பிரிவு 6 - வயது 20க்கு மேல்
பாடல் 1
தலம்: திருவவயாறு
பண்: மேகராகக்குறிஞ்சி

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளியது
தாளம்: திருபுவட

புலவனந்தும் பபாறிகலங்கி பநறிேயங்கி அறிவழிந்திட்டு ஐம்மேலுந்தி
அலேந்த மபாதாக அஞ்மசபலன்று அருள்பசய்வான் அேரும் மகாயில்
வலம்வந்த ேடவார்கள் நடோட முழவதிர ேவழபயன்று அஞ்சிச்
சிலேந்தி அலேந்து ேரமேறி முகில்பார்க்கும் திருவவயாமே.

1.130.1

பாடலின் பபாருள்:
ேரண பயத்தால் ஐம்புலன்களும் தத்தம் பபாறிகவள விட்டு வழிோறி அறிவழிந்து, சளி
பதாண்வடயில் அவடத்து ேனம் வருந்தும் மபாது, `அஞ்மசல்` என்றுவரத்து அருள்
பசய்பவனாகிய சிவபிரான் அேரும் மகாயில் திருவவயாறு. பபண்கள் நடனம் ஆட,
அவ்வாடலுக்மகற்ே கூத்பதாலிகவள எழுப்பும் முழவுகள் அதிர, அவற்வேக் கண்டு அஞ்சிய
சிலேந்திகள் வானத்தில் மகட்கும் இடிமயாவச என்ேஞ்சி ேரங்களில் ஏறி மேகங்கவளப்
பார்க்கும் திருவவயாோகும்.

பாடல் 2
தலம்: திருப்பருப்பதம்
பண்: வியாழக்குறிஞ்சி

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் அருளியது
தாளம்: ஆதி

மநாய்புல்கு மதால் திவரய நவரவரு நுகருடம்பில்
நீபுல்கு மதாற்ேபேல்லா நிவனயுள்கு ேடபநஞ்மச
வாய்புல்கு மதாத்திரத்தால் வலஞ்பசய்து தவலவணங்கிப்
பாய்புலித் மதாலுவடயான் பருப்பதம் பரவுதுமே.

1.118.2

பாடலின் பபாருள்:
அறியாவேயுள் மூழ்கித் திவளக்கும் பநஞ்மச! நீ மபாக நுகர்ச்சிக்குரிய இவ்வுடம்பில் இளவே
முதல் ோறிவரும் மதாற்ே பேல்லாவற்வேயும், மநாய்கள் தழுவும் மதால் சுருங்கி நவர
மதான்றும் நிவலவயயும், நிவனந்து சிந்திப்பாயாக. மூப்பு வருமுன் வாய் நிவேந்த
மதாத்திரங்கவளப் பாடி, வலம் வந்து, தவலயால் வணங்கிப் பாயும் புலியின் மதாவல உடுத்த
பபருோன் எழுந்தருளிய திருப்பருப் பதத்வதப் பரவுமவாம்.

பாடல் 3
தலம்: திருஇன்னம்பர்
பண்: திருவிருத்தம்

திருநாவுக்கரசு நாயனார் அருளியது

மபாற்றுந் தவகயன பபால்லா முயலகன் மகாபப்புன்வே
ஆற்றுந் தவகயன ஆறு சேயத்து அவரவவரத்
மதற்றுந் தவகயன மதறிய பதாண்டவரச் பசந்பநறிக்மக
ஏற்றுந் தவகயன இன்னம்பரான் தன் இவணயடிமய.

4.100.7

பாடலின் பபாருள்:
இன்னம்பரான் தன் இவணயடிகள், வழிபடத் தக்கன; பகாடிய முயலகனுவடய பவகுளியால்
ஏற்பட்ட இழிவவப் மபாக்கும் தன்வேயன; அறு வவகச் சேயங்கவளச் சார்ந்த அடியவர்கவளத்
பதளிவிக்கும் தன்வேயன; பதளிவவடந்த அடியவர்கவள மேம்பட்ட பநறிக்கண் உயர்த்தும்
தன்வேயன.

பாடல் 4
தலம்: பபாது
திருத்தாண்டகம்
நற்பதத்தார் நற்பதமே ஞான மூர்த்தீ
நலஞ்சுடமர நால்மவதத்து அப்பால் நின்ே
பசாற்பதத்தார் பசாற்பதமும் கடந்து நின்ே
பசாலற்கரிய சூழலாய் இதுவுன் தன்வே
நிற்பபதாத்து நிவலயிலா பநஞ்சந் தன்னுள்
நிலாவாத புலாலுடம்மப புகுந்து நின்ே
கற்பகமே யானுன்வன விடுமவ னல்மலன்
கனகோ ேணிநிேத்பதங் கடவு ளாமன.

திருநாவுக்கரசு நாயனார் அருளியது

6.95.4

பாடலின் பபாருள்:
வீடுமபற்றிவனப் பபறும் தகுதி அவடந்தவருக்கு வீடு மபறு அருள்பவமன, ஞானமே
வடிவானவமன! நன்வேவய விளக்கும் சுடமர! நான்கு மவதங்களுக்கும் அப்பால் வாக்குகவளக்
கடந்து நின்ே பபருோமன! நிற்பது மபாலக் காட்டி நில்லாது அவலகின்ே உயிரில் வந்து
நிவலயில்லாத புலாலுடம்பிற் புகுந்து நின்று எல்லாப் பயன்கவளயும் தரும் கற்பகமே! கனகமும்
ோணிக்கமும் ஒத்த நிேத்திவன உவடய எம் கடவுமள. யான் உன்வன விடுமவன் அல்மலன்.

பாடல் 5
தலம்: திருவாரூர்
பண்: பசந்துருத்தி
மீளா அடிவே உேக்மக ஆளாய்ப்
பிேவர மவண்டாமத
மூளாத் தீப்மபால் உள்மள கனன்று
முகத்தால் மிகவாடி
ஆளாய் இருக்கும் அடியார் தங்கள்
அல்லல் பசான்னக்கால்
வாளாங் கிருப்பீர் திருவா ரூரீர்
வாழ்ந்து மபாதீமர.

நம்பிஆரூரர் அருளியது
தாளம்: திருபுவட

7.95.1

பாடலின் பபாருள்:
திருவாரூரில் எழுந்தருளியிருக்கும் பபருோமன, உம்வேயன்றிப் பிேவர விரும்பாம், உேக்மக
என்றும் நீங்காத அடிவே பசய்கின்ே ஆட்களாகி, அந்நிவலயிமல பிேழாதிருக்கும் அடியார்கள்,
தங்கள் துன்பத்வத பவளியிட விரும்பாது, மூண்படரியாது கனன்று பகாண்டிருக்கின்ே
தீவயப்மபால, ேனத்தினுள்மள பவதும்பி, தங்கள் வாட்டத்திவன முகத்தாமல பிேர் அறியநின்று.
பின்னர் அத்துன்பம் மிகுதலால் தாங்க ோட்டாது, அதவன, உம்பால் வந்து வாய்திேந்து
பசால்வார்களாயின், நீர் அதவனக் மகட்டும் மகளாததுமபால வாளாவிருப்பீர்; இஃமத நும்
இயல்பாயின், நீமர இனிது வாழ்ந்துமபாமின்!

பாடல் 6
தலம்: திருமுருகன்பூண்டி
பண்: பழம் பஞ்சுரம்
பகாடுகு பவஞ்சிவல வடுக மவடுவர்
விரவ லாவேபசால்லித்
திடுகு போட்படனக் குத்திக் கூவேபகாண்
டாே வலக்குமிடம்
முடுகு நாறிய வடுகர் வாழ்முரு
கன்பூண்டி ோநகர்வாய்
இடுகு நுண்ணிவட ேங்வக தன்பனாடும்
எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம்பி ரானீமர.

நம்பிஆரூரர் அருளியது
தாளம்: எழுவேச்சாய்ப்பு

7.49.1

பாடலின் பபாருள்:
எம்பபருோனிமர, முவடநாற்ேம் மசய்வேயினும் விவரயச் பசன்று நாறுகின்ே உடம்வபயுவடய
வடுகர்கள் வாழ்கின்ே இம் முருகன்பூண்டி, வவளந்த பகாடிய வில்வலயுவடய வடுக மவடுவர்,
வருமவாவரப் பபாருந்தாத பசாற்கவளச் பசால்லி, `திடுகு` என்றும், `போட்டு` என்றும் அதட்டி
அச்சுறுத்தி துன்புறுத்தி அவர்தம் உவடகவளப் பறித்துக் பகாள்ளும் இடம்; இம்ோநகரிடத்து
இங்கு, நுண்ணிய இவடவயயுவடய எம்பபருோட்டிமயாடும் நீர் எதன்பபாருட்டு இருக்கின்றீர்?

பாடல் 7
திருத்பதாண்டர் புராணம்
பண்: பசந்துருத்தி

மசக்கிழார் அருளியது

ேங்வகயர்க்குத் தனியரசி எங்கள் பதய்வம்
வளவர்திருக் குலக்பகாழுந்து வவளக்வக ோனி
பசங்கேலத் திருேடந்வத கன்னி நாடாள்
பதன்னர்குலப் பழிதீர்த்த பதய்வப் பாவவ
எங்கள்பிரான் சண்வபயர்மகான் அருளி னாமல
இருந்தமிழ்நாடு உற்ேஇடர் நீக்கித் தங்கள்
பபாங்பகாளிபவண் திருநீறு பரப்பி னாவரப்
மபாற்றுவார் கழபலம்ோற் மபாற்ே லாமே.
பாடலின் பபாருள்:
ேங்வகயரில் மிகச் சிேந்தவளும், எம் பதய்வமும், மசாழரின் குலக்பகாழுந்தாக விளங்குபவரும்,
வவளயவல அணிந்த பபருவேயுவடயவரும், பசந்தாேவர ேலரில் வீற்றிருக்கின்ே திருேகவளப்
மபான்ேவரும், பாண்டி நாட்வட ஆளும் பாண்டியரின் குலத்திற்கு உண்டான பழிவயப் மபாக்கிய
பதய்வத் தன்வேயுவடய பாவவ மபால்பவரும், எங்களுவடய பபருோனாரான சீகாழித்
தவலவரின் அருளால் பபரிய தமிழ் நாட்டிற்கு மநர்ந்த துன்பத்வதப் மபாக்கி, மேமலாங்கிய
ஒளிவயத் தரும் நீருநீற்வேப் பரவச் பசய்தவருோன ேங்வகயர்க்கரசியாவரப் மபாற்றுபவரின்
திருவடிகள் எம்ோல் மபாற்ேத்தகுவதாகும்.

