
 

ஆடியனோ 
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ராமேசுவரே் செற்ச ாழிவு! 

- 

27ஜயபி 1897 அ்று போயநசுயபந் 

ய ோமலி் சுயோமி ஜி டத்தின 

ச ோ்சோழிவு. 

https://drive.google.com/open?id=1L9VR3pzOqxriKPlvZVru3znXyFAEGXX1


 

உண்மே வழி ாடு:  

நதந் யோம்யது அ்பி் , இதனத்தி் 

தூன்மநனோ உண்மநனோ 

அ்பி்தோய தவிப  டங்கு ி் 

அ். உடோலுந் நத்தோலுந் 

தூன்மநனோ  இ்ோந் ஒருய் 

ய ோமலு ்கு யருயதுந் சிய சருநோம 

யழிடுயதுந் ன்து. உடந்ோலுந் 

நத்தோலுந் தூன்மநனோ  

இரு்யப ்ி் பிபோபத்்தம ம 

சியசருநோ் ிமயய்றுகிோப.் 

ஆோ் தோங் ய 

தூன்மநன்யப ்ோ  இரு்து 

ச ோண்டு பிரு ்கு நத யோதம 

ச ன்யப ்் இறுதிம் யதோ்விமனயன 

அமடகிோப ்். பு யழிோடு எ்து 

அ  யழிோட்டி் அமடனோந் நட்டுயந. 

அ  யழிோடுந் தூன்மநயுந்தோ் 



உண்மநனோ விஷனங் ். 

இமயம்றி  ்ச ன்ன்டுகி் பு 

யழிோடு ன்து. இதம நதி் 

தித்து ்ச ோ் முன்சி ச ன்யுங் ். 

 

தோங் ் எமத யயண்டுநோோலுந் 

ச ன்னோந், பிகு ஒரு தீபத்்தத் 

தத்தி்கு  ்ச ்ோ் அ்த் 

ோயங் ் எ்ோந் 

ந்ி ் ்ட்டுவிடுந் எ்று 

ிம ்குந் அவி்கு ் கீமோ 

ிம ்கு இ்த ்  லியு த்தி் ந ் ் 

ய்துவிட்டப.் தூன்மநன் 

உ்த்துட் ய ோமலு ்கு  ்ச ்கி் 

ஒருய் ஏ் யய இரு ்கி் த் 

ோயங் ளுட் யநலுந் ஒ்ம ் 

கூட்டுகிோ், பு்ட்டயோது 

இரு்தமதவிட யநோ நோயோ   வீடு 

திருந்புகிோ். தீபத்்தத் தங் ் 



புிதநோ சோருட் ோலுந் 

ந ோ் ோலுந் ிபந்பி இரு்மய. 

ந ோ் ் யோம்கி் இடங் ி் 

ய ோம் எதுவுந் இ்மசன்ோலுந் 

,அ்த இடங் ் தீபத்்தத் தங் ய. நூறு 

ய ோம் ் இரு்தோலுந் அங்ய  புித 

ந்யப ்் இரு்ோப ்ோோ் 

சதன்வீ ந் நம்துவிடுந். தீபத்்தத் 

தங் ி் யோம்யதுந் மி வுந் 

 டிநோ  ோபினந் .  ோதோபண 

இடங் ி் ச ன்ன்டுந் ோயங் ம 

எிதோ  ீ ்கி ் ச ோ் முடியுந். 

ஆோ் தீபத்்தத் தங் ி் 

ச ன்ன்டுந் ோயத்மத ீ ் யய 

முடினோது.  

 

நத் தூன்மந பிரு ்கு ்மந 

ச ன்யது- இதுயய எ்ோ யழிோடு ி் 

 ோபநோகுந். ஏமமமடமுந் 



வீபிடமுந் யோயு்யோபிடமுந் சிய 

சருநோம ்  ோண்யய 

உண்மநம் சியசருநோம 

யழிடுகிோ். வி ்கிப த்தி் நட்டுயந 

சியசருநோம ்  ோண்யி் 

யழிோடு ஆபந் ிமம் உ்து. 

ஒயப ஓப ்ஏமம ் ோமனுந், அயது ஜோதி, 

இந், நதந் யோ் எமதயுந் ோபோந், 

அயிடந் சியசருநோம ்  ண்டு 

அயனு ்கு உதவி ் ச ன்து 

சதோண்டோ்றுயிடந் சிய சருநோ் 

மி வுந் திரு்தி ச ோ்கிோப;் ய ோமலி் 

நட்டுயந தந்மந ்  ோண்யமவிட , 

இயிடந் அதி  நகிம் ச்ி ச ோ்கிோப.் 

 

ஒரு ண ் ோபனு ்குத் யதோட்டசநோ்று 

இரு்தது. அதி் இபண்டு 

யதோட்ட ் ோபப ்் இரு்தோப ்். ஒருய் 

ய ோந்யோறி, யயமயன ச ன்ன 



நோட்டோ். ஆோ் எஜநோ் 

யதோட்டத்தி்கு ய்தோ் யோதுந், உடய 

எழு்து யோன் கூ்பின ம  ளுட் 

அயபிடந், ஓ ,எ் எஜநோி் மு ந் 

எய்யவு அம ோ  இரு ்கிது” எ்று 

பு ம்ோடி அயப ்மு்ோ் ்ம 

இித்து ் ச ோண்டு ி்ோ். ந்ய் 

அதி ந் யசுயயத இ்ம , ஆோ் 

 டிநோ  உமம்ோ்.  யம னோ 

மங் மயுந்  ோன் றி மயுந 

 ோகுடி ச ன்து, சடு்சதோமவி் 

யசி ்கி் அ்த எஜநோி் வீட்டி்கு 

 ச்ுந்து ச ோண்டு ச ்யோ் . இ்த 

இபண்டு யதோட்ட ் ோபப ்ளு் னோமப 

எஜநோ் அதி ந் விருந்புயோப ்? 

சியசருநோ் தோ் அ்த எஜநோ். 

இ்த உ ந் அயபது யதோட்டந். இங்ய  

இபண்டு யம னோ யதோட்ட ் ோபப ்் 

இரு ்கிோப ்். ஒரு யம மப ்



ய ோந்யறி ், ஏநோ்று ் ோபப ்். 

அயப ்் எதுவுந் ச ன்யதி்ம; 

சியசருநோி் அம ோ 

 ண் மயுந் மூ ்ம யுந் ந் 

குண் மயுந் ்றி் யசி ் 

ச ோண்டிரு்ோப ்். ஏமம ோ, 

வீப ்ோ எ்ோ நிதப ்், 

விங்கு ் ந்றுந் அயருமடன மட்பு 

அமத்மதயுந் மிகு்த  யத்யதோடு 

போநபி்யப ்் ந்சோரு யம மப.் 

இயப ்ளு் னோப ்சியசருநோி் 

அ்பி்கு உபினயப ்்? ி  ்னநோ  

அயபது பி்ம ளு ்கு  ்ய மய 

ச ன்யப ்ய. த்மத ்கு  ்ய மய 

ச ன்ன விருந்புயப ்், முதலி் 

பி்ம ளு ்கு  ்ய மய ச ன்ன 

யயண்டுந். சியசருநோனு ்கு  ்ய மய 

ச ன்ன விருந்புயப ்் அயபது 

பி்ம ோகின இ்த உ உமப ்் 



அமத்தி்குந் முதலி் ய மய ச ன்ன 

யயண்டுந்.  டவுி் 

சதோண்டப ்ளு ்கு  ்ய மய 

ச ன்யப ்ய அயபது மி   ்சி்த 

சதோண்டப ்் எ்று  ோஸ்திபங் ிலுந் 

கூ்ட்டு்து. இ்த ்  ருத்மத 

நதி் ச ோ்ளுங் ். 

 

மீண்டுந் ச ோ்கிய்; 

நத்தூன்மநயுட் இருங் ், உங் ம 

ோடி யருந் ஏமம ளு ்கு உங் ோ் 

இன் உதவி ச ன்யுங் ். இது 

் பந்ந் இத் ோ  உங் ் 

இதனந் தூன்மந (சித்தசுத்தி) சறுந். 

எ்யோபிலுந் உமகி் சிய 

சருநோ் சயி்ட்டுத் யதோ்றுயோப.் 

அயப ்எ்யோபது இதனத்திலுந் 

எ்யோதுந்  இரு ்கிோப.் அழு ்குந் 

தூசியுந் டி்த  ண்ணோடிம் ந் 



உருயத்மத் ோப ்்  முடினோது. 

அறினோமநயுந் தீன குணங் ளுயந ந் 

இதன ்  ண்ணோடிம் டி்து் 

தூசியுந்  அழு ்குந். 

 

ந் ்மநமன நட்டுயந ிம ்கி் 

சுனந், ோயங் ்  அமத்திலுந் 

முத்ோயநோகுந். ோய முதலி் 

உண்ய் . ந்யப ்மவிட எ ்கு 

அதி நோ ணந் யயண்டுந் , எ்ோந் 

எ ்ய  யயண்டுந், ந்யப ்ளு ்கு 

மு்ோ் ோ் ச ோப ்் த்மத அமடன 

யயண்டுந் ”எ்ச்ோந் ிம்ய் 

சுனயோதி. சுனந்யயோ, ோ் 

 மடசிம் இரு ்கிய். ச ோப ்் ந் 

ச ்யமத்்றி எ ்கு ் 

 யமம்ம. ோ் ப த்தி்கு  ்

ச ்யதோ் எ்  ய ோதபப ்ளு ்கு உதய 

முடியுநோோ் அத்குந் தனோபோ  



இரு ்கிய்” எ்கிோ். இத்தம ன  

சுனந் த்மநயன நதத்தி் ோ 

உமப ்.சுனந் இ்ோதயய 

யநோ ஆ்மீ யோதி, அயய சிய 

சருநோனு ்கு அருகி் இரு ்கிோ் . 

அய் டித்தயோ  இரு்தோலுந் 

டி ் ோதயோ  இரு்தோலுந் அய் 

அறி்தோலுந் அறினவி்ம எ்ோலுந் 

அயய ந் அமயமபயுந் விட 

சியசருநோனு ்கு அருகி் இரு ்கிோ். 

சுனந் ச ோண்டய் எ்ோ 

ய ோம் மயுந் யழிட்டிரு்தோலுந், 

புண்ணினத் தங் ் அமத்மதயுந் 

ோபத்்திரு்ததோலுந், 

சிறுத்மதமன்யோ் த் உடந்பு 

முழுயதிலுந் நத  ்சி்ங் மத் 

தீட்டி ் ச ோண்டிரு்தோலுந் அய் சிய 

சருநோிடமிரு்து விகியன 

இரு ்கிோ். 



.................. 

 

 

 

 

  

  

 

 

https://wa.me/919789374109?text=Send_New_WhatsApp_Group_Link
https://www.youtube.com/channel/UCPA9g_rd2V8S5Vp7wvKlJVg/videos
https://t.me/hindu_matham
https://drive.google.com/drive/folders/19biwxPsnJigaO5-WLZtoXcO6KZxurA1a
https://www.facebook.com/groups/937853849649625/


 

- 

 

https://drive.google.com/open?id=1OL-6RcPMS05_YCi8KjF5HN5REWI9vrc9

