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��பாத� 

த�ம�ர ஆதீன� ப�தாவ� மகாச�நிதான� 

�-ல-� சிவஞானேதசிக பரமாசாாிய �வாமிக� 

அ�ளி�ெச த "அசபா நடன" பதிக�". 

இ�$% தி�&கயிலாய பர�பைர� த�ம�ர ஆதீன� இ�ப�ைத�தாவ�  

மகாச�நிதான� �-ல-� �"பிரமணிய ேதசிக ஞானச�ப�த பரமாசாாிய �வாமிக� 

தி�*�ள�தி+ப, ெவளியிட"ெப-ற�. 

1951. 

ஞானச�ப�த� பதி"பக�, த�ம�ர� ெவளி/0 எ2 250. 

தி�வா34 � ெச%வ� தியாேகச" ெப�மா+ தி�வ,களி% சா�திய அ+� மல4.  

--------------------- 

அசபா நடன� பதிக�அசபா நடன� பதிக�அசபா நடன� பதிக�அசபா நடன� பதிக�    

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

 

சிவ�தல5க� எ2ணிற�தன. அவ-6� பி�திவிே7�திரமாகிய கமலாலய� 

எ+8� தி�வா3ேர சிற�த�. இ� பராச&தி 9ட5க:� தைலயாய�. இ�தல�தி% 

எ;�த�ளியி�"பவ4 அசபா நேடசராகிய � ெச%வ�தியாேகச" ெப�மா+. 

 

இ"ெப�மாைன" பா-கட<% ப�ளிெகா�:� தி�மா% தம� ெந=ச�தாமைரயி% 

ைவ��" >சி�� வ�தா4. இ?வ2ண� ேயாகநி�திைரயி% இ�&கி+ற தி�மா<+ 

இதய�தான�� ேசாமா@க�த� தி�ேமனி தா5கிய ெச%வ� தியாகராச" ெப�மா+ 

அைச�தா,&ெகா2,��தைமயா% அசபா நடன4 என�தி�நாம� தா5கினா4. 

 

உயிெர0�த உட�பி% பிராணவாBவி+ இய&க�தா% ஏ-ப0� உ��வாச 

நி��வாச5களா% அவ+ நா+ எ+8� ெபா�ைள� த�� ேஸாஹ� எ+8� 

ெபாியம�திர� ம&களா% ெஜபி&காமேல ெஜபி&க"பG0 வ�கிற�, இதைன ந+� 

உண4�� இைறவ+ நா+ எ+ெற2Hவேத அஜைப ம�திர ெஜபமா��. இதனா% 

ஸ எ+ப� ஆ+மா&கைள அ�ளா% ஆGெகாள இ�&�� ஆ2டவ+ எ+ப��, 

அவ+ I-பG0 நி-கி+றா+ எ+ப�� அஹ� எ+ற பத�தி+ ெபா�ளாகிய நா+ 

எ+ப� இர2டாவதாக எ2ண"ப0வதா% ஆ+மா இைறவன� வியாபக��ளட5கி 
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தான-6, த+ெசயல-6, சிவ�ெசயேலயா , சிவேமயா  இ�&கி+ற உய4�த 

நிைலைய& காG0வ� எ+ப�மாகிய உ2ைம விள&க" ெப6கி+ற�. இதைனேய 

நம� �ம� �மர��பர �வாமிக:�, 

 

தானி+ ெறைன�தன& ��ேள ஒளி&��எ+ த+ைமநி-க 

யானி+ற ேபா�என& ��ேள ஒளி�தி0 மி"பாிேச 

வானி+ற சி+மய மாமாசி லாமணி ம+8�த+ைம 

நானி+6 க2டன+ காேண+ இத-ெகா�த ந+மணிேய. 

 

எ+6 அKபவி��& L6கி+றா4க�. M��& கா-ைற உ�ேள இ;"பதாN� 

ெவளியிேல த�:வதாN� உ2டா�� அைசேவ அஜபா நடன� எ+ப�. 

இதைனேய எம� ஆதீன"�லவ4 மணியாகிய ச�ப�தIனிவ4, 

 

ேமகெமா+6 நீ�ெவ�ளி ெவ-பைண�ெதன 

      விள5� நாகைண ேமவி 

ேயாகந-6யி% ெகா20ைற கட*�ெநG 

      0யி4" பைசவா ல+னா+ 

ஆகமீ தைச�தா,ேய யம4�தன+ 

      அIத ச�திரெமௗ< 

ஏகநாயக+ அ�பிைக க�தெனா 

      ெட2ணிலா *ல� ய 

 

எ+ற�:கி+றா4. இ�த"பாG,%, பா-கட<% ஆயிர� தைலகேளா0L,ய 

ஆதிேசடனாகிய ப0&ைக அைம&க"ெப-6�ள�. அத+ேம% தி�மா% 

ேயாகநி�திைர �ாிகி+றா4. அவ�ைடய இதயமாகிய அநாகதச&ர�தி% 

தியாகராஜ"ெப�மா+ அைச�தா,&ெகா2ேடயி�&கிறா4. அவ�ைடய அைச* 

அஜபா நடன�. அ�த நடனேம அைன��லக�ைதB� ஐ�ெதாழி-ப0��கிற�. 

 

இ5ஙன� எ%லா ஆ+மா&களிட��� அஜைபயாக இ��� எ%லா�&�� �+ப 

நீ&க�ைதB� இ+ப"ேப-ைறB� இைறவ+ அ�ளி�ெச கி+றா4. நா� ஒ?ெவா� 

நா:� வி0� இ�ப�ைதயாயிர�� அ6$6 �வாச5களி% ேஸாக� எ+ற 

மகாம�திர�தி+ அ4�த� அட5கியி�"பைத� தியானி�� உயி4"பி8� 

தியாேகசன� அஜபா நடன�ைத� தாிசன� ெச � வ�ேவாமானா% தியாேகச" 

ெப�மாைன உ�ளப, வழிபGடவ4களாேவா�. 
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இ�தைகய அKபவநிைலயி% ெப�மாைன வழிபGட எம� ஆதீன��" ப�தாவ� 

��M4�திகளாகிய �ல� சிவஞானேதசிக ஞானச�ப�த பரமாசாாிய �வாமிக� 

அ�த அசபாநேடச" ெப�மானிட�தி% ஈ0பG0" பதிக� ஒ+ைற அ�ளி� 

ெச தி�&கிறா4க�. 

 

த�ைமயாதீன�� நி4வாக�திN�ள� தி�வா34 இராஜா5க&கGடைள. இ�த& 

கGடைள� ெசா�� நி4வாக� I;ைமB� த�ைமயாதீன��&�� ெசா�தமான�. 

இத+ பர�பைர ,ர@,யான த�ம�ர ஆதீன� 25-வ� ��மகாச�நிதான� �-ல-� 

�"பிரமணிய ேதசிக ஞானச�ப�த பரமாசாாிய �வாமிக� அவ4க� 23-7-51 

ேசாமவாரதின� தி�வா34 நிைறெச%வ� தியாேகச+ தாிசன�தி-� 

எ;�த�ளியானேபா� அவ4க� விஜய நிைன*மலராக இ�$% ெவளியாகிற�. 

அ+ப4க� ப,��" பய+ெப-6 உ வா4களாக. 

 

தா2டவ மான தனிெய;� ேதாெர;� 

தா2டவ மான த8&கிரக� ெதாழி% 

தா2டவ� L��� தைலநி+ற த-பர� 

தா2டவ� L��� தமனிய� தாேன. 

 

தி�வா34,.  இ5ஙன�, 

21-7-51  ேசாம��தர�த�பிரா+, 

 இராஜா5க&கGடைள கGடைள விசாரைண 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

அசபா நடன� பதிக�அசபா நடன� பதிக�அசபா நடன� பதிக�அசபா நடன� பதிக�    

தி��சி-ற�பல� 

 

நீ0ச�� ேராதய� ேபா%வதன மைசயவ�� 

      நிைறகமல நயனமைசய 

நி+6நதி மதியைசய ெவா+6சைட I,யைசய 

      நிகTம�த காசமைசய� 

ேதாடல4 ெசவ�திய� ேதாடைசய மா4பி- 

      ெறா0�தெச5 �வைளயைசய� 

�5கம; மானைசய வ5கத= சதேகா, 

      Uாிய4க� ேபாலைசயமா% 
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ேத0மர வ&கி2 கிணி"பாத மைசயெவா� 

      ெச�ெபா+மைல வ%<யைசய� 

ெச ய�ம ேரச4ந0 நி+றைசய நவர�ன 

      சி�மா சன�தி��ேத 

யா0I+ னசபநட ம,யென+ 65காண 

      அ�:வா  தியாேகசேன 

யைசவி%கம ேலசேன யசபா நேடசேன 

      ஆன�த *%லாசேன.        1 

 

த��வ ெசா3பI� த��வா தீதI� 

      த�வக4� தா*ெம+6= 

சகளா களாதீத ச�ேதாஷ ச%லாப 

      ச�வ U னியவ@�*� 

நி�திய நிராமய நிராத5க நி4�ெதா�த 

      நி4&�ண நிராதாரI� 

நி4மல நிராவாச நி-ச5க நி4விக-ப 

      நிW"ரப= ச�ேசாதியா � 

��த> ரணச�சி தான�த I=ேசாம 

      Uாிய ரன�தேகா, 

�5கெவாளி க5�ெலன ம5கவ� ேமா4த- 

      ெசா3ப"ர காசI�விடா 

அ��வித சி�தா�த I�திநீ யானதா% 

      ஆரறிவ4 தியாேகசேன 

அைசவி%கம ேலசேன யசபா நேடசேன 

      ஆன�த *%லாசேன.        2 

 

வதனI5 க�ைணசைட ம�டI5 க�ைணெச? 

      வ,வI5 க�ைணக;நீ4 

மாைலB5 க�ைணெச? வ�திB5 க�ைணயின 

      மா8ம; *5க�ைணேம% 

உதரI5 க�ைணக5 கணவரவ I5க�ைண 

      உ;ைவயத :5க�ைணைய 

Bரககி2 கிணித;* சரணI5 க�ைணஅ� 

      �ைமய�ைம B5க�ைணேவ% 

மதைலB5 க�ைணபல சி5க= �ம�தி0� 

      மணி"9ட I5க�ைணேம% 
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வளர2ட ேகா,கெள லா�வாழ ஆ3ாி% 

      வாTவ�5 க�ைணபாச� 

அதிரநட மி0�சைப B5க�ைண நி+க�ைண 

      யாரறிவ4 தியாேகசேன 

அைசவி%கம ேலசேன யசபா நேடசேல 

      ஆன�த *%லாசேன.        3 

 

க�ைணவா ாிதிேய� ணாதிசய ேம>4ண 

      க-பத� ேவ அன�த5 

கைலமதிய ேமஞான பாKேவ ேதGடாத 

      க2ணி+வள4 க�Xலேம 

தி�வ�G ெச%வேம யான�த வாTேவ 

      ெதவிGடாத ெத�ளமி4தேம 

ெச5கரத லாமலக பலேமெச க�ைதயா� 

      ேதவ4க� சிேரார�னேம 

ஒ�பர" பிரமேம ெய+6ைன" பா,னா+ 

      உ%லாச மாயா,ேய 

ெயா2>ர ணான�த வி+பவI திைனேமவ 

      *ன�ள மகிT�த�:வா  

அ�ணகண பண*ரக கி2கிணி& காலேன 

      யழகா4 தியாேகசேன 

அைசவி%கம ேலசேன யசபா நேடசேன 

      ஆன�த *%லாசேன.        4 

 

ம2டல� த+னிலா 3ெர+8 I2டக 

      மல4�தM லாதாரI� 

ம2டன� த=ச��ர Uாிய4க� ேபா%வதன� 

      வய5கி05 காியேமக 

க2டனா I+றைனB ம2டேகா ,களீ+ற 

      ெகௗாிையB ெம+ைனயா:5 

க�தசா மிையBம� உ�கழ- கா<ேல 

      கG0மா டாவெம+85 

�2ட<B ெமா+6கி2 கிணிெய+6 நாதI5 

      ெகா�வி�வ மாதாரமா & 

ெகா2ேடா, மீள*� "ராணனீ ெத+8I+ 

      �ல*மச பா நட�ைத 
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அ2ட�தி N�ளப, பி2ட�தி னா+காண 

      அ�:வா  தியாேகசேன 

அைசவி%கம ேலசேன யசபா நேடசேன 

      ஆன�த *%லாசேன.        5 

 

ப,யாட ேமல2ட பாதாள மாடஇ" 

      பா4தா5� பா�தளாட" 

பா8மதி யாடமைற யாடவய னாடவி� 
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