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சேரவாரும் ஜெகத்தீசர 
      ஞானிகள்,  தாங்கள் கண்ட சபரின்பத்தத எப்படியாவது உலகிற்குச் 

ஜோல்லிவிடசவண்டும்; எல்சலாருடனும் பகிர்ந்து அனுபவிக்க சவண்டும் 

என்று துடியாய்த் துடிக்கிறார்கள். இது அவர்களுதடய பாடல்கதைப் 

படித்தால் ஜோல்லாமசலசய விைங்கும்.     

திருமுருகாற்றுப்படை - உலகம் உவப்ப …….. 
 

    ஒரு அரேனிடசமா  அல்லது ஒரு வள்ைலிடசமா பரிசுகள் ஜபற்ற 

ஒருவன், எதிர் வரும் மற்றவதன அந்த அரேனிடசமா அல்லது 

வள்ைலிடசமா வழி ஜோல்லி அனுப்புவது ஆற்றுப்பதட என்று 

அதழக்கப்படும். ஆற்றுப் படுத்துதல் என்றல் வழி காட்டுதல் என்று 

அர்த்தம். 

     ஒரு புலவன் பரிசு ஜபற்றவுடன் “யான் ஜபற்ற இன்பம் ஜபறுக 

இவ்தவயகம்”– என்ற எண்ணத்துடன் மற்ற புலவர்களுக்கும் இந்த அரேன் 

இடத்தில் ஜேன்றால் உங்களுக்கும் இந்தச் ஜேல்வம் எல்லாம் கிதடக்கும் 

என்று கூறி வழிப்படுத்துவான். 

 

    முருகனிடம் அருள் ஜபற்ற நக்கீரர் , மற்ற பக்தர்கதை அவனிடம் வழி 
காட்டுவதாக அதமந்தது திரு முருகாற்றுப்பதட என்ற நூல். 

 

அதில் முதல் பாடல்.... 

    “உலகம் மகிழ்ச்ேி அதடய, வானில் வலப்புறம் எழும் , பலர் புகழும் 

சூரியதன கடலில் இருந்து எழும் சபாது கண்டவர்கதை சபால , இதமப் 

ஜபாழுதும் நீங்காமல் உயரத்தில் சுடர் விடும் ஒைி” 
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உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு 

 பலர்புகழ் ஞாயிறு கடல்கண் டாஅங்கு 

 ஓஅற இதமக்கும் சேண்விைங்கு அவிர்ஒைி  
 

    இது என்ன பாடல். கடலில் எழும் சூரியதனப் சபால உயசர சுடரும் 

ஜவைிச்ேம். இது ஒரு பாடலா ? இதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது ? இததப் 

படித்து  என்ன ஆகப் சபாகிறது ? என்று சகள்விகள் எழலாம். 

 

ேற்று ேிந்திப்சபாம். 

 

உலகம் உவப்ப - உலகம் மகிழ. 

 

    முதலாவது, எததயும் மங்கலச் ஜோல்சலாடு ஆரம்பிக்க சவண்டும் 

என்பது தமிழ் மரபு. உலகம் என்பது மிக உயர்ந்த மங்கலச் ஜோல். 

 

உலகம் யாதவயும் தாம் உை ஆக்கலும் 

நிதல ஜபறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா 

அலகு இலா விதையாட்டு உதடயார் அவர் 

ததலவர் அன்னவர்க்சக ேரண் நாங்கசை 

 

என்று  ஆரம்பித்தார் கம்பர். 

 

உலகு எலாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியவன் 

நிலவு உலாவிய நீர் மலி சவணியன்; 

அலகுஇல் சோதியன் அம்பலத்து ஆடுவான்; 

மலர் ேிலம்பு அடி வாழ்த்தி வணங்குவாம்.  

 

என்று ஆரம்பித்தார்  ஜதய்வப் புலவர் சேக்கிழார். 

 

உலகம் என்பது நல்சலார் மாட்டு என்பது நிகண்டு. 

 

   உலகம் என்றால் உலகில் உள்ைவர்கதை குறிக்கும். குறிப்பாக உலகில் 

உள்ை நல்லவர்கதை குறிக்கும். 

 



சேரவாரும் ஜெகத்தீசர!                     மன்னார்குடி பானுகுமார் 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 
 

4 
 

    இரண்டாவது,  உலகில் உள்ை அதனவரும் மகிழ என்று 

ஆரம்பிக்கிறார். இந்தியாவில் உள்ைவர்கள்  மட்டும் மகிழ என்சறா, 

அல்லது இந்து ேமயத்தில் உள்ைவர்கள்  மட்டும் மகிழ என்சறா, அல்லது 

தேவ ேமயத்தில் உள்ைவர்கள் மட்டும் மகிழ  என்சறா குறுகிய 

மனத்சதாடு ஆரம்பிக்கவில்தல. 

     உலகில் உள்ை அத்ததன மக்களும் இன்புற சவண்டும் என்று 

நிதனக்கிறார்.   சேரவாரும் ஜெகத்தீசர என்று தாயுமானவர் அதழத்தார் 

சபால. 

நாராயண மந்திரத்டத உலகுக்கு ச ான்ன ராமானுஜர்!  

     திருக்சகாஷ்டியூர் திருத்தலத்தில், சகாயிலுக்கு அருகில் வேித்து 

வந்தார் திருக்சகாஷ்டியூர் நம்பி.  

        இவரிடம் திருமந்திர உபசதேம் ஜபறுவதற்காக, தவணவ 

ஆச்ோர்யரான ராமானுெர் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்து புறப்பட்டு நடந்சத இங்கு 

வந்தார். 

நம்பியின் வடீ்டு வாேலில் நின்று ஜகாண்டு அதழத்தார் ராமானுெர். 

திருக்சகாஷ்டியூர் நம்பி, ‘யார்?’ என்று சகட்டார். 

‘நான் ராமானுென் வந்திருக்கிசறன்’ என்றார். 

நம்பி வடீ்டிற்குள்ைிருந்தபடிசய, ‘நான் ஜேத்து வா!’ என்றார். 

இததப் புரியாத ராமானுெரும் ஜேன்றுவிட்டார். 

 

    இப்படியாக, ஜதாடர்ந்து 17 முதற ராமானுெர் வந்தசபாதும், நம்பி இசத 

பதிதலச் ஜோன்னார். பார்க்கக்கூட இல்லாமல் திருப்பி அனுப்பினார். 
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    அடுத்த முதற ஜேன்ற ராமானுெர் ‘அடிசயன் வந்திருக்கிசறன்’ 

என்றார். அப்சபாதுதான் அவதர உள்சை அதழத்தார் நம்பி. 

        ‘ஓம் நசமாநாராயணாய’ என்ற மந்திர உபசதேத்தத ராமானுெருக்கு 

அருைினார். சமலும், மந்திரத்தத ஜவைியில் ஜோல்லக் கூடாது என்று 

கட்டதையிட்டார். மீறி எவருக்சகனும் ஜோன்னால் உனக்கு நரகம் 

கிதடக்கும் என்றும் எச்ேரித்தார். 

    ஆனால், ராமானுெசரா நாராயண மந்திரத்தத எல்சலாரும் அறிந்து 

ஜகாள்ைசவண்டும். அதன் வாயிலாக ஜபருமாைின் திருவடிதயச் 

ேரணதடய சவண்டும். எல்சலாருக்கும் பரமபதம் கிதடக்க சவண்டும் என 

எண்ணம் ஜகாண்டார். 

    நம்பியின் வடீ்டில் இருந்து கிைம்பியவர், விறுவிறுஜவன 

சகாயிலுக்குள் வந்தார்.       சகாயிலின் விமானத்திற்குள் ஜேன்றார். 

சகாயிலின் உச்ேியில் நின்றுஜகாண்டார்.  

      மக்கள் அதனவதரயும் குரல் ஜகாடுத்து அதழத்தார். இசதா... நம்தம 

உய்விக்கும் மந்திரம்... நாராயண மந்திரத்தத எல்சலாரும் சகளுங்கள். 

ஜோல்லுங்கள். உங்களுக்கு பரமபதம் நிச்ேயம். தவகுண்டம் கிதடப்பது 

உறுதி. சமாட்ேத்துக்குச் ஜேல்வரீ்கள் என்று மந்திரத்தத ஜபரும் 

குரஜலடுத்து ஜோன்னார். மந்திரத்தத எல்சலாருக்கும் உபசதேித்து 

அருைினார். 

     அவ்வைவுதான். கடும் சகாபம் ஜகாண்டார் நம்பி. ராமானுெதரக் 

கடிந்து ஜகாண்டார். 

     அவரிடம் ராமானுெர் பணிவுடன் ஜோன்னார்... ‘எனக்கு நரகம் 

கிதடத்தாலும், மக்கள் நன்றாக வாழ்வார்கசை, அதுசபாதும்’ என்றார். 
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       இததக் சகட்டு ஜநகிழ்ந்த நம்பி, ‘நீ என்னிலும் ஜபரியவன், 

எம்ஜபருமானார்’ என்று ஜோல்லி கட்டித் தழுவிக்ஜகாண்டார். 

    ஒரு சில ஞானியர் மட்டும், மனித குல நன்மமக்காக மிகவும் 
ஆர்வத்மதக் கட்டுப்படுத்திக் ககாண்டு நம்மிமையய திரும்பி 
ஓடிவருகிறார்கள். 

    “கண்யைன், கண்யைன் கண்யைன்!! கண்ணுக்கினியன 
கண்யைன், கதாண்டீர் எல்யலாரும் வாரீர்”-- என்று ஆனந்தக் கூத்தாடி 
நம்மம எல்லாம் உய்விக்க முயற்சி கசய்கிறார்கள்.  

     “அன்பர்கயே வாரீர்” என நம்மம அமைக்கின்றனர். “யசரவாரும் 
கெகத்தீயர”-- என்று நம்மிைம் ககஞ்சுகின்றனர். அப்படியும் நாம் 
யபாகாவிட்ைால் “கமைவிரித்யதன் ககாள்வரில்மலயய”--- என்று 
வருத்தப் படுகிறார்கள். 

    இசத சபால ஆயிரம் ஆண்டுகைாக ஞானிகள் நம்மிடம் 

ஜகஞ்சுகின்றனர். தயவு ஜேய்து நான் ஜோல்லுவததக் ஜகாஞ்ேம் காது 

ஜகாடுத்துக் சகளுங்கசைன்.  

       ப்ைஸீ்! ப்ைஸீ்! ஒருமுதற இந்த ோப்பாட்தட அனுபவித்துவிட்டால் 

திரும்பி வடீ்டிற்குப் சபாக மனம் வராமல் ‘வடீுசபறு’ அதடய ஓடுவரீ்கள் 

என்று பாடுகின்றனர்.   

    உணவு விடுதிச் ோப்பாட்டில் கிதடத்தது எல்லாம் ேிற்றின்பம். நாங்கள் 

ஜோல்லுவசதா சபரின்பம் என்று ஜோல்லி நமக்கு ‘’இன்னும் 

புரியவில்தலசய’’– என்று கதறுகின்றனர். இருந்தசபாதிலும் நாம் 

சகட்பதாகத் ஜதரியவில்தல.  
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இசதா பாருங்கள்:–  

நம்மாழ்வார் துடிப்பு ! 

கண்சடாம், கண்சடாம், கண்சடாம்; கண்ணுக்கு இனியன கண்சடாம்; 

ஜதாண்டீர்; எல்லீரும் வாரீர்; ஜதாழுது ஜதாழுது நின்று ஆர்த்தும்; 

வண்டு ஆர்த் தண்ணந் துழாயான் மாதவன் பூதங்கள் மண்சமல் 

பண்தான் பாடி நின்று, ஆடி, பரந்து திரிகின்றனசவ. நம்மாழ்வார் திருவாய்ஜமாழி 
 

    நம்மாழ்வாசரா எனில் “கண்டுவிட்சடன், இது சபான்ற இனிய காட்ேி 
உலகிசலசய கிதடயாது எல்சலாரும் ஓடி வாருங்கள் என்று 

கூத்தாடுகிறார். வண்டுகள் ஜமாய்க்கும் துைேிமாதல அணிந்த 

மாதவதனக் கண்டுவிட்ட மகிழ்ச்ேி அவருக்கு! 

புவியுள் நான் கண்டசதார் அற்புதம் சகைரீ்! 

    ஜபரியாழ்வார் இதற்ஜகல்லாம் ஒருபடி 

சமசல ஜேன்று உலக அற்புதம் ஒன்தறக் 

கண்டு பிடித்துவிட்டதாக அறிவிப்பு 

ஜவைியிடுகிறார்.  

     அவர் பார்த்த அற்புதத்தத நாமும் 

பலமுதற பல இடங்கைில் 

பார்த்திருக்கிறாம். 

      ஆனால் கண்டும் காணவில்தல. 

அதனால் அவர் சபால பூரிப்பு 

அதடயவில்தல!. அனுபவித்தவர்க்கல்லவா அதன் அருதம ஜபருதமகள் 

ஜதரியும்!  

     கண்ணன் ஊதிய புல்லங்குழல் ஓதே ஜேவிக்கு உணவாகக் கிதடத்தது. 

அதத அருந்த வானவர் (சதவர்கள்) எல்லாம் வந்துவிட்டனர் என்கிறார். 

https://tamilandvedas.files.wordpress.com/2014/04/chaitanyam.jpg
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புவியுள் நான் கண்டசதார் அற்புதம் சகைரீ்! 

பூணிசமய்கும் இைங்சகாவலர் கூட்டத்து 

அதவயுள் நாகத்து அதணயான் குழல் ஊத 

அமரசலாகத்தைவும் ஜேன்றிதேப்ப 

அவியுணா மறந்து வானவர் எல்லாம் 

ஆயர்பாடி நிதறயப் புகுந்து ஈண்டி, 

ஜேவியுள் நாவின் சுதவஜகாண்டு மகிழ்ந்து 

சகாவிந்ததனத் ஜதாடர்ந்து என்றும் விடாசர. -ஜபரியாழ்வார் 

 

யான் ஜபற்ற இன்பம் ஜபருக இவ்தவயகம் 

 

    திருமூலர் ஒருஜபாதுவுதடதமவாதி. 
கிதடத்ததத எல்சலாருக்கும் ேமமாகக் 

ஜகாடுக்கசவண்டும் என்று கருதி நான் நமச்ேிவாய 

மந்திரத்ததச் ஜோல்லி சபரின்பம் அதடந்சதன். அது 

எல்சலாருக்கும் கிதடக்கசவண்டும் என்று பாடுகிறார். 

 

யான் ஜபற்ற இன்பம் ஜபருக இவ்தவயகம், 

வான் பற்றி நின்ற மதறப்ஜபாருள் ஜோல்லிடில் 

ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வுறு மந்திரம், 

தான் பற்றப் பற்றத் ததலப்படும் தாசன. திருமூலர், திருமந்திரம் 

மனிதர்காள் இங்சக வாருங்கள் !! ஒன்று ஜோல்லுகிசறன்!!! 

    அப்பர் ஜபருமான் மிகவும் ஜதைிவாகப் 

புரியும்படி ஜோல்லுகிறார். ஏ, மனிதர்கசை 

இங்சக வாருங்கள். ஒன்சற ஒன்றுதான் 

ஜோல்லப்சபாகிசறன்.  
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    நான் மிக மிக இனிப்பான மாம்பழம் தந்தால் மாம்பழம் ோப்பிடுவரீ்கைா? 

ேரி, ஜநய் மணத்துடன் இருக்கும் ஜேவ்வாதழப் பழம் தருகிசறன் 

ோப்பிடுவரீ்கைா?  

    இததக் சகட்ட கூட்டம் ஆமாம் ,ோப்பிடுசவாம் என்றது. இததவிட 

இனிப்பான இதறயருள் என்னும் கனி தருகிசறன். வாருங்கள் என்கிறார். 

மனிதர்காள் இங்சகவம் ஒன்று ஜோல்லுசகன் 

கனி தந்தால் கனி உண்ணவும் வல்லிசர 

புனிதன் ஜபாற்கழல் ஈேன் னும் கனி 
இனிது ோலவும் ஏேற்றவர்கட்சக. திருக்குறுந்ஜதாதக, 5ஆம் திருமுதற, அப்பர். 

அன்பர்கசை வாரீர்! 
 

 
 

 

 

சவதாத்திரி மகரிேி அதழப்பு 
கவி பாடல். 

 

அன்பர்கசை வாரீர் ! அறிவின் இருப்பிடம் அறிந்து இன்பமுற இன்பநிதலயதத 

ஏகநிதலயதத அன்பு நிதலயதத அறிந்திடலாம் இன்று  

தின்று திரிந்து உறங்கசவா பிறந்சதாம் என்று நிதனந்ததால் ஏஜனன 

உணர்ந்சதாம் 

அன்றாட வாழ்தவ அறிந்தனுபவிக்க இன்சறனும் விதரந்து எழுச்ேி ஜபற்றுய்வரீ் 

பூரணதூலமும் ஜபாருந்து சூக்குமம் காரணமான கருதவயு மறிந்து 

ஆரணமான அனுவறிந்து சுடர் தாரக மவுன தவத்தில் நிதலஜபற 
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எத்ததன ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் இவ்வுலஜகங்கும் சபரண்ட முழுதமயும் 

அதன் அருைாட்ேியாக நிதறந்துள்ைான் அறிதவ விரித்து அதனத்தும் 

துய்த்தின்புற 

நீங்களும் உங்கள் அன்புக் குடும்பமும் நீைாயுள் உடல்நலம் நிதறஜேல்வம் 

ஜமய்ஞ்ஞானம் 

ஓங்கிச் ேிறப்புற்று உள்ை நிதறசவாடு உள்ஜைாைி ஜபருக்கி ,உண்தமப்ஜபாருள் 

காண” - தத்துவஞானி சவதாத்திரி மகரிஷி 
 
 

    அன்பர்கசை வருவரீ்கைாக!  அறிவு எங்சக. எப்படி உள்ைது 
என்பதத அறிந்தால், இன்புறலாம். 

    இன்ப நிதலயான அறிவு ஒசர நிதலயாக எலலாவற்றிலும் 
இருப்பதத இன்று அறிந்து ஜகாள்ைலாம். 

     விலங்கினங்கள் வதர நில உலகில் வாழ்கின்ற ேீவ இனங்கள் 
அதனத்தும்உண்டு, உறங்கி, உயிர்த்து, மடிந்தும் விடுகின்றன. 

     மனிதனாகிய நாமும் அததசய ஜேய்தால் ஆறாவது அறிவின் 
காணரஜமன்ன என்று எண்ணியதால் உண்தம நிதலதய 
உணர்ந்சதாம்.  

      

     ஒவ்ஜவாரு நாளும் வாழ்கின்ற 
வாழ்க்தகதயப் பற்றி அறிந்தும், வாழ்க்தகதய 
இனிதமயாக அனுபவிக்கவும் இன்தறக்காவது 
விதரவாக துயில் கதைந்து, புறப்பட்டு வந்து 
எழுச்ேி ஜபற்று வாழ்வரீ்கைாக! 

     பூரணப் ஜபாருைான இதறநிதலசய தூல 
உடலாகவும், உடதல இயக்கும் சூக்குமமான 

உயிராகவும் இருக்கின்ற காரணத்ததயும், கருப்ஜபாருதையும் அறிந்து 
ஜகாள்வரீ்கைாக! 
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     (ஆரணம் = சவதம்) சவதங்கைிசல ஜோல்லப்பட்டுள்ை 
இதறநிதலசய அணுவாக மலாச்ேி ஜபற்று, அணுக்கள் கூடி 
அதனத்துமாக ஆகியிருப்பததயும், அறிவின் ஜதைிவில் ஜமௌன 
தவத்தில் ஈடுபட்டு உணர்வரீ்கைாக!  

     அைவிட முடியாத இன்பங்கள் நில உலகிலும், பிரபஞ்ேம் 
முழுவதிலும் (அத்தன் = இதறவன்) இதறநிதலயின் அருள் 
ஆட்ேியாகசவ நிதறந்திருப்பதத, அறிதவ உயர்த்தி விரித்து 
அதனத்ததயும் அனுபவித்து இன்புறுவரீ்கைாக! 

• நீங்களும் உங்கள் அன்புக் குடும்பமும், நீண்ட ஆயுளுடனும், 
உடலநலத்துடனும், வாழ்க்தகச் ஜேல்வங்கள் அதனத்ததயும் 
நிதறவாக அதடந்து, இதற உணர்வாகிய ஜமய்ஞானத்ததயும் 
உணர்ந்து. மனநிதறவடன் அகசநாக்குப் பயணத்தின் மூலம் உள் 
ஒைியாகிய ஜதய்வகீத்ததப் ஜபருக்கிக் ஜகாண்டும், உண்தமப் 
ஜபாருைான அறிசவ ஜதய்வமாக உள்ைது என்பதத உணர்ந்து 
ஜகாண்டும் இனிதமயாக வாழ்வதற்காக அதழக்கின்சறன்! அன்பர்கசை 
வருவரீ்கைாக! 

சேரவாரும் ஜெகத்தீசர! தாயுமானவர் அதறகூவல் 

 
காடும் கதரயும் மனக்குரங்கு கால் விட்சடாட அதன்பிறகு 

ஓடும் ஜதாழிலால் பயனுைசதா ஒன்றாய் பலவாய் உயிர்க்குயிராய் 

ஆடும் கருதணப் பரஞ்சொதி அருதைப் ஜபறுதற்கு அன்புநிதற 

சதடும் பருவம் இதுகண்டீர் சேரவாரும் ஜெகத்தீசர!  (தாயு.பா.553- காடும்கதரயும்1)   

     மனம் ஒரு குரங்கு. ஓயாமல் தாவிக்ஜகாண்சட இருக்கும். அதன் 

பின்னால் அதலந்து ‘மனம் சபான சபாக்கில் சபாய்’ சநரத்தத வணீ் 

அடிப்பதில் என்ன பயன்? 

    காட்டிலும் சமட்டிலும் மனமாகிய 
குரங்கு கால் தவத்துப் பாய்ந்து ஓட. 
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அதன் பிறகு ஓடிஓடி ஜதாழில் ஜேய்வதால் என்ன பயன விதையப் 
சபாகிறது? 

      எல்தல இல்லாத கருணயுதடய அன்பு நிதறந்த கடவுைின் அருதைப் 

ஜபற அருதமயான மனிதப் பிறவி கிதடத்திருக்கிறது.  

    ஒன்றாகவும், பலவாகவும், உயிருக்கு உயிராகவும், ஆடும் 
அருள்சோதியாக விைங்கும் நடராேப் ஜபருமானின் திருவருதள் 
ஜபறுவதற்கு அன்தபத் சதடிப் பிடித்துப் பாய்ச்சும் பருவம் இதுவாகும். 

    உலகசர! நீங்களும் உடன் வாருங்கள்! 

     வாருங்கள்! வாருங்கள்!! என்னுடன் சேருங்கள் !!!நாம் எல்சலாரும் 

சேர்ந்து பயணம் ஜேய்சவாம் என்று தாயுமானவர் கூப்பிடுகிறார். 

     தாயுமானவர் அதழப்தப ஏற்சபாம்! ஆனந்தக் கைிப்பதடசவாம்!! 

 


