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

மகான் பூதத்தாழ்வார் அருளிய ஒளி சூட்சும நூல்
சுவடி வாசித்தளித்தவர் ராசேந்திரன்.
12.01.2019,ப வ்வாய்க்கிழணம
1.

ஞானசயாகிசய ஆறுமுக அரங்கா
ஞானிகணை வைங்க வணக ப ய்து
ஞானவழி காட்டும் ஞான சதசிகா
ஞாலமதில் உன் பெருணம கூறி

2.

கூறிசய ஒளி சூட்சும நூணல
குணையிலா விைம்பி சிணல திங்கள்
பதரியசவ இருப்ொபைன் திகதி காரி வாரம்
(விைம்பி வருடம் மார்கழி மாதம் 28ம் நாள் 12.01.2019 ப வ்வாய்க்கிழணம)
சதசிகனுக்கு பூதத்தாழ்வார் யானும்

3.

யானும் உலக நலமுை உணரப்சென்
உண்ணம ஞான பநறி அரங்கன்பநறி
தான தருமமுடன் ப ய்யும் ச ணவசய
தரணி காத்திடும் உயர் ச ணவயாகும்

4.

ஆகசவ அரங்க மகானின்
அகத்தியர் ன்மார்க்கம் வழி
யுகமக்கள் வந்து இணைந்துசம
உயிர் காக்கும் ண வபநறி ஏற்று

5.

ஏற்றுசம அரங்கா முருகா என
இனிசத ப ெதெம் கூறிசய
ஆற்ைல்ெட பதாடர்ந்து வருக
அரங்கன் பூண யில் கலந்து வருக

6.

வருகசவ ர்வ ெலம் கிட்டும்
வரபமன ண வ பநறி திடமாகி
தரும சிந்ணத ெரவும் வைரும்
தரணிசய தரும உலகம் ஆகும்

7.

ஆகசவ காலம் தாழ்த்தாது
அணனத்து திக்கிலும் அருட்கஞ்சி
யுகமாற்ைம் ப ய்யும் தருமத்ணத
உயர்வாய் ப ய்து வருதல் காை

8.

காைசவ தருமெலம் கூடிட
கனிவு பகாண்டு இயற்ணகயும்
தானமாக மும்மாரி பெய்துசம
தண்ணீர் ெஞ் மிலா நிணைவும்

9.

நிணைவான ெயிர்ெசுணம வைம்
நிலவுலசக பெருக்கி காக்கும்
குணைவிலா கழனி வைர்ச்சியும்
குவலயசம இயற்ணகவழி இன்னல் அணுகா

10. அணுகா ொதுகாப்பும் ெலமும் காணும்
அகிலசம தரும பநறி ெரவிட
தானாக ாத்வீக நிணல உயர்ந்து
தன்னார்வ பதாண்டு எங்கும் பெருகும்
11. பெருகும் அணமதி மத்துவம்
பொைாணம தீ குைம் இல்லாத
தரும க்தி நிணைந்த மக்கைாக
தரணிசயார் சிைந்து பெரும்செைணடவர் ஒளி சூட்சும நூல் முற்சை.
-சுெம்முருகப்பெருமான் துணை
மகான் பூதத்தாழ்வார் அருளிய ஒளி சூட்சும நூலின் ாரம் :
ஏராைமாய் ெலபேன்மங்களிசல சயாகங்கணை ப ய்து பவற்றி கண்டிட்ட
ஞானசயாகிசய ஆறுமுக அரங்கமகா சதசிகசன, உண்ணம ஞான வழிொடாம்
ஞானிகணை வைங்கும் ஞானபூணேகணை உலகமக்கள் எல்லாம் ப ய்திடசவ
வழிவணககள் ப ய்து உலகிற்கு உண்ணம ஞானவழிதணன காட்டி மக்கணைக்
கணடத்சதற்றுகின்ை
ஞானசயாகிசய
ற்குருநாதசன
ஆறுமுக
அரங்க
மகாசதசிகசன உமது அற்புதமான புகணழ உலகபமலாம் கூறிசய உலகநலன் கருதி
விைம்பி வருடம் மார்கழி மாதம் 28ம் நாள் 12.01.2019 ப வ்வாய்க்கிழணமயான
இன்ணைய தினமதினிசல ஒளி சூட்சும நூல்தணனசய பூதத்தாழ்வார் யானும்
உணரக்கின்சைன் என்கிைார் மகான் பூதத்தாழ்வார்.
இவ்வுலகினில் உண்ணமயான ஞானபநறி ஒன்று உண்படனில் அது ஆறுமுக
அரங்கமகா சதசிகனார் கூறும் ஞான பநறியாகும். உலணகக் காத்திடும்
வல்லணமமிக்க பதாண்டு எதுபவனில் அது ஆறுமுக அரங்கன் வகுத்து பகாடுத்த
தானதருமத்துடன் ப ய்கின்ை உண்ணம ஞான பதாண்டு மட்டுசம ஆகும். அதுசவ
இவ்வுலணக காக்கவல்ல உயர் ச ணவயாகும்.
ஆதலினாசல உலக மக்கசை நீங்கள் எல்லாம் உத்தம மகா ஞானி
அணமத்திட்ட ஸ்ரீ அகத்தியர் ன்மார்க்க பநறிமுணைகணை பின்ெற்றி ஸ்ரீ அகத்தியர்
ன்மார்க்கத்தில் வந்திணைந்து அரங்கன் கூறும் பகால்லா பநறியாகிய உயிர்
காக்கும் ண வ பநறியிணன ஏற்றுக் பகாண்டு வாழ்வில் பிை உயிர்களுக்கு தீங்கு
நிணனயாது வாழ்ந்து நாள்சதாறும் மைவாமல் முருகா! முருகா!! முருகா!!! அரங்கா!
அரங்கா!! அரங்கா!!! என மனம் உருகி பேெதெங்கணை ப ய்து வருவதுடன்
அரங்கன் உலகநலன் கருதி ப ய்கின்ை ஞான பூணேகளில் கலந்து ஆற்ைல்
பெருகிட பின்பதாடர்ந்து வர வர அவரவர்க்கும் ர்வெலம் கிணடத்திடும். உலகினில்
மக்களுக்கு கிணடத்த அரும்பெரும் வரமான ண வபநறி உறுதிெட அணனவராலும்
ஏற்றுக் பகாள்ைப்ெட்டு உலகினில் தரும சிந்ணத ெரவி பெருகிடும். தருமம் பெருகி
இவ்வுலகசம தரும உலகமாக ஆகிடும்.

ஆகசவ கலியுக மக்கசை இனியும் காலம் தாழ்த்தாமல் எல்லா திண களிலும்
அரங்கன் வகுத்து பகாடுத்த தருமமாம் அருட்கஞ்சி தானத்ணத யுகமாற்ைம்
ப ய்யும் வல்லணமமிக்க அருட்கஞ்சி தருமத்ணத உயர்வாய் ப ய்து வருதல்
சவண்டும்.
உலகினில் அன்னதானமும் அருட்கஞ்சி தானமும் பெருக பெருக உலகின்
தருமெலம் பெருகிடும். உலகின் தருமெலம் பெருகிட சீற்ைம் பகாள்ளும்
இயற்ணகயும் உலசகாரிடத்து கனிவு பகாண்டு தனது தானமாக, மாதம் மும்மாரி
மணழ பெய்து உலகபமலாம் தண்ணீர் ெஞ் ம் இல்லாத உலகமாக நிணைவு மிக்க
ெயிர் ெசுணம வைம் பெருக்கி இவ்வுலணக காத்திடும் விவ ாயமும் நன்கு
வைர்ச்சியணடந்து உலகசம இயற்ணகயினால் எவ்வித ொதிப்பும் இல்லாத துன்ெம்
இல்லாத வணகயில் ொதுகாப்பும் ெலமும் பெற்றிடும்.
உலகபமலாம் தருமம் ெரவிட ெரவிட உலக மக்களிணடசய தானாகசவ ாத்வீக
நிணல உயர்ந்து தன்னார்வமாய் பொதுநலமாய் தன்னலம் அற்ை பதாண்டு
உலகபமலாம் பெருகிடும். உலகபமங்கும் அணமதி பெருகிடும்,
மத்துவம்
பெருகிடும். பொைாணம, தீய குைங்கள் இல்லாத தரும க்தி நிணைந்த மக்கைாக
உலசகார் சிைந்து வாழ்ந்து பெரும்செற்றிணன அணடந்து சிைப்ெணடவார்கள் என
தமது ஒளி சூட்சும நூல் மூலம் உலகறிய உணரக்கின்ைார் மகான் பூதத்தாழ்வார்.
-சுெம்-

