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தி�ச்சிற்றம்பலம் 

43-ஆம் தி��ைற மாநா� 2023 
 

 
 
 

ெவளியீடு 
திருமுைற மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு 

 
திருமுைறகள் ஒலிக்கட்டும் திருவருள் ெபருகட்டும்  

 

  

 

ஒ�ப்ேபைழயில் பா�யவர்: 
சிவத்திரு  ேதவார இைசமணி இராமச்சந்திர ஓதுவார் 

� மாாியம்மன் ேகாயில், ச�த் பிாிட்ஜ் ேரா�. சிங்கப்�ர் 
 

ஒ�ப்ேபைழயில் �ன்�ைர: 
சிவத்திரு கண்ணா கண்ணப்பன் 

ெசயலாளர், தி��ைற மாநா� ஏற்பாட்�க் �� 

ஓதும்ேபாட்டிப் பாடல்கள் 
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தி�ச்சிற்றம்பலம் 

ப��� R1, R2 & R3 
(02-01-2017 க்�ம் 01-01-2020 க்�ம் இைடேய ப�றந்தவர்கள்– N/K1/K2) 

(பங்� ெப�ேவார் �ன்� பாடல்கைள�ம் பய�ன்� வரேவண்�ம்) 

தி�ஞானசம்பந்தர் அ�ள�ய ேதவாரம் 
பண்: காந்தாரம்        தாளம் : �பகம் 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

காண இன�ய� ந�� கவ�ைனத் த�வ� ந�� 
ேபண� அண�பவர்க்� எல்லாம் ெப�ைம ெகா�ப்ப� ந�� 
மாணந் தைகவ� ந�� மதிையத் த�வ� ந�� 
ேசணந் த�வ� ந�� தி� ஆலவாயான் தி�ந�ேற. 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

தி�நா�க்கரசர் அ�ள�ய ேதவாரம் 
தி�க்��ந்ெதாைக     ராகம்: நாதநாமகி�யா ; தாளம் : ஆதி 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
நன்� நாள்ெதா�ம் நம்வ�ைன ேபாய�ம் 
என்�ம் இன்பந்தைழக்க இ�க்கலாம் 
ெசன்� ந�ர்தி� ேவட்களத் �ள்�ைற 
�ன்� ெபாற்சைட யாைனத் ெதா�மிேன. 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

 �ந்தரர் அ�ள�ய ேதவாரம் 
பண்: நட்டராகம்     ராகம்: பந்�வராள�; தாளம் : �பகம் 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
ெபான்னார் ேமன�யேன �லித்ேதாைல அைரக்கைசத்� 
மின்னார் ெசஞ்சைடேமல் மிள�ர்ெகான்ைற அண�ந்தவேன 
மன்ேன மாமண�ேய மழபா��ள் மாண�க்கேம 
அன்ேன உன்ைனயல்லால் இன� யாைர நிைனக்ேகேன. 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
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ப��� R4, R5 & R6 

(02-01-2014 க்�ம் 01-01-2017 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: பழந்தக்கராகம்                   ராகம்:ஆரப� ; தாளம் : �பகம் 
தி�ச்சிற்றம்பலம் 

நைறெகாண்ட மலர்�வ� வ�ைரயள�ப்ப நாேடா�ம் 
�ைறெகாண்� நின்ற�யார் �ட்டாேம பண�ெசய்யச் 
சிைறெகாண்ட வண்டைற�ஞ் ெசங்காட்டங் ��யத�ள் 
கைறெகாண்ட கண்டத்தான் கணபத�ச் சரத்தாேன.  

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

தி�நா�க்கரசர் அ�ள�ய ேதவாரம் 
தி�க்��ந்ெதாைக 

  ராகம்: நாதநாமகி�யா      தாளம் : ஆதி 
தி�ச்சிற்றம்பலம் 

இம்ைம வானவர் ெசல்வம் வ�ைளத்தி�ம் 
அம்ைம ேயற்ப�ற வ�த்�யர் ந�த்தி�ம் 
எம்ைம யா� மிைடம� தன்கழல் 
ெசம்ைம ேயெதா� வார்வ�ைன சிந்�ேம.  

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

�ந்தரர் அ�ள�ய ேதவாரம் 
 

பண் : பழம்பஞ்�ரம்     ராகம்:சங்கராபரணம்; தாளம் : ஆதி 
தி�ச்சிற்றம்பலம் 

ம�வார் ெகான்ைற மதி�� மாண�க் கத்தின் மைலேபால 
வ�வார் வ�ைடேமல் மாேதா� மகிழ்ந்� �தப் பைட�ழத் 
தி�மால் ப�ரமன் இந்திரற்�ந் ேதவர் நாகர் தானவர்க்�ம் 
ெப�மான் கட�ர் மயானத்�ப் ெப�ய ெப�மா ன�கேள  

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
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மாண�க்கவாசகர் அ�ள�ய தி�வாசகம் 

ராகம்: ேமாகனம்       தாளம் : ஆதி 
தி�ச்சிற்றம்பலம் 

கண்ணப்பன் ஒப்பேதார் அன்ப�ன்ைம கண்டப�ன் 
என்னப்பன் என்ெனாப்ப�ல் என்ைன�ம் ஆட் ெகாண்ட�ள� 
வண்ணப் பண�த்ெதன்ைன வாெவன்ற வான்க�ைணச் 
�ண்ணப்ெபான் ந�ற்றற்ேக ெசன்�தாய் ேகாத்�ம்ப�  

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

ப��� R7, R8 & R9 
(02-01-2011 க்�ம் 01-01-2014 க்�ம் இைடேய ப�றந்தவர்கள் P4/P5/P6) 

(பங்� ெப�ேவார் நான்� பாடல்கைள�ம் பய�ன்� வரேவண்�ம்) 
 

தி�ஞானசம்பந்தர் அ�ள�ய ேதவாரம்  
பண்: காந்தார பஞ்சமம்   ராகம்: ேகதாரெகளைள; தாளம் :ஆதி 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 

ஆ� னாய்ந� ெநய்ெயா� பால்தய�ர் அந்தணர்ப�� யாதசிற் றம்பலம் 
நா� னாய்இட மாந�ங் ெகான்ைற நயந்தவேன 
பா� னாய்மைற ேயா�பல் கீத�ம் பல்ச ைடப்பன� கால்கதிர் ெவண்�ங்கள் 
�� னாய்அ� ளாய்��ங்கஎம ெதால்வ�ைனேய. 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 

 
தி�நா�க்கரசர் அ�ள�ய ேதவாரம்  

தி�த்தாண்டகம் 
ராகம்: அ�காம்ேபாதி      வ��த்தம் 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
எவேர�ந் தாமாக வ�லாடத் திட்ட 
    தி�ந��ஞ் சாதன�ங் கண்டா �ள்கி 
உவராேத யவரவைரக் கண்ட ேபாேத 
    உகந்த�ைமத் திறம்நிைனந்தங் �வந்� ேநாக்கி 
இவர்ேதவர் அவர்ேதவ ெரன்� ெசால்லி 
    இரண்டாட்டா ெதாழிந்த�சன் திறேம ேபண�க் 
கவராேத ெதா�ம�யார் ெநஞ்சி �ள்ேள 
    கன்றாப்�ர் ந�தறிையக் காண லாேம 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 



5 
 

 
�ந்தரர் அ�ள�ய ேதவாரம் 

பண் : காந்தாரம்    ராகம்: நவேராஸ்; தாளம் :ஆதி 
தி�ச்சிற்றம்பலம் 

மைறகள் ஆய�ன நான்�ம் 
  மற்�ள ெபா�ள்க� ெமல்லாந் 
�ைற�ந் ேதாத்திரத் திைற�ந் 
  ெதான்ைம�ம் நன்ைம� மாய 
அைற�ம் �ம்�னல் ஆைனக் 
  கா�ைட ஆதிைய நா�ம் 
இைறவன் என்ற� ேசர்வார் 
  எம்ைம�ம் ஆ�ைட யாேர. 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

 
ேசந்தனார் அ�ள�ய தி�ப்பல்லாண்� 

ராகம் : ஆனந்தைபரவ�        தாளம் :ஆதி 
தி�ச்சிற்றம்பலம் 

�ழல் ஒலி யாழ்ஒலி �த்ெதாலி ஏத்ெதாலி 
எங்�ம் �ழாம்ெப�கி 

வ�ழெவாலி வ�ண்ணள �ஞ்ெசன்� வ�ம்மி 
மி�தி� வா��ன் 

மழவ�ைட யாற்� வழிவழி ஆளாய் 
மணஞ்ெசய் ��ப்ப�றந்த 

பழவ� யாெரா�ங் ��எம் மா�க்ேக 
பல்லாண்� ���ேம.    

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
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ப��� R10 & R11 
(02-01-2007 க்�ம் 01-01-2011 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: பழம்பஞ்�ரம்                  ராகம்: சங்கராபரணம்   தாளம் : ஆதி 
தி�ச்சிற்றம்பலம் 

ஆலந�ழ �கந்த தி�க்ைகேய யானபாட �கந்த தி�க்ைகேய 
பாலிேனர்ெமாழி யாெளா� பங்கேன பாதேமாதலர் ேசர்�ர பங்கேன 
ேகாலந�றண� ேமத� �தேன ேகாதிலார்மன ேமவ�ய �தேன 
ஆலநஞ்ச� �ண்ட களத்தேன யாலவா�ைற யண்டர் களத்தேன. 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

�ந்தரர் அ�ள�ய ேதவாரம் 
பண் : பஞ்சமம்      ராகம்: ஆகி� ; தாளம் : �பகம் 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 

மண்�லகில் ப�றந்� �ம்ைமவாழ்த்�ம் வழிய�யார் 
ெபான்�லகம் ெப�தல் ெதாண்டேனன�ன்� கண்ெடாழிந்ேதன் 
வ�ண்�லகத்தவர்கள் வ��ம்ப ெவள்ைள யாைனய�ன்ேமல் 
என்�டல் காட்�வ�த்தான் ெநா�த்தான்மைல உத்தமேன.   

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

மாண�க்கவாசகர் அ�ள�ய தி�வாசகம் 
ராகம்: ேமாகனம்       தாளம் : கண்டநைட 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 

சீரார் பவளங்கால் �த்தங் கய�றாக 
ஏரா�ம் ெபாற்பலைக ஏறி இன�தமர்ந்� 
நாரா யணன் அறியா நாண்மலர்த்தாள் நாய�ேயற்� 
ஊராகத் தந்த��ம் உத்தர ேகாசமங்ைக 
ஆரா அ�தின் அ�ட்டா ள�ைணபா�ப் 
ேபாரார்ேவற் கண்மடவ �ர் ெபான்�சல் ஆடாேமா.  

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
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தி�மாள�ைகத்ேதவர் அ�ள�ய தி�வ�ைசப்பா 

ராகம்: ஆனந்தைபரவ�                 தாளம் : ஆதி 
தி�ச்சிற்றம்பலம் 

தனதன்நல் ேதாழா சங்கரா �ல  
பாண�ேய தா�ேவ சிவேன  

கனகநல் �ேண கற்பகக் ெகா�ந்ேத 
கண்கள்�ன் �ைடயேதார் க�ம்ேப  

அனகேன �மர வ�நாயக சனக 
அம்பலத்� அமரேச கரேன  

உன்கழல் இைணெயன் ெநஞ்சி�ள் இன�தாத் 
ெதாண்டேனன் �க�மா �கேர.  

    தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

ேசக்கிழார் அ�ள�ய ெப�ய�ராணம்  
ராகம்: மத்யமாவதி         தாளம் : ஆதி                                          

தி�ச்சிற்றம்பலம்  
தி�நா�க்கர� வளர் தி�த் ெதாண்�ன் ெநறி வாழ 
வ� ஞானத் தவ�ன�வர் வாகீசர் வாய்ைம திகழ் 
ெப� நாமச் சீர் பரவல் உ�கின்ேறன் ேபர் உலகில் 
ஒ� நா�க்� உைர ெசய்ய ஒண்ணாைம உணராேதன்.  

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

ப��� R12,R13 & R14 
02 -01-2007 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 
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தி�ப்பதிகப் பாராயணம் 
03.049 நமச்சிவாய தி�ப்பதிகம் 

தலம் : தி�நல்�ர் ெப�மணம் 

“அ�ள்மி�  தி�ெவண்ண�ற்�  உைமயம்ைம  உடனாகிய  

சிவேலாகத்தியாகர் தி�த்தாள் ேபாற்றி ேபாற்றி” 

பண்: ெகௗசிகம்     ராகம்: ைபரவ� ; தாளம் : ஆதி 
 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
 

காதலாகிக் கசிந்� கண்ண �ர் மல்கி 
ஓ�வார் தைம நன்ெனறிக்� உய்ப்ப� 
ேவதம் நான்கி�ம் ெமய்ப்ெபா�ள் ஆவ� 
நாதன் நாமம் நமச்சி வாயேவ.      01 
 

நம்�வார் அவர் நாவ�ல் நவ�ற்றினால் 
வம்� நாண்மலர் வார்ம� ஒப்ப� 
ெசம்ெபானார் திலகம் உல�க்� எலாம் 
நம்பன் நாமம் நமச்சி வாயேவ.      02 
 

ெநக்�ள் ஆர்வம் மிகப்ெப�கிந் நிைனந்� 
அக்� மாைலெகா� அங்ைகய�ல் எண்�வார் 
தக்க வானவர் ஆத்த� வ�ப்ப� 
நக்கன் நாமம் நமச்சி வாயேவ.     03 
 

இயமன் �த�ம் அஞ்�வர் இன்ெசாலால் 
நயம்வந்� ஓதவல்லார் தைம நண்ண�னால் 
நியமந்தான் நிைனவார்க்� இன�யான் ெநற்றி 
நயனன் நாமம் நமச்சி வாயேவ.     04 
 

ெகால்வா ேர�ம் �ணம்பல நன்ைமகள் 
இல்லா ேர�ம் இயம்�வர் ஆய��ன் 
எல்லாத் த�ங்ைக�ம் ந�ங்�வர் என்பரால் 
நல்லார் நாமம் நமச்சி வாயேவ.     05 
 

மந்த ரம்மன பாவங்கள் ேமவ�ய 
பந்தைன யவர் தா�ம் பகர்வேரல் 
சிந்�ம் வல்வ�ைன ெசல்வ�ம் மல்�மால் 
நந்தி நாமம் நமச்சி வாயேவ.      06 
 

நரகம் ஏழ்�க நா�னர் ஆய��ம் 
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உைரெசய் வாய�ன ராய�ன் உ�த்திரர் 
வ�ரவ�ேய �� வ�த்தி�ம் என்பரால் 
வரதன் நாமம் நமச்சி வாயேவ.     07 
 

இலங்ைக மன்னன் எ�த்த அ�க்கல்ேமல் 
தலங்ெகாள் கால்வ�ரல் சங்கரன் ஊன்ற�ம் 
மலங்கி வாய்ெமாழி ெசய்தவன் உய்வைக 
நலங்ெகாள் நாமம் நமச்சி வாயேவ.    08 
 

ேபாதன் ேபாதன கண்ண�ம் அண்ணல்தன் 
பாதந்தான் �� ேந�ய பண்பராய் 
யா�ங் காண்ப� தாகி அலந்தவர் 
ஓ�ம் நாமம் நமச்சி வாயேவ.      09 
 

கஞ்சி மண்ைடயர் ைகய��ண் ைகயர்கள் 
ெவஞ்ெசால் மிண்டர் வ�ரவ�லர் என்பரால் 
வ�ஞ்ைச அண்டர்கள் ேவண்ட அ��ெசய் 
நஞ்�ண் கண்டன் நமச்சி வாயேவ.     10 
 

நந்தி நாமம் நமச்சிவாய எ�ம் 
சந்ைதயால் தமிழ் ஞானசம்பந்தன் ெசால் 
சிந்ைதயால் மகிழ்ந்� ஏத்தவல்லார் எலாம் 
பந்த பாசம் அ�க்க வல்லார்கேள.     11 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
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தி��ைறகள் ஒலிக்கட்�ம்! தி�வ�ள் ெப�கட்�ம் 

ெநஞ்ேச நீ வா ! 
 

தி�ச்சிற்றம்பலம் 
நிைல ெப�மா� எண்�திேயல் ெநஞ்ேச ந� வா 

நித்த�ம் எம் ப�ரா�ைடய ேகாய�ல் �க்�ப் 
�லர்வதன் �ன் அலகிட்� ெம�க்�ம் இட்�ப் 

�மாைல �ைனந்� ஏத்தி �கழ்ந்� பா�த் 
தைலயாரக் �ம்ப�ட்�க் �த்�ம் ஆ�ச்   

சங்கரா சய ேபாற்றி ேபாற்றி என்�ம் 
அைல�னல் ேசர் ெசஞ்சைட எம் ஆத� என்�ம் 

ஆ�ரா என்ெறன்ேற அலறா நில்ேல.  -அப்பர் ேதவாரம் 
தி�ச்சிற்றம்பலம் 

 
விளக்கம்: 
ெநஞ்சேம, நீ தடுமாற்றம் ஏதும் இன்றி, நிைலயான ெமய்ப்ெபாருைள 
நிைனக்கேவண்டும் என்று விரும்பினால் என்னருகில் வா. நான் உனக்கு ெசால்வைதக் 
ேகட்டு கைடப்பிடிப்பாயாக. நீ தினமும் ெபாழுது புலர்வதற்கு முன்னர் எழுந்து நீராடி, 
உடலில் ெவண்ணீறு பூசி, சிவபிரானது திருக்ேகாயில் புகுந்து, தைரைய சுத்தமாக 
ெபருக்கிய, பின்னர் நன்றாக ெமழுகி, பூமாைலகள் கட்டி, இைறவனுக்கு அர்ப்பணித்து, 
அவைரத் தைலயால் முழுதுமாக வணங்கி, புகழ்ந்து பாடி, மகிழ்ச்சியுடன் கூத்தும் ஆடி, 
சங்கரா நீ ெவல்க, வாழ்க என்றும் கங்ைகையத் தனது ெசஞ்சைடேமல் ைவத்த 
ஆதிமூலேம என்றும் ஆரூரா என்றும் பலமுைற கூவி அைழப்பாயாக. 
 
 


