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சிவ சிவ
திருச்சிற்றம்பலம்

சிவ ராஜதானி
(நாகைப்பட்டினத்துப்

பன்னிரு சிவாலயங்ைள்)

திருவாதிகையான் திருவருட் சகப, சசன்கன.

பணிவுகை
ததய்வப் தபான்னி நதி வளம் தகாழிக்கும் சசாழ வளநாட்டில் காவிரியின்
இருகரரகளிலும் உள்ள சதவாரப் பாடல் தபற்ற தலங்கள் 190

ஆகும்.

அவற்றுள், காவிரித் ததன்கரரத் தலங்களுள் ஒன்றாக விளங்குவதும், மிகப்
பழரமயானதும், சதவார மூவராலும் பாடல் தபற்றதும்,சக்தி பீடங்களுள்
ஒன்றும், சப்த விடங்கத் தலங்களுள் ஒன்றும்,பல்சவறு புராண
வரலாறுகரளக் தகாண்டதும் ஆகிய தலம், நாகப்பட்டினம் என்று தற்சபாது
வழங்கப்தபறும் நாரகத் திருத்தலம். நாகராஜனாகிய ஆதிசசஷன் வழிபட்ட
சிறப்புரடயதால்,இப்தபயர் வந்தது என்பர் .
ஊழிக்காலத்தில் அரனத்தும் இங்கு ஒடுங்குவதால்,இத்தலம் சிவராஜதானி
எனப்பட்டது எனத் தல புராணம் கூறுகிறது. காயா சராஹாணர் என்ற
தபயருடன் சிவதபருமான் அருட் காட்சி வழங்கும் தலங்கள், காஞ்சி,
கும்பசகாணம்(மகாமகக் குளக் கரர), நாரக ஆகிய மூன்றுமாம். கயிரல
ரயயும்,காசிரயயும் சபான்று முக்தி மண்டபம் இங்கு இருக்கிறது.
இத்தல எல்ரலக்குள், ஸ்ரீ நீலாயதாக்ஷி அம்பிகா சசமத ஸ்ரீ காயாசராகண
ஸ்வாமி ஆலயம் உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு சிவாலயங்கள் உள்ளன. இரவ
யாவும் புராணச் சிறப்பும்,பழரமயும் வாய்ந்தரவ. இப்பன்னிரண்டு
ஆலயங்கரளயும் பலர் ஒசர நாளில் தரிசிப்பர்.
இப்பன்னிரண்டு ஆலயங்களின் இருப்பிடம், வரலாறு ஆகியரவ பற்றிய
தசய்திகளுடன் ஒரு சிறு நூல் தவளியிட்டால் இக்சகாயில்கரளத் தரிசிக்க
வருசவார்க்குப் தபரிதும் பயன் படும் என்ற எண்ணத்தால் இச் சிறு
முயற்சிரய சமற்தகாள்கிசறாம். சிவராஜதானியாகிய நாரகக்கு வரும்
அன்பர்கள் இதரன வரசவற்பர் எனக் கருதி, இதரனத் திருவாதிரரயான்
திருவருட் சரபயின் தவளியீடாக ஆதி புராணனாகிய காயாசராகணப்
தபருமானின் மலரடிகளில் சமர்ப்பிக்கிசறாம்.
சிவபாதசசகரன் ,திருவாதிரரயான் திருவருட் சரப, தசன்ரன/

.

1. காயாசராகணம்

(ஸ்ரீ நீலாயதாக்ஷி சசமத ஸ்ரீ காயாசராகண ஸ்வாமி ஆலயம்)
௨
திருச்சிற்றம்பலம்
நிருத்தரன நிமலன் தன்ரன நீணிலம் விண்ணின் மிக்க
விருத்தரன சவத வித்ரத விரளதபாருள் மூலமான
கருத்தரனக் கடல் சூழ் நாரகக் காசராணம் சகாயில் தகாண்ட
ஒருத்தரன உணர்தலால் நாம் உய்ந்தவா தநஞ்சின ீசர..
திருச்சிற்றம்பலம்

--- திருநாவுக்கரசு நாயனார் சதவாரம்

தலமும் இருப்பிடமும்: புண்ணியத் தலங்களும் தீர்த்தங்களும் நிரறந்த
சசாழ வளநாட்டில் ததய்வப்தபான்னி நதியின் ததன்கரரயில் உள்ள

சதவாரப் பாடல்தபற்ற சிவத்தலங்களுள் 82 வது தலமாக விளங்குவது
திருநாரகக் காசராணம் எனும் இத்தலம். இது,மூர்த்தி,தலம்,தீர்த்தம்ஆகிய
மூன்றாலும் சிறப்புரடயதாய் விளங்குகிறது.
தமிழகத்தின் பல்சவறு பகுதிகளிலிருந்தும் நாரகக்குவர இரயில் மற்றும்
சபருந்து வசதிகள் இருக்கின்றன.

இரயில் நிரலயத்திலிருந்து சுமார் ஒரு

கி. மீ ததாரலவில் ஆலயம் அரமந்துள்ளது.
தலத்தின் சதான்கை: பல ஊழிக்காலங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதால்
இதரன ஆதி புராணம் என்றும் சுவாமிரய ஆதி புராசணச்வரர் என்றும்
தல புராணம் குறிப்பிடுகிறது.
தலத்தின் சபருகை: உைா ததவியும்,ஆதிதசஷனும்,புண்டரீை முனிவரும்
வழிபட்ட தலம். அறுபத்துமூன்று நாயன்ைார்ைளுள் ஒருவைான அதிபத்த
நாயனார் அவதரித்த தலமும் இதுதவ ஆகும்.

தைாயில் அகைப்பு: கிழக்கு சநாக்கிய இச்சிவாலயத்தின் முகப்பிலுள்ள
முற்றுப்தபறாத சகாபுர வாசரலக் கடந்தால், நாகாபரண விநாயகர்,
சுரதயாலான நந்தி, முக்தி மண்டபம்,ஆகியவற்ரறத் தரிசிக்கலாம்.
ஐந்து நிரல சகாபுர வாசரலக் கடந்தால்,ததற்கு சநாக்கிய அம்பாள்
சன்னதியும், அருகில் தகாடிமரம் ஆகியன அரமந்துள்ளன.

சுவாமி பிராகாரத்தில், அருகாரமயில் தியாகராஜமூர்த்தி சன்னதியும்,
எதிரில் சுந்தரரும் இருக்கக் காணலாம். இப்பிராகாரத்தில், அறுபத்து மூவர்,
புண்டரீக முனிவர், சாலீசுக மன்னன்,முருகன்,கஜலக்ஷ்மி,தசரதன் ஸ்தாபித்த
சநீச்வரன்,நவக்ரகங்கள்,காட்சி தகாடுத்தவர்,நடராஜர்,பிக்ஷாடனர் அதிபத்தர்
ஆகிய மூர்த்திகரளயும் தரிசிக்கலாம்.தியாகராஜர் சன்னதியில் சுந்தர
விடங்கரரயும் தரிசிக்கலாம். மூலவரான காயாசராகண சுவாமிக்குப்
பின்னால் சப்த ரிஷிகளுக்கும் காட்சி தந்த சசாமாஸ்கந்தரரயும்
தரிசிக்கலாம். ஸ்தல விருக்ஷமான மாமரத்தின் அருகில் மாவடிப்
பிள்ரளயார் வற்றிருக்கிறார்.
ீ
தீர்த்தங்ைள்: சர்வ தீர்த்தம் என்னும் புண்டரீக தீர்த்தம் சகாவிலின்
சமற்கிலும், சிவகங்ரக என்னும் சதவ தீர்த்தம் முக்தி மண்டபத்தருகிலும்,
சதவநதியாகிய உப்பாறு ஊருக்கு சமற்கிலும் உள்ளன. கடலும் சிறந்த
தீர்த்தமாவதால், விசசஷ நாட்களில் இதில் நீராடுவது சிறப்புரடயதாகக்
கருதப் படுகிறது.
நாகைப் புைாணம் : வடதமாழியில் இருந்த இத்தலத்தின் புராணத்ரதத்
தமிழில் இயற்றித் தருமாறு அன்பர்கள் சவண்டசவ, மகாவித்துவான்
மீ னாட்சி சுந்தரம் பிள்ரள அவர்கள் மகாசதவ சாஸ்திரிகள்
என்பவரிடமிருந்து தமிழாக்கம் தசய்து தகாண்டு, தசய்யுள்நரடயில்1868 ம்
ஆண்டு இயற்றினார்கள். புராணம் முழுதும் இயற்றப்பட்டவுடன், 1869 ம்

ஆண்டு நாரகப் புராண அரங்சகற்றம் நரடதபற்றது. ஸ்ரீ காஞ்சி காமசகாடி

பீடம் 65 வது பீடாதிபதியாக விளங்கிய ஸ்ரீ மகா சதசவந்திர சரஸ்வதி

ஸ்வாமிகள், கீ ழ்சவளூர் சுப்ரமணிய சதசிகர் ஆகிசயார் பிள்ரளஅவர்கரள
ஆசீ ர்வதித்துச் தசன்றார்கள். அசத சமயத்தில் தசன்ரனயிலும் இந்நூல்
அச்சசறியது.
மகாவித்துவான் பிள்ரள அவர்களின் மாணாக்கரான டாக்டர் உ.சவ.
சுவாமிநாத ஐயர் அவர்கள், இப்புராணத்தின் அருரம தபருரமகரளப்
பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார்கள்:
“ இந்நூலில் பல நயங்கள் மிகுந்து விளங்கும். தசால்லணி,தபாருளணி,
ததாரடநயம்,தபாருட்சிறப்பு,சுரவநயம்,நீதி,சிவபக்தி,சிவத்தலச்சிறப்பு,
நாயன்மார் தபருரம முதலிய பலவும் நிரம்பியுள்ளன. சுரவப்
பிழம்பாக விளங்கும் இக்காப்பியத்ரதப் தபறுதற்குத் தமிழ்நாடு தவம்
தசய்திருக்க சவண்டும். பல புலவர்களின் வாக்குகரள ஒருங்சக பார்த்து
மகிழ சவண்டுபவர் இந்நூரலப் படித்தால் சபாதும்.”
ஞானசம்பந்தர் அருளிய திருமுகப் பாசுரத்தின் ஒவ்சவாரு பாடலுக்கும்

சசக்கிழார் விரிவுரர தசய்தரதப் சபாலப் பிள்ரள அவர்களும், சுந்தரர்
இத்தலத்தின் மீ து அருளிய பதிகத்தின் ஒவ்தவாரு பாடலுக்கும்
இப்புராணத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளது அறிந்து மகிழத் தக்கது.
2506 பாடல்கரளக் தகாண்ட இப்புராணத்ரதத் திருவாவடுதுரற ஆதீனம்,

1970 ம் ஆண்டு, குறிப்புரரயுடன் தவளியிட்டுத் தமிழ் கூறு நல்லுலகிற்குத்
தந்து சபருபகாரம் தசய்தது, நன்றியுடன் இங்கு நிரனவுகூரத் தக்கது.
புைாண வைலாறுைள்:ஏழு முனிவர்களுக்கும் சசாமாஸ்கந்த வடிவில் காட்சி
அளித்தது, அகஸ்தியருக்குத் திருமணக் காட்சி அளித்தது, சாலீசுக
மன்னனுக்குத் தரிசனம் அளித்தது, தசரதன் தனிசய சனிப் பிரதிஷ்ரட
தசய்தது, சுகுமாரன் என்ற அந்தணனுக்கு சிவராத்திரி அன்று நற்கதி
அளித்தது,புண்டரீக முனிவரரக் காயத்சதாடு ஆசராகணம் தசய்தது,
திருமால்,பிரமன் முதலிய சதவர்களும், அகத்தியர்,வசிஷ்டர் முதலிய
முனிவர்களும், முசுகுந்தன்,அரசசகசரி,விசித்திரகவச்சன்,

விரூரகன்,

பத்திரசசனன் என்னும் அரசர்களும் ,பாற்கரன், மித்திரன், காளகண்டன்,
சண்ட தருமன் என்னும் அந்தணர்களும் தருமன் முதலிய வணிகர்களும்
வழிபட்டது ஆகியவற்ரறப்

புராணம் விரித்து உரரக்கிறது.

சுந்தர மூர்த்தி நாயனார் இப்தபருமாரனப் பாடிக்,குதிரர, முத்தாரம்,வயிரம்,
கஸ்தூரி,சாந்து,தபான்,பட்டாரட,காம்பிசனாடு சநத்திரம்,ஆகியவற்ரறப்
தபற்றதாகப் தபரிய புராணம் கூறுகிறது.இரறவன் தனது குதிரர
வாகனத்ரத சுந்தரருக்கு அளித்ததால், அன்றுமுதல் இக்சகாவிலில்,
குதிரரவாகன விழா, சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகளுக்சக நரடதபறுவதாகப்
புராணம் கூறும்.
திருவிழாக்ைள்: ரவகாசியில் பிரசமாற்சவமும், ஆனி ஆயில்யத்தில்
புண்டரீக மகரிஷி ஐக்கியமும், ஆனி கிருஷ்ண பக்ஷ அஷ்டமியில் பஞ்சக்
குசராச உற்சவமும் நரடதபறும்.அப்சபாது, சாலீசுகனுக்குத் திருமணக்
காட்சி அளித்த பின், பல்லக்கில் புறப்பட்டு, பஞ்சகுசராச யாத்திரரயாக,
தபாய்யூர், பாப்பா சகாவில், சிக்கல், பாலூர், வடகுடி, ததத்தி, நாகூர் ஆகிய
தலங்களுக்குச் தசன்று விட்டு, மறுநாள் காரல, நாரக அரடந்து, சகாபுர
வாசல் தரிசனம் நரட தபறுகிறது.
ஆடிப் பூரத்தில் நீலாயதாக்ஷி அம்பிரகக்கு விமரிரசயாக உற்சவம்
நரடதபறும். ஆவணியில் அதிபத்த நாயனார் விழாவும், ஆடி - ரத
அமாவாரசகளில் சமுத்திர தீர்த்த வாரியும், தியாகராஜப் தபருமானுக்குப்
பங்குனி உத்திர விழாவும் சிறப்பாக நரடதபறுகின்றன.கார்த்திரக
சசாமவாரங்களில் சங்காபிசஷகம் நரடதபறுகிறது.

2 அமர நந்தீசுவரர் சகாவில்
நாரக தபரிய சகாவில் கீ ரழ சன்னதித் ததருவின் முரனயில்,கிழக்கு
சநாக்கியவாறு அரமந்துள்ளது இந்த ஆலயம்,சிறிய சகாபுர வாசரலக்
தகாண்டது.. நாரகக் காசராணப் புராணத்தில் அமரசரந்திசரச்வரர் என்று
காக தீர்த்தப் படலத்தில் சுவாமி தபயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காலப்
சபாக்கில் மக்கள் வழக்கில் அது,அமர நந்தீஸ்வரர் என ஆயிற்று சபாலும்!
புைாண வைலாறு: அகலிரகரய நாடிய இந்திரன் தகௌதம முனிவரின்
சாபத்தால் காக்ரகயாக மாறினான். சாப விசமாசனத்திற்காக நாரக வந்து
ஒரு தீர்த்தத்ரத உண்டாக்கினான். அதுசவ காக்ரக தீர்த்தம் எனப்படுவது.
தினமும் அதில் நீராடி, காயாசராகனரர வழிபட்டு நற்கதி தபற்றான்.
ஆலயத்தின் கிழக்சக, ஒரு சிவலிங்க மூர்த்திரய பிரதிஷ்ரட தசய்து,
தனது வஜ்ராயுதத்தால் ஒரு தீர்த்தம் உண்டாக்கி, வழிபட்டான்.
இம்மூர்த்திக்குஅமரனந்தீசுவரர் என்றும், தீர்த்தத்திற்கு வஞ்சி கங்ரக
தீர்த்தம் தபயர்கள் ஏற்பட்டன.
ஆலயம் அழகிய கருங்கல் திருப்பணி தசய்யப்பட்டு விளங்குகிறது.

3 அக்கரர குளம் தசாக்கநாதர் சகாவில்
நாரக தபரிய சகாவிலில் இருந்து சுமார்

2 கி.மீ . ததாரலவில் உள்ளது.

குறுகிய ததருக்கள் வழியாகச் தசல்லசவண்டும். ஆலயத்தின் அருகில்
அழகிய குளம் அரமந்துள்ளது.ஒசர ப்ராகாரத்துடன் கூடிய சிறிய
சகாயில். தசட்டியார் பரம்பரரயினர் நிர்வகிக்கின்றனர். தமாட்ரடக்
சகாபுர வாயிலின் சமல் சுவாமியின் மடியில் முருகனும் அம்பிரகயின்
அருகில் கணபதியும் அமர்ந்துள்ளவாறு சுரத வடிவங்கள் உள்ளன.
சுவாமி, சுந்தசரசுவரர் என்றும் அம்பிரக, மீ னாக்ஷி என்றும் அரழக்கப்
படுகின்றனர். நாரகக் சகாயில்கள் பண்ணிரண்டின் விவரங்கரள ஒரு
பலரகயில் எழுதி ரவத்திருக்கிறார்கள்.

4.

சட்ரடயப்பர் சகாயில்

பிரபலமான சிவாலயம். முன்னசம சதான்றியதால் ஆதி காசராணம்
என்று வழங்கப்தபறும்.புண்டரீகமுனிவர் ஆதிபுராணருக்குத் ததன்சமற்கில்
ஒரு ஆசிரமம் அரமத்து, லிங்கப்ரதிஷ்ரட தசய்து வழிபட்டுவந்தார்.

தினந்சதாறும் சர்வ தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் தசய்து,,தபருமாரன வழிபட்டு
வந்தார். இரறவன் அவரரத் தனது காயத்துடன் ஆசராகணித்துக்
தகாண்டதால்,காயாசராகணர் எனப்பட்டார். சர்வதீ ர்த்தமும், புண்டரீக
தீர்த்தம் எனப்பட்டது.
சகாயில் தபரிது. திருக்குளம் உள்சள அரமந்திருக்கிறது.
தக்ஷிணாமூர்த்திக்கு

அழகிய தனி சன்னதி அரமந்திருக்கிறது.சுவாமிக்கு

ஆதி காயாசராகசணசுவரர் என்று தபயர். அம்பிரக இக்ஷுரஸ பாஷிணி
எனப்படுகிறாள். அதாவது, கருப்பஞ்சாறு சபான்று இனிக்கும் குரல்
வளமுரடயவள் என்று தபாருள் படும்.
இக்சகாயிலின் சிறப்பு மூர்த்தியாக சட்ரடநாதர் தனிச் சன்னதி தகாண்டு
அருளுகிறார். கண்கண்ட ததய்வமான இவருக்கு உள்ளுர் மற்றும்
தவளியூர் அன்பர்கள் பிரார்த்தரன தசலுத்த வருகிறார்கள். மிகவும்
நியமத்சதாடு பூரஜகள் தசய்யப்படுகின்றன. சட்ரடநாத சுவாமி,
அம்பிரகசயாடு காட்சி அளிப்பது சிறப்பு அம்சம்.

5.
.

நாகநாத சுவாமி ஆலயம்

நாரகயில் சட்ரடயப்பர் வடக்கு வதியின்
ீ
வட சிறகில் இக்சகாயில்
அரமந்துள்ளது. முகப்பில் மூன்று நிரல ராஜ சகாபுரம் அணி தசய்கிறது.
உள்சள தசன்றால் ஓர் கருங்கல் மண்டபத்தில் விநாயகர்,நந்தி,பலிபீடம்
இருக்கக் காணலாம்.சன்னதிக்குச் தசல்லும் வழியிலுள்ள சுவற்றில்,
ஆதிசசஷன் சிவதபருமாரனப் பூஜிக்கும் திருவுருவம் இருக்கக்
காண்கிசறாம்.இடப்புரச் சுவற்றில்,நாக கன்னிரக இருக்கிறாள். அம்பிரக
அகிலாண்சடச்வரியாக தனிச் சன்னதி தகாண்டு காட்சி அளிக்கிறாள்.
நாகநாத சுவாமி சன்னதியில் நாகப்புற்றுக்கள் உள்ளன. அருகிலுள்ள
சமரடயில் ராகு, சகது ஆகிசயாரின் திருவுருவங்கள் காணப்படுகின்றன.
இது சர்ப்ப சதாஷ நிவர்த்தி ஸ்தலம் என்பர்.
பிராகாரத்தில், தக்ஷிணாமூர்த்தி,கருவரறச் சுவற்ரற ஒட்டி சகாஷ்டமாக
மட்டும் இராமல் தனிச் சன்னதி தகாண்டு விளங்குகின்றார்.இது சபான்ற
அரமப்பு, இக்சகாயிலிலும்,சட்ரடயப்பர் சகாயிலிலும் மட்டுசம உள்ளன.
ஸ்தல விருக்ஷமான சரக்தகான்ரற தற்சபாது இல்ரல.ஒசர இடத்தில்
ஆலும்,சவம்பும் இரணந்த சதாற்றத்ரதசய காண்கிசறாம்.இங்கு நாகப்பிரதிஷ்ரடகள் தசய்திருக்கிறார்கள்.ததன்சமற்கில்வினாயகப்தபருமானின்
சன்னதியும்,வடக்குத் திருச்சுற்றில் முருகப்தபருமானது சன்னதியும்

உள்ளன. மயில் வாகனனாக, வள்ளி-ததய்வாரனயுடன் அற்புதக் காட்சி
வழங்குகின்றான் ஆறுமுகன். கஜலக்ஷ்மி,துர்க்ரக,சண்சடசர்,சூரியன்,சனி,
ரபரவர் ஆகிய மூர்த்திகரளயும் பிராகாரத்தில் தரிசிக்கலாம்.
புைாண வைலாறு: சனத்குமார முனிவரின் சவண்டிக்சகாளுக்குக்கிணங்கி,
நந்திதயம்தபருமான், நாரகயில் திருக்சகாயில் தகாண்டுள்ள நாகனாதப்
தபருமானுரடய தபருரமகரளக் கூறுவதாகப் புராணம் அரமந்துள்ளது.
பாதாள உலரக ஆண்டுவந்த ஆதிசசஷனுக்கு மகப்சபறு இல்லாததால்
மிகவும் மனச்சசார்வரடந்து வசிஷ்ட முனிவரர அணுகினான். சிவ பூரஜ
தசய்துவந்தால் மகப்சபறு சித்திக்கும் என்று முனிவர் அருளசவ,
சிவராத்திரி தினத்தன்று இரவு நான்கு காலங்களும் முரறசய, குடந்ரதக்
கீ ழ்க்சகாட்டம்(கும்பசகாணம் நாசகஸ்வர சுவாமி ஆலயம்),
திருநாசகசுவரம், திருப்பாம்புரம் ,திரு நாரகக் காசராணம் ஆகிய நான்கு
தலங்கரள வழிபட்டான். நாரகரய அரடந்து, சதவ தீர்த்தத்தில் நீராடி,
காயாசராகணப் தபருமாரனயும், நீலாயதாக்ஷி அம்பிரகரயயும்
முரறப்படி வழிபட்டான்.சர்வ தீர்த்தத்தின் சமல்திரசயில் சிவலிங்கப்
பிரதிஷ்ரட தசய்து பூஜித்து வந்தான். அதன் பயனாக அவனது மரனவி
ஒரு தபண் மகரவ ஈன்தறடுத்தாள். ஆனால் அக்குழந்ரதக்சகா மூன்று
தனங்கள் இருக்கக் கண்டு வருந்தலாயினான். அப்சபாது அசரீரி,
“ நாகராஜசன! வருந்தாசத. இவளுக்குத் தக்க மணாளன் வரும்சபாது
மூன்றாவது தனம் மரறயும்” என ஒலித்தது.
ஆதிசசஷனின் மகளான நாக கன்னிரக, நாள்சதாறும் ஆதிபுராணரர
மனமுருகி வழிபட்டுவந்தாள். ஒருநாள் சதவதீர்த்தக்கரரயில் சசாழ
அரசகுமாரனாகிய சாலீசுகரனக் கண்டாள். அப்சபாது அவளது மூன்றாவது
தனம் மரறயசவ, இவசள தனது மணாளன் என அறிந்து,, தன்
தபற்சறாரிடம் கூறினாள்.பிலத்துவாரம் வழிசய நாகசலாகம் தசன்ற
சசாழரன ஆதிசசஷன் வரசவற்றுத் தன் மகரள அவனுக்கு மணம்
தசய்துவித்தான். பின்னர் அவரன அரசாட்சி தசய்யுமாறு கூறிவிட்டு,
நாகராஜன் நாரகரய வந்து அரடந்தான். நாக தீர்த்தத்தில் நீராடி, தான்
பிரதிஷ்ரட தசய்த நாக லிங்கத்ரத வழிபாட்டு வந்தான். இத்தீர்த்தத்தில்
நீராடுசவாரரப் பாம்பு தீண்டினாலும் விஷம் ஏறாமல் இருக்கக் கடவது
என்ற வரமும் தபற்றான்.இவ்வாறு மாசி மாத மகாசிவரத்திரியன்று பூரஜ
தசய்யும்சபாது, இரறவன் காட்சி நல்கினான். அப்சபாது ஆதிசசஷன்,
“ இரறவா, இந்நகரம் அடிசயனது தபயரில் அரழக்கப்படசவண்டும். இந்த
லிங்க மூர்த்தியில் தாங்கள் எப்சபாதும் இருத்தல் சவண்டும். இங்கு வந்து
வணங்கும் அன்பர்களுக்கும் சவண்டிய வரம் அரனத்ரதயும் தந்தருள
சவண்டும்.” என்று வழ்ந்து
ீ
வணங்கினான். நாகனாதப் தபருமானும் அவன்
சவண்டிய வரத்ரதத் தந்தருளினார்.

நாகநாதப்தபருமானது அருரள சவண்டி, வாசுகி, கார்சகா டகன்,
தனஞ்சயன், ஐராவதன், குளிகன்,சங்கபாலன் ஆகிய நாகங்களும்
வழிபட்டரத சமரலத் திருச்சுற்றில் காணலாம். கார்த்திரக
நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இது பரிகாரத் தலம் எனப்படுகிறது.
சீ ரதரயத் சதடிவந்த இராமபிரான் ததன்புறம் ஓர் லிங்கமூர்த்திரய நிறுவி
பூஜித்தார். அம்மூர்த்திசய ராமலிங்சகசுவரர் என்பதாகும்.கிரகண
காலங்களிலும்,அர்சதாதய-மசகாதய புண்ணிய காலங்களிலும் இங்குள்ள
கடலில் மூழ்கி இராமனாதப் தபருமாரன வணங்குசவார், எல்லா
நன்ரமகரளயும் அரடவர். இத்தலத்ரத வழிபடுசவார், மணப்சபறு,
புத்திரப்சபறு, சநாய் நீக்கம்,ஆகியன அருளப்தபறுகிறார்கள்
கார்த்திரக சசாமவாரம் பங்குனி உத்தரம் மற்றும் மாதந்திர
விசசஷ நாட்கள் அரனத்தும் இங்கு விசசஷமாகக் தகாண்டாடப்படுகின்றன.

6.

அழகர் சகாயில்

அழகிய நாதருரடய இக்சகாயில்,ஒரு அழகிய கற்றளி. தமாட்ரட ராஜ
சகாபுர வாசலின் சமல் கணபதியும் கந்தனும் இருபுறமும் நிற்க
காட்சிதகாடுத்த நாதர் ரிஷபத்தின் மீ து சாய்ந்தவாறு அம்பிரகயுடன்
நமக்குத் தரிசனம் தருகிறார். கருவரறயில் சற்று உயரத்தில் அழகிய நாதர்
தபாலிவுடன் காட்சியளிக்கிறார்.அம்பிரக,தசௌந்தரவல்லி என்ற தபயசராடு
அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வல்லியாகத் தனிச் சன்னதி தகாண்டு
விளங்குகிறாள்.
திருப்பாற்கடரலக் கரடயும் சபாது ஆலகால விஷம் தவளிப்பட்டதால்
திருமாலின் சமனி கருரம நிறமாக மாறியது. மீ ண்டும் தனது அழரகப்
தபறுவதற்காக விஷ்ணுவானவர் நாரகக்கு வந்து லிங்கப்ரதிஷ்ரட
தசய்து,அதன் சமற்கில் அம்ருத புஷ்கரணி என்ற தீர்த்தத்ரத உண்டாக்கி
வழிபட்டு வந்தார். ஈசனும் அவருக்குக் காட்சி அளித்து, “ நீ கரிய
நிறத்தவனாக இருப்பினும் அழரகப் தபறுவாய் “ என்று வரமளித்தார்.
இவ்வாறு தனது அழரக மீ ண்டும் தபற்ற திருமால்,தசௌந்தரராஜப்தபருமாள்
என்ற திருநாமத்துடன், இக்சகாயிலின் ததன்சமற்குத் திரசயில் சகாயில்
தகாண்டுள்ளார்.

7.

நடுவூர் சகாயில்

நாரகக்கு நடு நாயகமாகத் திகழ்வதால் இத்தலம் நடுவூர் எனப்பட்டது.
வடதமாழியில் இதரன மத்யபுரி என்பர். சுவாமிக்கு மத்யபுரீஸ்வரர்,
நடுஸ்தல ஈசர் என்றும் திருப்தபயர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. அம்பிரக,
தசௌந்தரநாயகி எனப்படுகிறாள்.
முன்தனாரு காலத்தில்,பரடப்புத் ததாழிரல அரடயசவண்டித்
திருமாலின் தசாற்படி பிரம சதவன் நாரகக்கு வந்து,ஊரின் நடுவில்
ஒரு சிவலிங்கத்ரத நிறுவி,அதன் சமற்சக ஒரு தீர்த்தம் உண்டாக்கி
வழிபட்டு வந்தார். ஈசனும் தவளிப்பட்டு, பிரமனுக்குப் பரடக்கும்
ததாழிரல அளித்தருளினார். அதுமுதல் தீர்த்தமும் பிரம்ம தீர்த்தம்
என்று அரழக்கப்பட்டது. திருக்கடவூரில் ஈசனால் தண்டிக்கப்பட்ட
இயமனும் இங்கு வந்து வழிபாட்டு, தனது பதவிரய மீ ண்டும் தபற்றான்.
தீர்த்தத்திற்கு இயம தீர்த்தம் என்ற தபயரும் உண்டு.

8.

வரபத்ர
ீ
சுவாமி சகாயில்

ஸ்ரீ விசாலாக்ஷி சசமத ஸ்ரீ விஸ்வநாதர் சகாயில், அதன் பிரதான
மூர்த்தியான வரபத்ரரின்
ீ
தபயரால் அரழக்கப்படுகிறது. இக்சகாயிலின்
இராஜ சகாபுரம் ஐந்து நிரலகரள உரடயது. வரபத்திரருக்தகன்று
ீ
தனிச்
சன்னதி இருக்கிறது. சிவதபருமாரன மதியாது தக்ஷன் தசய்த யாகத்தில்
பங்சகற்ற குற்றத்திற்காக வரபத்திரர்
ீ
சதான்றி அத்சதவர்கரளத்
தண்டித்தார். அதனால் ஏற்பட்ட சதாஷம் நீங்குவதற்காக சிவரன
வழிபட்டார். தபருமானும், “ யாகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மாரலகரள
கங்ரகயில் சபாட்டு அரவ எங்சக கரர சசருகின்றனசவா, அங்கு
சிவ-லிங்கப்ப்ரதிஷ்ரட தசய்து என்ரன வழிபடுவாயானால், பாவம்
நீங்கப்தபறுவாய் “ என்று அருளினார். அம்மாரலகள் நாரகயில் கரர
ஒதுங்கின. வரபத்திரரும்,
ீ
காளிரயக் காவல் ததய்வமாகக் தகாண்டு
லிங்கப் பிரதிஷ்ரட தசய்து, அப்தபருமானுக்கு விஸ்வநாதர் என்று
தபயரும் இட்டார்.

9.

கட்டியப்பர் சகாயில்

சதவர்களும் அசுரர்களும் திருப்பாற்கடரலக் கரடயும் சபாது, அமிர்த
கலசம் தவளிப்பட்டது. அதரன அசுரர்கள் ரகப்பற்றாத வண்ணம்
எடுத்துக்தகாண்டுசபாய் நாரகரய அரடந்த சதவர்கள், அதரன சவத
தீர்த்தத்தின் ததன் கரரயில் ரவத்துவிட்டு, நீராடச் தசன்றார்கள்.
திரும்பிவந்து பார்க்ரகயில்,அக்குடம், சிவலிங்கமாக மாறியதுகண்டு
வியந்தனர். அவர்களுக்குக் காட்சி தகாடுத்த இரறவனும்,அவர்கள்
விரும்பியவண்ணம் ஒரு அமிர்த கலசத்ரத வரவழித்துக் தகாடுத்தார்.
சதவர்கள் மிகவும் மகிழ்ந்து,தபருமாரனப் சபாற்றினர்.
இக்சகாயிலின் ராஜசகாபுரம் மூன்று நிரலகரளக் தகாண்டது.
சதவாசுரர்கள் பாற்கடரலக் கரடயும் காட்சி சுரத வடிவில்
அரமக்கப்பட்டுள்ளது.
சுவாமி அம்ருதகசடஸ்வரர் என்றும் அம்பிரக, பிரம்மானந்த சுந்தரி
என்றும் வழங்கப்படுகிறார்கள்.

10.

மரல ஈசுவரன் சகாயில்

ஸ்தல யாத்திரரயாக நாரகக்கு வந்த பராசர முனிவர்க்கு
பதினாறாயிரம் சிகரங்கள் தகாண்ட கயிரலயங்கிரிரயத் தரிசிக்கும்
ஆவல் வந்தது. அதிலும்,அம்மரலரய நாரகயிசல தரிசிக்கசவண்டும்
என்ற சபராவல் ஏற்பட்டது. ஒரு பட்ரட ஆயிரம் சிகரங்களுக்கு சமம்
என்ற சநாக்கில் பதினாறு பட்ரடகரள உரடய பாணத்சதாடு கூடிய
சிவலிங்கத்ரதப் பிரதிஷ்ரட தசய்தார். அப்தபருமானி ஒரு உயர்ந்த
கட்டுமரலயில் ரவத்து வழிபாட்டு வந்தார். அதன் பயனாக நீண்ட
ஆயுள் தபற்றுப் பின்னர் ரகரலநாதனின் கழலடி அரடந்தார்.
இக்சகாயிலின் நுரழ வாயிலில் இராஜ சகாபுரம் இல்ரல. சுரத
வடிவங்களாக ரிஷப வாகனத்தில் சுவாமியும் அம்பாளும் காட்சி
அளிக்கிறார்கள். இருபுறமும் கணபதியும் கந்தனும் காட்சி தருகிறார்கள்.
மாடக்சகாயிலின் கீ சழ நந்தியும் பலிபீடமும் அரமந்துள்ளன. சமசல
பதிதனட்டுப் படிகள் ஏறிச்தசன்றால் சுவாமி சன்னதிரய அரடயலாம்.
பதினாறு பட்ரட லிங்கமாக ரகலாசநாதப் தபருமான் தரிசனம்
தருகிறார்.

11.

காசி விசுவநாதர் சகாயில்

ஸ்ரீ காயாசராகண சுவாமி ஆலயத்தின் ததற்கு மடவிலாகத்தில் இக்
சகாயில் அரமந்துள்ளது.
முன்தனாரு காலத்தில் தர்மம் குன்றி, அதர்மம் சமசலாங்கி
இருந்தசபாது, சிவனருளால் நாரகயில் சதவ தீர்த்தம் சதான்றியது.
அதன் வடகரரயில் உள்ள காசி விசுவநாதரர வழிபட்டால் பாவங்கள்
அரனத்தும் நீங்கும். இங்கு முக்தி மண்டபம் அரமந்துள்ளது.
இங்குதான் நாரகக் காசரானப் புராணம் அரங்சகற்றம் தசய்யப்தபற்றது.
இங்குள்ள விஸ்வரூப விநாயகரின் திருவுருவம் தரிசிக்கத்தக்கது.

12.

அகஸ்தீசுவரர் சகாயில்

இக்சகாயில் தவளிப்பாளயத்தில் அரமந்துள்ளது. ஸ்ரீ ஆனந்தவல்லி
சசமத ஸ்ரீஅகஸ்தீசுவரசுவாமிரய அகத்தியமுனிவர் வழிபட்டுள்ளார்.
திருக்கயிரலயில் சிவ-பார்வதியரின் திருமணம் நடந்தசபாது,
வடதிரச தாழசவ, பூமிரயச் சமன் தசய்யும் தபாருட்டு, அகத்திய
முனிவரரத் ததன்திரசக்கு அனுப்பினார் சிவதபருமான். அதன்படி
தபாதிரகரய சநாக்கி வந்த முனிவர் நாரகயில் தங்கி,
காயாசராகணத்தின் வடக்சக ஓர் சிவலிங்கத்ரத ஸ்தாபித்து, பூஜித்து
வந்தார். அதன் கிழக்கில் ஓர் தீர்த்தமும் ஏற்படுத்தினார். அத்தீர்த்தம்
அகத்திய தீர்த்தம் எனப்படுகிறது.
கடலில் மரறந்த வண்ணம் சதவர்கரள அசுரர்கள் தாக்கும்சபாது
துன்பப்பட்ட சதவர்கள் அகத்தியரர அணுகினர். அகத்திய முனிவரும்
கடல்நீரரப் பருகிவிட்டார். அதனால் தவளிவந்த அசுரர்கரளத்
சதவர்கள் தவன்றனர். இவ்வாறு தர்மத்ரத நிரலநிறுத்துரகயில்,
அகத்தியர் தங்கி பூஜித்த ஆலயம் இது என்பர்.
.

முக்கிய சவண்டுசகாள்
பன்னிரண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுரற கும்பாபிசஷகம் நரடதபறுவது
எவ்வளவு முக்கியசமா அவ்வளவு முக்கியம் நித்திய பூரஜகளும்

விழாக்களும் முரறப்படி தசய்வதாகும்.. இதற்காக,ஒரு ரவப்பு நிதி
அரமக்கப் தபறுதல் அவசியம்.
ஆலய சிப்பந்திகள் கிராமக் சகாயில்களில் மிகக் குரறந்த ஊதியசம
தபறுகிறார்கள். ஊராரும், அரசாங்கமும் இதற்கு ஆவன தசய்ய
சவண்டும்.

நில வருவாய் குரறந்துவிட்ட இக்காலத்தில், தவளி ஊரிலுள்ள

அன்பர்களின் ஆதரவால் மட்டுசம திருப்பணிகரளச் தசய்ய முடியும்
என்ற நிரல ஏற்பட்டுள்ளது.
மாத வருமானத்தில் ஒரு சிறு பகுதிரயயாவது சிவாலயத்
திருப்பணிக்கு அளிக்க முன்வர சவண்டும்.
இல்லங்களில் சுப காரியங்கள் நரடதபறும் சபாது அதற்காகும்
தசலவில் ஒரு சிறிய பகுதிரய சிவாலய நித்திய பூரஜக்காக அளிக்க
முன்வரசவண்டும்.
நகரங்களில் உள்ள அன்பர்கள் அருகிலுள்ள கிராமக் சகாயில்களுக்குச்
தசன்று எண்தணய்,புஷ்பம் சபான்றவற்ரற அளிப்பசதாடு, அர்ச்சகருக்கு
இயன்ற அளவு சம்பாவரன வழங்க சவண்டும்.
இவ்வழிபாடுகளில் சிறுவர்கரள ஈடுபடுத்தி நல்வழி காட்ட சவண்டும்.
நித்திய மற்றும் வார வழிபாட்டுக் குழுக்கள் ஊர் சதாறும் அரமக்கப்
படசவண்டும்.
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பெறும் தகவல்கள் :



சிவாலயங்கள் ெற்றிய



பன்னிரு திருமுகைைள் : மூலம்



கசவ சித்தாந்த சாத்திைங்ைள்: மூலம்



தல புைாணங்ைள் ைற்றும் இலக்ைியங்ைள் : மூலம்



வட சைாழியிலுள்ள சிவ ஸ்ததாத்திைங்ைள்



சிவ பக்திகய வளர்க்கும் 24 ைணி தநை தைடிதயா



வடிதயா
ீ
நாடைங்ைள் , ைகல நிைழ்ச்சிைள்



திருமுகை பயிற்சி வகுப்புைள் , சசாற்சபாழிவுைள்,இகச நிைழ்ச்சிைள்



ைைான்ைளின் வைலாறுைள்



ஆலய விழாக்ைள்,திருப்பணிைள்,குடமுழுக்கு



வைீ கசவம்,ைாஷ்ைீ ை கசவம் பற்ைிய குைிப்புைள்



இந்து சைய அைிமுைக் ைட்டுகைைள்



5000-க்கு தைற்பட்ட பக்ைங்ைள் /படங்ைள்



5000-க்கு தைற்பட்ட தினசரி (இகணய தள)ப்



இகணய தள இலவசப் பதிவிைக்ைம்
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