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பேலூர் மடத்தில்  

சுபோமிஜி இஞ்ோண் முறதோக 1899- 

ு் 20-ஆண் ோந் யணறோ்டி்கு் 

பு்்ோ.்அட்குமு்தி ோந் 

https://drive.google.com/open?id=1z1RJjeYU5s-LGbVbREMYMuvIIRxrQM78


ணோறம் யலூ ்ணட்தி் 

இந்துவிகளுண்  சீக்ளுண் அபற 

உசிட்து பழிதனு்பிோக்ந். 

அ்யோது சுபோமிஜி அபக்நிண் 

சிறிததடோரு தசோ்தோழிவு 

ிகன்ட்திோ.் அட் சுருக்கண் ணட்து 

ோ் குறி்பி் உந்நது. கீயன பருபது 

அட் தணோழிதத்்பு. 

- 

துவு, அட் ்சிதமுண் 

தசத்முறயுண். 

- 

ீஞ் தசோ்தோழிவுக்கோ யண் 

இது. ஆோ் ீங்கந் போன்வி் 

கறபிடிக்க யபஞ்டுண் எ்று ோ் 

விருண்புகி் சிப்ற உங்களுக்குச ்

சுருக்கணோகக் கூறுகிய். முடலி் ோண் 

ணது  ்சிதட்றட ்ோக அறி்து 



தகோந்ந யபஞ்டுண். பிகு அறடச ்

தசத்முற்டுட்துபது எ்டி 

எ்றட அறித யபஞ்டுண். உங்களுந் 

துவிகந் பிருக்கு ்றண தசத்தயப 

முத யபஞ்டுண். ஏதி் துவி்  

தோருயந அது டோ். துவு ்றி ீஞ் 

தசோ்தோழிவு ிகன்ட்ட 

யமி்ற.அட் தோருறநச ்

சுருக்கணோகக் கூறுகிய். துவு எ்து 

ணஞட்றட யசிட்ட்  சோடோஞ 

ணிடக்ந் போன்றப யசிக்கிோக்ந். 

துவி ணஞட்றட யசிக்க யபஞ்டுண். 

அ்டிதோோ் ோண் ட்தகோற தசத்து 

தகோந்ந யபஞ்டுணோ? அ்யப அ், 

ட்தகோற தசத்து தகோந்பக்ந் 

ணஞட்றட யசி்பக்ந் அ், 

ஏதி் ட்தகோறக்கு 

முத்பக்ந், ஒரு முற ட்பி வி்ோ் 

இஞ்ோண் முற அ்ட முத்சிம் 



ஈடுணோ்ோக்ந். இது ோண் 

கஞ்கூோகக் கோணுண் ஒ்று. 

 ணஞட்றட யசி்து எ்ோ் எ்? 

ோண்  இ்யட தீ யபஞ்டுண். அது உறுதி, 

அ்டிதோோ் ஒரு ்  

்சிதட்தி்கோக  இ்யோண். ணது 

தசத்கந் எ்ோண், உஞ்து, உடு்து 

எ்று ோண் தசத்கி் அறட்துண், 

ணது ஆ்ண திதோகட்தி்குண்றண 

இ்டுசத்ச்படோக இருக்க்டுண். 

சோ்பி்டு உற பநக்்கியோண் 

பிது்றணக்கோகட் திதோகண் 

தசத்பட்கு அது இ்றதத்ோ் 

அறட்யோ்றி பந்்தி் எ் 

த்?புட்டகங்கறந் டி்ட் மூண் 

ணட்றட்  ஞ்டுட்துகியோண். ஆோ் 

அறடயுண்  உகி் யசறபக்கோக் 

த்டுட்டோவிடி்  த் 

ஒ்றுமி்ற.சுத ட்றட பந்்றட 



வி உங்கந் ்சக்கஞக்கோ 

சயகோடக்ளுக்குசய்சற தசத்பயட 

தசத்தட் டக்கது. உிடட்தி் அ்ட 

அ்புடக் கு் உங்கந் ணட்தி் 

எனவி்றதோ? 

 எங்குண் றககந், எங்குண் கோ்கந், 

எங்குண் கஞ்கந், டறகந் போத்கந், 

எங்குண் கோதுகந்  எ்று பிஜ்சண் 

முழுபதுண் அது ிற்திருக்கிது. 

 இப்போறு ீ டி்டிதோக 

இக்கயபஞ்டுண். இட்டறகத ணஞட்தி் 

தசோக்்கண் உந்நது. எ்ோ ்றணகளுண் 

ிற்துந்நது. இட்கு எதி ்ணோோ 

ணஞண் அறட்து அணங்கங்களுண் 

தீறணகளுண் ிற்டது. 

 இி ்சிதங்கறநச ்தசத்முற 

டுட்துபட்கோ முறகறந் 

ோ்்யோண். முடலி் ோண் அறித 



யபஞ்டிதது, சோதிக்க முடிதோட ்சிதண் 

எறடயுண் ோண் எ்றுக்தகோந்நக் கூோது 

எ்து டோ். சோதிக்க முடிதோட 

அநவி்குமிக உத்்ட ்சிதங்கந் 

ோ்ற் வீ் டுட்துகி். 

வீன்சச்ிக்கு உந்நோக்குகி். தௌட்ட 

ண்றுண் சணஞ சீத்ிருட்டங்களுக்கு் 

பி் ்இது டோ்  ிகன்்டது. 

அயடயபறநம்  அநவுக்கு மீறித 

தசத்முறட் ட்றணயுண் டபறு. 

சிறிடநவு கூ க்கறட்தி் 

உங்கநிண் இ்றதத்ோ், 

உங்கறந பழிட்ட ஒரு ்சிதண் 

இ்றதத்ோ் ீங்கந் தபறுண் 

மிருகங்கயந. எயப ணது 

்சிதட்றடட்  டோன்ட்டவுண் கூோது.அயட 

யபறநம் அட்  தசத்முறட் 

திற ணக்கவுண் கூோது. இஞ்டு 

எ்றகறநயுண் ோண் டவிக்்க 



யபஞ்டுண். ணது ோ்டி் ஞ்றத 

கருட்து ஒரு குறகம்அண்்து, திதோண் 

தசத்து சோகயபஞ்டுண் எ்து . பிற 

மு்திக்தகோஞ்டு டோ் ண்டுண் முக்தி 

த ிற்து டபறு. டது 

சயகோடக்நி் முக்திக்கோக முதோண் 

ஒருப்  முக்தி த முடிதோது எ்றட 

இ்யோ ோறநயதோ ஒருப் அறி்யட 

தீ யபஞ்டுண். மிக மிக உத்்ட 

்சிதட்து் மிக மிகச ்சி்ட 

தசத்முறட் திற உங்கந் 

போன்வி் இறஞ்ட்கு 

முதயபஞ்டுண். இ்யோது  ஆன்்ட 

திதோட்தி் மூன்கட் டதோோக இருக்க 

யபஞ்டுண். அடுட்ட கஞயண இயடோ 

(ணட்தி் யடோ்் குதிறதச ்சுபோமிஜி 

சு்டிக் கோ்டுகிோ)் இ்ட ிட்றடச ்

சோகுடி தசத்தவுண் டதோோக இருக்க 

யபஞ்டுண். இ்யோது சோஸ்திங்கநி் 



உந்ந மிக நு்ணோ 

விஷதங்கறநடத்டநிவுடுட்டட் 

டதோோக இருக்கயபஞ்டுண். அடுட்ட 

கஞயண, இ்ட ிட்தி் விறநயுண் 

தோரு்கறநச ்ச்றடக்குக்தகோஞ்டு 

யோத் வி்று பயபஞ்டுண். டோன்போ 

எட்டறகத யபறகறநயுண் இங்கு 

ண்டுமி்றி எங்குயண தசத்த ீங்கந் 

டதோோக இருக்க யபஞ்டுண். 

 இ்ட இதக்கட்தி் ்சிதண் 

ணிடக்றந உருபோக்குபயட எ்து 

டோ் ீங்கந் அடுட்து ிறவி் 

தகோந்ந யபஞ்டித விஷதண். ணது 

ிஷிகந் கூறிதறட் டிட்டோ் ண்டுண் 

யோடோது. அ்ட ிஷிகந் ணற்து 

வி்ோக்ந். அபக்நது கருட்துக்களுண் 

அபக்ளு் யோத்வி். ீங்கயந 

ிஷிகநோக யபஞ்டுண். இது பற 

பி்துந்ந ணோணிடக்றந்யோ், ஏ், 



அபடோ புருஷக்றந்யோ்  ீங்களுண் 

ணிடக்ந் டோண். தபறுண் புட்டக் டி்பு 

எ் தசத்த முடியுண்? திதோண் டோ் 

எறடச ்சோதிட்து விடுண்? ண்திங்களுண் 

ட்திங்களுண் எ் தசத்யுண்? ீங்கந் 

உங்கந் தசோ்டக் கோ்கநி் ி்க 

யபஞ்டுண். ணிடற உருபோக்குட் 

எ் முறறத, இ்ட் புதித முறறத 

ீங்கந்றகக்தகோந்ந யபஞ்டுண். 

விலிறணயத உருக்தகோஞ்து யோ் 

பலிறணயுண் அயட யபறநம்  ஒரு 

தஞ்ஞி் இடதமுண் தகோஞ்பய 

உஞ்றண ணிட். உங்கறநச ்சு்றி 

போழுண் உமக்ளுக்கோக உருகுங்கந். 

அயட யபறநம் உறுதியுண், பறந்து 

தகோடுக்கோட ட்றணயுண் 

உறதபோகவுண் இருங்கந். அட்து் 

ஞிவுண் யபஞ்டுண். இது 

முஞ்ோடுயோ் யடோ்ோண். ஆோ் 



முஞ்்றப யோ் டோ்றுகி் 

இ்டக் குஞங்கறந உறதபோக 

ீங்கந்  இருக்க யபஞ்டுண். 

 உங்கறந வி் திதப ்உங்கநிண், 

திம் குதிட்து முடறறத் பிடிட்து 

பருண்டிச ்தசோ்ோலுண், முடலி்  

அ்டக் க்றநக்கு கீன்்டித 

யபஞ்டுண். பிகு யபஞ்டுணோோ் 

ீங்கந் போடோோண். க்றந டபோக 

இரு்டோலுண் முடலி் கீன்்டியுங்கந். 

பிகு எதிட்்து விபோதியுங்கந். கருட்து 

யப்றுறண ஏ்்வுயயத ஒரு 

டி்பிிறப ஆண்பி்து ணது ணட் 

பிிவுகநி், குறி்ோக பங்கோநட்தி், 

ஒரு சோக்யகோக உந்நது. சிறிது  

கோட்திருக்க் தோறுறணம்ற. 

உங்கந் இதக்கட்திண்  உங்களுக்கு 

ஆன்்ட ணதி்பு இருக்கயபஞ்டுண். 

கீன்்டிதோறணக்கு  இங்யக இண் 



கிறதோது, கருறஞ கோ்ோண் டற 

அடற சுக்கி எறியுங்கந். 

கீன்்டிதோடபக்ளுக்கு இங்கு 

இமி்ற. அபக்றந தபநியத்றி 

விடுங்கந். ஏணோ்று் யப்ழிகளுக்கு 

இங்யக இண் இ்ற. ீங்கந் 

கோ்ற்யோ் சுட்திட்து் போன 

யபஞ்டுண்.ஆோ் ஒரு தசடிறத்யோ், 

ஒரு ோறத்யோ் கீன்டிபக்நோகவுண் 

இருக்க யபஞ்டுண். 

- 

--- 
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https://t.me/hindu_matham
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https://www.facebook.com/groups/937853849649625/
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https://drive.google.com/open?id=1OL-6RcPMS05_YCi8KjF5HN5REWI9vrc9

