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ஆழவார் எம்பெருமானார் Sak ன இருவடிகளே சரணம்
ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச்செயல் வாழி
தாழ்வாதுமில் குரவர் தாம் வாழி - ஏழ்பாரும்
உய்ய அவர்கள் உரைத்தவைகள்தாம் வாழி
செய்யமறை தன்னுடனே சேர்ந்து.

wero

இதழ் 5

நம்மாழ்வார் ஆண்டூ 5120 விகாரி மாசி (பிப்ரவரி 2020)

திருமலை திருப்பதி பெரிய ஹீயார் மடமும் சிறிய ஜீயர் மடமும்
தெழிகுரல் அருவித் தீருவேங்கடத்தானுக்கு
ஒழிவில் காலம் எல்லாம் உடனாகி மன்னி வழுவிலா

அடிமை செய்வதற்காக ஸ்ரீராமாநுஜர் திருமலையில்

ஏற்படுத்தினார் என்று வரலாறுகள்

ஒருமடத்தை

தெரிவிக்கின்றன.

அதுவே தற்போது பெரிய ஜீயா்

மடம் என்று வழங்கப் பெற்று வருகின்றது.இந்த மடம்

தோற்றுவிக்கப் பெற்று, இப்போது 900 ஆண்டுகள்

நிறைவடைந்துள்ளன.
திருமலை

ஒழுகு எனும் நூலில் இம்மடம்

ஸ்தாபிக்கப்பட்ட

செய்தீ

கூறப்பட்டுள்ளது.

 சீடரான அனந்தாழ்வான்
ஸ்ரீராமானுதருடைய நேர்ச்
என்ற
ீவேங்கடாசல இதிஹா ஸமாலா'

அருளிய 'ஸ்ர
வடமொழி

நூலிலும்

இம்மடம்

ஸ்தாபிக்கப்பட்டது

கக் கூறப்பெற்றுள்ளன.
குறித்த செய்திகள் விரிவா
கவே
ளும் மிகத் தெளிவா
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நா

பெற்றுள்ளது. கலி 4220ம்

என்றனள் ண்

அரப்

a

canted

1041ம் ஆண்டு,

தை மாதம், சுக்ல பக்ஷம், வள்ளிக்

இம்மடம் ஏற்படுத்தப்பட்டதாக அந்நூல்

்டு
தெரிவி த்தின்றது: இந்த விவரங்களைக் கொண
று
போது, சரியாக 23-1-1120 அன்
பார்க்கும்
2020
உளு அர February

தீருமலையில் மடம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
(இதுபற்றிய விரிவான கட்டூரை இவ்விதழில் தனியாக
வவளியிடப் பெற்றுள்ளது.)
மணவாளமாமுனிகள்
பிற்காலத்தில்
தீருமலைக்கு எழுந்தருளியபோது சிலகாலம் தாமே
பெரிய ஜீயராக எழுந்தருளியிருந்து, கைங்கர்யங்கள்

ஒரு நிமிடமும் விட்டுப்போகாமல் செய்யப்பட
வேண்டும் என்பதற்காக சிறிய ஜீயர் மடத்தை
ஏற்படுத்தினார். இது கி.பி. 1420-30ல் நடந்திருக்க
வேண்டும். பெரிய ஜீயர் ஸ்வாமி ஒருவர் பரமபதித்து

விட்டால் அடுத்த கணமே சிறிய ஜீயர் பெரிய ஜீயராக
ஆகி, உடனே அவர் சிறிய ஜீயர் ஸ்வாமி ஒருவரை
நியமிப்பது என்ற ஏற்பாடு இன்றளவும் இடையறாது

நடைபெற்று வருகிறது.
இவ்வாறாக, எம்பெருமானார்,
மாமுனிகள்

இருவருமே

மணவாள

பட்டத்தீல் எழுந்தருளி

யிருந்த ஒரே மடம் என்ற பெருமை தீருமலை பெரிய
ஜீயர் மடத்திற்கு மட்டுமே உண்டு. அம்மடத்திற்கு
இப்போது 900 ஆண்டுகள் நீறைவடைவதும், சிறிய
ஜீயர் மடத்திற்கு 600 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதும்
குறிப்பிடத் தக்க செய்தியாகும்.

(இருமலை பெரியஜீயர் மடம் ஏற்படுத்தப்பட்ட வரலாறு

]

அனைத்துலகும்
வாழப்
பிறந்த
எம்பெருமானார் திருவேங்கடமலைக்குப் பல முறை
எழுந்தருளியுள்ளதாக ஆறாயிரப்படி குருபரம்பரா

என்று குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளது. இங்கு குறிப்பிடப்

திருமலைக்கு எழுந்தருள்வதற்கும் முன்னரே அங்கு
திருவேங்கடவனுக்கு

அது பிங்கள வருடமேயன்றி ஸித்தார்த்தி
வருடமல்ல. அதேபோல் ஜீயர் மடம் ஏற்படுத்தப்

அடிமைகளைச் செய்வதற்கு அனந்தாழ்வானை
அனுப்பியிருந்தார். அனந்தாழ்வானும் திருவேங்கட

வருடமே தவிர விகாரி வருடமல்ல. மேலும் 40ம்

ப்ரபாவம் தெரிவிக்கின்றது. எம்பெருமானார் தாம்
எழுந்தருளியிருக்கும்

ஒழிவில்காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி, வழுவிலா

மலையில் நந்தவனம் ஒன்றை அமைத்து திருமலை

அப்பனுக்குப் புஷ்ப கைங்கர்யம் செய்து வந்தார்.

முதன்முதலில் எம்பெருமானார் திருமலைக்கு

எழுந்தருளியபோது, திருவேங்கட முடையானை
மங்களாசாஸனம்
செய்துவிட்டுக்
கீழ்த்
திருப்பதியிலேயே ஒரு வருடகாலம் தங்கி யிருந்து
தம்முடைய மாதுலரான (மாமாவான) திருமலை
நம்பிகளிடம் ஸ்ரீராமாயண காலக்ஷேபம் கேட்டார்.
பிறகு ஸ்ரீரங்கம் திரும்பினார்.
திருமலையில் எழுந்தருளியுள்ளவன் சிவனே
என்று
சைவர்கள்
வாதிட
முயன்றபோது
எம்பெருமானார் திருமலைக்கு எழுந்தருளி, அங்கு
எழுந்தருளியிருப்பவன்
திருமாலே
என்று
நிலைநாட்டி, திருவேங்கடமுடையானுக்குச் சங்கு
சக்கரங்களையும் ஸமர்ப்பித்தார்.
மூன்றாம் முறை திருப்பதியில் கோவிந்த
ராஜனை
பிரதிஷ்டை
செய்வதற்காக
எழுந்தருளினார்.
இப்படி எழுந்தருளிய மூன்று முறைகளில்,
திருமலையில் ஜீயர் மடம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது
எப்போது என்பது ஆராய்ச்சிக்கு உரியது.
1953ல் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்

தால் வெளியிடப் பெற்ற "திருமலை ஒழுகு' எனும்
நூலில்

பக்கம் 124ல் “சகாப்தம்

வர்த்தமான

939

சென்ற

ஸ்ரீராமானுஜர் அவதரித்த வருஷம் சகாப்தம் 939

(அதாவது கி.பி.1017) என்பது சரியாக இருந்தாலும்

பட்டது 'சகாப்தம் 979 விகாரி வருஷம் என்று
உள்ளதும் தவறானது. ஏனெனில் 979 ப்ரமாதி
வயதிலேயே ஸ்ரீராமானுஜர் திருமலையில் மடத்தை
இது
இல்லை.
வாய்ப்பே
ஸ்தாபித்திருக்க

குருபரம்ரைநூலிலுள்ள வரலாற்றிற்கு முரணானது.
திருமலை

பெரியஜீயர் மடத்திலுள்ள

ஒரு

சித்திரத்தில் எம்பெருமானார் திருவுருவத்திற்குப்
பக்கத்தில் 1052 என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. இதைக்

கொண்டு எம்பெருமானார் மடத்தை ஏற்படுத்திய

வருடம்
கி.பி. 1052
என்று (வரலாற்றுப்
பேராசிரியரான எஸ்.கிருஷ்ண ஸ்வாமி ஐயங்கார்
எழுதிய) ஒரு ஆங்கில நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி அப்போது எம்பெருமானாருக்கு 35
வயதாகின்றது. இதற்கும் வாய்ப்பே இல்லை. (மேலும்
இதே நூலில் மணவாளமாமுனிகள் சிறிய ஜீயர்
மடத்தை ஸ்தாபித்தது கி.பி. 1503ல் என்ற குறிப்பிடப்
பெற்றுள்ளது. மணவாளமாமுனிகள்
1443ல்

திருநாட்டிற்கு எழுந்தருளிவிட்ட படியால் இதுவும்

தவறான தகவலே ஆகும்.) 1052 என்ற எண்களைத்
தாங்கிய அந்த சித்திரம் எப்போது எழுதப்பட்டது
என்பது தெரியவில்லை. மிகவும் பழைமையானது
என்று கொண்டால், அப்போது அதில் கி.பி.
வருடங்களை எழுத வாய்ப்பில்லை. அக்காலத்தில்
சகாப்த வருடங்கள் தான் நடைமுறையில் இருந்து
வந்துள்ளன. 1052 என்றுள்ளது சகவருடம் என்று
கொண்டால்

அது

(1052 + 78 = 1130) கி.பி. 1130

ஸித்தார்த்தி வருஷம் சித்திரை

என்றாகிறது. இது ஓரளவிற்கு ஏற்றுக் கொள்ளக்

... தமக்கு திருநக்ஷத்ரம்

குறிப்பிடப்பெற்றுள்ள விகாரி வருடமல்ல. எனவே

மாஸத்தில் ஞாயிற்றுக் கிழமை திருவாதிரையில்
அவதரித்த (ஸ்ரீராமாநுஜா்)

நாற்பதென்று அறிந்து --- சகாப்தம் 979 விகாரி
வருஷம் தை மாதம் வெள்ளிக்கிழமை சுக்லபக்ஷத்தில்
அப்பன் சடகோபஜீயரை எழுந்தருளப்பண்ணரி...
2

பெற்றுள்ள வருடங்களி பிழைகள் உள்ளன. முதலில்

கூடியது என்றாலும் இவ்வரும் திருமலையொழுகில்
(விகாரி வருடமான)

1042 என்று

முதலில்

சித்திரத்தில் எழுதப்பட்டு இருந்திருக்கலாம்.

சித்திரத்தைப் புதுப்பிக்கும்போது தவறாக அது 1052

2020 பிப்ரவரி கீதாசார்யன்

ணை
கைகைவையைய யை டப

அமைகிறது,
இப்ப woe

விகாரி வருடமாகவே

என

5

்

செய்வதற்கு உறுதியான ஒர் ஆதாரம் உள்ளது.

அதனைக்

கேண்மின்.

_ ீராமானுஜரின்

அகலாதுவான்

நேர்ச்

எனும்

ஆசார்யர்

சீடரான
வடமொழியில்

அருளிய ஸ்ரீவேங்கடாசல இதிஹாஸமாலா' எனும்
நால் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தால்
அவரப்

பெற்றுள்ளது.

ஆங்கிலம்/தெலுங்கு

தனித்தனி

நூல்களாக

(இந்நூலின்

தமிழ்/

மொழிபெயர்ப்புக்களும்

தேவஸ்தானத்தால்

வெளியிடப் பெற்றுள்ளன.) அந்நூலில் ஸ்ரீராமானுஜர்
பெரியஜீயர் மடத்தை ஸ்தாபித்தருளிய வரலாறுகள்
விரிவாகவே கூறப் பெற்றுள்ளன.
திருவேங்கட
மலையில்
எழுந்தருளி
யிருப்பவன் திருமாலே என்று ஸ்தாபிப்பதற்காக
எழுந்தருளிய இரண்டாம் முறையில் ஸ்ரீராமானுஜர்
திருவேங்கடமலைத்
திருக்கோயிலுக்குப் பல
ஏற்பாடுகளைச் செய்தார். அனந்தாழ்வானுடைய
சிஷ்யாகளில்

ஒருவர்

பிரம்மசாரியாய்,

ஆசார்ய

கைங்காயயத்திலேயே ஊன்றியவராய், பற்றற்ற
தன்மையை
உடையவராக
இருப்பது கண்டு,
காவியுடை அணிந்து, திருவேங்கட முடையான்
திருக்கோயிலில் எல்லாக் கைங்கர்யங்களையும்
செய்யும்படி

அவரை

நியமித்து,

அதற்கு

அனந்தாழ்வானுடைய அனுமதியையும் பெற்றுத்
தந்தார். எம்பெருமானுடைய ஸர்வ பரங்களையும்
வகிக்கும் சேனை முதலியாரைப் போல் இவரும்
திருவேங்கடத்
திருக்கோயிலின்
எல்லாப்
பொறுப்புகளையும்

வகிக்கின்றபடியாலும்,

பற்றற்ற

தன்மை தெரியும்படியாகக் காவியுடை தரித்துக்
கைங்கர்யம்
செய்த
படியாலும்
அவருக்கு

'விஷ்வக்ஸேந ஏகாங்கி' என்றும் ஸேனைமுதலியார்
Sut
என்றும்
திருநாமம்
சாத்தினார்.
திருவேங்கடநாதனுக்கு எல்லாக் கைங்கர்யங்களும்

குறைவற

நடத்தும்படி

திருக்கோயிலின்

அவருக்கு

அனைத்து

நியமித்து,

நிர்வாகப்

பொறுப்புகளையும் அவரிடமே ஒப்படைத்தார்.
(எம்பெருமானார்

மேல்நாட்டிற்கு

எழுந்தருளுவதற்கு முன்னர் இந்த நிகழ்ச்சிகள்

நடைபெற்றுள் ளன. திருநாராயணனை மேல்நாட்டில்
Gitacharyan February 2020

பிரதிஷ்டை

பஹுதான் ய

செய்தது

வருஷத்தில்
திவ்யசரிதை

on்) என்று
ராமானுஜார்ய
(1098ல
குறிப்பிடுகிறது. எனவே அதற்கு முன்னா

1090

முதல் 1093க்குள் திருமலையில் ஏகாங்கி மடி

டட
உபத்ர வத்திற்கு

ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.)
க்ருமிகண்டசோழனுடைய

ார்
ருமானஅவன
ய எம்பெ
கு எழுந்தருளி
அஞ்சி மேல்நாட்டிற்ஆண்ட
து
கழித்
ுகள்

பன்னிரண்டு
மாண்டதும் திருவரங்கம்

திரும்பினார். அவன்

எழுந்தருளியிருந்த

கூடத்தில்

திருச்சித்திர

எறிந்து

கடலில்

ராஜரைக்

கோவிந்த

விட்டிருந்ததையும், ்ரீவைஷ்ணவர்கள் உத்ஸவரை
மட்டும் காப்பாற்றி வைத்திருந்ததையும் அறிந்த

எம்பெருமானார், உத்ஸவரைக் கீழ்த் திருப்பதியில்
பிரதிஷ்டை செய்வதற்காக எழுந்தருளியபோது
திருமலைக்கு மூன்றாம் முறையாக எழுந்தருளினார்.
இதுபற்றிய விவரங்கள் பரீவேங்கடாசல இதிஹாஸ
மாலையில் மிக விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.
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(அதற்குப் பிறகு பிறிதொரு யாத்திரையில்

பூஜ்யரான அவ்விராமானுச

எழுந்தருளித்

முனிவர் திருமலைக்கு

முடையானைச்

திருவேங்கட

சேவித்துக் கொண்டிருந்து, அப்போது கலியுகத்தில்
4220 ஆண்டுகளும், சாலிவாஹனசகத்தில் 1041

ஆண்டுகளும்

சென்றபடியை

அழைத்து,

கழிந்து

தமக்கு

நினைத்து

"வாரீர்

102

பிராயங்கள்

அனந்தாழ்வானை

அனந்தாழ்வானே!

நான்

நூற்றிரண்டு வயது உடையவனாக ஆகிவிட்டேன்.

இனிமேல் இங்கு அடிக்கடி வந்து செல்லத்தக்க

வலிமை

உடையேனல்லேன்.

அவருடைய
சேர்ந்தனர்.

திருமலைநம்பிகளும்

புத்திரர்களும் பரமபதம் சென்று
ஆகையால் இப்போது இங்கு நீர்

ஒருவரே திருவேங்கட நாதனது கைங்கர்யப்

பொறுப்பை

ஏற்று அறுபத்தாறு

பிராயம் உடைய

3

தைவ ளை வனத்

ச ர ி வருடமாக ே

என்று கருத

எவனை

என்று எழுதப்பட்டு விட் ருக்கலாம்

இடமுள்ளது. சகம் 1042

என்று திருநாமம் சாத்தி, அவரையே தமது மடத்தில்

திருவேங்கடமுடையானுக்குத் தொண்டு புரியும்

முக்கியமாக சக்ரவர்த்தி திருமகனுக்கு ஆராதனம்

பெற்றிருக்கிறிர்;)

அனந்தாழ்வானுடைய சிஷ்யர் நால்வருக்கு ஏகாங்கி

அவரைக்

கொண்டே

காஷாயத்தையும் கொடுப்பித்தார். அவர்களைத்
திருவேங்கடமுடையான்

தொண்டிலேயே

ஊன்றினவர்களாகவும், இவர்கள் அனைவரையும்
எல்லாப்படியாலும்

வசப்பட்டவார்களாக ஆக்கி,)

அனந்தாழ்வானுக்கு

வடட அவவை

பசக

ணக
= wena raft
at
ஏசல
எர்க்களா
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்
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நிறுத்தி

=

சொரினாராா

செய்யுமாறு

=

தகுதி

அட்டம்

ஈக;

எ

ad

செய்யத்

ன்

நிர்வாகம்

பைய

அனைவரையும்

பட

முதியவராக இருக்கிறீர். ஆகையால் நீரே இங்குத்

முடையானது கைங்கர்ய பாரத்தை வகிப்பவ ராகவும்,
என்னால் முன்பு நியமிக்கப்பட்டு நைஷ்டிக
ப்ரம்மசாரியாய், உமது சிஷ்யராய், ஸேநாபதிஜீயர்

என்று மறு பெயருடைய
ஏகாங்கியாகிய

தனி

கைங்காயங்களையும்

இந்த விஷ்வக்ஸேன

மனிதரால்

பொறுப்பையும்

எல்லாக்

தாங்க

முடியாது. எனவே இவருக்குத் துறவறம் தந்து

பிரதானராக்கி இவருக்கு உதவியாக மூவர் அல்லது
நால்வர் ஏகாங்கிகளை ஏற்படுத்தி, அவர்களை

இத்துறவிக்கு

அதீனராக்கி,

அவர்கள்

——

(என்னுடைய பெருமாளான சக்ரவர்த்தி
திருமகனாரை ஆராதிப்பவராகவும், திருவேங்கட

(யாதவ மன்னனை அழைத்து" யாதவ
மன்னனே! நூற்றிரண்டு பிராயம் செல்லப் பெற்ற
கிழவனான நான் இனி இச்சரீரத்தை விடுமளவும்
ஸ்ரீரங்கத்திலேயே வாழ விழைந்துள்ளேன். அடிக்கடி
இங்கு வந்து செல்வதற்கும் எனக்கு சக்தி யில்லை.
ஆதலால் அனந்தாழ்வானை முன்னிட்டுக் கொண்டு
நான்கு ஏகாங்கிகளுடன் கூடிய இச்சடகோப ஜீயர்
மூலமாகத்
திருவேங்கடவன்
கைங்கர்யம்
அனைத்தையும் நன்றாக நிறைவேற்றி வைக்கக்

அனைவராலும்
கைங்காயத்தைச்

திருவேங்கடமுடையான்
செய்விக்க விரும்புகிறேன். இ

| Uae

சிச்ச்காணாகராரி2
Sher Gat a fae

வருடமாகும்.
கி.பி.
1017ல்
அவதரித்த
ஸ்ரீராமானுஜருக்கு அப்போது 102 வயது என்பதும்,

சானசிர்னார்
எரர் warefterdt-

1053ல் அவதரித்த அனந்தாழ்வானுக்கு 66 வயது
என்பதும் மிகச் சரியாகப் பொருந்துகிறது. அது
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வைவ் ஆகையால் ஸேனாபதி என்னும்
விஷ்வக்ஸேன ஏகாங்கியாகிய உமது இந்த
சிஷ்யரையே துறவறம் பூணச் செய்து, நம்மாழ்வாரின்
பெயரை அவருக்குச் சாத்த ஆசைப்படுகிறேன்''
என்று கூறி, அனந்தாழ்வானுடைய அங்கீகாரத்தை
யும் பெற்று, விகாரி வருஷம் தை மாதம் சுக்ல பக்ஷம்
வெள்ளிக்கிழமை
ஒரு
சுபமுகூர்த்தத்தில்
விஷ்வக்ஸேந ஏகாங்கிக்கு சாத்திரமுறைப் படி

ஸந்யாஸ ஆச்ரமம் தந்து, அப்பன் சடகோப ஜீயர்
4

கடவாய்...” என்று நியமித்தார்.)

இதன்படி கலி 4220ம் வருடம் சகம் 1041ம்
ஆண்டு (விகாரி வருடம்) திருமலையில் முதல் ஜீயர்
நியமிக்கப்பட்டார் என்று தேறுகிறது. இதற்குச்
சரியான ஆங்கில வருடம் கி.பி. 1119-1120

விகாரி வருடம் என்பதும் சரியாகவே உள்ளது.
எனவே ஸ்ரீராமானுஜர் கி.பி. 1119ல் மார்கழி (டிசம்பர்)
மாதத்தில் மடத்தை ஏற்படுத்துவதற்குரிய வழி

முறைகளை ஆலோசித்து, உடனே தை மாதத்தில்
(ஜனவரி 1120)

பெரியஜீயர் மடத்தை ஏற்படுத்தி

யிருக்கவேண்டும். விகாரி வருடம் தை மாதம்
சுக்லபக்ஷம் வெள்ளிக்கிழமை என்று குறிப்பிடப்
பெற்றுள்ளதால் மிகச் சரியாக, சுக்லபக்ஷம் சதுர்தசி, புஷ்ய '
நக்ஷத்ரம் கூடிய வெள்ளிக் கிழமை (23-1-1120) அன்று
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