சப்த மங்கைத் தலங்ைள்

சிவபாதசசகரன்

திருவாதிரரயான் திருவருட் சரப ,சசன்ரை

சப்த மங்ரகயர் சதாற்றம்; சாமுண்டியாைிய ைாளியானவள், சண்ட,முண்ட,
ரக்தபீஜ அரக்ைர்ைகள வதம் சசய்வதற்கு எல்லாத் ததவர்ைளும் உறுதுகையாை
இருந்தனர். ஒவ்சவாருவரிடத்திலிருந்தும் ஒரு சக்தி உற்பவித்தாள்.:பிரமனிடம்
ததான்றியவள் நான்கு முைம் சைாண்ட பிராஹ்மி என்பவள். கைைளில் அக்ஷ
மாகலயும் ைமண்டலமும் தாங்ைியவளாை ஹம்ச வாைனத்தில் அமர்ந்தவளாைத்
ததான்றினாள். மதைச்வரனிடத்தில் ததான்றியவள் மாதைச்வரி. திரிசூலத்கத
ஏந்தியும்,சந்திரகனத் தரித்துக் சைாண்டும் ததான்றியவள் இவள். குமரக் ைடவுளின்
சக்தியாை தவகல ஏந்திய சைௌமாரி சவளிப்பட்டாள். விஷ்ணுவிடம் ததான்றிய
சக்தியான கவஷ்ைவி, சங்கு -சக்ைரம்- ைகத ஏந்தியவள். வராைமூர்த்தியிடம்
வாராஹி ததான்றினாள். இந்திரனது சக்தியாை வஜ்ஜிரப்பகடயுடனும் ஆயிரம்
ைண்ைளுடனும் இந்த்ராைி சவளிவந்தாள். எல்லா சக்திைளும் இகைந்ததுதபால்
சாமுண்டி சவளிப்பட்டருளினாள். இவ்வாறு சப்த ைன்னியரும் ைாளி ததவிக்குத்
துகையாை இருந்து தபார் புரியச்சசன்றனர். அதற்கு முன்பாை ஒவ்சவாருவரும்
ஒவ்தவார் தலத்தில் சிவபூகஜ சசய்து சிவனருள் சபற்றனர்.

சப்தமங்ரகத் தலங்கள்: சப்த மங்கையரும் ைாளி ததவிக்குத் துகையாைப்
தபாருக்குச் சசல்வதன்முன் ஒவ்சவாருவரும் ஒவ்சவாருவிதமான சிவ தரிசனம்
சபற்றனர். அவ்வாறு தரிசனம் சபற்ற தலங்ைள் எழும் “சப்த மங்கைத் தலங்ைள்”
எனப்படுைின்றன. கும்பதைாைத்திலிருந்து தஞ்சாவூர் சசல்லும் வழியில் உள்ள
ஐயம்தபட்கடகயச் சுற்றி இத்தலங்ைள் அகமந்துள்ளன.
சக்கரமங்ரக: பிராஹ்மி வழிபட்டது
அரிமங்ரக :

மாதைச்வரி வழிபட்டது

சூலமங்ரக :

சைௌமாரி வழிபட்டது

நந்திமங்ரக : கவஷ்ைவி வழிபட்டது
பசுபதிமங்ரக: வாராஹி வழிபட்டது
தாழ மங்ரக : இந்திராைி வழிபட்டது
புள்ளமங்ரக : சாமுண்டி வழிபட்டது.

உமாசதவியார் சபற்ற தரிசைங்கள்:
பார்வதி ததவியும் சப்த ைன்னியர் சபற்ற தரிசனத்கதக் ைாை விகழந்தாள்.
அத்தரிசனங்ைளாவன: சநற்றிக் ைண் தரிசனம், ைங்ைாததவி தரிசனம், திரிசூல
தரிசனம், பாத தரிசனம், உடுக்கை தரிசனம், மூன்றாம் பிகற தரிசனம், நாை
தரிசனம் என்ற ஏழும் ஆகும்.
காசி தம்பதிகள் சபற்ற தரிசைங்கள்:
ைாசியிலிருந்து வந்த நாதசன்மா – அனவித்கத என்ற தம்பதிைளுக்கு அம்பிகை
ஏழு நிகலைளில் தரிசனம் அளித்தாள். அகவயாவன:
1

தபகதப்பருவம் (சிறுமியாை)

2

சபதும்கபப் பருவம் ( இளம் சபண்ைாை)

3

மங்கைப்பருவம்

4

மடந்கதப் பருவம்

5

அரிகவப்பருவம் (தாயாை)

6

சதரிகவ ( தபரன்கன)

7

தபரிளம்சபண் ( முது சபண்ைாை)

சக்ைரமங்கை ( சக்ைரப்பள்ளி ), அரிமங்கை(ஹரிமங்கை), சூலமங்கை(சூலமங்ைலம்),
நந்திமங்கை(நல்லிச்தசரி), பசுபதிமங்கை(பசுபதி தைாவில்), தாழமங்கை மற்றும்
திருப்புள்ளமங்கை ஆைிய இந்த ஏழு தலங்ைகளயும், வட திகசயிலிருந்து வந்த
நாத சன்மா - அனவித்கத என்ற

தம்பதிைள் வழிபட்டுப் தபறு சபற்றனர்.

,

சக்கரப்பள்ளி

சப்த மாதர்ைளில் ஒருவளான பிராஹ்மி பூஜித்த இத்தலம் அய்யம்தபட்கடக்கு
அருைில் உள்ளது. சக்ைரவாைப்பறகவ தவமிருந்து இகறவகனப் பூஜித்தபடியால்,
சுவாமிக்கு சக்ரவாைீ ச்வரர் என்றும் தலத்திற்கு சக்ைரப்பள்ளி என்றும் சபயர்ைள்
வந்தன. தைாவில் சுவற்றில் ஈசகன சக்ைரவாைப்பறகவ பூஜிக்கும் ைாட்சி
அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. சிவசபருமானின் திருமுடிகயத்ததடி பிரமன் சக்ைரவாைப்
பறகவயாை வடிசவடுத்துப் பறந்து சசன்றும் ைாைமுடியவில்கல.தன் பிகழக்கு
வருந்தி பிரமன் பூசித்துப் பழி நீங்ைியதாை வரலாறு.
ைாசியிலிருந்து யாத்திகரயாை வந்த நாதசன்மா – அனவித்கத தம்பதியர்க்கு
தவதநாயைி என்ற சபயர் சைாண்ட இத்தலத்து அம்பிகை, சிறுமியாைக் ைாட்சி
அளித்தாள் சபண்ைளின் ஏழு பருவங்ைளில் முதலாவது தபகதப் பருவம். இது
சிறுமி வடிகவக் குறிப்பது. பக்தர்ைகளக் ைாக்ை விகரந்து வருபவளாைத் தனது
வலது திருப்பாதத்கதச் சற்று முன் தநாக்ைி கவத்திருக்ைிறாள் அம்பிகை.
திருஞான சம்பந்தரால் பாடப்சபற்ற இந்த ஆலயம் பழகமயானது. வாயிலில் ராஜ
தைாபுரம் இல்கல. ப்ராைாரக் தைாஷ்டத்தில் உள்ள தக்ஷிைாமூர்த்தியின் சிரத்தின்
மீ து ஐந்து தகல நாைம் குகட பிடிக்ைிறது. அதற்கும் தமல் ஆலமரம்.உள்ளது.

பாடினார் அருமகற பனிமதி சகடமிகசச்
சூடினார் படுதகல துன் எருக்கு அதசனாடும்
நாடினார் இடுபலி நண்ைிதயார் ைாலகனச்
சாடினார் வளநைர் சக்ைரப்பள்ளிதய. – சம்பந்தர் ததவாரம்
சப்த ஸ்தாைப் பல்லக்கு விழா: பங்குனி மாதம் சித்திகர நக்ஷத்திரமன்று சக்ைரப்
பள்ளி தைாவிலில் இருந்து புஷ்பப் பல்லக்ைில் சக்ைரவாைீ ச்வரரும் தவத நாயைியும்
எழுந்தருள சவட்டிதவர் பல்லக்ைில் நாதசன்மா – அனவித்கத தம்பதிைளும்
சதாடருைின்றனர். இப்பல்லக்குைள், புறப்பட்டு சப்த மங்கைைளில் உள்ள மற்ற
ஆறு தலங்ைளுக்கும் சசன்று திரும்புைின்றன.

அரிமங்ரக
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அய்யம்தபட்கட ரயிலடிக்கு தமற்ைில் சுமார் ஒரு ைி.மீ . சதாகலவில் உள்ள
இத்தலம் ஒரு ைாலத்தில் சநல்லி வனமாை இருந்தது. அங்ைிருந்த அரிசநல்லி
மரக் ைனிகய மட்டும் உண்டு, இங்குள்ள சத்திய ைங்கை தீர்த்தத்தில் நீராடி,
திருமாகல ஒருைாலத்திலும் பிரியாதிருக்கும் வரம் தவண்டிசிவபிராகனப் பூஜித்து
வந்தாள் மைாலக்ஷ்மி.. சப்த மங்கையரில் ஒருவளான மாதைச்வரி வழிபட்ட
இத்தலத்கத

பார்வதி ததவி வழிபட்டவுடன், அம்பிகைக்குத் தனது சிரத்தின்

உச்சியில் ைங்கை சபாங்ை அற்புத தரிசனம் ைாட்டினார் சபருமான். அதுதவ
தற்தபாது சத்திய ைங்கை தீர்த்தமாைத் திைழ்ைிறது. விஷ்ணுவும் இந்த முர்த்திகய
வழிபட்டதால் சுயம்பு மூர்த்தியான சுவாமிக்கு, ஹரிமுக்தீச்வரர் என்ற சபயர்
ஏற்பட்டது. ததவி ஞானாம்பிகை எனப்படுைிறாள். தனிச் சன்னதியில் ஸ்ரீததவிபூததவி சதமதராய் உதீட்சராஜப் சபருமாள் ைாட்சி தருைிறார். ைாசி தம்பதியர்க்கு
ஞானாம்பிகை, சபதும்கப(பள்ளி)ப் பருவத்தவளாைக் ைாட்சி அளித்தாள்.
தைாயிலின் தல விருக்ஷம் சநல்லி மரம். சற்று தமடான இடத்தில் அகமந்துள்ள
சிறிய ஆலயம் இது. .

சூலமங்ரக

கும்பதைாைம்- தஞ்சாவூர் இருப்புப்பாகதயில் உள்ள பசுபதிதைாயில் ரயிலடிக்கு
அண்கமயிலும், ஐயம்தபட்கடயிலிருந்து சுமார் ஒரு ைி.மீ . சதாகலவிலும் இத்
திருக்தைாயில் அகமந்துள்ளது. ராஜ தைாபுரத்துடன் கூடிய சபரிய ஆலயம் இது.
அைன்ற ப்ராைாரத்கதயும் உள் மண்டபத்கதயும் சைாண்டது. திருவிழாக்ைளில்
முக்ைிய அங்ைம் வைிக்கும் அஸ்திர ததவர் இங்கு சிலாரூபத்தில் சுமார் 4 ½ அடி
உயரத்ததாடு நுகழவாயில் அருைில் ைாட்சி அளிக்ைிறார். பின்னால் சூலம்
சபாலியக் கைகூப்பியவராைக் ைாட்சியளிக்ைிறார் அஸ்திர ததவர். ைஜாசுரகன
சிவசபருமான் சவன்று,அவனது (யாகனத்) ததாகலப் தபார்த்ததால் அவருக்குக்
ைிருத்திவாசர் என்ற சபயர் ஏற்பட்டது. இங்கு இகறவன்

ைிருத்திவாதைஸ்வரர்

எனப்படுைிறார். இவரிடம் சூலததவர் வரம் சபற்றதாைக் கூறப்படுைிறது.

சப்தமாதர்ைளில் சைௌமாரி வழிபட்ட தலம் இது. அன்கன பராசக்தியும் இங்கு
வந்து இகறவகன தநாக்ைித் தவம் சசய்ததபாது, தனது ைரத்தில் சூலம்
ஏந்தியவராை சுவாமி அவளுக்குக் ைாட்சி அளித்தார். வட நாட்டிலிருந்து வந்த
நாதசன்மா – அனவித்கத தம்பதிைளுக்கு அம்பிகை மங்கைப்பருவத்தினளாைத்
தரிசனம் தந்தாள். ததவாரத் திருப்பதிைம் இத்தலத்திற்குக் ைிகடக்ைாவிடினும்,
அப்பர் சபருமான் வாக்ைில் இத்தலப்சபயர் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளதால்,இதகனத்
ததவார கவப்புத்தலம் என்பர்.
நகறயூரில் சித்தீச்சரம் நள்ளாறு நாகரயூர் நாதைச்சரம் நல்லூர் நல்ல
துகறயூர் தசாற்றுத்துகற சூலமங்ரக ததாைிபுரம் துருத்தி தசாதமச்சரம்
உகறயூர் ைடல் ஒற்றியூர் ஊற்றத்தூர் ஓமாம்புலியூர் ஓர் ஏடைத்தும்
ைகறயூர் ைருப்பறியல் ைன்றாப்பூரும் ையிலாய நாதகனதய ைாைலாதம.
--திருநாவுக்ைரசர் ததவாரம்

இங்கு தைாஷ்டத்திலுள்ள தக்ஷிைாமூர்த்தி ஆலமரம் இல்லாமல் ஜடாமுடியுடன்
தரிசனம் தருைிறார். சுவாமி சுயம்பு மூர்த்தி. ைவசம் சார்த்தப்படுைிறது. மூன்றாம்
குதலாத்துங்ை தசாழன் ைாலக் ைல்சவட்டுக்ைள் உள்ளன.
கத அமாவாகசயன்று வரும் சூலவிரதம் இங்கு சிறப்பாைக் சைாண்டாடப்படுைிறது.
இந்த விரதத்கத அனுஷ்டித்து, மைாவிஷ்ணுவானவர் , ைாலதநமி என்ற அசுரகன
சவன்றார். பிரமன் தனது ைடுகமயான வயிற்றுவலி நீங்ைப்சபற்றான்.சூல விரதம்
தமற்சைாள்வதால், எதிரிைளின் சதால்கலைளும், தநாய்ைளும், வறுகமயும்,
ததாஷங்ைளும் நீங்ைப்சபறலாம்.

நந்திமங்ரக
( நல்லிச்சசரி )

நந்திதைச்வார் பரதமச்வரகனப் பூகஜ சசய்து, சபருமானது பாத தரிசனம் சபற்ற
தலமாதலால் நந்தி மங்கை எனப்படுைிறது. சப்த ைன்னிகைைளுள் கவஷ்ைவி
ததவி இத்தலத்து ஈசகன வழிபட்டுப் தபறு சபற்றாள். அைிலாண்தடச்வரி என்ற
சபயருடன் அம்பிகையும் இங்கு வந்து தவம் சசய்து ஈச்வரனது பாத தரிசனம்
சபற்றதாைத் தல புராைம் கூறுைிறது. ைாசியிலிருந்து வந்த தம்பதிைளுக்கு
அம்பிகை ைன்னிகை வடிவில் ைாட்சி சைாடுத்தாள்.பாத தரிசனம் சபற்ற அம்பிகை
தனது அம்சமாை அலங்ைாரவல்லி ஆனாள். ைாசிகயப்தபாலதவ அருைில்
மயானமும் அதன் எதிரில் ஒரு சிவ சன்னதியும் உள்ளன. இந்த ஆலயத்தின்
ஸ்தல விருக்ஷமாை நாவல் மரம் அகமந்துள்ளது. தைாவிலின் அருைில் ததவைாத
தீர்த்தமும் சுவாமி சன்னதிக்கு அருைில் ஒரு ைிைறும் உள்ளன.
வயல்ைள் சூழப்சபற்று இந்த ஆலயம் சபாலிவுடன் விளங்குைிறது.சுவாமி சன்னதி
தமற்கு தநாக்ைியது. சுவாமிக்கு ஜம்புதைச்வரர் என்ற நாமம் வழங்ைப்படுைிறது.
அம்பாள் சதற்கு தநாக்ைியவாறு நின்ற தைாலத்தில் ைாட்சி தருைிறாள். வாயிலில்
இரட்கட விநாயைர்ைள் உள்ளனர்.

நந்திததவர் சிவசபருமாகன வழிபடுவதாைப் புகடப்புச் சிற்பமும ஓவியமும்
அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.அழைிய வண்ை ஓவியங்ைள் சவௌவால் மண்டபத்தில்
தீட்டப்பட்டுள்ளன.
அம்பாள் சன்னதியில் திருவாகனக்ைாவில் அைிலாண்தடச்வரி ஜம்புதைச்வரகர
பூகஜ சசய்யும் ைாட்சி வண்ை ஓவியமாைத் தீட்டப்பட்டுள்ளது.

விஷ்ணு துர்க்கை சன்னதி விதசஷமானது. இத்

தலத்தில் சூரிய பூகஜ

நகடசபறுைிறது.
அய்யம்தபட்கடயிலிருந்து சுமார் மூன்று ைி.மீ . சதாகலவில் இத்தலம் உள்ளது.

பசு

மங்கை

( பசுபதி தைாவில்)

தைாச்சசங்ைட்தசாழ நாயனார் ைட்டிய மாடக் தைாயில்ைளுள் இதுவும் ஒன்றாகும்.
சப்த மாதர்ைளில் வாராைி வழிபட்டு ,ஈசனின் தமருைத்திலிருந்து (உடுக்கை) எழும்
ஆதி நாதத்கதக் தைட்டு உய்ந்தாள். அதிலிருந்தத பிரபஞ்சங்ைள் யாவும் உற்பத்தி
ஆவகதயும் அறிந்தாள். அதத தரிசனத்கத இங்கு வந்து வழிபட்ட அம்பிகையும்
ைண்டு,தபரானந்தப்பட்டாள். நாத சன்மா – அனவித்யா தம்பதிைள் இங்கு வந்து,
பால்வள நாயைிகயயும் பசுபதி நாதகரயும் வழிபட்டதபாது, அம்பாள் அவர்ைளுக்கு
அரிகவ எனப்படும் தாய்ப் பருவத்தில் ைாட்சி தந்து அருளினாள்.
பிரதான வாயிலில் ராஜதைாபுரம் ைம்பீரமாைக் ைாட்சி அளிக்ைிறது. சவளிச்
சுவற்றில் பசு இகறவன் மீ து பால் சசாரிந்து வழிபடும் ஐதீைப் புகடப்புச் சிற்பம்
அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. உச்சிஷ்ட ைைபதி, பசுபதீச்வரர், பால்வள நாயைி ஆைிய
மூவரது சந்நிதிைளும் ைிழக்கு தநாக்ைி அகமந்துள்ளன. ைாமததனுவும்,அைத்தியரும்
சுவாமிகய வழிபட்டுப் பூஜித்துள்ளனர்.
தஞ்கச – கும்பதைாைம் தபருந்து வழியிலுள்ள பாபநாசத்கத ஒட்டி இத்தலம்
அகமந்துள்ளது.

தாழமங்ரக

சப்த மாதர்ைளில் இந்திராைி வழிபட்ட தலம் தாழமங்கை. தஞ்சாவூர் –
கும்பதைாைம் சநடுஞ்சாகலயில் பசுபதி தைாயிலுக்கு அண்கமயில் சாகல
ஓரமாைதவ ஆலயம் அகமந்துள்ளது. இத்தலத்திற்கு வந்த இந்திராைி,
சந்திரசமௌலீச்வரனான இகறவகன தநாக்ைித் தவம் சசய்து, அவனருள் சபற்றுக்
ைாளிததவிக்குத் துகையாை அசுரர்ைளிடம் தபாரிடச் சசன்றாள் என்பது வரலாறு.
மங்ைளத்கதத் தரவல்ல மஞ்சள்,குங்குமம்,சந்தனம் ஆைியவற்றின் உற்பத்திக்கு
ஆதி வித்தாை இருந்து ஸ்ருஷ்டிக் ைாலத்தில் அம்பிகை விளங்ைிய அற்புதத் தலம்
இது. ராஜராதஜச்வரி என சபயருடன் அம்பாள் இங்கு அருள் புரிைிறாள்.
தக்ஷனின் 27 சபண்ைகள மைந்துசைாண்ட சந்திரன், அவர்ைளுள் தராைிைியிடதம
மிக்ை அன்புடன் இருப்பகதக் ைண்ட தக்ஷன் தைாபமகடந்து, சந்திரனது அழைிற்குக்
ைாரைமான அவனது ைகல ததய்ந்து மகறயட்டும் என்று சாபமிட்டான். தனது
ைகலைள் ஒவ்சவான்றாைத் ததய்வகதக்ைண்டு வருந்திய சந்திரன்,தாழமங்கைகய
அகடந்து இகறவகன வழிபட்டான். அவனுக்கு இரங்ைிய சபருமான், அவனது
மூன்றாம் பிகறகயத் தனது சிரத்தில் ஏற்று அருளினான்..இதனால் சபருமானுக்கு
சந்திரசமௌலீச்வரன்,சந்திர சூடன், இந்து தசைரன் ,சந்திரதசைரன் ஆைிய சபயர்ைள்
ஏற்பட்டன.

இத்தலத்தில் தாகழச் சசடிைள் நிகறந்த புதர்ைளருைில் சந்திரனது பத்தினி ைடும்
தவம் சசய்து இகறவனின் பிகறசூடிய தைாலத்கதத் தரிசித்தாள். அம்பிகையான
ராஜராதஜச்வரியும் இப்பிகற தரிசனம் தவண்டி இகறவகன தநாக்ைித் தவம்
சசய்தாள். அவள் விரும்பியபடிதய, சுவாமியும் சந்திரசமௌலீச்வரனாைக் ைாட்சி
அளித்து அருளினார். சிவானந்தம் தமலிட்டவளாைப் தபரழகுடன் அன்கனயும்
அண்ைலுடன் அங்தைதய தங்ைி அடியார்ைள் தவண்டிய வரமளித்து வருைிறாள்.
ைாசி நைரிலிருந்து வந்த தம்பதிைளான நாத சன்மா – அனவித்கத இருவரும்
இத்தலத்கத அகடந்து

வழிபட்டதபாது அம்பாள் அவர்ைளுக்குத் சதரிகவ

வடிவில் தபரன்கனயாைத் தரிசனம் தந்தாள்.

சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ராஜராஜ தசாழன் மாதந்ததாறும் சதய நட்சத்திரம்
வரும் நாளன்று இங்கு தரிசனம் சசய்து, சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் சந்தனம்,
குங்குமம் தபான்ற

வாசனாதி திரவியங்ைள் சார்த்தி வழிபட்டதாைக் கூறுவர்.

திருப்புள்ளமங்ரக

திருஞானசம்பந்தரின் ததவாரத் திருப்பதிைம் சபற்ற இத்தலம், தஞ்கச – குடந்கத
பாகதயில் உள்ள பசுபதி தைாவிலிலிருந்து ஒரு ைி. மீ . தூரத்தில் இருக்ைிறது.
சப்த மாதர்ைளில் சாமுண்டி வழிபட்ட ஆலயம். அஷ்ட நாைங்ைதளாடு வந்து
சாமுண்டி ததவி சிவபூகஜ சசய்தபடியால் இங்கு வந்து வழிபடுதவார் நாை
ததாஷங்ைள் நீங்ைப்சபறுவதாைக் கூறப்படுைிறது. நாைாபரை தரிசனம் தனக்கும்
ைிகடக்ைதவண்டும் என்று ஜைதம்பிகையும் தவம் சசய்யதவ, இகறவனும்
அவ்வாதற ைாட்சி அளித்ததாை வரலாறு.

ததவர்ைள் பாற்ைடகலக் ைகடந்ததபாது எழுந்த விஷத்கத அருந்திய இடம்
இதுதவ என்றும் அதனால் தலத்திற்கு ஆலந்துகற என்ற சபயர் வந்தது என்றும்
தலபுராைம் குறிப்பிடுைிறது.ததவாரத்திலும் இப்சபயர் எடுத்தாளப்படுைிறது.
மன்னானவன் உலைிற்சைாரு மகழ ஆனவன்; பிகழயில்
சபான்னானவன் முதலானவன் சபாழில்சூழ் புளமங்கை
என்னானவன் இகச ஆனவன் இளஞாயிறின் தசாதி
அன்னானவன் உகறயும் இடம் ஆலந்துகற அதுதவ.


திருஞான சம்பந்தர் ததவாரம்

பிரம ததவன் இத்தலத்து ஈசகனத் தவம் சசய்து அருள் சபற்றதால், சுவாமிக்குப்
பிரமபுரீச்வரர் என்ற சபயர் ஏற்பட்டது. அல்லியங்தைாகத என்ற சபயரால் ததவி
அகழக்ைப்படுைிறாள். சப்தமங்கைதலங்ைகள வழிபடவந்த நாதசன்மா-அனவித்கத
தம்பதிைளுக்குத் ததவியானவள் தபரிளம் சபண் வடிவில் ைாக்ஷி அளித்தாள்.

முதல் பராந்தை தசாழனது ைற்றளி இது. தசாழர் ைாலச் சிற்பக் ைகலக்கு எடுத்துக்
ைாட்டாை அகமந்துள்ளது. மூலவரின் ைருங்ைல் விமானத்கதச் சுற்றிலும்
அகமந்துள்ள சிற்பங்ைள் நம்கமப் பரவசப்படுத்துபகவ.

சின்னஞ்சிறிய வடிவில் உள்ள ராமாயை சிற்பங்ைளும், நாட்டிகயைகளச்
சிற்பங்ைளும் சிற்பிைளின் கைத்திறகனப் பகறசாற்றுவதாை உள்ளது. சுமார் 65
சிற்றுருவச் சிகலைகளக் சைாண்ட அடித்தளத்தில்,ைஜசம்ஹார மூர்த்தி, ைாலாரி,
அந்தைாசுர சம்ஹார மூர்த்தி, தாண்டவ மூர்த்தி, வராைர் ஆைிய சிற்பங்ைள் ைகல
நுணுக்ைம் மிக்ைகவ.

ததவதைாஷ்டங்ைள் மிைவும் தநர்த்தியானகவ. விநாயைர், பிரமன், லிங்தைாத்பவர்,
மைாவிஷ்ணு சிற்பங்ைள் மிைச் சிறப்பாை வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ளன. இக்தைாயிலின்
அஷ்டபுஜ

துர்க்கை அழகும் அருளும் மிக்ைவள். ைண்கை விட்டு நீங்ைாத

அற்புதக் தைாலம். ஒருபுறம் அவளது வாைனமான சிங்ைமும்,மறுபுறம் மானும்
இருப்பகதக் ைாைலாம்.

அர்த்த மண்டபத்தின் தமல் உள்ள பூத ைைங்ைளும் விமானத்திலுள்ள
சுப்பிரமைியர், ரிஷபாரூடர், அர்த்தநாரீஸ்வரர் ஆைிய மூர்த்திைளின் சிற்பங்ைளும்
இகையற்றகவ.
ைல்சவட்டுக்ைளில் இகறவன் ஆலந்துகற மைாததவர் என்று குறிப்பிடப்படுைிறார்.
முதலாம் ராஜராஜன் ைாலத்திய ைல்சவட்டால், புள்ளமங்கை ஊர்ச்சகபயினர்
முரசு அகறவித்து ஒன்றுகூடி, இருக்கு தவதத்திலும்,சாம தவதத்திலும் வல்ல
அந்தைர் சிலருக்கு மானியம் விட்ட சசய்திகய அறிைிதறாம். பல ைல்சவட்டுக்ைள்
ஆலயத்திற்கு வழங்ைப்பட்ட சைாகடைள் பற்றி அறிவிக்ைின்றன.
சப்த மங்கைத் தலங்ைளுக்கும் யாத்திகர சசய்து அருள் சபற்ற நாதசன்மாஅனவித்கத தம்பதியர் ,நிகறவாை மயிலாடுதுகறகய அகடந்து, ைாவிரியில்
நீராடி சைௌரி மயூரநாதகர தரிசித்துப் பின்னர் சிவபதம் சபற்றனர்.அத்தலத்கதச்
சுற்றியும் சப்தமங்கைைள் பூசித்த சிவத்தலங்ைள் உள்ளன என்பது இங்கு
குறிப்பிடத்தக்ைது.

.

