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

மகான் அல்லமாபிரபு அருளிய நித்ய பிர ன்ன ஆசி நூல்

சுவடி வாசித்தளித்தவர் ராசேந்திரன்.
14.02.2019, வியாழக்கிழணம
1.

மக்கசே மனெலம் தருமெலம்
மரைம் பவல்லும் க்திெலம் சவண்டுமா
சதக்கமிலா பிரைவக்குடிலாம்
சதசிகனார் ஆறுமுகன் வாழும் தடம்

2.

வாழும் தடம் துணையூர் பூமிணய
வைங்கி மக்கள் வருணக தர
நாளும் சகாளும் தருமிடணரயும்
நானிலத்தில் பவன்று சிைப்பீபரன

3.

என அரங்கன் ஞானெலம் கூறி
இயம்பிடுசவன் நித்ய பிர ன்ன ஆசி
ஞானம்ெட விேம்பி ால் திங்கள்
நாட்டிட உெய திகதி குரு வாரம்
(விேம்பி வருடம் மாசி மாதம் 2ம் நாள் 14.02.2019, வியாழக்கிழணம)

4.

வாரமதில் அல்லமாபிரபு யானும்
வழங்குசவன் உலக மக்கள் ெயனுை
ச ாரமான ருை சராகமிடபரன
சிக்கித் தவிக்கும் விணனவழி மக்கசே

5.

மக்கசே துன்ெம் விலகிட
மறுமலர்ச்சியாக வாழ்வில் அணமதி
ஊக்கமான பொருோதார ெலம்
உடல் ெலம் பநடிய வாழ்வு நலம் காை

6.

காைசவ அரங்கமகா ஞானி
கந்தனாக அருள் புரிகின்ை
ஞான பூண ஞானிகள் பூண யில்
நல் முழுமதி சதாறும் கலந்து

7.

கலந்துசம காப்ொபயன சவண்டி
கல முடன் டாட் ர தீட்ண கள்
வேம்பெை அரங்கனிடம் ஏற்க
வந்தபதாரு ருை சராக அணனத்து இடரும்

8.

அணனத்து இடரும் ெடிப்ெடியாக விலகி
அணுகுசம ொதுகாப்பு சிைப்பு
இணையிலா தனவேம் பெருகி
எங்கும் ஏமாற்ைமிலா வாழ்வு

9.

வாழ்வு வேமாகி சிைப்ெதுடன்
வரும் ந்ததிக்கும் வடிசவலனின்
தாள்ெணிந்து உயரும் வழிகிட்டி
தரணிசயார் ர்வெலம் பெறுவர்

10. ெலமான ஞான ஆட்சி மலர
ெண்புள்ே மக்கள் ெணட சவணும்
ெலமான மக்கள் கூட்டிணைசவ
ெண்புமிக்க தணலணமணய தரும்
11. தருகசவ ஞானெலம் பகாண்டு
தவரா ன் ப ய்யும் ச ணவக்கு
முருகா என மக்கள் ஏற்று வர
முழுணமயான ஞான ஆட்சி மலரும் நித்ய பிர ன்ன ஆசி முற்சை.
-சுெம்முருகப்பெருமான் துணை
மகான் அல்லமாபிரபு அருளிய நித்ய பிர ன்ன ஆசி நூலின் ாரம் :

கலியுகத்தின் பிடியினுள் அகப்ெட்டு வாழும் மக்கசே உங்களுக்கு மசனாெலம்
சவண்டுமா? தருமெலம் சவண்டுமா? மரைத்ணதயும் பவல்லுகின்ை அற்புத க்தி
சவண்டுமா? உடன் விணரந்து வாரீர், தணடயின்றி வாரீர் உத்தம மகா ஞானி
முருகப்பெருமானின் அவதாரம் ஆறுமுக அரங்கமகா சதசிகனார் வாழும்
ஆற்ைல்மிக்க ஏழாம் ெணடவீடான துணையூர் ஓங்காரக்குடிலிற்கு. அரங்கனின்
ஓங்காரக்குடிலிணன முழுமனதாக நம்பிக்ணகசயாடு ெயெக்தி ெணிவுடன் வந்து
ெணிந்து வைங்கி அரங்கன் ஆசி பெை வருகின்ை மக்களுக்கு உண்டான கிரக
சதாஷங்கள் யாவும் விலகிவிடும், நாளும் சகாளும் தருகின்ை துன்ெங்கணே
எல்லாம் பவன்று சிைப்ெணடவீர்கள் என்சை யுகமாற்ை மகா ஞானி ஆறுமுக
அரங்கனின் அற்புதமான ஆற்ைணல உலசகார் அறிய எடுத்துக்கூறிசய உலக நலன்
கருதி நித்ய பிர ன்ன ஆசி நூலிணன விேம்பி வருடம் மாசி மாதம் 2ம் நாள்
14.02.2019 வியாழக்கிழணமயான இன்ணைய தினமதனிசல அல்லமாபிரபு யானும்
உணரக்கின்சைன் என்கிைார் மகான் அல்லமாபிரபு.
முன் ப ய்த ொவங்களின் காரைமாக விணனகோல் சூழப்ெட்டு
சநாய்கோலும், கடன் சுணமயாலும் சிக்கித் தவிக்கின்ை மக்கசே, உங்கேது
துன்ெங்கள் விலகிடவும், உங்கேது வாழ்வில் மறுமலர்ச்சியான மாற்ைங்கள்
உண்டாகி வாழ்வினில் அணமதியும் பொருோதாரத்தில் ஊக்கமுடன் நல்ல
முன்சனற்ைம் கண்டு பொருோதார ெலத்திணன பெற்றிடவும் உடல் திடமும் மசனா
திடமும் நீடிய ஆயுணேயும் வேமான வாழ்விணனயும் பெற்று சிைப்ொன வாழ்ணவ
வாழ சவண்டுமாயின் நீங்கள் எல்லாம் ஆறுமுக அரங்கமகா சதசிகனார்
அரூெநிணலயில் முருகப்பெருமானாக சதான்றி அருள் ப ய்து காக்கின்ைதும் உலக
நலன் கருதி ப ய்யப்ெடுகின்ை வல்லணமமிக்க சிைப்பு பூண யான மாதந்சதாறும்
பெௌர்ைமி தினத்தினிசல ஏழாம்ெணட வீடு ஓங்காரக்குடிலினில் ஞானிகணே
முன்னிறுத்தி நடத்தப்ெடும் பெௌர்ைமி சிைப்பு ஞானிகள் பூணேயிசல ெயெக்தியுடன்
கலந்து "அரங்கமகா சதசிகா" "ஆறுமுகப்பெருமாசன" "காப்ொய் எங்கணே" என்சை
மனம் உருகி சவண்டி நின்று அரங்கன் திருவடி ெணிந்து அரங்கனிடத்து டாட் ர
தீட்ண கணேயும் கல
தீட்ண கணேயும் உங்கள் வாழ்வினில் நலம் காணும்

பொருட்டு தீட்ண உெசத ம் ஏற்று அரங்கனின் உெசத ங்கணே பின்ெற்றி நடந்து
வர, உங்களுக்கு உண்டான சநாய்கள் மற்றும் கடன் சுணமகள் எல்லாம் உங்கணே
வருத்தாமல் ெடிப்ெடியாக நீங்கி விடும்.
உங்கேது வாழ்வு நலம் பெறுவதுடன் அரங்கமகா சதசிகனாரின் அருள்
ொதுகாப்பும் உண்டாகி ப ல்வநிணல பெருகி இனி வாழ்வினில் அவர்களுக்கு
ஏமாற்ைங்கள் இல்லாத நல்வாழ்வாக அணமந்து வேமான வாழ்ணவ வாழ்வார்கள்.
அதுமட்டுமில்லாமல் அவர்கேது ந்ததியினரும் வாழ்வினில் முருகப்பெருமாணன
அணுகி அருள்பெறும் வாய்ப்ணெயும், பெறும் நிணலணயயும் பெறுவார்கள், அரங்கன்
அருோல் ர்வெலம் பெறுவார்கள்.
உலகினில் ர்வெலம்மிக்க தருமத்தின் ஆட்சியாம் முருகப்பெருமான் தணலணம
ஏற்கும் ஞான ஆட்சி மலர்ந்திட ெண்புள்ே மக்கள் பகாண்ட பதாண்டுள்ேம்
தன்னலமற்ை ச ணவ மனப்ொன்ணமயும் உள்ே பதாண்டர் ெணடகளும் ெண்புள்ே
மக்களும்
கூட்டிணைந்து
ப யல்ெட்டால்தான்
முடியும்.
ெண்புணடசயாரும்
பதாண்டர்களும் ஞானெலம் பகாண்டு ஞான ஆட்சிணய ஆற்ைல்மிக்க அரங்கன்
தணலணமயில் அணமத்திட முடியும்.
ஆதலினாசல அன்ெரும் பதாண்டரும் ஞானெலம் பெறுவது அவசியம். எனசவ
அன்ெரும் பதாண்டரும் ஞானெலம் பெற்றிட ஆறுமுக அரங்கன் நடத்தும் பதாடர்
தருமப்ெணிகளிசல கலந்து முருகா! முருகா! முருகா! என்சை நாமங்கணே தேராது
பதாடர்ந்து பேபித்து வருவதுடன் தருமத்தின் வழிணய ஏற்று வாழ்ந்திட
தூய்ணமயான அன்ெர்கள் பதாண்டர்கள் துணையுடன் அரங்க மகானால்
இவ்வுலகினில் ஞான ஆட்சி மலரும், உலகமும் ஞானயுகமாக ஆகி சிைக்கும் என
தமது நித்ய பிர ன்ன ஆசி நூல் மூலம் உலகறிய உணரக்கின்ைார் மகான்
அல்லமாபிரபு.
-சுெம்-

