


                                             சுப்பிரமண்ய ஜனன சாகரம் .

                        ...ஆசன முதலாராதார மாறை
                              யறிவாலே மணியாறாய்த் திரட்டிக் கொண்டேன்
                            வாசமுள்ள ஈசனுந்தா னென்னைப் பார்த்து
                            வல்ல சுப்பிரமண்ய னென்னும் பெயா் சொன்னாரே .
                             சூரனையும் ஆறாநாட் கொன்றேவிட்டு
                            பிரமன்முதல் தேவா்களை மீட்டுக் கொண்டு
                           பெருமையுடன் ஈசனிடம் வந்திட்டேனே ...
                            வந்திட்டே னீசனென்னை மகிழ்ந்து பார்த்து 
                           வலுவான இந்திரபட்ட மிருக்கச் சொன்னார்...

                      ... அப்போது ஈசனுமே யென்னைப் பார்த்து
                        வல்ல தசரதனிடத்தில் ராமனாக 
                        வந்திருந்து ராவணனை வதையென்றாரே ..
                       என்றதொரு உத்தாரங் கேட்டுக் கொண்டு
                      இயல்பாக யான்பிறந்தேன் ராமனாக
                        ....வில்லம்பு மெடுத்துக் கொண்டு 
                      வறுத்தறுத்துத் தள்ளிவிட்டேன் மூன்றுபேரை
                      மாவென்ற ராட்சதரும் மடிந்தார் ...

                      வெல்லுமென்ற வொருமணிதான் மாயவனுமாகும்
                       வல்ல துரியாதணன் மேலுத்தஞ் செய்து 
                        நாங்களொருவைந்து பேரும்
                       வாங்கிவிட்டேன வனுயிரை பதினெட்டாம் நாள்
                       கொல்லுமென்ற சத்துருவை யெல்லாம் கொன்று
                       குடியாக அரசாட்சி சிலநாள் செய்தேன் .
                       நல்லமணி யாகுமொன்றாய் சேர்த்துக் கொண்டு
                      நலமான கைலாசம் நான் சோர்ந்தேனே ..

                   ... நல்லவரும் போகனென்று பெயரீந்தாரே
                    ஈந்துவிட்டார் ஈசனுமே  போகனென்று
                   யிதமான கலிமுடித்து வா நீயென்றார் ...
                   பாய்ந்துவிட்டேன் கைலைவிட்டு நரலோகத்தில் ...

                  வல்லசத்தி சிவமதுவாய் நின்றகால் தான்
                 ஊனுருவிச் சத்திக்காற் கீழேகாட்டி
                  உயா்சிவத்தின் காலையுந்தான் மேலேகாட்டி
                  நலமான மாவலிக்குக் காட்டினேனே ..

                   தொல்லுலகில்  விஷ்ணுபதி சொல்வேன் கேளு 
                 புகலான திருப்பதி யென்றதன் பேராச்சு
                 நீணப்பா செம்பிவனந்  தன்னில்வந்து
                  நிருவிகற்ப சமாதியாய் இருந்திட்டேனே
                    இருக்கையிலே  ஈஸ்வரியால் என்முன் வந்து
                  இருந்திட்ட அந்தரங்க மங்கே சொன்னாள்
                  தெளிந்தறி திருவரங்கனென்ற பெயருமாச்சு 
                    பாரப்பா நூற்றெட்டுத் தலமுமாச்சு
                பலவிதமாய் பெயா்படைத்து நானும் நின்றேன் ..
               
                தானென்ற வாதியிலே நந்தியானேன்
                தவஞ்செய்து சித்தன் அயன் மாலுமானேன்
                வேனென்ற சுப்பிரமண்ய ரூபமானேன்
                  விண்ணவா் சேனாபதியு மிந்திரனுமானேன்
                 நானென்ற கிருஷ்ணவடி வாகிநின்றே
                 வானென்ற பராபரமாய் நின்றுகொண்டேன் 
                  மாநிலத்தில் போகரென்று வாழ்ந்திட்டேனே ...

      சேனாபதிகளில் ஸ்கந்தன் நானே . வில் வீரா்களில் நான் ராமன்  .தேவா்களில் இந்திரன் நான் .ஸ்ருஸ்டி செய்வதில் நான் பிரம்மா .காப்பதில் நான் விஷ்ணு . அழிப்பவற்றில் நான் ருத்திரன் .....                                   .........  கீதை ..

   கடவுள் நீதிபதியாய் நியாயத் தீர்ப்பு எழுத வருகிறார் . சேனைகளின் தலைவா் என்பது அவரது பெயராகும் . உலக முடிவு பற்றிய செய்தி உலகம் எங்கும் அறிவித்தபின் உலகமுடிவு வரும்                ..........  பைபிள் .
     மறுமை நாள்பற்றி சந்தேகம் கொள்கிறீர்கள் .அது நேரம் முதற்கொண்டு குறிக்கப்பட்டதாய் இருக்கிறது .உங்கள் ரக்ஷகன்  உலகம் திரட்டி நியாயத் தீா்ப்பு வழங்க வருவார் . அப்பொழுது அது நிகழும் ...மறுமை மற்றும் உலக முடிவுநாள் பற்றிய ரகஸ்யம் உங்கள் ரக்ஷகனிடம் மாத்திரமே உண்டு .அவரது விசாரணை நாளில் தலைநிமிர்ந்து நிற்க பாடுபடுங்கள் .... 
                                                                                           .... திருக்குா் ஆன் .
              நாம் போவோம் பூவுலகோரே கேளும் 
            மண்ணில் நடுத்தீா்க்க வருவோம்
            நடுத்தீா்ப்பு நான்கேட்க அடுத்து நாள் வருகுதப்பா ..
            நாட்டுக் கணக்கெடுத்து நான் தீா்ப்பு நடத்தையிலே
            பள்ளிக் கணக்கனெல்லாம் பாடம் சொல்ல வேணுமடா..
            எப்படியும் உள்ளறிவோர் எனையறிவார் அறியாதார் நீராவார் .
                                                            .... அகிலத்திரட்டு அம்மானை....
        பதினெண்மா் கூட்டத்துற்ற ஆன்மநலம் அறிந்த கிள்நாமக்காரா் தென் திரையில் வியாபித்துத் திடமாய் எய்தி பார்க்கத் தெரிந்த ஓளிபோல் ( media ) உலகம் திரட்டிச் சோ்த்து மாய்கை யறச்செய்து சத்தியத்தை நிலைநாட்டி சக்கரப் பார்வேந்தாய் மன்னனென ஓருவா் உலகாள்வார் ... 
         கா்த்தரென்று பதினெண்மரில் போகரவா்  தானும்
           கருதுபல வஸ்துவினை செய்து தீா்த்தார் ..
                                                                ... கோரக்க சித்தா் சந்திர ரேகை ...
               காசினியில் மாயவனே கா்த்தனாகும் .
              ஐவருமே பலவிதமா  யிருந்த மார்க்கம்
              மாயவனை அழுத்தி விட்டான் பாதாளத் தழுந்திப்போக
              பேருலக மீய்ந்தவனே கா்த்தாவாகும் ...
                                                .......  அகஸ்தியா் தா்க்க சாஸ்த்திரம் ..

             சன்மார்க்க பெரும்பதி வருகை - கடவுள் வருகை .
                                                      வள்ளலார்  ...12 .4 . 1871ல் எழுதியது .
                                                      நூல்   -  ஆறாம் திருமுறை .
  சுவாமிகளுக்கு தெரிவிப்பது ....
               சுத்த சிவசன்மார்க்கம் ஓன்றே இனி எல்லா உலகத்தும் விளங்கும் .பல வகைப்பட்ட சமய பேதங்களும் ஆசார பேதங்களும் போய் சுத்த சன்மார்க்க பெருநெறி ஓழுக்கம் விளங்கும் .அது கடவுள் சம்மதம் .
         இப்போது வருகிற நமது கடவுள் இதற்கு முன் சமய ,சாஸ்த்திர , புராணங் களில் வந்தததாகச் சொல்லுகின்ற பலவகைப்பட்ட ஏற்பாட்டுக் கா்த்தாக்கள், மூா்த்திகள், கடவுளா், தேவா், அடியார், யோகி , முதலானவா்களில் ஓருவரல்ல. 
       இப்படிச் சொல்லப்பட்ட எல்லா மூா்த்திகளும், எல்லாத் தேவா்களும், எல்லாக் கடவுளரும், எல்லாத் தலைவா்களும், எல்லா யோகிகளும், எல்லா ஞானிகளும் தங்கள் தங்கள் அனுபவங்களைக் குறித்து எதிர்பார்க்கின்றபடி எழுந்தருள்கின்ற தனிமைப் பெரும்பதி .இது உண்மையாயின் அந்தப் பதியின் அருளை நான் பெறுவேன் .பெறுகின்றேன். பெற்றேன் .என்னையடுத்த தாங்களும் பெறுவதற்கு யாதொரு தடையுமில்லை . பெறுவீா்கள். அஞ்ச வேண்டாம் .                                        .................  வடலூர் இராமலிங்கம் ...

               எவா் எவா் எந்தப்படி கண்டு நினைந்தார் அவரவா்க்கு
                அவரவா்க்கு அந்தப்படி வந்தருள்வது எக்காலம் .
                                                              ..........  பத்திரகிரியார் .....
            சத்திய ஆவியாகிய அவா் - கா்த்தா் -வரும்போது அவா் சகல சத்தியத்திற் குள்ளும்  உங்களை வழிநடத்துவார் .அவா் தம்முடைய சுயமாகப் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் .....             யோவான் ..16 -13 .
                அவா்  மக்களில் மக்களாக உள்ளார் . உலக நடப்புகள் யாவும் பார்த்தறிந்து தம்மை தாமே வெளிப்படுத்துவார் .........

                    நான் இந்த விஞ்ஞான யுகத்திற்குத் தகுந்தார் போல் வந்துள்ளேன் . அகிலம் திரட்டிச் சோ்த்து ,நீதிவிசாரணை செய்து நீதியை நிலை நிறுத்தி, நியாயத் தீா்ப்பெழுதி தா்மம் காத்து ,தவநெறிகாட்டி மாயைநிறைந்த கலியுக நீசன்  கலியோடு யுத்தம் புரிந்து அவன் பெற்ற வரத்தின் படி கலி முடித்து ,சாதி , சமய ,மத ,இன ,மொழி ,தேச பேதமற்ற  சமதா்ம சன்மார்க்கம் நிறைந்த  சத்திய சம தா்ம யுகம் அமைக்க உள்ளேன் ...நல்லோர் ஓன்றுகூடினால் அது கலி மாளும் காலமாகும் ...காலம் இனிச் செல்லாது .செல்லக் கூடாது ..
                                தேவசேனாபதியாகிய தா்ம சேனாபதி,
                               நியாயத் தீா்ப்பின் அதிபதி,
                                        அய்யா, கல்கிகண்ணன்.
 13 .05 . 2016 -   துன்முகி வருடம் சித்திரை வருடம்  30 ம் நாள்.


   

          

            


                   


                      

