ஒ�ப்ேபைழயில் பா�யவர்:
ேதவார இைசக்கைலமணி

சிவத்தி� சங்கர�ங்கம் வ�ேவல் ஓ�வார்
ஒ�ப்ேபைழயில் �ன்�ைர:

சிவத்தி� கண்ணா கண்ணப்பன்
ெசயலாளர், தி��ைற மாநா� ஏற்பாட்�க் ��
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தி�ச்சிற்றம்பலம்

ப��� R1, R2 & R3

(02-01-2013 க்�ம் 01-01-2015 க்�ம் இைடேய ப�றந்தவர்கள்– N/K1/K2)
(பங்� ெப�ேவார் �ன்� பாடல்கைள�ம் பய�ன்� வரேவண்�ம்)
ராகம் : இந்தளம்

தி�ஞானசம்பந்தர் அ�ள�ய ேதவாரம்
தாளம் : ஆதி
தி�ச்சிற்றம்பலம்

சிந்தா ெய�மால் சிவேன ெய�மால்
�ந்தா ெய�மால் �தல்வா எ�மால்
ெகாந்தார் �வைள �ல�ம் ம�கல்
எந்தாய் த�ேமா இவள்ஏ சறேவ.
தி�ச்சிற்றம்பலம்

தி�நா�க்கரசர் அ�ள�ய ேதவாரம்
பண்: சாதா�

தாளம் : �பகம்
தி�ச்சிற்றம்பலம்
தைலேய ந�வணங்காய் தைல மாைல தைலக்கண�ந்�
தைலயா ேலபலி ேத�ந் தைலவைனத்
தைலேய ந�வணங்காய்
தி�ச்சிற்றம்பலம்
தி��லர் அ�ள�ய தி�மந்திரம்

ராகம்: ஆரப�

தாளம் : ஆதி
தி�ச்சிற்றம்பலம்

அப்பைன நந்திைய ஆரா அ�திைன
ஒப்ப�லி வள்ளைல ஊழி �தல்வைன
எப்ப� சாய��ம் ஏத்�மின் ஏத்தினால்
அப்ப� சீசன் அ�ள்ெபற லாேம

தி�ச்சிற்றம்பலம்

ப��� R4, R5 & R6

(02-01-2010 க்�ம் 01-01-2013 க்�ம் இைடேய ப�றந்தவர்கள்– P1/P2/P3)
(பங்� ெப�ேவார் நான்� பாடல்கைள�ம் பய�ன்� வரேவண்�ம்)
தி�ஞானசம்பந்தர் அ�ள�ய ேதவாரம்

பண் : நட்டபாைட

தாளம் : �பகம்
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தி�ச்சிற்றம்பலம்
உண்ணா�ைல �ைமயாெளா�ம் உடனாகிய ெவா�வன்
ெபண்ணாகிய ெப�மான்மைல தி�மாமண� திகழ
மண்ணார்ந்தன வ�வ�த்திரண் மழைலம்�ழ வதி�ம்
அண்ணாமைல ெதா�வார்வ�ைன வ�வாவண்ண ம�ேம
தி�ச்சிற்றம்பலம்
தி�நா�க்கரசர்அ�ள�ய ேதவாரம்
தி�க்��ந்ெதாைக

தாளம் : ஆதி

ராகம்; மாயாமாளவெகளைள
தி�ச்சிற்றம்பலம்
கன�ய� �ங்கட்� பட்ட க�ம்ப��ம்
பன�ம லர்க்�ழற் பாைவநல் லா��ம்
தன�� �கவ�த் தா� மரசி�ம்
இன�யன் தன்னைடந் தார்க்கிைட ம�தேன.
தி�ச்சிற்றம்பலம்
�ந்தரர் அ�ள�ய ேதவாரம்
பண்: பழம்பஞ்�ரம்

தாளம் : ஆதி
தி�ச்சிற்றம்பலம்

பத்தர் சித்தர் பலர்ஏத்�ம் பரமன் பைழய �ர்ேமய
அத்தன் ஆலங் காடன்றன் அ�ைமத் திறேம அன்பாகிச்
சித்தர் சித்தம் ைவத்த�கழ்ச்

சி�வன் ஊரன் ஒண்டமிழ்கள்

பத்�ம் பா� ஆ�வார் பரமன் ன�ேய பண�வாேர
தி�ச்சிற்றம்பலம்

ராகம்: ேமாகனம்

மாண�க்கவாசகர் அ�ள�ய தி�வாசகம்
தாளம் :ஆதி
தி�ச்சிற்றம்பலம்

��வ�ம் ெவண்ண�
�

�ண்ப��ம் ெபாங்கரவம்

ேப�வ�ம் தி�வாயால்
��வ�ம் ேப�வ�ம்

மைறேபா�ங் காேண�

�ண்ப��ங் ெகாண்ெடன்ைன

ஈசனவன் எவ்�ய�ர்க்�ம் இயல்பானான் சாழேலா
தி�ச்சிற்றம்பலம்

ப��� R7, R8 & R9

(02-01-2007 க்�ம் 01-01-2010 க்�ம் இைடேய ப�றந்தவர்கள் P4/P5/P6)
(பங்� ெப�ேவார் நான்� பாடல்கைள�ம் பய�ன்� வரேவண்�ம்)
தி�ஞானசம்பந்தர் அ�ள�ய ேதவாரம்
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பண்: தக்ேகசி

தாளம் : ஆதி
தி�ச்சிற்றம்பலம்

ேவதேமாதி ெவண்�ல்�ண்� ெவள்ைள ெய�ேதறிப்
�தஞ்�ழப் ெபாலியவ�வார் �லிய� ��ேதாலார்
நாதாெவன� நக்காெவன� நம்பா ெவனநின்�
பாதந்ெதா�வார் பாவந்த�ர்ப்பார் பழன நகராேர.
தி�ச்சிற்றம்பலம்
பண் : காந்தாரம்

தி�நா�க்கரசர் அ�ள�ய ேதவாரம்

தாளம் :�பகம்

தி�ச்சிற்றம்பலம்
மாதர்ப் ப�ைறக்கண்ண� யாைன மைலயான் மகெளா�ம் பா�ப்
ேபாெதா� ந�ர்�மந் ேதத்திப் ��வா ரவர்ப�ன் ��ேவன்
யா�ஞ் �வ� படாமல் ஐயா றைடகின்ற ேபா�
காதன் மடப்ப�� ேயா�ங் கள�� வ�வன கண்ேடன்
கண்ேட னவர்தி�ப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்ேடன்
தி�ச்சிற்றம்பலம்
�ந்தரர் அ�ள�ய ேதவாரம்

பண் : நட்டராகம்

தாளம் : �பகம்

தி�ச்சிற்றம்பலம்
�ன்னவன் எங்கள்ப�ரான் �தல்
காண்ப� தாயப�ரான்
ெசன்ன�ய�ல் எங்கள்ப�ரான் தி�
ந�ல மிடற்ெறம்ப�ரான்
மன்ன�ய எங்கள்ப�ரான் மைற
நான்�ங்கல் லால்நிழற்கீ ழ்ப்
பன்ன�ய எங்கள்ப�ரான் பழ
மண்ண�ப் ப�க்கைரேய
தி�ச்சிற்றம்பலம்
க��ர்த் ேதவர் அ�ள�ய தி�வ�ைசப்பா
ராகம்:ஆனந்த ைபரவ�

தாளம் : ஆதி
தி�ச்சிற்றம்பலம்

ைநயாத மனத்தினைன ைநவ�ப்பான் இத்ெத�ேவ
ஐயாந� உலாப்ேபாந்த

அன்��தல் இன்�வைர

ைகயாரத் ெதா�த�வ�

கண்ணாரச் ெசா�ந்தா�ம்

ெசய்யாேயா அ�ள் ேகாைடத்

திைரேலாக்கிய �ந்தரேன

தி�ச்சிற்றம்பலம்
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ப��� R10 & R11
(02-01-2003 க்�ம் 01-01-2007 க்�ம் இைடேய ப�றந்தவர்கள் Sec 1- 4)
(பங்� ெப�ேவார் ஐந்� பாடல்கைள�ம் பய�ன்� வரேவண்�ம்)
தி�ஞானசம்பந்தர் அ�ள�ய ேதவாரம்
பண் : அந்தாள�க் �றிஞ்சி
தாளம் : ஆதி
தி�ச்சிற்றம்பலம்
கல்�ர்ப் ெப�மணம் ேவண்டா க�மலம்
பல்�ர்ப் ெப�மணம் பாட்�ெமய் யாய்த்தில
ெசால்�ர்ப் ெப�மணம் �டல ேரெதாண்டர்
நல்�ர்ப் ெப�மண ேமயநம் பாேன

.

தி�ச்சிற்றம்பலம்
தி�நா�க்கரசர் அ�ள�ய ேதவாரம்
தாளம் : ஆதி

தி�க்��ந்ெதாைக
ராகம்: சாரங்கா
தி�ச்சிற்றம்பலம்

ெகாள்�ங் காதன்ைம ெபய்��ங் ேகால்வைள
உள்ள �ள்கி �ைரக்�ந் தி�ப்ெபயர்
வள்ளல் மாமய� லா� �ைற�ைற
ெவள்ளந் தாங்� சைடயைன ேவண்�ேய.
தி�ச்சிற்றம்பலம்
�ந்தரர் அ�ள�ய ேதவாரம்
பண் : பஞ்சமம்

தாளம் : �பகம்
தி�ச்சிற்றம்பலம்

தாெனைன �ன்பைடத்தான் அதறிந்�தன் ெபான்ன�க்ேக
நாெனன பாடலந்ேதா நாய�ேனைனப் ெபா�ட்ப�த்�
வாெனைனவந் ெததிர்ெகாள்ள மத்த
ஊ�ய�ர் ேவ�ெசய்தான் ெநா�த்

யாைன அ�ள்��ந்�

தான்மைல உத்தமேன

தி�ச்சிற்றம்பலம்
ராகம்: ேமாகனம்

மாண�க்கவாசகர் அ�ள�ய தி�வாசகம்

தாளம் :ஆதி

தி�ச்சிற்றம்பலம்
வ�ண்ணா�ந் ேதவர்க்� ேமலாய ேவதியைன
மண்ணா�ம் மன்னவர்க்� மாண்பாகி நின்றாைனத்
தண்ணார் தமிழள�க்�ந் தண்பாண்� நாட்டாைனப்
ெபண்ணா�ம் பாகைனப் ேப� ெப�ந்�ைறய�ற்
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கண்ணார் கழல்காட்� நாேயைன ஆட்ெகாண்ட
அண்ணா மைலயாைனப் பா��ங்காண் அம்மானாய்
தி�ச்சிற்றம்பலம்
ேசக்�ழார் அ�ள�ய ெப�ய�ராணம்
ராகம்: மத்யமாவதி
தி�ச்சிற்றம்பலம்
நன்ைமெப�க் அ�ள்ெநறிேய

வந்தைணந்� நல்��ன்

மன்�தி�த் ெதாண்டனார் வணங்கிமகிழ்ந் ெத�ம்ெபா�தில்
உன்�ைடய நிைனப்பதைன ��க்கின்ேறாம் என்றவர்தம்
ெசன்ன�மிைசப் பாதமலர்

�ட்�னான் சிவெப�மான்

தி�ச்சிற்றம்பலம்

ப��� R12,R13 & R14

(02-01-2003 க்� �ன் ப�றந்தவர்கள்)
(பங்� ெப�ேவார் ஐந்� பாடல்கைள�ம் பய�ன்� வரேவண்�ம்)
1. வ��ம்ப�ய ஒ� ேதவாரப்பாடல்
(ஒன்றாம் தி��ைற �தல் ஏழாம் தி��ைற வைர)
2. வ��ம்ப�ய ஒ� தி�வாசகப்பாடல் (எட்டாம் தி��ைற)
3. வ��ம்ப�ய ஒ� தி�வ�ைசப்பா பாடல் ( ஒன்பதாம் தி��ைற)
4. வ��ம்ப�ய ஒ� தி�ப்பல்லாண்� பாடல் (ஒன்பதாம் தி��ைற)
5. வ��ம்ப�ய ஒ� ெப�ய�ராணப் பாடல்( பன்ன�ரண்டாம் தி��ைற )

தி�ச்சிற்றம்பலம்

வாயைடந்து பாடவல்லார் வானுலகு ஆள்பவேர
-���ைற 1-48-11
சிற்றம்பலம் ேமய ெசல்வன் கழல் ஏத்தும்
ெசல்வம் ெசல்வேம
-���ைற 1-80-5
நீரார் சைடயாைன நித்தல் ஏத்துவார்
தீரா ேநாெயல்லாம் தீர்தல் திண்ணேம
-���ைற 1-80-8
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பதிகப் பாராயணம்
05.001 ேகாய�ல் (சிதம்பரம்)
“அ�ள்மி�
அ�ள்மி�

உைமயபார்வதி
சிவகாமி

உடனாகிய

ஆதி�லநாதர்

உடனாகிய நடராசர் தி�த்தாள் ேபாற்றி

ேபாற்றி”
தி�க்��ந்ெதாைக
இராகம்; மாயாமாளவெகள்ைள
தி�ச்சிற்றம்பலம்
அன்னம் பாலிக்�ம் தில்ைலச் சிற்றம்பலம்
ெபான்னம் பாலிக்�ம் ேம�ம் இப் �மிைச
என்னம் பாலிக்� மா� கண்�ன்�ற
இன்னம் பாலிக்�ேமா இப் ப�றவ�ேய.
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அ�ம்பற்றப்பட ஆய் மலர் ெகாண்�ந�ர்
��ம்பற்றப்படத் �வ�த் ெதா�மிேனா
க�ம்பற்றச் சிைலக் காமைனக் காய்ந்தவன்
ெப�ம்பற்றப் �லி�ர் எம் ப�ராைனேய.
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அ�ச்�ற்ற வ�ைனயால் அடர்ப் �ண்�ந�ர்
எ�ச்�ற்றக் கிடந்தார் என்� அயலவர்
சி�ச்�ற்�ப் பல ேபசப்படா �னம்
தி�ச் சிற்றம்பலம் ெசன்றைடந்� உய்ம்மிேன.

03

அல்லல் என்ெச�ம் அ�வ�ைன என்ெச�ம்
ெதால்ைல வல்வ�ைனத் ெதாந்தந்தான் என்ெச�ம்
தில்ைல மாநகர்ச் சிற்றம் பலவனார்க்�
எல்ைல இல்லேதார் அ�ைம �ண்ேட�க்ேக.

04

ஊன�ல் ஆவ� உய�ர்க்�ம் ெபா�ெதலாம்
நான் நிலாவ� இ�ப்பெனன் நாதைனத்
ேதன் நிலாவ�ய சிற்றம் பலவனார்
வான் நிலாவ� இ�க்க�ம் ைவப்பேர.
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05

சிட்டர் வானவர் ெசன்� வரங்ெகா�ம்
சிட்டர் வாழ்தில்ைலச் சிற்றம் பலத்�ைற
சிட்டன் ேசவ� ைகெதாழச் ெசல்�ம்அச்
சிட்டர் பால் அ�கான் ெச� காலேன.

06

ஒ�த்தனார் உலகங்கட்� ஒ��டர்
தி�த்தனார் தில்ைலச் சிற்றம்பலவனார்
வ��த்தனார் இைளயார் வ�ட�ண்ட எம்
அ�த்தனார் அ�யாைர அறிவேர.

07

வ�ண் நிைறந்தேதார் ெவவ்வழலின் உ�
எண் நிைறந்த இ�வர்க்� அறிெவாணாக்
கண் நிைறந்த க�ெபாழில் அம்பலத்�
உள் நிைறந்� நின்றா�ம் ஒ�வேன.

08

வ�ல்ைல வட்டப்பட வாங்கி அ�ணர்தம்
வல்ைல வட்டம்மதில் �ன்�டன் மாய்த்தவன்
தில்ைல வட்டந்திைச ைகெதா�வார் வ�ைன
ஒல்ைல வட்டங் கடந்ேதா�தல் உண்ைமேய.

09

நா� நாரணன் நான்�கன் என்றிவர்
ேத��ம் தி�ந்�ம் காண வல்லேரா
மாட மாள�ைக �ழ்தில்ைல அம்பலத்�
ஆ� பாதெமன் ெநஞ்�ள் இ�க்கேவ.

10

ம�ர வாய்ெமாழி மங்ைகேயார் பங்கினன்
ச�ரன் சிற்றம் பலவன் தி�மைல
அதிர ஆர்த்ெத�த்தான் �� பத்திற
மிதிெகாள் ேசவ� ெசன்றைடந்� உய்ம்மிேன.
தி�ச்சிற்றம்பலம்
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