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அகாரத்தன் ெபாருள்

அவ்வண்ணம் காக்கும் இைறயாய் அைனத்தன் காரணமாய் ⋆

உன்வண்ணம் காட்டும் தருமைறயாய் மூலத்தன் முதலாய் ⋆

நன்வண்ணம் ஏற்று வளம்ெபறும் வலம்புரிசங்கன் வடிேவ ⋆

ெமய்வண்ணம் ெதரிய ெதளிவீர் மூன்றன்முதலின் முதேல Á Á 1 Á Á
நான்காம் ேவற்றுைம உருபுல் - ெபாருள்

மருளால் மதயன்ற தாேன

அத பத ெயன மகழும் மாந்தர்காள் ⋆

அருளால் வைலயன்ற யாவரும்

அவனடிைம இனி அறவீர்காள் ⋆

ெதாடரும் வைலயல் ெதாைலயும்

துன்பம் அவ்ேவற்றுைம உருபால் ⋆

புகலும் புனிதன்பணியல் என்றும்

ெபாருந்தும் ெபருநல் வாழ்வால் Á Á 2 Á Á
உகாரத்தன் ெபாருள்

உணரும் கருத்து உரிைம அவனுக்ேக எனக் ெகாண்டு ⋆

இகழும் ெதய்வம் இைடயல் மற்றைவ மீது பற்றற்று ⋆

புகழும் பரமன் பண்ேப ெபாங்கும் பரிவு என்ேற ⋆

மகழும் மனத்தல் மலரும் மறுைமப் பயனும் அன்ேற Á Á 3 Á Á
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உகாரத்தன் மற்ெறாரு ெபாருள்

உறவாய் அதன்பன் நன்று அலர்மகள் அவனிைய காக்க ⋆

அறவாய் மூெவழுத்து மைறயும் அைதேய ஆறாய் ேசர்க்க ⋆

ப ரியாய் பரித யும் ஒளியுெமன புரியும் அவர்தம் அருேள ⋆

அகவாய் இது ஒன்ேறெயன அைடயும் பரம் ெபாருேள Á Á 4 Á Á
மகாரத்தன் ெபாருள்

மாறாக ந ற்கும் ச த்து இருபத்துநாலு தத்துவம் அத்ேதாடு ⋆

ேவராக வயக்கும் தனியைற தரும் மிக்க இன்பத்ேதாடு ⋆

உனக்ேக உயெரனும் உணர்வால் உயரும் பக்குவத்ேதாடு ⋆

தனக்ேக த கழும் உடைல தவ ர்க்கும் தனித் தவத்ேதாடு Á Á 5 Á Á
நம: எனும் பத₃த்தன் ெபாருள்

மயங்கும் நைல தாேனயைற தனேதயைவெயனும் குறுமத ேய ⋆

உகக்கும் உடலும் உம்முயரும் அவ்வுத்தமன் உய ரின் உடேல ⋆

வளங்கும் ெபாருள் அைனத்தும் அவனுைடெயன அற ந்தால் ⋆

வத ர்க்கும் வைனகள் வலகும் வணங்கும் நமெயன

பதத்தால் Á Á 6 Á Á
நார ஶப்₃த₃த்தன் ெபாருள்

அழியா அத்தன் அருளால் மைறயா பல்லுய ர் பகலவன்ேபால் ⋆

வழுவா மாயக்கூத்தன் ேமய்ப்பான் அவனடி தைல ேசர்த்தால் ⋆

தருமாேல ஆக்கயளித்து அைணக்கும் உன்தருக் குணத்தாேல ⋆

தருவாேய உய்வு உம்ைம நழுவா நார என்னும்

தருவாக்காேல Á Á 7 Á Á
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அயன ஶப்₃த₃த்தன் ெபாருள்

ெநறயாய் அைடயும் குறயாய்

அடியுைர கூற்றல் ஆதாரமாய் ⋆

நைலயாய் உள்புகுந்தாய் அமலனாய்

அலகலா அருங்குணத்தாய் ⋆

இருப்பாய் அைவகளின் அைனத்து

உறவாய் மற்றும் உள்ளுைறவாய் ⋆

நைறவாய் மைறசுரந்து உைரப்பார்

கழைலப் பணிேவார் வருப்பாய் Á Á 8 Á Á
ஆய ஶப்₃த₃த்தன் ெபாருள்

தீவைனயால் தருமாலின் ேசைவ தறேவ மறந்தனேர ⋆

ஊழ்வைனயால் சன்மம் பலெவன புவயல் உழன்றனேர ⋆

நல்ேலார் நல்கய நாரணன்ேமல் நாலாம் ேவற்றுைமேய ⋆

ஆய காட்டும் அவன் பணிேய தூய நைல என பற்றனேர Á Á 9 Á Á
ப₂லன்

எட்டில் கண்ட கருத்ைத எட்ட ெவாண்ணாத இடத்ைத ⋆

பாட்டில் பாவலர் பகன்ற எட்டும் ஒன்றான மைறந தைய ⋆

நம் நைலயல் நைலைய நைலயால் நைலயாக பற்றேவ ⋆

தம் நைலயல் நைலைய நைலயால் நைலயாகத்

தருவேர Á Á 10 Á Á
எட்டின் கட்டு முற்ற ற்று

சீரார் தூப்புல் தருேவங்கடமுைடயான் தருவடிகேள சரணம்
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