பிரிவு 4 - வயது 14 முதல் 16 வரை
பாடல் 1
தலம்: திருவிைாமேச்சுைம்
பண்: காந்தாை பஞ்சேம்

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளியது
தாளம்: நான்ரேச்சாய்ப்பு

சனிபுதன் ஞாயிறு வவள்ளிதிங் கட்பல தீயன
முனிவது வசய்துகந் தாரனவவன் றவ்விரன மூடிட
இனியருள் நல்கிவடன் றண்ணல்வசய் தவிைா மேச்சுைம்
பனிேதி சூடிநின் றாடவல் லபை மேட்டிமய.

3.10.7

பாடலின் வபாருள்:
நவக்கிைகங்களால் தீரே வரும் எனச் மசாதிடன் கூறியரதக் மகட்டுக் மகாபம் வகாண்டு
அவர்கரளச் சிரறயில் ரவத்த தன் ஆற்றலுக்கு ேகிழ்ந்த இைாவணரன அழித்து வவற்றி
வகாண்ட பழி தீை, அருரள மவண்டி அண்ணல் இைாேபிைான் வழிபட்ட தலம் இைாமேச்சுைம்.
அங்கு எழுந்தருளியிருப்பவர் குளிர்ச்சி வபாருந்திய சந்திைரனச் சூடித் திருநடனம் வசய்யும்
முழுமுதற் வபாருளான சிவவபருோமன ஆவார்.

பாடல் 2
தலம்: திருவரறயணிநல்லூர்
பண்: காந்தாைம்

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளியது
தாளம்: ஆதி

வவய்யமநாயிலர் தீதிலர் வவறியைாய்ப் பிறர் பின்வசலார்
வசய்வமத அலங்காைோம் இரவயிரவமதறி இன்புறில்
ஐயமேற்று உணும் வதாழிலைாம் அண்ணலார் அரறயணிநல்லூர்ச்
ரசவனாைவர் சார்வலால் யாதும் சார்விமலாம் நாங்கமள.
2.77.9
பாடலின் வபாருள்:
வவம்ரேயான மநாய்கள் எரவயும் இல்லாதவர். வவறிபிடித்தவர் மபாலப் பிறர் பின்
வசல்லாதவர். அவர் வசய்வமத அலங்காைம் ஆகும். இவற்ரற முரறமய வதளிந்து
இன்புறமவண்டின் ஐயமேற்றுண்ணும் வதாழிலரும் தரலரேயாளரும் ஆகிய அரறயணி
நல்லூர்ச் ரசவைாகிய சிவவபருோமன நேக்குச் சார்வு ஆவார்: மவறு எதரனயும் நாம் சாமைாம்
என்று எண்ணுக.

பாடல் 3
தலம்: வபாது
பண்: பழம்பஞ்சுைம்
முந்தித்
அந்திச்
சிந்ரத
எந்ரத

திருநாவுக்கைசு நாயனார் அருளியது
தாளம்: ஆதி

தாமன முரளத்தாரன மூரி வவள்மளறு ஊர்ந்தாரன
வசவ்வான் படியாரன அைக்கன் ஆற்றல் அழித்தாரனச்
வவள்ளப் புனலாட்டிச் வசஞ்வசான் ோரல அடிச்மசர்த்தி
வபம்ோன் என்வனம்ோன் என்பார் பாவநாசமே.
4.15.11

பாடலின் வபாருள்:
ஏரனய எல்லாப் வபாருள்களுக்கும் முற்பட்டு இருந்தவன். மூத்த வவண்ணிறக் காரளரய
ஊர்ந்தவன். ோரல மநைச் வசவ்வானின் நிறத்தினன். இைாவணன் ஆற்றரல அழித்தவன் ஆகிய
வபருோரன உள்ளத்தில் மதான்றும் அன்பு என்னும் தீர்த்தத்தால் அபிமடகித்து, இனிய
வசாற்களாலாகிய பாோரலகரள அவன் திருவடிகளில் மசர்ப்பித்து எந்ரதமய, இரறவமன,
என் தரலவமன என்று பலகாலும் அவரன அரழத்து ேகிழ்பவருரடய தீவிரனகள்
அழிந்துவிடும்.

பாடல் 4
தலம்: திருப்பழேண்ணிப்படிக்கரை
பண்: நட்டைாகம்
முன்னவன் எங்கள்பிைான் முதல்
காண்பரி தாயபிைான்
வசன்னியில் எங்கள்பிைான் திரு
நீல மிடற்வறம்பிைான்
ேன்னிய எங்கள்பிைான் ேரற
நான்குங்கல் லால்நிழற்கீழ்ப்
பன்னிய எங்கள்பிைான் பழ
ேண்ணிப் படிக்கரைமய.

நம்பிஆரூைர் அருளியது
தாளம்: ரூபகம்

7.22.1

பாடலின் வபாருள்:
எல்லார்க்கும் முன்மன உள்ளவனும், தனக்கு முன்னுள்ள வபாருள் இல்லாதவனும், யாவரினும்
தரலயாயவனும்,
அழகிய
நீலகண்டத்ரத
உரடயவனும்,
என்றும்
அழியாது
நிரலவபற்றிருப்பவனும்,
நான்கு
மவதங்கரளயும்
கல்லால
ேை
நிழலிலிருந்து
வசால்லியவனுோய், எங்கள் தரலவனுோய் உள்ள இரறவன் எழுந்தருளியிருப்பது, `
திருப்பழேண்ணிப்படிக்கரை` என்னும் தலமே.

பாடல் 5
திருவாசகம் - திருவம்ோரன
பண்: முல்ரல

திருவாதவூைடிகள் அருளியது
தாளம்: மும்ரேநரட

ரகயார் வரளசிலம்பக் காதார் குரழயாட
ரேயார் குழல்புைளத் மதன்பாய வண்வடாலிப்பச்
வசய்யாரன வவண்ணீறு அணிந்தாரனச் மசர்ந்தறியாக்
ரகயாரன எங்கும் வசறிந்தாரன அன்பர்க்கு
வேய்யாரன அல்லாதார்க்கு அல்லாத மவதியரன
ஐயாறு அேர்ந்தாரனப் பாடுதுங்காண் அம்ோனாய்.

8.8.13

பாடலின் வபாருள்:
வசந்நிறம் உரடயவனும், திருவவண்ணீறு அணிந்தவனும், ஒருவைாலும் அறிய முடியாதவனும்,
அன்பர்க்கு வேய்யனும், அன்பர் அல்லாதார்க்குப் வபாய்யனும், மவதங்களுக்குத் தரலவனும்,
திருரவயாற்றில் வீற்றிருப்பவனும் ஆகிய சிவவபருோரனப் புகழ்ந்து பாடுமவாம்.

பாடல் 6
திருத்வதாண்டர் புைாணம்
பண்: வசந்துருத்தி

மசக்கிழார் அருளியது

வசய்விரனயும் வசய்வானும்
அதன்பயனும் வகாடுப்பானும்
வேய்வரகயால் நான்காகும்
விதித்தவபாரு வளனக்வகாண்மட
இவ்வியல்பு ரசவவநறி
அல்லவற்றுக்கு இல்ரல என
உய்வரகயால் வபாருள்
சிவன் என்று அருளாமல உணர்ந்து அறிந்தார்.

12.34.5

பாடலின் வபாருள்:
வசய்யும் விரன, வசய்பவனான விரன முதல், அதன் பயன், இரவகரளத் தந்து ஊட்டுபவனான
இரறவன் ஆக உண்ரே வரகயால், வபாருள்கள் நான்காகும் என்னும் வதளிவு வகாண்டு,
இச்சிறப்பியல்பு ரசவவநறி அல்லாத ேற்ற வநறிகளுக்கு இல்ரல என்ற துணிரவயும், உய்தி
வபற அரடதற்குரிய வபாருள் சிவமே என்னும் உண்ரேரயயும், அப்வபருோனின் திருவருளால்
உணர்ந்து வகாண்டார்.

