பிரிவு 5 - வயது 17 முதல் 19 வரை
பாடல் 1
தலம்: திருச்சிவபுைம்
பண்: நட்டபாரட

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளியது
தாளம்: ரூபகம்

புவம்வளி கனல்புனல் புவிகரல யுரைமரை திரிகுண மமர்நநறி
திவமலி தருசுைர் முதலியர் திகழ்தரு முயிைரவ யரவதம
பவமலி நதாழிலது நிரனநவாடு பதுமநன் மலைது மருவிய
சிவனது சிவபுை நிரனபவர் நசழுநில னினில்நிரல நபறுவரை.

1.21.1

பாடலின் நபாருள்:
விண், காற்று, தீ, நீர், மண் ஆகிய ஐம்நபரும் பூதங்கரளயும், எண்நணண் கரலகரள
உரைத்தருளும் ரவதங்கரளயும், முக்குணங்கரளயும், விரும்பத்தக்க மார்க்கங்கரளயும்,
வானுலகில் வாழும் ரதவர்கள் முதலியவர்களாய் விளங்கும் உயிர்கரளயும், தம்முரடய
பரடப்பாற்ைல் நிரனரவாடு நல்ல தாமரை மலரில் விளங்கும் நான்முகரன அதிட்டித்து நின்று
உலரகத் ரதாற்றுவித்தருளும் சிவநபருமானது சிவபுைத்தலத்ரத நிரனப்பவர் வளரமயான
இவ்வுலகில் நிரலநபற்று வாழ்வர்.

பாடல் 2
தலம்: திருக்குற்ைாலம்
பண்: குறிஞ்சி

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளியது
தாளம்: திருபுரட

வம்பார்குன்ைம் நீடுயர்சாைல் வளர்ரவங்ரகக்
நகாம்பார்ரசாரலக் ரகாலவண்டி யாழ்நசய் குற்ைாலம்
அம்பாநனய்ரயாடு ஆடலமர்ந்தான் அலர்நகான்ரை
நம்பான்ரமய நன்னகர்ரபாலும் நமைங்காள்.

1.99.1

பாடலின் நபாருள்:
நம்மவர்கரள! காணுந்ரதாறும் புதுரமரயப் பயக்கும் குன்ைங்கரளயும், நீண்டுயர்ந்த
மரலச்சாைரலயும், அழகிய வண்டுகள் யாழ்ரபால் ஒலிக்கும் வளர்ந்த ரவங்ரக மைங்களின்
கிரளகள் அடர்ந்த ரசாரலகரளயும் உரடய குற்ைாலம், இனிய பால் நநய் ஆகியவற்ரைாடு
நீைாடரல விரும்புபவனாய் விரிந்த நகான்ரை மலர்கரளச் சூடிய நம்பனாகிய சிவநபருமான்
எழுந்தருளிய நன்னகைாகும்.

பாடல் 3
தலம்: திருநனிபள்ளி
திருரநரிரச

திருநாவுக்கைசு நாயனார் அருளியது
தாளம்: ஆதி

துஞ்சிருள் காரல மாரல நதாடர்ச்சிரய மைந்திைாரத
அஞ்நசழுத்து ஓதி நாளும் அைனடிக்கு அன்பதாகும்
வஞ்சரனப் பாற்ரசா ைாக்கி வழக்கிலா அமணர் தந்த
நஞ்சமு தாக்கு வித்தார் நனிபள்ளி அடிகளாரை.

4.70.5

பாடலின் நபாருள்:
இருள் நீங்கும் காரலயிலும் மாரலயிலும் நபருமானுக்கும் தமக்கும் உள்ள உைரவ மைக்காமல்
திருரவந்நதழுத்ரத ஓதினால், நாரடாறும் சிவனடிக்கண் அன்பு நபருகி வளரும். அத்தரகய
அன்பு வளருவதன் ரபைாக, நசய்யும் வஞ்சரனயால் பாற்ரசாற்ரை நஞ்சுடன் கலந்து
சரமத்து, நல்ல பண்புகள் இல்லாத சமணர்கள் நகாடுத்த அந்த நஞ்ரச, அமுதமாக்கி
அருளினார் திருநனிபள்ளியடிகள்.

பாடல் 4
தலம்: திருச்ரசரை
திருக்குறுந்நதாரக
பூரியாவரும் புண்ணியம் நபாய்நகடும்
கூரிதாய அறிவு ரக கூடிடும்
சீரியார் பயில் ரசரையுட் நசந்நநறி
நாரிபாகன் தன் நாம நவிலரவ.

திருநாவுக்கைசு நாயனார் அருளியது
தாளம்: எழுரமச்சாய்ப்பு

5.77.1

பாடலின் நபாருள்:
சீர்ரம
உரடயவர்கள்
பயிலும்
திருச்ரசரையுட்
நசந்நநறியில்
வீற்றிருக்கும்
உரமநயாருபாகனுரடய நாமம் நவின்ைால் புண்ணியம் பூரித்துவரும்; நபாய்நகடும்; கூர்ரம
உரடயதாகிய அறிவு ரககூடும்.

பாடல் 5
தலம்: திருவலிவலம்
பண்: தக்ரகசி
நல்லிரச ஞானசம் பந்தனும் நாவினுக்கு
அரையனும் பாடிய நற்ைமிழ் மாரல
நசால்லியரவ நசால்லி ஏத்துகப் பாரனத்
நதாண்டரனன் அறியாரம அறிந்து
கல்லியல் மனத்ரதக் கசிவித்துக்
கழலடி காட்டி என் கரளகரள அறுக்கும்
வல்லியல் வானவர் வணங்க நின்ைாரன
வலிவலம் தனில் வந்து கண்ரடரன.

நம்பிஆரூைர் அருளியது
தாளம்: ஆதி

7.67.5

பாடலின் நபாருள்:
சிைந்த இரசத்தமிரழப் பாடிய திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி சுவாமிகளும், திருநாவுக்கைசு
சுவாமிகளும் அருளிச்நசய்த, தமிழ்ச் நசால்லால் அரமந்த நமய்யுணர்வு மாரலயாகிய, முன்பு
அவர்களால் நசால்லப்பட்டனவற்ரைரய பின்னும் பிைர் நசால்லிப் ரபாற்றுதரல விரும்புபவனும்,
அடிரயனது அறியாரமரய அறிந்து, கல்லின் இயல்ரபக் நகாண்ட எனது மனத்ரத
உருகப்பண்ணி, கழல் அணிந்த தனது திருவடிரயப் நபறுவித்து, எனது குற்ைங்கரள எல்லாம்
அறுத்த வன்ரமரயயுரடய, ரதவர் பலரும் வணங்க நிற்கின்ை நபருமாரன, அடிரயன்,
`திருவலிவலம்` என்னும் இத்தலத்தில் வந்து அரடந்ததனாற் கண்ரடன்.

பாடல் 6
திருவாசகம் - திருச்சதகம்
பண்: முல்ரல
ரகட்டாரும் அறியாதான் ரகடு ஒன்றில்லான்
கிரளயிலான் ரகளாரத எல்லாம் ரகட்டான்
நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத் துள்ரள
நாயினுக்குத் தவிசிட்டு நாயி ரனற்ரக
காட்டா தனநவல்லாம் காட்டிப் பின்னும்
ரகளா தனநவல்லாம் ரகட்பித்து என்ரன
மீட்ரடயும் பிைவாமல் காத்து ஆட்நகாண்டான்
எம்நபருமான் நசய்திட்ட விச்ரசதாரன.

திருவாதவூைடிகள் அருளியது
தாளம்: நசம்ரப

8.5.28

பாடலின் நபாருள்:
ஒருவைாலும் ரகட்டு அறியாதவனும், தனக்கு ஒரு ரகடில்லாதவனும், உைவு இல்லாதவனும்,
ரகளாமரல எல்லாம் ரகட்பவனும் ஆகிய இரைவன், என் சிறுரம ரநாக்காது நாய்க்கு
இருக்ரக அளித்தாற்ரபால தன் அருகில் இருத்தி, காட்டுதற்கரிய தன் உண்ரம நிரலரயக்
காட்டி, நான் எக் காலத்திலும் ரகட்காத ரவத சிவாகமங்களின் நபாருள்கரளக் ரகட்பித்து,
மீட்டும் நான் பிைவாமல் என்ரனத் தடுத்து ஆட் நகாண்டான். இது ஒரு விந்ரதயாகும்.

பாடல் 7
தலம்: ரகாயில்
பண்: பஞ்சமம்
ரசவிக்க வந்து அயன் இந்திைன் நசங்கண்மால்
எங்குந் திரசதிரசயன
கூவிக் கவர்ந்து நநருங்கிக் குழாங்குழா
மாய் நின்று கூத்தாடும்
ஆவிக்கு அமுரத என் ஆர்வத்தனத்திரன
அப்பரன ஒப்பமைர்
பாவிக்கும் பாவகத்து அப்புைத் தானுக்ரக
பல்லாண்டு கூறுதுரம.

ரசந்தனார் அருளியது
தாளம்: ஆதி

9.29.6

பாடலின் நபாருள்:
வழிபடவந்த பிைமன், இந்திைன், சிவந்த கண்கரள உரடய திருமால் எங்கும் பல திரசகளாகிய
இடங்களில் அரழத்து, வழிபாட்டுப் நபாருள்கரளக் ரகக்நகாண்டு நநருங்கிக் கூட்டம்
கூட்டமாய் நிற்க, திருக்கூத்திரன நிகழ்த்தும், என் உயிருக்கு அமுதம் ரபால்பவனாய், என்
அவாவிற்கு உரிய நசல்வமாய், எங்கள் தரலவனாய், பிைப்புவரகயால் ஒரு நிகைான ரதவர்கள்
நிரனயும் நிரனவுக்கு அகப்படாமல் அவர்கள் நிரனரவயும் கடந்து நிற்கும் நம்நபருமான்
பல்லாண்டு வாழ்க என்று வாழ்த்துரவாமாக.

