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பே. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

ழீ b oY ௦ ர , 

சாதனப் பொதியத் தடவரைர் சார்பில் அகத்திய மு. 
டு வரத்தாம் ஜேன்றித் இரக்கபிலாயபாம்பரைத் தருவாவ 

ஆூனத்தை யூந்துத் துறவற அர்சிரமங் கொண்டி வடக் 

கலையும் தென்மொழிக கலைபும் வரம்புகண் ணொர்ந்து ஈன் 

யனைத்துக் தர்ரடையாக்குத் தமிழ்க்குறைதவிர்த்த ஸ்ரீமத்-தி। 

மஹாபாஷ்ய கர்த்தராகிய மாதவச் சிவஞான யோகிகளின் ௮ 
சரித்திரத்தை யறியாத தமிழ் மக்கள் இலரென்றே கூறலாம். 

தீமிழ்ச் செல்வியை யலங்கரிக்கும் பலவேறு புனை கலன். 

இலக்கிய இலக்கண சாஸ்திர நால்கள் பலவற்றைச் செய்த( 

தூஉமன்றிர் சைவசித்தாந்த சாஸ்தா சேகரமாகய சிவஞானரே! 

துக்குத் திராவிட மஹாபாஷ்யமும் செய்து தமிழ்நாடு செய்த 
பயனாக விளங்கிய இச்சவாமிகள் இற்றைக்கு நாற் Agus 

வருஷமாகிய brates @R இத்திரைம்” பாநுவாரம் ஆபிலிட 

தீதிரத்தில் பரிபூரண முற்றதென்பர், இதனை 

* மன்னும் விசுவா வசுவருட மேடமதி 

யுன்னிரவி நாட்பகலோ தாயிலியம்--பன்னுக் 

இருவாள னெங்கோன் சிவஞான தேவன் 

திருமேனி நீஙகு5 இனம்.” 

என்னும வெண்பாகினஞு லறியலாம்,
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சேய்த 

௦ oO 

சர ம் LY கக் வி ௪ 

கற்ஜோர்க்குக் கல்வியே கலனல்லான் மற்ொணி 

கலன்வேண் டாவென் 

றெற்றாலுஞ் சிற் தவர்சொற் ரூர,தனால் 

விலைவரம்பு மிணைவ சம்பும் 

பற்றுக தாயோட்டை படாதசாய் 

வாட்டமிலாப் பான்மைக் தாட 

மற்ரும் புகழ்பல்பெரு வனப்புள தா 

மிரட்டைமணி மாலை யொன்று. 

கீராகலச்திற் கிறக்தகுரு பீடமா 

மயதுறைரைத் தலத்தில் வற்று 

இராவிடமா பாடியஞ்செய் சிவஞான 
யோகியாஞ் செம்மற் *கின்று 

பராவுமன்பாற் செய்கணிர்தான் பாவலவர் 

செய்தகவப் பயன்க ளெல்லாம் 

விராவியொரு மனிதவுருக் கொடுவந்தாற் 

போலுமென வியக்கச் தக்கோன். 

.... * இன்று-சிவஞானசுவாமிசளது இண்டாவது அறபசாம் வரு 
திருக்ஷி த்இிர இனம், |
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கலித்துறை. 
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அணிமாலை வேணிமிகா எரு ராட்ப டரூபபிறுளி 

பிணிபாலை சேதுறை ரைபசிவ பானப பிராட் பரட்டை 
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றென்னுறினும புன்சாய மெப்நுவரோ--ஈன்னெறி 

தேசிய ஞானமுனி செபபுபுனி orgs Gas 

நாடியுண/ பேகோர் ஈயாது,



இரட்டைமணிமாலை. 

கலித்துறை, 

நபனறி யாதபுன் செல்லர்தம் வாபிலி எடொறும்போய்ப் 

பயனறி யாதரும் பாவிசைப் பிர்வட பாழ்புலிசை 

யியனிறை வேதியற் கன்றிரும் பொற்கிழி யேற்றுமணல் 

செயரெறி யாலுத வும்பெரி யோன்புகம் தேருமினே, 

வேண்பா, 

தேரினறி விற்சிறர்கார் செப்புசவ ஞானமுனி 

சோர்வி லிளமைக் துறவறிந்தும்--பாருலகற் 

கொன்னா தரித்துழலுங் கோதுடையே னெஞ்சினைவிட் 

டெர்ரா எகறு மிருள், 

கலித்துறை, 

இருட்டலை நேர்கரு மென்குழன் மாத ரிணைவிழமான் 

மருட்டலை நீக்செளி ,யேணனு ப்யூ மாறு GS தபிரான் 

றெருட்டலை சேருஞ் வெஞான பாடியம் தேர்ச்தவர்க்கே 

சு நட்டலை வாய்ப்புன் அுரும்பொத்க சிர்தைக் துரிசறுமே, 

வேண்பா, 

மேயகலை ராதாங்கும் வெண்பூ பெய்தாங்கும் 

பாயகர மீசன் பணிதாங்குர்--தோய்கருணை 

வெள்ளமிரு கண்டாங்க மேவு ஞானமுனிக் 

குள்ளம் பொறைதாம் குறும்,



இரட்டைமணிமாலை, 

கலித்துறை. 

குமா முனிவன் றருவாத் தாலிக் குவலயஞ்சர் 

பெறுவா வுதித்த சிவஞான தேவரின் பேரருளிச் 

சிறுகாயி னேன்பவ வாரியிற் பாபித் சிறந்திடுங்கோ 

தறுவா னதியு முவராழி பாய்ந்திசைத் தாயதுவே, 

வேண்பா, 

ஆயசம யம்பலவு மாரியமா பாடியமே 

மேயவெள ஈற்சைவ மேன்மையுறத்-- தூயதமிழ்ப் 

பாடியமும் பாரிழ் பகர்ந்தான் பரனடியே 

நாடுசிவ ஞானமுனி நன்கு. 

கலித்துறை. 

நற்பாலா வேண்டின் மயிலம்மை டார்தவ நாடுக.நால் 

கற்பா னசையிற் சிவஞான தேவன் கலையுணர்க 

சொற்பா லறத்துற வன்னிலன் ஞனிற் றுறக்கவிப்பா 

ரிற்போகம் வேட்டும் சவபோக மேவினரர் தெய்துகே 

வேண்பா,. 

எய்துமுயி ராங்கரியை யீர்த்தாசை வன்கரவம் 

வெய்யபவ வாரிதியுள் விழ்த்சாமே--பொய்சர் 

தெருளார் சிவஞான,தேசகா மின்பே 

ர்ருளாழி யப்த்ததனைவா தாள்.



இரட்டை மணிமாலை. 

கலித்துறை. 
. ௬ 5 . ௩ அனலாய் பறைசைபுள வாச மேவ வரன்றளீோ 

காளர் G bu B ற் ககக (77/23 சைபபதிவாய 

வேர மெனசரரொல சிவஞான ழேசிகன் மேவிய/ின 
“ 

பாளாக மாஃ தவற தாலெம மனத தளிககே, 

வேண்பா. 

Oa we ௬ வேட்சுமொழி நேடி௰ சில ஞான ரு 

ளாளாரின வாயதெனி லா ஜிமையசா-ருரைவேட் 

ட டண்ணா மலை பண்ண லண்ணலஎிபப பேபருந 

வெண்ண வானமுதொன் பின. 

கலித்துறை. 

ஒன்னு! தகெறலசெய நுவகராக கரு BY Af a Kodo on 

யெனனறா மொ i ait சிவஞா ன சேல விசை b GONE au 

பூனனு வலனமெய் யிலககணஞ் ty வளியு௮ ததி 

யுன்பைபை பப்பு இழ ராலினி த GT b BOs ot னோ aC or. 

லேண்பா, 

ராஹி பூண்டமுனி யுட்கவட சொறகடறுஞ் 

ரா தமிழ்கசடலுஞ சே ரவுண் 2 பாருக௰ற 
ர் ச ௩ 

பிங்சவியா மாவுறையாற் பெய்யசிவ ஞானமு3ி



af, 

கடு, 

இரட்டைமணிமாலை. 

கலித்துறை, 

இடரார் பிணியென। । பன்2கபயேய்கள் வர் தென்னா 

கொடரா மயரடினுமயான்மருளேன் பணை சூழ்துறை 

திடனார் மன ததுஈ சிவஞான ழேதசிசன நேர் துலக 

லடலா[ தரபபுகல சிரதாஈந நாலென் னக ததுவே. 

வெண்பா, 

அகமடங்கு மாசை யநறறறியார் தமபாற் 

சகமடங்க வெண்ணிச சலிப்பார--மிகபடங்கொள் 

பொய்யறிவி ஷர்பாற புகுகா தொனயாண்டான் 

mica Ray ஞானமுனி வன, 

கலித்துறை. 

வன்னின்ற கொங்கை புமையொருபாகளைவாழ்த் து.௭ 

சொன்னின்ற நாவணங் சசசிர மாலயஞ் ஸழ்வரத்தா 

பொன்னின் றமெய்யெழில்கா ணுகைககேகண் பொரு 

முன்னின் அுணர்ததுங் குரூசிவ ஞான முனிக்கரசே, 

வேண்பா, 

அரவிடமா வாழ்சடைபா ராய்ஈதளித்த நாதகுத 

திரவிடமா பாடியமுன் பெய்தோன்--பரவுலூம் 

குற்றங் களைபுஈன்கு கூறிய நால் கொண்டுய்யா 

மற்றங் களையுலக்கு வார்,



இரட்டைமணிமாலை. 

கலித்துறை. 

வாரிக் குமாரனைச் காய்சிவ ரான வரோதயபூ 

வாரிக் குமா. விரும்பூ துறுத்துகின் வாய்மோழிதேர் 

வாரிக் குமாரதங் கோடல்செய் யார்மன் மதிப்பகொ0 

வாரிக் குமார விலங்கற்(க நர்தல்ரெப் வானைபுமே, 

வேண்பா,. 

நைவொஷழிய மீசனுபிர் நாடியவம் கஉூடுமிடை 

மைவருவெம் பாச மறைப்பகெனா--வுய்வ ழிய௩ 

தேற்றுஞ் சிவஞான தேவவெளி யேனினக்கர 

ளாற்று முறை யென்கொலறை யாய், 

கலித்துறை. 

அறைகின்ற சரிளம் பூரணர் சேனா வரையர்சச்சர் 

நறைகொண்டதார்ப்பரி மேலார்முன் னாயவர் ஈன்மதய 

குறைகண்டிகமுஞ் சவஞானசேவனென் கோதுறுபாப்| 

பொறை கொண்ட சிந்தை யுவசதேற்கு மாலருள் பொட 

இரட்டைமணிமாலை முற்றிற்று, 

சிலஞானசவாமிகள் திருவடி வாழ்சு, 

உ அம் ர அடை



a. 

மற்றும் இச்சுவாமீகள் விஷயமாக 

இந் நூலாசிரியர் முன் இயற்றிய 

தனிப்பாசுரங்கள். 
net 

  

இரு குமபவரனை யரறறுமருட் பெல்லாவருக நால்வேத 

சிரமெய்பபொருக£ புணர்ரத முதற் றேவாவருக வெம்முட 

நருககுமவினையை நீசுகுககச் சகண்ணேவருக சுவைகிறைரத 

 சனியேலருக கருணைராச கருமபேவருக கருத்தழிரது 

தீருககுஞ்சமய கோடிமெலாக தகர்ததுசசைவ மினிதோங்கத் 

தீமிழின்மாபா டியமவருதத தலைவாவருக சயிலா தி 

வரக்கரறுயரச விளககுசதா மணியேவ ரக வருகவே 

வளமார்துறைசைச் சிவஞான வள்ளால்வரக வருகவே. 

ஈதியைக்கரசம சடைப்பெருமான ஈயனத்தியாற் பொடி யானோ 

ராளவனசக் கணையுமெய்தா ஈலனார்ஞானத் திருவுருவாப்ப 

பொதியக் குறுமா முனி௰ரத்தார் புவியிற்பிறந்து புகழ்கிறைஈ.. 

பொய்யைததணாதுமெய்யுணர்ஈது புனிதாத்துவித நெறிபப! 

பதியைபபசுவைப பாசத்தைப் பரமமோன நிலையினையிப 

படியென்றறியப பணீத்தருளாற் பவசாகரத்தி ஓழலாதெம 

மதியைத திரு கதக் கதியலிக்கும வாழ்வேவருக வருகவே 

வள மார்துறைனசர சிவஞான வள்ளால்வருக வருகவே, |



தனிப்பாசுரங்கள். 

PODER MUG shame Oo ஜிளை கதாடிக் 

5ப்பாசத் தொடரறுத்துக் காமத்தறியை யறவிழ் தக 

நசமய தருக்களைக்கீ ழடிவேரோ$ மகழ்ர்தெறீர்திட் 

ரின்படாத்தை முகமேற்கொண் டாதிவேதா குமங்களெ 

யாமணிக ஸிருமருங்கும தொனிக்கச்சைவ மதம்பொழி 

கமோடு மூலகமுற்றுஞ் சுற்றும்வெற்றி வாரணமே 

(கருளு முனிவர்சிகா மணியேவருக வருகவே 

மார்துறைசைரச் சிவஞான வள்ளால்வருக வருவே 

ome




