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017. அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இறையீடு 

 

1.  திருத்தகுபபான் னம்பலத்பத திருநைஞ்பெய் தருளும்  

திருவடிகள் அடிச்ெிறிபயன் பென்னிமிறெ வருபமா  

உருத்தகுநா னிலத்திறைநீள் மலத்தறைபபாய் ஞான  

உருப்படிவம் அறைபவபனா ஒன்றிரண்பைன் னாத  

பபாருத்தமுறு சுத்தெிவா னந்தபவள்ளம் ததும்பிப்  

பபாங்கிஅகம் பவள்ளத்பத நான்மூழ்கி நான்பபாய்  

அதுவாகப் பபறுபவபனா அறிந்திலன்பமல் விறளபவ.  

 

2.  கரணபமலாம் கறரந்ததனிக் கறரகாண்ப துளபதா  

கறரகண்ை பபாழுபதறனயுங் கண்டுபதளி பவபனா  

அரணபமலாம் கைந்ததிரு வருள்பவளிபநர் படுபமா  

அவ்பவளிக்குள் ஆனந்த அனுபவந்தான் உறுபமா  

மரணபமலாம் தவிர்ந்துெிவ மயமாகி நிறறதல்  

வாய்த்திடுபமா மூலமல வாதறனயும் பபாபமா  

ெரணபமலாம் தரமன்றில் திருநைஞ்பெய் பபருமான்  

தனதுதிரு வுளம்எதுபவா ெற்றுமறிந் திலபன.  

 

3.  நாதாந்தத் திருவதீி நைந்துகைப் பபபனா  

ஞானபவளி நடுஇன்ப நைந்தரிெிப் பபபனா  

பபாதாந்தத் திருவடிஎன் பென்னிபபாருந் திடுபமா  

புதுறமயறச் ெிவபபாகம் பபாங்கிநிறறந் திடுபமா  

பவதாந்த ெித்தாந்த ெமரெமும் வருபமா  

பவறுபவளியில் சுத்தெிவ பவளிமயந்தான் உறுபமா  

பாதாந்த வறரநீறு மணக்கமன்றில் ஆடும்  

பரமர்திரு வுளம்எதுபவா பரம்அறிந் திலபன.  

 

 

 

 

 



4.  ெிதம்பரத்பத ஆனந்த ெித்தர்திரு நைந்தான்  

ெிறிதறிந்த படிஇன்னும் முழுதும்அறி பவபனா  

பதம்பபறத்பதம் பழம்பிழிந்து பாலும்நறும் பாகும்  

பசுபநய்யும் கலந்தபதனப் பாடிமகிழ் பவபனா  

நிதம்பரவி ஆனந்த நித்திறரநீங் காத  

நித்தர்பணி புரிந்தின்ப ெித்திபபறு பவபனா  

மதம்பரவு மறலச்பெருக்கில் ெிறந்தெிறி பயன்நான்  

வள்ளல்குரு நாதர்திரு வுள்ளம்அறி பயபன.  

 

5.  களக்கமறப் பபாதுநைம்நான் கண்டுபகாண்ை தருணம்  

கறைச்ெிறிபயன் உளம்பூத்துக் காய்த்தபதாரு காய்தான்  

விளக்கமுறப் பழுத்திடுபமா பவம்பிஉதிர்ந் திடுபமா  

பவம்பாது பழுக்கினும்என் கரத்தில்அகப் படுபமா  

பகாளக்கருது மலமாறயக் குரங்குகவர்ந் திடுபமா  

குரங்குகவ ராபதனது குறிப்பில்அகப் படினும்  

துளக்கமற உண்ணுவபனா பதாண்றைவிக்கிக் பகாளுபமா  

ப ாதிதிரு வுளம்எதுபவா ஏதும்அறிந் திலபன.  

 

6.  திருப்பபாதுவில் திருநைம்நான் பென்றுகண்ை தருணம்  

ெித்திஎனும் பபண்ணரெி எத்திஎன்றக பிடித்தாள்  

கருப்பறியா பதறனஅதன்முன் கலந்தபுத்தி எனும்ஓர்  

காரிறகதான் கண்ைளவில் கனிந்துமகிழ்ந் திடுபமா  

விருப்பமுறா பதறனமுனிந்து விடுத்திடுபமா பநயம்  

விறளந்திடுபமா இவர்க்குநிதம் ெண்றைவிறளந் திடுபமா  

தருப்பபாதுவில் இருவர்க்கும் ெந்ததிஉண் ைாபமா  

தறைபடுபமா திருவுளந்தான் ெற்றும்அறிந் திலபன.  

 

7.  ஆனந்த நைம்பபாதுவில் கண்ைதரு ணத்பத  

அருமருந்பதான் பறன்கருத்தில் அறைந்தமர்ந்த ததுதான்  

கானந்த மதத்தாபல காரமறற படுபமா  

கடுங்கார மாகிஎன்றன் கருத்தில்உறறந் திடுபமா  

ஊனந்த மறக்பகாளும்பபா தினிக்கரெம் தருபமா  

உணக்கெந்து குமட்டிஎதிர் எடுத்திைபநர்ந் திடுபமா  

நானந்த உளவறிந்து பிறர்க்கீய வருபமா  

நல்லதிரு வுளம்எதுபவா வல்லதறிந் திலபன.  



 

8.  தாய்பகாண்ை திருப்பபாதுவில் எங்கள்குரு நாதன்  

ெந்நிதிபபாய் வரவிடுத்த தனிக்கரணப் பூறவ  

காய்பகாண்டு வந்திடுபமா பழங்பகாண்டு வருபமா  

கனிந்தபழங் பகாண்டுவருங் காலதறன மதமாம்  

பபய்பகாண்டு பபாய்விடுபமா பிலத்திறைவழீ்ந் திடுபமா  

பின்படுபமா முன்படுபமா பிணங்கிஒளித் திடுபமா  

வாய்பகாண்டு பவன்றிடுபமா பதாற்றிடுபமா என்றன  

மறந்திடுபமா திருவுளத்தின் வண்ணம்அறிந் திலபன.  

 

9.  தீட்டுமணிப் பபாதுநைஞ்பெய் திருவடிகண் பைத்தச்  

பெல்கின்பறன் ெிறிபயன்முன் பென்றவழி அறிபயன்  

காட்டுவழி கிறைத்திடுபமா நாட்டுவழி தருபமா  

கால்இறளப்புக் கண்டிடுபமா காணாபதா களிப்பாம்  

பமட்டினிறை விடுத்திடுபமா பள்ளத்பத விடுபமா  

விபவகம்எனும் துறணயுறுபமா பவைர்பயம் உறுபமா  

ஈட்டுதிரு வடிச்ெமுகம் காணவும்பநர்ந் திடுபமா  

எப்படிபயா திருவுளந்தான் ஏதும்அறிந் திலபன.  

 

10.  ஞானமணிப் பபாதுநைஞ்பெய் திருவடிகண் டிைபவ  

நைக்கின்பறன் அந்பதாமுன் நைந்தவழி அறிபயன்  

ஊனமிகும் ஆணவமாம் பாவிஎதிர்ப் படுபமா  

உறைறமஎலாம் பறித்திடுபமா நறைபமலிந்து பபாபமா  

ஈனமுறும் அகங்காரப் புலிகுறுக்பக வருபமா  

இச்றெஎனும் இராக்கதப்பபய் எறனப்பிடித்துக் பகாளுபமா  

ஆனமலத் தறைநீக்க அருட்டுறணதான் உறுபமா  

ஐயர்திரு வுளம்எதுபவா யாதுமறிந் திலபன 

 

 

 


