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பணிவுரை
ததய்வப் தபான்னி நதி வளம் தகாழிக்கும் ஷசாழ வளநாட்டில் காவிரியின்
இருகரைகளிலும் உள்ள ஷதவாைப் பாடல் தபற்ற தலங்கள் 190

ஆகும்.

அவற்றுள், காவிரித் ததன்கரைத் தலங்களுள் ஒன்றாக விளங்கும் மிகப்
பழரமயான தலம், திருத்தரலயாலங்காடு.

திருநாவுக்கைசு சுவாமிகளின்

திருத்தாண்டகப் பதிகத்ரதப் தபற்ற இத்தலம், சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும்
ஷமலாக திருப்பணியும் கும்பாபிஷேகமும் காணாது இருந்தபடியால்,
அன்பர்கள் பலைது ஆதைவுடனும், அறநிரலயத்துரறயின் உதவியுடனும் பல்
ஷவறு திருப்பணிகள் நிரறஷவறி, இதன் குடமுழக்கு விழா, 8.7.2012 ஞாயிறன்று
நரடதபறுகிறது. இத்திருப்பணியில் சிறு அங்கம்

வகித்த திருவாதிரையான்

திருவருட் சரப , இத்திருநாரள முன்னிட்டு, இத்தலவைலாறு மற்றும் தலப்
பதிகங்கள் அடங்கிய சிறு நூரல அடியார்களுக்கு வழங்குவரதப் தபறும்
ஷபறாகக் கருதுகிறது. திருப்பணிக்குத் துரண தசய்த சரப அன்பர்களுக்கும்
ஏரனச்சிவஷநசச்தசல்வர்களுக்கும் திருவருள் என்தறன்றும் துரண
தசய்வதாக. கும்பாபிஷேகம் பற்றிய சுருக்கமான குறிப்புக்கள் நூல் இறுதியில்
ஷசர்க்கப்பட்டுள்ளன. காலம் கருதி தவளியிடப்படும் ஷவண்டுஷகாளும்
நிரறவாகக் காணலாம். இப்பணியில் எம்ரமயும் ஓர் தபாருளாக ஆட்தகாண்ட
ஆடல்வல்ல நாதனின் மலர்ச்ஷசவடிகரள வாழ்த்தி வணங்குகிஷறாம்.
சிவபாதஷசகைன்
திருவாதிரையான் திருவருட் சரப
தசன்ரன .
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தலையாைங்காட்டுத் தை வரைாறு
௨
திருச்சிற்றம்பலம்
கங்ரக எனும் கடும் புனரலக் கைந்தான் தன்ரனக்
காமரு பூம்தபாழிற் கச்சிக் கம்பன் தன்ரன
அங்ரகயினில் மான்மறி ஒன்று எந்தினாரன
ஐயாறு ஷமயாரன ஆரூைாரனப்
பங்கமிலா அடியார்க்குப் பரிந்தான் தன்ரனப்
பரிதிநியமத்தாரனப் பாசூைாரனச்
சங்கைரனத் தரலயாலங்காடன்தன்ரனச்
சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.
திருச்சிற்றம்பலம்

--- திருநாவுக்கைசு நாயனார் ஷதவாைம்

தைமும் இருப்ைிடமும்: புண்ணியத் தலங்களும் தீர்த்தங்களும் நிரறந்த
ஷசாழ வளநாட்டில் ததய்வப்தபான்னி நதியின் ததன்கரையில் உள்ள

ஷதவாைப் பாடல்தபற்ற சிவத்தலங்களுள் 93 வது தலமாக விளங்குவது
திருத்தரலயாலங்காடு எனும் தலம். இது வைலாற்றுச் சிறப்பும்,
புைாணச் சிறப்பும் மிக்க தலமாக விளங்குகிறது.

*

இருப்புப் பாரத வழியில் தசல்ஷவார் திருவாரூரில் இறங்கி, கும்பஷகாணம்

தசல்லும் ஷபருந்து மார்க்கத்தில் 14 கி.மீ . பயணித்தால், தரலயாலங்காட்ரட

அரடயலாம். ஷசாழ சூடாமணி ஆற்றின் வடகரையில் 5 நிமிட

நரடததாரலவில் ஆலயம் அரமந்துள்ளது. தமிழகத்தின் ததன்
மாவட்டங்களில் இருந்து ையிலில் வருபவர்கள், கும்பஷகாணத்தில் இறங்கி,

25 கி.மீ . தூைம் திருவாரூர் தசல்லும் ஷபருந்தில் பயணித்தால் இத் தலத்ரத
அரடயலாம்.
தைத்தின் சதான்லை:

தரலயாலங்கானத்துப் ஷபார் தமிழக சரித்திைத்தில்

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பாண்டியன் தநடுஞ்தசழியன், இங்கு நரடதபற்ற
ஷபாரில் ஷசாழரன தவன்றதால் "தரலயாலங்கானத்துச் தசரு தவன்ற
தநடுஞ்தசழியன்" எனப்பட்டான் எனப் புறநானூறு கூறுகிறது.
தைத்தின் சைருலை: ஆலங்காடு எனப்படும் தலங்களுள் இது

முதன்ரமயானது எனக் கருதுவர். இதரன, முக வடாைண்யம் என்று
வடதமாழியில் கூறுவர்.

ககாயில் அலைப்பு: ஊரின் நடுவில் அரமந்துள்ள இச்சிவாலயம்,கிழக்கு
ஷநாக்கியது. எதிரில் மகிரம வாய்ந்த சங்க தீர்த்தம்

என்ற திருக்குளம்

உள்ளது. இதில் அல்லிமலர்கள் அழகாகக் காட்சி அளிக்கின்றன. இதன்
ஷமல்கரையில் படித்துரற விநாயகர் சன்னதி உள்ளது. ஷமல் கரையிலும்.
ததன்கரையிலும் ஸ்நான கட்டங்கள் விளங்குகின்றன. ஷமல்கரையில்,
ஆலய மதிரல ஒட்டியபடி ஜப் மண்டபம் உள்ளது. ைாஜ ஷகாபுைம்
இல்லாததால் நுரழவு வாயிலில் பஞ்ச மூர்த்திகஷளாடு கூடிய வாயிலாக
அரமக்கப்படுகிறது.வாயிரலக் கடந்து

உள்ஷள தசன்றால், தகாடிமை

விநாயகரையும் பலிபீடம், நந்தி ஆகியவற்ரறயும் தரிசிக்கலாம். இதன்
அருகில் வலப்புறம், ததற்கு ஷநாக்கிய அம்பாள் சன்னதிரயக் காணலாம்.
மூலவர் சன்னதி சற்று உயைத்தில் காணப்படுகிறது. நின்ற ஷகாலத்தில்
கணபதியும், அமர்ந்த ஷகாலத்தில் பாசாங்குசம் ஏந்தியவளாக அம்பிரகயும்
முன்மண்டபத்தின்

இரு புறமும் காணப்படுகின்றனர்.

சுவாமி சன்னதியின் நுரழவாயிலில் மகாமண்டப முகப்பில் கணபதியும்
கந்தனும் காட்சி அளிக்கின்றனர். மகாமண்டபச் சுவற்றில் அப்பர் தபருமான்
இத்தலத்து இரறவரனப் பாடிய திருத்தாண்டகப் பாடல்கள் கல்தவட்டில்
அரமக்கப்தபற்றுள்ளது.
ததற்கு பிைாகாைத்தில் காசி விஸ்வநாதரும் விசாலாக்ஷியும் தனி சன்னதி
தகாண்டுள்ளனர். கன்னி மூரலயில் கணபதிக்குத் தனிச் சன்னதி உள்ளது.
வடஷமற்கு மூரலயில் முருகன்,வள்ளி, ததய்வாரன சஷமதைாகக் காட்சி
அளிக்கிறார். இவ்விைண்டு சன்னதிகளுக்கும் இரடயில் சிவலிங்க ஷமரட
அரமய உள்ளது.
வடக்கு பிைாகாைத்தில் ஸ்தல விருக்ஷமான பலா மைம் மிகவும் ததான்ரம
வாய்ந்ததாகக் காணப்படுகிறது. ஷகாமுகத்தின் அருகில் சண்டிஷகஸ்வைர்
சன்னதி உள்ளது. இதன் அருகில் பத்துக் கைங்களுடன் வடக்குத் திரசரய
ஷநாக்கியவளாகக் காளி ஷதவி காட்சி அளிக்கிறாள்.இப் ப்ைாகாைத்தில் வில்வ
மைம் உயர்ந்து விளங்குகிறது. ரபைவர் சன்னதியில் இரு ரபைவர்கள்
உள்ளனர். நால்வர்களில் அப்பரும் சுந்தைரும் மட்டுஷம இருக்கிறார்கள்.
சம்பந்தர், மணிவாசகர் ஆகிய மூர்த்திகள் நூதனமாகப் பிைதிஷ்ரட
தசய்யப்பட்டுள்ளது.
ததற்கு ஷநாக்கிய அம்பாள் சன்னதியின் முகப்பில் கிழக்கு ஷநாக்கியவாறு

அனுக்ைக சனி பகவான் சன்னதி தகாண்டுள்ளார். அம்பிரக சன்னதியின்
ஷகாமுகிக்கு அருகில் சண்டிஷகச்வரி இருக்கக் காணலாம்.
சுவாமி சன்னதியின் அர்த்தமண்டபச் சுவர்களில் உள்ள பஞ்ச
ஷகாஷ்டங்களுள் தக்ஷிணாமூர்த்தி மட்டுஷம காணப் படுகிறார்.
மூலவர் விமானம் உயைமானது. இதில் தக்ஷிணாமூர்த்தி, மகாவிஷ்ணு,
பிைம்மா, முதலிய சுரதச் சிற்பங்கள் காணப படுகின்றன.
விமானத்தின் கிழக்கு முகப்பில் தபரிய வடிவில் ஷசாமாஸ்கந்தர்
காட்சிளிக்கிறார்.
மூர்த்திகள்: தலத்து இரறவர் சதுை ஆவுரடயார்மீ து கருவரறயில் தரிசனம்
தருகிறார். முயலகன் மீ து ஆடியதால், நர்த்தனபுரீஸ்வைர் என்றும்
ஆடவல்லநாதர் என்றும் வழங்கப்படுகிறார்.இவரைத் தரிசிக்காமல்
நாட்கரள வணாக்கிவிட்ஷடஷன
ீ
என்று அப்பர் சுவாமிகள் பாடல்ஷதாறும்
குறிப்பிடுகிறார். ஷமலும், இப்தபருமான், ததாண்டர்களுக்குத் தூய தநறி

காட்டுபவனாகவும், நைகத்தில் வழாமல்
ீ
நம்ரமக் காப்பவனாகவும் ,

மும்மூர்த்தி வடிவில் விளங்குபவனாகவும், அடியார் சிந்ரதயில் புகுந்திருந்து
நீங்காதவனாகவும், ஷவத வடிவினனாகவும், கயிரல மரலரய
எடுத்த அைக்கரன மன்னித்து அவனுக்கு இைாவணன் என்ற தபயர் தகாடுத்த
கருணாகைனாகவும் விளங்குவதாக அப்பர் தபருமானின் ஷதவாைப்
பதிகம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது.
அம்பிரகயின் திருநாமம் பாலாம்பிரக என்பதாகும். இவரளத் திருமடந்ரத
என்று தலத் திருப்பதிகம் குறிப்பிடுகிறது. அவளது அழகுக்கு ஒருவரும் நிகர்
இல்ரல என்னும்படிப் தபாலிவுடன் காட்சி அளிக்கிறாள். உலகுக்தகல்லாம்
தாயான இவள் கருரணஷய வடிவமானவள். ஊர் மக்களுக்குக் கண்கண்ட
ததய்வமாக விளங்குகிறாள்.
திருநள்ளாற்றில் இருப்பது ஷபாலஷவ, அம்பாள சன்னதியின் வாயிலருகில்
கிழக்கு ஷநாக்கியபடி, அனுக்ைஹ சனி பகவான் சன்னதி தகாண்டுள்ளார்.
சனிப் தபயர்ச்சியின் ஷபாது இவருக்கு விஷசே வழிபாடுகள் சிறப்பாக
நரடதபறுகின்றன.
ஷதவஷகாஷ்டத்தில் கண்கவர் குருநாதனாகக் காட்சி அளிக்கும்
தட்சிணாமூர்த்திக்கு வியாழக்கிழரமகளில் அர்ச்சரனகள்
நரடதபறுகின்றன.
பத்துக் கைங்களுடன் வடக்கு முகமாக அருள் பாலிக்கும் காளி ஷதவிரய
மக்கள் தவள்ளிக் கிழரமகளில் வழிபட்டு, ஷவண்டிய வைங்கள் யாவும்

தபறுகின்றனர்.
ரபைவர் சன்னதி மிகவும் சிறப்பானது. இரு ரபைவர்கள் இங்கு காட்சி
அளிக்கின்றனர். ஒருமூர்த்தியிடம் மட்டும் நாய் வாகனம் உள்ளது. ஷதய்
பிரற அஷ்டமியில் திைளான மக்கள் இவரை வலம் வந்து எல்லா நலமும்
தபறுகிறார்கள்.
தீர்த்தங்கள்: ஷகாயிலுக்கு எதிரில் உள்ள சங்க தீர்த்தம் தீைாத பல
ஷநாய்கரளயும் தீர்க்க வல்லது. ஷதால் சம்பந்தமான ஷநாய்கள் இதில்
நீைாடியதால் நீங்கப்தபற்றதாகப் பலரும் கூறக் ஷகட்கலாம். அருகிலுள்ள
தசம்பங்குடியில் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னர் விஜயம் தசய்திருந்த
ஸ்ரீ காஞ்சி

காமஷகாடி மகா தபரியவர்கள், 48 நாட்கள் அதிகாரலயில் இங்கு

வந்து ஸ்நானம் தசய்துவிட்டு, நர்தனபுரீஸ்வைர் சன்னதிரயப் பதிதனாரு
முரற

வலம் வந்து தரிசிப்பார்களாம்.

ஷசாழ சூடாமணி ஆறு, ஷகாயிலுக்குத் ததற்கில் ஓடுகிறது. இதரனக்
கடுவாய் நதி என்றும் அரழப்பர். இப்புனித நதியின் கரையில் பல
சிவாலயங்கள் இருக்கக் காணலாம்.
தை விருக்ஷம்: வடக்குப் பிைாகாைத்தில் உள்ள பழரமயான பலா மைஷம
இத்தல விருக்ஷமாகக் கருதப்படுகிறது. தலத்தின் தபயஷைாடு கூடிய
ஆல மைம் ஷகாயிலுக்குள் தற்ஷபாது இல்ரல.
புராண வரைாறு: தமது தவ வலிரமயால் அகந்ரத தகாண்ட தாருகாவன
முனிவர்கள் ஆபிசாை ஷவள்வி தசய்து ஏவிவிட்ட முயலகரன
அடக்கிய சிவதபருமான், அம்முயலகன் மீ து நடனம் ஆடிய தலம் இது.
எனஷவதான், சுவாமிக்கு நர்த்தனபுரீஸ்வைர் என்ற தபயர் ஏற்பட்டது.
கிருத யுகத்தில் கபில முனிவர் பூஜித்து, ரத அமாவாரச தினத்தில்
சிந்தாமணிரயப் தபற்றுக்தகாண்டார். சைஸ்வதி ஷதவி பூஜித்து
ஷஜாதிர்லிங்க தரிசனம் தபற்றாள்.
இக்கலியுகத்திலும் சங்குதீர்த்ததில் நீைாடுபவர்கள், குன்மம்,முயலகஷநாய்,
சித்தப்ைரம,தவண்குஷ்டம் முதலிய மகா ஷைாகங்களிளிருந்து நிவர்த்தி
தபறுகிறார்கள்.
வழிைட்கடார்: கபில முனிவர், தாருகாவன முனிவர்கள், காளி, சனி
பகவான், திருநாவுக்கைசு நாயனார் ஆகிஷயார். இத்தலத்திற்கு மிக
அருகிலுள்ள குடவாயில், நாலூர் மயானம், தபருஷவளூர்,கைவைம்
ீ
ஆகிய
தலங்கள் திருஞானசம்பந்தரின் ஷதவாைத் திருப்பதிகங்கரளப்
தபற்றுள்ளதால், சம்பந்தப்தபருமான் தரலயாலங்காட்டிற்கும் எழுந்தருளி,

பதிகங்கள் பாடியிருப்பார். அதுஷபாலஷவ, அருகிலுள்ள ஊர்களான
திருவாஞ்சியத்ரதயும், திருவாரூரையும் பாடியுள்ள சுந்தைரும் இத்தலத்து
இரறவரைப் பாடியிருப்பார். நமது தவக்குரறவால், நமக்கு
அப்பதிகங்கள் கிரடக்கவில்ரல.
ைிற சசய்திகள்: ஆண்டு ஷதாறும் பங்குனி மாதத்தில் கரடசி இரு
நாட்களும், ததாடரும் சித்திரை மாதத்து முதல் இரு நாட்களும்
விடியற்காரல சூரிஷயாதயத்தின் ஷபாது, சூரியனின் ஒளிக்கதிர்கள்
சுவாமியின் மீ து விழும்ஷபாது சூரியபூரஜ நடத்தப்படுகிறது.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பாலாம்பிரகயின் மீ து பாம்பு இருந்தரதப்
பலரும் கண்டு புரகப்படம் எடுக்க ஏற்பாடு தசய்த ஷபாது, அப்பாம்பு, தனது
சட்ரடரய உரித்து அம்பாள் திருஷமனியின் மீ ஷத விட்டுவிட்டு மரறந்து
விட்டது.
இங்குள்ள ரபைவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மூர்த்தி. தீைாத பரககரளயும்
பிைச்சிரனகரளயும் தீர்த்து ரவப்பவர். எனஷவ, ஷதய்பிரற
அஷ்டமியின்ஷபாது மக்கள் இவருக்கு அபிஷேக ஆைாதரனகள் தசய்து, நலம்
யாவும் தபறுகின்றனர்.
தசவ்வாய்க்கிழரமகளில் காளி ஷதவிரய வழிபட்டு, திருமண பாக்கியம்,
புத்திை பாக்கியம் ஆகிய ஷகாரிய வைங்கரளப் தபறுகின்றனர்.
ஒரு காலத்தில் தபரிய ஊைாக இருந்ததால், எஞ்சிய ஷகாயில்களின்
மூர்த்திகள் ஆங்காங்ஷக காணப்படுகின்றன.
கல்சவட்டுக்கள்: ததற்கு ப்ைாகாைச் சுவற்றிலும், வடபுறச் சுவற்றிலும்
மகாமண்டப முகப்பிலும் உள்ள கல்தவட்டுக்கள் படி எடுக்கப்
பட்டுள்ளன.ைாஜைாஜனின் ஆறாவது ஆண்டு ஆண்டில் அளிக்கப்பட ஷதவ
தானங்களும் அருரம உரடயார் குமாைன் தசண்டானாதர்
உரடயார் மகாமண்டபம் கட்டித்தந்த தசய்தியும், அம்பர் அருவந்ரத அையன்
சிவதவனப் தபருமானான காளிங்க ைாஜன் என்பவர் இக் கற்றளிரயத்
திருப்பணி தசய்த தகவலும் இக்கல்தவட்டுக்கள் மூலம் அறிய முடிகிறது.
பூலஜகளும் விழாக்களும்: இந்து அற நிரலயத்துரறக்குச் தசாந்தமான
இக்ஷகாயிலில் காரலயும் மாரலயும் பூரஜகள் நரடதபறுகின்றன.
பிைஷதாே பூரஜ மிகச் சிறப்பாக நரடதபறுகிறது. குளத்தங்கரை
விநாயகருக்கு சங்கடஹை சதுர்த்தி பூரஜ நடக்கிறது. தவிைவும், ரத
அமாவாரசரய முன்னிட்டு இரு தினங்கள் சுவாமி புறப்பாடாகி, சங்க
தீர்த்தத்தில் தீர்த்தவாரி நரடதபறுகிறது.

சித்திரை மாத தபௌர்ணமி, சித்திரை சதயத்தன்று அப்பர் குரு பூரஜ,
ரவகாசி விசாகம், ஆடிப்பூைம்,ஆடி-ரத தவள்ளிக்கிழரமகளில்
அம்பாளுக்கு விஷசே அலங்காைம்,விநாயக சதுர்த்தி, நவைாத்திரி, ஸ்கந்த
சஷ்டி,அன்னாபிஷேகம், கார்த்திரக தீபம், மார்கழி உேக் கால பூரஜ,
மகை சங்கைாந்தி, மகாசிவைாத்திரி, ஆகிய நாட்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள்
நரடதபறுகின்றன.
திருப்ைணிகள்: இக்ஷகாயிலில் திருப்பணி மற்றும் கும்பாபிஷேகம் நடந்து
நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஷமல் ஆகிறது. 5.7.1970 அன்று இதற்கு

முந்ரதய கும்பாபிஷேகம் நரடதபற்றது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
பாலாலயம் தசய்து திருப்பணிகள் ஆைம்பிக்கப்பட்டு, அன்பர்கள்
ஆதைவுடனும் ஆடல்வல்லானின் அருளுடனும் பல்ஷவறு

திருப்பணிகள் நிரறஷவறி கும்பாபிஷேகம் 8.7.2012 அன்று நரடதபறுகிறது..
உள்ளூர்க் ககாயில்கள்: மயிலம்மன், திதைௌபதி அம்மன், ஐயனார்,காளி
புத்தடி அம்மன் ஆகிய ததய்வங்களின் ஷகாயில்களும் இவ்வூரில்
இருக்கின்றன.
சுற்றிலும் உள்ள தைங்கள்:

இங்கிருந்து திருவாரூர் தசல்லும்

வழியிலிருந்து மூன்று கி.மீ . ததாரலவில் எண்கண் சிவாலயம் உள்ளது.
இதிலுள்ள முருகன் சன்னதி பிைசித்தமானது. திருவாரூர் சாரலயில்

காப்பணாமங்கலமும், அங்கிருந்து ஒரு கி. மீ . ததாரலவில்

கங்கா ஷதவி பூஜித்த தபரும்பண்ணயூர் ரகலாசநாத சுவாமி ஆலயமும்
உள்ளன. இதன் அருகில் அருணகிரிநாதைால் பாடப்தபற்ற
த்ரியம்பகபுைம் உள்ளது. திருவாரூர் சாரலயில் இன்னும் சற்றுத்
ததாரலவில் சம்பந்தரும் அப்பரும் பாடிய தபருஷவளூரும், கைவைமும்
ீ

அரமந்துள்ளன. வடகிழக்கில் நான்கு கி. மீ . ததாரலவில், நால்வைாலும்

பாடப்தபற்ற ஸ்ரீ வாஞ்சியம் உள்ளது. கும்பஷகாணம் தசல்லும் பாரதயில்
குடவாயில், நாலூர், நாலூர் மயானம் ஆகிய ஷதவாைப் பாடல் தபற்ற
தலங்கள் உள்ளன. இன்னும் சற்றுத் ததாரலவில் திருச்ஷசரறயும்,
நரறயூர் சித்தீஸ்வைமும் உள்ளன. ஷசங்காலிபுைம், ஓரக, பருத்தியூர், சிமிழி
ஆகிய ஊர்களிலும் சிவாலயங்கள் இருக்கின்றன.
தரலயானங்கானத்துப் ஷபாருக்காக வில்லுக்கு நாண் தயார் தசய்து
தகாடுத்த இடம் நாணல்ஷசரி எனப்படுகிறது. இங்கு இரு சிவாலயங்கள்
உள்ளன. ஷமலும், ஷதவாை ரவப்புத் தலங்களான இைாப்பட்டீச்சைமும்
.

,மணக்காலும், தனிச்சாத்தங்குடியும் (வடகண்டம்) காட்டூரும் இதன்
அருகில் அரமந்துள்ளன.

சையப்ைணி: சமயப் பணி தசய்யும் ஆர்வலர்களும் தல யாத்திரை தசய்யும்
அன்பர்களும் இக்ஷகாயிலின் வளர்ச்சியில் பங்காற்றினால்
ஆலயம் ஷமலும் வளர்ச்சி அரடந்து நன்கு பைாமரிக்கப்பட ஏதுவாகும்.
தல யாத்திரை தசய்யும் அடியார் தபருமக்கள், தங்கள் வருரகரயப் பற்றி
முன்கூட்டிஷய ததரிவிக்க விரும்பினால் ஆலய சிவாச்சாரியாரை,ததாடர்பு
தகாள்ள ஷவண்டிய ததாரலஷபசி எண் :

9443500235.

திருநாவுக்கரசு நாயைார் அருளிய கதவாரத் திருப்ைதிகம்
( அப்பர் தபருமான், திருவழிமிழரல,
ீ
திருவாஞ்சியம் ஆகிய தலங்கரளத்
தரிசித்துக் தகாண்டு , திருமரறக்காடு தசல்லும்ஷபாது,இத்தலத்ரதத்
தரிசித்துப் பாடிய பதிகம்.)
திருத்தாண்டகம்

ஆறாம் திருமுரற
திருச்சிற்றம்பலம்

ததாண்டர்க்குத் தூதநறியாய் நின்றான் தன்ரனச்
சூழ்நைகில் வழாஷம
ீ
காப்பான் தன்ரன
அண்டத்துக்கு அப்பாரலக்கு அப்பாலாரன
ஆதிரை நாள் ஆதரித்த அம்மான் தன்ரன
முண்டத்தின் முரளத்து எழுந்த தீ யானாரன
மூவுருவத்து ஓருருவாய் முதலாய் நின்ற
தண்டத்தில் தரலயாலங்காடன் தன்ரனச்
சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.
அக்கு இருந்த அரையாரன அம்மான் தன்ரன
அவுணர்புைம் ஒரு தநாடியில் எரிதசய்தாரனக்
தகாக்கு இருந்த மகுடத்து எம் கூத்தன் தன்ரனக்
குண்டலம் ஷசர் காதாரனக் குரழவார் சிந்ரத
புக்கிருந்து ஷபாகாத புனிதன் தன்ரனப்
புண்ணியரன எண்ணரும் சீ ர்ப் ஷபாகம் எல்லாம்
தக்கிருந்த

தரலயாலங்காடன் தன்ரனச்

சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.
தமய்த்தவத்ரத ஷவதத்ரத ஷவதவித்ரத
விளங்கிள மாமதிசூடும் விகிர்தன் தன்ரன
எய்த்தவஷம உழிதந்த ஏரழஷயரன
இடர்க் கடலில் வழாஷம
ீ
ஏற வாங்கிப்

தபாய்த்தவத்தார் அறியாத தநறி நின்றாரனப்
புனல் கைந்திட்டு உரம ஒரு பாகம் நின்ற
தத்துவரனத் தரலயாலங்காடன் தன்ரனச்
சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.
சிவனாகித் திரசமுகனாய்த் திருமாலாகிச்
தசழுஞ்சுடைாய்த் தீயாகி நீருமாகிப்
புவனாகிப் புவனங்கள் அரனத்துமாகிப்
தபான்னாகி மணியாகி முத்துமாகிப்
பவனாகிப் பவனங்கள் அரனத்துமாகிப்
பசுஷவறித் திரிவான் ஓர் பவனாய் நின்ற
தவனாய தரலயாலங்காடன் தன்ரனச்
சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.

கங்ரக எனும் கடும் புனரலக் கைந்தான் தன்ரனக்
காமரு பூம்தபாழிற் கச்சிக் கம்பன் தன்ரன
அங்ரகயினில் மான்மறி ஒன்று எந்தினாரன
ஐயாறு ஷமயாரன ஆரூைாரனப்
பங்கமிலா அடியார்க்குப் பரிந்தான் தன்ரனப்
பரிதிநியமத்தாரனப் பாசூைாரனச்
சங்கைரனத் தரலயாலங்காடன்தன்ரனச்
சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.
விடம் திகழும் அைவு அரை ஷமல் வக்கினாரன
ீ
விண்ணவர்க்கும் எண்ணரிய அளவிலாரன
அரடந்தவரை அமர் உலகம் ஆள்விப்பாரன
அம்ஷபான்ரனக் கம்பமா களிறு அட்டாரன
மடந்ரத ஒரு பாகரன மகுடம் தன்ஷமல்
வார்புனலும் வாளைவும் மதியும் ரவத்த
தடங்கடரளத் தரலயாலங்காடன்தன்ரனச்
சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.
விரடஏறிக் கரட ஷதாறும் பலிதகாள்வாரன
முரடநாறு முதுகாட்டில் ஆடலாரன
முன்னாரனப் பின்னாரன அந்நாளாரன
உரட ஆரட உரிஷதாஷல உகந்தான் தன்ரன
உரம இருந்த பாகத்துள் ஒருவன்தன்ரனச்

சரடயாரனத் தரலயாலங்காடன்தன்ரனச்
சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.
கரும்பு இருந்த கட்டி தரனக் கனிரயத் ஷதரனக்
கன்றாப்பின் நடுதறிரயக் காரறயாரன
இரும்பமர்ந்த மூவிரல ஷவல் ஏந்தினாரன
என்னாரனத் ததன்னாரனக்காவான் தன்ரனச்
சுரும்பமரும் மலர்க்தகான்ரற சூடினாரனத்
தூயாரனத் தாயாகி உலகுக்தகல்லாம்
தரும் தபாருரளத் தரலயாலங்காடன்தன்ரனச்
சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.
பண்டளவு நைம்ஷபாரசப் பயரனப் பாரலப்
படு பயரனக் கடுஷவளிரயக் கனரலக் காற்ரறக்
கண்டளவில் களிகூர்வார்க்கு எளியான் தன்ரனக்
காைணரன நாைணரனக் கமலத்ஷதாரன
எண்டளவில் என்தநஞ்சத்து உள்ஷள நின்ற
எம்மாரனக் ரகம்மாவின் உரிரவ ஷபணுந
தண்டாரனத் தரலயாலங்காடன்தன்ரனச்
சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.
ரகத்தலங்கள் இருபதுரட அைக்கர் ஷகாமான்
கயிரலமரல அதுதன்ரனக் கருதாது ஓடி
முத்திலங்கு முடி துளங்க வரளகள் ஏற்றி
முடுகுதலும் திருவிைல் ஒன்று அவன்ஷமல் ரவப்பப்
பத்திலங்கு வாயாலும் பாடல் ஷகட்டுப்
பரிந்து அவனுக்கு இைாவணன் என்று ஈந்த நாமத்
தத்துவரனத் தரலயாலங்காடன்தன்ரனச்
சாைாஷத சால நாள் ஷபாக்கிஷனஷன.
திருச்சிற்றம்பலம்.

மகாகும்பாபிஷேகம்

உலக நன்ரமக்காகச் தசய்யப்படுவது ஆலய பூரஜ. இதன் புனிதத்துவத்ரதக்
காக்கவும் ,ஷமம்படுத்தவும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுரற தசய்ய ஷவண்டியது
குடமுழுக்கு ஆகும். இதன் அங்கமாகச் தசய்யப்படும் கிரிரயகரளப் பற்றிய
சிறுகுறிப்பு இங்கு தைப்படுகிறது.

யாகசாரல, 36 தத்துவங்கரளக் குறிப்பது. அதில்,அர்தச்சந்திை வடிவம்,

நாற்ஷகாணம்,முக்ஷகாணம்.,முதலிய நவ குண்டங்கரள அரமத்து, ஆல் அைசு
முதலிய சமித்துக்களால் அக்னிவளர்த்து,மந்திைம்,கிரிரய,பாவரன
ஆகியவற்றால்

யாகம் தசய்வர். இதனால், கும்பத்தில் ஆவாகனம்

தசய்யப்தபற்ற மூர்த்தியின் அருட் சக்தி ஷமலும் தூண்டப்தபற்று ,நிரறவாக,

ஆலயத்திலுள்ள பிம்பத்தில் தருப்ரபக் கயிற்றால் ஷசர்க்கப்தபற்று, கும்பத்துப்
புனித நீைால்,விமான கலசங்களிலும், ஷகாபுைங்களிலும் அபிஷேகம் தசய்யப்
படுகிறது.

பிைதிஷ்ரடக்குரிய கிரிரயகளுள் முதலில், தனபூரஜ, அனுக்ரஞ ஆகியன

தசய்யும்ஷபாது, சிவார்ப்பணம் தசய்யப்பட தபாருள்,11பாகமாகப் பிரிக்கப்பட்டு,
யாகத்திற்கு 3பாகமும், ஆச்சார்ய ,ருத்விக் தக்ஷிரண, ஷபாஜனம்,ஷவத
பாைாயணம் ஆகியவற்றிற்கு தலா 2பாகமும், மகாபிஷேகம் மற்றும்

மண்டலாபிஷேகத்திற்குத் தலா ஒரு பாகமும் பிரித்துச் தசலவழிக்க

ஷவண்டும். யாகத்ரத நடத்தித்தை ஸ்வாமி,அம்பாள் மற்றும் சரபஷயாரிடம்
அனுமதி தபறப்படுகிறது.பிறகு இடர்கள் வைாமலிருக்க விக்ஷனஸ்வை

பூரஜயும், வாஸ்து புருேனால் தீரம வைாமலிருக்க வாஸ்து சாந்தியும்,

பூமிரய சுத்தி படுத்த ம்ருத்சங்கிைஹணமும் கிரிரயகளின் சுபாசுபங்கரள
அறிய அங்குைார்ப் –பணமும் ஆசார்யரனக் காக்க ைக்ஷா பந்தனமும், பஞ்ச

சுத்திகரளச் தசய்து, ஆசார்யன் தன்ரன சிவ பூரஜக்குத் தகுதியுள்ளவனாக

ஆக்கிக் தகாள்ள ஷவண்டும். கும்பஸ்தாபனம் தசய்து,மூலஸ்தானத்திலிருந்து
சுவாமிரய குடத்தில் கலாகர்ேனம் தசய்து, குறிப்பிட்ட காலம் வரை

இருக்கச்தசய்ய ஷவண்டும். பீடத்ரதயும் பிம்பத்ரதயும் ஷசர்ப்பது அஷ்ட
பந்தன மருந்து. சுக்கான், குங்கிலியம் , தகாம்பைக்கு, லிங்கம், தவள்ரள
தமழுகு,காவி, தசம்பஞ்சு, தவண்ரண ஆகிய தபாருள்கரளச் ஷசர்த்துத்

தயாரிக்கப்படுவது இது. பின்னர் ஸ்பர்சாகுதி தசய்து, தர்ரபக் கயிறு மூலம்
சுவாமிரய ஆலயத்திலுள்ள பிம்பத்தில் ஷசர்த்து, கடத்திலுள்ள புனித நீைால்
கலசங்களுக்கும் பிம்பங்களுக்கும் அபிஷேகம் தசய்ய ஷவண்டும். பின்னர்
மகாபிஷேகம் நரட தபறுகிறது.

முக்கிய ஷவண்டுஷகாள்
பன்னிைண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுரற கும்பாபிஷேகம் நரடதபறுவது
எவ்வளவு முக்கியஷமா அவ்வளவு முக்கியம் நித்திய பூரஜகளும்

விழாக்களும் முரறப்படி தசய்வதாகும்.. இதற்காக,ஒரு ரவப்பு நிதி
அரமக்கப் தபறுதல் அவசியம்.

ஆலய சிப்பந்திகள் கிைாமக் ஷகாயில்களில் மிகக் குரறந்த ஊதியஷம
தபறுகிறார்கள். ஊைாரும், அைசாங்கமும் இதற்கு ஆவன தசய்ய
ஷவண்டும்.
நில வருவாய் குரறந்துவிட்ட இக்காலத்தில், தவளி ஊரிலுள்ள

அன்பர்களின் ஆதைவால் மட்டுஷம திருப்பணிகரளச் தசய்ய முடியும்
என்ற நிரல ஏற்பட்டுள்ளது.
மாத வருமானத்தில் ஒரு சிறு பகுதிரயயாவது சிவாலயத்
திருப்பணிக்கு அளிக்க முன்வை ஷவண்டும்.

இல்லங்களில் சுப காரியங்கள் நரடதபறும் ஷபாது அதற்காகும்

தசலவில் ஒரு சிறிய பகுதிரய சிவாலய நித்திய பூரஜக்காக அளிக்க
முன்வைஷவண்டும்.
நகைங்களில் உள்ள அன்பர்கள் அருகிலுள்ள கிைாமக் ஷகாயில்களுக்குச்
தசன்று எண்தணய்,புஷ்பம் ஷபான்றவற்ரற அளிப்பஷதாடு, அர்ச்சகருக்கு
இயன்ற அளவு சம்பாவரன வழங்க ஷவண்டும்.
இவ்வழிபாடுகளில் சிறுவர்கரள ஈடுபடுத்தி நல்வழி காட்ட ஷவண்டும்.
நித்திய மற்றும் வாை வழிபாட்டுக் குழுக்கள் ஊர் ஷதாறும் அரமக்கப்
படஷவண்டும்.

www.shaivam.org
இணைய தளத்தில்

பெறும் தகவல்கள் :



சிவாலயங்கள் ெற்றிய



ென்னிரு



ணைவ சித்தாந்த ைாத்திரங்கள்: மூலம்



தல புராைங்கள் மற்றும் இலக்கியங்கள் : மூலம்



வட பமாழியிலுள்ள சிவ



சிவ ெக்திணய வளர்க்கும் 24 மணி நேர நரடிநயா



வீடிநயா ோடகங்கள் , கணல நிகழ்ச்சிகள்



திருமுணை ெயிற்சி வகுப்புகள் , பைாற்பொழிவுகள்,இணை
நிகழ்ச்சிகள்



மகான்களின் வரலாறுகள்



ஆலய விழாக்கள்,திருப்ெணிகள்,குடமுழுக்கு



வைீ ரசவம்,காஷ்மீ ை ரசவம் பற்றிய குறிப்புகள்



இந்து சமய அறிமுகக் கட்டுரைகள்



5000-க்கு ஷமற்பட்ட பக்கங்கள் /படங்கள்



5000-க்கு ஷமற்பட்ட தினசரி (இரணய தள)ப்



இரணய தள இலவசப் பதிவிறக்கம்



1996

ஏராளைாை தகவல்கள்

திருமுணைகள் : மூலம்

ஸ்கதாத்திரங்கள்

முதல் இயங்கிவரும் இரணய தளம்

பயனாளிகள்

