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

மகான் அருள்நந்தி சிவாச் ாரியார் அருளிய நித்திய பிர ன்ன சூட்சும நூல்

சுவடி வாசித்தளித்தவர் ராசேந்திரன்.
13.02.2019, புதன்கிழணம
1.

அதர்ம வழி ப ன்று கலியுகத்தில்
ஆெத்து ஆயுள்ெங்கம் காணும் மானிடா
அதர்ம வழி மாறி நீதிபநறிெட
ஆயுள் கீர்த்தி ர்வெலமும் காை

2.

காைசவ ன்மார்க்க பநறி
கந்தபெருமான் க்தியாக அணமத்து
ஞான வழி காட்டும் அரங்க ஞானி
நன்ணம தரும் வழிகளுக்கு வர

3.

வருகசவ தரும வாழ்வாக மாறும்
வாழும் காலசம ொதுகாப்பு கூடுபமன
உறுதிெட நித்திய பிர ன்ன ஆசி
உணரக்க வந்சதன் அருள்நந்தி சிவாச் ாரியார் யானும்

4.

யானும் விளம்பி ாலின் திங்கள்
உயர்வான முதல்திகதி கைக்கன் வாரம்
(விளம்பி வருடம் மாசி மாதம் முதல் நாள் 13.02.2019 புதன்கிழணம)
ஞானெலம் மக்களணடய உணரப்சென்
நன்ணமெட குடும்ெ நலம் சேமம்

5.

ச மமான பதாழில் தனகீர்த்தி
சிறப்ொன இல்லறம் புத்திர செறும்
சநமமுள சுற்றங்களும் நட்பும்
பநடிய ஆயுளும் பகாண்டு சிறக்க

6.

சிறக்கசவ ஆறுமுகணன சவண்டி
சிறப்புதரும் முழுமதி அரங்கன் பூண
மறுக்கா மக்கள் பதாடர்ந்து வந்து
மனெலம் தரும சிந்ணத வளரும்ெடி

7.

வளரும்ெடி உயர் தீட்ண ஏற்று
வளரசவ அரங்கன் தருமம் பெருக
தளரா பொருளுதவி ப ய்து பகாண்டு
தரணிசயார் பதாடர்ந்து வருக

8.

வருகசவ மக்களிணட மனெக்குவம்
வருமுலகில் எதிர்மணற எண்ைங்கள்
உருவாகா வளரா விலகிசய
உயர்வான மக்களாக மாறுவர்

9.

மாறுதல் தரும் ஞான மூகமும்
மண்ணுலகில் வளரும் வண்ைம்
ஆறுதல்ெட மதர்ம மத்துவ
அற்புத குைங்கள் ப யல்கள் பெருகி

10. பெருகிசய அரங்கன் காட்டும்
செதமிலா ஞான கூட்டங்களாக
முருகப்பெருமான் அருள் தயவுெட
முழுணம ஞானம் அணடந்து சிறப்ெர்
11. சிறப்புதரும் ஞானி அரங்கன்
ப யலும் ச ணவ ெலமுசம
சிறப்ொன ஞானயுகம் ெணடக்கும்
ப ப்பிவந்த நித்திய பிர ன்ன ஆசி முற்சற.
-சுெம்முருகப்பெருமான் துணை
மகான் அருள்நந்தி சிவாச் ாரியார் அருளிய நித்ய பிர ன்ன ஆசி நூலின் ாரம் :

தருமத்தின் வழிதனிசல ப ல்லாமல் அதருமத்தின் வழியில் ப ன்று
ொவங்கணள சுமந்து ெலவிதமான ஆெத்துகணளயும், ஆயுள் ெங்கத்ணதயும், குணற
ஆயுணளயும், காணுகின்ற கலியுக வாழ் மக்கசள நீங்கள் எல்லாம் தருமத்தின்
வழிதணன அறிந்து அதரும வழியில் ப ல்லாமல் மனம் மாறி நீதி பநறிெட வாழ்ந்து
நீடிய ஆயுணளயும்
ர்வ ெலத்திணனயும் கண்டு நல்வாழ்ணவ வாழ்ந்திடசவ
முருகப்பெருமானின்
க்தி வடிவமாக
ன்மார்க்க பநறியிணன உருவாக்கி
உலசகார்க்கு ஞானவழிதணன காட்டி வழி நடத்துகின்ற முருகப்பெருமானின்
அவதார மகா ஞானி ஆறுமுக அரங்கமகா சதசிகனாரின் நன்ணமசய தருகின்ற
தரும வழிகளிசல உலக மக்கள் வந்து கணடப்பிடித்து நடந்திட அவர்களது
வாழ்வுமுணற மாறி தரும வாழ்வாக அணமந்திடும். அவர்கள் வாழும் காலத்திசலசய
ஞானிகளின் அருள் ொதுகாப்ணெ பெற்று அருள் ொதுகாப்பு உறுதியுடன் பெற்று
வாழ்வார்கள் எனக் கூறிசய நித்திய பிர ன்ன ஆசி நூல்தணனசய விளம்பி வருடம்
மாசி மாதம் முதல் நாள் 13.02.2019 புதன்கிழணமயான இன்ணறய தினமதனிசல
அருள்நந்தி சிவாச் ாரியார் யானும் மக்கள் ஞானெலம் அணடந்திடசவ
உணரக்கின்சறன் என்கிறார் மகான் அருள்நந்தி சிவாச் ாரியார்.
முருகப்பெருமாணன
வழிெடு
பதய்வமாக
முழுமுதற்
பதய்வமாக
ஏற்றுக்பகாண்டு தினம்தினம் மறவாமல் பூணேகள் ப ய்து வருவதுடன் உலக நலன்
கருதி ஆறுமுக அரங்கர் நடத்தும் பெௌர்ைமி சித்தர்கள் சிறப்பு வழிொடுகளிசல
கலந்து பகாண்டு ஆங்சக நடக்கின்ற அன்னதானப் ெணிக்கு பொருளுதவிகள்
ப ய்வதுடன் ஆறுமுக அரங்கமகா சதசிகனார் திருவடிகளிசல ெயெக்தி
விசுவா த்துடன் ெணிந்து தீட்ண உெசத ம் பெற்று வர அவர்களது குடும்ெம் நலம்
பெறும், பதாழில் பெருகும், பொருள் ச ர்க்ணகயும் புகழும் உண்டாகும். அவர்களது
சுற்றங்களும்
நட்பும்
அன்புடன்
நடந்து
பகாள்வசதாடு
விசுவா ம்
உள்ளவர்களாகவும் இருப்ொர்கள், நீடிய ஆயுணளப் பெற்று சநாயில்லா வாழ்ணவ
வாழ்ந்து சிறப்ொர்கள்.

மசனாெலம் பெருகிட அவர்களது தருமசிந்ணத வளர்ந்திட சவண்டும்.
ஆதலினாசல ஆறுமுக அரங்கனின் திருவடிகசள கதிபயன
ரைணடந்து
உயர்ஞான தீட்ண உெசத ம் அணடந்து தளராது அறப்ெணிகளுக்கு பொருள்
உதவிகள் ப ய்து அரங்கனின் தருமம் பெருகிட உதவிகளும் பதாண்டுகளும்
பதாடர்ந்து ப ய்து வர அவர்களது தீணமயான குைங்கள் எல்லாம் மாற்றம்
அணடந்து உலக மக்களிணடசய மனப்ெக்குவம் பெருகி அவர்களது எதிர்மணற
எண்ைங்கள் எல்லாம் விலகி மீண்டும் உருவாகாமல் வளராமல் அவர்கணள விட்டு
விலகி ஓடி விடும். அவர்கள் எல்லாம் நற்ெண்புகணள அரங்கன் அருளால் பெற்று
உயர்வான மக்களாக மாறிடுவார்கள்.
உலகினில் மாற்றம் உண்டாகும்ெடியாக தக்க சுமூகமான ஞான மூகமும்
மக்கள் தருமம் ப ய்து அரங்கணன பதாழுது உண்டாகி அரங்கன் பநறிணய ஏற்று
பின்ெற்றி வந்திட உருவாகும். இவ்வுலகினில் ஞான மூகம் வளர்ந்திடும் விதமாக
ஆறுதல் தருகின்ற மதர்ம உைர்வும் மத்துவ உைர்வும் பெருகி அற்புத
குைங்களின் பெருக்கத்தாசல அற்புதமான ப யல்கள் எல்லாம் உலகினில்
அதிகமாகி ஆறுமுக அரங்கன் வழி நடந்திடும் செதாசெதங்கள் இல்லாத
ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத ஞானக் கூட்டங்களாக முருகப்பெருமானின் அருணளயும்
தயணவயும் பெற்று முழுணமயான ஞானத்ணதயும் அணடந்து சிறப்ெணடவார்கள்.
எல்லாவிதமான
சிறப்புகணளயும்
தந்தருளும்
உத்தம
மகா
ஞானி
முருகப்பெருமானின் அவதாரம் கலியுக ஞானி ஆறுமுக அரங்கமகா சதசிகனாரின்
தூய்ணமயான ப யல்களும் தன்னலமற்ற பொதுநல ச ணவயின் ெலமுசம
இவ்வுலகினில் கலியுகத்ணத மாற்றி ஞானயுகத்ணத ெணடக்கின்ற அற்புதமான
வல்லணமமிக்க
க்தியாகும். அரங்கனின் பதாண்டும் தருமமும் மட்டுசம
ஞானயுகத்ணத ெணடத்திட முடியும் என தமது நித்திய பிர ன்ன ஆசி நூல் மூலம்
உலகறிய உணரக்கின்றார் மகான் அருள்நந்தி சிவாச் ாரியார்.
-சுெம்-

