முருகப்பெருமான் துணை
அருட்பெருஞ்ச ாதி! அருட்பெருஞ்ச ாதி!! தனிப்பெருங்கருணை! அருட்பெருஞ்ச ாதி!!

மகான் பமய்கண்டசதவர் அருளிய ஒளி சூட்சும நூல்
சுவடி வாசித்தளித்தவர் ராசேந்திரன்.
23.10.2018, ப வ்வாய்க்கிழணம
1.

மாறுதணை தரவந்த மாதவசிசய
மக்கணை காக்க வந்த ஞானிசய
ஆறுமுகன் அவதாரமாக வந்த
அண்ைசை அரங்கமகா ஞானிசய

2.

ஞானிசய உன் பெருணம கூறி
ஞாைமதில் ஒளி சூட்சும நூணை
இனிணமெட விைம்பி துணை திங்கள்
இயம்பிட ஷ்டி திகதி கு ன் வாரம்
(விைம்பி வருடம் ஐப்ெசி மாதம் 6ம் நாள் 23.10.2018 ப வ்வாய்க்கிழணம)

3. வாரமதில் பமய்கண்டசதவர் யானும்
வழங்குசவன் உைசகார் நைம்பெற
ொரதபமங்கும் சுத்த ண வ பநறி
ெரவசவ ஜீவகாருண்ய வைர்ச்சி
4.

வைர்ச்சி சத நைம் தருவதும்
வரும் தணைமுணறகளிடத்தில்
தைர்விைா மனெக்குவம் ாத்வீகம்
ணதரியம் ஞானெைம் கூட்டும்

5.

ெைம் கூட்டும் அரங்க ஞானிணய
ெணிந்து மக்கபைல்ைாம் வர
வைம் வரும் உைகம் எங்கும்
வள்ைலின் தருமக் பகாள்ணக

6.

பகாள்ணக வழி மக்களுக்குள்
குணறொடான தீபநறி ப யல்கள்
ஆளுணம இல்ைா விைகி திடமும்
ஆன்ம ெைமும் ஆனந்த நிணையும்

7.

நிணைெட தரும பநறிகள்
நிைவுைகில் நிணைத்து நன்கு
கைவு வஞ் சூன்யநிணை விைகி
கருமா விைகி உைக மக்கள்

8.

மக்கபைல்ைாம் சமல்நிணை பெறுவர்
மண்ணுைசக தரும ெைம் பெருகும்
ஊக்கமுடன் எல்ைா மக்களும்
உயர்நிணைகணை அணடந்து நன்கு

9.

அணடந்துசம கலியுகம் மாறும்
அரங்கசன ஞான வழி காட்டும்
தணடயிைா கந்தசவைன் க்திணய
தருமத்தால் தவத்தால் பகாண்ட ஞானி

10. ஞானியரின் வழிகணை ஏற்று
ஞான வழி பதாடர்ந்திடசவ
ஞானிகளுடன் ஞானெண்டிதன்
நல் தயவுகளும் பெருகிசய
11. பெருகிசய ஞானயுகம் அணமயும்
பி கில்ைா ஞானிகள் வருணக
பெருகிசய ஞான ஆட்சி மைரும்
புகன்றி வந்த ஒளி சூட்சும நூல் முற்சற.
-சுெம்முருகப்பெருமான் துணை
மகான் பமய்கண்டசதவர் அருளிய ஒளி சூட்சும நூலின் ாரம் :
துன்ெம் மிக்க கலியுகத்தினில் துன்புறும் மக்களுக்கு மாறுதணை தந்து
கலியுகத்திணன ஞானயுகமாக மாற்றிட வந்துதித்த மகா தவசிசய, மக்கணைக்
காக்கவந்த மகா ஞானிசய முருகப்பெருமானின் அவதாரமாக வந்துதித்த
அண்ைசை ஆறுமுக அரங்கமகா ஞானிசய அற்புதமான உமது பெருணமகணை
உைகறியக் கூறிசய உைக நைம் கருதி விைம்பி வருடம் ஐப்ெசி மாதம் 6ம் நாள்
23.10.2018 ப வ்வாய்க்கிழணமயான இன்ணறய தினமதினிசை ஒளி சூட்சும நூல்
தணனசய பமய்கண்டசதவர் யானும் உணரக்கின்சறன் என்கிறார் மகான்
பமய்கண்டசதவர்.
உயிர்க்பகாணை தவிர்த்து புைால் மறுத்து சுத்த ண வ உைணவ சமற்பகாண்டு
சோதி வழிொடுகணைச் ப ய்து இயன்ற அைவு தர்மம் ப ய்து வருகின்றதும்
முருகப்பெருமாணன முதல் பதய்வமாகக் பகாண்டு வழிெடுகின்றதுமான தூய
பநறியிணன மக்கள் ஏற்று வழிெடுவதுடன் ஜீவகாருண்யத்தின் அடிப்ெணடயிைான
தூயபநறி ொரத சத ம் எங்கும் ெரவிட நாடு முழுதும் ஜீவதயவு பெருகி நாடு நைம்
பெறுவதுடன்
வருகின்ற
தணைமுணறகளிடம்
தைர்ச்சியற்ற
மசனாெைம்
பெருகுவதுடன் மனப்ெக்குவமும் பெருகிடும், ாத்வீக உைர்வு சமசைாங்கும்,
ணதரியம் பெருகும், ஞானெைம் கூடும்.
எல்ைாவிதமான ெைத்திணனயும் தந்தருளும் ஆறுமுக அரங்கமகா சதசிகணன
ெணிந்து மக்கள் எல்ைாம் வைங்கிவர மக்களுள் ஜீவதயவு பெருகி உைகபமங்கும்
வள்ைைார் இராமலிங்க சுவாமிகளின் தருமக் பகாள்ணகயான ஜீவகாருண்ய
பகாள்ணககள் மூைமாய் மக்களிடம் உள்ை குணறொடுகைான தீயபநறி ப யல்கள்
எல்ைாம் மக்கள் மீது ஆதிக்கம் ப லுத்த முடியாமல் ஜீவதயவின் க்தியால்
தடுக்கப்ெட்டு மக்கள் எல்ைாம் ாத்வீகமான ஜீவதயவுணடயவர்கைாக ஆகி நல்ை
மனநிணைணய அணடந்து திடசிந்ணதயும், ஆன்ம ெைமும், ஆனந்த நிணையும் பெற்று
அற்புத வாழ்ணவ வாழ்வார்கள்.

இவ்வுைகம் இயற்ணக செரிடர்கைால் அழிவுறாமல் நிணைத்து நிற்க தரும
பநறிகள் இவ்வுைகினில் அழியாமல் வைர்க்கப்ெட்டு நிணைநிறுத்தப்ெட்டு தருமம்
நிணைப்ெட சவண்டும்.
தரும க்தி நாட்டினில் அதிகமாகி தருமம் நிணைப்ெட்டு நின்றால் தருமம்
நிணைத்த நாட்டினில் கைவு இருக்காது, வஞ் த்துடன் மக்கள் இருக்க மாட்டார்கள்.
மக்களுள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொறாணமப்ெட்டு விைகி நிற்கின்றதான சூன்ய
நிணைகள் எல்ைாம் விைகி மக்களின் ொவச் சுணமகைான கர்மவிணனகளும்
குணறந்து உைக மக்கள் எல்ைாம் உயர்ந்த நிணைணய அணடவார்கள்.
மக்கள் உயர்வு நிணைணய அணடந்திட உைகினில் தருமம் சமலும் சமலும்
பெருகிடும். ஆதலினால் உைகினில் உள்ை தருமம் ப ய்யாத மற்ற மக்களின்
மனநிணையும் மாற்றம் அணடந்து அவர்களும் தரும சிந்ணதயுடன் வைர்ந்து
உயர்நிணை பெறுவார்கள். இதனால் உைகசம தரும உைகமாகி துன்ெம் மிக்க
கலியுகம் தரும ெைத்தினால் நிணறவதினால் கலியுகத்தின் அக்கிரமங்கள் குணறந்து
உைகம் தருமத்தின் அடிப்ெணடயிைான நன்ணமமிக்க ஞானமிக்க ஞான உைகமாக
மாறிடும்.
இவ்வுைகினில் ஏழாம்ெணட வீடு ஓங்காரக்குடில் பகாண்ட ஆறுமுக அரங்கமகா
சதசிகசன உண்ணம ஞானவழி காட்டும் உத்தம ஞானி.
அரங்கமகா சதசிகசன முருகப்பெருமானின் ர்வ க்திணய ணகவரப்பெற்று
தணடயில்ைாது அருள் ப ய்திடவும் தணடயில்ைா தருமத்தினால் தணடயில்ைாது
தவெைத்தினாலும் இவ்வுைகிற்கு ஞானவழி காட்ட வல்ை மகா ஞானகுரு ஆவார்.
ஆதலினால் உைக மக்கசை அற்புதமான மகா க்தியான ஆறுமுக அரங்கமகா
சதசிகன் கூறும் ஞானவழிகணை பநறிகணை உெசத ங்கணை ஏற்று அரங்கனின்
ஞானவழிகணை பின்ெற்றி நடந்து வரவர ஞானிகளின் ஆசிகணை நீங்கள்
பெறுவதுடன் ஞானத்தணைவன் முருகப்பெருமானின் ஆசிணயயும் தயணவயும்
பெறுவீர்கள்.
உைக மக்களிடத்து முருகப்பெருமானின் தயவும் ஆசியும் பெருகப்பெருக
உைகசம முருகப்பெருமானின் ஆசிபெற்ற ஞானயுகமாக மாறிடும். ஞானெண்டிதன்
முருகப்பெருமானின்
முழுணமயான
ஆசி
பெற்ற
ஞானயுகத்தினிசை
முருகப்பெருமான் தணைணமயிசை ஞானிகள் வருணக பெருகி உைகினில் ஞான
ஆட்சி விணரந்து அணமந்திடும் என தமது ஒளி சூட்சும நூல் மூைம் உைகினில்
ஞான ஆட்சி விணரந்து அணமய உெசதசிக்கிறார் மகான் பமய்கண்டசதவர்.
-சுெம்-

