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மூகவுசை.
தஞ்சை அசசர்களால் பல நூற்றாண்டுகளாக

ஏற்படுத்

கப்பட்டு நீண்டகாலமாய்ப் பிரசித்தி ௮டைக்த இப்புத்தகா
லயம் “தஞ்சை சாபோஜி மகாராஜா ஸாஸ்வஇ மால் லைபிரரி''

என்று இப்பால் வழங்வெருறென.

இதில், எவரும் Bo

வசமாகப் படி.த் அப் பயனடைதல் காரணமாகப்
பாஷாநால்கள் சேகரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.

பற்பல
sap

அள், தமிழ்மொழி வழங்கும் இக்சாட்டில், தமிழ். நால்களு
க்கு காட்லாக் மிகவும் அவசியமானது என்றறிக்த லைபிசரி
கம்மிட்டியின் உத்இரவின்படி, இந்தத் தமிழ் காட்லாக்
என்னால் தயார் செய்யப்பட்டு, ராவ் பகதூர் 16. 5. சீனி
லு.
வாசபிள்ளையவர்களால் பார்வையிடப்பெற்ற
இது, விஷயக்சொமமாக வரிசைப்படுத்து எழுதப்பெற்
இதைப்பார்த்தவர்க்கு இந்த கஷ்ஷ்ரிலில் இத்தனை
றது.
தமிழ்ச்சுவடி.கள் இருக்கன் லன், gare விளக்கதுதொடர்
58 308 D8 தடித்த
ந்த ஈம்பர் கொடுக்கப்பட்ட து.
ஒரு
எழுத்தில் காணப்படும் ஈம்பர் சுவடியின் ஈம்பராகும்
மேற்பட்ட

சுவடியில் ஒன்றுக்கு

கோக்கப்பட்டி.

.நூல்கள்

௮டை
ள்
எழுத்.துக்க
சிறு
இங்கிலீஷ்
ு
அவற்றிற்க
ருப்பின்,
றன. சுவடியின் ஈம்பர் இரட்
யாளமாக எழுதப்பட்டிருக்க்
டி.த்திருக்தால் அவைகளை ௮டுத்லு இங்கிலீஷ் பெரிய எழுத்
மூலைப்
கூறிய
ஓரிடத்இற்
.'
ிருக்கும்
போடப்பட்ட
க்கள்
பற்றியாவது ,ஆசிரியரைப்பற்றியாவத மீளவும் சொல்ல
கேர்ந்தால்,

: இதனை

சுட்டியுள்ளேன்.

இன்ன

அவ்வாறு

ஈம்பரிற்

சாண்க'

சுட்டப்படும்

யின் ஈம்பசாரும்; தொடர்ச்த ஈம்பசன் று.

சம்பா

என்று

சுவடி

iv
இந்தக்

சாட்லாக்ன்

முதலாவது

பாகத்தை

விரை

வாக வெளியிடவேண்டியிருந்தமையின், இதில் வச்துள்ள
வைகட்குப் பொருளடக்கம் மாத்திரம் எழுதி இத்துடன்
பாகத்தில்
இரண்டாம்
எனையவை
சேர்க்கப்பட்ட.
வரும்,
இதிற்சாணும்

சூற்றங்கடிக்து
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திருக்குறள் ௮இிகாச அடைவு
திருக்குறள் மூலம்
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182, 138

197, ர. 28,129, 181, 133, 134

பிரபறந்தங்கள்:
அகப்பொருட்கோவை

139, 148

(19, 125, 1225), 125
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சகளவெண்பா மூலம்
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wae
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140
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151, 152
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வருக்கக்கோவை2
செல்லை வருக்கக்கோவை

...
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156, 158

மும்மணிக்கோவை
திருவிடைமருஅர் மும்மணிக்கோவை

அட்டமங்கலம்
குருசாதபூபதி அட்டமங்கலம்
அந்தாதி 2

439

wee
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அபிராமியற்கா இலம்
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... 8, 167, 168
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...

... 7, 169, 170
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278

பன்னூற்றிரட்டு

முத்அவிசேச்திரர் பதம்
வண்ணத்திரட்டூ :

292

செண்டலங்காசன் வண்ணம்
சொக்கநாதர் வண்ணம்
தஞ்சைசாயகம்

805

பிள்ளை வண்ணம்

வண்ணத்திரட்டு
வி ரசின்னய்யன் வண்ணம்

499
277
291

274, 304
...

976

“ek
பக்கம்

வீரசாகவ முதலியார் வண்ணம்

292

இதிகாசம்:
இராமாயணம் :
உக்தசாகாண்டம்

oe

320, 329, 336

உத்காகாண்டவசனம்

wee

wee

கம்பசாமாயணம்

336

19, 314, 822, 323, 324, 325

326, 327, 329, 8331, 352,.333, 449
கம்பராமாயணம் உரையுடன்
329, 331, 451, 464
கம்பாரமாயண வசனம்
...,
338, 335, 331)

பாரதம்:
பாரத

மகாவிந்தம்

wee

..

9394, 355

Que gaigyt uTT sb உசையுடன்..,
336
வில்லிபுத்தூரார் பாசதம்
840, 348, 85, 340, 348
849, 55

வில்லிபுத்தூரார் பாரதம் உரையுடன்

849, 245, 848,
349, 352

பாடாணம் :

உபசேசகாண்டம்

உ.

கக்தபுசாணம்
கூர்மபுசாணம்

9595, 956, 859, 800, 66!
oe
...
364, 366

சாசபபுசாணம்

366

சதிசிப்புசாணம்

LINEA SL/TT OTL

801, 562, 3638, 364

wee

361

LjMCT FSET Lo

பாகவதம் ௮ஜாமிளோபாக்கியானம்
வினாவிடைப்புசாணம்
ane

370
...
oes

*

812
368

மான்மியம் ₹
அருணகிரிப்புசாணம்
அவிநரசிப்புராணம்

wee
ட

அன்னனான மனை

aes

405, 407, 410
டட 93896, 408

oss

hdd,

28

பக்கம்
434

ன

ஆதித்த புராணம்

eee

eee

435

vee
ட்ட

bee
ட

413
8 TT, 8TO

எகாசுசிப்புமாணம்
கமலாலய

புசாணம்

காசிகாண்டம்
...
கும்பசோணப்புசாணம்
கேதாசசவுரிவிசதமான்மியம்

கோயிற்புசாணம்

891, 808, 474

436

wes

91, 395, 399, 402, 408, 405

...
சிதம்பாபுராணம்
சிதம்பாபுசாணம் உரையுடன்

394, 395, 397, 404

ves
vee
vee

372
wee
..
3897, 404
388, 390, 391

சீரங்கமகத்துவம்
சேக்கிழார் புசாணம்
சேதுபுசாணம்

ane

397

இருகள்ளாழ்.றுப் புராணம் ஃஃ

wee

412

இருப்பெருக்துறைப் புசாணம்

wes

420

இருவாதவூரர்ப் புராணம் ...
இருவிளையாட.ற் புராண வசனம்

384, 386, 387, 388
wes
4.20

இிருவெண்சாட்டுப் பாராணம்
திருவையாத்றுப் புமாணம்...

ees

தேரூர்ர்த சோழபுசாணம் ..,

oe

415

தேவதாருவன மகத் துவம் ...

bes

430

தத்தவனமகமை

க

nes

429

wee

see

418

ஈல்லூர்ப் புராணம்
பக்த விஜயம்
பமோத்தா

bos

காண்டம்...

வலைவீசு புராணம்

wee

விருத சகிரிப் புராணம்

399, 417

402, 430, 4383

420, 427, 428
wes

S74, 376

ves

410

- =: 080, 881, 382,

வைத்தியகா சசுவாமி திருவிளையாடல் ...

883

430

EIT

BOD

Me

oan

430,

481,

4.82

we

Fis BT

YEW

ae

முட்ட

கதை :

பச்சம்

அருச்சுனன் தவநிலை
அனுமர்சு வா௪கம்
இசாமய்யனம்மானை

504

a

486, 481, 494
489, 490, 49]

இராமனம்மானை

சுஷ்சனம்மானை
கபிலை வாசகம்

nes

காஞ்சிமன்னனம்மானை

ww

GFOal

237
..

497, 499

74, 451, 453, 454

sons

கூயில் ராமாயணம்

wee

nee
குருக்ஷூத் இரமாலை
சித் இரபுத்திரனார் அம்மானை
சுபத்திசை கல்யாணம்
தமிழறி மடந்தை கதை
திசெளபசை அலங்காசம் ...
தேசில்குசாஜன் கதை
தேளூர்க்ச சோழன் சுதை ...
தா௫ிகேது சரித்திரம்
சாலுமர்இரி கதை
பஞ்சதந்திரக் கை
டி செய்யுள்
பாரத அம்மானை
மாயாசாவணன்

484,
495

கச்ச

சுதை

முப்பத் இரண்டு பதுமை ௪௮௪
வள்ளியம்மை ௧௨௫
விக்செமாதித்தன் க
விபீஷணன் புத்தி
wee
வீசமாதன் Bons

வேசாளச்சதை செய்யுள் ...

w=

449, 456

wee
507
468, 491, 493, 494
508
455, 456

bee
wes
wee
see

-

488
487
488
505
468

458, 460

462, 463, 464
501, 508, 504
wee
447
wee
476

466, 468
470
418, 480)
457
471, 414, 475, 476

பக்கம்

சரித்திரம் .
சீவாஜி சரித்திரம்
பசமானந்சயோூ
பரதம். :
அரங்கு
சக்கணி நிலை

509
சரிதம்

...

510

சங்தோத்னாகாவகுப்பு
தாள சமுத்திரம் உரையுடன்

.
vee

அற்றெட்டுத்தாளம்

பரதசாத்தஇசம்

519
519
517
514
520

wee

vee

புட்பாஞ்சலி
பூமிலட்சணம்

517
519
517

காட்கம் :

அரிச்சச்இரசாடகம்

523, 525, 526

சாரங்ககாடைகம்
சிறு ச்தொண்ட நாடகம்

529, 5380, 531

526

பாண்டிகேளிவிலாச காடகம்
புரூரவச்சக்சரவர்த்தி நாடகம்

520
522.

மதனச்ுக்தரபிரசாத் சர் கசானவிலாசம்

527

வேத்ந்தசாத்திரம் 2
உ த்காரபயோ தம்

ஸ்

348

வேதாக்௪ சூடாமணி மூலம்

401

சைவ சமய Teer.
1, சைவாசமங்களும் சைவசாத்திரங்களும் :
௪மயச்தோன். நின மறை

445

சமா.இிலிங்கப் பிரதிஷ்டை. விளக்கம்

437

சிவதருமம்

482, 434

சிவசருமோத்தாம்

tee

சவடாண்ணியத் தெளிவு

ane

BRT, ADA
377

கரி

பக்கம்
சைவானுஷ்டான விஇ
பிசாயச்சித்த சமுச்சயம்

wee
wae

811
425

பூசைத் இருவகல்
மு.த்திரையிலக்கணம்

wae
vee

84
85

விபூதி மகத்துவம்

wes

448

வீசசைவமகச்.துவம்

vee

409

bee

404.

இருஞூலர் இருமக்இிசம்

wes

312

இரு வாசகம் இருவெம்பாவை

wes

264, 447

2. சைவத்திருமுறைகள் 2
இருத்தொண்டர் இருவக்தா:இ

சேவாசப்பதிகங்கள்
பட்டின

|

9, 262, 268, 265, 406

அுப்பிள்ளேபாடல்

னி

208

பெரிய புசாணம்
wee
£. சைவத் தோத்திரங்கள் :
அங்கயற்கணம்மை அடைக்கலப்பத து
EBT Spit, B
ees
கயிலைத்தேவாசம்

15

சட்டைநாதர் தோத்தஇாம்
சனீச்சா£ன் தோத்திரம்

ன்
ves

300
156
804
91
109

சுப்பிரமணியர் பதிகம்

பட

210

செந்தில் வேலவர் தோத்ிசம்
இயாகசாஜர் கழிநெடில்
திருச்செங்கோட்டகவல்

ய
vee

286, 301
296

wee

351

இருப்பதிக்கோவை

ப

309

பஞ்சாதீச்சார் கோத்திரம்
பசாசக்தி தோத்திரம்

wee
ட

301
482

பார்வஇக்கும் இலக்குமிக்கும் ஏசல்

...

496

மல்லிகார்ச்சுனமாலை

wee

382

விசகாயகரசவல்

wes

446

xvi
பக்சும்

வைணவசமயநால்கள் :
1. வைணவசித்தாந்த ஜூல் :
உபதேசாத்இினமாலை

wee

180

9, வைணவபிரபந்தம் 2
இருவாய்மொழி
9, வைணவத்தோத்திரம் :

284

இசாஜகோபாலர்

289
285

இருவனத்தல்

இராமபத்திர சுவாமி தோத்இரம்
சீராமன் தாலாட்டு
இருப்பதிக்கோவை
ஈம்மாழ்வார் தருத்தாலாட்டு
சசராயண ௪ம்

மூத்தெட்டுத்திருப்பசிக்கோவை
வெங்கடேசர் பதிகம்

108
178, 179

ve

179
112, 1138, 177
184
460

வைத்தியசாத்திரம் :

வட...

பதார்த்தகுணம்

289

சோத்டசாத்திரம் :
சோஇட .நால்
சோதிட ஈசப்பொருத்தம்

(hg) pres

eee

eae
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No, 474 சேத்தன் திவாகரம்.

1.

aQser
இது

96;

Lines 8—L1 in a Page.

தமிழ் நிகண்டுகளுள் ஒன்று,

அவைகள்

எல்லா

ஸசூத்திரயாப்பான
வற்றினும் காலத்தால் முற்பட்டது.
மைக்க பன்னிரண்டு தொருதிகளை உடையது.
Ceri ges
என்பவனது வேண்டுகோட்ணெங்கிக் திலாகாமுனிவசாற்
செய்யப்பட்டமையின்,

செய்தவர்

செப்வித்தவன்

ஆகிய

இருவர் பெயரும் ஒருங்கே அமைய, இதற்குச் சேந்தன்
திவாகரம் எனப்பெயர் வழங்கலாயிற்று எனத்தோன்.றுகி
சேர்தன் என்பவன், சோழ நாட்டில் அம்பர் நகரை
ற.

goons

ஒரு

சிற்றாசன்.

வடமொழி

தென்மொழி

களில் வல்ல புலவன் ; அன்றியும் மிக்க கொடையாளி.

வையாற் பாடப்பெற்றவன்.

அவ

சம்பாதி என்னும் புகார் தெய்

வத்திற்றா ஒரு அ௮ர்தாதியும், கோதண்டம்,
வேல் என்பவற்றைப் புகழ்ச்தும் பாடினவன்.

காண்டீபம்,
இவம்றினை

இத்திவாகாத்தின் ஒவ்வொரு தொகுதியின் ஈற்றிற் காணப்
படும் சூத் தரங்களாலறியலாம். சேர்கனென்பவனைக் கல்லா

டர் என்னும் புலவர் பாடிய
நில் காணப்படுதலின்

இவனுடைய

செய்யுள்

ஒன்று

புறசாலூற்

அச்சேர்கனே இவனெைனக்கொண்டு

காலம் ௪ங்ககாலமென்பர் ஒருசாரார்.

அனாள்,

2
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OF TIIE

இத்திவாகாம்
மக்கட் பெயர்த் தொகுதியில் * வேள்புல
வசசர் ௪ளுக்கு வேந்தர் என்னும் ளூத்திரம் காணப்படுகின்
று.
சாஞக்கியர் அரும் நாற்றாண்டின் இடைப்பட்ட
காலத்தில் கோன்றியவர்.
இவர்களைப்பற்றிக் கூறும் இச்
ரல் அ௮குற்றாப் பிற்பட்ட காலத்தில் செய்யப்பட்ட தாருமே
யல்லது சங்ககாலத்ததென

லமையா தூ.

Doss

Gr Bude

11ம் தொகுஇயும் 12ம் 2ொகுஇயில் 16 சூத்திரங்களுமில்லை.
இது அ௮ச்சிடப்பட்டுள்ள.௮.
Beginning:

சிவன்பேயர் :---

சங்கா

னிஹறையோன்

கங்கா தரே

காம

கறைமிடம் றண்ணல்

கூற்றை புதைத்தோன்

ஏற்று வாசனன்
நக்கன் சலஃடயோ
நச்தி

நம்பன்

கண்ணுதல்
ிறண்ணிய

தகனன்

குன்ற வில்லி

இிரியம்பசன் சோ
னுரி பாகன்

நாதன்

றற்பரன்

மூர்த்தி கயிலை யாளியென்
தாம மின்னும் பலவே.

End:

மாபற்பம்

பத்துச்

சங்க

மாகும்

சங்கம் பத்தே சமுத்திர மாகும்
சமுத்திரம் பத்தே யத்திய மாரும்
௮த்தியம் பத்தே மத்திய மாகும்
மத்தியம் பத்தே பராத்த மாகும்
és elo
Lon

பத்தே

பிரமகற்ப

மாகும்.

செம்பொற் கொடையா ஸனம்பர்ச் சேந்தன்
ஈன்ன சாள னலமிகு சாட்டத்தன்

பன்னிய சிறப்பிற் பன்னிரண் டாவது

TAMIO

MANUSCRIPTS,

3

பல்பொருட் கூட்டத் தொருபெயர்த் தொகுதி மற்றும்.
இவாகாம் பன்னிரண்டு

டு தாகுஇயு

முடிந்குது,

தொகுதி பன்னிரண்டிற்கும் விவாம் பின் வருமாறு.

Yserag

9தய்வப்பெயர்த் தொகுதி,

இரண்டாவது

மக்கட்பெயர்த

2 தாகுதி.

மூன்றாவது விலங்கின் பெயர்த் தொகுதி.
நான்காவது மாப்பெயர்ச் தொகு,
அஞ்சாவ இடப்பெயாத் தொகுதி.
ஆறுவது

பலபொருட்பெயர்ச் சொகுகி.

ஏழாவது செயற்கை வடிவப்போச் தொகு.
எட்டாவது பண்புபற்றிய பெயர்த் தொகுதி.
ஒன்பதாவது செயல்பற்றிய பெயா்த்தொகுசி,
பச்சாவறு

ஆலிபற் றிய

பதினோசாவது

அபயாத்

தொரு),

ஒருசொற் பலபொருட்

பெயராது
அதா குதி :

பன்னிரண்டாவது பல3பொாருட்

2.

110. 475 சேந்தன்

கூட்டத் தொரு
பெயர்த் தொகுதி.

திவாகரம்.

ஏடுகள் 188; பூர்த்தி: 140௦8 4-7 10 a Page.
இது முன் பிரதி

போன்றது,

முழுவ.த

சிலமாயிருப்பினும் முன்பிரதியைவிட

யாகக் சாணப்படுகின்றன.

மிருக்கிறது,

மிகப்பழைய

பிரத

4,

A DESCRIPTIVE

3.

No.

CATALOGUE

OF THE

476 Ceaser Slain soi.

ஏடுகள் 141; 2.47 eG. Lines 5—6 in a Page.
இதவும் முன்பிரதியைப் போன்றது.

இடையிடையே

சூத்திரங்

சிதைர்திருப்பதோடு கடைசித் தொகுதியில் சில

நூலின் ஆசம்ப த்தில் பின்வரும் காப்புச் செய்
களுமில்லை.
யுள் எழுதப்பட்டுள்ளது.

தர்திமுகச் தெர்தை சதங்கைப் பதம்போத்றிச்

சிந்தை விளக்கார் இிவாகாகை--வந்த
தொகுதியயாரு பன்னிஈண்டுஞ் சோராமல் GaGa

LIE யுறமனமே பற்று.

4.

No. 477 சேந்தன் திவாகாம்.

ஏடுகள் 180 ; பூர்த்தி 1/0 5-6 1௨ 182௨
இது 475 ஈம்பரைப் போன்றது.

காணப்படுகின்றன.

பழய

பிரதியாகக்

அதிக இதிலமாயிருக்கன்றது.

(சலேட்டில்,

எண்ணிய வெண்ணிய வெய்துப கண்ணுதற்
கவளமால் யானை கழல்பணி வோசே.
BAM GF HUD

சாதார் கோயி

லவளைப் போற்றுது மருக்தமிழ் குறித்தே.
சந்தனப் பொதியத் கட வரசைச் செச்தமிழ்ப்
பரமா சரியன் பதங்கள்
சிரமேற் கொள்ளுதுந் இகழ்தரற் பொருட்டே.

அ... மூகவனை
சாறு மலாடு

கூறுடமடியவர்

Cup

Gi grander.

இதில்

TAMIL

MANUSCRIPES.

5

என்னும் செய்யுட்கள் எழுதப்பட்டிருக்ளெறன.
்.

1௦. 478 சேந்தன் இவாகரம்:

ஏடுகள் 182) பூர்த்தி, 1/௦ 4-7 10௨ 18௨௨,
இ௮வும்

முன்பிரதி2பான்றது.

பெயர்த் தொகுதியின் 3௮

இதில்

தெய்வப்

சூத்திரம் முதல் பன்னிரண்டு

தொகுதிகளும் இருக்கின்றன. சிஇலமாயிருக்கெ
து.
Colophon :

பிரசோற்பதிஹ் லவயாசிமீ” 8௨ குருவாரமும்
யோதேியும் கூடின தினச்இலே அதிராம் பட்டணம்

இரி
சின்

ன்ப்ப செட்டியார் மகன் வழியாச்சிக்த ஆபதுத்தாரண வாத்
தியார் குமாரன் நல்லதம்பி

படிப்பித்தது முற்றும்.

தவரிலு

நல்லவன் துணை,

6.

]1௦. 479 சேந்தன் இவாகரம்.

a@ear 127; 40°39. Lines 4—7 in a Page.
இதில்

இதுவும் மூன் பிரதிஃபான்றது.

தொகுதிகளும்
தொகுதியில்
afer.

அனால்

இருக்கின்றன.
குமசன்

பெயர்க்கு

| முதல் 3,17 முதல்

ஏடுகள் இல்லை.

பன்னிசண்ட

தெய்வப்பெயர்த்

முற்பட்ட

நஜ்இரங்க

38, 8, 44 முதல் 54 நம்பர்

௮,இக சிதிலமாயிருக்கெ௮.ற

Colophon:

அன்முகஷல்

தைமி”

28௨

தாண்டவ ஈமச்சிவாயன்

இவாகாம் ஈாமுஇ கிறக்க.அ முத்.றும்.

A DESCRIPTIVE CATALOGUE
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7.

OF THE

11௦, 480 (௦) சேந்தன் திவாகரம்

aQ@ser 103; 21475H. Lines 4—T in a Page.
இதில் 477 ஈம்பரின் ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்டிருக்
கும் செய்யுட்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்
றன.
இந்தப் பிரஇயில் முதல் கான்கு மிதாகுககளே யிருக்
இன்றன.
மாப்பெயாத் தொகுஇயின் கடையில் இரண்டு
சூ த் இரங்களில்லை,

8.

(8) தினகர வெண்பா.
Lines

இது
விவரங்களை

5—6 ina Page,

8175ம்

ஈம்பரைப்போன்றது.

இற்

காண்க.

இதசப்பற்றிய

இதில் காப்புச் செய்யுள் தவிர

அ௮ச்சிடப்படவில்லை.

100 செய்யுட்கள் இருக்கின்றன.

(டி உரிச்சொல் நிகண்டு.

9.

Lines 5—6 ina
Dgod

கிசண்டுகளுள்

Page,

ஒன்று.

வெண்பாவாலமைச்

த்து,
QOH arses 0TH HHS
௬

௩

௩

௬

௬

சொல்லும் சாணப்படுதலின்,

என்னும்

சொற்களில்
ச

(௧

௩

மகம்மதியர்

சலாம்

.

ஜென்

ஞட்டு ஆட்சியை சைக்கொண்ட காலத் இிற்ராப்பின் இக்_நூல்

செய்இருத்தல்வேண்டுமெனத்

தோன்றுகிறது.

இதனை

இயற்றியவர் இம்முஒ.ப்பட்டம் பேற்ற காங் கயர் என்பவர்,

இவரைத்
பிறந்தவர்
8

தொண்டைமண்டலத்தில் செங்குந்தர் மாபிற்
தெய்வப்பெயாக்
இர்தப்பிரதியில்
அன்பர்.

ர்

கொகுதி

epK.

மாத்ரம் இருக்கிறது.

இது அச்டப்்பட்டி (க்

3

TAMIT, MANUSCRIPTS,

7

Beginning:
இருமாலுஞ் சங்கமல மேயானுங் காணாப்
ony
உபர
ுமான் பிறைஞூடும் பெம்மா... னருண்டூர்த் இ
ஈன்

னெஞ்சு னான்மறையோன்

ஏஎன்டினஞ்சின்

மோ

மில்லை

்

ஈடம்புரிவான்

வி 2.

End:

Ags
லல்லி

Baers

Bork Jam eur s5
விபாவரி பாமினி. பல்ல

யிரசனி கங்குல் நிசாநிக ஈத்த
மிரவின்பே

ராகு

முதலாவது

தெய்வப் பெயர்த் தொகுதி முத்றும்,

LO.

மிவை.

(4) அருணகிரி அந்தாதி.
Lines 5—6 in a Page,

இது 180 ஈம்பரைப் போன்றது.

இல் 08 செய்யுட்

கள் இருக்கன் றன.

11.

11௦. 481

சேந்தன் திவாகரம்.

aQesr L04; 4738. Lines 5—7
இது

Alb

cout

Curerog.

பிரசியாகக் காணப்படுகின்றது.

12.

in a Page.
அதவிட

பழம்

அனால் சதைக் அள்ளு.

110.482 சேந்தன் திவாகரம்.

ஏடுகள் 98; அபூர்த்இ.

1,165 4-0 1ட க 1826,

இத 79ம் ஈம்பர் போன்றது. முழுவது மிருக்க் றது.
ஆனால் தெய்வப் பெயர்த் 2 தாகுஇயில் ஈஸ்வரி பெயர்க்கு

CATALOGUE OF THR

மரவ

8

முன்னுள்ள சூத்திரங்களும் பன்னிரண்டாவது! தொகுதி
கடைசியில் இலசூத்இரங்களும் இல்லை. சிதிலமா யிருக்கிறது.

]0. 488 (6) சேந்தன் திவாகாம்.

18.

ஏடுகள் 88; அபூர்த்இ. 1/1
மூன்று

முதல்

இதில்

4-5 10) ௨1௨௨.

6) தாரூஇகள்' இருச்சின்றன.

பிழையகிசமாப்ச் காணப்படுகின்றன.

14.

() அபிராமியந்தாதி
Lines 4 in a Page.

இது 1853ம் ஈசம்பரைப்போன்றது.
தொடர்ந்தவைகளாக

புட்கள்

முதல் 8) 28 முதல் 877 48 முகல்
செய்யுட்கள்மட்டும் இருக்கின்றன.

15,

இதிலுள்ள

செய்
5

இதில்

இல்லை,

57, 65,

40, 56,

66ம்

No. 484 (a) சேந்தன் திவாகரம்

a@acr 37; auf $H. Lines 4—10ina Page.
இதில் மூன் ஏட்டில் 447 அம் சம்பரின்
எழமுகியுள்ள பாடல்கள்
யில் மதல்

இரண்டு

எழுதப்பட்டுள்ளன.

தொகுதஇிகளே

அசம்பத்இல்
இர்தப்பிரதி

இருக்கின் றன.

குறிப்பு :
2 திய்வப்பெயர் கீ.
தொகுஇக்கும்

சிங்காரபதமும்

தொகுக்கும்

இடையில்

சில

₹* ரூதடி

அறைகளும்

கொக்கப்பட்டிருக்கிறது,

அல்லடி.

மக்கட்பெயர்த்
் என்லும்

எழுதிய

ஒரு

எடொன்று

TAMIN

16.

MANUSCRIPTS,

9

(6) தோத்திரத்திரட்டு,
Lines 4--8 in a Page.

Q Ha, °C sr@sonr_w

தேவாரங்களும்,

என்னும்

வாய வாழ்க ' என்கிற

செவியன் ” ¢ பித்தா

ஏடுகள் 00; அபூர்துஇ, 1,
இனுவும் முன் பிரதிபோன்றது.

உமா

செய்யுட்களும்,

இருவாசகச்

110. 485 சேந்தன்

ஆடி”

யிரும்பிறனி ' * நமச்சி

* தொல்லை

தேவியார், முருகன் தோத்இரற்களும்

17.

ரை

இருக்கின்றன.

திவாகரம்.
4-2

110௨ 10௨

இதில் முதல் சான்னா

தொகுதிகள்
இருக்கின்றன.
மரப்பெயர்த் தொகுதியில்
உயிர்தரு மருந்தே யமிர்ச சஞ்சீவினி ' என்பதற்கு மேற்
பட்ட சூத்இரங்களில்லை.
சிதிலமாயிருக்கிற. ந.

18.

]110. 487 சேந்தன்

திவாகரம்.

a@asr 28; 9147955. Lines +---5 ina Page.
இதயும் முன் பிரதிபோன்றது.
இதில் முதலிரண்டு
தொகுதிகளே இருக்கின்றன.
மக்கட் பேயர்த் தொகுதி
யில் பாஇக்கு மேற்பட்டில்லை.
சிதிலமாயிருக்கிற து.

19.

]1௦. 488 சேந்தன்

திவாகரம்:

ஏடுகள் 15; அபூர்த்தி. Lines 8—-10 ina Page.
இதுவும்

பூன்பிரதிபோன்றது.

தொகுதி மட்டும் இருக்கறது.

தெய்வப்

பெயர்த்

முதல் ஏட்டில்

“வாக்குண்டாம் ஈல்ல மனமுண்டா

மாமலசாள்

கோக்குண்டா

பூக்கொண்டு

3

மேனி

அடங்காத.

10
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அப்பார் திருமேனி அம்பிக்கை
.

தப்பாமற

ச

«

சாவா

.

ட

தமக்கு

என்னும் நூதுலசயின்

OF THR

பான்பாதந்

9

காப்புச்

செய்யுள்

எழுதப்பட்

er er).

20.

11௦. 519 பிங்கல நிகண்டு,
ஏடுகள் 91) 14065 7 10 க 1288௨.

இது சூ ச தியாப்பான் அமைக்கப்பட்ட

நிசண்டுகளுள்

பிங்கல முனிவரால் இயற்றப்பட்டது... இவசைத்
முனிவாது புத்இரர் என்பர்.
இ௫ர்.நாற்குப் பிங்

ஒன்று.
திவாகர

எனவும்

கலந்தை

னில் ஒருங்குள

பெயர்

பொருளு

* பிங்கலர்தை தன்

வழமங்றாம்.

மோர்ர்திட் டுரைத்தனன்' எனச்

சூடாமணி நிகண்டும் £ பிங்கல முதலா ஈல்லோ

ரூரிச்சொலி

னயர்தனர் கொளலே ' என சன்னூலும் இர் நாலைக். கூறுத
லால், இப் பிங்கலம் சூடாமணி நிகண்டிற்கும் wes gor ge

கும் காலத்தால் முற்பட்டதாகும்.
தால் முற்பட்டது

சூடாமணி

ஈன்னூலைவிடக் காலத்

நிகண்டு (0892ம்

ஈம்பரிற் கா

சூடாமணி நிகண்டு பத்தாம் நூற்றாண்டிற் செய்யப்

ons),

(4680ம்

பட்டது

கூறப்படும்

ஈம்பலரப்பார்க்க),

இர்.தால்

சூடாமணிக்கும்

ஆதலால்,

அதனாற்

இவாகசத் இற்கும்

இடைப்பட்ட காலத்திற் செய்யப்பட்டதென்று கொள்ளத்
இது வான்வகைஞதல் ஒரு சொற் பல் பொருள்
தக்கது,
வகை

எஈறாகப்

பத்துவகைகளை

உடையது,

உரையுடன்

அச்சிடப்பட்டூள்ளலு.

Beginning:
ஆய

சலைச ளறுபத்து சான்கெபு

மேய வுணர்விக்கு மென்னம்மை---தாய
அுருப்பளிங்கு போல்வாளென் னுள்ளத்தி னுள்ளே

11

TAMIL MANUSCRIPTS.

யிருப்பளிங்கு வாசா திடர்,
இருங்கட லுடுத்தவிம் மாநிலம் வணங்க
வரும்பொரு ளுவாத்ச வகன்றமிழ் வரைப்பி

ணியற்சொழ் நிரிசொழ் நிசைச்சொல் வடசொலென்லு
செங்ககிர் வாத்தரற் றிவாகரன் பயந்த

பிங்கல முனிவன் றன்பெயர் கிஜீ.இ
புரிச்சொற் பருஇ யுரைக்குங் காலை
விருப்புட னிலைஇ விசால் சிறப்பின்
வானின் வகையும் வானவர் வகையும்
3

*

28

ஐருசொழற் பலபொரு

Eo

ளோங்கிய வகைய/மென்

றிருளற வீசைக் தாக்கி

மருளற வகுத்தனன் மதியினில் விலரக்தே.
End:

நாளி கோமு கேதலகயு்
மூங்கிலுச் தாழையு முடங்க
ஓர்மாப் பெயருச் துகிலும்
பழமுங் ஜெங்கும் பலமென

சாழை.
ென்ப.
பா அரி.

லாகும்,
மலருர் தளிரு மஞ்சரி யென்ப.

ஒரு சொற் பல பொருள் முடிந்க௮ முற்றும்.
ஓரா தெழுதினே ஞாயினு மொண்பொருளை
யாசாய்ச்து கொள்க வறிவுடையார்...-சீசாய்ந்து
குற்றங் களைந்து குறைபெய்து வாசித்தல்
கற்றறிக்த மாந்தர் கடன்.

.
பிங்கலர்

றது.

நிசண்டு

மூதிறும்
எழுஇ முடிந்தது.

நூற்றுப்

பெற்

12
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21.

No. 520

பிங்கல நிகண்டு.

a@ser 92; Lines 6-—8 in a page.
இது முற்பிசதி போன்றது.

முழுவது

மிருக்கிறது.

ஆனால் ஏடுகள் மூரிந்து

சிதிலமாயிருக்கின் றன.

அச்சுப்பிர இக்கும் இப்

பிரதிகளுக்கும்

பாடபேதம்

காணப்படுகிறது.

பிங்கலர் நிகண்டு எழுதி மூடிந்தத முற்றுப்பெத்ற
௮,
சுபமஸ்து. ஸ்ரீமச் சாராயணன் துணை, வர்சுதேவன் துணை.
பாட்டு 800

22.

110, 521 பிங்கல நிகண்டு.
aQeer 038; Lines 8—10 ina page.

இதுவும் முன்பிரதியைப்

Rog.

போன் றது.

முழுவது மிருக

அனால் பாயிரத்.இல் 8 ௮டி.களில்லை.

இடையிலபையேயுளள

சூத்திரங்களுட்சில

அரை

வான்வகை முதலாக ஒரு
துறையாக எழுதப்பட்டுள்ளன.
சற் பலபொருளீழுகத் திவாகரர் பயந்த பிங்கல முனிவ

ராற் சோல்லப்பட்ட பிங்கலந்தை முடிந்தது முற்றும்.
aeons,

23.

No.

486 சூடாமணி நிகண்டு,

ageer 02;
இஅவும்

Lines 4—T

நிசண்டுகளுள்

ஒன்று,

in a

page.
இது, திவாகரம்,

பிங்கலம் என்னும்

போலப்

நிகண்டுகளை QT TUG $i, ‘ இிவாகரத்ை
தப்
ர்
பன்னிரண்டு தொகுஇக£ அமைத்து வீரைமண்

டல
புருடன் என்பவரால் இயற்றப்பட்டது.
ஆசிரியா் குணபத்திரன் என்பவர்,
இவற்றை,

இவசது

TAMIL MANUSCRIPTS,

13

₹ விரவிய தேவர் மக்கள் விலங்கொடு மரமிடம்பல்
பொருள் செயும் வடிவும் பண்பும் போற்றியசெய
லொலிப்போர்
ஒருசொற் பல் பொருளினோடு முசைத்தபல் பெயர்க்
கூட்டர்தான்

வருமுறை திவாகயம்போல் வைத்துப் பிங்கலந்தை
தன்னில் ??
“Ongar போருளு மோர்ந்திட்ரைத்தனன் விருத்தந்
தன்னில்

பரந்தசீர் குணபத்திரன்றாள் பணிந்தமண்டலவன்றானே??
ஏன்பவற்றான் அறிக,
இர.நாலாசிரியராகிய

மண்டல

புருடன்,

தொண்டை

காட்டில் குன்றத்தூரில், சமணமாபிற் பிறர்தவர்.

இவர், 4 படைமயக் குற்ற போதும் படைமட

மொன்ஸி
லாதான்

மடைசெறி

கடசதச் தோளான்

கெடிமன்னர்

வணங்குர்

மதக்குடை
மன்னர் மன்னன்

தாளான்

கிருட்டின '

ராயன் கையபோற் '
சகொடைமட

மென்று

சகொல்ப

வசையாது

கொடுத்த லாமே?
என, இக்நால்
தாவ

செய்யுளில்,

செயல்பற்திய

பெயர்சத்தொகுதி

கிருட்டினராயரது

பத்

கொடைத் இறனைப்

புகழ்க்து கூறியுள்ளார். இக் கிருட்டினராயர், இராட்டிர
இரண்டாவது கிருஷ்ண தேவராயராவர்.
கூடத்தரசராகிய
இவர், க. பி. 874 முதல் 914வசை ஆட்சி செய்தவர். ge
லால் சூடாமணி நிகண்டின் காலம் பத்தாவது pir paper
டென்று

கொள்ளத்தக்கனு,

A DESCRIPLIVE CATALOGUE

14

OF THE

இந்தப்பிரதியில் ஏழாவது முதல் ஒன்பதாவது முடிய
தொகுஇகளே

மூன்று

இருக்கின்றன.

இர்நிகண்டு பல

ராலும் உரையுடன் அ௮ச்சிடப்பட்டுள்ள௮,

Beginning :

முழுமஇக்காடை கிழற்கழ் மூர்த்திதாள் போற்றிசெய்தே
வபெழுவசையுலகர் தன்னி லேற்றமண் மங்கள் தன்னில்
பழுது தொழிலினாலும் பலபல விதங்க ளாக
இடுஞ்செயற்கை

வழுவறுத்

வடிவுப்போச்

தொகு இ
சொல்வாம்.

00 :

விம்மியே யுமிழ்தல் கான்றல் மேவுமுற்காரஞ்௪த்இ
SOC ச௪வாத மூச்சால் கொட்டாவி வியா்வியத்த
லம்மலிச் செயல் பத்தும்போக் கறுபத்தேம் விருத்தஞ்

செய்தான்

மைமுகலனையான் வீரை மன்னன் மண்டலவன்ருனே 07
ஒன்பதாவது ஒலிபற்றிய பெயர்த் தொகுதி முற்றும்.
ப்பு :

இதில்

பத்தாவது

தொகுதியில்

நான்கு

செய்யுட்

சளும் திருவாரூர் கமலாம்பிகை தோத் இரத்தில் ௮௮ செய்
யுட்களும் கடைசியில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

24

௦,

489 சூடாமணி

ஏடுகள் 184) பூர்த்தி.

நிசண்டு,

1/௯ 4-10 1 a page,

இன முன்பிரஇிபோன்றது. இதில் இந்.நால் முழுவதும்
இருக்கின்றது.
அனால் இடையிடையே
பற்பல இடங்
களில் மிகவும் சிலதற்துள்ளானு..

யாகக் சாணப்படுகின் றது,

மிகப்பழமையான

பிரதி

1

MANUSCRIPTS.

செ

TAMIL

Beginning :

மணிய முத்தும் புளக்தமுக் குடை

பொன்னுகன்

Lp bp
மின்னுபூம் பிண்டிநீழல் விற்றிருந் தவனை
மன்னிய

நிகண்டு ரூளா மணியென

வாழ்த்தி

சொல்வ
று்
வொன

னின்னிலர் தன்னில்மிக்கோர் யாவரு

மிருக்து கேண்
மின்.

விரவிய தேவர் மக்கள் விலங்கொடு மாமி டம்பல்
பொருள் செயும் வடிவும் பண்பும் போற்றிய

செய
evr AiG ua

ஒருசொற்பல்

பொருளி

னோடு

முரைத்தபல்

பெயர்க்

கூட்டர்தான்

வருமுறை திவாகரம்போல்வைத்துப்பிங்கலக்கை

தன்னில்,

ஒருங்குளபொருளு

விருத்தச்
தன்னி

மோர்ச்திட்டுலாத்தனன்

லிருக்தவைஈல்லோர் குற்தமியம்பிடா சென்பதெண்ணிச்

இருந்தியகமலமார்தஇ இருப்புகம் புராணஞ் செய்தோன்
பசந்த 2ர் குணபத்திரன் தாள் பணிந்த மண்டலவன்
தானே
End:

உலகலாயிசத்து

நாறு முப்பதின் னாலுமாக.

விலகிடாப் பொருளை

எல்லாம் வீசைமண்டலவன் செய்

தான்
அல$ூலாச் சமயபேதம் ஆய்ச்அுள்ள சவங்களெல்லாச்
*

தலையில்வைதவமுச் தோற்றிச் தானண்டவனெழுதினானே.
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Colophon:

பவஹஷ் சித்திசைமி' 10௨ வேளா பிள்ளை தாண்டவ
ராய பிள்ளை புத்திரன் வைத்தியநாதன் நிகண்டு முற்றும்,
அபிராமி ree,

8.

1௦.

490

சூடாமணி

ஏடுகள் 57; அபூர்த்தி,

திகண்டு

Lines 4—8 in a page.

இதில், 11-ம் தொகுதி 5-ம் செய்யுள் முதல் 225-ம்
த.
சிதிலமாயிருக்கிற
செய்யுள் வசையில் இருக்கறது.

26.

No. 491

சூடாமணி

எடுகள் 1.74; ௮பூர்த்தி,

நிகண்டு.

Lines 5-6 in a page.

இதில், முதல் பதினொரு தொகுதியும் 12ம்
யில் 142 செய்யுட்களும் இருக்கின்றன.
இறு.
கமாக

27.

தொகுதி

ஏடு சிஇலமாயிருக்

தலலைஷல்கைையை,

No. 492 சூடாமணி நிகண்டு,

ஏடுகள் 1707 அபூர்த்தி,

111௦ 4-7 1ட ௨௩௭௦,

இது

மூன் பிரதிபோன்றது.
இதில் மூன்று சாலு
ஆ ஏழு எட்டு பதினொன்று பன்னிரண்டு அகிய இத்
தொகுதிகளே இருக்சின்றன,
அனால், பன்னிசண்டாக்
தொகுதியில் சில செய்யுட்கள் இல்லை.
பதினோராவது
தொகு, இயில் 1068ம்செய்யுள்வசை எழுஇய மற்றொகு பிரதி
கடையில்
இறது.

கோகச்சப்பட்டுள் ளது,

மிகச்

ச தலமாயிருக்

TAMIL

28.

MANUSCRIPTS.

11௦, 498 சூடாமணி

ஏடுகள் 121,

அபூர்ச்தி.

17

நிகண்டு,

Lines 6-—7 ina page.

இது முன்பிரதி போன்றது. முன்னேட் டில்,
எண்ணிய

பவள

வெண்ணிய

வெய்துப கண்ணுதல்

மால்வசை பயத்த

சவள யானையின் சழல்பணி வோசே,.
தவளத் தாமரைத் தாதார் கோயி
லவளைப் போற்றுது மருக்தமிழ் குறித்தே.

அருந்தமிழ் கசடற வருளிய வாரவோன்
இருந்தடி. பசவு௮ஞ் சச்திபெறற் பொருட்டே.
என்னும் செய்யுட்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.
இதில்,

தெய்வப்பெயர்ச்

தொகுதியில்

46

செய்யுட்

களும் மூன்றாம் தொகுதி முதல் பன்னிரண்டாம் தொகுதி
முடியவும் இருக்கின்றன.

குறிப்பு :
நிசண்டுரூ ளாமணியி னின்ற முறையே
யகன்ற விருத்தங்க ளாய்க்அு-.-புகன்உவெலா
மூவேழுஞ்

மீசைஞ்னாற் நிரைம்பா னீசெட்டு

சோர்வின்றி யாய்ந்த தொகை.
இறந்இட

வரினு மல்லா

என்கற செய்யுளும்.

விடுக்கணொன்

அறினுர் தம்பாற்

பிறக்திடு மானந் தன்னை விடுவசோ பெரிய சரஜனோர்
சிறக்இடு மிரண்டு காளைச் செல்வத்தை நோச்கியானுர்
அறந்திடேன் பிடித்த கொள்கை சூரனென் ஜொருபேர்
்
பெற்றேன்.
என்ற, கந்தபுராணச் செய்யுளும் கடைசியில் எழுதப்
பட்டிருக்கின்றன.
8
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710. 494 சூடாமணி நிகண்டு.

29

ஏடுகள் 114; 94766) Lines 6—8 in a page
இதில் முதலிலிருந்து பதினொரு

தொகுதிகள்

இருக்

கிதிலமாயிருப்பினும் சுச்சமாய் இருக்ெ௮.

கின்றன.

குறிப்பு :- பதினோர் கொகுதியித் சல செய்யுட்களில்லை
₹ தவளத் தாமசைத் தாதார் கோயி
லவல்ாப் போற்றுஅ மருக்தமிழ் குறித்தே ”

5 Gapss

‘9

LD Tat
AE
நித்தம் நினை
சித்தமே”

என்னும் செய்யுட்களும் விபூதி ரூத்திராக்க மடமை
யைக் கூறும் செய்யுட்களும் எழுகிய ஏடுகள் முன்னே
கோக்கப்பட்டுள்ளன.

80

No. 495 ரூடாமணிதிகண்டு.

ஏடுகள் 125) பூர்த்தி.

),10% 6-—8 in a page

இல் முதலிலிருந்து பத்துத் oO தாருஇகள்

por.

:

இருக்கின்

ர
er net

31 110. 496 (ய சூடாமணி நிகண்டு.
ஏடுகள் 98; அபூர்த்தி. 1/௨ 7-9 1 8 0௨2௨.
- இதில் பதினொரு தொகுஇகள் இருக்கின்றன. இதற்கு
முந்திய
ஈம்பர்களில்
தெய்வப்பெயர்த்
தொகுதியில்
அருகன் பெயர் முதலாகக் - காணப்படுகின்றது.
இதில்
* சங்கன்

இறையோன்

சம்பு”

மூதலாக எழுதப்பட்டுள்ள.

எனச்

இவன்

பெயர்

மிகச் சிதிலமாயிருக்கன்
௦.௮.

TAMIL
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19

(4) கம்ப ராமாயணம்.
Lines 8-—18 in a page.

இதில், கிஷ்்தாகாண்டம் வாலிவதைப்படலச் இல்,
* வெங்கணாளியேறு

மீளிமாவும் வெங்கணுகமும்'

என்னும் செய்யுள் மூசற்கொண்டு
புதல்வன் பேசன்
மூதல்வன் பேருவ

மகுடம் பெொ...... ல்
கைக்கு ph gio

னுதவும் பூமகள் சேோச வொண்மலர்க்
கதவஞ் செய்ய

என்லும்

காத்து நீக்கினான் "

170ம் செய்யுள் முடிய இருக்கின்றது.

85

]10, 497 (ம சூடாமணி நிகண்டு.

ஏடுகள் 105 ; அபூர்த்தி.

Lines +—O6 in a page.

இதில், முதல் ஐர்ு தொகுதிகள்
இருக்கின்றன.
ஆனால், மூன்றாவது தொகுதியில் கடைசி பத்து செய்யுட்
சுள் இல்லை.

84

(0) தனிப் பாடல்கள்.
Lines 4 in a paye-

இதில் பல புலவர்கள் பாடிய

செய்யுட்கள்

இருக்கின்

றன.
Beginning

வேண்பா
- அடல் புரியும் ௮சிவன்று
மூவர் தமிழ்ப்

பாடல் புரியும் பரனென்றும்--கூடலிலே

ஈன்னரிவா சிக்கு நடைபயிற்றி னேனென்றும்
இன்னரிவா சிக்கும் கிளி,

20
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பாக்குப் பலாவினும் பச்சோலை முத்தினும்

காக்கை கருவாழைக் கன்.றீலும்--அக்கை
அ௮ருகேறி முட்டையிடும்

அம்பலவர் தென்புலியூர்

குருகேறி முட்டையிடும் கொம்பு.
வண்டு மஅவிலும் வான்சுமூகு கொக்கனும்
கொண்டை, குலாவிக் குரற்னோம்---எண்டி சையில்
ஆனை மேல் செச்காடும் அம்பலவர் ௪ன்ன இயில்

பாணமேல்

காய்க்கும் பலா,

கலித்துறை
தடங்கொண்டு

விற்கொண்டு

சர்திசோதயங்கொண்டு

யிருகைய் தாளங்கொண்டு
குடங்கொண்டு

தண்ணீர்க்குப்

போறபெண்ணே

உன்

கொங்கைசெண்டும்

படங்கொண்டிறுக்கி சங்கிலி பூட்டி வைத்திருந்தால்
இடக்கொண்டு குக்கி மறுபுற மாக்கும் யுன்னிரு கொங்
கையே

?

End:

விழுதுவிட் டேகிய குற்றால நாதர் வியன்சிலம்பில்
பழுதுபட் டாவி பதைக்கு தய்யோ பஞ்ச......்
தொழுதவிட் டேன்வாச்

சொல்லிலிட்டேன்

வரச்

சொல்லிச் சொல்லி
பழுதிவிட்டேன் தெய்வமே யினியோலைக் டெமில்லையே,

35 11௦. 408 சூடாமணி நிகண்டு.
a@ser 00; 1.47%5. Lines 8—9 in a page.
இதில் முதலாவது

தொகுதி

னொரு தொகுதியும் இருக்கின்றன.

நீங்கலாக ஏனைய

பதி

இிஇலமாயிருக்றெ.௮.

TAMIL
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]10. 499 சூடாமணி

21.

நிகண்டு.

ஏடுகள் 1185 ௮பூர்த்தி. Lines 4—6 in a page.
இதில் முதல் எழு தொகுஇகள் இருக்கின்றன. ஏழா
வத தொகுதியில் 85 செய்யுட்குமேல் இல்லை.
மூதலேடு
இல்லை.

சிஇலமாயிருக்கிறது.

87

No. 500

சூடாமணி நிகண்டு.

ஏடுகள் 110) அபூர்சஇ,

1,109 4-5 10 உழவ

இதில், முதல்: ௮.று தொகுஇகள் இருக்கன்றன,
லமாயிருக்கிற
த.

98

110, 501

சூடாமணி

ஏடுகள் 72; அபூர்த்தி.

இதி

நிகண்டு.

Lines 5-—6 in a page.

இதில் முதல் தொகுதி முதற்கொண்டு ௮௮ தொகுதி
கஞும் ஏழாவதுOger guia 25 செய்யுட்களும் இருக்கின்
றன,

கிதிலமாயிருக்கிற
து.

89

]10. 502 சூடாமணி நிண்டு.

- ஏடுகள் 50; அபூர்த்தி.

இதில் மூன்று

1465

தொகுதிகள

1 « page.

இருக்கின்றன,

ரூவது தொகுஇயில் 58 செய்யுட்குமேல் இல்லை.

மூன்
இந்தப்

பிசியில் 14, 80, 40ம் ஈம்பர் ஏடுகள் இல்லை,

40

7159. 508 சூடாமணி நிகண்டு.

ஏடுகள் 60; அ௮பூர்த்தி.
இதில் 1, 2, 12

இரந்த

Lines 5—7 in a page.
மூன்று

தொருடகள்

இருக்

22,
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முன் ஏட்டில் *எண்ணிய வெண்ணியாங்கு ' *தவ,

ளத் தாமரை:

* சந்தனப் பொதிய'

என்னும்

செய்யுட்கள்

எழுதப்பட்டுள்ளன.
தவகவைவைக் வயாக

ம்

110, 504

சூடாமணி

நிகண்டு.

Lines 4+—6 in a page.

ஏூகள் 65; 475.

இதில் ஆறாவது தொகுதியில் 81 செய்யுட்களும் பதி
னோசாவதுதொகுயில் 187 செய்யுட்களும் இருக்கன் றன.
enemies
semen

42,

110. 505

சூடாமணி

ஏடுகள் 14) அபூர்த்தி,

14

நிகண்டு.
9--6 (ப. தற,

இதில் பதினோசாவது தொகுதியில்

முதல் வசாவெனுசை முடிய விருக்கெ.து,

48.

கசரவெதுகை

]10. 506 சூடாமணி நிகண்டு.

aQeer 86;

«4°35.

Lines 5-6 in a page.

இதில் பதினொன்று பன்னிரண்டு
தொகுதிகள் இருக்கின்றன.

௮௫ிய

இசண்டு
்

omen etna

44,

]10. 507 சூடாமணி நிகண்டு.

a@aor 47; #735.
இதில்

முதல் இரண்டு

Lines 5—6 in a page.
சொகுஇகள்

இருக்கன்றன.

முதல் தொகுதியில் மற்றொரு பிரதி எழுஇச் கோக்கப்பட்
ள்ளது,

TAMIL

45.
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சூடாமணி

ஏடுகள் 27; பூர்த்தி.
இதில்

முகலாவது

23

நிகண்டு,

Lines 4 in a page.

தொகுதியில்

88

செய்யுட்கள்

இருக்கின்றன.
acer: er

46.

17௦. 510 சூடாமணி

ஏடுகள் 82.
இதில்

ines

பதினோசாவது

நிகண்டு.

6-—7 in a page.
தொகுஇ

மூழுவதும்

இருக்

Bp gi.

47.

11௦. 511 சூடாமணி நிகண்டு.
Lines 6—7 in a page

ஏடுகள் 177 High so.
இதில்

(Lp BOT al Zi

தொகுதியும்

இரண்டாவது

தொகுதஇயில் 42 செய்யுட்களும் இருக்கின் றன.

முதலேட்டில்
₹ இ௪ட

FEL

சகச்காச் செம்முக

சக்கரத் தாமரை

மைந்துளான்

காயகன்

HEL. FS வின்மணி யரவுறை
விகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம் ”
என்னலும் கர்தபுராணதக்

காப்புச் செய்யுளும்,

தவளத் தாமசைத் தாதார் கோயி

லவளைப்' போத்னுது மருர்தமிழ் குறித்தே”
என்றெ செய்யுளும் எழுதப்பட்டுள்ளன.

CATALOGUE

A DESCRIPTIVE
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48.

10 512 சூடாமணி நிகண்டு.
Lines 5 in a page.

- ஏடுகள் 70, அபூர்த்தி.
இகில்

OF THR

பதினோராவது

தொகுதி

செய்யுள்

5ஆவஅ

முதல் முடிய இருக்கிறது.

49.

10. 518 சூடாமணி நிகண்டு.

ar@aor 235 ; 214768.

Lines 5—6 in a page.

இதில் முதலிலிருந்து 12 தொகுதியும் இருக்கின்றன.
பன்னிரண்டாவது தொகுஇயில் 115 செய்யுட்கள் இருக்
இன்றன.

50.

71௦. 514 சூடாமணி

எடுகள் 50: அபூர்த்து.

Lines 6—8 in a page.
தொகுதி

இதில் பதினோராவது

நிகண்டு.
மட்டும்

இருக்கிறது.

ஆனுல் கடைசியில் 4 செய்யுட்கள் இல்லை.

51.

No. 515 சூடாமணி நிகண்டு.

aQeer 39 ; 913759.
இதில் முதலிலிருந்து

Lines 6—9 in a page.
org:

தொகுஇகள்

இருக்கன்

ன.
ernment serait

52.

No. 522 கூடாமணி நிகண்டு.

ஏடுகள் 160 ; அபூர்த்தி,

1,10௯ 4-6 10 உறவ

இதில் முதலிலிருந்து பத்துத் தொருஇிகள் இருச்சன்
ணை.
ennai

TAMIZ, MANUSCRIPTS.

58
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11௦. 524. ௮கராதி நிகண்டு.
ஏடுகள் 87)

Lines

7—10 in a page.

இது நிகண்டுகளுள் ஒன்று,
இதற்கு சூத்திர வச
ராதி எனவும் இரேவணுத்திரயர் சூத்திரம் எனவும் பெயர்

இதில் மொழிக்கு முதலாகும்

களுண்டு.

எழுத்துக்கள்

அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சூத்திரயாப்பால்
௮கராதியாக
இதிலுள்ள தொகுஇகள் பச்.து. சூத் இசங்கள் மூவாயிரத்து
சிதம்பா
இவற்றை

இயற்றியவர்

இதனை

முக் ாற்றறுபத்தெட்டு,

இரேோவணசித்தர்.
இகச்.நூற் பாயிரம்

புலியூர்ச்

குலத்தினர்.
வேளாண்
காலம்
இனிது விளக்கும்.

ஆதலால் இக்.மூல் பதி
சகம் 1510 அதாவது ௫-பி. 1594.
இர்தப்பிஇ
Ow அாற்முண்டில் செய்யப்பட்டதாகும்.
சிறு சிறு

மிகவும் சதைவுற்றிருக்கற௮.

இற்சில ஏடுகளில்

அண்டுகளே இருக்கின்றன.
அ.
சுத்தில் ௮ச்சிடப்பட்டுள்ள

தமிழ்ச்சங்
இது மதுரைத்
இரநாலாசரியர் இயற்றிய

வேத.நால் சவஞானதீபம்.
Beginning :

உலகனர் பவமற மலைமக டவஞ்செயுச்
தேசுகொ டிருப்பட் டீசான் பதம்பணிர்
தொலியெழு

கடல்ளூ முலகனிற் தெரிக்கு

மியற்சொற் மிரிசொற் றிசைசொல் வடசொலென்
அரைத்த சொற்க சொருநான் கதனில்.
ச
x*
ச
ச்

மன்னு சூத்திர மூவாயிரத்துடனே
மூக்நூற்றறுபத் தேட்டேனும் தொகையாய்
வர்இடுர் தொகுதி பீரைந்தென வகுத்தே

யரிய சகாத்த மாமிரத் தைஞ்ஞூற்
றொருபத் தாறேன வுசைத்திடு மாண்டினில்
ச

4

*

*

*
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ஆசா வால
வோ

ராதி நிகண்டேன்

னன் யாவரு மூணர்ந்இட நினைந்தே.

அ௮ரனென் பதுவே

சங்கா னாரும்

அம்பிகை பென்ப

துமையவள் பெயசே.

SUIS OF ee aa

வல்வர்.

அம்ப

ணத்தி

பு

x

ர. BSN

யாகும்.

98

at

38

புலியூர்ச் சிதம்பர ரரவண சித்தன்
சொலுமக ராதி நிகண்டினிற் ஜொடுத்த
வழுவி லகராஇப் பெயர்முதற் ஜொகுஇ

#

ம

௭

ச

End.

ிவளவால் [தானே யோர் பறவை
வெள

யாகும்]

மூதலொ...

Cis gs glare
oor விக

புலியூர்

வாழ் நற்] சிதம்பர ரேோவணசித்த
[னீ கியிற் றருமக ராதி] நிகண்டினிற்
A
.
a. 
ட.
பத்தாம் [வசராஇப் பெயர்த்] தொகுதி

St.

1[0, 525 அகராதி நிகண்டு

ஏடுகள் 81; அபூர்த்தி.

Lines 8—10 in a Page.

இதுவும் முன்பிதஇுபோன்றது,
இதில் முதல் எழு
தொகுஇகளே இருக்கின்றன.
ஏழாவஇில் பதினொரு ws
இரங்கட்கு மேல் இல்லை,

11. இலக்ஈணம்.
கொல்காப்பியம்.
இறு, தமிழில் மிகப் பழமை
விளங்கும் விரிந்த இலக்சண_நால்,

யுடையதாய்ச் சிறந்து
எழுத்ததிகாரம், சொல்

TAMIL MANUSGORIPTS.

லகிகாம்,

பொருளதிகாரம்

27

என்னும் மூன்று

பிரிவையும்

ஒவ்வோசஇகாரமும் ஒன்பது ஒன்பது இயல்களாக இரு
பத்தேழு இயல்களையும் உடையது.
இதிலுள்ள சூத்திரங்

கள்

ஆயிரத்து

அறு. நாற்றுப்பத்து,

இதற்குச்

இறப்புப்

பாயிரம் செய்தவர் இர், தலாசிரியசோடு
ஒருங்குகற்ற
பனம்பாரனார் என்பவர்.
யானுப் பாயிரம் பேராசிரிய
ரால் பிற்காலத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள.ு,

இந்நாலை இயற்றியவர் தோல்கரப்பியனார்.
இவர் ஜம
தக்கினி முனிவாது புதல்வர்.
திரண தாூமாக்கினி என்
னும்

இயற்

பெயருடையவர்.

இவர்

பழமைவாய்ந்த

காப்பியக் குடியில் பிறந்தவரா ஜலால் சதொல்காப்பியசெனப்
பெயர் பெற்றனர் வன்பர். அகத்திய முனிவச.று மாணாக்கர்

பன்னிருவருட் சறர்தவர்.
இச்சகொல்காப்பியதச்திற்கு
பூரணர், கல்லாடர்,
கினியர் ser)

Marra.

முதலில் உச
எனக்

பேராசிரி.பர்,

உலர

செய்தவர்,

இளம்

சேனையையர், கச்சிஞர்க்

அவருள்

இளம்பூரணர் முதன்

யெழுஇயெவசா தலால், அவலர

உலசயாசிரியர்

கூறுவர்.

55.

No. 622

தொல்காப்பியம்

நச்சினார்க்கினியருரையுடன்.
ஏடுகள்

269;

140௦

7---14 ina Page,

இதில், பொருளதிகாரத்தில் அகத்திணையியல் முதல்
இயல்கள் இருக்கின்றன.
மெய்ப்பாட்டியல் முடிய ஆ
இவ்வுசையாசிரியர்
இடை யிடையே சிஇலமாயிருக்கிறது.
EFA Cyt BB ool ust மதுரையின்சண் பாரத்துவாச கோத்திரத்

உச்சிமேற் புலவர்
இல் அந்தணர் குலத்இற் பிறந்தவர்.
-கொள் ஈச்னொர்க்கனியர் எனப் புலவர்கள் புகம் பெருமை
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வாய்ச்தவர்.

உரையாசிரியர்கள்

OF THE

எல்லாருள்ளும்: ் காலத்

தொல்காப்பியம் மூன்ற இகாசங்கட்கும்

சாற் பிற்பட்டவர்.
உரைசெய்தவர்.

அதுவன்றிச் சங்க, நூல்கள் பலவற்றிற்கும்

உசையெழுதிய

பேருபகாரி,

இவரது

௫.

காலம்

பி,

இவர் உரை

பதினான்காம்நாற்றாண்டின் பிற்பகுதி என்பர்.

எழுதிய அால்களைக் £ழ்வரும்
பாரத்தொல் காப்பியமும் பத்அப்பாட் டுங்கலியு
” மாசக் குறுந்தொகைய ளைஞ்ஞான்குஞ்---சாரத்

இருத்தகு மாமுனிசெய் சிந்தா மணிக்கும்
என்னும் செய்யு
விருத்இச்சி னார்க்கினிய மே,”
இத்தொல்காப்பியப் பொருளஇகாரம் உரை
ளிற்காண்க.
யுடன் அச்சிடப்பட்டிருக்கற.து,
Beginning:

[என்]பது சூத்திரம் நிறுத்த

கண

மூணர்ச்தினமையின்

பெயர்த்தாயிற்று.

முறையானே...... யிலக்

[பொருளதி]

இது, நாண்மீனின்

காசமென்னும்

பெயர்

காளித்குப்

பொருளாவன?
பெயராயினாற் போல்வதோ ராகுபெயர்.
௮றம் பொருளின்பமு மவற்றது நில்யின்மைய மவத்தி
னீங்கிய

விடுபேறுமாம்.

பொருளெனப்

பொ௫ப்படக்

கூறவே யிவற்றின் பருதியாகய முதல் கரு உரியுங் காட்சிப்
பொருளுங் கருத்துப் பொருளு மவற்றின் பகுதியாகிய
வைம்பெரும் பூதமு மவற்றின் பகுதியாகிய வியங்கு இணையு
எழுத்துஞ் சொல்லு
நிலைத்திணையும் பிறவும் பொருளாம்.
மூணர்சத்இு, யச் சொற்றொடர் கருவியாக வுணரும் பொரு
ளுணர்த்தலின் மேலதிகாக்தோ டியைபுடைத்தாயிற்று.
அகத்திணைக்க ணின்பமும் புறத்தினைக்க ணொழிர்த மூன்று
பொருளு மூணர்த்துப,

இ.து வழக்கு _நரலாகலின் பெரும்

பான்மையும் நான்ரளு வருணத்தார்க்குரிய வில்லற
இப் பீன் ௮ுறவறமூஞ்

முாணர்ச்

சிறுபான்மை கூறுப... ப வவ

TAMIL

'ஸிமித்தல்
சான்ற

கூறவே
வென்னுங்

MANUSCRIPTS,
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யின்ப நிலையின்மையுள்
கற்பியற்

கூறிக்

சூத்இாத்தாற்

அுறவறமுவ்

கூறினார். வெட்சி மூகலா வாகையீருக வறனும்
ளும் பயக்கு மரசியல் கூறி யவற்றது நிலையின்மை
கூறவே யறனும்

பொருளு

நிலையின்மை

காமஞ்

கூறினார்.

பொரு
காஞ்சி
அறு

வகைப்பட்ட பார்ப்பனப்பச்சமு மென்னுஞ் சூத் இரத்தா
ணில்லறமுச் துறவதமான் கூறினார்.
இன்னிலையாமையானு

மிவற்றா......டி.ற்குச் காரணமுங்
கூறவே இவ்வாசிரியர்
பெரிதும்
கணமே கூறினாசாயிற்,று.

கூறினர்.
இங்கனம்
பயன்றருவதோ ரிலக்

End:

ஹே யெண்ணியதல்லதவையுணரு மாற்றுக்குச் கருவி
கூறி யதிலனங்கமே பிறவுங் கூரிய தலனாகலா னதனை யொரு
வாற்றாத் கூறுகன்றமையின் கண்ணானுஞ்
செவியானும்
யாப்புற
வறிய
மறிவுடையார்க்கல்லது
மெப்ப்பாட்டுப்
பொருள்கோட லாசாய்தற் கருமையுடைக் தென்றவாறு,
மற்று

மனத்து

செலியானு

நிகழ்ந்த மெய்ப்பாட்டினைக்

முணர்த

பாடு Ion sah

லென்ப

சண்ணானுஞ்

தென்னையெனின்,

யுள்ளம்பற்றி முகம்

வேறுபடுதலு

மெய்ப்
முசை

வேஅ௮படுசலு முடைமையி னவை கண்ணானுஞ் செவியாலு
மூணர்ச்துகோட லவ்வ அறையோயினஞா #1 pp deer gi
கருத்து,

*இசண்டறி

கிளவிகள் காத

லோளே-- முரண்

கொடுப்பிற் செவ்வேன் மலையென--மாள்ஞூர்ச் கான நாற
ரண்னள்---கூர்தல்
கங்குல் ஈம்மோ
வர்து--ஈள்ளென்
நறுங்களப்
விரவுமல ருதிர்த்துச்--சாந்துளர்
வேய்ச்த
பெண்ணெய் நீலி--யமரா முகத்த ளாகித்---சமரோ ஈன்
என்பதுள் அமரா முகத்தளாகுத
னள் வைகறையானே.'
புலஞாசலி
கலைமகற்குப்
ஓர் தன்னோசன்னளாகுதலுக்
பானென
*இழிகோ
னவை சண்ணுணார் வெனப்படும்.
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வழிசசச்கூறி'
வழிவெல்லாம்

யென்புழித் தலைமகன் மனத்தி னிசழ்க்த
ஒஓழிகோ யானன்ற வசையானே யுண

[சலாகா]மையி ன

செவியணர்

வெனப்படும்,

இன

Pmt s ௮ணர்வுடையார்க்கன்றிப் பெரிது
னெண்ணருங்குசைத் தென்றான் என்ப.
DUO
குறிப்பு -—

மரிதென்பா

மெய்ப்பாட்டியன் (pig. BB.

இப்பிரதியின்

ஈச்சிஞார்க்கினியருரை

தொடக்கத்தில்

பேசாசிரிய

ஏன்றெழுஇயிருப்பினும் மெய்ப்பாட்டியலுரை

சரலும் ஏனைய ஐர்தியல்களினுசை ஈச்சினார்க்கினியராலும்
செய்யப்பட்டவையாகும்.
285 ஆவது ஏட்டில் பாதி எழு
தப்படவில்லை.
இப்பாதி பழமையான தாகக் காணப்படு
Song.

எடுகள் இடையிடையே

50.

]1௦. 628

சிதைந்துள்ளன.

தொல்காப்பியம்:

நச்சினார்க்கினியருரை புடன்.
ஏஇகள் 859; பூர்த்தி. 1,1௦௩ 7--9 1
இதில் தொல்காப்பியம்,
னார்க்கினியா்

வழுத்தும்

உஃஉரயுடனிருக்கின்றன.

௨1௨௨.
சொல்லும்
இவை

அச்சிடப்

பட்டுள்ளன.

Beginning:

மதிபாய் சடைமுடித்து மாசணப்பைம் பூட்டுச்
சஇிபாய் குறுர்தாட்டுத் சான---ஈஇபா
யிருகவுட்டு முக்கட்டு கால்வாய்த்தென்

முருகவிட்டு நின் ற வொளி.

அத்தி முகத்
துத்தமனை

நச்சி

னுள்ள

TAMIT:

MANTSCRIPTS,

Bl

நித. தநினை
Rg eC wn,

வடயவேங்கடர்

9தன்குமரி

யாயிடைக்

அமிழ்கூறு ஈல்லுலகத்னு
வழக்குஞ் செய்யுளு மாயிரு முகலி

னெழுத்அஞ் சொல்லும் பொருளு நாடி.
டப்

3

3

9

மல்குநீர் வரைப்பி ணிந்த நிவறத்த
தொல்காப் பியனெனகச் தன்பெயர் தோறு்றிப்

பல்புகம் நி.ஐுத்த படிமை யோனே.
|

என்பது பாயிசம்,

எந் தாலுரைப்பினு மர்தூற்குப் பாயிர முசைத்துசைக்க

Dever. இலக்கணம்.
*அயிச மூகுத்தா னகன்ற தாயி
னும்--பாயிர மில்லது பனுவ லன்ஹே* என்றலின்.
பரயிச
மென்பது

புறவுசையை,

sr

கேட்கின்முன் புறவுசை கேட்

டாற் கொழுச் சென்றவழித் அன்னூடுி யினிது செல்லு
or oo Cure aso லினி௫ விளங்குதலிற் புறவுசை கேட்டல்
வேண்டும்.
3

%

மலையமானாடு

பலவுங் செட்டு

மலாடென

முடிர்தது.

#

மூதலெழுச்

#

தொழிக்சன

பொதவிலென்பஅ

oui Bua

உகரந்திரிர்திகசாமா யகர வுடம்படுமெய் பெற்று
லென
மூடிச்ததுவும் பிறவு மிவ்வாறே தரிக்து மருவி வழக்குவன
77
வெல்லா மிப்புற கடையா னமைத்துக்கொள்ச.
ஒன்பதாவது குற்றியலுகாப் புணரியல் முழற்.லும்.

ஆசாரியன் பாரத்துவாசி ஈச்சினார்க்கினியான் செய், வெழுத்
அக் காண்டிகை முற்றும்,
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End:

இங்கனஞ் சான்றோர் செய்யுட்களில் ஆசிரிய ரிங்க
னன் கூறிய விலக்சணங்களு ளடங்காது போன்று டெப்பன
பிறவு முளவேனு நண்ணுணர்வுடையோ சவற்றின் பொருட்
பயனை கோக்க யொருவாற்றா னிக்கூறிய விலக்கணங்களு
எடக்கிக் கொள்க.
இச்சூத்இரத்தின் கருத் இவ்வதிகாச த்
அட். சிலவற்றிற்கு விரித்துக் கூறாது நண்ணுணர்வடையா
ருணருமாது கூறிய விலக்கணங்களும் அவற்றிற்கு மு.தனூா
லானும்

விரித்துரையானுங்

வென்று கூறலாம்.

காண்டிகையானு

இங்கனவ் கூறினார்

முணர்த்துக

முடிந்தது

சாட்ட

இங்க
லென்னுச் தர் தரவுத்தக்னெமாக வென்றுணர்க,
னங் கூரு இயான் கூறப்படு மிலக்கணங்களை முதனூல்களாற்
கண்டுகொள்க வெனி ன௮ குன்றக்கூற லென்னும் குற்றமா
67

மென்றுணார்க,.

ஒன்பகாவ.று எச்சவியன் முற்றும்.

Colophon:

சொல்லஇகாசத்இழ் காசிரியன் பாரத்துவாசி ஈச்சினார்க்
கினியரையன் செய்த வுசையிடையிட்ட காண்டிகை மூடிச்
௧௮.
பச்சைமா லனைய மேகம் பவ்வரீர் பருகிக் கான்ற

வெச்சினாற் நிசையு முண்ணு மமிர்தென வெழுகா
வெச்சின்
மெச்சிதா ணாளும் விண்ணோர் மிசைகுவர் வேசபோத
நச்சினார்க் இனியா னாவி னல்லுசை அகர்வர் ஈல்லோர்.

பருவ சாலுகள் வாலிசூழ் மதுசையம் பதிவாழ்
பொருவ

சாச்சி ஞர்க்கி யாலுசை புனையாங்

கருவ சாநெறி யுதவுதொல் காப்பியக் கடற்சே
வெருவ சாதுகின் றனமகழ்ச் தேகுவான் விரைச்தே.

வியைக சாணபுண்டரீசமேதுனை. இருத் திவாசன் அணை,
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இள ங்கிளைவல்லி துணை.
குறிப்பு :---* பருவசாலுகள்வாவி ?
அச்சிட்ட பிரஇகளில் இல்லை.

இச்செய்யுள்

என்னும்

11௦. 626 (௦ தொல்காப்பியம்

57.

நச்சினார்க்கினியருரையுடன்,
ஏடுகள் 187;

ina

Lines T—10

Page.

இதில் எழுத்ததிகாசம்
இ.ச, முன் பிரதிபோன்றஅ.
ஆசம்பமுதல் புள்ளி மயங்கியலில் 109வது சூத்திரம் வசை
ஏடுகள் சிதிலமாயிருக்
யிலும் உரையுடன் இருக்கன்ற௫.
இ

இன்றன.

து.
அச்டடப்பட்டுள்ள

(1) தொல்காப்பியப்பொதுப்பாயிரம்
உரையுடன்.
|

58.

Lines 6-—8 in a Page.
இல, தொல்காப்பியத்திற்குப், பிற்காலத்தில்,
ஏரியா செய்த பொதுப்பாயிரமாகும்.
விவரங்கலா 6088ம் ஈம்பரிற் காண்க.

பேரா
இவரைப் பற்றிய
இப்பாயிரச் இற்கு

கூறுின்றனர்.
எனக்
உசைகண்டாரும் இவ்வாசிரியரே
இவ்வுரை மிகச் சிறந்ததாகக் காணப்படுசன்றத.
இந்தப்
ஏனையவைகளும் சிறிது
பிரதியில் முதலாவது ஏடில்லை.
சிதைர்துள்ளன.

சிடப்பட்டிருக்கிற

இப் பொதுப்பாயிரம்

உசையுடன்

அச்

அ .

Beginning:

இங்கனம் பொஜதுவுஞ் சிறப்புமென் றிருவகசைப்பட்
டது பாயிர மென்றுர்க்குப்
பாயிரமென்ற பொருண்மை
யென்னை யெனின், புறவுரை பென்றவா றென்ப.
பாயிர
மெனினும் புறவுசை யெனினும் பெய்துசை யெனிலும் தச்
தசை

யெனினும்
5

அணிந்துரை

யெனினும்

மூவரை

B4
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யெனினை மொக்காம்.
இவையெல்லாங்
௮ப்பாயிரர்கா ஜூலோ நூலின் வேரோ

காரணப்
வெனின்

பெயர்,
அாலின்

(8வறெனப்படும்.

|

-

க்

*

ன்

வலம்புரி மு.ச்இிற் குலம்புரி பிறப்பு மென்ப.து-இல
க்கு நீர்ப்பாப்பின் வளாயைமீக் கூறிய வலம்புரி பயந்த
நிச்கிலம்போலச் சிறப்புடை மாபிற் பிறப்பு மென்றவாறு.
End :

ஈடையறிரந்

தொழுகு

நன்மாணாக்க

ரென்பது...-இச்

சொல்லப்பட்ட... விலக்கணங்களோ டுலகவழக்கு மறியு ஈன்
மாணாக்கர் மூவகைப்பட்டா சென்று சொல்லுவ சாசிரிய
மண் மிசைக் தொன்னூற் பாவைக் தணி
ரென்றவாறு.
புணார்த்தோ ரென்பது உலகத்துப் பழையதாற் பாப்புச்
களிற் றுணிர்து பொருளுணர்ந்து. தஅுறைபோகுவா சென்ற

வாறு,

ஈவோன்

றன்மையு

மீத

லியற்கையுங்- கொள்

மாபுமென சான்று
கோடன்
வோன் றன்மையுங்
பொதுப்பாயிரதீறுள்ளே கண்டு கொள்க,
ஒழிச்சன

வாயினு

மூரையிற்

கொள்க,

மற்றிப்

மிப்
வுள

பொதுப்பாயிர
.

முற்றும்.
ee oeeeane cas ieee

50.

No. 627 தொல்காப்பியம்.

நச்சினார்க்கினியர் உரையுடன்,
ஏடுகள் 107,

Lines

7—9

ina Page.

இத 690௨ பிரதியைப் போன்றது.
இதில் எழுத்
துஇகாரம் நான்மசபியல் 4வது சூத்திரமுதல் உயிர் மயங்கி
யலில் 79ஆவனு சூத்திரம் வரையில் உலரயடன் இருக்
றன.
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(0. 370, 628 தொல்காப்பியம்.
பே௱ராகிரியர் உரையுடன்.
a@seer 151; Lines 4—9 in a Page.
இதில்

இவ்வு

இருக்கறெனு.

உரையுடன்

பேராசிரியர்

சொல்லஇகாரம்

இய

ஓவ்வொரு

மிகச் சிறர்தது.

லின் கடைஅயிலும் சூத்திர முட்பட வுசையின தளவு கிரந்த
வகையான்

இத்துணை

கணக்கின்படி.

இப்பொழு

இக்

எழுதப்பட்டுள்ளு.

என்று

பிரஇயின்

இக்தப்

இல்லை.

ஆரம்பத்திலும் கடைசியிலும் ௮இக சிதிலமாயிருப்பதுடன்
இடையிலும் எடுகள் பாஇபாஇயாக முரிர்தும், இதைந்து
இவ்வாசிரியர் ௮ர்தணர் குலத்தில் ஆத்கிரேய
மூள்ளன.

பிறர்தவராதலால்

கோத்்இரத்தில்

பேரா௫ிரியன் என்பர்.

ட.(ர௫த
தவிர,

இப்பெயரில்,
பிற்பாகங்கள்

ஆஇத்திரேயன்

இவலா

இந் தாலின் கடைசியில்

ஆத்திரேய

பாழுகப்பட்

கோத்திரத்து

சிதைந்துவிட்டன.

என்பது
யாப்பி

இவர்,

யல் நாலும் இக் .நாலுக்கு உரையு மியற்ிய பெரும் பேசா
சர்னாதலால், பேராசிரியர் எனப் பெ:பர் பெற்றனர் போலும்.
இவாது இயற்பெயர் மயேச்சுரர் என்பது. ஒட்டக்கூத்தர்
பாடியபோது

தக்கயாகபரணி

பாடியதாகக்

தமிழ்மாவலர்

வன்னம் ? என்னும் செய்யுள்

பேராசிரியர்

சரிதையிற்

அவலப்

“செங்கால்

காணப்படுகின்றது,

மட

ஒட்டக்

அப்
கூத்தாது காலம் பன்னிரண்டாம் மாற்றுண்டாகும்.
பேசாடரியசே இவ்வுரையாசிரியர் எனப் பலரும் கூறுவது
உண்மையாயின் இவ்வுரையாசிரியர் காலமும் பன்னிரண்
டாம் அரற்றாண்டு என்று கொள்ளத்தக்கது.
இவ்வுரை
அச்சிடப்படவில்லை.

இது

அச்சிட்டு

வெளிவாத் தக்கவை

EGHAM spear plo.
Beginning;

[உயர்திணை பென்] மஜூர் மக்கட் சுட்டே
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யஃறிணை யென்மனா ரவரல பிறவே
[பாயிரு இணையி னிசைக்குமன சொல்லே]

வெனின் மேற்
இவ்வதிகார மிமன்ன பெயர்த்தோ
சொல்லப்பட்ட............. சொற்களைப் பாகுபாடுணா த்து
திலாற் சொல்லஇகாச மென்னும் பெ....... சொற்
களைப் பொருணிலைமை கோக்கித் தொடர் மொழி தனி

மொழி

தொடர்பு

ம........வ ee OMS

லமத் தொடசென

விருவகைப்படுத...... பவட வககக நிகழ்தலா
98

3

*

வேற்று

கால மூலக முயிசே யுடம்பே
பால்வசை தெய்வம் வினையே பூதம்

ஞாயிறு இங்கள் சொல்லைன வரூ௨
மாமீ லார்தொடு பிறவு மன்ன
வாயின

வரூஉங் களவி யெல்லாம்

பால்பிரிந் இசையா வுயர் திணை மேன,
உயர்திணைப் பொருட்க ணெஞ்சியதுணர்ற்று, கால
மூதலாகச் சொல்லப்பட்டனவு மத்தன்மைய பிறவு மாகிய
பொருட்கண்வருஞ் சொல்லெல்லா முயர் இணை யிடக்தன
வாண்டுப் பால் பிரிர்திசையா எ௭,று,சால மென்பது, முன்
னும் பின்னு நடுவுமாகி யென்று முள்ளதோர் பொருள்.
உகைமென்பது, மேலும் கீழு ஈடுவு மாகி யெல்லாவுயிருக்
தோற்றுதற் கிடமாகிய பொருள்.
உயிர் என்பது சீவன்.

உடம்பென்பது; மனம் புத்தி யாங்காரமும் பூததன்மாத்
மையாகி விளையினாற் கட்டுப்பட்டு எல்லாப் பிறப்பிற்கு முள்
ளாகி நிற்பதோர் நுண்ணிய வுடம்பு.

மூலப்பகுதி

யெனி

னுமாம்.
பால்வரை தெய்வ மென்பது, அணும் பெண்ணு
மலியுமாகிய நிலைமையை வலந் நிற்கும் பரம்பொருள்,
வினை

மென்பதூாம்,

பூதம் என்பது நிலம்,

எழுதிதினா

னிய

TAMIL

ag

பொருளுணர்வது
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[மரஇி]சம்

௮ச் சொல்லானியன்ற

இக்ரால்
தீர்த்தலிற் றெய்வமாயிற்.று.
விடமுதலாயின
செய்தான் வைஇக முனிவனாதலிற் சொல்லென்பமு வேத
மென்று

கொள்ளப்படும்.

பிறவு

வியாழம்

மென்றதனான்,

வெள்ளி
மூதலான
கோண்மீனும், பாணி
கார்த்திகை
முதலான காண்மீனுந், சாரகையும், பூதம் பேயனப்பா
அண நில்லாத தெய்வப் பொருண்மையுங் கொள்ளப்படும்.
உதாரண முன்னர்க் காட்டும்.
End:

செய்யுண் மருங்கினும் வழக்கெயன் மருங்கினு

மெய்பெறக் Gers களவி யெல்லாம்
பல்வேறு ளெவியி ஜூரி பிழையாது
சொல்வசைர் தறியப் பிரித்தனர் [காட்டல்]

இவ்வதிகாசத்தி லோதப்பட்ட வெல்லாச் சொற்கும்
புறனடை யுணர்...ற்று.
செய்யுளிடச்தும் வழக்டைத்தும்
பொருளுணச......... ல்லப்பட்ட மிசொற்க ளெல்லா மீண்
டோதி..........திதான் முற்றுப் பெற்றிசைய வாரி
யர் மதவிகற்பத் சான் வரு மிலக்கணத்இற் பிழையாமல்
யாதாயினுமொரு...

தோர்,...

பட

வவட 6. 4

வுணர்த்துதல்

கலக்கணம்

தாூலுணாக்

வேறு

வேண்

டி.ற்௮ு.
*வளியிடை வழங்கா வானஞ் சூடிய”,..........
மிருர் தொழுவ சென்னும் பாட்டு முற்றுப் பெற்ற ௫௧......

படட
வக உ௨ .மாகொன்ற
வென்வேலான்
குன்றின்
கதவ வவ ட கக வவட வடட
பீடாதன் மொழித் தொகையாக்கச்
சான்றோர் செய்யுளகத்து வரினிச் சூத்இ............. .
(தகக.

சன்றே

யென்பது

நின்னுடைய

கண் ஒட்டியவா.........
வ

வெ...... பொருண்மைகி
மாறு

வுளவே லிச்சூத்திரத்தானமைத்துச்கொள்க

பட்டு

வருவன

(64)
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இவவோத்டுலுட் சூத்தா முட்பட்டவுை ரயினதளவு
இரந்த வகையா னது நாற்றிருபது. ஆத்திரோய கோத்திரத்து

No. 629 (a) தொல்காப்பியஞூலம்.

61.

Lines 6-—-10 in a Page.

o-heor 70;

இஇல் எழுத்து சொற்பொருள் என்னும் மூன்றஇகார

மூம் இருக்கின்றன. அனால் எழுத்தஇகாசத்.இல் குற்றிய லு௪
ரப் புணரியலுள் * ஒன்பானிறுதி யுருவுகிலை தரியா * என்
சொல்லகொரத்தில்
இருக்கின்றது.
பது வரையிலும்
* முதல் ஐந்து இயல்கள் இருக்கின்றன. ஆனால்பெயரியலில்
அவைதாம், பெண்மை யியற்பெயராண்மை

யியற்பெயர்?

ஏன்னும் சூத்இரத்திற்கு மேல் இல்லை.
Ourchar Gares
இல் களவியல், “பாங்க னிமிச்தம் பன்னிரண்டென்ப? ஈன்
னும் சூத்திரமுதல் பொருளியல் முடிய இருக்கறனு.

இத்

தொல்காப்பிய மூலம் ௮ச்சிடப்பட்டுள்ள.து.

(4) தொல்காப்பிய மூலம்.

02.

Lines 6—7 ina Pave.
Os முன்பிரத

முழுவதும்
எழுதிய

பபான்ற.

இருக்கின்றது.

Dae

சஇிதிலமான

QD Aw

மிசொல்லஇகாசம்

யாப்பருங்கலச்
ஏடும்

கடைசியில்

He Frid
கோக்கப்பட்

டி.ரக்கிறஅ,

08.

110. 680 தொல்காப்பிய மூலம்,
ஏடுகள் 577

14௯

7-9 0 ௨ Page.

இ௫ 681 (/) ஈம்பர் போன்றது.
இதில் முத்தச்
சொற்பொருள்
மூன்றும் மூழுவனும்
இருக்கின்றன.
கலப்பிலும் நூனியிலும் ஏரிகள் சிவதர்துள்ளன.
Lenehan teens aml

TAMID
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04, No. 632 சன். னால்
மயிலைநாதர் உரையுடன்
ஏடுகள் 218; சிலெமாயிருகச்கிற ௮. 1,10௨ 4--10 1 a Page.

இக,
இலக்கண

தொல்காப்பியத் இற்குப்
,நால்களில் மிகச்சிறந்தது.

பின்

இயற்றப்பட்ட

இச் நாற்பாயிரத்தால்,

அழுச்ன, சொல், பொருள், யாப், அணி என்னும், ஐக்இலக்
சுண க்தையும் அசிரியர் செய்தனசென்றாடக்க இடமிருப்பி

னும் எழுக்சஇகாரம் சொல்லஇகாரம் என்னும்
காரக்களே

இப்பொழுதுள்ளன.

இர்.நாலைச்

இசண்டஇ
செய்தவர்

பவணந்தி முனிவர்.
சைன௪மயத்்இனர்.
கொங்கு காட்
டில் சீனுபுரம் எனவழங்கும் சனகாபுரம் இவசது ஊராகும்.
இவர் குவளால பு£த்தில் (கோலாரில்) அரசு புரிந்த கங்க
வம்௪சத்தசசனாகய

சீயகங்கன்

£ீவண்டுகோளுக்

கிணங்்இ

இச் அலைச்செய் தனர் என்பஅ இநநாற்றெப்புப்பாயிரத்தால்
விளங்குகின்ற
அ. சீயகங்கன், இ.பி. 11768 முதல் 1210 வசை
பில் ௮சசாண்ட மூன்றாங். குலோத்தங்கசோழன் arog Bev

இருக்தவன்.

அதலால் ஈன்னூல் ஆசிரியராகிய

முனிவரது காலமும் கி. பி,

பவணந்தி

பன்னிரண்டாம்

நூற்றாண்டின்
கடைசி அல்லது பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பம்
சன்று கொள்ளத்தக்கது.
இவ்வுல இயற்றியவர் மயிலை

நாதர் என்பவர்,

இவர்

சைனமாபினர்.

இவ்வுசையால்

நன்னூலார் இயற்றிய சூத்திரங்கள் இச்.தணை என்பதும்,
அவர்மேற்கோளாக எடுத்தாண்டவை இன்னின்னவை என்
பதம் விளங்குவதோடு பற்பல அரிய விஷயங்களும் வெளி
பாடின் றன,

இ தனால்,

இலக்கங்களையும்

சைன

இவ்வுரசையாடிரியர்

அசமயழுால்கமாயும்

ணர்ந்தவர்

என்பது

விளங்குகின்றது.

பட்டுள்ள

ஏனைய

உலசகவிலும்

og.

இலக்கண

சஈன்கு

ஈன்னூலுக்கு

இவ்வுரை

நூலாசிரியர் காலத்தை யொட்டி.

இவ்வுசை

ஏற்

பழமையா
செய்யப்
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பட்டிருத்தல்
பாத்தியாயர்

வேண்டுமென

OF THE

ஊூக்கின்றனர்.

உ, வே. சாமிகால தயரவர்கள்

மகாமகோ

இதனை

FA

டி.ருக்கின்றார்கள்.

Beginning :
மலர்தலை புலன் மல்கரு ளகல

விலகொளி பரப்பி யாவையும் விளக்கும்

பருதியி ஜெருதா னாசி முதலீ

ஜொப்பள வாசை முனிவிகர் ஜயர்க்த
பொன்மதஇழ் சனகை ச௪ன்மதி முனியருள்
பன்னருஞ் சிறப்பிற் பவணந்தி
பென்னு காமத் இிருந்தவத் தோனே.
க
ச
*
ச
மூதீனூல் கருத்த னளவு மிகுதி
'பொருள்செப் M&O grr esr றன்மைமுச னிமித் இலு

மிடுகுரி யானுநாம் கெப் தும் பெயரே,

இ-ள். இவ்வெட்டனுள் ஒன்று பற்றி வருவது நாற்
Gu Mu
rexu
peur.
அவற்றுள் முதனூலாற் பெயர்
பெற்றன, அரியப்படலம் பாரத மூதலாயின.
கருத்தளுற்
பெயர் பெற்றன, அசத்தியம் தொல்சாப்பிய மூதலாயின”
அளவிஞற் பெயர் பெற்றன
பன்னிருபடலம்
நாலடி.

காஜூறு

களவியல்

முதலாயின,

Ne Bush

முதலாயின,

'பொருளாற்

அகநானூறு முதலாயில.

பெயர்

பெயர்

பெற்றன,

பெற்றன;

செய்விதே தானாம் பெயர்

பெம்

னை, சாதவாகன மிளந்திசைய முதலாயின,
தன்மையாஜ்
பெயர் பெற்றன, சர்தாமணி சூளாமணி ஈன்னூல்
முதலா

யின.

இடுகுறியாம்

பபயர்

கோட்டுச் தண்டு முதலாயின,
é

பெற்றன,

்

நிகண்டு

கஷஜ்க்

(4)

TAMIN

MANUSCRIPTS.

4]

End .

முழக்காட் டொலிகலி

பிகசதுவை

பிளிரிலா

யிரக்கழுங் கியம்ப லிமிழ்குளி ஐஇர்குரை
கனைசிலை சும்மை கவ்வை

கம்பலை

யசவ மார்ப்போ டின்னன வோசை

௭. சூ. னின் ஒலித்தற் ஜொழிற் பண்டணர்-.ற்று
இவ்விருப்்த் இரண்டு மிவை போல்வன பிறவு மொலித்தம்
ஜொழிற்பண்பின்சண் வருமென்றவாறு,
முழங்கு முன்னீர்
முழுதும்

வகாஇ,

குடிஞை

யிட்டுல் சோட்டுயர்

நெடு

வசை. ஒல்லென வொலிக்கு மொலிபுனலாசற்கா. கலிகெழு
மூதார் கர்தங்கைவிட. பறையிசையருவி முள்ளூர்.
தோ
அறுவைச் சம்பிற் றுளைச் தோன்றுவ.
பிளினறுவார் முரசு
தானை.

இசைக்கு

மஞ்சிறைப்பறவைகள்.... கசடு

இரும்பிழி மாரி யழுங்களன் மூதூர்.

காலை மூரசமதியம்ப...

குறிப்பு 2
இதில் எமுச்சதிகாரமும் சொல்லஇகாசத்தில்
இயல்களும் ஐர்.சாவ.து

சூத் இரங்களும்

இயலாகய

உசையோடு

சான்கு

உரிச்சொல்லியலில் 18

இருக்கன்றன.

கடைசி

மூன்று சூத் இரங்களில்லை.

65.

140. 688. நன்னூல்
மயிலைநாதர் உரையுடன்.

ஏடுகள் 240; பூர்த்தி.
இதுவும்
இருப்பினும்

முற்பிரதியைப்
மிகச்

யின் மூன்னேட்டில்,

6

Lines 4—10 in a Page.
போன்றது.

சிதிலமாயிருக்கன்றது.

முழுவதும்
இக்தப்பிரி

42,
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“ crabrontlus Qarotranflas Glan’ gis sect
exp) 6d
பவள மால்வசை பயந்த
சுவள யானையின் கழல்பணி வோசே.
sua gs தாமசைத் தாதார் கோயி

லவளப் போற்று

மருந்தமிழ் குறித்தே.

பர்த மகலப் பாரரானள்
கந்தனிரு

கககூடுங்

பாதன் கருது.

சர்கனப் பொதியதக் தட வரைச் செச்தமிழ்ப் '
பரமா சாரியன் பதங்கள்
சிரமேற் கொள்ளுதுச் திகழ்தாற் பொருட்டே '' என்:
னும் செய்யட்களும்,

கடைசியில் பின்வரும் செப்புட்களும்

எழுதப்பட்டுள்ளன.

இருதிணை மூவிட சான்மொழி யைம்பா ல.றுகொகையேம்
வருவழு பெட்டொன்ப தாகச் தொசாகிலயாய்ச் சவெச்ச
மொருபது கோளெட்டு முப்பொழு தீரிட மீரியல்பால்
வருமொழி மூன்று மூணாச்சொல் வன்மை வருந் இருவே:-

போறுபத் தொன்றுவினை முப்பத் தாண்டுபொது
வோரறுபத் தெட்டிடையின் மூவேழின்.--மேலொன்
அரியிருபல் தொன்றாகச் jet DS
விரியிரு நாற் ஹோரிசண்டாய்

இசத்இின்

வேண்டு.

நன் னூலெழு த்துஞ் சொல்லுமாக

விருவகை. . .... “உவ

வ

00.

11௦. 684 நன்னூல்
மயிலைசாதர் உரையுடன்.

ஏடுகள் 222; அபூர்த்இ.

14

இதுவும் முற்பிரநுபோன்றது.

6-8

௩5%

Page.

_ இதில் ஆரம்பமுதல்

விளையியல் 99ம் சூத்திரம் வரையும் உள்ளபாகம் உரையோடு
அவலக் இயக் கணம் இடாவய

இருக்கிற.து.

TAMIG

67.

MANUSGCRIFTS.

11௦. 685 நன்னூல்
மயிலைநாதர் உரையுடன்.

ஏடுகள் 185: பூர்த்தி.
.

இதுவும்

Lines +—8 ina Page.

.முன்பிரதஇிபோன்றறு.

உரையுடன் இருக்றெ௮.

OS.

No. 637 தன்னூல்
மயிலைதாதர் உரையுடன்.
Lines 5—O6 in a Page.

இஅவும் முன்பிர தஇபோன்றது.
ஆசம்பழுதல்

இல், பழமுத்தடுகாசம்

புணரியல்

மெய்யிற்றுப்

உரையோடு

69.

இதில்முழுவதும்

ஆனால், மிகல௮ம் சிலதந் தள்ள து.

ஏடுகள் 80; அபூர்த்தி.

மூடிய

43

10வது

சூத் இர

இருக்கிற,௪.

No. 688. நன்னூல்
(மயிலை நாதர் உரையுடன்.

ஏடுகள் 747 அபூர்த்தி.

Lines 7-8

ina Page.

இவும் முன்பிதஇபோன்றஅ.
இதில்சிறப்புப்பாயிர
மூதல் உயிரீற்றுப் புணரியலில் 17 ஆவது சூச்இரம் வ.
யில் உன்ள பாகம் உசையோடி.ருக்இற
து.

70.

]1௦. 640 நன்னூல்
மயிலைநாதர்

ஏடுகள் 417 அபூர்த்து,

Qsiao

எழுத்தியல்

உரையுடன்.
14௩

முன்பிரதிபோன்றது.

19ம்

ரத்தம்

0-7

1௨

Page.

இதில் பாயிரம் முதல்

வரையிலுள்ள

பகுதி

உரை

4
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CATALOGUE

OF THE

நன்னூல்

மயிலைநாதர் உரையுடன்.
ஏடுகள் 188; அபூர்த்தி. 14௩௦8 810 க 12௨0௨
பெயரியல்

இதில்,

இதுவும் முன்பிரதி போன்றது.

Bub GS Arp sO தால் முழுவதும் உசையுடன் இருக்கிற்.ு.
௪ இலமாயிருக்கிற
து.
வலமக

கரவவவைக் ரு.

110. 681 (ய) தன்னூல் மூலம்.

72.

ஏடுகள் 257; Lines 7—8 in a Page.
0885ம்

இழு

இதில்

போன்றது.

ஈம்பர்

இந்.தால்

தா.
மேலம் முழுவது மிருக்கிற
செவல

லவ.

பொருள்

(1) இறையனார்

75.

மூலம்.
Lines 7-—8 in a Pave.
Ge Br FIND FHAS

ன்றது
இர்.நால்

இன்பத்தை.
உரையுடன்

உரையென்
ஈக்ரோர்
௮வருரையன்றெனப்

ுறுபது

இலக்கணதத

அகப்பொருள்

இத,

Coors Glo

or

hid. sew

Cher

இயற்றியவர்

இறையளஞூர்.

ள
அச்சிடப்பட்டுள்௮.

அவ்வுரை

இதனை

மெழுதப்பட்டிருக்றெ௮,
பலரும் மறுக்கின்றனர்.

பிசியில் இர்தால் முழுவ

அது
இரத்தப்

மிருக்கன்.ற.று,

Beginning ;

௮ுன்பி ஊைந்இணைக் கள 9வனப் படுவ
௮க்தண

ரருமழற

மன்ற லெட்டனுட்

கந்சருவ வழக்க மென்மஞார் புலவர்

(1)

TAMIL

MANUSORIPTS.

45

End :

முற்படக் செந்த பொருபடைக் கெல்லா
மெச்ச மாகிய வருவழி

யறிக

கிளந்த வல்ல வேறுபிற தோன்றினுங்
களந்தவற் றியலா னுணர்ந்தனர் கொளலே,
இசண்டாவது

(01)

கற்பியன் முற்றும்

இஹறைவஞர் பொருள் முடிந்தது pp sad
இதன்கீழ்
**கொய்குதேர்
வாழ்க்கை யஞ்ிறைச்
அம்பி ”

என்னும்

குறுச்தொகைச்

புரிசை மாடக்கூடல் ”” என்னும்
அள்ள

செய்யுளும்

பதினோசார்

**மஇமலி

இருமுறையி

பாசமும் எழுதப்பட்டுள்ளன.

74.

(0) அகப்பொருள்

விளக்கம் கூலம்.

Lines 7—8 in a Page.
இதுவும்,

அகப்பொருளிலக்கணத (க

நூல்களுள் ஒன்றாகும்.
இதனைச்
நம்பி என்பவர். இந்.நாலைப் பற்றிய
பரில் காண்க.
Beginning ;

இது உரையுடன்

உணர்த்தும்

செய்தவர் நாற்கவிராச
விவாங்களை 051]ம் ஈம்
அ௮ச்டப்பட்டிருக்றெது.

பூமலி சாவன் மாமலைச் சென்னி
யிண்டிய விமயவர் வேண்டலிற் போக்து
ae

*

3

a

இருபெருங் கலைக்கு மிமாரு பெரும் குருசில்
பாற்கடற் பல்புகழ் பரப்பிய
நாற்கவி ராச ௩ம்பி யென்பவனே,
End:

தன்னு மிராக்சுதஞ் சுரிகுழம் பேைதைஃயத்
தன்னிற் பெருதர் கமரிற் பெருதும்

அலிதிற் கோடல் மாபு சாட்டும்.
அகப்பொருள் விளக்க முற்றும்,

(9).
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ஏற்ற வகத்திலைச் ரூதஇர நாற்றுப்பத் சேழதன்பின் :
சாற்றும் களவிய லன்பத்து சாலன்றிச் சார்வரைவு
போற்று மிருபதி ஜனொன்பான்கற்பிரைந்து பொங்கசொழிவு

கூற்றியல் காற்பத்து மூன்றா மகப்பொருட் கொள்சையதே.

5.

(தய

(மி யாப்பருங்கல மூலம்.
ந

௩

~

Lines 8 in a Page.
இ௮ யாப்பிலக்கண

த்துக் கூறும் ரல்களுள்

ஒன்.று.

இதனை இயற்றியவர் அமித சாகரர்.
இவர் குணசாகரர்
மாணாக்கர். இஅ மிகச் சிறர்ச விருச்தியுரையுடன் FFL
பட்டி.ரூக்கிது,
ற
Beginning:

மூழுதுல இறைஞ்ச முற்றொருங் குணார்ர்தோன்

'செழுமலர்ச் சேவடி. சென்னியின் வண்டிப்
பாற்படு தென்றமிழ்ப் பரவையின் வாங்இ
யாப்பருங் கலரனி யாப்புற வகுத்தோன்

றனக்குவாம் பாகிய தவத்தொடு புணர்ந்த

குணக்கடற் பெயரோன் கோள்கையின் வழாஅ.
அுளக்கறு கேள்வித் துகடீர் காட்டு
யளப்பருங் கடற்பெயாருந்தவத் தோனே.

பாயிரம்

End:

நிரல் நில முதலிய பொருள்சோட் பஞுதியும்

ஈ

ப் RESRENED இணவ மெய்யா

மெழுத்தா விசையே யசைபெற வியத்தலும்
வழுக்கா மாபின் வகையுஸி சேர்த்தலு
மம்மை முதலிய வாயிருர் தன்மையும்
வண்ணமும் பிறவு மாபுளின் வழா௮மழ்
மிண்ணிதி னடத்ச ஜெளிர்தோர் கடனே,

ree

அறுவகைப் பட்ட சொல்லின் விகாசமூம்

TAMIT: MANUSCRIPTS.

DLS Gass

AT

App gL.

ஆகச் சூத் இரம் 97.
யாப்பருங்கலம்

70.

முழ்.றும்.

(க யாப்பருள்கலக் காரிகை கூலம்.
Lines 8 in a Page.

இதுவும்,

யாப்பிலக்கணம்

உணர்த்தும்

ஒன்று. இதனை இயற்றியவர் அமிதசாகரர்.
ரர் உரையுடன்

அச்சிட ப்பட்டி ருக்க

,நால்களுள்

இத

குணசாக

௮.

Beginning:

கந்த மடி.வில் கடி.மலர்ப் பிண்டிக்க ணார்நிழற்ே
ழெர்த மடிக ளிணையடி யேத்தி யெழுத்தசைர்

பக்த மடிதொடை

பாவினம்

கூறுவன் பல்லவத்இன்

௪ந்த மடிய வடியான் மருட்டிய தாழ்குழலே,
End :
Tips a

uBereper நிரண்டசை சர்முப்ப தேழ்தனையைந்

Bepe® 0.0 gro aor HusB மூன்றைந்து பாவினமூன்
இருழுக்கியெ வண்ணங்கள் நாற்றொன்ப தொண்யபொருள்
கோளிருஞூ
வழுக்கில் விகாரம் வனப் பெட்டு யாப்புள் வகுத் தனவே.
காரிகை

77.

வேற்றும்.

(1) சிதம்பரப் பாட்டியல் மூலம்.
Lines 8ina

Page.

|

ஒன்று.
pLroseRer
உரைக்கும்
பாட்டியல்
இது
இவர், திரு
இதனை இயற்றியவர் பாஞ்சோதி "முனிவர்.
விளையாடற்புசாண மியற்றிய
பாஞ்சோதி
முனிவரினும்
இவர், சிதம்பர புசாணப் பாயிரச் செய்யுளில்,
வேறாவர்.
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்! சூழூமாகடற் புடவியாள் சுடாமுடிச் சகற்கீ
ரேழு நூறுடன் முப்பஃ் தியைந்தவாண் டேல்லை
தாழு மாம திச் சடைமுடி த் தனிமுத லென்றும்
வாழு மம்பலப் பெருமையை வழுத்தலுற் ஐனன்யான்”
எனக் கூறுமாற்றால், இவரது காலம், ௪கம் 1420 ௮தா

வது க, 0, 1518ம் வருடமாதலால், பஇனாறும் _நாழ்முண்
டென்று கொள்ளத்தக்கது.
இவர்
இயற்றிய
வேறு
மரல்கள் மது:மாயுலாவும்,
சிதம்பாபுராணமுமாம்.
Bes

பாட்டியல் அச்சடப்பட்டுள்ள
௮,
Beginning:

எண்ணிய எண்ணிய வெய்துப
பவள

மால்வசை

சுண்ணுதற்

பயத்த

சவள யானையின் சழல்பணி வோசே,.
%

*

%

a

பூமன்னு பொழில் வெண்ணை மெய்கண்டான் கச்சிப்
புகம்புனை சத் துவஞானப் பிரகாசமாய் வந்து
.'
பாமன்ன வுரையென்ன வவனருளா லவன்றன்
பதம்பசவிச் சிதம்பாப் பாட்டியலெனப்பேர் வகுத்தான்

மாமன்னு சதம்பா புராணமுத

ஜூலு

மதுரையுலாவும் பகர்ச்தோன் மருவுகுல மைச்தன்

ஹேமன்னை பரணசலை பலதெரி புராணத்
திருமலைநகா மகனருளின் றேசுபூண் டோனே.

(1)

End:
அ௮சத்தியன்சொல்

ளடையாமற்

லெழுத்துமு
6
கற் குற்றஞ்
ஞ் செய்யு

முடை கொண்டா

மாஹ்துயர் சோயகது

லடையுஞ் செல்வ

மசுலாது செல்வம்

வாணாளு ம.இிகழவர் வாழ்மரபு நீடுர்

தொசைக்குற்றம்

பாட்டுறிற் செல்வம்போய் நகோயாஞ்

சுற்றமறு மாணமுறுஞ் சோருப் காலைச்

ட்
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சகத்தவர்க ளன்றியே தேவர்க் காகில்
தப்பாதிப் பயன்சவிதை சாத் இனார்க்கே,
(20)
மாபியல் முற்றும்,
கசிதம்பாப்பாட்டியல் முற்றும்.

78.

(ர)

வெண்டாப்பாட்டியல் மூலம்:
Lines 81

உ 1௨௭௨

இது பாட்டியலை வெண்டா யாப்பினால் உணர்த்துவது,
இப்பாட்டியல்
இயற்றியவர் குணவீரபண்டிதர்.
இதனை
அச்சிடப்பட்டிருக்கற௮,
இதைப்பற்றிய ஏனைய விவரன்
களை 045ம் ஈம்பரில் காண்க.
Beginning :
மதிகொண்ட

முக்குடைக்கழ் வாமன் மலர்த்தா
டுதிகொண்டு சாளுர் தொழு.து--நுதிகொண்ட
பல்கதிர்வே லுண்கண்ணாய் பாட்டியலைக் கட்டுசைப்பன்
தொல்லுலகன் மீது தொகுத்து,
(1)

End:

சன்குணர்ர்தோ சாய்ந்த தமிழ்மூன்றி என்னெறியை
முற்றுணர்ச்து--ஈன்
முன்குணாந்து பாட்டியலூன்
te
(HOOT
நல்லார்முன் னல்லாய் ஈலமார் கவியுசைக்க

(80)

வல்லாச தன்றோ மதி,
மூன்றாவது பொதுவியன் முற்றும்

வெண்பாப்பாட்டியல் முற்றும்

79.

(0) தண்டியலங்கார மூலம்.
1
811௨ 18௨.

இது, தமிழில்

பாற்

கூறும்
7

அணியிலக்கண த்தைச் சூத்திர

மூலாகும்,

இதனைச்

செய்தவர்

பாப்

தண்டி

eR,
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யாசிரியர்,
எனைய விவாக்களை .710ம் நம்பரிற்
இன உரையுடன் அச்சிடப்பட்டி.ருக்கற.து,

காண்க,

Beginning :

வடஇசை யிருந்து தென்றிசைச் கேயெ
மதிதவம் குடுமிப் பொஇய

மால்வரை

யிருக்தவன் றன்பா லருர்தமி முணர்ந்த

பூவிரி தண்பொழிஜழ் காவிரி காட்டு
வம்பவிழ் தெரிய லம்பு (பி) காபதி
Chas

தவத்தினிற்

பயந்த

தாவருஞ் சீர்த்திக் தண்டியென் பவனே,
End:

மெய்பெற விரித்த: செய்யுட் டானு
மெய்திய நெறியு மீசைங் குணனு
மையேழ் வகையென் றறிவுறு மணியும்
அடி.யினுஞ் சொல்லினு மெழுத்தினு முயன்று
மூடிய வத்த மூவகை மடக்கு
கோழுத் திரிமுதற் குன்றா மாபி

னேஞாறக் ளெர்த மிறைக்கவி பிருப.து
மிவ்வகை

யியற்றுதல் Hoo

மிவ்வகை

யெய்த வியம்புத லியல்பென மொழித்த
வைவகை முத்திறச் தாங்கவை யுளப்பட
Onur Piso நெறியி னொழிர்தவுங் கோட

லான்றோர் காட்சி சான்றோர் கடனே.

சான்காவ தொழிபியல் முற்றும்.

தண்டியலங்காரம் சூச்இரம் 180.

முடிர்சன மூத்றும்.

Frese cen ee
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(i) தொல்காப்பிய ஆலம்.
Lines 8 in a Page.

இன

6080ம்

சொல், பொருள்
மிருக்கின்றன.

81.

ஈம்பர் போன்றது.
என்னும்

இதில்

எழுத்து,

மூன்ற இகாரங்களும் முழுவது

மூலம்.

()) நேமிநாதம்

Lines 8 in a Page.
இ, எழுத்திலக்கணத்தையம்
யும் வெண்பா யாப்பினுற் கூறுவது,
சரங்களை 045 0 சம்பரிற்காண்க.

சொல்லிலக்கண த்தை
இசனைப்பற்றிய விவ
்

Beginning:

பூவின்மேல் வச்தருளும் புக்கவன்றன் பொற்பாதம்
தாவினா னாளு ஈவின்றேத் இ. யேவமுடி.
வெல்லா முணாச வெழுத்இ னிலக்கணதக்தைச்
சொல்லா லுசைப்பன் (lapsBi.
End:
தொல்காப் பியக்கடலிற் சொற்றிபச் சுற்றளக்கப்
பல்காற்கொண் டோடும்

கோமிகா

படசென்லாமபல்சோட்டுச்

மப்புல்னை வெல்லுங் குணவீர

னேமிநா தத்தி னெி,

Pop.
82.

(9) £வக௫ந்தாமணி மூலம்.
Lines 8—9 in a Page.

இ௫, தமிழ்ச்காவியங்கள்

ஐக்சனுள்

ஒன்.ற.“ இதில்

ஆரம்பமுதல் விலங்குகஇ முடிய இருக்கறது, ஆனால் முத்தி
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யிலம்பகத்தில்

பெரும்பாகமில்லை,.

திருத்தக்கதேவர். இதன் கடை.

டுள்ளது.

அ௮ச்சிடப்பட்

உரையுடன்

விவரங்களை

இதனைப்பற்றிய

இயற்றியவர்

இகனை

ஏட்டில் சிறிது மூரிந்திருக்

இது நச்சினார்க்சியர்

Gog.

OF THE

நம்பரிற்

1444ம்

காண்க,
Beginning :

மூவா முதலா வுலகமொரு மன்று மேத்தச்

தாவாத வின்பர் தலையாயது தன்னினெய்தி
யோவாஅ நின்ற குணச் தொண்ணிதிச் செல்வனென்க
(1)

தேவாதி தேவ னவன் சேவடி சேர் துமன்தே.
End;
சச ட்கி கடக வடடக்கு சண்ணாப் பாவிகளு
மல்குல் விலைபகரு மாப்தொடியா
வில்பொரு தோண்மார்ப

சாதியர்

விலங்காய்ப் பிறப்பாசே

விலங்குகதி

(186)

முற்றும்,

83. No. 636 (a) நன்னூல் மூலம்.
a@eer 124; 47g8. Lines 7—9 in a Page.
இது, 681ம் நம்பர் பிரதிபோன்ற.

முழுவது மிருக்

இறது,

இதில்

இர். நாலோடு

சம்பந்தமில்லாச

பாடல்கள்

எழுதப்பட்டி ருக்கின்றன.

அவைகள் பின்வருமாறு ;-காயாத பூமாறாம்

பாவூரி

லீசன் படைமாமும்-

ஓவாதே
So oe

காய்மாமும்

+. Se

பூவாத

TAMIL

போனவாம்
கானவரம்

MANUSORIFTS.

பூடாடும் போவீசே
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யாமாகில்

பூடாடும் காடு.

விதப இக்கு மால்ப இக்கு

மின்முன் தனக்கும்

மதிமயக்க மெய்யை மருமல்--௮தஇிமதுசப்
பண்சேரும் மென்மொழியீர் பாரச்சை
புண்செய்தார் கண்டீர்ப் பொது,

மேருவினில்

இவ்விரு செய்யுட்களே யன்றி * எண்ணிய வெண்ணிய
Cai gs’ “சவளதக்காமரை' * சர்சனப் பொதிய
' என்னும்
செய்யுட்களும் எழுதப்பட்டி ர௬க்கின்றன.

84.

(0) அகப்பொருள் விளக்கம் ஞாலம்.
Lines 7—9 ina Page.

இதா,

61ம் ஈம்பர்

QAO

போன்றது.

gag Geer

இயலும், களவியலில் 27 சூத் இரழும் இருக்கன் றன.

85.

(6) யாப்பருங்கலம்
Lines 8—9

மூலம்.

ina Page.

இது, 6810ம் ஈம்பர் உட்பிரிவு (8) போன்றது

முழுவதும் இருக்கறது,

86.

(ய) யாப்பருங்கலம்

Lines 7-—8

கூலம்,

in a Page.

இது, 0811ம் ஈம்பர் உட்பிரிவு (e) போன்றது.
முழுவதும் இருக்கிறது.
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81.
இ,

(6 சிதம்பரப்பாட்டியல்
Lines 8 ina Page.

மூலம்.

691ம் ஈம்பர் உட்பிரிவு (7) போன்ற.௮.

மூழுவதும் இருக்கிறது.

38.

(1) தண்டியலங்கார மூலம்.
Lines 7 in a Page.

இது, 63ம் நம்பர்
வதும் இருக்கெ.

89.

உட்பிரிவு

(4)

போன்றது

முழு

(ர) நாலடியார் கூலம்.
Lines 8 in a Page.

Qs,

226

ஈம்பர்

பிரத

போன்றது.

முழுவதும்

இருக்கிறது

No. 639 (a) நன்னூல் மூலம்,

ஏடுகள் 84; அபூர்த்தி.

1/0 5 in a Page.

இது, 081ம் ஈம்பர் உட்பிரிவு (௪)

போன்றது,

இதில்

முழுவதும்

இருச்

எமுத்தியல் 88வது சூத்திரமுகல் நூல்
கிறது,

(8) அகப்பொருள் விளக்கம் மூலம்.
Page.

இது, 6981ம் ஈம்பர் உடபிரிவு (0

போன்றது.

௮கத் இணையியல் முதல் ஒழிபியல் முடிய இருக்கற.

இதில்
ak

Lines 6—T7 ina

us
Crt ate ete

91.

Ase

90.

TAMIL MANUSORIPTS.

98.
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(8) யாப்பருங்கலக்காரிகை
Lines 5—6 in a Page.

இத, 081ம் ஈம்பர் உட்பிரிவு
வனம் இருக்கிறது.

98.

கூலம்.

(8) போன்றது.

முழு

(4) தண்டியலங்காரம் மூலம்.
Lines 6 in a Page.

_ இது,

0681ம் ஈம்பா் உட்பிரிவு (4)

போன்றது,

முழு

ப

வதும் இருக்கிறது.

இதில் ஈ௯$த்தா இயாச்சியம் எழுிய இரண்டு எடுகள்
கடைசியில் சகோக்கப்பட்டுள்ளன.

94.

170. 166 (4) நன்னுல் மூலம்,

ஏடுகள் 84) பூர்த்தி.

Lines 5—9 ina Page.

இது 680ம் ஈம்பர் பிரதியைப் போன்றது,
மிருக்கிற.து.

95.

முழுவது

170. 88 யாப்பருங்கலக்காரிகை
உரையுடன்.
Lines

ஏடுகள் 97)

9-12

in a Page.

யாப்பருங்
இது யாப்பிலக்கணம் கூறும் நூலாகும்,
கலத்துக் கங்கமாய்க் கலித்துறையான் அமைச்சப்பட்டிருத்
தலின் யாப்பருங்கலக்காரிகை

ப்பியல்,
உடையது.

செய்யுளியல்,

எனப்பெயர் பெற்றது.

சைனமதத்தினர்.

மூன்௮ு

இயல்களை

அமிதசாகரர்

என்பவர்.

ஒழிபியல் என

இதனை இயற்றியவர்

உறு

இவர் இயத்றிய வே.று_நால்

யாப்ப

௫
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குணசாகரர்.

ogre

உரையுடன் பலராலும் அ௮ச்ிடப்பட்டி.ருக்கிறது.
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Beginning :

கந்த மடி.வில் கடிமலர்ப் பிண்டிக்க ளுூர்கிழற்ே

ழெர்த மடிச ளிணையடி யேத்தி யெழுத்தசைசர்
பந்த மடிதொடை பாவினங் கூறுவன் பல்லவத் இன்
௪ர்த மடிய வடியான் மருட்டிய சாழ்குழலே.

தேனார் கமழ்தொங்கன் 3ீனவன் கேட்பத் செண்ணீரருவிக்
கானார் மலையத் தருந்சவன் சொன்னகன் னித்தமிழ் நால்

யானா ஈடாத்துகன் றேனென் றனக்கே ஈகைதருமா
லானா வறிவி னவர்கட்கென் னாங்கொலென் னாதரவே.
இக்காரிகை

நபூற்ரிறப்புணர்த்தி

முூணர்த்துதனுதலிற்று.

ஆசிரியனது

யவையடக்க
பெருக்தன்மையுச்

தனதுள்ளக் குறையு முணர்த்தியமுகத்தான் ௮வையடக்க
மூணர்த்து--ற்று.
இதனாற்
போந்தபொருள்:
மது
நிறைந்து மணங் கமழாநின்ற மாலையினையுடைய பாண்டி
யன் வினவத் தெளிர்தட$ீசே தனக் கருவியாகவுடைய

காடார்ர்த பொதியமாமலையி லெழுசர்தருளியிருந்த வரிய
தவத்தினையடைய வகத்தியமாமுனி யருளா லருளிச்செய்
யப்பட்ட வழிவிலாத தமிழ். ரால் யான்போலுஞ் சொல்லு
இன்றே னென்றனக்கே சிரிப்பைத் தருகலா லமையாத
வறிவினையுடைய புலவர்க் சென்னா மென்னாசைப்பா டென்ற
வாழு.
(3)
End:

கந்தமுர் தேனுஞ் சுருக்கமுங் கற்ற குதில்குகிலே
அப்
சந்தம தாசை தேமாவு........
கொர்தவிழ் கோதாய் Sper Bene வெள்ளை பறகெழுவா

யந்திமு மாவு மிருசரு மோனையு........ப .

aed

‘TAMIL MANUSORIPTS,

5?

குறிப்பு i—
இது பழமையான பிரதியாகக் காணப்படுகிறது. இதில்
அசை, சீர், தளைகளுக்கு விவாம் எழுதிய
ஏடுகள் கடையில் கோக்கப்பட்டுள்ளன.

முரிந்த

மூன்று

Colophon:

இ

மூன்றும் காரிகை மூலபாடத்திற்கு மு.தனினைப்பு.
ஒழிபியல் எழுகிகிறைச்கது

முற்றும்.

பிரமாதிஷஹ் மாருகழிமீ'......... வா£இனங் காரிகை
முத நிறைந்தது முற்றும்.
தேவிசகாயம்.
பழஞ்சிக்
குருக்கள் பாதமே

96.

துணை.

No. 642 யாப்பருங்கலக்காரிகை

'

உரையுடன்.

e@ser 129; Lines 5—7 in a Page.
இஅவும்

முன்பிரதியைப் : போன்றது.

முழுூவதமிருக்கற௮.

உரையுடன்

சிதிலமாயிருக்கின்ற.து.

முதலேட்டில்.
தன்றோ ணான்்இ னொன்றுகை மிகூஉள்
களிறுவளர் பெருங்கா டாயிலு

மொளிபெரிது சறந்தன் றளனியவென் னெஞ்சே.

அ.த்இிழுகத்
LIS lar
நித் தநினை
சத்தமே.
தவளத்

தாமரைத்

தாதார். கோயி

லவளைப் போற்றுது மருக்தமிழ் குறித்தே.
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வெள்ளைச் தூலுடுத்.து வெள்ளைப் பணிபூண்டு
வெள்ளைச் க்மலச்சே வித்றிருப்பாள்--வெள்ளை

யரியா சனத்தி லாசருட. னெம்மைச்
சரியா சனத் இல்வைக்குர் தாய்.
என்னும் செய்யுட்கள் எழுசப்பட்டுள்ளன.

சுடைியில் :--: இருபது பதினைற் தொன்பது

காரிகை

உறுப்பியல் செய்யு ளொழிபிய Cor gC a.” என்லும்
சூத்திரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
Colophon:

வயித்தியனுதபண்டாரம்

பவனி

படிப்பித்தார்.

அகோராமூர்த்தி
விடங்கன் எடு புவனி கவிடங்கன் எழுத்து.
யுடைய புண்ணியம். கமலாலையம்மை துணை,

97.

116. 648 யாப்பருங்கலக்காரிகை
உரையுடன்.
ஏடுகள் 859, 1,
6--9 1 a Page.

இதுவும் முன்பிரதி போன்றது
ஆனால்

கடைசசெய்யுள்

முழுவது

உசையில்

மிருக்க.ல.

இலபாகமில்லை.

இ இலமாயிருக்றெ.௮.

்

Beginning:

இந்தப்பிரதியின்

முன்னேட்டில்

செய்யுட்கள் பின்வருமாறு,

எழுதப்பட்டுள்ள

|

எண்ணிய வெண்ணிய வெய்.அப கண்ணுதற்
பவள

சவள

மாலவரை

பயந்த

யானையின் கழல்பணி Carr,
திவளகி தாமசைச் சாசார் கோயி

TAMIL

eaten Curpog

MANUSCRIPTS.

ag

ute ip 6056s.

மாடகூ. டங்கள்நிசை மல்ளுக் திருக்குடர்ை

ஆடவல்ல நாச னடியிணையை-.-நாடிகெஞ்சே
கள்ளத் இருக்கற்றுக் சாதலுடன் எப்போது

மூள்ளத் இருத்தா யுகந்து.
ஓதனத்தான் பொன்னாட சோங்குவெள்ளை வாசணத்சான்
ஓதனத்கான் போற்று முயர்குடர்தைச்...-€தமதி

வேணியான் றன்னை விரும்பினால் நெஞ்சமே
காணியாம் பொன்னுலகு

காண்.

கொண்டல் தவழுக் குளிர்சோலைத் தேனிழிக்து

கண்டல் நலங்கமழுங் சானலே--எண்டிசைக்கு

நாகைக்கா சோணதக்தான்

னாகைக்கா

ரோணகத்தான்

னாகைக்கா Crrem 5 eT கர்.

98.

11௦. 644 யாப்பருங்கலக்காரிகை
உரையுடன்.
ஏடுகள் 51; 14௦48 6-8 1 ௨190௨.

Qe முன்பிரதி போன்றன.
இதில், உறுப்பியலின்
இரண்டாவது
செய்யுள்முதல் செய்யுளியலில், “குறளடி.
ரான்னெம்” என்னும் செய்யுள் வரையிலும் இருக்கின்ற.
முதலில் 4 ஏடுகளில்லை.
- இருக்கின்றன.

99.

5, 6, 7ம்

ஏடுகள்

மிகச்

சிதை

No. 645 (a) வெண்டாப் பாட்டியல்
உரையுடன்.
ப
a@ser 80; Lines 7 in a Page.

இது
லாசலின்

வெண்பாயாப்பினால் செய்யப்பட்ட பாட்டிய
வெண்பாப்பாட்டியல் எனப் பெயர்பெற்றது.
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பாட்டுடைத் தலைவன் பெயருக்கும் ௮வளைப்பற்றிச் செய்
யப்படும் தாலின் மூதற்செய்யுளின் முதற்சருக்கும் உரிய
மங்கலப் பொருத்தமுதம் கணப்பொருத்த மீறு தசப்
பொருத்தங்களையும் பிரபத்ச இலக்கணங்களையும் ௮ர்தாதி
செய்யுளிய
முதன்மொழியோத்து,
கூறுவது,
யாகக்
மூன்றியல்களை
என்று
பொதுவியலோத்து
லோத்து,
இதனைச் செப்வித்தவர் வச்சணந்தியாசிரிய
உடையது,

சாதலால்,

இது

வச்சணந்திமாலை

வழங்கப்படும்.

எனவும்

ஏனைய

இதனைச் செய்தவர் களந்தை குணவீரபண்டிதர்,
இர்ஈம்பரின்

விவரங்களை

உட்பிரிவாடிய

(0)இல்

காண்க,

முதழ்செய்யுள்மட்டும் உரையுடனிருக்
இர்தப்பிரதியில்
கிறது.
**அசையடி முன்னர் ” என்னும் காரிகைச் செய்
யுட்ரு உரையெழுகிய ஏடொன்று சடைசியில் கோச்சப்
பட்டுள்ளது,

-

Beginning :

தொகுத்துசைத்த மங்கலஞ் சொல்லெழுத்துத் தானம்
வகுத்தபா லுண்டி. வருணம்---பகுத்் தநா

டப்பாக் சதிகணமெண் ஸணீரைர்தின் தன்மையினைச்
என்றது
செப்புவதா முன்மொழியின் எர்,
பத்துக்கு, மங்கலம், சொல், எழுத்து, தானம், பால் உண்டி,
வருணம், நாள், கத, சணம் என்பது,

*

ச

*

*

End:
உண்டியென்பது

ச௪சத௩பமவ௮இஉஎ

பதினொன்றும் அமுர்௪ எழுத்து.

இப்

மங்கல மொழிக்கு இந்த

எழுத்திலே ஒரு எழுச்அ முகலெழுத்தாக வந்தால் தேவர்
அமூர்தப்பொசுப்பு,

யரலள ன

ஓ இந்த அஞ்சு எழுத்

அம் மள்கல மொழிக்கு முதல் எழுத்தாக
என்பு.

வந்தால்: விம்
உட

வம

ட டட

TAMIL MANUSCRIPTS.

100.
இ௮
ag.
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(6) யாப்பருங்கல மூலம்.
Lines 6—8 in a Page.
யாப்பிலக்கணத்கைச் சூச்இரயாப்பாலுணர்த்.து

081 ஈம்பரின் உட்பிரிவாகிய

101,

(6) போன்றது.

(0) நேமிநாதம் உரையுடன்.
Lines 8—~10

இது 081 (ர) போன்றது.

in a Page.
இதில்

எழுத்தும்

சொல்லு

மாய இரண்ட இகாரங்களும் உசையுடன் இருக்கின்றன.
இதனைச் சின்னூல் என வழங்குவர். இது, ஈன்னூலுக்கு
மூற்பட்டதெனினும், ௮௮ தோன்றியபின் இதைப்பயிலும்
இதை இயற்றியவர் குண
வழக்கு ௮ருயெ௮ போலும்.
இவர்க்கு

என்பவர்.

வீரபண்டிதர்

நேமிநாதர்

எனவும்

இவரது நாடு தோண்டைநாடூ; ஊர்
பெயருண்டென்பர்.
களந்தையம்பதி சமயம் சமணசமயம் ஆசிரியர் வச்சணந்தி
இவசை, Ql. GK FST தக்கயாகபரணி பாடிய
தேவர்,
தமிழ்நாவலர் சரிதை கூறு
போ உடனிருந்தவசெனத்,
மாற்றால்,. இவரது
காலம் பன்னிரண்டாம்
ற்றாண்
டாகும்.

பாட்டியல்.
உசையுடன்

இவர்,

இயற்றிய

வேறுநால்

வேண்பாப்

இல்
இர்கேமிநாதம், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்
அ௮ச்சிடப்பட்டிருக்கிற.து,

Beginning:
பூவின்மேல் வச்தருளும் புங்கவன்றன் பொற்பதத்தை

சாவினால் காளும் ஈவின்றேத் இ--மேவுமுடி.
மெல்லா முணாச வெழுத்துி னிலக்கணத்தைச்

சொல்லா லுரைப்பன் ஜொகுத்.து.
ae

#

%

பூவின் மேத்ஜொருத்து என்பது

*

என்--ஏனின்,

சிறப்

என்னை * வணக்க மஇகா”
புப்பாயிர முணர்த்து--று.
பாயிசமாம்
சொல்லச்--எறப்பென்லும்
மென்றிரண்டுஞ்

A DESORIPTIVE

6x2

GaATALOGUE OF THE

வரவிந்த
யிரத்தெட்டிசழையுடைய
என்ராராகலின்.
வருகபசம னடிவணங்கி
லெழுர்தருளிய
நாண்மலர்மே
வெப்பெற்றிப்பட்ட எழுத்தின் முடிவுஞ்
யாவருமுணா
சுருங்கும்

வசையாற்

சொல்லுவே

இது

Gererparg.

பொழிப்புசை யெனக்கொள்க,
End;

தொல்காப் பியக்கடலிற் சொற்றீபச் சுற்றளக்கப்
பல்காற்கொண்

டோட்டும்

பஃறியெனப்--பல்கோட்டுக்

கோமிகா மப்புலனை லெல்லுங் குணவிர
கேமிரா தத்தனை நீ.

கேமிநாதஞ் சொல்லதிகாசமுடிக்க௮.
முற்றும்.
உண்ணாவி யான்றோங்கு மோதுதொடர் குறிலுக்தி காட்

Guill
@
நண்ணகரச்

இற்காவு நேர்ந்தமொழி

மெய்யிறு

மூன்று

நான்கு

வண்ணமுள்ள குத்றுகாங் குற்றொற்று வாய்ச்சு வன்மை
LETH BT Sp

மெண்ணுமுரி நின்றமுதல் மெய்வுற்ற வியன்ற வைந்தா
ஹஜொன்பானுமே.

102.

11௦. 646 வெண்பாப்பாட்டியல்
உரையுடன்.
ஏடுகள் 382; Lines 7—8 in a Page.

இவும் முன்பிஇ போன்று, இதில் முதலிலிருக்து
86 வெண்பாக்கள் உரையுடன் இருக்கின்றன.
இந்தப்
பிரதியின் ஆரம்பத் இல்,

“ஓத வினையகலு மோங்கு புகழ்பெருகுவ்
சாதற் பொருளளை த்துங் aK. OCh—F ges

TAMIL

பனிக்கோட்டு

MANUSCRIPTS.

மால்வரைமேழ்

தனிக்கோட்டு வாரணக்இன்

இல

யுள் எழுதப்பட்டுள்ளது.

638

பாரதப்போர் இட்டுக்

மாள்.”

என்னும்

செப்

சேர்த்த

இப்பாட்டியலைச்

தன்னு.

Beginning:
மதிகொண்ட

மூக்குடைக்கழ் வாமன் மலர்த்தாள்

அதஇிகொண்டு தாளுச் தொழுது....நூ Baer cor

பல்கஇர்வே லுண்கண்ணுாய் பாட்டியலைக் கட்டுரைப்பன்
தொல்லுலகின் மீதே தொகுத்அ.
என்பது

சூத்திரம்.

பாயிரம்

இரண்டுவகைப்படும்,

அவைதான் பொதுவுஞ் சிறப்புமென.

அ௮வற்றுட் பொதுப்

பாயிரம்

நான்கு

வகைப்படும்.

என்னெனில்,

றன்மை மீத லியற்கை--கொள்வோன்
மாபென.-.-விரிரண் டென்ப
*

*

றன்மை

* ஈவோன்

கோடன்

பொதுவின் ஜெகையே
3

”

*

இக்நால் செய்தாரியாசோ வெனின், * கற்றவர் பரவுவ்

சுளந்தையம்

பெரும்பதி--குற்றமில்வாபய்மை

குணவீர

பண்டிதன் * என்பது... // யய படவ வடக தகதக நக்கக்
விளங்கெழின் மாடக் களந்தையம்
பெருமாள்--வளங்்
கொள் ஞூர்தி வச்சணந்திதேவ ' சென்னும்

ஆசிரியர்

செய்

வித்தாராகலின், வச்சணந்திமாலை யென்னும் பெயர்த்து.

End:

மன்னும் இருமலை யாகு மூதயத்து வச்சணந்இ
என்னுங் கடவுட் கதிரவன் தோற்ற மிருகில...,
ணச் தாகைத் தொல்கணசத்தான்
பன்னுச் துருசகய ாலா......இசொடும் பாமியதே ?
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No. 647 வெண்டமாப்பாட்டியல்.
உரையுடன்,
ஏடுகள் 25 ; Lines 6 in a Page.

இ மேற்பிரதி
இயலிலிருச்து
உரையுடன்

போன்றது.

மூன்றாவது

இதல் முதலாவது

இயலில்

18ம்

சூத்திரமுடி.ய

இருக்கின்ற.

104.

171௦.

648 வெண்டாப்

பாட்டியல்

மூலம்.
a@aer

10; Lines

இது 681 (7) போன்றது.
மூலம் முழுவது மிருக்கின் ற.து.

7 in a Page.

இதில்

இப்பாட்டியல்

105.

][0. 649 (௦ இலக்கண தீபம் மூலம்.

இத,

a@eer 26; Lines 7 in a Page.
செய்யுளின்
அுமைதியையுடைய
இலக்கண

தன்மை இன்ன்தெனக்கூறு முகத்தால் தமிழிலுள்ள ஜக்
இலக்கணத்தையும் ஒன்பது விருத்தத்தாற் மிகச் ௪ருங்க
உணர்த்துவது.
விளங்கவில்லை.

இதனைச்
இஃது

செய்தவர்

இன்னவசென

அச்சிடப்படவில்லை.

Beginning:

தொகைத்தா யிருச் மு தல்
சார்பிரு வகைத் தாயெழுச்
, இரிருவகைப்பேரி லிருவகைத்தாய்முறை யினத்திலெண்
ணிருவகைத்தா
யொழுக்கும் பிறப்பிடத்திரிருவகைத்தா: யுழப்பிலே மிரு
எழுத்தென்ன வொலியொரு

வகைச்தா

TAMIL

MANUSCRIPTS,

யுள்ளவடி. வம்புள்ளி புள்ளியில்
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லாதென்னு மூருபிலோ
ரிருவகைத்தாய்

வழுள்கின்.நிமாதிதீ இிசையி ளைவகைத்தாய்மூன்று வழி மொழி
வர்துயி

௬டற்போலி

யின் மூவகைத்தாய்
யிருவகைத்தாய்குா வகைச் சாரி
கைக்தாய் CLG

தழுக்னெறி

விரியொன்றி
சொல்வஇலக்

மறிர்து

னானூறதாமெழுத்

s Harr va
சணமெலா
சகணக்கவிதை யல்லாத தவலக்
கணக் சவிதையே,
(1)

End :

வகைச்செய்யுளுந்தொடர்.

ஈரிரு

மெழுகான்கு

நிலைச்கங்க

மேககுணமு
மெவ்வகைச் செய்யுட்கு மிருகெறியுமத்தவைக ளெய்துங்
குணங்கள் பதப்
பேரிடும் பொருளணிகள்

முப்பத்து

பெருகுமிரு

சா லுவிரி

நூற்கிசண்டும்

பிள்ளையெழு வகைமடக் கடி.கான்டு லைம்மூன்று பேதத்தி

னாத்தஞ்சுமேற்

சேவடி.

முழுதுமொரு சொலுமோ

சி தீ.தரமு

மானசொல்

செழுத்துக் திருப்பிய
மடக்குமிருபான்

லணிமுழுஅம்

வழுவுமலை

வொன்பஅு

னாரியமொழிக்தபடி

திரிய

மாறுமென்

தமிழான்

மொழிந்திடு மலங்காச
்
லக்சணமெலா
upig சொல்வ இலக்சணக்கவிை யல்லாத. தவலக்கணக்
கவிதையே.

இலக்சணதிபம் (Php.

_ குருபாதம்: சித்திவிஷயகனே தெய்வம்,
அண்கைவகையுக்களைவ்வக்கு.

9
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106,

No. 650 (6) பன்னிருபாட்டியல்
Lines 7-8 in a Page.

. இது,

பொருத்த

இலக்கணம்

களைச் சூத் இசயாப்பாழ் கூறுவது,
என்றிரண்டு

யல்

பிரபந்த

இலக்கணங்

சொல்லியல்,

இயல்களையுடையஅ.

செய்யுஸி

இப்பாட்டியல்

மதுசைச்சங்கத்தில் ௮ச்சிடப்பட்டிருக்றெ.த.
Beginning :

அத்தி முகத்
அத்த மனை

நித்த நினை
Gee

Cu,

சொல்லின் கிழச்.இி மெல்லிய லிணையடி
சிக்தையில் வைத்து முன்னார் பொருணெறி
கூட்டி யுசைப்பல் பாட்டியன் மரபே,

(1)

| பிறப்பும் வருணமுஞ் சிறப்புங் கதியு
. மிருவகை யுண்டியு மூவகைப் பாலும்
பொருவி முனமுங் கன்னலும் புள்ளு
நயம்பெறு

3)

சாளு மியம்புதல் கடனே.

End :

வளங்கெழு வேந்தன் வான்புகக் கவிஞர்
கலங்கி யுசைப்பது கையற நிலையே,

கலியொடு வஞ்சி கையற மூசையார்.

(214)
(215)

கையத் நிலை முற்றும்,

சொழற்றன வல்ல வேறுபிற தோன்றினு

மத்தகு மாபினடக்கெர் கொளலே,

(216)

செய்யுள் வழக்கு முத்றும்,

ஓரா தெழுதினே னாயினு மொண்பொருளை
யாராய்ந்து கொள்க வறிவுடையோர்...-சோய்ச்.த'
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குற்றங் களைந்து குணம்பெய்து வாசித்தல்
கற்றறிக்ச மார்தர் கடன்.
செய்யுட் பாட்டியன் முற்றும்,

ஆகச் சூத்திரம் 407.
Colophon:
இத்திவிஷயகனே

தெய்வம்.

குருபாதமே

அணை,

அன்முகிஷ் பங்கூனிமி' 8௨ எழுதி முக்த.
சொக்க
லிங்கக்கசாளே அணை,
மீனாட்சியம்மன் துணை,
முத்துக்
குமான் பாதாரவிந்தமே கெதி. மதுரை நாயகம் எழுத்.
குருசசணம்,
ஷலளாககளைளைகைய
களர்.

107.

11௦, 651 அகப்பொருள் விளக்கம்.
உரையுடன்.
a@ser

இஃது,

154;

Lines

6—9

அகப்பொருள்

ina Page.

இலக்கணங்களைக்

கூறும்

லாகும்.
அசத் இணையியல், களவியல், வசைகியல், கற்
பியல், ஒழிபியல் என்ற
ஐந்து இயல்களை
உடையது,
இதனை இயற்றியவர் நாற்கவிராசகம்பி என்பவர். இவர், ஆசு,
வித்தாரம் என்னும் நாற்கவியினும்

மதம், சித்திரம்,

லவசாதலின்,

பத்தினர்.

இப்பெயர் பெற்றனர்

இதற்கு

விளங்கவில்லை.

உரைசெய்தவர்

ஆரம்பத்திலும்

பிருப்பினும், இப்பிசதியில்
இறது.
யால்

போலும்.

அருக சம

பெயர் முதலியவை

இடையிலும்

சிதிலமா

இர்.சால் முழுவதும் இருக்

காலம் குல2சகரபாண்டியன் காலம் என்று
தெரிகின்றது.

வல்

இவனைப்,

பிற்காலத்திய

உசை

பாண்டிய

ருள் ஒருவனாச அதாவது 15ம். சாத்றுண்டிற்குப் பின்
னிருர்சாருள் ஒருவனாகக் கருதுகின்றனர், இ.த அச்சிடப்

பட்டிருக்கெ.த,

|
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Beginning:
பூமலி /நாவன் மாமலைச்

சென்னி

யீண்டிய விமையோர் வேண்டலிற்
*
*
%

போர்து
%

இருபெருள் கலைக்கு மொருபெருங் குரிசில்
பாற்கடற் பல்புகழ் பரப்பிய
மாற்சவி ராச சம்பியென் பவனே
#

அவற்றுட்
என்னின்

x

சைக்களை

.

௬

யென்ப

நிறுத்த முறையானே

ஆ

தொருதலைக்
கசைக்சொக்குரிய

காமம்.
காமப்

பொருளுணர்.. ற.
மேற் சொல்லப்பட்ட வகப்பொருள்
மாகிய வேமனுட் கைக்களை யென்பகனுடைய
விசற்ப
அவற்று ளென்
பொருளொருதலைக்காம மென்றவாறு.
பதளை மேல் வருஇன்ற சூத்ர மிரண்டற்குக் தந். அரைக்க.
End;
கூறிய வல்ல வேறுபிற

தோன்றிலுங

கூறிய வற்றொடும் கூட்டி மெய்கொளக்
கூறியுணர்த்தல் குணத்தோர்க் கியல்பே,

என-சூம், தீதிற் பொருள் வேறே தோன் நினவாயினு
ஐவற்றை யிதனுளெ [டுத்] தோதப்பட்ட பொருள்களோடு
கூட்டி யுண்மை புலப்படச்சொல்லிப் பிறர்க்குணர்ததுதல்
குணமூடையோர்க் கிலக்கண மென்றவாறு,
ஜா தாவ தொழிபியல் முற்றும்.

108, No. 658 அகப்பொருள் விளக்கம்
உரையுடன்.
a@aer 188; Lines 7 in a Page.
இதுவும்

மூன்பிரதியைப்

போல

முழுவதும் . இருக்
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காணப்படுகின்றது.

HH

Fan wi அள்ள
அ.

109. No. 653 அகப்பொருள் விளக்கம்

உரையுடன்.
ஏடுகள் 747.

Lines 7-—-10 in a Page.

இஅவும் மேற்பிசதியைப்

போல முழுவ

மிருக்கறெ
து.

இதில் 10, 28, 57, 70, 79, 109, 110 ஏடுகள் இல்லை.

110.

11௦. 81 அகப்பொருள் விளக்கம்
மூலம்.

ஏடுகள் 39;

Lines 4—6 in a Page

இதில் களவியல், வசைவியல்களும் கற்பியலில் 7 சூத்

இசங்களும்

lll.

இருக்கன்றன.

Noe, 655 தேமிநாதம் உசையுடன்.
ஏகெள் 51

Lines

6 in a Page.

Qe 645(¢) போன்றது. இதில் ஆசம்பரமுதற் பெயர்
மசபு 29ம் செய்யுள் வசையில் உரையுடன் இருக்கெ்ற.து.

112.

11௦. 656 நேமிநாதம் உரையுடன்.

aQaer 18; Lines 1O—16 in a Page.
Qs

மூன்பிரதிபோன்ற௮.

பசுவொலியியல்
கின்றது.

17ம்

செய்யுள்வரை

Q Be

ஆசம்பழுதல்

உரையுடன்

இருச்

00
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113.

110. 657 வீரசோழியம் உரையுடன். ”
a@aor 194;

Qs

a_gresr

Lines 7 ina Page.

மாபும்

விசலிவர எழுச்.௮, சொல்,

தமிழ்நூல்

பொருள்,

|

மாபும்

யாப்பு,

தம்மில்

௮ணி

என்

னும் ஐர்திலக்கணத்தையும் கலித் துறையால் கூறும் Qos
கண_நால், வீரராஜேந்திர சோழன் என்னும் வீரசோழன்
பெயசாந் செய்யப்பட்டமையின், இது வீரசோழியம் எனப்
பெயர் பெற்றது.
இதனை,
“சாமே வெழுச்சுச் சொன்னற் பொருள் யாப்பலங்காச
மென்னும்,

பாமேவு பஞ்ச வதிகாச மாம்பரப் பைச்சுருக்கத்
தேமே வியதொரங்கற் றேர்வீரசோழன் றிருப்பெயசாற்
பூமே அரைப்பன் வடமான் மாபும் புகன் மாகொண்டே.!”
எனனும்

இச்நாற்

பாயிசச்செய்யுள்

இனிது

விளக்

கும். இந்த அரற்குச் சிலகாலத் இற்கு முன்னசே தமிழ்
இலக்கணத்தை gisra பிரித்து வழங்னொர் உளராயி
னும்,

groves

வைகளுள்,

செய்தார்

இல்லை,

அவ்வாறு

ஏற்பட்ட

இதுவே முதலதாகும்.

இதனைச்

செய்தவர்

புத்தமித்திரன்

என்பவர்,

இவசைச்

சற்றாசருள் ஒருவர்

என்பர். இவரஅ ஊர் போன்பற்றி யாகும். இவர் பெளத்த
மாபினர்.
வடமொழி
தென்மொழிகளில் வல்லபுலவர்.
இங்குக் கூறப்பட்ட போன்பற்றி, சோழநாட்டில்
அறச்

தாங்டு சாலூகாவில் போன்பேத்தி என வழங்கும் ஊர்தான்
என்பது காலஞ்சென்ற வெங்கய்யா அவர்களின் அபிப்பிராய
urged.
(See Kp. Report 1899, pp. 18—19.) Quireir
பற்றி பாண்டி
நாட்டகத்ததெனவும்
கூறுவார்.
வீரராஜேந்திர சோழன் ௪. பி, 1008 முதல் 1070

இலர்,
வரை

ஆட்சிபுரிந்தவன்.
அதலால் இந்நூல் பதினோராம் நாற்
ரண்டிற் செய்யப்பட்டதாகும். இச்மூற்கு உசைசெய்தவர்

TAMIL
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MANUSORIPTS,

என்பவர்,

சென்பை த இவர்

இவரும்

எடுத்தாண்டுள்ள

களால் நன்குணாலாம்.
மெய்க்£ர்தீஇகளிம் சில,

71

பெளத்த

மரபின

உதாரணச்

செய்யுட்

இவ்வுசையா௫ிரியர்
காட்டிய
நூலாசிரியர் காலத் இற்குப் பின்

னிருக்ச சோழர்க் குரியனவாக இருத்தலால்,
யவாறு, இவர் நாலாகிரியர் காலத்தினால்லர்.

இலர்

கருதி

அவர்க்குப்

பிற்பட்ட காலத்திருக்கவராவார்.
அதாவது பன்னிசண்
டாம் பசாற்றாண்டினர்
எனக்கொள்வது
சூற்றமாகாது,
பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார் எட்டாவது அல்லது ஒன்ப
தாவது அநாூற்றாண்டினராகக்
கருதப்படுகன்றனசா தலின்,
இவ்வுசையாசிரியர்

அவரிலும்

வேளழுவர்

என்பது

சொல்

லாமலே யமையும்.

- இச்தப்பிரதியில்,
இல்லை.

ஐந்தாவதாகய

அலங்காரப்படலம்

இர்.நால் உசையுடன் ௮ச்சிடப்பட்டுள்ளது.

Beginning :

மிக்கவன் போதியின் மேதக் இருக்தவன் மெய்ததவத்தாற்
ஜொக்கவன் யார்க்கும் கொடரவொண் ணாகவன் மாயனெ

னச்
தச்சவன் பாதர் தலையிற் புனைந்து தமிழுசைக்கப்
புக்கவன் பைம்பொழிதற்
நாமே

போன்பற்றி மன்புத்தமித்திரனே..

யாப்பலங் .காச
மென்லும்
, .
பஞ்ச வதஇிகாச மாம்ப்சப் பைச்சுருக்குத

வெழுத்துச்சொன்

பாமேவு

|

னற்பொருள்

தேமே வியதொங்கற் தேர்வீர

சோழன் நஅிருப்பெயசாற்

பூமே ஓுரைப்பன் வடமான்மாபும் புகன்.றுகொண்டே..

End:

கப்பாட்டு
வது,

AOS

வண்ணமாலது

நலிவுவண்ணமாவது

வண்ணமாவன;,

முடியாது

போல

ஆய் தமுடைத் தாய்

முடி

வருவது.

அறுத்தறுத்சொழுகுவ.து.

A DESCRIPTIVE CATALOGUE

72,

OF THR

இயைபுவண்ணமாவது
'இடையெழுத்து
மிகுவது. As
இசவண்ணமாவது குற்றெழுத்தும் கெட்டெழுத்தும் விர்வி
வ்ருவது.
தரவுவண்ணமாவது இடையிட்டுவர்,ச எதுகைச்

தாவது.

புறப்பாட்டு வண்ணமாவது மடக்கு

முடியாத்தாம்.

போன்று

்
சவைககைகைகககஷாகுவ்க்.

114,

No. 170 (a) தண்டியலங்கார
a@eer 45:

Lines 7 ina Page.

இ௫,; ௮ணியிலக்கணதக்சை தமிழிற்
கூறும்

நூலாகும்.

மூலம்.

சூத்இரயாப்பாற்
பொருளணியியல்,

குணவணியியல்,

சொல்லணியியல் என மூன்று இயல்களையடையது. இகனை
இயத்.நியவர் தமிழ்த்தண்டி ஆசிரியர். வடமொழித் தண்டி.
யாசிரியர் இயற்றிய ௮ணியிலக்கணத்தை மொழிபெயர்த்து
இர்.நால்

இயற்நியமையின்,

த
௮ போலும்.
என்பவரது

இவர், காவிரி

இவர்க்கு

இப்பெயர் அமைச்

நாட்டிலிருந்த

அருர்தவப் புகல்வர் என்பதம்,

அம்பிகாபதி
வட.நூலுணர்

bs தென்றமிழ்ப்புலவர் என்பதும், * வடரலுணர்ந்த
தமிழ் நூற்புலவன்---பூவிரி தசண்டொழிற் காவீரிநாட்டூ--வம்
பவிழ் தெரிய லம்பிகாபதி---மேவருர் தவத்தினிற் பயந்த
—srane சீர்த்தித் தண்டி யென்பவனே ” என்னலும்
பாயிரத்தால்
தெரிகின்றது.
அம்பிகாபதியின்
மகன்
தண்டி, என்பதைச்கொண்டு, கம்பரது மகன் அம்பிகாபதி
Wer புதல்வனே இக் தண்டியெனக் கூறுவர். இவ்வா௫ரி
யர் தாம் கூறியுள்ள, “* சென்று செவியளக்கும் '?

என்னும்

உதாசணச் செய்யுளில், * மலரிவரும் கூத்தன்றன் வாக்கு ”
பாட்டைய் புசழ்ர்துரைத்தலால்,
BOTH
TR e
TE Di

இவர், கூத்தர்காலத்திலோ ௮கனை
சரவார்,

wOsCar

Qoige

இது உரையுடன் அச்சிடப்பட்டிருக்கெது,

,

TAMIN

MANUSCRIPTS.

Beginning :

சொல்லின் கிழத்தி மெல்லிய லிணையடி.

சந்தைவைக் இயம்புவன் செய்யுட் சணியே,
செய்யு ளென்பவை தெரிவுறக் இளப்பின்
முத்தக் குளகர் தொகைதொடர் நிலையென

வெத்திறச் தனவு மீரிசண் டாகும்

(1)

(2)

End:

மெய்பெற விரித்த செய்யுட் டிறனு
மெய்திய நெறியு மீசைங் குணனு
மையேழ் வகையென் நறிவுறு மணியு
மடியினுஞ் சொல்லினு மெழுத்தினு மியன்று
முடிய வந்த மூவகை மடக்குங்

கோழுத் திரிமுதத் குன்றா மரபி
னேஷாறக் செந்த மிறைக்கவி யிருபது
மிவ்வகை யியற்றுதல் குற்ற மிவ்வகை
யெய்த வியம்புச லியல்பென மொழிந்த
வைவகைமூத்திறத் தாங்கவை யுளப்பட

மொழித்த நெறியி ஜனொழிச்சவுக் கோட
லான்ற காட்சிச் சான்றோர் கடனே.
மூன்றாவது சொல்லணியியல்

(37)

தூற்றும்,

அலங்காச முற்றும்.
குறிப்பு:---081 நெ. பிரதியில் குணவணியியல் என்பது
பொதுவணியியல்

என்றுளது.

சொல்லணியியல்

சான்பது

சொல்லணியியல், ஒழிபியல் என இசண்டியலாக இருக்கிற ௮,
712ம் ஈம்பரில், சொல்லணியியல் என்பது சொல்லணியியல்,
வழுவமையியல்

10

எனச்சாணப்படுகின்ற.து.

74

A DESCRIPTIVE

115.

CATALOGUE

OF THR

(6) யாப்பறாங்கல கூலம்.
Lines 7 in a Page.

இது 081 கெ. உட்பிரிவாகய (8) போன்ற.

இந்தப்

பிரஇயில் இர்,நால் முழுவது மிருக்கெ.௪.

110.

(டுகுசலயர் கதை.
Lines 4—6 in a Page.

இது 100ம் ஈம்பசைப்போன்றது.
யுட்கள் இருக்கின்றன.

117.
|

இ௫இல் 188

செப்

11௦. 711 (ம தண்டியலங்காரம்
உரையுடன்.
ஏடுகள்

184)

இது 710ம் ஈம்பரின்

1/௯

81௨1௨௨,

உட்பிரிவாகிய

(a) போன்றன.

இதில் பொருளணியியல் 10வது சூத்திசமுகல் சொல்லணி
பியலின் சகடை? சூத் இரத்தின் ஒரு பகுதி வசையில் உரை
ஏடுகள் மிகவும் சிதைவுற்று உதிரு
யுடன் இருக்கன்றது.
நிலைமையில் இருக்கின் றன.

118.

(0) திருவரங்கக் கலம்பகம்

உரையுடன்.
Lines 5 ina Page,

Eee

Ste Fees

Ogi, 1704 sautGurer ps.
முழுவதுமிருக்கற
து.
அனால் பலவிடங்களிலும் சிதிலமாயிருக்கன் ௨.௮.

TAMIL M ANUSORIPTS,
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11௦. 712 (௦ தண்டியலங்காரம்
உரையுடன்.

a@eer 125; Lines 7 in a Page.
இது 710 (6) ஈம்பர் போன்றது.
மூலமும் உரையும்
முழுவதுமிருக்கன்றன.

மற்றைய பிரகிகளைவிட

தப்பிரதியாயிருக்கின்றது.

, சிற்சில

இ௫

இடங்களில்

சுத்

கலக்

திருக்கிறது.
20.

(9) பெரியபுராணம்.
Lines 7--10 in a Page.

இ௫ 2588ம் ஈம்பசைப்போன்றது.
இதில் திருஞான
சம்பர்த மூர்த்தி நாயனார் புராணத்தில் முதல் 801 செய்
புட்கள் இருக்கின்றன.
அச்சிடப்பட்டி.ருக்.கிஅ.ற
ene வஒகககவவாகளசனன்.

121.

No. 713 («) தண்டியலங்காரம்
உரையுடன்.

ஏடுகள் 57; Lines

9—11 in a Page.

இதில் பொது
இதுவும் 7123ம் ஈசம்பசைப் போன்றது.
வியலும் பொருளணியியலில் 4 சூத்திரங்களும் உரையுடன்
மற்றைய இசண்டியலும் இல்லை,
இருக்கனெ்றன.
வலக

122.

(8) திருவேங்கடமாரலை.
Lines 4—-5 in a Page.

இது,

திருப்பதி

வேங்கடேசர்

வெண்பாச்களையுடையது.

தோத்திரம்.

100

அஷ்டப்பிரபர் தங்களுள் ஒன்_று,

இதனை இயற்றியவர் பிள்ளைப்பெருமாளையக்கார்,
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Beginning :

இண்பார் புகழுச் திருவேள் கடமாலை
வெண்பாவாய் நாறும் விளம்பவே--.சண்பாசாய்

நாசா யணனடியே

நாடுர் தமிழ்வேத

பாரா யணசடகோ

பா,

(1)

End:
ஆதரவு வேங்கடமே யாயிரம்பே சானிடமென்
ஹோதரிய வெண்பா வொருநாறுங்- கோதில்

குணவாள

பட்டனிரு கோகநதக் தாள்சேர்

மணவாள

தாசன்றன் வாக்கு

111.

123.

(100)

தருக்கம்,

110. 582 தருக்கபாஷை.
ஏடுகள் 58; 1408 8--10]1ற0 ௨1826.

இத, வேதாங்கம் ஆறில் ஒன்றாகும், இக்க சாத்திரம்
இரச
வடமொழியில் மிச விரிவாக இயற்றப்பட்டுள்ளு.
நால், பிரமாணம் முதலியப தினா பதார்த் சங்களின் இலக்
சணத்தைச்

சுறுங்கச்சொல்லி

விளங்க

உணர்த்துவது,

இதற்குச் தர்க்க சூடாமணி எனவும் தர்க்கபரிபாை மான
வும் பெயர் வழங்கும். இதனை வடமிமாழியிற் செய்தவர்
கேசவமிசிரர் என்பவர், இகற்கு இருபத்து மூன்று வியாக்கி

யானங்கள் உண்டு என்பர்,
இதனைத் தமிழில்
பெயர்த்தியழ்ரியவர் துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச
கள்.

இலக்கண

இலக்கியங்களையும்

ஞான

சாத்திரங்களை

யும் சன்குணர்ர்து தமிழுக்குப்பேரிலக்காயுள்ள
வர்களில் இவர் ஒருவராவர்,

இளமையிலே

மொழி
சுவாமி

பெரும்புல
அுறவுபூண்ட

வர்; வீரசைவக் கொள்கையா,
இவரசாற் செய்யப்பட்ட
மூல்கள், சிவப்பிரசா௪ விசாசம், சசமணிமாலை, வேசாச்ச

TAMIL MANUSCRIPTS.
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சூடாமணி, சித்தார்த சிகாமணி, பிரபுலிங்கலிலை, சோண
சைலமாலை, கால்வர் கான்மணிமாலை, நிரஞ்சனமாலை, கைச்
தலமாலை, வெங்கைக்கோவை,
வெங்கைக்கலம்பகம், வெங்
கையுலா, பிள்ளாத்தமிழ், நெஞ்சுவிடுதாது, ஈன்னெ 3, திருக்

கூவப்புசாணம்,

சீகாளத்இபுராணத்தின் ஒருபகுதி முதலிய

வைகளாம்.
இவைகளில்
கடைசியில், இவர்,

ஐன்ராகசிய

பிரபுலிங்கலிலைக்

பார்கெழு சகாத்த மூவைஞ் ஞூற்றேழு பாணன் காவ
தார்கெழு காரா மங்சொ

ளாண்டு௮

விடைஞா

_யிற்றிற்

சர்கெழு மல்ல மன்றன் நிருவிளை யாடற் காதை
கார்கெழு மிடற்றெங் கோமான் கருணைகொண் டியம்பி
மனனே,

னக் கூறுமாற்றால்

வது இ-பி

1052

முண்டேன்று

என

இவசதுகாலம்

விளங்குவதால்,

கொள்ளத்தக்கது,

ரகம்

1574 அதா

பதினேழாம்

சிறிது

நாற்

சிதிலமாயிருப்

பினும் பழைய பிரஇயாகக் காணப்படுகின்றது,
இது
அச்சடப்பட்டிருக்கிறத. அச்சுப்பிரதிக்கும் இவ்வேட்டிற்
காணப்படுகின் ற,

கும் பேத

Beginning:

நியாய தாலின் முயற்சியைச் சுருங்கிய சேள்வியினால
[டைதலை மடியனாயும் வாஞ்சிக்கன்ற பாலனெவன் ௮வ]
னுக் சென்னாலுத்தியோடு கூடிய விவ்வளவை.நால் சுருக்க
விளக்கப்படா

நின்றது.

பிரமாணம், பிரமேயம்,

Lob gb,

ASST SH,

சம்சயம், பிரயோசனம், திட்

அவயவம்,

வாதம், செற்பம், விதண்டை,

தர்க்கம்

ஏத்துவாபாசம்,

நி[ரண்ண]யம்,
சலம், சாஇ),

தத்துவஞானத்தா லுயர்சிறப்படைதல்,
நிக்செசக்களது
இ௫ நியாயத்தினது முதற் சூத இசம்,
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இதன் பொருள் பிரமாண முதலிய பதினாறு பொருளி
ண்மை யறிவால் வீ[டடை சலு]ளதாமென்க. எவ்வளவும்
பிரமாண முதலியவற்றிலனுத்தேச லக்கண when ப[ண்
ணப்ப]டாதவ்வளவும் அவற்றினுண்மை யறிவுண்டாகாது.
எங்கனம் பாஷியகா [ரர் கூறினார்| ௮ங்கனம் இர் தாலது
வழக்கு மூன்றுவகைத்து ; உத்தேசம் இலக்கணம்.
பரி
சைஷயென
*

3

ஈண்டுப் புகைக்குச்
Hero.

3

தியடனிகழ்ச்சியி

உண்டாயினிப்போது

மாதலிற் காட்சியின்மையி
புடைய
பின்மை

3

கிலம்போலக்

னில்லையென்று

வுணர்வின்மையோடி
துணியப்படும்,

லோடு

பாஇயு

காணப்படு

தருக்கத்துணை

கூடிய காட்சியானே யுபாஇ
அங்கனமன்றோ
உபாஇியின்

மயிற் ஜோேன்றிய வாசனையோடு கூடிய மறித்துக்காண்
வுடனிகழ்ச்சி
கூடிய
டலிற் ஜோன்றிய வாசனையோடு
கவரும் காட்சியானே புகை தீக்களது வியாத்தி அணியப்
படும்.

End :

பிரகிருதச்
இித்தார்தத்தின் கேடு அபசித்தாக்தம்.
தில் ௮சம்பந்தமான பொருளுடைய சொல் அத்தாச்தரம்.

உச்இரச்தினதா

தோன்றாமை

யப்பிரதியை.

பிரதகூலமாய்ப் பானுக்குச் சம்மதமான
தானே அங்கேரித்தல் அ௮ப்பியனலுஞ்ஜஞை
ஈண்டு
விருத்தம்.
இட்டார்த்தபங்கம்

தனக்குப்

வர்த்தத்தைக்
மதானுஞ்ஜை.
வேண்டாமை

யாகிய ரூபபேதங்களுக் கிலக்யெல் கூருமை குற்றமன்று,
இவ்்வளவிற் பாலனுக்கு விற்பது சித் இச்சையால்,

சிவகேசவமிச்சிரனாற்

கூறப்பட்ட

தருக்கபாஷை

தமிழாற் கூறப்பட்ட,

மணி

காவிருக்குர் தவளாம்புயத்தியை வாழ்த் அவாம்,

TAMIT,

MANUSCRIPTS,

கணிதம்.

[7.
184.

]1௦, 678

கணக்கூகாரம்.

ஏடுகள் 38) பூர்த்தி
இத,

கணித

Lines 4-—6 in a Page.

சாத்திரங்களுள்

செய்தவர் காரி என்பவர்,
வாகிய (4) போன்றது.
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இ

88ம்

ஒன்று,

ஈம்பரின்

இதனைச்

உட்பிரி

விவாங்களை

இதைப்பற்றிய

அங்

குக்காண்க.
Beginning;

[இக்கணக்கி லொன்று மிடையூறு வாராமல்

பொக்கணவன் பெத்த

பொருகளிறே-- [இக்சண]க்கு

கேசே விளங்கி கிகரன்றி கிற்கும்வண்ணம்
பார்,

பார்மேல் விளங்கவே

பொன்னி

[காட்டுப் பொருர்திய]

புகதோன்

மன்னர் கோமான் மனுமுத லுடையோன்
முத்தமிழ் சேரும் மூகரியம் பெரும்பதி

குற்றமில் காட்சிக் கோறுக்கையர் பேருமான்
புத்தன் புசல்வன் காரியென் பவனே.
End:

இர்த 3700-ல் 8-ல்
5-ல்
6-ல்
8-ல்
10-ல்

16ல்

1. க்கு
1, க்கு
1,க்கு
1. க்கு
1.க்கு

1.46

ஆ

மிஞ்சின

முத்து

கோவைஞமுத்அ

ஆக மூத்து
சொல்வது

1920
1152
960
720
576

860

5688

72

5760

இப்படிச்
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குறிப்பு :

இச்துடன் பாம்பு மர்இரமும் சனிபகவான் அகவலில்
2 ஏடும் கடைசியில் கோச்கப்பட்டுள்ளன.,

125.

110. 679. கணக்கதிகாரம்.

ஏடுகள் 82; பூர்த்தி. 14௯ 5-0 1
இ,

முதலில்

இருக்கின்றன.

8 ஏடுகள் பாஇயாக

120.

இதில்

ஈம்பரைப்போன்றது.

0678ம்

a Page.

110. 680 கணக்கதிகாரம்.

ஏடுகள் 74; அபூர்த்தி. 14065 4-0 11 க Page.
இத

1, 72, 78, 75, 15,

இதில்,

முன்பிரதி போன்றது.

78, இரத ஈம்பர் ஏடுகள் இல்லை,

V.
127.

நீதிகாவியம்.

110, 68 (௨) திருக்குறள்

பரிமேலழகர் உரையுடன்.
a@eor 293;

சங்கமருவிய

இது

Lines 7—10

பதினெண்£8ழ்க்கணக்கு

நீ௫யைக்கூறுவது,

KOT ஒன்று,

in a Page.
கூறன் என்னும்

pre
ஒரு

குறள் எனப்
வகைப்பாவால் இயற்றப்பட்டிருத்தலின்
பெயர் பெற்றது, ஏனையமரால்களிலும் மேம்பட்டதாகலின்
றத்
“இிரு' என்னும் அடைமொழி புணர்ச்சப்பட்டது.
அப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என மூன்று பால்
களாகவும் இல்ல றவியல், துறவறவியல், அரசியல், bf BIS

வியல்,
ளாசுவும்

ஒழிபியல்,
183

களவியல்,

கற்பியல் என

அஇகாரங்களாகவும்

ஏழு வியல்க

வகுக்கப்பட்டுள்ள
௮.

TAMIT;)

MANUSCRIPTS.
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ஒவ்வொரு அதிகாரமும் பத்துப் பத்துக் குறள் வீதம்
1880 குறள் வெண்பாக்களாக்
சொண்டது.
சுருங்கச்
சொல்லி விளங்கவைக்கும் அழகும் எல்லாச் சமயத்தார்க்
கும் ஒப்பக்கூறும் இயல்பும் ௮மைக்கது,
இதற்கு முப்
பானூல், உத்சரவேதம், இருவள்ளுவர், பொய்யாமொழி,

தமிழ்மறை,
வழங்கும்.

செய்வதால், பொதுமறை
இதனை
இயற்றியவர்

திருவள்ளுவமாயனார்

என்பவர்.

எனப் பலபெயர்
தெய்வப்புலமைத்

இவர்,

வள்ளுவர் மாபிற் பிறக்தவராதலால்

திருமயிலையில்

திருவள்ளுவர்

எனப்

பெயர் பெற்றூர் எனவும் காவிரிப்பாக்கத்தில் வ௫த் இருச் ௪
மார்க்கசகாயர் மகள் கற்புக்சாசியாகிய வாசுகியம்மையை
மணந்து

எலேலசிங்கன்

என்னும்

வணிகரிடம்

ரல்வாங்க?

செ௫சவுச் தொழில் செய்து இல்லறம் ஈடத்இக்காட்டினர்
எனவும் கூறுவர். இவர்க்கு தேவர், நாயனார், முத.ற்பாவலர்,
தெய்வப்புலவர், பெருகாவலர்,

என்னும் பெயர்களுமுண்டு,

குறளையும் வள்ளுவமையும் கூலவாணிகன்சா த தனார் என்னும்
சங்கப்புலவர்
மணிமேகலையில்
எடுத்துச்சிறப்பிச் தலால்,
இக் .தூலாசிரியாது காலம் சங்ககாலம் என்று கொள்ளத்
தக்கது.
இதற்கு உரை செய்தவர் தருமர் முதல் கானிங்
கர்

OPEL

பதின்மராவார்.

பரிமேலழ்கர்

நாட்டில்,

செய்தது

அவருள்

இவ்வுசை.

காஞ்சிபுசத் இல்,

இவர்

ஒருவசாயெ
தொண்டை

வைணவகுலத்தப்

பிறந்த

வேதியர்: வட ாற்புலமையும் தமிழ்ப்புலமையும் ஒருங்
சமைக்தவர்.
இவருரையே * நூலிற் பரித்த வுரையெல்
லாம் பரிமேலழகன் . தெரித்த வுசையாமோ தெளி ' எனப்
புகழ்க் துரை (SLD

டுத்தொகையுள்

மேம்பாடுடைய ௮,

ஓன்ருயெ

செய்திருக்கின் றனர்.

பரிபாடலுக்கும்

இருக்குதள்

யுடன் ௮ச்டெப்பட்டுள்ளஅ.
11

குறளுக்கன் றி

எட்

இவர்

உசை

பரிமேலழகர்

உசை

இருக்குறள்

௮றத். அப்பால்
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மணக்குடவர் உரையுடன் இப்பொழுது ௮ச்டப்பட்டிருக்
இற.து.

Beginning:

.

திருவாக்குஞ் செய்கருமங் சைகூட்டுஞ் செஞ்சொற்
பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கு--முருவாக்கு

மாதலால் வானோரு மானை முகத்தானைக்
காகலாற் கூப்புவாதங் கை.
ஆய கலைக ளறுபத்து கான்கனையு
மேய வுணர்விக்கு மென்னம்மை---தாய

வுருப்பளிங்கு போல்வாளென் லுள்ளத்தி னுள்ளே
பிருப்பளிங்கு வாசா திடர்.

இச்தரன்

முதலிய

விழையவர்

பதங்களு

லின்பத் தழிவில் விடும் நெறியறிர்தெய்துதற்

தர்ச் குறுதியென வுயர்ந்தோசா
பொருணான்கு.
அவை அறம்
பது.

அவற்றுள்

குரிய

மத்தமி
மாந்

லெடுத்தோதுதற் குரிய
பொருளின்பம் வீடென்

விடென்பது

சிர்தையு

மொழியுஞ்

செல்லா நிலைமைத்தாகலிற் ௮றவ௰மாகிய காசணவகையாதற்
'கூறப்படுவதல்லதுத

இலக்கணவகையாம்

DIVE DH கூறப்படுவன
௯

வேளை

*

' கூறப்படாமையி

மூன்றுமேயாம்.
*

*

திருத்தகு தெய்வச் இருவள் ளுவர்தல்
சருத்தருமை யெல்லாங் கருதி--விரித்துசைத்தான்
பன்னு தமிழ்தேர் பரிமே லழகனெனு
மன்னு முயாரசாமன் வந்து,

அகா முதல வெழுத்தெல்லா மாதி

பகவன் முதற்றே யுலகு
என்பது
சளெல்லா

அ௮கரமாகிய
மதுபோல

வாதி

முதலையுடைய
பகவானாகிய

Caps gis
மூதலையுடைச்

TAMIL
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வெடுக்துக்

தலைமைபற்றிவந்த

இது

அலகமென்றவாறு.

83

அ௮சரத்திற்குத் தலைமை விகாரத்தானன்றி
காட்டுவமை.
நாத மாத்திரையாகிய வியல்பாற் பிறத்தலானு wr Sus
வற்குத்
தலைமை செயற்கை
யுணர்வானன்றி யியற்கை
முணர்தலானுங்கொள்க.

யுணர்வான் முற்று

அக்கேயன்றி வடவெழுத்தும்கு முதகலா௪
தெல்லா

தமிழெழுத்

னோக்கி யெழுத்

மென்றார்.

அகுபகவனென்னும் பெய
சொட்டுப் பண்புச்தகொகை, வட.நான் முடிவு,

ரிருபெய

End:

ஊடுதல் காமத்திற் செப

மதகற்சன்பங்

கூடி முயங்கப் பெறின்.
ஏ-து.

இதுவுமது.

காமதுகர்ச்சக் தன்பமாவ

ததை

அகர்தற்குரியராவார்
அராமைபற்றித் தம்முரநடுத லவ்
வூடுதற்கின்பமாவததனை wera Sb நீங்கித் தம்முட் கூடி
மூயங்குதல்

கூடுமாயி

னம்முயக்க

மென்றவாறு,

கூடுத

லொத்த வுணர்வினசாதல். முதிர்ந்து துனியாயவழித் துன்
பம் பயத்தலானுர் தாமுணராத புலவியாயவழிக் கலவி யின்
பம் பயவாமையானு மிரண்டிற்கு மிடையாகிய வளவறிக்து

லரிதென்பது

நீங்குத
ரன்.

பற்றிக்

கூடிமுயங்கப்பெறி

அவ்விரண்டின்பமும் யான்
008 தல்

நீக்கத் தினையுங்
லெனின்

கூட்டிப்

பிரிவினை

௮ஃதறம் பொரு

ளொன்றுபற்றிய

னென்பதாம்.

பெற்றே

ரிவற்றுடனே

வடமதாலா

னென்

சாப த்தினாஞாய

யைவகைத்தென்ருரா

எின்பமென்னும்

பயன்களு

பிரிவன்மையாலு முனிவசாணையா

ஜொரு

காலத்துக் குற்றச் துளதாவதல்ல அலயெல்பரய் வாசாமை

யானு மீண்டொழிக்கப்பட்டதென்பதாம்.

250, சாமத்தப்பான் முடித்தது,

(10)
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Colophon :

வைகாசிமி' 10௨ மாணிக்கவாசகன் புத்திரன் சிதம்பரா

நாதன் எழுதி முடித்தான்.

முடிக்கது முற்றும்,

இரு

வள்கவப்பயன் பரிமேலழ௫யார் உரை முற்றும் முடிர்தலு.
ஞானப்பிரகா௪ன் இருவடிச்சாமரசையே அணை,
கர்சப்ப தம்பினு மத்தத்தினாலே எழுதி முடிச்தது.

குறிப்பு 2
இது பிழையில்லாத சுத்தப்பிரகி,. பழமையானது.
தலைப்புகளிழ் சிதிலமாயிருக்கறஐ. இதில் 87 முதல் 44
வசையில் ஏடுகள் இல்லை.
அச்சுப்பிரஇக்கும் இதற்கும்
பாடபேதம்

காணப்படுகிறது,

இத்துடன்

கோக்கப்பட்

டுள்ள வேறு நூல்கள்.

(4) பூசைத் திருவகவல்.

128,

Lines

இ

சிவபூசை

5-—8

செய்யும்

in a Page.

விதம்

கூறுவது,

இயத்றியவர் கமலை ஞானப்பிரகாச பட்டாரகர்.

இதனை

இது ச்

சிடப்பட்டி ருக்கிறது.
Beginning:

ஓசைச் சிவாகச்திலுள்ளபடி. கசண்டமைத்த
பூசைச் திருவகவல் போற்றவே---யா௫ில்
பொருணயமுஞ் சொல்நயமும் போதத்அ ணல்குங்
கருணைமத வாசணமே

சாப்பு,

பூங்கம லத்தயன் புண்டரி சக்கணன்
ஈங்கெவர் காணரு மிலிங்கம தாய
சங்கரன் றன்னச் சாத்துதல் புரிவோ

ரங்கவன் மிறன்பா லாசனச் இருச்தே.

TAMIL
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யாச மனஞ்செய் தருங்கர கியாசமு
சேசமோ

டங்க நியாசமுஞ் செய்து.

End:

சொற்றமி மகவலில் சொல்லல் வேண்டுமென
தற்றவ னுலக நாயகன் விளம்பச்
Roger னுரைத்த சிவாகம நோக்கி

ஈற்கம லையில்வாழ் ஞானப்பிர

காசன்

சொல்லிய பூசைத் தொகையினைப் பமுதற
வல்லவர் விடுற வல்லவர் தாமே,
பூசையகவல்

199.

முற்றும்.

(9 முத்திரை இலக்கணம்.
Lines 7—8 in a Page.

இதா
சிவபூசைக்கு
௮ங்கமாசிய
முதிதிலரகளின்
இலக்கணத்தை உணர்த்துவது.
29 சூத் இரங்கள் இருக்
கின்றன.
அச்டிடப்பட்டிருக்கிறது.
Beginning :

மண்டுநீர் பிடி. த்த வலக்கையை

யிடக்கரங்

கொண்டுமேல் வளைப்பது கும்பமுத்திரையே

(1)

End:
பெறுகாங் கோத்தபின் பெருவிரல் ஈடுவிசல்

சி௮விரல் கிமிர்ப்பது திரிசூல முத்திரையே.

180.

11௦. 69 (ற திருக்குதள்
பரிமேலழகர் உரையுடன்.
aQeor 239; Lines 9—13

இல

(29)

in a Page.

608௮ம் ஈம்பைப் போன்றது,

வ.தம் இருக்கிறன.

உசையடன் முழு
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குறிப்பு

மேற் பிரதியிற்போலவே ஆரம்பத்தில் *இருவாக்கும் *
“ஆயகலைகள் ' என்னும் செய்யுட்கள் எழுதப்பட்டிருத்த
லோடு

ஒருமுருகா வென்றெனுள்ளங் குளிர வுகர். துடனே
வருருருகா வென்று வாய்வெருவா கிற்பச்கையிஞ்ஞ்னே
கருமுருசா வென்று தான்புலம்பா நிற்கத்தையல் முன்னே
திருமுருகாற்றுப் படையுடனே வருஞ்சேவசகனே,

என்கி௰ செய்யுளும் எழுதப்பட்டி ருக்கிறது.
காமத்துப்பால் மூற்றும்.

கடைசியில்,

திருத்தகுசீர் வள்ளுவன் தெய்வப் பயனின்
கருத்தமை வெல்லாங் ௧௬இ---விரித் துலத்தான்

பன்னு தமிழ்தேர் பரிமே லழகனெனு
மன்னு முயர்காமன் வந்து,

arr தெழுதினே னாயினு மொண்பொருளை
யாசாய்ந்து கொள்க வறிவுடையோர்-௪€ீராய்ந்து

(குற்றங்) களைந்து குறைபெய்அு வா௫ுத்தல்
கற்றறிந்த மாந்தர் கடன்.

௮ற மறவற்க. அறமல்லது அணையில்லை.
ஆண்பாலே ழமாறிரண்டு பெண்பா லவர்தம்மிற்
பூண்பா லிருபாலோ சாருகு--மாண்பமைந்த
காமத்தின் பக்கமொரு மூன்றருகக் கட்டுசைத்தார்
நாமத்து வள்ளுவஞார் நன்கு.

என்னும் செய்யுட்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

RY

TAMIL MANUSCRIPTS,

181.

(6) திருவள்ளுவமாலை.
Lines 9—10in a Page,

பாயி
சிறப்புப்
கூறும்
பெருமையைக்
குறளின்
இ.௫,
இற் பலபுலவர்கள் இயற்றிய 50 செய்யுட்களிருக்

ரம்.
இம்மாலை, சூலாசிரியர் காலத்இிலே
இன்றன.
பட்ட தன்றெனப் பலரும் கூறுகின்றனர்.

இயற்றப்

Beginning:

காடா முதனான் மறைகான் முகனாவிற்
பாடா விடைப்பா சதம்பகர்ந்தேன்..- கூடாரை
யெள்ளிய வென்றி யிலங்கலை வேன்மாற

(1)

வள்ளுவன் வாய (தென்வாக்கு),
End :

வெள்ளி வியாழன் விளங்கரவி வெண்டிங்கள்
பொள்ளென நீக்கும் புறவிருளைத்- தெள்ளிய
வள்ளுவரின்குறள் வெண்பாவிவ் வையகத்தா
ருள்ளிரு

ளோட்டு

(50)

மொளி.

ஆசிரியர் நல்லர் துவஞார்
Colophon:

ஹரிஒம் ஈன்றாக குருவாழ் குருவே.துணை,
விகாரிஹ் மாமி” 29௨.

திருக்குராச்டசரியில் ததியனு

டைய எல்லாறகு நாயினார் வளவிலிருர்.து வாத்தியார் வில்ல

வனம் எழுதிமுடிக்த திருவள்ளுவர் முற்றும்
குருபாதம்

182.

துணை,

11௦. 70 திருக்குறள் மூலம்.
எடுகள் 188).

1408 51

இதில் இருக்குறள் மூலபாடமட்டும்
இற.

பிழைய இகமாயிருக்கன் றன,

௨1௧௨௨.

முழுவது

மிருக்
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Beginning;

ஆயிரத்து முன்னூத்து முப்ப தருங்குதளும்
பாயிரத்தி

னோடே பகர்விசேற். (போயொ)ருத்தர்

வாய்க்சேட்க வேணுமோ மன்னு தமிழ்ப்புலவ
சாய்க்கேட்[க விற்றிு]க்க லாம்,
எண்ணிய வென்றியாங் செய்துப
பவள மால்வரை பயக்த

கண்ணுதற்

கவள யானையின் கழல்பணி வோசே,

அத்திமுகத்
துச்சமனை
நித தினை
சித்தமே.
தவளத் தாமரைத் தாதார் கோவி
லவளைப் போற்றி யருந்தமிழ் குறித்தே.

ஒற்றை மருப்பன் கழல்வணங்கி யோ தவினைப்
LPP ME Hild வள்ளுவர்முப் பா,
ப

GV! Gi.

இவை ட்ட

கு௮கத் தறித்த குறள்.
௮சர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி

பகவன் முதற்றே யுலகு.

(1)

-

a

(1830)

இதில் முதலிலிருர்து 29 அ.இகாசங்கள் மட்டும் இருக்

leak
TE

இன்றன,

-

ஏடுகள் 29) 140௦8 5-6 1 & 182௯.

Let

14௦. 71 திருக்குறள் மூலம்.

உ ர ஆர்ட்

கணமைணவ்ககவகவவவைடி,

ogers BARA OSES

188.

a

ட்ட

ஊடுதல் காமத்துச் இன்ப மதற்கின்பங்
கூடி முயங்கப் பெறின்.

.

கர்வ

End :

வ் வெய்ட் பம் பபப

கடுகைத் GION SG TPS

TAMIL

194,
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]1௦. 72 திருக்குறள் மூலம்.
ஏடுகள் 139;

Lines 5 in a Page.

இதில் மூலபாடம் 70ஆம் ஈம்பரைப்போல மூழுவதும்
இருக்கிறத.

185.

சிதிலமாயிருக்கறெது.

110. 74 திருக்குறள் மூலம்.
a@aer

இது

186.

188; Lines 5 in a Page.

728௮ம் ஈம்பரைப்போல

1௦. 75 திருக்குறள் மூலம்.
ஏடுகள் 1887)

இ,

மூழூவ௫ம் இருக்கிறது.

Lines 5 in a Page.

74ம் ஈம்பரைப்போல முழுவதும் இருக்கெ.

சிதிலமாகவுமிருக்கிற து.

குறிப்பு : திருவள்ளுவர்துகை
880
அறத்துப்பால் ௮இகாரம் 3846
பொருட்பாலதிகாசம் 70க்க 700
காமத்துப்பாலதிகாரம் 2548 250
ஆக முப்பாலதிகாரம் 188க்கு குறள் 1880,

எழுதி முடிந்தது முற்றும்.
இருச்சிற்றம்பலம்.

187.

11௦. 77 திருக்குறள்
பரிமேலழகர் உரையுடன்,
ஏடுகள் 820;

14%

6-9

1௨1௨0௨.

இது 08ஆம்
ஈம்பரைப்போன்றது.
பாயிசமுதல்
உரையுடன் இருக்கிறது.
௮இ.க சிதிலமாயிருக்கின்
ற.
12
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10. 881 ந திருக்குறள் மூலம். :

188.

ஏடுகள் 08) Lines 10 in a Page.
இஅ௫ 75ம் ஈம்பர்போன்றது. முழுவது மிருக்றெ.து,

189. 170. 698 (ய திருக்குறள்
அதிகார அடைவு.
112; Lines 4-5 in a Page.
இது இதருவள்ளுவகாயனார் இயற்றிய இருக்குறள் முப்
ஏடுகள்

பாலுள் ஒவ்வொருபாலும் இத்தனை அதிகாரம் உடையது;
அவை இன்னின்னவை என அரற்பாவால் அடைவு படுத்

துக் கூறுவது, : ஆசிரியர் பெயர் முதலியவை
இது அச்டெப்படவில்லை,

தெரியகில்ஸ்,

Beginning :
அறத்அப்பான் முப்பத் தெட்டவை

sor gue

பாயிர நான்கில் லறமிரு பத்தோ
டோதிய

துறவற மொருபதின் மூன்று

மேதமி லூஜொன் றெனவிசைத் கனசே.
பொருட்பா லெழுப.தி லரசிய லையைந்
தழுக்கி லமைச்சிய லவையி சைர்தா

மாணிரண் டொருகூ ழடற்படை யிரண்டு
படர்தரு ஈட்புப் பதினே ழாகுப்
குடிமைபன் மூன்றெனச் கூறினர் புலவர்.

காமத் அப்பால் சருதிருபச் தைர்ததி
லேமுறு மாண்பா லேழவை யன் றிப்
பெண்பா லாறிசண் டாம்பொ.து விருமாஜ்

றன்பா னூற்று முப்பத். துமூன் றவையே,
*

*

*

ஆ
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தன்லுள்

மறைப்பொருட் கடவுள் வாழ்திதுவான் சிறப்பு
நீத்தார் பெருமை யறன்வலி யுறுத்தலென்
ரூர்த்த சான்கு மறப்பாற் பாயிசம்,
End:
பொதுவ௫இ

காச மிருமூன் றவைதான்

குறிப்பறி வுறுத்தல் புணர்ச்சி விதும்பல்
கெஞ்சொடு புலத்தல் நீங்கரும் புலவி
புலவி நணுக்க மட லுவகையென்
றல்கினூ' லறிஞ் சறைந்தன' ரிவையே.

140.

(6) கோயிற் புராணம்.
Lines 4 in a Page.

இஅ௫ 287 9 ஈம்பர் போன்றது.
இஇல், வியாக்ரெ
பாதச்சருக்கம் 4வது
செய்யுளிலிருந்து
முடிய
இருக்
சன்றஅ. இதனை இயற்றியவர் இல்லைவாழர் சணருள் ஒருவ
சாகிய உமாபதி௫வாச்சாரியார்.
Beginning:

core neeeesseontvecsssvenes(per sau w wav
ஏலத்தா

ன்டமார

விடங்கொண்ட

வெழிஜற்றில்லை

மூலத்தானத் தொளியாய் முளைத்தெழுந்த சிவ்லிங்கக்
கோலத்தா

னின் பூசை கொள்வானென் ுசைசெய்். ( 4)

End;

சொற்றா

னு௮

பொருளானால் ' என்னும்

செய்யுள்

முடிய இருக்கிற.
141.

(0 ௪ட்டைதநாதர் தோத்திரம்,

இது,

1108 8410 உ 182௨௦.
சோழியின்கண் கோபுரத்தில்

விற்நிருக்கும்
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இதில் விருத்தம் கலித்
சட்டைகாத சுவாமி தோத்திரம்.
துறை வெண்பா வென்னும் மூன்று பாக்களும் விரவிவர்
துள்ளன.

Beginning:

சிங்சாகனத்தி நம் மூகாம்பியென்னத் இருவுருக்கொண்
டங்கா தரவுடன் கொச்சையின் மேவியடியவர்தம்
பங்காக வந்து வரங்கொடுச்கின்ற பரிசறிந்தேன்
சங்கக் குழைச்சடை நாதா ௮குதி தயாபானே.
(1)

எடுத்தகைவாளும்

பிடிதச்தகைத்

கண்டும் இரத்ன

சிங்கா

*னச்சிறப்பும்

கடுத்தரித் தலம் புசந்தகந் தசமுங் கனவிலு நனவிலு
மறவேன்

பொடித்த சர்இரனை முடித்ச சாயகனே பூத வேதாள காய
தடுத்தெனை

யடிமை

கொண்ட

நாயகனே

&G oor
சண்பைவாழ்

சட்டை

நாயகனே.

காவற் கடவுள் சமலா லயன்முதலாந்
தேவர்க்கும் வாழ்வு சிதையாமல்-- யாவர்க்கும்
மிச்சவனே வேலைதனில் வெவ்விட.த்தை யுண்டருளத்
சக்சுவனே ௪ட்டை

நாதா,

End:

வருமோ வினைகள் (வராது) வந்தாலும் வருத தஞ்சற்றும்
தருமோ

தராது சலசமம் போலவும் தான்மருவும்

பெருமோகச் சங்கக் குழைக்காதனன்பார் பிழைபொறுத்
கோன்

அ௮ருள்மேவு காழிமலைச்சட்டை காகனடிய[வர்க்கே].

(28)
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(9) தனிப்பாடற்றிரட்டு.
Lines 3—5 in a Page,

இதில் பல புலவர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் பாடிய
செய்யுட்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகளில் அச்சிடப்
பட்டவைகளே
யன்றி அச்சிடப்படாத
செய்யுட்களும்
இருக்கின்றன.
Beginning:
தூசுதூ சாக்குவான் பாவை

துணைவளைக்கை

யாசில் புகழ்க்சண்டி. யூணங்கைப்--பேசுங்கால்
கண்ணங்கை கொங்கைமுகக் சாலுங் கடி.க்சமலன்
கண்ணங்கை கொங்கைமுகங் கால்,
ன்
*
#
௬
கோரத்துக் கொப்போ கனவட்ட
கூறுவதுங் காவிரிக்கு வைகையோ

மம்மானை
வம்மானை

விசற்கு நிசசாவான் மீனவனோ வம்மானை
வெற்றிப் புலிக்குநிகர் மீனமோ வம்மானை

யாருக்கு வேம்புகிக ராகுமோ வம்மானை
யாதிச்தனுக்குகிக ரம்புவியோ வம்மானை
யூரும் புகார்க்கு நிகர் கொற்கையோ வம்மானை
யொக்குமோ சோணாட்டைப் பாண்டிகா டம்மானை.
*

#

காளத்தி காளத்தி யென்னை

ச

*

கன்னெஞ்சே

காளத்தி காளத்தி காண--காளத்தி
யென்கையிலே யென்கையிலே யென்கையிலே யென்
கையிலே
யென்கையிலே யென்கையிலே யென்.
End:
டட
வாருடைப் பிடிங்கி மூடி. வல்லிளல் கொக்கைமீது

ரீருடைக்கண்கள்பாய கேரிவழ யொருத்தி சென்று

04.

A DESORIPTIVE CATALOGUE

OF THE

ae nsoe Oeerni ஷன்னைத் தழுவிக்கொண்டா
ளாசெலு மறிகலேனே யம்பல்த் திசயமென்னீர்

குறிப்பு :
பாட்டின் முதற் குறிப்பெழுதிய மூன்று ஏடுகள்
கடைசியில் கோக்கப்பட்டுள்ளன.

148. 11௦. 78 நாலடியார் உரையுடன்,
a@eer 258; Lines 5—10
இதவும் பதினெண்

கும். நீதியை

ina Page.

Eipésan ae

யுணர்த்துவது.

மால்களுள் ஒன்ரு
இருக்குமளைப்போல் அறம்

பொருள் இன்பம் என்னும் மூன்று பகுப்பினக் கொண்ட
40 அ.இகாரங்களையும் ௮ இகாரம் ஒன்றுக்குப் பதிப் பத்து

வெண்பாவாக 400 வெண்பாக்களையும் உடையது. இதனைப்
பாடியவர் எண்பெருங் குன்றத் திருச்ச எண்ணாயிரம் சமண
ஹேனிவர்கள்
வையை

என்பதும்

௮வர்

யாற்தில் இட்டபோது

செய்யுட்களே

இக்ராலடி.

பாடிய

அச்

செய்யுட்களை

அவற்றுள் எதிே.றிய 400

வெண்பா

நானூறும்: என்பதும்

82ம் ஈம்பரின் கடைசியில் எழுதப்பட்டுள்ள * ஏண்பெருங்
குன்ற்த்து ளசெண்ணாயிர முனிவருஞ் செய்த வையையாற்

௮க் கெஇராக ஈடர்த STOO. நானூறும் முற்றும் ” என்னும்
வாக்கயெத்தால் ௮.றியக்டெப்பினும் பொருத்தமுடையதாகச்
காணப்படவில்லை.
சம்பந்தர் காலத்து
நடச்தவ்ற்றை

ஒட்டி நிற்கின்றது. இர்தப் பிரதியில் சிதிலம்திகமாயிருக்
சன்றது. இது உரையுடன் அச்சிடப்பட்டிருக்கறெ.து,
மாலின் மருகா மத்களிறே மா.........
வன் சாலவே
அ
நாலடிசா ஓூறு ஈளுவாமல் என்மன ச்சே

2லஜ்ட. னிற்கத் தெளி,
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சில முனிவ ரிருக்து தெரிக்துரைத்த

காலடி. காலூற்றின் ஈற்பொருகட்---பால்வகையே
கண்டான் பொருடான் பயனுசைத்தான் காதலிதஅத்
தண்டார்ப் பொறைத்தருமன் தான்.
வெள்ளான் மாபுக்கு வேதமெனச் சான்றோர்கள்
எல்லாரும் கூடி. யெடுத் அரைத்துச். -சொல்லாய்ந்த

காலடி. சானூறும் ஈன்டுதா யென்மனத்தே

சலமூட னிற்கவே செப்பு,
இவை

முன்னேட்டில்

எழுதப்பட்டுள்ளன.

Beginning:

வானிடு வில்லின் வரவறியா வாய்மையாத்
கானிலர் தோயாக் கடவுளை---யானிலஞ்
சென்னி
முன்னி

புதவணங்கிச்
யவைஞாடிச௪

சேர்துமெம் முள்ளத்து

வென்று,

டரன்பதூ வானிடு வில்லின் வசவறியா வாய்மையால்--வானின் கண்ணே
தோன்றிய
வில்லினது
தோத்றமு

மிழப்பு மறியவரிது.
அதுபோன்ற பிறப்பினதஇியல்பைடி
மறியவரிது, இது உண்மையாதலால், கானிலக் தோயாக்
கடவுளை-.நிலத் இன்கண்ணே கால்தரியாத தோர் கடவுளை.
யானிலஞ் சென்னியுற வணங்ூ--யாம் நிலதஇன்கண்ணே
சென்னி முதலாகிய வெட்டுஅப்புகளு மழுந்தும்படி......
வணக்கஞ்செய்அ சேசக்கடவோம்.
எம் முனள்ளத்து முன்
னியவை

முடிகவென்று

மனத்து கினைவு யா

யாகிய விப்.பிறவி மாறும்வகை.

சனின் மாயை

வானிடு வில்லின் வசவறியா

வாய்மையாலென்றஇனாலே
பிறப்பு
மிறப்பும் யாவர்க்
கூர் தெரியாத அண்மை யெனக் கொள்வ தெப்படியோ
வெனில் ௮வையொருதலை
விளக்கு மென்னு மிலச்கண
விதியால்.
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End:
தலைவசைச் செலுத்தலாகெய வழியில்லையாயி னிவை
களாம் செய்யும் வருத்தமுமில்லை ஈமது தலைவரால் வந்த
வருத்தமன்றி இவ்வகைத்சாலாய வருத்த மல்லவென்று
கூருதுபோற்

கூறியதாம்.

இது

பிரிவாற்றாத

தலைமகள்

Car Pagans
és Hi.
ஓராதே யானுசைத்தே னாயினு மொண்பொருளை
யாசாய்ர்து கொள்வ ரறிவுடையார்-..-€ராய்ந
து
(குற்றல்) கலந்து குறைபெயர்ந்து வாசித்தல்
கற்றறிந்த மாந்தர் கடன்.

:

நாலடியார் எழுதி முடிர்தது முற்றும்.
Colophon:

வெற்றி வேலுற்றதுணை,
சதெஇரசை மாதம் 26௨

சுபாதுஷ்ி

௮ம்பலவாணன் றிருவடி. வாழ்க,

ரெகுநாயகன் இரு

வடி. வாழ்க,

குறிப்பு :
இதில் முழுவதும் இருக்கிறது.
காணப்படுகிறது.

₹€ல

இவ்வுசை சிறந்ததாகக்
முனிவர் ' என்னும் செய்யுளில்

கண்டான் பொருடான் பயனுரைத்தான்
தண்டார்ப்பொறைக்

கொண்டு இவ்வுரை
oot ger Lb.

தருமன்தான்” என

செய்சவர்

தருமன்

காதலித்துத்-வந்திருப்பதைக்

என்பவர்

என்று

இவ்வுசை அ௮ச்சிடப்படவில்லை.

144... No. 79 நாலடியார் உரையுடன்,
a@eer 117 ; Lines 5—8 in a Page.
இஅவும் முன்பிரதியைப் போன்றது,
இதிலுள்ள உரை 78ம் நம்பர் உரையிலும்

பட்டது.

வேறு
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Beginning :
ஆக

இசண்டுசைய

முன்னே

போட்டுக்கொண்டு

பத

வுரைப்படி முன்னும் பொழிப்புளைப்படி பின்னுமாக வெழு
இனத,

செல்வ நிலையாமை இளமை

நிலையாமை

நிலையாமை யென்னு மஇகாச வடைவுகளுக்கு
காவ.து யாதோவென்னின்,

யாக்கை

மலைவா

மஃ

முன்பு யாக்கையுளதாய

நிலை

யாமை யுணர்த்தி யஅகின்றபி னிளமை நிலையாமையுணர்த்
இயபின் அந்த விளமைப் பருவத்திலே மூயன்ற௮ுண்டான்
செல்வத் கனிலையாமை யுணர்த்தச வேண்டாமோ வென்னின்
யாக்கைக்கு வயத

நூறென்று

மிளமைப்பருவத்து

வயது

முப்பச்இரண்டென்.றும் ஒரு நியமங்களுண்டோ வென்னில்
. ன்று...
இக்த
செல்வத்துக்கு
இத்தனை காசா நிற்கு
மென்று

வம்

அ௮ுஇயில்லாமையா

வர்தெய்திய பொழுதே

களைச்

செய்யவேணு

மையை

வைத...

லிப்படி, பயறுஇ யில்லாத

செல்

மறுமைக்குறுகியான

வறங்

மென்றற்கு
ப

ட

முன்பு

செல்வ

நில்யா

வக

அறுசுவை யுண்டி பமர்த் இல்லா ஞூட்ட

.

மறுசிகை நீக்கியண் டாரும்--வறிஞசாய்ச்

சென்றிரப்ப சோரிடத்துக்
அ௮ண்டாக வைக்கற்பாற்

செல்விமான்

றன்று,
யுண்டி-௮று௬வையாகிய

உண்

அமர்ந்தல்லாஞூட்ட-விரும்பிமனையாஞூட்ட,

மறு

எது...

டியை,

கூழெனிற்

அறுசுவை

இகை நீக்கி புண்டாரும்-கஜி சோறு மறற்கை நீக்கி உண்
ட. டாரும், வறியராய்ச் சென்றிரப்ப ரோரிடத்.அக் கூழெனில்வறியசாய் தாம் இருக்சவிடத்திலே கானே சென்று கூழை
பாற்றன்_நவைக்கற
யிரப்பர், செல்வமொன்றுண்டாக
செல்வ

மென்பதொன்று

யுடைத்தல்ல

வென்றவாறு.

நிலையுண்டாக

வைக்கும்

பகுதி

அறு

சுவை

அல்லதூஉம்.

என்ற அ-கைத்தல் புளித்தல் காழ்த்தல் உவாத்தல் அவர்த்
18
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றது

முன்பு

டாரும்

என்னும்

உடையாரு
இய

வாழ்க்க

இடக்தன்னிலே

உம்மை

மென்னும்

அங்கனம்

சிறப்பும்மை,

OF THER

சோறு, ஒரிடமென்

யிரத்தல்,
செல்வச்

உண்

செருக்கை

அமர்தல்-பொருக்

வென்றுமாம்.

End:

ஆர்சுச பொறிய வணிகளர் வண்டினம்
பூத்தொழி கொம்பின்மேற் ' செல்லாவா...நீர்
த தருவி
தாழா வுயர்சிறப்பிற் றண்குன்ற ஈன்னாட
வாழாதார்க் இல்லை

oS).

எத.
இயாப்புப் பொறிககாயுடைய
அழகுமிக்க
வண்டினம் பூத் தொழி கொம்பின்மேற்
செல்லாவாகும்.
நீர்த்தருவி காழாவுயர் சிறப்பிற் றண்குன்ற ஈன்னாடனே
செல்வமுடையாசாய்
வாழாதார்க்குத் தமரில்லை யென்ற
வாறு, அர்த்த பொறிய வணிகிளர் வண்டினம்-நிலைபெற்ற
பொறியை அ௮ணியாகவுடைய கிளர்ந்த வண்டினம்.
நீர்த்
திருவி தாழர் உயர் சிறப்பிற் ஐண்குன்ற ஈன்னாடனே-மிக
வும் ௮ருவி விடாமலொழுகுலங் குளிர்ச்சி பொருந்திய மலை
சூழ்க்த குமிஞ்சி நிலத் ிற் ரோழனே என்பாரு முளர். (290)
மானம் அஃதாவது எவ்விடத்து மானம் சிதையாமற்
காத்தொழுரகுதலும் இயாதொரு வகையினாலும் காக்க முடி.
யாது சிதையும்படி. வரிற் றம் பிராணனை விட்டு மாசக்
தைக் காப்பதூஉமாகிய இயல்பு கூறப்பட்டதென்றவாவு,

குறிப்
இதில் முதலிலிருந்து 29 அஇிகாரங்கள் மட்டும்
யுடன் இருக்கின்றன.

உளை

இவவுசையும் அ௮ச்சிடப்படவில்லை,
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110. 860 நாலடியார்
பதுமனார்
a@eer

115;

உரையுடன்.
5in

Lines

a Page.

உரைகளிலும்

இவ்வுசை 78, 79 ஈம்பரிலுள்ள

வேரு

இதிலமாயிருக்கின்றது.

னது.

Beginning:

அறியாவென

இறை........ ப் பொய்யாக

லென்று;

தன்மையின்,

வாய்மையா

வறிந்தென்பதாயிற்று.

வேண்டுவ

வணங்க

பிறப்பியல்பை..........என்பதாம்.

கானில்

கடவுளசோடொத்தாரு
என்பது
கடவுலா
தோயாக்
மிக்காரு மில்லாத விறைவற்கு காணிலக் மீதாயாலம சுறப்
பில்லாமை...... யவியல் மிபான்றையமமே யிவற்ளுக் கூறும்
பான்மை யல்லாமையும் பூவின்.
End:

தோணி

யியக்குவான் மறொால்லை வருணததுச்

காணிற் கடைப்பட்டா சென்றிகழார்--காணா
யவன்றுணையா

லாறுபோ

யற்றேறூல்

கற்ற

மாகன்றுணை யாநால் கொளல்,

௪-௪.

பழைய

சாதிகளுள்ளாராயிற்

செலுத்துவான் சகடைப்பட்டானென்று
*வனே

துணையாக

சித்தமாகிய

ஜனோணியைச்

மற்றவனை

யிகழா

வாறுகளைக்கடச்து

போவதே போஜுமாத் காணாய் நூல்கற்ற
கல்ல பொருளை மனத்தானறிர்து கொண.

மகன்றுணையாக

குறிப்பு?

இதில்
முதவிலிருந்து

காப்புச்

செய்யுள்

14வது

உரையில்

அதிகாரத்தில்

உரையில் ஒரு பாகம் வரையில் இருக்கிற ௮.

௮ச்சிடப்படவில்லை,

சிலபாககச்தவிர
0ஆம்

செய்யுள்

இவ்வுரையும்
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]10. 82 (6. நாலடியார் கூலம்.

146

ஏடுகள் 89; Lines 5—8 in a Page.
இதில் மூலமட்டும் முழுவதும் இருக்கிற து.

சிதைச்

அள்ள.
Beginning:

வானிடு வில்லின் வரவறியா

வாய்மையாற்

கானிலர் தோயாக் கடவுளை--யாநிலஞ்
சென்னி யுறவணங்க௫ச் சேர்து (மெ)ம் முள்ளத்து
முன்னி யவைழுடி.க வென்று.
வெள்ளான் மாபுக்கு வேதமெனச் சான்றோர்கள்

எல்லாருங் கூடி எடுத்துரைத்துச்--சொல்லாய்ர்த
நாலடி சானூறு ஈன்சினிதா யென்மனத்தே
சீலமூட ஸனிற்கவே செய்.
பரங்குன் ஜொரு......மபப்பராம் பள்ளி
யிருங்குன்றம் பேசார்தை யாணை--ஃபருங்குன்ற
மென்றெட்டு

வெற்பு மெடுத்தியம்ப

வல்லார்க்குச்

சென்றெட்டுமோ பிறவித் இங்கு.
End

:

சுண்மூன் றுடையாலுங் காக்கையும் பையாவு
மென்னீன்ற யாயும் பிழைச்ததென்-.-பொன்னீன்ற

கோங்கருப் பன்ன முலையாய் பொருள்வயிற்
பாங்கனார் சென்ற கெறி,
ஆக,

எண்பெருங்

(10)

400.

குன்றத்து

ளெண்ணாயிர

முனிவருஞ்

செய்த வைகையாற்றுக் கெஇராக ஈடக்த காலடி. காலூறும்
மற்றும்,
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Colophon:

௮ழகியசாகர் ௮பிராமிதுணையாக வேணும்.
திருச்
சிற்றம்பலம். வேகுதானியஷ்ூஆனிமி” 20௨ அஆ௫வாசகாள்

காஞ்சிபுரத்துக்கு

மேற்கு

காவேரிப்பாக்கத்துக்குக்

மூணுநாழி வழியிலே கருவி௫ேகளத்தூர்

ஜெக்கு

திருவேங்கட பிள்ளை

குமாசன்...... போன்னம்பலத்தா பிள்ளை

கருப்பூர்

பிள்ளை

எழுஇக்மிகாடுத்த

குமாசன்

வயித்தினாத

பிள்ளை

நாலடி தேவர் எழுதி முடித்தான்.

வேளா

அது அறியவும்,

குறிப்பு :
இப்பிரதியின்
மிடத்திலும்
கும்

இதனை

இடத்திலும்

தலால்,

தலைப்பிலும்

௮இகாச

அடைவு

எழுதஇினவர் . இன்னவர்
நாலடிதேவர்

காலடியார்க்கு

என்று

நாலடித்ேதவர்

கூறு

என்றுரைக்

எழுதப்பட்டிருக்

என்று

பெயரிக்த

சாகத் தோற்றுகிற
து.

147.

(hb) சீவக௫ந்தாமணி மூலம்.
Lines

இது

தத்தையார்

6-—7

ina Page.

1448ம் நம்பர் பிதிபோன்றது.

இலம்பகமாத்திரம்

பற்றிய விவாங்களை

இதில் காக்தருவ

இருக்கின்றது.

இதைப்

14ம் நம்பரில் காண்க.

Beginning:

இங்கிவர்க விவ்வா றநிருந்தினிது வாழச்
௪ங்குதரு கீணிதியஞ் சாலவுடை சாய்கன்
பொங்குஇசை

மீதுபொரு மால்களிறு

போன்றோர்

வங்கமொடு போகிநிது வர்துதா லுற்றான்.
End :

குங்குமமுஞ் சந்தனரமுங் கூடியிடு சொடி......

வெங்கணிள
௯

முலையின்மிசை யெழு விளையாடிக்

(1)
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கொங்குண்மலர்க் கோதையொடு குரிசில்செலும் வழிகா
ளங்கணகர்ப் பட்டபொரு ளாகியதை மொழிவாம்.
(860)
காந்திருவதத்தையாரிலம்பகம் முற்றும்,
Colophon:
FEGOGR)

ut Fil

2o. ysorrorer

இருவேங்கடம்

எழுதினது,
ஆய் வவமளைகைவகை

148.

No. 884 (6 கலியுகமாலை.
a@eer 14; Lines 4 in a Page.

இத
தொகுத்து

கலிகாலத்தில் நடக்கும்
விளக்குவ து.

மூதல்

அநீதிகள்

பலவற்றைத்

இரண்டு

ஏடுகளில்லை.

மற்றைப்பாகத்தும் சிற்சில இடத்தில் சிதைந்இருக்றெ.து.
இதில் 20 பாடல்களிருக்கின்றன.
ஆசிரியர் பெயர் முத
லியவை தெரியவில்லை.
சாதாரண ஈடை,. அச்சிட்டிருப்ப
தாகத் தெரியவில்லை,
Beginning:

கடகட

யைக் கெடுக்குங்காலம்

அகுதியுடவுடமைபறித்
GEGHSTOLD

கண்டறிய உடமையிட்டு மினுக்குக்......
கலிகாலங் காணுமிர்தக் காலக்தானே--(0)
குண்டணியள்

யிச்சை சொல்லி நடக்குங் காலங்

குருபாதம் பணிந்துதுதி கூறாக் காலம்
பெண்டுகள் பேச்சே மிகவும் கேட்குங்காலம்

பிராமணரை உதாசனித்துப்
தொண்டுபண்ணப்

பேசுங்காலம்

பெரியோசென் றுசைக்குங்காலம்

சூதபண்ணித் திரிவாரைத் துடருங் காலம்
கண்டுபிடி தீ தாலில்லையென்று சொல்லுங்காலம்

சுலீகாலங் காணுமித்தக் காலந் தானே

(7)
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End ;
இடங்கொடுத்த

விட்டில் சண்டு நினைக்குங் காலம்

எல்லையில்லா எல்லைகட்டி. யிறக்குங் காலம்
உடம்பிடியாய் எவரெவர்க்கும் உசையாக்காலம்
உத்தண்ட மாயடி.த்தே ஓட்டுங்காலம்
படம்விரிக்கும் பாம்புதன்னை அடிக்குங்காலம்
பலலஸ் திரியைப் பெண்டெனவே படைக்குங்காலம்
கடன்படுத்தித் திரிவாரோ டிணங்குங்காலம்
கலிகாலங் காணுமிர்தக் காலந்தானே.
(26)
மகாகணபஇ

துணையுண்டு.

யுசமாலை படித்து வளர்கின்றான்.

வெங்கடாசலமய்யன்

கலி

ஸ்ரீராமசெயம்.

(6) £ராமன் தாலாட்டு.

149.

Lines

3 ina Page.

இதில், இருபத்அுகான்கு கண்ணிகளே இருக்கின்றன.
அச்செடப்பட்
செய்தவர் பெயர் தெரியவில்லை. அபூர்த்தி.
டுள்ளது.

Beginning:

சீராமன் தாலாட்டைச் செப்பமுடன் நாம்பாடக்
காரானை மாமுகத்தோன் காப்பு.

௮ன்று மிருத்ச அயோத்தி யென்னும் பட்டணத்தே
(1)
சென்றங் சவதரித்ச இருமாலைச் சொன்னாரோ
தெள்ளுதமிழ்க் கொண்டாடுஞ் சீராமன் தெசசதற்குப்
பிள்சாவிடாய் தீர்க்க பெருமாளைச் சொன்னாசோ (8)
End :
vevees

றும் அரக்கர் பதிதானழியக்

கும்பகர்ணன் தன்னுடலைக் கொடுஞ்சாச்சா லெய்சா
(28)
ஜே
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மிமையவருச் த.ற்சூழ
வர்துமயோத்தி

150.

(24)

தனில் மரூடருடி சூடினனோ

No. 837 தினகர வெண்பா.
ஏடுகள் 26)

11806 10 ௨189௨.

இத, முன்னிரண்டடி.களில் நீதியையும் பின்னடி.களில்

வள்ளுவர் குறளையும் அமைத்துக்

கோவைககர்த்தினகரன்
இதில்
இருக்

என்பவனை முன்னிலையாக்டுச் சொல்லும் இரால்,
காப்புச் செய்யுளே யல்லாமல் 110 மிவண்பாக்கள்

இன்றன. கோவைககர் கோயமுத்தூர். இனகான் என்பவன்
இக்.நால் அச்சிடப்படவில்லை.
ஒரு கொடையாளி.
Beginning:

முன்பாஇ புஞ்சொல் முழுத்தமிழின் பின்பா 5
யின்பார் தினகரனை இங்கெெஞ்செய்-என்பாவில்
வள்ளுவர்வெண்

குற்ற

பாக்குறளை வைப்பதற்கென்

மெமெல்லாத்
ழ்ள்ளுவதா னைப்பெருமாள் தான,

கடவள்வாழ்த்து

உத்தமரால் கற்.று முமாபஇக் கன்பில்லாச்
சித்தருனக் சொவ்வார் தினகரா--எத்தனையுங்
கற்றதனா லாய பயனென்கொல் வாலதிவ

னற்றாு டொழா௮

ரெனின்.

(9)

பிரிவாற்றாமை
தற்பானை யாறு சமயத்தையுங் கடந்த

இற்பானைப் போற்றுர் தினகரா--எற்பரிர்து
செல்லாமை யுண்டே. லெனக்குரை மற்னுநின்
வல்வாவு வாழ்வார்க் குசை.

(116)
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No. 875 தஇனகார வெண்பா.

ஏடுகள் 12; அபூர்த்தி

1/6

இதவும் முன்பிதிபோன்றறு,

8--க் 10 உ1 8௨௨
இதில்

48 செய்யுட்

களே இருக்கின்றன.
renee rename,

159.

110. 848 நீதிசாரம் உரையுடன்,

ஏடுகள் 40; அபூர்த்தி
இது

11௯ 4-5 1 உ 1௧௨௨

வடமொழியிலுள்ள

நீஇசாசத்தின்

மொழி

விருத்தப்பாவில் செய்யப்பட்டுள்ள,

பெயர்ப்பு.

செய்

யுள்சடை

அிறர்ததன்று.
இதனை இயற்றியவர்
ஹமூக்கப்
பன்
என்பவர்.
இதில் 97 செய்யுட்கள் உரையுடனிருச்
இன்றன. பிழைகள் ௮தஇகமாயிருக்கின்றன.
Begnning :

பருதி மதியிலகும் பார்மிசையோர்க் கெல்லாச்
தருமகெறி நீதிதனைச் சாற்ற---க௬ இயிடுர்
அரங்சவேமத்தை பொருட சுந்தரபொற் செஞ்சடையிற்
SHOE DDS SERPS காப்பு.

சர்பெரு தருமஞ் செய்கை தெரிரந்ததின் வழியே சென்று
பேர்பெற புற்றிபண்ணித் தனக்கது பலித்திடாது
ஏர்பெ௮

கருமமெல்லாம் யாவற்கு மாகா தென்று

தேர்வு விடுத்தறத்தை யொல்லையிற் செய்வர் தாமே,
என்றது.
தறம........ வையெல்லாங்
கேட்சக்கட
கேட்ட பொருளைப் புத்ிஇபண்ணவல்லவளனு
வனுமாய்க்
மாய்த் தனக்காகாத காரியம் பிறருக்கு மாகாதென்று புத்
இக்கடுத்த தற்மங்ககாப் பண்ணுவான் என்றவாறு.
நிரம் :
மாலையில் வெய்யில் காய்த்து மகத் தாடுஞ்...ம.தும

தாலவே படவுஞ் செய்து சனக்கணேயான
14

மின்னைக்

(௧)
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கோலமாய்க் கூடிசாவில் குலவிய குளிர்ச்சி யாயி
பாலை வாத்அண்டு வாயுள் வர்த்இக்கும் பகருங்காலே,

என்ற.

மாலையில் வெயில் காய்ர்ததிலும் ஐமப்புகைப்

படுகையும் தன்
கலும்

வய௪க்களைய

ராத் இரிகாலம்

ஸ்ரீயஞடனே

பால்வாத்துண்கவும்

யனுவத் இக்
அயிசுபரியம்

வாத்இக்குமென் றவாறு.

158.

97.

1௦. 849 நீசொரம் (கிரந்தம்)
தமிழுரையுடன்.

ஏடுகள் 04, அபூர்த்தி. 1/௯
இதில்

52

3--4 10) நத.

தமிழ்

சலோகங்கள்

உரையுடன்

இருக்

௪ இலமாயிருக்கி ஐ.

கின்றன,

154.

]10, 350 நீதிசாரம் (இரத்தம்)

தமிழுரையுடன்.
ஏடுகள் 85) பூர்த்தி 1/0 4 1

உ 182௨

மூன் பிரதியைப்போன்றஅு. இஇல் 100 ஈலோகக்கள்
உரையுடன் இருக்கின்றன.

155.

சிதிலமாயிருக்கிற து.

No. 851 நீதிசாரம் (இரத்தம்)

a@aer 57; yt sS

Lines

முன் பிரதியைப்போன்றது.
உரையுடன்

156.

இருக்கின்றன.

1௦. 852 நீதிசாரம் உரையுடன்,
848ம்

ஈம்பர்போன்றது.

in a Page.
அபூரத்தியாயிருச்

சிதைர் துள்ள து.
awe

Reem

Seat

கிறது,

இதில் 10 சுலோகங்கள்

து.
இதிலமாயிருக்கறெ

a@eer 15 ; Lines 3-4
இது

4in a Page.

TAMIL
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170. 858 நீதிசாரம் (இரத்தம்)
தமிமுரையுடன்,

ஏடுகள் 89; அபூர்த்தி 14066 4 in a Page.
மூன் பிரதியைப்போன்றது.

இதில் 79

சுலோகங்கள்

து.
சிதிலமாயிருக்கிற

உசையுடன் இருக்கின்றன.

No. 354 6 Sers (Gr p50)

158.

தமிமுரையுடன்-

a@eer 15: Lines 3—4 in a Page.
ஓசே ௬லோகம் மணிப்பிசவாள ஈடையில் எழுதப்பட்ட
விரிந்த உரையுடன் இருக்கிறது.

159.

சிதிலமாயிருக்கிறது.

]0. 855 நீதிசாரம் (இரந்தம்)
தமிமுரையுடன்,

agse

17; 9x47

இதில் மூன்றாவது
உரையுடனிருக்கின்றன.

Lines

4-—5

in a Page.

ஈலோகமுதல் 78 சுலோகங்கள்
சிதிலமாயிருக்கிறது.

160.

]1௦. 876 (0 நீதிவெண்பா
உரையுடன்.
௨1%
ஏடுகள் 58 ; பூர்த்தி 11/௯ 4-5

இது

உடைய.
இன்றன.

நீதிகளை எடுக் அசைக்கும்

செய்யுளும்

இன்றஅ.

பெயர்

ஆசிரியர்

அச்சுப்பிரதிக்கும்

உரையும்

இதற்கும்

100

றந்த

மூதலியவை

பாடபேதம்

வெண்பாக்களை

ஈடையிலிருக்
தெதரியவில்லை,

காணப்படு

இற்சில இடங்களில் சிதைநர்திருக்கிறது.

யும் காணப்படுகின் றன.

௮ச்சிடப்பட்டிருக்கிற து.

பிழை
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Beginning:

மூதுணர்ந்தோ

ரோதுல

நீதிவெண்பா வென்று
வாமாங் கருணை

மூதுரையைப்

நிசம்த்தினேன்--௮ இபசன்

மணியுதாம் பூத்தமுதற்

கொண்டு.

பெருங்கருணை

கோமான்

பேதையேன்

தாமரைபொன் முத் அச் உவாங்கோ

சோசனைபால்

பூமருே சன் பட்டு புமுகுசவா---தாமழல்மற்

றெங்கே பிறந்தனவென் றெண்ணீசோ
ளெங்கே பிறந்தாலு மென்.

என்றது.
மண்ணிலே

நல்லோர்க

தாமரைப்பூ சேத்திலே பிறக்கும். பொன்

பிறக்கும். முத்துக் கிளிஞ்சியிலே பிறக்கும். ௪ம

மயிர்.

சம் மிருசகக்தினுடைய

கோரோசனை

பசுவினுடைய

வயித்திலே பிறக்கும். பசுவின்பால். . .மண்ணினெச்டல் பூ.
மலரிலே பிறக்கும் தேன் பலபூவிலுமிருக்கிற மதுவைக் தே
கொண்டுவந்து

னீப்

பட்டுச் சிலர் இப்பூச்சியி

வைய்க்கும்,

னுடைய குதத்திலே யுண்டாடறது,
யினுடைய

மதம்.

புழுகு காவிப் பிள்ளை

சவ்வாது

பிள்ஃாயினுடைய

நெருப்பு...... லே

யிருந்தாதும் தீட்

சவ்வாது

மதம்.

அழலென்று

டில்லை,

யிதுகளெல்லாம்

அசுத்தமான............ கு பிறுதி

யாளபடியிறுலே...... ளெந்தச் சாஇயிலே பிறக் இருந்தா
அமவர்களைக் குறைய மதிக்கப் போகா தென்றவாு,
End:

பலாமாத்தைப்போல
மாமாத்தைப்போல

மாத்தைப்போல

உத்தமர் கொடுக்கிற

மத்இமன்

அ௮தமன்

கொடை.

கொடுக்கிற கொடை.

பாரி

கொடுச்கிதகொடை,

பாதிரி

மரத்தை உகமைசொல்லுவானே னென்மால் பாதிரிப்பூ மிகு
இயும்

டியோ

வாசனையாயிருக்கும்.

பழமெப்படியோ

௮. திறனுடைய

வென்றிருப்பார்கள்.

'காயெப்

௮தின்

TAMIL MANUSCRIPTS,
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காயும் பியோசனத்துக்கு வாராது, அதுக்குப் பழுமுமில்லை
யென்றவாறு,

நீதிவெண்பா

நாறும் உரையுடன்

எழுதி முடிந்தது முற்றும்
சிவகுருகா சன் துணை,

161.

(0)

சனீஸ்வரன்

தோத்திரம்,

[40% 4--5 1 ௨ 182௨
தோத்இாம்.

இது சனிபகவானது

ருக்
அச்சிடப்பட்ட

கிறது.
Beginning:
ஆதியே

முதலரிய......

வேதாந்த

அஞ்செழுத்தி
ஞான

சோதியே

னுள்பொருளே

அம்பலத்னுளாடும்

அய கெடுஞ்
FLT Loew

ws

நீபிடித்த தோஷத்தாலே
பாஇமதி

சடைக்கணிக்து

அ௮ரவம்பூண்டும்

பதியிழஈ்ன சடலைதனில் பாடியாடிச்
சாதிசனில் கடை வேடன் எச்சில் இன்றான்
சனியனே காக மேறும் தம்பிரானே.

(1)

பாசறிய பகலவந்தன் பல்பிடிங்கிவைத்தாய்
பஞ்சவர்கள் தோற்றுவன மடைய வைத்தாய்
தாரணியில் தாடகை

யிருவறகுமாகாத்

தம்பியையும் தமயனையும் பகையே
சூனென்னு

செய்தாப்

மிலங்கை மன்னன் தங்கையான

சூர்ப்பனகை மூக்கிழக்தாள் நின் தோஷத்தாலே
சாரிணைத்தாள் யான்பிதொழுவே னெனைத்தொடாதே
(2)
சனியனே காகமேறும் தம்பிரானே
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End:
நளனை ச்சென்று

யாண்டிருந்த

மண்டலத்தை

வாசவன்தன் சொற்கேட்டு நீபிடிப்பக
கண்டகண்ட வனங்களெல்லாம் நீதிரிர்தாய்
சிறிதுகாலம்
தண்டாள

மணிமாலை...

சனியனே

காகமேறுத்

ee enees

தம்பிரானே.

நாராயண சதகம்.

110. 470 மணவாள

102.

ஏடுகள் 43; Lines 4—6 in a Page.
இது திருவேங்கட

யைக் கூறுவது.

நாதரை

இதனை

னும் ஊரிலிருந்த

முன்னில்ப்படுத்தி

வேண்மணி

இயற்றியவர்

நாராயணபாரதியார்,

வனும் தம்மை ஆதரித்தவனுமாகிய

என்னும் பிரபுவின் பெயசால்
செய்தனர்.

gro

சதகம்

எனச்

யது.

இதில் 55 முதல் 78ம் செய்யுள்

பிழையஇகமாயிருக்கின்றன,
Beginning:

என்

களஷூரிலிருக்க௪

மணவாள

இதனை

நீதி

நாரயணன்

மணவாள
செய்யுட்களை

வரையில்

நாரயண
யுடை

இல்லை,

அச்சிடப்பட்டிராக்றது,

செர்திருவாம் மார்பன் திருவேங்கடசதகம்
பைக்தமிழால் மீ[திரேறி பாடவே--வர்தருளுங்]
சார்முசமஞ் ௪க்காத்தசான் கைத்தா மரையணிசர்த
கார்முகமஞ் சக்காத்தான் காப்பு,
Bena திசைமூகளையுந்திதனி லீன்ற gin புனிதவே சாகம
மெலாம்

புருஷோத்த மன்றெய்வ மென்பதும் பூசுரர் பொருந்து

மர் இரமென்பதும்

TAMIL MANUSCRIPTS.

தேமேவு

மலர்மங்கை

மார்பில்வளர்
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€ீருஞ்செகக் தனைக்

காத்தருள்வதுக்
சேவர் கார் மிருகசெர்து பட்சிசிலை மாஞ்செமிக்சப்பதச்

தருவதும்
பாமேவு பொருளலங் காசஞ் சிறப்பதும் பலவிதமு நீ
யென்பதால்

பசதெய்வ முண்டென்றிருப்பார்களிர்
நால் படிக்க வித
மோவறிகலார்
மாமேவு

பைந்துளப

மனதஇலுறை

மாலையணி

யலர்மேலு

மார்பனே

மங்கைமண

மணவாள

நாசாயணன்
வாளனே
வசத
வேங்கடராயனேே,

End :
ச்

அங்கமத் இ ரமானமா ஞூவழுங் ழூ ககயுமாமி யப்பரமலிங்கம்

அ௮ர்சரவிதேகமே

கன்னடமிடங்கணமசாடமே

கேது

குகுதம்
கங்கைஇகழ்
காம்போ

areas re,
நிடதனே

சதமாங்கஞ்சங்கடியாஞ்
சூரசேனம்
பாலு தெஷ௫னங்ககவே குருகுக்
தளம்
FAS

கொர்கணம் போடமத்இரிகந்தம் புழிர்கம் குளிதங் கடாச
குச்சாம்

பயிரவிறத்ற

பஞ்சாராபடிரங்

மதகங்
கோசலஞ் Re ga

கெயிஎம்
வங்கமும்பணிசின் த கெருடகிரிவாசனே மணவாள காசாய
ணன்
மணவாளனேவரசத
யலர்மேலு மங்கை
மனஇினுறை
வேங்கடசாயனே

(100)
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168. ]1௦. 471 நாராயண சதகம்.
ஏடுகள் 34 பூர்த்தி; 110௦8 4-6 1௨ ந க௭௨

இது இருப்பதியில் வித்திருக்கும் இருமால் சோச்
செய்யுள்தோறும் ஈற்றில் சாராயணா காராயணா
Bro.
என்று முடிதலின் இப்பெயர் பெற்றது.
இது 2388ம் ஈம்
பரைப் போல்வது.
வேறுபட்டது.

இதனை

மணவாள
இதில்

இயற்றியவர்

நாராயண

101 செய்யுட்கள்

நாராயணதாசர்

யிடையே
சிதைந்துள்ளஅ௫.
தெரியவில்லை.

சதகத்திலும்
இருக்கின்றன

என்பர்.

இடை

அச்டெப்பட்டிருப்பதாகத்

Beginning;
நீர்கொண்டு கண்மலர்

கொண்டு

ஈன்னெறிகொண்டு

நின்

குறிகொண்டுவண்

சர்கொண்டுவம்

தனைச்செய்துச்சே...... பெதறுவார்சளோ;

பேர்கொண்டிலன்

பொறிகொண்டிலன்

நர... பட ண்டருள் சோஇயே
End:
Bonar

நின் பல. நாலெலாந்

பெரியோர்களா
லருள்கொண்டிலன்

சாராயணா சாசாயணா
தனிவாழி

நின்

(1)

னடியாசெ.
லாம

தனிவாழிகின்......... வாழி நின் வடவேங்கடச்
shar lier

கவிகற்றபேர்

தனிவாழி

கின்தாளென்னவ

தனிவாமி நின் பனுவல்......சாசாயணா நாராயணா,

(100)

இருப்பணி வெங்கடச் சிசாத்து சாசணவென்றவர்
நூரும்படிப்பவர்பன்னு.. .சாறும்புகுந்துலகாண்டு
பேறும்பிள்ளைப்பே௮ம் பெரும்பேறும்

பெறப்

பொன்
பெறுலிப்

நாறுந்துழாயணி மார்பனே..... ,தாராயணா.

காராயண

சதகம் எழுதி

பையே
(100)

முடிந்தது முற்றும்,

லைவாக
க சணவவைகானட

து
edly

mee

ay 3
; a

$
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af 5

த
ர்

TAMIL

164.

MANUSCRIPTS.

]1௦. 472 நாராயண

118

சதகம்.

ஏடுகள் 11.) அபூர்த்தி 1/0

4—5 ina Page.

ஆனால் 58 செய்யுட்
மூன்பிரதிபோன்றஅு.
இது
இற்சில எடுகள் முறிச்அவிட்டன.
களே இருக்கின்றன.

165.

110. 478 நாராயண

ஏடுகள் 22; பூர்த்தி.

1/௯

சதகம்.
4-5

10) உக,

இஅவும் முற்பிரதபோன்றஅ. முழுவ மிருக்றெது.
இதில் பின்வரும் காப்புச் செய்யுள் காணப்படுகின்றது.
நல்லவட

வேங்கட BB

BUTT LIONS FEES

சொல்ல வெனக்குத் துணையா மே--மல்லற்
பணையான இண்புயத்துப் பாண்டவர்க்கு முன்னந்
அணையான

பாதச் துணை,

குறிப்பு :-இதில் தஞ்சை

வெள்மா£ வினாயகர் தோக்தஇரப்பா

ஒன்

றும், சரபோஜீமகாராஜாவின் மீது இசண்டு செய்யுட்களும்
வேங்கடாதிரி பூபாலன் மீது ஒரு செய்யுளும் எழுதிய
காலு ஏடுகள் கோக்கப்பட்டுள்ளன.

166.
ஏடுகள்

11௦. 050 புறத்திரட்டு,
119;

அபூர்த்தி,

14068 7 1

௨1௨௨௨

பொருள், ௮கம் புற மென்று இருவகைப்படும். ௮வழ்

௮ள் இன்பத்தை அ௮கமெனவும் அறத்தையும் பொருளையும்
புறம் எனவும் கூறுவர்.
அவற்றுள் புறத்தின் பகுதியாயெ

அறத்தையும்
களைப்

பல

15

பொருளையும்
பநால்களினின்றும்

பற்றிச்

சொல்லும்

எடத்மி.ர்

செய்யுட்

தொகுக்சப்பட்
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டிருத்தலின் இது புறத்திரட்டு எனப் பெயர் பெற்றது.
குறள், நாலடிகளைப்போல அ௮இகாரப் பாகுபாடமைர்த௮.
தொகுத்தாரும்

தொகுப்பித்தாரும்

தெரியவில்லை.

ஒவ்வொரு

நாலினின்றும்

cor mI

செய்யுளின்

€ம்

இன்ன

என்பது

விளங்க

லின்

எடுக்கப்பட்டது

பெயர் குறிக்கப்பட்டுள்ளஅ.

Q a ora®

இக்தப்பிர.இயில்

அ௮றத்துப்

பாலும் பொருட்பாலின் பெரும் பகுஇயும் இருக்கின்றன:
இப்புறத்இரட்டில் சிறுபகுதி அ௮ச்டெப்பட்டுள்ள
து,
Beginning:

தன்றோ

ணான்கினு மொன்றுகை மிகூஉங்

களிறுவளர் பெருல்கா டாயினு

மொளிபெரிது சிறந்தன் றளியவென்
மன்னிய

காண்மீன்

னெஞ்சே.

யென் றவற்றை

மஇகனலி

மூதல்வனைப்--பின்னரு

முன்னம் படைத்த

மாதிரையா னா இசையா னென்றே யறையுமா
லூர் இிசைநீர் வேலி யுலகு,

(1) மூத்தொள்ளாயிரம்,

கடவுள் வாழ்த்து :

மதிமன்னு மாயவன் வாழ்முக மொக்குங்

கதிர்சேர்ர்த ஞாயிறு ௪க்கர மொக்கு
முதுகீர்ப் பழன த்துக் தாமரைத் தாளி
னெஇர்மலர் மற்றவன் கண்டணாக்கும் பூவைப்
நான்மணிக்கடிகை,
புதுமல சொக்கு நிறம்.
ச

ப

*

*

நீல நெடுங்கொண்டூ நெற்றி நிழஞறிக்

காலை யிருள்சய்க்கும் காய்கதிர்போல்--கோல
மணித்தோகை

னணிச்சே

மேற்றோன்றி மாக்கடற்சூர் வென்று

வடி.யெம் மாண்,

இரும்பலகாஞ்சி,

TAMIL MANUSCRIPTS,
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End

அற்றவர் வருத்த நீக்சி யாருயிர் கொண்டு நிற்குந்
அற்றவி மீதல் செய்யிற் துறக்கத்இற் கேணியாகு
மற்றுயி சோம்பித் தீரே ஜூனொடு அறக்குமாயின்
மற்றுரை யில்லை விண்ணு மண்ணுறும் மடி.யிதன்றே.
சிந்தாமணி

மண்டு மெரியுண்ண
கொண்ட

மாச்தடிர் இட்டற்ளுற்

கொடுஞ்சிலையன் கோதெரியக்--கண்டே

யடையார் முனையலறவை

இலைவேற் காளை

விடையாயங் கொள்கென்முன் வேக்து.
(புறட்பொருள் வெண்பாமாலை)

107.

No. 718 (a) பழமொழி
ageer 65; Lines

5 ina

விளக்கம்.
Page,

இ௮௫ நீஇி.நால்களுள் ஒன்று.
சோழ நாட்டில் தண்டலை நீணேறி என்னும் sas Ba
எழுக்தருளியிருக்கின்ற சிவபெருமானை முன்னிலைப்படுத்த
இறுஇயடிதோறும்

ஒவ்வொரு

பழமொழி

அமைத்துப்

௪தகம்
இதனைத் * தண்டலையார்
பாடப்பட்டிருக்கிற௮.
100 விருத
என்கற பழமொழி விளக்கம் ? எனக் கூறுவர்.
தங்களை உடையஅ,

அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்

அப்பால் எனப் பகுக்கப்பட்டுள்ளஅ.

யில் 4& செய்யுட்களே

இருக்கின்றன.

வர் சாந்தலிங்கக் கவிராயர்.

அனால் இர்தப்பிரதி

இதனை

இயற்றிய

இது அச்சிடப்பட்டிருக்கிற த.

Beginning:

தில்லைவா
(pa
கணபதியைக் கருத்

ஈர்கொண்ட. கற்பகத்தை வாதாவி விகாயகனைத்
கார்கொண்ட

கரிமுகனை

விசட௪க்ர

துள் வைப்பாம்

|
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பேர்கொண்ட ஞானரா யூயாகர் கீிணெறியெம் பெருமான்

மீதி
லேர்கொண்ட ஈவகண்ட மிசைக்த பழமோழிவிளக்க

மியற்

றத் சானே.
கானைவருர்

தமிழாற்ப

னாதலுயபர்

பானவிலுஞ் சுவை மதுரம்
தானபான்

பாகைவரு

தண்டலையார்

பழுத்தபழ

கருணை

யாலே
மொழிவிளக்கம்
பலருங்கேட்பத்

சேயராமலிங்க துரை சமுகந்தன்னில்

மானமிகுஞ் சொக்கப்பன் வரிசை செய்ய வாங்கேத்தி
வளம் பெற்றோமே.
End:

நேற்றுள்ளா ரின்நிருக்க கிச்சயமோ வாதலிற்மு

னினைந்த

போதே
யூற்றுள்ள பொருளுதவி யைத்தேடி. வைப்பதறி வுடைமை
யன்றோ
கூற்றுள்ள மலையவருச் தண்டலையா ரேசொன்னேன் குட
பால் விசுங்

காற்றுள்ள பொழுதெவருக்
|

தூற்றிக்கொள்

வதுகல்ல ௧௬
மர்சானே.

குறிப்பு:
இந்தாலின் கடைசியில் 8 வெற்மேடுகள்

கோக்கப்பட்
டுள்ளன.

108.

6) மூதுரை.

Lines 8 ina Page,
இத

நீதிகளைக்

கூறும்

நூல்களில்

வாக்குண்டாம் எனவும் வழங்குவர்,

ஒன்று,

இதனை

இதனை
இயத்றியவரா்

TAMIL

அவ்வையார்.

அச்சுப்பிரஇிக்கும்

காணப்படுவகோடு

இதில்

MANUSORIPTS,

௮இில்

இருக்்றன.
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இதற்கும்

இல்லாத

இதில்

இல

பாட

பேதம்

செய்யட்களும்

வர்ள்ள

* ஓடம்விட்ட £

என்னும் செய்யுள் ஈல்வழியிலும் வர்துள்ள.து,
$6த11011]112;

நன்றி யொருவர்க்குச் செய்தக்கா லர்ஈன் றி
என்று

தருங்கொல்

லெனவேண்டா--- கின்று

சளசா விளக்தெங்கு தானுண்ட
தலையாலே தான்றருத லால்.

நீ.சைத்

விதியால் வறாவதல்லால் வேசுத்தோர் தங்கள்
ம.தியினால் வாம்வதொன் றில்லை -பதி தோறஞ்
FRET SY மையமெடுச் அண்டான் றடங்கடல்கசூழ்
மங்கையுடன் காடுறைக்தகான் மால்,
*

*

*

%

End:

ஓடம்விட்ட வாறங் கடி.சுடுமா ஜெக்குமே
நரடுவிட்டுக் காடுறைச்சா

ஞாணனுக்...-ே தாடவிழுஞ்

செந்தா மசையோன் சரமேந்திச் செஞ்சடையோன்
வச்தான் பலிக்கு மகிழ்ந்து.
enema Nae

169,

(6) நல்வழி,
Lines 8 in a Page.

காப்புடன் 414 செய்
இஅவும் நீதி நூல்களில் ஒன்று.
இதனை யியற்றியவர் அவ்வையார்.
யுட்ககா உடையது.
இதில் அச்சுப்பிரதியில் இல்லாத செய்யுட்களும்பாடபேத
மூம்கா ணப்படுகின்றன.

Oe
eT
Se

CATALOGUE

ee

A DESCRIPTIVE

OF THE

கவ ee

118

eA

Beginning:

பாலுச் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பவலு
நாலுங் கலந்து(னக்கு) கான்றருவேன்--கோலஞ்சேச்
அங்கக் கரிமுகத்துத் துபய்யமணி யேயெனக்குச்
சங்கச் தமிழ்மூன் றுக் தா.
*
#
க
புண்ணியமாம் பாவம்போம்
மண்ணிற் பிறந்தார்க்கு
லீதொழிய

வேறில்லை

போனகாட்

செய்ததவ

வைத்தபொரு--ளெண்ணினா
யெம்மதத்த

நூலோர்

தீதொழிய நன்மை செயல்.
ட

38

*

3

எல்லா மலைகளிலு! மில்லை யிருமணிகள்
கல்லோர் களுமில்லை சாடுதொறுங்--கொல்யானைக்
கோடுதொறு மில்லை குளிர்முச்தஞ் சந்தனமுங்
End;

மில்லையாங் காண்.

ஆ.

காடுதொு

மானங் சூலங்கல்வி வன்மை யறிவுடைமை
தானந் தவழுயர்ச்சி தாளாண்மை--சேனின்
க௫வர்சு சொல்லியாதங் காமுறுதல் பத்தும்
பவர் கஇி.டப்போம் பறந்து.
நல்வழி

காற்பது

முற்றும்,

Colophon:

செயஞூ் 919-8" 2a

குறிப்பு?
இவைகளையல்லாமல் இக்தப் பிரதியில் புள்ளிருக்கு
வேளூர்ப்பதிகமும் திருவையாற்றுப் பஇகமும் வடிவுடை
யம்மைப்
பிள்ளைத்தமிழில் 18 செய்யுட்களும் கெளளி

சாஸ்இசமும்
இன்றன,

.நாற்றெட்டுத்

திருப்பதி யக்தாதியும்

இருக்

TAMIL
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பிரசித்த காவியம்,

]10, 144, சீவகசிந்தாமணி

ஏடுகள் 86; அபூர்த்தி 1/6
இ,

119

தமிழ்மொழியில்

மூலம்.

6-8 1) ௨ 182௨

இறந்து

காப்பியங்கள் ஐர்.துள் மேம்பட்டது.

விளங்கும்

பழைய

சொல்வளம் பொருள்

நயம், சர்ச வின்பம் முதலியனவும் பலவகைப்பட்ட வரு
ணனைகளும் அமைந்அள்ளது.
சைனர்களால்
பெரிம்

சீவகன் என்
பாராட்டிப் பாராயணஞ் செய்பப்பபறுவது.
னும் சைன அசசன் பிறந்தது முதல் முத்திபெற்றது இற௮இ
புலவர்கள் சர்இத்தவற்
யாகவுள்ள கதையைக் கூறுவது.
றைத் தருதலின் சிந்தாமணி எனப் பெயர்பெற்றது என
வும், இக்.நாற் கசாசாயகனணா௫யெ சீவகன் பிறக்சவுடன் அவன்

தாய் விசயை என்பவள் அவனைச் * சிர்சாமணியே? எனப்
பாராட்டினபடியால் சிந்தாமணி என்பது முதலில் அவனுக்
இந்ாலுக்
குப் பெயராய்ப் பின்பு ௮வன் சரிதமாகய
இப் பெயருள்ள

காயிற்று எனவும் கூறுவர்.

னும் சில

இருத்தலால்,

படுச்தற்

பொருட்டுச்

அவற்றினின்றும்
Pars ero gin

முத்இயிலம்பகம்

உடைய.

maps

இகனை

வேறு

௮டைமொழியுடன்

நாமகள்

இர் தூல் வழங்குவதாயிற்று,

நூல்கள் இன்

பதின்னான்று

இலம்பகம்

முதல்

இலம்பகங்களை

இலம்பகம்: நாலுறுப்பு.
இலம்பகங்கள்,

இதன்கண்ணுள்ள
1.

சாமகளிலம்பகம்

7.

கனசமாலையாரிலம்பகம்

2.

கோலவிந்தையாரிலம்

8.

விமலையாரிலம்பகம்

பகம்

9.

சாமஞ்சரியாரிலம்பகம்
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8,

10.

காக் தருவகத்தையா

ஜெ

11.
ரிலம்பகம்
4, குணமாலையாரிலம்பகம்1.2.
18.
. பதுமையாரிலம்பகம்

0.

OF THE

CATALOGUE

மண்மகளிலம்பகம்
பூமகளிலம்பகம்
இலக்கணையாரிலம்பகம்
மாத் இயிலம்பகம்.

கேமசரியாரிலம்பகம்

இதனை இயற்றியவர் திருத்தக்க தேவர் என்னும் சைன
மூனிவர்.
வடமொழி தென்மொழிகளில் வல்லவர். சோழ

பிறந்தவர்.

காட்டிற்

இவாது

டவர்.

காலம்

இளம்பருவத்தில்

துறவறம்

பூண்

நூற்றாண்டின்

இ. பி, பத்தாவது

அவக்கமெனக்கூறுவர்.

அசிரியர் நச்சினார்க்
இர் தூலுக்கு உரைசெய்தவர்
. இனியர். இவர் பாண்டிய நாட்டில் மதுரையில் பிராமண
குலத்தில் பாரத்துவாசகோச் இரத்இிற் பிறந்தவர்.
உச்சி
மேற் புலவர்கொள் ஈச்சினாக்கினியொனப் பாராட்டப்பெற்
றவர்.

இச்.நாலுக்கேயன்றி

உசைசெய்இட்டவர்.

இன்னும்

பல

அவற்றை 0229ம் சம்பரில் காண்க,

இவாது காலம் 14ம் நாற்றாண்டு,

இந்நூல்,

கினியர் உரையுடன் மகாமகோபாத்தியாய
தையாவர்களால்

நூல்களுக்கும்

ஈச்சிஞர்க்

௨. வே. சாமிநா

அச்சடப்பட்டுள்ள௮.

Beginning:

par (psor avs oor” (peo Cug ss
ara 5 Serum

யோவா

தலையாயது

தன்னினெய் இ

நின்ற குணத்தொண்ணிதிச்

தேவாதி தேவ

னவன்சேவடி.

செல்வகொன்ப

சேர்து மன்றே.

End;

வந்துதான் கூறியவிவ் வாய்மொழியு மன்றி
முர்அவான் மொழிந்தபொருண் முற்.றும்வகை சாடிப்
பர்னபுடை பாணியெனப் பாயுகங்கலி மான்றே

செந்தைஇற முன்னமுணர்ர் இன்னணம் விடுத்தேன் (854)
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Carae

வெள்ளிமலை முழுத் கொடியெடுத்ததிக லேத்இக்
கள்செய்மலர் மார்பனுறுங் காப்பிகழ்தலின்றி
யுள்...
wee
woe
eee

see = (855)

குறிப்பு :
இதில் சாமகளிலம்பகமும்
முழுவஅமிருப்பே தாடு

கோவிந்தையாரிலம்பகஞும்

காந்தருவசத்தையாரிலம்பகச் இல்

995 செய்யுட்களும் இருக்கே றன.

171.

11௦. 145 சீவக சிந்தாமணி
மச்சினார்க்கினியர் உரையுடன்.

ஏடுகள் 230;
Beginning:
வாளிசண்டு

Lines

மாறுவைத்த

சாளி£ண்டு சென்ற

5—9

in

a

Page.

போன்மழைக்கண்

வென்றுநைய

மொய்ய

மாதரார்

காவினுட்

டோளிசண்டு மன்ன தோழர் தோன்றலைப் புணர்க்தபின்
ரூளிரண்டு மேத்தி நின் றுதையனாமம் வேண்டினார்.

௪-௮.
மாறு-௭௫இர்.
மாதரார்-கூடவர்தவர்.
காவி
டத்து மாதரா ரிரண்டு காள் கழிக்க தென்றும் வருந்தா
சேர்ந்தபின்
தோழர் தோன்றலைச்
நிற்க வவ்விடத்தே
பவன்

மணக்கோலங்சண்டு

சதையனாமத்தை

ஏத்தி

நின்று

யெமக்குக் கூறுக வென்றாரென்சு,

விமலையிடத் தொருநாளைக் கூட்டமே
மாதரார் கையும்படி. தோழர் காமம்
copier
கூட

கேட்டது

வேண்டுமொழி

கொண்டு

ச௬ுரமஞ்சரியைச்
கூறவவன்
புத்திசேனன்

காரணமாயிற்றுத் . தோழர்

டிய தென்றவாவு,
16

இனி

யுளதென்பார்க்கு
வேண்டினாசென்க |

நாளு மவரைப்பிரி தலினவர்க்கு நாளிரண்ெ

நைந்தார்க்குக்

நீர்மணஞ்செப்

சீவகன்
மற்றை

சென்றதென்று

நாமம்

வேண்

(1)
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End:

செய்வினை யென் னமுன்னீர்[ச்திரையிடைமுளைத்த தேங்
கொள்

மைவினை மறுவிலாத மதியென்னுர் திங்கள்மாதோ
மொய்வினை யிருள்கண்போழு முக்குடை மூர்த்தி பாதல்
கைவினை செய்த சொற்பூக் கைதொழு தேத்தினேனே.
எ-து.

ure

முன்செய் ௪

op.

நல்வினை

மொய்வினை

மைவினை-மறு-இவினை

யிருண்.--செறிந்த

விருவினை

நல்வினை
கைவினை செய்த-அசாய்ந்த.
யாயெ விருள்.
கொண்ட சன்கறி
வென்லுங் கடலிலே முளைத்தினிமை
யென்௫ன்ற திங்களாலே நீ கைவினை செய்த செய்யுளாகிய
பூவையான் கைக்கொண்டுமூர்த்தி பாசத்தேதூவித்தொழு
தேத்தினே னென்ன தேவர் குருக்களை நோக்கிக் கூறின
சென்க.

வினை

கருத்து.

இதனது

செய்கின்ற

கடலிலே

முளைத்து புச்தியென்ின்ற சந்இரனாலே கைசெய்யப்பட்ட
செய்யுளென்னும்
பூக்ககசா ௮ருக
பாமேஸ்வானுடைய
ஸ்ரீபாதங்களை

FAS து

ஓம்படை

முற்றும்.

விருத்தம்

8142,

கமஸ்கரித்தேசே

னென்றவாறு,

ஆகச் சிந்சாமணியிலெண்ணிச்கண்ட
ஈமொஸ்௮ு.

பதின் மூன்றாவது

முத்தி

யிலம்பக முற்றும். * தச்தை குணமாலை? யென்னும் கவியும்
் பகைமாற் ' றென்னுங் கவியுங் கர்இயார் கூற்று, இதனுள்
மூவாயிரத்து முக் நாற்றொருபத்தைர்தென்றதேனு மிக்கால
த்து வழங்குகின்றன
மூ£வாயிரத்தொருதாற்று
காற்பத்
தொன்பதென்றுணர்க.

ஆசிரியன்

பாரத்துவாசி

அல்லனவழங்குமேது

ஈச்சினார்க்கினியான்

கேழமுதின உரை முடிந்த.
லோசே,
ஓரா தெழுதினே ஞயினு

கையிழை

மூணர்சக.

சிந்தாமணிக்

சண்டிடு

சகுற்.றுவல்

மொண்பொருகா£

யாசாய்ச்து கொள்க வறிவுடயோர்-.-சோய்ந்து
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குற்றங் களைந்து குறைபெய்து வா௫ித்தல்
கற்றறிர்த மாந்தர் கடன்.
Colophon:
நமோஸ்

௪ம 2 ॥ ஸ்ரீலஸ்ரீ ஸ்ரீசகாப்தம்

: விருஷபஜி

து
த்
மி
தை
து
த்
ரஹ
்வ
ஈஸ
ற
ன்
நி
லா
ல்
செ

ல்
மே
கு
1550க்
்
ாள
ரக
வா
ிய
்த
ித
ஆத
த
ற்
பெ
்
ும
ைய
ிய
ித
ு
இர
்த
அபசபக்ஷத
க
க்
25
10

ம்
்த
ாப
சக
த
ர்
பா
ு
ோட
ிய
ரத
பி
த
ந்
டி
மு
எழமுஇ
ர
அப
து
த்
மீ
சை
தி
ச்
சி
ு
த
்
த
னு
பா
சு
மேல் செல்லாநின்ற
பக்ஷத்து துவாத

5௨ அவாதூ

எழுதி (pai gS.

Qa we சுவடி.

கண்ணங்குடை

ா
்ய
தய
த்
மு
்
ிசர
தீத
பு.
ளை
ள்
பி
ா
்த
லத
்ப
னம
இச் தாமணி எழுதி மு௫ர்தது முத்ும்.

குறிப்பு :

இர்தப்பிரதி

யைப்பார்த்து

கி.

கி. பி.

பிள்ளை

போன்

யவர்கள்

1026ல் எழுதப்பட்டிருந்த பிரதி

பி. 1708ஆம்

வருடத்தில்

இதில் ஒன்பதாவது
டிரூக்றெலு.
18.ஆவ.து முத்தியிலம்பகம் மூடிய

176. 146 வக

172.

நாள்

வெள்ளிக்கிழமை

எழுதப்பட

இலம்பகத்திலிருந்து
முதலி
இருக்கெ.௮ு.

சிந்தாமணி மூலம்.

a@aer 265; Lines 5—11 in a Page.
்
கத
்ப
லம
ளி
மக
கா
்
ில
இத
.
று
ன்
போ

பர்
ஈம்
இத 144ம்

ங
பக
ம்
இல
ு
்ற
ூன
்ம
ின
பத

ப்
ுக
ஈர
்
இலிருந்து முத்இயிலம்பகம

வத
6
54

ல்
தி
த்
பக
ம்
ில
இய
த்
மு
்
ால
ஆன
ன.
்ற
களும் இருக்கின

ல்
ளி
ுக
ஏட

6ம்
240
5,
24
ை.
்ல
இல
வை
்ட
செய்யுட்கு மேற்பட
பாதியே

இருக்கின்றன.

Beginning:

மிகவும் சிதிலமாய் இருக்கிறது.


ல்
கோ
ங்
செ
்
கச
ர்
வள
்
றம
ுவ
இர
்
கத
ய்
பெ
ரி
மா
இற்கள் மும்
ு
்ற
மற
க
கா
வி

ம்
லா
டெ
கா
்க
ுள
சன
தச
ி
்ன
சன
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மெங்குள வறத்தினோரு மினிதாழி வாழ்க வெங்கள்
புங்கவன் பயந்த ஈன்னூல் புகழொடும் பொலிக மிக்சே.
End:

Last Rio ge OLuresr w1eh sine
ருருவ...யிடையா ரூடலுறுப்பாக்கத்
இருவிற் றிகழ்காமத் தேன்பருகித் தேவர்
பொருவிற் கரிய புலக்கடலுள் மாதோ.

1௦. 147 வக இந்தாமணி

179.

நச்சினார்க்கினியர் உரையுடன்.
Lines 6—8 in a Page.

ஏடுகள் 289;
VAS

Qs,

sour Cures pg.

கனகமாலையார்

இலம்பகம் ' முதல்

சாமகள்

இதில்

செய்யுள்
து,
மிகவும் சிதிலமாயிருக்கிற

இலம்பகம் 197வது

வலாயிலும் இருக்கின் ற.து.

அசசகையகை நவவவைவைஸ்ை.

174.

]10. 148 சீவகசிந்தாமணி மூலம்,

ஏடுகள் 255;

Qe

1460

Lines

நம்பர்

6—12 ina Page.

பிதிபோன்றது.

இதில் சாம

களிலம்பகம்மு தல் பூமகளிலம்பகம்முடிய இருக்க றது. சிதில

மதிகமாயிருக்கறது.
சன்ற.து,

175.

ஏடு மிகப் பழமையாகக்

காணப்படு

No. 516 சீவகசிந்தாமணி
நச்சினார்க்கினியர் உரையுடன்.

ஏடுகள் 236; Lines 10—12 in a Page.
இது,

147ம்

இலம்பகமுதல்

ஈம்பர்

போன்றது,

சனகமாலையார்'

இதில்

இலம்பகத்தில்

சாமகள்
₹ தாமசை
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முடிய

உரையுடன்

இருக்கிறது;
Cee

176.

No. 517

eae

வவ

சீவக சிந்தாமணி மூலம்.

a@eer 105; Lines 6-—7 in a Page.
இது,

1486ம்

இலம்பகரமுதல்

நம்பர்

குணமாலயாரிலம்பகம்

முடிய இருக்கி றது,

177.

போன்றது.

இதில்

நாமகள்

1585ம்

செய்யுள்

சிதிலமாயிருக்கி DSi.

14௦. 177. நைடதம் உரையுடன்.
ஏடுகள் 277; Lines 5in a Page.

இத, நிடததேசத்தாசனாகிய ஈளனஅ சரிதத்தைச்
சொன்னயமும் பொருணயமும் கோன்ற விருத்தப்பாவால்
விரித்துரைப்பது. தமிழ் கற்கப்புகுவோர் யாவரும் மூதன்
முதலில் விரும்பிக் கற்கும் பெருமைவாய்க்
௮. இதனை
இயற்றியவர் அதிவீரராமபாண்டியன் என்பவர்.

இவர் பட்

டத்திற்கு வருவதற்கு மூன்று வருடங்கட்கு முன்னேயே,
அதாவது இ, பி. 1559ம் வருடத்திலேயே,
கர்களின் ஆட்சியிலிருந் சமையின், இவசை

டிருந்த பாண்டியருள்

ஒருவராகக்

மதுரை, சாயக்
மதுசையை ஆண்

கொள்வதற் இடமில்லை.

பிற்காலத்தில் பாண்டி, நாட்டில் சர்ச் இபெற்றிருந்த பாண்டி
யருள் இவர் ஒருவசாகக் கொள்ள ச்சக்கவர். தமிழ்ப்புலமை
பிற் சிறந்தவர்,
அன்றியும் சிவபக்திமான். சுவாமிதேவன்
ஏன் பவரிடத் தில் சிவக்க பெற்றவர்,
இவர்க்கு, ஜடில

வர்மனான திரிபுவன

டான்

பெருமாள்

ஸீவல்லபே தவன்

சக்கிரவர்த்தி கோனேரின்மைகோண்

அழகன்

பேருமாள்,

அதிவீரராமனான

என்னும் விருதுப் பெயருண்டு,

இவர்

ஆட்சி செய்திருக்தகாலம் ௧. பி, 1562 முதல் 1610 வசையு

OF THE
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word (See Topographical List of the Inscriptions
of the Madras Presidency pp. 1484). ggare, Qa
ருடைய காலம் பஇனாரும் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியும் பதி
னேழாம்
கத,

கூர்ம
இ

நாூற்றுண்டின்
இவர்

கொள்ளத்தக்

ஆால்கள்,

காசிகாண்டம்,

வேறு

இயற்றிய

புமாணம்,

அவக்கமுமென்.று

இருக்கருவை

யந்தாஇிகள்

முதலியன,

சான்கு சம்புடமாகத் தொடர்ச் தெழுதப்பட்டுள்ள
து.

இர்தப்பிரதியில்
தாஅவிட்ட படல

அன்னத்தைத்
நாட்டுப்படலமுதல்
முடிய இருக்கிறது. சிஇலமாயிருக்ெ ௮,

இந்நூல், திருத்தணிகை சரவணப் பெருமாளையர் இயற்றிய

உரையுடன் அ௮ச்சிடப்பட்டுள்ளனு,
இர்தப் பி.ரதியிலுள்ள
உரையைஇயந்றநியவர் இன்னவசெனக் தெரியவில்லை.
Beginning :

தழைவிரி கடுக்கை மாலை சனிமூதம் சடையிற் சூடும்
குழவிவெண் டி.ங்களிற்ற கோட்ட குறையென் றெண்ணிப்
புழை௫ெடுங் காத்தாற் பற்றிப் பொற்புற விணைத்துநோக்கு
மழைமதச் களிற்றின் செய்ய மலாடி. சென்னி வைப்பாம்என்றது.
தழைத்து விசாலம்பொருர்திய சொப்புக்
களை யுடைத்தாசிய மாலையை யணிந்த
வொப்பில்லாத
வஸ்துவாகிய சிவனுடைய

மகுடத்திலே

தரித்த

வினிமை

பொருச்திய வெள்ளை நிறமான சந்இரனை முன்பு பாரதக்
சதை யெழுதுகிறதுக்காக முறித்த கொம்பினுடைய அண்
டாக்கிலுமென்று
யோசனைபண்ணிச்
அுளைககாயுடைய
நீண்ட

கையினாலே

கொம்புக் கருகாக

யெடுத்துத்

வழருபெறும்படிக்கு

பார்த்து விமாயாடுகிறவராய

பட்ட

வானை

தம்முடைய

முகளுகிய

சேசே

மழைபோல

ஒற்றைக்

வைத் அப்

ம தவ்களொழுகப்

விக்கனேசுரன்

சிவச்த

பாதாம்

புயத்தை யென் சரசின்பேரிலேவைத்து வணங்குவேனிச்ச
WA

(1)

FBI

ட்

oO MR GRE

வென்றவாறு.

நட்ட

பொருட்டாக

விக்னெம் ) வாசாமலிருக்கும்

லிது

தளன்சுதை பாடுவதற்கு வேறே
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End:

என்றது ௮ன்னஞ் சொன்ன
வினிமையாகிற செரறத்
களினாலே சீவனிருக்கிறதே யல்லாமல் வேறில்லை யென்று

சொல்லத்தக்கதா யுயிர்பிழைத்திருக்கிற விசாசாவானவர்
இரும்பவு மந்த வன்னத்தைப் பார்த்து வாரா யன்னமே
மடமைபொருக்திய மானாய தமையச்தியடைய ரூபலா
வணிய
எவுச்தரியமு
வாசையு மூன்னுடனே

மவளுக் கென்பேரிலே
யவள் சொன்ன சேதியு

யிருக்றெ
மின்னஞ்

சொல்லு சொல்லென்று
கேட்டுக்கொண்டு
நளச்சக்கர
வாத்தியானவ ரவடத்திலேயே யிருர்தசாரன நிற்க, இனி
மேல் மின்னைப்பார்க்க நுன்னிதாக விருக்கிற விடையை
புடைய தமயந்தி விசாரமு மதற்குமேல் நடச்ச காரியமுஞ்
சொல்லுகேன்.
அன்ன த்தைத்தாஅவிட்டபடல

178.

110. 178. நைடதம் உரையுடன்.
ஏடுகள் 227;

இத

முற்றும்.

14006 5 10 ௨1௮2௦.

முன்பிஇபோன்றது.

முதல் Beret orgs

இதில் கைக்ளொப்படல

Liew முடிய இருக்கிறது.

Beginning :
கொங்குவிம்மு

கோலசையோடு

கோதைதாழ

வா ண்முகம்

பங்கயத்தை மற்றோர்பங்க யத்.துவைக்த பான்மைபோ
லங்கை சேர்த்தி மைக்கணீல வாலிசிந்த வைகிய
மங்கைமென் மூலைத்தடத்து மாரன்வாளி தரவினான்,

End:

போகச்சே தமையந்தியுடைய மனதையும் வெட்கத்தையும்
திருடி. ச்கொண்டுபோனான்.
வில்லைக்

கையிலே

அப்படிப் போனவன் பெலத்த

பிடிச்துக்கொண்டு

சுத்த

விரனாயெ
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தேவாதிகள்

நளன்

தான்

பெண்ணிடத்திலே

வணங்கி

போய்

முன்னே

யர்தப்

மூதலாக தீ

நூதுபோனது

சே.இகளெகிலா
ஈடச்த
வசைக்கும்
வரு
இரும்பி
மொன்று விடாமற் சொன்னா ஸப்படிச் சொன்னவுடனே
தேவேர்திரன் முதலான காலுபேரு ஈளசாசாவின் பேரிலே
௮னேசஞ் ௪ச்தோடமானார்.
தளன்றாதுப்

முற்றும்,

படல

14௦. 179 நைடதம் உரையுடன்,
a@ser 250; Lines 5 in a Page.

179.

08வது

மணம்புரிபடலம்

படலமுதல்

இதில்

முன்பிரநபோன்றது,

இதுவும்

சயம்வாப்

செய்யுள்

மூடிய

இருக்கறது.
Beginning:

இன்னவை

நிகழும் வேலை '9யமுகடல் வசப்பின்மேல

மன்னவர் குழாமும்

விண்ணோர்

தொகுதிய

மணிச்செஞ்
சூட்டுப்

பன்னக

சாட்டு வேக்தஇின் வெள்ளமும் பரித்தேர் விமன்

கன்னியம் புரிசை சூழ்ந்த கடிஈகர்க் கெழுர்த வன்றே.
என்றது.

கொண்டிருக்கிற
இரஞ்

சூழ்ந்த

இப்படி யிதுமுதலான காரியங்கள் நடச்து

வேளையிலே

யல்களடிக்கப்பட்ட

பூலோசத்திலுள்ள

சழுத்

ராசாக்கள் கூட்டமுச்

சேவர்கள்
கூட்டமும் இரத்தின மணிக&ரச் சிரசே
சூடாகத்தரித்த நாக லோகத்து சாசாக்களாகறெ பிரளய
மேகமாய்க் கூடிக் குதிரையை ஈடத்துற

தேர்ப்படையை

P ன்மகளாகயெ தமையத்திக்குச் சுயமா மண்ட
புடைய வீம
பங்கட்டி GERD ருண்டின புரத்திலே வர். கூடினார்கள்.

TAMIL
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End:

பொருதிரைப் புணரியீன்ற பொலங்கொடி. யனைய செல்வி
யரிவைய ரிருபத் தய்யா யிரவர்கல் லணங்கி னோடு
வருமுலைப் பவளச் செவ்வாய் வனிதைய

செழுதற் தெண்ம

ரிருப்அ கோடி. செம்பொ னினிதினில் வழங்கி னானே.
என்பது அல்லாமற் பின்னும் விமனானவ னலைகளடிக்
கப்பட்ட சமுத்திரம் பெற்ற மகாலட்சுமிபோ ல்ழகாயிருக்
கிற பெண்களிருபத்தய்யாயிரம் பேரு மவர்களுக்குத் தலை
மையழகாய் வளர்ச்து வருகிற முலையும் பவழம் போன்ற
சிவர்ச வாயையுமுடைய பெண்களிலே
எழு.ாற்றெட்டு
பேரு மிருபதுகோடி செம்பொன்னு.

180.

17௦. 180 நைடதம்

ஏடுகள் 244
இதுவும்

உரையுடன்,

சிதிலம்

1,100 5 1௦ ௨ 18௨
முன்பிரகிபோன்றது.
இதில் சுயம்வாப்

படலத்தில் 64ம் செய்யுள்முதல் ௮ரசாட்சிப் படல
இருக்கிற.அ.
Beginning :

ஷய

.

ஞ் சந்தோடமாகத்

தமையர்திக்குச்

சதனமாகக்கொடுத்

தான்.
பொழிகதிர் மணிசெய் கட்டிற் புனைமலர்ப்பாயற்பைம்பொ
னிழஜைபயில் வன்னப் பேழை யினியசாச் தாற்றி யோடு
நிழலவிழ் மணிக்கண் ணாடி நி த்தில மூகடு வேய்ந்த

வொழுகொளிக் கவரி யின்ன உலப்பில ஈல்க னானே.
End :

|

ஆழி சூழ்புவி முழுவது

மாழியொன்

அுருட்டி

வாழி நல்லறம் புரிக்தரு மசம்பல our DME
சூழி மால்வரைப் பிடரு௮ு சுமையொழித் தாறப்

பாழி யம்புயத் அலகெலாம் பரித்தினி திருக்தான்.
17

180
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என்பது அர்த களச்சக்ரெவர்ச்கொனவர் பின்னுஞ்
சமுத்இரஞ் சூழ்ந்த பூலோகமெல்லார் தன்னுடைய வாக்கி

ஞச் சச்ரெத்தை ஈடத்தியும் ஈல்ல தருமங்கள் வாழ்ந்திருக்
கும்படி செய்து வரிதாயெ யாகங்களைச் செய்து மூக
படாத்தையுடைய பெரிதாகிய இக்குக் கயங்களின் பிடறி
யிலே «nig கொண்டிருக்கும் பூமிபாசந்தீர்த்து ௮௫௪
் யானைகளிளைப்பாற பெருமையு மழகும் பொருந்திய தன்
னுடைய தோள்களிலுலக மெல்லாச் தாங் மகஇிழ்ந்இருக்
தான்.

“rer

முற்றும்.

Alun

ஆகப்படலம் 28க்கு விருத்தம் 1169,

படல

அட்டவணையும்

செய்யுட்

டொசையும்

வரு

கா் நர் 1-4

படலம்
1,

செய்யுள்
தாட்டுப்படலம்
27

2,

நகரப்படலம்

3.
4,
“9.

ன்ன ச்தைக்கண்
74

அன்னத்தைத்

தூது

விட்ட படலம்

188

கைக்கிகொப்படலம் 28

10,

20

சக்திரோபாலம்
பனப் படலம்
மன்மதோ

12

பனப் படலம்

16

இர்காப் படலம்

91

இளவேனிம்

19,

10

போது கொய்
படலம்

14

புனல் விளையாட்
டுப் படலம்

19

20.

சூதாடு படலம்

28

21.
22.

நகர் நீங்கு படலம் 49
கான்புகு படலம் 21

298. பிரிவுறு படலம்

87

24,

வேற்றுருவமைந்து
படலம்
18

25.

விமன்ே கடவிட்ட

87

பாலம்

செய்யுள்

படலம்

18.

ணுற்ற படலம்

படலம்

9.

17,

42

6. மாலைப் படலம்
7. நிலாத் தோற்று
8.

படலம்

96,

படலம்

19

சலி நீங்கு படலம்

17
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11.

களன் orgie
படலம்

12.

27.

தேவியைக் சண்

36

18.
14.

சுயம்வாப்படலம் 1.75
போர்புரி படலம் 78
மணம்புரி படலம் 68

15.

மீட்டுப் படலம்

16.

சலிதோன்று
படலம்

131

ணுற்ற

படலம்

29

28. அ௮சாட்டுப்படலம்15
ஆக படலம் 28க்கு
கவி:---1107 பாயிரம்

2

15

.....

14

1169
ணை!

வவ
வைது ரரணைமைகவைககளாள,

1781.

10, 181 நைடதம் உரையுடன்.

a@eer 269;
இ

Lines 5—6 in a Page.

முற்பிதிபோன்றத.

ucGererg.

இதில்

பாயிரமுதல்

8 சம்புடமாச

எழுதப்

இச்திசப்படலத்தில்

18வ.த செய்யுள் வரையும் இருக்கின்றது.
இற.

ிதிலமாயிருக்
்

182. 11௦. 182 நைடதம் உரையுடன்.
ஏடுகள் 228; Lines5—6 in a Page.
இழவும் முற்பிதிபோன்றஅ,

லம் 18ம் செய்யுள் முதல் போர்புரி
யுள்வசை இருக்றெது.

183.

இதில்

இர்இிரப்பட

படலத்தில் 67

செய்

௮இக சிதிலமாயிருக்கறெது.

No. 188 நைடதம் உரையுடன்.

ஏடுகள் 141)

Lines 5—?7 in a Page.

இதுவும்
முன்பிரதிபோன்றது,
இதில் போர்புரி
படலம் 07ம் செய்யுள் உரைழுதல் பிரிவுறு படலத்இல்
11வன செய்யுள் வசை யிருக்கின்றது. சிஇலமாயிருக்றெ
௫.

OS ade
SI
ek

][0. 184 நைடத மூலம்:

வட

188,

Se
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ஏடுகள்: 99; 11066 7--101 ௨ 18௦௨.
முழுவதும் இருக்கிற,

இதில் கைடதம் மூலபாடம்

சிதிலமாயிருக்கிற
து,
ered

185.

11௦. 185 நைடத
a@eer 188;

இ௫ு

மேற்பிரதி

கலிநீங்கு
கிறது.

படலம்

186.

மூலம்.

Lines 4—9 in a Page.
போன்றஅ.

முடிய

இருக்கறது.

11௦, 186 நைடத
a@eer 141 ; Lines

இதவும்

இதில்

பாயிரமுதல்

சிதிலமாயிருள்

மூலம்,

6—8 ina Page.

முன்பிரதியைப்போன்றது.

இதில்

பாயிர

மூதல் தேவியைக்கண்ணுற்ற படலத்தில் 21வ௮ செய்யுள்
வரையிலும் இருக்ன்ற௫.
இஇலமாயிருக்றெ௮,

187.

]1௦. 181 நைடத

aOeer 185; 24758.

மூலம்.

Lines 5-~9 in a Page.

இதுவும் மேற்பிரதியைப்போன்றது.
மூதல் சுயம்வரப்படலமுடிய இருக்றெ௮.
இறு,

188,

110, 188 நைடத

ஏடுகள் 02; அபூர்த்தி,

இதில் பாயிர
இதிலமாயிருக்

மூலம்.

14௯8-7

1 a Page

இதவம். மேற்பிரகிபோன்றது.
இதில் பாயிரமுதல்
மன்மதோபாலம்பனப் படலம் முடிய விருக்றைது, சிதில
மாயிருக்கிற
௮.

133
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189.

மூதல்

மூலம்.

110. 189 நைடத

ஏடுகள் 80 ; அபூர்த்தி 14௦ 5-7 1

a Page.

இ௫வும் மேற்பிரதியைப்போன்றது,

இதில்

அன்னத்தைக்

தூதுவிட்ட

படலத்தில்

பாயிர

௦0ஆம் செய்

கோக்

வெற்றேடுகள் சடைசியில்
யுள்முடிய இருக்கற,
இதிலமாயிருக்கறெ.து.
கப்பட்டுள்ளன.

190.

மூலம்.

71௦. 190 நைடத

ஏடுகள் 11

1/4

அபூர்த்தி

5--8 10 & Page.

இ௫வும் மேற்பிரதியைப்போன்ற௮.

இ.இல் .மு.குலி

லிருந்து ஈகாப்படலமுடிய இருக்கற௮.

191.

]1௦, 191 நைடத

கூலம்.

Lines 4—5 in a Page.

aQ@ser 85; ya.

இ
முற்பிரதிபோன்றஅ.
இதில் பாயிசமுதல்
அ௮ன்னத்தைத்தாஅவிட்ட படலத்தில் 26வது செய்யுள்
வரையிலும் இருக்கிறது

199.

11௦. 800 தைடதம். உசையுடன்.

ஏடுகள் 26; 914759.
இது

177m

ஈம்பர்

Lines

போன்றது.

10 ina Page.
இதல்

அன்னக்

தைக் கண்ணுற்ற படலத்தில் 95வ.௮ செய்யுள் முதல் சுயம்
வசப்படலம் 148ஆம் செய்யுள் வரையும் இருக்கின்றது.
இக்திசப்படலமும்
இடையிடையே ரல எடுகளூமில்லை.
உசையுடனிருக்கறெது.

Beginning:

ப... பட டபிணிப்பிற் றெள்ளமுதத் திருவேயுன்

றந்தைபிறர்க் களித்திடிலென் வாய்மைதவ முகாதோ்.
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என்பத.

தெளிச்ச தேவாமுதத்தஅடனே

பெண்ணே

பிறந்த லெட்சுமி யவதாரமாக விருக்கெற தமையந்தியே
தன்னைக்கட்டியிருக்கிற தூணினுடனென் பூணணிர்த கொம்
பையு முடைத்தாய்க் கரும்பைக் கையிலே சுற்றிப்பிடிங்கெத்

இன்கிற மதயானையாகய மச்தசகிரியிலே ௪த்துருக்களாகிய
சமுத்திரத்தைக் சடையப்பட்ட வெற்றி பொருச்திய களச்
௪க்கரவர்த் தியுடைய

மனதை

பிணைத்துப்

யுன்னிடத்திலே

போடுவேனப்படிக்கி வல்லமையுண்டு கானப்படிச் செய்த
இன்பேரிலே யுன் சகப்பனுன்னை வேறே யொருத்தருக்குக்
கலியாணம் பண்ணிக்கொடுத்தா லென்னுடைய வார்த்தைத்
தவறுபட்டுப் போகாதோ

வென்ற

வாறு,

End:

eopouer gs இரண்ட மென்றோட்

காமரு குவளையுண்கட்

பொழிகதிர் முத்த மூரழ் பூங்கொடி மீங்கு வைகு
மழிசவுட் கடாத்த சீற்றச் தண்ணலங் களிறு போல்வான்
மழையக டுருஞ்சு மாட மலிகுரு நாடர் கோவே.

198,

110. 828 நைடதம் உரையுடன்.
a@eer 87; Lines 9-—10 ina Page,

இதில்

காட்டுப்படலம்

மூதல்

இர்சாப்படலத்தில்

19 செய்யுட்களும் சளன் தாஅப்படலத்இல் 100 செய்யுள்
முதல் 188ம் செய்யுட்களும் உரையுடன் இருக்கின்றன,

குறிப்பு :

|

இப்பிச.இயில் 58 முதல் 65, 98 ange 115 வரையில்
உள்ள

ஏடுகளில்லை,

படல

அட்டவணை

எழுதிய

ஏடு

ஒன்றும் பாட்டுக்களின் முதற் குறிப்பு எழுதிய எடு ஒன்றும்
சடை,சியில் சோச்சப்பட்டுள்ளன.

TAMIL

194.

MANUSCRIPTS,

10, 192 நளவெண்பா

185

மூலம்,

ஏடுகள் 91; மிகச் சிதிலமாயிருக்கறெது. 1,106 4 1

8 Page

இது ஈளனுடைய சரிதத்தை வெண்பாவினால் கூறும்
தரல், சுயம்வரகாண்டம், கலிதொடர் காண்டம், கலிநீங்கு
காண்டம் என மூன்று காண்டங்களை

உடையது,

இதனை

இயத்றியவர் புகழேக்திப்புலவர்.
இவர் செங்கற்பட்டு ஜில்
லாவிலுள்ள பொன்விஃ௯க்* கள த்தூரிற் பிறக் சவர். * வெண்
பாவிற்
புகழேந்தி? என்பதனால்,
வெண்பாப்
பாடுத

லில் இவர் மிகச் சிறந்தவராவார்.
கராம் ஒருகாலத்இருந்தவராசலால்

இவரும் ஒட்டக்கூத்
இவருடைய காலம்

பன்னிரண்டாம் நாற்றாண்டாகும்.
இதில் அச்சுப்பிரதி
யிலுள்ள
செய்யுளைவிட
செய்யுட்கள்
அ௮இகமாயிருப்ப
கோடு

பாடபேதமும்

காணப்படுகின்றது.

இது

யூடன். அச்சிெடப்பட்டுள்ள.அு.

Beginning:

தவளகிற மேனியாய் காவுஇசை தந்த
பவளநிற மேனியாய் பாவாய்--- துவளநிற
முன்னைப் பலகாலு மேத்அவே னோங்குதமிழ்
தன்னைப் பலகாலுந் தா.

ஈங்கெ னுளத்தா

மரையணிக்தே ஸனிர்துநதற்
றேங்குமுச வாயா டி. ரூயனம்--பூங்குவளைக்

கண்ணிறக்தாள் சாமக் கருநிறத்தாள் பைங்கூந்தல்
வெண்ணிழத்தாள் செந்கிறத்தாள் மேல்,

ஆ.இத் சனிக்கோல மானா னடி.யவற்காய்ச்
சோதித் தனித்தாணிழ் ஜோன்றினான்- வேதச் இன்
முன்னின்ருன் வேழ முதலே யெனவழைப்ப
“வென்னென்றா னெக்கட் கறை.

உரை:
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End :
கார்பெற்ற தோகையோ

கண்பெற்ற வாண்முகமோ
நீர்பெற் அுயர்ச் த[நிஹறைபுலமோ--பார்]பெற்று
மாதோடு மன்னன் வாக்கண்ட மானகருக்
கேதோ வுரைப்ப தெகிர்,
சோணாடு

வாழ்ச மலைகாடு வாழ்கவளஞ்

வாழ்ச வழுதி வளசாடே--வாழ்கவே

(420)

ஈன்னீர் வயற்ரொண்டை நாடு,

195.

110. 808 அரிச்சந்திர புராணம்,

எடுகள் 200; பூர்த்தி; 11௩

5-7 1௨ 1786,

இது அரிச்சந்தினது சரிதத்தைச் கூறுவது.
செப்
யுள்சடை சிறந்தது. இதில், சோசாசச்தைக் கூறும்பாகம்
மிகச் கிறப்புடைத்து,

கவிராசன் என்பவர்,

கிபி, 1524.

இதனை

இவாத

இவற்றை

சந்திரன்”? என்னும்
இப்பிரதியிலுள்ள

யியற்றியவர்

காலம் சகம் 146 அதாவது

*விதியின்வழி

அடியிற்கண்ட

ஏடுகள்

நல்லூர் வீர்

யசசிழக்த

வரிச்

செய்யுளிற்காண்க.

இடையிடையே

முரிந்திருப்ப

தோடு சிதிலமாயிருக்கன்றன.
இர்நால் உரையுடன் ச்
சடப்பட்டிருக்கிறது.
Beginning:
சீர்கொண்ட செழுங்கமலத் இசைமூகனு நரெடுமாலுஞ் சவ
னுமென்னும்

பேர்கொண்ட மூவுருவு மீருருவு மோருருவாய்ப்
நீர்கொண்ட. வண்டத்துர் சாவசத்துஞ்

பிதங்குக்

தொல்லை
சங்கமத்து நிஹை
ந்து நின்றோன்

சார்கொண்ட கரிமுகவன் தாலிணைக என்பிஜனெடுந்தலைமே
. திகொள்வாம்.
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தண்கவிசைக் சூரிசிலரிச் சர் இன்றன் சரிதைதளைச் wo enh
யோர் வியப்பெய்த்

வண்கவிஞர் வகைவகையே

வட.மொழியுந்

வருத்துரைத்த

தென்மொழியும் வழுவில்லாமல்
வெண்கவிகள்

சண்டிரங்கி

மாதசாடல் விதங்கேட்டு மழை
வெகுண்டுசோலைக்

யெனவே

கண்கவிகள்குஇபாயு நேல்லூர் வீரன் கவிராச னேவிருத்த்க்
விஇயின்வழி

யசரசிழந்த

வரிச்சச்திரன்

கவிசெய் கானே.
வியன்கதையை

விருத் sures

ற
ற்
ண்
கா
து
த்
மர
மா
த
த்
கா
்ச
யதிலிதமால் கலியுகத்தில் வகுஞ
நாற்யத்தாறில்
சுதுமறைதேர் புல்லாணித் இருமால் முன்னே ச்க்கரதீர்த்
சக்கரையில் மண்டபத்திற்.

சஇதெரு2ர் நெல்லார்லாழ்

வீர னாசு கவிராசன்

கவியாங்க

மேதற்றினானே.
End :

ஈசன் வாழ இமையவர் வாழ்க்திடத்
தேசம் வாழ்ர்இடச் செங்கஇர் வாழ்க்தட
மாசி லாத வரிச்சக் இரன்கதை
679 யெங்கும் விள்ங்கி யிருக்கவே.

உத்த மத்துவ முலகு வாழ்ச்திட
முத்தமிழ் வல்லவர் மஜையு மோங்கிடச்
௪த்இ யம்பொயா வரிச்சந்தி சன்கதை
எ.த்இசை தன்னினும் விளக்கி யிருக்கவே.

இதிலுள்ள காண்டங்களும் செய்யுட்களும்.
சாட்டுச் இறப்பு செய்யுள்

70 மிருககாண்டம்செய்யுள் 136

ஈகரச் இறப்பு

a

20

பிரவேச காண்டம்

அரசியற்காண்டம்

”

10

இராச்சியதான்

சுயம்வர காண்டம்

5,

07

18

காண்டம்

5,

25

5,

87
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45 ஈகர்நீங்கு காண்டம்
60 அல்லது வனவாச
காண்டம் 5,

,,

08

மீட்டு சாண்டம்

4g

08
40

உத்தரகாண்டம்,
அககாண்டம்

67

16க்கு

காட்டு காண்டம்,
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159
34:

,,

28
»
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etna

196.

110. 804 அரிச்சந்திர புராணம்.

a@ser 242; 91.4755). Lines 4—6 in a Page.
இ௫வும் முற்பிரதிபோன்றது.
காட்சி காண்ட முடிய இருக்கிறது.

இதில் ஆரம்பமுதல்
மிகவும் சிதைந்துள்

ளா,

Pannen,

197.

11௦. 505 அரிச்சந்திர புராணம்.

ஏடுகள் 70; 914738. Lines 4—6 in a Page.
இதுவும்

முற்பிரகியைப்போன்றது,.

இதில் முதலே

டில்லை. சுயம்வரகாண்டத்தில் 240ம் செய்யுள்வசையிலும்
தொடுவதநற்குத் தகுதியற்ற விதமாகச்
இருக்கன்றது.
இ திலமாயிருக்கறெ.து.

110. 800 (௦) அரிச்சந்திர புராணம்.

198.

ஏடுகள் 185, அபூர்த்கி. 1/௦ 5 10 க 1182௨
இது

804ஆம்

காண்டத்தில்

209௮ம்

முடிய இருக்கிறன,

து,
ஈம்பரைப்போன்ற

செய்யுள்

முகல்

இதில்

உதசா

மிருக

காண்ட

TAMIL,

199.

MANUSCRIPTS.
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(>) சிலப்பதிகார மூலம்.
Lines 5 in a Page.
இதைப்

இதில் இர்..நாற் பாயிரமட்டும் இருக்கற.

பற்றிய விவரங்களை 4176 இல் காண்க,

200.

1௦. 801 அரிச்சந்தா புராணம்.

ஏடுகள் 513 ; பூர்த்தி. 1406 5 in a Page
இதில்

ஆரம்பமுதல்

முழுவது

மிருக்கறது.

இ

5608ம் ஈம்பரைப் போன்றது,
TCT

201.

1/0. 808

_துரிச்சந்திர புராணம்.

ஏடுகள் 148; பூர்த்தி.

இ

202

807ம்

ஏடுகள் 118)
இது

ஈம்பரைப்போல

]11௦. 809

7ina

Lines

Page,

முழுவது

_

மிருக்கிறத.

அரிச்சந்திர புராணம்.

அபூர்த்தி.

14

806ம் ஈம்பசைப்போன்றது.

4-5 10 உழ
இதல்

ஈகர் நீங்கு

காண்டமுதல் மயான காண்டம் முடிய இருக்கிறது.
wat
நீங்கு காண்டத்தில் 51 செய்யுட்கமா மீளவும் எழுதிய ஏடு
கள் கடைசியில் சோக்கப்பட்டி ரக்்ெ றன. அடியிற்கண்ட
செய்யுள் முூதலேட்டில் காணப்படுகின்றது.
து இச்
மாலைச் Cara
gs sor

சீர்தர்.துர் தமிழ்தந்துர் இருமாதின் அருள்சக்தும்
வேர்தந்து மருள்சந்தும் வேண்டியதெல்லாந்தக்தும்
நீர்த்த உகடதகடப நெடுத்தாரை கண்பனிப்பக்
கூர்ர்ச தனிமருப்புக் குஞ்சாமே யஞ்சலென்னாப்
அன்த

வை
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203.

110. 810 அரிச்சந்திர புராணம்.

ஏடுகள் 61, அபூர்த்தி. 14%

5-6 1 a Page.

இதில் நாட்டுச் சிறப்பில் 80ம்

செய்யுள்முதல்

சுயம்

வாகாண்ட முடிய இருக்கறது.

11.
1,

204.

பிரபந்தங்கள்.

அகப்பொருட்கோவை,

885 அரூர்க்கோவை,

ஏடுகள் 55 ; 914755. Lines 10O—11 in a Page.
யென்பது,
கோவை
கோக்கப்பட்ட
மூறையே

துறைகள்
முதலிய
காட்சி
பொருள்படும்.
நூல் என்று

இது, எழுத்து, சொல், பொருள் என்னும்
பகுதியாயெ
பொருளின்
சணங்களுள்,

இலக்கணத்திற்கு இலக்பயெமாய்க்
இணைக்கு

முரிய முதல்

மூவகை இலக்
அகப்பொருள்

குறிஞ்சி முதலிய ஐச்

கரு உரிப்பொருள்கள்

தலைவன் தலைவிகளின் ஒழுக்கங்களை,

முகமாகத்

உலகவழக்கு செய்யுள்

வழக்கு என்னும் இருவுகை வழக்கிற்கும் ஓப்ப உணர்த்து
VG.
Fis
SIS TOON
cr gp MSHA Gop
யாமல்
தமிழில்

கடவுள்மீதும்
வழங்கும்

பிரபுக்கள்

மீதும்

பாடப்படுவது.

தொண்ணூாற்னுறுவளைப்

பிரபர்தங்

சுளுள் இதவும் ஒன்றாகும்,
அரூர்க்கோவை

என்பது திருவாளூரில் கோயில்கொண்

டுள்ள தியாகராஜப் பெருமானைப் பாட்டுடைச்சலைவாகள்
சொர்சுவையும்
கொண்டு பாடப்பட்ட கோவையாகும்,
பொருணயமும் வாய்த்த கோவைகளுள்

இழவும்

ஒன்று,

இர்தப்பிரஇ மிகவும்
௦ தர்இருத்தலால் செய்யுட்டொகை
இத்துணை யென்றறிய முடியவில்லை. இதனை இயற்றியவர்

TAMIL

சைவ
வில்லை.
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எல்லப்பநரவலர் : என்பர்.

714]

இது

அச்சிடப்பட

Beginning:

காட்சி.
தேோர்கொண்ட காமன் கவிகையும்......
beeen eeseteeees ண்மடொரு புற்றிடத்தே
வேர்கொண்டிருப்பவ சாஜளூரர் வீதி விடங்கர் வெற்பிற்
கார்கொண்...... ரூபசர் தோகையென் சண்ணுற்றதே.

துணிவு
கார்க்குன் றுரித்சவர்

செம்பொன்

றியாகர்

கமலையன்னார்

வார்க்குன் றிரண்டினும் வேசோட்டும் வல்லியும் வள்ளை

தனிற்
சேர்க்கின்ற தோடும் பிறைமே விருக்கும் திலசமுகாம்
பார்க்குந் தொறுமிவர் பாரா சென்றென்று பகர்னெறதே.
நரம்:
படவா

எ.சவல்குல் மின்னே

சடவாத

கான,

விடவா

ளசவணி

மடவார்

யுதவிக்கெம் பார் சீஇபனார்

.

. பிலாம்

யாஞூரர் i PB விடக்கர்வெற்பின்

தமக்காசே........
இலையை
அமை அலைய,

205.

409 அம்பிகாபதிக் கோவை.
a@eer 81; Lines 5—T in a Page.

இது, அம்பிகாபதி என்பவரால் பாடப்பட்ட

சோவை

யாகலின், அம்பிகாபதிக் கோவை எனப்பட்டது. அம்பிகா
அதலால்,
பஇயெனப் பெயர் வாய்ந்தவர் பலரிருக்சனர்.
இவரை ௮வருள் இன்னவசெனத் தெரிந்துகொள்ள முடிய
சல்வியிற் பெரியாசாகிய சம்பாது மகனே இவர்
வில்லை.

எனச் சிலர் கூறுன்றனர்.

இச் கோவையில், !* புன்கவிக்கு

142

நாட்டுந்

A DESCRIPTIVE

தலைவலுமில்லை”

CATALOGUE

OF THE

௮வையடக்கதீது

என

ele Ser

ளதைக்கொண்டு ஆசாயுமிடத்துப் பாட்டுடைத் தலைவலும்
பஅகப்பொருட்
பாடப்பட்ட
இளவித்தலைவனுமின்றிப்
இதில் 501 சட்
இதுவென விளங்குகின்றது.
கோவை
இந்தப்பிரதியில்,
இருக்கின்றன.
ட௯ாக்கலித்துறைகள்
இ௫ அச்
Deore முழுவஅமிருப்பினும் சிதைர்துள்ளது.

சிடப்பட்டிருக்கறது.
Beginning :
அ௮ருளம்பி காபதி பொன்னடி.த் தாமரை

யப்பொருளின்

பொருளம்பி காபதியும் புனைந்தே ஸனிப்புளைந்த புன்சொற்
தெருள..... . போதுள்ளக் தப்புசையார்
மருளங்குழவி மழலைக்குண்டோ பொருள் மற்றிங்கொன்றே
பாட்டுர் அறையும் பதினெண் கணக்கும்......
காட்டும் பனுவலுளி கற்றறியேன் சொற்ற புன்சவிக்கு
று
நாட்டுக் தலைவனு மில்லையென் முலின்றென் னாவில்நின்
கோட்டுங் கலைமகள்............ குறையுமென்றே.

காட்சி
மாவின் Glan (pm got! ரீன்றுபொற்

கோங்கடை வர்தரும்பி

மேவுங் கமல மலர்ந்தல்லி வாய்விம்மு சேன்பொதிந்து

காவுஞ் சிலைவரி வண்டி.னங் கொண்டு தகயவிழ்பூங்
காவும் புறம்படர் வல்லிசண்

டேசண்

சளிகொண்ட2ே

s

1

கண்டோரயிர்த்தல்
கருவார் புபலொன்று

கண்டறி

யாதவிக் கானகத்தே

வருவார் சிலரிவர் மற்றிவர் யாவர்கொல் வாரிதஈ்த
இருவா மெனிலிவர் செங்கையிற் பங்கய மில்லைசெல்வன்
மருவார் துளவணி மாலே கின்மார்பில் மறுவில்லையே, 881.

End:
yoQorG) நண்பசு லும்புல னுலரும் போகச்துப்தது

வல்லியு மல்லல் வளவய அ£ரலும் மாதருமே
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சொல்லிய...மவி...... முடி... துணைவியசோ
501

டில்லறங் காத்துத் துறவறச் தாங்க ஸியைக்தனசே

206.

No. 410

_தும்பிகாபதிக்கோவை.

செய்யுட்களிருக்கன்றன.
சளே

போன்றது.

மேற்பிரதியைப்

இதுவும்

ina Page.

Lines 7

ஏடுகள் 85; அபூர்த்து,

24) garg

இதில்

பாட்டில்

240

மூன்றடி

இருக்கின்றன.
அனையவவவைவமிவ்ளாரம்ககணன்.

207.

110. 414, அம்பிகாபதிக்கோவை.
4--7 in a Page.

1/௯

ஏடுகள் 127 அபூர்த்தி.

முதல்
இதில்
மேற்பிரதிபோன்றதே.
இ௫வும்
மூன்று ஏடுகளில்லை. 479 செய்யுள் இருக்கின்றன. அனால்
மேற்பிரதிகளில் உள்ள வரிசையில், இதிலுள்ள செய்யுட்
சுள் இல்லை.

2086.

இப்பிரஇ மிகவும்

சிதைக்இருக்கிறது.

411 இருச்சிற்றம்பலக் கோவையார்
உரையுடன்.

ஏடுகள்

110)

Lines 5—11

in a Page.

இது, ஈடராஜப் பெருமானைப் பாட்டுடைச் தலைவராகக்

கொண்டு, இருவாதஷூடி.களாகிய
திருவாய்மலாந் தருளியது.

பெருமைகளை

இதுவும்

ர் விகுகு

மேம்பாடுடைய து.

நோக்கியே

மாணிக்கவாசகர்

Caren வகளுள்

றெனிலும், * கோவையார் ” என
௪ ற்ப்பிக்கும்

ஸ்ரீம்

ஈடசாஜப்

ஒன்

கொடுத்துச்

இகனது

பெருமாலும்

அருமை

தமது

அருமைத் திருக்கரத்தால் இதனை எழுதி, * இருச்சிற்றம்பல
மூடையார்' எனத் தம் கையெழுத்திட்டனர் என்பர், இச்
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இரண்டிடத்துக் கூறியிருக்கெறனர்.
அவன் சிங்காதனம்
ஏறியகாலம் கி. பி, 862ம் ஆண்டாகும்.
ஆ,கலால், இவரது
காலம் ஒன்பத்ரம் நூற்றாண்டூக்குமுன் கொள்வதற்டெமில்லை

என்ப.

இவரைப்பற்றிய

ஏனையவிவாங்களைத்

இருவாசகக்

குறிப்பிற் காண்க, இர் தால், உரையுடன் ஆறுமகநாவலரால்
அச்சிடப்பட்டுள்ள து. இவ்வுசைசெப் தவர், ஈச்சினொர்க்கனியர்

எனப்பலரும், பேசாசிரியசெனச்
சிலரும், இவவிருவருமல்
லாச வேரொருவசென மற்றுஞ் சிலரும் கூறுவர், இவ்வுசை
யையல்லாமல், விசாகப் பெருமாளையர் எழுஇய உரையும்

அச்சிடப்பட்டுள்ளஅு.

இந்தப்பிரஇயிலுள்ள உரை

சண்டுரையிலும் வேறுபட்டது.

னவசொனத் தெரியவில்லை.

இதனைச் செய்தவர்

இவ்வி
இன்

இவ்வுசை அ௮ச்சிடப்படவில்லை.

Beginning :

திருவளர் தாமரை சர்வளர் காவிக எீசர் இல்லைக் .
குருவளர் பூங்குமிம் கோங்குபைய் காந்தள்கொண்
டோக்கு தெய்வ
மருவளர் மாலையொர் வல்லியி னொல்க ௮அனஈடைவாய்ந்
துுவள்ர் காமன்றன் வென்றிக் கொடிபோன் றஜொனளிர்
கின்றதே.

எ-து:
திருவளர் தாமரை---௮ழகுமிக்க தாமரைப்
பூவையும், சீர்வளர் காவிகள்--சிறப்புடைய நீலப்பூவையும்,
ஈசர் இல்லை- சிவனுடைய சிதம்பாத்தில், ரவளர் பூப்.
குமிழ்--கிறமிகுக்து பொலிவினையுடைதக் சாகிய கும்ழம்
பூவையும், கோங்கு-- கோங்கரும்புகளையும், பைங்கார்தள்-

செவ்விக் கார்தள் பூக்களையும், கொண்டு--இர்சப்புத்(ட்)பன்
கக அவயவமாகச் கொண்டு,
பூலை

முகமாகவும்,

எங்களெைன்னில்,

செங்கழுகீர்ப்பூவைக்

தாமசைப்

கண்களாசவும்,

குமிழ் மலரை சாசியாசவும், கோங்கரும்புகளை முூலைகளாசவும்

செவ்விக் காந்தட் பூவைக் கரற்களாகவும்,

இப்படி. ௮வயவ்

TAMIL
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கோவை, ஈம்பியார் அகப்பொருள் இலக்கணத்திற்கு இலக்
இயமாகப் பாடப்பட்டதெனக் கூறுவர்,

இதனைப் பாடிய பொய்யாமோழிப் புலவர் தொண்டை
நாட்டில் செங்காட்டங் கோட்டத்தில் உறையூரில் பிறந்து
sad Roig விளங்யெ பெரும்புலவர் எனவும் கண்டி.
யூர் னேக்க முதலியாருடைய ஈண்பர் எனவும், இம் முதலி
யாரைப் பிரிந்திருக்க: மனஞ் சயொமல் அவர் வேகும்
படுத்து உயிர் நீத்தனர்
தாமும் அவருடன்
சதையில்
கூறுவர்.

எனவும்

இப்பாட்டுடைத்தலைவன்

௫.

பி,

பதி

இருக்தவனாசலால்,
கடைசியில்
அாற்முண்டின்
னாமூம்
இவனைப்பாடிய இப்புலவரஅ காலமும் பதினாரும் நூற்றாண்
டின் கடைசி அ௮ல்லஅ பதினேழாம் நூற்றாண்டின் கொடக்
ஊூக்கலாம்,

கம் என்று

இதற்கு

உரை

செய்தவர் குன்

றத்தூர் சொக்கப்ப நாவலர் என்பவர், இநர்தப்பிர இயில் 424
இந்நால் உரையுடன் அச்சிடப்
செய்யுட்களிறாக்கன்றன.
பட்டி ருக்கிறது.

ஆய

கலைக ளறுபத்து கான்னைய

மேய

வுணர்விக்கு மென்னம்மை---தூய

வுருப்பளிங்கு போல்வாளென் னுள்ளச்இ வுள்ளே
யிருப்பளிங்கு வாசா இடர்,
Beginning:

காட்சி
புயலே சுமர்அ பிறையே யணிச்து பொருவிலுடன்
கயலே மணந்து கமல மலர்ச்தொரு கற்பகத்தி
னயலே பசும்பொற் கொடிநின்ற தால்வெள்ளை யன்னஞ்
சென்னல் (கநெல்)
வயலே தடம்பொழில் சூழ்தஞ்சை வாணன் மலையத்திலே.

20
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தலைவிக் கவன்வால் பாங்கிசாற்றல்
கெஞ்சுக வாய்மல ரன்னகண் ணீர்மல்க கின்றவஞ்சொற்
இஞ்சுக வாய்மொழி கேட்டரு ணீயொண் களைச்தமிழோர்
திஞ்சுக வாய்மொழி நெஞ்சுடையான்றஞ்லச வாணன்வெற்
பில்
மஞ்சுக வாய்கவர் காவலர் தேரின் மணிக்குரலே

(150)

End;

தலைமகளோடி.ருந்த

தலைமகன்

கார்ப்பருவங்கண்ேந்து

கொத்தல

ரோதியங் கொம்பரன்

சோல்லல்.

ஞள்பொங்கு

கொங்கை
விம்ம

முத்தல ராக முயங்கெம் யாமுழு நீர்விழிபொன்
மைத்தல நீல மலர்வயல் ஞூழ்கஞ்சை வாணன்வண்மை
கைத்தல மான வுழிபொழி யாநின்ற கார்ப்புபலே
(424)
வாணன் கோவை

219.

எழுதி

நிறைந்த முற்றும்.

]1௦. 424 தஞ்சை வாணன்

கோவை

மூலம்.
ஏடுகள் 86

பூர்த்தி. 1,165 6-—9 in a Page.

இதுவும்
மேற் பிரதியைப் போன்றது.
அனால்
அதைப்பார்க்கிலும் பழைமையாகக் காணப்படுகிறது. அடி.
யிற்கண்ட செய்யுள்மட்டும் இதில் ௮திகமாயிருக்கிறது.

போதச் செழும்பாலும் பொல்லா விருணீரும்
பேதப் படுத்தும்

பெடையன்ன-- மேதக்க

வள்ளக் கமலத்தோன் வாய்க்குடம்பைச் சேனுமென
துள்ளச் கமலத்தே யுண்டு.
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Colophon:
வாணன் கோவை

எழுதி நிறைந்தனலு முற்றும்,

விஜய் புசட்டாசிமீ” 11௨

விறுயைகர் துணை.

குடைப் பேரிய பிள்ளை சுவடி.
குவிராசா

அய்யா

ஈடராயன்

கண்ணங்

வாணன் கோவைமுடிந்தது.

தன்மம்.

அய்யா

படிச்ச

வடி

ஆனிமி” 27௨ படித்து முடிந்தது.
ஹரி ஓம் ஈடசாயன்

220.

செல்வ

குரோதிலூல

(ற்றும்.

படித்தான்

வாணன்

கோவை,

No. 509 (4) இராசைக் கோவை.
aQser 26; Lines 5—7 in a Page.

இ௮௫ மன்னார்கோயிலில் வித்றிருக்கும் இராஜகோபால
சுவாமியைப்

பட்டதாகலின்

பாட்டுடைத்

தலைவசாகக்

சொண்டு

பாடப்

இப்பெயர் பெற்றது.

இதில் முன்னும் பின்னுமின்றிச் லெ எடுகள்மட்டும்
இருப்பதால் இதனை இயற்றியவர் இன்னாசென்பதும் செய்

யுள் இத்தனை என்பதும் விளங்கவில்லை.
இராசை என்பது
இராசமன்னார் கோவில் என்பதன் மரூ௨.
இர்தப் பிரத
யில்

0முதல்

28வரையிலுமுள்ள

எடுகள் மட்டும்' இருக்

இன்றன.
Beginning:

மூக்கணருள் கால்வாய் முறச்செவினான் கோர்காஞ்சேர்
தக்சமசத மாவேகின் முள்தொ[முேேதன்]--புக்கபொருட்
சொன்னதமிட் கோவைக் அறைவழுவா தென்னாவில்
நன்னய

மாக ஈவில்

தந்த வரழுர் தமிழ்க்கோவை யுச் தழைத்துப்
புந்தி யுலகிற் புகழோங்கச்---௪ந்த கழு
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மாலா மியல்பொழிசெவ் வாக்குத்தர் தாள்கதிசை
நீலா மயில்வேலா ந

பிரிந்து வருகேன்றல்
கெண்டைகள் தாவியம் போருகமீதிற் உச்சக் கெற்டித்
தொண்டொடி மாதர் சனல்பாய்ர்த தொக்கு .......
விண்டொடு சாஈற்றென் சீராசை வெற்பினில் மெல்லிகல்லீர்
வண்டமர் சோலை யொளிவிசை யாடி. வருகுவனே
End:

தலைவி பாங்கியைமுனிதல்.
பயிர்கான்ற வாவன்று தோய்ந்தவர்க் காகப்பரிக் துபரிர்
அயிரான பாங்கியுவச்இரச்தசா னென்னு மோமலின்றே
செயிராகப் பெற்றன மென்னோ பலித்த செவ்வாய் மலரச்ஆ

தயிர்வாரி யுண்ட பிரான்றென்னி ராசைத் தடவரைக்கே.

221. (4) கந்தரனுபூி.
Lines 45
இது

26

889௦ ஈம்பர் போன்றது.

செய்யுட்களும்

இருக்கின்றன.

81முதல்

இல்

41ம்

காப்பு

செய்யுள்

முதல்

முடியவும்

நாலாவது ஏடில்லை.

11.

222.

in a Page.

வருக்கக்கோவை.

]10, 882 நெல்லை வருக்கக்கோவை.
a@aer 12; Lines 6—7 in a Page.

இது,

திருநெல்வேலியில் எழுந்தருளியிருக்கன்ற சவ

பெருமான்மீது

மொழிக்கு முதல்வரும்

லெழுத்தாகக்கொண்டு

தறைப்பொரு

எழுத்துக்களை முத

எமையப்

பாடப்

TAMIL
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பட்டிருத்தலின் வருக்கக்கோலை எனப் பெயர்பெற்றது,
இன காப்புச்செய்யுள் உட்பட 99 கலித் துறைகளை யுடை
யத.
செய்யுள் ஈடை சிறந்தது.
இதற்கு நெல்லை மாலை
எனவும் பெயருண்டு.
இதனை இயற்றியவர் அம்பிகாபதி என்பவர்.
இவர்
பாண்டி நாட்டில் வேம்பற்றாரில் வேதியர் சூலத்தில் பிறக்
தவர்.
இவற்றினை, இச்நாலின் கடைச் செய்யுளாக,
கண்ணாறு சாத்தும் ? என்ப௫ல் காண்சு. காலமுதலியவை
தெரியவில்லை.
5ம், 6ம், ஏடுகள் பாதியாக முரிர்துள்ளன.,
இப்பிரஇி சிற்ில இடங்களில் சிதக்அு மிருக்கிறது,
இது
௮ச்சிடப்படவில்லை.
தேரோடும்

வீஇயெல்லாஞ்

நீசோடு லாவிவரு

செங்கயலுஞ்

சங்கெனமூம்

செல்லையே--கரசோடு

SRST SE TGS GST GST SS
கர்சசக்ச ரக்தரத்கர் காப்பு,

THEY SGT

அத்தி முகத்
அத்த மனை
நித்தம் நினை
சித்தமே,
Beginning:

காட்சி
அமிழுன் கயலும் புயலுர் தனியசசக் காம்பலுந்தே
னுமிழும் பொசியவெண் முல்லையுமா யொழியாமறையும்
தமிழுக் தெருமணக் கும்நெல்லை காதர் தடஞ்சிலம்பில்
கமழும் பொழில்வளர் வல்லிசண் டேகண் களிசகொண்ட௦ே த்

கேஞ்சோடபுலம்பல்
ஒளவவர் சீலம் பலகாலுஞ் லேக் கறிக்தபின்னை
எவவவர் நட்புங் கொளப்பெற்றி Cor eur san tiene
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வவ்விய கோலத்தர் நெல்லையஞ் சாரல் வசையில்வல்லி

ஈவ்வியங் கண்ணிணை போல்தடு மாறிய ஈன்னெஞ்சமே (18)
End :

Curhmm

wile

aor cory ergs

son Lpip gs 5 DG

பண்ணாறுஞ் சொல்வருக்கக்கோவை தன்னைப் பரிவுடனே
- வெண்ணீ றணியம்பிகாபதி வீரையில் வேதியன்சொழ்
துன்பங்களே

ரோண் ணாறமேட்டூம் படிப்பார் தமக்கில்லைச்

(99)
கெல்லைமாலை எழுதி முடிர்தது

10. 888 நெல்லை வருக்கக்கோவை.

228.

Lines 4 in a Page.

aQ@ser 38; 247 5H.

மூற்பிரதியைப்போன்றதே,

இதுவும்

செய்யுளே இருக்கின்றன.

இதில்

92

39வது எட்டில் பாஇியில்லை.
அந்தாதிகள்,

111.

224,

முற்றும்,

110. 125 திருவாங்கத்தந்தாதி மூலம்.

ஏடுகள் 20;

அபூர்த்தி.

1,10௨

8-9

1௩

௨ 180௨.

ஒரு செய்யுளின் ௮ந்தம் அடுத்த செய்யுளின் இ
யாகப் பாடப்படுவது அ௮ர்தாகியாகும். ௮௮ யமசவர்தாத,
இரிபந்தாதி
என்றிருவகைப்படும்,
இது
திருவாங்கம்
சரங்கராதர்
விஷயமாகப்
பாடப்பட்ட
யமகவந்தாதி,
இதனை இயற்றியவர் பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார் என்பவர்.
இவர்க்கு மணவாளதாசர் எனவும் பெயருண்டு.
இவசை

மதுசையில்
வேலையில்

௮ர௪

புரிந்த திருமலை நாயக்கரிடம்

இருந்தவர்,

வசங்கமடைந்து

பின்னர்

அதனை

பல பிபர்தங்களைப் பாடிப்

இசாய௪

விடுத்துத்

இரு

பகவத்

பக்தி
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இவவற்
யில் ஈடுபட்டிருர்து பரமபத மடைகந்தவர் என்ப,
தாது, இவர் பாடியுள்ள அஷ்டப்பிசபந்தங்களுள் ஒன்ரு

கும். இவரும் சைவஎல்லப்ப காவலரும் ஒரு சாலை மாணவ
இரு
இவ்வந்தாது அ௮ச்சடப்பட்டிருக்கறது.
சென்பர்.
மலை காயக்கர் காலச்தவராகிய
முண்டினார்.

வும் கூறுவார்

எனவும்

இவரைப் பதினெட்டா மாற்

பன்னிரண்டா

நூற்முண்டினர்

என

கூற்று பொருத்தமாகக்காணப்படவில்லை,

Beginning;

ஒராழி
காசாழி
சீராழி
கூராழி

வெய்யவன் சூழுல கேழுவச் தேத்தசங்கர்
வண்ணர் பெருமாளந் தாஇக்குக் காப்புரைக்கிற்
யங்கையிற் பொற்பிரம் பேந்திய சேனையர்கோன்
சங்கு இருக்கதை கார்சகங் கோதண்டமே,

திருவரங் காவுறை மார்பா இசையாகன் சேவிப்பக்கர்
இருவசங் காதரித் இன்னிசை பாடத் இருக்கண்வளர்
இருவசங் காவுன். பழவடி யேற்கருள் செய்யவெழுச்
Soarea காதலித் தேனுனக் கேதொண்டு செய்வதற்கே,
End:

நிலமெண் குணவாள பட்டருக் கேழேம் பிறப்பு.....,.
ப வாளதாதன் வழுவிலந்தாஇஎ் சொல்மாலை
ஆசன

295.

க ணனஷவைவவகக்.

11௦. 126 திருவரங்கத்தந்தாதி
உரையுடன்.

ஏடுகள் 98) பூர்த்தி.

1/௯

5 ina

Page,

இதவும் முன் பிதியைப் போன்றது.
இதில், 100
பாடலும் உரையு மிருப்பினும் சிதிலமாயிருக்கின்றன.
Beginning:

ஓராழி..... கோதண்டமே,
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ஒற்றைவண்டித் தேரையுடைய

௭-௮.

சூரியன்

சுற்

றப்பட்ட உலகமேழும் விசவாசமாடத் தோத்திரம் பண்ணா
நின்ற சரங்கக்தையுடைய பெருமாள் கறுத்த கடல்போ
அம் நிறத்தையுடையவன் அந்தாதியாகிய பிரபந்தத்தைக்
சொல்லுமிடத்துச் சிறப்புப் பொருந்தின
சாப்பாரைச்
மோதிசத்தையுடைய
அழகிய கையிலே தங்கப் பிரம்பு
கொண்ட சேனை முதலியாரு முனையுடைய சக்காமுஞ் ௪ங்
வண்டி
குஞ் சிறந்த தடியும் வாளும் வில்லும் என்றவாறு.
காப்பாரைக்

மண்ணுலகேழுர்

கேழுர் தொழுமெனவாம்.

கொளத்குறித்

?

மாகு

விண்ணுல

சொழுமெனவே

* ஒருமொழி யொழிதன் னினங்
மோதிர

சிறப்புடைய

தென்ப தினால்.

*பைம்பொனாழி தொட்
மாவது முத்திரை மோதிரம்.
டான் படைசாட்டி. £ என்றார் சிர்சாமணியினும். அந்தாதி
யாவன முற்பாட்டினுடைய கடையிற் பாட்டது எழுத்தா
அஞ் சோலு மசையாலு மடியாலும் தொடையிற் சோலும்
அவற்றுளிர்சப் பிரபந்தம் எழுத்து
அந்தாதிக்கப்படும்.
மூதலிய மூன்றக்தாதியும் வர்தவாறு அங்காங்குணாக. இது
அுலங்காரஞ் சொற்பின் வருநிலை.
நிலை வாழ்த்து.
இருவரங்சா.................. செய்வதற்கே
பெரிய பிர... ஈட்டியாருளுமனையாக
௭-௮.
மார்பையுடையானே,

நீங்காத

பிரமதேவன் சேவிக்கவும் யாமசேவ

ரவ்விடத்து விசுவசித்து இனிய

௪ங்தேம் பாடவுஞ்

சிறந்த

AEC அடு பலி வ்வபதவை ஜ வதிய தடட லி ப டமலனி வே

பெயர்.

சாப்பென்றது

STN embetter

ந கலவ்க ககக தேரென்றதும்

உன்
கண்ணுறங்கா நின்ற சீரங்கச்தை யுடையானே,
னுடைய பூருவதாசனான எனக்குக் இருபைபண்ணுவாயாக
விரும்பினே

னுன்னிடத்தஇிற் கயிக்கரியம் பண்ணுவதற் சென்றவாறு,
இருவசங்கா வுனக்கே தொண்டு செய்வதற்கு வாங்காத

லிச்சே

லுன்பழவடியேற்

கருள்

செய்ய

வெழுந்திரு

ay

கொடையை

அண்ணனிடம்Seg AS
Tele

பெருமைக்

teinke.

வெழுந்திருப்பாய் )
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வெனக் கூட்டுக,
இவனயன் சேவிக்கவென்ப௫ பாடமா
யின் சிவனும் பிரமனுஞ் சேவிக்கவு மென்க வென்னுசா...ம
வருவிக்கவும், கொள்வார்க்குக்

தல் வெகுமானம்.

சொடுப்பாரிருக்து

கொடுத்

ஆகையால் எழுர்இரு வென்றாசென்க,

End:

இதலுட்

பாட்டுத்

தோறுர்

அறையு

மலங்காசமும்

கண்டு எழுதகாதது ஒரு அுறையுட் பலப்பட்டு வருசலாலும்,

இரலல்காரத்தால்

பலப்பட்டு

வருகலாலும்,

அவையடை

வாய் வாரா
கலந்து வருதலாலும், பொழிப்பு முடிவுர் அணி
வுங் கண்டெழுதினோம்.
துறையு மலங்காரமும் வேறே
யெடுத்து ௮டிவசை யிட்டஅ பிறிதாக எழுதினதங் காண்௪,
இந்தச் சொற்றொடர் நிலைச்
தன மொழி முதலாக்இஞர்.

செய்யுளுள் மொழிழுதலாகா
தொல்காப்பியனார் ௪காச வரி

யுள்ளும் யகார வரியுள்ளும் ஓகாச
வரியுள்ளும் மொழி
மூதலாகாதவற்றை ,...... வழக்குபற்றி மொழி முத
லாக்கினது போலாம்.
அல்லதூஉமிச்செய்யுள் செய் தார்
வாக்கியாதலின் அ௮..ஃட௨ பாலியென அமைய்பதுமாம்,
Colophon:

HIMES 55ST

1B

இரா தெழுதினே னாயினு

Sonos sg upp md.
மொண்பொருளை

ஆசாய்க்து கொள்வ சறிவுடையோர்--சோய்நது
குற்றம் களைந்து குறைபெய்்அு வாசித்தல்
கத்றறிச்த மாத்தர் கடன்,

Fut இருவடிகளே சரணம்,
திருவேங்கட சாசன்

கையாலெழு தின ௮.

முற்றும்,
க

கங்கைைமககளச்வகைள்
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226.

11௦. 280 திருவரங்கத்தந்தாதி கூலம்.
a@ser

இ௫

25; Lines 5 in a Page.

1239ம் ஈம்பர்போன்றது.

செய்யுட்களும்

இருக்கின்றன.

இந்தப்பிரதியில் நாறு

கடையேட்டின்

தலைப்பு

மூரிர்அுள்ள
த.
Colophon:

சீயர் திருவடிகளே சாணம்.
வேங்கடகிருஷ்ணகுருவே நமா,

227.

]10, 127 சத்தரந்தாதி,
ஏடுகள் 47

Lines 5—7 in a Page.

இ௫ ௮ம்பிகை தோத்தஇரம்.
பார்ப்பதற்குக் கொஞ்
சமூம் தருதியற்றதாய்ச் இதைர்து துண்டு அண்டாய்க்
கிழிந்து இடக்கின்றஅ.

முடியவில்லை.

மூதல் ஈடு இறுத

ஒன்றும்

இதைப்பற்றியவிவாங்களை

128.5

காண

ம

ஈம்பரிற்

காண்க.
சவையணைவககைகளைவகை.

238. No. 128 (ய சித்தரந்தாதி உரையுடன்,
ஏடுகள் 28; 140௯ 6--8 [ற ௨ 1826.
இ

அருவானைக்கா அகிலாண்டேஸ்வரி தோத்இரம்.
கலித்துறையான் ௮மைந்த 22 செய்யுட்களை உடையது.

இதனை இயற்றியவர் சித்தர் என்பவர்.

இவற்றினை 199ம்

ஈம்பரில் வந்துள்ள * குத்தாந்தாதி £ என்னும்

YES.
இதற்கு இரண்டு உசைகளுண்டு.
படவில்லை,

செய்யுளால்

இது ௮ச்டெப்

எப்போ தகத்தம் கினைவார்க் இடெரில்லைக்

கைப்போ தகத்தின் கழல்,

விநாயகாயநம;

j
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Beginning :

பாசடை

யப்பரி வட்டந்தொங்கல்

யப்பதக் இக்கடை

GAT GOL. WG OBST BINS வெத்படையக்கடுக்

Cron

கைச்சடைக்காட்

யப்பட௫ ரண்டத்தி னெல்லைவல் லிக்குகாக்த.

நீரடை யத்தண் ணளிதஇிருக் கோயிலென் னெஞ்சகமே.
என்பது.

வல்லிக்கு பூமி முழுஅஞ்

€பாதம்,

இக்கு

முழுத்
திருப்பரிவட்டம்.
மேகமுமுதுக்
தஇருமாலை,
மலைமுழுதுங் கொங்கை.
பரந்த ப௫ரண்டகத்தின் முடிவு
மூழுதுச் திருக்கொண்டை.....ஃஃஃலட
டைத்தாகிய
கருணையித்தன்மையெபெ..... பக்
வ்வ டக வவட தீதாயினுந் இருக்
கோயிலென்
சொல்லை

ஸனெஞ்சக

மென்றவாறு.

யெல்லாவற்றோடுங்

பசரக்த சடைக்கா

பதமென்றார்,

கூட்டுக,

வல்லிக்சென்ற
ஊசென்பதனைப்

டென் றுசைப்பினு மமையும்.

எல்லாப்

பொருளையும்

விளையும்

பாரடையப்

வண்ணஞ்

செய்தலான். இக்கடையப்பரிவட்டமென்றார், வளையச் சூழ்
ந்து BQ த்தலான்.
காரடையத் தொங்க லென்றாுர், பன்
னிறம் பெற்றொழுக்கத் இனோடு குளிர்ச்சியையுடை.த்தாத
லான். வெற்படையக் கொங்கை யென்ளார், பெருமையினான்,

பார்த பகாண்டத்தினெல்லை படைபக் கடுக்கைச் சடைக்
காடென்றனார்,
பொன்னிறம் விளங்கி யளவிறந்த வந்தம்
பெறலான்.
உகாந்த
நீரடையத்
சண்ணனளியென்றார்,
மிகுதியோடு குளிர்ச்சி யுடைத்தாதலான்.
இக்தப் பிரள
யத்தைக் தண்ணளி யென்ருசாகலின், ஊழித்தியாற் பல்
அயிர்களும் வெந்துபாழ் படுவதன் முன்னம் பூமியந்த.ச
சுவர்க்கம் புதையப் பிரளையங் கோக்கும் வண்ணஞ்

பல்லுயிர்களையு்

தன்னுடைய

இருவடிச்கே

செய்து

சேர்த்திக்

கொண்டு அக்கூடு சங்காரமானபின்பு மீட்டுக் தோற்றும்
வண்ணஞ் செய்து தண்ணளி செய்யாநின்றவாறு போலுங்

கருத்து.

தஇருக்கோயி லென்னெஞ்சகமென்றார்,

கருவி
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sold fg Ber) யொருங்குசல் பயப்பி னென்னுடைய
கெஞ்சகமே யகமாகுமென்ளார். வ...௮டைய வென்பதற்கு
கேற்றசெயலடுத்து

சவ்விடங்கட்

வல்லிக்

நின்றவப்

பொருள்க ளுகாந்த த்தின்ச ணவ்விடங்கடோறுமடையு
மென வொரு பொருட்டோன்றியவாறு சண்டு கொள்க,

End :

வேணும் பெறவென் றிரக்கான வுள்ளத்.து மேவிமிக்க
நா.ணுவ் கொடுமையும் ஈல்குரவுஞ் செற்ற நாயகியே
Craps தலமுச் இசையெட்டு மாயே சிற்சத்தியே
பாணு மறையும் பரவுந் இருவடி.ப் பாரடைவே.
(22)

999.

(4) திருவெழுக்கூற்றிருக்கை
உரையுடன்.

Lines 6-7 in a Page.
இது திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் இயற்றிய
பாசுரங்களில் ஒன்றாகும், இதில் சிதைந்த ஏடுகள் 6 இருக்
கின்றன.

இது அச்சிடப்பட்டுள்ள௮.
ககா

230.

ஆ.

No. 129 சித்தரந்தாதி உரையுடன்.
aQser 20;

இதுவும்

முன்

Lines 5 in a Page.

ஈம்பசைப்போன்றது.

ஆனால்

மூன்

நம்பர் பிரதிக்கும் இதற்கும் பாடபேதம் காணப்படுஇன்
றத. இச்.நாலை இயற்றியவர் சித்தர் என்பதம் இ௫ இருபத்

தசண்டு செய்யுளாலமைந்தது என்பஅம் இருவானைக்காவில்
கோவில்கொண்டருளிய ௮லொண்ட ராய தோத்திரம்
என்பும் இர். நூலின் தொடக்கத்இல் எழுதப்பட்டுள்ள
குத்காந்தாதி ' என்னும் செய்யுளாலும், சடைசியிலுள்ள

். மூலையில்வாழும் ' என்னும் செய்யுளாலும் விளங்கி நிற்றல்

TAMIL

காண்க.
வில்லை.
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இதற்கு உலா செய்சவர் இன்னாசென்பது தெரிய
இவ்வுசை 1988ம் ஈம்பர் உரையினும் வேருன து,

குத்தரர் தாஇப் பிறவிக் கடலைக் குலைத்துநெஞ்சே
மூத்தாந் சாதித் துறைபெற லாமுதஇ சாமுலையாள்
அ௮த்தரர் தாதி யகிலாண்ட நாயகி யம்மையுட
சித்தரந்தாதி இருபத்திரண்டையுஞ் செப்பிடவே.
Beginning:

பாரடை யப்பதச் இக்கடை யப்பரி
காசடை

யக்கொங்கை

வெற்படை

வட்டங்கொண்டை
யக்கடுச் கைச்சடைக்கா

டூ£டை. யப்பட ரண்டத்தி னெல்லைவல் லிக்குகாக்த
நீரடை யத்தண் ணளிதிருக் கோயிலென் னெஞ்சகமே.
என்றது.
மேழு

மேலேழு

நிலமேழுஞ் சூழ்வரு நீசேழுல் கீழ்ப்பாதல
கம்பங்

குலகிரிகளெட்டு

கடு

மேருகிரி

யேமகடகஞ் சூழப்பட்டுள்ள கோரண்டப்பரி௬,
இப்படி.
யோசண்டமாகத் தனது பசாசத்தி மூர்த்தமான திருமேனி
யிலுசர நாபியிலுஇத்த
எல்லையற்ற அகிலாண்ட கோடி.

களில் தோற்றப்பட்ட பாசடங்கலும் பதபுண்டரீகமாகவும்,
இக்கடங்கலும்
பரிவட்டமாகவும்,
கொண்டலடங்கலுங்
கொண்டையாகவும், வெற்படங்கலும் ஸ்தனபாரமாசவும்,
கொன்றைமாலை பொருரக்திச் சிவஈ்ச ச௪டாடவித்தலம் ௮ண்
டாண்ட ப௫ூரண்டங்களின
௮ முடிவு எம்மட்டுச் சென்றது
அம்மட்டாகவும்,
எல்லையற்ற
உலகங்கள் முடியுங்காலங்
கோக்கு மேகோதகமான
பிரளயமடங்கலுச் தனது இரு
பைக் கடலாகவும்

உடைத்தான

னுஞ் சுட்டற்று ௮கண்ட

வல்லிக்கு எனது யானென்

பரிபூரணமாய்

நிறைர்அ

போக்கு

வசவு புணர்ச்சியய இருந்த
எனவு கெஞ்சகமே
இருக்
கோயிலாமென
அனத்தாச்சரியமா யெழுக்தருளி இருச்
தார்.
என்றவாறு,
கொண்டையென்றுஞ்
சடைக்கா
டென்றுங்

கூறியது

ஏதோ

வென்னில்,

ஒருக்திதானே
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சேவியான

அ௮வதரத்துக்குக் கொண்டை

மையான

அ௮வதரத்துக்குச்

௪டைக்

௮ம்

யென்றும்

காடென்று

மவதச

விசேடங் கூறினாசென்றவாறு.
End

;

வேணுங்
நாணுங்
சேணுந்
பாணும்

சதியென் நிருப்பார் மனத்துள் விரும்பியவர்
கொடுமையும் கல்குரவுஞ் செற்ற காயகியே
soups திகழொளி யான சவ௪த்தியே
மறையும் பசவகின் ரூயென்னைப் பாரடையே

என்றது.

சுதிவேணுமென்று கருதி இருக்கும்

யோர்கள் மனத்துள்

விருப்பஞ்

செய்து

அவர்கள்

பெரி
வீரம்

அச்சம் இழிவு வியப்பு காமம் அவலம் சவுத்திம் ஈகை
யென்னும் எண்வகைக் குண ஈனமும், நாணமும் கொடு
மையும் நல்குரவும் கினது ஞான நாட்டத்தாலே கோக்டுப்
பற்மீகாமாக்கிப்,

பெருங்களஞ்செய்து,

அவர்களுள்ளக்

. கோயிலுள்ளே எழுந்தருளியிருக்கும் ராயகியே, ௮கிலாண்
டங் களெங்கும் நிறைச்து அகண்ட பரிபூரணமாய் போக்கு
வரவு புணர்ச்சியற நின்று பேசொளிப்பிரபை விசம் வானு
பவ சத்தியே

பாணாகிய

இயலிசைகளாலும்,

மறையாகிய

புசாணங்களாலும்
வாத்தியக்குமாங்களாலும், வேதாகம
துதிக்கச்சண்டு திருவுளக்கருணை செய்திருக்கும் அம்மே)
அடியேனையும் நினது இருபா தஇருஷ்டியினாலே அடையப்
சன்னதஇயிலே
அம்மை
வென்று
பார்த்தருளுவாயாக
செய்தருளினார் என்ற
விண்ணப்பஞ்
குறைச்சலுடனே
வாறு,

மூலையில் வாழுங் கிழவியை முற்றத் தழைத் தவடன்
மேலுற வாகமம் வேதார்தர் தன்னில் விரித்த அத்தங்
கோலிமுன் சித்த ருரைத்தவந் தாதியைக் கூறிநித்தம்
ஞால மிருப்பவர் பானம

ஞார்செல்ல காணுவசே.

TAMIL MANUSCRIPTS.

167

Colophon:

உருத்திசோற்காரிஹஷ்

249-8"

20௨

சித்தாந்தாதி

உரையுடனேகூடி செம்பாம்பாக்கம் கறுப்பமுதலியார்

வேலுமயிலும்

ரன் ஆறுமுகம் எழுதி நிறைந்தது முற்றும்.
துணை.

புத்தி

சுப்பிரமணிய சுவாமி சக்ஷிக்கக் கடவர்.

கரியுரி பாடைக்
லுரிபிர மாதிநின்
இரிபுரை யம்மை
பரிபுர சல்லொலி

கடவுளுங் கார்கிற வண்ணங்கொண்ட
னாசனக் காலகி லாண்டம் பெற்ற
சிவகாம சுந்தரி இற்றடிக்€ழ்ப்
யாயே கிடக்கும் பசரண்டமே.

அபிராமியநீதாதி

11௦. 188

231.

140௦8 6 in a Page.

ஏடுகள் 167
இ,

திருக்கடவூரில் கோயில்

சாமியம்மை
பாகமான

தோத்இரம்.
இனிய

நூறு

ஜலம்.

கொண்டிருக்கும்

கலித்துறையானமைக்ச

செய்யுட்களை யுடையது,

அபி
செம்

இவ்வூர்

தஞ்சவூர் ஜில்லா மாயூசர் தாலூகாவிலுள்ள

த.

மான் மார்க்கண்டேயர்

பொருட்டு

உதைச் தருளிய

இடமாதலின்,

அட்டவிீரட்டங்களுள்

இக்்.நூலாஇரியர்

இது

திருக்கடவூர்

யமனை

அபிராமிபட்டர்

சிவபெரு

ஒன்ளாகும்,
என்பவர்,

ஒரு புசோடுதர்,
க்தி உபாசகருட் சிறந்தவர். பக்இ
வ௪ப்பட்டி.ருந்க இவர் ஒரு ௮மாவாசி இனத்தைப் பெளர்
ணமி

என்றுரைத்து

அதற்கேற்ப

அம்மையின்

அமாவாசை யிரவில் பூர்ணச் சந்திரசோதயத்தை
காணச் செய்தனர் என்பர்.

முண்டு.

இவருடைய

அருளினால்

யாவரும்

காலம் 18ம் நாத்

து.
இவ்வந்தாஇு அச்டப்பட்டுள்ள

Beginning:

தாரமர் கொன்றையுஞ் ௪ண்பக மாலையுஞ் சாத் தக் இல்லை
யூரர்தம் பாகத் துமைமைந்த னேயுல கேழுமெண்ணுஞ்
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சரபி ராமியர் தாதியெப் போதுமென் சிர்தையிலே
கார்நிற மேனிக் கணபதி யேகிற்கச் கட்டுரையே.
உதிக்கின்ற செங்கதி

.,

Ref & Be gs முூணர்வுடையோர்

மதிக்சன்ற மாணிக்க மாதுளம் போது

மலர்க்கமலை

அதிக்கின்ற மென்கொடி மின்கொடி குங்கும தோயமென்ன
விதிக்கின்ற மேனி யபிராமி யென்றன் விழித்துணையே
End:

குழையத் தழுவிய கொன்றையச் தார்கமழ் கொங்கைவல்லி
கழையைப் பொருத திருகெடுர் தோளும் கரும்புவில்லும்
விழையப் பொரும்விறல் வேரியம் பாணமும் வெண்ணகையு
மூழையப் பொருதஎன் ளெஞ்சிலெப் போது முதஇக்கின்
. pCa.
_

232.

No. 182
aQeer 14;

அபிராமியந்தாதி மூலம்.
Lines 6-8 in a Page

இ. முன்பிரதி போன்றது.

ஆனால்

சிதிலமாயிருக்

இது.
Colophon :

கிட்டின்னப்பன் படித்து: முடிந்தது முற்றும்

குருபாதமே ணை.

299.

தையல் பாகர் பாத துணை,

110. (84 அபிராமியந்தாதி மூலம்.
a@ser 26;

Lines 4—5 in a Page.

இதுவும் முன்பிரதஇபோன்ற.து.

ஆனால் காப்புச் செய்

யுளுக்குப் பிறகு ரூதற் செய்யுளாக
அக்காளை

யெங்க

ளபிராம

தச்தாளை மாதுளம் பூகிறத்

வல்லியை யண்டமெல்லாம்

தாளைப்

[புவியடங்கக்]

TAMIL MANUSCRIPTS.

169

[காத் சாளை] யங்கையிற் பாசாங்குசமுங் சருப்புவில்லுஞ்
தேங்
தொழுவார்க்கொரு
கில்லையே *
என்ற செய்யுள் காணப்படுகின்ற.
முக்கண்ணியைக்

சேத்தாளை

இதில் ஓர முழுவதும் சிசைவுற்றிருக்கிறது,

284,

1௦, 185 அருணூரியத்தாதி மூலம்.
ஏடுகள் 15,

14/0௯ 4--6 10 ௨ 1896.

இது திருவண்ணாமலையில் கோயில்கொண்டுள்ள வெ
பெருமான் தோத்திரம். இவ்வர்தாதி வெண்பா அந்தாதி

இதனை

யாகும்.
கள்,

இயற்றியவர்

இவர் ஒரு சித்தர்.

குகை

ஈமச்சிவாயமூர்த்தி
குகைகளில்

இருவண்ணாமலைக்

ஒன்றில் தூங்கும் ஊஞ்சலிட்டு ௮சனில் ச௪யனித்த வண்ண
மாக நிஷ்டை புரிர்திருர்சனசாதலால் இப்பெயர் பெற்றனர்
என்பர்.

இவாது

யில் மு. தலேடில்லை.

மாணாக்கர் குரு௩மச்சிவாயர்.

8 முதல் 4 ஏடுகள்

முதலும்

இப்பிசதி

கடைசி

யும் முரிந்தள்ளன.
29ம் செய்யுளிலிருரந்தே தெரியக்
கூடிய
நிலையிலிருக்கன்றன,
இதில் 98 வெண்பாக்களே
இருக்கின்றன.
காலம் பதினேட்டாம் நூற்றாண்டேன்பர்,
Beginning :

கருத்தறிர்ச மெய்யடியார் சகண்காண வெள் (ளே)
எருத்தில்வபருஞ் சோணரி மீசா--பெருத்த
அலங்கார கால்வேதன் ஐர்தலையி லொன்றை
கலங்காமல் நீயறுத்சாய் கண்டு
*

*

(29)
98

*

நீயே வரவேணும் நின்னப்போ லானை
நாயேலுச் காருண்டு காடுக்கால்--தாயகமாய்

அண்ணா மலைமேவு மப்பனே யென்பிறவிப்

புண்ணா மலையாற்றும் போது
2a

(48)
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End:

வவட வ டக தே நின்று

(98)

Colophon:

கிட்டின்னப்பன்

௮ருணக௫ிரியந்தாஇி

படித்து

முடிந்தது,

அவத,

No. 136 அருணகிரியந்தாசி மூலம்.

985,

a@eer 8;

Lines 6—~7

இது முற்பிரதிபோன்றது.
களிருப்பினும் சிதைச்துள்ளன.
Colophon

ina Page.

இதில்

102

செய்யுட்

:

அருணகிரியர்தாதி எழுதி முடிந்தது, சுபமஸ்து,
தாருணஹஷ் அவணிமீ'

10௨. ௮ம்மையன் எழுத்து.
சவலவைவமைகைகக$ வைக்.

286,

11௦. 187 அருணகிரியற்தாதி மூலம்,
ஏடுகள் 25%

இது

Lines 5—-4 ina Page.

caper Da HC uur er

gi முதல்

சிதிலமாயிருக்கின்றன.
கடைசியில்
யுள் எழுதப்பட்டுள்ளது.
அருண௫ூரி

யந்தாதி யழகுவெண்பா

கருணையுடன்

கற்றோரைக்

மூன்று

அடியிற்கண்ட

ஏடுகள்

செய்

நறுங்

சண்டால்-அருணையண்ணல்

விீருன பொன்னலுலகை வேந்தனுக்கு மாற்றியங்சே
மாருமல் வைப்பார் மகிழ்க்து
௮ழகியராதர் அபிராமி துணை,
RAEN
ee renner

108)
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170. 188 இருப்புகலூர் அந்தாதி மூலம்,
ஏடுகள் 12;

Lines 8

in a Page,

இத, சோழ நாட்டில் ஈன்னிலந் தாலூகாவைச் சார்
ந்த திருப்புகலாரில் எழுக்தருளியிருக்கன்ற வெபெருமான்
தோத்்இசம்.

பர்தாதி,

கட்டளைக்

இதனை

கலித் துறையான்

இயற்றியவர்

அமைந்த

இரி

நேற்குன்றைவாணர்

என்

பவர், இவர் தோண்டைகஙாட்டில் நேற்குன்றம்
என்னும்
ஊரில், வேளாளர் குலத்தில் உதித்தவர். கல்வியிலும் செல்

வத்தினும் மேம்பட்டிருந்சவர்.
இவாது காலமும் காள
மேகப்புலவர் காலமும் ஒன்றென்பர். ௮ஃதுண்மையாயின்
இவசது

காலம் பஇனைந்தாம் நூற்றாண்டாகும்.

இது உரை

யுடன் அச்டெப்பட்டி ௬க்றெ.௮,
Beginning :

உசைசெய் மறைக்குக் தலைதெரி யாவொரு

கொம்ப
னென்றே

பாசு மவற்குப் பெருநிழ லாகும் பழனமெல்லாச்
இசைசெய் கடற்றுறைச் ௪ங்க முலாவுச் இருப்புகலூர்
அசசினிடத்தில் மகிழ்வஞ்சி யீன்றதோ சத்தி நின்றே.

பூக்கம லத து விழிவளர் வானென்றும் போற்றியவூர்
மாக்க மலத்து மகிழ்கின்ற வூர்மது வானிறைந்த
தேக்க மலத்து வழியே பாக்குக் திருப்புகலூர்

கோக்க

மலத்துயர்

சோதிதெஞ்

சேரம்மை

நோக்குதற்
கே (1)

End:

பொற்குன்றனைய முலையுமைபங்கற்குப் புண்ணியந்குச்
சிற்குன்றனைய திருப்புகலூரற்குச் செர்தமிழால்
நேற்குன்ற வாணனுரைத்த வக் தாதியை நீணிலத் இத்
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கற்கின்ற தன்றிக் கவிபாட யாவர்க்கும் கற்பல்லவே

(102)

ஹரி ஓம் புகலூசந்தாதி முற்றும்,
Fen

Leama

17௦. 189 குடந்தை அந்தாதி மூலம்.

988.

ஏடுகள் 15;

14௩௦6

5--0 10 ௨ 1826
கொண்டுள்ள

கோயில்”

கும்பகோணத்தில்

இத,

சாரங்கபாணியாயெ ஆசாவமூதப் பெருமாள் விஷபமாகப்
இதில் 102 கலித்துறைகள்
பாடப்பட்ட இரிபந்தாதி,
இதைச் செய்தவர் இன்னாசெனத் தெரிய
இருக்ன்்றன.
முரிர்தும்

ஏடுகள்

வில்லை.

இருக்கின்றன.

சிதைந்தும்

Maver

FAs
Beginning:

கரதலர் சாமரை சண்கள்செர் காமசை காமனுந்தப்
பாதலந் தாமரை

பாதமுர் தாமரை

பண்டைஙகப்

பொருதடர் தாமசை பொற்கைசெர் சாமசை பொற்
குடரச்தை
மாகதர் தாமரை

மார்புஞ்செர் காமசை

%

ச

ஆசணச் தர்தத்து மன்னை யசோதை

மாயனுக்கே.

%
காத்து மன்னைக்

காரணத் தந்த வனத்து மலர்வன கஞ்சன் விட்ட

வாசணத் தந்த முறித்சே குடச்தையின் மாமறைழால்
பூரணத் தர்தணர் போற்றும் பிரானடிப் போதுகளே

End:
பழவினை

யும்பவ முங்கெடு

மாறுநின் பாதங்கள்யான்

தொழமகினை யும்படி சகண்டரு ளாததென் தொல்லைமண்மேல்
குழவினை யும்படி யீன்றா ளெடாத குழவியுண்டே
விழவினை புது குடர்சையில் சாகணை மேலவனே.

மேலப் படுக்கை நிசைத் லங் கேசனைக் கொள்கவென்ற
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For படுக்கை யசாகவ னாம்சவ இர்த் தங்களா
மோலப்

படுக்கை

மறவாக்குடக்தையினுட்டுடர் த

வாலப் படுக்கை யவ் வாசா வமுதென்சண் ணாமுதே.
Colophon ;

Ca gioilgi gtr.
ldo.

Gitoge

அந்துமி

wisrB

3 அமுசம்

வருஷம்

அற்பசிமீி!

எழுதி

நிறைந்தது

ழமூற்றும்.

289.

110, 141 மருதாரந்தாகி உரையுடன்.

ஏடுகள் 99; சிதிலம்.

1,168 5 in a Page.

இறு, பாண்டிசாட்டில், இக்காலத் இல் நயினார் கோயில்
எனவழமங்கும் மருதூரில் எழுக்தருளியிருக்கும்
சிவபெரு
மான் மீது யமகவச்தாது, இதனைச் செய்தவர், தலைமலை
கண்டதேவர். இவர், சேது சாட்டினர்.
அந்தகர், கல்வியில்
சிறந்தவர்,
மறவர் குலத்தினர். இவர் மணஞ் செய்து
கொள்வதற்குப் பொருள்வேண்டிக் களவு செய்வதற்காகச்
திருப்பூவணத்திலுள்ள ஒரு தாசிவீட்டில் ௮வளஅ

அறைக்கண்

இருந்த

கட்டிலடியில்

பதுங்கி

படுக்கை

யிருக்தனர்.

அந்தத் தாசி இருப்பூவண காதர்மீத செய்யுளொன்று பாடி
முடி.த்துப்பின் உறங்கும் வழக்கமுடையவள்.
அன்னவழக்
கம்போல ௮வள் பாடத் தொடங்க
செய்யுள் முடிவு

பெறவில்லை.

அதனால் ௮வள் மயங்குகையில்

ழே

ஒளிக்

திருந்த சேவர் அதனைப் பாடி முடித்தனர்.
அப்பொழுது
தாசி இடுக்கிட்டு நீர் யார் என்ன?
தன் வரலாற்றினைக்
கூறிப் பொன் பெற்றுவர்து மணமுடித்துக் கொண்டன
சென்பர்.
இந்நாூற்கு உரை
செய்தவர்
இன்னாசெனத்

தெரியவில்லை.

ஆனால் இத.யாழ்ப்பாணத்து

மூகநாவலரியற்றிய

உரையுடன்

நல்லூர் ஆறு

சேன்னைசைவப்பிரகாச
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அச்சிடப்பட்டிருச்சிறது.

இல்வுசை

நாவலர் உரையினும் வேருன.த.
Beginning :

ஒறுகொம் பிருபச மும்மத சரல்வாயோ சைந்துகரம்
பெருகுஞ்செவி௫று குங்கண் புகர்முகம் பெற்றதந்தி
முருகன்றமையனலுமைமைந்த

ளைந்துமுகன் மகன்மால்

மருகன்றுணை நம்மருதூசர்கா இவறுவிக்கவே.

இருப்பங்கயத்தனம்மாஅக் களித்தவன் செக்அவர்வாய்த்
திருப்பங்கயச்தன்புகூர் மருதூாரன் ஜிசை யெழுந்த
இருப்பங்கயச் சனவாகத்தனான் முகன் செவ்விமழுத்

இிருப்பங்கயத் சனிருப்பனென்னெஞ்சிற்றிருக்கறவே.
௭-.--இருப்பங்கயத் தனமா அக்களித் தவன்--- அழூய

இிருமேனியோர் பங்கய்த்சன் மாதாகய பாருபதியார்க்
குச் கொடுத்சவன்.
செந்துவர்வாய்ச்
இருப்பங்கயத்
தன்புகூர் மருதா£ன்--சிவக்த பவளம் போன்ற வதரத்தை
யுடைய

லட்சுமியன்புகூரும்

யோடை

சூழும் மருதூசமர்ச்தவன்,

பங்கயத்தன்ன

பினையு

பூவினையடைய

தாரமை

இசை யெழுர்ததிருப்

வாகத்தன்--இரசையானதெழுச்அுமதிரவுப்

முடைத்தாய,

௮ம்--அழ௫ூய,

கயத்தன்ன--கய

மாகிய கிலையற்றிருக்குஞ் சமூ.த்இசச் ௪லம் போன் நிருக்குச்
திருமேனியையுடைய விட்டுணு--னா(நா)ன்முகன்--பிசம்மா
இவர்களால் காணவரிதா யிருப்பவன்--என்னெஞ்சிற்றிருக்

கறவே--இருவர்க்கு

மரிதாயிருப்பவனான

திருப்பங்கயத்சன்--பங்கயவலான்ன

செவ்விமமுச்

திருக்காத் தின்

செவ்வியோடுவ் கூடிய மழுவாயுதத்தைசத் தரித்த சுவாமி.
இருக்கறவே--இ ருக்காகிய வஞ்ஞான நீங்கும்படிக்கு, என்
னெஞ்சத்து எழுக்தருளியிருப்பானென்றவா.று.
(௧)
End :

மாவினலங் கசலச் செற்ற மால் தங்கும்வாம,..கர்
மாவினலக் கனிநீர் சென்னம் பாய்மரு தூர்மலை
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மாவினலங்க வளைத்தவர் பாதம் வணங்னெற்கு
மாவினலங்கலங்கற்றோளில் வாழு மலர்த் இருவே

எ-த,

மா-யானை,

அதனிட

(100

இன்னல்--- துயர

மானது. ௮ங்ககல-௮க வாவியினிட ததே யகலும்படிக்குச்,
செத்ற--முதலையைக்கொன்ற விட்டுணு தங்கப்பட்ட வாம
பாகத்தை

௮ழூய
இய

யுடையவர்.

மாவினலங்கஸிநீர்--மாவின்

கனியினீர் சென்னற்குப்பாயும் வளப்பம்

மருதாசர், மலைமாவிலங்க

மிகுந்து

பொருச்

வளைத்சவர்--மகத்்
தான மலை

யான மகமேருவைக் கையினாலே
வில்லாக வளைத்தவர்,
௮வரிட பாதம் வணங்கினர்க்கு மாவினலங்கலங்க--அலங்
கல் பொருக்து
மகத்தான
அங்கமுர்
இடம்பெறத்
தோளிலே

யெப்போதும்

பிரியாமல்

மலரினிருக்குர்

திரு

வானவளிருக்சப்பெற்று வாழ்வ சென்றவாறு.
Colophon;

வேலுமயிலுக்துணை.

ஆதித்தவாரகாள்
குமாரன்

விசையஷ்

தஞ்சைககரஞ்

வேலாயுதமுதலி

மூக

துணை,

சுந்தாலிங்க

யெழுதின௫.

யுசை முடிக்கு முற்றும்.
வேலுற்ற

மார்கழிமீ”

84௨

முதலியா£

மருதூசக்தாதி

சுவாமி காயகன்றுணை.

சரவணபவனிசட்சிக்ககடவது,.

வெற்றி
சண்

சகாயம்.
omemmeninenmentenand

240.

]10, 142, மரு தாரந்தாதி யுரையுடன்,
a@eer 80; Lines 5-—7 ina Page.

இதுவும்
முன்பிரகியைப்போன்றஅ.
மூழுவஅமிருக்கிற
து.

உரையுடன்

Colophon:
வேலுமயிலும்

10௨

சனிவாசநாள்

துணை,

இரச்தாட்சிஹஷ்ூ

சேம்பரம்பாக்கம்

அற்பம்”.

கறுப்பமுதலியார்
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புத்தன் ஆறுமுகம் மருதாரர்தாது உரை எழுதி
தது,
முற்றும். சரவணபவர் செட்டக்கச்சடவர்.

241.

நிதைந்

110, 148 மரு. தாரந்தாதி யுரையுடன்.

ஏடுகள் 148 ; மிகவும் சிஇலம். 1,168 5--6 1 ௨ 18௨2௦.
இஅவும் முன்பிரதியைப் போன்றது.
ஆனால், 141,
142, ஈம்பர் உரையினும் இந்த ஈம்பரின் உரை வேறு
பட்டது.

Colophon:

பிரமாதீசஷ் wrGi 20௨ தாண்டவமூர்த்தி முதலி
யார் புத்திரன் அய்யாறன் மருதாசந்தாதி படித்து முக௫ந்த.து
மூற்றும்
எழுதிப்படிப்பிச்சது
கனகசபாபதிபண்டாரம்
முருகன் துணை.

942.

][௦. 698 மருதாரந்தாதி

ஏடுகள் 18;

அபூர்ச்தி,

11

0-7

உரையுடன்.
a Page.

இதில் 24ம் செய்யுள்முதல் 48ம் செய்யுள் வரை உரை

யுடனிருக்கிறது,
போன்ற ௮,

14ம்

நம்பர்

உரை

]10. 248 (ய அழகரந்தாதி மூலம்,
நாட்டில்

in a Page.

அழகர்மலை

எனவழங்கும்

திருமாலிருஞ்சோலையில் வீற்றிருக்கும் திருமால் விஷயமா
கக்சலிச்துறையா னமைர்ச திரிபர்தாஇி, இதில் 101 செப்
யுட்கள் இருக்கின்றன.
இதனை இயற்றியவர் பிள்ளைப்
பெருமாள் ஐயங்கார்.
அவர் பாடிய அஷ்ட.ப்பிரபந்தத்

ட்ப

பாண்டிய

Lines 4—5

என்ட

ஏடுகள் 212;

இது,

14],

CT வலை
EER

249.

இவ்வுரை

TAMIL MANUSCRIPTS.
அள் இதுவும் ஒன்று.
யுட்களின் இரண்டாம்
அடிகளும்

இல்லை,

177

இந்தப் பிசஇயில் 74, 90ம் செய்
அடியும் 100ம் செய்யுளில் 8ம் 4ம்

இது

அ௮ச்சிடப்பட்டுள்ள௮.

நீராழி வண்ணனைப் பாலாழி காதனை நின்மலனைச்
சீராழி யங்கைத் இருமகள் கேள்வனைச் தெய்வப்புள்ளூர்
கூராமி மாயனை மாலலங் காசனைக் கொற்றவெய்யோ
ஷனோராழித் தேர்மறைக் தானையெஞ் ஞான்று முரை
கெஞ்மே.
புசந்தா னாமெனப் பூபதி யாகிப் புகர்மதமாத்

அர்த சாளிலெ னல்குர வாகிலென் ல்புவிக்கு
ளே
வசந்தா மாலிருஞ் சோலைகின் ரூற்கென் மனத்தினுள்
(5)
நிரந்தா மாயலங் காச...ங் காட்பட்டு நின்ற பின்னே.

மாலைக் கரும்புஞ் சிறுசால் துகைப்ப வருக்அுமெங்க
ளாலைச் கரும்புகன் னசையெல் லாஞ்சொல்லிலாயிரக்தோட்
டோல்க் கரும்புண் படுமூடு மாமதி யூர்குடுமிச்

சோலைக் கரும்புய லேயரு ளாயுன் ௮ளவினையே

(98)

End ;

அலங்காச ருக்குப் பரமசு வாமிக் கழகருக்குக்

கலங்காப்பெருகக ரங்காட்டு வாற்குக் கருத்தன்பினா
னலங்காத சொற்டளொடை யந்தாதி யைப்பற்ப சாபபட்டன்
விலங்காக கீதி மணவாள தாசன் விளம்பினனே
(101)

244,

(0) நாராடணசதகம்.
யர்றகே க

ina Page.

இஅ௫ 471ம் ஈம்பர் போன்றது.
றன,
களிருக்கின்

28

இதில்

98

செய்யுட்

ee,
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245,
இது

(௦) திருப்பதிக் கோவை.
Lines 4-5 in a Page.
திருமாலுக்குரிய திருப்பதிகளையும்

அவற்றி

லுள்ள தீர்க்தமுசலிய விசேடங்களையும் கூறுவது,

Beginning:

மூவா மாதமாய் மோட௫த்தொர் பாசுசத்திற்
காவாவி தென்னென் றதிசயித்து--தாவிற
னெத்திற மென்றெண்ணி யிருச்ததிருக் கோலமே
வைத்துவக்கு மென்றன் மனம்

(1)

திருவரங்கம்.
சீரார்ந்த திருவரங்கம் பெரிய கோயில்
Apis Drees os Ameria
தாரார்ர்த தருவரங்கச்செல்வி புன்னை த்.

தருசச்திர புட்காணி தகுந்தென்வாச
லோசார்ந்த வீடணர் கொண்டிட்ட பொட்டத்
தகந்தனந்த சயனத்தி
காரார்ந்த இருவுருவங்

லிலங்கு சோஇக்

கமலக்கண்கள்

கண்டுவனு இனமுளத்தும் கருது வேனே

(1)

End:

பெரும்பூகார்.
பூதபுரிமா நகரில் வாசவிலக் குமியார்
புகழ்பிரணவ கோடி விமான மேவி
| யாதிகே சவனருகே யமர்கோ லத்தை

யாதி காலத்தினி ராமானுச௪ புட்காணிச்
சீதநீராடி. யெதிர் சிசாமணியைப் போற்றிச்
இருமணிட்டுத் இருமணித் சாவடமணிக் து
மாதிர கோபுச பூருவ வாயினின்றும்
வாழ்த் அவார் வாழ்வர் திரு மாமணி மண்டபமே (85)

ஆக திருப்பதி 108க்கு கவி 188.
சரவாக்

TAMIL

246,
இது

MANUSCRIPTS.

L79

(8) நம்மாழ்வார் இருத்தாலாட்டு,
Lines 4—6 ina Page.
350

கண்ணிகளை

யுடையது.

அச்சிடப்பட

வில்லை.
Beginning :

௪ர்பூத்த நீண்மதிளுஞ் செம்பொன்செய் கோபுரமுக்
கார்பூச்ச மாளிகையுங் கற்பகக்காவுஞ் செறிந்த

(1)

இருவண்பரிசாசச் தேவேசனையே
மருவ வரவிந்தத்தில் வாழ்திருவாம் மார்பன்

|

(2)

கற்றெடுத்த கல்விச் கடலாளருக் தவத்தாற்
பெற்றெடுத்த பெண்கள் பெருமாளுடைய நங்கை

(8)

பருவள் GOS get wb பாக்யெத்தாற் ஜோன்றுந்
இருவின் வடி.வுக் கேற்ற செல்வமணவாளன்

(4)

End:
uring pg

WSipsgi urHOarQae

வாரிமாதெ புவிவாழ்க்க தென வாழ்க்தன்னே
தன்னின் மனமகிழ்ந்து தன்னிலே

(847)

பூரித்து

ஈன்னிலையனாகிகின்ற காதமூணிவன் வாழி

(848)

வாழிகுருகூரன் வாழி இருக்கோளூன்

(849)

வாழி பெரும் பூதாரன் வாழியென்

(350)

வாழ்க்கனனே

ஆழ்வார் திருத் தாலாட்டு முற்றும்,
இருஞான முத்திரைக் தேசிகன்

247.

இருவடிகளே

(6) திருவரல்கத்தருதனார்
இருப்பதிக் கோவை.
Lines 4 in a Page.

ஓங்குதிருவசங்கர் தாமுகர்த வொண்பஇகண்
மூங்க் குடியமுதன் ருத்தமிழா---னீங்காத

சரணம்.
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வருள்செப் த வர்தணர்கோன்

வாழ

வன்பாதமர்

OF THE

றன்பதுமத் தாளே

சரண்.

Beginning :

பங்கயத்தோனிக்கு வாவுக்குப்பண்டளிப்பப்
பொங்குமயோத்திப் புரிசைஈகர்-- தங்கச்

இலகரா ஸினிசமா்க௮ தென்னிலங்கைக் கோமான்
குலம்வாழக் கொண்டேகும் வேலை--ஈலமார்க்த
சென்னி வளவன் வள.நாட்டுச் தெய்வநதிப்
பொன்னி

ஈடுவுட் புலின த் தப்---பன்னரிய

விந்து மடுக்களைக்கே

வைத்தருளிச்

யின்பமுற

சந்தி செயக்கருஇச் சாருங்கால்.
End:

சோழ மண்டல காற்பத் இரண்டுடன்
௮ுய்ய பாண்டி பதினெட்டுஞ் சொல்லியே
வாழு மாமலை யாளமீ சேழுடன்
வாணர் போற்றிய வாழ்தொண்டை மண்டல
மேழுமூன்று மிசன்மா றிரண்டுட
னிதன்வடக்குப்பதி னொருபாற்கட
லாழியான் பதி மாற்றெட்டு

மோவார்கச்

சன்று செய்வினை யன்றே யகலுமே,
ஆழ்வார் இருவடி.களே

சாணம்,

ஆ

948.

(றி உபதேச
Lines 4—5

இத,

அவற்றை

ரத்தினமாலை.
ina Page.

அழ்வார்கள், ௮வர்கள் இயற்றிய

உலகில் பரவிடச் செய்த

பிரபந்தங்கள்,

அச்சாரியர்கள்

ஆகிய

இவர்களின் வைபவங்ககைக் கூறுவது.
இதனை இயற்றிய
வர் மணவாள மாமுனிகள். இது அ௮ச்டப்பட்டிருக்கெ.து

TAMIT: MANUSCRIPTS.

Beginning:
முன்னந் திருவாய்மோழிப்பிள்ளை தாமூப

தன்னின் படியைத்தணவாத

181

தேித்தகேர்

சொன் மணவாளமூுனி

தன்னன்புடன் செயுபதேச ரத்தினமாலை தன்னைச்
தன்னெஞ்௪ு தன்னிற்றரிப்பவர் தாள்கள் சாணமக்கே

எச்சை

(1)

திருவாய்மோழிப்பிள்ளை பின்னருளால்

வர்த வுபதேச மார்க்கத்தைச். -சிர்தைசெய்து
பின்னெவருங் கற்கவுப தேசமாய்ப் பேசுகின்றேன்
மன்னியசர் வெண்பாவில் வைத்து

(2)

கற்றோர்கடாழுகப்பர் கல்விதனி லாசையுள்ளோர்

பெற்றோ மெனவுகச்அு பின்புகற்பர்--மற்றோர்கண்
மாச்சரியத் தாலிகழில் வர்ததென்னெஞ்சேயிகழ்கை
யாச்சரிய மோதா

(3)

னவர்க்கு

End
மன்னுயிர்கா ளிங்கே மணவாள
பொன்னடியாஞ்

சரத்தாலே

செங்கமலப்

இண்டில

மானவ

மாழமுனிவன்
போதுககா..-.யன்னிச்

ஊம்மைள்

காத்தாலே தீண்டல் கடன்.

எக்தை சுற்றோராழ்வார் பொய்கை........ பூரூவாசாசியர்க
ளிர்ச வபதேச மன்னுயிர்காள்.
ஆல்வார் இருவடிகளே சாணம்,
இயர் திருவடிகளே
௪சணம்.
ஆயனார் வேங்கட கற்(ஷ)ணகுருவே கமா.
‘etter
ppm

249.

(9) புல்லை யந்தா தி.
Lines 5 in a Page.

இ, திருப்புல்லாணி எனவழக்கும் தர்ப்பசயனத்தில்
வீற்றிருக்கும் திருமால் விஷயமான ௮க்தாதி, நாறு விருத்
தங்களாலமைந்தத.
அரியர் பெயர் முதலியவை
வில்லை.
அஅச்சிடப்படவில்லை,

தெரிய
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Beginning:
ீர்பூத்த மணிமார்புங் கமலக் கையுஞ்
சிலைவாடண்டாழி சங்கஞ் இறக்க மேவும்
வார்பூத்த முலைத் இருமான் GONG HEC GM Low oor

மருவுபுல்லை யந்தாதி வழுத்த காளுந்
தார்பூத்த மார்வினரா யுயிர்க்கங் கங்காய்ச்
சராசாமாய் வெறு வெளியாய்ச் சனியாயெங்குங்

கார்பூத்த மேனியாய் நிறைந்

தித்குங்

கைமலைச்செம் மலையிருத்திக் கருத்திற் சேர்ப்பாம்.

பொன்மருவும்

புல்லாணிப்

மின்மருவு மணிமார்பு்

|

“பன்மணிப்பூ

பதிக்கிறைவா

குழைக்காது

வெளையாளும்
புனிதமாலே

மலர்முகமும்

விளங்

குர்தோளும்

ணிலவெறிப்பக்கலுழன்மிசை

யெதிர்ே தான்

மிப் பரிவுகூர்ர்தென்

றன்மன;ஜ் குடியாக யெக்காலு மகலாமற்றங்குவாயே

(1)

தங்கமலை முலையார்கள் மாயவலைச்காளாகச் தயங்கியேயென்
னங்கமலை யாம லெச்காளுன்னடியார் சனடியானாவேனய்யா
சங்சமலை

வாயின் மூத்தல் கொழித் இடு

செங்கமலை

சக்க ரதீர்த்தத்சடஞ்

ரூழ்ந்தென்றுஞ்
மேவுஇிருப்புல்லாணி

மருவிவளர்

செங்கண்மா
லே
(3)

End :

ஒஈமோ நமவாதி யானவாசகமும் வேதனோ garter wonps
டேடுபெருமாளே

மாகமாதவர்கணாடு சோதியே
சாகசசமண

ராமராகவ

சரணமாதி மூலமேகிருபை
யேசெய்யென்மீதே

வகலிகமாது

சாபமோசனவேநா

ளுமென்மேஜலும்

TAMIL MANUSCRIPtS.
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வாஈசரர்தேடிய புல்லாணி வாழ்க மாகிலமும் வாழவேயருள்
குலாவு பொன்மாலே
(100)
ஆழ்வார் இருவடிகளே

சரணம்.

௪ீயர் இருவடிகளே சாணம்,

புல்லை யக்தாதி முற்றும்,

250.

(4) திருவேங்கடத்தந்தாஇ மூலம்
Lines 4—7 in a Page.

இத, இருவேங்கடம் என்கிற இருப்பதியில் வீற்றிருச்
கும் இருமால்

விஷயமானது,.

கட்டளைக்

கலித்துறையா

னமைந்த திரிபர்தாதி.
101 செய்யுட்களை உடையது,
இதனை இயற்றியவர் மணவாளதாசன் என்னும் பிள்ளைப்

பெருமாள் ஐயங்கார்.

இவரது ஊர் சிறுவெண்மணியகசம்

என்பது.
இவர் இயற்றியுள்ள gap
பிரபந்தங்களுள்
இ௫வும் ஒன்று. இந்.நால் அச்டெப்பட்டுள்ள து.

Beginning:
நல்லவர்காதி இருவேங்கடவற்கு கான் விளம்பச்
செல்லவச்தாதி விழுப்பொருள் சோர்வின்றிச் செவ்விகரும்
பல்லவக்தாஇசை வண்டார்குருகையிற் பல்சமயம்
வெல்லவந்தாதி மறைதமிழாற்செய்த வித்தகனே
(1)
இருவேங்கடத்து நிலைபெற்று கின்றன சிற்றன்னையால்
தருவேங்கடதக்தத் தரைமேனடச்தன தாழ்பிறப்பி
லுருவேங்கடத்துக்குள ச்தேயிருக் கன வுற்றழைக்க
வருவேங்கடத்தும்பியஞஞ்சலென் ரோடினமால்கழலே.

மாலை மதிக்குஞ்சி யீசலும் போகனும் வாசவனு
தலைம இக்கு முனிவருர் தேவரு கோக்கயெக்இ
காலைமதிக்குள்

வைத்தேத்துர் இருமலை

கைமலையால்

வேலைமதிக்கும் பெருமானுறை திருவேங்கடமே,

டன்

184.
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End:

மட்டளை சண்டலை சூழ்வட வேங்கட வாணனுக்குத்
தொட்டளை யுண்டபிராலுச் கன்பாற் பட்டர் தூயபொற்று
ளுட்டளை செய்த மணவாள தாசனுகந்துரசைத்தான்

கட்டளைசேர் தருவர்தாஇ ாறுங் கலித்துறையே.'
ஆழ்வார் இருவடிகளே

வேங்கட கிருஷ்ண

சரணம்.

குருவே ஈமா.

Colophon -

சுவாமி திருமாலிருஞ் சோலையழகார்

வேண்மணியகரத்துப்

பிள்ளைப்

பரமசுவாமிக்குச் சிறு

பேருமாளையங்காரருளிச்

சேய்த கலித்துறை அழகரந்தாதி மற்றும்.
ஆயனஞார் திருவடிகளே

251.

சாணம்.

No. 488 (௦ நாற்றெட்டுத்

திருப்பதி யத்தா தி.
a@aor 54; Lines 7 in a Page.

இத

இருமாலின்

sro

pos

இிருப்பதகெளக்கூறும்

இதனை இயற்றியவர் பிள்ளைப் பேருமாளையங்
௮ர்தாஇ.
கார். இத 4984ம் கம்பர் (௦) உட்பிரிவு போன்று.
்

252. (0) நாற்றெட்டுத் திருப்பதிக்கோவை
ரர

ர

ட்ட

இது 44ம் ஈம்பர் (ம) உட்பிரிவு போன்று.

253.

(0 கழ்தரந்தாதி
Lines

மூலம்.

7 in a Page.

இது, முருகக்கடவுள் விஷயமாகப் பாடப்பட்ட யமக

வர்சாதி,

இதனை

இயற்றியவர்

அருணகிரி

நாதர்,

TAMIL MANUSORIPTS,
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இதற்குப் பாரதம்பாடிய வில்லிபுத் தாரார் உசை செய்திருக்
இன்றனர்.
காப்புள்பட 101 செய்யுட்களை உடையது.
இர்.தால் உரையுடன் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
இச்தப்பிரதி
யில் 100) செய்யுட்களிருக்கன்றன.
காப்புச்செய்யுளில்லை.
Beginning :

இருவாவி னன்குடி. பங்காள செண்மு௮ சிருசைத்த
இருவாவி னன்குடி. வானார் பசங்குன்று சேலைவாய்
இருவாவி

rer gy. யோக்

குன்றுதோ

முடல்சென்ற

திருவாவி னன்குடி. கொண்டதன் கார்வசை செப்புமின(1)
ே
செப்புங் சவச௪ங் காபாலச தெய்வ வாவியம்பு
செப்புங் சவச௫ங் கரிமரு காவெனச் சின்னமுன்னே
செப்பும் சவசம் பெறுவார் கணுர்தெய்வ யாளைதனச்
செப்புங் சவ௪ம் புனைபுயன் பாதமென்

சென்னிய௦ே &

(2)

End:

செல்வர் இகழு மலகெஞ்ச மேயவன் றெய்வமின்னூற்
செல்வர் இகழு ஈமதின்மை இர்க்கும்வெய் கூற்றுவம்குள்
செல்வர் இகழுர் இருச்கையில்வேல் இனைகாத் த செல்வி
செல்வர் இகழு மணவாளர் நல்கு இருவடியே
(100)
Colophon:

கீலகஷ் வையாசிமி' 9௨
ATH

BOWS

புசன்ிமமை

இனம் இரு

கந்தனந்கசாதி எழுதி நிறைாத.௮.

மூத்௮ம்.

வெற்றிவேலும்ற துணை,

a

17, ஆற்றுப்படை.

254.

110, 227 இருநுருகாற்் அப்படை
தச்சினார்க்சனியருரையுடன்.
ஏடுகள் 25 அபூர்த்தி சிதிலம். 14068 6--7 1 உடிஹக
இ

சங்கப்புலவர்களால்

பாட்டுக்களில் மூசலாவ௮ பாட்டு,
a4

தொகுக்கப்பட்ட

பத்துப்

முருசன்துதி,

இதனை
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இஙுற்றியவர். மதுரைக்: கணக்காயனார் : மகனார்: நக்கீரனார்.
இதற்கு.
உரை: செய்தவர் நச்சினார்க்கினி௰ர்.
இதில் முரு
கனதூ.. அறுபடை
வீடுகளில் திருப்பாங்குன்றம்,
இருக்
சிரலைவாய்;
திருவாவினன்குடி,
இருவேோகம்,
என்னும்

தான்கற் குரிய பாகமட்டும் இருக்செறன.
யுடன் அ௮ச்சிடப்பட்டிருக்கெ௮.

இதுஉரை

Beginning:

ஒருமுருசா வென்ற னுள்ளங் குளிரவுவஈ்துடனே
வருகூருகா-வென்று:வாய்வெருவா நிற்பக்கையிங்கனே.

தருமூருகா வென்று தான்புலம்பா நிற்பத்தையன்முன்னே
இருமுருகாற்றுப்படையுடனே வருஞ் சேவகனே.
உலகமுவப்ப--உலகமென்பது

முதல் கணவ

ஜென்

இுந்துணேயு மொருதொடர்--உலகமென்பது'
பலபொரு
ளொரு
சொல்லாய்
நிலத்தையு
முயிர்களையு
மொழுக்

கத்தையு முணர்த்தி கிற்குமேனு: மீண்டுவப்ப வென்றத்
னான். மண்ணிடத்து வாழுஞ் €வாக்தூமாக்ககா யுணர்த்
ஏர்புவலன் நிரிசர--எழுர்து மகாமேரூுவை வல
Bio,
மாகத் திரிதலைச் செய்யும்--பலர் புகழ் ஞாயிறு... எல்லாச்
சமையத்தாரும் புகழும் ஞாயிற்றை.

கடற் கண்டா அக்கு.

சடஃலிட த்தே . சண்டாற்போல-- இது வினை யெச்சவுவமம்,
விரவியும் வரூ௨ மாபினவென்ப ” என்பதனாம் ஜொழிலுவ
என்னை ₹ ஞாயி
மூம் வண்ணவுவமமும் பற்றிவந்தத.
றிருளைச் கெடுக்குமாறுபோலத் தன்னை மனத்தானோக்கு
வார்க்கு மாயையைக் கெடுத்தலிற் ஜெழிலுவமரமும் தன்
கடலிற் பசுமையு
சோக்குவார்க்குக்
னைக் கட்புலனால்
ஞாயிற்தின்! செம்மையும்போல மயிலிற் பசுமையுச் திரு
வண்ணவுவமுவ்
மேனியிற் செம்மையுக் : தோன்றலின்
கொள்ளக்டெந்தமையின்.
நறும்;

i CEG

காருகபத்திய மென்னு மூன்று தீயா
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உப
லுண்டாஞ் செல்வத் தனையுமுடைய, இருபிறப்பாளர்.பின்பொரு பிறப்பு
முன்பொருபிறப்பும்
னயனத்திற்கு
, மாய விருபிறப்பினையுமுடைய வர்தணர், பொழுதுறிந்து
நுவல---தாங்கள் வழிபடுங் காலமறிச்து C தாத் இரங்களைக்
கூற, ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரிறுண்ஞாண்-- மார்.நத்
கொண்டு முப்புரியாக்குதலி னொன்பதா௫ிய நூலைத் தன்
னிடத்தே கொண்டவொரு மூன்றாகய அண்ணிய பூணூல்
ஞாணினையும்

செல்வத். தனைய

கொள்கையினையும்

முடைய

விருபிறப்பாளசென்க.
காழகம்-- புலராவுடை.,

புலசாக்

ne

சமையம்

1

9. எழுகூற்றிருக்கை,

255.

11௦ 558 இருவெழுகூற்றிருகை.

ஏடுகள் 8 ; பூர்த்தி.
இத;

1/௨

சகோழியைப்பற்றிய

7--9

1

a Page.

தேவாரங்களஞள்

ஒன்.

இதனை இயற்றியவர் இருஞான சம்பந்த மூர்த்தி காயனார்.
இ௫ தமிழ்ப்பிரபந்தங்களணாுள் ஒன்று,
இது உரையுடன்
அ௮ச்சிடப்பட்டுள்ள ௮.

இகட சக்கரச் செம்முக மைந்துளான்
FEL ௪க்சாத் தாமசை நாயகன்
௮கட ௪க்கா விண்மணி யாவுறை
விகட சக்கான் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம்.
உச்சியின்" மகுடமின்ன

வொளிர்தா

வச்சிர மருப்பி னொற்றை.

மணிகொள்

நு சலினேடை
இம்புரி வயங்க

மெய்ச்செவி சவரிதாங்க வேழமா மூகங்கொண்டுற்ற
கச்சியில் விகடசக்செச் சணபதிக் கன்பு செய்வாம்.

(இவ்விரண்டும் கந்சு புசாணத்துக் காப்புச்
இருச்சித்றம்பலம்.

செய்யுள்)
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Beginning;
ஒருரு வாயினை மானாங் காரத்
திரியல் வாயொரு விண்முதல் பூதல
மொன்றிய விரிசட ரும்பர்கள் பிறவும்
படைச்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்தெ ளாயினை
யிருவசோ டொருவ னாகி கின்றனை
யோசா

னீம லஓுன்கழ லிரண்டு

முப்பொழு தேத்திய காலவர்க் கொளிநெறி காட்டினை
நாட்ட மூன்முகக் கோட்டினை

யிருதியவமோ டொருமதி சூடினை
யொருதா எீரயின் மூவிலைச் சூல
நாற்கால் மான்மறி யைந்தலையாவ மேச்இளை
காய்ந்த கால்வாய் மும்மதத்திரு கோட்டொரு கரியிடழிச்

அரித்தனை
யொருதனு விருகால் வளையவால்இ
மூப்புசக்சொடு கானிலமஞ்சக்
கொன்று தலத்துற வவுணசையறுச் தனை
யைம்புல நரலா மந்தக் கரண

மூக்குண மிருவளி யொருங்கெ வானோசேத்த நின்றனை.
*

*

*

*

End
யையு௮

மமணரு

மறுவகைத்

ே தாரும்

மூழியு முணராக் காழி யமர்ந்தனை
யெச்சனே

மிசையோன் கொச்சையை

யிருமையு மொருமையு

மெச்ச

மொருமையின் பெருமையும்

ம.அவிலா மறையோர் கழுமல

மூஅபதிக்

கவுணியன்
கட்டுசை

TAMIL
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னறியு

மனைய தன்மையை யாத லின்னை
நினைய wove heros avg?gs.
இருச்சிற்றம்பலம்.
அகவல் முற்றும்.

Vi

2௦0.

உலா.

]10. 194 விக்கிரம சோழன் உலா.
ஏடுகள் 11) 1,488 6--7 1

உ 1௨௭௨

உலா என்பது இளமைப் பருவருற்ற
தலைமகனைக்
குலம் குடிப் பிறப்பு முதலியவற்றால் இன்னான் என்பது
தோன்ற, வி.இயில் பவனிவரக்கண்ட பேதை, பெதும்பை,
மங்கை

மடச்தை,

அரிவை,

தெரிவை,

பேரிளம்பெண்

என்கிற எழுவகைப்
பருவ
மகளிரும்
தம் நிலைகலங்கி
அவன்பாற் காதல் கொண்டசாக
நேரிசைக் கலிவெண்
பாவாற் கூறுவது.

இது

தொண்ணாற்றறுவகைக்

தமிழ்ப்

பிரபந்தங்களுள் ஒன்றாகும்,

விசக்செம சோழனுலா
பற்றிச் கூறும் உலாகாகும்.
னது

அரிய

செய்கைகளும்

சோழர்களின் அருமை

என்பது

விக்கொாம

இதனால்

சோழனைப்

பாட்டுடைச்

இவனுக்கு

மூன்னிருக்த

பெருமைகளும் இனி

தலைவ
இல

விளங்கும்,

விக்கிரம சோழன் என்பவன் முதலால் குலோச் தங்களுக்கு
மகனாவான்.
௮வன் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டின் முற்
பகுதியில் சோழநாட்டை
ஆட்சி
செய்தவன்.
இரத்தப்
பிரதி ௮பூர்த்தியாக இருக்கிற ௮.

இதனை இயற்றியவர் ஒட்டக்கூத்தர். இவரைப்பற்றிய
விவரங்களை கெ. 1 (8)ல் காண்க.
இவ்வுலா மதுரைத்
தமிழ்ச்சங்கத் இல் அ௮ச்டெப்பட்டுள்ள ௮.
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அத்தி முகத் அத்தம[
நித்த] நினை சிச்சமே.

தவளத் தாமரைத் தாதார் கோயில்
அவளைப் போற்றுது மருந்தமிழ் குறித்தே.

சுபமஸ்து

Beginning:

சீர்த்த தாமரையாள் [கேள்வன்] இருவுருவக்
கார்தந்த வுக்இச் கமலத்தஅுப்--பார்தந்த
வாதிச் கடவுட் டி சைமூகனு மாங்கவன்றன்
காதற் குலமைந்தன் காசிபனு--மேதக்க
மையறு காட்சி மரீசியு மண்டிலஞ்

செய்ய தனியாழித் தேசோனும்--மையல்கூர்
௯

ட்ட

*

*

மாகவி மானச் தனையூர்ர்த மன்னவனப்
போச புரிபுசந்த பூபதியும்--யாகத்.அக்
கூற லரிய மனுக்கொணர்ந்து கூற்றுக்கு
தேற வழக்குரைத்த செம்பியலும்.
End :

ers AGA சனையுருட்டி. யோசேமு
பாரும் புரக்கும் பலவனே.-.- சோர்வின் றிக்
காத்துக் குடையொன்ளறா

லெட்டுத் இசைகவித்த

வேற்றுக் குலகிரியின் மேருவே--போர்க்தொழிலா
லேளைக் கலிங்கங்க ளேழினையும் போய்ச்கொண்ட
தானைத் இியாச சமுச்திரமே--மானப்போ
ரிம்ப செழுபொழில் வட்டத் இகல்வேர்தர்

செம்பொன் மவுலிச் சிகாமணியே--பைம்பொன்னின்
பாரிற் படுவன பன்மணியு நின்சடலி
oor it

படுவன

நித்இலமும்--கேரியநின்

வெற்பில் வயிரமும் வெந்த.........

TAMIL MANUSCRIPTS,

257.

110. 195 தில்லையுலா.

ஏடுகள் 20) அபூர்த்தி,
இது,
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இல்லையின்கண்

14௦88 4-5
கோயில்

1
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கொண்டருளிய

ஈட

சாஜப்பெருமான் விஷயமான து, இதில் பேதை, பெ௫ம்பை,
மங்கை,

மடச்தை

பருவங்களே

இருச்

கின்றன,
ஏனைய பருவங்கள் இல்லை,
ஆரியர்
முதலியன தெரியவில்லை.
அ௮ச்சிடப்படவில்லை.

பெயர்

Beginning:
_ சீர்கொண்ட

என்னும்,

தான்கு

செல்வச் சிவகாம சுந்தரிபைச்

தார்கொண்ட கொன்றைகறுக் தாழ்குழலாள்--ஏர்கொண்ட
வேச மொருகாலும் விண்முதல் ௮ய்(ஐ)5 அம் படைற்ற(த.த)
பேதை யறமளக்கும் பேசாட்டி--௮ இனாள்
தானே செழுங்கனகத் தாளம் பிடித்தருளித்
தானே யறிர்துகதொழும் சாண்டவக்)த--ஞானவிழிக்
கொண்டு

தொழுது

குலமுனிவ

சோடி ருவர்

ஏண்டி சையிற்
தண்டுளப மாயனுடன் தாமரையோன்-பல்லுயிரும் காணப் படி.மேல் ஈடி.த்தருளென்
தெல்லையுள காலமெல்லா மேத்அுதலும்-- இல்லை

ஆய்ந்த பொருள்£ன அ௮ஞ்செழுத்தைச் செங்கனகப்
பூர்சகடு தோறும் புறத்தொழுகி--மேய்க்அ
இசைவிளங்கு நாமத் இருவம் பலத்தே”
யிசைவிளங்ச நின்ருடு மீசன்--மிசைவேங்கைப்

End :
sg

waiver Oe sr

gigas Si

வரிய மட்மா தரிவை--மாகதத்தால்
பத்தி நறுமுளரி பார்சடைசே சோடையென
வைத்த

தொருகனக

மண்டபத்துச்--௪9 த இரமலர்

ஆணிக்க. ..ன' ௮ழ௫ருக் த வல்லியென
மாணிக்க வே௫ிகைமேல் வர்திருக்து--வேணியான்

A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF THE
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தன்பால்முன் சென்று தடம்பயிலும் தன்பழைய
௮ன்பால் வசைந்தேகு மன்னமும்--அன்பிலார்
ஆரும் பி(பு)றங் கொடுப்ப விசனைச்சண் டப்பொழுதே
வாசென்று விட்ட

மதுகாமும்--மேருச்

சிலையா னடிவணக்குச் சிற்றம் பலத்சே
நிலையாய் வாமறர்த கெஞ்சும்--பலகலைய
ஆரநெடுர் இண்டோன்

அணியும் பசுங்கொன்றை

Cals om தார்கொண்டு மீளுமெரி

தாரும்

அணியார் கலனும் ௮ணிவளணையும் பட்டும்

பாதமின. மோ--மணிமிடத்தோன்(றறோன்)

௮ணியாத

258.

11௦. 196 திருவானைக்கா வுலா,

ஏடுகள் 88; அபூர்த்தி.

இஅ

Lines 4—6

இருச்சிராப்பள்ளியயச்

சார்த

என்னும் திருவானைக்காவில் கோயில்

பெருமான்

விஷபமானஅ.

மேகப்பலவர்.
7] புரத்தில்

ina Page.

ஜம்பு3கச்சரம்

கொண்டருளிய

சவ

இயற்றியவர்

காள

இதனை

இவர் சோழ நாட்டில் கும்பகோணத்தில்
வைணவ
வேஇயர் குலத்தில் பிறந்தவர்.

இவாது: இயற்பெயர் வாதன் (தமிழ் காவலர் சரிதையிற்
காண்க) திருவானைக்கா
அலயத்திற் பரிச்சாரசம் செய்
திருந்த

இவர்,

அகிலாண்டேசுவரியின்

இருவருள்

பெற்

க்

கவிபாடுச் திறமையில்
மேகத்தை
ஓத்து விளவ்
இனெமையின் காளமேகப்புலவர் எனப் பெயர் பெற்றனர்

என்பர்.

இவர்

பாடுவதிலும்
௮ ரசனை,

௮௪கவியும்

வல்லவர்.

சிலேடையுமேயன்றி

இவர்

இருமலைசாயன்

வசை
என்னும்

'£ இர், கிரன் கலையா
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யென்மரும் இருஈ்சா னக்கினியு தாம்விட்,
- டகலான்

யமனெனைக் கருதா னானெனக் ௧௫௫ ia Bes தென்னை
வருண

அற்தமாம்

யென்செய்வான்
டகலான் அக.த்இினின்

னிருகண்விட்

மக்களும் யானும்
யாசெ.இ செடிக்கு

கொள்வோம்

அ௮கிலமதாகு Locap Bon

arr GMB

sissies aflooronu பெத்றுக் தரித்திர ராசனை

்

வணக்கிச்

தலைசெயு மெம்மை நிலைசெய்

மஇழ்வொடு.

மக்தாப் புயத்தான் திருமலைராயன்

வாக்கினுற்குபேச னாக்கினா

சாளுவசோப்
பையனுதவும்

சற்ச்த்இச்

விலையிலா
வண்ணனோன்

மாசிலி சான”
Bu Bea”

னவனே

எனப் புகழ்ந்து பாடியதாக ஒரு செய்யுள் தமிழ் கரவ
லர் சரிதையிற் காணப்படுின்றஅ,
இச் செய்யுளில் கூறப்
பட்டுள்ள சாளுவகோப்பையன்மகன் இரு மலைசாயன். என்ப
வன், விஜய ஈகாத்து ௮சசர்களாகிய மல்லிகார்ச்சுனராயர்,

விரூபா க்ஷராயர்களின் பிசதிநிதியாகத்ே தன்னாட்டை, அட்சி
எம்புசேசாருக்குத் சிரலட்ன
இவன்
செய்தவன்.
மொன்று அளித்ததாகத் திருவானைக்காக் கோயில். mCOggir
சுவரிலுள்ள

கல்

சனம் ஏற்பட்ட

வெட்டினால்

சகவருடம்

காலம்

1458ம் வருடமாகும்.

தெரி௫ன்றது.

இவன

1875 அதாவது கிபி.

ஆட்சிக்காலம் இஃபி;:1488

ழூதல் 1468 வசையிலுமாம். ஆதலால்: இவை

மேகப்

புலவாது

கொள்ளத்தக்கது.
25

காலம்

இச்சா

ENT gts Sei

பதினைந்தாம்நாற்றாண்டு : என்:று

இவர் பாடிய வேறு

அல் பரப்பிரம்ம
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விளக்கம், சித்திரமடல் என்பன. : இந்தப்பிஇ ௮பூர்த்.தி
யாயிருக்றெது. இவ்வுலா அச்சிடப்பட்டிருப்பினும் இடைப்
பதரிது.
Beginning:

சீர் பெற்ற தாபாமாச் சிற்பாமாய்ச் Fours Ben
வேர்பெற்ற காதமாய் விர் அவாய்--பேர்பெற்ற
சோதியாய் மும்மைச் ச௪ரூபமாய் ஐம்பூதத்
sr Buse யெவ்வுயிரு மாயினான்-.-வேதத்து
End:
ஐந்து மாமு மமர்ந்து: இளர்காவில்

வர். துவளர் தேமாவை மாம௫ழை--மூர்தியகல்
லாலை வடத்தை யருச்சுன த்தை யாச்தியினைப்
பாலையை வேயைப் பலாதன்னை--8லியைப்
புன்னையைக் கூவிமாயைப் புன்கைப் புனக்கடம்பை
வன்னியைக் சகொன்றையை வண்டளவு---தன்சைச்
சனை தரு பாதிரியைத் இல்லையைக் காயாவைப்
பனையை யிலர்தையைப் பாடலத்தைப்--புனைகுருக்தை
நெல்லியை கோக்கிஞளை கித்தருறை நீமலெனச்
சொல்லி யவற்றைச் தொழுதிட்டாள்--ஏல்லை
அறிர்சாற் றவறுமோ வப்பதிக டோறுஞ்
செறிர்சா செனக்களித்சாள் சித்தம்--புறர்தழைத்க
ஈன்னாவல் கண்டாளவ
Sor Gnas prs

வெண்ணாவ

லாய்க்கொண்டு

திழுவிஞள்--என்னாயன்.

குறிப்பு:
இருவாங்கக் கலம்பகத்திலுள்ள
|
ழ்
அரவில் ஈடித்தாலும்' என்னும் பாடல் எழுதிய ஏடு கடை
யில் கோக்கப்பட்டுள்ள௮,
sateen
rennet
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259.
.

1/0. 197 திருவானைக்கா வுலா:

@aer 49; 91479. Lines 5 in a Page.
இது, முன்பிரதிபோன்ற ௮.

அடியிற்சண்ட

இரண்டு

_ வெண்பாக்களும் ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன.
ஏடுகள் முூரிச் தும் சிதைந்தும்

யிடையே

இடை

இருப்பே சாடு

முதல் 3 எடு
பிஜையும் ௮இகமாசக் காணப்படுகின்றன.
சளின் தலைப்பு சதைந்தும் 16ம் ஏடு மிகப்பழுதாயுமிருக்
இற.

சடைியில் 42 வெற்றேடுகள் கோச்கப்பட்டுள்ளன.

ஏசானைக் சாவிலுறை யென்னானைக் சன்றளித்௪
போசானைக் கன்றுதனைப் போ ற்.றிஞால்--வாசாத

புத்திவரும் பத்இிவரும் புத்திரசம் பத் அவருஞ்
சத்திவருஞ் சித இவருச் தான்.
sé gis சாரான் இருவானைக் காவாற்கு
Cs gor
யானுலாப் பாட லிசைக்கின்றேன்--பானு
வழிகண் டறியாத வானைமாக் காலாற்
பொழியென் நளப்பாரைப் போல்,
அவயயவுவளையவவை அளககமையுகை

260.

11௦, 199 திருவுலா. '
ஏடுகள் 12; Lines 6—? ina Page.

இது, சிவபெருமான் விஷயமான௮. இதற்கு
Buyer,
தெய்விகவுலா, ஞானவுலா, திருவுலாப்புறம் எனவும் பெயர்
வழங்கும்.

இவ்வுலா கைலாசத்தில் சவபெருமான
௮

தானத்தில் அரங்கேற்றப்பட்டதென்பதும், இதனை
பேருமாணாயனார் என்பதும்,
Cue . சேரமான்

சக்கி

இயந்
இவர்

அறுபத்து மூன்று தாயன்மாருள் ஒருவர் என்பஅம், இவர்க்

, குக் கழறிற்றறிவார் என்னும் பெயருமுண்டு என்பதும், இவர்
சுந்தசமார்த்.இ

நாயனாருடன்

NBG (HE சென்றனர்

என

196

A DESCRIPTIVE CATALOGUE oF ‘tH

பதம்

பெரியபுசாணத்தால்

காலமாகிய

நூர்த்தி சாயனாது
இவாது

காலமாகக்

அறியச்டெத்தலால்,. சுந்தர

கொள்ளத்தக்கது.

திருவர்குர் மூம்
ப இனோர்ர்ந்

இய தறியவையாவும்

இவர்

இயற்றிய

இவர்

வேறுநூல்கள் ' போன்வண்ணத்த்ந்தாதி,
மணிக்கோவை.

நூற்றாண்டே

ஒன்பதாம்

இருமுறையின் பகுதியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப்
பிரதியில் 21முதல் 88வசையிலுள்ள 12 ஏடுகளே இஞ்க்

கின்றன.
யாக

அவற்.றுள்

22, 28, 29ம் கம்பர் ஏடுகள் சரிபாதி

முரிந்து தண்டாக

இருக்கின்றன்.

இது அச்சிடப்

பட்டிருக்கிறது.
Beginning:

இருமாலும் கான்முகளுந் தேர்க்துணரா சன்று
கருமா லுறவழலாய் நின்ற---பெருமான்
பிறவாதே தோன்றினான் காணாதே காண்பான்

அறவாதே யாக்கை அறர்தான்--முறைமையா
லாழாதே யாழர்தா னகலா தணுடனா
லுயசாதே யோங்டஞன்--சூழொளிழா
னூழா
லோதா

அணாக்தா

னுணுகாது

ூண்ணியான்

யாது மணுகா தணுகியா...-னாதி
யரியாகிக் காப்பா னயஞய்ப் படைப்பா
rg யழிப்பவலுர் கானே-..-பானாய
End ©
கட்டுசைத்து மெய்வெளுதக்துக் கைசோர்த் துகமுருகி

மட்டிவரும் பூங்கோதை

-

மால்கொண்டாள்--தொட்டிமை
சேர்

பண்ணாரும் இன்சொழற் பணைபெருச்தோட் செர்.துவர்வாய்ப்
பெண்ணார வாசம் பெரிதென்ற௮--விண்ணோங்கி

மஞ்சடையு நீள்குடுமி வாணிலா வீித்திருந்த
செஞ்சடையான் போந்த

தெரு.

|

'
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பெண்ணீர்மை sramber Guha wr often én ain Rew
உண்ணீரு

மேகலையும் உள்படுமின்---எண்ணீர்மின்

காசேறு கொன்தையக்தார் காபாலி கட்டங்க
ணனூசேறு போந்தா னுலா.
உண்ணாமலையம்மை

சஷிக்க.

சைககைகககளகக an

261.

110. 200 எகம்பதாதருலா.

ஏடுகள் 45;

அபூர்த்தி.

Lines

6

in

a Page.

இது, காஞ்சிபு£த்தில் எழுர்தருளியிருக்கன்ற எகாம்
ures st விஷயமானது. இதனை இயற்றியவர் இரட்டைப்
புலவர்.

இவர்களில், இளையவர் அ௮ந்தகர் மூத்தவர் முடவர்

என்றும்,

இளையவராகய

சுமந்து

பலதலங்களுக்கும்

அ௮ந்தகர்

மூக்தவசை

சென்று

முதற்

வருவசென்றும்,

இவர்கள் தெய்வவருளால் தமிழ்ப் புலமை கிசம்புற்.று, முன்
னிசண்ட.டி. ஒருவரும் பின்னிரண்டடி. மற்றவருமாகச் செய்
புள்பாடும் இறமுடையவசென்றும், இவர்க்கு இளஞ்சூரி

யர் முதுசூரியர் எனவும் பெயருண்டு என்றும், தமிழ் நாவலர்
சரிதை

கூறுனெறனு.

*கலம்பசத்துக்

சரட்டையர்கள்

ஏன வழங்குவதால், இவர்கள், கலம்பகம் பர்டுவதிற் சிறச். தவ
வா் என்பது விளங்கும்.

இனி,

இப்புலவர்கள்,

: சாணர்க்கு முன்னிற்கு மாட்கோண்டநாயன்தமிழ்க்
கொங்கர்கோன்
பாணுற்ற

வரிவண்டு

சேரவக்கை

நகராதி

பக்கத்திலே

யூணுக்கு வாரா இருப்பாய் விருப்பாகி யுயர்வானிலே
விணுக்கு கின்னாக மெலிகின்ற தெவ்வாறு வெண்டிங்களே.”

என, வக்கைபாகையிலிருக்த கோங்கர் குலாதிபனாகிய
வரபதியாட்கோண்டானைம்
புகழ்ந்து பாடிய செய்யுள்

பாரதம் பாடுவித்தவன்என்பர்.

அவனது

காலம் பதிளைர்

தாம் நூற்ருண்டாகும் (இிருப்புகழ்க் சூறிப்பைப்பார்க்க).
௮, தலால், ௮வனைப்பாடிய இப்புலவர்கள் காலமும் ப இனைந்
தாம் நாூற்றடாுண்டென்றுகொள்ளக்தக்கது.

இன்னும்,
இப்புலவார்கள்
தலயாத்திரை
செப்அ
கொண்டு திருவாருக்கு வந்தபோது : காணென்றால் கஞ்
சிருக்கு ஈற்சாபங் கற்சாபம் '* என்னும் வெண்பாவைப்
பாடத் தொடங்கி முடிவு பெருமையால்,
இவ்வடியைக்
கோயில் மதிற்புறத்து எழுதிவிட்டு, வேண்டு

மிடங்கட்குச்

சென்று திரும்பி அவ்வழியே மீண்டபோ௮, தாம் எழுஇச்
சென்ற

வெண்பா,

“*பாணந்தான் மண்டின்உறபாணமே-- தா ணுவே
சீசாரூர் மேவுஞ் சிவனேநீ யெப்படியோ
கேரார் பாமெரித்த தேர் ”'
என

முடிச்இருப்பச்சண்டு,

சாளமேகப்புலவர்

என்பதைக்

இவ்வாறு

கேட்டர்ந்து,

காண்பதற் கெழுக்த விருப்பத்தால்

முடித்தவர்,

௮வசைக்

திருவாளைக்காவிற்குச்

சென்றபோது, அப்புலவர் அன்றுதான் இறந் பட்டு இடு
காட்டில் வேருதல் கண்டு மனம் வருந்தி,

: ௮௬ கவியா லகல வுலசெங்கும்
விச புகழ்க்காள் மேகமே--பூசுரா
விண்கொண்ட செர்தழலாய் வேகுதேயையையோ

மண்டின்ற பாணமேன்ற
எனப்

வாய் £”'

பாடினார்சள் என்பது

உண்மையாயின்

டைப்புலவரும் காளமேகப் புலவரும்

இரட்

ஒருகாலத்இருந்தவர்

SMB

INTER Ane keer

ARE

நாதரோடூ வாதமியத்றிய வில்லிபுத்தூராழ்வாரைக்கொண்டு

RTS TRE BIS AS

அருணகிரி

ஆசிரியராயெ

திருப்புகழ்

படவ ல மம்ட மொலியதணிமுமை வடி கவை அஷல

யாட்கோண்டான்,

so வரபதி

teeeR

தமிழ் காவலர் ௪ரிதையிற் சாணப்படுகன்றது.

வட்ஸ் ee
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canara g shag).
காளமேகப்புலவர் பஇினைக்தாம்
மாற்றாண்டினசென்று முன்னமே முடி.ந்சுதாகலால் (196ம்
நம்பர் குறிப்பைப் பார்க்க) ௮வரைப்பாடிய இரட்டைப்
புலவர்கள்
காலமும்
பதினைச்சாம்
நூற்றாண்டென்று

கொள்ளக்கெடத்தல் காண்க,

காளமேகம்,

இதனால்,

அருணகிரிநாதர்

இரட்டைப்புலவர்,

வில்லிபுத்தூரார்

Bu

இந்சால்வரும் உசேகாலத் இருக்தவர் என்று அறியத்தக்கது.

இச்தப்பிரஇயில், இக்நால் அபூர்த்தியாயிருக்கறது.
48
நூ.தல் 45வசையுமாள்ள ஏடுகளில் பாதமாத்இிசம் இருப்ப
தோடு

மற்றைய

இருக்செறஅ.

ஏடுகளிலும்

இடைஇடையே

பூச்சரித்

இவ்வுலா அ௮ச்சிடப்பட்டிருப்பினும் இடைப்

Ls gil ga.
Beginning :
நிலம்போற்றும் பைச்துளப

லப் பொருப்பும்

புலம்போற்றும் போதிற் பொருப்பும்--ஈலம்போற்று
மேருப் பொருப்பதென வெள்ளிப் பொருப்பிலிரண்
டாரப் பொருப்புடைய வன்னமூடன்--சேர
விருத

மனமகழ்வுற் றெப்பொழுது

மின்பம்

பொருக்தி யுறைசன்ற போதிற்--கரந்தையினி
தேர்ர்த[ச்து] முடி யாருடனே யின்பசகை யாடி.வளைச்
காந்தளிணை கொண்டுதிறுக் சண்புதைப்ப...-வாய்க்.த

படியும் விஈம்பும் பரு திமதி காணா
தடைய மிடையிருளே யாகை-நெடி தூழி
காலஞ் சிறி௮ பொழுதிற் கழிதலாற்
சில முனிவர்க்குர் தேவர்க்குஞ்--சால
மழையவர்க்கும் வேதம் வருத்த தொழிலெல்லாங்
குறைவுபட்ட தென்றிறையுட் கொண்டு-.-செறியகை
End:
்,
துண்ணெனவே யாழிபுகுஞ் சோமுகனைச் செற்றிடுமீன். .
கண்ணை யுூராற் களைச் தவசார்....சண்ணணா
ட
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TTMinay. us Soh
orGare 5h Sang
மாமூதுகோட் டைக்காத்தால் வாங்கினரார்.- தூமறையிற்
பேசரிய சிம்புளாய்ப் பேரா டகனையடுங்

சேசரியை வள்சநூராந் ன்றவசார்--- கூசா
வடருஞ் சலர்சானை யன்முழி சூட்டி
யூட்லம் பிளத்தவர்வே ௮ண்டோ--யடி.விண்
முழுகளர்ச மாயோன் முதுசெலும்பைச் செக்நீ
சொழுகவே

வாங்கினர் வேறுண்டோ-நெடு

802.

140. 201 ஏகம்பநாதருலா,

| |

a@eer 18; Lines

இது முன்பிரதிபோன்றது.

லாமல் மிகச்சிதைந் துள்ள.

ina Page.

|

முதலும் கடைசியும் இல்
எடுகளில் பாதி மூரிக்து

விட்டன.
அலவன்

Vil. உலா

263.

மடல்.

No, 222 வருணகருலாஇத்தன் மிடல்.
a@eer 15;

Lines 4—-7 ina Page,

இ௫ நாகபட்டினத்தில் செல்வத்திற் சிறர்இிருக்த காத்
தான் வருணகுலாதித்தன் விஷயமான*.
உலாமடலென்
us தாம் கொண்டவேட்கை மிகுதியைப் பலரும் ௮.றி
யம் வண்ணம்

தம்மால்

விரும்பப்பட்டாரது

உருவசைந்த

இழியைக் கையிற் பிடித்துப் பளைமடற் ருூதிசைமீது செல்
வதென்பர், இல கலிவெண்பாவாற் கூறப்படும். தொண்

அதாதற்றறுவகைப்

பிரபக்தங்களுள்

இ௮வும்

ஒன்றாகும்.

இதனைப்பாடியவர் ஒரு பெண்பாற் புலவர் எனக்கூறுவர்.
்- செய்யுள்சடை மிகச் றர.
இது சிசைச்ச அபூர்த்தி
யான

பிரதி,

அச்டெப் பட்டிருக்கு,

| TAMIL

MANUSCRIPTS,

20 |

Beginnng ;

நீர்கொண்ட மேக நிறங்கொண்ட மேனியான்
பார்கொண்ட வேதப் பார்தாமன்-.கொண்ட
உம்பருக்கு மாலெழுப்பி ஒங்குநகெடு மத்தாகச்

செம்பொற் சரியைச் திரித்தஅவு-- மம்பாத்து
விசுமதி தாணாக மேனிமெலி வித்தஅவும்
வாசுகியை காணா வருத்திய அ--மோசையலை

தன்னைக் கடைத்த௮வுஈ் தண்ணமுதக் தோடுஇத்த

மின்னைச் தழுவியது மெண்ணாமல்..-பன்னித்
இரம்பேசுப் கோவலர்பாற் சென்றுபதி
yp
பிரம்பேர் மணம்புணர்க்கானென்றும்--பெருங்கனக
வல்லார்க்கும் கொங்கை மடவார் முதலாக
எல்லார்க்கு மாலாகி

னானென்றும்-சல்லாபச்.

சிர்கனமற் ஜோர்பாலிற் செல்லா வ2கரிக்க
வந்துலகி லுற்பலித்ச மாமா. அக்தர் இல்
End:

கடுங்கா னிடைகடகர்து சல்லைப்பெண் CHEB
யடுக்கான வெம்பணியி லாடி--நெடுக்கோட்டு

மாமருகஞ் சாய்த்து வணங்குவார் நெஞ்சுறைர்.ு
தாம மணியின் சகடுதைத்தும்---பூமியெனும்

மின்னை யளந்து விளங்கித் தலைகசாளில்

சன்னையும் போத........ தகா.
beet aeseeeeaes செக்தமிழ்க்கு
மாருத செங்கை வருணகுலா இத் சனென்று
கூறு தவார்போற் குழைவுற்றுப்--பேழுன
சங்கர் இகழ்சாகைத் தாருவைச்சே சாதவர்போற்
பங்கம் புனைந்து பயமெய்இப்--பொங்குழாய்
ஏகமையவவைவகைகுகுதைவையு

26
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110. 228 வருணகுலாஇத்தன் மடல்.

264.

a@ser.48;

in a Page.

+

Lines

இதுவும் முூற்பிரகிபோன்றது.

அனால் 1-4 ஏடுகளும்
இறது.
ஏடுகளும் சிதைந்திருக்கின்றன.

அரல்முழுவதமிருக்

மடல்.

11௦. 225 வருணகுலா தித்தன்

965.

இற்சில

இடையிடையே

a@ser 40; Lines 5—6 in a Page.
Daa மேற்பிரதிபோன்றது, முழுவது மிருக்கெது.
Colophon :

ஹரி ஓம் ஈன்முகச் குருவாழ்க குருவேதுணை.

குலாதித்தன் உலாமடல் எழுதி முடிந்தது முற்றும்.

வருண

9111. கலம்பகம்.

906.

140 167 காசிக் கலம்பகம்.
a@aer 44;

Lines 8-—4 in a Page.

இது காசியின்கண் எழுர்தருளியிருக்கன்ற விசுவகாத
சுவாமி

விஷயமான.

கலம்பகமென்பது

2றுவகைப்

பிரபந்தங்களுள்

அம்மானை

முதலிய

வது

பதினெட்டுறுப்பும்

பாவினங்களும் விரவிவர

மிடத்து
OPEB

ஒன்று.

Hest As

தொண்ணூற்
புயவகுப்பு,

இயைய

தொடையாகப்

பாவும்
பாடு

தேவர்க்கு நாறும் ௮ந்தணர்க்குச் தொண்ணூற்
௮ரசர்க்குச் தொண்ணூறும் வைசியர்க்கு ஐம்

பதம் ஏனையோர்க்கு

இதனை

மூப்பதுமாகப்

பாடப்படுவது,

இயற்றியவர் தமரகுருபர சுவாமிகள்,இவசைப்

பற்மிய விவரங்களை

4409ம்

ஈம்பரிற்காண்ச,

இர்தப்பிரதி

.

TAMIL
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யில் 1.00 செய்யுட்களும் இருக்கின்றன.
அம் ஓடிர்தும் இருக்கின்றன,

எடுகள்

சிதைச்

இக்கலம்பகம் அ௮ச்சிடப்பட்

டிருக்கெனு.
Beginning ;
பாவக் கடல்கலக்கி

பாசக் தளையறுச்அப்

கேசத் தளைப்பட்டு கிற்குமே--மாசற்ற
காரார் வரைமீதில் கன்னிப் பிடியீன்ற
மாகாலிங்கர் துணை.

வந்தெனுளத்அ,

வோசானை

நீர்கொண்ட

சடலாடை.

நிலமகளுக் கணியான

கார்கொண்ட பொழிற்கா௫ிக் கடிஈகரன் குளிர் தாங்க
இடமருக்கத் சிறுமருங்குற் பெருக்தடங்கண்ணின்னமுதஞ்
சடைமருங்கில்

நகெடுச்திரைக்கைப்

பெண்ணமஞுதக்தலை

சிறப்பக்
கண்கவுங் கடவுண் மணி தெரிக்தமசர் கம்மியன்செய்
Mere gan Ouro
HOM விமானத்தின் மிசைப்பொலிச்

தோய்

நிற்பனவுக் தவழ்வனவு ஈடப்பவுமாய் நீணில த்துக்
கற்பமள

வினசண்டு

பழங்கணுறு

முறுகளைகண்

காணாது

முயிர்கடுயாக் கடனக்து

பரங்கருணை

வழங்குபா மானந்த மாக்கடலில் இகத்தாட
உசையாத பழமறையின் முதலெழுத்தி னொண்பொருளை
வசையாது

கொடுத் இடுநின் வள்ளன்மை வாழ்த

இவை
End:

அகவல்.

உடைதிரைக் கங்கை கெடுகதிச் அழையின்
வலம்புரி யெனவாங் கிடம்புரி இங்கள்
வெள்ளிஃ

மன்ன

விரிநிலாப் பரப்ப

பொன்னி ழன்ன புரிசடைச் ச௪டவுள்

.துமே.

யிசண்டுக்தரவு

204
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மூடவுப் படத்தக் கடவுட னுடற்பூண்

கறங்கெனச் சுழலுங் கால்விசைக் காற்றா

வுமிற்தரு குருஇத் தரடெரித் தாங்குத்
இசைதொறுந் தெறித்த இரண்மணிக்
%

38

குலங்கள்

*

*

தடமலர்ப் படப்பைச் தண்டலைக் கா௫ிக்
கடிஈகர் புக்குக் சண்ணுதற் செல்வன்
கேம்புங கடுவுர் தேம்பிழி யாகச்

செஞ்செவி
செவிமடுத்
வேத்தவை
தேத்தமிழ்

கைப்பயான் நெரித்த
தாங்களித் தனனம்ம
வியப்ப விசைத்தேன்
அுளி*குஞ் செர்காப்

மண்மகன்

கவிகைத் தண்ணில் மற்றும்

சின்மொழியுஞ்
வதனால்
பில்குந்
புலவிர்

புசவுபூண் டிர்தாத் இருவொடு பொலிந்து
மூடியினு முடியா முழுகலங் கடைக்குஞ்

சொன்னெறி விரவுஇி சாயி னின்னிசைப்
பாச்தொடுத்துப் பாஞ்சுடசை

நாத்தமும் பிருக்க வேத் மன்னீசே
Colophon :

(100)

|

மகாலிங்கம் துணை,

இருச்சி தறம்பலம்,

(கர்) சனவஷ் சித்திசைமி” 26௨ சனிக்கிழமை மந்த
வாரகாள் திருவிடை மருதாூரிலிருக்கும் பெரியபிள்ளா குமா
WOW

ப

சா௫ிக்சலம்பகம்

படத்து முகத் தி bl (ip

Dla

சிசம்பாம் தருச்சித் தம்பலம்,

267.

No.

168A

ஏடுகள் 98 ; பூர்த்தி.

காக் கலம்பகம்.

Lines 6 in a Page.

இ.அவும் முன்பிரதியைப்போன்ற து,

முழுதும்

இருக்
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சிற்சில ஏடுகள் முரிர் அம் சிதைந்தும் இருக்

கின்றன...

No.

268.

169 காசிக் கலம்பகம்.

Lines 6—9 in a Page.

a@ser 40; 4739.

இ௫அவும் முன்பிரதியைப்போன்றஅ.
ள
பினும் இடையிடையே சிதைச்துள்து.

முழுஅம் இருப்

1௦. 170 திருவரங்கக் கலம்பகம்.

269.

ஏடுகள்

47;

Lines 4—6

ina Pave.

விஷய
்
ால
ும
இர
ம்
்கு
ருக
்றி
வீற
து
த்
்க
இது, இருவசங
்
ும
்ன
என

ர்
ாச
ளத
வா
மண

ர்
யவ
றி
ற்
இய
னை
இத
மானது.

இதத்குக்
இர்தப்பிரதி

பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார்.
பகம் எனவும் பெயருண்டு.
இதைந்இருக்கிற அ.

றன.

இது

Q ae

93

கோயிற் கலம்
பலவிடங்களில்

செய்யுட்களே

இருக்கின்

௮ச்சிடப்பட்டுள்ள அ.

Beginning:

ு
்த
ைந
கட
ற்
தா
்
ாத
்த
மந
்
ின
ாவ
ுக
இர

த்
லை
மழறைப்பாற் கட

ங்
ுத
யம
வை

சு
ன்
தி
த்
ிர
ாய
ிழ
தம
்
ுத
்த
ுத
பட

ழ்
துறைப்பா
சுறைப்பாம்பணைப்பள்ளியானன்ப

ரீட்டக் களித்தருக்த

நிறைப்பான் கழலன்றிச் சன்மவிடாய்க்கு

நிழலில்லையே.


ம்
கு
க்
ரு
றி
ற்
வி
்
ின
ிச
தவ
்
ுத
இர
்
லத
கம
ங்
ழு
செ
ச
சர்பூத்
ரீர்பூத்த இருமகளும் கிலமகளும் மடி.வருட
இழைப்.... ப்பச் சேனையர்கோன் பணிகேட்ச
சஹஜைப்படலைத் அழாய்மார்பில் ஞாயிறுபோல் மணிவிளங்கு
ஹி, டிந்த வைம்படையும்
சுரியமால்

வரையாளரிச்

புடைதயங்கச்

wT BIG
சாடீன்று BL
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ப் பாற் கடலிற் பருமணிச் சூட்
La
டாயிரவாப்ப் பாம்பணைமே லறிதுயிலினினிகமார்தோய்
End:
வடியாக

பவக்கடலும் வடிர் அடல

மாய்கசைகடந்தப்பாற்

போய் வைகுகந்தஞ்சேர்ச்
தடியார்கள் குழாங்கூடி யுன தடிக்க் அடுமைசெய்யுமக்கால
மெக்காலந்தான்

கொடியாடும் மணிமாட

நெடியோனே

அயோத்தி மூதார் குடி.துறந்தாய்
இருவரங்கக் கோயில்கொண்ட
அடியேனால்...... ...... ன்றி கின்னருளே

பார்த இருக்கும் நீசன்ரானே.

(98)

வ்

270.

11௦. 17113 திருவரங்கக் கலம்பகம்,
a@aer 38; Lines 5 ina Page.

இது முன்பிரதிபோன்றஅ,
பூர்த்தியாயிருக்ெலுஆனால் சிலஏடுகள் ஓடிக் அம் சிதைந்அுமிருக்கெறன.
Colophon:

சாமனெனப் பாவம்போம் சாமனெனச் சோபம்போம்
சாமனெனச்

சென்மசென்ம

மீடேறும்-.ராமனென

சிந்தாகுலம் விலகுஞ் சேர்ர்தோமெல் லாம்வாழ
ONG SLOT BFF BIT oor,

கோவில் கலம்பகம் முடிந்தது முற்றும்
வேலப்பன்

271.

கையெழுத்து.

110. 172 திருவரங்கக் கலம்பகம்.
s@aer 28;

Lines 4—-5 ina Page.
முன்பிரதிபோன்றஅ.
பூர்த்தியாயிருக்கற
௮.

இ
ஆனால்

சில

ஏடுகள்

ஓடி ந்தும்

சிதைர்துமிருக்கன்றன

TAMIL

siomregr

QseramAgGe,
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& 05) திழுதிய

acre g Ge

து.
எடு ஒன்று கோக்கப்பட்டுள்ள

Colophon :

விகாரிஷ் சத்திசைமி' 8௨ கோவில்சலம்பகம் மத்றும்.

ஹரி ஓம் நன்றாக குருவாழ்க குருவே

ணை,

al

272.

No. 1738 இிருவாக்கக் கலம்பசம்.

ஏடுகள் (5;

Lines

in a Page.

8—10

இது முன்பிதஇபோன்றது.

பூர்த்தியாயிருக்கெலு.

ஆனால் சிஇலமாயிருக்கிற ௮.

ஹரி ஓம் நன்ருகக் குருவாழ்க குருவேதுணை,
கோவில் கலம்பகம்

278.

சுபமஸ்து.

110. 174 திருவாற்கக் கலம்பகம்.
a@eaer 26;

Lines 4--5 ina Page.

இது, முன்பிரதிபோன்றது.

274.

அபூர்த்தியாயிருக்கிறது

110. 440 திருவரங்கக் கலம்பகம்,
aQ@ser 32;

Lines 4—5 ina Page.

இத, முன்பிரதியைப் போன்ற.
யுட்களே

இருக்கின்றன.

இதில் 92

இக்தப்பிகதி

செய்

கொட்டால்

௮.
ஒடியத்தக்க நிலைமையிலிருக்கற
975.

14௦. 175: மதுரைக் கலம்பகம்
a@ser

32;

Lines 4—5

ina Page:

இது மதசையின்கண் கோயில் கொண்டுள்ள சோமர்
சாக் கடவுள் விஉயமானது,
இதனை இயற்றியவர் குமர

A DESCRIPTIVE

208

குருபச

இத்தப்பிரஇியில் 98

சுவாமிகள்,

TITER

செய்யுட்களே

௮ச்சிடப்பட்டிருக்கெலு.

இ

இருக்க்றன.

OF

CATALOGUE

Beginning :

புந்தித் தடத்அப் புலக்களி ரோடப் பிளி.று தொர்தித்
SORES SHO GS தமிழ்க்குத வென்பதென் றண்மலர் தா
உப்

வர்திப்பதுக் தனிவாழ்த்து வதுமூடி தாழ்த்துகின்று
இந்திப் பதுமன்றிச் சத்திவி காயகன் £றடியே.

மணிசகொண்ட இரையாழி சரிகிமிர மருங்கசைஇப்
பணிகொண்ட முடிச்சென்னி யாங்காடும் பைந்தொடியும்
பூர்தொத்துக் கொத்தவிழ்ர்த புனச்துழாய் நீழல்வளர்

தேந்தத்து சறைக்கஞ்சத் கஞ்சாயற் திருக் இழையும்

மனைக்கிழவன் நிருமார்பும் மணிக்குறங்கும் வறிதெய்தத்
தனக்குரிமைப் பணிபூண்டு முதற்கற்பின் றலைநிற்ப

அம்பொன்றாடி முடிச்சூடும் ௮பிஷேக வல்லியொடுஞ்
செம்பொன்மஇ...... கூடற்றிருரகாம் பொலிர்தோய்கேள்.
விண்ணாசம் பிறவசசுஞ் சலசெய்த விடுக்தொருநீ

பெண்ணாசு

தாக்கொண்ட

பேசாசு செலுச்இனையே,

End:

உடையதோர்

பெண்கொடி

இருமூகமண்டல

மொழுளு

பெரு......
ல் சுயல் பொரு

மமொய்ம்புள

கடவுணெடும்பதியாம்.

புடைகொள்் ௧க்க............... பைங்கொடியா
வடகலை

தென்சலை

பலகலை

யும்பொலி

மதசை

வளம்படஇ
யே
98

276. 11௦. 176 திருவாமாத்தார்க் கலம்பகம்.
a@eer 16; Lines 6—7 in a Page.

Qs Osreren_or_od திருவாமாத்தாரில் கோயில்
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கொண்டுள்ள சிவபெருமான் விஷயமானது. இதனை இயத்
கியவர் இரட்டைப்புலவர்.
இவரைப்பற்றிய விவரங்களை

200 ஈம்பரில் காண்க.

இதில், 8, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18,

17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 32, 338 நம்பர் ஏடுகள் இல்லை.
இத அச்சிடப்பட்டுள்ள.௮.
Beginning:

seFOner port agers srorar gate Mere
.வஞ்சவே வருகஞ்சுண்ட வழ்கசா மாசை யாற்கு

மஞ்சுசேர் பொழில் சூழ்பம்பை மாதுயசந்தீர்த் தானைக்
கஞ்சமா மலர்கொண்
டேத்திச்கலம்பகஞ் செய்வோம்
யாமே

பூமேவு சதுமுகதக்துப் பொலிமழையோன்
மாமேவு பசுந்துளப

மாயனுத

சடக்கியற்ற

சம்பொழிய

வீராறு விளக்கெடுப்ப விமையவர்பல் லாண்டிசைப்ப
பாசேழு பாலிகையுட் பல்லுயிரு மங்குரிப்பக்
குலகிரிக்காற் பசரண்ட கூட நெடும் காவணத்தே
யூலகனைச்து மீன்றவளை யுயர்மணஞ்செய் தருளினையே
அப்போது மணக்கோலத் தபிராமல் சண்டன்றோ
வெப்போதும் வானவர்க ணிமையாம லிருர்தார்கள்.

End:
லங் கடைக்தார்களுய நஞ்ச முண்டார்களே
முகமொக்க வழுதாக வுண்டார்கள்மு(ப்ப)த்து முக்கோடி
தேவர் தாமே (100)
Colophon :

இருவாமாத்தூர்க்கலம்பகம் புகல் எழுதி முடிக்கு.
இரட்டையர்

பாடியது என்று அறியவும்.

தாருணஸ் தைமி” 109௨ வியாழக்தெமை

இன்

உச்

இராடஈட்ஷேத்்இரமும் சதுர்தே௫ியிலும் எழுஇி மூடிர்க௮,

மற்றும்.
a7

திருச்சிற்றம்பலம்,
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ix, SMB,

277.

]1௦. 95 கூளப்பநாயக்கன் காதல்.

ஏடுகள் 81; பூர்த்தி. 1//708 5-7

சாதல் என்பது, ஒரு நாயகி

௨180.

ஒரு சோலையினிட௨ த்தில்

எதிர்ப்பட்டுக் தன்னைக் காசலித்த நாயகன்

தனக்குண்டாகிய

வருச்சத்தை தன் தோழிக்கு உணர்ச்
எடுத்துரைத்து,

வாலாற்றை

Burg

முகத்தால்

பிரிந்ததனால்,

௮வள் வாயிலாக அவனை மீளவும் கூடி இன்புற்றிருக்க
அாதுப்பிபந்தத்தின் ஒரு
இதனைத்
சாகக் கூறுவது,
பகுதியா சக் பொள்வர்,
கூளப்ப நாயக்கன்

கூளப்ப நாயக்கன் காதலென்பறு,

பாடப்பட்ட

மீது

கூளப்பராயக்சன்

காதலாகும்.

என்

நவபுரி
நிலக்கோட்டைதாலாகா,
எனப்படும் பெஞ்சை யென்னும் ஊரிலிருந்த ஒரு ஜமீக்தார்.
அவரைப் பெரி
இவன், புலவர்பாடும் புகழ்படைதக்தவன்.
மதரைஜில்லா,

பவன்,

தும் ஆத.॥ித்தவன்.

இவனுக்குக்

கூளேர்இரன்,

பெரிய

நாகேந்திரன் என்னும் பெயர்களுமுண்டு. இவற்றை, பாற்

கோட்டை யென்லும் புகழு கிலக்கோட்டையினான் ? என
வும், * இட்டசொடியாடை யிடைசூழ் நவபுரியான் ? என
வும்,

$ பாவுக்கே

றிக்கனகப்

வுக்கேறும் பேரிய நாகேந்திரன்

நர
அம்புலவர்...-

பல்லக்சே
எனவும்,

“ஐர்தரறாவு மைந்து

விர லாகத் தருவ9?தனச்-.-செக்தமிழ்க்கு ஈல்குமலர்ச் செங்
wire’? எனவும், * பேராரும் பேஞ்சைப் பேரியகாகேக்
திரன் 'எனவும், Ag gi கஉூளேந்திரன் செசராசன்

சண்மணி

பெரியநாஃகந்
மால்
அசிங்சகமெங்கள்
Curai—assgor
mary
திரன் ' எனவும் வருவனவற்றூல் சன்௩றியலாம்.
என்பது

ஒன்பதூர்.

இனி,

(ம்பர் 90)

இவன்மீது

என்லும்

பாடப்பட்டுள்ள

பிரபந்தததுள்,

விறலிவிடுதாது

இவனது

பிறப்புக்

TAMIL

கூறுமிட த ௫ல்,

சேதுபதி
மெச்ச
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*

விசையாங்க

MANUSCRIPTS,

சோக்கநா3தந்த்
பாண்ட்யகுல

மனபாயன்

கோட்டையைச்

என்று
சார்ந்த ஒரு

பினர்க்.குப் பிரதிநிதியாக

அசைராசன்--௪க்£
ப.இ.

தெட்சணசிம்

”

செங்கோல்

மாசனகராஇபஇ

கூறப்பட்டுள்ளது.
இராமத்டுல் எட்டு

ஏற்பட்ட

நிலக்
வகுப்

எட்டுப்பேர்கள் 2-9,

1719ஆம் வருடத்தில் உடன்படி.க்கைச் செப்புப்பட்டயம்
எமுரிக்கொடுத் திருக்கின்றனர். அது ௮ரமனை ஏஜண்டுகள்
சபையின்...
தென்றும்,

சம்மடுயின்பேரில்
அவே!

செய்து சொடுக்கப்பட்ட

ஜண்டுகளில் கூ.ளப்பராயக்கனும்

னென்றும், ௮ப்பட்டயம்

ஏற்பட்ட

ஒருவ

காலத்தில் மதுசையை

அரசுபுரிர்தவர் விஜயரங்க சோக்க நாதநாயக்கர் என்றும்,
௮வசத ஆட்டிக்காலம் இ-பி, 170) மூதல் 1781 வையி
gui cror in (Topographical List of Tnseriptions’ vol:
இச்சாசனம், விறலிவிடு
| pace 1019) Sgfdarng.
தாது உலாக்கும் விஜயரங்க stussmrT
Su கூறி நிற்றலால்,
விஜ பாங்ககாயக்கர் அ௮ரமனை
ஏஜண்டுகளில்
ஒருவனும்,

இப்பாட்டிலடைத்தலைவ
லுமாகிய
கூளப்பநாயக்கனது
காலம் கி-பி. பதினேட்டாம்நாற்றாண்டின் முற்பாதி என்று
DET wT MG BH G i.
இக்

.தலைப்பாடியவர் சுப்பிரதீபக்கவிரபயர் என்பவர்,

இது நுச்சிடப்
இறர்தவாக்கி,
SUS LD குலத் னர்,
பட்டி க்கிறது.
இச்சு: பிரதியின் 11ம் ஏட்டில் ஒன்றும்
எழுசப்படவில்லை. - சிறிது சிகைந்துள்ளது.
Beginning:

Currin

dsigponecs osu

சிராருங் காதலின்,து செப்ப

வேலோன்
மாலோன்

துணையான

2ஈ்இரன் மல்
-.இவரிதரு

விக்சே சானளித்த

மருகன் வளர்காப்பு.
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பொன்மாது மேவுதிம்ம சாயனருள் பூண்டிருக்கு
சன்மா நிதிபெரிய சாயகன்மேற் காதலுக்கு
வந்து; தவுஞ் சொன்மதர

வாக்கு தவி யெப்பொழுதுச்

திர். அ,சவ வேணு மெங்கள் தந்திமுகத்தோனே.
*

*

*

சற்கோட்டை யென்பவர்மேல் சண்டிவந்து சண்டவர்செம்
பொழற்கோட்டை. யென்னும் புகழுகிலச் கோட்டையினான்
சர்ம கூளேர்இரன் செகரா௪ன் சண்மணிபோல்
வர்ததுரை சிங்கமெங்கள் மால்பெரிய நாகேந்திரன்
ச

ச

*

*

காலாயுகக் கொடியோன் கையாயுத வழியே
uterus மீன்ற மாமணியைச் தானுகுத்தாள்
End:
செங்கோலும் வாழி செழிக்க வொள்ப அர்வாழி
யெங்கோன் துசைபெரிய நாயகனும் வாழியதே

பாவாணர் வாழி பரிசனங்கள் தான்வாழி
பூவுலகோ ரன்னசற்றம் புகழ்பெறவே வாழியதே.
மற்றும்.
Colophon:

மூதையூர் Peer
gs HET Te

278.

SL)

ips gl.

110. 892 கந்தர் காதல்,
a@«ser 18; Lines 4—5 in a Page.

இ.து, கந்தர்மீது பாடப்பட்ட
பெயர் முதலியவை

விளங்கவில்லை.

பாதியாகச் சிதைந்துள்ளன.

தெரியவில்லை.

இது

காதலாகும்.

ஆரியச்

எடுகள் பெரும்பாலும்

அச்சிட்டிருப்பதசாக் த்

TAMIL

MANUSCRIPTS.
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Beginning :
சண்டையசையச்

சதங்கை தகு.இகென
கொண்டையசைய மயில் கூத்தாட--வெண்டிசைக்கு

முத்தணிர்க மார்பா முருசா வெனக்குமொரு
தத்துவரறும் போகோடி வா.
சீரார் கருணைச் சிவனார் இருமகனே
வாராத செல்வமெல்லா மகிழ்க ததர வல்லோனே
விதைக்கு

விசராயகனே

விண்ணோர்

பெருமானே

மத்தக் கரிமுகனே வர்தவினை தீர்த்தோனே
சாந்றரிய பாரத்தைச்

a

தப்பாம

லெப்பொழுலம்

ச்

ச

*

பொங்கு மதகரியே பொன்னின் கணபதியே
உன் தம்பி. மேலே

உகர்அநான் காதல்சோல்ல

நின்தம்பி காதலுக்கு நீயே துணையாவாய்.

#

ச

End
ஆல்போல் தழைத்து

*

௮றுகுபோல்

*
வேசோடி

ஹேங்கில்போல் சுற்றம் மு௫ியாமல் வாழ்த்திருப்பீர்.
Colophon :
பிரசோற்பதிஷ் மாசிமீ” 14௨

நாயிறு ஆஇத்தவாச
நாள் பொன்னின் கணபதி மாசிலாமணி எழுதி முகிந்தது

(Lp ib.
xX குறவஞ்சி.

979.

No. 599 esCuraiai Mor Gpaie5f:
a@ao

77; Lines 4—5

in a Page.

இத, தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலில் உற்சவகால்த் இல்
ஈடிப்பதற்காச சாபோஜி மகாராஜா 11 பேரிற் பாடப்பட்ட
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குறவஞ்சியாகும். தமிழ்ப் பிரபக்தங்களுள் ஒன்று,

இதனை

er

இயற்றியவர் கோட்டையூர் சிவக்கொழுந்து

தேசிகர்.

போஜி மகாராஜா ௫, பி, 1800 முகல் 1882

வசையில்

கையில் ஆட்சிபுரிக்சவர்,
பினும் இடைப்பதரிது.

தஞ்

இக்குறவஞ்சி ௮ச்சிடப்பட்டிருப்

Beginning :

பார்கொண்ட

புகழினோங்கு பசியெனுச் தஞ்சை

தார்கொண்ட

மார்பனெங்கள் சரபோசி

மேவு

மன்னன் மீது

சீர்கொண்ட கமிழினாலே இகம் குறவஞ்சீகூறப்
பேர்கொண்ட பிசகதீசர் பெறுகணபஇகாப்பாமே.
தன்னிகர் செல்வத் தஞ்சை

சரபோசி

(1)

மன்னன்மீது

நன்னயச் தமிமினாலே சவில்குற வஞ்டு கூற
வுன்னு போசல குலத்துக் குயர்குல தெய்வமாகி
மன்னு சந்தா மெளலீசர் மலர்ப்பதமங் காப்பதாமே.

End :

(2)

|

குலவுஞ் சாபோசி மகராசர் கமைவாழ்த்திக் கொண்டி.ருப்ப
மேடி. சிங்கி
தலஇப்படியே .சாஞ்செய்தாலவர் சுயை ஈமக்குக் கடைக்கு
Curr

அவர்

ஈுகமாகவிருக்க பிரகதி௪ ரருட்பதம்

Peer

போற்றுவோஞ்
Dae

அவனியி லெவர்களுஞ் ௪கமே யிரிக்கணு மவர்பதம் போற்
mac,

மங்களஞ்

மன்னு
குறவஞ்சி
இட

மஇ

சாபேர்திரற்குச்

மக்தாத்தாற்

Amer,

செயமங்களம்.

றமிழ்க்கடலைக்

கடைச்து

மென்னும், இன்னமுகர் தனை AIDS அப் பகர்ச்

காவெலுங்காத்தா

லெழிலார்

மேவு ச॥3பந்திரற்குப் புலவர்களு

தஞ்சை,

யென்னு நகர்

மினிதுட் கொள்ள;

ஈன்
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சிவக்கோழுந்து

நல்கி

னானே.

Ppp.
280.

11௦. 606 தியாகராஜர் குற வஞ்சி.

ஏடுகள் 353 x1
4f 6H FGar.

Lines 5~

ina Page.

குறவஞ்சி

என்பது தமிழ்பிரபந்தம் 90 வ.கயினுள்
ஒன்று,
இது பல அறைகளின் முகமாகத் இருவாளூரில்
விற்றிருக்கின்ற தியாகசாஜப் பெருமா னுடைய பெருமையை
விளக்குவது.

இத்தலம்

தஞ்சாவூர்

ஜில்லாவிலுள்ள
௮.

இதில் முதல் மூன்.று ஏடுகள் பாஇயாகச் சிதைக்்அவிட்டன.
இது மசசாட்டிர ௮சசர்களுள் சகராசன் சாலத்இற் செய்
wine

hoon.

இவாது

காலம்

1684-1714

A.D).

இதனைச் செய்தவர் பயர் முதலியவை தெரியவில்லை.

இது

அச்சிடப்படவில்லை,.

Beginning:
நக்க க்க் கக கட்டில வ வக வக வடி வவட

ககக கேளாகோ

சிலைமதனன் றனையெரித்த தியாக

சிவண்ணிலாவே

0...ரனைச்...ராகக்காண்

பாய் வெண்ணிலாவேரநாளை

தலையி

லிடித்தபின்பல்லோதாழக்குனிவாய்

நான்

சொன்

GUT GOT. sees முவண்ணிலாவே

(தென்றல் தரு)
செந்தமிழ் மேவிய தென்மலை தந்தருள் தென்றலே . நீயும்
தேறி விளயாட வேறிட மில்லையோ தென்றலே என்றன்
இரு
கந்த மலர்க்குழல் சந்தனச் சோலையோ சென்றதலே
காவி விழிகளும் வாவிக் கமலமோ தென்றலே
|
தள

மானநீ செந்தழல் A aapis o wor Go

சேர்க்கைக் குணம்

கொண்டு

இயற்கைக்

இப்போ

குணம்

விட்

டாய் தென்றலே

அடீ
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மாதர்க் டெ்செய் தாய் தென்றலே

பார்த்தாற் பசுப் போல

நீயும்

பாய்ந்தாற் புலியாஞாய்
தென்றலே

ஒசைக் கடலா லுடுபதி யாலுன்னால் தென்றலே
நான்
உடுத்த சலையு மூடம்பு மறந்தேனே
தென்றலே
எள்ளள வுந்.தய வில்லாத பாவிரீ தென்றலே
என்னை
யித்தனை "பாட்டுக்கு லெக்காக வைத்தாயே
தென்றலே
'உள்ள மகிழ்ஈ்சா ரூரரெனைச் சேர்வாசோ தென்றலே
அன்பகை செங்கதிர் முன்பனி யாகுமே
%
4
*
%

அப்போ
தென்றலே

மலர் மகளும் சலைமகளு மம்மே வளர்ச்ே தாங்கும் வாசலி,
அம்மே
படட வவ க்க டவ வக்க ய்கக வளர்ச் தோங்கும் வாசலிது
சலைமதவேள் சகராசனம்மே இனம் பணியும் வாசலி,
௮ம்மே தினம் பணியும் வாசலிது

‘End;
காணேனே

அ௮டய்யே சிங்கிசனைக் சாணேனே

(விருத்தம்)
சங்கங்கள் தவழுர் தெண்ணீர்ச் தடம்புனற் கமலம் பூத்த
கொங்கெங்கு மக௫ழ........

குறிப்பு:
இதில் இருவாரூர் தியாகராஜர் பவனிவாக்கண்டு காத
லித்ச மோடினிப்பெண் நிலா தென்றல் முதலியவற்றால்
வருர்இயிருக்கையில் குறத்தி இவளது கை சேகையைப்
பார்த்துக் குறிசொல்லித் இருவாரூரிலிருக்கபோது அவளைக்
காணா௮௫ சிங்கன் வருந்திய வரைக்கும் இருக்கற,
PE

TRCN
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வெள்ளைப் பிள்ளையார் குறவஞ்சி.
ஏடுகள் 16; பூர்த்தி.
இத,

பிரபக்தம் 96 வகையுள் ஒன்று.

வாசலில் கோயில்கொண்டுள்ள

முதல் 2
நாயக்கர்

மானது.
Dio®
மென்று

ina Page.

5—6

Lines

சஞ்சைக் ழே

வெள்ளைப்பிள்ளையார் விஷய

ஏடுகள் இருபுறமும் சிதைர்துள்ளன.
காலத்தில் செய்இருத்தல்
வேண்டு

ஊடஇக்ரலாம்.

ஆரியர்

பயர்

தெரியவில்லை,

Beginning :

படவ னமூக அருமொழியு மானச்த வல்லி
wee onion oro Frys தா யென் இருவும்
wee Cooruyer பெறு வுடையா சொசத்ததகளாயகருச்
வுடைய வயித்தீசர் தஞ்சை காயகரும்
பவட மகிழத் தோப்பாரங்கட்டிப்பிள்ளையாரும்
3

*

*

*

தஞ்சை வெள்ளைப் பிள்ளைக் கூறவஞ்சிக்கு முன்னடக்க
பேணும்.
*

உர்தியிலே வேதாவை

3

ச

*

அ௮ரிபெனறுவ சென்று

உலகமெங்குஞ் சொன்னவளென் ஓசகத்தி யம்மே
நந்தனிட மனையில்மால் வளருவா சென்று

or Sus சொன்னவளென் நாத்தியடி. யம்மே
பெச்துவாய் ரகுநாதரதிசதாசிவனார் வயித்தில்
பிறப்பசென்று சொன்னவளென்

பேத்தியம்மே

விர்தனிட மாது மையாள் வயிற்றிலே தஞ்சை
வெள்ளைப்பிள்ளசா

சனிப்பசென்று

சொன்னவளென்

சமக்கை,

28
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End:

கோணாத

வளரேங்கநாதபாம் வாழி

குருகாதர் எல்லம்மன்

வீரேசர் வாழி

வாணாளும் பூமாலைராவுத்தரும் வாழி

.

மண்டபங்கள் கோபுரங்கள் மானகரும் வாழி

சோணாடு மிகவாழி சூத் இரங்கள் வாழி
சுருதி.நாலற நூல்கள் சுகமாக வாழி

பூணாச மணிமார்ப பூவையர்களும் வாழி
புகழ் வெள்ளையார் பூசைகளும் வாழி
விசைய ராகவ சுவாமி மேன்மேலும் வாழி
மெச்சுதளவாய்

வேங்கடேந்திரணும்

வாழி

திசையாளுர் துரைமக்கள் வேளாளர் வாழி
செட்டி பலபட்டடைகள்

அசையாத

செந்தமிழும் வாழி

'

தஞ்சாவூர் ௮ஷ்ட இக்கும் வாழி

௮றம் வாழி சத் இரங்க எறு௪மயம் வாழி

இசையாசவே

வெள்ளப்பிள்ளையார் வாழி
யிக் குறத்தைச் கேட்டவரும் கற்றவரும் வாழி

282.

நாயக்கர் அய்யன்

(0) விசையராகவ
பேரில்

மூளைப்பாட்டு.

Lines 5 in a Page.
இத, விசையசாகவ நாயக்கர் பவனிவருச் தெருக்களில்
பெண்கள் ழூகாப்பாலிகை

வத.

விசையசாசுவ

தாகும்,

வைத்து

நாயக்கர்

வழிபடுவதைக்

காலத்தில்

செய்யப்பட்ட

அச்சிடப்படவில்லை.

Beginning:

|

பொய்யாக காவேரி பொழிந்து வரும் வளநாடாம்
செய்யாரும் கால்வாயால் ௪ிறக்சு சோழ

கூறு

மண்டலமாம்

219
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மண்டலத்துக் கழகான மறாவுதஞ்சை பட்டணமாம்
பட்டணத்துக் கழகான பரவநெடுங் கோட்டைகளாம்
கோட்டைசளைச் சூழ்க திருக்கும் குலவுகடல் போலஇூழாம்
குதிரை ஈடத்துசன்ற கொடித்தேரு வி.இகளாம்

வி.இ.தனில் வேடிக்கை செய மெல்லியல் லாங்கூடி.
ஆகரவாய்ப்

பவழத்தாலே

அழகாகக்

காட்டிக்

காளாட்டி மாகதத் சால் கனமான வளைபாப்பி
மேலான பொன்னாலே விதம் விதமாய்ப் பந்தலிட்டு
பர் தலின்மேல் முத் காலே பரியலுடர் பலதூக்கி
இச்இர நீலத்தாலே

யிடைக்கடையாய் மாலைசட்டி

ரணகிறுத்தி

மாலைகட்டி வச்சரத்தால் மகாதோ

தாழைக்களி யிளநீரும் ௪தசாக வேபாப்பி
௪ தருடன் குல்குமம்பணிநீர் சாந்தாலே நிலமெழுக
மதஇிநிறைக்ச மிருகமகத்தால் வளமான கோலமிட்டுக்

கோலமூள காகமருள் குலமணிகள் விளக்கேத்தி
யேற்றமுளைப் பாலிகைக்கு ளேழுவசை நிசைத்து
ச

*

*

*

ஆனாலும் புகழ்படை தச அச்சுத விசையராகவன்மூன்
தாகை வித்தெருவே தயவாக வாசானோ
வாரானோ எனையொருக்கால் மகிழ்ச் அமுகம் பாரானோ
பார்க்கும் படிக்குழுளைப் பாலிசையை யெடுத்தளசை
வூர்க்குள்ளே காமெல்லாம் ஓடியாடுவக் கோழிப்பெண்காள்
*

*

*

*

மன்னன் விசயராகவேக்திரன் வாவேணு மென்று சொல்லிப்
பாலிமுளை காச்சி யாரைப் பணிர் இடுவர் தோழிப்பெண்காள் .
End :
பவழயித* லஓூறலுண்போம்

பாங்காகப் புனைக்திடுவோம்

தவவிசையராகவய்யனைத்

சழுவினமடி.

கோழிப்

பெண்
BT aT
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கானாகா 15 GT GOT GOT Gd)

நானா னா ஈன்னனனா

பொய்யாத மூர்த்தி கலங்காத மூர்த்இ முன்னிற்ச வேணும்
பெத்அ நாயக்கர் மகன் வேங்கடபகி சுவடி.
XI STH

288.

96 a&SmelalG sr gn.

ஏடுகள் 11 ; ss 4735.
அது

கொண்ட

என்பது

Lines 5—7 in a Page.

அ௮ண்மகனும்

பெண்மகளும்

தாம்

காதலை பாணன் விறலி முதலிய உயர் இணையிடத்

அம், கள்ளை, வண்டு மேகம்

முதலிய:

எடுத். துரைத் து இன்னவர்பால்
சலிவெண்பாவாற்

௮ஃறிணையிடத்தும்

தூதுபோய்

பாடுவது,

இது

மீள்ச

எனக்

தொண்ணாயு்றுறு

வகைக் தமிழ்ப் பிரபந்தங்களுள் ஒன்முகும்.
விறலிவிடுதாது

ஒரு பிரபுவின்மீ.து

என்பது

கூளப்பகாயக்கன்

காதல்கொண்ட

லியைச் தூதுபோய் மீள்க என

கூறுவது. விறலி--பாடுபவள்.

95ம் நம்பரிற் காண்க.
கவிராயர்,

என்னலும்

ஒருபெண்

அவன்பால்

தன்

விற

விடுக்சசைச்

இவனைப்பற்றிய விவரங்களை

இதனைப்

பாடியவர்

இது அச்சிடப்பட்டி ருக்கிறது.

சுப்பிரதீபக்
அஅச்சுப்பிரதிக்

ரும் இங்குள்ள எட்டுப் பிரதிகளுக்கும் பாடபேதம்
து.
மாயிருக்கின்ற

௮தஇிக

Beginning:

பொங்குபெருஞ் செல்வப் புகழ்பெசிய நாகன் மேத்
அங்கன் விறலிவி6 தூதுக்கு--மங்களஞ்சேர்

பஞ்சவர்க்கி ரங்கமுகப் பைம்பொ னடுள் குன் திடச்சை
கஞ்சமலர்க் குஞ்சாமே சாப்பு,
தவளச் தாமரைச் காதார்

கோவில்

அவளைப் போத்துவ ரருக்தமிழ் ருரித்தே

TAMIL
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கார்பூத்த மேனிக் கருணைச் இருநெடுமால்
பார்பூத்ச வுர்இப் பாந்சாமன்--நீர்பூத்த
வேலைகுமு றக்கடைந் த வேலைதருர் தெள்ளமுர்த

மாலைதரும் வெண்சா ஐடுபாகும்---பரலும்
சனியுஞ் சருக்கசையுள் கற்கண்டு சாவுக்

சனியபசுச் தேனு மிணக்கித்--தனியாக
மத்தித் தெடுத்த மதுரிப்புக் கெண்மடங்கு
இத்திப்புக் கேட்போர் செவிக்கேற்கத்--தத்தைகள் போய்க்
குன்றேறச் கோற்.றுக் கூயில்மா மாந்தோறும்
சென்றேற வானிற் சிறைநிலைகள்--நின்ோங்கி

விண்ணேற வுந்தாத்இல் விஞ்சையசே றக்சுனிர்௪
பண்ணேழப் பாடுமியல் பாவையே.........
End:
ஆமிமுச்சை ips sLuCaer

seat G11 GDH
காளிவில்லே போட்டான் சழுகத்தில்--வரளியெனும்
செங்கயனீச் தான்மாடை காலுபத்து ராமழன
அங்கன் கொடுச் சான்பொன் சொண்ணூாறு

- இங்கள்முகன்

விரப் பெருமாள் விரலுக்கு செச்னவொளி

சோப் பருமோ இரந்தந்தான்- கோர
(அனுமத்)துவச சருங்கருடடாலர்
கனச

விருதுசிங்க டால் காரா---எனவாழும்

வடக ம௪த்தை பூரமே ௮பலபட்டடையார்
அ ச்தனைபேருங்கொடுக்கா சாயிரம் பொன்--வித்துவசனம்
௨. ஒன்பதூர் பெஞ்சை ஈகர்வாழி
ஊர்வாழி வேதமுத லோர்வாழி..-யேர்வாழி

984. 170. 97 விறலிவிடு தாது.
a@ser 108; 476M;

Lines 4—7in a Page.

இ.௫ 90ஆம் ஈம்பரைப் போன்ற.
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No. 98 விறலிவிடு gi a.
a@aer 94; Lines 4—~7 in a Page.

இதுவும் முன்பிரதியைப்போன்த௫.
யாசுவே யிருக்கறெ.து,

286.

No. 99

செண்டலங்காரன்

விறலிவிடு
ஏடுகள் 687

இ௪,

விறலிவிடு

தாது.

1/0/ஷ 4 1 ௨ 1௨0௨.

செண்டலங்காரன்

பாடப்பட்ட

அ பூர்த இ

என்னும்

தூதாகும்.

ஜில்லாகின்னார்குடி சா.லூகா

இராசை

பிரபுவின்மீது

இவன்,

தஞ்சாவூர்

ஈகரிலிருக்௪ தியாக

பூபன் என்பவாறு மகனாவான். புலவர்பாடும் Span sw
ஒரு கொடையாளி.
சகஜி ராஜனது அரமனைக் சணக்கப்

பிள்சோ.

இவை, ₹சீராசை வாழுர் இகழ் செண்டலங்காரன்”

எனவும், * செந். தமிழ்க்கு நாளுக் இகழ் தியாக
ஐந். தருவை

தஞ்சை

பூபனருள்--

நேர்சேண்டலங்காரன்' எனவும், * சன்மதுசை
சகஜிமா சாசலுக்குப்--பொன்முகா
வேண்டிப்

புதக்கியே-ஈன்மணிய த-இட்டமிட்டு

நாளுந்

இசுழ்ஈல்லவன்

வாசல்-அட்டவணையாஞ் சேண்டலங்காரன் ' எனவும்

வரு

வனவற்றால் விளங்கும்.
௪கஜி என்பவர், தஞ்சையை அரசு
புரிந்த மகராஷ்டிர மன்னரில் ஒருவர்,
இவரது ஆட்டிக்
காலம் 8. பி. 1084 முதல் 1714 வரையிலுமாகும்.
ஆச
லால், செண்டலங்காரனது காலம், கி. பி. பதினேழாம் நூற்

மூண்டின் கடைசி அல்லது

பதினேட்டாம்

நூற்றாண்டின்

மூற்பகுதி என்று கோள்ளத்தக்கது. இசாசை என்ப௫ இசாச
மன்னூர் கோயில் என்பதன் மரூ௨.
சூட்டவணை-௪ணக்கப்
பிள்.
இந்தப்பிரஇயில் இந்.தால் முழுவதும் இருக்கிறது.

அச்டெப்படவில்லை.
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Beginning:

அத்த ரருள்செண் டலங்காா ஞனபரி சுத்தன் விறலிவி6 தா.ஈக்கு--நித்தநித்சம்
Qua pus go ger Test yo sions Orel shes
& 186 Ber Our ou eGw arc.
|
சீர்கொண்ட

செம்பதுமச்

கர்ர்கொண்ட

செல்வி மணவாளன்

மேனிக் கருணைமால்--.ஏர்சிகொண்ட

செண்டழகன் பேரழான் செய்யதனிச் சேலையுள
தண்டழகன் செண்பகப்பூச் தாரழகன்---வண்டுவமை
தன்னில் வருவோன்
பொன்னி

கனிமாலை

தானழகன்
லமசன் புகழழகன்--சென்னெல்(ச்நெல்)வயத்

சீராசை வாழுக் இகழ்சேண்டலங்காரன்
*

e

®

ஆ

78

%

8

௯

End:

கற்றுப் படி.த்னுக் கரைசண்டு பூவுலகற்
பெற்றுப் பெருகிப் பெரிதுகர்அ--ஈ்றவக்கள்

செய்யும் பொழுதுமெங்கள் சேண்டலங்கா ரட்பேருமான்
வையகத்து லெக்காளும் வாழியென--மெய்யுசைத.அம்

அன்பும் மிருக்கதொரு ௫ள்ள லருளாலே
யின்பம் Sameer

ரினம்.

வேண்மபா.

செர்தமிழ்க்கு நாளுக் திகழ்தியாக பூபனருள்
ஜுதருவை கேர் சேண்டலங்காரா--விந்தையொடு
மூன்னானை சாச்சு முருக்க னருள கனா
லெனஞளூளும் வாழ்கதுண்

ஆறுமுகத்தையன் ணை.

டி.ரு.

செண்டலங்காரன் வாழி வாமி,
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221, பாணி,
கலிங்கத் துப்பரணி,

கலிங்கத்துப்பாணி
என்பது
சோழன்
குலோத்துங்கன் சன் சேனைத்தலைவன் வண்டை
ணுகாக்

தொண்டைமானை

அனுப்பிக்

சலிங்ககாட்டை

வென்ற வெற்றியைக் கூறும் பரணியாகும்,
ug

வட

சர்க்காரிலுள்ள

ஒரு

காடு,

வரியாற்றுக்கு வடக்கும் மகாநஇக்குச்

முதலாங்
நகர் BC

கலிங்கமென்
௮௮,

கோதா

தெற்குமாயெ

பிர

தேசமாகும். பசணி என்பது, ஆயிரம் யானைகளைப் போர்க்
களத்திற் கொன்ற வீரனது வென்றியும் புகழும் விளங்கப்
புறப்பொருள் தோன்ற ஈாடிச் காழிசையாற் புளைந்துசைக்
(இலக்கண விளக்கம் சூத், 688, 899) இல,
கப்படுவன.
பாணிநாளில்

கூழும்

வழிபடுவசோர்

துணங்கையும்

வழக்குப்பற்றி

தலைவனைப்பெய்து

கொடுத்துக் காளியை

அதலுட்

சொல்லப்படுவதாகலின்

பாட்டுடைத்
ேஜ தவபாணி

தமிழில்
யின்பாற்படும் ( தொல். செய்யுளியல், 149).
வழங்கும் தொண்ணாற்றறுவகைப் பிரபர்தங்களுள் ஒன்
CpG.

கலிங்கத்தின்மீதா

படையெடுப்பு

இருமுறை

யாதலால்,

இப்பசணி
கூறுவது அவற்றுள் முதற்படை
யெடுப்பை எனச் இலெரும், இரண்டாவதை எனச் இலரும்
கூறுவர்.
அதனால், இக்கலிங்கப்போர் நிகழ்க்த
காலம்,

பதினோராம் நூற்றுண்டின் கடைசி யெனச் சிலரும், பன்
இலருங்
தொடக்கமெனச்
மூற்றாண்டின்
னிரண்டாம்.
கொள்வாசாயினர்.

இப்பசணிக்குழமுன் வேறுபரணி இருந்தசாக
படாமையால்,

இதுவே

அன்றியும் றக்க.

பாணிகளில்

முதன்மை

அறியப்
யுற்றது;

இதிலுள்ள பாக்கள், சொன்னயமும்

பொருணயமும் தோற்றிச் சந்தவின்பம் பயப்பன.
இத
னைத் தேய்வப்பாணி என்பர் ஒட்டக்கூத்தர்.
இதனால்,

TAMIL
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MANUSORIPTS.

பரம்பரையும்,

19.1070

8.

சாட்டை

அசசுபுரிக் தவன்.

இப்பாணியை

விளங்

கூலோத்

முதலாங்

சோழ

வரையிலும்

1118

aos

அங்கன்

வன்

ஈன்கு

வழக்கங்களும்

சலைவனாகிய

இப்பாட்டுடைக்

கும்.

குலோச் ஐுங்கனது

ஒழுக்க

அியும், பண்டைக்கால
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என்

சேயங்கோண்டான்

இயற்றியவர்

இவர், தஞ்சாவூர் ஜில்லா

ஈன்னிலர்

தாலூகாவைச்

Cates

திபங்குடியிலிருக்கவர்.

இவசைச்

சைனசெனச்

சிலரும்,

சைவமனச்

பவர்.

பாடுவதுற் சிறந்தவர்.

அது,

சயல்கொண்

*பாணிக்கோர்
இவர்க்கு

என்பதனால் விளங்கும்.

டான்"

பாணி

இவர்,

கூறுவர்,

சிலரும்

சண்

சவிராச

டி,சன், கவிச்சக்கொவர்தஇி எனவும் பெயர்களுண்டு.
நம்பரின் கடைசியிற் காண்2).

(2808ம்

இப்பசணி சிலரால் அச்சிடப்பட்டிருப்பிலும், அச்சுப்
பிரஇக்கும் இங்குள்ள பிர இகளுக்கும் பாடபேதம் அஇகமா
சக்காணப்படுகின்றன.

அன்றியும், அச்சுப்பிர இசுளிலுள்ள

செய்யுட்களில் சில ஏட்டுப்பி இகளிலும், எட்டுப்பிர இயி
அச்சுப்பிரதியிலும் இல்லை,
செய்யுட்களில் சில
லுள்ள

எட்டுப்பிரஇகள்

இங்குள்ள

ஒன்றற்

ஏழும்

கொன்று

வேறுபாடுடையனவாக இருக்கின் றன,

பழைய பச்சுப்பி இகளோடு

களையும்,

பிற இடங்களிற்

இங்குள்ள எட்டுப்பிசதி

கடைத்தபிரதிகளையும்

வைத்து

ஒப்புகோக, சென்னை அடையாறு காஷனல் ஹைஸ்கூல்
தலைமைத் சுமிழ்ப் பண்டிதர் ஸரீ. ௮. கோபாலையர் இப்பா
ணியை இப்பொழு ௪ அச்சிட்டிருக்கன் றனர்,

287.

11௦, 208

aQeer 83; 478)
இதில்

29

இப்பாணி

ஈலிங்கத் துப்பரணி.
(1). Lines 4—6
மூழூவதும்

in a Page.

இருக்கிறத.

இதன்
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சுடைசியிலுள்ள வெண்பாவும் கலித்துறையும் ௮ச்சுப்பிரஇ
களில்

தலைவன் பெயரும்,

பெயரும்

பாட்டுடைத்

கடைசியில்

இப்பிரதயின்

இல்லை.

நாூலா௫ிரியர்

பெயரும்

அவரது

சதைர்துள்

இன சிறிது

எழுதப்பட்டுள்ளன.

ஊர்ப்

ளூ.
Beginning:
ஆய சலைக ளறுபத்து நான்சனையும்
ஏய உணர்விக்கும் என்னம்மை-தூய
லுள்ளத்திலுள்ளே

உருப்பளிங்கு போல்வாள்என்
யிருப்பளிங்கு வாசாஇடர்,
புயல்வண்ணன்

புனல்வார்ப்பப் பூமிசையோன் றொழில்
காட்டப் புவனவாழ்க்கைச்

செயல்வண்ண

நிலைநிறுத்த மலைமகளைப் புணாந்தவரைச்
சிந்தை செய்வாம் (1)

அருமறைக ணெறிகாட்ட

வயன்பயச்சு

நிலமகளை

யண்ட
கூடத்

துரிமையினிற்

சைப்பிடி.த்த

உபயகுலோச் தமனபயன்
வாழ்சவென்றே

(2)

ஒருவயித்றிற் பிறவாது பிறக்தருளி யுலகொடுக்குச்
(3)
இருவயித்த தொருகுழவி இ நகாமம் பரவு. துமே
அ௮ன்னெ(ந்நெ)டுமா லுதசம்போ லருளபயன் றனிக்க
விகை

இன்னே(ர்கெ)டுமா லுலசனை த்தும் பொஇிந்தினிது
வாழ்கெனவே
*

சூதகள வளவெனு

*

*

(4)

*

மிளமுலைத் தடியள ever Dal ga

நண்ணி
டைக்

காதள வளவெனு மதர்விழிக் கடலமு தனையவர் இ௰மினோ

(1)
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புடைபட விளமுலை வளர்தொறும் பொறையறிவுடைஞரும்
நிலைகளாக

திடைபடு வஅபட வருளுவீ ரிடுகச வுயர்கடை இ.றமினோ(8)
சுரிகுழ

லசைவற

வசைவுறத்

சயிலெழு

மயிலென

மயி

லெனப்
பரிபுற மொலியெழ

வொலியெழப்

End :

பணிமொழி

யவர்கடை

செமினே (9)

.

பூப்பது மன்தனை

முன்படைத்துப்

புவியை

யிரண்டாவதுவ்
காக்கச்

காப்பது வென்கட

னென்னவத்த

கரிகால்வளவனை

வாழ்த்

இனவே

(188)

யாவருங்களி சிறக்க மெய்த்தரும மென்று மெங்குமுள
தாசவே
தேவரின்னருள் தழைக்சகவே முனிவர் செய்சவப்பயன்
.
விளைக்கவே (189)
வேச

நன்னெறி

பாக்கவே

யபயன்

கெடுப்

வெம்புலிப்பகை

பலே

பூதலம்புலி புரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுசக்கவே.

கலித்துறை.
தசைநிலாத் தாலன்ன தண்பனி gross

தலைமிசைச்செக்

கரநிரைத் தாரையும் காண்பர் கொலோ

சுலிங்கக்௮ வெம்;
போர்
பொசநிசைத் தார்விட்ட வேழமெல்லாம் பொன்னி நாட்
Lor aie

வாகிரைத் தான் மொண்டைமான்வண்டைமானகர் மன்ன
வனே
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வேண்பா.
தடங்குலவு சாண்மாலை தாமச்தள் கையில்

'விடங்குலவும் வெள்வாள் விதிர்ப்ப---ஈடுங்கியே
கோள்மேவு

பாம்பின் கொடுமுடிய தல்லவோ

வாள்மேவ தேர்சலிங்க மன்
கலிங்கத்துப்பரணி (pb gu.
குலோத்துங்க சோழபேருமாளுக்கு தீபங்குடி

கவிச் சக்கிரவர்த்தி

கண்டிதன்

சேயங்கோண்டார்

கவிசாச

பாடிய

கலிங்கப்பரணி முற்றும்.

988.

11௦. 209 சுலிங்கத் துப்பரணி.

aQ@eer 83(2); Lines 5—8 in a Page.
இ

208ப் போன்றசெனிலும்

சுத்தப்பிரஇ; முழுவது மிருக்கிறது.

யில் எழுதியுள்ள

வெண்பாவும்

அதைப்

பார்க்கிலும்
மேற்பிசஇயின் கடைசி

கலித்.துறையும்

prerGdl

“யர் பெயரும் பாட்டுடைத் தலைவன் பெயரும் இஇல் இல்லை.
அனால் சிறிது சிதிலமாயிருக்கிற து.

289,

11௦. 210 கலில்கத் துப்பாணி,

a@sar

64 (8);

Lines4—7 in a Page,

Qa per Gr8Cursps.
முழுவதும் இருக்றெ.
ஏடுகளிந் சில சிதைந்தும் முரிர்தும் இருக்கின்றன.
சடை

யில்
சரநிரைச் தாலன்ன சண்பனி தூங்கத் தலைமிசைச் செங்

கரகிரைத் தாசையுங் சாண்பர்கொ லென்கொல் சலீங்க
வெம்போர்

பொரரநிரசைத் தார்விட்ட வேழ மெல்லாம் பொன்னி சாட்
டளாவும்

TAMIL MANUSORIPTS,
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வசநிசைத சான் தொோண்டைமான்வண்டைமானகர்

மன்ன
வனே.

என்னலும் செய்யுள் எழுதப்பட்டுள்ளது.
See gS

290.

]1௦, 211 கலிங்கத் தப்பரணி.

ஏடுகள்

02) (4) 1/௯

இ௮அவும் முன்பிரதியைப்

5-6

10 ௨ 180

போன்றது.

மூழூவது

மிருக்கின் றத.
ஆசம்பத் இல்

வேச மாகெறி சேரும் வினைகளுக்
தாக மோகம் விடாத அளர்ச்சியுஞ்
சோக

வாரறியி னால்வருக் அன்பழும்

போக

வானை முகத்தனைப் போத்துவாம்.

என்னும் வியைகர் துஇயும் *பவளகிறமும் * * அயகலை
கள் ' என்னும் சாஸ்வத தோத்இரங்கஷம் எழுதப்பட்டுள்
ளன.

291,

]10. 212 கலிங்கத் துப்பரணி.

ஏடுகள் 272

(5)

Lines

7 in a Page.

இ௮வும் முன் பிரகியைப்போன்ற.து.
ஆரம்பத்தில்,
*ஐயகலைசகள்' என்னும் சாஸ்வது தோத்்இரரும் அதன்
பின் பாணி
லக்ஷணமும் எழுதப்பட்டுள்ளன.
இது
அபூர்த்தியாயும் சிகைந்௫ மிருக்கற து,

292.

110. 218 கலிங்கத் துப்பரணி,.

a@ser 44 (6); Lines 6—7 in a Page.
இதுவும்

மூன்பிதி

போன்றது,

Qe

Allo

wm
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பரைப்போலப் பூர்த்தியாயிருக்கிறது. ஆனால் சிற்ில இடங்
களில் சிதைந்தும் எடுமுரிர் துமிருக்கிற.து.

299.

]40. 568 கலிங்கத் தூப்பாணி,
ஏடுகள் 08)

இது

Lines

6—8

மேற்பிரரியைப்போன்றது.

பத்துத் தாழிசைகள் ௮தா௮து

in a Page.

இதன் சடை சியில்

08 முதல் 77/வயரயிலுள்ள

தாழிசைகள் இல்லை. 47ம் ஏடில்லை.

குதிப்பு
தலைப்பில் சேயங்கொண்ட மகரிஷிபாடிய கலிங்கத்துப்
து.
_ பரணி என்று எழுதப்பட்டுள்ள
31111. பள்ளு

294.
ஏடுகள் 18

No. 607 தியாகராஜர் பள்ள.
பூர்த்தி சிலம்.

1,866 7-8 10 ௩ 128௨௨.

இது தமிழ்ப்பிரபந்தங்களில் ஒன்று,
இருவசங்கப்
பள்ளியும் இருவாளூர்ப் பள்ளியும் தம்மில் ஏஈதல் காரண
மாகத் இயாகசாஜரின் பெருமையை விளக்குவது. இதனை
இயற்றியவர் கமலை ஞானப்பிசகாசன்
என்பவர்,
இது

அ௮ச்சிடப்படவில்லை.

பள்ளி--பள்ளப்பெண்.

Beginning:

'இர்பசவு மாரூர்த் தியாகற்குச் செர்தமிழால்
்பார்புகழும் பள்ளொன்று பாடவே---தார்மருவு
கொங்கையுமை

யாள்பவலும் குஞ்சாலும் வேலவனு.ப்

சங்சைசா சோதியுமே காப்பு.

பூமாதொரு மாதவ மினிதுறை நீராடிய வாவியி னறை கமழ்
பூகாடவி மேவிய பொழில்களு

மெழில் of pri

பாமாஇசை வீறிய புகழ்பயி லாளுரர்தி யாகர்.த மனமகிழ்
பாவானபள் சோசலி னிசைவலக பலகூற

TAMIL
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எமாசல மாகிய புயமிசை யாகாச௪ மளாவிய பணபணி
ஏகாச மகாமன வணிதரு மியலாளன்
மாமால்மரு கேசன் முன் வருமொரு

2போார்மாமத

வாசண

Payor

வாதாவி Menus னிருபத மறவேனே.
End:

மறர் டொ

பயென்பிழையை

வன்மமாக

சவண்ணாசே

பன்புகூரவே
வன்மீகப்

பள்ளி

Apa Sr நாமிருவர் கூடி. யாடியே
சேர்ந்து வாழ

வேணுங்காணுஷ்

சிரங்கப்பள்ளி

நற்கவிதை சொண்டு பள்ளு வர்க்க முரைத்த
ஞானப்பிர காசன் வாழி ஈற்புவி வாழி
விற்குலவு மாறன்மிசை மானேகச்து கையான்
வித்தியா ப.திமுதல் மெய்ப்புகழ்

வாழி

சற்கமலை நகர்வாழி சாமச்தன் வாழி
தானமும் பரிகலமும் தழைத்து வாமி
மற்குலவு இண்புயத்சான் மல்லைய பூபன்
வாழி பூமியானெக் நாளும் வாழி வாழியே.

வேண்பா
ஆண்டபுகழ்த் தென்சமலை யச்க?

போர்விசையன்

பூண்ட சிலை தாக்சப் பொறுத்தீசே...யிண்டு

வெற௮ப்பதுவே யாணாலு மெய்யடி யேன் புன்சொல்
பொறுப்பதுமச்

295.

கன்ரோ

புகம்.

No. 608 தியாகராஜர் பள்ளு,

ஏடுகள் 40 ; பூர்க்இு சிலம்.
இ௮வும் முற்பிரஇ
Colophon :

ஆங்கிரஷ்்

Lines 4 ina Page,

போண்ற.

சிததிரைமீ” 12௨ சனிவார

காள்

சோகணி

932
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முதல்காலப் பொழுது விடிக்து 18 நாழிகைக்குமேல்

வடுக

ose
No. 609 தியாகராஜர் பள்ளு.

296.

ஏடுகள் 47 yi sS;
முூற்பி

இதுவும்

Lines 4ina Pages
மேலிரண்டு

போன்ற.

களைவிட இத றற்௪து.
Sm gi.

இலம் றல

பிரதி

இடக்இல் இருக்

emmaerenl

11, பிள்ளைத்தமிழ்.

297.

110. 444 திருஞான சம்பந்தர்
பிள்ளைத்தமிழ்.
|
ஏடுகள்

14; Lines 5 in a Page.

பிள்ளைத்தமிழ் என்பது,

கடவுள்

அரட்டுடைச் சலைவராகக்கொண்டு,
கிகழ்ந்கனவற்றைக்

இக

மக்களைப்

பிள்ளைமைப்பருவத் இக்

கூறுமுகத்தால்,

பெருமைகளை விளக்குவது.

அல்லது

௮வரது

அருமை

தொண்ணூாற்றாறுவகைத்

தமிழ்ப் பிரபர்சங்களுள் ஒன்றாகும்,
பிள்ளைத்தமிழ், ஆண்
பாற் பிள்ளைத்தமிழ் பெண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ் என் நிரு
வகைப்படும்.

அவற்றுள், காப்பு, செங்கை, தால், ௪ப்
பாணி, முத்தம், வருகை, அம்புலி, இற்றில், சிறுபறை, சிறு
தேர் என்னும் இவற்றைக் கூறுவது ஆண்பாத் பிள்ளைக்கவி

யாம்.
OPEB,

இவ்வுறுப்புக்களில்,
Spas

அம்மானை

சிற்றில் முதல்
ஊசல்

மூன்றையும்

என்பவற்றைச்

சேர்த்

அக் கூறுவது பெண்பாற் பிள்ளைக்கவி யாகும்.

ட்டை

“சட்ட

சம்பந்தர் பிள்ளைத்தமிழ் என்றது, காழியில் ௮வதரித்
தவரும், சைவசமயாச்சாரியர் நால்வருள் ஒருவருமாகிய

TAMIL

MANUSORIPTS.

285

திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் விஷயமாகப் பாடப்பட்ட
பிள்ளைத் தமிழாகும்.
செய்யுள் உடை இறந்தது.
இந்தப்
் பிசதியில், காப்புப் பருவம் செங்சைப் பருவங்களும் தாலப்

பருவத்தில் 8 செய்யுட்களும் இருக்கின்றன்.
வங்கள்

இல்லை.

இன.

இயற்றியவர்

என்ய

பரு

இன்னவசெனத்

தெரியவில்லை. அனால்.செய்யுட் போக்கை சோக்குமிடத் து,
இதனைச் செய்தவர் சைவ. எல்லப்பகாவர் என்று ஊகிக்
இன்றனர்.

இது அச்செடப்படவில்லை.

Beginning:

கார்மேவு பொழில்சூழுங் கதிர்மாட விதிக் கமுமலத்தார்
பெருவாழ்வைக் சவுணியனைக் கமலத்
தார்மேவு இருப்புயத்துச் சைவ௫கா மணியைச் சம்பச்தப்
பெருமானைச் தமிழ்க்களிற்றைப்புசக்க
பார்மேவு மறைவாழத் இருப்பொய்கைக் சசையித் பவள
வாய் திறந்தமுத பசுங்குதலைகேட்டுச்
சர்மேவு திருத்தோணி அழகோடு மிருச்தார் சென்றுமழ
விடையுடனே நின் றஇருகிலையே
End:

மதுரகவி தைக்கடலில் வருபொருண் மாக்கலகல்
வழிவிடு

மறிகட

வனப்புடைய

மீகாமா

லடைத்தவலு: மறையவன்

மஇக்கரிய

மணியினை மதித்தருள்வி யாபாரா!
அமிர்கலை. புறச்சமய முதுகளை.யறுததுரிய
்

௮னுசமய வித் விளை வேளாளா
Ly இமதச. ௪த் தவலை ம.துூமையி 'லொழுக்சுமிடை

கானாளா
யமண்மிருக.மறுத்துவரு
மூ இரும். வட

லைக்கனலின் முருகு. தற: சட்பணியின்

முகுகுகுனியப் பலவின்: வே்வாய்

மூதுபழ 'மெடுத்தவழி யுகபண

வீழ்

பத் இரிசை

தூழுமணி யெரித்த: வெயில் வயமாவூர்

80
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கதிரவனி லெட்டுமடி. ஒளிபெருச வெத்றிபுளை
கழுமல ஈகர்க்கதிப தாலே லோ
கருதரிய முசி சழலின் எரிமுறை வளர்க்சுவரு
கவுணிய குலக்குரிசில் தாலே லோ

296.

(8)

110. 445. திருஞான சம்பந்தர்
பிள்ளைத்தமிழ்.

aQeer 39;

Lines 4—5

இது முன்பிரதிபோன்றது.

ina Page.
நூல் முழுவதும்

இருசு

இற்சில இடங்கள் சிகைந்துள்ளன,

இன்ற.

சண்காழிச் சம்பந்தன் சண்டைக்கா லின்பயனைக்
கண்காள் பருகிக் களியீே--ஈண்...

தந்திடுமே பேரானரச் தம்.
சாற்றரிய காப்புச்செல்
௮ம்புலியே
பம்புசிறு

ரை தால் சப்பாணி

சிற்றிலே ஆற்று

சிறுபறையே

தேரோடும் பத்து,

Beginning ;

கார்மேவு பொழில்சூழுல் கஇர்மாட

வீதிக்

் கழுமலத்தார் பெருவாழ்வைக் கவுணியனைக் கமலத்
தார்மேவு திருப்புயத்அச் சைவடுகா

மணியைச்

சம்பக்தப் பெருமானைச் தமிழ்க்களிற்றைப் பரக்கப்
பார்மேவு மறைவாழக் திருப்பொய்கைக் கசையிற்

பவளவாய் இறர்தமுத பசுங்குதலை கேட்டுச்
சிர்மேவு திருத்சோணி யழகோடு மிருந்தார்
சென்றுமழ

விடையுடனே

நின்ற திரு நிலையே

|
(௧)

(Cap)
இசலவி

துவக்கிவிடு குரலுர கத் இரளை மேற்குப் பாச்சு

மிரவின் மடத்இலிடு கனல்வழுஇக்கெவு

மேட்டி.றறிட்டி

TAMIL MANUSOBIPTS,

யெரியிலிடச்சகடவ தெனவவ

ரிட்டவுரை

வினிய தமிழ்ப்பனுவல் பனிமல

O35

இக்குத் தோற்க

சொத்தெழவும்

சாட்

டைச்சூழ்த்ச

பரவை புகப்பெருகு ஈ.ியினில் வெழ்.றுடல மேற்புற்

பேரர்

்

ப்பார்

பழிமொழி பொய்க்கவெதிர் வழிமொழி

மெய் தடவும்
நீர்க்குட்பூத்த

ப.தும மலர்ப்புதுமை

பழகு

யனைய இருக்கண்மலர்

பவுச்சனொரு

சிரமுரு

சாத்திப்

போ

த்தல்

ளத்தொடவும்

சாழ்றிக்
Cape
பூத்து

விசவு புகழ்ப்பழன மயிலையி லச்சமொடு பூத்துப்
விடுமா வெச்சில் பொதி குடம்வடி. லவத்தரவு மாற்
பொற் பேற்ற
வியன்மது ரைக்குளமண் மிருகமடைய்ப் புகும் வேட்
டைக்காட்டை

விரகில் வளைத் துரிய சிலவி லி த்திடவு மேற்றிக்

அரனை

தோற்
அம்

விரற்கமல மலசை

யெடுத்தினி௫ காட்டிக் காட்டி
யமுச தமிழ்க்குழவி சிறுபிதை 'நெற்றியினில் வாய்க்கச்.
சேர்க்க

வடை

வு Mussa

பிறவி தவிர்க்க

மென

வேத்றிச் சாற்

அடியவர் தத்சமடி யமார் துஇக்கவரு ணீற்றுக்

னும்
காப்பே

(2)

End:

அலையார் புனற்கருகு பிறையாய் முடிக்சபிறை யருகே
வெருக்கடலியா
பட.ரா. வெருக்கனிடை யடசாயிருக்குசமாருகே டுக்
ஜு

மல்ரச
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இல்யார் சடுச்கைமல ரருகே.ஈகைக்மபலி தலையாய்.விரிதக
சடையாய்

இல்ையார் மடக் கொடிதன் மணவாளனைப்பாவு மிசையா
தமிழ்க்கரசுநீர்

கிலையா நிலைக்கருகு மலராய்

மலர்க்கருகு ஞிமிருய்

chido
கருகுமா
நிழலாய் நிழற்கருகு வளையாய் வளைக்கருகு மணியாய்
மாணிச்சருகுவேள்

சிலையாய்

விளக்கமிகு பிர மாபாத்ததிப

சிறுதே ருருட்டி

வ்ருூே
திருவான வட்டிநிறை திருஞான மெய்க்குழவி சிறு தேரு
ருட்டியரகுளே 10
அச
Gelophon

பருவம் பதினுக்குக் கவி 100.

;

QCurgr seg swe 9௨. வாக்கியார் 5. 0%
மயி,.....கா செட்டியார் மகன் இஷ்டிணனுக்கு சம்பந்தப்
பெருமாள் பிள்ளைத் தமிழ்ப் படி.ப்பித்து மூற்றும்.

ஓதிய வாயி லொருவாப்,ச் தொகை தன்னை
யாறினால் மாறி யமர்ச் கிருந்த வப்பொருளை
யஞ்சினா லாய பயன் ளைத் தோன்றுமே
தஞ்சா வலகு நிலை. .இச்செய்யுள் எண்சுவடி.யில்௪.தாரவா
யிலுள்ள.

299. No. 447 திருஞான .சம்பந்தர்
பிள்ளைத்தமிழ்.

ie etapa

© அவலில் டட

ஏடுகள் 49 , 1/௦ 4-5 1 ௨ 17௨௨௩
இ௫அவும் முன்பிசதிபோன்றது. இதில் கறுசேர்ப்பரு
வர்தலிர எனைய பருவங்களிருக்கன்றன.
இற்கல எடுகள் '

TAMIL, MANUBORIPTS.

சிகிலமாய் இருக்கின்றன.

931

முதலேட்டில் பின்வரூம் செய்

யூள் எழுதப்பட்டுள்ளது,

அறக்கவொண் ணாவைவர் சூழலிற் சூழ்வார்
அறக்கவொண்ணா விடு து.றப்பேன்--மறக்கஇரவேல்
்
மாபுரத்தார் வேவ மலைவளைத்தார் மைந்தசெழு
கோபாத்தார் நாபாத்தாள் கொண்டு,

110. 564 (0 திருஞானசம்பந்த

300.

பிள்ளை த் த.மிழ்.
ஏடுகள் 48);

Lines 4—-5-in a Page,

ாம்பத்தில்

இஹுவும் மூற்பிரதியோன்றது.

இருபுறம் மூதரிக்

ஏடுகள் மிகச் சிதைந்தும் மற்றவைகள்
அம் இருக்னெறன.

(4) .கமிலை வாசகம்.

201.

Lines
ஒரு

இ,
தன்

கன்றுக்குப்

கூறிச்

பஞ்சா

சென்று

பசு தன்னை

உண்ணவர்த

பால்கொடுத்து

அவ்வாறே

ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு

இசையாக

|

4 ina Page

புலியினிடம்,

வருவதாக

இரும்பிவந்து
வேண்ட,

உறுதி

தன்னை
புலிமறுக்க,

அவ்விரண்டும் வாதாடுவதைக் கண்ட நாரதர் அதனைச் செவ
பெருமானிடம் தெரிவிக்க, ஈசன் எதிர்வந்து அவைகளின்
சத்தியம் தவருமைக்கு மெச்சி அவற்றிற்கு நற்கதி அளித்

தண்ர் எனக் கூறும் வசன

pre.

இத்தப்பிரஇியில் pro

் ஞ் இயாக இல்லை.
Beginning

-

காிகசாண் டத்இல் கபிலையிட வாசகத்தை
யாக மனுர்முடன் பான்பாட-.- வாடி
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மயிலேறு கந்தன் வடபத்தி சத்தில்
கயிலையில்வா ழைங்கானே சாப்பு,
கங்கையாத்றுக்கு வடகசை

காம்பிலிநாட

உத்தாபூமி

யிலே தெய்வராயகபு மென்று ஒரு அக்கிராரமுண்டு,
அர்த அக்ரொசத்தில் குடிவிளங்கீனை னென்று ஒரு ஆய
னுண்டு.
சானூறு

ஊர்க்காலிலே

அக்கிரரத்தில்

ஆயன்

965

௮ஞ்ஜாறு பசுக்களுண்டு.

அர்தப்பசுக்களை

அர்த

ஆயன் உதையகாலத்்இலே கறர்அவிட்டுப் புல்லுள்ள விடங்
களிலே மேய்த்து நீருள்ள விடங்சளிலே மூன்று தேசகால
மும் தண்ணீர்காட்டி வெயிலுக்குச் சாலை மாங்களுள்ள
விடங்களிலே நிறுத்தி யிந்தப்படிசமாதானமாக இரட்சை
பண்ணிக்சொண்டு வருகிற காலத்திலே ஒருகாள் பசுக்களை
ஈல்ல மேச்சலுள்ள

விடமென்று விரந்கமான காட்டிலே ஓட்.

டிப் போனான்.

ப

End:

கேட் - வாராய் என்சண்மணியே

போனேன்...............

இசைசப்பி ஒரு காட்டுக்குள்ளே
வேக்கைப்புலி

என்னை

நான்.........ச்சே

மறித்துக்

அக்க

கொண்டு

Cant

சைப்புலிக்கு......... ஆணையிட்? உனக்கு ஊட்டக் குடுத்து
வருகிழே

802.

னென்று ஆணையிட்டு

aa? gem.

No. 448 சத்தியஞான பண்டாரம்
பிள்ளைத்தமிழ்.
ஏடுகள் 807 [40%

இது திருவாளுரிலிருந்த

7 in a Page.
௪ த் தியஞானபண்டாசத்;

ன்

மீது பிள்ளைத்தமிழ். இவர தமிழில் தசகாரியஞ்செய்த களர்
தை ஞானப்பிரகாசருக்கும் Fane snag HHH aco இய
pou ஞானப்பி£காசருக்கும் ஆசிரியசாவர்,
இவர்க்கு
மாசிலாமணித்தேசிகர் எனவும் பெயருண்டு.

செய்யுள் ஈட

TAMIL MANUSORIPTS,
மிகச் சிறந்த.

இக்தப்பிர இயில்

239

அல்முழுவதும்

இருக்

கின்ற.
அனால்
தலைப்புகள்
சிதைக்அிருக்கன்றன.
ஆசிரியர் பெயர் மூதவியவை தெரியவில்லை.
அச்சப்பட
வில்லை,
Beginning -

[கார்கொண்ட] சசடமுமுமன...ஈ்௦ சாழுகும் கடாம்புகர்
மருப்பணிபெறக்
SOM GSD பாமன் புயத்இற் பட்ச... டவசையகட்டிற்
சர்கொண்ட தவளவெண்பிறையுடுத்தொகையொடுஞ் செம்
ciples கடக்துகீலத்

இரணறும்பு. ..வ

தென்னவிளை யாடுமொருந்துசத்தைத்
அதிப்பாம்

பார்கொண்ட

பல்லுயிர்கள்

சிவ௪மய

மல்லாது பாசமய
வாரியிற்போய்ப்

படியாது Froms திருத்தோணி காட்டியொரு பாமுத்தி
மேர்கொண்ட

பென்னுயிர்க்
#

Lohse
யெழுஅபுச

சைவசித் சாக்தகுரு தேசுகளை

குயிரான
ச

ழாரூரனை
மாசிலாமணியையின் நேத்து
சொற்றமிழ் சமையவே (1)
*

ச்

கண்ணிற் சிறக்குமா சமமுணர்க் இனியதேசகாரியந்

தமிழி

னிற்செய்

களந்தைவருஞானப்
பிர

காசனுலகத்் தவர்கள் கருதரு
சிவப்பிரகாசம்

பண்ணிற் சிறக்குமுரை யெழுதுமன் பூரவனி

பரவு ஞானப்

பிரகாசன்
பகரரிய விருவருக் சகலைவணம்க க்கருணை பாலிக்கு மொரு
:

Grau
ear

980
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வெண்ணித் ஏிறக்குமூயர் மு.க்சல ச் இனுமு கன்மை.பிதெச
வெடுச் இசைக்க

பவெவ்வுயிக்க

ளெவ்வுரு

வெடுக்கனுஞ்,

சாறாப

மெய்து

விக்கும் புதுமைசேர்

மண்ணித் சிறக்கும் புகழ்க்கமலைககர்மேவு மானபூவணன்:
வருகவே
ப
்
. வளவர் வளகாடவர் சிவசமய பரிபால மாசிலாமணி வரு
கவே.
9

¥

சு

¥

End:

இறையுக்தி௫ரி முகுர்சனு மறியா வீ௪ன் குருமயமா
். யிருகில் முப்ர்நிட காச.......... னான
Aen pauper சுருணையி னிய௫ி முடித்து நிமலனை வந்தஇித்அம்
். நிகரி தாயெ விரத மிழைத்தும் நித்தி
உ கங்சைப்டிந்து மன்னம் வழங்கியுமே
வருமைத் Bios orgy Siem மன்பருளத்இ
wget
னுள்ளே

யுறை........

ருட்டுக சிறுதேசே

யுத்தம வித்தக சத்திய ஞானி யுருட்டுக சிறுதேசே,
கார்வாழி யந்தணர்கள்......... தழைத்அவாழி.
|
குமல்வள

ஈ௧௭:

மொடு

மேனைவள

ஈசுரமுன்

சுமல;மயி

லோக்க

வாழி

சர்வா. பவடய செர்தமிழ்மொத்து வாழுர்.
கெண்சோழ வளசாடு வாழி குடகங்ளெர் இருப் பொதிய

வெற்புவாழி
மியல்புபெ௮ு

மஞ்செழுத்து

ட்ட

வாழிசத்திய
Gr

தொண்டர்குழு

ஞானா,

$ர4௧௧
ச

கக்குதமு மெய்ப்புகழ்த்

பெருத்து, வாழி

ie

கத கவ்வ க வவட விவக கேசர் வாழி.நழ்:சைவம்

வப

OnwCungib.asr
Pad araetascr arf முரு. இண்
aman puyudr
& mA

nion A WIR

oem
iw
Cuter
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பண்டாசத்தின்

Cush

பிள்ளைத் சிமிழ் முற்றும்.

449 முத் துக்கமாரசுவா.மி

No.

808.

பிள்ளைத் தமிழ்.
atheer 55;

oa

Lines d ina

வைத்தீச்வரன்

இது

Pave.

கோவிலில்

கோவில் கொண்டு

வீற்றிருக்கும் முச்்அக்குமார சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ், இதனை
சுவாமிகள்.

இயற்றியவர் குமாகுருபர

இக்

குமசகுரூபசர்,

பாண்டிகாட்டில்
தில் வேளாளர்

ரீ வைகுண்ட மென்னும் கைலாசபாத்
குலத்இல் பிறந்தவர்.
ஐந்து வயதளவும்
ஊமையாக இருந்து இருச்செர்தூர் முருகக்கடவுள3 இரு
வருளால் பேசுற் திறம்பெற்றுக் கந்தர் கலிவெண்பா முத
லிய பிரபந்தங்களைப்

பாடியவர்.

லாமணித்தேசிகரை

ஞானாசிரியராகக்கொண்டவர்.

டையகாலம்

காலம்.
யுள்சகடை

அரசாண்ட

மதுசையை

அதாவது பதஇனேமாவ௫
மிகச் இறந்தது.

தருமபு£

ஆதீன த.து மாசி
இவரு

திருமலைநாயக்கர்

நூற்றாண்டாகும். செய்

இதில் அரல்முழு வது மிருக்கி றது,

அ௮ச்டெப்பட் டிருக்கிறன.
Beginning :

HEB (pss
தத்த மனை

நித்த நினை
சித்த மே

சாற்தரிய சாப்புச்செங் சோரசைதால் சப்பாணி
மாற்றரிய வெண்மாத் தம் வாரானை---போற்றரிய
. அம்புலியே சிற்றிலே ஆய்ச்ச.சிறுபறையே
உ யம்புசிறு சதேசோடும்பக்து.
~ 3]
.
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பொன்பூத்த குடுமிப் பொலங்குவட் டிமவான் பொருப்பித்
ps

தவளப்

பொழிகிலவு தவமுமுழு வெள்ளிவே தண்டத்தோர் போ
ர்ச்களிற்றைப்புணர்க
ஆ
தென்பூத்த பாட்டளி துதைந்தபைக் கூந்தற் செழும்பிடி

பயந்தளித்த
பெருஞ்செவிக் குஞ்சரக் கன்றினிரு செஞ்சசனை

Apia

யஞ்சலிப்பா

மின்பூத்த சிற்றிடைப் பேசமர்க் கட்கடவுள்

வேழம் கடம்
பொடுபடா

முகைவிண்டு

வெம்முலைக் கோடுகொண் டுழு தழு அழக்க

கடம்பணி

தெரியற்

கொன்பூச்த

குமானைக் கந்தபுரிமுருகனைப்

*

ae
som. or gets
தடம்புயக் குருசிலைப்
பொருசிலைக்கைக்

*

பரவுமென் கொழிதமிழ்ச்
(1)
கவி தழையவே
3

3

கங்கைமுடி. யடிகட் கொர் கண்ணாயிருத்தியக்

கண்ணி

னுண் மணியிவன்காண்

மளித் தான்

புவனம் படைத்தவிவ னின்னின்மிக்

கானெனப் புகல்வ

ேதார் பொருளன்றுகா

ee

வினையொழித்தா
னிருநிலத் தங்குரிக் கும்பயிர் வளர்த் இபிவ னெவ்வுயிரும்
வாழச்செய்தான்
பொங்கமுத மமுதா சனர்க்குதவினாயிவன் புத்திமுத்இயு

வட் இ விடு

வோனெனச்

டம யன்

ஏங்குமிர

குறைடியிவ னென்றுமொண்
கலை முழு அம் நிறைய நின்முன்
இரிஇயிவ னடியவ செவர்க்குமிர

நிறைஇபின்

ண்க வதிய படபட முகவை சம

கலைகள்லை
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ணங்கண்மழறை

ஸம்புலி
யாடவாவே
கந்தனுட னம்புலி
யாடவாவே:

யோலீட் டா.த்றநின் றவனுட
கர்தபுரி

யழகுபொலி

தழையவரு

End :

கள்ளவிழ்

கற்பகத்

படர்ந்அுபூங்

கமூகிற்

ஈறுங்கொடி.கள்

அம் படாதலாற்

கருன்

காமன் பெருஞ்செல்வ மன்னவர்கள் குழுமியக்

சமுத்திலார்த்த

வொள்ளொளிய
மொண்கமு

செம்மணிப் பொன்னூசல் பன்முறை
யுதைந்தாட வாடுந்தொறு
கொடுக்துணர்ப் பைங்கற் பகக்காடு

லெம்பிரா

திள்ளிலை யலங்கல்வே

மலர்மாரி பொழிய

மொக்க

வசை யத்தலையசைத்
ஊைப்பாடி யாடுகின்றா
செனத்தா

வம்பொ

பொற் கற்பகத் தெய்வமவ்

ன்மலர் மாரிதார்க்குச்

தெள்ளுதமிழ் விரிபுனற் காவிரித் திருகாட சிறுதே

ரருட்

டியருளே

இிருவளா வளர்சந்த புரிவள ரிளல்குமா சிறுதே

ருருட்டி
யருளே.

ஆக 100
Colophon :

பிரமோதா தஹ
பாட்டாசிமீ' 3௨ விரைமட, பட்டுச்
கோட்டையிலிருக்கும் வாத்தியார் சாசாயண செட்டி தீரா
வினைதீர்
க சார் தையலார்

நல்லதம்பி

தரன் கோனேரிசெகுனாத
னுக்குத் இருச்செந்தூர்

தமிழ் படிப்பித்து
ச்ல்லவள் துணை,

அபதுத்தாரணர் புத்

செட்டியார் மசன் பொன்னப்ப
முச்அக்குமாசர்

முற்றும்

நறுமுசன்

பேரில்

துணை,

பிளகாத

தாலும்

Ad
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குறிப்பு+
இருப்பாகாள

ஈசன்

தோத்திரமாக

மூன். செய்யுட்கள்

£முகப்பட்டுள்ளன.

904,

110, 4524 முத்அக்குமாரசுவாமி

பிள்ளை த் த.மிழ்.
ageer 3860; Lines
இதுவும்

56—8 iu a Page.

முன்பிரஇபோன்றது.

கிறதா.

சிற்ில இடங்களில் A Gv

ஏட்டில்

திருப்புகழில்

ஒரு

தல்முழுவஅமிருக்
Gah Bo ga.

80வது

செய்யுள் எழுகப்பட்டுள்ள
௮.

ee

805.

110. 220 சவயோக

நாயடு

பிள்ளைத்தமிழ்.
aiheor 41; Lines 4—5 in a Page.
இ),

இருப்பெருந்துறையில்

லில்) வீற்றிருக்கிற சிவயோக

(அவிடையார்

கோயி

காயகியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்.

பெண்பாற் பிள்ளைக்கவிக்குரிய பருவங்களில், கழங்காடற்
பருவமும் ஒன்றெனிலும், அதனை விடுத்து கீராடற் பருவத்
தைக்கூறுவது பெருவழக்கு.
இப்பிள்ளைத்கமிழில், அவ்

வாறன்றிக்
பெயர்

கழங்காடல்

முதலியவை

கூறப்பட்டிருக்கிறது,

தெரியவில்லை.

நூல் முழுவது மிருக்கிறது.

இத,

_தூரியர்

இந்தப்பிரஇயில் இக்
அ௮ச்செடப்படவில்லை.

Beginning:

atigulosiag, < ARES Sengy வன் உலவிய.

Hee
ர ரர

காசுவற்கப் பிள்ளையே காப்பு,

ட

வல்ல சிவயோச மன்னும் பெருர்துறைவாழ்
நல்ல சிவ$யாக நாயகிஃமல்---சொல்லிப்
பரசுவந்கப் பிள்ளைப் பருவத் தமிழ்க்சங்
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முகிலாண்ட வெற்பசசன் மு.௮.தவஞ்செய் -வா [வி]
முண்டகப்பச் எளங்கதிர்போல் முளைத்தபூம் பாவை
நூலாண்ட மோ௫னியாய் சன்முகுக்கற் செய
சாசணியைச் சவயோக நாயகியைப் புசக்ச
அகிலாண்ட கொடியாடத் தோகைமயில் ஈடிக்குஞ்
சூளிகையு மாவிகையுஞ் சூழ்கச பெருந்துறையில்
அகிலாண்டங்

கடச்தச

சன்றொருமா

னிடலுக்

1

கங்குருவாய் வத்தளித த ஈங்குருவா னவனே
End :

ஆு(ி) சூழ்புவி வானமாமழை அறுவாவிகள்பா
யாச நீர்வயல் சோவேவிளை சாலிசேர் பயிர்சால்

மேழி காவலர் 8ீதிமாமனர் வேச வேதயசான்
மேலையானவர் சாலை பாலையும் வேணிசேர் பிறையார்
வாழு மூவர்பா வாதவூர் சொல் லான

மாமணி வாசசாதிய மோர்
ஊழி காள்பெற வாழி வாழிய வூசலாடுகவே
யோக காயக யேச காயகி யூசலாடுகவே

100

பொன்னூசல் முற்றும்.
Colophon:

ஆன்செஷ் ஆடிமீ”
மாசிலாமணி

806.

17௨

ஆவுடையார் பிள்ளைத்தமிழ்

எழுஇ முடிந்தது.

ஹரி ஓம் நன்றாக.

No. 451 சிவயோக நாயகி
பிள்ளைத்தமிழ்.
ஏடுகள் 257)

Lines 5—8

இதுவும் முன்பிசதி
க வானார்

ina Pave.

போன்றது.

Qs
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307.

Ne. 453 சிவயோக தாயகி
பிள்ளை த்தமிழ்.
ஏடுகள் 99; 11௯

6-8 10 ௨18௨

இ௫அவும் பின்பிரதிபோன்றத.
Colophon:

பிரமோதூத மார்கழிமீ” 18௨ திருப்பேருந்துறை
ஷயோகனஞாயகியம்மன் பிள்ளைத் திருனாமம் படித்து நிறைர்தஅ

விமலராசக் சோன் குமாரன் லட்சுமணன் பிள்ளைத் திரு
யோசனாபகி யம்
மைம் குருந்த மூலக் குருவே அணை,
மன் துணை.

808.

No. 452 3 வீரவேலாயுத சுவாமி
பிள்ளைத்தமிழ்.
ஏடுகள்

இந்..நாலில்,
சுபுசம்

எனவும்

45)

தரங்கை

Linesdin a Page.
ஈகர்

சாணப்படுவதால்,

அலையெறிதாக்

எனவும்
இது

தரங்கம்பாடியில்

கோயில்கொண்ட வீசவேலாயுக
சுவாமி
பிள்கத்தமிழ்
என்று தெரிகிறது.
செய்யுள் உடை சிறந்தது.
98 செய்
யுட்களே இருக்கின்றன.

ரியர் பெயர் முதலியவை

இது அச்டேப்படவில்லை.

தெரியவில்லை.

ஆசி

1, 9, 10, 15, 28

ஏடுகளில் பாதியேயுள்ளன,.
17, 89, இரண்டாக மூரிக்
துள்ளன, மற்றைய எடுகளிலும் சிதிலம் அ.இகமாயிருக்
இற.து.

Beginning;

Fee

வுந்திச் செழும்போ தில் சான்முகச் இறைவண்

தள்கிளி யெடுத்துலகு பதினாலு ஈல்கச்

டூருக்கு வேதத்
திருக்களிகள்

Gas Boom
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கொண்டம்

கனியிகழ்க்

கனிர்ததிரு மேனியெங் கண்ணனைப்
பண்ணுலாவுங்
கொன்றையக் தஇீங்குழற் பவளவாய்க் ௧௨
வுளைக் கைகுவிப்பாங்

கூர்பூத் சு செங்கட் கருங்கயற் செர்துவர்ச் கொவ்வை வாய்க்
கவுரியிமவான்
குலக்கொடி மடப்பிடிதன் வய.றுளைந்

தீன்றசெல் குமசனைக்
சார்தள் சூட்டுக்

தார்பூக்த

பன்னிரு

தடம்பொத்

குவட்டிலிரு சனதடக்
கொடிகள் படசத்
தண்ணளி சரக்குக் தரங்கை வடே.வலனைச் சக்குதங் காக்க
வென்றே
௬

*

*

ச்

கூறும் புவனம் படைக்தளித்துக் கொளுவி யொடுக்கும்புத்
தேதளீர்
Gopyp Arsg ஞூர்க்கொடுமை கூறவருளு மமையத்தே
௪றுல் குழந்தைப்பசி கொள்ளிக் தேளிற் னெவ வயிறெக்கச்
செவ்வாய்ப் பவளத் இதழ்பிதுக்கித் தேம்பிக் கமலக்
சுண்பிசைந்து

வீறுஞ் சிறுபுன் குரல் நெரிந்து விம்மியழலுங் கவுரி யனல்
மிதித்தாள் போலக் கடிதோடி விரும்பி யிடுக்கிக் கண்
முடைப்பத்

தேறிச் சுரக்குந் இருமுலைப்பால் தெவுட்டவுண்டாய் தாலே
லோ
செல்வத் தரங்கககர் புசக்குஞ் சேயே தாலோ தாலே
லோ.

கற்பகக் கொம்பித் சனிர்தொழுகு மழகுவளர் கானக் குற்
இயவடன்
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காதற் இயைந்து

குழனீவிப்

கலவியமிழ்

புணர்ந்தினிய

துண்ணும் ஞான்றித்

|

பொற்புறக் கொ.ங்கைத் தடங்குங் குமக்கலவை புளசமொடு

தீட்டி வாட்டும்
பொருபடைக் கட்டுணைக் கஞ்சனமு மிட்டுநுதல் பொட்டு
மெதிர் கின்றுதிட்டி
நெரித்திடும்

கனிகளை

விற்பொலியு மென்கவுட்

வேலைஈன்

னுதலி லொப்பும்
மணிஈசைக் கொப்புஞ் செழுங்கமல மென்
முகத்தொப்புமாக்க

வெண்டசள
|
யற்பினி௰் கைபுனைய

யாட
வாவே
யலையெறி தரங்கைவரு வீரவேலவனுட ஸம்புலி யாடவாவே
*

வல்லவன்

னிவனுட

*

*

ஸம்புலி

*

End:
தப்பரும்

பொற்பிலக

வெயில்விட்

தொள்ளொளிச் சாளாத் தண்ணித்

டெறிக்குமணி யுமிழ்
சஇர்ச் கற்றைமாடத்

திலக்கோவையொ

ன்றரொடொன்றெற்.றுமோசை

யிப்பெருங்

கற்பகப்

இணையுரு
பொன்னகருமின்னகர்க்
தென்ன அண்ணாக்

செல்லொளிப் பகுவாய் இறந்துகல

கலவென்றிசைக்துச்

சிரித்தல் மானுக்
தப்பருஞ் செய்குன்று மணிமாளி கைக்குலத் தமனியச்
சிகரி புரிசை

தரணிதல முங்கடச்

தண்டமுக டுச்சியுர் தடவிப்

பொ

oaGl சுடருஞ்

செப்பருல் கண்ணொளி பசப்புர் தரங்கையாய் ௪ி.றுதே ௬௬
ட்டி GCG or
'
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இருமருச அமசேசர் பசவவளர்[குமசேச தே ருருட்
டி யருளே].
98

909.

110. 454 குலோத் துங்க சோழன்
பிள்ளைத்தமிழ்.

ஏடுகள் 5 அபூர்த்தி; 148 8 ina Page
இ, விக்செம சோழன் (8. பி, 1118-1185) nae Bus
இசண்டாவ் குலோத்துங்கன் பிள்ளைத்தமிழ். சரித ஆராய்ச்
சக்கு

இன்றியமையாத

இயற்றியவர்
இதில்

கடைசி

ால்களுள்

ஒட்டக்கூத்தர்.
எடும்

ஒன்ருகும்.

இது

மூரிர்த

சான்கு

இதனை

அச்டடப்படவில்லை.
அண்டு

ஏடுகளும்

இருக்கன் றன.
Beginning :
சங்கோ

விடும்படை

இடந்தாதிடும் படுகள.........

பாவுத்தா குருக்கள்பல யோகத்தனி தனிபெழறப்
பொர்கோ...... தனசர்தருமனேற வொரு

போயேகியக் குரிசில் பெ...தேசாழியுய்த்தினிதவன்
செங்கோனடத்த வொருமுட் கோல் பிடி.த்தவன் செல்சை
யாடியருளே
சேரா பெருவ் கவிதை

விரோகதையா ...யடியருளே...?

End:

பாடிய பொய்கை களவழி கேட்டுப்பழம்படி யே யடி.படிச்து
வாடியுண்...ஹையனை சிறைவிடு மன்னவ னொருஇருமருகன்
கோடியர் புலவர் விறலியர் பாணர் சூல கரிகளுங் குறை
|

நிறையத்

தேடிய நிதியம் குலோத்துங்கசோழ அருட்டுக சிறுதேசே 7

குலோக்.சங்௪ சோழன்
ரல்

பிள்ளைக் தமிழ் முற்றும்,

RTE

94
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910.

]10. 455 கமலாலையம்மன்

பிள்ளைத்தமிழ்.
ஏடுகள் 48 ; பூர்த்தி,

Lines 6—7 in a Page.

இது இருவாளூரில் எழுக்தருளி இருக்கின்ற கமலாம்
பிகை பிள்ளைத்தமிழ்.
நால் முழுவதும் இருக்றெது.
ஆசி
அச்சிடப்பட
ரியர் பெயர் முதலியவை தெரியவில்லை.
2
வில்லை.
Beginning:
பொன்பூத்த

கோட்டுப் பொருப்பித் சுவைபெருகு புத்த
முதம் வைத்ததென்னப்

வொளிததும்

படுக்கலிற் சலைமாது சேர்ச்
தொளி படைத்ததென்ன
தன்பூத்த வெண்ணிலவு தவழுஞ் ௪டாமகுடம் ஈளினகர
மைந்த கால்வாய்

மும்மத

மின்பூக்ச சிற்றிடைக் கருணாகாம் பெருகு

ஒளிருகீல
Whee

விழிமயிற் பேடு
வெற்பின்

யிசைபாடு கொழிதமிழ் விரி
திலர் தழையவென்ே,.
கண்டரிடத் துழை௰யப் பிடித்துச் ௪டி.லமிசை

விளங்கவெளர்

கமலையுமை

BG த வறுசரிசி யுலவா விதழி ஈறைவிசவி

யளியி னுண்ண

ட்ப

மிருசெவிசொள்
ளொருவேழ
நளினவடியஞ்சலிப்பாம்

மிசவழங்கி யலையாச் கங்கை கீர்வாரி

படுக்அுப் பருகச் தனியளிக்சே

யங்கை யுடலின்

மிசை

டீவி

aes இவவ அயம் ager

கதிியாழுகு

டய

ரதந்திீட்டிகத் இணிசயிலம்
நட்ட தென்னச்

CANES BN

செம்பவள

நிலங்கலென்னத்
வகை வடை வகைக்
உமை வமல்

தென்பூத்த நெடுமரூர் பொருபா

யேர்கொடுபுக்குரின்

வெக ட ROT

பொழிகிலவு புசையும் புகம்பெருகி

TAMIL

,மிளிருங் சண்ட

MANUSCRIPTS
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நித்தலத்தை விக்கி வேலன் விளையாட

விளங்கும் வள்ளி கனைக்குறித்து விளக்க தெனவே
வளைய

சேடிமார்
நின்றே யுசைப்பம௫ழ் கமலை வாழ்வே வருகவே

மழுவாட்

படையார்க்

கானந்தம் வழங்கு முமையே

End

முத்அப் பொழிநிலவு மேலேறி வெண்மதி

வரு
a au,

முத்அட னளா
வி நிற்ப

மூரிவெண்

ஹணொளியெலாம் வடிவுகொண் டுறைதலின்
மொய்த்தொளிர்வளையொலிப்.ப
ஈத்துச் தரிக்கன்ற மாயவன் றரிமணிக ணாயக ந௫லமீதே
நடுங்காத வெற்பருவி மணிதவழ்ர் இடுவதன் னன்குற
வழ க

காட்டப்

பத்திவளர் சேடிமார் சுற்றிநின் நருகுசெய் பணிகளின் மூ
LPB! காப்பப்

Ur sua சகயமலரி னேசம்வைச் தடியவர் பணிவதத் குள
மகிழ்ந்தே

_ புத்தியும் நுத்இயுர் சருங்கருணை யாழியே பொன்னூச
புகழ்வளரு

மாளூரர் மசம்பரா

லாடியருளே
சத்தியே பொன்னூச௪
லாடியருளே,.

குறிப்பு 2
8

இதனைப் பிரதி செய்து வேறு

ஏடுகள் கடைசியில்

கோக்கப்பட்டுள்ளன.

81.

]10. 456 இருச்செந்தார்

பிள்ளை த்த மிழ்.
ஏடுகள் 26 பூர்த்தி) 14

5--9 10 ௨ 182௨,

இது இருச்செந்தூரில் எழுந்கருளி

இருக்கின்ற முரு

A DESCRIPTIVE

959

CATALOGUE OF THE

சக்சடவுள் பிள்ளைத்தமிழ். இதனை இயற்றியவர் பகழிக்
கூத்தர். இவர் சேது காட்டைச் சேர்ந்த சன்னாசிக்கிராமம்
என்னும் ஊரில் தர்ப்பாதனன் என்னும் வைணவ அந்த
ணர்க்குப்

புத்இரர்,

அவ்வூரில்

கோயில்

கொண்டுள்ள

அப்பெயர்

ஐயனார் பெயர் பகழிக்கூத்தராதலால் இவர்க்கு
வழங்கலாயிற்று,

ஈடைமிகச் இறந்தது.

இர் தாலாசிரியாது

சற் ல இடங்களில் மட்
காலமுதலியவை தெரியவில்லை.
து.
இழு ௮ச்டெப்பட்டிருக்கிற
டும் இதைர்துள்ளது.
Beginning:

அத்தனையும் புன்சொல்லே யானாலும் பாவேகந்த
செத்தனையுக் சண்டுமூழ்ர் தெய்தவார்--மு.த்.இ
புசக்குமான் றக்தகந்த புண்ணியன் முர்கான்ரு
கரக்குமரன்

பிள்ளைச் சுவி,

செக்தமிழ்க்கு வாய்த்த திருச் சேந்திற் பதிவாழுங்
கந்தனுக்குப் பிள்ளைக் கவிசெய்தான்--௮ர்கோ
இருமாது சேர்மார்பன் தேர்ப்பாதனனன்
தருமால் பகழிக்கூத் தன்.
௮ரிய நல்லற மாத்றினோன் றன்னிலும்
் புரிதி யென்பவன் சாப்பவன் புகலிரு வருக்கும்
பெரிய ஈற்பலன் பதின்மடக் கென்றனர் பெரு.நூற்
குரிய மாந்தர்கள் தீவினை வழிக்குமீ தொக்கும். .

பூமாதிருக்கும் பசுங்களபப் புயபூ தரத்துப் புருகூ.தன்

போற்றக் ககன வெளிமுகட்டுப் புச்தேள் பாவப் பொத
யமலைக்
கோமா மூனிக்குத் தமிழுசைத்த குருதே கெனைக் குரை
கடற்குக்

CL
bees ae
ந்சவ்கன்வை மய எமியின் வக

LON
Se BT

௩,
ட வம

குடக்கே குடிகொண்டிருந்த செர்திற் குமாப்பெருமா

TAMIL MANUSORIPTS,

258

தேமா மலர்ப்பொழற் செழும் பொகுட்டுச் செந்தாமரையில்

வித்திருக்கும்
தேவைப் படைத்துப் படைப்புமுதற் சோப்படை.த்துப்
படைக்கு முயி
சாமா 'றளவுக் களவாக, வனைத்லுக் தழைக்கும் படி.கருஇி
யளிக்கும் படிக்குத் தனியே சஎங்காழி படைத்த பெரு
.மாளே.
End :

தக்கபூசனைச் சவமறை யோர்பெருந் தான காயகர் தம்பேர்
இக்கனைத்து மெண் முதலிமை யோர் தெய்வத் சேவராய்ச்

இருமேனி
மிச்சமாலைகை தருபவாடியவர் மின்னார் சமையத்தோ
டொக்க வாழ்கெனச் செந்தில்வாழ் கர்தனே யுருட்டுக று
தேசே
10
மருசாண் மலர்ப்பொழிலுடுக்ச சடமெங்கு மலைவாய் கொ

ழித்தெறியு முத்தை
வண்டலிடு மெகச்கர்புடை சூழ்திருச் செக்இல் வரு மயில்வா
குருநாத னொரு தெய்வ யானைதன்

சனக் கடவுளெய்
பாகன்......

குறிப்பு:

இர்தப்பிரஇயில் முழுவது

அனால்

மிருக்கிறது

நாத்

பயனுரசைத்த செய்யுள் மட்டும் இல்லை.
ean,
NANCE

XV.

912.

மாலை.

11௦ 529 அடலொண்டமாலை.
ஏடுகள் 1&7

] 40௦8 8---4 1௨ 02௧6,

இது திருவானைக்காவில்

erm
sa

Cars Brn.

கோயில்

கொண்டுள்ள

முதலேடு

wf

தெதைச்திருப்ப

B54.
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OF THRE

தால் ஆரம்பத்தில் 4 செய்யுட்களும் கடைசியில்
அிருப்பதால்

செய்யுள்

தொகை

தெரியவில்லை.
இதில் 45
ரியர் பெயர் தெரியவில்லை.
நடை சிறந்தன்று,

தைவுற்

இத்துணையென்பதும்

செய்யுட்களிருக்கன்றன, ஆ
அ௮ச்சடப்படவில்லை. செய்யுள்

Beginning:

அம்புலனக் காவை யகலாண்ட ஞாயகிமேல்
சொம்புவன ஞன்கவிசை சொல்லவே--சம்புவனச்
சீரார் கருணைச் செழுனீர்தஇ சானருளும்
'காசாளை மாமூகத்தோன் சாப்பு.
படட சவல்லி வரிசைவல்லி
தருவுறை வல்லீரகின் தாடாண்மை வல்லி சதாசிவற்கு

|

இருவுறை வல்லி சிவகாம........௨ .
SRHe

ta

oe

ate

அருமறை

Cees

ese

a Hee

eat

ne

Has

eeeeeeseeneezes

வல்லி யெனும் காவை வாழி லாண்டவளே

1

காவிக் கயல்விழி மானார் கலவியில் காதலிக்கும்
பாவிக்கு முர்சன் பதச்சரு வாய்பனி மாமதஇியின்
காவிப் படர்சடை வெண்ணாவ வீசர்தச் தார்குழலே
௮விச் கொருதுணை

யேகாவை

வாழ

லாண்டவளே.

இ,
கும்

110, 885 திருக்கும்பேச்சுர மாலை.
a@Qser 18; Lines 5 in a Page.
கும்ப கோணத்தில் கோயில்கொண்டு விற்றிருக்

கும்பேச்வார்

தோத்திரப்பாவாகும்.

gro

சுசித்

URES TERME

r natalimtn ~oypgiescetenom eenoe Janet

818.

TNS Sore

மனத்துயர் தீகின் பாதா விந்தம் வணங்கறியேன்
எனைத்துயர் தத்தென்னை மெட்ு,..... எழுபூதலத்தில்
வினைத்துயர் தீத்தருள் வெண்ணாவனீழலில் வித தகஞார்
அ௮த்தலுக் சாணங்கேகாவை வாழக லாண்டவளே.

eo

End :

TAMIL MANUSCRIPTS.
துறைகளை

உடையது.

முதல் 44வது

இர்தப்பிரதியில்

வரை செய்யுள்

மூன்றடியே இருக்கின்றன.
தெரியவில்லை.

25%

இல்லை.

8ம்
98ம்

செய்யுள்
செய்யுளில்

ஆசிரியர் பெயர் முதலியவை

அச்சிடப்பட்டிருப்பதாகச் தெரியவில்லை.

| Beginning ;

Lipids தேன்மலையும் பாற்கடலு மொன்ருபய்
விழவித் சயிர்க்கடலை விட்டிளக்--பழமவளா
யெள்ளுண்டை.

பிட்டிட் டெடுத்திறுக

வேயுருட்டி.க்

கொள்ளுங் -குடவயிற்றுக் கோன்.
இலர் இகழு மடியார்தம் முள்ளன்து ளேஇரிந்து
சூலக் இகழும் பொருளாகி யேநின் ஈன்மைத்தன் றி
வாலக் திகழு மதியைச் சடைவைகத்ச வாறகென்னே

கோலர் இகழு மஇள்சூழ் குடக்தைச் கும்பேச்சானே
விச்சை யில்லாது விளையும தொன்நில்லை

1,

மேதினியோ.

ரிச்சை யல்லாஅபின் னெய்துச் தரமில்லை யெப் பொருளு
நிச்சை யல்லாது நிகழப் படாநின்ற நீர்மைத்தென்னே
கொச்சை யிலாச்செர் தமிணீள் குடர்தைக்கும் பேச்ச
னே
50
End:
தன்றிக் கரிமருப் பேலஞ் சுரிநா--சோதிமணி
குன்றத் தகல்பிற வெல்லா மலைகொண்டு கோலிவக்தால்
கொன்றிக் சரைபொரு சாவிரி வாயுற்றிருக்க தென்னே

கொன்றைக் குழலுமை பங்கா குடர்லதக்கும் பேச்சானே,
7

நாட்டுறு பொய்யத் தனையு ஈவின்றுசன் மாற்க மென்ப
ee Ao

மெய்யசை

நிக்இித் இடைதஅடு மாறியவர்

மாட்டுது சிந்தை யகலா வெறிளனை வாழ்விப்பையோ
|
்

கோட்,

| படக

வடக

குடு உ

டி*ழ.4௮4*:

4 4-8

௩ம். ௨௨௦௨

௨௨௭3

௨-%9௭ட௧%5%

9,494

9

8

956
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குறிப்பு :
இதன் கடைசியில் அடியிலுள்ள தனிப்பாடல் காணப்
படுசன்றது.
மண்ணிடை

சீசை நீரிடை நெருப்பை நெருப்பிடை வளியை
வளியிடை

விண்ணை

விண்ணிடை யொளியை யொளியிடைக் களியைக் களி
யிடை யளியை யளியிடை வெளியை
யெண்ணுறு வெளியில் வெளியை யவ்வெளியினிடை 'பரப்

பாழையப்பாமிடைப்பாழை
நண்ணுறு piles யனாதிவே சுத்து சாடரும் பாழை
ஈண்ணினனே.

1.

வனைக்
வைவவளைள்கை,
வவ

814.

11௦. 280 பழனி மாலை:
a@eer 3; Lines 8 in a Page.

இ, பழனியில் கோயில்கொண்டு விற்றிருக்கும் முரு
சக்கஉடவுளின்மீது சிருங்கரர ரசமாகப் பாடப்பட்ட. முப்
இப்பிரதியில் நால் முழு
ப.து சலிச்துறைகளையடைய௫.
ago Ineo psi.

செனச்
வில்லை.

அரலாூரியர் கோற்கை என்னும் ஊரின

மூதலியவை
தெறிகிறதேயன்றி பெயர்
அச்சிட்டிருப்பசாகத் தெரியவில்லை,

Beginning :

விளங்க

.

பயிலாதி யன்னம் பழனியில் மாலை பகருமுன்னீர்

ப

தொழ
ுமே
'
சாட
ொறு
ர்
நிதம
ும்
ஞானமாய்

ain Sets AE te NR

ஆனைமா முகனை யாகுவா கனனை

ட

அயிலாதி யாரணன் நாரணன் போற்றுஞ் சுடசொளிமுக்
--)-25
22 .4
கயிலாஇ கையில் ௬,..,4
ஃ௨கக
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மிடியாற்கு மோதவிழ்ப்பாய் தேவார்கோன் தை

O57

மீட்ட
கன்றிப்

படியாற்கு நீயும் பரா௪த்இ பாலன் பரங்கிரியில்
குடியாக்கு மெக்கள் குலதெய்வ

மாக்குநின் கூறு மூண்மை

[

யடியாந்கு...ப பெருமான் பழனிக் சதிபதியே
மின்னிடை வள்ளிபங்காகின் குணத்தை
யெல்லாம்
படிப்படி. கேட்டது மல்லா தெனைப்பெற்ற பாதூயார்
பொடிப்பொடி யாய்த் திட்ட நீயருள் வேண்டியிப் போது
கொடிக்கொடி

நிக்கா

8

யடிக்கடி. தான்வா லாமோ பழனிக் கபெ௫ியே
End:

மாமா வெனுமையர் ஆபத்துக் காத்தவன் மைந்தனி

[கோமாபின் தமிழ்க் கோற்கை யூர்காவலன்மிகக் கூறுசெஞ்

சொத்.

பாமாலை கந்தன் பழனியில் மாலை படிப்பவரே

தாமா புசக்தசன் வாழ்வெய்து வாரிது சானுண்மையே

80

பழனிமாலை எழுதி Cf D SD.
ஆைைவகககவகைகக
வக்,

815.

110. 888 அம்பிகை மாலை.
ஏடுகள் 18

இ.ச மதுசை

7 1/4

4 in a Page.

மீனாட்சியம்மன் தோத்திரம்.

இயற்றியவர் குலசேகர

பாண்டியர்

என்பதும்

இதனை
இது

முப்

ப.து கலித்துறைகளையுடையது
என்பதும் * பிடித்தாரைக்
கட்டி * என்னும் ஈற்றுச் செய்யுளால் விளங்கும். இப்பிரதி
ApFe

இடங்களில்

சிதிலமாயிருக்கிறது..

பள்ளிக்கூடங்களிலெல்லாம் கற்கும்
33

இது தமிழ்ப்
வழக்குடைய து.
இக்

‘OBR

A DESORIPTIVE CATALOGUE OF THE

தப்பிசஇயில் 28 செய்யுட்சளே இருக்கின்றன.

இது பூச்

'சிடப்பட்டிருக்கிற து,
Beginning:
கடக்குர் திருவிளை யாட்டோ

டறுவத்து நாலுஞ்சொக்க

சடக்குக் சண் கூடலில் அம்பிகை மாலையை யா.றுசவி
த.ம்க்ரும்ப கீம்பச் சிறுகட் டிகர்முகதச் சாலவட்ட
மூடல்குர் சடக்கை ஒருகோட்டு வாசண முன்னிற்கவே

திருவே விளை*சசெர் தேனே வடியிட்ட தெள்ளமுதே
உருவே மடப்பிள்ளை யோதிம மேயொற்தை யாடகசப்பூர்
- தருவேநின் தாமரைத் தாளே சரணஞ் சாணங்கண்டாய்
1
அருவே யணல்கா சேமத்ு சாபுரி அம்பிகையே
Wnd

ச

தண்டகை,...

earerent as

OL ons சென்னிக் குமிக்க...

"சீண்டகை வேழம் பிடமேறி வட்ட " நிலம்பு படவ

யம்பிகையே

316.

28

110. 389 அம்பிகை மாலை,
ஏடுகள் 9;

1,108 4 in a Page.

இ.௫ு முன்பிர்போன்றனு.
சல் மூழுவழுமிருச்சின்றது.

இர்தப்பிரஇயில் இர்
Big

8988ம்

ஈம்பரைவிட,

அத்சப்பிரதி; செய்றுள்:முறையும் வேறுபட்டுள்ளஏ,

அலா

“சிரியர் பெயரும் .தாற்றொகையும் கூறும் செய்டுள் பின்

வருமாறு 2—

|

பிடித்தாரைக் சட்டி gy Baan suscep நாட்டிய பேயின்ாலை
‘es

Sie ik

Lor யன்ஈகுல்சேகரண்வட முன்றைச் சென்று(ண்
மாரல்)
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அடிச்சான் வடிச்சுசொல் அம்பிகைமாலை அய்யாறுக வி:
படி.ச்தார்சொல் கற்பகச். காவும். பொன்(னாடும் படைப்பா
வே,

817.

11௦. 5841 பரமராசிய

a@eer

இ,

38;

சிதம்பா

Lines

4—5

ஈடசாஜப்

மாலை.
in

a Page.

பெருமான்

இதனை.. இயக மியவர் குரு௩மச்சிவாயர்

தோத்இசம்.

என்பவர்,

இது ஈட

சாஜாவை பரமராசியன் எனக் தோத்தரிப்பதால் பரமசாசிய
மாலை எனப் பெயர் பெற்றனு.
இவர் சம குருவின் சட்
டளையின் வண்ணம் சிதம்பாச்தை அடைந்து நடசாஜமை
தெரிசித்தபோது

அப்பெருமான்:

Garg

குரூவாகய

குகை.ஈமச்சிவாயர் உருவாகக் காட்சி கொடுத்தருளக்கண்டு
இதனைப்

யது,
இ

பாடினர் என்பர்,

இந்சுப்பிரதியில்

இ

90

100:

செய்யுட்சளையுடை

செய்யுட்கள்

இருக்கின்றன.

௪,
அ௮ச்டிடப்பட்டிருக்கெ

Beginning:.

சமையமிரு மூவகையிற் சார்க்தோர்க்கும் சிந்தை.
யமையகெறி யோர்தமக்கும் ஆர்க்கும். உமையவள் கண்.
பூமானைச் சந்ததமும்: பொன்னம் பலத்தாடுல்

கோமானைக் கொண்டே

குலா

இருவணா மலையிற் குகைஈமசிவாய ேசகெவடிவமா யிருக்துள்
வனா

மடியேன் சென்னிமே

அுனது

விரவு காரியரைப் புதல்வரைப் பொருளை

கழலிணை

வைத்த

வாறுணசோன்
வேண்டிய வேண்
டியாக்களை த்தும்

பரிவினாற் புகழ்வார்க் களித்.இடும் பொன்னம்பலவனே பரம
1
சாசியனே

3௫0

A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF THE

End:
குகைகனிற் சோண

கிரியினிலுற்றும் குருபரணாக வித்
Pe al
வுகபெறக் கருணை யாலெனக்...வஓ.லமயை மதப்பனோே
வடியேன்
௪௮ கொடு புசமூன் நெரித்த நாயகனே நல்ல் ரடி.யவர்
தமக்குப்

பலவனே

பகைஞரு முறவராக்கிடும் பொன்னம்

பரமசாச
96
பயனே

கலவரமாக.

818.

No. 343 தபச்சிவாயமாலை.

. ஏடுகள் 89 சிதிலம் அபூர்த்தி ; 1/௩ 8-4 0 உ 106,
். இதுசிவபெருமான் தோத்திரம். இகளை

சிதம்பரம் குருமச்சிவாயதேவர்.
சதா மாணாக்கர்.

இயத்றியவர்

குகை ஈமச்சிவாய தேவ

இத்தப்பிரதயில்

முதல்

ஐந்து

எடுகள்

சிதைந்திருத்தலால், பதின்மூன்றாவது செய்யுள் முதல்
தெரியக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கின்றன. இ அச்சிடப்
பட்டுள்ள.து.
Beginning :

சிவ சிவா ஈமசிவாயம்
ட்டு
6

[2

அக்கெலா மணிக்து கொண்டு
அ௮ரியயன் சாம்பற் பூச்ஞ்
சொக்க

துணைவனே

செக்கர் மேனித்

நமசிவாயம்

18

கம்பவெள் களிறுரிச்த

கச்சியேகம்பர் செம்பொன்
னம்பலச் தன்னிலாடு
மண்ணலே

ஈமசிவாயம்

14

TAMIO MANUBORIPES,
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End
மேருவில் வகாய
விண்ணவர்

வரக்

சாலநோக்கப்

போரினில் விடை. மீசேறும்
புனிசனே ஈமூவாயம்.

90

மைக்சடல் கடந்தமாயன்
மாமலர் வேதன் பூணுந்

இக்கெலாந் தேடிக்காணாச்
தேவனே ஈம௫வாயம்

2191. இரட்டைமணி

01

மாலை,

319. 19௦. 682 மூத்த நாயனார்
(0) இரட்டைமணிமாலை.
aQ@aeor 165; Lines

¢--8 in a Page.

இ௮, விநாயகர் தோத்ிரம்.
வெண்பாவும் விருத்த
மும் தம்மில் வீரவி அர்தாதியாகவரப் பாடப்பட்டிருத்த

லின் இசட்டைமணிமாலை
செய்யுட்களையுடையனு.

பயெனப் பெயர்

பெற்றது,

20;

இதனைச் செய்தவர் கபில நாயனார்

அச்சிடப்பட்டி ருக்கிறது.
Beginning :

இருவாக்குஞ் செய்கருமங் சைகூட்டுஞ் செஞ்சொற்
பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கு--முருவாக்கு
மாதலால் வானோரு மானை முசத்தசானைன்
காதலாற் கூப்புவர்தங் கை,

சைக்கும் பிணியொடு காலன் றலைப்படு மேல்வையினா
லெய்க்குங் கவலைக் கிடைக்சடைர்தேனெலஃம நாளைக்கும்
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End:
நல்லார் பழிப்பி லெழிற்செம் பவள ச்)த: காணநின்ற
பொல்லா முகச்தெங்கள் போதச மேபுச மூன்றெரித்த
வில்லா னளித்த விராயக னேயென்னறு

மெய்மகிழ

வல்லார் மனத்தன்றி மாட்டாளிருக்க மலர்க் இருவே.

920.

(4) தீருவாலவாப்
இருத்தாண்டகம்

Lines 9—10 in a Page.
இது தேவாசம் அடங்கன்மா௮)தயில் ஒருபகுதியாகும்.
இதனை

இயற்றியவர் திருநாவுக்கரச நாயனார்.

Beginning:
முளைத்தானை யெல்லார்க்கு முன்னே தோன்றி
மு;திருஞ் சடையமுடி.மேல் முகிழ் ிவண்டிங்கள்

வளை த்தானை வல்லசுரர் பு£ங்கள் மூன்றும்
. வசைசிஓயா வாசுகிமா காணாக் Cor aS

அளைத்சானைச் சுடுசாத்தாற் ௮வள நீற்றாச்
ணாமுச்சு வெண்ருறுவ. லுமையோ

டாடித் ,

இளைத்தானைத் தென்கூடம் நிருவாலவாய்ச்
சிவனடியே இர்திக்சப் பெற்மே னானே,
End

5

அார்த்தனைத் தோண்முடிபத் திறுத்சான் றன்னைத்

தொளன்னசம்பி னின்னிசைகேட் டருள்செய்தாஃ்ப்
பார்த்தளைப் பணிகண்டு பரிந்தான் றன்னைப்

பரித்தவர்க்குப் பாசபத

மிய்ந்சான் றன்னை

யாரத்தளை யடியேனுக் கன்பன் றன்னை

யுளவிலாப் பல்.லாழி சுண்டு கின்ற
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தீர்ச்தனைத் தென்கூடற் றிருவாலவாய்க்
சிவனடியே சர்இக்கப் பெற்றே னானே.
இருச்சிற்றம்பலம்,

821,

(2) திருவாலவாய்

திருவிருக்குக்குறள்.
[றக 910 ௨0௨௭,
இ,

கும்.

தேவாசம்

of tae

முறையில்

ஒரு

பகுதியா

இயற்றியவர் திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாய.ஞர்.

Beginning;

நீல மாமிடற்
மூல வாயிலான்
பால தாயிஞர்

ஞால மாள்வசே,

(1)

ஞான மேழுமா
மால வாயிலான்
சீலமே

சொலீர்

சாலன் விடவே,

(2)
.

End:
அடிக

ளாலவாய்ப்

படிகொள் சம்பர்தன்

முடிவி லின்றமிழ்

.
(£1)

செடிக ணீங்குமே.
திருச்சிற்றம்பலம்.

892.

(6) பட்டினத்தார்பாடல்.
Lines 6 in a Page.

இது ஞான சாத்திரல்களுள் ஒன்று,

இ.கனை இயற்றி

யவர்' இருவெண்காடர் என்றெ பட்டினத் அப்பிள்ளையார்.

D264.
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Beginning :
வரிக்கோல வேல்விழி மானாசை மாமலர் மா இனுக்குச்
சரிக்கோது வேன் எழுச் ஈஞ்சஞ் சொல்லேன் தமியேலு
டலம்

தரிக்கோ கழுகு பருந்இினுக்கோ வெய்ய நாய் சனக்கோ
எரிக்கோ விசைதனச் சன்ன செென்பாப் கச்சி யேசம்பனே.
End:
ெயிறப் பிறந்த
வை
பககக

கருவாயா ரிட்ட ஈலகம்-- இருவாரர்த்
தேசோடுவீ௫.................

அசர்

நீசோடுந் தாரைக்காய் நீர்.

895.

இவை

() திருவெம்பாவையும்
திருப்பொன்னாாலும்,

Lines 6—7 in a Page.
இருவாசகத்தின் பகுகியாகும்.

இவற்றினை

இயத்றியவர் மாணிக்கவாசகர்,

Beginning;

விம்மிவிம்மி மெப்மறர்து

போதா ரமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்கன்
எதேனு மாகாள் இடக்தா எளென்னே யென்னே
மீதேயென் ரோழி பரிசேலோ செம்பாவாய்,
்
்
ப
|
End:
தெங்குலவுஞ் சோலைத் கருவக்சா கோசமங்கைத்

தங்குலவு சோதித் சனியுருவம் வந்தருளி
பயெங்கள் பிறப்பறுத்இட்டெர்தம்மை யாட்கொள்வான் .

0)

டாத த்றடைகுவு நலியும் கடி வட விடுவ வவைழவ்து குஷி வட்டவை ஒன்னில் வழு asttey,

வி.இவாய்ச் கேட்டலுமே

sre Rer ய aos Oat ets te
Wnttennlteetanmeeatn

ஆதியு மந்தமு மில்லா அரும் பெருஞ்
சோதியை யாம்பாடச் கேட்டேயும் வாட்டடங்கண்
மாசே வளமுதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
மாதேவன் வார்கழமல்கள் வாம்த்சிய வாம்ச்தொலிபோய்
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பங்குலவு கோதையுக் தானும் பணிகொண்ட
கொங்குலவு கொன்றைச் சடையான் குணம்பசவி
பொகங்குலவு பூண்முலையீர் பொன்னாச லாடாமோ.
இருச்சிற்றம்பலம்.

8924.

() திருஷடல் (தேவாரத்திரட்டு)
Lines

5—6 in a Page.

இத; அம்மை ஊடிச் கதவைத் தாழிட்டுக் கொள்ள
அ௮வ்ஷடலைத் தீர்ப்பதற்காகச் சுவாமி சுந்தாரூர்த்தியை
அனுப்புவதுபோலச் இவாலயங்களில் சடை
இதில் வசனமும் இடையிடையே
பெறும் ஒரு ஐதீகம்.
தேவாரமும் விசவி வர் அள்ளன.

அம்மைபால்

Beginning :

சுவாமியார் சுர்தாப்பெருமானாயனார்க்கு

௮ருளிப்பா

டிட்டுச் இருவூடல் இறக்கவேணுமென்று பரிவட்டக் கட்டி.

அனுப்புறெபோத சுவாமி சன்னஇயிலே சுர்தரப்பெருமா
பண் கொல்லி இரு
ஞாயனார் வினவி யோதின தேவாரம்.

விருத்தம்.
வல்சமலி சகடனாகைக் கசாசோணத்தெம் வானவனே
யெங்கள் பெருமானொர் விண்ணப்ப முண்டது கேட்டருளீர்

சங்கை ௪டையுட் சசர்தாய் கள்ளச்)

மெள்ளவுமை

நங்கை யறியிற்பொல் லாதுகண்டாயெக்க
End

ணாயகனே,

:

சூடினார் கங்கையாளைச் சூடிய துழனி கேட்டன்

கூடினாள் ஈங்கையாளு மடலை யொழிச்க வேண்டிப்
பாடினார் சாமவேதம் பயமொளி பழன மொய்யா
சாடினார் காளி காண
குறிப்பு 3
34

அலங்காட்டடி.களாசே,

968
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_ இதில், மேற்கண்ட இரண்டு தேவாசங்களையன்
றி,
:பூண்பதோ ரிளவாமை'
“உள்ளவ செனக்குரை'
“ஒருத் இிதன்றனை ”
“அன்பாலடி. கைதொழ
“மங்கை வாணுதல்”
கற்றார் பயில் கடனாகை”
£பட்டிசைர்த'
“கூறினாருமை தன்னொரு்
(விடின் பயனே”
கங்கைநீர் சடையில் வைக்க!
“ஆ. என்னும் பாசுரங்களும் வர்துள்ளன.
தெவாசத்தினின்றும்

தேர்ந்தெடுத்த

அ௮டியிற்கண்ட

தேவாரசப்பதிகமும் பிறவும் கோக்கப்பட்டுள்ளன.
வருமாறு :-திருவாலவாய்

(விடலாலவாயிலாய்'

அவை

என்றும் தே
வாரப்பதிக முடிய

திருக்கேதாரம்

£வாழ்வாவது மாயம்'

இருக்கமுமலம்

“பிறையணிபடர்சடை'

இருவாளூர்

ISO SLIT Cot

இருக்கோளிலி

நீள நினைஈ்கடியேன்”

se BES

»
”

திருக்கருப்பறியலூர் *சிம்மாந்து சிம்புளித்து”
இருமயிலாடுதுறை
இருக்காள த் இ

“எனவெயிருடாவொடென்பு”
₹வானவர்சடானவர்கள்”

ிய “சுற்றமொடு பற்றவை அயக்கத'
தருக்கருப்பறலூர்

இருச்கோடிகா

“இன்றுஈன்று நாளை ser) per pyr

படைகொள் கூற்றம்'
இருக்கோவலூர்
புள்ளிருக்கு வேளூர் *கள்ளார்ந்த பூங்கொன்றை”
தனித்திருச்
தாண்டகம்

“அப்பனி அம்மை

நீ”

To.

pg

வடி.வேறு BA een’

கடர

“இடர்கெடுமா றெண்ணுதியே'

52

92
92
33
22
92

33

33

if

33°

99
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பரிந்த செஞ்சுடசோ ”

சோழிச்சாம்

என்னும்

பதிகத்தில் 6 செய்யுட்கள்.

இருவிசைப்பா

இருக்கயிலாயத்
இருத்தாண்டகம்

“பொறையுடைப்பூகீசாறுாய்' என்னும்
பதிய முடிய

இருவாலவாப்

‘Ca Gur Case sr’

இருமறைக்காடு

யாழைப்பழித்தமொழி”

3
௨6
செய்யுட்கள்

திருவலஞ்சுழி
இருவேகம்பம்

“என்னபுண்ணியஞ் செய்தனம்
5,
*அலந்தானுகர்தமுதுசெய்தானை'5 ,,

திரு நின்றியூர்

“திருவும் வண்மையும்'

7

இருக்கயிலைமலை

*வாள்வரி கோள்புலி

மூடிய

கோயில் திருத்

அரியானை யர்தணர்தம்

தாண்டகம்

சிச்தையானை

இருவெண்ணெய்
ஈல்.லூர்

'பித்தாபிறை சூடி

கோயில்
இருவண்ணாமலை
திருவையாதிOMS

J

ன
என்லும் பதிய
மூடிய

£பனைக்கை மும்மதயானை”
“உண்ணாமுலை யுமையாளொரு
tப ஒசை3யொலியெலாமானுய்

தாண்டகம்

திருச்செங்

காட்டங்குடி
அம்பர் sigur
BITE

7

| பைங்காட்டு மலர்ப்புன்னை”

] பொங்கு பொன்னிறம்்

LD

இருக்காளத் இ

ar
இருவையா.று

e
தி ருச்காட்டுப்பள்ளி

9
9

செண்டாடும் விடையாய்”

] ஈறைகெண்ட மலர் தாவி”
“விடகிலேனடி. காயேன்”

“வரருமன்னுமுலை
] மங்கையொரு பங்கினர்

929

ன

”
”
5 செய்யுள்
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“மட்டிட்ட புன்னையங்கானல்'

இருவாஞூர்

பஇக
முடிய
ஜ்

“பவனமாய்ச் சோடையாய்”

குரங்காடுதுறை

*கோங்கமே

திருவாலவாய் த்

முனை த்தானை யெல்லார்க்கு

தாண்டகம்

ரூவமே”

த

9 முன்னே”

2

குதிப்பு :
இலவகளையல்லாமல்
Sy

°

செவ்வச்இப் |ராணத்தில்

*

:

.

ச

க

ச

3 ஏழி

4

களும் வாதவூர்ப் புராண தமில் 8 ஏடுகளும், Aa wr ow Reo,

சிதம்பர தோத்இரம், இருவாசகத்தில் அருட்பத்து, கோ
பிற்றிருப்பறிகம், நீத்தல் விண்ணப்பம், குயிற்பத்
து, ௮ம்
மானையும் இருக்கின்றன.
711.

11௦ 880 தருவாரூப
ஏடுகள் 132

பன் மணியாலை.

140ஷ 6-7 ina Page,

செய்யுட்களே

இடங்களில் சிஇிலமாயிருக்கிறது.

இலக்கண

கா.

0)

விளச்கம்

செய்க

திருவாரர்

உ ௮
இருக்கின்றன.

இதனை இயற்றியவர்
வைத்தியநாத %தசி

இது அ௮ச்டடப்பட்டி ருக்கிறது.
|

Beginning ;

மின்மணி மாலையம்பொன் விதியா ரூர்பெருமாள்
பன்மணி மாலைப் பனுவற்கு-- முன்மணி
பெய்துதவா

காலியுட வீறு செய்தோன் குண்டி கையர்

சாப்த்தவா தாவி உண்,

டவ மட

செய்யுட் கணையுஃட

ety BREET

ல

இந்தப்பிரஇியில்

பாடப்

STEMS Lat py oe

யத.

நாறு

cs

விடய

பன்மணிமாலையாகும்.

படுவது

YG ET Bust

விரவிவா

பாயவினங்கள்

பட்ட

பலவகைப்

ROEM RSD உண வத anne

இது இருவாளூர் இயாகராஜர் கோத்திரம்.

லைத்த வட வில வல்ல

895,

பன்மணிமாலை

VAMIL

MANUSCRIPIS.
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வெண்பா

பூமேவு சாபியான் கரணாத
தாமேவு

வாரையென்
௮

புண்டரிகந்

சரர்குவேன்--நாமேவு

காவாளூர் வீஇவிடன்

சார்செயா

காவாஞூர்

CBT

வீதிவிடங்

pac

ஓுண்டமலர்க்

cenunenevneneas

அதத

கதத

கக க க்கக்]

1

கலித்துறை
காவா

மபெனச்சிறு

ஈதய்வகச் தனை த்தினங் கைட ST ips

நாவாய் தழும்பப் புகழ்க்.தன் பயன்கஇ நாடின்மும்மைத்
தேவாயக் தேவுக்குங் கோவாய் மணிப்பொற்சிங் காதனஞ்
பூவாய் மதிக்கண்ணி யாஞூர்ப் பிரான்பதம்

சேர்
போற்றுமின்
னே.

End:

per sm 608

iret ios

GU BOT BOOT (Lf) DI Gls Bop
.

*

.

Cursg

மாதசெணி

பமினண்ணமிதழு சேரியமச
பெண்ணமுத

இருவாளூர்

மேயடிய

அ

னாடே

யாரறிவர் மின்னே
னோ

டன

பிணக்கே......
00

nee cena

11௦. 881 (ப் நிருவாரூர்ப்

326.

ஏடுகள் 87 பூர்த்தி;
இதுவும்

முற்பிரகி

பன்மணிமாலை.

140௦8 5 ina Page.

போன்றதெனினும்

முழுவதும்

இருக்கின்ற.
Beginning:

மின்மணி மாலையம்்பொன் விதியா ரூர்பெருமாள்
பன்மணி மாலைப் பனுவற்கு--முன்மணி
யேய்த்தவா தாளியுட லிறுசெய்தோன் குண்டிகைநீர்
“sa

Fi tt

eat

bail

oft

hh OUP GDM

pb all

FF GOT
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பூமேவு நாபியான் காணாத

புண்டரிகர்
தாமேவு வாரையென்று சார்குவே--னாமேவு
காவாளூர் வீதிவிடங்கா.

#

1

௬

*

*

End:

தொண்டர்ச் கெளிதாகுஞ் சூளா மணிமெளலி
நூல்
அண்டர்க்குக் காண்டற் கரிதாகும்--விண்டரு

சாற்றுகம லாலையர் தார் தாதையென்றும் கேள்வசென்றும்
போற்றுகம லாலையர்தாம் பூ.

100

Colophon :

பிங்களஷூ் அவணிமீ” 20௨. பன்மணிமாலை

ஆுமுகம், எழுதி நிறைந்தது முற்றும்,

981.

(9) சுப்பிமணியர் பதிகம்
Lines 4—5 in a Page.

இதில் காப்புச் செய்யுகாத் தவிர (1 செய்யுள் இருக்
இன்றன. எஏடுகளின் தலைப்புகள் எிதைர்திருக்கின்றன. வச்
சிடப்படவில்லை,..
Beginning:

நடக்கில் நிலமதிரும் ஈத்சிறகால் விச
யுடிக்கல் லருவசைகள் நீரும்--இடைக்கழியில்
கந் தனா ரான கயிலா தன......மு மலையில்

மைந்தனாசேு மயில்,
இலய முகங்க ளாறும் யே (௪) நிய மயிலும் வேலும்
தலமது

வெடிக்கக் கூவுஞ் சாவலும் கடப்பச் தாரும்

அலையினிலுஇத்த சோதி அனதோர் மேனி தானும்
நிலைபெற அடியேன் முன்னே நித்தலுர் தோன்ற வேனும்,

End:

TAMIL MANUSCRIPTS.

கிழமையில்லை ஈணுகய

[சாளொடு]

இர] '

பிணியு மில்லைத்

பாம்பு மில்லைச் சினச்சுதோர் மிருக[மில்லை]
Coen eee ene ane e teen annem et snceeetenee வலியசோர் பேயுமில்லை

தேளொடு

அசூடன் இரியவேண்டாம் அறுமுக மடியார்க் செல்லாம்,
1]

குதிப்பு ₹
முதற்பாட்டில் இடைக்கழியில் கந்சனார் என்றிருப்ப
தைக் சொண்டு இக்தத் தோத்்இரம் இருவிடைக்கழி முரு

சன் தோத்இரம் என்,.நா௫ிக்கலாம்,

7111.
928.

தனிப்பாடல்.

110. 168 கிருங்காரபத்யம்.

a@eer 87;

Lines 4 ina Page,

இகில் சிருங்கார சசமான பாடல்கள் எழுதப்பட்டுள்
இதனைப்பாடியவர் அருணாசல வாத்தியார். இஇல்
சன.
பக்க ஈம்பர் போடப்படவில்லை.
Beginning:

மொழிகின்ற முப்பத்து முக்கோடி. தேவரு முத்தர்முதல்
Ags shag முக்யெமுள்ள

சழிலிலகும் ரசாற்பத்கு யெண்ணாயிசம் ரிஷியும்
யிருகை கூப்பி யிஷ்டம் வைத்து
'விசையீச சாமியை கான் மேவியணைய
அரிவிழிச்சசயே சண்டழைத்லுவாடி.
End:

தேவாதி தேவன்வச சிந்தை மகழ்க்திடவே
இங்கார

லீலைகள் செய்யவேதான்

A DESCRIPTIVT

979,

CATALOGUT

oF TIE

பாவாணர் பாமாலை பண்புடணணிக் இடும் பரமகுரு
என்னுடைய Le

MA MEFAC US கண்டழைக்அவாடி.

வ

வ

No. 457

329.

Ven

அருந்தமிழ்த் திரட்டு.

aQser 107 ; Lines 4—7 in a Page.
இஇல், காளமேகம், ஒட்டக்கூத்தர் முதலிய

வர்கள்

இன்றன.

சமயங்களில்

பல

பாடிய

புல

பல

இருக்

தனிப்பாடல்கள்

அவற்றுள், அச்ிடப்படாத 'செய்யுட்களும் பல

இருக்கின்றன.

இக்தப்பிரதியின் மூதல்

இரண்டு

எடுகள்

பாதியாக முரிந்து சிதைர், சருப்பதோட மற்றைய ஏடுகளும்
சதிலமாயிருக்கன்றன.
Beginning :

மென்று விழுங்கி விசாய்க்கழிச்து நீர்க்தேட
லென்று விடியுமெனக் கெங்கோவே:--அுன்.று
கருதார்பு£ மூன்றுவ் கண்ணழலாற் (சற்ற

11

மருதாவுன் பொன்னடிக்கே வச,
கெஞ்சடைத்.த

வேட்கை

யெல்லாம

நீங்கி யிருவிழியும்

பஞ்சடைத்துள் ளாவிப் படுமுன்னே--செஞ்சடையின்
வெள்ளாள வெர்காளும் வேள்விப் பு.சையரா

நள்ளாறு வென்று நவில்

12

ஆடும் சகடைமணி காவசை யாம லூலெமமெல்லாம்

நீடுப் கொடையைக் கவித்தபிரா னென்பர் கித்தலம்
பாடுர் தமிழ்ப்பெரு மாளொட்டக்கூத்தன் பதாம்புயச்தை
சூடுங் குலோத்துங்க சோழ னென்றே யென்னைச்
சொல்லுவே
39
அயிலோ டரிச்சண்ணி யஞ்௪ன நீசென் றருவினையேன்

TAMIT,

ுயிலோவிரைவா

MANUSCRIPTS

Ors

துடைகக் தெல்லார் தொல்லை ஞால
மூய்ய

வெயிலோ னெனவக்த விக்செம சோழன் விளங்குகொல்லி
மயிலோ வெனு...... கனவாயினும் வாய்க்கு மென்றே. 40
குட்டுலகக்குப் பிள்ளைப் பாண்டிய Glenda
குறும்பி யளவாய்ச் காதைக் குறித்துத் தோண்ட.

பெட்டினமட் டறுப்பதற்கு வில்லி யில்லை
யிரண்டொன்றாய் மயிரைமூடிர் இறங்கப் போட்டு
வெட்டுகைக்குக் கவியொட்டக் கூத்த னில்லை

விளயாட்டோ தமிழ்தெரிர்து விசைந்துபாடல்
தெட்டுதற்குத் தமிழறியாத் அரைகளுண்டு
இடிலத்றுப் புலவசென்றுச் இரியலா மே.

செய்யும் விளையு மிருளு ண்பதுவும்

80

தேனும் நறவு மூனுங்
களவும்

பொய்யுப் கொலையுமிழவுக் தவிரப்

பொய்தீரறனூல்

செய்தார் சமதூர்
கையுமுசகமூ மிதழும் விழியுவ் சாலு நிறமும் போலும் சமலங்
கொய்யும் மடவார் கனிவாயதால்

கோபங்கடியுக் இப்
குடியே.

81.

End:

வடி.கஇடும் தய்ய மத;ரமே மயிலே மாமஇ யொத்த கல்

peg aris
வன௪மாமலா்மே

லிருக்கின்றவன்ன மடஈடையோல்
கடையுடையாய்

ஈடி.,த் இடும் பாதபங்கய மெனக்கு சன்மையா: யு.தவிட
வேணும்

சான்மஹறைப் பொருளே

சளினமாமலசால் கான்றுஇத்

இறைஞ்ச நிற்கொெழவே
35

274
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கொடி.க்டை. அடங்கும் குற்றிடையா ளே குங்கும மார்
பினா யென்று
கூறியேயுன்றன் குணமெலாம்புகம் வேன்குஞ்சாமாவுரி
போர்த்த

குடிலையம் பொருளே கமலையம் பஇயிற் குடியிருக் தருளிட
வருளவாய்
பிடிசடைபயிற்றும் வடிரடைப்பெண்ணே பெருமையாக
கமலை காயகயே, 7
Keene eeprom

330.

11௦. 619 வண்ணத்திரட்டு.

a@eor 34;

இது,

Lines 4—5

in a Page.

சடையப்பமுதலியார்

பேரில்

பாடப்பட்ட

வண்ணம்.
Beginnilg:
நீடுவிற் சுரும்பு மாசனைக் கடிந்து மானிடப்பிரபஞ்ச

மாயை

யைச் அசச்அ காரணச் தினோடு

நித்த ரவபத்திகரு தற்பானை வஸ்துவை மன த்தினி
னிருத்தியோக
சாதனைக் கசைச்து மாச னத்இருந்து தாள்வழுத் அுமன்பர்
பாலருள் புரிந்து மனபத் இபெ.ு.. .

சத்துவ சுரித்த சிவ சத்த...சமபத்தை நிலையிட்ட தேவன்
நீரினிற் கொழுந்து சோதிமெய்க்கெழுச்து விழியிற்
பொலிந்து வாழ்சிவக் கொழுச்தி னிரு

பத்ம சரணத்தை யிதை யத்தினி னிற௮ுத்தி யொரு பொற்
குடை. கிழத்£ முலகத்தையாளும்-வள்ளல் பாரிசுரவி
முகில் போலவே
*

டட

௬

*

9
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myts

காவிமட்டலர்ந்த கால்வழிக்ஞுரம்பின் வாவியிற் பசந்த

கேணியிற்...ங்கன் மீதற் கனகுளத்தின்
வழியிற்சிறு சளைக்குள் வயலிற் கயல் சூதித்அ முறிபட்டு
காளி
,கோமளக் குரும்பை பாலாயிற்ற ழைந்த தாழையித் சுகந்த
வாழையிற் கரும்பி
அடைபட்ட புனலிட்ட களைதத்தி மடைதத்தி யலைதத்தி
வயல்தத்தி வீச
காரிகைக் கூளந்தை விரியப்பதங்கி நீரி லுற்பலங்கள் வேறு
ப த்தி வண்டு

சற்று தொடை. பெற்ற தட வெற்பினிட மும்ற கொடை
கற்றுசடை. கற்ற சடையப்ப பூபன்-எல்லைமேருஇரியில்
மடமாதரார்.- ரூ

End :

ஊறலிற் சுரந்த நீசெனப் மிபாதிர்த சானெனத்ததும்ப
மானடிக்காளம்பில்
அ௮முதக்கடல் குதிக்2 இவலைத்துளி தெறிப்ப வொருவர்க்
கொருவர்சித்த மிதமற்ற போக
மாமெனச்திசண்டு மார்பு மொக்கமுச்து பார்வை சற்ற
டங்கு காளச..மிந்த
௮ வச௫க் களைகளைத்த களையைத் 9தளியவிட்டு நினைவறத்
யில் விழி த்து வி இபட்டிலாவு

மோதியைக் சுரங்க ளால் முடி.த்தவிழ்ர்த சேலைகற்றி மஞ்ச
மேடை விட்டிறங்கி
வெளிமுத்த மணுகித்தன் முலைவெற்பி லணியொக்க ஈகமிட்
ட குறிதைத்த தெனவெட்கி காணம் இவ்விசார்ம
்
மளி மறவாததே,. (௧)

குதிப்பு :

இதுவன்றி மிவக்கடேசுவார், வெள்ளிச்செட்டி, விட்,

LA,

இராமலிங்கர் ஆயெ

இவர்கள் பேரில் பாடப்பட்ட வண்ணங்களும் இதில் இருக்

tip

11௦, 620 (௧) வராகூரி

விவித tn

வீர சின்னய்யன் வண்ணம்.

வ மவ வைகட ட வத கடதல

ஏடுகள் 18, 1,100 510 8 180௨.
Beginning;

௮களத்தி சசகளத்தி சிவசத்தி சமையக்கி........ பககக
ஆயி ௪தாகந்தி மாயி கலாதச்இரி மாலினி மாதங்கி சூலி
’

கபாலி

"

மகனைப்பன்னிருகைச் எண்முகளனைச் சரவணைக்குள்

மணி

யைப் பணிவதற்கு வைப்பானதோளர்
வானவர் மேல்வந்து சானவர் போர்சிர்த மாவடிவாய்நின்ற

சூரனுமாள
அபிலைப்

பொர

விடுத்து மயிலைத்தனி

சடத்தி

அ௮மசர்க்குயி

சஸித்ச கர்க்தாலவை ஓலம்
ஆசண சாரங்கள் ஆகம சாசங்கள் பூரணமாய் கின்ற காண
வேளை விசாலகிவ கரியாளைப்

பரவுவார்

(2)

End :

ஒருகட்ட. மலர்மெத்ைதை ஈனைய ௪௪

சப்பிரம் ஒருமிக்க

நனையப்பெருக்காறுபோல்

ஊறிய போகர் குபிரெனவே பொங்க வாசனையே சென்று
சோசளை

வீ௫

சயனக்கடை சிவப்பன் பவளக்கனி வெளுப்பன் உவரித்
தொழின் முடிப்பன் ஒப்பானபோது
போது மய்யாவென்பள் நானும் விடேன் வஞ்தொளும்
விடேனென்ர கூடியலீலை

oy PRE SECO
ENR, OR AD Wid

881.

EAP PEORIA

இன் றன.

men te பகடு யர் ARE gH ERC tatPETAR

இரசாமநாதர்,

REN

சோழகன்

SITS ft SS

டல்சாயச்

At
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574

ஒருவர்சக் கொருவர் மிச்சம் ஒருவர்ச் கொருவர்பட்௪
மொருவர்க் கொருவர் உச்சம் ஒப்பான தேசை
யோகமு மாமிந்தி போகழு மாமிக்த வாணுதலாள் தத்த
போக ௪ல்லாபம் உல்லாச மறவேனெப்பொழுஅமே. (௧)

332,

(6) சொக்கநாதர்

வண்ணம்.

Lines 4-5 1ட a Page.
Beginning:

கருதமடியவர் அயர்கள் கடவ

ர கமலபரிபாா

௪சணி

இரிபுசை
கச்சலாமுலை பச்சை நாரணி கற்றநாவலர் சொற்ற பூரணி
உசககணபண

ெளிய

மணிழுடி. யூத மயில் மிசை மருவு
கூகனையும்
ஓற்ழையானை மருப்பினானைய முற்றவாழ்9வாடு பெற்றகாயகி
சவுரிதிரிபு.ர சனி யுலமயவள் கமலை மலர்மகள் பாவு
மலைமகள்
கற்பகாடவி யுற்றவாணர் கருத அுண்மேவு கயற் சணாயகி

பாதகமல மலர் நினைசூவார்
கரடமதகரி

யுரிவை யுடையினர் கயிலைமலை நிகர் தவள
விடையினர்

கற்றை வார்சடை யத்தராசணர் கப்பு வேல் செறி அத்தர்'
பூசணர்

மருவு Sree ௪பையுள் மதிகுல வழுதி மகிழ்தா கடன மிடு
பவர்
வேணி

மட்டுலாவு கடுக்கைசாசகி மத்த மாறிவை வைத்த
சன

வ.ரையினர் பனகவமை பினர் கமழ

மறுகினர்

யர்
கமழு

முமியினா்

2148.
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கற்க நீளறு பத்து நாலு சலைக்கு காயகர் சொக்க காய்ச்...
கூடல் ஈசர் மேவு களியசேம்.
வ
End :
கமல மென்பது விரல் வெதும்ப

ஈடந்திளைப்பானாசோ பாம்
பியல்
வழிவிடும் புனல் வழி ஈனைர்து கடும் பெருக்காருமோ அடர்

,

க்திடு

கலையினக்களோ டெனை நினைக்தவ சென் சொலிப் போனா
சோ தெளிக்திலம் மனதியாசை கொடிதே.
௧

383.

No. 681 (6) பன்னூற்றிரட்டு.

a@aer

140;

Lines 6-10 in a Page.

இதில் சம்பாரமாயணம், பாரதம், புறநானூறு, Govt
பஇசாசம், சிந்தாமணி, குறள், பழமொழி, நாலடியார், பட்
டின த்தார் பாடல், நைடதம்,

முதலிய

பல

_நால்களினின்

௮ம் தேர்ந்தெடுத்துத் இரட்டப்பட்ட செய்யுட்கள்
இன்றன,

சிதிலமாயிருக்கி Dg.

Beginning :
வண்மை யில்லையோர் வறுமை யின்மையால்
யில்லை யோசெறுன ரின்மையா

னுண்மையில்லை பொய் யுசையி லாமையால்

வெண்மை யில்லைபல் கேள்வி மேவலால்,
௬

௬

ik

%

'கடஞ்சுழிக்குல் சரிமருப்பு முத்தும் பொன்னுக்

. காரகிலுஞ் சர்சனமுங் சல

பொன்னி

யிடஞ்சுழிக்கும் வலஞ்சுழிக்குள் ஸிருப்பி ய
மிடுவ.தமச் கெப்படியோ விரண்டு காதம்

*

இருக்
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யணிந்தீர் முன்னே

விழிசுழிக்கும் பூதத்தை

விடுவிர் காக

மூடன்சுமிக்குர் தலையோட்டி லிரப்பீர் மாத
ருயிர்ஈழிக்கும் படிமறுகலுலவு வீசே,
்

சூட்டும் பசசராசர் தோண்முடி மேற்

இட்டும் பாராச
இங்கைக்கோ

செவ்வாளைத்

சேகசா-.விட்டுபுகட்

வேமகிழ்க்து

கொங்கைக்கோ

ச்

*

ச

5௪

%

சேசாகாட்

சச் சனமென்

வேதனையா கும்.

End:

சுர்இரனார் வாழியவர் 'சொற்றமிழுஞ் சூரியனார்
சந்தனா ருள்ளமட்டுக் தான்லாழி-யித் இரனார்

போத்தினான் (2தன்மாருகன் பூண்டி. யன்.௮......

தேத்தினான் வாழி இனம்.

994.

(0) சுந்தரர்
Lines

வேடுபுறி.

5—6 in a Page.

இ௮, சுந்தரமூர்தகி காயனார் கூடலை யாற்தூர் வழி
யாகப் போன பொழுது, அவரிடத்திருந்க பொன்மணி
முதலியவற்றைப் பூதகணங்களாகிய வலேடர்களைக்கொண்டு
பறிப்பித்து மீட்டும் சிவபெருமான் கொடுத் சருளியதைக்
கூறுவது.
அசிரியர் பெயர் மூதலியவை தெரியவில்லை,
ப
அச்சிடப்பட்டுள்ள.து,
"காப்பு.

Beginning
சூடுந் தமிழ்ப்பெருமான் சுந்தரனார் வேபேறி
பாடுக் தமிழ்க்கலிவெண் பாவுக்கு--சாடுஞ்

,
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சரச்திலஞ்சான் றன்னைத் கிசைமூகத்கா னாக்கக்
காத் இலஞ்சான் கையிலஞ்சான் சாப்பு.
தல்

பொன்பூத்த கொன்றைப் புரிசடையாய் பொத்கிலம்பின்
முன்பூத்த
மின்பூத்ச பாதிபச்வ௪ மேனியாய்
பைந்தா மரையான் பதம்போற்ற என்னிகையச்
செர்தா மசைக்கிருக்க செல்வனே,
End:

அத்துண்ட

பிள்௯ா ௮ழைத்சளவி

லோடி.

சிறுத்தொண்டர் மூ......௪ சீர்போல்--மறித் அவிட்டுப்
பின்காட்டு மூடலிலே பித்தளைரந்த சாதலற்கு
முன்காட்டும் பெண்கள் மாலைத்துணைபோல்...-வன்காட்டில்
கண்ணீர் சொரிந்துபுனல் காணத

வேையிலே

- ணுமறை
விண்ணீர் சொரிர்ச விதத்தைப்போல்-எண்
வல்லான் பறித்த மணிபசளி பொன்னாடை... செம்பொ
னெல்லாப் கொடுச்தா னெனக்கு.
சுந்தரனார் வாழியவர் சொற்றமிமுஞ் சூரியனார்
சந்தனா ர௬ுள்ளமட்டுர் சான்வாமி--பிர்இரனார்
போத் இனோன் :9தன்முருகன் பூண்டியான்
தேத்கினான் வாமி இனம்.
eveveeene

குறிப்பு :
இதில் பலபுலவர்சுள் பாடிய தனிச்

செய்யுளும்

புறத்

இசட்டினும் சொக்கோகத்திலும் ஈம்யெகப் பொருளிலும்
தேர்க்தெடுத்த 'செய்யுட்களும், சவ 59 சாமணி யாப்பருள்

கலக் காரிகை, சூடாமணி நிசண்டு முதலியலவகட்கு
னினைப்பெழுதிய Fev ஏடுகளும் இருக்கின்றன.

மூக
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885.

115. 684 தனிப்பாடற்றிரட்டு.

ஏடுகள் 76; Vines 8—7

இதில்
படாத

பற்பல

௪மயங்களிற்

ina

Page,

பற்பல

புலவர்

பாடிய
அச்டப்

அவற்றுள்

இரட்டப்பட்டுள்ளன.

பாடல்கள்

981

பாடல்கள் பல இருக்கின்றன.

Beginning :

வருமலைக்குர் தென்மலைக்கு மிருள்மலைக்கு வஞ்ியிவள்
வாட

மாசன்

பொருமலர்ச் செவ்வாளிவிட்டா லிவள் வயஇலுளச்தரிக்கப்
போமோ சொல்லாய்

அுரிமலைக்குஞ் சேஅவுக்கு மடங்காத £ர்த்திபெந்ற வாசே
சாங்கைத்

இருமலையே கூத்தனருள் 9கள்ளமுே

பொதுவர்குலச்
செங்கண்மாலே.

End:

முந்த நாளந்தி நோக்கிலே யிர்தமுத்து மோகன

சம்பையு

்

நீயுமே

சொந்தம் போல் விளையாடிக் கூடின துடுக்கசவாய் கொண்டு
சொல்லவுவ் கூடுமோ

சந்ர மாவதனாவெங்கட சத்திரிகச்கபாலவழியவன்

சோத
சா

மர்தாப்புபனே பையயர் கோத்திர

வெங்கட

மன்னனே

மூபாலனே.

குறிப்பு 2
இத்துடன்,
ச

௬

கயிலா௪
ய்

«

ச

நாதர் வண்ணமும்,

வண்ணமும், மெய்க்சன் வண்ணமும்,
வண்ணமும் இருக்கின் மன.
36

.

ரூ

மன்னார்

.

:

வேங்கடப,

நிசோட்ட

இ

989
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386.

No. 690 (a) தனிப்பாடத்றிரட்டு.
a@aer 80; Lines 4-6 ina Page,

இத பலபுலவர்கள் பாடிய தனிப்பாடல்களின் இரட்
டாகும். இதில் ௮ச்டப்படாசு பல செய்யுட்களும் இருக்
இன்றன.

வள்ளற்கைத்

தலமில்லா

மானிடலாப்

பாடியவர்

வாசற்
போற்று

தள்ளத்கள் ஞுண்டடைந்த கோவெல்லாம் புலவீர்காள்
சாத்றக் கேளீர்
உள்ளத்தி

னன்பர்

கண்ணி

ரூற்றவலஞ் சழியில் வளர்க்
தொருகொம்போக்கும்

வெள்ளத்தியடி.யின்பா லிட்டத்தால் ஈமக்காறி விடுங்கண்
டீசே.

1

கள்ளைக்கு மன்னமிடார். தமைக்காம தேனுவெனச் சாற்றி
விணே
கொள்ளைச்செர் கமிமுகுத்தால் மிடியோமோ புலவிர்காள்
கூறக் கேளீர்
வள்ளைத்தண் குழைகொளிரு

பெண்ணையணை
பெண்ணை

யொரு

வண்கைகத் தஞ்சை

வெள்லாப்பிள் காஃயப்புகழ்க்கால் கறுப்புப் பிள்ளைக்

கொடியாள் மேவிடாளே.,
கருத்தெழுக் இசவெலாங் காமத் இச்சுடர்
பொருத்தினு மிருவிழி பொருந்தக் சாண்டுலேன்
வருத்திய சலைவரும் வன்னெஞ் சாயின
'சொருத்தரு மில்லையென் னுயிரு சானுமே.
End:

கடஞ்சுமிக்குங் கரிமருப்பு முத்தும் பொன்னும்
காரகிதுஞ் சர்தனமும் கலந்து பொன்னி

9

288

TAMIL MANUSORIETS.
யிடஞ்சுழிக்கும் வலஞ்சுழிக்கு ஸிருப்பி சைய
மிடுவதுமக் கெப்படியோ விரண்டு பாலும்

விடஞ்சுழிக்கு மரவத்லத யணிவீர் முன்னே
விடுவீர் காக

விழிசழிக்கும் பூசச்சை

மூடன்சுழிக்குர் தலையோட்டி லிரப்பீர் மாக

58

ருயிர்குழிக்கும் படி.ம.று லுலாவு வீரே.
337.

(0) Gea St gre.
|

Lines 7— 8 ina Page.
முதலும் சடையும்

இல்லாஇிருப்பகால் இத

இன்ன

same sar

இலட்

QAO
நாலெனத் தெரிவதற்கிடமில்லை,
ஈட்சத்திரங்களைக் கொண்டு
சணமும்

பார்க்கும் விதமும்
தெரியவில்லை.

கூறப்பட்டுள்ளன.

இரவில்

.ஐூரியர்

காழிகை

பெயர்

தண்ணியஞள்.
சென்றவரு ஒத்துடனே ஆறுகூட்டிச்
சிறந்த ஏழிற்கழிச்௪ மிச்சமும் மாசர்
சோன்றியவா

ரந்தொட்டுச் சனிமட் டெண்ணி

இகழ்ந்த சதரகத்தி௮ச்

அகையொன் ராக்கு

ஒன்றியமா தச். அசைச்சு இனத்தைச் கூட்டி
உயர்மாச தேத்தம் எழு ரெண்டிடத்.தம் சள்ளித்
சோன்றி வரு பசுலும் முதனாளிசவும்
சுண்ணிய சாளெனச் சொல்லுவ.
End:
கேட்டை

சான்கும்

ஈட்டி

போல

வாட்ட. மில்லாக் குடமிரண் டாமே
மூல மஞ்சள் கானம் போல

erg கும்பத்ி லே சாவே

284.

A DUSGRIPTIVE GATALUGUE OF THR

பூசாடம் உத்திராடம் பொற்காற் கட்டில்
ஒசெட்டா மீனத்தேர் முக்கால் நாலேகால்
ஓணம் மூன்றும் உழக்கோல்
காணி லாடு மூன்றே

போலக்

காலே

அவிட்டச் சக்காக் தாரும் ஏஜொன்று
துவிட்டில் ச௦தயம் அதனில் ெண்டேமுக்கால்

பூரட்டாதி உத்இரட்டாதி பொற்கால்கட்டில்
ஒசெட்டா மிதுனத் தொண்முக்கால்

நால.

சேவதி ஆறும் பாடகம் போலப்
பார்புகம் கடசத்

தொன்றசை

985.

(1)

யாமே.

இருவாய்)ம.ழி.

Lines

7 in a Page.
இரு

இது இருமங்கை மன்னன் இயற்றிய பெரிய
௮.
மொழியின் ஒரு பகுதி, அச்சிடப்பட்டுள்ள
)

Beginning:

செரு

செருவாளும் புள்ளாளன் மண்ணாளன் விண்ணாளன்

முருவாளன் மறையாளன்

jog

ச்சசெய் கார்தகமென்னு
படையாளன் வெழுக்
கையாளன்

இரவாளன் பகலாளன் ஏழுலகப் பெரும்புசவாளன் என்னை
யாளன்

இருவாள'

னினிதாகத்

இருக்கண்கள்

வளருகின்ற

:இருவ

சங்கமே,

|

End:

இண்ணியதோ
சேவரொடு

சரியுருவாய்த் இசையனைத்து ஈடுங்கத்
தானவர்கள் இகைப்ப

விரணியளை

நண்ணியவன் மார்பகலத் அடூர்மடுத்சு காதன்

1.

VAMIL MANOSCRIPYS.

மரவியுறை

wart pI மகிழ்க்இனி

B85

கோயில்

ஏண்ணில்மிகு பெருஞ்செல்வக் 9 தழில்விளல்கு மறையும்
ஏழிசையும் சேள்விககு பியன்ற பெரும் கணத்தோர்
மண்ணில்மிரு மறையவர்கள் மலி2வய்அ காக்கூர்
வைஞுக்கு விண்ணகரம் வணங்குமட கெஞ்ச
4]
வனை. வெலதகதுவ வவ

291.

0) இராமபததிர
Lines

சுவாமி தோத்திரம்.

7-8

in a Page.

இதனைச் செய்தவர் பெயர் மு.சுளியலவ மி/.தரியவில்லை,
irri Tring செயம் சாம சாமா

அரிசாம சாமா அசராம சாமா
பசசாம

சாமா பதம் சாம

மயன சாம

அலை

சாமா

மதன்

புவன லோக

சாமா
ராம

சாமா

௪கல வடிவா

வளர்மச்௪ கூர்மா வராசு கரிம்மா
உச்சிதா வாமனா உயர்பரசு ராமா
ரகூராமா பலபத்திச ராமா செய கிஷ்ணா
சிகமேவு கர்க்கால தாராெசவ சாசா
ஆதி தாசாயணா வேத பாசாயணா
End :

என்னோதைல் என் சூனியம் ஏன் கொடுமை என்
இ.
ஏன்மிடிகள் இடர் செய்தே நின்மஇழ்தல் நின்புகழ்தல்
நின்வசியம் நின்பாதம் நின் சேர்வை யால்
ஞான

மோதுள் இருபையாளனே

அரியோம் ஈமோ

என்றும்

நாராயணா எக்தனுள மே.
(Ip

Lit.

$86
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840,

9 செந்தில் வேலவர்
Lines

தோத்திரம்.

7—8 in a Page.

இச்சு ஏட்டின் தலைப்பில் (இராமாயணக் கழினெ
டில்” என்றெழுதப்பட்டி.ருப்பினும் செய்யுள்சோறும், முன்
னடிகளில் வேண்டு கோளும் ஈற்றடிகளில் இராமாயணக்
சதையையும் எடுத்துத்துச் (செங்கண் மால் மருகா செக்
தில்வாழ் முருகா? தவனே யமரர் தே௫கனே ' என முடி.
யும் மகுடத்தால், இது முருகர் கோத் இரம் என்று விளங்கு
ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை. இதில் ஒன்பது
இன்றது.
FF cinven,
செய்யுட்கள் இருக்கின் றன,
Beg nning:

சரசெலுங்

குழலாள்

இக்கள் சேர் நதலாள் சாவியமலசெ
னும் விழியாள்

சமலமாமுகச்சாள் wilt sand சுகத்தாள் கன்னி ஈற்க
முகெனுங்கழுத்தாள்
மேரினைப்பழிக்அு தன்னிலே மிகுத்து வேள்வரும் பவணி
யையடக்கு

்

விர னை விசைக்கு பூலையினர்க் குணங்கும் விழலனை யாளு
சாளுளதோ
்

பாசெனுமயோச்து சசரதன்றனக்குப் பாலனாய் வக்தவதரி

சீனப்
பலகலைமுனிவன் வேள்வியைக்காத்து ப்பகையெனு மாக்
Dena
© Fg
சரவளாகலி சாபமேதிர்த்
அச் சனகனார் மகள்மணம் புண
ர்க்க

செங்கண்மால் மருகா செர்தில்வாழ்

முருசா

தேவனே

அமார்தேசிசனே,

எட டட

SEae

TAMIT,

MANUSORIPTS.

ORY

End:

sp Benne _gigsat

saison

poser pg அவர்தனைக்கற்
பசக்காவன்றும்

அங்கமா முகில் நீ துங்கவேள்ம,
கள் ௮ண்டருக்காசனி£
யென்றும்

பனுவலு மசை சர்சளைய து சிறக்கப் பாடி.யே பலன இல்லா
மல்

பசதவிக். நுனளையே கினத்தன செனக்குன் பதமளித்

மனுகெறி தழைக்க

வேக்தராய்

சாளு சாளுளதோ
மவுலிவசிட்டர் தன்சையி
ஞால் தரிக்க

மிலக்குவன்

வள்ளலா

பரதர்

சத்துருக்கன்

வானாகத்

இலை றஐருகனனுமன்

இனகசன் மதில்ளூம் குலமன்னர்

பணியத்திருவொடு

மயோகத்தி விற்றிருந்த
செங்கண் மால்மருகா செதந்தில்வாம் முருகா தேவனே
அமரர் தேசிகனே.

341,

(/) தனிப்பாடற்றிரட்டு.
Lines 5—6 in a Page.

இ௫அவும் பலபுலவர்பாடிய தனிப்பாடல்களின் திசட்டு84,
50, வெண்பா 301, கலித்துளை
இதில், தாழிசை

கலிப்பா 60 இருக்கின்றன.
இவற்றுள் பெரும்பாலும் அச்
சிடப்படாத செய்யுட்களே இருக்னெறன.
Beginning :

தாழிசை
ருரு ஈந்தமர்வைகையாற்றிகம் சங்கம் வீசுகையுடைமை
யால்

D&S
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௮ தரித்திடு கூடலாலுயசா.சை யம்பா மாகையா
லிசவினைப்பிரியாமையால் விட மன்ன மாக வரூதலா
லிரதிவேேள்பகை யாகையாலுமை பிவளு மொதக்தன
ளருள் செய்யீர்
பசவையின் கணடை

சூ தாவலர்பின் செலப்புசம மேவியும்

பாசுபத்ியு நாகமீது

பயின்,ு மானிட

மருதிடைப்புகலுற்,௮ பண்டர்

மாயும்

மனங்களிக்க ஈடர நீண்

மாலுமாசிய சசொக்கமே தமிம் உரை

1

மானகரீசரே.

வேண்பா.
இலகு புகமாை

ஏகம்ப வாணன்

அலகை வரும்வருமென் றஞ்சி--.யுலகறிய
வானவர்கோன் சென்னியின் மேல் வண்ண
மீனவர்கோன் கைவிடான் வேம்பு.

வளையெறிந்த

கலித்துரை.
விடங்காட்டிக் கண்டத்திற் றோலுரி காட்டிச் தம்மேனியிற்

பூழ்
இிடங்காட்டி வாலை ியாருபுறங் காட்டிவண் டேறுமலர்க்
தடங்காட்டிய

பொழி

லாளஞூர்த்தி யாகர் தமது

அிபாற்றாள்

படங்காட்டி யாடிகின் முருல சேகழும் பணியென்னவ.
கலிப்பா.

Foun கோபுர தாங்கிய பாவையபோல்
சாசஷஞ் குற்றச் தனையரைக் காங்குவேற்

இமையு நிண்ணயம் காணேன் வகுத்தநின்

அலை வகுக்க.

வ, dager

ரகளை

RL

கமையுமித்தக் கூடிவாழ்க்சை என்னம் மே
அன்னமே கஞ்சையானதந்த வல்லியே

ல

இச்சி ஞால மெவர்க்குத் தெரியுமோ
சுமையும் வைத்திளைப்பாற ewe eat Beas
அக்கமன்றிச் சுசமரியே னெனக்

TAMIL MANUSCRIPYS.

842.

289

(9g) இராஜகோபாலர் திருவனத்தல்.
Lines 6—~7 in a Page.

Qe

Qrre

கோபால சுவாமி

இருப்பள்ளி

எழுச்சி,
இதில்

இ.து 6085ம் ஈம்பரின் உட்பிரிவாகுய ச. போன்றது.

அதைவிட சிலசெய்யுட்கள் அதிகமாகக்காணப்படுகன் றன,

343.

0) பதார்த்தகுணம்.

Lines 6 in a Page.
இதில் பதார் த தங்களின் குணங்களைக் கூறும் 11 செப்

யுட்கள் இருக்கின்றன.
Beginning :

மருவிய அய்யம் பித்தும் வாதமுஞ் சாமுக்தீரும்
பெருகிய

போகமுண்டாம்

பிறகிடு மிளமை மீளும்

கருகிய மேனி நீக்கும் சாயமு மொளியுண் டாகும்
உருவமுர் இறமே யாகு மூர்க்குரு விச்சாறுண்ணே,

1

End :

வாயு வடையா௫ வக்தபிணி சேசாது
காய கநெ௫ழொாது சண்குளிரும்--ஓயாமற்
காரளகப் பெண்மயிலே சைகண்டதித்தளையுஞ்
Grasse Serer Serr.

குறிப்பு :
இன்னின்ன

மாதத்தில்

இரகணம்

வந்தால்

பலனுண்டாரும்
என்றுசைக்கும் செய்யுள்
ஒன்று கடைசியில் கோக்கப்பட்டுள்ள2,
37

இன்ன

எழுதிய

ஏடு

Te
BTR
ETE

தனிப்பாடற்றிரட்டு.

110. 691
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aQ@aer 44; Lines 8—5 in a Page.
இதில் பலவகை
சர்த்தனங்களும் பதங்களும் புள்
ளிருக்கு வேளூர்ச் தேவாரமும் இருக்கின்றன.
Beginning:
பல்லவி

நில்லேனோ சம்பிக்கை சொன்னால்

நில்லேனோ

அனுபல்லவி

கில்லேனோ ஈம்பிக்சை சொன்னால் வெல்லேனோ உன்னிலுங்
கல்வி

கல்லேனோ உனக்குத்சாரஞ் சொல்லேனோ விற்காமன் கணை
வெல்லேனோ வுன்லுடன்கூட வல்லேனோ சான் கூடியிதழ்
மெல்லேனோ

உன்னண்டைக்

கொண்டு

நில்லேனோ.

நில்லேனோே ஈம்பிக்கை சொன்னால்
இ.வல்லாமல் அடியில்கண்ட சர்த் சனங்களும் இருக்
இன்றன.

ஆச்சுகாணும் பேச்சுக்
கஞ்சமால் தேடிய
கென்ன | வேண்டாமிதெல்லாம்
வந்தாரிலையே பாங்கியே
செய்வதே.து
காண நினை மனமே
அமையாதோ பட்டதெல்

ஒருகாளோ
| நீதயவாய்
லாம் | வாச்காணேன்

பூலோக கயிலாயூரி

எக்ச.ததிராணிகண்டு

சம்பினேனுன்னை
முதலிய

£ீர்.ச் சனங்களும்

களும் இருக்கின்றன...

பலவகைப்பட்ட

பாடல்

TAMIZ MANUSOREPTS
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End:

தையலா சொருபாகஞ் சடைமேலா oraGarr®
மையக்தேர்க் துழல்வானோ சக்கணனா ருறையுமிடம்
மெய்சொல்லா விராவணனை
பொய்சொல்லா

குறிப்பு.

மேலோடி

யீடழித்துப்

துயிர்போனான் புள்ளிருக்கும் வேளூசே.

சக்காத்தஅடன்

கருடமந்திரம்

எழுதிய

இருக்கின்றது.

ஏஎடொன்றும்

க்வவசைவவைைவகைகளையளளு்.

945.

No. 692 (a) தஞ்சை தநாயகம்பிள்ளை பேரில்
வண்ணம்.
a@aer 96; Lines 5 ina Page.

இவர் இருவாரூரில் வேளாள மாபில் கல்வியிலும் செல்
வத்திலும் சிறர்இருக்ச ஓர் பிரபு,
1684-1710 கரை
தஞ்சையையாண்ட

வேளுரும் தலுதவும்

அகஜிராஜன்

காலத்தினர்.

விழுதென '' என்னும்

இதனை

இழேயுள்ள

செய்யுளாலறிக.

Beginning:

அனகன் மேல்விழி நோக் குகன்றவர்
பனக பூஷண

கூற்றுணந்தகர்

கங்கை சாதக தங்கள் கூவிளை கொன்றவார் சடை யார்
கெடுக்கட

கரியின் மீதுரி போர்த்த சங்கரர்
ஈடனமாயடி. தூக்கு.சன்றவர்
துங்கமான்மழு வங்கை மீதில்வி எங்குசூல சபாலகங்கணர்
அரிச சாஇபர் போற்றவுக் திரு
மணவை மாநகர் வீத்றிருக் தவர்
ஈங்கையோர்இரு மங்சை காயகி பகங்னொர்.சிவ ராமவிங்கலா

அம்பொனிரு பாசமலர் அ.திசெய்வோன்.

999
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End:

இ௮ுயயோர் கொடி போற்௮வண்டிடை
பதறவே இருதாட் சிலம்பு மூ
ழன்கவேயிரு செங்கைவால்வளை யுக்கலீரொன வேபுலம்பிட
இணைகிடா

தினியாச்சு தென்றுபின்

வரி லீலையி னால் புணர்ச் துட
அஞ்சிலீசென மிஞ்சி யேயமு தங்குபீரென வேளமுச்.துள
மிளை மேனியும் வெற்ப மென்பச௪
வச௫மூ மாயிரு வோர்க்கு மிங்குயி
ரொன்ற சாமென முக்து போகமு மன்றில் பேடெனவே
EOE SM F

என்றுறவர். துருகு மனமுமே.

வேரூரும் ஆலுதவும் விழுதெனவே உனது

சந்தை

மேன்

லம்யான:

பேரூர்தான் விளங்க மிகு பெருங்கிளையும் சழைக்கவத்த
பேகனீகாண்
தேரூருஞ் சேகராசர் செக்கோலை புழக்கோலின் செயலாஜற்
காக்கும்

ஆரூர்வாழ் புழுகாச்சி யளித்த தஞ்சைகாயகமே

௮னசவே
ளே.

குறிப்பு:
இவ்வண்ணம் அல்லாமல் இத்தஞ்சை சாயகம் பிள்ளை
யின் பேரில் சட்டளைகலிப்பா, சக்தகிருத்தம், விருத்தம்,
கலித். துறை, சாழிசை, சிக்.தகளும் இருக்கின்றன.

346, (b)

|

இராசைமுத்து வீரேத்இசர் பேரில் பதம்,
Lines 4—6 in a Page.

இ௮;,

இசாசமன்னார்

கோகி .லென்றெ

மன்ளூர்குடி.யி

TAMIL MANUSORIPTS.
Snes முத்து விசேக்இரர் பேரில்
யர் பெயர் தெரியவில்லை.

396

சிக்காபதம்,

ஆரி

Beginning :

பல்லவி

ஆசை மிஞ்சு தேதோ

அய்யா என்மேல் வாதோ
அனுபல்லவி,

சாசைவாழ் முத்துவீ3ாக்திரா ககைமுக வசந்திசா
சரணம்.

சேசம் பெருகுதே நிலவும் வருகுதே
பூசல் வளருதே

போகச் ச௪ளருே-- அசை

End :

பாத்தேவன் கரும லோலன் எந்சாளும் மிகு
பைகத்தமிட் கருளனு கூலன்

பங்கயத்திருமாது சேருமழசை லோலன்
மாராவதாா£ வதாச முத்துவீரரே ஈல்ல€சா,

947.

(0) வீரராகவழு தலியார் பேரில்.வண்ணம்.

Lines 4—-7 in a Page
Beginning -

ட

.

ஆதி யுருத்தரனார் சயிலாச வெற்பை முன்னா
ளடியூடெடுத்த விடாசலப்புய விரவிக்கம

சாவணேகரன்

வாரண மெட்டுடனே
பொரு தேமருப் பொடியா

மணிநீல வச்சி மேலெழுத்திய மார்பு தக்பெ சோரியா
தென
ஆதவனுச் இணையா

பபிஷேகம் வைச்ச மகா.
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டக்

௪த்தனை பேரும்

ம்ரூடா டவித்திரள் தூளிபட்ட சுோச
வோற

வாளிதொட்ட

சாபநெடுமால்,

End:

ஒதிம மிப்படியே
தனியே கடக்குமதோ

ஒருகாளும் விட்டச லாத சொற்கிளி யோலமிட்டமு தேசு
யாவுள
தாயை நினைத்தனளோ
தமசோ டுரைத்ச னளோ
இவள்சானினைத்தறியாதபுத்தியி தார்சமைக்கனசோமுன்
ஞாளினி

அழி விதிப்படி யோ
ஒருமாதருக் கியல்போ
அயலா ஜொருத்த லுபாய மிட்டொரு பேதை

கைக்கொடு
பேோனபாதகம்
ஏசெனச் சொல்: வார்கள் பிறசே,

குறிப்பு :
இதில்

மேற்கண்டவைகளையல்லாமல்

பாடல்களும் சகஜிராஜா பேரில் வாசுதேவ

பற்பலதனிப்
சுவிபாடிய

இங்

கார பதங்களும் சகுகாச பூபதிபேரிலும் தில்லையாடி இத்
றஐம்பல கவிராஈர் பேரிலும் பாடப்பட்ட செய்யுட்களும்
வைத்திகரர் 1 Asap முத்அக்குமாரசாமி பதிகங்களும்,
கலிங்கஹ்துப்பா ணி கடை இறப்பும் -இருச்சின்றன.

எடுகள்

மூறிர்தும் சிதைந்து மிருக்கன்றன,

948.

11௦. 695 (0 தனிப்பாடற்றிரட்டு.

aQ@aer

88;

Lines

் இதில் பலபுலவர்கள்

4—5

பல

in

a Page.

சர்தர்ப்புங்களில் பாடிய -

'

வெண்பா
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80, கலித்துறை 16, விருத்தம் 14,

அம்மானை

9)

தாழிசை 10, சந்தவிருத்தம் 9, சலிப்பா 2 இருக்னெறன,
அவற்றுள் அ௮ச்டப்படா ச செய்யுட்களு மிருக்்றன.
Beginning:

அரூரன் சன்னதிபோ லாரூர னாலையம்போ
லாரூரன் பாகத் தழரகுபோல்--அளூர்

மருவெடுச்ச சகஞ்சமலர் வாவிபோல் செஞ்சே
யொருவிடத்தி லஓுண்டோ வுசை.
மஞ்சுமஞ்சுங்கைப்பாராச சேகா மன்னன் வெற்பிற்
பஞ்சுமஞ் சும்பசப் பாவைகல் லீர்படை வேள்ப.ழி
யஞ்சுமஞ் சங்கட லஞ்சுமஞ் சங்கய லஞ்சுமஞ்சு
கஞ்சுமஞ் சுங்கொலை வேலோவும௫

ஈயனங்களே.

பண்காஹுச் தமிழ்ப்புலவிர் இனக்தகோடே

யினஞ்சேரும்
பரிசே யல்லாற்
றண்காவி மல[ ச ௪டஞ் சூழ் காவிரிகாட் டொருபு துமை
சண்கரண

வெண்காட

ஈசையான்மேல்

ஸிடப்புறத்சே

தன்னைப் பாரீர்
வெண்காடனினிதிருப்பக். கண்

டோமக்த
பச்சையன்னம் கலந்இருக்கும்

விதங்கண்டேமே.
௪௪ன் பகுவாய் ஏமன தன் கன்றாக
Para மாரூரின் வி.திவக்தா ரம்மானை
கசுபுக மாளுரின் வி.தவக்கா சாமாயின்
காசளவு பாலு கறக்குமோ வம்மானை
கன்றை யுதைகாலி கறக்குமோ வம்மானை
End:
Déegurt தென்றல்பா செய்யுமதன் பூசலைப்பார்

சர்.அபார குங்குமம்பார் சடமுலைகள் ளாடுதல்பார்
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உர்றுபார் பாயலின்மே லுன்சமத்து மென்சமத் தம்
வத்ுபார் சுர சசா மாவலிவா ணாஇபனே.
Ee

849.

வண்மை,

(0) தியாகராசர் கழிநெடில்.
Lines 4—5 in a Page.

திருவாரூர் தியாகராசர் தோத்இரப்பதிகம்.
இது,
அச்சப்பட
ஆசிரியர் பெயர் மு.கலியவை தெரியவில்லை,
வில்லை.
Beginning :

தண்ணார் மதியும் பசேஇியுஞ் சாச்ச மெழுத இருத் தோடுக்
தவிரா தணிஞமம் மாலிகையுர் தம்பேர் கொடுத்த கறைத்
அகும்

பண்ணார் சவளப் பாளிதமும் பதம சாகப் பலபணியும்
பசும்பொன் குயிற்..று ஈவசத்தினப் பணிவாங் கதமு
மணிச்சலம்பு
மெண்ணாடாவக் ண்கிணியு மிழைத்த சுடர்ப்பூ வாசிகையு
மிமைத்த வீர கண்டயமு மிணங்கு மிடங்ச டொறுர்

ons ge
சண்ணா ரமுத மயலிருக்கக் கனக வரியா சனத்திருக்குவ்

கருணா நிதியே யாளுூரிற் கண்டார் பிறவி சாணாசே,
End:
வாணா ளிரர்து மவனிரங்க மலசோன் விதியா இளைப்பாற

புளியும் பசுவும் முனிவருடன் போச்சு

பணிந்து

பணிச்
தேச

ம் வணிகன் விடம்

யும்

So chem

வகுத்த வகுத்த பல்லுயிருள் மருவும் பாவக் சதிசேசப்
பூணார் முலையார் பல்லாண்டு போற்றி யிசைப்பப் பதஞ்சலி

TAMIL MANUSORIP
TS.

இர

சேணா டமார் புடைசூழச் சிலையார் இருவா
ிருவா

சகப்பூர் தேன்பருசச் செக்சா

இரசைநாளிற்
மரைக்கண்ணஅு

மின்ன
காணா தரவக் ண்டுணிக்கால் சாட்டி யரியா சனத்தருக்குங்

கருணா நிதியை யாரூரிற் கண்டார் பிறவி சாணாரே, (10)
லைனை

850.

பவை

(2)குருநாத பூபதிபேரில்

அட்டமங்கலம்.

Lines 4—5 in a Page.
இன

மாவையம்பதி குருசாசபூபதி மீது பாடப்பட்ட

அட்டமங்கலம். அட்டமங்கலமாவது,
இன்னானைக் sree
வென, சுவி, தான் வழிபடுகடவுளை ஆசிரிய விருத்தத்தாத்
பாடுவது,

(பன்னிருபாட்டியல் சூத இரம் 142)

அச்சிடப்

படவில்லை,
Beginning:

விண்ணவச் பசவ முனிவசர் வணால்க விரிஞ்சணன் மறை

விரைகமழ் துளவோ

யெடுச் இசைப்ப
னடிமல ரிறைஞ்ச விழிகணீர் தது

ம்ப கின்றேத்த
மண்ணவர் திப்ப

மன்றிளின்

மூடும் வாணவன்

காடகம்

பார்த்து
மகஇழ்சிவ சாம வல்லி சான்போற்றி வகுக்கும் விண்ணப்
பமொன்றுளதால்

சண்ணலர் வணங்கும் ராசபூ ஷணனை ஈராஇபர் மூகவசி
கரனை

ஈயம்புரி சாம சாதன் முன்னவனை

நாவலர்க் குதவுமுத்

இயப்பன்
புண்ணியவாச் சால் வருமயிலப்ப பூபதி அணைவனை மாவைப்

புகழ் குகுகாதபுரக்தரீகரனைப்

38

பொற்புடனினி.தகாத்
சருளே.
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End:

ஐங்காற் களித்து ௮ருளிய வணங்கே ஆறுமாமுகவளைப்

பெற்ற

அண்ணலே

யென்னை யாண்ட சாயகியே அமலையே சம
லையம் பதிவாழ்
சங்கரர் பங்கி லினிதுவீற் நிருக்.து சசமொரு மூன்றையு

Berg
.பானுமையே

அடியேன் சாற்றும் விண்ணப்ப மொன்
Di wire

மங்களராம காதபூபதியு மயிலப்ப பூபனுக் Br eB
மாவையம் பதியில் புத்திர மித்தராஇு வல்ஷெயாவையுந்
தழைத்தோங்கி
செங்கதிர் மதிய முள்ளகாளளவும் சிந்தனை களித்து விற்

திருப்பக்
இகழ்குருமாதபூபனை சாளுச் திருவுள மகிழ்க்து காத்
தருளே.
(10)
ere

11௦.697 (0 தனிப்பாடற்றிரட்டு.
Lines 4-—6 ina Page.

eoம்
ட்
+
re

.
.

Sle

இல்பல
ன்னலார்
gh
eet’ SR
Rede
sane

௪ருத்திலே பவனிவரு மிரிஞ்சபா£த் சான் றனையு மெனையுஞ்
ig
்
பொருத்தியவொ சொருத்த ரில்லை தாயென்றால் மார்ச்சரியம்
பொருப்போவானழைக்

ஸ் fe

Beginning :

lela
Cee

வட

இதில் பலர் பாடிய பாடல்கள் இரட்டப்பட்டுள்ளன.
அவற்றுள் அச்சிடப்படா தனவு மிருக்கின்றன.

oe

a@aser 38;

ae

851.
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தளத்திலே கொழுக்துவிட்டு. .-குதியென தின்றெரியுல்
காமத்தியே.
End:

எதப்பட் டாயினி மேற்படும் பாட்டையு மெண்ணுதற்குப்
போதப்பட்டாயில்லை கல்லோ ரிடஞ்சென்று புல்லறிவாய்
வாதைப்பட்டாய்மட

மானார்கண் மாய்கை

வலையில்வந்து

பேதைப்பட்டாய் கெஞ்சமேயுனைப் போலிலை பித் தனுமே,

952,

(5) நவமணிமாலை.

Lines
இ௫, தேவிமீது
துள்ள தோத்இரப்பா
வில்லை.

4—5 in a Page.
ஒன்பது கலித் துறையால் அமைக்
ரியர் பெயர் தெரிய
மாலை.

அச்டெடப்படவில்லை.

Beginning :

சீணத்த வற்குஞ் சசோருகத் தோளுக்கு நின்மலர்க்குஞ்
சேணுற்ற வர்க்கு மெட்டா ச பொற்ருளென் சரத்தில்
வைத்தே
காணத் தவந்தர் தடிமை கொண்டா

கோணத் தவளவ
End

எண்டக் காக்குநவ

ளேயென்னை யாளுங் குலதெய்வமே,

1

:

படியிருப் பாளான் பூசிக்க வார்பகஞ் சேர்நிதம்பக்
கடியிருப் பாளான் கைத்தலத் தேயென் கருத் இனுள்ளே
படியிருப் பாச வமாந்து கொண்டேபர
குடியிருப் பாளவளே

யென்னை

மானந் சமாய்க்

யாளுங் குலதெய்வமே

வளைவில்,

9
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858.

(c) ௮ங்கயற்கண்ணம்மை'
அ /டைக்கலப்பத்
து.
Lines 5 in a Page.
செய்யுள்

இத, மனசை மீனாக்ஷியம்மை தோத்திசம்.
தோறும்

* அம்மேயானுன்

அடைக்கலமே:

எனப் பத்துச்

அடைக்கலப்
இது
செய்யுளாம் பாடப்பட்டிருத் தலின்,
ஆூரியர் பெயர் முதலி
பத்து எனப் பெயர்பெற்றது.

யவ

தெரியவில்லை.

சமைத்த வுடலை மெய்யென்று சாசப்பயந்து தடுமாறி
இமைத்து விமியாற் பிறப்பசன்.றி பெண்ணா

தெண்ணி

யிடையலுத்மேன்
oO
8 Oe

Ol

அமைத்த காத லங்கபற்க

ணம்மே

a

யானுன்டைக்கலமே,

சாஇி யழிந்து மிடுக்கழிர் அஞ் சங்கையழிர்
ஐஞ் ௪௫ சழிஈற்
நீதியழிக்.து மறிவழிக்து நெஞ்சிலழிக்து நிற்ென்றேன்
ஓதியுணாநர்த பெரியோர்க ளூறவே யுயிரே யெக்க
ளாதிழு திலே யங்கயற்ச

ணம்மே

யானு

னடைக்கலமே,

சூற்ர்சு கிளைக்கு எசுப்பட்டுத் அள்ளித் அடிச்.அப் பாத
வித்து
விழ்ச்அ மிகவு மிககடுங்கு வேற்று முகம்பார்த் தமுகலுற்

தேன்

தாழ்ந்த சடையாரக் கடெமாருக் தாயே கூடத் சங்கரியே

ஆய்ச்சு பொருளே யங்கயற்க ணம்மேயானு

னடைக்கல்
மேட

End:

சோற்ழுல் தளர்ந்த மதிமயங்கி சோபம் பெருச்சுப் பீடை
யில்

மாற்ரூன் கையி லசப்பட்ட மதலை போல மயச்கு தறேன்
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பார்த்தா லிறங்குச்துணைகாணேன் பாதாம் புயதிஇ பரா
பரியே
ஆத்தாள் குறதி அங்கயற்கணம்மே யானு னடைக்கல
மே
10
அனவகமலவவகவயவாகை,

854.

(8) செந்தில் வேலவர் தோத்திரம்,
Lines 5—6 in a Page.

Qs aaer Cargarn,
உட்பிரிவாகிய (2) போன்ற.லு.

955.

Baw

6090ம் ஈம்பரின்

(6) பஞ்சததீசாரர் தோத்திரம்.
Lines 5 in a Page.

இது

தஇருவையாத்றில்

பெருமான் தோத்திரப்பா.

கோயில்

கொண்டுள்ளன

வ

அச்சிடப்படவில்லை,

Beginning :

ஒருபாதி பச்சையும் ஒருபாதி பவளமும் ஒருபாதி

சளபங்
களும்

ஒருபாதி வெண்ணீறும் ஒருபாதி முல்லை ஈசை ஒருபாதி
முளரி ஈகையும்
மருவார் மலர்க்கூர்ச லொருபாதி யொருபாதி மலையள௪
பாரமுடியு
மையிட்ட கண்ணுமைக் கற்றிட்ட க்ண்ணுமொரு வாழ்க்
கண்ணசைக்கண்களும்

பொருவா சணப்போர் புரிந்தமுலை யொன்றுமப் போர்த்
தொழிலை வீட்டதொளன்அம்
பொன்னாடை

யொன்றுடை மின்னாசை

Qu sr gO

at

போசாடு Lenn pint
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பசசாசர் முடியிடற௮ பல்சயத் சாளுமென் பாவனைக் குள்
ளாகுமோ
பஞ்சாதி முடிவைக்ச பஞ்சுாதிவாணனே பஞ்சாட்சா
பனே,
End:

1

ப

செய்யொழுகு சூலமு நிணமொழுகு மழுவுமதி னின்

றொழுகு செங்குருதியு
கிலவொழுக வொருவிழியில் வெயிலொழுக ஒருவிழியில்
கெருப்பொழுக நின் றநிலையு
மையொழுகு களபரு மனலொழுகு மழுவும் வழிந்தொமுகு
பால் மதியமும்
மசசமுரு குக்தேதறல் மழையொழமுகு கொன்றையு மண
மொழுகு பாதமலரும்

கையொழுகு மலசொடு சண்ணொழுகு நீரொடு... 2

கண்டுதொழுதேற்ற சல்லுக்குளன்பு கிர் அரு குதென்
செய்குவன்
பையொழுகு பணமுடியில் மணியொமுகு பன்னகா பாணச்

தரித்சபுயனே
- பஞ்சஈதி
௬

முடிவைத்த

பஞ்சசதிவாணனே
an

பஞ்சாட்சா
3
ரூபனே,

ENR epi

No. 700 சிவாஜி மகாராஜாவின்பேரில்
கவிகள்,

356,

ஏடுகள் 50, 1,100 2-6 1 ௨ 1886.
இதில்
சிவாஜி

சஞ்சையையாண்ட

மகர்சாஜா

மகாசாஷ்டிர

பட்டத்துக்குவக்கத

போது

மன்னர்
புகழ்ந்து

பாடப்பட்டவை இருக்கின்றன. இதில் முதல் 8 ஏடுகளில்லை.
பிழை அதிகம்.
Beginning:

லப ய/தியுகங்கள் போழிக்கும் யுகமான சாசசமூசம்
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பாகவத லழணி கானவர்சர அலங்கார ஆசியபஇ காட்
நாகரிகச் தஅடனம்பினோர் மனம் தாயின்யமான

தியாகாஇ ராசசாம் சிவாசி
அவனியிலே

டியசழுகம்

நித்திய
சமுகம்

மகராச

புகழுத்றிடு ௮ன்பான

பூலோகதேவேர்
திரனே.

௪பை ஆதாணை

செய்

யும் அழகான௪சபை

கவிகளாய் புலவரும் காத் திருக்கும்சபை

சலைஞான

சாஸ்

இரம் தேறிநிற்கும் சபை

புவியிலே பு......தயெனங்கள் புகழ்ந்தாடு சத்யசபை புத
கள் மேன்மேலு பிறர். தவளரும்சபை
இவியில் காணனைப்போல்

மான

கொடை கொடுக்குஞ்சபை

இத

சிவாசி மகராசன் கனகசபையே

End:

தலமான

பொன்தில்லை யம்பலத்தே காண அழகான சக்ரெ
வர்.த்.தி
சகல லோகாதீசர் இருச£ண தெரிசனம் செய்கின்ற சக்
வர்த்தி
சதுரங்க சேனையும் ௪னரும் இனமும்காண

சேவைதரு

௪க்

கிரவர்த்தி
வேண்டும்போது கொடுக்கின்ற வெகுமான அபிமான வை
யகச் சக்கொவர்த்தி
அலெலோ்காஇ சீர்சாளுவபூமர் ராசராச சிவா? சக்ரபதியே

குறிப்பு :
மணவாள சாசாயணசதகம் அறப்பளீசர் ௪தகங்களி
லிருந்து எடுத்தெழுஇய செய்யுட்களும் ஆனத்தக்களிப்பும்
சாக விஷயமாக கரக்தத்தில் எடுத்தெழுதிய சில எடுகளும்

இருப்பதோடு சிவாஜி மகாயாஜா கரஸ் பங்குனி? த.இல்
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எடு ஒன்றும்

பட்டாபிலேகம் பெற்றதாகக் கூறும்
இன்றன.
857.

140. 702

இருச்

வண்ணத்திரட்டு.

ஏடுகள் 457 Lines 4—5 in a Page.
சோழகன்,

இந்தப்பிரதியில் நெல்லைகாதர்,

இளையான், சந்திரமதி, ௮ண்ணாமலையார்,
இயாகசாசா,

செம்பை

குமாரசாம்புவன்

விரப்ப நாயக்கன், செங்களுதர்,

இருப்பெருச்

அறை ஆளுடையார், சிதம்பசேசர், செகுசாத தேவன் வண்

ணங்களும் இருக்கின்றன.
அவை பெரும்பாலும்
அள்சான.
அச்சிட்டிருப்பதாகச் தெரியவில்லை,

திதைர்

Beginning:

ஆட்சியால் காலுபடை மாட்சியால், வாழ்வுபெறு
காட்சியால் நீ......மங்கையால் பூமங்கை
.செயமங்கை கலைமங்கை

நிலமங்கை

புகழ்மங்கை

யருள்மங்கை வடிவெங்கு நகிறைவோன்.
ஆச்சமாடரு வாக்கினா சாயண்ணுள் ளக்கமாய் வாடுபிணி

அஞ்சலென

விர்திழதைய ௪ஞ்சல மொழிக்தவ னருந்துயர்

தணந்தவன் வழக்கு கொடையா
.ர்க்குமாதர வறிவுளோர்க்கு ஞாதா...ட பாவைமார்கிலா
மோகன் சுந்தாமதவே

அண்டினவர்

சஷ்...... டைக்தவர் 'பெரும்பொருளருக்கவ
௬௮ம். பொருள்

மிண்டரிடியே

மூலுவர் சேமநிஇ.சீதிமான்

“End:

தாற்றிலே வாழைமத ஆற்றிலே பாளையுகிர் -சேத்நிலே
'கோசெயல்.........௬ுசே
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சர்.தகரு வின்பச முஇர்ர் தளைய கொர்தயலில் ஈந்தனவன
ர்க...
முலைநீஅ மணல் சூழ்
மேட்டிலே பெழற்றியயல் கோட்டிலே. யல ரேட்டிலே
Cu dass MG saps we
வெண்டசளஞ்சொரிசத்துதன்னண்ட 9மனமென்பெடை,
ஈண்டு

wees oe COLO E

தயில்கூர்

சாத்சலூ சாஇபடி பாட்டிமானாய...ற் கோத்தர் சூடாமணி
பெனுல் சருணைமால்

துணைவன்

துங்க வழியன்
கங்கைதுங்க...

வண்டமிமுகக்த
உமை

வாம்

ஆலையை யவரளளளமையை.

858.

11௦. 708 (௦ தென்பாகை

ஆனந்த

பூபன் பேரில் சட் க்கி.

a@eer 93; Lines 4in a Page.
QrarQi:.

இது, உழுவதற்கு Hs
தும் பெற

விடுத்த

FLOésduren.

uFewaen
விடுத்த

பெயர் விளங்கவில்லை.
Beginning:

பூவில்வாழ் புயனும் புரக்தரா தபரும்
சேவர்கள் பணிதிரு மாலுமா தவருஞ்
சந்தா சூரியரும் ௪து.மறை காலும்

நந்இியெண் டிக்கில் சாயகத் தவரும்
முன்னிய முப்பத்து முக்கோடி சேவரும்
இன்னியல் சாற்ப,த் தெண்ணா யிரவரும்
வாகுள

௪கல

மதங்களு மற்ற

வாகம புசாணம் அறிர்இிடா வடிவன்
கள்காள சுரூபன் கறையணி மிடத்றன்
fiers

(5s Sree Frere

*

39

*

காசன்

*

*

Claw
புலவன்
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கலையறி ழெவன் அனந்த பூபனைத்
தலமதில் சிறிய தர்தையாய்ப் படைத்தோன்
வழங்கு முத். தமிழ்க்கு மனதை வழங்கிய
இருவருள் சரச செப்ப பூபதியையும்
பூவில் மசனெனு... .னர்தனையும் தம்பியாய் படைத்த
*

*

சச்

*

*

சிவகாரி யத்தன் இயாகச ம்பன்னன்

உபகாச மேரு உச்சிதர் போசன்
அ௮பகாரச் சன்னன் ௮ண்டிஜோர் நிதியம்
செம்மைசேர் ர்த்தி தேதன்பாகை

வாழ்வோன்

ஆண்டி பூபன் தரு ஆனந்த பூபன்
%

Dies

க

*

*

இருமுகம் எதிர்கொண்டு காண்ச

எந்தச் சபையிலும் ராச சபையிலும்

செந்தமிழ்ப் பிரசங்கம் செப்பு முதாரன்
தேசத்தி லுன்னிடம் செந்தமிழ் சன்னை
வாசா மகோசச மாகப் புகழ்வோன்
அற்பர் மார்பாணி அறிவினாற் கும்பன்
கற்பாணிச் சடையான் கவிசொல்லி வந்தான்
சம்மிடச் இருமுகம் நல்கு நாடி
செம்மையா யுன்னைத் தேடியே வந்தான்

*

#
ன்
%
உழக்குண்டை செண்டு மொருபதஇன் கல செல்லும்
வழக்கமா யுன௮

மனமஅ

மஇழ்ந்து

இருமுகர் தன்னைச் சர௫னில் வைச் து
மருவுசெர் தமிழை

மனம்பெறக் கேட்டு

வெகுமான மாச வழங்கிடச் செய்தால்
செகமீதிழ் சீர்த்தி சதியா முனக்கு
*
%
*
உம்பர்கள் தருப்போ லுதவி? கானே,

இதில்,

“AMIE
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(6) சோதிடம்.

Lines

5—6 in a Page.

307

சில இசொபலனைக்-கூறும் ஏடுகளே

இருக்கெ

றன.
Beginning:

இருக்கும் பதிபோமிரு நிதிபோமிடருமூளையு மிகவுண்டாம்
அருக்கன் றிசையில் மதியூணிலாளு நிதிய மடர்தையரும்
பெருக்குஞ் சேயூண் பகை

பேரா பிணி திப்பாடு பெரி or

Dy oor

மரிக்கு மனைவி பிணி சிறையு மக்கள் சுற்ற நிதிமாயும்
என்பது, ஆதித்தன் தசை ஊரைவிட்டுப்போய் அத்
சகானியுண்டாம் இடம் உளையும் பித்தம் கொழுத்தம் வித
னமுூண்டாம்.
சந்திரன் தசை அடியாரும் பெர்அக்களும்
அத்தலாபமும் சரீகளும் பெருக உண்டாம்.
செவ்வாய்
இசை

பகையும் பசியும்

பூசலும்

வியாஇயும்

அக்னி

பய

மூண்டாம்.
சாகு இசை மசணம் சரீமசணம் பிணி றை
வேர்அ மாணம் அத்தகானி யுண்டா மென்பது.
808
End :

.

வல வோட்டுக் கெல்லாம் மேழ முதலாக வுண்ணும்

இடவோட்டுக் கெல்லாம் விருட்சிக முதலாக வுண்ணும்
*

*

*

*

*

வெள்ளி யுண்ணும் காள். ௩௱சும, சரீர கிலேசம் தலை
y Bs sow
வியாதி ௬ரம் ஆக ரூட்டை சாளுங் கொள்க,

ஆண்டு முற்றும்.
860.

(6 கயிலைத் தேவாரப் பழிகம்.
Lines 6 in a Page.

Qe, Fa@umuore CgrgsBrw. மூவர் பாடிய தே
வாரத்தைச் சேர்ந்த தன்று,
இதில் பதினொரு செய்
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+

,த௫ரியர் பெயர் தெரியவில்லை.

சிடப்படவில்லை,
Beginning :.

கெங்கை உயர்பர்வதங்கள் தஇரிரந்துழன்றும்
கேதார மூந்திரிச்து கேள்வி யின்றி
யங்கமளச் தருக் கொ..........வ

சவைமுதல வோங்காசக் கம்ப காட்டி

கதிசொளியை திரிபுரையை கிலையான் றன்னைக்
குங்குமமின்: முலையாள் சேர் குன்றில் வேந்தைக்
கும்பிட்டே னென்பிறவி பின்பட் டேவே.

(1)

கரமலரும் திருமழுவு முழையு Cus Hs

கஇர்செறியும் குண்டலமும் குழைய மாடத்.:
தஇரையலையும் சடைமுடிய மிதழித் தாரும்
௪௮ பிறையும் பொறியாவுஞ்
றி யாடத்
இருவுறையும் மாலயலும். தேடிக் காணாத்
இரிபுரையைச் சலையானைத் சேவர் கோவைக்
குரைகடல் சூழுலகாளாங் குன்றில் வேர்கைக்
கும்பிட்டே னென்பிறவி பின்பட் டேனே.
(9)
நிறம்;

தானந்த மானஇரு வடிவு கொண்டு
சற்குருவாப் கின்தாளை தலைமேல். னைத்து.

ஆனந்தச் திருக்கூத்து வச்து.தோன்றி

அருசாகப் பிறப்பறுத்து அப்பாலாகத்

தேனுந்து மலர்ச்சோலைச் குன்றில் வேச்தைத்

திரிபுசையைச் சிலையானைச் தேவர் கோவை
ஞானக்த மானசிவ வீடளிக்கும்
சாடறியப் பரமகுரு காடி ஜனேோர்க்கே...
இருச்சித் றம்பலம்,
ees

REN

(4)
்
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961.

Lines 5—6 in a Page.
இல சிவஸ்தலங்களைக் கோவையாக உரைப்பது. இத,
உமாபஇூவம் இயற்றியுள்ள தலக்கோவையிலும் வே.றுபட்

அபூர்தஇ.

அகவற் பாவாலமைந்தது.
ட.
பெயர் தெரியவில்லை.

இயற்றியவர்

Beginning :

செம்பொன் மால்வசை

அம்பிகை பாகத்

துறைபவன் சால்வகை மறைதொழு
பாலனை

பக டந்த

தலைவன்

காலனைக் காய்ச்ச

பரிபுர மலரும் வரியத ளுடைடிம்
பவள மேனியும் தவளவெண் ஸீறும்
ளலணி

மார்பும் நீல கண்டமும்

நயன மூன்றும் புயமிரு நான்கு
மாலையும் மதியருர் தோன்றிடத்
தொண்டர் நெஞ்சக மண்டபத் இருக்தனை
காகம் பூண்டனை சாக மூரிக்தனை”
வன்னி யேச்இனை வன்னி மிலைச்சனே

தலை

கள்சை யேச்இன்ை சங்கை தரித் தனை
*

*

*

*

End:

இந்தின் தொழுதிரு கல பருப்பதம்
மக்திர மறையோர் மருவு கேதசாமும்
கொடித்தான் மலையும் விருப்புட னமர்க் சனை
கண்ணுத

லோன்

போத்௮ம்

கயிலைப் பஇபுடன்

எண்ணி இரு.நாத்று எழுபத் தெட்டெனனும்
ஈண்ணியசர் சேமாலை..... கடக்க நடவட eeaceeess
அவைளக்.
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(¢) சோதிடம் தசப் பொருத்தம்.
Lines 6 ina Page.

Beginning:

மாதவர் மணப்பொருத்தம் உமுத்துகாள் சணப் பொருத்
SD

மோது மகேர்இரஞ் சொற் சிரீதீற்கம் யோனி போரை
மேசகு மதிப9ிச் கோள் வச்சிர மிரச்சு வேதம்
Sao

மாங்கள் புள்ளுச் தெளிந்திவை யுசைப்பர் தேனே.

என்பது நாள் கணம் மகேந்இரம் சிரீதீற்கம் யோனி
இராடி அதிபதி வசியம் ரச்சு வேசம் என்று சொல்லப்
பட்ட தச௫ப் பொருத்தமும் விருக்ப் பொருத்தம் பஷிப்
பொருத்தம் அடைவே

சொல்லுவேனென்ற

வாறு.

End.

இராக்கிஷ கணமும் தெய்வ சணமுமாகில் சிலுகச
மென்பது.
இசாக்கஷ கணமும் மனுஷ சணமுமாடில் மர
ணமென்பன.

இப

மனுஷ

மென்பது.

கணமும் தெய்வ

இரண்டும்

ஒரு

கணமுமாகில்

கணமாடல்

என்பது.

கணப் பெபொாருத்தம் முற்றும்.

968.

()ர௬.து சாஸ்இரம்.
Lines 5—6 in a Page.

Beginning :

அச்பதியில் தெருண்டால் விதவையாம்

பரணி

ன

புத்திர ருண்டாம்

கார்த்திகை
சோகணி

9
தத

மலடியாம்
ஈன்மையண்டாம்.

மிருக சீரிஷம்

_

பத்தாவுக்கனியள்

மத்

உத்தமம்
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End:

காயறு
இங்கள்

;
ன

புக ரில்லை
பதிவிரதை

செவ்வாய்

2

விதவை

பு. தன் கிழமையில் ,,

வியாழம்
வெள்ளி சனி

புதிதா ருண்டாம்

»

அசகத் துவ முண்டாம்

33

மலடி. என்பது

இ தருட்சி மூ ற்றும்.

குறிப்பு :
இதில் மழையறியும் சோதிச் குறி வில்லடிக் குறி கெற்

பக் குறிகளும் கோள்களின் ஈட்பு பகையும் குமரு நீக்கமும்
ரு.௮சாந்கு இலக்கணமும்

எழுகய

8 ஏடுகள் கோக்கப்பட்

டுள்ளன.
a

864,

(ஐ) சைவ

+ RN
NN

அனுஷ்டான

Lines 5—T
Beginning அத்இராய

இடம்

in a Page.

ஈம...

பண்ணவும்,

ஸி.

சம; கவசாய

சிவாய

வவுஷ்

ஈம,

டென்று

என்று

விபூதியை

பள்ளி ௪த்தியோ வவுஷ் டென்று நீர் குத்தி அர்த விபூ௮
யை வலது கையினால் மூடி. பிணவ பஞ்சாக்ூஷ££த் இனாலே

பதினொரு கால் அபி மக்தரித்து மூலமச்இிசத்தால் குழைத்
த விபூதி தரிக்கும் படி.
End:

பதினொரு
சித்து, ௮ச்இராய

மர்இரத்தினாலே

பத்ரம்

இள்ளி,

ஈம வென்று பர் சனம் பண்ணி,

அற்

சவசாய

ஈம வென்று ௮வகுண்டனம்

பண்ணி, மூலமச்இிரத்தினாலே

தேனு

பின்பு

முத்திரை

கொடுத்து

தூபதீபம்

பண்ணி இப்படி. அற்கியம் தர்ப்பிக்கவும்.

பணிமாறப்

்

914
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(4) இருரூலர் திருமந்திரம்
6-—7 ina Page.

Lines

இது சைவூத்தாந்த மால்களில் ஒன்று. இதனை இயத்

நியவர் திருமூல காயனார்.

இதில் 29 செய்யுட்கள்

இருக்

Rew pew.
Beginning :

அய்க்து காத்தனை தனை முகத்தனை
இர்து இளம்பிறை போலு மெயிற்றனை
தந்தி மசன்றனை sree கொழுந்தனை
புக்தியில் வைத்தடி போற்று இன்றேனே.
குருவென

வந்து குணமாய்

வணக்கி

இருவடி சாத்து செவியருள் செப்பி
காறுவடண்........
ப ப யென்சையில் கீரா
அருவுடன் கொண்டான் உடல்பொரு சாவி
*

*

*

(1)

*

சக்கா மண்ணாஞ் சரமே நீர்பிறை
, வக்கினி முக்கோணம் வாயு .வறுகோணம்
புக்குவான் வட்டம் பூசவடி வின்மேல்
pea இருவடி. Jong பொன்னே.

(4)

இம்:
மன்னு மலமைக்தும் மாற்றுகை

யோசான்

தன்னிய சனமாதி தோயுக்தொழில் கீஞ்சான்
பின்னிய பொய்யின் பிறப்பிறப் பஞ்சாதான்
ஈன்னினை வாமவன் சற்குரு வாகுமே.

(29)

குறிப்பு :
QB

Ga8onry செய்து

கொண்டவர்களின் பெயச்

விபரம் குறிக்கப்பட்ட ஏடுகள். கோக்கப்பட்டுள்ளன
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No. 706 கனிப்பாடற்றிரட்டு,

ஏடுகள் 84;

Lines 4-5

in a Page.

இ,

பல புலவர்கள் பாடிய தெய்வச் அதயும் சரஸ்
வூதியுமாகிய பல பாடல்களின் இரட்டாகும்,
ச௫லமாயி

ருக்கிறது.
அச்சிடப்படாத
இருக்கின்தன


பல

செய்டுட்களும்

இதில்

Beginning:

வண்டு கண்டிய மாலை யோ
மன்னுநாபு மோபயோதச

குணக்ிலேவரு மருசமோ
மாரும்வானவர் கணிகையோ

௮ண்டர்பூபடு வளிசையோருக மமுதவாய்மொழி தும்பி
யோ
அ௮ரிகையாயுத மோபிறந்திட மன்ன மென்ன வுலாவுவீர்
கொண்ட. ஈண்பு முதாசமுமற வாசகோனச அ௮ூபன்
கூ.ச்இபல்லவ ராயதீர குமாரதுக்கையன் வ:யில்கீர்
ண்ட

வெண்பிறை சூடுகச்சிலை தாணெனம்லை

தூசமோ

இ

சொல்லீர்

பாச'ரீமா தரு சோனுகைச்குள

கோய்
கலே.

மாவிருக்கும் சலக் இரண்டு மருச் இருக்கு woul Fw
வைத்திய காதர்

ேடரியார்
சேவிருக்கும் கொடியுடையார் சென்றிருக்கும்
செவியில் மூவர்
பாவிருக்கு மவிர்சடை மேற் பாம்பிருக்கு மால்பணியம்

பாதத் தேயோர்

பூவிருக்கு மடையாளம் புள்ளிருக்கும் 8 சநரிற் புனித
ஞர்ச்சே.
End

:

சலங்காத வீரிய சானாலு...வர்ச காலம் வச்தால்
மலங்கா தவர்வெல்ல மாட்டுவசோ

40

அ௮தன்றியிலே
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சலங்காணுங் கோட்டையி (ருந்தும்) தலைபத்துத்
தானிருந்தும்

இலங்கா புரிநின்ற தோவெள்ளை நாவ லிருப்பவனே.

குறிப்பு :

அபூர்த்தியாக

இசாமகாதர் வண்ணம்

எழுதிய

பிரதி

ஒன்றும் இருக்கறது.

இதகொசம்.

1,
1.

இராமாயணம்,

861. 110. 1 ஏடுகள் (௨) கம்பராமாயணம்.
இத,
கூறுவது.

இதிகாசங்களுள் ஒன்று, சீராம சரிதத்தைக்
இதனை வடமொழியிற் செய்தவர் வான்மீகி

முனிவார்.

இது

ராமாயணம்
சொன்னயம்

-கம்பசாம்

இசாமாயணம்,

இ௱னை

இராமாவதாரம் எனவும்

வழவ்

எழுகாண்டங்களை உடையதெனினும்,

செய்யப்பட்டவை

சளேயாம்.

கம்ப

எனப் பெயர் பெற்று.
நவரசங்களுடன்
பொருணயங்களிற் இறக்து பெருங்காப்பிய

மாக விளங்குவது.
சுவர்.
கம்பசாற்

செய்யப்பட்டமையின்

ஏழாவதாகிய

முன்னுள்ள

அறுகாண்டங்

உத்தாகாண்டத்தைச்

செய்த

வா் ஒட்டக்கூத்தர் என்பவர்.

கம்பரும் ஒட்டக்கூத்தரும்

இரண்டாம்

குலோத்துங்க

சோழனது ஆஸ்தானத்து வித்வான்௧ள்.
சோழன் இவர்க
ஸிருவரையும் இராமாயணம் பாடக் கேட்டுக்கொண்டனன்
எனவும், பாடி. முடிந்தபிறகு, கம்பராமாயணத்தைப்போ
லத் தாம்பாடிய இராமாயணத்தில், நயங்கள் சாணப்படா

மையை

அறிந்த கூத்தர் ௮தன் நு.தலாறு காண்டங்களையும்
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இழித் அவிட்டனர் எனவும், அதனை அறிந்த கம்பர் உத்தர
காண்டத்தைக்

தம்முடைய

இழிக்காமல்

தடுச்து

இரசாமாயணசத்தோடு

அதனைப்

சேர்த்து

பெற்றுத் |

வைகச்தனர்

எனவும் கூறுவர்,

கம்பர் மாயூரம்

Anes

ஆதித்தன்

தாலூகாவைச்

சேர்ந்த

திருவழுக்தூரி

என்பவரது

மகன்.

இவர்

தோரழுசக்கூர் எனவும் கூறுவர்.

இவசை

உவச்ச௪ரூலத்தின

பிறந்தவூர்

சென்பர். இவர் விருத்தப் பாவினங்களைப் பாடுதலில் மிகச்
இறந்தவர். அது விருத்த மென்னு மொண்பாவிற் குயர் கம்
பன்” என்பதனால் விளங்கும். இவசை ஆதரித் சவர் வேண்
ணேய் கல்லார் சடையப்பவள்ளல். இக்கம்பசை கம்ப நாட்

டாழ்வார், கவிச்சக்கரவர்த்தி, எனவும் வழங்குவர்,
இசண்டாம் குலோத்துங்கனது காலம் 8. பி, (11881140) பன்னிரண்டாம் நாற்றாண்டாதலால், கம்பாது கால

மூம் பன்னிரண்டாம்

ணிய

அநாற்றாண்டாகும்.

இன்னும்; “எண்

சகாத்த மேண்ணூற்றேழின்
2மற் கம்பகாடன்...கவி

யரங்கேற்றினா3ன”

அரங்கேற்றிய

என்னலும்

காலம் சகம்

செய்யுளால்,

ஆயிரத்து

இசாமாயணம்

நூற்?றழு

அதாவது

கி, பி, 1185 என்று அறியத்தக்க.

இக்_தால் பலராளனும் அ௮ச்சிடப்பட்டிருப்பிலும் அச்சுப்
புத்தகத்திற்கும் இங்குள்ள எட்டுப் பிரஇகளுக்கும் பாட
பேதம் காணப்படுசன்றது. இஇல் ஏழு காண்டமும் பூர்த்
இயாக இருக்கின்றன.
Beginning:

நாடிய பொருள்கை கூடும் ஞானமும் புகழு முண்டாம்
வீடுயா் வழிய

தாக்கும் வேரியங் கமலை

கோக்கும்

நீடிய வாக்கர் சேனை கீ௮ுபட் டொழிய வாகை
சூடிய லையி ராமன் மோள்வலி கூ.௮ வோர்க்கே,
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வாக்கலும்

நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலு நீங்கலா
வலக

லாவிளை யாட்டுடை

யாரவர்

தலைவ ரன்ன வர்க்கேசா ணாங்களே,
End:
உம்பரோ

டிம்பர் காறு முலகமோ

சேழு மேழு

மெம்பெரு மானென் றேச் இயிறைஞ்ச நின்றேவல் செய்யத்
சம்பிய ரோடுர் தாலுக் தருமமுந் தரணி சாத்தா
னம்பாத் தனர்தர் நீங்கி யயோத்் இவர் இறுத்த காலை,
விடைகொடுத்த

படல

மற்றும்.

படிமக்சாமாயணம் அருங்காண்டமான
உயத்சுகாண்ட

முற்றும்.

கூறிப்பு :

இக்தப்

பிரதி சகாப்தம்

1041-ல்

அதாவது

1719,

இ, பி, யில் எழுதப்பட்டுள்ளது,

1.

கடவுள் வாழ்த்து அவை
aL BLD

பாலகாண்டம்.

9 மூதன்முறை
௪ படலம்

11

செத்
164

1 ஆத்றுப்படலம்

20 | 10 கார்முகப்படலம்

68

2 நாட்டுப்படலம்

61 | 11

எழுச்சிப்படலம்

82

3 ரஈகரப்படலம்

72 | 12

வசைக்காட்டுப்பட

4 இருவவதாரப்பட
லம்
த சையடைப்படலம்

6 தாடகை
லம்

வதைப்பட

7 வேள்விப்படலம்
8 மிதுகூக்காட்டுப்பட
லம்

71
லம்
150 | 18 உண்டாட்டுப்படலம்145
lv | 14 மகட்காட்சிப்படலம் 88

15 கோலங்காண்படலம் 48
85 | 16 சகடிமணப்படலம்
104
59 | 17
110

|

பாசுாராமப்படலம்

50

TAMIL

2.
18

அயோத்றியாகாண்டம்

மச்திரப்படலம்

97 | 24

19 மக்கரசை சூட்சிப்பட
2)

31
23

லம்
கைகேரி சூழ்வினைப்

லம்
85

| 25
20

76

47

எத் இரகூடப்படலம் 51
பள்ளிப்படலம்
140

லம்

50
7?
14]

ஓூரணியகாண்டம்.

3.
விராதன்வதைப்

56

21

படலம்
21

வனம்போச் தப்பட

படலம்
110 | 21 அற்றுப்படலம்
நகர் நீங்குபடலம்
286 | 28 கங்கைப்பட.லம்
தயிலமாட்டுபடலம்
81 | 29 இருவ, ரூட்மப்பட

23 குகப்படலம்

30

917
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32, அ௮கத்தியப்படலம்
85 சடாயப்படலம்
54 பஞ்சவடிப்படலம்
92 சூர்ப்பன கைப்
படலம்

191

(87 மாரீசன் வதைப்
250

படலம்

43

சாபங்கப்படலம்

கசன்வதைப்படலம்

௦9 | 83
42
7 | 89
40
136
4]

சடாயு வதைப்
222
படலம்
அயோமுகிப்படலம் 99
கவந்தன் வதைப்
55
படலம்
சவரிப்படலம்
9

இஷ்டத்தாகாண்டம்..

1

| 51

கிட்கிக்தைப்படலம் 189

4

பம்பைப்படலம்

42

43

அனுமப்படலம்

34 | 53

தானைகாண் படலம்

40

44

சுக்கரீவனட்புப்
படலம்

53
61 | 51

தாடவிட்ட படலம்
பிலம்புகுபடலம்

75

45
40
17

மராமரப்படலம்
துர்துபிப்படலம்
கலன்காண் படலம்

20
1
88

43

வாலிவதைப்படலம்

176

49 அரியத் படலம்
0

கார்காலப் படலம்

்.

22

(கடைசியில் பில
நீங்கு படலம் என்
கிருக்கிற த)
55

வழிகடைப்

படலம்

(5௦ சம்பாதிப்படலம்

121 | 51

மகேர்சரப்படலம்

74
55

03
97

சவுந்தரியகாண்டம் (அச்சுப்பிர தியில்
சுந்தரகாண்டம்.)
படலம்

58

கடல்தாவு

59

நிலாத்தோற்றுப்

படலம்

92 | 60

60 | 01

இலங்லகைமாதேயி
வதைப்படலம்

3)

ஊர்தேபெடலம்

133
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02 காட்சிப்படலம்

12 | (7 சம்புமாலிவதைப்

படலம்
08 பஞ்சசேனாஇிப இ
வதைப்படலம்
69 அ௮ட்சதகுமாரன்

82
08 நிர்தனைப்படலம்
04 இருவாழி காட்டுப்
படலம்
117
(படலக்கடை யில்
இருவாமிகொடுக்
த படலம் ஏன்று
ள்ளது)

65 சூடாமணிப்படலம்
60 இங்கார் வதைப்பட
லம்

0.

வதைப்படலம்
48
10 பா௫ப்படலம்
87
11. பிணிவிட்டுப்படலம் 118

89 | 73 எரியூட்டுப்படலம்
75 மீட்டுப்படலம்

84
92

120 |

12 | 8॥ இராவணன் முதற்

மர்இ

சப் படலம்

போர்ப்படலம்

பேடலம்

| 89

90
|
91
| 92
| 98

வதைப்படலம்
865
மாயாசனகப்படலம் 95
அதிகாயன் வதைப்
படலம்
276
காகபாசப்படலம்
299
சங்குலமகா இராட்ச
தன்வதைப்படலம்140
பிரம்மாஸ்சரப்பட
லம்
260

85 | 94 மருத் துமலைப்பட

80 சேதுபர்தனப்படலம்] 1
61. ஒற்றுக்கேள்விப்பட
லம்
89 இலங்கைகாண் பட
லம்
83 இசாவணன் தானை

260

116 | 88 கும்பகன்னன்

16 இரணிய வகதைப்ப
டலம்
116
70 விபிஷணனடைக்க
லப்படலம்
153
78 இலங்கை கேள்விப்
படலம்'
19
(விபீஷணன் இலங்கை
கேள்விப்படலம்)
79 வருணனை வழிவேண்

காண்படலம்

- 08

உயுத்தகாண்டம்.

74 கடல்காண் படலம்

15 இராவணன்

5]

லம்
| 95 மாயா சீதைப்பட

89

| 90
24 | 97
|

112

லம்
118
நிகும்பலைப்படலம் 180
இந்திரசித்து வதைப்
படலம்
130

46 | 98 மூலபலவதைப்பட

84 மகுடபங்கப்படலம் 48
லம்
283
85 அணிவகுப்புப்படலம்50
99 வேலேற்று படலம் 46
86 அங்கதன் தாதுப்பட
100 களங்காண் படலம் 69
லம்
44, |

TAMIL MANUSORIPTS,

101 இராவணன்

தேரே

௮ படலம்

1002 இசாவணன்
படலம்

319

104 இருவபிஷேகப்பட.
62

வதைப்

லம்

105

240

A]

விடைகொடுத்த பட.
911
லம்

356

108 மீட்சிப்படலம்
Colophon:

௬பமஸ்து: வேதாந்த இதீசுாராகிய வித்தியாரண்ணி
யர் தாசணம் பண்ணப்பட்ட நரபி யாதவருல வங்க
ஷோகதக்கமராக அபசன விபசன பிரடிடைதேவ மகாசாய
ராய மனுவிக்யொன நெறி செங்கோல் செலுசக் தப்பட்ட
இஞஷ்ணரசாயர் கடாட்சத்துச்கு யோக்கியனான
சேவப்ப
நாயக்கர் முதல் விசயராகவ சாயக்கரந்தம் விசையாயும்
பாரிசாவ சராசான சா௫ மக: சாசாவுடைய குமாரன் ஏகோ
ராசா.

ஏகோருி

ராசா

குமாரன்

மகாராசா;

மகாராசா

சகோதான் சர்வோ? ராசா, சாம்பூதீப சக௲ணபாக நள்ளி
*லை ள்ளி பின் னாுற்பத் தெண்ணுயிசம் அதித்தகுலராச

ரீகஞ் செலுத்திய சோழதேச

தபச தஞ்சைமானகாம்

இயவாசம் தன்ம உத்தாரண

கவசையள் குலங்கள் விளங்க

உதையஞ்செய்து

இர்த்திலாக்தச மகாமேருசமான

நித்

விவிதப்

பிரபாகா பிரபல அஷ்டலட்சுமி நித்தியவாசரான பக்து௪ன

சிக்தாமணி அன்னதான விநோதன் சுயவு தாட்சண்ணிய
நயகுண விநோதர் பலவுபகாசமும் சத்திய அரிச்சக்இர
வாக்யெயாம் ௮ஷ்ட ஐசவரியமும் காரிய துரக்தரீகர் சகல
செத்த பூஷணர் மோங்காலிப்பட்ட வர்த்தனர் சாலக்
இராம பருவக சயிலர் தேவப்பிராமண விசுவாசர், தவள
சத்தி ஆலவட்டன், உபயவெண் சாமசையோன், பகல்
இீவட்டியான்; தாூளிவாகனன், சமய
நாரரயணர், சமய

துரோகர்

கண்டராயவேசியர்

புயக்காசாலு,

மூல சமயத்

அக் குடையவர், இப்படி. யோங்கி விளங்கெ குலத்தில்
வந்துதித்த வேங்கடபதி நாயக்கர் தவம் பண்ணிப் பெற்ற
காலாக காடசான விட்டுணுபூசா லுரக்சசசாண வெறாகன
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ரட்சகரான மன்மச சொருூபசான கஸ்தூரி நாயக்கர் அவர்
கள் மஜோம்மியமாக ஸ்ரீமச்சராமாயண கதா ஈதா சமூச்

எழு முடிச்ச வேணுமென்று 9கஇச்சு கோபால

இரத்தை

குலத்தில் பூவாத்ை பிள்ள குமாசன் வாசுதேவ பிள்ளைக்கு

சகல பாக்யெமும்

கொடுத்து

ஐுவாபச

எழுஇரமுடிர்த.து.

புகத் இல் செல்லுங் கலியுகம் 4820 சாலிவாகன சகாத்தம்
1641 மேற் செல்லாநீன்ற விகாரிஷ் வைகாசிமி” 11௨
ஆதஇத்தவாச நாளும் பூருவபட்சமும் துதிகையும் மிருகசீரி
ஷபமும் ௮ரஇ காமயோகமும் கவுல்லாகசணமும் சக்ர

இரையும் ரிஷப லக்னெழும் கூடின சுபஇனத்தில்
இராமயணம் எழுஇ முடிந்து முற்றும்.
வாசுதேவபிள்ளை கையெழுத்து

ஹரிஒம்

ஸ்ரீமத்

நன்றாக கரு

வாழ்க குருவே. துணை,
ஸ்ரீ ெர்சடாசல

ஈவாமி

பாதமே

கெ.

௮ய்யக்கார்

திருவடிகளே சரணம்.

368.

116. 1 (1) உத்தரகாண்டம்.
Lines 11—14 in a Page.

இத,

இராமாயணத்தின்

ஏழாவது காண்டமாகும்.
இயற்றியவர் ஒட்டக்கூத்தர், இவர் பாண்டிமண்ட

இதனை
லத்இல் சேசதுநாட்டில் மலரி என்னும் ஊரில் Deas st
மரபில் பிறந்தவர் மானவுஈ, இவர் பாடிய ₹அரும்பைத்
தொள்ளாயிரம்” என்னும் நூலிலுள்ள செய்யுளெொன்றைக்
தனக்கு ஒட்டப்பாட விக்செம சோழன் Carag warp

கூறுவர்,

aah aAnigat.

இவர் கோவையுலா

அந்தாதி பாடு

sg, (கேோவையுலாவந்தாகிக் கொட்டக்

ET

றனசெனவும

o வரவிwy சானின் கன்yt பவள் மெய்யர்

ஓட்டுமாறு பாடியதாலும் ஒட்டக்கூத்தொனப் பெயர்பெற்

பதம

இவரது மசபினர் தம்மீது பாடவேண்டி
பாடியதாலும்,
அறுத்துக் குவித்ச தலைகலா அவரவர் உடலோடு சென்று

TAMIL MANUSORIPTS.

கூத்தன்' என்பதால் விளங்கும்.
கவுடப்புலவன் என்னலும்

S21

BQarae, shen ay ser

பெயர்களுருண்டு.

இவர் பாடிய

வேறு தால்கள் :-விக்கரமசோழனுலா, குலோத்அங்கசோழ

னுலா,

சாலாயிரக்கோவை,
பசணி,

குலோத்துங்கன்

இராசாசனுலா,

பிள்ளைத்தமிழ்,

அரும்பைத் தொள்ளாயிரம், சக்குபயாக
எழுபது

ஈட்டி

அ௮ண்டத்துப்பாணி,

முதலியவை,

இவர், விச்காமசோழன் (1118-1155) அவன் மகன் குலோ

த்துங்கன் 1] (1138-1146) அவனுக்குப்பின் பட்டத்மக்கு
வந்த இராசசாசன் [[ (1146-1178) இம்மூவர் மீதும் உலாப்

ண்ட

பன்னிரண்டாம்

சாலம்

இவாது

பாடியவராதலால்,

ஏற்

என்று கொள்ளத்தக்கது,

(9) உத்தரகாண்டம்.
Beginning:
வெள்ளியங் கரியை

Soran er LET

மீதே

வேசொடு

WE BA SRST

மெடுத்த

வீரக்

wali gs gs

அள்ளியம் புவிமேல் விழ வொருகணை தொடுத்துவிட்ட
வள்ளலம் புயமே யன்ன மலாடி. வணக்கஞ் செய்வாம்.
End:

ஆழியான் மகழ்க்அபூவி எயன்மறை கொண்டு போற்றச்
சூழியா னையின்மீ தேறி யிந்திரன் அுதிசெய் தேத்தப்
பூழியார் மேனி யானும் புகழ்ச்தடன் போக

காழி

வாழிவா னவர்கள் கூற மருவிவை குண்டஞ் சேர்க்சான்.
வைருண்டப்படல
eR

முற்றும்.

none

உத்தரகாண்டம்;
1 இருவோலச்கப்
படலம்

2 புத்இயப்படலம்
41

5
21

90 |

அச்சர் பிறப்புப்
படலம்

4 கோச்இரப்படலம்

50

80

$99
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5 இலங்கையழித்த
படலம்
6 இசாவணன்
படலம்

| 17 தேவர்கள்மேற்படை
74
சென்றபடலம்
47
[8 இராவணன் கார்த்த
வீராச்சுனன் கை

பிறப்பு

70

யிற் கட்டுண்ட பட

08 ]

7 அளகாபுரிப் படலம்

லம்

14 | 19

9 வேசதவதஇயனல்
கு படலம்

ஞூழ்

படலம்

73
98

வசைப்படலம்
23

சம்புவதைப்படலம்

24

அசுவமேதயாகப்
படலம்

. இ]

15 மனுவின் மேற்படை
சென்றபடலம்
அசம்பையை யெதி
ருற்ற ட. டலம்

909.

, படலம்

20

11 | 89 உபகதையும் லவண்

(8 யமபுரப்படலம்
35
18 வருணபுரிப்படலம்
16
14 சூற்பனகை பிரலாபப்

16

வாலி

20 அனுமப்படலம்
21 ௪சை வனம்புகு
12

11 அ௮னசஈண்யப்படலம்

இசாவணன்

eure) கட்டுண்ட
படலம்

20 |

1) திக்குவிசையம் மருத்
அவன் வேள்விப்

படலம்

22

லம்

8 வரையெடுக்த பட

11௦. 2

(25
27

110
08

303

வைகுண்டயாத்தி
சைப் படலம்

226

36

கம்டராமாயணம்.

ஏடுகள் 405; சிதிலம் Lines 9~14 in a Page.
இதில் கடவுள் வாழ்
Daa முற்பிதிபோன்றது.
த்து முதல் யுத்சகாண்டத்தில் இருவபிஷேகப் படல முடிய
இருப்பதோடு ஒட்டக் கூத்தர் இயற்றிய உத்காகாண்டக்

இல் ௮சம்பை எஇருற்ற படலத்இல்

28ம்

செய்யுள்வசையு

மிருக்கற.து,
குறிப்பு :
யுக்தகாண்டத்தில் விடைகொடுத்த படலம் இல்லை,
பெரியபுசாணத்தில் சம்பந்தர் புராணம் 124 முதல் 1988ம்
செய்யுள்வசை எழுதிய ஏடொன்றுமிருக்கிற
து.

TaMIt: MANUSORIPTS.

370.

328

110, 4 கம்பராமாயணம்,

ஏடுகள் 372) சிஇிலம் 1,40௦

9--12 1 a Pave.

இதில் பாலகாண்டம், அயோத்யா
சரண்டம், ஆச
ணிய காண்டம், சர்தரகாண்டம் ஆயை காலு காண்டங்கள்
இருக்கின்றன.

இஸ்ர்தா

பிலுள்ள ஏடுகள் இல்லை.

காண்டத்தில்

ஆசணிய

202-959

வசை

காண்டம் சவரி பிறப்பு

கங்கு படலத்தில் 8, 9ம் செய்யுட்கள் இல்லை,
Colophon:

யுவஷ்் பு£ட்டாசிமி” சாமசச் இர
ணம் எழுதி நிறைந்தது முற்றும்.

371.

வணியனார்

சாமாய

No. 2 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 550; சிதிலம் 110

0-8

1௨

Page,

இதில் பாலகாண்டம், அயோத்தியா காண்டம் ope
ணியகாண்டம், கிஷ்ட௫ந்தா காண்டம், ஆயெ சான்கு காண்ட
மும் முழுவதுமிருப்பதோடு சந்கரகாண்ட த.இல் நிரந்தனைப்
படல முடியவுமிருக்கிறது.
கிஷ்கிந்தா காண்டம் தானை
காண் படலத்தில் 1.9 மதல் 89 வசையிலுள்ள செய்யுளில்லை.

372

]1௦. 7

கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 880) சிதிலம் 1/1 6--8 1௩ ௨12௨௨௨
இதில் பாலகாண்டமும் அயோத்தியா காண்டமும்
கவந்தன்
ஆசணியகாண்டத்தில்
மூடியவிருக்கின்றன.
வதைப்படலம் 50ம் செய்யுள்வசையில் இருக்கிற.

319. 11௦. 8 கம்பராமாயணம்.
ஏடுகள் 145, @Geuw

Lines 8 in a Pave.

இதில் பாலகாண்டம் சிறிதேனும்

உபயோகப்படாத

விதமாசக்கறையான் அரித்துச்சிதைஈ் அக்க ௮.

$24.
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374.

]10. 51 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள். 58) F@Rew 24838. Lines 7-—10 ina Page,
இதில் பாலகாண்டத்தில் பசசுசாமப் படலமும் யுத்த
காண்டத்தில் கும்பகர்ணன் வதைப்படலமும் காகபாசப்
படலமும் இருக்கின் றன.
375.

No, 88 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 501; சிறிது சிதிலம்
இதில் பாலகாண்டம்

376.

140௦6 51 a Page.

முழுவ துமிருக்கிற.து.

110, 48 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 27) அபூர்ததி F& Berd Lines 6—8 in a Page.
இதில் பாலகாண்டத்தில் பாயிர முதல் இருவவதாசப்
படலம் 45-ம் செய்யுள் வசையிலும் இருக்கிற௮,

377.

110. 82 கம்பரா மாயணம்.

ஏடுகள் 2177 பூர்த்தி 1,10௦ 5 in a Page.
இதில் ௮யோத்தியா காண்டம் முழுவ.குமிருக்கற.து.
878.

No. 34

கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 244; பூர்த்தி Lines 5 in a Page.

இதில் ஆரணியகாண்டம் முழுதும் இருக்றெனு.

379. No. 41 கம்பராமாயணம்.
ஏடுகள் 131) மிகவும் சிதிலம் Lines 6 in a Page.
இ௫

இஷ்கந்தாகாண்டம்

விதமாகச் சிதைந்துள்ள௮.

|

பார்த்தற்குத்

தகுதியத்த
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980.

10. 12 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 58; அபூர்த்தி சிதிலம் 1,108 5 in a Page.
இதில் கஷெகர்தாகாண்டத்தில் ௮௫ அபிப்படலம் மூதல்

கார்சாலப்படலம் 60-ம் செய்யுள்

வரையும்

இருக்கின்ற,

281, 110. 89 கம்பராமாயணம்.
ஏடுகள் 248; பூர்த்இ௫ திலமாயிருக்கிற௪ 110௦5 10 ௨ 1௨௨௨
இதில் ெ௫ந்தாகாண்டம் முழுவதும் இருக்கெ.

382.

11௦ 8 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 18]; ௮பூர்தஇ சிதலம் 1,106 18-15 10 ௨180௦.
இதில் சுந்தரகாண்டம் கிங்கரர் வதைப்படலம் 1183-ம்
செய்யுள் முதல் மூடிய இருப்பதுடன் யுத்த காண்டமுடிய
வும் இருக்கிற.

888.

110. 15

கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 121; அபூர்த்5 சஇிலம் Lines 8~10 in a Page.
இதில் சந்தரகாண்டத்கில் வி௬வருபப் படல முதல்
மீட்சிப் படலமீறாகவும் யுக்தகாண்டத்தில் கடல்காண் பட
லம் முதல் கற்.றுக் கேள்விப் படலத்தில் 44-ம் செய்யுள்
வரையும் இருக்கறெது.

ஆனால் இசணிய

வதைப்படலத்தில்

119-க்குப்பின் 57 செய்யுட்களும் ஒற்றுக் கேள்விப் படலத்
இல் 44க்குப்பின் 46 செய்யுட்களும் இலங்கைகாண் படல
மூம் இல்லை.

384.

11௦. 80 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 298; பூர்ச்இ 1/0 5 in a Page.
இதில் ஈந்சாகாண்டம் முழுவதும் இருக்கெ.௮,
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385.

No. 10 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 20; அபூரத்தி சிதிலம்;

14088 7-8

13 ௨ 1806

இதில் யுத்தகாண்டத் இல் நிகும்பலைப் படலமும்

அவ்

கதன் தா௮ப் படலமும் இருக்கின்றன.

386.

No. 14 கம்பராமாயணம்;

ஏடுகள் 800; ௮திக சிதிலமாயிருக்கெது
Lines 8—11 in a Page.
யுக்தகாண்டமும்

இதில்

ஒட்டக்கூத்தர்

இயற்றிய

உத்தாசாண்டமும் இருக்கன்றன. ஏடு ௮இகமாய்ச் சிதை
க்து தொட்டால் உதிரும் நிலைமையிலிருக்கறஅ.

887.

]10. 15 கஃபராமாயணம்.

ஏடுகள் 186; சிதிலமாயிருக்றெ௮ அபூர்த்தி

Lines 9—10 in a Page.
QBO us garam மு.தலிலிருக்அ மூலபலப் படலத்
இல் 199 செய்யுள்வசை இருக்கின்றது, 25 முதல் 26 வசை
யிலுள்ள எடுகளில்லை.

388.

140. 16. கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 140; ௮௧

சிதிலமாயிருக்கிறத

Lives 9—11 in a Page.
இதில் யுததகாண்டமட்டும் தொட்டால் உதிரு நிலையி
Acne Ser pga.

389.

11௦. 17 கம்பராமாயணம்.

டுகள் 69) ௮இக சிதிலம் அபூர்த்தி 11௦ 6-1 0 10 த 123௨௦
இதில் யுத்தகாண்டத்தில் கடல்காண் படல முதல்
அளிவருப்புப்படகிம் முடிய இருக்றெறு,

TAMIL
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10. 18 சம்பராமாயணம்

ஏடுகள் 58; ௮.இக சிஇலம் 1.1

9--10 1௩௩ 1௨9௯.

இதில் யுச்சசாண்டம் மூலபலப்படல முதல் இருமுடி.
சூட்டுப்படலம்

ஈருக இருக்கது,

ஆனால்

பார்ப்பதற்குத்

சருஇயற்ற விதமாகப் பெரும்பாலும் சிதைச்துள்ள௮,

391.

19(ய

கம்பராமாயணம்,

ஏடுகள் 07; அபூர்த்இ சிதிலம் 1,10௦ 6-7 உ ௨1200,
இதில் யுத்சகாண்டத்தில் கும்பகர் ணப்படலமூம், காக
பா௪ப்படலமும் முடிய இருக்கன்றன.

992.

(8) மன்னார் மோகனப் பள்ளு.
Lines T in a Page.

இது
பாடப்பட்ட

முதலியவை

பாசாளும்

இராசமன்னார்
பள்ளுப்

கோவிலிலுள்ள

பிரபந்தம்.

தெரியவில்லை,

இதன்

விசையராகவபூபனை

விஷ்ணுமீழு

.சாலாடிரியர்

பெயர்

கடைச் செய்யுளில்,

பட்சத்துடன்

நித்தம்

காத்தவர் ? என்று வக்இருப்பசைக்கொண்டு இந்மால் தஞ்
நாயக்கர் காலத்தில்
சையை ஜூறசுபுரிரக்க விசையராகவ

செய்யப்பட்டதாக ஊூப்பதற்கு இடமிருக்க்றது.
சிடப்படவில்லை.
Beginning:

புத்தியும் புத்திக் கேற்ற பொறுமையுமுதவிப் பின்னும்
முத்தியு் தருமன்னார்மேல் ₹மாகனப் பள்ளு பாட
எத்திசை தனிலு மன்பர் ஏதுரைத் சாலும் கேட்டு

சித்தமே மூழ்வார் ராசைச் செங்கமலச்சாப் சாப்பாம்

அச்
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பூவிற் சிறந்த லட். சுமிமார்பர் புவனம் u Gener களந்தவர்
பூபாசத்தைசக் தீர்த்தவர் ௮ன்புபுரிர்தே யெர்தனைக்
காத்தவா

சேவிக்க வாழ்வு கொடுத்தவர் வாணன் சிரம்வீழ வாளி
தொடுத்தவர்

தெக்ஷ்ண் துவாரகை பட்சம் வைச்ச மன்னர் சித்த
மெச்சும் சோழகாட்டிலே
தாவிப்படர் மு௫ில்கள் கடல்நீர் தனைச் கொண்டு

குடகினிற்

சென்றே
சழைத்த குறிஞ்சி பாலைமுல்லை தருரேர் மருதம்
நெய்தலிலே
மேலிப்பாச்ச சாவேரிக்கசை வெள்ளப் பெருக்கல் இருக்
கையை

வெளிச்சை மருட்டி வெருட்டி யெய்ததந் கருட்டிப்
பாரடி பள்ளீசே
End:

பாசாளும் விசையராகவபூபனை பட்சமுடன் நித்தம் காத்
தவர்
Let wg orgs shes users gue; Fru

தீர்த்தவர்
நஇீசாத வல்வினை தீர்.த்கவர் துசோபசை

செக்அகல் போகா
மல் சாச்தவர்

தே௯்க்ணத்துவாரகை பட்சம்வைத்த மண்ணர் சித்த
மெச்சும் பண்ணைவயலுள்ளே

மோசாமுஅமுற்..று செங்கிக்காசை கொண்டு வெங்கெனைச்
சந்.தவிடுத்சாள் மார்தஇ
வெள்ளையன் தங்கச்சி பெற்றியைக் தன்மனம்
கோராதோவி.து ஈடவெல்லாம் கட்டு இருவி விட்டிலிருக்
்
சச்சே அவர்

erat Sage
Be pS aie,
”

அரும்பு குடுத்தான் புலிக்

ahareae எட்டிய

- வேண்டாமல்
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எட்டினதும் மெள்ளக் கட்டினஅந் தாலிக் கட்டின
அம் பாரும் பள்ளீசே.

Beas iene s இன்னோனத்தின தனனத் சென்னானே.
மோசனப்பள்கரு

998.

முற்றும்”

11௦. 9 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 24; அபூர்த்தி சிலம் Lines 4—5 ina Page.
யுத்த

இதில்

மகாராட்சதன் ,

சங்குல

செய்யுள்

11-ம்

படலம்

வதைப்

காண்டத்தில்

முதல்

முடிய

இருக்

ap gi.
894,

110. 29 (ம கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 860; அபூர்த்தி 11% 8--10 1 க 182௨.
இதில் யுத்தகாண்டம் ௮சம்ப முதல் இருவபிஷேகப்
படலத்இல் 17-ம் செய்யுள் வசை இருக்கின் றது.

(0)

895

உத்தரகாண்டம்.

Lines 8—9 in a Page.
8.

1.

சஈம்பர்

Gr8Curs ns

முழுவதும்

இருச்

சிதைந்துள்ள௮ு.

Seg.

896.

16. 21 கம்பராமாயணம்

உரையுடன்

ஏடுகள் 200; சிதிலம் 14069 0-7 1௨1௨௦௨.
இதில் யுத்தகாண்டத்தில் கும்பசர்ணப் படலமும் ௮

காயப் படலத்தில் 1098 செய்யுட்களும் பொழிப்புரையுடைன்
இருக்கன் றன.
இ
42

அச்சிடப்படவில்லை,
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Beginning :
சளினமன்ன

[நாளொத்த

(ipso Bur நயன

மெல்லாம்

வாளொத்த | மக்கள்வார்த்தை யிராகவன் வாளியொத்த.
கோளொத்த றைவைச்தாண்ட கொற்றவற்கற்றை நாடன்
சோக்சங்குச்அடர்ச்

அணை மென் சொல்கை

னோளொத்த

இலாமை,
நாள் பூவாம் ௮ன்றலர்ந்த தாமரைப்பூவைப் போலும்

முககலம்படைத்த கன்னியர் கூட்டத்து ஈயனப் பார்வை
'யெல்லாம் கூரியவாள்போலே யிருந்த,
ஞூமாசசனங்கள்
மித்திருவசன் மெல்லாம் இசாமபாணம் போலே யிருந்த௮.
அது ஏதோ வென்னில் ஈவக்செசம்போலே வக்ிரித்துத்

கதோலெச்சுமியை
சஇிறைவைத்தபடியாலும்
சேவர்களைச்
இறைவைத்தபடியாலும்
இராவணனுக்கு
௮பசெயமாக
அவனுடைய புசத் இரளிலே விரலெச்சுமி விசைய லெச்சு
மிக்கு உல்லாசமாக நின்று விளையாடி. பூரண இருஷ்டி.. டர்
Wore

அப்படி.

ர்னு பாராசபடியாலே ௮பசெயம் வந்து
ணேகானுக்கு மனத்தாபம் வந்தது,
End ;

கூரங்கு கூட்டங்கள் எறிர்தமலை...... பின்னமாகத். அளி
தீது எட்டுத்திக்குஞ் தற
விழுபடுத்தி இரண்டு கையும்
கெற்றியம்

சருக்கு......... BBA.

ஈடச்தான்.

ப

ணை த தத

ததத

அ

இவன்

தகதக

க

கக்க

வருகிறது

இதகக

இ

இட இ

கைக்குள்

பார்த்து

இ இத இ ர

ஏ

அடக்கி

கின்ற

ஓ

டது இத

அங்கதன்.

த

க்கக்

உறுமி லெட்சுமணர் பாணம் போலக் கடிலு போய் ஈரா...

அ இக்கு முன்னே ௮ச்த மராமாத்தை ஈரார்தகன்
னுடைய
peur gy.

வாள்வீசி

ஆயிரங் கண்ட

அண்ட

தன்

மாக்கனொனென்.
ட

(198)

991.
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110. 22 கம்பராமாயணம் உரையுடன். ன

ஏடுகள் 66; அபூர்த்இ சிதிலமாயிருக்கெது
Lines 4—5 in a Page.
இதில் யுத் தகாண்டத்தில் கும்பகர்ண வதைப் படலத்
\

இல் 198 செய்யுட்கள் உரையுடனிருக்கன்
றன.

உரையுடன்

கம்பராமாயணம்

]10. 25

398.

ச

ஏடுகள் 4A: அபூர்த்தி சிதிலமாயிருக்கெ ௮,

Lines 4-5 1 ina Page.

்

இதில் புத்தசாண்ட த்தல் கும்பகர்ண வசைப் 'படலத்
இல் 88 செய்யுட்கள் உசையுடனிருக்கின்
றளா.
899.

No. 24

ஏடுகள் 41;

கம்பராமாயணம்.

து.
it & B சிகலமாயிருக்கிற

Lines 4-—6 in a Page.
இதில் யுக்தசாண்டத்துல் கும்பகர்ண

வதைப்படலதி

இல் 822 செய்யுட்கள் இருக்கின்றன.

400, 1௦. 25 கம்பராமாயணம்.
-a@eer 26; 2088

ina Page.

Lines 45

இதில்.யுத்தகாண்டம் கும்பகர்ண

வதைப் படலத்தில்

126 செய்யுட்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் ௮.இகமாகச் தைக்
iar
Or oor,
வவவளையவைவை வைவ்,

401..
ஏடுகள் 111,

No. 26

ஓ

கம்பராமாயணம்.

மிகவும் சிதிலம் 1,00௨ 4-௮ டக

1௧2௦.

இதில் புத்தகாண்டத்
இல் ௮ிகாயப் படலமும் வேறு
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இல செய்யுட்களும் இருக்கன்றன.

ஆனால் பார்ப்பதற்குத்

தகுதியற்ற விதமாக ஏடுகள் சிதைர்.அ இருச்சின்றன.

402.

11௦. 2/ கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 51; சிதிலம் Lines 4—6 in a Page.
இதில் யுத்தகாண்டத்தில் இர்இரசித்.து வதைப்படலம்

மாத்திரம் இருக்கிறலு.

408.

11௦. 28 கம்பசாமாயணம்;

ஏடுகள் 871; சிதிலம் 1/0௦8 4-7 10) ௨ 1௧26.
இதில்

யுத்தகாண்டத்தில்

பிரமாஸ்திரப்

படலமும்

மருத்அப் படலத்தில் 97 செய்யுட்களும் இருக்கின்றன.

404.

]10. 8/ கம்பராமாயணம்,

ஏடுகள் 81; அபூர் த்தி சிதிலம் 1,100 4--0 10) க Page.
இதில் யுத்தகாண்டத்தில் ௮ங்கசன் தூதப்படலமும்
நிகும்பலைப்படலம் 156ம் செய்யுள் வசையும்|இருக்கின்றன.

405.

11௦. 40 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 119; அபூர்த்தி 1/1
ழி இல் யுத் தகாண்ட த்தில் மூலபல

5 10) ௨806.

|

வை தப்படலமு தல்

ு:
ெச
்ற
ுக
இர
ை
வர
ள்
யு
ய்
செ
்
-ம
98
81
்
ில
்த
லத
மீட்செப்பட
te

406.

10. 44 கம்பராமாயணம்.

ஏடுகள் 299; அபூர்த்தி 1,1௦6 5 10 ௨௫௧9௦.

|

ன் இ.தில் புத்சகாண்டத் இல் சுடல்காண்.படலமுதல் அதி
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காயன் வதைப்படலத்தில் 270-ம் செய்யுள், வசை

இருக்கி

psi.
407.

110. 45 கம்பராமாயணம்;

ஏடுகள் 2671; அபூர்த்தி சிஇலம் Lines 5 in a Page.
இதில் யுக சகாண்டத்் இல் நாக்பா௪ப் படலமுதல் இக்
இசசித.து வதைப்படலத்தில் 90-ம் செய்யுள் வரை இருக்கி

ps.
408.

11௦.6 கம்பராமாயணம்:
in a Page.

a@aer 239; Lines 6—8

இது சிறிதேதும் பியோசனப்
லில்லை, மிகவும் சிதிலமாயிருக்கிற
த.

409.

படக்கூடிய

No. 39 கம்பராமாயண

ar@aer 109; 47S

நிலையி

வசனம்.

Lines 5—8 in a Page.

இஅ

கம்பராமாயணச் செய்யுளை அனுசரித்து எழுதப்
பட்டுள்ள வசனம். சதுரைப்பேருமாள் குமாரர் முத்துகிருஷ்

ணன் என்னும் பிரபுவின் வேண்டுகோட்
சன் என்பவசாற் செய்யப்பட்டது.

கிணங்கி

சீனிவா

இதில் பாலகாண்டமும்

அயோத்தியா காண்டமும் முடிய இருக்கின்றன.
Beginning:;
சாடிய பொருள்கை

கூடு ஞானமும்

புகழு முண்டாம்

விடுயர் வழிய தாக்கும் வேரியங் saint Curae
நீடிய வாக்கர் சேனை

நீ௮பட் டழிய

சூடிய சிலையி சாமன் Caperacd ag
நினத்சபொரு

னியாவது

வாகை

வோர்க்கே,

மருளுமிரா மாயணமா

நிதியக்

தன்னை

384
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பளை த்.துலகும் புசமுமகா கவிகம்பர் சவிைமலை யதனில்
வைத்தார்

மனத்துவகை யொடுஞ்சீனி வாசனதை யாவருக்கும்
. வழங்க வேண்டிக்
கனத்துவரு தமிழ்வசன காவியமாஞ் சவுபானங் சாட்டி
| .
னானே.
வாருதியைக் கடைச்தமுதம் வானவருக் களித் ததிரு மாலைப்
|

போலப்

பாருலகி லிராமகதை கம்பர் சொன்ன

பாடறனைப் பகுத்
|
தெர் நாளுஞ்
சீருலவும் படிவ௪ன காவியமா யாவருக்குஞ் செய்வித்
தானால்

காருலவு கான் சதுரைப் பெருமாள்சேய் முத்து கிஷ்ண
கருணையோனே,
வசனம்:

மது. ராமாயணம் பூர்வத்திலே வான்மீக மகாரிஷி
இருவுளம் பற்றினபடிக்குத் தமிழிலே மகாகவி கம்பர் பாட
லாகச் சொல்லியிருர்த கதை சாசப்படிக்கு வ௫னமாக வெழு
த் த்துடங்கினது.

மகாத்துமாக்களான

முன்னே சகானிர்ச

மகாகாவியத்தை

யெழுதுறெது

திருப்பாற்கடலை

யென்புல்லறிவினாலே

யொரு

னம் ப்ண்ணுகறெதுக்கு ஆயத்தமானது

கானத் திலே பழ

வித் துவாங்சொள்

யுகர்திருக்கிறம

பூனைக் ஈட்டி பா
வீணைக்

போலவும்

அசுணத்தனுடைய

கா

க்குப் பெரும்பேரிகை யடிக்கிறாப் போலவுஞ் சிற்ப சாஸ்

திரங்களைக் கற்றிருக்கிறவலுக்கு

முன்னே சிறு

சிறு விடு கட்டி

போலவு

விளையாடுகறாப்

பிள்ளைகள்

மெழுதச்.தஅடப்

இனே னிதனை யிலச்சண மிலக்யெங்க எறிந்த பெரியவர்
கள் மழலை வார்த்தைப் பேசுற பிள்ளைகள் சொல்லுறெ
அதம்.

பயித்தியக்காரர்

அறெதும்

சொல்லுகிறது

பாராட்டார்சளே

யப்படி

மடியார்கள்

யென்னையு

சொல்

மதிலே

TAMIL MANUSCRIPTS
யொருவனாக

பண்ணி

எண்ணி

யபசராங்கள்

335
பொறுத்து

இருபை

ரட்டுக்கவேண்டியன,
பாயிரமுற்.றும்.
ச்

End:

கெங்கையைத்
தாண்டிப்போய்
Cures Bur yf
யைப்போகாமல் ராத்திரி நித்தசைகளைவிட்டு ஈச்இக்சரொமத்
இலே

போயிருக்கு ஜம்புலா இகளையு மொடுக்கிக்கொண்டு
அ௮ர்தப்பாதுகைதா ஸிக்தாாச்சியத் அக்கு ௮இகாரி யென்

றெண்ணிக்கொண்டு ராத்திரி பசலோயாமல் சண்களிலே
தண்ணீர்வாச் தெற்குச் இசையைப் பார்த் அக்கொண்டே
யிருந்தார்.
சித்திர கூடத்திலே யிருக்ச௪ ஸரீசாமரு மிவடத்
இலே தானே யிருக்தாலிப்படியாக இன்னம் வந்து வக்து
நலிவு செய்வார்ச ளென்றெண்ணித்
தம்பியுச் சானுஞ் சதை
யுமாக ஸ்ரீராமன் தெற்குத் இசை கோக நடந்தார்.
இருவடி.

சூட்டுப்படலம்

முற்றும்.

அ௮ுயோத்தியாகாண்டம் (pp pith.

410,

1740. 40 கம்பராமாயண

ஏடுகள் 1487

பூர்த்தி 11%

இதில் தரணியகாண்ட

வசனம்.

0-8 1௩78௨௨

வசனம் முழுவ. தமிருக்கெ.ல.

59 ஈம்பரின் தொடர்ச்ச,

411,

11௦. 414

சம்பராமாயண

aGser 210; 379
இதில்

Lines 7—9 in a Page.

கிஷ்கந்தாகாண்ட

வசனமும் இருகின்றன.

வசனம்.

வசனமும்

FEST
eT CL.

40 ஈம்பரின் தொடர்ச்சி,
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]10 42 கம்பராமாயண வசனம்.

412.

erQacr 408; yra@ Lines 6—9in a Page.
இதில் யுத்தசாண்ட வசனம் முழுவதும்

இ

இருக்கெ.

41-ம் நம்பர் தொடர்ச்சி,

419.

110. 50 உத்தரகாண்டம் செய்யுள்.

எடுகள் 52; பூர்த்தி 11%
இ௫

18--17 10 உ Page,

1 (4) ஈம்பர் பிசதியைப் போன்றது, மூழுவதும்

இருக்கின்றது.

அனால் எலி கடித்து தலைப்பில்

சதைவாக

இருக்ற,
414,

]10. 88 உத்தாகாண்டம் செய்யுள்,
ஏடுகள் 847; பூர்த்தி 140௦6 5 1 a Page.

இவும் மூன்

பிசதி

போன்றது,

மூழூவதம் இருக்கி

Ps.
415.
a@en

110. 48 உத்தரகாண்டம் வசனம்,
180; yi eS

இதில் உத்தாகாண்ட

ii,

416.

Lines 6—9

in a Page.

வசனம் முழுவதும் இருக்தெ.௮.

பாரதம்.

No. 65 பெருந்தேவனார் பாரதம்

பொழிப்புரையுடன்.
- ஏடுகள் 192; ௮பூர்த்தி 1,4௦5 8--4 ina Page.
சந்திரகுலத்து ௮ர.௪ன் துஷ்யந்தன் மகன் பாசன் என்
verg
மாபிற் பிறந்தவர்கள்
பாரதராவார்கள்,
இன்
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Gu
urrsrrert
அப்பாதன்। மாபினரசாகிய பாண்ட
அவர்களைப்பற்றிக்கூறும்
வரும் துரியோதகனாதியருமாம்.
மால்

பாரதம் எனப்படும்.
பாசதம் இதிகாசங்களுள்
ஒன்றாகும். இது பெருர்தேவனார் என்னும் இறந்த புலவ
சாற் செய்யப்பட்டமையின் பேருந்தேவனார் பாரதம் எனப்

பட்டன. வடமொழியித் சம்புபோலப் பாட்டும் உரையும்
விரவி வருவதலின், இகனை உரையிடையிட்ட பாட்டுடைச்
செய்யுளென்பர்.

அசுவற்

பாக்களும்

வெண்பாக்களே

காணப்படிலும்

யன்றிச்

சிறுபான்மை

பெரும்பான்மைபத்றி

இ௮௫ பாரதவேண்மபா எனவும் வழங்கும்.

தச்ஞர்க்கிணியர்

மூசலிய உசையாூரியர்களால் மேற்கோளாக எடுச் தாளும்
சிறப்பு வாய்ந்த. இக் தாலின் செய்யுட்டொகை பன்னீரா
யிரம் என்ப. ௮வற்௮ள் இப்பொழுது இடைத் அள்ளவை,
ஏறக்குறைய அுதாறு அல்லது எழு சாறு செய்யுட்கள்
என்பர்.
இச்நாலாசிரியசாகிய
காட்டினர்.

பெருக்தேவஞர்

இவர் இப்பாரதத்தில்

தோண்டை

(தெள்ளாற்றில் வென்றா

னோடார்வேக்த சேற்பாசெதிர்' எனப் பல்லவ அச்சன் நந்தி

வர்லனைப் புகழ்ன்றார்.

இவனை *தேள்ளாற் நறேறிந்த நந்தி

போத்தரசன்” எனச் சா௪னங் கூறும். இவன் இ. பி, 815
மூததல் 870 வமை ஆட்சி புரிச்சுவன் என்பர் கோபிரா தசாய
எட்டாவது அூறத்றாண்டிலிருக்த கச்திவர்மனே
rater,
இவன் .என்.ப.து வெல்கையா அவர்களின் அபிப்பிராயமா

கும்.

,ஆகவே இப் பாரதம் பாடிய

பெருந்தேவனார்

கி. பி.

ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இருந்தவர் என ஒரு
சாராரும் எட்டாவது நூற்றாண்டினர் என
ரூம் கொள்வாராயினர்.

மற்னொரு

சாரா

ச்ன்னமனார் சா.சனல் கூறும் பாச

தம் பாடிய பெருச்தேவஞர் இவரிலும் வேறுபட்டவர்.
இர்தப் பிரதியில் அண்ணபிரான் வவகுச்தம் பச்ச பின்னர்,
43
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பாண்டவர்கள் தம்மாசாட்சியை பரீக்ஷித்தினிடம் ஒப்பு
மட்டுமுள்ளு. :
சென்ற வாலாறு
மாவிர்தம்
வித்து
926

இதில்

செய்யுட்கள்

இருக்கின்றன.

இதற்கு

உசை

செய்தவர் இன்னாரெனத் தெரியவில்லை.
ஏடுகள் தொடர்ச்சியாக இல்லை, ௮வைகளித் பெரும்
பான்மை முற் சிதைந்தும் பிற் சிதைந்தும் இடையிற் சை
இதில் 1 முதல் 9, 11, 12, 21, 92,217,

ந்தும் இருக்கின்றன.

38, 34, 41, 42, 47, 51 to 54, 64, 67, 73, 74, 78, 80, 85,
87, 88, 93, 97, 101, 104, 109, 111, 118 to 122, 127, 129,

181 to 186, 140, 142, 146148, 157, 159, 160, 161,

163, 165, 168, 169, 177, 178, 179, 180, 185, 189, 192,
193, 197, 199, 203, 206, 209 to 215, 219 to 235, 243
to 945, 249, 251, 256, 261, 268, 269, 272, 275, 279,
281, 285, 288, 290, 295, 299, 300, முதலிய எடுகள்
இல்லை. 89, 190, 189, 175, 176, முதலிய எடுகள்: பாதி
பாதியாக இருக்கின்றன. இந்தப் பகுதி ௮ச்டப்பட்டிருப்
பதாகத் தெரியவில்லை,
Beginning:

பகவ விதியை

வெல்ல

'வல்லாரில்லை

யென்ன

நீ விதி

யென்று சொன்னாய் உனக்குமேல் வருகின்றஅவ்
கூறுகன்றேன்
வராமல் சாக்க வல்லையாமாகில் காத்துக்

யில்லை

கொள்ளென்றுசைத்து இற்றைக்கிருபச் தேழாசாளில் பிரு
மகத்தியானது வருதென்று கூறித் தன்னாச்சிமமே யெழு
ந்திருக்து போயினான் மகாவிருஷி யென்றவாறு. இப்பால்
செனமே

செயனியாத

செய் தானே

வெனில்,

விதியா றதன்மேல் வினைமுன்னே காப்பதற்கென்
ஹோதுவார் தம்மை யுடனழைத்து--நீ இ:
அருக்தவ வேள்வி யதடங்கு

மென்றான் '

பெருக்தழலில் கெய்வார்த துப் பின்,

'

TAMIL

௭-௮.

MANUSORIPTS

389

வேத் விதியால் வேள்வி யியற்றினால் விதியை

வெல்லலா மென்றுரசை சச

முதுமொழி

கொண்டு

நாற்றெ

ட்டு வேத வியாதரசான விப்பிரரை அழைத்து அக்கினி
வளர்த்து வோமந்தடங்யொது நிகழ்க்ததோ வெனில்.

செய்பெய் தழல்வளர்த்து கேரிருந்த கித்திரையிற்
லெய்வ மறையவனைக் தேர்வேக்தன்--கையிலோர்
தெற்பையினால் விட்டெறியத் இண்டாடி வேதியலும்
அப்பொழுதே பட்டா எயர்க் து.
End:
பூவைப்பூ வண்ணன் புருஷோச் சமன்பாதம்
சேவித்து மாபெலிதான் செப்புவான்--கோவெக்
[கோவர்த்]

தனமெடுத்துக் கோநிரையைக் காத்தாயிங் சென்னோ
மனமெடுத்அ வர்தருளு மாறு,
௭-௮. தம்பிரானே அடியேன் கொட்டில் வாசலிலே
AS சாராயண சுவாமிகள் ஏது காரியம் இன்னதென்றறி
யாதே அடியேலுக்குச் சாலப்பயமாயிரா நின்றது அருளிச்
செய்வா யாகென்று அடி. பணிந்து மசாபெலி போற்றி செய்
அ கிற்பத் தனமபுத்இரனைக் காட்டி சாராயண சுவாமி
யாதருளிச் செய்தாரோ வெனில்,
இவன்கண்டாய்

சங்கை வளகாடான் தரும

னிவன்கண்டாய் பஞ்சவரில் மூத்தா-.-னிவன்கண்டாய்
பொய்யுசையா காவெனளக்குப் பூபதியாய் ?
மெய்யுசையால் மேவியதோ வேந்து.

.

பாடி நாராயணனைத் துதிபண்ணி யர்த வாரணியகத்
தைக் கடகச்அ சரீரமெல்லாஞ் சருகாயுலர்ந்து...ஈணுக்காகத்
தராய்க்கடிது நடந்து சென்று அவ்விடத்தில் யாது கண்

யாரோ

வெளில், கன்னீயரால்,....... ப
சத
கையளு அனலவனனை

கக
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417,

11௦. 54 வில்லிபுத்தூரார் பாரதம்.
ஏடுகள் 824; அபூர்த்தி சிறிது சிதிலம்.
Lines 7—11 in a Page.

இன ஆதிபருவம்: முதல் செளப்இக
௮.
பத்துப் பறாுவங்களையுடைய

வில்லிபுத்.தாராழ்வார்

இயற்றியவர்

இதனை

இவர் கூடலார் ஜில்லாவைச் சார்ந்த

என்பவர்,

சனியூரில் வைணவ

இதனைச் செய்வித்தவன்,

வேஇயர் குலத்தில் பிறந்தவர்,

நோட்டில்
குலாதிபன்

பருவம். ஈமுகப்

வக்கபாகை என்னும் ஊரிலிருந்த கோரங்கர்
இறு
வாபதி யாட்கோண்டான் என்பவன்,

இக். நூலாசிரியர் குமாரர் வரந்தருவான் கூறியுள்ள
இனிது

்பாயிரத்தால்

திருப்புகழ் பாடிய

இகந்.நாற்

இவ் வில்லிபுத்தூரரும்

விளங்கும்.

அருணகிரி நாதரும் ஒருகால) த்.இனர்

என்

பது முன்னமே கூறப்பட்டது. (10-ம் தச்பர் குறிப்பைப்
பார்க்க), அகவே வாது காலமாகிய பதஇனைந்சாம் நாத்ர
வில்லிபுத்தாராழ்வார.து

ண்டே

கழ,

காலமாகக்

கொள்ளத்தக்

அ.
அச்டிடப்பட்டிருக்கிற

Beginning:

நீடாழி யுலகத்து மறைசாலோ டைந்தென்று நிலைநிற்கவே
வாடாத தவராசன் முனிராசன் மாபார தஞ்சொன்ன காள்
ஏடாக மாமேரு வெற்பாக வெங்கூ. செழுத்தாணிதன்
கோடாக

வெழுதும்பி ரானைப்ப ணிந்தன்பு கூர்வாமரோ.

மண்ணி லாரண

நிசுசென வியா.தனூர் வகுத்த

எண்ணி லாநெடுங் சாதையை யானறிர் இயம்பல்

"விண்ணி லாதவன் விளக்கு நீ டெல்லையை பயூமன்
கண்ணி லாதவன் காண்டலுலம் காட்டலும்.கடுக்கும்,
*

|

ட்

சு

*
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கூற்றினை யுதைத்ச பாதமு முடுத்த குஞ்சாத் அரிலையு
மணிக்த
நீற்றொளி பாக்.து நிலவெழு வடி.வு நிலாவெயில் கனலுமிழ்

விழியு
மாற்றொடு பார்த கொன்றைவார் ௪டையு மல்லதை
யாவையுவ் குருதான்

மாற்றமொன் றின்றி நின்றனன் வசையபோல் வச்சா
யுதன்றிரு மகலும்.
*

*

*

*

End:

மருத்தின்மச னெனுஞ்சண்ட மருத் தனைய புயவிசன்
வன்கைத் சண்டா

லருத்தமரி லுடன்றும்ப ரூர்புகுந்சான் வாளு£க
caput gC sr Ceres gy
age super uuBase மிசைவிழ்க்தான் மிகுதிபெறு
மயக்க மான

கருத்தினை னலம் வக். தானழுது: பெரும் புனல் சோக்
சண்ணிலாதான்.

238

இதிலுள்ள சருக்குங்களும் செய்யுளும்,
1.

6 அர்ச்சுனன் தீர்த்த

3|

பாயிசம்

ஆதிபருவம்

யாத்திரை

186

,
re
்
னச
வத
டா
ன்
§
|
118
்
சம
சர
்
| கழ

் ஆசி

Gm

ர ர

்

. on

eee

க்கம்
ன்
*o" 195 | 11. சபாபருவம்.

4 வேதடிசகயேச் சுருக்

னம். .

°

5 துசோபஇகுயம்வாச்
சரக்கும்

£ வசக்தகாலச் சருக்கம் 19

55

1 இசாசரசூயச் சருச்

63

கம்

158

க்கம்

282

|, 2 சூதபொருதச் ௪ரு

109%

:
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2 முகூர்த்eeதங் கேள்விச்

111. ஆரணிய பருவம்.
1 தவகிலைச் சருக்கம்
2. நிவா தகவசா.இகள்

-வதைச் சருக்கம்

சருக்கம்

176

3 சன ப்பலியூட்டுச் FR

4

160

9 நச்சுப்பொய்கைச்

17

£ பழம் பொருதச் ச௪ரு
24

க்கம்

51

2 சேகன்வதைச் சருக்

103

8

அ

22

7 முூன்றாம்காள்

,,

80

8 நான்காம்நாள்
9 ஜர்தாம்காள்

,,
,)

89
23

»

28

12 எட்டா காள்

»

«939

13 gerugsr rer

,,

Al

ஆரும் நாள்

11 ஏழாம்நாள்

1. சாட்டுறை சருக்கம்

34

சருக்கம்...

10

17. விராட. பருவம்.

sb
n
e
.
நிசைமீட்ிச் FHS

ட்

6 இசண்டாம் ரகாள,,

67

0 தூர்வாசச் சருக்கம்

ont

HOMM GNF FDS
ட
5 கம்.
முதல்காள் போர்ச்

2 முண்டகச் சருக்கம் 139
4 சடாசாரன் வதைச்
29
சருக்கம்
சருக்கம்

த

10

,

14 பத்தா சாள் போர்ச்

சருக்கம்

58

Bld
188 | 711. துரோண பருவம்.
4 வெளிப்பாட்டுச் FH
1 பதினோரா தாள் போ
_

க்கம்

95

ர்ச் சருக்கம்
45
2 பன்னிசண்டாராள்,, 98

7, உத்தியோக பருவம்.
1 உஇரசன் தாதுச் ௪ரு

க்கம்

|

1௪]

3 ப.தின்மூன்றாராள் 13258
4 பதினான்கா நாள் ,,214
5 பதினைக்தா சாள்

,, 50

2 வாசுதேவனைப் படை
VIL கர்னபருவம்.
ச்் தணையழைத் ௫
[ப Seo நாள் போர்ச்
சருக்கம்
90
சருக்கம்
8 தனஞ்சயன் புத்தி
16 | 8 பதினேழா நாள் ,, 262
Hist SB

4 ஈருட்டிணன் தாது 265 |. 1, சல்லியபகுவம்.
71, பீஷ்ம பருவம்.
2௩. சேளப்திக பருவம்.
1 படையெழுச்சிச் ௪௬
:

ஸ்ர்

க்கம்

1. பதினெட்டா காள்
26

னை

போர்ச் சருக்கம்
ஙு

238

TAMIL MANDSORIPTS,

318.

348

140. 55 வில்லிபுத்தூரார் பாரதம்

ஏடுகள் 824; சிதிலம் அபூர்த்தி 1,40௦ 6--19 11 ௨ 1௨0௨.
இதவும் முன்பிரதியைப்

போன்ற.

லச் சருக்கமுதல் பதினான்.௧ா நாள்

இல்

போர்ச்

குருகு

சருக்கத்இல்

130 செய்யுள் வசை இருக்கற.
இர்தூலாிரியர் குமாரர்
வரந்தருவார் செய்க பாயிசத்தில் 24 செய்யுட்களும் இருக்
இன்றன.
ENON

419.

110. 56 வில்லிபுத்தூரார் பாரதம்.

Page.
ஏடுகள் 110, சிதிலம் அபூர்த்தி 110௯ 5-0 1)
இ௫வும் முற்பிரதியைப் போன்றது.
இதில் பதிஷே
சாம் போர்ச் சருக்கமூசல் 17-ம் போர்ச் ௪ருக்க முடிய

இருக்கிறது.
Colophon:

(1. செவ்வாய்க்கிழமை

செவுமியஹ் பாட்டாதிமி”

நாள் குப்பையபிள்ளை குமாசன்

ஆபகுத்தாரணப் பேருமாள்

. பிள்ளை எழுதின பாரதம் விருத்தம்
திறைக்து முக்த.

788

எழுதி

வளர்ந்து

வைககைள கவலைகள்

420.

110, 66 வில்லிபுத் தாரார் பாரதம்.

ஏடுகள் 60; ௮பூர்த்.இ சிஇலம் 1,108 4-5 10 ஐ 122௨.
இதில்

நிரசைமீட்டிச்

சருக்கம்

செய்யுள் வரையில் இருக்கின்றது.

ஆசம்பழூதல்
அனால்

1826-ம்

பெரும்பாலும்

சிதைக்திருக்கெ.த.
CAC
aN

421.

No. 64 வில்லிபுத் தாரார்பாரதம்
உரையுடன்.

ஏடுகள் 785 அ௮பூர்த்தி சிதிலம் 11065 8-4 10 ௨1௨௨.

௫

ரொஷ்ணன் ஸரூறுச் அருச்சத்இல் %09-ம் செய்
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யுள் முதல் 55-ம் செய்யுள் வரை பொழிப்புசையுடன் இரு

க்றெது. பிழை அதிகமாகக் சாணப்படுசன்றன.
நியர் பெயர் முதலியவை தெரியவில்லை.

உரையாக

இவ்வுரை அச்சிட்

டிருப்பதாகத் தெரியவில்லை.
Beginning:

மூட்டநித் தில நிசைத்த

பகச்தரின கத்தசறரி முகத்த கால்

வட்டமெத்தையொ......... சைவாசவன்கொலென

வை
ஞை

பட்ட வர்த்தனரும் மகுடவர்த் தனரும் வர்.து சேவடி.

பணிந்தபி
னிட்டபொற்தவிசின் முறைமையா லினிதிருக்க வென்ற
வசை யேவியே.
GT— Bs

BW GH GUIT

cece ececccncece மகாமண்டபத்தில்

முன்னே பவளக்கால் காட்டின முத னப்பக்தல் ஈடுவே பொ
ன்னிற் சமைத்து செற்றின வற்க)மழுக்திய ஈகைமுகமான

சிக்கருபக்சாங்கனெ' ஆசனத்திலே
தை யமைத்த பிடத்தின்மேலே
சாசனைப் போலே

பொன்னெழுத்து
தேவலோகத்தில்

மெத்
தேவ

இருக்தான் திரியோதன மகாராஜன் பட்

டவர்ததனரும் மருடவர்த்தனரும் ௮னந்தகோடி. மன்னர்
மண்டலீகரும் வர கும்பிடக்கும்பிட சா௪கூட்டத் இத...
eee Tarr
ron § Be இருக்கச் சொல்லித் திரியோத
னன் அமத்தின பின்னையுஞ் சொல்று........ ,யோதன மகா
சாசன்
(102)
End:

எரியமுதருக்தக்கானம் எரித்கனாளகன்.து போன
அரவினை யங்கர் கோமான் சுகமாகக் கொண்டான்
வரிகழல் விசயன் தன்மேல் ம.றுகணை தொடாத வண்ணம்
ஒருவசம் வேண்டு கென்முன் உற்றவர்க் ona குழ்லான்
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எ.
அற்சுனராசன் சாண்டா வனத்தை அக்கினிக்
கு. அமிர்த போசனமாகத் தர்மம் பண்ணினான்.
அப்போ
அ காண்டாவனத்தில் ஒரு சர்ப்பம் ௮2்றகோனெனும் சர்ப்

பம் மகாப்பேருடைய சர்ப்பம் தப்பிப்போய் ௮ஸ்்.இனாபுசத்
இலே
போய் கர்ன்னமகாசாசனிடச்் லே
அடைக்கலம்
புகுந்தது. அர்த சர்ப்பத்தூக்கு இனம் ஆயிரக்கலக்குழம்பு
பால் வார்த்து வளர்க்கிறது. அர்த சர்ப்பம் அர்ச்சுனசாசன்
சரசைக்
அக்கு

அணிக்கறோமென்று

சவரியங்

அர்ச்சுனசாசன்பேரில்

ஒருகணையே

கூறியிருக்கு
அ:
கழிய

மறு

கனை தொடாமல் கர்ன்னனை வரம் வேண்டிக் கேளுமென்று
குக்தாதேகிக்குச் சொன்னான் ஷ்ணதேவன்.

428.

155

110. 84 வில்லிபுத் தாரார் பாரதம்

உரையுடன்.
aQ@eer 258; yrsG Yee AGeow Lines 4 in a Page.
இல்

கஇருஷ்ணன்

டன் இருக்கிறது.

428.

தா௮ச்

சருக்கம்

பொழிப்புசையு

மிகவும் fon sé ARES og.

170. 85 வில்லிபுத் தாரார் பாரதம்.

ஏடுகள் 206; மிகச் சிதிலம் 1,408 6--10 11 ௨ 189௨
இதில் இருஷ்ணன் தூ.துமுதல் பதினெட்டாம் போர்ச்
சருக்க ருடிய இருக்கற. மிகவும் சிதைக்கிருக்கற௮.

424,

11௦. 86 வில்லிபுத்.தாரார் பாரதம்

ஏடுகள் 187; சிதிலம் 1,409 5-0 1௦ ௨ ௨06,
இ௫

64-ம் ஈம்பரைப் போன்றஅ.

இருஷ்ணன் துச்

சருக்சம் பொழிப்புரையுடன் இருக்கிற.
த்க்
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No. 87 வில்லிபுத் தாரார் பாசதம்.

ஏடுகள் 98; சிதிலம் 1,108 4--0 1 a Page.

இதில் கிருஷ்ணன் தாது மூலம் முழுதும் இருக்கற.
இத்தூ தில் ஆசம்பருதல் 89

செய்யுட்கள் மீட்டும் எழுதிக்

கோக்சப்பட்டுள்ளன.

No. 88 (6) வில்லிடபூத்காரார் பாரதம்.

426.

எடுகள் 60; இதிலம் 1,1௦6 *-௮ [ற ஐ Page.
இதில் முற்பிரநியைப் போலக் இருஷ்ணன்

தாது

மூலம் முழுலும் இருக்கிறது.

421

(8) கணக்கதிகாரம் உரையுடன்.
Lines

- in a Page.

இது கணிதத்தைப்பற்றிச் சொல்வது. இதனை இயம்
நியவர் காரி என்பவர், இவர் பொன்னி சாட்டில் முகரியம்
பதியில் கொ.றுக்கையர் மாபிற் பிறக்தவர். அபூர்த்தி,
Beginning:

சணக்கதி காரத்தைக் கருத்துடனே யானோதக்

|
கரிமுகனே வர்தென்னைக் கா.
சணக்கநி காரத்தைக் கருத தூடனே யாஜனோதச்
கந்தனே வர்தென்னைக் கா.
ஐய வணுவிரவி பஞ்சுமயிர் நுண்மணலே

ஐயவி யெள் செல்லு .நுனமிவை--செய்யவளே

எட்டின் வழியெல்லா மேத்தி யணலத்
தட்டில்லை பன்னிரண்டு சாண்,
முதாள், 86 கொண்டது சொத்துகள்,

கொத்துகள,

8கொ
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ண்ட்து பஞ்சுத்தாள், பஞ்சுத்தாள் 8 கொண்டது மயிர்
மூனை, மயிர்முனை 8 கொண்டன தண்மணல், நூண்மணல்
5 கொண்டது ஐயவி, ஐயவி 8 கொண்டது சிறுகடுகு, சிறு
எள்ளு, எள்ளு 4 கொண்டது

கடுகு 4 கொண்டது

செல்லு 8 சொண்டு

விரல், விரல் 19 கொண்டது

செல்லு,

சாண்,

எண்ணி யுலகத் தியம்புங் சணக்குதனை
மண்ணி லறிவோர்க் கறிவுசைத்தேன்....ஒண்ணுதலாய்
பாரை முழுதும் பார்த புகழ்க் கோறுக்கைகி
காரிதான் சோணவன் காரி யென்பவனே,
End:

முக்திரி

8 கொண்டது அ௮சைக்காணி,

அசைக்காணி 2

கொண்டது

(காணி) 8; 24 கொண்ட

(ஒருமா) ப)

கொண்ட௮

(கர்ல்) வ; வ

ஒன்றெனப்படும்;

ஒன்்௮ 10 கொண்ட

4 கொண்டு

ப5

10; பத்து பத்து கொண்ட ௮-100;

100 பத்துக்கொண்டது

1,000;

1000 பத்.துக கொண்டது

10,000; பதிஞயிசம் 10 கொண்ட 10 _நாருயிசம், (0 நாரு
யிரம் 10 கொண்டது கோடி) கோடி 100 லட்சம் கொண்
100 லட்சம் சொண்டது ௪ம்
கம்; சங்கம்: 100 லட்சம் சொண்டறு மகா சங்கம்) மகா ௪௫

டது மகாகோடி)

மசாகோடி

சும்: 100 லட்சம் கொண்டது விந்தம் ; விந்தம் 100 லட்சம்
கொண்டது மகாலிந்தம், மசாவிர்தம் 100 லட்சம் கொண்
பனமம் : பதுமம் 100 லட்சம் சொண்டது மகாபது
மம்? மசாபதுமம் 100 லட்சம் கொண்டது நாடு; காடு 160
லட்சம் சொண்டஅ மகாராடு; மகாநாடு 100 லட்சம் கொ

ட௫

ண்ட

சமுத்திசம்;

௪ழுச்திசம்

100 லட்சம் கொண்டது

மகா சமுத்திரம்) மகா சமுத்திரம் 100 லட்சம் கொண்டது
வெள்ளம்; வெள்ளம் 100 லட்சம் கொண்டது மகா வெள்
ளம்)

மகா வெள்ளம் 100 லட்சம் கொண்டது
கல்வ

ல்

பிசளையம்,

'

348.
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426.

110 89 வில்லிபுத்தாசார் பாரதம்.
ஏடுகள் 49; அ௮பூர்த்தி சிறிது சிதிலம்

Lines 45 in a Page
இதில் இருஷ்ணன் தா

மூலம் 10-ம் செய்யுள் முதல்

952 செய்யுட்கள் இருக்கன்றன.

429.

No. 90 (6) வில்விபுத். தாரார் பாரதம்

உரையுடன்.
ஏடுகள் 45; அபூர்த்தி 1/0

5-8 1 a Page.

இதில் இருஷ்ணன் தாஅச் எருக்கம்

245-ம் செய்யுள்

வரையிலும் பொழிப்புசையுடன் இருக்கிற.

480.

(8) உத்தாபோதம்.
Lines 5 in a Page.

இ. வினாவும் விடையுமாக ஞான விஷயங்கல்£ச் சொல்
வது, இதில் 51 செய்யுட்களிருக்கன்றன, இதனைச் செய்
தவர் பாமானந்த முனிவர்: 4, 8, 9-ம் கம்பர் ஏடுகள் முரிர்ச
பா.இ ஏடுகளாக இருக்கின்றன.
Beginning:

பொன்மலை வில்லி மைந்தன் போதக னாஇ நாதன்
சன்மலை யசையன் தந்த நாரணி பயின்ற வானை
நின்மல வடிவ ளனென்ற னெஞ்சகத் இருக் வாழ்வோன்
பென்மலர்ப் பாதர் தன்னை வேழ்கியான போற்அ வேனே.

பூகளருளால் போசு பூரணி யருளால் அய்ய
காமக சருளா லென்றன்: ஈத்ருரு வருளா லாறு
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மாமுக னருளா லீசன் மலாடி யருளா லிந்தப்
பூமிகள் தனிலே ஞானப் பொருள் தனைப் புகலலுதராம்.
End :

மாசிலாப் பரமானந்த மாமுனி?மொழி.........

கக்க க ச்சக்க்க கச்க்க்க கக ஜனோடுகக்ச பேரின்பம் பெற்சேன்

ச வெண்மன்னையுலகிலே யாவரேனும்
பத்தியாயுகஈ்அ கேட்ச............ ..னருளினாசே...(51)
ஹரி ஓம் சாமகுருவே அணை

481.

சிவமயம்.

]16௦. 91 வில்லிபுத் தாரார் பாரதம்
உரையுடன்.

ஏடுகள் 86; 94473 Lines 4—®9 ina Page.
இதில் கொஷ்ணன் தாதுச்

௪ருக்கத்தில்

56 செய்யுட்

கள் பொழிப்புசையுடன் இருக்கெறன.
Colephon :

சித்தெபானுஹ் தைமீ' 25௨

432,

110. 92 (0) வில்லிபுத்தாரார் பாரதம்.
ஏடுகள் 51; பூர்த்தி 1,1௦5 4-5 10) ௨ 8௨௨,

இதில் ஈருஷ்ணன்
விருக்கத.௮.

தாதுச்

சருக்கம்

மூலம்

முடிய

Colophon:

பவஸஷீ ஆவணிமி” 1௨. வெள்ளிக்ழெமை சுக்செவாச
சாள் இருஷ்ணன் தூ மாசிலாமணி எழுதி முந்த
முதினும்.
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BO

(9) நவரத்னமாலை.

433.

Lines 6—7 in a Page.
தோத்திசம்.

அம்பிகை

இ௫

யுடைய.

மிச்ச இனிமை

ஒன்பது செய்யுட்களை

வாய்ச்த.து.

ஆசிரியர் பெயர்

முதலியவை தெரியவில்லை. gene ‘aime பாடல்” ஏனக்
கடையில் எழுதப்பட்டிருக்கி௦.௮. அச்சிடப்படகில்லை,
Beginning:

ஒக்காரமாக ஒளியாகி நின்ற உருவங்கள் வேறு விதமாய்
ரீங்காச மா? யிடைபிங் கலைக்கு ளெழுன்ெற எச இறைவி
சாங்கால மைந்து பூதங்கணான்கு கரணங்கள் 'மூன்று
குண்மொன்
ருங்காலம் யாலுன் னடிபேணவேணு

மானாரிடங்

கொளமுதே.
மூன்புற்ற காடிமூலத sua

ap தலான

வாச லளவும்

இன்புற்ற தண்டி. னிடமே பிரிச்.து வலமே ஈடக்து இறைவி
யென்புக் இசைந்த தசைதோல் சாம்பு எழுன்ற வாயுவிடு
காள்
அன்புற்று யானுன் னடி.பேண் வேண

மாஞரிடம்

கொளமுதே,

Ena.

படியா லளக்து இருராழி செர்ரெல் பதர் போக்க நின் தபடி.
ப

கொண்

டடியாரு சீரு மிடியாம ஓுண்ண அதஇிபோக மான இறைவி
சடிசால தாதர் கொடி.தாக வர்்.து சகடைவாசல் கொள்ளு
மளவில்
அடியார் நினை அன். னடிபேணவே.ணு மானாரிடங்
கொளமுதே.
அவ்வைபாடல் சிதம்பாமெழுதிக் கொடுத் ௧௬௮.
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S51

(0) திருச்செங்கோட்டகவல்.
Lines 7 in a Page.

இது சேலம் ஜில்லாவிலுள்ள
திருச்சேங்கோட்டில்
கோயில் கொண்டுள்ள முருகக் கடவுள் தோத்திசம், ஆசிரி
யர் பெயர் முதலியவை தெரியவில்லை தெதைத்திருக்றெ.அு.
அச்சிடப்படவில்லை.
Beginning :

சிந்தையி லெழுக்த செஞ்சுடர் வெள்ளச்

செங்கம லததுள் செம்பொத் பதியுள்
ளுந்தியி லுஇத்த ஒங்க ஈத்து
ளத்த LOT Hoos ee cg ee cee pn OT
யூலொண் டமுமா யூலமு மாகி
யுகாச வுயிரா யோமைஞ் செழுச்தாய்
மகாரத்தி னுள்ளே மாட்டுப்ப தாகி
சிகாதீதி னுள்ளே

செம்மை

பாக்து

வகாரத்தி லுள்ளே வண்மை இறந்து
யகாரந் தன்னில் எல்லார் தானாய்
ஈகாரத்தி னின்ற ஈண்பா சசணம்
காலித மிருக்கு சாதா சாணம்

ஆறித ழிருக்கு மாதி சாணம்
பத்தித மிருக்கும் பசமா சரணம்...
பன்னிசண் டி.தழில். பதியே ௪ணம்

பதினா நிதழிற் புருடா சாணம்
ஈசொண்ப இதழிருக்கு மிறைவா சாணம்
எல்லாக் தானா யேகாட் சாத்துள்
கில்லா கிலையுள். ி.௮,த. இனை யென்னை.

End :

.
நீயாய் சாய் கின்றாய் ௪சணம்.
கீன்சுழல் தன்னை சிசோப்பவர் தங்கள்
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நீண்ட பிறப்பை யறுப்பாய் சாணம்
ச
%
ச
%
ச
திருச்சேங்கோட்டி லுழையுஞ் செல்வனென் Rison «us.
ஆனுமுகந் துணை வேல் வாழி வாழியே

495.

11௦. 98 வில்லிபுத். தாரார் பாரதம்.

ஏடுகள் 49; அபூர்த்தி 1,110 9-0 10) ௨ 0௨௨௦,
இதில் இருஷ்ணன் தாதுச்
செய்யுள் வசையில் இருக்கிறது.

486.

சருக்கம்

மூலம்

218-ம்

110. 699 வில்லிபுத்தூரார் பாரதம்
உரையுடன்.

ஏடுகள் 14; அபூர்த்தி 1,109 0--7 1 a Page,
இதில் கிருஷ்ணன் ஆரறுச் சருக்கத்தில் (16, 19, 29,
23, 59, 60, 74, 126, 127, 130, 181, 140, 141, 151, 152,
194, 195, 197, 198, 200, 201, 236, 238, 239, 240, 241,
248) இச்ச இருபத்தேழு செய்யுட்களுக்கு மட்டும் உரை
்

பிருஃகிற ௮,
Beginning:

ee

wee

.ஃமெய்க்காகத் இருமால் நின்ற

கண்டு “Davee ச.ச குழல்சகண்டு மிமைப்பொழுதில்

கொலைகண்டு மழாம

சேரார் தம்மைக்
லவன்குடைக்£ மழுயிர்வாழக் குறிக்
. இனெமுயே.

எ,

யில்

மலையைப்போலே

தெண்டாயுதப்

பிரபலங்

பாரித்ச என்னுடைய

கண்டும்

கை

அர்ச்சுனராசன்

காண்டிபத்தின் வலிமை எண்டும் ககுலசாசன்... புரவி வல்ல:
புங்

சண்டுஞ்

சகாதேவன் .வீரவாளின்.

௪வுரியம்சண்டுஞ்
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நமக்கு இருஷ்ண காராயண
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சுவாமி

துணையாக

நிற்கிறது கண்டு துசோபதை அளகபாசம் விரித்து நிற்கிற
பரிபவங்கண்டும் திமிஷ மாத் இரத்இலே ஈமக்கு சத்ரு
வான

சுயோதனன்

அவர்களிட

முதலான

நாறுபபேரசையங்

சேனைப் பிரளைய மடங்கலுங்

கொன்று

கொன்று

பிரியப்

படாமல் பகையாளி குடைக்கழே அடங்கி உயிர் வாழும்படி
சர்மாாசனே எண்ணார். இது காரியமல்லவென்று பின்
னையும் வ௪னிக்கிறான் விமசேனன்.
End:
மாயனார் விச வென

மதஇத்தகை

வள்ளல்.

நீயநாளெனைப் பயர்தவளெனினு கின்மொழி கெஞ்சுறத்
தேறேன்
பேயனார் சிலர் பேறறி வின்மையிற் பெற்றதாயெனச்
தாயகாகரீச மமைந்ததோர் துலொற்றுன்பமுற்

சென்னச்
ஜென்புரு
வாஞார்.

என்ற இப்படிக் குர்தேவி யம்மன் சொன்னது
கேட்டு, இது ஷ்ண நாசரயணசுவாமி சொன்ன சற்பனை
வசன மென்ன மனதிலே யெண்ணிச் சொல்லுறான்,

கர்ன்னமகாராசன் குர்கிதேவி யம்மனே,
னைப் பெற்றதாயென்று
யில்லை,

யப்படி.

சொன்னால்

யனேகம்பேர்

நான்

தேவரீ

ரடியே

ஈம்பத்தக்கதே

பொய்வ௪னஞ்

சொல்லிப்

பேய்ப் புத்தியாச ag என்னைப் பெற்றதா யென்றாச்கள்.
என்னிடத்திலே காகரீசகமானது ஒரு தெய்விகப் பட்டுத்.து
யிலுண்டு.

அந்தத்துயில்

தரித்துச்

கொள்ளச்

சொல்லிக்

கொடுக்க அவர்கள் தரித்தக் கொண்ட உடனே புத்தத்
அயில் தரித்.துக்கொண்ட பேர்சளைப் பரிசுரித்து wraBag
நிர்மூலமாக்ுவிடும்.
மெல்லாம் போய் எலும்பு உள்பட
45
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அவர்களிப்படி
சாரகுபோலே

யனேகம்பேர்

எலும்பாகச்

யாடிவிட்டார்கள்

என்று

செல்லரித்த

கர்ன்னமகாராசன்

சொல்லக் குக்திேேதேவியம்மன் சொல்லுனோர்.

427.

10.57

பாரதம் மகாவிந்தம்.

ஏடுகள் 248; பூர்த்தி 1,10௯ 5--6 1 a Page.
இ, பாண்டவர்கள் கலியுகம் பிறர்தவுடன் இவ்வுல
கை வெறுத் தச் சுவர்க்கம் சென்ற கதையை விரித தரைப்

செய்யுள் ஈடைச் கிறந்ததன்று, ஆரியர் பெயர் முத

ப.

லியவை ©) தரியவில்லை. ஆனால் £-ம் செய்யுளால் விகாயகன்
என்பவசால் செய்யப்பட்டது என்று ஊூப்பதற்கிடமிருக்
இற.

செய்யுட்டொசை 1876 இதில் இரண்டு

இருக்கின்றன.

பிரதிகள்

அச்சிடப்படவில்லை,

Beginning:

பாண்டவ சைவரும் பாசை யாண்டிடி.

.

லீண்டி௰ கலியுக மெய்அங் காலையில்
_ பூண்டிடு மகாபெத்தம் போக வேன்ி (ண்டிடி.ல்
ஆண்டருள் விசாயக னடி.வணங்குவாம்
அருச்சனன் பாண்டவ

(1)

ரப்வர் மாதுடன்

விருப்புள மகாபெந்த மெய்த வெண்ணிய

தருக்குள வினாயகன் தமிழிற் பாடவே
(2)

மருப்புடை விஞயகர் வச் தோன்றுமே
End:
பாண்டவர் மகாபெச் சத்தே பரிவுடன் போன

சொல்லை

யீண்டியே கற்றோர் கேட்டோ ரியலுடனெழுதிச் சேர்த்
தோர்

பூண்டதோர் பாபம் நீங்கிப் புத்த சம்பத் துண்டாய்
ஆண்டே தார் கரிய மால்தன் எருள் பெத்து வாழ்வார்
தாமே. 9
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அத்தணர் வாழி செங்கோல் ௮சசரும் வாழி செய்ய
செக்தமிழ் வாணர் சைவர் சறந்தவெள் ளாளர் வாழி
பக்தமா மென்று மெந்சன் பரிவுகற் பகமனைத்.அம் வாழி
96
சந்ததர் சருமனாலே சகலரும் வாழி தானே
ஆக விருத்தம் 1818.
Colophon:

யுவவல் மார்கழிமி” 18௨. தஞ்சாவூரிலிருக்கும் ஈ கில்
அப்பா அவர்கள் கட்ட இருக்கும் கோவிந்தன் மகா

லோசி

விர். தம் சுவடி. எழுதி முடிஞ்சுது முத்அம்,

438. No. 58 பாரதம் மகாவிந்தம்.
aQ@eor 168; 44769 Lines 7—13 in a Page.
இது

இதில்

போன்றது.

முன்பிரதி

ஆரம்பமுதல்

‘Pong Cuno gap’ என்னும்:பகுஇயில் 15-ம் செய்யுள் வரை

யம் இருக்கிற.
அகககமையலாமடமத சைவடைஷதைவுள்ளடு

MX
489.

பூராணம்.

10. 284 (௦) கந்தபுராணம்.

ஏடுகள் 808; 1,108 20 1 a Page.
இது, வடமொழிக் காந்தபுசாணத்துச் சங்கா சங்கிதை

முதற்கண்டமாகிய

யின் பன்னிரண்டு கணடங்களுள்

சகஸ்ய

சுண்டத்திலுள்ள

கர்தாது

லின் கந்தபுமாணம் எனப் பெயர்

சிவ

சரித்தாத்தைக்கூறுத
பெற்றது.

இதில்

முசுக்கடவுள் திருவவதாரஞ்செய்து, ஆயிரத்தெட்டு

அறு

அண்

டங்களை அற்தெட்டுயுகமள்வும் அரசாண்ட சூரபன்மாவைப்
போரில்வென்று, தேவர்களைச் மைமீட்டு விண்ணிற் குடி
யேற்றித்

தெய்வயானையையும்

வள்ளிகாயகயையும்

மணம் புரிச்சு வாலாறும் பிறவும், கூறப்பட்டுள்ளன.

இரு
இ
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தமிழில் பெருக்காப்பியத்திற்குரிய இலச்கண த்தோடமைக்
இருப்பினும்,

அஅுமுகக்கடவளின்

மகிமையை

யெல்லாம்

விரித். அரைப்பதால், படிக்குந்கோறும் அக்கடவுளிட த்தில்
பத்தி கிளைவிப்பத,
இ. உற்பத்திகாண்டம், அசாகாண்
டம், மகேந்திசகாண்டம்; யுத். சகாண்டம், தேவகாண்டம்,
தக்ககாண்டம், உபேசகாண்டம் என ஏழுகாண்டக்சமா
உடைய. அவத்றுள், முதலா௮ காண்டங்களும் கச்சியப்ப
சிவாசாரிமராலும், எழாவனகசாண்டம் ௮வசது மாணுக்கர்

கோனேரியப்பமுதலியாசாலும், இயத்தப்பட்டன.
செய்
யுட்டொகை 14696,
செய்யுள் ஈடை மிகவும் சிறந்த.
௮ச்சிடப்பட்டிருக்கெல.

இதனை இயற்றிய கச்சியப்ப சிவாசாரியார் சாஞ்சிபுசம்

காளத்தியப்பசிவாசாரியாது
இவர்

அர்ச்சகர்.

புதல்வர்.

குமாகோட்டத்து

எசங்கழாற்பயிற்சியிலும்

௪மய_தால்

ஆசாய்ச்சியிலும் வல்லவரென்பதும் மருகப்பெருமானிட
sa மிக்க ௮ன்புடையவர் என்பதும் இக்.நாலைப் படிப்
பவர்க்கு

இனிது விளங்கும்.

கவிவிரராகவன் காஞ்சிபுரத்தில் படித்தபோது சுந்த
புசாணம் கச்சியப்பர் பாடியது எனப், பொங்குதமிழ
யோத்தியில் வாழ்” என்னலும் செய்யுள் தமிழ்சசவலர் சரிதை
யிற் காணப்படுதலின்), கச்சியப்பரும், வீரராகவரு தலியா
ரும் சமகாலத்தினர் என்பர் ஒருசாசார்.
Beginning:
இகட சக்கரச் செம்முக மைர gore er

சகட சக்கரத் [தாமரை நாயக

ன்கட சக்கா வின்மணி யாவுறை
விகட சக்சான் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம்,]
தேக்கு தெண்டி ரைப் புணரிநீர் வெம்மையைச்

ந்த

யாக்கி வாலொளி யுலூல்கிட் டேசலா லடைக்தோர்.

387
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நீக்க ரும்வினை மாற்றிரன் ளெறியிடைச் செலுத்திப்
போக்கன் மேயின தேசிகர்ப் பொருவின புயல்கள்,
End

:

வற்றா வருள்சேர் குமசேசன்வண்

காதை தன்னைச்

சொற்றுரு மாசாய்ச் இிடுவோருக் துகளுருமே

கற்ராருங் கற்க முயல்வாரும் கக்: கேட்க
BPG HS வீடுகெறிப்பா ஓறுவ சன்றே
பாசாயேனைப் பொருளா யுயிர்ப்பன்மையா௫ப்
பேசா வுயிர்கட் குயிசாய்ப் பிறவற்றுமாகி

கேசாகத் தோன்ற லிலதாக கின்றான்கழற்கே
யாசாதகாத லொடுபோற்றி படைஅமன்தே.
வள்ளியம்மன் திருமணப்பட

மூற்றும்

தெட்சணகாண்டம் முற்றும்.

குறிப்பு:

தக்ககாண்டம்

உற்பத்தகொண்டமுதல்

இதில்,

ஆறுகாண்டங்களும்

ஏடு முரிந்து

முதல்

இருக்கெ.றன,

ஈழுக

இருக்கிறது.
440.

(5) சவதருமோத்தரம்.
Lines 16—19 in a Page.

களையுடைய௮.

இதல், இக்ால்

முழுவதுமிருக்க்றது.

த
்
ந
ப
்
ம
ச
ச
ன
ா
ஞ
ை
ற
ம

்
ர
வ
ய
ி
ற
்
இயத
.
க
்
ண
ா
க

ல்
ரி
்ப
ஈம
8
6
8
ை
ள
க
்
ங
விவர

நாயனார்.
இ

இதனை

இவரைப்பத்றிய

அ௮ச்சிடப்பட்டிருக்

இறது.
Colophon.
த்
ச
்
ட
க
ய
த

ச
்
ம
ச
ா
வ
ள
க
்
ங
ம
௨
1
9
”
ீ
ம
ை
ர
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இசமும் கூடின சுபதினத்தில் தஞ்ச நகரம் .நறுமுகத்தா
பிள்ளைக்கு சவஞானதேகெனடிமையான சுந்தசலிங்கவாத் இ
யார் எழுதின சிவகருமோசத்தரம் வாழ்க,
தருமையுங் கம்லையு மதமையுர் தழைக்க
வருசிவஞான தேசிகன் மசைமல
ரிருபத மனுதின மிறைஞ்சுது
மருடரு மாரமு தருந்துதற் பொருட்டே.
இவமயம்.

441,

17௦. 285 கந்தபுராணம்.

a@ser 358; Lines 5 in a Page.
இதில் கடவுள் வாழ்த்த முதல் திருச்செக் நிற்படலம்
ஈறுக உற்பத்திகாண்டம் முடிய இருக்கின்ற,
இற்சில
இடங்களில் பூச்சியரித்திருக்கெ.து,
உற்பத்திசொண்டம் முத்றும்,

ஆக காண்டத் இற் படலம் 82-க்குத் இருவிருத்தம் 1772.
இருச்சிற்றம்பலம்.

45.

10 280 கந்தபுராணம்

ஏடுகள் 377; Lines 5 in a Page.
இதில் மாயைப்படல முதல் அ௮மார் சிறைபுகு படலம்
ஈழுக அசாகாண்டம்ஈமுடிய இருக்கது. சிதிலம் Revels
தில் சாணப்படுனெ.ற
௮,
அசுரகாண்டம் (Up Pith,

|

ஆக படலம் 39-க்கு திருவிருத்தம் 1906.
ஆக காண்டம் 3-க்குப் படலம் 75-க்க இருவிருத்தம் 8678.
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No. 237 கந்தபுராணம்.

எடுகள் 225; 11066 5 1 ௨ 11௮௨,

செல்படலம்

முதல்

சூரனமைச்சயெற் படலம் ஈருக மயேச்திசகாண்டம்

முடிய

இதில்

விரவாகு

கந்தமாதனம்

விருக்இற.து.

மயேர்திரகாண்டம் முற்றும்.

ஆகபடலம் 91-க்கு இருவிருத்சம் 1075.

444,

No. 238 கந்தபுராணம்.

a@ser 296; Lines 5 in a Page.
இதில், எமகூடப்படலம் முதல் ௮க்கினிமுகன் வதைப்
படலம் ஈருக யுத்தகாண்டத் இல் எட்டுப்படலங்கள் இழுக்
இன்றன, சிற்சில இடங்களில் சிதைக்இிருக்கெது. அபூர்த்தி,

445.

110. 289 கந்தபுராணம்.

ஏடுகள் 96 ; Lines 6—8 in a Page.
இதில், உற்பத்திகாண்டத்தில் கடவுள் வாழ்த்.து 8ag
செய்யுள்முதல் தவங்காண்படலம் 28-ம் செய்யுள் முடிய
அர்த்த.
இருக்கிறது. மிகவும் சிதைக்துள்ளனு.

446.

]70. 240 கத்தபுராணம்.

ஏடுகள் 10; 1,408 10---11 1ற.க Page.
இதில், தக்ஷகாண்டத்தில்
உபதேசப்படல முதல்
கையிலை செல்படலத்தில் 15-ம்
செய்யுள்
வசைஇருச்
கிறது.
பூர்த்தி சதிலமாயிருக்கிற ல.
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441,

110, 244 கந்தபுராணம்.

a@ser 307; Lines. 6—11 ina Page.
இதில், மயேசக்தாகாண்டம்;

ஈசாழிபடலம்

188-வது

செய்யுள்முதல் சகஸ்இரவாகுவதைப்படலத்தில்
யுட்களும், யுத்தசாண்டம், ஏமகூட ப்படல

படல

முடியவும்,

80

செய்

முதல் : மீட்டிப்

தேவகாண்டம்

Buc

குன்றம்

சேர்படலமுதல் இக்திரபுரிப்ப.ப_ல

முடியவும்,

தக்ஷகாண்

டம் உபதேசப்படல முதல் வள்ளியம்மை திருமணப்
படல முடியவும் இருக்கின்றன,
தகச்கசாண்டத்தில் 18
ஏடுகள் மீட்டும் எழுதிக்கோச்கப்பட்டுள்ளன.

448.

]10. 245 கந்தபுராணம்.

ஏடுகள் -28 ; 1405 7-9 10) ௨ 1௨9௨,
இதில், மயேச்திசாண்டம் ௮வைபுகுபடலம் 282௮ம்
செய்யுள்முதல் ௮மைச்சியற்படலம் முடியவும் யுத்தகசாண்
டம் ஏமகூடப்படலமுதல் மீட்சிப்படலம் முடியவும் தேவ
சாண்டச்.துள் பசங்குன்று சேர். படலம் முடியவும் இருக்
கின்ற,

449,

No. 247 தத்தபுராணம்.

. a@ser 35;
இதில்

Lines T—8 in a Page.

உற்பத்திகொண்டம்

மேருப்படலம்

செய்யுளிலிருந்து திருவவதாரப் படலம்

முடிய இருக்றெது.

அபூர்த்தி,

74-வது

129-வ௮ செய்யுள்

|
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No. 247 Aa seu crem tb.

a@ser 30, Line 6—8 in a Page.

. இதல், உத்பத்திகொண்டத்இல் தவல்காண்படலமுதல்
அதணைவர்வருபடலம் வளை இருக்கிறது.
97 வரையில் இருக்கின் றன.

4571.

ஏடுகள் 67 முதல்

1௦. 241/1 உபதேசகாண்டம்.

ஏடுகள் 808, Lines 5—6 in a Page.
GF
இத சங்காசங்கதையின் ஏழாவது காண்டம்.
பன்மன்மு தலியோர்களின் முன்னைய வரலாறும், விபூதி,
ருத்திசாக்ஷம், 9வகாம ம௫ூமைகளும், பிறவும் எடுச் அரைப்
கைலைமானமியச்சருக்க முதல் சிவகாட்டுப்பேற்றுச்
ug.
ஈமுக காற்பத்தொரு ௪ருக்கங்கசா உடையது.
சருக்கம்
இதனை

இயற்றியவர்

கோனேரியப்பமுதவியார்.

காஞ்சி

கந்தபுராணம்
புரத்தில் செங்குக்தர்மசபில் பிறந்தவர்.
இகஅ்.நால்
பாடிய கச்யெப்ப சிவாச்சாரியாது மாணாக்கர்.
அவற்றுள் இது
மூன்று சம்புடமாக எழு தப்பட்டுள்ளது.
இச்_நால் ௮ச்சடப்பட்டிருக்கற து. ட்
முதலரவதாகும்.

Beginning :

இங்க எஞ்சடை

யெம்பிரான் றிருவருள் பெருசு

பொங்கு இிங்கள்மும் மாரியும் பொழிக பூதலத்தி
லங்க மயைகன் நிருக்குழாத் தொண்டரீ டேறத்
SEG நான்மறைச் சைவ தா லோக்கறச் சழைக்க.
End:

கோத்றவர் சோற்பவர்க்குரிய

பகுக்தளிப்போர்

கோற்பவ

சால் அவனலுந்சேள்வி
யேற்பரிக் கதைபடிட்போ ரிருசெவிதாழ்,த.அளச் காழ்ப்போ
ரிவை நோற்பித்ச

௫6
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Curpphu குரவளடி. விழ்ர்திறைஞ்சித்தமக்பென்ற
மாத்பொரு கோட்டி

மிலே.ற

புரிச்

தோர் செக்கண்
கடவள்பிசான் திருக்கயிலை

மன்னிவாழ்வார்.

குறிப்பு:
இதில் சைலைமான்மியச்சருக்கு முதல் வெவிசதமான்
மியச்சருக்கம் ஈரூக ஒன்பது ௪ருக்கங்களே இருக்கின்றன.

452,

110, 242/2 உபதேசகாண்டம்.
ஏடுகள் 846, 1/௩

5 10௩௧ Page.

இ௮௫ முன்பிரதியோடு தொடர்ந்த பிரதி,
Beginning:

மூக்குறும் பெற்ற சிந்தனை மூரிவண்டாற்று
மைக்க ருங்குழல் பாகன்மா மலாடி. வருந்தி
ரிக்க ணஞ்சிவ விச தமுற்றிசைத் கன னுமக்குச்
செக்க ரஞ்சடை யெம்பிசான் புண்ணியச் தெரிக்கேம்.
End:

அன்பதி ரட்டிக்கும் பரியாகமருளிற் செய்
அம்பர வண......... FSO BIT

வைத்துக்

கம்பலை முன்னீர் வையமளித்துக்

கடைசெல்லா

செம்பதுமத் தாடன்னொடுமுன்னைத் இிதிபெத்றுன்.

சாமாவதாரமான்மிய. முற்றும்.

குறிப்பு:
். இதில்

பத்தாவது

இசாமாவதாசமான்மியம் ,

எருக்க ore

சவபுண்ணியமானமியம்
ஈறாக

இருக்கின்ற.

அதாவது

முதல்

இருபதால2

ன

க
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No. 2438/3 உபதேசகாண்டம்.
a@sor 216, Lines 5 in a Page.

இதுவும் முன்பிரதியோடு தொடர்ந்த பிரதி,
Beginning:

—

பஞ்சவ ரேவத்தூது..... உடர்தப் பகையோசை
யெஞ்ச முடிக்குர் தன்மையினின்றானிவர்யாருக்

அஞ்சின பின்னர்த் தன்பதமுற்றான் அுரிசற்ருன்
செஞ்சடையோனை த்தாளினை யின்னுஞ் தெரிசிப்பான் தி
End:

வாழி சான்மறை வாழிய வந்தணர்
வாழி சைவ மனுமுறை

யோங்குக

வாழி வையகம் வாழிய மன்ஸுயிர்

வாழி வாழி யறகெறி வாழியே.
சிவகாட்சிப்பேறு முற்றும். .

குறிப்பு:
இதில், முதல் ஏடு இல்லை. மாயன்வசம் பெறுமான்மிய
மூதல் சிவகாட்சிப்பேறு மான்மியம் ஈக
இருக்கன்ற௮.

Si Silom

454,

யுத்தகாண்ட ஏடுகள் 9 கோக்கப்பட்டுள்ளன.,

No. 246 உபதேசகாண்டம்
6--12 1௨

ஏடுகள் 211, 1400

இதுவும் முன்பிசதி போன்ற.

182௩6,

தனால் ௮௮ தவிடமிக

வும் பழமையாகக் காணப்படுகிறன்் து.
இதில்,

*குழவிவெண்பிறை

மிலைச்சியோற்

குணித்தமாத
வத்தி

னிழைதடம்புணலருவி

தாழிமையமீன்றெடுத்த

364

A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF THR
மைம்கசர்ததகண் மரசத்ப்பச்ம்பிடிபயக்க
தழைமடற்செவிததச்தியொத் ச.ணமேசாணம்”

என்னும் செய்யுள் முதலில் -காண்ப்படுகன்றது.
யவைகளெல்லாம் முற்பிரதிபோன்_றுள்ளவை.

'மத்தை

குறிப்பு

இதில் கைலாயமான்மிய முதல் திரிபுசவிச்ய மான்மி .
wb Bev 17 L-erge செய்யுள் முடிய இருக்கிற.௪.
29-வது
சருக்க முதல் 41-வ.அ ௪ருக்க முடியவில்லை,
ed

455.

No. 418 உபதேசசாண்டம்,.
a@ser 175, Lines 5 in a Page.

இஅவும், முன்பிர திபோன்ற து.
இதில் அயோமுக
வசலாறு படலத்இல் 92-ம் செய்யுள் மூதில் சிவவிசதமான்

மியம்

78-ம் செய்யுள் வரையும் இருக்கிறது.

456.

No. 265 கூர்மபுராணம்.
பூர்த்இ, 1/0

ஏடுகள் 471

7 11௨ 1௨௦௨

விஷ்ணுமூர்த்தியால்
கூர்ம வடிவுகொண்ட
இ௮,
இக்இரத்.அய்மனுக்கும் மற்றைய இருடிகட்சும் கூறப்பட்
டது. வடமொழி கூர்மபுசாணத்தின் மொழி பெயர்ப்பாகயெ
'இல பூர்வகாண்டம் உத்சரசாண்டமென் இசண்டு பெரும்
பாகங்களாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை ' “இயற்தியலர்
அதிவீரராமபாண்டி௰ர்

அத்இயாயம் 94 செய்யுட்டொகை 8715, அச்டெப்பட்டுள்
ளது;

்

்

ட

385
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Beginning:

கற்றை சான்று விளக்குமோர் பிறைச்
கோடிண்றி
பாகம் கூந்தற் பிடியென விருக்த
வெண்ணிலோர்.

' வெண்ணிலாக்

ar BOP
பெண்ணொரு

பாகம் வைத்த

பிஞ்ஞ்க

ுருவு

காட்டு

மண்ணலல் சளிநல் யானை யடிமலர் சென்னிவைப்பாம்
*

நு

*

*

கடலகமுழுஅம் பொதஇந்தபேழ் வயிற்றுக் கடவுண் மோட்
டாமை யெம்பெதமான்
வடமொழிூதொகுத்த தெய்வமாக் கதையை வடித்த செச்
சமிழினாற் செய்தான்
படுமதஞ் செருகடப் பா.ரூடல் பிளக் அபடர்சிறை மழலைவண்
டோச்சு

மடுசனக் களிழ்.று மானவேல் வழுதியட ல திவீரபூபதியே.
End.

எ.இர்மலைக்தேற்ற

வெஞ்சமத்

'தரசரிடுதிறை

கடையளர்

குறியா
மதுரையும் புகாரும் வஞ்சியும் புரக்கு மானவேல் வஷஞுதியர்
பேருமா

னதிர்பொலன் கழற்கா லடலதி வீர னரிறபத் தெரிக்துஈன்
இசைத்த

முஅுதமிழ்க்

கூர்மபுராணமுற்

அணர்ந்தோர்.

முத்இவிட்

டினிதுவித் 'கிருப்பார்.

பிசாகிருதப்பிரளையமு
காலாவறு.
தொண்ணாற்று
மாத்இயர்தப்பிசளையமு முசைத்சவத்தியாய முத்றும்.
உத்சசகாண்ட

முற்றும்.

தக அத்தியாயம் 94-க்கு இறுவிருத்தம் 3715,
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குறிப்பு:
கூர்மபுசாணத்து அத்தியாயல்களின் பெயர்
கண்ட. ஏடுகள் மூன்று கோக்கப்பட்டுள்ளன.

451.

விவாம்

No. 266 கூர்மபுராணம்.

aQser 250 4738, Lines 7—10 in a Page.
Qs, 265 gis sbuwrsCure முழுவஅமிருக்கற௮.

தக முத்தியாயம் 94-க்கு இருவிருத்தம் 8715,
Colophon:

குரோதிஷ்ோய ஆனிமீ” 17௨ ஆதித்தவாரகாள் கூர்ம
புசாணம் எழுதிமுடிந்த.து முற்றும்.
செம்பரம்பாக்கம்
சோக்கப்பமுதலியார் புத்திரன் வசந்தராயன்
எழுத்த.
சித். திவியைகர் சரணம். மீனாட்சி சொக்கலிங்கம் சிதம்பரம்
அருணாசலம் தியாகராசர் அணை.

456.

80. 207

கூர்மபுராணம்.

- a@aer 189 94°98, Lines 5 in a Page.
nN QRO c_psAdAgéig Zag அத்தியாயத்தில்
செய்யுள் முடிய
சிதிலமதிகம்.

இருக்கெ,

முசலில் இரண்டு

50

எடில்லை.

eterna anime

459.

No.

a@eer 74,

279 (a) சாபபுராணம்.
Lines 5—? in a Page.

ட இது, சிவபெருமான். சரபாவதசாமெடுத்து
கத்தை

அடக்கியது

முதலியவத்றைக்

கூறுவது.

தாசில்
கசங்க

வுழ்பத்இச்சருக்கம், கடவுளர் , முறையிடு சருக்கம், வீரப்

TAMIL

இசனெழுச்ச,

MANUSCRIPTS,

அறிவுஅத்திய

—

சருக்கம்,
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சலக்தான்வதைச்

சருக்கம், சக்கசம்பெற்ற சருக்கம், ஈரசிங்கர்வதைச்சருக்கம்
என

எழு சருக்கங்களை உடைய,

வில்லை,

ஆசிரியர்

பெயர் தெரிய

அ௮ச்சிடப்படவில்லை.

Beginning:

sp
sOur
sroht spe

A purs

தற்புதத்தை யறிந்தடைச் தின்புற
மூற்ப வக்கடல் சாடிய மும்மத

கற்ப கத்ரைதக் கருத்.து ளிருத்.தவாம்].

அடிழடிவொன் நில்லாத பாபோகத்

இருவுறுவத்

தம்மை
ஞானக்

கொரடியுகவு

மியூரவிறற்

கொடியானை

யுலகமெல்லால்
கொடுமை

படிபுரியுஞ் ஞானும்

பசவையுரங்

இரியினுரம்

நீடும்

பதைப்பச்
சாடும்

வ.டி.கரண

வயிலிலைவேறத்

குமானிரு

பதகமல

மனத்துள்
வைப்பாம்.

End:

இக்கதையை

விரும்பினர்கள் கேட்டவர்க ளிசைத்தவர்க

டக்சசவ லோகத்இற் றங்மெ௫ழ்ச் இறைவனுட
ஜனொக்கவுறைர் சவனுடைய வுருவழும்பெத் தழியாசு
மிக்கபரி பூரணத்தி னீங்காமல் விளங்குவர்கள்.

460,

(b)

ததீிபுராணம்.

Lines 7 in a Page.

இ,

ததீசிழமுனிவா.து

செய்யுட்டொகை 48.

பெருமையை

அச்சிடப்படவில்லை.

உரைப்பது.
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Beginning:

மனித்த சாயினுர் சேவர்ச ளாயிலும் வணங்க
நினைத்த போதினு மழிவிலா வீடரு ணிமலன்

பனித்த வாணுத லம்பிகை பசவிட மன்றிற்
குனித்த குஞ்சி௪,ச் தாண்மலர் சென்னிமேற்

கொள்
வாம்.

மன்று ணாயகன் சாபமாய் மானிட

வரியைச்

கொன்று தோல்முகம் புனைக்கமை கூறின மிப்பாற்
pion gp வண்டலற்றுளபமாலாழியை த் தொலைத்து

வென்றி சொண்டிடுததீசிதன்மேன்மையையுரைப்பாம்
End:
அரியமாதவனலு மாலுநேர் Our sageo «Corer sah
அரியதோர் தீர்ச் சு மசனையா டி.னர்சா யுச்சியம் பெறுவரிக்
கதையைப்
பரிவுடன் படித்தோர் கேட்டவர் பயமுமடைவிலர் நினைத்
த.தம் பலிக்கு
மிருவினை யறுக்குங் சாதையீே தன்றாலாரிதன் பெருமையை
யிசைப்பார்.

திதிசிபுராண முற்றும்.

461,

(6)

வினாவிடைப்புராணம்.
Lines 7 in a Page.

. இ௫ சவெபெருமாளைப்பத்ி விஞவிய அகத்திய மூனி
வர்க்கு முருகக்கடவுள் கூறியவிடையாகும். இப்பாரணமும்
மேத்கண்ட இருபுராணங்களும் . ஒருவராலேயே. செய்யப்

பீட்டவையெனச் தோன்றுறெது.
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Beginning:
விரியு மைம்புலன் வீடக் சரணங்க

டிரியும் போதுமென் சக்தைமறக்குமோ
பரியு கோக்குமை

பங்கினன் மன்றுளே

புரியு மாடலும் பூங்கழற்றாள்களும்.
8ீ.திமாதவன் கேமிபெற்

றுய்க்கமை

யோதி னோமினித் தெண்டிசை யுண்டவ
னாதிபோடை யாளம் வினவுறக்
கோ தில்வேலன் மொழிக்தமை கூறுவாம்.
End:
சிநைமகழ்ச்கன்புடனே

யிக்சதையைக் கேட்பவர்கள் வ
லோகத்இன்

முர்இியுறைக்இடுவசெனகத் தமிழ்மலையமாமுனிக்கு

மொழிச்

தான் வேலை

வெந்தொழியக் கரிகிழியச்

சூரனுடல்

பொடியாக

விட்ட

வைவேற்
கந சணிமையவர் மடவார் மங்சலராண்டனைக்காத்த கருணை
யாளன்

44

*சம்பா புராணமருளிச்செய்த இருமலைகசாயனூசருளிச்
செய்த சிவபுசாணத்தில் வினாவிடைப் புசமாணமுற்.றும்.

குறிப்பு?
*இவ்வாக்கெத்தை அராயுமிடத்து மேற்கண்ட மூன்
அபுசாணங்களும் சிவபுராணத்தினைச்சேர்க் துவை என்பதும்
இயத்றியவர் திருமலைகாயனார் என்பஅம் உய்.த.துணாக்கட த்
தல் காண்க.

47
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462,

110. 841

பாகவதபுராணம்.

புவனசக்காம்

ஏடுகள் 81. அபூர்த்சி 14

வசனம்:

10-12 1 a Page.

இஅ௫ பாகவதபுசாண வசனமாகும்.

கிருஷ்ணன்

தத்தையும் இன்னும் பல விஷயங்களையும் கூறுவது,

சரி
இது

ஆசிரியர் பெயர்
ஸ்கந்தல்களையுடையது.
பன்னிரண்டு
விளங்கவில்லை.
இதல் முதலிரண்டு ஸ்கந்தங்களேயுள்ளன.
பிழை
அஇகமாசக்காணப்படுகின்றன.
அ௮ச்சிடப்பட்
டுள்ளது.

Beginning:

புண்ணியக்ஷேக்தரம்
ஈயிமிசாசண்யத்திலே ௪வுன
காதி ரிஷிகளுக்கு சூதமகாரிஷி சொன்னது.
பரிச்சித்து
மகாரசாசாவுக்கு சுகப்பிரம்மமிஷி சொன்னப்படிக்கு பரீமகா
பாகவதம் பனிரெண்டு கந்தமும் சூதர்சொன்ன

சேத்திரம் முதற்கக்தம் சவுனகா
வியாசர் உத்தாரம், கவுரவர்

சம், உத்தசைகெற்ப
ஸ்ரீகிஷ்டணர்

இிரிஷிகள் கேள்வி ப்ர்வேத

வர்த்சமானம்,

சக்ஷனை,

புண்ணியச்

௮சுவத்தாபங்

பிஷ்மாசாரியார்...... OLED,

அவாரகைப்பிரவேசம்,

பரிச்சித் அப்பிறப்பு,

விதுரன் வர்த்சமானம், பஞ்சபாண்டவர்
Ags சாச்சிய பரிபாலனம், கலிபுருஷ

மோக்ஷம்,

பரிச்

கிக்கொகம்,

பரிச்

சித்னசாபம், ஸ்ரீசுகயோட பிரத்திய கம்.
*

38

ப

ஸ்ரீவேதவியாசருடைய பாதபத்மங்களுக்கு ஈமஸ்கர
பனிரெண்டு கந் தங்களும்
ஸ்ரீமகாபாகவதம்
ரம்பண்ணி
சுமிழ்வசன தீ இனாலே

புசாண

கதைக்கு

தெளிவாக

எழுதுகிறோம்.

ஒருவிக்னெங்களும்

வராமல்

இர்த

ரக்ஷிக்கச்

சொல்லி விக்கனேஸ்பசனை முக்தி தோத்தஇாம்பண்ணி சாஸ்
de

TAMIT, MANUSCRIPTS
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வதியம்மையை £ர்த்தனைபண்ணி வித். துவான்களை நினைத்து
கதையாசம்ப முதல்கொண்டு எழுதுகிரோம்.
அதெப்படி
யென்றால் ஈயிமிசாரண்ணிய வனத் இலே சவுனகாதி மகா
ரிஷிகள் இருபத்தாஞயிரம் பேர் எப்போதும்

டம்

ஆதிவிஷ்ணு

சேத்இரமானபடியினாலே

கின்று அவி

பீதாம்பாகா

னன ஸ்ரீவிஷ்ணுவை சேருழெதுக்கு ஆக அங்கே ஆயிரம்
ஸ்ரீதீர்க்க சத்தியாகம் பண்ண நினைச்சு யாகதீக்க வூச்சு
யாககாரியங்கள் இனமும் நிறைவேத்தி வரச்சே ஒருகாள்
தங்சள் அனுஷ்டானங்களை

காலத்தாலே

தீரத் துக்கொண்டு

அதன்பிறகு ஓம கிர்த்தியங்களும் பண்ணி உயர்ந்த ஆசனத்
கைகளைச்

இலே யிருக்கிற சூதமகாரிஷியை

பூசைபண்ணி

கும்பிட்டுக்கொண்டு ஒருவார்த்தை

சொல் லுகிருர்கள்.......

End:

விஷ்ணுவெடுக்த
அவதாரங்களும் இராட்டுவிக்கொக
ஸத்திகளு மன்வர்தர முதலான அல்பங்களும் அ௮ந்தகதை
களும் பின்னையுஞ் ௪ண்டான
கோப்பியாச்சியங்களும்
சொல்லுகிறேன் கேளுமென்று

சுகயோ

பரிசித் துமகாரா

சாவுக்குச் சொன்னுசென்று சூதர் ௪வுனகர் முதலான
களுக்குச்சொல்லக்கேட்டு சவுனகர் சந்தோஷப்பட்டு
ரைப்பார்த்து மசாத்துமாவே

விதுசன் air genus

பூமியிலே இரிந்தகொண்டு கோசலதசேசத்திலே
யனைப்பார்த்து
டான்.

அவனாலே

இந்த வசனமே

றிது

ரிஷி
சூத

முன்னே

மயித்திரே

விசேஷங்களாய்

கேட்

பரிச்சித்து சுசயோடயைக்

கேட்

டான்.
அவர் அவனுக்குச் சொன்னபடியே
உனக்குச்
சொல்லுகிறேன் கேளுமென்னு சூதர் சொல்லுஇஞுர்.
இசண்டாவது

கந்தம் எழுதியுஇிக்தது முற்றும்,

372,

A DESORIPTIVE CATALOGUE OF THE

468.

110, 509 _அஜாமிளோபாக்யானம்.
a@ser 60, Lines 4—8 in a Page.

இ௮, பாகவதபுராணத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இரத்த
சுலோகமும் தமிழ் உசையுமாக இருக்கிற.
ஆரியர்
ள
மிகவும் இதைந்துள்௮,

பெயர் தெரியவில்லை,

Xl
464.

No

மான்மியம்;
282

சரல்கமகத் துவம்.

ஏடுகள் 55) பூர்த்தி 1113

இன, திருவாங்கமென்லும்

கூறும்

5—7

விஷணு

ina Page.

ஸ்தலமான்மியம்

வசன.நூல், இத்தலம் இருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லாவில்

உபயகாவிரியெனப்படும்
கும் மத்தியில்

கொள்ளிடத்திற்கும்

இருப்பது.

பரமசிவன் உரைத்தது.

இம்மகத்துவம்

காவிரிக்

காரதருக்குப்

பத்து ௮த்இயாயமாகப் பகுக்கப்

பட்டுள்ளஅ௫.

இதனைச் தமிழில் மொழிபெயர்த் தவர் அப்பி
ஆ சாரியார் என்பவர். இப்பிசதியில் பிழை அதிகமாக இருச்
கின்றன.

இது ௮ச்டிடப்பட்டிருக்கிறது.

Beginning:

செங்கவிமானம் orgs YS BUT
கனனாதர் துவ
க்சி ௮ம்பரீஷர் ரத்திளமாடாதா காம்பூமாமயகர யிவர்கள்
சிங்காதன வாசமாய் பூமியிலே அசைச்இி(த)னங்கள் செய்த
பேர். யி(இ)வர்களுக்கும் சமானமான

யாசென்றால்

பிரகலாதனன்,

பசமபாகவதற்(£)கள்

காரதர், பராசர், புண்டரீகர்

வியாசர், சவுனகர், விஷ்மர், சுகர், தாலப்பியர், ருக்குமாங்
கதர், அர்சுனன், வஇஷ்டர், மகாபெலி, விபூதணர் இன்னம்

௮னேகமாக

பாமபாகவத சிரேஷ்டாள் யி(இ)ந்த ஸ்ரிசெங்க
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விமானத்தை சேவிச்சு பூசிச்சு ௮திலே வாசமாயிருந்தும்
பறமானந்தமான ஸ்ரீவைகுண்டத்தை ௮டைகச்தார்களென்த
our gy.
இவர்களிப்போ பரமபாகவதர் அப்படிச்கொத்சு பாம
பாகவதற்குள்ளே
அதிசயமாயிருக்கப்பட்ட
காசதமகா
முனி பாமேஸ்பசரைப் பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி
தேவதேவா சேவர்களுக்கெல்லாம் தேவராயிருக்கப்பட்ட
கூடி
வே மூணுகண்களோடேயும் அஞ்சுமுகத்தோடும்
யிருச்கப்பட்ட
மசாதேவ
தேவரீராலே சொல்லப்பட்ட
வார்த்தையினாலே மூணுலோச விர்த்தாக்தயம் தெரியலாச்
சது.
wes
மூணுலோகத்திலே
புண்ணிய ஸ்தலமும்
புண்ணிய தீர்த்தமும் கெங்கை முதலாகிய ஈதிகளும் தேவ
சரித்திரல்களும் அடியேன் அறிந்தேன்.
ரிஷிகளுடைய
அப்போ

காவேரி மகத்துவம் தேவரீர்

சொல்லுகிறபோது

ஸ்ரீசெங்கமென்னும் ஒரு விஷ்ணுஸ்சலம் பூலோகத்திலே
யிருக்கு(இற)௮ ௮ச்த ஸ்தலமகுத்துவம் ஈம்மாலே சொல்லி
மூடியான என்று தேவரீர் இருவிளம்பத் இ(ற.றி)சாபடினாலே
அண்ணா(ன௮)

யிண்ணய

முதல்

(இன்றை)

வசைக்கும்

அர்த ஸ்ரீசெங்க மகுத் துவம் கேழ்க்ச(ட்க)வேணுமென்று
ஆசையாயிருக்கிற ௮.
நிறம்:

இப்படிக்கொச்த

ஸ்ரீசெங்க மகுத்துவத்தைப்

பேருக்கும் கேட்டபேருக்கும் வித்தையும் புத்தியும்

படிச்ச
அயிஸ்

வரியமும் சவுபாக்கயெ சக்தானமும் பெருமாளுட கடாக்ஷ
இினாலே

உண்டாமென்று

இருவுளம் பத்தி(த்தினர்.

சிவனானவர்

காசகமகாமுனிக்கு

பத்தாமத்தியாயம் முத்தித்த (முத்றிற்று) முற்றும்.
பமிசெங்கனாதன் திருவடிகளே சரணம்,
ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்,
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|

Colophon :

ger naiGR os
15௨ சணீவாரம் நாள் ௮மா
பக்ஷம் ஏகாதேசியில் நல்ல சுபலக்கெத்தில் செங்க மகுத்து
வம் எழுதி முகிச்தது முற்.று,
தஞ்சை ஈகா.த்.இலிருக்கும் வஸ்தாது பட்டாளம் சிப்
பாயி அம்மழாத்.த மூமசாமி காயக்கரவர் யெடுத்து படிச்ச
பேர்கள் கொடுத்

செங்களுயகர்

விடவும்.

அணையுண்டா

கவும்.
named

]10. 248 பிரமோத்தரகாண்டம்.
ஏடுகள் 106; பூர்த்தி 1/0 610 1௦ ௨ 1762௨
465.

இதில் சான்கு பிரதிகள் இருக்அன் றன.
இத,

தோட

பஞ்சாக்கரம௫ிமை,

மகமை,

விபூதி மூமை,

சோமவாச

மகிமை,

இவொத்இரி

செவயோகு

மூலம,

உமாமகசேசாபூசை

மகிமை,

பிர

மடமை,

உருத்திராக்க

ு
ோத
்த
ுத
எட
ை
்ற
வற
ிய
தல
மு
மை
கி
ஸ்ரீருத்திரம
மூமை,
.
ு
த
ய
ை
ட
உ
ளை
்க
யங
யா
இ
த்
௮.
ு
்ட
சண
தி
இருபத்
வத.

ர்
யவ
றி
ற்
இய
்
ில
ிழ
தம
த
்
த
்
ர
ய
ெ
ப
ி
ழ
ொ
ம
இதனை

வர துங்கராமபாண்டியர்.

யெ

ஈசன

பாண்டியாது

முனிவாது
தம்பி

இவர் வேம்பத்தூர் சங்கத்தவரா

மாணாக்கர்,

என்பர்,

இவரை

இவசது

காலம்

அ௮திவிசசாம
பதினாறாம்


ன்
டி
ண்
றா
ற்
.ா
்
ாம
ேழ
ின
பத
்
ும
ிய
ுத
பக
ற்
மூற்றாண்டின் பி
௮ச்சிடப்பட்டிருக்கிறது.
துலக்கமும் அகும்.
.
து
்ற
ின
ுக
பட
ப்
ாண
்க
தக
பே

ம்
கு
ற்
இத
்
ும
அச்சுப்பிர இக்க
Beginning :

நல்ல சொற்பொருள் காளு ஈகடாத்தவு
மெல்லை காணரும் பேரின்ப மெய்தவும்

3875
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வெல்லு மானை முகந்தனை மேவிவாழ்
வல்ல பைக்குரி யானை வழுத்துவாம்.

பூமேவு ௪தமுகனுச் இருமாலும் போத்றிசெயத்
சேமேவு குழலுமையாள் செழுங்குவளை விழிகளிப்ப
மாமேவு மிசழிச௮ மழை அளிப்ப மணிமன்றச்
காமேவி ஈடம்புரியும் தனிப்பொருளை வணங்குவாம்.
கறங்குதிசைப்பெருங்கடல்சூ

ழவனிபுசக்திகல்கடிக்து

கலி

யைமாஜற்றி
மறர்திகழவிலங்கலைவேல்

வரதுங்கராமனியல்

|

மசைச்

"eg

திறக்தவறுகாற்பீடந்தனிற் பிரமோத்திரகாண்டந்தேன் சோ
்
யறக்சழையுல்

கவிஞர்

ல்லாக்கி
வரங்கேற்றி
னானே.

செவிச்காமுதமாக

End :

தேவர்தம் பெருமான் ஈறந்தவஞ் செழுத்தஇன் சர்புகழ் மாக்
க்கை முதலாப்
பாவ நின்றகற்றும்

புராண நால் கேட்போர்

பயன்பெறல்

மொழிசதை யீருய்
முழுதும் விழைவுடன்கேட்குன

மேவாப் புகன்ற சிவக

சவர்தாம்

யாவர்மற்றேனு மாரியன் முகலோய்த ழஞ் சிவப சமடை
வார்,
Colophon :

பிரமோத்தாகாண்டம்

ட்டு எழுதி முடிக்தத,
முடிந்தது முற்றும்,
லிஇதம்.

அழகிய

சொக்கராசாவின்பா

வியஷ் புசட்டாகிமி” 21௨. எழுதி
செல்கர்

சொக்கனாதன்

ஸ்வஹஸ்த
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406, No. 249 (a) பிமோத்தரசாண்டம்.
ஏடுகள் 45; 4478 Lines 6—I10 in a Page.
இதில்,

வது செய்யுள் முதல் புசாணமக௫ுமை

இருக்கிறது,

வது செய்யுள் வரையும்

25-

அத்தியாயத் இல்

85-

ஆனால் இடையிடை

சிதிலமாயிருக்கிம.

யே லெ எடுகளில்லை.

467.

அத்தியாயம்

சோமவாசபூசையுரைத்த

No. 250

பிரமோத்தரகாண்டம்.

arQaer 83; 914735 Lines 6 in a Page.
இதில் பத்திசாயு ௮சசுரிமை ண்டு
வசையுமிருக்கிற௮ு.

௪ தலமாக

முதல் கடைசி

இருக்கறது.

ஏடுகளை

பூச்

சியரித்திருக்கற
து,
408.

110. 251 (ம பிரமோத்தரகாண்டம்.

ஏடுகள் 98; பூர்த்தி,

140 8--10 1) ௨௨௨,

இது 2468-ம் ஈம்பரைப்போல முழுவதமிருக்கிற து.
சதிலமாக இருப்பினும் எல்லாப்பிரஇியினும் இிறச்தகாகக்
காணப்படுகிறது,

ஆக

விருத்தம் 1831,

Colophon.

குசோதிஷஹ

முடிக்தனு.

ஆடி.மீ'

25௨

சோமவாசகாள்

எழுதி

முற்றும்.

செம்பாம்

பாக்கம்

வசக்தசாராயணன்

சொக்கப்பமுதலியார்

புத்இரன்

எழுத்த.

சித்திவிடயகன் சாணம் .இறுமுகம் துணை, மீனாட்சி
துளை, சொக்கலிங்கம் சிதம்பரம் அருணாசலம் இயாகராசர்
அணை குருபாதமே துணை,
திருச்சிற்றம்பலம்,

TAMIL
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(6) சிவபுண்ணியத்தெளிவு.

469

Lines 7 in a Page,
எனவும் அவ

இத சவெபுண்ணியங்கள் இன்னின்னவை
ற்றைச்செய்தோர் இன்னபேறு

பெஅவசெனவும் கூறுவது.

இதனைச் செய்தவர் கொத்றவன்குடி
செய்யுட்டொகை

என்பர்.

உமாபதிசிவாசாரியர்

து.
181 அ௮ச்டெப்பட்டிருக்கிற

Beginning:

பழகிய ப்.இத் அவப் பான்மை யெய்தவு
|
மூழூயெ பசுத்.துவ முற்று நீங்கவு
மொழு மும்மதத் தொளிகொள் ஞானமா
'ரழ௫ய்
End

பிள்ளையா ரடி.கள்போற்.றவாம்.

:

தண்டமிழ்ச் சிவபுண்ணியக் தெளிவினைச் தயாவுட்
கொண்டுபற்பகற் படி.த் ததன் சூறிவழி நின்றோர்
சண்டகப்பசும் சாட்கமலத்தன்மால் காணா
வளர்சிவ

மண்டுபேசொளி

பாத்தின்மேல் வாழ்வார்.

சவபுண்ணியத்தெளிவ முடிந்த,

திருச்சிற்றம்பலம்.
வலம்.

410.
இ

110. 262

ar@eer 162; Lines 8-—10 in a Page.
கத்தபுசாணத்து சங்காசங்கையின் ஒருபாகமா
பூர்வசாண்டம்

சூம்.

காண்டங்களை உடையது.
கண்ட

அ.த்தயொய்முதல்

இயாயம்

காசிகாண்டம்.

ஈழுக

செய்யுட்டொகை
48

நூழா
2585.

உத்தரகா ண்டம்

இரண்டு

என

இதில், விச் இயவசையை
சேவிக்றெ

மூறையுசைத்த

அத்தியாயங்கள்

காசதர்
அதி

இருக்கின்றன.

வாரணாசிச்சிறப்பு,

கங்கையின்
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மூமை, மகளிரிலக்கணம், அவர் கற்பொழுக்கம், இல்லக
வியல், பிரமசரியசெ.லி, வைஇசாசாரம், யோகவொழுக்கசம்,
மூத்திமண்டப

இதனை

வாலாறு

இயற்றியவர்

முதலியவை

கூறப்பட்டுள்ளன,

அதிவீரராமபாண்டி௰ர்.

பற்றிய விவாங்களை 177-ம் சம்பரிற் காண்க.
சடப்பட்டுள்ளலு.

இந்தாலாசிரியாது

இவரைப்
இக்.தூல் ௮௪

காலம்

பதினாரும்

Sr ayaa.
Beginning:

மாந்தரிய தொல்பிறவி மறிகடலி னிடைப்பட்டுப்
போத்றுறுசன் குசைகழற்ருட் புணைபற்றிக் கடந்தோரைச்

சாற்தரிய சனிமுத்திச் தடக்சசையின் மிசையுய்ப்பக்
காற்றெறியு சழைசெவிய கடாக்களிற்றை வணங்குவாம்.

புவிபுகழுங்

காசிகாண்டம்

செவிவழியினமுதுகுத்த
னுவவுமதிக்

குடைகிழற்ற

பொருவில்பரா

சான்புதல்வன்
புகன்றவாறே
தெனமதலுசம்
பொழிதமிழாற்
Oph see செய்தா
வோசாழிதிசையுருட்டி. யொலி
நீர்வேலி

யவனிதனி புரக்குமுடு லதிவீர ராமனிக லாச ரேறே,
நரம் ;

அருமறை முனிவர் வாழ்க வானினம் வாழ்க தெண்ணீர்
விரிதிசை யுலகம் காக்கும் விறல்கெழு வேக்தன்வாழ்க
மருவிய இங்கடோறு மழைவளஞ் சுரக்க வெங்கோன்
பொருவத மொழித்த வின்லூற் பொற்பொடும் பொலிக
மாதோ,

அருமத்தியாய முற்றும் ஆக

இருவிருத்தம் 2586,

Colophon:

சோபகிருதுஷஹ் சித்திரைமீ' 14௨

சனிவாரசகாள்

இரை ஈட்சத்திரத்தில் எழுதி முடிக்க. முற்றும்.

சத்
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துணை.

இத்திவிகாயகன்

விசாலாட்சி

வசந்தமாயன் எழுத்த.

சொக்கர் மீனாட்சிதுணை.

471.

11௦.

268

கா௫காண்டம்.

ஏடுகள் 944; அபூர்த்தி 1௯

து
262 'ஈம்பசைப்போன்ற

இத,

ந்து 76-வது

இறது.

6--10 (0 ௩0௨௨௨,
இதில்

முசலிலிரு

89-வ௮ செய்யுளமுடிய இருக்

அத்தியாயம்

சிதிலமாயிருக்கிறது.

472,

No. 264 காசிகாண்டம்.

a@ser 172;

Lines 8 in a Page,

இதில், கடவுள் வாழ்த்.து முதல் 100 அத்தியாயக்க
சிதிலமாயும் ஏடுகள் இடையிடையே
ளும் இருக்ெறன.
ஒடிஈ்தும் உள்ளன,

காசிசாண்டம் முற்றும்.
Colophon:

மாசிலாமணிச்சம்பந்தன் இருவடிவாழக.
2G ஆவணிமி' 18௨ புதன்கிழமை காள் துதிகை
யும் சதைய நட்சத்திரமும் பெற்ற காள் திருவாவ$துறை
சிற்
மசாபுரிச்
அம்பலவாண்பண்டாரசன்னிதியடி.யாரில்

றம்பலத்தம்பிரான்

மாசிலாமணிசம்பந்த்

இஷர் வசந்தராயபிள்ளையவர்களுக்கு எழுதின
சாண்டமுற்றுமெழுதி' முடிக்த.து என்ற றி.
மாசிலாமணிச்சம்பந்தன் விருவடிவாமுக,
Ieee

வைன்

பண்டாரத்தின்
முறை

காசி

அழுகாயகம்,

A DESORIPTIVE CATALOGUE UF THE

380

473.

110. 208 விருத்தகிரிப்புராணம்.
agser 64; Lines 5—8 in a Page.

|

இது, விருத்தாசலத்தின் மான்மியத்தைக் கூறுவது.
இஇல் விரு த்தகரிச் சருக்கமுதல்

சருக்க

தமிழில்

இருக்கன்றன,

சருக்கம்

மீராசுப் பஇினெட்டுச்

சூவன்னச்

இசனைத் திருமுதுதன்றமென வழங்குவர்.
சொன்னயமும்
பொருணயமும் வாய்ந் ௮.
இதில் மேழுவஅமிருக்றெ.௮.
இச்சாலை இயற்றியவர் ஞானக்கூத்தசிவப்பிரகாசதே
சிகர். இவர் திருக்கைலாய பரம்பரை அறையூர் சிவப்பிரகாச
தேசிசா தினத்தில்

இரண்டாவது

தெய்வக்தகன்மை வாய்ந்தவர்.
மல்

தருவிடைமருதார்ப்

பட்டம்

பெற்றவர்,

இந்தப் புரணத்தையல்லா

புசாணமும்

செய்திருக்கின்றனர்,

இப்புசாணம் அச்டெப்பட்டிருக்றெ.து.
Beginning :

இருவுவ் கலவியுஞ் சிருச் தழைக்கவுப்
கருணை

பூக்கவுர் தீமையைக்

காய்க்கவும்

பருவ மாய்ஈம அள்ளம் பழுக்கவும்

பெருகு மாழத்துப் பிள்ளையைப்

பேணுவாம்.

திருமா௮ு கான்முகலுர் தேவர் கோவும்
தேவர்களும் யாவர்களுஞ் சித்தையாலு

மருவாய மறையாலு மளவையாலு
மளப்பரிதா யகண்டி தமாய் கின்ற மூர்த்தி
யுருவாய கிரிவடி.வா யனந்தகோடி
யொளியுடைய

சொடுமுடிக arr a Bes p

பெருவாழ்வைக் திருமுவகுன்றுடையான றன்னைப்
பெருங்கருணை யாளனையாம் வணங்கலுற்றும்,
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ஒருமலையாற் புசமலையு மொருமைக்தன் மிருமைக்கன்

னிருமலையுக் தும்மலையு மெதிர்மலையும் வினைமலையும்
பொருமலையும் விம்மலையும் பொய்மலையும் படைத் தருளிக்
கருமலையும் பழமலையித் கைமலையைக் கைதொழுலாம்.

3

வேயுதிரு முத்தா.று.விசவியனை முத்சாமு.

போயாகம்படியாசே

புலையாகம்படியாசே

மாயமலர் முதகுன்றர் வயற்சகமல (ip ZI HerOT

தூயவசைப் பணியாசே சூழ்ச்தவரைப்பணியாசே

9

அருளாலே திருமுடிக எனக்தமாய் நின்றபிசான்
தருவாயா லுமைகேட்கச் செப்பியவிப் புசமாணத்தை
யொருவாயா லுசைக்கின்றே அயர்ஞானக் கூத்தனவன்
தருசாம மடி.யேன்றன் றலைமீது தரித்தமையால்.
End :

இங்கள் மும்மழை பெய்கச் செழும்புவி
பொங்கி வாழ்க புசவல ஹோேங்குக
நங்கள் சங்கான் பூசை நலம்பெற
சங்கர னடியார்கள் தழைக்கவே.

விருத சகிரிப்புகாணம் முடிக் ௧௮ முற்றும்.
x.

|

Colophon:

ஹரிஜம் சன்ருக குருவாழ்க குருவேஅணை,
BONG கார்த்திகைமாதம் 8உ எழுஇ முடிக்த.து மூத்றும்.
..

11௦. 269

474.

விருத்த௫ரிப்புராணம்,

a@eer 125 Lines 4—O6 in a Page.
இ.தில்,

சருக்க

இரிச்சருக்கத் இல்

முடியவும்

15

ஈஇிச்சருக்கத்தில்

செய்யுட்களும்

தலச்

10 செய்யுட்களும்

382,

A DESORIPTIVE
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இருக்கின்றன. இதில், பட்டணத்தார் பாடல் மு.சுலிய விடு.
பாடல்கள்
டுள்ளன,

எழுதிய

475,

8

ஏடுகள்

கடைசியில்

கோக்சப்பட்

11௦. 270 விருத்தடிரிப்புராணம்.
ஏடுகள் 95 ; Lines 6—7 in a Page.

இதில், விருத்தூரிச்சருக்கமுகல் சசிவன்னச் shes
இத்துடன் இருவாசசும் சர்த்தித்
இருக்கெ.து.
மூடிய

இருவகவதும் சரக்தத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள எிலமக்திர பிர
இருக்கின்றன.

யோகங்களும்

கவை
டலககனக கவன.

476.

110. 271 (6) விருத்தகிரிப்புராணம்.
எடுகள் 45, 1,1௦0 6---7 10) ௨1௨76.

இதில்

கடவுள்வாழ்த்,

முதல் -சவபூகசைச்

௪ருக்க

முடிய இருக்றெது.

477.

(0) மல்லிகார்ச்சுனமாலை,
Lines 6 in a Page.

Qs,

wdSsriseartys
g BH

பெருமான் தோத்திரம்.

எழுக்தருளிய

சிவ

அச்சிடப்படவில்லை.

Beginning:

மும்மத்தினன் ஐங்கா $ Barer மூக்கணேக மருப்பினன்
செம்மலர்ப்பத மன்பினித்றிகழ் சென்னிமீதி விருத்அவாம்.

ஆசணன்பரி பூணன்கரு மூலகாரண காரணன் :

Pherae மனேசுகோடி இபாகாஇ பதேசிகன்,
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ஈறிலாமு.௪ லேகனேருரு லிங்கசங்கம மாதலால்
மாறிலாவருள் என்புகூர வணங்கு மும்மலமாயுமே.
End.

சீலஞான சவம்பெறுச் இகழ் செல்வழும்பெறு மல்லிகர்
மாலைகாடொறு

மோதுவார் சிவலோக

நாயகராவசே.

மல்லிகார்ச்சுனமாலை. முற்றும்,
enon

478.

]1௦. 272 விருத்தகரிப்புராணம்.
a@ser 37; Lines 4—5

in ௩ Page.

இதில், கடவுள் வாழ்த்தில் 11. செய்யுளும்,
கத்தில் 8-வது

செய்யுள்

தர்த்தச்சருக்கங்களில் ல

முதல்

முடியவும்,

கிரிச்சருக்

தலச்சருக்கம்

ஏடுகளும் ஒழுங்கின்றி கோக்கப்

பட்டுள்ளன.
சேலணைவவையல்வாளை ஆல்வவளைசகைவளைக

479.

11௦. 278

விருத்தகிரிப்புராணம்.

a@ser 98; Lines 6—9 in a Page. —
இதில், 2608-ஆம் கம்பர் பி.தியைப்போல முழுவதும்
விருத்தசிரிப்புமாண ஏடுகளில் இது மிகச்
இருக்கறது.
சிறக்சு.து.
Colophon:

shgor ep = gitn8G8”

16a

செருக்கூர்

கிருஷ்ண

ரட்டியார் படி.த்த விருத்த௫ரிப்புசாணம் முடிச் த.௮ முற்றும்.
திருமுதுகுன்றகாதரும் பெரியம்மை
குருபாதமேதுணை,
உதவிராயகரும் அம்பன்ன கண்ணியம்மை
யும் லட்ச்சு,
இசட்டிக்க.

CATALOGUE
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110. 274

480.
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திருவாதவூரர் புராணம்.

190; Lines 5—6 in a Page.

இதில் ஆ.று பிரதிகள் இருக்கின்றன.
பாண்டிகாட்டில்

இது,

அவதரித்த

இருவாதவூரில்

மாணிக்சவாசகாது சரித் தரத்தையும் அருமை பெருமைகளை
யும்

எடுக்துரைப்பது.

ஜர்த

சருக்கமுடையது

செய்

இதனை இயற்றியவர் கடவுண் மாமுனி
யட்டொசை 541.
வர். இவர் இப்புமாணத்சைப்பாடி, முடித்துச் தம்முடம்

பில் உண்டாயிருர்த கோய் நீங்கப்பெற்றனர் என்பர்.

இவ

சில
சைக் கச்சியப்பமுனிவர் காலத்இனர் எனக்கூறுவர்.
ஏடுகளில் திருவம்பலச்சருக்கம், புத்தரை வாதில் வென்ற

, சருக்கம் இிருவடிபெற்ற சருக்கமென சருக்கங்கள் மூன்
அச்௪ப்பிரதிக்கும்"இதற்கும்
முகப் பருக்கப் பட்டுள்ளன.
பாட்பேதம்

காணப்படுகின்றது.

உரையுடன்

இர்தூல்

அச்சிடப்பட்டிருக்கற.து.

Beginning :

|

பவளமால் வரையி னிலவெறிப்

பதுபோற்

பசந்தநீற் தழகுபச் சுடம்பிற்
ஜிவளமாதுடனின் முடிய பசம்ன்

சிறுவனைப் பாதப் பெரும்போர்
தவளமார் மருப்பொன் றொடித்தொரு சசத்திற்
றரித்.தயர் சிரிப்புறச் தெழுதுக்
கவளமார் களிற்றின் றிருமுகம் படைத்த

கடவுளை கினைக்துகை தொழுவாம்.
மூக்கணுட னாலுபுய மைந்துமுச முன்னோன்:
'செசக்கனரு ஞண்மையெ௮

வக்கடு விடக்தையா
மைக்கடலில் வைக

தொன்மைஇிகழ்

ஸுக்கருள்வ தென்றே
லொழி

வைகைவள

நாடு,

தாடு
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End:

ஈனமிகுத்துளதோது பென்புசாம் புஞ்சீயு
மானவுடற் சவரூப மாமிதனைக் தெளியாம
ஓ£னுடலுக் கிலாதேடி யுழன்றுலகிற் றடுமாறி
மானாூற் புகுஅமதேே மாயவலைப் படுவார்கள்.
இருவம்பலச் சருக்கம்

முற்றும்,

ஆக சருச்கம் 5க்கு விருத்தம் 541.

காயிரும்பி னீர்போற் கலர். துருவங் காட்டாம
லாயுருவர் சோறும்......... ட
ர். தூய
குளக்சை முதலிக்

கொடியேனுக் குண்மை

விளம்பவெனத் சான்படைக்சு

மெய்

தொல்லைவட நீழலிலே யாகமங்கள் செய்தவரும்
இல்லைஈட wes pier eh செய் தவரு--மெல்லையிலே

யொப்பாக வந்இிய் குபதேசச் தர். தவருச்
தப்பா தொருமுதலே

தான்,

மந்திரிச்சருக்கம் விருத்தம்
இருப்பெருக்துறைச்சருக்கம்
குதிசையிட்டசருக்கம்
DG

LOE FF HEED

46
135
66
95

இருவம்பலச்சருக்கம்
199
ஆச சருக்கம் 5-க்கு விருக்தம் 541.
Colephon :

Ker apF@R தைமீ” 80௨ வாதவூர் புராணம் தெய்வ
சாயகம் படித்து மு௫ர்கு முற்றும்,
por தெழுதினே ஞயினு மாண்பொருளை
யாசாய்ந்து கொள்வ சறிவுலடயோர்..- சாய்ந்து
49
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குற்றங் களைந்து குறைபெய்து வாசித்தல்
கற்றறிந்த மாந்தர் கடன்.

இருச்சிற்றம்பலம் வேலும் மயிலும் குமசகுருபச.

481.

116. 27/5 திருவாதவூர்புராணம்;

ஏடுகள் 46; 140 3H Line T—9 in a Page.
இது 874-அம் ஈம்பரைப்போன்ற.து.

அனால் (பவள

மால் வரையில்' என்னும் காப்புச் செய்யுள் இல்லை.

மந்திரிச்சருக்கம்
செய்யுள் 45
இருப்பெருச்துறைச்சருக்கம்.
185
"குதிசையிட்டசருக்கம்
;,
66
மண்சமக்தசருக்கம்
»
99
இருவம்பலச்௪ருக்கம்
>»
20
புச்தசைவாதுவென்றசருக்கம்

4,

126

ஆகச் சருக்கம் இருகப்பகுக்கப்பட்டுள்ள௮

535 காணப்படுகிற,

இது இறந்த பிரதி.

இருச்சிற்றம்பல
துணை,
க்

சிவகாமியம்மை

சிதம்பசந்துணை.

அணை, தேன் மலை

ஞானசம்பந்ததேசிகன் இருவடிவாழ்சு.

482.

விருத்தம்

அம்மை

மாசிலாமணித்

திரு

Sirens,

110. 276 திருவாதவஷூர்புராணம்.

ஏடுகள் 113; பூர்த்தி சிதிலம், 1,110 5 1

௩18௭6,

இதில் 75-ம் சம்பசைப்போல முழுவதுமிருக்றெ
து.

இன, எழுதினது வாசுதேவபிள்ளை
மணபிள்ளை கையெழுத்து.
ணையை.

போன்

லட்சு
ப
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483.

No. 277 தஇருவாதவூர்புசாணம்.

ஏடுகள் 92, பூர்த்தி சிதிலம், 110௦5 9--11 10 உ 1௨௨௨.

இதில் முழுவதமிருக்கிற.அ.

அனால்

மக்இரிச்சருக்கம்
செய்யுள்
இருப்பெருக்துறைச்சருக்கம்
,
குதிசையிட்டசருக்கம்
க
மண்சுமர்த சருக்கம்
”
இருவம்பலச்சருக்கம்

46
185
67
91
69

புத்தரைவாதுவென் சருக்கம் ,,

97

இருவடிபெற்ற சருக்கம்

32

”

எனக்சருக்கம் எழாகப்பகக்கப்பட்டுள்ள ௮.
௬௨௬௧௧௦௨௪௬௩

௪௦௭௬

௮-௦)

௨௭

(த

இக

கோ

தத இ

த

த ர ர இத

ர

ல மன்னவன் செங்கோல் விளங்குக
கால மாமழை மன்னுக காதலாற்

சாலு மீச னடியார் தழைக்கவ
மழை

வளங்குக பன்ன,........
வ LD DERE
தகவ கக்க வ்க சக்க வலவ வக்க

தழைக வஞ்செழுச்தோசை தரையெலாம்
பழைய வைதிக சைவம் பரக்கவே,
வைய
௨௨

நீடுக மாமழை

௪௫.ர்.4

உச டிக

௬

*

BOOP

மன்னுக
HEHE

eee

eee

[சைவ] சன்னெறி தான் சழைத் தோங்குக
தெய்வ வெண்டிரு நீறு சிறக்கவே.

குறிப்பு:

இப்புசாணசத்சலைப்பில் திருவாதவூர் மாணிக்கவலாசதம்
பிரானார்புராணம் எனவும் கடைசியில் திருவாதவூர் ஈமினார்

புராணம் எனவும் எழுதப்பட்டிருக்க
து,
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]10. 278 திருவா தஷூசர்புசாணம்.
ஏடுகள்

144; Lines 4—6

in a Page.

இதில் முதலிலிருக்து இருவம்பலச்சருக்கத்தில் 188
இதில் சருக்கமுறை 274-ம்
செய்யுள்முடிய இருக்கறது.
அசிதிலமாயிருக்கத gi.
ஈம்பரை ஒத்இிருக்கற௮.

465,

110. 328 திருவாதவூர்புராணம்:.

ஏடுகள் 91; 944788 Lines 4—6 in a Page.
இது, 214-ம் நம்பர் பி.திபோன்றது.
இதில்

௪ருக்கங்களும்

ஐந்து

இருப்பினும்

கடைசிச்

தில் 199 செய்யுட்களில்
சருக்கமாயெ தருவம்பலச்சருக்கத்
71 செய்யுட்களே இருக்கின்றன. விடுபாட்டுகள் எழுதிய
8 ஏடுகள் கடைசியில்

486.

கோக்சப்பட்டுள்ளன.

]10, 280 சேதுபுராணம்.

ஏடுகள் 448; சிதிலமாயிருக்கெது 1,106 6--10 1

a Page

இ௫ இராமேச்வசத்தின் பெருமையையும் அதிலுள்ள
தீனுக்கோடி முதலிய இருபத்அசான்கு தீர்.தத மகிமையை
சொன்னயம் பொருணயங்களமை
வடமொழியினுன்றும் மொழிபெயர்த்துத்

யும் விரித்தூரசைப்பது,

65g,

இதனை

தமிழ்ச்செய்யுளாலியற்றியவர் நிரம்பவழ்கியதேசிகர். பாண்
டியராட்டில் துழாயூரில் பிறந்தவர்,
இலக்கண இலக்கியங்
களிலும் சித்தார்த சாத்திரங்களிலும் வல்லவர், ஈவெஞான
சித்தியார் சுபக்;த் திற்கு உரை செய்தவரில் ஒருவர், இவர்
இயற்றிய வேறு நூல் இருப்பரக்கரிப்புரணம்.
இவரை
அதிவிரராமபாண்டியற்கும் வரகுணபாண்டியற்கும் கல்வி
கற்பித்த ஆசிரியரெனக் கூறுவர் லர், இவரது மாணாக்
கர் இருவாரூர்ப்பமாணம் பாடிய சம்பந்தமுனிவர், இவா.து

TAMIL MANUSORIPTS,

காலம்

பதினாறாம்

889

மாற்றாண்டாகும்,

இந்.நால்

ஆறுமுக

தாவலசால் அச்சிடப்பட்டி ருக்கிறது,
Beginning :

தொடர்கின்ற

விடுக்கண்வெற்புக்

அகள்படத்துளைக்கு
மேலோ
னடர்கின்ற வதற்குசாச னாகியவ ங்கை முக்கட்
படர்வென்றிப் பகவன் முன்னைப் பவழுத.ற் படியினெல்லா
விடர்கநின்றும் புக்க வெம்மை யெங்கணுமெர்தஞான்றும்
தேவசையு முனிவசையுக் துவளமார்பிற்
கிருவசையுஙல் கூரவசையுஞ் செல்வமிக்கோர்
யாவரையு மேவல்கொளு தெத்றிகாட்டத்
'
திறைவலாசமுன் ஸனிகழ்க்இருக்க வெண்ணக்தோன்றச்
சேவசையு

நெடுங்கொடியின் தகைமை

யெல்லாத்

இசைவரையுஞ் செலத் தமிழின் செய்யுள்பாடு
தாவசையர் புகழ்மொழிகள் வசைக்து கூறி
நயர்தவர்செய் இருத்தொண்டு வியக்அுவாழ்வாம்
End:
என்றிவை மொழிக்து மிக்க விருடி.கட் கருள்வ ழங்கித்
அன்றிய புகழ்சேர் கின்ற சூதமா முனிவ னோடும்

வென்றிசேர் வானா ரூக வெள்விடைக் கொடியுயர்தத
கன்றுமான்
கரத்தோன்
வாழுங் கயிலையையடைந்
தான்

மாதோ

வென்றிகொ ளிராம னாளும் விளங்டெ வரிச்சித்

170

தேத்துக்

தென்றமிழிசாம சேதுத் இகழ்சதை இனமும் போற்றித்
அன்றியமுனிவசோதச் அடங்க சாதலாலே
யொன்றிய

புகமினோடு மோக

துலக மெல்லாம்

குதிப்பு:

180

இதில் கடவுள் வாழ்த் அ முதல் கடைசிச் சருக்கத் இல்

110 செய்யுட்கள் வரையும் இருக்கின்றது.
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710. 281 சேதுபுராணம்.

481.

ஏடுகள் 365, Line 8—10 in a Page.
இதில், கடவுள் வாழ்த்து முதல் புசாணமுழுவ௮ம்
2280-ஆம் ஈம்பசைப் பார்க்கிலும் பழமை
இருக்னெறத.
aris Apes பிர.
Beginning:

௧9௬௩௧

௪

ஓ;

௨,௨௧௧

ஓ

௨4

Ft

௪௪

௪௭.௦

9,4௧௬

௨4௨

அளைக்கு
மேலோன்

அகள்படதக்

வெற்புக்

தொடர்கின்ற விடுக்கண்

௨௨௨.௧

eee

ட தன

தத

த

ர

ககா க an nh

e

he

இடர்நின்றும் புசக்கவெம்மை யெங்கணு யெக்தஞான்றும்.
Bnd;

தெய்வவைஞ் செழுத்அ வாழ்கச் செல்வவெண் eat pair
ips
வைதிக சைவம் வாழ்க மன்னவன் செங்கோல் வாழ்ச
மெய்தரு மறையோர் வேள்வி விண்ணவர் முனிவர் மேகம்
பொய்தவி ரறங்கள் வாழ்ச வாழ்கலிப் புவன மெல்லாம் 188
ஐம்பத்தொன்றாவது

சேதுபலச்சருக்க மற்றும்.

௮௧ திருவிருத்தம் 3432.
Colophon:
சித்திவிராயகன் துணை.

சோபகிருதுஷ்

ஆறுமுகம் ணை,

ஆனிம்” 15௨ புதன்வாரகாள்: பஞ்சமி

யும் உத்திரட்டாதி நட்சத் இரமும் கூடின இன ச்தில் எழுதி
piss முற்றும். வசந்தராயன் எழுத்து. இருச்சித்றம்
பலம்,

குறிப்பு :
அரலாசிரியர் பெயர் கூறும் செய்யுள் இர்சப்பிரஇயில்
மட்டுள்ளஅு.

ஏனைய பிரஇகளில் இல்லை,
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அவையடக்கம் செய்யுள் 11,
விரிசருபைங் கடலுலசகம் புரந்தமுடி. வேக்கசெல்லாம்
நீ

விய
கேட்ப

வரியமதை முனிவர் தமிழ்ப் பாவாணர் செவிறகர்பே சமுத
மாகத்

தெரிதசமுச் தமிற்வடிக்குமுனி நிரம்ப வழகியத சிகனாஞ்
செம்மல்
வரிசைபெற வடமொழியின் சேதுமாக் கதைதமிழால் வகுத்
இட்டானே.

488.

110. 282 சேதுபுராணம்:

a@sar 369; Lines 7 in a Page.
Bm

2790.

பிரகியோன்றஅு.

மூழுவனம்

இருக்

கிறது.
சணவவையகககல்கைகளைள்.

489.

No. 288
ஏடுசள் 168,

இத

கும்பகோணபு ராணம்.
1,008 5--7 10 ௨1௨௯.

கும்பகோண தல'ம௫மையை

யுரைப்பகது.

இதில், நைமிசாரணியச்சருக்கம், இருக்கைலா சச்றப்
புரைத்த வத்தியாயம், கும்பகோணச்சிறப்புசைத்த வத்தி
யாயம், சிவபூசை யுபசாரணங்கூறிய

வத்தியாயம்)

சிவபுண்

ணியமுரசைத்தவத்தியாயம், கருதகம்பளவி௫ கூறியவத்டு
யாயம், சேேரும்பமுமதில் பூசையுமுசைத்தவகத்தியாயம்,
சிவராம ம௫மையுசைத்தவத்தியாயம், வாணலிங்க மகிமை
யுரைத்தவத்தியாயம்
வேடன்
கஇபெற்றவத்தியாயம்,
வாணலிங்கபூசை மகமை

கூறியவச்தியாயம், பதிகிர்ணயக்

கூறியவத்தியாயம், வாணலிங்கதெரிசன வத்தியாயம், சிவ
யோகவிசதமுரசைத்த வக்இயாயம், வெசரித்திரங் கூறிய

A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF THE

392,

ag Gurus, ௮பராதங்கூறிய வத் தியாயம், விபூதிமமை
கூறிய வத்தயாயம். கலிவிடம்பன் வத்தியாயம், காசியின்
வத்தியாயம் என்னும் அத்தியாயங்கள்
சிறப்புரைத்த
Qs FF
இருச்சன்றன. செய்யுள் ஈடைசறர்த௮.
இதனையியற்றியவர் தோண்டைகாட்டூ அரசூர்
படவில்லை.
சோக்கப்பபுலவர் என்பதும் சகஜி மன்னர் காலத் இல் இருக்
தவர் என்பதும் கொண்டல்

என்னும்

கண்டுயிலும்'”

பின்

தஞ்சையில் அரசு
வரும் செய்யுளால் விளங்குகின்றது.
புரிக்த மகாராட்டிர மன்னர்களில் ஐருவசாடஏய சகஜி 8, பி.
அகவே இவ்
1684 முதல் 1714 வசை அ௮ரசாண்டவர்.
வாசிரியாது காலம் பதினெட்டாம் நாற்றாண்டின் தொடக்
கமாகும்.
Beginning:

'இருண்மணி கண்டன இனிய ஈல்லருட்
பொருணிதி யறைதிறச் தன்ன பொற்பது
LOTR OW

தூய

வ

மதித்து

வாழ்மறைத்

தெருள்பெ.று முனிவார் இருந்அ கைமிசம்.
சொண்டல்கண்

டுயிலுஞ்

சோலைக்

குடர்தையிற்

பலரு

மேவத்
சண்டமிழ்ப் பனுவல் வெற்றித் சாமைவேற்

ரேனைமன்னன்

eeenve

௩

தைக்க ததத

த

2 er

14௬,௨௨௪

re

உ ௨௪௬௫
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11௦. 284 கும்பகோணபுராணம்.

ஏடுகள் 283;

Lines 4—10 in a Page.

இ௮௫அவும் கும்பகோணதலமான்மியம் கூறுவது. செய்
யுள் சிறஈ்கனவாகக் காணப்படுன்றன.
இதில் கும்பகோ
ணச்சிறப்புசைத்த சருக்கம் 115, ஆதிகும்பேசச்சருக்கம்
42, பொற்றாமசைச்சருக்கம்

18, மாந்தாதாச் சருக்கம்

34,

சருக்கம்

45,

20)

சத்தியசர்த்தஇச் சருக்கம்

தாகராதச்சருக்கம் 19, மடச்சை

சோமசராதச்

பாகர் இருநடவாவுசைத்த

சருக்கம் 585, பாற்கசதீர்த்தச் சருக்கம் 14, காசோணச்
சருக்கம் 08, அமுத்திசாச்சருக்கம் 2, மகாமக நியமச்சருக்
si 39, ஆராவரமுத௫ச் சருக்கம் 119 எனப்பதின்மான்று
1118.
செய்யுட்டொகை
சருக்கங்கள் இருக்கன்றன.
இதனை

இயற்றியவர் அகோரமாதவர்.

வில்லை.

இத

FF

இதா 288-ம் ஈம்பரிலனும் வேறுபட்டது.

Beginning:

சொல்விரவு தாரகத்தின் மோற்றதமே
மல்குமளி யிசைபாட மதச்அளிக்குல்

தனதுருவாய்த் அளைக்
கை நால்வாய்
சடமிவத்ரால் வயக்
கை மாவோ

வெல்லுமிழங் குச௫பாச மேக்தலா லதன்பாகோ வெனவோ
சையஞ்

செல்லவயங்

கொளியீழக்

தறைகொண்ட குஞ்சசத்தாள்
சென்னிசேசர்ப்பாம்.

சொல்லான்ற மறையீற்றி னின்ப வெள்ளச்
சுடசாகிச் சொலற்கரிதாச் அகளழற் ரோங்கிப்
பல்லா௮

படுசமய

கெமிகள் யாவும்

பத்முதே யெவற்றினுக்கும் பற்ற தாகி
யொல்லாத துரியமுத லிறக்தாருள்ளத்
அுணார்வாட யுலப்பிலகா யுண்மையாகி

50
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994

வில்லார்ச்தி ஞூடமூக் னிருக்தான் செய்ய
விரைமலர்த்தா ளினையுளத்து விரும்பி வாழ்வாம்.
End:

தென்கலைச்கடற் நீஞ்சுசை யமுஇனை மாந்து
மின்பினாரியத் தெல்லைபோ யிலங்குமெஞ் ஞானத்
தன்பனாயெ வகோரமா தவன்சிவ னருளான்
மன்பதைக்கொரு

வாழ்வெனகச் தமிழினால்வகுத்தான்.

கேடில் செல்வரும் சுல்வியும் புதல்வருங் இரையும்

பாடல் வண்டிரை பழனீமு மரபுளம் படைத்தே
விடிலாதுயர்ர் தோங்யெ விமலன மலர்த்தாள்
சூடியின்பமே

சொல்லே.

அன்னுவீர் பன்னுமிச்

ராவருர்தச் சருக்க முற்றும் 1118.

ஆதிகும்பே௪ன் லெக்ஷிக்க,
]1௦. 287 (௦)

491.

சிதம்பாபுராணம்.

a@ser 180 475, Lines 6—7 in a Page.
இல் ஐர்௮ பிரதிகள் உள்ளன.
தெம்பாத்தின்

இ௫

மமையைக்

கூறுவதா,

மான்

மியச்சருச்கம் முதல் அற்தெரிசனச்சருக்கம் ஈரக் ஒன்பது

இதனை இயற்றியவர் பாஞ்சோதி
சருக்கங்களை உடையது.
முனிவர். இவர், இருவிளையர்டற் புர்ணமியற்நிய பாஞ்
சோத முனிவரினும் வேறாவர். இ௮, அச்சிடப்பட்டிருக்
|

கிறது.
Beginning:

வான காடர்கள் மர்சவ காடரு
மேர்ன ஞான முழுது (pests Bs

.

தான மேவுர் தடவிக் டாசல
ஆனை. மாமுகத் தண்ணலை யேத்துவாம்..

TAMIL
End:

MANUSORIPTS
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தாவிலா மறைச் சைவச் சழைத்திடச்
காவல் வேந்தனுக் காரினி வாழ்க்இடத்
தேவர் தேவன் நிருவுரு வாகிய
மூவர் பாடலம் மூவுல

Car maG ai,

Bplphesart Hee app po.
ஆகச் சருக்கம் ஒன்பதுக்கும் இருவிருத்
தம் 818,

இருச்சிற்றம்பலம் துணை,
சது.

492.

(9)

சிதம்பாபுமாண மெழுதி முடிஞ்

கோயிற்புராணம்.

Lines 7—8 in a Page.
இவும்

சிதம்பா ம௫மையுசைப்பது,

கொற்றவன்குடி.

ியவர்

இயற்

இதனை

இதில்

உமாபஇ௫வாச்சாரியார்.

இருவிழாச் சருக்கமுடிய
சருக்கமுதல்
வியாக்கரபாதச்
இதைப்பற்றிய எனைய விபரங்களை 818-ம்
இருக்கறது.
ஈம்பரில் காண்க.

499,

110, 285 (ல சிதம்பரபுராணம்.

a@ser 290; 4738 Lines T—9 in a Page.
இனுவும் சிதம்பரத்தின் மமையையுரைப்பத.

கடவுள்

வாழ்த்து முதல் துற்றெரிசனச்

இதில்

சருக்கம்

ஈருக

ஒன்பது சருக்கமும் இருக்கின்றன.

ஆகச் சருக்கமொன்பதுக்குத் திருவிருத்தம் 919.
Colophon :

குரோதனஷ் வையாசிமீ” 5௨ தஇசமியும் காயித்றுச்
இழமையும் கூடின காள் தம்பா புசாணம் எழுதிமுடிச்த.த
முத்தும்.

ஹரிம்

தன்றுச குருவாழ்க குருவேதுணை,
லமாக

சானாைனள்.

A DESCRIPTIVE
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494.

(8)

CATALOGUE OF THE

அவிதாசிப்புராணம்.

Lines 7—9 in a Page,
இ

அவிநாசியின் மகிமையைக் கூற௮ுவலு.

பெயர் முதலியவை தெரியவில்லை.

ஆசிரியர்

௮ச்சிடப்படவில்லை.

இதில் முசவுரைச் சருக்கம் முதல் அ௮யிரசாபதச்சருக்
கம் ஈருக உள்ள சருக்கங்களும் தாடகைச் சருக்கத்தில் 1.4
செய்யுளும் இல்லை.
Beginning -

பொய்கையவிரா

.

பதத்தீர்க்சப்

பு௮ப்பூம்புனலுட்

புருச்

தாடி
மெய்கை நுதன்மார்பகம் விளங்க வெண்ணீ றணிந்து விறல்
பயின்று

செய்கை வலிய வினைமறஈ்அ வேஜரோர் சனனத்திறம்போல
வுய்கை

நினைந்து

சிவசருதைச்

சன்மார்க்கத் B

லொருப்
பட்டான்,

End:

பருவமுடன் மழைவாழி

dt aur

விளைபோகம் பலன்கள்
வாழி

யிருவினையி னொருமருர்துக் கனியவைந்து

வசைகருமா னி
னங்கள்வாழி

இருவளர்நல் லறம்வாழி தவவேடத் தன்புடையோர்

செல்

வம்வாழி

மருவுசெழுர்தமிழ் வாழி

தாணியிலிச்

சிவபனுவல்

வாழி
வாழி,

சுந்தாச்சருக்க முற்றும்.

ஆகச் சருக்கம் 18க்கு இருவிருத்தம் 1018,
பலம்,

இருச்சித்தம்

TAMIL

MANUSORIPTS.
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Colophon:

ரக்தாட்சிஷூ கார்த்திகைமீ” 22௨

உத்தச

ஈட்சேச்

தரமும் ஏகாதசியும் கூடின சனிக்ெமைகாள் ஈமஏவாய
பண்டாசத்தின் குமாரன் முத்துக்குமான் எழுஇி முடிக்க.
மூத்௮ம்,
கஇளிவனனாசு சுவாமி ௮ழயே பொன்னம்மை
அழகப்பெருமாள்

பாதாசவித்தமே துணை,

புக்கொளியூசவினாசிச் சிவபுசாண

495.

(௦

ip

Dib,

சேக்கழார்புராணம்.

Lines 6—8 in a Page.
இ,
255-ம் ஈம்பபோன்றது.
செய்யுட்களிருக்கினமன
்.
Colophon:

முதலிலிருந்து

89

,

அட்சய
க்கார்ச்திகையும்

கார்த்திகைமி” 19௨ சுக்கெவாரமும் இரு
கூடினரசாளில்

மகன் முத்துக்குமான்.

௩மசிவாய

பண்டாரத்தின்

சுடைசியில் சேவா ஏடு ஒன்.றுள்

OW Bi,

496.

11௦. 288 சிதம்பாபுராணம்:.

a@aer 73; Lines 8—9
இதில்

2865-ஆம்

in a Page.

கம்பசைப்போல

முழுவதும் இருக்

கிறது.

497.

No. 289 சிதம்பரபுரரணம் உரையுடன்.

ஏடுகள் 160 அபூர்த்தி, 1,1௦6 5--10 in a Page,
இதில்
மூலமும் உரையும்
மிகவும் இ இிலமாயிருக்
இன்றன.
இந்நூற்கு
உசைசெய்தவர்
பெயர் முதலி
யவை.தசெரியவில்லை. உசைகடை சாதாரணமானமு.

இசப்க்

398
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பிரதியில் கடவுள்வாழ்த்து மூன்றாஞ்செய்யுள் முதல் நிய
மச்சருச்சம் 40-ம் செய்யுள் வரையுமுள்ள
பாசத்திற்கு
உரையிருக்கன்ற ௮.

பிழை

அ இகமாயிருத்கின் மன:

Beginning:

ae snceeaveesceeeseeneeetnaeeceees மணிமன்று ளென்று ஞானத்
இருமகிழ நின்றாடுஞ் சிசம்பாத்சை யென்னாுளுஞ் Fins

செய்வாம்

(8)

எது... ஏதிர்வேத மிருக்குவேத மதர்வணவேதம்
சாமவேதமென்.று
சொல்லப்பட்ட
சாலு வேதத்துக்கு
முடிவிலே பாஞ்சுடராய்

பிரகாச த்தும்

அகண்டபரிபூண

மாயசலசைதன்னிய விருத்தியாய் சகல எண்பத்து நான்கு
தூருயிரம் யோனி

சீவ சிந்துக்கு

மொருமுூதலாகய

மெய்

ஞானானந்த அதிதத்திலே அுவாதசாந்தத்திலே நித்திய
மான ஞானப்பிரகாசமாகி உடம்பிலுபாதஇப்பட்டால் ஆது
மாவுக்கு சொசணையை

வமாய்சை

அறியுமுணர்வா)

காமியமென்று

சொல்லப்பட்ட

யிருளாயெ ஆண

மும்மலத்தைப்

போக்கிய ஞானவான்களுக்கு விருப்பென்லுமு. ..மாக ௮ழ

குபொருந்திய சிற்சபையிலே ஞான த்திருவாகய பராபரை
கசாணவு மானந்த ஈடஞ்செய்ப ஞானாகாசச்சை சிர்தையிலே

குடியாகச் தியானஞ் செய்வாமென்றவா.று

(8)

End:

WE SOSH

நியதில்லை

ஈசசரடைந்துஞ்

சவகற்கை

|

படிந்து

மன்றத்

தந்தமிலான் முள்கண்டு மத்தலத்திற் கொடுவினைக ளந்தோ

வந்தோ

த்ந்தமது

மனனறியப்

சிர்சைசெயுர்

புரிவதே. மூடர்களென் சாற்று
கேன்யான்

கொ௮முடலச்அளங்குமென

அளஙக்சும்பஞ்

சேருமன்தே

(40)

TAMIL MANUSORIPTS.

498.

899

11௦. 290 0 கோயிற்புராணம்.
a@ser 213 ; Lines T ina Page.

இன

இதில்

2817-ம் கம்பரின் உட்பிரிவாெ

வியாக்கரபாதச்

போன்றது,

இரண்யவன்மச்
சருக்கத் இல் 48-ம் செய்யுள் வசையில் இருக்கெ௮. இதில்

முதல்

பற்பல ஏடுகள் சிதிலமாய் இருக்கின்றன.

இடையிடையே

499.

சருக்க

(8)

(6) திருவெண்காட்டுப்புராணம்.
(சுவேதவனப்புராணம்.)
Lines 8 in a Page.

இல

மாயூரக்காதூசாவிலுள்ள

மான்மியத்தை உரைப்பது.
புலவர் என்பது

இருவெண்சாட்டின்

இதனைச் செய்தவர் காலிங்கப்

₹பாலன்றமிழ்விசகன்''

செய்யுளில் *காலிங்கணுரைசேய்த
எனக்கூறுமாற்றால் விளங்குசன்றத.

என்னும்

ஈற்றுச்

புராணம் வர்ழியே”
இத அச்சிட்டிருப்ப

தாகத் தெரியவில்லை.

Beginning: =
சொற்கண்டு ue

|
Bohn, a கருங்குயிலும் உடலருதுஞ் சுவை

ப்ருது
கற்கண்டுர் இன்றையளக்கு மலர்த்இிருவின் பெருமானும்: ௪ம

OG சானு
மற்கண்ட

விடம்பிறக்த

தலைரதாளி

லிறவாம

லருள்செய்
தானைப்

பொற்கொண்ட

லனையானளைச்

சுவேதவனப் பெருமானைப்
போற்றுவோமே
1

எண்காரும் புனக்குறவர் தன்க்குற்வ் ளெனவ்ணுஇ

யேனல்

காத்த

A DRSCRIPTIVE
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தழுவுவ்
கோவை
வெண்காடன் இருமகனை மயிலோனை யமார்சிறை விடுத்த
வேளைக்
சண்காணப் பாவினர் தம் பிறவியெலும் பெருஞ்சிஹையைக்
சண்காருஞ் சைவலமு

மனையகுழல்

வள்ளிதனக்

சடப்பார் தானே.
End:

பாலன் றமிழ்விரக னாரும்வாழியே பாடுந்த மிழாசர் பாதம்
வாழியே
ஞாலம் புகழ்பாமர் தோழன் வாழியே காளும் பரமகுரு
நாதன் வாழியே
மேலுச் திருமுறைகளேமும் வாழியே வேதங்களு மிறை
வர் நூலும் வாழியே
காலஞ்சாமமருமீசர் பேரிலே காலிங்கனுரை செய்த புசா
ணம் வாழியே,

இதிலுள்ள சருக்கங்கள் பின்வருமா௮:-1,
2.
2,
4,
9,
6,
7.
8.
9.

சுவேதவனச்சருக்கம்.
10,
11,
இருசகர்ச்சருக்கம்.
தீர்த்தச்சருக்கம்.
18,
வேதா சருக்கம்.
18,
சத் தியகல்விரதச்சருக்கம்|14,
அக்கினிதீர்த்தச்சருக்கம் (15.
சர்இிரதிர்சதச்சருக்கம்,
|16,
ஆதித்ததீர்த சச்சருக்கம், |17,
சுவேதகேதுச்சருக்கம்.
18.

இந்திசச்சருக்கம்.
சிவப்பிரியச்சருக்கம்,
அயிராவதச்சருக்கம்.
வியாக்செபா தச்சருக்கம்,
சுவேதமன்னச்சருக்கம்,
மருத்துவச்சருக்கம்.
இருகடச்சருச்கம்,
சவலிங்கச்௪ருக்கம்,
இருவிழாச்சருக்கம்,

ஆகச் சருக்கம் 18-க்கு கவி 519.

குறிப்பு :
இதில் 186, 187, 196, 197,

198,

220, 227, 220, இந்த ஈம்பர் ஏடுகளில்லை.

202,

203,

221,

TAMIN, MANUSORIPTS

500,

(௦)

401

வேதாத்த சூளாமணி.

Lines 7—8 in a Page.
இஃது ஒரு வேதாக்த நூல்,
சிந்தாமணியின் மொழிபெயர்ப்பு,
அத்தமிழில்

இயற்றியவர்

சுவாமிகள் என்பவர்.
ஆம்

ஈம்பரில்

காண்க,

வடமொழி வேதாந்த
இதனை மொழிபெயர்த்

அறைமங்கலம்

இவரைப்பற்றிய
இது

சிவப் பிரகாச

விவரங்களை

உரையுடன்

582-

அச்சிடப்பட்

டுள்ள,
Beginning:

தருணமா அமைமுசுச் சாம சைக்கெழு
மருணனு மெனவுஇத் தடி.யர் பாற்புரி
கருளைமா மதமெனக் சாட்டு மாமுகன்

ரிசமலர் தலையிற் கொள்ளுவாம்.

சரணவா

சிக்தாமணியதகனு
arco pC ar BT SUI
ஸீர்வரைப்பி னுலகறிய செக்தமிழாற்
பொருளினைமுன்
புனைதல் செய்தான்
பெருகுசுவை ஈறவொழுகு செஞ்சொன்மல சா. புனைபாப்
அருமறையின்

பொருடெரித்த

விவேக

பெருந்தண் மாலைக்

கருமிடற்று வானவற்கே

சாற்று சிவப்

பிரகாசன் கவிஞர்
Cases.

End:

வேதமுத லாயெ சாத்திரத்தினுஞ் சொல்பொருளை விளங்கி

யிடச் காதலா மலகமெனச்சாட்டிப்

போத

மயமாயெ

சாதனகான்கனையு

கக்க

பேசானக்தத் கழுத்தும். பொருவிகக்த
வின்பருச்இப்பே.௮ பெறத்கூரிய
மடைந்தெவரானு

மென்றுக்

தடுப்பரிய

. பிறவிநோய் தணிப்பதனுக் கெண்ணி
னரு......வனறனைத் தேடியருகு மன்புடையோர்
தமைக்காணினளித் இடுகவுவக்தே.

402

A DESORIPTIVE

501.

OATALOGUE

OF THR

:

(d) திருவையாற்அப்புராணம்.
Lines 9—12 ina Page.

இ,

800-ம் சம்பர் பி.நபோன்றது. இதில் ஆூரமச்
முதல் புண்ய&ர்த்தி யத்தியாயம்
அங்கமுத்திச்

சிறப்பு
இக்தப் பிரதியின் கடைசி
சருக்கம் முடிய இருக்கன்றஅ.
யிலுள்ள ஏடுகள் கறையான் அரித்து மிசவும் சிதிலமாயிருக்
இன்றன.

509,

110. 818 கோயிற்புராணம்.

ஏடுகள் 80, 1,168 5--8 10 ௨ 1௨26.
சிதம்பாத்தின்

இயற்றியவர்
இ

கொற்றவன்குடி.

உசையுடன்

இதனை

கூறுவது.

மமையைக்

உமாபதி

அ௮ச்சிடப்பட்டுள்ள௮.

சிவாசாரியார்.
வியாக்செபாதச்

சருக்கம் பதஞ்சலிச் சருக்கம், ஈடசாசச்சருக்கம், இரணிய
வன்மச்சருக்கம், திருவிழாச் சருக்கம், என ஐக்து சருக்கம்
களை உடையது.

சொன்னயமும்

இக்சாலாசிரியர.து
தன்.
தொடக்கமாகும்.

காலம்

பொருணயமும்

14-ம்

வாய்ச்

நூற்றாண்டின்

Beginning:

பொற்ப தப்பொது வார்புலி யூர்புகழ்
சொற்ப தப்பொரு ளாகுவ தூயவ
'
ரற்ப கற்றொழ வாழணி கோபுரக்
கற்ப கத்தனி யானைக்கழல்களே,
End

:

|

கோக

னகன்சொற் கொண்டு

புலிக்கான்

முனிகோப

மோசமி லின்பத் தாபதர் மூவர் பிறவோரு
மாகரு மன்றத் தேதனை யாமிங் கனிதுக்கட்
காக வணங்கப் போய்வரு வீரென் றறிவித்து.
ர்

68
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Gur gis வென்றப் புலிமுனி போதன் பொதுமேவுஞ்

சோதியை வந்தித் தருவிச வெய...............

குதிப்பு:
இதில் வியாக்செபாதச் சருக்க முதல் ஈடராச௪ சருக்கம்
68-ம் செய்யுள் வசையில் இருக்கின்ற,

503.

110. 502 கோயிற்புராணம்.

ஏடுகள் 447 1,106 8--11

10 ௨ 1௨2௨.

இ௫௮வும் முற்பிரதியைப் போன்றதே.
இதில் முதலி
லிருந்து இருவிழாச்சருக்கம்
58-வது செய்யுள் வசை
இருக்கிறது.
NANT

504.

No. 328 அவிதாடிப்புராணம்;

a@ser 114; 40%
இ௫

கோமம்புத்தூர்

Lines 7 in a Page.
௮விராசி

ஜில்லாவிலுள்ள

ஏன்

னும் சிவஸ்தலத்இன் மிமையைக்கூ.றுவது. 285(9) போன்
பாடியவர்

2௮. சொன்னயம் பொருணயம் வாய்ந்தது.
அச்சடப்படவில்லை,
பெயர் தெரியவில்லை,
Beginning:

பூமேவு மனைமாட மகலாத கலைவாணி புணர்பூ மானு

மாமேவு மிருண்மாணு மமைமாலு.......... கோ மானு
காமேவு மயமாலு மணுகாத வொளிமன்றித்கருணை ஞானத்

தேமேவு மொழிமானு முடனாடும் பேசொளியைச்
..

சிச்தை

செய்வாம்.

குருமவுனர் மருங்காசி கூறுதல மருங்காசிக் கொழுக்.து மேவு
மருமைபென கன சான மதிலொருவர்க் கனதகான மளிக்க

மெலாக்

40 4.
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தருமசவா்.னுறவிலகுஞ் எஞ்சித்ங்க ளூறவிலகுஞ் சைவமூவர்
பெருமொழியும்

புக்கொளியும்

பேசவுடம்

புச்கொளியும்
பிணிகள்யாவும்.

End :

சைவமுச் இருவெண்ணீறுர் சங்கெ செல்வங்காண
மொய்வரு மாறுபத்து மூவர்தம் பெருமைகாண

மைவரி முதலையுண்ட ம தலைசேழகுகாணத்

தெய்வவண் கயிலைகாணத் இருவிழி இறந்தா ரன்றே.

குறிப்பு?
இதில் முகவுசைச்
இருக்கிற.௮ு.

505.

சருக்கமூதல்

சுந்தாச்சருக்கமுடிய

110. 291 (௦ சிதம்பரபூராணம்.
ஏடுகள் 1717 Lines 7 in a Page.

@ siayib 287(a) சம்பரைப்போன்ற னு

506.

(6)

சேக்கிழார்புராணம்.

Lines 7 in a Page.
இது 2350 போன்ற;

முழுதுமிருக்கற.து.

507. (௦) திருத்தொண்டர் கிருவத்தாதி.
ட ம்ம்கே 7

a Page,

இது 9520 %ஈம்பரைப் போன்றது
கிறஹு,

மூழுவறும்

இருக்

FTN

508.

110. 5984 சிதம்பசபுராணம்.

ஏடுகள் 118; பூர்த்தி 1,4௦௦ 5-8 10 உ 1௨0௨
இது 2985-ம் ஈம்பர் பிதிபோன்றது முழுவதும் இருக்

TAMIL MANUSCRIPTS
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சிதைந்துள்ளது.

இதில் 21,23

24, 95, 87, 59, 59-ம் ஈம்பர் ஏடுகசில்லை,

இந்தப் பிரதி

யின் முன்புறத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கறபடி.
சட்சமென்கிற _நாலன்து.

இது

சமாதி

509. 11௦. 621% கோயிற்புராணம்
ஏடுகள் 05 அபூர்த்தி 110௦ 68-11 70 a Page.
இ,

5818-ம் ஈம்பர்

போன்றன.

இதனை

இயற்றிய

வர் கொற்றவன்குடி. உமாபஇ சிவாசாரியார். இதில் பதஞ்
சலிச் சருக்கத்தில் 94 மூதல் 99 வசை
செய்யுட்களும்
ஈஉடசாசச்சருக்கத இல் 58 செய்யுட்களும் இருக்க

510,

றன.

No. 292 (a) அ௮ருணகிரிப்புராணம்.

aQGeer 45 4°

Lines 4—5 in a Page.

இதில் மூன்றுபிசஇகள் இருக்கின்றன.

இது திருவண்ணாமலையின் மானமியத்தைக்
சொற்சுவையும் சக்த இன்பமும் வாய்க்கது.

கூறுவது.

இதனை இயற்

இவர் பிறக்தவூர் சாழை
அியவர் சைவ எல்லப்ப காவலர்,
ஈசர்.
:இவரும் பிள்ளைப்பெருமாளையங்காரும் ஒருகாலத்
இனர்

என்பர்,

வக்இப்புசாணம்,
புமாணங்கஞும்,
பகம், இருவாரூர்க்
யிருக்கன்றனர்,

இவர்

இப்புமாணத்தையல்லாமல்,

செவ்

இருவிரிஞ்சைப்புசணம், முதலிய தல
தஇருவருணையக்காதி, இருவருணைக்கலம்
கோவை முதலிய !ஏரபந்தங்களும் பாடி
அன்றியும் செளந்தரிய லகரிக்கு உரை

.இதில் இருமலைச் சருக்கத்தில்
இயற்றியவரும் இவசே.
அச்சிடப்பட்டி,
80 செய்யுட்கள்மட்டும் இருக்கன்றன,

Gabler pp
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. Beginning:

மிக்ச வேத வியாதர் விளம்பிய

விச்கைக் பெலின்றருள் செய் திட
முக்சண் வெற்பினை மும்மத வாரியைக்
கைக்களிற்றினை [கைதொழு] தேசத்.துவாம்.

அம்மலைச் சுடாடி தலை தெரியாதயன்மால்
ககக க்ககி கடவ கட வட்டக் அடி. தலைதெரியவே விளம்பாய்
கைமலைக்கடக்களிற்றுரி

புனைந் இடுங் கயிலைச்

செம்மலைக்தொழுஞ் செல்வ...... வவன்செய்யும்

2

பஞ்சபாதக மொருவனப்பதியிலே பண்ண
கெஞ்சினால் கினைக்திடுகினும் கினை ......... தி
தஞ்சமாகிய முத்தியா மெனமஜை சாற்றும்
அஞ்சொ லாலது மொழிக்ச பேர்க்சென்னபேறரிதோ
End

:

அ௮ன்னமிசை

வருவானுங்

வன்னியொளி மறைத்து

கருடன்மிசைவருவா லுமமலமார்

த்தி

மற்றை

மலைபோலவிருச்தியென

மலைதானாகுஞ்

|

[சென்னியிலே!

பயொருசோதியனுதினமுக்தெரியவருள்
செய்வாயென்றா

" சென்னுமர்தவடியவர்க்காய்

இழையவனுமிசங்கி

ன

யிவை

இயம்பலுற்றுன்
511.
இ தில்

80

(6) தேவாரப்பதிகங்கள்.
Lines 5—6 in a Page.

தேவாரத்தினின்.று

|

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட

அடியிற்கண்ட பதினெட்டுப் பதிகங்கள் இருக்னெறன,
அவை

8

ரி
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1.
2,
8.
4,
5.
6,

தோடுடைய செகியன்
கூற்றாயினவாறு
பித்சா பிறைசூடி
மடன் மலிகொணன்றை
ys Buy ஈன்பகலும்
பாடிளம் பூதத்தனானும்

|12, விடலால வாயிலா
18. அச்தமாயுலகாதயுமா
|
யிஞன்
14. விசையார்கொன்றை
யிஞாய்
(15. உ௰்றுமை சேர்வது

7.

மெய்யெலாம் வெண்ணீறு

16.

யாமா

மாரீ யாமாமா

8, பவனமாய்ச் சோடையாய் (17. காதலா௫க்கூந்து (8
பாடல்)
9. யாழைப்பழித்தன்னமொழி
0. உண்டாகிய «eons
18. கள்ளார்ர்சு பூங்கொ
1. அளிமண்டி

யுண்டு

ன்றை
ைஷன்லைஷமைகளுவ
கள்.

No. 293 (a) அ௮ருணகிரிப்புசாணம்.

512.

ஏடுகள் 110; பூர்த்தி 1௩௦
இது
இறது.

5--7 1 a Page.

முூழுவதமிருக்
போன்றது.
முன்பிரதியைப்
ஆனால் சிற்சில இடங்களில் ஏடுகள் சிதிலமாயி நக்

கின்றன.

Beginning:
மிச்ச வேத வியாதன்

விளம்பிய

விக்கதைக் கெயலின்தநள் செய்திட
மூச்கண் வெற்பினை மும்மச வாரியைக் :
,
கைக்கு ளித்றினைக் கைதொழு தேத்று(த.௮)வாம்.

அருணாசலக் அணை.
மூஇருஞ்சுவை

ம௫ரம்பெற

மொழியுக்தமிழ்

விரகன்புகழ்

ப இகம்புளை பவனன்பினர் பவபஞ் ௪ன னமலன்௬௫.
ரு. தரும்படி பசரண்டமு மூடையும்படி. யிலகும்படி.

யதிரும்படி. கடனம்புரி யஇிருங்கழ லதிருங்கழல்,
End:
புழுருபணினி(8)4 களப மணுவளவ தேனுமிறை புனையும்
ams ure sient
விழிகுளிச காடினர்கள் கதிபுகு.௮ வார்களிவை வினவினரும்
af QO

gui

A DESORIPYIVE OATALOGUR OF THE

408

ரகுழைமருவு பாணியினர் சரிசமது

வாழியென
னே

மொழியுமல சாலயனை முனிவருட

வுவகையுட

யுசைசெய்தான்

னேசனக முனிபுகழ்வி
ஜேடுதொழுதான்.

எனதுளை யாமிருகமுனஅதிரு மேனிபுச வினியபுழு
காலுமொருபேர்

புனைசவென வேபுசவி யுயிர்விடலு சாவிகஇ புகுதவிறை
யோனருளினான்
மனமுருக யெழுமுனிவ ரிமையவர்கண் மானிடர்கண்

யனவாச

மதிமுடியின் மேலணியவே
மான்மதமு மிமசலமு மாலையமுன் னருவியென
வே பெருகுமே.
94

*

*

*

அஞ்செழுத் தெக்ராளும் வாழி யருணை வாழி யருணையான்
கஞ்சமுற்ற சரணம் வாழி கருணை வாழி கருணை போன்
மஞ்சுபெற்ற வானம் வாழி வையம் வாழி வையமேற்

ஐஞ்சமுற்ற மீறு வாழி சைவம், வாழி வாழியே,
Colophon :
புகைச் சரக்க முற்றும்

ஆகச் சருக்கம் பனிசெண்டுக்குக் திருவிருத்தம் 588.
இளிவன நாத சுவாமி அழயெ பொன்னம்மை பாதாச
விக்தமே துணை.

வடி. வாழ.

௮ழூய

இருச்சிற்றம்பல முடையான் திரு

வெற்றிவேலுற்ற

அணை,

வேலு மயிலு முன்

னடக்க,

ருத்திசோத்காரிணா

பங்குனிமி”

19௯. ஞாயித்துக்.

கிழமையும் தசமியும் பூச ஈட்சத்தழும் பெற்ற கானில் ஈம

சிவாய பண்டார*்தின் மகன் முத்துக்குமான் அருணாசல.

புராணம் எழுதி முடிக்க,

இருச்சிற்றம்பலம், சாவணபவ,

TAMIL

அம்பலவாணர்
சம்பந்தப்படாத

துணை,
இசண்டு

MANUSORIPTS.
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$£ம்

இப்புமாணத்தோடு

பாட்டுகள்

காணப்படுகின்றன.

அவற்றுள்
ஒன்று
பட்டினத்தார்
அருணாசலேசர் அதி.

பாடல்,

மற்றொன்று

வலவ

5158

(6) வீரசைவ மகாத்மியம்.
Lines 9-11

in a Page.

இது வீர சைவத்தின் மகாத்மியத்தைக் கூறுவது,
இதனைத் தமிழில் செய்தவர் இன்னாசென்று தெரியவில்லை.
ஆனால், மு.தலில் 'இதனைக் கருட (கன்னட) பாஷையில்
அல்லமையர் செய்தனர்

என்பது

முதலிரண்டு

செய்யுட்க

ளால் விளங்குகின்றது.
Beginning :

சோதிபச னிருசசணந் தொழுது மிசையிருத்தி
£திதரு குருலிங்க சங்கமத்தி னிலையெல்லாம்
நாதனுமைக் சூசைத்ததனை ஈயந்துலசெ ணல்லமைய
ரோயதிநற் கரு௩டத்தின் பயன்றமிழா லுசைத்திடுவாம்.

சரிசைத்த வீரசைவத் திறமதனை யல்லமைய
சேரிசைத் ச தவமுனிவர்க் இனிமையுட னுசைத்ததையான்
பாரிசைத்ச புன்மொழியாற் பகர்வதுல கேழுமொரு
இரைவித்தி னடக்கநினைந் இடுமூடர் சறுகெதியே,

நிலவுலகா யதன்முதலாய் நீடுவயி ரவமீரு
மலூல்பல சமயமுமற் றியாவுமுதித் தொடுக்கெமா
முலகுபுகழ் வீரசைவ த்தார் 5.த் துண்மையினை
யலையுமனத் தறிவிலியென் ஐறிச்தபடி. மொழிக்திடுவாம்.
End ;

பாச வஞ்சப் பகையறுத் சாண்டிடுநர்
தேதிகன் பதம் வாழிசி வாணையே

52
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யாசி லண்ட மளைத்துஞ் செலுத்திட
மீச னன்ப ரிணையடி. வாழியே,

மாரி சாளின் மதிமுன் னரம்பையி
னீ

மாற வுலத்தி யெரித்தமு

தாச வூட்டுவ போலென்

னவாவிளை

சார்வு நீச்தரு டர்தவர் வாழியே,

வீசசைவ மகாத்மியம் முற்றும்,

514,

ே தவணாசித்தேசர் துணை.

11௦. 294 அருணகிரிப் புராணம்;
a@ser 15;

Lines 4—?7 in a Page,

இது 8998-ம் ஈம்பரைப்

போன்றது,

ஆனால் சடவுள்

வாழ்த்த முதல், பாகம்பெற்ற சருக்கம் ஈருக இருக்கின்றது,
கண்டிகை

515.

No. 299

வலைவீசு புராணம்.

a@ser 190; Lines 4—7 in a Page.
இதில் சிவபெருமான் கைலைமலையில் வீ DOGS ஞான
கோசத்தை உமாதேவியார்க்கு உபதேசிக்கும்போது 2)
முகச்கடவுள் வண்டின் உருக்கொண்டு உமையின் கூச்தலில்

மறைந்திருந்து கேட்க அதனை
அறிந்த, சவெபெருமான்
அவரை மகாமாகென முனிக்ததும், ௮தன் பின் உமை, வ
தீதிலும் சத்தியே பெரிதென வாஇக்சச் சிவபெருமான்
உமைகையினின்றும் கோசத்தை வாய்க் கடலில் எறிச்து 8
பசதவர் மகளாகெனச் சபித்ததும், அவளும் பரதர் மகளா

வன் “*இம்மீனைப் பிடிப்பவர்க்கு என்மகளைத்

SGC a? Dear

னக் கூறியதஅம் சிவபெருமானே வலைஞனாகச்சென்று ௮ம்
மகரமீனைப்பிட
த.ி உமையை மணஞ்செய்ததுமாயெ இரு

TAMIL

விசாயாடல்
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இது

விரு த்தப்பாவும்

அகவற்பாவும் இடையிடையே உரையும் விரவிவரப்பாடப்
இ.தகனையியற்றியவர் காங்கேயன் என்லும்
பட்டுள்ள.
புலவர்.
அச்சிடப்படவில்லை,
Beginning:

இருண்மலக் தீசகற் போத

மெய்தவுச்

தருபல முத். தமிழ்ச் சாரதிப்பெண்ணாம்

மருவுபொறகு மூக்கு மருளனேன்
குருபான் பாதமுட் கொண்டு

?

போற்றுவாம்.

அரும்பைவைக்குஞ்சடை நின்மல காந்த வாண் பனையைக்
குரும்பைவைக் கும்படி. பாடவல்லார் கொற்கை வேந்தன்
மனம்
இரும்பவைக் குஞ்செஞ்சொற் திருஞான சம்பந்தன் செந்த
Arp gare
விரும்பவைக்குக்

கொடுபோய்

விண்ணுளோர்க்கு

மிசப்

பதத்தே.

ஒற்றை
கொத்ற
வெத்றி
பெற்ற

மருப்பு மிருபுயமும் ஒளிசேர் ஈயனமொரு மூன்றும்
வலங்கற் புயகான்கும்கோலக் கரங்க ளோரைந்தும்
புனைந்த மசவாறும் விளங்கக் குன்றிற் பிடி.வருக்தப்
கஸிற்றின் இருசாமம் பேசப் பாசப் பிறப்பறுமே.

தேங்யெ கங்கை சூடுஞ் சிவனொரு

படகிலேறி

வாக்யெ வுதஇ' தன்னில் வலைவீசு புராணஞ் சோன்ன
காங்கயன் றன்னை யாளும் காங்கேயன் கந்த சுவாமி
பாங்குடன் மகாமாய பணிவிடை போற்றி போற்றி,
கலைவீசம் சிறுபிறையும் கடுக்கையு அண் டூளையெயித்றுக்
கொலைவிசும் விடவசவும் கொக்கிறகு மொளிவீ௪
அலைவிசம் புனற்சடையார் அலைகடலிற் படவேறி

வலைவிசு இருக்குதையை மண்மீது வகுத்துரைப்பாம்,
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End:

|

சன்றியறியாச்சூரன்........௮ வந்தவாறும்
யின்றெளிசை யந்தளக்குச் செவ்வேள் தந்த

வியல்

பினால் யானுசைத்தேனிதற்கு மேலும்
வென்றிபுனை சூர்தடிந்த தம்பிசானார் விடைகொடுத்த
(20)
படியே யான் விளம்பலுற்றேன்

உபதேச சருக்க முற்றும்.
அனவ

10. 801 திருகள்ளாற்௮ப்புராணம்:

516.

ஏடுகள் 90; 1,408 7 10) ௨ 1896.
சோழகாட்டில்

இ௫

லத்தின்

மான்மியத்தைக்

இலாகாவிலுள்ளது,

இருகள்ளாற என்னும்

கூறுவது.

இத்தலம்

ஈளனைப்பற்றிய கலி

நீங்கயெ

Rens

பிரஞ்சு
இடம்,

இப்புசாணம்
சனிப்கவாலுக்கு ஆலய விசேடமிங்குண்டு.
பாயிரச்சருக்கமுதல் தீர்த்தச்சருக்க மீறுக ஒன்பது ௪ருக்
ஆசிரியர் பெயர் முதலியவை தெரிய
சுங்களை உடையது.
வில்லை. இ௫ அச்சிடப்பட்டிருக்கறெ.து, .
Beginning:

QIGGST oT HOF ATW) wriLsder
யொருகள் எாற்றி லுறங்கெ as IOs

இருகள் ளாத்றுறை செம்பொத்

களிற்றைகாங்

கருள் ளாற்றைக் கடக்சு வணங்குவாம்.

சீர்கொண்ட வெழுத்தைக் அஞ் சத்தியைக் ச்
இருமுகங்க ளோசைக்துஞ் செயல்ச ளைந்து
மேோகொண்ட கலையைந்தும் பக மைந்து

மிமையவர்தர் தருவைந்து மியாக மைக்தும்
பார்கொண்ட நிலனை*அ கிறங்க எைந்தும்

படைத்தெவையு கிறைந்துபசா பாமாய் நின்ற

TAMIL MANUSORIPTS.
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சார்சொண்ட srrQarer. Fanr_Oaer oft Dp
சகள்ளாற்றெம் பெருமானை ரஈயக்து வாழ்வாம்.
பெருவாக

ஈகளனொடுவக்

தவன்றீர்த்த

மாடுதலாற்

பெற்ற

பேற்றா
லொருவசவக் தெம்பெருமா னருள்பெற்று மிகவுமன
கருவாசல்

புகார்புகுனு

இருவாச விடனின்ற

ஈள்ளாற்றுக்

மர்தனிரு

முவ

கை பூப்பக்
கோபாத்துக் சனக

வச்சரத்
செக்தளிர்த்காள் சக்கை
செய்வாம்.

End:

எசெழுத்திற் பிழையின்.நியே இட்டினர் ஈந்தவர் செப்புவா
சேசெழுத்துக்குமை சாத்.துவா ரின்பமுறச் செவி கூட்டுவா

சாசெழுத்தைக்அணின்னுாடிய வாதி சள்ளாத்றுப் புராண
ளொப்பில் சிவன்பதி
கொருகோடிரா
லோசெழுத்துக்
சேர் வோ,

தீர்த்தச் சருக்க முற்றும்,

ஆகத் இருகள்ளாற்.றுச் தலபுமாணச்
விருத்தம் 80ல்.

சருக்கம்

9-க்கு

கள்ளாறர் துனை ஸ்ரீராமசெயம்,
‘cae ere,

5171.

110. 819 கமலாலயபுராணம்.
ஏடுகள் 114, 146 5 10 க 182௨,

இது திருவாரூர் தலமானமியம் கூறுவது,

இ, சம்பந்தமுனிவர் செய் அள்ள இருவாசூர்ப் புரா
ணத்தினும் வேருன௮.
.ஆ௫ரியர் பெயர் முசலிவை தெரி
வில்லை,

காலம் கலியுகம் 4647 என்பது “*அண்டுகலியு
த்.க
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க்கு” என்னும் அடியிற்கண்ட பாயிரச் செய்யுளால் விளங்கு

இன்றஅ.

ஆகவே, இப்புசாணம் இ. பி, 1540-ல்

செய்யப்

பட்டதாகும். இதில் அாம்பமுதல் பத்தாம் சருக்கத்தில்
96-ம் செய்யுள் வரையுமே யிருக்கின்றது. இதனை இயற்றி
யவர் வைத்தியகாத தேூகர் எனக் கூழூவர் சிலர், இத
அ௮ச்சிடப்படவில்லை,
Beginning:

செக்திருவைச் சேரலாஞ் செர்தமிழைப் பாடலா
மிந்திரன்போல் வாழ்க்துண்டிருக்கலா....-மக் இரஞ்சேர்
- வெற்பகத்தை

பூடறுச்ச வேலவர்க்கு முன்பிறந்த
கற்பகத்தைக் சைதொழுதக் கால்,

இருவாரும் புண்டரிகச் திகழ்தேவ தீர்த்தமுகல்

செறிர்ன
்.

தருவாருர் தண்பொழில் சூழ் திருவாரூர்

தங்குந்

இருமூலட்

டா

னர் Ser Sper

ஞூருவாரு முமைமகிழ

வளர்வானே

யாம்புகழு

முரைகே
ளென்றே

மருவாரும் வாதாபி

வன்மீக நா.தனடி வணங்கு வாமே.

ஆண்டு கலியுகத்துக்கு நானூற்று மூப்பத்தீ ராயிரத்து.

லீண்டியநா

லாயிரமு

பூண்டபரா பவவாண்டின்

மறுநூறு மேண்ணைந்து
மகாத்திற்

மேழுஞ்

செல்லப்
புத்ததிரயோ தெசி

_ தூர் வத்தித்
காண்டகுதிங் களின்மானின் மயெத்இரத்திற் கவுல்வமென
காணர்தன்னில்
25

பொருவரிய :. இருவாரூர்ப்

புற்றிடங்கொண்

டருண்மூலட்.

டானனெனலும்
பாமிரிவன் பாங்கான சன்னஇக்குவாமதலப் பாகர் தன்னிற்

TAMIL
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மண்டபத்துப்

பரமூவன்

வாக்கைக்
தேர்க்து

தருமமுத னெறியுணர்ச்
அஞ் சைவரும் வைதிகருஞ் சங்கர்
தன்னில்

அ௮ருமறைக ளொருசான்கு

மாசுமங்க

36

ளெழுரான்கு

மங்க
மரறுந்

இரிவறவா சாய்ந்து சிவன் பாமன் தெய்வமெனத் தெளிந்த
சைவர்

பொருவரிய

சவனாரூர்

மூசைசெய்யு

புற்றிடல்கொண்்

மாரியத்தின்

டருள்புரித்த

புகழையெல்லா
பொருடமிழா லுணர்த்துக

வென்றுசைக்கச் சொல்வாம்.

புலைச்பெமன் னியர்மனையிற்
சசககக தவள்கை
்
தொலைத்தஇடுவார்

் Lng maui

புக்கெடுக்கிற்

27

பொருடன்னை
சோத்தாலே

யறுப்பது

பாங்க.........பவடன்னை
யன்றிக்கன்றித்
துரிசடைவெண் சுரபி யிளைப்பயிர துவை

மேய்ந்ததென்றே
மருவினையு மடைக்திடுவே னுகடக்க வல்லே
னல்லேன்
96

குறிப்பு:
இதில் .தாம்பமுதல் பத்தாவஅ ராலிகேசுரச் ௪ருக்கத்
நூல் பூர்த்தி
இல் 26-ம் செய்யுள் வளை இருக்கின்ற,
யாச இருப்பதால் சருக்கமும் செய்யுளும் இத்துணையெனக்
காணமுடியவில்லை.

518.

ugars

இ௫

11௦. 820 தேரூர்ந்த சோழ புராணம்.
ஏடுகள் 85, Lines 5—6 in a Page.
மனுச்சோழன் சன் மகனால் இறக்த

warmsenறி

A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF THE

416

னுக்காகத் சன் மகனைச் இருவாளூர்த் தெருவிற் டெத்தித
விருத்தமும், வண்ணமும் பிற
தேளூர்ர்ததைக் கூறுவது.
வும் விர்விவா சாதாரண நடையில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
இஇலமாயிருக்கிறது,

வில்லை.

இது

ஆசிரியர் பெயர் முதலியவை

தெரிய

அச்சிட்டிருப்பகாக,க் தெரியவில்லை,

Beginning:

பாரூர்ப் பசுப்பழிக்குப் பாலன் நனைக்கிடத்தி
தேரூர்ர்த சோழன் நிருக்கைக்கு--கேசாக
நீரூருஞ்செஞ்சடையா ஸீத்றன் பயர்தெடுத்த
காரூர் கடகளிழறே காப்பு.
சொம்பனை யுமைபெனு சிறுவனே குஞ்சாமுகமுடை

யொ

ரூவனே

ஈம்பிய காணன் மருகனே ஈக்துமையாள் பெற்ற நாசனே
தம்பியை யுலகினில் வலம்வரும் தர்தையை
வலம்வரு
்

சதுரனே

வம்.பமர் புரிகுழல் மதலையே வந்தடி. மலர்கொடு பணிவனே,

வருப்பு.
ர

வம்பைப் பொருமிரு கனதன மரகத
வஞ்சிக் குருவினி லொருபத மருளிய
வஞ்சப்பணியணி படர்சடையரன் மகன்
மன்றற் ரொடைபுனை இரிபுர தெசன்மகன்
உம்பர்க் கழுதரு எரிஇரு மருமகன்
உந்திக் கனைசடல் மறுடவிடகிறை
யொண்பொற் கணபணவரியச வடர்பட
வொன்றற் கடகரி வருதிரு வருவினன்
வின்பச் சுடர்விடு பரிபுச மருவருள்
விந்தைப் பதியுக மணிடுடி. புனைகடர்
விஞ்சப் பொழிமத வருவிகள் குதிகொள
வென்றிக் கரிமுகன் விழிஐத லவர்பதி
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செம்பொழ் பதியுக மதுமல ரதுகொடு

சந்தித் சடிதொழு மடியவர் கடுவினை

சக்தித் இருவருள் புரிதரு திருற,தல்
செம்பொற்

கணபதி

யெனவினைசதறுமே,

End:
குழக்கன்றுக் காகவே

குறிப்பாகத் தான்பெற்ற

மதலையைக் கொண்டுசென்று தேர்க்காலிற் டெச்திய
செம்பியன் இருக்கதை செறிவாகச் கற்றவர்
கேட்டவர் சிவலோக மடைவது தஇண்ணமே,

யடங்கார் புமெரித்த வாரூராவிதி
விடல்கா பிரியா விடை.
Colophon :

தேறார்ந்த புராணம் எழுதி முடிக்த௮ முற்றும்.
519. 16. 821 திருவெண்காட்டு ஸ்தலபுராணம்.
ஏடுகள் 110; பூர்த்தி 140௦ 6-9 1
இ

இருவெண்காடு

என்ட

a Page.

சிவஸ்தலத்தின்

மான்

மியம் உரைப்பது. இள வடமொழியில் சுவேசவனம் எனப்
இத 290-நம்பரின் உட்பிரிவாகய (6) போன்றது.
படும்.
அதைப்பார்க்கனும் சுத்தப்பிரதியாகக் காணப்படுகின்றது.

இத்தடன்இருவெண்சாட்டுச் தேவாசம் எழுதிய எடொன்

றும்

இருவாசகத்திலுள்ள

னைப்பு எழுதிய ஏடொன்றும்

தஇிருவெம்பாவைக்கு

முதனி

கோக்கப்பட்டிருக்கறத.

குறிப்பு:
290-ஆம் ஈம்பரிலில்லாத இசண்டு
யித் சாண்க
a3

செய்யுட்களை

அடி
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சூத சோது சுவேச வனப்பெருங்
காதை தன்னையாங் கட்டுசை செய்திட
மோதகத்தைவிரும்பிய மும்மதப்
போதகத்தின் புனைகழல் போற்றுவாம்,
Colophon:

இருவளசே விளம்பிதரு கார்த்திகைநா
கருவளர்பக்

கந்தருதுவாதேசி

QocriuQss

Sar

வா ஏத்திற்

யிசேபதியாட் கொண்ட

பூபன்
சருமதலை யாறுமுகச் சைவலுக்கு வெண்சாட்டுத் தலபுமாண
மிருபோதுர் தெரிர்தறுதாற் மொருபதையும் வசைச் அநிறை
வேம்,ரினோமே.
290.,ஐம் ஈம்பரில் செய்யுட்டொகை

இந்த ஈம்பரின்படி.

587

ல

610

520. 110, 882 நல்லூர்ப்புராணம்.
. ஏடுகள் 200; பூர்த்தி 1400 5-0 10 ௨ 1௨0௯.
இது தஞ்சாவூர்

சமீபத்திலுள்ளதம்

ஜில்லா

பாபகாசம்

தேவாசம்பெற்ற

தாத£சாவுக்குச்

வஸ் சலங்களுள்

ஒன்றுமாயெ . திருகல்லூரின் .மான்மியத்தைக்

கூறுவது,

சொற்சுவையும் பொருட் சுவையும் வாய்ச்௧௮, இருபத்
தேழு சருக்கமுடைய செய்யுட்டொகை 1010. இதனை

இயத்தியவர்

திருவாருர்

வைத்தியநாததேசிகர்,

இவர்

மனசை நாயக்கர் வம்ச வுசசர்க்குப் பிரதிநிதியாகத் தென்
சட்டை. அரசுபுரிந்த மாதை த் திருவேங்கடசாதரால். பெரி
அம் பாசாட்டப்பெற்றவர்,
இவரது Apis மாணாக்கர்
படிக்காசப்புலவர், இவர.து காலம் 17-ம் நூற்றாண்டின் பிற்

பகுதியாகும்.

TAMIL
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Beginning:

இருவினைவெண்
பொருவருமா

டிரைமாயக்

கருங்கடலைத்

தனித்தேற்றி

யெண்ணிலாத்றற்
ணவச் சேறு கருணைடீ சாற்கழுவிப் போக்கப்
போகா

நிரதிசயா னந்தகெடு நிலவெறிப்ப வுயிர்முத்த நெடிய தாம
மருவசன தணியாக மகழ்காசி வாரணத்தை வணங்க வாழ்
வாம்.
முள்ளசைய முளரிமலர்த் தவி௫ருக்கு கான்முகனு முகுசர்

தன் முலு

மூள்ளரிய சோதஇிமய மா௫ியசம் பெருமானை

யொருபொய்

கைக்சே
கள்வனிவ னெனத்தனது சண்மலர்கள் பிசைந்தமுது காட்
டா நிற்கும்
பிள்ளைமலர்த்
தாள்பிறவிப் பெருங்கடற்குப் புணையாகப்
பிடித்.

வாழ்வாம்.

End:

பொன்னெடுஞ்

சடிலத்தெம்பிசா

னல்லூர்ப் புராணமாக்
காகைசெகர் தமிழாற்
. கன்னதுர் தேனு மமுதமுமதுாரக் கனியும்போற்
கட்டுரை
செய்தான்
பன்னுமெய்ப் புகழான் றவவணை முதல்வன் பாசெலாம்
வணங்குதென் கமலை
மன்னவன் கல்விக்சடலெனச் செழித்த வயித்திய நாததே

ப

சிகனே.

21-வது அமர்நீதிசாயனார் ௪ருக்கமுற்றும்.
Colophon:

ஆக திருவிருத்தம் 1076,

தவிப்பார்க் குறுதுணை வன்மீக நாதன் றனையனிந்தப்
புவிப்பாற் புலவன் வயித்திய காதன் புகன்ற செஞ்சொற்
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காட்டுங்

போலீன்பக்

கவிப்பாகம்

தேவர்க்

.கவிப்பாகந்

சுற்றோர்

செவிப்பாலுள்ளே

சென்று

லேகின்று

சித்தத்தி

இத்திக்
குமே.

௬பமஸ்து. உதிரோற்கரிஷ் gel 87௨ புதுப்
புத்தூர் இருவாளுர் த் தவவணை முதலி ஒப்பில்லாமணி எழுத
நீடூழிவாழ்க.

நிறைந்தது.

521,

|

No. 324 திருவிளையாடற்புராணம்.
வசனம்.

ஏடுகள் 404) ௮பூர்த்தி சிதிலம், 11/03 8---5 1 a Page,
|

இது மதமரையின்கண் சோமசுந்தாக்சடவுள் செய்த
ருளிய அறுபத்துநான்கு இருவிளையாடல்களையும் கூறுவது,
கரந்தமும் தமிழும் கலந்த

suo gaps.

மணிப்பிரவாள

சாதாரணஈடை,

ஈடையில்

இது

எழு

வடமொழி

ஆலஸ்யமகாத்மியமே யல்லாது தமிழ்த் திருவிளையாடற்
புசாணமன்௮ு.
இதில் தரம்பமுகல் சமணசைச்கமுவேற்
அியபடலம் வசையிலிருக்கிற ௮.

522,

110. 827 (௦) திருப்பெருந் துறைப்புராணம்.
ஏடுகள் 248; Lines 11—13 in a Page.
இ௫, ௮விடையார்கோயிலின்

வது,

இதில்

கூறு

மாணிக்கவாசகர் குருந்தமாத் தடியில் உப

தேசம் பெற்றதும், ௮வர்

அவர் பொருட்டுச்
யாடல்களும்

மான்மியத்தைச்

இயற்றிய

சிவபெருமான்

பிறவும்

இருவாசகச்சிறப்பும்,

புரிக்தருளிய ' திருவிளை

கூறப்பட்டுள்ளன,

பொருணயமும் வாய்ந்தது,

சொன்னயமும்

59 சருக்கங்களைக்கொண்ட

TAMIL MANUSOBIPTS

421

செய்யுட்டெசகை 2071. இதனை இயற்றியவர் சுந்தரலிங்க
முனிவர். இவர், திருவாவூதுறை ஆதீனத்து திருச்சிற்றம்பல
தேசிகரது மாணவர் என்பதும்,

இவரது

காலத்தில் திருப்

பெருக் துமை தேவஸ்சானத் தலைவர்
என்பும் 'திருவளரும்” “அலூலெருள்”
களால் விளங்குகின்றன.
இவரது
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியாகும்.
இதல்

அருணாசலமுனிவர்
என்னும் செய்யுட்
காலம் பதினேழாம்
17 முதல் 24-வ.தர

வசையிலுள்ள எடில்லை.

இ.௮ அ௮ச்ிடப்படவில்லை,

Beginning:

பொன்வசைமேற் ஞூழருவி போலமத

தாசைதிகம் பொரு
வின்வேழ
மன்னுமிளக் இங்களெனக் இம்புரிதாங் கொருகோட்டு வள்
எல் முன்னுட்
கன்னியிமா சலையருச்சித் தேத்திவாங் கொள்ளவரு கடவு
ளியார்க்கு
முன்னவளாம் வெயிலுவந்த சகணபஇமுண் டகமலார்த்தாள்
மூடி.மேற் கொள்வாம்.
அமுச்திமிகும் பாதலத்துக் கப்பாலும் புகும்வேசோகல் காச
மச்சு

வெழுக்இிருத்.தார்

பணைகவடு

செழுங்கொழுக்து மறையாக

சாதவிந்து

வாசவற

Mine
-ளாகச்

வாகமங்கள் மலசாகத் இகழும்

ares

தொழுங்கருணைப்

பரையாகச்

வெமதுவைத் தருங்குருக்
தைத் gt Hsa வாழ்வாம்.

இருவளரும்

பெருந்துறைமான்

வருளுதவு

துறைசையின்வாழ்திகுச்சிற்றம்

மியத்தையருஞ் செக்தமி
ழாற்றிசைகள் போற்ற

பலகுகுவினடி.
மை

மேலாய்
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சுல்வியின்ற

னெல்லையுணர்
மதுர வாக்கி

யிருநிலத்தோர்ச் கமுதெனச்

சும் தரலிங்க

்

முனிவரன்றா
னியம்பி னானே.

End:

அலலெருட்

குருந்திறையோ

Claire gpI (pio bps
தணர்களவாழ்ச

வுலகமெலம்

வாழ்கபொன்னித்

தஇிருகாடா

எாசுசெங்கோ
லோங்கி வாழ்சு

ஈழுதவும்
மலிவுறவப்
டடம

வதக்க

பெருக் துறையீ
பணிசெயரு

சத்குரிய

ணாசலமா

தொழிவிறைமை

தாளுர் தாங்கி
முனியருளின் வாழ்க
மாதோ.

எம

இதிலுள்ள சருக்கங்களும் செய்யுட்டொகையும்.

கடவுள்வாழ்த்து
அவையடக்கம்

விரு
(saw
05

இருநாட்டுச்சிறப்பு

55

நைமிசாரணியச்

ர

23

கொடுத்தசருக்கம்,,

48 | கலியாணம் குமசாவ
22

»
ன

11
சூரசங்காசச்சருக்கம்,,
52 | தேவதீர்த்தசருக்கம்,,

கைலாசச்சிறப்பு

4

9 | ரிஷிதீர்த்தசருக்கம் ,,

மையுசைத்தது

,,

- புரூசவா வுக்குத் SO
_ மியராத் Ser தா்
- மூமையுசைத் BH,
. ௮ண்டகோசச்சருச்
ம்...
ட
99

ee

6 |

காரம்

சிவபாமக

தேவிக்கு

காதர்

26

16 | தேவிக்குகாட்சி

சிறப்பு
புசாணவாலா.று
தேவிக்கு
.

காமதகனச்சருக்கம் ,,

். | அசாரதிர்த்தச்சருக்
80)
கம்
| மானவதீர்த்தச்
சருக்கம்
47 | வாயுதீர்த்தச்சருச்
ட கம்

66
15
25

»
7

58
41

48 ) கந்துருவதீர்சதச்

_ சறாக்கம்

2

90
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சிவபுரமகமை
»

94 |
25

கம்

”

22

சருக்கம்

93

யுசைத்தசருக்கம்,,

பிரமாவுக்குபதேச
அருக்கம்

குருக்கமூலச்சருக்
அக்கினி தீர்த்தச்

காராயணதீர்த்த
G த௫ச்சருக்கம்
சிவதீர்த்த சருக்கம்
சிவே OT EE FBS

தேவிக்கு காரதர்

”

”

தவநிலைகூ றிமீண்
டசருக்கம்
ogy
தேவிதவசுக்குச்
சிவபுர swede

முஈ்தருளிய௪ருக்
கம்

>.

புருூரவச்சருக்கம்

இளன்சருக்கம்

,

9

அகத் அியச்சருக்கம்
வழக்குல சத்தசரு

pads

92

சருக்கம் ,,

மாணிக்கவாசகசாமி
இருவவதாாஞ்

55

3

22

93

பாண்டவகெளதம
| தீர்.த்தச்சருக்கம் 5,

பத்ததிர்த்சச்சருக்
99

சலிசேடச்சருக
10

.

?

யோசபிடச்சருக்

9

உருத்திரருக்குப

gy

கம்

, | Srabuusersac

சருக்கம்

கம்

சருக்கம்
பசாசதீர்ததச்சருக்

தீர் த்தச்சருக்கம்

வனபாகேத்தர
சாம மகமையுளரை
தீத சருக்கம்
99.
விஷ்ணுவுக்குபதேச
”

| De Be Bi gw

சருக்கம்
இலக்குமிசா£ஸ்வ 3”

தேவிக்கு arr gst

ச்சருக்கம்
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26

|பத்தர்
ua

92

மகிமைச்சரு

க்கம்
ஆ
யுககான்இனும் பூசிப்
26
போர்நாமத்திசை
ய மகிமையுக்
|
கூறியசருக்கம்:

22 | பஞ்சரிச்சருக்கம்
கேத் இரம௫மைச்
|
௫ருக்கம்
ரத
வெள்ளாத்றுச்சருச்'
14

கம்

20
61

93
»

52 | பிட்டுக்குமண்சுமர்,க ப
20
சருக்கம்
»
2 5 மாணிக்கவாசகருக்கு

39

72

ததலங்கடோறுங்
காட்சிகொடுத்த

79
44

சருக்கம்

ட்

"ys

39

3

49

புச்தசைவானுவென்
|

paisa
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49 | மாணிக்கவாசக

,,

செய்தச௪ருக்கம்

சுவாமி அயிக்கச்
சருக்கம்
97 | இருவாசசச் சிறப்பு
18 | பலசுருஇச்சருக்கம்

121

'உபதேசச்சருக்கம் ,
குதிசையிட்டசருக்
உட
கம்
பரிரரியானசருக்கம்,,

,
»
,,
,)

:

al
28
17

ஆகச்சருக்கம் 59-க்கு விருத்தம் 2079.
எவள் சமகால

523,

(6) சிவதருமோத்தரம்,
Lines 1]—12 in a Page.

சிவதருமங்களை ௮சத்தியமுனிவர் கேட்க அவத்றிற்கு
முருசக்கடவுள் கூறிய உத்தாமாதலால், இது சிவதருமோத்
இதனை இயற்றியவர் மறை
தரம் எனப்பெயர் பெற்றது.
ஞானசம்பந்தர். இவரைச் சிவஞானசித்தியார் சுபக்ஷத் துக்கு
இது பசமதருமாதியியல், சிவ
உசைசெய்தவரென்பர்,
ஞானவியல், ஐவகையாகவியல், பலவிசிட்ட காரணவியல்,
சிவதருமவியல், பாபவியல், சுவர்க்க நரகவியல், சனன
மாணவியல்,
வியல்,

காண்க.

கோபுர£வியல்

பரிசாசவியல்,

இயல்களையுடையது,

சிவஞானயோக

ஈரசசேடவியல்,

௬வர்ச்சு

ஏனைய

எனப்பன்னிஈண்டு

விஷயங்களை

808-ம் ஈம்பரில்

இந்தப்பிரஇயில் இக் தால் முழுவ.துமிருக்கன்றஅ.

அச்சிடப்பட்டிருக்ெ.து,
Beginning:

மலைக்குமகள் பெற்றமகனைக்

கயமுகத்தனை மனத்தெழுதி
யான்
ப
னவற்பிணிபிதப்பற - வணுக்களை யகத்திய முனிக்கருளின

. [அலப்பில் கருணைக்கட அரு]த்தெ ருத் தனிலுதித்தகுமா
ய

ன னிலச்குமிய லைக்கலி யிளைக்கவு மூரைப்பனுலூட்டமுறவே.
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வடவரைக் * சயிலேயும் ( பொ தியமாமலையு மா.
கடுவிருட் கயிலையுங் கரைவி தச் சயிலையும்
படியினுட் பாமர்தென்

கயிலையும் பணிகுவ

மூடலினைக் கடிவமே யொளிர்சவச் அைவமே.
ஆகத்திருவிருக்கம்

1210,

-இருச்சிற்றம்பலம்.

524.

(2)

பிராயச்ூத்த சருச்சயம்.

Lines 11—12 in a Page.
இறு, சைவதக்திர த்.துட் கூறிய வி இவிலக்குகளை யோம்
Weg

சவறிச்செய்வ தனால்

'சரரம் கூறும் நால்,

ஏற்படும்

பாவல்கட்குப்

வடமொ ழியினின்றும் மொழிபெயர்க்

கப்பட்டுள்ளது,

செய்யுட்டொகை

லமாண்டு

அதாவது இப்பொழுதைக்கு 290

808.

பரி

படங்களுக்கு முன்னெனவே,

இ.

பி

809.

காலம்

கொல்

வரு

1684-ம் வருடமாகும்,

| இர்தலாசிரியர் ஞானப்பிரகாசாஅ । மாணக்கர் எனத் தெரி.

தெரியவில்லை. '
பெயர்முதலியவை
“கன்றே தயல்லாமல்
ஞானப்பிரகாசர் எனப்பெயருடையவர் பலர் இருக்தனசா
தலால் இச். நூலாசிரியர் கூறும் ஞானப்பிரகாசர் இன்னு
சென விளங்கவில்லை.

யை
கும்.

காலம் ௫, பி, 1684 என்வே மதுரை

ஆண்ட இருமலை காயக்காது (16881058)

காலமா

இது அச்டப்படவில்லை,

Beginning:

ட கண்டக் கறையுமொளிவிடு

செகங்கமலமவருவ் கருணை ஈகை ,

பய
லுர்
யும்
மழுமா
வ௱சம
முகமதி
| மண்டிச் இறந்த
- துண்டப்பிறையும் புரிசடையுஞ் சுரர்மா ளாமன ஞ்சமுத்
'முண்டொப்பரிய

54

கனிவாயு

மூடையானம்மை

யுடையானே.

|

|

ட ட்ப.
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அுன்னவர்தச் இருவாக்கென் மலைமேற் கொண்டாண்
டான கோல்ல மேண்ணூற்றேட் டாண்டாங் ரே
மென்னு முறு வருடமுத்தி ராய ணச்தி
லெழிலுறுகும் பத்தில்வளர் பக்கர் தன்னி௰்
பன்லுபுச வாரமகம் பருவச் தன்னி௰்
பதிஞானப் பிரகாசன் பாதர் தன்னை
யுன்னியுளத் தறிந்தபடி யுரைத்தேன் சல்வி
யுடையோர்கள் பொறுப்பொனு

முறுதியாலே.

End:

அந்தணர் வாழிய நீதி யசசர்வாழ்க
வானினம்வாழ்ர் இடுகமழை

பொழிசவேத

மெர்தையருளாகமசாத் திரபு சாண
மெங்குறிறை யெய்துச வேள்விக டழைக்கப்
பந்தமிலி யான்பூசை யவன்றன் கோயிழ்
பணிவிழைவு தருமநெறி படர்கபாரிற்
.ஐர்தியுரி போர்த்தான்ற னடியார் வாழ்ச

சைவநெறி சாடோற௮ுர் தழைகத்தானே
பிராயச்சித்௪ சமுச்சயம் எழுத நிறைந்தது.

.ஃ.402

இிவமயம்,
அவைது
ரம.

595,

110, 806 (1) பக்தவிஜயம் வசனம்,

| ஏடுகள் 888 சிறிது இலம்,

140௦8 5

1௨

Page.

இ, விஷ்ணு பக்தர்களின் சரிதத்தைக்கூறும் வசன
நூல். இதனைச்செய்தவர் கோபாலபிள்ளை என எட்டின்
தலைப்பில் எழுசப்பட்டுள்ள௮.
அச்டெப்பட்டிருக்ெ.து,
இன 57 அத்தியாயங்களை உடையது. அறு புத்சகங்களாக
எழுதப்பட்டுள்ளன. இஇல் 51. & 52 அச்தியாயங்களில்லை
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பிழையதஇகமாயிருக்
்

கின்றன.

Beginning:
eeeesooeatee இப்போ அாம்பம்பண்ணப்பட்ட பக்இ
விசையமென்னப்பட்ட இசந்தம் பரித்தொயப் பிசாப்தமா
குறத்துக்கு அதரவு ரீங்களே...... ட்டுக்கும் ௮௮ எப்படி.
யென்முல் அற்பெலன் வீட்டில்

காரிய

இர்க்தியம்

பறப்பி

ளால் ௮துச்கோயுத்அபடிமுபகாரம்
ஸ்ரீமக்கான் பண்ணி
வக்சிரொாளே பின்னும் அக்தகளுக்குக் சர்ச்தியடையவனான
கண்ணுடையவன் இருபையினால் அச்தகளலுச்குக் இர்த்த

யாத் திரைபண்ணுவைப்பெ சப்படியோ அப்படிக்கு நீங்கள்
தற்களுடைய இிருபையிஞலே..........
ல படவக் ட வடக்க
End:

Horio ieee மயிபது பண்ணினாளே ௮த்தியாசோ
பமான நிமித்தியம் என்போல் வந௮ விழுக்தது என்று அறி
யுங்கோள் சொஷ்த்ச ஸ்ரீபக்திவிசைய இரந்தத் இனால் பக்த்
தாள் பாவிகாள்

மனோதம்

அத் தியாயம்

ஒன்பதான

பூரணமாக்கிவிக்கும்.
சராசாளமுடையது

இந்த
தெய்வ

யோகத்தினால் எழுதிமுடிக்த௮ முற்றும்,
குறிப்பு 5
மன.
இதில் ஒன்றுமுதல் 9 ௮த்தியாயங்களிருக்கன்


59%,

11௦. 857 (2) பக்த விஜயம்.

a@ser 378; Lines 5 ina Page.
இதில் 10-ம்
இ௫ முற்பிரதியின் கொடர்ந்த பிரதி,
அத்தியாயமுதல் 18-ம் ௮த்தியாயமுடிய இருக்கெலு,
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170, 858 (8) பக்த விஜயம்.
Lines 5 in a Page.

a@ser 860;

இதுவும்.முற்பிதியோடு தொடர்ந்த பிரதியே, இதில்

19-ம் துத்தியாயமுதல் 80-ம் ௮ச்தியாயம்

முடிய

இருக்

இறது.
கணசவவமவளையவள்கள்வார் அரமகுவகள.

528.

110. 859 (4 பக்த விஜயம்.

a@eer 285; Lines 5 ina Page.
இ௮வும் மேற்பிசதியோடு தொடர்ந்தபிரதியே,

இதில்

முடிய

இருக்

91-ம் ௮த்தியாயமுதல் 42-ம் அத்தியாயம்
இறத.

529.

110. 560

(5) பக்த

விஜயம்.

a@eer 281; Lines 5 in a Page,
இசுவும்
மேற்பிதயோடு
தொடர்ச்ச பிரதியே,
இதில் &8-ம் அத்தியாயம் முதல் 50-ம் அத்தியாயம்

முடிய இருக்கிறது.
590.

No. 361 (6) பக்த விஷ்யம்,

ஏடுகள் 254; Lines 5 ina Page.

Osage podrHCur®

Asrnryowug.

59-ம் ௮த்தியாயமுதல் 57-ம் ௮திதியாயம்

முடிய

Qe

இருக்

இறத,
Colophon.

விசோதிஷ்

கார்த்திகைமி'

எழுதி முடிச்சு முற்றும்.
மரவகை.

19௨

புதவாசத்தில்

TAMIL MANUSORIPTS.

5981,

110. 809 நந்தவன
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மகிமை.

aQ@eer 3; Lines 6—8 in a Page.
இ

ஈந்தனவனச்

யட்களையுடையஅ.

சறப்பையுசைக்கும்

பத் அச் செய்

செய்தவர் பெயர் தெரியவில்லை.

Beginning :

கசைமலர் ௪டிலச் சோஇ ஈயந்தருள் சிறப்பு ஈல்க
- வகைமலர்ப் பவனச் செற்றி வழுத்தவான் முழுக்தவாசம்
மூகைமலர் கரிய கூக்தல்முற்றிழ சவுரிமின்ற
புகைமுகத் தவளக்கோட்டில் பொருப்பினைப்போற்று

வாமே.

(1)

sone காவுமேவுப் சண்ணுசல் மிசையோர்மந்தி
மயல்வினோதகத்தால் வில்வமலிகழை நிசைத்தேயின்பம்
பயழமுசுகுக்சனாயப் பார்முழுசாண்டாென்முல்

இயல்மலர் வில்வம் வைப்போன் எய் அபே றியம்பலாமே(2)
End

௦

வழிமதத் தவளப்போதால் மாலிகை வளைநதவித்கும்
இழிதொழிற் புலையன் ஐர்காள் விலைபெருன் இறைவர்க்
கென்றே

மொழிசலைத் தலைவனாக முழுதுல ஈளித்தா னென்ஞுல்
செழுமலர்.,...
அவ
அ அ அ அ அசெப்பலாமே.
(10)
ed

532,

110, 3/0 நந்தவன

மகிமை.

ஏடுகள் 8; Lines 6—~8 in a Page.

இன முன்பிரஇ போன்றது,
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110. 868 தேவதாரு வனமகத்துவம்.
(வசனம்)

588.

ஏடுகள் 39; பூர்,த்இ 1,468 5-6 10 ௩ 7926,
Daw தேவதாருவன

க்ஷேத்திரமான்மியம்

கூறுவது,

தமிழுங் கரர்தமும் கலந்த மணிப்பிரவாள ஈடையில் எழு
நூலாசிரியர் பெயர் முதலியவை தெரிய
தப்பட்டுள்ள.து,

வில்லை,

594,

No, 874 mas Su sr sean

இருவிளை யாடல் (வசனம்)
a@ser 50; 243745

வைத்தியகாத

Lines 4—6

சுவாமியின்

in a Page.

மடூமையையுரைப்ப.து.

இரர்தமும் தமிழுங் கலந்த மணிப்பிரவாள நடையில் எழு
தப்பட்டிருக்கெற௮, _நாலாசிரியர் பெயர் முதலியவை தெரி
யவில்லை,

குறிப்பு:
வன்னிவன க்ஷேத் இரம௫ூமையுமிறாக் ௮.

585,

110, 26/

திருவையாற்௮ப்புராணம்.

(6) பஞ்சததமான்மியம்.)
ar@aer 210; Lines 4—10 in a Page.
இதில் இரண்டு பிரதிகள் இருக்கின்றன,
இத, தஞ்சைரகர்க்கு வடக்கில் காவிரியின்
யிலுள்ள

சிவஸ் தலங்களில் ஒன்ராயெ

மமையைக்

$ூதவாரம்

கூறுவன,

பெற்ற

இிருவையாற்றின்

சைவசமயாச்சாரியர்

மிகச்சிறந்த

வடசுரை

வெஸ்தலங்களுள்

மூவரது

ஒன்று, '

TAMIL
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௪, பி. 1577-1614

வசை

அசசுபுரிந்த

அச்சுதப்ப காயக்கர் காலத்திலும் ௮வர் குமாரர் இரகுகாத
காயக்கர் காலத்திலும் மந்திரியாக இருக்௪ கோவிந்த தக்ஷ

தரின் வேண்டுகோட்ணெங்கி சகம் 1527-ஆம்

வருடத்தில்

கி, பி, 1605-ல் செய்யப்பட்டதாக இக்ழாற்
௮தாவன
_நாலாசிரியர் பெயர் முதலி
பாயிரத்சால் தெரிகின்றன.
செய்யுள் ஈடை மிகச் சிறந்தது.
யவை தெரியவில்லை.

இதில் முதல் 8 ஏடுகள் மிகச்சிதைர்

விட்டன,

எடுகளின்

இருதலைப்பிலும் சதைக் இருக்கின் ற.து.

சொன்றை வாசமு கறுந்துழாய் வாசமும் குளிர்பூ
மன்றல் வாசமுங் கற்பக வாசரு மணவாத்
தென்றல் வாசனுர் தொழப்பெறுங்குமாவே டிருந்தா
ளின்றை வாசமென் கருந்தலை வாசமா யிருக்கும் (1.0)
அளக்கர்நீர்த் தகளிரெய் யருக ரிட்டகல்
வளக்கருர் தரியென வமண மாரு
டுளக்க வைஞ்செழுத்தெனுச் தாண்டுகோலினால்
விளக்கென

விளங்குரா வேந்தைப்

தேசிகன் ஞான

போத

போற்றுவாம்.

மர்இரச் சிறையிற்பட்டுப்

பாசவன் றோலுரித்துப் பவுக்கரா மாலங் கான்று
வா௫௪க மாணிக் கங்க ளுமிழ்ந்துமண் டலத்இ னாடி

யாசில்மன் நகத்தடங்குஞ் சேடலுச் சகன்புசெய்வாம்.
மலிபுனல்ளூழ் சோணாடு தஞ்சையிற் காத்திடூ மாசர் மதிய

மைச்ச

ஜெலிமதைதேர் கோவிந்த தீக்ஷதரய்யன் திருவாக்

குடை

மையாலே

கலியுகத்துச் சகனாண்டூ மூவைஞ் ஞூற்றிருபதின்மேற் காணு
பொலி

வருடத்

தையாற்றுப்

புராணவட

மேழாய்ப்
மோழிதமிழாற்

புகலலுற்தேன்,
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End:

இன்னபிரம

கைவத்தத்

தெம்மான்

றிருவை

யாற்றியல்

போற்
சொன்ன பலவற்றுளுமில்லைச் சொலத்தக்க அவுமினியிலையா
் னன்னசறிவுக் கறிலாகு சாதன் பாதந் தொட்டதெனக்

தன்னதொருகை

வானீட்டித்

தவக்தோர்க்குசைத்தான்

.

சத்தியமே

குறிப்பு;
இதில் முதலும் கடைசியும் இல்லாமையால்
அத்தியாயம் முதலியவற்றை இத்துணையெனத்

58
எருக்கம்
தெரிந்து

கொள்ளமுடியவில்லை.

586.

இது
பெயர்ப்பு,
வில்லை,
௮ம்பொ

(8) சவதருமம்:
Lines 5—6 in a Page.
வடமொழியிலுள்ள
சிவதருமத்தின்
ஆசிரியர்

பெயர்தெரியவில்லை,

னம்பலமுறை

மொழி

அச்சிடப்பட

யானைந்தாடுவார்

தம்பொரு ளெனுஞ்சிவ தருமம் கூறவே
கும்பகெம் பீரமெய்க் குஞ்ச சம் இனச்
செம்பொனின் சாணமே சிந்தை செய்குவாம்.

ணர்ந்து நந்த எனற்குமாற் குரைத்த
வடபொழியாஞ் சிவதரும வண்பெயரா கமத்தி
னுரியபொருள்செக்தமிழாத்ரொடுத் தடைவுவகுத்தே
உலகுளோ ரறிர்துவப்ப உரைத் இடென்னு முன்னை
யிருநிலமேன் மெய்கண்டான் றேன்பனையூர் வாழு
மெழில் ஞானப் பிரகாசனேனு

முருவாவந்து

புரையறவே யருள்செய்ய வவாருளின்படி.யே
புல்லறிவி னாலொழுழால் புகன் நிடுவன் யானே.

TAMIL MANUSORIPTS
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;

தண்டுல மெட்சடுகு புனல்பால் குசைபுற்
றயிர்விசவு மருக்கெழுச் தமனு

பகவ வக்க ss

HRSG

ps us sah

பதினாருயிச வ நடம் பயின்று வாழ்வர்
சகொண்டைமா மண்செம்பு வெள்ளி செம்பொன்

வக்க கவ்வ வக ககக க்க கக்க வ கடவ
சகெண்டொகுபத்
மெய்துபலன்

னொன்றுக்

தொருதாமுயிச

விலக்க

கோடியென வியம்பு நாலே

55

ஒவைலக்லைவைவவை மவடிதலையவவைவும்.

5317.

No.

366 (a)

கஅருவையாற்அப்புராணம்.

்- (பஞ்சநதமான்மீயம்.)
ஏடுகள் 811;

14/68 5 in a Page.

Dea முன்பிரதஇயைப் போன்றது.
Beginning:
உடனிமிர்க்துசண் மூக்கிடை நுனியற

வச்சி

மிடறு மேலெழச் தோள்கரி கரிச் துகை விடாமற்
திடமு.றும்ப அ மத்தின்மேழ் சிர்சையின் (முக்கட்
(22)
கடவுளைச்து யானம் பெறு
End:

வர் தழைக்க

படிக்க கக்க உட கக வ
நூரன்

Qe

AT BOT LOGO)

வானமாரி

மன்னர்செம்

மேனையாவர்க்கு

Colophon:

கட்க

ஒடி

உ

உட

டிடி

poaet

ae

கோல்வள

மின்பஞ் சரக்சவே

|

ஆனறுமுகந்துணை.
இழ எழுகிற வாசுதேவபிள்ளை
போன் லெட்சுமணபிள்ளை சையெழுக்து.
த்க்

484.
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குதிப்பு?
இருவையாற்றுக்கு ஞானக்கூத்த சிவப்பிரகாசர் ஒரு
புசாணம் செய் இருக்கின்றனர்.
அப்புமாணத்திலும் இது

வேறு,

588.

(8) சிவதருமம்.

Lines 5 in a Page.
8671(8)௫ெ.

இது

போன்ற,

இதில்

ஐாம்பமுதல்

55-.ஐம் செய்யுள்வசை இருக்கின் ௦௮.

589.

11௦. 878 ஆதித்தபுராணம்.

ஏடுகள் 57; Lines 4 in a Page.
இதில், இரண்டாவது பிரம அத்தியாயமும் மூன்னு
ag ஈளன் சருக்கமும் மட்டும் இருக்கின்றன,
முதலும்
ஈறும் இல்லாமையால் ௪ருக்கமும் செய்யுளும் இத்தனை
யெனத்தெரியவில்லை.
அன்றியும் இத ஆதித்தபுசாணம்
எனத்துணிவதற்கு எவ்விசமான ஆதாரமும் காண்பகற்டெ
மில்லை,
இதிலுள்ள செய்யுட்களை அராய்சன்றபொழுது
காவிரியின் வடசசையிலுள்ள பாடலிவன

யாகச் சாணப்படுகன் ௦௮ ,
தெரியவில்லை,

க்ஷ்த்திரமகிமை

அரியர் பெயர் முதலியவை

Beginning:

கரர்பணி பிரமலோகச் தெய்திய தூயோர்க் கந்தப்
பிசமனா சன்பு செய்த வாறெனப் பிரமனார்க்சே
இரமுனி வாண ரன்பு செய்தவா றென்ன கன்றே
பாகெறியுணர்வாச்சப் பான்மையாம் பகாச்சேண்மின்
*
ச
*
eS
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ஆதஇபூசனைக்கானவத் தலந்தனையறையிற்

சீதநீர்த் இருக்காவிரிக் குத்த இசையில்
வேச சாயக வழுதவிச்துவினிடை விளக்கச்
- தாத ளாவிய பாடலி வனமெணத் திருமால்,
End:
கதையடி யுரித்துப் போர்த்ச கடவுள

ஈருளி னாலில்

கிறையவ சென்பால்மேவ யானுமென் களையுள்ளோருல்
குறைவறு புனிச ரானே மென்றெகிர் கொண்டுபோற்றி
யறைகழ லிலங்கு தாளான் விதர்ப்பகோ னகம
Sipe srer
56
கடைகளை

540.

வவஹைககைய்

11௦. 879 எகாதசிப்புராணம்.

ஏடுகள் 25, சிதிலம் 1105 4-5 10 உ 180.

இ, எகாதசி விரத மகிமையையும் அதனை அனணுஷ்
டி.த்த உருக்குமாங்ககன் பெருமையையும் கூறுவன,
மிச
வும் சாதாரண நடை.
107 செய்யுளுடைய
அ.
ஆரியச்
இது அச்சிட்டிருப்ப
பெயர் முதலியவை தெரியவில்லை.
தாகத் தெரியவில்லை.
Beginning 2

காதலா லேகா தேசக் சதைதனைப் புமாண மாகத்

திஇிலா வடவன் செம்மை செக்தமி ஹஜோர்கள் தங்கள்
பாதமே தலைமேம் கொண்டு பரிவுடன் அன்பர்க்காக
ஆதா வுடனே தோனும் ஐங்கான் பதமே சாப்பு,

பாரினிலுருக்கு மாங்கன் பருதிதன் குலத்திற் ஜோன்றிக்
காரியஞ் செங்கோ கோச்ூக் காசினி யாளு காளில்
கடவ கிட க்கககடக ஈச வானச் தேவர்க்கே யாகுமென்று
தாரிய வினைகள் போகத் தொழில் செய்யப் பண்ணு

வித்
தான்
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End:
புண்ணிய விருதத்தாலே பூமியிலுள்ளோ மெல்லாம்
மன்னவன் ருக்கு மாங்கன் வாழ்கயி லாயத் சேத்

இண்ணமாஞ் சிவபதத்தில் இருவடி. விளங்கி won opus
பாவர் தள்ளிப் பாசதி யடைக்தார்தாமே

பண்ணிய

107

Colophon :

மாசிலாமணி ஏகாதசிப்புமாணம் எழுதிமுகிர்தறு

முற்றும்,

ஹரிம்.

541,

]40, 689 (0 கேதாரகெளரிவிரதமகத்வம்.
a@eer 90 ; Lines 8—9 in a Page.
Qo

கேதார

அசுவற்பா,
இதனை.
முதலேடும் மற்றைய
ட

றன,

இ

கெளரிவிசச

மகிமையை

உசைக்கும்

இயற்றியவர் பெயர் தெரியவில்லை.
ஏடுகளின் ஜாழூம் சிதைர் இருக்கின்

மச்சிடப்படவில்லை,

Beginning:

செக்கர்ச் சடையிற் சிறுபிறை முடி.த்த
மூக்கட் பரமன் முதல்வியோ

டிருச்த

சயிலை யாயே சபிலநற் பாங்கரி
A pm s தாயே வடக&ழ் பாலிற்
போதாடு சோலை சேதா மாமலை,
End;

். பொன்னெயிற் கச்சிச் சென்னியர் கோமா
னென்றனைப் பயந்த தந்தை யென்ருய்
பைச்தொடி பாக்கிய வதியெனப் பகாச்
கையா லணைத்து மெய்யுறத் தழுவி

யாக்யெ வன்பிற் பாக்கிய் வதியைச்

Teme

Bey
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sy

3

wt

MANUSORIPTS,

487

கொண்டு. sen sit புகுந்து

முன்னிலும் விரும்பி யின் புற் விருந்தனன்
பொருகட லுடுத்த விருநிலச் தன்னிற்
பஞ்ச

பாதக

ராயிலும் செஞ்சடை

தமைச்சு கொன்றைச் சங்கர னடியரைப்
பழித்த கொள்கைய சாயினும் பழிப்பற
யாவ சாகிலுமிர் சோன்பு கோற்றவர்
தேவர் கோயிலுஞ் செல்வ சாகுவசே.

542.

(8) சமாதிலிங்கப் பிரதிஷ்டை
விளக்கம்.
Lines 10—1]

"இது,

செவஞானிகளை

in a Page,

அடக்கம்

யின்பேரில் இலிங்5பிரதிஷ்டை

செய்துள்ள

செய்யும்

௪மாதஇி

விதத்தைக்கூறும்

ல்,
இதில் சிவஞானிகளின் இலக்கணம்
அவர்கள் சுமையென விடுத்த உடலைப் பால்

இன
எனவும்
தயிர் பஞ்சா

மிர்தம் முதலியவற்றால் ௮பிஷேகச்அப் புனிதமான இடல்
களில் சமாதி மசய்து இலிங்க

பாதஇகடை

பண்ணிச்

Fa

மாசக்கருதி வழிபடவேண்டுிமனவும், தியிலிட்டால் சாட்.
டில் பஞ்சம் கோய் முதலிய தமை உண்டாகும் எனவும்,
அவர்கள் ௪மாஇஸ்தலம் காசி முகலிய புண்ணிய சலம்
போல்வதெனவும், அவர்களை நிச்இக்கும் விணர்கள் காகம்
௮டைகுவர் எனவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
இயற்றியவர்
பெயர் தெரியவில்லை.
87 செய்யுட்களி க்கின்றன.
HE
சிடப்படவில்லை.
Beginning:

வானப் பிள்ளை மஇச்சடை வார்கவுட்
டானப் பிள்ளை தனைகிக ராகிய

488
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மோனப் பிள்ளை முருகன்மான் வர்,சருள்
ஞானப் பிள்ளை பதாம்புயம் சாடுவாம்,

ஆஇயருள் சாமியமு மானவ £வமும்
௮ணியார்சிக் இயம்விசுவ மாஇயவா சுமக்க

Corr Suse வி௫இகளுட லுயர்சைவ புமாண
மொழுங்குடைய

புராணந்தரு

பானம்

மோத்தா
மோர்

இதில்திரு மர்தரஞ்சீர் சிவஞான இ
தெரித்தவிதி களுச்இரட்டிச் செய்விருத்தம்யாவு
மீதினிதென் சமாதிலிங்கப் பிரதிட்டை விளக்கம்
என்றுரைப்பன் கற்றுவல்லோ ரின்னருளினாலே.
%

*

*

*¥

அ௮மலவா னருளியவே தாகமங்கள் புராண
மங்கம்வே தாங்கமுத லானவெல்லா முணர்ந்து
௪மல௪ம யம்பொரு ஹால் சழ்ப்பட மேற் படுமோர்
தலைவலுயிர் பாசவிதங் சண்டருள்சற் குருவால்

விமலவருள் பெற்ற அவாய் விளைந்த சிவாநந்த
மேவுகிசா னந்தமுமே மிகப்பருகப் பருகிக்
கமலமல ரடியிணைக்கீழ்க் கலந் இரண்டற் ரோங்குங்

சுதிரவனை ஞானியெனக் கழறிடமொ கமமே.
End

:

அரியசவ ஞானி சமாதித்தலந்தான் காடு
யானதல மபென்றுமக்கச் சமா இயிலில் கச்சான்
கரியமுகில் தொழும்விசுவ சா.தலிங்க மென்றுங்
கருது சுயம் புத்தானர் தெரிசனஞான் முத்திப்
பெரியலிங்க மென்றுமா மற்றையவென் மெண்ணும்
பேசையர்க ளொருகோடி பிரமகத்ப மளவும்
Afloat

srs.

சென்றுவா

விளம்பியிடு மீதறியார் ஸிணறைவ

சமங்கள்

சச்தோ,

்
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548. () திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை.
Lines 8—-10 in a Page.
Ds,
தஇிருவிடைமருதாரின்கண்
எழுக்கருளியிருக்
இன்ற சிவபெருமான் தோத்இசம். அகவற்பா, வெண்பா,
கலித்துறை
என்னும் . மூன்றுபாக்களும்
gost Bure
மண்டலித்தத் தம்மில் மணிபோல் விசவிவசத் தொடுக்கப்
பட்டி ரக்கலின் இப்பெயர்பெற்றது.
இதனை இயற்றியவர்
பட்டினத் தப்பிள்ளாயோர்,
இவர் காவிரிப்பூம்பட்டின
த்தி
ருந்து ஒரு தறவி,
வணிகர் மசபிற் பிறக்தவர்.
இவசைக்
குபேசனது

௮வதாரமெனக்

கூறுவர்,

இவரது

காலம் பத்

தாவது பற்றாண்டாகும்.
இவர் இயற்றிய செய்யுட்கள்
் பதினோசாச்இருமுறையிற் சேர்ச்சப்பட்டுள்ளன, இப்பிரஇ
யின் ஓரங்களில் பூச்சியரித் இருக்கிற ga,
அ௮ச்சிடப்பட்
டுள்ளது,
Beginning:

தெய்வச் தாமரை செவ்வியின் மலர்ச்
வாடாப் புதுமலர்ச்

தகோடெனச் Hakga

சிலம்பும் கழலு மலம்பப் புனைந்து
கூற்றினாற்றன் மாற்றிப் போற்றாது
வலம்புரி நெடுமா லேன

மாட

கிலம்புக் காற்றலி னகழதச் தோற்றாஅ
பத்தி யடியவர் பச்சிலை யிடினு

நிமிர்ந்தும்

முத்தி கொடுக் முன்னின் தறுளியும்
இகழ்ச்தள தொருபாற் மிருவடியகஞ் சேர்னு
மறுவில் கற்பகச் அ.று.தளிர் வாங்கி

ninth

Cops s செவவிக்

gure

Sind gn கொக்து

மடவசன்

மகளிர் வணக்குபு

தாக
தேவர்
விழ்த்த

சின்னப் பன்மலர் இண்டிடச் இவகgn
*

®

*

&

*

%
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ம்ருதிடங் கொண்ட வொருதனிக் கடவுணின்
றிருவடி பாசுதும் யாமே நெடுநாள்
'
இறந்தும் பிறச்அ மிளைத்தன மறக்.துஞ்
சிறைக்கருப் பர்சயஞ் சேரா
மறித்தும் புகா வாழ்வுபெறற் பொருட்டே
(வெண்பா)

(1)

-

பொருளும் குலமும் புகமுக் இ£னு
மருளு மறிவு மனைத்து-- மொருவர்
கருதா வென்பார்க்கும் கறைமிடற்றாப் தொல்லை
மருதாவென் பார்க்கு வரும்.

(கலித் அறை)
வருர்தே னிறக்லும் பிறக்து மயக்கும் புலன்வழிபோய்ப்

பொருந்தே னரூழ் புகுன்றி லேன்புகழ் மாமருதிற்
பெருக்தேன் முகந்துசொண் டுண்டு

பிறிதொன்றி

லாசை

யிருந்தே னினிச்சென் நிரவே னொருவசையாதொன்
நமே
End:

(8)

505 Goshen மாலவன் சண்கொண்டு நின்கழல் காட்டகல்ல
'வரத்தினை யீயு மருதவப்பா மதியொன்று மில்லேன்
சிரத்தினு .மாயென்றன் சிந்தைய தாய்வெண்காடனென்
அச்

தரத்தது மாயது நின்னடி, யாஈதெய்வத் தாமரையே

544,
இ,

80

(0) கோயில் தான்மணிமாலை.
Lines 8—10 ina Page.

சிதம்பசத்தில்

ஜஐப்பெருமான்மீன

கோயில்கொண்டருளிய

தோத்தாம்.

வெண்பா,

டரா

கலித்.துறை,

TAMIL
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6 60 Burs

விருத்தம், அகவல் என்னும் கான்கு பாக்களும்

மண்டலித்து வாத்தொடுக்சகப்பட்டி௬ த்கலின் இப் பெயர்
பெயற்றத*. இதனை இயற்றியவர் பட்டினச் தப்பிள்ளையார்.
Beginning:

பூமே euer Sur Cured yos eC gs
நாமே புகழ்ர்சளவு காட்டுவோம். -பாமேவு
மேத்துகந்தான் றில்லையிடதகர்கா னம்பலத்தே
கூச்ககநர்தான் கொற்றக் குடை.
(க)

குடைகொண்டிவ் வையமெல் லாங்குளீர் வித்தெரிபோத்றி

படைகொண்

டிகல்கெறும் பார்த்திப

தொடைகொண்ட

வார்சடை

இரிப்
சாவஇிழ் பைம்பொற்
கொன்றைத்
தொண்டர்க்

யம்பலத்தான்

சேவல்செய்து

கடைகொண்ட

பிச்சைகொண்டுண்டிங்கு

வாழ்தல்
டைத்தே

களிப்பு
(2)

soles தமுதாறிக் சன்மனத்தை யெல்லாங்
கசியும் படிசெய்து கண்டறிவா ரில்லா
வெளிவக் தடியேன் மனம்புகுக்த தென்முல்

விரிசடையும் வெண்ணீறுஞ் செவ்வானமென்ன
வொளிவர்த பொன்... தொன்னடமுங் சாட்டு
முடையா

ஸனுயர்தில்லை யம்பலமென் தல்லா

வெளிவர் தினிப்பிறர்பாற் சென்றவர்க்குப் பொய்கொண்
டிடைமிடைக்த புன்மொழியா லிச்சையசையேனே

(3)
End:

௪ துமுகன்

றந்தைக்குக் சுதிர்விடு சுடவு

ளாழி கொடுத்த போருள் போற்றி
56
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மூயற்றியொடு பணிந்த வியக்கர் கோளுக்கு
மாநிதி யிரண்டு மானாப் பெருவளத்
தளகை

யொன்றுர் தளர்வின்றி நிறுவிய

செல்வங் கொடுத்த செல்வம் போற்றி
காணிழ லடைந்த மாணிக் காச
சாண்முறை பிறழ்ர்து கோண்முறை வலித்துப்
பதைத்துவரு கூற்றைப் படிமிசை தெறிக்க
வுதைத்துயி ரளித்ச வுகவி போற்றி
குலைகுலை குலைந்த நிலையாகத் தேவர்
படுபே ரவல மிடையின்
றி விலக்கக்
கடல்விட மருந்திய கருணை போற்றி”
4
க ட ட
க
*
*
சு

இல்லை மானகர் போற்றி இல்லையுட் :
செம்பொ னம்பலம் போத்றி யம்பலத்
தாடு நாடகம் போற்றி யென்றாங்
கென்றும் போற்றிலு

மென்றனக் இறைவ

வாற்ற இல்லேன் போற்றி யாயினும்

போற்றி போற்றிரின்
arin

545.

பொலன்பூ வடிக்கே,

40

bene
ond

(6) திருமுருகாற்௮அப்படை மூலம்.
Lines 9—11 in a Page.

இது, முருகன் தோச்திரம்,
இன சங்கச்தாசாற்
ரொசருச்கப்பட்ட பத்அப்பாட்டுகளில் முதற்பாட்டு, இதனை
இயற்றியவர் மதுரைக்

சணக்காயனார்

மகனார்

சக்சேனார்.

இதற்கு ஈச்சினார்க்கினியர் உரை செய்திருக்னெறனர், இ
உரையுடன் மஅச்சிடப்பட்டிருக்றெ.து,
Beginning:
ஒருமுரு காவென்றென் guerara குளிச வுவச்தடனே

வருமுரு சாவென்று லாய்வெரு வாகிற்பக் கையிக்களே

448
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சருமூரு காவென்று தான்புலம் பாநிற்ப,த் சையல்முன்னே
காற்றுப் படையுட

இருமுரு

னேவருஞ்

சேவகனே.

நூல்.
உலக முவப்ப வலனேர்பு திரிதரு
பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டா௮ல
கோவற விமைக்குஞ் சேண்விளங் கவிரொசி
யுறுகார்த் சாங்க மதனுடை தோன்முட்
செறுகர்த் தேய்த்த செல்லுறழ் தடக்கை
மறுவில் கற்பின் வாணுதல் சணவன்
*
*
*
i
*
*
குரூஉமயிர் யாக்கைக் குடாவடி யுளியம்
பெருங்கல் கிடாளைச் செறியக் கருங்கோட்
டாமா ஈல்லேறு சிலைப்பச் சேணின்

அிழுமென விழிதரு மருவிப்
பழமுதிர் சோலை மலைய வோனே.
End:

அஞ்சுமுகர் தோன்றி லாறுமுகர் தோன்றும்
வெஞ்சமார் தோன்றில் வேல்தோன்றும்-நெஞ்சில்
ஒருகால் கினைக்கி லிருகாலுர் தோன்று
முருகாவென்

546.

Cop sient (per,

(7) விபூதி மகத் துவம்.
Lines 8 in a Page.

இ,
கூறுவது.

விபூதியின் தோற்றமும் தன்
6 செய்யுட்கள் இருக்கின்றன.

ம௫ூமையையும்

Beginning:

சந்தை யனாஇ நிட்களமே சகளீ கரித்தின் ரிறைகியையு
(Lpbon

rip Seve

யைச்சொழிலு

மூழையினீயே

யளித்த
யெனத்

OF THE
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44d,

சுயேச்சையா

தர்சு முதல்வன்

wiss

யிருக்தா

தனி

முதல்வி
யைக்து தொழிற்குங் காப்பாய்நின் எஏடையாளக்சர் தரு
Geren appar.
|

.

End :

So psssor னழல்வடி. வியற்கை

வெண்ணீற்றைப்

பே௮ ஈல்குவோன் மூலகா சணம்பெரி BO se
வீறு பல்லுயிர் சாகுறா வாறு மேன்மருந்தாய்க்

கூறினன்கரத் தால்வழித் தம்மைகைக் கொடுத்தான்,

547.

(ர)

(6)

அன்னதானம்.

Lines 8 in a Page.
இ இன்னவர்ச்கு அன்னமளிப்பது மிக்க விசேடம்
என புன்னதானத்தின் பெருமையைக் கூறுவது, இண்டு
செய்யுட்களுள்ளன.
Beginning;

wyaBut Cary gous

oe

மானடிக் கன்புளோன்
5 BH
LILI

அதியு௮ மவனிற் கோடி மெஞ்ஞானச் செயலுளோ

ஜெரு

wer 2s
RO se
பதியுறு

ஞான

வாளிலுங் கோடி

பாத்தொடு

மயிக்கவான்

லுய்த்சல்
கஇயு௮ு மன்னங் கொடுப்பவர்க் குமையுக் கடவுளுக்
தொண்டு செய்திடுவார்,
End:
,
'குடும்பியாய் ats aS Busts

சன்னம்

சொடுத்தொருவம்
சாம்புரக்கி

லிடும்பை

நஇிரவிழுக்

கொவல்வொராண்டாகக் சுயிலைவா ழ்ர்
தெய்வவர் முத் இ
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நெடு[ம்பெ]ருஞ் செல்வ மெய்தினர்க்தேல் [சணிதி]கொடுக்
அவாக்குதலா
மடும்ப னல்குரவா

லே[த்றவ]ர்க்தேதலாயிர

மடங்கு

கற்பய
னாம்.

548,

(h) சமயத்தோன்றின

முறைமை.

Lines 6—9 in a Page.
இத”,

இவபெருமானுடைய

றும்
்
இருமுகங்களினின

மதங்கள் உற்பத்தியானவிதம் கூறும் வசனதால்.
BSurdgqe@pg

அமரச்

அச்சிடப்படவில்லை,

Beginning:

சத்தியோசாதத்தில் பாசுபதம், வாமதேவத்தில் மாகி
சகம், அகோசத்தில் காளாமுகம், தற்புருஷத்தில் சைவம்,
ஈசானத்தில் வயிரவம்,
ுகதோழுகத்தில் வாமமூம், புறச்
சமயம் நறுர் தோற்றம், முகமாறுக்கு மூர் த்தியினுடைய
அவதாரப் போறியும்படி,

சத்தியோசாதம் நின்ற மூர்த்தம்
வாமமிருக்து மூர்த்தம்

அகோசம் சதாசிவ

மூர்த்தம்

தத்புருஷம் எழுர்தருளியிருக்ச மூர்த்தம்
ஈசானம் கடன மூர்த்தம்.
அதோமுகம் நித இரை மூர்த்தம்.
End ;

நித்த pss sxnCurGscr AC asips # creer gon gut
௮ Da pC» மாயாவா, பாவுமுயிர் கெடுமுத்இபாற்கரியன்
சச்சு முத்தி சித்சர்களென்பர், பாடாண...... இதிவைசே
ஷிகன்
ACC

POON
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(2 விநாயகரகவல்.
Lines 6—9 in a Page.

இ,

விநாயகர்

அவ்வையார்,

தோத்தாம்.

அச்சுப்பிரதிக்கும்

காணப்படுகிறது,

இதனை

இயற்றியவர்

இதற்கும்

பாடபேசம்

௮ச்சிடப்பட்டி ருக்கிறது,

Beginning:

கணபதி யென்றிடக் கலங்கும் வல்வினை
கணபதி யென்றிடக் காலனுங் சைதொழுங்

. கணபஇ யென்றிடக் கருமமு மாதலால்
கணப.இ யல்லதெச் கருமழு மில்லையே
நூல்.

௪ீதக் களபச் செர்தா மரைப்பூம்
பாதச் சிலம்பு பலவியல் பாடப்
பொன்னரை ஞாணும் பூர்துகி லாடையும்
வன்ன மருங்கில் வளர்க்கழ கெரிப்பப்
பேழை வயிறும் பெரும்பாசக் கொம்பும்
*
ச
#
ச்
%
அணுவுக் கணுவா

யப்பாலைச் கப்பாலாய்க்

கணுமுற்றிகின்ற கரும்புள்ளே சாட்டி
வேடமு; நீறும் விளங்க நிறுத்திக்
கூடிய தொண்டர்[குழாத்]துடன் கூட்டி

யஞ்சக் காத்தி னரும்பொரு ளுணர்த்தி
நெஞ்சச் [காத்தி னி]லை தெளி வித்துத்
தத்துவ நிலைமையுக் சந்தெனை யாண்ட
வித்தச [விசாயக]ன் விரைகழல் சரணே,
End:
மா

மொழிய

முமையாள் சிறுவன்

மலர்ப்பதங்கள்

மூதிச நின்யவ லார்க்சரிதோமுகில் போல் முழக்க

TAMIL
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550.

(1) இருவெம்பாவை.
Lines 6 in a Page.

இண,

இருவாசசத்தின்

ஒருபகுதியாகும்.

இயத்றியவர் சைவசமயாசாரியார் நால்வருள்

இதனை
ஒருவசாஏய

மாணிக்கவாசகர்.
இதில் முத்து ஈற்றாமம் பூமாலை என்னும் செய்யுள்
முதல் *மையமர் கண்டனை வான ராடர்' என்னும் செய்யுள்
இதில் 5-வ.த ஏடு இல்லை.
மூடிய இருக்கிறன்.

குறிப்பு;
இவைகளை அல்லாமல் சவஸ்கதோசத்குரம்
எழுஇய ஒரு எடும் இருக்கிறது.

11.
551.

Fosse Ge

கதைகள்.

]10. 20 மாயாராவணன்

கதை.

ஏடுகள் 853; மிகவும் சிதிலமாயிருக்கறது அச்டடப்படவில்லை

Lines 5—-7 in a Page.
இதில் இராம இலக்குமணரைப் பெட்டியில்
எடுத்துப் பாகசாள

உலகம்

சென்ற

வைத்து

மாயாரசாவணனை

அணு

மான் கொன்று அவ்விருவரையும் மீட்டுவக் ததும், அனுமான்

உட்கொண்ட மச்சத்தின் வயிற்றி
சன் வெயர்வையை
னின்று பிறந்த மச்சமூகனோடு போர் புரிர்ததும் பிறவும்
அக்காதியாகக் கூறப்பட்டுள்ள, இசண்டு அருகும் மிகச்
சி.திலமாயிருக்கிஐ ௪,

முழுவ, தமில்லாமையால்

செய்யுட்
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CATALOGUE

டொகை சாணமுடியவில்லை.
செய்யுட்கள் இருக்கன்றன,

OF THE

.ஆனால் இந்தப்பிர தியில் 205
இது மயில்மாவணன். கதை

எனவும் விளங்கும்,
இதனை

இயத்றியவர் பேரியகாயகன்

இவர் பெத்துசாயகன்

குமாசர்

என்னும் புலவர்,

என்பதும்

சுண்டிவளகாட்

டைச்சார்ர்த மாந்தை ஈகரிலிருந்கவசென்ப.தும்
வரும் செய்யுளால் விளங்குகின்ற.௮௫,

அடியில்

Beginning:

ஃஃபயங்சக்தொட்டதகெனவே

செயசாமனைக்கொண்டு
மாயராவணன்

வ
யபகிோச வப்பதியிலலுமனு மசையிருளிலேடு
எங்குமென வேயவனை யங்கைகொடுதாக்க,, ,சகபுள்குணச்
தெவருமிடர் தப்

பொங்கு சயனத்தின்மிசை

வைத்தசுதை

பாடப்புச்தித...

அத்தியுகவோனே,

பொதை

வடிவு தானுன சீராம சாமனைப்

புயலனைய

மேனியளை

மயன்

மகனிசாவணன்

கழையிருளில் வெகுமால்கை. .... .. உனைந்இடு
பெருக்இறல் சதைதனளை யுரைத்தான்
மலையனைய வாசகன் கண்டிவள நாடான்
வாழ்
மாந்தைகக,....... “வட
பிறைமுடி யகத்திசர் பாசமற வாசான்

பேத்து நாயகனருள் பேரியகாயகனே.
எனநினைக்கே

அஞ்சாதே

யென்னலுடனே

சமர்பொருதா

யுனதுபதி பேசேது ஒளியாம ஓுரையென்ன
அனுமனருள் புத்தினான் ஆர்வரிலும் போசவகொட்டேன்
என தபேர் மச்சமுக னினிப்பொசவா...

TAMIL
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End:

படிகள்

ஈடுங்கெ அ௮ச்தகனார்

கடுகயே

பாசமெனும்படி.

வாலதனைக்

வி௫......... க்கட்டினன் மிக்க கழுத்திறுக

மூடுகியுசத்து

நிலச்ிடையே

மோடினன்

வால்கொடு

மோ இயபின்
ree SH

NDSgo

மூழ்க
gp exer

நடுங்க முழங்கெனே

205

552.

No.

51

(ய குயில் ராமாயணம்.

ஏடுகள் 59; அபூர்த்தி சஇலம் 1,168 4 1௨1௨௨௦.
இன “கூவாய் குயிலே' என்பதை மகுடமாக அமைத்து
இராம
சரிதத்தைக்
கூறுதலின்
குயில்
ராமாயணம்
எனப்பெயர் பெற்ற.
இப்பெயரகுடையனவாக மூன்று
புத் சசங்களுள்ளன.

மூன்றும் உன்றன்

பிரஇயே.

செய்

yor ஈடை மிகச் சாதாரணமானது, ஆரியர் பெயர் தெரி
யவில்லை.
சிறிதும் பயன்படாத விதமாகச் இதைக்இருக்
இன்ற.
இப்பிரதியைப் படிப்பதும் செய்யுட்டொகை
காண்பதும் கடினமாயிருக் ற லு.

5௦. (1) சும்பராமாயணம்.
Lines 4 in a Page.
இதில் பாலகாண்டக்இனின்றும் சேர்ச்கெடுத்த
செய்யுட்கள் எழுதிய 24 ஏடுகள் இருக்கன்றன.
வெற்றேடுகள் கடையில்
‘Sanaa

57

சோச்சுப்பட்டுள்ளன.

Naam:

190
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554.

No. 52

குயில் சாமாயணம்.

ஏடுகள் 28 அபூர்த்இி சிதிலம் 10௦6 4 1
் இது 5(ஈ) போன்றது.
இன்ற ௮,

a Page.

பெரும்பாலும் சி இலமாயிருக்

ரவைவவககிளைக
ளிகள் சலவை.

559.

110, 58 குயில் ராமாயணம்.

ஏடுகள் 42; பூர்த்தி 1//1108 5 10 ௨ Page.
|

இதுவும் முன்பிரதிபோன்ற.து

இஇல், 198 செய்யுட்கள் இருக்னெறன.
யிலும் சிறிது இிஇிலமாயிருக்கெது,

தெரியவில்லை

ஆரியர் பெயர்

அச்சிடப் படவில்லை,

Beginning:

. செங்கஇரவன்குலவன் கெஞ்ச மாபுங்கவன்
செஞ்சிலையில் விஞ்சு மதிதீரன்
ஏங்கள்குல கங்கள்தொழும் எங்களுட தம்பிரான்
இன்பமுள சாம சுதை பாட
சங்கையொடு இக்களணியுஞ். சடைபடைத் சவன்
கண்டமது

கன்றுவிட முண்டோன்

_ மங்கையுமை பங்களுயிர் மர்திமுகன் தர்இமுகன்
வந்துமுன்னடச்தருளக்

கூவாய்-குயிலே,

]

இருவளரு மணிமார்பன் இருக்கடலடைக்தவன்
செருக்கிடு மாக்கர் குல காலன-குயிலே

வரியாவிலே, துயிலு மாயலுங்

கேளந்த

மாபலியைச் சிறையில் வைத்த. வள்ளல்-குயிலே.
அரியமறையோர்களும் பெரியபெருமாளெங்க
|
எணியரங்கேசரபிராமன்-சூயிலே
கரியமுடல் மேனியன் பரமனிவனே யென்று
கருணையுடன் கா த் தருளக் கூவாய்-குயிலே

5
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மேருவில் பெரியவன் தீரரில் புவிபுகழ்

விசரில் பெரியதொரு இரன்-குயிலே
வாரியைக் கடையுமிருமார்பு பொற்புயமுடைய
வாலியைக்கொல்ல வென்.ஐ சொல்லி-சூயிலே
தாரையைப் புணருமணி மார்பில் குறைநிறைகொள்
தாருவிலக்கரு

கொளித்து

நின் று-ருயிலே

நீரலைச் அருகுமுனை வாளிமதாட்டிட வல்ல
சாம லட்சுமணர் வரக் கூவாய்-குயிலே,

76

கவரான கணைவந்து பட்டவுடனே கெஞ்சம்
சன்னி(றி)யவன் மெத்தவே நொநக்து-குயிலே
௮ப.சாத மில்லாதிருர்இடவே நீர்முர்தி
அனியாய மெனையெய்யலாமோ-குயிலே
உவசாழி உலருதன்னில் ஒளித் நின்றே யெய்யும்
உங்கள் குலமுறஜஹைமையோ வென்னான்-குயிலே்
புவியாசு புகழ்வாலிமிக நொச்அு சொற் கேட்கும்
புயல்மேனி சாமன் வாக்கூவாய்-சூயிலே

(7

End:

காடியவன் வார்ச்தை தொருகாலு பேருங்கூடி
ccc vcenectes ன்று
IG WMI OOH 0. cance
நீடுபுகழ் தென்னிலங்கை விபீஷணருக்கே யளித் &
வீர ரகுகாதன் வாக் கூவாய்-குயிலே,
198
Colophon:

வெங்கட்டராமன்

கோகிலராமாயணம்

எழுதிமுடிக்

SS pid.
வெங்கிட்டராமன் கையெழுத்து,

556,

11௦. 100 குச௫லவண்கதை.

ஏடுகள் 80; 13°58 (1) Lines 3 in a Page.
இன Jorisgi 1s Arise
Gu குசன், லவன் என்
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A DESORIPTIVE

CATALOGUE

பவர்களின் சரிக,.ச்தைக் கூறுவது,
சடையில் அ௮மைச்கப்பட்டுள்ளன.

இருக்கன்றன.
பவர்.
வில்லை.

இதனைச்

OF THE

செய்யுட்கள் சாசாசண
இதில் 158 செய்யுள்

செய்தவர்

வினைதீர்த்தான் என்

இர்தப் பிரதி சிதிலமா யிருக்ெ௮.

அச்சிடப்பட

Beginning:

நாடிய பொருள்கை கூடும் ஞானமும் புகழு முண்டாம்
விடியல் வழிய தாக்கும் வேரியங் கமலை நோக்கு
நீடிய வரக்கர்சேனை நீறுபட் டழிய வாகை
சூடிய சிலையி ராமன் தோள் வலி கூ.றுவோர்க்கே.

சீரணி யுலகை யாள்வர் செல்வமும் புகழுண்டாகும்
நாரண னிருபதத்தை ஈன்மையாய்ச் சொல்ல லாகும்
சாரணி ராமச் சந்திரன் கருணையாய்ப் பெற்ற மைந்தர்
போணி

குசலவன்றன் பெருங்கதை

கூறு வோர்க்கே,

பேரான குசலவன்றன் பெருங்கதை சொன்னவசா

சென்
னில்

ரியஞர் வேடப்பிள்ளை செழிக்கு மழகப் பெருமாள்சேய்
இராதவல் வினைதீர்த்தவன் செப்பிய சொல் கவிப் பிழைகள்
ஆசாய்க்அு தமிழ்ப்புலவோர் அடியேனை மிகவுங் காப்பார்,
End:

வீரிய குசனும் நின்௮ விளம்புவான் பால ருக்கு
சூரிய குலத்து மன்னன் சு கனல்லோ நானு மின்று

ஆசணமுனிவர் பெற்ற அன்புள்ளபாலா நீங்கள்
தாரவே நின்று பாரும் கொடுத்ததோர் பாணமெல்
லாம்.

158
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MANUSORIPTS.

453

17௦. 101 குசலவன்கதை.

(2) Lines 4—5 in a Page.
ஆனால் இதிலுள்ள
Qe wpdrBoucCurerpg.
செய்யுட்கள் மேற்பிரதியிலுள்ள செய்யுட்சளிலும் வேறு
பட்டவைகளாசக இருக்கின்றன,
ஆரியர் பெயர் முதலி
யவை தெரியவில்லை.
செய்யுட்டொகை 94, கடைசி ஏடும்
aQaer 38; 47 3

இரண்டாவ

பாதிபாதியாக

ஏடும்

பிரதி சிதலமாயிருக்கற௫,

api’ gear.

அச்சிடப்்படவில்லை.

Beginning:

சூரியன் குலத்தில் ராமன் சுக்தரி வில்லினாலே
ஆரியனாகச் சென்று ராவண வேட்டையாடி
சீரிய அயோத்தி தன்னிற் ையை மீட்டுவந்து
பாரினில் விண்மணோர் போத்றப் பண்பிலர் வாமுநாளில்
End:

௪௫்இர னிரவி தானும் தன்குலம் வாழ வென்று
வப
ப ப பட...
வந்தடி வணங்க..........
அத்தரர் தன்னில் வக ௮வற்குடன் சிறந்து நிற்க
94

சிந்தையில் துயாக் இர.......ஃஃ... பவ
Colophon :

ஹரி ஓம் கன்றாக.
லாமணி

ஆங்கரஹூ் ஆவணிமீ” 7௨.

மாசி

குசலவராமாயணம் எழுத நிறைந்தது முற்றும்,

558. 11௦. 102 குசலவன்கதை,
ஏடுகள் 56) பூர்த்தி (8) 140௦ 4-5 10௨ 1982௨.
இத

00-40

முழுவதுமிரக்றெ௫.
சாணப்படுன்றஅ.

shut

பிரதியைப்

போன்றது.

அதற்கும் இதத்கும் பாடபேதமும்
இதல் 108-ம் கம்பரைவிட 126 செய்

A DESCRIPTIVE

454.

CATALOGUE

யுட்கள் ௮இிகமாக இருக்கின்றன.

OF THE

செய்யுள் தொகை 398,
ZS ge y
SESEed SExoy

து.
சிதிலமாயிருக்கிற
Beginning :

சீரணி யுலகை யாள்வார் செல்வமும் புகழு முண்டாம்
நாரணன் விளையாட் டெல்லாம் ஈன்மையாய்ச் சொல்ல

லா
oe

காசண ராம சந்இரன் கருணையால் பெற்ற மைந்தர்
[பேரணி] குசலவன் பெருங்கதையைக் கூறினபேர்களுக்கே
பேணி குசல வன்தன் பெருங்கதை கூறினோனும்
மேசணி அயலூர் வாழு மியல்புனை வேடப்பிள்ளை

ஆசணம் பொருந்திவாழும் மழகன்சேயருள்தீத்சான்சொல்
பூரண மான புன்சொல் புலவர்கள் பொறுக்கவேணும்.
End :

தங்கள் மும்மாரி பெய்கத் இருககர் வாழ வாழப்
பொங்கயே

செல்வ முண்டா............... eee

மம்கலதேம் பாட மாமறை யோர்கள் வரழ
சங்கமு மாழிவாழச் தயாத ராமன் வாழ,

298

559. 110. 103 குசலவன்கதை.
ஏடுகள் 88) அபூர்த்தி (4) 1,406 6-7 10 உ 1௨26.
இது

102-தம்

ஈம்பரைப்போன்றஅ,

இதில்

272 செய்யுட்கள் இருக்கெறன. 100-ம் ஈம்பரைவிட
119 செய்யுட்கள் ௮திகமாயிருக்கெறன.
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560.

455

No. 104 கமிழறிமட ந்தைகதை,
வசனம்.
a@ser 35; Lines 4—6 in a Page.

இது

உறையூரில்

௮ரசாண்ட.

சோழன்

மகளாகிய

தீமிழறியும் பெருமாளின் சரிதத்தைக் கூறும் வசனழால்.
'இதில் 5 முதல் 11 வரையிலுள்ள எடுகள் இல்லை.
லா

சிரியர்

பெயர்

தெரியவில்லை.

அச்டெப்பட்டிருக்ற.௮.

அச்சுப்பிரஇக்கும் இதற்கும் வேறுபாடு மிக உண்டு,
Beginning:

காலஞர் பாசக் சயிற்ரு லெனைக்கட்டிச்
சூலமதுசொண்டு

அடரசாமுன்..- வேலனே

பந்தன் கொண் டிங்கெ மு?ிகிய பஞ்சென்சண் ணஞ்சன

மெழுதிய
தந்தர்கன நெஞ்டிடு மடியிணை தான்.

கோழியென்பா னென்றொரு சாசா. கோழிப்படை
விடென்றொரு படைவீடு.
அர்தப்படை விட்டை சூழ
அந்தச்
கோட்டையிட்டிருக்கும்.
வலிகாக்தத்தினுலே
கோட்டைக்கு மெழுகு சீலையினலே உறைபோட்டிருக்கும்.
அக்தக்கோட்டையின்பேரிலே மாத்தரன் வத்தால். உறை
கழத்திப்போட்டால் மாத்தானையுக் ரத்தி அவர்களிட
ஆயுதம் பறித்துக்கொள்ளும், இப்படிச் சூட்சமாகச் சிறிது
காலம் நடக் அவருகற காளையிலே பஇன்காத வழிக்கப்பா லே
சோழன்

சாச்சிய பரிபாலனம் பண்ணிக்கொண்டு

இருக்கிற

வத்தமானங்கேட்டு
இந்தக்கோட்டையுட
காலத்திலே
ஏணிகளும் சவதரித்துக்கொண்டு வெகுபதாதி சேனையுவ்
சென்று
முன்னே
கூட்டி ஆரம்பியாமல் உறைகழித்அ
நாலு வாசலும் ஏணியை சாத்தி ஏறி விழுந்து கோழி
யென்பா சென்றே ராசாவையும் வெட்டிப்படை விட்டையு

456
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A DESORIPTIVE

மழித்துக் கோட்டையுறை

CATALOGUE

OF THE

யிட்டிருந்த படியினு£லே

உறை

யூர்ச் சோழ் னென்று பேருமுண்டாய்.
End :

விறகு தலையனென்டறை

யூர்க்குமார னென்கற

பேருமாற்றி அவனுக்கு உறை

பட்டமுங்

அவளுக்கு

கட்டிவித்து

தமிழறியும்பேருமா ளென்ூற பேருபாத்்தஇத்தில்லைப்பேருமா

சென்ற பட்டமுக் கட்டுவித்து அவளுக்கு வரிசை
யும் உம்பிளிக்கையுங்

கட்டளையிடுவித்து

மானி

நக்கரே தவரை

ஆனைமத்தகத்திலே
வைத்துப் பட்டணப் பிரவேசமாக
வாச் சொல்லி வந்தபிறகு சோழனாலு ஈக்சேதேவர்க்குப்
பல்லக்குமிட்டு வெகுமானத்துடனே

மதுசைக்களுப்பினார்.

சங்

நக்ரேதேவரும் மதசையில் சென்று பாண்டியனுக்கும்
கத்தார்க்கும்
ores சொல்லி

தமிழறிமடக்தையின் (வர்த்தமா)ன
இருர்சாசென்றவாறு.

மெல்

Colophon:

ஹரிஓம் sams.
ga&rG@gy goth
வாள் கதை எழுதி முடிந்தது முற்றும்,
சிவகாமி ௮ம்மைதுணை
க
561.

3a. spa)

சாமசெயம்,

No. 229 (a) தமிழறிமடந்தை

song.

வசனம்.

a@ser 180; Lines 4—6 in a page.
இ௫ மேற்பிரதியைப்போன்ற௮.
Colophon:

விசோதிஷ் கார்.த்திகைமீ” 18௨ சணிவாரசாள் தமிழ

ட ஜிவாள் கதை எழுஇழுடிந்த முற்றும்.

TAMIL MANUSORIPTS

562.

457

(4) கம்பராமாயணம் உரையுடன்.
Lines 6—17 in a page.

இதில் யுகதகாண்டத்தில்
தில்

45

அங்கதன்

தாஅப்படலத்

செய்யுட்களும்

நிகும்பலையாகப்படலத்தில்
செய்யுட்களும் உசையுடன் இருக்கின் றன.

563.

(c) வீரமாதன் கதை

190

வசனம்:

Lines 5 in a page.

வீரசூரதுங்கன்

இதில் விசயககரத்தரசன்

என்பவன்

மகன் வீரமாறன் வசலாறு கூறப்பட்டுள்ள. இக்கதையில்
செய்யுட்களும்
வசனமும் விருச்சம் வெண்பா முதலிய
10-வது முதல் 85
இடையிடையே காணப்படுகின்றன.
பச்
வசையில் எஏடில்லை. அசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை.

சடப்படவில்லை.
Beginning:

வெய்ய புகழ்பாவும் வீரமா றன் சதையைப்
பையவே செந்தமிழாம் பாடுதற்குச்--செய்யில்
மருமருவும் ராசை வளர்மெய்க்கு மன்றன்
இருவடி.கள் காப்பாச் இனம்:
தன்னிக ரில்லா வீர மாறனார் சரிதை தன்னைப்
பன்னியான் பாரின் மீதே பரிவுடனுகக்து பாடக்
கன்னல்சேர் மொழியாள் வள்ளிசணவனு மயனு மாலும்

நன்னெறி யுள்ள மெய்க்கு காயகன் ஈன்மை செய்வாம்.
வசனம்.

விசயனகார மென்றொரு பட்டணம், அர்தப்பட்டணத்
அக்கு வீரசூரதுங்க னென்றொரு

வாசலிலே
58

௮ுக்த

ராசாவின்

புத்தியுள்ள

மந்திரியென்று

அ௮ச்தப்பட்டண தலுக்கு

இரும்பினாலே

தத்.துவப்பிரகாச

ஒருவனுண்டு..

சாசா.
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கோட்டையும் பாதாள தேசமாக

அ௮ூழும் காலுவாசலுக்

கும் காலு தாறாயிரம்
இல்கிலியரும்
மசாமேருப்போலத்
தோன் றியிருக்கப்பட்ட உப்பரிகையும் சட்டை காள்.......
ட்டிலாத தேசமும் கவன

ட்

துரகமும்....... கவடி தக்க சசககக சசககக

ச

#

#

%

சங்க சேனையோடுமீறி இந்திர பதவியாயிருக்கிற சாளை
யில் மர்திரிபேச்சொழிய மன்னன் பேச்சில்லை,
மன்ன
னும்

க்காள்வரை

as BAGS

ஏவல்கேட்டு

மெல்லாம் குன்றி அசசிழர் இருக்ற

சாசா

ஆக

நாளையில்,

End :

அதன்பிறகு

வீரசூரதுங்கராசா

தன்னுடைய

குமா

சன் வீரமாற ராசனுக்குத் சன்கையினாலே பட்டாபிஷே
சம் சூட்டி விச்சு ரதகசது -க பகாதிப் பிளயமான சேனை

யோடும் இர்திரபதவியோடு மாராச்சிமணி காவசையாமல்
ராச்சிய பரிபாலனம் பண்ணிக்கொண்டிருக்தான்,
எழு
௮ச்சுதன் பசத்தைப் போற்று மஇிகமாம் வீச மாறன்
வச்சா மகுடனான் மதனவேள்போலும் ராசன்

உச்சி

'

மான பாடலுகர்துடன் படித்சோர் சேட்டோர்

மெச்சி யேமுலகுமாண்டு விஷ்ணுவின்

பாதஞ் சேச்கரர்.

antigua நன்ராக குருவேதுணை,
Colophon:
சர்வதாரிஷ் அற்பம்

11௨

ச௬க்ரவாசகாள்

யுகாாயபிள்ளை குமாசன் திருவகாதன் வீரரமாதன்
வாதே ூப்பலனில் எழுசி ம்டீக்சன முற்றும்.

564

கலி

கதை

710, 105 (0) பஞ்சதந்திர வசனம்.

ஏடுகள் 41 eae
Qa பாடலிபுரத்தை

Lines 5—9 in a page.
அசசுபுரிர்த சுதர்சனன்
ன்ன

|
என்
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னும் ௮சசனது புத்திரர்களுக்குப் புத்தி புகட்டுதல் காரண
மாக விஷ்ணுசன்மா என்னும் வேதியஞாம் சொல்லப்பட்
மித்தாபேதம், சுூர்லாபம், சக்இிவிக்கிரகம், லப்த
டக.
ஹானி, அசம்பிசேக்ஷ்ப காரியத் துவம் என்னும் ஐக்து தச்

இசங்களை விளக்கும் கதைகள் இதில் கூறப்பட்டிரு,த். சலின்
சடை
பஞ்சதச்இரக்கதை எனப்பெயர் பெற்றது.
இ
செங்கற்
இ
மிகச் சாதாரண்மாக்க் காண்ப்படுகின்ற௫.
பட்ட ஜில்லாவில் நியாயா இபதியாக இருந்த தாண்டவராய

முதலியார் இயத்றிய பஞ்சதக்தர வசனமன்று,
அர்கப்பட்
பாடலிபுரமென்௮ ஒருபட்டணமுண்டு.
டணம் ஆளுகறெவன் சுதரிசனன் என்னும் ஒரறுசாசர்.. wbS

ராசாவின் குமாரர்கள் அஞ்சுபேர் உண்டு........ சிலம்பம்
படியாமல் அர்புத்தியாய்த் இரியச்சே அர்த ராசா விசாரப்

பட்டு என்னுடைய

வித்தி

புத்திமான்களாச

குமாரசர்களை

என்னுடைய
படிப்பிச்சு
யாப்பியா௫.... த. தியங்களும்
விசாரந்தர்க்றபேர் உண்டானால் பாதி சாச்சியமுங் குடுக்

இடரோமென்னச்சே விஷ்ணு சரமா என்றை பிராமணன்
ராசாவைப்பார்த்து நீர் ஏஅக்கு விசாசப்படுகிறீர் உம்மு
டைய குமாசர்களுக்கு சகல வித்தியாப்பியாசமும் கீதிமார்ச்
கமாக அறியப்பண்ணி ஒருமா த,த்இற்குள்ளே விசாசக்தீர்க்
இழேன் என்ன
3

ஆ

அவன் கும்பினி

பேரில்

*

முக்காடு

%

*

இட்டுக்கொண்டு

மண்டிபோட்டுக்கொண்டு

இருக்சச்சே

முக்காடு
யெப்போதும்போல வத்து கம்பிளி
கொளிகைக் YO தயாச்கிலு...... கூப்பிடச்சே

*

வமப்பின்

கழுதை
பார்த்து
பார்த்துக்

்.
னான
தி
ுத்
விட
விழ
ை
ைய
ுத
கழ
்து
ர்ந
்தீ
பயந
்
னவன
ியா
குட
வாயைச் சும்மாவைத் ஒக்கொண்டிராமல்
௮க்தப்படியே
ஈம்முடவர்கள்,
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குறிப்பு?
இதில் மித்தி பேதமும் சுகர்லாபமும் முழுவதும்
இருப்பஅடன் சந்இவிக்செகத்இற் சிறிது பாகமும் இருச்
கின்றது,
|
ளகக
வாக ஒலவமவளைகளளாகம்.

265.

(4) திருப்பதிவேங்கடேசர்ப
இகம்.
Lines 5 in a page.

இத

திருப்பதியிற் கோயில் கொண்டுள்ள வேங்கிடே

சர் தோத் தசம்.
Beginning ;

பூதலம் நிறைக்குர் தோளான் புவிதனை யளக்ச பாதம்

வேச சாசணனே மூர்த்இவித்தசா விண்ணோர் போற்றும்
சீதசா முகுந்தா ராமா இருப்பதிமலையில் வாழும்
மாதவா வேங்கடேசா வர்தெனை ரட்சிப்பாயே
1
End:
கங்கை கோனேரி

யாடி

கண்டுள

ம௫ழ்ந்தே யுன்றன்

பங்கமாம் சித்த கூடம் ப............ செ......
பொங்கமா மலையில் வாழும் புகழ்திரு அலர்மேல்மங்கை
பங்கனே வேங்க டேசா வந்தெனை ரட்சிப்பாயே,

குறிப்பு:
கடை எட்டில் (பொல்லா தபுல்லர்” ஏடுத்தாலும்” எனலும்
முதல் நினைப்பினையுடைய இசண்டு செய்யுட்கள் மிகச்சில
மாக எழுதப்பட்டுள்ளன.

566,

110. 100

ஏடுகள் 59; 405
அயவரிய

பஞ்சதந்திர வசனம்.
Lines 5—8 in a page.

பாலனென்னலும்

ஒரு

அகன்

தனக்குத்
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இனமொரு
பெண்யபார்த்து
மணஞ்செய்விக்கவேண்டு
மென்று தன்மக்திரிக்கு உத்தரவு செய்திருந்தான். மர்திரி
யும் ௮சசன் கட்டளைக்குப்பயர்து ௮வன விருப்பப்படி.
நடச்துவருகையில், ஒருகாள் பெண் கிடைக்கவில்லை.
த
னால் மனம் வருச்தயிருக்கையில், அ௮ம்மக்கிரி மகன் தந்துரு
என்பவள், கன் தந்ைத மனம் வருந்துதற்கு ஏற்பட்ட
காரணத்தை அறிக், தன்னை ௮சச௪னுக்கு மணஞ் செய்

விக்க வற்புறுத்த, ௮வ்வாஹே

மணந்து,

பல தக் தாமடக்

கிய சதைகளைத் இனம் ஒவ்வொன்றாகப் பொழுது விடியு
மளவும் சொல்லி, அன்றன்றைக்கு முடிக்காமல் 3065-ம் காள்
முடித்த) அவனது எண்ணத்தை மாற்றி, அவனோடு வாழ்க்
திருந்தனள் என்னும் கதையைக் கூறுவன. ஆதாலால்,
இது 105-ம் கம்பரில் கூறியுள்ள பஞ்சதந்திரக் சதையினும்
வேழுபட்டது.
Beginning:

அயவரிய பாலசனென்கிற சாசா ௮சண்டாகண்ட பிரஇ
விக்குட்பட்ட நகாகலோகப் பெருக்தீவில் உண்டாகிய வரு
ணாசிரம தர்மத்தில் சங்கசசாரிக்குள்பட்ட இரீட மாந்தாதி
கள் ராசராசாக்கள்

௪கல

சனங்களும்

ண்டு சேவித் துவா மேனகை

கப்பல்

கட்டிக்கொ

ரம்பை உருவி திலோத்தமை

௮ப்சா ஸ்.இரிகள்.
End
ஆனால் நீ போகவேண்டாம் காயில்லை யென்றான். பரி
வாசமும் தோட்டமுற்றும் பார்த்து பிஞ்சுகாயின் றியிலே
பூத்அக்கெர்த.து வென்று

ராசாவின்

பக்கல் வந்து சொன்

ஞர்கள். சாசாவு மொருகாயுங் கண்டதில்லையோ வென்ன
இல்லையென்றார்கள். ராசாவும் மாத்தின் மறைவிலே ஒரு
அழையுமென்ன அவனை
அவனை
அந்தகனிருக்கன்றான்

அழைத்து

வந்து

ராசாவின்

முன்னே நிறுத் இனார்கள்,
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சாசாவு மக்தகனைப் பார்த்து, அர்தகனாய் இருக்காய், உன்
னுடைய மகனைப்போக வேண்டாங் காயில்லை யென்றாப்
மகராச,

அதனைச் சொல்லென்ன

குதிப்பு:
முதல் எட்டில்,

ஆனை முகவனை

மேனிபவழனை
ஞானமொடு தொழ
ஊன

மகலு மே.

என்னும் பாட்டெழுதப்பட்டிருக்கறு
ரசனைக் எனவளிககதயகமை

1௦. 107 பஞ்சதந்திரம் செய்யுள்.

567,

ஏடுகள் 60; ௮பூர்த்தி 1,100 5 1 க Pave.
இ௫ 105-ம் ஈம்பர் போன்றது.

ள்ளது.

இசனை

என்பவர்.

இவரைப்பற்றிய

விருத்தப்பாவில்மைதந் '

இயற்றியவர் வீரமார்த்தாண்ட தேவர்
விவசம் தெரியவில்லை.

லேட்டின் தலைப்பு ேரிக் அவிட்ட,

முத

அச்சிடப்பட்டுள்ள் ௮.

Begining:
திருவளர் கமல வாவி தஇிகழ்புலி யூரிற் செம்பொன்
மருவிய பொது விலாடும் வள்ளலைப் போற்றி செய்தே
பெருகிய வுபாய நீதி பேோறிவுடைய நீசார்

குமுலிய பஞ்ச தர்ிரக் கன்தயை யான் x pgp pe. aC
பாடலிபுச ss

மன்னன்

= sheer

னென்பான் பாலர்

மூடசாய்த் திரிவதாலே யவர்கள் மேல் கொள்கை நீங்க
வாடியில்

இவெொசளாலே

பலனென்ன

பீடிலர் பிறந்தார் மன்னோ

மலடா

கொப்பாம்

Geir Gar யெண்ணிக்கைக்.
சென்றான்... (2)
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விஞ்சுமா மறையோன் மாற்றம் வினவியே யாசர் கோமா
னெஞ்சக

மூழ்ச்௫ மிக்க நிதியொடு மக்க டம்மைக்

கொஞ்சமில் களிப்பி னோடும் கொடுத்தலுஞ் சோம
பஞ்சதந் இரத் தினாலே பாலசை

வணச்ஈ

சன்மா
(1)

வெண்ணி

அசைக்க வென்ன

பஞ்ச தக இரம தென்னும் பான்மையே

வஞ்சமா மித்திர பேத மருவிய சுகிரி லாபம்
விஞ்சுமா நிலத்தில் சந்தி விக்கிரகம் வத்த நாசம்
அஞ்சலி லசம்பி ரேக்ஷ்ய காரியத் துவமென்றாகும்.

(9)

End ;

காரிய முயற்சி பண்ணல் காலமு மிடமு மோர்தல்
சரிய தனமு

மாளுந் தேடுக

லொருவன்

செய்த

காரிய மிசண்டிற் கேற்ற | காரியக்] தானுஞ் செய்தல்
[பாரிலே சமாதானங்கள் பண்ணலைச் தாகு மாமே|

குறிப்பு:
இதில் மு.தலிலிருக்,து சுகர்லாப முடிய இருப்பதோடு
சந்தி விக்செகத்தில் 21 செய்யுளும் இருக்கின்றன.

568,

10. 108 பஞ்சதந்திரம் செய்யுள்.

ஏடுகள் 92; அபூர்த்இ 140 6--8 1) ௨ 1௨௨.
இஅவும்

முன்

விச்செகமும், லப்த

பிரதியைப்போன்றஅ.

இதில்

சந்த

காசமும் முழுவஅமிருப்பதடன்

௮௪ம்

பிசேக்ஷ் காரியத்து வத்தில் 52 செய்யுட்களும் இருக்கின்
றன,
வணக

569.

No. 109 பஞ்சதத்இரம் செய்யுள்.

ஏடுகள் 118 பூர்ச்தி 1,1௩௯ 0---8 in a Page.
இஅவும் முற்பிரதி போன்றது.

இதில் nis

gs Bom

464
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களும் இருக்கின்றன.

ஆனால் சிதிலம் ௮.இிகமாயிருக்தெ.து,

ஏடுகள் இருபுறத்திலும்

௮ரிக்கப்பட்டும்

முரிந்தும்

இருக்

இண்றன.

Ns Sr பேதம்

செய்யுள்

217

ச௫ர்லாபம்

”

86

சக்தி விக்கிரகம்

ன்

141

லப் க் நாசம்

99

42

அசம்பிரேக்ஷ்ய காரியத் அவம்

,,

60

546
நைமைவவைகையவககை
கிளு.

570.

110. 705 (6) பஞ்சதந்திரம்: செய்யுள்.

ஏடுகள் 72 ; 214765

Lines 4—5

இது முற்பிரதியைப் போன்றது.

முதல் 1423-ம் செய்யுள்
18-வ.அ ஏடுகளில்லை.

முடிய

in a Page.

இதில் 4-ம் செய்யுள்

இருக்கது,

முதலாவது

தவதைவையயவைகைகளைவவைைப்

571. . 0)

வருண குலாதித்தன் மடல்
Lines 6 in a Page.

க

Qs 88-ம் ஈம்பர் போன்றஅ.
கடைசியில் வெற்றேடுகள் 16 உள்ளன.

572.

(௦)

அபூர்சஇ.

இதன்

கம்பராமாயணம் உரையுடன்.

Lines 5 in a Page.
'இதில்யுத்சகாண்டச்இன ஒரு பகுதியாகிய நிகும்பலை
யாசப்படலம்

ஆரம்பமுதல்

48

செய்யுட்கள்

இருக்கின்றன. உரை பிறந்ததன்
௮,

உரையுடன்
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TAMIL MANUSORIPTS.
Beginning :

சாடிய பொருள்கை

கூடும் ஞானமும்

புகழு முண்டாம்

வீடுயர் வழிய தாக்கும் வேதியன் கமலை நோக்கும்
நீடிய வாக்கர் சேனை நீறுபட் டொழிய வாகை
சூடிய சிலையி ராமன் தோள்வலி கூறு வோர்க்சே.
பகவ வ க்கி வடக க்க ச்க வக கட்க்க ௬௬௧ யயக் தீர்த்கான் விடணன் றன்னை
மெய்யோ டார்வ முயரு மொன்ற அழுகந்துறத் தழுவி
அய்யத்திர...
.. 2
டட ரூளோ இன்பநீ யுள
தெய்வ மூண்டு மாருதியுளனான் செய்சு தவமூண்டு

வரிய

மூண்டால்

என்றது ராமபத்திர சுவாமியானவர் விபீஷணரைப்
பார்த்து சாம் நினைத்த காரியம் செயமாகத் தக்க தேவதை
நீ யிருக்க நாட....... .இனாலே அனுமனுமிருக்க நினைத்த
படியே முடியுமென்று ராகவேசுரன் சொன்னாரென்றவாறு,
End:

சாடிய செய்யோடு ஈறவுமூற்றிய
சாடிய எக்இியிற் சரிதல் போலவே
கோடியள் பல்படும் குழாங்க எங்களாய்
ஆடிய அறுருன்ற மறுகு மா.........

௭. அ. கெய்ச்

சாடியளானது

ஓம

குண்டத்திலே

விழுது அக்னெிக்கொழுக்து எப்படி. எழுந்து ளெம்புமோ
அப்படிப்போல அகேக மா...... குறைத்தலைப் பிணங்கள்
எழுக்திருக்.து உதிமாரி சொரிய மாடித் தென்றவாறு. (48)
காலெனச் கடுவெனக் கழுங்க மமமியர்

ஹா..... பிறபெரறை
பாலுறு

மோச

அநடக்த சோயெனப்

கலந்து பன்முறை

மேலுற௮ு சேனையைச் துணித்அ வீழ்த் இஞ்,
.
மீன

றன,

வடடக்கு

௬௧௨௬௩

ஒட

௨௩௨ ௨௨ ;ழ௮
௨௮௭௨௫
கைவ

59

மையல்.

௪௧௨3

௨௧

ஒழ

64

2௪%௭௭௬௨
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578,

(d)

சூடாமணி நிகண்டு.

Lines 6—7 in a Page.
5888-ம்

Qa,

போன்றது,

ஈம்பர்

விலங்கின்

இதில்

பெயர்த் தொகுதிமாத்சரம் இருக்கெ.து,

குறிப்பு :
இதை

யல்லாமல் இரத்தினகரியய்யர்

முருகர் தோத்திரங்களும் இருக்கின்றன,

வண்ணமும்

அபூர்த்தியாய்ப்

பெயர் தெரியாத ஒரு வண்ணமும் இருக்கின்ற.

574.

11௦. 110 வள்ளியம்மை கதை,

ஏடுகள் 45; சிதிலம் அபூர்த்தி 110 4--6 10௨ Page.
இது, வள்ளியம்மை மான்

வயிற்றிற்

பிறரது

வேடர்

மனையில் வளர்ச்.து புனங்காத் இருக்கையில், வேலவர் காத
லித்துக் களவொழுக்கம் கிகழ்த்த அதனை அறிர்த வேடுவர்.
அவ்வம்மையை அவர்க்கே திருமணம் செய்அ கொடுத்த

வரலாற்றை அம்மானையாற் கூறுவது, இதில், வேடர் மனை
வளர்ந்து

யில் வள்ளி
சொடுப்ப

வேலவர்

பாக்க

புனங்காத்திருக்கையில்

வள்ளியைக்

மிருக்கெ து. ஆசிரியர் பெயர்
வில்லை,

சொண்டு

சென்றவசையு

தெரியவில்லை.

அ௮ச்சடப்பட
இ

Beginning:

செங்கைமுகி

லாகருணை

செவ்வேள் குற்மாதின்

பக்கையஞ்சே சம்மானை பாடுதற்குத்-.-.துங்கக்
குடவயிறன் ர்த்திக் குகன் அயாம் தீர்க்கும்
சடவிகட வாரணமே காப்பு,
மணமருவு பூங்குழலாள் வள்ளியம்மை சை தபாடக்

பொற்பதமே சாப்பு... ....
ட

ஆ

பம

கணபதிரன்

TAMIL
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சீரார் பழனிவருஞ் செவ்வேளை யான்பாடச்
காசானை மேனிக் கணபதியே முன்னடவாய்
பச்சை மு௫ல் நாரணன் சான் பண்டொரு சாளண்டசெல்
லாம்
வெட்சிதிருச் கொய்ய விசைந்அ சென்றா சம்மானுர்
வையகமேன் தேவரெல்லாம் வந்து படை செய்திடவே
அய்ய இருச் சங்கைத் தொளித்தனர்கா ணம்மானார்
மேவுதிரு மாலுடனே விண்ணோர் படை செய்திடவே
பாவையர்கள் வர்தபடை. பார்த்தனர்கா ணம்மானார்
சேலொத்த கண்விபுதை தெய்வக்குலக் கொடிதான்
மாலுக்கு மாலாய் மயங்கெனர்கா ணம்மானார்
கோங்கார் முலைவிபுசை கொண்டமயல் கண்டுகண்ணன்
பூங்காவன த்இல் புருக்தனர்கா ணம்மானார்
மாஅ விபுதை வயித்றி லவதரித்அப்

பேதைக்குமரி பிறர் சனள் காணம்மானார்
இன்னும் பிரம னெழுதிய பூங்கொடிக்கு

அன்ன மின்னார் பொன்னூச௪ லாடினர்கா ணம்மானார்.
ஆறு

மூகம்பாடி.

அலிக்கும் வேல்பாடி.

கூறு மயில்பாடிக் கோழிக் கொடிபாடி
மாணிக்க முத்து மாகதங்கொண் டண்டசெல்லாம்
காணிக்கை யிட்டிறைஞ்சிக் கந்தன் கழல்பாடி.
தஇிட்டமனத்துடனே தெய்வச் சிதைமீட்டு
வெட்டி, யசுசர்களை வென்ற களம்பாடி.,
End ;:

ஆரிருக்தும் வள்ளிதுய சாற்றுவா சாசறியோம்
Shp ger ராயிருப்போர் சூழ இருக்காலும்
மற்றொரு கோய்க் காப்பார் மயலாற்ற மாட்டார்கள்
கூட ஈடவுமென்று கூறினாள் கொம்பனையாள்
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தேடுபுகழ் மன்னருமுன் சித், மென்றார் சேயிழையை

வைத் முத்திப் பால்கி மனை புகுந்தார்.
TEES CTD

515.

No.

111

வள்ளியம்மை

கதை,

ஏடுகள் 51 »#14°48 Lines 5 in a Page.
இன முன் பிரதியைப் போன்ற.

இதில் அதைவிட

அ௮திகமாயிருப்பதுமல்லாமல் பாடபேத்முங்

காணப்படுகின்

ps
]10, 408 (௦) வள்ளியம்மை கதை.

576.

Lines 5—6 ina Page.

aQser 138; #73
இது

முற்பாதி

போன்றது,

யன்று,

பழனிவேல
்

577.

எம்மானை
்

(4) சித்திரபுத்திரனார் கதை.
Lines 4—-6 in a Page.

இது 400-ம் ஈம்பர் போன்றது,
ர்ங்களை அங்குக் காண்சு.

இதைப்பற்றிய

.விவ

குதிப்பு:
'வள்ளியம்மை

கதை

சித்தாபுத்தினாம்மாணை

ஏடுகள்

40

,,

‘93

,

578.

No.

em 133

112

நாலுமந்திரிக் கதை.

aan

44, yra@ Lines 4—8 in a Page.
இ௮ தேவேந்திரன் என்னும் ௮ச௪ன் தனக்கு we Bh
மார்கள் இல்லாமற்.

கவலையுற்றிருக்கையில்

ஒட்டகத்தைக்

TAMIL
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MANUSORIPTS,

சுண்ணாற் காணாமலே அதன் அடிச்சுவட்டைக்.கொண்டு
௮சுன௫ அங்க அடையாளம் முழுவதும் உரைத்த போச
வாஇத்தன், போத சந்தன், போத
பூஷணன், போத
வியாபசன் என்னும் கால்வரின் புத்தி ஐட்பத்தைக் சுண்டு
வியந்து அவர்களைத் தன்பால் மக்திரியாச வைத் அச்கொண்
ட. கதையை அம்மானையாற் கூறுவது, இதனைச் செய்தவர்
பஞ்ஞாலகாதர். அச்சிட்டிருப்பசாகத் தெரியவில்லை,
Beginning ;

சீரணியு மர்திரிமார் தேவேர்இரன் தன்னுடனே
சாசணியை ஆண்டிருக்க தன்ம இருக்கையை
வழுதி முனிவனன்று

வட.நூலிற் செய்தது

எழுதி ௮ருக்சமிழை ஏழையேன் செய்தகை
ஆா௱ப்ற்.அ பூவுலகு லம்மானை பாடுனெேன்
சீராக வந்அதவாய் செல்லக் கணபஇியே,
38

3

*

3

*

*¥

சிவஞான பண்டி.தனார் சீர்பாதம் போற்றிடுவோம்
தவஞான

புண்ணியங்கள் தங்கமிளையான் புதல்வன்

பஞ்ஞால நாதர் பணிக்துரைத்த
மெஞ்ஞானமாக
3

புன்சொலதை

விளம்பீர் பெரியோே,
*

%

3

“he

*

அர்சால்வர் பேரும் ஆண்மைகளுஞ் சொல்லுகிறேன்
மூண்ணாள மறுமை

யிம்மை முறழைமைகளுச் தானுளைத்து

போதவாதித்தன் ஈல்ல போத சந்திர னொருவன்
போத பூஷணன் பெரிய போத வியாபரனும்
இக்காலு மந்திரியும் சாசாவின் வாசலிலே
சொன்னா லொருவரைப்போல் தோன்றும் வகையுரைத்து
ஆளுக்கொரு

சாமம் ௮வன் வாசல் காப்பார்கள்.

End:

சாசாவைத் தே்றியபின் னால்வரையுக் தான் தேற்றிக்
கூசாமல் வாழ்க்து குலாவியிருந்தனர் காண்.
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விருத்தம்,
்...

்.

'செய்யதோர் சால்வர் வாழி சேசேசமெண் பூமிவாழி

மையல்சேச சம்பை வாழி மணிமுடி. வேச்தர்வாழி
பையவே படித்தோர் சகேட்பே...............
நகு கக

வக்குகு ட கட்கு கு உக்க

ட கடக

உட கு சக்கு உக்க

சக

டடத

உகஉ

உவ

மெக்கும்.

காலு மர்இரிக் கதை.

Colophon:

ஆமுகம் துணை,

செங்கமல

வேக்கிடேசுர சுவாமி அணை,
அணை.

519.

காச்சாரம்மன்

அலர்மேலு

ணை.

மங்சையம்மன்

17௦. 118 விக்ரெமாதித்தன் கதை
வசனம்,

ஏடுகள் 18; 44748

Lines 7—8 in a Page.

இ து. விக்கிரமார்க் கலுக்குப்பின் சிம்மாசனத்தில்' ஏறச்

சென்ற போசராஜனுக்கு அச்சிம்மாசனத்தின் முப்பத்தா
ண்டு படிகளிலிருர்,ச பதுமைகள், விக்செமார்ச்கனத பெரு
மைகளை எடுத்.துைத்.து அதில் இவனை ஏறவொட்டாமல்
தடுத்த கதை.
இதற்கு, முப்பத்திரண்டு பதுமை சுதை
எனவும் பெயர் வழக்கும். .தூரியர் பெயர் தெரியவில்லை.
அச்சிடப்பட்டிருக்க௮.
ற
Beginning:

இசாச௪

பாமேசுரன்,

இராசமாத்தாண்டன்,

இராச

கோபாலன் இராச செம்பிரன், ௪சல சாம்பிராணி இலட்ச
மிணிவாசன் சசலகுண சம்பன்னன், சகலகலை மாத்தாண்
டன், சாபன்ன பாஷாபி தெட்சணன், yeu புபிசுரிய

சம்பன்னன், அுட்டசாட்டச் தவிர்த்தான்

மறு

கண்டன், கு௮மன்னியர் .இலதன், சுத்த

ரணவிரன்;

மன்னியா்

நித்

TAMIL, MANUSORIPTS.

தீரா

இய சகலியாணன் சூராஇ சூரன், விராதி விரன், பாதளவி
பாடனன், பா சாச௫ங்கம், ௮2௪ சூச விர விக்கிரமாதித்தன்
பட்டியுர் சானுமாக ஐஞ்னாற்றிருபத்திண்டு. பாளையகா£
ரும் நூற்றிருபது மச்இரிமாரும் காலாயிசமியானையும் முப்.
பதினாயிரம் குதிரையும் சாலு லட்சம்

காலாளும் முர்.நூற்
திருபது சாதானியரும் ௮ஞ்.லாற்று நாற்பது வேவுகாசரும்
ஆயிரத்து முர்.நாரு துசைமக்களும்

சில புசோகதரும், சல

ஒட்டக்காரரும் சில வரிசை ஊழியச்காரருமாக திரு விசாச்
சியம் பண்ண இரத் இன முடிசூடி வீர சிங்காகனமேறி.--

End:

இ
மற்றப்

தோமிப்

ண்டு

பெண்களோடே

பெண்கள்

பல்வாச்சிய

தன்னுடைய

அனை

வந்த

சீதனங்களோடே

குதிரையுள்படக்

முழங்க

விருது

சேனாதிபதஇிகளும்

கூட்டிக்கொ

சூறிச்சுக்

கொண்டு

மச்திரிமாரும்

சா.தசங்க

சேனைகளும் தரும அுசைமக்கரம் புரோததெரும் வேவு
காரரும் வரிசை ஊழியக்காசருமாகப் பட்டி. சொற்படி உக்

கிரமாகாளிப்பட்டணத்திலே வர்௫ திரு விசாச்சிெயம் பண்
ணிக்சொண்டிருந்கான்.
அர்த விக்கிரமாதித்தன் சங்காச
னம் நீயோ ஏறுகிறவனென்௮ போசராசா வோடே அச்சப்
பதுமைகள்

சொல்லிச்

சர்காசன

மேருதபடி

. விலக்கெ

சுதை.
இசாம

580.

செயம்.

16. 114 (0

ஆறுமுகம் துணை,

வேதாளக்கதை செய்யுள்.

ஏடுகள் 424, yee

Lines 5 in a Page.

முன்னொரு காலத்தில் கைலாசத்தில் சிவபெருமான்
உமாதேவி யாருக்குச் சொல்லிய கதைகளை ஒளித்திருக்து
கேட்டு ஊரார் அறியும்படி. செய்க குற்றத்திற்காக வேதா
சமாரும்படி சாபம் பெற்றான் ஓர் அர்சுணன், அவன் பின்
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சிவபெருமானை

வணங்க

அச்சாபம்

நீங்கும்படி

வேண்டி

னன்,
அப்பெருமானும் 8 காட்டில் 'எஞ்சரித் இரு, விக்செ
மாதத்தன் அக்காட்டின் வழியாக ஒருகாள் இசலில் வரு
லான், அச்சமயத்தில் அவனைப் பற்றிக்கொண்டு இக்கதை
முழூவ௫ம் சொல்லுலையாயின்

இச்சாபம் நீஸ்கிடும் என்.

௮ருளினர்.
ser Fri Qube sh soreGu Ca
தாளம் விக்செமாஇத் சனுக்குச் சொல்லீய கத
இதுவாக
லின் இப்பெயர் பெற்றது.
இதில் இருபத்தைந்து சுதை
ரிருக்கன்றன,
அவற்றுள் ௮ச்தணன் வேதாளமாசச் சா
பம்பெற்ற வரலாறு
முதலாசமம் எனவும், து விக்செ
மாதித்தளை சர் இத்தசமுதல்
ஈடச்த வாலாறு இரண்
டாம் ஆகமம் எனவும் பெயர்பெறும்,
இதனை இயற்றியவர் கவிக்களஞ்சியம் என்னலும் புல
வர், இலர் புதுப்பாகை என்னும் ஊரிலிருந்த கருப்பன்
என்பவா௮ புதல்வர்,

இக்,நாலை இனம் 50 செய்யுள் விழுக்

சாடாசப் பாடி முடித் சனர் என்பறு
செய்யுளால் Boras Bes ms.

1117-ம் நம்பர் 49-1
'

Beginning:

சீரிதாச வித் சேசத்திம் றிங்கள்மும்
மாரிபெய்க மறைகள் விளங்கவே
ஆரும் வாழ்க அறங்கள் சழைத்திடப்
பார விக்கதைப் பாடற்

மூமசோ,

புவிக்கு ளெண்புுப் பாகை மர்திசாதிபன்
கவிக்க ளஞ்சியஞ் சொல்லுங் குவிய

சவைச்சொல் லாயினு சன்றல்ல' வாயினு
மெவர்க்குங் கேட்க மாபுள: தென் சொல்லே,

வண்டு பாரில் பலா ரியாததா
யுண்டு ஈல்ல.இில் கோர் ௧௫ சேளென

TAMIL“ MANUSCRIPTS.

அண்டா

போற்று மானுமை

கண்ட நீதிக் சதை

478

யாளுடன்

சொலும் போதிலே.

சாற்றினான் சதை தான் சொலக் கேட்டுகீ
தூத்றி யெக்கனுஞ் சொன்னப ராதத்தால்
ஏற்ற பேயுரு வெய்தி வனத்திலே
விற்றிருந்கருள் வேதியா வென்றனன்.
வேச்.தருக்குளோர் விக்செம கேசனழ்
சாந்த லேன் தனியிச விவ்விடை
வாய்க்த விக்கதை யத்தனையுஞ் சொல்லி
யீத்த சாபம் விட் டெய். துவை
End;

அய்யமா முனிவர்
செய்யமா மறைக
வெய்யவர் போற்ற
தய்யலோர் பாசன்

யிங்கென்ளுன்.

போத்றச் சுசெல்லார் இரண்டு பாடச்
ளேத்த திருச்சின்ன முன்னே யூத
வெள்ளை விடையின்வா கனத்து மீதே
போயே தான்சிவ லோகம் புக்கான்.

இருபத்தைஞ்சாவது விக்காம கேசரி கதை முூத்றும்.

வேதாளக் கதை எழுதி நிறைந்தது முற்றும்
வேதாளக்கதை

முதலாகமம்
இரண்டாமாகமம்

செய்யுள்
செய்யுள்
24
தீரகய கேசரி சுதை
01
25 | கள்ளன் கதை
44

பதுமாபதி சதை

மந்திரா பதி சதை

இளியின்

கதை

வீரபான் சுதை

கூர்மக் கதை.
சூரன் கதை
தலைவழக்குக் சதை
காற்படிகன் கதை
இசத்தினபதி கதை
மதனசேனை கதை
மிருகாங்கபதி கதை
அருச்சனசுலாமி கதை
0

39'|

தெய்வ சுவாமிகதை

49

14 ] சமூதவாகனன் சதை

73

48 | யுனமாபதிக் சுதை

89

இந்திரஞாலக் கை

23

4 | சந்திசப்பிபன் சதை
ம் ] ௮னங்கமஞ்சரி சதை
சர்ெலோசனன் சுதை
33 | சிங்கத்தின் கதை
a1 | கூடுவிட்டுக் கூடுபாய்றெ
41
சுதை
9 மூறை தெரியாக் கதை

42
21
35
19

20 | விக்செம சேசரி கதை

25

19
15
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குறிப்பு,
|
*வேதமாகெறி சேரும்' இருவாக்கும் செய்கருமம்'
“அல்லல் போம்' என்னும் செய்யுட்களும் ஆரம்பத்

தில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

இவைகள் வேதாளச் கதையைச்

சோர்தவைகளல்ல.

581.
இது

(4) கும்பகோணப் புராணம்.
Lines 5 in a Page.

கும்ப

கோணத்தின்

மகிமையை

யுரைப்பது.

சகஜிராஜன் காலத்தில் தொண்டைசாட்டு அசசூரிலிருக்து.
சோக்கன் என்னும் புலவர் இயற்றிய.
முழுஅம் இருப்
லும் சிதைந்திருக்கறது, இதைப்பற்றிய விவாகத்தை 2388-ம்
ஈம்பரில் காண்க,

ட்ட

(pp pie,

குறிப்பு,

வேதாளக்கதை
கும்பகோணப் புராணம்

ஏடுகள்

188

,,

236

——— 424

582.

No. 115 வேதாளக்கதை

செய்யுள்.

ஏடுகள் 150, அபூர்த்தி மிகவும் இலம் 1,108 5 1

க Page,

Daz முன் பிரதியைப் போன்றது.
QO Bau ss
நான்கு சதைகள் இருக்கின்றன.
88-ம் சதையில் 80 செய்

யுட்களே இருக்கின்றன. ஆசம்பத்திற் சல செய்யுட்களில்லை

589.

16. 116' கேதாளக்கதை செய்யுள்.
ஏடுகள் 181; ௮பூர்த்தி மிகவும் இலம்

_ Line 6-7 in a Page.
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Curarpgi.

2A sengsor

இருக்கன்றன. 25-ல் 41 செய்யுட்களிருக்ளெறன.

(தலில்

4 ஏடுகளில்&ை,

584,

11௦. 117 வேதாளக்கதை

சஈடுகள் 1.28; பூர்த்தி இலம்

செய்யுள்,

1,10௦ 5---7

«a Page.

ஆனால் இதில்
அதைவிட செய்யுள் ௮தஇகமாயிருப்பதோடு பாடபேதமும்
காணப்படுகிறது,
114-ம்

இது

ஈம்பரைப்போன்௮.
ற

Colophon:
ஹரி ஒம் ஈன்றாக குருவாழ்க.

நள்

சித்திரைமீ” 6௨. அண்டியப்ப

பிள்கசா

மகன்

திருவேங்கிட வாத்தியார் எழுத் அ.
சோம

585,

சுந்தரி சகாயம்,

110. 118 வேதாளக்கதை செய்யுள்.
எடுகள் 114; அபூர்த்தி ௮இ௧

இதிலம்

Lines 4—7 in a Page.
இ௫அவும் முன் பிரதியைப்
இருக்கின்றன.

586.

போன்றது.

28 கதைகள்
த

11௦. 119 வேதாளக் கதை செய்யுள்.

ஏடுகள் 104; Aer

#14739 Lines 5 in a Page.

இதுவும் முன் பிரதி போன்றது. 22 கதைகள் இருக்
முதல் 9 ஏடுகளின் தலைப்பில் பூச்சி அரித்திருக்
இன்றன,

கறத.

416
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110. 120 வேதாளக் கதை செய்யுள்,

ஏடுகள் 25; சிதிலம் அபூர்த்தி 11௦௦6 5---7 1 a Page.
இதுவும் முற்பிரதி

போன்றது.

மூதல்

8 சதைகள்

இருக்சன்றன. 4 ஆவதில் 0 செய்யுளிருக்ெறன.

குறிப்பு:
முதலேட்டில்
(கோதி னறுமுத்தம் குணத்தி னெறிரீதி
மேதினியி லுற்றவரும் மேன்மை யெனவேதான்
ஊன தனுமை மெச்சவருள் ஈற்கதை தனக்கே
போதச முகத்தனிரு பொற்பத நினைப்பாம்.,”

என்னும் காப்புச் செய்யுள் எழுதப்பட்டிருக்க.

588.

110. 121 வேதாளக் கதை செய்யுள்.
ஏடுகள் 188;

இத

589.

சிதிலம் பூர்த்தி

114-ம் ஈம்பர் போன்றது; மூழுவமிருக்கெது;

110. 122 முப்பத்திரண்டு பதுமை கதை.
ஏடுகள் 00; அபூர்த்இ 1,10௦ 5---6 10 உ 1226.

இல போசராசன் சிங்காதனத்திலேற வேணுமென்ற
போது அச்சிக்காதனத்திருந்த பதுமைகள் முப்பத்தாண்
டும் சொன்ன கதை...
Beginning:

பசமேசுபானை அம்மை கேழ்க அப்போ மீசுபரி யாரு......
சொன்னசுதை, பூலோகத்திலே ஒரு சிங்காசனமுண்டு wR
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லே முப்பத்திரண்டு பதஅமைகளும் முப்பத்திண்டு கதை
சொல்லி......க்கு பூலோகத்திலே ௮க்த சிங்காசனம் வந்த
வாறு யிசுபரியார் கேழ்க

யிசுபான்

சொல்லுவார்

ப த்தி

குரி என்சூர ராசா.........யிளங் கேழ்வி விசாரிதஅக்கொ
ண்டுயி......... ன் ஒரு மச்திரி ௮ர்த மர்திரகுரி என்கூற
சாசாவுக்கு....... பம் மென்கும௦ பட்டணத்திலே மாகாளி
என்றொரு. தேவியுண்டு ௮ர்தக் கோயிலிலே ஒரு பிசாம
ணன் தவசுபண்ணி......
| பபப.....
பபப ...
ப்பபப் க்கு
வேண்டின வரங்கேளென்று சொல்ல அப்போ யிக்த பிராம
ணன

ஒருக்காலுஞ் சாகாதவசம் வேணுமென்று கேட்டான்

இந்த மாம்பழத்

இதனாலே

அனேகம் காலம் சாகாமலிஞுக்கலாமென்று சொல்லி

அந்தப்

அப்...

தைக்

கொண்டு

வந்து

பழத்தைக் சொடுத்தான்............ வாங்கக் கொண்டுவக்னு
தன்னுட மகளுக்குச் சொன்னான் அவனுடைய மகள் பரி
யாசகம் பண்ணி இப்படிக்கொக்ச வரமும் உண்டோ........
௮.இன் பிறகு ௮ர்த மாம்பழச்தை பத்தாகுரி என்டு ராசா
வின் கையிலே கொடுத்து யிக்த மாம்பழத்தினிட ம௫மை
ues சொல்ல இன்னச் சொல்ல.
End:

முப்பத்திரெண்டாங் கதை:--வாராய் போசராசனே
இருக்கும். உன்னிட இருபையி
பககக கவ வககக வமான
oe arasxer முப்பச்திரெண்டு பேரும் மோசனிக...
கள்

அப்போ

போசராசன்

கேழ்க அச்தப் பிறு துமைகள்

wg

corer லிபாமென்று

சொன்னது

காகங்கள்

மூப்ப

சசககக வக்க தர். பிறுதுமை, கையதவள், தப்பிரபை, வித்தி
யாதரி, சக்இரமதி, அ௮த்தியாலாதரி, சுசப்பி........ தெய்வ
மோனி, ,ஆயிரிபை, பசுகெதி, சந்திரிகை, Ge 2மாடனி,
சனமத்தொகை,
பொகுல...... மோனி, பாம பாக்கம்,
பாம கன்னிகை, பபிறீசுசை, நீகறிசனனெ, தர்மவிறினி,
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Cotten eee eeeeenes ரூபவதி யிப்படிக்கொத்த.
யிருக்கப்பட்ட முப்பத்தாரண்டு பெண்கள் சாங்கள்.....
..தஇலே ரத்தின சங்காதனத்திலே எழுச்தருளி na
இற போது யிப்படி க்கொத்த பாமேசுரன் கைலாய..
படவ கவட யிப்படிக்கொக்த பசமேகவாணைம். பத்
தாவாக் ௮னுபவித்காலன்றோ ஈல்லது என்௮ மன்ி.........
த்துகைய... ...ட்டும் பாசக விருப்போம் ௮ப்போ பாருப
இயாரும் ஈசுவாலும் எங்களிட மனதிலே யிருந்த
சங்காதனத்திலே மாப்பாவையாக மயிருங்களென்று சமித்
e@enrae

௫௧௦

௨௨6492

௪௪

e+

பக்கம் நெ. '

பக்கம் Oe.
8 மூதல்பதுமை

12 9-ம் சுதை
14 4-ம்பிறுதுமை

11-ம்சதை
12-0 ame

இரச

46

28-ம் கதை

92 14-ம் சுதை
(84 15-ம் கதை

47
48

24-ம் கதை
25-ம் சதை

60

26-ம் சுதை

16-ம் பதுமை

51 27-ம்.கதை

கதை

21 8-ம் கதை
22 9-ம் கதை
28 10-ம்கதை

குறிப்பு:

eee

பக்கம் கெ.

18-ம் சதை

81

80

5-ம் கதை

18 7-ம்சசை

26
98

Fane

காம் (ுற்ப்பத் இரண்டுபேரும் ஈமஸ்கா.........

தார் அப்போ

15

8%5%

.

155 28-ம் சதை
17-ம் பதுமை
சொல்லுகறகதை (55 29-ம் சதை
60 82-ம் கதை
(42 30-ம் கதை
88

4 31-ம்கதை
(45 22-1 sng

ஸ்லோகங்கள்

.

|

உரையுடன்

எழுதிய

இசண்டு

தலைப்பு andi gs ஏடுகள் கடைசியில் கோக்கப்பட்டுள்ள.

590.

No. 128 விபீஷணன் புத்தி.

ஏடுகள் 31; சிதிலம் ௮பூர்த்தி 1,10௦
.

4 in a Page.

இது சதாபிசாட்டியைச் சிறைவிடுக்க வேண்டி விபீஷ

ணன் இராவணனுக்குரைத்த நீதியாகும்.

செய்யுள் ஈடை
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சாதாரணமானது.
செய்யுட்டொகை விருத்தப்பா 100,
காப்புச் செய்யுளில் 'தேசெழுக்தாரன் சொன்ன கதை
என வந்இருப்பதைக் கொண்டு இதனை இயற்றியவர் தேர
முந்தாரன் எனச் கொள்ளலாம். இதில் இசண்டு பிரதிகள்
உள்ளன.

அச்சிடப்படவில்லை,

Beginning:

நாடிய பொருள்கை கூடும் ஞானமும் புகழு முண்டாம்
வீடியல் வழியதாக்கும் வேதியன்

சமலகோக்கும்

நீடிய வரக்கர்சேனை நீறுபட்டொழிய வாகை
சூடிய சிலையிசாமன் தோள்வலி கூறுவோர்க்கே,

மதத்தினால் வலிய வீரன் மன்னனுக்
வித;த்தனு விலங்சை

செகத்தினால்

யாண்ட

களாயதம்பி

விபூஷணன்

வேர்தர்கேட்கத்

சோன்னபுத்தி

தேரேழுக்தாரன் சோன்ன

கதைக்குகான் (page STOO LOT HIS FEY

STILLS

தானே.

(1)

End:

இன்று£ீ

ராமனோடே

யெதிர்ததமர்

செய்வேனென்றாய்

அன்றுநீ ௮னுமன்சையா லறையுண்டா யரக்கர்கோவே
சென்றுமுன் னானைசேனைக் தேருடன் புசவி காலாள்
97
கொன்றது இயமனூரில் குடியுனக்குறுதி யென்றான்.

பாசியும் நீரும்போலப் பலவித மிருக்குங்காலம்

கேசமும் நீரும் சாமு மென்பசே சேசுக்கோசே
ஆசையும் பிரிக்துபோமே அவன்கையிற் பொருளுமாண்
டால்

சேசமும் நீரும் காமு மென்பசே

Colophon :
Basrey

ஆனிமி”

21௨

என்று சொன்னார்,

98
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No. 124 விபீஷணன் புத்தி.
a@aeer 20; Lines 4—6

இ௫௮வும் முன்பிசதி
யுட்களிருக்கின் றன.

in a page.
இதில் 100

போன்றது,

பேதமும் காணப்படு

பாட

ஆனால்

இன்ற.௮.

செய்

்

Colophon:

சேயஸ் மாசிமீ”£ 18௨ ஸ்ரீ அண்ணாவய்யங்கார் குமா

ரன் கோபாலய்யங்கார் விபீஷணன்புத்தி எழுதினது

முற்

ம்.

592, 170. 202 அரிச்சந்திரன் கதை.
- ஏடுகள் 165,

41 SS Lines 4~-5 in a Page.

இது அரிச்சந்திரனது சரித்தி.த்தைக் கூறுவது. ஈல்
அர் வீசசவிராயர் செய்துள்ள அரிச்சக்இர புராணத்இனும்
இது வேறு.

செய்யுட்டொகை 511.

இதனை

இயற்றிய

வர் பெரியான்பிள்ளை என்பவர். இவர் சோழநாட்டில் மாக்
தை ஈகர்

அக்காட்டில் வேளாளர்

இதில் 8-18

செய்யுளில்லை,

குலத்தில்

பிறந்தவர்,

ஏடுகள் பூச்சி அரித்து

மிகச்

Ren 6G SoM ar oor,
Beginning:

கங்கு லகற்றுங் கதிரோன் குலத். துதித்தோன்

செக்கையரிச் சந்த்ரன்
|

திருக்கதைக்குத்-- அுங்கவட

வெற்பகத்திற் பாரதத்தை வெங்கோட்டிஞலெழுஅங்

. கற்பகத்தின் பொற்பதமே

சாப்பு.

தருவடரும் போன்னிநதித் தண்டலைரூழ் நன்னாட்டில்
அருணமணி மாந்தைககர் ஆக்காட்டிற் கூற்தமுள்ளோன்

TAMIL MANUSORIFTS:
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பெருகுகங்கா குலதீபன் பெற்றபெரு மானருளால்
வருபேரியா னுரசைத்தசகசை வையகத்தோர் கேட்டரூளீர்,
End

:

வேதவியாசா னுசைச்ச மெய்வசனக் கேட்டவுடன்
தார்திகழுஈ் தருமருடன் தம்பியருமே ம௫ழ்க்து
நீ.திகெறி யெமக்குசைத்த நின்னையல்லா துண்டோவென்
ரூகரவினால் முனிவனருள்புரிக்தே வாழ்ந் இருந்தார். (511)

598.

10. 208 அரிச்சத்தரன் கதை.

ஏடுகள் 96;
இ,
இறு.

பூர்த்தி 11௩ 4-5 1 a Page.

முதற்பிரதியைப்போன்றது.

முழுவதும் இருக்

சூச்சியரித்தும்

சிசைச்இருப்பிலும்

இடையிடை

82-ம்

ஈல்ல கிலைமையிலிருக்கெது,

ஏடுமுதல்

42-ம்

எடு

வசையுள்ள ஏடுகளின் நூனிகள் எலிகடி த் துச்சிதைச் துள்ளன

Colophon:

guereag gold

21a

அரிச்சக்திசன்சுை த மாசிலாமணி எழுதிமு௫க்த.து முற்றும்.
594.

10.

204 அரிச்சத்திரன்

ஏடுகள் 96, அபூர்த்தி 1/௨
இ௮னவும்

செய்யுட்கள்

கதை.

4-5 1) ௨௨3௨

முன்பிரதியைப்

போன்றது.

இருக்ெறன,

இற்சில

ஆனால்

இடங்களில்

487

பூச்சி

அரித்.திருக்வெ.து.
595. No. 205 அரிச்சந்தான் கதை.
ஏடுகள் 56: அபூர்த்தி
இதுவும் முன்
6]

140 8-6 1 a Page.

பிரதியைப்

போன்றது,

இதில்

174

,

482
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செய்யுட்களே இருக்்றன,

கடைம

ஏடுகள் எலிசகடி.த்

அச் சிதைக்திருக்கன்றன,

596. 110.

ஏடுகள 117
இது
கிறது,

206

அரிச்சந்திரன் கதை

பூர்த்தி 140௦8 5-6 1 ௨௨6,

3053-ம் ஈம்பர் பிரதி போன்று. முழுவதுமிருக்

115-ம் ஏடு இல்லை,

114-ல் இடையிடையே பூச்சி

அரித்திருக்ெ.லு.
Colophon :

ட

அரிச்சச்தசன் சதையை

எழுதி முடிந்தது,

_

597,

No.

ஒப்பிலாகி அண்டியப்பிள்ளை

சித்சரபாலுஹ்

பு£ட்டாிம்

1௨

207 (a) அரிச்ச,ந்இரன் சதை.

். ஏடுகள் 48 68

Lines 6—Tin a Page,

Qs 303-4 sour

பிரதிபோன்றது,

கவிசாயர் இயற்றியது. இஇல் பாயிரமுதல்
டத்தில். 1017-ம் செய்யுள்

வ்சை

நல்லூர்

விவாக

இருச்றெ.து.

ஆதரிக்குர் தண்டோள் அரிச்சச்

வீர

சாண்
்

இசன்சைையைக்

காதலித்முக் கொண்டோரும் ச்ற்றோரு
ம்-.-போதப்

பெரும்பாவச் இர்க்கும்

பெருதெதிக்கே சேர்க்கும்

இறம்பாவர் தர்க்கம் வென்,
என்னும்

செப்யுள் மு.சலேட்டில் எழுதப்பட்டுள்ள
து,

598.
ப

(4) பராசத்தி தோத்திரம்.
Lines4—5 in a Page.

இதில் 15 செய்யுட்களிருக்ளெ றன,

தெரியலில்லை,

ன

டி

டா

ஆரியர் பெயர்

ன உர
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483

Beginning:
பிச்சடு மைக்கண் படிகெடுமாலைப்

பிசானையனபு

வைத்தடு மைக்கொளணு சாயகி யேநின்

மலாடிக்கழ்ப்

பு.ததடு மைக்குடி வன்றுகண் டாயெரன்கள்

பூருவமாய்க்

கொத்தடு மைக்குடி காணடி சாணுர் குடியிருப்பே,

அதிக்குவ் சவுணியக் கன்றுக்குஞ் சேய்க்குஞ்

சக்த

வெண்பால்
கு.இிக்குர் துணைமுலைக்
கோமளமே கொள்ளை யண்டக் த்த
Da ees சிவலுக்கு மாலுக்குக் தாழ்வினையேற்குமொக்கப்
பதிக்கும் பதாம்புயத் தாள்பர மாய பசாபசையே,
(1)

End:

|

காசார் குழைக்கங்கை செஞ்சடை மீது சசக்துகமக்
கேதாய் விளைய மெனவெண்ணி யேயண்டத் தெவ்வுயிர்க்

கும்
ஆதார சாதன் இருக்காக சாலெடுத்

சம்மிவைத்த

(15)

பாகாச விக்சத்த ளேபர மாய பசாபரையே,

spineஇவைகளை

ஞானமுண்டகம்'

யல்லாமல்,

'சகாலிரண்டிசழாலே.

கோலிய

என்னும் இருப்புகழ் எழுதிய

எடு ஒன்

௮ம் இருக்கிற,
கைக.

599

11௦. 215 தேரூர்ந்த சோழன் கதை.
ஏடுகள் 20: பூர்த்தி 1,0௦6 41 ௨ 1092௨,

இது திருவாகுரில் ௮ச௬புரிர்கத மனுச்சோழன் தன்
மகன் பகன் கன்றைக் கொன்ற குற்றத்திற்காக அவனைக்
தேர்க்காலில் ஊர்ந்து மனுமுறைசெய்த சரிததசைக்கூறும்

are gre.
வில்லை,

அரியர் பெயர் தெரியவில்லை.

அச்சிடப்பட

484
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Beginning :
eee

eee

eos

eee

.

os .ச்துழரும்

பேரூருமான பெருமையே... அரூரில்
தேரூர்ர்த சோழன் ... ௨. ருக்
காசானை மாமுகத்தோன் காப்பு.
. .லத்திலே தோன்றப்பட்ட ராசவங்கிசத
குலோத்தங்கசோழ னென்றும்
சோழன்மாபிலே

ees

இலே
vee

இராசேந்திரசோழ

. சோழ னென்றும்

னென்றும் கெங்கைகொண்டசோழனென்..றும் மணுச்சோழ

னென்றும்

ளென்றும் ஆறிலோன்று சடமைகொண்டக்சாழ
ஆளப் பிறந்த

சோழ

னென்றும்

...

௨னென்றும்

...

இப்படி தோன்றப்பட்ட சோழன்மரபிலே ஒரு ராசாதன்ம
கதைகளைக் கேட்டு
|
.

*

ae

ச

*

து

ன

“End :

|

இன்பு சோதிக்சுவந்தோர் ராசாவே நீரும் தேவியும்
குமாரனும் மக்இிரியும் கயிலாயமே வாருங்கோ ளென்று
இர்திர விமானத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு பாமேசுவானும் பார்
கயிலாயமே

வதியாரும்

எழுந்தருளிஞர்கள்.

ஆகையினா

லே இக்தத் இருவிசையாடலை [ப் பார்த்த] பேர் கேட்ட
Gur இக்த ராசாவும் தேவியும் குமாசலும் மத்திரியும்
பெத்த

பேறு

குறிப்பு:

பெறுவார்கள்

என்றவாறு,

|

ஏடுகள் இ தபுறத் ் இலும் பெரும்பா அம் சிதைர் தள்
ளான.
careening

600,

‘No. 216

அனுமத்தவாசகம்.
வசனம்,

் ஏடுகள் 252 பூர் #
இ,

Lines 4 ‘in a Page.

அனுமான், €தாபிராட்டியாரைத் சே டி.ச் சென்
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கண்டு திரும்பி வந்தவசையும் ஈடக் சவற்றை இராமரிடத்

இல்

விண்ணப்பம்

பெயர் தெரியவில்லை.
வில்லை,

செய்ததைக்

இதனை

கூறுவது,

ஆசிரியர்

அ௮ச்சிட்டிருப்பதாகத் தெரிய

Beginning:

தேவரீர் சீர்பாகம் இக்குகோக்குத கெண்டன்பண்ணி
அடியேன்

௮லுமான் தெண்டனிட்டு

விண்ணப்பஞ்

செய்

யப்பெறத் தேவரீர் இருவிளப் பிரஸாதமுண்டானபடியி
னாலே இருவிளம்பத்றி அருளின ஊழியம்செய்அு போதா
நின்றேன். அடியோங்கள் நீலன் குமுதன் அங்கதன் சாம்
புவான் அடியேனுடனே அஞ்சுபேரைய மழைத்சு திருக்
காத்தில் வாழும் இருவாழி மோதிரமும் அடியேன் கையி
லேறத் திருவிளம்பத்றி *தாதேவியம்மனை தேடிக்கொண்டு
வசச் சொல்லித் திருவுளம்பற்றி ௮ருளச் செய்து
End:

சமுத்திரக். கரையே

வக்தேன்

வுளமுண்டானபடியினாலே
பண்(ஞ்) சாட்சாத்தையு

சமுத்திரம்

தேவரீருடைய

இருட்ட
மன இனால்

ஆயிரக்காதழுமம்

திரு

அவிசேஷமான

உச்சரித் க்கொண்டு

இலங்கைப்பட்டணமும்

ஒவ்

தேவரீருட தலைவன் சுக்கிரீபன் காவ
இப் பாய்ஞ்சேன்,
லான இங்கார வனத்துக்குள்ளே வந்து பூர்தேன். தேவரீ
ருடைய சீர்பா தமூம் ஸ்வாமி லெட்சுமணப்பெருமாள் ஸ்வா
மியுட சீர்பாதமும் அங்குத்தயில பரிகலப் பிரசாதமும்
இந்தச் சேதிக்கு
ஆகையாலே
கொள்ள . வருேன்.
விண்ணப்பஞ் செய் அவாக் காட்டினேன். அடியேன் செய்
யும் பணிவிடைக்குப் புத்தி கற்பித்த குருபாதச் திருவுளம்
வேணும் விண்ணப்பம்.
பற்றி அருளவும்,
அணுமார்வாசகம்

முதம்.
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601.
a@aer
இத

இசாமரம்மானை.

17௦. 217
160: Lines

4—~8 in a Page.

இசாம

சரிதத்தை அம்மாசையாற் கூறுவது.
அரியர் பெயர்
சடை மிகச் சாசாரணமாக இருக்கிறது,
அச்சிட்டிருப்பகாக,க் தெரியவில்லை,
தெரியவில்லை,
‘Beginning
தும்மானை அம்மானை
gen riety

ஆடிய
அடுவோ

பாடி

ஈம்மானை
மம்மானை

சீரார் பனிமதியஞ் செங்கஇரு முள்ளளவும் '
வார் லகில் மழைபொழியு மண்ணிலுள்ளோர்
ஆசாரும்வாழ வென்று. அம்மானை LRBOE pres
அுரியதமிழ் தெரித்து அம்மானை பாடுகிறேன்
கரிய/ முகமுடைய சற்பகமே முண்டடவாய்

கச்சிகக ரார்க்குச் கண்ணான புத். இரனார்
anger சிறுவன் சொன்னான் வானுனவணியிலே
சீருமிகப் பெய்யும் தேசத்தில் பள்ளியிலும்
-சண்டுமிகக் களித் துச் கம்பனி. ௫ன்கதையில்
சத்தேமு கக்தாப்போலே.........

மொண்டுகொண்டு
e

*

ச்

க

*

சேரும் விளையாட்டும் நின் நிளமான் கன்றாக
மற்பொருதிண் டோனான் மாரீசன் மான்வடிவாய்
மானலக்கான் வந்ததது மாயங்காண் வாணுதலே
“கொப்பொழிய தாண்டிக் குழையைப் பொரும்விழியாள்

எப்படியு மானைப் பிடித்துவா வேணுமென்றார்..
வண்டாருஞ் 'சீர் துள்! மாலை யணிமார்பன்
தண்டா மரையார்க்குதி தம்பியரைக் காவல்வைத்
வெள்ளிச் சிலையெடுத்து வேந்த went per api
துள்ளிவரு மானைக் அடர்ச்தனர்கா ணம்மானை

487

TAMIL MANUSORIPTS

End:

அ௮இகாயன் சேனையட னக்ஷ்ய சூமாரனையும்
மூலபலத் தாரும் மோதுங் சரிபரியம்
சேசவுக முடித்துச் சேனையெல்லாத்

தாண்மாண்டு

காரனைய கையான் கருவறவே கொன்றுவிட்டு
கோசல

காடுடையான்

wee

கஞூாக்குத் தளத்துடனே

. .ியோத்திக் கெழுந்தருளி

குறிப்பு:
கடைப்பாகம்

சிதைந் அவிட்டமையால் முடிவுசெரிய

வில்லை.

608.

11௦.

ஏடுகள் 85:
இது

218
பூர்த்தி

இராமாம்மானை.
140௦ 6-9 11௧ 16.

9217-ம் நம்பா போன்றது.

முழுதும் ஈல்ல நிலை

மையிலிருக்கிற.
|
Colophon.
- சுக்லெஹம்

மார்கழிமீ” (5௨ உகாந்தாச்சி

ரொமாம்

மானார் மூஇித்கது முற்றும்,

608. 115 219 இசாமரம்மானை.
ஏடுகள் 762 அபூர்த்தி 1/6
இது முன்பிரதியைப்

வருணன் வழிவிட்டது

8-8 10 ௨18௦௨

போன்றது,

இதில் சேதுகட்ட.

வசையுமிருக்கிற ௮.

|

604. 1௦, 226 தேசிங்குசாசன் சதை.
ஏடுகள் 190 அபூர்த்தி 1,40௦ 4 in a Page.
இ செஞ்சிரகரை அசசுபுரிக்த தேசிங்குசாசன் சரி
ஆரியர் பெயர் தெரியவில்லை, இதில்
தத்தைக் கூறுவது,
மூர்த்தியாக இல்லை. அச்சிடப்பட்டிருக்கிற து.
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Beginning:

மாதவத் தாலேஇந்த வையகமெல்லாஞ் செங்கோல்
நீதமாய் நடத்தி மக்கள் நெறிதவரு ......
பூதலர் தனிலே சேஞ்ச புசக்கானான மன்னன்
காதல்

தேசிங்குராசன்

காத்தருள்

அர்க்காடான செத்தின கூடமே

கமலத்தோனே.

ஈபாப்பு சதஇரய்யா

மண்டபத்தில் ஈபாப்பு கொலுவிருக்தான்
Qrs Bera
நின்சல்லி உசன்சாயபு:சஇருக்கு வாச்சொன்னான்.

வந்தவாசி உசன்சாயபை
End

சதிருக்கு

வாச்சொன்னான்

:

அர்த அதிசயம் கண்ணாலே சண்டான். ஈபாபு௪ய்துல்கான்
தானதர்மம் செய்தாசய்யா நபாபு சய்துல்கான்
ஆர்ச்காட்டுக்கு வர்சாசய்யா நபாபு ௪ய்துல்கான்

இர்தச் கதையை

யெழுதிக்கொண்டார்' சபாபுபாளையமும்:
nana

605.
ஏடுகள்

No 345

திசெளபதை

85: 94°38

அலங்காரம்:

Lines 8—9

in a Page.

இது திசெளபதையின் சரிதத்தையும் சிறப்பையும்
உரைப்பது. சாதாரண ஈடையையுடைய௫. ஆரியர் பெ
யர்தெரியவில்லை, இதில் முதலில் 5 எடுகளில்லை, அச்சிடப்
பட்டிருக்க
௮.
Beginning ;
.

NEUE STOUT

SF 37

கோத்தில் வந்தோ சலுகிடுவாய்
தையல் .மயலாஇிடுவாள் தார்வேத்தன் மீதிலப்போ
ஆராடிதாதி பழையடி சன் பசையை

க தாய்போல் வளர்த்தெடுத்த தாதியருவ் கூறுவாள்
விளங்யெ?ர் மாதவத்தி மின்னசையைச்தான்பார்தன

அத்து
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வளர்த்தெடு த்த சாஇயெடுத்துசைப்பாள்

அக்குரோணி வெள்ளஞ்சேனை யாய பெருத்தளங்கள்
மட்டத்த சேனை மகாதளங்க எத்தனையும்
%

*

*

%

*

%

End:

தாம முடியாலுர் தாயித்துத்
வண்டாடு

புன்னை மளெ

கொண்டாடு

சாஜை

தானணிந்து

மணமாலை

குடமல்லிகை

௪ண்பகப்பூ

சேறளைஞ்ச செங்கருநீர் செவ்வியுள செண்பகப்பூ
மாரளைஞ்௪ புன்னை மள

மணமாலை

குறுகத் தொடுத்த கொழுக்தி லிளமாலை
Cape

கொழுக்அகளும்

வார்கா

அருவி வயிசக்கடுக்க னிட்டார்

ஏடுகள்

606.

11௦. 896

149;

அபூர்த்தி

கஞ்ச னம்மாளை.
சிதிலம் 14௦௯ 4-9 1ற ஐ. 17௧26.

இத, கண்ணபிசானது

சாதாரணமானது.

விசையவா சாமெடுத்து

சரிதத்தை

ஆரியர் பெயர்

உரைப்பது, ஈடை

தெரியவில்லை,

Beginning :

சீரளக்க செல்வத் இருவரங்கிற் கண்டுயிலும்
பாரளக்தார்க் கம்மானை பாடவே...-ஆசம்
பணிமதி பொங்கசவம் பாற்சடையோன்பெத்ற
௪ண்பஇ யைந்துகான் காப்பு.

சீர்ப்பாற் கடற்றுயிலுஞ்

சீசானுக் கோர்குடுவை

. நீர்ப்பாத காணிக்கை நீட்டுதகல்போல்--பார்ச்?
சொன்மாலை சூடுர் துழாய்மாலை யான்றனக்கே
புன்மாலை சூட்டப் புகல்.

62

வச்சி

.
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சீர்மடந்தை கேள்வன் திருவுக்தி யோன்படைத்த
பார்மடந்தை வாழ்வுதரப் பல்லுயிமொல்லாம் பிழைக்க
தன்மம் பெருகச் தவஞ்செய்வோ ரீடேறக்
கன்மல் கரியக் கலியும் புறஞ்சாய
எம்மாசச் தோறும்

எழிலிமழை

சுரந்து

மும்மாரி பெய்ய முடிவேக்தர் தான்சிறக்க
வேதம் விளங்க விருமா மிகத்தழைக்க
கோதனங்க

ளெல்லாம் குஞ். தமடைப்

ஆசணன் தந்தை

பால்பெருச

யுந்தன் ௮ம்மானை யான்பாடக்

காரணன் தக்க சணபதியே முன்னடவாய்
தேவ௫ூயார் பெற்ற செழுமணியை கான்பாட
சாவக முற்றிலகு சாகனே

முன்னடவாய்

End :

மாய்த்து பவுண்டரீக வாசுதேவன் னையும்
வியத் தலைதுணித்து மீண்டதுகா ணம்மானை

அன்னான் தலையை

யறுத்தந்த

௪க்காமும்

தனழாயகன் பதத்தில் தான்வணங்கி நின்ற அவாம்.

குறிப்பு
இதில் கண்ணன்
முடிய இருக்கிறது.

பிறப்புமுதல்

பவுண்டரீசன்

வதை

607. No 397. கஞ்சனம்.மானை.
ஏடுகள் 101: பூர்த்தி சிதிலம்
இத

முன்பிரதி போன்ற,

140

7--10 10 க [7326.

பூர்த்தியாக இருக்கிறது.

Colophon:

தாது

முடிந்தது.

கார்.த்திகைமீ' 4௨ கஞ்சனம்மானை

யெழுதி

TAMIL
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608.

No

178:

பூர்த்தி சிறுபான்மை சிதிலமாயிருக்தெ.௪

398.

கஞ்சனம்மானை.

Lines 6—8 in a Page,
இஅவும் முன்பிரஇபோல
Colophon:
சுபானுஹ்

முழுவமிருக்கிற
த.

பாட்்டாசிமி”

லிருக்கும் மலையப்பபிள்ளை

97௨

பட்ட்க்கோட்டையி

குமாரன்

ராமகுட்டியாபிள்ளை

கஞ்சனம்மானை எழுதி முடிந்தது முற்றும்.

குறிப்பு:
முடிந்தது என்றும் ஏமுதி

இதில் சீரங்கராசரம்மானை
யிருக்கி௪.
ற

வையவன் எனவவ

609.

No

கஞ்சனம்மானை.

899.

a@eser 189: graf
இவும்

Lines 7 ina Page.

போன்றது.

முன்பிரதி

ஈல்ல

நிலையிலிருக்

கிறது.

குறிப்பு:
கடையில் சீரங்கராசர் அம்மானை

முகிந்தது

முற்றும்

ஏன்று எழுதப்பட்டுள்ளது.
அைலவவவளைவமைவளு!

No

610.

400.

இித்திரப்புத்திரர் அம்மானை.

ஏடுகள் 209; பூர்த்தி

11068 5 11௨ 1142,

இ௫ சித் இரகுத்தனன சரிதத்தைக் கூறுவ, இவன்
ஆன்மாக்கள் செய்யும் புண்ணிய பாவங்களை உணர்த்து யம
இதனைச் செய்தவா சிதம்பரநாதன்
லுக்கு அறிவிப்பவன்.

என்பவர்,

இவர்,

அ௮இவிரராமனபட்டினத்தில்

வணிகர்
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குலத் இல் பிறர்தவர். துறைசைமாணிக்கக்கூத் தர் என்பவ
ரது மாணாக்கர். இது அச்சிட்டிருப்பதாகத் தெரியவில்லை,
Beginning:

சித்தா புத்தரனார் தெய்வத் இருக்கதையைச்
கற்றவரும் கோற்றவரும் காசியினி--லுற்றிருந்து
கேட்டவ. மென்றுல் களைவாழ வாழ்ந்திருப்பார்
காட்டானை மாமுகனே சாப்பு.
அக்திராகனே யறுசடையோன் பு.ச தானே
விக்செ வியைகனே வேறுவினை வாராமல்

gi இரசந்தேன் ௮வல்பொரி யெள்ளுண்டை
யெப்பொழுதும் யான்சுருவே னென்வினைகள் தீத்த
ருள்வாய்

என்வினை தீர்த் தருள்வா யிர்இரனார் புத்தரற்கு
செர்தமிழை யான்பாடச் இருவாக்குத்தச் தருள்வாய்,
*

*

*

*

அய்ய மறையோதுக்

துறைசை

scorn BS

சைவகுல மாமுனிவர் சற்குருவாசாரியர்

கோன்

மாணிக்கக்கூத்தர் மலர்த்தாள் தொழுஞ்

சீஷன்

ஆணிப்பொன் மார்ப னதிவீர ராமயண்ணன்
பட்டிணத்தில் வாழ்வசிகசன் பார்பதனெண்

விசயன்

சிட்டபரி பாலன் சிவனார் இருப்பேன்

ஆசமுற்ற செல

அவனி சயினருள் சேர்

சீரசுத்தார் மார்மன்
ஒதுத் 'தருக்கதையை

சிதம்பானாதன்
யுத்தம்மா

மகிழ்ந்து

மென்றுகர் து

தாதன் இருவருளால் ஈன் றியடன் கேட்ட ருள்வீர்
End:
அய்ய. ரருளாலே

ய Barns

ஈ௪ ரரூளாலே யினிதாழி

ger_rari

வாழ்ச்இருப்பார்

உற்றவரும் பெற்றாரு முதவின் முதையாரும்

TAMIL MANUSORIPTS
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FPS srt கூடச் சொர்க்கலோகம்

பெறுவர்

அய்யசருள் பெறுவர் அஞ்சுடையார் சீர்பெறுவர்:
அய்யரையும் போல வனைத்துலகும் ஆண்டிருப்பார்
சக்அருக்கள் முன்னே ௪குனி௰ர்கள் தங்கள்முன்னே
தண்டேறிவாழ்ச் கருவர்பகத மாளுடை -—
Colophon:

பார்த்திபவூல் மாசிமீ 8௨ மகா cee ore wh
திர மகாசாசா

அவர்கள் சாஸ்வதி

ஈயினாம்மானை எழுதி முடிந்தன.
அகவய

No

611.

மாலில்

சாபேக்

சிதஇரபுத்தா

,ஐதிமலம்.

சனனடனவவைவுவ்.

401, சித்திரபுத்திரனா ரம்மானை.

ஏடுகள் 188; அபூர்த்தி

1/0 5 டக 1௨2௦

இ௮வும் முன்பிரதியைப் போன்ற.

குறிப்பு:
இதில் அசம்பமு தல் ‘gj SB p சுத்திகொண்டு

யச் தற்சூழ--கருக்கருவாள்கொண்டு
என்னும் வசையிலிருக்கிற,௫.

612.

காலடிகள்

ஆரணி

தற்ளூழ”

11௦, 02 சித்திரபுத் தினாரம்மானை.

aQ@eer 121 syi¢8

Lines 5—7 in a Page.

இதுவும் முன் பிரதி போன்றது.

இதில ஆரம்ப முதல்

சோமாசி

தன் வயிற்றில் சென்

மேலாகச் தவழுடைய
மித்தாள் அயமொழி---சானவர்க்கு
ற
மாப்பிள்ளைக்கு ' என்பு வசையிலு மிருக்கித.

A

494.

618,

17௦, 402 சித்திரபுத்தானாரம்மானை.

ஏடுகள் 105; பூர்த்தி 11

மின்னனையார்ச்

கவெவடவே

வோம்”

என்னும்

இதில்

ஆரம்ப

மெய்வரிசை

செய்யு

என்ன

பிறப்புக்கு

மென்றார்-- மைந்தன்

5-6 10 உ18ஐ26,

போன்றது.

பிரதி

மூன்

இதுவும்
முதல்

OF THE

DESCRIPTIVE CATALOGUE

வரிசை

செய்

வசையிலிருக்கிற த.

710. 40& (ம சித்திரபுத் தரனாரம். மானை,

614,

ஏடுகள் 189; பூர்த்தி சிதிலம் 1,108 6--10 (ற a Page.
- இது 400-ம் கம்பர் பிரதி போல முழுவஅமிருக்கற.௪.
Colophon:

இலகைஷ்் வைகா௫ிமீ” 16௨ தஞ்சாவூரிலிருக்கும் ஒதி
யத்தூர் பிள்ளையவர்கள் ௮ண்ணாமலையப்பப் பிள்ளையவர்

sor சித்தி
ப்டிக்கு

புத்திர்

முத்து

கதை

வீரப்ப

எழுதின௮௫.

இது

முதலியார் கையெழுச்சு,

எழுதின
இது

ஞயக்கா
எழுதின மேற்பாடம் தஞ்சாவூரில் ॥ தேவோ
வர்கள் ௮ரமனை கோட்டம் வீரன் செட்டியார் சுவடி,
ER

615.

armen

(8) இசாமரம்மானை,.
Lines 8—10 in a Page.

இது

2819-ம்

கம்பர் போல

ஆனால் பாடபேதமும்

காணப்படுகின்றன,

முதல் * எட்டுப்படியைக்

டுப்படியைக்
Gp gi.

து,
அபூர்த்தியாயிருக்கிற

கடவாதே

மானே

கடச்திசே யாகில் ' என்னும்
கதைவைவடை

வகை ஞ்

இதில்

நாம்ப

யென்றார் எட்

வசையிலுமிருக்

TAMIL MANUSORIPTS
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No. 405 (௦ இராமய்யன்

aQeer 20, 91478
இன

அம்மானை,

Lines 4—5 in « Page.

மனுரையின்கண்

காயக்கரது அணையை

495

மீறி

சு

ஈடந்த

புரிக்இருக்ச

திருமலை

இராமகாதபாம்

சேது

ப.இகளில் ஒருவராகிய சடக்கத் தேதேவரை, சாயகரது மக்தி
ரியும் தளவாயுமாரயெ இராமையர் என்பவர் போர்க்களத்

இல் வென்று றை கொண்ட கதையைக்கூறுவ௫.
இயற்றியவர் பெயர் முதலியவை தெரியவில்லை.

இதனை

Beginning:
தாரணியே

சாமன் ௪டக்கன்

பாசறிய வந்தபடை

பண்பாக.

தனைப்பிடித்
துப்

மாமதுரை

சித்தி வியயைகனே செங்கண்மால்
புச்திமிக வேணுமே போற்றி,

கதிர் கரி வரும முருகா

தன்மருகா

-கழலிணைகள் சாணம்.

அஆலவாய்ச் சொக்கர் அ௮ருள்காணு முண்டாகச்

சிலமுள்ள திருமலேந்திரன் செங்கோல் தழைத் தோங்க
இங்களில் மூன்றுமழைச் இதம்மாகத் கான்ப்பொழிய
பொக்குகலி நீக்கிப் பூமியெல்லாச் தான் தழைக்க
எண்ணரிய மாதவரும் யெவ்வுலகி லுள்ளோரும்
சண்ணீறு வராமல்ச் கா௫னியோர் வாழ்க வென்று
அம்மானை பாடுகிறேன் ஐங்கானே முன்னடவாய்
கைமான் மழுவுடைய கண்ணுதலோன் தானளித்த
வெண்டாமசையாளே விசைக்கு வர முன்னடவாய்
தண்டா மசைமார்பன் ௪டக்கன் தனைப்பிடிதத
வாரணத்இன்.மேலேறி மதுரையிலே கொண்டுவா

தாசாருக் தையல்புனை ததம்மத் திரும லேக்இசன்முன்
பாரோரும் பாத்திருக்க பண்டொரு காள் வக்த.கை

496

A DESORIPTIVE CATALOGUES OF THE

நான்க்சா லுசைத்திடுவே. ஈகரி உள்ளோதான் கேளீர்
*

க்

*

*

மதுசை ஈகர்வாழும் மன்னவனே

*

*

8 கேளாய்

னாது இக்கு மெட்டும் பதினாலு கோண

மெல்லாம்

இச்கடங்க வெட்டிக் தமை கொண்டேன் தானுமின்னு
வணங்காத மன்னர் தம்மை வணங்கிவித்தேன் தாலுமின்வு
நின்னருளாயி மன்னர்தம்மை கீணிலத்தில் வெட்டி......

சட்டாத கற்பமெல்லா சகட்டிலிச்தே கின்னருளால்
சஞ்சாவூர் கோட்டை

சுவுடுபொடி ஆச் இடுவேன்

எனக்கு வீடைதாருமென

கேட்டான் ராமயலூம்

விண் புசுமீராம 8 விரியங்கள் பேசாதே

End:

கச்சித் திருமந்லைதசனைக் காண்ப்பிக்சு ரம்மானை
நாருசி னாடுதனில் ஈல்ல மணியம் வைத்தான்
தேவர்கள் சொண்டு துலுச்சாணர் தானடக்தான்
இருஈகரி தன்னிலே சேசவங்கே தான் கூட்டி.
சென்று வளைர்து செர்துப் பிடித்து வந்து

சொண்டு வர் றசந்தனி Gos Dl se கொக்தவர்சாண் .
ஈரோடு தன்னில் என்ன வொண்ணாக் கோடி. மன்னர்
காங்கைய மண்ணாடி கதித்தமி௫ ,........ பட டன
கோட்டை

டட

ட

nr eee eee

CUETO

ETO

Meet

rene க

கடக உஉகடி நகச்

அணைவனைவைவகவனவும்குளைவாகளை்,

617. 6) பார்வதிக்கும். இலக்குமிக்கும் ஏசல்.
ப

Lines 4 in a Page,

இதில் இரண்டு எடுகளே

இருக்கின்றன,

Beginning:
wascenaca

one

be SeKRH

Se

Soe

Obes

ceeees *OBanteceesaces

னல்லோடி.

தாடகைதன் பெண்பழியைச் சற்று மெண்ணாமலத்

TAMIL
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தர்ண்டியர்டல் செய்தா னுங்களாண்டை யல்லோ௩
வாடி முகமனாண வொரு மாதினுடனே
வாது

செய்தா லுங்களிட

SIDE
ovr ie.

பாவல னொருவனுக் கக்சேவ லாளாகிப்
பாயல் சமந்தா ஓுங்களிட மாயனல்லோடீ

தாவு புனலப்புல விற்குமண்ணு மன்றியே
சாணாக்ஞ் சுமக்கா னுங்கள் சாணுவல்லோடீ
*

*

*

%

38

ச்

மட்டுப்படாச அட்டதச்தன்ஞ் செய்த சோசைசன்
மத்;தடி. முண்டா னுங்கள் மத்தனல் லோடீ,
பிட்டுக்கு மண்சுமர்து பாண்டியன் கையாற்

பிசம்படி. பட்டா னுங்கள் மர ரனல் லோடீ
ஆட்டுக்காலுக் காசையாகு மோட்டுப் பண்ணியாய்
அ௮ன்றுதேடிச் சென்றவ
மோட்டுப் பன்றியாக

னுன்னுண்டையல்

லோடீ

நின்று குட்டிதனக்கே

முலையுங் குடுத்தா னுங்கள் முத்தனல் லோடீ
End

பெந்ற் கரி முச்வனுக் குற்ற பரியர்ய்ப்

பெருச்சாளி யளித்தானுன் பிரானல் லோடீ
வாவிதன்னில் மேவு மொருவன் கழுவின்மேல்

வண்டுருவ மானானுங்கள் விண்டு...............
618.

No. 407

ஏடுகள் 91;

.¢
8

காஞ்௪்மன்னனம்மானை.
Lines 5—8 in a Page.

இது காஞ்சி நகரத்தில் அரசாண்ட ஃர்ஞ்சிப் பேகுமாள்
என்லும் ஒரு அரசன் உருமாறிச் சென்று ம்த்கேர்யில் ௮ரசு
புரிச்திருந்த் ஒரு பாண்டியன் மகளை மணஞ் செய்த விஷ
63
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யத்தைக் Sn QIUFI
டப்படவில்லை.

ஆரியர் பெயர்

OF THE

தெரியவில்லை.

௮ச்

Beginning :

வாஞ்சையுடன்

பூவுலகில் மன்னுபுல வோர்கள்புகழ்

காஞ்செய னம்மானைக்குக் காப்பதாம்--தோஞ்ச தயிர்
கெய்பால் மிகவருக்அ
கைவா

கேயன்

மருசகனைக்து

காப்பு.

ரணமுகனே

சீரார் சமலத் இருமாது சேர்புயத்தான்
காராரு மார்பன் கமிட்காஞ்சி மன்னவன் தான்

காரார் கழலணங்கைக் கலியாணஞ் செய்தசதை
வாசாழி சூழுலகல்

வண்மையுடன்

பாடுதற்கு

விராகானை வியையைகனைப் போற்றுகிறேன்

எந்தன் வினை தீர்க்கும் ஈசரனார் சான்பயந்த
கந்த னறுமுகனைக் காப்பாக வைத்தேனே.
9௪

36

%

3

%

*

கந்துலவுங் காஞ்சிப் பேருமாள் சகதைகெறியைப்
இச்.துலகிற் பாடினே னெல்லோருகவ் கேளுமென்றே
ட

*

*

*

*

*

சீசாருர் தென்மதுசைக் தென்னவர் கோமான்பயர்த

பேசாத் பெரியபுகழ் பெண்கொடியார் தம்முடைய
காசார் குழலணங்கைக் சலியாணஞ் செய்தசுதை
வாராழி சூழுலகில் வண்மையுடன்

End:

பாடுகிறேன்

|

குங்குமச் சோலை குளிர்க்க நிழல் சோலையிலே
நல்லடக்கஞ் செய்து சசபால பூபதியும்

குதத்தி யழகுதன்னைச் குறைவறவே சானெழுதி

TAMIL
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காஞ்சி மடலெழுகஇுப் போனானே காவலலும்
STs Spur ge காத்தங்கே நின்ருளே.
Colophon:

ரேளத்திரிஞஷ்

பங்குனிமீ” 24௨

காவரிக்கரை

௮௬

கான கிள்ளியூரிலிருக்கும் வேளாளரில் பிசம்பிரி.........
பிள்ளை மகன் கோனேரியப்பப் பிள்ளை மகன் ஆனையப்பப்
பிள்ளை மகன்

நாகநாத

பிள்ளை காஞ்செயன் கதை மூகிந்தது

முத்தும்.
வைககைள.

619

No.

694

(a) கான்சிமன்னனம். மானை.

ஏடுகள் 70; அபூர்த்தி 110௦5 4 ina Page.
இன 4071-ம் சம்பரைப் போன்றது.
ஏடுகள் இல்லை, சிதிலமாயிருக்கறெ.த.

620

(6)

செண்டலங்காரப்

கடைசியில் சல

பிள்ளை வண்ணம்.

Lines 3—5 in a Page.
இ இராசை என்கற மன்னார் கோவில்
காரப் பிள்ளை மீது பாடப்பட்ட வண்ணம்.

செண்டலங்
இவர் அவ்

இயாக பூபன் என்பவரது குமாசர்.

இவர் மீது

வூரிலிருக்,த

கோவையும் தூதும் தனிப்பாடல்களும் காணப்படுதலின்,
இவர் தமிழபிமானியும் பிரபுவுமாக இருச்திருக்கவேண்டும்.
அச்சிடப்படவில்லை.
ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை,
Beginning:

செகாட்சக ரியன்ற கருணைக் சடலனக்த சயன ச இனர்
விளங்கு மொரு

சச்கிபாணி

.A DESOBIPTIVE
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இண்டி_ற. லரல்கா சிங்கமதாயிகை யும்படியே

. கிமிரும் பெருந்தூணி
னெழுர்.து மூணுற்றிசணி யன்றன்
மணிஈற்குடல் பிடுங்கியொடு பத்தபான
தேம்புசி யாகிய செங்கனி வாயின ஈம்பிசை.
Cra ST CMRF ORF
இகசக்திநியை யக், மழையிழ் கவிகை யென்.று.

gi ssa

சுரபிக்பரதுஈந்த ஒருமைச் ௪காயர்

சிந்துர கேயர் முருக்க ரிசாசை யிலெம்
பெருமான் மருவு செழுந்தாளை

அருமையுடனே பணிய வருகசா

_ மறிகேப்புலிகள் கண்டு சாபிச்சுண மொரண்டை

ய.தனிற் புனனுசர்ர்௪ பகைசத்றிலாமல்
வங்கணமாக

மிகும்பொது மாதர் நடக்திடு
போது

கண்டுடன் தோசை

யதுகற்றிட விரங்க மடுவிற்கலை களைந்து
முழுகிக்குலவு

பெண்கள் விழியூற்.றுவாளை

யங்கெளி தாவிரு கெண்டையி தாமென
வுஞ்சுழல் காவிரிபொன் பொலிக்தேறு
வயல்கூற்றிய தடங்கள் மிசையிற் புதிய செண்ப
கம்மெய்த்தரு வினங்கள் மொய்த் தவிசு
வண்வேராயதி வந்த தியாக லுகந்தருள்
மானி சேண்டலங் காமன்
இனிய புகழே அணியும் வசைவாப்

அடடலித் புளகரும்ப உபரிஏத்திசை. கிரும்பி
மகப்பயலை வென்று முவகைப்பிரவாக

TAMIL MANUSCRIPTS,
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மூக்திய கோர்சன தங்கொடு பாடுவன் நித்தளை
சூடுவன் பக்தயம் போடு
மெனமெச்சிடுவள் சச் அதொடியிற் சொலுவள்கொஞ்சி
பிசலிக்கொளுவள் தச்ச முறைமுத்திசைசடாச
மின்றல வோசுக மின்றல வோகஇ
யின்மலவோ அதமியென்ற லங்சார
மூனமுப்பு வள்விளைக்க சரத.ப்பிளைய சர்து௪ம

யொண்களை

நிறைந். சுகநித் இரையாகி
தெளிக்குரு வோர்கள்

வேடை

பசம்பசையாக ஈடச்ச௪ சம்போச
கலவிசனையே அயா...

குறிப்பு :
இவ்வண்ண

மல்லாமல்

கலிப்பா, விருத்தம்,

இச்செண்டலங்காரன்

கலித்துறை,

அம்மானை,

மீது

வண்ணமும்

இருக்கின் றன.

110. 59

021

ஏடுகள் 258;
பராதக்

இது.
இதனை

இயற்றியவர்

காட்டுச் செஞ்சை
தேவன் என்பவரது

யடக்கத்தால்
இருக்கின்றன.

பாரத அம்மானை.

பூர்த்தி

1/0 310௨ 1௨6.

சதையை

அம்மானையாற்

கிருஷ்ணன்

என்பும்

கூறுவது,
வல்லம்பர்

ஈகரத் இனர். என்பதும் புத்.தார்

பெரிய

இர்_நால்

அவை

மாணவர் என்பதும்

விளங்குகின்றது.

OEY

pis

பிரதிகள்

அச்சிடப் பட்டிருக்கிற௮.

Beginning :

மேருதனில் முன்னாள் வினாயகளுச் தாமெழுதும்
பாசகத்தை யம்மானை பாட.வே--யோசரனைய
8
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வேயகமே யானகா வேழமூச னேதமிட்கு
நாயகமே
*

முன்னடவாய் நயந்து.

%

%

%

*

வன்ன மயிலாடச் கண்டிருந்த வான்காழி
உன்னிச் சிறகை விரித்தாட லுற்றதுவே

மீசனுடன் முன்னாளி லெண்ணாமல் வந்தெதிர்த்த
வாசமுடை

மதனன் பே......சொத்ததுவே

யொன்று மறியே னுசைத்ச தொருவாச்த்தை
மன்றிலுள்ளோ செல்லோரு மனதாசக் கேட்டகுளீர்
பஞ்சவரு _நாற்௮ுவரும் பாராண்ட காரணிக்கம்
௮ஞ்சிலொன்று போதா தடியே லுசைத்ததுதான்
ஈ௫ஞ் சிறிதெனக்கு இயன்ற மறு பாதியுங்கள்
பாதந் தொழுமடியேன் பாடிவிட்டேன் பாவலரே.
*

a

ச

*

*

மேரு தன்னில் முன்னாள் விழயயைகளுர் தாமெழுஅம்

பாரதத்தை மால்வமியே பண்பாய்த் தெரிந்தெடுத்த
வாசமிகு மீச னப்ய னருளாலே
காசனியோர் மெச்சக் கலியுகத்திற் பாடிவிட்டேன்
சங்கையுற்ற வண்மைத் தனியுண்ணான் தன்புதல்வன்
செங்கைமுடுல் மால் பெரியான் சேனை மிதித்தவன் சாண்
சேர்க்தவர்க் கினியான்காண் செஞ்சைக்கு காயகன்காண்
பூர்தாமசையாள் புயத்திருக்கும் புண்ணியன்காண்
மூத்தவனும் வேலவனு

முச்சணனு Lor ews get

காத்தருள வே௫ிறிது கற்றவன் காணம்மானை

பேசான புத்தூர்ப் பேரியதேவன் கமலச்
சீரடி, போற்றும் சீர்கிருஷ்ணன் காணம்மானை
End:

மாவேறு பூவுலகில் வாழ்ச்து முகிச்தோரும்
சேவேு மீ௪னடி. சேருவர் காணம்மானை
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ப.இனெட்டா காளிற் பஇனைஞ்சு சாழிகையில்
பதினெட்டா காளைப் படைப்போர் முடிந்த.துவே,
Colophon:

விசையஸ் மாசிமி' 24.௨ வியாழக்கிழமையும் உத்தி
சாட நட்சத் இரமும் ஏகாத௫ியும் கூடிய புண்ணிய இனத்இ

௮ம் அயினிச சிவாஜி மகாராஜா சாயெபு
செலுத்திப் பரிபாலனம்

பண்ணி

வரும்

அம்மானை அப்பாசாமி வாததியார்

அவர்கள்

௮௪௬

காளிலும்

பாரத

கைப்பட

எழுதி

முடிச்

SH (ps.
விசாரணை வாசுதேவ பிள்ளையவாள்.
கண்ணகை.

622

No. 60

a@ser 131;
Daan

பாரத

2» y0¢2 Lines 4—7
போன்றது.

முற்பிரதி

அனிப்பாகம் சிதைந்துள்ளது.

சிதைக்திருக்கன்றன.

623

அம்மானை.
in a Page.
1---1-ஏடுகளின்

இடையிலும்

சில

ஏடுகள்

119 நெ. எடில்லை.

No. 61 பாரத அம்மானை.

aQser 91; x40 eH

Lines 6-—7 in a Page.

இதுவும் முற்பிஇயைப் போன்றது.

இற்சில பாகல்

er er.
sor Aen we glen

624

]10. 62

ஏடுகள் ; 199

பாரத அம்மானை.

பூர்த்தி 14%

6-7

10 க 1௨௨6.

கல்ல நகிலைமையிலி
இ௫ 59-ம் ஈம்பரைப் போன்றது.
18-ம் நெ. ஏட்டில் ஒன்றும் சாமு, சப்படவில்லை,
ருக்கிறது.
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அம்மானை.

ogee 58; 914738 Lines 6-—9 in «a Page.
Dasa

per பிரதி

போன்றது.

ஆனால்

அபூர்த்இ

யாயிருப்பதோடு கடைசியில் சைதத்திருக்றெது.
வெலை.

626 110. 67 அர்ச்சுனன் தவ நிலை.
ஏடுகள் 43 4739 Lines 8—10 ina Page.
இது பாரதத்தின் ஒரு பகுஇயாகும் ; அருச்சுனன்
சிவபெருமானிடச்தில் பாசுபசாஸல்இரம் பெறுவதற்சாகாகத்
இதிற் சாணப்படும் கதைப்
தவஞ் செய்ததைக் கூறுவன.
போக்கு வில்லிபுச்.தாராழ்வார், ஈல்லாப் பிள்ளை மூசலியோர்
செய்அள்ள் பாரதக் கதைப் போக்குனும் வேறுபட்டுள்

ளது,

440

விருத்தங்ககா உடைய.
செய்யுள் கடை
இதனை இயற்றியவர் பெயர் முதலியவை
சறக்ததன்று,
தெரியவில்லை,

அ௮ச்சிெடப்பட வில்லை.

Beginning:

தெங்கெ நீசொடும் தேனு மாங்களியும் பாலும்
அங்கையில் நிறைய வாங்கி யமுனசெய் சகுளுவானை
யெங்கள் சாயகனை யேசு மருப்பனை யானைக் கன்றைக்
கங்குலும் பகலும் போற்றக் கடுவினை கழிந்து போமே.

பருப்புக் கலந்த பருவரிசி பாலுக் தேனு மாங்கனியும்
வருக்கைக் கருப்புக் கட்டியுடன் கதலிப்பழத்தோ டெள்
[ஞூண்டை.

விருப்புற்நளவும் வேண்டளவும் வாரிவிழுங்கும்விராயகனே
பிருப்பி IGG

மெம்பெருமானே

வெட்டா

மலர்பிசொண்

(ர தைஞ்சுவனே.
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பூசுவ௮ நீறுடைய புனிதனு ரப்பொழுது
பாசுபதத்

சேவர் தம்மைப் பரிவுடனே

வரவழைத்து

சேசமுடன் பாத்கனுக்கு நிலைகிற்கும் படி.செவியி
லோசையுள்ளமக்திரத்தையுபேே தசம்பண்ணுமென்றார்

410

End:

இக்கள்மும் மாரி பெய்யத் இருமக ளினிதி ருப்பக்
கொக்கலர் சோலை காடன் குருகுலத் சாசர் கோமான்
கங்க[ஸி லருச்சுனன் செய்] தவநிலை 'கத்ரோர் கேட்டோர்
சங்கர னருளே பெற்றுத் சரணியில் வாழ்வர் சாமே (440)
Colophon.

தாதுஹ் கார்த்திகைமி 10௨ அர்ச்சுனன் தவநிலை
எழுதி முடிக்தது முற்.றும். இந்தச் வெடி யெழுகனெறு
பேருமாள் நயினான்

கையெழுத்த.

யள் வைச்அப்படித்திருக்கவும்.

இந்தச்

வடி பிள்ளை

'

விக்கனேசுாரனும் குமாரருக் அணை.

627

No. 314
a@aser 46,

இன
Gu
ணிய

நாசிகேது

சரித்திரம்.

Lines 3—4 in a Page.

வியாக்கன் என்னும் ஒரு மகரிஷியின் புத் ரள

காசிசேதுவின்

சதையைச்

பாவங்கள் இன்னவை

கூறுவது,

பயென்பம்,

இதில்
அவற்றுள்

பண்
பா

வஞ் செய்தவர் யமலோகத்தில் இன்ன இன்ன தண்டனை
பெறுவர் என்பும், பம௫ூங்கவெயர்கள் சாசிகேதுக் குணர்த்
Qs OG erage.
இயதாகக் கூறப்பட்டுள்ள.
அச்சிடப்படவில்லை,
ரியர் பெயர் தெரியவில்லை.
Beginning:

ஆக்குவிக்குங் கல்வி(தரும்) அரும்பாவ

வல்வினையைப்

போக்குகிக்குஞ் செல்வம் புகுவிக்கும்--கோக்கரிய
64

gS
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வொண்ணுதகலாள் பாக முடையான் விடையேறுங்
கண்ணுதலான் இக்கதைக்கோர் காப்பு.
தேவர்களில் மிக்கோரெல்லாஞ் றிது

இருக்க

விடத்து

தேவதேவன்

சன்மம் சேட்டு

இருமறுமார்பன்

பாவ

நாசன் பவுத்இர மூர்த்தி சக்கெபாணி ௪தசண்ட சாயகன்
புண்டாீக புருஷோத்தமன் 95) நாராயணன் அனந்ச
னென்னும் மகாகாக மே சயனமாக யோகநித்தஇிசை சொண்
டருளுகின்ற காலத்து நாராயண

பண்ணித் ததி செய்து

சுவாமியைத்

தெண்டன்

நாசிகேதகேட்கக்கிங்கிலியன்சொல் அலான்,வழிபறித அண்
டாரும் பெண்கொலை சூழ்க்தாரும் தருஈந்தவன மழித்தா
ரும் ௮ம்பலங்களமித் சாரும் எளியாசை வலிபே௪ அடித்தா

ரும் தன்மங்கமைா
இவர்கள்
சொல்ல,

யழித்தாரும்

காணும்

நார்:

இந்த
்

தயவில்லா

வாதைப்

திருர்சாரும்

படுகிறவர்க

ளென்று

|

இப்பொழுஅ தன்மமும் பாவமுமிசண்டையும் ௮னுப

வித் தவர்களைக் கண்டு நீயங்குப் போய்

சொன்னால் அங்குள்

ளார் சன்மமே செய்தால் சொய்கமே வந்து பெறுவார்கள்,
ஆதலால் இவ்விடத்து நாகம் பாழாம்.

௮மில்லை.

உன்னுடைய

இவிட தனக்கு ஒன்

பிதாவாயெ தெய்வங்கமான் நன்

மையாலே நீயும் இவ்விடத் தக்கு வத்து தன்ம
பாவங்களைப்
பாத்துக்கொண்டு Cum Gem apis அங்குள்ளார்
தீன்மமே

செய்தால் சொற்கமே

பெறுவார்களென்றவாறு,

காசிகேது புசாணம் எழுஇ நிஷ்த்ந்தது முற்றும்.
பிலவங்கஷூ மீ” 9௨ நாசகேது புசாணம் எழ
ுத முடிக்கு.
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110. 544 குருக்ஷேத்திர மாலை.
erQeer 44; Lines 6—7 in a Page.

இலு

பாண்டவர்கள்

வனவாசத்தினின்று

மீண்ட

பிறகு குருக்ஷேத்திரன் என்பான் உமிழ்க்சத மரகதம் தவம்
புரிந்த சண்ணன் கையில்விழ அதற்கவன் கோபிக்க அதனை
அர்ச்சுனன் மாற்றினன்

செய்தவர்

பெயர்

என்பதைக்

முதலியவை

கூறுவது.

இதனைச்

தெரியவில்லை.

அச்சிடப்

படவில்லை.
Beginning:

மன்னவர்கள் தன்மர் வனவாசத் தேயிருக்.து
ஈன்னெறிசேர் குருக்டேத்தரன்னாண ற்குச் செய்தகுற்தம
அ௮ன்னதரு வானதன்மர் அருச்சுனஞார் காத்தபுகழ்
கன்னல் புகள் கணபதியே காப்பு,

கற்றன் திருமகனே காசானை மேனியனே
சத்திக் கணபஇயே சண்முகற்கு மூத்தோனே
வள்ளி மடமயிலாள் மாறாட்டம் பேசினதை

தெள்ளிய கோர் வேலவத்குச் சேர்க்த வியயைசே.
End:
மன்றில்ப் படி.த்தவரும் வாகாகக் சேட்டவரும்

இன்ற புகழ்பெத்து இனிதூழி வாழ்ச் திருப்பாச்
சத்துருக்க ளன்றிச் சகல சம்பத்துண் டாவார்

புத்தரைப் பெத்துப் புகம்பெறவே

வாழ்ச்திருப்பார்

பச்சைமால் பாதம் பாகெதியுஞ் சேருவரே

இச்சையுடனே யினிதாழி வாழ்க்திருப்பார்
ஆல்போலத் தழைத்து ௮றுகதுபோல் வேரோடி
மூக்கில்ப் போல்ச் சுற்ற முகியாமல் வாழ்கச்திருப்பார்.
பயிசவனாத சுவாமி அணையாக வேணும்,
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No. 602 சுபத்திசை கல்யாணம்.

ஏடுகள் 67; 214768 Lines 3 in a Page.
இ, அர்ச்சுனன் சுபத்திரையைக்கல்யாணஞ்செய்அ
அகவல், தரு
கதையைக் கூறுவதெனிலும்
கொண்ட
Ages, Fog மு.கலியன விரவி சாடகம் போற் செய்யப்
பட்டுள்ளது.
ஏடுகள் ஓஒடிக்தும் சிதைந்தும் இருக்கன்றன.

ஆசிரியர் நன்னிலம் நாணன் என்பவர்.

அச்சிலில்லை.

Beginning:

ஸ்ரீதாமூர்த்தி வாசுதேவ நாராயணர்க்குச்
சோதரியான ஞான சுபத்திரை சல்லியாணம் பாட
மாதவன் ஈன்னிலத்தில் மதுவனகரதர் பெற்ற
காதலனான செல்வக் கணபதி காப்புச். கானே.
வாழிநில,ச் தனியில் வெற்றிமருவும் அர்ச்சுன மஹாசாசன்

தோளினில் மாலை போட்ட சுபத்திசை கல்யாணம் பாட
நாளுமா மறையோர் வாழும் நன்னிலச் தன்னி லென்னை
ஆளும் வேலாய தேசர் ௮ருளடி. பாவினேனே.
End

ஆதிபலபத்தா ராமதீரனும் எலுகுல ரச்சம வாசுதேவரும்
அருள்பெறு வுக்கா சேனர் யாவரும்

வழமியோடே,

ச.தமழை விச்சக சானபேர்களும்யோணி அக்குரர் நாசரோ
ப
[டுள்ள
சகல சனத்தரு மேவுகாவ,..,,ய
யவ பவ சசககக சசககக
oon
ப.
தோர்சபை விழிகள் களிப்பொடு காண வேமலர்
வ அவேள தி,.... பாவர் போலே
வதுவை மணத்திரு மேனி மேலழ கொழுகு சுபத்திரை
மருவு மருச்சுன சாமபூபதி
தொழுதானளே,

TAMIC. MANUSORIPTS,

509

XM சரித்திரம்.
mons?
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No. 214

இவாஜி

சரித்திரம்.

எடுகள் 180, பூர்த்தி 11/௦ 5 1 a Pave.

இ.அ

சிவாஜி

மகாராஜாவின்

சரித்திரம்

கூறுவது,

சாதாரண ஈடை.
பிழையும் இகம்,
இதனைச் செய்த
வர் கவீந்திரர் என்பவர்.
அ.ச்டப்படவில்லை.
Beginning:

ஸ்ரீ விக்னேசு நக்கும் ஸ்ரீ சரஸ்வதி அம்மனுக்கும்
ஸ்ரீ குருபாதத்துக்கும் சாஷ்டங்கமாய் ஈகமஸ்காரம் பண்ணி
இக்த சிவபாரத சரித்திரம் சொல்லுகிறோம்.
பூரூவத்திலே
பரமான்ந்த சர்மா என்றுவொருபிராமணோத்தமன்.
அவர்
தீர்த்த யாத இசைக்குப் புறப்பட்டுக் காசிக்கு வக்தார். raw
சீவசாசிகளுக்கும் மோட்சதச்தைக்குடுக்ெ மகாக்ஷேத்திரம்

ஸ்ரீ விசுவேசுரர் சாரகபிரம உபதேசம்

க்ஷேத்தரத்திலே

அந்தப்

பிராமணன்

பண்ணுக

அந்த

ஸ்தானவிஇயள்

பண்ணிக் கொண்டு ஸ்ரீ விசுவேசுரர் தெரிசம் பண்ணிக்
கொண்டு அந்த கங்காஈஇிக் கரையிலே ௪கல தர்மங்களும்
பத்மாசனம் போட்டுக் கொண்டு
தெரியப்பட்டவர்.

*

ன்

*

x

ச

அப்படிப்பட்ட பிராமணாளே யிர்த பாமானந்தர் வெகு உப
அந்தப் பிராமணாள் கவியீந்தரருடைய
சாரம் பண்ணினார்,
சமீபத்திலே உளுக்கார்.து கொண்டு மகாபரிகத் தமாயிருக்
இற சவாஜீராசாவினுடைய சரித் தரம்கேட்கவேணுசிமன் வ
யோசனை பண்ணிக்கொண்டு

End
௮ச்த ஈகாத்து செனங்களுக்

செல்லாம்

அபயத்தைக்

வனராக

CATALUGUE

OF THE

செனங்களெல்லாரும் இரும்ப
ஓடிப்போன
குடுத்தார்.
அதன்பிறகு
வர்௮ எப்போதும் போல சுகமாயிருர்தாள்.
அர்த சாச்சியத்தை இரும்ப கபாஸ்தகானக்கு குடுத்து
காத் துனுளானபடியினாலே

க.க

Garfrrer

ச்ங்காரபுரத்

நிலே சானேயிருந்தா செண்ணு புத்தி மனத்தாளாயிருக்
சப்பட்ட பிராமணாளுக்கு கவீந்திரர் சொன்னார்.
சைகையவகைவவைளிக்காளன்

691

110௦. 540 பரமானந்த

யோக

சரிதம்.

ஏடுகள் 84; பூர்த்தி 1/0 4 1 a page
இது வல்லத்துக் கோட்டையில்
மானந்த யோகிகள் தம் மாணாக்கர்

வ௫ித்திருக்கத
பூசணப்

பாயிர

பிசமானக்த

யோகியுடன் தஞ்சைக்கு வந்து அதனை ஆண்டிருக்த சாசி
சாசிபார் என்பவாது தேகத்தை ச௪மாஇ வைக்கச் சொல்லி

யும் செய்யாததால்
கூறுவ.

நாட்டிற்முப் பல தீங்கு

விளை சதாகக்

Beginning

பரப்பிருமானகு ௪
யோசரர்
Paper
pyremrc
பிராமானந்த
யோகி
குருவும்
€ஷனும்
வல்லத்துக்
கோட்ஃடயிலே
வாசமாயிருச்தது சாசிராசி பார் சரீர
வாசம் விட்டுத் தவலோகஞ் சேருகிற முன்பாகப் பாப்பி
மானந்த யோசேபாரும் பூரணப் பிரமானந்த யோகியும்
வல்லத்இலே. யிரு்.து தஞ்சாவூருக்கு வத்து கோப்பசாவு
அ௮வல்தாரைக்
கண்டு அவருடனே
சொன்ன சேதி சாசிராசிபார் சரீர
லோகம்

போரூர் HUT

பண்ணின

- கோயிலான

கோயில்

மந்திர

GEG

குருசுவாமியவர்கள்
வாசம்

விட்டுத் தவ

அத்தும

பந்து அவர் வாசம்

மத்இர பிண்டமான

படியினாலே அவர்

பிண்டத்தை

சமாதியிலே

வையுள்

மனுவவ ளவ (ட டவ் ஜன்தன்
ட்ப வவட
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வேண்டாமென்று

திருவுளம்

ப.ற்றினஞார்கள்.
End

அடியேன்
குடுத்த

சானே

வெளியே

அனுப்பி௮ரமனையிலே

பாப்பட்டு

உத்காரம் வாங்கக்கொண்டு

தபசுலே யிருக்க வேணும் என்று வக்தேன்.
கள் தயவு பண்ணி உத்தாசங் கொடுத்துச்

மாய் நடப்பிச்சுக் கொள்ள

யாதியுங்

சவாமியவர்
சச்தோஷ்கா

கட்டளை யிடவும்.

்

குதிப்பு:
சிவயோூகளின் தேசத்தைச் தகனம் பெய்யக் கூடா
தென்பதற்கு
இருமக்இரத்தினின் று
லெ செய்யுட்கள்
gon

Aude

எழுதப்பட்டுள்ளன.

XIV

682

No.

பாரத சாஸ்திரம்.

598

a@ser 14; 914758
இதில் 108

சாள

பசதவகையும் பிறவும்
என்னும்
டலங்கார்ன்

பரத

சாஸ்திரம்.

Lines 4—7 in a page.

லக்ஷணமும்

௮ஸ்ச

லக்ஷணமும்

இதில் செண்
கூறப்பட்டுள்ளன.
பிரபுவைச் சிறப்பித்திருத்தலால்

Sime
gers
வேண்டு?காட்ணெக்டச் செய்யப்பட்
ட.அமீபாலும் என்று யோசிக்கலாம்.
இயற்றியவர் பெயர்

தெரியவில்லை.

சதிலமாயிருக்கறெ.து,

Beginning ;

அய்ங்சன் யன் அரன் அமார்களுடன்
அகண்டலன் அயிலன் காரியோடயிசாணி

512
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சக்கரன் கதிர் சந்திரன் அ௮ங்காரகனும்
அமர் புதனேர் பொன் சுக்கரன் சனி
| இசாகு கே௮ காமன் அக்னி

யமன் கிருதியும் (ருண னோேடனில குபோன்
பொக்யெ ஈசானன் இறல்சேர் புருடா மிருகம்
ஆண்பூதம் பெண்பூதம் பார்வதி பகவதி பூமகள் புவிமான்
பொதுமகள் கற்புடைமகள் சுசி புகல் சரசுவதி
துர்க்கை மயேசுரி பிரமாணி ரசாராயணி

ஊர்வசி புகழ் சாமுண்டி
பைங்குழ லிச்திராணி வசா௫ பகர் மோடியோடே.
பாங்கன் மூங்கன் மைத்துனனே

பசவிய

கலஇ

சவுமாரி

பவசாகம்

அகற்றுந் தருமம் பச சொற்கத்தினர் ஐம்பூசம்
பல்லுயிரேனை யரிவர் முதலின் பரவி யிறைஞ்ச
மங்கையுரா சாமா மாலே வசரகர௫ிங்கா
'கேமிக்சரிமா மேருவை நிகர்குய மாகதவல்லி மணாளா
வண்டுவமைச் செண்டலங் கார மன்னா

வீரையில்

நாரணனேவந்துதித்தடு காத முனிக்கருள் வழங்கெமாலே,
விநாயகன் பிர்மா விட்டுணு ஈசன் இசாமன் தேவர்கள்
தேவேந்திரன் குமார சுவாமி ௮ய்யனூர் பார்வதி பசவதி
இலட்சுமி பூமிதேவி கங்கை கரசிக்கம் Gon Oh ure Sh
சுக்ரன் சரசுவதி விந்தை மூதேவி காடுகாள் பிரமாணி

[சாசணி
கவுமாரி வராக இர்இராணி மயேசுரி சாமுண்டி சூரியன்
#6 Brew அகிகாரகன் புதன் வியாழம் வெள்ளி சனி
sri

இங்கள் சாகு கேது மூங்கன் மன்மதன் இந்திரன்

அக்னி இயமன் நிருதி வருணன் வாயு
Cus cr ஈசானன்
ஆண்பூதம் பெண்பூதம் மகமேரு சக்கர வாளகரி பஞ்ச

[சூதம்

புண்ணியம் பாவம் சொர்க்கம் கரகம் மைத்துனன் ே சாழன்

புருடா மிருகம் ஆண்பொது நிலை ஒன்று பெண்பொழு

TAMIL MANUSORIPTS.

513

திலை ஒன்_நு ஆக அறுபத்து கான்கையும் தேவர்கள் நிலை
௪ச்௪ புடமே வக்ரெ

.

Nar amr Qed

பொத்புடன் லகுவும்பு அதமுமாமே

சாசபுடமே

டடடி

(க)

ஈடுவிசண்டுலகுப்

பே௫ியமுன்காருப்பின்சிலை வருமே

டட

(௨)

FRE stays go சடை Bs
மூட்கடை யவண

அுடனிரு கோலே

டபடட உ

(௩)

டட்ட்டு..

(௪)

சம்பைச் கொட்டக் தலைகடை, புலித
மூம்பர் புசஞ்சிலை யுள்டெர் கனவே

உள்கட்டிகஞ் லை யொண்பு£ மாகி

டட்ட

தல்யெ ஆத....... வொன்றெனுமே

(௫)

|

sous Oar) sergio ashe
நிற்பது மேழாய் நின்ற தென்றனரே,

(௬)

௦ட௦

(௪)

சச்சரி விந்துக் தயங்கிய விசாமம்
வட்டமுங் கோலும் வருமுறை

மெட்டே

௦௦1௦௦1௦௦1௦௦1௦௦1௦௦1
910௦1

(௮)

சிங்க விலை செழுங்கணை சுழி தமிழ்
சங்கணை யேகம் ஈயத்தது ஈவமே,
Om

ஆ

i

(௯)

1௦௦௦1

*

ஆ

*

இரு சுழியும் கோலொன்௮ு மின் துரித மூன்றுலகு
வொருகழியின் லகுதுரிக மோரிசண்டும்--0 கரியலகு

துரிதலகு விரண்டு மான்விழியுல் கோலொன்ுச்

தரும*வும் லட்சுமி தாளம்
65

௦௦/௦௦௦1௦1௦௦1௮11௦

(௧௨௫)
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*

ஆ

ஒற்றைக் கையே யுசைக்கிற் ப.சாகை
மத்திரி பசாகை மற்ற .கத்திரிகை
மன்னும் பிறையே

மான வாசஎம்

சுகலுண்டம் முட்டி தல்ல சிசாம்
*

3

#

ஆ

ச்

*

௬

*

*

*

*

*

முடிவிற் கையிவை முப்பது

மூன்றின்

வடி.வுஞ் செயலும் வழங்கு மினியே,
‘End

கன்னி ares srorsemGerp
பன்

கேட்டால்

தாளம், இனம் பெற்றா

புனைந்து விரல்

மூன்௮ு

பிரண்டசையே மூன்றென.-- சாத்தும்
எது என்ஞுல் கஞ்சத்தாள

லக்கணம்

மிசண்டே

கமலத்திலவி...ல்பு
வருமாறு.......
ஐசு

மிழ மிழொன்னொன்றே கால் .பொத் தொன்றசை விரல்
களமுற வுளுக்து சண......ளே மாதிரம் . வார்க்சு :வலமால்
கபித்த மாஇித்தன் வட்டக் கமலை குமிழ்

குறிப்பு?

%

Qe go ous பிரதிசெய்த 11 ஏடுகள் கடைசியில் கோச்

கப்பட்டிருக்கன்றன.
வெற்றேடுகள்

633

இருதலைப்பிலும் Feng

De® pg.

17 கோச்கப்பட்டுள்ளன..

No.

621 (a2)

தாள சமுத்திரம்

உரையுடன்.
ஏடுகள் 94; அபூர்தித Lines 4—5 ina ‘Page.
QB gror லட்சணமும் பிசமாணமும் சாதி விவா
மும் கால லட்சணமும் லய விபரமும் பிஐவும் கூறுவத
ு,
&
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இதனை

இயற்றியவர் பாத. சூடாமணி

செய்யுள்

தோறும்:

காணப்படுதலின்

மூலாக ஊ௫க்கலாம்.
அள்ளு,

என்பர்.

பெரும்பாலும்.

இதனைச்

கொக்ககாதர்

சொக்கர்

இது

51%

பாதத்தின்

சத்ில

இடங்களில்

இதில் 57 வெண்பாக்கள்

இருக்கின்றன.

சிடப்.படவில்லை,
Beginning:

வேழமுகத்ன விசாயகனைத் தொழ
வாழ்வு மிகுத் அவரும்

ஆளவருர் அுரித இரியக்கண் ணாமலைவாய்ச்
தாள சமுத்திசழூத............... BT ee

தடத்தவளத் தந்தத் தருண சொணக்
கடக்சவளக். கைக்களிறே காப்பு.
இண்மை பெரிய திருவடிகா யன்மங்கை
௪ ௨௨௨௧௨,4௭௪௬௨௪௬௮

இருக்கென் வளதாடன்

மண்மகள் சேர்

சோள்துணை வன்பரத சூடா மணியுசைக்தான்
தாள சமுத்திரநால் தான்.

தென்றல் வடிவுஞ் சிவனூர் திருவடி.
மன்றல் வடிவு மதன்வடிவுக--- குன்ம த
Cau? ணிசைவடி.வும் வேதவடி வுங்காணி
லாயதா

ளக்காண

ர்

ஏய்ந்தரெடுள் தாள

ச

லாம்,
*

மிரண்டெழு த்தின்

*

சர்போ்கள்

சேர் அளவுருவச் தெய்வங்கள்--லாய்க்தகுணம்
டேர்பெற்வே யேத்தபிர மாணங் கணஞ்சாதி
Cure gr Gung

Borie.

இதில்

பேர்
வழி

சதைக்.
௮௮௪
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தாள மிரண்டெழுத்தின் றன்பெருமை தன்னைமிக
வாளூரி சூழு மசிதலத்தோர்--கேளுச்
sarge சொக்கர் சனியா எகரம்
பகசங்க

யற்கணியார் பற்,

இசண்டெழுத்தில் தகாசச்
என்பது, தாளமென்ிற
சொக்கநாதர் ளகாசச் சொருபம் ௮ம்
சொருபம் ௮ழயெ
சயற்சண்ணியார்.
உபயச் சுரூபங் கூட்டுறவாலே தாள
மென்று பெயசாயிற்று.

வாய்க்சுகா லங்கிரிகை மான மிவைகூடி.
ஆய்க்து வரில்காள மாமென்றார்-.-பூங்கொடியே
கட்டுபெறுக் காலங் கணா தியொத்து

சாட்டு.

ஈட்டஈடு மானமொன

மானம் கூடிக்

தாளமென்று

காலமென்பஅ கணாதிகளாக

வருகிற கால

என்பது, சாலம் சரிகை

- பெயராயிற்று,
வடிவின் பேர்கள்,

கைக்கரிகை

Sins

Quang

ஓஒத்துதல்

ஒத்இச்

சுழித்து,ச் தாக்குசல் இடம் வலம் மேல் கீழ் கைசாட்டல்.
மானமென்பத ஓத்த முதலாகிய இரிகைகளுக்கு
வரு சூனிய காலங்களாம் என்றவாறு.

ஈடு

நடு

End :
தன

பலமார்க்க மாறு வசையாகு

மானமுயர் தெக்சணமே வார்சதஇிகமே---சேனனையாய்
சித்தாமே சதொதாஞ் சித்ரசமஞ் சேக்தயதி
சித்தரமா மென்றே தெளி.
என்பது

மார்க்கபேத

மாறு வகையாரும்,

வன தெக்ஷணம் வார்த்திகம்.
அவையவை அனகை,

வையா.

TAMIL

ரத்னாகர

சங்தே

(6)
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வகுப்பு.

Lines 4 in a Page.
Beginning

தேங்கமழ் அளபத் இருமா

லடிதொழத்

தேங்கிய பாத முரைத்த வடழாற்

சேதியாற் றெரிக்துரைத்த செந்தமிழா இரைசெப்பில்
ஒதிய அங்க முவாங்க முசைத்திடில் Gos Gur ws

இீதிலாச் சரமுதம் பாதம் செப்பிடி லங்கமாறு
நீஇசே ருபாங்கமாஅ நீள்பிரத் யொங்கமாறு
சீர்மையாற் சரத்இன் பேதத்கொரு பத்துமூறன்_று

காதடிக் கண்ணின் பேதங் கருஇடில் முப்பத்தாறு
சோதிசேர் சுவாச நிட்டை சொல்லுக லொன்பதாகும்

*

ஆ

*

ச

End:

வழிமுறை

வட.நால் மொழி

யெழுகையும்

இசண்டுட

[னிருபத்ொருகையு
மெழிற்கையாகய நிறக்கையும் தொழிற்கையாகிய ௪ச
[(ளயக்தானும்
பொருட்கையாகிய தன தன பேசமூன்னறி ஈமனா
[வகைக்கு இது

முன்னே விலக்கை முன்னூற் ஹறெண்பக்தொன்பாம்.

685

(6)

பூமிலட்சண வகுப்பு.
Lines 5 in a page.

Beginning:
அம்பிகை

வேதனுடனே

௨ இத்திடும் அண்டமெக்கும்

செம்பொன் வடிவம் சது£ம தாகும் சிறச்திடுமோ
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உம்ப HMEmaET UT rents. BO nev us 5G
இம்பருலகம் இதுவே புவியென் றியம்பு: வசே.

அகோ தெப்படி யென்ஞுல் ௮ இர லோகஷ்.சொற்கு
லோகம், சவலோகம், பிரம்ம லோகம், விஷணு
லோகம்;
தெய்வ லோகம், குமார லோகமு மாயிருக்கும்,
அச்சப்

பிரமண்ட த்.துக்கு

நடுவா௫யெ பூமி

விசாலமாயிருக்கும்.

நாறு கோடி

யோடினை

சத்த, அவிபாயிருக்கும்.

LY BES

நடு காசத்து விபு லட்சம் யோசனை

அநத

அதுக்கு ஒடு மகாமேரு

மகா மேருவைச் சூழ நஈவகண்டம்.
*

*

*

*

சாரதி பாடல் செய்ய சந்திரன் ௪த தாளம் Os oF

சூரியன் மத்தளத்தைச்- தூக்கியே தக்கினிற்ச
பார்வஇ மீசன் தாளில் பரிவுடன் போற்றி செய்யச்
சீரிய சசங்கள் தூக்கச் செர்திருப் போலே நின்றாள்.
3.

3

*

ச

End:

சூழுமலர் குழல் சோகை யனையாள்
நாடுதற்சனி முதலாய வற்இதம் ஆ பெட்டிதம்,

என்றது

திரும்பிக்

கும்பிட்டது.

Yor Onsen ape

.

TAMIL
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636

(7)

B19

pyre.

Lines 4—5 in a page.
ஆடவேற்

காளி ன்னை

வாடி மிகத்சாலுடை

யமையு

மெண்_று உமையுரைக்க

காரந்தனை வகுக்கத்

கேடுதமிட் இங்கார ௪ரே மூலை கச்சுடையும்
பாடலுடன் தான்வகுக்கப் பாசவிசமானஅ
வே.
amie

637

(6)

Mabie,

புட்பாஞ்சலி.

Lines 3 in a Page.
பையவே

வந்து நின்று பசாகைக் சை இருபால் தூக்க

தய்ய புட்பாஞ்சலிக்குத் தொட்டுப்பொன் பூனீர் சூடத்
தெய்யென அ௮ஞ்சலித்அச் சென்னிமேற் கொடுபோயக்தக்
இரிப,கா கை யாச்டக் கமல

638

(2)

வசதனை

யைக் கொள்ளே,

சக்கணி

நிவை.

Lines 3—4 in a page.
Beginning:

ஆரியக் கூத் தச் துலுக்கு அலுத்கச்சி ௮ல்கதற்பின்
சீரியதாரகுக் தவே?

சக்கணி சேர்க்க

நிலை

பேரியல் ,கானஞ் ௪.இ௫ிந்.து சாகம் பிறகு மண்டி
கூரிய அயுதம் முன்னோர் சொல் தூல் வழி

கூறுவமே,

End :
அருத்துச் சொல்லாயுதங் குஞ்சச் தடி திப்பு வண்டுறகு

Bese Pasty.

போத் சுகைக் கோபரிசையும் வெட்டு
கைவான
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பூத் இடு னேர் ௪க்கடற் சமுசாடு படைக்கல மாய்த்
தொகுத்து ஈவின்றனர் முன்பாதாசமஞ்

089

(ர)

தாற்றெட்டுத்

சொல்பவசே,

தாளம்,

Lines 4 in a Page,
Beginning ;

௪ச்ச புடமிரு தனுவுட ஜெருகோல்
வைச்ச பின் புலுதம் மாத்திரை யொன்றே.

டூடி/உ

சாச புட மிருகலை ஈடுவே

ட்டி

பேச விருகோல் பெறுமாத் இரையே,
End:
உட்கட் டி.சமே வில்லொரு மூன்றாஞ்

சொற்சோட் புலவிர் சொல்லாறு மாசக்சசை,

XV.

640

டட்ட

நாடகம்,

No 170 (a) பாண்டி கேளிவிலாசதநாடகம்.

|

aGeor

56 Lines 3—5

இஅ பாண்டியன்
மாசக் கூறுவது.

ina Page.

ஒருவனது சரிதத்தை

தஞ்சை ஈகரை

காடக

ரூப

அரசாட்சி செய்த சிவாஜி

மகாராஜா விருப்பத்துற் ணெங்கி நாராயண கவி. என்பவ
இத அச்சிடப்படவில்லை.
சாற் செய்யப் பட்டது,
Baginning:

சீர்மேவு வையைகஇி வளம்பெராடுச் செச்நெல் மிக நிறைக்

தெக்காளும்

சிர்மேவு பாண்டியசே சர் களிலே மதுமையிற் செவ் கோல்
சுடாத

TAMIT;
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சார்மேவு பாண்டியன்றன் வீலா விலாசமதைச் சாற்றுத்கு
எர்மேவிச் சகம்பெருகச் சித்திவிநா யகன்பக சதை யிறைஞ்
சுவோமே

கதா சங்கிரகம்.
இருவளார் தோங்கி செழித்துமே மலர்கள்
*

*

*

பாண்டிய சாஜன் பட்சமா யின்பம்
பூண்டுவாழ்ர் சேமகழ் பொங்குமிச் சரித்திரம்

ஆழிரூழ்ர் திலகும் அவனியித் சிறந்த
சோழகா

டதனைச் சுகமுடன் புசக்கும்

சத்திர பதியாஞ் சாமுவ பூமன்
எத்திசை யோரு மிசைக்குக் சர்த்தயொன்
போசல குலம௮ புகழுடன் விளங்க
வாசவ வைபவன் மன்னர் சகொமணி
சித்தச னெனவே சேயிழை மாதர்

ஈத்தியே தடரும் ஈன்மையாம் அழகன்
சிந்தா மணியுர் தேவர் கற்பகமும்
புந்தியில் சாணப் புலவர்கட் கெல்லாம்
பொன்னும் மணியும் பொருந்தவே கொடுத்து

எந்நாளும் விஜயம் எய்.இடுக் தீரன்
செந்திரு மார்பன் சிவாஜீந்திர பூபதி
யிக்தால் விலாச மியம்புவி தென்ன
பிளளைசொல் மழலையைப் பெற்றவர் கேட்டு
வுள்ளத்தி லின்ப முத்றிடல் போல
இத்தமிழ்க் சவி யியம்பிடக் கேட்டு
சித்த ம௫முமவர் சீருள்ள சுவிகள்
எனபதால் நாராயண கவி யியம்பிய
*ன்புட னனைவறும் னக்கு முறவே.

66
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End:

சிவகங்கை செல்வ சகுகாகன் ஈல்ல

செயங்கொண்ட பெரிய வுடையப்ப தேவன்
ஆரூரு வட்டகை விசன் துரை
௮சையாத வுய்யப்பன் விரகோடாலி
இப்படி முர்.நாறு சேர்வை gyal
செல்லோரும் தளகர்த்த ர௬ுடனேவருக
மகாசாஜன் பாண்டிய அரை வந்து நல்ல
மங்களமாகவே பூஞ்சோலை தன்னில்
வாச புஷ்பல்களைத் தரித்து துரை
மன௮ ம௫ழ்ச் சானத்தமா...... க்கின்ரார்.

641

]110.601

புரூரவச் சக்கரவர்த்தி
நாடகம்.

ஏடுகள் 27: அபூர்த்தி

Lines 5 ina

Page,

புரூரவன் சர்தி வம்சத்து அரசருள் மூசல்வன்.
இவன் மனைவி மச்சளை இழர்து பலவிதமான தான்பங்களை
அடைந்து பிறகு ௮ரசாட்டி பெற்றவன். இவன் சரீதம் தரி
யோதனனோடு

சூதாடி

காடிழந்து

பாண்டவர்களுக்கு அங்கு வரச
பட்டது.

அச்சரித்்தூமே இங்கு

டுள்ளது.

அசிரியர்

பெயர்

காட்டில்

வேத

வத் இருக்க

வியாசரால்

நாடகமாகச்

தெரியவில்லை,

தாகத் தெரியவில்லை,
Beginning:

பிள்ளையார் வருகிற தர,
அசாவர்தி,
பல்லவி,

கணபதியே சரணம் செயாமகா
சணபதியே சரணம்,

கூறப்

கூறப்பட்

அச்சட்டிருப்

523
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அ துபல்லவி.

கணபதியே

அடியார்க் கதியே

வல்லபைக் கொருபதியாய்

அமிர்த குணபதியே

வந்தருள்,

கணபதியே,

கரணம்.

னானவர் பணிவோனே முல் வண்ணன்
வனமாலி மருகோனே
தன தயாபானே செவ்வேள் சகோதரனே
ஆனைமுகத்தோனே அக்ஞானந் தவிர்ச்சோனே,
கணபதியே,
End:

பாலர்கள் பசித்து மெத்த பாதவித் தலறுகன்ற
மாலையைப்

போலே

வாடுமக்களைப்

பார்த்து என்றன்

சீலமும் வி௮ுஞ் செம்பொன் இறெப்பையும் போக்க வந்த
காலமிப்படியோ வென்று சணவனைப் பார்த துச்சொல்வாள்
சிற்பியை இசண்டு பிள்ளைகளும் பசியால்
(வசனம்)
வாடியதைப் பார்த்து எனது பாக்கியம் போனது மல்லா
மல் காலமிப்படி செய்யுமோ வென்று சுணவனைப் பார்த்து
வி௪னப்படுகிருள்.

குறிப்பு:
இதில் 8 வெற்றேடுகள்

கடைசியில்

கோக்கப்பட்டுள்

என்,

642

No. 603

அரிச்சந்திர நாடகம்,

எடுகள் 52: அபூர்த்தி 140

இ,

அரிச்சந்திரன்

பாட்டுள்ள௮௫,

4-7]

சரித்திரம்.

இடையிடையே

இரர்ச

a Page.

சாடக

ரூபமாகப்

எழுத்துக்களும்

524

A DESCRIPTIVE

CATALOGUE

OF

THE

விரவி வச எழுசப்பட்டிருக்றெ௮.
ரியர் பெயர் தெரி
அச்டப் படவில்லை.
ஈடை. மிகச் சாதாரணம்,
waive,

மாடமா ஸிகைகள்சூழ வாழ்க சயோச்இி தன்னில்
தேடரிச் ௪கஇர ராஜன் சர்பெறு கதையை யென்று
சாடக மாகச் சொன்னே னாவிலோர் குற்றக் தன்னைப்
பாடின தமிழை யிந்தப் பாவலர் பொறுத்திடிே,

ப

்

்
ட!

(கரு).
மாடை தவமணி வச்சாம் விளங்கும்
மகுடமணி யொளிக

ளெழு வானவர் துலங்க

தேடுபுகம் முப்பத்து முக்கோடி. தேவருடன்
தேவேக்இரன் வந்து கொலு விருக்கானே.
இன்னார்கள் இம்புருடர் கெந்தருவர் பாட.
இரண

மொடு அரிவையர்கள் பாதவகையாட

தென்னுமாயு முப்பத்து முக்கோடி தேவர்தொழ
தேவேகச்தஇரன் வந்து கொலு விருக்கானே.

பாரிழர்தார் தாரிழர்தார் பாக்யெங்கள் தானிழக்தார்
ஊரிழக்தார் மைந்தனென்றே கடியாம லிருந்தலையே
சீரிழர்தார் பாரிழந்தார் சிங்கா சனத் தானிழந்தார்
காட்டில் விறசொடித்துக் கட்டிடுவாய் தற்பைதன்னில்
விட்டில் வாமுன்பின்

விதவ௪ம் பட்டாயோ,

மரித்த மகனை வாரியெடுதது மசானக்கரையி......போய்

ஒருத்தியாக இரவில் விறகு ஓடி.த்துக் சட யடுச்ளெள்
ஆடி, மானடி சவரமும் கொண்டு அர்த்த மகாராத்திரி

கழிப்பு:

இதில், பாம்பு கடித்து
எடுத்அக்

கொண்டு

இறந்த

மயானத்தை

மகனைச் சர்மி

அடைந்து

விறகடுக்கி

அதன் மது அவனை வைத்தது வசைக்கும் உள்ளது.
OEE

sage,

|
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அரிச்சம்திர மாடகம்.
140௨ 5--6 1௦ ௨17௨௦௯.

இ௫வும் அரிச்சச்தா காடகமெனினும் 0608-ம் ஈம்ப
ரினும் வேறான,
இகனை இயற்றியவர் வீரை லிங்கபாரதி
என்பவர் மறையவர் குலத்இற் பிறந்தவர்.
ஏடுகளில் இற்
சல இட௫க்களில் பூச்சி அரித்துள்ளது.

உடையது,

141

செய்யுட்களை

அச்சிடப்படவில்லை,

Beginning:

மதிவளர் குடையான் செங்கோல் மனுவென ஈடத்தி
. வாய்மை

அதஇுசெயம் படைத்த கோமான் அரிச்சக்தொன் கதையைப்
பாடத்

ததிசெயப் பொருளு மீய்ந்து சொண்டர் வெவ்வினையுச்

தீர்த்துக்
கதிதரும் விட்டவாசல் சணபகதி சாப்புத்தானே,

(1)

அன்னபார் பாக்கும் வேந்த னரிச்சக்தி காடகத்தைச்
சொன்ன

பாவலாரேகர் சொல்லினு மதுசப் பாடல்

மன்ன பாரதி செஞ் சொல்லால் வடி.த்.துசை யென்ன வீரை
(3)
பன்னுமா மறையோன் லிங்க பாரதி பாடினானே.
End:

இக்தரன் சபையில் சொன்ன இருடிசோ தனையாலுச்தன்
சஈதிர மதியைக் கொண்டோன் தானுமக் சனியேகண்டாய்
வச். அனைச் சொண்டோனீசன் மறலிநரீ காக்கு மீமஞ்
செந்தழல் யாக சாலை இருமுடி சூடுவாயே.

(140)

அடிமறு மன்னர் போற்று மரிச்சர்இர காடக ச்சை
முடிவுறச் கற்றோர் வாழி Gur paws Ca Curt arp
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வடி.சமிழ்ப் புலவோர் வாழி மன்னபாசதியும் வாழி
படி புகழ் வீரை லிங்க பாரதி வாழி தானே.

(141)

Colophon:
முத்தய்யன் அணை.

ஹரி ஐம் ஈன்றாக குறுவாழ்க குருவே அணை.
எழுத்து மூத்து கஷெணப்பன்

644,

110, 605 அரிச்சந்திர சாடகம்.

எடுகள் 15; ௮பூர்த்தி 141 5--7 11) ௨1௨௨௦,
இது,

0604-ம்

நம்பர்

போன்றது.

முதல்

எட்டின்


தலைப்பில் அரிச்சந்திரன் கச யென்றெழுதப்பட்டுள்ள்௮.
இதில் 74 செய்யுட்களிருக்கன்றன.

645,

17௦. 616 ச௮த்தொண்டர் நாடகம்,

ஏடுகள் 20; அபூர்த்தி
இது, சிவனடியார்

1/6 5-7 1 உ 1௨2௩.

அறுபத்து

மூவரில்

ஒருவராக

சிறுத்தொண்டாது சரித்திரத்தை நாடக ரூபமாகக் கூறு
வது. இந்.நூல் உடையை கோக்கும்போது 604-ம் ஈம்பசை
இயற்றியவசே இதனைச் செய்சவராக இருக்கலாம் எனத்
தோற்றுகிறெது. ஏடுகளின் ஜாங்கள் எலி கடித்துச் தைச்
துள்ளன.

.சகடை ஏடு முரிக்திருக்றெது,

தாச தெரியவில்லை,

ச்சிட்டிருப்ப

4

©

Beginning:

'மாதவம் புரியுஞ் சைவ மறையவர் இலதமாகும்
தீதிலாக் குண த்தான் மிக்சு றுத்தொண்டன் சதையைப்
விரிய
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காதலன் விட்டவாசல் கணபஇ

சாப்புத்:கானே,

End :

இடபவாகனத்தி

லேறி எம்பிரான் தோன்றினானே.........

மன்னு புலம்புமென் ௮ஞ்௪'லென

மீளவிடையேறி

பொன்

னின் மணி வீஇ Went.
னஸன்னுடைய பதமு மின்ப முறவிக்தே சிலம்போசை
யஞ்ச லஞ்ச லென
டியும் புனையும் வெண்ணீறு மமுமானு மீரிருவசைப்புயமு
மேழை
யடி(£யன் யினிமீள விடுமோ காணவர்தெரிவ் கயமூகா
சூரனை.

646.

1௦

600.

மதன

சுந்தர பிரசாத சந்தான

விலாசம்;

ஏடுகள் 18 பூர்த்தி

11௯ 8-5 1) ௨௫8௨௭6.

இ௮௫, தஞ்சையில் அசுபுரிந்த ஒரு சோழன் தன் மக்
கள் கோயற்ற வாழ்வும் குறைவற்ற செல்வத்துடன் வாழ்க்
இருக்க வேண்டி மதன சுந்தசேசுவாசை வழிபட்டு வரம்
பெற்றதாகக் கூறும் நாடகம்.

சலகவி என்பவர்,

இது தஞ்சை

இதனைச் செய்தவர்

ஈகரிலிருக்த

அருணா

மசராட்டிச

அசர் வொஜியின் உத் இரவின் பேரில் இயற்றிய காக “இத்த
மூழ்கு சிவாஜீராஃஜந்திரன், உத்தரவுபடி யூலகினி லோம்

டெ, அருணாசலக்கவி ௮ன்புடனுசைத்த இருவளர் காடகம்'
சிவாஜியின் காலம்
என்னும் ௮டி.களால் விளங்குசன்றத.
இ. பி, 1888 முதல் 1855 வசை யாதலால் இவ்விலாசம் பத்

தொன்பதாம் ,சாற்றாண்டித் செய்யப்பட்டதாகும்,

Pu
nt of ORRIN ths

பிரதாபன்

சார்மேவு £ர்த்திவான் சோழரசாஜன் சந்தான பாக்கியங்கள்
தழைத்தே யோங்கும்
ஏர்மேவு சரித்இரத்துக்கன்பசாக எர்நாளும் அருள் செயும்
ஈஸ்வரியாள் பெற்ற
கார்மேவு மும்மகஞ் சேர் நாசனான கணபதியும் பட்ச
முடன் காப்புத்கானே.
*

*

*

*

oR tnt
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நிரக்தா மாக நிசைந்துவாழ்ச் இருக்க

வசக்தரு வாயென வணங்யெ போது
மதனசுந்த ரேஸ்வார் மகழ்க்இந்த வரங்கள்
'இதமுட கருளிய வின்பவிஸ் தரிப்பை
மன்னவர் மன்னன் மணிமுடி. தரித்சோன்

போச குலத்தில் புகழுட mAs s
ராச சாபேச்திர ரமணிய பாலன்

சித்த மூழ்க்து சிவாஜீ ராஜேந்திரன்
.

உத்திரவுப்படி. யுலகனி லோங்கெ
அருணா சலக்கவி

அ௮ன்புட

னுசைத்த

திருவளர் சாடகம் செழிக்கவே வாமி,
End:

சார்வபூ

மேர்தரனே

நீர் செய்த

பக்திக்கு ayer go

சகல வரங்களும் அருள் புரிந்தோம் நீயும் உன் மனைவியரும்
புத்தரும் நித்தியானர்தமாய் சந்தத சுகத்துடனே தர்க

காயுசாய் சத் இகளெல்லாம் பலித்து மங்களமும் ஜெயமும்
மகிழ்ச்சியும் 8த்தியம் கல்யாண சுபங்களும் குலவிர்த்து
வும் கோயற்ற

வாழ்வும்

குறைவற்ற

கோல் ஈடத்திவைத்து ௪சல

செல்வமுமாய்

சாம்பிராச்செயெமும்

ee eee
rt Rear

சீர்மேவு மசன சுந்தரேஸ்வார்தன் கிருபையினால் ஜெயப்
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பணியும்படியாய்

ஜெய

சந்ேதோஷத்துடனே வாழ்வீர்களாக.

குறிப்பு:
இதில், கழற்சிக்காய்
சைப்பச்து,

கட்டிப்பக்து,

கொண்டான் முதலிய
்.
பட்டிருக்கினறன

647.

விளையாட்டு,

]1௦

யானைப்பந்து, குதி

சில்லாட்டம்,

சிறுவர்

உப்புக்கோடு,
விளையாட்டுகள் சொல்லப்

610. சாரங்கதர னாடகம்:

ஏடுகள் 82; 944755

Lines 5 ina Page.

இ௮௫, இசாச மகேந்இரபா£த்சாசனாகிய Qare woos
இரன் தன் மூத்த மனவியாயெ ரத் இனாக்கியிடம் பிறக்க
மனைவியாகிய இித்திராங்கி
சாரங்கசானை தனது இளைய
காதலித்துப் பலவாறு மூயன்றும் அவன் இணங்கரமை

யால், ௮வள் தன்னை பலவர்தஞ் செய்தானெனப் பொய்க்
குற்றஞ் சாட்டி அவனைக் காட்டில் ஓட்டிக் சைகால்களை
௮வன் ஒரு பெரியவாது அருளால் வெட்
அறுப்பிக்த,
டுண்ட உறுப்புகள் வளரப்பெற்று இசாச்சியக்தை அடை
ந்து வாழ்க்க வாலாற்றைக் கூறுவது,
Beginning;

be ceceeee ceccseeeseeees கசக்க வவட கடக கக செய்தகற்றவத்தால் வந்த
தாரணி புகழுங் சர்த்திச் சாரங்கன் சதையைப் பாட
வாரணி முலையாள் செம்பொன்...
... 4” /42 ய டக வட வட்ட உ ட வடக உக

ஃ சசககக
222 செல்வக் கணபதி காப்புத் தானே.
*

*

2

*

*

*

A DESCRIPTIVE

530.

CATALOGUE

OF

THE

சொல்லுவ தே௪ கேளாய் சுமுகசா ரங்க வேளே
வல்லவர் புவியி லென்னை வஞ்சகஞ் செய்வா ரில்லை
Arde லுயர்க்க மாசன் விடுகணைக் கிலக்கா யுன்னால்

நல்லுயிர் வீணே போமே கயந்திடாய் நயரந்இடொயே.
3

*

8

*

ஈசேர்இர வேந்தே கேளாய்

நச்செனும் விழியார் வேளே

மெச்ஈமுன் மசகன்சா ரங்கன் மேல்விழுக்துடைகெட௫ழ்த் சான்

சுச்சையும் புறாவு மிக்தக் கத்தியு மறந்து போனான்
நிச்சய மினி நானாவி நீக்குவேன் நீக்கு வேனே,
End:

.

இர்தால் வசைக ளார்ப்ப எழில்பெ.று ஈரேக்இர ராசன்
௮ந்தமா வனத்திற் சென்று

௮ரசனா

உர்தலுக் கொப்பா ரில்லை. உண்மைசா

மகனைக் கண்டு

ங்கா எந்தன்

மைச்தனே யென்று ஈசேர்இரன் வாழ்த்தியே கட்டிச்
கொண்டான்.
குறிப்பு:
இதில் வெட்டுண்ட

கால்

கைகள்

வளரப் பெற்றதைக்

கேள்வியுற்ற ஈசேர்தான் கானகமடைந்து சர்சங்கதானைத்
தழுவிக்கொண்டது வரையும் இருக்கின்றது.

648.

110. 611 சாரங்கதர.னாடகம்..

ஏடுகள் 21; wee

Lines 5—7 in a Page.

இச் panded போன்றன,

இதில் வெட்டுண்ட, ௮ வ

யவங்கள் வளாப்பெத்ற சாரங்கதரனை ஈசாக் ௮க்கழைகத் ws
சென்று ஈரேச்இன் சத் தராங்கயை ஆச்னை செய்து காட்

TAMIL MANUSORIPTS
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டில் தரத் இவிட்டு அவனுக்கு அரசாட்சியைச். சொடுத்.௪௪்
சுகமாக வாழ்ர்திருக்ச வரையும் கூறப்பட்டுள்ளது.

649. 170. 612 சாரங்கதாரா னாடசம்.
o@ser 34; 4752

Lines 5——6 in a Page.

இதில் 611-ம் கம்பரைப்போல் முழுவது மிருக்தெ.து.
ஆனால் மூதல் 3 ஏடுகள் இல்லை,

