாதியது.

இதில் வந்துள்ள ஒவ்வொரு விஷயங்களும்
அட்டவணைகள். கீழே
அவ்விஷயங்களின்

கொடுக்கப்பட்டிருக்இன் றன,
அம்பர்மாகாளத்இல் இருந்த, “pau BHF
சிற்றம்பல தேூகர்?? என்பவர் இநர்நாலை
இயற்றமினாரென்று முதலிலும்

இறுதியிலும் உள்ள சழப்புப்பாயி.ரச் செய்யுட்கள் தெரிவிக் றன.
விஷய அட்டவணைவருமாறு :-2
பக்கம்
்
பக்கம்
(1) சகசானந்தவுல்லாசவா
2
(35) சிவானந்தாதீதச்
செரு
31
ழ்வு.
்
க்கு.
(2) கருணைப்பெருங்க
_ல்
்
(16) காணாமக்கண்ட களிப்பு.
88

(8) வகடாட்சம்

ட.

4. .

(4) இவகுருதரிசினம்

see

sel

(07) உதவிகொண்டொளிர்ந்த

85

வுல்லாசம்,

(5) நான்கு சாயுச்சிய நற்பேறு. 9
(6) அகாரணக்கொடையாசா 11
. . னோடளாவிமகிழ்தல்.

(18) சும்மாகண்ட சுகம்
.,,
(19) பேரின்பங்கண்டு
பெரு
கல்.

37
340

(7) அருளுதவியை

(20)

வீற்றிரு

42

தலைவனை

44

வியந்தளி

14

SSO.

55%.

(8) புகழாப்புகழ்ச்சி

10

(9) தானேதந்த

17

தளர்ச்சி...

(10) ஈர்த்சளித்தவினபம்.
(11)

வேறறக்கலத்து

.,.

அருளளிச்துமலஞ்சிதை

(18) தன்னுளொளிர்தல்.

(14) நித்தியானந்த

...

சுகலீலை

யை Paps B wp so,

_ மறத்தல்.

19 | (22) எழைக்கிரங்கி யின்பாதல் 46
22

(29) திருவருட் செந்தேன் ...,
(24) ஆட்பட்டடைந்தவருள்,:

48
48

...

(85) உள்ளியெழுந்தவுல்லா

50

தீதவரங்கு.

(12) சசைக்தளித்தவைப்பு ,.

(21) கன்னையறிந்து

27

௪ம்.

29 | (26) இன்பங்கண்டிரங்கல்

வ

.,,

(21) காட்டக்கண்ட கருணை...

58.
55

ள்:

R. NUMBER

&=
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பக்கம்

பக்கம்

(88) அருட்பேத்தின் ௮ருமை

56

(56 உண்ணோக்கொடுண்மசி

(99) உதவியை

59

(57) இருளிரித்தருளார்த்த

யறிந்தசெயத்தல்.

யியல்பாயுணர்

தல்.

Db HOLSOv.
விதையம்.

-

(80) அருட்சுவையரு
தந்தி யள்
of} oT Cath Od.
(31) உதவியைதினை த்தவுல்லா

101

61

108

ட

(58) உள்ள அணர்த்தல்
(59) அருளழிந்தாரையகழ்த

106
107

ல்.

62_

௫

(60)

(82). தன்னையமிழ்ததியசல்லா.
பம்,

63

திருஉருண்மக௰ழ்சசிதே
_ po.
(61) ஞானானந்தநாடு
“eee

(93) தனத்தன ற்றயவு

65

(Olle

(34)

67

(63)

சம்.

விடையத்தைககைத்த
வியப்பு,

69

(36) நாய்க்குப்

பரிசளித்தத

71

(82) திருவருட்புணர்சசித்தே

72.

றல்.

(98) அருட்டேயாடி வணக்கம்.
(89) அன்பர்க்கடிமை
eee
(40) பேசன்பரைப்பின்செல

73
75
17

ல்.

(41) சங்கானாரதண்ணருள்...
(42) தற்செயலழிந்ததகைமை
(48) தெற்றிக்கண்:

79

(44)

82

இருவருட். ருமை

80
81

(35) சொல்லரியசுகம்
es
(46) பேமானந்தப்பெருக்கு ,...

85

(41) ஒழியாதவின்பக் அல்லா

87

(48).

83

சம். ,

(49).
cy sha
தலலி
தல்.
(51) நன்மனைக்கிழக்தியொடு
ஞானக்கிழத் இநவி௰ல்,
(52) முனைப்பாரறியாமுத்தி..,

(60)

(53) சேடாதெழுந்த௪த்தச்த

(55) தெருட்டலைவிக்கருட்ட
tar IA bens.
62

...

os

Lil
118

116

செத்தல்.

(65) .
:
(66) ஆனத்தவுருக்கத்அ 2

2

(02 கல

௬

2

(68) அருட்காசையாகியலம

118
dmiV22

124
128

ov.
(69)

.

என்று&ட்டுமென்றிரங்
கல்.

70) மெய்ப்பொருளைத்தமுவ

182

136

விரைதல்,

(71) அருட்டலைவியொடு

மரு

139

வாய்விட்டுத்தவி

141

ட்டலைவியமுங்கல்,'
(72) தலைவி

த்தல்.

:
்

(18) ஆரு: உற்மமுங்யெருளுட or
முூறையிடல்,

143

(74) உடத்பொழைதாங்காது
. உரைத்தல்.
(15) கருவறுட் கோன் கத்தை

147

தேய்தல்.
- (76) அருட்பராமுகங்கண்டமு

149
151

ங்கல்95
97

orto, FIL.

(54) அறிசென்ற. செருட்டலை
"விக்கெளிதறிவித்தல். .

வாழ்வு

(64) இன்பசாகரத்தமிழ்ச்து

(85) இருவினைகைத்தவிடம் ...
ன்று.

மலபர்பாக

109

082. 0

(77)

5.

153

(78) .

155

(79) சனகுத்தக்தெரிக், &

157

வித்தல். .
்
| (80). அகங்குழைந்தாற்றல்' ய
(81) 'பவப்புலிக்குப் பயந்து ப
தைத்தல்,
2

169
1680
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பக்கம்
(81) அனபுமிகுக்கிட்டளிகல்.
:171
(88) ௮கக்கண்டேடியமுககல்,.
178
164 | (89) இனிப்பிறவாவரத்துக்கி
174

பக்கம்
162

(82) பேரின்பம்வேண்டிப் டத
ற்மல்
(88)
கைச
ாணவிலா
தல்,

(84)

OF MSS.

|

மங்கல்,

(85)

இருவருட்கிரங்கிள்
சத்
165
தைநோதல்.
;
அருளீர்ப்புக்குளம்வீழ்தல்.
167

| (90) இகத்துக்கஞ்சியமுங்கல்.
| (91) தலைவன்றனக்குச் தவிப்
|
புணர்தல்.

(86)

ஆசையவிழ்தற்கமுங்கல்

॥

,, 169

|

ச.

.

176
119

௪.

|

(98)

பரமதுகாணப்பதறல்

...

181

- உபதேசக்கிரமம்,
பக்கம்

ப தெருட்டங்லிவ Bi BSG?
oe

ட

Oe
(8)

e

தர

னவல்.

............

| (16) சத்தின்

ப

Bae

Cues ete

188

,..

190

191

அருணிறைடாவகம்
ஊன் றுகோல்.

வின

ிதலை வினாதல்.
(20)

194 | (21) அருட்டிருவுளத்தடைத்

_ புலனருத்தித்தல்.

(2)
>

COSE

OW

S 5 oF ore.

7

இவெகடாட்சமில்லாதார்.
, இக்குறி..

(இ ஞான த்தியான த்இிருப்பார்
க்கு (இ)டைவிலக்கல்.

211

லட
ae:

196

215

தலையடைந்தார்க்கு,
உத

(10) வெகடாட்சந்தக்இயுற்சீப்
சற்குருவைவழிபடாமா

214

, (19) அயர்ச்சிதீருமனுக்கரகம்

198

பசி

212

வல்.

219) ஆசையெளிசாய்வீழ்தல்.

00

208

(18) முன்பின் மலைவாய்மொ

. (8) உண்ணேக்குமடியாருக்கு
்

சவக்தடைகேட்

(147) மெய்யைத்தெரிய

வுரைக்தல்.

(7)

203

டல்.

ன்ட்...
SL

199

(15) இருவருளைத்தெரித்துவி

தத

க

(5).
(6)

டட

ee
See

பக்கம்

184 | (11) உள்ஞுணர்ச்சி

(22) ஆண்ட

219

ட்
வனோடடியார்க்

222

கிரங்கயழுங்கல்.

196. | (28) பெத்றவரிருக்கும்பெத்றி
| (284) பெற்றுளைச்சார்ந்தபே

198

224
228

௮,
(25) தாழ்ந்தார்பெறுக்கண்
(2)

230

உபதேசக்கிரமம் ௨௫-க்குத் இருப்பாட்டு உ௱டஎ௪..
அதிகாரம்

ற

அருட்பாமாலை.

ஈ௰௫-க்குச் இருப்பாட்டு ௩£௱ட௰௩.

5”
”

ARUTPAMALAI.
Foll. 1186-1408.

A பவ்ய

in praise of various Saiva shrines of which a list is given

below: by the same author as that of the work described under the

last

eabdivision.
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Beginning :
விமாயக

தோச்திரம்,

் தின்றிரிவா னன்பருள்ளக் (கரு)த்தி னினைப்பவருட்

ப

க்.

டுன் நிடுவா னின்பவாரிகெ(ட்)டே துன்பமான வெல்லா
௨ன்றிடு(வா)
. . டுவாருக்கென்றன் பொல்லா(வி)னை
மென் நிடுவா னன்பருளச்சந்தீர்க்த

ஒடிப்பான

.

.

.

விநாயகனே.

(0)

ஸுங்கானக மொண்ணருட்பாணிகளா

விடிப்பா னகவிரு ளோர் கொம்பி னாலெந்த மாயையு
மடிப்பான் மன௮ துஇக்கையி னாலன்பர்க் இன்னருளின்
விடுப்பா னேனை யன்ப ருள்ள(ச்௪)ந் தர்த்ச விநாயகனே.
க

%்

%

HODES
ஒருபத் தொருகண்

மொருவிடா

(௨)

ணோ

eS

AHAUGLSLO.
மெழுக

வொருதலை

துருவ

பற்றி

“EG IF யுறையு மொருமுத் தலை
யொருமை

யொ

டொருகண

மாருகென்

கெருளினிகத் கெருளுச் கெளிவினி௰் கெளிவுச்
திறமதித் நிமமஅ முதவு
மருளினி னருளா மம்பி(0) யருளு
மறுமுகத் திருவருட் கடலே.
*

ee

5.
%

(௧)

2

கூந்த லூ ரருட்பாமாலை.
அளிந்த மனக் காரிடத்து மாக் கனல்போ

லுருக்கு முளத் தார்க ளிடத்துந்

தெளிந்த மனச் தாரிடத்து முறவாகுங்
கஹழைககண்டன் சேருமிடமா
மொளிர்த்துலவு கஇிரிரவி யெழுந்து பொறி.
னுழைந் தனலை யுதவி வாலாற்
குளிர்ந்துலவு தென்உ லலாக
கொங்களைந்து கொண்டுவருங் கூந்த லூ
௮.
*

*

*

த்

:

(க)

a

End:
உருக்கா ளத்இக் குறைவே

IE ESR Ooo

யிரே

,

. மாடிப் பொங்கொ

ளிருக்கா ளத்கிக கெங்குமிருப்பா ரெல்லாரையு மீன

.

.

அுமன்பு

சுருக்கா ளத்இக் குமரன் வேலனையுமீன்று மந்தத் கோகைபாகத்
இருக்கா ளத்திக்
70

இறையைக்,தேராத தேர்ச்சி,

.

,

. ரகலாலே, (௨0).
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. . . ரருடைய இன்றே
அருவணா மலை யொழுகா முனமடியே னுடையேலனோ Cars pQsrew ons
திரு வணா மலையா யெங்கணும்விட் டொளிர்கின்ற தேசதானே.
(௨௧)
த்

*

*

*

என்அபிறப் பிறப்புப் பிணியறுமோ வின்பவெள்ளக்
தென்று முகந்துண்டு மகிழ்வெய் தவனோ-- வென்று
முருக்கு மடியவர்களுள்ளத்தி

யிருக்கு மிடைமரு தமோ,

(௨௫)

Colophon’:
அருட்பாமாலைகத் திருப்பாட்டு ஈ௫௬,
சமைசெவிமெறது

.

கா

வழகிய சித்மம்பலவனென

.

துதமைக்தாமற்

சித்தலென

மாகாளத் தணைத்து

விழைவள ரருட்பாமாலை யளவிலைக்கவிளம்பியதின்
வழுவுளேன்கடஸனாய் ஈக்கியதெனக்கண்டிவை வரைர்தேன்.

(த-பு.)-இந்நூல் பலதலங்களிலும் எழுந்தருளியிருக்கும் சவபெருமான்மீது தோ
தீ.இரரூபமாக இயற்றப்பெறது.
இதைச் செய்தவர், * மாகாளம் அழகிய

சற்றம்பலவ தே௫ிகர்

என்னும் பெரியார்.

இக்தூலில் அடங்கிய தலங்களின் விவரம் வருமா :-அருட்பாமாலை,

(1) விநாயகதோத்திரம்
..
(2) அறுமுகத் இருவருட்கட

பக்கம்

பக்கம்

236
240

368

(5) சுறுவேளூரருட்பாமா
லை.

(8) பலதலகத்தருட்பாமாலை.
(9) இலந்துறையருட்பாமா
லை. 24% | (10) திருவிடைமருதூசருட்பா
248
- மரலை.
(11) அம்பாருட்பாமாலை
.,,
251 | (12) திருமருகலருட்பாமாலை,
(18) திருமாகாளமருட்பாமா .

(6) திருக்குணமங்கலமருட்

258

ல்.
(8) கூந்தலூரருட்பாமாலை.
(4) இிருப்புகலூ.ரருட்பாமா
லை.

பாமாலை,

பாமாலை

(?)

255 |

Z

(15)

அருட்பாமாலை

269
978 :
974

..

128.

தலக்அக்கோருட்பாமா

லை.
ஆ

0

265

லை.

(14) கருவிலியருட்பாமாலை

(00) திருவிடைமருதூ.ரருட்

261

இரு வருட்பாட்டு ௫௬,

280

்

R. NUMBER

810.

815

(2) திருவுசாத்தரனத்தோத்திரம்.
TIRUVUSATTANATTOTTIRAM.
Foll. 146a—1480.
A hymn in praise of God Siva as worshipped in the shrine at Tiruvusattanam in the Tanjore district : by the same author as that of the last.
Complete.

Beginning :
உலகெலாஞ்

சத்தாய்க் கண்டுவிட்

மூளபடி முடியுமென்

டெற்கு

அ௮ணர்த்து

திலைதரு குருவால் கித்திய மறிச்து
கினக்குயா னுடலென தினைக்கே
உலைவிமைக் குழைவு பொருத்தியே மனமு
மொழித்திட வருளினா லெனக்குன்
மலரடி, வருமோ திருவுசாச் தான
வள்ளலே

இவமுத

லவனி

மதிதரு

பவே.

யீறதா

முலகந்

'இகழ்ந்திடு மியோனிகள்

்

(௧)

யாவு

மூவமையி லுருவ முயிரிவை பொ(ரு)ள்௪
ஞனக்கருள் க.ரணமே யாகும்
vas

WP ay) தின்னதே

யானாற்

பாவியேற் கிருவினை யென்ரூல்
மவுனமே யுடையாய் இருவுசாக் தான
வள்ளலே மதிதரு பவனே.

(௨)

End:
பூதமே கடவுள் தேகமேயா[ க](6ன்)மா
புண்ணிய மரிவையர் தொழிலே
மாத.ரா

ரின்படே முதிதியென் றுரைக்து

வளழுற தினையும் பல்லுயிரு
மோதுறு வினையு மில்லையென் அுரைக்கு
முூலதெ ௬றவெனக் கொழியாய்
மாதவர்

வாமுந் திருவுசாக் சான

வள்ளலே மதிதரு பவனே.

(௧௦)

உருவுட னானா யிருந்திடுங் கால

மூருவுதீ யுடல் வெறுப் புறுங்காம்
குருவுரு வென்னைக் தெளிந்திடும் போது
குமிசட முயிர்களக குயிர்நீ
இருவகைச் சுடு மறிந்திடுங் கால
மிரும்பரை பரைவடி. வாங்கால
மருவு மின்பார் திருவுசாக் தான

வள்சாலே மததரு பவனே,
70-A

்

உ

கட
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உரையதனா

வுறுதொழிலா

வுணர்வொணா

தரையி

னெம்போ

லுன்றன்னா

யெனத எள்

னொளிர்மகாட்கண்டு

னம்பா்மா காளந்

தன்னிர்சாரு மழூய

சிற்றம் பலவ Few

ச.ரமாயுஞ் சாந்தனாயு மங்கு த்தங்கு
மூயி.ரடக்கி கின் உ சம்புவாகும்
பரமா.கின் னடிபேணும் பத்தன் யானே
பலரில.ரா யருஞனக்கென் பயன் செய் கேனே.
*

*

HVE remem கண்டவுட

3

*

ஸிங்கு மாபோல்

௮இல௪.ரா ச.ரங்களுக்கு மறிவர யெங்கு
மிக்ககொரு வெறுவெளியாய் கிமலமாக
வெஹறுவெளியிழ் கலந்தறிவு தானாயெங்கு
திம்குமது விலந்துமையின் மேனிகாட்டி
நீங்காமும் மவநீக நிலையும் சாட்டிச் 2
சொர்கபுரந்தனின்

மேனி

மறைந்து

நின்ற

சுயம்பி.சகா சச்சுடடைச் ௮இ்து

வாழ்வாம்,

அழகிய தஇிருச்சிற்றம்பலசுவாமி இருவடிவாழ்க.

(6-4.)—

:

இகீநூல்,

தருவுசாச்தாதைதைது

தி.ரரூபமாக அமைந்து

கர் என்னும்

உள்ளது.

பெயரையுடையார

இச் செய்யுளால்

தெரிகிற த.

12%

x

and Tamil.

Purchased
Poem

சவெபெருமான்
மீது

இதை

Garé

அழதஇய சிம்மம்பலதேஇ

இயத்றினாரென்று

இச் நாவின்

இறு

இரத்தப் பி.ரகயில் இது மூத்றும் உள்ளது

RB. No. 848
Palm-leaf.

அமர்ந்துள்ள

அம்பர்மாகாளம்

14 inches.

(of the Sanskrit Part),
Foll.

93.

Lines

6—7

ina page:

Grantha

Much injured.

in

1913-14 from E. R. Krsnamacariyar

who collected it at Uppiliyappankoyil

of Kalyana-

in the gla ‘nore district.

(8) ப்ரமேயசேகரம்.
PRAMBYASEKHARAM.
Fol. 78.
Same

work

as that described under

No.

931 of the D.C.T.

Vol II.
_ Inaomplete; contains the latter portion of the work.

M82

Rn. NumBERs

$48 & 1488 (on THE sKT. PT.).

817.

(5-பு.)-இ.த்நால் டி.ஸ்இரிப்டிவ் காட்வாக்கின் 9831-ஆம் நம்பர் பி.ரசயில் வந்துள்
ள.தே,
இந்தப் பிரதியில் இந்நூலின் பிற் பகுதிமாதஇரம் உள்ள.

(6-1)

ஆசார்யஹ்ருதயம்.

ACARYAHRDAYAM.
-Foll. 786—930.
Same work as that described under No. 815 of the D.C.T. MSS.,
Vol II.
A commentary on this work is notiosd under R. No. 11 ante.
Incomplete.

(த-பு.)--

‘

..இந்தால்,

டி.ஸ்இிரிப்டிவ் காட்லாக்கன் 815-ஆம் நம்பர் பிரதியில் வந்துள்

ளதே. இந்த:ப்பிரதியில்
மூன்ராவஅ

உள்ளது,

முதல்

இரண்டு

பி.ரகரணம் இறுதியில்

8, 11 எண்கள் ஆமைந்த

R. No. 1488

பிரகரணங்கள்

இரண்டொரு

பூர்ணமாகவும்,

வாக்கியம் | நீக்கலாகவும்

ஏடுகள் இரண்டும் இதில் இல்லை.

(of the Sanskrit

Part).
ல

Palm-leaf.
. Tamil.

13% x linches
Good.

Foll. 89.

Lines, 6 in a page.

Grantha and

எணக்கு in 1914-15 from M.R. By. Aiijandya Sarma of Varahir,
Tanjore district.

(8) சமயோசிதச்செய்யுட்கள்.

8AMAYOUITASEYYUTKAL.
Fold. ‘1L2a—20a.
ik collection of witty

authors

and

cleverly

composed

stanzas taken
:

like Pattinattuppillai and others.

:

froth
a

Beginning:
கடலிலே தஇரும்புமாமை கரையிலேறி முட்டையிட்டு
உடலிலே கினைந்தபோது ரூபமான வாறுபோல் -

மடலிலே யெழுதொணாத
உடவிலே

மணி௰[ ]ரங்க சோதியை

-

ட/

தினை ந்தபேர்சக் குண்மைநல்ல வுண்மையே.

நார்னி](தி)யுப்பு தா[னி](ி)யுப்பு தா[னி](2ி)யான வா௮ுபோல்
1 ஆழியானு மீசனு மம(ர்)ந்த வாறு தோன்த[ல்]லோ
, ஏறு மேறு மீசனை யியங்குசக் கரத்தனை

வேறுகூறு செய்த பேர்கள் வீழ்வர்வெண் ணரதிலே,

க).

:

(௨) :

818.
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எங்குமொத்த

வீசனா ([ர்யெ](பென்னுடல் புகுந்தபின்

பங்குகூறு செய்யு மாந்தர் பாடுசென் றஐணுகிலே

[ரும்

உங்கள்்தேவ [ர்யெ](ெ)ங்கள் தேவ[ர்யெ](பெ)ண்ணிசண்டு
உங்கள்பேச மன்றியேமற் றுண்மை பேத மில்லையே.
,
ல

*

3

தேவ
(௩)

*

ஒளியதகான கா௫தன்னி லுண்மையா யிருக்கு.மெங்கள்
வெளியதான மேனியன் விசுவநாத ரானவன்
தெளியுதிணக்தடல்

எளியதே

நதெறுத்திசெய்யுன்ஐ மந்திரம் (0)

ராம. ராம ராமமென்னும் நாமமே.

(4)

End:
என்செய

லாவதி

யாதொன்௮

உன் செய லே:செயலெ)ன்

மில்லை

யினித்

தெய்வமே

௮ணர[த](ப்)பெற் கே[னூ]னிந்தவனெடுச்த

பின்செய்த இவினை யிங்கொ[ண்டு](ன்.)மில்லைப் பிதப்ப 536

முன்செய்த 'இவினை யோயிங்க னேவத்து மூண்டது வே.

(௨௬)

ஊட்[டி.](0)விப் பானுமுறக்குவிப் பானு(பிங்கொ)| மொ]ன் ரொடொன்
6D fp

மூட்[டி](0)விப் பானுமுய[ன்
௮பல்லைக ](ங்கு விப்பானு மூயன்றவினை)
காட்[டி](0) விப்பானு மிருவினைப் பாசக கயிக்நின் வழி
ஆட்டுவிப்பானு மொருவனுண்டே தில்லையம்பலக்தே.
(eer)
சொல்லினு ஷ் சொல்லின் முடிவிலும் வேதச் சுருதியிலு
மல்லிலு மாசற்ற வாகாயச் தன்னிலு மாய்நீது விட்டோ
ரில்வினு மன்ப“ரிடத்திலு மீச னிருக்கு மிடங்
sad wer Orb a, மோவிருப் பானெங்கள் கண்ணாதலே.
இ௫ற்ற சொல்லை யுளையுங்கண்டீர் தாமினபுசெய்யுங்கண்டீர்
வேதத்தினெஞ்டையுங்கண்டீர் விருகாவினெண்ணிப்
பேதைக் தனத்தை நம்பாதே கண்டீ ருயிர்போம் பொழுது
காதற்ற வதியும் வாராது காணாமிக் கடைவழிக்கே.

(௨௮)
:
்
(௨௯)

(6-4.)—
இதில், பட்டின த்தப் பிள்ளையார் முதலிய
தர்ப்பத்திக்குக்

தக்ககாகவுள்ளனவும்,

பலருடைய

ஆச்சரியத்தை

-. பல செய்யுட்கள் தொகுக்அச் 'சேகரிக்கப்பெற்றுள்ளன.
னாரெனச் தெரியவில்லை.

வாக்குக்களில் ஸநீ
விளைவிப்பனவுமான

தொகுத்தவர் இன்

(9) நடராசர் துதியுதலியன.
NATARAJARIUDIMUDALIYANA.
Foll. 49a—59a,

Fol. 59d is left blank.

Contains a hymn in praise of Natarajar, a manifestation of God
Siva, as worshipped
at Chidambaram and some other minor poems
taken from Bhadragiriyar’s Meyfhanappulambal.

oor
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(h) பராபரக்கண்ணி.
PARAPARAKKANNI.
Foll. 60a—62a.

Fol. 6zb is left blank.

A collection of 24 stanzas taken from ‘layumanavar’s
kanni.

Paraiparak-

Beginning :°
இறிறந்தே நாற்பெ[ர்யெ]செ)னாரமுதே தின்னருளாஞ்
Go Psst லுய்யுவென் சிவமே பராரபர0ே2.

(௧)

வா[னி](னுனந்த மண்ணனத்தம் வைத்துவைத்த
பாராம லானத்தம் வேண்ம. யலைந்தேம் பராபரமே,

(௨)

என்போ

லெளியவரு.மெங்கெங்கும்

பார்த்தாலும்

உன்போல் வலியவரு“முண்டோ பராபரமே.

(௩)

வானாதி நீயெனவே வைத்தமை யென்னையுதீ
தானாகச் சொல்லாதோ சாம்மூய் பராபரமே.
எக்கலையுங் கற்மணர்ந்தோ மென்றவர்க்குஞ் சம்மதஞ்சொல்
வக்கணையா வின்பம் வருமோ பராபரமே.

(௪)
(௫)

சின்னஞ் சிறியேன்றன் சிற்கைகவர்ந் தாரிறைவரா்

தன்னந் சனியே தவிப்பேனோ எபங்கிளியே.

End:
கன்னங் கரியதிறக் காமாஇ ராட்சச௪ப் பேய்க்
கென்னை யிலக்காக வைக்க தென்னே பராபரமே,

(௨௨)

சும்மா விருப்வே
ப சுட்டற்ற பூரணமென்
மெம்மா லறிதற்கெளிகோ பராபரமே,

த்
(௨௩)

வருவான் வந்தேனெனல்போல் மன்னியழி
தெரிவாக வில்லையென்த தீரம் பராபசமே,

யுஞஷ் சகச்தைத
(௨௪)

(த-பு.)-இது

தாயுமானவர்செய்த

வற்றின் தொகுப்பாகும்,
உள்ளன.

“பரரபரக்கண்ணி:?

இத்தப்பி.ர.தியில்
:

யின் செய்யுட்களில் இல

இருபத்து நான்கு சண்ணிகளேோ

(2). எ.ந்நாட்கண்ணிமுதலியன.
கட
தா றாற
_ நிரிடிதிரடநா
Fol. 640 is left blank.
1011, 686-716.
This is a collection
of stanzas taken from Ennatkanni, of Tayumanavar, Tirumalai of Kulasékharalvar, Prabhulingalilai of Sivapra-_
:
kasar, Tovaram, Cig

Beginning :

es

say

சுக்ெழு நீருஞ் சொரிம EP ST Mapp
புக்குமலும் வாஞ்சையினிப் போதமென்ப

>
தெந்நாளோ,

(க)
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மாற்ற மிகக்காட்டு நவவாயில் பெற்றபசுஞ்
சோற்றுக் துருத்தி சமை யென்ப செந்நாளோ.

(௨)

காக்கை நரிசெர்நரய் கமுகொருதாள் கூடியுண்டு
தேக்குவிருந் தாமுடலைச் யென்ப தெர்நாளோ.

்
(௩)

உருவிருப்ப வுள்ளேதா னூறுமலக் கேணி
யருவருப்பு வாழ்க்கையைக் சண்்டஞ்சுநா ளெந்நாளோ.

*

ஆ

க

(௪)

*

திண்ணியதெஞ் சப்பறவை க்கக் குழம் காட்டிம்
கண்ணிவைப்போர் மாயங் சடக்குநா ளெந்நாளோ.

BPS

Yara

கேருத

லழுத்இக் இடவாமல்

சிந்ததனைச்

கேம்றுவஅ”மெக்காலம்.

த்

End:
குடதிசை மூடியைவை

வடதிசை

தலச் குணதிசை

பின்புகாட்டிக் சென்றிசை

சடனிமக் கடவு ளெந்தை
உடலெனக் குருகு

பாதம்நீட்டி

யிலங்கைதோக்கி

யரவணைச் தயிலுமா கண்டு

மாலோ

என்செய்கே

னுலககச் தீரே,

ஊரிலேன் காணியில்லே னுறவுமத ஜொருவ ரில்லை
பாரினின் பாதமூல பற்றிலேன் பரம மூர்த்தி !
காரொளி வண்ணனே ! கண்ணனே! கதற கன்கே
ஞாருளார் களைக ணம்மா ! வ.ரங்கமா ககருளானே,
*

*

&

புண்ணா றுடற்பிறவி போது மெனக்கு
மெண்ணா திருந்த தினிப்போதுங்--கண்ணா
குழக்காளாய்

! கென்ன ரங்க(க) கோயிலா

*

!
! கின்பொல்

பட

- கழற்காளா தின்னென்னைக் கார்.

(ட)

கொண்டல்கா ஞும்மைக் குறித்துக் தொ.முகன் மேன்
௮ண்டர்கா ணாவரங்கத் தம்மா(னேக)-- கண்டு
மனத்துள வத்தைப்படு மென் மைய
லலாஞ் சொல்லி
புனத்துள வத்மைக் கொணரீர் போய்.

(a)

ஒடும்பொன்னு முறவும் பகையு மோர்
CaO செல்வமும் இர்த்தியு திந்தையும்
வீடுங் கானமும் வேறஐ தோக்குதல்
கூடும் தன்னை கொளு எனம் நன்மனம்.

ட

ச

ம

Se

*

சங்கதிதிபதுமதிதி யிரண்டுந் தந்து
தரணியொடு வானாளத் தருவ சேனும்
மங்குவா வர் செல்வ மதிப்டோ மல்லோம்

.

மாதேவர்க் கேகாந்த ரல்லா ராஇில்

*

5
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அுங்கமெலாங் குறைந்தமுகுகொமுதோயரா

யாவுரித்தத் தின்றுமலும் புலைய சேனும்
கங்கைவார்

சடைக்க ரந்தார்க் கன்பராஇல்

அவர்கண்டீர் நாம்வணங்குங்
பா.திடாயமுய

கடவுளாசே.

கால்கையமேனும்

*

x

*

+

்

(கு-பு.)-இந்நூல்,

£: எந்தாட்கண்ணி,

'இருவரங்கக்

ப்பாகும்.

(௩)

கலம்பகம்?

இதைத்

இருமாலை,

ஆகிய இவற்றில்

பி.ரபுலிங்கலீலை,
உள்ள

கொகுத்தவர் பெயர் முதலியன

சேவாசம்,

சில பாடல்களின்

தொகு

தெரியவில்லை.

R. No. 1453 (of the Sanskrit Part).
Palui-leaf.

164

x

Foll.
14 inches.
injured.

203.

Lines,

Much

and Tamil.

Presented in 1914-15

by

M.R.Ry.

8

8

ina
.

ண்ட

page.
:

Krsnamacariyar

of Tripli-

cane.

“

(0-1) திருமொழிஸாரம்.

TIRUMOLISARAM.
Foll. 99a—1438a,

—

This is a summary of the teachings and the

meanings of the Tiru-

It is said to have been written by Vénka-

moli of Tirumangaiyalvar.

t6sa, son of Vadibbikararya, and disciple of Saumyajamatrmuni, at
the instance of God Visn» worshipped in the shrine at Negapatam, and
the commentary of Periyavaccin Pillai is said to have been followed.

“Complete.

2

Beginning :
நம்மாசாரயர்களுக்கு
உ-ஒவெ-5ா.தூறஹஹ_) அய.திலுக்காட்டில்
வர்க வ தாலும் ஹு-இவாகு-ஒவொவாயொவெயர.க- ஷர க
உர

௫3 காவர.கியாஉக

Bu) ama) DT em

௫.௧) காஹிதேமாயிருந்துள்ள

மாகையாலே

80.570 35 Bo

௯வரஷ௱வஉங்களாலே

ais

aT ASiLGSp giermsor USS.
அவையா MEN — OBIT ORE TELS) BO
MF al@ an sip th காம௱ரயணகு
மும்

அவனுடைய

அதிலஓுடைய

அ௱௱ணுரணமசன

உவாயகமும்

துள்ள
வரா
அி.க)யொ.மாமம்

தலிஷயணியாய்

அ௱ண

௧க8லய-பளமும்

௨ரவ.த 7.மதையாயிருக்

-£.கர$கியும்
உஷெயல-ட கஸ்ரி.ககி௨.கிகளுடைய
கேகெஃய-௨ர.கிவ௦ வ தியான ஈசனுடைய வ௱

R. NUMBER 1453 (oF THE sKT. PT.).
வொ.) தழும் ஹாதிகமும் ந.க) கெஐய- 50ம்
கிஸ..நக.நிவர.தியும்

இவைசான்

0.௧7௧௦
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ஹவ$ஹைககெதய-4 வர

என் ிறடுமாகதீதிலே

௨ர.கி

வஜிர தீங்களாயிற்று.

ஆ

திருமொறதி

*

3

ம௱ணா.௰கி8கர

தில் பதினொருபத்தாலும்

wea

3

விவ௱ணமாயிருக்கும்.
dz

ஆகைய.லே

௮

கஇவங்வள்வரதிதங்களாயிருககும்.

End:
“ வெஞ்சிங்கத்தரி”' என்றஃற்கும் 4 யொ
ஹெ உஉரதி 89-௦௦? என்ற இதவே ஹல

மிழே இத்திருமொழியில் வர.கிவாசிகல்கள்.

8$ர௦ க௱ஹி௦ஹெகி ஜவதி
| விவவங்களில் இன்னா ,

இப்படி கற்று ரது ௦

௪

சொ

ல்லித் தலைக்கட்டினாரரயி
ற.று.

Colophon:
8S-Owtr aang

oman 68 yur as.

கர.2ரஹ௨-ய-3$ர6 atu

a@apr g8an,)

|

a Sapan-O5,01 வ)வரணொி வாக
வாகி
Sey dlan-O/e-ve 20056 அதீய( ||
Fay azon OO Uv -5-a anys.) ட்கோ௦
ய௦௧௦௮.கர.க_ரவிஉயகியெஷட
ம்ூுனறொ£

உரு

ஸ்ரீவெலடெஸொ

5)

|

ம்விறொரவயக-ப8

விரவ.கி௦ a) or bR |

(S-4.)— இது, பெரியதிருமொழி பெரியவாச்சான்.பிள்ளையின் வியாக்யான விஷ
யங்களைத்தமுவி வாதிபயங்கராசார்யருடைய குமாரரான வேங்கடாசார்யர்,
இயதறியதகாக இந்நூலின் இறுதிச்சுலோகத்தால் .து.நியக்கிடககற
து,
_ 1417-ஆம் ஏட்டில், இந்நூலாசிரியராகய வேங்கடாசார்யார், பிரமோதூத
வருஷம் தலாமாசம் திருநா. ராயணபு.சம் போயிரு ந்தபொமு ௮ அங்கு எழுந்
தருளி இருக்கும் விஷ்ணுவினமீது செய்துள்ள Se
கோக்இரப்பாக்
கள் பல எமுதியுள்ளன.

(0-1)

ஸ்ரீமுஷ்ணவ் தோரத்ரம்.

SRIMUSNASTOTRAM.
_ Foll. 148a—1460.

—
;

A hymn in praise of God Varaha worshipped in the shrine at Sri-

musnam (South Arcot district). ‘The name of the author is not given,
- but Vénkatésa referred to in the last sue division is perhaps the டட
Complete.
Beginning:
நெஞ்சே யுனக்கொரு தஞ்ச நினைத் இரு தேசமுட
னஞ்சே லருவினை கன்னைதகினை[ [இந் யாக.ரத்தால்

மின்சே ரிடையன மென்னடைப் பூமகள் மேவியுஹை
கொஞ்சேர் களிபொழில் முட்ட வராகன குறைகழலே,

ட்
(க).

=
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"கராவானைக் காலைக்கதுவசக் தட த்தது காகலுடன்
. . . ரளே நீபத்திதா
“பரமாகு மூலப்பதிபெவ
தித் திகழ்பறவை
திருவாழியேத்
'இரளாக வேத்தத்
யசசேறி வந்தருள் முட்டவராக னண் £மக்கே,

*

3

மட்டவிமுங்

குழல் மல.ராள்பதி

“ ஓட்டர் தொழும் பதன் சர்க்கடல் செங்கட் டிரு பூ.கவன்
மணமகள் கோன்

துட்டர்கள் காவலன் தண்டகனாவி அதந்தவிறல்
பூட்ட நகர்க்கமை மொய்கழலேத்த முயல்மனமே.
,காமரை யான் சிவன்தேவர்க ணாயகன் காரணியோர்.
சீம. வேலரு ளென்று திரந்தாம் நீள்விசும்போர்
சாமரை செண்பகத் சண்டுள வக்தொடை தாமணியும்
பூமகள் மேவிய முட்ட நகர்க்கிறை புண்ணியனே.

(௫).
்

(௯)

End:
முக்கணன்

வாசவன்

மாம்ல

ராசனன்

வானவர்கள்

பூசுரர் யோகிகள் பூரண ஞானியர் பூகலக்தோர்
காசினி யிற்பதி யினூற் வெட்டு கன்னிறகன(த.த)தோர்
தேசடை

முட்... வ.ராகனைச் சேர்ந்து
*

ழ்

இகழ்ந் தனே,

*

*

2

(௯௯)

%

நெஞ்சுக.ர வேற்றமங்கை சிட்டர்தாமரைதூய் அுள்ளிபள்ளிவிண் பொது
வண்டுபூதனையாங்கம் தென்வெள்ளறை!நந்தி செம்பியன் வெஃகா தாமமை
eo கோதாலிலை விட்டண்டவிவள் மணி ௪௫ ஓம் வண்டார் ஆ.ரனனை
மீர் எட்டக்கரம் மண்டபம் நாதன் கொங்குவையகம் வங்கவேர்பா,சம மிசை
. . சிட்டர்கள் முண்ட. இர்கறமைவாழ்வுபூமகள் மருவாவிலலா
கருளவலர்
தேர் வாசவன் வாழி.

(க-பு.)-இது, ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் கோயில்கொண்டெழுந்தருளி இருக்கும் ஆதிவரா
கப் பெருமாள்மீது தோத் இரரூபமாக இயற்றப்பெஉறது. இயத்தியவர் பெயர்
முதலியன ?விளங்கவில்லை.

இத்தப்பி.ர.தியில்

(8-2) பெரியதிருமொழி,

இந்நூல் முற்றும் உள்ளது.

உரையுடன்.

PERIYATIRUMOLI WITH COMMENTARY.
Foll. 184a—2030.
This is an explanatory commentary on the Tirumoli of

டட ..

yalvar. It is different from Periyavaccan Pillai’s conimentary and may

have been written hy Venkatésa referred to already.
Contains the commentary on the second to the niath Tirumoli of ne
oe
fourth Pattu.

Beginning:
:

கோயில் விரோத ரம்

ணினவன் இவை இன்னமும்

பண்ணி அஸரிகாகதணமும்பண்

இவையிறுக்குப்!பாங்கான| இ... மென்னு வர்க்

இக்குந்தேசம் கடல ஞாலத்த ஸ்ரீமிக்கான வெவஸா.ரச்டே(?) கண்ணளிமிக்

;
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கவனாய் ஸம்ஸாரிகள்படுகற இலேசத்தை
அனுளந்தித்து இத்தைப்போக்
கவேணுமென்று திருவுள்ளம் இங்கேவேரூன் நினபடியைப் பிரிப்பது; இளைய
பெரு மாளை அகற்றுவகாய் அனந்தரூபாவகதா.ரச அக்குச் காலமாய்த்சென்று
கேவ கார்யத் திலே ஒருப்படுவித்தக் கஇளப்பவேண்டும்படி யி
அக்கரை
மாடித்கடிந்திட்டு நாட்டையளித்தய்யச் செயதென்னக் கடவதிழயே.
gar
கள் இருந்தடங்களிலே தேடிச் சென்று கொன்று லங்கா அவா.ரக் திலே விஜய

ஸ்ரீபரிவ்ரு ௪.ராய்க் கொண்டெழுந்தருளி
)

சின்௦ ௮ளவிலே-(

:

“ செம்பலர்””
இத்தியாதி :--பலாச்களுடைய
செவ்விய
திரைசெண்
பகம், குருக்கத்தி, தேமா, வாமைகளாலே சூழ்ந்திருக்குமரவத்து.
இவை
புமச்சோலைகள்,
செம்மை
பலாவுக்கு
விசேஷணம்;
இது
மேலிலதந்வ
மிகதத(6... .- வ்லை
:
ee
இரண்டாம் பாட்டு :--சழாம் விருத்காத்தத்கை ௮னுஸந்திதது அதுக்கு
அனந்த.ரமான இருஷ்ணாவதா.ரத்தகை மேல் நாலுபாட்டிலே அருளிச்செய்த

Gt.

அதில் இத்தப்பாட்டிலே காளியமர்த்கன வறுத்த ந்தத்கைஅனுளுச்

,இகஇிரார்.

.

பல்லவம் இகழ்பூங்கடம்பேதி-காளியனுடைய

மாய்க்கிட நீத

தாய்த்.

திருவடிகளின்

ஸ்பாசக்தாலே

விஷத்தாலே

களிரும்

6 (8K.)

பூவுமாய்த்

தளிர் விளங்கா திஜ்பதாய்ப்பழுக்.த கடம்பின்

தழைத்த

மேலே அறிக் காளி

யனுடைய பணங்களாகிற ரங்கத்தின் மேலே அவன் தப்பாதபடியாக
வின்றிக்கே இருக்கச் செய்தேவந்து ககெப்பாய்ந்த.

௮ருநடஞ் செய்த--அ.ந்த ந்ருச்சச்திலே

ata

வன்மைக் கூத்சென்றும் மென்

“மைக்கூத்தென்றும் சல உண்டு,
௮வற௰்மை யடையப்பண்ணின.
* பன்ன
டம் பயின் றவ
னென்னக்கடவதியே.
அன்று[ ௮](கொ)டங்கி பரத சாஸ்
'இரத்துக்குவேண்டுு
லட்சணங்களெல்லாம்
எமுதிக்கொள்ளலாம்.. படி
பலவகைப்பட்ட நீரு த்தங்களைப் பண்ணினான வன்.

End:
ஜன்பதாம் பாட்டு :--8ழி.ற் பாட்டில் ஆத்ராபகரக்ஷகத்வம் சொல்லிக்.று
இதில் அவனுக்கும் கூ
. . . , . , மணகநை(9)ப்ரஹ்மாவுச்கும் கூட
ம

்

கா.சணார்ச்சமென்கிரூர்,

இந்த வித்யா :--சந்தரனையுடைத்கான உடையையுடைக்தான ருத்திர
னை இருஷ்டிக்த சதுர்முகனைக்கன் னுடைய அழகுமிககிருந்துள்ள face
யிற் பெரிய மலரின்மேலே ஸ்ருஷ்டித்தஉ௨ன், தன்னாலேஸ்ருஷ்டனான சதுர்

முகனாலே
பாக,

ஸ்ருஷ்மான

ஊகத்தென்று அதினுடைய

(அவன்) விரும்பிவர்த இக்க

ூ9௱$

வடயி-௧-௦

தேசம்.
eee

ரக்ஷணத்துக்கு

உறப்

கந்திறிது (2) 6 wow eee
2 என்று (அ.

(த-பு.)--

ao

இத, பெரிய திருமொழி 4-ஆம் Eee 2-ஆம் திருமொழி முதல் 9-ஆம்
திருமொழி
வரையில்
உள்ளவத்றின் விரிவுரையாகும்.
பெரியவாச்சான்
பிள்ளை இயற்றிய வியாக்யானத்தினும்
வேருகவுள்ளஅ.
இவ்வியாக்கயொ

ஸம் செய்தவர் வேங்கடாசார்யராய் இருக்கலாமென்று கோக்றுகறது,

:

826

A TRIENNIAL

CATALOGUE

OF

MSSB.

R. No. 1989 (of the Sanskrit Part).
Palm-leaf.
103 x 2inches.
Malayalam.
Good.

1901,

192,

Lines, 10 inapage.

Tamil and

Purchased in 1915-16 from M.R.Ry. Appunni of Elappulli, Palghat.

(2) வேதாந்தக்குறம்.
VEDANTAKKURAM.

Foll. 1a—716.
A work in prose and poetry explaining the Advaita Vadanta system
ias if taught by Nana, i.e., wisdom personified asa woman
philosophy
of
of the Kuratti caste. The author’s name is not given, but perhaps he is

a disviple of Vénkatééa.
Complete.

Beginning:
அகண்டமாய் திர்க்குணமாய் இருக்கும் ஹரி
அவதரி[ச்சு](2௮)ரூபமதாய்

தானே

ஸ்ரீவேங்கடேசரென்னு

அவனியிலே வத்து

தாமம்

திச

குரு இருவடிகளிரண்டும் இரளாய் தமஸ்கரித்தேன்.
ஒரு சிற்றெறும்பு வந்து கடலில் (உள்ள) ஐலத்தையெல்லாம் பற்2றவே
நான்குடிப்பேன் என்னுங்கதை போல உத்த(ம)தத்வம் ஸாபல்யமாக உரைக்
குகைக்கு அல்பபுத்தியாலே எனக்கு அு.றியப்படுமோ.
ஆனாலும், அத்வைத
மெல்லாவற்றையும் ஸங்காஹமாய்ச் சொன்னாலும் ஈப்பாத சுக்ததத்துவ
ஞானியர்கள் காமாய்ப் பொறுத்தருளவேண்டுமென்று தாள் பணிந்தேன்.
ததிவசாரக்

குறம்பாடசசங்க.ரர் குமாரா,

அரணியிலேவுள்ள பேர்கள் தடைதீர்க்கும் வீ.ரா
விக்க னெ]மத்றுபரி பூர்ணமாக வரந்தந்து விசனேசுவ.ரா
எனக்குமுன் நடக்கவேணும்.
விமலமாக விதியினுடைய தாவினுள்ளே வசிக்கும் வித்யாலட்சுமி என
க்குமுன்

நடக்கவேணும்.

காயே,

*

*

பிரமபுரந்தனிலிருந்த
கர்மசாலங்களென்னும்
oT LOB

அமரசொல்லாம்

அுதினமும்

*

அடிவணங்குத்

*

Gursayaragns&
காட்டையெல்லாநீகான்கடந்து
வாகயார்த்த தக்பதையாள்

மனதடையாள்

கிர்ம்மலமாம் புத்தியென்னும் பெண்ணருகேவந்தாளே.
போதமென்னுங் குறமகள் வரத்தையதி சீதமான
சந்திரிகைபோலவே தயைபொழிய
“பாத. நகந்தொட்டு
ளாறதங்கபண

இரசறுதி

ராலுசாதனங்க

இிகளழகுசெய

வேகனமென்ூறெவ -: இரம் விளங்கச்
காமவேத வாகியமாகிற விபூதியிட்டு,

துலங்கப்

பிரஞ்ஞகை என்னும் ௮ “சமாலைபிடிச்சுப்
பரிபூரணமாகப் பிரமவித்தை ஸகலமும் படி.தீ.௮,
பி.ரமமாகுமென்னும் கு௰க்கூடையும்

இத்த ஒய்யார தடையும்

(.

பெரியோர்கள்

.) அனுபவமென்கிற

சேர்வையென்னும்

பிள்ளையை இடு,

;

R. NUMBER

1939 (oF THE SKT. PT.).

827

அப்சோட்சஸலாக்ஷ£ாதக்காச மென்னும் கோல் பிடிச்சுப் பழக்கி
இத்தனை ஸம்ப். ரமத்தோடன் கற.த்தி சாட்சி
விருத்தி என்னும் வீதியிலே வ.ரத்திலே
ஒருத்.தி ஆத்துவாசப்படியில் வந்தாளே.
வத்துதின்ற

குறமகளைக்கண்டு

அந்தமதஇினிகழ வந்தடுத்துவிட்டாற்போல்
வந்தவளைப் பார்த்துரைப்பள் உன்
சந்திரமதி மூகவடிவை

யிந்துலகிற் கண்டதில்லை,
எந்த நாடுந்தனுக்கு எனககையே சொல்வாயே.
௮, தீ தவிசமான நாடெங்கணுடு
வசைச்கப்போகாக நாடெங்கணாடு
துவைதோபாதியில் சத்தத்துக்கு
அதிதூ.ரமானதோர்

நாடெங்கணாடு

இச்சையில்லாத நாடெங்களுடு
இருட்டிப்போகாத

நாடெங்களணாடு

% ஓச்சையில்லாக நாடெங்கணாடு
ஒளிவெளியான நாடெங்கணாடு,

End :
இத்த நிச்சயக்சோடே €வன் முக்தியாகும் புரத்தில் இரச்தியாகும் புரு
ஷனோடே அத்வைதானந்தமடைஞ்சால் இந்த நிச்சயக்கோடே. Fam aps
இயாகும் புரத்தில் இந்தப்பாடத்தைக்
கற்றவர், கற்றபேர், கேட்டவர்கள்
கைவல்யமடைவார்கள்.

உள்ள வெல்லாம்

அக்ஷரம்

கொச்சையாகச்

பதம்

வாக்யம்

சொன்னாலும்

அர்த்தம்

சப்தங்கள்

குருவேங்கடேசனுக்குப்

பிரீதி.

(க-பு.)-இந்நால் ௮த்வைக வேதாந்தத்தை மிக எளிதில் விளக்குவது.
ஞான
மென்௫ற குறத்தி சொல்லுவகாக அமைந்தது, இந்நூலை இயற்றியவர் பெ
யர் முதலியன விளக்கமாகத் தெறியவில்லை.
ஆயினும், முதலிலும் இறு
இியிலும் உள்ள வாக்கியங்களால் வேங்கடேச
குருவின் சிஷ்யசொருவர்

இசை

இயக்றினாரென்று தெரிகி௦௫.
* ஓச்சை-௪சப்தம்,
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