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 ஸ்ரீ: 

திருக்காட்கரை (ததன் திருக்காட்கரை)   - ஆழ்வார்கள் 
அநுபவம் 

( மலையரள நரட்டு திவ்யகதசம்( 

****** 

**** 

அன்புள்ள ஆஸ்தி  அன்பர் ளுக்கு, 

அடிகயனின் தரஸஸ்ய விஞ்ஞரபனம். இந்த ஸந்கதரஷமரன  ஜய ஸம்வத்ஸர தமிழ் 

புத்தரண்டு தினத்தில் அடிகயனுடய ஸமர்ப்பணமர  இந்த மின்  - புஸ்த த்லத 

தவளியிடுவலத அடிகயனின் பரக் ியமர   ருது ிகறன். 

முன்பு IBM என் ிற ஸ்தரபனத்தில் உத்கயர த்திலிருந்த தபரழுது 1992 மரர்ச் ததரடங் ி 1993 

தசப்டம்பர் வலர பை தவளிநரடு ளுக்கு பயணித்திருந்த கவலள ளில் ப வத் சிந்தலன 

விடரமலிருக் , 108 திவ்ய கதசங் லளப் பற்றி கவத, கவதங் ங் ள், ஆழ்வரர் 

அருளிச்தசயல் ள், ஆசரர்ய ஸ்ரீஸூக்தி ளில் த ரண்டரடப் பட்டிருக்கும் விதங் லள பற்றி 

எழுந்த  ருத்துக் க ரலவ லள ஒரு நூல் வடிவமர  எழதியது இன்றும் பசுலமயர  மனதில் 

நிலனவிருக் ிறது. 

ப வத்-பர வத-ஆசரர்ய  டரக்ஷங் ளினரல் இப்கபரது அந்த நூலில் இருந்து ஒரு பகுதியர , 

மலையரள நரட்டு திவ்ய கதசமரன திருமூழிக் ளத்லதப் பற்றி ஆழ்வரர் ளின் 

மங் ளரசரஸனங் லள உங் களரடு ப ிர்ந்து த ரள்வதில் மிக்  ம ிழ்ச்சியலட ிகறன். 

||ஆழ்வரர் எம்தபருமரனரர் ஆசரர்யர் திருவடி கள சரணம்|| 

தரஸன் 

ஒப்பிலியப்பன்  க ரவில் வரதரச்சரரி சடக ரபன் 
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ஸ்ரீ  ரட் லரயப்பன் - திருக் ரட் லர (Courtesy:www.sites.google.com )  



 

 3 www.sadagopan.org 

ஸ்ரீ: 

திருக்காட்கரை (ததன் திருக்காட்கரை)  - ஆழ்வார்கள் 
அநுபவம் 

( மலையரள நரட்டு திவ்யகதசம்( 

ஆசிரியர்: ஒப்பிலியப்பன் க ரவில் ஸ்ரீ வரதரச்சரரி சடக ரபன் 

( E ditor-in-Chief of eBooks at www.sadagopan.org )  

மலைநரட்டு திருப்பதி ள்: திருக் ரட் லர (ததன் திருக் ரட் லர) 

எர்ணரகுளத்திலிருந்து வட  ிழக்க  7 லமல் தூரத்தில், இந்த திருப்பதி உள்ளது.  இங்கு 

 ரட் லரயப்பன், தபருஞ்தசல்வநரய ி நரச்சியரருடன் புஷ் ை விமரன  நிழலில், நின்ற 

திருக்க ரைத்தில் கஸலவ தரு ிறரர்.  நம்மரழ்வரர் 11 பரசுரங் ள் மூைம் இத்திருப்பதிலய 

மங் ளரஸரசனம் தசய்துள்ளரர்.  பரரங்குச நரய ி என்ற பிரரட்டியின் அனுபவம் கமலிட்டு, 

நம்மரழ்வரர் தரன் திருக் ரட் லரயப்பனிடம் த ரண்ட  ரதல் மிகுதியரல் படும்  ஷ்டங் லள 

இப் பரசுரங் ளில் விவரித்தரர். 

திருக் ரட் லரயப்பன் முன் தன்னிடம்  ைந்து, இப்கபரது பிரிந்ததரல் ஏற்பட்ட 

பரிபவங் லள முதல் பரசுரத்தில் பின் வருமரறு ததரிவித்தரர்: 

உருகுமரல் தநஞ்சமுயிரின் பரமன்றி, 

தபருகுமரல் கவட்ல யுதமன் தசய்க ன் ததரண்டகனன், 

ததருதவல்ைரம்  ரவி மழ் திருக் ரட் லர, 

மருவிய மரயன்றன் மரயம் நிலனததரகற. 

திருக் ரட் லரயில் நிலைத்திருக்கும் மரயரவியின் வியக் த்தக்  குண விகசஷங் லள 

நிலனக்கும்கபரது என் தநஞ்சு தண்ணீரில் கசர்க் ப்பட்ட  ற் ண்டு கபரல்  லரந்து 

ஒழி ிறது.  அவனுலடய திவ்யரங்  தஸௌந்தர்யத்லதயும்,  ல்யரண குணங் லளயும் 

நிலனக் ரமல் இருக் ைரம் என்று பரர்த்தரல், அது முடியரத  ரரியமர ிறது.  கமலும், கமலும், 

அவனிடம் என்  ரதல் வளர் ிறது.  அவலன நிலனக் , நிலனக் , என் தநஞ்சு உருகு ிறது. 

தநஞ்லச உரு ி சிலதந்து கபர ரமல் இருக்  லவக்கும் சக்தி என்னிடம் இல்லை.  அவலன 
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நிலனக் ரமலும் இருக்  முடியவில்லை.  நரன் என் தசய்க ன் எனக் கூறி பரரங்குச நரய ி 

இங்கு தவிக் ிறரள். 

இரண்டரவது பரசுரத்தில், உன்  ரதல் உடலை மரத்திரம் அல்ைரது என் ஆவிலயயும் 

உருக் ி படரத பரடு படுத்துக் ிறது. நரன் உன்  ல்யரண குணங் லள நிலனத்தும், உன் 

பிரிலவ தபரறுக்  முடியரதும் இருக்கும் இச் சமயத்தில் தீயில் அ ப்பட்ட தமழுகு கபரல் 

தவந்து கபரய் உருகு ிகறன்.  “சுலனத ரள் பூஞ்கசரலைத் ததன்  ரட் லரதயன்னப்பர! 

நிலனததரறும் (உன்லன நிலனக்கும் கபரதும்), தசரல்லும் ததரறும் (உன்  ல்யரண 

குணங் லள பிறர் தசரல்வலத க ட்கும் கபரதும்) என் தநஞ்சம் இடிந்து உகும்”.  என் தநஞ்சு 

 ட்டுக்  லைந்து, தளர்ந்து உரு ி நிற் ிறது. 

ஸர்வ பரபங் லள அழிக்கும் (விலனத ரள்), உன் பரம  ல்யரண குணங் லள நரன் 

பரடும் கபரதும், எனது ஆருயிர் தரபம் மிகுந்து தவந்து கபர ிறது.  என்லன நீ 

அடிலமயரக் ிக் த ரள்ளும் உனது  ரருண்யச் தசயலை என்னரல் நிலனக்  முடியவில்லை 

எனப் பின் வருமரறு தசரன்னரர்: 

நிலனததரறும் தசரல்லுந்ததரறும் தநஞ்சிடிந்துகும், 

விலனத ரள் சீர் பரடிலும் கவதமன தரருயிர், 

சுலனத ரள் பூஞ்கசரலைத்ததன்  ரட் லரதயன்னப்பர, 

நிலன ிகைன் நரனுனக்  ரட் தசய்யும் நீர்லமகய 

மூன்றரவது பரசுரத்தில், “சீர்மல்கு கசரலை ததன்  ரட் லர தயன்னப்பன்”,  ரர்மு ில் 

வண்ணன் தன்  ள்வமறி ிகைன்” என்று நரய ி வருத்தத்துடன் கூறினரள்.  கதன் நிலறந்த 

புஷ்பங் ள் கூடிய கசரலை லள உலடய ததன்  ரட் லர நரதனின் வஞ்ச ச் தசயலை நரன் 

புரிந்து த ரள்ளவில்லை.  என் தநஞ்சிகை புகுந்து, என்லன மரய்த்து, என்னுலடய தரஸத்வம் 

மலறயுமரறு தசய்த ப வரன், என்லன ஏன் இப்படி த ரடுலம தசய் ிறரர் என நரய ி இங்கு 

பின் வருமரறு க ட்டரள்: 

நீர்லமயரல் தநஞ்சம் வஞ்சித்துப் புகுந்து, என்லன 

ஈர்லம தசய்ததன்னுயிரரதயன்னுயிருண்டரன், 

சீர்மல்கு கசரலை ததன்  ரட் லர தயன்னப்பன்,  
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 ரர்மு ில் வண்ணன் தன்  ள்வமறி ிகைன். 

 

 

நரன் ரவது பரசுரத்தில், எத்தலனகயர அனுபவிக் த் தகுந்த தபரிய பிரரட்டி இருக் , 

சீைமில்ைர சிறிகயரனரன என்னயும், தபரருளரக் ி, என்லனயும் அனுபவித்து, உட்த ரண்டு 

கசஷமரக் ிய கசஷலன எப்படி புரிந்து த ரண்டு கபரற்றுவது எனத் ததரியரது தவிக் ிகறன் 

எனப் பரரங்குச நரய ி பின் வருமரறு ததரிவித்தரள்: 

அறி ிகைன் தன்னுள் அலனத்துைகும் நிற் , 

தநறிலமயரல் தரனுமவற்றுள் நிற்கும் பிரரன், 

தவறி மழ் கசரலைத் ததன்  ரட் லரதயன்னப்பன் 

சிறியதவன்னரருயிருண்ட திருவருகள. 

உை ங் ள் எல்ைரம் அவனுள் அடங் ி உள்ளன.  இப்படி இருந்த கபரதிலும், தனது 

உச்சிஷ்ட்ட ப்ரஹ்ம்ம (கசஷித்வ) தத்வத்லத நிலைப் படுத்த, கசதனங் ள், அகசதன ப்ரக்ருதி 

திரு ரட் லர (Courtesy: wikipedia )  
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எல்ைரவற்றினுள்ளும் அவன் வ்யரபித்து, ஸர்வரந்தர்யரமியர  உள்ளரன்.  இப்படி உப ரரம் 

தசய்யும் பரமன், எல்ைர ஜீவரரசி லள விட இழிவு த ரண்ட என் ஆருயிலரயும் உண்டு 

அனுபவிக் ிறரன்.  என்னயும் ஒரு தபரருளரக் ி புசிக்கும் ததன்  ரட் லரயப்பனின் உதரர 

குணத்லத எப்படி நரன் புரிந்து த ரள்ள முடியும் என்று நரய ி வினவினரள்.  அது 

தயரநிதியரன என்னப்பனின் அறிந்து த ரள்ள முடியரத திருவருள் என்றரள். 

 

 

அடுத்தப் பரசுரத்தில், திருவருள் தசய்வதற்கு என்பது கபரல் நடந்து த ரண்டு, 

“என்னுள் புகுந்து” என் கதஹத்லதயும், ஆத்மரலவயும் தனதரக் ிக் த ரண்டு, தன் 

வசப்படுத்தினரன். இலவ எல்ைரம் அவனுலடய வஞ்ச  தசயல் கள எனப் பின் வருமரறு 

பரரங்குச நரய ி  ண்ணபிரரனின்  ள்வங் லளப் பு ழ்ந்தரள்: 

திருவருள் தசய்பவன் கபரைதவன்னுள் புகுந்து, 

உருவமும் ஆருயிரும் உடகன யுண்டரன், 

Aarattu procession at Thirukatkarai temple ( Courtesy: Wikipedia )  
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திருவளர் கசரலைத்ததன்  ரட் லர தயன்னப்பன், 

 ருவளர் கமனி என்  ண்ணன்  ள்வங் கள. 

  ஆறரவது பரசுரத்தில், இத்தலன  படு ள் தசய்து, என் கக்ஷமத்லத க ரருபவன் 

கபரல் அபிநயம் தசய்து, தன் இஷ்டபூர்த்தி தசய்து த ரண்டு என்லன பித்து பிடிக் ச் தசய்து, 

மலறந்த என்  ண்ணனின் கசஷ்லட லள எப்படி விவரிப்கபன்?  அவனுலடய வஞ்ச ச் 

தசயல் ள், சிை சமயம் விஷமம் இல்ைரதது கபரல் கதரன்று ிறது.  அவன் திருமு த்லதக் 

 ண்டதும்,  வஞ்ச ச் தசயல் லள மறந்து விடு ிகறன்.  அவனிடம் க ரபித்து தவறுக் வும் 

முடியவில்லை.  என் ஆவி யரலன துல த்த  ருப்பங் ழியின் சக்ல  கபரல் சரரமற்று 

நிற் ிறது.  என் ஆவி மரத்திரம் அல்ைரது என் உடலும் கநரவுற்று நிற் ிறது.  இரவும், ப லும் 

 ண்ணீர் விட்டு, அழுதுத ரண்டு,  ண்ணர,  ண்ணர, எனக்  தறி நிற் ிகறன்.  எனது ஆவி, 

அவன் திவ்ய கதசமரன திருக் ரட் லரலய துதித்து  ரைத்லதக்  ழிக் ிறது எனப் பின் 

வருமரறு பரரங்குச நரய ி கூறினரள்: 

என்  ண்ணன்  ள்வதமனக்குச் தசம்மரய் நிற்கும், 

அங் ண்ணனுண்ட தவன்னரருயிர்க் க ரதிது, 

புன் ண்லம தயய்திப் புைம்பி யிரரப்ப ல், 

என்  ண்ணதனன்றவன்  ரட் லர கயத்துகம. 

அவலன, நரய ியரன தரன் வசப்படுத்துவதற்கு முன், அவகன கமல் விழுந்து, எழுந்து, 

தன்லன புசித்து, கபரக்தரவரய் அவன் நின்ற நிலைலயப் பின் வருமரறு விவரித்தரள்: 

வரரிக் த ரண்டுன்லன விழுங்குவன்  ரணிதைன்று, 

ஆர்வுற்ற என்லன தயரழியதவன்னில் முன்னம் 

பரரித்து, தரதனன்லன முற்றப் பரு ினரன், 

 ரதரரக்கும்  ரட் லர யப்பன்  டியகன. 

இந்த பரசுரப் பகுதியின் பைச்ருதி பரசுரத்தில், இப்பரசுரங் லள ஓதுபவர் ளுக்கு, 

புனர் ஜன்மம் இனி ஏற்படரது.  அவர் ள் ஸம்ஸரரம் என்ற பரலைவனத்லதக்  டந்து, 
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ப வரனுலடய திருவடி ல ங் ர்யம் தபறும் பரக்யவரன் ளர  தி ழ்வரர் ள் எனப் பின் 

வருமரறு தசரன்னரர்: 

 டியனரய்க்  ஞ்சலனக் த ரன்ற பிரரன் தன்லன, 

த ரடிமதிள் ததன் குருகூர்ச் சடக ரபன் தசரல், 

வடிவலம யரயிரப் பத்தினரல், சன்மம் 

முடிதவய்தி நரசம்  ண்டீர் ள் எங் ரனகை. 

அவர் ள், ஸம்ஸரரமர ிற பரலைவனத்தின்  ரனல்  ரற்றிலிருந்து தப்பி, பரம சீதளமரன 

ப வரன் என் ிற தடர த்திகை குளிர்ந்து நீரரடி ஆனந்தமலடவரர் ள் என ஆழ்வரர் இங்கு 

கூறினரர்.  ததன்  ரட் லரயப்பன் திருவடி நிழலை நரமும் தஞ்சமர  அலடந்து, ஸம்ஸரர 

பீதி ஒழிந்தவர் ளர  ஆகவரமர ! 

श्रीकाट्करै श्रीमन ्नीरदसेतु नाम क्षेत्र ेकपिल िुष्करणी तटे िुष्कल पिमानच्छायायाां स्थिताय 
दक्षक्षणाभिमुखाय श्रश्रमते िात्सल्यिल्ली नाययका समेत श्रीकाट्कर थिाभम (காட்கரை) देिादद देि 
(தேவ்யவாரி) िरब्रह्मणे नमः  

ஸ்ரீகாட்கரை ஸ்ரீமன் நீைேதேது நாம தேத்தை கபில புஷ்கைண ீ ேதே புஷ்கல 
விமானச்சாயாயாம் ஸ்ேிோய ேேிணாபிமுகாய ஸ்ரீமதே வாத்ேல்யவல்லீ நாயிகா 
ஸ்ரீகாட்கை ஸ்வாமி (காட்கரை) தேவாேி தேவ (தேவ்யவாரி) பைப்ைஹ்மதண நம:   

SrIkATkarai SrIman nIradasetu nAma kshetre, kapila pushkaraNI taTe pushkala 

vimAnacChAyAyAm sthitAya dakshiNAbhimukhAya SrImate vAtsalyavallI nAyikA sameta 

SrIkATkara svAmimi ( kATkarayappan )  devAdi deva (deyvavAri )  parabrahmaNe 

namaH    

||சுபம்|| 
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