பிரிவு 3 - வயது 11 முதல் 13 வரை
பாடல் 1
தலம்: திருவலிதாயம்
பண்: நட்டபாரட

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளியது
தாளம்: ரூபகம்

கடலினஞ்சமமு துண்டிரமயயார்ததாழு யதத்தநடமாடி
அடலிலங்ரகயரை யன்வலிதசற்றருள் அம்மான்அமர்யகாயில்
மடலிலங்குகமு கின்பலவின்மது விம்மும்வலிதாயம்
உடலிலங்குமுயி ருள்ளளவுந்ததாழ வுள்ளத்துயர்யபாயம.

1.3.8

பாடலின் தபாருள்:
உடலில் உயிர் உள்ள அளவும் ததாழுவாைது மனத் துயைம் தகடும் என விரன முடிபு காண்க.
திருப்பாற்கடரலக் கரடந்த யபாது எழுந்த நஞ்சிரன அமுதமாக உண்டவன். யதவர்கள்
ததாழுது வாழ்த்த நடனம் ஆடியவன். வலிரம மிக்க இலங்ரக மன்னனின் ஆற்றரல அழித்துப்
பின் அவனுக்கு நல்லருள் புரிந்த இரறவன். இவன் எழுந்தருளிய யகாயிரலயும், கமுகு
பலாமைம் ஆகியவற்றின் யதன் மிகுந்த யசாரலகளும் உரடய திருவலிதாயத் தலத்ரத
நிரனக்க மனத்துயர் தகடும்.

பாடல் 2
தலம்: திருக்யகாவலூர் வீைட்டம்
பண்: நட்டைாகம்

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளியது
தாளம்: ரூபகம்

பரடதகாள் கூற்றம் வந்துதமய்ப் பாசம்விட்ட யபாதின்கண்
இரடதகாள்வார் எமக்கிரல தயழுக யபாது தநஞ்சயம
குரடதகாள் யவந்தன் மூதாரத குழகன் யகாவலூர் தனுள்
விரடயயதறும் தகாடியினான் வீைட்டானம் யசர்துயம.

2.100.1

பாடலின் தபாருள்:
பரடகரளக் தகாண்ட கூற்றுவன் வந்து உடரலப் பிரித்து உயிரைக் தகாள்வதற்குப்
பாசக்கயிற்ரற வீசும் யநைத்தில் இரடயில் வந்து தடுப்பார் எவரும் எமக்கு இல்ரல. தநஞ்யச!
எழுக. என்யனாடு வா. தவண்தகாற்றக்குரடரயக் தகாண்ட மரலய மானின் முதிய
தாரதயாக விளங்கும் குழகனும் நந்திக் தகாடியினனு மாய்க் யகாவலூரில் விளங்கும்
சிவபிைானது வீைட்டானத்ரத அரடயவாம்.

பாடல் 3
தலம்: திருக்கடவூர்மயானம்
திருக்குறுந்ததாரக

திருநாவுக்கைசு நாயனார் அருளியது
தாளம்: ஆதி

உன்னி வானவர் ஓதிய சிந்ரதயில்
கன்னல் யதன் கடவூரின் மயானத்தார்
தன்ரன யநாக்கித் ததாழு ததழுவார்க் தகலாம்
பின்ரன தயன்னார் தபருமானடிகயள.

5.38.2

பாடலின் தபாருள்:
கடவூர் மயானத்தாைாகிய தபருமான் அடிகள், தம்ரம நிரனத்துத் யதவர்கள் ஓதும் யபாது
அவர் சிந்ரதயில் கரும்பு யபான்றும் யதன் யபான்றும் இனிப்பவர்; தம்ரம யநாக்கித் ததாழுது
எழும் அடியவர்கட்தகல்லாம் `பிறகு அருள்தசய்யவாம்` என்று கூறாது அப்யபாயத அருளும்
தபருங்கருரை உரடயவர்.

பாடல் 4
தலம்: திருச்யசாற்றுத்துரற
பண்: தகௌசிகம்
இரலயால் அன்பால் ஏத்தும் அவர்க்கு
நிரலயா வாழ்ரவ நீத்தார் இடமாம்
தரலயால் தாழும் தவத்யதார்க்கு என்றும்
ததாரலயாச் தசல்வச் யசாற்றுத் துரறயய.

நம்பிஆரூைர் அருளியது
தாளம்: ஆதி

7.94.9

பாடலின் தபாருள்:
தன்ரனத் தரலயால் வைங்குகின்ற தவத்திரன உரடயயார்க்கு, எஞ்ஞான்றும் அழியாத
தசல்வத்ரதத் தரும், `திருச்யசாற்றுத்துரற` என்னுந் தலயம, எளிய இரல தகாண்டு அன்யபாடு
துதிக்கின்ற அடியவர்கட்கு, நிரலயாத இவ்வுலக வாழ்ரவ நீக்குபவ ைாகிய இரறவனது
இடமாகும்.

பாடல் 5
தலம்: திருதநாடித்தான்மரல
பண்: பஞ்சமம்

நம்பிஆரூைர் அருளியது
தாளம்: ரூபகம்

தாதனரன முன்பரடத்தான் அதறிந்து தன் தபான்னடிக்யக
நாதனன பாடலந்யதா நாயியனரனப் தபாருட்படுத்து
வாதனரனவந் தததிர்தகாள்ள மத்தயாரன அருள்புரிந்து
ஊனுயிர் யவறுதசய்தான் தநாடித்தான்மரல உத்தமயன

7.100.1

பாடலின் தபாருள்:
திருக்கயிரல மரலக்கண் வீற்றிருந்தருளும் முதல்வன், தாயன முன்பு என்ரன நிலவுலகில்
யதாற்றுவித் தருளினான். அத்திருக் குறிப்பிரனயுைர்ந்து அவனது தபான்யபாலும் திருவடிகரள
நான் யபாற்றிப் பாடவில்ரல. அக்குரற கருதாமல் என்ரனயும் அடியவர்களுள் ஒருவனாக
ஏற்று, வானவர்களும் வந்து எதிர்தகாள்ளுமாறு, தபரியயதார் யாரன ஊர்திரய எனக்கு
அளித்தான், எனது உடதலாடு உயிரை உயர்வு தபறச் தசய்தான்.

