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சசாழ வளநாடு சபான்ைி நதி பாய்வதால் வயல்கரளத் தன்ைகத்சத 
சகாண்ட மருத நிலமாக மட்டும் அரமயால் சிவசபருமான் நீங்காது 
உரையும் திருக்சகாயில்கள் பலவற்ரையும் சகாண்டது. 
இதைிரடசய பல பகுதிகள் முைிவர்கள் விரும்பித் தவம்  
சசய்துவந்த வைப் பிரசதசங்களாக விளங்கிை. 
தாருகாவைம்(வழுவூர்), பதரீ வைம்(கீழ்சவளூர்), தில்ரல வைம் 
(சிதம்பரம்) ,பாரிஜாதவைம்( திருக்களர்),ஞீலிவைம் (திருப்ரபஞ்ஞீலி), 
சாயா வைம் (திருச்சாய்க்காடு) ஆகிய தலங்கரளச் சில 
எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கூைலாம். காடு என்று முடியும் தலங்களாகத் 
தரலயாலங்காடு, தரலச்சங்காடு,திருசவண்காடு  சபான்ை 
தலங்கரளயும் உரடயது இப்பகுதி. ஆரண்யம் என்ைாலும் காடு 
என்று சபாருள் படும். குடந்ரதரயச் சார்ந்த பகுதியில் ஐந்து 
ஆரண்யங்களாகத்  திருக்கருகாவூர், அவளிவநல்லூர் , 

அரித்துவாரமங்கலம், ஆலங்குடி மற்றும் திருக்சகாள்ளம்பூதூர் 
ஆகியவற்ரைக் குைிப்பர். இந்த ஐந்து தலங்கரளயும் சமற்படி 
வரிரசயில் ஒசர நாளில் தரிசிப்பதும் வழக்கம். அதாவது, உஷக் 
காலத்தில்(காரல  6 மணி அளவில்) திருக்கருகாவூரரயும்,  கால 
சந்தி சநரத்தில் 8 மணி அளவில் அவளிவநல்லூரரயும்,  

உச்சிக்காலத்தில் ( சுமார் 12 மணிக்கு) அரித்துவாரமங்கலத்ரதயும்) , 

சாயரரை சநரத்தில் (மாரல 6 மணிக்கு) ஆலங்குடிரயயும், 

அர்த்தஜாம சநரத்தில் (இரவு 8 மணி அளவில்) 
திருக்சகாள்ளம்பூதூரரயும் தரிசிப்பர்.  

இவ்வாறு ஒசரநாளில் பஞ்சாரண்யத் தல யாத்திரர சசய்வது வழக்கத்தில் 
இருந்து வருகிைது. 

 

 

 

 



 

 

  திருக்கருகாவூர் 

 

 

  
 

 

 மாதவி வைம் என்று குைிப்பிடப்படும் இத்தலம் முல்ரலக்காடாக 
விளங்கியது. இதைால் இங்கு சகாயில் சகாண்டுள்ள இரைவனும் 
முல்ரலவை நாதர் (மாதவி வசைச்வரர்) என்று அரழக்கப்படுகிைார். 
சுயம்பு மூர்த்தியாகிய இப்சபருமாரைத் திருஞாை சம்பந்தரும் 

,திருநாவுக்கரசரும் சதவாரப்பதிகங்களால் சபாற்ைியுள்ளைர்.  

இத்தலத்ரதத் தரிசிக்க சவண்டும் என்ை எண்ணத்சதாடு மூன்று அடி 
நடந்தால் முதலாவது அடியால் பாவ விரைகள் முழுதும் அகலும் 
என்றும், இரண்டாவது அடியால், அமரர் உலரகயும் சபைலாம் 
என்றும், மூன்ைாவது அடியால் சிவசாயுஜ்ஜியம் சபைலாம் என்றும் 
தலபுராணம் குைிப்பிடுகிைது. இத்தலத்ரத நிரைத்தாலும், இதன் 
சபயரரச்சசான்ைாலும் , அதரைக் கண்டாலும், அங்கு வசித்தாலும், 

இதன் வழியாகப் பிை ஊர்களுக்குச் சசன்ைாலும் பாவங்கள் 
நீங்கப்சபற்று, சபாகங்கள் யாவும் சபற்று, நிரைவாக இரைவன் 
கழலடிரய அரடவர் என்கிைது தலபுராணம்.  

 

 



                 

கும்பசகாணத்திலிருந்து ஆவூர் வழியாகத் தஞ்ரச சசல்லும் 
சபருந்து வழியில் சவட்டாற்ைின் சதன்கரரயில் இத்தலம் 
அரமந்துள்ளது.கிழக்கு சநாக்கிய ஐந்து நிரல ராஜசகாபுரத்தின் 
எதிரில் திருப்பாற்குளம் என்ை தீர்த்தம் உள்ளது. ராஜசகாபுர 
வாயிரலக் கடந்து முதல் பிராகாரத்ரத அரடந்தால் 
நந்தவைமும்,வசந்தமண்டபமும் இருக்கக் காணலாம். முதல் 
பிராகார வாயிலில் விநாயகப் சபருமாரைத் தரிசித்துவிட்டுக்  
சகாடிமரம்,நந்தி,பலிபடீம் ஆகியைவற்ரையும் தரிசிக்கிசைாம். 
அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களும் சந்தைாச்சார்யர்களும் 
சமயாச்சார்யர் நால்வரும் தரிசைம் தருகின்ைைர். நிருதிமூரலயில் 
கணபதியும், சுவாமி - அம்பாள் சன்ைதிகளுக்கு  இரடயில்   
ஆறுமுகப்சபருமாைது சன்ைதி இருப்பது சசாமாஸ்கந்த வடிரவ 
நிரைவு படுத்துகிைது. சதவசகாஷ்டங்களில் சமற்கில் 
அர்தநாரீஸ்வரரும், சதற்கில் தட்சிணாமூர்த்தியும் சிைப்பு வாய்ந்த 
மூர்த்தங்கள். வடக்கு பிராகாரத்தில் ஸ்தல விருைமாை முல்ரல 
உள்ளது. சபா மண்டபம் குதிரர பூட்டிய ரத வடிவில் உள்ளது. 
இங்கு நித்துருவர்,கார்க்கியர், சங்குகர்ணன் ஆகிசயார் பூஜித்த 
சிவலிங்கங்கள் உள்ளை.  

 

 

 



          

விநாயகரர வணங்கியவாசை சுவாமி சன்ைதிக்குள் நுரழகிசைாம். 
மகாமண்டபத்தில் நடராஜ சரபயும், நவக்ரகங்களும் இருக்கக் 
காண்கிசைாம். சசாமாஸ்கந்த மண்டபத்ரதத் தரிசித்துவிட்டு, 

மூலவராை முல்ரலவைநாதப் சபருமாைது சன்ைதி வாயிரல 
அரடகிசைாம். சுவாமி, ப்ருத்வியால் ஆை உயரமாை பாணம். 
சபருமான் முல்ரலக் சகாடி சுற்ைியுள்ள வடிசவாடு காட்சி 
அளிக்கிைார். அபிசஷகங்கள் ஆவுரடயாருக்சக நடத்தப் படுகின்ைை. 
எல்லா உலகங்களுக்கும் கண்ணாகவும் , கருவாகவும் இருக்கும் 
இந்தப்சபருமாரைத் துதிக்கும் அப்பர் சதவாரத்தால் நாமும் பாடி 
வழிபடுகிசைாம்: 

 " குருகாம் வயிரமாம் கூறு நாளாம் சகாள்ளும் கிழரமயாம் சகாசள தாைாம்  

   பருகா அமுதமாம் பாலின் சநய்யாம் பழத்தின் இரதமாம் பாட்டில் பண்ணாம்  

   ஒருகால் உரமயாள் ஓர் பாகனுமாம் உள் நின்ை நாவிற்கு உரரயாடியாம்  

   கருவாய் உலகிற்கு முன்சை சதான்றும் கண்ணாம் கருகாவூர் எந்ரததாசை. " 

அம்பாள் சன்ைதிக்குச் சசல்லும் வழியில் சத்திய கூபம் என்ை 
தீர்த்தமும் சகௌதசமச்வரர் சகாவிலும் உள்ளை. புத்திர பாக்கியம் 
தந்து, கருரவக் காப்பவளாகக் கர்ப ரைாம்பிரக (கருக் காத்த 
நாயகி) அருட் காட்சி அளிக்கிைாள். இச்சன்ைதியில் பிள்ரளவரம் 



சவண்டுசவார் பலர் பிரார்த்தரைகள் சசய்கின்ைைர். 
நிருத்துருவமுைிவரின் பத்திைி சவதிரக, கர்பகாலத்தில் சநர்ந்த 
அயர்ச்சியால், அங்கு வந்த ஊர்த்துவபாத முைிவரர உபசரிக்க  
இயலாமல் சபாகசவ, சகாபம் சகாண்ட முைிவர், அவளது கர்ப்பம் 
சிரதயுமாறு சபித்தார். அதைால் துயரமுற்ை தம்பதியர், 

இரைவரையும் இரைவிரயயும் சரணரடந்து துதிக்கசவ, 

சவதிரகயின் கரு சிரதயாமல் அம்பாள் காத்து ரைித்தபடியால் 
கர்ப்ப ரைாம்பிரக என்று அரழக்கப்படுகிைாள்.  

அகந்ரதயால் பரடப்புத் சதாழிரல இழந்த பிரமன் இங்கு வந்து,தன் 
சபயரால் தீர்த்தம் அரமத்து,இரைவரை வழிபட்டு மீண்டும் 
பரடப்புத் சதாழிரலக் ரகவரப்சபற்ைான். சகரள சதசத்ரதச் சசர்ந்த 
சுவர்நாகரன் என்பவன் சாபத்தால் ரபசாச வடிவம் சகாண்டு பல 
பிைவிகள் துன்புற்ை பின்ைர், கார்க்கிய முைிவரின் அைிவுரரப்படி 
இத்தலத்திற்கு வந்து,பிரம தீர்த்தத்தில் நீராடி,இரைவரை 
வழிபட்டதால் பரழய வடிரவ மீண்டும் சபற்ைான். சகாஹத்தி 
சதாஷம் நீங்க சவண்டி சகௌதம முைிவர் இத்தல இரைவரை 
வழிபட்டு,நற்கதி சபற்ைார். சாபத்திைால் புலி வடிவம் சகாண்ட 
குஜத்வஜன் என்ை மன்ைன் கார்த்திரக ஞாயிறுகளில் இரைவரை 
வழிபட்டுப் பரழய வடிவம் சபற்று, ரவகாசியில் பிரம்சமாற்சவ 
விழா நடத்திைான். குரு சாபத்தால் சபய் உருவம் சபற்ை சங்கு 
கர்ணன் என்பவன் முல்ரலவை நாதரர மார்கழித் திருவாதிரர 
யன்று வழிபட்டுப் பரழய உருவம் சபற்ைான். தை சாபம் நீங்க 
சவண்டிச் சந்திரன் வழிபட்டான். இன்றும் பங்குைி மாதப் 
சபௌர்ணமியில் சந்திரைின் கிரணங்கள் இரைவன் மீது படுவரதக் 
காணலாம். சகாவிலுக்கு எதிரில் உள்ளதும்,காமசதனுவின் பாலால் 
ஏற்பட்டதுமாை பால் குளத்தில் சிவராத்திரியன்று தீர்த்தவாரி 
நரடசபறுகிைது. ஊருக்குத் சதன்சமற்கிலுள்ள பிரம தீர்த்தத்தில் 
நடராஜப்சபருமான் மார்கழித் திருவாதிரரயிலும் முள்ளிவாய், 
விருத்த காசவரி என்று அரழக்கப்படும் சவட்டாற்ைின் 
படித்துரையில் ரவகாசி விசாகத்திலும் தீர்த்தவாரி நரடசபறுகிைது.  



                      அவளிவநல்லூர் 

        

பஞ்சாரண்யத் தலங்களுள்  இரண்டாவதாகத் திகழும் 
இத்தலத்திற்குக் கும்பசகாணத்திலிருந்தும் தஞ்சாவூரிலிருந்தும் 
சபருந்து வசதிகள் உள்ளை. தஞ்ரச - நீடாமங்கலம் வழியிலுள்ள 
அம்மாசபட்ரடக்கு 6 கி.மீ. சதாரலவிலும், கும்பசகாணம்- 
நீடாமங்கலம் வழியிலுள்ள சவட்டாற்றுப் பாலத்திலிருந்து  8 கி.மீ. 
சதாரலவிலும் இத்தலம் அரமந்துள்ளது. சாட்சிநாதபுரம், 

புல்லாரண்யம், பாதிரிவைம் ஆகிய சபயர்கள் இத்தலத்திற்கு உண்டு. 
இரண்டு ப்ராகாரங்களுடன் கூடிய இக்சகாயிலுக்கு ராஜ சகாபுரம் 
இல்ரல. சவளிப் ப்ராகாரத்தில், அம்பாள் சன்ைதி, வசந்த மண்டபம், 
மரடப்பள்ளி ஆகியை உள்ளை. மூலவருக்கு சாைி நாதர், 

பாதிரிவசைச்வரர் , தம்பரிசுரடயார் ஆகிய சபயர்கள் 
வழங்கப்படுகின்ைை. கர்ப்ப க்ருகத்தில் சுயம்புவாகக் காட்சி 
அளிக்கும் மூலவருக்குப் பின்ைர் உமாசதவிசயாடு ரிஷப சகிதராக 
சாைி சசான்ை சகாலத்தில் சபருமான் அருட் காட்சி 
வழங்குகின்ைான். சசௌந்தர நாயகி என்றும் அழகம்ரம என்றும் 
வழங்கப்படும் அம்பிரக சதற்கு சநாக்கியவாறு தைிச் சன்ைதி 
சகாண்டு விளங்குகிைாள்.  



சுவாமியின் உள் ப்ராகாரத்தில் கணபதி, நால்வர், கண்வர், வரீபத்திரர், 

சப்த கன்ைியர் , அறுபத்து மூவர் , ஆறுமுகர், கஜலக்ஷ்மி, சண்சடசர், 

ஆைந்த சசபசர், விஸ்வநாதர், விசாலாைி, சூரியன், ரபரவர், 
நவக்கிரகங்கள் ஆகிய மூர்த்தங்கரளயும், சதவ சகாஷ்டத்திலுள்ள  
மூர்த்தங்கரளயும் தரிசிக்கிசைாம்.  

சகாவிலுக்கு எதிரிலுள்ள சிவபுஷ்கரணி தீரா சநாய்கரளயும் தீர்க்க 
வல்லது. ரத அமாவாரச யன்று சாைிநாத சுவாமி 
பரிவாரங்கசளாடு எழுந்தருளி தீர்த்தம் சகாடுக்கும்சபாது, 

இத்தீர்த்தத்தில் ஏராளமாசைார்  நீராடுவர்.  பாதிரி மரத்தடியில் 
சபருமான் ஸ்வயம்பு மூர்த்தியாகத் சதான்ைியதால் ஸ்தல 
விருைம் பாதிரியாகத் திகழ்கிைது.  

பிரமனும் சூரியனும்,அகத்திய முைிவரும்  வழிபட்ட தலம் இது. 
வராக வடிவம் சகாண்ட திருமால் இப்சபருமாரை வழிபட்டுப் சபறு 
சபற்ைார். இத்தலத்து சிவாசார்யாரின் இரு சபண்களுள் மூத்தவரள 
மணந்த சம்புபாதசர்மா என்பவர்,காசி யாத்திரரக்குச் சசன்று 
திரும்பியசபாது, தன் மரைவி சநாயுற்றுத் தன் கண் பார்ரவரயயும் 
உடல் அழரகயும் இழந்தாள். ஆகசவ, சம்புபாதர்  அவளது 
தங்ரகரயச் சுட்டிக்காட்டி அவசள தைது மரைவி என்று சபாய் 
உரரத்தார். மூத்தவசளா, கலங்கியவளாக இரைவரை அரடக்கலம் 
அரடந்து முரையிட்டாள் அப்சபாது சிவசபருமான் உமா 
சதவிசயாடு எழுந்தருளி, " நீ மணம் சசய்துசகாண்டவள் நீ 
சசால்வதுசபால் அல்ல. அவள் இவசள " என்று மூத்த 
சசகாதரிரயச் சுட்டிக்காட்டி சாைி சசான்ைபடியால் ஊரின் சபயர்  
அவள் இவள் நல்லூர் என்றும் சுவாமிக்கு சாைிநாதர் என்றும் 
சபயர்கள் ஏற்பட்டை. சம்புசர்மாவும் தைது பிரழக்காக 
இரைவைிடம் மன்ைிப்பு சவண்டியவராகத் தைது மரைவிசயாடு 
திருக்குளத்தில் நீராடி எழுந்தசபாது, அப்சபண் தைது இழந்த கண் 
பார்ரவரயப் சபற்ைசதாடு, உடல் வைப்பும் சபற்ைாள்.  



அவளிவநல்லூர்ப் சபருமாரைத் திருஞாைசம்பந்தரும் 
திருநாவுக்கரசரும் சதவாரப்பதிகங்களால் சபாற்ைியுள்ளைர். அப்பர் 
சபருமாைது திருப்பதிகத்தில் கயிரல மரலரயப் சபயர்க்க 
முயன்ை இராவணனுக்கும் இரங்கிக் கயிலாயநாதன் அருள் புரிந்த 
திைத்ரதப் பாடல் சதாறும் பரவியுள்ளது அைிந்து மகிழத்தக்கது.   

"ஏைமாய்* இடந்த மாலும்  எழில் தரும் முளரியானும்** 

ஞாைம் தான் உரடயராகி நன்ரமரய அைிய மாட்டார்   

சசைந்தான் இல்லா அரக்கன் சசழுவரர# எடுக்க ஊன்ைி  

ஆனந்த அருள்கள் சசய்தார் அவளிவைல்லூராசர" 

(* ஏைம்= பன்ைி ; ** முளரி= தாமரர ; வரர#= கயிரல மரல) 

அருகிலுள்ள தலங்கள்: வடசமற்கில் திருக்கருகாவூரும், வடக்கில் 
திருநல்லூரும்,திருஆவூரும்,கிழக்கில் அரித்துவாரமங்கலமும், 
ஆலங்குடியும்,சதற்கில் திருசவண்ணியும்(சகாயில் சவண்ணி) 
உள்ளை. 

 

 



 அரித்துவார மங்கலம் {அரததப் சபரும் பாழி}  

       

பிரமனும் திருமாலும் தமக்குள் யார் உயர்ந்தவர் என்று 
சண்ரடயிடும்சபாது அவர்களுக்கு முன்ைர் சிவசபருமான் சஜாதிப் 
பிழம்பாகத் சதான்ைி, "யார் இதன் அடிரயயும் முடிரயயும் 
காண்கிைாசரா அவசர சபரியவர்"  என்று கூைசவ, பிரமன் 
முடிசதடியவராக அன்ை வடிவில் உயரப் பைந்தார். திருமாசலா 
வராக அவதாரம் சகாண்டு பூமிரயக் குரடந்து சசல்வாராயிைார். 
எவ்வளவு காலமாகியும் இருவராலும் அடி-முடி காண 
முடியவில்ரல. தமது இயலாரமரய ஒப்புக் சகாள்ள சவண்டி 
மீண்டும் பூமிக்குசமல் ஹரி வந்த இடசம, இந்த ஹரித்வார 
மங்கலம். தைது சதால்விரய ஒப்புக் சகாண்டதன் அரடயாளமாகத் 
தன் வராக வடிவின் சகாம்புகரள வராகமூர்த்தியாைவர்  
இரைவனுக்குச் சமர்ப்பிக்க, அதரை சிவபிரான் தைது மார்பில் 
அணிந்தார். இந்நிகழ்ச்சிக்கு அரடயாளமாக மூலவருக்கு முன்ைர் 
ஒரு சபரிய பள்ளம்  இருப்பரத இன்றும் காணலாம்.  

 

 



                  

திருஞாைசம்பந்தரால் பாடப்சபற்ை இத்தலத்ரதக் கும்பசகாணம், 

தஞ்சாவூர் ஆகிய ஊர்களிலிருந்து சபருந்து மூலம் அரடயலாம். 
குடந்ரதயிலிருந்து இத்தலம் சுமார் 20 கி. மீ. சதாரலவில் 
அரமந்துள்ளது. வன்ைி வைமாக இருந்ததால் வன்ைி மரம்  ஸ்தல 
வ்ருைமாக இருக்கிைது. பஞ்சாரண்யத் தலங்களுள் இது 
மூன்ைாவது தலம்.  

 கிழக்கு சநாக்கிய சுவாமி சன்ைதிக்கு சநராக ராஜசஜாபுரம் 
எழிலுடன் விளங்குகியது. அலங்காரவல்லி அம்பாளும் கிழக்கு 
சநாக்கி எழுந்தருளியுள்ளாள். அந்த சன்ைதி எதிரில் ஸ்தல 
விருைமாை வன்ைி மரம உள்ளது. ஸ்தலவிருை சமரடயில் 
விநாயகரரத் தரிசிக்கிசைாம். பிராகார வலம் வரும் சபாது 
கணபதி,சசாமாஸ்கந்தர் , சண்டிசகஸ்வரர் சன்ைதிகரளயும் தரிசைம் 
சசய்கிசைாம். சுவாமி பிராகார சகாஷ்டங்களில் தைிணாமூர்த்தி, 
லிங்சகாத்பவர்,பிரமன் ஆகிய மூர்த்திகரளக் காண்கிசைாம். கர்ப்பக் 
க்ருகத்தில் ஸ்வயம்புவாகக் காட்சி அளிக்கிைார். பாதாள வரதர். 

ராஜசகாபுரத்ரத ஒட்டிய  மண்டபத்தில் பிள்ரளயார், காசி 
விஸ்வநாதர், விசாலாைி, சூரியன், சந்திரன்,ரபரவர், சம்பந்தர்,சுந்தரர்  
ஆகிய மூர்த்தங்கரளயும் தரிசிக்கலாம்.  

 

 

 



   

" வரி அரா என்பு அணி மார்பிைர் நீர் மல்கும்  

  எரி அராவும் சரட சமல் பிரை ஏற்ைவர்  

  கரிய மாசலாடு அயன் காண்பரிதாகிய  

  சபரியர்  சகாயில் அரரதப் சபரும்பாழிசய. " 

                                     -- சம்பந்தர் சதவாரம்  

 



           

            ஆலங்குடி ( திரு இரும்பூதள)  

கும்பசகாணத்திலிருந்து மன்ைார்குடி சசல்லும் வழியிலுள்ள 
இத்தலத்ரத , நீடாமங்கலத்திலிருந்தும் (18 கி.மீ.) அரடயலாம். 
பஞ்சாரண்யங்கள் ஐந்தில் நான்காகத் திகழும் இத்தலம், 

திருஞாைசம்பந்தரால் பாடப் சபற்ைது. காசி ஆரண்யம் என்பது இதன் 
வட சமாழிப்சபயர் ஆகும். திருப்பாற்கடரலத் சதவர்களும் 
அசுரர்களும் கரடந்தசபாது எழுந்த ஆல கால விஷத்ரத 
சிவசபருமான் உகந்து பருகித் தன் கண்டத்தில் ரவத்து, அகில 
உலகங்கரளயும் காத்ததால் ஆலம் குடித்தவைாக ஆைான். உலக 
வழக்கில் அவரை ஆலங்குடியான் (ஆலங்குடிரயச் சசர்ந்தவன் 
என்ை சபாருளில்) என்று மக்கள் அரழக்கிைார்கசள என்று 
சிசலரடயாகக் காளசமகப்புலவர் பாடி, அவ்வாறு அவன் ஆலம் 
குடிக்காவிட்டால் அரைத்து உயிர்களும் மாயந்திருக்க 
சவண்டியிருக்கும் அல்லவா என்று விைவுகிைார். அப்சபாருள் நயம்  
மிகுந்த பாடரலக் காண்சபாம்: 



" ஆலங்குடியாரை ஆலாலம் உண்டாரை  

  ஆலங்குடியான் என்று ஆர் சசான்ைார் -- ஆலம்  

  குடியாசை யாகில் குவலயத்சதார் எல்லாம்  

  மடியாசரா மண் மீதிைில்."  

அழகிய ஐந்து நிரல ராஜ சகாபுரத்ரதக் சகாண்ட இந்த அழகிய  
திருக்சகாயில் கிழக்கு சநாக்கியது. சகாபுர வாயிலில் கலங்காமல் 
காத்த கணபதிரயத் சதாழுதவாசை, உள்சள நுரழகிசைாம். 
ஸ்வாமிக்குக் காசியாரண்சயச்வரர்  என்றும் ஆபத்சகாசயச்வரர் 
என்றும் இரும்பூரள நாதர் என்றும் சபயர்கள் வழங்கப்படுகின்ைை. 
அம்பிரக, ஏலவார் குழலி என்ை திருநாமத்துடன் சதற்கு சநாக்கிய 
சன்ைதி சகாண்டுள்ளாள். இது குரு பரிகாரத்  தலமாகக் 
கருதப்படுகிைது. தட்சிணாமூர்த்திரய சிைப்பு மூர்த்தியாகப் பக்தர்கள் 
வழிபடுகிைார்கள்.  

கஜமுகாசுரைால் சதவர்களுக்கு வந்த ஆபத்ரத நீக்கி அவர்கரளக் 
காத்தபடியால், விநாயகப்சபருமான், கலங்காமல் காத்த கணபதி 
எைப்படுகிைார். அம்பிரக தவம்  சசய்து இரைவரை மணந்ததால்  
அந்த இடம்   திருமணமங்கலம் எைப்படுகிைது. அத்திருமணத்ரதக் 
காண வந்த திருமால்,பிரமன், லக்ஷ்மி, சாஸ்தா, அஷ்டதிக் பாலகர்கள், 

வரீபத்திரர், கருடன் ஆகிசயார் தத்தம் சபயரில் இலிங்கம் நிறுவி 
வழிபட்டுள்ளைர். முசுகுந்தன், சுவாசைன் ஆகிசயாரும்  
பூசித்துள்ளைர்.  சுந்தரர் இங்கு வந்தசபாது சவட்டாற்ைில் 
ஒடக்காரைாக வந்து சிவசபருமான் அருளியதாகச் சசவிவழிச் 
சசய்தி குைிப்பிடுகிைது.  

 

 

 

 



 

திருமாளிரகப்பத்தியில் சூரியன்,சுந்தரர், நால்வர், ஆகிய 
மூர்த்திகளும், சூரிசயசர் , சசாசமசர் , குருசமாசைச்வரர் , 

சப்தரிஷிநாதர், விஷ்ணுநாதர் , பிரமநாதர், ஆகிய இலிங்கங்களும் 
தரிசைம் தருகின்ைைர். அசதாடு, விஸ்வநாதர்,விசாலாைி, 
அகஸ்தியர், ஆக்ஞா  கணபதி, சசாமாஸ்கந்தர், நின்ை கணபதி, சந்திர 
சசகரர், வள்ளி  சதய்வாரை சசமத சுப்பிரமணியர், சப்த மாதாக்கள், 

சண்சடசர், கஜலக்ஷ்மி , நவக்கிரகங்கள் ஆகிய மூர்த்திகள் 
உள்ளைர்.சபாநாதர் சன்ைதிரய அடுத்து, உற்சவ 
தைிணாமூர்த்திரயத் தரிசிக்கிசைாம். கீழ்ப்புைம் உள்ள 
திருமாளிரகப்பத்தியில் ரபரவர், சந்திரன் ஆகிசயார் தரிசைம் 
தருகின்ைைர். மூலவர் ஆபத்சகாயரின் சதன்புைக் சகாஷ்டத்தில் 
அழகும் ஞாைமுசம வடிவாகத்  தைிணாமூர்த்தி பகவான் காைி 
அளிக்கிைார். சமற்புை சகாஷ்டத்தில் லிங்சகாத்பவரும், வடபுைம் 
பிரமனும் துர்க்ரகயும் எழுந்தருளியுள்ளார்கள்.  சவளியில் 
சுக்கிரவார அம்மன் சன்ைதி , பள்ளியரை ஆகியை உள்ளை.  



 

அடியார்கரள சநாக்கி விைவுவதாகத் திருஞாைசம்பந்தர் 
இத்தலத்தில் அருளிய திருப்பதிகம் சிைப்பு வாய்ந்தது: இரும்பூரள 
ஈசன் எதற்காகக் காட்டில் ஆடுகிைான் என்று சகட்பதாக அரமயும்  
பாடரலக் காண்சபாம்: 

" சதாழலார் கழசல சதாழும் சதாண்டர்கள் சசால்லீர்  

  குழலார் சமாழிக் சகால்வரளசயாடு உடன் ஆகி  

  எழிலார் இரும்பூரள இடம் சகாண்ட ஈசன்  

  கழலான் கரி காைிரட ஆடும் கருத்சத."  

 

             

 

 



               

           திருக்சகாள்ளம்பூதூர்  

 

பஞ்சாரண்யத் தலங்களுள் ஐந்தாவதாை வில்வாரண்யம் எைப்படும் 
இத்தலம், சகாரடாச்சசரியிலிருந்து சசல்லூர் வழியாகவும், 

கும்பசகாணம் மற்றும் திருவாரூரிலிருந்து வரும்சபாது 
குடவாசல்,ஓரக வழியாக சசல்லூர் வழியாகவும் அரடதற்குரியது. 
முள்ளியாறு என்றும் அகஸ்திய காசவரி என்றும் கூைப்படும் 
சவட்டாற்ைின் கரரயில் உள்ளது. ஆற்ைின் மறு கரரயில் நம்பர் 
சகாயில் உள்ளது. நாட்டுக்சகாட்ரட நகரத்தார்கள் இப்பாடல் சபற்ை 
சிவச்தலத்திற்குக் கருங்கல் திருப்பணி சசய்திருக்கிைார்கள்.  

 

 

 



 

திருஞாைசம்பந்தர் இந்த ஊருக்குத் தல யாத்திரரயாக  
அடியார்களுடன் எழுந்தருளியசபாது ஆற்ைில் சவள்ளம் 
சபருக்சகடுத்சதாடியதால் ஓடம்  விடுசவாரரக் காணாது , தைது 
நாரவசய ஒடசமைக் சகாண்டு மறுகரரயில் உள்ள 
சகாள்ளம்பூதூர்ப் சபருமாரைப் பாடிைார். ஓடம்  தாைாகசவ 
சதாண்டகளுடன் மறுகரரரய அரடந்தது. 

சகாட்டசம கமழும் சகாள்ளம்பூதூர் 

நட்டம்  ஆடிய நம்பரை உள்கச்  

சசல்ல உந்துக சிந்ரதயார் சதாழ  

நல்குமாறு அருள் நம்பசை  

என்பது அப்பதிகத்தின் முதல் பாடல்.  

 



             

இத்தலம், வில்வவைம், பிரம வைம், பஞ்சாைரபுரம், காண்டீபவைம், 

ஆகிய சபயர்கரளயும் சகாண்டது. பாற்கடலில் அமுதம் 
கரடந்தசபாது எழுந்த அமுதத் திவரலகள் இங்கு சதரித்து விழுந்து 
வில்வமரங்கள் ஆயிை . குரு வடிவாய் சுவாமி பஞ்சாைர 
உபசதசம் சசய்வதால் பஞ்சாைரபுரம் எைப்படுகிைது. 
காண்டீபைாகிய அர்ச்சுைன் தவமியற்ைி, இத்தலம் என்சபயரர 
உரடயதாக இருக்க சவண்டும் எை வரம் சவண்டியதால், காண்டீப 
வைம் எைப்பட்டது.  

முதல் வாயிலில் சகாபுரம் இல்லாவிடினும்,இரண்டாவது வாயிலில் 
சகாபுரம் உள்ளது. உள்சள நுரழந்தவுடன் விநாயகர், வசந்த 
மண்டபம் ஆகியவற்ரைக் காண்கிசைாம். அடுத்த சகாபுர  வாயிலில் 
சபாய்யாக் கணபதியும் தண்டபாணியும் காட்சி அளிக்கின்ைைர். 
பிராகாரத்தில் மரடப்பள்ளி, ஆதி வில்வ விருைம், வலம்புரி 
விநாயகர்,சசாமாஸ்கந்தர், பஞ்சலிங்கம், முருகப்சபருமான், 

கஜலக்ஷ்மி, ரபரவர்,பள்ளியரை, நவக்கிரகங்கள் ஆகியவற்ரைத் 
தரிசித்துவிட்டு, நடுமண்டபத்தில் உற்சவ மூர்த்திகரளயும் அருகில் 
சசௌந்தர நாயகி சன்ைதியும் அரமந்திருக்கக் காண்கிசைாம். 
கல்சவட்டுக்களில் சபருமான் , சகாள்ளம்பூதூர் உரடயார் என்றும் 
சதவியார், அழகிய நாச்சியார் என்றும் குைிப்பிடப்படுகின்ைைர்.  



சகாவிலுக்கு முன்புைம் உள்ள பிரம தீர்த்தம் , பிரமைால் 
ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதில் ரத சவள்ளிகளில் நீராடுவர். சகாயிலுக்கு 
வடப்புைம் உள்ள அர்ஜுை தீர்த்தத்தில் பங்குைிப் சபௌர்ணமியில் 
நீராடிைால்  நற்பயன்கரள அரடயலாம். அகத்தியர் சதாற்றுவித்த 
அகத்திய தீர்த்தத்தில் கார்த்திரக சசாம வாரங்களில் நீராடி 
சதாஷங்கள் நீங்கப்சபைலாம். சவட்டாற்ரை ஒடம்சபாக்கி ஆறு 
எைவும் வழங்குவர்.  

இத்தலத்தில் இைப்பவர்களுக்கு வில்வவசைசர் அம்பிரகசயாடு 
எழுந்தருளி, வலது சசவியில் பஞ்சாைர உபசதசம் சசய்து முக்தி 
அளிப்பதாகப் புராணம் கூறுகிைது. விநாயகர், கங்ரக, காசவரி, 

சாண்டில்யர், ஆதிசசஷன், இரடக்காடர், வரகுணபாண்டியர், 

சகாச்சசங்கட்சசாழர்,பிருகு முைிவர், காச்யபர், மார்கண்சடயர், 

கண்வர்,வசிஷ்டர், வாமசதவர் ஆகிசயாரும் பூஜித்துள்ளைர். 
பன்ைியாகப் பிைந்த அந்தணன் ஒருவன் இங்கு வந்து அகத்திய 
தீர்த்தத்தில் மூழ்கி, சதவ வடிவம் சபற்று முக்தி அரடந்தான். 
வழிப்பைி சசய்த சவடன் ஒருவன், நல்விரைப்பயைால் இங்கு வந்து, 

பிரம தீர்த்தத்தில் சிவராத்திரியன்று நீராடி முக்தி வரம் சபற்ைான். 
இவ்வாறு இங்கு வந்து நீராடி இரைவரைத் தரிசிப்சபார் காசிக்குச் 
சசன்று கங்ரகயில் நீராடிய பலரைப் சபறுவார்.  

இத்தலத்தில் ஓடத்  திருவிழா ஐப்பசி மாதம் அமாவாரசக்கு 
மறுநாள் நரடசபறுகிைது. திருஞாைசம்பந்தர் அடியார்களுடன் 
ஆற்ைின் மறுகரரயிலிருந்து பதிகம் பாடிக்சகாண்சட ஓடத்தில் ஏைி 
இக்கரரக்கு வரும் காட்சியும் சமலவாயிலில் ரிஷபாரூடராகப் 
சபருமான் அவருக்கும் மற்ை அடியார்களுக்கும் தரிசைம் சகாடுக்கும் 
காட்சியும்   மிகச் சிைப்பாக நரடசபற்று வருகிைது.  

பஞ்சாரண்யத்தலங்கள் இகபர நலன்கள் எல்லாவற்தையும் வழங்குபதவ. 
யாத்திதர சசய்யும் அடியார்கள்  மனம் ஒன்ைி வழிபடுவதுடன்  ஆலய 
வளர்ச்சிக்கும் , ஆலய சிப்பந்திகளின் நலனுக்கும் தங்களால் இயன்ை அளவில் 
உதவினால் சபரிய சிவபுண்ணியமாக அதமயும் என்பதில் ஐயமில்தல.    


