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இந்நூல் முகப்பட்டையில் திகழும் அருணகிரி சுவாமிகள் 

திருவுருவம் திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீசர் கோயிலில் 
உள்ளது,



ணர் க்கை. 

எம்மை ஈன்று, இறைநாட்டமும் இன்தமிழ்ச் ௬வை 

யும் ஊட்டிப் பொதுநலப்பனணரி புரியுமாறு ஊக்கி வாழ 

வைத்து மகீழும் எம் அன்னை 

திருமதி. சீதாலட்சுமி அம்மாள் அவர்களுக்கு 

இந்நூலைக் காணிக்கையாக்கி, எம்மையாளும் குருபரன் 

ஸரீ சுவாமிநாதப் பெருமான் சீரடிகளில் இந்நூலைச் 

சமர்ப்பித்துப் பணிகின் றம். 

ஆரக்கியோர்.
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தலைமைச் செயலகம். 

சென்னை-600 009 

தேதி 8--8-1981 

இராம. வீரப்பன் 
செய்தி - அறநிலையத்துறை 

அமைச்சர் 

  

அணிந்துரை 

அருணகிரிநாதர் இயற்றிய திருப்புகழ்” தமிழ் மொழியின் 
பெருமைக்கு அணிசேர்க்கும் ஒரு அற்புதமான இசைத் தமிழ் 
இலக்கியமாகும். அதனால்தான் திருப்புகழை திருப்புகழ் 
அமுதம்” ஏன அழைக்கிறார்கள். 

அருணகிரிநாதர், தமிழகமுமுதும் கற்றி, தலயாத்திரை 
நடத்தி, ஆங்காங்கே தலப்பெருமைகளையும், அந்த அந்தத் 

துவங்களில் எழுந்தருளியுள்ள தமிழ்க் கடவுளாம் அழகு 
முருகனையும் போற்றிப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளது திருப்பிகழின் 
பெருஞ்சிறப்பாகும். 

முத்தமிமுக்கு நடுநாயகமாய் விளங்கும் இசைத் தமிழுக்கு 

இலக்கணம் வகுத்து, இலக்கியம் படைத்த பெருமை 

அருணகிரிநாதரையே சாரும். தமிழ் எத்தகைய இசையோடு 

இணைந்த மொழி என்பதும், தமிழ் இசை எத்தகைய தாள 

நயத்தோடு பிறந்தது என்பதையும் அருணகிரிநாதரின் 
திருப்புகழைப் போல் வேறு ஏந்த இசைப் பாடல்களும் இலக்கிய 

நயத்தோடு ஏடுத்துக்காட்டவில்லை. அத்தகைய அற்டித இசைத் 

தமிழ் இலக்கியமாம் திருப்புகழ் பாடல்களையும், அந்தம் பாடல் 

கள் பாடம்பட்டதற்கு அடிப்படையான திருத்தலங்களையும், 

அந்தத் திருத்தலங்களின் அழியாச் சிறப்பூமிக்க வரலாறுகளை 

யூம் கண்டறிந்து, திருப்புகழைப் படைத்த அருணகிரிநாதரைபம் 

போலவே, சுற்றும் பயணம் நடத்தி, ஓரு அருமையான 

ஆசாய்ச்சி நரலை : அருணகிரிநாதர் அடிச்சுவட்டில் ** 
ஏன்ற பெயரில் பேராசிரியர்-செக்கிழார்தாசன்-திரு. ஆர். 

இராமசேஷன் ஏம், ஏ-, பி. எட். அவர்களும், அவர்தம் 

இளவல், வலயம்பேட்டை திரு. ஆர். கிருஷ்ணன், பி. ard. 

அவர்களும் படைத்திருப்பது பெரிதும் பாராட்டிற்குரியது. 

அருணகிரிநாதரின் ..திருப்புகழ், நம் செந்தமிழ் மொழி 

uP gy on ar கவிதை வகைகளிலேயே மிகவும் தனிச்சிறப்பான 

பெருமைகள் வாய்ந்தது. தாளாநுட்பங்களும், ௪ந்த பேதங்களும், 

மிக இனிமையான ஓசை நலன்களும், அழகிய பற்பல 

சொற்றொடர் அடுக்குகளும் கொண்டது. சித்திரகவித்துவம்



நிறைந்தது. வகை வகையான ஓசை நலன்கள் அமைந்து, 

கேட்பதற்கே இனிமையான இசை.நலம் மிகுதியாகப் பெற்றது. 

அதனால் அவர் பாடிய திருப்புகழ், அவர் காலத்திலேயே 

நாடெங்கும் பரவிம் பெரிதும் போற்றப்பெற்றுள்ளது. 

இந்நூலில் திருப்புகழ் பெற்ற திருமுருகன் தலங்களின் 
பெருமைகளும், மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்பவற்றின் சிறப்பு 

களும் நன்கு விளக்கப்பெற்றிருக்கின்றன. அந்த அந்தத் தலங் 

களைம் பற்றிக் கூறும் நூல்களின் விவரங்களும், திருப்புகழ்ம் 

பாடல்களின் சுவைமிக்க பகுதிகளும், ஆங்காங்கே தரம் 

பெற்றிருக்கின்றன. திருப்புகழ்த் தலங்கள் அமைந்த மாவட்டத் 

தரைப்படங்கள் இணைகச்கப்பெற்றிருக்கின்றன. நூலில் இடை 
மிடையே புகழ்மிக்க தலங்களில் எழுந்தருளியுள்ள, திரு 

முருகனின் அழகிய சிறந்த வண்ணப் படங்கள் செர்க்கப் 

பெற்றிருக்கின்றன. திருத்தமாகவும் அழகாகவும், சிறந்த 
முறையில் இந்நூல் அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்நூலைத் 

தொகுத்து உதவிய அருமைச் சகோதரர்கள் இருவருக்கும், 
தமிழ் மக்களின் அன்பும் நன்றியும் உரியனவாகும். 

பயன்மிக்க இந்த நல்ல நூலைச் சிறந்த முறையில் 
அச்சிட்டு வெளியிட வதற்குத் தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய்து 
உதவிய, சுவாமிமலை அருள்மிகு சுவாமி. நாதசுவாமி திருக் 
கோயில் அறங்காவலர்குமு உறுப்பினர்களுக்கும், இதனைச் 
சிறப்பாக அச்சிட்டுத் தந்த வேதாரண்யம் கஸ்தரர்பா காந்தி 
கன்யா குருகுல ௮௪ச௪க மேலாளர் - அறங்காவலர் திரு. 
வே, அப்பாக்குட்டி அவர்களுக்கும், என்னுடைய மனமார்ந்த 
பாராட்டுதலையும், அன்பையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 
அறதெதறியையும் அருள்நெறியையும் கடைப்பிடித்து ஒமுகும் 
அன்பர்களும், தமிழார்வம் மிக்கவர்களும், இந்நரலை வாங்கிக் 
கற்றும் பயனடைய வேண்டும். 

“தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்'* என்று பாடிய பாவேந்தர் 
பாரதிதாசன் அவர்களின் இலக்கியத்திற்கு இல.க்கணம் வகுத்துக் 
காட்டும் நூல் திருப்புகழ். இறைவனையே இசைவடிவமாககீ 
கண்ட தமிழ் மொழியில் இசைத் தமிமுக்கு இலக்கணம் வகுத்த 
நூல் திருப்புகழ்: இயலும், இசையும், நாடகமும் இணைந்த 
மூத்தமிழையும் இசைத்தமிழாய் இணைத்துக் காட்டும் நூல் 
திருப்புகழ். 

அந்தத் திருப்பகழுக்கு மேலும் புகழ் சேர்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டு ஆராய்ச்சி நூலை வழங்கிய  ஆசிரியர்கட்கும், 
வெளியிட்ட சுவாமிமலை அறங்காவலர் குழுவினர்க்கும் ஏனது இதயம் நிறைந்த நல்வாழ்த்துக்கள். 

(ஒ-ம்.) இராம. வீரப்பன்



வாழ்த்துரை 

திருமிகு யு. சுப்ரமணியன், ஐ, ௮, ப. சென்னை--34 
ஆணையாளர், 
இந்து சமய அறநிலைய ஆட்சித்துறை, தாள்: 379] 

“Csa8unt grea” பேராசிரியர் ஆர், ராமசேஷன், 

ஏம், ஏ., பி. மிடி, அவர்தம் இளம சகோதரர் கிருஷ்ணன், பி. காம்., 

ஆகிம இருவரும் சேர்ந்து எழுதியுள்ள **அருணகிரி.நாதர் அடிச் 

சுவட்டில்” என்ற நூல் தமிழகத்தில் இந்து சமய நூல்களில் 

சிறப்பான இடம் பெறும் நூலாகும். 

அருளாலர் அருணகிரிநாதர் சென்று பாடிய தலங்களின் 

முழு விபரங்கள் இந்நூலில் அடங்கியுள்ளன. பல்வேறு திரும் 

பதிகங்களின் மூர்த்திகளின் திருஉருவம்படங்கள் அழகிய முறையில் 

இந்நூலில் சேர்க்கம்பட்டு நூலின் புனிதத்தன்மை உயர்த்தப் 

பட்டுள்ளது. இந்நூலை எமுதிய இரு சகோதரர்களின் புலமையை 

பூம், சமயப்பற்றையும் நேரில் அறிவேன், இைவவராகிய 

திரு. கிருஷ்ணன், திருவல்லிச்கேணி முருகன் திருவருட்சங்கச் 

செயலாளர்களில் ஒருவராக இருந்து இந்து சமயப் பணியில் 

குறிம்பாக முருகக்கடவுள் வழிபாட்டில் கொண்டுள்ள ஈடுபாடு 

பாராட்டிற்குரியது. இசை ஞானமுள்ள திரு, கிருஷ்ணன் 

அருணகிரிநாதரின் தெய்விகம் பாடல்களை மனமுருகிம் பாடுவதை 

கேட்க கேட்க இனிமையாக இருக்கும். நமது சமக் காரியங்களிலும்,



3 . . உடு ம 1 
தமழ் இலக்கியத்திலும் அவர் காண்மிக்கின்ற ஆர்வமும், ஆற்றலும் 
வியக்கத்தக்கது. தன் வாழ்க்கை அலுவலில் உள்ள கடமைகளை 

யூம், பொறுப்புகளையும் செவ்வனே நிறைவேற்றி, அதே காலத்தில், 

இச்சீரிய சமயத் தொண்டினையும் மேற்கொண்டு அவர் 

தன் உழைப்பின் திறனையும் இறை உணர்வையும் தெளிவு 
படுத்துகின்றார். 

ஆசிரியர்கள் இருவரும் பல்வேறு காலத்தில் சுற்றுப்பயணம் 

செய்து தமிழகத்தின் தொன்மையையும், மகிமையையும், கொண்டு 
நூற்றுக்கணக்கில் உள்ள ஆலயங்களுக்குச் சென்று வழிபாடு 

செய்து, நேரில் பெற்ற அநுபவத்தை துணைகொண்டு இந்நூலை 

அருமையாக எழுதியுள்ளார். பெருமைக்குரிய முயற்சியின் பலனாக 

உருவாகியுள்ள சிறப்புமிக்க இந்நூலை பழமையான மூருகன் 
ஆலயங்களில் ஒன்றாக, தஞ்சையாவட்டத்தில் விளங்கும் சுவாமிமலை 

ஆலயத்தின் சார்பில் வெளியிடுவது மிகவும் பொருத்தமாகும். இப் 

பணியை மகிழ்ச்சியடன் ஏற்றுக்கொண்டு நல்ல முறையில் இந்நூல் 

வெளிவர, இந்த ஆலயத்தின் அறங்காவலர் குழுவினரும், செயல் 
அலுவலரும் எடுத்துக்கொண்ட நடவடிக்கை போற்றுதற்குரியது., 

சமய, இலக்கியம்பற்றுள்ள தமிழர்களுக்கு அருணகிரிநாதரின் 
அருட் பாடல்களால் சிறப்புற்று விளங்கும் தலங்கள் பற்றி 
பலனுள்ள விபரங்களை நூல் வடிவில் நமச்களித்து, தமிழகத்தின் 
தனிச் சிறப்பான *:முருகன்'” வழிபாட்டிற்கும் சமயப்பூலவர் 
அருணகிரிநாதருக்கும், அரிய பணி செய்துள்ளனர் இந்நூலாசிரியர் 
கள், அவர்களை நான் உளமார பாராட்முகின்றேன், வாழ்த்து 
கின்றேன். அவர்களும், அவர்களின் குடும்பத்தினரும் எல்லா 
நலமும் பெற்று நீடு வாழ முருகப்பெருமானின் அருள் வேண்டி. 
வணங்குகின்றேன். 

யூ. சுப்ரமணியன். 
j~—7—81



அணிந்துரை 

அருள்மொழி அரசு, 

திருமுருக, கிருபானந்த வரரியார் சுவரமிகள் 

முருகப் பெருமானுடைய திருவருள் பெற்றவர்கள் 
பலர்; நக்கீரர், சிகண்டி, பொய்யாசமாழி, ஒளவையார், 
சிதம்பர முனிவர், இராமலிங்கர் முதலிய பல அடியவர்கள். 
ஆனால் முருகவேளின் ஞான மூறும் செங்கனி வாயால் 
பிரணவ ஞான உபதேசம் பெற்றவர்கள் மூவரேயாகும்; 
சிவபெருமான், அகத்தியர், அருணகிரிநாதர் இந்த 

மூவருக்கு முருகன் பிரணவத்தை உபதேசித்தருளினர். 

வேலா ௪ரணம் சரணம் ஏன்மேல் வெகுளாமர் இனி 

மேலா பினும் கடைக்கண்பார் பருப்பத வேந்தன் மகள் 

பாலா குறுமுனி யார்க்கும் திருப்புகழ் பண் ணவர்க்கும் 

ஆலா லம் உண்டயர்க்கும் உபதேசித்த ஏன் ஆண்டவனே. 

தேவசிரேட்டர் சிவபெருமான்; முனிசிரேட்டர் அகத்தியர்; 
நரசிரேட்டர் அருணகிரிதாதர். 

ஆதலால் முருகனடியார்களில் மிகச்சிறந்தவர் 
அருணகிரிநாதர் 

அருணகிரிநாதர் 16 ஆயிரம் திருப்புகழ்.ப் பாடலால் 
முருகவேளை அலங்கரித்தார். திகுப்புகழ் தெய்வமணங் 
கமமும் அற்புதமான சந்தத்தமிழ், நாற்றிசைகளில் உள்ள 

அடியவர்கள் இதனை மெச்சி ஒதுகின்றார்கள்,



பூர்வ பச்சிம தெட்சின உத்திர திக்குள பக்தர்கள் 
அற்புதம் என ஓதும், சித்ரகவித்துவ சத்தமிகுத்த 
திருப்புசழ் அடிகளால் இது புலனாகின்றது. 

இத்தகைய அரிய தமிழ்மறையை ஆராய்ந்து-- 
மக்கள் உணர்ந்து உய்யும் பொருட்டு, “அருணகிரிநாதர் 
அடிச்சுவட்டில்” என்ற இந்த நூல் மிகவும் அழகாக 
எழுதப் பெற்றிருப்பது பாராட்டுதற்குரியது. திருப்புகழ் 
பாடல் பெற்ற திருத்தலங்களின் மகிமையையும் அத்தலங் 
களின் வரலாறுகளையும், அவைகளின் வழி முதலியவை 
களும் இந்நூல் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன. 

சேக்கிழார்தாசன், பேராசிரியர் என் ஆப்த அன்பர் 
திரு ௩, ராமசேஷன், 1. & , 5. ஈம் _, அவர்கள் இதனை 
ஆய்ந்து தமது கூரிய சீரிய அறிவுத்திறனல் எழுதி 
யுதவியுள்ளார். வலையப்பேட்டை கிருஷ்ணன் அவர்கள் 
இந்த நூல் எழுதத் துணைசெய்தார். 

- இந்த நூலைப் படிப்பவர்கட்குப் பலப்பல நுட்பங்கள் 
விளங்கும். இது ஒரு அறிவுச்சுரங்கமாகத் திகழ்கின்றது. 
இந்தச் சுரங்கத்தில் அநேக தத்தவ முத்துக்களும், ஞான ஒளிவீசுகின்ற உண்மை இரத்தினங்களும் கிடைக் 
கின்றன. 

மூருகனடியார்கட்கு இந்த நூல் ஒரு வரப்பிரசாத 
மாகவிளங்கும். இதனை எழுதி உதவியஅன்பர் ராமசேஷன் 
சிறந்த செம்மளச்செம்மல் ஆழ்ந்த இறையன்பும் 
அடக்கமும் சீலமும் உடையவர், வானோரும் போற்றும் 
மூருகனருள் மணங்கமழும் இதனை ஏனோரும் ஓதி: 
உய்வார்களாக,. 

முகாம்: புவனகிரி அன்பன், 
சிருமாணந்தவாரம்.
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முருகா சரணம் 

சரீற்றுக்கவி 

அருட்கவி - தவத்திரு. 
ஸாகுநமன் ஸவாராகிகண், 
பொங்கி மடாலயம், நங்கைநல்லூர் 

சென்னை 5600 061 

2. 

முகாம்: கெரடுக்கூர் 

246. |981 

அறுசீரடி ஆசிரிய வருத்தம் 
திருப்புகழ்நூல் அலங்சாரம் அந்தாதி அநுபூதி 

திருஏழ் கூற்றின் 
இருக்கைவேல் மயில்சேவல் வருத்தங்கள் திருவகுப்பென் 

நிரண்டே Cug 

வருக்கநன்னூல் குஹவேட்கு நவமணிமா ஸைக்கிணையா 

வளைந்து போற்றும் 

குருக்கள்ளம தருணைமுநி வாக்குக்கும் கருணைக்கும் 

கூர்பேர் போஞார். 

அன்னவர்தாம். பசரதத்தும் ஈழத்தும் பலதலங்கள் 
அணைந்து பாக்கள் 

சொன்னவராம் சந்தத்தில் ஸொந்தத்தில் அவர்வாக்கைத் 
தொகுத்துச் சொன்னார் 

பன்னரிய முருகவேள் பன்னிருமா திரூமறைமுற் 

பதுமு றைக்கண் 

இன்னபத்துத் திருமுறைக்குள் அடங்குதுதி களைஆய்ந்தே 
இரண்ட பேராம்
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ஆத்ரேயன் ராமலே ஷப்மேர்ப்பே ராசிரியர் 
அருண் மொழித்தே 

ஸாஸ்த்ரியச் சேக்கிழார் தாஸன்எனும் பட்டத்தார் 

தம்முன், தம்பின் 
ஆத்ரேயன்' வலையபேட் டைக்கருஷ்ணன் ஆம்இவர்கள் 

அணைத் திணைந்தூரர் 
யாத்ராதி விளக் **கருண கிரிநாதர் அடிச்சுவட்டில்"? 

எழுதி யாத்தார். 

திருப்புகழ்கொள் தலப்பய்ணம் ஏனமறுபேர் கொளும் 
அந்நூல் சி.றப்பாய்ச் செய்தார் 

குரூப்புகட்கொள் அருணகிரி நாதர்தரி சித்திசைத்துக் 
கூறும் ஊர்பேர் 

மருப்புகழ்மேன் மேன்மருவ வகைசெய்து தமதுஸொந்த 

வழிஆ ராய்ந்தே 
கருப்புகலைக் களையவழி காண்போர்கள் அதுகண்டு 

களித்துக் காண, 

ஸோதரராம் இந்நூலின் ஆசிரியர் இவர்இருவர் 
தொகும்பூம் கோப்பும் 

ஆதரவாய் அடியவரைப் படிக்கவைக்கும் 
பதிநடைபோம் ஆர்வம் ஊட்டும் 

கோதறவே அருணகிரி யார்நூலில் பமிற்சிதந்து 
கூடப்பாடம் 

போதருநல் பக்தியொடு பத்திதரம் என்னில் இச்சொல் 
புனைந்த தன்றே, 

“*திருப்புகழ்வேள் திருத்தலஆ prison”? 
எனராம சேஷ wags 

திருப்புகழ்நூரல் பெற்றதல ஆராய்ச்சித்திலகம் ஏனம் 
க்ருஷ்ண னாரை 

விரும்புறவே பட்டம்தந் துளமாரம் பாராட்டி 
விளிப்போம் இன்னே- 

குரும்பொருப்பன் தேவத்தா நத்தார்௮ச் சிட்டசெயல் 
குணம்புகழ்ந்தே், 

x
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, இந்தூலை வெளியீடு செயும்அறநி லயத்துறையோர் 

இயல்பும் போற்றிக் 

கைந்நூலா இதனைநம்ஆத் திகர்கூட்டம் கொள்க! எனக் 

கற்க வேண்டிப் 

பன்னறூலைப் படிம்போரும் பாலஸுப்ரம் மண்யனது 

பதிபோம் பாதை 

நன்னூலாம் இந்நரலால் நயந்தறிந்து சென்றுகண்டு 

நாளும்போ.ற்ற, 

வேவேண்டுவமால் உலகோரை; மேலும் வாழ்த் 

துவம்வேலன் மேவும் ஊரை) 

ஆண்டவனின் அடியவராம் அருணகிரி பாரை; 

அவர் அருள்செய் வாக்கை; 

மீண்டும்வாழ்த் துவம் “*அருணகிரிநாதர் 

அடிச்சுவட்டில்” மெய்த்நரல் யாத்துப் 

பூண்டபுகழ் மறைத்திருவார் ஸஹோதரரைபம் 

பதித்தோரைப் புகழ்ந்தி சைத்தே. 

- ஸ்ஈதுராம்ஸ்வாமிகள். 
24—6—1981 

xi



ட் 
முருகன் துணை 

அணிந் துரை 

“srg su” 
வாகீசகலாகிதி ஃ நார்ட்டன் முதல்்ெெதரு, 
கி. வார ஜகந்நாதன், uM. A. சென்னை-600028 

“ 17—6—1981, 

சிவபெருமான் எழுந்தருளிய திருத்தலங்களும் திருமால் 
கோயில் கொண்டுள்ள திருப் பதிகளும் தமிழ் நாட்டில் பல 
உள்ளன. சைவ சமயாசாரியர்கஞம் ஆழ்வார்களும் பாடிய தலங்கள் 
பெருமை பெற்று விளங்குகின்றன. ் 

இந்த அருளாளர்களைப் போலவே முருகப் பெருமான் 
எழுந்தருளிய திருத்தலங்களுக் கெல்லாம் சென்று அற்புதமான 
திருப்புகழ்ப் பாடல்களைப் பாடியருளியவர் அருணகிரிநாதர், 
அவர் பாடியருளிய திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் யாவும் இப்போது 
கிடைக்காவிட்டாலும், கிடைத்த பாடல்களைப் பார்த்தாலே அவர் 
பல தலங்களுக்குச் சென்று வழிபட்ட செய்தி விளங்கும். 

“அருணகிரிநாதர் அடிச்சுவட்டில்?” என்ற இந்த நூல் 
அருணகிரிநாத சுவாமிகள் பாடிய தலங்களைப் பற்றி எழுதி 
யுள்ள சிறப்பைப் பெற்றது. மாவட்ட வாரியாக அத்தலங்களை 
வருத்து அவற்றின் பெருமைகளை விரித்துரைக்கிறார்கள் இதனை 
எழுதியுள்ள ஆசிரியர்கள், 

மூலை முடுக்குகளிலுள்ள தலங்களுக்கும் சென்று அந்தத் 
தலங்களின் சிறப்புக்களை யெல்லாம் அறிந்தும், நூல்களின்



வாயிலாகப் பலவற்றை உணர்ந்தும் பல செய்திகளைதி தொகுதீது 

எழுதியிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு தலத்திற்குமுரிய பல்வேறு 

சிறப்புக்களையும். அங்குள்ள மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தங்களின் 

சிறப்பையும் வீளக்கியிருக்கின்றனர்.  அதிதலங்களைப் பற்றிய 

நூல்கள் இன்னவை என்பதையும் குறிப்பிடுகின்றனர். 

இன்னதலம் என்று வரையறையாக இதுகாறும் தெரியாமல் 

இருந்த பல பதிகளைப் பற்றி ஆராய்ந்து காரணங்களுடன் 

அவற்றை எடுத்துக் காட்டுகின்றனர். 

திருப்புகழ் ஆராய்ச்சியும், தலப்பயணமும், கேட்டு அறிந்து 

தொகுக்கும் திறமையும் உடைய இவ்வீருவருடைய முயற்சி 
பாராட்டத்தக்கது. தலங்களின் பெருமையைத் தெரிந்துகொள்ள . 
விரும்பும் அன்பர்களுக்கு இது சிறந்த வழிகாட்டியாக உதவும். 

இன்ன தலத்துக்த இன்ன வழியாகப் போகவேண்டும் என்ற 

குறிப்பும், அந்த அந்தத் தலங்கள் எந்த நிலையில் உள்ளன என்ற 

செய்தியும் கல தரிசனம் செய்பவர்களுக்கு மிகவும் பயன்படும். 

சல தலங்களில் உள்ள திருக்கோயில்கள் மிகவும் சிதிலம் 

அடைந்த நிலையில் இருப்பதை இந்நூலில் படிக்கும் போது மனம் 

வருந்துகிறது. இவ்வாறு திருக்கோயில்களைப் புறக்கணரிக்கும் 

நிலை மாற வேண்டும். இறைவன் திருவருள் அதற்கு துணை 

நிற்க வேண்டும். 

இந்தநூலை நல்ல முறையில் எழுதிய அன்பர்கள் 

பாராட்டுதற் கரியவர்கள். அவர்கள் நலம் மேலும் மேலும் பெருக 

வேண்டுமென்று வாழ்த்துகிறேன். 

மணா ஜுந்நாகுலா. 

Bill
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முருகா சரணம் 

வள்ளிமண வாளன் மயிலேறும் வள்ளல்தனைப் 
தெள்ளுதமி மாற்புனைந்து சீர்பெறவே - உள்ளபடி 

வைப்பாம் அருணகிரி வாழ்த்தும் திருப்புகழைக் 

கற்பார் கரையேறு வார், 

மூனண்ணூநை 
க் 

உலக மக்கள் உய்வடைய உயர் பரம்பொருளைப் 
போற்றித் துதித்துப் பாடிப் பரவசமுற்று-இறைவனைத் தாமும் 
கண்டு, ஏனையோரும் காணுமாறு செய்த ஞானியர் வரிசையில், 
முருகவேளின் திருவருளைப் பருக, அச்செந்தேனமுதை சந்தத் 
தமிழமுதாய் வாரி வழங்கய அருணூரிநாத சுவாமிகள் 
சிறப்பிடம் பெற்றுத் இகழ்கன்றூர். இந்நாற்றாண்டு செய்க 
தவப்பயனால் வள்ளிமலை ஸ்ரீ சச்சதொளந்த சுவாமிகள் திருப்புகழ் 
பரப்பும் அருட்பணி செய்து தவினார்கள். திருப்புகழ்ப் பாக்களை 
-சுவடிகளைத் தேடிப் பிடித்து, அச்சுவாகனமேற்றி இச்சகம் 
இன்புறச் செய்த வள்ளல் வடக்குப்பட்டு, த. சுப்பிரமணிய 
பிள்ளை அவர்களையும் முருகனடியார்கள் நன்றி கூறுவர் 
சிவஸ்தல மஞ்சரிவயும் பிள்ளையவர்கள் பதிப்பித்து உதவினார் 
கள். இதைக் கண்ணுற்றதும் அருணகிரிநாத சுவாமிகள் 
பரவிய திருப்புகழ்த் தலங்களைத் தொகுத்து-ஏன் வெளியிடச் 
செய்யலாகாது என்ற எண்ணம் வள்ளி மணாளன் வான் கருணை 
யினால் உஇத்தது. 

“வ, த, சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்களின் திருக்குமாரராம் 
தணிகைமணி -.டாதடர், வ.சு. செய்கல்வராய பிள்ளையவர்கள்



திருமுறைகளுக்கும் இருப்புகழுக்கும் செய்துள்ள பணிகள் 
விரிக்கிற்பெருகும், அவர்களது முருகவேள் பன்னிரு இருமுறை 
தொகுதிகள் இப்பணிக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது, 

முருகவேள் தலநிகளைச் சேகரிக்க 33 வீனாகீகளடநியே 

செய்தித்தொகுப்புப் படிவம் ஒன்றைத் தயாரித்து, 
அப்படிவத்தை நம் முருகன் திருவருட்சங்கதி தணிக்கையாளராக 

இருந்த திரு. 5, சுப்பிரமணியன் Bsc, p. L-, (ncometax 
Officer Rid.) அவர்களிடம் காட்டியபோது, அவர்கள் ம௫ழ்ந்து 
இப்படிவத்தினை 700 பிரதிகள் அச்சிட்டு உதவிஞர்கள். 

1977-ஆம் அண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் வயலுரர் சென்று, 

*திக்கது மதிக்சவரு குக்குடமும் ரகை்ஷைத௫ சிற்றடியும் முற்றிய 
பன்னிரு தோளும், செய்ப்பதியும் வைத்துயர் திரும்புகழ் விருப்ப 

மொ செம்பன எனக்கருள்கை மறவேனே” ஏன்று நம் 
அருணகிரிநாதருக்குத் திருப்புகழ் பாடிட வழிகாட்டியருவிய 

பொய்யாகி கணபதி இருமுன்னர், அருணடரிநாதரது அடிச் 
சுவட்டில் தஇிருப்புகழ்த் தலங்களைப் பற்றிச் செய்திகளைச் 
சேகரித்துப் பயனுள்ள வகையில் பாரில் வழங்க வழிகாட்டி 
யருள வேண்டினேன். 

1977 டிசம்பர் தேனாம்பாக்கதீதில் காஞ்சி காமகோடி 

மூனிபுங்காரைத் தரிசித்து இநீநால் எழுதும் முயற்ிபெற்றித் 
தெரிவித்த: போது அவர்கள் நூல் இவ்வாறு அமையவேண்டு 

மென்று ஆ? வழங்கினார்கள். அவர்கள் காட்டிய வழியிலேயே 

இந்நால் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது குருவருள் விளைவேயாகும். 
1978 டிசம்பரில் காஞ்சியில் காமகோடி பீடம் ஸ்ரீ ஐயேந்திர 
சரஸ்வதி சுவாமிகள் இந்நூல் கருவாவதற்குச் சேகரித்த 

செய்துத் தொகுப்புகளைத் திருக்கண் சார்தீதி மிகவம் பேரு 

வகை எய்தி, படித்துப் பாராட்டி, விரைவில் நூல் வெளிக் 

கொணர ஆசி வழங்கினார்கள். நம்மிடையே நடமாடும் தெய்வ 

மாக விளங்கும் காஞ்சிப் பெரியவர்களிருவரும் இந்நூல் 

தொடக்க முதலே ஆசி அருளியது கந்தவேள் தனிக் 
கருணையேயாம். 

நம் தமிழகத்தில் உள்ள பல இருப்புகழ் சகிகங்களில் 
மூன் மாதிரியாகச் Ao அரிய பணிகளை ஆற்றிவருவது நம் 
இருவல்லிக்கேணி முருகன் திருவருட்சகிகம் என்பதைப் பலரும் 

அறிவர். 1973-இல் இச்சங்கத்தில் சேர்ந்து இன்புறும் பேறு 

AY



எனக்குக் இட்டியது. அதபின் பல தல .யாத்திரைகளிலும் 
கலந்து கொண்டு வழிபடும் நற்பேற்றினால் தலக்குறிப்புககளசி 

சேகரிக்கும் வழக்கத்தை மேற்கொண்டேன் அத்தொகுப்புகள் 

இப்பணிக்கு பேருதவி புரிந்தன. 

். முருகன் தருவரட் சங்கத்தினர் என்னை இப்பணியில் 
2ஊக்குவித்தது முருகன்" திருவருளே என்பதில் ஐயமில்லை. 

மக்கட்தொகை கணக்கெடுப்புத் துறையின் சார்பில் வெளி 

வந்துள்ள தமிழக-மாவட்டக்: கோயில்கள் பற்றிய தொகுதி 
களைச் சங்கத்தில் வரவழைத்து, எனக்கு உதவினர். தமிழ்தி 
தாத்தா மகாமகோபாத்யாயா டாக்டர் ஐயரவர்களின் பெயரர் 
இரு. 8 சுப்பிரமணியஜயச் ந.&, அவர்கள் எனக்கு அவ்வப்போது 

வழிகாட்டி உதவினார்கள். 

கடந்த 27-. 61978 அன்று நம் முருகன் திருவருட் சங்க 

வெள்ளிவிழாவைத் தொடகிகித் தலைமையேற்ற, தமிழ்நாடு 

இந்து சமய அற நிலையத் துறை ஆணையர் இருமிகு 
(. சுப்பிரமணியன் 1, ௩.8, அவர்களிடம் இந்நரல் எழுதுவது 

பற்றிக் கூறியபோது அவர்கள் மிகவும் மூழ்ந்து இன்புற்று 
தமது துறையிலுள்ள கோயில் [செயல் அலுவலர்களுக்கு ஆணை 
பிறப்பித்து மேலும் செய்திகள் தொகுக்கப் பேரு தவி புரிந்தார் 
கள். ஆணையர் அவர்களது பேராதரவும் பெரு ஊக்கமு?ம 

இந்நூல் வெளிவரக் காரணம் என்பதைப் பணிவுடனும் தன்றிப் 

பெருக்குடனும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்நூல் உருவா 

வதில் ஊக்குவித் தவர்கள் அனைவரும் முருகன் தருப்பெயரையே 

உடையவர்கள் என்பது முருகன் இருவருளைச் இந்தஇதீதுப் 
பணியச் செய்கின்றது. ஆணையர் அவர்கள் இந்நாலை முருக 
வேளின் நான்காவது பாடி வீடாகத் Heap திருஏரகமாம் 
-சுவாமிமலை அருள்மிகு சுவாமிநாத சுவாமி இநக்கோயிலில் 
சார்பில் வெளிவரச் செய்துள்ள பெற்றியும் நம்மை மெய் 
சிலிர்க்கச் செய்கின்றது. 

திருப்புகழ்த் தலங்கள் பற்றி யான் சேகரித்த செய்தி 
களை எல்லாம் நூலாகத் தொகுத்து இவ்வடிவம் தந்தவர் 
எனது சகோதரர்  *சேக்கிழாஈக் த௩கன்"",  டேபரரசிரியம் 
ஆத்திசேய சாமசேஷன், 1. ௩, அவர்கள் ஆவார். நூறுக்கு 
மேலான சமய நூல்களை எழுதி சமயப்பணியிலும், நூல் எழுதும் 
பணியிலும் அனுபவமிக்க அவர்கள் இந்நாற் பணியையும் 
நன்கு செய்து உதவியுள்ளார்கள். ் 
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அருணூரிநாத சுவாமிகள் அருவிய பதினாராயிரம் திருப் 

புகழ்ப் பாக்களில் நாம் இன்று பெற்றுள்ளவை 1330 மட்டுமே 
யாகும், இவற்றுள் அவர் தமிழகத்தில் பரவிய நாமறிந்த soe 
கள் 182; வைப்புத்தலகிகள் 20; ' பிறமாநிலத் தலங்கள் 14 
இலகிகைத் தலஙிகள் 3, ஆகமொத்தம் 216. 

இவற்றையன்றி அருணடூரிநாதர் பரவிய தலங்களுள் 

அதிதிக்கரை, இந்தம்பலம், எழுகரைநாடு, ஞானமலை, தனிச் 

சயம், மாதானை வயிரவிவனம், விநாயகமலை என்னும் எட்டுத் 

தலங்களின் இருப்பிடங்கள் தெரியவில்லை. பெரியமடம், சோம 

நாதன் மடம் என்னும் இருதலங்களும் உறுதி செய்யப்பட 

வில்லை. ஆகவே, மேற்குறித்த 216 தலங்களும் விரிவாக வழி 

படுவோர்க்கு உதவும் குறிப்புகளுடன் கூடிய வரையில் 

ஆராய்ந்து இந்நூல் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளது. *மூருகள் 

தலயாஈத்திசை மஞ்சரி” வரிசையில் முதல் ஏபரும்முயட்சியாகும். 

இத்தலங்கள் இருப்பிடம் பற்றி சில தலங்களில் கணிகைமணி 

யவர்கள் கருத்தினின்றும் மாறுபட்டு காரணஙிகளுடன் 

விளக்கப் பெற்றுள்ளது இந்நாலின் மற்றொரு இறப்பு 

அம்சமாகும், 

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாகதி தொகுத்த 

செய்திகளைக் கடந்த 17--1--81 அன்று நம் அறநிலையத்துறை 
ஆணையர் திருமிகு, (7. சுப்பிரமணியன் 1.&. ௨. அவர்கள் பார்வை 

யிட்டு. உடனே. சுவாமிமலை திருக்கோயிலின் சார்பில் இந் 

நூலினை வெளியிட ஏற்பாடுகளைச் செய்ததோடு நிழற்படங் 

களும், வரைபடங்களும் சேகரித்து இதில் இணைக்கவும் 

உதவியருளினார்சகள். ஆணையர் அவர்களின் திருவுள்ளப்படியே 
இப்பணிக்குப் பேருதலிபுரிந்த தஞ்சைத் துணை ஆணையர் 

திரு2. 5. கோபாலசாமி p. sc.,B. L., அவர்களும், குடந்தை உதவி 

ஆணையர் இரு 5. மகராஜன், ந.83., உ௱., அவர்களும் இந்நாலைசீ 

இறப்பாக வெளிக்கொணர முன்வந்த சுவாமிமலை இருக்கோயில் 

மேலாளும் அறங்காவலர் திருமிகு £. இரத்தினசபாபதி 

அவர்களும், அறங்காவலர்கள் இரு. gis. ராசேந்திரன், 

திரு. 8, இருஷ்ணமூர்த்தி பிள்ளை, திரு, பொன். தங்கராசு ஆகி 

யோரும் செயல் அலுவலர். திரு. £. கல்யாணம், 1. &,, அவர் 

களும் நம் பாராட்டுதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் நன்றிக்கும் 

என்றென்றும் உரியவர்கள்.



இந்நாலச் சிறப்பாக அ௮ச்சியற்றிதீதந்த வேதாரணியம் 

கஸ்தார்பா காந்தி கன்யா குருகுல ௮ச்சக மேலாளும் அறங் 
காவலர் உயர்இரு. வே. அப்பாக்குட்டி, அவரிகளுக்கும் அச்சக 

சகோதரிகள் அனைவருக்கும் நம் உளங்கனிந்த நன்றி 

உரித்தாடன்றது. 

தமிழ் நாட்டின் முருகனடியார்களின் அருட்பணியில் 
இத்தல வழிகாட்டி நூல் முதல் முயற்சியாயினும், இத்துறையில் 
மாபெரும் பணிகள் இன்னமும் செய்ய வேண்டியுள்ளது. இனி 

வரும் ஆய்வாளர்களுக்கு இந்நூல் வழிகாட்டியுதவும் என்பது 

வெள்ளிடைமலை, 

சிவனார் மனஙிகுளிர உபதேச மந்திரம் இரு செவி மீதிலும் 

பகர் செய் குருநாதன்-ஞான வள்ளல் நம் சுவாமிநாதப் 

பெருமான் பொன் மலர் மணநாறு சீரடிகளில் இந்நூலைப் 

பணிந்து வைத்து வணங்கி அர்ப்பணிக்கன்றோம். முருகனடி 
யார்களும், தமிழ் கூறும் நல் லுலகமும் இதனை ஏற்றுத் தண்டமிழ் 
நேயனான ஞானவேள் திருமுருகன் திருத்தலங்களைச் சென்று 
பணிந்து வழிபட்டும், இந்நூலில் இன்னும் சேர்க்க வேண்டிய 
செய்திகளை வழங்கியும் இனிவரும் பதிப்புகளில் இந்நூல் 
மேலும் மேலும் நம் சமய வாழ்விற்குப் பெருந்துணை புரியவும் 
உதவுமாறு வேண்டி மீண்டும் செந்தமிழ்ப் பரமனாம் வள்ளி 
குஞ்சரி மணாளன் பொன்னடிகளைப் பணிகன்றனம். 

வேலும் மயிலும் துணை, 

முருகன் திருவருட் சங்கம், 
திருவல்லிக்கேணி, 

செல்னை-5 வலையர்ோட்டை கர்ணன் 
~ 30—6—1981.



திருப்புகழ்தல் அகராறி 

தலம் 

அண்ணாமலை 

அதிகை 
அத்திப்பட்டு 

அம்பர் 

அரத்துறை 
அருக்கொணாமலை 

Had GTA 

(திருப்புக்கொளியூர்) 

ஆடானை 

ஆமாத்தூர் 

ஆமூர் 
ஆய்க்குடி 
ஆரூர் 
ஆலங்காடு 

ஆவடுதுறை 
ஆவினன்குடி. 

ஆனைக்கா 

இஞ்சிகுடி 
இடைக்கழி 

இடைமருது 

QoS Hore A 

இராமேசுரம் 

இலஞ்சி 
உத்தரகோசமநிகை 

உத்திரமேரூர் 
ast Bindu 

எட்டிகுடி 
எண்சண் 

தற்காலப் பெயர் 

திருவண்ணாமலை 
திருவதிகை. 
வில்லுடையான்பட்டி 
அம்பல் 

திருவரத்துறை 
இரிமலை 
அவிநா9ி 

இருவாடானை 
திருவாமாத்தார் 
இருவாமூர் 

ஆய்க்குடி. 
இருவாரூர் 
திருவாலங்காடு 

திருவாவடுதுறை 
பழனி(அடிவாரம்) 

திருவானைக்கோவில் 

இஞ்சகுடி 
திருவிடைக்கழி 

இருவிடை மருதூர் 

சவாயமலை, 
(ஐவர்மலை) 

இராமேஸ்வரம் 

"இலஞ்சி 
உத்தரகோசமங்கை 

உத்திரமேரூர் 

ஊதியூர் 

எட்டுகுடி 
எண்கண் 

பக்கம் 

122 
149 

157 

427 
172 

577 
201 

504 
135 
147 
516 
438 
51 

328 
487 
237 

422 

305 
341 

267 
509 

519 

506 

79 
230 

452 

401



28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4\ 
42 
43 
44 

45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
34 
35 

56 
37 
58 
39 

தல்ம் தற்கர்லப் பெயர் 

ஏழுதிருப்பத திருவையாறு 
சப்தஸ் தானத் தலங்கள் 

ஏரகம் சுவாமிமலை 
ஐயாறு திருவையாறு 
ஒடுக்கத்துச்செறிவாய் ஒடுக்கத்தூர் 

ஒற்றியூர் திருவொற்றியூர் 
ஒத்தூரர் திருவோத்தூர் 
கடம்பந்துறை குளித் தலை 

கடம்பூர் கடம்பூர் 

கடவூர் திருக்கடையூர் 

கந்தன்குடி. கந்தன்குடி 
கயிலைமலை இருக்கயிலாயம் 
கரபுரம் திருப்பாற்கடல் 

.கரியவனகர் கொண்டல் 

கருவூர் கரூர் 
கழுக்குன்றம் திருக்கழுக்குன்றம் 

எழுகுமலை FUGUE 
கற்குடி 

(ராஜகம்பீர 
வளதாட்டு மலை) உய்யக்கொண்டான் 

கன்னபுரம் கன்னபுரம் 

sor nail தேவிகாபுரம் 
காசி வாரணா) 
காஞ்சிபுரம் காஞ்சீபுரம் 
காமத்தூர் காமக்கூரி 

ST OUGHT காவளூர் 
காளத்தி காளஹஸ்தி 
By sont So eort * 
குடவாயில் குடவாசல் 
கும்பகோணம் கும்பகோணம் 
குரகிகாடுதுனற ஆடுதுறை வென் 

கோயில் 
குருடி. மலை சின்னத்தடாகம் 
குளந்தை பெரியகுளம் 
குறட்டி கொரட்டி 
குறுக்கை திருக்குறுக்கை 
குற்றாலம் திருக்குற்றாலம் 

பக்க 

393 

361 

389 

119 

28 

117 

265 

169 
301 

429 

569 
108 
293 

270 

75 

513 

249 

226 

ந$5 
565 
64 

112 
387 
552 
420 

406 
350 

319 
199 

491 
121 
319 

322 

cS
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el 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 
69 

70 
71 
72 

73 
74 
75 

76 

77 
78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 
85 
86 

87 
88 

49 

90 
91 

92 

93 

94. 

95 

தல்ம் 

குன்றக்குடி 
கூடலையாற்றூர் 

கூந்தலூர் 
கொகிகணகரி 

கொட்டைநகா் 

கொடுங்குன்றம் 

கொடும்பை 

கொல்லிமலை 

கோசைநகர் 
கோடிந்கர் 
கோடைநகர் 

கோணமலை 
கோவலூர் 

சக்கரப்பள்ளி 

சத்திமுத்தம் 
இக்கல் 

சிங்கை 
தில்லை 
சிவபுரம் 

சிறுவாபுரி: 
சீகாழி 

செங்காட்டங்குடி 

செந்தில் 
சேலம் 

சென்னிமலை 

சோமீச்சரம் 

தஞ்சாவூர் 
தச்சூர்வடகீகு 

தணிகை 

குமனியப் பதி 

தவத்துறை 
தான்தோன்றி 

திரிச்சிராப்பள்ளி 

இரிபுவனம் 
திரியம்பகபுரம் 

தற்காலப் பெயர் 

குன்றக்குடி 
கூடலையாற்றூர் 
கூந்தலூர் 

வட்டமலை 
கொட்டையூர் 

பிரான்மலை 
கொழும்பு 

கொல்லிமலை 
கோயம்பேடு 

கோடிக்கரை 

வல்லக்கோட்டை 

திரிகோணமலை 
திருக்கோவிலூர் 

இிருச்சக்கரப்பள்ளி 

திருச்சத்திமுற்றம் 
இக்கல் 

காங்கேயம் 

சிதம்பரம் 

சிவபுரம் 

சிறுவரம்பேடு 
சீர்காழி 
திருச்செங்காட்டங் 

குடி 
திருச்செந்தூர் 
சேலம் 

சென்னிமலை 
கும்பகோணம் 
சோயோசரி கோயில் 

தஞ்சாஷர் 
ஆண்டார்குப்பம் 

திருத்தணிகை 
பொன்னூர் 
லால்குடி 

ஆக்கூர் 

திருச்சி 
இிரிபுவனம் 

மதுரமாணிகீகம் 

பக்கம் 

495 
165 
411 
228 
358 
501 
561 
190 
38 

459 
70 

575 
137 
382 
370 
443 
224 
176 
355 
44 

289 

431 
530 
181 
216 

353 
399 
42 
34 - 

318 
255 

299 
233 
345 

404
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96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 
107 

108 

109 
110 
111 

112 

113 

114 

115 

116 
7 
118 

119 
120 
121 

122 
123 
124 
125 

126 
127 
128 

129 
130 

131 

132 

தீல்ம் 

திருப்பெருந்துறை 
இிருவானிகூடல் 

திருவேங்கடம் 

திருமலை 
திலதைப்பதி 
தீர்த்தகிரி 

துருத்தி 
துறையூர் 
தென்சேரிடஇரி 

தேவனூர் 

நல்லூர் 
நள்ளாறு 

நாரகதிரி 

நாகப்பட்டினம் 
நாகேச்சுரம் 

சாவலூர் 

திம்பபுரம் 
நெடியமலை 
தெடுங்களம் 

நெய்த தானம் 

நெருவூர் 
நெல்வாயில் 
பட்டாலியூர் 
படிக்கரை 

பநீதணைநல்லூரர் 
பரங்குன்றம் 

பராய்த்துறை 

பழனி 

பழமுதிர் சோலை 
பழுவூர் 

பழையாறை 

பனந்தாள் 

பாக்கம் 

பாகை 

பாண்டிக்கொமமுடி 

பாதிரிப்புலியூர் 

புகழிமலை 

தற்கரலப் பெயர் 

ஆவுடையார் கோயில் 
பவானி 

திருப்பதி, 
ஸ்ரீசைலம் 

கோயில்பத்து 

தீரீத்தமலை 
குத்தாலம் 
திருத்தளூர் 
செஞ்சேரிமலை 

தேதவனூரா் 

ஆண்டாளல்லூர் 

திருநள்ளாறு 
திருச்செங்கோடு 
நாகப்பட்டினம் 

திருநாகேஸ்வரம் 

திருநாமதல் லூர் 

நிம்பபுரா 
நெடியமலை 

திருநெடுங்களம் 
தில்லைஸ்தானம் 
நெரூர் 
சிவபுரி 

சிவன்மலை 

இலுப்பைப்பட்டு 
பத்தநல் லூரி 

திருப்்பரங்குன் றம் 
திருப்பராதீதுறை 
பழநி 
அழகர்கோயில் 

சழப்பழுலூா் 

பழையாறை 
திருப்பனந்தாள் 

பாக்கம் 

பாகசாலை 

கொடுமுடி 

திருப்பாதிரிப்புலி யூர் 

யூகஞூர் 

பக்கம் 

283 

212 

554 

549 

409 

192 

326 
143 

209 

133 
375 
544 

185 
446 

347 
145 

560 

60 
259 

397 

274 

163 
22] 
323 

331 

469 
251 

478 

474 
261 
373 

335 
139 
49 

219 
15, 

275



எண் 

133 

134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

142 

143 
144 

145 

146 

147 
148 

149 
150 
151 

152 
153 
154 
155 

156 

157 
158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

தற்$ரலப் பெயர் தீல்ம் 

புள்ளிருக்குவேளஞர் வைத்தீசுவரன் 
(கந்தனூரர்) கோயில் 

ப்ருடமஙிகை நாங்குநேரி 

புனவாயில் திருப்புனவாசல் 1 

பூந்துருத்தி திருப்பூந்துருத்தி 
பூம்பறை பூம்பாறை 

பூவாஞார் பூவாளூர் 

பெருங்குடி பெருங்குடி 

பெரும்புலியூர் பெரும்புலியூர் 

பேரூர் பேரூர் 

பேறைநகர் பெறும்பேறு 
கண்டிகை 

பொதியமலை பாபநாசம் 

போரூர் திருப்போரூர் 

மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் 
மதுராந்தகத்து புலிப்பரக்கோயில் 

வடகிற்றம்பலம் 

மதுரை ம்துறை 

மயிலம் மயிலம் 
மயிலை மயிலாப்பூர் 
மயேந்திரம் மகேந்திரபள்ளி 

மருத்துவக்குடி மருத்துவுக்குடி 
மாகாளம் கோயில்திருமாகாளம் 

மாணிகுழி திருமாணிகுழி 
மாந்துறை திருமாந்துறை 
மாடையம்பதி மாடம்பாக்கம் 

மாயை(மாயாபுரி) ஹரித்வார் 

மாயூரம் மாயூரம் 
முட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் 

முரு£ன்பூண்டி திருமூருகன்பூண் டி 
முள்வாய் முள்வாய் 

யாழ்ப்பாணாயன் இராசேந்திரன் 
பட்டினம் பட்டினம் 

ராஜபுரம் ராசிபுரம் 
வக்கரை இருவக்கரை 

வட.திருமுல்லைவாயில் திருமுல்லைவாயில் 

பக்கம் 

295 

526 
285 

395 
483 

257 

246 

387 

193 

92 
525 
73 
83 
84 

463 
129 
25 

292 

339 
424 
154 

253 
86 

367 
316 
167 

206 

110 

161 

183 

131 

40
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165 
166 
167 
168 
169 

170 
171 

172 
173 
174 

175 
176 

177 
178 
179 
180 

181 
182 

183 
184 
185 
186 
187 
188 

189 

190 
191 

192 
193 
194 

195 

தலம் தற்காலப் பெயர் 

வடவிஜயபுரம் இந்திரசைலாத்திரி 

வடுகூர் வடுகூர் 
வயலூர் குமாரவயலூர் 

வலஞ்சுழி இருவலஞ்சுழி 

வலிதாயம் பாடி 

வலிவலம் வலிவலம் 

வழுவூர் வமுவூர் 

வள்ளிமலை வள்ளிமலை 

வள்ளியூர் வள்ளியூர் 

வளவாபுரி சேயூர் 

வாகைமாநகா் திருவாளப்பூத்தூர் 

வாஞ்சியம் இருவாஞ்சியம் 

வாலிகொண்டபுரம் வாலிகண்டாபுரம் 

வான்மியூர் இருவான்மியூர் 

விஜயமங்கலம் விஜயமநிகலம் 

விசுவை : விசூர் 

விராலிமலை விராலிமலை 

விரிஞ்சிபுரம் விரிஞ்சிபுரம் 

விருத் தாசலம் விருத்தாசலம் 

விற்குடி விற்குடி 
வீழிமிழலை திருவீழிமிழலை 

வஞ்சமாக்கூடல் வெஞ்சமாக்கூடல் 

வெண்ணெய்நல் லூர் திருவெண்ணெய் 

நல்லூர் 

வெள்ளிகரம் வெள்ளிகரம் 

வேட்களம் அண்ணாமலைநகர் 

வேதாரணியம் வேதாரணியம் 

வேப்பஞ்சந்தி வேப்பூர் 

வேப்பூர் வேப்பூர்(ஆற்காடு) 

வேலூர் இளையனார்வேலூர் 

வேற்காடு இருவேற்காகு 

பக்கம் 

558 

547 

241 

367 

101 

34 

449 

313 

95 

528 

87 

321 

417 

263 

31 

215 

81 

277 
106 

159 
435 

413 

272 

141 
62 

174 
455 
156 
104 
77 
36
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முருகா சரணம் 

அரராசிரிநாநர் சிறப்ப 
I, வாக்கிற்(கு) அருணகிரி வாத௫ரார். கனியில் 

தாக்கில் திருஞான சம்பந்தர்--தோக்கிற்கு 

நக்கீர தேவர் நயத்துக்குச் சுந்தரனார் 
சொற்குறுதிக்(க) அ.ம்பர்எனச் சொல், 

காசுக்குக் கம்பன் கருணைக்(கு] அருணகிரி 

ஆசுக்குக் காளமுகி லாவனே--தேசுபெறும் 

ஊழுக்குக் கூத்தன் உவக்கம் புகழேந்தி 

கூழுக்கிங்(க) ஒளவைஎனக் கூறு, 
— நனிப்பாடம்கள். 

ஐயா! அருணகிரி அம்பா! உளைப்போல 

மெய்யாக ஓர்சொல் விளம்பினர் யார்? வையகத்தோர் 

சற்றரிதென் றேகற்றுர் தன்னணையாய்! முக்கணெந்தை 

நாற்றிசைக்குங் கைகாட்டி னான். 
௭ தாறுமாஜர், 

சும்மா இருவெனநீ சொல்லப் பொருளொரன்றும் 

அம்மா அறிந்தில மென்று அன்றுரைத்த--எம்மான் 

அருணகிரி நாதன் அநுபவம் நாயேற்குக் 

கருணைபொழி போரூரா காட்டு, . 

௯ திருப்போருர்ச் சந்நிந்ழுறை, 

கோட்டமரும் பைங்கிளியே கூறாய் தணிகைவரைக் 

கோட்டமரு நங்கள் குமரேசன்--தாட்டுணைக்கண் 

அன்பாம் அருணகிரி நாதன் அறைந்தபுகழ் 

இன்பாய் ஏன்கைவந் திருந்து. 

“௭ திருத்தணிகைச் சந்நிதிமுறை. 

அந்தாதியில்லா இறைவனுக் கந்தாதி யன்றுரைத்தும் 

நந்தா வகுப்பலங் காரம் அவற்கே நனி புணைந்தும் 

முந்தா தரவில் அவன் புகழ் பூதியம் முற்றும் சொன்ன 

எந்தாய் ௮ருணகிரி.நாத என்னைநீ ஏன்றருளே,



1, நெடியான் உகந்த மருகன் திருப்புகழ் நித்தமுமே 
படியார். படித்துப் பரகதிப.ற்றம் பரி.ந்தளித்த 

அடியான் அருண கிரிநாதன் அம்பொன் னடிமலர்க்கே 
அடியார். ஏவரோ அவரேஎம் ஆவிக் கருந்துணையே. 

௮ தரிகைமாரி ல. ச. செங்கள்வராயபிள்ம். 

8. கேட்டாற் செவிக்சினிக்கும் கேள்வியொடு பண்கலந்த 
பாட்டாச் சொலற்கினிக்கும் பாவொடுநா--மாட்டார் 

எழுதஇரு கைக்கினிக்கும் எண்ணமகத் துக்கெப் 

பொழுதும் திருப்புகழ் உன்போல், 

-- ஸ்ரீ சரதுராம் சுவாமிகள். 

9, விருப்புடன் உபய சரணமென்் மலரை 

வேண்டுவார் வேண்டுவ தளிக்கும் 

பொருப்புகள் தோறும் நின்றருள் ஒருவன் 

புகழினை அகநெகம் புகன்று 

கருப்புரு தரத கதிதனைக் காட்டும் 

கலையுணர் பூலவர்கள் திலகம் 

திருப்புகழ் அருண கிரிஏம தடிகள் 

திருவடி : குருவடி வாமே,
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6. 

எல்லாரும் ஞூரனத் தெளிருரே! கேளீர்சொல் 
கல்லெல்லாம் மாணிக்கக் கல்லாமோ?--பொல்லாக 
கருப்புகழைக் கேட்குமோ கான மமயில்வீரன் 
திருப்பூகழைக் கேட்கும் செவி? 

மாணிக்கம் பூண்பார்க்கு மற்றொருகல் வேண்டுமோ? 
ஆணிப்பொன் கையுறுவார்க் கையறவேன்?--பேணிப்சின் 
செவ்வேல் விநோதன் திருப்புகழ்சிந் தித்திரும்பார்த் 
கெவ் வேலை வேண்டும் இனி? 

சீராந் திருப்பகழைச் செவ்வேள்மேல் அன்பாக 
ஆராய்ந் துரைத்தான் அருணகிரி--நேராக 

அந்தப் புகழை அதுதினமும் ஓதாமல் 
எந்தப் புகழோது வீர்? 

அருணகிரி நாதன் அகிலதறத் துன்னைக் 
கருணையினாற் பாடுங் கவிபோற்--பிரியமுற 
€ேவேறுமோர் புன்கவிகள் வேலோனே! நின்செவிமில் 
ஏறுமோ? ஏன்னே இனி? 

ஆனைமுகவற் கிஸாய ஐயா! அருனாகிரி 

தேனணைய சொல்லான் திருப்புகழை--யானிஊைந்து 

€ேபோற்றிடவும் நின்னைம் புகழ்ந்திடவும் பொற்கமலஞ் 

சாத்திடவம் ஓதிடவும் தா. 

வேதம் வேண்டாம் ௪கல வித்தை வேண்டாம் கீத 

நாதம் வேண்டாம்ஞான நூல்வேண்டாம்--ஆதி 

குரூப்ருகழை மேவுகின்ற கொற்றவன்தாள் போற் றந் 

திருப்புகழைக் கேளீர் தினம், 

ஞானம் பெறலாம் நலம்பெறலாம் ஏத்நாளும் 

வானம் அரசாள் வரம்பெறலாம்--மோனவிீ 

டேறலாம்; யானைக் கிகாயான் திருப்புகழைக் 

கூறினார்க் காமேஇக் கூறு. 

ஆறுமுகந் தோன்றும், அழகிய வேல்தோன்றும்௮வன் 

ஏறுமமில் தோன்றும் எழில்தோன்றும்--சீ றிவரு 

சரன் முடியைத் துணித்தோன் திருப்புகழைம் 
பாரில் வழுத்தினோர் பால,
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பொரும்பது பொடிப்பட &GSSGma Cun 
இருர்மிடம் உனச்செது எனக்கரு ofwouaw 
உருக்கநல் விமுக்குலம் ஐழுக்கமில் ரேனும் 
திருப்புகழ் படிப்பவர் மனத்தினில் இருப்பாம்; 

திருப்புகழ் படிக்குமவர் சிந்தைவலு வாலே 
ஒருத்தரை மதிப்பதிலை உன்றனருளாலே 

பொரும்புக மிகப்பொருது வென்று மமில்மீதே 
தரித்தொரு திருத்தணியில் நின்றபெருமாளே! 

மொறு மாமுகனாம் உச்சிதமெய்ஞ் ஞானகுகன் 

பேரால் அருணகிரி பேருலகில்--சீராருந் 
தோத்திரம தாகத் துதிக்கும் திருப்புகழை 
ஏத்தினவர் ஈடடறு வார். 

வள்ளிமண வாளன் மமிலேறும் வள்ளல்தளைத் 
தெள்ளுதமி மாற்புளைந்து சீர்பெறவே.-உள்ளபடி, 
வைப்பாம் அருணகிரி வாழ்த்தும் திருப்புகழைக் 
கற்பார். கரையேறு வார். 

அருணகிரி நாதர்பதி னாரா மிரமென் 
துரைசெய் திருப்டிகழை யோதீர்--பரகதிக்க.:[.து) 
ஏணி; அருட்கடலுக் கேற்றம்; மனத்தளர்ச்சிக் 
காணி; பிறவிக் கரம். 

திருப்புகழைக் கற்கத் திரும்பூகழைக் கேட்கத் 
திருப்புகழை நித்தம் செமிக்கத் திருப்புகழை 
அர்ச்சிக்க முத்தியெளி தாகுமே கூற்றைவென்று 
கெர்ச்சிக்க லாமே கெடீ, 

மடங்கல் நடுங்கும் தனைச்சுடும் ஈதென்று; மாதிரத்தோர் 
அடங்கி நடுங்குவர் சூலாயுதமென்று; அசுரர்கடல் 
ஒடுங்கி நடுங்குவர் வேலாயுதமென்று; உரகனுங்கீழ்க் 
கிடங்கில் நடுங்கும்; மயிலோன் திருப்புகழ் கேட்டனவே. 

தரும்புகழ் வல்ல ச௬ரர்மகள் நாயகன் சங்கரற்குக 
குருப்புகழ் வல்ல குமரேசன் சண்முகன் குன்றெ.றிந்தோன் 
மருப்புகழ் வல்ல அருணகிரிப் பெயர் வள்ளல் சொன்ன 
திருப்புகழ் வல்லவர் சீர்பாதத் தூளிஎன்சென்னியதே.



a. 

முருகா சரணம் 

திரும்பூகழ் காம$தேனு திருவகுப் பைதந்தருக்கள் 
மருவலங் சாரங் கஞ்சம் வளருமத்தாதி சங்கம் 

பெருமைசேர் சிந்தா மணிஷயெனம் பேறுநல்கும் 

அருண்மழை பெய்த கொண்டல் அருணையங்கிரியார். வாழி! 

அ. ௬, மே. லேங்கடதப்பீரமணியள் 

அருணகிரிநாதர் வரலாறு 
உலகின் தொன்மையான சைவசமய நெறியினை அவ்வக் 

காலங்களில் மறுமலர்ச்சி பெறச்செய்த அருளாளர்கள் வரிசையில் 

அருணஇூரிதாதர் சிறப்பிடம் பெறுகிறார். பிறசமயத் தாக்குதல் 
களால் நலிவுற்றிருந்த ஹிந்து பண்பாட்டினைக் காக்கின்ற பெரு 
முயற்சியில் வித்தியாரண்ணியரின் வறிதின்று விஜயநகர அரசர் 
கன் முனைந்து நின்று வெற்றிசண்ட. கரலத்தில் திருவண்ணாமலையில் 
அருணகிரிநாதர் அவதரித்தார். 

தமிழ்நாடு மாலிக்காபரின் படை. எழுச்சியால் நிலைதளர்ந்து 
உரிமை இழந்து வாடி, விஜயநகரப் பேரரசர்களது நிழலில் 
மேலோங்கத் தொடங்கியது, பிறர் கையில் வாடிய தமிழ் 
மதுரையைக் காப்பாற்றி மதுராவிஜயம் கொண்ட அரசர் 
காட்டிய வழிக்கு நன்றி பாராட்டியவர் அருணகிரிநா தர். 

விஜயநகரப் பேரரசரா்சளில் இரண்டாவது தேவராயர் 
(கி. பி. 1422-29) காலத்தவர் அருணகிரிநாதர் என்று 
வரலாற்றறிஞர்சள் வரையறுத்துள்ளனர். ஷஹோய்சாள மன்னன் 
மூன்றாவது வல்லாளனின் மகன் வீரவிஜயவிருபாட்சன் காலத்தில் 
கி, பி. 1299-ல் இராஜநாதர்-அபிராமியம்மை தம்பதியினரது 
மகனாக அருணகிரிநாதர் அவதரித்தார் என்று கூறும் சில 
வரலாற்றாளரது கருத்து ஏற்புடைத் தன்று. 

அருணகிரி நாதரது தோற்றம், பெற்றோர்கள் பற்றி நாம் 
ஏதும் அறிய முடியவில்லை. அவரது தோற்றம் பற்றிப் பலபூனை 
கதைகள் கூறப்படுகின்றன. செந்தமிழ்க் கடவுளாம் செல்வேள் 
முருகனைத் தலந்தொறும் சென்று பரவித் தம் சந்தத்திருப்புகழ்க் 
கவிமணிகளாலிழைத்து அலங்கரித்த அருணடூரிநாதரின் 
பெருமைமை இப்புனைகதைகள் மாசுபடுத்துவதாயுள்ளன,



ந்ல்ல குடிப்பிறப்பும் பண்பும்மிக்கு, இளமையிலிருந்தே 
சைவசமய சாத்திர அறிவும் இலக்கிய இலக்கணப் புலமையும் 
பெற்று முருசனது பழைய வழி யடிமையாகத் திகழ்ந்த 
அருணகிரிநாதர் விதிவசத்தால் பரத்தையர் மயக்கிற்பட்டு, 
பொருளை யெல்லாம் இழந்து, பொருளுள்ளவரைத் தேடிப் பாடிப் 
பொருள்பெற்று அவற்றையும் வேசையர்க்கே அர்ப்பணித்து- 
வறுமையும் பிணியும் வருத்த-தன் நிலைக்கு இரங்கி வருந்தத் 
தொடங்கினார். ஆறுமுகப்பரமனை த் தவநிலையில் தியானிக்குமாறு 
அருளாளர் ஒருவரா்ச் உபதேித்தும் பயன் தரவில்லை. 

தும் தவறுகளுக்கு மிகவும் வருந்தி-முன்செய்த நல்வினை 
யால் மனநிலை மாறினார் அருண௫ரிநாதர், திருவண்ணாமலைத் 
திருக்கோயிலின் வடவாயிற் கோபுரத்தின்8ழ் தவநிலையிலமர்ந்து 
ஆறுமுகனைத் தியானித்தும் மாயையின் வலிமை குறையாதது 
கண்டு, பிறவியை வெறுத்து, உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளக்கருதி 
அண்ணாமலைக் கோபுரத்திலேறி உயிர் பிரியக் GHS தார். 

அடியார் உயிர்துறக்க ஆறுமுகன் சகியாது, அவருக்கு களறு 
வராதவண்ணம் தாங்கி, அபயமளித்து, மண்மிசை நிறுத்திக் 
காத்தருளினார் கந்தவேள்; மயில்மிசைத் தமது நடனகோலத்தை 
யும் காட்டியருளினார். அருணடரிநாதர் என்று பட்டம் சூட்டி 
இளநகையுடன் நயன ட்சையும், இருவடி தீட்சையும் செய்து 
அவர்தம் நாவில் தமது ஆறெழழுத்தைப் பொறித்து, வினையை 
ஓட்டி, முத்தமிழை ஊட்டினார் முருகவேள்; ஐபமாலையருளினார். 
மெய்ஞ்ஞானோபதேசத்தையும் அருளிச் சித்தத்தைத் தெளி 
வித்தார். 

குமரவேளை எப்படித் தனது குறைமதியால் பாடுவது என 
விண்ணப்பித்த அருணகரிநாதருக்கு “முத்தைத் தருபத்தித் திருநகை”? என வண்ணப்பாவாகவே அடியெடுத்துக் கொடுத்தார் 
அருந்தமிழ் நாயகன், 

எந்தவேளையும் கந்தவேளையேதொழுதுபாடும்பேறுபெற்று, 
தமது பிணிகளெல்லாம் நீங்க முத்தமிழ்க் கலைவல்லமையுடன் யோகியாய், மெய்ஞ்ஞானியாய்ப் பரவசமுற்றுத் இருவண்ணாமலை யிலே விளங்கிய அருணகிரிதா தருக்கு அண்ணாமலைப் பெருமான் 
திருநீறளித்தார்; உண்ணாமுலை ௮ம்மையோ “நின் பிறப்பறுக” 
Beer பட படபட 

ம் ** இப்பெரியவர் பெயர் பெரியதுணதரர் என்பர், சிலர் அருஷசைலேசுவரரி சீன்பர்,



என்றருளிப் பாசத்தடைகளை- அகற்றினர். வள்ளியம்மை தன் 
ஸ்பரிசதீட்சையால் அருணகிரிநாதரை அற்பு தராக்கஞர். 

இவர்தம் பக்தியால், மன்னன் ப்ரவுடதேவராயனுக்குச் 

சம்பந்தாண்டான் செருக்குக் குலையும்படி, *அதலசேடனாராட” 

என்ற திருப்புகழ்பாடி முருகவேள் நடனக்காட்சியை அரசவையில் 
காட்டுவித் தார். 

இறைவன் ஆணையின் வண்ணம் திருவருணையிலிருந்து தலங் 

கள் தோறும் சென்று ஆறுமுகனின் அருளாடல்களை அருமைமிகு 

திருப்புகழ்ப் பாக்களால் பாடிப் பரவினார். 

திருச்செந்தூரில் வில்லிப்புத்தாராரை வாதில் வென்றார். 
அப்போது பாடியது கந்தரந்தாதியாகும். தஇிருத்துருத்தியில் வேல் 
மயில் பொறிகள் பொறிக்கப் பெற்றார்; தில்லை, திருவெண்ணெய் 

நல்லூர் முதலிய தலங்களின் முருகவேளின் தடனக்காட்டு 

தரிசிக்கப் பெற்றார்; திருமண்ணிப் படி.க்கரையில் கனவில் கந்தவேள் 
அருளாணைக்கிணங்க வயலூர் வள்ளலை வழிபட்டுப் பேரின்புற்றார்; 
சுவாமிமலையில் (திருஏரகம்) பார்வதி பாலனின் பாததரிசனம் 
பெற்றார்; விராலிமலைக்கு வரப்பணிக்் தார் வேலாயுதப் பெருமான். 
இருத் தணிகையில் வழிபட்டு உய்ந்தார்-இவ்வாராகப் பலதலங் 
களையும் வழிபட்டு அருணகிரிநாதர் பாடிய திருப்புகழ்ப் பாக்கள் 

பதினாறாயிரம் என்பர். 

தலயாத்திரைகளை முடித்துக்கொண்டு மீண்டும் திருவண்ணா 
மலையடைந்த அருணகிரிநாதர், சம்பந்தாண்டான் தாண்டு தலால் 
மன்னன் கோரிய வண்ணம் விண்ணுலகிலிருந்து பாரிசா தமலர் 

கொணரக் கிளி வடிவேற்றுச் சென்றார், சம்பந்தாண்டான் 
அவரது மானுட. உடலை அழித்துவிட., களிவடிவுடனேயே இருந்து 

தருத்தணிசேசன் திருக்கரத்தில் தங்கி இன்பப்பேறு பெற்றார் 
என்று கூறுவர், 

அருணகிரிநாதர் சிறப்பு 
அருணகிரிநாதர் வடமொழிப் புலமையுடையவராயினும் 

செந்தமிழில் இளைத்து இசைத்தமிழில் ஒரு புதுப்பாணியை 
அமைத்து விட்டார். திருப்புகழ் என்பது ஒருபாட்டு வகையாகவே 

நிலைபெற்று விட்டது. தமக்கும் முருகப் பெருமானுக்கும் இணைப்பு 
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ச்ங்கிலியாக அவர் விளங்குஇரூர். சிறந்த அனுபூதிமானாகிய அவர் 
ஞானானந்தத்தோடு பரமனின் லீலானந்தத்தையும் அனுபவிதீது 
தமக்கும் காட்டிய வித்தகராவார். 

முருகவேளுடைய திருவாக்கால் பிரணவ மந்திர உபதேசம் 

பெற்றவர்கள் மூவர்: சிவபெருமான், அகத்தியர், அருணகிரி 

தாதர்! வேதங்களும் காணாத வேலவன் பாதங்கள் அருணகிரி 

தாதரது திருப்புகழ் ஏட்டிலும் பட்டுப் புனி தமாக்கி விட்டது, 

உலசியல்ப் பாடியவர்களுள் அருணகிரி நா தருக்குத் தனிச் 

சிறப்பு உண்டு. பிறர் பேசத் தயங்கியவற்றையும், புதுமையான 
கருத்துக்களையும் அவர் நூல்களில் காண்குரும். 

ஐம்புலனை வெறுக்கவில்லை அவர்; ஐம்புலன் வழி செல்லும் 
அவாவினையே ஒழிக்க வேண்டுகின்றார். அவா ஒழிந்தால் சும்மா 
இருந்து சுகம் பெறலாம் எனக் காட் டிவிகுகிறார் கருணையில் மிக்க 
அருண௫ூரிநாதர், 

அருணகிரிதாதரது திருப்புகழ் மூருகன் தோளிலும் தாளி 
லும் மணக்கின்றது; அனைத்துத் தசையிலுள்ளோரும் போற்றும் 
அற்புத மெய்ஞ்ஞானத் தேனமுது; சந்த இன்ப ஊற்று; இசைப் 
பெருங்கடல். 

மனிதகுலத்துக்கு வழிகாட்ட. வந்த அருணூரி தாதராம் 
பரமகுருவை, தாயுமான அடிகள் ஆறு இடங்களில் போற்று 
கின்றார். 

தி௫ப்புசிழ் மாரியரம் மரந்து 
திருப்புகழை நம்தவப்பயனால் இந்நாற்றாண்டில் பரப்ப 

வந்தருளிய வள்ளிமலை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் திருப்புகழ் மகா 
மந்திரத்தால் பல பிணிகளையகற்றி-பல பேறுகளைப் பக்தர்கள் 
துய்க்குமாறு வழிகாட்டிச் சென்றுள்ளார்கள். திருப்புகழ் 
அடியார்களின் அனுபவப்படிக் 8ழ்க்கண்ட. திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் 
தரும் பயன்களை நாமும் முறைப்படிப் பாராயணம் செய்து 
அடைந்து இன்புறத் தடையேதும் இல்லை. 

திருப்புகழ் முதலடி. பயன் 
1. தீலங்கொள் மேகத்தின்... இருமணம் 

விறல் மாறனைந்து.., 

2 ஜெகமாயையுற்் றன்... புத்திரப்பேறு 
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3. இருமலு ரோசம் வலிவாத பித்தம்... 
இராப்பிணிதீர...தேவேந்திரசங்க வகுப்பு 

4. ஐங்கரனை...சரணகமலாலய... | 

வசனமிக வேற்றி...$தோரணகனக; செல்வப்பேறு 

பகருமுத் தமிழ்... ] 

5... நாளென் செயும் (அலங்காரம்) 
சேயவன் புந்தி (அலங்காரம்) கோளறும், நலம் கிட்டும், 

நினைத்தது கைகூடும்; பகைகெடும், 

} நோய் நீக்கம் 

6. சனத்தவர் முடிக்கும்... 

வேல்வகுப்பு வெற்றி - 

1. தேவேந்திர சங்கவகுப்பு ] க ் 
விழிக்குத்துணை (அலங்காரம்) வழித்துணை, மெய்க்காவல், 

அதிருங்கழல்... இடரகலும். 

.. நினைத்ததெத்தனை... சித்தி பெறுதல். 

10. அண்டர்பதி குடியேற... புதுமனை புகுதல். 

அருளாசிரிநாநர் அருளிய நூல்கள் 

1. திருப்புகழ்: சொற்சுவை, பொருட்சுவை, பக்இிச்சுவை 

இவை மூன்றும் கொண்ட இந்தமிழ்த் தெள்ளமுது என்று 

போற்றும் 16, 000 பாடல்கள் இதனுள் அடங்கும். ஆனால் நம் 

தவக்குறைவால் 1330 பாடல்களே தஇிடைத்துள்ளன. சைவப் 

பெருந்திலக்மாக் விளங்கிய வ. த. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்சளும் 

அவர்கள் குமாரம் தணிகைமணி வ. ௬. செங்கல்வராய பிள்ளையவர் 

சளும் இப்பைந்தமிழ்ப் பனுவலைப் பதிப்பித்து அளித்த பெற்றியை 

ஈண்டு நன்றியுடன் போற்றக் கடமைப்பட்டுள்ளோம். 

நடுதிலைப் போக்கும், உயரிய பொதுநோக்கும் கொண்ட இம் 

புகழ்ப்பாக்கள் முருகவேளை நடுநாயகமான குறிக்கோள் தெய்வ 

மாகக் கொண்டு கணபதி, சிவபிரான், அம்பிகை, திருமால் ஆகிய 

பெருங்கடவுளலரயும் ஒப்பிலா வகையில் உயர்த்திப் போற்றுவன. 

பொதுமகளிரை விலக்க வேண்டும்; காலன் வரும்போது கந்தன் 

வந்து காத்திட வேண்டும்; அடியார் கூட்டத்தில் சேர்த்து, 

இருவடி இன்பத்தில் திளைத்து பிறவாப் பெருநெறி எய்தவேண்டும் 

என்று பொதுவாகப்பாடும் நம் ஞானவள்ளல், தினையளவேனுக் 

பிறருக்குக் கொடுத்து உண்ணுங்கள்; வள்ளிச் சன்மார்க்கத்தில் 

ஒழு ௨உய்வோம் என்று உலகுக்கு உபதே?க்கின்றார். 

9



அத ் a ha . 2. திருவகுப்பு: அருண்டிரிநாதர் அருளிய திருவகுப்பு 
பதினெட்டு என்பர். 

ம. சீர்பாதவகுப்பு - முருகன் திருவடிச் சிறப்பு கூறுவது. 

தேவேந்திர சங்கவகுப்பு - முருகன் அடியார் பெருமை 

கூறுவது. 

il. 

ii. வேல் வகுப்பு = ; 

I. வேல்வாங்குவகுப்பு - Caer Pies 

4. வேளைக்காரன் வகுப்பு, - 

77. வேடிச்சிகாவலன் வகுப்பு..- ] முருகனுக்கு உகந்த நாயகி. 

714. பெருத்தவசன வகுப்பு - முருகன் அருளிய உப தசமொழி, 
vil. பூதவே.தாள வகுப்பு - முருகன் சேனை, 

ix, பொருகளத்தலகை வகுப்பு - 
xX. செருக்களத்தலகை வகுப்பு - முருகன் போர்வீரம். 

Xi. போர்க்களத்தலகை வகுப்பு - 

211. சேவசன் வகுப்பு. 

xl. தஇிருஞானவேழ வகுப்பு - ) முருகன் உபதேசத்தால் 

XIV. இருக்சைவழக்க வகுப்பு - பெற்ற ஞானப்பிரசாதச் 
சிறப்பு. 

KV. புயவகுப்பு - முருகன் பன்னிரு புயங்களின் பெருமை, 

ஊட இத்துவகுப்பு - முருகன் திருப்புகழ் பெருமை. 

22471. கடைக்கணியல் வகுப்பு - முருகன் திருநோக்கச் இறப்பு 

2ம். சவலோக வகுப்பு - முருக்ன் திருவருளால் பெற்ற அன்பின் 
சிறப்பு. 

பாராயணம் செய்பவர்களுக்குச் செவ்வேட் பரமன் தனது 

பொற்பாத கமலங்களையருளி ஈடேற்றுமாறு அருணகிரி நாதர் 
வழங்கியுள்ள இப்பைந்தமிழ்ப் பெருங்கொடையின் பெருமை 
அளவிடற்கரியது, 

3.  கந்தரந்தகதி: வில்லிப்புத்தாராருடன் போட்டியிட்டுப் 
பாடியநாலிது. பல நல்லுபதேசங்களைக் கொண்ட. இந்நூலில் 
உள்ள நூறு செய்யுட்களின் முதலெழுத்துக்கள் “௪, ௪, செ, சே, 

தி, தீ, தெ, தே'' என்னும் எட்டெழுத்துக்களுள் அடங்குவது 
தனிச்சிறப்பாகும், 
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சிவபிரானுக்குத் தேவாரம் சிறந்த புகழ்நால்; அங்ஙனமே 
முருகவேளுக்குச் றந்த புகழ்நூல் திருப்புகழ். சிவபிராற்குரிய 

சிறந்த அகப்பொருள் இலக்கியநூல் திருக்கோவையார்; மூருக 

வேளுக்கு உரிய அருமை அகப்பொருள் நூல் கந்தரந்தாதி, 

அருணகிரிநாதருக்கு வாதில் வெற்றி தந்த இந்நூல் வேல் 
மயில், சேவல், தேவசேனை, வள்ளிப்பிராட்டி, முருகர் திருவடி, 

முருகர் திருப்புகழ் ஆகியவற்றைச் சிந்தை செய்வதால் வரும் 

பெரும்பயனை நன்கு எடுத்து ஓதுவதால்-வேண்டிய வரமெலாம் 
தரவல்லதாய்ப் பாராயணத்துக்குகந்த பயன்தரும் நூலாகும். 

4 கந்தரலங்காரம்: அருணகிரிநாத சுவாமிகள் பத்தி 

நிலையிலே உன்னத நிலையில் இருந்த பொழுது பாடிய பாடல் 

களைத் தொகுத்துக் கந்தரலங்காரம் எனப்பெயர் சூட்டப் 
பெற்றுள்ளது. சிவபிரானுக்குத் திருவாசகம் எங்ஙனம் ரசக்குமோ 

அங்ஙனம் கந்தனுக்கு இவ்வலங்காரம் ருசிக்கும் என்பர். இந் 

நூல் முருகன் திருவடியில் இடபக்தியை ஊட்டவல்லது; பக்திரசம் 

நிரம்பியது; செந்தமிழ்ச் சுவை ததும்புவது; ஓதிமகிழ ஓப்புயர் 
வற்றது. 

ஓ. கந்தரநுபூதி: “*தமது குறைகளை எடுத்துக் கூறியும், 
தாம் தவநிலையால் பெற்ற பேற்றினை எடுத்து ஓதியும், தாம் 

அடைந்த மெளனநிலையின் பெருஞ்சிறப்பை எடுத்துக் கூறியும், 

நான்பெற்ற இன்பத்தை நீங்களும் வழிபாட்டால் பெற்று உய்யுங் 
கள் என உபதேக்கும் அருணகிரியார் உலகை உய்விக்கும் நூல் 

கந்தரநுபூதி” என்று காட்டுவார் தணிகைமணியவர்கள். மந்திர 

நூலாய்ப் பத்தாம் திருமுறையாகச் சைவத்தில் உள்ள திருமந்திற . 

நாலுக்கு இணையாக ஐம்பத்தொன்று பாடல்களையே கொண்ட 

மந்திரநூலாகிய சுந்தர நுபூதியை முநகவேளுக்குரியதாகக் 
கொள்வர். 

6. வேல்விருத்தம். 

7.  மயில்விருத்தம். 

8. சேவல்விருத்தம். 

9. திரஎழுகூற்றிருக்கை : ரதபந்தமாகிய இச்சித்திரக்கவி 

திருப்புகழின் சாரமாகும். சுவாமிமலையில் பாடப் பெற்றது. 
சுவாமிமலைத் திருக்கோயிலில் சலவைக் கல்லில் ரதபந்தமாச 
அமைக்கப் பெற்றுள்ளதைச் கண்டு மகிழலாம். 
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இவ்வாறு ஒன்பது மணிகளான நவமணிமாலையாக-செந் 
தமிழ்ப் பனுவல் மாலையைச் செந்தமிழ் செவ்வேளுக்குச் சந்தத் 
தமிழால் சூட்டி இன்புற்றவர் அருணூரி வள்ளல். 

அருணகிரிநாதர் கவித்திறம் 
அருணகிரிநாதர் அருளிய பனுவல்களைத் தொகுத்துப் 

பார்க்குமிடத்து : 

திருப்புகழ் 1330 பாடல்கள். 
கந்தர் அலங்காரம் 108 ” 

கந்தரந்தாதி 102 ” 

கந்தரநுபூதி உட 
வேல்விருத்தம் 10 ” 

மயில்விருத்தம் 12 ” 

சேவல்விருத்தம் 12 ” 

திருஎழுகூற்றிருக்கை 1 ” 

இருவகுப்பு 18 3 (சிலர் 24 என்பர்.) 

1645 பாடல்கள். 

அவர் நால்வகைக் கவியிலும் சிறந்து விளங்கியவர் என்பது 
புலப்படும். முத்தமிழ் அரசராய் நாற்கவிராஜராக விளங்குகிறார் 
அருணகிரிநாதர். அவரது நூல்களில் இன்பச்சுவை, நகைச்சுவை, 
கருணை, ரெளத்ரம், வீரம், பயம், குற்சை, அற்புதம், சாந்தம் 
என்னும் நவரசங்களும் மிளிர்வதால் அவரை நவரசநாவலாா் 
என்று தணிகைமணி போற்றுகின்றார். சந்தக் கவித்தலைவராக 
விளங்கும்௮அருணகிரிநா தருக்கு இத்துறையில் குருவாகத் திருஞான 
சம்பந்தரைக் கூறலாம். இசையின் இலக்கண நுணுக்கங்களை 
அறித்த இசை ஞானியாராகத் திகழ்கிறார் நம் அருணைவள்ளல். 
தாளபேத வகைகளையும் அவற்றின் நுணுக்கங்களையும் திருப்புகழில் 
அபரிமிதமாக அறிந்து இன்புறலாம். திருப்புகழ்ப் பாவசைக்கு 
ஆதிகர்த்தாவாகிய நம் அருணூரிநாதரா் தங்கச் சங்கிலிக்குப் 
பதக்கம் பிணைத்தது போன்று “பெருமாளே”! “தம்பிரானே” என 
மூடிக்கும் அழகும் அடிதோறும் தொங்கல் அழகும் அமைத்துள்ள 
அருட்கவித்துறம் அருமையும் பெருமையும் உடையவை, 
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அருணகிரிநாதரின் இிருவாக்கில் ஆழ்ந்த பொருளமைப்பு, 
பொருளுக்கேற்ற சந்த அமைப்பு, தடைபடாநடை, இசைக்கும் 
தாளத்துக்கும் இலக்கெயமாய் நிற்கும் சந்தக்கோவை முதலியன 

முற்பட்டு நிற்கும் மேம்பாட்டால்தான் “*வாக்கிறிகருணடுரி?? 

என்னும் முதுமொழி வந்தது. 1008 சந்தகிகளில் கிடைத்துள்ள 
திருப்புகழ்ப்பாக்களைப் பார்க்கும்பேஈது அவரியற்றிய பதினாராயிர 
மும் கிடைத்திருப்பின் சந்தங்களின் எண்ணிக்கையை எண்ணிப் 
பார்க்கவே வியப்பாய் பிரமிப்பூட்டும்! 

மிகச்சிறிய பாடல்களும் மிகப்பெரிய பாடல்களுக் 
கொண்ட வியக்கத்தக்க சகவியமைப்பினை நாம் ௮அருணிரிநாதரது 
படைப்புக்களில் காண்கிரோம். ஒரு திருப்புகழில் சல பாகநிகளை 
நீக்க-வேறொரு பாடலாக வரும் அமைப்பையும் காணலாம். 
தலத்தின் பெயருக்கேற்பச் சந்தம் அமைந்திருக்கும். சொறி 

பிரயோகஙிகளும், பொருளமைப்பும், நடைச்சிறப்பும் விரிக்கின் 

பெருகும். 

சுந்தரந்தாதி 54 ம் பாடலில் தகரஇன எழுத்து ஒன்றே 
வருமாறு அமைந்த 

திதத் தத்தத் தித்தத், திதிதாதை தாததுத் தித்தத்திதா 
திதத் தத்தத் தித்த திதித்தித்த தேதுத் துதித்திதத்தா 
திதத் தத்தத் தித்தத்தை தாத திதே துதை தாததத்து 
திதத் தத்தத் தித்தித்தி தீதி திதிதுதி தீதொத்ததே 

என்னும் பாடல் இவர் ** வாகிகிறிகருணகரி '' என்பதற்கு மற்று 

மோர் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆகும். 

அருளாசிரிநாநர் காலந்நுப் புலவர்கள் 
அருணகிரிநாதரது நூல்களில் அவர் காலப் புலவர்களைப் 

பற்றிய சான்றுகளும் இடைக்கின்றன. சம்பந்தாண்டான் என்னும் 
தேவி ௨.பாசகருடன் அருணூரிநாதர் போட்டியிட. நேர்ந்ததை 

யும், வில்லிப்புத்தாராரை வாதில் வென்றதையும் வரலாற்றுச் 

செய்திகள் காட்டுகின்றன. வில்லிப்புத்தூரார் காலம் கி, பி. 
1331-1383 என்பர். இரட்டையர் என்று புகழ்பெற்ற இருபுலவர் 
கள் வில்லிப்புத்தூராரது சமகாலத்தவர்கள் என்று வரலாறு 
காட்டுகின்றது. அருணகிரிநாதர்மீது அழுக்காறுற்ற 

சம்பந்தாண்டானைப் பரிகசித்து ஓர் பாடலை இரட்டையர் 

பாடினர். அது வருமாறு; 
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மன்னுதிரு வண்ணாமலையிற் சம்பந்தாண்டாற்கு 

பண்ணுதலைச் சவரம் பண்ணுவதேன் மின்னின் 

இகத்த மடவார் இவன்குடூமி பற்றிவளைத் 

திமுத்துக் குட்டாமலுக்கு, 

இரட்டையரும் காளமேசமும் சமகாலத்தவர் என அறிகின்றோம். 
இருப்புகழில் “விளம்பு காளப்புலவன்என”” (காஞ்சிபுரம் திருப் 

புகழ்: தலைவலையத்......) என்று வருவதில் காளமேகம் குறிக்கப் 
பெறுகிறார் என்பர், காளக்கவி என்னும் பட்டம் ஒட்டக் 

கூதிதருக்கும் உண்டு என்பர். 

அருணகிரிநாதர் தமக்கு முன் வாழ்ந்து-கந்தபுராணம் 

பாடிய கச்சியப்பரைத் திருப்புகழில் குறிப்பிடுவதும் அருணகிரி 

நாதர் காலத்தை அறிய உதவும், (காஞ்சிபுரம் திருப்புகழ், 

வாய்ந்தப்...... ) 

மீறு 
அருணகிரிநாத சுவாமிகள் வரலாறு- தமிழ்நாட்டில் ச, பி! 

14, 15-ம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட இந்து மறுமலர்ச்சக்கால 
வரலாறு எனில் மிகையாகாது. சமணமும் பெளத்தமும் பெருகச் 

சைவநெறியும் வைணவநெறியும் நலிவுற்றபோது இருஞான 

சம்பந்தர், இருநாவுக்கரசர், தருமஙிகையாழ்வார் போன்றோர் 

அவதரித்துச் சமய மறுமலர்ச்சியைத் தோற்றுவிக்கத் தலங்கள் 
தோறும் சென்று திருக்கோயில்களில் பாடிப்பரவி மக்களிடையே 
பக்திநெறியைப் பரப்பியது போன்று, முஸ்லீம் ஆதிக்கமும் படை. 

பெடுப்புக்களம் பெருகி-நம் ஆலயநிகளையும் சமயநெறிகளையும் 

இதைத்த நேரத்தில் விழிப்புற்ற இந்து உணர்வின் விடிவெள்ளி 
யாக அருணகிரிநாதர் ஒருவரே ஷண்மத (கணபதி, முருகன், 

இவன். அம்பிகை, இருமால், சூரியன்) வழிபாட்டையும் மறு 

மலா்ச்சியடையுமாறு தலங்கள் தோறும் சென்றுபாடி-முருகவேளை 

மையமாகக் கொண்டு-காழ்ப்பில்லாத சமயநெறிகளை அவ்வச் 

சமயத்தோரும் பயிலுமாறு பரவி இன்புற வழியமைத்துக் 
கொடுத்த ஞானக்கொடையை நாம் எவ்வாறு போற்றினும் மன 
நிறைவு ஏற்படாது. அருணகிரி வள்ளல் என்பது இத்தன்மை 

யிலும் அவருக்குப் பொருத்தமே! அவர் திருமுறை நெறியொற்றி, 
வேதாசும நெறியொற்றி, மந்திர தந்திர நெறியொற்றி-பண்டு 
பாடல் பெற்ற தலநிகளுக்கெல்லாம் மீண்டும் சென்று-தன் இருப் 
புகழ்ப் பாடல்களால் இறைவன் அருளாட்டியை அங்கே மீண்டும் 
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மக்கள் கண்டு தொழுமாறு துலஙிசச் செய்தவர்! முருகவேளின் 
கருணைத்தலஙிகளை நம் கண்ணில் படவைத்தவர்! அவர் பாடிப் 

பரவிய தலங்களுக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லவே இந்நூல் 

ஒருவாறு முயல்கின்றது. திருப்புகழ்த் தலங்களைப் பார்த்து 

வணங்கும்போது அங்கே அருணகிரிநாதரது அற்புத அருந்தமிழும் 
நம் நினைவில் வரவேண்டும், நாமும் நம் சமயத்திற்கு இயன்ற 
அளவு கொண்டாற்ற வேண்டும். என்ற உணர்ச்சி அருணகிரி 

நாதரது வாழ்க்கை வரலாற்றைப் பயிலும் போது நமக்கு ஏற்பட 

வேண்டும். இதற்கு ஆறுமுசு வள்ளலின் அருள் பூரணமாக 
நமக்குக் கிட்டுவதாக! 

டட அறுமுகம் பெருமாளே ! 

குயில்மொழிக் கயல்விழித் துகிரிதழ்ச் சிலைநுதற் 

சசிமுகத் திளநகைக் கனகுழற் றனகிரிக் 

கொடியிடைம் மிடிநடைக் குறமகள் திருவிணம் 

புணர்வோனே! 

சகல துக்கமுமறச் சகலச௪ற்குணம் வரத் 

தரணியில் புகழ்பெறத் தகைமை பெற்றுனதுபொற் 

௫ரணம் எப்பொழுதும் நட்பொடு நினைத்திட அருள் 

தருவாயே 
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முருகா சரணம் 

அரரசிரிநாதர் சமயம் 

மிறவியலை யாற்றினிற் பூகுதாதே 

மிரகிருதி மார்க்கமு.ற் றலையாதே 

உறுதி குருவாக்கியம் பொருளாலே 

உனதுபத காக்ஷியைத் தருவாயே! 

அறுசமய சாத்திரப் பொருளோனே! 
அறிவளறி வார்க்குணக் கடலோனே! 

குறுமுனிவ னேத்துமுத் தமிழோனே! 

குமரகுரு கார்த்திகைப் பெருமாளே ! 

“- தீருப்புகழ். 
சமய பத்தி வ்ருதாத்தனை நினையாதே 

சரணபத்ம சிவார்ச்சனை தனைநாடி 
அமைய சற்குரு சாத்திர மொழிநாூலால் 

அருளெனக்கினி மேற்றுணை தருவாயே! 

திருப்புகழ். 
தமது புராதன சனாதன தருமதெறியில் இறைவழிபாடு 

இன்றியமையாத அம்சமாகும். பரம்பொருளைப் பல்வேறு பெயர் 
சூட்டிப் பரவுவது இதன் தனிச்சிறப்பாகும். ஒவ்வொரு ஞானிக்கும் 
அப்பரம்பொருள் காட்டிய கோலம் வேறாக அமைந்த போதிலும் 

உலகனைப் படைதிதுக் காத்து நிலைநிறுத்தி அழித்து மறைத்து 
அருளும் ஐந்தொழில் ஒருவனே செய்கின்றான் என்பதை நம் 

ஆன்றோர் நன்கறிந்திருந்தனர். அவரவர் பக்குவத்திற்கேற்ப- 
மன ஒருமைப்பாட்டிற்கேற்ப-அப்பரம்பொருளைப் பெயரிட்டு 
உருவமைத்து வழிபட்டுப் பின்வரும் சந்ததியினருக்கும் வழி 
காட்டினர். எவரெவர் எப்பெயர் சூட்டி அழைத்தாலும் அப் 
பெயர் கொண்டு அவர்க்குத் இருக்கோலஙிகாட்டியஞ௫ளும் ஒப்பரிய 
இருவருளை நன்கு துய்த்தவர்கள் நம் முன்னோர். 

சூரியன், விநாயகர்; முருகன், சிவன், தேவி, இருமால் 
என்னும் ஆறு தெய்வஙிகளை முக்கியமாகக் கொண்டு, செளரம் 
காணாபத்தியம், கெளமாரம், சைவம், சாக்தம், வைஷ்ணவம் 
என்ற ஆறுசமயங்கள் உருவாயின. ஆதிசங்கரர் இந்து ஆறு 
சமயநெறிகளுக்கும் வழிவகை செய்து “ஷண்மத ஸ்தாபகர்” 
என்று பாராட்டப் அலரும்



கி. பி. 14, 15-ம் நூற்றாண்டுகளில் இந்துசமயம் நலிவுற்ற 

போது அவதரித்த அருணகிரிநாதர் இந்த அறுவகைச் சமயத் 
திற்கும் ஆக்கம் தேடிச் சமய மறுமலர்ச்சியைத் தோற்றுவித்தார் 
என்பது குறிப்பிட, த்தக்கது. ஆறு தெய்வங்களையும் அவர் பாடிய 
பாங்கில் ஒருதனிச் சிறப்பைக் காண்கின்றோம். நிர்க்குண 
உபாசனையாக அமைந்தால் “*ஊரிலான், பேரிலான், உருவிலான்”' 
என்று கூறிவிட முடியும். ஆனால் சகுண உபாசனை கொண்டநம் 
அருணகிரிநாதர் முருகனைத் தம் உபாசனா மூர்த்தியாகக் கொண்டு, 

சூரியன் முதலான சுடர்களை நினைவுறுத்தி அவற்றுள்ஒலிர் 
பவனே என்று முருகனைப் போற்றினார்; 

கணபதியைப் பாடி அப்பெருமானது தம்பியே என்று 

கந்தனைப் பரவினார்; 

சிவபெருமானைத் துதித்து வருணித்து அப்பரம் பொருளின் 

செல்வனே, அவர்க்குக் குருநாதனே--என்று குகனைச் சிந்தித் தாள்; 

தேவியை-அம்பிகையைப் பலபட போற்றி அவள் தன் 

செல்வனே என்று செவ்வேளைப் பரவினார்; 

இருழாலின் பல பராக்கிரமங்களையும் போற்றித் துதித்து 

அப்பெருமானின் அருமை மருகனே எனமுருகனைப் போற்றினார்! 

அருணகிரிநாதர் சமயம் எது என்ற வினா எழுவது 

இயற்கையே! காரணம் அவர் முருகனைப் போற்றும் பாங்கில் 
அவரைக் கெளமாரசமயத்தினர் எனவும் சகணபதியைப்போற்றும் 
முறையில் சாணாபத்திய சமயத்தினர் எனவும், சிவனைப் போற்றும் 

பெற்றியில் சைவர் எனவும், தேவியைப் பாடும் சீர்மையில் 
சாக்தர் எனவும், இருமாலைப் பாடும் திறத்தில் வைணவர் எனவும் 

ஒளியைப் போற்றுவதில் செளரமதத்தினர் எனவும் கூறத் 
தோன்றும். 

ஆறுமுகம் ஆனபொருள் நீயருளல் வேண்டும்”? என்று 
அருணகிரிநாதர் பாடும்போது இவ்வறுவகைச் சமயங்களையும் 

தம் தஇருமுகங்களாகக் கொண்டு முருசுன் திகழ்கின்ற நயத்தை 
யும் காட்டுகன்றாுரோ என ஐயுறத் தோன்றும். 

அர்௱சிரிநாதரும் சைவழம் 
குமரவேளையே தன் வழிபடு மூர்த்தியாகக் கொண்டு- 

அவரருளாலேயே எல்லா அருள் நலங்களையும் எய்தப்பெற்ற 
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அருளஇிரீநாதர்-திருஞான சம்பந்தரை மூருகவேளின் அவதார 
மாசச் சாட்டும் பெற்றியை நாம் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது. 

பல சமயுக் கோட்பாறுகளையும் அலச ஆராய்ந்த நம் 
அருணகிரிநாதர், பல்வகை யோகங்களையும் பயின்றவர் என்பதும் 
சைவ)த்தாந்த நெறியில் மிகுந்த ஈடுபாடுடையவர் என்பதும் 

அவர்தம் பாடல்களால் காணக்கிடக்கின்றது. வேதசவாகமங் 
சளின் முடிபாக விளங்கும் சித்தாந்த சைவமே அருணகிரிநாதரது 

சமயம் என்பாரும் உளர். சித்தாந்த சமயம்-சமயாதீத சமயு 
மாகும். இதனுள் அடங்காத சமயக் கருத்துக்களே இல்லை, 
சிவஞானம் சமயக் கலகங்களுச்கு அப்பாற்பட்டதாகும், 

கலகல கலெக் கண்டி பேரொடு 

கிறுகீடு சமயப் பங்க வாதிகள் 

கதறிய வெகுசொற் பங்கமாகிய பெொங்களாவம் 

சகர மொழியம் பஞ்சபூதமும் 

மொழியுற மொழியிற் messager 
army மொழியத் தந்தஜானம் இருந்தவாறுஎன்? 

(அலகிலவணரை) 
எனவரும் இருப்பு நழ்ப்பது.இ ஈண்டு சந்திக்கத் தக்கது, சவஞானத் 
தினாலேமே குகப்பெருமானின் பராக்ரமத்தைத் துதிக்கத் தகுஇ 
கிட்டுகின்றது என்பதை அவர்தம் பாடல்களில் காட்டுகின்றார். 

“சிவஞான சித்திதனை அருள்வாயே?! (582)* 

*அகீல வெளியையும் ஒளியையும் அறிசிவ 

தத்வபர சித்திதன முத்திசிவக் கடலைஎன்று சேர்வேன்”? 

(921) 

**மதனகலை விதன மறுவித்துத் திருப்பகழை 
புற்றுத் துதிக்கும் வகை 

அபரிமித சிவஅறிவ சிக்குற்றுணர்ச்சியினில் 
ரட்சித் தளித்தருள்வது எந்தநாளோ”” (906) 

சைவ ித்தாந்தத்தில் பதி, பசு, பாசம் என்ற முப்போருளுண்மை 
பேசப்படுகிறது. திருப்புகழில் அருணகிரி நாதர் இவற்றை 
முருகனிடம் வேண்டுகின்ளார் ; 

*“பகர்தலி லாதாளை யேதுஞ் சிலதறியா வேழை நானுன் 
பதிபசு பாசேரபதேசம் பெறவேணும்?? (914) 

  

௫ என்--தணிகைமணியவர்கள து திருப்புகழ் வரிசைப்படி அமைந்தது. 
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hyguaey மகிலாதிக பரிபூரண ுரணாகர . 

ப.திேரு நினருளால் மெயுணர்ந்திடேனோ” (913) 

கீதிபெற ஈடறாதன பதிபசு பாசமானவை 
கசடற வேறுவேறு செய்தருள்வாயே" . (1217) 

சிவபுராணமும் வத்தை அறிவிக்கும் ஞானக்சலைசகளாகிய சைவ 

சாத்திரமும் தவிர்த்து ஏனைய நூல்களின் அறிவு வேண்டாம் 
எனக் கூறுகின்றார் அருணகிரிநாதர் ; 

தெளிய ஞானம் ஓதிக் கரைந்து 

சிவடிராண நூலிற் பயின்று 

செறியுமாறு தாகம் பரிந்து தரவேணும்”? (986) 

“ஒருநாலு [ 
சுருதிவழி மொழிசிவகலை அலதினி 

உக கலைகளும் அலமலம்'” (9/2) 

“வேதமுடிவின் பரம் அருள்வாயே!” (972) எனவும் 
நான்மறை உபநிடதம் அதனை விளங்க நீயருள்புரிவாயே” (749) 
எனவும் அவர் வேண்டுவதும் ஈண்டு கருதத்தக்கது. 

சவஞானப்பேறு வேண்டும் அருணகிரிப் பெருமான் சரியை, 

கரியை, யோகம் ஞானம் என்னும் நான்கு நெறிகளையும் வேண்டு 

இன்றார். (878, 983, 1039). தீட்சையைமுக்கியமாக வற்புறுத்துவது 

சைவம். சிவஞானப் பேபற்றுக்குத் தீட்சைமிகவும் 

இன்றியமையாதது. அருணூரிநாதர் தீட்சைதர வேண்டிப் 

பாடுகின்றார். 

தமுவி யநுராகமும் விளைத்துமர யாக்கை 

தனையு மருநாளையும் அஙத்திலே போக்கும் 

தலையறிவி லேனை நெறிழிற்கந் தீட்சை தரவேணும் (827) 

முருகபெருமானின் நயன தீட்சையையும், திருவடி. இட்சையையும் 

வள்ளிநாயகியின் ஸ்பரிச இட்சையையும் பெற்றுத் தீட்சை 

செல்வராக விளங்கியவர் அருணகிரிநாதர். 

“இவசமயஅறுமுகவ இருவேரகத்திலுறை பெருமாளே?” 

எனவும் :“திங்கள் முடிநாதா் சமயக்கார'* எனவும் அவர் 

மூருகவேளைப் பரவும் போது சைவநெறியில் இளைக்கும் முருக 

பக்தராகவே விளங்குகிறார்.அவர் காட்டும் வள்ளிச் சன்மார்க்கமும் 

சிவநெறியும் ஒன்றே என்பர் சைவநெறியுணர்ந்தோர். 
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அரரரகிரிநாதரம் சாக்நழர் 

'*சக்தி இல்லையேல் வனே என்றிரு? என்பது நம்தஈட்டின் 
முதுமொழி. *எத்திறம் நின்றான் ஈசன் அத்திறம் அவளும் 
திற்பள்”” என்பது சிவஞான இத்தியார் கூற்று. ஆறுசமயங் 
களுக்கும் ஒரே சக்தியே ஜீவாதாரம். அவள் ஆதி, பரை, இச்சை, 
கிரியை, ஞானம் என்னும் ஐந்து சக்திகளாகவும் திகழ்கிறாள். 
அருணகிரிநாதர் என்ற பெயரிலேயே அவர் சாக்தர் என்பது 
OQ salar og என்பர். “*நாதர்"* என்ற பட்டம் ஸ்ரீ வித்யையில் 

, நரணதஜீட்சை பெற்ற சாக்தர்களுக்குரிய பெயராகும் என்பர். 
ஜே கனே தேவி உபாசகர்தாம்! ஞானசக்இதரன் தானே அவர்! 
'ஆகவே அவர் வாக்கினாலை அருணகிரிநாதர் என்று போ் பெற்ற 
தில் வியப்பில்லை, 

தேவியைப்பற்றி அருணகிரிநாதர் கூறும் செய்திகளை 
எல்லாம் தொகுத்து '“அருண௫ரிநாதரும் தேவியும்?* என்ற ஓர் 
அரிய ஆராய்ச்சிநூலை அருட்கவி சாதுராம் சுவாமிகளும் 
அருளிசைமணி 5. 17. சுப்பிரமணியமும் இயற்றியுள்ளனர். இந் 
தூலில் அருணகிரிநாதர் ஒரு சாக்தரே என்பதை அவர்கள் பல 
கோணங்களில் விளக்க முற்பட்டுள்ளனர். தேவி அவதரித்தநாள், ' 
பராசக்தியின் வடிவழகு, தேவியின் வாகனங்கள், தேவியின் 
பிரபாவம், தேவிஐம்பூத வடிவினள், தேவிபராக்கிரமம், தேவியை 
வழிபடுவோர், ஆகமங்களும் ேதவியும், வாமாசார நோக்கில்தேவி, 
தேவியும் திருமாலும், தேவியும் சிவனும், தேவியும் கணபதியும், 
தேவியும் சூரியனும், யந்திரசக்ர பீடேச்வரி, சாக்த சம்பிரதாயத் 
தில் அம்பிகை பெயர்கள், அருணகிரி அம்பிகைக்குச் சூட்டிய 
பெயர்கள் என்றிவ்வாறு பலதலைப்புக்களில் அருணகிரிநா தரது 
அருட்பனுவல்களில் அம்பிகைபற்றிவரும் அற்புதச் செய்திகளைக் 
கொண்டு அருண௫ரிநாதர் .தேவி உபாசகர் எனவும், அந்ததேவி 
பின் குமாரனாக3வே முருகனைக் கண்டார் எனவும் அவர்கள் 
காட்டியுள்ளனர். 

தேவியைப் பலபட வாழ்த்து-அத்தகு அன்னையின் அருமை 
வனே என்று முருகனை அவர் தோத்தரிப்பதை நாம் மறந்து 

விடலாகாது. அம்பிகை பாகனாகிய இவனையும், அம்பிகை 
பாலனாகிய முருகனையும், அம்பிகையையும் பிரித்துப் பேசுவது 
இயலா தன்றோ. சிவனார் மகனார், அம்பிகை மகனார், என்று மூருகனைப் போற்றும்போது இவன் பராக்கரமும், அம்பிகை 
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ப்ராக்கிரமும், வரத்தானே செய்யும். சிவபரம்பொருளும், சக்தி 

மான்மியமும் முருகவேளின் பரம்பரையன்றோ. சத்து சித்து 

ஆனந்தமாக- சோமாஸ் கந்தமூர்த்தத்தை அமைத்த நம் முன்னோர் 

பேரறிவை நாம் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். சிவபெருமானுக் 

கும் அம்பிகைக்கும் நடுவே ஞானக்குழந்தையாகிய ஸ்கந்தமூர்த்தி 

எழுந்தருளியிருக்கும் பாங்கில் திருப்புகழை அணுகவேண்டும். 

அருணகிரிநாதரும் திருமாலும் 

முருகவேளைத் ''இருமால் மருகனே!'' என்று பாடுவதில்தான் 

அருணகிரிநா தருக்குக் எத்துணைப் பரவசம்! முருகனை நினைக்கும் 

போதெல்லாம் கோசலைக் குமரனையும் யசோதைக் குமரனையும் 

அவர் நினைக்கத் தவறுவதில்லை, இராமாயணமும் பாரதமும் 

திருப்புகழில் பல கோணங்களில் ித்தரிக்கப் படுகின் றன. 

தசாவதாரங்களில் பரசுராமனை தக் தவிரஏனைய ஒன்பது அவதாரங்் 

களும் திருப்புகழில் சிறப்பித்துப் போற்றப் படுகின்றன. சர்வம் 

விஷ்ணு மயம் ஜகத் (856) என்ற மந்திரத்தையும் திருப்புகழில் 

கேட்கிறோம். இருமாலின் பராக்கிரமங்களைப் போற்றிப் பாடும் 

போது ஆழ்வார்களையும் விஞ்சி நிற்கிறார் நம் செஞ்சொல் 

அருணதிரிநா தர். அஷ்டலட்சுமி, அநுமன், திருமாலின் ஆயுதங்கள் 

என்று ஒன்றையும் விடாமல் காத்தற் கடவுளாகிய கண்ணனின்- 

கருணைராமனின் பல்வேறு பிரபாவங்களையும் ஏறத்தாழ 300 

இடங்களில் அருணகிரிநாதர் அற்புதமாக-அழகாக-அருந்தமிழில் 

வாழ்த்தி-அவ்வளவுயர்ந்த பெருமானின் அருமை மருகனே என்று 

முருகனை அவர் அழைக்கும்போது நாம் மெய்ம்மறந்து திருமாலடி 

யாரா? முருகனைப் பணிவது போன்ற நிலையை அடைகின்றோம். 

“எந்தை வருக! ரகுநாயக வருக! 

மைந்தவருக! மகனே இனிவருசி! 

ஏன்கண் வருக! ௮ரசேவருக!--அமிராம 

இங்குவருக! அரசேவருக! முலை 

உண்கவருக! மலர்சூடிட வருச! 

என்று பரிவிஎனெ கோசஸைபூகல் வருமாயன்'? 

(தொந்திசரிய...] 

என்று பாடும்போது ஆழ்வார்கண்ட நாலாயிரப் பிரபந்தத் 

தெள்ளமுதினும் திருப்புகழ்ச் செந்தேனமுது திருமாலின்பத்தில் 

இன்னும் தஇத்திக்கின்றதன்றோ! தமிழின் பின்சென்ற (கணி 

கண்ணன் வரலாறு) சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் 

வரலாற்றை அழகாகக் காட்டுவார் அருணகிரிநாதர். அச்சுதன் 

al



அரிசேசவன், ஆதிநாராயணன், ஆூமாயன், ஆதியரி, ஆதிரெரு 
ராம ஜெயமால் என்றெல்லாம் அவர் குறிப்பிடும்போது வைணவ 
உணர்வு விஞ்சி நிற்பதைக் காண்டுறோம். 

முருகனைக் காட்டும்போது அப்பெருமானது கதுந்தையையும் 
தாயையும், அண்ணனையும், மாமனையும் புகழ்ந்து அமைத்த 
அருணகிரிநாதரின் தனிப்பாங்குதான் இன்று அவர்தம் 
பெருமைக்கு அணி செய்கின்றது. வேறெந்தக் கவிஞரும் காணாத 
ஒரு புதுப்பாதையை அவர் அமைத்துக் கொண்டது அவர் காலத் 
தின் அவசியமாகவும் இருந்திருக்கலாம் என்று எண்ணத் தோன்று 
கின்றது. ஹிந்துசமய மறுமலர்ச்சப் புலவராக-ஞானியாக-சமயத் 
தூதராகப் பல பணியாற்றிய அவர்-தலங்கள் தோறும் சென்று 
பாடி, ஆழ்வார்களையும் நாயன்மார்களையும் அடியொற்றிச் சென்று 
சமயத் தொண்டாற்றி-நம் சமய நெறிகளும் திருக்கோயில்களும் 
மீண்டும் தழைத்துவளர வேலியமைத்து பக்இநீர் பாய்ச்ச 
வழியமைத்தார். ச. பி. 14, 15-ம் நூற்றாண்டுகளில் அவரளித்தஇத் 
தூண்டுதல் பிறகு வந்த அருளாளர்களுக்குப் பேருதவியாக 
இருந்தது. அதனாற்றுன் தாயுமான அடிகள் அருணகிரியாரை 

“கந்தரநு பூதிபெற்றுக் கந்தரநுபூதி சொன்ன 
எந்தையருள் நாடி இருக்கும்நாள் எந்தரளோ??” 

என்று போற்றினார்! 

அருணகிரிநாதரின் சமரசப்பான்மையேஇன்றுவேண்டுவது. 
சமயக்காழ்ப்புக்களால் நாம் நலிவடைந்தது போதும்! இறை 
யுணர்வில் ஒருமைப்பாட்டைக் கண்ட ஒப்பற்ற அருணகிரிநாதர் 
சென்ற நெறியை அகுணகிரிதாதர் சமயம் என்றே தனிப்பெயரிட்டு 
அழைக்கலாம் அல்லவா! 

**இந்திராணிதன் மாதோடு நன்குற 
மங்கை மானையும் மாலாய் மணந்துஉல 
கெங்கு மேவிய தேவாலயந்தொறு பெருமாளோ'" 
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அருணகிரிநாதர் அடிச்சுவட்டில் 
சென்னை & செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 

சென்னை மாவட்டம் 

1. 

2. 

3. 

மயிலாப்பூர். 

இருவொற்றியூர். 

இருவான்மியூர். 

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 

23. 

24. 

25. 

26. 

a4 

இருவலிதாயம். (பாடி) 

திருவேற்காடு 
கோயம்பேடு. 

வட.இருமுல்லை வாயில், 

ஆண்டார்குப்பம், 

சிறுவாபுரி (சன்னம்பேடு) 

பாகசாலை. 

திருவாலங்காடு& பழையனூர். 

திருத்தணிகை. 
நெடியம். 

வெள்ளிகரம். 

காஞ்புரம். 

கோடைநசர் (வல்லக்கோட்டை) 

இருப்போருர். 

திருக்கழுக்குன்் றம். 

இளையனார் வேலூர், 

உத்திர மேரூர். 

விசூர். 

மதுராந்தகம். ட 

புலிப்பரக்கோயில். (வட.திருச்சிற்றம்பலம்) 
மாடம்பாக்கம். 

சேயூர். (வளவாபுரி) 

பெறும்பேறு.
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கயிலைப்பதி யரனள் முருகோகே 

கடலக்கரை திரை யருகேதழ் 

மயிலைப் பதிதனி லுறைவோனே - 

மகிமைக் கடியவர் பெருமாளே/ 

வளிதை உயிர் ரீரழைந்த மயில் 

மயிலைப் பெயராகக் கொண்ட பதிகள் தமிழ் நாட்டில் 

நான்கு உள்ளன. மயிலாக உருக்கொண்டு அம்பிகை இறைவனை 

வழிபட்ட தலம் இரண்டு : திருமயிலை, மாயூரம் (மயிலாடுதுறை) 

மயில் ஆடியதலம் மயிலாடி; மயில் கருவில் குன்றாக நின்று 

சூரபன்மன் தவமியற்றிய தலம்-மயிலம், இந்நான்கினுள் பயிலை, 

மயிலாபுரி, மயிலாப்பூர் என்றெல்லாம் புகழ்பெறும் தலம் கயிலைக்கு 

நிகரானது; கயிலையே மயிலை, மயிலையே சயிலை என்பர். திருக்குறள் 

தந்த திருவள்ளுவர் அவதரித்த பதிஇது. இத்தலத்தினை அடைவது 
எளிது. சென்னையின் ஒரு பகுதியான மயிலாப்பூர் அனைவரும் 

அறிந்த ஒரு தலமன்3றோ! இத்தலத்தில் சிவநேசச் செட்டியார் 

என்ற சைய நல்லன்பர் இருந்தார், அவருக்குப் பூம்பாவை என்ற 

பெண். அப்பெண்ணைத் இருஞான சம்பந்தருக்கே உடைமை 

யாக்கியதோடு தன்னையும் தனது உடைமை அனைத்தையும் 

அவருக்கே அர்ப்பணித்து விட்டார் தவநேசர். அனால் பூம்பாவை 

அரவு இண்டி. இறந்துவிட்டாள். அவளது சாம்பலைக் குடத்தில் 

வைத்துப் பேணித் திருஞான சம்பந்தரிடம் ஒப்படைக்கக் 

காத்திருந்தார் சவநேசர். தலம்பல வழிபட்டுத் திருமயிலை 

நோக்கித் திருஞானசம்பந்தர் வருவது அறிந்து சிறப்பாக 

வரவேற்றார். சவநேசரின் அன்பின் திறத்தை அறிந்த திருஞான 
சம்பந்தர், சாம்பல் உள்ள அக்குடத்தைக் கோயிலின் வாசலின் 

புறத்தேதே கொண்டுவரச் சொல்லி, “மட்டிட்ட புன்னையும்” 

என்ற பதிகத்தைப் பாட, படிப்படியே குடத்திலிருந்து எலும்பும் 

சாம்பலும் பெண்ணுருக் கொண்டு அன்நு எந்த வயதினளாக 

பூம்பாவை வளர்ந்திருப்பாளோ-அவ்வாறு இகழ்ந்து, வணங்கி 

நின்றாள். எலும்பு தமிழால் பெண்ணான தலம் திருமயிலை. இவ் 

வற்புதம் வேறு எத்தலத்திலும் நிகழவில்லை! அத்தகு தலத்திற்கு 

நாம் இப்போது செல்கின்றோம்.



இறைவ ன்: கபாலீசர். இறைவி: கற்பகாம்பிகை, 
இறைவன் மேற்கு நோக்கி விளங்குகின்றார். இறைவி தெற்கு 

நோக்கி விளங்குகின்றார். மேற்குக் கோபுர வாயிலினுள் நுழைந்த 

வுடன் துவஜஸ்தம்பம் அருகில் இடப்புறம் குடத்திலிருந்து 

பூம்பாவை எழுந்த கோலத்தையும் திருஞான சம்பந்தரையும் 

தரிசிக்கின்றோம். வலப்புறம் அருணகிரிநாதர் சன்னிதி புதிதாக 

அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

பிராகாரத்தில் தனிக்கோயிலில் சங்காரவேலனாக முருகன் 

திகழ்கின்றார். ஆறுமுகம், பன்னிரு கரங்கள், மயில்மீது அமர்ந்த 

கோலம்: தேவிமார் இருவரும் யானைமீது உட்கார்ந்தநிலை. 

மேற்கு நோக்கிய கம்பீரமான சந்நிதி. 

உற்சவமூர்த்தி சுப்பிரமணியர் என்ற பெயருடன் ஒரு 
முகம், நான்கு இருக்கரங்கள், பின்புறம் மயில், அருகில் தேவிமார் 
இருவர்சூழக் காட்டியருள்கின்றார். மற்றொரு உற்சவர் மயில் 
மீது அமர்ந்த ஆறுமுகப் பெருமான் பன்னிரு கரங்களுடன் 
தேவிமார் இருவா்சூழ உள்ளார். 

காமிகாகமப்படி நாடோறும் நான்குகால வழிபாடு இங்கே 
நடைபெறுகின்றது. சஷ்டி, கார்த்திகை நாட்களில் இறப்பு 
வழிபாடு. ஸ்கந்த சஷ்டியன்று ஏகதின லட்சார்ச்சனை நடை 
பெறுகின்றது, தைமாதத்தில் இருதாட்கள் முருகப்பெருமான் 
தெர்பக் காட்டியருள்கன்றார். 

தலவிருட்சம்: புன்னை, 

இத்தலத்தில் பழனியாண்டவர் சன்னிதியும் சிறப்பாக 
உள்ளது. வடக்கு நோக்கிய சந்நிதி. இவருக்கு அருகில் இத் 
தலத்தில் தோன்றி மனத்தினாலேயே கோயில் கட்டிய வாயிலார் 
தாயனார் சன்னிதியும் உள்ளது. 

திருஞான சம்பந்தர், வாயிலார், அருணகிரிநாதர் ஆகிய 
மூன்று மெய்யடியார்கள் பாடிக்களித்த தலம். அற்புதமான 
பத்து இருப்புகழ்ப் பாடல்கள் இத்தலத்திற்கு அருணஏரிநாதர் 
அருளியுள்ளார். 

பூம்பாவை உயிர் பெற்றெழுந்த நிகழ்ச்சியை 

"அளகை வணிகோர் குலத்தில் வனிதையுமிர் மிளழைப்ப 
அருள்பரவு பாடல் சொற்ற குமரேசா?! 

2 (கள்பசண்ி,ப) 
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என்று அழகாகக் காட்டுசின்றார் அருணகிரிநாத சுவாமிகள். 
இத்தலத் திருப்புகழ்ப் பாக்களில் அற்புதமான சல பகுதிகள் 

சிந்தித் தற்குரியன: 

திறல் குலாவிய சேவடி வந்தித் தருள்கூடத் 

Sap மேமிக வாழ்வறும் இன்பைத் தருவாயே 

(அறமிலதா...) 

அகர உகரதி மகரதி சிகரதி 

யகர அருளதி தெருளதி வலவல 

அரண முரணுறும் அசுரர்கள் கெடஅயில் விடுவோனே 

அழகு மிலகிய பூலமையு மகிமையும் 

வளமு முறைதிரு மயிலையில் அநுதினம் 

அமரும் அரகர சிவசுத அடியவர் பெருமாளே 

(இகலவருதிரை...) 

இத்தலத்து அம்பிகை-கற்பகாம்பிகை அருணகிரிநா தரைப் 

பெரிதும் ஈர்த்திருக்க வேண்டும். அதனாற்றான் “நிரை தருமணி 
என்ற திருப்புகழில்... 

**பரை அமி. நவை சிவை சரம்பவி உமை 

அகிலமும் அருள் அ௮ருளேய்ந்த கோமளி 

பயிரவி திரிபுரை யாய்ந்த நூல்மறை ௪தகோடி 

பகவதி யிருசுடர் ஏந்து காரணி 

மலைமகள் கவுரி விதார்ந்த மோகினி 

படர்சடை மயவனிடம் நீங்குறாதவள் தருகோவே”” 

என்று அம்பிகை பாகனாக அறுமுகனைப் பாடுகின்றார். **வருமயி 

லொத்தவர்'? என்ற இத்தலத் திருப்புகழிலும்... 

*உரைசெயும் உத்தம வீரா நாரணி 

உமையவள் உத்தர பூர்வா காரணி 

உறுஜக ரக்ஷணி நீரா வாரணி தருசேயே'" 
என்று பாடுகின்றார் அருணகிரிநாதர். 

திருமயிலை வீற்றிருக்கும் கற்பகக் செல்வனை அருண௫ூரி 
நாதரோடு நாமும் பாடிப் பரவுவோம். 
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் சிரகரகபாலர் அரிவையொரு பாகர் 

திகழ் கனகமேனி யுடையாளர் 

திருவளரும் ஆதிபுரியதனில் மேவு 

ஐயமுருக தேவர் பெருமாளே 

நிருசிவார்றியுற ரருவநகர் ஒற்றியூர் 

சென்னைக்கருகில் அமைந்த தருவொற்றியூரை அறியாதார் 

இலர். இங்கே விளங்கும் திருக்கோயில் பல்விதச் சிறப்புக்களைப் 
கொண்டது. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இங்கேசங்கலிதாச்சியாரை 

மழ மரத்தடியின் 8ழ் வாக்குறுதி கொடுத்துத் இருமணம் 
Bart gb, இத்தலம்விட்டு நீங்கியபோது இருகண் பார்வையை 
யும் இழந்து வருந்தியதும் பெரியபுராணத்தால் இனிது பேசப் 
படுகின்றன. 

இங்கே சிவபெருமான் புற்றிடங் கொண்டார். வன்மீக 
தாதர், படம்பக்கநாதர், ஆதிபுரீசர் என்றெல்லாம் போற்றப் 
படுகிறார். இறைவி: வடிவுடைநாயகி என்று 'போற்றப் 
பெறுகிருள். 

இத்தலம் பல அருளாளர்களை ஈர்த்து முக்தியளித்த 
சிறப்புடையது. பட்டினத்தடிகள் முக்தி பெற்ற தலம் இது 
அன்றோ! அருணகிரிநாதரும், அண்மையில் வாழ்ந்த வடலூர் 
இராமலிங்க சுவாமிகளும் இத்தலத்தினைப் பரவி இன்புற்றதை 
அவர்தம் அருட்பாடல்கள் காட்டுகின்றன. 

இங்கு எழுந்தருளியுள்ள முருசன் அருள்மிகு மூலட்டான அருள்சோதி முருகன் என்று வழிபடப் பெறுகின்றார். ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு, நின்ற திருக்கோலத்தில், பின்புறம் மயில் தோகைவிரித்த நிலையில் புன்னகை தவழும் கம்.பீரத்துடன் 
கிழக்கு நோக்கு விளங்கும் பெருமானை எப்படி. வருணிக்க 
மூடியும்? 

உற்சவ மூர்த்தியும் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு இருதேவியரும் புடைசூழ நின்ற இருக்கோலத்தில், பின்புறம் மயில் eras, தெற்கு நோக் விளங்குகின்றார்.



பாலசுப்பிரமணியர் திருவுருவம் 5 டி உயரத்துடன் 
தனியே திகழ்கின்றது. குழந்தையீசர், ஜகந்நாதர், நால்வர், 
சுந்தரர், சங்கிலியார், சகஸ்ரலிங்கம், அமிருதகண்டீசர் 

இருபத்தேமு நட்சத்திர லிங்கங்கள், அண்ணாமலையார், 
ஜம்புகேசுவரர், நாகலிங்கர், மீனாட்டி சுந்தரேசுவரர், பைரவர், 

ஆதிசங்கரர், இயாகராஜர் முதலிய சந்நிதிகளின் சிறப்புகள் 
விரிக்கிற் பெருகும். 

நாடோறும் நான்குகால வழிபாடு இங்கே நிகழ்கின்றது. 
சித்திரை, வைகாசி, புரட்டாசி மாதங்களில் திருவிழாக்கள், 

நிகழ்கின்றன. ஸ்கந்தசஷ்டி. விழாவும் மாச பிரம்மோற்சவமும் 
சிறப்பானவை. 

இருஞான சம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், ஆதிசங்கரர், 

அருணஇூரிநாதர், பட்டினத்தார், வடலூர் இராமலிங்க சுவாமி 
கள் முதலிய அருளாளர்கள் பாடிப் பரவிய தலம் இது. 

இருஓற்றியூரில் செக்கார் குலத்தில் தோன்றி திருவிளக்குத் 

தொண்டு செய்த கலியநாயனார் வரலாறு சுவையானது. மிகப் 

பெருஞ் செல்வந்தராய்த் திகழ்ந்த கலியநாயனார், தமது செல்வம் 

அனைத்தையும் இழந்த பின்னரும் திருத்தொண்டிலே உறைப்பாய் 

நின்று, தமது திருவிளக்குப்பணி மாளில் தாமும் மாள்வதே தகுதி 

என்று தமது உடலின் உதிரத்தையே எண்ணெய்யாக வார்க்கத் 

துணிந்தார். இறைவனால் அதை எப்படித் கரிக்க முடியும்? 

பரமன் வெளிப்பட்டு தடுத்தாட்கொண்ட, கருணைமிக்கத் தலம் 

இது. கலியநாயனார் திருவுருவம் வழிபடப் பெறுகின்றது. 

யோகநிஜையில் கெளலீசுவரர் சந்நிதி உள்ளது. அவருக்கு 

நான்கு கரங்கள் உள்ளன. அருகில் ஆதிசங்கரர் விளங்குகின்றார். 

பிற்காலத்தில் கட்டப்பட்ட திருவொற்றிசுவரர் கோயில் உள்ளது. 

இக்கோயிலில் இராமநாதர், பர்வதவர்த்தினி சந்நிதிகள் உள்ளன. 

பின்புறம் பாலமூருசன் நான்கு கரங்களுடன் விளங்குகிருர். 

இவரையன்றி வள்ளி தேவயானை சூழ சுப்பிரமணியர் சந்நிதியும் 

உண்டு. 

இருவொற்றியூர் இருக்கோயில் கலைலிந்த சிற்பக்காட்சி 

கூடமாகத் திகழ்கின்றது. பலகல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. 

வசந்தமண்டபம், கஜப்பிரஷ்ட விமானம், தியாகராசர் 

சந்நிதியின் வேலைப்பாடமைந்த கதவுகள், நந்தி பீடத்திலிருந்து 
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ஆற்டிக்குமமேல் அமைந்த இற்பங்கள்.இப்படிப் பலறப்பு 
அம்சங்கள். - . 

சென்னைக்கு வடக்கே 5 கல் தொலைவில் அமைந்த இத் 
தலத்தின் சிறப்புகளை விரிக்கின் பெருகும். 

இத்தலத்திற்கு அருணகிரிநாத சுவாமிகள் அருளிய இரு 
திருப்புகழ்ப்பாக்கள் உள்ளன. “*கரியமுகில் போலு””, “*சொருபப் 
பிரகாச” என்று கொடங்குவன அவை. 

திருவொற்றி பராமருவு நகரொற்றியுர் வாரிதியரை 

யருகுற்றிடு மாதிசிவன் அருள்பாலா 

திகழுற்றிட யோகதவ மிகுமுக்கிய மாதவர்கள் 

இதயத்திடமே மருவு பெருமாளே, 
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திசைமாமு காழியரி மகவாள்மு ஜேர்கள் பணிஅருதேசர் 

சிவதாத ராலமயில் 

திகழ்பால மாகமுற மணிமாளி மாடமுயர் 

திருவான்மியூர் மருவு பெருமாளே! 

நரரிராடர் உயர் திரவாளிரியூர் 

சென்னை மாநகரின் ஒருபகுதியாக விளங்கும் திருவான்மியூர் 

பண்டைய இருத்தலங்சளுள் ஒன்றாகும், இத்தலச் சிறப்பினைத் 

திருஞானசம்பந்தர், 

“தன்பால் வையம் எல்லாம் திகழும் திருவான்மியூர்,” 

“வண்புரிசைத் திருவான்மியூர்”, “*இரிதரும் புகழ்செல்வ மல்குந் 

திருவான்மியூர்” என்று பலபடப் போற்றுகின்றார். 

இருவான்மியூருக்கு அண்மையில் விளங்கும் குன்றத்தூரில் 

அவதரித்து, சோழப்பேரரசின் முதலமைச்சராய்த் திகழ்ந்து 

இருத்தொண்டர் மாக்ககதயாகிய நாயன்மார் வரலாற்றினைப் 

பெரியபுராணமாகப் பாடிய சேக்கிழார் சுவாமிகளும், திருஞான ' 

சம்பந்தர் தருவான்மியூரை வழிபட. வருவதை அழகாகக் காட்டும் 

போது 

திருவான்மியூர் மன்னுந் திருத்தொண்டர் சிறப்பெதிர 

வருவார்மங் கலஅணிகள் மறுகுநிரைத் தெதிர்கொள்ள 

அருகாக இழிந்தருளி அவர்வணங்கத் தொமுதன்பு 

தருவார்தங் கோயில்மணித் த._நெடுங்கோ புரஞ்சார்ந்தார். 

மிக்குயர்ந்த கோபுரத்தை வணங்கிவியன் திருமுன்றில் 

புக்கருளிக் கோயிலினைப் புடைவலங் கொண்டுள்ளணைந்து 

கொக்கிற்கும் மதிக்கொழுந்தும் குளிர்புனலும் ஒளிர்கின்ற 

செக்கர்நிகர் சடைமுடியார் சேவடியின்கீழ்த் தாழ்ந்தார். 

என்று அழகாசக் காட்டுவார். 

வால்மீகி முனிவர் தவம்புரித்து இவபெருமான் அருள் 

பெற்ற தலமாதலின் வான்மீகி க்ஷேத்திரம், திருவான்மியூர் 

என்றெல்லாம் பெயர் பெற்ற இத்தலம் பல்வேறு சிறப்புகளைக்



கொண்டது. இறைவன் : மருந்தீசர். இறைவி: திரிபுரசுந்தரி. 
இறைவன் மேற்கு நோக்கி விளங்குகின்றார். இறைவி தெற்கு 
நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளாள். 

கோயிலுள் நுழைந்தவுடன் அருள்மிகு பாலசுப்பிரமணிய 
சுவாமி திருமுன் அடைஇன்றோம். ஒருமுகமும், நான்குகரங்களும் 

கொண்டு நின்ற திருக்கோலத்தில் தேவிமார் இருபுறமும் நிற்க- 
கிழக்கு நோக்கி விளங்குகின்றார். மிகவும் அழகான திருவுருவம், 
மயில் இல்லை. 

உற்சவமூர்த்து-முத்துக்குமார சுவாமி என்று வழிபடப் 

பெறுகிறார். ஒருமுசமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு இருபுற 
மும் தேவிமார்சூழ-நின்ற திருக்கோலத்தில் காண்டுன்றோம். 

மயில் பின்புறம் உள்ளது. இருபுறமும் வீரவாகு, ஸ்ரீ அருண௰ரி 
நாதர் இருவுருவங்கள் சகவினுற அமைந்துள்ளன. 

இனமும் நான்குகால வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன. 

மாதக் கார்த்திகைச் ஈறப்பு வழிபாடும், ஸ்கந்தசஷ்டி பெரு 
விழாவும் இங்கே இறப்பு. 

இத்தலத்தில் இரு இருக்குளங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் 

பஞ்ச இர்த்தம் இறப்புடையது. தலவிருட்சம்: வன்னி. 

இங்கு சோமாஸ்கந்தர்-தியாகராஜராக விளங்குகின்றார்' 
பிரம்மோற்சவ காலத்தில் நாடோறும் தயாகராதருக்குத் தனி 
விழாவும் பவனிக்காட்டியும் உண்டு. பங்குனி பிரம்மோற்சவத் 
தில் அம்பிகையின் சந்நிதியில் இயாகராஈஜரின் 18 நடனக்காட்டு 
களைக்காண இன்றும் ஆயிரக்கணக்கான அன்பர்கள் கூடுகன் றனர். 

இக்கோயிலில் 108 சிவலிங்கங்கள் பிரதிட்டை செய்யப் 
பட்டுள்ளன. 

இங்கே பிரம்மாவுக்கு உற்சவ மூர்தீது உள்ளது. நடராஜர் 
மிகப் பெரிய அமைப்புடையதாயுள்ளது. துர்க்கை, விநாயகர், 

அறுபத்துமூவர், நால்வர், பிட்சாடனர், சதலிங்கம், மகாவிஷ்ணு 
தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதிகள் ॥றப்பானவை. தட்ணாமூர்த்தி தலை 
சற்று இடப்புறம் சாய்ந்து அழகுடன் விளங்குகின்றார். 

அப்பைய தீட்ிதருக்குக் காட்டு கொடுத்த சுவாமி 
சந்நிதி. மேற்கு நோக்கி உள்ளது. 
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துர்க்கை சந்நிதியில் மடன் வாயருகில் தண்ணீர் ஊற்ருக 
வருவது இன்றும் சாணக்கூடிய அற்புதமாகும். 

கோயிலுக்கு 13 பர்லாங் தூரத்தில் கமலவிநாயகரைத் 

(ஒண்டிமர விநாயகர்) தரிசித்த பின்னரே அருணகிரிநாதர் இக் 

கோயிலுக்கு வந்து வழிபட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது; கோயிலின் 

பின்புறம் வால்மீகி கோயில் உள்ளது, ் 

அப்பைய இட்டுத், தாம் யாகம் செய்வதற்கு ஏற்ற இட 

மாகக் கொண்ட. வேதச்ரேணி என்ற வேளச்சேரியில் தங்கியிருந்த 

போது, இருவான்மியூரே றெந்ததலம் என்று சண்டு நடோறும் 

இங்கு வந்து தரிசனம் செய்தார் என்று கூறுவர், ் 

பாம்பன் சுவாமிகள் என்று போற்றப் பெறும் ஸ்ரீமத் குமர 

குருநாத சுவாமிகள் (1853-1929) இத் தலத்தில் சமாதி அடைந்தார். 

அவர்கள் தோற்றுவித்த மயூரவாகன சேவை விழாவும், 

அவருடைய குருபூசையும் ஆண்டுதோறும் சுவாமிகள் மடாலயத் 

இல் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. 

இரிபுரசுந்தரி என்று போற்றப்பெறும் இத்தல அம்பிகை 

சொக்கநாயக என்றும் போற்றப் பெறுகின்றாள். இக்கோயிலில் 

இ. பி. 11-ம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தை ஆண்ட முதலாம் 

இராசேந்திர சோழன் (1012-44), இராசாதிராசன் (1018-54) 

இராசேந்திர தேவன் (1051-63) ஆகியோர் காலத்துக் கல்வெட்டுச் 

கள் காணப்படுவதால் இக்கோயிலின் தொன்மை புலப்படும். 

முதலாம் இராசேந்திரன் தனக்கு ஏற்பட்டிருந்த நோய் 

நீங்க வேண்டி இத்தலத்தில் சிலகாலம் தங்கி மருந்தசரை வழி 

பட்டு நோய்நீங்கப் பெற்றான் என்று கல்வெட்டுச் செய்தி ஓன்று 

கூறும், 

தியாகராஜர் திருக்கலியாண மண்டபம் இங்கே உள்ளது. 

உணவு விடுதிகள் உள்ளன. 

இத்தலத்திற்கு அருணூரிநாத சுவாமிகளின் திருப்புகழ்ப் 

பாடல் ஒன்று மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. (குசமாகியாரு...) 

இன்றும் இத்தலத்திற்குப் பெருமை சேரும் வகையில் 

கலாக்ஷேத்திரமும், மகாமழேே ஈபாதீதியாய டாக்டர் 

௨. வே. சுவாமிநாதய்யர் நூல்நிலையமும் அமைந்துள்ளமை 

குறிப்பிடத் தக்கதாகும். 
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திரயிமிநாயமதிற் உயர் 

சென்னையிலிருந்து அம்பத்தூர் செல்லும் வழியில் 
திருவள்ளூர் சாலையில் பாடி என்றழைக்கப்படும் தலமே 
திருவலிதாயம் ஆகும், கொரட்டூர் இரயில் நிலையதீதிலிருந்து , 

ச் பர்லாங் தொலைவில் இத்தலத்தை அடையலாம், 

்.. இங்கே தேவாரம் பெற்ற திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. 
இறைவன்: தஇிருவலிதாயநாதர் (ஸ்ரீவல்லீசர்);: இறைவி 
தாயம்மை, (ஸ்ரீஜகதாம்பிகை). பரத்துவாஜ முனிவர் வலியன் 
என்னும் கருங்குருவியாகவந்து வழிபட்டுப் பேறுபெற் ரமையால் 
இத்தலம் இருவலிதாயம் என்ற பெயர் பெற்றது, 4 அடி 
உயரமுடைய இலிங்கம். இலிங்கத்திற்கு வலப்பால் அம்பிகை 
நின்ற கோலமாகக்காட்சியருளு௫ன்றாள். கஜப்பிரஷ்ட விமானச் 
சிறப்புடையது. 

இங்கே முருகப்பெருமான் சுப்பிரமணியராக ஒரு முகமும் 
நான்கு இருக்கரங்களும் கொண்டு நின்ற திருக்கோலத்தில் 
விளங்குகின்றார். பின்புறம் மயில். மயிலின் மூகம் வலப்பக்கம் 
அமைந்துள்ளது 3 அடி உயரமுடைய முருகப்பெருமானுக்கு 
இருபுறமும் தேவிமார் விளங்குகின்றனர், கிழக்குநோக்கிய சந்நிதி. 

உற்சவ சுப்பிரமணியரும் மூலவரைப் போன்றே விளங்கு 
கின்றார். உயரம் 11அடி. 

அனுமன் பூசித்த இலிங்கமும், இந்திரன் சாபம் நீக்கிய 
மீனாட்ட சுந்தரேசரும், பரத்துவாசர் பூசித்த இலிங்கமும், 'இத் தலத்தில் சிறப்பாக உள்ளன. 

பிட்சாடனர், மோனி, குண்டோ தரன் முதலிய பஞ்சலோசு 
வடிவங்கள் அற்புதச் சிற்பங்களாகும்,



இருஞானசம்பந்தர்; பரத்துவாஜர், சிவபாதஇரு தயரா 

சித்தி, புத்திடனாய கணபதிதிருவுருவங்களும் காணவேண்டியவை, 
தினமும் இரண்டுகால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன, சித்திரா 

பெளர்ணமி, வைகாூிமூலம், திருஞானசம்பந்தர் திருநாள், 
தைப்பிரமோற்சவம் தேர்த்திருவிழா முதலியன இங்கு சிறப்பாசு 

நடைபெறுகின்றன. கார்த்திகைதோறும் சிறப்பு வழிபாடு உண்டு, 

பிரம்மாவின் மக்களான கமலை, வல்லி என்ற இருவரையும் 

இத்தலத்தில் விநாயகர் திருமணம் புரிந்து கொண்டதாகத்தல 

மான்மியம் கூறும். 

பரத்துவாஜ தீர்த்தம் - திருக்குளம், பாதிரிமரம் - தல 
விருட்சம். 

பரதிதுவாஜர், ராமர், ஆஞ்சநேயர், சூரியன், சந்திரன், இந்திரன், 

வலியன் (கருங்குருவி) முதலியோர் வழிபட்ட. இத்தலத்தைப் 

பெளர்ணமிதோறும் வழிபஃடோர் எல்லா நன்மைகளும் எய்தப் 

பெறுவர். . 

இருஞானசம்பந்தர் பதிகம் ஒன்றும், அருணகிரிநாதர் 

இருப்புகழ் ஒன்றும், வடலூர் இராமலிங்கர் பாடல்களும் இத் 

தலத்திற்கு உள்ளன. 
ட 

இத்தலத்தில் கல்வெட்டுகள் உள்ளன. ஐயங்கொண்ட. 

சோழமண்டலத்து விக்கிரமசோழவளநாடு என்று இங்குள்ள 

கல்வெட்டில் பேசப்படுகின் றது. 

இங்குள்ள வாகனஙிகள் சிறப்புடையன. சென்னை முருகன் 

இருவருட்சங்கத்தினர் இத்தலத்திருப்புகழைக் கல்வெட்டில் 

பொறித்துள்ளனர். 

இங்கே உணவு விடுதிகள் உள்ளன. பஸ் வசஇிகள் உள்ளன 

மருமல்லி யார்குழலின் மடமாதர் ் 

மருளுள்ளி நாயடியன் அலையாமல் 

இருநல்ல வாகுமன தடிபேண 

இனவல்ல மானமன தருளா£யோ 

கருநெல்லி மேனியரி மருகோனே 

கனவள்ளி யார்கணவ முருகேசா 

திருவல்லி தாயம் அதில் உறைவோனே 

தி.கழ்வல்ல மாதவர்கள் பெருமாளே. 

இிருண்கிரிநாத்குவாமிகள், 
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நிறற்காடவல் ேடர்கள் மாமக 
சார்க்கார்வ நன் மாமகிறு நீக 
வற்காடுறை வேதபுரீகரர் தருசேயே 

0 வட்டார்மக வாள்மக ளானவ 
ளேட்டார்திரு மாமணி வாபொளி 

இட்டார்பெரு வாழ்வெசவேவரு பெருமாளே. 
(சார்ச்சார்குழ,.. "திருப்புகழ், ] 

அருள்பரவு (யிற்காடு 

சென்னையிலிருந்து பூவிருந்தவல்லி செல்லும் வழியில் 
திருவேற்காடு என்ற திருத்தலம் உள்ளது. திருவேற்காடு என்ற 

வுடன் அங்கு கருமாரியம்மன் திருக்கோயில் பலருக்கும் நினைவிற்கு 

வரும். ஆனால் அத்தலத்தில் தொன்மையானதோரு சிவாலயம் 

அமைந்துள்ளது சிலருக்கே நன்கு புரிந்திருக்கும். தொண்டை. 

நாட்டில் அமைந்துள்ள 32 தேவாரத் தலங்களுள் ஒன்று 

திருவேற்காடு ஆகும் இப்பதி அருண௫ரிநாதரின் திருப்புகழும் 
சொண்ட.து என்னும்போது அதன்சிறப்பு மேலும் மிகுகின்றது. 

வடவேதாரணியம், வேற்காடு (வேலங்காடு) விஷம் 
இண்டாப்பதி என்றெல்லாம் வழங்கப்பெறும் இத்கலத்தில் 
விளங்கும் சிவபெருமான் : வேதபுரீசர், இறைவி : பாலாம்பிகை 
வேற்கண்ணியம்மை. அகத்திய முனிவருக்குத் இருக்கலியாண 
காட்சியைக் காணச் செய்ததலம். மூலத்தானத்தில் இலிங்கத் 
இற்குப் பின்னால் இறைவனும் இறைவியும் திருமணக் கோலத்தில் 
(சிலாவடி.வில்) நமக்கும் காட்ியருள்சன்றார்கள். இறைவி தனி 
சந்நிதியாகத் தெற்கு நோக்கி வீற்றிருக்கின்றாள். 

பிராகாரத்தில் வெள்வேல மரத்தடியில் முருகவேள் சவ 
பெருமானை வழிபட்டதாகத் தலமான்மியம் கூறும். முருகப் 
பெருமான் சந்நிதியில் வண்ண ஓவியமாக இது இத்தரிக்கப் 
பட்டுள்ளது. திருஞான சம்பந்தரும், அகத்தியரும், அருணகிரி 

நாதரும், இத்தலத்தில் தோன்றி சிறப்புற்ற மூர்க்க நாயனாரும் 
வழிபட்டது இத்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இங்கே மூருகப் பெருமான் பாலசுப்பிரமணியராக-ஒருமுகி 
மும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு நின்ற இருருக்கோலத்தில் 
விளங்குகின்றார். சுமார் 2$அடி உயரமுள்ள அப்பெருமான் முன் 
அவரால் வழிபடப் பெற்ற சதுர வடிவமுடைய இலிங்கமும் 
உள்ளதைக் காண்கிறோம். 

உற்சவ மூர்த்தியாக முருகப் பெருமான் வள்ளி தேவயானை 

யுடன், ஒருமுகமும் நான்கு தஇருக்கரங்களும் கொண்டு விளங்கு



கின்றார். பக்கத்தில் மயில் இல்லை. மற்றொரு உற்சவ மூர்த்தி 
உள்ளது. வலதுகாலை மயில்மீது வைத்து இடதுகாலைக் கமல 
பீடத்தில் வைத்த நிலையில் வில்லேந்திய வேலனாக நான்கு இருக் 
கரங்சளுடன் ஒரு கையில் வேலும், ஒரு கையில் வில்லும், மற்ற 
இரண்டில் வஜ்ஜிரமும், சத்தியும் கொண்டு திகழ்கின்றார். வட, 
புறம் மயில்; அதன்கீழ் சிம்மம். அற்புதமான படைப்பு இது. 

இங்கே அகத்தியர், மூர்க்கநாயனார், சோமாஸ்கந்தர், 
சந்திரசேகரர், பிரதோஷ நாயகர், சண்டிகேசர், அம்பிசை, 
நால்வர், வலம்புரி விநாயகர், அறுபத்துமூவர், தட்ணாமூர்த்தி, 
சூரியன், துர்க்கை, லிங்கோற்பவர், நவக்கிரகங்களின் சந்நிதிகள் 
சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. 

தினமும் மூன்றுகால வழிபாடு இங்கே நிகழ்த்தப் 
பெறுகிறது. சஷ்டி, கார்த்திகை நாட்களில் சிறப்பு வழிபாடு 
கள் நிகழ்கின்றன. 

கந்தவேள் தனது வேலாயுதத்தால் தோற்றுவித்த வேலாயுதத் 
தீர்த்தம் புண்ணியப் புனலாகும. தலவிருட்சம்: வெள்வேல 
மரம் 

இத்தலத்தில் திருஞான சம்பந்தர் அருளிய தேவாரப் 
பதிகம் மட்டுமே இடைத்துள்ளது. அருணகிரிநாதர் பாடிய 
“அலம்போல் எழு”... “கார்சசார்குழல்'? என்ற இரு திருப்புகழ் 

பாக்கள இடைத்துள்ளன. 

கஜப்பிரஷ்ட. விமான அமைப்பு இங்கே சிறப்பு. இறைவன் 
சந்நிதியின் பின்புறம் பிரகாரத்தில் சேக்கிழார் திருவுருவமும் 
அநபாய சோழன உருவமும் காணப்படுகின்றன. 

முருகப்பெருமான் வேல்பெற்று, அவ்வேலால் தோற்றுவித் 
துள்ள இத்தலத்தின் புண்ணிய தாத்தம் சகல நோய்களையும 
போக்கவலலது. அருகிலுளள சப்த ஸதலங்களிலிருந்தும் மா 

ஈஸ்வரர் அம்சமாக எழுந்தருளி இத்தலத்தில் திருவரல (ஆற்று) 
திருவிழாக்கள் நடைபெறறதாக மயிலைத் தலபுராணம் கூறு 
கன் ரது. இத்தலத்தில் இரண்டாம் இராசேந்திரன் கல்வெட்டுக 
கள் பலஉள்ளன. 

இங்கே முருகன் சந்நிதியில் குமாரஸ்தவமும் திருப்புகழும் 
அண்மைக்காலததில் சலவைக் கல்லில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

உணவு விடுதிகள் உள்ளன. சென்னைக்கருகில் உள்ளதால் 

பஸ் வசதிகள் அதிகம். 

வேலம்பரா குறமாதும் மேலும்பார் தருமாதும் 

விறங்கே இருபாலும் உறவிறு 

வேதந்தா வமிராம நாதந்தா வருள்பாவு 
வேலங்காடுறைசீல பெருமாளே. 

என்று அருணகஇிரிநாதருடன் நாமும் சேர்ந்து பரவுவோம்; 
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0கரசைநகர் யாழ வரம் ஈசர் 

சென்னையிலிருந்து பூவிருந்தவல்லி பஸ் வழியில் 12 ௫, மீ. 

தொலைவில் அரும்பாக்கத்தை அடுத்து இத்தலம் உள்ளது. 

குசலவாபுரீசர், வால்மீகி பூசித்த வைகுண்டவாசர், குசலவரா் 

பூசித்த குறுங்காலீசுவரர் என்று பலவாருாக இங்குள்ள. இவ 
பெருமான் போற்றப் பெறுகிறார். இறைவி: தருமசம்வர்த் தனி 
(அறம் வளர்த்த நாயக). 

இங்கே முருகப்பெருமான் ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் 
கொண்டு, இருபுறமும் தேவிமார்சூழ, மயில் பின்புறம் விளகிக 
நின்ற கோலத்தில் கிழக்கு நோக்கிக் கம்பீரமாக விளங்குகின்றார். 
முருகன் சந்நிதியில் அருணகிரிநாதர் இருவுருவம் உள்ளது. 

உற்சவர் மயில் மீதமர்ந்து, ஒருமுகமும் நான்கு கரநிகளும் 
கொண்டு இருபறமும் நேதவிமாருடன் அமர்ந்த கோலம் 
சிறப்புடையது, 

இனமும் இரண்டுகால பசை நிகழ்கின்றது. சஷ்டி, 
கார்த்திகை நாட்கள் இறப்பு. கந்தசஷ்டி, Buda HS Hoo 
சிறப்பு விழாக்கள். சந்தனக்காப்பு, விபூதி அலங்காரம் காண 
மிக இன்பமாயிருக்கும், 

கணேசர், பிரம்மா, தட்சிணாமூர்த்தி, சாஸ்.தா, பால௪ப்பிர 
ம்ணியர் (ஜபமாலை, எண்டியுடன் ), திருமால், நால்வர், கலைமகள் 
விஷ்ணு, துர்க்கை முதலிய சந்நிதிகளும் உள்ளன,



அதிகார நந்தியின் அற்புதக் கோலம் கண்டு இன்புறத் 
தக்கது. 

அறநிலைய ஆட்டித்துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ள இக் 

கோயில் சிற்பச் சிறப்புகள் மிகுந்துள்ளன. 

அருணகிரிநாதர் இத்தலத்தைக் கோசைநகர் என்று ஒரு 

திருப்புகழில் பரவியுள்ளார். கோயம்பேட்டை, கோயம்பேடு, 

கோசைநகர் என்று பலவிதமாக இத்தலம் குறிக்கப் பெறுகின்றது. 

“ஆதவிதபாரமுலை”' என்று தொடங்கும் இத்தலத் திருப்புகழில் 

“காதைமகுற மாதுகுண தேவமட மாதுமிரு 

பாலுமுற விறிவரு குமரேசா 

கோசைககர் வாழவரு மீசடியர் நேசர்சர 

வேசமுருகா அமரர் பெருமாளே!” 

என்று அருணூரிநாதருடன் நாமும் வழிபட்டுய்வோம். 
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ம்ணமொல்லை யாசி நகர்க்ச் 
தனவல்லி மோகன மோடமர் 

மகிழ்தில்லை மாதட மாடினச் அருள்பால்ர் 

மருமல்லி மாவன நீடிய 
பொழில் மெல்லி காவன மாடமை 

வடமுல்கல வாயிலின் மேவிய பெருமாளே 

- திருப்புகழ். 

ரரசிலாமாரி ஈசர் மசிர்ந்நரள் sar 

சென்னையிலிருந்து ஆவடி செல்லும் வழியில் உள்ளது 

வடதிரு முல்லை வாயில் என்னும் இத்தலம். தொண்டைநாட்டில் 

தேவாரத்திருப்பதிகம் பெற்ற தலங்களில் இதுவும்ஒன் று. இங்கே 

சுயம்பு லிங்கமாகச் சிவபெருமான் மாரிலாமணி ஈசனாக விளங்கு 

வ்றார். இவருக்கு அபிஷேகம் இல்லை. சுவாமிசந்நிதிக்கு வலப்புறம் 

இழக்கு நோக்கு இறைவி 'கொடியிடை. நாயகியாக எழுந்தருளி 

யுள்ளாள், 

இறைவருக்குச் சித்திரைச் சதயத்தில் சந்தனகாப்பு கலைத்து 

புதுச்சந்தனகாப்பு சாற்றுகிறார்கள். 

இக்கோயிலில் உட்பிராகாரத்தில் வடக்குமூலையில் முருகப் 
பெருமான் சந்றிதி விளங்குகின்றது. ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் 

கொண்டு நின்ற திருக்கோலத்தில் முரூகன் விளங்குகின்றார். 

தேவிமார் இருவரும் மருங்கே உள்ளனர், மயில் பின்புறம் உள்ளது. 

வடக்குநோக்கிவிளங்கும் இம்முருகவேள் ₹2' அடிஉயரமுடையவர்: 
சுயம்புமூர்த்இு, உற்சவரும் ஒருமுசமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு 

தேவிமார் இருவருடன் விளங்குகின்றார். 

நைமிசாரணிய முனிவர்கள், பிரம்மா, பிருகு, வசிஷ்டர்” 
சந்திரன், சூரியன், இராமர், லட்சுமணர், லவன், குசன், துர்வாசர் | 

ஐராவதம், இந்திராணி, கிருஷ்ணன், அர்ச்சுனன், தேவமித்ரன் " 

சித்ரவர்மன், நட்சத்திரங்கள் முதலியோர் இத்தலத்தை வழிப் 

பட்டுய்ந்ததாகத் தலமான்மியம் கூறும். 

நடராசர், பிட்சாடனர், நர்த்தனகணபஇ, தட்சணாமூர்த்தி, 
விஷ்ணு, பிரம்மா, துர்க்கை, சோழபுரீசர், குசலவபுரீசர் சந்நிதிகள் 
சூள்ளன். கோயிலின் அர்த்தமண்டபத்தில் இருவெள்ளெருக்குத் 
தூண்கள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றின் உயரம் 11அடி, சுற்றளவு 
நடி. விமானம் கஜப்பிரஷ்ட. அமைப்புடையது,



  
அறிவரும் நன முவோன் 

குஞ்சர. மாரக விக்கிதப்ரபு 

அங்குச பாசக ரப்ரரித்தஜெர் 

இகாம்பன்ம கோதரன் முக்கண் OM ATUL ONT FT DIST 

கும்பி$ுவார் வினா பற்றறுப்பவன் 

எங்கள். விநாயக ஸனக்கர் பெற்றருள் 

குன்றைய ரூபக கற்பகப்பிள்ள. 

அஞ்சனம். 

சிறுவாபுரி ஸ்ரீ பாலசுப்ரமண்யர் கோயில்



  
      

      
      

  

     

அருண கிரிநாகுர் 
உலகதனை ஓருதொடியில் ஓர்களிக்காய் உலவிவந்த 

குமரன் கீர்த்தி 
உலகதனிற் சீவர்களுக் குறுதுணை யாயுதவி யருள் 

உயர் மெயஞ்ஞான 
உலகதனிற் சிவஞான பராபரை யாள்தன் கரத்திற் 

பொருந்தி மோன 
அருண கிரி 

பாதம். போற்றி... 
. அதிருப்புகழ்ச்சாமி தா. ம, வேங்கடசுப்ரமண்யள் , 
ப்ரமண்யா கோயில், ் ் 

     

  

.லகதனிற் ரூனொளிரும் விஞ்ஞானி



எழுதரிய அறுமுகமும் மணிநுதலும் வயிரமிடை 

இட்டுச் சமைந்தசெஞ் சுட்டிக் கலன்களுந் 

துங்க நீள்பன் 

னிருகருணை விழிமலரும் இலகுபதி ஸிருகுழையும் 
ரத்னக் குதம்பையும் பத்மக் கரங்களுஞ் 

செம்பொஞாலும் 

மொழிபுகழும் உடைமணியும் அரைவடமூம் அடியிணையும் 

முத்தச் சதங்கையுஞ் சித்ரச் சிகண்டியுஞ் 
செங்கைவேலும் 

முழுதும்அழ கியகுமர கிரிகுமரி உடனுருகு 

முக்கட் சிவன்பெறுஞ் சற்புத்ர உம்பர்தந் தம்பிரானே. 

(--வீழையுமளி)
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இத்தலத்தினைச் சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகளும், hob 
நாதரும், வடலூர் இராமலிங்கசுவாமிசளும் பாமாலைசூடி வழி 
பட்டுள்ளனர். அருணகிரிநாதர் அருளிய மூன்று திருப்புகழ்ப் 

பாக்கள் கிடைத்துள்ளன. 

திருக்குளமும், தலவிருட்சமான முல்லைக்கொடியும் சிறப்பாக 

அமைந்துள்ளன. 

தைக்கிருத்திகைச் சிறப்பு விழாவாகும். 

தெற்குப் பிராகார த்தில் திருக்கலியாணமண்டபம் உள்ளது. 

ரில் உணவுவிடுதிகள் உள்ளன. 

இக்கோயிலுக்கு அருகில் ஸ்ரீவைஷ்ணவி ஆலயம் அமைக்கப் 

பெற்று, இக்காலத்தில் இவ்வூருச்குப்புகழ்தேடித்தந்து கொண்டிருக் 
கின்றது. 

இத்தலத்தில் 1922ல் சவசுப்பிரமணியசுவாமி சந்நிதி 

ஒன்று - தனிமுருகன் கோயிலாக வடக்குப் பிராகாரத்தில் 

மாசிலாமணி என் றபக்தரால் கட்டப்பெற்றுளள்து. இழக்குநோக்கி 

விளங்கும் இப்பெருமான் ஒருமுகமும் நான்கு திருக்கரங்களும் 

கொண்டுள்ளார். ஸ்ரீ அருணகிரிநாதர் திருவுருவமும் இருப்புகழ்க் 

கல்வெட்டும் உள்ளன. 

இத்தலத்தில் கல்வெட்டுக்களும் பல உள்ளன. 

வாதி னால்வரு காளியை வென்றிடும் 

ஆதிநாயகர் வீறுதயங்குகை 

வாரி ராசனு மேபணியுந்திரு நடபாதர் 

வாசமாமல ரோஹணொடு செந்திரு 

மார்பில் வி.றிய மாயவனும் பணி 

மாசிலாமணி Wer மகிழ்ந்தருள் பெருமாளே. 

(6சாதிமாமதீ- திருப்புகழ்) 

துன்னி யெதிர் சூரர் மங்கிட 

சண்முகம தாகி வன்கிரி 

துள்ளிட வெலாயுதந்தனை விடுவோனே 

சொல்லுமுனி வோர் தவம்புரி 

மூல்லைவட வாமில் வத்தருள் 

gawug ஞான வும்பர்கள் பெருமாளே, 

(மின்னிடை-திருப்புகழ்) 
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தர்நர் வடக்காரு மார்க்கந்தமர்ந்ந ॥யரராள் 

சென்னையிலிருந்து பொன்னேரி பஸ் பாதையில் தச்சூர் 
கூட்டுச்சாலையிலிருந்து 7 8. மி. தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது. 
தற்காலத்தில் ஆண்டார்குப்பம் என இத்தலம் வழங்கப்படுகிறது 

இங்கே முருகன் தனிக்கோயில் கொண்டு திகழ்கின்றார். 
முருகனுக்கு அருகிலேயே விசுவநாதர் சந்நிதி உள்ளது. 

முருகப்பெருமான் மூலஸ்தானத்தில் ஒருமுகமும் இரு 
கரஙிகளும் ' கொண்டு நின்ற கோலம்; பிரம்மனிடம் Gy oor al 
திற்குப் பொருள்கேட்ட கோலம். முருகனுக்கு எதிரில் பிரம்மா 
விளங்குகின்றார். 

பிரமனைக்குட்டிச் சறைசெய்யும் முருகப்பெருமான் சிற்பம் 
இங்கு உள்ளது, 

இங்குள்ள முருகவேளை அருணக௫ரிநாதர் “தச்சூர் வடக்கா 
கும் மார்க்கத்தமர்ந்த பெருமாளே” என்று அடையாளங்காட்டிப் 
பாடுகின்றார். அவர் காலத்தில் இக்கோயில் நாற்றிசையிலும் 
சிறப்புற விளங்கியது என்பதை 'அச்சாயிறுக்காணி 
தொடங்கும் இத்தலத் திருப்புகழில் 

*இப்பூர்வ மேற்குத்தரங்கள் தெற்காகும் இப்பாரில் கீர்த்திக் 
கிசைந்த தச்சூர் வடக்காகுமார்க்கத்தமர்ந்த பெருமாளே"? 

என வரும் வரிகள் இனிது காட்டுகின்றன. தமக்குப் பெரும் 
பொருளை உபதேூத்த முத்தன் (““எட்டாமெழுத்து ஏழையேற்குப் 
பகர்ந்தமுத்தர்”) என்றும் நன்றி பாராட்டினார் ௮ருணூரிநாதர், 
பின்னும் வேடிக்கையாக. முருகா! நீ ஒரு நல்ல தச்சன். எந்தச்



க்ரலத்திலும் மகப் போகாத சூரன் என்னும் ஒரு மாமரத்தைப் 

பார்த்தாய்; அதை வேலாற்பிளந்தாய்; அதனின்றும் மயில், 

சேவல் இரண்டும் செய்தாய் ஆதலால் நீ ஒரு சித்தன், அத்தகைய 

வனாயிருந்தும் நீ ஒரு குறப்பொம்மையின் தாளின் €ழ்ப் படிந் 

தாயே?” என்று பாடுகிறார்: 

*ஏக்காலும் மக்காத சூர்க் கொத்தரிந்த சினவேலா 

த்ச்சா! மயிற்சேவலாக்கிப் பிளந்த 

சித்தா! குறப்பாவைதாட்குட் படிந்து...அமர்ந்தபெருமாளே” 

பத்மத் தச்சனாகிய பிரம்மாவைவிடக் குமரத்தச்சனின் ஆற்றல் 

எத்துணை இன்பமூட்டுவது என நம்மை எண்ணிப் பணியச் 

செய்கிறார் இத்தலத்தில் ௮ருணகிரிநாதசவாமிகள்.



சிந்றைபில் குடிரிகாண்ட சிறறவ மருகள் 

திருத்தொண்டர் புராணம் பாடி அடியார்களின் 
பெருமையை உலகறியச் செய்த சேக்கிழார் பெருமான் தோன்றிய 
இடம் தொண்டைமண்டலம். தொண்டை மண்டலம் என்றாலே 

தொண்டர்களாகிய அடியார்களுக்கு மிகவும் தொடர்புண்டு. 
அதனால்தான் கந்தவேள் திருவருளைப் பருகி அதன் இன்பத்தை 

நமக்கு வாரி வழங்கிய வள்ளலான ஸ்ரீ௮ருண௫ூரிநாத ஸ்வாமிகள் 

“சிறுவாபுரி” என்ற தலத்தில் “சந்ததமும் அடியார்கள் சிந்தையது 

குடியான தண்சிறுவை தனில் மேவும் பெருமாளே' என்று பாடு 
கிறார், இன்று நமச்குக் கிடைத்த ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது 

அற்புத திருப்புகழ்ப் பாடல்களில் இந்த ஒரு தலத்தில் தான் 
எப்பொழுதும் அடியார்சளின் மனதை இடமாசக் கொண்டவன் 

குளிர்ச்சி பொருந்திய ஈறுவை என்னும் தலத்தில் வீற்றிருக்கும் 
பெருமாள் என்று மஇஒழ்ச்சியோடு புகழ்கிறார். அந்தச் சிறுவாபுரி 

தொண்டை. மண்டலத்தைச் சார்ந்தது என்றால் பெருமைதானே! 
ஆம். அந்தச் சிறுவை முருகனைப் பார்த்தால் உள்ளம் எல்லாம் 

குளிரும், இன்று நமக்குக் கடைத்துள்ள திருப்புகழ்ப் பாடல்களில் 
மிகவும் மங்களகரமான-மஓழ்ச்சிகரமான இருப்புகழ் இத் தலத்தில் 

பாடிய இருப்புகழ்களாகும். 

*அண்டர்பதி குடியேற மண்டீசுரர் உருமாற 

அண்டர் மன மகிழ் மீற அருளாலே 

கிந்தரியொ டுடனறாடு சங்கரனு மகிழ்கூர 

ஐங்கரனும் உமையாளாம் மகிழ்வாக 

மண்டலமும் முனிவோரும் எண்திசையில் உளபேரும் 

மஞ்சினனும் அளனாரும் எதிர்கானா 

மங்கையுடன் அரிதானும் இன்பமுற மகிழ்கூற 

மைந்துமமில் உடனாடி. வரவேணும்,” என்று



சந்தப்ரவாகம்செல்கறேது. தேவேந்திரன் தனது பொன்னுலகதீதில் 

குடியேறவும், அசுரர்கள் உருமாறவும், தேவர்கள் மனத்தில் 

மகிழ்ச்சி அதிகமாகக் கொள்ளவும், அருளோடு காளியுடன் ஆடின 

சங்கரன் மகிழ்ச்சி அடையவும், பூமியில் உள்ளோரும், முனிவர் 
களும், எண்இிக்கில் உள்ளவர்களும், இந்திரனும், பிரமனும் எதிர் 
காணவும்,லக்மியும் இருமா லும்்இன்பத் துடன் தனது மகிழ்ச்சியை 

எடுத்து ஓதவும், வலிமை வாய்ந்த மயிலுடன் ஆடி (என்முன்னே) 

வரவேணும் என்று பாடுகிறார் “மஇழ்கூற,"*மஇூழ்கூர,” “ம௫ிழ்வாக! 
என்ற சொற்பிரயோகஙிகளைப் பாரத்தால் இத்தலத்து முருகனைத் 
தரிித்தவுடன் அருணகிரியார் எத்தகைய மகிழ்சீசயை அடைந் 
திருப்பார் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா? 

அடியார்களது இந்தையிலே எப்போதும் குடிகொண்ட 

அந்த அழகன்வாமும்்பதி சிறுவாபுரி அல்லதுறுவை-செஙிகற்பட்டு 

மாவட்டம், பொன்னேரி தாலுகாவில் பொன்னேரிக்கு மேற்கே 

6 மைலிலும், சென்னைக்கு சழக்கே சுமார் 20மைலிலும் உள்ளது. 

சென்னையிலிருந்து பஸ் எண் 131, 131&, 132, 133 ஆகிய பஸ்சளில் 

(பெரியபாளையம் ஆரணி வழியில்) சென்று அகரம் என்ற இடத்தில் 

இற௫ 19.மீ சென்றால் றுவாபுரி முருகன் கோயில் வாயிலை 

அடையலாம். சோயில்வாயில் வரை கார், பஸ் மூதலியன செல்ல 

லாம். தற்போது இவ்வூர் சன்னம்பேடு என்றும் சிறுவரம்பேடு 

வழகிகப்படுகிறது. இந்தஊர் பெயரேமிகவும் சுவைமானவரலாறு 

உடையது. 

இங்கே எறுவர்களான லவன், குசன் இருவரும் பெரிய 

படையுடன் (தனது தந்ைத என்று அறியாமல்) வில் ஏந்திய, 

ஸ்ரீராமபிரானோடு எதிர்த்து போர்செய்து வெற்றி சொண்ட 

நகரம், இறுவர் 1 அம்பு | எடு என்பது இறுவரம்பேடு ஆயிற்று, 

ஈறுவரம்பேடு என்பது சின்னம்பேடு என்று மருவியுள்ளது. 

ஸ்ரீராமபிரானின் புனித பாதம் பதிந்த இடம் என்று இவ்வூர் 

புராணம் 0 தரிவிக்கின்றது. அருணகிரிப்பெருமான் இச்செய்தியை 

மற்றொருத் இருப்புகழில் சுவைபடச் சொவ்கிறார், 

“சிறுவ ராகி இருவரந்த கரிப 
தாதி கொரு பொருஞ்சொல் 

Pu ராமன் உடனே திர்ந்து சமராடிச் 

செயம தானநகர மர்ந்த அளகை போல வளமிகுந்த 

சிறுவை மேவி வரமி குந்த பெருமாளே." 

இச்சிறிய தலத்தில் பல பெரிய ஆலயங்கள் மிகுநீதுள்ளன. 

இதற்குச் சான்று வேலிரண்டெனும் என்ற இவ்ஷரின் மற்றொரு 

இருப்புகழில் அருணூரியார் கூறுகிறார். gyi sb பயில் சோபுர் 
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மாமதில் ஆல யம்பல வீதியு மே நிறைவான தென்று வாபுரி 
மேவிய பெரூமாளே.'! உண்மை தான்! செல்வம் நல்கும் சிறுவை 

மூருகன் கோயிலைத்தவிர ஸ்ரீ அசுஸ் சீசுவரர் கோயில், திருவூரகப் 
பெருமாள் என்ற ஸ்ரீவரதராஜர் கோயில், திரெளபதியம்மன் 

கோயில், ஐயப்பன் கோயில்களும், ஜைனர் 22வது இர்த்தங்கரா் 
பார்ஸ்வ நாதரின் ஜைனக் கோயிலும் உள்ளது. 

் புத்தம் புதுப் பொலிவுடன் அழகான கோபுரத்துடன் 
சரம் சிறப்பும் பெற்ற சிறுவாபுரி முருகன் கோயிலில் நுழைந்த 

வுடன் நம் கண்ணை விட்டு அகலாததகது, அங்குள்ள மிக அழகிய 
மயில் மண்டபம். சிற்பி தத்ரூபமாக கல்லில் வடித்த அற்புதமான 
மயில் உருவம் அனைத்திந்தியாவிலும் காண்பது அரிது, 

சிறுவை முருகன் காட்டி நமது சந்தையை ஈர்க்கும் காட்சி 
அவன்புண்டரிகவிழியாளன், தண் தரளமணிமார்பன், செம்பொன் 
எழில் செறிரூபன், தண் தமிழின் மிகு நேயன். அவன் ஒரு முகம். 

நான்கு கரங்களோடு நின்ற கோலத்தில் பால சுப்ரமணியனாக 
காட்ட தரும் அழகைச் சந்தை குளிர்விக்கும் சந்தத் தமிழால் 
ARTHAS பெருமான் அர்ச்9க்இருர். 

“சீதள வாரிஜ பாதா நமோநம, 

நாரத கீதவி நோதா நமோதம, 

சேவல மாமயில் ப்ரீதா நமோநம, மறைந்தேடுஞ் 
சேகர மானப்ர தாபா நமோநம, 

ஆகம சாரசொ ரூபாநமோநம, 

தேவர்கள் சேணைம கீபா நமோநம, கதிதோயப் 
பாதக நீவுகு டாரா நமோநம 

மாவசு ரேசக டோரா நமோதம, 

பாரினி லேஜய வீராநமோநம மலைமாது 

பார்வதி யாள் தரு பாலா நமேரநம, 

நாவல ஞானம னோலா நமோதம, 

மாலகு மாரசு வாமி நமோநம அருள்தாராய்" 

என்று அர்ச்சனைப் பாட்டாக அது வெளிவருகிறது. 

அர்த்த மண்டபத்தில் அருணஇரிப் பெருமான் சன்னிதி 
உள்ளது.உற்சவ மூர்த்திகளை இடதுபுறம் வைத்துள்ளார்கள். 
உற்சவமூர்த்திகள் அற்புதமான படிவங்கள். சுப்ரமணியர் மயில் 

மேல் அமர்ந்து வலது காலை பாம்பினுடைய தலை மீதும், இடது 

காலைமடித்தும்கம்பீரமாக உள்ளார். இருபுறமும்வள்ளி தேவயானை 
இருக்கிறார்கள், மற்றொரு ஷண்முக விக்ரஹமும் தேவிமாருடன் 
கூடிய அமைப்பும் வீரபாகு தேவரது விக்ரஹமும் உள்ளன. 
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முருகனுக்கு வலப்புறம் உள்ள மண்டபத்தில் நினை 5 தாலே 
ம£த்தியளிக்கும் அண்ணாமலைப் பெருமானும் உண்ணாமுலை அம்பிகை 
யும் தனித்தனி சன்னிதஇுகளில் அழகான கோலத்தில் காட்சியளிக் 

கிறார்சள். இந்த அம்பிசையைத் தரிசித்த போது அ,.ருணகரிப் 
பெருமானுக்கு அளவிலா மகிழ்ச்சி, *வேலிரண்டனு” என்று 
தொடகிகும் இத்தலத்து நான்காவது இருப்.புகழில்,' நீலசுந்தரி, 

கோமளி, யாமளி, நாரணி, பூரணி, பஞ்சவி, சூலினி, மாலினி 

உமை, காளி, மாதவி, சிவகாமசுந்தரி என்று பாடிச் செல்கிரூர்' 

இத்தலத்தில் மிக அதிசயம் என்னவென்றால் இங்குள்ள மயில் 
தந்தி,. விநாயகர், சுவாமி, அம்பாள் ஆகிய எல்லாத்” திருவுருவகி 
களும் ஒருவிதப் பச்சைக்கல்லால் ஆன தனிச் சிறப்பாகும். மகா 
மண்டபத்தில் இத்தலத்து நான்கு திருப்புகழ் பாடல்களையும் 

சென்னை இருவல்லிக்சேணி முருகன் திருவருட் சங்கத்தார் கல் 

வெட்டில் பதித்துள்ளார்கள். ் 

 வெளிப்பிராகாரத்தில் சண்டிகேசுவரர், நாகேந்திரர் 

பைரவர், வேஙிகடராயர் ஆகியோரது சன்னிதிகள் உள்ளன: 

எல்லா உருவங்களும் கைதேர்ந்த இற்பிவடித்த அழகான 

உருவகிகள். கொடி மரத்துடன் எல்லாஅமைப்புக்களும்முறையாசக 

அமைந்த இக்கோயிலை ரூபாய் இரண்டரை லஞ்சம் செலவில் 

அழகான முறையில் புதுப்பித்துச் சென்ற 179_6-78ஆம் தேதியன்று 

கும்பாபிஷேகம் செய்துள்ளார்கள். 

புதிதாக வீடு கட்டி ரெகப்.பிரவேசம் செய்வோர்கள்- 

முதலில் சிறுவாபுரி முருகனுக்கு அபிஷேகம் செய்வித்து புது 

வீட்டில் குடிபுகுந்தால் அவர்களுக்குச் சகல செல்வங்களும் 

அருளிச் செய்வான் என்பது அநுபவ உண்மை. 

இவ்வூரில் அமைந்துள்ள மற்றொரு ஆலயம் ஸ்ரீஆன.ந்தவல்லி 

சமேத அகஸ்.தீசுவரப் பெருமான் கோயில். மிகவும் பழு தடைந்துள் 

ளது. கம்பீரமான கஜ ப்ருஷ்ட விமானத்துடன் கூடிய இக் 

கோயிலில் வெளி மதில் சுவர்கள் இடிந்தும் மண்டபங்கள் 

ஆங்காங்கேசிதைவுற்றும் பார்ப்பதற்கு மிகவும் வருத்தமாயுள்ளது. 

அகஸ்சசுவரப் பெருமானுக்கு அருகில் வலப்புறத்தில் தனிச் 

சன்னிதியில் ஸ்ரீவிஸ்வநாதர் உள்ளார். வெளியே ஆனந்தவல்லி 

அம்பிகைக்குத் தனிச் சன்னிதி உள்ளது. அம்மண்டபத்தில்அழகான 

சிற்பங்கள் உள்ளன, அம்பிகையின் ஆனந்தமான தோற்றத்துடன் 

மூக்இல் மூக்குத்தி அணிவதற்குஏதுவாக அமைப்பு உள்ள தென்ருல் 

அதன் அழகை எடுத்து இயம்ப இயலுமா? 
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இங்கு அமைந்துள்ள இதர மூர்த்தசளான ஹரிஹரபுத்திரர் 
சண்டிகேசுவரர், நாகேந்திரர், சூரியன், நவக்ரஹகிகள் ஆய 
அனைத்தும் ஏறப்பாக அமைந்தவை. ஆனால் கோயிலை உடனே 
சட்டி, கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும். அடுத்துநாம் திருஷரகப் 
பெருமாள் என்னும் ்ரீவரதராஜர் கோயிலுக்குச் செல்கிறோம். 
இத்தலத்துப்பெருமாளை “ஆயனந் திருஷரகமால் இருமருகோனே”' 

என்று அருணகிரியார் இருப்புகழில் குறிப்பிடுகிறார். இங்கு 

குசலவர் வழிபட்டதால் குசலவபுரி என்றும் பிருந்தாவன க்ஷேத்ரம் 

என்றும் பெயர். அருகில் தெற்கே திருமுக மண்டலத்துடன் 

கூடிய ஸ்ரீலட்சுமிநாராயணப் பெருமாள் தனிச் சந்நிதியில் மிச 
அற்புதமாச அமைந்துள்ளார். வெளியே உள்ள மண்டபத்தில் 

ஸ்ரீனிவாசப் பெருமானாகிய திருவூரகப் பெருமாள் தேவியர் 
புடைசூழக் இழக்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் சேவை 

சாதிக்கிறார். பெருந்தேவித் தாயார் சன்னிதி தனியே கிழக்கு 

நோக்கி அமைந்துள்ளது. மற்றும் சக்கரத்தாழ்வார், ஆஞ்சநேயர் 

ஆண்டாள் நாச்சியார் ஆகியோரது சன்னிதிசளும் உள்ளன. 

கோயிலின் மதிற் புறதீதிற்கு வெளியே ஸ்ரீ வரதராஜப் 
பெருமானுக்கு நேராகச் சற்று உயரமான ஓர் மண்டபத்தில் 

ஸ்ரீவைஷ்ணவி தேவி சன்னிதியுள்ளது. மண்டபம் சதிலமாகி 

அம்பிகை மட்டும் தனியே இருக்கிறாள். பெபருமாளுக்கு 
ரெளத்ரத்தைத் தணிக்க துர்க்கை இங்கே வைஷ்ணவியாக இருப்ப 

தாகக் கூறப்படுறது. இக்கோயில் 1930ல் கும்பாபிஷேசம் 
நடை பெற்றதாகத் தெரிகிறது. கோயில் சுமாராக உள்ளது. 

இத்தலத்தைப்பற்றி ஸ்ரீ அருணசரியார் பாடிய நான்கு 

திருப்புகழ்ப் பாடல்களுடன் திருத்துருத்தி, இந்திர பீடம், கரபாத்ர 
சுவாமிகள் ஆனம் ஈசூர் சச்சிதானந்த சுவாமிகள் பரம்பரை- 

புலியூர் இரு வராஜ சுவாமிகள் இயற்றிய அகஸ் தீசுவரர் பதிசம், 
ஸ்ரீவரதராஜப் பெருமாள் பதிகம் ஆகிய நூல்களும் உள்ளன. 

“வானவருரினும் விறாகி வீறள 

காரி வாழ்வினு மேலாக வேதிரு 

வாழ்சிறு வாபரி வாழ்வேசுராதிபர் பெருமாளே! 

48



பாற ரளிய பாரார் 

“பவள மரகத கனக வயிீரக 

பாட கோடிர அரிதேரின் 

பரிய மிடறிய புரிசை தழுவிய 
பாகை மேவிய பெருமாளே! 

(குவகாபொரு-திரும்புகழ்! 

திருப்புகழில் * பாகை”' என்று அருணகிரிநாதசுவாமிகள் 

போற்றும் தலம் சென்னை-அரக்கோணம் இரயில் வழியில் 

இருவள்ளூரை அடுத்த மணவூர் நிலையத்தின் தெற்கே 4 தி.மி. 

தொலைவிலுள்ள பாகசாலை என்ற பெயரில் தற்போது வழங்கப் 

பெறுகின்றது. பஸ்வசதி இல்லை, தட.நீது செல்லவேண்டும். 

கோயிலைச்சுற்றி ஏரிகள் பரந்து காணப்படுகின்றன. தற்3போது 

மணவூர்ஏரி, லட்சுமிவிலாசபுர ஏரி, பாகசாலைஏரி என அவை 

அழைக்கப்படுகன்றன. இவ்வேரிகளைக்கண்டு கடலெனக் காட்டி 

னார் நம் அருணகிரிநாதரும் என்றெண்ண வேண்டியுள்ளது. 

பாகா. நறுங்கமழ் பூக வனந்தலை 

சாடி நெடுங்கடல் குழிபாயும் 

பாகை வளம்பதி மேவி வளஞ்செறி 

தோகை விரும்பிய பெருமாளே (௭ைசுரம் ...) 

என்று திருப்புகழ் பேசுகின்றது. 

இக்சே முருகனுக்குத் குனிக்கோயில் அமைந்திள்ளது. 

கோயில் சிறிதாயினும் மூர்த்தி பெரியவர். புராதனமான இக் 

கோயிலை இருபதாண்டுகட்கு முன்பு இருப்பணி செய்துள்ளனர். 

கோயிலின் அருகே குசஸ்தலை என்ற ஆறு ஓடுகின்றது, கோயில் 

இழக்குதோக்கி அமைந்திருப்பினும் சந்நிதிக்குள் நுழையும் வாயில் 

தெற்குநோக்கி உள்ளது. 
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நின்ற திருக்கோலத்தில் முருகவேள் ஒருமுசமும், நான்கு 
கரங்களும் கொண்டு, (அபயம், கண்டிகை, அக்கமாலை, குறங்கம்) 
யோகமூர்த்தியாகத் திகழ்கின்றார். இத்தலவாசகள் “பா திரிஐயா'' 
என்று இம் முருகனைப்பணிக்கிறார்கள். இப்பெயருடையவர்கள் 

இங்கு அதிகம். தற்போது பாதிரி மரங்கள் இல்லை. இலுப்பை 

மரஙிகளே இங்குள்ளன, 

நீலப்பட்டா, கார்வேட்நகர சமஸ்தானஙிகளாலும், 

திருப்பதி தேவஸ்தானத்தாலும் இத்தலம் பரிபாலிக்கப்பட்டு 
வந்த் காலத்தில் இக்கோயில் ஸ்ரீபாலசுப் பிரமணியசுவா மிகோயில் 

என்றழைக்கப்பட்டு அநுவே இன்றும் பெயராயுள்ளது. மூலவருக் 

கருகல் தேவியர் இல்லை. உற்சவமூர்த்தி ஒருமுகமும் நான்கு 

கரநிகளும் கொண்டு இருதேவியருடனும் விளங்குகின்றார், 

இனமும் கால பூசை நிகழ்கின்றது. வழிபடுவோச்விடுதி, 
உணவு விடுதிகள் இல்லை. இவ்வூர் சைவத்திருவாளர் 4..சிவராஜ 

முதலியார் இத்தலத்திற்கு வருவோரை உபசரிக்கும் பெருமனம் 
படைத்தவர். 

கார்த்திகை, கந்தசஷ்டி விழாக்கள் நிகழ்கின்றன. அருணகிரி 
pirat இத்தலத்திற்கு மூன்று தருப்புகழ்ப்பாக்களை அருளியுள் 
ளார். (ஆடல்மர்மத..., சளைசுரங்..., குவளைபொருதிரு...... ) 

இத்தலத்தில் ஸ்ரீதிருவுடையநாயக சமேத ஸ்ரீதிருமூலநாதசுவாமி 

கோயில் உள்ளது.' “இங்கே பரகேசரிவர்மன் கால்க்கல்டிவட்டுக் 
கள் உள்ளன மற்றும் விநாயகர், இரெளபதி, மாரியம்மன் 
கோயில்களும் உள்ளன. மிகவும் சிதிலமடைந்த திருமால் கோயி 
லொன்றும் உள்ளது. ் 

பாக நாண்மலர் சூடுஞ்சேகரா மதில் சூழ்தென் 

மாகை மாநக ராளுங் குமரேசா! 
(ஆடல்மாமத...] 
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சரஜிரியாடாடிய ஆங்கார 

துஞ்ச வருவாரும் தொழுவிப்பாரும் வழுவிம் போம் 
நெஞ்சம் புகுந்தென்னை நினைவிப்பாரும் முனைநட்பாம் 

வஞ்சப்படுத் தொருழ்ி வாணாள் கொள்ளும் வகைகேட்(6) 

அஞ்சும் பழையனூர் ஆலங்காட்(0)எம் அடிகளே. 
அதி௫ஞானசம்பந்தர், 

ஒன்றா உலகளைத்தும் ஆனார்தாமே! ஊழிதோறூழி உயர்ந்தார் 
தாமே] 

நின்றாகி ஏங்கும் நிமிர்ந்தார் தாமே! நீர் வளி தீ ஆகாசம் 
ஆனார் தாமே! 

கொன்றுடங் கூற்றை உதைத்தார் தாமே! கோலம்பழனை 
உடையார். தாமே! 

சென்றா தீர்த்தங்கள் ஆனார்தாமே! திருவாலங்காடுறையும் 
செல்வர் தாமே! 

நி௫நாவுக்கரசர் 

முத்தா மூத்திதரவல்ல முகிழ்மென் முலையாள் உமைபங்கா 

சித்தா சித்தித்திறங் காட்டும் சிவனே தேவர்சிங்கமே 

பத்தா பத்தர்பலர் போற்றும் பழையனூர் மேய 

௮த்தா ஆலங்கடா உன்அடியார்க்கு அடியேன் ஆவேனே. 

அகுந்தரர் 

துத்தம் கைக்கிள்லா விளரி தாரம் 

உழை இளி ஓசை பண் கெழுமப்பாடி 

சச்சரி கொக்கரை தக்கை யோடு 

தகுணிதம் துந்துமி தாளம் வீணை 

மத்தளம் கரடிகை வன்கை மென்தோல் 

தமருகம் குடமுழா மொந்தை வாசித்(து) 

அத்தனை விரவினோ(6) ஆடும் ஏங்கள் 
அப்பன்இடம் திரு ஆலங்காடே. 

_-தரரைக்காலம்மையார்.



சென்னையிலிருந்து பெகிஈளூர் செல்லும் இரயீல்பாதையில் 

திருவாலங்காடு இரயில் நிலையம் உள்ளது, அதிலிருந்து வடக்சே 
4கல் தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது. சென்னை, அரக்கோணம், 

வேலூர், திருவள்ஞார் முதலிய சசர்களிலிருந்தும் பஸ் வழியே 

இத்தலத்தை அடையலாம். சென்னையிலிருந்து 648.மி. தூரம் 
உள்ளது, 

ஆடல் வல்லானீன் ஐந்து சபைகளுள் இரத்தினசபையை 
உடையதலம் இது, நடராசர் ஒருகால் மேலே தரக்கியாடும் 

ஊர்திதுவ தாண்டவமூர்த்தி இங்கு தனீச்சிறப்பு. ஆடுங்கூத்தப் 
பிரான் அடிக்கீழ் காரைக்காலம்மையார் அமர்ந்துள்ள அற்புதச் 
காட்சியை இங்குமட்டுமே காணமுடியும், இத்தலத்திற்குச் 
கிழக்கே பழையனூர் உள்ளது. 

வடஆரணியம் எனவடமோழியிலும் ஆலங்காடு என்று 

தமிழிலும் அழைக்கப்படும் இத்தலத்தின் மிகப்பெரிய கோயில் 
சைவர்களின் கருஷலஙிகளில் ஒன்றாகும். மூன்று திருமதில்கள் சூழ 
'ஆலயம் அமைந்துள்ளது. பழையனூர் நீலி வரலாறு பெரிய 

புராணத்தில் விரிவாகப் பேசப்படுகிறது. 

் இறைவன்: ஆலங்காட்டு அப்பர், தேவர்சிங்கப்பெருமான் 

இறைவி: வண்டார்குழலியம்மை, (மீரமரளகாம்பாள்.) 

இத்தலத்தில் முருகப்பெருமான் ஆறுமுககிகளும் பன்னிரு 
கரங்களும் கொண்டு மயில்மீது அமர்ந்து இருபுறமும் தேவிமார் 
விளங்க லடக்குநோக்கக் காட்டியருள்ளெருர். பன்னிருகரங்களி 
அம் ஆயுதங்கள் அமைய மிக நுண்ணிய அற்பு வேலைப்பாட 
மைந்த அழகிய மூர்த்தம், ஒரு உற்சவர் நின்ற திருக்கோலத்தில் 

இருதேவியர்சூம, ஒருதிருமுகத்துடன் விளங்குகின்றார். மற்றொரு 
மூர்த்தி--அறுதிருமுகநிகளுடன் மயில்மீது அமர்ந்த இருக்கோலம் 

தனியே அம்பிகை இருவரும் நிற்கின்றனர். 

இங்கே வபெருமானுக்கு 4 கால வழிபாடுகளும், முருக 
னுக்கு 2 கால வழிபாடுகளும் தனமும் நிகழ்கின்றன. 

ஆடிமாதத்தில் தாண்டவக்காளியம்மைதிருவிழா, ஆவணி- 
விநாயகசதுர்த்தி, புரட்டா?-நவராத்திரி, ஐப்ப?-ஸ்கந்தசஷ்டி, 
மார்கழி-திருவெம்பாவைவிழா, திருவாதிரை விழா, பங்குனீ-பிர 
மோற்சவவிழா என்று பலதிருவிழாக்கள் இங்கே சிறப்புடையன, 
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கோயிலின் பின்புறம் பெரிய திருக்குளம்- கார்க்கோடகள் 
உய்வுபெற்ற திருக்குளம் இது, தலவிருட்சம்: ஆலமரம், 

தேவாரம் பாடிய மூவரும், காரைக்காலம்மையார், 
பட்டினத்தார், அருணகிரிநாதர், கச்சியப்பவாச்சாரியார், 

இராமலிங்கசுவாமிகள், பாம்பன் சுவாமிகள் முதலிய பல 

அருளாளர்களும் பாடிப்பரவிய தலம் இது, 

மிகவும் தொன்மையான கோயில்; ஏராள. ரான சல்வெட்டுக் 

கள் உள்ளன. திருவிளையாடற்புராணம், பெரியபூராணம், திருக்கை 

வழக்கம், தொண்டைமண்டலச தகம், பெருந்தொகை என்ற 
இன்னோரன்ன இலக்கியங்களால் போற்றப்பெற்றதலம் இது. 

இருத்தணி திருக்கோயிலுடன் இணைந்த கோயிலாக 

அறநிலைய ஆட்சத்துறையினரால் இக்கோயில் நிர்வாகம் செய்யப் 
படுகின்றது. 

இத்தலத்திற்கு அருணகிரிநாதர் பாடிய நான்கு 
இருப்புகழ்ப்பாக்கள் இடைத்துள்ளன; ““சனவாலங்,”” “பொன்றா 

மன்றாக்கும்,?” “புலிபுனல்””, “*வடிவதுநீலம்” என்பன அவற்றின் 

தொடக்கமாம். 

திகழ் வேடங் காளி மயொடாயிப 
ஜெகதீசங் கேச நடேசுரர் 
திருவால.ங் காடினில் Ff Pw பெருமாளே." 

ஈதன்றாலங் காட்டண் டருமுய 

page கூத்தன் திருவருள் 

அங்கா கும்பாட்டின் பயனினை யருள்வாழ்வே!” 

ஈதுவலயம் யாவும் போற்ற பழணனையிலாலங்காட்டில் 

குறமகள் பாதம் போற்று பெருமாளே'” 

முடிமிசை சோமன் கட்டி வடிவள ஆலங்காட்டில் 

முதிர்நட மாடுங்கூத்தர் புதல்வோனே'? 

எனவரும் பகுதிகள் இன்புற்று ஓ.தற்குரியன, 

இறைவனால் அம்மையே என்று போற்றப்பட்ட, 

காரைக்காலம்மை விளங்கும் இத்தலம் வள்ளிமணாளனின் வான் 

கருணை சுரக்கும் தலங்களிலும் சிறத்ததொளன்றுசத் Psp 
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நணிரசபில் இணைபிலி 

கோடாத வேதனுக்கு யான் செய்த குற்றமென்? குன்றெறிந்த 
தாடாளனே[தென் தணிகைக் குமர!நின் தண்டையந்தாள் 

குடாத சென்னியும் நாடாத கண்ணும் தொழாத கையும் 

பாடாத நாவும் எனக்கே தெரிந்து படைத்தனனே, 

அதந்துரலங்காரம் (76. 

செங்கற்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்த குன்றுதோருடல் 

பதியான திருத்தணிகையைச் சென்னை, அரக்கோணம், காஞ்சி 
புரம் ஆகிய நகரங்களிலிருந்து பஸ்மூலம் அடையலாம். சென்னை- 

ரேணிகுண்டா, இரயில் வழியில் திருத்தணிகை அமைந்துள்ளது. 

இருத்தணி இரயில் நிலையத்திலி நந்து ஒருகல் தொலைவில் கோயில் 

உள்ளது. ் 

ஊரின் நடுவில் 400 அடி உயரத் தணிகைமலைமீது நான்கு 

பிரகாரங்களுடன் அழகுமிகுந்த ஆறுமுகன் அருட்கோயில் 
அமைந்துள்ளது, மலையின் மீது கார் செல்ல நல்ல சாலையுள்ளது 
தணிகைமலைக்கு வடக்கில் பச்சரிசமலையும் தெற்கில் பிண்ணாக்கு 

மலையும் உள்ளன. 

மலையடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள சரளணப் பொய்கையைச் 
சிவவழிப்பாட்டிற்காக முருகவேள் வரவழைத்த கங்கை என்பர், 
குமாரதீர்த்தம் எனவும் தலபுராணம் இதனைக் காட்டுகின்றது, 

மலையில் 365 படிகளை ஏறி மலைக்கோயிலை அடைகிறோம், 

அடிவாரத்தினின்றும் மலை ஏறும் பாதையில் வடபுறம் 
பிரம்மகனை (பிரம்ம இர்த்தம்)யும் அதனருகே விநாயகர், பிரம்ம் 
லிங்கக்கோயிலும் உள்ளன. பிரணவத்திற்குப் பொருள்ெெ தரியாது 

சருகனால் குட்டுப்பெற்றுச். சிறைப்பட்டிருந்த பிரமன், முருகப் 
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பெருமானை வழிபட்டு மீண்டும் படைப்புத்தொழிலை இங்கே 
பெற்றதாகத் தலபுராணம் கூறுகின்றது. 

மலையின் உச்சியினை அடைகிறோம். நான்காவது பீரகார 

மான இரதவீதியினை அடைகிறோம். இங்கே கார்த்திகை நாட் 
களில் எரியும் கற்பூரக் கொப்பரையும் நாள்தோறும் வழிபாட்டுக் 
காலங்களில் இஸ்லாமியர் வாத்தியம் வாக்கும் நவாப்வாத்திய 
மண்டபமும் அமைந்துள்ளன. காதர் என்ற நவாப்பின் துன்பத் 
தைப் பெருமான் போக்கியதற்கு அடையாளமாக அவன் 
அமைத்த இவ்வாத்திய மண்டபமும், அவன் வழிபட்டு நிறுவிய 
பிரசன்ன காதர் ஈஸ்வரர் என்ற சிவன் கோயிலும் விளங்கு 
கின்றன. இங்குள்ள முருகப்பெருமான் வள்ளிமலை ஸ்ரீசச்தொனந்த 
சுவாமிகளுக்கு ஓர் முகமதியார் உருவில் காட்சியருளியதாகக் 
கூறுவர். நான்காவது பிராகாரத்தில் இந்திர நீலச்சுனை, விஷ்ணு 
தீர்த்தம், நாகதீர்த்தம் ஆகியனவும் உள்ளன. 

நான்காவது பிராகாரத்திலிருந்து கிழச்குவாயில் வழியே 

சிலபடிகளைக்கடந்து மூன்றாவது பிரகாரம் அடைந்தவுடன் 
துவஜஸ்தம்ப விநாயகரையும் ஐராவதத்தையும், தெற்குப்பாகத் 

தில் உமாமகேசுவரர் சந்நிதியையும், மேற்குப்பாகத்தில் உச்சிப் 
பிள்ளையார் சந்நிதியையும் வழிபடுகிறோம். 

அடுத்து இரண்டாவது பிராகாரத்தை அடைந்து ஏகாம்ப 
ரேசர், ஆறுமுகசுவாமி, குமரே சலிங்கம், தேவயானைக்கு இந்திரன் 

சகனமாகத்தந்த சந்தனக்கல், மற்றும் உருத்திராக்க விமானத் 

இல் வீற்றிருக்கும் பெரிய உற்சவமூர்த்தி ஆகியோரைத் தரிஏிக் 

கிரோம். 

பஞ்சாக்கரப் (ஐந்து) படிகள் நம்மை முதற்பிராகாரத்திற்கு 
அழைழத்துச் செல்கின்றன. இங்கே வள்ளி, தெய்வானை, 

பாலசுப்பிரமணியர், சண்டே.கர், பைரவர் சந்நிதிகள் உள்ளன. 

உள்ளே கருவறையில் திருத்தணிசேசன்-சுந்தரவடிவுடன் 

இடக்கரத்தைத் தொடையில்வைத்து, வலக்கரத்தில் வேல் 

தாங்கித் தனித்து நின்று அருட்காட்சி நல்குகின்றார், இங்கே 
முருகப்பெருமான் ஞான சக்திதரராகத் திகழ்கிருர், 

அழகானத் தணிகைமலை, அழகான் தணிகை ஆண்டவர். 

எந்கும் அழகு. எதிலும் அழகு, வள்ளிமலையை வழிபட்டு நேரே 
இருத்தணிகையை அடைந்த அருணகிரிநாதர், இதுகாறும் இப் 
“பெருமானை வந்து வணங்காது போயிழ்னன என்று வருந்துகிறுர்,



பாடுகிறார். ஈடுகாடாதவேதனுக்கு நான் என்ன குற்றம் 
செய்தேன். உனது தண்டையந்தாள்களைச்சூடாத சென்னியை 

யும் நாடாத கண்ணையும், பாடாத நாவையும் எனக்கென்றே 

தெரிந்து அமைத்தனனே என்று புலம்புகிறார். (கந்தரலங்காரம்76.) 

பலநாள் இத்தலத்தில் தங்கத் தணிகேசனைப் பலவாறு புகழ்ந்து 

அற்புதமான 66 திருப்புகழ்ப் பாக்களால் பரவினர், 

“தணிகைமலை அப்பனே அழகிய பெருமாளே" “தணிகை 

மாமலை மணிமுடி. அழகியல் பெருமாளே" **தணிகையில் இணையிலி'” 

எனவரும் அருணகிரிநாதர் வாக்கு கருதத்தக்கது. பலதிசையிலுள் 

ளோரும் நாடிநெருங்கி வரும் சரவணப்பொய்கை என்னும் 
திருக்குளத்தை ௨௨௮ டயது; தமிழ்மொழி வழங்கும் நாட்டின் வட 

எல்லையாக விளங்குவது; முருகவேளின் இருப்புகழை ஒதும் கருத்தி 

னர் சேரும்பதி; உத்தம ரவனடியார்கள், முனிகண்த்தவர், 

இமையகர், ஐந்துதலைநாகம் வழிபடும்பதி, தாரத்தொழுவார் 

வினைசிந்துடும் பெருந்தலம்; வள்ளியம்மையை மயச்இு அணைத்த 

பின் முருகவேள் அவ்வம்மையுடன் மகிழ்ந்து என்றும் அகலாது 

வீற்றிருந்தருளும் மங்கலநகரம்; தமது தந்தையாகிய சிவபிரான் 
தமது கழலைத் இயானிக்க அவருக்குச் (சுவாமி மலையிற் போல) 

சுவாமிநாதனாய் முருகப்பிரான் உபதேசித்த உயர்பதி; தரைக் 
கடல் சூழும் புவிக்கு உயிராகும் திருத் தணி; பூவின் நடுவினில் 

வீறு தணிகைமலை; பவரோக வயித்தியநாதப்பெருமாள் விளங்கும் 
பதி என்றெல்வாம் அருணடூரிநாதசுவாமிகள் போற்றுகின்றார் 
இப்பதியை| 

சிவபெருமான் திரிபுரத்தைச் சரித்து எரித்தனர்; மன்ம தனை 

விழித்து எரித்தனர் என்பது புராணம். இத்தலத்திருப்புகழில் 
திரிபுரத்தைச் வெபெருமான் விழித்துஎரித்தார்; மன்மதனைச் 
சிரித்து எரித்தார் என்று அருண௫ரிநா தசுவாமிகள் அழகாகப் 
போற்றுஎன்றார். 

இத்தலத்தில் அருணூரிநாதருக்குக் கந்தவேள் தமது 
தேவிமார்களுடன் மயில்மீதமர்ந்து நிர்த்தத்தரிசனத்தைத் 
தீற்தருளியதை 

விண் அமரர் கொரித்திடும் அரிவை குறத்தியொ (ம) 
அழகு திருத்தணி மலையில் நடித்தருள் பெழுமா2ள!" 

,.நளரிகை மலைதனில் மயிலில் நிர்த்தத்தில் நிற்கவல 
பெழுமாளே”!



FAG திருப்புகழ் வரிகள் சான்று பகருகன்றன, அறிவை 
அறியும் தத்துவத்தையும் அபரிமிதவித்தைகளையும் அருணகிரி 

நாதருக்கு அறுமுகப் பரமன் அருளிய ஐந்து தலங்களுள் 
திருத் தணிகையும் ஒன்று ஆகும். இத்தலத்தில் அருணகிரிநாதர் 
பாடிய இருமலுரோக:' என்னும் திருப்புகழ் எவ்வித நோயை 
யும் போக்கும் மகாமந்திரமாகும். நினைத்த காரியம் அனுகூல 

மாக வெற்றிபெறவேண்டுமானால் **சனத்தவர் முடிக்கும்” 

என்ற தருப்புகழ்ச் றந்த தந்திரமாகும். 

இத்தலச்சிறப்பினைக்கூறும் சந்தபுராணப்பகுதிகள் எண்ணி 

இன்புறற்குரியவை. மலர்களில் சிறந்தது தாமரை; நதிகளில் 

சிறந்தது கங்கை; பதஇகளில் சிறந்தது காஞ்சி, மலைசளில் சிறந்தது 

தணிகை என்பார் கச்சியப்ப ஏவொச்சாரியார். 

பிரைமிடங்கொளும் போதினுள் மிக்கபங்கயம் போல் 

திரையிடங்கொளும் நதிகளிற் சிறந்தகங்கையைம் போல் 

தரைமயிடங்கொளும் பதிகளிற் காஞ்சியந்தலம் போல் 

வரையிடங்களில் சிறந்தது இத்தணிகைமால் வரையே.” 

“— தந்தபுராணம், 

கயிலையைப் போன்ற தஇருத்தணிகையில் முருகப்பெருமான், சூரபன் 

மன் முதலிய அவுணர்களைப்பொருது வெற்றிகொண்டு செருத் 

தணியுமாறு வந்து தங்கினார், “செருத்தணிகை”'யே திருத் 

தணிகையாயிற்று என்பர், 

இருத்தணிகையின் இறப்பினை முருகப்பெருமானே வள்ளி 

நாயூக்குக் கூறுகின்றார். 

“பாதகம் பல செய்தவர் ஆயினும் பவங்கள் 

ஏதும் வைகலுந் புரிபவர் ஆயினும் ஏம்பால் 

ஆதரங் கொடு தணிகையெற்பு ௮டைவரேல் அவரே 

வேதன் மாலினும் விமுமியர் ஏவற்றினும் மிக்கார்." . 

. ௭ திந்தபுரரணம். 

வள்ளிநாயயை மணங்கொண்டு தணிகைமலையில் வந்து தங்கிதி 

தம்மை நாடிவரும் அன்பர்கட்குத் இருவருள் புரிசன்றுர் 

ஆறுமுகப்பெருமான். தணிகைமலையைச் சாரேனோ! அதன் 

அழகைப் பாரேனோ! என்று வடலூர் வள்ளல் இராமலிங்கசுவாமி 

aan வியந்துபரவியதலம்இது. முத்துசுவாமி இட்சிதருக்கு அருளிய 

தலம் இது, டா 

ரர



- இக்கோயிலில் நடைபெறும் கந்தசஷ்டிப்பெருவிழாவில் 
சூரசம்ஹாரம் கிடையாது. ஆடிக்கருத்திகையன்று இலட்சக் 

கணக்கான மலர்க்காவடிகள் வரும், ஏனைய ஊர்க்காவடிகட்கும் 

இம்மலர்க்காவடிகட்கும் வேறுபாடு உண்டு. குச்சியின் இருபுற 

நுனிகளில் ஒன்றில் மலர்களும் மற்றொன்றில் அர்ச்சனைக்குரிய 
பொருள்களும் இருக்கும், ஏனைய காவடிகள் போன்று குச்சிக்கு 

மேல் பட்டுத்துணி அரைவட்டத்தில் இராது. 

நான்முகனும், அகத்தியரும், நாரதரும் முத்திபெற்ற,தலம். 

தணிகைநாதனுக்கு முன்னே மயிலுக்குப்பதிலாக யானை 
உள்ளது இங்கு மற்றொரு இறப்பு. 

கணிகவெற்பு, கல்லாரவெற்பு, சீபரிபூரணம், செருத்தணி, 
தணிகாசலம், நீலகிரி, காவியங்கிரி என்றெல்லாம் இத்தலம் 

போற்றப்படுகிறது. 

தணிசேசனுக்குச் செங்கல்வராயன் என்ற சிறப்புப் பெயர் 
உள்ளது. மூலவர் நவபாஷாணத்தினால் ஆனவர். இழக்குநோக்கி 

ஒரு திருமுகத்துடன் விளங்குகின்றார். உற்சவமூர்த்தி உருத்த 
ராக்க மண்டபத்தில் ஒருமுகம் நான்கு கரங்களுடன் வள்ளி 
தேவயானையுடன் விளங்குகிறார். முன்னே நவவீரர்கள் விளங்கு 

கின்றனர். மற்றொரு உற்சவர் ஆறுமுகம்-பன்னிரு கரங்களுடன் 
இருதேவிமாருடன் மயில்மீது விளங்குகன்றார். 

ஸ்தலவிநாயகர்-உச்சிவிநாயகர்; மற்றும் உமாமகேசுவரர், 

ஏகாம்பரநாதர், காமாட்டு, பாலசுப்பிரமணியர், அருணகிரிநாதர் 

சந்நிதிகள் சிறப்பானவை. 

நாள் தோறும் நான்கு கால வழிபாடுகள் நிகழ்சின்றன. 
காமிகாகம முறையில் பூசை நிகழ்கின்றது. 

புஷ்பக் காவடி, பால்காவடி, அ௮ங்கப்பிரதட்ணெம் முதலிய 

பிரார்த்தனைகள் இங்கு உண்டு. 

சித்திரையிலும்மாசயிலும் பிரம்மோற்சவம் கொண்டாடப் 
பெறுகின்றது. மாசிமகம் தர்த்தவாரி, வள்ளி கல்யாணம், 
சித்திரையில் தேதவயானை கல்யாணம் இறப்பாகும், 

மாதக் கார்த்திகையும ஆடிக்கார்த்திகைத் தெப்ப விழாவும் 
வழிபடுவோர்களை ஏராளமாக ஈர்க்இன் நன, 
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சீராள்மான வழிபடுவோர் விடுதிகள் உள்ளன, தொள் மை 
யான இத்தலத்தில் பல கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன அறநிலைய 
ஆட்டித்துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ள இக்கோயிலுக்கு 
ஆண்டுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருவாய் உள்ளது. 

இத்தலத்திற்கு அருகே வெள்ளிகரம், புத்தர், நெடியமலை, 
பொதட்டூர், வீராணம், உத்திரமேரூர், ஆண்டார் குப்பம், 
காளத்தி முதலிய தலங்கள் உளளன, 

திருமால் கோயிலில் சடகோபம் சாதிப்பது போன்று 
இத்தலத்தில் முருகன் இருவடி அடியவர்களுக்கு சார்த்தப் 
பழிகிறது. இத்தலத்தில் அரைக்கப்படும் சந்தனம் சர்வரோக 
திவாரணியாகும, தணிசேசனின் மார்பில் ஓரு குழி உள்ளது 
அதில் சார்த்தப் பெறும் சந்தனம எல்லா வியாதிகளையும 
போக்க வல்லது, சப்தரிஷிகள் முருகனை இங்கு வழிபட்டதன் 
நினைவாக ஏழு சுனைகள் இங்கு உளளன, 

ஆண்டுதோறும் ஆங்கில ஆண்டின் இறுதிநாள் திருப் 
புகழ்க் துருப்படித் திருவிழா தொடங்கி, மறுநாளான ஆங்கிலப் 
புத்தாண்டு முதல் நாள்வரை சிறப்பாக நடை. பெறுகின் றது, 

வழிபடுவோரின் பிரார்த்தனைக் இணங்கவும் தேர்த் இரு 
விழா முதலியன நிகழ்கின்றன. ரூ, 700 செலுத்தினால் தங்க 
ரதமும் ரூ 303 கட்டினால் வெள்ளி ரதமும் ஓழும். 

முருகப் பெருமானின் சந்தனக் காப்பு விபூதி அபிஷேகங் 
கள் கண்முிகாள்ளாக் காட்சியாகும், 

இந்திய ஜனாதிபதியாக விளங்கிய டாக்டர். இராதா 
கிருஷ்ணன் இத்தலத்தில் பிறந்தவரே என்பதும் குறிப்பிடத் 
தக்கது, அவர் தினவாக இங்கு ஒரு நூலகம் உள்ளது 

உணவு விடுதிகள் உள்ளன, 

இத்தலம் பற்றிய பல நூல்கள் உள்ளன; அவற்றுள் 
திருத்தணிகை சந்நிதி முறை என்ற நூலில் பல பிரபந்தங்கள் 

கள் உள்ளன. 

நினைத்த தெத்தனையிற் றவறுமல் 
நிலத்த புத்திதனைப் மிரியாமற் 

கனத்த தத்துவமுற் றழியாமற் 
கதித்த நித்தியசித் தருள்வாயே 

மனித்தர் பத்தர்தமக் கெளியோனே 
மதித்த முத்தமிழிற் பெரியோனே 

செனித்த புத்திரரி.றி சிறியோனே 

திழுத்தணிம் பதியிற் பெருமாளே, 

அதருணகிரிநாந சுவாமிகள், 
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சிற்ர ிநடிய குள்றம் 

திருத்தணி வட்டத்தில் அமைந்த மற்றொரு சிறந்த முருகன் 
தலம் நெடியம் அல்லது நெடியமலை ஆகும். நெடியம் என்றே 

ஏரின் பெயர் வழங்குகின்றது. நகரிலிருந்து , டள்ளிப்பட்டு 
வழியே செல்லும் பஸ் மூலம் இத்தலத்தை அடையலாம். 

நகரிவரை இரயில் வழி உள்ளது. நல்லசாலை அமைந்துள்ளது. 

யானை படுத்துக் கொண்டிருப்பது போன்று இங்குள்ள 
மலை உள்ளதால் யானைமலை, கஜூரி என்ற பெயர்களும் 
வழஙிகுகின்றன, மலைமீது தனிக்கோயிலில் குமரவேள் விளங்கு 
கின்றார், சுமார் 600 படிகள் ஏறிக் கோயிலை அடையவேண்டும், 
படிகள் €ராக இல்லை, கோயில் திருப்பணி செய்ய வேண்டிய 
நிலையிலுள்ளது. 

இங்கே இந்திரன் '*செங்கலுவ?”? என்னும் நீலோற்பல 
மலரால் இறைவனை வழிபட்டதால் “செங்கல்வராய சுவாமி”? 
என்று போற்றப் பெறுகிறார். ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் 
கொண்டு இருபுறமும் தேவிமார் சூழ கடிஹஸ்தத்துடன் நின்ற 
கோலத்தில் எழிலொழுகும் அருட்கோல காட்சியருள்கிறார் 
இங்கே முருகப் பெருமான். 

உற்சவரும் மூலவரைப் போன்றே நின்ற கோலத்தில் 
இருதேவிமாருடன் அருகில் மயில் விளகிக எழுந்தருளியுள்ளார். 

வள்ளி, தேவயானையுடன் ஆறுமுக சுவாமி, வள்ளி, தேவ 
யானையுடன் பாலசுப்பிரமளியா, விநாயகர், காலபயிரவர், 
திருமால், திருமகள், கருடன், சூரியன், இரிபுரசுந்தரி, இருக் 
குமாரேஸ்வரரா், சுமித்ரேசுவரர், சண்டேசர் சன்னிதிகளும் 
ள்ளன.



ஆறுமுக சுவாமி, சஜவல்லி உற்சவுமூரீத்திகள் மிச 
அழகானவை, 

காலை 9 மணிமுதல் 11 மணிக்குள் ஒருகால பூசையே 
நாடோறும் நடைபெறுகின்றது. அஆடிக்கிருத்திகையில் புஷ்பக் 
காவடிகள் சிறப்பாக இருக்கும் பநிகுனி உத்திரத்தில் பீரம் 
மோற்சவம் நடைபெறுகிறது, ஜனவரி 1-ம் நான் சந்தனச் 
காப்புக் கண்கொள்ளாக் காட்சியாகும். 

முருகப்பெருமான், வேடர்கள் அறியாமல் வள்ளியைக் 

கவர்ந்துவர, வேடர்கள் அவருடன் போருக்குவர, போர் செய்து 
சினம் அடரிகாமல் நின்ற இடக் என்று இத்தலத்தைக் கூறு 
கிறார்கள். அவரது சனத்திற்கு இம்மலை தாகிகாமல் ஆடவே 

அருிலுள்ள தணிகைமலையில் சென்று கோபம் தணிந்தார் 
என்று கூறுவர். 

பழமையான கோயில்; கல்வெட்டுச் சிறப்புகள் உள்ளன 

தங்குவதற்கு வசதி இல்லை. 

செகிகல்வ இர்த்தம், நீலோதீபல தீர்த்தம் முதலிய 

புண்ணியப் புனல்கள் உள்ளன. மூன்று சுனைகள் உள்ளன. 

“எனையடைந்த குட்டம்” எனதி தொடங்கும் திருப் 

புகழினால் இத்தல முருகனை அருண௫ரிநாதர் பாடிப் - பரவி 

யுள்ளார் ் 

“நிலை பெறுந் திருத்தணியில் விளங்கு சிதீர 

நெடிய குஸ்றில் நிற்கும் முருகோனே” 

என்று தஇருத்தணியையும் இணைத்துப் பாறுவார் அருணகிரி 

நாதர். அறநிலைய ஆட்சித் துறையின் Sib இக்கோயில் 

அமைந்துள்ளது. தணிகையைத் தரிசிக்குமுன் இத்தலத்தைத் 
தரிசிக்க வேண்டுவது அவயம், 
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Hadgy மயிலேறு வல்லகும ரேச 

வெள்ளிலுட னீபம் புனவோனே 

டஇுவள்ளிமணி மாட மல் ,திரு வீதி 

Gwe pat Goo பெருமாளே ( 

அணியம் நர் ரிவள்ளிநகர் 

இருத்கணி வட்டத்தில் வெள்ளிகரம் என்ற தலம் 
உள்ளது. திருத்தணியிலிருந்து 36 5. மீ; பஸ் வ௪தஇி உள்ளது. 
பள்ளிபட்டு என்ற ஊரிலிருந்து 2 8. மீ. தூரத்தில் இத்தலத்தை 
அடையலாம். 

இங்கே மலைமீது ஒரு சிவன் கோயில் உள்ளது. இறைவன் 
சோமநாதர்; இறைவி: மரகதவல்லி. படிகள் அவ்வளவு 
சீராக இல்லை, 

அடிவாரத்தில் ஒரு வன் கோயில் உள்ளது. இறைவன் 
பிருதிவீசுவரர்; இறைவி: புவனேசுவரி. இக்கோயிலும் மிசவும் 
சிதிலம் அடைந்துள்ளது, இக்கோயிலில் உள்ள முருகப் 
பெருமான் திருவுருவம் ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு, 
அருகில் மயில் நிற்க, வள்ளி கேவயாளையுடன் கிழக்கு நோக்கி 
விளங்குகின்றார், மலைக்கோயிலில் முருகன் சந்நிதி இல்லை. 

அடிவாரத்தில் உள்ள கோயிலில் தினமும் ஒருகால 
வழிபாடுதான் நிகழ்கின்றது. கார்த்திகை நாட்களில் இறப்பு 

வழிபாடு உண்டு, அருகில் நகரி ஆறு (குசஸ்.தலை) ஒடுகன்றது, 
தாமரைக்குளம் ஒன்றுள்ளது. தலவிருட்சம்: நெல்லி, காமிகாமம் 
முறையில் பூசை நடைபெறுஇன்றது. 

இத்தலத்திற்கு 48.மி. தொலைவில் நெடியம் முருகப் 
பெருமான் கோயில் உள்ளது. 

தணிகையில் இணையிலி...பதயுக மலர்தந்த பேரருள் கனவி 
லும் நனவிலும் மறவேனே எனக்கூறி, தணிகையினின்றும் 
புறப்பட்டு வெள்ளிகரம் வருகிறார் அருண௫ரிநா தசுவாமிகள்; 
“எனதுகராகிய திருத் தணி உனது ஊராகிய வள்ளிமலையினின்றும் 
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காதம், காதம், அரைக்காதம் (10 | 105 -25மைல்) தன்”! என்று 
வள்ளிப்பிராட்டியிடம்; கூறி அவ்வம்மையார்மீது :மால்கொண்ட 

எம்பிரானே” எனவும், “கண்ணப்பர் எச்சிலை உண்ட. சிவனளித்த 

குமரனே”? எனவும், “என்றும் இளையோனே” எனவும், மலை 

வோனே”? எனவும், நாள்தோறும் நாம் கூறினால் நூருயிரக் 

சுணகீகான நமது பிறவி ஓழியும்'” எனப்பொருள்தரும் “வதன 

சரோருக'” என்னும் மிக அருமையான திருப்புகழைக் கலவைச் 

சந்தத்துற்பாடியும், மயில், கடம்பு, சிறுவாள், வேல், திருமுருக 
சமூகம், சேவற்கொடி இவற்றைப் பரவித் தினைப்புனங்காத்த 

வஞ்சியின்கணவா எனத் துதித்தால் தான் முருகவேளின் பொற் 

பதஙிகளைப் பெறலாகும் என்னும் உபதேசத்தை எடுத்துரைத்தும், 

“மெய்யர் மெய்ய! . பொய்யர் பொய்ய!” என ஆண்டவனை 

வாழ்த்தியும் பாடினர். வெள்ளிகரத்துத் திருப்புகழ் ஒன்பதும் 

“தய்ய?” சந்தநிகலந்தனவாய்ச் சொல்லழகும் பொருளழகும் 

நிரம்பி நவரத்தினங்கள் போலவிளங்க, “*நவரத்தினத்திருப்புகழ்”” 

என்னும்படிப் -பொலிடின்றன. 

..... இத்தலத்தஇருப்புகழ்ப்பாக்கள் * அடலரிதகவு” *சள்ளமுள்ள? 

*தொய்யில் செயய்யில்', இல்லையென”, *பையரவுபோலு", 

“வதனசரோருக,? இகரிகளிடிய,” “குவலயமல்கு,' *பொருவனகள்ள” 

எனத்தொடங்குவன, இவை பயிலப்பியில மயிலூர்தியான் அருள் 

நலம் சுரப்பன, அருணகிரிநாத சுவாமிகள் வெள்ளிகர£ வேலன் 

பால் கொண்ட பக்தித்திறம் இவற்றால் இனிது புலப்படும், 

இவற்றை ஒதி வெள்விகரத்தமர்ந்த வள்ளலைப் பணிவோம். 

வெகுமுக ககன நதிமதி இதழி 

வில்வ முடித்த நம்பர் பெருவாழ்வே 

,விகசித கமல பரிமள கமல 

வெள்ளிகரத் தமர்ந்த பெருமாளே! 
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அற்றைக் கிரைதேடி- அந்தத்திலும் ஆச 
பற்றித் தவியாத- பற்றைப் பெறுவேஜே 

வெற்றிக் கதிர்வேலா -வெற்பைத் தொக சீலா 

கற்றுற் றுணர்போதா-கர்சிப் பெருமா 

பச்றசந் நிரிலுமை இர்சிந்தரளிய கர்ரிப்பறி 

காஞ்சிப்பதி பல்லவர் தலைந்கரம். பண்டுதொட்டு 

கற்றறிந்தோர் போற்றும் கவின்பெரும் கோயில் மாநகர்; நகரகி 
களில் சிறந்தது காஞ்சிமாநகரம் என்பார்சாளிதாசர். உமையம்மை 
கம்பை நதிக்கரையில் வபெருமானை மணலால் இலிங்கம் செய்து 

பூசித்து முப்பத்திரண்டு அறங்களையும் வளர்த்தருளிய திருத்தலம். 

பஞ்சபூதத் தலங்களுள் இது பிருதிவித்தலம் (மண்). ஐயடிகள் 
காடவர்கோன் ஆட்சி செய்த தலம். சுந்தரர் தமது இடக்கண். 
பார்வை பெற்ற தலம். திருக்குறிப்புத் தகொண்ட நாயனாரும் 

சாக்கிய நாயனாரும் முத்தியடைந்த தலம் சுந்கபுராணம் அருளிய 

கச்சியப்ப சிவாசாரியார் பூசித்தருள் பெற்ற குமரக் கோட்டமும் 
ஆதிசங்கரர் வழிபட்டுக் காமகோடிபீடம் நிறுவிய காமகோட்ட 

மும் இத்தலத்தில் வரலாற்றுச் இறப்பு மிக்கன. மூவர் தேவாரம் 
பெற்ற ஏகாம்பரநாதர் கோயில், காமாட்சியம்மை அருட்கோயில் 

ஊரின் நடுவே பொலிவுடன் இகழ்வன, 

காஞ்சியின் மேலைப் பகுதியாகிய பிள்ளைப் பாளையத்தில் 

திருக்கச்சிமேற்றளி-திருமேற்றளி என்னும் பாடல் பெற்ற தலம் 
உள்ளது. அப்பரும் சுந்தரரும் பரவிய தலம் இது, திருஞான 
சம்பந்தர் பதிகத் தால் திருமால் வனுரு பெற்ற தலம் இது. ஒத 
உருகு ஈசர் சந்நிதி ஒப்பற்றது. சம்பந்தர் பதக& கஇிடைத்திலது. 

ஏகாம்பரேசர் கோயிலுக்கு மேற்கே சர்வ இர்த்தத்திற்கு 

வடக்கில் சுந்தரர் பதிசம் பாடிப் பொன் பெற்ற தலம் ஒன்று 
உண்டு. ஓணன், காந்தன் என்ற இரு அசுரர்கள் பூசித்த 
இதனை ஓண காநீதன் தளி என்பர். 

காஞ்டியின் வடமேற்கில் வயல்களின் நடுவே திருக்கச்சி 

அனேகதங்காவதம் என்ற கோயில் உள்ளது. சுந்தரர் பரவிப்



பாடிய தலம் இது. சரபதியும் குபேரனும் பூசித்த மாண் 
புடையது, 

காஞ்சியின் வடஇழகீதில் வயல்வெளியில் இருக்கச் நெறிச் 
காரைக்காடு (இருக்காலீசுவரன் கோயில்) என்ற தலம் உள்ளது. 

புகனும் இந்திரனும் பூசித்த இத்தலத்தைச் சம்பந்தர் பாடிப் 
பரவிஞர். 

இத்தகு இறப்புகள் மிக்கப் பல திருக்கோயில்கள் 
கொண்டது காஞ்? மாநகரம். அருணகிரிநாத சுவாமிகள் இத் 

குலத்தில் கந்தவேளைதீ துஇத்துப் பாடிய 44 இருப்புகழ்ப் பாடல் 
கள் உள்ளன. அருணகிரிநாதர் பலநாட்கள் இத்தலத்தில் தஙக 

யிருந்தார் என்று உணர முடிகின்றது. அவர் இங்கு வணகியே 
முருகவேள் தலங்களை நாமும் அவருடன் சிந்திப்போம். 

குமரக்கோட்டம் : இது காமாட்சியம்மை கோயிலுக்கு 
அண்மையில் உள்ளது. கச்யெயப்ப இவாசாரியார் நாடோறும் 

புசித்தகு; கந்தபுராணம் எழு த நிலைக்களமாயிருந்த தலம் இதுவே. 
குமரக்கோட்டம் முருகனது தனிக் கோயில் ஆகும் இங்குள்ள 

சூமரன் (பாலசுப்பிரமணியர்) ஒரு முகமும் நான்கு கரங்களும் 
கொண்டு 4 அடி உயரமுடையவராக வடமேற்குத் இசை 
தநோகீடைநின்ற திருக்கோலத்தில் விளங்குகின்றார், 

இங்கு இரு உற்சவ மூர்தீதங்கள் உள்ளன. ஒரு முகமும் 

நான்கு கரஙிகளும் கொண்டு இரு தேவிமாருடன் நின்ற கோலம் 

ஒன்று, சர்ப்பம் குடைபிடிக்க ஒருமுகத்துடன் தேவிமார் 
இருவருடன் உடுப்பி சுப்பிரமணியராகக் காட்டு தரும் மற்றொரு 

வடிவம், 

சண்முகர், தண்டபாணி, சந்நிதிகளும் இங்கு உள்ளன 
உற்சவர் சண்முகர் மயில்மீது அமர்ந்த கோலம்; முத்துக்குமார 
சுவாமி ஒரு முகமும் நான்கு கரஙிகளும் கொண்டு இடது காலை 

மயில்மீது வைத்துக்கொண்டு நின்ற கோலத்தில் வில் அம்புடன் 
கொண்ட. காட்சியும் அற்புதமானது. 

இங்கே அருணகிரிநாதர், கச்சியப்பர், வள்ளலார் இரு 

உருவங்கள் உள்ளன, கச்தியப்பருக்குப் பின் வாழ்ந்தவர் 
அருணகிரிநாதர் என்பது திருப்புகழ் வரிகளால் இனிது புலப் 

படும். கத்தபுராண அரங்கேற்ற காலத்தில் முருகனே புலவனாக 

வந்து இலக்கணவிதி கூறியதை அருணகிரிநாதர் இங்கே அழகாகக் 

காட்டுகிறார்: 
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fig gay பும்வனார். கவிக்குளே சிறு 

வழுவ தறைமகா சபைக்குளேசியெ 

வ்கைய பெயரசா இலக்கணாவிதி மொழியவோனே."" 

7 (6G2 QaaPuP aya sores) 

(முற்பட்ட இலக்கண நூலிடை 

தீப்பூற்ற கவிக்கெொவே அவை 

முற்பட்டு பூதுத்துறை மாறிய பலவோ"? 

ன ௭ (தித்தித்த மொதழிச்சிகள்.... . ) 

குமரக் கோட்டத்தில் எங்கு நோச்சினும் முருகன் பனுவல்கள் 
சலவைகற்களால் பதிக்கப் பெற்றுள்ளன. கந்தபுராணம் அரங் 
கேற்றிய மண்டபமும் உள்ளது. “அறிவிலார் பத்தர்” என்ற 
திருப்புகழ் இத் தலத்இற்குரியது. 

ஏகாம்பரேசுவார் கோயிலில் “மாவடிக் கந்தன்"? சந்நிதி 
உள்ளது. ஆறுமுகங்களுடனும் இருவாரியுடன் அற்புதமான 
ஒரே அமைப்பு: பன்னிரு கரங்களுடன் தேவிமார் இருபுறமும் : 
சூழ மயில்மீது அமர்ந்த இருக்கோலம். காஞ்சி மாவடிக்கருகில் 
இப்பெருமானை த் தரிசிக்கிறோம். 

"இங்குள்ள உற்சவர் ஒரு மூகமுடையவர௱ய் விளங்குகிறார். 
மற்றொரு மூர்த்தம் ஆறுமுக சுவாமியாக இருதேவிமாருடனும் 
மயில் பின்புறம் விளங்க, அதன் முகம் இடப்புறம் நோக்கச் 
சுமார் 4 அடி உயரமுடைய கம்பீரமான திருக்கோலம். 

ஏகாம்பரேசர் சந்நிதிப் பிராகாரத்தில் ஆறுமுகன் சந்நிதி 
யும்உள்ளது மயில்மீது அமரிந்த ஆறுமுகன்; இருபுறமும் 
தேவிமார் விளங்குகின்றனர். 

'தடராசர், விகடசக்கர விநாயகர் சந்நிதிகள் ஆயிரங்கால் 
மண்டபத்தில் உள்ளன. விகடசக்கர விநாயகர் துதியே கந்த 
புராணத்தின் முதல் துதியாகும். 

கச்ச்பேகவரர் கோயிலில் உள்ள ஆறுமுக சுவாமி பன்னிரு 
கரங்களுடன் மயில்மீது அமர்ந்த கோலம், தேவிமார் இருபுறமும் 
௫ம ஒரே அமைப்பில் இருவா௫ியுடன் கிழக்கு நோக்கிய கோலம். 
உற்சவர் ஒரு முகமும் நான்கு சுரங்களும் கொண்டு இருதேவி 
1மாருடன் விளங்குகின்றார். நவவீரர் சந்நிதி உள்ளது. 
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மூலவருக்கு இங்கே கார்த்திகை மாத ஞாயிற்றுக் கிழமை 
யில் மண்டை. விளக்கு (மண்சட்டியில் மாவிளக்கு ஏற்றித் தலை 

யில் வைத்து வலம் வரும்) பிரார்த்தனை செலுத்துவர். தலை 
பற்றிய நோய்கள் இதனால் நீங்குவது அனுபவ உண்மையாகும். 
தலலிருட்சம்: முருக்கமரம், பிலாசம். 

“வீங்கு பச்சள”” என்ற திருப்புகழ் இக்கோயில் முருகனுக்கு 

உரியது. 

இக்கோயில் பிராகாரத்தில் இருப்பரங்குன்ற மூருகன் 
சந்நிதி உள்ளது. மயில் மீதமாந்த ஆறுமுக சுவாமி கோலம் 

இருவாடயுடன் ஒரே கல்லில் அமைந்த அற்புத இற்பமாகும். 
இடப்புறம் மயில் உள்ளது. இடப்புறம் தேவயானை மட்டும் 

இஙிகே விளங்குகின்றுர். 

கிருக்கச்சி மேற்றளியில் விளங்கும் முருகன் ஒரு மூகமும் 

நான்கு சுரநிகளும் கொண்டு மயில்மீது அமர்ந்த கோல 
முடையவர். மயிலின் அமைப்பு-வியப்புக்குரியது; இருபுறமும் 

தோகை உடையது! 

அருணகிரிநாதர் காஞ்சியை அடைந்துகுமரக் கோட்டப் 

பெருமாளைப் பணிந்து காமக் கோட்டத்தில் (காமாட்சியம்மன் 

கோயிலில் உள்ள) கடம்பனைப் பணிந்து, சுச்சபேசுரர் கோயிலில் 

உள்ள கந்தனைப்பரவி மற்றும் காஞ்சியிலுள்ள ஆலயங்கள் 

அளைத்திலும் உள்ள முருகப் பெருமான் திருக் கோலங்களைக் 

கும்பிட்டுத் தலம் கச்சிப்பதியாதலின் வல்லெழுத்து ஒசை 

செறிந்தனவும், பகீதஇச்சுவை மிக்கனவும், மிக அருமையான 

சொல்லழகு பொலிவனவுமான சந்தப்பாக்கள் பல பாடி 

இன்புற்றுப் பரவினார்- 

காஞ்சி மாநகர் முப்பத்திரண்டு அறங்களையும் வளர்த்த 

காமாட்டியின் தலமாதலின் இத்தலத்துத் திருப்புகழ்ப் பாக்களில் 

தேவியின் பெருமை சிறப்பாக எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

குமரக் குழந்தையின் கையைப் பற்றி விநாயகர் நடத்து 

இருர். “பெரிய தும்பிக்கைக் கற்பக முற்றங்கரதலம் பற்றப் 

பெற்ற ஒருத்தன்”? என்று வருகின்றது திருப்புகழ். 

இருஞான சம்பந்தர் இருமாலுக்குச் சிவசாரூபம் அளித்த 

லீலையைக் காட்டுகின்றார். 
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வந்தித்தலே அறியாத தமது பிழைகளைப் பொறுத்தி 

முருகவேள் தம்மை ஆட்கொண்ட அருமையான பொறுமைக்கு 
ஒப்பு உளதோ என்று பே௱£ற்றுஇன்றார். 

தேவி கம்பையாற்றில் தவம் புரிந்ததும், தேவி இறக் 
ஈசன் குழைந்ததும், தேவி 32 அறங்களை வளர்த்ததும் பேசப் 
படுகின்றன. 

“தத்தித்” என்ற இருப்புகழ் காஞ்சித் தலத்தைச் சிறப் 
பித்து “சொர்க்கத்துக்கு ஒப்புற்ற காஞ்9'” என்று போற்று 

கின்றது. 

பிரமனைப் ₹பத்மத் தச்சன்?” எனவும், இவனை “*திரிபுரஞ் 
சுட்டுக் கொட்டை பரப்பு குரிசில்?” என்றும் கேவயானையைச் 
*சத்ரச் சொர்க்கச் சொர்க்கத் ததத?” என்றும் கூறுவது 
கவியின்பமாகும், 

காஞ்சி மாநகரைப் பற்றி வரும் நால்கள் வருமாறு: 

1. 

2. 

காஞ்சிப் புராணம் (மாதவச்சவ ஞான யோகிகள்) 

திருஏகம்பர் அந்தாதி (மாதவச்சவ ஞானயோ௫கள்) 
3. கச்சி ஆனந்த ருத்ரேசர் பதிகம் (மாதவச்சவ ஞான 

யோகிகள்.) 

திருஏகம்பர் ஆனந்தக் களிப்பு (மாதவச்சிவஞாள 
யோகிகள்) 

கச்ச ஆனந்த ௬த்ரேசர் வண்டு விடுதூது (கச்சியப்ப 
கவிராட்சச முனிவர்) 

6. ஆனந்த ருத்ரேசர் பதிற்றுப் பத் தந்தா.தி (கவிராட்சச 
கச்சியப்ப முனிவர்) 

ஆனந்த ருத்ரேசர் கழிநெடில் (சவிராட்சச கச்சியப்ப 
முனிவர்) 

8. காஞ் புராணக் கலித்துறை. 
9. தெய்வீக உலா (இரட்டையர்) 

10. இருஏகம்பமாலை (பட்டினத்தார்) 
11. இருக்கச்சி அகவல் (பட்டினத்தார்) 

12. இருஏகம்பமுடையார் அந்தாதி (பட்டினத்தார்; 11-ம் 
திருமுறை) 
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13. திருஏகம்பர் யமக அந்தாதி (அச்சாகவில்ஷை 

14, சிவாகமக் கச்சிமாலை (சிவஞான வள்ளல்) 

15. மஇழமாக் கலம்பகம் (தொழுவூர் வேலாயுத 
முதலியார் 

16. கச்சிக்சகுலம்பகம் (பூண்டி அரநிகநாத முதலியார்) 

17. காமாட்சி அம்பாப்பாட்டு (அச்சாகவில்லை) 

18. காமாட்கேம்மன் சந்தவிருத்தம் (நல்லதம்பி 

முதலியார், அச்சாகவில்லை) 

19. காமாட்சியம்மன் பிள்ளைத்தமிழ் (காஞ்சி குப்புசாமி) 

20. காமாட்சியம்மன் அந்தாதி 

21. மூகபஞ்சசதீ (மூககவி) 

22. அத்திகரிவரதர் கலித்துறையந்தாதி 

23. அத்திகிரி மான்மியம் (வேதாந்த தேூகர்) 

24. இருக்கச்சித் தேப்பெருமாள் அந்தாதி 

25. காஞ்ப் புராணம் (கம்பர் புராணம்-அச்சாசவில்லை) 

ஈதுலசமி லத்தும் பிறந்த பெண்கொடி 

யூலகடை மப்பெற் றவுந்தி யந்தணி 

குறைவற முப்பத் திரண்டறம்புரி கின்றபேதை 

குணதரி சக்ரம் பரசண்ட சங்கரி 

கணபண ரத்னம் புயங்க கங்கணி 

குவ குனித்தும் புரஞ்சு டுஞ்சின வஞ்சிநீலி 

சலப விசித்ரச் சிகண்டி சுந்தரி 

கடிய விடத்தைம் பொதிந்த கந்தரி 

கமண விழிக்கற் பகந்திகம்பரி எங்களாயி 

கருதிய பத்தர்க் கிரங்கும் அம்பிகை 

சுருதி துதிக்கம் பழுந்த்ரிமம்பசி 

கவுரி திழுக்கொட்டமர்ந்தி இந்திரர் த்ம்மிரரனே! ! 

(தலைவலி. திருப்புகழ்) 
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$ேகோதைமலை வாழுகின்ற நாதரிட பர்கநின்ற் 
கோமளிஅநாதி தந்த குமரேசா 

கூடிவரு சகுரர்தங்கள் மார்பையிரு கூறுகண்ட 
கோடைநகர் வாழவந்த பெருமாளே! 

(ஆதிமுத...திருப்புகழ்] 

கரலிடக்குள் வாழும் குமரன் 

செங்கற்பட்டு மாவட்டத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வட்டத்தில் 
வல்லக்கோட்டை என்றழைக்கப்படும் கோடை.நகர் என்னும் தலம் 
உள்ளது. ஸ்ரீபெரும்புதூருக்குத் தெற்கில் 10 இ. மீ. தூரத்திலும், 
காஞ்புரத்திலிருந்து இழக்கே 32 இ.மீ. தூரத்திலும், சங்கப்பெரு 
மாள்கோயில், திருக்கச்சியூருக்கு வடக்கே 16 ௫. மீ, தூரத்திலும் 
அமைந்த இத்தலத்திற்கு சென்னை, காஞ்ச, செங்கற்பட்டு, திரு 
வள்ளூர் முதலிய ஊர்களிலிருந்து பஸ்வசதி உள்ளன. 

கிராமச்சூழலில் குன்றுக்கு அருகில் முருகன் கோயில் 
இங்கே அமைந்துள்ளது. 

இத்தலமுருகன்: கோடையாண்டவர், முத்துச்குமரன் 
என்று போற்றப்படுகிருர். ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு 
இருபுறமும் தேவிமாருடன் கழக்குநோக்கு நின்ற இருக்கோலம் 

அருகில் நெருங்கியவுடன் நம்மை மெய்சிலிர்க்கச் செய்கின்றது: 

முருகன் தலங்களுள் வேறு எங்கும் காண இயலாத அளவிற்கு 
6 அடி உயரமுடைய இப்பெருமான் திருவுருவம் சரணாகதி காட்டும் 
கர அமைப்பும், கருணை பொழியும் முகக்குறிப்பும் கொண்டி 

திகழ்கின்றது. 
மூலவர் போன்றே உற்சவரின் அமைப்பும் உள்ளது. வேறு 

சந்நிதி எதுவும் இங்கு இல்லை. கோயில் மேல்தளம் சிதிலம் 
அடைந்தும், மதில் இடிந்தும், மயில் மண்ரீ.பம் கலமடைந்தும், 
துவஜஸ்தம்பமும் வாயில் கோபுரமும் தொடக்க நிலையிலமைந்தும் 
இருப்பது வேதனை தருவதாயுள்ளது. இனமும் மூன்றுகால வழிபாடு 

நிகழ்கின்றது. முருகனடியார்கள் இருப்பணி செய்ய முன் வர 
வேண்டும். 

இப்பகுதி மக்களின் கண்சண்ட தெய்வமாக இப்பெருமான் 
இருள் பாலிக்கின்றார். தீராத நோய்தீர்த்து வெள்ளிவேல்



பிரார்த்தனை செலுத்தியுள்ளார் ஒருவர். தன் சணவனுக்கு உயிர் 
பிச்சை அளித்ததால் தஇிருமாங்கல்யப் பிரார்த்தனை செய்துள் 

ளாள் ஒரு பெண்மணி. இத்திராபெளர்ணமி, ஆடிக்கிருத்திகை, 
கார்த்திகைப்பெருநாள், ைக்கிருத்திகை விழாக்களும், தைப்பூசம் 

குன்றுஏறி பரிவேட்டை. விழாவும், மாச சஷ்டி. விசாக நந்தவன 

விழாக்கள் போன்றனவும் நிகழ்கின்றன. மாதந்தோறும் 

கார்த்திகை நாள் சிறப்பானது. ஆடிக்கிருத்திகை சந்தனக்காப்பு 

அற்புதமாயிருக்கும். 

வியாழபகவான் (பிரகஸ்பதி) கூறிய வண்ணம் இந்திரன் 
வச்சிராயுதத்தை அழுத்தி ஒரு குளமுண்டாக் னான்; அதுவே 

வச்சிர தீர்த் தமாகக் கோயிலுக்கு முன்பு உள்ளது. தலவிருட்சம்: 
பாதிரிமரம். 

சலங்கொண்டபுரம் ஆண்ட. பரதன் சுக்கிரவாரவிருதம் 

இருந்து பாதிரிமரத்தின் 8ழ் இங்கே முருகனை வழிபட்ட. செயதி 

சுந்தபுராணத்தில் பேசப்படுகின்றது. 

ச.மார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப். பெற்று 
இவ்வாலயம் பல அரசர்களின் திருப்பணி கொண்டது. அச்சிறு 
வாக்கம் புராணிகர் திருச்சிற்றம்பலம்பிள்ளை இயற்றிய தல 

புராணம் (9படலம்-231 பாடல்கள்)இத்தலத்திற்கு உளளது. 

அருண௫ூரிநாதப் பெருமான் இத்தலத்திற்கு வந்து வழிபட்டு 

7 திருப்புகழ்ப்பாக்கள் பாடிப்பரவினர். அவை அதிமுத”, 
“சாலநெடு”, *ஏரானாலே', 'ஞாலமெங்கும்”, “தோழமைகொண்டு' 

*தோடப்பாமற்', வாசித்த நூல்”, என்று முறையே தொடங்கு 

இன்றன. இத்தலத்திருப்புகழில் இன்ன இன்ன பாவம் செய்தோர் 
நரகில் வீழ்வர் என அருணை வள்ளல் கருணை3யாடு உலகுக்கு 

உபதேதசித்துள்ளார். 

தோழமை கொண்டு சலஞ்செய் குண்டர்கள் 

ஓதிய நன்றி மறந்த குண்டர்கள் 

கழ் விரதங்கள் கடிந்த குண்டர்கள் பெரியோரைத் 

தூஷண நிந்தை பகர்ந்த குண்டர்கள் 

ஈவது கண்டு தகைந்த முண்டர்கள் 
aap வென்ப தொழிந்த குண்டர்கள் தொலையாமல் 

a



வாழ நினைந்து வருந்து குண்டர்கள் 

நீதியறங்கள் சிதைந்த குண்டர்கள் 

மான அகந்தை மிகுந்த குண்டர்கள் வலையாலே 

மாயையில் நின்று வருந்து குண்டர்கள் 

தேவர்கள் சொங்கள் கவர்ந்த குண்டர்கள் 

வாதை நமன்றன் வருந்திடும் குழி வி.ழமுவாரே.?” 

இத்தலத் திருப்புகழ்ப்பாக்கள் அனைத்தும் சுவைமிக்கன. 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 
விளங்குகின்றது. இவ்வூரில் உணவுச் சாலைகள் இல்லை. ஸ்ரீபெரும் 
புதூரில் தான் அவற்றைக் காணலாம். 

“Fa Fag ஈரேழ் பார்தசுழ் 

சீரார் தோகைக் குமரேசா 

தேவா சரவா மூவா நாதா 

தீரா கோடைப் பதி3யோனே 

வேறும் மாரு யாறு மாதர் 

வேர்போய் வீழப் பொருதோனே 

வேதா போதா வேலா பரலர 

வீரா விரப் பெருமாளே!” 

(ஏநறலே...திருப்புகழ்.) 
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திருப்போரூர் (வில்லேந்திகு முருகன்) 

போரு லாவிய சூரனை வாரி சேறெழ வேல்வீடு 

பூப சேவக மாமயில் மிசையோனே 

போதன் மாதவன் மாதுமை பாதியாதியு பசக 

பேரசிமாதகர் மேவிய பெருமாளே;    



  
அகத்தியருக்கு உபதேசித்தல் 

இயலும் இசைகளும் நடனமும் வகைவகை 

- -சுதீயப் படிக்கினித கஸ்தியர்க்கு ணர்த்தியருள் தம்பிரானே;  



வள்ளிகல்யாணம் 

மரகத வித தேர்முத் தார்நகை 
குற்மகளதி பாரப் பூண்முலை 

டிருவியமண வளக் கோலமும் உடையோனே.  



உத்தரமேரூர் 

வீர மங்கை வாரி மங்கை பாரின் மங்கை மேவு கின்ற  



நிருத்தேர் கழ் மதிஜ் திரப்போரர் 

சென்னையிலிருந்து 27சல் தொலைவிலுள்ளது இத்தலம். 
செங்கற்பட்டிற்கு வடகிழக்கே 15கல். சென்னை செங்கற்பட்டு, 
காஞ்சிபுரம் முதலிய சகளர்களிலிருந்து பஸ்வசதி உள்ளது. 

இத்தலத்தில் பெண்பனை மரத்தடியில் சுயம்புவாக முருகப் 

பெருமான் எழுந்தருவியுள்ளார், மூலவருக்குமப் புனுகுச்சட்டம் 
சார்த்தப்பெறுகன்றது. மூலவருக்குக்கழே வள்ளி, தேவயானை 
யுடன் றுவுருவில் எழுந்தருளியுள்ள முருகனுக்கே அபிஷேகம் 

நடைபெறுகிறது, கிழக்குநோக்கெய சந்நிதி இது. 

ஸ்ரீலஸ்ரீசிதம்பரசுவாமிகள் அருளியுள்ள திருப்போரூர்ச் 

சந்நிதிமுறை (7/46பாடல்கள்) இத்தலமாண்பினை இனிது எடுத்து 
இயம்புகின்றது. இக்கோயிலில் வில்லேந்திய வேலனையும், 
குருவாய்த்தந்தைக்கு உபதேசித்த சுவாமிநாதனையும் அற்புத 

மான இற்பச்சிறப்புடன் ஐம்பொன்னாலாகிய வடிவில் காண் 
கிறோம். கோயிலின் முன்பு திருக்குளம் உள்ளது. 

இத்தலம் யுத்தபுரி எனவும் அழைக்கப்படும். அருணகிரிநாத 

சுவாமிகள் திருக்கழுக்குன்றத்திலிருந்து இத்தலத்திற்கு வந்து 
தொழுகின்றார். மூவரும் தொழும் தலம் என்று இதனைப் போற்றி, 

வேண்டுகோள் இல்லாத துதிப்பாடலாக *திமிர...!” என்று 

தொடங்கும் திருப்புகழைப்பாடி, “முருகா பெண்ணாசை ஒழியவும், 
உன்னைப் புதுமலர் கொண்டு பூசித்து உன்தாவில்விழும் ஆய்ந்த 

அறிவு கூடிடவும் அருள் புரிவாய்'* என வேண்டுகிறுர். இத் 

தலத்திற்கு நான்கு திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் இடைத்துள்ளன, இத் 
தலத்தைப் போரிமா நகர், சமரபுரி என்று அருணடூரிதாதரி 
சபோற்றுகன்றார்:



14 

“திருத்தேர் துழ்மதி ளேரார் தூபிசள் 
அடுக்கார் மாளிகையே நீளேருள 

திருப்போரூருறை தேவாதேவர்கள் பெருமாளே.” 

(₹*அறுத்தே......””) 

**தினைக்கோர் காவல் கொண்ட குறத்தேன் மாதுபங்க 
திருப்போரூர் அமர்ந்த பெருமாளே”? 

(உருக்கள் my 

“Curgat orga orgimo ur§ யாதியூ மேதொமு 

போரி மாநகர் மேவிய QugenGan.” 

(8ருலாளீய ...” ) 

“sam Garay மாசறு ௪கல வேதமுமேதொழமு 

சமரமாடிரி மேவிய பெருமாளே”! 

௮(*'திமிரமய மள...) 
அதிருப்புகழ்ப்பகுநிகள், 

ஏதுபிழை செய்தாலும் ஏழையே ஸுக்கிரங்கி 

தீது புரியாத தெய்வமே-நீதி 

தழைக்கின்ற போரூர்த் தனிமுதலே நாயேன் 

சிழைக்கின்ற வாறுநி பேசு, 

அறிருப்டபோருர்ச்சந்நிதிமுறை,



கழுகு தாமு Casati 

சிணக்கிலாத பெருந்துறைப் பெருமான் உன் நாமங்கள் 

பேசுவார்க்(கு) 

இணக்கிலாத தோர்இன்பமேவரும் துன்பமேதுடைத் தெம்மிரான் 

உணக்கிலாத தோர்வித்துமேல் விளையாமல் என்வினை யொத்தபின் 

கணக்கிலாத் திருக்கோல நீவந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே, 

தி௫வர்சமம். 

மூவர் தேவாரமும், திருவாசகமும் போற்றும் திருக்கழுக் 

குன்றம், செங்கற்பட்டு இரயில் நிலையத்திலிருந்து தென்கிழக்கே 

கல் தொலைவிலுள்ளது. நிறைய பஸ் வசதி உள்ளது. வேதங் 

களே மலையாய் நிற்றலின் இதற்கு வேதகிரி என்றும் பெயர். 

நாள்தோறும் உச்சிக்காலத்தில் இரண்டு கழுகுகள் வந்து அர்ச்௪ 

கராற் கொடுக்சப்பெறும் அன்னத்தைப் புசித்துச் செல்வதால் 

“கழுக்குன்றம்” என்றபெயர்வந்தது. பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுறை இந்திரன் “*இடிபூசை'' செய்யும் தலம் இது. பன்னி 
ரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சங்கு பிறக்கும் மதிமையுடைய 

சங்கு இர்த்தம் இங்கு உள்ளது. குருவடிவாகச் சிவபெருமான் 

இத்தலத்தில் மணிவாசகருக்குக் காட்சியருளியதலம். மலையின் 

மேலும் தீமும் கோயில்கள் உள்ளன. 

பக்குவப்பட்ட. நிலையில் முருகனை அறிவது என்ற நிலையை 

குகன்”? என்ற சொல் குறிக்கின்றது. மனக்குகையில் அப் 

பெருமானை விளங்கச் செய்வது சிறப்புடையதாம். தஇருக்கமுக் 

குன்றம் அத்தகைய நுகர்வு முதிர்ச்சித் தலமாத லின் 

“குகச்கோட்டம்' என்று வழங்கப்படும்.



இத்தலத்தில் முருகப்பெருமான் ஆறுமுகம் கொண்டு 
மயில்மீது அமர்ந்த அருட்கோலத்தைக் காண்டுன்றோம். தருவா 
யுடன் ஓரே கல்லில் அமைந்த அற்புதச் சிற்பம். மயிலின்முகம் 
வடக்கு நோக்கிஉள்ளது. இருபுறமும் தேவிமார்கள் விளங்கு 
கின்றனர். 

இங்கே மற்றொரு முருகன் சந்நிதி உள்ளது. இதனுள் ஒரு முகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு நின்றகோலத்தில் இரு 
புறமும் தேவிமார் சூழ மயில் பின்புறம் நிற்க முருகவேளைக் 
காண்கின்றோம். இங்கே மயிலின் முகம் வலப்புறம் அமைந்துள்ளது. 

இத்தலத்துமுருகப்பேருமானை “௮௧ 
“ஓலமிட்ட”, -வேதவெற்பிலே” எனத் தொடங்கும நான்கு திருப்புகழ்ப்பாக்களால் பரவிப்போ ற்றுகின்ரா£ அருணகிரிவளளல். உ.த திரமேரூர் வணங்இப்பின் இத்தலம் வருகிறார் நம் சந்தக் கவிராஜர், அமராவதிக்கு ஓப்பான பெருமையுற்று அழகுவாய்ந்த அலம இது; கமுகு தொழுமகிரி; வேதகிரி; கதலிவனம்;: கடலொலி போல மறையும் தமிழும் ஓதப்படும் தலம் என்றெலலாம் துதித்துப்பா டுகன்றார். ஆறெழமுததின் உண்மை அனைததும் ஓரெழுத்திலேயே அடங்கியுள்ளது என்பதை இங்கே முருகன் 
விளக்கிக் காட்டினார் என்பதைத் இரத் தரிப் புராணத்தின் கந்த தீர்க்கச்சருக்கதஇல் கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வரிய செய்தியை 
“ஒரெழுத்தில் ஆறெழுத்தை ஓதுவித்த பெருமாளே”? இங்கே பாடுகின்றார் அருணக௫ிரிந 
“ஆறெழுத்தை நினைந்து குகாகு 
மனப்பாடமாக ஓதி 

த்தினைக”, “எமுகுநிறை”, 

என்று 

ஈதர். இத்தலத்திருப்புகழில்வரும் 
௧௨ எனவகைவராதோ”” என்பதை 

அநுட்டிபபது பெரும்பயன் விளைவிக்கும், 

வேத வெற்பி லேபு னத்தில் மேவிநிற்கும் அமிராம 
வேடுவச்சி பாதபத்ம Ogi செச்சை முடிதோய 

ஆத ரித்து வேளை ரகக ஆறிரட்டி. புயநேய 
ஆதரத்தொ டாதரிக்க ஆன புத்தி புகல்வாவே! 

காலுமுக்ர வீர பத்ர காளி வெட்க மகுடாமா 
காசமுட்ட வீசிவிட்ட காலர் பத்தி மிமையோரை 

ஓதுவித்த நாதர் கற்க வோதுவித்த முனி நாண 
ஓரெழுத்தில் ஆறெழுத்தை ஓதுவித்த பெருமாளே! 
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மிலர் ற்றிய Saari 

செங்கற்பட்டு மாவட்டம்- காஞ்சிபுரம் வட்டத்தில் செய் 

யாற்றின் வடகரையில் இத்தலம் உள்ளது. காஞ்சிபுரதீதிலிருந்து 

15கல் தொலைவிலுள்ளது. பஸ்வசதி உள்ளது, மலையன், மாகரன் 

என்னும் இரு அரக்கர்களை முருகன் வேல்பாய்ச்சி அழிதீததலம். 

வேல்மூலவேலாக இங்கு பிரதிட்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. முருகன் 

வேல் சம்ஹாரத்திற்குப் பூமியில் ஊன்றி வேலாயுத cue ars 

sirens gattiug) SohéA puure. 

இங்குள்ள முருகப்பெருமான் மூலவர் பாலசுப்ரமணியர், 

ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டுநின்ற இருக்கோலம்; 

கழக்குநோக்கிய சந்நிதி; புராதன மூர்த்இியாகும். 

உற்சவமூர்த்தி வள்ளி தெய்வயானையுடன் அமைமந்த 

உன்னதக் கோலமாகும். 

நாள்தோறும் மூன்றுகால பூசை காமிகாகமம்முறையில் 

நிகழ்கின்றது. 

கார்த்திகைதோறும் முடிகாணிக்கை, பால்காவடு, புஷ்பக் 

காவடிப் பிரார்த்தனைகள் செலுத்தப்படுகின்றன. 

சித்திரை பிரம்மோறிசவமும், மாசிமாத சஷ்டி லட்சார்ச் 

சனையும், தைக்இருத்இகையும் சிறப்பு விழாக்களாகும். 

இத்தலத்திற்கு அருணகிரிநாதர் அருளிய இருதிருப்புகழ்ப் 
பாக்கள் உள்ளன. “Berm,” **சேலாலமொன்று"” என்று



தொடநிகுவன அவை. இத்தலத்தை வழிபட்டபின்பு காஞ்சியை 
வழிபடச்செல்கின்றார் அருணகிரிநாதர். 

இத்தலத்திருப்புகழில், மதுரையில் திருஞானசம்பந்தர் 
சமணரை அனல்வாதம் புனல்வாதங்களில் வென்று பாண்டியனை 
நின்றசீர் நெடுமாறனாக்கிய அரியவரலாற்றை அற்புகமாசக் 
காட்டுகிறார் நம் அருணை வள்ளல், 

“மதுரை நாட்டினி லேவாழ் வாகிய 

அருகர் வாக்கினி லேசார் வாகிய 

வழுதி மேற்றி௫ நீறே பூசிநி மிர்ந்துகூனும் 
மருவு மாற்றெதிர் வீறே டேறிட 

அழகி போற்றிய மாறாலாகிய 

மகிமையாற் சமண்வே ரோ€டேகெட வென்றகோவே!”? 

(அதிரராய்...திருப்புகழ்) 

தொன்மையான கோயில் இது. கடம்பநாதபுராணத்தில் 
இத்தலச்செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அருகில் காஞ்சிக்குமரக் 
கோட்டமும், உத்திரமேரூரும் உள்ளன, 

**புகழினாற் கடல் தழ்பார் மீதினில் 

அளகை போற்பல வாழ்வால் of Bw 

புலவர் போற்றிய வேலூர் மேவிய தம்பிரானே”? 
“வேய் போலவுந்திரண்ட தோள்மாதர் வந்திறைஞ்சு 

வேலூர் விளங்க வந்த பெருமாளே" 

என்று அருண$ூரிநாதருடன் நாமும் வாழ்த்துவோம். 
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வேலை யன்பு கூரவந்த ஏசதந்த யாளைகண்டு 
வேடர்மங்கை யோடியஞ்ச அனைவோனளே 

வீரமங்கை வாரிமங்கை பாரின்மங்கை மேவுகின்ற 

மரு மங்கை யாளவந்த பெருமாளே! 

(தோலெஓும்பு... திருப்புகற்ி 

நமிழ் மிறை$பார் வார் 0॥ரமங்கை 

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலமைந்த் உத்திரமேரூர் 

என்னும் இத்தலத்திற்குச் சென்னை, மதுராந்தகம், வந்தவாசி, 
செகிசல்பட்டு, காஞ்€புரம் போன்ற ஊர்களிலிருந்து பஸ்வசதி 

உள்ளது. இரயில் பாறை இல்லை. 

இங்கே முருகனுக்குத் தனிக்கோயில் உள்ளது. கருவரை 

யின் மூலையில் வெபெருமான், உமையம்மை, சநீநிதிகள் உள்ளன. 

முருகன் மூலவர் ஸ்ரீபாலசுப்ரமணியசவாமி-6அடி. உயரமுடைய 

வராய் ஒருமூகமும் நான்குகரஙிகளும் கொண்டு சாய்வாகச் 
சிவபெருமானைப் பூசை புரிவது போன்று நின் றகோலத்தில் கிழக்கு 

நோக்கி விளங்குகின்றார். முருகப்பெருமான் உத்திராக்கம் 

அணிந்து, கைகளில் நாகாபரணம் பூண்டு, சடைமூடியுடன், காது 

களில் குண்டலமணிந்து விளங்குகின்றார். 

உற்சவரும் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு 

தேவிமார் இருவருடன் நின்றத் திருக்கோலம். 

நாள்தோறும் இருகால வழிபாடு. காமிகாகமம்-குமார 

தந்திர முறைப்படி நிகழ்கின்றது. 

வருடப்பிறப்பு, சநிகாபிஷேகம், பவித்ரோதி சவ ம், 

கார்த்தகைப்பெருவிழா போன்றவை சிறப்பு நாட்களாகும். 

கோயிலின் வட௫ழக்கல் இந்திர தீர்தீதம் என்ற இருக்குளம் 

உள்ளது. கோவிலைச்சுற்றி மலைகள் உள்ளன. குடவோலைமுறை 

யில் கிராமநிர்வாசம் செய்யப்பட்ட முறையைக் காட்டும் உத்திர 

மேரூர்க் கல்வெட்டுச் சிறப்பு இங்குதான் உள்ளது. பரம்பரை 

அறகிகாவலர்கள் அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் &ழ்க்கோயிலை 

நிர்வாகம் செய்துவருகின்றனர்.



இத்தலத்திற்கு அருகே இளையனார்வேலூர், காஞ்சி, இருப் 

போரூர் ஆகிய தலநிகள் உள்ளன. 

உத்திரமேரூர் முருசப்பெருமானைப் போற்றி நான்கு 
ஒப்பற்ற தஇருப்புகழ்ப்பாக்களை அருணடரிநா தசவாமிகள் அருளி 
யுள்ளார். தமிழ் மறையோர் வாழ் மேருமங்கை'' எனவும் 
திருமால், பிரமன், விநாயகர், சிவபிரான் முதலிய யாவரும்? 
ஞானிகளும், ஆயிர த்திருநூறு மீறையோர்களும் வாழும் தலம் 
என்றும், “ஆயிரம் கலைகர்த்தா?”? என்று இத்தல முருகனைப் 
போற்றியும் பாடிய அப்பாக்களுள், 

“அறிய அறிய அறியாத அடிகளறிய அடியேனும் 
அறிவுள் அறியும் அறிவுற அருள்வாயே"? 

“*ஆனனங்கள் முவிரண்டும் ஆறிரண்டு தோணாம் அங்கை 
ஆடல்வென்றி Cage என்று நினைவேடனா?? 

என்பன மனப்பாடஞ்செய்து இன்புறத்தக்கனவாம். 

BPI றுமில்வோனும் மாமலர்ப் மிரமாவம் 
ஆகமம் பொருளோரும் அணைவோரும் 

ஆணைமத் தகவோனும் ஞானமுற் நியல்வோரும் 
ஆயிரத் திருநூறு மறையோரும் 

வாழும் உத்தர மேரூர் மேவியற் பதமாக 
வாகுசித் திரதோகை மயிலேறி 

மாறெனப் பொருகுர EOL பொரும்வேல் 
மான்மகட் குளனான பெருமாளே! 

(நீள்புயற்...தீருப்புகழ்.) 
*'மேருமங்கைபில் அத்தா! வித்தக 

வேலொடும்படை குத்தாவொற்றிய” 
'€வேடர்மங்கைகொள் சித்தா பத்தர்கள் பெருமாளே!” 
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Hara ஏிரங்கவரலவிசாகள் 

வரையை முனிந்து விழவெ கடிந்து 

வடிவெ லெறிந்த திறலோனே 

மதுரித செஞ்சொல் குறமட மங்கை 

நகிலது பெரங்க வரும்வேலா 

Rages கொன்றை WME yaks 

விடையரர் தந்த முருகோனே 

விரைமிகு சந்து பொழில்கள் துலங்கு 

விசுவ விளங்கு பெருமாளே. 

(திருருரெறிந்த .. தீரப்புக்ழ்) 

அருணகிரிநாத சுவாமிகள் வழிப்பட்ட விசுவை என்றபதி 

எதுஎன்பது இந்நாள்வரை புதிராசுவே இருந்து வந்துள்ளது. ஆனால் 

முருகனருளால் நாம் இப்போது இத்தலத்திற்குச் செல்கின்றோம் 

செங்கற்பட்டு மாவட்டத்தில் உத்திரமேரூர் வட்டத்தில்-உத்திர 

மேரூரிலிருந்து 17 க. மீ. தொலைவிலுள்ள மானாம்பதியிலிருந்து 

3 தி. மீ. தொலைவில் தற்காலத்தில் விசர் என்றழைக்கப்படும் 

இத்தலம், அருணகிரிநாதர் “Maou” என்று போற்றிய தல 

ெென்பதில் ஐயமில்லை. 

அம்பிகை இத்தலத்தில் விசுவரூபம் எடுத்ததாகத்தல 

மான்மியம் கூறுவதால் விசுவமாநகர் என்று இத்தலப்பெயர் 

வந்தது என்பர், இங்கே இறைவியின் திருப்பெயர்: 

அடலொண்டேஸ்வரி. இறைவர்: அகஸ்.தீஸ்வரர். 

ன் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் 

இல் மயில் பின்புறம் நிற்க விளங்கு 

வேடமங்கையும் விளங்கு 

இங்கு முருகப்பெருமா 

கொண்டு நின்ற தருக்கோலத் 

கின்றார். இருபுறமும் வேழமங்கையும் 

கின்றனர். 
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த காமிக ஆகமப்படி இனமும் ஒருசாலவழிபாடு இங்கே 

கழன்றது. 
புண்ணியப்புனல்: அகஸ் இஸ்வரர் இர்த்தம்; தலவிருட்சம் 

மந்தாரமரம், 

சித்திராபெளர்ணமி, மார்கழிதிருவாதிரை, தைப்பூசம், 
மாசிமகம் முதலிய திருவிழாக்கள் இக்கோயிலில் நிகழ்கின்றன. 

மூதலாம் ராஜராஜன்சாலக் கல்வெட்டு (387 6 1923) 
ஒன்று உள்ளது 

அருணகிரிநாதர் உத்திரமேரூர் வழிபட்டபின் இத்தலம் 

அடைந்து வழிபட்டு அதன் பின் இருவோத்தார் சென்றிருக்கலாம் 
என்று கருத இடமுண்டு. 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையினரால் இக்கோயில் நிர்வூக்கப் 
படுகிறது. 

தைப்பூசத்தன்று இத்தலத்திற்கு 4 எ: தொலைவிலுள்ள 
செய்யாற்றில் இருபது கோயில் மூர்த்திகள் எழுந்தருளுவதும், 

மாசிமகத்தில் பத்து திருக்கோயில் உற்சவமூர்த்திகள் எழுந்தருளு 
வதும் குறிப்பிடத்தக்கன. ' ் . 

புலவர் மாணிக்கம் *விசுவநகர் வேலவர் வெண்பா” 

பாடியுள்ளார், : mt 
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மீநிராந்நகர் திகழ்ழுரகள் 

முனவாம்பத முடிக வந்தன 

முயல்வான் மி,மாடிமை யைங்கரர் 

மூகதாம்மின மேவுறு சம்பீரம சங்கணாறு 

முூக்காம்பிர மோடமர் சம்பன 

மதுராந்தக மாநகரந்திகழ் 

மூருகா அம்திரமோடம.ர் உம்பர்கள் பெருமானே] 

7 -(மளைமான்...நிருப்புகழ்) 

மதுராந்தகம் பஸ் நிலையத்தருகிலுள்ள வயல்மேட்டில் 
உள்ள சிறிய கோயிலில் உள்ள ஆறுமுகப்பெருமாளை அருணகிரி 
நாதர்பாடிப்பரவியுள்ளார். இக்கோயில் பாண்டீசுவரர் கோயில் 
என அழைக்கப்படுகிறது. ஆறுமுக சுவாமி கோயில் எனவும் 

கூறுவர், இங்கே பாண்டியன் பிரதிட்டை செய்த சிவபெருமானைக் 

காண்டோம். இத்தலத்தில் 'ஆறுமுகப்பெருமான் அமர்ந்த 

கோலத்தில் அற்புதமாக விளகிகுகின்றார். தினமும் இருகால 

வழிபாடு இங்கே நிகழ்கிறது. 

மதுராந்தகம் என்று நினைத்தவுடன் ஏரிகாத்த இராமனை 

யும், வடசற்றம்பலத்து ஈசனையும், கடப்பேரி கந்தனையும் எண்ணிப் 

பணியவேண்டும்,



மதளுந்த கர்க்கு மகவெளப்பத் 

மந்தனிற் பிறந்த குமரேசா 
மதுராந்த கத்து வடதிருச்சிற் 

றம்பலத்தமர்ந்த Oy HoT or 

மதிராந்தகந்து படசிற்றர்பலர் 

அருணகிரிநாதசவாமிகள் மதுராந்தகம் அடைந்து அஙிகு 

வடற்றம்பலத்தில் வீற்றிருக்கும் வடிவேலனைப் போற்றி இரு 
இருப்புகழ்ப்பாக்களைப் பாடினார். ''இவபிரானுக்கு நீ செய்த 
உபதேசத்தைச் சிறியேன் தனக்கும் உரை செய்தால் உனது 

குருத்துவம் சற்றேனும் குறைந்து விடுமா என்ன?” என்று 
மன்றாடி துதித்து வணஙிகினார். 

செங்கற்பட்டு மாவட்டத்தில் மதுராந்தகம் என்ற தலத்தை 

அனைவரும் அறிவர். அஙிசே ஏரிகாத்தஇராமர் திருக்கோயிலை 
அறியாதார் இலர். ஆனால் மதுராந்தகம் வட9ற்றம்பலம் எங்குள் 
ளது என்பது இன்றுவரை ஆய்வு செய்யப்படவேண்டியூெஷதான்றாச 
அமைந்துவிட்டது. மதுராந்தகம் அருகில் படாளம் சர்க்கரை 

ஆலையிலிருந்து 1கல் (ஆம்! படாளம் இரயில் நிலையத்திலிருந்து 

ஒருமைல்) சென்றால் புலிப்பரக்கோயில் என்று தற்போது வழஙிகப் 
பெறும் திருக்கோயிலை அடையலாம். இதுவே மதுராந்தகத் துவட 
சிற்றம்பலம் என்று கருத இடமளிக்கின்றது. 

திருக்கழுக்குன்றத்தலபுராணம் (வடமொழி) 22-வது 
அத்தியாயம் பின்வருமாறு கூறுகின்றது. ““திருக்கழுக்குன்றத்துக்கு 
மேற்கே 7கல் தொலைவில் பாலாற்றுக்கு மேல்கரையில் வியாக் 
கிரபாத மூனிவரால் ஆலயம் அமைக்கப்பட்டும் பின்னர்க் 
கரிகாற்சோழனால் ஆலயம் அமைக்கப்பட்டும், முன்னர் 
சிதம்பரகனகசபாபதிமூர்த்தியின் இருநடனங்கண்டு உண்ணும் 
நியமம் பூண்ட வியாக்கிரபாத முனிவருக்கு-அச்சிதம்பரம்போல் 
கனகசபையோடு ஆனந்ததாண்டவ நிருத்ததரிசனம் கொடுத்த 
தும், வியாக்கிரபாத முனிவர் அவ்விடத்தே தங்கப்பெற்றுச்சவெ 
பெருமானால் வியாக்கிரபாதபுரம் என அருளிய பெயருடனும்,



வியாக்கிரபாத முனிவருக்குக் கனகச்பா தரிசனம் கொடுத் தருளி 
யதால் அப்பெருமான் ஹேமசபேசர் எனவும் தமிழில் வடபொன 

னம்பலம் எனவும் வழங்கப்படும் புலிப்பரகக் கோயில் தலத்தில் 
ஸ்ரீபாலகுஜாம்பாள்சமேதஸ்ரீ வியாக்கிரபுரீசுவர சுவாமி வீற்றி 

ருக்கிறார்.” 

இவ்வரலாற்றுச் செய்தி மதுராந்தகம் வடற்றம்பலம் 

பற்றி இதுகாறும் நாம் பெறமுடியாதிருந்த குறிப்பைநல்கி.-- 
இதுவே அத்தலம் என்பதை இனிது காட்டுகின்றது. இங்கு சிவ 
பெருமான் வியாக்கிரபுரீசுவரார் (புலிசுவரர்) இறைவி: பால 

குஜாம்பிகை, (மனோன்மணிவடி.வம்) 

இங்குள்ள முருகப்பெருமானே அருணகிரிபரவிய வட 

சிற்றம்பலப்பெருமான் ஆவார், ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் 

கொண்டு அருகில் மயிலுடன் நின்ற திருக்கோலம் கருவறை 

யிலேயே உள்ளது. 

இத்தலத்தில் தனியே மண்டபம்போல அமைந்த ஒருசிறு 

கோயிலில் முருகன் சன்னிதி உள்ளது. ஒருமுகமும் நான்குகரஙு 

களும் கொண்டு பின்புறம் மயிலுடன் நின்ற கோலத்தில் இரு 

புறமும் விநாயகருடன் விளங்குகின்றார். வெளியில் யானை 

வாகனம் விளங்குகின்றது. 

இவ்வூருக்கு நேரே பாலாற்றின் எதிர்கரையில் ஆனூர் 

என்ற 2ஊஊரில் ஒரு முருகன்கோயில் உள்ளது. பாலசுப்பிரமணிடனாக 

4 அடி உயரமுடன் அற்புதமான கோலம். நான்கு கரங்கள்; 

வலதுகரம் ஒன்றில் தாமரைப்மூ; இடதுகை தொடையில் வைத்து 

நின்றகோலம், யானைவாகனத்துடன் அரியதோர் அமைப்பு இது: 

புலிப்பரக்கோயிலின் தொன்மை, சூழல் ஆகியவை இத் 

தலமே வட.சிற்.றம்பலம் என்பதை உறுதியாக்கும் “குதிபாய்ந்து?" 

சயிலாங்க”” இரு இருப்புகழ்ப்பாக்கள் இங்கு சந்தித் த.ம்குரியன,



வாட மயங்கிய வலா லேபோத் 
51S டிந்தருவ் வீரா மாமயி 
லேறு கந்தவி நோதா கூறென அரஞார் முன் 

வாச கம்பிற வாதோர் ஞாளசு 

கோத யம்புகல் வாசா தேசிக 

மாடையம்பதி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே! 

மீரடையம்பறி மயிலாளி 

செங்கற்பட்டு மாவட்டம்- சைதாப்பேட்டை வட்டா்- 
தாம்பரத்திற்கருகில் உள்ள வண்டலூருக்குக் கிழக்கே 7கல் 
தொலைவில் அமைந்த இத்தலம் மாடையம்பது என்றழைக்கப் 
படும் மாடம்பாக்கம் ஆகும். தாம்பரத்திலிருந்து நாத் தஞ்சேரி 
செல்லும்பஸ் இத்தலம் வழியே செல்சன்றது திருமாடநகர், 
கஈபிலக்ஷேத்திரம் எனவும் இத்தலம் அழைக்கப்படும். 
மகேந்திரவர்மன் காலத்திருக்கோயில் இது. 

இங்கே சிவபெருமான் தேதனுபுரீசர்; இறைவி: தேனுகாம் 
பிகை என்று பெயர் கொண்டு விளங்குகின்றார். கல்வெட்டில் 
உலகம் உய்யவந்த சிற்றேறிநாயனார் என்று இத்தலச்சவபெரு 
மான் குறிப்பிடப்பெறுதல் காணலாம். 

இங்கு எழுந்தருளியுள்ள முருகன் இவசுப்பிரமணியசுவாமி 
என்ற பெயர் சூடியுள்ளார். ஒருமுசுமும் நான்குகரங்களும் 
கொண்டு மயிலருகில் நின்ற கோலம்; இருபுறமும் தேவிமார் இரு 
வரும் விளங்குகின்றனர், உற்சவரும் மூலவர் போலவே விளங்கு 
கின்ருர். 

நாள்தோறும் காரண ஆகமப்படி இரண்டுகால பூசை 
நடைபெறுகின்றது. 

நவராத்திரி, மார்கழி-இருவாதிரை, பங்குனிஉத்திர நாட் 
களில் சிறப்பு விழாக்சுள் நிகழ்கின் றன. 

“இத்தலத்தில் முருகனை வழிபட்ட அருணகரிநாதரா் தனக்கு 
மனோலயம் வரும்படி உதவிய நாத எனத்துதித்து அருமையான 
சந்தத்தில் '*தமனியப்பதி இடங்கொண்டு இன்புறுஞ்சீர் இளைய 
நாயகனே”? என முருகனை வாழ்த்துகின்றார்.த மனியம்- பொன். 
மாடை- பொன். தமனியப்பதி-மாடையம்பதி_மாடம்பாக்கம் 
ஆகும் என்பார் வ. ௬. செயகல்வராயப்பிள்ளை இத்தலத்திற்கு இரு 
திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் உள்ளன என்பார் அவர்: தோடுறுங் 
குழை...'"*“விலையறுக்சவும்'*. ஆனால் தமனியப்பதி என்பதுமாயூரம் 
அருகி லுள்ள பொன்னூர் என்றும் கொளற்குரியது என்று அவர 
காட்டுகின்றார், ஆதலின் “தோடுறுங்குமை'? என்ற ஒருதருப் 
புகழ் மட்டுமே இத்தலத்திற்குரியது எனக்கொள்ளல் நன்றாம்,



யரவாபுரி வாழ் மபில்லாகளள் 

“சேய்”? என்ற பெயரோடு கூடிய தலங்கள் நம் நாட்டில் 

இரண்டு உள. அவற்றுள் சேயூர் ஒன்று, மற்றொன்று சேய்ஞலுரா் 
(தஞ்சை மாவட்டத்தில் திருப்பனந்தாள் அருகில் உள்ளது); 63 

நாயன்மார்களில் ஒருவராகிய ஸ்ரீசண்டேசுவரநாயனார் 

அவதரித்த தலம். 

சேயூர்-செங்கற்பட்டு மாவட்டத்தில் மதுராந்தகத்திற்குக் 
கிழக்கே 16மைலிலுள்ள ஒரு சிற்றூர். தற்போது செய்யூர்” என 

வழங்கப் படுகின்றது. சேயூர் என்பது முருகனுடைய அர் என்றும் 

சேய் வாழும் ஊர் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். சென்னையிலி 

ருந்து சேயூருக்குப் பஸ்வச.இகள் உள்ளன. இவ்வூருக்கு செய்கையம் 

பத, வளவநகர் என்ற பெயர்கள் இருந்தனவாம். வளவநகரா் 

என்பதற்கு சோழனுடைய நகரமென்பது பொருள். 4. பி, 11-ம் 

நூற்றாண்டின் இறுதியிலும், 12-ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும் 
அதாவது 800 ஆண்டுகட்கு முன்பு அரசாண்ட. குலோத்துங்க 

சோழன் மகனாகிய ஆதொண்டைச் சக்கரவர்த்தி சோழ 

மண்டலத்தை விட்டுக் காஞ்சிமண்டலத்தைப் பெற்று அக்காலத்து 

செங்கழுநீர்ப்பேட்டைக்(செங்கற்பட்டு)கருகிருந்த அடங்கா முடி, 

களாகிய குறும்பார்களை ஜெயித்து, எதிர்த்து நின்றவரைத் தொலைத் 

தன்னுடன் அழைத்து வந்த வேளாளர்களை பற்பல இடங்களிலும் 

குடியேற்றினன் என்று கூறப்படுகிறது. இதற்குப் பிறகுதான் இவ் 
வேளாளர்களுக்குத் தொண்டை மண்டல வேளாளர் என்ற பெயர் 

வழங்கலாயிற்று. சேயூரில் வாழ்ந்த வேளாளர்கள் சிலர் சோழ 

அரசனுக்குப் பிரதிறிதியாயிருந்து சேயூர் கோட்டத்தையும் பல 
கோட்டங்களையும் ஆண்டு வந்தனர். இவர்களே “வளவதிரையர்' 

என்று அழைக்கப் பெற்றனர். , 
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ச்ர்சனங்களில் செய்யூர் என்பது ஐயக்கொண்ட. சோழ் 
மண்டலத்திலே, செய்யூர் கோட்டத்தில் பிறையூர் நாட்டைச் 

சேர்ந்தது என்றும், வீர ராஜேந்திர நல்லூர் என்று பெயா் 

பெற்றிருந்தது என்றும் தெரிய வருகிறது. 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் தாம் இயற்றிய 9வஞான பாலைய 
தே்சர் நெஞ்சு விடுதூதில், 

எண ை தல்ல வளம்- 

மீக் கெலா நாளும் விழா வறா வீதியணி 

திக்கெலாம் ஏத்து மலி சேயூரும்?? 

என்று சேயூரின் செழிர்பையும், பெருமையையும் அழகாகச் 
சிறப்பிக்கிறார். 

இத்தகைய வரலாற்றுச் ஏறப்பு பொருந்திய சேயூரில் 
முருகப் பெருமான் ஊருக்கு நடுவில் கோயில் கொண்டுள்ளார். 
கோயிலின் வாயிற்புறத்தே சோபுரல் இல்லை, மூலஸ் தானத்துக்கு 
"மேலே விமானமும், அம்மன் கோயிலுக்கு மேல் அழகிய சிறிய 
கோபுரமும், உள்ளன. இரண்டு பிராகாரங்கள் உள்ளன, உட் 
பிராகாரத்தில் தென்மேற்கு மூலையில் சம்ஹார மூர்த்தி என்னும் 
ஸ்ரீமுத்துச்குமாரசுவாமி சன்னிதி உள்ளது, வடக்குக்கோடியில் 
ஸ்ரீஆறுமுகசுவாமி மிகவும் கம்பீரமாக விளங்குகிறார், வெள்ளிக் 
கவசம் சார்த்திய நிலையில் கண்கொள்ளாக் காட்சியாக உள்ளது. 
மற்றும் சண்டேசுவரர், விநாயகப் பெருமான், கழுக்குன்றன், 
கைலாசநாதர், சிவாநந்த வல்லி, ப்ரும்மா, விஷ்ணு, வீரபாகு 
தேவர், சந்திரதேவா், ஸ்ரீபலநாயகர், தண்டபாணி முதலியோர் 
சந்நிதிகள் உள்ளன, 

செய்கைக் கந்தன் எனவும், கந் தஸ்வாமி எனவும் போற்றப் 
படும் சேயூர் முருகப் பெருமான் மூலஸ்தானத்தில் சுமார் 2;அடி 
உயரத்தில் நான்கு கரங்களுடன் நின்ற திருக்கோலத்தில் ஆராத 
காதல் வேடர் மகளாகிய வள்ளியம் மையையயும், தெய்வ 
யானை யம்மையையும் இருபுறமும் கொண்டு ஆராயுநீதி வேலு 
மயிலு மெய்ஞானபிராம தாப வடிவமாகிய சந்திரனைப் போன்ற 
அழகய திருமுகத்துடன் பக்தர்களுக்குப் பரவசமூட்டி மயிர் 

் கூச்செறியச் செய்து ஊனும் உயிரும் உருகும் வண்ணம் அருள் 
காட்டியளிக்கிருர். விருது கவிராஜூங்கம் ஸ்ரீ அருணகிரிநாதரின் 
சந்த வெள்ளம் கடல்மடை, இறந்த தென இங்கே பாய்கிறது,



மூகிலா மெனும் வார்குழ லார்சிலை - 
புரூவார்கயல் வேல்விழி யார்சசி 

முகவார் தர எாமென வேநகை பூரிமாதர் 

முலைமாலிண கோடிர மாமென் 

வடமாடிட வேகொழடி நூலிடை 

முதுபாளித சேலைகு லாவிய மமில்போல்வார் 

அகிசேரல்குலார் தொடை வாழையின் 

அழகார். கழலர்தர வேய்தரு 

அழகார் கன தூடபுர மாஉட நடைமேவி 

அனமாமென யாரையூ மால்கொள 

விழியால் சுழலாவிடு பாவையர் 

அவர் பாயலி லேயடி யேனுடல் அழிவே6னோ 

ககனார்பதி ,யோர்முறை கோவென 

இருள்காரசு ரார்படை தரள்பட 

கடலேழ்கிரி நாகமு நூரறிட விடும்வேலா 

கமலாலய நாயகி வானவர் 

தொழுமிசுர னாரிட மேவிய 

௪ருணாகர ஞானப ராபரை யருள்பாலா 

மகிழ்மாலதி நாவல்ப லரகமு 

குடனாடநி லாமயில் கோகில 

மகிழ் நாடுறை மால்வளி நாயகி மணவாளா 

மதிமாமுக வாஅடி. யேனிரு 

வினைதாூள்பட வே௮மி லேவிய 

வளவாபுரி வாழ்மமில் வாசன பெருமாளே.” 

மூலஸ்தாளத்திற்குத் தெற்கே உற்சவ மண்டபம் உள்ளது 

அங்கே ஸ்ரீ சோமநாதஸ்வாமி, மீனாக்ஷியம்மையுடன் வீற்றிருச் 

கோயில் உள்ளது, அங்கே 
கிழக்கு நோக்கிய சர்வ வாத்ய மண்டபத்தில் அம்மன் 

தேவ சேனை, வள்ளி அம்மையின் 

விச்ரகங்கள் உள்ளன, .



கோயிலுக்கு மேற்கே சற்று தூரத்தில் செட்டிகுளம் என்ற 
தடாகம் உள்ளது. இதுவே அருந்துவதற்கும் உபயோடுக்கப் 
படுகிறது. விசேஷ நாட்களில் சுவாமி அபிஷேகத்திற் கு 

திருமஞ்சனம் இதிலிருந்து தான் கொண்டு வருவது வழக்கம், 

சஷ்டியின் ஆறாவதுநாள் இர்த்தவாரியும் இங்குதான் நடைபெறும். 

வேடர்பறி உற்சவத்தில் முருகப்பெருமான் இனைமா உண்டு தாகம் 

தீர்த்துக் சொண்ட ஐ£கம் கொண்டாடுவதும் இப்பொய்கை 
யில் தான். செட்டி என்பது முருகனுக்குப் பெயர். செட்டிகுளம்-- 
முருகன் குளம், 

ஐப்பசி மாதத்தல் ஆறுநாட்கள் ஸ்கந்தஷஷ்டி, உற்சவமும் 
பங்குனியில 12 நாட்கள் ப்ரம்மோறசவமும விமரிசையாக நடை 
பெறுகின்றன. முற்காலத்தில வேடற்பறி உற்சவத்தில் 12ம் நாள் 
கோயில் கணிகையர், மஷஷம் பூணடு வள்ளி நாயகியின் 
திருமணத்தைப் பழைய முறையில் நாடகம் போல் தடித்து 
சிறப்பிப்பார்கள். இநத நாடகம் மைதானத்தில் நிலவில் நடை 
பெறும் என்றும் ஏராளமான போகள் கண்டு களிப்பார்களென் 
றும் தெரிய வருறைது. 

““உப்பள மெங்கும் நிரப்பு சேயூர்”” 

“உமணர் அமைத்த உப்பளமும்* என்பதால் இங்கு உப்பு 
வளங்கள அதிசம் எனததெரிய வருகிறது, அக்காலத்தில உப்பளங் 
களையே கோயிலுக்கு மாரனியமாகக கொடுத்தார்களாம், 

தேவதானங்களில் சந்தி விளக்குவைப்பதற்காக ஆடு, பழங் 
காசி புதுக்காசு, நிலம் முதலியவைகளையும் நந்தா விளக்கிற்காக 
பசுக்களையும், தைவேத்தியத்திற்காக நிலத்தையும் ஆபரணங் 

களுக்காகக் காசுகளையும், திருவிழாவில் பதிகங்கள் படிக்க, பள்ளி 

எழுந்தருள உப்பளங்சளும் தானமாக அக்காலத்தில் கொடுப் 
பார்களாம். 

சேயூர் முருகன் புகழ் பாடும் நூல்கள் பல உள்ளன, அந்தகச் 
கவி வீரராகவ முதலியார் இயற்றிய சேயூர் முருசன் பிள்ளைத் 
தமிழ், சேயூர் கலம்பகம், சேறைக் சுவிராஜப்பிள்ளை இயற்றிய 
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சேயூர் முருகன் உலா, ஸ்ரீ முருகதாசச்வாமிகள் இயற்றிய சேயூர் 
முருகன் பதிகச் -கோவை முதலியனவாகும். 

இவ்வூரில் முருகன் கோயிலைத் தவிர கருக்கு வடக்குப் 
புறத்தில் வன்மீகபுரம் எனப்படும் வன்மீக நாதர் கோயில் 

உள்ளது. சுவாமி புற்றிடம் கொண்டபெருமான் என்றும் 

அம்பிகை முத்தாம்பிகை (முத்துவாளியம்மை) எனவும் அழைக்கப் 

படுகிறார். இந்திரன் பூஜித்த மூர்த்தியான இக்கோயில் நல்ல 

முறையில் உள்ளது. மேலும் பெருந்தேவி சமேதராகய மாணிக்கப் 

பெருமாள் கோயிலும், ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் கோயிலும் உள்ளன. 

செய்யூர் முத்தையா முதலியார் என்பவரால் 1944ல் தலபுராணம் 

வெளிவந்த தாகத்ெ தரிகிறது. 

9]



0பைநகர் வாழந்த 0பரமாள் 

மிலிமமில் மீதுறைந்து சூரர்தமையே செயங்கொள்் 

பேர்பெரிய வேல்கொள் செங்கை முருகோனே 

பேடைமட வோதிமங்கள் கூடிவிளையாடுசின்ற 
பேறைநகர் வாழவந்த பெருமாளே! 

(நீலமயில்சேரு....தீருப்புகழ்) 

நாம் பெரும்பேறு பெற்றவர்கள். நாம்பெறும்பேறு எப்படி 
யிருக்கும் என்பதையும் அறியும் பேறுபெற்றவர்கள், ஏனெனில் 
கந் தவேள் தலங்களைக்கண்டு பரவும் பேறுபெற்றுள்ளோம். ஆகவே 
கந்தனது ஒருதலம் “பெறும்பேறு'” என்றேபெயர் கொண்டுள்ள 
தில் வியப்பேதுமில்லை. 

செங்கற்பட்டு-விழுப்புரம் இரயில் வழியில் தொழுப்பேடு 
நிலையத்தில் இறங்கி ஒருகல்தொலைவில் பெறும்பேறு தலத்தை 
அடையலாம், விழுப்புரத்திலிருந்து 433௧ல் தொலைவிலுள்ள இத் 
தலம் தற்காலத்தில் பெறும்பேறுகண்டிகை என அழைக்கப்படு 
ன்றது. 

வசாமானகர்; ஆனால்சிறியகவர். சிறிய குன்றின்மீது குமரன் 
கோயில் உவ்ளது. EGip எல்லையம்மன்கோாயிலும், தான்தோன் 

திசுவரர்கோயி லும் உள்ளன, இச்சவன்கோயில் தொன்மையானது 
இ௫்கே அகத்தியருக்கு இறைவன் இறைவியுடன் தருமணக்கோலக் 
காட்சி நல்கியதை இன்றும் நாமும் காணலாம், 

மலைமீதுள்ள முருகனைக்காண 225 படிகள் ஏறவேண்டும். 
படிகளின் தொடச்கத்தில் பாறையடிப்பிள்ளையாரும், சலபடிகளைக் 
கடந்தபின் நவக்கிரக சந்நிதியும், உள்ளே நுழையும்போது விநாய 
கரும் உள்ளனர். மலைமீது மூலத்தானத்தில் மயிலின் மீது முருகள்



ஆறுமுகஙிகளுடன் தேவியருடன் தெற்குநோக்க எழுந்தருளியுள் - 

ளார். அற்புதமான அமைப்பு, எட்டிக்குடி முருகனைப்போன்று 

இத்திருவுருவம் உள்ளசெனினும் அப்பெருமானைத் தாங்கி நிற்கும் 

மயிலின்கால்கள் தனித்து இல்லை. 

இங்கே தினமும் றப்பாக வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. 

சித்திரைக்கார்த்திகையில் திருப்படிவிழா; வைகாசிவிசாகப்பெரு 

லிழா; மாதக்கார்த்இகைகளில் சிறப்பு வழிபாடு நிகழ்கின்றது. 

அருணூரிநாதர் வழிபட்டு “நீலமயில் சேரும்'' என்று 

தொடங்கும் இருப்புகமால் இங்கே முருகனைப் மரவிப்போற்றி 

யுள்ளார். இண்டிவனத்தை மையமாகக்கொண்டு, இத்தலத்தை 

யும் மயிலத்தையும் வழிபடலாம். 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ளது இதி 

தலம், இங்கு வழிபடுவோர்வசதி, உணவு வசதிகள் இல்ல். 
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விட ஆற்சாரி மாவட்டர் 

1, வள்ளிமல் 

2. திருவலம் 

3. வேப்பூர் 

4, வீரிஞ்சிபுரம் 

5. கரபுரம் (திருப்பாற்கடல்) 

6 முள்வாய் 

7. காமக்கூர் 

8. தேவிகாபுரம் 

9. திருவோத்தூர் 

10. ஒடுக்கத்தூர் 

11. குறட்டி 

12. திருவண்ணாமலை 
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அள்ளி Gey வுள்ளிரளாவா£ள் 

வடஆற்காடு மாவட்டம் வள்ளியம்மையைப்பெற்றுகீ கநீ.த 
வேளுக்குத்தந்த சிறப்புடையது. காட்பாடியிலிருந்து Tao 

தொலைவிலுள்ளது திருவலம். இருவலத்திற்கு வடக்கே 9௧ல் 

தொலைவில் உள்ளது வள்ளிமலை. அரக்கோணத்திலிருந்து 
வள்ளிமலை 30கல். வேலூரிலிருந்து வள்ளிமலைக்கு ஏராளமான 

பஸ்வசதி உள்ளது, திருவலம், காட்பாடி அரக்கோணம் இரயில் 

பாதையில் உள்ளது. திருத்தணி, சாளிங்கபுரம் முதலிய 

ஊளர்சளிருந்தும் வள்ளிமலைக்கு பஸ்வசதி உண்டு, 

மலை அடிவாரத்திலும் மலைமேலுக் கோவில்கள் உள்ளன, 
சரவணப்பொய்கையைக் சுடந்து அடிவாரக்கோயிலுகிகுச் செல்ல ' 
வேண்டும். அடிவாரக்கோயிலில் அறுமுகங்களுடன் வள்ளி 

தேவயானையுடன் நின்ற திருக்கோலத்தில் இழக்குநோக்கி எழுந் 
தீருளியுள்ளான் முருகன், 

அடிவாரக்கோயிலைவணங்கி மலைக்கோயிலுக்குசி செல்ல 
வேண்டும். ஒரேபாறையில் 45 படிகள் உள்ளன. மலையைக், 

குடைந்து கோயில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேல்படியை அடைநீத 

வுடன் இடது, வலது பக்கங்களில் பால தகள் பிரிகின்றன. இடது 
கைப்பக்கம் செல்கிறோம். தூபஸ்தம்பத்தை வலம்வந்து குட 

வரையாக உள்ள மண்டபத்துள் நுழைகின்றோம், ஒரு நீண்ட 
பெருகிகல்லே மண்டபத்தின் மேல்தளமாக உள்ள து- அம்மண்டப 

நுழைவாயிலில் இடதுகையில் கல்லும் வலதுகையில் கவணும் 
கொண்டு தஇினைப்புனநிகாக்கும் வள்ளியம்மையின் இருக்கோலதி 
தைக்கண்டு வணங்குகிறோம். மண்டபத்தினுள் நவவீரர்கள், 

அருண௫ரிநாதரீ, விநாயகர் முதலியோரைப் பணிந்து உட்செல் 

இரோம். உள்ளே ஈறுமண்டபத்தில் சிவபெருமான், இறைவி,



நந்தி, சண்டேஸ்வரர் முகலியோரைப் பணிந்து இருபடிகளைச் 
கடந்து வள்ளியை மணம்புரிந்த முருகனைக்கண்டு பரவும், 

ஒரு திருமூகமும், இருகரரிகளும் கொண்டு அபயவரதமுடச் 

நின்றதிருக்கோலத்தில் வள்ளி, தெய்வயானையுடன் தேன்இசை 

பார்த்து முருகன் மூலத் தானத்தில் விளங்குகிறார், 

இஙிகு மூன்று உற்சவமூரித்திகள் உள்ளனர், மூலவர் 

போன்று ஒருமூர்த்தம்; ஆறுமுககிகளுடன்கூடிய மூர்த் தம்; பால 
சுப்ரமணியராக ஒருமூர்த்தம், 

மூருகனின் சந்நிதிக்குக் இழக்கே உள்ள சுவரில் சதுரவடிவ 
மான சன்னல் போன்ற அமைப்பு உள்ளது. அது ஒரு குசை 
எனவும் திருத்தணிவரை செல்வதாகவும் கூறுவர். அஙநிகுதான் 
எம்பெருமான் வள்ளியைக் களவுக்கொண்டு போனூர் என்பர். 
மண்டபத்தினின்றும் வலமாக வருரறோம். முன் சந்தித்த வலது 
பக்கப்பாதையை அடைகிறோம். இப்போது நாம் வந்த பாதை 
ஒம்காரமாக இருப்பதைக்காணலாம். உடலுள் மனம்போல 
மலையைக்குடைந்து உள்ளே முருகன் இருக்கும் குகதத்துவம் 
வெளிப்படுகிறது . 

இப்போது வலப்பக்கப்பாதைவழியே 2கல்தொலைவு கரடு 
முரடான பாதை வழி சென்றால் வள்ளிலை சுவாமிகளின் 
ஆசிரமத்தை அடையலாம். திருப்புகழ்சுவாமிகள் என்று போற்றப் 
பெறும் ஸ்ரீலஸ்ரீசச்சிதொானந்த சுவாமிகள்தான் வள்ளிமலை 
சுவாமிகள் என்று எல்லோராலும் தொழப்படுவர், இம்மலை 
யில்தான் வள்ளியம்மை ஓர் குழந்தை வடிவில் வந்து “*விரகற 
நோகிஇயும்'”? என்னும் அற்புதமான திருப்புகழை மோசன 
ராகத்தில்பாடி வள்ளிமலை சுவாமிகளுக்கு அருளியதாக வரலாறு 
கூறுகின்றது. திருப்புகழ் இன்று பரவியுள்ளதென்றால் அதற்குக் 
காரணம் நம் சுவாமிகளே என்பது உலகறிந்த செய்தியாகும். 
ஆசிரமத்தில் சுவாமிகளின் இிருமேனிபோல் இலையமைத்துப் 
பூசித்து வருன்றனர், சுவாமிகளின் சமாதி அருகிலேயே 
உள்ளது. 

இதனரகே ஒருகுகை உள்ளது. இங்குதான் வள்ளி 
யம்மையை முருகன் கந்தர்வ மணம்புரிந்து கொண்டார். எதிரே 
உள்ளா மலையின்மீது முருகன் அம்பினை ஏவி அக்குகைக்குக்கூரை 
அமைத்தாராம். வள்ளிமலை சுவாமிகள் தங்கித்தவமியற்றின 
சில குகைகள் இங்கே உள்ளன. 
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மலையில் காலடிச்சுவடுகள் புதிந்துள்ளன. sone வள்ளி 
(பும் முருகனும் ஒடியதால் ஏற்பட்ட சுவடுகள் என்று கூறப் 
படுகிறது. 

மலையில் ஓர் சுனை உள்ளது. இங்குதான் வள்ளியம்மை 
யார் முருசனுக்குதி தேனும் இனைமாவும் தந்தார் என்பர். 

தம்பிக்காக விநாயகர் யானையாக வந்த இடமும் இங்கு 
உள்ளது. மலைஉச்சியில் நான்கு தூண்களுடன் கூடிய மண்டபம் 

உள்ளது. மலையில் படியில்லாதகால் கவனமாகச் செல்லவேண் 

டும். இம்மண்டபத்தில் சவலிங்கம் ஒன்றுள்ளது. அருகில் இரு 
சுனைகள் உள்ளன. இவற்றுள் ஒருசுனை-வள்ளியம்மையார் மஞ்சள் 

அரைத்துக்குளித்த அடையாளங்கொண்டகு. நமது துணியை 

அச்சுளையில் நனைத்து அக்கல்லில் தேய்த்தால் துணி மஞ்சளா 

கின்றது. 

இன்றுவள்ளிமலை இருக்கோயிலில் நான்குகால பசை 

நாடோறும் நடைப்பெறுகின்றது. 

மலர்க்காவடி, முடிகாணிக்கை சிறப்புடையதலம், 

ஆடிக்இருத்திகை, கந்தசஷ்டி, மாசிபிரமோற்சவம் முதலிய 

விழாக்கள் சிறப்பாக நிகழ்கின்றன, 

தமிழ்ப்புத்தாண்டு நாளில் (ஏப்ரலில்) திருப்புகழ்ப்படி 

விழா நடைபெறுகின்றது. 

ஓவ்வொருமாத கார்த்திகையும் சிறப்புநாளாகும் வள்ளிக்கு 

மஞ்சள்கஎப்பு (பிரார்த் தனை), முருகன்.சன்னிதியில் சடாரி 

Kuss தீர்த்தம் அளித்தலும், வள்ளி, திருமாலை வழிப்பட்ட 

அம் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. 

இக்கோயில் மத்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் 

சீழ்நன்கு பரிபாலிக்கப்படுகிறது. அறநிலைய ஆட்சித்துறையால் 

நிர்வ௫க்கப்படுகன்றது, இக்கோயில் கட்டப்பெற்ற காலம் 

சி. பி. 614 என்பர். 

அருணடிரிநாதசவாமிகள் வள்ளிமலைக்குவருகிறார், மலையை 

வலம்வந்து மலைமுழுதும் முற்றும் ஆய்ந்து தரிசித்து, வள்ளி 

யம்மையை மணக்க முருகன் தணிகையினின்றும் தாமே வள்ளி 
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மலைக்கு வந்து வள்ளியொடு பல லீலைகள் செய்து விளையாடிய 

கலமென மகிழ்ந்து “முருகா! நீ எனக்கு இரசுசியம் என உபதே 
சித்ததை நான் வள்ளிமலையைக்கண்ட உடனேயே விளங்கி 
விட்டது ஆம்! யாரொருவர் யான் எனது என்னும் ஆணவநிலை 

அற்று என்னை வழிபடுகன்றார்களோ அவர்களுக்கு நான் எளியன்- 
குற்றேவல் செய்பவன் என்பதல்லவா! அவ்வகையில் உண்மை 
வழிபாடு செய்த பிராட்டி வள்ளிபிராட்டி. ஆதலாலன்றோ நீயே 
தணிகையினின்றும் வள்ளிமலைக்குத் தனியேசென்று, வள்ளியின் 
சன்மார்க்கத்தை உஈந்து மெச்ட9ி வள்ளியின் பொருட்டுப்பல 

குற்றேவல்களைச்செய்து, அருளாடல் பலபுரிந்து, அந்நங்கையைதீ 

திருமணமும் செய்து உனச்குகந்த தேவியாகத் இகழும்படி வலப் 

பாகத்தேதவைத்தாய்!*” என்று பாடினார். 

“கின்னங் குறித்தடியேன் செவி Swarm கேட்கச்சொன்ன 
குன்னங் குறிச்சி வெளியாக்கிவிட்டது; கோழுகுழல் 
சின்னங் குறிக்கக் குறிஞ்சிக் கிழவர் சிறுமிதனை 

முன்னங் குறிச்சியிற் சென்று கல்யாணம் முயன்றவனே!'* 

- தந்நரஎங்காரம்: 84. 

(குன்னம்-ரகயம்; குறிச்ச-வள்ளிமலை; சென்று-தானே சென்று) 
மற்றுமொரு ரகூயத்தையும் அருணகிரிநாதர் வெளிப்படுத்து 
கின்றார். “முருகா! நீ இவபிரானுக்கு உபதேசித்த ரகசிய 
உபதேசம்வள்ளிச்சன்மார்க்கமே எனத்தெரிந்து கொண்டேன்”, 

**வள்ளிச் சன்மார்க்கம் விள்ளைக்கு*் நோக்க 

வல்லைக்குள் ஏற்றும் இளையோனே 
வள்ளிக்குழாத்து வள்ளிக்கல் காத்த 

வள்ளிக்கு வாய்த்த பெருமாளே.” (கள்ளக்கு 4) 

என்னும் வள்ளிமலைத் இருப்புகழில் இதனைஎடுத்துக்காட்டுகன்றாரீ, 

  

* விள்-ஐக்கு-விளவிய சிவபிரானுக்கு, நோக்கவலைக்குள்-க்ஷ்ணநேரத்தில் 
இங்ஙனம் க்ஷ£ணநேரத்தில் சிவபிரானுக்கு முருகள் உபதேசித்தத்தலம் திருத்தணிகை. 
அதல் அத்தலம் க்ஷணிகாசலம் என்று பெயர்பெற்று அதுவே மருவித்தணிகா 
சலம ஆயிற்று என்பர், அங்கு சிவபெருமான் மகிழ்ந்து அட்டகாசம் செய்ததால் 
வீராட்டகாசர் என்று பெயர்பெற்றார், வீராட்டகாசர் கோயில் தணிகையில் நந்தி 
யாற்றுக்கு வடக்கில் உள்ளது. சுவாமிநாதர்கோமில் தணிகையின் வடகீழ்ப்பக்கத் 
தில் உள்ளது, 
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இத்தலத்தில் அருணகிரிநாதர் பாடிப்பரவீய பதினொரு 
திருப்புகழ் பாக்கள் கடைத்துள்ளன; 

வள்ளிமண வாளம் பெருமாளே! 

வள்ளிக்கு வேடைசொண்ட பெருமாளே! (வள்ளி 

மானை அடைய வேட்டையாடிய பெருமாளே) 

வள்ளிக்கு வாய்த்த பெருமாளே! 

வள்ளிமலை சசன்று வள்ளியை மணந்தபெருமாளே! 

என்றுவரும் இத்தலதிருப்புகழ்ப்பாக்களின் இறுதி அடிகள் எண்ணி 

இன்புறத் தக்கன. 

அல்லசலடைந்த?” எனத்தொடங்கும் இத்தலத்திருப் 

புகழில் வரும், 

*தல்லசல மங்கை எல்லைமில் விரிந்த 

“கல்வி கரைகண்ட பூலவோனே!?” 

(கல் அசலங்கை-இமவான்் களான பார்வதி,) 

பார்வதி எல்லைமட்டும் எட்டின கல்வி யாது? இதன்வரலாறு 

சுவையானது. 

“ஒருமுறை சகல கலைகளும் வல்லவர் யார் என்று தேவர் 

முனிவர்களுக்குள் ஒரு கேள்வி நிகழ்ந்தது. யாவரும் ஒளவைப் 

பிராட்டியாரே சகல கலைகளும் வல்லவர் எனத் தீர்மானித்து 

வித்யா தாம்பூலத்தை ஒளவையாரிடம் அளிக்க, ஒளவையார் 

எனக்கு இதை வாஙிகும் தகுதியில்லை: ஐந்திர வியாகரணம், 

இயற்றியுள்ள இந்திரனே இதற்குத்தக்க பாத்திரம் என்ன 

இந்திரனை அவர்கள் அடுத்தபோது, இந்திரன் அகத்தியமுனிவரே 

இத்தாம்பூலத்தைப் பெறுதற்குஉரியர் என, யாவரும் அகதிதி 

யரை அண்டியபோது, அம்முனிவர் கலைமகளே இப்பரிசைப் 

பெறுதற்கு உரியவள்என, அவர்கள் கலைமகளை அணுகக் கலைமகள் 

நான் கற்றது கைமண் அளவு, நான் கல்லாதது எஞ்9 நிற்பது 

உலகளவு, இப்பரிசுக்கு நான் சற்றும் தகுதியில்லாகவள்-வாசே 

வரியாம் உமாதேவியே இப்பரிசுக்கு உரியவள் எனவிண்ணப்பிக்க- 

அவர்கள் அங்ஙனமே சென்று தேவியை வணதநி௫ூத் தாம்பூலத்தை 
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நீட்டத், தேவி! என்புதல்வன் முத்துக்குமரன் ஒருவனே சகலகலா 
வல்லவன், அவனிடம் செல்லுங்கள் எனத்தேவரும் முனிவர்களும் 

கந்தபுரம் சென்று முருகவேளைத்தரிசித்து, நிகழ்ந்ததை விவரித்து த் 
தாம்பூலத்தை அளிக்க, கந்தவேளும் மந்தஹாசம், புரிந்து 

அவ்வித்யா தாம்பூலத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார். இதனால் 
அருணடரிநாதர், கல்வி கரைகண்ட புலவோன்" என்று 
முருகனுக்குப் பட்டம்சூட்டி ம௫ழ்கின்றார் ஆம்! ஞானசக்தி 
தீரனாகிய முருகவேள் “சகலகலா வல்லபமூர்த்த”? என்ற பெயரும் 
கொண்டவர் தானே! 

அருணகிரிநாதர் வள்ளிமலையைத் தரிித்தபின் திருத் 
தணிகையை அடைந்தார் என்பது தணிகைமணி எழுதியுள்ள 
வரலாற்றுக்குறிப்பில் காண்கிரரும், 

வகுளமு முகுளித வழைகளு மலிபூன 

வள்ளிக் முலாத்தி கிரிவாழும் 

வனசரர் மரபினில் வருமொரு மரகத 
வள்ளிக்கு வாய்த்த பெருமாளே! 
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மீறூர் திருவலம் 

தொண்டை நாட்டில் தேவாரப்பாடல் சே 32 son 
களில் இருவல்லமும்ஒன்று. தற்போது திருவலம்என்று அழைக்கப் 
படுகிறது திருவல்லம் ரயில்நிலையத்திலிருந்து 1 மைல் தூரத்தில் 
உள்ளது. வடஆற்காடு மாவட்டம் குடியாத்தம் வட்டத்தில் 
வேலூருக்கு அருகில் உள்ளது இத்தலம். சென்னையிலிருந்து 75 
மைல் தூரத்தில் சென்னை-பங்களூர் நெடுஞ்சாலையில் உள்ளது 
இத்தலம் பாலாற்றின் இளைநதியான பொருளை என்றநீவா நதிக் 
கரையில் உள்ளது. இத்தலத்தின் பழமையான பெயர்கள் 
திக்காலிவல்லம், வாணபுரம் என்பவையாம். தமிழ் நாட்டில் 
வல்லம் என்ற பெயருடைய ச௭ர்கள் பல உள்ளதால் பெரிய 
பாரணம் பாடிய சேக்கிழார். இத்தலத்தின் சிறப்பையும், 

பெருமையையும் குறிப்பிடும்போது இக்காலிவல்லம், என்று 
மற்றவல்லம் என்ற பெயருடைய ச௭ர்களிலிருந்து வேறுபடுத்திக் 
காட்டுகின்றார். இக்காலி என்று ஒரு பிராமண பக்தர் இப் 
பெருமானை வழிபட்டு முக்தி பெற்றதால் தீக்காலி வல்லம் என்று 
பெயர் ஏற்பட்டது. 

கோயிலின் பிர தானவாயில் தென்புறம் பெரியகோபுரத் 
துடன் அமைந்துள்ளது. சுவாமி, அம்பாள் சன்னிது இழக்கு 
தோக்கி உள்ளது. கோயில் உட்புறம் இரண்டு பிராகாரங்கள் 

உள்ளன கோயிலில் நுழைந்த உடன் வலப்புறம் காணப்படுவது 

கெளரிதீர்த்தம் என்ற திருக்குளம். உட்புறம் ஒரு சிறு கோபுரம்; 

இடப்புறம் ஸ்ரீநாகேஸ்வரர் சன்னிதிஉள்ளது தென்மேற்குபுறம் 

உற்சவமூர்த்திகள் சன்னிதி உள்ளது. மேற்கு பிராகாரத்தில் 

சகஸ்ரலிங்கம் சந்நிதி உள்ளது. அதற்கு அருகில் திருவலம் 
மூருகன் சன்னிதி அமைந்துள்ளது. இங்கே அருணகிரியார் இம் 
முருகப்பெருமானை வழிபட்டுப் பாடுகன்றபோது,



*திசைமுக னாருந் திசைபுவி வானுந் 
திரிதர ange சிவன்மூதரர் 

தெரிவையர் தாமவந் தருநடமாடுந் 

திருவல மேவும் பெருமாளே 

விமுமடி யார்முன் பமுதல Camas 

தனு மென வோதும்' விறல்தாராய் 

திருமாலும், பிரமனும், இசைகளில் உள்ளோரும், மண்ணுலகத்த 
வரும், வானுலகத்தவரும் வலம் வந்துசூழ வாழ்கின்ற சிவபெரு 

மானது பழைய ஊரும். மாதர்கள் இங்கே அரிய நடனங்களை 

ஆடுகின்ற தலமான இருவலத்தில் வாழும் பெருமாளே! உனது 

இருவடியில் விழுந்து வணங்கும் அடியார்களின் முன்னிலையில என் 

குற்றங்களெல்லாம் அழிய கந்தவேளே! என ஓதும் சக்தியைத் 

துறந்தருள்வீராக! (நசையோரடு....திருப்புகழ்.) 

முருகனைத் தரிசித்துவிட்டு வடபுறம் வந்தால் அங்குள்ள 

அம்பிகை சன்னிதியையும் ஸ்ரீ மீனாக்ஷி சுந்தரேஸ்வரர் சன்னதி 

யையும் தரிசிக்கலாம். வடக&ீழ் மூலையில் பைரவர், சூரியன் 
சன்னிதிகள் உள்ளன, 

சுவாமி சன்னிதிக்கு உட்புறத்தில் ஸ்ரீலகண்டேஸ்வரரீ 
என்னும் ஸ்ரீ பாடலீஸ்வரர் சன்னிதி உள்ளது. இத்தலத்து 
மூலவர் ஸ்ரீ வல்லநாதேஸ்வரர் என்னும் ஸ்ரீபில்வநாதர்; 
அம்பிகை வல்லாம்பிகை என்னும் ஸ்ரீ தனு மத்யாம்பாள் 

அம்பிசைக்கு கிழக்கு, மேற்கு இருபுறங்களிலும் மஹாவிஷ்ணு 
நின்றும், அமர்ந்தும் காட்டு அளிக்இருர். 

தலவிருக்ஷம் வில்வமரம்; இர்த் தங்கள் நீவா நதியும்கெளரி 

தீர்த்தமும் ஆகும். திருஞானசம்பந்தர் அருளிய இருப்பதிகமும் 

ஒன்றுள்ளது. அப்பர் சுவாமிகள் இத்தலத்தை வைப்புத்தல 
மாகக் குறிப்பிருகின்றார், 

விள்ளாலி அரசனும் நவக்ரஹங்களும் இத்தல எம்பெரு 
மானைக் வழிபட்டுப் பேறு பெற்றார்கள் எனக்கூறுஇருர்கள். 

இங்கிருந்து 3 மைல் தூரத்திலுள்ள கஞ்சன்கிரி இருக் 
குளத்திலிருந்து ஒரு அடியவர் இனமும் இருமஞ்சனத்திற்கு நீர் 
எடுத்து வருவாராம். ஈஞ்சன் என்ற ஒரு பயங்கர அசுரன் 
அடியார்களுக்குப் பெருங்கேடு விளைவித்த வந்தான். 
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இதனால் வருந்திய அடியவரீ இறைவனிடம் முறையிட, 
இறைவன் நந்தி எம்பெருமானை அனுப்பி அசுரனை அழிக்கச் 
செசன்னார். நந்தியெம்பெருமான் தனது கொம்புகளினால் 
அந்த அசுரனைக் கொன்றார். அசுரனின் உடலிலிருந்து பீறிட்ட 
இரத்தம் இங்குள்ள மலையின் பல இடங்களில் பட்டது; அங் 
கங்கே சிவ லிங்கங்கள் தோன்றின, ஒவ்வொரு பெளர்ணமி 
யிலும் இரவு 11 மணி அளவில் ஒரு ப்ரசாசமான ஜோதி 

இந்த லிங்கங்களில் தோன்றுமாம், குறிப்பாக சத்திரையிலும், 
தை மாத பெளர்ணமியிலும் மிகப் ப்ரகாசமான ஜோதி பல 

மூறை தோன்றுமாம். இத்தலத்தில் நந்தி கிழக்கு பார்த்த 

நிலையிலும், பலிபீடம் ஆமை வடிவிலும் அமைந்துள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கவை, 

பல்லவர் காலத்து அமைப்பில் அமைந்துள்ள கோயில் து 

அற்புதமான துவார பாலகர்கள், திருமால் சிற்ப அமைப்பு 

சிறப்பாசவுள்ளது. பலிபீடம் அருகில் சரங்கப்பாதைகள் உள்ள 

தாம். தமிழிலும், சமஸ்க்ருதத்திலும் அமைந்த பல கல்வெட்டுக 

கள் உள்ளன. 

இருவலம் மெளன ஸ்வாமிகள் என்ற மகான் இங்கு 
பல திருப்பணிகள் செய்துள்ளார். சோயிலின் மிகத் தூய்மை 

யான அமைப்பும், அருகிலேயே உள்ள் அமைதியான நீவா 
ந.இக்கரையும் நம்மை நீவா] நீவா! என்று அழைக்கும். 
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08 பபூரரீர்ந்த யரமாள் 

திரள்வரை பகமிகு குருகுல வேந்து 

தேர்ப்பாகன் , மைந்தன் மாறையோடு 

தெருமர நிசிசரர் மனைவியர் சேர்ந்து 

தீப்பரய இந்த்ர பூரிவாழ 

விரிதிரை யெரியெழ முதலுற வாங்கு 

வேற்கார கந்த புவியேமும் 

மிடிகெட விளைவன வளவயல் சூழ்ந்த 

வேப்பூர் அமர்ந்த பெருமாளே! 

(நுரைகடலு...நிருப்பு1 [7 . 

தமிழ் நாட்டில் “ஆற்சாடு”” எள். ற ஊர் வரலாற்றுச் Apu 
பூடையது. ஆற்காடு நவாப் என்றும், வடஆற்காடு, தென் 

ஆர்க்காடு என்றும் அழைக்கும் அளவிற்கு அப்பெயர் 

புகமடைந்துவிட்டது. ஆறுகாடுகள் (ஷடாரணிபம்) இருந்ததால 
ஆற்காடாயிற்று என்பர் ஆன்றோர். ஆற்காட்டினைச் சூழ்ந்து 
ஆறுமுனிவர்கள் ஆச்ரமம் அமைத்திருந்தனர்: காச்யபர்-நவ்லாச்) 

அத்திரி-குடிமல்லூர; பாரத்வாஜர்-புதுப்பாடி; அகஸ்இயர் - 
இலுப்பை; வால்மீகி-மேல்விஷாரம்; வ9ஷ்டர்-வேப்பூர் என 
முறையே அவ்விடங்கள் தற்காலத்தில் அழைக்கப்படுகன்றன. 

ஆர்-ஆத்தி மரங்கள் மிகுதியால் ஆர்க்காடு என வந்தது 
என்பாரும் உளர். 

வசிஷ்டர் ஆச்ரமம் அமைத்து வழிபட்ட வேப்பூர் 
வூஷ்டே.சுவரர் கோயில் பாலாற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள து. 

ஆற்காட்டிலிருந்து வேலூர் செல்லும் வழியில் ஆற்காட்டி 
ஜிருந்து 1 9. மீ. தொலைவில் இக்கோயிலை அடையலாம்,



  
  

   

  

   

  

குருநாதன் 

அரவு புளைதரு புநிதரும் வழிபட 
மழலை மொழிகொடு தெனிதர ஒளிதிகழ் 

அறிவை... அறிவது பொருளென அறிம பெருமா 

          

த; ப்டே Tear ஸ் தத்தனார் கோயில், 
  

 



  

  
திருவேற்காரு (வில்லேந்திய முருகன்) 

வேற்காடவல் வேடர்கள் மாமக 
ளார்க் கார்வநன் மாமகிணாகிரு 

வேற்கஈடுறை வேதபுகீசுரச் தரசேயே.   



சிறுவாபுரி 

சந்ததமும் அடியார்கள் சிந்தையது குடியான 

தண்சிறுவை தனில்மேவு பெருமான்.  



         
   

திருத்தணிகை 

திருப்புகழ் ஓதுங் கருத்தினர் Cows 
திருத்தணி மேவும் பெருமாளே 

ககைப்புல.  வோர்பண் படைத்திட ஒதுங் 
ண கலை தாராய்,



பாலாற்றின் படுகையில் கம்பீரமாக எழுந்துள்ள பெரிய 
கோயிலில் வசிஷ்டேசுவரர் விளங்குகின்றார். இங்கே விநாயகா, 
தட்சிணாமூர்த்தி, வீரபத்திரர், வூஷ்டர் திருவுருவங்கள் 
உள்ளன. 

அருணக௫ரிநாதர் போற்றிய முருகவேள் இத்தலத்தில் 
ஒருமுகமும் நான்கு கரஙிகளும் கொண்டு இருதேவியர் சூழ 
நின்ற திருக்கோலத்தில் விளங்குளெரூர். 

தினமும் இரண்டுகால பூஜை நிகழ்கிறது, சஷ்டி, 
கார்த்திகை நாட்கள் சிறப்பானவை, 

இக்கோயிலின் கல்யாண மண்ட பத்தில் நரசிம்மாவதாரக் 

காட்சிகள், கருடன், பிட்சாடனர், காளி, ஹனுமான், நடன 

மூர்த்தி, விநாயகர் சிற்பங்கள் ஈறப்பாக உள்ளன, காஞ்சியில் 
ஏகம்பரைத் தழுவிய கெளரி, அஷ்டபுஜக்காளி சிற்பங்களும் 
சிறப்பானவை, 

இத்தலத்துஅம்பிகை-மனோன்மணிவடிவில்பாலகுசாம்பாள் 
என்னும் திருப்பெயருடன் அதி செளந்தர்ய குபிணியாகத் 
இகழ்கின்றாள். 

இக்கோயில் ஏற்பமொன்று மூன்று மனிதர்களை நான்கு 
கால்சுளில் காட்டுகிறது. 

விஜய நகர மன்னரான - பிரதாபதேவராஜ மகாராயரது 

கல்வெட்டுக்சள் இங்கு உள்ளன, 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்திலுள்ளது இக 
கோயில். ஆற்காட்டில் தங்கவும் உண்ணவும் வசதிகள் உள்ளன, 
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நிலா மகள் பராரிய திரளிரிஞ்மா 

வட ஆற்காடு மாவட்டம் வேலூரிலிருந்து 10, கி, மீ, 
தொலைவில் அமைந்துள்ள விரிஞ்சிபுரம் தொன்மையான தோர் 
தலமாகும். வேலூரிலிருந்து பஸ்வசதி உள்ளது. அருமையான 
சிவாலயம் உள்ளது. 

பிரம்மா, சிவசர்மாவாக அவதரித்து இறைவனது முடி 
கண்டதால் விரிஞ்சிபுரம் எனவும், பிரம்மா அவதார வழிஅறிந்து, 
சிருட்டி தந்திரம் அறிந்து உல௫யற்றியதால் பிரம்மபுரம் எனவும், 
திருமால் சிவபெருமானிடமிருந்து சக்கராயுதம் பெற ஆயிரம் 
மலர்களால் வழிபாடு செய்ததால் விஷ்ணுபுரம் எனவும், கரன் 
என்னும் யக்ஷன் சாப விமோசனம் பெற்றதால் கரம்புரம் எனவும், 
சும்பன், நிசுமபன் என்னும் இரு அரக் ர்களையும கொன்ற பாவம் 
நீங்க இறைவி பாலியாற்றில் நீராடி வழிபட்டதால் eden Pig 
வனவும, இறைவன் வழித்துணை நாதராக இருந்ததால் wines 
பந்தீசவரம் எனவும் இததலததிற்குப் பலபெயா உளளன, 

சிவபெருமான் வழித்துணைநாதர் (மார்க்கபந்து) எனவும் 
இறைவன்; மரகதவல்லி எனவும் பெயர் கொண்டு அருள்புரி 
கின்றனர். 

இத்தலத்தில் இருமுருகன் சந்நிதிகள் உள்ளன. வன் 
கோயிலில் முருகன் கிழக்கு நோக்கியும, தனிக் கோயிலில் தெற்கு 
நோக்கியும் விளங்குகவெறார், தனிக் கோயில முருகன் தொன்மை 
யான வடிவம்; உக்ரரூபம் உடையவர், இவன் கோயில் முருகன் 
போர்க்கோலம் பூண்டு வெற்றிச் ஈறப்புடன் விளங்குகின்றார். 

தனிக்கோயில் முருகனை த் தரி௫க்க 50படிகள் ஏற வேண்டும், 
தினமும ஒரு வேளை பூசையே திகழ்கின்றது. 

ஆறுமுகமும் பன்னிருகரங்களும் கொண்டு மயில்மீது 
அமர்ந்து இருதேவியர் அருகில நிற்க, போர்க்கோலங் கொண்டி 
விசவரூபக் காட்டியுடையவராக தனிக் கோயிலில் விளங்குஇன்முர்* 
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சிவன் கோயிலுள் விளங்கும் முருகனும் ஆறுமுகம் பன்னிருகரங் 
களும் சொண்டு 6” உயரமுடையவராய் சீறும்பாம்பினை அடக்கும் 

வளைந்த திருக்கழுத்துடன் தூக்கிய ஒற்றைக்கால் கொண்டமயில் 
வாகனத்தில் அமர்ந்து வெற்றிப்புன்னகையுடன் கிழக்கு நோக்கி 
விளங்குகின்றார். தனிக்கோயிலில் நவவீரர் சன்னிதியும் உண்டு. 

சிவன் கோயில் முருகனுக்கு நான்கு கால பூசைநாடோறும் 
நிகழ்கின்றது காமிகாகமம். 

சிவன் கோயில் முருகனுக்குக் காரீத்திகைநாட்களில் சிறப்பு 
வழிபாடுகள் உண்டு தனிக்கோயில்முருகனுக்குக் கந்தசஷ்டிவிழா 

செங்குந்த மரபினரால் நிகழ்த்தப்படுகின் றது. 
பாலாறு, எம்மதீர்த்தம், திரிசூலதீர்த்கம், சோமதீர்த்் தம், 

எண்கோணவடிவுடையபிரம்மதீர்த் தம், முதலியபுண்ணியப்புனல் 
கள் உள்ளன, குளக்கரையில் நாசேசர் கோயில் பூசையின்றிப் 

பழுதடைந்துள்ளது. 

அப்பைய இட்டுதர் வழிபட்ட தலம் இது. அவரால் 
பிரதிட்டை செய்யப்பெற்ற மீனாட்சி சுந்தரேசர் கோயில் 

உள்ளது, சைவ எல்லப்ப நாவலர் பாடிய விரிஞ்சைப் புராணம் 

இத்தலச் சிறப்பினைப் பேசுகின்றது, மார்க்க சகாய தேவரி 

யற்றிய இருவிரிஞ்சை முருகன் பிள்ளைத்தமிழ் புகழ் மிக்கது. 

சோழர் பல்லவர், விஜயநகர தஇருப்பணிகள் கொண்ட 

தலம் இற்பங்கள் ஒப்பற்றவை தங்கும்வசதி, உணவு விடுதி 

உள்ளது, இழ்விளாளூர் முருகன் கோயின் அருகில் உள்ளது. அற 

திலையஆட்சித்துறையின் Fip உள்ளது. 

இத்தலத்தஇுற்கு அருணகிரி வள்ளல் அருளிய இரு இருப் 
புகழ்ப் பாக்கள் உள்ளன. *'நிகரில் பஞ்ச", “*மருவுமஞ்சு?* 

என்று அவை தொடங்குகின்றன. 

உருகி யன்மினோடு உணைநி சந்து நாளும் 

உலக மென்று பேச அறியாத 

உருவ மொன்றி லாத பருவம் வந்துசேர 

உபய துங்க பாதம் அருள்வாயே. 

(ம்ருவுமத்சு...) 

என இத்தலத்தில் நம் அருணகிரி வள்ளல் வேண்டுகிறார். 

இத்தலக் கல்வெட்டொன்று (5 7 7 707. 7, பக். 84) 

வரதட்சணை கொடுப்பதும் வாங்குவதும் குற்றம் என்று சாற்று. 

கின்றது. க. பி. 1426-ல் விஜயநகர மன்னர் வீரப்பிரதாப தேவ 

மகாராயரின் இச்சட்டம் இன்றைய அரன் பார்வையில் நன்கு 

படவேண்டும்! 

திசைதொறும்ப்ர பூபதி திசைமுகன் பராவிய 

திருவிரிஞ்சை மேளிய பெருமாளே. (நிகரில் ... ) 
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கரமுரந்த்றுமுகப் பரமார் 

கலின்வடிவமான அஃலிகை பெணான 

கமலமத மாயன் மருகோனே 

கழனி நெடுவாலா கமுகொடிய மோதும் 

கரபுரியில் வீறு பெருமாளே! 

(குலையமமி) -- திநப்புநழ் 

நீர்வளமும் நிலவளமும் மிகுந்த கரபுரத்தில் வீறுபெற 
விளங்குகின்றார் ஆறுமுகப் பெருமான் என்று அருணஇரி வள்ளல் 

காட்டும் தலம் எது என்ற வினா அறிஞர்களிடையே நீண்டகால 

மாக விளங்காத புதிராக இருந்து வந்துள்ளது வட ஆர்க்காடு 

மாவட்டத்தில் விரிஞ்சிபுரம் என்னும் தலத்தைக் கரபுரம் என் 

பாரும், சேலம் மாவட்டம் உத் தமசோழபுரத்தைக் கரபுரம் என் 
பாரும் உளர். ஆனால் வடஆற்காடு மாவட்டம் காவேரிபாக்கத் 

திற்கு ஒரு க மீ. கொலைவிலுள்ள தற்காலத் திருப்பாற் கடல் 

என்னும் ஊரே அருணகிரிநாதர் பரவிய “இருக்கரபுரம்”' என்று 

அறியும் போது இலருக்கு வியப்புத் தோன்றும். 

சென்னை-வேலூர் பஸ் வழியில் காவேரிப் பாக்கத்தில் 

இறங்கி ஒரு கிலோமீட்டர் சென்று இத்தலத்தை அடையும் 
போது இங்கே இரு வன் கோயில்களும் இரு திருமால் கோயில் 
களும் இருப்பது கண்டு திசைக்கிறோம். சதிலாடைந்துகாணும் 

கரபுரீசர்- அபீதகுசாம்பாள் திருக்கோயிலும், நன்றாக அமைநீ 
துள்ள சிவன்கோயிலும், பள்ளி கொண்ட பெருமாள் (ரங்கநாதர்) 
இருக்கோயிலும், பிரசன்ன வேங்குடேசர் கோயிலும் நம் கண் 
களையும் கருத்துக்களையும் ஈர்க்கின்றன. 

இவற்றுள் அருணஇிரிநாதர் பரவிய கரபுரீசர் கோயிலுச் 

குன் நுழைகின்றோம். இங்கே ஆறுமுகமும் பன்னிருகரங்களும்



கொண்டு மயில்மீதமரிந்து இழக்கு நோக்கி விளங்கும் அற்புதக் 
கோலம் நம்மைச் இலிர்க்கச் செய்கின்றது. இருபுரமும் தேவி 

மார்கள் விளங்குசின்றனர் ஒருகால பூசை தான் நடந்து வரு 

கின்றது, 

இங்குள்ள கல்வெட்டொன்று இரண்டாம் பராந்தகளது 

படைத்தலைவனான பார்த்திவேந்திராதிவாமன் (௫ பி, 957-070) 

காலத்தது, இதில் கரபுரதீதுப் பெருமான் அடிகள் என்று சிவ 

பெருமான் குறிக்கப் பெறுகின்றார் (8. 7 7 70] 17117. வர் 177. 140. 

156. pp 327, 330) 

இக்கோயிலில் தட்ணாமூர்த்தி, திருமால், பிரமன் திருவுரு 

வறிகள் இறப்பாக உள்ளன. வள்ளிதெய்வயானையுடன் முருகன் 

- உற்சவ மூர்த்தியும் சறப்புடையது. 

இத்தலத்தின் நிலவளத்தையும் அருள் வளத்தையும் 

அருணஇரிநாதர் மூன்று திருப்புகழ்ப் பாக்களில் (பரவியுனது..... 

ஒருவரைச் இறு..., குலையமயிரோதி...) பாடிப்பரவியுள்ளார். 

இத்தலத்தில் ஒரு காலத்தில் சிவன் கோயிலாயீருந்த 

தூஷணேசர் கோயில் தற்போது பிரசன்ன வெங்கடேசர் 

கோயிலாயிற்று என்று இப்பகுதியில் கூறுகிறார்கள் 

கரபுரம் தஇருக்கோயில் திருப்பணி செய்யவேண்டும். 

சிவாச்சாரியார் மட்டுமே சென்று நாளும் வழிப்படும் இக்கோயி 

லுக்கு முருசுன் அடியார்களும் வனடியார்களும் சென்று வழி 

படக் கரபுரீசர் கருணைகாட்ட வேண்டும். 

சகல துக்கமுமறச் சகல ச.ற்குணம்வரத் 

தரணியி.ற்புகழ் பெறத்தகைமை பெற்றுனதுபொற் 

சரணம் ஏப்பொழுது நட்பொடு நினைத்திடஅருள்தருவாயே 

கமுகினிற் குலையறக் கதலியிற் கனியுகக் 

கழையின் முத்தமுதிரக் கயல் குதித்துலவுநற் 

கனவயற் Pag திருக்கரபுரத்தறுமுகப் பெருமாளே! 

(ஒருவரைச்...) 

இசையும் அருமறைப் பொருள்கள் தினமுரைத் 

தவனி தனிலெழிற் க௫ம முனிவருக் 

கினிய கரடபுரம் பதியில் அறுமுகம் பெருமாளே 

(பரவியுனது...) 
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மிள்வாய் நிள்ற முற்கள் 

மின்னார் பயந்த மைந்தா தன்னா டினங்கு விந்து 

வெவ்வே நுழன்று மன்று மொழிகூற 
விண்மேல் நமன்க ரத்து மண்டே லுடம்பொருங்க 

மென்னா எறிந்த டைந்து உயிர்போமுன் 

பொன்னார் சதங்கை தண்டை முந்நூல் கடம்பணிந்து 
பொய்யார். மனங்கள் தங்கு மதுபோலம் 

பொல்லே ஸிறைஞ்சி ரந்த சொன்னீ தெரிந்தமுங்கு 

புன்னா யுளுங்க வின்று புகுவாயே 
பன்னா ளிறைஞ்சு மன்பர் மொன்னா டுறங்கை தந்து | 

பன்னா கணைந்து சங்க முறவாயிற் 

பன்னூல் முழங்க லென்று விண்டுணார் மயங்கநின்று 

பண்ணாது கின்ற கொண்டல் ' மருகோனே 

முன்னாம் மதன்க ரம்டி வின்னேர் தடந்தெரிந்து .. 

முன்னோர் பொருங்கை யென்று முனையாட 

மொய்வார் நிமிர்ந்த கொங்கை மெய்ம்மாதர் வந்திறைஞ்சு 
முள்வாய் விளங்க நின்ற பெருமாளே. 

--திருப்புச்ழ்' 

அருண௫ிரிநாதசுவாமிகள் *முள்வாய்'? என்று போற்றும் 

தலம் எது? தணிகைமணியவர்கள் இதனை இடம் விளங்காதீ 
தலமாகவே காட்டியுள்ளார். ஆனால் முருகவேள் முன்னின்று 

உணர்த்தினால் புலப்படாததொன்றும் உளதோ! 

வடஆற்காடு மாவட்டத்தில் அரக்கோணம் அருகே 
கோணலம் என்ற ஊர் உள்ளது. அகிகிருந்து 3 கல் நடந்து 
சென்றால் முள்வாய் என்ற கிராமத்தை அடையலாம், இதனை



மூள்வாய்ப் பாளையம் என்று அழைக்கிறார்கள். திருவால ம்காட்டி 

லிருந்து அரக்கோணம் செல்லும் பஸ்வழியில் முள்வாய்ப்பாளையம் 
சைகாட்டியில் இறங்கி 3 கல் நடந்தும் இவ்வரை அடையலாம். 

மனிதர்சளின் காலடிப் பாதைகான் இவ்வூருக்கு இருக்கிறது. 
சரியான வண்டிப்பாதை கூட இல்லை, வழி நெடுகிலும் கூழாகி 

கற்கள் தாம் தென்படும். 

இவ்வூரில் தற்போது ஒரு பெருமாள் கோயில் மட்டுமே 
உள்ளது, சுமார் 150 ஆண்டுகளுக்குட்பட்ட காலத்தைச் சார்ந்தது 

அது, ல ஆண்டுகளுக்குமுன் ஒரு குளம்வெட்ட இவ்வூரில் 

முயன்றனர், சிறிது கோண்டியபின் நீளவடிவில் பாறைக்கற்கள் - 

இருந்தனவாம். அவ்விடத்தில் கோயில் இருந்திருக்கச்கூடும் என 

ஊக்க முடிகிறது. மேற்கொண்டு அகிகே தோண்டமுடியவில்லை- 

பாளையக்காரர்கள் ஆண்டதால் இவ்ஷூர் முள்வாய்ப் 

பாளையம் எனப் பெயர் கொண்டது என்பர். இவ்வூரின் அருகில் 

பால்வாய்ப்பாளையம், வேலூர்ப் பாளையம் என்னும் கிராமங்கள் 

உள்ளன. வேலூர்ப் பாளையத்தில் பெருமாள் கோயிலும், சிவன் 
கோயிலும் உள்ளன. இவன் கோயிலில் விக்ரகம் ஏதும் இல்லை; 

கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. இவ்வூரில் கோட்டை ஒன்று இருந்த 

தாகக் கூறுவர். 

மூள்வாய் என்ற பெயருடைய ஊர் தமிழகத்தில் வேறு 

எங்கும் இல்லை எனத் தெரிகிறது. ஆகவே இம் மூள்வாயில் 

மக்கள் முன்வந்து முருகனுக்கு ஆலயம் எழுப்பி, அருணகிரி 

பரவிய தலத்தைப் பேணிக்காக்க முற்படுவார்களாகு, 
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நாரத்தூர் காளமமில் காந்தள் 

அருண௫ரி நாதர் அருளிச்செய்த திருப்புகழில் காமக்காக் 

என்ற தலத்தை ஒரு திருப்புகழில் போற்றியுள்ளார். இத்தலம் 
இதுவரை இடம் விளஙிகாமலிருந்து வந்துள்ளது 

தற்போது இத்தலம் காமக்கூர் என்று அழைக்கப்படுகிறது 
என்று அறியும் போது ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுகிறது 

வ்ட ஆற்காடு மாவட்டம் ஆரணியிலிருந்து படவேடு 

செல்லும் வழியில் ஆறாவது இலோ மீட்டரில் பாளையம் என்ற 
இடத்திலிருந்து ஒரு லோ மீட்டர் ஊருக்குள் சென்றால்காமக்கூர் 

ஸ்ரீ சந்திர சேகர ஸ்வாமி திருக்கோயிலை அடையாலாம் 

இவ்வூருக்கு காமநகர் என்ற பெயரும் உள்ளதாக 

தலபுராணத்இலிருந்து தெரியவருகிறது. அதற்குச் சான்றாக இச் 
கோயிலில் வடக்கு பிராகாரத்தில் காமாட்டியம்பிகை சன்னதி 

மிகவும் விசேஷமான முறையில் அமைந்துள்ளது காமேஸ்வரியும், 

காமரூபிணியும், காமவர்த்தினியுமான காமாட்சியம்பிகை விசேஷ 
சான்னித்யத்துடன் அருள்புரிந்து வருவதால் காமத்தூர் என்ற 

பெயர் ஏற்பட்டு பின் காமக்௩ர் என்று மருவி அழைக்சப் 
படலாயிற்று. இந்தக் காமாட்டியம்பிகை சன்னி இயில் இரிபுரசுந்தரி 
என்ற திருநாமத்துடன் ஒருகையில் புஷ்பச் செண்டும் மற்றொரு 
கையில் கரும்பும்கொண்டு அம்பிகை அருள்பாலிக்கிறாள். 
ஸ்ரீசக்கரபிர திஷ்டையும் உள்ளது. ஒருகாலத்தில் மிகவும் சிறப்பாக 
வழிபாடு நடைபெற்றதற்கான அறிகுறிதோன்றுகறது. இச் 
சன்னிதியில் ஒர் அதிசயமான அமைப்பு துவார பாலகி (ஒருவர் 

மட்டுமே உள்ளார்)யை இற்பி வடித்துள்ள சிற்பத்தில் தட்டினால் 

விதவிதமான சப்தங்கள் வருகின்றன.



கோயில் முன்புறம் பெரிய ராஜசோபுரமும் உள்ளே 
அசோக மரத்தினால் ஆய துவஜஸ்கம்பமும் தாண்டி வெளிச் 

கற்றில் முசப்புவாயில் தெற்கு நோக்கி உள்ளது. உள்ளே அதிகார 

நந்தியைக் தரிசித்த உடன் நம்எதிரில் தோன்றுவது அற்புதமான 
நடராஜர் உருவம் தான். மற்ற கோயில்களில் இருக்கும் நடனத் 

திலிருந்து வேறுபட்ட நிலையில் இடது காலை ஊன்றி வலது காலை 

இடது காலின் பின்புறமும் பின்னிய நிலையில் முகத்தில் மகிழ்ச்சி 

தாண்டவமாட அருகில் இவகாமி ம௫ழ ஆடும் அநீத ஆடல் 
வள்லானின் சதுரதாண்டவத்தின் அழகை எப்படி. வருணிப்பது? 

சோழர் காலத்தில் அமைந்த இந்த விக்ரகம் அருமையாககஉள்ளது. 

அடுத்து நம்மை வாவேற்பவர் சுமார் 10 அடி உயரத்தில் 
அமைந்த துவாரபாலகர்கள், அவர்களைத் தாண்டிஉள்ளே சென்று 

ஸ்ரீ சந்திரசேகர ஸ்வாமிய வணங்குகிறோம்: ஆதியில் சுயம்பு 
நாதேஸ்வரர் என்றபெயரிலும்சந்தான் பூசித்ததால்சந்திரசேகரா் 

என்று அழைக்கப் பருகிரறாராம். அம்பிகை அமிர்தாம்பிகை என்ற 

திருநாமத்தோடு நின்ற கோலத்தில் அழகாகக் காட்ியளிக்கிறார். 

இருவரையும் தரிசித்து விட்டு வெளிச்சுற்று வந்சால் கணபதியைக் 

காண்டிரேம். கருவறைக்கு நேராகப் பின்புறம் றிய மிக 
அழகான ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிருகரங்களேோடு lor it 3h Hp. 

உயரத்தில் மயில் மேல் அமர்ந்த நிலையில் மிக்க வேலைப்பாடுடைய 

திருவாசியுடன் இருபுறமும் தேவிமார் புடைசூழ அமைந்துள்ள 

காட்டு உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்ளும். மயில் முகம் வடக்கு 
தோக்கியுள்ளது. (இதே அமைப்பில் தேவிகாபுரத்தில் கனககிரிஸ் 

வரர் கோயிலிலும், அம்பிகைகோயிலில் சுமார் ஐநீது அடி. 
உயரத்தில் காணலாம், எல்லாம் ஓரே இற்பியினால் வடிக்கப் 

பெற்றிருக்கும் என்பது புலனாகிறது) இந்த ஆறுமுகஅழசனை 
அருணஇிரியார் சண்டதும் தன்னை நாயகியாக பாவித்து நற்றா 
பிரங்கல்துறையில் பாடுகிருர். 

“ஆகத் தேதம் பாமற் சேரிக் 

‘ கார்கைத் தேறற் கணயாலே 

ஆலம் பாலைம் போலக் கோலத் 
தாயக் காயம் மிறையாலே 

போகத் தேசற் றேதற் பாயற் 

பூவிற் நிமிற் கருகரதே 
போதக் காதற் போகத் தாளைம் 

பூரித தாரம் புணராயே 
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நீதாகைக் கெஉற் ஜேறித் தோயச் 
KIS. Coreg பொரும்வேலஈ 

சோதிக் காலைப் போகக் கூவத் 

தூவற் சேவற் கொடியோனே 

பாதொத் தேசொற் பாகத் தாளைப் 
பாரித் தார். நற் குமரேசா 

பாரிற் காமத் தூரிற் Sud 

பாவத் தேவம் பெருமாளே” 

இந்தப் பூமியில் காமத்தார் என்னும் தலத்தில் விளநிகும் 
சீலனே! தேவர்கள் பபருமாளே! நான் ஆசைவைத்துள்ள 
இன்பத்துக்கு இடமாகிய உனது இருவடியில் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் 
திருப்தி அடைய சேர்த்தருளமாட்டாயோ! என்று வேண்டுகிறார். 

அடுத்து சஹஸ்ரலிஙிகங்களைத் தரித்து, இரிபுரசுந் தரியையும் 
தரிசித்து வலம் வரும் போது மஇழமரம் ஒன்றுள்ளது. அதன் 
கீழ் மூன்று பெரிய கருங்கல் குண்டுகள் அழகாக உருட்டிவைத்தது 
போல் வழவழவென்று காணப்படுகிறது. 250, 300, 350 கிலோ 
எடையுள்ளவைகளாக இருச்சுலாம். அக்காலத்தில் இக்கருங்கல் 
குண்டுகளை எவர் தேரளில் வைத்து தூக்கவருராரோ அவருக்கே 
'அந்தவூரில் திருமணத்திற்கு பெண் கொடுப்பார்களாம், அந்த 
ஊருச்கு மணமகனாக வருபவர் பலசாலியாகவும், நல்லஉடற் 
கட்டும் உள்ளவராகவும் இருக்க வேண்டும் போலிருக்கிறது: 
தற்போது யாராவது இவைகளை தூக்குகறார்களாவென்று 
ஆச்சரியத்தோடு வினவியபோது உற்சவஇனங்சளில் இவ்வூரில் 
உள்ள மூன்று நான்கு பேர் இதனைத்தூக்கத் தோளில்வைத்து 
(வலம் வருவதாகக் குருக்கள் கூறினார், 

சோழர்கள் காலத்தில் கட்டப்பெற்ற இக்கோயில் இருப் 
பணிகள் செய்யப்படவேண்டிய நிலையில் உள்ளது. இனமும் 
இரண்டு வேளைகள் பூசைநடைபெறுகிறது. இங்குள்ள உற்சவ 
முருகன் ஒருமுகம் நான்கு கரங்களோடு தேவியர் புடை சூழ 
வீற்றிருக்கின்றார். கோயிலுக்கு மிக அருகில் காமநதி என்னும் 
கமண்டல நதி செல்கின்றது. மற்றும் அர்ச்சுனன் குளம் என்ற 
பெயரில் ஒரு திருக்குளம் உள்ளது. 

இத்தலத்திற்கு அருகில் பிரபல அம்பிகைத்தலமான 
படவேடு ரேணுகாம்பாள் கோயிலும், தேவிகாபுரம் ஆகியலை 
உள்ளன. 
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ரணிகரிரி கந்தன் 

கருணை பொழி கிருபை முந்தம் 

பரிவினொடு கவுரி கொஞ்சக் 
கலகலென வருகடம்பத் திருமார்பா 

கரிமுகவர் தமைய Garé pH 
இிடுமிசாய குமர பண்பிற் 

கநககிரி மிலகுகந்தப் பெருமாளே! 

(அரிலையர்... திருப்புகழ்) 

கனக$ூரி, சனகாத்திரி, கனகாசலம், தேவியம்பதி, தேவிகா 

புரம், தேவிபுரம், தேவக்யபுரம், தேவிகீழ்புரம், நாராயணவனம் 

என்ற பல பெயர்களைக்கொண்டு, தமிழகத்தின் சிற்பக்கரு 

வூலமாய், குடத்திடை விளக்சென, மக்களறிந்து நன்கு வழி 
படாத தலம் இது, ஆரணிக்கு நேர் தெற்கில் 15 சி. மீ 

தொலைவிலும், போளூருக்குக் கிழக்கில் 11 இ மீ, தொலைவிறும் 

உள்ள இத்தலத்திற்குச் சென்னை, ஆரணி, சேத்துப்பட்டு, 
போஞூர் ஆகிய சர்களிலிருந்து பல் வசதி உள்ளன, தேவிகா 

புரம் என்று தற்போது வழங்கும் இத்தலத்தில் குன்றின் மீது 

கனகூரீசர் திருக்கோயிலும், கீழே பெரியநாயகி அம்மன் 

திருக்கோயிலும் இறப்பாக உள்ளன. கனகூரீசர் கோயிலில் 

முருகன் சந்நிதி உள்ளது. 320 படிகளைக்கொண்ட இம்மலைக் 

கோயிலுக்குச் செல்லும் வழியில் வீரபத்திரா-அழகுமிகும் அற் 
புதக் கோலம் நம்மை ஈர்க்கிறது. மலையில் அம்பிகையின் 
பாதச் சுவடுகள் பதிந்துள்ளன. ச 

முருகன் ஆறுமுக சுவாமி மயில் மீதமர்ந்துள்ளார். 

ஆறுமுகமும் பன்னிருகரங்களும் கொண்டு திகழ்கிருர். இத்திரு 

வுருவமும் காமக்கூர் முருகனும் ஒரே இற்பியின் படைப்புக்கள் 

என்பர்,



அம்பிகை கீழ்க்கோயிலில் பெரியநாயகி என்ற பெயர் 
கொண்டிருப்பினும் இம்முருகன் மீது பீரியம் அதிகமுடைய 
வளாகத் இகழ்வதைக் காட்டுகிறார். இத்கலத் இருப்புசழில் 
அருணகிரிநாதர். மலையில் விசாலாட்டியம்மன் சந்நிதி உள்ளது, 
இக்கோயில் இற்பக்கருவூலம்தான், விசுவநாதர் வெந்நீர் 
அபிஷேகம் கொள்கள்றார் இங்கே, 

இங்கு காரணாகமப்படி இனமும் 3 கால பூஜை நிகழ் 
கின்றது. பங்குனி உத்திரம் கந்த சஷ்டி, இருவாதிரை. கார்த்திகை 
உற்சவங்கள் நிஈழ்ச்றன. ips கோயிலில் பெரியநாயகி 
அம்மன் மிகச் சிறப்புடன் திசழ்கின்றாள். அருகில் 7 கல் மண்ட 
பத்தில் இருக்காமேசுவரர், சகோகிலாம்பாள் சந்நிதிகள் 
ள்ளன, 

8ழ்க் கோவிலுச்சருகல் இருக்குளம் உள்ளது. மலைச் 
கற்றில் காட்டான் குளம் உள்ளது, மலையை வலம் வருதல் 
சிறப்பு. அர்னி நர்த்தத்கருில் மலையின் மீது புதிய முருகன் 
கோயில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தல விருட்சம் ம௫ழ் என்பர். 

இங்குள்ள இற்பங்களில் வீரபத்திரர், பைரவர், சம்பந்தர் 
எலும்பைப் பெண்ணாக்கியது, சுந்தரர் முூதலைவாய் மகனை 
மீட்டது, மனு நீதி வேந்தன் பசுவிற்கு நீது வழங்கியது, ஹிரணியவதம், ராமர் மராமரங்களைத் துளைத்தது முதலியன நம் நெஞ்சை வீட்டு நீங்கா தவை, 

தொன்மையான இக்கோயில் படவேடு திருக்கோயில் 
நிர்வாக அதஇிகாரியினால் அறநிலைய we AS soma Paws 
கப்படுகிறது. இத்தலத்தருகல் காமக்கூர், குன்றத்தூர், வில் 
வாரணி, போளூர் முதலிய தலங்கள் உள்ளன. 

சேலம் மாவட்டத்தில் காசாபாளையம் கனகஇரிக் கோயிலை 
(சேலத்திலிருந்து 19 ௪. ம. கொலைவிலுள்ளது ) கனகஇரி என்பர் 
சிலர். இங்கே இறிய குன்றில் வேலாயுதசுவாமி கோயில் 
உள்ளது. ஒரு முகமும் 4 கரங்களும் கொண்டு நின்ற கோலத்தில் 
கனி மூரூகன் விளங்குகின்றார். தொன்மையான இக்கோயிலை 
இப்பகுதியிலுள்ளோர் இருப்புகழ்த்தலமென்பர். 

ஆயினும் கோவை மாவட்டத்திலுள்ள கணெத்துக்கடவுகி கருக லுள்ள மலைக்கோயிலைக கனகரி என்று சருதலாம் என்றும் கணிகைமணி அவர்கள் கருதுன்றார்கன். இதற்டையில் கோவை மாவட்டம் பல்லடம் கண்டியம் கோயில் என்பதே கனககிரி என அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால் அருணகிரிநாத சுவாமிகள் போற்றும் கனகஇரி-தேவிகாபுரம் தருக்கோயிலே என்பதை உறுதியாகக்கொள்ள முடிகின்றது. 
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ஆண்மை ஈன்ற அற்றுதச் செய்யார் 

பவமாய்த் தாணதுவாகும் பணைகாய்த் தேமணகாறுப் 

பழமரப்ப் பார்மிசை வீழும் படிவேதப் 

படியாமப். பாதகர் பாயன் நியுடாம். பேதைசள் கேடம 

பறிகோம் பாளிசள் யாருங் கமுவேறச் 

சிவமாய்த் தேனமு தூறுந் திருவாக் காலொளி சேர்வெண் 

திருநீற் ரூலமராடுஞ் சிறியோனே 

செழுநீர்ச் சேய். நதி யாரங் கொழியாக் கோமளம் விசும் 

திருவோத் தூர்தனில் மேவும் பெருமாளே! 

-தீ௫ப்புகழ். 

வட. ஆற்காடு மாவட்டம்- செய்யாறு வட்டத்தில் திரு 
வோத்தூர் என்னும் தொன்மையான தலம் அமைந்துள்ளது, 
காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 25 இ மீ. தொலைவில் உள்ளது. சென்னை 
யிலிருந்து இத்தலத்திற்குப் பஸ் வசதி உள்ளது. தற்போது 
செய்யார் என்று அழைக்கப்படுகிறது, 

இத்தலத்தில் அருள்மிகு வேதபுரீசர் திருக்கோயில் 
உள்ளது, இங்குள்ள எவபெருமான் வேதங்களை ஓதியதால் 
வேதபுரீசர் எனப்பெயர் கொண்டார். இறைவி பாலகுஜாம்பிகை. 
இத்தலத்தில் ஒரு அடியார் பனை மரங்களைப் பரமன் கோயிலுக் 
கெனப் பயிரிட்டார். ௮வை அனைத்தும் ஆண்பனைகளாக 

விட்டன, அங்கே திருஞானசம்பந்தர் வழிபாட்டிற்காக வந்த 

போது,அவ்வடியார் இதனைவிண்ணப்பிச்கத் திருஞானசம்பந்தரும் 

“இத்தேர்ந்தாயன'! என்று தொடங்கும் பதிகத்தைப் பாடி 

திருக்கடைக்காப்பில்,



குரும்பை ஆண்பனை என்குலை ஓத்தூர் 
அரும்பு கொண்றை படிகம் 

பெரும் புகலியூள் ஞானசம்பந்தன் சொல் 

விரும்புவார். Pir வீடே 

என்று பாடினார், திருக்கடைக்காப்புப் பாடுவதற்கும் ஆண்பனை 
எல்லாம் பெண்பனைகளாகிக் காய்த்து விட்டன என்பது புலப் 
படுகின்றது. இத்தகைய அற்புதம் நிகழ்ந்த பதி இது, 

இட்குள்ள சவெபெருமான் சந்நிதிக்கு வாயு மூலையில் 
ஆறுமுகஸ்வாமி சந்நிதி உள்ளது. ஆறுமுகம், பன்னிரறாகரய 
களுடன் மயில்மீது அமர்ந்து இரு தேவியர் விளங்கக் கிழக்கு 
தோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார், அழகான கோலம், 

ஏழுகரக௩்களுடன் நார்த்தனவிநாயகர், நாகம்குடைபோல் 
அமைந்த இலிங்கம், ஆண்பனையைப் பெண்பனையாக மாற்றிய 
கோலம், பஞ்சலிஙகத்தைத் தன்னுள் கொண்ட வேதநாதர் 
மூ தலிய சந்நிதிகள் இங்கு சிறப்புடையன, தந்தி, கோபுரத்தைப் 
பார்த்துத் இரும்பி உளளது. 

வாதுளாகம மூறைப்படி நாடோறும் இரண்டுகால பூசை 
திகழ்கின்றது. 

இங்குள்ள கல்யாண கோடி. தீர்த்தம் சகல பாபங்களையும் 
போக்குவது தல விருட்சம்; பனை, கருங்கல்லாலான பனைமரம் 
கோயிலுள் உள்ளது. 

சித்ரா பெளர்ணமி, ஆடிப்பூரம், தை பிரம்மோற்சவம் 
(ரதசப்சமி தேர்) மாசி மகம், பங்குனி உத்திரவிழாக்கள் 
சிறப்புடையன, 

... ஆடிப்பூரத்தன்று சந்தனக் காப்பு விமரிசையாயிருக்கும், ' 
பல்லவ, சோழ, தொண்டைமான்கள் இருப்பணிகள், கல்வெட்டுக் 
கள் உள்ளன. அறநிலைய ஆட்சித்துறை நிர்வாகத்தில் உள்ளது. 

அண்மையில் (19--6--1977) குடமுழுக்குக் கண்ட கோயில் 
இது. செய்யாற்றின் தென் கரையில் ஞானமுருகன் ஆலயம் 
தனியார் நிர்வாகத்தில் உள்ளது. OS 

வழிபடுவோர் விடுதி, உணவு விடுதி வசதிகள் இல்லை, , 

இத்தலத்தில் அருணகிரிநாதர் *தவர்வாட்டோமா:”” 
என்ற திருப்புகழால் முருகனைப் பரவிப் போற்றிஞர். இருஞான 
சம்பந்தர், ஆண்பனை பெண்பனையாக்கய லீலைகளைப் பாராட்டி * யும், வமணம் கமழும் திருவாக்காலும் திருநீற்றாுலும் சமண 
ரோடு போராடி அவர்களை அவர் வென்ற பராக்கிரம ஆடலைப் 
போற்றியும் இத்திருப்புகழ் அமைந்துள்ளது 
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இடச்சுத்துச் சறிவாய் உத்தரன் 

ஸ்ரீ அருண௫ூரிநாதர் ஒடுக்கத்துச் செறிவாய் என்று பாடி 

யுள்ள தலம் வடஆற்காடு மாவட்டம் வேலூர் வட்டத்தில் உள்ள 

ஒடுக்கத்தூாராக இருக்கலாம், (தணிகைமணி அவர்கள் இதனை 
இட.ம் விளங்காத தலமாகக் குறிப்பிடுகிறார்) ஓடுக்கத்தூர் செல்ல 

வேலூரிலிருந்து பஸ்வசதிகள் உள்ளது. 

ஒடுக்கத்தார் ஸ்ரீ சப்தரிஷிஸ்வரர் கேரயில் ௫, பி. 11ம்நாற் 

Garg கட்டப் பெற்றது. கல்வெட்டுச் சான்றுகள் உள்ளன. 

கர்ப்புக்ருஹத்தில் நின்றால் அம்மனையும், சுவாமியையும் ஒரே 

சமயத்தில் தரிசிக்கலாம், கா்ப்பக்ருஹவாயில் தெதன்புறம் 

அமைந்துள்ளது. சுவாமி கிழக்கு நோக்கியும், அம்பிகை தெற்கு 

நோக்கியும் அமைந்துள்ளார்கள். சப்த மாதர்களும் வடக்குப்புறம் 

நோக்கஇயுள்ளார்கள். ் 

சுந்தரவிநாயகரும், ஸ்ரீ வள்ளி தேவசேனை சமீமத 

ஸ்ரீசுப்ரமண்யரும்சழக்குநோக்கி அமைந்துள்ளார்கள்(சுப்ரமண்யா் 

சன்னிதி 27-6-33ல் கட்டப்பட்டது.)ஸ்ரீ சுப்ரமண்யர் ஒருமுகம் 

தான்கு கரங்களுடன் நின்ற கோலத்தில் வள்ளி தேவயானையுடன் 

காட்சி அளிக்கிறார், இத்தல முருகனை அருணகிரியார் பாடும் 

அழகே தனி, மருகன் எப்படி. முத்தமிழால் வைதாரையும் வாழ 

வைப்பானோ அதே போல் மாமன் தமிழால் கட்டுப்பட்டவன், 

தமிழிலே வசப்பட்டவன்; பைநத்தமிழின் பின்சென்ற பச்சை 

பசுங் கொண்டல்; திருமழிசை ஆழ்வார் சொன்ன வண்ணம் 

செய்த பெருமாள்” என்ற வரலாற்றைக் குறிப்பாகக்காட்டுகிறார்.



உண்மைப் * பொருளைத் தெரிவிக்க ருத்ரஜன்மர் என்ற் 
செட்டிப்பிள்ளையாய் வந்து முத்தமிழ்ப் பொருளை ஆராய்ந்து 

நால்வகைப் புலவர்களுடன் கூடியிருந்த முருகனை நாற்கவிராஜன் 

என்ற பெருமையால் பாடுகிறார், 

““அழற்சட். உம்பறை மோட்ட ரக்கரை 

தெடிக்கிர் பொட்டெழ நாக்கியக்கணம் 

அழித்திட் டூக்குற வாட்டி பொற்றன கிரி தோய்வாய் 

அகப்பட் டுத்தமிழ் தேர்த்த வித்தகர் 

சமத்துக் கட்டியி லாத்த முற்றவன் 

௮லைக்குட் கட்சவி மேற்படுக்கையில் உறைமாயன் 

உழைக்கட் பொற் கொடி மாக்கு லக்குமில் 

விரும்புற் றுப்ருணர் தோட்க்ரு பைக்கடல் 
உறிக்குப் கைத்தல நீட்டு மச்சுதன் மருகோனே 

உரைக்கச் Belew ஸனாய்ப் பண் மூத்தமிழ் 
மதித்திட் டூச்செறி நாற்க விப்புணர் 

ஒடுக்கட்துச் செறி வாய்த்த லத்துறை பெருமாளே,"" 

கோயில் நான்குபுறம் மதில் சுவருடன் வாயில் ஒழக்கு நோக்கியும் உள்ளது. இராஜசோபுரம் இல்லை. விமானம் மட்டுமே 
உள்ளது, 
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மதுராத்தகம் 

முனவாம்பத மூடிக வந்தன 

முயல்வான்பிடி மாடிமை ஐங்கரர் 

முகதாம்பின மேஉறு சம்ப்ரம சங்கன்ஆறு. 

மூககாம்பீர மேடம் சம்பன 

மதுராந்தக. மாநக சந்திகழ் 
.... மூரூகரந்திர. மோடம். ரும்பர்கள்   
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திருவண்ணாமலை 

ஆதிரகு ராமஜய மாலின்மரு காபெரிய 

ஆதி௮ர ஸுபுரியில் பெருமாளே 

கூறும்௮அடி யார்கள்வினை நீறுபட வேஅரிய 

'கோலமயி லானபதம் i Gar Gar.  



வாரணி முலைச்சி ஞான பூரணி கலச்சி தாக 
வாணுத லளித்த வீர மயிலோனே 

மாடமதில் முத்து மேடை கோபுர மணத்தசோலை 

வாகுள குறட்டி மேவு பெருமாளே. 

ODL HD Goose கொழுநன் 

மாவட்டம்-திருப்பத்தூர் வட்டத்தில் 

சொரட்டி (குறட்டி) என்ற தலம் உள்ளது. இருப்பத்தூரிலிருந்து 

ஊத்தங்கரைபஸ் வழியில் 8 A. மீ. தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது 

இங்கே அருள்மிகு காளத்தீசுவரர் இருக்கோயில் உள்ளது. 

இறைவர்: காளத்தீசுவரர், இறைவி: ஞானப்பூங்கோதை ஐதூக 
முனிவர் பூசித்ததலம். இக்கோயிலில் அருள்மிகு சண்முக சுவாமி 

சன்னிதி உள்ளது. 

மூலத்தான முருகன் ஆறுமுகம் பன்னிருகரங்களும்கொண்டு 

மயில்மீது அமர்ந்தகோலத்தில் கஇிழக்குநோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். 

இருதேவிமாரும் இருபுறமும் விளங்குகின்றனர். அற்புதமான 
சிற்ப அமைப்பு. 

.. கோயில் பழுதடைந்துள்ளது. இனமும் ஒரு கால பூசை 

நிகழ்கின்றது. ஆடிக்கிருத்திகை, பங்குனிஉத்திரம், சிறப்புவிழாக் 
கள் கொண்டாடப் பெறுகின்றன. 

... ஐம்புநதி (ஆறு)-புண்ணயப்புனல், தலவிருட்சம்-வில்வம்- 

கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன, அற நிலைய ஆட்சித்துறையினரால் 

கோயில் நிர்வடிக்கப்படுகிறது. 

அருஇல் பசலிக்குட்டை, சுப்பிரமணிசுவாமி ஆலயம் 

தரிரக்கத்தக்கது, 

உணவு விடுதி, தங்கும் வசதி இல்லை. 

ப இத்தலத்தில் அருணகிரிநாத சுவாமிகள் முருகனைவழிபட்டு 

கூரிய கடைக்?” “நீரிழிவு குட்ட”? மெனத் தொடங்கும் இரு 

திருப்புகழால் பரவியுள்ளார், 

.. இத்தலத்தில் அலமேலுமங்கையுடன் கூடிய பிரசன்ன 
வேங்கடரமண, சுவாமி (திருமால்) கோயிலும் உள்ளது. ஆடிக் 

இருத்திகை ஒருநாள் இருவிழாவும, பங்குனிஉத்திர 13நாட்கள் 

திரு விழாவும் கொண்டாடப்படுகின் றன. மார் மீதுமஞ்சள்டடித் தல் 

பிரார்த்தனையும், அலகுகுத்தி வேலேந்தி, பால்காவடி, புஷ்பக் 
காவடி, தேன்காவடி, இளறீர்காவடிகள் எடுப்பதும் இங்கே 
Papier par, 

வடஆற்காடு



பரகருணைப்புரியும் அரணைநகர் 

உண்ணாமுலை உமையாளொடும் உடனாகிய தருவன் 

பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ 

மண்ணார்ந்தன அருவித்திரள் மழலைம்முழ வதிரும் 
அண்ணாமலை தொழுவார்வினை வழமுவாவண்ணம் அறுமே 

-திருஞானசம்பந்த॥' 

ஆரூரில் பிறக்கமுத்தி: தில்லையைத் தரி9க்க முத்தி; காசியில் 
இறக்கமுத்தி; (மதுரை) ஆலவாய் என்று சொல்லமுத்தி; 
அவிநாசி என்று கேட்க முத்தி; அருணையை (இருவண்ணாமலையை) 
நினைக்க மூத்தி என்று ஆன்றோர் அமுதமொழி பகருகன்றது. 

வடஆற்காடு மாவட்டம் பெற்றுள்ள ஒப்பற்ற திருத் 
தலம் திருவண்ணாமலை. வேலூரிலிருந்து 50 கல் தெற்கில் 
உள்ள. சென்னையிலிருந்து 110 கல் மேற்கில் உள்ளது, விழுப் 

புரத்திலிருந்து காட்பாடி. செல்லும் இரயில் வழியில் இத்தலம் 
உள்ளது. கடலூர், திண்டிவனம், செங்கற்பட்டு, விழுப்புரம், 
காஞ்சிபுரம், வேலூர் முதலிய பலதலங்களிலிருந்தும் பஸ் வசதி 
உள்ளது, 

நடுநாட்டுத் தேவாரத்தலங்களூள் ஒன்று இத்தலம், நான் 
முகனும் தஇருமாலும் தம்முள் உயர்ந்தவர் யார் என்று 

தருக்கித்துச் சண்டையிட்ட நாளில், வெபெருமான் பேரோளிப் 

பிழம்பாய் அவர்களிடையே தோன்றி- அதன் அடிமுடிகளைக் 
காணுமாறு பணிக்க, நான்முகன் முடியையும், இருமால் அடியை 

யும், தேடி நாடிச் சென்று காணாமல் அறிவும் செல்வமும் 

ஆண்டவனைக் கண்டு விடமாட்டா என்ற கருத்தைக் காட்டிய 
தலம் இது,



பஞ்சபூதத் தலங்களுள் இது தேயு (நெருப்பு)தீ தலம், 
சிவலோகம், அருணாசலம், சோணாசலம், திருவண்ணாதது, 

சோணுத்திரி, அண்ணாநாடு, திருஅருணை, திருவண்ணாமலை என்று 
இலக்கியங்களும் கல்வெட்டுகளும் இதனைப் பலவாறு அழைக்கும். 
சிவபெருமானே இங்கு மலையாக விளங்குகின்றார் என்பது தல 

மான்மியம், அருணம்- சிவப்பு. அசலம் --மலை, தன்னை அடைந் 

தாரது கன்மங்களை ஓழிக்கும் நெருப்புமயமான பேரொளிப் 

பிழம்பே பலையாக எழுந்தருளியுள்ளது. பிரமனும் இருமாலும் 

அணுசமுடியாத மலையாதலின் அண்ணாமலையாயிற்று. 

திருக்கயிலையில் சிவபெருமானது திருக்கண்ணைப் புதைத்த 

பார்வதிதேவியார் இறைவன் கட்டளைப்படி. இத்தலம் வந்து 

தவமியற்றி இடப்பாகம் பெற்றனள், வல்லாள மன்னனுக்கு 
இறைவன் மகனாகத் தோன்றி அருள் செய்த தலம், இன்றும் 
அம்மன்னனுக்கு இறைவன் நீத்தார்கடன்கழிக்கும் திருவிழா நடை, 

பெற்று வருவது காணலாம், 

திருஞானசம்பந்தரும், திருநாவுக்கரசரும், மணிவாசகப் 

பெருமானும், போற்றிப் பணிந்து பாடிய தலம். கார்த்திகை 

தோறும அடியார் கூட்டம் மிகுகின்றது. கார்த்திகைப் பெரு 

நாளின் ஒளிப்பிழம்பு மலையுச்சியினின்றும் பல கல் தொலைவி 

லும் தெரியும், 

மலையடிவாரத்தில் மிகப்பெரிய ஆலயம், கோயிலும் 

கோபுரங்களும அடியாரை 'வா, வா என்று அழைக்கின்றன. 
மலைவலம் வருதல் இறப்பு. 

இறைவன்: அண்ணாமலையார்; இறைவி: உண்ணாமுலை 
யம்மை, இத்தலத்தில் விநாயகர், வயிரவர், முருகன், பார்வதி 

திருமால், "இந்திரன், பிரமன், திருமகள், கலைமகள் சூரியன்” 
சந்திரன், இக்குப்பாலா், அட்ட வசுக்கள், முனிவர்கள், இருடியர்” 

வச்சிராவகத பாண்டியன், பிரபுடதேவன், , வல்லாள மன்னன் 

ஏழுகன்னியா், குதிரை, புனுகுப்பூனை முதலிய எண்ணற்றோர் 
வழிபட்டுப் பேறு பெற்றனர் என்பதை அருணாசலபுராணம் 

விழகாக எடுததியம்புகிறது, 

சில விநாயகர்; யானை திரை கொண்ட, விநாயகர். இவர் 

சளிகோபுரத்தின் வலப்பத்கம் எழுந்தருளியுள்ளார். . 
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இத். தலத்தில் கம்பத்திளையனாரி, கோபுரத்திளையனார் என்று 

இரு மூருகன் சந்நிதிகள் உள்ளன. 

அற்புதமான திருப்புகழ்ப்பாக்களை அவனிக்களித்தருளிய 
அருணகிரிநாத சுவாமிகளை உய்யும்படி செய்த தலம் திரு 

வண்ணாமலையேயாகும். அவர்திருவண்ணாமலையில் வாழ்ந்தும் அவ 

நெறியிற் சென்று (வேசையர் மயல் மேலாய் வெடுக்கெடுத்து 

மகாபிணி மேலிட. முடக் வெட்குமதாமத வீணனாய்'” “Core 

மாயையில் விழுந்து தணியாமல் பெருகியொரு காசே கொடாத 

வரை ஐந்து தருவை நிகரேயாகவே எதிர் புகழ்ந்து பெரிய 
தமிழே பாடி நாடோறும் இரந்து உழன்று”? திரிந்தார், சிவ 

பெருமானே எனத்தகும் தவப பெரியார் ஒருவர் அருணூரிநா தர் 

முன்பு தோன்றி “அன்ப! நீ தவ நிலையில இருந்து ஆறுமுகக் 
கடவுளை இடைவிடாமல் தியானிப்பாயாக?”? என்று உபதேித் 

தனர்.'! அவர் கூறிய நன்னெறியைப் பயில முயலாது வீம்ண 

காலங் கழித்தேனே'” என்று மானம் நைந்த அருணகிரிநாதர் 

மனம் புழுங்கி திருவண்ணாமலையில் பெரிய கோபுரத்து வட, 
வாயிலில் தவநிலையில் அமர்ந்து ஆறுமுகங்களையும் மொழிந்து 

மொழிந்து தியானித்தார். மூவாசைகளும் நீங்கின பாடில்லை. 
தமது பிறவியை வெறுத்து தன் பிழைக்கே கவன்று, தமது 

உயிரை விடுவதே உத்தமம எனத்துணிந்தார். கோயில் கோபுரத் 

தில் ஏறித் தமது உயிரை மாய்க்கக் குதித்தார். 

"மொழியும் அடியார்கள் கோடி குறை கருதினாலும் வேறு 

முனிய அறியாத தேவர் பெருமாள் தமது வழியடிமை இவ்வாழு 

உயிர்துறத் தலைக் காணச்சகபபரோ! தமது அன்பருக்கு யாதொரு 

ஊறும் வாராத வண்ணழ அவழைத் தமது திருக்கரத்தாற 

பிடித்துத்தாங்கி, “அஞ்சற்க? என அபயம அளித்துக்காததனர். 
அருணகிரிநாதர் என்று பெயரிட்டு அழைத்தார் முருகவேள், 

இவ்வாறு அருள்செய்த முருகன் சந்நிதிதான் கோபுரத்திள வனா! 
என்று போற்றப்படுகின்றது. 

ஒரு முகமுழ் நான்கு கரங்களும் கொண்மு, வள்ளி தேவ 

யானையுடன் நின்ற கோலத்தில கிழக்கு நோக்குக் கோபுரத்தில் 
வளங்கும பெருமானே சந்தக்கவிராஜரான அ௮ருணகிரிநாதரை 

நமக்கு அளிதத வள்ளல் என்று நாளும் தொழவேண்டும். 

அருணடரிநா தருக்கு இப்பெருமான் நயனதீட்சை, திறாவடி 
தீட்சைகளைச் செய்து, நாவில் ஆறெழுத்தைப் பொறித்து, முத் 
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தமிழை சஎட்டி, ஐபமாலையோன்றை அளித்து, ஞான உபதேசம் 

செய்தருளினார் “முத்தைத்தரு!” என்ற வண்ணப்பாவாகவே 

அடி எடுத்துக் கொருத்து “என் புகழ் பாடுக' என்று பணித்தார். 

குமக்குக் குருவாய் வந்த கோபுரத்திளையனார் சநீநிதி 

யிலேயே அருணகிரிநாதர் தவறிலையில் இருந்து சந்தக்கவி மிக்க 

திருப்புகழ்ப் பாக்களைப் பாடி வந்தனர். அருணாசலேசுவரர் 

இவர் முன் தோன்றித் இருநீறு அளித்து *தின் துயர் ஒழிக” 
என அருளினர், உண்ணாமுலையம்மையும் அருள்செய்தனள். 

கந்தவேன் கழலை அடைந்தவர் எய்த இயலாததது ஒன்று 

உண்டோ? எனும்படி அருணகிரிநாதர் அபரிமித வித்தைகளை 

யும் ஞானதீுதயு௩ இமைப்பொழுதில் அறியப்பெற்றார். சுக 

ஞானக்கடலில் மூழ்கினார்; தவஞானக் கடலில் ஆடினார்; சிவப் 

பேற்றினுக்கு உரியரானார்; பிரமஞான நிலை எய்தினார்; யோகா 

நுபூதியும் மோன நிலையும் எய்தினார்; மனோலயம் பெற்றார்; 

கார்ணாமிர்தப் பதத்தைப் பெற்றார். 

கந்தவேளின் கருணைக்லெக்காகிப் பெருந்தவமுனிவராய்தீ 

திகழ்ந்த அருணூரிநாகரின் பெருமை எங்கும் பரவியது. 

அப்போது திருவண்ணாமலையை ஆண்ட மன்னன் *பிரபுட 

தேவரரயன்” என்பவன், அருணடூரிதாதரிடம் அளவற்ற அன்பும் 

பக்தியும் கொண்டிருந்தான். இம்மன்னனது அவையிலே தேவி 

வழிபாடு செய்பவனாகிய சம்பந்தாண்டான் என்பவனும் இருந் 
தான், அவன் அருணகிரிநாகர்பால் அழுக்காறுடையவன். 

“யாரொருவர் தாம் பாரிக்கும் மூர்த்தியைச் சபையில் 

வரவழைக்கள்றாுரோ அவர் மாட்டே நீங்கள் அன்பு கொள்ள 

வேண்டும்?” என்று மன்னனைத் தாண்டினான். அரசசபையில் சம்பந் 

தாண்டான் தேவியை வரவழைக்கவும் முயன்றான். தோற்றான். 

அண்ணாமலையான் கோயிலின் ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் அனை 

வரும் கூடினர், சந்தக்கவிஞர் கந்தக்கடவுளைத் தியானித்து, 

“950 சேடனாராட அகிலமேரு மீதாட 

அமின காளி தானாட - அவளோடன்(று) 

அதிரவீசி வாதாடும் விடைமி லேறுவாராட 

அருகு பூத வேதாளம் - அவபையரட 

மதுரவாணி தானறாட மலரில் வேதனாராட 

மருவு வானுளோ ராட - மதியாட 

வனசமாமியாராட நெடிய மாமனாராட 

மமிலுமாடி நீயாடி - வரவேனுச் 
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கதைவிடாத தோள்வீமன் எதிர்கொள் வாளியால்நீடு 
கருதலார்கள் மாசேனை - பொடியாககி 

கதறுகாலி போய்மிள விஜயூனேறு F578 gj 

கனக வேத கோடுதி - அலைமோதும் 

உத்தி மீதிலேசாயூ மூலகமூட சீர்பாத 

உவணமுர்தி மாமாயன் - மருகோனே 
உதயதாம மார்பான ப்ரபு_ூதேவ மாராஜன் 

உளமுமாட வாழ்தேவர் - பெருமாளே." 

என நெஞ்சம் நெக்குருகதீ துதித்து வணகிகினார். அடியார்க்கு 
எளியராம் அண்ணலும் ஒருநொடிப் பொழுதில் திருக்கை வேல் 
விளகிக மயில்மீது ஆரோகணித்து வந்து அவையோருக்குச் 
காட்சியருளி மறைந்தார், எம்பெருமான் மயில்மீதமரீந்து அனை 

வருக்கும் கம்பத்தில் காட்டிதந்த சந்நிதியே கம்பத்து இளையனாராக 
நமக்கும் அருள் பாலிக்கிறார். 16 கால் மண்டபத்தில் இசீ 
'சந்நிதி உள்ளது. ் 

உலூனில் அனைவர்கள் புகழ்வுற அருணையில் ஒரு நொடி 

தனில் வந்தருளிய மயில் வீரரான கம்பத்திளையனார் ஒரு 
மூகமும், நான்கு கரங்களும் கொண்டு மயில்மீது எழுந்தருளி 

கிழக்கு நோக்கி விளஙிகுகின்றுர். 

கம்பத்திளையனாருக்கும், கோபுரத்திளையனாருக்கும் தினமும் 
இரண்டுகால பூசை காமிகாகம மூறைப்படி நிகழ்ந்து 

வருகின்றது. 

இக்கோயிலில் பழனியாண்டவர், ஆறுமுகர் சன்னிதிகள் 
தனித்தனியே வேறு உள்ளன. இவர்களுக்கு உற்சவமூர்த்திகள் 
உண்டு. பழனி ஆண்டவருக்கு ஆடிக்கிருத்திகைச் சறப்புவிழா 

நிகழ்கிறது. 
வைகாசி விசாகம், தைக்கிருத்திகை, பங்குனி உத்திர 

விழாக்களில் 108 காவடிகள், பால்க்காவடிகள் முதலியன 
எடுக்கின்றனர். 

கார்த்திகை மாதக் கார்த்திகைத் திருவிழா 10 நாட்கள் 
கொண்டாடப் பெறும், அண்ணாமலை இபம் என்பது உலகப் 
பிரசித்தியானது. 

இத்தலத்தில் பிரம்மதர்த்தம், சவகஙிகை, இந்திர தீர்த்தம் 
முதலிய 360 தீர்த்தங்கள் உள்ளன. தலவிருட்சம்: மகிழமரம். 

அருண௫ரிநாதர் இத்தலத்து முருகனை 78 திருப்புகழ்ப் பாக 
களில் பரவியுள்ளார். இவை அற்புதமான அருள் வளம்மிக்சகவை,ஃ 
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ஞானத் தபோதனர்கள் அன்றும், இன்றும், என்றும், 
கூடி வணங்கும் அண்ணாமலையில்தான் எத்தனை அருளாளர்கள் 

வழிபட்டுப் பாடியிருக்கிறார்களன் திருவெம்பாவையை Os 508 
தில்கானே மணிவாசகர் பாடி மகிழ்ந்தார்! குகைநமச்சவாயர், 
குருநமச்சிவாயர், சேஷாத்திரி சுவாமிகள், ரமண ரிஷிகள், 

வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள். சைவ எல்லப்ப 
நாவலர் முதலான எண்ணிறற்த ஞானிகளின் பாடலும் பாதமும் 
தோய்ந்த பதி இது. இன்றும் ராம் சுரத் குமார் போன்ற 
ஞானிகள் நடமாடும் ஞானப்பதி இது, 

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குடமுழுக்குசி செய்யப் 
பட்டுள்ள இப்பெருங்கோயில், நகரத்தாரின் வழிபடு தெய்வ 
மாகப் போற்றிக்காக்கப்படுகிறது, அறநிலைய ஆட்சித்துறை 

யினரால் நிர்வாகிக்கப்படுகிறது. 

இத்தலத்தினருகே வில்வாரணி (15கல்) சோமாஸ்பாடி; 

(6கல்), மண்மலை (18கல்), துறிஞ்சாபுரம் (1 கல்) பவழக்குன்று 
(1 பர்லாங்), குமரக்கோயில் (1பர்) முதலிய முருகன் கோயில்கள் 

உள்ளன. 

இங்கே பல திருமடங்கள் உள்ளன. இத்தலம் பற்றிய 
பல நூல்கள் உள்ளன. அளற்றுள் சைவ எல்லப்ப நாவலர் 

இயற்றிய அருணாசல புராணம் சிறப்புடையது. 

மிகச் றந்த சிற்பக் களஞ்சியமாய்த்திகழும் இக்கோயிலைச் 
சுற்றி வழிபடுவோர் விடுதிகள், உணவு விடுதிகள் இந்நகரில் 
உள்ளன. ஆண்டு தோறும் ஏராளமானபடி விழாக்கள் நடை 

பெறினும் ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நாள் திருப்புகழ் திருப்படி விழா 

வில் தமிழ்நாட்டின் பல திருப்புகழ்ச் சங்கங்களும் வந்து அஞ்சலி 

செய்யும் காட்டி மெய்?லிர்க்கச் செய்யும். 

இரவு பகற் பலகாலும் 

இயலிசை முத்தமிழ் கூறித் 
திரமதணனைத் தெளிவாகத் 

திருவருக£த் தருவ.ரயே! 

பரகருணைப் பெருவாழ்வே 

பரசிவ தத்துவ ஞானா 
அரனருள்சற் பூதல்வோனே 

அருணகிரிம் பெருமாளே. 

-- திருப்புகழ். 
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நீழிுர்தண் ராரலை வாழ்வ! 

தென்னாற்காடு மாவட்டத்தில் அமைந்த ஒப்பற்ற முருகன் 

தலங்களில் ஒன்று மயிலம் ஆகும். விழுப்புரத்திலிருந்து 18 கல்; 

திண்டிவனத்திலிருந்து 6 கல். விழுப்புரம்-இண்டிவனம் இரயில் 

வழியில் மயிலம் நிலையத்திலிருந்து இத்தலம் 2௧ல் தொலைவி 

லுள்ளது, இண்டிவனம்.பாண்டிச்சேரி (வானூர்) வழி செல்லும் 

பஸ்கள் இத்தலத்தின் வழியே செல்கின்றன. 

மலைக்கோயில். மலை மயில் போன்ற அமைப்புடையது 

ஆதலின்மயிலம் என்ற பெயர் கொண்டது. மலைமீது கார்கள் 

செல்லவும் வசதி உள்ளது. குன்று தோரறுடலில் இத்தலமும் ஓன்று 

சூரபன்மனது ஆணவத்தை அழித்துக் கூறாக்கியப்பின் 

அவன் முருகப்பெருமானிடம் தன்னை வாகனமாக ஏற்றுக்கொள்ள 

வேண்டினான். முருகப்பெருமான், நீ சிறிதுகாலம் வராகநதியின் 

வடகரையில் உள்ள புண்ணிய தலத்தில் மயில் வடிவம் கொண்டு 

மலையாக இருந்து தவம்புரிக என்று ஆணையிட்டார். சூரனும் 

மயில் உருக்கொண்ட மலையாக நின்று தவம் புரிந்து முருகன் 

அருள் பெற்றான். இத்தலம் இதனால் மயூராசலம் என்று பெயர் 

பெற்றுப் பின்பு மயிலம் என வழங்கலாயிற்று. 

மூலவர் ஆறுமுகப் பெருமான் நான்கு திருக்கரங்களுடன் 

வள்ளி தேவயானையுடன் தஇருக்கலியாண கோலத்தில் கிழக்கு 

நோக்கி நின்றருளும் அற்புதக் காட்சியைக் காண்கிறோம். மயில் 

வடதிசை நோக்கியமுகமுடைய து. 

உற்சவரும் மூலவர் போன்றே இறப்புடன் அமைந்து 

விளங்குகின்றார். 

இனமும் நான்குகால பூசை-குமாரதந்திரமுறைப் படி நிகழ் 

ன்றது,



பொம்மையபாளையம் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸஸ்ரீசிவஞான பால்ய 
சுவாமிகள் மடத்தின் ௮ருளாட்சியில் அமைந்தது இக்கோயில், 
கள்ளிப்பாலையபருகிக்கொண்டு ஆயிரம் அண்டுகள் யோகநிட்டை, 
யில் இருந்த பாலயோகி என்ற சிவஞானி மயிலம் முருகன் சன்னிதி 
யில் தென்புறத்துள்ள இலிங்கத்துள் ஐக்கியமானார். இச்சன்னிதி 
விசுவநாதர் சன்னிதி என்றழைக்கப் படுகின்றது 

மாதந்தோறும் பரணி, கார்த்திகை நாட்கள் ஏறப்புடையன 
வசந்தோற்சவம், ஆடிப்பெருக்கு, நவராத்திரி, கந்தசஷ்டி, 
கார்த்திகை, மாசமகப்பெருவிழா, பங்குனிஉத்தரப் பெருவிழா 
முதலியன சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகின் றன, மாதந்தோறும் 
பஞ்சபர்வ விழாக்கள் நடைபெறும். மாசமசம் தீர்த்தவாரிக்கு 
முருகப் பெருமான் இங்கிருந்து புதுவை மாநகருக்கு 
(பாண்டிச்சேரிக்கு) எழுந்தருளுவார். தைப்பூசத்கன்று 1008 
சங்காபிஷேகமும், ஆகஸ்ட் 15ம் நாள் இருப்படித் திருவிழாவும் 
சிறப்புடையன. 

தலவிருட்சம்: புன்னை; வராகநதி (குளம்) புண்ணியப் 
புனலாகும், 

உற்சவ நாட்சுளில் தங்கமயில் வாசனத்தில் முருகன் 
வீதியுலாக்காட்டு கண் கொள்ளாக் காட்டுயாகும். 

குட்டிக்தொல்காப்பியம் எனப்படும் இலக்கண விளக்கம் 
எழுதிய வைத்தியநாததே9கர் இத்தலமுருகன் மீது பிள்ளைத் 
தமிழ் பாடியுள்ளார் வண்ணச்சரபம் தண்டபாணிசவாமிகள் 
மயிலலங்காரம்பாடியுள்ளார். தியாசராசக்கவிராயர் தலபுராணம் 
பாடியுள்ளார். பாம்பன் சுவாமிகள், வேலாயுதம்பிள்ளைப் பாடல் 
களும் உள்ளன, 

இங்கு அகிகப்பிரதட்ணேம் செய்வது இறப்பு. காவடி 
எடுத்தலும், முடிகாணிகீகையும் செலுத்திவணங்குவர். 

கொளன்மையான கோயில், அவ்வக்சாலங்களில் மயிலம் 

மடாதிபடுகளின் இருப்பணிகளால் இறப்புற்று விளங்குகின்றது, 
சிறந்த பிரார்த்தனைத்தலம், தங்கும் வசதி இல்லை. 

இத்தகு ஏறப்புடையகலத்தில் அருணகிரிநாதர் வழிபட்டு 
“கொலைகொண்ட”” என்னும் திருப்புகமால் முருகனைப் பரவிப் 

- பாடினார், : 

“மதி மிஞ்சு போதக வேலா ஆளா 
மகிழ்சம்ருவேவே தொழு பாதாநாதா ர் 
மமிலந்தண் மாமலை வாழ்வே வாடனார் பெருமாளே 

இத்தலத்திற்கருகே சென்னை செல்லும் சாலையில் “பெறும் 
பேறு?” (பேறைநகர்) என்ற முருகன் தலம் வழிபடற்குரியது, 
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றிளேத்ததை அளிக்குழ் திருவச்சர மாமி 

திண்டிவனம் பாண்டிச்சேரி பஸ் வழியில் பாண்டியி 

லிருந்து 11கல் தாரம் சென்று மானூரை அடைந்து அங்இருந்து 
மேற்கே 2கல் சென்று இத்தலத்தை அடையலாம். 

மலையடிவாரத்தில் கோயில் உள்ளது. வக்ரபுரி, வகீரபுரிப் 
பட்டினம் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுவது. வக்ரராஜன் 

ஆண்டதால் இப்பெயர் வந்தது என்பர். வக்கிரன் என்னும் 
அசுரன் பூரித்ததால் வக்கரை என்ற பெயர் ஏற்பட்டது என்பது 
தலமான்மியம், சந்திரன், பிரமன், திருமால் ஆகிய மூவருக்காக 
இங்கே சவபெருமான் மும்முகம் தாங்கியுள்ளார். இங்கே 
மரங்கள் கல்லுருவாக உள்ளன. 

இறைவன்; சந்திரசேகரர். இறைவி: வடிவாம்பிகை 

இங்கு எழுந்தருளியுள்ள ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிரு 

கரங்களும் கொண்டு வள்ளி தேவயானையுடன் மயில் மீது 
அமர்ந்து இழச்கு நோக்கி விளங்குகின்றார், உற்சவரும் சிறப்பு 
மிக்கவர், 

தினமும் காமிசாகம முறையில் இரண்டு கால வழிபாடு 
நிகழ்கின்றது. 

வேல் எடுத்தல், கரசி போட்டுக் கொள்ளுதல், செடல் 

எடுத்தல், தேர் இழுத்தல், மூதலிய பிராத்தனைகள் இங்கு 
சிறப்புடையன, 

கார்த்திகை, கந்தசஷ்டி. தைப்பூசவிழாக்கள் நடைபெறு 

ன்றன, தைப்பூசத்தன்று சந்தனக்காப்பு அற்பு.தமாயிருக்கும், 
சூரியபுட்கரணி-புண்ணியப்புனல், தலவிருட்சம்-வில்வும்



திருஞானசம்பந்தரீஓர்பதிகத்தால் பரமனைப்பரவியுள்ளார். 
அருணகிரிநாதசுவாமிகள் “சல கலென?? “பச்திலையிட்டு'” என்ற 
இருதிருப்புகழ்ப் பாக்களால் இத்தல முருகளைப்பாடி.ப் பரவினார்” 

'*உனது அடிமைத்திரள் அதனினும் உட்பட 

உபயமலாம்பதம் அருள்வாயே 

அடியவர் இச்சையில் ஏவைஎவை யூற்றன 

அளை தருவித்தருள் பெருமாளே.” (கலக0ளச்) 

*கொத்தவிழ் பத்ம மலர்ப் பழனத்தொடு 
குற்றாறக் கடிகைப் புனல் சுற்றிய 
கொட்பள நற்றிரு வக்கரை புற்றுறை பெருமாளே” 

(பச்சிளையிட்டு . ) எனவரும் பகுதிகள் சிந்தித்தின்புறுதற்குரியவை. 

கி, பி,7ஆம் நரற்றாண்டில் கட்டப்பெற்ற இக்கோயிலில் பல 
அரசர்களின் பணிபற்றியக் கல்வெட்டுக்கள் பலஉள. சக்கரத்துடன் 
ரதபாணியில் இங்கு மண்டபம் உள்ளது, 

இத்தலத்தில் வக்ராசுரன் என்ற அசுரனைத் இருமால் 
வதைத்தார். அவனது தங்கை துன்முகியை அஷ்டபுஐகாளி 
சம்ஹாரம் செய்தாள். துன்முகி சம்ஹாரத்தின் போது 
கருவுற்றிருந்ததால் அவள் வயிற்றிலிருந்த குழந்தையைக் காளி தன்காதில் குண்டலமாக அணிந்து கொண்டாள் இதனால் 
இங்குள்ள அஷ்டபுஜகாளியின் காதில் குழந்தையுடன் கூடிய 
குண்டலம் உள்ளது. 

அஷ்டபுஜதுர்க்கையும், பிரயோசசக்கரத்துடன் அஷ்ட 
புஜவக்கரகாளியும் இத்தலத்தில் சிறப்புடைய சந்நிதிகளாகும்- 

அறதிலைய ஆட்சித் துறையினரால் இக்கோயில் நிர்வடக்கப் 
படுகிறது, 

அருகில் உள்ள தலம் மயிலமாகும், 

உணவு விடுதிகள், தங்கும் விடுகள் இல்லை, 
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௫£ளிகள் உளர் உறையும் SMO Const 

தென்னாற்காடு மாவட்டத்தில் செஞ்சிக்கருகில் இத்தலம் 

அமைந்துள்ளது. செஞ்சியிலிருந்து பஸ்வசதி உள்ளது. செஞ்சியி 

லிருந்து சேத்துப்பட்டு செல்லும் வழி (8 கல்) யில் தேவனூர் 

கட்ரோடில் இறங்கவேண்டும். 

இங்கு அமைந்துள்ள சோழர்கள் காலக் கோயிலான 
ஸ்ரீ நாகேஸ்வரன் கோயில் கலைச் செல்வம் மிக்கது, பழநியில் 

இருக்கும் முருகனைப் போன்ற அமைப்பு இங்குள்ளது. மற்றொரு 
முருகப்பெருமான் திருவுருவம் ஒருமுகம் நான்குகரங்களுடன் மயில் 

மேல் அமர்ந்த கோலத்தில் அடைந்துள்ளது. இத்தலத்துஅம்பிகை 

கமலேஸ்வரி அம்மன், 

உற்சவர் வள்ளி தேவயானையுடன் மயில்மீதமர்ந்து காட்சி 
யருள்கிறுர், 

தனியார் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் உள்ளது. ஆடிக் 
கிருத்திகை, பங்குனி உத்திரவிழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன, 

அருணிசிரிநாத சுவாமிகள் இத்தல முருகனைப் பாடிப் 

பரவிய திருப்புகழ் மூன்று, அவற்றுள் தத்துவச் சிறப்புடையது 

வருமாறு 

ஷ்றும் ஆறும் அழுகும் அஞ்சும் ஆறும் ஆறும் ௮ஞ்சம் அஞ்சும் 
ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் அறுநாலும் 

ஆறுமாய சஞ்சலங்கள் வேறதா விளங்குகின்ற 

ஆாணாசு மங்கடந்த சலையான



க்றுகூறரும் பெருஞ்சுவாமி யாயிருந்த நன்றி 

யேது வேறியம்ப லின்றி QUIT GGT COW 

பாஏமாய் மனங்கடந்த மோன வீடடைந்தொருங்கி 

யான வாவடங்க என்று பெறுவேனோ! 

இத்தலத்திற்கு மூன்று திருப்புகழ்ப்பாக்கள் உள்ளன. 

* தாரகாசுரன்” என்று தொடங்கும் திருப்புகழில், 

““ஆசைகூறு நண்பஏன்றும் மாம.பூரகந்த என்றும் 

ஆவல்தீர என்று நின்று பூகழ்வேனோ”? 

என்று ஏங்குகன்றுர், 

*காணொணாதது்” என்று தொடங்கும் திருப்புகழில் 

பெருமானுடைய பரத்துவத்தசை அதியற்புதமாகக்காட்டுகின்றார். 

*சேரொணா வகை வெளியே திரிய மெய்ஞ் 

ஞான யோகிக ரமே யுறைதரு 

தேவனூர் வரு குமரா அமரர்கள் தம்பிரானே”? 

இத்தலதி திருப்புகழ் பாடல் கோயிலில் எழுதி வைக்கப் 

பெற்றுள்ளது. 

ws 
ம
ை
 

p
e
.



மிந்நார் நலச் அரருடையாள் நிசழ் ஆராரத்தூர் 

அரிதிரு மால்்௪க் ராயூதன வனிளையாள் முத்தார் நகை 
அழகுடையாள் மெய்ம்பாலுமை அருள்பாலா 

அரவொடு பூளைத்தார்மதி அறுகொடு வேணிச்குடிய 
அழகர்தென் மாதைக்கேயுறை பெருமாளே! 

(கருமுகில்--திருப்புகழ்) 

தென் ஆற்காடு மாவட்டத்தில் விழுப்புரம் அருகே 

அமைந்த தலம் இது. விழுப்புரத்திலிருந்து பஸ் வசதி உள்ளது 

(வடமேற்கே 4 கல்), பசுக்களுக்குத் தாயகமான தலம். பிருங்கி 

மூனிவர் சக்தியைப் பூசித்துச் சாபம் நீங்கிய தலம். திருஞான 

சம்பந்தரி, இருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் ஆடிய மூவர் பதிசமும் 

கொண்ட தலம், 

கொம்புகள் இல்லாமலிருந்து பசுக்கள் இங்குள்ள 

சிவபெருமானை வழிபட்டுக் கொம்புகளைப் பெற்ற-பசுக்களின் 
தாயகமான இத்தலம் கோமாதுருபுரம் என்று வடமொழியில் 
அழைக்கப்படுகிறது. 

இங்குள்ள சிவபெருமான் திருக்கோயில் தொன்மையானது. 
இறைவன்: அபிராமேசுவரர்: இறைவி: முத்தாம்பிகை. இராமன் 
இங்குள்ள பெருமானை வழிபட்டதால் அபிராமேசுவரர் என்ற 
பெயர் வந்தது என்பர், 

சிவாலயத்தின் மேற்குப் பிரகாரத்தில் முறாகவேள் சந்நிதி 

உள்ளது. மூலவராயெ ஆறுமுகப் பெருமான் பன்னிரு கரங் 
களுடன் தேவிமாருடனும் மயில்மீது அமரிந்து கிழக்கு நோக்கி 
விளங்குகின்றார். மயிலின் முகம் இடப்புறம் உள்ளது, அமைப்புச் 
சிறப்புடையது,



உற்சவரும் மூலவர் போன்றே உருவ அமைப்புடையவர். 
பிட்சாடனர், தட்ணாமூர்த்தி, அண்ணாமலையார், பிரம்மா, 
துர்க்கை, சண்டிகேசர் தஇருவுருவங்கள் உள்ளன, இவதுர்க்கை 
மிகச் சிறப்பானது. 

இங்கே காரணாகம முறையில் இரண்டுகால வழிபாடு 
நாடோறும் நிகழ்கின் றது, 

பங்குனி உத்திரப் பெருவிழாச் ஏறப்புடையது. 

இராமபிரான் தனது தண்டத்தால் ஊன்றிய தீர்த்தம் 

(கிணறு) இங்கு புண்ணியப் புனல் ஆகும், அது தண்ட தீர்த்தம் 
என்றழைக்கப் படுறது. பம்பை ஆறு, ஆம்பலம், பூம்பொய்கை 
முதலிய புண்ணியப் புனல்களும் உள்ளன, 

அருணகிரிநாதர் இத்தலத்திற்கு நான்கு திருப்புகழ்ப் 
பாக்களை அருளியுள்ளார். ** 91 வடிவேல்”, ““கண்கயற்பிணை”" 
“கருமுகில்”, “காலமுக'” என்று அவை தொடங்குகின்றன. 

இரட்டையர் பாடிய திருஆமாத்தூர் கலம்பகம் 
சவயானது, 

பல்லவர் காலக் கோயில் அற்புதமான கல்வெட்டுக்கள் 
உள்ளன. தேவாரம் பாடுவதற்கு கண்பார்வை இழந்த ஓதுவார் 

களை நியமித்து அவர்கட்கு உதவும் ஆட்களையும் நியமித்து 
அனைவருக்கும் மானியம் வழங்கிய அருமையான கல்வெட்டுச் 
செய்தியை இத்தலம் ஒன்றில்தான் காணலாம், 

மாடக்கோயில் அமைப்புடைய இத்தலம் அறநிலைய 
ஆட்சித் துறையால் நிர்வாகம் செய்யப்படுகிறது. 

சென்ற நாற்றாண்டில் வாழ்ந்த வண்ணச்சரபம் 
ஸ்ரீ தண்டபாணி சுவாமிகள் சமாதியடைந்த தலம். அவரது 
இருமடாலயம் சிறப்பாக உள்ளது, அவரது தரல்கள் செந்தமிழ்த் 

தேனமுது ஆகும், இன்னும் பல அ௮ச்சேறாமலேயே உள்ளது 
வருந்தற்குரியது. 
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காறை மாநகர் மலிய வீரள் 

கோவல் வீரட்டம், இருக்கை வேலூர் என்றெல்லாம் 

அழைக்கப்படும் இத்தலம் திருக்கோயிலூர் எனத் தற்காலத் 

தில் அழைக்கப்படுகிறது. சிவபெருமானது அட்ட வீரட்டதீ 

தலங்களுள் ஓன்று, அந்தகாசுரனை அடர்த்தருனிய தலம். 

தென்னாற்காடு மாவட்டம் கீழையூர் கிராமத்தில் தென்பெண்ணை 

யாற்றங்கரையில் இத்தலம் உள்ளது, விழுப்புரம்-காட்பாடி 

இரயில் வழியில் திருக்கோவலூர் ஸ்டேஷன் உள்ளது. பெண்ணை 

யாற்றின் வடகரையிலுள்ள அறையணி நல்லூரிலும் இரயில் 
நிலையம் உள்ளது; அங்இருந்தும் வரலாம், கடலூர், விருத்தாசலம் 

கள்ளக்குறிச்சி, இருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் முதலிய ஊர்களி 

ருந்து பஸ்கள் உண்டு. 

மெய்ப்பொருள் நாயனார் வாழ்ந்த திருத்தலம், திருஞான 

சம்பந்தரும் இருநாவுக்கரசரும் பரவிய தலம், 

இங்கு சிவபெருமான்: வீரட்டேசுவரர். இறைவி: 

பிரஹந்நாயக, (கவானந்தவல்லி) சிவன் மேற்குப் பார்த்த 

சந்றிதி, 

கோயிலின் உட்பிராகாரத்தில் ஆறுமுகஸ்வாமி மூலவர், 

பன்னிரு கரங்களுடன் தேவிமார் இருவருடன் மயில் மீதமர்ந்து 

கிழக்கு நோக்கி விளங்குகின்றார். 

உற்சவர் ஒரு முகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு நின்ற 
கோலம், 

திடு லை முறைப்படி இருகால வழிபாடு தினமும் 
ச ன்றது.



மாத சஷ்டி, இருத்திகை சிறப்பு நாட்கள். கந்தசஷ்ட், 
கார்த்த்கை விழா, மகாமக விழாக்சள் கொண்டாடப் 
படுகின்றன. 

தென் பெண்ணையாறு (பினா) தெட்சண கங்கை 
புண்ணியப் புனல்களாகும். தலவிருட்சம் : சரக்கொன்றை. 

ஒளவையார் இத்தல விநாயகரை வழிபட்டுத்தான் 
விநாயகர் அகவல் பாடினார் என்பர். அருணகிரிநாத சுவாமிகள் 
“பாவநாரிகள்"' என்ற தஇருப்புகமால் இத்தல முருகனைப் பாடிப் 
பரவியுள்ளார். 

மிகத் தொன்மையான இக்கோயிலில் பல மன்னவர்களது 
கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. 

அறநிலைய ஆட்சித் துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 
உள்ளது. 

திருக்கோவிலூர் உலகளந்த பெருமாள் கோயில் இறப் 
புடையது. புகழ்பெற்ற வைணவத்தலம் இது. 

உணவு விடுதிகள் உள்ளன. 

கோவ தாமறை யோர்மறை யோது மோதம் விழாவொயி 

கோடி யாகம மாவொலி மிகவீறும் 

கோவை மாநகர் மேவியவீர, வேலயிலாயுத 

கோதை யாளனையி னோடமர் பெருமாளே! 
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IAGO Coad ரிபருமாள் 

பார்க்கொற்ற நீறுடினை வார்க்கொக்க ஞானபைர 

னாவ்ப்பந்தி கூர்மொழிகள் பகர்வாழ்வே 

பாக்கொததி னாலியலர் தோக்கைக்கு வேல்கொடுயர் 

பாக்கத்தில் மேவவல பெருமாளே. 

(கார்க்கொத்த...நிருப்புக ழி) 

திருவண்ணாமலை-கள்ளக்குறிச்சி பஸ் வழியில் கடுவனூரில் 

இறங்கச் சுமார் 4 ௪, மீ, கிழக்கே சென்றால் பாக்கம் என்னும் 

தலத்தை அடைகின்றோம். இததலத்தில் ஸ்ரீசுகந்தகுந்தளாம்பிகை 

சமேத ஸ்ரீ சோளீஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது. இதன் இடப் 

புறம் பாறையில் முருகன் கோயில் உள்ளது, 15 படிகள் ஏறி 

கேரயிலுள் செல்கிறோம். 

இங்கே ஒரு முகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு மயில் 

மீதமர்ந்த கோலத்துடன் முருகவேள் விளங்குஇன்றுர்.. 

காரணாகம முறையில் தினமும் ஒருகால பூசை நிகழ்கின்றது 

பங்குனி பூரத்தில் அலகு போடுதல், செக்கழுத்தல், மிளகாய் 

இடித்தல், மஞ்சள் இடித்தல், பூந்தேர் அலகு கொத்தி இழுதீதல், 
மூதலிய பிரார்த்தனைகன் நிறைவேற்றப்படுகின்றன, ஆடிக 

கிருத்திகை, தைப்பூசம், பங்குனி பூரம் சிறப்பு நாட்களாகும் 

பாலமுருகனாதலின் தேவியர் இல்லை, 

இக்கோயிலில் விநாயகர், ஆறுமுசசுவாமி, சோளீசுவரார் 

1 எய்ம்புலிங்கம்)) சுகந்தகுந்தளாம்பிகை, மடூடாசுரமரீத் இனி



(எட்டுக்கரங்களுடன்) திருவுருவங்கள் தெய்வீகப் பொலிவுடன் 
விளங்குகின்றன. 

இத்தலத்தில் ஆறுமுகசுவாமி கோயில் ஒன்று உள்ளது. 

வழிபடுவோர்க்கு விடுதிகளில்லை;: உணவு வசதிபெறலாம். 
இக்கோயில் திருப்பணிக்காசக் காத்துக் கொண்டிருக்கின் றது. 
முருகனடியார்கள் முன்வர வேண்டும், 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இத்தலம் 
உள்ளது. 

தணிகை மணியவர்கள் குறிப்பிடும் பாக்கம் செங்கல்பட்டு 
மாவட்டம் திருநின்றவூருக்கு அருகில் உள்ளது ஆனால் அங்குள்ள தழுவக்கொழுந்தீஸ்வரர் கோயில் சென்ற நூற்றாண்டில் கட்டப் 
பட்டதாகும். 
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நிடநடஎரிரிம் திரரியண்டிள்ப்பதி 

மித்தா பிறைகுடி பெருமானே அருளாளா 
எத்தான் மறவாதே நினைக்கிறேன் மனத்துன்னை 
வைத்தாய் பெண்ணாத் தென்பால் வெண்ணெம் நல்லூர் 

அருட்டுறையுள் 
அத்தா உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லேன் எனலாமே! 

குந்தர், 

தென் ஆற்காடு மாவட்டம்-திருக்கோவலூர் வட்டத்தில் 
திருவெண்ணெய்நல்லூர் என்ற திருத்தலம் உள்ளது. விழுப்புரதீ 
திலிருந்து 8 கல் தொலைவிலுள்ள அரசூர் அடைந்து அஙிஒருந்து 
மேற்கு நோக்கப் பிரியும் சாலை வழி 1 கல் சென்றால் DG 
முண்டீச்சுரம் என்ற தலத்தை அடையலாம் அங்கிருந்து 3 கல் 
மேற்கில் உள்ளது இருவெண்ணெய்நல்லூர். விழுப்புரம் 
விருத்தாசலம் இருப்புப்பாதையில் விழுப்புரத்திலிருந்து 8 கல் 
தொலைவில் இருவெண்ணெய்நல்லூர் ரோடு என்ற ரயில் 
நிலையத்தில் இறங்கி 31 கல் சென்றால் இத் தலத்தை அடையலாம், 
கடலூர், விழுப்புரம், இருக்கோவலூரிலிருந்து பஸ்வசதி உள்ளது. 

இத்தலம் திருஅருட்டுை என அழைக்கப்படும். 
சுந்தரமூர்த்தி ராணம் பத்தான் சடகிகவி சிவாச்சாரியார் மகளை 
மணக்க இருந்த போது இறைவன் கஇழவேதியனாக வந்து தட௫ுத் 
தாட்கொண்டு, திருவெண்ணெய்நல்லூர்ச் சபையில், தனக்குச் 
*ந்தரன் அடிமை என ஓலை காட்டி ஆட்கொண்டதலமாதலின் 
இறைவன் தடுத்தாட்கொண்ட தேவர், அருட்டுறைநாதர் என்று 
போற்றப்பஇருர இருபாபுரீசுவரர். எனவும்  வேணுபுரீசர் 
எனவும் அழைப்பர், இறைவி: வேவற்கண்ணியம்மை; 
மங்களாம்பிகை. 

இத்தலத்தில் தனிக்கோயில் சொண்டு விளஙிகும் ஆறுமுகப் 
பெருமான் பன்னிரு கரங்களுடன் இருதேவிமாருடன் மயில் 
மீதமர்ந்து ழக்கு நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார்.



காரணாகம முறையில் தினமும் 3 கால வழிபாடு 
நிகழ்கின்றது. 

அர்பிகை வெண்ணெய்யால் கோட்டை அமைத்து அதன் 
நடுவே பஞ்சாக்கனி மத்தியில் தவம் புரிந்து இறைவனை 
அடைந்ததாக இத்தல புராணம் கூறுகின்றது (இருவருட்டுஎற 
புராணம்) 

புண்ணியப்புனல்: பெண்ணைநதி, 
பங்குனி உத்திரம் பெருவிழா நிகழ்கின்றது. 

. திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் உள்ளது, சுந்தரருக்குப் 
“பித்தா? என்று அடியெடுத்துக் கொடுத்துத் தேவாரம் பாடச் 
சொன்ன தலமிது, பல கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. 

இத்தலத்து முருகனை அருணகிரிநாத சுவாமிகள் “பல பல தத்துவம்!” எனத் தொடங்கும் திருப்புகழால் பரவினர், 

““மகிழ்பெணெ ul pang பொழில்முகில் சுற்றிய 
திருவெணெய் நற்பதி புகழ்பெற அற்புத 
மமிலின் மிசைக்கொடு திருநடமிட்டுறை பெருமாளே” 

என்ற இறுதி அடியைக்கொண்டு இங்கே முருகப்பெருமான் 
அருணகிரிநாதருக்கு நடனக்காட்டியருளினார் என்பது புலப்படும். 

இஙிகுள்ள கோயில் அறநிலைய ஆட்௫ிக்குட்பட்டது: 

தங்கும் வசஇயில்லை. உணவு விடுதிகள் உள்ளன. 

இங்கே ஒரு திருமால் கோயிலும் உள்ளது. 

இராமாயணம் பாடிய கம்பரை ஆதரித்த சடையப்ப 
வள்ளல் வாழ்ந்த பதி இதுவே என்பாரும் உளர், 

12-ஆம் நாற்றாண்டில் திருப்பெண்ணாடகத்தில் தோன்றிய 
சுவேதவனப் பெருமாள் என்னும் பிள்ளைத் இருநாமம் உடைய 
மெய்கண்டார் திருவெண்ணெய்நல்லூரில் தனது தாய் மாமன் 
வீட்டில் வளர்ந்த போது ஏரண்டாவது வயதில், வான்வழியே 
சென்ற பரஞ்சோதி மாமுனிவரால் சவஞானோபசேசம் செய்யப் 

பற்று மெய்கண்டார் என்ற கீட்சாநாமம் பெற்று அகச்சந்தான 
குரவருள் முதல்வராகிச்-சவஞானபோதம் அருளலானார். அவர் 
காப்புக் கூறிய “நல்லார் தொழும் பொல்லாப்பிள்ளையார்?? 
-இத்திருவெண்ணெம் நல்லூர்ச் சிவாலயத்தில் விளங்கும் 
பொல்லாப் பிள்ளையாரேயாவார். மெய்கண்டார் கோயில், 
மேல வீதியில் உள்ளது. இது துறைசையாதஇீனக் கோயில், 

தோத்திரங்களுள் வழிகாட்டிய சுந்தரமூர்த்து நாயனார் 
அருள்பெற்ற தலமும், சாத்திரங்களுள் தலையாய சிவஞான 
போதம் எழுந்த தலமும், காப்பியங்களுள் றந்த இராமாயணம் 
எழுதுதற்கு உதவிய தலமும் இதுவே என்பது எண்ணி 
இன்புறு தற்குரிய தாகும். 
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0ரீ£றித் துறையூர் நந்திய ரியநயார் 

தென்னாற்காடு மாவட் டத்தில்.-விழுப்புரத்திற்கும் 

பண்ருட்டிக்கும் இடையில் உள்ளது இத்தலம். திருத்தஞர் 

என்றழைக்கப் படுகிறது. விழுப்புரத்திற்கு வடக்கில் 11 ச. மீ 

தொலைவில் உள்ளது. பண்ருட்டியிலிருந்து கருப்பூர் வழியே பஸ் 

வசதி உள்ளது. துறையூர் இரயில் நிலையத்திலிருந்து 2 8. மீ 
தொலைவில் இத்தலத்தை அடையலாம். 

வீமன் பூசித்ததால் வீமேச்சரம் என்று இத்தலத்திற்கு 
ஒர் பெயர் உண்டு, இறைவன்: துறையூர் நாதர். மேற்குப் 

பார்த்த சந்நிதி. வாமதேவ மூக தரிசனச் சிறப்புடையது. 

அம்பிகை : பூங்கோதை நாயகி, 

இங்கு எழுந்தருளியுள்ள முருகப் பெருமான் இருதேவி 

யருடன் கிழக்கு நோக்கி நின்ற இரக்கோலத்தில் எழுந்தருளி 

யுள்ளார். 

தினமும் இருகால பூசை நிகழ்கின் றது. 

சூரியன், வீமன் வழிபட்ட. தலம். பெண்ணைநதி புண்ணியப் 
புனல் ஆகும். 

சுந்தர மூர்த்து நாயனார் திருவெண்ணெய் நல்லூரில் 

இறைவனால் தடுத்தாட் கொள்ளப் பெற்றவுடன் இத்தலத்திற்கு 

வந்து இறைவனைப் பாடித் தவநெறி பெற்றார். “மலையார் அருவி” 

_ என்ற அவரது இத்தலப் பதிகம் உள்ளது. 

அருணஇரிநாதர் “ஆரத்தன பாரத்துகில்”” என்ற திருப் 
புகமால் இத்தல முருகனைப் பரவியுள்ளார்.



*'தோ௱கச் செயலாள் பொற்பிரகாசக் குறமான் முத்தொடு 

சோதித் துறையூர் நத்திய பெருமாளே!" 

என்று போற்றுகின்றார். : 

Li மன்னர்களின் இருப்பணியும் சல்வெட்டுச்சளும் 
கொண்ட. இக்கோயில் 1969.ல் மீண்டும் திருப்பணி செய்யப் 
பெற்று நன்றாக உள்ளது. அறநிலைய ஆட்டித் துறையின் 
நிர்வாகத்தில் உள்ளது. 

சைவ த்தாந்த நெறிகாட்டிய சந்கான குரவர்களுள் 
அருள்நந்தி இவாச்சாரியார் அவதரித்த தலம் இது, இவரீ 
FAME பண்டிதர் எனப் போற்றப் படுபவர் திருப் 
பெண்ணாடகத்தில் அச்சு நகளப்பாளர் குடும்பத்திற்கு இட்சாகுரு 
இவரே. அச்சு தசளப்பாளருக்குப் பிள்ளையில்லாக் குனறபோக்க 
இவர் ூகவாரத்தில் சயிறு சார்த்தப் பார்த்து இருவெண் 
காட்டுப் பதிசம்வர-முக்குள நீர் மூழ்கி-திருவெண்காடர் 
கோயிலில் நோன்பியற்றுமாறு கூறினார். அங்ஙனமே செய்கு 
அச்சுளகளப்பாளருக்கு ஒர் ஆண்மகவு தோன்றியது. அதுவே 
சுவேகனப் பெருமாள் என்று பெயர் பூண்டு பின்பு மெய்கண்ட 
சிவமாகக் இகம்ந்த ஞானத் தபோ தனர் ஆகும். மெய்கண்டார் 
இரண்டு வயதில் சிவஞான போதத்தை அருளினார். சைவ 
சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பதினான்னுள் தலையாயது இது. 
மெய்கண்டாருக்கும் சீடரானார் சகலாகம பண்டிதர், சிவஞான 
போதத்துக்கு வழிநூலா௫ய சிவஞான சித்தியாரை இயற்றிஞர், 
சித்தாந்த சாத்திரங்களுள் விரிளவானநு சிவஞான இத்தியார் 
என்பது வெள்ளிடைமலை, 

இத்தலம் பல்லாற்ருனும் இவ்வாறு சிறப்புடையது. 
வழிபடுவோர் விடுத -உணவு விடுதிகள் இல்லை. விழுப்புரத்து 
லிருந்து வந்து வழிபட்டுச் செல்லலாம். 
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திரநாவஙூர் ளிய நாயர் 

**ஆவி தளர்வுற்று வாடுமெனை நித்தம் 
ஆசை கொடணைக்க வரவேணும் 

சீதவயல் சுற்று நாவல் தனிலுற்ற 
தேவர் சிறைமீட்ட பெருமாளே!” 

தென்னாற்காடு மாவட்டத்தில்-இருக்கோயிலூர் வட்டதீ 

தில் பண்ருட்டிப் புகைவண்டி நிலையத்இலிருந்து தென்மேற்கே 

10 கல் தொலைவிலுள்ளது இத்தலம். கடலூர்-உளுந்தூர்ப் 

பேட்டை பஸ் இத்தலம் வழியேதான் செல்கின்றது. சுக்கிரன் 

பூசித்த தலம். தற்போது இருநாம நல்லூர் என்றழைக்கப் 
படுகின்றது. கடலூருக்கு மேற்கே 42 கி. மீ தொலைவிலுள்ளது. 

நாவலேசுவரர், பக்தஜனேசுவரர், ஜம்புநாதர் என் 

றெல்லாம் இத்தலத்தில் சிவபெருமான் அழைக்கப் UGA. 

இறைவி: சுந்தரநாயகி, மனோன்மணியம்மை. 

நாவல் மரம் தலவிருட்சமாதலின் இருநாவலூர் என்ற 

பெயர் வந்தது. 

வெண்ணெய் நதிக்கரையில் பசுபதி என்பாரது கட்டளை 

யின்படி. இருநாவலூர் சலியாண சிவாச்சாரியார் மசன் 

சவப்பிரியன் பசுநிரை மேய்த்து வந்தான். அதில் இடைக்கும் 

பாலை இறைவனுக்கு அபிடேத்தும், வேதியர் குழந்தைகட்குப் 

பங்கிட்டுக் கொண்டும் பயன்படுத்தி வந்தான். ஒருநாள் அவா 

மேலோங்கட பெரும் பகுதிப் பாலையும் சவெபெருமானுக்கே 

அபிடேஇத்து விட்டான். அதுகண்ட அவன் தந்ைத வெருண்டு 

ஒரு கோலால் அடித்துப் பின் ஒரு ஆயுதம் கொண்டு வெட்ட 

ஒங்கெயபோது சவபெருமான் ஒருவேடன் உருக்கொண்டு தடுத்துச் 
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இிவப்பிரியனுச்கு அருள் செய்து சண்டேசப் பதவி தந்தருளினார். 
சவபூசையை வேறுப்பவரைத் தண்டிக்கும் நியமம் பெற்றார் 
சிவப்பீரியன், இதனால் இத்தலம் சண்டேசபுரம் என்ற பெயா் 
பெறுவதாயிற்று 

இங்குள்ள முருகப் பெருமான் ஒரு திருமுகமும் நான்கு 
கரங்களும் கொண்டு இருதேவீமாருடன் இழக்கு நோக்கி 
நின்றருளுகின்றார். 

உற்சவமூர்தீதியும் மூலவர் போன்றே வீளங்குகின்றார். 

காரணாகம முறையில் இனமும் இரண்டுகால வழிபாடு 

நிகழ்கின்றது. 
இத்தலத்தில் சுந்தரர் பிறந்தார். அகவே இங்கே 

பரவையார், சங்கிலியாருடன் அவருக்குத் தனிச் சந்நிதி உள்ளது 
அவர் பிறந்த வீடும் கோயிலாக உள்ளது. 

இங்கே திருமாலுக்கும் ஒரு கோயில் உள்ளது, அவருக்கு 
பக்தவத்ஸலப் பெருமாள் என்று பெயர், 

சுந்தரர் பிறந்த ஆவணி உத்திரமும், அவர் கயிலை 
சேர்ற்க ஆடிச் சுவாதியும் இருநாட்களாகக் கொண்டாடப் 
Qup Wet pos. 

இருமாலின் சக்கரத்தால் தோற்றுவிச்கப் பெற்ற சக்கரத் 
தீர்த்தம் கோமுக இர்த்தம், சாம்புநதி தீர்த்தம், கெடிலநதி 
ஆகிய புனித இரத்தங்கள் உள்ளன. ச் 

அருணூரிநாத சுவாமிகள் “கோலமறை”” என்ற திருப் 
புகழால் இங்கு முருகனைப் பாடிப் பரவினார். சுந்தரரும் இரு 
வெண்ணெய் நல்லூர் இருநாவலூர் இரண்டையும் இணைத்துக் 
“கோவலன் நான்முகன்”? என்னும் பதிகத்தால் பரவியுள்ளார். 

மிகவும் தொன்மையான கோயில் இது, திருப்பணி 
நடைபெற்று வருகிறது. முன்பு இக்கோயில் திருத்தொண்டீச்சரம் 
என வழங்கப் பெற்று வந்தது. 

இவ்வூரில் அகஸ்ீஸ்வரார் கோயில் 
செய்தி (8. ௩1 10), 
கின்றது, 

அறநிலைய ஆட்டுத் துறையினரால் கோயில் நிர்வாகக்கப் 
படுகின்றது. 

ஒன்று இருந்த 
VI. No 977) கல்வெட்டினால் புலனா 

ஊருக்கருகே தனியார் கோயிலாக தண்டபாணித் இருக் 
கோயில் உள்ளது. இங்கே பங்குனி உத்திரத் இருவிழாச் ஈறப்பாகு 
நடைபெறு றது. 

தீகிகும் வசதிகள்-உணவு விடுதிகள் இலலை, 
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ITH) புகழ் மார்க்கும் திருவாருர் 

சீதமதிய மெறிக்குந் தழலாலே 

சீறிமதனன் வளைக்குஞ் சிலையாலே 

ஓதமருவி யலைக்குங் கடலாலே 

ஊழியிரவு தொலைக்கும் படியோதான் 

மாதுபுகழை வளர்க்குந் திருவாமூர் 

வாமு மயிலிலிருக்குங குமரேசா 

காதலடியர் கருத்தின் பெருவாழ்வே 

காலன் முதுகை விரிக்கும் பெருமாளே! 

(திருப்புகழ்) 

சைவ சமய குரவர்களுள் திருநாவுக்கரசரை (அப்பரை) 

அனைவரும் போற்றுவர். அவர் சமணமதத்திற்குச் சென்றும் சைவத் 

தற்குத் இரும்பும் பேறு பெற்றவர். அவரை நினைக்கும் போது 

அவரது பிறற்த ஊரான திருவாமூரை நினைக்கி3ரோம். இரு ஆம் 

ஊர் என்று சேக்கிழார் அதனை நயம்படக் காட்டுவார். பண்ருட்டி. 

யீலிருந்து சுமார் 10 8. மீ. தொலைவிலுள்ள இத்தலத்தை 

HOLA அருணகரிதா தர். அங்கே பசுபதீசுவரர் கோயிலில் 

உள்ள கந்த வேளைப்பார்க்ஒருரீ. இருநாவுக்கரசரீ வாழ்வும் 

பணியும் அவர்தம் மனத்தில் வந்து அருளொடு மின்னுகின்றன. 

இருநாவுக்கரசர் சைவத்திற்கு மீண்டும் வரக்காரணமாயிருநீ 

தவர் அவர் தமக்கையரான திலசுவதியார் அல்லவா! அவர் தன் 

தம்பியார் ஊராக வேண்டும் என்னும் பெருங் கருணையுடன் 

உயிர் தாகி௫த் இருவஇகைப் பெருமானுக்குத் தொண்டு செய்த 

தெய்வக் கற்புக்கரசயொரன்றோ. அவரால் இருவாமூரும் 

சிறப்புற்றது; இருநாவுக்கரசராகும் பெரும் பேறு பெதீருர் மருள் 

நீக்கியாரான தருமசேனர்; ஏன்-சைவமே இலகவதியாரால்



உயர்வடைந்தது என்பதில் ஐயமில்லை. இவ்வளவையும் கருதும் 
அருணகிரிநாதர் மாது புகழை வளர்க்கும் திருவாமூர் என்று 
முத்தாய்ப்பு வைக்கிருர். 

இங்கே முருகவேள் ஒரு முகமும் நான்கு திருக்கரங்களும் 

கொண்டு நின்ற திருக்கோலத்தில் இரு தேவியருடனும் 

மயிலுடனும் விளங்குகின்றார். 

தினமும் 2 கால வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன, இரு 
வாமூரை எண்ணும் போது திலகவதியார் பணி செய்து பரவிய 
திருவதிகையை (பண்ருட்டியிலிருந்து 1 ௪. மீ.)யும் நாம் எண்ணிப் 
பரவவேண்டும். திருவதிகை அட்டவீரட்டத் தலங்களுள் திரி 
புரசம்ஹாரஸ்தலம். இங்கே மூலலிங்கம் 16 அம்சங்களுடன் 
இகழ்வதைக் காணலாம். 

திருவாமூருக்கு அடியார்கள் சென்று விழாக்களை நடத் இச் 
சைவ நன்னெறி பரவ முன் வரவேண்டும், 
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திரிபுர ரிமரி சசய்த திரு அதிக 

சிவத் தலங்களுள் அதிகம் உற்ற தலம் திருவதிகையாகும் 
தென்னாற்காடு மாவட்டத்தில் கடலூர்-பண்ணுருட்டி இரயில 

நிலையத் திலிருந்து தென்கிழக்கில் 1 கல் தொலைவிலுள்ளது. 

அட்டவீரட்டத் தலங்களில் இது ஒன்று. முப்புராதிகளைச் 

சிவபெருமான் சரித்து எரித்தருளிய தலம். திலகவதியம்மையார் 

வதிந்து திருப்பணி செய்த தலம். தருமசேனராக மாறிய மருள் 

நீககியாரை-மீண்டும் சைவம சேருமாறு சிவபெருமானைத 

திலகவதஇயார் வழிபடச்சிவபெருமானும் சூலை நோய் தோற்று 

வித்துத தருமசேனரைத் திருநாவுக்கரசராக ஆட்கொண்டருளிய 

தலம இது, திருநாவுக்கரசர் மூலம் சைவமே மெய்ச்சமயம் 

என்றுணாந்த பல்லவ மன்னன் மகேந்திரவர்மன் சமணம் நீங்கிச் 

MF AGMA, Few பாழிகளை இடித்து, குணபரேச்சுரம் என்னும் 

கோயிலைக கட்டினான். அதுவும இத்தல ததருகிலேயே உள்ளது. 

இறைவன்: வீரட்டதாதர்: இறைவி: திரிபுரசுந்தரி. 

நடுநாட்டுச் வெதலங்களுள் ஏழாவது தலம் இது. திருமால், 

பிரமன், இரிபுர அசுரர் மூவர், கருடன், பாண்டவர், திருமூலா, 

திலசுவஇயார், மகேந்திர வர்மன், இருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக 

கரசர், சுந்தரர் முதலியோர் வழிபட்டுப் பரவிய தலம், அருணகிரி 

தாதர் பரவிய தலம். உண்மை விளக்கம் என்னும் மெய்கண்ட 

சாத்திரம் அருளிய மனவாசகசம் கடந்தார் ௮வதரித்த தலம், 

இங்கே வள்ளி தெய்வ யானையுடன் விளங்கும் ஆறுமுகப் 
பெருமான் சந்நிதி அருமையாக உள்ளது.



உற்சவரும் இரு தேவியாருடன் சண்முகப் பெருமானாக் 
அருட்காட்டி யருளுகின்றூர், 

தினமும் நான்கு கால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. 

சக்கர தீர்த்தம், சூல தீர்த்தம், கருட இர்.த்தம் (கெடிலநதி) 
முதலியன புண்ணியப் புனல்கள், 

தல விருட்சம்; கொன்றை. 

இங்கு சித்திரை அப்பர் விழா, வைகா9 பிரம்மோற்சவம் 
ஆனி உத்திர விழா, ஆடிப்பூரம், விநாயகர் சதுர்த்இ, நவராத்திரி, 
கந்த சஷ்டி விழா, கார்த்திகைச் சோமவார விழா, மார்கழித் 
திருவெம்பாவை விழா, இருவாதிரை விழா, மாசி சிவராத்திரி 
விழா, பங்குனி உத்திர விழா, முதலியன நிகழ்கின்றன, 

அற நிலைய ஆட்டுத் துறையின் கழ் திர்வடிக்கப்படும் கோயில் இது, பண்ணுருட்டியில் தங்கும் விடுதிகள் உணவு 
விடுதிகள் உள்ளன. 

“பரவுவரிக் sue? “es api”? என்ற இரு ஒப்பற்ற இருப் புகழ்ப் பாக்கள் இத்தல முருகனைப் Gur gees, 

“அமர ராதிய ரிடர்பட அடர்தரூ 
கொடிய தானவர் திரிபூரமெரி செய்த 
அதிகைமாநகர் மருவியசசிமகள் பெருமாளே, 

என்று நாமும் போற்றுவோம் 
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அழலை நவள்சிசய் பாடல நகர் 

கடலூர் 17% 7, என்று கற்காலத்தில் அழைக்கப்படும் இத் 

தலம் சென்னை-இராமேஸ்வரம் இரயில்வழியில் விழுப்புரத்திற்கு.த் 
தெற்கே 45 ௪. மீ. தொலைவில் உள்ளது. சிதம்பரத்திலிருந்து 

வடக்கே 45 இ, மீ. இரயில்நிலையமும் பஸ்வசதிகளும் அதிகம் 

உள்ளன. 

வடபுலியூர், கடைஞாழல், பாடலபுரம், சன்னிவனம், 

கன்னிகாப்பு, புலிசை என்றெல்லாம் போற்றப்பெறும் இத்தலம் 

வெண்பாதிரி விருட்சத்தைத் தலவிருட்சமாகக்கொண்டு, 

புலிக்கால் முனிவர் (வியாக்கிரபாதர்) பூசித்துப் புலிக்கால் 

பெற்றதால் இருப்பா தரிப்புலியூர் என்ற பெயர் கொண்டது. 

இருதாவுக்கரசர் ச.மணராயிருந் தபோது இது சமணர்களின் 

முக்கிெயக்கேந்திரமாகப் பாடலிபுரம் எனவிளங்கியது. 

இங்சே சவபெருமான் திருக்கோயில் தொன்மையானது 

திருப்பணிகள் பலகொண்டு நூதனமாயும் விளங்குகின்றது 

இறைவன்: பாடலேசுவரர், தோன்றாத்துணைநாதர். இறைவி: 

பெரியநாயகி, 

திருநாவுக்கரசரைச் சமணர்கள் தூண்டுதலால் மன்னன் 

ஆணைப்படி கல்லிலேகட்டிக் கடலிலே பாய்ச்சவும், “*'கற்றுணைப் 

பூட்டியோர்கடலிற்பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே”! 

என்று பதிகம்பாடி-கல்லே தோணியாக இறைவன் அவரைச் 

“கரையேற விட்டகுப்பம்'? இத்தலத்திற்குத் தெற்கே ஒருகல் 

தொலைவில் வண்டிப்பாளையம் என இப்போது வழங்கப் 

பெறுகிறது,



இருஞானசம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் பாடிப்பரவிய 
தலம் இது. இரட்டையர் பாடலும் உள்ளது. 

இங்கே ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிருகரங்களுடன் வடக்கு 
நோக்கிய ஞானமயில்மீது ஒருகாலை மடித்தமர்ந்து தீழச்கு 

நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். இருதேவிீர ரும் நின்றதிருக்சோலத் 
இல் உடன் விளங்குகின்றனர். 

உற்சவமூர்த்திகள் இரண்டு உள்ளன, ஒருமுகமும் நான்கு 

கரங்களும்கொண்டு இருபுறமும் தேவிமாருடன் நின்றதிருக் 
கோலம் உடையன. 

நாள்தோறும் ஐந்துகால வழிபாடு நிகழ்கின்றது. 

இத்தலத்தில் இறைவி தவமியற்றி இறைவனை அடைந் 
தாளாதலின் இறைவன் கோயிலுக்கே தினமும் இறைவி பள்ளி 
அறையில் எழுந்தருளும் வழக்கம் தனிச்சிறப்பாகும். 

சந்நிதி வீதியில் தேர்நிலைக்கு எதிரில் திருஞானசம்பந்தர் 
கோயில் உள்ளது. 

இங்குள்ள வலம்புரிவிநாயசர் இருகைகளி லும் பாதிரி 
மலர்க்கொத்துக்களே அமைந்துள்ளன, இறைவி தவமியற்ற 
கயிலையினின்றும் எழுந்தருளிய போது வேலுடன் வந்த சப்த 
கன்னியரே சப்த மாதர்களாக அமர்ந்தநிலையில் விளங்கு 
Ser pest, 

ஆனிமகத்தன்று மாணிக்கவாசகருக்காக உண்டாக்வெ 
சவஹரதீர்த்தமும், வெள்ளமேற்பட்ட கெடிலநதியை வடபுறம 
ஓடுமாறு சித்தராய்ச்சிவபெருமான் விளையாடிய ஏறப்பும் இங் 
குள்ளன. சவஹர தீர்த்தம் கோயிலின் வடபுறம் நன்கு நாற்புற 
மூம் படிகள் சூழ உள்ளது, இத்தீர்த்தத்தை பிரம்மசிலன் என் 
பான் யமனிடம் எடுத்துச்சென்று நரகத்தில் உழன்ற ஐவர் மீது 
சிவநாமம் ஒஇத் தெளிக்க அவர்கள் முத்தியடைந்தனர் என்று 
திலமான்மியம் கூறும், பிரம்மஇர்த்தம் (கடல்), பெண்ணைநத, 
கெடிலநது, பாலோடை முதலியன இத்தலப் புண்ணியப்புனல் 
களாம். தலவிருட்சம்: பாதிரி. 

வியாக்கரபாதமுவிவரது குமாரர் உபமன்யு ஒருசமயம் 
அம்மையார் பூசனைபுரிந்த பீடத்தில் அவர் கால்பப, முடங்கு 
கால் முயலாகும்படிச் சாபம் பெற்று அவர் திரிந்தார். ஆதிராசன் 
என்ற மன்னன் இம்முயலின்மீது அம்பெய்.த-அதற்குத் தப்பிஒடும 
போது இத்தல விருட்சமான பாஇிரிமரத்இன்மீதுபடவும், சாபம் 
நீல்கப்பழைய உருப்பெற்ருர் என்று தலபுராணம் பேசுன்றது, 
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வியாக்கிரபாதர் சிதம்பர தரிசனம் காண்பதற்கு முன்னரே 
ஏற்பட்டகோயில்இது. இது ஞாழற்கோயில் எனப்படும். 

வைகாசி பிரமோற்சவம் 10நாட்கள் கொண்டாடப்பெறு 

கின்றது. கார்த்திகைதோறும் சிறப்பு வழிபாடு உண்டு. ஆடி 
வெள்ளி, புரட்டாசிநவராத்திரி நாட்சளில் அம்பிசைக்குக்சிறப்பு, 
கார்த்திகைப்பெருவிழாச் சிறப்புடையது. அமாவாசைதோறும் 
பைரவப் பெருமானுக்குச் சறப்புப்பூசனை நிகழ்கின்றது, 

துவஜஸ்கம்ப மண்டபத்தில் எட்டுப்பெரிய தூண்களில் 

யாளி, குதிரை, யானை வீரரும், மற்றவற்றில் பல அற்புதச் 
சிற்பங்களும் எழில் வாய்ந்தவை. அம்பிகைகோயிலின் மண்டப 

மும் ஏற்பச் இறப்புடையது. 

இத் தகுதலத்தினை அருணஇூரிநாதர் வழிபட்டுப், பாடலவன 

முருகனைப்போற்றி “நிணமொடுகுருதி'” என்னும் திருப்புகழால் 

பரவினார், அதில், 

“உணர்விலி செபமுதலொன்று தானிலி' 

நிறையிலி முறையிலி அன்புதானி௰ி 

உவயர்விலி எனினும் என்நெஞ்சுதான் 
நினைவழியாமுன் 

ஒருதிரு மரகத துஙக மாமிசை 

அறுமுக மொளிவிடவநது நான்மறை 

உபநிடமதனை விளங்க நீ அருள் புரிவாயே? 

என்று தன்னிலைக்கிரங்கி வேண்டுவது உருக்கமான பகுதியாகும், 

திருநாவுக்கரசர் வரலாற்றை நினைவுபடுத்துவதுபோன்று 
“தோன்ருத்துணைவனைத் தொழுவோர் வினைக்கடலினின்று 

bad”? எனவரும் தேவார வர்கள் தத்தித் தற்குரியன. 

இத்தலத்திற்கருகே வேலுடையான்பட்டு (நெய்வேலி) 

வடலூர், மணவாளநல்லூர், கொளஞ்சியப்பர் கோயில் முதலிய 

தலங்கள் உள்ளன. 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையினரால் கோயில் நிர்வூக்கப் 

படுகிறது. 

வழிபடுவோர்க்குத் தங்கும் விடுதிகளும், உண்வு விடுதி 

களும் உள்ளன. 
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வானர்கள் தொழும் மரணிக்குறி 

தென்னாற்காடு மாவட்டம்-கடலூர் வட்டத்தில் உள்ள 
இத்தலம் வாமனனாய் மாவலிபால் மூவடி மண்டேட்ட திருமாலின் 
வரலாற்றை நினைவுபடுத்துவது, திருப்பாதிரிப்புலியூர் 
(கடலூர் 17, 7) இரயில் நிலையத்திலிருந்து மேற்கே 35௨. ம். 
சென்றால் இருவ£ந்திரபுரம் என்னும் இருமால் தலத்தை அடைய 
லாம். நிகமாந்த மகாதேகா் வரலாற்றுத் தொடர்புடையது 
இத்திருமால் தலம், திருவ£ந்திரபுரத்திற்கு மேற்கே பாலூர் 
வழியே பண்ருட்டி செல்லும் சாலையில் 1 உ. ம். சென்று கெடில 
நதியைக் கடந்தால் திருமாணிகுழியய அடையலாம். கடலூரி 
விருந்தும் பண்ருட்டியிலிருந்தும் பஸ்வசதி உள்ளது. 

மாணி... பிரம்மச்சாரி, பிரம்மச்சாரியான வாமனல் 
சிவபெருமானைப் பூரத்தத்தலம். வாமனபுரி என்ற மற்றொரு 
பெயரும்உண்டு. மாவலியை அழித்த பாவம்நீங்க வாமனன் 
சிவபெருமானை இங்குப் பூத்தான் என்று தலமான்மியம் கூறும், 
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம்பெற்ற திருத்தலம் இது, 

இங்கே9வபெருமான்:மாணிச்கவரதர் 
தால் வழிபட்டதால் இப்பெயர் வந்தது. 
தனஞ்சயன் என்ற வணிகனுக்கு உதவியாக 
அழித்ததால் உதவிநாயகர் என்ற பெயரும் 
மாணிக்கவல்லி, உதவிநாயக, 

திருமால் மாணிக்கத் 
கெளடதேசத்துத் 

இருந்து கள்வரை 
உண்டு. அம்பிகை: 

கோயிலின் மேலைத் இருச்சுற்றில், முருகன் சந்நிதி உள்ளது. 
தலமுருகன் ஆறுமுகமும் பன்னிருகரங்களும் கொண்டு மயில்மீது 
அமர்த்து இருதேவியா் உடனிற்கக் கிழக்குநோக்கித் இரக்கோலம்; 
வடக்குநோக்கி மயில் உள்ளது, இருவாசி இல்லை, மிஃப்பழையது) 
ஆனால் அழகான திருவுருவம்.
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உற்சவர் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு இ 
தேவியருடனும் நின்ற திருக்கோலம். Be 

தினமும் நான்குகால பூசை நிகழ்கின்றது. வாதள ஆகம 
முறைப்படி வழிபாடு அமைந்துள்ளது. = 

4 கோயிலின் கிழக்கே செம்மண்குன்று சற்றேறக்குறைய 
0அடிஉயரமுடை us; Dé oor Mer அடிவாரத்தில் தான் கோயில் 
aan கருங்கற்கோயில் எனினும் நெடுங்காலமானதால் 
திலமடைந்துள்ளது. 

_ *சென்இசைக்கங்கை'” எனப்படும் கெடிலம் இங்கே ஒடு 
கின்றது. வெள்ளவாரிமலையில் 'சவேதநதி' உற்பத்தியாகி, இத 
தலத்தருகே கெடிலநதியில் சேருின்றது அமுததிர்த்தம் (குளம்) 
தற்போது வயலாஇவிட்டது. தலவிருட்சம்; கொள்றை. 

கார்த்திகைமாத ரோசிணி நாளில் தஇீபஉற்சவம் நடை. 

பெறுகின்றது. அதையொட்டி 1பநாட்கள் பிரமோற்சவம் 

நடை பெறும். தை ஐந்தாம்நாள் பெண்ணையாற்றில் தீர்த்தவாரி 

நிகழும் மாசிமசுத்துல குடலில் நீராடப் பெருமான் இிருப்பாதிரிப் 

புலியூர் பாடலேசுவரருடன் ஆண்டுதோறும் இங்கிருந்து எழுந் 
கருளூவார். 

பல கல்வெட்டுக்களும் இங்கு உள்ளன. முன்னாளில் பூசங் 

கள் இங்கு பெருமானைப் பூசித்தமைக்குச்சான்றாகத் தென்சுவரில் 

பதவடிவம் உளளது என்பா. 

வராஹ உருவில் திருமால் கீழ்நோக்கிச் செல்வதும், 
பூமியைப்பாயாகச்சுருட்டிச்மசன்ற இரணியாட்சனுடன் இிருமால 

போரிடுவதும், இரிவிக்கரமனாக உலகு அளத்ததும், மாவலியிடம் 

நீர் ஏற்பதும், அவனைப்பாதத்இல் வைத்து அழுத்துவதுவும், திரு 
மாணிகுழி இறைவனைப் பூசிப்பதும் ஆகிய பல ஏற்பங்கள் சிறப் 

யாக உளளன. 

அறநிலைய ஆட்சித்தனறயின் நிர்வாகத்தில் உள்ளது இக் 

தலம். 

௮ருல் வேலுடையான்பட்டி (நெய்வேலி டவுன் ஷிப்), 

மயிலம் ஆகியன முருகன் தலங்கள் ஆகும். 

இத்தல முருகப்பெருமானை *மதிக்கிநேரெனும்' என்னும் 

திருப்புகமால் அருணஇரிநாதர் பரவிப் போற்றியுள்ளார், 

குதித்து வானர மேலேறு தாறுகள் 

eg Scrap கூடாடி வாழைகொளி 

மூலைக்கு மேல்விழ வேரேறு போகமும் வஞ்சிதோயுங் 

ஒளித்தி முறிய தேனூறல் மாதுகள் 

குடித்து லாவியெ சேலோடு மாணிகொள் 

ஓமிக்முள் மேனிய வானோர்க ளேதொமு தம்பிரானே," 
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0வப்பஞுசந்றிக் ஈந்தக்குர்ரள் 

நாட்டந்தங்கிக் கொங்கைக் குவடிற் படியாதே 
நாட்டுத் தொண்டர்க் கணடக்கமலப் 

வாட்டங் கண்டுற் றண்டத் தமரப் படைமீதே 
மாறிறந் தந்தும் பந்திச் சமருக் செதிரானோ 

கூட்டங் கந்திச் சிந்திச் சிதறப் பொருவேரனே 
கூறுறன் பத்திச் சிந்தைக் குணமொத் தெ!ளிர்வேலா 

வேட்டந் தொந்தித தந்திம் மரனுக் கிகாயோனே 
வேப்பஞ் சநதிக் கந்த குமரப் பெருமாளே. 

பதமீவாய் 

திருப்புகழ். 
மென் ஆற்காடு மாவட்டத்தில் விருத்தாசலம் வட்டத்தில் 
வேப்பூர் எனனும் SOG வேப்பஞ்சந்தி என அருணகிரிநாதா 
போறறிய தலமாகும். சென்னை-தஇிருச்சி நெழுஞ்சாலையில் 
கஉஞந்தார்ப் பேட்டைககுத மிதற்கில் 15 SOU ga lw 
அத்தலம உள்ளது, வேப்பூர் வழியே பஸ்கள்செல்கின் றன, 
திட்டகுடி ரயில்நிலையத்திலிருந்து $ க. மீ. தாலைவிலுள்ளது இது, 

முன்பு இத்தலத்தில் ஞானஸ்கந்த மூர்த்தி மட்டுமே பிரதிட்டை மசெய்யப்பட்டிருந்தது பிற்காலத்தில் வள்ளி, 
தேவயானையம்மையரும் பிரதிடடை. செய்யப்பட்டனர். அருஇல 
நல்.லூரில் சண்முகா வடக்கு நோக்க எழுந்தருளியிருக்கிருர். 
இங்கே சிவனை முருகன் பூசித்ததாக மரபுச செய்திகள் .கூறு 
இன்றன. இறைவன்: வில்வவனேசர்., இக்கோயிலில பிரமா, 
தட்சிணாமூர்த்தி, துர்க்கை, பைரலக்மகாலங்கள் சிறப்பாக 
உள்ளன. இத்தலத்தில் வரதராசப்பெருமாள் கோயிலும் 
உல்ளது, எல்லாக் கோயில்களிலும் ஒருகால பூசையே நிகழ்ந்து 
வருகின்றது. இவை அறதிலைய ஆட்டித்துறையின் திர்வாகத்தில் adore,



அற்றிப்பட்டில் வில்லுடையாள் 

அரிய மரகத மயிலி லுற்றுக் கத்துகட 

லதுசுவற ஆசுரர்கிறா கெட்டுக் கட்டையற 

அமரர்பதி மினியகுடி வைத்தற் குற்றமுகு மிகசாயோனே 

அுருணமணி வெமில்பரவு பத்துத் $460 6% 

அழகுபொதி மதர்மகுட தத்தித் தத்திவளர் 

அணிய கயலுகளும் வயல்அத்திம் பட்டிலுறை 
பெருமாளே, 

(sqhu நிலக௭....தீருப்புகழ்) 

தென் ஆற்காடு மாவட்டத்தில் வடலூர் இரயில் நிலையத் 

இற்கு வடக்சே நானகு கல் தொலைவில் தற்போது நெய்வேலி 

புது நகர் விளங்குகின்றது. விருத்தாசலம், கடலூர், சிதம்பரம் 

மூதலிய நகரங்களிலிருந்து நெய்வேலிக்குப் பஸ்வசதி உண்டு. 

கடலூர் -சேலம் இரயில் வழியில் நெய்வேலி ரயில் நிலையமும் 

உள்ளது, நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரிச் சுரங்கத்தை அடுத்து 

மின் உற்பதிஇ நிலையத்தருகே வில்லுடையான்பட்டி என்று 

வழஙிகப்பெறும் முருகன் இருக்கோயில் புதுப்பொலிவோடு 

விளங்குவதைக் காணலாம். இப்பகுதியின் பழைய arcs a 

களிலிருந்து இது அதிஇப்பட்டு என்ற பழைய கிராமத்தின் ஒரு 

பகுதி எனவும், அத்திக்கிறை சத்திச்சரவணன் வில்லுடன் 

இகழ்கன்ற காரணத்கால் வில்லுடையான் பட்டியாகியது 

எனவும் அறிந்து மஇழ்இன்றோம். 

இக்கோயில் முருகனுக்கமைந்த தனிக்கோயிலாகும், ஒரு 

மூகமூம் இருகரஙிகளும் கொண்டு நின்ற கோலதீதில் இரு 

தேவியர் சூழக் கந்தவேள் விளஙிகுகன்றார். இது சுயம்புமூர்த்தி 

என்பர், வில்லும் அம்பும் ஏந்திய அற்பு தக்கோலமாகும்.



உற்சவ மூர்த்தியும் மூலவர் போன்று இருக்கரங்களில் 
வில்லும் அம்பும் கொண்டு விரிந்த சடையுடன் வேடர் 
கோலத்தில் இருதேவியருடன் எழுந்தருளியுள்ளார், 

கோயிலில் விசுவநாதர், விசாலாட்9, தண்டபாணி, 
அருணூரிநாதர் சந்நிதிகளும் உள்ளன. 

இனமும் நான்குகால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன, பங்குனி 
உத்திரப்பெருவிழாவும், பாதக்குறடு காணிக்கை, காவடிகளும் 
சிறப்பானவை, சுந்த சஷ்டி, தைப்பூசம் ஈறப்பாகச் 
கொண்டாடப் பெறுகின்றன, 

சரவணதீர்திதமும், வன்னி விருட்சமும் உள்ளன. 
வழிபடுவோர் தங்கவும் உணவு வசஇக்கும் விடுதிகள் நெய்வேலி 
யில் உள்ளன. 

சுவாமி வளையாபதி சாந்த யேஈஇ இத்தலத்தில் இறை 
யனுபவத்துடன் நூலொன்று எழுதியுள்ளார். இத்தலச் சிறப்புக் 
களை இனிது அதில் விளக்கியுள்ளார். 

நவீனத் தொழில் மயமாக வரும் நெய்வேலிக்கு நாளும் 
அருள் வளங்கொழிக்கச் செய்யும் அத்திப்பட்டு வில்லுடைப் 
பெருமாளை நன்கு வழிபட்டுக் கோயிலையும் தன்றாக நிர்வகித்து 
வரும் நெய்வேலி சுரங்க ஆட்சியாளர்களை நாம் பாராட்ட 
வேண்டும். 
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விழித்தாமரை போலழகாகுத 

மகட்கான வணுஎன தாயுறை 

விருத்தாசலம் வாழ்மயில் வாகன பெருமாளே. 

(தடத்தாமரை... திருப்புகழ்) 

மிறுசிரி ஏ6ர்மரு முருகன் 

இருமுதுகுன்றம், முதுகிரி, விருத்தகிரி என்றெல்லாம் 
போற்றப் பெறும் இத்தலம் காசியை விஞ்சிய தலமாகும். 

தென்னாற்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள இத்தலத்திற்கு சிதம்பரம் 

கடலூர், முதலிய சஊளர்களிலிருந்து பஸ்வசதி உள்ளது. சென்னை 

திருச்ச கார்டு இருப்புப் பாதையில் முக்கிய நிலையமாகும் இது. 

சிவன் முதன் முதலில் படைத்த மலை இதுவே என்பர், 

ஆகவே இதற்குப் பழமலை, முதுமலை, முதுகுன்று, முதுகரி 
விருத்தாசலம் என்றெல்லாம் பெயர் வந்தது. விருதீதகாச 

எனவும் இதனை அழைப்பர். 

இந்கே உயிர் விடுபவைகளை இறைவி தன் துணியால் 

SA இளைப்பாற்ற, இறைவன் இருவைந்தெழுத்தோதி முத்தியிற் 
சேர்ப்பர் என்று தலமான்மியம் கூறுகின்றது. 

மிகப் பெரிய வன கோயில். இறைவன்: பழமலை நாதரீ 

மூதுகுன்றர். இறைவி: பெரிய நாயக, விருத்தாம்பிகை. 

பாலாம்பிகை என்ற WH EH சந்நிதயும் உள்ளது. 

குமாரதேவர் என்ற ஞானிக்கு நாள்தோறும் உணவளித்த 

அம்பிகை ஒருநாள் காலம் தாழ்த்தி வந்தபோது அவர் "முதுமை 

யால் தாழ்த்தனையோ?' என்றாராம். அம்பிகை பாலாம்பிகை 

யாக அருட்காட்டு நல்கனொள். 

இக்கோயிலின் மூன்றாவது பிராகாரத்தில் ஆறுமுகர் 

சந்நிஇ ஒழக்கு நோக்கு உள்ளது. பன்னிரு கரங்களுடன் இரு 

புறமும் தேவிமாருடன் மயில் மீதமர்ந்து விளஙிகு?னரார்-



நான்காவது பீராகாரத்தில் இருபத்தெட்டு ஆக . ங்சளூடன் 

கூடிய குமரேசர் சந்நிதி உள்ளது. ஒருமுகமும் நான்கு சாறி 

களும் கொண்ட. குமரேசர் வள்ளி, தெய்வயானையுடன் கிழக்கு 

நோக்கியருளுகின்றார். 

காமிசாகம மூறையில் இனமும் 3 கால பூசை நிகழ் 

கின்றது. . 

மணிமுத்தாறு சோயிலுக்கஈகே ஓன்று. புண்ணிய 

மடு, அகிகினி தீர்த்தம், சகீகர தீர்த்தம், குபேர இர்த்தம், நித்தி 

யானந்த கூபம் முதலிய தீர்த்தங்கள் உள்ளன. தலவிருட்சபி ! 
வன்னி. 

வசநீதோற்சவம், ஆனித் இருமஞ்சனம், ஆவணி மூலம், 
நவர௱தீதிரி, கந்த சஷ்டி. கார்த்திகை விழா, மாகப் பெரு 
விழா முதலிய விழாக்கள் நிகழ்கின்றன மாசிமக விழாவில் 

11-ம் நாள் முருகனுக்குத் தெப்பத் இருவிழா நிகழும். ஆடிக் 
இருதீதிகை, தைச்கிருத்தகை நாட்களில் சந்தனக் காப்புச் 
சிறப்பாக உள்ளது. 

இருஞான சம்பந்தர், இருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் ஆகிய 
மூவரும் பாடிய தலம். சுந்தரர் @QOGs பொன் வேண்டிப் 
பெற்று மணிமுத்தாற்றில் இட்டு, இருஆஞார்க் கமலாலயத்தல் 
எடுதீதார். இங்கே மா மிறுரைத்த விநாயகர், ஆழத்துப் 
பிள்ளையார் என இரு சந்நிதிகள் உள்ளன. 

சுக்கிரன். சித்திர கண்டி, கோகன், விதர்கண செட்டி, 
விபசித்து முனிவர், குருநமச்சவொயர்,. முகலியோர் வழிபட்ட 
தலம். தலபுராணம் அச்சில் உள்ளது. 

இத்தல முருகனை அருணூரிநாத சுவாமிகள் மூன்று 
திருப்புகழ்ப் பாக்களால் பரவியுள்ளார். அவை “குடத்தாமரை"?, 
இருமொழி”, எபசையற்ற?! எனத் தொடங்குவன. 

சி. பி, 7-ம் நூற்றாண்டில் கட்டப் பெற்ற இக்கோயிலில் 
பல தொன்மையான சல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. 

அறநிலையஆட்டித்துறையினரால் இக்கோயில் நிர்வாஇக்கப் 
படுகிறது. 

உணவு விடுஇகளும், தங்கும் விடுதகளும் உள்ளன. 

அருகில் மொளஞ்பெப்பர், வேடப்பர், வெண்மலையப்பர், 
கரும்பாயிரம் கொண்ட, அப்பர் கோயில்கள் உள்ளன. 
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ரற்ரர் ஏந்திறறஞ்சும் பார்ப்பாறாயர் பட்டிஎர் 

ஏத்தா. நாளுந் தர்ப்பண செபமொடு 

நீத்தார் ஞானம் பற்றிய குபேர 

யாம்பாராயுஞ் சொற்றமிழ் அருள்தர முருகோனே 

ஏற்போர். தாம்வந் திச்சையின் மகிழ்வொடூ 

வாய்ப்பாம் வீசும் பொற்ப்ரபை நெடுமதிள் 

யாழ்ப்பா ணாயன் பட்டின மருவிய பெருமாளே 

பாணர் குலத்தில் தோன்றிய திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண 

நாயனார் இருஞான சம்பந்தரு.டன் தலங்கள் தோறும் சென்று, 

தேவாரப் பதிகங்களை யாழில் இசைதீதுப் பேறு பெற்றவர் 

அவர் அவதரித்த தலமான திருஎருக்கத்தம் புலியூர் தற்போது 

இராசேந்திரன் பட்டினம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இக் 

தலத்தையே அருணகிரிநாதர் மிகவும் சுவைபட 'யாழ்ப்பாணா 

யன் பட்டினம்?” என்று இருப்புகழில் வைத்துப் பாடியுள்ளார். 

தென்னாற்காடு மாவட்டம்-விருத்தாசலத்திற்குத் தெற்கே 

7 கல் தொலைவிலுள்ளது இத்தலம். விருத்தாசலம், ஸ்ரீமுஷ்ணம் 

ஜெயங்கொண்டம், முதலிய ஊர்களிலிருந்து பஸ் வசத உள்ளது. 

கோயிலுள் வெள்ளெருக்கஞ்செடி உள்ளதால் எருக்கத்தம் 

புலியூர் என்ற தலப்பெயர் வந்த்து. உருத்திரசன்மாீ இறைவனை 

இங்கு வழிபட்டுத் தன் கரமைத் தன்மையை நீக்கக் கொண்டார் 

என்று தலமான்மியம் கூறுகின்றது. 

இருப்பெயரீ: ஸ்வேதார்க்கவனே இங்கு சிவபெருமான் 
இறைவி; அபின்னகுசாம்பிகை, wats நீலகண்டேசவரர்; 

நீலமலர்க்கண்ணி, 
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இத்தலத்தில் விளங்கும் முருகன் ஒருமூகமும் நான்கு கரடி 
களும் கொண்டு இருதேவியர் சூழக் கிழக்கு நோக்கி நின்ற 
இருக்கோலத்துல் விளங்குகின்றார், 

தினமும் நான்குகால வழிபாடு காரணாகம முறையில் 
நிகழ்கின் ற.து. 

பங்குனி உத்திரம் 10 நாள் வீழா சிறப்பானது, விநாயகர் 

காசி விசுவநாதர், விசாலாட்ி, இலட்சுமி நாராயணர், 

தட்சிணா மூர்த்தி, சட்டநாதர், பிரம்மா, சண்டேசுவரர், 

அருணாசலேசுவரர், சூரியன், பைரவர், சனீஸ்வரர், நவக்கிரகம் 
நால்வர், இருநீலசண்ட யாழ்ப்பாணர், அவரது மனைவியார் 
மதங்க சூடாமணியார் திருவுருவங்கள் உள்ளன, 

கந்த தீர்த்தம், செங்கழுநீர் தீர்த்தம், நீல£ர்த்தம் முதலிய 
புண்ணியப் புனல்கள் உள்ளன தலவிருட்சம்: வெள்ளெருக்கு, 

திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம் பெற்ற தலம். அருணகிரி 
நாதர் அருளிய :''பூத்தார் சூடுங்...... ” என்னும் ஒரு இருப்புகழ் 
இடைத்துள்ளது. 

பாண்டியர் திருப்பணி கொண்ட தலம் இது, 

அருகில் விருத்தாசலம், கொளஞ்சியப்பர் கோயில், றப் 
பானது. வழிபடுவோர் விடுதி, உணவு விடுதிகள் இல்லை, 
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வயல்கள் ரவு சிநல்லாமில் 

மறிய மாழ்கடலூடு போய்க் கரந்து 

கவடு கோடியின் மேலுமாய்ப் பரந்து 

வளரு மாவிரு கூறதாய்த் தடிந்த வடிவேலா 

மருவு story Edam கூட்டெழுந்து 

மதியூலாவிய மாடமேற் படிந்த 

வயல்கள் மேவு நெல்வாயில் வீற்றிருந்தபெருமாளே. 

சிதம்பரத்திற்கத் தென் கிழக்கில் 3 கல் தொவிலுள்ளது 

இத்தலம், இப்போது சிவபுரி என்று இது அழைச்கப்படுகிறது 
அண்ணாமலைப் பல்சுலைக் கழகத்திற்குத் தெற்கில் 2 கல் தொலை 
விலுள்ளது, இிதம்பரத்திலிருந்து டவுன் பஸ் உள்ளது, 

நெல் வயல்களை ஊரின் வாயிலில் கொண்டு விளங்கும் 

மாட்ரியால் இத்தலம் இருநெல்வாயில் எனப்படுகின்றது, 

இங்குள்ள சிவபெருமான்: உச்சநாதேசுவரர் இறைவி 

கனகாம்பிகை. இவலிங்கமூர்த்தியின் பின்னே இவெபெருமான் 

உமையுடன் காட்டி தருகிறார். 

இருவேடீகளம் அருகிலுள்ள தலமாகும் (அண்ணாமலைப் 

பல்கலைக் கழகத்தருஇலுள்ளது.) இகிகு தங்கியிருந்த திருஞான 

சம்பந்தர் இரு நெல் வாயில்பரமனைப் பாடிப்பர வினார். “இருஉச்சி” 

என்பது இக்கோயிலின் பெயர் என்று திருஞானசம்பந்தர் 

தேவாரத்தால் அறிகிறோம்.



இங்குள்ள முருசப்பெருமான் ஒருமுகமும் நான்கு கரங் 
களும் கொண்ட, அருமையான திருக்கோலம் உடையவர் இரு 
தேவியர் சூழ விளங்குகின்றார். 

தினமும் இருகால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. 

அருணகிரிநாதர் *அறிவிலாதவர் ஈனர்!” என்று தொடகி 
கும் இருப்புசகுழால் இத்தல முருகனை வழிபட்டுப் பரவியுள்ளார். 

அறநிலைய ஆட்டித்துறையீன் நிர்வாகத்இல் இக்கோயில் 
உள்ளது, கொள்ளிடக்கரையில் இருந்து வெள்ளத்தால் பாதிச்சப் 
பட்டிருந்த இருக்கழிப் பாலை என்னும் கோயிலின் மூர்த் தங்களை 
இத்தலத்தில் புதிதாகக் கோயில் கட்டி எழுந்தருளுவித்துள்ளார் 
கன். இறைவன்: பால்வண்ணநாதர், இறைவி: வேதநாயக, 
மூவர் தேவாரமும் பெற்ற பெருமான் இவர், 

ஆகவே திருநெல்வாயில் இருக்கோயிலை வழிபடும் போது 
அதனருகிலேயேதிருக்கழிப்பாலைஇறைவளையும் வழிபட்டுய்யலாம். 

சிதம்பரத்திலே3யே தங்கும் விடுதகள், உணவு விடுதிகள் 
உள்ளன, 
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நிரக்கூடலை யாற்றார்க் கோமாள் 

சிதட்பரத்திலிருந்து ஸ்ரீமூஷ்ணம் செல்லும் பஸ் வழியில் 

18 கல் தொலைவிலுள்ளது இத்தலம், சிதம்பரம்-விருத் தாசலம் 
பஸ் வழியில் வளையமாதேவி என்னுமிடத்திற்குத் தெற்கே 
2 கல் தொலைவிலும் இத்தலத்தை அடையலாம். இங்கு மணி 

முத்தாறும் நிவா நதியும் சோர்கிறது; அதனால் கூடலையாற்றூர் 

என்ற பெயர் வந்தது, வடமொழியில் தட்சிணப் பிரயாளக 

என்று இத்தலத்தை அழைப்பர், 

சுந்தரமூர்த்திநாயனார் திருமுதுகுன் றத்தை (விருத்தாசலம்) 
நோக்கிச் செல்லும் போது அறந்தணவடிவில் இறைவன 

தோன்றி இத்தலத்திற்கு அழைத்துச் சென்று பாடவைத்த சிறப் 

புடையது. இறைவன் நெறிகாட்டு நாயனார் என்று பெயர் 

கொண்டார். பிரம்மாவுக்காக நர்த்தனம் செய்தருளியதால் 

நர்த்தன வல்லபேசுவரர் என்ற பெயரும் இறைவனுக்கு இங்கு 
வழங்கப்படுகிறது, இறைவி; புரிகுழலாம்பிகை. 

இங்கு எழுந்தருளியுள்ள ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிரு 

கரஙிகளுடன் வள்ளி, தெய்வானை உடன் விளநிக மயில்மீது 

அமர்ந்து இழக்கு நோக்கு எழுந்தருளியுள்ளார். 

ஆகம முறைப்படி தினமும் இரண்டுகால பூசை நடை 

பெறுகறைது. 

நிவா ததி, மணி முத்தாறு-புண்ணியப் புனல்கள், தல 

விருட்சம்: கல்லால மரம். 

அகத்தியர், காத்தியாயனர் வழிபட்டதலம்,



அ௮ருணஇூரிநாத சுவாமிகள் இத்தல ஆறுமுகனை வழிபட்டு 
வாட்டி எனை'' என்ற அற்புதமான திருப்புகழால் பரவியுள்ளார். 

இத்தலப் பெயர்க் காரணத்தை அதில் அழகாகக் காட்டுகின்றார் 

கூட்டுநதித் தேங்கிய வெளாறு தரளாறு திகழ் 
நாட்டிலுறைச் சேந்த மமிலாவளி தெய்வயானை யொட 
கூற்றுவிழத் தாண்டியெனதாக மதில் வாழ்குமர 

தம்மிரானே 

இத்தலத்தில் மாசிமக விழாச்சிறப்புடையது, மாதக் 
கார்த்திகை நாட்களும் கந்தசஷ்டி விழாவும் கொண்டாடப் 
பெறுகின்றன. விபூதி அலங்காரமும் சந்தனக்காப்பும் சிறப்பாக 

இருக்கும். 

இக்கோயில் மிகப்பழையதாயிருந்து-ஆற்று வெள்ளத்தால் 
சதலமடைந்துவிடவே நூரறுண்டுகட்கு முன்பு இப்போதுள்ள 
இடத்தில் தேதேவகோட்டை இரட்டை ௮௬, குடும்பத்தினர் திருப் 
பணியில் கோயில் அமையலாயிற்று, சிற்பங்கள் அற்புதமாக 
அமைந்துள்ளன, 

தனியார் நிர்வாகத்தில் இவ்வாலயம் உள்ளது. கலியாண 
மண்டபமும் தங்க வசதியும் உள்ளன, அருகில் ஸ்ரீமுஷ்ணம் 
தரிசத்தற்குரியது. 

இத்தலபுராணம் வடமொழியில் உள்ளது. ஆதிசைவருக்கு 
அம்பிகைக் கனவில் வெள்ளம் வறாுவதை உணர்த்திய அற்புதம் 
திகழ்ந்த தலம், 
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திருழிட்டப்பறி திருமால் மருகள் 

தென்ஆற்காடு மாவட்டம் .. இதம்பரம் வட்டத்தில் 

ஸ்ரீமுஷ்ணம் என்னும் இத்தலம் உள்ளது, இதம்பரத்திற்கு 
மேற்இல் 35 ஐ, மீ. தொலைவிலுள்ள இத்தளத்தினை, விருத்தாசலத் 

இலிருந்தும் (13 ௪, மீ.) அடையலாம். பஸ்வசதி உள்ளது. நல்ல 
சாலைகள் உள்ளன, இத்தலத்தில் புகழ்பெற்ற பூவராகசுவாமி 

(இருமால்)கோயில் உள்ளது. இத் திருமால்பதி, உடையார்பாளையம் 

ஜமீன் தார்களின் ஆதரவில் தழைத்திருந்தது ஜில்லிகை என்னும் 

சூரனை இவவூரப் பெருமாள் அழித்ததால இத்தலத்திற்கு 
ஜில்லிகாவனம் என்ற பெயரும் உண்டு 

இங்கு மிகத்தொன்மைமான இவன்கோயில் உள்ளது. 

சுவாமி: நித்யீசுவரர்; இறைவி: பெரியநாயகி. 

இங்க முருகன் சந்நிதி அமைந்துள்ளது. ஆறுமுகமும் 

பன்னிருகரங்களும் கொண்டு மயில் மீதமர்ந்து இழக்குநோக்கி 

விளங்குகிறார். அருகே தேவிமார்கள் உள்ளனர், 

உற்சவமூர்த்து-மயில்மீது சாய்ந்த நிலையில் ஒருகால் 

காலணியுடனும் ஒருகால் தாழ்ந்தும் உள்ளது. 

ஹரிபுஜேசுவரர் சந்நிதியும் உள்ளது. 

இஙிகு காமிகாகம முறையில் நாடோறும் 3கால பூசை 

நிசழ்கின்றது. 

ஆடிக்கிருத்திகை, தைக்கிருத்திகை, பங்குனிஉத்திர விழாக் 

கள் நடைபெறுஇன்றன, விபூதி அலங்காரம் இங்கு இறப்பு,



12ம் நர்ற்றாண்டில் இரண்டாம் குலோத்துகிகன் கட்டிய 
இக்கோயில் பலகல்9ெட்டுக்களைக் சொண்டிருப்பதோடு, சிற்பச் 

சிறப்புக்களும் மிக்குள்ளது எவபெரமான் விமானம் முழுதும் 
ஓரே கருங்கல்லால் ஆனது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அம்பிகை 

விஷ்ணு அம்சமாக விளங்குகிறாள். இத்தலத்தொன்மைச் 

இறப்பினைக் கண்டு மத்திய தொல்பொருள் பாதுகாப்புத்துறை 

இக்கோயிலை பாதுகாக்கின்றது, 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையினரால் நிர்வகக்கப்படுகிறது. 

அருகே கொளஞ்சியப்பர் கோயில், மணவாளநல்லூர் 
இருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) போன்ற தலஙகள் உள்ளன. 

அருணகிரிநாதர் இத்தலத்து முருகனை இருஇருப்புகழ்ப் 
பாக்களால் பரவிபுள்ளார். “கழைமுத்துமாலை ', “சரம் வெற்றி”, 
என்ற தொடக்கமுடைய அப்பாக்கள் அற்புதமானவை. 

இங்கு தங்கும் விடுதிகள் இல்லை, ஓல உணவு விழிதிகள் 
உள்ளன. 

கழைமுத்து மாலை புயல் முத்து மாலை 

கரிமுத்து மாலை 

கடிமுத்து மாலை வளைமுத்து மாலை 

கடல் முத்து மாலை 

WBC wry a 

அரவினும்; 
அழல் முத்து மாலை இவைமுற்றும் மார்பின் 

அடைவொத்து லாவ 
அடர்பச்சை மாவின் அருளிற்பெ ஷணோடும் 

அடிமைக்கு ழாமொ 

அழியேன்முன்- 

டருள்வாயே; 

மழ ஒத்த சோதி குயில் தத்த போலும் 
மழலைச் சொல் ஆயி TOO RYO; 

மதமத்த நீல களநித்த நாதர் 
மகிழ் சத்தி ஈனும் முருகோனே; 

செழுமுத்து மார்பின் அமுதத் தெய்வானை 

திருமுத்தி மாதின் மணவாளா- 
சிறையிட்ட தரர் த௲வெட்டி ஞான 

திருமுட்ட மேவு பெருமாளே, 
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அடியார்க்கருள யானைமேல் வருதல் 

Je Se weer) BE DOT gy 
தை: சந்தோஷி “தாள் கொண்டகுள 
து. சிந்துரத்தேறி அண்டரொடு  தொண்டர்சூழ 
a ee 

    

  

     

   

  

இடிக்ககிக்க்ககு ப. கரக வட்டிக்கு 

அதல்ககடிக்கல் அதக கக கக், கட்க 

றத் தோணியுன்றனது சிந்தைதாராய், 
ப ன் 

a Gorda இழக்கு சன்ஸ் ae oo)



தரணங் கோடாழி போய்கிடந் தேவாட 

துரியன் தேரோட அயிலேவீ 

தூதறுங் காவேரி சேருமொண் சீருறு 

குழ்கடம பூதேவா டெருமாளே, 

GLO Gib Gar 

தென்னாற்காடு மாவட்டத்தில் சிதம்பரத்திற்குத் தென் 

மேற்கிலுள்ள ஓமாம்புலியூருக்கு வடமேற்கில் 4 கல் தொலைவில் 

அமைந்துள்ளது இத்தலம், காட்டு மன்னார்குடியிலிருந்து எய்யலூர் 
செல்லும் பஸ்ஸில் இத்தலத்தை அடையலாம். 

இநஞுான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் பதிகம் பாடிப் 

பரவிய கோயில் இது, ஆலயத்திற்குக் கரக்கோயில் என்று 

பெயர், 

இங்குள்ள சிவபெருமான் : அமிர் தகடேசுவரர். இறைவி: 

சோதி மின்னம்மை, 

இந்திரன் இங்கு வழிபட்டு அமிர்த கலசம் பெற்றான், 

முருகப் பெருமான் இங்கே வழிபட்டுச் சூரபன்மனை அழித்தற்கு 

வில் அருளப் பெற்றார்; அங்காரகன் (செவ்வாய்) இங்கே 

வழிபட்டுய்ந்தான். 

குலவிருட்சம்: சடம்புமரம். 

இவ்வூரில் சழைக் கடம்பூர், மேலைக் கடம்பூர் என இரு 

பிரிவுகள் உள்ளன. தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருக்கோயில் 

மேலைக்கடம்பூரில் உள்ளது. இத்தலத்தின் அற்புதத் தேவாரப் 

பாடல் 

நம் கடம்பனைம் பெற்றவள் பங்கினன் 

தென் கடம்பைத் திருக்கரக் கோமிலான் 

தன்கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் 

என்கடன் பணிசெய்து கிடம்பதே. 

என்ற அப்பர் அருள்வாக்கு எல்லோருடைய தாவிலும் பயிலப் 

படுவதொன்று,



த்லமான்மியப்படி, இந்திரன் இக்கோயிலைத் தன் உலகற்கு 
கொண்டு சென்று, முதியவளான தன் தாய் தினமும் இம் 
Wee VA DG USER இத்தலத்தை வழிபடுவதை எளிமையாக்கிட 

நினைத்தான். தன் கரங்களால் அகழ்ந்து இக்கோயிலைச் சக்கரங் 

கள் அமைத்துக் குதிரைகள் பிணைத்து இழுத்தான், தனது 
முயற்சியின் அவசரத்தில் விநாயகரை வழிபட மறந்தான். 

விநாயகர் தன் வலக்கால் பெருவிரலால் தேரை அழுத்தினார். 

தேர்சிறிது சாய்ந்துநின்று விட்டது. இந்திரன் தன் பிழைக்கு 
வருந்தி வணங்கித் தன் முபற்டுயைக் கைவிட்டு, இறைவன் 

ஆணைப்படி கோடிலிங்கம பிழதிட்டை செய்து உய்வுற்றான். 

இங்குள்ள விநாயகர் வலக்காலை கன்றிய நிலையில் விளங்கு 

கிறார். 

கீழைக்கடம்பூர் கோயில் இந்திரனால் பிரதிட்டை செய்யப் 

பட்டதாகும். இறைவன் பெயர் ௬தரகோடீசுவரர், 

இத்தலத்து ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிருஈரங்களுடன் 
அற்புதக் கோலத்தோடு விளங்குகின்றா. 

புண்ணியப்புனல்; சக்திதீர்த்தம், கோயிலுக்கு மேற்கே 
$கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது, பாண்டிய மன்னன ஒருவன் தன 
தநதையின் அஸ்தியைக்காசியில் கரக்க எடுத்துச மசன்றான், 
வழியில் இத்தலம அடைந்து, இத்தீர்த்தக்கரையில் வைதது 
வழிபாடு செய்தான். இததீர்ததம்பட்டதால் அஸ்இ மலராயிறறு, 
இங்கேயே கரைத்துவிட்டுபபணிந்தான., இன்றும் இப்பகுதியி 
அள்ள மக்கள் இசுகுளத்திலேயே ௮ஸ்தியைக் கரைக்கின்றுர்கள். 

இங்கு நாள்தோறும் ஆகமமுழைழப்படி பூசை நிகழ் 
கின்றது. 

திருக்கூடலையாற்றூர் திருப்பணி செய்த இரட்டை அ, 
செட்டியார் இக்கோயில் இருப்பணியையும் செய்த வரலாறு 
சவையானது. காட்டுமன்னூார்குடி சரவணப்பிள்ளை என்பவா் 

தேவகோட்டை சென்று திரு.செட்டியாரவர்களிடம் கடம்பூர் 
இருப்பணி செய்து தரவேண்டுமென்றுமேட்டார். செட்டியாரவர் 
களம பார்க்கலாம் என்றுகூறி அனுப்பிவிட்டார். 

சிலமாதக்கள் கழித்து, தருக்கூடலையாற்றூர் திருப்பணி 
தொடங்கவேண்டி மாட்டுவணடி சட்டிசுகொண்டு செட்டியார் 
புறப்பட்டு வந்தார். இரவில் செட்டியார் கனவில் கடம்பூர் 
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இறைவன் தமது கோயிற்பணியைச் செய்யுமாறு ஆணையிட்டு 
மறைந்தார். வண்டியை ஓட்டியவர் உறங்கியதால் வண்டி 

கூடலையாற்றூர் செல்லும் வழியை விட்டகன்று கடம்பூர் சென்று 

கொண்டிருந்தது. பொழுது விடியும்போது, கனவிலிருந்து 
விழிப்புற்ற செட்டியார் தாம் கடம்பூர் அருசே வந்து கொண்டி 

ருப்பதையும், கடம்பூர் பெருமான் தம்மைத்தடுத்தாட்கொண்ட 

தையும் எண்ணி வியந்துபோற்றி, இக்கோயிலயும் திருப்பணி 

செய்வித்தார். இது சுமார் 90 ஆண்டுகட்கு முன் நிசழ்ந்ததி. 

இன்றும் அம்மரபினரே இக்கோயிலைப் பேணிக்காத்து 

வருகின்றனர். சோயில் திருப்பணி நடந்து வருகிறது. 

கடம்பூர் இருக்கோயில் ஒருக்கலைச்சருவூலமாகும். இங்குள்ள 

இற்பங்கள் அருமையானவை) அற்புதமானவை. கருவரையின் 

மூன்றுப்புறச்சுவர்களில் அமைந்திருந்த; சிலைகள் தற்போது 

காணப்படாவிடினும் அவற்றின் பெயர்கள் மட்டும் காணப்படு 

இன்றன, இதனால் அக்காலத்தில் இக்கோயிலின் ஏற்பச்சிறப்பு 

எப்படியிருந் இருக்கும் என்பது ஒருவாறு புலப்படும். 

இத்தலத்தில் தங்கும் விடுதி-உணவு விடுதிகள் இல்லை, 

இத்தலத்து முருகனை அருணக௫ரிதாதர் “வாருமிங்கே”? 

என்றழைக்கும் இருப்புகழால் பரவினார். 

*: உடம்பூர் பரவத்தை ஓழித்தருளும் மேன்மைக் 

கடம்பூர்வாழ் எண்ணிரண்டு கண்ணே" 

என்று வள்ளலார் போற்றியதலம்இது. 
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சியிகையருள் திருவரத்துறற் 

தென்னாற்காடு மாவட்டம்-விருத்தாசலம் வட்டத்தில் 
பெண்ணாகடம் இரயில் நிலையத்திற்குத் தெற்கே 3 கல் தொலை 
விலுள்ள இத்தலம் திருவட்டத்துகற, இருவரவத்துறை, நிவா 

நீதிபுரம் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுவது, நிவா (வெள்ளாறு) 

நதியின் வடகரையில் இத்தலம் உள்ளது. இட்டக்குடி, 
விருத்தாசலத்திலிருந்து பஸ் வசதி உள்ளது, சப்தரிஷிகள் ஏழு 

துறைகளை வணங்க நீ வா என்றழைத்ததால் வந்த நதிக்கு 

நீவா என்பது பெயர். அது மருவி ‘Mat’ என்று ஆயிற்று. 

ஆதித்துறை (காரியனூர்), திநஆலந்துறை, திருமாந்துறை, ஆடு 
துறை, திருவதிட்டத்துறை (திட்டக்குடி), திருவரத்துறை, 
இருக்கைத்துறை, என்பன அவ்3வழு துறைகள் என்பர் , திருஞான 

சம்பந்தருக்கு இத்தலத்தில் முத்துச்சிவிகையும் குடையும் சன்ன 
மும் கொடுத்தார் சிவபெருமான். 

இருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரா் 

மூவர் தேவாரப்பாக்களும் பெற்ற தலம் இது, 

தர்த்தபுரீசர் (அரத்துறை நாதர்); 
ஆனந்தநாயக, 

ஆகிய 
இறைவன் 

இறைவி: திரிபுரசுந்தரி, 

இத்தல முருகப்பெருமான், ஒரு முகமும் நான்கு கரி 
களும் கொண்டு இருதேவியருடன் மயிலுடனும் கிழக்கு நோக்கி 
நின்ற திருக்கோலத்தில் விளங்குகின்றார். 

உற்சவரும் அழகாக மூலவரைப் போன்று உள்ளார்: 

வலஞ்சுழிவிநாயகர், பிற பரிவரர தேவதைகள் விளங்குகின்றனர், 

இனமும் இருகால பூசை காரணாகமப்படி நிகழ்கின்றது, 

கந்தசஷ்டி ஆறு நாட்கள், நவராத்திரி, மகாமக விழாக்கள் 
தடைபெறுகன்றன,



நிவாநதி (வெள்ளாறு) புண்ணியப் புனலாகும், தல 

விருட்சம்: வடவால மரம். 

அருணூரிநாதசுவாமிகள் “கறுவிமைக்கணி'' என்ற இத் 
தலத்திருப்புகழில் இருஞானசம்பந்தருக்கு இத்தலத்தில் வ 

பெருமான் அருளிய திறத்தினை அழகாகக்காட்டுகின்றார். 

*மிறவியைத் தணித்தருளு நிட்களம் 

பிரம சிற்சுகக் கடல் மூழ்கும் 

பெருமுனித் திரட் பரவு செம்ப்பதிம் 

ப்ரபல கொச்சையிற் சதுர்வேதச் 

சிறுவ நிற்கருட் கவிகை நித்திலச் 

சிவிகை யைக்கொடுத் தரூளீ௪ன் 

செகதலத்தினிற் புகழ் படைத்த மெய்த் 

திருவரத் துறைம் பெருமாளே!" 

தொன்மையான இக்கோயிலில் வடமொழிக் கல்வெட்டுக்களும் 

உள்ளன. அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ளது. 

கொளஞ்சியப்பர் கோயில், மணவாளநல்லூர், விருத்த 

இரீசர் கோயில் ஆய்வை அருகிலுள்ள தலங்களாகும். 

வழிபடுவோர் விடுத, உணவு விடுதிகள் இல்லை. 
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ர்த்தி உ௰ரவிழம் திருவேட்களம் 

சதுரத்தரை நோக்கிய பூவோடு 

கதி ரொத்திட ஆக்கிய கோளகை 

தழையச்சிவ பாக்கிய நாட்க 

சரணக்கழல் காட்டியென் ஆணவ 

மலமற்றிட வாட்டிய ஆறிரு 

சயிலக்குல மீட்டிய தோளொழு 

கதிர்சற்றுக நோக்கிய பாதமும் 

மயிலிற்புர நோக்கிய னாமென 

கருணைக்கடல் காட்டிய கோலமும் 

கனகத்தினு நோச்கினி தாயடி 

யவர் முததமிழார் புகவேபர 

கதிபெற்றிட நோக்கிய பார்வையும் 

வெளியெட்டிசை ஐர்ப்பொரு தாடிய 

கொடிகைக்கொடு சீர்த்தியூலாவிய 

விறல் மெய்த்திரு வேட்கள மேவிய 

அநுபூதி 

முகமாறுங் 

அடியேனைக் 

மறவேனே 

பெருமாளே, 

இதம்பரம் இரயில் நிலையத்திற்குக் இழக்கே ஒரு கல் 

தொலைவில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக் சழகத்திற்குள் அமைந்த 

இத்தலம் தமிழகத்தின் இருபத்தெட்டு கடற்கரைத் தலங்களில் 

ஒன்றாகும். 

உழ்திதில்லைவனம், மூங்கில்வனம், வேட்களம், வேள்விக் 

களம், விசயனூர், சிங்கவர்மேச்சுரம் என்ற பல பெயர்களைக் 

கொண்டது இத்தலம். 

சைவர்களால் போற்றப்படும் கோயில் என்ற A sur sos 

யடுத்த இரண்டாவது தலமாகச் சிறப்பிக்கப்பெறும் இதி தலத்தில்



இறைவன் அருச்சுனனுக்குப் பாசுபதம் அருளியதால் அவர் 
பாசுபதேசர் என்ற திருநாமம் கொண்டுள்ளார். இறைவி: 
ச.ற்குணாமிபாள் (நல்ல தாயக). 

; இக்கோயில் பிராகாரத்தில் முருகன் சந்நிதி சிறப்பாக 

உள்ளது. மூலவர் ஆறுமுகப் பெருமானாக பன்னிருகரங்களுடன் 
இருதேவிமாருடன் மயில் மீது கிழக்கு நோக்கியமர்ந்து காண் 
போர் களிப்புறும் கவினுரு அமைப்புடன் திகழ்ன்றார், 
இருவாசியுடன் ஒரே கல்லில் அமைந்த இவ்வற்புத சிற்பம் 

மிகச்ிறப்புடையது, 

உற்சவமுருகன் ஒரு முகத்துடன் தேவிமார் 
விளங்குகிறார். ante ச் 

இனமும் இரண்டுகால வழிபாடு நிகழ்கின்றது. காரணாகம 

முறையில் பூசை நிகழ்கிறது. மாதக்கிருத்திகை நாட்கள் 

சிறப்புடையன. வைகா விசாகவிழா நடைபெறுகிறது. 

கோயிலுக்கு முன்னால் கருபாதீர்த்தம் (அழகான திருக் 

குளம்); தலவிரு “சம்: மூங்கில், பாரீத்தன் இங்கே மூங்கிலை 

வில்லாகப் பயன்படுத்தினான் என்பர். 

இருஞானசம்பந்தரும் தருநாவுக்கரசரும் பதிகம் பாடிப் 

பரவிய தலம் அருணகிரிநாதர் இருதிருப்புகழ்ப் பாக்களால் 

இங்கு முருகவேளைப் பரவியுள்ளார். “சதுரத் தரை”', “மாத்திரை” 

எனத்தொடங்குவன அவை. 

நகரத்தார் திருப்பணி கொண்ட தலம், தல புராணம் 

உள்ளது. தனியார் நிர்வாகத்தில் ஈறப்பாக உள்ளது. 

அருக இிதம்பரம், திருெநெல்வாயில், (சிவபுரி), 

இருக்கழிப்பாலை (சிவபுரி), இருமயிலாடி, புள்ளிருக்கு வேளூர் 

(வைத் ஸ்வரன் கோயில்) முதலிய தேவாரத்தலங்கள் உள்ளன. 

இங்கு வழிபடுவோர் விடுதி, உணவு விடுதிகள் இல்லை, 
சிெதம்பரத்இலிருந்து டவுன்பஸ் வசதி உள்ளது. 

€ேவத்திர சாலம தேற்றி வேடுவர் 

மீக்க முதாமமில் மணவாளா 

Caggo தாமறை யார்த்திட சீச்திரு 

வேட்கள மேவிய பெருமாளே. 
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ஆநிநாந ரா நாடகச்ச£ல அர்ப் சிதம்பரர் 

தமிழ் நாட்டில் இதம்பரம் என்னும் இல்லை மாநகரை 

அறியாதார் இலர். சைவர்களின் கோயில் என்பது இதுவே, 

தென்னாற்காடு மாவட்ட* இத்தலத்தைதி தன்னுட் கொள்ளும் 

பெருமை பெற்றுள்ளது. 

உலசுமே புருஷ வடிவம் அதற்குத் திருவாரூர் மூலாதாரம் 
திருவானைக்கா- கொப்பூழ்; திருவண்ணாமலை மணிபூரகம்? 
சிதம்பரம் - இருதயம் ; காளத்தி கண்டம்; காச - புருவமத்தி 
இவ்வாறு உலகமே விராட் புருஷ வடிவம் என்பரீ 
ஆன்றோர். 

உலகின் இயக்கமே இதம்பரத்தில் (ஞான வெளியில்) 

நடராஜப் பெருமானுடைய ஆனந்தத் தாண்டவத்தில் அமைந் 

துள்ளது, பொது, சிற்றம்பலம், புலியூர், பெரும்பற்றப் புலியூர் 
என்று பல பெயர்களைக் கொண்ட இத்தலப் பெருமை விரிக்கற் 
பெருகும். 

புண்டரீகபுரம், வியாக்ரபுரம். ஜஹேமசபாநாதபுரம், இல்லை 
வளம் எனவும் இத்தலம் போற்றப் பெறுவது. 

இங்கே தருமூலட்டானர், உமையபார்வதி, ஸ்ரீ நடராஜர் 
சிவகாம சுந்தரி இவர்தம் சந்நிதகள் சிறப்புடையன, இங்கே 

ஞானமே வடிவான மூருகவேளும் பல கோயில்கள் கொண்டு 

விளங்க அடியார்களைப் பாடிப் பரவி உய்யதீ இருவுளங் கொண்டு 
விளங்குகன்ரூர், 

1. தெற்கு உள் கோபுரத்தில் உள்ள கார்திதுகேயர் ஒரு 
மூகமுடன் வடக்கு நோக்கு விளங்குகன்ருர்,



2. மேலைச் கோபுரத்தின் உட்புறம் வேலாயுதம் ஏந்தி 
BO திருமுகங்களுடன் பன்னிரு கரங்களும் கொண்டு wuld 
மீதமர்ந்து வெற்றிப் புன்னகையுடன் இழக்கு நோக்க வெற்றி 
வேலாயுத மூர்த்தி விளங்குகின்றார், நவவீரர் தஇருவுருவங்கள் 
உள்ளன, 

3. மூத்துக்குமார சுவாமி என்ற சண்முச மூர்த்தி இரு 
தேவிமார்களுடன் இழக்கு நோக்க விளஙிகுகின்றார். இவருக்கு 

வீரசுப்பீரமணியர் என்ற பெயரும் உண்டு, இவருக்கு உற்சவருட் 
உள்ளனர். 

4, பாண்டிய நாயகர் கோயிலில், தேவிமாரீ இருவருடன் 
ஆறுமுகத்துடன் மயில்மீது கம்பீரமாக விளங்கும் சண்முகப் 
பெருமான் கோயில் சனிச் சிறப்புடையது, தேர் போன்ற, 

அமைப்பையுடைய இப்பெருஙி கோயில் ஈற்பம் செறிந்தது. 

இங்குள்ள ஒவியங்கள் கந்தவேளின் தனிப் பெருமைகளைச் 
சித்தரிக்கின்றன, நவவீரரில் வீரவாகு தேவர் சத்நிதி உள்ளது. 

5. நடராஜரை வழிபட்டு வெளிச் சுற்று வலம் வரத் 

தொடங்கும் போது தூணில் விளங்கும் தண்டாயுதபாணி நம் 

கருத்ைதக் கவரும் மூர்த்தியாவார், கெளபீனதாரியாய் மயிலுடன் 
கையில் தண்டமுடன் பாலகனாகத் தெற்கு நோக்கி விளங்கும் 
அற்புத மூர்த்தி இவர். 

இதம்பரத்துல் கமலீசுவரன் கோயில் இளமையாக னார் 

சோயில், அனந்தேசுவரர் கோயில், இல்லைக்காளி கோயில் 

மத்திய அனந்தேசர் கோயில் முதலிய கோயில்களிலும் முருகன் 

சந்நிதிகள் இறப்பாக உள்ளன. 

ஞானப்பிரகாசர் குளம், ஆயிகுளம், ஓமகுளம், புலிமடு 

வியாக்கிரபாதர் இதர்த்தம், அனந்த தீர்த்தம், தாசசேரி 

பிரமதஜர்த்தம், இவப்பிரியை, இருப்பாற்கடல், சிவகங்கை, 

பரமானந்தகூபம் (நடராஜர் சந்நிதியருலுள்ள கிணறு ) 

மசூதலியன இத்தலப் புண்ணியப் புனலாகும். 

தில்லைச்செடி இத்தல விருட்சமாகும் 

ஆகாசத்தலமான இங்கே இனமும் ஆறுகால் பூசை 

சிறப்பாக நடை பெறுகிறது சஷ்டி, கார்த்திகை சிறப்பானவை, 

முருகனுக்குரிய திருவிழாக்கள் இக்கு சிறப்பாகக் கொண்டாடப் 

பெறுகின்றன. i 
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இங்கே பல அருளாளர்கள் வழிபட்டுள்ளனர். அருணகிரி 

நாதர், 65 இருப்புசழ்ப் பாக்களால் இத்தல மூர்த்இ, தீர்த்த, 
தலச் ஏிறப்புக்களைப் பலவாறு. போற்றியுள்ளார். 

தில்லை மேலைக் கோடிர மேவிய பெருமானே!" 
**தெற்குக் கோபிர வாசுல்ல் மேவிய பெருமாளே"! 

*'செய்வுயாறை மானோநாலு கோடிரவாசல் மேவிய 
பெருமாளே”! 

(மன்றுள் வளர் பெருமாளே! 
கனகசபை தனில் மேவிய கந்தர் பெருமாளே'! 
*புலிகண்டவூர் மகிழ் தம்பிரானே? 

என்ற ஒல்?லாரு இடத்திலும் விளங்கும் முருகனையும், தனிதி 
கனியே பாடி ம$ூழ்ந்தார் அருணூரி வள்ளல், 

நடராஜப் பெருமாளே முருகளாகவும், முருகனே நடராஜப் 
பெருமானாகவும் சற்றேனும் பேதமின்றி இவருக்குத் தரிசனம் 
கிடைத்த காரணத்தால் 

மலைமகள் உமைதரு வாழ்வே நமோ நம?” எனக் முகக் 
குறித்தும், '*தரிபுரமெரி செய்த கோவே நம” எனச் வெனைக் 
குறிதீதும் கலம்பகமாக ஒரே பாடலில் *அவகுண விரக"? 
என்ற திருப்புகழ் இவர் வாக்கனின்றும் எழுந்தது, 

இத்தலம் நடனஸ்தலமாதலின் கலகல என்றும் கணகண 
என்றும் சிலம்பொலி, தாளஒலி, நடன ஒலி ஒலித்த நாதமே 
இவரைப் பரவசப் படுத்திய காரணத்தால் இத்தலத்துத் இருப் 
புகழ்ப் பாடல்கள் பலவகையாக தாதஓலி நிறைழ்து அற்புத 
சந்தபேத ஒலிகளுடன் பொலிஒன்றன. சிதம்பர த்இற்குரிய 
65 பாடல்களுள் இரண்டு நீங்கலாக ஏனையவை தனித்தனிச் 
சற்திற்களாய் அமையப் பெற்று 6] வகைச் சற்தபேதங்கள் 
கொண்டு இகழ்கின்றன அவையும் சிலம்பொலிக்கு ஓத்தனவாய் 
தாளபேதங்கள் ஏிறக்க மெல்லோசையுடன் எழுகின்றன, 

இத்தலத் தஇருப்புகழ்ப் பாக்களைப் பயில்வோர் இத்தல 
மாண்பு அனைத்தையும் உணரிந்தின்புற முடியும். இலலை 
வாழந்தணர் இறப்பு, செவகாமியம்மையின் திருநாமம், இவ 
கங்கை தர்த்தம், சிதம்பரம் ஞான பூமி, மூருகனது குடைக் 
கூத்து, சூரசம்ஹாரம் முருகவேளுக்கு ஒரு விளையாட்டு, மூருகன் 
செட்டி வடிவு பூண்டு வள்ளியோடு விளையாடியது, பஞ்சாக்கரம், 
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பஞ்சபூததி தொடர்பு, பதஞ்சலி, வியாக்கிர பாதர் காண 
நடராஜரீ ஆடல் ஆடினர், மாணிக்கவாசகர் அருள் பெற்றது, 
பஞ்சாக்கரமே வேலாகச் “சூரனையட்டது', சடாக்ஷரப் பொருளை 

உபதேசம் பெறவிரும்பியது, வள்ளிப் பிராட்டியின் கருணைத் 

திறம், மெய்ஞ்ஞானம் போதித்த கருணை மூர்த்தியே மூருசு 
வேன், சம்பந்தர் ஞானவாளால் சமணரை வென்றார். பரப் 

பிரமவெளியே “மயிலாடு சுத்த வெளி”, என்பன போன்ற 
செய்திகள் குறிக்கப்படுகின்றன. 

இத்தலத்தில் பதஞ்சலி, வியாக்ரேபாதரும் அரிது இது 

அரிது இது என வியக்கும்படி முருகவேள் அருணகிரிநாதருக்கு 

நடன தரிசனம் தந்தருளினார் என்பதை, 

“HP gud swum வியாள ஜூர்த்தனும் 

அணிதிகழ் மிகுபுலியூர் வியரக்ரனும் 

அரிதென மூறைமுறை ஆடல் காட்டிய பெருமாளே"! 

என்ற வரிகள் காட்டுகின்றன, 

இதம்பரத் இருப்புகழ்ப் பாடல்களுள் Sp வரும் இரு 

பகுதிகளையாவது மனப்பாடம் செய்தல் வேண்டும் என்பார் 

தணிகைமணி அளர்கள். 

'!இறந்திட்டுப் பெறவே மதியாயினும் 

இருந்திட்டுப் பெறவே மதியாமினும் 

இரண்டி.ற் றக்கதோர் ஊதியம் நீதா இசைவாயே", 

“கழலிணை பணியும் அவருடன் முனிவு 

கனவிலும் அறியாப் பெருமாளே”! 

பெருமானின் கேசாஇ பாதவருணையாக வரும் *மருவு கடல் 

ae” என்ற இத்தலக் திருப்புகழ் இணையற்றது. 96 இர்களைக் 

கொண்ட இப்பாடல் பெருமானின் அளப்பரும் பெருமையை 

பலப்படப் பேசுவது ஆகும். 

இதம்பரத்துல் வழிபடுவோர்க்கு வசதியாக தங்கும் விடுதி 

கள் உணவுவிடுதிசள் ஏராளமாக உள்ளன, 

இல்லையைத் தரிஎக்க முத்தியன்றோ ! 

179



GINO WALL 

1, சேலம் 

2. ராூபுரம் 

3. திருச்செங்கோடு 

4 கொல்லி மலை 

தர்ழி|ரி மரயட்டழ் 

1. தீர்த்த மலை



  

    சலிப்பு 
மாலை CNG பெடை 
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றிருவரர் ரசலத்தமர்டவாள் 

கிரிதனில் வேல்விட் டிரூதொளை யாகத் 

தொடு குமராமுத் தமிழோனே 

கிளரொளி நாதர்க் கொருமகனாகித் 

திருவளர் சேலத் தமர்வோனே 

என்று சேலம் நசுரில் விளங்கும் முருகவேளை **பரிவுறு'' என்று 

தொடங்கும் இருப்புகழால் அருணகிரிநாதர் பரவுகின்றார். 

சேலம் நகரில் மரவனேரி என்ற இடத்தில் விளங்கும் 

சுகவனேசுவரர் கோயிலில் விளங்கும் முருகனே இத்திருப்புகழ் 

நாயகராகத் தஇகழ்கன்றார். 

இளி உருவில் சுகமுனிவர் வழிபட்டதால் இத்தலம் 

சுகவனம் என்ற பெயர் கொண்டது. இருதயுகத்தில் அரசமர 

வடிவில் வேதங்கள் பூசித்துத் தேவர்களின் பாவங்களைப் 

போக்கியதால் பாபநாசம் எனவும், இரேதாயுகத்தில் காமதேனு 

வழிபட்டதால் பட்டீச்சுரம் எனவும் துவாரயுகத்தில் ஆதிசேடன் 

வழிபட்டதால் நாகேசம் எனவும் இத்தலத்திற்குப் பல பெயர் 

கள் உள்ளன என்பார். 

இங்கே இவெபெருமானது திருப்பெயர்: சுகவனேசுவரர் 

இறைவி: சுவர்ணாம்பிகை. 

இங்கு எழுந்தருளியுள்ள சுவன சுப்பிரமணியர் ஒரு 

மூகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு இருதேவிமாருடனும் 

நின்ற கோலத்தில் இழக்கு நோக்குக் காட்சியருள்கிளிறுர்ஃ



உற்சவ மூர்த்தி ஆறுஇிருமுடஙிகளுடன் வள்ளி தெய்வயானை 

சூழ விளங்குகின்றார். 

காரணாகம முறையில் தினமும் 3 கால பூசை நிகழ் 

இன்றது. விநாயகர், முருகன் துர்க்கை, நவக்ரெசம் முதலிய 

சந்நிதிகளும் உள்ளன. 

சித்திரை வருடப் பிறப்பு, வைகாசித் தேர்திருவிழா, 

விநாயக சதுர்த்து, கார்த்திகை விழா, தைப்பூசம், பங்குனி 

உத்திரம் முதலிய விழாக்கள் நிகழ்கின்றன. 

ஆமண்டு தீர்த்தம் (கிணறு): இதிலிருந்து ஆதிசேஷன் 
நீர் எடுத்து ௮பிடேசம் செய்நு வழிபட்டதால் இக்கிணற்றில் 

தவளை இல்லை. தலவிருட்சம்: வில்வம், 

இக்கோயில் தொன்மையானது. அறநிலைய ஆட்சித் 
துறையின் கிழ் உள்ளது. 

உணவு விடுதசள், தங்கும் விடுதிகள் உள்ளன. 

அருகே குமரருரு பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் 
கந்தாஸ்ரமம், உடையாப்பட்டி முதலிய தலங்கள் உள்ளன. , 

isd



சொங்க ஹதித ரப்பெறு சொங்கி நூடுக சித்திடு 

கொங்கின் வீரக ணப்ரிஓ குமராபொற் 

கொங்குலாலகு றக்கொடி கொங்கையே தழு விச்செறி 

கொங்கு ராஜ புரத்துறை பெருமாளே, 

ரிகாங்கு ராஜபுரத்துறற கரன் 

சேலம் மாவட்டத்தில் சேலம் நகரிலிருந்து 20 சல் 

தொலைவிலுள்ள ர4சி புரம் என்று தற்போது அழைக்கப்படும் 
இத்தலத்தில் முன்பு முருகன் கோயிலாக இருந்தது பின்பு 

கயிலாயநாதர் கோயிலாக மாறியுள்ளது என அறிகிறோம் 

சேலத்திலிருந்து ராடபுரத்திற்குப் பஸ் வசதி உள்ளது. 
மலையடிவாரக் கோயில். 

இங்கு சிவபெருமான்: சயிலாசநாதர் எனவும், அம்பிகை 

தர்மசம்வார்த்தனி எனவும் போற்றப்பெறுகிருர்கள், 

இங்கு ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிருகரங்களுடன் மயில் 

மீது அமர்ந்து தெதன் இசை நோக்க விளங்குகின்றார். 

உற்சவப்பெருமான் வள்ளி தேவயானையுடன் விளங்கு 

இன்றார், இவருக்கு ஒரு முகமும் நான்கு கரங்களும் உள்ளன. 

முருகன் சந்நிதியை நோக்கி முன்பு திருவாயில் இருந் 

தமைக்குக் சான்றுகள் உள்ளன, 

இனமும் இருகால பூசை நிகழ்கின்றது. 

சித்திராபூர்ணிமை தேர்த்திருவிழா, கார்த்திகை விழா, 

தைப்பூசம், பங்குனி உத்திரம் சிறப்பு விழாக்கள் நிகழ்கின்றன. 

தலவிருட்சம்: வில்வம் 

கடையெழு வள்ளல்களில் வல்வில் ஓரி என்னும் மன்னர் 

வழிபட்டுத் திருப்பணி செய்த தலம் இது என்பர்,



அருணஇரிநாதர் இத்தல முருகனை :*சநிகுவார்முடி!” என்ற 
இருப்புகமால் போற்றும் போது 

““சங்குவார். முடிபொற்கழல் பொங்குசாமரை கத்திகை 

தண்டு மாகரி பெற்றவன் வெகுகோமடிச் 

சந்தமாவைகள் கற்றவன் மந்த்ரவாதிச துர்க்கவி 

சண்ட மாருத மற்றுள கவிராஜம் 

பங்கி பாலச ரச்வதி சங்க நூல்கள்வி தித்தப்ர 

பந்த போதமு ரைத்திடு புவவோன்யரன் 

பண்டை மூவெழு வர்க்கெதிர் கண்ட நீயூமெனைச்சில 

பஞ்ச பாதக ரைப்பூகழ் செயலாமோ! 

என்று கேட்பது சந்தித்தற்குரியது, 

இக்கோயில் தனி முருகன் கோயிலாக இருந்த போது, 

சொல்லிமலையரசனான ஓரி 8வட்டைக்குச் சென்ற காலத்து ஒரு 

காட்டுப் பல்றியைத் துரத்திவந்தான். அவனிடம் அம்புகள் 

இர்ந்துவிட்டன. அப்பன்றியும் இக்கோயில் வொடிக்கம்பத்தின் 

அருகே வந்து நின்றது, அரசன் தன் வாளால் அதன் தலையினைக் 

காயப் படுத்த, அது சிவலிங்கமாக மாறிவிட்டது. அது சண்ட 

வல்வில் ஒரி இக்கோயிலில் வலிங்கம் தாபித்து வழி பட்டதாக 
வரலாறு பேசுகின்றது. 

இதற்குச் சான்றாகக் கொடிமரத்தின் 8ழ்ப்பகு இயில் ஓரி 

மன்ன பன்றியை வெட்டும் ஒற்பம் உள்ளது. இலிங்கத்தின் 
இட்து புறம் வடு ஒன்று காணப்படுகிறது, இக்கோயிலில் 

வல்வில் ஒரியின் திருவுருவும் உள்ளது. ஆண்மக்கட்பேறு கோரல் 

இங்கு முக்கிய பிரார்த்தனையாகும். இக்கோயில் தனியார் 
நிர்வாகத்தில் உள்ளது. 

இத்தலத்திற்கருலல் அலைவாய் மலை, வையப்பமலை, 
சனககிரி (காகா பாளையம்) கொல்லிமலை முதலியவை 

உள்ளன, 
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வெற்றிவேற் பெகுமரள் 

சூரர் கேயொரு கோளரி யாமென 

நீலத் தோகைம பயூரம தேறிய 

தூளிக் கேகடல் தூரநிசாசரர் களமீதே 

சோரிக் கேவெகு ரூபம தாவடு 

தானத் தானன தானன தானன 

சூழிட் டேபல சோகுக ளாடவெ பொரும்வேலா 

(கூத்தோடணி.......... சிதம்பரம்) 

(சிதம்பரம் சபாநாயகர் கோயில் மேலைக்கோபுரவாயில்) 

தன்றி: French Institute of Indology, Pondicherry.



  
திருச்செங்கோரு 

செஞ்சாலி கஞ்சம் நன்றாய் வளர்ந்த 

் செங்கோ உமர்ந்த பெகுமாளே 

சென்றே இடங்கள். கந்தா எனும்பொ 

      

     

  

  



  
கொருமுடி 

கொடுமுடிக் குமரப் பெருமாளே அடியவர்க் கெளிஅற் 

புததேயா 

திருவருட் கருணைப் ப்ரபையாலே திரமெனக் 

கதியைப் பெறுவேஜே.



  
திருமுருகன்பூண்டி 

சிவசூமரன் பீண்டிற் பெயரானே 
திருமுருகன் பூண்டிப் பெருமானே 

வ்சியம்உன் வேண்டிப் பலகாலும் 
"அறிவினுணர்ந். தாண்டுக் கொருநாளில் 

தவசெபமும். தீண்டிக் கனிவாகிச். 
மதும் பூண்டற் “ கருள்வாயே, 

  

    

     



நாசுகிரிபில் நாலுமறப் பாரோர் 

அருணகிரிநாதர் திருச்செங்கோடு வருஇிருர். அதன் 

உயர்ந்த மலை மீதேறிச் செங்கோட்டு வேலவனைத் தரிசிக்கின்றார் 
பரமானந்தம் அடைஇன்றாச். முருகன் திருவுருவ அழகைத் தமது 

இரு கண்ணாலும் பருஇனார்; பாடினார்; ஆடினார்; பரவசமுற்றார். 
அப்பனே! உனது அழகைக் காண்பதற்குப் பிரமன் எனக்குக் 

கொடுத்துவ்ள இருகண் போதுமோ? எனக்கு அவன் ஏன் 
நாலாயிரங்கண் கொடுக்கவில்லை? என வருந்தி 

மாலோன் மருகனை மன்றாடி மைந்தனை வானவர்க்கு 

மேலான தேவனை மெய்ஞ்ஞான தெய்வத்தை மேதினி௰ிற் 

சேலார் வயற்பொழிற் செங்கோடனைச் சென்று கண்டுதொழ 

நாலாயிரங்கண் படைத்திலனே அந்த நான்முகனே! 

(கந்தர் அலங்க ரம்: 90) 

என்று பாடினர், *செங்கோட்டுப் பெருமானே! நான் எந்த 

இடத்தில் கந்தர! என்று அழைக்கன்றேனோ அந்த இடத்தில் 

தினது சேவலுடன் வரவேணும்! 

“செங் கோடமர்ந்த பெருமாளே 

சென்றே யிடங்கள் கந்தா எனும்பொ 

செஞ்சேவல் கொண்டு வரவேணும் 

என விண்ணப்பித்தார், அவ்வாறே உதவுவோம் என்று அருள் 

கிடைத்தது, அத்துணிவு பற்றியே செகி்கோடைக் குமரன் என 

எங்கே நினைப்பினும் அங்கே என்முன் வத்து எதிர் நி.ற்பனே'” 

(கத்தர் அலங்காரம் 104) என்றும்,



விழிக்குத் துணைதிரு மென்மலர்ப் பாதங்கள் மெய்ம்மை குன்றா 
மொழிக்குத்துணை முருகாஎனும் நாமங்கள் முன்டிசெய்த 

பழிக்குத்துணை அவன் பன்னிரு தோளும் பயந்ததனி 

வழிக்குத்துணை வடிபேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே. 

. கற்நர் அலங்காரம் 70. 
என்றும் பாடிப் பரவி மடஇழ்ந்தார். 

சேலம் மாவட்டத்தில், நாமக்கல் ஈரோடு பஸ் வழியில் 

திருச்செங்கோடு அமைந்துள்ளது. நாகாசலம், சர்ப்ப௫ரி, சுரபகரி 

நாசுகிரி என்றெல்லாம் போற்றப் பெறுவது, ஈரோட்டிலிருந்து 

20 ௪, மீ. தொலைவிலுள்ளது. 

கொங்கு நாட்டில் தேவாரப் பதிகம் பெற்ற ஏழு தலங் 

களுள் இதுவும் ஒன்று. 

**சர்செழு செந்திலும், செங்கோடும் வெண் குன்றும் 
ஏரகமும் நீங்கா இறைவன்'' என்று லெப்பதிகாரம் முருகன் 
தலங்களைக் குறிப்பிடுகன்றது. செங்கோடு-சிவந்தமலை. 

தெய்வத் திருமலை எல்று ௮ருணடூரிநாதர் இதனைப் 
போற்றுவார். 

இங்கு மலையடிவாரத்தில் ஆறுமுக சுவாமி கோயில் 
aT HSH. ஆறுமுகப் பெருமான் பன்னிரு கரங்களுடன் தேவிமார் 

இருவர்சூழ மேற்கு நோக்க அழகுடன் அமர்ந்த அற்புதக் கோலம், 
இடும்பன் சந்நிதுயும் உள்ளது. 

இனமும் இருகால பூசை காமிகாகம முறையில் 
நிகழ்கின்றது. 

இங்கே முடியிறக்குதல், காதுகுத்தல், இருமணம் போன்ற 
பிரார்த்தனைகள் செய்யலாம். 

வருடப்பிறப்பு, பங்குனி உத்திரம் ஜெப்பு, 

வைகாசித் தேர்த் இருவிழா, தைப்பூசத் இருவிழாச் ஏறப் 
பானவை, மூலவர் மிக நுண்ணிய வேலைப்பாடமைந்த Apu 
மாகத் தகழ்கிருர், தொன்மையான கோயில் இது, 

இப்பெருமாளனை வழிபட்டு மலை மீதுள்ள செங்கோட்டு 
வேலவன் கோயிலை அடையப் படியேறத் தொடங்குகிறோம், 

186



சுமார் 2000 அடி உயரமுடைய மலைமீது செங்கோட்டு வேல்வன் 
விளங்குகின்றார். 1300 படிகள் உள்ளன, சல இடங்களில் 
செங்குத்தாக உள்ளன. மலையுச்சியை அடைந்ததும் ஐந்து நிலை 
இராசகோபுரம் நம்மை வரவேற்கின்றது, கோபுரத்தைக் கடந்து 

20 படிகள் கீழே இறங்கினால் முதலில் செங்கோட்டு வேலவரின் 
திருக்கோயிலும் நிருத்த மண்டபமும் தென்படும், இங்கே 
இளமுருகன் கோலத்தில் செஃகோட்டு வேலவர் ஒரு முகமும் 

இருரஙிசளும் கொண்டு கையில் வேலும், சேவற் கொடியும் 

விளங்கக் கிழக்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் காட்சியருளு 

கின்றார். இங்குதான் வேல கல்லால் ஆனது, நாகாசலவேலவர் 

செங்கோட்டு வேலவர், செங்கோடன், செங்கோட்டையன் 

என்றெல்லாம் துதிக்கப்படும் மூர்த்தி இவர், 

எடுப்பான தோற்றமுடைய உற்சவ மூர்த்தி மலையடிவாரத் 

தில் உள்ள கோயிலில் விளங்குகன்றார். 

மசெங்கோட்து வேலவனுக்கு.ப் பின்னால் மேற்கு நோக்கி 

அர்த்த நாரீச மூததியாக (மாதொடு பாசனாக) சிவபெருமான் 

எழிலுருவம் விளங்குகின்றது. மூலவர் நவபாஷாணத்தால் 

ஆனது, பிருங்கி முனிவருக்காக ஏற்பட்ட. தலம், 

தஇருஞானசம்பத்தர் கொடிமாடச் செங்குன்றூர் என்று 

தேவாரம் பாடிப் பரவிய தலம் இது. திருஞான சம்பந்தார் 

அடியவர்களோடு இங்க வந்தபோது பனியினால் வெப்பு தோய் 

எற்பட்டது. “*அவவினைக்கிவ் வீனை? என்னும் திருநீலகண்டப் 

பதிகம் பாடி அத்நளிர்ச் சுரத்தை நாட்டை விட்டே நீக்கி 

யருளினார். அர்த்த நாரீசர் திருவடியில் ஒரு சுனை உள்ளது. 

இம்மலைக் கோயிலில் ஆதிகேசவப் பெருமாள், துர்க்கை 

பைரவர், நவக்கரகம், நால்வர் சன்னிதிகள் உள்ளன. 

இனமும் மூன்றுகால வழிபாடு காமிகாகம முறையில் 

திகழ்கின்றது. 

மாங்கல்ய பாக்கியம், புத்திர பாக்கியம் கோரிப் 

பிரார்த்தனை செய்கின்ற தலம். 

சஷ்டி, கார்த்திகை, அமாவாசைகள் சிறப்பு வைகாரித் 

தொர்த் இருவிழா, ஆடி அமாவாசை, கேதார செளரி விரதம், 
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தைப்பூசம், முக்கிய உற்சவங்கள் ஆகும். சித்திரா பெளர்ணமி 
யன்று சந்தனக் காப்புச் சிறப்பு, 

பைரவர் இர்தீதம், நாக தீர்த்தம், குமார தீர்த்தம், 

பாவநாச தீர்த்தம், விஷ்ணு தீர்த்தம் முதலியன உள்ளன. 

தலவிருட்சம் : இலுப்பை, 

மலைக்கோயிலில் அற்புதமான இற்பங்கள் அபரிமிதமாக 

உள்ளன, 

இம்மலைச் கோயிலுக்கும் மேலே 400 படிசள் கடந்து 

சென்றால் பாண்டீசுவரர் கோயில் என்ற உச்சிப்பிள்ளையார் 
கோயில் உள்ளது. படிகள் ஏறுவது கடினம். 

மலையடிவாரத்தில் பஸ்நிலையத்திற்கருகில் கயிலாயநாதர் 

கோயில் (நீலத்தம்.பிரான் கோயில்) சிறப்பானது. 

கயிலாயநாதரும் சுஈந்த குந்தலாம்பிகை அம்மையும் தனித் 

தனியே விளயகுகின் றனர். நஇவில குமாரசுப்பிரமணியர் சந்நிதி 

உள்ளது, ஒருமுகமும இருகரஙகளும் (ஒருகையில் வேலும் ஒரு 
கையில் சேவற்கொடியும்) கொண்டு இழக்குநோக்கி நின்ற 
கோலம், 

இக்கோயிலில் நான்குகாலபூசை நாடோறுர் நிகழ்கின்றது 
புத்திரப்பேறு கோரிப் பிரார்த்தனை இறப்பு, 

பிரதோஷம், சஷ்டி, கார்த்தகைநாட்கள் முக்கிய 
மானவை. 

புண்ணியப் புனல்: ரிஷப தீர்த்தம். தலவிருட்சம்; வன்னி, 
தொன்மையான துர்க்கை திருவுருவம் விளங்குகின்றது, 

தருச்செங்கோட்டு வேலனை 21 இருப்புகழ்ப் பாக்களால் 
பரவி இன்புற்று மஒழ்ந்தார் அருணகிரிநாதர், 

தாககரிப் பெருமாளே | என்னிடம் யமன்வரின் உனது 
அருளே படை.யாச அவன் மடிந்து விழ, அவனோடு நான் 
பொரிடுவேன், அப்போது அருணையில் மகாசபையில் நீ வந்தது 

போன்று மயில் மீதேதறி, பழைய அடியார் கூட்டத்துடன் 
தமிழும் மழையும் முழங்க வரவேணும் என்பார்; 
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(சாடிய மறளியும் அவனது கடகமும் 

மடிய ஒருதினம் இருபதம் வழிப 
குதலையடியவன் நீனதருள் கொடுபொரும் அழர்சாற 

998s துரகத மினசயேறிம் 

பழைய அடியவருடன் இமையவர் கணம் 

இருடிடையு மிகுதமீழ் கொடு எறைகொருூ 
vgn வருமதில் அருணையில் ஒருவிசை வரவேணும்'* 

நல்லியக் கோடன் என்னும் அரசன் தனது பகைவர்களின் பலத் 

திற்கு அஞ்ச முருகச் கடவுளை வழிபட்ட பொழுது “கேணியில் 

உன்ள புவைப்பறித்து, அதையே வேலாக நிருமிக்கத் தியானிக்க 

எறி. நீ வெல்வாய்'' என முருகவேள் அவன் கனவிற் சுட்டளையிட 

அம்மன்னனும் அரிகனமே செய்யப் பகைத்தளம் பறந்தது 

என்பதும் அகிஙனம் வேலால் வெற்றி பெற்ற இடம் வேலூர் 

ஆயிற்று என்பகும் இறுபாளுற்றுப் படையில் “இறல்வேல் நுதியிதி 

பூத்குகணி விறல்வேல் வென்றி வேலூர்! என வருவது இத் 

குலத் இருப்புகழில் (“மந்தசி கடைக்கண??) *பைம்பொற் பதச்சம் 

பூட்டிய அன்பற் தெதிர்க்கும் கூட்டலர் பங்சப்படச்சென்றோட்டிய 

வயலுரா!” என்ற வரிசளால் உணர்த் தப் பெறுவதாச 

இருச்சுலாம் என்பார் சணிசைமணியவர்கள். 

குந்கரலரிகாரம் 23. 36, 70, 73. 90, 91. 97, 104, பாடல் 

கள் செற்கோட்டு வேலவனின் அருளைப் பாடிய/லை. கந்கரனுபூதி 

யிலும் “ஜாகாசல வேலவ நரலுகளிக் இயாகா கரலோக சிகா 

மணியே! என இத்தலத்தைப் பாடுவாரீ. 

தாமா தரமா... எனவரும் இருப்புகழ்சீசந்சம சுவையானது. 

இருச்செக்கோட்டில் விளங்கும் ஆலஙங்கள் அறநிலைய 

ஆட்டத் துறையினரால் நிர்வகிக்கப் படுகின்றன. 

இங்கு கண்ணூ விழாவும் கொண்டாடப் பெறுகின்றது. 

வழிபடுவோர் விடுதிகளும் உணவு விடுதிகளும் உள்ளன. 

காலனிடத் தணுகாதே 

காசினியிற் மீறவாதே 

சீலஅகத் FUGA 
தேனமுதைத் தருவாயே 

மாலயனுக் கரியானே 

மாதவரைப் மிரியானே 

நாலுமறைம் பொருளாளே 

நாககிரிம் பெருமாளே: 
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ரிகால்ஜிர ரளி நின்ற குரலள் 

அறப்பளீசுரசதகம் என்ற தமிழ்நூலைத் தமிழகமக்கள் 
பயின்று இன்புறுவர், இந்நூலுச்குரிய அறப்பளீசுரப்பெருமான் 
விளங்கும் கோயில் சேலம் மாவட்டத்தில் நாமக்கல்வட்டம் 

். கொல்லிமலையில் உள்ளது, நாமக்கல்லிலிருந்து தென்கிழக்கில் 
உள்ள இத்தல்த்திற்குப் பஸ்வசதி உள்ளது, 

இங்கே சிவபெருமான்: அறப்பளீசுவரர்; இறைவி, 
தாயம்மாள். 

இத்தலத்தில் ஆறுமுகப்பெருமான் சந்நிதி அருமையானது, 
பன்னிருகரங்களுடன் வள்ளி, ே தேவயானை உடன்விளகிக மயில்மீது 
அமர்ந்து தெற்குநோக்கிக் காட்சியருளுன்றார் ஆறுமுகச் 
செவ்வேள், வேலும் சேவற் கொடியும் விளங்குகின்றன. 

தாடோறும் இரண்டுகால வழிபாடுகள் காமிகாகம முறை 
யில் நடைபெறுகின்றன, 

விநாயகர், தட்ணாமா்தீது, பைரவா சற்நிதிகள் 
உள்ளன. 

சந்தஇியில்லாதவரீகள் இங்குள்ள இர்த்தத்துல் உள்ள 
மீன்களுக்கு மூக்குக் குத்தவிட்டால் சந்ததபெறுவர் என்று இங்கு 
நம்பிக்கை, சுனைகள் உள்ளன. தலவிருட்சம்: பலா 

அருணகிரிநாதர் இத்தலமருகனைப் பாடிப்பரவிய 
“கட்டமன்னு'', “தொல்லைமுதல்'" என்னும் இருதிருப்புகழ்ப் 
பாடல்கள் உள்ளன. இறையனார் களவியலுரை கண்டபோது 
தமிழ்ச்சங்கம் வீற்றிருந்து உருத்திரசன்மராய் வந்து முருகபிரான் 
ஆடிய அருனாடலை இத்தலத்திருப்புகழில் காட்டுகன்றுர்: 

௩.



மூட்ட உண்மைசொல்லு செட்டி திண்மை கொள்ள 

முட்டநன்மை விள்ள வருவோனே! 

**தொல்லைமுதல்!"? என்ற திருப்புகழில் ஒன்றுமுதல் ஆறுவரை 
வருகின்ற ௮அரு௦ம இன்புறற்குரியது: 

*தொல்லைமுதல் தானொன்று மெல்லியிரு பேதங்கள் 

சொல்லுகுண மூவந்த மெனவாகி 

துய்யசதுர் வேதங்கள் வெய்யடில னோரைந்து 

தொய்யபுபொரு ளாறங்கம் எனவும் 

பல்லபல நாதங்கள் அல்கபசு பாசங்கள் 

பல்குதமிழ் தானொன்றி இசையாகிம் 

பல்லுயிரு மாயந்த மில்லசொரு பானந்த 

பெளவமுற வேநின்ற தருள்வாயே”? 

ஆடிப்பெருக்கு, கார்த்திகைதீபம் முதலிய திருவிழாக்கள் 

தடை பெறுகின்றன திருக்கல்யாண மண்டபம் உள்ளது. 

தற்போது இத்திருக்கோயில் தஇருப்பணி செய்யப்பெற்று 

வருகிறது. - 

அறநிலைய ஆட்ித்துறையினரால் நிர்வூக்கப்படு 

கின்றது, 
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தீர்த்தமலை நகர் காத்தவர் 

தீர்த்த எனதகம் ஏட்டை யுடனினை 

ஏத்த அருளுட னோக்கி அருளுதி 
தீர்த்த மலைநகர் காத்த ௪சிமகள் பெருமாளே. 

இர்த்தமலை நகரில் காவல் புரிந்து தெய்வயானை உவக்கும் 

பெருமிதம் உடையவரே! தூயவரே! என்மனம் விருப்புடன் 

உம்மை ஏத்தும்படி நீர் இருவருட்பார்வையால் அருளவேண்டும் 

என்று அருணடஇரிவள்ளல் தீர்த் தமலைக்காத்தசந்தனிடம் இறைஞ்ச 

Bag. 

இர்த்தமலை மான்மியம் எப்படிப்பட்டது? 

** அட்டசித்தி ௨உதவுமலை அநேகமுள ஆனாலும் 

இட்டசித்தி உதவுமிடம் இதுபோல இலை எவர்க்கும் : 

கிட்டரிய காரியசித்தி கிரியையூடன் யோகசித்தி 

மட்டரிய ஞானசித்தி மற்றெவையும் பெறலாமே" 

என்று இத்தலபுராணத்தின் ஆரியர் சைவஎல்லப்பநாவலர் 
அறுதியிட்டு உறுதஇுயளிக்கின்றார். 

தவசாரகரி, பஞ்சபூதகரி, சவசைலம், கங்காசூடம், பனல 

சடிலம், சித்தநிவாசம், நிரந்தரம், நியாதிநாசம், துரிதகரம், 
ரோசுகரம், இராமேட்டம், சுவாமிரிங்கம், தீர்த்தகிரி என்று 
பதின்மூன்று பெயர்களைக் சொண்ட இம்மலைத் தலம் தருமபுரி 

மாவட்டத்தில் அரூர்வட்டத்தில் அமைந்துள்ள அருமையான 

முருகன் தலமாகும். 

தருமபுரியிலிருத்து அரூர்வழியாகவும் சேலத்திலிருந்து 
அரூர் வழியாகவும், திருப்பத் தூரிலிருத்து ஊத்தக்கரை வழியாக 
qb இத்தலதினை தயடையலாம். இரயில் வழி இல்லை.



தர்திதமலையின் அடிவாரத்தில் ஒருசிவன்ேகோயில் உள்ளத , 
மலையில் ஒருகிலோமீட்டர் மலைப்பாஎ தயில் சென்று Bis sata 

வரரையும் வடிவமசியம்மையையும் வழிபடுகின்றோம். இங்கே 
அருணகிரிநாதர் போற்றிய பாலமுருகன் ஒருமுகமும் நான்கு 
கர௫ிகளும் கொண்டு வடதிசை நோக்கி விளங்குன் றார். 

ஆனால் மலையடிவாரத்தில் உள்ள கோயிலில் ஆறுமுகப் 

பெருமானாக-இருதேவியருடன் அருள்வழஙிகுகன்றார். 

இத்கலக்கில் அஷ்டபுஜ துர்க்கையும் சகஸ்ரலிநிசமும் 

கவின்பெறு வனப்புடையன, 

எப்போசும் a hms சாக்கு சுனைகள் ாலைமீது உள்ளன” 

அவை இராமஇர்க்கம் அக்னிதீர்த்சம் குமாதீர்த்தம், அசுத்திய 

இரித்கம், கெளரிசர்கிீதம் என அனழைக்கப்படுகன்றன. 

மலைக்கோயிலில் ஆகமப்படி உச்கொலக்கு வழிபாடு 
மட்டிமே நிகழ்கிறது மலையா வாரக்கோயிலில் காலையிலும் மாலை 

யிலும் ஆசாாமுறைப்பம வழிபாடு நிசழ்கின்றது. 

அகத்தியரும் வரிட்டரும் வழிபட்டகலம். 

மாசிமசக் தேர்விமாவம் அடிப்பதினெட்டு நீராடலும் 

இக்கே பெருஞ்றப்புடைய விழாச்களாகும். 

1500 அண்டுகளுர்கு மான்ஈட்டப்பட்ட இக்கோயிலிச் 19 

கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. நிகரிலி சோழமபண்டலத்து சலிற்க 

நாட்டுப்புறாலை நாட்டு சீசுகடூரில் பெண்ணையாற்றின் தென்கரை 

யில் உள்ள இர்த்தமலை என்று கல்வெட்டுப்பேசும். 

இரண்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்த இக்கோயிலில் 

அற்புத ற்பங்கள் விளங்குகின்றன. கலலைநிறைகணபதியும், அழகு 

நிறை அதிகாரநந்தியும் குறிப்பிடத்.தக்கவை. 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்திலுள்ள இக் 

கோயிலில் மலைக்கோயிலுக்குச் சாலையமைதீகல், பயணிகள்விடுதி 

அமைத்கல், இரூச்சுற்றுமதில் அமைத்தல் முதலான பணிகள் 

செய்யப் பெறவேண்டும். 

இத்தகு புனீதத்தலத்தினைப்பரவிய அருண டரிநாதசுவாமி 

களும், 
வாக்கு முனதுள நோக்கும் அருளுவன் 

ஏத்த புகமடி யார்க்கும் oro wear 

வாழ்த்த இருவிஃ நீக்கும் முருசனை மருவாயோ 

என்று மனதுக்குக்கோரிக்கை விக்கின்றார். நம் மனதிற்கும் அக் 

கோரிக்கையைத்தானே நாம் விடவேண்டியுள்ளது. அப்போது 

தானே கந்தனருள் இட்டும்! 
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Guest சிரியோள் 

திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் Casares hae gy, 

மணிவாசகரின் திருக்கோவையார் 299 இலும் குறிப்பிடப்பெறும் 
வைப்புத்தலமான பேரூர் கோவைக்கருகலுள்ள காஞ்சீமா 

நதிக்கரையில் விளங்கும் மேலைச் இதம்பரமாக எல்லையிலாப் 

பெருமைகொண்ட தலமாகும். கோயம்புத்தூரிலிருந்து 8 8. மீ. 

தொலைவிலுள்ளது, டவுன் பஸ் வசதி அதிகம் உள்ளது. இத் 

தலத்தில் இவெபெருமான்: பட்டிப்பெருமான்; இறைவி: பச்சை 
நாய, காமதேனு வழிபட்ட பட்டியிடத்தே தோன்றி அருள் 
செய்ததால் ஏவெபெருமான் பட்டீசர் என்ற திருநாமம் 
கொண்டார். 

இச்சிவன் கோயிலின் வெளிப்பிரகாரத்தில் அருள்மிகு 

பாலதண்டாயுத பாணி சந்நிதி உள்ளது. ஒரு முகமும் இரு 

கரங்களும் கொண்டு மேற்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலம், 

உற்சவரும் மூலவர் போன்றே அமைப்புடையவர், 

இருவாசியில் ஐத்து தலை நாகர் படத்துடன் விளங்குஒருர். 

நாள்தோறும் மூன்றுகால வழிபாடு, காரணாகம முறை 

யில் நிகழ்கின்றது 

கார்த்தகைதோறும் முருகப்பெருமான் மயில் வாகனத்தில் 

புறப்பாடு நிகழ்கின்றது. 

மாதந்தோறும் சோமவாரம், வெள்ளிக்கிழமை, சஷ்டி 

கார்த்திகை, அமாவாசை, விசாகம் சிறப்பு நாட்களாகும். 

பல்வேறு அலங்காரஙிகளில் முருகனை இங்கே கண்டு 

மகிழலாம்,



காஞ்சனம் பயக்கும் நீராதலின் காஞ்சிமாநதி என்ற 

பெயருடன் கோயிலின் அருகே நொய்யலாறு ஒடுகின்றது 
*'பூஞ்சினை காஞ்9 நிகழப் பொற்புறத் தவழ்கலாலும் வாஞ்சை 

யின் அப்பெயர் சால வயங்கும்?” என்று தலபுராணம் போற்றும். 

தலவிருட்சம்: சத்தேசவீருட்சம் (பன்னீர் மரம்.) 

இங்குள்ள நடராஜப்பெருமான் அற்புதப் பொலிவுடன் 
இகழ்ின்றார் கனகசபை இற்பவேலைப்பாடு மிக்கது. கவிராட்சச 

கச்சியப்ப முனிவர் அருளிய பேரூர்ப் புராணம் ஒப்பற்ற 

பேரிலக்கியமாகும். (அவர் காலம் ௪. பி 1785) 

இத்தல முருகனை இரு இருப்புகழ்ப் பாக்களால் பரவிப் 
பாடினார் அருணகிரிநாத சுவாமிகள்; 

நீராம் பிணி தீர 

சீவாத்தும ஞான 

சராட்சிய தான 

ஓர்வாக். கருள்வாயே 

பாரோர்க். கிறைசேயே 

பாலாக் கிரிராசே 

பேராற் பெரியோனே 

பேரூர்ப் பெருமானே ! 

எனவரும் சிறிய அருமையான இருப்புகழ் ஒன்று; மற்றொன்று 
“மைச்சரோருக!” என்று தொடங்குகின்றது. 

பச்சை மாம.மில் மெச்ச வேறிய 

பாகா கரா வாகா. போகா தெனும்விரா 

பட்டியாள்பவர் கொட்டி யாடினர் 

பாரூரர் கழ். பேரூராள்வார். பெருமாளே. 

அறதிலைய ஆட்ித்துறை நிர்வாகத்தின் 8ழ் இத்தலம் உள்ளது: 
இதிதல.திதில் பேரூர் சாந்தலிகிக சுவாமிகள் திருமடம் உள்ளது. 
நால்வர் மடம் உள்ளது. Auda wel CK. 9 அவர்களின் 
சமாதியும் உள்ளது. அருகே மருதிமலை என்ற முருகன் தலமும் 
காணற்குரியதாம். 
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கோயம்புத்தூருக்கு வடமேற்கில் அமைந்த மேற்குத் 

தொடர்ச்சிமலையின் மத்தியில் மருதமலைக் குமரன் திருக்கோயில் 
திகழ்கின்றது. கோவையிலிருந்து 12 8. மீ. தொல்வுதான் ! 

மலைக்கோயிலுக்கு படிகள் மூலமாகவும் ஏறலாம், நேரே 
கோயிலுக்குச் செல்லும் சாலையும் உண்டு, டவுன் பஸ் 

உள்ளது. 

மலைப்பாதையின் ந$வே இடும்பன் கோவில் உள்ளது. 
பெரிய பாறையின் முன்பு காவடி தூக்கிய இடும்பன் சாட்சி 

தருகிறான். பிள்ளைவரம் வேண்டுவோர் சிறு துணியால் தாளி 
கட்டிப் பூச்ச மரத்திலும் கோடாரி முறி மரத்திலும் தொங்க 

விட்டுச் செல்கின்றனர். 

மலைக்கோயில் சிறிதெனினும் மூர்த்தியின் ஈரத்தி மிகப் 
பெரிதென்பதை இங்கு வந்து வழிபடும் மக்கள் இரளைக் காணும் 
போது புலப்படுத்துகின்றது. சுற்றுப்பிராகாரத்தில் இடது 

பக்கம் வவெலிங்கமும் வலது பக்கம் மரகதாம்பிகை சந்நிதியும் 
உள்ளன. அருகிலுள்ள வெள்ளியங்கிரியைச் சிவன் உருவாகவும், 

நீலி மலையை அம்மை உ.ரூவாகவும் இம் மருத மலையை 

மூருகனுருவாகவும் மும்மலையையும் சேர்த்து சோமாஸ்கத்த 

மூர்த்தமாகப் பேரூர்ப்புராணம் பகர்கின்றது- 

மலையில் பழைய கோயிலில் வள்ளி-முருகன்-தெய்வயானை 

சுயம்பு மூர்த்திகள் உள்ளன. பாம்பாட்டிச் சித்தரீ குசை 

உள்ளது. 

மலைக்கோயிலில் மருதமலை ஆண்டவன் கண்கண்ட தெய்வ 

மாகக் கலியுக வரதராகத் இகழ்கின்றுர். இனமும் நான்கு கால



பூசனை உண்டு, கார்த்திகைதோறும் சிறப்பு வழிபாடு நிகழ் 
இன்றது. மூருகன் விழாக்களைக் கோவை அடியார்கள் இரண்டு 

நிகழ்த்துகின்றனர். 

தங்ிகுவோர்கீகு விடுதிகள் உள்ளன. கோவையே மருத 

மலைக்குள் திரண்டுவிடுவதை விழாக்காலங்களில் காணலாம், 

எண்ணூறு ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட திருமுருகன்பூண்டிக் 
கல்வெட்டில் மருதமலை பற்றிய குறிப்பு உள்ளது. மருதாசல 
மூர்த்தி சதகம், மரு தாசலபதி தாய் மகள் ஏசல் முதலிய நூல்கள் 

உள்ளன, 

தருப்புகழில் '*திரிபுரமதனை ஒரு நொடியதனில்'' என்ற 
பாடலில் “அணி செயும் மருதமலையோனே”'' என்பதனையே 

1*அருணையில் உரையும்'' என்ற பாட பேதம் கொண்டுள்ளனர் 
என்று கருதுவாரும் உளர். ஏிவக்கவிமணியவர்கள் மருதாசலபதி 

உயிர்வருக்கமாலையைப் பாடியுள்ளார். வண்ணச்சரபம் சுவாமி 

கள் முருகன் வண்ணப்பதிகமும், இருப்புகழும் இத் தலத்திற்குப் 

பாடியுள்ளார். சரவணபுரம் கந்தசாமி சுவாமிகள் மருதமலை 

அலங்காரம், மருதமலை யமக அந்தாதி, மருதமலை சந்தப்பதுகம் 
ஆூயவற்றைப் பாடியுள்ளார். 

அருணகிரிநாதர் அடிச்சுவடுஇத்தலத்திலும் பட்டிருக்கலாம் 

ஆனால் இன்று அமரர் சன்னப்பாதேவர் திருப்பணிகொண்டு 

தெய்வீகப் பொலிவுடன் குன்றுதோருடலில் சிறந்த தலங்கள் 

வரிசையில் மருதமலை இகழ்வது கண்கூடு, 
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மீதுரழ் குறிபரயும் குரடிமலை 

கருடன் மிசைவரு கரிய புயலென 

கமல மணியென ஏூலகோரைக் 

கதறி யவர்பெயர் செருகி மனமது 

கருதீ முதுமொழி களைநாடித் 

திருடி யொருபடி நெருடி யறிவிலர் 
செவியில் நுழைவன கவிபாடித் 

திரிய மவர்சில புலவர் மொழிவது 

சிறிது முணர்வகை ய.றியெனே 

வருடை மினமது முருடு படுமகில் 

மரமு மருதமு மடிசாய 

மதுர மெனுநதி பெருகி யிருகரை 

வழிய வகைவகை மூதிபாயூங் 

குருடிமலையுறை முருக குலவட 
குவடு தவிடெழ மயிலேறுங் 

குமர குருபர திமிர தினகர 
குறைவி லிமையவர் பெருமாளே... 

(திருப்புகழ்) 

அருணடரிநாதசுவாமிகள் போற்றிப்பரவிய குருடிமலையைக் 

காணும் முயற்சியில் பலமாதங்கள் செலவிடநேர்ந்தது. குருடி 

மலையாயிற்றே நமகண்ணைக் குருடாக்கக்காட்டா நின்றது, 
கொல்லம் அன்பர் ஸ்ரீராம் மூலம் அத்தலத்தைக்கண்டுபிடித்து 
விட்டோம், மருகனின் தலத்தை மாமன் கைப்பற்றிப்படுத்து 

விட்டார், ஆம்! முருகள் கோயில் கடந்த 50 ஆண்டுகட்கு முன்பு 

இருமால் கோயிலாஏத் தற்போது மேல்முடிரக்கநா தசுவாமி 

இருக்கோயில் என அழைக்கப்படுகன்றது.



கோயம்புத்தூரிலிருந்து 26, 112, 85, 103 எண்களுள்ள 
ஏதாவதொரு பஸ்மூலம் சின்னத்தடாகம் என்ற ஊரை அடை 

இறோம். அதற்கருகே குருடிமலை அமைந்துள்ளது இங்கே மலை 

மீது கோயில் உள்ளது. மலைமீது ஏறிச்செல்ல படிக்கட்டுசள்-பாதை 

ஏதும் சரியாக இல்லை. நன்கு பழக்கமுள்ளவர்கள் துணையுடன் 

மலையேறவேண்டும். 5 மைல் நடந்து மலை உச்சிக்கோயிலை அடை. 

யலாம். மலைக்கோயிலை அடைய 21மணி ஆகறது. ஐம்பது ஆண்டு 
களாக ௮க் கோயிலுக்குச் சென்றுவரும் சன்னத்தடாகம் திரு. 
கிருஷ்ண செட்டியார் அவர்களும், பன்னிமடையைச் சேர்ந்த 

இருவாளர் நடராசனும் பழனிசாமியும் நமக்கு உதவுஇருர்கள் 

குருமரிஷிமலை என்ற பெயர்கொண்ட இம்மலைக்குருடிமலை என 
மருவிற்று என்று கூறுகின்றனர். 

மலைமீது அருள்மிகு அரங்கநாதர் கோயிலில், ஒரு செவ்வகக் 

கல் உள்ளது, இது முருகனாக வழிபடப்பெறுகிறது. அது கிழக்கு 

நோக்கி அமைந்துள்ளது. முருகனின் அருவத்திருக்கோலம் 

போலும்! மேலும் விநாயகர், கன்னியம்மன் திருவுருவங்களும் 

உள்ளன, 1976ம் ஆண்டுவரைக் கூரைக்கட்டிடமாக இருந்த 

தொன்மையான இக்கோயிலை மேற்சொன்ன இீருவாளர்சள் 
நடராசன், பழனிசாமி ஆகியோர் மிபாதுமக்கள் உதவியால் 

மண்டபம் முதலியன அமைத்து 1976ல் குடமுழுக்கு நிகழ்த்தி 
னர், மலைமீதுள்ள இக்கோயிலில் ஒருசாது தினமும் மூன்றுகாலம் 

பூசை நிகழ்த்துகிறார். கோயிலில் ஒரு இச்சிமரம் உள்ளது, சுற்றி 

லும் காடுகள் கோயிலுக்கருகில் ஒரு நீர்ச்சுனை உள்ளது சனிக் 

கிழமைகளில் மக்கள் சென்று சிறப்பாக வழிபடுகின்றனர், 

புரட்டாசி மாதம் சிறப்புடையது அருணூரிநாதர் இங்கே வந்து 
பாடினார் என்று இங்கே உள்ளவர்சளும் கூறுகிறார்கள். 

இத்தலத்திருப்புகழ் "கருடன் மிசைவரு கரியபுயல்"” என்று 

தொட, குவதற்கேற்பத் திருமால் கோயிலாக விட்டதுபோலும்। 

முருகனடியார்கள் இத்தலத்தை அடைந்து வழிபடப் பாதை 

வசதிகள் அமைக்கப்படவேண்டும். இங்கு முருகன் கோயிலும் 

பொலிவுற வேண்டும், குன்றுதோருடலில் மிகச் றந்த ஒரு 

தலமாக ஆன்மீக வளம் நல்கும் அமைப்புடைய இத்தலம் 

தனியார் நிர்வாகத்தில் உள்ளது, கோவையிலிருந்து வந்து 

வழிபட்டுச் செல்லலாம், 
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"அமிநாசிப்புக்ரளிபூர் அருள்ோசள்'' 

சைவ நன்னெறியின் சலமுய்யத் திருத்தொண்டத்தொகை 

அருளிய சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், சேரார் பெருமானை நினைந்து 

மலைநாடு செல்லும்போது வழியிடையில் கொங்குநாட்டில் முதல் 

வழிபாடாக வணம்இப் பதிகம் பாடிய தலம் திருப்புக்கொளியூர் 

அவிநாி. இது முதலையுண்ட பாலகனைத் இருவருள் துணை 

கொண்டு அவர் அழைத்துக்கொடுத்த தெய்வீகச்செயல் நிகழ்ந்த 

இடமாகும். காரிவிசுவேசுரனை த்தரிசித்தப்பலனைத் தரவல்லது 

தாரியில் வாசி அவிநாசி”, மணிவாசகப்பெருமான் '*அரிய 

பொருளே அவிநாசியப்பா!'' என்றழைத்து ஆனந்தமாலை பாடு 

கின்றார். இருப்புக்கொளியூர் என்பது தலப்பெயராசவும், அவிதாசி 

என்பது கோயிற்பெயராகவும் வழங்கப் சபற்று, பின்னர் கோயிழ் 

பெயரே தலப்பெயராக அமைந்தது. 

கமலையில் பிறக்கழுத்தி, இல்லையைத்தரிசிக்சமு.த்தி 

அருணையை நினைக்கமுத்து, காசியில் இறக்கமுத்து, ஆலவாய் 

என்று கூறமுத்தி, அவிநாசி என்று கேட்க முத்து என்பது 

ஆன்ழோர் அருளுரை, 

ஈரோடு-கோவை பஸ்வழியில் அவிநாசி அமைந்துள்ள து, 

ஈரோடு, இருப்பூர், கோவை முதலிய நகரங்களிலிருந்து பஸ் 

வசதி அதிகம். திருப்பூர் இரயில் நிலையத்திலிருத்து வடக்கே 8 

கல் தொலைவுதான். டவுன்பஸ் வசதி உள்ளது. 

அண்மையில் புதிய ராஜகோபுரம் கட்டப்பெற்றுக் குட 

மூழுக்குவிழாக்கண்ட தொன்மையான கோயில் அவிதநாூயெப்பார் 

இருக்கோயிலாகும். சிவபெருமான் அவிநாசியப்பர்: இறைவி; 

பெருங்கருணைநாயக.



இங்க பாலதண்டாயுதடாணி சந்நிதியும் சுப்பிர மணியர் 
சந்நிதியும் புததாக அறுகோண அமைப்பில் எழுப்பப்பெற்றுள்ள 

செந்தில்நாதன் சந்நிதியும் ஆறுமுகனை வணங்க அமைந்த திருக் 
கோயில்களாகும். அம்பிகை சந்நிதிக்கும் அவிநாசியப்பர் சந்நிதிக் 

கும் நடுவே முருகன் சந்நிதி விளங்குவது சோமாஸ்கநீ த வடிவினை 

நினைப்பூட்டுகின் றது. 

உற்சவர் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு வள்ளி 

தேதவயானையுடன் விளங்குகின்றார். மற்றொரு உற்சவமூர்த்தி 

குமாரசுப்பிரமணியராக விளங்குகின்றார். வீரபாகுதேவருக்குழ் 
உற்சவ விக்கிரகம் உள்ளது. 

இங்கு திருவிழாக்கள் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. 

இனமும் ஆறுகால பூசை ஆகம முறைப்படி நிகழ்கின்றது. வைகாசி 

விசாகம்-தண்டபாணி சுவாமிக்கு விழா நடைபெறுகின்றது. 

பங்குனி மாதத்தில் சுந்தரர் முதலைவாயினின்றும் பாலகனை மீட்ட 

விழாவும், அறுபத்துமூவர் விழாவும் சிறப்பாக நடைபெறும். 

இத்தலத்தில் காடிக்கங்கை தீர்த்தம் (சதுரக்கிணறு) 

தெப்பத் இருக்குளம், (சிவ.ர்த்தம், சந்துரபுஷ்கரணி, பிரம்ம 
தீர்த்தம், கபிலைதீாத்தம், செல்லங்க சமுத்துரம்எனவும் அழைக்கப் 

பெறுவது), நாககன்னிகை தீர்த்தம், நள்ளாறு (நல்லாறு, சாதாரி 
நதி எனப்பெயர் கொண்டது), சுந்தரர் முதலையுண்டபாலகளனை 

மீண்டும் வரவழைத்த ஏரியானதாமரைக்குளம்-ஆகிய புண்ணியப் 

புனல்கள் உள்ளன. 

இங்கு அருணகூிரிப்பெருமான் அருமையான ஆறுதிருப் 
புகழ்ப்பாக்களால் முருகப்பெருமானை வழிபட்டுப் பரவிஞர், 

“இறவாமற்...””, up sau) மனத்திரைந்”'“பக்குவஆசார”? 

மதப்பட்ட.”, “வனப்புற்றெழு'' என்று அவை தொடங்கு 

கின்றன. 

இறவாமற் பிறவாமற் 

எனையாள்சற் குருவாகிம் 

மிறவாகித் திரமான 

பெருவாழ்வைத் தருவாயே 

குழமாதைப் புணர்வோனே 

கூகனே சொற் gwoCcer 

அறநாலைப் புகல்வேோனே் 

அவிழாசிப் பெழுமாளே,



அருணகிரிநாதர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் சரிதத்தைச் 

சுருக்கமாகக் கூறுகிறார் இத்தலத்திருப்புகழில்! 
இதமப்பட்டிடவே கமலாலய 

ஒருத்திக்கிசை வான பொனாயிரம் 

இயற்றப்பதி தோறு முலாவிய தொண்டர்தாள 

இசைக்கொக்க விராசத பாவனை 

யூளப்பெற் ஜொடு பாடிடவேடையில் 

இளைப்புக்கிட வார் மறையோன்னன வந்துகானிற் 

றிதப்பட்டெதி ரேபொதி சோறினை 

அவிழ்த்திட்ட வி.நாசியிலேவரு 

திசைக்குற்ற சகாயனுமாகிம றைந்துபோமுன் 

சொறிமித்த கராவதின் வாய்மக 

வழைப்பித்த புராணகஃபாகர 

திருப்புக் கொளியூரூடையார். புகழ் தம்பிரானே. 

(மதப்பட்ட... ) 

இப்பாடலில் சுந்தரரீகமலாலயத்தில் பொன் எடுத்தது, இறைவன் 

பொதி சோறு அளித்தது, திசைகாட்டி உதவியது, முதலைவாயி 

லிருந்துபாலனை மீட்டது ஆகிய அருளாடல்களைச் இறப்பித்துப் 

பாடியுள்ளார் சுவாமிகள். துற்குணம் வேருக, ஞான உபதேசம் 

பேசு சற்குருநாதா! உன் அற்புதச் சீர்பாதம் மறவேனே என இத் 

தலத்தில் முருகவேளிடம் நன்றியும் பாராட்டினார். 

முதலையுண்டபாலனைச் சுந்தரர் அழைத்து இத்தலத்தில் 

உலகர் முன் காட்டினபடியாற் இத்தலத்தைக் கலிபுருடனை 

வென்ற உண்மை அருட்சர் விளங்கும் உர் என்னும் பொருளில் 

பொய்க்கலி போமாறு மெய்க்கருள் சீரான 

பக்கொளியூர்மேவு பெருமாளே 

என்று போற்றினார். இத்தலத்தில் பல திருவிழாக்கள் சிறப்பாக 

அக்காலத்இல் நடைபெற்றன என்பதைக்காட்ட 

விழாமனி 

திரும்பூக் கொளியூரில்மேவு தேவர்கள் தம்சிசானே"" 

என்றும் போற்றினார். 
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அவிநாரியின் சிறப்புக் காசியின் சிறப்பினை விஞ்சி நிற்பது. 
நம்மை நாசமடையாமல் காக்கும் பொற்பகுதி இது. 

இத்தலத்தில் சுந்தரர் தேவாரம் 

எற்றான் மறக்கேன் எழுமைக்கும் ஏம்பெரு மாணையே 

உற்றாயென்(று) உன்னையே உள்குகின்றேன் உணர்ந்து 

உள்ளத்தால் 
பூற்றாடரவா! புக்கொளியூர் அவிநாசியே! ் 

, பற்றாகவாழ்வேன் பசுபதியே! பரமேட்டியே! 

என்று தொடங்குகிறது. அப்பர் சுவாமிகள் திருக்கொட்டையூர் 

இருத்தாண்டகத்தில் இத்தலத்தை வைப்புத்தலமாகப் போற்று 

கின்றார். திருவாசகத்தில் ஆனந்தமாலையில் அவிநாசியப்பா 1 
என்று மணிவாசகர் போற்றுவார். 

இவற்றையன்றி, முத்துநாகப்ப முதலியார் இயற்றிய 

அவிநாசிநாதர் பதிகமும், கந்தசாமி முதலியார் இயற்றிய 
பெருங்கருணாம்பிகை பதிகமும், வக்கவிமணி ௦. &£. சுப்பிரமணிய 
முதலியார் பாடிய பெருங்கருணையம்மை பிள்ளைத்தமிழும், கருணை 

தாசர் இயற்றிய அவிநாசிக்கருணையந்தாதி ,அவினா௫க் சருணாகர 
மாலைகளும், இராமநாதநாயுடு இயற்றிய அவிநாதநொதர் 
திருப்பள்ளி எழுச்சியும், இளையான்கவிராயர் இயற்றிய அவித சிப் 

புராணமும், குமாரசாமிப்பிள்ளை இயற்றிய அவிநாசநாதர் 

உலாவும், வண்ணச்சரபம் தண்டபாணிசுவாமிகள் இயழ்றிய 
அவிதாசித் தருப்பதிகங்களும் வடலூர் இராமலிங்கசுவாமிகள் 

பாடல்களும், உறையூர் அருணாசல முதலியார் இயற்றிய 
அம்பிகைப்பாமாலையும் இத்தலத்திற்கு உள்ளன, 

இத்தலத்தில்: புக்கொளியூர் வாசேோர்மடம், கருணாலய 
சுவாமிகளமடம், சுப்பையசுவாமிமடம், காடாம்பாடி ஐந்நூற்றுச் 
செட்டியார்மடம், தேவேந்திர வேளாளர்மடம், கோவம்சத்தார் 
மடம், அகமுடையார்மடம், விசுவகர்மாக்கள்மடம், பன்னிரண் 
டாம் செட்டியார்மடம் முதலிய தஇருமடங்களும் பார்வதி 
கல்யாணமண்டபம், கங்காதரசெட்டியார் சத்திரம், குலாலர் 
கல்யாணமண்டபம், கருணாம்பிகை கல்யாணமண்டபம், கோவம் 
சத்தார் கல்யாணமண்டபம் முதலிய இருமண விடுதிகளும் 
உள்ளன. 

உணவு விடுதிகளும் உள்ளன, 

aes



பாதிரிமரத்து அம்மன்கோயில், சுந்தரர் தனிக்கோயில், 
கரிவர தராஜப்பெருமாள் கோயில், அநுமார்கோயில், காரிவிசுவ 

நாதர்கோயில், அழகுநாச்சியம்மன் கோயில், அங்காளபரமேசுவரி 

கோயில், வடபத்ரகாளி கோயில், ஆகாசராயன் கோயில் 
முதலியன இத்தலத்திலுள்ள பிற கோயில்களாகும். 

இத்தலத்தருகே 10 ச. மீ, தொலைவில் திருமுருகன் பூண்டி 

இருக்கோயிலும், 9 இ. மீ. தொலைவில் கருவலூர் மரியம்மன் 

கோயிலும் உள்ளன. 

அறநிலையத்துறை ஆட்சியின் €ழ் இக்கோயில் நிர்வூச்கப் 

படுகிறது. 

* அண்மையில் பெருஞ்ெவு செய்து கோவை செளமரா 

மடாலய அதிபர் தவத்திரு சுந்தர சுவாமிகள் தலைமையிலான 

இருப்பணிக்குழுவினர் அற்புதமாகத் தஇருப்பணிகளைச்செய்து 

குடமுழுக்காட்டிய புதுமெருகுடன் இக்கோயில் திகழ்கின்றது. 
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திரிகள் பூன்டிர் சிறதூரள் 
தம்பிரான் தோழரான சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 

சேரமான் பெருமாள் நாயனார் அளிதீத அளவற்ற பொருள்களை 

ஆட்களின் தலையில் ஏற்றிக் கொண்டு வருகிறார். திருமுருகன் 
பூண்டிக்கு அருகில் வரும்போது இவபெருமான் ஏவலால் பூசங் 
கள் வேடுவரா௫ வத்து அவற்றைப் பறித்துப் போயினர், சுந்தரர் 
இத்தலத்துசிகு வந்து பதிகம் பாடி, சிவபெருமான் அருளால் 

இழந்ச பொருள்களை மீண்டும் பெற்றார். 

வீல்லைச்காட்டி, வெருட்டி வேடுவர் விரவலாமை சொல்லிக் 

கல்லினால் எறிந்திட்டும் மோதியும் கூறை கொள்ளுமிடம் 

முல்லைத்தாது மணங்கமழ் முருகன் பூண்டி, மாநகர்வாய் 

எல்லை காப்ப தொன்றில்லை யாகில்தீர் எத்துக்கிங்கிருந்தீர் 

எம்பிரானிரே. 

என்று ஏசு௫ன்றுர் சுந்தரர். தம்பிரானுக்குத் தோழராதலின் 

அதிதுணை உரிமையோடு பேசுன்றரூார். 

திருப்பூரிலிருந்து வடக்கே 5 கல் தொலைவிலுள்ளது. 
திருமுருகன் பூண்டி, இருப்பூர்-அவிநா? பஸ் வழியில் உள்ளது. 
அவிநாசிக்கு அண்மையிலுள்ள தலம் ராக்யொபாளையம் கிராமத் 
இதில் இக்கோயில் உள்ளது. 

, இஙிகு முருகப் பெருமான் சிவபெருமானைப் பூத்தார். 

ஆம்! சூரசம்ஹாரத்தால் ஏற்பட்ட பாவங்கள் நீங்க இங்கு 
பரமனை வழிபட்டார் செவ்வேட் பரமன்! இத்தலத்திற்கு 
வருகிறார் அருணகிரிநாதர். ஆறுமுகப் பெருமானின் 
அருளொழுகு இருவடிவில் தன்னைக் கரைத்துக் கொள்கிறார்; 
upd Curb pag?! வேறு எத் தலத்திலும் காண இயலாத



அற்புத வேண்டுகோள் இங்கு அவர் இருவாயிலிருந்து வெளி 

வருகிறது. முருகா! ஆண்டுக்கு ஒருநாளேனும் தப ஜெபத்தை 
நான் மனக் கனிவுடன் சண்டவும், உன இருவடியைப் போற்ற 
வும் அருள மாட்டாயா? என்று அரு வேண்டுதிறார். 

அஙசிய முன்வேண்டிம் பலகாலும் 

அறிவினுணர்ந் தாண்டுக் கொருநாளில் 
தவசெபமுத் தீண்டிக் கனிவாகிச் 

சரணமதும் பூண்டற் சருள்வாயே 

சவதமொடுந் தாண்டித் தகரர்வாம் 

சடுசமயங் காண்டற் கரியானே! 

சிவகுமரன் பீண்டிற் பெயரானே 

திருமுருகன் பூண்டிப் பெருமாளே! 

இற்களனம் ஆண்டுக்கு ஒருமுறையேனும் ஆண்டவனைத் தரிசித்துப் 
பாடித் துதிக்கும் அனுட்டானம் இப்போது முருகன் தலங்களில் 
திருப்படி" விழாக்களாகப் பெரு வருவது கண்கூடு. ஞானிகள் 
சொல் பொய்ப்பதில்லையன்றோ! வள்ளிமலை ஸ்ரீ சச்சிதானந்த 

சுவாமிகள் 1921-ஆம் அண்றடுமூதல் திருத்தணி இருப்படி 

விழாவைப் பிரபலமாக்கினார்! ((1919-ஆம் வருடமுதல் 

கணிகைமணி குடும்பத்தாரால் இது நடத்தப்பட்டு வந்தது.) 

கந்தமாபுரி, முல்லைவனம். மாதவிவனம் என்றெல்லாம் 

போற்றப் பெறும் இத்தலத்தில் சிவபெருமான் திருமுருக 
நாதேசுவரராகவும் இறைவி முயங்கு பூண்முலை வல்வியம்மை 

பாகவும் எழுத்தருளியுள்ளனரி, 

ஆறுமுகமும் பன்னிருகரஙிகளும் கொண்டு மயில் பின்புறம் 

விளங்க தென்திசையை நோக்கச் சுப்பிரமணியர் கம்பீரமாக 

நின்ற இருக்கோலத்தில் இங்கே விளங்கு?னெறார். உற்சவர் 
வள்ளி, தெய்வயானையுடன் விளங்குகின்றார். 

நடராஜர், நவநாயகம், பஞ்சலிங்கம், சூரியன், தட்சிணா 

மூரித்இ, பவானீசுவரர், சண்டீசர், சண்டீசுவரி, பைரவர் போன்ற 

சநீநிதகளும் உள்ளன. 

காரண, காமிகாகம முறையில் நான்குகால வழிபாரு 

தினமும் நடைபெறுகின்றது. 
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கேதுவுக்கு தனிக்கோயில் உள்ளது. நீலகண்டியம்மன் 
கோயிலும் உள்ளது, 

விநாயகர் சதுர்த்தி, நவராத்திரி, மார்கழித் இருவிழா, 
மாசிமசம், தேர்த்திருவிழா முதலிய விழாக்கள் கொண்டாடப் 
Qu m Ger por. 

சார்த்திசை, சஷ்டி, விசாகம், போன் ந நாட்களில் சிறப்பு 
வழிபாடும் நிகழ்கின்றன. 

பிரம்ம தீர்த்தம், ஞான இரத்தம், சண்முக தீர்த்தம் 
இவை மூன்றும் கணெறுகள்- புண்ணியப் புனல்கள், 

தலலிருட்சம்-மாதவி (குருக்கத்இ) 

இங்கே சித்தப்பிரமை பீடித்தவர்கள் வழிபட்டு நலம் 
அடைகின்றார்கள் பிரமஹத்தி தோஷம் நீங்குகின்றது. மன 
நோய் உடையவர்கள் 12, 24, 36, 48 நாட்கள் தங்கி வ்ழிபட்டறு 
லம் பெறுகின்றார்கள். அவர்கள் தங்குவதற்கு அறைகள் 
கட்டிதி தரப் பேற்றுள்ளன. 

மாமாஙிக விநாயகர், கரிவரதராஜப் பெருமாள், மாதவி 
வனேசுவரர் கோயில்களும் இத்தலத்தில் உள்ளன. 

இத்தல புராணம் செட்டிப்பாளையம் வாசுதேவ 
முதலியாரால் இயற்றப் பெற்றுள்ளது. 

அறதிலைய we AS துறையினரால் இக்கோயில் நிர்வாகம் 
செய்யப்படுகிறது. ௨. பி. 10-ஆம் காற்றாண்டுக் கல்வெட்டுக்கள் 
இத்தலத்தில் உள்ளன.  . 

கொங்கணரி, இருப்பூர், சென்னிமலை, கைத்தமலை, 
சிவன்மலை, அழகுமலை, வட்டமலை, முதலிய தலங்கள் இதற்கருஇல் 
அமைந்துள்ளன.



ிதன்சரிசிரி ரண்ழக$வர் 

சிங்கார அரிமருக பங்கேருகனுமருள 

சென்றேும் அமரருடை சிறைமீளச் 

ரெண்டாடி அசுரர்களை ஓன்றாக அடியர்தொழு 

தென்சேரி கிரிமில்வரு பெருமாளே! 

(எங்கேறும்...திருப்புகழ்) 

திண்டாடச் சிந்து நிசிசரர் 

தொண்டாடக் கண், அமர்பொரு 

செஞ்சேவற் செங்கை யுடையமஷண் முகதேவே 

சிங்காரச் செம்பொன் மதிளத 

லங்காரச் சந்த்ர கலைதவழ் 

தென்சேரிக் குன்றி லினிதுறை பெருமாளே! 

(கொண்டாடிக் தீருப்புகழ்) 

“ஓராறு முகத்தான், உகந்த மயிலுடையான். உம்பர் போற்றும் 

ஈராறு கரத்தான் எமை அடிமை கொண்டான், எழிற் சீராரும் 

பாத்தான் தென்சேரி ரியான்?” என்று தென்சேரி கிரித்தல 

புராண ஆரியர் அம்மையப்பர் காட்டும் தென்சேரி௫ரி முருகன் 

இன்று செஞ்சேரிமலை முருகனெனத் திகழ்சின்றான். மந்திராசல 

வேலாயுத மூர்த்தியாகிய ஆறு முருகப் பெருமான் விளங்கும் 

இத்தலம் பல்லடம். உடுமலைப்பேட்டை பஸ் வழியில் 18 க. மீ. 
தொலைவிலுள்ளது தென்சேரிகிரி மருவி செஞ்சேரி மலையாக 

விட்டது. கோவை, உடுமலை, திருப்பூர், பொள்ளாச்சி, 

காங்கேயம், பல்லடத்திலிருந்து பஸ் வசதி நிறைய உள்ளது. 

நினைப்பவரைக் காப்பாற்றும் மலை (மந்- இர இரி) என்ற 

பொருளில் ““ஊானமற்றிடப் பதவியும் கொடுப்பதால் உயர்ந்த 

ஞானமேவு தென்சேரிகிரி மாமலை'' திகழ்கின்றது. 
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மலை அடிவாரத்திற்கு மலைப்பாளையம் எனப் பேயர் 
இக்கே தங்கும் திருமடங்கள் உள்ளன. 

மலையில் 300 படிகள் ஏறிச் சென்று முருகன் ஆலயதிதை 
யும், சிவாலயத்தையும் அடைகின்றோம். அழகே உருவான 
வேலாயுத சுவாமி இத்தலத்தில் சேவற்கொடிக்குப் பதிலாகச் 
சேவலையே கொண்றுள்ளார், இதனை அருணகிரி வள்ளல் 
*செஞ்சேவற் செங்கையுடைய சண்முகதேவே?' என்று இத் 
தலத் இருப்புகழில் பரவு௫ன்ருர். ஆறுமுகப் பெருமானின் 
வலப்புறம் விநாயகரும் பிரகன்னாயூயும், இடப்புறம் கயிலாய 
நாதரும் எழுந்தருளியுள்ளளர். 

கோயிலின் வடப்பச்சகம் உள்ள சயிலோதகம் (ஞான 
தீர்த்தம்) புண்ணியப் புனல் ஆகும், டுச்சுனை வற்றுவடஇல்லை. 
மனநோய்க்கும் இது மருந்தாகும், கோயில் சூழலில் பல இர்த்தஙி 
களும் குகைகளும் உள்ளன தலவிருட்சம் : கருநொச்சி. 

இக்கோயிலில் ““பூக்கேட்டல்”? இறப்பு. தமது எஇர்கால 
நடப்புகளைத் தெரிந்து கொள்ள ஆறுமுகப் பெருமான் ஒரிரு 
இருக் கரங்களில் பூ வைத்துக் கணிப்பர். ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் 
வலக்கரத்திலிருந்து பூ விழுமாயின் நினைத் தகாரியம் வெற்றியாம்; 
இடக்கரத்தினின்று விழின் தோல்லியாம்; காலம் கடத்தும் 
விழவில்லை எனில் கால தாமதமாம் என்று கொள்கின்றனர். 

காரணாகம முறையில் இனமும் நான்குகால பூசை நிகழ் 

கின்றது, வைகா விசாகம், தைப்பூசம், பங்குனி, உத்திரம் 

விழாக்கள் நடை. பெறுடன்றன. 

கருவறையின் வாயிற் புறங்களில் கல்வெட்டுக்கள் பல 

உள்ளன. மர எழுத்துக்களையும் காண்கிரரும், 

தைப்பூசத்தன்று தேர் விழாவும், ஐப்பசிக் கந்தர் சஷ்டி 
விழாவும் சிறப்புடையன. 

இத்தலத்திற்கு மேற்கில் 1 க. மீ. தொலைவில் உள்ள 

விண்டுமலை-சக்து வடிவாகக் கருதப்பட்டு சக்திரி என்று 

அழைக்கப்படும், அம்மலைமீது இருமால் நின்ற தருக்கோலத்தில் 
விளகிகுகன்ருர். 
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இத்தல புராணத்தில் இதிதலம் பற்றிய பல அற்புதச் 
செய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன. பன்னிரு சருக்கமும் 2355 பாடல் 
களும் உள்ளன 

அறநிலைய ஆட்டித் துறையின் நிர்வாகத்தில் இத்தலம் 

உள்ளன சென்னிமலை, மருதமலை, பழனிமலைத் தலங்களுடன் 

எண்ணித்துதிக்க வேண்டிய தலம் இது. 

ஆனதினால் தெனசேரித் தலமகிமை 

தனைப்புகல்வோர் அன்பாய்க் கேட்போர் 

மாநிலத்தில் கலிவிகயும் பலவிளையும் 

தானகன்று வாழ் குபேரன் 

தானென வாழ்ந்திருந் திம்மைம் பயனடைந்து 

தேவர் தபோதனர்கள் போற்ற 

மேனிலை சேர் கந்தவெற்மி.ற் குகனடியாம் 

பதத்தினில் வீற்றிருப்பர் மதோ! 

தன்சேரிகிரித் தலபுராணம் 

(அம்மையப்பர்) 
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॥ரளிகூடற் 1 பரார் 

காவிரி, பவானி, அழுதநதி (சிறுவாணி) என்னும் மூன்றும் 

சங்கமமாகும் தலம் பவானி ஏன்று அழைக்டீப்படுகிறது. ஈரோட்டி 

லிருந்து வடக்கே 15 சி. மீ, தொலைவிலுள்ளது இத்தலம்: இங்கு 
எழுந்தருளியுள்ள வெபெருமான் சங்கமேசுவரர் என்றழைக்கப் 
படுஇருர். இங்கு இறைவனை வழிபடும் அடியார்களை எவ்வகைத் 

இங்கும் நண்ணாநு (அணுகாது) நண்ணாஷர்-என்ற பொருள்பட. 

**நணா”” என்ற பெயரும் இத்தலத்திற்குண்டு. தேவாரத்தில் இத் 
தலம் திருநணா என்று அமைகச்சப்படுகிறது. பவானி என்னும் 
இத் தலப்பெயர் சநிசமருவிய தமிழ்நூல்களுள் வரும் வாணி 

என்ற பெயரின் திரிபு என்று கூறுவர்; பவானிமுக்கூடல் என்ற 

பெயரும் உண்டு. 

* திருஞானசம்பந்தர் இத்தலத்தில் பதிகம்பாடிப்பரவியுள் 
ளார். மூன்றுநஇகள் சங்கமம் ஆவதோடு ஐந்துமலைகளுக்கிடையே 

இத்தலம் அமைந்து விளங்குகின்றது: பத்மகிரி, நாககிரி, (இருச் 

செங்கோடு), சங்ககிரி, மங்கலகரி, வேதகிரி என்பன அவை. 

ஈரோட்டிலிருத்தும் இருச்செங்கோட்டிலிருந்தும் இத்தலத் 

இற்கு நிறைய பஸ்வசதி உள்ளது, 

பராசரர் பூசித்ததால் இத்தலம் பராசரக்ஷேத்திரம் என்ற 
பெயரும் கொண்டுள்ளது. 

இங்கே அருள்மிகு சங்கேமேசர் கோயில் வலப்பாலும், 

வேதநாயக அம்மன்கோயில் இடப்பாலும், முருகன் இருக்கோயில் 

நடுவிலும் அமைந்து சோமாஸ்கந்த வடிவத்தை நினைவுக்கூரச் 

செய்கிறது. அருணகிரிவள்ளல் இத்தகு அற்புதத்தலத்தைதி 

நண்ணி, முருகனைப்பரலிப் பாடிப்போற்றினார்;



கலைமேவு ஞானம் பிரகாசக் 

கடலாடி ஆசைக் கடலேறி 

பலமாய் வாதிற் பிறழாதே 

பதிஞான வாழ்வைத் தருவாயே 

மஸ மேவ மாயக் குறமாதின் 

மனமேவ வாலக் குமரேசா 

சிஸவேட சேவற் கொடியோனே 

திருவானி கூடற் பெருமாளே! 

இங்கே முருகவேள் ஆறுமுசமும் பன்னிருகரங்களும் 
கொண்டு தேவிமாருடன் மயிலமீதமர்ந்து வேலுடன் விளங்கு 

கின்றார். சண்முக சுப்பிரமணியம் என்று இங்கே அவர் போற்றப் 
படுகிறார். உறசவர் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு 

மயிலருகில்நின்றத்திருககோலத்தில் தேவிமாருடன திகழ்கிறார். 

காரணாகமமுறையில் மூன்றுகாலவழிபாடு இஉகே நாடோ 

றும் நிகழ்கினறது. 

இங்கே வலம்புரி வ்நாயகர், தட்சினாமூர்த்தி, ஜுரஹரே 

சுரர், காசிவிசுவநாதர், விசாலாட்சி, ஆதிகேசவப்பெருமாள், 

செளந்தரவல்லித்தாயார் சந்நிதிகளும் உள்ளன. 

இங்கே சித்திரையில் பிரம்மோற்சவம் (11 நாட்கள்), 

. ஆடிப்பெருக்கு, விநாயகசதுர்த்தி, கார்த்திகைதீபவிழா, 

வைகுண்ட ஏகாதசி, ஆருத்ராதரிசனவிழா முதலியன சிறப்பு 

விழாக்களாகும். 

இத்தலத்தில் காவிரி இடப்பக்கமும், பவானியும் அமுத 

நதியும வலப்பக்கமும் சங்கமமாகுமிடத்தில் அமுத்திர்த்தம 

உளளது. தலவிருட்சம்-இலந்தை (பதரிவிருட்சம). ஆகவே 

பதரிகாவனம் எனவும் இத்தலம் அழைக்கப் பெறும். 

பராசரர், விசுவாமித்திரர், தந்துவர்த் தனர், வக்ராசுரன் 

முதலி3யோர் வழிபட்டதலம் இது என்பர். 

தொன்மையான ஆலயம் இது- அறநிலைய ஆட்சித்துறை 

யின் 8ழ் நிவூக்கப்படுகிறது. விடுதிகள் கல்யாண மண்டபங் 

கள் உள்ளன. 
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நெசவுத்தொழிலில் சிறப்புடையது இவ்வூர். பவரனி ஐமுக் 
காளம் புகழ்பெற்றது, அருகில் குமரபாளயம் நெசவுத்தொழில் 
சிறப்புமிகு. 

இத்தலத்திற்கருே வட்டமலை வேலாயுதசுவாமிகோயில் 
சென்னிமலை ஆண்டவர் கோயில், இண்டல்மலை முருகன்காயில் 
முதலியன உள்ளன, 

கோவையில் 1804-ல் கலெக்டராக இருந்த வில்லியம் 
கேரோ என்பவருக்கு இத்தலத்து அம்பிகை அருள்பாலித்ததைப் 
போற்றி, அவர் அம்பிகைக்கு அர்ப்பணித்த தந்தக்ஈட்டில் 
இன்றும் உள்ளது. 

சிரிக்கும்சிலை, ஒரே சல்லில் செய்த சுற்சங்கிலி, கருவறை 
யில் கற்களை-மரங்களைப் போன்று இணைப்பு தெரியாமல் சேர்த்துக் 
கட்டப்பட்ட அழகு-இவை சண்ணிற்கும் கருத்திற்கும் விருந் 

தாகும். வாசுதேவமுதலியார் பாடிய தலபுராணம் உள்ளது, 

அமிருதலிங்கம், சகஸ்ரலிங்கம், காயத்ரிலிங்கம் ஆகியவை 
வழிபடவேண்டியவை. 

பந்தார் விரல்மடலாள் பாகமா நாகம்பூண் டேழதேறி 
அந்தார். ௮ரவணிந்த அம்மா னிடம்போலும் அந்தண்சாரல் 
வந்தார். மடமந்தி கூத்நாட வார்பொழிலில் வண்டுபாடச் 
செந்தேன் தெளியொளிரத் தேமாக் கனியுதிர்க்கும் 

திருநணாவே, 
௭ திருஞான சம்பந்நகஏாமிகள், 
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யிறயுழங்கறத் [தவர் 

விஸதருங். கொலைப் போர்ேவேடர் கோவென 

இணைய மங்குறப் பாவாய் வியாகுலம் 

PESO BY கைக்கூர வேஸலையேவிய இளையோனே 

விறல் சுரும்பூநற் கர£தேசி பாடிய 

வூரைசெய் பங்கயம் பூவோடை மேவிய 

விஜயமங்கலத தேவாதி தேவாகள் பெருமாளே. 

(கலக்சம்ப்ரமத் ... திருப்புகழ்) 

ஈரோடு, வட்டத்தில் ஈரோடு-திருப்பூர் இருப்புப் பாதை 
யில் விஜயமஙகலம் இரயில் நீலையத்திலிருந்து 3 கி. மீ தொலைவில 
இத்தலம் உள்ளது. ஈரோட்டில பஸ வசதி உள்ளது. இங்கே 
சிவமபருமான் அருள்மிகு கோவர்த் கனாம்பிசை உடனாய நாகேசப் 
பெருமான் என்றதருப்பெயர் கொண்டு கோயில் கொண்டுள்ளார். 
இத்தல முருசனுக்கு ஆறுமுகங்களும் பனவிரு கரமும உள்ளன; 
மயில் மீதமர்ந்த மேகாலம; இருபுறமும் தேவிமார் வீளங்கு 
கின்றனர். ெதன திசை நோக்கிய வாசதநிதி தனிச் சிறப்பாகும. 
மயிலின் முசம் இடப்புறம உள்ளது, சுமார் 5 அடி உயரமுடைய 
அற்புகு உருவமாகும, 

இங்குள்ள உற்சவர் ஒரு முகமுடன், வள்ளி தேவயானை 
யுடன் விளங்குகிறார். 

இங்கே தத்தாத்ரேயர் சந்நிதி உள்ளது. 

தனமும் இருகால வழிபாடு நிகழ்கிறது. கார்த்திகை 

மற்றும் இருவிழாககள் நிகழ்கின்றன. அருணகிரி வளளலின் 

அற்புதத் இருப்புகழ் நம்மை இத்தல முருகனிடம் ஆற்றுப் 
படுத்துகிறது. 

இத்தலத்தருகே மணிவாசகப் பெருமான் சீட பரம்பரை 

யாதீனமான கூனம்பட்டி மணிவாசகர் இருமடம் (சிவாசார்ய 
மடம்) உள்ளது.



emacs சரலணள் 

பகலி.ரவினிற் றடுவாறா;பதி குரு3வனத் தெளிடோத? 

ரகசியமுரைத் தந.பூதி; ரதநிலைதமைத் தடிவாயே 
இஃ பரமதற் இரறையோனே; இயலிமசயின முத்தமியோமே 
சகரிரதிரிப் பதிவே; சரவணபவப பெருமாளே. 

“௪ நருணதிரிநாத் சுவாமிகள். 

சிகரகரி. புட்பகிரி சிரகிரி, சென்னியங்கிரி என்றெல்லாம் 

போற்றப்பெறும் இத்தலம் முருகப் பெருமான் எழுந்தருளியுள்ள 
குன்றுதோறுடல் திருப்பதிகளில் ஒன்று. ஈரேடட்டிலிருந்து 
கோவை செல்லும் வழியிலுள்ள ஈங்கூர் இருப்புப் பாதை 
திலையத்திலிருந்து தெறம்க நான்கு சல் தொலைவிலுள்ளது: 
ஈரோட்டிலிருந்து 13 மைல். நிறைய பஸ் வசதி உள்ளது. இப் 
பகுதியில் சென்னிமலையும சிவனமலையும் (பட்டாலியூ) முருகனுக் 

கமைந்த இணையொத்த தலங்களாகக கூறுவர். சென்னிமலையில 
தயிறும் சிவன்பலையில் பானும முருகனுக்கு மிகவும் உவப் 
௬டையன என்பர், சென்னிபலையில் தமர் புளிப்பதில்லை என்று 

தலமான்மியம் கூறும். 

சென்னிமலை வேலருக்குச் சேர்பிகாம் பிரண்டுண்ட 
கனனிகூற வள்ளிக்குக் காலில்லை-இன்னிலயே 
ஆட்டுகருக் காலில்லை யானைக்குக் கொம்பில்லை 
பாட்டுககுள் ஆராய்ந்து பார். 

என்பது இத்தலத்௭ தப் பற்றி உலக வழக்கில் வழங்கும் பழம் 
பாடலாகும். 

இருஞான சம்பந்தருக்கும் இரு நாவுக்கரசருக்கும் சிவபெருமான் இருவீழிமிழலையில் படிக்காசு தந்தருனிகது போன்று, சென்னிமலை முருகபிரானும் அருணஎரிநாத சுவாமி 
கனத திருப்புகழ்ப் பர கேட்டு உகத்து அவருக்குப் படிக்காசு அளித்தார். எனறு சன்னிமலையாண் ட் THA i 
நூல் பேசஎன்றது. டவன் காதல் என்னும்



நாட்டில் அருணகிரி நாதன் திருப்புகழ் சொல் 
பாட்டின் மகிழ்ந்து படிக்கா சளித்த பிரான் 

SIDE GG சென்னிமலை தன்னில் வளர் எல்யாண 

வாலசம்ப ராயனென்று வாணர்டிகழ் வாசலினான்”' 

சென்னிமலை எல்லா மலைகளுக்கும் தலையாயதாசக் கருதப் 

படுவதாலோ (சென்னி-தலை), எல்லா மலைகளிலும் மிகப் பெரிய 

தாக உள்ளதாலோ இப்பெயர் பெற்றிருத்தல் கூடும். தல 

விருட்சம்: இத்துருணி(புளி)யாகும், மலையில் 1300 படிகள் உள்ளன 

படிகள் ஏறும்போது வள்ளிபாதம் கண்டு இடும்பன் சந்நிதியை 

வணங்கி மலைமேற சென்றால் புளியமரத்தின் (தலவிருட்சம்) 

அடியில் வீற்றிருக்கும் புளியடிப் பிள்ளையாரைக் காணலாம். 

மலையடி வாரத்திலிருந்து மலையுச்சக்குச் செல்ல -கார் செல்லும், 

நல்ல தார்ச்சாலை வசதியும் உள்ளது. படிகளும் செங்குத்தாக 

இல்லாமல் சாயவாக மிகவும் நன்முறையில் அமைந்துள்ளன. 

சென்னிமலையாண்டவன் தண்டபாணித் திருக்கோலத்தில் 

காண்போர் உள்ளம் உருகும் பேரழகனா ஈக காட்சியருளுகின்ருர், 

இழக்கு நோக்கிய சந்நிதி; முருகனை வலம வரும்போது 

அமிர் தவஉலி, சுந்தரவல்லி என்ற பெயர்களுடன் விளங்கும 

வள்ளி தெய்வயானை யம்மையாரை வை நகலாம். இப்பாதை 

வழியே இன்னும் சறறு சென்றால் சிதர் சமாதியையும பழநி 

போகர் சந்நிதிக்துசத செல்வதாகக் கூறப்படும குசையையும 

காணலாம, 

சென்னிமலைத் தலபுராணததில் இத்தலத்திற்குரிய மூர்த்தி 
கள் கூறப்பட்டுளளது. மலைக்குச் செலவலும் வழியில் விளஙகும 

மலைவிழி விதாயகர்; செனனிமலை தகாக் கோயிலில் எழுந்தருளி 

யுள்ள நடராச மூர்த்தி; காளிதகர்ச் சிவபெருமான் (திருமுக 

மலாந்த நாதர்); காளிநகா அம்பிகை (இருந்தார் குழலி); 

கயிலாய நாதர் (சென்னிமலைநகர்ச் சிவ பருமான)) பெரியநாயகி 

அம்பிகை; மார்க்கண்டேசர் (மலை மீதுள்ள சிவபெருமான்) 

இமயவல்லி (மலைமீது விளங்கும் அம்பிகை); திருச்சந்தி 

விநாயகர் (மலைமீதுள்ள தலவிதாயகர்); தஇரகிரி வேலாயுதர் 

(மலைமேல் சரவண முனிவருக்கு முதன்முதலில் காட்சி நல்கியவர். 

இவர் ஆறுமுகஙகளும பன்னிரு கணகளும புன்முறுவலும் 

வச்ரம, வேல இருதலைச்சூலம், தண்டு, வாள், மேடயம (பலகை) 

வில், அமபு, கோழி, சக்கரம், வரதம், அபயம் என்னும் இவற்றை 

கொண்ட பனனிரு கரங்களும் கடமபமலர் மாலையும, தோள் 

களும் வாகுவலயமும், நீறணிந்த மாாபும், 2. STUGS Pw 
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இடையில் கட்டிய செம்பட்டாடையும், அரைநாணும், தண்டை 
யும், சலம்பும திருவடிகள் இரண்டும் தெரியுமபபடி காட்சி 
தந்தருளினார். இவர் கோயில் மலைநகர்க் கோவிலில உள்ளது), 
சிரகிரிக் தண்டாயுதபாணி (சரவண முனிவருக்கு ஒரு முகவடிவில் 
இரண்டாவது முறையாகக் காட்டு நல்கிய கோலம, சரவண 
முனிவர் விழும்பிய வண்ணம் இவர் மலைக் கோவிலினுள் எழுந 
தருளியுள்ளார்);;) மலைமேல் தனிக் கோயில் கொண்டுள்ள 
தெய்வயானளையம்மையார், வள்ளியம்மையார்; சத்திய ஞானி 
(புண்ணாக்குச் சத்தர்-இவர் குகை மலை மேலுள்ளது); பிற் 
காலததுல் மலைமீது எழுப்பப்பட்ட விசுவநாதா விசாலாட்சி 
கோயில் ஆகியன. 

இத்தலம் தீர்த்தச் ஏிறப்பு மிக்கது, சென்னிமலையின் 
தென்மேற்கு௪ சரிவில விளகமூம வ்நரயகருககு எதிர்ப் புறத்தில 
மமக தீ௩த்தம உள்ளது, ஞானிகள் மட்டுமே காணககூடிய 
சகணடுகாணாச்சளை ஒன்றுண்டு எனத் தலபுராணம் கூறுகின்றது. 
மலையடிவாரத்தின் வடபால விளங்குவது சுப்பிரமணிய தீர்ததம. 
இதனைச சரவணப் பொய்கை, குமார இரததம் எனவும் 
அழைப்பர், 

இத்தலக் கல்வெட்டில் இத்தலத்தின் பல பெயர்கள் 
குறிப்பிடப் பெறுகின்றன 

ஏற்கும் கமல புரம்திரு விருந்தபுரம் 
சோககின்ற காளிகா செனன'தகா-கார்க்குங் 
கமலா லையாதிரு முகமலாந தாரகாளி 
கமலிநகா செனனி நாதா. 

இத்தலக் தொடர்பான நூல்கள் வருமாறு: 

சென்னிமலைத்தலபுராணம; ஆசிரியர்-சரவணமுனிவர். 

மேழி விளககம் சரவணையா. 

சென்னிமலைப் பிள்ளைத்தமிழ்; சாமிநாதப் புலவர், 

சென்னிமலையமக அந்ழாதி; சாமீநாதப புலவர், 
சென்னிமலையாண்டவார் காதல்; அங்கண்ண செட்டியார். 

கொங்குமணடல சதகம்; வாலசுந்தரக் கவிராயர் 
சென்விமலை முருகன் வே.ரா. தெய்வசிகாமணிக் 

புலவராற்றுப படை கவுண்டர். 

பூந்துறைப் புராணம் காளியண்ண சவிராயர், 

இத்தலத்தற்குப் படிக்காசுப் புலவர் பாடிய வண்ணப்பாக்களும்பல 

புலவர் பாடிய பதிகம் மூதலிய தோத்திரப் பாடல்களும் உள்ளன 

துணியாலைகள் மிக்க இத்தலத்தில் விடுதகள், உணவு 

விடுதிகள் க.ள்ளன. ஈரோட்டிலும் தங்கலாம். 

இத்திருக்கோயில் அறநிலைய ஆட்சித்துறை நிர்வாகத்தில் 
உள்ளது. இத்தலத்திற்கருகில் களஇமலை, வட்டமலை, வன் மலை, 
திருமுருகன் பூண்டி முதலிய தலங்கள் உள்ளன. பஸ் வசதி உண்டு, 
சாங்கேயத்தை மையமாகக் கொண்டு இவற்றை வழிபடலாம், 
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திருப்பாண்டிக் ிகாடுழிடிப் பரமகுரு 

இருவிக ம் பிறவிக் BLM GF 

இடர்கள் பட்டலையம் புகுதாதே 

திருவருட் கருணைப் பரபையாலே 

திரமெனக் கதியைம் பெறுவேனோ 

அரியற் கறிதற் கரியானே 

அடியவர்க் கெளியற் புதநேயா 

குருவெனச் சிவனுக் கருள்போதா 

கொடிமுடிக் குமரப் பெருமாளே. 

— அருணுகீரிநாநகவாமிசள், 

ஈரோடு வட்டத்தில், ஈரோட்டிலிருந்து தென்லிழக்கில் 23 

கல் தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது. இருசசி ஈரோடு இருப்புப் 

பாதையில் கொடுமுடி ரயில் நிலையமும் உண்டு. சூர் ஈரோட்டி 

லிருந்து பஸ்வசதி உள்ளது. 

இங்கு வெபெருமான் மகுடேஸ்வரர் (கொடுமுடிதாதர்) 

என்ற பெயர் சூடி சுயமபுலிங்கமாக விளங்குகனரறார். மேருவின் 

கரமே இலிஙகமாக இங்கு விளஙகுகின்றது என்பர். இறைவி: 

வடிவுடைநாடகி (பண்மொழி தாயக). இருமணக்கோலத்தில் 

இறைவியை இறைஞ்சுகின்றோம். இததலத்தில் ஆறுமுகசுவாமி 

பன்னிருகரங்களுடன மயிஃஷ்மீதமர்ந்து இழச்கு நோககி விளங்கு 

இன்றார், அருகே இருதேவியர் உள்ளனர். உற்சவரும் மூலவர் 

போன்றே விளக்குகின்றார். 

கொங்கு நாட்டில் பாடல் பெற்ற ஏழு தலங்களுள் ஒன்றான 

இத்தலத்ல தத் தேவாரம் பாடிய முனறு சமயாசாரியரும் பதிகம் 

பாடிப் பரவியுள்ளனர், நாச்சிவாயத் இருப்பதிகத்தால் சுந்தரர் 

இங்கே பாடியருளினார். இத்தலம் மும்மூர்த்தித் தலமாகும். 

இருமால், நான்முகன், அனுமார், சனீசுவரர் சத்நிதிகளும் 

உள்ளன, இனமும் காமிகாகம முறைப்படி இருகால வழிபாடுகள் 

தடைபெறுடன்றன.



சித்திரைத் தேரீத்திருவிமா, ஆடி. பதினெட்டு, விநாயக 
சதுர்த்தி, மார்கழித் திருவிழா, ஸ்கந்த சஷ்டி, கார்த்திகை இப 
விழா, பொங்கல் இருநாள் போன்றவை சிறப்புடையவை,. 

காவிரி, பிரம்மதீர்த்தம், தேவதீர்த்தம், பரத்துவாச 
தீர்த்தம் முதலிய புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன, தலவிருட்சம் : 
வன்னி. 

நான்முகன், திருமால், பர த்துவாசர், அகத்தியர், 
பாண்டியன் முதலியோர் வழிபட்டதலம், சுமார் 1200ஆண்டுகட்கு 
முன்பு மலையத்வஜ பாண்டியரால் கட்டப்பட்ட கோயில் இது 
என்பர். 

அருணகிரிநாதர் இங்குள்ள முருகவேளை இரு இருப்புகழ்ப் 
பாக்களால் பாடிப் பரவினார். (இருவினைப் ... காந்தட்கரவளை... .) 

பாந்தட் சடைமுடி யேந்திக் குலவிய 

பாண்டிக் கொடுமுடி யுடையாரும் 

பாங்கிற் பரகுரு வாங்கற் பணளையொடு 

பாண்சொற் பரவிய பெருமாளே, 

எனவரும் பகுதிகள் சுவையானவை. 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 
உள்ளது. தங்கும் விடுதிகளும், உணவுவிடுஇகளூம் உள்ளன. 
சிவன்மலை, சென்னிமலை, திண்டல்மலை முதலியன இத்தலத்திற் 
கருகிலுள்ள முருகன் தலங்களாகும், 

மற்றுப்பற்றெனக் கின்றிநின் திருப்பாதமே மனம்பாவித்தேன் 
பெற்றலும் பிறந்தேன் இனிப்பிறவாமை வந்துஎய்தினேன் 
கற்றவர் தொழுதேத்தும் சீர்க்கறையூரிற் பாண்டிக்கொடுமுடி 

நற்றவா உநான் மறக்கியும் சொல்லும்நா நமச்சிவாயவே, 

கறையூர் என்பது ஊரின் பெயர். பாண்டிக்கொடுமுடி 
என்பது கோயிலின் பெயராகும் என்று சுந்தரர் தேவாரத்தால் 
கரத முடிகின்றது வாட்போக்கி மலைக்கொழுந்து கவிராயர், 
திருத்தொண்டர் சதகம், கொடுமுடிக் குறவஞ்சி, கொடுமுடிப் 
பன்னு பாடியுள்ளதாக டாக்டர் ௨, வே, சா அவர்சள் குறிப் 
பிட்டுள்ளார்கள். 
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பட்டாலியூர் வற்ரிபரமார் 

கொங்கைக் கொம்பாகும் வடகிரி செங்கைக் கொம்பாகு நறுமலர் 

கொண்டைக் கொப்பாகும் முகிலென வனமாதைக் 

கும்பிட்டுக் காதற் குனகிய இன்பச்சொற் பாடும் இக்ாயவ 

கொங்கிற் பட்டாலி நகருறை பெருமாளே! 

(சங்கைக்கத் தீருப்புகழ்.) 

தாராபுரம் வட்டத் இல் காங்கேயம்-திருப்பூர் பஸ் வழியில், 

6 ௪. மீ தொலைவில் வென்மலை என்னும் தலம் உள்ளது. சிவன் 

மலையிலிருந்து 2 இ மீ. தொலைவில் பட்டாலி என்னும் இற்றூரில் 

பல்லவனிசுவரரீ இருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. இத்தலமே 

அருணூரி போற்றும் கொஙிகற் பட்டாலிநகர் ஆகும் சமவெளி 

யிலுள்ள இத்திருக் கோயிலில் இறைவர்: பால்வண்ண நாதரீ 

எனவும், இறைவி: நல்ல மங்கை எனவும் போற்றப்பெறுகின் றனர். 

இத்திருக் கோயிலில் ஆறுமுகப் பெருமான் பன்னிரு கரங்களுடன் 

இருதேவியர் சூழ நின்ற இருக்கோலத்தில் இழக்கு நோக்கக் காட்ட 

யருளுஇன்றார். முரு£வேவளின் பின்புறம் மயில் விளஙிகுகின்றது. 

விநாயகர், சூரியன், gL Aes pts. சண்டேசர், பைரவர் 

சந்நிதகள் உள்ளன. இங்கே மூருகவேளுக்கு உற்சவ மூர்த்தி 

இல்லை. 

காரணாகம முறையில் தினமும் ஒருகால பூசை நிகழ் 

கின்றது. 

இத்தல முருகனை மூன்று இருப்புகழ்ப் பாக்களால் (இரு 

குழை , கதிதூரிய ௧௬ , சங்கைக்கத் ..... அருணகிரி 

நாதர் போற்றியுள்ளார். இத்தலத்தையும் அருகிலுள்ள சிவன் 

மலையையும் இணைதிதுச் இலர் கூறுவர். ஆனால் HG TBA GT gt



பட்டாலி நகர் என்றாரேயன்றி, மலை என்று கூறுத்து கருதத் 

தக்கது. இருப்பினும் சிவன்மலை ஸ்தல புராணத்ீனதீ இயற்றிய 

அம்பலவாண சுவிராயர் வன் மலையின் பழைய பெயர் பட்டாலி 
என்று கூறுகின்றார், பட்டாலியூர் என்பதன் பொருள் இறந்தவர் 
மீண்டும் உயிர்பெற்று எழுந்த ஊர் என்று காட்டுகின்றார் 

வள்ளியைக் கவர்ந்து வக்கவேலாயுதப் பெருமானைத் தொடரீந்து 
வெகுண்டு வந்க வேடர்கள் போரில் மாய்த் தனர் வள்ளியின் 

வேண்டுகோளு& ணங்க, அல்வேடரீகளை உயிர் பெறச் 
செய்தார் கந்கவேள் இக்கருத்தை வலியுறுச்துவது போன்று 

சிவன் மலையின் மூலக்கானத்தில் முருகவேள் வள்ளியுடன் 
திகழ்கின்றார். 

சவள்மலை..வவெவாக்கியரடன் கொடர்புடையது, கொஙிகு 

நாட்டில் ஈக்கர்கள் பெரிதும் உவந்து தினர் என்பதற்குக் 

கொங்கணகிரியில் கொங்கணரும், மரு தமலையில் பார்பாட்டிச் 

சித்தரும், சென்னி ஈலையில் பிண்ணாக்குச் சித்தரும் இருந்தமை 
சான்றாகும். 

478 படிகளைக் கடந்து மாலைக் கோயிலை அடைகிறோம். 

அமாவாசை. கார்கீிடுகை நாட்களில் பக்கர்கள் மிகுதியாக 

வருகின்றனர் வெர் ணெயும் தயிரும் அரீப்பணிக்கின்றனர். 

மலையமைப்பும், பமகளும், மண்டபங்களும், யானைப் 

பாதையும் பழனிமலையைப் போன்றே உள்ளன. மலைக்கோயிலில் 

முரூகவேள் எருமுகழும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு மயில் 

மீதமரீந்து விளங்குகிறார். அருகில் வள்ளியின் எழிற்கோலம் 

சிறப்புடையது. தனியே வேறு வள்ளியும் கெய்வயானையும் 

சந்நிதி பெற்றுள்ளனர் டஇவ்வமைப்பினை ஊதிமலை, வட்டமலை, 

அழகுமலைக் கோயில்களிலும் காண்கிறோம் இருபெஈந் தேவியரும் 

ஒரே சந்நிதி! இவர்கள் சந்திஇக்கும் முருகன் சந்நிடுக்குமிடையே 
சுரங்கப் பாதை உள்ளது! இச்சுரங்கக் குலகுயில்கான் இக் 
கோயிலை எழுப்பிய வெவாக்கியர் தகவம் புரிந்தார் என்பர், 

காரணாகம முறையில் இனமும் ஐந்துகால வழிபாடு 
இகிசே நிகழ்கின்றது, பரிவார தேவதையாகக் கயிலாய நாதர். 

ஞானாம்பிகை சந்நிதுகள் உள்ளன. 

இராம-இர௱ஈவளணை யுத்கத்தின் போது மயகிகிய 

இலட்சணனைக் காப்பாற்ற சஞ்சீவி பருவதத்தை அனுமன் 
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எடுத்துச் சென்றபோது இரு துண்டுகள் சிதறி விழுந்தன எனவும் 
அவை இவன்மலை, ஊதியூர்மலை என்று தற்காலத்தில் விளங்கு 
கின்றன எனவும் செவிவழிச் செய்திகள்கூறும். இங்கே மூலிகைசள் 
மிகுந்திருப்பது இதனை மெய்ப்பிக்கின்றது. இச்சவன் மலையில் 
யானைப்பாதையில் விளங்கும் அனுமார் மீதுள்ள வெண்ணெய் 
தீராத நோய் இர்க்கும் திறமுடையது, 

இக்கோயிலில் சஷ்டி, கிருத்திகை இறைப்பு நாட்கள். 

கந்த சஷ்டியும் தைப்பூசமும் பங்குனி உத்திரமும் இறப்பு 
விழாக்களாகும் 

தெப்பக்குளம் உள்ளது. தொரட்டி, இலந்தை, புளி-தல 

விருட்சங்களாகும், இங்கு முருகவேளுக்குப் பணமேயன்றி, 
பொருள்களும்-சைக்கள் உட்பட அர்ப்பணிப்பது வழக்கம். 

காவடி, அபிஷேகம், பொட்லி போன்ற பிரார்த்தனைகளும் 

செலுத்தப்படுகின்றன, 

அறநிலைய ஆட்சித் துறையின்8ழ் இவ்விரு கோயில்களும் 
நிர்வடிக்கப் படுகின்றன, 

இவ்வளவு அருமை வாய்ந்த பட்டாலியூர்ப் பெருமானிடம் 
அருண௫ூரியார் வேண்டுவது நமக்கும் பொருந்தும். 

“கொக்காக நரைகள் வருமுனம் இக்காய இளமையுடன் 
் முயல் 

குற்றேவல் அடிமை செயும்வகை அருளாதோ'" 

(த்தார்...) 

“மங்கைக்கும் பாகன் இருடிகள் எங்கட்குச் சாமியெனவடி. 

வந்திக்கம் பேசியருளிய சிவதரலின் 

மந்த்ரப் ரஸ்த்தார. தரிசன வயந்த்ரத்துக் கேள்ளியலமவம் 

வம்பிற் சுற்றாது பரகதி அருள்வாயே"” 

(சங்கைக்கத்...) 

காங்கேயதீதை மையமாகக் கொண்டு வட்டமலை, ஊதி 

மலை, இவன்மலை, : சென்னிமலை ஆகிய தலங்களை வழிபட்டு 

இன்புறலாம். 
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சிங்றைரகர்ச் கரங்சயள் 

தற்காலத்தில் காங்கேயம் என்றழைக்கப்படும் இத்தலம் 

இங்கை, அூலாண்டபுரம் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படும். 

இருச்ச-கோவை, ஈரோடு-தாராபுரம் பஸ்வழியில் உள்ளது. 

ஈரோடு-திருப்பூர் இரயில்வழியில் ஊற்றுக்குமி இரயில் நிலையத் 

இலிருந்து 14 கல் தொலைவிலுள்ளது. 

இங்குள்ள தொன்மையான சிவன்கோயில் அகிலாண்ட 

நாயகியம்மை உடனாகிய அகஸ்கதீசுவரர் எழுந்தருளப்பெற்ற 

சிறப்புடையது. இக்கோயிலின் ஒருபகுதியாக முருகன் சந்நித 

விள குகின்றது ஒருமுசுமும் இருகரங்களும் கொண்டு, சுண்டாயு 

தத்துடன் கிழக்குநோச்டுக்கம்பீரமாக நிற்கும் இருக்கோலம் 

நம்மை சர்க்கின்றது. மூருகனுக்கு உற்சவர் இல்லை. மூலவிநாயகா் 
குட்ணாமூர்த்து, சண்டேசர், சூரியன், பைரவர் சத்நிதிசளும் 

உள்ளன. 

தினமும் ஒருகாலவழிபாடு, காரணாகமமூறையில் நடை 

பெறுகின்றது. கார்த்திகையும், அமாவாசையும் சிறப்புவழிபாடு 
நிகழ்கின்றது. புண்ணியப்புனலல் கோவிந்தஜர்த்தம் என்னும் 
கிணறு ஆகும். அகத்தியமுனிவரா் வழிபட்டதாகத்தலமான்மியம் 
கூறும், இங்கே பசுமாடுகள் அதிகம், 

விராடராஜா என்ற மன்னரால் கட்டப்பெற்றது இக் 
கோயில். நிலங்களிருந்தும் பூசைக்கு வழியில்லாத நிலையில் 
இக்கோயில் இன்று உள்ளது,



இத்தல முருகனை **சஞ்சரியுகந்து!, *சத்திதோறு நாண'! 
என்னும் இரு திருப்புகழால் பரவிஞர் அருணூரிநாதசவாமிசள், 
வற்றில் 

கலை re ட ஆசை 

நண்புறெளை இன்று நன்றில் வினைகொள்று 
நன்று மயில் துன்றி வரவேனும், 

செண்பகமிலங்கு மின்பொழில் சி.றந்த 

சிங்கையில் அமர்ந்த பெருமாளே! 

எனவும், 

சுந்தரம தாக எந்தன்வினை யேச 
சிந்தை களிகூர அருள்வாயே 

கம்பர்கயிலாசர் மைந்தவடிவேல 

சிங்கை நகர் மேவு பெருமாளே 

எனவும் வரும் பகுஇகன நினைவிற்கொளதி தக்கவை, 

இத்தல.தீஇல் காச விசாலாட் உடனாய விசுவநாதர் திருக் 

கோயில் ஒன்றும் உள்ளது. ௪மார் 300 ஆண்டுசுட்கு முன்பு சட்டப் 

பட்ட இக்கோயிலில் கல்யாணசுப்பிரபணியசுவாமி வள்ளி 

தெய்வயானையுடன், மயில் அருகில் நிற்க ஒருதிருமுகமும் நான்கு 
கர௫ிகளும் கொண்டு நின்ற இருக்கோலதீதில் இழக்குறோக்கிக் 

காட்டெயருளாகிரூர். 

காரணாகம முறைப்படி இனமும் 2காலபூசை நிகழும் 

இக்கோயிலில் விழாக்கள் ஏறப்பாக நடந்துவருகின்றன, கத்த 

சஷ்டிவிழாச் சிறப்புடையது, 

$25 

௮.அ௮-13



HAT oO YT FG EU) 

அன்னமிசைச் செந்நளினச் சென்மிகணக் கந்நியமத் 

தன்னமயம் பூலால் யாக்கை துஞ்சிடாதென் 

றந்நிணைவுற் றன்னினைவற் நன்னியரிற் றன்னெறிபுக் 
கன்னிய சற் றுலா மூச்ச டங்கயோகம் 

என்றுமருட் கின்னமுடைமப் பன்னவைகற் றின்னவை விட் 

மூன்னணமெய்த் கடாமார்க்க மின்புருதென் 

றின்னதெனக் கென்றுமகப் புன்மை கெடுத் தின்னல்விடுத் 

தின்னதெனப் படாவாழ்க்கை தந்திடாதோ 

கன்னல் மொழிப் பின்னளகத் தன்னநடைம் பன்னவுடைக் 

கண்ணவிரச் சுருவீட்டு கெண்டையாக£* 

கன்னமிடப் பின்னிரவிற் றுன்றுபுரைக் கன்முழையிற் 

கன்னிலயிற் பூகா வேர்த்து நின்றவாழ்வே 

பொன்னசலம் பின்னசலச் சென்னியினற் கன்னாரப் 

பொன்னிநதிக் கரா நீர்ப்பு பங்கநாதா 

பொன்மலையிற் பொன்னிநகர்ப் புண்ணியர்பொற் 

பொன்மவுலிப் 

பொன்னுலகக் திராசாக்கள் தம்பிரானே! 

இந்த அற்புதமான அருணக௫ரிசுவாமிகள் திருப்புகழ் கொண்ட. 

கன்னபுரத்தலம் எது என்று தேடினோம். தஞ்சைமாவட்டம் 

தனனிலம் வட்டத்திலமைந்த கண்ணபுரம் என்ற வைணவதிீ 
தலமாக இது இருக்கலாமென எண்ணப்பெற்றுவந்தது. அங்கே 

மூருகர் தலமேதும் இல்லை இது எத்தலமாக இருக்கக்கூடும் என்று 

கநிதவேள் சருணை துணைகொண்டு அருணூரிநாதர் அடிச்சுவட்டில் 
ஆராய்ந்தபோது பளிச்சென்று ஒளிகட்டியது! ஆம். அத்தலம் 

தாராபுரம் வட்டத்தில் உள்ள கன்னபுரம் என்பது புலப்படது.



கரூரிலிருந்து சோவை செல்லும் பஸ்வழியில் இத்தலதீைத 
அடையலாம், கரூரிலிருந்து காங்கேயம் செல்லும் பஸ் இத்தலம் 
வழியே செல்ூன்றது. 

இத்தலம் கன்னபுரம், நேதீரபுரி என்று வழநிகப்படுவது, 

இங்சே அருள்மிகு வித்வநாயகி உடனாய விக்கிரமசோளீசவரர் 

திருக்கோயில் விளங்குகின்றது. மிகதிதொன்மையான கோயில், 

விக்கிரமசோழன் கட்டியதெனத் தெரி௫ன்றது. கல்வெட்டுக்கள் 

உள்ளன. இங்கு சிவபெருமான் சந்நிதியின் பின்புறம் ஆறுமுசப் 
பெருமான் பன்னிருகரங்களுடன் இழக்குநோக்கி நின்ற திருக் 

கோலத்தில் இருபுறமும் தேலிமார் சூழ எழுந்தருளியுள்ளார்: 

பீடத்துடன ஆற அடி உயரமுடன் அமைந்த அற்புதக் கோலம் 

இது. உற்சவர் இல்லை. 

இக்கோயிலில் நடராசர் இருவுருவம் இல்லை, சிவபெரு 

மானுக்கு வலப்புறம் அம்பிகை சந்நிதி உள்ளது, மூல விநாயகர் 

தல விநாயகர் அவார். 

Bagh இருகால வழிபாடு நிகழ்கின்றது. மாத 

அமாவாசை, கிருத்திகை சிறப்பு நாட்களாகும். 

சித் தராபெளர்ணமிக்கு முன் ஐந்தநாளும் பின ஐந்து நாளு 
மாகப் பத்துநாட்கள் பெருந்இிருவிழா-சேர்த் திருவிழாவும்” 

நவராத்திரி, கார்த்இகை, மார்கழி, வெராத்திரி, முதலிய விழாக் 

களும் கொண்டாடப்பெறுகின் றன. 

இத்தலத்தின் ஈழ்பால் காளிகோயிலும், மாரியம்மன் 
கோயிலும் எறப்புடையவை. கன்னபுரம் மாரியம்மன் என்று 

இப்பகு இயில் பெரிதும் போற்றப்பெறும் இத் இருக்கேயிலேகன்ன 
புரம் விக்ரரமசோளீசுவரர் இருக்கோயிலை நமக்குக் காட்டி, 

அருணகிரிநாதசுவாமிகள் வழிப்பட்டக் சன்னபுரம் ஆறுமுகப் 

பெருமானையும் காட்டியருளித் தெளிவுப்பெறச்செய்தது. 

இத்தலம் அறதிலைய ஆட்சித்துறை நிர்வாகத்தில் உள்ளது. 

கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன, கல்யாணமண்டபம் கட்டப்பெற்று 

வருகிறது. தங்கும் விடுத, உணவுவிடுதிகள் இல்லை, கோயில் 

நல்ல நிலையிலுள்ளது. 

இவ்வூரில் “சன்னபுரம் மாட்டுச்சந்தை”' மிகப் பிரபலமான 

தாகும். 

இவ்வருச்கருசே சிவன்மலை, வெள்ளக்கோயில், வீரக் 

குமாரர்கோயில் முதலிய முருகன் கோயில்கள் உள்ளன; 
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ிரரங்கணசிரிக் சந்தர், 

சொங்கிலுமிர் பெற்றுவளர் தென்கரையில் அம்பர்அருள் 
கொண்டு உடலுற்றபொருள் அருள்வாயே 

குருசர முகற்கிகாய கந்தனென வெற்றிபெறு 
கொங்கணா கிரிக்குள் வளர் பெருமாளே! 

(ஐங்கரளை... திருப்புகழ்) 

அருணகரிநாதசுவாமிகள் பரவிய கொறங்கணூரி என்ற 
தலம்எது? என்ற வினா நீண்டகாலமாகதீதர்க்கப் படா திருப்பது, 
மூன்றுதலங்கள் கொநிகணகரிக்கு உரிமை கொண்டாருகன் றன. 

(1) திருப்பூரீ நகரின் மேநிகல் 13 OB. மீ. தொருவில் உள்ள 
வேலாயுதபாளையம் மலைக்கோயில் (18 படிகளுடையது) கொங்கண 
இரி என்று தணிகைமணி சருதுவார். இ௫இகே குழந்தை வேலாயுத 
சுப்ரமணியர் பாலமுருகனாக இருகரங்களுடன் நின்றகோலம். 

(2) திருப்பூரின் மேற்சே 38. மீ. தொலைவில் மலைமீது 
புதியகோயில் நிறுவப்பெற்று கந்தப்பெருமான் கோயிலாகக் 
கொகிகணடூரி என அழைக்கப்பட்டு வருகிறது, 

ஆனால் மேற்சொன்ன இருதலந்களையும்விடக் கொம்கண 

இரியாசக்கொள்ளத்தக்ககலம் தாராபுரம் வட்டத்தில் காஙிசே 
யம். தாராபுரம் சாலையில்-வட்டமலை என்ற பெயருடன் விளங்கு 

வதாகும். மிகசீரிறிய குன்றின்மீது அழகான கோயில்; அருகில் 

கொகிகணரீ தங்கியிருந்து அட்டமாதீதுகன் செய்த ஊதஇிமலை 
உள்ளது கருதத்தக்கது, 

குன்றின்மீது 150 அடி உயரத்தில் உன்ள கோயிலில் 
மூலவர் முதிதுக்குமாரசுவாமி ஒருமுகமும் நான்குகரகிகளும் 

கொண்டு தேகிமாருடன் மேற்ருநோக்க விளம்குவிருர். ரூமார



தந்திரப்படி அமைந்த இருஏருலம், மூலவரும் உற்ச்வரும் 
அமைப்பில் ஒதிதுள்ளன. 

இங்குள்ள முருகன் தேவியர் சந்திதி அமைப்பினை ௮௬௫ 
லுள்ள ஊதிமலை, சிவன்மலை, அழகுமலைகளிலும் ஒத்திருப்பதைக் 

காணலாம், 

இனமும் காமிகாகமமுறையில் 2 காலவழிபாடு நிகழ் 
கின்றது. 

மரகததீர்த்தம், சாலக்ராமதீர்த்தம், கொநிகண தீர்த்தம் 

(த்ரயம்பகநதி) முதலிய புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன, மன 

நோய் நீக்குவது மரகததீர்த்தம். மாவலிங்கமரம் தலவிருட்ச, 

மாகும். 

மாதக்காரீத்திகை, சஷ்டி, அமாவாசைச்ிறப்புநாட்கள் 
கந்தசஷ்டி, கார்த்தகைப்பெருவிழா, பங்குனிஉத்திர விழாக்கள் 
திகழ்கின் றன. 

சேரமன்னர் கட்டிடப்பாணி உடையது. 

தனியார் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் உள்ளது. விடுதிகள் 

சத்தரங்கள் உள்ளன. 

நுண்ணிய வேலைப்பாடுடைய மோகினிச்சிற்பங்கள், மற்றும் 

காலசம்ஹாரமூர்த்திு, காளிதாண்டவம், வாலிவதம், அர்ச்சுனன் 

தலம், மிருகண்டுமுனிவர்கவம் முதலிய அற்புதற்பங்கள் 

கொண்ட இச்சிறப்புமிகு ஆலயத்திற்கு ஒருமுறையாவது சென்று 
பாருங்களே௮! 
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ஊதி) உகந்த சந்தன் 

ஓதுமறை ஆகமஞ் சொல் யோகமதுவே புரிந்து 

ஊழியுணர்வார்கள் தங்கள் விணைதீர 

ஊனு முயிராய் வளர்நது ஓசையுடன் வாழ்வுதந்த 
ஊதிமலை மீதுகந்த பெருமாளே! 

(ஆநிமகமாமி...திருப்புகழ்) 

ஓத வெழுத்துக் கடக்கமுஞ் சிவ 

காரண பத்தாக் கிரக்க முந்தகு 

ஓமெ னெழுத்துக் குயிர்ப்பு மென்சட ரொனளியே னே 
ஓதி விணர்த்திக் குகைக்கி டுங்கன 

காபரணத்திற் பொருட் பயன்றரு 

ஊதி கிரிக்குட் கருத்து கந்தருள் பெருமானே! 

் (கோதீழடித்து... தீருப்புகழ்) 

அருணூரிநா தசுவாமிசளின் அற்புதத்திருப்புகம் இரண்டு 
பெற்ற ஊஇமலை என்னும் இருத்தலம் தற்போது ஊதியூர் என 

வழங்கப்படுகின்றது. தாராபுரம்-காங்கேயம் பஸ்வழியில் 16௪, மீ, 

தொலைவில் ஊடுயூர் உள்ளது. இங்கே மலைமீது உத்தண்ட 
வேலாயுதசுவாமி கோயிலும், Gp கைலாசநாதர் கோயிலும். 
உள்ளன. கொங்கணரி, சஞ்சிவிமலை, பொன்னூஇமலை முதலிய 
பெயர்களும் இத்தலத்திற்கு உண்டு என்பர், கொங்கணர் 

வரலாற்றுத் தொடர்புடைய தலம் இது, கொங்கணர் தங்கம் 
செய்ததால் பொன ஊதுமலை என்பர், 

156 படிகளைக்கடந்து மலைக்கோயிலை அடைகிறோம், மலை 
மீது தண்டபாணி எழுந்தருளியுள்ளார். கொங்கணடத்தர் சந்நிதி 
பும் உள்ளது, வள்ளி, தெய்வயானை இருவரும் தனி சந்நிதயாக



விளங்குகின்றனர். உற்சவமுருசகன் உத்தண்டவேலாயுதர் ஒரு 
முசமும் இருகரங்களும் உடையவர்; கையில் தண்டுடன் நின்ற 

திருக்கோலம்-அழகே உருவான அற்புத கோலமிது. 

நாளும் மூன்றுகால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன, மலைமீது 
முருகனும், மலையின்&ழ்ச் சிவனும் எழுந்தருளியுள்ளது - மகனார் 
தந்தைக்கு உபதேசித்த நிலையில் கொள்ளலாம், இத்தலத்திருப் 

புகழ் இரண்டிலும் இக்கருத்து இடப்பெற்றிருப்பது கருதத் 
தக்கது; 

நீ தயவதா மிரங்கி நேசவருளே புரிந்து 

நீதிநெறி ேபவிளகக உபதேச 

நேர்மைசிவனார் திகழ்ந்த காதிலுரை வேதமந்த்ர 

நிலமமி லேறிவந்த வடிவேலா (கத்மகமாயி) 

இத்தலத்தில் அமாவாச, சஷ்டி, கார்த்திகை சிறப்புநாட்கள். 
கந்தசஷ்டிவிழாச் சிறப்புடையது, 

அதநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 

உள்ளது, 

குறிப்பு:- அவிநாசி வட்டம், புன்செய்ப்புளியம்பட்டி- 
மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் $8&, மீ, தொலைவிலுள்ள 

இரும்பறைக்கு வடக்கில் 3 கி. மீ. தொலைவிலுள்ள ஒதிமலையை 
ஊதிமலை என்று சலெர் கருதுவர். ஓதிமலையிலும் அற்புதமான 

முருகன் ஐந்துமுகங்களும் எட்டுககரங்களும் கொண்டு தனி 

முருகனாக குமாரசுப்பிரமணியன் என்ற தஇிருப்பெயரில் திகழ் 

இன்றார். மலையடிவாரத்தல் கயிலாயநாதர் கோயிலுள்ளது. 

இரும்பறை என்பது பிரமனை அடைத்த இரும்பு அறை என்று 

கருதுகின்றனர். இம்மலையடிவாரத்தில் போகர்யாககுண்டம் 
உள்ளது. போகருக்கு வழியனுப்ப ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் 

கொண்டு ஆறுமுகன் இறங்கி வந்ததாகவும், எஞ்சிய ஐந்துமுகஙி 

களும் எட்டுகரங்களும் கொண்டு மலையில் விளங்குகன்றுர் 

எனவும் கூறுவர். ஆனால் இத்தலம் ஓதிமலையே யன்றி ஊதிமலை 
யாகாது என்பது தெதளிவு. 
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சிகர 6சரடுர சிந்திராண்டா சிராப்பள்ளி 

நன்றுடை யானைத் தீயதிலான நரைவெள்ளே 

ஜொன்றுடையாள உமையொரு பாசமுடையானச் 

சென்றடையாத திருவுடையாகைச் சிராம்பள்ளிக் 

குன்றுடையானைக் கூறஎன் உள்ளம் குளிரும்மே 

திருஞானசம்பந்தர்: 

தமிழ் நாட்டின் தலைசிறந்த நகரங்களில் ஒன்றாகத் 

இகழும் தஇருச்சிராப்பள்ளி தொன்மையான வரலாற்றுச் இறப்பும் 

ஆன்மீக வளமும் உடையது. இரிசிராமலை, Silage, 

இரிரிரபுரம், முத்தலைமலை, பிரமகிரி, ரிஷபாலயம், தென் 

கயிலாயம் எனப்பலவாறு போற்றப் பெரும் இத்தலத்தில் 

தாயான செல்வர் (தாயுமானவசுவாமி) இருக்கோயில் குன்றின் 

மேல் சும்பீரமாகத் தஇகழுஇன்றது. ஊரின் நடுவில் மலைக் 

கோயில்-உச்சியில் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில்-இது இருச்சியின் 

தனிச்சிறப்பாகும், தமிழ்நாட்டின் முக்கிய ஊர்களிலிருந்து 

திருச்சிக்குப் பஸ், இரயில் வசதிகள் அமைந்துள்ளன. 

இங்கே இவபெருமான் Ho செட்டிப்பெண்ணுக்காக 

மகப்பேறு காலத்தில் தாயாக வந்து கருணை புரித்ததால் 

தாயுமானவர், தாயான செல்வர், (மாத்ரு பூதேசுவரரா்) 

செவ்வந்திநாதர் என்றெல்லாம் போற்றப்பெநுகிறார், இறைவி; 

மட்டுவார்குழலம்மை (சுகுந்த குந்தளாம்பிகை) எனத் திருப் 

பெயருடையாள். திரிசிரன் வழிபட்டதால் திரிசிராப்பவ்ளி 

என்பர். கல்லில் குடைந்துள்ளதால் சிலாப்பள்ளி என்பர், சுவாமி, 

அம்மன், பின்ளையார்-மூன்று சிகரங்கள் என்பர், 

இத்தலத்தில் முருகவேள் முத்துக்குமரசுவாமியாக-ஆறு 

முகங்களும் பன்னிரு கரங்களும் கொண்டு மயில் மீதமர்த்து



கிழச்கு நோக்கு வளங்குகன்றார். அருகில் இருதேவியரும் 
விளங்குகின்றனர். மற்றொரு முருகவேள் ஒரு முகமும் நான்கு 

திருக்கரங்களும் கொண்டு தேவிமாருடன் தின்றதிருக்கோலத்தில் 
விளங்குகின்றார், 

நாடோறும் காமிகாகம முறையில் நான்கு கால வழிபாடு 

நிகழுகின்றது. சித்திரைப் பெருவிழா, கந்தசஷ்டி, பங்குனி 

விழாச் சிறப்பு. பங்குனி 23, 24, 25 தேதிகளில் மாலை சூரிய 

பூசை நிகழும். 

காவிரி, சிவகங்கை, சோமரோகிணி, பிரம்மதீரீத்தம்- 
தன்றுடையான், இயதில்லான், முதலிய புண்ணியப் புனல்கள். 
உள்ளன. தலவிருட்சம்: வீல்வம். செட்டிப்பெண் மகப்பேறு, 
வேடன் சிவராத்திரியன்று முத்தி பெற்றது முதலிய தலச்சிறப்பு 
கள் கூறப்படுகின்றன, பல்லவர் காலக் குகைக் கோயில்கள் 
சிறப்பாசு உள்ளன. 

இக்கே குமரவேளை அருணகிரிநாதர் பதினைந்து இருப் 

புகழ்ப் பாக்களால் பரவிப் போற்றியுள்ளார். இருச்சிரொாப்பள்ளி 

மலையழகைக் கண்டார். அந்த அழகில் முருகனக்கண்டாா்' 

திரிசிராப்பள்ளித் தியானமே முருகர் இயானமாம் என உணர்ந்து 
*இராப்பளி எனபார், மனமே தினி ூநாககய பெருமாளே? 

-சிராப்பள்ளி என செபிக்கும் அனபர்தம் மனமாகிய இடத்தை 

(கோயிலாக) விரும்பிய பெருமாளே எனப்பாடி புகழ்ததார், 
தமது வழிபடு கடவுளாம் திருஞானசம்பந்தர் “நன்றுடை 

யானைத் தஇயதில்லானை...... உமை4யாரு பாகம் உடையாக... 

(சென்றடையாத) திருவுடையானைச்... (சிராப்பள்ளிக்) குன் றுடை 
யானை - என இததலததுககுப் பாடிய மூழவாரம் நினைவுககு 

வரச் “சீகாழி மாமுறி... வநது பாழும் திழுவுடையாய, 

தீதிலாதவா, உமையொரு பாலன மேவியர்”' எனவும், *உ௫வளர் 

குன்றுடையா£'' எனவும தமது இருபபுகழ்ப் பாககவில் பாடி 

யுள்ளது சுவஸிக்கம் தக்கது, “aMasgvw மெச்சும வயலூர்க்கும் 

இரிசிராப்பள்விக்கும் உரிய பெருமாள் நீ'' என இரணமு தல் 

களையும் இணைத்துப் பாடியுள்ளார், திருச்சிக்குரிய பதினைந்து 

பாடல்களில் ஒன்பது பாடல்களில் வயலூர் சொல்லப்பட்டிருத் 

தலின் தஇருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்தேத இவர் வயலூரைத் தரிசித்து 

வத்திருக்கலாம் என்று கூறுவர், 
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அந்தோ மனமே”! என்னும் இருப்புகழ் மன்ப்பாடஞ் 
செய்தற்குரியது. “மைந்தா குமரா எனும் ஆர்ப்பு ௨(ய்)ய 

மறவாதே என்பது அவரது ஒப்பற்ற உபதேசமாகும். 
“புவனத்தொரு'” என்னும் பாடலில் நரகவேதனை வர்ணனை 
வருகின்றது. “வாத்துக் காணொணாதது”” என்னும் இத்தலத்து 
அருமையான இருப்புகழில் பரம் பொருளின் விளக்கம் மிக 
அற்புதமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது: 

வாசித்துக் காணொ sg! 
மசித்துக் கூடொ CBOSS! 
வாய்விட்டுப் பேசொணாதது தெஞ்சினாலே 

மாசர்க்குத் தோணொ ஸணாதது 

நேசர்க்குப் பேரொ ஸமணாதது 

மாயைக்குச் குழொ ணாதது விந்துநாத 
ஓசைக்குத் தூர மானது 

மாகத்துக் கீற தானது 

லோகத்துக் காதி யானது.” 

“வெருட்டியாட்கொளும்”” என்ற திருப்புகழில் 

திருச்சிராப் பள்ளிமலைமிசை நிலைபெறு பெருமாளே! 

கபடிகள் ... இடையினும் நடையிலும் அவமேயான் 

மயக்கமாய்ப். பொருள் வரும்வகைக்ரு ஷிபணு 

தடத்து மோக்ஷம தருளிய பலமலர் 

மணத்த வராக்கழல் கனவிலு நனனிலு மறவேனே! 

என நன்றி பாராட்டுவார் அருணகிரிநாதர். 

குவளை பூசல்'' எனத்தொடங்கும் திருப்புகழில், 

“தவள gue ரச்சுதி இந்திரை 

சதிபு லே.ரமசை கருத்திகை ரம்பையர் 

சமூக சேவித துர்க்கை பயங்கரி புவனேசை 

சகல காரணி சத்தி பரம்பரி 

இமய பார்வதி GSP நிரஞ்சனி 

சமய நாயகி நிஷ்களி குண்டலி எமதாமி 

சினவம னோமணி சிற்சுக சுந்தரி 

கவுரி வெதவி தஷணி யம்.பிகை 

த்ரிபுரை யாமளை யற்பொடு தந்தருள் முருகோனே” 

எனவரும் பகுதிகன் அம்பிகை நாமாவளியாக அருமையாக 

அமைந்துள்ளது. 

333



மற்றோரு திருப்புகழில் 
“ஏத்தி பாணீ நமோநம முத்திஞானீ நமோநம் 

தத்வ வாதீ நமோநம விந்து நாத 

௪த்துரூபா நமோநம ரத்னதீபா நமோநம 

தற்ப்ர தாபா நமோநம"! 

என்று முருகனை அர்ச்சிக்க வகை செய்கருர் அருணடூரிவள்ளல். 

தரிளராப்பள்ளியைச் சுற்றிலும் உறையூர் (முக்£ச்சரம்), 

கற்குடி(உய்யக்கொண்டான் மலை), குமார வயலூர். திருவரங்கம், 

இருவானைக்கா முதலிய பல தலங்கள் சிறப்பானவை, 

இருச்சி நகரத்திலேயே பல கோயில்கள் உள்ளன, 

தமிழ்நாடு அறநிலைய ஆட்டித்துறையின் நிர்வாகத்திலுள்ள 
தாயான செல்வர், மாணிக்கவிநாயகர்; உச்சிப்பிள்ளையார் 

கோயில்கள் எண்ணற்ற யாத்திரிகர்களை நாளும் ஈர்க்கின்றன. 

இத்தலத்தில் நாளும் திருவிழாக் கோலமாகவே 

இருக்கும். 

வழிபடுவோர்க்கு நகரில் பல விடுதிகள், உணவு விழுதி 

கள் வசதியாகக கடைக்கும், 

செவ்வந்இப்புராணம் (சைவ எல்லப்ப நாவலர்), சிரா 

மலைக்கோவை, எராமலையமக அந்தாதி (மகாவித்துவான் 
இரடிரபுரம் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை), முதலிய நூல்கள் இத் 

தலப் பெருமைகளைக் காட்டும் இலக்கியங்களாகும, 

உறையூர் (இருமுக்€ச்சரம்) திருப்புகழ் வைப்புத் 
தலமாகும், இருச்சியின மேல்பால் விளங்கும் இத்தலம 
திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம் பெற்ற திருத்தலமாகும் 

பஞ்சவர்ணேசுவரரும் காந்திமதியம்மையும விளங்கும் இத்தலத் 

po உதங்க முனிவர் பஞ்சவர்ணம் கண்டார். புகழ்ச்சோழ 

நாயனார், கோச்செங்கட் சோழநாயனார் விளங்கிய தலம் 

மகாவித்துவான் மீனாட்செத்தரம் பிள்ளை இயற்றிய உறையூர்ப் 

புராணம் கூண்டு, 
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சிலந்தி நூல்சய் திரக்காயளம் 

வானைக் காவில் வெண்மதி மல்கு புல்குவார் ௪டைத் 

தேனைக் காவிலின் மொழித் தேவி பாக மாயினான் 

ஆளைக் காவில் அண்ணலை அபயமாக வாழ்பவர் 

ஏனைக் காவல் வேண்டுவார். ஏதும் ஏதம் இல்லையே. 

சதீநுஞானசம்பந்தர் 

எத்தாயர் எத்தந்தை எச்சற்றத்தார் 

எம்மா சும்மாடாம் ஏவர்நல்லார் 

செத்தால் வந்துதவுவார் ஒருவரில்லை 

சிறுவிறகால் தீமூட்டிச் செல்லாநிற்பர் 

சித்தாய வேடத்தாய் நீடுபொன்னித் 

திருவானைக் காவுடைய செல்வாஎன்றன் 

அத்தா உன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால் 

அல்ல கண்டங் கொண்டடியேன் என்செய்கேனே, 

திருநாவுக்கரசர். 

தந்ைத தாடுலகுக் €ேகோர்தத்துவன் மெய்த்தவத் Cartage 

பந்தமாயின பெருமான் பரிசுடையவர் திருவடிகள் 

அத்தண் பூம்புனல் ஆனைக்காவுடை ஆதியை நாளும் 

ஏந்தை ஏஎன்றடி சேர்வார் எம்மையும் ஆளுடையாரே. 

~&pprt.



நாடித் தேடித் தொழு வசர்பால் 
நானத் தாகத் திரிவேனோ 

ord கூடற் பதிஞான 

வாழ்வைச். சேரத் தருவாயே 

பாடற் காதற் புரிவோனே 

பாலைத் கேனாக் தநள்் வோனே 

ஆடற். ரோகைக் கிரியோனே 

ஆளைக் காவிற் பெருமாளே, 

- ஏருராரிரிநாகர், 

ஒரு இிலந்தியும் ஒரு யானையும் ஒரு சோலையில் 

வெண்ணாவல் மரத்தின் Bip am சிவலிங்கக்தை வழிபட்டு 
வந்தன. நாவல் சருகு வலீழமாமலிருக்க சிலந்தி கன் எச்சிலாம் 
பந்தலமைத்தகு. சிவபூசைக்கு அது அநுசிகம் என்று இனமும் 

யானை அப்பந்தரைச் எகைத்தது. இப்படியே நாளும் திகழ, 
ஒரு நாள் சிலந்தி வெகுண்டு யானையின் துஇிச்கையட் புகுந்து 
அதனைக் கடிக்க யானை 8ழே விழுந்து இறந்தது. இலெநீஇயும் 

இறந்தது. இருவர் பூசனையும் ஏற்ற சிவபெருமான் சிலந்தியைச் 
சோழ மன்னனாக மறுபிறப்பெடுச்சுச் செய்தார். அம்ரன்னன் 

கோச்செரிகட் சோழநாபனாராகதி இகழ்ந்து-முற்பிறவி நினைவு 
வர யானை ஏறமுடியாகபடி சிவபெருமானுக்கு மாடக்கோயில் 
கள் எழுபது அமைகீது வழிபட்டார் என்று பெரியபுராணம் 
பேசுகின்றது. அவ்வாறு இலந்தியும் யானையும் வழிபட்ட தலமே 

இருஆனைக்கா ஆகும். 

திருச்சிக்கு வடக்கே 3 கல் தொலைவிலுள்ள இத்தலம் 

பஞ்சபகத் தலங்களில் இறைவன் நீருருவாய் அமரீந்தகலமாகும். 

(ஏனையவை மண் காஞ்9புரம், த-இருவண்ணாமலை, காற்று- 

காளத்தி, ஆகாயம்..ஈகம்பரம், இங்குள்ள இவபெருமான் 

ஜெம்புகேசுவரர், ஆனைக்கா அண்ணல் ஆவார். அம்பிகை: 
அூலொண்டேசுவரி நாடோறும் உச்9க்காலத்தில் இறைவனை 

அகலாண்டநாயூ பூசை செய்யும் தலம் இது. அக்காலத்இல் 

இவாசாரியார் புடவையுடுத்துப் பரமனை வழிபடுவதை டுன்றும் 

காணலாம். விராட்புருடனின் சுவாதிட்டான தலம் இது. 

மூவர் தேவாரமும் பெற்ற அற்புதமான தலம் இது. 

இிருஆனைக்கோவில், கஜாரணியம், ஜெம்புகேசுரம், ஜம்புவீச்சரம். 

வெண்ணாவல் வனம், சம்பு வனம், ஞானதலம், காவை, தந்திபுகா 
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வாயில், தந்தி வனம், அமுதேசுவரம், இபவனம் முதலிய பல 
பெயர்சளைக் கொண்டுள்ளது இத்தலம்: ஐந்து பிராகாரங்கள் 
உள்ளன. நாலாவகு, ஐந்காவது பிராகாரங்களில் வீடுகள் 
உள்ளன. திருநீற்றையே கூலியாகக் கொடுத்து இறைவன் கட்டிய 
இருநீற்றுமதில் நான்காவது பதிலாகும், இறைவன் இங்கே நீர் 
உருவில் உள்ளை திருநாவுக்கரசர் *செமூநீரித்திரள்!? என்று 
போறிறுவார். காவிரியும் கொள்ளிடமும் இருபுறமும் ஒடதீதீவு 
அமைந்து அலே அனைக்காவும் இருவரங்கமும் அமைந்திருப்பது 
அற்புசமான சூழலாகும் 

மூன்றாம். பிராகாரக்கில் முருசுன் சந்நி உள்ளது 
பாலசுப்பிரமணியன்-ஒருமுகமும் இருசாகிகளும் கொண்டு தெற்கு 
நோக்கி நின்ற இருச்கோலத்தில் விளஙிகுகின்றூர். 

பாலகண்டாயுதபாணி என்று டுவரைப் போதீறுவர், 
மூருகன் சந்நிதிக்கு ஒருகால வழிபாடு நிகழ்கின்றது, 

இந்திரதீர்தீகர், அச்னிதீர்க் தம். அசஸ்திய£ர்த்தம், சூரிய 
தீர்த்தம், ஐம்பு£ர்தகம், சந்திர இர்த்தம், இரஈமதீர்த்தம். ஸ்ரீமத் 
தீர்க்கம் முதலிய புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன: தலவிருட்சம்: 
வெண்ணாவல் 

காளமேகப்புலவர் அருள் பெற்றது இத்தலத்திலேயே 
என்பதை வரலாறு காட்டுகின்றது. 

அருண௫ிரிநாதர் அற்புகமான பதினான்கு இருப்புகழ்ப் 
பாக்களால் இத்தலத்து முருகனைப் பரவியுள்ளார். திருவானைக்காத் 
இருப்புகழ்ப் பாடல்களுள், விநாயக மூர்த்தியின் வருணனையாக 

குஞ்சர மாமுக. விக்கினம் பிரபு 

அங்குச பாசகரம் பிரசித்தன் ஓர் 

சொம்பன் மகோதரன், முக்கண் விக்ரம கணராஜன் 

கும்சிடுவார் வினை பற்றறுப்பவன் 

எங்கள் விநாயகன் gaat பெற்றருள் 

குன்றைய ரூபக கற்பகம் பி(ள்)க£”" 

என வெகு அழகாகப் பாடுகின்றார். 

இருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் (பாணப்பாவலர்) 

இருஞானசம்பந்தருடன் அவர் தேவாரத்துக்கு இசைய 
பாடியதும், காரிகை என்னும் யாப்பிலக்கண நூல் புலவர் 

களால் பயிலப்பட்டதும், எழுத்தாணிக்கு (இபக்கோடு) 

தந்தத்தினாற் செய்யப் பட்ட பிடி இருந்ததும், காளமேகப் 
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புலவரீ திருவாளைக்கா உலாவிற் '*சேவிச்கும் எல்லைதீ திருசாலக 
தலமும்?” என வருவதைத் *திருச் சாலசச் சோதி!" எனவும், 

வராக அவதாரம் எடுத்த போது அதனை அடக்கிய மூரீத்தி 
சண்முகரே எனவும், அறகிச% வல்லவராய் வேள்வி நடத்தும் 
அந்கணர்கள் இருவரங்கப் பெருமாளை “ஹரி ஹரீ கோவிந்த 

சேசவ'* என்று போற்றுக றனர் எளவும், இராமாயண இட் 

திந்தாசாண்டச் சுருக்கம் இது எனவும், முனிவா்சள் *அதஇத்யாய!! 

எனத் தார்பண-காயத்ரி ஜப அர்ச்சனை செய்வதையும், தோர் 

வீதியில் இருநீறிட்டான் மதில் விளங்குவதையும் இன்ன பிறந 

செய்திகளையும் அருணகிரிநாதர் இத்தலத் திருப்புகழ்சளில் 
காட்டியுள்ளார், 

அவ்வத்தலதீது இறைவன், இறைவி திருநாமரீசளை 

அருணகிரிநாதர் வடமொழிப் பெயர்சளாலேயே சுறிக்சின்ற 

பாநிகில் ஐர்புநாகர், ஈஜாரணியம், முதலியவற்றை இத்தலத் 

திருப்புகழில் குறிக்கின்றார் 

முருகவேள் கட்டளையிட்டபடியே வயலூரை பாறவாமல் 

இருவானைக்காப்பாடல்கள் பலவற்றிலும் அருணூரிநாதர் 
குறிப்பிடுகன்ளார். 

இத்தலத்தில் சந்கசஷ்டிவிமா நிகழ்கின்றது. 

திருவானைக்சாப்புராணம் (சுசீசயப்ப முனிவர்), திரு 

வானைச்காப்பதிற்றுப்பத்தந் தாதி (சுப்பையர்) மாத்ருகாபுஷ்ப 

மாலாகுதி (அஇுசகிகார்). ஐம்புநாகாஷ்டகம் (ஸ்ரீசரஜயாவாள்) 
முதலிய நால்கள் இத்தலப் பெருமையேசுவன. 

இராஜராஜேசுவரர் கோயில், நீலவிண்௩சுவரர் கோயில், 
சங்கரேசுவரர் கோயில், பிடாரிகோயில், வீரபத்இரர்கோயில், 

கொண்டையம்பேட்டை சுப்பிரமணியசுவாமிகோயில் முகவீயன 
திருவானைக்கா இருக்ீகோயிலின் அசற்றுக்கோயில்களாகும் : 
இவற்றுள் கொண்டையம்பேட்டை அகப்பிரமணிய சுவாமி 
கோயில் அருணூரிநாதரால் பாடல்பெற்றிருக்கக்கூடும், 

இத்தலத்திலிருந்து $கல் தொலைவில் இருவரங்கம் உள்ளது: 

வயலூர், சமயபுரம், குணலம், இரு முதலிய தல 
கன் இத்தலத்தருகே உள்ளன, வழிபடுவோர்க்குத் தங்கும் 

விடுதிகளும் உணவு விடுதிகளும் உள்ளன. பஸ் வ௪இ அதிகம் 
க.ள்ளன. 

தமிழ்நாடு அறநிலையத்துறையின் ge Ale 8ழ் இதீ 
seb விளந்குறது. 
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**அருளிற் சீர் பொயாத கணபதி 

திகுவக் கீசன் வாழும் வயலியில் 
அழகுக் கோபுர மீதே மருவிய பெருமாளே!!! 

Hodis திருப்புசிர் ரியற வயஜாரா! 

1*ஏன்னால் பிறக்கவும் என்னால் இறக்கவும் 

என்னால் துதிக்கவும் கண்களாலே 

என்னால் அழைக்கவும் என்னால் நடக்கவும் 

என்னால் இருக்கவும் பெண்டிர்வீ 

என்னால் சுகிக்கவும் என்னால் முசிக்கவூம் 

ஏன்னால் சலிக்கவும் தொந்த நோமை 

என்னால் எரிக்கவும் ஏன்னால் நினைக்கவும் 

என்னால் தரிக்கவும் இங்கு நான்யார் 

கன்னா ரூரித்த என்மன்னா எனக்குநல் 

கர்ணா மிர்தம்பதம் 

கல்லார். மனத்துட னில்லா மனத்தவ 

கண்ணா டியிற்றடம் 

மன்னான தக்கை முன்னாள் முடித்தலை 

வன்வாளி பிற்கொளும் தங்கருபன் 

மன்னா குறத்திமின் மன்னா வயற்பதி 

மன்னா முவர்க்கொரு 

தந்தகோவே 

சண்டவேலா 

தம்பிரானே!” 

அருணகிரி நாதரை அருணை யில் ஆண்டுகொண்ட 

அறுமுகப் பெருமான் இருவருளை வியக்கும்போது, வயலூர் 

என்னும் தலத்தையும் குறிப்பிட்டுச் இந்திக்காமலிருக்க முடியாது, 

தம்மையாண்ட பிரானது திருப்புகழை நிரம்பப்பாட வேண்டும் 

என்னும் இச்சை பொங்கி எழுந்தவராக அருணகிரிதாதர் 

வயலூரீத் தலத்தை அடை Baqi. இருச்செநிசோட்டு 

வேலனைக் சுண்டு பரவும் போதும் வயலஓுரறை என்று 

காண்பேன் என மனம் நைந்து, “முருகா! நான் என்று செய்ப்பதி 

(வயலூர்) சேர்வேன்! என்று அத். தலத்தில் உன்னைக் கண்டு 

பற்றித் தொண்டுபட்டுத் தேண்டனிடுவேன். 
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!'செம்ப்பதி மீதே-தொண்டுபட்டூத் தெண்டனிட்டுகி 
சண்டுபற்றத் தண்டையர்ச்கத் துங்கரத்தப் பங்கயத்தைத் 

தருவாயே"! 

என்று போற்றியவர் -வய ஜா அடைந்தவுடன் எப்படி 

மஉழ்ந்திருப்பார் என்று எண்ணிப் பாரீப்பதே நமக்கு இயலாத 
தொன்று ஆகும். வள்ளியைத்தம்மோரு இணைக்க எண்ணிய 
நமது ஆண்டவரே தமது இச்சை நிறைவேற விநாயகமூர்தீஇயை 

வேண்டிளராதலின் நாமும் இத்தலத்துள்ள பொய்யா 
விநாயசரது இருவருளைப் பெற்று விட்டால் நமது இச்சை 
நன்கு நிறைவேறும்; அரிஙனம் விநாயகப் பெருமானை வேண்டு 
வதற்கும் நமது ஆண்டவரான கந்தவேளின் அனுமதி வேண்டுமே 
எனக்கருதி, முருகவேள் இருமுன்னர் நின்று, (பெருமானே! 
உனது திருவடி, உனது சக்திவேல், மயில், கோழிக்கொடி, 

இவற்றை எக்காலமும் இந்இத்து வந்இக்கும் புத்தி எனக்கு 
நிலைத்திருக்க வேண்டி, நான் இத்தலத்தில் விளங்கும் *அருளிற் 
பொய்யாத கணபதியை! முறைப்படி வலம் செய்து மறவாது 
அர்ச்சித்து வணங்குவேன், 

நிசிசுரரைம் பெலியிட்டருள் பெருமாளே! 

நினது திருவடி சத்தி மயி.ற்கொடி. 
நினைவு கருதிடு புத்தி கொடுத்திட 
நிறைய அமுதுசெய் முப்பழ மப்பமு நிகழ்பால்தேன் 

தெடிய வகாமுறி, யிக்கொடு லட்டுகம் 
நிறமி லரிசிப ரூப்பவ லெட்பொரி 

நிகரி லினிகத லிக்கனி வர்க்கமு bag Ge 

மனது மகிழ்வொடு தொட்ட கரத்தொரு 

மகர சலநிதி வைத்தது திக்கர 
வளரு கரிமுக ஒற்றை மருப்பனை வலமாக 

மருவு மலக்புனை தொத்திர சொற்கொமு 
வளர்கை குழைபிடி தொப்பண கூட்டொடு 

வசை பரிபுர பொற்பத அர்ச்சனை மறவேனே 

எனப் போதிறி, வயலூரில் விளகிகும் சிவபெருமானை 
(அக்னீசுவரர்) வழிபட்டுப் பரலினர். இருமுறைசளைத் 
தொகுத்துதவிய நம்பியாண்டார் நம்பிக்குத் திருநாரையூர்ப் 
பொல்லாப் பிள்ளையாரீ அருள் செய்தது போன்று அருண௫ூரி 
நாதருக்கு வயலூர்ப் பொய்யாப் பிள்ளையார் அருள் செய்தாரீ, 
தனது கனவில் பொய்யாப் பிள்ளையார் அருளிய இறதிதை 
அருணூரி தாதரே இதோ பாடுகளெருர், 
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/*வீத்தக மருப்புடைய பெருமாளே!!! 
பக்கரை விசித்ரமணீ பொற்கலளை மிட்டநடை 

பட்சியெனு முச்ரதுர கமுநீபம் 

பக்குவ மலர்த்தொடையும் அக்குவடு பட்டொழிய 

பட்டுருவ விட்டருள்கை வடிவேலும் 

திக்கது மதிக்கவரு குக்குடமும் ரகைஷதரு 

சிற்றடியு முற்றியப னிருதோனாம் 
செய்ப்பதியும் வைத்துயர் திரும்புகழ் விருப்பமொட 

செப்பென எனக்கருள்கை மறவேனே," 

தான் விரும்பிய வண்ணமே முருகவேளது மயிலையும் கடப்ப 

மாலையையும், வடிவேலையும், குக்குடத்தையும், ரக்ஷைதரு 

சிற்றடியையும பன்னிரு தோளையும் செய்ப்பதியை (வய.லூரீ) 

யும் வைதீது அப்பிரானது இருப்புகழை விருப்புடன் பாட 

அருள் புரிந்த பொய்யாக் சணபதியின் பேரருளைத் துதித்து 

நன்றி பாராட்டியதோடு, பிறிதோரிடத்தில் (சக்கரப் பள்ளித் 

திருப்புகழில்) வயலூரில் விளங்கும் அக்னீசவரரகு 

திருவருளையும் 
*“தட்டறச். சமயத்தை வளர்ப்பவள் 

அத்தன் முற்புகழ் செப்ப அதுக்ரக 

சத்துவத்தை அளித்தி செய்ப்பதி” 

எனப் போற்றினார். 

வயலூரில் அருணகிரி நாதர் பலபல அநுக்கெரகப் பேறு 

களைப் பெற்றார். அருணூரி நாதருக்கு மிக உகந்த தலம் 

வயலூர் தான என்பதை அவர்தம் பல இருப்புகழ்ப் பாக்களிலும் 

அறிந்து மூழலாம். 

காவேரி சூழுகி குளிர் வயலூர், Sharan அயல்வயலி, 

அதிமோசுர வயலார், வயற்பது, செய்ப்பதி என்று பலப்பட 

போற்றினார். வயலூருக்குப் பதினெட்டுகி இருப்புகழ்ப் பாடல் 

கன் இடைத்துள்ளதும் இருவருட் குறிப்பேயாம். 

பரமவரதராசகத் தம்மைப் பணிவார் வி தணிவாராய் 

விளகிகும் வள்ளற் பெருமான் விளங்கும் இத்தலம் திருச்சி 

நகரின் மேற்கே 7 கல் தொலைவிலுள்ளது. இடையே கற்குடி 

உய்யக்கொண்டான்), சோமரசம்பேட்டை இரண்டும் அமைநி 

துள்ளன. பெகருக்கேற்பவே வயல்களும் தென்னஞ் சோலை 

களும் சூழ்ந்து இத்தலம் விளங்குஇன்றது. தஇருச்சியிலிருந்து 

நிறைய டவுன் பஸ்கள் உள்ளன, 
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தல் விநாயகர்; பொய்யாக் கணபதி ஆவார் அவர் அருகே 
வடக்கு நோக் நின்ற இருக்கோலத்தில் அருணஇரி நாதர் 
இருவுருவம் உள்ளது. இத்தலத்தில் வபெருமான்-ஆஇநாதர் 

அச்னீசுவரர், குமாரபூஜிதநாதர், AM பெருமான், மகா 
தேவர் என்றெல்லாம் போற்றப் படுஇன்றார், இங்சே 
சிவபெருமான் தானே தோன்றியதால் விடஙிகரீ 
(உளியால் செதுச்கப்படாதவரீ) எனவும், குமாரக் கடவுளால் 
ப்சிக்கப் பெற்றமையால் குமாரபூஜிதநாதர் எனவும் பெயர் 
பெற்றார், அருணகிரிநாதர் இிருவகி4ீ சரி!” (அக்னிசுவரர்) 
என்று இவரைப் போற்றுவார். இறைவி: அ.திநாய௫, மூத்நிலை 
நாயகி. டுத்கலத்தில் நடராஜப் பெருமான் “சுந்தரக் தாண்டவ 

மூர்த்தியாச வே௱ எக்கலக்லும் சாண டுயலாசு தாண்ட வச் 
கோலக்குடன்ருவாசி, முயலசன் முகலியன இல்லாமல் இரு 
கால்களையும் பின்னிய காண்டவசி காட்ெருளுகின்றார். இப் 

பெருமான் முற்காலத்தில் *ஐகாற்றுவன்?? என்னும் ஐந்நாழ்றுக் 
கால் மண்டபத்குல் ஈறப்பு விழாக் கொண்டார் என்று கல் 

வெட்டுக்கள் பேசுகின் றன. 

இத்கலக்கில் சிவபிரானுக்குப் பின்னால் ரூமாவேச 
சந்நிதி உள்ளக, ஒருமூகமும் நான்கு காரர்களும் கொண்டு 

வேட ஈகையும், வேழாங்கையம் இருபுறாமம் விளங்க-மயில் 
பின் நிற்கநின்ற கோலத்குல் கிழகீர நோக்கி விளஙிகுகின்றார். 

[மயிலின் முகம் இடப்பால் உள்ளது. டுகிதலத்தில் ககவேந்திரனே 
மயிலாக வந்தகாகக் கூறுவர். உற்சவர் மக்குக்குமாரசாமி 
நான்கு கரங்களுடன் மயில்மீது அமர்ந்து விளநஙிகுகன்றார். 

நாடோறும் ஆறுகால வழிபாடு காமிகாகம முறையில் 

நடைபெறுகின்ற மாத சஷ்டி, கார்கிககை நாட்கள் சிறப் 

பானவை. வைகாூப் பெருவிழா கந்தசஷ்டி 11 நாட்கள் (அதல் 

4 நாட்கள் அருணூரி நாகர் விழா) பஙிகுனி உதிரம் (வள்ளி 
கல்யாணகி கட), சார்த்திகைப் பெருவிமா முகலியன இறப்பு 

விழாக்களாகும். தனிக்கட்டணம் செலுக்இனால் முருக€வளுக்கு 
ராஜா, வேடன், விருத்தன் அலங்காரங்கள் செய்து தரிசனம் 

செய்யலாம் தநிகக்கவசம் சாரீ திகவும் தனிக்கட்டணம் உண்டு. 

குமரவேள் தனது வேலாயுதகிதான் உண்டாக்கிய 

eee stash, சரிப்பநது முதலியன புண்ணியப் புனல்கள் 

தலவிருட்சம்: வன்னி. 
மனோேலவியாஇு உள்ளவர்கள் டங்கு வழிபட்டுக் குணம் 

அடைகின்றார்கள், இரண்டாண்டுகட்கு முன்பு இங்கு வழிபட்ட 
ஒரு ஊமைப் பெண் பேரஞள். :



அருணகிரிநாதர் வயலூரில் வழிபட்ட நாட்களில் '*பெரிய 
திருப்புகழ்ப்பாடு'” என்று முருசன் ஆணையிட “விகடபரிமள?' 
(74 சீர்) என்ற பெரிய திருப்புகழைப் பாடிப் பரவினார். 
வயலூர் வள்ளல் அருணகிரி நாதரை ஆட்கொண்டு பாமாலை 
பாடச் செய்தது சொழ்கோயிலாகத் தஇிகழுகின்றது. 

இதுவரை தமக்குக் கிடைத்துள்ள இருப்புகழ்ப் பாக்களில் 
அரத்துரை, ஆவினன்குடி, ஆனைக்கா, இஞ்குடி, எட்டிகடி, 
கடமபந்துறை, கதிர்காமம், கருவூர், கற்குடி, குன்றக்குடி, 
கொடுமுடி, கோடைநகர், சககரப்பள்ளி, சுவாமிமலை, 
திருச்செங்கோடு, செந்தூர், தவத்துரறை, தனிச்சயம், 
திர்சிராப்பள்ளி, தென்மீசரிகிரி, நெருவூர், திருப்படிக்கரை, 
பட்டாலியூர், பர௩குன்றம, புக்கொளியூர், இருப்புத்தார், 
திருப்பூந்துருத்து,பெருங்குடி பேரூர், இருவா ஞ்சியம, விராலிமலை, 
விஜயமங்கலம தஇருவேற்காடு என்னும 33 தலங்களுக்குரிய 55 
பாடல்களில் வயலூர்க குறுப்பு கருவதை நோக்குமிடத்து, 

வயலூரைத்தரிசிகத பின்னரே மேற்சண்டதலங்களை அருணகரி 

நாதர் வழ்பட்டிருககக் கூடும் என்று ௧௬த இடமுண்டு. 

இந்நாற்றாண்டில் நம்மிடையே வாழும் திருமூருகக் 

கிருபானந்தவாரியரா சுவாமிகளை வயலூர் வள்ளல் ஆட்கொண்டு 

கற்கோயில கட்டுமாறு பணித்துத தனபணியை நிறைவேற்றிக் 
கொண்டார். wh வாரியாரை வயலூர்ப் பெருமான் 

ஆட்கொண்டதும மிகவும் சுவையானது, அவரது சுயசரிதத்தில் 

இதனைப் படித்து இன்புறலாம். 

இத்தலத்தைச் சுற்றி கற்குடி, பெருங்குடி, விராலிமலை, 
திருச்சி முதலிய தஇருப்புகழ்த் தலஙகள் உள்ளன. 

தங்கும் விடுதிகளும் உணவு விடுதிகளும் உள்ளன, 

அறநிலைய ஆட்சித் துழையினரால் இத்தலம் நிர்வூக்கப் 
படுகின்றது. 

அருணகிரி நாதரை வா என அழைத்து, அருள் தந்து 
உலகம் உள்ளவரையில் தமிழ் தெஞ்சங்கள் பாடிப் பாடிப் 

பரவசமுற்றுப் பரமன் அடிசேர பக்தியும் இருவடிப் பேற்றை 

யடைய யுக்இயும் தரும் இருப்புகழைப் பாடும் திறம் தத்த 
வயலுூரை வழிபட. நமக்கு வாய்த்த பிறப்பை வாழ்த்துவோம், 
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ரிபருங்குடி மருங்குறை மாள் 

இன்றைக்கு எழுநூறு ஆண்டுகளுக்குமுன் திருச்சிக்கு 
அருகே உள்ள பெருஙிகுடியில் ஓர் அதிசயம் நிகழ்வுற்றது. 
கூத்தன் என்ற பெயருடைய கல்தச்சன் ஒருவன் தன் மகன் 
நல்லமங்கனுக்கு கண்பார்வையில்லையே என்று அவ்வூரில் உள்ள 

பெருஙிகுடி உடையார், இருஅகத்தீஸ்வரமுடையார் சன்னிதி 
முன்பு நின்று இறைஞ்சுகன்றான். இப்படி அவன் பலநாட்கள் 

வேண்டி, அந்தப்பையனின் பத்தாவது வயதில் அவனுக்கு pel 

தோன்றுகிறது. ஆம்! பார்வை கடைத்துகிட்டது. கூத்தன் 

மக௫ிழ்சிசிக்கடலில் கூத் தாடினான். நல்லமங்கனுக்கு எண்பாரிவைக் 

இடைத்த மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாட, தங்கத்தினால் செய்த 

நெற்றிப்பட்டை ஒன்றை அப்பெருங்குடிப் பெருமானுக்கு 

அன்பளிப்பாக அளித்தான். இதுமட்டுமா! பெருக்குடி 

அகதிதீஸ்வரமுடையார் கோயில் கல்தச்சுக்கூலி தாழ்வாரத 

திருப்பணி குறையாயிருக்கையில் மூன்று கழஞ்சு SLT er ae 

அத்திருப்பணியை பூர்த்தி செய் தானாம. 

ஹொய்சால மன்னர்களில் வீரராமநாகதேவன் ஆட்சியில் 

இ, பி 1275-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற மேற்கூறிய நிகழ்ச்சியைப் 

பெருங்குடி அகஸ் தீஸ்வரமுடையார் கோயில்கல்வெட்டுவாயிலாக 

அறியும்போது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது, 

இருச்சியிலிருந்து' வயலூரீ செல்லும் வழியில் சோமரசம் 
பேட்டையிலிருந்து ஒரு மைல் தூரத்தில் உன்ன இந்தப் பெருங் 
கூடியே அருணவரி நாதர் சென்று வழிபட்டு இருப்புகழில் 
போற்றிய தலம் என்று அறியும்போது நமது மஇழ்ச்சக்கு 
ThA, 

 



வயல்வழியில் பெருங்குடிக்கும் வயலூருக்கும் ஒருவா் 
மீட்டர் தூரமே உள்ளது, அருணகிரிநாதசீ வயலூர் வழிபட்ட 

பின் இப்பெருங்குடியை அடைந்து பாடும்போது வயலரரையே 

வைத்துப் பாடினார் என்பதற்கு இத்தலத்திருப்புகழே சான்று, 

இலங்கையில் இலங்கிய இலங்களுன் இலங்கரும் 

இலெங்கணும் இலங்கென முறையோதி 
இடிங்கனல் குரங்கொடு நெடுங்கடல் நடுங்கிட 

எமுந்தருள் முகுந்தனன் மருகோனே 

பெலங்கொடு விலங்கலு நலங்கஅ பமில்கொண்டெறி 

ப்ரசண்டக ரதண்டமிழ் வயலூரா 

பெரும்பொழில் கரும்புகள் அ.ரம்பைகள் நிரம்பிய 
பெருங்குடி மருங்குனற் பெருமாளே." 

இத்திருப்புகழில் இவர் பெருங்குடி மருங்குறை என்று குறிப்பிடு 
வதால் அருகிலுள்ள வயலூர் என்றே கொள்ளலாம், 

பெருங்குடி அ௮கத்திஸ்வர முடையார் கோயிலில் உள்ள 

மற்ற கல்வெட்டுக்களை நோக்கும்போது, இதனைக் சட்டியவன் 
சுந்தர சோழனின் மகன் ஆதித்த கரிகாலன் என்று தெரியவரு 

கிறது. இவன் ௫, பி. 956-969 வரை சோழநாட்டை ஆண்டவன். 
இவன்காலத்தில் இக்கோயில் தஇருப்பெருங்குடி பரமேஸ்வரா 
என்று அழைக்கப்பட்டது. இவனுக்குமுன் இவ்வூர் பல்லவர்கள் 
ஆட்சியில் இருந்தபோது, “நந்திவர்ம மங்கலப் பெருங்குடி”! 
என்று அழைக்கப்பட்டதாம். இதைத்தவிர மயிலைத்திண்டன் 

என்பவன் தன்னிடம் இருந்த பொன் கொடுத்து ஒருநிலதீதை 
வாங்கி இறைவனுக்குக் கொடையாக அளித்தான் என்ற 

செய்தியை மற்றொரு கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது. எனவே 

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஊர் இப் பெருங்குடி என்பது குறிப்பிடத் 

தக்கதாகும். 

அகஸ் இஸ்வரர் கோயில் முன்புறம் . சோபுரம் இல்லை, 
வெளிமதில்சுவர் இடிந்து காணப்படுகிறது. உள்ளே கோயில் சற்று 
பள்ளத்தில் உள்ளது. உட்புறபிராகாரங்களில் சல்வெட்டுக்கள் 

உள்ளன. 

மூன்றடி உயரத்தில் அமைந்த நத்தி நல்ல வேலைப்பாட்டு 
டன் கூடியது. மூலவர் அகத்தீஸ்வரப் பெருமான் சுமார் 

இரண்டடி உயரமுள்ள லிங்க வடிவில் இழக்குநோக்க்காட்ி 

யவிக்ன்ரார், அம்பிகை. வெகாமசுநத்தரி என்ற திருதாமத் 
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தோடு தனிச்சன்னிஇியில், நின்றகோலத்தில், நான்குகரங்களுடன் 
சுமார் இரண்டடி உயரத்தில் மிக அழகாகக் காட்சியளிக்கிறாள். 
சுற்றுப்பிராகாரத்தில் அற்புதமான தட்ணாமூர்த்தியும், miss 

தாரீஸ்வரரும், பிரம்மா, சண்டிகேசுவரர் ஆகிய திருவுருவங்கள் 
சோழார்காலக் கலைப்படைப்பைக் “காட்டுகின்றன. 

கோயிலின் ஒருபுறத்தில், பூமிதேவியுடன் கூடியதிருமால், 

நாராயணர் நின்றநிலையில் மற்றும் விநாயகர் திருவுருவங்கள் 

உள்ளன. பாலசுப்ரமண்யர் நின்றகோலத்தில் ஒருமுகம் நான்கு 

சுரங்களுடன் அருகில் தேவயானையுடன் உள்ளார். இவைக 

ளெல்லாம் கோயிலின் பல பகுதிகளிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டு 

வைக்கப்பட்டுள்ளன. தனியாக முருகப்பெருமான் வள்ளி, தேவ 

சேனையுடன் கூடிய சன்னிதி இருந்திருக்கக்கூறும். பூமியில் 
புதைந்திருக்கலாம் என எண்ண வாய்ப்புள்ளது. 

தினமும் ஒருகால பூஜை நடைபெறும். இக்கோயில் குமார 

வயலூர் இருக்கோயிலோடு இணைந்துள்ளது. அறநிலைய ஆட்சித் 

துறைக்கு உட்பட்டது. அருண௫ரிப்பெருமான் இத்தலத்தை 

தரிசித்தபோது இத்தலப்பாடலில் :பெருங்குடி மருங்குறை 
பெருமாளே'' என்று வயலூரையே குறிப்பிருஒருர், எனவே 

இருப்பணி செய்யப்படவேண்டிய நிலையில் உள்ள இக்கோயிலுக்கு 

குமாரவயலூர் கோயிலே திருப்பணியைச்செய்ய மூன்வர 
வேண்டும். 

தணிகைமணி அவர்கள் பெருங்குடி என்ற பெயருள்ள 
இடங்கள் பலவற்றைக் குறிப்பிட்டு அருணவஒரியார் வழிபட்டது 

'எந்தப் பெருங்குடி என்று விளங்கவில்லை என்று தெரிவிக்ஒருர். 

'இதனை ஆராய்ந்ததில் இப்பெருங்குடிதான் அருணரியார் 

'பரவியது என்பது இப்பாடலில் உள்ள வயலூர்க் குறிப்பைக் 

கொண்டு அறிகிறோம். எனவே திருப்புகழ் ௮ன்பர்கள் பலமுறை 
சரூமாரவயலூர் செல்லும்போது ஒருமுறையாவது இந்தப் பெருங் 
குடியில் கண்கொடுத்த பெருமானை வழிபட்டு ஞானக்கண் 
பெறலாமே! 
L க .
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கையாசைக் கற்குடியில் விழமுமியாளைக் ் ் 

கற்பகத்தைக் கண்ணாரச் கண்டேன் நானே. 

அர்த ந।ஏக்கரசர், 

இருச்சிக்கு மேற்கே 3 கல் தொலைவிலுள்ள உப்ய/ச்கொண் 

டான மலைமீது விளங்கும் இத்தலம் திருக்கற்குடி என்று 

போற்றப்பெறும். இதுமூவர் தேவாரமும் பெற்ற திருத்தலப் கும் 
50 அடி உயரமுடைய பாறைமீது கோயில் அமைந்துள்ளது. 

இங்குள்ள மலையைராஜ கம்பீர வளநாட்டுமலைஎனவும் கூறுவர். 

இத்தலக் கல்வெட்டில் ராஜசம் பீரவளநாட்டு மலைஉடைய 

தாயனார்!” என்று காணப்படுகிறது. 

இங்கே இவபெருமான் உச்சிநாதர், முத்திசர், கற்பக 

தாதர், உய்யக்கொண்டநாதர், உஜ்ஜீவனநாதசவாமி என்றெல் 

லாம் போற்றப் பெறுகின்றார். ஐந்துபிராகாரங்களைக்கொண்ட 

இக்கோயிலில் இரு அம்மன் சந்நிதிகள் உள்ளன். ௮ம்.பிசை; 

அஞ்சனாட்ட (மைக்கண்ணம்மை) எனற தருப்பெயருடையாள். 

இங்கு ஒருமுகமும் தான்குகரக்களும் கொண்டு வேட் 

மங்கையும் வேழமல்கையும் புடைசூழ PoP இருக்கோலத்தில் 

இழைக்கு நோக்கி முருகவேள் மூலவர் விளங்வெருள்சன்ழுரீ,



அம்பிகை சந்நிதிக்கருகல் ) சண்முகர் தனிசந்நிதியாக விளங்கு 
இன்றார். உற்சவ மண்டபத்தில் கழே ஷண்முகரீ உத்ஸவமூரீத்தி 

விளங்குகின்றார். மலைமேலுள்ள ஷண்முகரோ தேவியர் இரு 
வருடனும் இகழ்கின்றார். 

தாரதர், உபமன்யு, மார்க்கண்டேயர், சுரன், முதலியோர் 
வழிபட்டதலம் இது, 

இத்தலத்தில் பொன்னொளிஓடை, குடமுருட்டி, ஞான 
வாவி, எண்கோணக்கணெறு, நாற்கோணக்கணெறு முதவிய 
புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன- 

தினமும் காமிகாகம முறையில் இரண்டுகாலவழிபாடு 
திகழ்கின்றது. பெளர்ணமியன்று பாலபிடேகம் சிறப்புடையது. 
பங்குனியில் பிரம்மோற்சவம் நிகழ்கின்றது. 

இகிகே குழந்தைகளுக்கு முடிசயிறு போடப்படுகிறது. 

இத்தலத்து நிர்வாகம் தருமபுர ஆதனத்இடம் உள்ளது. 

இத்தலதீதைச்சுற்றி, சுரன்வழிபட்ட ஆளுடையார் 
கோயில், இடர்தீர்த்தவர் கோயில், முத்திதீர்ததக்கரையில் 
சண்முகர் கோயில் அயன உள்ளன, பெருங்குடி, வயலூர், 
அருகலமைந்த மூருகன் தலங்களாகும். 

இத்தலத்தை வழிபட்ட அருண$ூரிவள்ளல் இரண்டு இருப் 
புகழ்ப்பாக்களால் (குடத்தைத்..., நெறித்துப்...) குமரவேளைப் 
பரவிப் போற்றியுள்ளார். இத்தலமே ராஜகம்பீரவளநாட்டும3ல் 
'என்று அருணகிரிநாதர் போற்றும் தலமாகும், “மாகசஞ்சார'? 
என்ற திருப்புகழில் இத்தலத்தைப் போற்றுஒரூர், கற்ருடி 
மாமலைமாலை என்ற நூல்திரிசிரபுரடம் மகாவித்வான் 
மீனாட்சிசுற்தரம்பிள்ளையவர்களால் பாடப் பெற்றுள்ளது. 

இங்கே வழிபடுவோர் விடுதி, உணவுவிடுஇகள் இல்லை, 
"இருச்சியே மிக அருகிலுள்ளது. டவுன்பஸ்வசஇ அதிகம், 

தடத்துற்ப வித்துச் -வர்க்கத் தலத்தைத் a 
தழைப்பித்த கொழ்றத் தனிவேலா 

் தசிழ்க்குக் கவிக்குப் புகழ்ச்செய்ப் பதிக்குத் 
த்ழ்க்கஜ் gpdgd பெருமாளே!



பரரய்த்துறைப்பறி ரிபரமாள் 

செல்வ மல்கிய செல்வர் பராய்த்துறைச் 

செல்வர். மேற் சிதையாதன 

செல்வன் ஞான சம்பந்தன செந்தமிழ் 

செல்வமா மிவை செம்பவே 
-திருக॥னசம்பந்தர், 

தொண்டு பாடியுந் தூமலர் தூவியும் 

இண்டை கட்டி சரிகாயடி வேத்தியும் 

பண்டரங்கர் பராய்த்துறைப் பாங்கரைக் 

கண்டு கொண்டடி. யேனுய்ந்து போவனே, 

திருநாவுக்கரசர். 

“பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி” என்று 

மணிவாசகர் போற்றினார். இவ்வாறு தேவார ஆரியர் இரு 

வரும் மணிவாசகரும் பரவிய திருப்பராய்த்துறை, திருச்சி 

-ஈரோடு இரயில் வழியில், அகண்டகாவிரியின் கரையில் 

அமைந்துள்ள அற்புதமான திருத்தலமாகும். இருச்சியிலிருந்து 

ll கல் மேற்இலுள்ளது திருச்சியிலிருந்து நிறைய பஸ் வசதி 

உண்டு, ஐப்பசி மாதப்பிறப்பன்று இத்தலத்தில் ஆயிரக் 

சுணக்காலோர் காவிரியில் நீராடிப் பராய்த்துறை ஈசனை பணித்து 

இன்புறுவர். 

இக்கே சிவபெருமான்; தாருகாவனேசவரர், பராய்த் 

துறை நாதர் எனவும், இறைவி: ஹேமவாணாம்பிகை, பொன் 

மயிலம்மை எனவும் பெயர் கொண்டு எழுந்தருவியுள்ளனர் | 

மூலவர் சுயம்புலிங்கம், புரட்டாசி 18-ஆம் நாள், வருடத்தோதும், 

சூரியனின் ரணங்கள் பெருமான் மீதுபடும் சூரிய பூஜை 

திகழ்சன்றது. 

NERS,



தீல்விருட்சம்; பராய்மரம். புண்ணியப் புனல்; அகண்ட, 
காவிரி, கோயில் திருக்குளம். 

இங்கே முருகவேள் ஒருமுகமும் இரண்டு கரகிகளும் 
கொண்டு வள்ளி, தெய்வானையுடன் மயில்மீதமர்ந்து மேற்கு 
நோக்கிக் காட்டெயருளுகன்றார். இதே அமைப்பில் 2.9 Fait 
விளங்குளெருர், 

நாள்தோறும் இரண்டுகால வழிபாடு நிகழ்கின்றது, 
மாதக் கார்த்திகை சிறப்புடையது. 

வைகாசி விசாகம், கந்தசஷ்டி, கார்த்திகை விழாக்கள் 
திகழ்கிி றன, 

தொன்மையான ஆலயம்; கல்வெட்டுக்கள் பல உள்ளன 
நகரத்தார் வழிபடுவோர் விடுதி ஒன்றுள்ளது. 

இங்கே அருணூரிநாதரா் முருகப்பெருமானை ஒரு இருப் 
புகழால் (வாசனை மங்கையர்...) பாடிப்பரவியுள்ளார். 

இக்காலத்தில் இராமகிருஷ்ண குடில் என்ற அனாதை 
சிறுவர்கள் புனர்வாழ்வு இல்லமும், இராமகிருஷ்ண தபோ 
வனமும் இத்தலத்தின் பெருமையை மேலும் மிகுவிக்கின்றன. 

இக்கோயில் அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தின் 
சிழ் உள்ளது. 

PST வுந்திய தீகைஷ செப்பிய 
ஞானம் விளங்கிய மூர்த்தியற்புத 
மூவரிலங்கு பராய்த்துறைப் பதி பெருமாளே!



Ua wth wrod 

மாங்கனி யடைந்து தேங்கவயல் வந்து 
மாண்டி நெல் விளைந்த, வளநாட்சி 

மாந்தர் தவரும்பர் கோன்பரவி நின்ற 
மாந்துறை யமர்ந்த பெருமாளே. 

இருச்ச-லால்குடி பஸ் சாலையில் 10 8, மீ: தொலைவில் 

இருமாந்துறை உள்ளது. இருச்சி-அரியலூர் இரயில் வழியில் 

இருமாந்துறை உள்ளது. லால்குடியிலிருற்து மேற்கே 3 க் 

தல விருட்சம் மாமரமாதலின் ஆம்ரவனம், மாந்துறை என்ற 

பெயர்கள் ஏற்பட்டன. இத்தலதீதில் வபெருமாளை மான் 

பூரித்ததாகத் தலமான்மியம் பேசம். மான் பூசிப்பதாச BO 

சிற்பமும் காணப்படுகிறது. மிருகண்ட முனிவர், கண்ணான 

ணம், சூரியன், சந்திர முதலியோர் பூத்துப் பேறு பெற்ற 

தலமிது. 
. ள் 

இருஞானசம்பந்தரீ பதிகம் பாடிப் பரவிய தலம் இச. 

காவிரி வடகரை மாந்துறை என்று இத்தலதிதை உறுதிப் 

படுத்து அவர் தேவாரம் பேசுறது. 

சவெபெருமான்: ஆம்பிரவனேசுவரரீ; இறைவி: அழகம்மை 

(வாலாம்பிகை) அழகாலுயர்ந்த அம்மை எனவும் போற்றுவார் 

இத்தலத்தில் மேற்குப் பிராகாரத்தில் முருகவேள் சத்திதி 
விளங்குன்றத. முருகன் கோயில் விமானம் Apu@s® 

மிகுந்தது. முருகப்பெருமான் ஒரு மூகமும் நான்கு தருக்கரகி 

களும் கொண்டு வேழமகிகையும் வேடபசிகையும் உடன் 

விளங்க மயிலுூடன் நின்ற கோலத்தில் சுமார் 5 அடி உயரமுடன் 

கம்பீரமாகக் ழக்கு நோக்கு விளகிகுகிறூர். இங்கே முருகனுக்கு 

உற்சவர் இல்லை.



தீன்டாயுதபாணி சந்நிதியும் இரிகு உள்ளது, 

வெபிரானின்பரிவார மூர்த்ததிகளோடு, ஆஇ சங்கரருக்குத் 
தினிசந்நிது இத்தலத்தில் இருப்பது குறிப்பிடதிதகச அம்சமாகும்: 

இனமும் காமிகாகம முறையில் நான்கு கால வழிபாடு 

சுள் திகழ்கின்றன, கந்தனை வந்தித்து தம்தம் வினை நீக்கிக் 
கொள்கின்றனர். அம்பிகை மகமை மிக்குத் இகழ்கின்றாள். 

வைகா? விசாகம், பங்குனி உத்திரம் ஈறப்பு விழா 

நிகழ்கின்றது. 

கோயிலின் தென்பால் காயத்திரி நதி ஓ௫ுகன்றது. அது 

வற்ருத ஜீவ நதியாகும், 

; அருணடுரிநாதர் இத்தல முருகனை *ஆங்குடல் வளைந்து" 
என்ற திருப்புகழில் பரவிப் போற்றியுள்ளார். 

இத்தலத்தருகே இருத்தவத்துறை (லால்குடி), பூவாஞர், 
திருமங்கலம், அன்பிலாலந்துறை போன்ற தலங்கள் உள்ளன. 

அமைதியான, வளமான சோலைகள் சூழ்ந்து விளங்கும் 

இவ்வருள் நிலையம் வேண்டுவார்கிகு வேண்டுவன வழங்குன்ற 
தன்மையது. - 

7 இந்து அறநிலைய ஆட்டித்துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ள 

இத்தலத்தில் மான் வளர்க்க வேண்டும் என்ற அவா நீண்ட 

தாட்களாக நிறைவேருமல் இருத்து வருகின்றது.



நிருந்நவத்துறை வரர் வாழ்வே! 

இருச்சராப்பள்ளிக்கு வடஇழக்கே 12 சல் தொலைகிஃ- 

அரியலூர் செல்லும் பஸ், இரயில் மார்க்கத்தில் விளங்குந் 
இத்தலம் தற்காலத்தில் லால்குடி என்று அழைகச்கப்படுகின்றது. 

முஸ்லீம்கள் இப்பகுதியில் படையெடுத்தசாலத்தில் இத்தல 

இருக்கோயில் கோபுரம் வப்பாக இருந்ததுகண்டு சவப்புநசரம் 

(லால்...வவப்பு) என அழைத்தனர். அப்பெயரே பிற்காலத்தில் 

வழக்கில் நிலவவே பழைய பெயரான திருதீதவத்துறை என்ற 
பெயர். நூல்களில் மட்டுமே காணக்டெக்கின்றது. இப்படிப் 
பலகலங்கள் தமது பழம்பெரும் புனிதப்பெயரீகளை இழந்து- 

இக்காலத்டல் நாம் அவலமடைந்கு உழல்வதுபோலவே--அவை 

தாமும் புதப்பெயரோடு பொலினெறன! 

இருத்தவத்துறை-அருமையான தலம் இது. அத்ரி, பிருள, 

புலஸ்இயர், வசிஷ்டர், கெளதமர், ஆகிரேஸரீ, மரீசி என்னும் 

ஏழு முனிவர்களும் வழிபட்டு மூத்த அடைந்ததலம். ஆதலின் 

தவமுனிவர் வழிபட்டதுறை-தவதிதுறை என்று ,தலப்பெயரும், 

சப்தரிஷீசுவரர் எ௮்று இறைவன் பெயரும் இசழலாயி.ற்று, 

இறைவியின் பெயர்: ஸ்ரீமதி, (பெருந்இருப்பிராட்டியார்). 

முன்பொருகாலதிதில் காடாக இருந்து இத்தலத்தை ஓர் 

மழவமன்னன் அடைந்சான். அவனுக்குத் தொழு நோம் 

பற்றியிருந்தது. இ௫்கருந்த கடாகதீதில் நீராடினால். என்ன 

அதிசயம்! அவன் நோய் நீ௫ிஏவிட்டது. உடனே இதிதல 

மாண்பினை உணர்நீது-காடுகளை அழிக்கத்தலைப்படும்போ௮ ஓர் 

சவலிங்கத்தைக்கண்டான்; கோயிலை Ew reo fare, 

அம்மன்னன் நீராடிப் பேறுப் பெற்ற தடாகமே சவக௫ுகை தீர்த்த 

மாக இகழுகன்றது. இக்கோயிலின் பிராகாரத்தில் er Gib 

ணெறுசக்கர £சீதீ.தம் எனப்படும். இது இருமால் தனது சக்கரத்



தால் தோற்றுவித்தது; இதில் நீராடி சப்.தரிஷீஸ்வரரை 

வழிபட்டே இருமசகி இருமாலைச்சேர்ந்தாள் என்று இத்தல 

மான்மியம் கூறுன்றது. இங்கு சப்தரிஷீஸ்வரரும் திருமாலும் 

மேதிகுநோக்க விளர்குவதையும் ஸ்ரீமதிஅம்பிசையும் 
மகாலட்சுமீயும் இழக்குநோக்கி விளஙிகுவதையும் காணலாம்; 

இறைவனுக்குதி ததஜோவிடங்கர் என்ற பெயரும் உண்டு. 

கருவறையில் நான்கு தாண்கள் காணப்படுவது இத்தலத்தின் 
மற்றொரு ஈறப்பாகும்;: அவை அறர், பொருள், இன்பம், வீடு 

என்ற நான்னையும் குறிப்பன என் பர். தலவிருட்சம் அரசமரம் 

இத்தல வீணாகட்சணாமூர்தீதி இருவுருவம் சிறப்பானது. 

இவன் சந்நிதியின் உட்பிராகாரக்சின் வடபால் ஆறுமுகப் 

பெருமான் பன்னிருகரரிசளுடன், வள்ளி, தய்வயானையுடன் 

மயில்மீகமாத்து தெற்குநோக்கு எழுந்த௱ளியுள்ளார். அம்பிகை 
சற்நி௫யில் உள்ள அறுமுகரீ சமக்குநோக்க நின்றஇிருக்கோலதீதில் 

வள்ளி, தெய்வயானையுடன் விளஙிகுஇன்றுர். 

இனமும் காரண, காமிகாகம முறையில் ஆறுகாலவழிபாடு 
இகழ்கின்றது. மாதக்கார்த்திகை, சஷ்டி சிறப்பு நாட்களாகும் 

கந்தசஷ்டி விழா ஈறப்பாக நடைபெறுகின்றது. 

அருணகிரிநாதர் இத்கலப் பெருமானை இருஇருப்புகழ்ப் 
பாடல்களால் பரவினார் (காரணியுங்..., நிரை த்தநித்தில...) 

சீரணியுந் கிரை கத்து முத்தெறி 
காவிரி யின்கரை மொத்து மெத்திய ஷ் 

சீர்புனை நின்ற திரூத்தவத்துறறை வரூம்வாழ்வே 
எனவும், டல 

'*திரைக்கடற்பொரு காவிரி மாதி 
பெருக்செடுத்துமெ பாய்வள நீர்பொலி 
செழித்த நெற்செநெல் வாரிக ளேகுவை குவையாகச் 

செருக்கு செய்ப்பதி வாழ்முருகா அறம் 
வளர்த்த நித்ய கல்யாணி க்ருபாகரி 
திருத்தவத்துளற மாநகர் தானுறை பெரூமாளே"? 

எனவும் வரும் பகு.திசன் வளமிக்க இருத்தவத் அறையின் ஆன்மீசு 
வளத்தை தம்மூன் சித்தரித்துக் sm Oka per. 

். அறநிலை ஆட்டத்துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ளது 
இத்தலம். 
“ .. இத்தலத்தருகே பூவாஞூர், அன்பில், பெரும௰கலம், 
இருமர்த்துறை, சமயபுரம் முதலிய பல்தலங்கள் உன்ளன, 
oy 

வழிபடுவோர்க்கு தமிகும் விடுதிகளும் உணவுவிடுதிகஞம் 
உ திருச்சியிலிருந்து டவுன்பஸ் வசத அஇ௫ம். 
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நூவுளநாட் (பற்றிய பூவாஞர் 

இக்காலக்கம்பர் எனப் போற்றப்பெறும் இிரிரெபுரம் 

மஹாவித்துவான் மீனாட்செந்தரம்பிள்ளையவர்களின்
 மாணாச்சா் 

களுள் ஒருவரீ இயாகராயசெட்டியார். அவர் குடந்தைக் 

கல்லூரியில் தமிழ்ப் பேராசரியராகச் சிறப்புடன் இகழ்ந்தவர் 

தனக்குபின்தன் ஒருசாலைமாணவரான 
௨ வே.சுவாமிநாதய்யரை 

அப்பணியில் அமா த்த. உதவியவர்-அதன்மூலம் தமிழ்த் தாத்தாவின் 

பணி தமிழகத்திற்கு முழுதுமாய்க் சட்டிடச்செய்த பெருந்தகை 

அவர். மஹா மழஹோபாதீ்தியாய டாக்டர் ௨. வே, 

சுவாமிநா தய்யரை நினைவுகூறுமிடத்து இயாகர
ாசச்செட்டியாரை 

போற்றவேண்டும். அப்பெருந்தகையை அளித்த ஊர் பூவாஞர் 

ஆகும். இருச்ஏிமாவட்டத்இல் லால்குடிக்கு வடக்கே 2௧ல் 

தொலைவில் அரியலூர் சாலையில் அமைந்த இத்தலத்திற்கு, 

திருச்சியிலிருந்து லால்குடிக்கு இரயில்வழிமூலம் சென்றும் 

இடையலாம். இருச்சியிலிருந்து நிறைய பஸ்வசதி உள்ளது, 

காமதகனத்துற்குப்பின் இரதி இத்தலத்திறைவனை 

வேண்டித்தன் பதியைப் பெற்ற பதி இது: ஆதலின் இதற்கு 

மன்மதபுரம் என்ற பெயரும் உண்டு. ் 

இங்கே இறைவன் தவபெருமான் இருமூலநாதரீ என்ற 

திருப்பெயருடனும் அம்பிகை-க
ுங்குமாம்பிகை எனவும் கோயில் 

கொண்டு விளங்குகின்றனர். அழகான கோயில்: அமைதியான 

காவிரி வளமுடைய சூழல். 

இக்கோயிலில் ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிருசரங்களுடன் 

மயில்மீதமர்ந்து வேடமஙந்கை வேழமங்கையுடன்விளதக- இழ
ைக்கு 

தோக் எழுந்தருளியுள்ளார். தனியே பாலதண்டாயுதபாணி 

சத்நிதியும் உள்ளது. உற்சவமூர்த்தியும்ச றப்பாசவிளநிகுகன்றார்.



நாள்தோறும் காமிகாகம முறைப்படி இரண்டுகால 
வழிபாடு நிகழ்கின்றது. 

(மாதக்சாரீதீதிகை சிறப்புடையது. 

வைகாசிவிசாகம், கந்தசஷ்டி. வீழாக்கள் Paper pew. 

புண்ணீப்புனல்: சுயபங்குனி வாய்க்கால் தீர்த்தம்; 
தலவிருட்சம்: வில்வம், 

இத் தலமுருகனை அருணூரிநாதசுவாமிகள் ஒரு திருப்புகழ்ப் 
பாடலால் பரவியுள்ளார். அதில் மதுரையில் திருஞானசம்பந்தர் 
சமணர்களை வாதில் வென்று எண்ணாயிரம் சமணர் கழுவேறவும், 
பாண்டியன் கூன்றிமிர்ந்து நின்றசீர் நெடுமாறனாக மாறவும் 
நிகழ்ந்த அற்புதங்களைக் தொகுத்துப்பாடுகன்றார். 

ஞான $595 சேயே காவிரி 

யாறு தேக்கிய கால்வாய் மாவள 

நாடு போற்றிய பூவாரூர் உறை பெருமாளே. 

இத்தலத்தில் தரிகும் விடுதிகள், உணவு விடுதிகள் இல்லை. 
HOIA அருலுள்ளதால் அங்கிருந்து வந்து வழிபடலாம். 
இத்தலத்தைச்சுற்றி இருத்தவத்துறை (லால்குடி), அன்பிலாலந் 
துறை (அன்பில்), தஇருப்பெருமங்கலம் (ஆனாயநாயனார்பதி) 
திருமாந்துறை, முதலிய “தலங்கள் அமைந்துள்ளன. தமிழ்நாடு 
அறநிலைய ஆட்டத்துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 
உள்ளது. 
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அன்பர் குலவுந் திர ॥நடீங்களம் 

மறையுடையாய் தோலுடையாய் வார்சடைமேல் வளரும் 

மிறையுடையாம். மிஞ்ிகனே என்றுளைப் பேசினல்லால் 

குறையுடையார். குற்றமோராம் கொள்கை மினாலுயர்ந்ச 

நிறையுடையார். இடர்களையாய் நெடுங்களம் மேயவனே. 

திருதானசம்பந்ரர் 

சைவர்கள் தமக்கு இடர் ஏதும் நேரிட்டால் இடர்களையும் 

பதுசமாசுத் இருஞான சம்பநீதர் அருளிய பதிகமொன்றைப் 

பாடி இடர் நீங்குவர், இருஞான சம்பந்தர் அப்படி அற்புதமாக 

ஒளடதமாக அருளிய பதிகம் பெற்ற தலம் திருநெடுங்களம் 

ருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத் என்னும் ஒப்பரிய தலமாகும். இது தி 
மைத் 

இல இருவெறும்பூருச்குக் இழக்கே 7 கல் தொலைவில் ௮ 

தான் கோட்டை மார்க்க 

சோழகம்பட்டி இரயில் 

வாரும் உண்டு, 

துள்ளது. தூவாக்குடியிலிருந்து வாளவந் 

மாசவும் இத்தலத்தை அடையலாம் 

நிலையத் இலிருந்து 2 கல் தொலைவில் AOL 

இருச்சியிலிருந்து டவுன் பஸ் (56. 56-,4) வசதி உள்ளது. 

இங்கே சிவபெருமான் நித்திய சுந்தரேசுவரர் என்ற 

திருநாமத்துடனும், இறைவி ஒப்பிலாநாயகி என்ற இருப் 

பெயருடனும் இகழ்ன்றனர். இத்தலத்தில் முருகவேள் ஒரு 

முகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு, வேடமங்கை, 
வேழமகங்கை 

யுடன் நின்ற இருக்கோலத்தில் இழக்கு நோக்கி எழுந்தருளி 

யுள்ளார்.



இனமும் 2 கால வழிபாடு நிகழ்கின்றது. 

கந்த சஷ்டி, கார்த்திகை விழாக்கள் நிகழ்கின்றன. 

இத்தலத்தில் அருணகிரிநாதர் பரவிய நஇருப்புகழ் 

அருமையானது, 

பஞ்சபூலனும் பழையரண்டு வினையும் பிணிகள் 

பஞ்சென எரிந்துபொடி மயங்கமாகீம் 

பண்டறவடன் பழைய தொண்டர்களுடன் பழகி 

பஞ்சவர் வியன்பதியு டன்குலாவக் 

குஞ்சரமுகன் குணமொ டந்தவனம் வந்துலவ 

கொஞ்சிய சிலம்புகழல் விந்துநாதங் 

கொஞ்ச மரிலின் பூறமெல் வந்தருளி என்கவலை 

கொள்றருள் நிறைந்த சுழல் இன்றுதாராய் 

என்று இப்பொழுதே என் கவலை நீங்கிட உன் இருவடியைத் 
தந்தருள்வாய் என வேண்டுகின்றார். 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தின்8ழ் இத்தலம் 

உள்ளது. தங்கும் விடுதி, உணவு விடுதிகள் இங்கில்லை. 
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பியூர்க்குள் மமில் அரகோள் 

அரியலூரிலிருந்து இருச்சி செல்லும் பஸ்வழியில் அமைந்த 

இத்தலம் வரலாற்றுச் ஈறப்பு மிக்கது. மேலப் பழுவூர் என்பது 

பழுவேட்ட கரயர்கள் வாழ்ந்த இடமாகும். அவர்கள் சோழ 
மன்னர்களுக்கு மகட் கொடை கொடுக்கும் உரிமை பெற்றவர் 

கள்; தற்காலத்தில் செங்குந்தர், கைக்கோளர் என விளங்கும் 

மரபினரின் முன்னோர்கள். முருகவேளை முதற்கடவுளாக 

வழிபடும் பெருமக்சள் இவர்கள். மேலப்பழுவூரில் விளங்கும் 

இரு கருங்கற் கோயில்கள் ஸ்தூபி முதல் பீடம் வரையில் கருங் 
கல்லினாலேயே அமைந்து அற்புதமான சிற்பங்களுடன் தமிழ்நாடு 

தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் பாதுகாப்பிலுள்ளது. இங்கு 

பரசுராமரின் தந்தையார் ஜமதக்னி வழிபட்ட சிவன் கோயிலும் 

உண்டு, மேலப் பழுவூரின் இழக்கே ஒருகல் தொலைவில் கீழப் 

பழுவூர் உள்ளது, கழப்பழுவூரே, திருப்பழுவூர் என்ற சிறப் 

புடைய தேவாரத் தலமாகும், தஞ்சாவூரிலிருந்து அரியலூர் 
செல்லும் பஸ்கள் இத்தலம் வழியே செல்கின்றன, அரியலூரி 

லிருந்து டவுன் பஸ் வசதி உண்டு, இரு உவயாற்றிலீருந்து 

10 கல் தூரத்திலுள்ளது. 

பழு-ஆலமரம் ஆலமரம் தலவிருட்சமா தலின் இத்தலம் 

இப்பெயர் பெற்றது. பழுவேட்டரையர் தொடர்பும் ஒரு 

சிறப்பாகும். இங்கே வெபெருமான் இருக்கோயில் ஆலந்துறை 

என்றழைக்கப் படுகின்றது. இறைவனும் ஆலந்துறையார், 
வடமூலநாதர் என்று போற்றப் பெறுகிறார். இறைவி: அருநீதவ 

நாயக, மஹாதபஸ்வினி என்ற இருப்பெயர் கொண்டு தவக் 

கோலத்தில் விளங்குஒறாள். அம்பிகை, தவமியற்றுவதால் இத் 
தலத் இற்கு யோகவனம் என்ற பெயரும் உண்டு. கல்வெட்டுக் 

கலில் இத்தலம் ஏறுபழுவூர் எனக் காணப்படு6றது.



இத்தலத்தில்தான் பரசுராமர் வழிபட்டுத் தன் தாயைக் 
கொன்ற பாவத்திற்குக் கழுவாய் தேடிக் கொண்டார் என்று 
தல்மான்மியம் பேசுகின்றது, பரசுராம தீர்த்தம் கோயிலின் 
முன்பு உள்ளது. 

இங்கே திருஞான சம்பந்தர் வழிபட்டுப் பதிகம் பாடினார், 

இங்கே முருகவேள் ஒரு முகமும் நான்கு கரங்களும் 

கொண்டு வேட மங்கையும் வேழமங்கையும் உடன் நிற்க 

கிழக்கு நோக்கி, நின்ற திருக்கோலத்தில் காட்டியருஞூனரூர். 
அற்புதமான ஏற்பப் படைப்பு, உற்சவர் மயில்மீது அமர்ந்து 
விளங்குகின்றார், 

நாள்தோறும் காமிகாகம முறையில் இரண்டுகால வழிபாடு 

ba pier gi. 

மாதக் கார்த்திகை சிறப்புடையது. 

கந்த சஷ்டி, பங்குனி உத்திர விழாக்கள் நிகழ்கின்றன. 

அருகில் அரியலூரில் தங்கும் விடுதிகள் உணவு விடுதிகள் 
உள்ளன. அரியலூரிலுள்ள சிவன்கோயிலும் திருப்பழுவூரை 
தினைவுபடுத்துவ தாயுள்ளது. அங்கே இறைவன்; ஆலந்துறையார்; 
இறைவி: அருந்தவநாயக, ஆறுமுகப்பெருமான் அற்புதத்திருக் 
கோலம் நம்மை ஈர்க்கின்றது. 

இத்தல முருகனை அருணகிரிநாத சுவாமிகள் “விகடசங்கட 
என்னும் திருபுகழால் போற்றிப் பரவினர். அறநிலைய BLAS 
துறையின் நிர்வாகத்தில் இத்தலம் உள்ளது. தலபுராணம் 
கூள்ளது. அச்சேறவேண்டும். 

இங்கு-கோயிலில் தருடவந்த ஒருவன் கண்பார்வை 
இழந்து விட்டான். தான் செய்த பழி நீங்கப் பெரிய குத்து 
விளக்கைப் இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்துத் தன் பாதகமலங் 
களைப் போக்கக் கொண்டான் என்று கூறுவர், 

அமரர் அந்தணர் போற்ற வேகிரி 

கடல திர்ந்திட நோக்கு மாமயில் 
அழகொடும் பமுழூர்க்குள் மேவிய பெருமாளே,



யரஜிரிகாண்டபுரர் அமர்ந்த யலள் 

திருச்சி மாவட்டத்தில், பெரம்பலூரிலிருந்து சென்னை 

செல்லும் டிரங்க் சாலையில் 8 கல் தொலைவில் உள்ள 

வாலிகண்டபுரம் என்று தற்போது வழங்கப்படும் தலமே 

அருணகிரிநாதரால் வாலிகொண்டபுரம் என்று திருப்புகழில் 

போற்றப்பெற்றுள்ளது. 

இங்கே சிவபெருமான்: பிரம்மபுரீசுவரர் என்றும், இறைவி; 

பாலாம்பிகை, பிரஹந்நாயகி எனவும திருப்பெயர் கொண்டு 

கோயில் கொண்டுள்ளனர். பிரம்மா பூசித்து உய்வடைந்ததால் 

இங்கு பெருமானுக்குப் பிரம்மபுரீிசுவரர் என்ற திருப்பெயர் 

வந்தது என்று தலமான்மியம் கூறும். வாலி பூசித்த தலமாதலின் 

இது வாலிகொண்டபுரம் ஆயிற்று என்பார் தற்போது அது 

வாலிகண்டாபுரமென மருவி வழங்கப்படுகின்ற து. 

தகொன்மையான இத்தலத்தில் வரலாற்றுச் சின்னங்கள் 

பல உள்ளன. ஆங்கிலேயரும பிரெஞ்சுக்காரர்களும் திருச்சியை 

மையமாகக்கொள்ளக் சர்னாடகத்தில் போரிட்ட சூழலில் இவ் 

Bou இடம் பெறு&ன்றது. 

இத் திருக்கோயிலில் தண்டாயுதப ரணி சந்நிதியும் 

அறுமுஃப் பெருமான் சந்திதியும் அமைந்துள்ளன. ஆறுமுகம் 

பெருமான் மயில்மீதமர்ந்துள்ள கோலம் அற்புதமானது, 

இங்கே இரண்டுகால பூசை நாடோறும் நிகழ்கிறது. 

மக்கிய இருவிழா நாட்களில் சிறப்பு வழிபாடு நிகழும்,



அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் 8ழ் உள்ளது. 

இத்தலத்திற்கருகே துறைமங்கலம் என்ற தலம் 
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் (நால்வர் நான்மணி மாலை, முதலிய 

நூல்களை அருளியவர்) அவதரித்த பெருமை உடையது, 

வாலிகொண்டபுரம் ஏறிய ஊராதலின் பெரம்பலூரில் 

தான் தங்கும் விடுதிகளும் உணவு விடுதிசளும் உள்ளன. 

அருணகிரிநாதர் இத்தல முருகவேளை “ஈயெறும்பு'' எனத் 
தொடங்கும திருப்புகழில் சூரசம்ஹாரத்தைச் சிறப்பித்து 

வாச கும்பதன மானை வந்துதினை 

காவல் கொண்ட முருகா ஏணும் பெரிய 

வாலிகொண்ட புரமேயமர்ந்து வளர் தம்பிரானே. 

என்று பரவிப் போற்றுகன்ருர். 
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தன் கடர்பந்துறை 0நவன் 

ஆரியந் தமிழோ டிசையானவன் 
கூரிய முணத்தார். குறிநின்றவன் 

காரிகை பூடையான் கடம்பந்துறைச் 

சீரியல் பத்தர் சென்றடை மின்களே. 
-தி௫நர௮ுக்கரசர்: 

காலைக் கடம்பர், மதிதயானச் சொக்கர், அந்தி திரு 

ஈங்கோய்நாதர்'” என்று ஓர் பழமொழி அண்டு. ஓரே நாளில் 

மூன்று காலங்களில் இம்மூன்று தலங்களையும் தரிசிக்க3வண்டும் 

என்பது ஆன்றோர் கட்டளை. ஒன்றுக்கொன்று சில கல் 

தொலைவில் அமைந்துள்ள இம் மூன்று இருத்தலங்களும் தவார 

ஆரியாகள் பரவிப்பாடிய பெருமையும் உடையவை. 

காலைக்கடம்பா-- கடம்பர் கோயில் 

மத்தியானச்சொக்கர்--இருவாட்போக்கி (இரத்தினகிரி, 

சிவாயம்) 

அந்தி திரு சங்பிகாய் நாதர்--திருஈங்கோய்மலை (திருவெக்இ 

மலை) 
் 

இருச9 மாவட்டம் இம்மூன்று தலங்களையும் தன்னகத்தே 

கடைய பெருமை கொண்டது, இவற்றுள் கடம்பர்கோயில் 

என்னும் தென்கடம்பந்துறைத் தலத்திற்கு இப்பொழுது 

செல்விரம். இருச்சி-கரூர் பஸ் வழியில், குளித்தலைக்கு வட 

மேற்டுல் ஒருகல் தொலைவில் உள்ளது இத்தலம். கடம்பம். 

கடம்பந்துறை, கடம்பவனம் என்றெல்லாம் இப்பதி பெயர் 

பெறக்காரணம் இத்தல விருட்சமானக் கடம்பமரமேயாகும். 

வெபெருமான் கண்ணுவமுனிவருக்கும் தேவர்களுக்கும் சடம்ப் 

விருட்சத்தில் தோன்றி காட்சியருளிய தலம் இது, புண்ணியப் 

புனல்:- காவிரி : (அகினி Steed), Bess வபெருமாள்!



கடம்பஉனேசராகவும், இறைவி; முற்றிலா முலையம்மை (பால 
குஜாம்பிகை) யாகவும் திருப்பெயர்கொண்டு விளங்குகின் றனர், 
வடக்குபார்த்த திருக்கோயில் இது, 

இங்கே முருகவேள் ஆறுமுகமும் பன்னிருகரமும் கொண்டு 

தேவிமார் இருவரும் புடை சூழ நின்ற திருக்கோலத்தில் 

கிழக்கு நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். உற்சவர் ஒரு முகத்துடன் 

மயில் மீது அமர்ந்த கோலத்தில் திகழ்கின்றார். , 

காமிகாகம முறைப்படி நாடோறும் நான்கு கால வழி 

பாடு நிகழ்கின்றது. 

மாதக்கார்த்திகை, சஷ்டி சறப்புடையவை. 

சுந்தசஷ்டி, மாசிமகம், தைப்பூசப் பெருவிழாக்கள் 

நிகழ்சின் றன. 

கருவரையில் வெபெருமானுக்கப் பின்புறம் ஏழு கன்னியர் 

(சப்தமாதர்) விளங்கு$ன் றனர். 

அறநிலைய ஆட்சித்துறை பால் இக்கோயில் நிர்வூக்கப் 

பன்றது. தங்கும் விடுத, உணவு விடுஇகள் உள்ளன, 

இத்தலத்து முருகவேளை அருணகிரி வள்ளல் அற்புதமான 

ஒரு இருப்புகழால் பாடிப்பரவினர்: (புணரியு ...), இதல் 

துணர்விரி கடம்பமென் தொங்கலும் பம்பூறும் 

YYGOF லம்பசுஞ் சந்தனங் குங்குமந் 

தொருகளப முந்துதைந் GM woe கொன்றுபத் 
திருதோனாந் 

தொலைவில் சண்முகங்களுந் தந்த்ரமந்த் ரங்களும் 

பழநிமலையும் பரங்குன்றமும் செந்திலும் 
துதிசெயுமே யன்பர்தஞ் சிந்தை:புஞ் சென்று செய்ப 

பதி வாழ்வாய் 

என்றும் போற்றிக் காவிரியின் சகோழ்றத்தைக் கூறித் 

தீலைக்கட்டுஇனருர்: 

கன கூட்கில் நின்றகுன் நந்தருஞ் சங்கரன் 

குறுமுனி கமண்டலங் கொண்டுமுன் கண்டிடுங் 

கதிசெய் தி வந்துமுந் தென்கடம் பந்துறை பெருமாளே 
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நமீசியாயரிறார ரத்னகிரி வார் ழரகா 

மாறு கொண்டு வளைத் தெழு தாதுவர் 
வேறு வேறு படும்பதன் முன்னமே 
ஆறு செஞ்சடை வைத்த வாட்போக்கி யார்க(கு) 

உறி பூறி உருகும் என் உள்ளமே, 
“தி௫நாுக்கரசர். 

பத்தியால் யானுனைப் பலகாலும் 

பற்றியே மாதிரம் புகழ்பாடி 

முத்தரு மாறெனைம் பெருவாழ்வின் 

முத்தியே சேர்வதற் கருள்வாயே 

உத்தம தானசற் குணர்நேயா 

ஒப்பிலா மாமணிக் கிரிவாசா 

வித்தகா ஞானசத் திநிபாதா 

வெற்றி வேலாயுதம் பெருமாளே, 

- அதணகிசிநாத்ர்* 

இருச்சியிலிருந்து குளித்தலை அடைந்து அங்கிருந்து 
மணப்பாறை செல்லும் வழியில் இத் தலம் உள்ளது. சிவாயமலை 

ஓவதைப்பதி, அரதனாசலம், இரத்தினவெற்பு, சிவாயம், வாட் 

போக்க, மணிக்கிறி, மாணிக்கமலை எனப் பல்வேறு பெயர்களால் 

'போற்றப் பெறுவது இத்தலம், 1017 படிகள் கொன்ட மலைக் 

கோயிலில் வெபெருமான் இரத்தினகரீசுவரர், என்ற திருப் 

பெயருடன் விளங்குகின்றார். இறைவி : சுரும்பார் குழலி, இத் 

தலத்தில் முருகவேள் ஆறுமுகங்களும் பன்னிரு கரக்களும் 

கொண்டு இருபுறமும் தேவிமார் சூழ மயில்மீது அமர்த்து 

ழக்கு நோக்கி காட்டி தருகருர்.



தினமும் 3 கால வழிபாடு வாதுள ஆசும முறையில் 

நிகழ்கின்றது. 

மாதக் கார்த்தகை சிறப்புடையது, பெளர்ணமி, 

அமாவாசை இறப்பு வழிபாடு. 

சத்திரைவிழா, தைப்பூசம், பங்குனி, தெப்பவிழா 
முதலியன நிகழ்கின்றன. 

காலைக்சடம்பர் (கடம்பர் கோயில்) மத்தியானச் சொக்கர் 

(இரத்தின கரி) ௮அந்திதிரு ஈங்கோய் நாதர் (தருஈங்சோய்மலை) 
என்ற முதுமொழிப்படி நடுப்பகலில் வழிபடவேண்டிய தலம் 

இது. 

காவிரியே புண்ணியப் புனல். தலவிருட்சம்: வேம்பு, 

சுவாமி சந்நிதி மேற்கு நோக்கியுள்ளது, சுவரில் உள்ள 
ஜன்னல் வழியே மாலைப் பொழுதில் சுவாமிமேல் சூரியஒளி 

மாசி சவராத்திரி, வைகாசி விசாக சமயத்தில் வருடத்தில் இரு 
முறை 8ழிருந்து மேலாக விழுவதைக் காணலாம. மலைமீது 

சுவாமிக்கு அபிடேகம் செய்யும் பால், தயிராக மாறுவதை 
இன்றும் காணலாம். ஆயர் ஒருவர் அபிடேகத்துக்குக் கொண்டு 

வந்த பாலைக் காகம் கவிழ்த்ததால் அது எரிந்து போயிற்று, 
அப்படிக் கவிழ்த்து எல்லைக்குமேல் காகம் இனறும் பறப்பது 

இல்லை. ஆகவே இம்மலைக்குக் “காகம் பறவாமலை'! என்ற 
பெயரும் கூண்டு, 

ஆரியமன்னன், பெருமான் முடியில் வாளை வீசிய போது 
அவ்வபளைப் போக்கிய காரணத்தால் வாள்போக்கி எனற பெயர் 

'வந்தது. மலை அடிவாரத்தில் வவரப் பெருமாள் சந்நிதியும், 
கருப்பண்ணசாமி சந்நிதியும் உள்ளன. மலையில ஆங்காங்கே 

நீர்ச் சுனைகள் உள்ளன, 

சுவாமி இரத்தினூரீசுவரர், வாட்பேபோாக்கி நாதர், 

இராசலிங்கர், முடித்தழும்பர், மலைக்கொழுந்தீசர், மாணிச்கமலை, 
மகாதேவர் என்றெல்லாம் போற்றப் பெறுகழுர். 

இத்திரன், சூரியன் வீரசேனன், ஆதிசேடன், தூரக்சை 
அகத்தியர் முதலியோர் வழிபட்டுப் பேறு பெற்ற தலம். 12 

வருடங்களுக்கு ஒருமுறை இடி பூஜிப்பதாகக் கூறப்படுவது, 
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இத்தலத்தில் 50 கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. 

0 இருவாட்போக்கிப் புராணம், இரத்தினஏரி உலா, வாட் 
பாக்திக் கலம்பகம் முதலிய இலக்கியங்கள் இத்தலத்திற் 

குள்ளன. 

,_ அருணகிரி நாதர் இத்தலப் பெருமானை மூன்று அற்புதத் 

திருப்புகழ்ப் பாக்களால் பரவியுள்ளார். முருகவேள் எல்லோரை 

யும் ஆடவிருகறார். 

$5995 தீதிமித தீதிமித தீமிதத 
தத்ததன தானதன தானனன தான்னன 

திக்கும் டேமட டாடமட 09600 எனதாளம் 

திக்குமுசிலாட அரியாட அயனாட சிவ 

ஜொத்துவிகா யாடபரை யாடவர ராடபல் 

திக்ககரர் வாடகுரர் பாடமறை பாபஏதிர் களமீதே 

எத்திசையு நாடியமனார் நிணமொ டாட்பெல 

மிக்கநரி யாடகமு தாடகொடி யாடசமர் 

எற்றிவரு பூததண மாட வொளி யாடவிம வடிவேலா 

எத்தியொரு மாைதிகரள காவல்வல yon ug ior 

சித்தமலை காமுககுகா நமசிவாயனொடு 

ரத்னகிரி வாழ்முருகோனே இளையவா அமரர் 

பெருமாளே, 

இத்தலத்தில் வழிபடுவோர் விடுதி, உணவு விடுதிகள் இல்லை, 

தமிழ்நாடு அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் 

இக்கோயில் உள்ளது. 

மலையடிவாரத்தில் 1$ கல் தொலைவில் சவொயம் என்ற 

ஊரில் ஒரு வன கோயில் உள்ளது. இது அருணகிரிநாதர் 

திருப்புகழ் வைப்புத் தலம் என்பர் 
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க௫றவுப் பதிக்குள் உரை கரறாகரள் 

நீதியார் நினைந்தாய நான்மறை 

ஓதியாரொடுங் கூடலார். குழைக் 

காதினார். கருவுருள் ஆனிலை 

ஆதியார். அடியார். தமதன்பரே, 

தீரஞானாம்பந்தர், 

மதியால்வித் $4.08 

மனதாலுத் தமனாகிம் 
பதிவாகிச் சிவஞான 

பரயோகத் தருள்வாயே 

நிதியே.நித் திய5மயென் 

நினைவேநற் பொருளாயோய் 

கதியே சொற் பரவேளே 

கருமூரிற் பெருமாளே! 

எஇர௫ுணகிரிநாதர், 

திருச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்த முக்கிய நகர௫இ்களுள் 
கருவூர் ஒர் முக்கிய நகரமாகும், சோழர்களின் தலைநகரங்களில் 
ஒன்றுகத் திகழ்ந்த இத்தலம் சொம்கு நாட்டுத் தேவாரத் 
தலகுிகளுள் ஒன்றாகவும் இடம் பெற்றுள்ளது. பெரிய புராணதி 
இல் வரும் எறிபத்த நாயனார், புகழ்ச்சோழ நாயனார் வரலாறு 
Seid இத்.தலச் சிறப்புகளை விரித்துப் பேசுவார் சேக்கிழார். 
போகரின் ஈடரான கருவூர்த் தேவர் இஙிகே வெ பெருமானுடன் 
சோதியிற் கலந்தார் என்று தலமான்மியம் பேசுன்றது- 
சாமதேனு இத்தலத்தில் வழிபட்டுப் படைத்தல் தொழிலுச்குரிய 
வரம் பெற்றது ஆதலின் ஆனிலை என்ற பெயர் இத்தலம் 
பெற்றது எ௮று கூறுவர்.



a இங்கே இறைவன் பசுபதிசுவரர், கல்யாண பசுபதீசுவரர் 
vs றெல்லாம் போற்றப் படுகிறார். இறைவி: இருபாநாய& 
(செளந்தரவல்லி), அலங்காரநாயடி என்று இரு அம்பிசை 
சந்றிதிகள். 

முருகவேள் ஆறுமுகமும் பன்னிரு கரமும் கொண்டு 

ளி தெய்வயானையுடன் மயில் பின்புறம் நிற்க, இழைக்கு 
நாக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் காட்டியருளுகன்றார். 

நாடோறும் மூன்று கால வழிபாடு முருகனுக்கு நிகழ் 

கிறது. முசுகுந்த சக்சரவர்தீதி திருப்பணி கொண்ட இத்தலம் 

இரு பிராகாரங்களையும் நூற்றுச்கால் மண்டபத்தையும் 

கொண்ட பெரிய கோயிலாகும், 

கார்த்திகை தோறும் மூருகனுக்குச் சிறப்பு வழிபாடு 
திகழும், 

எறிபத்த நாயனார் விழா, பநிகுனி உத்திரம், தைப்பூசம், 

அருணூரிநாதரீ விழா முதலியன முக்கிய விழாக்களாகும். 

இத்தல மூருகனை 7 பாடல்களால் பரவி மகிழ்ந்தார் 

அருணூரி வள்ளல். கருவூருக்குக் இடைத்துள்ள 7 பாடல்களில் 

4 பாடல்களில் வயலூர் குறிப்பிடப் பெறுவதால் வயலூசை 

வழிபட்ட பின்னரே அருணூரி நாதர் கருவூர் சென்று பாடிப் 

பரவினார் என்பது புலப்படும். கருவூர் என்பதைக் “கெர்ப்பபுரம்'” 

என்று பெயரிட்டு வாழ்த்துஇருர்! கசவார் இதயத்து அமிர்தே 

எனக் கந்தனை அழைத்துப் போற்றுகிறார். பாரதசி செய்திகளை 

நினைவுபடுத்துகரஈ. “எமையாள் கொள வெற்றிப் புகழ் கருவூர் 

தனில் மேவிய பெருமாளே”? என்று பரவுனெருர். 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இத்தலம் 

உள்ளது, தங்கும் விடுதிகளும் உணவு விடுதிகளும் உள்ளன. 

அருகில் வெண்ணெய் மலை உள்ளது. 
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Augers sie 6வந்தன் 

தொழுவார்க். கெளியாய் துயர்தீர நின்றாய் 

கரும்பார் மலர்ச்கொள்றை துன்றுஞ் சடையாய் 

உருவார்க்சரிய விடையேறி யொன்ஞனார் 

பூரந்தீியெழ ஓடுலித்தாய் அழகா 
முழவாரொலி பாடலொடாடல் ரூ 

முதுகாடரங்கா நடமாடவல்லாய் 

விழவார். மறுகில் வெஞ்சமாக் கூடல் 

விகிர்தா அடியேனையும் வேண்டுதியே அந்தர், 

தம்பிரான் தோழரான சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தமது 
தேவாரப்பாடல்களால் இவெபெருமானை மூழ்வித்து வந்தார். 

ஒருதலத்தில் அவரது பாடலைக்கேட்டு மஉழ்ந்த பரம 
தனது இருகுமாரர்களையும் (விநாயகரையும், முருகனையும்) அடகு 
வைத்துப் பொன்பெற்று. வி௫ர்தவடிவில் சுந்தரருக்கு அருளினார் 
என்று கொங்குமண்டலசச்சும் பேசும்-ஒப்பற்ற அத்தலம் 
இதுவே. மிகப்புராதனமான டுத் திருக்கோயில் கருவூரிலிருந்து 
12 கல் தொலைவிலுள்ளது. சுருவூரிலிருந்து பஸ்வசதஇிஉள்ளது, 
இறைவன்: கல்யாண விக்ரு தீஸ்வரர்; அம்பிகை: மதுரசுபாஷிணி, 
விக்ருதீஸ்வரி இக்கோயில் கொடகனாற்றி* எழ்கரையில் 
அமைந்துள்ளது. 

இக்கோயிலின் உட்பிராகாரத்இல் வடமேற்குப்பாகத்தில் 
ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிருகரங்களோறு மயில்மீதமாீந்து, 
வள்ளி தெய்வானையுடன் எழ்த்தசை நோக்க விளங்குவர் 
உற்சவமூரீத்தி-கல்யா அகோலத்தில் நான்குகரங்களுடன் விளங்கு 
Lag,



தாடோறும் சகாமிசாகம முறையில் இரண்டுகால பூசை 

திகழ்கின்றது. கார்த்திகை கந்தசஷ்டி சிறப்பு நாட்களாகும். 

மாசிமகம் பிரம்மோற்சவம் மிகச்சிறப்பாக நடை 

பெறுகிறது. 

இத்தல முருகனை அருணூரிவள்ளல்-அழகரன நிருப்புகழால் 
பரவீயுள்ளார், 

வண்டு போற் சாரத் தருள்தேடி 

மந்தி போற் காலப் பிணிசாடிச் 

செண்டு போ பாசத் BOOP 

சிந்தை மாய்த் தேசித் தரூள்வாயே 

தொண்டராற் காணம் பெறுவோளே 

துங்கவேற் கானத் துறைவோனே 

மிண்டரசற் காணக் கிடையானே 

வெஞ்ச மாக் கூடற் பெருமாளே. 

தமிழ்நாடு அறநிலைய ஆட்டித் துறையின் நிர்வாகத்தில் 

இத்தலம் உள்ளது. தங்கும்விடுதி, உணவுவிடுதிகள் இல்லை. 

இத்தலத்தருகே கனகூரிவேலாயு த௫வாமிகோயில், கருவூர் 

கல்யாண பசுபதிசுவரர்கோயில், வெண்ணெய்மலை பாலசப்பிர 

மணியசுவாமி கோயில் முதலியன உள்ளன. 
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Arg Hagen Hogg அரகள் 

இருச்ச மாவட்டத்தில் கருவூருக்கருகில் உள்ளது நெருவூரீ 

என்னும் தலம். இநிகே சிவபெருமான் அகீனீசுவரர் என்னும் 

இரு நாமத்துடன் எழுநீதருளியுள்ளார், இத்திருக்கோயிலில் 

வலப்பால் சுவாமி சந்நிதியும், இடப்பால் அம்பிகை சந்நிதியும் 

நடுவில் முருசுன் சந்நிதியும் அமைந்துள்ளது சோமாஸ்கந்தரீ 

அம்சமாகத் தகழுகின் றது. 

இங்கே ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிருகரகிகளுடன் விளங்கு 

இருர். வள்ளி, தேவயானை இல்லை. 

அருணடூரிநாதர் இத்தலத்தில் பாடியுள்ள திருப்புகழ் 
அவருக்கு வயலூர்வள்ளல் அருளிய இறத்தினை வெளிக்காட்டு 

Qa ng. 

aus? 56h லருள் பெற மயில்மிசை 

யூதவு பரிமள மதுர வெகுவித 

வசை மலரடி கனவிலு நனவிலு மறவேனே, 

நிவவு சொரிவளை வயல்களு நெடுகிய 

கூடக தமனியு நளினமு மருவிய 

தெருவை நகருறை திருவுரு வழங்கிய பெருமாளே? 

அருணகூரிநாதர் தருச்செங்கோட்டுவேலனைப் பாடிப் 

பரவும் போது 'ஆலகாலபடப்பை'' என்ற இருப்புகழில் 
“தெருவைப் பதிவித்தக...'” என்று போற்றுவதும் குறிப்பிடத் 

தக்கது. திரிபுவனச் சக்கரவர்த்து கோனேரின்மை கொண்டான் 

கல்வெட்டு இக்கோயிலில் உள்ளது. அதில் “இனங்ிகு நாட்டு 
நெருவுரென வீரசோழ சதுர்வேத மங்கலத்துடையரீ இரு 
அக்னீஸ்வரமுடைய நாயனார் கோயில்'' என இத்தலம் பேசப்படு 
Gang.



நமிழ் முநிய£ராது பகழி 

புகலரிய தான  தமிழ்முனிவர் ஓது 

புகழிமலை மேறு பெருமாளே! 

கமலபத வாழ்வு தரமமிலின் மீது 

கருணையுட னேமுன் வரவேணும்! 
-அதணகிர்எள்ளம். 

_ BGIA மாவட்டம், கரூர் வட்டம் புஞ்சைப் புசஞரீ 

ரொமத்தில் வேலாயுதம் பாளையத்தில் குழுந்தமலை, ஆறு 

நாட்டார் மலை என வழக௫ிகப்பெறும் புகழிமலை என்ற தனம் 

உள்ளது. புகளூர் இரயில் நிலையதீதிலிருந்து வடக்சே 3 கல் 

தொலைவில் இத்தலத்தை அடையலாம் 

மலையின் மீது சுந்தரேசுவரர் இருக்சோயில் உள்ளது. $45 

படிகள் ஏறிச் செல்ல வேண்டும், அக்கே அன்னை மீனாட்டியும், 

ஐய சுந்தரேசுவரரும் எழுந்தருளியுள்ளனரி. முருகவேள் 

பாலசுப்பிரமணியராக-ஒரு முகமும் நான்கு சுரங்களும்கொண்டு 

மயில் பின் நிற்க-கம்பீரமாக நின்ற இருக்கோலத்தில் இழைக்கு 

நோக்கு விளஙிகுஇன்றார். உற்சவமூர்த்தி வள்ளி, தெய்வயாளை 

யுடன் விளஙிகுஒருர். 

காமிகாகம முறைப்படி இனமும் இரண்டு கால வழிபாடு 

நிகழ் இன்றது. மாதக் காரீத்திகை, அமாவாசை சிறப்பு நாட்க 

ளாகும், கந்த சஷ்டி, தைப்பூசம், பங்குனி உத்திரப் பெரு 

விழாக்கள் நிகழ்கின் றன.



இயற்கையாக அமைந்த நான்கு சுனைகள் உள்ளன. மலை 

மீது பிராகாரத்தில் உள்ள சுனை பெருமான் அபிடேகத்திற் 

குரியது, prot சுனை, காந்ததீர்த்த சுனை, மலைசுரவரீ சுனை 

முதலியன உள்ளன. 

அருணகிரிநாதர் பரவிய முருகவேள் நம் மனகீசுல் உருசு 

விளங்குகிறார். 

உணவு விடுதிகள் உள்ளன. அறநிலைய ஆட்?தீதுறையின் 
நிர்வாகத்தில் இத்தலம் உள்ளது. 

இத்தலதிதைசி சுற்றிலும் பல தலங்கள் உள்ளன. 

கிழக்சே (10 கல்) வெண்ணெய் மலை, தெற்கே (8 கல்) பரல 

மலை (முருசன் ஆண்டியாகத் திகழும் கோயில், வடமேற்கில் 
(8 கல்) கபிலர் மலை (குழந்தை வேலாயுத சுவாமி கோயில்) 

பிலிக்கப்பாளையம் (10 கல்) வடபழனி ஆண்டவர் கோயில் 
போன்ற மலைக்கோயில்கள் உள்ளன. 

புசழிமலையில் கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன, குகையில் சமண 

முனிவர்களின் படுக்கைப் பாறைகளைக் காணலாம். 
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கீற்பநாருரிவன Ans slaty mobi 

ஞானமே வடிவான வயலூர்ப்பெருமானது அருள்பெற்ற 

அருணஒரிநாதர் கனவில், அப்பரமன், “Qe நீ தித்தம் 

அற்புதத் இருப்புகழ்ப் பாக்களைப் பாடவேண்டும், யாம் உறைய 

மிடம் விராலிமலை. நீ அத்தலத்துக்கு வருவாயாக”' எனக் 

கட்டளையிட் ட, ஞானப்பொருள்களை விளச்சி, “ஞான அமுதை 

ஊட்டி விட்டோம். உன் மலமாசு யாவையும் வீட்டி 

விட்டோம்?” என்று மிகக் கனிவுடன் உரைத்தருளி 

மறைந்தார். விழித்ெெதழுந்த அருணகிரிநாதர் எம்பிரானது 

தாளிணையைச் சற்றுங் கருதாத இவ்வடியேனை விராமலைக்கு வா 

என அழைத்த சருணையை வியந்து 

தாமரையின் மட்டு வாசமல ரொத்த 

தாளி நினைபமில் ௮டியேனைத் 

தாதவிழ் கடுககை நாசுமகிழ் கற்ப 

தாறுவென மெத்தி யவிராலி 

மாமலையி னி.ற்ப நிகருதி யுற்று 

வாவென அழைத்துஏன மனதாசை 

மாசி அறுத்து ஞானமுதளித்த 
வாரம் இனி நித்தம் மறவேனே: 

(எயலுர்-த்ரப்பு£ழ்) 

என்று போற்றிப் பரவினர். கல்லினின்றும் நார் உரித்தது 

போல என் நெஞ்சக்கல்லைக் கனியாக்க எனக்கு அமிரீதப்பதவி 

அளித்த பெருமானே. 

**வயற்பதி மன்னா! கல்.நார் உரித்த என்மன்னா! 

எனக் ல்கர்ணாமிர்தப் பதம் தந்தகோவே! 

பணை வு (என்னால் மீறக்கவும்....... 

என்றும்,



பூயற் பொழில் வயற்பதி மினிற் பொருள் ப்ரியத்தோட 

புலப்பட எனக்கருள் பெருமாளே! (இரும்பவள்....... 

என்றும் போற்றினர், 

திருமறைக்காட்டில் தங்கியிருந்த திருநாவுக்கரசு சுவாமி 

களைச் சிவபிரான் திருவாய்மூருச்கு வருக என அழைக்க அவர் 

எழுந்து விரைந்து சென்றது போலவே அருணகிரிநாதரும் 
உடனே விராலிமலைக்குச் சென்று பணிந்தார். விராலிமலைப் 

பெருமானை வழிபட்டு, அடியேன் உனது அருள் கொண்டு 

உரைத்த அரிய பெரிய திருப்புகழுக்கு (விகடபரிமள...-74 Fr 

வயலூர் இருப்புகழ்) உகந்து வயலூரில் அடிமையின் முன்- 

அற்புத கோலத்தோடு எழுந்தருளி எனது இன்னலை ஒழித்த 
ரூகமூர்த்தயே1! விராலிமலைக் குருபரனே! என வாழ்த்தி 
**இதமுறு விரைபுனல்'' எனத் தொடங்கும் (74 8ர்) பிறிதொரு 

ச௪ற்.தப் பெருந்திருப்புகழைப் பாடி-அதில் 

திருவயலியில் அடிமைய குடிமையி(ன்)னலற 

மயலொடு மலமற அரியபெரிய திருப்புகழ் விளம்புமென்முன் 

அற்புத மெழுந்தருள் குக!விராலிமலை யூறைகுரவ! 

என்று போற்றினர். முருகனது தருவோலக்க வர்ணனையாக_ 

-தீரான கோல கால நவமணி 

மாலாமி வேக பார வெகுவித 

தேவாதி தேவர் சேவை செயுமுக  மலராறும் 

சீராம வீர மாது மருவிய 

௪ுரஈாறு தோளும் நீளும் வரியளி 
சீராக மோது நீப பரிமள இருதாளும் 

ஆராத காதல் வேடர் மடமகள் 

BPS மூர்வ லாரி ச௪டமகள் 

ஆதாச பூத மாத வலமிட முறைவாழ்வும் 
wor நீதி வேலு மமிலு மெய்ஞ் 

ஒானாமி ராம தாப வடிவமும் 

ஆபாச னேனும் நாளும் நினைவது பெறவேனும் 

என்று தன் கோரிக்கையைத் இரு முன் வைத்து முருகன் ருகன் உருத்திர சன்மராச சக்கத்தமர்த்து கலகம் தீர்த்த அருளாட கேய்



பாரதத்தில்: அவரி மாமன் கண்ணன் அருச்ச்னனது உயிரைச் 

காக்கும் பொருட்டுச் சூரியனைச் சக்கரத்தால் மறைத்தருளி 

யதையும் எடுத்தியம்பி அருள் வேண்டினார். இப்படி அற்புதமான 
16 திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் பெற்ற தலம் விராலிமலயாகும். 

இருச்சியிலிருந்து மதுரை செல்லும் பஸ் வழியில், 
திருச்சியிலிருந்து 28 தி, மீ தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது, 

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் குளத்தூர் வட்டத்தில் அமைந்த 

இத்தலத்தை, மணப்பாறை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, மதுரை 
. நிகரங்களிலிருந்து பஸ் மூலம் அடையலால். 

முனிவர்கள் இம்மலையில் குராமரங்கள் உருவில் மரங் 

களோடு விராவி யிருந்து முருகப் பெருமானை வழிபட்டதால் 

இம்மலைக்கு விரவிமலை என்ற பெயர் உண்டாகி, விராவிமலை 

யாக மருவிப் பின் விராலிமலை ஆயிற்று என்பர். ஆனால் 

விராலிச்செடி (மூலிகைச்செடி) இத்தல விருட்சமாதலின் 

விராலிமலை எனப் பெயர் கொண்டது என்று கூறுகின்றனர் 
மற்றொரு சாரார். சோலைகளும், மயில்களும் மிகுந்த மலைத் தலம 
இத்தலமாகும், முனிவர்கள் இம்மையில் இருமருங்கும் வழிபடு 

கின்றனர் என்பதையும் அவர்கள் விராவிய தலம் இது 

என்பதையும, 

*விராகவ சுராதிப பொராதுத வீராதமி 

விராயண பராயணச் செருபூரா 

விரவிய குராவகில் பராரைமு திராவளர் 

விராலிமலை ராஜதப் பெருமாளே, 

(திராமயடுராதன ... ) 

"வெந்த நீரணி வேணி இருடிகள் 
பந்தபாச விகார பரவச 
வென்றி யானசமாதி முறுகுகல் முழைகூடும் 

விண்டு மேல் மயிலாட இனியது 

ளுண்டுகாரெளி பாட இதழிபொன் 

விஞ்ச விசு விராலி மலையுறை பெருமாளே 

(தத்து பூதமும்......] 
எனவரும் இத்தலத் திருப்புகழ்ப் பாக்களில் அழகுறக் 

காட்டுவார் அருணகிரிவள்ளல். 

இத்தல மான்மியப்படி-சரவணப் பொய்கையில் குழந்தை 

யாக வந்த முருகனுக்கு முனிவார்களின் மனைவியரில் வசிட்டரின் 
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pied அருந்ததி பாலூட்ட மறுத்து விட்டாள், விட்டர் 

அவளைச் சபித்தார். வீணே அருந்ததியை வட்டரீ தண்டித்தது 

சண்டு முருகன் வ௫ிட்டரைச் சபித்தார். பின்பு வட்டரும் 

அருந்ததஇயும் விராலிமலைக்கு வந்து முருகவேளை வழிபட்டுச் சாப 

விமோட்சனம் பெற்றனர், 

சூரபன்மாதியரைப் பெற்றெடுத்த பாவம் நீங்கும் 

பொருட்டுக் காசயபமுனிவரும், தன் தந்தையாகிய நான்முசனைத் 

தண்டிதீ தத.ற்சாகச் சிவ நிந்தனை செய்த பாவம் போக்க நாரத 
முனிவரும் இத்தலத்தில் முருகனை வழிபட்டு உய்வடைந்தனரீ. 

இச்செய்இகளை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இக்கோயிலில் 
காயபர், நாரதர், வசிட்டர், அருந்ததி சிற்பங்கள் உள்ளன. 

விராலி மலையில் பாதி தூரத்தில் உள்ள சந்தானகோடு 
என்னும் புண்ணியத்தானம்-தேவ விருட்சங்கள் ஐந்தினுள் 
gage சந்தான விருட்சம் போல இட்ட காமியங்களை 
அன்பர்களுக்கு அளிக்கும் என்பதை 

மதியணையுஞ் சோலை மார்த்து 

மதிவள சந்தான கோட்டின் 
வழியருளின் பேறுகாட்டிய விராலி 

மலைமருவும் பாதி யேற்றி 

கடிகமழ் சந்தான கொட்டில் 
வழியருளின் பேறு காட்டும் பெருமாளே. 

என்ற தஇருப்புகழால் காட்டுகிறுர். இதனை விளக்கும் வகையில் 

மலைக்கோயிலுஃகுச் செல்லும் வழியில் மலைமீதுள்ள சந்தனக் 
கோட்டம் என்னும் மண்டபத்தில் உள்ள தூண்களில் ஆறுமுகப் 
பெருமான், அருணடரிநாதர் சிற்பங்கள் அமைந்துள்ளன. 

ஊரின் நடுவே மலை; மலையின் உச்சியில் கோயில், 
முருசனுக்குத் தனிக்கோயில்-207 படிகள் உள்ளன, மலையடி, 

வாரத்தின் றிது தொலைவில் தென்பால் சரவணப் பொய்கை 
அமைத்துள்ளது. &ழ்பாகத்தில் மெய்க்கண்ணுடை.யாள் சந்நிதி 
உள்ளது, இவ்வம்பிகயை வழிபட்ட பின்னரே மலைக் 

கோயிலுக்குச் செல்ல வேண்டும். 

மலைமீது செல்லும் வழியில் இடும்பன் சந்நிதியும், 
பாறையைக் குடைந்தமைத்த மீனாட்ட சுந்தரேசர் சந்நிதியும் 

aw



  

விராலிமலை 

விரஈலிமளையில் விளங்கிய கந்த என்றுளை 

மகிழ்வொடு வத்திசெய் மைந்தன் என்றனை 

வழிவழி அன்புசெய் தொண்டு கொண்டருள் 

பெருமாளே.
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வழுஷர் 

ஆதிசங்கர ஞர்பாக மாதுமை 

கோல: அம்பிகை மாதா மதோமணி 
ஆமிசுந்தரி தாயான நாரணி அபிராமி 

ராடு விருலே சிரகடவே 
Gare anus Ge tered ou தேவர்கள் 

பெருமாளே. 

் " (போதகத்தருகோமே ) 

ட இ கலு. Pondicherry. 

     

    

 



ச்ந்தனச் கோட்டமும், ந்வராத்திரி மண்டபமும், சண்முக 
மூர்த்தி மண்டபமும் உள்ளன, நவராத்திரி மண்டபம் அருகே 
தெற்கு நோக்கு இராஜகோபுரம் காட்சியளிக்கின்றது. 

ஒரே பிராகாரத்துடன் அமைந்த மலைக்கோயில் இது, 
சண்முகமூர்த்து மண்டபத்தில் உற்சவ மூரித்தியாக- வள்ளி 

$சவயானையுடன் அழகாக முருக பெருமான் அமர்ந்துள்ளார். 

இம்மண்டபத்தின் அருகே காச விஸ்வநாதர், விசாலாட்சி 

சந்நிதிகள் உள்ளன. 

மேற்குப் பிராகாரத்தில் விநாயகர், , தட்ணாமூர்த்தி, 

அகத்தியர், அருணகிரிநாதர் சந்நிதிகளும், வடக்கில் சண்டீசர், 

பைரவர் சந்நிஇகளும், இழக்கில் காற்றாடி மண்டபமும் 

அமைந்துள்ளன. 

கருவறைக்கு முன்புள்ள மகாமண்டபம் செல்லும் வழி 

யில் நவக்கிரக சந்நிதி உள்ளது. மகாமண்டபத்தில் நடராஜர், 

சிவகாமி, மாணுக்கவிநாயகார், ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் 

ஸ்ரீனிவாசப்பெருமான் முதலிய சந்றிதிகள் உள்ளன. 

கருவறையுள்ளே விராலிமலை வள்ளலாக ஆறுமுகப் 

பெருமான் பன்னிருகரங்களுடன் மயில் மீது அமர்த்து காட்ச 

யருளுஇன்றார், இருமருங்கலும் வள்ளி, தேவயாளையம்மை 

விளங்குஇன் றனர், மயிலின் முகம் வலப்புறம் அமைத்துள்ளது: 

சூலம் வலது கரத்இலும், வஜ்ராயுதம் இடது கரத்திலும் அமைத் 
துள்ளதும் சிறப்பு அம்சமாகும். மூலவர் போன்ற உற்சவ 

மூர்த்தியும் உள்ளார், 

அருணூரிநாதர் அஷ்டமாஏத்தி உபதேசம் பெற்ற பதி 

இதுவாதலின் நாம் அருணஒரிநாதரிடம் அவர் பெற்றபேற்றினை 

தமக்கும் அருளுமாறு வேண்டிக்கொள்ள-அ௮ச்சந்திதி விளக்கமாக 

உள்ளது. 

காரணாகம முறைப்படி நான்கு கால வழிபாடு இனமும் 

திகழ்இின்றன. 

சித்ரா பெளர்ணமி சங்காபிஷேகம், வைகாடிவிசாகவிழா, 

ஆடிக்கார்த்தகை, கந்தசஷ்டி, தைப்பூசம், மாசிக் கார்த்திகை 

மகாபிஷேகம், பல்குனி உத்திரம் முதலிய விழாக்கள் 

நிகழ்ன்றன. 
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வைகாசி விசாகத்திற்கு மறு நாளும், தைப்பூசத்தன்றும், 

தெப்பத்திருவிழா நிகழ்கின்றது. நாகதீர்த்தக்குளம் என்று 

தெப்பச்குளம் அழைக்கப்படும், மலையில் சுனை உள்ளது. 

புதுக்கோட்டை. மன்னருக்கு வயிற்று வலி நீக்கியருளிய 

தலம் இது. சுந்தரக் குருக்கள் என்பார் உளமையாக, இம் 

முருசன் அருளால் மீண்டும பேசும் பேறு பெறருர். திருவாரூர் 

தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு முருகனே இங்கு நேரில் வந்து 
பிரசாதம் வழங்கினார். அவரது வேண்டுகோளின்படி 35 

கற்றூண்கள் கொண்ட ஓர் புது மண்டபம் கட்டப்பெற்றுள்ளது 

சதாசிவபிரமமேந்திரர் வழிபட்ட தலம். 

இங்கு மாலை வழிபாட்டில் இன்றும் முருகனுக்கு சுருட்டு 

ஒன்று நிவேதிக்கப்படுவது இறப்புச் செய்தியாகும. 

1500 ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட இக்கோயில் பல கல் 

வெட்டுக்களைக் கொண்டுவ்ளது, அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் 

நிர்வாகத்தில் உள்ளது. 

மலையின் பின்புறம் பேருந்துதிலையமும் உணவு விடுதி 

களும் உள்ளன. 

இளவயதினராக இங்கு வழிபட வந்த அருணூரிநாதருக்கு 

மடவார்பால் அவருக்கிருந்த மருளின் வன்மை மடியும படியாக 
வெற்றிகொண்ட திருவருளின் வன்மையை இத்தலத் திருப்புகழ்ப் 

பாடலில் அவர் போற்றுவார். 

கோனாடு சூழ்ந்த விராலிமலை என்று ௮க்கால நிர்வாக 
அமைப்பினையும் காட்டுவார் அருணஒரிவள்ளல், 

வேலா! விசாலி வாழ்வே! சமூக 
வேதாள பூத பதிசேயே! 

வீரா! கடோச சூராரி யே!செ 
வேளே! சுரேசர் பெருமாளே!, 

“கிருணகுரி வல்ளல். 

னிய 

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் குமரன் மலை, (குமரேச 
சதகம் பெற்ற தலம்: தஇருப்புல்வயல் எனப்படும் தலம் இது) 
நேதனீ மலை, மலையக்கோயில் (நச்சாந்து பட்டி) என்ற முருகன் 

“கோயில்கள் ஏிறப்புடையவை, இருப்புகழ் இவற்றிற்கு இல்லை 
யாயினும் முருகவேள் சந்திதி சிறப்புடையன. 
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ழிருபரிப்ரந்துறறை மிய கந்தன் 

சிரத்து டன்கர மேடுபோ ிந்திட் 

டிரைத்து வந்தம ரோர்கள் படிந்துச் 

சிரத்தினுங்கமழ் மாலைம எம்பொற் e976 @oGun 

செகத்தி னின்குரு வாகிய தந்தைக் 

களித்தி டூங்குரு ஞானம்ர சங்கத் 

திருப்பெருந்துறை மேவிய கந்தப் பெருமாளே, 

(இரத்த முஞ்சியு... . திருப்புகழ்) 

தமிழகத்தில் அடியவரை முன்னிட்டுத் திராவீழா நடக்கும் 
ஆலயம் ஒன்று உண்டெனில் அது மணிவாசகருக்கு இறைவன் 
குருவடிவாக வந்து ஆட்கொண்ட தலமான திருப்பெருந்துறை 

(ஆவுடையார். கோயில்) என்பதுதான் என்பதை அனைவரும் 

அறிவர். புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அறந்தாங்கி வட்டத்தில் 

அறந்தாக்கியிலிருந்து 16 க, மீ. தொலைவிலுள்ள இத்தலத்திற்கு 

அறத்தாக்கியிலிருத்து பஸ்வசதி அதிகம். அருகிலுள்ள பெருநகரம் 

அறத் தாங்கியேயாகும், 

இங்குள்ள கோயிலின் செய்இகளை விவரிக்கின் பெருகும், 

நாயக்காகால இற்பக்களஞ்டியம் இது. இங்குள்ள கொடுகிகைகள், 

காண்ற்பங்கள், மண்டப அமைப்புக்களை நேரில்பார்ப்பதுதான் 

மாம் கண்பெற்ற பேரழுகும். 

இங்சே அருபமாகச் வெபெருமானும் அம்பிகையும் விளங்கு 

கின்றனர். இறைவன்: ஆத்மநாதர். இறைவி: சிவயோகநாயக,



இங்கே சுப்ரமணியர் சந்நிதி மிசச்ிறப்பாக உள்ளத். 
பாலசுப்ரமணியர் சிற்பம் கண்டு தொழவேண்டியது. மூன்று 

வீரபத்திரர், பிட்சாடனர், தாண்டவமூர்த்தி, காளி, ஆஞ்சநேயரீ, 

இராமர், மணிவாசகரீ, குதிரைவீரர் திருவுருவங்களை எப்படி 

விளக்கிக்காட்டமுடியும்! 

தினமும் ஆறுகால பூசை நடைபெறும். இக்கோயிலுக்கு 

27 தீர்த்தங்கள். அவற்றுள் அக்னிதீர்த்தம் இறப்பு, தல 
விருட்சங்கள் 14. அவற்றுள் குருந்தமரம் சிறப்பு, 

ஆனித்திருமஞ்சனமும், மார்கழி இருவாதிரையும் 
மணிவாசகருக்குப் பெருவிழா நாட்கள். 

திருவாவடுதுறை யா.இனத்திருக்கோயில் இது. இருவாசகம் 
தந்த மணிவாசகர் தலத்தில் அருள்மிகும் அருணகிரிநாதரும் 
பரவியதை நாம் நினைந்து வணங்கி மடழவேண்டும். 
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ரிதள்புளவாயில் அமர்ந்தரள் தீரள் 

புதுக்கோட்டை மாவட்டம்-அறற்தாநிகி வட்டத்தில்- 

திருப்பெருந்துறை (ஆவுடையாரீகோயில்) அருகில் திருப்புன 

வாயில் என்னும் தலம் உள்ளது. டுத்தலம் வடமொழியில் 

விருத்தகாசி எனவும், தமிழில் பழம்பதி எனவும் அழைக்கப்படும்: 

இங்கு வபெருமான்: விருத்சுபுரீசர்; பழம்பதிநாதர். இறைவி 

கருணைநாயகி. அறந்தாங்கியிலிருந்து பஸ்வசதி உண்டு (30 கல் 

தொலைவ.) 

இத்தலத்தில் நந்தியும், மூலலிங்கமும், ஆவுடையாரும் 
பெரியன. இலிங்கத்தின் மேற்பகுதியாகிய பாணதிீடுற்கு மூன்று 

மூழஆடைஓருசுற்று; கீழே உள்ள அவுடையாருக்கு 30 முழ ஆடை 

வேண்டும். இதுபற்றியே மூன்றுமுழமூம் ஒருகற்று, முப்பது 

மூழமூம் ஒருசுற்று என்ற முதுமொழி ஏற்பட்டது. இக்கோயிலில் 

பதனான்கு லிங்கங்கள் உள்ளன இவை பாண்டிப்பதினான்கு 

தலங்களின் மூரீத்இகளாவர். தலத்திற்குத்தெற்கே சார்ப்பநதி 

ஓடுகின்றது. 

இருஞான சம்பந்தரும், சுந்தரரும் பதிசம்பாடிப் பரலிய 

தலம் இது, 

இத்தலத்தில் உள்பிராசாரத்தில் வடமேற்குப் பாசத்தி4 

ஒரு மூகமும் நான்குகரம்களும் கொண்டு இழக்குத்ிதசைநோக்கி 

நின்றஇருக்கோலத்தஇல் முருகவேள் காட்சியருளு?ன்றார். 

உற்சவரும் மூலவரைப்போன்றே அமைப்புடையவரீ, 

இனம் இரண்ருகாலவழிபாடு காமிசாகம முறையில் நடை 

பெறுகன்றது.



இங்குள்ள தட்ணாமூர்த்தி மிகப்பெரிய வடிவுடையவர். 

லிங்கோத்பவர் இருக்கும் இடத்திற்கு மேற்குமுகமாசுத் திருமால் 
விளங்குகின்றார். அனுமார் சந்நிதியும் உண்டு, 

இங்குள்ள அம்மை சந்நிதிக்குக்கிழக்கே குடவறையிீல் 

அன்னை பெரியநாயதியே காளியுருவம் தாஙிச விளங்குகின்றார்” 

இ௫்கே குடவறைக் காளியம்மன் என்று இச்சக்தி போறிறப் 

படுகின்றாள். 

வைகாிவிசாகப் பெருவிழா, அனித்திருமஞ்சனம், 

காரீத்தகை சோமவாரம், மாரிகழி திருவாதிரை, தைப்பூசப் 

பெருவிழாக்கள் நிகழ்கின்றன. 

அடிவெள்ளி, தைவெள்ளிகளில் அர்பிகைக்குசி சந்தனக் 

காப்பு எறப்பாக இருக்கும். 

இந்திரதர்கதம், பிரம்மதீரீதீதம், சூரியபுட்கரணி, 

சிவகங்கைஇர்த்தம், வருணதீர்தீதம், லட்சுமிஜீர்தீதம், சந்திர 

புட்கரணி, சகிகரீர்த்தம், சர்ப்பநஇு, கல்யாணதீர்த தம் மூதலிய 

புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன, : 

தலவிருட்சங்களாக புன்ளை, குருந்தை, மிழ், சதுரக்கள்ளி 

மரகிகளைக் குறிப்பிடுகன்றனர். 

இத்தலத்தில் அருணஇூரிப்பெருமான் பாடிய “உரையும் 

சென்றது...” என்று தொடங்கும் இருப்புகழ் அற்புதமானது; 

ஐவரும் கைவிட்டு மெய்விடும்போது ஏற்படும் நிலைய அப்படியே 
விளக்க.அச்சமயத்தில் 

ப வட தன் பன Gal Ee இயல் தோகை 

மமிலுஞ் செங்கைக எளாறிரு திண்டபிய 

Ung ger றுங்கடி மாலையும் இங்கித 

வனமின் குஞ்சரிமாருடன் என்றன்முன் வருவசயே” 
என்று வேண்டுூனரூர், 
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அற்றிலைய ஆட்௫த்துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்சோயில் 

உள்ளது, மதுரைக்கு அடுத்த பெரியகோயிலாகப் பாண்டிநாட்டுதீ 

தலங்களுள் பேசப்படுவது இத்தலம். சுவாமிவிமானம், இராஜ 

கோபுரத்சைவ்டப்பெரியது. அழகியது ஆகும். 

சோழ, பாண்டியர்களின் இருப்பணிகளைக் கொண்ட இதி 

தலத்தில் கல்வெட்டுக்கள் பல உள்ளன. 

இந்திராதி தேவர்கள், அகத்தியர், போன்றோர் வழிபட்ட 

அற்புதத்தலமிது, வேண்டுவோர்க்கு வேண்டுவன அளிக்கும். 

இன்பமான மனமாற்றத்தையும், உத்தியோக உயர்வு, மாற்றம் 

போன்றவற்றை அளிக்கவல்லது என்பது இத்தலத்தில் 

வழிபடுவோரது அனுபவத்தால் அவளிப்படுகின் றது- 
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தஞ் மாட்டர் 

சிர்காழி 
மகேந்திரப்பள்ளி 

கொண்டல் 
வைத்திஸ்வரன் கோயில் 

ஆக்கூர் 

திருக்கடவூர் 

திருவிடைக்கழி 
வழுவூாீ 
மாயூரம் 

பொன்னூர் 

குறுக்கை 

இருவாளொளிப் புத்தூர் 

மண்ணிப்படிக்கரை 

திருத்துருத்தி 
திருவாவடுதுறை 
பந்தணை நல்லூர் 

இருப்பனந்தாள் 

மருத்துவக்குடி 
தஇிருஇடை மருதூர் 
திருபுவனம் 
இருநாகேஸ்வரம் 

ரும்பகோணம் 

சோமீச்சுரம் 

சிவபுரம் 
கொட்டையூாா் 
சுவாமிமலை 
திருவலஞ்சுழி 

திருச்சத்திமுற்றம் 
பழையாறை 

திருதல்லூர். 

34, 
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குரங்காடுதுறை 

திருச்சக்கரப்பள்ளி 
காவாஞா் 

பெரும்புலியூர் 

இருவையாறு 

திருப்பூந்துருத்தி 
தில்லைஸ்தானம் 
தஞ்சாவூர் 

எண்கண் 

இரியம்பகபுரம் 

குடவாயில் 

திலகதைப்பதி 

கூந்தலூர் 
இருவீழிமிழலை 
திரு வாஞ்சியம் 
8ீரனூரீ 

இஞ்சக்குடி 
கோயில் திருமாகாளம் 

அம்பர் 

கந்தன்குடி 
திருச்செங்காட்டாங்குடி 

திருவிற்குடி. 
திருவாரூர் 

சிக்கல் 

நாகப்பட்டினம் 

வலிவலம் 

எட்டிகுடி 
வேதாரண்யம் 

கோடிக்கரை



  

  

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 

குறிப்பு,” 
மாஙுமட எல்லை 

மாமல ரெடுஞ்சர்லை 
Astus பாகஜ் 

கிதர இணைப்பும் சாலைகள் ௨ 

au டற் தலைமை நிலைடம் ௪ 

தி௫ப்புசுந்தலங்கள் a 

வைப்பத்தலங்கள் ‘ 

திடுச்சிராப்பள்ளி     

   
புதுக்காடடை 
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வைப்புத்தலங்கள். 
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ப க ந தல 
1 foe eee 1 தண்டலைநீணெறி 
 இருக்களர் 

ட கைச்சினம் 

 



சீரழிீரில் வம் சவுணியர் 
x 

மிகனூர் பூத்தேளுக் சீறைவஜூர் 

மூறைவிலாம். புகலி பூமேல் 
மாமகளார் வெங்குரு நற்றோணீயுரம் 

பூந்தராம் வாய்ந்த விஞ்சிச் 
சேமமிகு சிரபுரம் சீர்ப்பூறவ நிறை 

புகழ்ச்சண்பை காழி கொச்சை 
காமனைமுன் காம்ந்தநுதற் கண்ணவனஜூர் 

கழுமலம் நாம் கருதுமூரே 

அதிருஒரன சம்பந்தர். 

சிந்துற்றெழு மாமதி அங்கித் திரளாலே 

தென்றற் றருவாசமீ குந்துந் றெழலாலே 
அந்திம் பொமுதசாகிய கங்குற் நிீரளாலே 

அன்புற்றெழு பேதை மயங்கித் தனியானாள் 

நத்துற்றிடு வாரியை மங்கத் திகழாயே 

தஞ்சொத் தொளிற் வேலிளையுந்திம் பொருவேளே 

சந்தக்கவி நூலினர் தஞ்சொறி கினளியோனே 

சண்ணபைப்பதி மேவிய கந்தம் பெருமாளே. 

அரண தரி ௮ன் ளம். 

எகாழி என்றவுடனேயே அழுது உலகை வாழ்வித்த 

கவுணியரான இருஞான சம்பந்தர் நினைவு தமக்கு ஏ.ற்படுகின்றது. 
மேன்று வயதில் குழந்தை குளக்கரையில் உலகம் உய்வதற்காசு 

அழ-அம்மையப்பன் எழுந்தருளி ஞானப்பாலை ஊட்ட-சிவஞான 

சம்பந்தப் பிள்ளயாராஇு அற்புதம் பல புரிந்து தமிழக 

வரலாற்றில் தனிச்சிறப்புடன் இகழ்ந்த அவர்தம் வரலாறு 

பெரிய புராணத்தில் வீரிவாகப் பேசப்படுகின்றது. 
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அருணகிரிநாத சுவாமிகள், ap maa Cer agare 
சீம்பந்தராக வந்து அவதரித்து ஞான வாள் கோண்டு 
அமணராயை அவுணரை அழித்துத் தமிழர்தம் செந்நெறியாயே சைவப் பெருநெறியை உய்வித்தார் என்று கருதினார். ஆகவே 
திருஞான சம்பந்தரைத் குனதுவழிபடு கடவுளாகக் கொண்டார். 
திருஞான சம்பந்தர் அருளிய அற்புகநிகளைச் குருபரனாகிய குகப் 
பெருமான் அற்புகஙிகளாகத் திருப்புகழில் பல இடங்களில் 
போற்றி மஇழைவார் அருணூரிநாதர். ஆகவே தமது 'வழிபறு 
கடவுளின் அவதார தலமாயிற்றே என மகிழ்ந்து சீகாழியில் 
௫ வழிபட்டுப் பாடி மூழ்நீதார் சிகாழிக்குரிய பன்னிரு 
பெயர்களுள் காழி, புகலி, சண்பை, பிரமபுரம், கொச்சை, 
கழுமலம், பூநீகாராய் என்பன திருப்புகழ்ப் பாக்களில் இடம் 
பெற்றுள்ளன சோழிக்குரிய 14 திருப்புகழ்ப் பாக்களில் ஏழு 
பாகீசளிற் திருஞான சம்பந்தரது லீலைகள் பாராட்டப் 
பட்டுள்ளன. பண்பிலாத எண்ணாயிரம் சமணரைத் இருஞான 
சம்பந்தர் கழுவேறசீ செய்ததும், ௪மணா சுலங்கத் தமிழ் 
(தேவாரம்) பாடியகும், பாண்டியனது சுரப்பிணியைத் சீர்த்த 
ம் பாண்டி நாட்டில் இரூறீறு பரவசி செய்ததும், கவுணிய 
கோத்திரத்தில் அவர் அவதரிதீதகும், முதிதமிழாகரன் என 
விரூஙு ஊதப் பெற்றார் என்பதும், வேசக் கவிசளைஞாளத் 
கமிழ்ப் பாடல்களை-அவர் பாடினார் என்பதும் இத்தலத் திருப் 
புகழ்ப் பாக்களில் இனிது விளக்கப் பெற்றுள்ளன. 

திருநீற்றின் ஈறெப்பு, ஹர ஒலியின் பெருமை, பிரமபுரம் 
என்பவர் மனடுலவும் ரான் என்பவர் மனஇலும் முருகன் 
அன்புடன் குடிகொள்கிறார். சந்தக் கவிநால் முருகவேளுக்கு 
[ிரியமானகு, எல்பனவாதிய செய்திகளும் இத்தலக் திருப்புகழ் 
களில் காணப்படுகின்றன முருகவேள் இங்கே கமக்குதி தரிசனம் 
தற்து சக தீக்ஷை செய்தார் என்றும் குமிப்பிடுகருரீ, 

இத்தகு ஒப்பதிற தலமானது மாயூர.தீஇிலிருந்து தம்பரம் 
செல்லும் இரயில், பஸ் வழியில் உள்ளது. தஞ்சை, கும்பசோணம் 
மாயூரம், சிதம்பரம், கடலூர் முதலிய ஊர்களிலிருந்து நிறைய 
பஸ் வசதி உள்ளது. 

இங்கே சிவபெருமா பிரமபுரீசர், தோணியப்பர், சட்டை 
தாதர் என்றெல்லாம் விளங்வெருளன்றார், இல ற்வி: திருதிலை 
காயல். 
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திருஞான சம்பந்தர் ஞானப்பாலுண்ட பீரமதீர்த்தச் 
குளக்கரையிலிருந்து தோணியப்பரைக் காணலாம், 

திருஞான சம்பந்தர் 67 பதிகங்களாலும், திருநாவுக்கரசர் 

3 பதிகங்களாலும், சுந்தரர் 1 பதுகத்தாலும் இத்தஎப் பெருமானை 

வழிபட்டுள்ளளர், 

இத்தலத்தில் முருகவேள் ஒருமுகமும் நான்கு கரஙிகளும் 

பிலாசண்டு இருதேவியர் புடைசூழ நின்ற கோலத்தில் இழைக்கு 

நோக்கி விளங்குகின்றார். தனியாகக் குமரகோயில் என்ற ஓர் 

உபகோயில் உள்ளது. இதில் முருகவேள் ஒருமுகமும் நான்கு 
கரகிகளும் கொண்டு தேவிமாருடன் நின்றருளூகின்றார். அம்மன் 

சந்நிதியின் பின்புறம் ஒரு முருகன் சந்நிதியும், தெற்குக் கோபுர 

வாயில் முன்புறம் ஒர் முருகன் சந்நிதியும் உள்ளன. இவை 

இரண்டிலும் முருகவேள் மயில்மீது அமர்ந்துள்ளார். அருகே 

தேவிமார் நிற்கின்றனர். 

தினமும் 6 கால பூசை நிகழ்கின்றது. 

கார்த்திகைச் ஈறப்பு, 

கந்த சஷ்டி வீழா நிகழ்வுறும், 

சித்திரை சஷ்டியில் இருஞான சம்பந்தர் ஞானப்பால் 

உண்டருளிய திருவிழா நடை பெபறு கின்றது. அருணாசலக் 

கவிராயர் இயற்றிய கோழிப் புராணமும், சகாழிக் கோவையும் 

உள்ளன. 

இத்தலத்தில் உணவு விடுதிகள் உள்ளன. 

௮௬ல் புள்ளிருக்கு வேளூர் (வைத்தீஸ்வரன் கோயி2) 

உள்ளது. 

தருமையாதீனத்தைச் சார்ந்தி இருக்கோயில்களுள் இத் 

தலமும் ஒன்று. 

தொன்மையான கோயில் இது. , 

உள்ளன. சைவத்தை வாழ்வித்தி தலகிகளுள் இதுவும் ஒன்று. 

பல கல்வெட்டுக்கள் 
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ரீ்பந்திரப்புள்ரி நகர் 

திரைதரு பவளமும் சீர்திகழ் வயிரமும் 
கரைதரும் அகிலொடு கனவா புகுதரும் 
வரைவிலால் எயில்எய்த மயேந்திரப்பள்ளியுள் 
அரவரை அழகனை அடிமிணை பணிமினே --நரஷானாம்மந்தர் 

சீர்காழி-இகம்பரம் பஸ் இரயில் வழியில் கொள்ளிடக் 
திலிருந்து சிழக்கே 7 கல் கொலைவிலுள்ள இத்கலகிஇந்குக் 
கொள்ளிடக்டிலிருக்கு பஸ் வசஇ உள்ளது. சிதம்பரம், சீர்காழி 
யிலிருந்தும் பஸ்கள் உண்டு, 

இங்கே பல்லவர் சாலத்கைச் சாரீந்தசான சவ்கோயில் சிறப்பாச உள்ளது இறைவன்: இருஈனி அழகர்; இறைவி: வடிவாம்பிகை, சூரியன், சந்ஜென், இர்தான்  நான்றாகன் மூதலியோரால் வழிபடப் Qubhm arf இங்கே தஈஞான சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடிப் பரவியுள்ளார், 
இக்கலத்இில் சிவன் சந்நி௫க்குப் பின்னலை சிர்சாாவேலராக ஒரு மூகழும் நான்கு காகங்களும் கொண்டு நின்ற இருக்கோலத்தில் இரு தேவியருடனும் கிழக்கு நோக்கி afer OG Ser apt. 
உற்சவர் சுப்பிரமணியராக இரு தேவியருடன் விளங்கு கின்றார். 

தினமும் மூன்றுகால வழிபாறு நிகழ்ெறது. கந்தசஷ்டி சிறப்புடையது, 
புண்ணியப்புனல்: மந்திர புஷ்௩ரணி தலவிருட்சம்: தாழை; 
இத்தலத்தில் அரணூரி வள்ளல் “வண்டணியுகி......!! 

எனத் தொடங்கும் இருப்புகழால் கந்தவேளைப் பரவினர். 
செண்டணி யுஞ்சடை பாக்கள் நீர்மதி 

யென்பணி பன்கன சாம்பல் yew 
செஞ்சட லன் ஈத சேந்த வேலவ முருகோனே 

திங்கள்மு கந்தன சாந்து மார்மின 
ளென்றனு எம்புஞு பாங்கி மாஜனொம் 
சிந்தை மகிழ்ந்து மயேந்த்ர மேவிய பெருமாளே,



ரரியவளகரிள் கரணையர் 

இருக்கயிலாயத்துல் கந்தவேள் அவதரித்து எழுந்தருளி 

யிருந்தார். எல்லாத் தேவர்களும் விநாயகரையும் குமாரக் 

கடவுளையும் தொழுத பின்னரே சிவபெருமானைக் கண்டுதரிசித்து 

வந்தனர். நான்முகன் அகந்தையுடன் குமாரக் கடவுளை மதியாது 

சென்றார், முருகவேள் அவரையழைத்துப் பிரணவத்திற்குப் 

பொருள்கேட்டார். வேதமோதும் நான் முகனுக்குப் பிரணவத்தின் 

பொருள் தெரியவில்லை. உடனே கந்தவேள் அவரது நான்கு 

தலைகளும் நடுங்குமாறு குட்டிச், சிறையில் அடைத்துவிட்டுத் 

தாமே இருட்டித்தொழிலை மேற்கொண்டுவிட்டார். தனது 

குமாரனுக்கு ஏற்பட்ட நிலைஈண்டு திருமால் வருந்தினார்; 

சிவபெருமானிடம் சென்று முறையிட்டார்; சிவபெருமானும் 

திருமாலும் கந்தவேளிடம் வந்துப் பிரம்மனை சிறைவிடுக்குமாறு 

கோரினர். அவ்வாறு கோரியதலத்தான் கரியவனகர் என்னும் 

தலமாகும், 

தற்காலத்தில் இது கொண்டல் என்றழைக்கப்படுகிறது 

கரியவன்--இருமால், அவர் மேக (கொண்டல்) நிறமுடையவர், 

ஆதலின் பெயர்ப்பொருத்தமும் உள்ளது. சர்காழிக்கு மேற்கே 

4 கல் தொலைவிலுள்ள இத்தலத்திற்கு-சகாழி-பனங்காட்டாங்குடி 

பஸ்மூலம் சென்றடையலாம். 

இத்தலத்தில் முருகனுக்குத் தனிக்கோயில்-குமார 

சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில் என்று பெயர்கொண்டு 

விளங்குகின்றது. குமாரக்கடவுள் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் 

கொண்டு நின்ற திருக்கோலத்தில் வேடமங்கையும் வேழமங்கை 

யும் உடனிற்க இழக்குநோக்கு எழுந்தருளியுள்ளார், மயில் 

பின்புறம் நிற்டுன்றது. மயிலின்முகம் தெற்குநோக்கி உள்ளது. 

உற்சவர் மூலவர் போன்றே உள்ளார்,



தினமும் இரண்டுகால பூசை காரணாகம முறையில் நிகழ் 
கின்றது. சஷ்டி, கிருத்திகை ஈறப்பு வழிபாடுகள் நிகழும், சுந்த 
சஷ்டி விழா, கார்த்திகைவிழா, தைப்பூசவிழாக்கள் நடை 
பெறுகின்றன. 

புண்ணியப்புனல்: திருக்குளமும், கோயிலுக்கு 2 பார்லாங் 
தெற்கிலுள்ள கழுமலநதியும். தலவிருட்சம்: பலா. 

இங்கே இடும்பன் சந்நிதி விசேஷமாகத் தென்மேற்கு 
மூலையில் உள்ளது. இடும்பனுக்கும் உற்சவமூர்த்தம் உண்டு, 

தாரகபரமேசுவரனும் இருமாலும் இங்கே முருகனிடம் 
பிரமனைச்சிறைமீட்கவேண்டி வந்ததால் அவர்களது சநீநிதிகளும் 
உள்ளன. 

இத்தகு சிறப்புடைய முருகப்பெருமானை அருணூரிநாதா் 
அற்புதமான ஓர் திருப்புகழால் பாடிப்பரவியுள்ளார், 

**களிமயில் தனில்பூக் ேறு தாட்டிக 

அழகிய கனகத் நாம மார்த்தொளிர் 
aakP பூயமுத் தார மேற்றருள் திருமார்பா 

கரியவனகரிற் றேவ பராபபதி 

WOM சுத குறழற் பாவை தாட்பணி 
கருணையே தமிழிழ் பாடல்கேட்டருள் பெருமாளே”? 

தனியார் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் உள்ளது. வழிபடுவோரது 
ஆதரவுடன் சிவாச்சாரியார் வழிபாடுகளை நடத்திவருகிறார். 
இப்பகுதியில் இதனைக் ஈழ்ப்பழனி என்றழைக்கின்றனர், 

அருகில் காழி, வைத்தீசுவரன் கோயில் முதலியன 
உள்ளன. 

கொண்டலுக்கருகில் உள்ள வள்ளுவக்குடியில் அமைந் 
துள்ள அருள்மிகு வேதநாயகி அம்பாள் உடனாய அருள்மிகு 
வேதபு£சர் இருக்கோயிலில் வள்ளி தேவயானையுடன் விளங்கும் 
மூருசவேள் சன்னிதி சிறப்பாக உள்ளது. 
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ரரிஞர் உகந்த வலவன் 

உரத்துறை போதத் தனியான 
உளச் சிறிதோதத் தெரியாது 

மரத்துறை போலுற் றடியேனும் 

மலத்திருள் மூடிக் கெடலாமேோ 

பரத்துறை சீலத் தவாவாழ்வே 

பணித்தடி வாழ்வுற் றருள்வோனே 
வரத்துறை நீதர்க் கொருசேயே 

வயித்திய நாதப் பெருமாளே, 

-இருணர்ரிவள்ளள் 

உல௫ல் நோய்வந்தால் மருத்துவரிடம் செல்வது வழக்கம். 

ஆன்மவயித்தியராக உள்ள சிவபெருமானிடம் சென்று நோய் 

தீரப் பிரார்த்தப்போர் பலர் உளர். தன்னிடத்து வூக்கும் 
உயிர்கள் யமலோசம் அடையக்கூடாது என்று, பேய், பில்லி, 

வஞ்சனைகளையும் 4448 வியாஇகளையும் தீர்க்சத் இருவுள்ளம் 

கொண்டு தையல்நாயகி அம்மையார் தைலபாத்திரமும் சஞ்சீவி 

யும், வில்வமரத்தடி மண்ணும் எடுத்துக்கொண்டு தம்முடன்வர, 

வைத்தியராக எழுந்தருளிச் சிவபெருமான் அருள்புரிந்து வரும 

தலம் இவ்வுலகிலேயே தமிழகத்தில் தஞ்சைமாவட்டத்தில் தான் 

உள்ளது என்றால் வியப்பாக இருக்கிறதா! வைத்தீசுவரன் கோயில் 

என்று தலப்பெயராக, ஊர்ப்பெயராக வேறெங்கும் இத்தல.த்தைத் 

தீவிர இல்லை என்பதும் அனைவரும் அறிவர். 

வைத்தீசுவரன் கோயில் சிவபெருமானுக்கு உகந்ததலமாச 

விளங்குவது போன்றே குமரக்கடவுஞக்கும் சிறந்ததலமாகும். 

தெவாரப்பாக்களில் இத்தலம் புள்ளிருக்குவேளூர் என்று 

போற்றப்படுகன்றது. புள்-ஜடாயு-சம்பாதி, இருக்கு இருக்கு



வேதம், வேள்-முருகவேசி: இவ்வாருச ஜடாயு, சம்பாதி, இருக்கு 

வேதம், முருகவேள் ஆகியோர் வழிபட்டதலமாக இது விளங்கு 
இன்றது. வேளூர் என்று வரும் தலங்கள் பொதுவாக முருகவேள் 

சிவபெருமாளைப் பூரித்தத்தலங்களாகும். (a. wb.) 8ழ்வேளஞூர் 
பெருவேளூர் முதலியன. 

திருஞாளசம்பந்தரும், திருநாவுக்கரசரும் இத்தலத்தை 
உருகி வழிபட்டுப் பாடினார். புள்ளிருக்கு வேளூரானைப் போற்ருதே 

ஆற்றநாள் போக்கினேனே என்று புலம்பிய திருநாவுக்கரசர், 

“ear துருவை யொருவருக் கறிவொணா 

மின்னுருவனை மேனிவெண்ணீற்றனைப் 

பொன்னுருவளைம் புள்ளிருக்கு வேளூர் 

என்ன வல்லவர்க்கில்லை இடர்களே'"! 

என்று நமது இடர்கள் அகலச் சுலபவழியையும் இங்கே காட்டி 
விட்டார். 

வேம்பு (வேப்பமரம்) தலவிருட்சமாகவும், சித்தாமிர்த 
தீர்த்தம் புண்ணியப்புனலாகவும் கொண்ட இத்தலம் நவக்இரகங் 
களுள் அங்காரகனுக்கு (செவ்வாய்) உரியதலமாகும். இராம 
லட்சுமணர் வழிபட்டுயந் ததலம் இது, இத் தனைச்ிறப்புக்களையும் 
கொண்ட இத்தலம் மாயூரம்-சர்காழி என்னும் இரு தலங்களின் 
நடுவே அமைந்துள்ளது மற்றொரு ஏறப்பாகும். இரயில் வழியாசு 
வும், பஸ்வழியாகவும் இத்தலத்தை இவ்விருதலங்களிலிருந்தும் 
எளிதில் அடைந்துவிடலாம். 

சிவபெருமான் மேற்குநோக்கி இங்கே விளங்க, முருகவேள் 
அவரைப் பூசிக்குமுகத்தான் கிழக்குநோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். 
ஆறுமுகமும் பன்னிருகரங்களும் கொண்டு மயில்மீது விளங்கும் 
மூருகவேள் இருபுறமும் தேவியர்சூழ எழுந்தருளியுள்ளார். அற்புத 
மான காட்சியை எப்படி வருணிக்க முடியும், இக்கோலத்தைக் 
கண்ட அருணடூரிவள்ளல் 

(* சித்தினி லாடலோடுூ முத்தமிழ் வாணரோது 
சித்திர ஞானபாதம் அருள்வாயே!” (எத்தன கோடி...) 

ஞான வெற்புகந்தாடும் அத்தர் தையல் 

நாயகிக்குநன் பாகர் அக்கணியும் 
நாதர் மெச்ச வந்தாடு முத்தம் அருள் பெருமாளே!" 

(சடகச்......./



"CaS @d விளைக்கணங்கள் தூளதா எரித்து உன்றன் . 
வீடுதாபரித்த அன்பர் கணமூடே 

மேவியான் உனைப்போல் சிந்தையாகவே சளித்துகந்த 

கவேளெ யாமெனப்பரிந்து அருள்வாயே 

Bee சரடு. cere wm tee கடட கெடு க்கக்க ௨௧௧௨ 

தேவர் மாதர் சித்தர் தொண்டர் ஏகவேளாருக்குகந்த 

சேவல் கேது சுற்று சுந்த பெருமாளே. 
(078 @...) 

: மாலா. டுனொடு சேர்த்தி தம்பெற 
நானா வேதம சாத்தி ரஞ்சொலும் 

வாழ்ஞானாுசி யேற்றி மந்திர GP GCL 
மாதா நாதனும் விற்றிருந்திடும் 

வீடே மூணொளி காட்டி சந்திர 

வாகார் தேனமு தூரட்டி மயென்றனை உடனாள்வாய்", 
(மூலாதார...) 

* தோளி ராறுமுக மாறுமயில் வேலழகு 
மீதெய் வானவடி வாதொழுதெ ணாவயனர் 

குமுகாவிரியும் வேளூர் முருகா அமரா பெருமாளே” 
(Cosmas...) 

என்றிவ்வாறு ஆறுத்திருப்புகழ்ப்பாகச்களால் ஆறுமுகப்பரமனைப் 

பாடி மகிழ்ந்தார் போலும்! 

இத்தலத்தில் உற்சவமூர்த்தியாக விளக்கும் மூருகவேள் 

செல்வமுத்துக்குமாரசுவாமி என்று போற்றப்பெறுகன்றார் 

வேடமங்கையும் வேழமங்கையும் இருபால் விளங்க-செல்வ 

முத்துக்குமரர்தரிசனம் ஒவ்வொருவர்வாழ்விலு
ம் கட்டவேண்டிய 

பாக்கியம் என்றே கூறவேண்டும். இப்பெருமானுக்குத்தங்கக் 

கவசம், நவரத்தினக்கவசம், வைரவேல் சாரீத்தி வழிபட்டு 

Lape nwt அடியார்கள். ஒவ்வொரு கார்த்திகையும் 

திருவிழாக்கோலந்தான்! 

இனமும் காமிகாகம முறைப்படி ஆறுகால ஓசை திகழ் 

கின்றது. முடிகாணிக்கைச்சிறப்புடையது. தைப்பூசம், கந்தசஷ்டி 

விழாக்கள் பிரபலமானவை, 

இத்தலத்தில் 18 இரத்தங்கள் உள்ளன. 

இத் தலப்புகழ்ப்பரவும்தூல்கள், பலவுள.
 கா.த்தியாயினிருப்பு 

வடுகநாத்தேரிகர் இயற்றிய புள்ளிருக்குவேளூர் தலபுராண 
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(151 பாடல்கள்), குமரகுருபரக்வாமிகள் ௮ருளிய முத்துக்குமார் 
சுவாமிபிள்ளைத்தமிம் என்ற இருநூல்களும் மிகமுக்கயச் 
ஈறப்புடையன. 

அருணகிரிவள்ளல் கந்தனூர் என்று போற்றும் இருப் 

புகழ்த் தலம் இதுவே எனக்கொள்ளலாம். “sp sy” coy 
இத்தலப்பிள்ளைத் தமிழ் பேசுகின்றது. இதில் வரும் கந்தன் 
சிவனைப் பூரிக்கும் இத்தலமான்மியமும் பொருந்திவருவது 
குறிப்பிடத் தக்கது. 

எந்தனாவிக்குதவு சந்த்ர சேர்வைச் சடையர் 

ஏந்தை பாகத்துரை அந்தமாது 

ஏங்குமாய் நிற்குமொரு கந்தூர் சத்திபூகழ் 
எந்தை பூசித்து மகிழ் தம்பிரானே! 

“எவீந்துபேத்த்த. 

தருமபுரம் ஆதினத்திருக்கோயில்களுள் ஒன்ரான இத் 
தலத்தில் வழிபடுவோர் விடுஇயும், உணவுவிடுதகளும் உள்ளன. 

இத்தலத்தருகே சீகாழி, திருவிடைக்கழி, இருமயிலாடி, 
திருப்புன்கூர், மாயூரம் முதலிய தலங்கள் உள்ளன. 

பவரோக வைத்தியநாதரும் செல்வமுத்துக்குமாரசுவாமி 
யூம் நம் இருவினைகளையும் போக்கக்காத்தருள இருக்கும்போது 
தமக்கு என்ன குறை உள்ளது] 

இத்தலத்தருகில் திருமயிலாடி பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி 
கோயில் றப்புடையது. இங்கே இருகரங்கள் கொண்டு 
தின்ற கசோலத்தில்வடதிசை நோக்கி முருகன் விளங்குகின்றார். 
பாதத்தில் மயில்மிதித்து நின்ற தனிக்கோலம் காணத்தக்கது.



STOCK NG Goyer 

பண்ணொளிசேர் நான்மறையான் பாடலினோ டாடலினான் 

கண்ணொளிசேர் நெற்றியினான் காதலித்த தொல்கோயில் 

விண்ணொளிசேர் மாமதியந் தீண்டுயக்கால் வெண் மாடம் 

தண்ணொளிசேர் ஆக்கூரில் தான்தோன்றி மாடமே. 

-திரக॥சசய்பந்தர். 

அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களுள் சிறப்புலி நாயனார் 

என்று ஒருவர் விளங்கினார். இவ்வுலகில் வறுமையால் இரந்து 

செல்வோர் எவராயினும் அவர்க்கு இல்லை என்னாது யும் 

தன்மை மிக்கோர் வாழும் பதியான இிருஆக்கூரில் அவர் 

வாழ்ந்து வந்தார். “வேளாளர்கள் என்போர் விருந்திருக்க 

உண்ணாதார்?? என்பது பழமொழி அல்லவா? அத்தகு 

வள்ளன்மை மிக்கத் தாளாளர்கள் மிகுந்திருக்கும் தலம் 

ஆக்கூர் என்று திருஞானசம்பந்தர் பாடுகின்றார். ஈத்துவக்கும் 

இன்பம் துய்க்கும் ஆக்கூரில் அந்தணா் குலத்தில் தோன்றிய 

சிறப்புலி நாயனாரும், 

ஆளும் அங்கணருக்கு அன்பர் அணைந்தபோது அடியில் 

தாழ்ந்து 
மூளும் ஆதரவு பொங்க முன்புநின்று இனிய கூறி 

நாளாம் நல்லமுதம் ஊட்டி நயந்தன எல்லாம் நல்கி 

: நீளும் இன்பத்துள் தங்கி நிதிமழை மாரி Cure" 

என்று சேக்கிழார் சவாமிகள் போற்றுகிலிருர். 

இத் தல.த்இன் இருக்கோயில் **தான் தோன்றி!” எனப்படும். 

இறைவ தானே தோன்றியவர் (சுயம்பு); ஆதலால் தான் 

தொன்றியப்பர் என்று போற்றப் பெறுகிழர். கோச்செங்கட்



சோழநாயனார் கட்டிய மாடக்கோயில்களுள் இதுவும் ஒன்று, 
இறைவி வாள்நெடுகிகண்ணம்மை. இத்தலப் பெருமானைத் 
திருஞானசம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் பாடிப்பரவியுள்ளனர். 

தலவிருட்சம்: கொன்றை, தீர்த்தம்: குமுதபுட்கரணி, 

மாயூரம்-பொறையாறு பஸ், இரயில் வழியில் ஆக்கூர் 
உள்ளது, இத்தலத்தருகே செம்பொன்பள்ளி, திருக்கடவூர், 
திருவிடைக்கழி முதலிய பல இறந்த தலங்கள் உள்ளன, 

அகத்தியருக்குத் இரமணக்காட்சியைப் பரமன் இத் 

தலத்திலும் அருளினார். இங்கு மன்னன் ஒருவன் இறைவன் 
கட்டளைப்படி, ஆயிரம் அந்தணர்களுக்கு உணவு அளித்த 
போது, இறைவனும் அவர்களுள் ஒருவராக வந்து உணவு 
உண்டார். அப்பெருமான் “ஆயிரத்தில் ஒருவர்'' என்று 
எழுந்தருளியுள்ளதை இன்றும் வழிபடுகின்றோம். இவரே இத் 
தலச் ஈறப்பு மூர்த்தியாவர். 

இத்தலத்தில் முருகவேள் ஒரு முகமும் நான்கு தரங் 
களும் கொண்டு மயில் மீது விளங்குகின்றார். அருகே இரு 
தேவியரும் திகழ்கின்றனர். ஒழக்கு நோக்கிய சந்நிதி; உற்சவ 
மூர்த்தியும் மூலவர் போன்று விளக்குகின்றார், இனமும் 
இரண்டுகால வழிபாடு காமிகாகமப்படி நடைபெறுகின்றது, 
கார்த்திகை தோறும் இறப்பு வழிபாடும், வைகாசி விசாக 
விழாவும் நிகழ்கன் றன, 

இங்கே அருணஇரிவள்ளல் “"சூழ்ந்ே germ” எனத் 
தொடக்கும் திருப்புகழ் பாடி, கத்தவேளை வழிபட்டு இன்புற்ருர், 
கோயிலின் பெயரை நயமாக வைத்து, 

“தான்தோன்றி யப்பர்கூடி. வாழ்ந்தீன்ற நற்புதல்வ 
தான் தோன்றி நிற்கவல பெருமாளே"? 

என்று பரவுகனெருர், 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ளது 
இத்திருக்கோயில்,



கூடற்றிரந்ந திருக்கடவூர் 

எரிதருவார் சடையானும் வெள்ளை எருதேறியும் 

பூரிதரூ மாமலர்க் கொன்றைமாலை புனைந்தேத்தவே 

கீரிதரு காலைச் சாடினானுங். கடழமூர் தனுள் 

விரிதரு தொல்புகழ் வீரட்டானத் தரனல்லனே, 
1-1. (10114 

நன்மக்களைப் பெறுவதே இல்லறத்தில் பெறும் பேருகச் 

சருதினர் நம்முன்னோர். அதனால்தான் திருவள்ளுவரும் மங்கலம் 

என்ப மனை மாட்ட மற்றதன நன்கலம் தன்மக்கட் பேறு என்று 

அறிவுறுத்தனார் இச்குறளுக்கு எடுதிதுச்காட்டாக வருகிறது 

திருக்கடவூர் குலமான்மியம், மிருகண்டு மூனிவருக்குப் புதீதிரப் 

பேறு இல்ல், நெடுநாள் இறைவனை நோக்க அதற்கெனத் 

தவம் இருந்தார். பரமனும் அவர் தவதீ.இ.ற்கிரகிகி நெடுதாள் 

வாழச் கூடிய இய மகன் வேண்டுமா அல்லது இல ஆண்டுஈனே 

வாழக் கூடிய நன் மகன் வேண்டுமா என்று கேட்டார். 

Goat Ae ஆண்டுகளே வாழ்ந்தாலும் நல்லதோர் மகன் 

கிடைத்தால் போதுமென வேண்டினர். இரு மகனும் 

பிறந்தான், அவர்தான் மார்க்கண்டேயர். மார்க்கண்டேயர் 

நாளும் வளர்ந்து, கலை பல பயின்றார், வயது பதினாறு 

ஆகியது. அவரது ஆயுள் முடியும் தருணம் வந்தத: 5 

காதாகள் தம் பணியை நிறைவேற்ற வந்தனர். 
மார்க்கண்டேயரோ வெபெருமானைப் LASS அவரைப் பற்றிச் 

கொண்டார். யமனே வந்தான்; பாசச்கயிது வீசி இலிங்கத் 

குடன் சேர்த்து மார்க்கண்டேயரை இழுக்க முயன்றான். 

அன்பருக்கு அபயமளிக்க இலிகிகத்திலிருந்து கெளிபட்டாச் 

வெபெருமான். சாலால் காலனைக் கடிநீதார். யமன் வீழ்த்தான். 

பரமனும் காலசம்ஹாரமூர்தீதி அல்லது காலாரி மூரி த்தியானார்-



மார்ச்சண்டேயர் என்றும் பதினாருக விளங்கும் வரம் பெற்ருர். 
யமனும் தான் செய்த பிழையுணரிந்து வருந்து உப்வடைந்தான். 

இவபெருமான் தனது இடது திருக்காலால் யமனை உதைத்தார். 
அது அம்பிகையின் பாகத்திற்குரியது; அருள் இறம் மிக்கது. 
காலனுக்குக் கருணை இட்டியது. ஆனால் வலத்திருப்பாதத்தால் 

யமனுக்கு௨தை கூட்டியிருப்பின் அவன் மாய்ந்திருப்பான் 
ஆகவே அம்பிகைக்கு அவன் கடமைப்பட்டான். அம்பிகையும் 
இத்தலத்தில் அபிராமியாசப் புகழ்பெற்றாள். 

காலனைக்காய்ந்து அடியவர்க்சருளிய காலகாலனாகய 
கடவூர்ப்பெருமான் அமிர்தலிங்கேசவரர் இன்றும் ஆயுள் 

விருத்திக்காக ஆயிரக்கணக்கானோர் வழிபடும் மூர்த்இயாசு 
விளங்குகின்றார். 

மாயூரம்-தரகிகம்பாடி இருப்புப் பாதையில் உள்ள 

இத்தலம் மாயூரத்திலிருந்து ஏராளமான பேருந்து வசதிகளைப் 

பெற்றுள்ளது அமுதம் நிறைந்த கடம் (குடம்) இலிங்க 
மானதால் கடவூர் என்ற பெயர் வந்தது என்பார் ஊழிக் 

சாலத்தையும் சடற்து நின்ற தலம் இது; அதனால் கடவூர் 
எனலாம். இங்குள்ள பெருமானை வழிபட்டால் யமனது 
ஆணையைக் கடந்து விடலாம்; அதனாலும் இது கடலூர்தானே ! 

இக்சே வழிபட்டால் பிறப்பையும் இறப்பையும் கடக்கலாம், 
Os அட்டவீரட்டதி தலநிகளுள் ஒன்று. 

கள வாரணப்பின்ளையார், புலத்தியர் வழிப்பட்ட 

புண்ணிய வர்த்தனர், அகத்தியர் வழிபட்ட பாபவிமோசனர், 

பிரமன் பூசித்த வில்வவனேேசர், குந்குலியக்கலயர! 

மார்க்கண்டேயர், சந்திரசேகரர், காலசம்ஹார மூர்த்தி, 

இரத்தின கரிடேசுரர் ஆகிய அற்புதமான மூர்த்தங்கள் இத் 
நலத்தில் உள்ளன. 

அறுபதீது மூன்று நாயன்மார்களுள் குங்குலியக்கலயர் 

ஒருவா். நாடோறும் தருக்கடவூர்ப் பெருமான் சந்நிதியில் 

குக்குலியதாபம் போடுவது அவர் பணி, பொருள் வளகி 
குன்றியது. ஆயினும் அவர் தொண்டின் நிலை குறையவில்லை. 
சூடும்பமேபட்டினியால் வாடியது. மனைவியார். தனது 

இருமாகிகலியத்தைத்தந்து அதை விற்று நெல் வாங்க வர வேண் 
ஞர். குமிகுவியக்கலயா் மனையாளின் தாலியை விற்கச் செல்லும் 

பாது எ.இிரில் ஒருவன் ஒரு பொ சுமந்து வந்தான், நாயனார் 
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அது என்ன என்று வினவ, வந்தவன் குக்குவியப் பொதி என்று 
விடை தந்தான். கலயனாருக்கு மூழ்சீ9[தரவியைக் கொடுத்துக் 
குநிகுலியப்பொதியை வாங்கக்கொண்டார் - கோயிலுக்குச் 

சென்ருர். மஇிழ்வுடன் தாபம் போடலானார், பரமன் அருளால், 
துயில் வரச் 'இறிது உறங்கினார், இதற்கிடையில் வபெருமான் 
ஆணைப்படி குபேரன் கலயனார் வீட்டை மணிமாடமாக்கித் 

தூசும் துகிலும் உணவுப் பொருள்களும் நிறைந்து செல்வ வளங் 
கொழிக்கச் செய்தான், பெருமான் கலயனார் கனவில். 

எழுந்தருளி, 

சால நீ பசித்தாய் உன்றன் தடநெடூ மனையில் நண்ணிப் 

பாலின் இன் அடிசில் உண்டு பரவரல் ஒழிக என்றார், 

இறைவன் ஆணையை மறுச்சக அஞ்சி, கலயனார் தம் டூல்லம் 

சேர்ந்த போது வியப்புற்று, தம் வீடு செல்வங்கொழித்துத் 

திகழ்வதைச் கண்டு மனைவியாரிடம் 'வில்லொத்த நுதலாய் 

இந்த விளைவெல்லாம் எப்படி வந்தது?' என்று வினவினார். 
மனைவியார் கணவனாரைசி தொழுது :அல்லொதித கண்டன் 

(இருநீலகண்டத்து) எம்மான் அருள் தர வந்தது' , என்று 

இறைவன அருளைப்போற்றி விடையளித்தார். குங்குலியக்கலய 

நாயனார் வாழ்ந்து வழிபட்ட இத்தலம் இவபெருமான் திருவருள் 

இறத்துற்கு மற்றொரு எடுத்துக் காட்டாகும். 

தலவிருட்சம்: ஜாதஇமுல்லை, ஆதலால் பிஞ்சில (தாதி 

முல்லை) வனம் என்று தலப்பெயரும் உண்டு அமிர் தபுஷ்சரணி 

மார்க்கண்டேய இர்திதம் என்பன புண்ணியப் புனல்களாகும், 

இருக்சடவூரில் முருகவேள் ஒருமுகமூம் நான்கு திருக் 

கர௰களும் கொண்டு தேவியர் இருவரும் திகழ விளங்குளெருர்; 

நாடோறும் ஆறுகால வழிபாடு இத்தலத்தில் திகழ்ந்து 

GRE yg. 

ue விழாக்கள் இங்கே கொண்டாடப் பட்டாலும் 

கார்த்திகை mg 1008 சங்காபிஷேகம் தனிச் சிறப் 

புடையது. கந்த சஷ்டி வீழா நிகழ்கின்றது. 

போல்வார் கடவூர் வீரட்டனாரே” 

மூவர் தேவாரமும் பெற்ற இச் 
வனடியார் வாழ்ந்தார் என் 

வீரட்டதலகிகளுள் ஒன்றான 

*கரும்பினில் கட்டி 

என்பார் இருநாவுக்கரசர். 

தலத்தில் காரிநாயனார் என்ற 9 

பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அட்ட



இத்தலத்தில் அபிராமி அம்பிகையை வழிபட்ட அபிராமி 
பட்டார் அமாவாசையன்று மூழுதிலாக்காட்டி, தஞ்சை 
பான்னருக்கு மகேசுவரியின் மாண்புறு கருணையை விளக்கியதோடு 
எல்லா மக்களும் என்றும் இன்புறவேண்டி அபிராமி அந்தாஇயை 

பும் அருளிய வரலாறு அனைவரும் அறிந்ததொன்று, 

இத்தகைய இறப்பு மிக்க இத்தலத்தில் அருணகிரி 

வள்ளல் ஆறுமுகனைப் பரவி 'ஏட்டின் விதிப்படி” (சூலமென 

எனத்தொடஙிகும் இருதிருப்புகழ்ப் பாக்களைப் பாடி தொழுதார்: 

இருபாடல்களிலும் காலனைக்காய்ந்த கடவூரீப் பெருமானின் 

கருணையைப் போற்றிக் கந்தவேளை வந்த செய்கிரூர்: 

காலனை உதைத்தது தேவியின் சீர்பாதமே என்று நினைவு 
படுத்துகருர் அருணகரிவள்ளல். 

தருமபுர ஆதீனத் திருக்கோயில்களுள் ஒன்றான இத்தலம் 
சிறப்பாக அத்திருமடத்தால் நிர்வூக்கப் பெறுகிறது, 

இத்தலத்.தருகே திருக்கடவூர் மயானம், திருவிடைக்கழி 
மூதலிய தலங்கள் தரிசிக்கப்பட வேண்டியன, 

திருச்கடவூரில் தங்க வழிபடத் திருக்கோயிலைச் சார்ந்த 
விடுதிகள் உள்ளன, மணிவிமாக் கொண்டாட உத்தமமான 
தலம் இது. ம்ருத்ஸஞ்ச ஹோம் இங்கே அடிக்கடி செய்து 
கொள்வதற்கு அடியார்கள் வந்து போகின்றனர். 

“apy of gsr வேயுதை பார்வதி 
யார்க்குமி னித்தபெ ணாசிய மான்மகள் 
கோட்டுமு லைக்கதி பாக SL. YG பெருமாளே!" 

**காலனொடு மேதிமட்ச ஒூழிபுவி மேல்கி உத்து 
காலனிடமேவு சத்தி வருள்பாலா 
காலமுதல் வாழ்புவிக்க தாரநகர் கோபுரத்துள் 
கானமமில் மேல் தரித்த பெருமாளே!"



Joao sah Cod erry Saver 

மருக்கு லாவிய மலரணை கொதியாதே 

வளர்த்த தாய்தமர் வசையது மொழியாதே 

கருக்கு லாவிய அயலவர் பழியாதே 

கடம்ப மாலையை WoaPag விடவேணும் 

தருக்கு லாவிய Darga: Sar மணவாளா 

சமர்த்த ஊனோமாரி மரதத மயில்வீரா 

திருக்கு ராவி நிழல்தனில் உறைவோனே 

திருக்கை வேல்வ, வழகிய பெ.நமாளே 

அருணா ஏரந ), மாமிகள் 

முருகப் பெருமான் தமிழ்நாட்டில்மிகவும் விரும்பி இரண்டு 

இடங்களில் உலவினாராம்] இந்தச் செய்தியை நாம் சொல்ல 

வில்லை, சொன்னவரும் சாதாரண மனிதரல்லர்! முருகப் 

பெருமான் திருவரட்கடலைப் பருகி அதன் இன்பத்தை நமக்கு 

வாரி வழங்கவே வள்ளலான அருண௫ூரிநாத சுவாமிகள் அவரது 

அற்புத மிக்க புகமான இருப்புகழ் என்னும் செஞ்சொறி சந்தக் 

கவி மாலையில் குறிப்பிடுகிறார். ஓர் இடம்; 

குறவர் கூட்டத்தில் வந்து கழவனாப்ப் புக்கு நின்று குருவி 

யோட்டிதக் திரிந்த தவமானான வள்ளியைக் குணமதாக்கிச் 

சிறந்த வடிவு காட்டிப் புணர்ந்த இடமான வள்ளிமலை, 

“mara படர்கின்ற வள்ளிமலை சென்று 

வள்ளியை மணந்த பெருமாளே” 

மத்ரொரு இடம், 

௮,௮-20



முருகன் சடப்ப மாலையை விட்டுச் குராமாலைல்யபி 

புனைந்து ௮க்குராவடி நிழல் தனில் உலலிய இடம், திருவிடைக்கழி! 

''சிறக்கு மாதவ முனிவர் மகபதி 
இருக்கு வேதனும் இமையவர் பரவிய , 

திருக்குராவடி நிழல்தனில் உலாவிய பெருசாளே” 

வள்ளிமலை இருக்குமிடம் அனைவருக்கும் நெரியும். ஆனால் 

திருவிடைக்கழி இருக்குமிடம் பலர் அறியவில்லை, அமாவாசை 
யைப் பெளர்ணமியாகச் காட்டச் செய்து அதிசயம் நிகழ்த்தி. 

நமக்கெல்லாம் உலக நாயகியின் அருள் திறத்தை எளிதில் பெற 
உதவிய அபிராமி பட்டரின் அற்புத நூலான “அபிராமி 

அந்தாதி! பெற்ற இடம் திருக்கடவூர். மாயூரத்திற்கு 

அருகிலுள்ளது. இருக்கடவூர் அருகில் இல்லையாடி என்னும் 
சரித்திரப் பிரசித்தி பெற்ற வள்ளியம்மை நகர் உள்ளது, அதற்கு 
மேற்கே இரண்டு கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளதுதான் 
திருவிடை.க்சழி என்னும் தலம். 

இருவிடைக்கழி செல்லத் இஃலையாடியிலிருந்து சாதாரண 
மண்சாலை உள்ளது கார்கள் பஸ் முதலிய செல்லலாம். 
மாயூரத்திலிருந்து டவுன்பஸ் எண் 25, தற்போது இருவிடைக்கழி 
செல்கின்றது. இத்தகு வியத்தகு தலமானது, வள்ளிமலை பிரபல 
மடைந்த அளவிற்குமக்களுக்குத் தெரிய வரவில்லை, குறிஞ்சி 
நிலக் கடவுளான முருகன் மரத்இனடியில் அதுவும் மிகவும் 
புனிதம் வாய்ந்த திருக்குரா மரத்இனடியில் குமாரசிவமாக 
அமர்ந்து அருள்பொழியும் ஓரே தலம் திருவிடைக்கழி, 
குராமலர் முருகனுக்கு மிகவும் உகந்தது. 

“விழைவு குராப்புனையுங் குமாரா"! 
என்று அருண௫ூரியார் பாடுகிறார். அவன் விரும்பி உறையும் 
இடங்களைப் பற்றிப் பாடும் அவர், 

"*கொந்துவார். குரவடியினும் அடியவர் 

சிந்தை வாரிஜ நடுவினும் நெறிபல 

கொண்ட வேததன் முடியினும் மருவிய குருநாத 

கொங்கிலேர்தரு பழநியில் அறுமுக 

செந்தில் காவல, தணிகையில் இையிலி?? 

என்று பாடும் பொழுது முதலில் குராமரத்இனடியில் உறையும் 
இருவிடைக்கழி முருகனையே குறிப்பிடுகருர், 
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இதிதலத்தில் மிகவும் அதிசயமான அமைப்பு: பிரதோஷ 
நாயகர், நடராஜர், சந்திர சேகரர், சோமாஸ்கந்தர், 

சண்டிகேஸ்வரரீ ஆய எல்லா மூரீதிதகுகளும் சுப்பிரமணிய 

சொருபமாகவே விளறிகுகின்றார்கள். நடராஜப் பெருமா* 

வலது கையில் வேலும், இடது கையில் விஃலும் கொண்ரு 
இரணியாசர சம்மார மூர்த்தி என்ற பெயரிக் சாட்ரியளிக்கிறுரி 

சூரனின்மக் இரணியாசுரனைச் சட்மரிதித இடம் இருவிடைச்கழி 
எனப் புராணம் கூறுகின்றது. இருவிடைக்சழி முருகனின் 

திருவுருவ அழரு எப்படிப்பட்டது? முருகன் திருச்கோலகிகள் 

பதினாறு, அதில் சுப்பிரமணிய மூரீதிதியாய் இருப்பது ஒன்று, 

குமார தந்திரத்தில் கூறப் பெற்றுள்ள அமைப்பில் ஒரு முகம், 
இரண்டு கரூகள், வலதுகரம் அபயம்-இடது கரம் தொடையில், 
இந்த அமைப்பே இருவிடைக்கழியிலும் உள்ளது. 

இத்த பாலகுமாரனைச் சென்று sare தொழ நாலாயிரகி 

கண்கள் வேண்டும். ௮தி.ககைய ஒப்பற்.ற அழகுக் காண்பாரைதீ 

தன்பால் ஈர்த்துக் காதல் கொள்ளச் செய்யும் கவின்மிகு 

வனப்புடன் முழுமதயைப் போன்ற முகம், மலா்விழிகள் 

வயிரம் பதித்த செஞ்சுட்டி முதலிய இருவாபரணகங்கள் 

இரத்தினக் குண்டலங்கள், தன்னே அடைந்தவர்களின் குறைகளை 

நீக்க, வேண்டிய வரங்களை அளிக்கும் அபயகரம், அழகூய 

மணி பதித்த ஆடைகள் நம்முடைய பாவவினைகளை அகற்றும் 

பாதார விந்தநிகள். முழுவதுமாகச் சேர்ந்த அழகிய திருகி 

குமரனின் பேரழகுதான் என்னே! 

வெளியில் தெற்கு நோக்க அமைத்துள்ள மண்டபத்தில் 

சவல்லியான தேவயானை (தெய்வயானை), தலையைச் சற்று 

வலது புறமாகச் சாய்த்து, அத்ததி இருக்குமரனின் அழகில் 

மயங்கச் காட்டு அளிக்கும் நிலையினைக் சண்டவர் விண்டிலர். 

இக்குமரப் பெருமான் சந்நிதக்குப் பின்புறம் (கர்ப்பக்கெகத் 

இனுள்ளேயே) பாபநாசப் பெருமான் கருவறையு$ அமைதி 

துள்ளது, இவ்வமைப்பு ௮இ அற்புதமானது. முருகனின் முன்னே 

ஸ்படிக லிங்கம் உள்ளது. ஆனால் அூலாண்ட நாயகிக்குச் 

சந்நிதி இக்கோயிலில் இல்லாமல் அருகிலுள்ள தரகிகம்பாடி 

கோயிலில் விளங்குவறது. 

இக்கோயிலுக்கு எதிர்தோக்கெய வண்ணம் இந்நாற்று 

விநாயகர் இருக்கோயில் இருக்கறது. இதில் பதினாறு விநாயகர் 

307



திருவுருவகிகளி உள்ளன. வெளித் திருச்சுற்றில் இருக்காமேஸ்வரரி 
சநீநிதியுள்ளது, இவரே இத்தலத்து ஆதி மூர்தீதியாவார். 
மூலவர் கருவறையை அடுதீது ALL ona Yada பெற்ற 
வூட்ட..லிங்கம் உள்ளது சவசண்டேஃவைரர் குகசகண்டேஸ்வரர் 

சற்றிதகள் உண்டு. ஆனால் நவக்ிக சந்நிதிகள் இல்லை என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது, 

அர்சித சாமத்ில் மட்டும் முருகப் பெருமான் குரா 
மரத்துக் சழிரந்த : தலம்புரிந்த இடத்திலுள்ள பளிபீடத்துக்கு 
மச் முதலில் 'அபிஷேர ஆராதனைகள் நடைபெறுகிறது. 
சிவபெருமானின் திருவருளைப் பெற்றபின் முருஈப் பெருமாளைப் 
பாடிப் பாலியவர் இருவர், ஒருவர் ' நஈரர் இறைவனது 

பாடலில் குற்றம் எச்ச்கூறி, அதனால் சாபம் பெற்று, யாக்இரை 
செல்லும் வழியில், அனுஷ்டானம் செய்யும் வேளையில் 

அடலிருந்து இந்தனை மாறி மனம் வேறோறில் லயித்தபோது 

இங்கு தோன்றிய பகம் அவரைச் றை பிடித்தது அல்வேளை 

யில் “திருமுருகாற்றுப் படை” என்னும் சகலவேத சாமான 

புகந்ம்ரலையை முருகனுக்கு அளித்தார். மூரூகப் பெருமான் 
உடனே அங்கு கோளன்றி அப்பூதத்தனளேக் கொன்று முன்பே 

சிறையிடப்பட்ட 999 பேபர் களையும் விடுவித்தார் என்பது 
வரலாறு. 

மற்றொருவர் சேந்சனார்: சேந்தனார் பட்டினதீதடிகளுக்குக் 
கணக்காக இருக்கு பின் ஈகம்பாக்கஇல் விறகு விற்று வாழ்ந்து 
வரும் நாளில் ஒருவருக்காவது உணவளிக்கும் சடமையை மேற் 
கொண்டிருநீகார்.. பல நாட்கள் தொடர்ந்து பெய்த மழையால் 

விறகு விற்க இயலாமையால், வருவாய் இன்றி அதனால் பசியால் 

வருந்திய சேந்தனார் எகோ இடைக்கு ஈறு பொருளில் வாரிய 
ரரவினைத் தம் மனைவியிடம் கொடுத்துக் களியாக்கச் செய்து 
சிவனடியாரை எதிர்பார்த்திருந்தார். எவபெருமான் முதுமைப் 
பருவமுடைய அடியவராகச் சேந்தனார் வீட்டிற்குச் செல்று, 
அவர் அன்பினால் அளித்த களியை உண்டு மஇூழந்து, அருத்த 
வேளைக்கும் வேண்டும் என மீதியிருந்த: கனியைத் தன் பழகி 
கந்தையில் முடித்துக் கொண்டு பொன்னம்பலத்தை 
அடைந்தார். 

இஃது இவ்வாறிருக்கத் இல்லையில் கூத்தப் பெருமானுக்குத் 
தான் நடத்தும் வழிபாட்டில் லம்பொலி கேட்டு மகிழ்தலை 
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நியதயாசக் கொண்ட சோழமன்னன் அன்று முழுவதும் 
காத்திருந்தும் அவ்வொலியைக் கேட்கப் பெறாது வருந்தித் 
துயில் கொண்டான். இறைவன் அவனது கனவில் தோன்றி 
“வேந்தனே, கவலை கொள்ளற்க, இன்றுநாம் சேந்தன் அளித்த 
களியமுதை உண்ணச் சென்றமையால் நீ நடத்தும் வழி 
பாட்டிற்குவரத் தாழ்ந்தோம்" என்று கூறிமறைந்தருவினாள். 

அந்நிலையில் விழிப்புற்ற வேந்தன், சேந்தனாரைக் காண 
விரும்பி விடியற்காலத்தே இல்லைச் சிறறம்பலப் பெருமானை 
வணங்கச் செனறவா, பொன்னம்பலத்தில் களியமுது சத்துக் 

கிடத்தலைக் கண்டு, தான்சணட கனவி உண்மையைத் இலலை 

வாழ் அந்தணர் முதலிய எலலோருக்கும் தெரிவித்தார. அதனை 

உணர்ந்த பலரும், சேந்தனாராகிய அடியவரைக கணடு வழிபட 

வேண்டும் எனப் பெரிதும விரும்பியுறறிருந்தனர். மாரகழித் 
திருவாதிரைத் திருநாளில் மழை பெபெயதமையால் இருத்த 

சேற்றில அழுந்தி ஓடாது நின்றபொழுது, “சேந்தா! தோர் 

நடக்கப் பல்லாண்டு ute! wag ஒரு வான் ஓலி 

எல்லோருக்கும மகேட்கும்படியாகத் தோன்றியது, தேதரிழுக்கும 

அடியா குழுவில் நின்ற சேநதனார், “மனனுக இலலை வளர்க 

தம் பக்தா்கள்'' எனத தொடங்கும திருபபலஉலாண்டுத் திருப் 

பதிகத்தைப் பாடிபபோற்றஞார் தோ மீக எளிதில் நீலைக்கு வந்து 

சேர்ந்தது. இவ்வற்புதததைக கண்டா, அனைவரும் சேந்தனாரது 

பேரன்பின் திறததை எண்ணி நெஞ்சம் நெக்குருகினர், 

இவ்வாருகச் சிவபெருமான் திருவருள் பெறறுத் திருப் 

பல்லாணடு பாடிய சேதசமூாா பின் திருவிடைக்கழிக.ய அடைந்து 

அங்குள்ள குராவடிக் குமரனைத் திருவிசைபபா எனனும திருப 

பஇகத்தில் பதினோரு பாடல்களால இறப்பிதலுளளார். நற்மு 

யிரங்கல் என்னும் ௮சுப்பொருள் துறையில் அமைத்துள்ள இப் 

பதிகம் பன்விரு இருமுறைகளில ஒன்பதாம திருமுழையில் 

சேர்க்கப் பெற்றுள்ளது. பன்னிரு திருமுறைகளில பாடப் 

பெற்றுள்ள ஒரே தனி முருகன் தலம் திருவிடைக்கழிதான். 

முதன் முதலில் 9-ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழிலக்கியத்தில் 
சுப்பிரமணியன் என்னும் சொல் கையாளப் பெறுவது இப் 

பதிகத்தில்தகான். இதோ ஒரு பாடல்; 
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க்காவினைப் பவளக் குழம்ணக் கோலக் 
குழாங்கள் கூழ் கோழிவேல் கொடியோன் 

காவனற் சேனையென்னக் காப்பவன் என் 

பொன்னை மேகலை கவர்வானே 

தேவி நற்றலைவன் திருவிடைக்கழியில் 

திருக்குரா நிழல்கீழ் நின்ற 
gree நற்பீலி மாமயில் ஊரும் 

சுப்பிரமணியன் தானே”? 

எடசந்தனுர் திருவிசைப்பா 

அருணகிரிநாதர் திருவிடைக்கழி அழகனை எட்டுத் இருப் 
புகழில் சிறப்பிக்கிறார். தவிர இதர தலத் தருப்புகழ் ல் 
வற்றிலும், வேல் விருத்தம், மயில் விருத்தம் இருவகுப்புகளிலும் 
இத்தலத்தைக் குறிப்பிடுகிறார், வேல் விருத்தத்தில் பாடும்போது 

 தாதார் மலர்ச்சுனை பழநிமலை சோலைமலை 
தனிப்பரங் குன்றேரகம் 

தணிகை செந்தார் இடைக்கழி ஆவினன்குடி 

தடங்கடல் இலங்கை அதனிற் 

போதார். பொழிற் கதிர்காமத் தலத்தினைப் 

முகமும் அவரவர் நாவினிற் 
புந்தியில் அமர்ந்தவன் கந்தன் முருகன்குகள் 

புங்கவன் செங்கை வேலே”? 

பழனி, பழமுதிர்சோலை, திருப்பரநிகுள்றம், திருவேரகம், 
திருத்தணிகை, திருச்செந்தூர், திருவிடைக்கழி, இருவாவினன்குடி, 
இலகிகையிலுள்ள கதிர்காமம் என்ற திருத் தலங்களைப்போற்றிப் 
புகழ்கின்ற அடியார்களின் நாவிலும், அறிவிலும், உள்ளத்திலும் 
வீற்றிருப்பவரும், கந்தக்கடவுளும் முருகப்பெருமானும், குச மூர்த்தியும், தாயவரும் ஆகிய எம்பிரானுடைய செவ்விய இருக்கை 
வேலாயுதமே எ௫௮ஒருர். 

ஏரகம் இடைக்கழி சிராமலை திரூப்பழனி 
ஏரணி செருத்தணியில் வாசக்காரனும்!' 

என்து இருவேளைக்காரன் வருப்பிலும், 
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் ௮ருணயும் இலஞ்சியும் செந்தார் திரும்பழதி 

அடியர் மன பங்கயஞ் செங்கோடு இடைக்கழிழும்" 

என்று பூத வேதாள வகுப்பிலும், மற்றும் வேடிச்சிக்காவலன் 

வகுப்பு, பொருளைத் தலகை வகுப்பு ஆகியவைகளிலும் குறிப்பிடு 
Bayt: 

குராவடிக்குமரன் அருணூரியாருக்கு இத்தலத்தில் அறிவும் 
அறிதத்துவமும் அபரிமித வித்தைகளும் அறி க என இமைப் 
பொழுதில் அனுக்ரஹித்தான், அப்பெருமானிடம் இத்தலத் 
இருப்புகழில் நமக்காகச் சகல செல்வயோகமிக்கப் பெருவாழ்னவ 

வேண்டுூஒருர். 

** பகருமுத்தமிழ்ப் பொருளு மெய்த்தவம் 

பயனும் ஏப்படிப் பலவாழ்வும் 

பழைய முத்தியிற் பதமு நட்புறம் 
ugy கற்பகத் திருவாழ்வும் 

புகரில் புத்தியுற் றரசுபெற்றுறப் 
பொலியும் அற்புதம் பெருவாழ்வும் 

பூலனகற்றிடப் பலவிதத்தினைம் 

புகழ்பலத்தினைத் தரவேணும்" 

இத்தகைய மிகச் சிறப்பு வாய்ந்த தலத்தினை திரிசிரபுரம் 
மகாவித்வான் மீனாக்ஷிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் பிள்ளைத் தமிழிலும், 

இல்லையாளி தம்பியப்ப செட்டியார் அவர்கள் அந்தாதியிலும், 

காஞ்சிபுரம் ௪தம்பர முனிவர் க்ஷேத்திரக் கோவை பிள்ளைத் 

தமிழிலும், வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் ஒரு 

பதிகத்தாலும், அருட்கவி சாதுராம் சுவாமிசள் சமீபத்தில் 

சந்தப்பாவிலும் போற்றியுள்ளனர், 

ஏறத்தாழ 1500 ஆண்டுகளுச்ரு முன்னர் கட்டப்பெற்ற 

தாகத் தோன்றும் இக்கோயிலில் முசுகுந்த சக்ரவர்த்தி 

திருப்பணி செய்துள்ளார். இங்குள்ள சல்வெட்டுக்களில் 

குராப்பள்ளி துஞ்சிய பெருந்திருமாளவன் என்ற சோழனது 

பள்ளிப்படை இவ்வூரின் அருகே அமைந்திருந்தும், சேந்தனார் 

வரலாறும் தெரிய வருகின்றது. சென்னையிலுள்ள மகாமகோ 

பாத்இயாய நூல்நிலையத்தில் குரவைலிஙிகன் என்பவர் பாடிய 

இவ்வூர்த்தலபுராணம் கையெழுத்துப் பிரதியாக உள்ளது. 
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அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தில் வேதியியல் துறையில் 

பேராசிரியராகப் பணியாற்றிவரும் இரு ஆ. மங்தலமுடையார் 

என்ற முருகனடியாரை இக்குமரன் தன்பால் ஈர்த்து ஆண்டு 

கொண்டுள்ளான், அவர் ஒவ்வொரு ஞாயிறும் பல அன்பர்களை 

இத்தலத்திற்கு அழைத்துச்சென்று குராவடிக்குமரன் பெருமை 

களை எடுத்துச்சொல்லி தான்பெற்ற அருள் அனுபவங்களை 

அனைவருக்கும் வழங்கி வருகிறார். அவர் தொகுத்துள்ள “இடர் 

களையும் இடைக்கழி முருகன்” என்ற நூல் சுவையானது 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்திலமைந்த இத் 
இருக்கோயிலுக்குத் திருப்பணிகள் செய்யவும், இராஜகோபுரம் 

புதியதாக அமைக்கவும் ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. 
அதில் நாமும் பறிகு கொண்டு இருவினையொடு மும்மலமும் 

இறவியொடு பிறலியும் நீங்கி இடர்களையும் இத்தலத்து - 
அழகனைக் கண்டு வணங்கி திருவருளைப்பெற்று உய்வோமாக! 
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பழயூர்யார் வரதா 

செலிசாலிகுலாவிய கார்வயல் 

மகதாபத சீலமுமேபுை வளமூதார் 

மகதேவர்பு ராரிச சரசிவர் 

சுதரஈகதிய தேவசி காமணி 

வமுவூரில்நி லாவிய வாழ்வருள் பெருமாளே. 

.தருவூரிசை... ... 

அருணர்ரிநாதர், 

சிவபெருமான் அருளாடல்களுள் எட்டு வீரச்செமல்சள் தனிச் 
சிறப்புடையன. இவ்வீரச் செயல்களை நிகழ்த்தியருளிய தலங்கள் 
அட்டவீரட்டத்தலங்கள் எனப் போற்றப்படும், இவற்றுள் 
“யானை உரித்த பிரான்'' என்று போற்றும் “கஜசம்ஹாரமூர்த்தி” 

யைச்சிறப்பு மூர்த்தமாகக் கொண்ட தலம் வழுவூர் ஆகும். 

*புரையுடைய கரியுரியவைப் போர்வை யானை” என்று 

இருநாவுக்கரசரும், “வடிவுடை மழுவேந்திமதகரி உரிபோர்த்து?? 

என்று சுந்தரரும் போற்றிய இவ்வருளாடல் அவிமுத் தம் என்று 
போற்றப்பெறும் காசியில் நிகழ்ந்ததாகப் புராணங்கள் பேசிய 

போதிலும், வழுவூரிலேயே கண்டோர் வியந்து போற்றும் 

கஜசம்ஹாரப்பெருவிழா சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டுவருகின் 

றது. அட்டவீரட்டங்களுள் ஒன்றாக வழுவூர் வழங்கப்படு 

கின்றது. 

முன்பொரு காலத்தில் கயாசுரன் என்ற யானைவடிவுடைய 

அசுரன் பிரம்ம தேவனிடம் வரம்பெற்று வானவர்களை 

வம்பிமுத்துத் தொல்லை மிகுவித்து வந்தான், தேவர்களனைவரும்



காசியிலுள்ளவிசுவநா தர் திருக்கோயிலில் புகுந்து பரமேசுவரனைப் 
பற்றிறின்றனர். அங்கும் வந்துவிட்டான்௧கயாசுரன்! சிவபெருமான் 
கயாசுரனை உதைத்து, அதன் தோலை உரித்து உமையும் அஞ்சும் 
படிப்போர்த்து வானவர் குறைநீக்கினார். இதனைக் கந்தபுராணம் 

ததீசியுதீதரப்படலத்தில் வரும் 8ழ்க்கண்ட பாடல்கள் இனிது 
காட்டுஉன்றன. 

“மதித்து வேழமாந் தானவன் வருதலும் வடவை 

யூதித்த வன்னியும் அச்சுற எரிவிழித் தொருதன் 
கதித்த தாள்கொடு தள்ளவே கயாசுரன் கவிழ்ந்து 

பதைத்து வீழ்தலும் மிதித்தனன் சிரத்தையோர் பதத்தால், 

ஒருப தத்தினைக் கவானுறு திருக்கரத் துகிரால் 
வெறிநி டைப்பிளந் தீரிரு தாள்டிடைமேவக் 

குருதி கக்கியே ஓலிட அவுணர்தம் குலத்துக் 

கரி உரித்தனன் கண்டுநின்று அம்மையும் கலங்க. 

ஐயன் மிக்கதன் கதிரினைக் குருதி நீரறாத 

மையல் யானைவன் தோலைமேற் கொண்டனன் மறைத்தான் 

செய்ய கோளொடு கரியகோ எிருவரும் செறிந்து 

வெய்ய பானுவின் நடுவுறக் கவர்ந்து மேவியபோல்,.!” 

மாயூரம்-இருவாரூர் பேருந்துவழியில் நெய்க்குப்பையில் 
இறங்கி மேற்கில் 1 8, மீ சென்று இத்தலத்தை அடையலாம். 
இருப்புப்பாலை தவழியாகச்செல்லும்போது இலந்தங்கு டியிலிருந்து 
1 ஓ, மீ, தொலைவில இத்தலத்தைக் காணலாம். 

வழுவூர், வழுவை, ச்யுதபுரி, பரகயிலாயம், ஞானபூமி, 
வழுகூர், பிப்பிலாரணியம் என்ற பலபெயர்களைக்கொண்ட இத் 
தலம் பிரளயகாலத்தும் அழியாமல் வழுவியதால் வழுவூர் 
என்று ஆயிற்று என்பர். 

இத்தலத்தில் 9வபெருமான் சுயம் புமூர்த்தியாக வீரட்டேச 

வரா்-£€ீர்த்திவாசேசுவரர் எனவும் இறைவி இளங்களேநாயக 
எனவும் போற்றப்படுகன் றனர். 

முருகவேள் இத்தலத்து ஒருமுகமும் நான்கு திருக்கரங் 
களும் கொண்டு நின்றத்திருக்கோலத்தில் வள்ளி, தெய்வயானை 

யுடன் கிழக்குநோக்கி விளங்குஇன்ரறுர். 

காமிக, காரணாகம முறையில் நாடோறும் மூன்றுகால 
வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. 
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‘ இத்தலத்தில் பஞ்சப்பிரம்ம மகாபுண்ணிய தீர்த்தங்கள் 
ள்ளன, மேற்கில் சத்தயோஜாத தீர்த்தமும், வடக்கல்வாமதேவ 

தீர்த்தமும், கிழக்கில் தற்புருடதீர்த்தமும், தெற்கில் அகோர 
தீர்த்தமும் பெருமானுக்கும் நந்திக்கும் இடையே ஈசானம் 

அல்லது சிவபாதாள கங்கையும் உள்ளன. முகமோசனம், வித்யா 
தீர்த்தம், இரிவா்க்கம், ஞானாம்ருதம் முதலிய தீர்த்தங்களும் 
உள்ளன. தலவிருட்சம்: வன்னி, 

ஸ்கந் தனை இடுப்பில்கொண்டுவிளங்கும் உமை, கஜசம்ஹார 

மூர்த்த, ஆலிங்கனமூர்த்து, பிட்சாடனமூர்த்தி, மோகனித் 
திருவுருவங்கள் மிகச்சிறப்பாக உள்ளன, Agsbhug ரஹஸ்யப் 

பிர தஷ்டைபோலவே கஜசம்ஹாரமூர்த்திக்குப்பின்னால் யந்திர 

பிரதிஷ்டை. உள்ளது. 

சிவமகாபுராணம், ஈசானசம்ஹிதை, பாத்மபுராணம், 
ஸ்காந்தம் முதலிய வடமொழி நூல்கள் இத்தல மான்மியதீதை 

விவரிக்கின் றன. திருநாவுக்கரசர் வவப்புத்தலமாக இத்தலத்தைப் 

பாடியுள்ளார். 

* உஞ்சேனை மாகாளம் ஊறல் ஓத்தூர் 

உருத்திரகோடி, மறைக்காட்டுள்ளும் 

மஞ்சார் பொதியின்மலை தஞ்சை வழுவூர் வீரட்டம் 
மாதானம் கேதாரத்தும் 

வெஞ்சமாக்கூடல் மீயச்சுர் வைகாவேதீச்சரம் 

விசுரம் வெற்றியூரும் 

கஞ்சனூர் கஞ்சாறு பஞ்சாக்கையும் 

கமிலாய நாதனையே காணலாமே" 

“காவிரியின் கவரக்கண்டி..."” எனவரும் அப்பர் தேவாரப் 

பாடலிலும் வழுவூர் வீரட்டம் குறித்தல் காண்க. 

அருணூரிநாதர் இத்தல முருகனைத் ''தருவூரிசை'' எனத் 

தொடங்கும் தஇருப்புகழால் பரவினர். 

அமாவாசைதோறும் இங்கே தீர்த்தவாரி நிகழ்கிறது. 

அருகில் பெரம்பூர், பெகுஞ்சேரி மு.தலியதல௫அகள் உள்ளன, 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இத்தலம் உள்ளது. 
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நரனியப்பறி இராய நாயர் 

வயல்களிற் கயலினமி குத்தெழு 
வரம்மின் கண்பு ரண்டே 

பெருக யற்கொடு சொரியு நித்தில 

நிறைத்தெங் குஞ்சிறந்தே 
வரிசை பெற்றுயர் தமனியப்பதி 

மிடங் கொண் டின்புறுஞ்சீர் இளையநாயகனே। 

(விலையறுக்கலு... .. திருப்புகழ்) 
கமனியம் என்றால் பொன், தமனியப்பதி-பொன்னூர் 

எனப்பொருள்படும் போது இத்திருப்புகழ்த் தலத்தை நாம் 
அடையாளங் காண முடின்றது. தஞ்சை மாவட்டதீதில் 
மாயூரம்வட்டதீதில் நீடூர் இரயில் நிலையத்துற்கு மேற்கே 58. மீ 
தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது. இகிகே ஆபத்சகாயேசுவரர் இருக் 
கோயில் உள்ளது. இறைவி: பெரியநாயகியம்மை. இத்தல 
இறைவனைத் குருஞானசம்பந்தர் ஒரு பதிகத்தாலும், திருநாவுக் 
கரசர் ஒரு பதிகத்தாலும் போற்றியுள்ளனர். அக்கினி பூசித்ததால் 
அன்னியூர் என்று இதிதலப் பெயர் வந்தது; வருணன் பூசித்த 
சிறப்புடையது 

இங்கே முருசன் ஒரு முகமும் நான்ருகரங்களும் கொண்டு 
மயில் வாகனனாக இருதேவியருடன் விளங்குஒன்றார். 

வருண தீரீதிதம், அக்இனிதீர்த்தம், இவெகங்கைதரீதீதம் 
என்னும்புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன. தலவிருட்சம்; எலுமிச்சை, 

இனமும் நான்குகால வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன. 
கார்த்திகை, கந்தசஷ்டி றப்புநாட்களாகும். 

அருணகிரிநாதர் விலையறுக்கவும்'' எனத்தொடங்கும் 
இருப்புகழால் இத்தல முருகனைப் பரவியுள்ளார். 

இன்பம் வேண்டுவீர், அன்பன் அன்னியூர் 
நன்பொன் என்னுமின், உம்பராகவே, 

எனவரும் இருஞானசம்பந்தர் தேவாரப்படி அன்னியூர் இன்று 
பொன்னூர் என்று வழங்கப்படுகன்றது. இதற்குக் கந்தசாமி 
அடிகள் பாடிய தலபுராணம் உள்ளது என்பர்.



புண்ணியப் குறுக்கைப் |பரமார் 

பொன்னுலகிளைப் புரக்குமன்ன நல்வரதத்தை விட்ட 

புன்மையர் பூரத்சயத்தர் பொடியாகப் 

பொன்மலை வகத்தெரித்த கண்ணுத லிடத்திலுற்ற 

புண்ணிய குறுக்கையுற்ற பெருமாளே. 

(மிள்னினில்...தி௫ுப்புகழ்] 

சிவபெருமானது அட்டவீரட்டத் தலங்களுள் காமனைக் காய்ந்து 
வீரட்டத் தலம் இருக்குறுக்கையாகும், அருணகிரிநாதர் பரவிய 
*மின்னினில் நடுக்க?” எனத் தொடங்கும் இருப்புசுழின் இறுதி 
யடியில் பாடபேதமாக “புண்ணிய குறுக்கையுற்ற பெருமாளே” 

என வருவதால் இது இருக்குறுக்கைதீ திருப்புகழாக இருக்கலாம் 

என்று டாக்டர், ௨ வே. சாமிநாதய்யர் அவர்களது குறிப்பினின் 

றும் சருத முடிகின்றது. இத்தலம் திருப்புகழ் வைப்புத் 
தலமாகவும் கொள்ளலாம், “நிறுக்குஞ்'* எனத்தொடங்கும் 
திருசெந்தார்த் இருப்புகழில் “குறுக்கை!” வருகிறது. 

சடுவனம், யோசசேபுரம், சாமதகனபுரம், கம்பகரபுரம் 

மூதலிய பல பெயர்சளை உடைய இத்தலம், தீர்க்கவாகு முனிவர் 

இத்தலதீதறைவனை அபிடேசம் செய்யக் கங்கையை விரும்பித் 

தனது கரங்களை நீட்டக் கரகிசன் குறுசெமையால் குறுக்கை 

என்ற பெயர் கொண்டது என்பர். அரிதூவனம், ஞானாம்பிகை 

புரம் எனவும் தல புராணத்தில் இத்தலம் குறிக்சப் பெறும், 

இறைவன்: வீரட்டேசுவரர். உற்சவர்: யோூஸ்வரார் 

(காமதகன மூர்த்தி). இறைவி: ஞானாம்பிலை ௧. உற்சவர்; 

பூரணி.



இத்தலத்தில் முருகப் பெருமான் ஒரு திருமுகமும் நான்கு 
சரங்களும் கொண்டு நின்ற திருக்கோலத்தில் தேவியர் இருவருட 

னும் விளங்குகின்றார், 

உற்சவ முருகன் வில்லேந்திய வேலவர், 

காரணாகம முறையில் இனமும் இரண்டுகால பூசை நீகழ் 
கின்றது. கந்த சஷ்டி, கார்கிதிகைப் பெருவிழாச் சிறப்புடையன. 
மா மகத்தில் பிரம்மோற்சவம் நடைபெறும். 

கோயிலின் முன்பு ரூல இர்த்தம் உள்ளது. இத்தீர்த்தக் 
தின் பெருமையை உணராது கங்கையினை அரும்பி ஆ Tug Ded 
தனது கரநிகளை நீட்டியதால் இர்க்கவாகுவின் கரங்கள் குறுனெ 
என்று தல புராணம் பேசும். ஞானதர்க்சும்-(பழவாறு) ஞான 
ததி எனவும் கூறப்படும். இது மற்றொரு புண்ணியப் புனல், 

தலவிருட்சம்: கடுக்காய் மரம், வீரட்டேசருக்குப் 
பின்னால் உள்ளது. 

பிரமன், விஷ்ணு, தேவேந்திரன், இரதி, மன்மதன், காளி, 
gids, லட்சுமி, முருகன், தீர்க்கவாகு, சயத்துவ சன், 
அகத்தியர், முதலியோர் இத்தலத்தைப் பரவினர். 

திருநாவுக்கரசர் தேவாரப் பதிகம் இரண்றாம் அருணந்தி 
சிவம் அருளிய 'கண்ணுதல்யோூ' எனத் தொடங்கும் பாடலும் 
இத்தலதீதுற்குரியன. 

21 கல்வெட்டுக்கள் இங்கே உள்ளன. திரிபுரம் மீனாட்சி 
கந்தரம் பிள்ளை பாடிய தலபுராணம் உள்ளது. தருமையாதன 
நிர்வாகத்தில் இத்தலம் உள்ளது. அருகில் நீடூர். தருவாளொளி 
பு.ற்றூர் (திருவாளம்புத்தூர்) வைத்தீசுவரன் கோயில் முதலிய 
தலங்கள் உள்ளன. 

காமனை எரித்து இடத்தில் மண் வெண்மையாய் விபூதி 
போலுள்ளது. கோயிலிவிருந்து 1 பர்லாங் தொலைவிலுள்ள 
அவ்விடத்தை விபூதிக் குட்டை என்பர். அம்மண்ணைத் இருநீறு 
போல் அணிய வினைகளும் பிணிகளும் நீரிகுவது கண்கூடு, 

மாயூத்திலிருந்து சென்று பார்த்து வரவேண்டிய தலம் 
கு. மாயூரம்-மணல்மேடு-பஸ்ஸில்-கொண்டல மதல் 
றங்கி 2 மைல் நடந்து சென்று இத்தலத்தை அடையலாம். 

நீடூர் இரயில் நிலையத்திலிருந்து 8 இ, மீ. தொலைவிலுள்ளது 
இத்தலம், 
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யாச மாநகர் (வயர் 

வேலையாக வாக்கை வேடர்பாவை தனக்கு 

மீறுகாத லளிக்கு முகமரீம 

$மேவுவேடை யளித்து நீட்கோல மளித்து 

மீளவாய்மை தெளித்து மிதண்மிது 

மாலையோதி முடித்து மாதுதாள்கள் பிடித்து 

வாயிலூறல் குடித்து மயல்தீர 
/மாகுதோளி லரணைத்துமாக மார்பொழிலு ற்ற 

வாகை மாநகர் பற்று பெருமாளே 

(ஆையான...தீ௫ுப்புச்ழ்] 

இருப்புகழில் வாகை மாநகர் எனவரும் தலம் எது என நீண்ட 

காலமாகச் இந்தித்திருந்தபோது ஒரு தலமும் விளங்காத நிலையில் 

ஒருநாள் இருச்சிற்றம்பலம் பேரறிஞர் திரு. மு. அருணாசலம் 
அவர்களிடம் இதுபற்றி கேட்டபோது-குருவருளால் அண்ணாமலை 

வள்ளலே வந்து வழிகாட்டியது போல-வாகை மாநகர் பற்றிய 

குறிப்பினைத் தந்து ஒளி தந்தார்கள். 

வாகை மாநகர் என்ற பெயருடைய தேதவாரதீ தலம் 

இருவாளொளி புற்றூர் என்பது. AB தற்காலத்தில் 

இருவாளப்புத்தூார் என மருவி &ள்ளது. மாயூரத்திலிருந்து 

பந்தணைநல்லூர் பஸ் வழியில் 16 ச. மீ. தொலைவில் இத்தலம் 

உள்ளது. ் 

வாகை தலவிருட்சமாதலின் வாகைமாநகர் என்று இத்தல 

புராணம் பேசும். மகாவித்துவான் திரிசிபுரம் மீனாட்சி சுந்தரம் 

பிள்ளை தனது இருவாளொளி புற்றாூர் தலபுராணத்தில் வாகை 

மாநகர் என்றே குறிப்பிடுகருர், 

ஆவ? 1



குககேது என்னும் சோழன் பொருட்டுச் வபெருமான் 
அர.தனப் பாறையிலிருந்து தோன்றியதால் அர.தளபுரம் எனவும் 
வாசு என்னும் மாநாகம் சவபெருமானை வழிபட்டு உறைந்த 
புற்று உள்ளதால் புற்றூர் எனவும் பெயருடையது இத்தலம். 

தீர்த்தயாத்திரை செய்து வரும்போது அருச்சுனன் இதி 
திலம் வந்தான், நீர் வேட்கையுற்றான். முதிய அந்தணராக 
சிவபெருமான் அவன் முன் தோன்றி..ஒரு தண்டினைக் கொடுத்து. 

இதனை ஊன்றுமிடத்தில் தண்ணீர் தோன்றும்; அதனைப் பருகுக'” 
என்றார். அருச்சுனன் தனது வாளினை அக்கிழவரிடம் கொடுத்து 
விட்டு நீர் பருகச் சென்றான். அல்வாளினைப் புற்றில் ஒளித்து 

விட்டுச் வபெபெருமான் மறைறந்தார், வாள் காணாது, 

சிவபெருமானிடம் அருச்சுனன் முறையிட்டால், 

*மறங்கொண்ட இராவணற்கு வாள்கொடுத்தாய் முன்நாயேன் 
நிறங்கொண்ட வாள்கவர்தல் நின்கருணைக் கழகோ 
அறங்கொண்ட மலர்வாகை, அரதன மாநகர் மேவும் 
நிறங்கொண்ட மாணிக்க நின்மல நாயக என்றான்”? 

என்று பிள்ளையவர்கள் இத்தல புராணத்தில் இச்செய்தியை 
காட்டுவார். 

இங்கே வெபெருமான். இரத்னபுரீசர் - சுயம்புலிங்கம். 
இறைவி: வண்டார் பூங்குழலி (வண்டமர் பூங்குழல் நாய) 
சம்பந்தரும் சுந்தரரும் பாடிப் பரவிய தலம் இது-தஇிருமால் 
மாணிக்கத்தை வைத்துப் பூசத்தகால் மாணிக்க வண்ணர் 
என்ற பெயர் இத்தலத்திறைவன் பெறருர். 

இத்தலத்தில் முருகப்பெருமான் ஈறப்பாக விளங்குகன்றார் 
இருதேவியருடன் இனமும் நான்குகால வழிபாடுகள் நிகழ் 
இன்றன சண்ட தர்த்தம், ஐயன் இர்த்தம், சக்கர தீர்த்தம் 
விரம்ம இர்த்தம் முதலியன உள்ளன. 

வைகாசி விசாகம், கார்த்திகை, இபவிழா, கந்தசஷ்டி, 
பங்குனி உத் இர விழாக்கள் இறப்பானவை, 

சுப்ரமணியரும் துர்க்கையும் சிற்பச் இறப்பு மிக்கவை, 
அறநிலைய ஆட்சித் துறையினரால் இத்தலம் நிர்வ௫க்கப் 
படுகிறது. 

மாயூரத்திலிருந்து சென்று வழிபடுவது விரும்பத்தக்கது, 
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திரப்படிக்கரந் நரிழ்ப்பிபருமாள் 

முன்னவன் ஏங்கள் பிரான் முதல் காண்பரிதாய மிரான் 

சென்னியில் எங்கள் பிரான் திருநீலமிடற்றெம்பிரான் 

மன்னிய எங்கள் பிரான் மறைநான்கும் கல்லா நீழற்கீழ்ம் 

பன்னிய ஏங்கள் பிரான் பழமண்ணிப் படிக்கரையே. 

ஊட ருந்தரமூர்த்தி சுமாமிகள்? 

தற்காலத்தில் இலுப்பைப்பட்டு என அழைக்கப்படும் 

இத்தலம் பண்டைக்காலத்தில் மண்ணியாற்றின் படிக்கரையில் 

இருந்தமையால் மண்ணிப்படிக்கரை என்றும் திருப்படிக்கரை 

என்றும் பெயர் பெற்றிருந்தன. ஆனால் சுந்தரமூர்த்தசுவாமிகள் 

காலத்தில், மண்ணியாறு சோயிலுக்கு "அப்பால் தொலைவில் 

அகன்று ஒதுங்கி விட்டது போலும்! ஆதலின் அவர் பழமண்ணிப் 

படிக்கை என்று பாடியருளினார். இலுப்பைமரம் தலகிருட்ச 

மாதலின் இலுப்பைப்பட்டு என்றபெயர் இன்றும் நிலைத்து 

விட்டது! 

மாயூரத்திலிருந்து மணல்மேடு சென்று அங்கிருந்து 

பாப்பாகுடி வழியில் 1 கல் சென்றால் இத்தலத்தை அடையலாம்” 

வைத் தஸ்வரன் கோயிலிலிருந்தும் பஸ்வசதி உண்டு. அக்கிருந்து 

மேற்கே 6 கல் தொலைவில் இத்தலம். இவபெருமான் திருப்பெயர் 

நீலகண்டேசுவரர் ; இறைவி : அமுதகரவல்லி, தருமபுத்திரர் 

இவரைவழிபட்டுப் பேறுபெற்றார். மற்றும் படிக்கரைநாதரீ 

என்ற பெருமான், மங்கலநாயூயுடன் விளநிகுஇன்றார். இவர்



அருச்சுனரால் வழிபடப்பெற்றவர். பீமன் பூசித்த மகதீசரும் 

நகுலன் பூசித்த பரமேசரும், சகாதேவன் பூசித்த முத்தீசரும் 

இத்தலத்தில் விளங்குசின்றனர். பாண்டவர்கள் இங்கே தங்கி 

வழிபட்டநாளில், துரியோதனன் இங்குள்ள தநீர்தீதத்தில் 

விஷத்தைக்கலநிது அவர்களைக் கொல்லத்திட்டமிட்டான். 

அம்பிகை தனது திருக்கரத்தில் உள்ள அமுதத்தால் தீர்த்தத்தில் 

விஷத்தை முரித்துவிட்டாள். இறைவன் விஷதீதை உண்டார்: 

ஆதலால் இறைவன் நீலகண்டேசுவரா£, இறைவி அமுதகரவல்லி 

யாயினர். இங்கே வடக்கு பிராகாரத்தில் ஒருமுகமும் நான்கு 

கரரிகளும் கொண்டு நின்றதிருக்கோலத்தில் கிழக்குநோக்கி 

முருகவேள் எழுந்தருளியுள்ளார். இருபுறமும் தேவியர் இருவரும் 

விளங்குகின்றனர். 

உற்சவமுருகன் வில்லேந்திய வேலனாகத்திகழ்சன்றார். 

தினமும் நான்குகால வழிபாடு காமிகாகம முறைப்படி 

நிகழ்கின்றது. சித்திராபெளர்ணமிவிழாச் சிறப்புடையது. 

பிரம்ம தீர்த்தம் (நச்சுப் பொய்கை, அமுதபுட்கரணி), 

மண்ணியாறு, கொள்ளிடம் ஆகியவை இத்தலப்புண்ணியப் 

புனல்களாகும். பிரமன், இருமால், இந்திரன், நளன், பாண்டவர் 

முதலியோர் வழிபட்ட இத்தலத்தில் அருணடரிவள்ளல் ஆறு 

மூகனை வழிபட்டுப் பாடினார். இங்கே இவரது கனவில் 

மூருகவேள் ஒருமுகத்துடன் கழலும், கடப்பமாலையும், வேலும் 

விளங்க, மயில்மிசைத்தோன்றித “இரிசிராப்பள்ளிக்கு அருகில் 

உள்ள மே வயலார் எனவழங்கும் செய்ப்பதியில் உள்ளோம். 

நமது தஇருப்புகழை நித்தம்பாறும் அன்பை உனக்கு அவ்வயலூரில் 

அருளுவோம். நீ அங்கு வந்து சேருக?'-எனக் கட்டளையிட்டு 

மறைந்தார் போலும்! அருணடூரிநாசர் விழித்தெழுந்து, “கனவி 

லாள் சுவாமீ நின்மயில்வாழ்வும்; கருணை வாரிகூர் ஏகமுகமும், 

வீரம்மாருத கழலும் நீப வேல்வாகும் மறவேனே, மேலைவயலி 

மீது வாழதேவர் பெருமாளே' எனப்போற்றி, *பெருமானே! நீ. 
அடியேற்குப் புலப்பட உரைத்த வயலூர் பதியை என்று 

காண்பேன்! உன் இருப்புகழை நித்தம்பாடும் பாக்கியத்தை என்று 

Gupta! oa aden ௨௬௫ இத்தலத்திருப்புசழில் 
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னனர செய்ப்பதித்தலத்தி ஊைத்துதித் 
துளைத்திருப்டிகழ்ப் பகர்வேனோ 

கலகல. மழ்லலலகக. ஐலலலகககு திருமாமன் 

திருத்தகப்பன் மெச்சொருத்த முத்தமிழ்த் 

திருப்படிக்கரைப் பெருமாளே.* 

(அருக்கிமெத்தெனச்...) 
என்று போற்றுகின்றார், 

மகாவித்துவான் திரிசிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை 

இயற்றிய தலபுராணம் உள்ளது. 

இருவாவடுதுறை யாதீனத்தின் அருளாட்சியிலுள்ள இத் 

திருக்கோயில் தற்போது திருப்பணி சுண்டு வருகின்றது. இங்கே 

விடுதி வசதிகள் ஏதும் இல்லை. 
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திரந்துரந்நி (மிய ஒருந்தள் 

உன்னி எப்போதும் நெஞ்சுள் ஒருவனை ஏத்துமின்றோ 

கன்னியை ஒருபால் வைத்துக் சங்கையைச் சடையில் வைத்தும் 

பெரன்னியின் நடுவு தன்னுள் பூம்,னல் பொலிந்து தோன்றும் 

துன்னிய துருத்தியானைத் தொண்டனேன் கண்டவாறே. 

திருநாவுக்கரசர். 

ஆறுமுகப்பெருமான் அருண௫ரிவள்ளலை ஆட்கொண்டு அற்புதத் 
இருப்புகழ் பாடுமாறு ஆணையிட்டதைக்காட்டும் வரலாற்றுத் 

திருப்புகழ்ப்பெற்ற இத்தலம் சுந்தரமூரீத்திசுவாமிகளது நோய் 
நீக்கிய சிறப்பும் கொண்டு விளங்குகின்றது, மாயூரம் - 

கும்பகோணம் பஸ்/இரயில் வழிகளில் இத்தலத்தை அடையலாம். 

தற்போது இத்தலம் குத்தாலம் என அழைக்கப்படுகின் றது. 

ஆற்றிடைக்குறையில் அமைந்துள்ள இடம் துருத்தி எனப் 

படும். உத்தாலமரம் தலவிருட்சமாதலால் குத்தாலம் என மருவி 
இத்தலம் அழைகிகப்பெறுகின்றது, 

இங்கே தருமபுர ஆதீனத்துக்குச் சொந்தமான மேற்கு 
நோக்கிய உத்தவேதீசுவரர் (சொன்னவா நறிவார்)திருக்கோயில் 
உள்ளது, அம்பிகை: அரும்பன்னவனமுலையாள் (அமிர்த 

முகிளாம்பிகை). இத்தலத்தில் ஆறுமுகப்பெருமான் அற்புதக் 

கோலங்கொண்டு அருணகிரிநாதரைச்சவர்ந்ததில் வியப்பில்லை. 

ஆறுமுடங்களும் பன்னிருகரகிகளும் கொண்டு மயிலின்மீது 
அமரீந்தகோலம்; மயிலின்முகம் வடக்குநோக்கு உள்ளது. 
இடதுகாலை மடித்து வலதுகாலைத் தொங்கவிட்டநிலையில் வேலவப் 
பெருமான் விளகிகுளெருூர், முருகவேள் மயிலின் மீதமர்ந்து



ந்மக்கு நேரே வருவது போன்று அழகொழுகும் அளப்பரிய 
தோற்றம், அருகில் வள்ளியும், தேவயானையும் விளங்கு 

கின்றனர். 

இனமும் 6 காலவழிபாடு காரணாகம முறையில் நிசழ் 

கின்றது. கார்த்திகை, கந்தசஷ்டி விழாக்கள் ॥றப்பானனவை, 

இர்த்தங்கள்; காவிரி, சுந்தரதீர்த்தம், (பதுமதீர்த்தக்) 

திருஞானசம்பந்தர் ஒருபதிகமும், வேள்விக்குடியுடன் இணைந்த 

பாடியருளிய மற்றொருபதிகமும், இருநாவுக்கரசர் ஒருபதிகமும், 
சுந்தரர் ஒருபஇகமும் இருவாசகப்பாடலும் இத் தலப்பெருமை 

சாற்றுவன. சுந்தரர் நோய்நீச்கிய திருக்குளமும் அதனருகில் 

சுந்தரர் தனிக்கோயிலும் கண்டு தொழவேண்டும், 

இரிசரபுரம் மகாவித்துவான் மீனாட்சசுந் தரம்பிள்ளை 

பாடியதலபுராணம் உள்ளது. 

இத்தலச்சிறப்புக்களாக-௨ையம்மையார் பூசித்துச் 

சிவபெருமானைத் திருமணம் செய்துடோண்டது, ௮க்கினிப்பழி 

நீங்கப்பெற்றது, விக்கிர மச்சோழன் மனை வி கோமளையின் குட்டம் 

நீங்கியது, வருணனது சலோதர நொய்நீங்கியது, காமன் 

வழிபட்டது, காளி காவல் புரிவது, காசிபன், ஆங்கிரசன், 

கெளதமன், மார்க்கண்டன், வசிட்டன், புலத்தியன், அகத்தியன் 

முதலியோர் வழிபட்டது, சிவபக்தன் ஒருவனுக்குக் காசநோய் 

நீங்கியது, சூரியன் வழிபட்டது முதலியன கூறப்படுகின்றன. 

இத்தலத் தருப்புகழ் மலைக்கனத்தென'' எனத்தொடஙிகு 

கின்றது. இதில் “அடைக்கலப்பொருளாமென நாயெனை 

அழைத்து முத்தியதாம் அநுபூதி என் அருள் திருப்புகழ் ஓதுக 

வேல்மயில் அருள்வோனே'' என்று அருணடரிவள்ளல் கூறும் பகுதி 

இத்தித்தற்குரியது. 

இத்தலத்தில் வழிபடுவோர் விடுதி இல்லை. உணவு வசதிகள் 

உள்ளன, இத்தலத்தைச்சுற்றி திருவாவடுதுறை, தென்குரகிகாடு 

துறை, திருக்கோடிகா, சூரியனார்கோயில், கதிராமங்கலம், 

இருமணஞ்சேரி, வேள்விக்குடி, திருவாலமிகாடு, பந்தணைநல்லூர் 

மூதலிய தலங்கள் உள்ளன. பஸ்வசதி உள்ளது, 
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ஆவிரிநுறை அழிலயன் 

இடரினும் தளரிறும் ஏனதுறு நோய் 
தொடரினும் உனகழல் தொழுதெழுவேன் 

கடல்தனில் அமுதொடு கலந்தநஞ்சை 
மிடறினில் அடக்கிய வேதியனே 

இதுவோ ஏமை ஆளுமாறு ஈவதொன்று எமக்கில்லையேல் 

அதுவோ உனது இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே! 

திருஞானசம்பந்தர். 

தஞ்சை மாவட்டத்தின் எவராஜதானியாகத் திகழ்வது 
திருவாவடுதுறை. மூவாயிரம் ஆண்டுகள் மோனத்தவம் 

இருந்து இருமூலர் தஇருமந்திரம் அருளிச்செய்த தலம் இது, 
கோமுத்தி, கோகழி, திருவாவடுதுறை (இரு ஆ௩% அடு -துறை).. 
பூகயிலாயம், நந்திநகர், இயாகபுரம், போதஇவனம், அரசவனம், 

மகாதாண்டவபுரம், வேதபுரம், சத்தபுரம், நவகோடி 9ித்தபுரம், 
முத்துக்ஷேத்திரம், சிவபுரம் என்று பல்வேறு இறப்புக்களைக் 

கொண்ட இத்தலம் கும்பகோணத்திலிருந்து மாயூரம் செல்லும் 
சாலையில் 12 கல் தொலைவிலுள்ளது. மாயூரத்திலிருந்து 10 கல், 
இருப்புப் பாதை வழியில் வந்தால் நரசிங்கன் பேட்டை 

நிலையத்திலிறங்கி ஒரு கல் கிழக்கே வரவேண்டும். 

இத்தலத்தில் ௮ம்பிகை பசுவடிவிலிருந்து பெருமானை 
வழிபட்டு தன்சுயவடிவம் பெற்றதால் ஆ; அடு4$ துறை என்ற 
பெயர் வந்தது. மாரிலாமணீசுவரர், கோமுத்தீசுவரர் என்று 
சவபெருமான் போற்றப்படுகிறுர். சுவயம்வியக்தேசுவரர், 

பிரகாசமணிநாதர், கோகழிநாதர், அணைத்தெழுந்தநாயகர், 
பகயிலாசேசுவரரார், புத்திரத்தியாகர், போதிவனநாதர், 

போதியம்பலவாணர், மகாதாண்டவேசுவரர், அர்த்தத்தியாகர்,



மூத்திதீதியாகர், தவலோகநாயகர் என்றெல்லாம் இங்கே இவ 
பெருமான் வழிபடப்பெறுகிருர். 

இறைவி; அதுலகுசநாயகூ-ஓப்பிலாமுலையம்மை, 
ஒப்பிலாள், இங்கே இருவிநாயகர் உள்ளனர். அம்பிகை பசு 

வடிவம் கொண்ட போது துணை வந்த விநாயகர், தஇருக்கோபுர 
வாயிலுக்குத் தென்பால் கோயில் கொண்டுள்ளார். மற்றொருவர் 

ஸ்ரீஅழ௫ியவிநாயகர். இவர் அகத்தியருக்கு இத்தலத்தில் 
பஞ்சாக்கர உபதேசம் செய்தவர். தட்சணாமூர்த்தி சந்நிதியின் 
ழ்பால் இவர் விளங்குகிறுர். 

இங்கே முருகவேள் ஒரு முகமும் நான்கு திருக்கரகி 

களும் கொண்டு நின்ற தஇருக்கோலத்தில் இருதேவியர் புடை 

சூழ கழக்குநோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். காமிகாகம முறையில் 

நாடோறும் இருகால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. 

இத்தலத்தில் இருக்கோயிலின் முன்புள்ள கோமுத்தி 

தீர்த்தமும் காவிரியில் சைவல்லிய தீர்த்தமும் கொங்கணேசுவரர் 

கோயிலின் பக்கத்தில் பத்மதர்த்தமும் உள்ளன. 

தல விருட்சம் படர் அரசு. திருமூலர் தவமிருந்த இடம். 

இத்தலத்திற்குத் இருஞானசம்பத்தர் பதிகம் ஒன்றும், 
இருநாவுக்கரசர் பதிகம் ஐந்தும், சுந்தரர் பதிகம் இரண்டும், 

சேந்தனார் இருவிசைப்பாரப் பதிகம் ஒன்றும் திருவாசகப் பகுதி 

கஷம் இருமந்திரப் பாடல்களும் உள்ளன, அருணகிரிநாதர் 

“சொற்பிழை வராமல்!” என்ற தஇருப்புகழால் இத்தல முருகனைப் 

பரவியுள்ளார், “மிக்க திருவாவடு நற்றுறைக்குட் செழித்த 

பெருமாளே!” என்று இத்திருப்புகழ் முடிகின்றது. சிலரது 
கருத்துப்படி *சோதிமாமதி'' என்று தொடங்கும் திருப்புகழும் 

இத்தலத்திற்குரியதே என்று கொள்ள இடமுண்டு. “மாசிலா 

மணியீசர் மலழ்ந்தருள் பெருமாளே”? என முடியும் இத்திருப் 

புகழ் இருமுருக இருபானந்த வாரியார் பதிப்பில் வடதிருமுல்லை 

வாயிலுக்குரிவதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

இத்தலத்தின் மாண்பினை 2600 பாடல்களில் சாஸ்திரம் 

ஸ்ரீசாமிநாதமுனிவர் இயற்றியுள்ள தலபுராணம் இனிது பேசு 

கின்றது. அது அச்சில் இல்லை. திருவாவடுதுறை யாதீனத்தை 

திறுவிய பஞ்சாக்கர தேசிகர் சமாதியும். இருமாளிகைத் தேவர் 

கோயிலும் ஆதினத் தலைமையகமும். இக்கோயிலும் தமிழகத்தின் 
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இசவ வளர்ச்சியினைப் பயிலுவோரீக்குப் பல அரிய செய்திகளை 
அளிக்கும்நிலையங்களாகும். திருவாவடுதுறையா ன முனிபுநிகவர் 
கள் இதிதலப் பெருமானைப் பலப்படபாடிப் பரவியுள்ளார். 
அவம்றுள்ளும் மாதவச்சவஞான முனிவரது மாணுக்கருள் 
ஒருவரான தொட்டிகீகலை ஸ்ரீமதுர கவி சுப்பிரமணியமுனிவர் 

இயற்றிய துறைசைக்கோவையும் திருவாவடுதுறையாதீன மகா 

வித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களியற்றிய 

துறைசையமக அந்தாதியும், இராயசம் பொன்னுசாமி 

செட்டியார் இயற்றியதுறைசைச் சிலேடை வெண்பாவும் 
குறிப்பிடத்தக்கன, துறைசைப் புராணவசனமும் ஆதீன வெளி 

யீடாகவந்துள்ளது, சைவமும் தமிழும் வளர துறைசையாஇன 
மூனிவா்கள் பெருந் தொண்டாற்றி வந்துள்ளனர் என்பதையும் 
சண்டு குறிப்பிட வேண்டும். 

இக்கோயில் திருவாவடுதுறை யாதீனத்தின் நிர்வாகத்தில் 
உள்ளது. மகப்பேறு கருஇவந்த முசுகுந்தச்சக்கரவர்த்திக்கு 
இத்தலத்தைத் திருவாரூராகவும் தம்மைத் தியாசேசுவரராசவும் 
காட்டிப் புத்திரப்பேறு அளித்தார் சவபெருமான். ஆதலின் 
இங்கு சிவபெருமான் புத்திரத்தியாகராக dor ae Der apt, 

திருஞானசம்பந்தர் தம் தந்தையார் செய்ய விழைந்த 
சிவவேள்விக்கு இங்கே சவபெருமானிடம் ஆயிரம்பொன் பெற்ற 
வரலாற்றைப் பெரியபுராணம் இனிது காட்டும். 

இத்தலக் கல்வெட்டுக்கள் பல அரிய செய்திகளைக் 
குறிப்பிடுகின்றன. கோச்செங்கட்சோழ நாயனார் இருப்பணி 
பெற்ற தலங்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும். 

இத்தலத்தருகில் தென்துருவாலங்காடு, இருக்கோடிக் 
காவல், சஞ்சனூர், தென்குரங்காடுதுறை முதலிய தலநிகள் 
உள்ளன. 

மாயிரு ஞாலமெல்லாம் மலரடி வணங்கும் போலும் 

பாயிருங் கங்கையாளைப் படர்சடை வைப்பர் போலும் 

காயிரும் பொழில்கள் சூழ்ந்த கமுமல பூரர்க் கம்பொன் 

ஆமிரம் கொடுப்பர் போலும் ஆவடுதுறையனாரே, 

அதி௫நரலுக்குரசு நாயர்,



அருள்ரிசறி பந்நணையின் அரசு 

முற்றாமதிச் சடையார் மூவரானார் 

மூவுலகு மேத்தும் முதல்வரானார் 
கற்றார். பரவும் குழலார் திங்கள் 

க.ங்கையாள் காதலார் காம்பேய்தொளி 

பற்றாகும் பாகத்தார் பால்வெண்ணீற்ருர் 

பான்மையர லூழி யூலகமானார் 

பற்மூர்.. மதிலெறித்தார். பைங்கணேற்றுர் 

பலீயேற்றார் பந்தணை நல்லூராரே. 

- திருநாவுக்கரசர். 

. கும்பகோண த்திலிருந்து 18 கல் தொலைவிலுள்ளது இத் 

தலம், குத்தாலத்இலிருந்து 6 கல். இத்தலத்இற்குக் இழக்கல் 
திருக்கோடிக்காவல், கஞ்சனூர் ஆகியதலங்களும், தெற்கில் 
திருவாவடுதுறையும் தென் மெற்கில் இருப்பனத்தாலும் 
அமைந்துள்ளன. 

; தென்கயிலை, கோஷ், கொன்றைவனம், பானுபுரம், 
விஷ்ணுபுரம், இந்திரபுரி, கண்ணுவராச்சிரமம், வாலிநகர், 
அன்னமிடும் மெய்ப்பேரூர், கந்துகபுரி, ஆவூர் என்பன இதி 

தலத்தின் வேறு பெயர்களாகும், 

இங்கே சிவபெருமான் பசபதில் வரர் எனலம், இறைவி 
வேணுபுஜாம்பிகை (காம்பனதோனளி) எனவும் போற்றப் 
பெறுகின்றனர். 

இறைவி பந்தாடுதலில் ஈடுபட்டு இறைவனை அவ 

மதித்த, தால் சாபம் பெற்றுப் பச வடிவில் இத்தலத்இத்



தவமியறிறி உய்ந்த தலம், இஙிகு திருமால் இடையராக 

வந்ததாகத் தலமான்மியம் கூறும். இறைவியை இறைவன் 

இருமணங்கொண்டு கண்ணுவ முனிவருக்குகி காட்சியருளினார்£ 

காம்பிலி மன்னன் பூபதி சூடாமணியின் மைநீதன் 

பிறவிக் குருடாயிருந்து இங்கே வழிபட்டுப் பார்வை பெற்றுப் 

பசுபதி எனப் பெயரிடப் பெற்றான். ஓர் பசுவைக் கொன்ற 
மறையவன் குட்டரோகமுற்று இங்கே வழிபட்டு ௨ய்ந்தான். 

காம்போச மன்னன் காந்தனும் இங்கே வழிபட்டுத் தன் நோய் 

நீங்கப் பெற்றான். வித்யாவதி என்ற விலைமகளும், வீரதுரந்தரன் 

என்னும் துளுவ மன்னனும் இங்கே வழிபட்டுப் பேறுபெற்றனர். 

கோயிலின் முன்பு சூரிய தீர்த்தம் ிறப்பாக உள்ளது, 

தலவிருட்சம்: சரக்கொன்றை. 

இத்தலத்தில் ஆறுமுகப் பெருமானாகப் பன்னிரு கரகி 
களுடன் மயில்மீது அமர்ந்து இரு தேவியரும் விளங்கக் கிழக்கு 
நோக்கி முருகவேள் விளங்குகின்றார். உற்சவ மூர்த்தி ஒரு திரு 

முகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு விளங்குகின் றார், 

முருகவேளுக்குத் தினமும் காரணாகம முறைப்படி இரண்டு 
கால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. மாதக் கார்த்திதை சிறப் 

புடையது, சுந்த சஷ்டியும் திருக் கார்த்திகையும் இறப்பு 

விழாக்கள். 

இத்தலத்திறைவனைத் திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர் 
இருவரும் பதிகம் பாடிப்பரவியுள்ளார், வடலூர் இராஈமலிங்கரும் 

இவ்விறைவனைக் குறிப்பிட்டுள்ளனர், இருப்பட்டீச்சரம் மெளன 
குருசாமிகள் அருளிய பதிகங்கள் இரண்டும் உள்ளன. 

அருணடஒரிநாதர் இத்தல முருகனை ஏழு இருப்புகழ்ப் 
பாடல்களால் பரவியுள்ளார். கந்துகம் என்றால் பந்து என்பதால் 
இத்தலத்தைக் கந்துகாபுரி எனப்பெயரிட்டுப் போற்றியுள்ளார். 
இத்தலத் இருப்புகழுள் “கெண்டைகள்”' எனத் தொடங்கும் 

பாடலில் 

சந்ததமும் வந்திரும் பரிமளம் 
பங்கய பதங்கள்என் கொடுவிளைச் 

சஞ்சல மலங்கெடும் படியருள்புரிவாயே 

எனவேண்டுலார், எதேதனிருத்த!'! என்ற பாடலில் தோசை 
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மடவாருடன் இன்புறும் போதும் *கமலபாதமுந் புயமீராறு 
மிந்துள பல் தோடலநங்கலணி மார்பமும் பரிவுளங்கொள்வேனே 
என்று பேசுவார். *'மதியஞ்சத்திரு” என்ற பாடலில் 

*1ததிரிஞ்சச் சடைவிரிந்த நாயகன் 

உமையன்பிற் செயும்மிகுந்த பூசனை 

நல்மென்றுட் குளிர்சிவன் பராபரன் அருள்பாலா 

நவகங் சைக்கிண பகர்ந்த மாமணி 

நதி௫ங்கிற் கூலவுகந்து காயுரி 
தகர்பொங்கித் தழையவந்து வாழ்வுறுமுருகோனே'” 

என்று போற்றுவார். இப்பாடலில் (நான் உனைநிகரீ சந்ததி 

தமிழ் சொரிந்து பாடவும் அருள் தாராய்"” என வேண்டினரீ, 
““இதசந்தன'? எனத் தொடங்கும் திருப்புகழில் 

பணமுண்டென தவலம்படு நிசசவண்டிடை சோர 

இதுகண்டவர் மயல்கொண்டிட மனமும் செயல்மாற 

பகலுஞ்சில இரவுந்துமில் சில வஞ்சகர் மாயைத் 

துயர்தீராமய் 

என இழைஞ்சுகள்றார், “இருவினையஞ்ச'' எனத்தொடங்கும் 

திருப்புகழில், 

*திருமூக சந்த்ர முருக கடம்ப 
சிவசுத கந்த முூகவேல 

சிவசிவ என்று தெளிவுறு நெஞ்சு 

திகழ நடஞ்செய் கழல்தாராய் ' 

என்று இரவடி வேண்டி நிற்கின்றார். “எடினினம்'' எனதீ 

தொடங்கும் திருப்புகழில் “கரி நெடும்புலி தோலுடையார், 

எனை அடிமை கொண்ட சுவாமி சதா சிவ கடவுள் எந்தையர்”” 

என்று ஏவெபிரான் தம்மை அடிமையாக ஆட்கொண்டதைக் 

காட்டுகின்றார், *'கும்பமுநிகர் த்த”? என்னும் திருப்புகழில் 

எவண்கயிலை சுற்றி வந்திடு பதத்தை 

வத்தகள செய் புத்தி தருவாயே 

என வேண்டுகின்றார், 

IB



இக்கோயிலைச் சுற்றியஅமைப்புக் கோட்டைக் கொத்தளகி 

களை நினைப்பூட்டுகள்றன. இரும்புக்குண்டுகள் சடைத்துள்ளன. 

இவன் கோயில் வடக்குப் பார்த்த சந்நிதியும், கோயிலுள்ளேயே 

பெருமாள்கோயில் விளங்குவுதும் இங்கே Api அம்சங்கள் 

ஆகும், 

ஆதிகேசவப் பெருமாள், கண்ணுவர், வாலி, இந்திரன் 

பிரமன், சூரியன் முதலியோர் வழிபட்டுய்ந்த இத்தலம் கல் 

வெட்டுச் செய்திகளையும் மிகக் கொண்டு விளங்குகின்றது, 

இராசராச நாடகம் பற்றியும், பழைய கல்வெட்டுக்களைத் 

திருப்பணி செய்யுங்காலத்து மீண்டும் வெட்டி வைப்பது 

பற்றியும் இங்கே காண்கிறோம். 

அறதிலைய ஆட்சித் துறையின் நிர்வாகத்தின் Bp 

விளங்கும் இத்தலத்தில் பசுபதசுவரரறாக்கு மாசிமஃப் பெரு 

விழாவும் ஆதிகேசவப் பெருமாளுக்குப் பங்குனி உத்திரப் பெரு 

விழாவும் சிறப்பாக நிகழ்ச் றன.



பனந்நாள் உற்றரள் கந்தன் 

குழ்தருவல் விளையும் உடல்தோன்றிய பல்பிணியும் 

பாழ்பட வெண்டுதி6ரல் மிகஏத்துமின் பாய்புனலும் 

போழிள வெண்மதியும் அனல்பொங்கரவும் புைந்த 

தாழ்சடை யான்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரசே. 

௪ நீதான சம்பந்தர்: 

இறைவன் அடியார்க்கு எளியன். ஆணவமும் அதிகாற 
மமதையும் உடையவர்களுக்கு அவன் அரிதானவன், ஒரு சிறு 

பெண்டுவபிரானது இலிங்கத் இருமேனிக்கு மாலை சூட்டி வணங்க 
விரும்பினாள், அதற்காக இலிங்கமே சாய்ந்து கொடுத்து அம் 
மலரஞ்சலியை ஏற்றுக் கொண்டது. அவ்விலிக்கம் சாய்த் 
இருப்பது கண்டு அதனை நேராக நிமிர்த்த வேண்டி மன்னன் 
மூயன்றான். அவனது படைகள் அனைத்தையும் கொண்று 
இலிங்கத்தை நிமிர்த்த எத்தனித்தான். யானைகளைக் கட்டி 
இழுத்தனர், ஆனால் உடற்பலமும் செல்வச் செருக்கும், 

அதிகார மிடுக்கும், ஆண்டவனிடம் என்ன செய்ய முடியும் 

அவர் சாய்ந்த வண்ணமே இருந்தார். அரசலோ பெரிதும் 
கவலையுற்றான். அக்காலத்தில் இருக்கடவூரில் குங்குவியக் கலய 

நாயனார் வெபெருமான் திருவருளால் செல்வ நலமெய்திப் 
பணி செய்து வந்தார். கலயனார் இச்சிவலிங்கம் சாய்ந் இருப்பதை 

யும் மன்னர் நிமிர்த்த முயல்வதையும் கேள்வியுற்று, அரசனுக்கு 

உதவ வந்தார். 

காதலால் அரசன் உற்ற வருத்தமும் களிற்றினோடும் 
தீதிலாச் சேனைசெய்யும் திருப்பணி நேர்படாமை 

மேதினி மிசையே எய்த்து வீழ்ந்திகாப் பதுவும் நோக்கி 

மாதவக்கலயர் தாமும் மனத்தினில் வருத்தம் எய்தி



சேனையும் ஆளைபூண்ட திரளும் ஈய்த்தெழாமை நோக்கி 
யானும்இவ் விளைப்புற் றெய்க்கும் இதுபெற வேண்டும்என்று 
தேனலர் கொன்றையார்தம் திருமேனிப் பூங்கச் கேய்ந்த 

மானவன் கமிறுபூண்டு கழித்தினால் வருந்தலுற்றுர்। 

நண்ணிய ஒருமை அன்பின் நாருறுபாசத் தாலே 
திண்ணிய தொண்டர்பூட்டி இகளத்தபின் திறம்பி.நிற்க 

ஒண்ணுமோ? கலயஞனார்தம் ஒருப்பாடு கண்டபோதே 
அண்ணலார். நேரே நின்மார் அமரரும் விசும்பில் ஆர்த்தார். 

தன் கழுத்திலும் இலிங்கத்துலுமாசக் சேர்த்துக் குங்குலியக் 
கலயனார் பக்தி என்னும் சயிறுடன் இணைத்து இழுத்தால் 
இறைவனால் சூத்துக் கொள்ள முடியாதன்றோ! கலயனாரது 
பக்தி இலிங்கதீதை நேராக நிமிரீதீதியது என்கிறார் சேக்கிழார் 
சுவாமிகள் இப்புராண விரிவைப் பெரிய புராணத்தில் சுவைத்து 
இன்புறலாம். 

இற்றிகழ்ச்சி நடைடுபற்ற தலத்திற்கு நாம் இப்போது 
ஐந்துவிட்டோம். இதோ! இருப்பனந்தாள் அருணஜடேசுவரர் 
(செஞ்சடையப்பரீ) திருக்கோயிலுக்குள் நிற்றெரம், 
சிவபெருமான் தாடகையீசன், தாலவனநாதர் செஞ்சடையப்பர் 
என்று போற்றப் படுகருர். மாலை சூட்டிவணங்ய பெண் 
தாடகை, அவளுக்கருளிய ஈசன், இவள் இராமாயணத் தாடகை 
அல்லள், திருப்பனந்தாளில் இருந்த ஒரு பெண் அணஙிகு 
அவளுக்கு 16 கரங்களை இறைவன் அருளினான் என்பதை ஒரு 
சிற்பம் காட்டுகின்றது. இத்தலத் இறைவி: பெரியநாயகி 
(பிரஹந்நாய), பெரிய பெருமாட்டி, தாலவன நாய என்று 
போற்றப் பெறுகருள். பாலாம்பிகை என்ற பெயர் கொண்ட 
இத்தலத்திறைவி பெரியநாய இறைவனிடம் ஞானோபதேசம் 
பெற்ற பிறகு பெரியநாயகியாயினள் என அறிகிறோம். 

இத்தலத்தில் முருகவேள் ஒரு முகமும் நான்கு கரங்களும் 
கொண்டு மயிலின் அருகில் நின்ற இருக்கோலத்தில் கிழக்கு 
தோக்கி விளங்குகின்றார். இரு புறமும் தேவிமார் விளங்கு 
கின்றனர். அழகான இருவுருவம் இநு இத்தலத்தில் இரு உற்சவ முருகவேள் வடிவங்கள் உள்ளன. 1. தேவிமார் 
இருவருடன் தின்ற திருக்கோலத்இல் மயிலருஇல் நிற்கும் இரு 
வுருவம். 2. முத்துக்குமார சுப்பிரமணியன் இரு தேவியருடன் 
விளங்குகின்றார், அருகில் மயில் இல்லை, 
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மூருசனுக்கு காரண, காமிகாகம முறையில் இருகால் 
எழிபாருகள் நிகழ்ின்றன. மாதக் இருதீதிகை றப்புடையது 

சுந்த ௪ஷ்டி இருக்கார்தஇிசை விழாக்கள் நிகழ்ெறன. 

நாச கன்னீகை தீர்தீதம், ஆதிசேட தீர்த்தம், தருமசேன 
திர்திதம், அரித்துவார இீர்தீதம், கூப தீர்த்தம், பிரமதர்தீதம், 

ஐராவத இரத்தம். தாடகை தீர்த்தம், சூரிய தீர்த்தம், விஷ்ணு 
தீரீத்தம், சந்இர இரித்தம், சுப்பிரமணிய ஆறு, (மண்ணியாறு) 
முதலிய புண்ணியப் புனல்கள் உள்ளன கார்தீதிகை பெளிளிக் 

இழமைகளில் நாக கன்னிகை தீர்த்தத்தில் நீராடலும், ஆவணி 
அமாவாசையன்று பீரம்மதீர்த்தத்தல் நீராட்லும் சிறப் 
புடையன, 

தலவிருட்சம்: gerbe. 

தலமான்மியப்படி தாடகை, பிரம்மா, திருமால், இந்திரன் 

இராவதம், அசத்இயர், சந்திரன், சூரியன், ஆதிசேடன், நாச 
கன்னிகை, தருமசேனன், யக்ஞகுப்தன், சங்குகன்னன், குங்குலியக் 

கலயர் முதலியோர் வழிபட்ட இதீதலத்தளைத் திருஞான 

சம்பந்தர் ஒரு பதிகதீதால் பாடிப் பரவியுள்ளார். 

இஃ௰கே அருணடூரிநாதரீ முருகவேளை **கொந்தார்!” 

என்று தொடங்கும் ஐரீ இருப்புகழால் பரவிப் போற்றியுள்ளார். 

இத்தலத்தில் அருணூரி வள்ளல் “உன் மனச் சுழற்சியை நிறுத்த 
வல்ல ஒரு அற்புதப் பொருள் இந்தா!” என அவித் தருளுவாய் 

என வேண்டித் துதித்தார். 

சடையப்பர் மாலை, பெரியநாயகி மாலை, திருவிளையாடற் 

புராணம் மற்றும் பெரியபுராணப் பகுஇகள், காளமேகப் yout 

பாடல் முதலியவை இத்தலம் பற்றி அறிய உதவுவன, 

தருமபுர ஆதீனத் இருக்கோயில்களுள் இத்.தலமும் ஒன்று. 
இருப்பனந்தாள் என்றவுடன் குமரகுருபர சுவாமிகள் நிறுவிய 

காசிமடம் இங்கே இகழ்வது நம் நினைவிற்கு வரும், ஆம்! இதி 
இருமடம் சைவமும் தமிழும் தழைக்கப் பல அறக்கட்டளைகளை 
pod அருந்தொண்டாற்றி வருகிறது. தமிழ்க் கல்லூரி, 

உயர்திலைப்பள்ளி முதலியன இதன் கல்விப்பணி நிறுவனங் 
களாகும். காசமடம் என்று பெயர் கொண்டு இங்கே தலைமை 
யகம் கொண்டுள்ள இத்திருமடம் பல நூல்களை வெனி 

" பிீட்டுள்ளது. 
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இத்தலத்தில் மாரீச், செப்டம்பர் மா.தநகளில் குறிப்பிட்ட 

நாட்களில் சூரிய கரணங்கள் செஞ்சடையப்பர் இருமேனியில் 

AYES per. இங்கே பல அற்புத இற்பங்கள் உள்ளன. 

சித்திரைப் பெருவிழா, பநிகுனி உத்திரப் பெருவிழாக்கள் 
நிகழ்கின்றன. 

சண்டேச நாயனார் அவதரித்த சேய்ஞலூரும், பந்தணை 
நல்லூரும் அருகில் உள்ள தலகிகளாகும், சேய்ஞலூர் முருகன் 
சிவபெருமானை வழிபட்ட தலம், கந்த புராணத்திலும், 
சண்டேச நாயனார் புராணத்திலும் முருகன் இத்தலத்தில் 
இயற்றிய பூசை பேசப்படுகிறது, ஆறுமுகப் பெருமான் மயில் 
மீதமர்ந்த அற்புதக் கோலம் இங்கும் காணத்தக்கது, 
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ம்ரீழ்துயக்குடி வார் மருந்துயள் 

செருக்கி வெட்டிய தீயோராம் age 
மதத்த துட்டர்கள் மாகுராதிய 

சினத்தர் பட்டிடவே வேல் ஏவிய முருகோசே 

சிவத்தை யுற்றி தூயா தூயவர் 
குதித்த முத்தமிழ் மாலா யோதிய 

கெழிப்பை நத்திய சீலா வீறிய ழயில்வீரா 

வரைத்த வர்க்கரர் கூலா பாணிய 

ரதிக் குணத்தரர் தீரா தீரர்த 
மனத்தி யற்படு ஞானா தேசிக வடிவேலா 

வருக்கை மிற்களி சாறும் Code 

தழைத்த செய்த்தலை பூடே பாய்தரு 
மருத்துவக்குடி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே 

. — (55 Satug.-..S gy sip) 

கும்பகோணத்துற்குக் இழக்கே 8 கல் தொலைவிலுள்ளது 

மருத்துவக்குடி என்னும் தலம், ஆடுதுறை இரயில் நிலையத் 

இலிருந்து 2 பர்லாங் தொலைவில் இத்தலத்தை அடையலாம் 

கும்பகோணம்-மாயூரம் பஸ் வழியில் ஆடுதுறை உள்ளது; 

டவுன் பஸ் வசதஇகளும் உண்டு. 

இத்தலத்தில் அயினாஈஸ்வரர் இருக்கோயில் உள்ளது. 

சிவபெருமான் அயினாஈஸ்வரர் என்று வணகிகப் பெதுஒருர். 

கல்வெட்டில் உய்யக்கொண்டான் வளநாட்டு திரைமூரீ தாட்டு 

ஆனைச்சூழ் உடையார் திருவிடைக் குளமுடையார். கோயில் 

என்று வருறது ஆனைச்சூழ் உடையார் மருவி அயினாஈஸ்வரரீ 

என வந்திருக்கலாம், இறைவி: அபிராமி அம்மன். கோயில் 

சதிலமடைந்துள்ள ௮.



இத்தலத்தில் கந்தவேள் ஒரு முகமும் இரண்டு கரரிகளும் 

கொண்டு நின்ற திருக்கோலத்தில் தேவியர் இருவருடன் கிழக்கு 

நோக்கி விளங்குகின்றார் தினமும் இருகால பூசை நிகழ்கிறது. 

இந்திரன் யானைக்குக் குஷ்டரோகம் நீங்க பூசித்த தலம் என்று 

கூறுவர், ஆனைசிரூழ் உடையார் என வருவது இது குறித்தே 

எனலாம் ஆனைஈஸ்வரே அயினாஈஸ்வரரா௫ியிருக்கக் கூறும். 

அறநிலைய ஆட்சித் துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ளது. ' 

அருணகிரி நாதர் “*கருத்திதப்படு'” என்ற இருப்புகழால் 

இத்தலத்தைப் பரவியுள்ளார். தொன்மையான இத்தலம் 
பொலிவுடன் திகழக் கந்தவேள் கருணை புரிய வேண்டும்! 
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றிருளிடைமருதூர் ரசநாயகள் 

கனி௰ினும் கட்டிபட்ட கரும்பினும் 
பனிமலர்க்குழல் பாவை நல்லாரினும் 

தனிமுடி கவித்து ஆளும் அரசினும் 
இனியன் தன்னடைந்தார்க்கு இடைமருதனே. 

தி௫ுநரவுக்கரகுசுலாமிகள்* 

இருஇடைமருது- மத்தியார்ச்சுனம்: மருதமரத்தை 
தலவிருட்சமாகக் கொண்ட நடுத்தலம். ஆந்திராவில் 

மல்லிகார்ச்சுனம் (ஸ்ரீசைலம்); இருநெல்வேலியருகே அம்பா 

சமுத்இரத்திலிருந்து 3 கல் தொலைவில் இருப்புடார்ச்சுனம்-இவ் 
விரண்டு தலங்களுக்கும் நடுவே விளங்குவது திருஇடைமருதூர். 

கும்பசோணத்தின் வடஒழக்கே 5 கல் தொலைவிலுள்ளது 

இத்தலம். கும்பகோணத்திலிருந்து மாயூரம் செல்லும் பாதையில் 

இத்தலம் உள்ளதால் பஸ், இரயில் வசதிகள் அதிகம். 

இங்கே சிவபெருமான் மகாலிங்கசுவாமி என்று போற்றப் 
பெறுகிறார். இத்தலத்தை மையமாகக் கொண்டு சுற்றிலும் 

அமைந்த தலங்களின் சிறப்பு மூர்த்தங்களை வைத்துப் பார்த்தால், 

இத்தலமே மகாலிங்கப்பெருமான் இடங்கொண்டதன் தனிச் 

றெப்பு இனிது புலப்படும். இருஆவடுதுறை-தந்தி; திருவலஞ்சுழி 
விநாயகர்; சுவாமிமலை.-முருகன் சிதம்பரம்-நடராதர்; சீர்காழி. 

சட்டைநாதர்; ஆலங்குடி-தட்சிணாமூர்த்தி; சூரியனார்கோயில்- 

நவக்கிரகம்; சேய்ஞலூர் - சண்டேசுவரர் என்று இப்படிச் 

சிறப்புடைய தலங்களைத்த பரிவாரமூர்த்தங்களாகக் கொண்டு 

மகாலிங்கசுவாமி மன்னுபேரருள் புரிகின்றார். 

இம்கே இறைவன் மருதவாணராக விளங்கிப்பட்டினத்தார் 

erorpep திளைவுபடுதிதுகன்றார். பட்டினத்தார் லழச்



கோபுரத்துக் குடவரையிலும், பத்திரகிரியார் மேலைக் கோபுரத்துக் 

குடவரையிலும் எழுந்தருளியுள்ளனர்., வரகுணபாண்டியன் 

இங்கே வழிபட்டுப் பிரமஹத்தி நீங்கப் பெற்றான். 

இறைவி: பெருநலமாமுலையம்மை. (பிரகத்சுந்தர 

குசாம்பிகை), தல புண்ணியப்புனல்: காருண்ணியாமிர்ததி 

தீர்த்தம், அயிராவணத்துறை (காவிரி), 

இங்கசேமுருகவேள் அறுமுககுிகளுடன் பன்னிருகரங் 
களுடையராய் மயிலின் மீது அமர்ந்து இருபுறமும் தேவியர் 

நிற்க - மகாலிங்கப்பெருமான் சந்நிதியின் மேற்பால் கிழக்கு 
நோச்கிவிளக்குகின்றார். மயிலின் முகம் ஈசான இசையில் தலை 

சற்று சாய்ந்து விளங்குவது சிறப்பு, கந்தவேள் தமது இடது 
இருப்பா தத்தை மடித்து மயில் மீது அமர்ந்து, வலது இருப் 
பாதத்தை தொங்க அமைத்து மயிலின் தோகையில் வைத்துக் 

. கொண்டிருக்கிறார். வலது கரங்களில் முறையே அபயம், தனுசு 

வேல்,அங்குசம், சக்கரம், கத்தி ஆகியவையும் இடதுசரங்களில் 
பழம், வில், சக்தி, பாசம், மணி, கேடயம், ஆகியவையும் 

கொண்டுள்ளார். 

அம்பாள் சந்நிதியின் நுழைவாயில் துவாரமூர்த்தியாக 
ஆறுமுகங்களுடன் மயில்மீதமர்ந்த பன்னிருகை வேலன் 
அற்புதமாகத்திகழ்களன்றார். 

இக்கோயிலில் இருஉற்சவமூர்த்இகள் உள்ளன. ஷண்முகப் 

பெருமானாக 12 கரங்களுடன் நின்ற இருக்கோலத்தில் இருபுறமும் 
தேவியர் நிற்5-பின்புறம் மயில் விளங்க அமைந்த ஒருகோலமும், 
ஒருமுகமும் நான்கு கரகிகளும் கொண்டு இருதேவியரும் சூழ 
அமைந்த ஒரு கோலமும் உள்ளன. 

காமிகாகம முறையில் இனமும் நால்கு காலவழிப்பாடுகள 
கத்தவேளுக்கு நடைபெறுகின்றன. மாதசஷ்டி, கார்த்திகை 
சிறப்பு; கந்தசஷ்டி, இருக்கார்த்தகை விழாக்கள் தடைபெறு 
இன்றன. 

இத்தலத்தின் மேற்குக் கோபுரத்தையடுத்துத் தனிமுருகன் 
கோயில் ஒன்று உள்ளது. பிரணவப் பிராகாரத்தின் வடமேற்கில் 
இழல்கு நோக்கெ முருகன் சந்நிதி ஒன்றும் உள்ளது. கொயிலுள் 
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த்லவிருட்சமான் மருத மரத்தின் மேற்கே அழகிய மண்டபத் 
துடன் ஆறுமுகன் சந்நிதி உள்ளது, இங்கே மயில் மீதுமர்ந்து 

பன்னிருகை வேலன் மிக கம்பீரமாக இருதேவியருடன் திகழ் 

இன்ருர். 

இத்தலதீதிறைவனைத் இருஞானசம்பந்தர் 6 பதிகநி 

களாலும், இருநாவுக்கரசார் 5 பதிகங்களாலும், சுந்தரமூர்த்தி 

சுவாமிகள் 1 பதிகத்தாலும் பரவியுள்ளனர், மணிவாசகப்பெரு 

மானுக்குத்இருவடிட்சை தந்தருளியதலம்இது(இடைமருததனில் 

படிமப்பாதம் வைத்த அப்பரிசும்-திருவாசகம்), 

அருணடரிநாதசுவாமிகள் நான்கு திருப்புகழ்ப் பாக்களால் 

இத்தலக் கந்தவேளை சந்தச் செந்தமிழில் பரவிப்போற்றி 

யுள்ளார். மகாலிநிகப் பெருமான் பெருமைக்கேற்பப் பெரிய 

திருப்புகழ் ஒன்றை “ அறுகுநுனி'' என்று தொடக்க 50 சர் 

கொண்டதாய்ப்பாடுகறுார் அருண இரிவள்ளல். இதில் வாழ்க்கைத் 

துன்பங்களை விளக்கி இத்தகைய புல்லிய வாழ்வை உனது 

அடியார்கள் பெறுவதெதன்றால் உலகம் உன்னை ஏரிடாதோ; 

பாசநாசா என்று முருகவேளிடம் விண்ணபபிக்கிறார், “இலகு 

குழை"! என்ற திருபபுசழில் 

““ழதுரகவி யடைவு பாடி வீடறிவு 

முதிச அரிய தமிழோசையாக இளி 

வசன முடைய வழிபாடு சேரும் அருள்தந்திடாதோ? 

எனப்பாடிப் பணி௫ன்றார். “படியையள'' என்ற திருப்புகழில் 

தனக்குத் தவநெறி வேண்டும் crow Casa Ge OF ir. இறுதியாக 

“புழுகொடு'” என்ற திருப்புஃழில் 

எழிடைபடி மலமசமையால் மிககலவிய அறிவேச சாமிநின் 

வீதரண சிவஞான போதகம் வற்று தாராய்!” 

என்று இறைஞ்சுகன்றார். 

இருவிடைமருதார் தலப்பெருமைகள் விரிக்கிற்பெருகும். 

ஆஇசங்கரருக்குச் சத்இயம் அத்வைதம்' என்று காட்டியதலம் 

இது. லலிதாசகஸ்ர நாம உரை எழுதிய பாஸ்கரராயர் வழிபட்ட 

தலமிதுவே. இத்தலப் பெருமைகளையெல்லாம் கொட்டையூர் 
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சவக் கொழுந்துதேசிகர் இயற்றிய மரு தவனபுராணம் சிறப்பாகப் 

பேசுகின்றது, திருவிடைமருதூர் மும்மணிகோவை, திருவிடை 

மருதாரீ உலா, திருவிடைமருதூர் கலம்பகம், திருவிடைமருதூர் 

நொண்டி நாடகம் முதலிய சில்லறைப் பிரபந்தஙிகளும் உள்ளன, 

இத்தலத்தில் 149 கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன, 

மனநோய் நீக்கும் மூகாம்பிகை சந்நிதியும், நிலையாமை 

யைக்காட்டி விளக்கும் பட்டினத்தார், பத்திரகிரியார் சந்நிதி 

சளும்,தைப்பூசப்பெருவிழாவும்,கயிலைக் கொடுமுடிப்பிராகாரமும் 

சோமாஸ்கந்தர் (ஏகநாயகர்) பொலிவும்-ஏ&் கோயிலின் 

ஒவ்வொரு அம்சமும் இந்தைக்குப் பெருவிருந்தாகும் இருவாவடு 

துறையாதீனத்தின் நிர்வாகத்திலமைந்த இக்கோயிலுக்கு 

வழிபடுவோர் விடுதிகள் இரண்டு ஈறப்பாக அமைந்துள்ளன. 

இத்தலத்தருகே இருபுவனம், இருநாகேச்சரம், 
இருவியலூர், கோவிந்தபுரம், தென்குரங்காடுதுறை முதலிய 

புனிதத் தலங்கள் உள்ளன.



திருபுவளத்துத் திரல்ஜீரள் 

தனுநுதல் வெயர்வெழ விழிகுழி தரவளை 

௪த்திக் ஈச்சில தித்திக் கப்படும் அன்பபேசித் 
தமுவிய மகளிர்த முகிழ்முலை யரமிசை 

தைக்கச் சர்க்கரை கைக்கப் பட்டன தொண்டையூறல் 

கனவிலு நுகர்தரு கலவியின் வலையிடை 

கட்டுச்பட்டுமிர் தட்டும் பட்டழி கின்றதோதான் 

கதிபெற விதியிலி மதியிலி யூனதிரு 
க்ச்சுற் றச்சிறு செச்சைபம் பத்மப தம்பெறேனே 

முனை மலி குலிசைதன் ம்ருகமத புளகித 

முத்தச் சித்ரத னத்துக் கிச்தித அம்பூராசி 
முறையிட முதுநிசி சரர்திரள் முதுகிட 

முட்டப்பொட்டெழ வெட்டிக்குத்தும டங்கல்வீரா 

அனுபவ மளிதரு நிகழ்தரு மொருபொருள் 

அப்பர்க்கப்படி யொப்பித் தர்ச்சன கொண்டநாதா 

அகிலமு மழியினு நிலைபெறு திரிபுவ 
னத்துப் பொற்புறு சித்திச்சித்தர்கள் தம்பிரானே! 

திருப்புகழ். 

நமக்கு எத்தனையோ வித நடுக்கங்கள் ஏற்படுகன்றன, 

நிலநடுக்கம் முதலாக உடல்நடுக்கம், உள்ளநடுக்கம் வரையிலும் 

அத்தனை நடுக்கங்களையும் நீக்கு நம்மைக்காக்களன் ற இறைவனாக. 

நடுக்கம் இர்த்தபெருமான் (கம்பஹரேசுவரர்) என்ற இருப் 

பெயருடன் சிவபெருமான் கோயில்கொண்டு விளக்கும்தலம் 

திருபுவனம். கும்பகோணத்திற்குக்கிழக்சே 68. மீ. தொலைவி 

லுள்ள இத்தலம் கும்பகோணம்-மாயூரம் சாலைவழியில் அமைந் 

துள்ளது. இங்கே சிவபெருமான் நடுக்கம்தீர்த்த நாயகராகவும், 

இறைவி அறம்வளர்த்தநாயக ( தர்மசம்வர்த்தினி ) யாகவும்.



திருக்கோயில் கொண்டுள்ளனர். மூன்றாம் குலோத்துங்கசோழன் 

அமைத்துள்ள இக்கோயில் ஒப்பற்ற கலைக்கருவூலம் எனிருல் 
மிகையாகாது. தஞ்சாவூர், கங்கைகொண்டசேசோழபுரம், 

தாராசுரம், திருபுவனம்.-இந்நான்கும் பிற்காலச் சோழர் கோயிழ் 

பணியின் வளர்ச்சி நிலைகளாகத் திகழ்கின்றன. 

வரகுணபாண்டியனுக்குத் திருவிடைமருதூரில் பிரம்ம 

ஹத்திதோஷம் நீங்கப்பெற்றும் நடுக்கம் இராததால் இத்தலப் 

பெருமானை வணங்கி நடுக்கம் நீங்கப்பெற்றான். இத்தலத்தின் 
மற்றொரு சிறப்புச் சரபமூர்த்தியாகும். நரசம்மாவதாரம் ஏற்ற 

திருமால், இரணியனை வதைத்தபின்பு, தன் சீற்றம் அடகிகாது 
உலகை வருத்தியதுகண்டு, தேவர்கள் வேண்டுகோளினை ஏற்று, 
சிவபெருமான் சரபமூர்த்தி வடிவங்கொண்டு நரூங்கத்தின் 

செருக்கடக்கனார் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன. இத்தகு 
சரபமுர்த்தம் அமைந்த இப்பெருங்கோயிலில் பகைவெல்ல 

விரும்புவோர் ஞாயிறுதோறும் இப்பெருமானை வழிபட்டு 
இன்புறுகன் றனர். 

இத்தலத்தில் முருகவேள் ஒருமுகமும் நான்குஇருக்கரங் 
களும்கொண்டு, தேவியர் இருவரும் சூழ நின்றத்திருக்கோலத்தில் 
இழக்குநோக்கிவிளங்குகின்றார். மூலவரைப்போன்றே உற்சவரும் 
உள்ளார். காரண-காமிகாகம முறையில் இருகாலவழிபாடுகள் 

திகழ்கின்றன. மாதக்கார்த்திகை சிறப்பு; நவராத்திரி, கந்தசஷ்டி, 
திருக்கார்த்தகை, பங்குனிஉத்திரவிழாக்கள் நிகழ்கின்றன, தை 

இருத்திகையில் 108 காவடிகள் எடுத்தல் நிகழ்கின்றது. 

சரபதீரீத்தம், பிரம்மதீர்த்தம், வருணதர்த்தம், தேவ 

தீர்த்தம், வியாசதீர்த்தம், பிருகு தீர்த்தம், சத்ததர்த் தம் முதலிய 
புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன, தலவிருட்சம்: வில்வம். 

இத்தலத்தில் அருணஇூரிநா தசுவாமிகள் 'தனு நுதல்"? என்ற 
இருப்புகழால் முருகவேளைப்பரவிப் போற்றியுள்ளார். 

தருமபுர ஆதினத்திருக்கோயில்களில் இதுவும் ஒன்று 
வழிபடுவோர் விடுதியும், கல்யாணமண்டபமும் உள்ளன, 

இத்தலத்துள்ள ரிற்பங்கள் ஒப்பற்றவை. 16 கல்வெட்டுகள் 
உள்ளன. 

அருகிலுள்ள திருநாகேச்சரம், திருவிடைமருதார், 

கும்பகோணம் முக்கயத்தலங்களாகும்., 

Ms



நாரகசன்ரிமச்சிய ாளவி0நோதன் 

தாரயவளை வரஜோர்க்கும் ஏனோருச்கும் 

தலயவனை மலையவகா உலகமெல்லாம் 

ஆயவனைச் சேயவகள அணியான்தன்னை 

அழலவனை நிலழவனை அறியவெொண்ணா 

மாயவனை மறையவனை மறையோர்தங்கள் 

மந்திரக£த் தந்திரரை வளராநின்ற 
தீயவனைத் திரூ.நாகேச் சரத்துளானைச் 

சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேராதாரெ. 

அதிரு நாவுக்கரசர், 

சோழப்பேரரசன் இரண்டாம் குலோத்துகிகனது முதலமைச்ச 

ராய்த்திகழ்ந்த சேக்கழாரீ பெருமான் திருத்தொண்டர்மாக்கதை 

என்ற நாயன்மார் வரலாற்றுக்காப்பியத்தை ௫, பி, 12-ம் 

நூற்றாண்டில் பாடியிராவிடில் சமணக்காட்டில் சைவம் சக்கி 

தவிந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு. தமிழகத்தின் தொன்மைநெறி 

யாகிய சைவநன்னெறியைக் காத்தபெருமை சேக்கிழொாரையே 

சாரும். தேவாரத் தருமுறைகளெல்லாம் மறையாமலிருக்கப் 

பெரியபுராணமே அரணாக விளஙிகலாயிற்று, சேக்கிழார் 

பெருமான் தொண்டைநாட்டில் சென்னைக்கரு @ oy ator 

குன்றத்தூரில் பிறந்தவராயினும் அவருள்ளம் கவர கள்வனாக 

விளங்கிய பெருமான் திருநாகேச்சரப்பெருமான். கும்பகோணத் 

இற்குக்கழக்கே காரைக்கால் சாலையில் 4 சல் தொலைவிலுள்ள 

இத்தலம் சேக்கிழார் பெருமானுக்கு ஆன்மார்த்த தலம்) அவர் 

இருவடி ஞானம் பெற்ற தலம்; இத்தலத்ைதப் பிரிய 

மாட்டாதவராய் - தனது குன்றதிதூரில் ஒரு கோயிலமைத்து 

அதற்குத் இருநாகேச்சரம் என்று பெயரிட்டு வணகிகளெர்.,



திருநாகேச்சரத்திலிருந்து ஓல குடும்பங்களையும் குன்றத்தூரில் 
குடியமர்த்தி இன்புற்றார் சேக்கிழார். 

திருநாகேச்சரம்-நாகராசன் வழிபட்டதலம், ராகு கேது 
தோஷங்கள் நிவர்த்தியாகும் தலம், சர்ப்பதோஷம் pas 
தாகராசன் திருவுருவத்திற்கு அபிஷேகம் செய்து பயபனடைவோர் 
பலர். நாகராசன் தஇருமேனியில் அபிஷேூக்கப்படும் பால் நீல 

திறமாவதை இன்றும் காணலாம். இது ஒரு தெய்வீகச்சிறப்பு, 

நாகராசன் வழிபட்டதலங்கள் நான்கு என்பர், 
கும்பகோணம் நாகேசுவரசுவாமி கோயில், திருநாகேச்சரம் 
தநாசநாத்சுவாமிகோயில், திருப்பாம்புரம் பாம்பணிந ஈதர்கோயில், 
நாகபட்டினம் காயாரோகணசுவாமி கோயில்-இந்நான்இலும் 
சிவராத்திரியன்று முறையே முதல், இரண்டு, மூன்று, நான்காம் 
காலங்களில் நாகராசன் வழிபடுவதாகத் தலமான்மியம் பேசு 
இன்றது, 

திருநாகேச்சரத்தல் இறைவன்: நாகநாதசுவாமி, நாகேசா்' 
செண்பகாரணியேசுவரர் எனவும், இறைவி: பிை Dw oxi 
வாணுதல் உமை எனவும் போற்றப்படுகன்றனர். அம்பிகை 
தவக்கோலமாக-தனிக்கோயில்கொண்டு ௪க் திபீடங்களுள் 
ஒன்றுக-இருமகளும் கலைமகளும் நின்றுபணிசெய்ய குன்றுமலைக் 
குமரியாக (கரிகுஜாம்பிகையாக) விளங்கும் சந்நிதி தனிச் 
சிறப்புடையதாகும், 

சூரியன், பாண்டவர், நளன், இந்திரன், சம்புமாலிமன்னஅ 
மூதலியோர் வழிபட்டதலம், இருஞானசம்பந்தர் 2 பதிகமும், 
திருநாவுக்கரசர் 3 பதிகமும், சுந்தரர் ஒருபதிசமும் கொண்ட 
தலம். சேச்கழார் திருப்பணி செய்த தலம், 

இங்கே முருகர் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு 
மயிலுடன் நின்றகோலத்தில் தேவியர் இருவரும்சூழ கிழக்கு 
தோக்கி விளங்குகின்றார். மூலவரைப் போன்றே உற்சவரும் 
உள்ளார். மற்றொரு உற்சவமூர்த்இ மயில்மீது அமர்ந்த ஆறுமுகப் 
பெருமான் அற்புதமான கோலம், கரிகுஜாம்பிகை கோயிவில் 
பாலசுப்ரமணியர் விளங்குறார். காமிகாகம முறையில் இனமும் 
இரண்டுகால வழிபாடுகள் திகழ்கின்றன, மாதசஷ்டி, கார் தீஇகை 
இறப்பு, கந்தசஷ்டி, இருக்கார்த்தகை, பங்குவிஉத் தரப்பெரு 
விழாக்கள் திகழ்ின்றன, 5 
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இத்தலத்தில் பலபுண்ணியப்புளல்கள் உள்ளன, முக்கிய 
மானது கோயிலுள் அமைந்த சூரியபுஷ்கரணி, கார்த்திகை 
ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் இதில் நீராடல் இறப்பு, தலவிருட்சம். 
சண்பகம்; அதனால் தலமும் சண்பகவனம், சண்பகாரணீயம் 
எனப்படும் 

அருணகிரிநாதர் இத்தலமுருகனை *அசார ஈன! எனதி 
தொடங்கும் திருப்புகழால் பரவியுள்ளார். இத்திருப்புகழை 

இச்காலத்துமக்கள் அனைவருமே பாராயணம் செய்து இனமும் 
சிந்தித்தல் வேண்டும், யார்யார் நரகத்திற்குசீ செல்வார்கள் 
என்ற பட்டியலை இதில் சுவாமிகள் தந்துள்ளார். வன்முறையும் 
இச்செயல்களையும் மனந்துணிந்து செய்யும் இக்காலமக்களை இப் 

பாடல் விழிப்படையச்செய்யும் என்பதில் ஐயமில்லை. 

இத்தலத்திறைவிமீது பலபதிசங்கள் உள்ளன, 
தஇருநாகேச்சரப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதியும், தருநாகேச்சரக்கோவை 
யும் உள்ளன. ஈிங்காரவேல்பிள்ளை ஆக்கியுள்ள பாட்டிடைவிரவிய 

உரைநடைபுராணம் உள்ளது. 

பலகல்வெட்டுக்கள் கொண்ட தொன்மையான தலம்இது, 
இத்தலத்தில் வைணவத்தலமான ஒப்பிலியப்பன் கோயிலும் 

அமைந்துள்ளது. 

திருபுவனம், திருவிடைமருதூர், தென்குரங்காடு துறை, 

இருநல்லம், இருநறையூர், அரிசிக்கரைப்புத்தூர், சிவபுரம் 

கும்பகோணம்-முதலிய தலங்கள் அருகில் உள்ளன. 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிரீவாகத்திலுள்ள இத்தலம் 

சைவர்கள் போற்றிக்காக்கவேண்டிய3தொளன்றும். 
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கும்ப்காணந்து ஆறுகள் 

பஞ்சுசேர் நிர்த்தப் பதமாதர் 

பங்கமார். தொக்கிற் படியாமற் 

செஞ்சொல்சேர் சித்ரத் தமிழாலுன் 

செம்பொனார். வத்தைப் பெறுவேனோ 

பஞ்சபாணத்தற் பொருகேவர் 

பங்கில்வாழ்சத்திக் குமபேசா 

Cast வெற்டித் தனநேயா 

கும்பகோணத்திற் பெருமாளே. 

அருணூரிநாதசுவாமிகள் அற்புதத்திருப்புகழமே பாடவேண்டும் 

என்னும் கருத்தேத நிறைந்தவராய்க் “கும்பகோணத்துற் 
பெருமாளே! செஞ்சொல்சேர்்?தீரத் தமிழால்உன் செம்பொனார் 
வத்தைப்பெறுவேனோ!'' எனச் ஈத் இரத்தமிழ் பாடும் விருப்பினை 

வெளியிட்டு இத்தலம் வருகிறார். கும்பகோணத்தில் சுவாமிகள் 
அருளியுள்ள ஏழுதஇிருப்புகழ்ப் பாடல்கள் இடைத்துள்ளள. 
காலையில் எழுந்ததும் கறிக்ன் நாமத்தைக் கூறவேண்டும் என்று 
அருணகிரிநாதர் இத்தலத்தில் உபதே9க்கள்ரூர், 

*தாலையி லெழுந்து உன்நாமமெ மமொழிந்து 

காதலுமை மைந்த எனவோதிக் 

காலமு முணர்ந்து ஞானவெளி கண்கள் 

காணஅருளென்று பெறுவேனோ!"  (மாலைதனில்... ) 

என்று தன் அருள் நாட்டத்தைக்காட்டுளெருர். 

கும்பகோணம் என்றவுடன் மூன்றுதலங்களை நாம் இந்தக் 
இன்றோம் எண்ணற்ற ஆலயங்கள்இத்தலத்தில் இருந்தபோதிலும் 
குடமூக்கு(கும்பேசுவரர் கேகோயில்), குடந்தைக்உழ்கோட்டம் 
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$தாகேசுவரசுவாமி கோயில்) குடந்தைக்காரோணம்(சோமேசுவர 

aar A கோயில்) ஆகயயேமூன்று கோயில்களும் தேவாரப்பதிகம் 
பெற்றவை, இம்மூன்று கோயில்களிலுமுள்ள முருகவேள் சந்நிதி 

களிலும் அருணகிரிநாதர் பாடியிருகீகக்கூடும், 

முதலில் குடமூக்கு எனப்படும் ஆதிகும்பேசுவரரீ திருக் 
கோயிலுள் நுழைவோம். குடமூக்கே *குடமூக்கே என் பீரா, 

கொடுவிளைகள் இர்ந்து அரனைகீருறுகலாமே!* என்றார் தாண்டச 

லேந்தரீ இருநாவுக்கரசர். ஒருபிரளயதீதி்போது Agi ul gd 
வைத்ககுடம் வெள்ளதீஇல்மிதந்துவர, சிவபெருமானே ஒருவேட 

உருவில் (இராதமூர்தக) அக்குடத்தின்மீது பாணமெமய்தி 

சிருட்டியைத்தோற்றுவித்தலம் இது. குடத்இலிருந்தமண் இலி 
வடிவாக்கப்பெற்றுச் வபெருமானாலேயே பூரிக்கப் பட்டது 

இவ்வாறு வெபெருமான் கும்பேஸ்வரராகித் கன்னைதீதானே 
பூத்தார், குடத்தினமூக்கு - குடமூக்கு - கும்பகோணம் என்றா 

யிற்று, கும்பகோணத்இற்குதீ சென்கிழக் கல் குடவாயில் என்ற 
ஊரிஅமைந்துள்ளதும் ஈண்டு நினைவு கூரதீதக்கது. கும்பேசுவரரீ 

தன்னைத்தானே பூசத்தகை, இக்கோயில் பிரம்மோதீளவத்தில் 
ஐந்தாம் நாள் இருவிழாவில் நினைவு படுத்துகிறார்கள். 

இங்கே மந்திர பீடேசுவரியாக மங்களாம்பிகை விளங்கு 

இன்றாள். அறுபத்துநான்கு சத்திபீடகிகளூள் இதுவும் ஒனராகும். 

கும்பேஸ்வரருக்குப்பின்புறம் முருகவேள் சந்நிதி அமைந் 

துள்ளது. இங்கு அவர் கார்த்திகேயன் என்று பெயர்கொண்டு 

இகழ்கருர். ஆறுமுகங்களும் ஆறு5ரகிகளும் கொண்டு மயில்பின் 

புறம் திற்க-நின்ற இருக்கோலத்தில் இருபுறமும் தேவிமார்சூழ 

அவர் விளங்குகன்றார். வடஇந்தியாவில் ஒன்றிரண்டு தலங்களைத் 

தீவிரஆறுமுகமும் ஆறுகரங்களும் கொண்ட மூர்த்தி இவரையறி 

வேறெல்கும் இல்லை. இக்கோயிலில் முருகவேளுக்கு இருஉற்சவ 

மூரித் தங்கள் உள்ளன. கோயிலின் வெளி பிராகாரத்தில் மேற்கு 

நோக்கிய தண்டபாணிசுவாமி தனிக்கோயில் சிறப்புடையது. 

இக்கோயிலில் காமிகாகம முறையில் கந்த வேளுக்கு 

நாடோறும் இருகால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. மாதக் 

கார்த்திகை இறப்பு, கந்தசஷ்டி, திருக்கார்த்திகை, பங்குனி 

உத்திர விழாக்கள் நடைபெறுகின்றன. 

மாகமகக்குளம் இதன் புண்ணியப்புனல் ஆகும், தல 

விருட்சம்: வன்னி. 
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கும்பசோணப் புராணம், திருக்குடந்தைப் புராணம்) 

மரிகளாம்பிகை பிள்ளைத் தமிழ், மங்களாம்பிகை மாலை,மு.தலிய. 
நூல்கள் இத்தல மாண்பினைப் பேசுவன. மாிகமப் பெருவிழா 

சிறப்பு மிக்கது. 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை குரு சிம்மராசியில் 

வரும் போது மாசியில் பெளர்ணமியும் மகமும் கூடிய நன்னாளில் 
மகாமகம் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் புனித நீராடலாககீ 

கொண்டாடப் பெறுகிறது, 

குடந்தைக் 8ழ்க்கோட்டம் என்னும் ஸ்ரீநாகேஸ்வரசுவாமி 
கோயிலின் உட்பிராகாரத்தில் நாசேஸ்வர ஸ்வாமி சந்நிதிக்குக் 
பின்புறம் ஆறுமுகப் பெருமான் சந்நிதி மிகச்ஏிறப்பாக உள்ளது. 
கார்த்திகை தோறும் சிறப்பு வழிபாடும் கந்தசஷ்டி, இருப் 
கார்த்திகை, பங்குனி உத்திரம் பெருவிழாக்களும் நிகழ்கின் றன. 
இக்கோயிலில் கல்வெட்டுக்களும் சிற்பச் சிறப்புகளும்மிகுதியாக 
உள்ளன. 

குடந்தையிலுள்ள கோயில்கள் அறநிலைய ஆட்சித்துறை 
யின் நிர்வாசுத்திலேயே உள்ளன. கோயில் மாநகரமாக உடைய 
இத்தலத்தினை தேதேவார ஆரியர்களும், ஆழ்வார்களும் 
அருளாளர்களும் அறிஞர்களும் பலவாறு போற்றி நூல்களை 
இயற்றியுள்ளனர். 

அருணகிரிநாதர் இத்தலத்தில் பல இிருப்புகழ்ப் பாடல்கள் 
பாடியிருத்தல் வேண்டும். இடைத்த பாடல்கள் அவர் திருப்பாதம் . 
இத்தலத்தில் தோய்ந்ததை நன்கு காட்டுகின்றன, 
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குடந்தைக் காரோணம் என்பதை கும்பகோணம் 

சோமேஸ்வரர் கோயில் என்று சிலரும் மகாமசக் குளக்கரை 

யிலுள்ள விசுவனாதசுவாமி என்றும் இலர் கூறுவர், தேவாரத்தில் 

வரும் தேனார் மொழி என்ற இறைவியின் பெயரைக் கொண்டால் 

வியாழச் சோமேசர் (தற்காலத்தில் இது ஏழைச் சோமேசராக 

மக்கள் மனம் போல ஏழையாக ' அழைக்கப் படுவதாயிற்றூ) 

கோயிலைக் கொள்ளலாம். குடந்தைப்புராணம்பாடிய இரிரிரபுரம் 

மாகவித்துவான் மீனாட்செற்தரம் பிள்ளை - அப்புராணத்தில் 

குடந்தைக்காரோணம் என்று மகாமகக் குளக்கரையருகேயுள்ள 

விசுவநாதசுவாமி கோயிலையே காட்டுகின்றார். கங்கை முதலிய 

நதிகள் மகாமகக் குளத்தில்நீராடித் தமீபாவம் போக்கிக்கொள்ள 

வந்த புராணச் செய்தியை இக்ேோயிலிலுள்ள ஒன்பது த்தி 

தேதவதைகளாகும் நவகன்னிகைகள் காட்டி நிற்கின்றனர். 

வியாழச் சோமேசர் கோயிலில் ஆறுமுகப் பெருமான் 

இறப்புற விளங்குஇன்றார். முன்புறம் ஐந்து முககிகளூம் பின்பக்கம் 

ஒருமூகமும் கொண்டு பன்னிருகரங்களுடன் மயில் மீது அமர்ந்த 

கோலத்தில் சேவிமார் இருவருடனும் கிழக்கு நோக்கி விளங்கு 

இனரார். முருகவேளின் இருப்பாதகிகளில் காலணிகள் சிறப்பாக 

உள்ளன. உற்சவ மூர்த்தியும் அழகானது. ஒருமுகம், நான்கு 

கர௫களுடன் தேவிமார் இருவருடன் விளங்குகன்றுரீ, 
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சோமீச்சரம் இருப்புகழ் கரியகுழல்" எனத்தொடங்கு 

இன்றது, இதில், வரும் ஒரு அற்புதமான வேண்டுகோள் நம் 

வாழ்வினை மேலேற்றும் மாண்புடையது, 

இரவினிடை துயிலுகினறும் யாரோட பேசுகிறும் 

இளமையும் உன் அழகுபுனை ஈராறு தோள்றிரையும் 

இருபதமும் அறுமுகமும் யானோத ஞானமதை அருள்வாயே! 

இத்திருப்புகழில் நரசிம்மாவதாரமும் அழகாகப் பேசப்படுகிறது. 

இத்தலத்தில் குடந்தைத் திருமுறைக் கழகத்தினர் 

மாதக்கார்த்திகை நாட்களில் இறப்பு வழிபாடு நிகழ்த்திவரு 
கின்றனர், 
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Faye சியாலள் 

வானவன்காண் வானவர்க்கு மேலானான்சாணன் 

வடமொழியும் தென்தமிழும் மறைகள் நான்கும் 

ஆனவன்காண். ஆன்றந்தும் ஆடினான்காண் 

ஐயன்காண் கையில்அனல் ஏந்தியாடும் 

கானவன்காண் கானவறுக்கு அருள்செய் தான்காண் 

கருதுவார் இதயத்துக் கமலத்தூறும் 

தேனவன்காண் சென்றடையாச் செல்வன்தான்காண் 

சிவனவன்காண் சிவபுரத்து ஏம்செல்வன்தானே!. 

தீகநாஏக்கரசர். 

சிவபெருமான் உவந்தெழுந்தருளும் தலங்கள் நம் 

நாட்டில் பலவாயினும் சிவபுரம் என்று தனிப்பெயர் கொண்டு 

ஒருதலம் மட்டுமே விளங்குகின்றது. இச்சவபுரம் தற்காலத்தில் 

சான் பெற்றிருந்த நடராசர் திருவுருவத்தை இழந்ததன்மூலம் 
உலகப் புகழ் பெற்றுவிட்டது கும்பகோணத்திலிருந்து தென் 

கிழக்கே 3 கல் தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது கும்பகோணம் 

மன்னார்குடி பஸ் வழியில் சாக்கோட்டையில் இறக்கி ஒரு கல் 

இழக்கே நடந்து செல்லவேண்டும். சாக்கோட்டைக்குப்பலடவுன் 

பஸ்கள் கும்பகோணத்திலிருந்து செல்கின்றன. 

இத்தலத்தில் வெபுரதாதர், பெரியபுரீசர், பிரமபுரிதாதர் 

என்ற பெயர்களால் இவெபெருமான் போற்றப்பெறுகிரூர். 

இறைவி: இல்காரவல்லி, பெரியநாயகி. மங்களபுரம் என்றும் 

இத்தலம் அழைக்கப்படுகிறது,



இங்கே முருகவேள் ஒரு முசமும் நான்கு கரகிகளும் 

கொண்டு மயிலுடன் நின்ற திருக்கோலத்தில் தேவியார் இரு 

வருடனும் திகழ்கின்றார். அழகும் அருளும் நிறைந்த அற்புதக் 
கோலம். உற்சவர் நின்ற திருக்கோலத்தில் மயிலின் மீது ஒரு 
கால்வைதீது விளங்குகின்றார், தேவியர் இருவரும் காலணி 

களுடன் இகழ்$ன்றளர், 

இங்கே முருகனுக்குக் காரணாகம முறையில் இருகால 

வழிபாடு நிகழ்கிறது. மாதக்கார்த்தகை இறப்புடையது. 
கார்த்திகை சோமவார விழா நிகழ்கின்றது. கந்தசஷ்டி, 
கார்த்திகை வழிபாடுகள் நடைபெறும். இங்கே முருகனை வழி 

பட்டு நினைத்த காரியம் நிறைவேற்றிக் கொள்வோர் உளர். 

கோயிலுக்கெதிரில் சந்திரபுஷ்கரணி உள்ளது. சூரிய 
தீர்த்தமும் உண்டு, கார்த்திகைச்சோமவாரத்தில்சந்திரபுஷ்கரணி 
யில் நீராடற்ிறப்பாம். தலவிருட்சம்: சண்பகமரம். 

இதிதலத்தில் இருமால் சுவேதவராஹமாய் (வெண்பன்றி 
யுருவில்) வழிபட்டார் என்று தலமான்மியம் பேசும், குபேரன் 
வழிபட்ட தலம். இருஞானசம்பந்தர் மூன்று பதிகங்களாலும் 
இருநாவுக்கரசர் ஒரு பதிகத்தாலும் பரவியுள்ளார். 

இத்தல முருகனை அருண௫ூரிநாதர் “மனமெனும்” எனத் 
தொடங்கும் இருப்புகமால் பரவி முருகனை வழிபட்டுள்ளார். 
இத்திருப்புகழில் தனக்கு அருள வேண்டுமென அவர்இறைஞ்சுவது 

“*வருசுகம் துயரீஆசை யிூலேஉழல் 

மதியை வென்று பராபர ஞானநல் 

வழிபெறும்படி நாயடியே சன நின்அருள் சேராய்."” 

இங்கே அம்பிகையின் பல பெயர்களைப் போற்றுனெரூர்: 

“செனனி சங்கரி ஆரணி நாரணி 

விமலி ஏண்குண பூரணி காரணி 

சீயவைபரம்பரை யாகிய பார்வதி அருள்பாலா”” 

தரசம்மாவதாரம் எடுத்த நிலையை விளக்கி :அத்இிருமாலின் 
மருகனே' என்று போற்றுன்ருர். தேவர்கள் எல்லாம் 
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புகழும் அழகனாக, அஷ்டலட்சுமி விளங்கும் Aas és Paid 
. விளங்குகின்றான் முருகன் என்று பாடலை முடிக்களன்றார். 

**தினகரன் சில் வேளருள் மாதவர் 

சுரர்க எளி.ந்திரனாருர காதிபர் 

திசைமுகன் செழமுமாமறையோர்புகழ் அழகோனே 

திருமடந்தையர் நாலிருவே.ர் நிறை 

அகமொடம் பொனினாலய நீடிய 

சிவபுரந்தனில் வாழ்குருநாயக பெருமாளே!" 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இத்தலம் உள்ளது, 

அருகில் மருதாற்த நல்லூர், திருக்கலயநல்லூர், கும்பகோணம், 

இருநாசேச்சரம் முதலிய தலங்கள் உள்ளன, கல்வெட்டுக்கள் 

பல உள்ளன. 
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ரிசாற்றர்பரரிக் சொட்டடநகர் 

தமிழ்தாட்டில் ஆமணசக்குச்செடி ஒருதலத்தில் தெய்வ 
மரமாகக்கரு தப்படுகன்றது. ஆமணக்கைக் கொட்டைமுத்து 
என்பார். ஆகவே இத்தலம் கொட்டையூர் என வழங்கலாயிற்று. 

இத்தலத்தைத் திருநாவுக்கரசரும் திருக்கொட்டையூரீ என்றே 
தனது இருத்ீதாண்டகத்தில் போற்றுகின்றார், 

கருமணி போற்கண்டத் தழகன் கண்டாய் 

கல்லானிழற்கீழ் இருந்தான் கண்டாய் 

பருமணிமா நாகம்பூண்டான் கண்டாய் 

பவளக்குன்றன்ன பரமன்கண்டாய் 

வருமணிநீர்ப் பொன்னிவலஞ்சுழியான் கண்டாய் 

மாதேவன் கண்டாய் வரதன்கண்டாய் 

குருமணிபோ லழகமருங் கொட்டையூரிற் 

கோடீச்சரத்துறையங் 'கோமான்றானே[ 

என்று தொடஙிகும் இப்பதிகம் நம்மை அத்தலத்திற்சே 
அழைத்துச்செல்ல வல்லது, 

கும்பகோணத்திற்கு 2 கல் மேல்பால் உள்ளது இத்தலம், 
குட்பகசகோணம் - சுவாமிமலை பஸ்வழி; கும்பகோணம் 
திருவையாறுபஸ்வழியிலும்-இத்தலம் அடையத்தக்கது. சுருகிகக் 
கூறின்ரும்பகோணத்திற்கும்சுவாமிமலைக்கும் இடையில் இத்தலம் 
உள்ளது. காவிரியின் வடகரைத்தலம் இது, 

, ஊர்: கொட்டையூர்; கோயில்: கோடீச்சரம். ஹேரண்ட 
மூனிவர் வழிபட்டதால் ஹேரண்டபுரம் எனவும், வில்வமரம் 
மிகுதியாதலின் வில்வாரண்யம் எனவும் இத்தலம் வழகிகப் 
பெறும்,



இறைவன்: கோடீசுவரர்; கோடிலிகிகம், ஹேரண்டமுனி 
வருக்கு இறைவன் இத்தலத்தில் கோடியுருவமாகக் காட்சியளித்த 

தால் கோடீசுவரர் என்றபெயர்வந்தது. இறைவி: பந்தாடுநாயக, 
பந் தாடுவதைக்காட்ட அம்பிகையின் ஒருகால் கொஞ்சம் முன்னா 

அம் மற்றொருகால் கொஞ்சம் பின்னாலும் அமைந்துள்ளது. 

இங்கே கோடிவிநாயகர், கோடிமூருகன், கோடிசண்டேசர் 

என்ற பரிவாரங்கள் எல்லாம் கோடிப்பெருமையுடையவை. இத் 

தலத்தை வழிபட்டால் கோடி தலங்களை வழிபட்ட. பயன்ூட்டும். 

நுழைவாயிலில் தண்டாயுதபாணி சந்நிதி உள்ளது, உட் 

பிராகாரத்தில் உள்ள கோடிசுப்பிரமணியர் ஒருமுகமும் நான்கு 

கரங்களும் கொண்டு மயிலினருகில் நின்றஇிருக்கோலத்தில் 

தேவியர் இருவருடன் இழக்குநோக்கி விளங்குகின்றார், 

இனமும் காமிகாகசம முறைப்படி இரண்டுகால வழிபாடுகள் 

நிகழ்கின்றன, மாதசஷ்டி, கார்த்திகை சிறப்புநாட்களாகும், 

கந்தசஷ்டி, இருக்கார்த்துகை, பங்குனிஉத்திரவிழாக்கள் நிகழ் 

இன்றன. 

கோயிலின் உட்பிராகாரத்திலுள்ள அமுதக்கணெறு இங்கு 
புண்ணியப்புனலாகும். ஹேரண்டமுனிவர், பத்திரயோக, 

மார்க்கண்டேயர், ஆத்திரேயர் முதலியோர் வழிப்பட்டுய்த்த இத் 
தலத்தில் அருணகிரிநாதர் முருக3வேளை 'பட்டுமணிக்கச்சிறுகக்'” 

என்று தொடங்கும் தஇருப்புகழால் பரவிப்பாடிஞர், 

துட்டனெனக் கட்டனெனம் பித்தனெனப் பரட்டனெனச் 

சுற்றுமறச் சித்தனெனத் திரிவேணைத் 

துக்கமறுத் துக்கமலப் பொற்பதம்வைத் துப்பதவிச் 

சுத்தியணம் பத்தரில்வைத் தருள்வாயே. 

என்றுவேண்டி, இத்திருப்புகழில் இராவணனுக்கு யாழ்கொடி 

என்பதையும், இராமர் இத்தலத்தைப்பூரித்தார் என்பதையும் 

சாட்டுகன்றார், இத்தலத்தில் உன்பிராகாரத்தில் அஷ்டபுஜ 
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துர்க்கையும் வெளிப்பிரகார தீதில் சதுரீபுஜதுர்க்கையும், நவக் 
கிரகங்கள் தமது வாகனங்களுடன் விளங்குவதும் தனிச்சிறப் 

பெனலாம், இருவலஞ்சுழித் தலவரலாற்றுடன் தொடர்புடைய 

ஹேரண்டமுனிவர் கருவம் இத்தலத்தில் உள்ளது. 

தனியார் நிர்வாகத்தில் இத்தலம் உள்ளது, 

இக்கோயிலருகில் வள்ளலார் மாணவர் (அனாதை) இல்லம் 
அரும்பணியாற்றிவருறது, கொட்டையூர் கோடீச்சரக்கோவை 
இத்தலமாண் பினைப்பேசும். இத்தலத்தில் பிறந்த கொட்டையூரீ 
சிலக்கொழுந்துதேசிகர் தஞ்சை மராத்தயமன்னரும், சரஸ்வதி 
மசால் நூல்நிலையம் கண்டவருமான இரண்டாம் சரபோஜியின் 
அவைக்களப்புலவராக விளங்கி, மருத வனபுராணம், கோடீச்சரக் 
சோவை, தீஞ்சைப்பெருவுடையார் உலா, சரபேந்திர பூபாலக் 
குறவஞ்சி, சரபேந்திரா் வைத்தியமுறை, சரபேந்திர சன்னிரோச 
சிகிச்சை, சரபேந்திரரீ வைத்தியம், இிருப்பெருமணநல்.லூர் 
புராணம் முதலிய நூல்களை இயற்றியுள்ளார்,



திருவடிகாட்டிய திர$வரசம் 

காமியத் ஈழுந்தி இளயாதே 

காலா ஈகம் படிந்து மடியாதே 

ஓமெழுத்தில் அன்பு மிகுஷூறி 
ஒவியத்தில் அந்தம் அருள்வாயே! 

குரமமெய்க்சணிந்த சுகலிலா 

சூரனைக் கடிந்த கதிர்வேலா 

ஏமவெற் பூயர்ந்த மயில்வீரா 

ஏரகத்தமர்ந்த பெருமாளே! (திருப்புகழ்) 

கலியுகவர தனாம் கந் தவேள் எந்தைசிவபெருமானுக்குப் பிரணவப் 

பொருளை உபதேூத்தருளி விளையாடல் புரிந்த பதி சுவாமிமலை 

என்னும் இருஏரகம் ஆகும். ஏரகம் என்பது மலைநாட்டுப்பதி 

என்றுநச்சினார்க்கனியர்கூறிச்சென்றார். ஆனால் நம்அருணகிரிநாத 

சுவாமிகளோ ““ஏரகவெற்பு என்னும் அற்புதமிக்க சுவாமிமலைப் 

பதி''(கோமளவெற்பினை...... ) என்று சாட்டிஏரகமே சுவாமிமலை 

என உறுதஇப்படுத்துகன்றார். இருமுருகாற்றுப்படையில் பேசப் 

படும் இருஏரகம் இதுவே எனக்காட்டுவாராய் நக்ரேரையும், 

அவரது பாட்டின் வளப்பமும், அவரது வாய்மைச்சொல்லும், 

அவருக்கு முருகவேள் இலக்கணங்கள் போதித்த விவரமும்: 

உலகம் உவப்ப என்று அடிமோனையுடன் அவருக்கு முருகவேள் 

அடி எடுத்துக்கொடுத்த அருட்பிரசாதமும் “கடிமாமலர்க்குள்”” 

எனத்தொடங்கும் இத்தலத்திருப்புகழில் விளக்குஇன்றார். 

 வளவாவ்மைசொற் ப்ரபந்தமுள கீரனுக்குகந்து 

மலர்வா யிவக்கணங்கள் இயல்போதி 

மோனை சொற்கிணங்க உலகாமுவமப்ப என்றுன் 

அருளால் அளிக்குகந்த பெரியோனே”!



ச்வாமிமலையில் கந்தவேளை வழிபட்ட அருணகிரிநாதர் 
முன்பு திருவண்ணாமலையில் சம்பந்தாண்டாலொடு செய்த வாதில், 

*கந்தப்பொழில் திகழ் குருமலை மருவியபெருமாளே! சந்தச்சபை 

தனில் எனதுளம் உருகவும் வருவாயே,'' (எந்தத் திகையினும்...) 

எனத்தான் அழைத்தபோது வந்து உதவி வெற்றி அளித்தவர் 
இந்தக் குருபரமூர்த்திதானே என்னும் மனமஇஒழ்ச்சியுடன் பல 

திருப்புகழ்ப்பாடல்களைப்பாடிப் பலநாள் இங்கே தங்கியிருந்தார். 

அறுபடைவீடுகளுள் இத்தலம் குருஸ்தானமாக விளங்கு 

வதால் குருகிரி, குருமலை, என்று போற்றினார். இத்தலத்தில் 

அருணூரிநாதருக்கு முருகவேளின் பாத நரிசனம் இடைத்தது. 
இத்திகழ்ச்சியை “செகமாயை””என்னும் இத்தலத்திருப்புகழில், 

** தகையா தெனக்குன் அ௮அடிகாண வைத்த 

தனி ஏரகத்தின் முருகோனே 

தருகாவிரிக்கு வடபாரி௫த்தில் 

சமர்வே லெடுத்த பெருமாளே”" 

என்ற அகச்சான்று விளக்குகின்றது. **(செகமாயை”' என்று 
தொடங்கும் இத்திருப்புகழில் கந்தனைக் குழந்தையாகப்பாவித்து 
முத்தம்தரவேண்டுகின்றுர். முத்தமிழ் சந்தக்கவிராஜா், இப் 

பாடல் பிள்ளைத்தமிழின் முத்தப்பருவத்தை நினைவுபடுத்து 
கின்றது. 

** செகமாயை யுற்றென் அகவாழ்வில் வைத்த 

திருமாதுகெர்ப்ப முடலூறித் 

தெசமாத முற்றி வடிவாய் நிலத்தில் 

திரமாயளித்த பொருளாகி 

மகவாவி ஸுச்சி விழியான ஸத்தில் 

மலைநேர் புயத்தில் உறவாடி 

மடிமீ தடுத்து விளையாடி நித்தம் 
மணிவாயின் முத்தி தரவேணும்”! 

இறைவனை நாயகனாகவும் தன்னை நாயூயாகவும் பாவித்து 
இறைவன் மேலுள்ள காதலை வெளிப்படுத்தும் முறையில் பாடும் 

தூல் “உலா! எனப்படும், இம்முறையில் *தெருவினில் நடவா?? 
என்னும் இத்தலத்திருப்புகம் அமைன்றது, 
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சவாமிமலையில் முருகன் எப்படி அடியார்களுக்கு அருள் 
வல்லார் என்பதை, 

1 பதினாலுலகத்தினில் உற்றுறுபத்தர்கள் 

ஏதுநினைத்தது மெத்த அளித்தருள் இகாயோனே"! 

(கோமஎெற்பினை......) 

என்று அருணகிரிநாதர் அற்புதமாகக்காட்டுவாரீ. 

இத்தகுசிறப்புடைய சுவாமிமலை, கும்பகோணத்திலிருத்து 

இருவையாறு செல்லும்வழியில் 4கல் தொலைவிலுள்ளது. 

கும்பகோணம்-தஞ்சாவூர் சாலையில் இருவலஞ்சுழியில் இறங்கி 

ஒருகல் வடக்கில் சென்றும் இத்தலத்தை அடையலாம். 

கும்பகோணம்- தஞ்சை இருப்புப்பாதைவழியில் சுவாமிமலை 

நிலையத்தில் இறங்கி வடக்கே ஒருகல் செல்லவேண்டும். 

சுவாமிமலை இரயில் நிலையத்தருஇல் தருவலஞ்சுழிக் கோயில் 

உள்ளது. இங்கே சுவேேதவிநாயகரை வழிபட்டுப்பின் 

அரிசொல்லாறு, காவிரி இரண்டையும் பாலங்கள் வழியே தாண்டி 

சுவாமிமலையை அடைகிரறோம. 

சவபெருமானுக்குக் குமரன் பிரணவப்பொருளை அவர் 

செவிருளிர உபதேசித்தபோது, தந்ைத மகனைநோக்கி “நீயே 

சுவாமி'? என்று கூறியதாலும், சுவாமிக்கேநாதனாக முருசன்திகழ் 

வதாலும் சுவாமிநாதன், குருபரன், குமரகுருபரன் என்ற பெயா் 

களைக்கொண்டு கந்தவேள் திகழ்கின்றார். இத்தலத்தில் முருகன் 

கோயிலின் பகுதியாகவே சிவன்கோயில் திகழ்கின்றது, முருகன் 

கட்டுமலைமீது இழக்குதோச் நின்றகோலத்தில் பிரம்மசாரியாக; 

ஊர்த்துவசகையுடன் தண்டபாணியாக விளங்குகினருர், அறுபது 

படிகள் ஏறி அவரை வணங்க வேண்டும், அறுபது ஆண்டு 

களும் இங்கே படிகளாசக் காட்டப்பெற்றுல்ளன. ஒருமுகமும் 

இரண்டுகரங்களும கொண்ட சுவாமிநாதன சக்திவேல் தரித்துன் 

னார். ஞானஸ்கந்தனாக, ஞான சக்திதரனாக அவர் இிகழ்சன்றுர். 

உற்சவமூர்த்தி ஆறுமுகப்பெருமான் இருதேவியருடன் 

அற்பு தமான திருக்கோலத்துடன் திகழ்இன்றார். மற்றொரு மூர்த்தி 
வில்லேந்திய வேலனாக விளங்குகின்றார். மலையில் நேத்ர விநாயகர், 

இடும்பன், தாரஃபரமேஸ்வரர், பாலசுப்பிரமணியர், சரஸ்வதி, 

லட்சுமி, அகுணடிசிநாதர், தடராஜர்சந்நிதிகல் உள்ளன. மலையிலவி 

ரூத்து இறக்க, &ழேவந்தால் சொக்கதாதப்பெருமானையும் 
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மீனாட்சியம்மை ய யும்வழிபடுகன்றோம். தட் ச்ணாமூர்த்தி வடிவம் 

அற்புதமானது. 

இத்தலத்தில் முருகவேளுக்கு ஆறுகாலவழிபாடுகள் குமார 

தந்திரமூறைப்படியும், காரணாகம முறையிலும் நடைபெற்று 

வருகின் றன, 

வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமையும், மாத சஷ்டி, விசாகம் 

கார்திதிகைநாட்களும் சிறப்பானவை: ித்திரைப்பெருவிழா 

கந்தசஷ்டிவிழா, திருக்கார்த்திகைவிழா, பங்குனிப்பெருவிழா, 

(வள்ளி கல்யாணவிழா) இக்கோயிலில் சிறப்புமிக்கவை, 

° வியாழன்தோறும் வைரவேல் சார்த்துதல், மற்றும் தங்கக் 
கவசம் சாற்றுதல், ராஜா௮ங்கிசாற்றுதல், இங்கே சிறப்பு அலங் 

காரங்களாகும். அடியார்கள் காவடி. எடுத்தல், முடிகாணிக்கை, 

மாவிளக்குப்போடுதல் ஆகியவற்றுடன் பிரார்த்தனை செலுத்து 

இன்றனர். ஏராளமான திருமணங்களும் காதுகுத்துதுல் முதலியன 

வும் நிகழ்கின்றன. 

இத்தலத்தில் வச்ரீர்த்தம் (கோயில்கிணறு), குமார 

தாரை, (காவிரித்துறை), சரவணதீர்த்தம், நேத்திரபுஷ்கரணி 
பிரம்மதீர்த்தம் என்னும் ஐந்து புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன. 

தலவிருட்சம் நெல்லி; பூமிபிராட்டியே நெல்லிமரமாக இருந்து 

இங்கே கந்தனை வழிபடுவதாகத் தலமான்மியம் கூறும். 

தற்போதுள்ள கருங்கல் இருப்பணிகள் 400 ஆண்டுகளுக்கு 
முற்பட்டவை என்பர், இத்தலச் சிறப்புகள் பிரம்ம கைவர்த்த 

புராணத்தில் வடமொழியில் உள்ளன என்பர். சுவாமிமலை 

பிள்ளைத்தமிழ், சுவாமிநாதர் நவமணிமாலை முதலிய நூல்கள் 

உள்ளன. இருவேரகயமக அந்தாஇயும் உள்ளது. கல்வெட்டுகி 

களும் உள்ளன 

அறநிலைய ஆட்டித்துறையினரால் இக்கோயில் திர்வ௫ூக்கப் 
படுறது. தங்கரதம் இங்கு உள்ளது, உரியகட்டணம் செலுத் 

இனால் தங்கரதத்தில் ஏரகச்செல்வர கலாவருவார், இங்கே 
வழிபடுவோர்க்கு பல அறைகளும் சத்திரங்களும் விடுதிகளும் 
கல்யாண மண்டபங்களும் உள்ளன, கும்பகோணத்திலிருத்தி 
தஇிைய பஸ்வசதி கள்ளது. 
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மதுரை மாரியப்ப சுவாமிகள் தனக்குப் பாட்டு வரவில்லை 

என்பதற்காக இங்கே மூருகன் சந்நிதியில் தன் நாவை அறுத்துக் 
கோண்டு பாடியபின் அவருக்கு நாக்கு வளரீந்துள்ளது.மாவிளக்கு 

ஏற்றிக் குன்ம நோய் நீரநியே அற்புதம் பல உள்ளன, கண் ஒவி 

பெற வேண்டுவோர் நேத்திர விநாயகரை வழிபடல் சேண்டும். 

KGa நாதர் 38 இருப்புகழ்ப் பாக்களால் இங்கே 
சுவாமிமலை நாதனைப் பரவியுள்ளார், அப்பாடல்கள் சுவை 

மிகுந்தவை. 

காவிரியின் வடகரையிலுள்ளது இத்தலம் என்பதை 
(காவேரி வடகரைச் சாமிமலை””, “காவேரி நேர் வடகீகதிலே 

வாவி பூமணத்த start சுவாமி வெற்பு'”, '*“ஏரசத்தின் 

முருகோனே, தருகாவிீரிக்கு வடபாரிசத்தில் சமர் வேலெருத்த 

பெருமாளே”, '“குடகாவிரிக்கு வடபாலார் தஇருவேரகத்தில் 

உறைவாய்”, “காவிரியின் வடபுறஞ் சுவாமிமலை மிசை விளங்கு 

தேவர் பெருமாளே!” என்னும் இத்தலதீ திருப்புகழ் பகுதிகள் 

உறுதி சேய்கின்றன. இத்தலம் ஞான தபோதனர்கள் சேரும் 

சிறப்புடையதி- என்பதை “ஞானத் தபோதனரீகள் சேரும் 

சுவாமிமலை வாழும் பெருமாளே”' என்று பாடுகிறார். இத்திரன் 

இருமால், பிரமன், வணங்கிய தலம் இது என்றும், வேலாயுதம் 

சதகோடி உதய சூரியர்களின் உருவொளி கொண்டது என்றும் 

சிவபிரான் நின்று உபதேசம் கேட்சு முருகவேள் குருவாயமர்ந்து 

யோகத்திருந்து உபகேசித் த தலம் இது என்றும், கயிலை மலையின் 

கொடுமுடியே சுவாமிமலை என்றும், பஞ்சாட்சர தியானம் 

அவயம் என்றும், இராமர் பாணம் யார யாரைக் கொன்றது 

என்றும் இத்தலத்தில் திருப்புகழ்ப் பகுதிகள் காட்டுகின் றன. 

நோய்வகைகளைக்: கூறிக் காமநோயால் பரத்தையர் 

தொடர்பால் வரும் நோய்களை “மாதர்தரு பூஷணங்கள்'' எனப் 

பரிகாசமாக “வாதமொடு?” எனத் தொடங்கும் திருப்புகழில் 

அருணைவள்ளல் பேசுவார். 

“தீ. வேறெனாதிருக்க நான் வேறெனாதிருக்க 

ேராக வாழ்வதற்கு உன் அருள்கூர 

நீடார் ௪டாதசத்தின் மீதேத பராபரத்தை 

நீகாண் எனாவனைச் சொல் அருள்வாயே!" 

(நாேேறு ...) 
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சுவாமி மலையில் இருந்த பொழுது அருணூரீ நாதர் 

இருஎழுகூற்றிருக்கை (இரகபந்தம்-9த திரக்கவீ) 'ஒன்றும் பாடி 

யுள்ளார். கும்பகோணம் இருப்புசழில் சதாத் தமிழால் உந்தன் 

செம்பொன் ஆரீவத்தைப் பகரீவேனோ என்று கேட்ட அருணகிரி 

நாதர் அடுத்துள்ள சுவாமிமலையில் திருஎழுகூற்றிருக்சையா& 

சிதிரக்கவி பாடி தன் எண்ணம் நிறைவேறும் பேறு பெற்றார் 
என்பது குறிப்பிடதீதக்கது திருப்புகழ் சாரமாக வீளங்கும் 

இக்கவி இத்தலத்தில் இரத பந்தமாகவே சென்னை 

இருவல்லிக்கேணி முருகன் இருவருட்சங்கத்தினர் மூயற்சியால் 

சலவைக் கல்லில் பதிப்பிக்கப் பெற்றுள்ளது மற்றொரு 

சிறப்பாகும், 

தருணமிதையா மிகுத்த கமைதுறுநீள் ௪வக்ப 

சகல செல்வ யோகமிக்க பெருவாழ்வு 
தகைமை சிவஞான முத்தி பரகதியும் நீகொடுத்து 

தவிடூரிய வேணு நெய்த்த வ வேலா 

அருணதள பாதபத்ம மதுநிதமுமே துதிக்க 

அரியதமிழ் தானளித்த oS Mal gr 

அதிசயம் அநேகமுற்ற பழநிமலை மிதுதித்த 
அழக திருவேரகத்தின் முருகோனே! 

?சரணகமழலாலஙத்லத)



திருவலஞ்சுழி ஏிநாயகப் பிரியன் 

என்ன புண்ணியம் செய்தகை நெஞ்சமே இருங்கடல் வயத்து 

முன்னை நீபுரி நல்வினைப் பயனிடை முமுமணித் தரளங்கள் 
மன்று காவிரிதம் திருவலஞ்சுழி வாண வாயாரரம் 
பன்னி ஆதரித் தேத்தியும் பாடியும் வழிபடும் அதனாலே. 

(திரன சம்மந்த) 

மலையே இல்லாது தஞ்சை மாவட்டத்தில் சுவாமிமகைக் 

சோயில் கருநிசல்லாலேயே கட்டுமலையாக அமைந்துள்ளது ஓரீ 

அதிசயம் என்றால் அகற்குத் தெற்கில் ஒருகல் தொல்ைவிலமைநி 

துள்ள இழிவலஞ்சுழியில் காணப்பெறும் சுவேத விநாயகர் 

கோயில் ஒரூ சிற்பக் காட்டு சாலையாக நம்மை வியப்படையச் 

செய்கின்றது. இங்குள்ள கருகிகற் பலகணி (ஜன்னல்) உலக 

அதிசயங்களில் ஒன்று என்று கூறினால் மிகையில்லை, இதனை 

எல்லாம் எண்ணித்தானோ என்னவோ “:இருவலஞ்சுழி வாணனை 

வாயாரப் பன்னி ஆதரித்து ஏத்தியும் பாடியும் வழிபட என்ன 

புண்ணியம் செய்தனை நெஞ்சமே!" என்று திருஞான சம்பந்தப் 

பெருமான் பாடியருளினார் போலும்! கும்பகோணத்திலிருந்கு 

தஞ்சை செல்லும் பஸ் வழியில் இக் கோயிலுக்கருகிலேயே 

இறங்கலாம். கும்பகோணத்திலிருந்து டவுன் பஸ் வசதியும் 

உண்டு. இங்கே மூத்த பிள்ளயாரை வணக்கிய பின்னரே, 

சுவாமிமலையில் இளைய பிள்ளையாரை (முருகனை) வழிபடல் 

சிறப்பு என்பர் ஆன்றோர்: 

முன்னால். விநாயகரது தனிக்கோயில். பின்னால் பிரம் 

மாண்டமான வென்கோயில், இறைவர்: கபர்தீஸ்வரரீ (சடைமுடி 

தாதர்) கற்பகநாதேசுவரராகவும் இறைவி பெரிய நாககயொக 

வும் விளங்குகின்றனர். மிகவும் தொன்மையான கோயில் இது.



அருகில் அரிசொல்லாறு ஓடுகிறது, இந்திரன் கடல் நுரையால் 
அமைத்து வழிபட்ட விநாயகர் சுவேத விநாயகர். அவருக்குப் 
பச்சைக் கற்பூர அபிடேகந்தான். விநாயகருக்குச் சிறப்பான 
உற்சவங்கள் இங்கே நடைபெறுகின் றன. 

பிலத்தில் சென்ற காவிரி, ஏரண்ட முனிவரைப் பளி 

கொண்டபின் வலமாகச் சுழித்தெழுந்ததால் இத்தலம் வலஞ்சுழி 
என்ற பெயர் கொண்டது என்பர். துதிக்கை வலமாகச் சுழித் 
குள்ள விறாயகர் சந்நிதி இருப்பதாலும் இப்பெயர் 
பொருத்தமே. 

இக்கோயிலில் இறைவி இறைவனுடன் இருமணகச் கோலத் 
தில் வலது பக்கம் சந்நிதி கொண்டுள்ளாள், அறுபத்து நான்கு 
சக்தி க்ஷேத்திரங்களில் இதுவும் ஒன்று. இங்கே உள் பிரகாரதி 
தில் ஆறுமுகமும் பன்னிரு கரங்களும் கொண்டு கந்தவேள் மயில் 
மீதமர்ந்து வேல், சேவல்கொடி கொண்டு கிழக்கு நோக்கி 
எழுந்தருளியுள்ளார். தேவியர் இருவரும் அருஇல் நிற்கின்றனர். 
உற்சவமூர்த்தி ஒரமுகமும் நான்கு கரஙிகளும் கொண்டு 
திகழ்கின்றார். 

முருகவேளுக்குக் காரணாகம மூறையில் இரண்டுகால 
வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. மாதக் கார்த்திகை சிறப்புடையது; 
கந்தசஷ்டி, இருக்கார்த்தகை விழாக்கள் நடைபெறுகின்றன. 

இத்தலப் புண்ணியப் புனல் ஜடாஜர்த்தம் (குளம்) 
கோயிலுள்ளேயே உள்ளது, அரிசொல்லாறு மற்றொன்று. தல 
விருட்சம் வில்வம். 

இத்தல சுவேத விநாயகராம் வெள்ளைப் வாரணப் 
பிள்ளையார் வேண்டுவார்க்கு வேண்டுவன வழங்கும் வள்ளல்; 
இந்திரனால் பூசிக்கப் பெற்றவர். சனகர், முத்தலர், ஹேரண்ட 
முனிவர், முதலியோர் வழிபட்ட சடைமுடிநாதரை இருஞான 
சம்பந்தர் மூன்று பதிககிகளாலும் இருநாவுக்கரசார் இரு பதிகங் 
களாலும் பரவி வழிபட்டனர், திருநாவுக்கரசர் பதிகங்களில் 
ஒரு பதிகம் முழுமையாகவும் மற்றொரு பதிகத்தில் ஒரு பாடல் 
மட்டும் இடைத்துள்ளன, நக் ரேர் இருவலஞ்சுழி மும்மணிக் 
கோவை பாடியுள்ளார், இது 11-ஆம் இருமுறையிலுள்ளது. 
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இதிதலதீது முருகனை அருணகிரி வள்ளல் பாடிப் பரகிய 
ஒர் இருப்புகழ் இடைத்துள்ளது (மகரகுண்டல... ...) இப்பாடலில் 
இராமாயண நிகழ்ச்சிகளை நினைவூட்டி, மசா யோூகள் விளக 
கும் சுவாமிமலைக்கருகில் திகழும் இருவலஞ்சுழிப் பெருமாளே 
என்று முடிக்கிறார், 

சிகர வும்பர்கள் பாகிராதிகள் 

பிரபை யொன்று பிராசாதாதிகள் 

சிவசடங்க மொடிசானாதிகள் சிவமோனர் 

தெளிய மந்த்ர கலாபா யோகிகள் 

அயல்விளங்கு சுவாமீகாமரு 

திருவலஞ்சுழி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே! 

இத்திருப்புகழில் கண்ணை வருணிப்பது சிறப்புடையது. 

இருப்பாற்கடலைத் தேவா்களும் அசுரர்களும் கடைந்து 

போது அமுதம் எழாமை சுண்டு விநாயகர் பூசை செய்தால் 

இடைக்குமென்றவுடன் அருகிருந்த கடல் நுரையைகி கொண்று 

தேவேந்திரன் விநாயகர் செய்து வழிபட்டுப் பின் பாறிகடல் 

கடைந்து அமுதம் பெற்று பின்பு தேவேந்திரன் பூசித்து வந்த 

இத்தல விநாயகர் அவனாலேயே பிரதிட்டை செய்யப்பட்டது 

என்பதும், அகலிகை சாப விமோசனம் அருளிய பலிபீட 

விநாயகர் இங்கு விளங்குகிறார் என்பதும் இத்தல விநாயகரை 

வழிபட்டால் வேண்டியன வேண்டியாங்கு எய்தலாம் என்பதை 

இன்றும் காட்டி விளக்குகின்றன. 

இங்கே இரு கிளைகளுடன் தென்னை விளகிகுகின்றது. 

சுவாமிமலை இருக் கோயிலின் நிர்வாகத்திலுள்ள இச் 

சோயில் அண்மையில் ராஜஐகோபுரத் இருப்பணியும் நிறைவேறி 

கம்பீரமாக நம்மை வரவேற்கின்றது. 

இக்கோயிலில் எண்ண ற்ற கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. 

த்தலத்தில் சனீஸ்வரன் கிழக்கு நோக்கத்தனியே எழுந்தருளி தலத்தி மே எழு) 
யுள்ளார், தவக்கரககிகள் இல்லை என்பதம் குறிப்பிடத்தக்கது, 

369 

௮.௮-24



திநீர்சந்றிழிந்தந்துர் சசலசலாநரள் 

கோவாய் முடுகியதிறற் கூற்றங் குமைப்பதன் முன் 

பூவாசடிச் சுவடென் மேற்பொறித்துவை போகவிடில் 

மூவா முழுப்பழி மூடுங்கண்டாய் முழங்குந் தழற்கைத் 
தேவா திருச்சத்தி முற்றத்துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே. 

- திருநாவுக்கரசர். 

இறைவி தவமிருந்தாள் இறைவனை மணக்க வேண்டி! 
சிவபெருமான் ஜோதி வடிவில் தோன்றி தவத்திற்கு இடையூறு 

செய்தார். அஞ்சிய அம்பிகை சுவாமியைத் தழுவிக்கொண்டு 

முத்தங் கொடுதிதாள். சத்தி முத்தம் கொடுத்ததால் சத்தி 

மூத்தமாகி பின் சத்தி முற்றம் என மருவிவிட்டது இத்தலம், 

இத்தலத்தில் அம்பிகை இறைவனை தழுவும் ஆலிரிகன மூர்த்தி 

அற்புதமாக அமைந்துள்ளது. இத்தலத்திற்குத் இருநாவுக்கரசர் 
வழிபட. வருகிறார். சமண சமயத்தில் போய் மீண்ட அவருக்கு 

இவ்வுடலைத் தூய்மையாக்குக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அவா 

நெடுநாட்களாகப் பெருக வருகிறது, இத்தலத்திறைவனை 
வழிபடும்போது அவ்வெண்ணம் பீறிட்டுக்கொண்டு வருகின்றது. 

காலன் இவ்வுடலைக& கவர்வதன் முன் உன்னுடைய மலர்ப் 

பாதங்களை என்மீது சூட்டி அருள வேண்டும். இல்லையேல் 
உனக்கு முடிவில்லாத முழுப்பழி வந்து சேரும் என்று அன்பு 

எச்சரிக்கை விடுக்கிறார். இறைவிக்கருளிய இத்தலம் கருணைப் 
பொலிவு மிக்கதன்றோ! நாவுக்கரசரது கோரிக்கையும் ஏற்கப் 

படுகிறது. 

*கோவாய் முடுகி என்றெடுத்துக் கூற்றம்வந்து 
குமைப்பதன் முன் 

பூவாரடிகள் என்தலை$ழல் பொறித்து வைம்பாய் எனம் 

புகன்று



நசவார் பதிகம் பாடுதலும் நாதன் தானும் நல்நூசில் 
வாவா என்றே அருள்செய்ய வணங்கி மகிழ்ந்து வாகீசர்"? 

என்று இற்நிகழ்சசயபை அற்புதமாக காட்டுவார் சேக்சழார், 
தலஃலூருக்கு வா என்று இறைவன் அருள, வாசசரும் அங்சே 
இறைவனது இருவடி தீட்சை பெற்று இனபுறுகருர், இருச்சத்தி 
முத்தம் அவ்வளவு அருள் வளம் மிக்கது. 

இகிகே இறைவன் சக்இவனேசுவரரி, சவக்கொழுந்தசவரா் 

எனவும், இறைவி பெரியநாயகி (பிரஹந்நாயக) எனவும், வழி 
படப் பெறுகிறார். இத்தலதீதில் கந்தவேள் ஆறுமுகமும் 

பன்னிரு கரங்களும் கொண்டு யில்மீது அமர்ந்த கோலநீதில் 

இழக்கு நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். தேவியர் இருவரும் 
அருகில் விளஙிகுன்றனர், சிற்பச் சிறப்புடன் இம் மூர்த்தி 
விளங்குகன்றார். உற்சவ மூர்தீ்து ஒருமுகமும் நான்கு கரங் 

களும் கொண்டு தேவியரீ இருவருடன் எழுந்தருளியுள்ளார். 

முருகவேளுக்குத் தினமும் இரண்டுகால வழிபாடுகள் 

சாரணாகம முறையில் நிகழ்ந்து வருகின்றது. மாதக் இருத்திசை 

சிறப்பு. கந்த சஷ்டி விழா, இருக் கார்த்திகை விழா முதலியன 
நடைபெறுகின்றன. 

சூலபுஷ்கரணியும், சக்தி இர்த்தமும் (கிணறு) உள்ளன. 
தளவிருட்சம் வில்வம், 

இத்தல முருகனை அருணஒரிநாதர் *கடகரி' எனதீ 

தொடங்கும் இருப்புகழால் பரவிப் போற்றியுள்ளார். *சதீதி 

முத்தம்”? என்றே அவரீ குறிப்பிட்டு இத்தல மான்மியத்தை 

நினைவுபடுத்துவது குறிப்பிடத்,தக்கது. 

இத்தலத்தின் மிக அருகில் உள்ளது பட்டீச்சரம்* என்னும் 

இருத்தலம்-இருஞான சம்பந்தருக்கு முத்துப் பந்தல் அளித்து 
இறைவன் உவந்த தலம்; திருஞானசம்பந்தர் வழிபட வேண்டி 

தநீதியைச் சிவபெருமான் விலகச் சொன்ன தலம்; அற்புதமான 

  

இபட்சச்சரத்தில் உள்ள திருமுகுசன் ஆறுமுகங்களும் பன்ளிகு கரங்களும் 

கொண்டு விளங்குகிசர். இந்த ஆறுமுகப் பெருமான் சோழன் மாளிகையில் 
காவல் தெய்வமாக இகுத்ததாகவும், பின்பு அங்குள்ள கோயில் இடிபாடுற்றதால் 

இக்கோயிலில் பிரதிட்லட செய்விக்கப் பட்டதாகவும் அறிகின்சசம், 
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துர்க்கையம்மன் சந்நிதி அமைந்த தலம்; கோவிந்த தீட்சிதர் 
திருப்பணி கொண்ட. இற்பச் ஈறப்பு மிக்க தலம். பழையாறை 
வடதளி என்ற திருத்தலமும் இதனருகில் உள்ளது, சமணர்களால் 
மூடப்பட்டிருந்த இத்தலத்தை நாவுக்கரசர் சத்தியாக்கிரகம் 
செய்து, இறக்கச் செய்து வழிபட்ட பெருமையைப் பெரிய 
புராணம் இனிது எடுத்தியம்பும், 

ஆவூர், திருவலஞ்சுழி, சுவாமிமலை ஆகிய தலங்களும் 
இதனருகில் அமைத்தவையே. 

அறநிலைய ஆட்சித் துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ளது 
சக்திமுத்தம், கும்பகோணத்தின் தென்மேற்கே 5 கல் தொலைவி 
௮ள்ள இதீதலத்இற்குக் குடந்தையிலிருந்து டவுன் பஸ் வசதிகள் 
அதிகம் உள்ளன. தாராசுரம் இரயில் நிலையத்திலிறங்கி 
தெற்கில் 2 கல் தொலைவிலும் இத்தலத்ை த அடையலாம்; 
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॥றையாறரப் பபொற்கோயிலாள் 

ஆதியைப் பழையாறை வடதளிச் 

சோதியைத் தொழுவார் துயர்தீருமே, - தீருநாலுக்கரசர். 

பழையாறை என்றவுடன் நம்நினைவிற்கு வருவது நாயன்மார்களுள் 

பக்திச்சிறப்பால் கோவணநிறைகச்குத் தானும் தன்குடும்பதி 

தினரும் பொன்னும் மணியும் தூசும் துகிலும் சேரத் துலாக்கோல் 

ஏறிய அமர்நீிதிநாயனார் தொண்டேயாகும். சேக்கிழார் பெரிய 

புராணத்தில் பழையாறை வணிகர் அமர்நீதுநாயனாரீவரலா.ற்றைச் 

சுவைப்படக்காட்டுகன்றார். இருநாவுக்கரசர் இப்பழையாறை 

யிலுள்ள வடதளி என்னும் கோயில் சமணரால் முடப்பட்டது 

கண்டு வருந்தி-உண்ணாநோன்பிருந்து இறைவன் அருளால் 

மன்னன் உதவியுடன் அக்கோயிலை மீண்டும் இிறக்கச்செய்து 

வழிபாடாற்றினார் என்பதையும் பெரியபுராணம் பெருமிதமாகக் 

கூறுன்றது, சோழர்களின் உரிமைத்தானமாகய பழையாறை 

இன்று பெரிதும் சிதைந்து மிகச்சிறிய இராமமாகத் திகழ் 

இன்றதைப் பார்க்கும்போது அக்காலத்தில் இந்நகரம் இருந்த 

பொலிவை நம்மா எண்ணிப்பார்க் காமல் இருக்கமுடியவில்லை. 

கும்பகோணத்தின் தென்மேற்கில் 4 கல் சென்றால் 

பட்டீச்சரத்தை அடைகிறோம், டவுன்பஸ் வசதிகள் மிருதியாக 

உள்ளன. பட்டீச்சரத்திற்குக்கழக்கே ழ கல்லில் பழையாறை 

வடதனி உள்ளது. இங்கே கட்டுமலைக்கோயில், கோச்செங்கட் 

சோழநாயனார் திருப்பணி. இறைவர்: வடதளிநாதர், இறைவி 

கெளரியம்மை,  வடதளியிலிருந்து $ கல் ,கழக்கே சென்று 

பம்பப்படையூரை அடைகின்றோம், அங்கே தஇிருமலைராஜன் 

ஆற்றைக்கடந்து ழ கல் சென்றால் பழையாறை என்னும் தலத்தை 

அடைூரேோம். இங்கே இறைவர்: சோமேசர் இறைவி:சோமகலா 

தாய, இங்கிருந்த இதைந்த கோயிலிருந்த திருவுருவங்களை



எடுத்து அண்மைக்காலத்தில் ஒரு கோயிலமைத்து பிரதிட்டை 

செய்துள்ளார்கள், கயிலாயநாதர் திருவுருவம் மிக அற்புத 

மானது. 

அருணகிரிநாதசுவாமிகள் இத்தலங்களையெல்லாள் பாடி 

யிருப்பார், நமக்குப் பழையாறைத்திருப்புகழ் ஒன்றுமட்டும் 
இடைத்துள்ளது. '*தோடுற்றுக்'' என்று தொடங்கும் திருப்புகழ் 

அது. இத்தலத்தில் ஒருமுகமும் நான்குதிருக்கரங்களும் கொண்டு 
கந்தவேள் விளங்குகிறார். இக்கோயில்களிலெல்லாம் ஒருகாலவழி 
பாடுதான் நடைபெறுடன் றது. மக்கள் ஆதரவும் மிகக்குறைவாக 

உள்ளது, இராஜராஜனும் இராஜேந்திரனும் தோன்றிய சோழர் 

பூர்வீகப்பதியாகிய இத்தலத்திலுள்ள கோயில்கள் பொலிவுடன் 

விளங்க அன்பர்கள் முன்வரவேண்டும். 

பழையாறைக்குத் திருநாவுக்கரசர் அருளியபதிகம் ஒன்று 

இடை.த்துள்ளது. 

ஆடத்தக் காருமை பாதியர் 

வேதப்பொற் கோவண வாடையர் 

ஆலித்துத் தானருளூறிய முருகோனே 
ஆடம்பொறி கோபுர மேவிய 

ஆடிக்கொப் பாமதிள் சூழ்பழை 

யாறைப்பொற் கோயிலின்மேவிய பெருமாளே!



ரங்கரறியாகர் வந்துரை நல்லூர் 

நினைந்துருகும் அடியாரை நையவைத்தார் 

நில்லாமே தீவினைகள் நீங்கவைத்தார் 

சினந்திருகு களிற்றுரிவைப் போர்வைவைத்தார் 

செமுமதியின் தளிர்வைத்தார் சிறந்துவானோர் 

இனந்துருவி மணி மகுடத்தேறத்துற்ற 
இனமலர்கள் போதவிழ்ந்து மதுவாய்ப்பில்கி 

நனைந்தனைய திருவடி என்தலைமேல் வைத்தார் 

நல்லூர் எம் பெருமானார் நல்லவாறே. 

-தி௫நாடுக்கரசர். 

அருணகிரிநாதர் இருநல்லூர் என்னும் தலத்தைவழிபட்டுப் 

போற்றிய ஓர்திருப்புகழ் **மூலமுண்டக'' என்று தொடக்கு 

கின்றது. அந்நல்லூர் எது? 

தணிகைமணியவர்கள் இத்தலம் திருஞானசம்பந்தர் முத்தி 

எய்திய நல்லூர்ப்பெருமணம் (ஆச்சாள்புரம்) என்று காட்டியுள் 

ளார்கள். அதற்குக்காரணம் அதில் வரும் 

“fe வெண் பொடியிடாத வெஞ்சமணர் 

மாள வெங்கழுவி லேறு மென்றுபொட 

நீறிமி.ங்கமல பாணி சந்தீரமுக கந்தவேளே" 

௪ள்றபருதி திருஞானசம்பத் தரைக் குறிக்கின்ற தன்மையே 

யாகும். திருமுருக கருபானந்தவாரியாரும் ,தணிகைமணியவரா் 

களைப் பின்பற்றி இத்தலத்தையே திருநல்.லூர் எனக் குறித் 

துள்ளார், ஆனால் இத்தருப்புகமின் கடைஅிப்பகுதியைச் சற்று 

உற்று தோக்கினால் ஒருண்மை புலப்படும்,



் ேதவரம்பையமுதீண மங்கைத்கு 

மான ணைந்தடிய தீர சங்கரதி 

யாகர் வந்துறை நலூர மர்ந்துவளர் தம்பிரானே. 

““சங்கரதியாகர் வந்துறைநல்லூர்'” என்கிறார். 

இருஞானசம்பந்தர் நம் பாண்டார்நம்பியின் செல்வியைத் 

திருமணங்கொண்டு சவசோதியில் கலந்த நல். லூரீப்பெருமணம் 
அல்லது இருப்பெருமணநல்லூரில் சிவபெருமான் திருப்பெயர் 

சவலோகத்தியாக ராஜசுவாமி என்பதாகும், '*சலவெண்பொடி! 

என்றகுறிப்பும் இங்குள்ள இறைவியின் திருவெண்ணீற்றுமை 

என்பதைக்குறிக்கும், திருஞானசம்பந்தரை முருகனின் அவதார 

மாகக்கண்ட அருணகிரிநாதர் இத்தலத்தைப்பாடியிருப்பார் 

என்பதிலும் ஐயமில்லை. 

ஆனால் (:சங்கரதியாகர்'' “வந்துறை”'-வந்துஉறைந்த 

நல்லூர் என்பதில் ஒருகுறிப்பு புலப்படுகின்றது. இதனைத் 
தணிகைமணியவர்களும் கீழ்க்கண்டவாறு குறித்துள்ளார்கள். 

-கும்பகோணத்துக்கடுத்த சுந்தரப்பெருமாள் கோயில் 

ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குத்தெற்கு 2 மைல் தூரத்திலுள்ள நல்லூர் 

என்னும் தேவாரம் பெற்ற ஸ்தலத்தில் வீதிவிடங்கத்தியாகா் 

மூன்றுநாள் வந்து உறைந்ததாகத் திருநல்லூர்ப்புராணம் கூறும்”! 
[முருகவேள் திருமுறை; 11. பக். 282] திருநல்லூர் என்று குறித் 
தால் இருநாவுக்கரசர் திருவடி இட்சைபெற்ற நல்லூரையும் 

திருப்பெருமண நல்லூர் என்று குறித்தால் திருஞானசம்பந்தர் 

சவசோதியில் கலந்த தலத்தையும் குறிப்பது சைவமரபு 

கொட்டையூர் சவக்கொழுந்து தேசிகரும் தாமியற்றிய திருப் 

பெருமணநல்லூர்ப்புராணம்'' என்ற பெயர்சூடி இதனை உறுதிப் 

படுத்தியுள்ளார், 

இனி இருநல்லூர்ப்புராணம், 25 வது ASMA was 
சருக்கத்தைச்சற்று நோக்குவோம். 

முசுகுந்தன் ஆட்டுக்காலத்தில் அசுரர்களது கொடுமைக்கு 

ஆளாகிய தேவர்கள் அவன்பால் வந்து முறையிடலாஞார்கள். 

தெவர்களது முறையீட்டைக்கேட்ட முசகுந்தன், *அசுரர்களைசி 
சின்னபின்னஞ்செய்து, உங்களைக்காப்பாற்றுகறேன்? என்று 

கூறினன், உடனே முசுகுத்தன் தேவர் கூட்டத்தோடு சேசரீத்து 
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அ்ச்ரர் கூட்டத்தை அழித்துவெற்றிபெற்றான், இந்தீரன் 
முசுகுந்தனைதீதழுவிப்புகழ்ந்து என்னுடைய அரசை எனக்கு 
மீட்டுத்தந்தாய் என்று பாரசட்டினான். 

-இநிதிரன், முசுகுந்தனைப்பார்த்து “மன்னனே, நீ இன்று 
எனக்குச்செய்த உதவிக்குக்கைம்மாறுசெய்தல் என்பதுஇயலாது, 
ஆயினும் வேண்டுவனகேள் -கொடுக்கிறேன்!" என்று கூறினான் 
இவ்வாறு இந்திரன் கூறிய அளவில் உமையோடும் குமரனோடும் 
அமர்ந்த வீதிவிடங்கரை எனக்குக்கொடுத்தருளவேண்டும் என்று 
முசுகுந்தன் வேண்டினான், 

*“முசுரூந்தன் இப்படிக்கேட்டலும் இந்திரன், திருமால் : 
முன்பு தமக்கு நல்கிய மூர்த்தயை அளித்தான். முசுகுந்தன் 
இறைவனைக்கொண்டு மீண்டு சோலைகள் சூழ்ந்ததாய நல்லூரை 

அடைந்தான். அடைந்தவன் மூன்றுநாட்கள் வீதிவிடங்சுரைப் 
பீடத்தில் வைத்தாட்டினான். தேவர்களும் உடனிருந்து ஆடினர், 
பின்னர், முசுகுந்தன் இறைவனுடைய அசரீரிப்படி இருவாரூரில் 
வீதிவிடங்கரைக்கொண்டு சேர்த்தான்.”? 

* அத்தணாரூர் அதற்கு எய்துங்காலைமில் 
எந்தை நல்லூரிடததமர்ந்தான் என்றாற் 
சுந்தராசலத் தொல்பதி யாவைக்கும் 

முத்துமாறு மொழியவும் வேண்டுமோ??? 

௭ நற்றுர்ப்புர ணம். 

இப்பொழுது மீண்டும் இருப்புகழ்வரியைக்காண்போம். **சகிகர 

தியாகர் வந்துறை நல்லூர்" இங்சே வந்து ிலநாட்கள் உறைத் 
தார் (தல்கனொர என்ற பொருளில் இவ்வரி தஇருநல்ஓூரையே 
குறிக்கின்றது எனலாம். திருப்பெருமணநல் லூரில் இறைவன் 

பெயரே சவலோகத்தியாகரீ என்பது. அவர் அத்தலத்தில் வத்து 
உறையவில்லை, அங்கேயே எழுந்தருளிவீட்டார். சப்தவிடங்கத் 
தலங்கவில் அத்தலம் அடங்கவும் இல்லை, ஆனால் திருநாவுக்கர௪ 

ருக்குக் தஇருவடிரசூட்டிய தொன்மைமிக்க இருநல்லூரில் 
தியாகேசப் பெருமான் வந்து உறைந்துபின் 8540046 

எழுத்தருவினர் என்ற புராணச்சான்றுகொண்று பார்க்குமிடத்து 

அருணகிரிநாதரது இத்தருப்புகழ் இத்தலத்தித்கே உரியது என் 
பதில் ஐயமில்லை 
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கற் தராசலம் எனவும் ஆண்டான் நல் லூர் எனவும் வழ்நிகும் 
இதிதலம் தஞ்சை-கும்பகோணம் பஸ்வழியில் வாழைப்பழக் : 
கடை என்னும் இடத்திலிறங்கி ஒருகல் தென்கிழக்கே சென்று 
அடையத்தக்கது, சுந்தரப்பெருமாள் கோயில் இரயில்நிலையத் 
திற்குத்தெற்கே 2 கல் தொலைவில் அடையலாம், பிருகுமுனிவரீ 
வண்டுருவில்தொளைத்த இலில்கம்பஞ்சவர்ணேசுவரர்,பெரியாண் 

. டேசுவரர், கலியாணசுந் தரேசுவரா் எனப்போற்றப்படுகிருர்: 
இறைவி கல்யாணசுந்தரி, பாவதசுந்தரி, கோச்செஙிகட்சோழ 
நாயனாரது மாடக்கோயில்களுள் ஒன்று, இலிங்கத்தின் பின்னால் 
இஹைவனது திருமணக்கோலத்தை இன்றும் காணலாம். அது 
அகத்தியருக்கு அருளியகாட்சியாகும், இறைவன் ஒருநாளைக்கு 
ஐந்து வண்ணமாகத்தோன்றுவார் என்பது தலமான்மியம், 

- திருஞானசம்பந்தர் மூன்றுபதிகஙிகளும் திருநாவுக்கரசர் இரண்டு 
பதிகங்களும் கொண்டதலமிது, சப்தசாகர தீர்த்தம் என்ற 
திருக்குளம் கார்த்துகைஞாயிறு, மாசிமகநீராடற் ஈறப்புமிக்கது, 
அமர்நீஇிநாயனார் வரழ்ந்தபதஇது. 

இத்தலத்தில் முருகவேள் ஒருதிருமூசமும் நான்குகரங்களும் 
கொண்டு இருதேவியா் உடன்விளங்க, கிழக்குநோக்கி எழுந்தருளி 
யுள்ளார். காமிகாகமமுறையில் இரண்டுகால வழிபாடுகள் நிகழ் 
இன்றன. கோயிலின் தற்காலதிலை கவலைக்குரியது, இருநாவுக்கர௪ 
ருக்கு இறைவன் திருவடி சூட்டியருளிய இத்தலம் றப்பாகத் துலங்கச்செய்ய வேண்டும். தஇருவாவடுதுறையாதீனத்தைச் 
சார்த்த இத்திருக்கோயில் இவ்வாறு கவனிப்பாரற்றுக்கடப்பது 
வருந்தற்குரியது, 

இத்தலத்தில் வெளிப்பிராகாரத் இல் சுந்தரமாகாளி 
விளங்குகின்றாள், பிற்காலச்சோழர் வரலாற்றுடன் தொடர் 
புடையவள்இத்தேவி, இத்தலத் இற்கு அருசே ஆவூர்,பட்டீச்சரம் 
முதலிய தலள்சள் உள்ளன.



நுரங்காடூதுறைக் குரரள் 

கோங்கமே குரவ6ம கொழுமலர்ப் புன்னையே கொகுடிமுல்லை 

வேங்கையே ஞாழலே விம்முபா திரிகளே விரவியெங்கும் 

ஓங்குமா காவிரி வடகரை யடைருரங் காடுதுறை 

வீங்குநீர்ச் சடைமுடி யடிகளாரிடமென விரும்பினாரே. 

(தீுதாளசம்பந்த1). 

செறித்த மந்தாரை மகிழ்புனை 

மிகுத்ததண் சோலை வகைவகை 

தியக்கியம் பேறு நதியது பலவாறுந் 

திரைக்கரங் கோலி நவமணி 

கொழித்திடுஞ் சாரல் வயலணி 

திருக்குரங்காடு துறையுறை பெருமாளே! 

(குறித்தநெஞ்--தீதப்புகழ்9 

பல்வகை மலர்ச்சோலைகள் மலிந்து ஆறுகள் பலபாயும் 

எளமுடைய தஇருக்குரகிகாடுதுறையில் குமரவேளைப்பரவும் 

அருணகிரிநாதர் இருதிருப்புகழ்ப்பாக்களில் இத்தலத்தைக் 

காட்டுகின்றார். குரங்காடுதுறை என்றவுடன் தேவாரத்தலங் 

களான தென்குரகிகாடுதுறை (திருவிடைமருதூரருகிலுள்ள 

ஆடுதுறை)யும் வடகுரகிகாடுதுறை (கணபதி அக்ரகார.த்தருகி 
துள்ள ஆடுதுறை) ிவன்கோயிலும் தம் மனக்கண்முன் வருகின் 

தன, முன்னையது சுக்ரீவன் வழிபட்டதலம், பின்னையது வாவி 

வழிபட்டதலம். இதற்கடையில் திருச்சி மாவட்டத்தில் 

பெரம்பலூர் வட்டத்திலுன். ஆடுதுறை (திருச்ச-தொழுதார் 

வழியில இருமாந்துறை கைகாட்டியிலிருந்து 5 கல்)என்ற தலமும் 

gdb Buse aged pa.



இவற்றுள் அருணகிரிநாத சுவாமிகளின் வருணனைகள், 

தேவாரத்தலமான வடகுரஙநிகாடுதுறையின் வருணனைகளுடன் 

இயைந்துகாணப்படுவதால் தெளிவு ஏற்பட்டு வடகுரங்காடு 

துறையையே அருணக௫ூரிநாதர் பரவிய திருக்குரங்காடுதுறை 

பெனக்கொள்ள முடின்றது, 

திருவையாறு-கும்பகோணம் பஸ்வழியில் திருவையாற்றி' 

லிருந்து 11 கல் தொலைவில் ஆடுதுறை சிவன்கோயில் என்னும் 

கோயிலருகில் இறங்கலாம். இக்கோயில்தான் நாம் காணும் 

குரங்காடுதுறையாகும், இங்கே சிவபெருமான் தயாநிதசுவரர், 

அழகுசனடைநாதர், குல்வணங்குநாதர் எனவும், அம்பிகை அழகு 

சடைமுடியமீமை (ஜடாமகுடநாயகி) எனவும் வழிபடப்பெறு 

கின்றனர். காவிரி, குடமுருட்டி, கொள்ளிடம் ஆகியநதிகள் 
பாயும் இடைப்பரு தியில் இத்தலம் அமைந்துள்ளது திருப்புகழ் 

வரிகளை விளக்குவதாயுள்ளது. 

இத்தலத்தில் முருகன் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் 
கொண்டு நின்றகோலத்தில் மயிலுடன் விளங்குஒன்றார். ௮௬ல் 
தேவியர் இருவரும் உள்ளனர், இனமும் நான்குகாலவழிபாடுகள் 
திகழ்கின் றவ. சஷ்டி, கார்த்இகை ஈறப்புநாட்கள், தலவிருட்சம், 
தென்னை புண்ணியப்புனல்; காவிரி, 

சோழர்கால கல்வெட்டுக்கள் பல உள்ள இக்கோயில் 

தஞ்சை அரண்மனை தேவஸ்தான நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள gs 
இருப்பணி செய்யவேண்டியதலம்இது, 

இத்தலத்திற்கருகில் (28, மீ, வடக்கில்) கொள்ளிடக் 
கரையில் பட்டுக்குடி என்ற தலத்தையும் இங்கு நாம் குறித்தாக 
வேண்டும், வயலூர் போன்று சிவபெருமானும் ஆறுமுகப் 
பெருமானும் அமைந்து விளங்கும் இத்திருக்கோயிவில் அருண உரி 
தாதர் காட்டும். 

அலங்கார முடிக்கிரணத் திரண்டாறு முகத்தழகிற் 
கசைந்தாே குழைக்கவசத் திரடோனும் . 

அலந்தாம மணித்திரளேப் புரண்டாட நிரைத்தகரத் 
தணிந்தாழி வனைக்கடகச்  சுடர்வேலுஞு ~



சிலம்போடு மணிச்சுருதிச் சலங்கோசை மிகுத்ததிரச் 

சிவந்தேறி மணத்தமலர்ப் புளைபாதந் 

திமிந்தோதி திமித்திமிதித் தனந்தான தனத்தனனத் 
தினந்தோறு நடிப்பதுமற் பூகல்வேனோ 

(அளங்கார...ீரர்பு£ழ்) 

என்னும் தருக்குரல்காடுதுறை திருப்புகழ்ப்பகுதி விளக்கம் 

பெறுகின்றது. பட்டுக்குடி முருகன் ஆறுமுகமும் பன்னிருக்கரங் 

களும் கொண்டு மயிலுடன் விளகிச இருதேவியர்சூழ அமைந்த: 
மூலவர் இருவுருவம் நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகின்றது. இங்கே 

இடும்பன்சந்நிதிசிறப்புடையது. பட்டுக்குடிக்கோயில் ஆடுதுறைக் 

கோயிலுடன் இணைந்ததொன்ருகவே றந்து விளங்கியிருக்க 

வேண்டு மென்பது தெளிவு. 
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திரர்சச்சரப்பள்ளி. சீடாட்ரரள் 

துட்ட நிக்ரக சுத்தித ரப்ரப 

ல்ப்ர சித்தச மர்த்தத மிழ்த்ரய 

துட்க ரக்கவி தைப்புக லிக்கர செறுநாமச் 

சொற்க நிற்கசொ லட்சண தட்சண 

குத்த ரத்தில கத்திய ஸுக்கருள் 
சொற்குருத்வம சத்துவ சத்வஷூண் முகநாத் 

தட்ட றச்சமை யத்தைவ எர்ப்பவள் 

அத்தன் முற்டுகழ் செப்ப வநுக்ரக 

சத்து வத்தைய எித்திடு கெப்ப்பதி மயிலேறி 
ecu தத்திரள் மொய்த்தம ணப்பொழில் 

மிக்க ரத்நம திற்பிடை அகற்றிய 

சக்கிரப்பளி முக்கணர் பெற்றருள் பெருமாளே” 

(நீட்டெளப் . அிரப்புகழ்ர 

தஞ்சை மாவட்டதீதில் சப்தஸ் தானப் பல்லக்குகள் உள்ள 

தலங்கள் பல உள்ளன. அவற்றுள் இருவையாறு, கும்பகோணம், 

சக்கரப்பள்ளி இருநீலக்குடி முதலியன குறிப்பிடத்தக்கன. 
இவற்றுள் முதல்மூன்று தலங்களிலும் சப்கஸ்தான(ஏமூர்சுற்றும்) 

பல்லக்குகள் இன்றும் புறப்பட்டுச் சுற்றி வருகின்றன. திரு 
சக்கரப்பள்ளி சப்தஸ்தானப் பல்லக்கு இவற்றுள் தனித் தன்மை 

வாய்ந்தது. தஇிருச்சக்கரப்பள்ளி - கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் 

பஸ் வழியில் அய்யம்பேட்டைக்கு முன்னால் அமைந்துள்ளது. 
ஐயம்பேட்டை இரயில் நிலையத்திற்கு மேற்கே 1, இ, மீ.ல் இதனை 
அடையலாம். திருச்சக்கரப்பள்ளி கோயிலைச்சுற்றி ஒரு இந்து வீடு 

கூட இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சந்நிதித்தெரு, நான்கு



மடவிளாகநிகள் எல்லாம் முஸ்லீம் வீடுகளே உள்ளன. ஆயினும். 
சிவபெருமான் அவர்களுக்கு நறுவே-ஊர் மாறின போதிலும் 
தான மாறுதலின்றி விளங்குகின்றார். இத்தலத்இல் சித்திரை 
மாதத்தில் ஏமூர் பல்லக்குப் புறப்படுகன்றது. அரீமந்கை, சூல 
ம௫கை. நந்திமங்கை, பசுபதி மரிகை, காழை மங்கை, புள்ள 
மகிகை என்னும் ஆறு தலங்களையும் இப்பல்லக்கு சுற்றி வரும், 
சூலமங்கைதான் சூலமநிகலம்; பசுபதிமகிகை-பசுபதி கோயி, 

சக்கரப்பள்ளி-பிராமி பூத்தது; அரிமநிகை-மாசேசுவரி 

பூசித்தது; சூலமங்கை-கெளமாரிபூசித்தது நந்திமகிகை-வைணவி 

பூரித்தது; பசுபதி மங்கை-வராக பூசித்தது; தாழை ம௫கை- 
மாகேநீதிரி பூத்தது; புள்ளமந்கை-சாமுண்டி பூத்தது. இப்படி 

சப்த மாதர்களும் பூசித்த ஏழுதலங்களையும் கொண்ட ஏமூர்ப் 
பல்லக்கு முஸ்லீம்கள் வாழும்பகுதியில் இன்றும் கொண்டாடப் 

பெறுகிறது எனில் அது சிறப்புடைய தரு! 

திருச்சச்கரப்பள்ளியில் இன ஐவன்: சக்ரவாஸ்வரர், 
பசுபதி நாயகேசர், இறைவி; தேவநாயக. இஙிசே ஸ்ரீசக்கரம் 
பிரதிட்டை உள்ளதாகக் கூறுவர், ௪கீரவாகப் பறவை பூசித்த 
தால் இறைவன் சக்ரவாக£ீஸ்வரர் என்ற பெயர் இகாண்டார் 
என்று தலமான்மியம் கூறும், இருமால் வெபெருமானை இத் 
தலத்தில் பூரித்துசி சக்கரம் பெற்றார் என்பாரும் உளர். 

புண்ணியப் புனல்; காகதர்த்தம், காவிரி, 

இங்கே முருகவேள் ஒரு முகமும் நான்கு கரள்களும் 
கொண்டு, மயில் பின்புறம் நிற்க, தின்ற இருக்கோலத்தில் கிழக்கு 
தோக்கி விளங்குகின்றார், அருல் இரு தேவியரும் திற்கின்றனா் 
அருமையான திருவுருவகிகள், 

காரணாகம முறையில் மூருகனுக்குத் இனமும் ஒரு கால 
பூசை நிகழ்கிறது. மாதக் காரீத்தகை Api. கந்த சஷ்டி 
இருக்கார்த்்திகை, பங்குனி உத்திர விழாக்கள் நடைபெறும். 
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திருஞான சம்பந்தர் இத்தலப் பெருமானைப் போற்றிய 

ஓர் பதிகம் இடைத்துள்ளது. அருணூரிதாதர் “*தஇட்டெனப்”” 

என்ற திருப்புகழால் முருகவேளை இங்கே போற்றியுள்ளார் 

மணிப்பிரவாள நடையில் அமைந்த இப்பாடல் சநீதச் Apu 

புடையது. அறநிலைய ஆட்சித் துறையின் நிர்வாகத்தில் இத்தலம் 

உள்ளது, சுவாமிமலைக் கோயிலுடன் இது இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இத்தலம். வழியட விழைவோர் ஐயம் பேட்டையில் ஸ்ரீ 
சதாசிவ பிரும்மேந்திரரீ பிரதிட்டை செய்துள்ள தண்டபாணி 
கோயிலை வழிபட்டு அக்கோயில் குருக்களை அழைத்துக் கொண்டு 

திருச்சக்கரப்பள்ளியை வந்து வழிபடலாம். அவரே இரு கோயில் 

களுக்கும் பூஜகர். 

கோயில் தொன்மையானது, சோழனும் இராணியும் 

சிவபெருமானைத் தொழும் சிற்பம் உள்ளது.



கரவுலாமீயு காவளர் 

கான வேடர்சி நுக்குடி லம்புன 

மீதில் வாழித ணத்திலு றைந்திர 
காவல் கூருகு றத்திபு ணர்ந்திடு மணிமார்பா 

காவு லாவிய பொற்கமு கின்திரள் 

பாளை வீசம லர்த்தட முஞ்செறி 

காவளுர்தனில் முத்தமிமுந்தெறி பெருமாளே, 

ஏீமீரனை தேர்விழி... ... திருப்புகழ்] 

தமிழ் நாட்டில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஒரு முருகன் 
கோயில்! ஆறு மண்டபங்கள் அங்கே உள்ளன. மூலவர் விமானம் : 

அறுகோணத்தில் அமைமந்துள்ள து. முருகன் ஆறுமுகமும் 

பன்னீரு கரமும் கொண்டு மயிலருகில் நின்ற திருக்கோலம், 

கோயில் சிறிய கட்டுமலை. ஏறுவதற்கோ பன்னீரண்டே படிகள் 

அற்புதமான தோற்றப்பொலிவு. உற்சவ மூர்த்தி ஒரு முசுமும் 

இரு தேவியரும் கொண்ட ஒப்பற்ற கோலம்: முத்துக்குமார 

சுவாமியைத் வைத்தீசுவரன் கோயிலில் பார்ச்கிறோமா என்ற 

பிரமை இகிகே நமக்கு ஏற்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட தலம் 

பிரபலமடையாமல் ஒரு ஏறு கிராமத்தில் திகழ்கின்றது, அது 
தான் காவளூர் குமாரசுவாமி திருக்கோயில், 

தஞ்சாவூரிலிருந்து அகரமாஙிகுடி, டவுன் பஸ்ஸில் அகர 

மாங்குடி அடைந்து தெற்கில் 1 8. மீ. சென்றால் இத்தலம். 

தஞ்சாவூரிலிருந்து திருக்கருகாவூர் செல்லும் டவுன் பஸ்ஸில் நரிய 

னூரில் இறங்க | ௫. மீ. இழக்கே சென்றும் இத்தலத்தை அடை 

யலாம். கார் மற்றும் வாகன வசதி உடையவர்கள் கும்பகோணம் 

தஞ்சாவூர் பஸ் வழியிலுள்ள ஐயம் பேட்டையிலிருந்து, சூல 

மங்கலம், புண்ணியநல் லூர், பெருமாக்கநல்லூர், வழியே 
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காவளூரை அடையலாம், ஐயம்பேட்டையிீலிருந்து நல்லசால 
6 8. மீ. தூரம்தான் இருக்கும், 

12 ராசிகளும் 12படிகளாக அமைந்து-இப்படிகளை ஏறி 
வழிபடுவோர் ஒரு மகாமகம் கண்ட புண்ணியம் பெறுவதான 
மாண்புடைய இக்கோயிலில் குமாரசுவாமியாச வள்ளி 
தேவயானையுடன் முருகவேள் அழகொழுக விளங்குகின்றார்: 
இக்கோயிலில் விநாயகர், காசி விசுவநாதர், விசாலாட்ட 
பரிவார தேவதைகளாக உள்ளனர் இத்தலத்தில் காரணாகம 
முறையில் 2 கால வழிபாடு நிகழ்கின்றது. மாத கார்த்திகை 
சஷ்டியில் சிறப்பு வழிபாடும் சித்திரை இருப்படி விழா, கந்த 
சஷ்டி, திருக்கார்த்திகை, பங்குனி உத்திரப் பெருவிழாக்களும் 

நிகழ்கின் றன. 

கோயிலின் பின்புறம் உள்ள குமாரஇர்த்தமும், அருகில் 
ஒடும் விருத்த காவிரி (வெட்டாறு)ம் புண்ணியப் புனல்களாம். 
இங்கே வெட்டாறு தெற்ூலிருந்து வடக்கு நோக் ஒடுகன்றது. 
தலவிருட்சம் கமுக மரம், 

- இத்தலத்தை அருண௫ரிநா தர் வழிபட்டு “மானை நேர் விழி'" 
என்ற திருப்புகழால் :பரவியுள்ளார். உருத்து ராட்சமணிந்து 
கூப்பிய கரங்களுடன் மணிவாசகர் போன்று இ௩்கே அருணூரி 
நாதர் எழுந்தருளியுள்ளார். இத்தலத் இர ப்புகமில் இராமாயண 
நிகழ்ச்சிகளை நினைவுபடுத்துகின்றார். 

கோயிலுக்குச் சொத்துக் குறைவாயிருப்பினும் உபயதாரார் 
கள் ஒத்துழைப்பால் கோயில் றப்பாகப் பொலி௫ன்றது, 
முருகனடியார்கள் அவசியம் வழிபடவேண்டிய அற்புதமான 
கோயில். அறநிலைய ஆட்சித் துறையினரால் நிர்வா௫இக்கப் 
பழிகின்றது. 

அர்த்த மண்டபத்தில் சுரங்கம் உள்ளது என்பர்,



ரிரம்॥ரியூர் வாழ் பொற்ரிபரமார் 

சீதங்கைமணி வீரச் சிலம்மினிசை பாடச் 

சரங்களொளி வீசப் பூயமீதே 

தனங்கள்குவ டாடம் படர்ந்த பொறி மால்பொற் 
Somat மறிகாதிற் குழையாட 

இதங்கொள் மயிலரொத் துகந்த நகைபேசற் 

றிரம்பை யழகார்மைக் குழலாரோ 

முழைந்த மளியோடுற் றமுந்து மெனைநீசற் 

நிரங்கி யிருதாகளைத் தருவாயே 

சிதம்பர குமாரக் கடம்பு தொடையாடச் 

சிறந்த மயில் மேலுற் றிடிவோனே 

சிவந்த கழுகாடம் பிணங்கள் மலைசாயக் 

சினந்தசுரர் வேரைக் கள்வோனே 

பெதும்பை யெழுகோலச் செயங்கொள் சிவகாமிப் 

ப்ரசண்ட அபிராமிக் கொருபாலா 

பெரும்டினம தேகக் குறம்பெணனொடு கூடிப் 

பெரும்பூலியூர் வாழ்பொற் பெருமாளே. 

(தீரப்புகழ்) 

தஞ்சை மாவட்டத்தில் திருவையாற்றுக்கு வடமேற்கில் 4 ௫, மீ, 
தொலைவிலுள்ளது இத்தலம். திருநெய்த்தானம்(தில்லைஸ்தானம்) 

கோயிலிலிருந்து 2 & மீ தொலைவுதான். இங்கே வியாக்ரபாதர் 

வழிபட்ட சிவபெருமான் கோயிலாதலின் இறைவன் வியாக்ர 

புரீசுவரர் என்ற பெயருடன் திகழ்கிறார். இறைவி: செளந்தர 

நால. புலிக்கால் முனிவர் பெயர் தொடர்பால் புலியூர் 

என்ற தல வரிசையில் இத்தலமும் அடங்கும், வியாக்ரபாதர்



நடராச பக்தராதலின் இத்தலத் திருப்புகழில் ௮ரூண௫ூரி 
நாதரும் முருகனைச் “சிதம்பர குமார!” என்று போற்றுவது 
குறிப்பிடத்தக்கது. இருஞான சம்பந்தர் பதிகம் பாடிய தலம் 

டது, 

இத்தலத்தில் திருமழிசை யாழ்வாரின் பெருமையை 

உலூனெருக்கு அறிவித்த திருமால் கோயில்.-சுந்தரராஜப் 
பெருமாள் கோயில் உள்ளது. 

வியாகீரபுரீசர் கோயிலில் முதலாம் ராசராசனது பல 
கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. 

இத்தலத்தில் வள்ளி தேவயானையுடன் கந்தவேள் எழிலுற 
விளங்குகிறார். கார்த்திகை, சஷ்டி சிறப்பு நாட்களாகும். 

தினமும் இரண்டு கால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. 

அறநிலைய ஆட்சித் துறையின் நிர்வாகத்திலுள்ளது., 

திருவையாற்றிலிருந்து சென்று வழிபட்டு வரலாம், 

மண்ணுமோர் பாகமுடையார் மாலுமோர் பாகமுடையார் 
விண்ணுமோர் பாகமுடையார் வேதமுடைய விமலர் 
கண்ணுமோர் பாகமுடையார். கங்கை சடையிற் கரந்தார் 
பெண்ணுமோர் பாகமுடையார் பெரும்பூலியூர் பிரியாரே. 

—(sgqiaedupsi) 
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யாற்று அண்ணல் 

புலன் ஐந்தும் பொறிகலங்கி நெறிமயங்கி அறிவழிந்திட் 

டைச்மேலுந்தி 

அலமந்த போதாக அரஞ்சேலென்று அருள்செய்வான் அமருங் 

கோயில் 

வலம்வந்த மடவார்கள் நடமாட முழவதிர மழையென்றஞ்சி ச் 

சிலமந்தி அலமந்து மரமேறி முகில்பார்க்கும் திருவையாறே. 

அதி௫ஞரனசம்பந்தர், 

ஓசையொலி யெலாம் ஆனாய் நீயே! உலகுக்கொருவனாய் 
நின்றாய் நீயே] 

வாசமலரெலாம் ஆனாய் நீயே! மலையான் மருகனாய் நின்றாய் 
தீயே! 

பேசப் பெரிதுமினியாய் நீயே! பிரானாய் அடிஏன்மேல் 
வைத்தாய் நீயே! 

தேசவிளக்கெலாம் ஆனாய் நீயே! திருவையாறு அகலாத 
செம்பொற் சோதீ! 

— திருநாருக்கரசர், 

எங்கே போவேன்ஆயிடினும் அங்கேவந்து என்மனத்தீராய்ச் 

சங்கையொன்று மின்றியே தலைநாள் கடைநாள் ஒக்கவே 

கங்கை சடைமேற் கரந்தானே கலைமான்மறியுங் கனல்மமுவும் 

தங்குந் திரரக்காவிரிக் கோட்டத்து ஐயாறுடைய அடிகளோ. 

— சிந்தரமூர்த்திகுஹாமிகள். 

இருநாவுக்கரசர் இருக்காளத்தியை வணகிகனார், அது 
தென்சயிலாயம்; வடகயிலையில்வெபெருமான் திருக்கோலத்தைக் 
க்ண்டு வணங்கவிழைந்து, ஸ்ரீசைலம், காளி, முதலிய தலங்களை



அடைந்து வணங்கி, இமயமலை அடிவாரத்தை நண்ணி, இரவு 
பகல் பாராது மலைமேல் ஏறலாஞனார். பாதங்கள் தேய்ந்து, 

கைகள் தேய்ந்து, மணிக்கட்டும் கரைந்தன, மார்பினால் நகர்ந்து 

போஞார்; எலும்புகள் முறிந்தன, தேகமுழுதும் அரைபட்டன, 

அவ்வழியில் ஒருமுனிவார் வடிவில் சிவபிரான் தோன்றினாரீ. 

ஏன் உடலை இவ்வாறு வருத்தவேண்டும் என்று நாவுக்கரசரை 
வினவினார் அவர், வா$சர், நான் கயிலையில் உமையோடு 
சிவபெருமானை வணங்க விரும்பி வந்தேஸ்” cer. 

கேட்டமுனிவர் கயிலையை மனிதர் அடைவது அரிது, நீர்இரும்பிச் 
செல்லுதலே நல்லது என்று கூறவும், கயிலையை தரிசிக்காது 

இத்தேதகத்துடன் திரும்பேன்' என நாவரசர் மறுத்தார், முனிவா் 

மறைந்தார். அசரீரி எழுந்தது: *நாவுக்கரசனே' நீ இத்தடாகத் 
தில் மூழ்கித்திருவையாற்றை அடைந்து நமது கயிலைக்காட்சியை 
அங்கே கண்டு வழிபடுவாயாக என்றுபணித்தது. 

திருநாவுக்கரசர் அப்பணியைச் சிரமேற்கொண்டு, அருகில் 

இருந்த குளத்தில் மூழ்கித்தருவையாற்றிலுள்ள ஒரு குளத்திலே 
சுரைஏறி அத்தலத்திலுள்ள சராசரங்களெல்லாம் தம் துணை 

யோடு பொலிதலைக்சண்டு அவைகளைச் சிவமும், சத்தியுமாகப் 
பார்த்து வணங்க, 

மாதர்ப்மிறைக்கண்ணி யானை மலையான்மகளொடும் பாடிப் 

போதொடு நீர்சுமந்தேத்திப் புகுவார் அவர்பின்புகுவேன் 
யாதும் சுவடுபடாமல் ஐஓயாறடைகின்றபோது 

காதல் மடப்பிடியோடுங் களிறு வருவன கண்டேன் 

கண்டேன் அவர்திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன். 

எனத்தொடங்கிப் பதிகம் பாடிக்கொண்டு, இருவையாற்றுக் 
கோயிலே கயிலையாக விளங்கக்கண்டு ஆனந்தக்கூத்தாடித் இருதி 
தாண்டகங்கள் பாடிய்பரவினார். திருநாவுக்கரசர் பெற்ற இவ் 
வனுபவத்தைப் பெரியபுராணத்துள் விரிவாகக்காணலாம். 

சுந்தரமூர் த்திசுவாமிகளின் திருவையாற்றுத்தரிசனமும் 
சுவையான நிகழ்ச்சியாகும். சேரமான் பெருமாள் நாயனார் 
சுந்தரரது பக்ிதிமகமையைப் பரமனால் அறிந்து, அவரைக்காண 
விரும்பித்திருவாரூர் வந்து அவருடன் மஒழ்ந்து இருந்து பின் 
இருவரும் சேரநாட்டைநோக்கி செல்லும் போது கண்டியூரை 
werk Bert, aril இருகரையும்பெருக ஓடிக்கொண்டிருந்தது 

990



ஒடங்களும் செல்லவில்லை, வடகரை யிலுள்ள திருவையாற்றை 
வணங்கவிரும்பி “பரவும் பரிசு ஒன்று அறியேன் நான்'' என்று 

இருப்பதிகம் தொடங்கி, ஒவ்வொரு பாட்டின் இறுதியிலும் 

*ஐயாருடைய அடிகளோ?” என்று சொல்லி அழைத்துப் 

பாடினார். இறைவன் அணைப்படி காவிரிநதி பிரிந்து வழி 
காட்டியது, மேல்இசையில் நீர் பளிங்குமலை போல் நிற்கக், 
சழ்த்திசையில் நீர்வடிந்து நடுவழிமணல் பரப்பாய் இருந்தது. 
இறைவன் திருவருளைப் போற்றி இருவரும் அடியார்களோடும 

மணல்வழியே திருவையாற்றை அடைந்து, வழிபட்டுப்பின் 

முன் சென்ற வழியே வந்து தென்கரையிலேறினர். உடனே 
பிரிந்து மலைபோல் நின்ற நீர் தொடர்ந்து பாய்ந்தது. நாயன்மார் 

இருவரும் திருவருளைத்துதித்துப் பணிந்து மேற்கு நோக்கச் 
சென்றனர் என்ற இந்றிகழ்ச்சியும் பெரியபுராணத்துள் விரிவாகப் 
பேசப்பட்டுள்ளது காணலாம். 

இவ்வாறு கயிலாயக்காட்டுயும், அடியார்க்கென ஆற்றை 
யும் பிளந்து வழிவிடும் அருட்காட்சியும் திறைந்த Quupp 

தலம் திருவையாறு. 

('ஐயாரதனில் சைவனாகியும்'” என்பார் மணிவாசகர். 
இறைவன் அர்ச்சகர் வடிவில் தானே வந்து தன்னை3ய வழிபட்ட 

சிறப்பு இத்தலத்திற்குற்யது. நந்திதேவர் பூசித்த தலமஇது. 
இந்திரன், வாலி வழிபட்டது; இங்கே தெற்குவாயிலில் விளங்கும் 

ஆட்கொண்டாரை வழிபட்டால் விஷஜந்துக்கள் நம்மை அணுகா. 
சங்கீதமும் மூர்த்திகளில் தஇயாகராஜசுவாமிகள் வாழ்ந்து 

பாடி முத்திபெற்ற தலமும் இதுவே, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக 

ஏழூர் (சப்தஸ்தான) பல்லக்குச்சிறப்பும் இத்தலத்தின் தனிப் 

பெருமையாகும் 

இவ்வளவு 8றப்புகளும் மலிந்த இத்தலம் தஞ்சாவூருக்கு 
வடக்கே 7 கல் தொலைவிலுள்ளது. கும்பகோணம்-திருவையாறு 

நேர் பஸ் உள்ளன. தஞ்சாவூரிலிருந்து டவுன்பஸ் அதிகம், 

இக்கே சிவபெருமான்: ஐயாறப்பர் (பஞ்சநதீசரா்) 
செம்பொற்சோதீசுரர் என்றெல்லாம் வணங்கப்படுகருூர். 
அம்பிகை: அறம் வளர்த்த நாயக, (தர்மசம்வர்த்தனி): சத்த 

பீடங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். இருஞானசம்பந்தர் 5 திருப் 

பதிகமும், திருநாவுக்கரசர் 12 பதிகமும், சுந்தரர் 1 பதிகமும் 
பெற்ற தலம், 
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இத்தலத்தில் முருகவேள் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் 
கொண்டுவிளங்குகிறார். கையில் வில்லேந்தியுள்ளார். பின்புறம் 
மயில்நிற்கிறது, அதன்முகம் தெற்குநோக்கு உள்ளது, முருகன் 

கிழக்கு நோக்கிநின்ற திருக்கோலம். அருகில் தேவியர் இரு 
வரும்திகழ்கின்றனா். கந்தனின் ரூபசெளந்தரீயம் இராமனை 

தினைவுபடுத்தும். மூலவரைப் போலவே உற்சவரும் விளங்கு 

கின்றார். சுவாமி கோயிலிலிருநீது அம்பிகை கோயிலுக்குப் 
போகும் வழியில் நூற்றுக்கால் மண்டபத்தில் தண்டபாணி : 

சந்நிதி உள்ளது. அற்புதத்தருவுருவம். 

இங்கே காரணாகமமுறையில் முருகனுக்கு இரண்டுகால 
பசை நிகழ்கின்றது. மாதக்கார்த்தகையில் தண்டபாணிக் 
கோயிலில் காவடி எடுத்தல் உண்டு, சஷ்டி, கார்த்திகைகளில் 

சிறப்பு வழிபாடும் சித்திரைப்பெருவிழா, கதிதசஷ்டி, திருக் 
கார்த்திகை, பங்குனிஉத்திரவிழாக்களும் நிகழ்கின்றன. 

இத்தலத்தில் ஐந்து புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன. 
காவிரியாடல் அனைத்தினும் ஈறப்பானது, 

இங்கே முருகனை அருணூரிநாதா் வழிபட்டு ஒர்திருப் 
புகழ் பாடியுள்ளார். ''சொரியுமாமுகிலோ””? என்று தொடங் 
கும் இப்பாடலில் வில்லேந்திய வேலனைப் பார்க்கும்போது 
இராமன் நினைவு வந்ததுபோலும்! இராமனின் வில்வீரத்தைப் 
பாடி அவனது மருகனே என்று போற்றுஇன்ருர். 

கரிஙமேனியன் அனிரை அன்பவன் 

அரியராவணை மேல் வளர்மாமுகில் 

கனகன் மார்பது பீறிய வாளரி கனமாயக் 

கபடன் மாமுடி யாறுடன் நாலுமொர் 

கருணையினால் நிலமீதூற தூறிய 
கருணைமால் கவி கோபக்ரு பாகரன் மருகோனே . 

திரிபுராதிகள் தூளெழ வானவர் 
திகழவேமுனி யாவருள் கூர்பவர் 
தெரிவை பாதியர் சாதியிலாதவர் தரூசேயே 

சிகர பூதரநீறுசெய் வேலவ 

திமிர மோகர விர திவாகர 

திருவை யாறுறைதேவக்ருபாகர பெருமாளே 

மாபெரும் கோயில்: மாண்புறு ற்பகிகள்! கோயில் மடமையை 
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சிக்கல் 

அழகிய சிக்கற் சிங்கார வேலவ 

மிகவரு மைப்பட் டுன்பாத தாமரை 

சரணமெ ஸனப்பற் றும்பேதை யேன்மிசை 

விழியருள் வைத்துக் குன்றாத வாழ்வையும் பல்பு



வலிவல நகருறை பெருமாளே நின்அடியாரோ(டு) 
அமர்த்தி மாமலர் கொடுவழி படஎளை 

இருத்தி யேபர கதிபெற மயில்மிசை 
யரத்த மாமணி அணிகழ லிணைதொழ 

அருள் தாராய்,  



திருவையாற்றுப்புராணமும் இருவையாற்றுப்பதிற்றுப்பத்தந்தா 
இயும் விளக்குகின்றன. 70 கல்வெட்டுகள் உள்ளன, தருமபுர 
ஆதீன அருட்கோயில்களில் இதுவும்ஒன்று. வழிபடுவோர்க்கு 

வசதிகள் பலஉள்ளன. 

சித்தரை சதய அப்பர் விழாவும் ஆடிஅமாவாசையன்று 
அப்பருக்குக் கயிலைக்காட் சியருளிய விழாவும் சிறப்பானவை 

பூசமண்டபத்துறையில் ஒருதனுசு சுப்பிரமணியர் கோயில் 

உள்ளது. அங்கே வேல் சார்த்தியுள்ளனர். 

இத்தலத்தின் சிறப்பு விழாவான சப்தஸ் தான விழாவைக் 

கண்ட அருணகிரிநாதர் இந்த ஏழு ஊர்களுக்கும் சேர்ந்து ஒரு 

திருப்புகழ்ப் பாடியுள்ளார். 

ஏழு திருப்பதியில் எழிற் குமரன் 

சப்தஸ்தானம் திருப்புகழ் 'மருவிலாவிடு எனத் தொடங்கு 

இன்றது. இதல் ஏழு ஊர்களையும் அருணஇூரிவள்ளல் சுட்டிக் 

காட்டுவது அறிந்து இன்புறத்தக்கது. 

திருவின் மாமரமார் பழனமப்பதி 

௮யிலு சோறவையாளு துறைப்பதி 

திசையினான் மறைதேடிய முற்குடி விதியாதிச் 

சிரமுமாநிலம் வீழ்தரு மெய்ப்பதி 

பதுமநாயகன் வாழ்பதி நெய்ம்பதி 

திருவையாறுடன் ஏழுதிருமப்பதி பெருமாளே! 

இத்திருப்புகழில் காட்டப்படும் ஊர்கள் வருமாறு, 

திருவின் மாமரமார் பழனப்பதி-திருப்பழகம் 

அயிலுசோறவையாளுதுறைப்பதி-திருச்சோற்றுத்துதை 
இசையின் நான்மறை தேடிய முற்குடி-திருவேதிகுடி 
விதியாதிச் சிரமும் மாநிலம் வீழ்தரு மெய்ப்பதி- 

திருக்கண்டியூர் 
5. பதுமதாயகன் வாழ்பதி-திரூப்பூந்துருத்தி 
6, நெய்ப்பதி-திருதங்த்தானம் (திள்லைஸ்தானம்) 
7. திருவையாறு. 

ஆ
வ
ல
்

 

இவற்றுள் திருப்பூந்துருத்து, திருநெய்த்தானம், 
இருவையாறு இம்மூன்று தலங்கட்கும் தனித்தனி திருப்புகழ் 
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பர்டல்கள் உள்ளன, அத்தலங்களைத் தனியாகக் காட்டப் 
பட்டுள்ளது, எஞ்சிய நான்கு தலஙிகளிலுள்ள முருகவேள் 
திருக்கோலத்தை மட்டும் இங்கே காண்போம். 

திருப்பழனம் : திருவையாற்றுக்குக் இழச்சில் 3 இ, மீ, 
சப்தஸ்தான தலங்சளில் இரண்டாவது தலம். ஆபத்சசாயே 
சுவரர், பெரியநாயகி-இறைவன் இறைவி திரநாமங்கள், இங்கு 
முருகன் சந்நிதி மூலவருக்குப் பின்பு சிறப்பாக உள்ளது, இத் 

தலத்தருகில் திங்களூர் அப்பூதியடிகள் தலம். இருப்பழனம் 
திருஞான சம்பந்தரும், திருநாவுக்கரசரும் பாடிய தலமாகும். 

திருச்சோற்றுத்துறை : கண்டியூருக்குக் இழக்கில் 2. ௫ மீ. 
யில் உள்ளது. இத்தலத்திலிருந்து குடமுருட்டியாறு, காவிரி 

நதுகளைக் கடந்தால் இருப்பழனத்தை அடையலாம். சப்தஸ் 
தானத்தில் மூன்றாவது தலம், அருளாளன் என்ற அந்தணனுக்கு 

எடுக்க எடுக்கக் குறையாத சோறு அளித்த தலம், சம்பந்தரும் 
அப்பரும், சுந்தரரும், போற்றிப் பாடிய தலம், ஓதவனேசுவரர் 

அன்னபூரணி திருக்கோயில், இத்தலத்தில் மயில் வாகனத்தில் 

ஆறுமுகப் பெருமான் கம்பீரமாக விளங்குகின்றார். இவரது 
உற்சவ மூர்த்து கண்டியூரில் உள்ளது, 

திருவேதிகுடி: கண்டியூர்-ஐயல் பேட்டை பஸ் வழியில் 
வீரசிங்சகன் பேட்டையில் இறங்கித் தெல்ழைக்கில் 2. 6. மீ, 
தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது, சுவாமி; வேதபுரீசர்; 
இறைவி: மங்கையர்க்கரசி, இங்கே வள்ளி தெய்வயானையுடன் 

முருகவேள் ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு விளங்கு 

கருர், இவரது உற்சவ மூர்தஇயும் கண்டியூர்க் கோயிலில் 
உள்ளது. 

திருக்கண்டியூர் பிரமனது சிரங்கொய்த வீரட்டத் 

தலம் இது, மேற்கு பார்த்த கோயில், இறைவன் பிரமூரக் 
கண்டீசர். இறைவி: மக்களாம்பிகை இருவையாறு- தஞ்சை 
பஸ் வழியில் கண்டியூர் கோயிலில் இறங்கலாம். இங்கே 
வள்வி தெய்வயானையுடன் சுப்பிரமணியர் றப்பாக எழுந் தருஸி 

யுள்ளார். சஷ்டி, விசாக விழாக்கள் நிகழ்கின்றன. 
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நிரு்பூந்துறுந்திம் பாயள் 

நில்லாத நீர்சடை மேல் நீற்பித்தானை 

நினையா என்நெஞ்சை நினைவித்தானைக் 

கல்லாசன வெல்லாங் கற்பித்தானைக் 

காணாதன வெல்லாங் காட்டினானைச் 

சொல்லாதன வெல்லாம் சொல்லியென்சனத் 

தொடர்ந்திங் கடியேனை யாளாக்கொண்டு 

பெசல்லா வென்னோய் தீர்த்த புநிதன் தன்னைப் 

புண்ணியனைப் பூந்துருத்திக் கண்டேன் நானே! 

-தீ௫ந்ாவுக்கரசர் 

கைத் திருத்தொண்டு நெறிநின்ற திருநாவுக்கரசர் இருமடம் 
அமைத்து தங்கி வழிபட்ட தலம் திருப்பூந்துருத்தி, இத்தலதி 
தில்தான் திருஞான சம்பந்தர் சிகிகையைத் இருநாவுக்கரசர் 

தாங்க இன்புற்றார். சோழ அரசன் துருத்தி (பூக்குடலை)யை 

வைத்துப் பூசிக்கச் செய்தபோது அதுவே லிங்கமாகியதால் 

பூந்துருத்தி என்ற பெயர் வந்தது என்பர், தஞ்சை-அகரம் 

பேட்டை பஸ் வழியில் இத்தலம் உள்ளது. தஞ்சைக்கு வட 

மேற்கில் 8 கல் தொலைவிலுள்ளது இத்தலம். கண்டியூருக்கு 

மேற்கில் 2 கல் தொலைவிலும் அடையலாம். தேவேந்திரன் 

காசிப முனிவர், சோழ மன்னன் முதலியோர் வழிபட்ட தலம் 

காசிப முனிவர், காசி கங்கை, விசுவநாதர் ஆகியோரை இத் 

தலத்திற்கு வரவழைத்து அபிஷேகம் செய்ததாகத் தல 

மான்மியம் கூறுகின்றது. 

இங்கே இறைவன் புஷ்பவனேசுவரர்; பூந்துருத்துநர தர 
பொய்யிலி என்றெல்லாம் போற்றப் பெறுகனெருர், இறைவி)



அழ்கார்ந்த நாயகி, செளந்தர நாயகி, இத்தலப் புண்ணியப் 
புனல்; சூரிய புஷ்கரணி, காசகெங்கை, (கோயில் இணறு). 
தலவிருட்சம்; வன்னி, 

இத்தலத்தில் முருகவேள் ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் 
கொண்டு இருதேவியருடனும் ழக்கு நோக்க நின்ற திருக் 
கோலத்தில் இகழ்கின்றார். மயில் பின்புறம் உள்ளது. உற்சவரும் 
மூலவர் போன்றே அழகொழுகும் திருமேனி கொண்டு விளங்கு 
கிறார். முருகனுக்குத் இனமும் இரண்டு கால பூசை காரணாகம 
மூறையில் நடந்து வருகிறது. மாதக் கார்த்துகை சிறப்புடையது 
சித்திரை மாதத்தில் திருவையாறு சப்தஸ்தானப் பல்லக்கு 
இத்தலம் வரும், கந்த சஷ்டி விழாச் ஈறப்பு-டயது, 

இத்தலத்திற்குத் திருநாவுக்கரசர் பதிகங்கள் மூன்று 
உள்ளன, இங்கே நந்தி வில£யிருக்கருர், 

தீர்த்த நாராயணர் சமாதி இத்தலத்தில் உள்ளது. 

“வீங்கு பச்ரிள'' என்று தொடங்கும் திருப்புகழால் 
இத்தல மூருகனை அருணூரிநாதர் போற்றினார். இத்தருப் 
புகழில் 

சரப வச 6௧௧௨௨௧ ௧௧௧௧௧௧ மாயாவாதனை 
தீர்ந்துனக் கெளி தாயே மாதவம் 

உன்றுதற்கு மெய்ஞ்ஞானா சாரம் வழங்குவாயே”" 

என வேண்டுகிறூர். 

. இத்தலம் அறநிலைய ஆட்சித் துறையின் நிர்வாகத்தில் 
உள்ளது. கல்வெட்டுக்கள் பல உள்ளன, திருநாவுக்கரசர் 
திருமடம் இன்றும் உள்ளது, 

போந்த பத்தர் பொலச தோம் போயி. 
வேண்டதுக்ரசு போதா மேவிய 

ப்ந்துருத்தியில் வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே! 
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நிருரிநய்த்நாளச்சுரபறி, 

செக்செசி சேசெச் செகவென முரசொலி 

திகழச் சூழத் திரூநட மிுபவர் 
செறிகட் காளப் பணியணி யிறையவர் தருசேயே 

சிகரப் பாரக் கிரியுறை குறமகள் 

கலசத் தாமத் தனகிரி தமுவிய 

திருநெய்த் தானத் துறைபவ சுரபதி பெருமாளே! 

(ழகிலைக்காலார் ... திருப்புகழ்) 

காவிரியின் வடகரையில் இருவையாற்றுக்கு மேற்கே 1.8 மீ 

கொலைவிலுள்ள இருநெய்த்தானம் (இருதஸ்தானம்) தற்போது 
தில்லைஸ்தானம் எனமருவி வழகிகுகன்றது. இருவையாறு 

சப்தஸ்தானத் தலங்களில் ஏழாவது தலமாக இது திகழ்கின்றது. 
இருஞானசம்பந்தரும் இநநாவுக்கரசரும் பதிகம்பாடிப்பரவிய 
இத்தலம் சுந்தரர் வைப்புத் தலமாகவும் உள்ளது, 

இறைவன் நெய்யாடியப்பர்., இறைவி; பாலாம்பிகை 

யம்மை இலநங்கைமன்னன் கயவாகுவின் குலதெய்வம் இது. 

உள்பிராகாரத்தில் முருகவேள் ஒருமுகமும் அபயம், 

வரதம், வஜ்ஜிரம், சக்தி முதவியவைகளோடு நால்குதிருக்கரங் 

களும் கொண்டுநின்ற இருக்கோலத்தில் மயிலுடன் விளங்கு 
இன்றார். இருபுறமும் வள்ளி, தேவயானைஅம்மை விளங்குகின்ற 

னார். உற்சவரும் மூலவரைப்போன்றே அமைப்புடையவர். 

காரணாகமப்படி இனமும் மூன்றுகாலவழிபாடுகள் நிகழ் 

இன்றன. கார்த்திகை ஈிறப்புநாளாகும். கந்தசஷ்டிவிழச, பங்குனி 

கூ.த்திரதிருவிழாக்கள் கொண்டாடப்படுசன் றன.



காவிரி, செளரிதீர்த்தங்கள் புண்ணியப்புனல்களாம், தல 
ஜீருட்சம் வில்வம், 

மூதல் பராந்தகன் முதலாக ஐந்து சோழமன்னர்களின் 
தானங்களும் நந்திவர்மன் தானங்களும் கல்வெட்டுக்கவில் 
காணலாம். 

புசழேக்இப்புஎவுர் இருநெய்ததானச்சவனைப்பாடியபாடல் 
வருமாறு. ் 

த்ற்கோ லிப்பூ சற்பா சத்தே 

தப்போ மற்சா கைக்கே நிற்மீர் 

மூற்கோ லிக்கோ லிப்பூ சித்தே 

முட்டா மற்சே வித்தே நிற்மீர் 

வற்றா நெட்டோ டைப்பா ரைச்சேல் 

மைர்பூ கத்தே றித்தாவிப்போய் 

நெற்றா நெற்றா லைப்பா கிற்சேர் 
; நெய்த்தா னத்தா னைத்தியா னித்தே. 

நெய்த்தானப்பெருமானை ஒட்டக்கூத்தர்பாடிய தனிப்பாடலும் 
கடள்ளது, 

Saar oder வித்தா விப்போய் 

விட்டால் நட்டார் சுட்டர் பூக்காய் 

இக்கா மத்தா சைப்பா முற்றே 

இல்தே டிப்போய் வைப்பீர் நிற்பீ.ர் 

அக்கா டப்பேய் தொக்கா டச்சு 

ழம்பா டத்தீ வெர்பா டப்பூண் 

நெக்கா டக்கா னத்தா டப்பேர் 

நெய்த்தா னத்தா ஊளைச்சேவித்தே. 

இருவையாற்றிலிருந்து பஸ்வசதி அதிகம் உள்ளது. தஞ்சையி 
லிருந்து 13, 23, 52 முதவீய டவுன்பஸ்களிலும் இத்தலத்தை 
அடையலாம். திருவையாறு அருகிலுள்ள பெருநகரமாகும். 
அறதிலைய ஆட்டித்துறையின் 8ழ் இருநெய்த்தானக்கோயில் 
அமைந்துள்ளது. சிற்பச்சிறப்பும் இநமுறைச்சிறப்பும் அருணூரி 
தாதரீ இருப்புகழ்ச் ஈறப்புமுடைய இத்தலத்தில் நெய்யாடி 
யப்பனை நினைந்து நனைந்தாடுவோம். 
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ரிசர்ரபொள் மாரிகைந்நஞ்சைப் ॥ிபறமார் 

அஞ்சன வேல்விழி மடமாதர் 

அங்கவர் மாயையில் அலைவேனோே 

விஞ்சுறு மரவுன தடிசேர 

விம்பம தாயருள் அருளாதோ 

நஞ்சமு தாவுணும் அரனார்தம் 
நன்கூமரா உமை அருள்பாலா 

தஞ்சென wrong வவர்வாழத் 

தஞ்சையில் மேனிய பெருமாளே. 

் அருணகிரிநாதர். 

தம்மைத் தஞ்சம் புகுவோரைக்காத்தருளத் தஞ்சையம் 

பதியில் பெருமான் விளங்குகின்றார் என்று நயம்பட பேசுவார் 

நவில் சந்தக்கவிராஜரான நம் அருணூரிநாதர். 

கஞ்சாவூர் என்றவுடனேயே நம் மனக்கண்முன்நிற்பது 
பெரியகோயில்! ஆம்! தமிழகத்தில் பெரியகோயில் என்றசொல் 
தஞ்சைப்பெரியக்கோயிலை மட்டுமே சுட்டும், மாமன்னன் 
இராஜராஜ சோழனின் அளப்பரும் சைவத்தொண்டிற்கு 
அற்புதச்சின்னமாசவும் அது இகழ்கின்றது. தஇருமுறைக்கண்ட 
அச்சோழன் சிவபெபருமானுக்குச் சொற்கோயிலைத் 
இருப்பணி செய்ததோடு கற்கோயிலையும் கண்டவரீ வியக்கும் 
வண்ணம் கவின்பெறக்கட்டினான். அவனது உள்ளத்தில் எல்லாமே 
பெரியதாகவே தோன்றின. சிறியன சிந்தியாதசெம்மல் அவன்! 

தஞ்சைப்பெருவுடையார் (பிரகதீசுவரர்), பெரியதாயகி 
அம்மை (பிரஹந்நாயூ), இருவரும் சோழப்பேரரசனுக்கு அருள் 
செய்து நமக்கும் இன்று அருள்செய்ய அங்கே எழுந்தருளி 
யுள்ளார்,



பெருவுடையார் சந்நிதிக்குத் ேதன்மேற்கில் தனிப்பெருங் 

கோயிலாகச்சிற்பச்சிறப்புக்களுடன் முருகவேள் கோயீல் திகழ் 
இன்றது. ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிருகரங்களுடன் மயில் 
மீதமர்ந்து ஜேக்குநோகீகி எழுந்தருளியுள்ளார். அருகில் இரு 
புறமூம் வேடமங்கையும் வேழமங்கையும் லிளநிகுகக றனர். 

டீயிலின்முகம் வடக்குநோக்கி உள்ளது, Boar உட்பட 
மூருகவேள் மயிலுடன் அமைந்துள்ள சிற்பஅற்புததீதை நேரில் 
கண்டு இன்புற வேண்டுமேயன்றி சொல்லில் அடங்காது. 

உற்சவ முருகன் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு 
வள்ளி, தெய்வயானையுடன் விளங்குஇன்றார். 

காரணாகமப்படி இனமும் 4 கால பூசை நிகழ்ன்றது, 

மாதக்காரீத்திகை, சஷ்டி நாட்களில் றப்புவழிபாடு நிகழ் 
கின்றது, இரிகே மூருகனுக்குத்திருவிமா ஏதும் இல்லாதது 
பெருங்குறையாகும், 

கருவூர் த்தேதவரது திருவிசைப் பாவும்; தஞ்சைப்பெருவுடை 
யார் உலாவும் இத்தலச் சிறப்பினைப் பேசும், 

மதீதியத்தொல்பொருள் ஆய்வுதீதுறையினரும் தமிழ்நாடு 
அறநிலையஆட்டித் துறையினரும் இக்கோயிலை நீர்வலக்கின்றனா் 
இங்கு வழிபடுவோர்ச்குத் தங்கும் விடுதிகள் உணவுவிர௫ுஇகள் 
உள்ளன. தஞ்சையை சுற்றிலும் பல தலங்கள் உள்ளன, 

அருணூரிநாதர் இத்தல முருகனை மூன்று திருப்புகழ்ப் 
பாக்களால் பரவினார். தஞ்சைக்கோபுரம் அருணகிரிநாதரைக் 

சகுவர்த்ததில் வியப்பேது! 

*சண்டகோடுரச் செம்பொன் மாளிகைத் 

தஞ்சைமாநகர்ப் பெரு ளே.” 

(அம்புராசியீ$்) 

** சண்ட நீலகலாம் வாசி மிற்றி கழ்ந்து 

கஞ்சன் வாசவன் மேவி வாழ்பதிக்குயர்ந்த 

தஞ்சை மாநகர் ராஜகோபுரத்தமர்ந்த பெருமாளே." 

(நந்தவார்சூழம்) -



ஈண்கண் வந ஈள்சன்றணி 

௪ந்த ந்தி மி.ர்ந்த Baby ete மங்க டம்பிலங்கு 

சண்பகஞ்செறிந்திலங்கு திர்டோஸஞுந் 

தண்டை யஞ்சி லம்பலம்ப வெண்டை மயஞ்சலன்சலென்று 

சஞ்சிதஞ்ச தங்கை கொஞ்ச மயிலேறித் 

திந்தி மிந்தி மிந்தி மிந்தி தந்த னந்த னந்த னென்று 
சென்ற சைந்து கந்து வந்து க்ருபையோடே 

சிந்தை யங்கு லம்பு. குந்து சந்த தம்பு கழ்ந்துணர்ந்து 
செம்ப தம்ப ணிந்திரென்று மொழிவாயே! 

அதந்தமந்தி கொண்டிலங்கை வெந்தழிந்தி மம்பகண்டன் 

அங்க முங்கு லைந்த ரங்கொள்் பொடியாக 

அம்ப கும்ப னுங்க லங்க வெஞ்சினம்பு ரிந்துநின்று 

அம்புகொண்டு வென்ற கொண்டல் மருகோனே 

இத்துவுங்க ரந்தை தும்பை கொன்றை யுஞ்சலம்பு வந்தி 

டும்பரன்ற னன்மில் வந்த குமரேசா 

இந்திரன்பதம் பெறண்டர் தம்பயங்க ஒந்தமின்பு 
ஏண்கண் சஅங்கமர்ந்திருந்த பெருமாளே! 

— Sgiysy- 

எண்ணமே கண்ணாகக் கொண்டு சலைவடித்த சற்பிக்குக் சண் 
கொறுத்த கத்தன் தலம் எண்கண், தஇிருவாரூரிலிருந்து 8 கல் 

தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது. டவுன் பஸ் வசதி உள்ளது. 

கும்பகோணம்-இருவாரூர் பஸ் வழியில் காப்பணாமங்கலத்தில் 

இறங்க 3 கல் தெற்கில் சென்றும் இத்தலதிை அடையலாம், 
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அஷ்டநேத்திரபுரம், பிரம்மபுரம், பாஸ்கர க்ஷேத்திரம் 
சன O50 போற்றப்படுவது, பிரபன், சூரியன் பூசித்து 
வழிபட்ட இத்தலத்தில் இறைவன்: பிரம்மபுரீசர்; இறைவி! 
பீரஹந்நாயகி இங்கேசவபெருமான் பிரமனுக்குப் பிரணவம் 
உபதேத்ததாகக் கூறப்படுகிறது, 

இங்கே ஆறுமுகப் பெருமான் பன்னிருகரங்களுடன் மயில் 
மீது இடது காலை மடித்துக் கொண்டு வலது காலைத் தொங்க 
அமைந்து விளங்கும் காட்டு அற்புதமானது, மயிலின் கால்களே 
ஆதாரமாக இருவாசியுடன் பெருமான் மயில்மீது விளங்கும் 
சிற்பச் 8றப்பு ஒப்பற்றது. இஃபுறமும் தேவியர் விளஙிகு 
Her pert, கிழக்கு நோக்கிய சபையில் பெருமான் விளங்கு 
கிறார். வலக்கரங்கள் ஆறும் சக்த, «$8, அம்பரு தரணி, 
அபயம், பாசம், சக்ரம் கொண்டுள்ளன. இடக்கரங்கள் தனுசு, 
கேடயம், வரதம் சூலம், அங்குசம், துவஜம் கொண்டுள்ளன. 
மூலவரைப் போலவே உற்சவ மூர்த்தியும் ஆறுமுகப் 
பெருமானாக விளங்குகின்றார், சிங்கார வேலவரும் எழுந்தருளி 
யுள்ளார். கிருத்திகை நாட்களில் இவரே வெளியில் எழுநி 
தருளூவார். மூலவர் ஆறுமுகப் பெருமானுக்குப் பின்புறம் 
மந்திரத்தகடு பொறிக்கப் பட்டுள்ளது. 

இத்தலத்தில் காரணாகம முறையில் இனமும் ஆறுகால 
வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. கந்தசஷ்டி, தைப்பூசம் மாசி 
தெப்பம் முதலிய விழாக்கள் சிறப்புடையன. ல 

கோயிலுக்கு முன்னுள்ள குமாரதீரீத்தமும், காவிரியும் 
(வெட்டாறு) புண்ணியப் புனல்கள். தலவிருட்சம் வன்னி. 
ஆதலின் சமீ (வன்னி) வனம் என்ற பெயரும் இத்தலத்திற்கு 
உண்டு. தைப்பூசத்தன்று, இம்மவாமன் என்ற மன்னனுக்கு 
வன்னி மரத்தடியில் பெருமான் காட்ியருளியதாகத் தல 
மான்மியம் கூறுகின்றது. நேத்ர புஷ்கரணி, பிரம்ம இர்த்தம், 
சரவணப் பொய்கை, விருத்த காவிரி என்னும் புண்ணியப் 
புனல்களும் உள்ளன. , 

இத்தலத்தில் அருணஒரிநாதர் அற்புதமான திருப்புகழ் 
ஒன்று அருளியுள்ளார். பொதுவாக மாதர் மயக்கம் நீக்கியருளக் 
கோரும்சுவாமிகள் இத்தலத் இருப்புகழில் கந்தவேளையேமுழுதும் 
பாடிப் பரவியுள்ளமை தனிச் றப்புடையது. பழைய எண்கண் 
கோயில் அருல் உள்ளது. அறநிலைய ஆட்சித்துறையால் 
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தீர்வாசம் செய்யப்படும் இத்தலத்தருகே தலையாலநிகாடு, 
பெருவேளூர், மணக்கால், இராப்பட்டீசுரம், முசுகுந்தனூர் 
(வலஞ்சுழி விநாயகர்) முதலிய தலங்கள் உள்ளன, 

எட்டிகுடி, சிக்கல், எண்கண்-இம்மூன்று தலநிகளிலும் 

விளங்கும் ஆறுமுகப் பெருமான் திருவுருவங்கள் ஒரே AbY 
யால் செய்யப்பட்டமை என்றும், முதலிரண்டு ஈற்பங்களைச் 

செய்த அச்சிற்பி அரசனால் கண்பார்வை இழக்கப் பெற்று 
குருடாயிருந்து எண்கண் முருகளை வடித்துப்பின் கண் பார்வை 
பெற்றதாகக் கூறுவர், 

இத்தலத்தில் உள்ள பிற ற்பங்களும் ஒ.ப்பற்றவை, 
அர்தீதநாரீசர், தட்டுணுமூர்த தி, மூன்றுவித துர்ச்கைகள், 

அண்ணாமலையார் முதலியவை குறிப்பிடத் தக்கவை. 

இங்கே காவடி எடுத்தல் இறப்பு. கண் நோய்கள் 

இக்கே வழிபடுவதால் நீஙிகுன்றன. 

இத்தலத்தில் பெருமாள் கோயில் ஒன்றும் உள்ளது. 

எண்கண் பழைய சிவன் கோயிலில் கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. 
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திரிழுர்புகுுரம் மருவிய கந்தன் 

கும்பகோணம்-திருவாரூர் பஸ்வழியில் பெரும்பண்ணை 
யூர்க்கருகில் வடக்கே ஒருகல் தொலைவில் தற்காலத்தில் மதுர 
மாணிக்கம் என அழைக்கப்படும் தலமே த்ரியம்பகபுரம் ஆகும். 
ஆனால் இத்தலத்தில் தற்போது முருகவேள் இருச்சந்நிஇ 
இல்லையே என்று வியப்படைய வேண்டியதில்லை. இங்குள்ள 
திரியம்பகேஸ்வரர் கோயிலின் இனங்கள் முன்பு இங்கே 
சிவாலயம் செம்மையாக விளநீகியதை எடுத்துக் காட்டுகின்றன. 
தற்போதுகூட. இரியம்பகேசுவரர் (இவலிநிகம்) இங்குக் கவனிப் 
பாரற்றுக் கடப்பது வருந்தற்குரியதாகும். 

சுமார் நூறாண்டுகட்கு முன்பு இத்தலதீதஇல் உட. தர்கள் 
வேள்வி செய்தனர் எனஅறிகரரம். இத் தீட்சிதர்களின் மரபினர் 
கள் தற்போது அருலுள்ள சேங்காலிபுரம், வடகுடி, முதலிய 
தலங்களில் வாழ்கின்றனர். ஸ்மிருதி முத்தாபலம்!" என்னும் 
ஆசார நூலை இயற்றிய வைத்தியநாத உட்டிதர் என்பவர் இத் 
தலத்தை சார்ந்தவர் என அறிய முடிகின்றது. 

தற்போது இத்தலத்திலுள்ள சாஸ் தா (ஐயனார்) 
கோயிலில் “*த்ரியம்பக புராதசம் சாஸ்தாரம் eRe” 
எனத் தொடங்கும் வடமொழிச் சுலோகம் எழுதப் பெற்றுள்ள 
தைக் காண்டுன்றோம், இத்தலத்தஇிலிருந்த மூருசுன் எங்கு 
சென்றார் என்று தெரிய வேண்டுமா? குடவாசல்-கொரடாச்சேரி 
வழியில் அமைந்துள்ள அமுக்தீசுவரம் கோயிலில் அவர் சிறப் 
பாக அமர்நீ்தருளுகன்றுர், ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் 
கொண்டு முருகவேள் விளந்ருன்ருர்,



அருணகிரிநாதர் வழிபட்ட இத்திரியம்பகபுரக் கந்தன் 

இன்று 'வேறொரு கோயிலில் எழுந்தருளியிருப்பினும் நாம் 
*த்ரியம்பகபுர*த்திலேயே அவரைக் கண்டு அருணகிரிநாதர் 

புனிதத் திருவடி தோய்ந்து பரவிய நிலையில் பணிய முடிய 
வில்லையே என்ற ஏக்கம் எழாமலில்லை. *உரையொழிந்து”” 

என்று தொடங்கும் இத்தலத் இருப்புகழினை :சனமுறு 
தீரியம்பக புரமருவிய கவுரிதந்த கந்த அறுமுக என இரு கழல் 
பணிற்து நின்று அமரர்கள் தொழவல பெருமாளே!" என 

தாமும் பாடிப் பணிவோம். 
“ 

405



SLATApuP gues cor 

திகழுத் திருமாலொடு நான்முகனும் 

புகழும் பெருமான் அடியார் பூகல 

மகிமும் பெருமான் குடவாயின் மன்னி 

நிகழும் பெருங்கோயில் நிலாயவனே, 

௮ திருஞானசம்பந்தர், 

ஒரு யுகமூடிவில் பிரளயம் ஏற்பட்டது, இருஷ்டிபீதம் 

வைத்திருந்த அமிருதகலசம் (குடம்) அதில் மிதந்து வந்தது. 
சிவபெருமான் ஒருவேடவடிவங்கொண்டு அக்குடத்தைஉடைத்து 
சிருட்டித் தொழில் ஏற்பட அருளினார். அக்குடதீதில் இருந்த 

மண்பகுதியே இலிங்கமாயிற்று, அதுவே கும்பகோணம், 
ஆதிகும்பேசுவரப்பபருமானாக வழிபடப் பெறுகின்றது, ௮க் 

குடத்தின்வாயில்பகுதி இருந்த தலமே குடவாயில் என்ற பெயா் 
பெற்றதுஎன்றுகும்பகோணம்தலமான்மியம் பேசுகின்றது. குட 

வாயிலுக்கு அமிர்தக்ஷேத்திரம் என்ற பெயரும் உண்டு. கருடன் 

தன்தாயைவிடுவிக்க வேண்டி அமிர்தத்தைக் கொணர்ந்து இதி 

தலத்தில் வைத்துவிட்டு அசுரரை வெல்று பின் அதனை எடுத்துச் 

சென்றதால் அமிர்தக்ஷேத்திரம் என்றபெயர் வந்ததாகக் 

கூறுவர், மேற்குபார்த்த கோயில் இது, 

இத்தலம் கூம்பகோணம்-திருவாரூர் பேருந்துவழியில் 
உள்ளது. கும்பகோணத்திலிருந்து 12 கல், இருவாருூரிலிருந்து 
13 கல், இக்கோயில் கோச்செங்களுன் எடுப்பித்த மாடக்கோயில் 
களுள் ஒன்று, சிவபெருமான் இருப்பெயா: கோணேசவரர்; 

இறைவி; பெரியநாயக,



“3 இங்கே முருகவேள் ஜ்ருமுகமும் நான்குகரங்களும்கொண்டு 

தேவியர் இருவருடன் மயிலருகேறின்றதிருக்கோலத்தில் கிழக்கு 

நோக்க விளங்குகின்றார், மயிலின் முகம் முருகனுக்கு வலப்புறம் 

உள்ளது. உற்சவர் நான்குகரகிகளுடன் தேவிமார் இருவருடன் 

நின்றகோலத்தில் திகழ்கின்றாரீ, 

இனமும் இரண்டுகால வழிபாடு காமிகாகம மூறையில் 

நிகழ்கின்றது. மாதக்கார்த்தகை சிறப்புடையது, கந்தசஷ்டி. 

இருக்கார்த்தகை விழாக்கள் நடைபெறுகின்றன, மா£மகம் 

தீர்த்தவாரி நடைபெறுகிறது. 

கோவிலுக்கெதிரில் அமிர்ததீர்த்தமும், மற்றும் சத்திர 

இர்த்தம். பிரம்மதீர்த்தம், அக்னிதீர்த்தம், சூரியதீர்த்தம் 

ஆகியனவும் உள்ளன, தலவிருட்சம்: பலா. 

சூதமாமுனிவர். பிருகுமுனிவர், தாலப்யமுனிவர், கருடன் 

முதலியோர் வழிபட்ட இத்தலத்தில் இருஞானசம்பந்தர் இரு 

பதிகங்களால் பரவியுள்ளார். அருணகரிநாதர் இருதிருப்புகழ்ப் 
பாக்களால் இங்கு கந்தவேளைப்பரவிபுள்ளார். **அயிலாரீமைக் 

கடு”...  “சுருதியாய்”',..... என்று தொடங்குவன அவை 

அவற்றுள் 

சுரூதியாய் இயலாய் இயல்நீடிய 

தொகுதியாய் வெகுவாய் வெருபாஷவைகொள் 

தொடர்புமாய் அடியாய் நடுவாய் மிருதுணையாய்மேல் 

துறவமாய் அறமாய் நெறியாய் மிகு 

விரிவுமாய் விகாவாய் அருள்ஞானிகள் 
சுகமுமாய் முகிலாய் மழையாய் எழு சுடர்வீசும் 

பருதியாம் மதியாய் நிறை தாரகை 

பலவமாய் வெளியாய் ஒளியாய் எழு 

பகலிராவிலையாய் நிலையாய்மிகு பரமாகும் 

பரம மாயை யினேர்மையையாவரும் 

அறியொணாததை நீ குருவாய்திது 
பகருமாறு செய்தாய்முதல் நாளுறு பயனோதான் 

எனவரும்பகுதி ித்தித்தற்குரியது. திருஞானசம்பந்த 
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வர்லாற்றை இப்பாடலில் அழகாகக்கு றிப்பிடுகன்ருர். பின்பகுதி 
யில் அருணூரிநாதர், '*அயிலார்'” என்ற பாடலை 

குமிலா லித்திடு பொழிலே சுற்றிய 

குடவாயிற்பதி யபூறைவோனே 
கூறமா தைப்புணர் சதுராவித்தக 

குறையா மெய்த்தவர் பெருமாளே! 

என்று முடிக்கிறார். 

அறறிலைய ஆட்டித்துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ளது 
இக்கோயில். இத்தலத்தருகே எண்கண், திருவாஞ்சியம் முதலிய 
தலநிகள் உள்ளன.



நிலறைப்பறி திற$லாள் 

இறையத் தனையோ அதுதானும் 
இலையிட் டரணலேய் தருகாலம் 

அறையிற் பெரிதா மலமாயை 

அவையப் படுமா தினியாமோ 

மறையத் தனைமா சிறைசாலை 

வழியூய்த் துயர்வா னுறுதேவர் 

சிறையைத் தவிரா விடும்வேலா 

திலதைத் பதிவாழ் பெருமாளே, --அதணகீரிஎள்ளம். 

இராம லட்சுமணர் தங்கள் தந்தைக்கும் சடாயுவுக்கும் 

பிதிர்க் கடன்கள் செய்த தலம் தஞ்சைமாவட்டத்தில் இருக் 
இன்றது என்பது பலருக்கும் தெரியாத ஒன்று, பிதிரர்களுக்குக் 

கடன்ஃ-ள் என்ளைக்கொண்டுசெய்வதுமரபு, திலம் என்றால் என் 

ஆகவே இத்தலம் இலதைப்பதி அல்லது திலதர்ப்பணபுரி என்று 
வழங்கலாயிற்று, இங்கே திருமால் சவபெருமானைத்துதித்தமை 

யால் இத்தலத்திற்கு ஹரிகே்ஷேத்திரம் என்ற பெயரும் கூண்று 

என்று தலமான்மியம் கூறும். இத்தலத்தில் 9வெபெருமானைசி 

சத்திரன் வழிபட்ட காரணம்பற்றி மதுமுதீதம் என்ற பெயரும் 

வழக்கலாயிற்று, இவ்வளவு இறப்புடைய இத்தலம் நம் 

தஞ்சைமாவட்டம்- நன்னிலம் வட்டம்-பூந்தோட்டம் பேருந்து 

நிலையத்திலிருந்து வடமேற்கே ஒரு கல் தொலைவில் அமைத் 

துள்ளது; தற்போது செதலைப்பஇி என்று இது வழங்கப்படுகிறது, 

இங்கே சிவபெருமான் முக்தீசுவரர் என்ற திருப்பெயர் 
கொண்டுள்ளார். இஜைவி: சுவரீணவல்லி,. (பொற்கொடியம்மை) 
மேற்குச்சு.ற்ருலையில் ஒருமுசமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு 
இருதேவியருடன் கிழக்குதோக்கு நின்றதிருக்கோலத்தில் ' 
முருகவேள் விளங்வெருளுவன்றுர்.



் உட கஜ ட க i ee a; 

Bogresbussrs ஒருபதிகம்பெற் ஐ இத்தலத்தில் 
சந்திரதீர்த் தம், ஹரிநதி என்னும் இரு புண்ணியப்புனல்கள் 
உள்ளன. தலவிருட்சம் மந்தாரை. ஆதலின் மந்தாரவனம் 
எனவும் இத்தலம் போற்றப்படுகிறது, 

நாடோறும் இருவேளை பூசைகள் சகரமிகாகம முறைப்படி. 

் இஙிகு நிகழ்ந்து வருின்றன. 

சோழர்காலத்ததெனக் கருதப்படும் இக்கோயிலைசி 
சந்திரன், நற்சோதிகன் (ஓர் அரசன்) முதலியோரும் வழிபட்ட 
தாகக்கூறுவர். 

இத்தலமுருகனை மூன்றுஇருப்புகழ்ப்பாக்களால் அருண 
கிரிநாதர் போற்றியுள்ளார். ஈபனகப்பட...!?, மகரக் 
குழைக்கு”"” , :இறையத்தனை'?... என்று சப்றாடல்கள் 
தொடங்குவன. பகைப்பட எனத்தொடங்கும் பாடலில் முருக 
வேள் எழுந்தருளும் காட்சியை நம்முன் காட்டுகின்றார். 

தனனத் தனன தந்த தனனத் தனன தந்த 
தனனத் தனன தந்த GAZA 

தகிடத் தகிட தந்த திமிதத் திமிதவென்று 
தனிமத் தளமுழங்க வருவோனே,'” 

**“மகரக்குழை'' என்று சொடங்கும் இருப்புகழில் -ஆஇமூலமே 

என்றழைத்த கஜேந்திரனுக்கு அருள்செய்த வரதனுக்குடன் 
பிறந்த சிவை தற்பரைக்குமனே என்று முருகவேளை அருள் 
வரலாறுசாட்டி அருள்வேண்டுகின்றார். 

புகர்கைக் கரிபொதிந்த முளரிக் குளத்திழிந்த 

பொழுதிற் கரத்தொடர்ந்து பிடிநாளிற் 

பொருமித் திகைத்து நின்று வரதற் கடைக்க லங்கள் 

புகுதக் கணத்து வந்து கையிலாருத் 
திகிரிப் படைத்து ரந்த வரதற் குடற்பிறந்த 

சிவைதற் பரைக்கி சைந்த புதல்வோனே 
சிவபத்தர் முத்தரும்பர் தவசித்தர் சித்தமொன்று 

திலதைபம் பதிக்கு உகந்த பெருமாளே! 

தனியார் நிர்வாகத்தில் குறைந்த பராமரிப்பில் இக்கோயில் 
உள்ளது. வசஇகள் ஏற்படவேண்டும். இத்தல த் தருகேகந்தன்குடி 
அம்பர், இருமாகாளம், இருவீழிமிழலை, கூந்தலூர் முதலிய 
கலங்கள் உள்ளன. ் ஜீ 
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கூந்தலூர் ஏந்தல் 

குரைகழல் பணிவொடு கூம்பிடார் பொரு 

களமிசை யறமது தீர்ந்த சூரர்கள் 

குலமுழு தனைவரு மாய்ந்து தூளெழ முனிவோனே 
கொடுவிட மதுதனை வாங்கியேதிரு 

மிடறினி லிருவென ஏந்து மீசுரர் 

குருபரன் எனவரு கூந்தலூருறை பெருமாளே! 

—fgiyeh (நரரயிளிச்...) 

நமது சமயத்தில் ஒரறிவு முதல் ஆறறிவுடையன உள்ளிட்ட 
அனைத்து உயிர்களும் இறைவனை வழிபட்டுப் பேறுபெற்ற 

வரலாறுகள் உள்ளன. விலங்குகள் வழிபட்ட காரணத்தால் 

அவ்வத் தலங்களும் அவ்வவற்றிற்கேற்பப் பெயர்களைப் 
பெற்றுள்ளன என்பதைத் இருவானைக்காவல், திருக்காளத்தி, 

புலியூர், திரு எறும்பியூர், மூதலிய பெயர்கள் விளக்க 
நிற்கின்றன. மரங்கள் பற்றிப் பெயர் பெற்ற தலங்களும் பல 

உள்ளன. விலங்குகளிலேயே தந்திர மிக்கது நரி. மனிதன் 

எல்லா விலங்குகளையும் அடக்கி, தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து 

நிர்வடிக்க முடியும் என்பதை சர்க்கஸ் காட்டுகளில் பார்த்திருக் 

இரோம் ஆனால் நரியை வைத்து, இதுவரை எவரும் சர்க்கஸ் 
செய்தது இல்லை. இறைவன் ஒருவனே அந்நரியையும் பிடித்து 
பரியாக்கனான் என்பதை மணிவாசகர் வரலாற்றிலும் 
திருவிளையாடற் புராணத்திலும் காண்கிறோம். நரி இறைவகளை 

வழிபட்டதாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருச்கறீர்களா? உண்டு, 

நரி வழிபட்ட தலம் நம் தஞ்சையில் உள்ளது. அது ஜம்பு 

காரணியம் (ஜம்பு-நரி) என்று : வழங்கப்பட்டு தற்காலத்தில் 
கூந்தலூரீ என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது கூந்தலூர் என்ற 
பெயர் பெற்றதும் ஒரு சுவையான வரலாருகக் கூறுவர்,



ரோமரிஷி என்பவர் இத்தலத்தில் பலநாட்கள் த்வம் 
செய்தார். அவரது தாடி வழியே பொன் பெற்றுப் பலருக்கும் 
தானம் செய்து வந்தார். தாடியில் பொன் வருவது நின்று 
விட்டது, உடனே தாடியை நீக்கிவிட்டு, நீராடாமலேயே 
கோயிலுக்கு வழிபட வந்தார், உடனே கோயிலில் இருந்த 

விநாயகரும் முருசனும் ஓடிவந்து அவரை உள்ளே வராமல் 
தடுத்தனர். இதனைச்கண்ட சிவபெருமான் முனிவருக்கு புறத் 
தூய்மையைவிட அகத்தூய்மையே இன்றியமையாதது 
எனக்காட்ட அம்முனிவருக்கு அருள் செய்தார். 

கூந்தல் (ராமம்) அடிப்படையில் நிகழ்ந்த இந்நிகழ்ச்சியைக் 
காட்டுவது போல் உரராமரிஷியின் உருவம் இக்கோயிலில் 
உள்ளது. முருகனும் கோயில் முன்புறமே எழுந்தருளியுள்ளார். 

இத்தலம் கும்பகோணத்திலிருந்து கிழக்கே 10 கல் 
தொலைவில் க.ள்ளது. பூந்தோட்டத்திலிருந்து மேற்கே 8 கல் 
கும்பகோணத்திலிருந்து பஸ் வசதி உள்ளது. 

இறைவன்: ஜம்புகாரண்யேசுவரர், இறைவி: ஆனந்த 
வல்லி, இங்கே முருகவேள் ஒரு முகமும் நான்கு திருக்கரங் 
சுளும் கொண்டு மயிலின் அருகில நின்ற திருக்கோலத்தில் 
தேவியர் இருவருடனும் எழுந்தருளியுள்ளார். மயிலின் முகம் 
சுவாமியின் வலப்புறம் உள்ளது. இது மேதவமயில் ஆகும். 
சூரசம்ஹாரத்திற்கு முன்ப ப முருகனுக்கு உள்ள மயில் இது 

, உற்சவ மூர்த்தியும ஒருமுகம் நான்கு கரங்களுடன் இருதேவியா 
. சூழ ஒருகால் மயில் மீதும் கொண்டு விளங்குகிரூர். 

. தினமும் காமிகாகம முறையில் மூன்றுகால பூசை நிகழ் 
கின்றது. இங்கே முருகனை வழிபட்டு நினைத்த காரிய இத்தி 

, பெறுகின்றனர் பலர், சுத்த சஷ்டி, இருக்கார்த்திகை, தைப்பூச 
, விழாக்கள் நிகழ்கின்றன. 

புண்ணியப் புனல்: இராமர்த்தம் (கோயிலின் வடபால்) 

எதா தீர்த்தம் (தென்பால்); தலவிருட்சம்: பன்னீர் மரம். 

இராமரும் இங்கே வழிபட்டார் என்பதை இத்தலத் 
' தீர்த்தங்கள் காட்டுகின்றன. நவக்கிரகங்கள் இத்தலத்தில் 
இல்லை. ் 

அருணைமுனிவார் கருணைமிக்கக் கந்தவேளை 'தரையில் 
வெரு? என்ற இருப்புகழால் பரவியுள்ளார். இராமாயணச் 

"செய்தியை அதில் குறித் இருப்பது இத்தலத்தில் இராமர் வழி 
.பட்பதை உறுஇ செய்வதாய் உள்ளது, 

அறதிலைய ஆட்ரித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 
் உள்ளது. 

அருகதுன்ள தலம் இருவீழிமிழலையாகும். 
ச 
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ஆரியநரும் திரளீழிமிரை 

ஏருவாய் கருவாய் தனிலே உருவாம் 
இதுவே பயிராய் : Parada 

இவர்போய் அவராய் அவர்போய் Baga 

இதுவே தொடர்பாய் வெறிபோல 

ஒருதாய் ஒருதாய் பலகோடியதாய் ‘ 

உடனே அவமாய் அழியாதே 
ஒருகால் முருகா பரமா குமரா 

உயிர்கா எனவோ தரூள்தாராய் 

முருகா எனவோர் தரமோ தடியார் cs 

முடிமே லிணைதாள் அருள்வோனே 

முனியோர் அமரோர் முறையேச எனவே 

முதுகுரூர மேல் வீடும்வேலா 

திருமால் பிரமா அறியாதவர்சீர் 

் சிறுவா திருமால் மருகோனே 

செழூமா மதில்சேர் அழகார் பொழில்குழ் 

SOS PSH arg பெருமாளே! 

- தி௫ப்புகழ்? 

தஞ்சை மாவட்டத்தில் சிற்ப/கட்டிடச் ஈிறப்புக்கு 
ஒப்பற்ற உதாரணங்களாக விளகிகும் சில தலங்களுள் 

இருவீழிமிழலையும் ஒன்று. முன்பெல்லாம் கோயில் தஇருப்பணி 

செய்வோர் ஈற்பிகள் கொத்தனார்களிடம் ஒப்பந்தம் செய்யும் 

போது அக்கோயிலின் திருப்பணிகளைச் செய்து தருவதாகவும் 

ஆனால் சில கோயில்களிலுள்ளவற்றைப் போன்று செய்ய, 

இயலாதென்றும் எழுஇிக்கொடுப்பர் என்று கேள்விப்படுகிறோம். 

ஆவுடையார் சோயில் கொடுகிகை, இருவலஞ்சுழிப் பலகணி 

கடாரங் கொண்டான் மதில், திருவீழிமிழலை வெளவால் ஒட்டு



மண்டபம் என்பவை அவற்றுள் அடங்கும். இருவீழீமிழலை 
மண்டபகி கட்டிடச் ஏறப்பு நேரில் பார்த்து மடுழவேண்டியு 
தொள்றாகும். 

இருவீழிமிழலைக்குத்தான் எத்தனை இறெப்புக்கல்! இருமால் 
இத்தலத்தில் தனமும் 1000 தாமரை மலரீ கொண்டு 
சிவபெருமானை அர்ச்சித்து வந்தார், ஒருநாள் ஒருமலர் குறைய 
கமலகீகண்ணன் தனது கண்ணி௰லொன்றை எருத்து HTIAS BE 

சக்கரம் பெறிறார். இருநாவுக்கரசரும் இருஞான சம்பந்தரும் 
இத்தலகீ திற்கு வந்து தரி வழிபட்டு வரும் நாளில் பஞ்சம் 
வர. சிவபெருமான் இவர்கள் இருவருக்கும் இனமும் ஒவ்வொரு 
பொற்காசு வீகம் அருளிஞர். இருநாவுக்காசர் பெற்ற பொற் 
காசுக்கு வணிகர் உடனே பொருள் கொடுத்தனர். அப் 

பொருளைக் கொண்று திருநாவுக்கரசர் அடியார்களுக்கு அமு 

தளித்துதவினார். ஆனால் திருஞானசம்பந்தர் பெற்ற காசுக்கோ 
வாரி (வட்டம்) கேட்டனர். அதனால் பெபாருள் பெற்று 

உணவளிக்கச் சற்றுதாமதமாயிற்று, திருஞான சம்பந்தர் அது 
கண்டு திருவீழிமிழலைப் பெருமாளைப் பரவிப் வாச தீரலே 
காசு நல்குவீரீ?? என்று பாடி வா௫யில்லாக் காசு பெநிராரீ. 
கைதீ தொண்டிற்கு என்றுமே தனிச்சிறப்பு உண்டு என்பதை 
இச்சரித நிகழ்ச் எருத்துக்காட்டும். காத்தியாயன முனிவரது 
மகளாக இதீதலதீதில் இறைவி வந்தருள, எவபெருமான 
திருக்கலியாணம் கொண்டருளித் இருக்காட்டு தந்தருளினார். 

இரதிக்காக மன்மதனை இறைவன் உயிர்ப்பித்த தலம் இது. 

கல்யாணபுரம், பூகயிலாயம், பஞ்சாக்கரபுரம், தட்சண 

காசி, ஷஒண்மங்களஸ்தலம், சுவேத கானனம் ஆகாசநகரம் 
பனசாரண்யம், நேதீதிராரீப்பணபுரம், தேஜிநீவனம் என்ற 
பத்துப் பெயர்களைக் கொண்ட இத்தலம் விண்ணிழி” விமானத் 
நைக் கொண்டு விளங்குகின்ற. ஐந்நூறு மறையவர்கள் 
இத்தலத்தில் வழிபட்டனர் பிரமதேவர், எபி, புரூரவர். 
சாமதேனு, மனு ஆடூயோர் இங்கே வழிபட்டுப் பேறு 
பெற்றனர், 

இகிகே இவெபெருமான் வீழியழகர், நேத்திரார்ப் 

பணேசுவரர் எனவும், இறைவி சுந்தர குஜாம்பிகை. பெருதலமா 

மூலையம்மை எனவும் இருப்பெயர் சொண்டுள்ளனர். புண்ணியப் 
புனல்: கல்யாண புஷ்கரணி, விஷ்ணு தீர்த்தம், இருமணம் 

ஆகவேண்டியவர்கள் கல்யாண புட்கரணியில் நீராடி. வழிபட்டு 
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என்னாம் நிறைவேறப் பெறுகின்றனர். முதல் .யுகத்திக் 
செண்பகம், இரண்டாவது யுகதீதில் சந்தனம், மூன்றாவது 
யுகத்தில் விழுதிச் செடி, நான்காவது யுகதீதில் பலா மரம் 
ஆகியவை முறையே தலவிருட்சகிகளாக விளக வந்துள்ளன. 

காத்தியாயன முனிவர், பீரமன், இந்திரன், அகத்தியர், 
வட்டார ஆகியோரும் வழிபட்ட இத்தலம் மாயூரத்திலிரந்து 
இதீதோட்டம் சென்று அநிகருந்தே மேற்கில் 5 கல் தொலைவில் 
அடையத்தக்கது. நன்னிலம், ஆடுதுறை பஸ் இத்தலம் வழியே 
செல்கின்றது. குடந்தை, மாயூரம், பேரளம், நன்னிலம் 
மூதலிய ஊர்களிலிருந்து நல்ல சாலைகள் மூலம் இத்தலத்தை 

அடையலாம், 

இங்கே கந்தவேள் ஒருமூசமும் நான்கு கரகிகளும் 
கொண்டு இரு தேவிமார் புடைசூழ நின்ற இருக்கோலத்தில் 

கிழக்கு நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். 

; தினமூம் காமிகாகம முறையில் இரண்டு கால வழிபாடு 
முருகனுக்கு நிகழ்கின்றது. மாத சஷ்டி கார்த்திகை நாட்களில் 
சிறப்பு வழிபாடு நிகழ்கின்றது கந்தசஷ்டி விழாச்ிறப்புடையது, 

சிதீதிரைபிரம்மோ.ற்சவத்தில் இத்தலபுராணச் செய்திகளை 
தினைவுபடுதீதும்வகையில் ஒவ்வொருநாளும் அலங்காரங்களும் 
இிருக்கல்யாணமும் சிறப்பாக நிகழ்கின்றன. 

சைவத்திருமுறைகள்பன்னீரெண்டிலும் போறிறப்பெறும் 

இத்தலத்திற்குத் தருஞானசம்பந்தர பதினான்குபதிகமும், 
திருநாவுக்கரசர் எட்டுபதிகமும், சுந்தரர் ஒருபதிகமும் இடைதி 
துள்ளன. சேந்தனார் இருவிசைப்பா மிகஅருமையானது. 

அருணூரிநாதர் இத்தலத்து முருகனை அற்புதமான ஒரு 
இிருப்புகழால் விருப்புட்ன் பரவிப்போற்றியுள்ளார் இத் 

திருப்புகழில் 

“முருகா எனவோர் தரமோதடியார் 

முடிமேல் இ௲தாள் அருள்வோனே”? 
எனவரும்பகுதி சிந்தித்தற்குரியது. 

இருவாவடுதுறை யாதீனத்தைச் சார்ந்துள்ளது இத்திருக் 
கோயில். இத்தலத்தில் வடக்கு வீதியில் திருஞான சம்பத்தரீ, 
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திருநாவுக்கரசர் இருமடஇிகளும், மேலவீதியில் வீழிச்சவோக்கிற 
யோ௫கெள் சமாஇக் கோயிலும் உள்ளன. இத்தலத்தில் 68 கல் 

வெட்டுக்கள் உள்ளன. தேதறிறீபுரமகாத்மியம் என்ற வட 

மொழிப் புராணம் உண்டு, பெருநலமாமுலையம்மை பிள்ளைத் 

தீமிழ் உள்ளது, 

அருகில் கூந்தலூர், சற்குணேசுவரம் (கருவே) முதலிய 

தலங்கம உள்ளன. நாச்சியார் கோயிலும் உள்ளது. இது 

சிறந்த விஷ்ணு ஸ்தலமாகும், இங்கே கல் கருடன் இறப்பு, 

ஈறும் முதல் ஒன்றாய் இிருபெண் ஆண் குணம் மூன்றாய் 

மாறா மறை நான்காய் வருபூதம் அவை ஐந்தாய் 

ஆருர்சுவை ஏழோசையோ டெட்டுத் திசைதாறாய் 

வேறாய் உடன் ஆனான் இடம் வீழும்மிழலையே, 

“௭ தீரஜாளசம்பந்தர். 

கற்றவர் விமுங்கும் கற்பகக் சனியை கனரையிலாக் கருணை 

7 ; மாக்கடலை 

மற்றவர் அறியா மாணிக்கமலையை மதிப்பவர் மனமணி 

. விளக்கைச் 

செற்றவம் புரங்கள் செற்றஎம் சிவளைத் திருவீழிமிழலை 

டட வீற்றிருந்த 
கொற்றவன் தன்னைக் கண்டெண்டுள்ளம் குளிரஎன்கண் 

குளிர்ந்தனவே 

— Cobsgt. 
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நீந்றிநந திருவாத்சியர் 

மேவிலொளன்றர் விரி௮ற்ற இரண்டின் மூன்றுமாம் 

நாவினாலருடலஞ்சினராற ரேழோசையர் 

தேவிலெட்டர் திருவாஞ்சிய மேவிய செல்வளார் 

பாவந்தீரீப்பரர் பழிபோக்குவர் தம் அடியார்கட்கே। 

உதிதஜரனசம்பந்தர், 

நீறுபூசி நிமிர்சடை மேற்பிறை 

ஆறுகுடம் அடிகள் உறைபதி 

மாறுதானொருங்கும் வயல் வாஞ்சியம் : 

தேறிவாழ்பவர்க்குச் செல்வமாகுமே —Agpradarst. 

களங்களார்தரு கழனியளிதரக்சளிதருவண்டு 

உளங்களார் கலிப்பாடலும் பரிலொலித்திடுங்காட்சி 

குளங்களானிழற் கீழ்நற்குயில் பயில் வாஞ்சியத்தடிகள் 

விளங்கு தாமரைப் பாத நினைப்பவச்வினை நலிவிலரே. 

—absrt. 

Hgvre ggqgerosHe® இருமகளைவிட்டுப் பிரிந்தார். மீண்டும் 

தருவை அடையவிரும்பிச் சிவபெருமானை அவர் பூத்து தம் 
விருப்பம் நிறைவேறப்பெற்றார். இவ்வாறு அவர் இருவை 

வாஞ்சிதீ ததலம்-இருவாஞ்சியம் ஆயிற்று. இன்றும் இரு(செல்வம்) 

வேண்டுவோர் இத்தலப்பெருமானை வழிபட்டுப் பெறலாம் 
என்பதை இத்தலத்திறைவனை மூவரும் பாடிய தேவாரப்பாக்கள் 

சான்று பகருன்றன. தஇிருவாசகத்திலும் இதிதலம் குறிக்கப் 
படுகின்றது. 
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கும்பகோணத்திற்குத் தேன்கிழக்கே 18 கல் தொலைவில் 

உள்ளது இத்தலம். குடவாயிலிலிருந்து நன்னிலம் செல்லும் 

பேருநீது இத்தலம்வழியே செல்கின்றது. கும்பகோணம்- 

திருவாரூர் பேருநீதுவழியில் மணக்காலிலிருந்து 4கல் வடக்கிலும் 

இத்தலத்தை அடையலாம், இத்தலம் சந்தனக்காடு 

(கந்தாரணியம்) எனப்படும். சந் தனமரங்கள் இங்கே நிறைந்த 

ரூற்தன. தற்போது கோயிலுள் தலவிருட்சமாக சந்தனமரம் 
உள்ளது. 

இங்கே சிவபெருமான் கந்தாரண்யேசுவரர், திருவாஞ்சிய 
நாதர் எனவும், இறைவி: மங்களநாயகி (வாழவந்தீநாயக) 
மருவார்குழலி எனவும் போற்றப்பெறுகன்றனர். 

ஆறுமுகப்பெருமான் இத்தலத்தில் பன்னிருகரங்களுடன் 
மயில்மீது அமர்ந்த கோலத்தில் விளங்குஇன்றுர். மயிலின் முகம் 
பெருமானின் இடப்புறம் உள்ளதால்இது அசுரமயில் என்பர், இரு 
தேவியருடன் கிழக்குநோக்கி பெருமான் எழுநீதருளியுள்ளார். 
உற்சவர் ஒரு முகமும் நான்குகரஙிகளும் கொண்டு தேவிமார் 
இருவருடனும் விளம்சூகன்றார், 

தினமும் முருகனுக்கு இருகாலவழிபாடு-காமிசாகம 
முறைப்படி நிகழ்கின்றது. மாதக்கார்த் இகையில் சிறப்புவழிபாடு 
நிகழும். வருடப்பிறப்பன்று காவடிஎடுத்தல், கந்தசஷ்டிவிழா, 
திருக்கார்த்திகைவிழா முதலியன நிகழ்கின்றன, 

புண்ணியப்புனல்!; யமதீர்த்தம், குப்தகங்கை முதலியன. 
எல்லாத்தலங்களிலும் திருவிமா முடிவின்போது தீர்த்தவாரி 

திகழும். ஆனால் இத்தலத்தில் நடுஉற்சவத்தில் இர்த்தவாரி 
நிகழ்வது புதுமையானது. கார்த்திகை ஞாயிறுதீர்த் தவாரி. 

சூரியன், யமன், புலத்தியர் முதலியோர் வழிபட்ட இத் 
தலத்தினைதி தேவார ஆரியர் மூவரும் பாடிய பதிகம் கடைத் 
துள்ளன. அருணடூரிநாதர் இங்கே முருகவேளைப்போற்றி 
**இபமாத்தர்!' என்ற திருப்புகழால் பரவியுள்ளார், 
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உபசாந்த சித்த கருகல் 
். பவ பாண்டவர்க்கு வச தன்மை 

யுருவோன் ப்ரசித்த நெடியவன் ரீஷிதேசுன் 
உலகீன்ற பச்சை யுமையணன் 

வடவேங்கடத்தி ஐுறைபவன் 
உயர் சார்ங்க சக்ர கரதலன் மருகோனே! 

த்ரிருராந்த கற்கு வரசுத 
சதிகாந்தன் மைத்துன முருக 
திறம் பூண்ட சுப்ரமணியஷண் முகவேலா] 

திரை பாய்ந்த பத்ம தடவய 

லிமில் வேந்த முத்தி யருள்தரு 
திருவாஞ்சி யத்திலமரர்கள் பெருமாளே! 

காசிச்சுநிகசான ஆறு தலங்களில்' இதுஒன்று. இங்கே 
இறைவனுக்கு யமன்வாகனமாக விளங்குகின்றார். யமனும் 

பைரவரும் இங்கே தவமியற்றுகன்றனர், இங்கே யமவாதனை 
இல்லை, பிரம; பராசரர், அத்திரி முதலியோர் பூசித் த.தலம், 
இங்கே நவக்கிரகங்கள் இல்லை. இறைவன் சநிதிதியிலேயே 

*ருதீதிரபூமி'” அமைந்துள்ளது. சூரியனும் அக்னியும் இங்கே 
இறைவனை வழிபட்டதைத் திருதாவுக்கரசாதம் தேவாரத்தில் 
குறிக்கின்றார். 

புரட்டாசி 6-9 நாட்களிலும், பகிகுனி 6-9 நாட்களிலும் 

காலையில் பெருமான் மீது சூரியஒளி விழுன்றது-சூரியபூசை 

யாகக் கொண்டாடப்படுகறது. 

இகிகுள்ள மூரீத்தங்கள் சிற்பச்சிறப்புடையன, அஷ்டபுஜ 

துர்க்கை கழக்குநோக்கி விளங்குகிறுள். 

தலபுரஈணமும், மங்களாம்பிகை பிள்ளைதீதமிமும் 

உள்ளன. 

இத்தலம் அறநிலைய ஆட்சிதிதுறையினரால் நிர்வகிக்கப் 

படுறது. எண்கண், அச்சுதமங்கலம், நன்னிலம் முதலிய தலங் 

கன் அருகில் உள்ளன, 
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ழ்ரிரிப்ரிபாரில் சுற்றிய சீரறூர் 

சோழமன்னன் ஒருவன் நாட்டுவளம் கண்டுவந்தான் 
ஒரிடத்தைக்கடந்துசெல்லும்போது தனது குதிரையின்குளம்பில் 
இரத்தம் க௫ிவதுகண்டு, ழே இறங்கப்பார்க்கையில் தரையில் 
ஒரிடத்தில் குருதி பெருகுவதைப்பார்த்து, அவ்விடத்தை 
தோண்டச்செய்தான். சவளிங்கம் ஒன்று ருப்பதைகீ 

கண்ணுற்றுத் துணுக்குற்றான். அதே நேரத்தில் பசுஒன்று அங்கே 
வந்து ஈசன்மீது பால்சொரிய, இரத்தம் வருவது நின்றுவிட்டது. 
அப்பசுவும் ஈசனை வழிபட்டது. பசுவாகவந்தது பராசக்தியாகிய 
பார்வதிதேவியே என்று பின்பு புலனாயிற்று. சிவபெருமான் 
சிவலோகநாதராகக் காட்டு யருளினார். அம்பிகையும் 
பாலாம்பாளாக - (க்ஷிராம்பாள்) இருப்பெயர் கொண்டாள்: 

இத்தகைய அற்புத மான்மியங்கொண்ட எவலோகதாதசுவாமி 
திருக்கோயில் தஞ்சை மாவட்டத்தில், நன்னிலம் வட்டத்தில்? 
சீரனூர் என்ற தலத்தில் றப்பாக விளங்குகின்றது மாயூரம்-' 

திநவாரூர் பேருந்துவழியில் சரனூர் அமைந்துள்ளது. 

இத்தலத்திற்கு மற்றொரு ஈறப்பும் உண்டு. இ௫ரப்பறியலூர் 

(தருப்புன்கூருக்கு வடமேற்கில் 3 கல் தொலைவிலுள்ளதலம்" 
வீரட்டதீதில் தக்கனது வேள்வியில் அக்கனிதேவனுக்குச். 
சவபெரமான்சாபத் இனால் இளி உருவம்்டைத்தது. சாபவிமோ 

சனம்தேடி அக்களி பலதலங்களையும் வழிபட்டு வஈம்போது 
இத்தலத்தில் சவலோகநாதசுவாமியை வழிபட்டுச் இளிவடிவம் 

நீங்கிச் சுயவடிவம் பெற்றதால் கிளி பூசித்தத்தலம் என்று இது, 

போற்றப் படுகின்றது. இங்கே காசிவிசுவநாதர் சந்நிதியும் 

உண்டு. 

இத்தலத்தில் முதல்பிராகாரத்தில் கந்தவேள் திருக்கோயில் 
அமைந்துள்ளது. ஒருஇருமுகமும் இருகரங்களும் கொண்டு நின்ற



இருக்கோலத்தில் வேடமங்கையும் வேழமங்கையும் விளங்கக் 
கிழக்குநோக்கஇதீ திகழ்கின்றார். உற்சவரும் மூலவர் போன்றே 
விளங்குகின்றார். 

தாடோறும் காரண, காமிகாகம முறையில் நான்குகால 

வழிபாடு நிகழ்கின்றது, 

கோயிலுக்கு எதிரே ஆனந்தகங்கை என்னும் திருக்குளம் 
உள்ளது. 

சித்திராப்பெளர்ணமிவிழாச் சிறப்புடையது. 

இங்கே அருணகிரிநாதசுவாமிகள் முருகவேளை வழிபட்டு, 
“ஈரமோடு சரித்து”... என்ற இருப்புகழால் பரவிப்போற்றினார். 
இத்திருப்புகழில் பாற்கடல் கடைந்த வரலாற்றை அழகொழுககி 
காட்டுகின்றார். 

பார மேருப ரூம்பத மத்தென 

நேரி தாக௭ டுத்துட னட்டுமை 

பாக ராரப டப்பணி சுற்றிடு கயிருகம் 

பாதி வாலிமி படித்திட மற்றொரு 

பாதிதேவர் பிடித்திட லட்சுமி 

பாரி சாதமு தற்பல சித்திகள் வருமாறு 

கீர வாரிதி யைக்கடை வித்ததி 

காரியாய முதத்தை யளித்தக்கரு 

பாளுவாகிய பச்சுரு வச்சுதன் மருகோனே 

6௧௪ லாவள கைம்பதி மிற்பல 

மாட கூடமலர்ப்பொழில் சுற்றிய 

கீரனூர் உறை சக்தி தரித்தருள் பெருமாளே. 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் உள்ளது இத்திருக் 
கோயில். மாயூரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, வழுவூர், பெரம்பூர், 
கந்தன்குடி முதலிய தலங்களை வழிபட்டு இத்தலத்தை அடைய 
லாம். இருப்பணி செய்விக்கப் பெறவேண்டிய இக்கோயிலைப் 

பேணிக்காக்கவேண்டும்! 

பெரம்பூர் சிறப்பான முருகன் தலம்-க்ஷேத்திரக்கோவைப் 

பிள்ளைத்தமிழ் இதன் சிறப்பைப்பேசுன் றது. 
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இன்பம் தரர் இஞ்சிகுடு 

குங்கும கற்பூர vor vee one 

சங்கதசக்ரீவ னோ சொலவள 

மிண்டுசெயமப் போனவாயு சுதனொட 

சம்பவ சுக்ரீவ னாதி எழுபது வெளமாகச் 

சண்டகவிச் சேனை யால்மு னலைகடல் 

குன்றி லடைத் தேறிமோச நிசிசரர் 

தங்கின கெட்டோட ஏவுசரபதி மருகோனே 

எங்குநினைப் போர்கள் நேச சரவண 

சிந்துரகர்ப் பூர ஆறுமுககுக 
எந்தனுடைச் சாமிநாத வயலியில் உறைவோனே 

இன்புறுபொற் கூடமாட நவமணி 

மண்டபவித் தாரவீதி புடைவளர் 

இஞ்சிகுடிப் பார்வதீசர் அருளிய பெருமாளே, 

அ இருணகிரிநரத சுவாமிகள் 

மாயூரம்-இருவாரூர் இருப்புப் பாதையில் பேரளத்திற்குத் 

தெற்கே 1 கல் தொலைவிலுள்ள சிவஸ்தலம் இஞ்சிக்குடி. நீர் 
வளமும் நிலவளமும் மிகுந்த இவ்வூரில் இஞ்” மிகுதியாக 
விளைத்ததால் இஞ்சிகுடி என்ற பெயர் பெற்றது என்பர். 
பிரமதேயம், கேரளமாதேவி சதுர்வேதிமகிகலம், பாரீவதீசுவரம் 

எதரிலி சோழநல்லூர் என்ற பெயர்கள் இத்தலத்துற்குரியன 
வாகக் கல்வெட்டுக்களில் காண்கின்றோம். புராதன காலத்தில் 

இத்தலம் சத்தனக்காடாக இருந்தமையால் கந்தவனம் என்றும் 

அருள் நிஜழறைந்ந தவக்கோலத்தில் உமாதேவியார் அமர்த்துள்ள 

தால் சாத்திவனம் என்றும் வழங்கப்பட்டன,



க் ட , ' ப 
இங்கே சிவபெருமான் அருள்மிகு பார்வத$ீசவரர் என்ற 

திருப்பெயர் கொண்டு விளக்குகின்றார். இறைவி: சாந்தநாய 
சிவராத்திரியன்று வபெருமான் வேடராசனுக்கு வேடவடி 
வுடனேயே வில்லும் வாளும் ஏந்திக் காட்ியருளி முத்தி 

அளித்ததற்கு அறிகுறியாகக் காட்சி கொடுத்த நாயனார் திரு 

வுருவம் திகழ்கின்றது, 

முருகவேள் ஒரு முகமும் நான்கு கரகிகளும் கொண்டு 
இருதேவியர் சூழகீ இழக்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் 
இத்தலத்தில் விளங்குகின்றார், இனமும் இருகால வழிபாடு 
காமிசாகம முறைப்படி நிகழ்ந்து வருகின்றது. 

மாத சஷ்டி, கார்தீதிகை சிறப்புடையன, வைகாசி 

விசாக விழா நடைபெறுஒன்றது. அக்கினி தீர்த்தம், கங்கா 
தீர்த்தம், நாலாறு முதலிய புண்ணியப் புனல்கள் உள்ளன, 
தலவிருட்சம்: சந்தனமரம், 

அழகான கோயில்-அற்புதமான இயற்கைச் சூழலில் 
எழில்பெற அமைந்துள்ளது. இத்தலத்தருகே பெபரம்மபூர், 

பெருஞ்சேரி முதலிய தலங்கள் உள்ளன. 

அருணகிரிநாதர் இத்தல முருகனைக் “குங்கும கற்பூர" 
என்று தொடங்கும் திருப்புகழ்ப் பாடலை பாடிப் பரவினாரீ- 

இராவணவதமும், கந்தன் கருணையும் இப்பாடலில் அற்புதமாகக் 
குறிக்கப் படுகின்றன, . 
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திநுராகார் நகர் மபில்வாகளள் 

பூல்கு பொன்னிறம் புரிசடை நெடுமுடிம் போழிள மதிகுடிப் 

மில்கு தேறனுடை நறுமலர்க் சொன்றையும் பிணையல் 

செய்தவர்மேய 

மல்கு தண்டுறை அரிசிலின் வடகரை வருபுனல் மாகாளம் 
அல்லுநன் பகலுந் தொழும் அடியவர்க் கருவி அடையாவே 

திருஞாளசம்பந்தர். 

அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களுள் சோமா? மாறநாயஞனார் 

ஒருவர். அவர் சுந்தரர் காலத்தவர், அம்பர் மாகாளம் என்னும் 

தலத்தில் வாழ்ந்தவர். தாம் செய்ய நினைத்த யாகத்தில் 

சிவபெருமானே நேரில் வந்து அவிர்ப்பாகம் பெற்றுக் கொள்ள 

வேண்டும் என்று இறைஞ்சினார். யாகத்தில் சவபெருமான் 

எழுநீதருளினார். ஆனால்௮வர் வந்த கோலமே முற்றிலும் முரண் 
பட்டதாய்த் தோன்றியது புலையனாக, கட்குடம் ஏந்திய மங்கை 

" பின்வர, வேதம் நான்கும் நான்கு நாயுருக் கொள்ள யாக 

். சாலைக்குள் பெருமான் நுழைந்தபோது அங்கிருந்த வேதியர் 
அஞ்ச வெறுத்து ஒதுங்கவும், சோமாசி மாற நாயஞார் மட்டும் 

வந்தவர் சிவபெருமானே என்றறிந்து பணிந்து அவிர்ப்பாகம் 

தந்து இன்புற்றார். இவ்வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு 

சோமாசி மாறநாயனாரின் யாகப் பெருவிழா ஆண்டுதோறும் இத் 

தலத்தில் இன்றும் சிறப்பாகக் கோண்டாடப் பெறுகிறது. 
ஆனால் இந்த யாகச் செய்தியைப் பெரியபுராணத்தில் சேக்கிழார் 

பெருமான் இப்படிக் கூறவில்லை என்பதும் ஈண்டு அறியத் 

த்க்கது. 

மகாகாளபுரி என் றழைக்கப்படும் இத்தலம் அம்பார்பெருந் 
இருக்கோயிலுக்கு மேற்கே 2 கல் தொலைவிலுள்ளது. கோயில்



திருமாகாளம் என்று இக்காலப் பெயர், அம்பன், அம்பாக்ரன் ' 
என்னும் அரக்கர்களைக் கொன்ற பாவம் தீரக் காளி இங்கே 
பரமனைப் பூரிதீதருள் பெற்றாள். மகாகாளர் இங்கே மகா 

தேவனை வழிபட்டார். ஆதலின் மாகாளம், மகாகாளபுரி 
எற பெயர்கள் இத்தலத்திற்கு வழங்கலாயிற்று. இறைவன்; 
மகாகாளநாத சுவாமி; இறைவி: பயக்ஷாம்பிகை-அச்சந் தவீர்தத 
நாய -ஐயன்மாதேவி. இத்தலத்தில் திருஞான சம்பந்தர் 
மூன்று பதிகங்களால் பரமனைப் பாடி வழிபட்டார். 

முருகவேள் ஒரு முகமும், நான்கு கரங்களும் கொண்று 

தேவிமாருடன் இழக்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் திகழ் 

இன்றார். உற்சவமூர்த்தி ஒருகால் பயில்மீது கொண்டு விளங்கு 
இன்றாள். அபயவர,த ஹஸ்தங்களுக்குப் பதில் வேல் ஏந்திய 
நிலையில் இங்கே காண்கிறோம். 

சோமாசிமாற நாவனாருக்கு (சோமயாஜிமாறரா்) நீசனாக 

இறைவன் வந்த திருக்கோலம்-தியாகராஜராக இத்தலத்தில் 

உள்ளது தனிச் ஈறப்பு, காட்டி கொடுத்த பெருமான் இருவடி 
வம் கொள்ளையழகு கொஞ்ச விளங்குவது. . 

காரண, காமிகாகம முறையில் இரண்டு கால வழிபாடு 

நிகழ்ந்து வருகின்றது. வைகாசிவிசாகம் பெருவிழா தடைபெறு 

கின்றது. ் 

மாதசஷ்டி, கார்த்திகை இறப்புநாட்களாகும். தல் 

விருட்சம் கருங்காலி, புண்ணியப்புனல்: மகாகாளதீர்த்தம் 

மதங்க, உதங்கமுனிவர்களும், கரிகாலன், மகுடவர்த்தனன் 
நாகராசன் முதலியோரும் வழிபட்ட இத்தலம் தொன்மைசி 
சிறப்புடையது. கருவறை விமானம் உட்படக்கருங்கல் திருப்பணி 

கொண்டுள்ளது. 

இங்கே அருணூரிநாதசுவாமிகள் *காதோடு... .'* எனத் 

தொடக்கும் திருப்புகழ்பாடி எந்தை கந்தவேளைச் செந்தமிழால் 
துதித்தார். கலக மையலில் உழல்வேனை உனை உன்னி ஓத 

அருள்வாயே! என்று வேண்டி, முருகவேளின் மாமன், தாய் 

மாண்புகளைப் போற்றுகன்றார் இத்தலத்திருப்புகழில் அருணை 
வள்ளல்



பர்த்ரீள சேடனுடல் ஆமிரபளும்கு... 
மாமேரொ டேமுகடல் ஓதமலை சூரர் உடல் 
பாழாக தூளி விணிலேற புூவிவாழவிட ் 

சுடர்வேலா 

பாலாழி மீதரவின் மேல் திருவொ டேயமளி 
சேர்நீல ரூபன் வலி ராவண குழாமிரிய 

பாரேவை யேவிய முராரிஐவர் தோழன் 
அரிமருகோனே! 

மாதா புராரி சுக்வாரி பரை நாரி உமை 

ஆகாசரூமி ௮மிராமி வல மேவுசிவன் 

மாடேறி வாடும் ஒருநாதன் மகிழ்போதம்௮ரள் 

குரு. நாதா! 
வாஜோர்கள் ஈசன் மயிலோடு குறமாதுபண 

வாளா குகாகுமச மாமமிலின் மீதுதிரு 

மாகாள மாநகரில் மாலொடடியார்பரவு 

பெருமாளே. 

இத்தலச் சிறப்புக்களை வடமொழியில் சூதமாமுனிவா் 
அருளிய பிரமபுரீச மகாத்மியத்திலும், திரிசிரபுரம் மகா 

வித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய அம்பா 

புராணத்திலும் காண்கி6ரும். 

இத்தலத்தருகல் சட்டைநாதசுவாமி கோயில் உள்ளது. 
அங்கே இறைவ: புவனேசர், ஆபத்துத்தாரணர்; இறைவி: 

அமுதவல்லி. 

மற்றொரு கோயில் ருதிரகங்கையில் உள்ளது. இறைவர் 
ஆபத்சகாயேசுவரர், பரிமளேசுவரர், இறைவி: பரிமளநாயக, 

இக்கோயில்களெல்லாம் அறநிலைய ஆட்சித்துறையின்£ழ் 

உள்ளது. 

அம்பர்மாகாளம் இருக்கோயிலில் வழிபடுவோர் விடுதிகள் 

உள்ளன. கந்தன்ரூடி திருக்கோயிலும் இத்தலத்திற்கருகல்தான் 
உள்ளது.



திருஅம்பர் தர்ரீராள் 

எரிதர அனல் கையிலேந்தி எஏல்லியில் 

நரிதிரீ கானிடை நட்டம் ஆடுவர் 
அரிசிலம் பொரு பூனல் அம்பர்மாநகர்க் 
குரிசில் செங்கண்ணவன் கோயில் சேர்வசே 

— திரஜானசம்பந்தநாயதர். 
திருஅம்பர் பெருந்திருக்கோயில் என்று போற்றப்பெறும் Os 
தலம் வசலாற்றுச்சிறப்புமிக்கது, பிரம்மபுரி, இந்திரபுரி, மாரபுரி 
என்றும் அழைக்கப்பரும். இத்தலம்மாயூரம்-திருவாரூர் இருப்புப் 
பாதையில் பூந்தோட்டம் நிலையத்திற்குக் இழக்கே 48, மீ, 
தொலைவில் அமைந்துள்ளது, காம்போஜ மன்னன் தந்தனராஜன் 

இங்கேவழிபட்டதால் நந்தனராஜபுரம் என்ற பெயரும் உண்டு, 

சலத்தியாயிருந்து தருஆனைக்காவில் வழிபட்டுப்பின் கோச் 
செங்கட்சோழநாயனாராக அவதரித்துக்கட்டிய மாடக்கோயில் 

களுள் இத்தலமும் ஒன்று. கட்டுமலை அமைப்புடைய கோயில் 

இச: 
சிவபெருமான் பிரம்மபுரீசுவரர் எனவும், இறைவி சுகந்த 

குத்தனாம்பிகை எனவும் இகிகே போற்றப்பெறுகன் றனர். இத் 

தலத்தில் தருஞானசம்பந்தரூம் திருதாவுக்கரசரும் ஒருசேர 
இருத்து வழிபட்டதாகப் பெரியபுராணம் பேசுகின்றது. திருஞான 
சம்பந்தர் அருளியபதிகம் இடைத்துள்ளது. 

இங்கே முருகவேள் ஒருமுகமும் தான்குகரங்களும் 

கொண்டு இருதேவியருடன் நின்றதிருக்கோலத்தில் இழைக்கு 
நோக்கி விளங்குகின்றார், உற்சவார் இல்லை. தினமும் மூன்றுகால 
வழிபாடுகள் காரண, காமிகாகம முறைப்படி திகழ் றன. 

இத்திரதீர்த்தம், சூலதர்த்தம், அன்னமாம்பொய்கதை 
(கஇணறு) முதலிய புண்ணியப்புளல்கள் உள்ளன, தலகிருட்சம்; 

புன்ளை,



இலிங்கத்திருமேனீக்குப் பின்புறம் சோமலஸ்கந்தராகப் 
பெருமான் இத்தலத்தில் காட்சியருள்வது தனிச்சிறப்பாகும், 

மாதந்தோறும் சஷ்டி, கார்த்திகை நாட்களில் சிறப்புவழி 
பாடுகள் நிகழ்கின்றன மாசிமகத்திருவிழாச் சிறப்புடையது, 

அருணகிரிநாத சுவாமிகள் சோதிமத்திரம்'* எனத் 

தொடங்கும் திருப்புகழ்ப்பாடி இங்கே கந்தவேளை வழிபட்டு 
இன்புற்றார், பொய்க்கூரைவேய்ந்து, தன்னலச்சுவர் எழுப்பி) 
வஞ்சகவாயில்வைத்து, ஐம்புல இன்பமதுமாந்திப் போலிவாழ்வு 
வாழ்ந்து யமன் வசப்பட்டு, உடல்வேகும்நிலை என்று போகும் 

என்று உருகிப்பாடினார். அவலவாழ்வு அகன்றிடக் குவலயத்தில் 

ஞானவேலாயுதன் துணையை நமக்கு நினைவுபடுத்திப்பாடும் பகுதி 
மிகவும் சுவையானது, 

அதிமண்டலஞ் சேர வும்பரம 

சோம மண்டலங் கூட வும்பதும 

வாளன் மண்டலஞ் சார வுஞ்சுழிப டர்த்ததோகை 
ஆழி மண்டலந் தாவி யண்டமுத 

லான மண்டலந் தேடி யொன்றதொமு 

கான மண்டலஞ் சேடனங்கணயில் கொண்டுலாவிச் 

சூதர் மண்டலந் தூரளெ முந்து பொடி, 

யாகி விண்பறந் தோடமண்டியொரு 

குரியன்திரண் டோட கண்டுநகை கொண்டவேலா 
சோடை 'கொண்டுளங் காண மங்கைமய 

லாடி இந்திரன் தேவர் வந்துதொழ 

சோழ மண்டலஞ் சாரும் ௮ம்பர்வளர் தம்பிரானே! 

shania, இந்திரன், மன்மதன் முதலியோர் வழிபட்டு இத்தலத்தில் 
உய்ந்ததை இத்தலபுராணத்தில் மகாவித்துவான் திரிரிரபுரம் 

மீஞட்டிசுந்தர்ம் பிள்ளையவர்கள் சிறப்பாகப்பாடியுள்ளார்கள். 

அறதிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 

உள்ளது... அருகில் அம்பார்மாகாளம் (கோயில் இருமாகாளம்) 

கத்தன்குடி மு. கலிய தலங்கள் உள்ளன, 
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கீற்ந்ள்கு( காந்தள் 

எந்தன்சட லங்கம்பல பங்கம்பட தொந்தங்களை 
ஏன்றுந்துயர் பொன்றும்படி ' தருதாளே 

இன்பந்தரு செம்பொன்கழ லுந்துங்கழல் தந்தும்பினை , 

யென்றும்படி பந்தங்கெட மமிலேறி 

வந்தும்மிர சண்டம்பகி ரண்டம்பூவி யெங்குந்திசை 

மண்டும்படி நின்றுஞ்சுடர் ஒளிபோலும் 

வஞ்சங்குடி கொண்டுந்திரி நெஞ்சன்துக And ym 
கொளும் 

லண்டன்தமி யன்றன்பவம் ஓழியாதோ 

தந்தத்தன திந்திந்திமி மென்றும்பல சஞ்சங்கொரு * 

தஞ்சம்புரி கொகஞ்சுஞ்சிறு மணியாரம் 

சந்தந்தொனி கண்டும்புய லங்கன்சிவ னம்பன்பதி 

சம்புந்தொழ நின்றுந்தினம் விளையபமும் 

கந்தன்குக ளென்றன்குரு வென்றுந்தொழும்அன் பன்கவி 

கண்டுய்ந்திட அன்றன்பொடு வருவோனே 

கண்டின் கனி சிந்துஞ்சுவை பெரங்கும்புனல்தங்குஞ்சுகர 

கத்தன்குடி யின்தங்கிய பெருமாளே. 

--இர௫ுணிகிரிஎள்ளள் 

தஞ்சைமாவட்டத்தில், நன்னிலம் வட்டத்தில், கோவில் 
கந்தன்குடி என்று வழகிகப்படும் இத்தலம் குமரக்குடி என்றும் 

வழங்கப்படுகன்றது, பேரளம்-காரைக்கால் பஸ்வழியில் 

கந்தன்குடி கோயில் வளைவருகே இறங்கி ஒருகலோமீட்டா் 
தெற்கில் சென்று இக்கோயிலை அடையலாம். இரயில் வழியாகப் 
பேரளம்-காரைக்கால்வழியில் கந்தன்குடியில் இறங்க 

வேண்றும்,



மதிவளம் என்றழைக்கப்படும் இத்தலத்தில் கல்யாண 

சற்தரர் என்ற இருப்பெயருட&் முருகவேள் இருக்கோயில் 

கொண்டு இங்கே விளங்குளெருர், ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் 

கொண்டு நின்றஇருக்கோலதீதில் இருதேலிமாரீ புடைசூழச் 

இழைக்குநோக்க விளங்குனருர். 

காமிகாகம முறையில் தினமும் ஐந்துகாலவழிபாடு இங்சே 

நிகழ்கின்றன, மாதக்கார்தீதிகை, சஷ்டி சிறப்பு நாட்களாகும், 

சிதிதிராபூரீணிமை, கந் தசஷ்டி, தைப்பூசம் .முதலிய இருவிழாக் 
கள் நிகழ்கின்றன. 

ஸ்சுத்தபுட்கரணி என்ற திருக்குளம் உள்ளது. தல 

விருட்சம் பன்னீர்மரமாகும். 

அருணூரிநாதர் பரவிய இக்கோயில் அறநிலைய ஆட்?த் 

துறைநிர்வாகத்தில் உள்ளது. 

இக்கோயிலருல் பெரம்பூரீ எஃற. முருகன் தலமும் 
உள்ளது, "



ரிரங்காடு 0ரமிய ॥ிசய்வர் 

வங்காரா மார்பிலணி தாரொமேயேர். கோடசைய 

கொந்தார மாலைகுழ லாரமொடு தோள்புரள 

வண்காதி லோலைகதிர் போலவொளி வீசதிதம் 

மலர்போல 

மஞ்சா சாபநுதல் வாளளைய வேல்ளவிழிகள் 

கொஞ்சார மோசகிளி யாகநகை பேசிய 

வந்தாரை வாரும் இரும் நீர்உறவு எளுசைசயல் 

இடுமாதர் 

சங்காளர் சூதுகொலை காரர்குடி Cartage 

சிங்காச தோளர்பண ஆசையுளர் சாதிமிலர் 

சண்டாளர். சீசி அவர் மாவவலையோ caQwg 

ழலாமறி 

சங்கோதை நாதமொடு கூடிவெகு சாயையிருள் 

வெந்தோட மூல அழல் வீச௨உபதேசமது 

தண்காதி லோதிஇரு பாதமலர் சேரஅருள் 

புரிவாயே1 

சிங்கார ரபமயில் வாகன நமோதமென 

கந்தா குமார சிவ தேசிக நமோநமெகா 

சி.ந்தூர பார்வதி சுதாகர நமோநமென விருதோதை 

சிந்தான சோதிகதிர் வேலவ நமோநமென 

கங்காள வேணிகுரு வானவ நமோநசென 

fangs ராழிமலை தாள்படவை Cade 

முருகோனே!



திங்கீத வேதபிர மாவைவீழ மோதியொரு 

எபெண்காத லோடுவன மேலிவளி நாயகியை 

இன்பான தேனிரசு மார்முலை விடாதகர 
ழனிமார்சா] 

எண்டோளர் காதல்கொட காதல்கறி யேபருகு 

செங்காடுமேவிபிர காசமயில் மேலழகொ(0) 

ஏன்காதல் மர்லைமுடி ஆறுமுகவர அமரர் பெருமாளே, 

ஊ அருணகிரிஎள்ளம், 

மேற்குறித்த திருப்புகழ்ப் பாடல் தான் இன்று தமிழகத்தில் 

இருப்புகழ் முழக்கத்திற்கு வித்தாய் அமைந்தது என்று கூறினால் 
பலருக்கு வியப்பாக இருக்கும், இருப்பு கழ்ப் பாக்களைத் 

தமிழகத்தில் இந்நூற்றாண்டில் பரப்பிய வள்ளிமலை ஸ்ரீமத் 
சசீதானந்த சுவாமிகள் முதன் முதலாக இத்திருப்புகழைதீ 
தான் பழநித்திருக் கோயிலில் ஒரு தேவரடியாள் பாடி ஆடக் 
கேட்டு, அது இருப்புகழ் என அறிந்தார். பழனியாண்டவரே 

ஒரு எிறுவனாக வந்து அவருக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். இருப்புகழ் 
பரப்புவது தான் அவர் பிறவிப்பணி என்று இருவண்ணாமலை 

மாமுனிவர் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் வள்ளிமலை சுவாமிகளுக்கு 

உபதே?த்தார். , இவ்வாறு இத்திருப்புகழ்ப் பாடல் 
இன்று தமிழகமெங்கும் திருப்புகழ் இசைபரப்ப முதலொலியாக 
விளங்கியதைத் இருப்புசுழ் அடியார்களும் அருணூரிநாதரின் 

தொண்டர்களும் நன்கு உணர்வர், இத்தகு ஏறப்புடைய 

இருப்புகழ் திருச்செ௫கொட்டங்குடிக் குரியது என்பதை நினைக்கும் 

போது திருவருளின் மாண்பினை நாம் இன்னும் வியச்க 
வேண் டியுள்ளது. 

திருச்செங்காட்டங்குடி என்றவுடன் இறுத்தொண்ட 

நாயனார் வரலாறு நம் நினைவிற்கு வருகின்றது. ரொாளனைக் 

கறிசமைத்து உத்துரா படுபாராக வந்த பரமனுக்குப் படைத்த 

பெருமை மிக்க சிறுத்தொண்டர் நாடகம் நம் கிராமங்கள் 

தோறும் இன்றும் நடந்து வருகின் றதன்றோ! 

மந்திரபுரி செங்காடு சத்தியபுரி மலரோன் 

தந்திரபுரி ஆத்திவனம் தயங்குசுடர் வயங்காநிற்கும் 

மூந்துபாஸ் கரபுரி சமுத்திரபுசி முடிசேர் 
, இந்திரன் மகிழ்கணபதீச்சரம் பெயர் எட்டே, 
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என்று இிருசிசெங்காட்டிற்கு எட்டுப் பெயர்கள் உண்டு 
நன்னிலம் வட்டத்தில் திருப்புகலூருக்குத் தென்கிழக்கில் 2 கல் 
தொலைவிலுள்ள இத்தலத்திற்குக் கும்பகோணம், மாயூரம், 
நாகப்பட்டினம்ஆகய ஊர்களிலிருந்துபேருந்துகள் செல்கின் றன. 

சத்தியாஷாட முனிவரது தவத்தை-ரத்தநாமுக, 
ரக்தபீஜன் என்னும் அசுரர்கள்-அழிக்க முயன்ற போது 

சிவபெருமான் அவர்களைக் கொள்று அருள் செய்தாரீ.அவர்களது 

ஈத்தம் இந்திய இடமே ரத்தக்காடாக-செங்காடு எனீருயீற்று 

எனத்தலமான்மிபம் கூறுகின்றது. 

மற்றொரு வரலாறிறின்படி-வீநாயகன் சயமுகனை இதி 

தலதீஇல் அழித்தபோது அவன் ரத்தம் பெருகச் செங்காடு 
என்ற பெயர் வந்தது. அசுரனைக் கொன்ற பாவம் நீங்க 

விநாயகர் இத்தலத்தில் சிவபெருமானை வழிபட்டதால் 

கணபஇச்சரம் என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது. 

இங்கே வெபெருமான் கணபஇச்சரர், உதீதிராபதீசுவரரீ 

என்று போற்றப் பெறுகன்றார். இறைவி: சூளிகாம்பாளி- 

இருக்குழல் நாயகியம்மை உத்திராபதியார் திருவுருவம் இங்கே 

தனிச் எறப்புடையது. திருஞானசம்பந்தரும் இருநாவுக்கரசரும் 

போற்றிப் பஇகம் பாடிப் பரவியபதி இது. சிறுத்தொண்டர் 

இருஞானசம்பத்தரை உபசரித்ததாசப் பெரியபுராணம் பேசு 

கின்றது. 

இத்தலத்தில் முருகவேள் ஒருமுகமும், நான்கு இருக்கர 
களும்கொண்டு தேவிமார்இருவருடனும் நின்றதிருக்கோலதீஇல் 

கிழக்கு நோக்கு எழுந்தருளியுள்ளார். 

தினமும் இரண்டு கால வழிபாடு காமிகாகம மு றயில் 

நிகழ்்றது, மாதசஷ்டி, கார்த்த்கை நாட்களில் 

சறப்புவழிபாறுகள் நிகழ்ின்றன. கந்தசஷ்டி, கார்த்திகை 

பெருவிழாக்கள் நிகழ்கின்றன. சித்திரைப் பெருவிழாவில் அமுது 
படையல் தனிச்ிறப்பு-சண்பகத் இருநாளும் காண வேண்டிய 

தொன்று. 

இத்தலத்தில் பல புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன. அக்கினி 

மூலையில் சத்தியபுஷ்கரணியும், தெற்குவீது கோடியில் சூரிய 

இர்தீதமும், கோயிலுக்குக் இழக்இல் இந்திர தர்.த்.தமும், அக்கினி 
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தீர்த்தமும், தென்பால் யமதீர்த்தமும், மேல்பால் வருணர்த் 
மும் வாயு மூலையில் வாயு£ர்தீதம், சந்திரபுஷ்கரணியும், Ha 

மருகல் அருகே சீராளன் குளமும் உள்ளன. தலவிருட்சம் 

ஆத்தி, பட்டினத்தார், பரணர், காளமேகம், சொக்கநாதப் 

புலவர் பாடிய பாடல்கள் உள்ளன, 

இக்கோயிலில் தவ.தாண்டவ?ற்பகிகள்குறிப்பிடத்தக்கன: 

அவ முறையே புஜங்கலளித தாண்டவமூர்த்தி, கஜசம் 
நிமாரமூர்த்தி, ஊர்த்துவதாண்டவமூர்த்தி,காலசம்ஹாரமூர்த்தி, 
கங்காளமூர்த்தி, பிட்சாடனமூர்த்தி, திரிபுரசம்ஹாரமூர்த்தி, 
பைரவமூர்த்தி, உத்திராபஇயார் என்றழைக்கப்படுகன் றன, 

இருபத்திரண்டு சருக்கங்களைக்கொண்ட இருச்செநீ 
காட்டுத்தலபுராணம் உள்ளது. வாலாம்பிகை தாசர் பாடிய 
அழுது படைச் சந்து என்ற நூலும் உள்ளது. 

சப்தவிடங்கத்தலகிசளில் ஒன்றான இஇல் மரகதலிங்கம் 
உள்ளது, 

வேளாக்குறிச் ஆதீனத்தைச் சார்ந்த இக்கோயில் 
அறநிலைய ஆட்டித்துறை அலுவலரால் திர்வகக்கப்படுகிறது. 

இத்தலத்தருகே இராமனஜதச்சரம், இருமருகல், 
திருப்புகலூர் முதலிய சைவ தலங்களும் திருக்கண்ணபுரம் 
என்னும் வைணவ தலமும் உள்ளன, 
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OS5T Yop விற்குடி 

வ௲கொள் மேனியர் ஙானமாமதியினர் நதியின் மதுவார்த்த 

கடிகொள் கொள்றையஞ் சடையினர் கொடியினர் 

உடைபுலியதளார்ம்பர் 

விடையதேறும் ஏம்மான் அமர்ந்தினிதுறை விற்குடி.வீரட்டம் 

அடியராகி நின்றேத்தவல்லார் தமை அருவினை' அடையாவே. 

—fsarachupsl. 

சிவபெருமான் எட்டுத் தலங்களில் வீராட்டகாசமாக அருட்காட்டி 

தந்தார் என்றுபுராணவரலாறுகள் பேசுகின்றன. இவைவீரட்டதி 

தலங்கள் எனப்படும் இத்தலங்களைத் தொகுத்துக் கூறும் பாடல் 

ஒன்று உண்டு: 

பூமன் சிரங்கண்டி அந்தகன் கோவல் பூரம் அதிகை 

மாமன் பறி.பல் சலந்தரன்விற்குடி மாவமுவூர் 

காமன் கொறுக்கை இயமன்கடமூர் இக்காசினி௰ில் 

தேமன்னு கொன்றையும் திங்களும் சூடிதன் சேவஃ3ம. 

அதாவது : 

பிரமன் ஏரத்தைக கொய்தது - திருக்கண்டியூர் 

அந்தகாசுரனை அடரீதீதது - இருக்கோவலூர் 

இரிபுரத்தை எரித்தது - திருஅதிகை 
தக்கன் இரங் கொய்தது - திருப்பறியலூர் 

சலத்தராகரனை அழித்தது - இருவிற்குடி 
யானையை உரித்தது - வழுவூர் 

காமனை எரித்தது - இருக்குறுக்கை 

யமனை உதைத்தது - திருக்கடவூர்



தஞ்சை மாவட்டத்தில் இவற்றுள் ஆறுதலங்களும் இடம் 
பெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத் தக்கதாம். இத்தலங்கள் 
எட்டினையும் அருணூரிநா தரீ வழிபட்டதோடு தம் திருப்புகழால் 

பரவியுள்ளதும் அறிந்தின்புறத்தக்கது. 

சலந்தராசுரனைச் 9வபெருமான்சக்கரத்தால் அழித்ததலம் 

இது. சலற்தராசுரனின் மனைவி பிருந்தை மீது திருமால் மையல் 
கொண்டார்.அவள் இறந்தபின் எரிந்தபோன அவளது சாம்பலில் 

புரண்டு மயங்கயிருந்த இருமாலை மயக்கம் நீஙிகும௱று இத் 
தலத்தில் சிவபெருமான் அருள் செய்தார் என்றும் தலவரலாறு 

பேசும், இதனால் பிருந்தைமயானம் என்ற பெயரும் இதற்கு 
உள்ளது, 

வீரட்டானேசுவரர்என்று இங்கேசவபெருமான் போற்றப் 

பெறுகிறார். இறைவி: ஏலவார் குழலி-பரிமளநாயக 

இங்கே முருகவேள் ஒருமுகம் நான்கு இருக்கரங்களும் 
கொண்டு மயிலின் மீது அமர்ந்து இரு தேவியருடனும் இழக்கு 
நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். உற்சவர் நின்ற இருக்கோலத்தில் 

தேவியர் இருவருடனும் விளங்குகின்றார். இனமும் காமிகாகம 

முறைப்படி இருகால வழிபாடு நிகழ்கின்றது. 

மாதக் கார்த்திகை தோறும் இறப்பு வழிபாடு-உற்சவர் 
புறப்பாடு நிகழ்கின்றது. தஇிருக்கார்த்த்கை விழா நடை 

பெறுூன்றது, 

இத்தலத்தில் சக்சுரதீர்த்தம், சங்கு£ீர்த்தம் என்னும் 
புண்ணியப் புனல்கள் உள்ளன. தலவிருட்சம்: துள9 

(பிருந்தாவனம்) 
இத்தலப் பெருமானைத் திருஞானசம்பந்தர்ஒரு பதிகத்தால் 

பாடிப்பரவியுள்ளார். இருநாவுக்கரசர் தேவாரத்தில் வைப்புத் 

தலம் இது. 

அருணடூரிதாதர் “இத்திரத்திலுமிகுந்த" என்ற இருப் 
பூகழ்ப் பாடலால் இங்கே கந்தவேளைச் செந்தமிழால் வழிப் 

பட்டார். இத்திருப்புகழில் - சூரசம்ஹாரத்தில் வரும் ஆயுத 
ஓலிகள் நம் கண்முன் அக்காட்டியைக் காட்டுகன் றன; 
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த்த்த னத்தனத னத்த னத்தனீன் 
தித்தி மித்திமிதி மித்தி மித்திமித 
தக்கு டக்குடுடு டுக்கு டுக்குடென ச.ங்குபேரி 

சத்த முற்றுக்கடல் திக்கு லக்கிரிகள் 

நெக்கு விட்டுமுகி லுக்கு சர்ம்பமுடி, 

சக்கு முக்கிவிட கட்க துட்டசுர ரங்கமாள 

வெற்றி யூற்றகதிர் பத்தி ரத்தையரு 
ளிச்சு ரர்க்கதிப திப்ப தத்தையுறு 

வித்த ஸளித்துமதி பெற்ற தந்ைதமண முண்டவேலா 

வெட்கி டப்மிரம duel டித்துமுடி 

யைக் குலைத்துசிறை வைத்து முத்தர்புகழ் 
வி.ழ்குடிப் பதியி லிச்சை யற்றுமகிழ் தம்பிரானே! 

இத்தலம் அறநிலைய ஆட்சித்துறையால் நிர்வூக்கப் 

படஓன்றது, இத்தலத்தருகே எட்டிகுடி, எண்கண், க்கல் 

என்னும் முருகவேள் தலங்கள் அமைந்துள்ளன. 

இவ்வளவு சிறப்புங்கொண்ட இத்தலம் இருப்பிடம் அறிந்து 

வழிபடவேண்டும் அல்லவா! இருவாரூர் - மாயூரம் இருப்புப் 

பாதையில் விற்குடி நிலையத்திலிருந்து 3௧ல் தொலைவில் இத்தலம் 

உள்ளது. திருவாரூர் - பயத்தங்குடி பேருந்திலும் இத்தலத்தை 
அடையலாம். 
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ஆரூரில் ஆதாரத்ிநாளி 

நீதானெத் தனையாலும் 
நீடுழிக் க்ருபையாகி 

மாதானத் தனமாக 

மாஞானக் கழல்தாராய் 

வேதாமைத் துனவேளே 

வீராசற் குணசீலா 

ஆதாரத் தொளியானே 

ஆரூரிற் பெருமாளே. -துருணகிசியம் எல். 

திருவாரூர் என்ற உடனேயே எத்தனை எண்ணங்கள் 
வருகின்றன! பஞ்சபூதஸ்தலங்களுள் பிருதிவிதலம் இது. சப்த 

விடங்கத்தலங்களுள் தலைமையானது, விடங்கப்பெருமானை 
விண்ணுலகிலிருந்து மண்ணுலகங்கொணர்ந்து முசுகுந்தமன்னா் 

இருவாரூரிலே-பிரதிட்டை செய்தவரலாறு தனிச்ிறப்புடைய 
தன்றோ! விடங்கப்பெருமான்-தானே உண்டானவர்;டஙிகம்- 

உளி-உளியால் செதுக்கப்படாதவர். இந்திரன் முஈகுந்தனின் 
யக்திகண்டு தனது தந்திரம் பலிக்காமல் போனதற்கு வருந்தாது 
ஏழு மூர்த்தங்களையும் அளித்து விட்டதாலன்றோ ஏழுதலங்களில் 

விடம்கமூர்த்தங்களைக் கண்டு வழிபடும் பேறு நாம் பெற்று 

விட்டோம், 

1, திருவாரூர் -வீதிவிடங்கப்பெருமான்-அஜபாநடனம் 

... தருநள்ளாறு-நகவிடங்கா்-உஅமத்தநடனம் 

3. இருநாகைக்காரோணம்-சுந்தரவிடங்கர் -பராவார 
தரங்கநடனம் 

4, இருக்காராயில்-ஆதிவிடங்கர்-குக்குடநடனம்



். இருக்கோளிலி-அவனிவிடங்கர்- பிருங்கநடனம் 
6. திருவாய்மூர்-நீலவிடங்கர்-கமல நடனம் 

7. இருமறைக்காடு-புவனிவிடங்கர்-ஹம்ஸபாதநடனம் 

“என் ஆரார்ப்பெருமானை எவ்வாறு பிரிந்திருக்கேன்!” 

என்றுநம்பியாரூரர் கேட்டது நியாயமே! தன் தோழனுக்காக- 

இருமுறை நள்ளிரவில் சிவபெருமான் தாதுசென்றதால் 

வீதிஎல்லாம் சவெலோகமாகத்திகழ்ந்தது! திருவாரூர் 

திருவாதிரைப் பெருவிழாவைத் இருநாவுக்கரசரிடம் சொல்லகீ 

கேட்டார். திருஞானசம்பந்தர். “முத்துவிதானம்'' எனத் 

தொடங்கும் திருநாவுக்கரசர்பதிகம் ஆதிரைத்திருவிழாவை 

அப்படியே நம்முன் காட்டுகின்றது. அதுகேட்ட திருஞான 

சம்பந்தர் திருவாரூர் அடைந்து வழிபட்டுச் 'சித்தம்தெளிவீர்காள், 

அத்தன் ஆரூரைப், பத்திமலர்தூவ, முத்தி ஆகும்மே'' என்பன 
வாய பதிகங்களைப்பாடிப்பரவினார். இவ்வாறு மூவரும் தேவரும் 

யாவரும் போற்றம் இத்தலத்தைத் இருஞானசம்பந்தர் 5 திருப் 

பதிகங்களாலும், திருநாவுக்கரசர் 21 இருப்பதிகங்களாலும் 

சுந்தரர் 8 தஇருப்பதிகங்களாலும் வழிபட்டனர். எல்லா 

வற்றிற்கும் மேலாகச் சுந்தரர்பாடிய திருத்தொண்டர்தொகை- 

அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களையும் 9 தொகையடியார்களையும் 

நமக்கு முதலில் தந்தது. அதன் வகைநூலாக நம்பியாண்டார் 

நம்பி பாடியருளிய இருத்தொண்டர் இருவந்தாதியும்-விரிநூலாக 

இம்பரும் உம்பரும் போற்றும் இருத்தொண்டர்புராணம் 

சேக்கிழாரால் பாடப்பெற்றுச் சைவம்தழைக்க ஏதுவாயிற்று. 

துருவாரூரும் சுந்தரரும் இணைந்து சந்திக்க இன்பம்தரும். 

பரவைகேள்வராகச் சுந்தரர் இருவாரூரில் வாழ்த் தகாலமே 

சைவத்தின் பொற்காலமாகும். பெரியபுராணத்தின் நகரச் 

சிறப்பில் திருவாரூர் பேசப்படுவதே அது திவராசதானி 

என்பதற்குச் சான்றாகும். விருத்தாசலத்தில் ஆற்றில் இட்டப் 

பொன்னைத் திருவாரூர்க்குளத்தில் எடுத்து மாற்றும் சரியாக 

உள்ளதா என்று பார்த்தவர் அல்லவா சுந்தரர்! விறன்.மிண்டர், 

தமிநந்தயடிகள்,செருத்துணை நாயனார், தண்டியடிகள், கழற்சிங்கர் 

ஆூயோர் முத்திப்பெற்ற திருத்தலம் இதுவே. 

விராட்புருடனின் மூலாதாரத் தலமாகிய இருவாகூர் 

இசையுலக மும்மூர்த்திகளையும் தந்தபெருமைமிக்கது. இத் 

தலத்திற்குத் இருமூலட்டானம், பூங்கோயில் என்ற பெயர்களும் 

உண்டு. ஐத்து பிராகாரங்களையும் 21 வீதிகளையும் கொண்டுள்ள 

439



இத்தலத்தில் சிவபெருமான் இடங்கொண்டது எப்பொழுது 
என்று காண இயலாமல் திசைக்கன்றார் திருநாவுக்கரசர். 
ஒருவனாய் உலகேத்தநின்றநாளோ'' எனத்தொடங்கும் திருத் 

தாண்டகத்தில்! 

கோயிலுள் இராஜநாராயணமண்டபம், அறநெநறி 

மண்டபம், தேவாசிரியமண்டபம், சபாபதிமண்டபம் என்ற 

தான்கு வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க மண்டபங்கள் உள்ளன. 

கோயிலினுள்ளே வீதிவிடங்கவிநாயகா், வன்மீகநாதர் 
(புற்நிடங்சொண்டார்), நிறைசெல்வத்தயாகேசர் (கமலவசந்த 

தியாகப்பெருமான்), தம்பிரான் தோழரான ஆலாலசுந்தரர், 

சேரமான்பெருமாள்நாயனார், மந்திரபீடம், யமசண்டர், 
ஆதிசண்டர், நீலோத்பலாம்பிகை (கந்தர் திருக்கரத்தைப் 
பிடித்துள்ள அருமை) சித் தீச்சரம் தட்டணாமூர்த்து, தவக்கோலத் 

இல் கமலாம்பிகை, அக்ஷர பீடம் முதலிய இரவருட்கோலங்களை 
வழிபடுகிறோம். 

இத்திருத்தலத்தை அடைய கும்பகோணம், மாயூரம், 
தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், மன்னார்குடிமுதலிய நகரங்களிலிருந்து 
பேருந்து வசதி உள்ளது. மாயூரத்திலிருந்து இருப்புப்பாதை 
வழியிலும் இத்தலத்தை அடையலாம், 

இத்தலத்தில் முருகவேள் பல இடங்களில் எழுந்தருளி 
யுள்ளார். கிழக்குக் கோபுர வாயிலில் இடதுபக்கம் விநாயகரும் 
வலதுபக்கம் முருகப்பெருமானும் எழுந்தருளியுள்ளனர். சுவாமி 
உட்பிராகாரத்தின் வடமேற்குக் கோடியில் முருகன் சந்நிதி 
உள்ளது. கமலாம்பிகையைத் தரிசித்து அட்சரபீடத்தையும் 
வழிபட்டபின் வள்ளி, தேவயானையுடன் எழுந்தருளியுள்ள 
சண்முகப்பெருமான் சந்நிதியை அடைந்து வழிபடலாம். அவரை 
யடுத்துப் பாலசுப்பிரமணியர் சந்நிதி உள்ளது. தேரடியில் 
தண்டபாணிகவாமிகோயில் விளங்குகின்றது, 

தினமும் ஆறுகாலவழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. மாதக் 
கார்த்திகை,சஷ்டிசிறப்புவழிபாடுகளும் கந்தசஷ்டி, கார்த்தகைப் 
பெருவிழா, தைப்பூசம், பங்குனிஉத்தரம் ஆய பெருவிழாக் 
களும் நிகழ்கின் றன. 

அருணகிரிநாதர் இத்தலத்தில் ஈடுபாடுமிக்கு ஏழு 
திருப்புகழ்ப்பாக்களால் கந்தவேவைச் சந்தப்பாவில் போற்றி 
யுள்ளார். Geared 255030508, மநுநீதிச்சோழன் 
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stars he தன்மகல மீது தேரைச்செலுத்தி, பசு -தன் 

கன்றை இழந்ததற்குக் கழுவாய்த்தேடி இதுதான் மனுநீதி என்று 
காட்டியதிறத்தைப்போற்றினார்; 

சுரபி மகவினை மயெழுபொருள் வினவிட 

மனுவி னெறிமணி யசைவற விசைமிகு 

துயரில் செவியினி age. Marge assy 

துணிவி லிதுபிழை பெரிதென வருமநு 

உருகி யரகர சிவசிவ பெறுமதொர் 

சுரபி யலமர விழிபுனல் பெருகிட நடூவாகம் 

பசவி யதனது துயர்கொடு நடவிய 

பமுதின் மதலையை யுடலிருபிளவொடு 

படியரதமதை நடவிடமொழிபவன் அருளாருர்ம் 

படியிலறுமுக சிவசுத கணபதி 

யிளையகுமர நிருபபதி ௪ரவண 

பரவை முறையிட அமில்கொடு நடவிய 

பெருமாளே! 

எனவரும் இருப்புகழ்ப் பகுதிப் பெரியபுராணத்தில் வரும் 
இருநகரச் சிறப்புடன் இணைத்துப் பயின்று இன்புற வேண்டிய 

தொன்று. இத்தலத் திருப்புகழ்ப்பசக்கள் “*நீதானெத்தனை”, 
“மகரமது””, “sg appear ud o’’, ‘umrGerG 5G oe” 

“கூசாதெபா””, “adem” ‘unGerGsG@eurGanr” என்று 
தொடங்குவன. 

இத்தலம் பற்றிய பல இலக்கியங்கள் உள்ளன. சம்பந்த 

முனிவர் இயற்றிய திருவாரூர்ப்புராணமும், சிதம்பரம் மறை 

ஞான சம்பந்தர் இயற்றிய கமலாலயச்சிறப்பும், மகாவித்து 

வான்திரிரிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை அவர்கள் இயற்றிய 

இயாகராசலீலையும் இத்தல புராணங்கள் வகையைச்சார்ந் 

துள்ளன. தேவாிரிய மான்மியம் என்ற நூலும் உள்ளது. 

சேரமான் பெருமாள்நாயனார் அருளிய திருவாரூர் மும்மணிக் 

கோவை, குமரகுருபரசுவாமிகள் அருவிய திருவாரூர் நாண்மணி 

மாலை, வைத்தியநாதநாவலர் இயற்றிய திருவாரூர்பன்மணி 

மாலை, கமலைஞானப்பிரகாசர் அருளிய திருவாரூர் குறவஞ்சி, 

அந்தகக்கவி வீரராகவ முதலியார் இயற்றிய இருவாரூர் உலா, 

கமலைஞானப்பிரகாசர் இயற்றிய தியாகப்பள்ளூ, சைவ எல்லப்ப 

தாவல் இயற்றிய இருவாரூர்க்கோவை, தியாகராசசெட்டியார் 
இயற்றிய திருவாரூரீபாதி திருவொற்றியூர் பாதிவெண்பா 
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அந்தாதி திருவாரூர் மருந்துவெண்பாமாலை, ஈழ்வேளூர் குருசாமி 
தேசிகரீ இயற்றிய திருவாரூர் ஒருதுறைக்கோவை, திருவாரூர் 

சதாசிவதேசச£ர இயற்றிய திருவாரூர் இரட்டைமணிமாலை, 
பாபவிநாசமுதலியார் இயற்றிய திருவாரூர்ப்பதம் முதலியனவும் 
சத்தச்சரம் தட்ிணாமூர்த்திபதிகம், தட்சிணாமூர்த்தி பதிகம், 

ஆரூர்த்தலமாலை,கமலைபராசத்திமாலை, தேரூர்ந்தசோழபுராணம் 
சுமலாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ், தியாகராசர் கழில்நெடில், 

இயாகராசர் கலிப்பா, இருவா ரூர் விநாயகர் இரட்டைமணிமாலை 
முதலியனவும் உள்ளன. 

வடமொழியில் அஜபாரகசயம், ஆடகேஸ்வரமகா த்மியம், 

கமலாலயமகாத்மியம், நாகரகாண்டம், தியாகராஜலீலை 

சமற்காரபுரமான்மியம், தியாகராஜபுரமான் மியம், தேதவயா புர 

மான்மியம், தேவாசிரிய மகாத்மியம், ராமசுயாமகாத்மியம், 

முசுகுந்தபுரமான்மியம், ஸ்ரீபுரமான்மியம், ஸ்கந்தபுரமான்மியம் 
க்ஷேத்திரவரபுரமான்மியம், முத்துசாமிதீட்டுதர் கிருதிகள், 
இயாகராஜாஷ்டகம் முதலியன உள்ளன. 

இருவாரூர்க்கோயிலினுள்ளே அசலேசுவரர், ஆடகேசர், 

அனந்தேசர், விசுவகர்மேசர், எித்தீசர், ரணவிமோசனேசர் 

ஆலயங்கள் உள்ளன, a 

தலவிருட்சம் பாதிரி, புண்ணியப்புனல்: , கமலாலயம், 

சங்குதீர்த்தம் முதலியன, கமலாலயத்தில் 64 சுட்டகிகளில் 
தீரரடலாம். 

ஏழுதிருமுறைகளிலும் பாடல் பெற்ற தலங்கள் மூன்றே 

தாம்: அவை ஆரூர், கச்சியேகம்பம், திருமறைக்காடு என்பன. 

இத்தலத்தில் மார்கழிதிருவாதிரை, பங்குனித் இருவிழா, 
தோர், தெப்பத்திருவிழாக்கள் சிறப்பானவை, 

இத்தலம் அறநிலைய ஆட்சித்துறையினரால் நிர்வூக்கப் 

படுகிறது. 

இத்தலத்தைச்சுற்றி திருவாரூர் அறநெறி, பரவையுண்ட 
மண்டனி, இருப்பனள்ளியின்முக்கூடல், தஇிருவிளமர் முதலிய 
தேவாரத் தலங்கள் உள்ளன, எண்கண், OP Sits ஆகயத்திருப் 

புகழ்தலங்கள் ௮அருகல் உள்ளன. 
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சிக்கல் சிங்கார வலவன் 

வானுலாவும் மதிவந்துலாவும் மதின் மாளிகை 

தேனுலாவும் மலர்ச்சோலை மல்குந்திகழ் சிசிகலுள் 

வேனல் வேளை விழித்திட்ட வெண்ணெய்ப் பெருமானடி 

ஞானமாகந் நினைவார். வினையாயின நையுசே! 

— தீரகரனசம்பந்தர் 

அலர்தரு பூட்பத் துண்டாகும் வாசனை 

திசைதொறு முப்பத் தெண்காதம் வீசிய 

அணிபொழி லுக்குச் சஞ்சார மாமளி யிசையாலே 

அழகிய சிகமற் சிங்கார வேலவ 

சமரிடை மெத்தப் பொங்கார மாய்வரு 

௮௬ரரை வெட்டிச் சங்காசமாடிய பெருமாளே! 

௩ (புலலரை......) அருணகிரிநாதர் தீருப்புகழ்- 

வட்டமா முனிவர் காமதேனுவைப் பெறுதற்காக 

இறைவனைப் பூத்தார், இறைவன் அருளால் காமதேனுவைப் 

பெற்றார். காமதேனுவின் பால் பெருகி நிலமெள்லாம் உறைந்து 

வெண்ணெயாக, அதை எடுத்து இலிங்கமாக்கப் பூசித்தார் 

விட்டார். அந்த லிங்கத்தை வேறிடத்தில் வைக்க எடுக்கும் 

போது வராமற் க்கிக் கொண்டமையாற் சிக்கல் என்பது 

பெயர். இறைவரும் வெண்ணெயிலிங்கேசுரர் என்ற பெயா் 
கொண்டார். இறைவி: வேல்நெடுங்கண்ணியம்மை, 

இத்தலம் திருவாரூர் -நாகப்பட்டினம் பேருந்து வழியில் 

உள்ளது. இரயில் வழியும் உண்டு. மல்லிசைவனம், வூட்டாச் 

சிரமம், தேவசாத்நித்தியபுரம், கயாசரஸ் முதலிய பெயர்களும்



இத்தலத்திற்கு உண்டு. இங்கே சிவன் கோயிலும் திருமால் 
கோயிலும் ஒருசேர அமைந்துள்ளது தனிச் சிறப்பாகும், 

நவநீதேசுவரர் கட்டுமலையில் கோயில் கொண்டுள்ளார். 
இது கோச்செங்கணான் கட்டிய கோயில்களுள் ஒன்று. 

இங்குள்ள ஆறுமுகப் பெருமான் சிங்கார வடிவேலவர் 
என்று சிறப்புடன் போற்றப்படும் அற்புத மூர்த்தியாவார். 
அழகு ஒழுகும் இம்மூர்த்தி சூரசம்ஹார விழாவில் வேல் 
வாங்கியவுடன் அவரது முகத்தில் வெயர்வை அரும்புவதைக் 
காணலாம், ஆறு திருமுகங்களும், பன்னிரு கரங்களும் கொண்டு 
வள்ளி தேவயானையுடன் மயிலின்மீது அமர்ந்து திருக் 
கோலத்தைக் காணக் கண்கோடி வேண்டும். உற்சவர் சலவைக் 
கல் மண்டபத்தில் பொன்மேனியராய் இரு தேவியருடன் 
விளங்கும் அழகும் தனி, 

தினமும் ஆறுகால வழிபாடுகள் காரணாகம முறைப்படி 
நிகழ்கின்றன, ஞாயிறு, செவ்வாய், வெள்ளி, சஷ்டி, கார்த்திகை 
நாட்கல் சிறப்பு. ஆடிக் கிருத்திகை, கந்தசஷ்டி, Dasari s Hos 
தைக் கார்த்தகை இறப்பு விழாக்கள், தங்க வாகனத்தில் 
சங்கார வேலனைத் தரிசிக்கக் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும், 

காமதேனுவின் பால் சுரந்து குளமான பாற்குளம், பல 
பிணிகளையும் இர்ச்க வல்லது, தலவிருட்சம்: மல்லிகை. 

வசிட்டர், விசுவாமித்திரர், காமதேனு, முசுகுந்த 
சக்கரவர்த்தி, திருஞான சம்பந்தர், அருணகிரிநாதர் முதலியோர் 
வழிபட்ட தலம். திருஞான சம்பந்தர் ஒரு பதிகத்தால் இங்கே 
சிவபெருமானைப் பரவினார். இங்கே சிங்கார வேலனை இரு திருப் 
புகழ்ப் பாக்களால் ('கன்னலெலொாத்த?.... புலவரை 
சட்சிக்குந்''...) அருணஒரிநாதர் வள்ளி மணாளனை வண்டமிழால் 
பாடிப் பணிந்தார். இத்தலத் இருப்பு po பாக்களில் 
சூரசம்ஹாரம் குறிப்பிடப் படுகிறது. காஞ்9புரம் சிதம்பர 
முனிவர் அருளிய பிள்ளைத் தமிழும் உள்ளது, 

அறநிலைய ஆட்டித்துறையின் 8ழ் விளங்கும் இக்கோயிலின் 
வருவாயைக் கொண்டு சித்த வைத்தியசாலை, நாதசுரக் கல்லூரி 
மாணவர் இல்லம் முதலியன இயங்குகின்றன. வழிபடுவோர் 
அசதியும் கண்டு. நகரத்தார் திருப்பணி கண்ட கோயில் இது. 
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எட்டிகுடி, எண்கண், சிக்கல் இம்மூன்றும் ஒரே?ற்பியினால் 

செய்யப் பெற்ற முருகன் திருவுருவங்களைக் கொண்ட தலம் 
என்பர். 

சக்கலுச்கருகே ஏபாரவச்சேரி (பொருள் வைத்தசேரி)யீல் 

கந்தசாமி கோயில் உள்ளது. முருகனின் தனிக் கோயில் இது. 
பிராகாரத்தில் தண்டபாணி வீளங்குகறார். மூலவராக சண்முகப் 

பெருமான் திகழ்கிறார். சொக்கலிங்க சுவாமி, மீனாட்சியம்மை 
சந்நிதிகளும் உள்ளன. 

சிலருடைய கருதீதுப்படி பொரவச்சேரி ஆறுமுகப் 

பெருமானே எண்கண், எட்டிகுடி முருகக் திருவுருவங்களைச் 
செய்த ஈற்பியால் உருவாக்கப் பெற்றவர் ஆவார். பெரிய 

மூர்தீதம் றந்த அழகு-மயிலின் பாதம் முதல் திருவாசி வரை 

யிலும் ஒரே கல்லில் ஆறுமுகப் பெருமான் பன்னிரு கரங்களுடன் 

உருப் பெற்றுள்ளார். நுட்பமான வேலைப்பாடுடைய அற்புதகி 

கலைப் படைப்பு இம்மூர்த்தி! இனமும் மூன்றுகால பூசையும் 

ஈறப்பு விழாக்களும் நிகழும். இக்கோயில் பரம்பரை spe 

காவலரால் நன்கு நிர்வூக்கப் படுகின்றது. தற்போது 

இரு. 1. செல்லப்ப முதலியார் அறங்காவலராகத் தன் மரபுப் 

பணியைச் செய்து வருகருர், 

எக்கலுக்கருகில் உள்ள கீழ்வேளூர் தேவாரச் சிறப்பு 

மிக்க வஸ் தலமாயினும் அங்கு விளங்கும் முருகன் ஒரு முகமும் 
நான்கு கரங்களும் கொண்டு நின்ற கோலத்தில் வடக்கு நோக்கி 

பிரமசாரியாகச் எவனை வழிபடுவதாக அமைந்துள்ள காட்சி 

காண வேண்டியதொன்று. செந்தில் முருகனும் ஏழ்வேஞூர் 

முருகனும் ஒ$ரர எற்பி செய்தவை என்பாரும் உளர். இக் 

கோயிலில் அஞ்சவட்டத்கம்மன் சந்நிதியும். சுந்தர.தாண்டவமும் 

காணத்தக்கவை. முருகன் வழிபட்டதால் வேளூர் என்ற 

பெயர் வந்தது. கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் அமைத்த 

மாடக் கோயில்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும். 
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நாடுக்யமர்ந்த நம்ரீரார் 

மனைவி தாய் தந்ைத மக்கள் மற்றுள சுற்றமென்னும் 

விஃசயுளே விழுந்தமுந்தி வேதனைக்கிடமாகாதே 

கனையுமாகடல் குழ்நாகைமன்றனு காரோணத்தானை 

நினையுமா வல்லீராகில் உய்யலாம் நெஞ்சினீதே. 

தி௫நாவுக்கரசர் 

நாகை என்றும் நாகப்பட்டினம் என்றும் அழைக்கப் 

படும் இத்தலம் சப்தவிடங்கத் தலங்களுள் ஒன்று, இத்தலத்தில் 
புண்டரிக முனிவரைக் காயத்தோடு சிவபெருமான் ஆரோகணஞ் 

செய்தருளியதால் இருநாகைக் காரோணம் என்ற பெயர் 

ஏற்பட்டது. நாகர்கள் பூசித்ததலம் ஆதலால் நாகப்பட்டினம் 

என்ற பெயர் வந்தது என்பர். இங்கே சுந்தர விடங்கர்- 

பாராவார தரங்கநடனம் தனிச் ஈறப்பு. 

கடற்கரைப் பட்டினமாகய இத்தலத்திற்குத் தஞ்சை, 
குடந்தை, மாயூரம், காரைக்கால் முதலிய தலங்களிலிருந்து 
பஸ் வசதி உள்ளது. தஞ்சையிலிருந்து இருப்புப் பாதை வசதி 

உள்ளது, 

இதீதலம் 9வராஜதானி என்றழைக்கப்படுவது. இறைவன் 
காயாரோகண சுவாமி, இறைவி: நீலாயதாட்டு, காஞ்சி 

காமாட்சி, காசு விசாலாட்டு, மதுரை மீனாட்டு, நாகை 

நீலாயதாட்டு என்று போற்றப்படுகிறுள் அம்பிகை. அறுபத்து 

தான்கு சக்தி பீடங்களுள் இதுவும் ஒன்று, 

இக்கோயிலுள் மேலக் கூமர சந்நிதியும் ஆறுமுகப் 
பெருமான் சந்நிதிகளும் உள்ளன. மேலக் குமரன் ஒரு முகமும் 

நான்கு கரங்களும் கொண்டு இரு தேவியருடன் நின்ற



திருக்கோலத்தில் விளமிகுகறொர். ஆறுமுகப் பெருமான் பன்னீரு 
கரங்களுடன் மயில்மீது அமர்ந்த கோலத்தில் இழக்கு நோக” 
எழுநீதருளியுள்ளார். மயில் முகம் பெருமானுக்கு இடப்புறம் 

உள்ளது, இரு தேவியரும் அருகில் விளங்குகின்றனர், உற்சவ 
மூர்த்தி மயிலுடன் நின்ற கோலத்தில் இகழ்னெருர். 

தேவேந்திரனால் பூசிச்கப்பட்ட கோமேதக லிங்கம் இங்கு 
வழிபடப் பெறுறைது. 

தினமும் மூன்றுகால வழிபாடுகள் காமிகாகம முறைப்படி 
நிகழ்கின்றன. கந்த சஷ்டி விழாச் றப்புடையது. 

இக்கோயிலில் வைகாசி பிரம்மோற்சவம், ஆடிப்பூரம், 
சவராத்திரி, மாமகம் முதலிய விழாக்கள் நிகழ்கின்றன. 
நவராத்திரி நாட்களில் அலங்காரச் சிறப்புகள் குறிப்பிடத் 
தக்கவை: 

புண்ணியப் புனல்: தேவதரீத்தம், புண்டரீக நீர்தீதம் 

ஆூயென. தலவிருட்சம்: மாமரம். 

மூவர் தேவாரமும் பெற்ற இத்தலத்தில் அதிபதீத 
நாயனார் வழிபட்டு முத்து பெற்றார். பெரிய புராணத்தில் 
அதிபத்தநாயனார் புராணத்தில் இத்தலச் சறப்பினைச் சேக்கிழார் 
am Oke cpt. 

அருணடிரிதாதர் இங்கே குமரவேளை மூன்று திருப்புகழ்ப் 

பாக்களால் பரவியுள்ளாரீ; ('“ஓலமிட்டி"",.., “மார்புரம்”"..., 

*"விழுதாதென”!...) இத்தலம் அம்பிகைக்குகந்த தலமாதலின் 

“arb துர்க்கை சத்தி அம்பிலோககத்தர் பித்தர் பங்கில் 

மாது பெற்றெடுத்து கந்த சிறியோனே”' 

என்று முருகனைப் போற்றுகின்றார். சூரசம்ஹாரத்தை இரு 

பாடல்களில் நினைவு படுத்துகின்றார். நரசிம்மாவதாரம் இராமா 

வதாரம் இரண்டையும் காட்டுகின்றார். “விழுதாதென'” என 

வரும் பாடல் இனமும் பாராயணம் செய்தற்குரியது, 

Fest தெனவெ கருதா துடலை 
வினைசேர் வதுவே புதீதாக 

விருதாஜ வினிலே பலகர wglo 

விடவே மடவார் யலாலே 
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அழுதா கெடவே அவமா கிடநா 

ளடைவே தழியா துறை யோதி 

அலர் தாளடியேன் உறவாப் மருவோ 

ரழியா வரமே தருவாயே! 

தொழுதார் வினவே ரடியோ டறவே 

துகள்தீர் பரமே தருதேவா! 

சுரர் பூபதியே கருணாலயனே 

சுகிர்தா அடியார் பெருவாழ்வே! 

எழுதா மறைமா முடிவே வடிவே 

லிறைவா எனையா ஞ்ரடையானே 

இறைவா ஏதுதா அதுதா தனையே 

இண நா கையில்வாம் பெருமாளே! 

இரிசிரபுரம் மகாவிதீதுவான் மீனாட்டு சுந்தரம் பிள்ளை 

இயற்றிய திருநாகைக் காரோண புராணம் இத்தல மாண்பிளை 

விரித்துப் பேசுன்றது.' ஆறறிலைய ஆட்9த் துறையின் நிர்வாகத் 
இல் இக்கோயில் உள்ளது. 

பன்னிரெண்டு ராசிகளும் கல்லில் சுவாமி சந்நிதி மேல் 
மண்டபத்தில் சிற்பங்களாக வடிக்கப்பட்டுள்ளன, அம்பிகை, 

ஆறுமுகன் சந்நிதிகளில் கருங்கல் சங்கிலி வளையம் வடிக்கப் 
பட்டுள்ளது. இன்றும் மீனவ சமுதாயத்தில் யாரேனும் இறந்து 

விட்டால் கோயில் மரியாதை நிகழ்வது அஇபத்த நாயனார் 

வரலாற்றை நினைவு படுத்துகின்றது. 

இத்தலத்தில் குமரன் கோயில் என்னும் மெய்கண்ட 

மூர்த்தி இருக்கோயில் உள்ளது, இங்கே ஒருமுகமும் நான்கு 
கரங்களும் கொண்டு நின்ற இருக்கோலத்தில் பின்புறம்தோகை 

மயிலுடன் இருமுடியில் கரண்ட மகுடத்துடன் விளங்குகின்றார். 
தேவியர் தனியே விளங்குகன்௫ூர்கள். இக்கோயிலில் ரொய்க் 

காவல் வேலை பார்த்த அருட்கவி அழகு முத்துப் புலவர் 

மெய்கண்ட வேலாயுத சதகம் எனற நூலையும் இறப்புகழ் என்ற 
நூலையும் இயற்றியுள்ளார், 
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யலிலலந்து வள்ளிரசள்வள் 

Saws னுருவுமை கொளமிகு கரியது 

வடிகொடு தனதடி வழிபடுமவர் இடர் 

கடிகணபதி வர அருளினன் மிகுகொடை 

வடிவீனர் பயில்வலிவலம் உறை இறையே! 

திருஞானசம்பந்தர். 

தேவாரத் இருமுறைகளை முறைப்படி ஒதுவோர் முதற்கண் 
பாடுவது மேல்வரும் தேவாரப் பாடலைத்தான். இதில் விநாயகர் 

தோற்றம் காட்டப்படுகன்றது. இப்படி எல்லா இடங்களிலும் 
முதற்கண் பாடுமாறு அமைந்த இப்பாசுரம் வலிவலம் என்னும் 

தலத்திற்குரியது என்று அறியும் போது ஆதன் மாண்பினை 

அறிவது இன்றியமையாததாகின்றது. 

வலியன் குருவி வ்லம் வந்து பூசித்தமையின் இதீதலம் 
வலிவலம் என்ற பெயர் கொண்டது. முந்நூற்று அந்தணர் 

இத்தலத்தில் வேள்வி இயற்றி வாழ்ந்து வந்ததால் முந்நூற்று 
மங்கலம் ஆயிற்று. வில்வக்காடு நிறைந்தனமமையால் வில்வ 

வனம் எனவும், கொன்றை மிகுதிபற்றி கொன்றை வனம் 

எனவும் தஇருமாலுக்குத் கனிக்கோயில் உள்ளது பற்றி ஏசச்சக்ர 

நாராயணபுரம் எனவும் இத்தலத்திற்கு வேறு பெயர்களும் 

உள்ளன. 

கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் சுட்டிய மாடக்கோயில் 
களுள் ஒன்றான இத்தலத்தில் சிவபெருமான் மனத்துணை 

தாதராக (ஹிருதயகமலதாத சுவாமி)வும் இறைவி மாழையொண் 

கண்ணி (மத்ஸ்யாயதாககி) எனவும் வழிபடப் பெறுனர் 

௮.௮-20



அருச்சுனன் இங்கே சிவபெருமானை வழிபட்டு 'என்ஹிருதயகமல 
நாதா!” (மனத்துணை நாதனே) என்று பணிந்தமையால் 
பெருமானுக்கு இப்பெயர் வந்தது என்பர், இத்தலப்பெருமானைச் 
hart பாடிப்பரவுநிகால் *மாழையொண்கண்ணுமையை 

ம௫ழ்ந்தானை வலிவலந்தனில் வந்து கண்டேனே!” என்று 
குறித்துள்ள தால் அம்பிகைக்கு அப்பெயர் வந்தது எனலாம். 

வாளையங்கண்ணி (வாளைமீனை ஒத்த சுண்ணை உடையவள்) 

எனவும் போற்றுவர், 

திருவாரூரிலிருந்து 13 கல் தொலைவிலுள்ள இத்தலத்திற்குத் 
திருவாரூர், நாகை, இருத்துறைப்பூண்டி, ஈழ்வேளூர் ஆகிய 
ஊர்களிலிருந்து பேருந்து வசதிகள் உள்ளன. 

திருக்கோயிலைச் சுற்றிக் இழக்குப்புறம் சுவீர மூன்று 
பக்கங்களிலும் அகழி சூழ்ந்துள்ளது. தல விருட்சம்: புன்னை, 

இங்கே சிவபெருமானுக்கு இடப்பால் இதயத்தானத்தில் 
மூருகவேள் ஒரு திருமுகமும் நான்கு திருக்கரங்களும் கொண்டு, 
மயிலுடன் கூடி நின்ற இருக்கோலத்தில் கிழக்கு நோக்கி 
எழுந்தருளியுள்ளார். குமரவேளின் இடக்கரம் சூசிஹஸ் தமாக 
விளங்குவது ஒரு சிறப்பு ஆகும். இருபுறமூம் தேவியர் 
விளங்குகின்றனர். உற்சவமூர்த்தி வள்ளி தெய்வானை சூழ ஒரு 
இருமுகமுடன் மயிலூர்தி கொண்டு விளங்குஇரூர், 

வலம்புரி விநாயகா சந்நிதி ஈிறப்புடையது. 

முருகவேளுக்குக் காரணாகம மூறையில் இருகால வழிபாடு 
இனமும் நிகழ்கின்றது. கந்த சஷ்டி, சித்திரைப் பெருவிழாக் 
கள் திகழ்கின்றன. சித்திரையில் தெப்பவிழா ஒப்பற்றது. 

பாண்டவர்கள், சூரியன், வலியன் (கருங்குருவி), காரண 
முனிவர், முதலியோர் வழிபட்ட இத்தலத்தினை தருஞான 
சம்பந்தர் இருபதிகங்களாலும், இருநாவுக்கரசர் ஒரு பதிகதி 
தாலும் சுந்தரர் ஒருபதிகத்தாலும் பரவியுள்ளனர். அருணூரி 
நாதர் இங்கே முருகப்பெருமானை எதொடுத்த...?? என்று 
தொடங்கும் திருப்புகழால் பரவியுள்ளார், இதில் பிறன்மனை 
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நோக்காத பேராண்மையைக் காட்டி இராவண சம்ஹாரதி 

தையும், சிவபிரான் பெருமையினையும் சூரசம்ஹாரத்தையும் 
அழகாகக் காட்டுகிறார். 

வனத்தில் வாழ்குற மகள்முலை முமூகிய 

கடப்பமாலிகை யணிடிய அடீரர்கள் 

மதித்த சேவக வலிவல நகருறை பெருமாளே! 

என்று போற்றுகிறார், இராமலிங்கசுவாமிகள் பாடலும் 

இத்தலத்திற்கு உள்ளது, வலிவலம் மும்மணிக்கோவை என்ற 
நாலும் உண்டு, அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் 

உள்ளது இத்தலம். 

இத்தலத்இலிருந்து 4 கல் தொலைவில் எட்டிகுடியும் 

திருக்கோளிலி, கன்றாப்பூர், (10 கல் தொலைவில்), க்கல் (6 

கல் தொலைவில்) 8ழ்வேளூரீ முதலிய தலங்கள் உள்ளன. 
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my gulus ந்தம் 

ஓங்கு ஐம்புலஜனோட நிளைத்தின் பயர்வேனை 

ஓும்பெறும்ப்ரண வாதியுரைத்தெந் தனையாள்வாய் 

வாங்கி வெங்கணை சூரர் குலக்கொம் பூகடாவி 

வாங்கி நின்றன ஏவிலுசைக்குங். குமரேசா 
மூங்கி லம்புய வாச மணக்குஞ் சரிமானும் 

மூண்ட பைங்குற மாது மணக்குந் திருமார்பா 
காங்கை யங்கறு பாசில் மனத்தன் பர்கள்வாழ்வே 

காஞ்சி ரங்குடி ஆறுமுகத்தெம் பெருமாளே! 

— இருணதீரிஎள்ளல்” 

“*சயாத புல்லர் இருந்தென்ன போயென்ன, எட்டிமரம், காயா 
திருந்தெதன்ன காய்த்துப் பயன் என்ன"! என்ற படிக்காசுப் 
புலவர் பாடலை நாம் கேட்டிருக்கறோம், இறைவனுக்கு எட்டியும் 
உகந்ததே என்பதைக் காட்டுமாப்போலே “எட்டி?” ஒரு தல 
விருட்சமாக அமைந்துள்ளது இக்தலம்தான் எட்டிகுடி. 
திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து 20 ௪, மீ, தொலைவிலுள்ள இத் 
தலத்திற்குத் திருவாரூர், வேதாரணியம், நாகப்பட்டினம் ஆகிய 
ஊர்களிலிருந்தும் பஸ் வசஇ உள்ளது. முருகவேள் பெரிதும் 
உகந்து எழுந்தருளும் இத்தலத்திற்கு அருணகூரிநாதசுவாமிகள் 
வந்தார். பெருமானைப் பரவினர்; பரவசமுற்றுக் இருநாவுக்கரசு 
சுவாமிகள் இருப்பெண்ணாடகத்தில் சிவபெருமானே ! என் 
ஆவியைக் காக்க உமக்கு இசீசையுண்டேல், கூற்றுவன் என்னைக் 
கண்டதும் விலக நிற்க (நான் உனது அடிமை என்பதற்கு 
அடையாளமாக) உமது மூவிலைச்சூலம் என்மேற்பொறித்திடுக", 
*இடம் பொறித்து என்க ஏற்றுக் கொள்க! என்று பண்ணப் 
பித்தது போலவே அருணகிரிநாதரும் எட்டுிகுடியில்,



*: தற்)பாறி வைத்தருள் பாராய் தாராய் 
தற்சமை யத்தக லாவே WET 

தத்துமமிற்பரி மீதே நீதான் வருவாயே 

எச்சுரு திக்குளு நீயே தாயே 

சுத்த விறற்றிறல் வீரா தீரா 
எட்டிகுடிப்பதி வேலா மேலோர் பெருமாளே! 

(மைக்குழல்...) 

என விண்ணப்பித்து “என்றைக்கு எம்பெருமான் தமது வேற் 

பொறி மயிற் பொறியிட்டு என்னை ஆண்டருள்வாரோ”” எனக் 

கவலை கொண்டனர். எட்டிகுடி என்பதைக் காஞ்சிரங்குடி 
(எட்டி- காஞ்சிரம்) என்று தமக்கே உரிய பாணியில் பெயர் 

வைத்தும் பாடுகிறார். வயலூர்ப் பெருமானை மறவாது இத் 

தலத்திலும் போற்றுகிறார், இத்தலத்திற்கு நான்கு திருப்புகழ்ப் 
பாடல்கள் உள்ளன; (“உரமுற்றிரு'”, **ஒங்கும் ஐம்புல! 

“கடலொத்த””, “மைக்குழல்?*), 

இத்தலத்தில் சிவபெருமான் சவுந்தரேசராகவும் ௮ம்பிகை 

ஆனந்தவல்லியாகவும் விளங்குகின்றனர். அருளானந்த பரவச 

ரூபமுடைய அம்மையப்பரின் நடுவே ஆறுமுகப் பெருமான் 

விளங்குவது சோமாஸ்கந்த மூர்த்தத்தை யொத்துள்ளது 

ஆறுமுகந்களுடன் பன்னிரு கரங்களும் கொண்டு மயில் 

மீதமர்ந்து விளங்கும் சண்முகப் பெருமான்: இருவாசியுடன் 

ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் அற்புதக் கலை படைப்பு 

இங்கே தெய்வீகத்திற்கு மேலும் அருட்சக்தியைக் கூட்டுவதா 

யுள்ளது. அருகில் வேடமங்கையும் வேழமஙிகையும் விளங்கக் 

கிழக்கு நோக்குப் பெருமான் வ்ளங்குஇன்றார். 

மயிலின் மெல்லிய இருகால்கள் மீது திருவுருவம் 

தாங்குமாறு அமைந்திருப்பதும், இருவாசியின் கொடி, சுடர் 

இணைப்புத் இறப்பாச அமையப்பெற்றிதப்பதும், பெருமானின் 

ஆறுமுகங்களும் கரங்களும் தனித்தனியே தெரியுமாறு சிறந்த 

திறப்பு வேலைப்பாடாக அமைக்கப் பெற்றிருப்பதும் இம் 

மூர்த்தத்தின் எற்பச் சிறப்பாகும். 

மூலவரின் பிரதிபிம்பமாக உற்சவா் விளக்குகனெருர். 

இங்கே பெருமானுக்கு வாதாள ஆகம முறைப்படி ஆறுகால 

வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. மாதக்கார்த்திகை சிறப்புடையது. 
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தித்திரா பெளர்ணமி விழா எத்திக்கும் பெருமை சாற்றுவது, 

பால்காவடி, பன்னீர்காவடி, பஞ்சாமிர்தக்காவடி, இள நீர்காவடி 

எடுத்து முருகனின் காக்கும் அடியை வேண்டி நிற்பர் 

அடியார்கள் | வசந்தன், இடபவாகனக் காட்சி, தேரோட்டம் 

சிறப்புடையது, வசந்தனுக்கும் தேருக்கும் பெருமான் 

தியாகேசர் போன்று அலங்கரிக்கப்படுவாரி, 

சங்கடங்கள் நீக்கும் சரவணப்பொய்கை இங்கு புண்ணியப் 

புனலாகும். தல விருட்சம்: முன்பு “எட்டி'; தற்போது *வன்னி' 

வன்மீக முனிவர் இங்கே சமாதி கொண்டிருப்பதாகவும் 

அவர் சமாதி மீது சித்திவிநாயகப் பெருமான் எழுந்தருளி 
யுள்ளதாகவும் கூறுவர். 

முத்தரையர் திருப்பணி கொண்ட இத்தலம் அறநிலைய 

ஆட்சித் துறையினரால் நிர்வடக்கப்படுகிறது. 

எண்கண், எட்டிகுடி, சிக்கல் மூன்றும் ஒரே ஈற்பி செய்த 
முருகப் பெருமான் திருவுருவங்களைக் கொண்ட தலமென்பர், 

திருநாவுக்கரசருக்குக் காட்சி தந்த திருவாய்மூர், சுந்தரருக்குக் 
குண்டையூர் கிழார் மூலம் நெல் அருளிய திருக்கோளிலி 
ஆகிய தலங்கள் அருகிலுள்ளன. 

சித்ரா பெளர்ணமிப் பெருவிழாவில் பால்காவடிகள் 
மிகுந்து, அபிஷேகமாகும் பால் வெள்ளமெனப் பெருகி 

வாய்க்சால் வழி ஒடும் பக்தி றப்பு கண்கொள்ளாக் 
காட்சியாகும், 

இத்தலத்தில் சுரதேவர் சிற்பம் மூன்று கால்களுடன் 
அமைந்துள்ளது. 

“* பரிவுற்றவருக்கருள் வைத்தருள் வித் 
தகமுத் தமிழைப் பகர்வோனே! 

பழனத் தொளிர்முத் தணியெட்டிகுடி.ப் 
பதியிற்குமரப் பெருமாளே!" (உரமுற்றி) 

800 news ene Beer eee eee tena nere ee woes meuece 

‘ae மெலிவுற்ற தமியற்கு உன் இருபத்ம சரணத்தை 
மிகழட்பொடருள்தற்கு வருவாயே! 

பட பணக fervent eee we 

செழுநத்தி மிமுமுத்து வயலுக்குள் திறைபெற்ற 
திகழ்எட்டி குடியுற்ற பெருமாளே!?? 

் (கடலொத்த) 

464



0யதயனத்தமர்ந்த 0வேதநாயகள் 

சூழும்வினைக்கட் டூன்பநெடும்பிணி கழிகாமஞ் 

சோரமி தற்குச் சிந்தைநி ஊந்துறு துணையாதே 

ஏழையெ ஸித்துக் கங்களு டன்தினம் உழல்வேனோ 

ஏதம கற்றிச் செம்பத சிந்தனை தருவாயே! 

ஆழிய படைத்துத் தங்கையி லங்கையை யெழுநாளே 

ஆண்மை செலுத்திக் கொண்ட கரும்புயல் மருகோனே! 

Cupp 4965 gbF OW ஸனுந்திரு முருகோனே 

6ேவத வனத்திற் சங்கரர் தந்தருள் பெருமாளே! 

இ௫ணுகிரிவள் ளம். 

வேதாரணியம் விளக்கழகு என்பது முதுமொழி. இத் 

தலத்தில் விளக்குகள் அழகுடையவை என்பதற்கு மற்றொரு 

பொருளும் உண்டு, வேதாரண்யேசுவரர் சந்நிதியில் எரிந்த 

விளக்கில் எண்ணெய் குடிக்க வந்த எலிசியான்று, தனது 

மூக்கினால் திரியை இழுக்க-வீளக்குத் குண்டப்பட்டது. 

விளக்கைத் தூண்டிய புண்ணியம் பெற்ற அவ்வெலி அடுத்த 

பிறப்பில் மாவலிச்சக்கரவர்த்தியாய் மன்னுலகெங்கும் ஆட்சி 

செலுத்தும் பேறு பெற்றது என்று இத்தல மான்மியம் 
கூறுகின்றது, மறைகள்பூசித்.த தலமாதலின் இத்தலம் இருமறைக் 

காடு (வேத ஆரண்யம்) என்று வழங்கலாயிற்று. 

திருஞானசம்பந்தரும் இருநாவுக்கரசரும் இத்தலத்திற்கு 
வழிபடவந்த போது, மறைகள் பூசித்துத் தாளிட்டிருந்ததையும், 

வேறு ஒரு வாயில் வழியே மக்கள் சென்று வருவதையும் 

கண்டு, தேவாரமே வேதம் என்பதை மெய்ப்பித்துத் 

இருநாவுக்கரசர் திறக்கப்பாடினார்; திருஞானசம்பந்தர் மூடப் 

பாடினார். இவ்வாறு அக்கதவு. திறந்து மூடுமாறு செய்தனர்.



சுந்தரர், சேரமானுடன் வழிபட்ட தலமிது. இங்கிருந்துதான் 
சம்பந்தர் பாண்டிநாடு சென்று சைவம் பரப்பினார். கோளறு 

பதிகம் பாடிய தலம் இது, 

சப்தவிடத் தலங்களுள் ஒன்றான இத்தலத்தில் தியாகேசப் 

பெருமான் புவனி விடங்கராக எழுந்தருளி ஹம்ஸப்£த நடனக் 

காட்சியருளுகின்றார். இயாகேசருக்கு எதிரில் சுந்தரமூர்த்தி 

நாயனாரும் பரவையாரும் விளங்குகின்றனர். இங்கே திருவாரூர்ப் 
பூங்கோயில் நமக்கு நினைவிற்கு வருகின்றது. 

மூவர் தேவாரமும், முனிவர்கள் போற்றுதலும் பெற்ற 
இத்தலம் திருத்துறைப்பூண்டி-கோடிச்கரை பேருந்து/இருப்புப் 

பாதை வழியில் திருத்துறைப்பூண்டிக்குத் தென்கிழக்கே 22 கல் 
தொலைவிலுள்ளது. 

இத்தலம் இராமபிரான் வழிபட்ட தலம், ஆதலின் 
ஆதிசேது என்று போற்றப்படுகின்றது. இத்தலத்திற்குச் 
சத்தியகிரி என்ற பெயரும் உண்டு, சிவபெருமானுக்கு இங்கே 
அமைந்துளள பெரிய திருக்கோயில் இருச்சுற்றுமதில்களுடன் 
சிறப்புற விளங்குகின்றது. பெருமான்: இிருமறைக்காடர், 
வேதாரணியேசுவரர் எனவும, இறைவி: யாழைப்பழித்த 
மொழியுமையாள் -வீணாவாதவிதூஷிணி எனவும் வழிபடப் 
பெறுகின்றனர். . 

இத்தலத்தில் 96 இரத்தங்கள் உள்ளன. அவற்றுள்: 
மணிகர்ணிகை, விசுவாமித்திரதர்த்தம், வேதாமிர் ததீர்த்தம் 
வேதநதி, கோடிதீர்த்தம் என்பன ஏறப்புடையன, வேதாரணியக் 
சடல் நீராடல் தொன்மைச் சிறப்பு மிக்கது, அர்த்தோதயம், 
மஹோதயம், அமாவாசை நாட்களில் எண்ணற்றோர் இங்கே 
கடலாடி வழிபடுவர். இங்குள்ள 96 தர்த்தங்களையும் ஆறு 

யாத்திரைகளாகப் பகுத்து நீராடுவது பண்டைய மரபு; 
1. அந்தாக்கரக யாத்திரை 2, விஷ்ணு யாத்திரை 3, சேது 
யாத்திரை 4, தெட்உணெமானச யாத்திரை 5. பிரமயாதீதிரை 
6. உத்தரமானச யாத்திரை என்பன, 

தலவிருட்சம்: வன்னி, 

அகத்தியருக்குப் பெருமான் இத்தலத்தில் தஇருமணக்காட்டு 
யருளியதை. வேதாரண்யேசுவரர் சந்நிதியில் அம்மையப்பராய் 

விளங்கும் காட்சி இன்றும் நமக்கு புலப்படுத்துகன்றது. சுவாமி 
எயம்புலிக்கம், 
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இவ்வொப்பற்ற இருத் தலத்தில் உட்பிராகாரத்தில் 
ஆறுமுகப் பெருமானும் வெளிப்பிராகாரத்தில் மேலக்குமரனும் 
எழுந்தருளியுள்ளனர். 

ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிரு திருக்கரங்களுடன் மயிலுக்கு 

முன்னால் நின்ற திருக்சோலத்தில் கிழக்கு நோக்கி விளங்கு 

கின்றார். இருபுறமும் தேலியர் எழுந்தருளியுள்ளனர். 

மேலக்குமரன் ஒருமுகமும் இரண்டுதிருக்கரங்களும் 
கொண்டு மயிலின்முன் நின்ற திருக்கோலத்தில் இருதேவியருடன் 

மேற்குநோக்கி விளங்குகின்றார். 

இராவணன் வழிபட்ட வீரஹத்தி விநாயகரும், புவனி 

விடங்கரும் (மரகதலிங்கம்) தெற்கு நோக்கி வீளங்கும் 

துர்க்கையும்-காட்சு கொடுத்த நாயகரும், சந்திரசேகரரும் 
அற்புத மூர்த்தங்களாகும். 

தினமும் ஆறுகால பூசை, காமிகாகம முறைப்படி நிகமு 
கின்றன. சோமவாரம், வெள்ளிக்கிழமை, சஷ்டி, கார்த்திகை 
நாட்களில் முருகனுக்குச் சிறப்பு வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. 

சித்திரா பெளர்ணமி விழாவும் கந்தசஷ்டி விழாவும் 

சிறப்பானவை. 

இருஞானசம்பந்தர் 4 பதிகங்களும், திருநாவுக்கரசர் 5 

பதிகங்களும், சுந்தரர் 1] பதிகமும் இத்தலத்திற்கு உள்ளன. 

சந்தக்கவி வல செந்தமிழ்க் கவிராஜராகிய அருணகிரிநாதர் 
மூன்று திருப்புகழ்ப் பாடல்களால் (:சூழும்”', “சேலை யடுத்து”, 

நூலினை?) இங்கே கந்தவேளை வந்தித்துள்ளார், இராமர் இத் 
தலத்தில் வழிபட்டுள்ளதால்மூன்றுதிருப்புகழிலும் இராமாயணச் 

செய்திகளை நினைவுபடுத்துகின்றார். 

பாலைவனத்தில் நடந்து நீல அரக்கியைவென்று 

பார மலைக்கு ளகன்று கணயாலேம் 

பார மரத்திரள் மங்க வாலி யூரத்தையிடந்து 

பால்வருணத்தலை வன்சொல் வழியாலே 

வேலையடைத்து வரங்கள் சாடியரக்கரி லங்கை 

வீடணருக்கருள் கொண்டல் மருகோனே 

மேவு திருத்தணி செந்தில் நிள்பழ நிக்குளுகந்து 
வேத வனத்திலமர்ந்த பெருமாளே!” 

(சேலையடூத்து.......] 
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ம் வாளிபரப்பி யிலங்கை அரசாடனான் 
மேல்முடி பத்துமரிந்து தோளிரு பத்துமரிந்து 

வீரமிகுந்த முகுந்தன் மருகோனே 

மேவுதிருத்தணி செந்தில் நீளபழ நிக்குளுகந்து 
வேத வனத்திலமர்ந்த பெருமாளே!” 

(நரலினையொத்த...) 

இத்தலத்தில் மாவலி வரலாற்றுத் தொடர்புள்ளதையும் நினைவு 
படுத்துகிறார் அருணடரிவள்ளல், 

“மாவலியைச் சிறை மண்டஓரடி யொட்டியளந்து”' 

என்று திருமாலைக் குறித்து அவர் தம் மருகனே என்று 
போற்றுகின்றார். “'உயிர்கூடு விடுமளவும்'” எனத் தொடங்கும் 

பழனித் திருப்புகழிலும் “மறைச்காட்டை'” நினைவுகொள்இரூர் 
அருணை வள்ளல், 

இத்தலம் ஞானியர் பலர் வழிபட்டது; தாயுமான அடிகள் 

அவதரித்த தலம். மணிவாசகர் மடம, தாயுமானசுவாமிகள் மடம் 

ஆகியன உள்ளன. திருக்கோயிலும் யாழ்ப்பாணம் வரணியா தன 

கர்த்தர் பரம்பரை அறங்காவலராகக் கொண்டு அறநிலைய 

ஆட்சித்துறையினரால் நிர்வாகம் செய்யப்படுவிறது. 

இத்தலத்தில் 89 சுல்வெட்டுச்களும் ஒரு செப்புப் 

பட்டயமும் உள்ளன. 

யாழ்ப்பாணம் சின்னத்தம்பிப் புலவர் இயற்றிய மறைசை 

யந்தாதி, மறைசைக் கலம்பகம் என்ற பிரபந்தங்கள் உள்ளன. 

பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய தலபுராணம் உள்ளது. இங்கே 
கஸ்.தூரிபா காத்தி கன்யா குருகுலம் ஸ்தாபித்துள்ள, சுதந்திரத் 

தியாகச் செம்மல் சர்தார் வேதரத்தினம் பிள்ளையவர்களின் 

தந்தையார் அப்பாக்குட்டிப் பிள்ளையவர்கள் வேண்டுகோளின்படி 

அகோர சேவர் இயற்றிய தல புராணமும் உள்ளது, 

தஇருவாவடுதுறை யாதன குரு முதல்வர் ஸ்ரீ நமச்சிவாய 

மூர்த்திகள் தமது குருவான தத்தர் சிவப்பிரகாசரிடம் ஞான 

தக்கை பெற்ற தலமும் இதுவே. 

அருகில் அகத்தியவ்பள்ளி, கோடிக்குழகர் கோயில் 

எட்டிகுடி, தலைக்காடு முதலிய தலங்கள் உள்ளன. 

வழிபடவும் உணவுகொள்ளவும் வசதிகள் இங்கே உள்ளன. 
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COTE Dat Gye 

முன்றான் கடல் நஞ்சமுண்ட அதனாலோ 

மின்தான் பரவைக்கு உபகாரம் செய்தாயோ 

குன்றாப் பொழில் சூழ் கோடிக்குழகர் 

ஏன்தான் தனியே இருந்தாய் எம்பிரானே! 

ஜந்தர். 

வேதாரண்யத்திற்குத் தெற்கே 9 கல் தொலைவிலுள்ள இத்தலம் 

கடற்கரையோரத்தமர்ந்த அற்புதத் தனித்தலமாகும். தேவர் 

கள் பாற்கடலைக் கடைந்து உண்டு மீதியிருந்த அமுதத்தை 
வாயுவின் கையில் கொடுக்க, அவர் அதை வான்வழியே கொண்டு 

செல்கையில் ழே விழுந்து இலிங்க உருவாய் அமைந்த தலம் 

இது என்பர். இறைவன் அமிர்தகடேசுவரர். இத்தலத்திற்கு 

சுந்தரரீ வருகிறார், இறைவன் தனியே இருப்பது கண்டு, 

வருந்தப் பாடுஒறார். அப்போதும் ஒரு நயம் காண்கருர். 

ஆம்! முன்பு கடலைக் கடைந்த போது நஞ்சு வந்தது அல்லவா. 

சிவபெருமான் அதனை உண்ண அவர் நீலகண்டரானார். 

ஆதலால் கடலின் மீதுயாரேனும் வெகுண்டு தாக்கா 

இருப்பதந்காகத்தான் சடல்ஓரம் அவர் எழுந் தருளிக் கடலுக்கு 

உபகாரம் செய்துள்ளார் என்று பா௫ுகருர். 

இத்தலத்தில் அம்பிகை: மையார் தடங்கண்ணி, 

(அஞ்சனாட்9) என்ற பெயருடன் விளங்குகன்றுள். *காடுகிழாள் | 

என்ற அம்பிகையும் விளகிகுன்றருள். சுந்தரர் தேவாரத்திலும் 

இவ்வம்பிசை குறிப்பிடப்படுகள் றது,



கோயிலுக்குள் அமுததீர்த்தம் என்னும் இணெறு உள்ளதி, 
கோயிலுக்குக் கிழக்கில் ௬ுத்ரகோடி தீர்த்தம் (கடல்) உள்ளது. 

இதில் ஆடி, தை அமாவாசைகள், மாச மகம், அர்த்தோதயம், 

மகோதயம் முதலிய புனிதநாட்களில் நீராடுவது சிறப்புடையது 

இங்கே முருகப்பெருமான் ஒரு முகமும் ஆறுதிருக்கரங் 
களும் கொண்டு கிழக்கு நோக்கு விளங்குகின்றார். அவரது 

கரங்களில் அமுதகலசம், நீலோற்பலம், பதுமம், அபயம் 

வச்சிரம், வேல் ஆகியன திகழ்கின்றன, இவர் அமீர்தகற 

சுப்பிரமணியன் எனப் போற்றப் பெறுஇூன்றார், இத்தகைய 

வடிவுள்ள மூர்த்தி வேறு எத்தலத்தும் இல்லை. 

காமிகாகம முறையில் இனமும் இரண்டு கால வழிபாடு 

கள் நிகழ்கின்றன. வைகா? விசாகப் பெருவிழா பத்து நாட் 

களுக்கு முருகனுக்குச் சிறப்பாக நிகழ்கின்றது. பங்குனிக் 

கார்த்தகை திருவிழாவும் மிகச்ிறப்புடையது. 

இத்தலத்தில் அருணகிரிநாதர் ஒரு தஇிருப்புகழால் 
முருகனைப் பாடியுள்ளார். '*நீல முகிலான”' எனத் தொடஙக்கும் 

அப்பாசுரத்தில், 

காலனது நாவரவ வாயிலிடு தேரையென 

. காயமரு வாவிழ அணுகாமுன் 

, . காதலுட னோதும் அடியார்களுடன் ஆடியொகு 

கால்முருகவேள் எனவும் அருள்தாராய் 

Covececce eocccenea woes . ௩௨௪௨௮௨ eee enevennes 

கோடுமுக வானை பிறகான துணைவா குழகர் 

கோடிநகர் மேவிவளர் பெருமாளே! 

என்று போற்றுகின்றார். 

இத்தலத்திற்கு டாக்டர் சொ. சிங்காரவேலன் இயற்றி 
யுள்ள கோடிநதகர்க் கந்தன் , கலித்துறை அத்தாதி உள்ளது. : 
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இது கோளிலிதீதலம் ஆதலின் நவக்கிரகங்கள் 
வரிசையாய் உள்ளன. குழசமுனிவர் திருவுருவம் உள்ளது. 

நவகோடி இத்தர் கட்டம் மிகச் றந்த இடம் ஆகும். சீவன் 

முதிதர்கள்பலரி இன்னும் இங்கு வாழ்வதாகக் கருதப்படுகின்றது. 
திருவாவடுதுறை சித்தர் ஏவப்பிரகாசர் சமாதி இங்கு உள்ளது. 

கோடிக்குழகரீ கோயில் கோபுரம் ஆறு நிலைகளை 
உடையதுஎன்பது௫ந்தித் தற்குரியது. வேதாரணியம்கோயிலுடன் 

இணைந்த கோயில் இது. வேதாரணியத்திலிருந்து பஸ் வசதி 
உள்ளது. வேறு வசதிகள் இல்லை. 

வேதாரணியம் செல்லும் வழியில் இராமர் பாதமும் 

அகத்தியான் பள்ளியும் காண வேண்டியவ. கோடிக்கரையில் 

ஒரு லைட் ஹவுஸ் உள்ளது. காடுகளில் மான்கள் அதிசம். கடற் 

காட்சிகள் இன்பமூட்டுவன. இத்தல முருகன் ஆன்மாக்களுக்குதி 

கஞ்சம் தருவதோடு, பல்லாயிரக்சகணக்கான மைல்களுச்சகப்பா 

லுள்ள ஐரோப்பா, சைபீரியா முதலிய பகுதிகளிலிருந்து வரும் 

பறவைகளுக்கு இங்கே மாரிக்காலத்தில் தஞ்சம் அளிப்பதை 

இங்குள்ள பறவைகள் சரணாலயத்தில் கண்டு இன்புறலாம்; 
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மீறு 

மதுரை 

திருப்பரங்குன்றம் 
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ரச் மிரும்பதி மதுர பாம்பதி 

கறங்குதிரைக் கருங்கடலுவ காரவுணமப் 

பெருங்டலுங் கலங்கக் கார்வற்( து] 

உறங்குசிகைப் பொருப்புஞ்சுர் உசப்பொருப்பும் 
மிளப்பமறை உணர்ந்தோர். ஆற்றும் 

அறங்குலவும் மகத்தழலும் அவனாமட 

வார்வயிற்றின் அழலும் மூள 

மறங்குலவு வேலெடுத்த குமரவேள் 

சேவடிகள் வணக்கஞ் செய்வாம் 

- நி௫விளையரடற்புராணம் 

பாண்டிய நாடாகிய மங்கைக்குத் இருப்பரங்குன்றமும் 
திருக்கொடுங்குன்றமும் கொங்கைகள்; தஇிருச்சுழியல் கொப்பூழ்; 
கிருக்குற்ருலம் வயிறு; திருவேடகம் வெந்த கைகள், 
திருப்பூவணம் இருமேனி; இருநெல்வேலி இரண்ட தோள்கள்; 
திரை மாநகரம் அழகிய இருமுகம் என்பார் பரஞ்சோதி 
Coed ait: 

“கொங்கை மேபரங் குன்றமுங் கொடுங்குன்றும்; கொப்பூழ் 

அங்க மமதிருச் சுழியல்; அவ்வமிறு குற்றாலம்; 
செங்கை ஏடகம்! மேனிய பூவணம்; திரள்தோள் 

பொங்கர் வேப்வனம்! திருமுகம் மதுரையாம் yoCo" 

-- திருவிளை யாடற்புரானம் 

சிவபெருமான் தமது சடையில் சூடிய பிறைமதியிலிருந்து 
அமுதமாஇய மதுவைத் தெளித்து, இத்தலத்தில் நாகம் உமிழ்த்த 

விஷத்தை நீஃஇப் புனிதமாக்கியதால் மதுரை எனவும், 
சிவபெருமானுடைய அணியாயிருந்த பாம்பு, வட்டமாய் வாலை



வாயீனாற் சவ்வீ எல்லையைக் காட்டியதால் ஆலவாய் எனவும், 
கடம்பமரம் அடரீந்த காடாக இருந்ததால் கடம்பவனம் எளவும், 
இத்தலத்தை அழிக்கும் பொருட்டு வருணன் ஏவிய ஏழு 
மேகரிகளையும் தடுத்தருளச் வபெபருமான் தமது சடை, 
யினின்றும் விருத்த நான்கு மேகநிகளும் நான்கு மாடங்களாசக 
கூடிச் காத்ததால் நான்மாடக்கூடல் எனவும், அங்கயந் 
கண்ணம்மையாகய தடாதகைப் பிராட்டியார் கன்னியாயிருநீது 
ஆட்சி புரிந்தமையின் கன்னிபு£சம் எனவும், பெருமான் 
அங்கயற்கண்ணிரயயத் இருமணம் பூண்டு சோமசுந்தர 
பாண்டியனாக அரசாண்டதால் சிவராஜதானி பூலோக கயிலாயம் 
எனவும், இன்னும் பல பெயர்களும் கொண்டு விளங்குவது 
மதுரை என்னும் அதிமதுரப் பொற்பதி, 

இதி தலத்தில் சோமசுந்தரச்கடவுள் மீனாட்சியம்மையுடன் 
திருக்கோயில் சொண்டு விளங்குகின்றார். 

இங்கே கூடல் குமாரராக முருகவேள் விளங்குகின்றார். 
மீனாட்சியம்மைக்கும் சோமசுந்தரப் பெருமானுக்கும் இடையில் 
கூடல் குமாரர் சந்நிதி விளங்குவது சோமாஸ்கந்தத் திருவுருவை 
மெய்ப்பிக்கன்றது. இத்தலத்தில் முருகன் சந்நிதிகள் பல 
உள்ளன. சுந்தரேசப் பெருமான் சந்நிதிக்கு? செல்லும் வழியில் 
துவஜஸ்தம்பத்துக்கு எதிரே தண்டபாணியும், கழுகுமலைக 
குமரரும், பாலமுருகனும் விளங்குகன் றனர். சோமசுந்தரர் 
சந்நிதி கோபுர வாயிலிலும் அம்பிகை சந்நிதி கோபுர வாயிலி 
அம் கந்தவேள் காட்டுயருளுின்றார், 

கூடல் குமாரர் ஆறுமுகங்களும் பன்னிரு கரங்களும் 
கொண்டு மயில்மீது அமர்ந்து இழக்கு நோக்க எழுந்தருளி 
யுள்ளார். ' மயிலின் மூகம் வடக்கு நோக்கியுள்ளது. இருபுறமும் 
வள்ளியும் தேவயானையும் நின்ற திருக்கோலம்; முருகவேளுக்கு 
வடபால் அருணூரிநாதர் கூப்பிய கரங்களுடன் நின்ற கோலத் 
தில் விளங்குகன்ளூர். 

கூடல் குமாரர் சந்நிதியில் பக்தர்கள் அமர்ந்து கொண்டு 
திருப்புகழ், இருமுருகாற்றுப்படை, சஷ்டி கவசம், சண்முக 
கவசம் முதலியவற்றைப் பாராயணம் செய்யும் காட்டு அற்புத 
காக உள்ளது. 
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அருணகிரிநாத சுவாமிகள், திருஞான சம்பந்தராக வந் 
தவர் முருகப் பெருமானே என்று திருப்புகழில் பல இடநிகளில் 

பாடிதீதுஇக்கன்றார். மதுரையில் திருஞான சம்பந்தர் செய்த 

அற்புதங்களைத் இருப்புகழில் பல இடங்களில் குறிப்பிடுகருர். 

சமணர்களை அனல்வாதம் புனல்வாத௫ுகளில்வெ்று, வழுதிகூன் 

நிமிர்த்துப் பாண்டியனை நின்றசீர் நெடுமாற நாயனாராகும்படி 

அருளி, ம௫ிகையரீக்கரசியையும் குலச் தஇறையாரையும் பாராட்டி 

பாண்டி நாட்டில் மீண்டும் சைவ நன்னெறி தழைத்திட அருள் 

புரிந்த ஈவஞானப் பிள்ளையாரின் மதுரைத் இருவருளாடல்கள் 

மூருகப் பெருமானீ*௫ அவதாரமாகவே அவரைச் காட்டி 

அருணூரி நாதரைப் பாட வைதீததில் வியப்பில்லை. 

புத்தர் சமணர்கள் மிகவே கெடவே 

தெற்குநரர்பதி திருநிறிடவே 

பூக்க அனல் வயமிக் ஏம வே உமைய௰யாள்தன் 

புத்ரனென இசைபகர்நூரல் மறைநூல் 

கற்ற தவமுனீ மிசமாபுரம்வாழ் 

பொற்கவுணியர் பெருமான் உருவாய் வருவோனே. 

என்று மதுரையில் பாண்டியன் சமண் சார்பு நீகிகத் இருநீற்றுசி 

செந்நெறிக்கு மாறியதையும் அனல் புனல் வாதகிகளால் 

திருஞான சம்பந்தர் சைவ மெய்நீ நெறியை நில நாட்டியதை 

யும் அருணூரிநா தர அழகுபடப் பேசுறார். மற்றொரு திருப் 

புகழில் :“ஏடுதமிழாலே புனலிலெதிரேற சமணர் கழுவேறப் 

பொருது கவிவீரராக!? முருகனைப் போற்றுவார் அருணகிரி 

வள்ளல். 

ஏறத்தாழ 26 இருப்புகழ்ப் பாக்களில் திருஞான ச£6பநீதரீ 

வரலாற்றுச் ஏறப்பினைக் கந்தவேளின் அருளாடற் றப்பாகச் 

காட்டுவார். 

இத்தலத்தில் நாள்தோறும் கந். தவேளுக்கு ஆறுகால 

வழிபாடு ஏறப்பாக நடைபெறுகின்றது. ஒவ்வொரு மாதக் 

காரீத்தகை, விசாக நாட்களிலும் சஷ்டியிலும் முருகப் 

பெருமானுக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. ஸ்கந்த 

சஷ்டி, வைகாசி விசாகப் பெருவிழாக்கள்' கண்டு வழிபடறி 

குரியன. இருவிழாக்களில் இருப்பரங்குன் றத்து முருகப்பெருமான் 

தெய்வயானையம்மைபுடன் எழுந்தருளி சோமசுந்தரப் பெருமான் 
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அரிகயற்கண்ணியுடன் உலா வருவது சண்கொள்ளாக் காட்சி 

யாகும். சோக்கலிநிகப்பெருமானுக்கு மாதந்தோறும்-சித்திரைப் 

"பெருவிழா, வைகாசி வசந்த விழா, ஆனி ஊஞ்சல் விழா, ஆடி. 
மூளைக் கொட்டு வீழா, ஆவணி மூலப் பெருவிழா, புரட்டாசி 
நவராத்திரி விழா, ஐப்பசி கோலாட்ட விழா, கார்த்திகை Bu 

விழா, மார்சழி எண்ணெய்கீ காப்புத் திருவிழா, திருவாஇரை 
விழா, திருவெம்பாவை விழா, தை தெப்பத் இருவிழா, மாச 
மக விழா, பநிகுனி வசந்தவிழா என்று மதுரையில் விழாக்கள் 

தனிச் சிறப்பாகும். 

பரிகுனி கோடை விழாவில் இருப்பரஙிகுன்றம் முருகப் 
பெருமான் இருகீகல்யாண விழாவிற்குச் சொக்கலிநிகப் 
பெருமானும் மீனாட்டியம்மையும் எழுந்தருளுவார்கள், 

தண்டபாணி சுவாமிக்கும் கழுகுமலை குமரனுக்கும் விபூதி 
அலநிகாரம், ராஜ அலங்காரம் வெரு சிறப்பாக இருக்கும், 

பார்க்க வேண்டிய இருக்கோயில்கள் மலிந்து-வரலாற்றுசி 
சிறப்பு மிக்குள்ள பாண்டியர் தமிழ்ச் சங்கம் செழித்த மதுரை 
யில் தமிழ்க் கடவுளாகிய முருசுவேளை 11 திருப்புகழ்ப் பாக்களில் 

அருணூரிநாதசுவாமிகள் போற்றுகின்றார். 

* வளமொடு செந்தமிழ் உரைசெய அன்பரும் 
மகிழவரங்களும் அருள்வாயே" (பரவுநெடுங்கதிர்...] 

** அவத்தமாய்ச்சில படுகுழி தனில்விழும் 

விபத்தை நீக்கியுன் அடியவருடன் ளை 

அமர்த்தி ஆட்கொள மனதினில் அருள்செய்து 
கதிதனைத் தருவாயே..."' (பழிப்பர்...) 

*! தாவிமூழ்கி மதிகெட்டு அவலமுற்றவனை 
பாவமான பிறவிக்கடல் உழப்பவனை 

தாருலாவுபத பத்தியில் இருத்துவதும் 
எந்தநாளோ...'” (சீதவாசளை) 

ae ர ட ர we வட பொருள்தேடிச் 

செகமெலா முலாவிக் கரந்து 

திரூடனாகி ஏசற்றுழன்று 
திமிரனாகி ஓடிப்பறந்து திரியாமல் 
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சிதளியுஞானம் ஓதிக்கரைந்து 
சிவபுராண தூலிற்பமின்று 

செறியுமாறு தாளைப் பரிந்து தரவேணும்"... 
(முகமெலா...] 

11 அருளமுதத்தின் சேருமோர்வழி 

கூறிதனில் உய்த்துன் பாதமேறிட அருள்தாராய்."” 
(மனநினை...] 

1 பத்த்ர்மன துற்றசிவம் அருள்வாயே”... (முத்து நவ,] 

** தாளிணைகளுற்று மேவிய பதத்தில் 

வாழ்வொட சிறக்க அருள்வாயே... (ஆனைமுக...) 

என்று அருள்வேண்டுடின்றார் இதிதலமுருகனிடம் HOTA STS 

ச்வாமிகள், 

1 கனக மிகும்பதி மதுரை வளம்பதி . 

யதனில் வளர்ந்தருள் பெருமாளே." (பரவு... 

ஈ திறத்தி னாற்பல சமணரை எதிரெதிர் 

கமுக்களேற்றிய புதுமையை மினிதொ 

திருத்தமாய்ப்புகம் மதுைமில் உறைதரும் 

அறுமுகப்பெருமாளே, (பழிம்பச்...) 

1 வேதமீணகம லக்கணர் மெய் பச்சைரகு 

ராம ரீணமயி லொக்கமது ரைப்பதியின் 

மேவி வாழமரர் முத்தர்சிவ பத்தர்பணி தம்பிரானே." 

(சீதவாசனை..... 

* வடவெற்பங்கய லன்றணி ௫௫௪௪ர 

வணையிற் றங்கிய பங்கய முகதமிழ் 

மதுரைச் சங்திலி மண்டப இமையவர் பெருமாளே." 

(பருவச்... 

4 தவறிலாமல் BMP YES 

தமிழ்செய் மாறர் கூள்வெப்பொடன்று 

தவிர ஆல வா.பிற் சிறந்த பெருமாளே. 

(மூகமெலா....) 

 கூர்முத்தமிழ் வாணர்கள் வறிய 

சீரற்புத மாநக ராகிய 

கூடற்பதி மீதினில் மேவிய பெருமாளே. (ஏல.ப்பணி ப] 
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1! திரிபுரநக்கன் பாதி மாது 
யழகிய சொக்கள் சாதிலோர்பொருள் 

செலவரு ஸளித்தென் கூடல்மேவிய பெருமாளே ...."” 
(மனதிளை....) 

1 அற்பவிடை தற்பமது முற்றுநிலை பெற்றுவளர் 
அற்கனக பத்மபூரி பெருமாளே,” (முத்துநவ... 

*! மரகத கலபச் செம்புள்வாகன 
மிசைவர முருகச் சிம்டரூளே ஏன 

மதுரையில் வழிபட்டூம்பரார்தொழு தம்பிரானே. 

(அலகில்அவுண...) 
** தேவர்கள் கருத்தில்மேவிய பயத்தை 

வேல்கொட தணித்த பெரும-ளே? -(ஆனைமுக.. ) 

எனவரும் மதுரைத்திருப்புகழ் இறுதிவரிகள் மதுரையின் பல்வேறு 

சிறப்புக்களையும் நினைவுபடுத்து முருகப்பெருமான் இருவடிகளில் 
நம்மை ஐக்கியமுறச்செய்கின்றன. 

மதுரை தெற்குஆடிவீதியில் திருப்புகழ்ச்சபையும் 
வடச்காடிவீதியில் திருப்புகழ் மண்டபமும் அறுமுகன் இருப் 
புகழைபரப்ப அமைற்துள்ளன. 

நக்ரேரும் சங்கம் அமர்ந்த புலவர்களும், தேவார 
இருவாசகம் அருளிய சமயக்குரவர்களும் நாயன்மார்களும், குமர 

குருபரரும் அருள்பெற்ற மதுரையம்பதி-உள்ளத் இற்கு மதுரமான 
பதியன்்றோ! ஆலவாயான் அருள்கொழிக்கும் ஆலயம் இற்பக் 

களஞ்சியமுமாகும். 

* திரூஆலவாய் என்று கேட்டவரே 

அறம்பெறுவர்; செல்வம் ஓங்கும்; 

திருஷலவாய் என்று நினைத்தவரே 

பொருள் அடைவர்; தேவதேவைத் 

திருஆலவாய்மிடத்துக் கண்டவரே 

இன்பநலம் சேர்வர்; என்றும் 

திருஆலவாயிடத்து வதிந்தவ$ர 
வீட்டுநெறி சேர்வர் அன்றே!'? 
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அருணகிரிநாதர் பரவிய அறுமுகன் தலங்கள் 

0நவர் பரிந்நிதழும் ிநள்பரங் குள்று 

இரும்பர.ங் குறைத்திடு மெ.ஃக வேலுடைப் 
பொருப்பரங் குணர்வுறம் புதல்வி தன்மிசை 

விருப்பரங் கமரிசை விளங்கக் காட்டிய 

திருப்பரங் குன்றமர் சேயைம் போற்றுவாம். 

அதந்தபுரரணம். 

சந்ததம் பந்தத் தொடராலே 
சஞ்சலந் துஞ்சித் திரியாதே 

கந்தனென் றென்றுற் று நாளாம் 
கண்டு கொண்டன்புற் றிடுவேனோ 

தந்தியின் கொம்பைப் புணர்வோனே 

சங்கரன் பங்கீற் சிவைபாலா 

செந்திலங் குண்டிக் கதிர்வேலா 

தென்பரவங் குன்றிற் பெருமாளே. 

அருணகிரிநாத சுவாமிகள். 

செந்தமிழ்ப்புலமைமிக்க அடியவர் ஒருவர் முருகப் 

பெருமானை வழிபடக் கோயிலுக்குச்சென்று கொண்டிருக்கிறார். 

வழியிலே ஓர்பொய்கை; அதன் கரையில் ஓர் அரசமரம்- 

அதிசயத்தன்மை வாய்ந்தது அதன் இலை! துரையில் விழுந்தால் 

பறவையாவிடும்; நீரில் விழுந்தாலோ மீனாகமாறிவிடும். இவ் 

வடியவர் வருன்ற நேரத்தில், மரத்தினின்றும் ஓரிலை கீழே 

விழுந்தது. அதன்பாதி நிலத்திலும் மற்றொருபாதி நீரிலும் 
பட்டிருந்தது. பாரில்விமுந்த பகுதி பறவையாயிற்று. நீரில் 

விழுந்தபகுத மீனாயிற்று. பறவைபறக்கமுயன்றபோது நீருக்குள்



செல்ல மீன் முயன்றது, 'பார்கொண்டிழுக்க அதுநீர்கொண் 
டிழுக்க,- இப்படியொரு அதிசயமா? என்று அடியவர் வேடிக்கை 

பார்க்கலானார். வழிபாட்டிற்குச்செல்வோர் நெறிமாறும்போது 

அவர்களைப் பிடிப்பதற்கென்று அங்கே கற்ஒமுகி என்ற ஒரு 
பெரும்பூதம் காத்திருந்தது. அடியவரைப் பிடித்துக்கொண்டு 

பெரிய மலையொன்றின் குகைக்குள் ஈறைவைத்து விட்டது. 

ஏ.ற்கனவே சிவபூசையில் தவறிய 999 அடியார்கள் அங்கு சிறைப் 
பட்டிருந்தார்கள். ஆயிரம் ஆனவுடன் அப்பூதம் அவர்களை 

உண்ணும் நியமம் பூண்டிருந்தது. இப்புதிய அடியவர் வருகை 
யால் இது காறும் அச்சமின்றி சிறையிலிருந்த அடியவர்களுக்கு 
முடிவு நெருங்கிவிட்டது. வந்த அடியவர் தன்னால் ஏனோருக்கும் 
நேர இருந்த பேராபத்தை எண்ணி மனம்வெதும்பினார், பூதமோ 
நீராடிவரச்சென்றிருந்தது. வந்த புதிய அடியவர் எந்த வேளையும் 
தாம் வழிபடும் கந்தவேளைப்போற்றிப்பாடத்தொடங்கனார். 
இப்படிப்பிறந்ததுதான் திருமுருகாற்றுப்படை என்ற சங்கப் 
பாடல்| ஆம்! நக்கரர்தான் அந்த அடியவர். இறையனார் 
களவியலுரை கண்ட பேரறிஞர் அவர், மதுரைக்கணக்காயனார் 
மகனார் நக்கீரர்1 தமிழ்கேட்டு விரைந்தார் வேலவன்! அது வீர 
வேல்-தாரைவேல்-விண்ணோர் சறைமீட்ட தீரவேல்-வாரிக் 
குளித் தவேல்-கொற்றவேல்- சூர்மார்பும் குன்றும் துளைத்தவேல்- 
அது துணையிருக்கப் பயமேது! வேலாயுதப்படை பூதத்தை 
வதைத்து-ஆயிரம் அடியவரையும் உய்வித்தது. 

ஆம்! இந்நிகழ்ச்சி நடந்தஇடம் தஇிருப்பரங்குன்றம்! ௮க் 
குகை இன்றும் அங்கே இருக்கன்றது. 

பரங்குன்றில் பன்னிருகைக் கோமான் தன்பாதம் 

கரங்கூப்பிக் கண்குளிரக் கண்டு--கருங்காமல் 

ஆசையால் நெஞ்சை அணிமுருகாற்றுப் படையைப் 

பூசையாக் கொண்டே புகல் 

என்பது ஒர் தனிப்பாடல். 

மூருகவேள் உகந்த ஆறுபடை வீருகளுள் முதலாவதாகதி 
திகழ்வது இருப்பரங்குன்றம், தேவயானையைக் கற்தவேள் 
திருமணல்கொண்டதலம் தஇருப்பரங்குள் றம், 

சங்க இலக்கியங்களான பரிபாடலும், அசதானூறும் இதி 
தலதற்தைப்போற்றுகன்றன. இங்கே ஆண்டவர் சுப்பிரமணிய 
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ச்வாமியாகக் கந் தவேள் வந் தனைசெய்யப்பெறுகருர். மதுரையி 
லிருந்து மேற்கே 5 கல் தொலைவிலுள்ள இத்தலத்திற்கு மதுரை 
யிலிருந்து நகரப்பேருந்துகள் ஏராளமாசச்சென்று கொண்டிருக் 
கின்றன, 

கந்ீதமாதனம், கற் தமலை, சத்தியகரி, பரங்கிரிஎன்றெல்லாம் 
போற்றப்பெறும் இத்தலத்தில் சவபெருமான் பரங்கரிநாதர், 
சத்யகிரீசர் என்று பரவப்படுகிறார். இறைவி; ஆவுடைநாயக; 

பாண்டியநாட்டில் தேவாரம்பெற்ற பதினான்கு தலங்களுள் 

திருப்பரங்குன்றமும் ஒன்றாகும். இத்தலத்திற்குத் திருஞான 
சம்பந்தர் தேதவாரப்பதிகம் ஒன்றும், சுந்தரர் தேவாரப்பதிகம் 

இன்றும் கிடைத்துள்ளன. 

சந்தத்தமிழ்க்கவிராஜரான அருண_௫ரிநா தசுவாமிகள் இத் 

தலத்தில் முருகவேளை உருகிவழிபட்டு எண்ணற்ற திருப்புகழ் 
பாடியிருப்பார். நமக்குக் கிடைத்ததோ பதினாறுதான்! பதினாறு 

பேறும் தரும் என்பது திருவருட்குறிப்புபோலும்! 

மலையடிவாரத்தில் கோயில். குடைவறைக்கோயிலாகத் 

திகழ்கின்றது. கல்யாணமண்டபம், கம்பத்தடிமண்டபம், மகா 

மண்டபம், அர்த்தமண்டபம் என்னும் அமைப்புகளைக்கொண்டு 

30 படிகளைக்கொண்ட பாண்டியர் சிற்பச்கலைச் கருவூலமாக இக் 

கோயில் இகழ்கின்றது. மலையிலேயே குடைந்து வடிச்சப்பெற்ற 

அழூய திருவுருவாக-ஒருமுகமும் தான்குகரங்களும் கொண்டு- 
வடக்குநோக்கி அமர்ந்தகோலத்தில் கந்தவேள் விளங்குகின்றார். 

அருகில் தேவகுஞ்சரி அமர்ந்துள்ளார், இவ்வரிய திருமணக் 

கோலத்தைச் சூரியனும், சந்திரனும், சித்தர், வித்தியாதரர், 

நான்முகன், இந்திரன், கலைமகள், நாரதர் முதலியோர் கண்டு 

போற்றுகின்றதை நாமும் கண்டு வணங்குகின்றோம், எல்லாச் 

ஒற்பங்களும் மலையில் செதுக்கப்பட்டவை,. மூலவருக்குக்ஜே 

ஆடு, சேவல், யானை, மயில் என்ற நான்கும் விளங்குகின்றன, 

இவை நான்கும் கத்தவேளின் வாகனங்கள். 

இங்கே மூலவருக்கு அபிஷேகம் செய்வதில்லை. எண்ணெய்ச் 

காப்பும் புனுகும் மட்டுமே சாத்தப்படுகின்றது. வேலுக்குத்தான் 
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மூல்மூர்த்தியாகய முருகவேளுக்கு அருகில் மகிடாக்ர 
மர்த்தினியாக துர்க்கையும், தாமரைமலர்மீதமரீந்து கைகளில் 
கனியும் கரும்புங்கொண்டு கற்பகவிநாயகரும் விளங்குகின்றனர். 

மஹாமண்டபத்தின் மேற்புறம் ஸ்ரீகோவர்திதனாம்பிகைகோயில் 
உள்ளது. 

சத்தியகூபம், பிரம்மகூபம், இலட்சுமிஜர்த்தம், சரவணப் 

பொய்கை முதலான புண்ணியப்புனல்கள் இத்தலத்தில் உள்ளன. 

மலையின்மீது சரவணதீர்த்தம், காரிச்சுனை என்னும் இருசுனைகள் 
உள்ளன. கோயிலுக்குள் சந்நியாரிதர்த்தம் என்ற திருக்கணெறு 
உள்ளது. இப்புனல்தான் பெருமானின் திருமஞ்சன த்இற்கு உரியது. 
கோயிலுக்குக்கிழக்கே 2 பர்லாங் தொலைவிலுள்ள சரவணப் 
பொய்கையில், கார்த்திகைநாட்களில் மக்கள் நீராடிப்புனிதம் 

OL GET MET, 

புரூரவசு, மாந்தாதா, நளன், அரிச்சந்திரன் og AGwot 
திருப்பணி கொண்ட இத்தலத்தில்'நான்முகன் முதலாக அனைத்துத் 

தேதவர்களும் வழிபட்டுய்ந்தனர் என்று தலமான்மியம்பேசும், 

முருகனைப் போற்றிய எப்புலவரும் பரங்கரியையும் 
போற்றிப் பாடியுள்ளனர். இத்தலம் போற்றும் இருபத்தாறு 
நூல்களை நாம் குறிப்பிடலாம்; 

1 திருமுருகாற்றுப்படை. 2 பரிபாடல், 3 அகநானூறு, 

4 தேவாரம், 5 திருப்புகழ், 6. திருவகுப்பு, 7. கந்தபுராணம் 

8 கந்தபுராணச் சுருக்கம், 9.இருப்பரங்கிரிப்புராணம், 10 சத்தியகரி 

மகாத்மியம், 11 பரங்கிரிபிள்ளை தீ தமிழ், 12 பரங்கிரிப் பாமாலை, 

13,பரங்கிரிகலித்துறை அந்தாதி, 14 பரங்கிரிபதிற்றுப்பத் தந்தாதி, 

15 பரங்கிரிவெண்பா அந்தாதி, 16 பரங்கிரிஅலங்காரம் 

17. பரங்கிரி மும்மணிக்கோவை, 18 பரங்கிரி அநுபூதி, 19 பரங்கரி 

கோவை, 20 குமரகுருதாசசுவாமிகள் பிரபந்தம் 21 முருகன் அருள் 

வேட்டல் 22 முருன்வரப்பிரசாதமாலை, 23 சீவாட்சர பம் 24 

தேவாரச்சந்தப் பாமாலை, 25 திருவருள்விலாசம் 26 தருப்பரங்கரி 
மும்மணிக்கோவை என்பன. 

இக்கோயிலில் கல்வெட்டுக்களும் உள்ளன, 

  

* இத்திகுவுகுவம் **ஜ்யேஷ்டா!! தேனி என்பாகும் உளர், 
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தேவசேனைக்கல்யாணம்

 திருப்பரங்குள்றம் 
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கடிய பாதகந்த விர்ந்து 
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அடி யார்சித்தை மெய்ப்பொருள.. தாகத்வி 
பணப வாவொன்று வத்கரமு ie Reis 

இ ் ச ்  



சிபிச்சக்கரவர்த்தி பூதானம் செய்தார், பூதானம் பெற 
ஒருவர் குறைந்தது கண்டுமனங்கலங்கினார். பரங்கிரிப்பெருமானே 
மனித உருக் கொண்டு மன்னரிடம் தானம்பெற்று அருள் 
புரிந்தார். தொழுநோயுற்ற ஒரு மன்னன் பிரம்மதீர்த்தத்தில் 
நீராடி நோய் நீங்கப் பெற்றான். 

இத்தலத்தில் சிவன், முருகன், விநாயகர் மூவரும் 

எழுந்தருளியுள்ளனர், ஆதலின் பலிபீடத்தருகில் நந்தி, மயில் 

மூஷிகம் ஆகிய மூல்றும் உள்ளன, இது இக்கோயிலில் உள்ள 

ஓர் சிறப்பு. இங்கே நவக்கிரகங்கள் இல்லை; சனிபசவான்மட்டும் 

இடம் பெற்றுள்ளார், நாவிமுகன், இருமால், தாரணர் 

மூதலியோர்சூழ வினாயகர், முருகன், சிவன், அம்பிகை விளக்கும் 

இத்தலம் கயிலைக்கு அடுத்த முக்கியத்தலம் என்பர், தருப்பரங் 

குன்றத்தில்உள்ள 300அடி உயரமுள்ள மலையின் உச்சியில் காசி 

விசுவநாதர் கோயில் உள்ளது. படிகளும் உள்ளன. இத்தலத்தில் 

சுந்தரர் வழிபட்டபோது சேர சோழ பாண்டிய மன்னார் 

மூவரும் ஒன்ராக அவருடன் வழிபட்டதைப் பெரியபுராணம் 

பேசுகின்றது. 

இங்கே நாடோறும் ஆறுகால வழிபாடு நிகழ்கன்றது. 

திருவிழாக்களுக்குக் குறைவில்லை. வைகாசியில் 11 நாட்கள் வசந்த 

விழாவும் ஆனியில் 10 நாட்கள் ஊஞ்சல் இருவிழாவும்” 

புரட்டாசியில் நவராத்திரி விழாவும், ஐப்ப௫ியில் கந்தசஷ்டி 

விழாவும், கார்த்திகையில் திருக்கார்த்திகை விழாவும், தையில் 

தெப்பவிழாவும்,பங்குனியில் பிரம்மோத்ஸவமும் சிறப்பானவை. 

இருவிழாக்காலங்களில் பெருமான் தங்கமயில், தங்கக் 

குதிரை, தங்கச்சப்பரம், தங்க ரிஷபம், வெள்ளிசிம்மாசனம், 

வெள்ளியானை, வெள்ளி ஆடு, ஆனந்தராயர் தந்தப்பல்லக்கு 

முதலிய வாகனங்களில் தங்க, வைர அணிசலன்கள் பூண்டு 

அழகொழுக எழுந்து .லாவருவது கண்கொள்ளாச்காட்டியாகும், 

இவ்வளவு இறப்புமிக்க இப்பதியில் நம் அருணூரிநாதா் 

“வரி அனி நறை தெவிட்ட அன்பொடு பருகு உயர் பொழில் 

இகழ் இருப்பரங்கரி தனில் உறை சரவணப்பெருமாெ” 

**கனகந்திரள்கின்ற பெருங்கிரிதனில் வத்து தகன் தகன் என்றிடு 

கதிர் மிஞ்சிய செண்டை எறிந் திடு கதியோனே”' **அயனையும் 

புடைத்துக் சினந்து உலகமும் படைத்துப் பரித்து அருள் 

பரங்கரிக்குட் ஏறந்த பெருமாளே” என்றெல்லாம் போற்றுவது 

உணர்த்து நாமும் வழிபட்டு உய்வோம். 
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திருமலியான பழழறிர் சாலை 

காரணம தாகவந்து புவிமிதே 

காலனணு காதிசைந்து கதிகாண 
நாரணணும் வேதன் முன்பு தெரியாத 

ஞானநட மேபு ரிந்து வருவாயே 

ஆரமுத மான தந்தி மணவாளா 
ஆறுமுகம் ஆறிரண்டு விழியோனே 

குரர்கீளைன மாளவென்ற கதிர்வேலா 
சோலைமலை மேவிதின்ற பெருமாளே] 

எ இருணாகிரிநரத சுவாமிகள். 

மதுரைக்குப் பன்னிரண்டுமைல் தொலைவில் அமைத்த 
அழகர்கோவில் திருமாலிருஞ்சோலை என்றழைக்கப்படும், அங்கே 
மலைமீது பழமுதிர் சோலைமலை ஒழவோனாக முருகப்பெருமான் 
விளங்குகின்றார், திருச்செந்தூரில் மருகனாகிய முருகன் தயவில் 
மாமனாகிய திருமால் கோயில் அமைந்துள்ளது. இங்கே மாமன் 
தயவீல் மருகன் கோயில் கொண்டுள்ளார் என்பர், 

சிலப்பதிகார ஆரியர் இளங்கோவடிகள் இம்மலையில் 
உள்ள நூபுரகங்கைச்சுனையின் மாதவி மண்டபத்தில் அமர்ந்து 

சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றினார் என்பர். “பலவுடன் வேறு பல் 

துகிலின் நுடங்கி அலல் சுமந்து...... இழுமென இழிதரும் அருவிப், 
பழமுதிர் சோலை மலைகழவோனே” (இருமுருகாற்றுப்படை 296. 
317)என நக்8ரார் வருணித்துள்ள இயற்கைக்காட்செளை இன்றும் 
இங்கே நாம் கண்டு இன்புறலாம், 

மதுரையிலிருந்து இத்தலத்திற்குவருவோர் கள்ளழகர் 
கோயிலுக்கருஒல் பஸ்ஸில் வரலாம். கள்ளழகர் கோயிலிலிருந்து



மலைமீது நூபுர்சங்கை வரை (2மைல்) செல்ல நல்ல. தார் 
சாலை: உள்ளது. அதில் 1 மைல் 6 பர்லாங் சென்றால் பழமுதிர் 
சோலை முருகன் திருக்கோயிலை அடைகின்றோம், ் 

மலையின் நீளம் ழக்கு மேற்கில் 10 மைலுக்கு உள்ளது, 
எழில்மிகும் இயற்கை இன்பம் கண்ணையும் கருத்தையும் கவர் 
ன்றது. 

இத்தலம் இடபகிரி (விருஷபகிரி) எனவும் அழைக்கப் 
படுகிறது, இயமன் இத்தலத்தில் இடபமாகிய தரும வடிவுடன் 
தவமியற்றித் தன் பெயரால் இம்மலை விளங்கவேண்டுமென 

“இறைஞ்சி இறைவனருள் பெற்றதால் இம்மலை இடபகிரி 
(விருஷபாத்ரி) என்றும் அமைவதாயிற்று, 

தொன்மையான தலமாயிருப்பினும் ௮ண்மைக் காலக் 
கோயிலாக அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இங்கு பேல் 

மூலவராக ௪.ள்ளது. முருகப்பெருமான் ஒரு திருமுகமும் நான்கு 
திருக்கரங்களுங்கொண்டு, இருபுறமும் வள்ளி, தெய்வகுஞ்சரி 
விளங்க நின்ற திருக்கோலத்தில் காட்சிய்விக்கன்றுர். 

இத்தலத்தீர்த்தமாக நூபுரகங்கை (திருச்சிலம்பாறு) என்ற 

சுனை உள்ளது. இருமாலின் திருச்சிலம்பிலிருந்து உற்பத்தியாகி 

வருவதாகக் கூறுவர். இச்சுனை மலை௨ச்சியிலீருந்து வரும் போது 

சூரிய ஒளியால் பலவிதங்களில் ஒளிரும், நவரத்தின ஒளியும் 

இதில் தெரியும். திருமாலின் (அழகரின்) திருவடியை இச்சுனை 

வருடிக் கொண்டு பாய்வதால், திருமாலின் திருவடிக்குப் 

பணிசெய்யும் தருமகளைப் போன்றுள்ளது. இதில் அனைவரது 

எண்ணங்களும் பூரீத்தியாவதால் இஷ்ட9ிதீதி எனவுக் இதனை 

அழைப்பா, 

தலவிருட்சம்; நாவல்மரம். ஏனைய நாவல் மரங்கள் 

விநாயக சதுர்த்தியின்போது பழுக்கும். இம்மரமோ ஸ்கந்தசஷ்டி 

யின் போது பழுக்கும் இயல்புடையது என்பார், 

சங்ககாலத்திலும் அருணஒரிதாதா் காலத்திலும் விளங்கிய 

கோயில் தற்போது இல்லை, இன்று காணப்படும் அண்மைக் 

காலக் கோயிலே பழமுதிர் சோலையாகத் திகழ்கின்றது, தினமும் 

காலை 11 மணிக்கு மட்டுமே ஒருகால வழிபாடு நிகழ்கின்றது. 

ன வத 

ay



ஆனால் காலை 8 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரையில் கோயில் திறந் 

திருக்கும், தீபாராதனை, அர்ச்சனை முதலியவற்றை அடியார்களே 

செெய்யலாம், 

கந்தசஷ்டி விழாச் எறப்புடையது. அப்போது 

லட்சார்ச்சனை நிகழ்கின்றது. 

பழமுதிர் சோலைத் இருக்கோயிலுக்குச் செல்லும் வழியில் 
அழகர் கோயில் உள்ளது. கள்ளழகர் என்று போற்றப் பெறும் 
அருள்மிகு சுந்தரராஜப் பெருமாள் இருேே தவியர் சூழ இங்கே 
விளங்குகின்றார், இக்கோயிலில் பதினெட்டாம் படி கோபுரம் 
உள்ளது இங்கேகருப்பண்ணசுவாமிவிளக்கம். இதுவும்திருமாலே, 
இக்கோபுரவாயில் ஆடிமாதத்தில் திறக்கப்படுகிறது. ஒரு நான் 
மட்டுமே இங்கு விபூதி கொடுக்கப்படுகிறது. 

அழகர் கோயிலுக்கருகல் உணவு விடுதிகள் உள்ளன 
மலையில் முருகன் கோயிலுக்கருஇல் ஒரு சிற்றுண்டிச் சாலையும் 
உண்டு. 

கள்ளழகரீ கோயில் நிரீவாகத்திலுள்ள பழமுதிர் சோலைப் 
பைந்தமிழ் முருகன் கோயில் முருகப் பெருமானிடம்அடியார்களை 
ஆற்றுப் படுத்திய நக்கீரா ஆருவதாகக் காட்டித் தனது 
முருசாற்றுப்படையை முடிச்இன்றார். 

அருணகரிநாதரீ இத்தலத்தில் பாடிய 16 திருப்புகழ்ப் 
பாடல்கள் தமச்குக்கிடைத்துள்ளன. 

'*சோதி யுணர்கின்ற வாழ்வு சிவம் என்ற 

சோகமது தந்து ஏனையாள்வாய்”? 

(வர்தினையடர்ந்த ... ) 

“அகரமுமாகி அதிபனுமாகி அதிகமுமாகி ௮கமாகி 

அயனெனவாகி அரியெனவாகி அரனெனவாகி 

அவர்மேலாய் 
இகரமுமாகி எவைகளுமாகி இனிமையுமாகி வருவேர்னே 

இருநில மீதில் எளியனும் வாழஎனது 'முனோடி 
. வரவேணும்?



(கொலைபுரி காளிகுலி வமிரவீ நீலி$மாடி 
கூலிச குடாரியாயி மகமாயி 

குமரிவராகி மோகி பகவதி யாதிசோதி 

குணவதி யாலமுணி அமிராமி 
பலிகொள்க பாலியோகி பரமகல்யாணி லோக 

பதிவ்ரதை Cog oer புதல்வோனே!! 

(“-இந்கீதழ் Garg...) 

*நாரணனும் வேதன் முன்பு தெரியாத 
ஞானநட மேபூரிந்து வருவாயே"! 

(செதீரரணமதாக ...) 

“argos மீதுவந்து தாளிணைகள் தாழுமென்றன் 
மாயவிகர தீரஅுன்பு புரிவாயே" 

அ(சீஜழுளதாயர்...). 
“usabag சேரஅன்பு நீபமலர் சூடுதண்டை 

பாரதமலர் நாடியென்று பணிவேனோ”" 

(வீரமிதனூம்...) 
*ஊமையேனை ஒளிர்வித்துனது முத்திபெற 

மூலவாசல் வெளி விட்சேது ரத்திலொளிர் 

மயோகபேத வகை யெட்டுமிதி லொட்டும்வலக 
இன்று தாராய்! 

(ஆலுோற...) 

சதுராய்உன தாளிணையைத் தொழ ‘ 
அறியாத நிர்மூடனை நிற்புகழ் 

தனையோதி மெய்ஞ்:தான மூறச்செய்வ தொருநாளே” 

—(sgard....) 
“ag@Parg பாழில் வெட்ட 

வெளியி லாத நிர்த்த 
உனது ஞானபாதபத்மம் உறுவேஹோ”” 

வதுடிகொள்நோய்...) 

*ஈதிகழ்புகழ் சுற்றுச் சொற்கள் பயிற்றித் 
திருவடி, யைப்பற், றித்தொழு துற்றுச் 
செனனம ஜுக்கைக் குப்பர முத்திக் கருள்தாராம்”? 

(தமி!) 

எனவரும் பழமுதிர் சோலைத் இருப்புகழ் அடிகள் அருணகிரி 

தாதர் இத்தலத்து முருகனிடம் கோரியவற்றை இனிது காட்டும். 
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அரியுசர அரமந்த சிரிய புரியல 

வச௪னமிக வேற்றி மறவாதே 

மனதுதுய ராற்றில் உழலாதே 
இசையமில் சடாட்சர மதாலே 

இகபர செளபாக்கியம் அருள்வாயே 

பசுபதி சிவாக்கியம் .. உணர்வோனே 

பழனி மலைவீற்று அருளும் வேலா 

அசுரர் கிகைவாட்டி மிகவாழ 
அமரர் சிறைமீட்ட பெருமாளே. 

அர் அருணகிரிநாத சுவாமிகள். 

“முழவுறம் திணிதோள் நெடுவேளாவி, பொன்னுடை 
நெடுநகர்ப் பொதினி", (அகநானூறு: 61). “முருகன் நற்போர் 

நெடுவேளாவி அறுகோட்டியானைப் பொதினி யாஙிகண்'? 

(அகநானூறு: 1) என்று வரும் பகுதிகளில் பொதினி என்று 

குறிப்பிடப் பெறுவது பழனிப் பதியாகும். சேரரீ கொங்கு- 

வைகாவூர் நாட்டுப் பழம்பதியாகிய இதனைத் தென் பழனாபுரி, 

சித்தன் வாழ்வு என்றெல்லாம் போற்றுவர், ஈத்தர் போகரின் 

அருள் இருவிளையாடல்கள் நிகழ்ந்த இத்தலத்தில் அவரது 
கருணையால் எடுப்பிக்கப் பெற்ற ஞான தண்டாயுதபாணியே 

பழனி ஆண்டவராகப் பார் முழுதும் போற்றப்படுகருச். 

உமாதேவியாரும் ஏவெபிரானும் இளங் குழவியாெ 

மூருகனை ஞானப் பழம் நீ'' எனக் காதலோடு அழைத்த தலம் 

இதுவாதலின *பழம் நீ'' என வழகிகப் பெற்று-பழநி என்று 

மருவியது என்பர்,



கயிலாயத்திலிருந்த வரி, சத்திகிரி என்ற இரு மல 
களைச் வபெருமான் அகத்தியருக்குச் கொடுக்க, அவற்றைப் 
பொதிகைக்கு எடுத்துச் செல்லுமாறு ௮கதிதியர் இடும்பனுக்கு 
ஆணையிட்டார். எடுத்து வந்த இடும்பன் களைப்படைந்து 
அவற்றை இங்கே இறக்கி வைத்திட, அம்மலைகள் இரண்டும் 

இங்கேயே நிலைபெற்று விட்டன. இவெூரியின்மீது சனிவாய்ச 
சிறுவனாகக் குமாரக் கடவுள் குராமரதீதின் 8ம் நிற்பது சுண்டு 
யாரோ ஏிறுவனென வெகுண்டு இடும்பன் அவருடன் போரிட்டு 
இறந்தான், இடும்பியீன் துயரீ போக்க மீண்டும் இரும்பஃ 
உயிர் பெற்று எழுமாறு இறைவன் அருளினன். இடும்ப& 
பெற்ற இரு வரங்களில் ஒன்றினால் இடும்பன் சத்நிதி என்ற 
இடத்தில் வாயில் காவலனாக இடும்பன் விளகிகவும், தான்-இரு 
மலைகளையும் எடுத்து வந்தது போன்றே காவடியுடன் தமது 

பிரார்த்தனைகளைக் கொண்டு வரும் அடியார்களுக்கு முருகன் 

அருன் வழங்கவும் இசைந்தனன்.- சிவகிரியே பழநி மலையாக 
வும், சகீதிிரியே இடும்பன் மலையாகவும் இன்று Haber par. 

450 அடி உயரமுடைய பழநி மலையினை 697 படிகள் ஏறி 

sofas. 

முதலில் அடிவாரத்திலுள்ள பாத விநாயகர் பதம் பரவ, 

இரிவீது வலம் வந்து, மலைக்கோயிலின் மேற்குத் திருவாயிலை 

அடைகன்றோம். சட்டைக் கோபுர வாயிலைக் கடந்து, அணிதீதாக 

உள்ள சுப்பிரமணிய விநாயகரை வழிபட்டு, நாயக்கர் மண்டபம் 

வைூயரி மண்டபம், கடந்து இராஜகோபுரத்தை : அடை 

இன்றோம். உள்ளே இரண்டாம் பிராகார.ம் வலம் வருகிறோம். 

தட்ணா மூர்த்தியையும் மலைக்கொழுந்து சிவனையும் அம்பிகையை 

யும் வணங்குகின்றோம். இருமலையின் இப்பாகமே இம்மலையின் 

இகரம் என்பர். 

அடுத்த திருவாயில் துவார பாலகர் காப்புடையது. . உள் 

நுழைந்ததும் இடப்பால் ஆடல்வல்லான், சிவகாம சுந்தரி 5822 

யில் வழிபட்டு, பள்ளியறை, சண்முகநாதர் சத்நிதிகளையும் 

வண, இருவுலா வரும் சின்னக் குமாரர் திருமுன் வழிபட்டு, 

ஆண்டவனை அணுகும் அணிதிகழ் அரீதீத மண்டபத்தை 
அடைகன்றோம். . 
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மீடர் மிடந்த புள்முஞ்சியும் பெருகிய கருணைக் 
கடலலம்பு கண்களுங் கவினொழுகிய முகமும் 

வடிஙுநாலு மார்புங்கை நண்கோலும் வயங்க 

நெடியகோ வளாவுடையுடன் நின்றது கண்டான். 

என்றபடி ஸ்ரீ தண்டாயுதபாணியை-மேற்கு நோக்கி விளஙிகும் 
பழனீயாண்டவனின் இளம்பரிதி நாறாயிரகி கோடி போல 
வளந்தரு ெெெய்வீக வடிவத்தனை-போச முனிவரது ரசக்கட்டால் 

செய்யப் பெற்ற நவ பாஷாண மென்னும் ரச மூர்த்தத்தனை- 
பகீஇிப் பரவசத்துடன் பாடிப் பரவுசன்றோம். 

மலைமீது உட்பிராகாரதீ தென்மேற்கு மூலையில் போகர் 
சந்நிதி உள்ளது. போகரின் மாணவராகய புலிப்பாணி வசை 

யினரே போகர் சந்நிதியை இன்றும் பூசித்து வரு றனர், 
போகர் பூசித்த புவனேளல்வரி அம்பிகைய வழிபடுகின்றோம் 
இஇகு தான் போகரீ சமாதியிருந்தார் என்று கூறுவரி, 

பழனிமலையாண் டவர் நாளும்திருவிழாக் கோலி கொள்றடு 
அருளுஇன்ருரி, அவரது திருமேனியில் அபிஷேகமாகும் பொருள் 
களைசி ஈிறிது பருனும் பல நோய்கள் நீகிகுவது இறும் 
நிகழும் அற்புதமாகும். பிறவிப் பிணியையே அறுத்தருளும் 
ஆண்டவன் நமது உடறந்பிணிகளை அகற்றுவது வியப்போ! 

"சித்திரைத் இருவிழா, அக்கினி நட்சதீ தரத் இருகிழா, 
வைகாசி விசாகம், ஆனி அன்னாபிஷேகம், ஆடிப்பெருக்கு 
இலட்சார்ச்சனை, கந்தசஷ்டி விழா. இரக்கார்தஇகை விழா 
மார்கழி விழா, தைப்பூசம். பங்குனிப் பெருவீழா-என மாதந் 
தோறும் மூருகப் பெருமான் விழாக்கள் விரிக்கற் பெருகும், 

இக்கே வெள்ளிரதம். த௫கரதம், வீதியுலாக்கள் தனிச் 
சிறப்பு. மாதந்தோறும் இருக்கார்தீதஇகை, விசாகம், சஷ்டி, 
மாகப் பிறப்பு, அமாவாசை, நாட்களிலும் விசேஷ விழாக் 
சளிலும் *மலைமீது என்னக் குமாரர் பவனி வந்து விழாகி காட்டி 
யருள்கின்றார். 

அருளாளரீகள் பழநி வேறு திருவாவினன்குடி Gag 
என்று காணுமல் பிரபந்தங்களை-இரு தலங்களையும் இணைத்தே 
பாடியுள்ளனர். பழதிக்கு அருணஎரி நாதரீ அருளிய 83 இருப் 
புகழ்ப் பாக்கள் இடைத்துள்ளன. பழநி பற்றிய .நூல்கள் 
அளவில. 
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மலைச் கோயில் காலை 7 மணி முதல் மால 5 மணி வரை 
தொடர்ந்தாற் போன்று திறந்திருக்கும். பகல் நேரங்களில் 
திருக்கோயில் சாப்பிடுவதில்லை. பழநி யாண்டவரை அககிகுளீர 
அன்பர்கள் பஞ்சாமிர்தம், பால், பன்னீர், இர்த்த அபிடேகங் 
களால் தொடர்ந்து வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கும் அற்புதக் 
காட்டியை எப்படி விவரிக்க இயலும்! குமார தந்இரம் காமிச 
ஆசமப்படி இங்கு பூசை நிகழ்கின்றது. 

சரவணப்பொய்கை, வர தமாநதி, சண்முகநதி, ஊளையாபுரிக் 
குளம், நாகல் நாய்க்கன் தெப்பக்குளம், இரிமூர்தீதி தீர்த்தம், 
மலைமீது வள்ளிசுனை ஆயென பழநியின் புனிதத் இர்த்தகி 
களாகும், தலவிருட்சம்: நெல்லி. 

சங்ககாலநீ தொட்டு இன்று வரை எண்ணற்ற புலவரீ 
பெருமக்கள் பாடிப் பரவிய நூல்கள் பல உள்ளன, இத்தலதீதில் 
மடங்கள், அறக்கட்டளைகள், திருமண மண்டபங்கள் பல 
உள்ளன. 

ஆண்டிற்கு ரூபாய் ஒரு கோடிக்குமேல் வருவாய் உள்ள 

இத்தலத்தின் அறநிலையதீ துறையின் ஆலய நிர்வாகத்தில் 
பல கல்லூரிகளும், சமய, சமூகப்பணி நிறுவனங்களும் செயல்படு 
இன்றன. பழநித் இருக்கோயிலின் சார்புக் கோயில்சளாகக் 
ஈழ்வரும் கோயில்கள் உள்ளன. 

மலையின்மீது : 1. ஸ்ரீதண்டாயுதபாணிசுவாமி 
கோயில், 

2 மலைக்கொழுந்துசிவன், அம்பிகை, 

3. புவனேஸ்வரி அம்மை, 

போசூத்தா் 

கயிலாயதாதர், அம்பிகை, 

சப். தசன்னிகை (மலைநாச்சிமார்.) 

சண்டேசர் 

இடும்பன் 

. கூராவடிவேலவரீ 

வையாபுரித்துரை 

பதினெட்டாம்படிக் கன்னிமார் 

வள்ளியம்மன், 

உ
 

மலைப்படிகளில் : 

P
e
p
e
 

ஸ்
 

. 
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அடிவாரத்தில் 

பழநிஊர்க் கோவில்கள் : 

னவயாபுரிக்குளம் 

சண்மூகநதிக்கரை 

இடும்பன்மலை 

பாலசமுத்தீரம் 

கீரனூர் 

புது ஆயக்குடி 

கொடைக்கானல் 

பழநிமலையைச் 
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திருவாவினன்குடி ஸ்ரீகுழந்தை 
வேலாயுதசுவாமி, 
வேளீசுராீ 

அகி௫ிலி பரமேஸ்வரா 

மீனாட் சுந்தரேசுவரர் 

பாதவிநாயகர் 

பெரியநாயகியம்மன 

(பிரஹந்தாய8) 
கோசல விநாயகர் 

உத்தரவிநாயசரி 

அபரஞ்சி விநாயகா 

லட்சுமிநாராயணப் பெருமாள் 

வேணுகோபாலப் பெருமான் 

பாதிரிவிநாயகா 

பெரியாவுடையார் 
(பிரக $ஸ்வரர்) 

தூரீநாச்சியம்மன், 

நவக்கிரகம், 

விநாயகர் 

கலிங்கன் பாறை: சுப்பிரமணிய 
சுவாமி 

அகோபில வரதராஜப்பெருமான் 

வா£சுவரசுவாமி 

சோழிஸ்வரர், 

அருள்மிகு குறிஞ்யொண்டவர் 
கோயில் a 
முதலியன. 

சுற்றிப் பல முருகன் இருத் தலங்கள் 
உள்ளன. ஒட்டன் சத்திரம் குழந்தை வேலப்பர் கோயிலும் 
ஊதியூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோயிலும் குறிப்பிடத்தக்கவை,



சென்னிமலை, வன்மலை, வட்டமலை, மருதமலை, ged 
கோயில்களையும் இதிதலத்தைச் சுற்றி அமைந்த றப்பினைக் 

பழநியின் காவடிச் சதப்புகளும், ஆண்டவரின் சந்நியா?க் 
கோலம், வேடக்கோலம், மன்னர் கோலம், வைதீகப் பிராமணச் 
கோலஙகிகளில் இரு அலங்காரங்களும் விரிக்கிற் பெருகும், 

இத்தகு சிறப்புகள் பல கொண்ட பழநியாண்டளரீ 
அருணூரிநாதப் பெருமானை எப்படியெல்லாம் பாடிப் பரவச் 

செய்துள்ளார் என்பதைத் திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் இனிது 
காட்டுகின்றன. 

பலவின் முதுபழம் விழைவு செய் தொழுகிய 

நறவு நிறைவயல் கழுகடர் பொழில்திகழ் 

பழநிமலை வருபுரவல[| அமுரர்கள் பெருமாளே: 

(தகரநறுமார்...] 
பவளத் தவளக் சகனகப் புரிசைப் 

பழநிக் குமரப் பெருமாளே. (சுணிடட்ட...) 

பவன்ப் புவனம் செறிவுற் றுயர்மெய்ம் 
ugha குமரப் பெருமாளே (இநசெப்பென... ) 

வளக் கொடி சுற்றியபொற் கமுகிற் 

றூலையிற் கூலையி.ற் பலமுத்துதிர் செய்ப 
பழநிப் பதிவெற் பினில்.நி.ற் குமரப் பெருமாளே, 

(ated dap.) 

பவனம் பூவனச் செறிவுற் நுயர்மெய்ம் 

பழநிக் குமரப் பெருமாளே (நலனைத்...) 

பழனக் கரைமிற் கழைமுத் துகுநற் 
பழநிக் குமரப் பெருமாளே (புனளடசேம்...) 

பழன முழவர் தொழுவி லெழுது 
பழைய பழநி யமர்வோனே (க 8யபெரிய...) 

கூமர சமர முருக பரம . 
குலவு பழநி மலையோனே (நமகமமக...) 

மிடறு கரியர் குமர பழநி 
விரவு மமரர் பெருமாளே (தீமிரஏத்தீ.../ 
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பரம் குருபர எனுமுரை பரசொட 
பரவி மடியவர் துதிசெய முதிதவழ் 

பழநி மலேதனி லினிதுறை யமரர்கள் பெருமாளே 

(முருருசெறி...) 
செருக்கொ் நற்றவக் கமலத் 

தயற் குமரிக் கரட் பரிசைத் 

திரும்பழ நிக்கிரிக் குமரப் பெருமாளே (க&னந்ந்றுகப்...) 

பலெ வபதியை மிதழி யணிசடில 
பசுபதி வரநதி அழகான 
பழநி மலையரூள் செய்மழலை மொழிமதலை 

பழநி மலைமில்வரு பெருமாளே (கடளையொர்...) 

பணியு மடியார். சிந்தை மெய்ப்பொருளா தாகநவில் 
சரவணபவா வென்று வற்கர முமாகிவளர் 

பழநிமலை மேல்நீன்ற சும்பிரமணியா அமரர் 

பெருமாளே (சுருதிழுடிமோன...) 

என்று இன்னோரன்ன பல அற்புதத் இருப்புகழ்ப் பாடல்கள் 
பழனிதி தல மாண்பினை விளக்கி நிற்கின்றன, பலகாலம் இகிகு 
தங்கி, பரமனைப் பாடி அருள் பெற்றார் அருணகிரிநாதர் 

என்பது அவர் தம் எண்ணற்ற பாடல்களால் புலப்படும். 

படிக்கின்றிலை! பழநித் திருநாமம்! படிப்பவர்தாள் 
முடிக்கின்றிலை! முருகா என்கிலை! முசியாமலிட்டு 
மிடிக்கின்றிலை! பரமானந்தம் மேற்கொள விம்மிவிம்மி 
நடிக்கின்றிலை! நெஞ்சமே தஞ்சமேது நமக்கினியே! 

தந்தரலங் காரம். 

கை:பால் உளைத்தொழச் சென்னியினால் உன்கழல் வணங்க 

மெய்யாய் அடிச்கடி வாக்கால் துதிக்க விதித்து மனம் 

நையா இயற்கையும் நல்கிஇனி என்னை நழமுவவிடேல் 

ஐயா உனக்கு அபயம் பழனாபுரி ஆண்டவனே! 
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மும்பையின் 8ரவு புலவன் 

'மாத்தளிர்கள் போல வேய்ந்தவுடல் மாதர் 

வாந்தவிய மாக முறைேசி 
வாஞ்சைபெரு மோகசாந்தி $7574. 

வாழ்ந்த ம&௱தேடி. உறவாரம். 

ஏந்துமுலை மீது சாந்துபல பூசி , 
ஏங்கு மிடை வாட விளையாடி 

சுங்கிசைகள் மேவ லாஞ்சனையிலாமல் ் 

ஏய்ந்தவிலை மாதச் உறவாமோ 

பாந்தண்முடி மீது தாந்ததிமி தோதி 
தாஞ்செகண சேசெ எனவோசை 

பாங்குபெறு தாள மேங்கநடமாடு 

பாண்டவர் சகாயன் மருகோனே 

பூந்தளிர்கள் வீறு வேங்கைகள் பலாச 

பூங்கதலி கோடி. திகழ்சோலை 
பூந்தடமூு வாவு கோம்பைகள் குலாவு 

பூம்பறையில் மேவு பெருமாளே. 

அருணஇிரிவள்ளல் பரவிய தலங்களுள் ஒன்றான பூம்பறை, தறி 

போது பூம்பாறை என்றழைக்கப் படுகின்றது. கொடைக் 

கானலுக்கு அண்மையிலுள்ள இத்தலத்திற்குக் கொலைக் 

கானலிலிருந்து பஸ்வசதி உள்ளது. பூம்புறை என்றும் இவஷரை 
அழைக்கின் றனர். 

ஸ்ரீகுழத்தை வேலப்பர் என்று இத்தலப்பெருமான் 
வழிபடப்பெறுளெருர். கோயில்_மலையடிவாரத்தில் சமவெளியில் 
adag. மேற்குவாசல் சிறப்பாக கூள்ளது. இவலிங்கம் 

அமைந்த சன்னிதியும் க.ள்ளது.



முருகப் பெ றான் தண்டாயுதபர்ணியாக இங்கு 
விளங்குகின்றார். நவபரிராணத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மூர்த்தம் 
எனக் கூறுவர். GoJo Coral நின்ற திருக்கோலத்தில் 
பெருமான் காட்சியதீளுகின்றாரி. 

4 
உற்சவமூர்திதி-வள்ளி, தெய்வயானையுடன் விளநிகு 

கின்றார். ஒரு மூரீம்-நான்கு கரங்கள், இடது கரம் வரதம், 
வலது சுரம் அபரம். மற்றொரு வலது கரத்தில் வேல். மற்றொரு 
இடது கரத்தில் செண்டு. அருணஇரிநாதர் திருவுருவம் 
சிறப்பாக உளச. 

வித்தஜூத்து என்று அருகில் ஒரு சுனை உள்ளது. தல 
விருட்சம்: :; மகிழ். நாடோறும் மூன்றுகால வழிபாடு 

papier pp. 
தமிழ்ப் புத்தாண்டு தினம், வைகாடி அக்கினிக்கழிவு 

Burad, கார்த்திகைத் திருநாள், மார்கழி திருநாள், தைத்திரு 
தாள்விழாக்கள் சிறப்புடையன.) த மாதம் கேட்டை நாட்களில் 
இர. தஉற்சவம். சிவராத்இரி, பங்குனி உத்திரப் பெருவிழாக்கள். 
இவ்விழாக்களில் இராஜா அலங்காரம், பண்டார வடிவ 
அலங்காரம் மிகச் இறப்பு, 

வார நாட்களில் செவ்வாம், வெள்ளி தனிச் சிறப்பாகும். 

இத்திருக்கோயிலுக்கு அண்மையில் உணவு விடுதிகள் 
உள்ளன. வழிபடுவோர் விடுத, இருக்கல்யாண மண்டபம் 
மூதலியன இல்லை. 

இவ்வூருக்கருகில் குரும்பூர் வேலப்பர்சுவாமி கோயிலும், 
வில்பட்டி - வெற்றிவேல் கோயிலும், கொடைக்கானல் 
ஸ்ரீகுறிஞ்சியாண்டவர் கோயிலும் உள்ளன. ன ரோடு 

அறதிலைய ஆட்சித் துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 
உள்ளது. . 

அற்புதமான இயற்கைச் சூழலில் அருமையான இருக் 
கோயிலில் எழுதி தருளியுள்ள குழந்தை வேலப்பர் தர்சனம் 
அனைவருக்கும் கட்டுவதாக. 
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கப்ராலிநந்த நிர்ஆவிளங்குட 

அபகார நிந்தைபட் மூழலாதே 
.. அறியாத வஞ்சரைக் மூறியாதே 

உபதேச மந்திரம் பொருளாலே 

உளணைநான் நினைந்தருள் பெறுவேனோ 

இபமாமுகன் தனக்கு இளையோனே 

இமவான் மடந்தைஉத் தமிபாலா 

ஜபமாலை தந்தசற் குருநாதா 
திருவாவி னன்குடிம் பெருமாளே. 

௮. இருணகிரிநாதகவாமிகள் 

பழநியை அறியாதவர் இலர், ஆனால் பழநிமலை 
அடிவாரத்தில்கான் திருவாவினன்குடிதி திருக்கோயில் உள்ளது 

என்பதைச் லெரே அறிவர், பழனியும் திருவாவினன்குடியும் 

. அருகருகே அமைந்துள்ளன. திருவாவினன்குடிக்குப் பன்னிரண்டு 

திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் இடைதிதுள்ளன. :*நாதவிந்து கலாதி 
தமோ நம”, எபோதகந்தரு கோவே நமோ go” cord 

தொடங்கும் திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் இத்தலத்திற்கே உரியன 
என்பதைக் காணும் போது மூன்றாவது படை வீடாஏய 

இருஆவினன்குடிபால் ' அருணகிரிநாதர் கொண்டிருந்த ஈடுபாடு 

இனிது புலப்படும். 

இரு--ஆ-4 இனன் +6 +4 = Bouse + காமதேனு 
சூரியன் -. பூமி. அக்கினி அகயோர் வழிபட்ட தலமாதலின் 

இப்பெயர் கொண்டது என்பார். பழறிக்கருகில் அமைந்த 

இருஆவினன்ருடியாதலின் பழநித் இருஆவினன்குடி என்று 
சேர்த்தே அழைப்பது வழக்கமாயிற்று, அருணடூரிநாதரும்



1/அமரரீச்சிறையே வணங்கெ பழநித் திருவாவினன்குடி அதனிற் 
குடியாயிருந்தருள் பெருமாளே!" (பகர்தற்கரி... ...) என்று 
பரவினார், 

வயல்கள் சூழ்ந்த தலம் இது. பழனம் .. வயல்கள் 
பழனம், பழனி என மருவியது. ஆலையும் பழனச் சோலையும் 
புடைசுற்(று) ஆவினன்குடியிற் பெருமாளே'! என்றார் அருணஇிரி 
வள்ளலும் (காரணிந்த..... ). 

ஆவினன்குடி. திருக்கோயில் அழகொழுகும் கலைக்கோயி 
லாகும். இங்கே முருகப்பெருமான் குழந்தைக் கோலத்தில் 
குழந்தை வேலாயுதசுவாமியாக விளங்கியருளுனெரூர். ஒரு 
முகமுடன் நான்கு கரங்கள் கொண்டு இடது காலை மடித்து 
வைத்து வலது காலைத் தொங்கலிட்டு மயில்மீது அமர்ந்துள்ளார். 
மேற்கு நோக்கிய சன்னிதி, மயிலின் முகம் இடப்புறத்திலும் 
தோகை வலப்புறத்திலும் உள்ளது, உத்ஸவமூத்தியும் மூலவர் 
போன்றே சிறப்பாக விளங்குகின்றது. 

முருகனே பிரதான மூர்த்தியாக விளங்கிய போதிலும், 
இத்தலத்தில் அண்ணாமலையார், உண்ணாமுலைநாயகி, சொக்க 
தாதர், மீனாட்சியம்மை, அருணகிரிதாதா, நக்கீரர், துர்க்கை, 
SL Ae மூர்த்தி, சனீஸ்வரபகவான் சன்னிதிகளும் உள்ளன, 

நாள்தோறும் இக்கு ஆறுகால வழீபாடு நிகழ்கின்றது. 
குமாரதத்திரத்தில் காரணஆகம முறையில் பூசைகள் நிகழ் 
இன்றன. 

காவடி எடுத்தல், முடிக்காணிக்கை, பால், பஞ்சாமிர்த 
அபிடேகம் செய்தல் முதலியன பிரார்த்தனைச் சிறப்பு, 

மாதக்கார்த்திகை, சஷ்டி, விசாகம், அமாவாசை, சோம 
வாரம், சுக்கிர வாரங்களில் சிறப்பான வழிபாடுகள் நிகழ் 
கன் றன. வைகா? விசாசம், ஸ்கந்தசஷ்டி, கார்த்திகைத் திரு 
தாள், தைப்பூசம், பங்குனி பிரம்மோத்ஸவம் எறப்பான விழாக் 
களாகும். இவ்விழாக்களில் தங்கக்கவசம், வெள்ளிக்கவசம், 
சத்தனக்காப்பு, திருநீற்று அலங்காரங்கள், மலா் அலங்காரம் 
முதலியன ஏற்றுப் பெருமா காட்ியருளுகனறரூர். 

இங்கே சண்முகநதி, வரதமாநதி, வையாபுரிக் குளம், 
. சரவணப்பொய்கை (ணெறு) முதலியப் புண்ணியப் புனல்கள் 

கூள்ளன. தலவிருட்சம்; நெல்லி, 
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கழுகுமலை 

வேண்டும். அடியர் புலவர் வேண்ட அரசிய பொகுளை. 

வேண்டும். அளவில் உதவும் கழுகுமலைக் சூமரன்...     

 



Op ds bs ig. 

ஆய்க்குடிக் காவலஉ௨ ததிமீதே 

க்ருமத் தானவரை வேற்கரத் தால்வரையை 

ஆர்ீப்பெழச் சாடவல பெகுமாளே,  



  

குனந்தைநகர் (பெரியகுளம்) 

குளத்தை மாதகர்த் தளியுறை பெருமானே 

வரத்த ராவிடிற் பிறரெவர் தருவாரே! 

தன்றி: FPrench-Institute of Indology Pendicherry. 

   

  



  

கலகிரி துங்கக் கிரியுயர் குன்றக் 
ee ant குத்தப் பெகுமான்.  



இ தீதலத்தை நக்ரேர்,அருணூரிநாதர்,பாலசுப்பீரமணியக் 
கவிராயர், மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் முதலியோர் பாடிப் 
பரவியுள்ளனர்.  பாலசுப்பிரமணியகி சுவிராயரின் பழநித் 
தலபுராணம், வண்ணச் சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகளின் 

பழனிப் பிள்ளைத்தமிழ், விசயகரி வேலச்சின்னோவையனின் 
பழனிப் பிள்ளைத்தமிழ், மாம்பழக் கவிச்சிகிக நாவலரின் 

பழனாபுரிமாலை, அண்ணாமலக் கவிராயரின் பழனிப்பதிற்றுப் 

பத் தந்தாதி, பழனிமலை வடிவேலரீ சந்நிதிமுறை, முதலிய 
நரல்கள் இத்தலப் பெருமையைச் சாற்றுவன. 

பழதித் இருக்கோயில் நிர்வாகத்தில் இத்தலம் உள்ளது, 
ஏராளமான வழிபடுவோர் வீடுதிகள், இருமணச் கூடங்கள், 

உணவு விடுதிகள் உள்ளன, தினமும் திருவிழாக் கோலம் 

பூண்டிருக்கும் தலம் இது. 

இத் தலத்திற்கருகே கொடைக்கானல் ஸ்ரீகுறிஞ்சி 
யாண்டவா் கோயிலும், பூம்பாறை ஸ்ரீவேலாயுத சுவாமி 

கோயிலும், ஒட்டன் சத்திரம் ஸ்ரீகுழந்தைவேலப்பர் கோயிலும் 

உள்ளன. 

அருஸூரிநாதருக்கு ஜெபமாலை தநீதருவிஞன் பெருமான், 
இதனை இத்தலத்இருப்புகழில் அருணகிரிநாதரின் வாக்கே 
மெய்ப்பிக்கின்றது. இத்தலத் திருப்புகழ்ப் பாக்கள் தித்திக்கும் 

திறத்தன. 

ஆதவன் கதிரோவாது லாவிய 

கோபுரங்கிளர் மாமாது மேவிய 

ஆவினன் குடியோனே சுராதிபர் பெருமாளே. 

(காரனந்தச...? 

ஆசணம் பயில்ஞான yeaa 

சேவலங் கொடியான பைங்கர 

ஆவினன்குடி. வாழ்வு கொண்டதள் பெருமாளே. 

(மூமந்தீர...] 

ஆலமுண்டரனார் இறைஞ்சவொர் 

பேசத கந்தர யேயுகந்தருள் 

ஆவினன்குடி மீதிலங்கீய பெருமாளே,  (கேயிரரந்...)



ஷ்டகம்புளை பொற்குடம் வைக்குங் 
கோடிரங்களி ஸுச்சியடுத்தங் 
கவசத் வெற்பினில் நிற்கும் பெருமாளே. 

(கோலநங்கும...) 

சிவலோக சங்கரிக் கிறைபால பைங்கயத் 

திருவாவினன்குடிப் பெருமாளே. 

ர (கணாம(யெழுந்து...) 

திருவாவி னன்குடியில் வருவேள்ச வுந்தரிக 
செகமேல்மெய் கண்டவிறல் பெருமாளே 

் (சிவஐர்மணங்...) 

Garis? முந்தட மேநி ரம்பிய 

பண்டுத ருந்திரு வாவினன்குடி 
குன்றுக ளெங்கினுமே வளர்ந்தருள் கரதவணின். 

(வஞ்சனை ...) 
எனவரும் திருப்புகழ் அடிகள் ஈத்இத்தற்குரியன. 

காவினன் குடிலுறு காமர் பொன்னகர் 

மேவினன் குடிவர விளியச் சூர்முதல் 

yan குடிலையம் பொருட்டு மாலுற 

ஆவினன் குடிவரும் அமலற் போற்றுவாம். 

— தந்தபுராணம்



நளீந்ஜநை மாநகர் நனிலுறை நூரன் 

தரங்க வார்குழற் றநுந/தல் விழியாலம் 

தகைந்த மாழமுலைத் துடியிடை மிடமாதர் 

ர.ந்த மாலிருட் பமுகுழி வசமாகிம் 

பவந்து காலனுக் குயிர்கொரடு தனியாமல் 

வரந்த சாவிடில் பிறர்ஏவர் தருவாசே 

மகிழ்ந்து தோகையி.ற் புவிவலம் வருவோனே 

குரும்பை மாமுலைக் குறமகள் | மணவசளா 

குளத்தை மாநகர் தளியுறை பெருமாளே. 

தற்காலத்தில் பெரியகுளம் என்று வழங்கும் தலமே குளந்தை 

மாநகர் என்று ஸ்ரீ அருணகிரிநாதரால் பாடப்பட்டதாகும்ஃ 

மதுரையிலிருந்து சனி செல்லும் பஸ் வழியில் 60 கல் தொலை . 

வில் அமைந்துள்ளது இத்தலம். மதுரை-போடிநாயக்கனூர் 

இரயில் பிரிவில் ஆண்டிப்பட்டி அல்லது தேனி நிலையத்திலிருத்து 

டவுன் பஸ் மூலமும் இவ்வூரை அடையலாம், பஸ் ஸ்டாண்டி 

லிருந்து கோயில் ஒரு கல் தொலைவிலுள்ளது, சிவன்சேரயில் 

தொன்மையாக விளகிகுகன்றது. இக்கோயிலுள் 

ஸ்ரீபாலசுப்பிரமணிய சுவாமி சன்னிதி தனிச்சிறப்புடையது. 

சிவபெருமான் இங்கு ஸ்ரீராஜேத்திர சோழேஸ்வரா் எனவும், 

இறைவி அறம் வளர்த்த நாய எனவும் வழிபடப் பெறு 

இன்றனர். இராஜேந்திர சோழன் நிறுவியகோயில் என்பர். 

இதி தலத்தில் ஸ்ரீபாலசுப்பிரமணிய சுவாமி  ஆறுமுசுதி 

களும் பன்னிருகரங்களும் கொண்டு மயிலின் மீது அமர்த்து 

விளங்குஇன்றார். மயிலின் முகம் வடபுறம் நோக்க உள்ளது.



dete வள்ளியம்மையும் தெய்வயானையம்மையும் விளங்கு 
இன்றனர். உற்சவமூர்தீதயும் ஆறுமுகப் பெருமானாக வள்ளி 
தேவயானையுடன் எழில்மிகு அருட்கோலதீதுடன் விளங்கு — 

Bari, 

காலை 6 மணி முதல் 11 மணி வரையிலும், மாலை 6 மணி 
முதல் 8மணி வரையிலும் இங்கே வழிபடலாம். 

வைகாசி விசாகம், கார்த்திகை, பரிகுனி உத்திரப் 

பெருவிழாகிகள் ஈறப்பாகக் கொண்டாடப்பெறுகன்றன. 
மாதச்கார்த்திசை தோறும் ஸ்ரீபாலசுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு 
விசேட வழிபாடு நிகழ்கன்றது. 

புண்ணியப்புனல்; வராகநஇ, தலவிருட்சம்; நெய்க் 
கொட்டாமரம், ் 

ஒரு பன்றி இறக்க-அதன் குட்டிகள் வருந்துவது சுண்டு 
முருகவேள் இங்கு, பன்றியாக வந்து பால்கொடுத்துக் - 
காப்பாற்றியதாகத் தலமான்மியம் கூறுகின்றது. மலை அடி 
வாரத்தில் இருபுறமும் நின்ற கோலத்தில் வராகநிகள் (பன்றி 
கள்) செதுக்கப்பட்டுள்ளன. முசும் மட்டும் பன்றி-உடல் மனித 

உருவாக உள்ள அப்பன்றிகள் முனிவர்களாக மாறியதை இக் 
கோயிலிலுள்ள சுதை காட்டுகின்றது. நின்ற கோலத்தில் மலை 

மீது வள்ளி தேவயானையுடன் முருகன் விளங்க அவருக்கு இரு 
புதமூம் நான்கு முனிவர்கள் அமர்ந்துள்ளனர். பன்றி நலம் 
பெற்ற தலமாதலின் புண்ணியப் புனல் வராகநதி என்று பெயரி 

பெற்றது. 

மூலத்தானத்தில் அறுமுகப்பெருமானுக்கு இடப்புறம் 
தவவீரர்கள் உள்ளனர். நடுநாயகமாக வீரவாகு தேவர் 
abe Sor. ் 

கோயிலுக்குப் பின்னணியாகக் கொடைக்கானல் மல 
அழகு செய்கின்றது. இக்கோயிலில் உள்ள எல்லா திருவுருவகி 
களும் அழகு மிக்கவை-சோழர் காலத்தவை. சான்றாகக் கானி, 
வீரபத்திரர், இரதி, மன்மதன், ஊார்த்துவதாண்டவம் 

முதலியவை, 

இவ்வூரில் ஸ்ரீவரதராஜப்பெருமாள் கோயில், காளத்தீசர் 
கோயில், கெளமாரியம்மன் கோயில் முதலியன உள்ளன. . 
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மதுரையிலிருந்து பஸ்ஸில் புறப்பட்டால் இரண்டு மணி 
நேரத்தில் பெரியகுளத்தை அடைந்து விடலாம், 

இவ்வூரில் உணவு விடுதிகள் உள்ளன, 

அறநிலைய ஆட்்சித்துழறையின் 8ஈழ் இக்கோயில் 

அமைந்துள்ளது. 

இத்தலத்தில் அருணகிரிநாதர் ஒரு அற்புதமான 
உண்ணம யைப் புலப்படுத்துவனைத இத்தலதீ இரும்புகழ் சான்று 

பகருகின்றது. 

“தவியாமல், வரந்தராவிடில் பிறரீ எவர் தருவாரே' 

கந்தவேளையன்றி எந்த வேளும் நமக்கு வரத்தரமாட்டார்கள் 

என்ற பேருண்மையை இத்தலத்தில் அருணகிரிநாதர் அழகாகக் 

காட்டுகின்றார். ் 
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இராரநோநபுரம் மாட்டர் 
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இருஉத்தரகோசமங்கை 
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நன்றக்குடி எரர் குரரப்பேரராள் : 

தவள மதிய மெறிக்குந் ' ். தணலாலே.' 

சரச மதனன் விழருக்குங் கணையாலே 

கவன Pay முரரகச்குங் ஞமூலிலாலே 

உட கருதி Pay மயக்கம் படவோநான் 

பவள ag மிதழ்ப்பைங் குூறமானின் 

பரிய வரயை நிகர்க்முந் தனமேவும் 

திவளு மணிகள் கிடக்குந் திருமார்பா 

திகழு மயிலின் மலைச்கண் பெருமாளே. 

. மூருகவேளின் வாகனம் மயில்; கொடி சேவல், சூரனும் 
பதுமனும் முருகனது மயிலாகவும் சேவலாகவும் இிசமவேண்டித் 

தவமியற்றினர். இதுபோன்றே சிங்களன் அம்பிகையின் சங்கமாக 
வும், தாரகன் ஐயனாரின் யானை வாகனமாகவும் விரும்பிதீ 
தவமியற்றினர். தனது பதவிக்கு ஆபதீது வந்ததறிந்த மயில், 

சவபெருமாளைப் பணிந்து, இந்நால்வரையும் செவசணங்களாக 

மாறச் செய்துவிட்டது. தபாது தவங் கெடக்காரணமாயிருநீதது 
மயில் என்றறிந்த அந்நால்வரும் மயில்மீது பகைகொண்டனரீ 

மயிலுசீகுத் தகவலளித்த கருடனையும் அன்னத் தையும் ஒறுக்க 

எண்ணினர். பகைவனின் சூடியை உறவாடிக் செடுப்பதே 
போன்று, மயில், கருடன், அன்னம் ஆகிய மூவருடனும் பழகி 

அவர்களிடையே பகையைத் தோற்றுவித்துவிட்டனர். மயில், 

கருடனையும் அன்னத்தையும் பெரிதும் துன்புறுதீதலாயிற்று- 

அவை இரண்டும் முருகனிடம் முகறயிட்டன. மயிலின் அடாத 

“செயல் சண்ட கந்தவேன், மயிலைக்குன்றாக மாறும்படிச்சபித்தார். 

மயில்குன்றாகமாறிய தலமே மயூரூரி-மழூராசலம் மயில்மலை 

என்னும்குன்றக்குடியாகும். சூரசம்ஹார.தீதிற்குப் பிறகு முருகன்



இத்தலம்வந்து, மயிலின் ஒரு பாகத்தைசீ சாருபியமளித்து 
மற்றொருபகுதியை மலையாகவே இருக்க அருள் புரித்து, தானும் 
அதன்மேலே எழுந்தருளினார். 

காரைக்குடியிலிருநீது கல் மேற்கிலுள்ள இத்தலத்திற்குக் 
காரைக்குடியீலிருந்து பஸ் வசதி மிகுதி, 

திமிரீந்து நிற்ரும் மயிலின் தோற்றமுடையதாசக் 
குன்றக்குடிமலை விளங்குகின்றது. மலையின்தென்பாகம் மயிலின் 
தோகை அமைப்புடையது, ம ஊரின் நடுவில் உள்ளது. 

மலையின் மீது கோயில் பரவசமூட்டும் பக்திச் சூழ்நிலை. ஊரின் 
பல .பகுஇகளில் சத்திரங்களும் மடங்களும் அமைந்துள்ளன 
கோயிலின் தென் மேற்கில் வேல்' கொண்டு சோற்றுவித்த 
சரவணப்பொய்கை விளங்குளெறது. 

மலையின் அடி வாரத்தில் படிகள் தொடஙி்குமிடத்தல் 
தோகையடி விநாயகர் சந்நிதி உள்ளது. மலையின் ஒருபகுஇ மலைக் 
கோயிலாகவும், மற்றொருபகுஇ 8ழ்க் கோயிலாகவும் உள்ளது. 
144 படிகளேறிக் சென்று மலைக்கோயிலை அடைகரேம். 

கீழ்சக்கோயிலின் பெரும் பகுதியும் மலையைக் குடைந்த 
அமைப்பு, அதனுள் தேனாற்றுநாத.*, அழகம்மை, அகத்தியா் 
கோயில்கள் உள்ளன. மலையை& குடைந்தமைதீத ஐந்து 
இலிங்கங்கள் உள்ளன. அவற்றுள்ளும் மலைக்கொழுந்் சர சந்திதி 
யில் துவாரபாலகர்கள், வலம்புரிவிநாயகர், திருமால், பிரமன், 

சிவபெருமான், துர்க்கை,சந்கரநாராயணர் சற்பகிகளைக்காணும் 
போது ூ€ற்பக்களைக் கூடத்துள் நிற்கும் உணர்வுதான் 
ஏற்படுகின்றது. இங்கு பல சுல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. 

மலைக்கோயிலுக்குச் செல்லும் படிக்கட்டுகளிபடையே 
மண்டபர்கள் உள்ளன படிக்கட்டுகளின் உச்சியில் வல்லப 

விநாயகரும், இடும்பனும் விளகிகுகின்றனர். மலைக் கோயில் 
வாயிலில் வீரவாகுதேவர் சந்நிதி உள்ளது. கோயிவின் தெற்கு 

வாயில் இராஜ கோபுரத்துடன் வரவேற்கிறது, 

ஒரே பிராகாரமுடையதாய் விளங்கும் மலைக்கோயிலிகி 
அலங்காரமண்டபமும், 'விசாலாட்ு, சோமாஸ்கநீதர், ஆறுமுகப் 
பெருமான் சந்நிதிகளும் உள்ளன. நால்வர், சொர்ணகணபதி: 

். குழந்தை வடிவேலர், தடராசர் சந்நிதகளைக காணலாம். 
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அலந்காரமண்டபத்தில் உற்சவமூர்தஇ எழுந்திருளீயுள்ளார். 
இம்மண்டபத்தில் மருது சகோதரர்களின் இற்பம் சிறப்பாக 
உள்ளது 

உள்ளே கருவறையில் மயில்மீது பன்னிருகை வேலனுமிர் 
தனித்தனி மயில்கள் மீது வள்ளியும் தெய்வயானையும் எழுநி 
தருளியுள்ளது இத்தலத்தின் தனிச்சிறப்பாகும், இது போன்ற 
அமைப்பு இண்ணியம் கோயிலிலும் காணலாம். இழக்குநோக்யே 
சந்நிதி. 

இத்தல முருகனைத் இருமால், நான்முகன், இந்திரன் 
சூரியன், காம, கருடன், வ௫ூட்டர், நாரதர், பாண்டவரி 

ஆகியோர் வழிபட்டனர் என்று தலமான்மியம் பேசுகின்றது. 
கிருஷ்ணர், இப்பெருமானைப் பரவும்படிப் பாண்டவரிடம் கூறிய 

தால் இதீதலம் இருஷ்ண நகரம் எனப்படும், 

மலையின் மேற்குப் பகுதியில் விளங்கும் பாண்டவர் தீரீதிது 

மூம், பாண்டவர் (பாறைப்) படுக்கைகளும் பாண்டவரீ இங்கு 
வந்ததைக் குறிப்பனவாக உள்ளன. 

குமாரதந்திர முறையில் இனமும் ஐந்து கால வழிபாடு 
இங்கு நிசழ்றைது. 

மாதகீ கார்தீதிகை சிறப்பு மிக்கது. 

வைகாசி விசாகம், கந்தசஷ்டி, தைப்பூசம், பங்குனி 
உதீதிரவிழாக்கள் இறப்புடையன. 

சரவணபுட்கரணி, மதுபுட்கரணி, மயில்தீர்த்தம், சக்தி 
தீர்த்தம், பாண்டவர் தீரித்தம், தேனாறு, சண்முகநதி முதலிய 

புண்ணியப்புனல்கள் உள்ளன. தலவிருட்சம் அரசமரம். 

புத்தாண்டு நாளும், மலை$பமும் காணவேண்டியதாகும் 

இங்கே பால்காவடி, சந்தனக்காவடி, புஷ்பக்காவடி, 

சாப்பக்காவடி பன்னீர்கிகாவடிகள் அடியார்களால் 
அரீப்பணிக்கப்படுறன. 

மருதுபாண்டியர் தம் வயிற்றுவலியை இங்கு வழிபட்டே 
போச்கெ கொண்டார். காரியம் கைகூட வேண்டுமானால் 
குன்றக்குடிக்குதீதான் காவடி எடுக்க வேண்டும் என்பது முது 
மொழி, இத்தலத்தில் வீரமாகாளி அம்மன் கோயில் உள்ளது 

அருணூரிநாத சுவாமிகள் இத் தலத்திற்குஏழு திருப்புகழ்ப் 
பாடல்களைப்பாடிப்பரவியுள்ளார். ('*அழகெறிந்த' ”, “*கருபநிலை”", 
**கடினதட.!", *-$ேதசாசாரா"", "Ya nts fer," “ sarerip 917,” 
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(தாமேவு!! எனத்தொடகிகுவுள), ககுபதிலை என்று தொடமற்கும் 

திருப்புகழில், 

சருருதரு தகுதகுகு திகுகுதிகு திகுதிகுகு 
தங்குத் தகுத்தககு திங்குத் திருத்திகிகு 

சகணசக ௪௧௪௧ண செகணசெக செகசெகெண 
சங்கச் சகச்சகண செங்கச்செ கச்செகண 

தனனதன தனதனன தெனனதென தெனதெனன 

தந்தத் னத்தனன தெந்தத்தெ னத்தெனன தனனாறா 
$6936 $3368 திகுதிதிகு திகுதிகுதி 

தங்குத் தகுத்தகுகு திங்குத் திகுத்திகுகு 
டணணடண டணடணண டீணிரரிடிஈரி டிணிடி.ணிணி 

டண்ட்ட்ட டட்டடண டிண்டிட்டி டிட்டிடிணி 
$7780 தரதரர திரிரிதிரி கிரிதிரிரி . 

தன்றத் தரத்தரச தின்றித் திரித்திரிரி எனதாளம் 

சான வரும் பகுதிகளை நமது திருப்பணிச் சக்கரவர்த்தி 
திருமுருக இருபானந்தவாரியார் சுவாமிகள் பாரும் போது 

* படைகள் அணிவகுத்து வருவது போலவும் பல்வேறு போர்க் 
சுருவிகள் முழங்குவது போலும் தோன்றும். 

கேனாறு புடைசூழும் தலம் குன்றக்குடி. (தேனாறேரசூழ் 
துங்க மலைப்பதிமாயூரா வாழ்குன்றை தழைத் தருள் பெருமாளே; 
தேனாறு புடைசூம மாயூரசிரிமேவு பெருமாளே) என்று 
அருணகிரிநாதர் குறிப்பதைக் கொண்டு *வனேதானா'? என்று 
தொடங்கும் திருப்புகழில் *தேனிள்கானாரறாய் வீழ் கேசாரீ 
சாரற்கிரி' என்று வருவது குன்றக்குடியையே குறிக்கும் 
என்று கொண்டால் இத்இருப்புகழையும் இத்தலத்இற்குரிய 
தெனவே கொள்ளலாம் 

குன்றக்குடி இருவண்ணாமலை யாஇனத்தின் நிர்வாகதீஇல் 
அனைந்துள்ள ஐந்து திருக் கோயில்களில் இதுவும் ஒன்று, 
அண்மையில் திருப்பணி செய்யப் பெற்றுக் குடமுழுக்கு பெரு 
விழா நிகழ்ந்து புதப்பொலிவோடு விளங்குகின்றது. 

குறுமுநி யின்பம் பொருள்பெற அன்றுறுற் 

பனமது வுஞ்சொற் குருநாதா 
குலகிரி துங்கக் கிரியயர் குன்றக் 

கடிவளர் கந்தப் பெருமாளே. 

இத்தலப் பெருமான் புசுழ் கூறும் மயூரஇரிக்கலம்பகம், 
மயூரகிரிக்காதல், சண்முகநாரதர் உலா, மயூரகரிக் கோவை, 
மறு ரஉரி பிள்ளைத்தமிழ், முதலிய நூல்சள் ஏறப்புடையன. 
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திருப்புத்தூருரற மரமீய குமரர் 

ஏடேறு மலர்க்கமலத் தபனுமாலு மிந்திரனும் பணிந்தேத்த 
இருக்கின்றான் காண் 

தோடேறு மலர்க்கடுக்கை வன்னிமத்தந் துன்னிய செஞ்சடை 

ன ் யான்காண் -துகடீர்சங்க . 

மாடேறி மூத்தீனுங் கசனல்வேலி மறைச்காட்ட மாமணீகாண் 

வளங்கொள் மேதி 

சேடேறி மடுப்படியுந் திருப்புத்தூரிற் நிருத்தளியான் காண். 

அவன்என் சிந்தையானே! 

அதிருநாடுக்கிரசர். 

தமிழ் நாட்டில் பைரவர் திருக்கோலச் இறப்புடையதலம் 

- எது என்று வினவினால் இருப்புத்தூர் என்று பதில் இடைக்கும். 

இராமநாதபுரம்மாவட்டத் தில்.காரைக்குடிச்கு 12கல்தொலைவில் 

அமைந்துள்ள இத்தலம் வரலாற்றுத் தொன்மையுடையது- 

மதுரை, காரைக்குடி, தேவகோட்டை, புதுக்கோட்டை, இருச்ச 

ஆூயெ சளர்களிலிருந்து பஸ்வசதி கொண்ட பெருநகரம் இது. 

கொள்றை வனம் (சம்யாஹவனம்), பிரம்மதேசம், 

ஸ்ரீலட்சுமி புரம், கெளரிபுரம், ஸ்ரீமன்நவபுரம் என்றெல்லாம் 

அழைக்கப்படும் இத்தலத்தில் சவெபெருமான் இருத்தவிநாதர், 

புத்தூர்நாதர் எனவும், இறைவி; சிவகாமி அம்பிகை எனவும் 

வழிப்படப் பெறுகின்றனர். 

இரண்டாவது பிராகாரத்தில் முருகன் சந்நிதிவிளங்கு 
இறது. ஒருமுகமும் நான்கு கரஙிகளும் கொண்டு மயில் முன் 

Pa ps இருக்கோலத்தில் வடக்கு நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். 

அருஇல் வள்ளி, தேவயானை விளங்குகின்றனர்.



தினமும் நான்குகால வழிபாடு-காரணாகம முறையில் நிகழ் 
கின்றது. காரீத்திகை, உத்திரவிழாக்கள் நிகழ்கின்றன. தைப்பூச 
விழாவும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

திதலதிதஇில் இருத்தளிதீர்தீதம் (சதேவிதீரீத்தம்) 
சிவகநிகை தீர்த்தம் என்னும் இருபுண்ணியப் புனல்கள் உள்ளன, 
சரக்கொன்றை தலவிருட்சமாகும், 

திருஞானசம்பற்தரும் திருநாவுக்கரசரும் பாடிப் பரவிய 
இத்தலத்தில் பைரவர் சிறப்புடன் இகழ்ன்றார், முருகனை இத் 
தலத்தில் பரவிய அருணகிரிநாதர் இப்பைரவரையும் குறிப் 
“Ago Curb gage. 

**இருட்டுப் பாரில் மறலி தனதுடல் 

பதைக்கக் கால் கொடுதை செய்தவன்விழ 
ஏமிற்றுப் போவியமர ரூடலவர் தலைமாலை 

எலுப்புக் கோவையணியு மவர்மிக 
அதிர்த்துக் காளி வெருவ நொடியினில் 
எதிர்த்திட் டாடும் வயிரபயிரவர் 

(கருப்புச்சாப.. ) 

இதி தலதீதில் சபாபதியும், 8வகாமியும் சிலாவிக்ரகநிகளா 
யுள்ளன, இங்கே நடராஜர் சவுரிதாண்டவமூர்தீதியாக விளங்கு 
வது தனிச்சிறப்பாகும், விஷ்ணுவுக்குத்தனிச் சந்நிதி உள்ளது. 

அருணூரிநாதர் இருதருப்புகழ்ப் பாடல்களால்(கருப்புச் 
சாப..., வேலைதோற்க...) இத்தலமுருகளைப் பரவினார். இங்கே 
வழிபடுவோர் வசதியும், உணவுச் சாலைகளும் உள்ளன.குன் றக்குடி. 

. திருவண்ணாமலை ஆஇீனத்தின்ஈழ் இக்கோயில் நிர்வகக்கப்படு 
கின்றது. 

இதீதலத்தைச் சுற்றிகுன்றக்குடி (7கல்), பிள்ளையார் பட்டி, 
பிரான்மலை (கொடுங்குன்றம் -15கல்) மு.தலியதலங்கள் உள்ளன. 

சேலராக்கயல் தத்தச் தழ்வய 

லார வேற்கர விமப்ரர்க் காதர 

தீரதீர்த்த திரப்புத்தாருறை பெருமாளே 

(ேலைதோற்க...) 
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சுந்நக் Hangman நிர்ந்தர் சரன் 

அனங்க னம்பொன் நஞ்சுந் தங்குங் கண்களாலே 

அடர்ந்தெழும் பொன் குன்றங் கும்பங் கொவ்கையாலே 

முனிந்து மன்றங் கண்டுந் தண்டும் பெண்களாலே 

முடங்கு மென்றன் தொண்டுங் கண்டின் நின்புறுதோ 

தெனந்தெ னந்தெந் தெந்தெந் தெந்தெந் தெந்தெனானா 
செறிந்த டர்ந்துஞ் சென்றும் பண்பின் தும்பிபாடக் 

குனிந்தீ லங்குங் கொம்பூங் கொந்துந் துன்றுசோலை 

கொழுங்கெெ டூந்திண் குன்றந் தங்கும் தம்பிரானே 

௭ இருண்கீரிதரந கவாமிகள். 

கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவரான பாரி ஆண்ட, 

பகுதியான பிரான்மலை என்ற தலமே தேவாரத் திருப்புகழ்ப் 
பாக்களைப் பெற்ற தஇருக்கொடுங்குன்றம் என்னும் தலமாகும், 

முல்லைக்குத் தேரளித்த பாரியின் கொடை வளத்தைச் சங்க 

நூல்களில் பரக்கக் காண்கின்றோம். பாரிக்குப்.பின் வள்ளல் 

இல்லை என்பது பழமொழியாகிவிட்டது. * பாரி மட்டும் தான் 
உண்டோ? இவ்வுலகத்தில் உலகம் புரக்க மாரி (மழை)யும். 

உண்டே!'' என்று புலவர்கள் பாராட்டினர். 

பாரியின் பரம்புமலை- பிரான்மலை, இண்ருக்கல்.. 
திருப்பத்தார் பஸ் வழியில் - இருப்பத்தூரிவிருந்து 24 கல் 
தொலைவிலுள்ளது. மதுரை, வெகங்கை, திருப்பத்தார் 

புதுக்கோட்டை. முதலிய சர்கவிவிருந்து பஸ் வசதி உள்ளது. 

இது,பாண்டிய நாட்டிலுள்ள தேவாரத் தலங்களுள் ஒன்றாகும்,



இருமுறை ஆதிசேஷனுக்கும் வாயுவுக்குமிடையே யார் 
பெரியவர் என்ற சண்டை. மூண்டது. மேருமலையை ஆதிசேஷன் 
நன்றாகச் சுருட்டிக் கொண்டான். வாயு தனது பலங் கொண்ட 
மட்டும் அம்மலையை மோத-அது தூள் தூளாகக் இதறிகி பல 
இடங்களிலும் சென்று விழுந்தது, அவ்வாறு அம்மலை சிதறிய 
இடங்களுள் பிரான் மலையும் ஒன்று. இங்கே அம்மலைப் பகுதி 
இலிங்கமாக உருப் பெற்றுள்ளது. 'வாயுவினால் உருவான தால் 
இத்தலம் பிரசண்டகரி, கடோரகரி எனவும் வழங்கலாயிற்று. 

இங்கு மலையடிவாரத்தில் 30 ஏக்கர் பரப்பில் அமைந் 
துள்ள மாபெருங் கோயில் பல்விதச் சறப்புக்களுடன் விளக்கு 
கின்றது. மருது சகோதரர்களும் இராமநாதபுரம் சேதுபதிகளும் 
பல இருப்பணிகள் செய்துள்ள இக்கோயில் மூன்று பிராகாரஙி 
களைக் கொண்டுள்ளது. இங்குள்ள சிவபெருமான் மங்கை 
நாயகரும் அம்பிகை தேனாம்பிகையும் திருமணக் கோலத்தில் 
விளங்குகின்றனர். பொதுவாகச் சவொாலயங்களில் கருவறையில் 
இலிங்க மூர்த்தமாக இறைவன் விளங்குவது கண்கூடு, ஆனால் 
இங்கு அதற்கு மாராக-உருவத் திருமேனியுடன் அம்மையும் 
அப்பனும் எழுந்தருளியிருப்பததை இத்தலம் ஒன்றில்தான் 
காணலாம். கருவறையில் இவலிங்கம் இல்லை. இலிங்கத் திரு 
மேனியாகத் தஇருக்கொடுங்குன்ற நாதர் தனிச் சந்நிதியில் 
விளங்குகின்றார், அவரது அம்பிகை அமுதேசுவரி அல்லது 
குயிலமுத நாயகி, காடி விசுவநாதர், விசாலாட்சி, தட்ணா 
மூர்த்தி, விநாயகர், சுப்பிரமணியர், சொக்கலிங்கர், மீனாட்9, 
தடராஜர், சிவகாம சுந்தரி, சண்டேசர், சண்டேசுவரி, அறுபத்து 
மூவர், நவக்கிரக சந்நிதகளும் உள்ளன. இங்கே பைரவருக்குதீ 
தனிக் கோயில் சிறப்பாக ள்ளது. உக்கிரக மூர்த்தியாக 
அவர் விளங்குகின்றார். இவருக்குத் தைமாதத்தில் பெருவிழா 
நிகழ்கின்றது. 

அகத்தியருக்குத் இருமணக் கோலத்தில் காட்டி நல்க 
யருளிய இத்தலப் பெருமான், பிரமன், சரஸ்வது, சப்.பிரமணியரி 
தந்ீதிதேவர், உபமன்யு, மே காதரமுவி, நாகராஜன் 
ஆகியோருக்கும் அருள் செய்ததாக இத்தல மான்மியம் பேசு 
இன்றது, திருஞான சம்பந்தர் பாடிப் பரவிய தேவாரப் 
பதிகம் இத் தலத்திறைவன் பெருமைகளைச் சாற்றுகன்றது. 
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இங்கே முருகப் பெருமான் சந்நிதி மிகச் சிறப்புடையது. 
தம்மை ஆண்ட பிரானைத்-தித்திக்கும் அமு த-அருணூரிநாதர் 
கண்டார், தொழுதார், ஆடினார், பாடினார், சுந்தரமூர்தஇ 
சுவாமிகளுக்குச் சவபெருமான் திருப்பனையூரில் திருக்கூத்தொடு 

தரிசனம் தந்தது போன்று சிவகுமாரரும் இத்தலத்தில் அருணூரி 
நாதருக்குத் தமது நடனக் காட்சியைத் தந்தருளினார், அந்த 
நிர்த்தத்திற்கு ஏற்ற வண்ணம் பெரியதொரு சந்தத் திருப் 

புகழை எதிர் பொருது கவிகடின கச்சுக்களும் பொருது குத்தத் 
திறந்து” எனத் தொடங்கி அதில் மட்டற்ற இந்திரிய சட்டைக் 
குரம்பையழி பொழுதினிலும் அருள் முருக, “சுத்தக் கொடுங் 

கிரியில் நிர்த்தச் சரண்களை மறந்திடேனே!” என வாழ்த்தி 
வணகிகினா. 

. இங்கே முருகன் சந்நிதியில் மயிலுக்குப் பதிலாக யானை 

விளங்குகின்றது. ஒரு முகமும் இரண்டு கரங்களும் கொண்டு 

இருபுறம் கதேவிமாருடன் நின்ற கோலத்தில் முருகன் 
விளங்குகிறார். 

இத்தலத்தில் ஐந்து புண்ணியப் புனல்கள் உள்ளன, 

தினமும் ஆறுகால வழிபாடு சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. 

மாதக் கிருத்திகை சிறப்புடையது. 

சித்திரை பிரம்மோற்சவம் இத்தலத்தில் புகழ் மிக்சது. 
கந்த சஷ்டி, கார்த்திகை தீப விழாக்கள் கொண்டாடப் 

படுகின்றன. 

குன்றக்குடி திருவண்ணாமலையாதீன ஐந்து கோயில்களுள் 

இதுவும் ஒன்று. 

தல்லமங்கை பாகசுவாமியின் நல்லருள் பெற இத் தல.த்தினை 
அனைவரும் "சென்று வழிபட்டு இன்புறுக. 
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ஞூனாகமத்றதை AGT ஆடாளை 

ஊஞனாரும் உட்பிணியூ மாறாக வித்தவுடல் 
ஊதாரி பட்டொழிய உயிர்போனால் 

ஊரார் குவித்துவர ஆவா எஏனக்குறுகி 

ஓயா முழக்கமெழ அழுதோய 

நானாவிதச் சிவிகை மேலே கிடத்தியது 
நாறா தெடுத்தடவி வெரியூடே 

நாணாமல் வைத்துவிட டநீறாமெ ஸிீப்பிறவி . 

நாடா தெனக்குனருள் புரிவாயே 

மானாக துத்திமுடி, மீதே நிருத்தமிட 
மாயோனு மட்டொழுகு மலர்மீதே 

வாழ்வா பிருக்குமொரு வேதாவு மெட்டிசையும் 

வானோரு மட்டகுல கிரியாவூம் 
ஆனா வரக்கருடன் வானார் பிழைக்கவரும் 

ஆலால முற்றதஅமு தயில்வோன்முன் 

ஆசார பக்தியூடன் ஞானாக மத்தையருள் 

ஆடானை நித்தமுறை பெருமாளே. 

அருணகிரிநாதர், 

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் காரைக்குடியடுதீ்த 
தேவகோட்டையிலிருந்து 25 கல் தொலைவில் திருவாடானை 
என்ற தலம் உள்ளது. தேவகோட்டையிலிருந்து பஸ் வசதி 
உள்ளது. இது பாண்டிய நாட்டுத் தேவாரத், தலங்கள் 

பதினா கல் ஒன்றாகும். திருஞான சம்பந்தர் இத் தலப் பெருமானை 
பாடிப் பரவியுள்ளார். 

இருிகே சிவபெருமான் தஇருஆடானை நாதர் எனவும் 
அம்பிகை ௪நேகவல்லி (அன்பாயி அம்மை) எனவும் போற்றப் 
பெறு்றனர், வருணனின் மகன் வாருணி. துர்வாச முனிவரீ



சாபத்தால் வாருணி-ஆட்டுத்தலையும் ஆனையின் உடலும் 
இணைந்த உருவம் பெற்றான். தனக்குச் சாபம் நீகி௫ உய்யும் 
பொருட்டு இத்தலத்தில் நீலரத்தினதீதரல் இவலிங்கம் அமைத்து 
வழிபட்டுத் தன் ஆடு ஆனை இணைந்த வடிவம் நீங்கப் பெற்றான். 
ஆதிரத்தினேசர் என்ற பெயரும் இங்கு இறைவனுக்கு உண்டு. 

. பிருகு முனிவரும் இங்கு வழிபட்டதாசதீ தலமான்மியம் 

கூறுகின்றது 

தொன்மையான பெரிய கோயில்; கோபுர வாயிலில் 
தண்டபாணி திருக்கோயில் கொண்டுள்ளார். மாதக் கார்த்திகை 
தோறும் இப்பெபருமானுக்குப் பழனிப் பாதயாத்திரைக் 

குழுவினரால் அபிடேகம் நிகழ்த்தப் பெறுகிறது. 

உள்ளே சிவபெருமான் சந்நிதிக்குப் பின்னால் முருகன் 
சந்நிதி விளங்குகின்றது. ஒரு முகமும் நான்கு கரங்களும் 

கொண்டு முருகவேள் வேடமங்கையும் வேழமங்கையும் உடன் 

விளங்க-மயிலுடன். நின்ற இருக்கோலத்தில் கிழக்கு நோக்கி 
விளங்குகின்றார். மயிலின் முகம் தெதிகு நோக்கி உள்ளது, 
இம்முருகன் சுமார் 5 அடி உயரமுடன் கம்பீரமாகத் திகழு 

கின்றார். 

தினமும் நான்கு கால வழிபாடு நிகழ்கின்றது. 

மாதக்கார்தீதிகை சிறப்பு வழிபாடு நிகழ்கின்றது, சந்த 
சஷ்டிப்பெருவிழா சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. 

இங்கு தங்கும் விடுதிகளும் உணவு விடுதிகளும் உள்ளன. 
தேவக்கோட்டைச் வொலயத்தில் கந்தசஷ்டிவிழாதமிழசமெங்கும் 
புகழ்மிக்கதாக நகரத்தார்களால் கொண்டாடப்பெறுகன் றது. 

அருணூஒிரிநாதர் தணித்திருப்புகழ்ப்பாடியதோடு இத் 
தலத்தைத் தனது க்ஷத்திரக்கோவை பிள்ளைத்தமிழிலும் 

போஜ்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அறநிலைய ஆட்டித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 
உள்ளது. 
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உத்நரரகாசந்தலழறை கந்தன் 

கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலந் தாண்டு கொண்ட 

விடையவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்வீறல் வேங்கையின் தோல் 

உடையவனே மன்னும் உத்தர கோசமங் கைக்கரசே 

சடையவ னேதளர்ந்தேன் எம்பி ரான்ஏன்னத் தாங்கிக் கொள்ளே 

திருவாசகம், 

மணிவாசகப் பெருமான் தனது ஒப்பற்ற இருவாசகத்துள் 

போற்றிப்பரவும் தப்பிய தலங்களில் இரு௨.த்தரகோசமங்கையும் 

ஒன்று. இராமநாதபுரம் இரயில் நிலையத்துற்குத் தென் மேற்கே 
ஐந்து கல் தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது. இராமநாதபுரத் 

இலிருந்து பஸ் வசதி உண்டு, இங்கே நடராசப் பெருமான் 
சந்நிதி மிகச்சிறப்புடையது. இங்கே சிவபெருமானை மங்கள 

நாதர், உத்தரகோசமங்கைநாதர் எனவும், அம்பிகையை 

மங்களாம்பிகை எனவும் வழிபடுகன்றனர். மிசவும் தொன்மை 

யான கோயில் இது, 

கோயிலை அடைந்தவுடன் இராஜகோபுரத்தின் முன் 

வலப்புறம் முருகனும் இடப்புறம் விநாயசரும் கோயில் 

கொண்டிருப்பதைக் காண்கின்றோம். பொதுவாக எல்லாத் தலங் 

களிலும் வலப்பால் விநாயகரும் இடப்பால் முருகவேளுமே 

இடம் பெற்றிருப்பர், இங்கே இது மாறியிருப்பதோடு முருகப் 

பெருமானுக்கு முன் பொதுவாகக் காணப்பெறும் மயிலுக்குப் 

பதிலாக இங்கே தேவேந்திரனது ஐராவதம் நின்று கொண்டி 

ருப்பது மற்றொரு அதிசயமாகும், முருகவேளுக்குத் தன 
க் 
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அன்பின் சைய/றையாகத் தனது ஐராவதத்தை இந்திரன் இத் 
தலத்தில் வழிபட்டு அளித்தான் என்று இத்தலமான்.மியமான 

ஆதிதம்பர மகாத்மியம் கூறுகின்றது. மயிலின் மீது சாய்ந்து 

நிற்கும் முருகனது அற்புதக் கோலத்தைக் கண்டு முதல் 

பிராகாரத்தின் வாயுமூலையில் உள்ள முருகனைக் காணச் 

செல்கின்றோம், மயில் வாகனத்துடன் வேடமங்கை வேழமங்சை 

யுடன் நின்ற இருக்கோலத்தில் இங்கே சுந்தவேள் காட்டு 

wien Sex opt. 

இரண்டாவது பிராகாரத்தில் வாயு மூலையில் ஆறுமுகப் 

பெருமான் சத்நிதி ஈறப்பாக உள்ளது. ஆறுமுகங்களும் பல னிரு 

கரங்களும் கொண்டு மயில்மீது அமர்ந்து இருதேவியருடனும் 

இங்கே சண்முகப்பெருமான் விளங்குகின்றார். 

இத்தலத்தில் அருணகிரிநாத சுவாமிகள் போற்றிப் 

பரவிய இருப்புகழ் ஒப்பற்றதாக விளங்குகின்றது. பொதுவாக 

இளமை நிலையாமை, பொது மகளிர் இழிவு போன்றவற்றை 

விளக்கியருள வேண்டுமெனப் பாடும் சுவாமிகள் இங்கே 

முருகப் பெருமான் புகழ். பாடி நிவேதனம் செய்து அமு தமுண்ண 

விழைூன்றார். 

கற்பக ஞானக் கடவுள் முனண்டத் 

திற்புத சேனைக் கதிபதி யின்பக் 

கட்கழை பாகம் பமமுது வெண்சர்க் குரைபால்தேன் 

கட்டிள நீர்முக் கனிபய றம்பொற் 

ஜொம்பையி வஊேறிட் டருளிய தந்திக் 

கட்டிகா யாய்பொற் பதமதிறைஞ்சிப் பரியாய 

பொற்சிகி யாய்கொத்து ருண்மணி தண்டைப் 

பொற்சரி நாதம் பரிபூர என்றும், 

பொற்புற வோதிக் கசிவொு சிந்தித் தினிதேயான் 

பொற்டுகழ் பாடிச் சிவபத மும்பொற் 

றுப்பொருள் ஞானப் பெருவெளி யும்பொற் 

றுப்புக லாகத் தமுதைபு முண்டிட் டிடுவேனோ 
- 
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Osbu முளாகத் திரன்மரி யும்பற் 

குப்பை களாகத் தரர் மிணந்திக் 

கொட்டையு மூடிக் குருதிகள் மங்குற் செவையாகித் 

திக்கய மாடச் சிலசில பம்பைத் 

தத்தன தானத் தடட வென்கச் 
செப்பறை தாளத் தகுதொகு வென்கச் சிலபேரி 

உற்பன மாகத் தடிபடு சம்பத் 

தற்புதமாகத் தமரர் புரம்பெற் 
றுட்செல்வ மேவிக் கனமலர் சிந்தத் தொடுவேலா 

உட்பொருள் ஞானக் கு.றமக ஸும்பற் 

சித்திரை நீடமப் பரிமமில் முன்பெற் 

றுத்தர கோசத் தலமுறை கந்தப் பெருமாளே, 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிரீவாகத்தில் இக்கோயில் 
ori GA pH.



ஹீறுரிபற்றியுகு இரா॥சரம் 

ஓலமிட தாடகைசு வாகுவள ரேமுமரம் 

வாலியொடு நீலிபக னோடொருவீ ராதனெழு 

மோத கடலோடு விறல்ராவண குழாமமரில் 
பொடியாக 

ஓகைதழல் வாளிவிட மூரிதநு நேமிவளை 

பாணிதிரு மார்பனரி கேசன்மரு காஎனவெ 

யோதமறை ராமெசுர மேவுகுமரா அமரர் பெருமாளே 

அ ஜணகிரிநரதகவாமிகள் (arean...) 

தாடகை முதல் இராவணன் ஈருக வதம் செய்தருளிய 

இராமபிரான் தாபித்து வழிபட்ட வெபெருமான விளக்கும் 

தலமே இராமேசுவரம் என்று புகழ் பெற்றுத் திகழ்கின்றது. 
காசி முதல் இராமேசுவரம் வரை என்று நமது நாட்டில் 
ஒரு முதுமொழி உண்டு. காச விசுவநாதரை வழிபட்ட பலன் 

இராமேசுவரத்திலுள்ள இராமநாதரை வழிபட்டால் தான் 
கிட்டும் என்பது இன்றும் அனுபவத்திலுள்ள சமய நெறியாகும், 

நம் பாரத நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டிற்கு ஆணிவேராக உள்ள 
தலங்களில் முதன்மையானதாக விளங்குவது இராமேசுவரம். 

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மண்டபம் வரையில் 

பஸ்ஸில் சென்று, மண்டபத்திலிருந்து இராமேஸ்வரத்திற்கு 

இரயில் மார்க்கமாக அடையலாம். அல்லது நேராக இரயில் 

மார்க்கமாகவேஇராமேஸ்வரத்தைஅடையலாம். இராமேசுவரம் 

ஒரு இவு, இராவணனாஇயரைக் கொன்ற பாவம் நீங்கச் சதை 
அமைத்துக் கொடுத்த இலிங்கத்தை இராமபிரான் இங்கே



பூசித்தார். அனுமான் கொணரிந்த இலிங்கம் காசிவிசுவநாதர் 
என்ற பெயரோடு முதற் பூசை ஏற்றுக் கொள்ளும் மூர்த்தமாக 
விளஙிகுகன் றது. 

மூர்த்தி, தலம், இரத்தம் என்ற மூன்றானும் றந்த 

திருத்தலம் இது. “தேவை' என்று ஒரு பெயரும் இதற்கு 
உண்டு, நமக்குத் தேவையும் இராமநாதன் அருள்தானே! 

இருஞானசம்பந்தரும் இருநாவுக்கரசரும் வழிபட்டுத் தேவாரப் 
பதிகம் பாடிப்பரவிய தலம் சிவபெருமான்: இராம நாதேசுவரர். 
இறைவி: மலைவளர்காதலி. பர்வதவர்த்தினி என்று போற்றப் 
படுகிறாள். 

இத்தகு £வீல்-நான்குபுறமும்கடல்சூழ-பிரம்மாண்டமான 

கருங்கற்கோயில் நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகன்றது. இக் 
கோயிலின் மூன்றாம் பிராகாரம் உலகப் புகழ் பெற்ற ஈற்பக் 
கட்டிட அமைப்புடையது, 

இந்கே-மேலவாயில் கோபுரத்தின் முன முருகன் இருக் 
கோயில் ஈறப்பாக உள்ளது. மேலவாசல் சுப்பிரமணிய சுவாமி 
என்று இவர் வழிபடப்பெறுகிருர். ஒரு முகமும் நான்கு இருக் 
கரங்களும் கொண்டு தனியே மேற்கு நோக்கி மயிலுடன் வேல் 
கொண்டு இவர் விளங்குகின்றார். 

கருவறையைச் சுற்றிய பிராகாரத்தில்பரிவார மூர்த்தமாக 

விளங்கும் முருகன் வள்ளி தெய்வயானையுடன் விளங்குகின்றுர். 

உத்ஸவ மூர்த்தமும் வள்ளி தெய்வயானையுடனேயே விளங்கு 
இன்றது. 

காரணாகமத்தைக் தழுவிய மரகூடாகம முறையில் தினமும் 
இரண்டுகால வழிபாடு முருகனுக்கு நிகழ்கின்றது. மாதக் 

கார்த்திகை சிறப்புடையது. வைகாசி விசாகம், கந்த சஷ்டி, 
பங்குனி உத்திரவிழாக்கள் குறிப்பிடத் தக்கவை. காலடிஎடுத்தல, 
முடிசாணிக்கை சிறப்பு. 

இத்தலத்தில் 22 புனித இர்த்தங்கள் உள்ளன. அருணகிரி 
நாதரும், தாயுமானசுவாமிகளும், பாம்பன் சுவாமிகளும் இங்கே 

பரவிப் பாடியுள்ளனர். அருணஒரிநாதரது இரு திருப்புகழ்ப் 

பாடல்கள் இத்தலத்திற்குள்ளன. அவற்றுள் வாலவயதாூ என்று 

தொடங்கும் திருப்புகழ் மனித வாழ்வை அப்படியே பிறப்பு 
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மூதல் இறப்பு வரைப் படம் பிடித்துக் காட்டி விடு்றக. 
“வானோர் வழுத்துனது'' என்ற இருப்புகழ் இளமையின்ப நிலை 
யாமையைகி£ குறிப்பிட்டு, 

ஞானா பரற்கினிய வேதாக மப்பொருளை 

நாணா துரைக்குமொரு பெரியோனே 

நாராயணற்கு மருகாவீறு பெற்றிலகு 

ராமே சுரத்திலுறை பெருமாளே 

என்று Curb yD og. 

இத்தலத்தில் தி வழிபட. விடுதிகள், உணவு விடுதிகள் 

உள்ளன. இராமேச்சுர.த்திலிருந்து தெற்கே 12 கல் தொலைவில் 
தனுஷ்கோடி என்ற இடம் “சேது'' என்று போற்றப்படுவது. 

இராமர் இலங்கைக்குப் பாலம் அமைத்த இடம் இது, 1964 
புயலில் இத்தீவு மூழ்கிவிட்டது. தற்போது ஸ்நானகட்ட 

மாகவே சேது உள்ளது. இங்கு சமுத்திர ஸ்நானம் செய்ய 

யாத்ரிகர்கள் தனியார் வாகன வசதிகளைச் கொண்டு சென்று 

வருகிறார்கள். இராமேசுவரத்திலிருந்து நேரடியாக தனுஷ்கோடி 
முந்திய பியர் வனரயின் தார்ரோடு உள்ளது. போக்குவரதீது 
வசதி செய்து கொடுத்தால் அதிக யாத்திரிகர்கள் தனுஷ்கோடி 

சென்று கடலாடிவர அதிகவாய்ப்பு ஏற்படும். அரசு கவனிக்க 

வேண்டிய பணி இது, 

தனுஷ்கோடியில் புராதனமாக இருந்த சத்துவிநாயகர் 

கோயிலும் முருகன் திருவுருவும் புயலில் சேதமுறவே அவை 
தற்போது இராமேசச்சரம் கோயிலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு 

பிரிதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன. இராமேசீசரம் கோயில் 

தமவாசல் அனுப்பு மண்டபத்தில் மயிலுடன் வேல் கொண்டு 

இழக்கு நோக்கி தனுஷ்கோடி முருகன் நின்று நமக்கு அருள் 

செய்ஒருர். பழனித் இருப்புகழான * உயிர்கூடு விடுமளவும்'' என்று 

தொடங்கும் பாடலில், 

தமிழ்க்காழி மருதவன மறைக்காடு திருமருகல் 
கனுக்கோடி வருகுழகர் தருவாழ்வே 

என்று அருணடூரிநாதர் இத்தனுஷ்க்கோடி முருகனை வைப்புத் 

தலமாக வைத்துப் பாடுகின்றார். 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 

விளங்குகின்றது. 
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ஆய்க்குடி 
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திருக்குற்றாலம் 

பொதியமலை 

ஸ்ரீ புருஷமங்கை 
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கீழுரு॥லக்குட் சிறக்சு ரரி சந்தன் 

ஓங்கலளைய பெரிய சோங்கு தகரமசர 

மோங்கு ததிமின் முழுகும் வபொருதரும் 

ஓன்தந்து பிரமன் வெருவ வாய்ந்த G56 மலையில் 

ஊர்ந்து மில துலவும் தனிவேலா 

வேங்கை படவி மறவர் ஏங்க வனிதையுருக 

வேங்கை வழிய மருவுங் தமரேசா 

வேண்டும் அடியர் புலவர் வேண்ட அசியபொருளை 

வேண்டு மளவில் உதவும் பெருமாளே 

சுருணகீரிநாந1 திருப்புகழ். 

திருநெல்வேலி மாவட்டம் கோவில்பட்டி வட்டத்தில் 

விளங்கும் கழுகுமலை கந்தவேள் விரும்பியமர்ந்த அருட்கோயிலா 

கும். கோயில்பட்டியிலிருந்து சங்கரன் கோயில் செல்லும் பஸ் 

வழியில் இத்தலம் உள்ளது. கோயில் பட்டியிலிருந்து டவுன் 

பஸ் உள்ளது. 

கழுகாசலம், குருகுமலை, கிருதீரகிரி என்று வழகிகும் 

இத்தலம் அக்காலத்தில் அரைமலை என அழைக்கப்பட்டது. 

சம்பாதி (கழுகு) முனிவரால் பிரதிட்டை செய்யப்பட்டுப் 

பூசிக்கப்பட்ட முருகன் கோயில் இங்கே மலையில் குகைக் 

கோயிலாக (குடவரைத் தனிக்கோயில்) உள்ளது. ஆதலின் 

கழுகாசல மூர்த்து என்று இங்கே முருகன் போற்றப் படுகருர், 

இம்முருகன் கோயிலின் ஒரு பகுதியாக ஜம்புநாதரும் 

அூலொண்டேசுவரியும் எழுந் தருவியுள்ளனர். 
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இரிகுள்ள முருகவேள் ஒரு முகமும் ஆறு கர௫களும் 
கொண்டு மயில் மீதமர்ந்து பொதிய மலையை நோக்கி விளங்கு 
கின்றார். அகதீதிய முனிவருக்கு முருகன் உபதேூத்ததாகத் 

தல்மான்மியம் கூறும். மயிலின் முகம் சுவாமிக்கு இடப்புறம் 
உள்ளது ரறப்பு, சுவாமிக்குச் சற்று எதிரில் நின்ற கோலத்தில் 
இருபுறமும் வள்ளி தேவயாளையம்மையார் விளஙிகுகன்றளர் 
சுவாமிக்கு எதிரே நின்று பார்த்தால் இருதேவியரும் இருப்பது 
தெரியாது; பக்கவாட்டில் நின்று பார்தீதால்தான் தெரியும், 
மூலவர் அருகில் அர்த்த மண்டபத்துவார மூரீத்தமாக சுவாமிக்கு 
வலப்புறம் வீரவாகு தேவரும், இடப்புறம் வீரமகேந்திரரும் 

சும்பீரமாகக் காட்டியருளுகின்றனர், இக்காட்ட வேறெந்ததி 

தலத்திலும் இல்லாத தனிச் சிறப்பாகும், 

உற்சவ மூரீத்தி ஒரு முகமும் ஆறு கரங்களும் கொண்டு 
வள்ளி, தெதெய்வயானையுடன் நின்ற திருக்கோலத்தில் உள்ளார். 

கிழக்கு வாசலருகே வருக மூர்த்தியும் தெற்கு வாசலில் 
இடும்பனும் விளங்குகின்றனர். 

இனமும் நான்குகால வழிபாடு குமார தந்திர ஆகம 
முறைப்படி நடைபெறுகின்றது. 

சஷ்டி, காரீதீஇகை சிறப்பு நாட்கள். 

வைகா? விசாகம், கந்த சஷ்டி, தைப்பூசம், பங்குனி 
உத்திரப் பெருவிழாக்கள் தடைபெறுகன்றன. 

இரத்தினவேல், இரத்தின இரிடம், தங்கக் கவசங்கள் 
பெருவிழா நாட்களில் அலங்கரிக்கப் படுகின்றன. 

ஆம்பல் ஊருணியும், ஸ்கந்த புஷ்கரணி (குமார இர்த்தம்) 
யும் புண்ணியப் புனல்களாகும். ஸ்கந்த புஷ்கரணியில் அப்ரக 
சத்து உள்ளது. இக்குள நீராடு3வார் பல நோய்களும் நீக்குவார். 

குளத்தில் இறங்கி யாரும் குளிக்கக் கூடாது. தனியே பாத்திரத் 
இல் எடுத்து வந்து வெளியில்தான் . குளிக்க வேண்டும். இது 
இவ்வூரின் குடி தண்ணீருமாகும். 

காவடி எடுத்தல், இருமணம் செய்தல், முடிஎடுத்தல் 
போன்ற பிரார்த்தனைகள் சிறப்பாக நிகழ்ன்றன. 
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பல்லவர் காலக் கட்டிடக் கலையை இர்சே காண்ரோம். 
எட்டையபுரம் சமஸ்தானமும் அறநிலைய ஆட்சித் துறையும் 
இக்கோயிலை நிர்வூக்கின் றனர். 

அருணடூரி நாதர் இத்தல முருகனை மூன்று இருப்புகழ் 
பாக்களால் பாடிப் பரவினார். (*குதலை மொழியினார்”..., 

“முலையை மறைத்துத் ...'”, “கோங்க முகையும் ”...) 

இக்கு மூலவரைதீ தனியே வலம்வர முடியாது. மூலவரை 

வலம்வர இரிபிரதட்ணம்தான் செய்ய வேண்டும். மயில் 

உயிருள்ளது போலவே முருகன் முன்பு விளஙிகுகன் றது. 

நாயுடு, அந்தணர், ரெட்டியார் சமூகத்இனர்க்குரிய 

சத்தரஙிகளும் எட்டையபுரம் சமஸ்தான சத்திரமும் உள்ளன 

உணவு விடுதி கோயில்பட்டியில் தான் உள்ளது. 

இவ்வூரில் வெட்டுவான் கோயிலும், சமணர் பள்ளியும் 

தமிழ்தசடு தொல்பொருள் ஆய்வுதி துறையின் பாதுகாப்பில் 

உள்ளன. 

வெட்டுவான் கோயில் ஒரே கல்லால் செதுக்கப்பட்ட 

கோபுரத்துடன் கூடிய அழகிய அமைப்புடையது. தட்சிண 

மூர்த்தி, நரசிம்மர், அழகு மங்கையர், யானைகள் போன்ற 

சற்பஙிகள் சிறப்பாக உள்ளன. கமுகுமலைக் கந்தனை வழிபட்ட 

பின் மலைமீது ஏறி இக்கோபுரத்தைக் காணலாம். கருவறையில் 

விநாயகர் விளங்குகிருர். சமணப் பள்ளி, மலைமீதுள்ள ஐயனார் 

கோயிலருஇல் உள்ளது. 

சென்னிகுளம் அண்ணாமலை ரெட்டியார் காவடிச் சிந்தும் 

இங்கு பாடப் .பெறுகிறது. 

ஓவூரி முருகன் கோயில் இத்தலத்திற்கருகலுள்ளது. 
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அய்க்குடக் கர் 

தென் காரியிலிருந்து மதுரை செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் 

தென் காசியிலிருந்து 4 வது மைலில் கிழக்காகச் செல்லும் நாலு 
முக்குச் சாலையில் 3 வது மைலில் இத்தலம் உள்ளது. தென்கா9, 

செங்கோட்டையிலிருந்து பஸ்வசதி உள்ளது. செங்கோட்டை, 

யிலிருந்து கிழக்கில் 6 கல் தொலைவிலுள்ளது இத்தலம், 

முற்காலத்தில் ஆய் என்ற வள்ளல் ஆண்டுவந்த இட 
மாதலின் இவ்வூர் ஆய்க்குடி என்ற பெயர் கொண்டது என்பா, 

அனுமான் நதிக்கரையில் முருகனுக்குத் தனிக்கோயில், 

முருகன் கோயிலுக்குத் தெற்கில் 2 பர்லாங் தொலைவில் வன் 

கோயில் உள்ளது; காளகண்டேசசுவரர், செளந்தர நாயகி அம்மன் 

சந்நதிகள் அதில் உள்ளன. 

முருகன் கோயிலில் பாலசுப்பிரமணியராக-குழந்தையாக 

இழக்கு நோக்கு மூலவர் விளங்குஒருர். பூமியிலிருந்து மல்லன் 

என்பார் கண்டெடுத்த இம் முருகன் ஒருமுகமும் நான்கு 

கரங்களும் கொண்டு விளங்குகன்றுர். 1941ஆம் ஆண்டு வரையில் 

மூலஸ் தானம் ஒலைக்குடிசையாகவே இருந்து பின்பு தற்போது 

விளங்கும் இருக்கோயில் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. 

ச.ற்சவரீ முதிதுக்குமாரசுவாமி நின்ற கோலத்தில் மயில் 
வாகனத்தில் விளங்குகிறார், வீரவாகுதேவரும் விளங்குஇருர். 

தினமும் ஆறுகால வழிபாடு நிகழ்கின்றது. 

வெள்ளிக்கழமை, காரீத்திகை, விசாகம் சிறப்பானவை.



As Dog fay, வைகாிவிசாகம், கந்தசஷ்டி, தைப்பூசம் 
முதலிய விழாக்கள் நடைபெறுகின்றன. 

இத்தலத்தில் படிப்பாயச௪ நிவேதனம் சிறப்பு. இங்கே 
குழந்தைகளுடன் முருகனும் சேர்ந்து பாயசம் சாப்பிடுவதாகத் 

தலமான்மியம் கூறுகிறது. ஒரு படிமுதல் 12படி' வரையில் 
அரிசி பாயாசம் செய்வது இங்கு பிரார்த்தனைகளில் முக்கியமான 
தாகும், பால்குடம், காவடிப் பிரார்த்தனைகளும் செலுத்தப் 

படுகின்றன. 

அனுமன்நதி-புண்ணியப்புனல்; அரசமரம் தல 
விருட்சமாகும். ் 

இத்தலமுருகனை “*வாழ்பட சேனைப்பட”” என்ற திருப் 
புகழால் அருணகிரிநாதர் பரவியுள்ளார். 

தற்போது கன்னியாகுமரி தேவஸ்தானம் போர்டில் இக் 
கோயில் நிர்வகக்கப்படுகிறது. 

குழந்தையில்லாதவர்கள் இங்குள்ள பால முருகனிடம் 

விரதம் இருப்பதும், மணமாகாதவர் விர,தம் இருப்பதும் இங்கு 

சிறப்பு, 

மதுரையைச் சார்ந்த பட்டு வணிகர் ஒருவர் மகப்பேறு 

வேண்டி பல தலங்களையும் வழிபட்டு, ஆய்க்குடி முருகனிடமும் 

வந்துவேண்டிக் கொண்டார். தனக்குக் குழந்தை பிறந்தால் 

பாலமுருகனுக்கு அரைச் சலங்கைபண்ணி அணிவிப்பதாகப் 

பிரார்த்தனை செய்து கொண்டார். குழந்தையும் பிறந்தது. பல 

தலங்களுக்கும்செய்ய வேண்டியநேரீத்திக் கடன்களைநிறைவேற்றி 

விட்டார். ஆய்க்குடி பாலமுருகனுக்குரிய பிரார்த்தனையை 

மறந்து விட்டார் போலும். குழந்தையின் இடுப்பில் புண்வந்து 

வட்டமாகப் பொரிந்து கொண்டு அவதியுற்றது. தங்க 
அரைஞாண் சலங்கையைப் போட முடியவில்லை. மருத்துவரீ 

பலர் முயன்றும் குணமடையவில்லை, கருணை மிக்க கந்தவேள் 

அவ்வணிகரின் மனைவியின் கனவில் தோன்றி 'எனக்குள்ள 

அரைச் சலங்கையை தந்துவிட்டுஉன் குழந்தைக்கு வேறுசெய்து 

கொள்” என்றருளியது கேட்டுத்தான் பத்தாண்டுகட்கு முன்பு 

ஆய்க்குடி முருகனிடம் வேண்டிக் கொண்டதை நிறைவேற்றத் 

தவறிவிட்டதை எண்ணி வருந்தி, வணிகர், குழந்தையுடன் 
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ஆய்க்குட்வந்து, அந்தத் தங்க அரைச் சலங்கையை முருகனுக்கு 

அர்ப்பணித்து வேண்டிப் பணிந்தனர். குழந்தைபுண் குணமாகி 
விட்டது. வருடாவருடம் படிப்பாயசம் வைக்கப் பிரார்த்தித்தும் 

கொண்டனர். பாலமுருகன் இவ்வாறு பக்தர்களிடம் பல 

அருளாடல்கள் புரிந்து வருவது acing. 

இத்தலத்திற்கருகில் இலஞ்சி,திருமலை,முருகன்கோயில்கள் 
உள்ளன. 

இங்கு வழிபடுவோர் விடுஇசுள், உணவு விடுதிகள் இல்லை, 

செய்குதம்பிபாவலர் இயற்றியஆய்க்குடி முருகன் பிள்ளைத் 
தமிழ் இத்தல முருகன் புகழ் பாடுவதாம். 

“தாட்பட கோபவிஷூ. பாப்பினிற் பாலன்மிசை 

சாய்த்தொடும் பராவுநீள் கழல்தாவிச் 
சாற்றுமக் கோரவரு கூற்றுதைத் தார்மவூலி 

தாழ்க்கவஜ் ராயுதனும் இமையோரும் 

ஆட்படச் சாமபர மேட்டியைக் காவலீழும் 

ஆய்க்குடிக் காவல உததிமிதே 

ஆர்க்குமத் தானவரை வேற்கரத் தால்வரையை 
ஆர்ப்பெழச் சாடவல பெருமாளே! 

(வாட்படச்... திருப்புகழ்) 

818



Sig விஎங்கவரு திரஇலஜ்சி 

காலன் நடுங்க வேலது கொண்டி 

கானில் நடந்த முருகோனே 

கான மடந்தை நாண மொழிந்து 

காத லிரங்கு குமரேசா 

சோலை வலைந்து சாலி விகரந்து 

கமும் இலஞ்சி . மகிழ்வோனே 

சூரியன் அஞ்ச வாரிமில் வந்த 

சூரனை வென்ற பெருமாளே 

தி௫ணகிரி வள்ளல் 

ஏரி, குளம், மடு பொய்கை, மதில், மகிழமரம் இவை 
பனைத்தையும் இலஞ்சி என்ற சொல் குறிப்பிடுகன்றது. இவை 
யனைத்தும் ஒருதலத்தில் காணப்பெறவே அதனை இலஞ்ச என்று 
அழைக்கலாயினர் இத்தகையசிறப்புடைய இலஞ்என்றமுருகன் 
தலம் இருக்குற்றாலத்திலிருந்து 3 க, மீ. தொலைவில் மதுரை பஸ் 
சாலையில் அமைந்துள்ளது. தென்காசியிலிருந்துசெங்கோட்டை- 

புளியரை செல்லும் பஸ்களிலும் செல்லலாம். தென்கா9 
செங்கோட்டை இரயில் நிலையங்களிலிருந்து 5௫, மீ, தொலை 

விலுள்ளது இத்தலம், 
பொன் இலஞ்சி, தென்இலஞ்சி என்றெல்லாம் போற்றப் 

பெறும் இத்தலத்தை “இலங்குதர.தமிழ் விளங்கவரு திருஇலஞ்சி, 
இஞ்சியளாவும் இலஞ்9,' *இலஞ்சியில் வத்த இலஞ்சியம் என்று 
இலஞ்சியமா்ந்த பெருமாள்? *சோலை வளைந்து சாலி விளைந்து 
சூழும் இலஞ்சி என்று பலப்பட, அருணதிரிநாத சுவாமிகள் 
போற்றிப் பரவுகின்றார்.



நான்குபுறமும் வயல்களும்சோலைகளும் சூழஅமைந்துள்ள் 
இதிதலக் கோயிலில் சவபெருமான் இருவாலுக ஈசன் எனவும் 
இறைவி மதுரவாணி (குழல் வாய் மொழி) எனவும் போற்றப் 
பெறுகின்றனர். இங்கேகே வரதராஜ குமாரர் என முருகப் 

பெருமான் இலஞ்சக்குமரனாக விளங்குகின்றார். 

இப்பகுதியில் இலஞ்ச? முத்துக்குமாரசுவாமி கண்கண்ட 

தெய்வமாக விளங்குகின்றார். மூலவர் ஒரு முகமும் நான்கு 

கரங்களும் கொண்டு மயிலின் அருகில் நின்ற” திருக்கோலத்தில் 

இழக்கு நோக்கி விளங்குகின்றார். அருகே வேழமங்கையும் வேட 
மங்கையும் நிற்கின்றனர், 

உற்சவ மூர்த்தி ஒரு முழ உயரமே இருக்கிறார். தங்க வேலு 

டனும் தேவியருடனும் வெள்ளி மயிலிலும் குதிரையிலும் பவனி 
வருவது கண்கொள்ளாக் காட்சியாகும். ' 

இனமும் ஆறுகால பூசை நடைபெறுகின்றது. மகுடாகம 

முறையில் இங்கே வழிபாடு நிகழ்கின்றது. அடிக்கடி 

ஷண்முகார்ச்சனை, லட்சார்ச்சனைகள் நிகழ்கின்றன. வெள்ளிக் 
இழமைகளில் ஏராளமானோர் வந்து வழிபடுகின்றனர். 

வைகாசி விசாகம், ஆடிக்கார்த்தகை, கந்தசஷ்டி 

கார்த்திகை சோமவாரம்மாப்பெருவிழாசிறப்புவிழாக்களாகும். 

கோயிலிலுள்ள ஒருசுனையே அபிடேகத்திற்குரிய 

புண்ணியப் புளனலாகும், தலவிருட்சம்: மகிழமரம் (இலஞ்ச) 

காிபர், துரீவாசர், கபிலர், முதலிய முனிவர்கள் வழி 

பட்டதலம்இது. இவர்கள் மூவருக்குள்ளும் ஒரு சமயம் முதற் 

கடவுள்யார் என்ற சர்ச்சை எழுந்தது. துர்வாசர் முருகப் 

பெருமானைவழிபட, குமரன்தோன்றி, மெய்ப்பொருள் சிவனே 

என்று உணர்தீதுயருளினார். முனிவர்கள் மனம் தெளிந்து 

குமரவேளை இத்தலத்திலேயே தங்கெவேண்டினர். அவர்களது 

வேண்டுகோளுக்கிசைந்து இலஞ்சி முத்துக்குமரன் விளங்கி 
வருளுகன்றார். 

மாதுளை விதையால் வேலும் சேவற் கொடியும் கட்டி 

மூருகனுக்குச் சமர்ப்பிப்பது இங்கு தனிச்சிறப்பாகும், 1098 
செண்பகப் பூமாலை, 108 எலுமிச்சம்பழ மாலை முதலியன 
முருகனுக்கு அரிப்பணித்தலும் இங்கு வழக்கமாகும். 
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இங்குள்ள வாகனங்கள் சிறப்பானவை. வெள்வி மயில் 

வாகனத்தில்-மயிலின் வாயில்பாம்பும், பாம்பின் வாயில் நாக்கில் 
ஆடும் பச்சைக்கல்லும் கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்வன, 

தொன்மையான இத்தல முருகவேளுக்கு அருணூரி 
நாதர் அர்ப்பணித்த திருப்புகழ்ப் பாக்கள் நான்கு உள்ளன 

பண்டாரக்கவிராயர் இங்கே பாடினார் என்பர், 

வழிபடுவோர் விடுதி, உணவு விஓதகள் இல்லை. 

இத்தலத்திற்கருகல் ெென்சா9 பழனியாண்டவர் கோயில் 
பாலமுருகன் கோயில், குலசேகரநாதர் கேரயிலில் விளங்கும் 

குமரன் ஆய மூர்த்தங்கள் வழிபடற்குரியன. 

அறநிலைய ஆட்சியினரால் நிர்வடக்கப்படுகிறது இச் 

கோயில், 

இலஞ்சி முருகன் பிள்ளைத்தமிழ், இலஞ்சி முருகன் 
உலா, செவ்வேள்கலிப்பாமாலை முதலிய நூல்கள் இலஞ்சி 

முருகனின் கருணையை உணர்த்தும் நூல்களாகும். 

* மன்னிலஞ்சி சூழும் மலரிஞ்சியும் சூழ்ந்த 

தென்னிலஞ்சி வாழும் திருக்குமரன் திருவழிபோற்றுவோம் 

  

* இலஞ்சிமுருகன் உலா-74 

இலஞ்சி-குளம், மகிழமரம். இலஞ்சியம்--௬௪ த்தில் உற்பவித்தவள், 

921



ரடுக்குற்ருலம் உலாமிய ॥பநமார் 

தென்கா?க்கருில் தென்மேற்கில் 5௪. மீட்டா் தொலைவி 
லுள்ள திருக்குற்றாலத்தை அறியாதவர் யார்! மதுரை, 
ஸ்ரீவில்லிபுத்தார், இராஜபாளையம், தென்காசி, வரி, 
புளியங்குடி, இருநெல்வேலி, திருச்செந்தூர், அம்பாசமுத்திரம், 
நாகர்கோயில், பாபநாசம், செங்கோட்டை முதலிய நகரங்களி 
லிருந்து இத்தலத்திற்கு பஸ்கள் உள்ளன. 

தென்காரி இரயில் நிலையத்திலிருந்தும் பஸ்வசத 
உள்ளது. 

மதுஉண்டான் உயிர்மீட்டபுரம். பிதர்கண்டம்தீர்த்த 
புரம், வேழம்பித்தபுரம், வேடன்வலம்செய்தபுரம், இவதீ 
துரோகம்தீர்த்தபுரம், வசந்தப்பேரூர், கந்கைவந்தபுரம், நதி 
மூன்றில்மாநகரம், முனிக்குருகும்பேரூர், குறும்பலா, வேதசக்துி 
பட்புரம், ஞானப்பாக்கம், நன்னகரம், இருநகரம், விசேடபுரம், 
சிவமுந்தபுரம், முத்துவேலி, புடார்சுனபுரம், தேவகூடபுரம் 
மூதலிய சறப்புப்பெயாரகளையுடைய இத்தலம் திரிகூடா சலம், 
இரிகூடமலை எனவும் போற்றப்பெறுகறது. இம்மலையின் உச்எயில் 
மூன்று சிகரங்கள் உள்ளதால் தரிகூடமலை எனப்பேரீ வந்தது. 

இங்கே ஆதியில் இருமால் கோயிலாக இருந்தது. 
அகத்தியர் முருகனருளால் இத்இருமாலைச் ஓவனாக்கவீட்டார். 
ஆதலால் இலஞ்சிக்குமரனின்றி இங்கு எந்ததீஇருவிழாவும் 
செய்வதில்லை. இங்கே சிவபெருமான் குற்றாலநாதர் எனவும், 
இறைவி குழல்வாய்மொழி எனவும் போற்றப்பெறுஒருர்கள். 

இத்தல முருகன் ஒருமுகமும் நான்குகரஙிகளும் கொண்டு 
தின்ற இருக்கோலத்தில் பின்புறம் மயில் விளங்க வள்ளி,



தேவயாளையுடன் ஒழக்குநோக்க விளங்குகன்றூர். முருகனுக்கு 
முன்பு காசிவிசுவநாதரும்்விசாலாட்டியும் எழுந்தருளியுள்ளனர். 

உற்சவமுருகன் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு, 

வள்ளி, தெய்வயானையுடன் விளங்குகின்றார். 

மகுடாகமப்படி தினமும் மூன்றுகால வழிபாடு 

நிகழ்கிறது. 
கந்தசஷ்டிப்பெருவிழாச் றப்பாச நடைப்பெறுகிறது. 

தீர்த்தம்: வடஅருவி, தலவிருட்சம்: குறும்பலா இதற்கு 

திருஞானசம்பந்தர் தனியே பதிகம் பாடியுள்ளார். 

அசுத்தியா், அர்ஜுனன், கபிலர், பட்டினத்தார் பரவிய 

தலம் இது, 

நடராஜரின் ஐந்துசபைகளுள் ஒள் றான 8த்திரசபை இது. , 

இத்தலத்துமுருகனை அருண௫ூரிநாதர் 3 திருப்புகழ்ப் 
பாக்களில்பரவினார் ('|ஏடுக்கொத்தாரலர்,''..., வேதத்திற் 
கேள்வி”... “முத்தோலத்?'....) 

இரிகூடராசப்பச்கலிராயர் இயற்றிய திருக்குற்றாலத்தல 

புராணம் (2070 பாடல்கள்), தருக்குற்றுலக்கு றவஞ்சி, 

இருக்குற்ருலயமகவந்தாதி, இருக்குற்ருலநாதர்உலா, திருக் 

குற்றால லேடைவெண்பா, திருக்குற்றாலமாலை, திருக்குற்றாலக் 

கோவை, தஇிருக்குற்றாுலஊடல், திருக்குற்றுலப்பரம்பொருள் 

மாலை, குழல்வாய்மொழி கலிப்பா, கோமளமாலை, வெண்பா 

அந்தாதி, பிள்ளைத் தமிழ், நன்னகர்வெண்பா ஆகிய 14 நரல்களும் 

சொக்கன்பட்டியமைச்சர் பிச்சைப்பிள்ள இயற்றிய திருக் 

குற்றால அந்தாதியும் இத்தல சம்பந்தமான நூல்களாகும். 

அறநிலைய ஆட்்சித்துறையின் நிர்வாகத்திலுள்ள இத் 

தலத்தில் வழிபடுவோர் விடுதிகளும் உணவு விடுதிகளும் 

கடவ்ளன. 

இலஞ்ச: 3 இ. மீ. தொலைவிலும், இருமலை: 15 ௪. மீ, 

தொலைவிலும் உள்ளன. 

கமையினைப்பேசவைத்த பராசக்தி பீடம் இங்குள்ள து, 
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ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை குற்றாலசீசன் என்று 
சுற்றுலாப்பயணிகள் இங்கே வந்து நீராடி வழிபடுவர், மார்கழி 
யில் சபரிமலை பகீ தர்கள் இங்கே வழிபட்டுச்செல்வர். 

இத்தலச்சிற்பச்சிறப்புகள்மிகுதி, கோயில் சங்குவடிவிலும் 
சிகரம் சக்கரவடிவிலும் இருப்பது. முன்பு இது திருமால் தலம் 
என்பதைக்காட்டும், மார்கழி திருவாதிரை |0 நாட்களிலும் 

தாண்டவ தீபாராதனை வழிபடவேண்டியதொன்று, 

*கூடற்கச் சாலைசிராமலை 

காவைம் பொற்காழிவெ ஸூர்திகழ் 

கோடைக் கச்சுர் கருவூரிலும் உயர்வான 

கோதிற்பத் தாரொடு மாதவ 

சீலச்சித் தாதியர் குழ்தரு 
கோலக் குற்றால முலாவிய பெருமாளே ' 

(ஏடுக்கெத்....] 

“Caragu பித்தாயொரு வேடுவ 

ரூபைப் பெற்றேவன வேடுவர் 

கூடத்துக்கே குடியாய்வரு முருகோனே 

கோதிற் பத்தாரொடு மாதவ 
சீலச்சித் தாதியர் சுழ்தரூ 
கோலக்குற்றால முலாவிய பெருமாளே?” 

(வேதத்திற்...) 
*கொத்தார். கதலிப் பழக்குலை 

வித்தார வருக்கை யிற்சுக£ 

கொத்தோடு திரக்குதித்தெமு கயலாரங் 
கொட்டா சுழியிற் கொழித்தெறி 

சிற்றாறு தனிற் களித்திட 
கூற்றாலரிடத்தி லுற்றருள் பெருமாளே! 

(முத்தாக...) 

be



திக்கு மிக்க வாளி மூடு 

புச்கவிக்க மூடு தரர் 
நிக்கமுட்டி Oss  அடியேமா 

செச்சை பிச்சிமாலை மார்ப 
வீச்சை கொச்சை மாதிஜேடு 

செப்பு வெற்பில் சேயதான பெருமாளே 
(மைக்களிக்கள்... திகுப்புகழ்] 

ரிசீப்பு ியற்பின் ய் 

அம்பாசமுத்திரம் வட்டதீதில் பழைய பாவறாசம் 

என்றழைக்கப்படும் இத்தலம் பொதியமலை, பாவநாசம் எனவும் 

போற்றப்படும், அம்பாசமுத்திரத்திலிருந்து 7 கல் தொலைவி 
லுள்ளது இத்தலம். இங்கே முருகனுக்குத் தனிக்கோயில் உள்ளகு. 

அகத்தியரும் கோயில் கொண்டு விளங்குகிறார். மலையடிவாரத்தில் 

கோயில் அமைதநீஇருக்கிற.து. 

முருகப்பெருமான் ஒருமுகமும் நாஅகுகரங்களும் கொண்டு 4 

நின்ற இருக்கோலத்தில் வள்ளி தெய்வயானையடன் கழக்கு 

நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். 

இனமும் 3 கரல வழிபாடு காரணாகமமுறையில் தடை 

பெறுறைது. 

மாதக்கார்தீதிகை, மாதக்கடைசவெள்ளி சிறப்பான 

் நாட்களாகும். 

கார்த்திகைவிழா, கந்தசஷ்டி Amery. 

கல்யாணதீர்த்தம் என்ற புண்ணியப்புனல் உள்ளது. இத் 

தலத்தைக் ee “மெப்புவெற்பு'' என்று குறிப்பிடும். 

அருணஇூரிநாதரும் இத்தலத்தை *செப்புவெற்பு - என்றே 

பாடுகிறார். இத்தலத்திற்கு *மைக்கணிக் - *வெடித்துவார்'... 

என்ற இரு திருப்புகழ்ப்பாடல்கள் உள்ளன, 

அறதிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 

உள்ளன. தங்குவதற்கு விடுதிகள் உள்ளன. 

on eee உம்பராரை 

அனடத்த மாசிறை விடுத்து வானுல 

களிக்கு மாயிர திருக்கணீனச 

சளித்து நாளுமென் உளத்திலே மகிமுங்குமாரா 

அளித்த தாதையூ IESG மாமனும், ; 
அனைத்து ளோர்களும் மதிக்கவே மகிழ் 

அகத்யமாமுனி பொருப்சின் மேவிய பெருமாளே! 

(வெடிந்தலார்... நீரும்புகழ்]



ஜாசாவர் புகழ்ந்த கானவர் பயந்த 
மாஜெடு விளங்கு மணிமார்பா 

மாமறை முழங்கு ஸ்ரீ புருடமங்கை 

மாநகரமர்ந்த பெருமாளே/ 

OTE ரங்கு ஸீ புருடரங்கை 

திருநெல்வேலி மாவட்டம்-நாங்குனேரி நகரிலுள்ள திருகி 

கோயில் ஸ்ரீ புருஷமங்கை என்று அழைக்கப் படுகின்றது. 
இருநெல்வேலியிலிருந்து பஸ் வசதி உள்ளது. வானமாமலை, 
தோதாத்திரி என்ற பெயர்களும் இதற்கு உண்டு. இங்குள்ள 
சிவாலயம் வானமாமலைப் பெருமாள் கோயிலின் உப ஆலயமாக 
விளங்குகின்றது. 

சிவபெருமான்: திருநாகேசுவரார், இறைவி: இவசாமி 
அம்மாள். 

இவ்வூரில் நான்கு புறமும் ஏரிகள் இருந்தமையால் நான்கு 

pat ஏரி என ஆூ நான்குனேரி என மருவி வற்தது என்பர். 

மூலவர் முருகன் ஒரு முகமும் நான்கு கரங்களும் 

உடையவர்; மயிலுடன் நின்ற திருக்கோலத்தில் வேழ மஙிகை 

யும் வேட மகிகையும் உடன் விளஙிகுபவர், கிழக்கு நோக்கிய 

சந்நிதி. 

உற்சவ முருகனும் மூலவர் போன்றே விளகஙிகுஒரூர். 

தினமும் 4 கால வழிபாறரு, காமிகாசும முறையில் நடைபெறு 

கிறது. கோவில் முன்பு திருக்குளம் உள்ளது. 

மாத விசாகம், கார்த்திகை றப்பாக உள்ளது. 
a 

வைகா? விசாகம், கந்த சஷ்டிப் பெருவிழா மிகச் Anu 

பாக நடைபெறுகிறது. 

அருணகிரி நாதர் அருளிய “ஆடல்மத'", காரீகுழல்?? 

“வேலின்மத'” என்னும் 3 இருப்புகழ்ப் பாக்கள் கொண்டது



இதிதலம் வேனின் மதனைந்து என்னும் இத் தஎத் திருப்புகழில் 
மாமறை முழங்கு ஸ்ரீ புருடமங்கை என்பதால் 

**தெருள்கொள் நான்மறை வல்லவர் பலர் வாழ் Afar 
மகிகலநகர்"”, . “வேத வேள்வியருச் சிரீவர மங்கலநகர”", *இரு 
நான்மறை வல்லவர் மலி தண் ஈரீவர மங்கை!” என்னும் 

திருவாய் மொழிப் பகுதிகள் நினைவிற்கு வருகின்றன. 

இத்தலத்தில் வானமாமலைப் பெருமாள் மூலவரும் 
முருகவேளைப் போன்று அழகொமுகத் திசழ்ஒருரீ. 

வானமாமலை ஜீயர் மடத்தின் நிர்வாகத்தில் இத்தலம் 

உள்ளது. அருகிலுள்ள வள்ளியூர் முருகன் தலமாகும், 

உணவு விடுதி உள்ளது தங்கும் விடுதிகள் இல்லை 

சேடன் முடியுங் கலங்கிட 

வாடைமுமு தும்பரந் தெழு 

தேவர்கள் மகிழ்ந்து பொங்கிட நடமாடுஞ் 

சீர்மமில மஞ்சு துஞ்சிய 

சோலைவளர் செம்பொனுந்திய 

ஸ்ரீ புருட. மங்கை தங்கிய பெருமாளே, 

—(givg..-) 
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வள்ளியூர் வள்ரல் 

௮ல்லில் தேருமி னதுதாறும் 
அல்லதாகிய உடல்மாயை 

கல்லி னேர வழிதோறுங் 

கையு நானுமு ஸயலாமோ 
சொல்லி நேர்பட முதுகரர் 

தொய்ய ஓர்கெட விடும்வேலா 

வல்லிமாரிரு பூறமாக 

வள்ளியூரூறை பெருமாளே 

௮ இ௫ணாகிரிநாதர். 

நான்குநேரி வட்டத்தில் உள்ள வள்ளியூர் வளிளி 
மணாளனுக்கு உகந்ததோர் தலமாகும், இங்கே மலையடிவாரக் 
இல் மலைக்குகையில் முருகன் விளநிகுகன்றார் அனந்த கல்யாண 
சுப்பிரமணியர் என்று இங்கு முருக வழிபடப் பெறுகிறார்: 
இக்கோயிலில் மேற்கு நோக்கி ஈவனும் உமையும் விளங்கு 
ன்றனர்: ஜெயந்தீசுவரர், செளந்தரிய நாய, 

முருகன் தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த இருக்கோலத்தை 
இந்கே காண்கரரம், 

ஒரு முகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு உத்திராட்சம் 

பூண்டு, நின்ற திருக்கோலத்தில் இழைக்கு நோக்கு முருகன் 

விளங்குகிறார். வள்ளி. தெய்வயானை உடன் விளங்குஇன் றனர். 
வனள்ளிநாயலக்குத் தனிக்கோயில் உள்ளது. 

உற்சவ முருகன் ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு 
இரு தேவியர் சூழ விளங்குவருர். வள்ளிக்குத் தனி உற்சவ 
மூர்த்தி உள்ளது.



தினமும் 6 கால வழிபாடு நிகழ்செறத, இங்கு ப 
பாயசம் நிவேதனச் இறப்பு, panne. Bite ie 

பிரார்த்தனைத் தலம் இது. 
சித்திரைப் பெருவிழா, கந்.த சஷ்டி விழாக்கள் 8றப்பாக 

நடைபெறுகின்றன, 

சரவணப் பொய்கையும், தெப்பச்குளமும் புண்ணியம் 
புனல்களாகும் படிப்பாயாசம் வைத்துச் சரவணப் பொய்சை 

படித்துறையில் குழந்தைகளுச்கு அளிப்பர், 

அகத்தியர் வழிபட்ட இத்தலத்தத அருணகிரிநாதர் 

திருப்புகழ் பாடிப் பரவியுள்ளார். இக்காலதீதில் சவிஞார் 
ஐயந்தீசவரன் பாடிய திருப்பள்ளி எழுச்சி அச்சாகியுள்ளது, 

தொன்மையான கோயில், பல கட்டளைகள் உள்ளன. 

அவற்றுள் இருவாவடுதுறையாதஇீனக் கட்டளையும் உண்டு, தல 

புராணம் இருப்பதாகக் கூறுவர். 

உணவு விடுதி, தகிகும் விடுதி இல்லை, 

அருஇல் இருப்புருடமங்கை (நான்குனேரி) முருகன் தலம் 

க.ள்ளது. 

அறநிலைய ஆட்சித்துறையால் இத்தலம் நிர்வாகம் 
செய்யப்படுகிறது. 

இத்தலத்தருகே சொக்கநாதர் கோயில், சுந்தர பரிபூரணப் 

பெருமாள் கோயில், பணகுடி ராமலிங்க சுவாமி கோயில் 

முதலியன உள்ளன. 

~ 

“வரம்பல.தரும் வள்ளியூர் @sl Gugure” are 

கருணையால் வையம் வளம்பெற வாழ்த்துவோம். 
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fibers nag அன்பர் ॥ுகழம் Henge 

இியலிசையி லுசித வஞ்சிக் கயர்வாகி 

இரவுபகல் மனது சிந்திக் துழலாதே 

உயர்கருணை பூரியூ மின்பக் கடல்மூழ்கி 

உனையெனது எறிய மண்பைத் தருள்வாயே 

மயில் தகர்க லிடைய ரந்தத் திண காவல் 

வசனகுற மகளை வந்தித் த௲ண வோனே 

க:மிலைமலை யனைய செதந்திற் ப்திவாழ்வே 

கரிமுகவ னிளைய கந்தப் பெருமாளே. 

. (அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ்) 
இருநெல்வேலிக்குத் தென்கிழக்கில் 36 கல்தொலைவிலுள்ள 

இத்தலத்தினைத் இருநெல்வேலியிலிருந்து இருப்புப் பாதை வழி 
யாகவும், பஸ் மூலமாகவும் அடையலாம். முருக பக்தர்கள் 
திருச்செந்தூரை உணர்ந்து உணர்ந்து பேரின்பமுறுவர். 

ஆறுமுகன் உவந்து வீற்றருளும் இரண்டாவது படை 

வீடாகிய இத்தலம் திருச்சரலைவாய், ஜெயந்தபுரம், செந்தில் 
கந்தமாதனம், காந்தமலை என்றெல்லாம் போற்றப்பெறுகன் றது. 

**நம் செந்தில் மேய வள்ளி மணாளற்குத் தாதை கண்டாய்”” 

என்று உரிமையுடன் உவந்து போற்றுவார் திருநாவுக்கரசு 

சுவாமிகள். ஆதிசங்கரர் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தினால் துதித்துப் 
போற்றிய தலம் இது. சங்கப் புலவர்கள் போற்றிய பதி இது. 

சிறப்பு மிக்க அலைகள் முருகன் திருவடியில் வந்து வருடுவ 

தால் இருச்ரலைவாய் எனவும், சூரபன்மனை வெற்றி கொண்ட 

இடமாதலின் ஜயந்தீபுரம் எனவும், சந்து-கடல்: கடல் உள்ள 

ஊராதலின் செந்தில், திருச்செந்தூர் எனவும், போற்றப் 

பெறுவதாயிற்று. 

“தாழ்நிள் வெண்டலைப் புணரி அலைக்கும் செந்தில் 

நெடுவேள்'” என்று மருதன் இளநாகனாரும் (புறநானூறு)



(திர்கெழு செந்தில்!!! இன்று சிலம்பொலி 
களும், நக்ரோர் முகத் Nem Ae Bee 
அருண௫ரிநாதரை அழைத்ததில் வியப்பேது! செந்தலாண்டவனை 
காணாத கண், கேளாத செவி, பாடாத வாய், வலம் வராத 
கால், நினையாத நெஞ்சம், பெற்றவரும் மண்ணுலகில் உளரோ] 

பாடாத நாவும் பணியாத சென்னியம் பாலவித்தன்பால் 

நாடாத உள்ளமும் நான்படைத்தால் நரகேமுஞ்சென்று 
கூடாதுயர்கதி கூடவ$னா குன்றெறிந்த வைவேல் 
சேடார்மதிழ் செந்திலாய் என்கொலோ நின்திருவருளே, 

(நீிருர்செந்திற் சுலம்பநம்। கவமிநாத தேசிகர்) 

இத்தகு தலங்காணதீ தமிழராய்ப் பிறக்க-நாம் முன்னைய 

பிறவிகளில் எத்தகு தவம் இயற்றியிருக்க வேண்டும்! இத்திருத 
தலத்தை அருணகிரி வள்ளல் கண்குளிர-உள்ளநீ குளிரக் 

கண்டார்: கோள் குளிரத் தொழுதார்; கடற்கரையோரத்தில் 

இருக்கோயில் பொலியும் அழூனைக் கண்டார்; ஆனந்தம் 

கொண்டார்: ஊரின் அழகையும், கோயிலின் வனப்பையும் 

சுலத்இன பெருமையையும் '“ஜலநிதி தழுவு செந்தில்”, *செஞ் 
சொற் புலவர்க்கு அனபுற்ற திருச்செந்தில், “திருவளர் 
செந்தரரீ"", “தென்துசைத் தென்றல் வீசும் பொழிற் செந்தில்”? 

எமுத்துலவு வேலை நகர்”, மனோகர செந்தில்”, “கயிலை 

மலையனைய செத்திற்பதி””, “முன்றிலின்புறம் அலைபொருது 

செந்இல்””, “தெருவிலேயு நித்தி லமெறி அலைவாய்”, *சம்புபுகழ் 

செந்தில்”, * வாரிதி நீர் பரந்த சரலைவாய்””, செஞ்சொற் 

புலவர்கள் சங்கத் தமிழ் தெரி செந்திற்பதி'', “சுந்தரமான 

செந்தில்”? எனப் பலவாறு புகழ்ந்தார். 

அ௮ருணஇரி நாதர் இத்தலத்தில் திருவடி இட்சை தர 

வேண்டுமென்று செந்திலாண்டவனை வேண்டிப் பாடினர். 

பழனிக்கு அடுத்தபடியாகக் இருச்செந்தாருக்குத்தான் பாடல் 

கள் அதிகம். (83 பாடல்கள்) 

நினைத்தால் முத்தியளிக்கு ம் தலமாக யதிரு௮அண்ணாமலையைப் 

போலவே திரச்செந்தூரும் தன்னைக் கரு வார்க்கு முத்தியனிக் 

கும் எவ்வாறெனில் இருஅண்ணாலைத் தலம் ₹யான்பரம் 

என ஆணவங் கொண்ட பிரமவிஷ்ணுக்களுக்கு எட்டாத 

தலமாதலால் அது ஆணவம் அ 3ோர்க்கே வெம் விளங்கும் 

என்பதைக் குறிப்பாற் காட்டி ஆன்மாக்களை உய்விக்கின்றது. 

அதுபோன்றே திருச்செந்தார்த் தலமம்-அலைகள் மோதி gy® 

கடற்கரையில் உள தலமாதலின் (புறத்தே அலை ஓயும் 

இடத்தில் முருகன் இருக்கோயில் சொண்டுள்ளது போல்) 

அகத்தே எங்கு எப்போது மனஅலை ஒய்்கின்றதோ அங்கு 

அப்போது ஜோதி முருகன் விளங்கிக் கோயில் சொள்வான் 

என்பதைப் புலப்படுத்துகின்றது. 
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இச்காரணம் பற்றியே அருணகிரிநாத சுவாமிகளும் 
செந்திலை உணர்ந்து உணர்ந்து உணர்வுற'? என்றும், “செந்தில் 
என்று அவிழ உளம் ௨௫௫ வரும் அன்பிலன்" என்றும், **இருச் 
செந்திலை உரைத்து உய்ந்திட'* என்றும், கந்தரந்தாஇயில் 
"செந்தூர எண்ணத் தெளி தருமே'' “செந்தூர் கருது'” என்றும் 
உபதேித்துள்ளார். 

திருச்செந்திமாண்டவன் பாலசுப்பிரமணியனாக ஒருமுக 
மும் நான்கு இருக்கரங்களுங் கொண்டு நின்ற திருக்கோலத்தில் 
கிழக்கு நோக்கி வீளங்குகன்றார்- 

உற்சவ மூர்தீதியான ஷண்முகரீ-ஆறுமுகப் பெருமான் 
பன்னீரு கரங்களுடன் வள்ளி தெய்வயானையம்மையார் உடன் 
விளகிக நின்ற திருக்கோலத்தில் விளங்குகின்றார். வீரவாகு 
தேவரைத் தூது விட்டதலமாதலின் வீரவாகு, வீரமகேந்திரர் 
சந்நிதிகள் உள்ளன, 

சிவபெருமான் ஐயந்து நாதராக விளங்குகிறார். உமை 
விநாயகர் திருமால் சந்நிதிகள் உள்ளன. 

நாளென் செயும்? கோள் என்செயும்? குமரேசர் இரு 
தாளும் தண்டையும் சண்மூசமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு 
மூன்னே வந்து தோன்றிடினே? என்ற அருணகிரியார் வாக்கற் 
கிணங்க இங்கே நவக்கறக சந்நிதி இல்லை. 

மூலவருக்குக் குமார தந்திர முறையிலும், உற்சவர் 
ஷண்முகருக்குச் ஈவாகம மூறையிலும் இனசரி வழிபாடுகள் 
நிகழ்கின்றன. இனமும் 9 கால வழிபாடு திகழ்கின்றது. காலை 
5 மணி முதல் முற்பகல் 13 மணி வரையிலும் பிற்பகல் 5 மணி 
முதல் இரவு 10-30 மணி: வரையிலும் இக்கோயிலில் வழி 
படலாம். மார்கழி மாதத்தில் காலை 3 மணி முதல் 8-30 
மணி வரையிலும் மாலை 3 மணி முதல் இரவு 8-30 மணி 
வரையிலும் கோயில் திறந்திருக்கும், 

நாழிக் Born (ஸ்கந்த புஷ்கரணி), சமுத்திரம் 
(வதனாரம்பம்) ஆகிய இரண்டும் இங்குள்ள புண்ணியப் 
புனல்களாகும். 

மாதக் கார்த்திகை, சஷ்டி, விசாகம் முக்கியமானவை. 

வைகாசி விசாகம், ஆவணிதீஇருவிழா, கந் தசஷ்டி, 
மாடிப்பெருவீழா, முக்கிய இருவிழாக்களாகும். 

சாதாரண உற்சவ நாட்களில் குமார விடஙிகரீ, 
ஜயந்திநாதர், அலைவாயமர்ந்த பெருமான் ஆகியோர் வீதி உலஈ 
வருவார். அவணிப் பெருவிழாவிலும் மாப் பெருவிழாவிலும் 
3-ஆம் நாள் மட்டும் ஷண்முகர் வீது உலா வருவர், 
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தும்ரவிடங்கப்பெருமான்: 

செந்திலில் விளங்கும் இவரை ஆறுமுகப்பெருமானின் 
பிரதி பிம்பம் எனலாம். இவரை வில்லேந்திய வேலன் என 
அழைப்பாரும் உளர். வலக்கரங்களுள் முன் கையில் அம்பும் 
பின்கையில் சக்தி வேலும், இடக்கரங்களில் முன்கை வில்லும் 

பின்கை வச்சிரப்படையும் கொண்டு இப்பெருமான் தஇகழ்ஒருர். 
வள்ளி, தெய்வானையம்மை தஇருமணங்கட்கு இவர் எழுந்தருளு 
வதால் இவரை மாப்பிள்ளைச்சாமி என்றழைப்பர். இத்திரு 
உருவம் ௫. பி. [1623க்குப் பின்னரே அமைந்திருக்க வேண்டும் 
என்பர். முன்பிருந்த குமரவிடங்கர் இலையை A. 19. 1648-இல் 
கொள்ளையிட்ட உலாந்தர்கள் பூம்புகார்க் கடற்கரையில் 
போட்டுவிட்டனர். காவிரிப்பூம்பட்டினத் தருஉலுள்ள இருச் 
சாய்க்காட்டில் அத்திருவுருவம் *திருச்செந்திலாண்டவன்” 
என்னும் பெயரோடு இன்றும் அங்கே விளங்குகிறது, 
(ஆதாரம்: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் வரலாறு-டாக்டா் 
ந, கல்யாணசுந்தரம். 9. &. ற. ம.) 

அலைவாயு கந்தபெருமான்: 

ஆதியில் அமைந்த மூலவரின் பிரதிபிம்பமான இவர் 
உற்சவமூர்த்தியாய்த் திகழ்கிறார், தற்போதுள்ள மூலவரின் 
மாறுபட்ட அமைப்புடையவர், (5, பி, 1648-உலாந்தர்களால் 
சிதைக்கப்பெற்ற மூலவர் தோற்றம் இவர் போன்று இருந்தி 
ருகீகக் கூடும் ) இவரது வலக்கரங்களில் முன்கையில் அபய 
முத்திரையும் பின்சையில் சத்தியாயுகமும், இடக்கரங்களில் 
மூன் கையில் வரத முத்திரையும், பின் கையில் வச்சிரப் படை 
யும் உள்ளன. மூலவருக்குப் பக்கத்தில் நாச்சிமார் இல்லாதது 
போலவே இவருக்கும் தேவியர் இல்லை, இவரைத் பீதாழன் 
சாமி என அழைப்பர், 

கந்தபுராண அடிப்படையில் 

திருவுருவம் அமைக்கப் பெற்ற பின்னரே அலைவாயுகந்த பெருமான் சிலை உலாந்தரிடமிருந்து மீட்கப் பெற்றிருக்கலாம். 
இவரது தோற்றம் மூலவர் சிலாவுருவினின்றும் மாறுபட்டி 

ருத்ததால் ஜெயந்தி நாதர் திருவடிவம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம், 

இப்போதுள்ள மூலவர் 

அலைவாயுகந்தபெருமான் நவராத்திரி விழாவில் நாளொரு கோலம் கொள்வருர், பரிவேட்டை, ஈறுத்தொண்டா் திருநாள், *தைப்புளர்ப்பூசம், பூச நாட்களில் இவர் எழுந்தருளுவார், 
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““விறல்மாறன்”, '“விதிபோலு”” எனத்தொடங்கும் இரு 
திருப்புகழ்ப் பாக்களும் அலைவாயுகந்தபெருமாளே என முடி 
வதால் அவை இரண்டும் இப்பெருமானையே அருணகிரிநாதர் 
போற்றிப்பாடியவை எனக் கருதலாம், 

இத்தலப்பெருமானைப் பல அருளாளர்கள் பரவி அருள் 
பெற்ற நூல்கள் பல உள்ளன, 

நக்ரேர் 

அருணூரிதா தர்: 

குமரகுருபரர் 

பகழிக்கூத்தர் 

வென்றிமாலைக்கவிராயர் 

சுவாமிநாத த௫கர் 

திருச்சிற்றம்பலநாடிகள் 

அண்ணாமலைரெட்டியார் 

இருமுருகாற்றுப்படை 78-125 வரிகள். 

திருப்புகழ் 83 பாடல்கள் 

இருச்செந்தில் வகுப்பு 
கந்தரந்தாது 26 பாடல்கள் 

கந்தரலங்காரம் 5 பாடல்கள் 

ஐந்து வயது வரையில் 2மையா 

யிருந்து செந்திலாண்டவன் சந்திதியில் 
பேசிய முதற் பேச்சுதான் - கந்தர் 

கலிவெண்பா. 

வைணவராயிருந்த இவர தனது 

வயிற்றுவலி நீங்கப்பாடியநூல்; இருச் 

செத்தார் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ்: 

சிறைவிடு அந்தாதி. 

திருச்செந்தார்ப் புராணம் 

திருச்செந்தில் கலம்பகம், 

திருச்செந்தூர் Wee, 

காவடிச்சிந்து 

வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி 
சுவாமிகள்: இருச்செற்தூர்ப் பிரபந்தம் 

திருச்செந்தூர் வள்ளிநாயகி 
பிள்ளைத்தமிழ் 

துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச 
சுவாமிகள்; திருச்செத்தார் நிரோட்டக 

யமகஅத்தாதி, 
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5 தாலஙிகுறிச்சி கந்தசாமிப் டட. ர 
இத்த கதி புலவர்; திருச்செந்தார் நொண்ட் 

நாடகம், 

பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள்: பஞ்சாமிர்த வண்ணம்; இது 
செந்திலாண்டவனே௨உவந்து 

கேட்டு ஒருமுதிய அம்மை 
யாரிடம் இதை ராகத்துடன் 
பாடும்படி கூறியது. 

தேவராய சுவாமிகள் ் கந்தர் சஷ்டிக்கவசம், 

அருணகிரிநாதரும் திருச்செந்திலும் 

அருணகிரிநாதர் செந்திலாண்டவன் திருவடி இன்ப 
வெள்ளத்தில் இளைத்துப் பல நாட்கள் தங்கி வழிபட்டிருக்க 
வேண்டும் என்று அவரது திருப்புகழ்ப் பாக்கள் புலப் 

படுத்துகின்றன. 
என்னையும் ஒரு பொருளாக எண்ணி ஈடேறவைத்த 

பெருமானே! உன் திருப்புகழையே நான் பாடவும் என் நாட்கள் 
எல்லாம் பயன்படவும் அருள்வாய் |! 

“ae pin ஈடேற வாழ்வருள் பெருமாளே, 
நமே-நம--ஏனதழாளாம் உன்புகழே பாடி, நான் இனி 
அன்புடன் ஆசார பூசை செய்து உய்ந்திட 

வீணாள் படாதரூள் பூரிவாயே”” (கொம்பனை) 

என வேண்டிஞர், ~ 

“அடியேற்கு யோக மார்ச்கங்களையெல்லாம் உபதேசித்த 
தேசிக மூர்த்தயே!” (யோகத்தாறு உபதேசத் தேக) எனவும், 
சகலகலா வல்லவனாகிய முருகவேளின் முன் ஏனைத் தேவர்கள் 
எல்லாரும் ஊமர்கள் (ஊமைத் தேவர்கள் தம்பிரானே) எனவும் 
துதித்து வாழ்த்தினர். (சேமக்......இருப்புகழ்.) 

மெய்யடியார்கள் வாழும் இடத்தைத் தேடிவந்து 
அவர்களுடன் எம்பெருமான் விளையாடுவார் என்று குறிக்க, 

மாசிலடியார்கள் வாழ்கின்ற ஊர் சென்று 
தேடி விகாயாடியே வங்ஙனே நின்று 
வாழு மயில்கள் வீரனே செந்தில் வாழ்கின்ற 

என்று போற்றினர், பெருமாளே (மூளும்வினை...] 
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இலஞ்சியில் வந்த இலஞ்சியம் என்று 

இலஞ்சி அமர்த்த சபரக ் 
விளங்கு கடம்பு விழைத்தனரி தண்டை ் 

விதங்கொள் சதங்கை வடிதாராம். 

   



  

  
அலைவாயு சந்தபெருமாள் (திருச்செந்தரச்) 

அறிவால் அறித்துன் இருதாள் இறைஞ்சும் 
அடியார். இடைஞ்சல் களா வோனே 

அழகான செம்பொன் மயில்மேல் அமர்த் து 
அலைவகய் உகந்த OuguaGar. 

  

(கிறம்மாறன்......தீருச்செந்தூர்)



  
குமரவீடங்கர் (தீருச்செத்தர்) 

விகுதணி மரகத மயில்வகு குமரி 

டங்க பெருமாளே 

இினதிகு வடிமலர் இணைமன தினில்உற 

தின்பற் றடைவேனே. 

(dents தீரச்செந்து॥) ் 

 



காவிரிபூம்பட்டினம் (பல்லவனீஸ்வரல்) 

சங்கரி wert குழைந்துருக முத் 
... தீத்தர. வருஞ் செழுந் sort pers  



“அறு திரு எழுத்தும் கூறு நிலைகண்டு 
நின்தாள் புகமுநர் கண்ணுட்பொலிந்தோய்" 

எனக் கல்லாடம் கூறியது போல, ௮ ருணகிரிநாதரும் இத்தலத்தில், ச BTEG 

சந்தனுளோக செஞ்சுடராகி என் கணிலாடு 

தழல்வேணி எந்தையார் 

ஏன்று கூறுவது ஒர் அனுபவ உண்மையைக் காட்டுகின்றது, 

அருணடூரிநாதர் 'செந்திலாண்டவரை நித்தம் தரிசித்து 

அருமையான பலவித சந்தச்செந்தமிழாற் போற்றி மகழ்ந்து 

இன்புற்றுத் திளைத்திருக்கும் நாளில்-ஒருநாள், 
““தஞ்சந் தஞ்சஞ் சிறியேன் மதி கொஞ்சங் கொஞ்சந் 
துரையே யருள் தந்தென்றின்பந்தரு வீடது தருவாயே" 

என்றும், 
“மெய்ச்சிந்தை வர என்று நின் தெரிசனைப் படுவேனோ'' 

என்றும் இரங்கி வேண்டினர். 

“Coasguw பேோதடியர் வேண்டிய போகமது 

வேண்ட வெருதுதவு பெருமாள்'' ஆகிய கந்தவேள் 

தமது மணங்கமழ் தெய்வத்திள நலங்காட்டி, அருணகிரி 

வள்ளலின் எதிரே குழந்தைத் இருக் கோலத்துடன் கொஞ்?க் 

கொஞ்ச நடன தரிசனம் அருளினார். (““செந்திலிலும் என்றன் 

மூன் கொஞ்தெடனங் கொளும் கந்தவேளே!) இவ்வழகிய 

நடனத்தைக் கண்ட அருணகிரி வள்ளல், 

தண்டையணி வெண்டையம் கிண்கிணி சதங்கையும் 
தண்கழல் சிலம்புடன் கொஞ்சவே 

கடம்பன் சந்த மடங்களும் கஞ்சமலர் செங்கையும் 

சிந்துவேலும் கணகளும் முகங்களும் 

௫ந்திர நிறங்களும் கண்குளிர என்றன் முன்௪ந்தியாவோ! 

முருகா! கடம்பும், மகுடமும், செகிகையும், வேளும், 

ஆறுமுகமும், பன்னிருகண்ணும், குளிர்ந்த பேரொளியும் விளங்கு 

வதும், தண்டை, வெண்டையம், ண்குணி, சதலிகை, கழல், 

சிலம்பு என்னும் ஆறு ஆபரணங்களும் இருவடிகனிறி கண 

கணென்று ஒவிப்பதுமான இந்த நினது குழந்தைக்கோலம் 

.நடனக்கோலம்-௭௮ கண் குளிர (எந்த வேளையும்) சந்தித்தல் 

வேண்டும் என்று உள்ளம் நெஇழ்தீது வேண்டினர். 
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இவ்வாறு பத்தித்துறையிற் படிந்து ஆனந்த நீராட்டிற் 
றிளைத்திருந்து அருணகிரிநாதர் செந்திலில் பாடி இன்புறும் 
நாளில் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரார் என்னும் புலவர் வாழ்ந்து வந்தார் 
என்பர், தம்மோடு வாது செய்து தோற்றவர்களது காதைக் 
குறடுகொண்டு குடைந்து தோண்டும் வழக்கம் கொண்ட கல்விச் 
செருக்குடையவர். வில்லிப்புத்தூாராருடன் அருணகரிநா தசுவாமி 
கள் வாது செய்ய நேர்ந்தபோது, ஆசுகவியாக அவர் பாடிய நூல் 

தான் கந்தரந்தாதி என்றும், அந்நூலுக்கு வில்லிப்புத்தூாராரே 
உரை செய்தார் என்றும் அதில் *இதத்த” என்று வரும் (54-வது) 

பாடலுக்கு அவர்உரை செய்ய மாட்டாது திகைத்து தோற்றனர் 

என்றும், அச்செய்யுளுக்கு அருணகிரிநாதரே உரை செய்தார் 

என்றும்,வாதில் தோல்வியுற்றவருடைய காதை அறுக்கவேண்டும் 

என்ற ஏற்பாட்டின்படி வில்லிபுத்தூராரது காதை அறுக்காது 

“இனிக்கருணைக்கு விரோதமான இவ்வழக்கத்தை நீங்கள் விட்டு 
விட வேண்டும்.” என அவருக்குப் புத்தி சொல்லி அவர் கையி 
லிருந்த குறடை எறியச் செய்தனர் என்றும் கூறுவர். 

இவ்வரலாற்றை, 

ரை... HEE of Sa cor 

வில்லிபுத்தூரான் செவியில் மேலரிவாள் பூட்டி அன்று 
வல்லபத்தின் வாது வென்று வந்தது காண் 

(தணிகையுல்/ 
எனவும், 

எதிரும் புலவன் வில்லி தொழ 

ஏந்தை யுனக்கந்தாதி செ(ல்)லி 

ஏழைப் புலவர் செவிக் குருத்தோ 

டெறியுங் கருவி பறித்தெறிந்தே 

(தீருமளைமுருகன்பிள்ளைத்தமிழ்) 

எனவும் வரும் இலக்கியச்சான்றுகள் இனிது காட்டுகின்றன. 

இக்காரணத்தால் *தருணைக்கு அருணடரி? என்று அனை 

வரும் போற்றினர். 

இனி, வில்லிபுத்தூராரது : ஆடம்பரங் 2 ளைக்கண்டோ 

அக்காலத்துப் புலவார்களது படாடோபங்களைப் பார்த்தோ 

அருணகிரிநாதர் மிகவும் அஞ்? அத்தகைய ஆணவ அழுக்கு 

தம்மை மாசுபடுத்தாதிருக்க வேண்டுமென்று அஞ்சியே, 
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படர் பூவியின் மிதுமீறி வஞ்சகர்கள் 
வியனிறுரை பானுவாய் வியந்துரை 

பழுதில் பெருசீல நூல்களும் தெரி சங்கபாடல் 

பனுவல் கதை காவ்யமரம் எணெண்சலை 

திருவளுவ தேவர் வாய்மை என்கிற 

பழமொழியை ஓதியே உணர்ந்துபல் சந்தமாலை 

மடல்பரணி கோவையார் கலம்பகம் 

முதலுளது கோடிகோள் ப்ரபந்தமும் 

வகை வகையில் ஆசுசேர் பெருங்கவி சண்டவாயு 
மதுரகவி ராஜன் நான்என் வெண்டுடை 

விருது கொடிதாள மேள தண்டிகை 

வரிசையொடு லாவுமால் அகந்தை தவிர்ந்திடாதோ/ 

செந்திலில் 

உரிய அடியேனை யாள வந்தருள் தம்பிரானே! 

எனச் செந்திலாண்டவனிடம் Coorg பணிந்தனர். 

வில்லிபுத்தூராரோடுசெய்தவாதம்திருச்செந்தாரலேயோ 

இருச்செந்தரர் தரிசனத்தையடுத்தோ நடந்திருக்க வேண்டும் 

என்பது கந்தரந்தாதியில் சொல்லப்பட்ட தலங்களும் 

செந்தூரே (26பாடல்கள்) அதிகமாகக் கூறப்பட்டுள்ளதால் 

ஒருவாறு பெறப்படும், 

பாரதம்பாடிய வில்லிபுத்தாரார் காலம் ௫. பி, 1216-1240 

என்றுகூறும் வரலாற்றறிஞர் கருத்துப்படி நோக்குமிடத்து 8. பி, 
1422-29 ஆண்டுகளில் ஆட்சி செய்த இரண்டாவது தேவராயர் 

காலத்து வாழ்ந்த அருணூரிநாதர் எப்படி அவரோடு 

வாதம் செய்திருக்க முடியும் என்ற ஐயமும் ஏற்படாமலில்லை. 

தொன்மைப் புகழ் மிக்கதும் கந்தவேல் பாசறை 

அமைத்துச் சூரசம்ஹாரம் செய்ததுமான இத்தலம் இன்று 

கந்தராஜதானியாகத் இகழ்கன்றது. இ௫௩்கே வழிபடுவோருக்கு 

ஏராளமான வசதிகள் உள்ளன. திருக்கோயில் சார்பில் 

ஆறுமூக விலாஸ் விடுதி, தேவஸ். தான விடுதிகள், சண்முக 

விலாஸ் விடுதிகள், செந்திலாண்டவன் விடுதி, வீரவாகு தேவ 

விலாசம், வழிபடுவோர் பொருள்வைப்பு அறை, காட்டேஜ*கள் 

உள்ளன. உவற்றையன்றி தனியார் விடுதிகளும், ஒவ்வொரு 

இனத்தாருக்குமுரிய மடங்களும் உள்ளன. 
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வீழா நாட்களில் யாத்ரீகர்கள் சண்முகவிலாச மண்ட, 

பத்திலும், கோயிலைச் சுற்றியுள்ள மண்டபங்களிலும் திறந்த 

வெளியிலும் தங்கக் கடற்காற்றும் வாங்கி இன்புறுகின் றனர். 

இக்கோயிலில் அன்றுமுதல் இன்று வரை நிகழ்ந்து வரும் 

அற்புதங்கள் எண்ணிறற்தன. 

கந்தசாமிப்புலவர் என்பவர் வாய்நிறைய வெற்றிலையைச் 
சுவைத்தவாறு செந்திலரண்டவன் சந்நிதியில் பாடினார். 

அவரது எச்சில் ஆண்டவன் இருமேனியில் தெறித்தது. மறு 

நாட்காலையில் இறைவன் மீது எச்சல் காணப்பட்டது கண்டு 
அர்ச்சகர் இடுக்கிட்ட போது பெருமானும், *கந்தசாமி கவி 
பாடும் போது தெறித்த எச்சில் இது” என்று அருளிச்செய்தார் 

இருச்செந்தூருக்கு 8 கல் தொலைவிலுள்ள குலசேகரன் 

பட்டினத்தில் கல்கி கேள்விகளில் சிறந்த பண்பாளரான 

முத்தணைந்த பெருமாள் பிள்ளை என்பார் வூத்துவந்தார். 

செந்திலாண்டவன் மீது ஆழ்ந்த பக்தியுடையவர். செந்தில் 

* காத்த மூப்பனாரிடம் அமைச்சராக இருந்தவர், பிள்ளையவமீ 

களின் பண்புகளைக் கண்டு அவ்வூர் மக்கள் 'ஞானியார்' என்றே 
அவரை அழைக்கலாயினர். ஞானியார் நாடோறும் இரவில் 

நடந்து வந்து செந்தில் அடைந்து அர்த்தயாம பூசையைக் 

கண்டு வழிபட்டு ஊர் திரும்புவது வழக்கம். முதியவரான 

அவர் மழைக் காலத்தில் ஓர் நாள் இரவில்-இருட்டில் வழி 

தவறித் இகைப்புற்றார், அப்போது விளக்கும், ஜெயகண்டியும் 

கொண்டிருந்த ஒரு ஆள் அவர் முன்னே தோன்றி “ஐயா[ 
நான் இருச்செந்தூர் செல்கிறேன், என்னுடன் வாருங்கள் 

என்று கூறி அவரை அழைத்துக் கொண்டு திருக்கோயிலடைந்து 

சண்முக விலாசத்தருகே விட்டு மறைந்துவிட்டார், ஞானியரின் 
மூப்புக்காலத்துல் செந்திலாண்டவன், ஞானியரின் விட்டையே 

தனது பள்வியறையாக்கிக் கொண்டிருந்தார் என்பர், 

தூத்துக்குடியில் சங்கரராமேசர் என்ற புலவர் 

இருந்தார், செந்திலாண்டவனிடம் மிகுந்த பக்தியுடையவர். 

அவருடைய மருமகன் வியாபார நிமித்தம் வெளிநாடுசென்று 
ஆண்டுகள் பல ஆஒயும் இரும்பிவரவில்லை. புலவர் தம் குடும்பத் 
அடன் இருச்செந்தூர் அடைந்து வழிபட்டு “நீயே போவாயோ, 
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உன் தம்பீமாரை அனுப்புவாயோ, வேலை அனுப்புவாயோ 
மயிலை அனுப்புவாயோ எனக்குத் தெரியாது, எனக்கு என் 
மருமகன் வந்தாக வேண்டும். இல்லையேல் பெண்பாவம் 
பொல்லாதது”! என்று அச்சுறுத்தி வேண்டினார் உரிமையுடன், 
செந்திலாண்டவனும் (நமக்கேன் இந்த வம்பு? என்று 
வீரவாகுவை அனுப்பித் தன் பச் தனின் மருமக&௪ வரவழைத்துக் 
கொடுத்தருளினார், 

அண்மைக் காலத்தில் நடந்த அற்புதங்களுள் இரண்டினை 

மட்டும் ஈண்டு குறிப்பிடலாம், 

டாக்டர் ஒருவரது குழந்தை ஊமையாகவே இருந்து, 
பலவீத வைத்தியங்களாலும் பேச்சு வரவில்லை, செந்த 
லாண்டவன் கோயிலடைந்து விரதமிருந்ததும் அக்குழந்தை 

பேசத்தொடங்கி விட்டது, அக்காலத்தில் குமரகுருபரசுவாமி 
கள் வரலாற்றை இது மெய்ப்பித்துவிட்டது. 

திருச்செந்தூர் வழிபடக் காரில் சிலரீ வந்தனர். அப் 

போது ஏற்பட்ட விபத்தில் ஒருவரது கால் முறித்து குணமாக 
வில்லை. தன் கால் குணமாூ மீண்டும் பழையபடி நடக்குமாறு 
அருள் வேண்டிச் செந்திலாண்டவனிடம் முறையிட்டார். 

குணமடைந்த பின்தான் நடந்தே வந்து செந்திற்கந்தளை 

வழிபடுவதாகவும் வேண்டிக்கொண்டார். என்ன ஆச்சரியம் ! 

அவர்கால் குணமாூவிட்டது. தான் வேண்டிக்கொண்டபடியே 

இருச்செந்தூருக்கு நடந்தே வந்து தன் பிரார்த்தனையைச் 

செலுத்தி வழிபட்டார். வீடு இரும்பும்போதும் நடந்தே 

செல்லுமாறு கந்தன் கட்டளையிட அவ்வாறே நடந்து 

சென்றார். 

இவ்வாறு இக்கலியுகத்தில் கண்கண்ட தெய்வமாய், 

பிணியகற்றி ஆன்மாக்களை உய்விக்கும் இருச்செந்தூர் இருக் 

கோயில் "தமிழச அரசு அற நிலைய ஆட்டித்துறையின் 

நிர்வாகத்திலுள்ளது. வழிபடுவோர்க்கு வேண்டிய வசதிகள் 

நிறைந்துள்ள இத்தலம் கந்தலோகமே என்றால் மிகையில்லை. 

மூதலில் தூண்டுகை விநாயகரை வலம் வந்து செந்தி 

லாண்டவன் கோயிலை வலம் வந்து சண்முகவிலாசத்துக்குள் 

நுழைந்தால் ஒஙிகார வடிவம் போலாகும்: கோயிலின் வடபுறம் 

கடலோரத்தில் வள்வி ஒடி ஒளிந்து கொண்ட இடம் உள்ளது 
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சோயிஜலுள் மலைப்பாறை உள்ளது, அது கந்தமாதளம் என்ப 
மெய்ப்பீக்ெறது, 

் திருச்செற் தாரை வழிபட்டு, நாகர்கோயில், சுசந்திரம், 
கன்னியாகுமரி ஆய தலங்களையும் வழிபட பஸ் வசதி உள்ளது; 

ஸ்ரீவைகுண்டம், ஆழ்வார்திருநகரி, கழுகுமலை, போன்ற தலகி 
களும் திருச்செற்தூருக்கு அருகிலேயே உள்ளன, 

வேண்டுவோர்க்கு வேண்டுவன அளிக்கும் செந்தி 
லாண்டவன் நம்மைக் காத்தருள்வானாக,. 

வரியார் கருங்கண் மடமாதர் 

மகவாசை தொந்த மதுவாகி 
இருபோது நைந்து மெலியாதே 

இருதாளினன்பு தருவாயே 

பரிபாலனஞ்செய் தருள்வோனே 

பரமேசுரன்றன் அருள்பாலா 

அரிகேசவன்றன் மருகோனே 

அலைவாமமர்ந்த பெருமாளே! 

எ அருணகிரி வன்ளல் 
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நிறராறி௰த் தலங்கள் மற்றம் ீறங்காரிஐள்£ நலங்கள் 

பாண்டிச்சேரி 

1. திருநள்ளாறு 
2. வடுகூர் 

ஆந்திரமாநிலம் 

1. திருமலை (ஸ்ரீசைலம்) 
2. திருக்காளத்தி 

3. திருவேங்கடமலை 

4. வடவிஜயபுரம் 

கர்நாடக யாநிலம் 

1 நிம்பபுரம் 

கேரளமாநிலம் 

1. கொரும்பை 

உத்திரப்பிரதேசம் 

1, காச 

2. மாயாயுரி (ஹரித்வார்) 

வட இந்தியா 
1. வயிரவிவனம் 

2. சுயிலைமலை 

(நீலங்காளிலுள்ள நலங்கள் 
1, கதிர்காமம் 

2. திருக்கோணமலை 
3... அருக்கொணொாமலை.



பாண்டிச்சேரி மாநிலம் 

நிரநள்ளாறுறை நேயர்கள் பரமாள் 

போகமார்த்த பூண்முலையா டன்னோடம் பொன்னகலம் 

பாகமார்த்த பைங்கண்வெள்ளேற் றண்ணல் பரமேட்டி. 

ஆகமார்த்த தோலுடையன் கோவன வாடையின்மேல் 

நாகமார்த்த நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே, 

தீருஞான சம்பந்த சுவாமிகள். 

பாண்டியன் தலைநகரான மதுரைமாநகரில் திருஞானசம்பந்தர் 
தஙிகயிருக்கறார். நாறு முழுதும் சமண சமயத்தைத் தழுவ 
பாண்டியன் சமண குருமார்களின் கைப்பாவையாக, அவர்கள் 
சொற்படி வாழ்ந்து வரும் காலம் அது, பாண்டிய நாட்டில் 
இரண்டே பேர்கள் தாம் சைவர்கள் ! மங்கையர்க்கர? (பாண்டி 
மாதேவி) யும், அமைச்சர் குலச்சிறையாரும் அவ்விருவர். 
அவர்களது வேண்டுகோளின் வண்ணம் மதுரைக்கு வந்த 
இருஞானசம்பந்தரீ தங்கியிருந்த திருமடத்திற்குச் சமணர்கள் 
தீ வைக்கின்றனர். அவர்கள் அஹிம்சை நெறியுடையவரிகளா 
யிருந்தும் ஏனோ சம்பந்தரீபால் ஏற்றம் கொண்டனர் | திரு 
மடம் இப்பற்றியது கண்டு திருஞானசம்பந்தர் ஏற்றம் 
அடையாமல், அத் உ பையவே சென்று பாண்டியனைப் 
பற்றுமாறு வேண்டினர். பாண்டியமன்னர் வெப்புநோயால் 
வெந்துழன்றுர். சமணரது மயிற்பீலி நோயை மிகுவித்தது. 
ம௫கையர்க்கரசியின் வேண்டுகோளை ஏற்று பாண்டியமன்னா் 
திருஞானசம்பந்தரை வரவழைக்கின்றார்: தஇிருநீறுபூத, நோய் 
நீக்கு மன்னர் உள்ளத்தில் இருந்த மயக்கம் தெளியச் செய்ஒருர், 
சமணரீ வாதுக்கழைக்கன் றனர். அனல்வாதம் தொடங்குகிறது. 
சமணரிட்ட ஏடு எரிந்து போகின்றது. திருஞானசம்பந்தர்



தமது திருப்பாடல் சுவடிகளிலிருந்து ஐரு பதிகத்தை எடுத்து 
அனலில் இருஒரூர். அந்தப்பதிகம் இருநள்ளாற்றுப் பதிகமாக 
அணைந்தன SRF சிறப்பாகும், “போகமார்த்த!” என்று 

தாடங்கும் அப்பதிகம் அனலில் பச்சையாகவே இருநீதது, 
வேகவில்லை. அது பச்சைப் பஇகமாயிற்று. இதனை மனதுட் 

கொண்டுதான் அருணூரிவள்ளல் திருநள்ளாற்று முருகப் 
பெருமானைப் பரவதீ தொடங்கும்போது “பச்சை யொண்கரி'” 
என்று தம் இருப்பூகழை தொடங்குகிறார் போலும்! 

இருநள்ளாறு என்றவுடனேயே நளன் வரலாறும், 

சனீஸ்வரன் வழிபாடும் நம் மனச்சண் முன் வருன்றன: 
தார்ப்பாரணியம், நளேஸ்வரம், விடஙிகபுரம், ஆதிபுரம் என் 
றெல்லாம் சிறப்புப்பெயர் கொண்ட இத்தலம், நள் 4 ஆறு 
ஆறுகளின் நடுவிலுள்ளதால் நள்ளாறு என வந்தது என்பர், 
காரைக்காலுக்கு மேற்கில் 3 கல் தொலைவிலுள்ள இத்தலத் 
இற்குக் கும்பகோணம், தஞ்சை முதவீய ஊர்களிலிருந்து பஸ் 

வசதி உண்டு. பேரளம்-காரைக்கால் ரயில் வழியில் திருநள்ளாறு 

நில்யமும் உள்ளது. தல வீருட்சம் தருப்பை யாதலின் 
தரிப்பாரணியம் என்பர், நளன் பூஏத்ததால் நளேச்சரம், 
நள்ளாறு எனவும், சப்தவிடங்கத் தலங்களுள் நகவிடகிகதீதலம் 
இதுவாதலின் நசவிடங்கபுரம் எனவும், பிரமன் பூசித்த தல 

மாதலின் ஆதிபுரம் எனவும் இது பெயர்கொண்டது, 

இங்கே நளவிநாயகர், சொர்ணவிநாயகர் சந்நிதிகள் 

உள்ளன. பெட்டகத்தில் மரகதவிடங்கர் (லிங்கம்) விளங்கு 

இன்றாரீ. அவருக்கு ஐந்து கால அபிடேக ஆராதனைகள் நிகழ் 

இன்றன. இறைவன்: தார்ப்பாரண்$யஸ்வரர்; இறைவி; 

பிராணேச்வரி, இத்தலத்தில் மேற்குப் பிராகாரத்தில் 

கல்யாணசுப்பிரமணிய சுவாமி சந்நிதி விளங்குகின்றது. ஒரு 

இருமுகமூம் இருகரங்களும் கொண்டு மயில்மீது அமர்த்த முருக 

வேள் பாதநிகளில் காலணிகளணிந்து விளஙிகுகஇன்ருூர். 

ஒரு கையில் பழமும், மற்றொருகை அபயமும் கொண்டு அவர் 

திகழ்ன்றார். அருகில் இருதேவியரும் விளங்குகின்றனர். இக் 

காட்ட்யை நம் அருணகிரிநாதர் இத்தலத்திருப்புகழில் 

அற்புதமாகக் காட்டுவார். 

““நற்புனந்தனில் வாழ்வளி நாயகி 

யிச்சை கொண்டொரு வாரணமாதொடு 

நத்தி வந்து நளாறுறை தேவர்கள் பெருமாளே” 
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இப்பாடலில் மற்றொரு சிறப்பும் உண்டு. சபாஷ்” என்ற 
சொல்லை அருணகிரிநாதர் பயன் படுத்தும் திருப்புகழ் இது 
ஒன்றேயாம். அவுணரை அழித்து அமரறை உய்விக்க வேலே 

விய முருகனைப் பார்த்துச் சித்தரும், விஞ்சையரும், மாகரும் 
*சபாஷ்”' என்தின் நனராம்: 

**கற்பதந்திரு நாடுயிர் வாழ்வுற 

சித்தர் விஞ்சையர் மாகர் சபாசென 

கட்ட வெங்கொடு thon வேரற விழடும்வேலா'? 

'மூர்த்தச் உறப்புடைய இத்தலம் இர்த்தச்ிறப்பும் மிக்கது. 
நள$ர்த்தம், பிரமதீர்த்தம், சரஸ்வதி தரீத்தம், அகத்திய 
தீர்த்தம், ஹம்சஇர்த்தம் முதலியன குறிப்பிடத்தக்கவை. 
இடையன் கணக்சனுக்குத் தியாகேசர் காட்டு வழகிகிய இறப்பும் 
இங்கு உள்ளது திருமால், பிரமன், இந்திரன், அஷ்டஇக்குப் 
பாலகர், அகதீதியர், புலத்தியர், அருச்சுனன், நளன், கலிஙிகள், 
அன்னப்பறவை முதலியோர் வழிபட்டுய்ந்த இச்சிவ தலம் 
இன்று சனீஸ்வர Caps Hob என்றளவிலேயே புகழ் 
பெற்றுள்ளது. 

திருஞானசம்பந்தர் நான்கு பதிகங்களும், திருநாவுக்கரசர் 
இருபதிகங்களும், சுந்தரர் ஒருபதிகமும் இத்தலதீதிற்கு 
உள்ளன. 

தினமும் ஆறுகால வழிபாடு நிகழும் இத்தலம், 
பாண்டிச்சேரி அரசு நிர்வாகத்திலுள்ளது. தருமபுர ஆதீனக் 
கட்டளை உள்ளது. இத்தலத்தில் வழிபடுவோர் விடுதிகளும் 
உள்ளன. க 

இத்தலத்தைச் சுற்றி தக்களூர் (அப்பர்வைப்புத்தலம்), 
திருத்தருமபுரம், (யாழ்மூரிப்பண் _- திருஞான சம்பந்தர்), 
காரைக்கால், திருத்தெளிச்சேரி, இளையான்குடி. அம்பகரத்தார். 
நெடுங்காடு, இருமலைராயன் பட்டினம், திருக்கண்ணபுரம் 
முதலிய தலங்கள் உள்ளன. 

உள்ளா ருததோர் புண்டரி க்த்திரள் 

தொள்ளா ருச்சிவச் சோதித்திரளினைக் 
கள்ளா ருதபொற் கொன்றை கமழ்சடை 
நள்ளா ருவென நம்வினை நாசமே, — திருநாவுக்கரசர், 

$46



றிரகூர் வள் 

சுடுகூரெரி மாலை யணிவர் சுடர் வேலர் 
கொடுகூர் மழுவாளொன் றுடையர் விடையூர்வர் 

கட்கூர் பசிகாமங் கவலை பிணியில்லார் 

வடுகூர் புனல்குழ்ந்த வடுகூரடிகளே. 

(Suataadupst) 

பைரவர் பூசித்த எவெஸ்தலம் வடுகூர், (வடுகல்-பைரவரீ£), 
பாண்டிச்சேரி-விழுப்புரம் பஸ் வழியில் நடுவில் உள்ளது வடுகூரீ, 
பாண்டிச்சேரியிலிருந்து 22 ௫. மீ. விழுப்புரத்திலிருந்து 22 

கி. மீ. சன்னபாபு சமுத்திரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து மேற்கு. 
2 கல் தொலைவில் அடையலாம். இத்தலம் தற்போது 

திருவாண்டார்கோயில் என அழைக்கப்படுகன்றது. இறைவன்; 

இருவடுகூரீநாதர்; இறைவி: வடுவவீர்க்கண்ணியம்மை, 

இத்இருக்கோயிலில் முருகப்பெருமான் ஆறுமுகங்களும், 

பன்னிருகரங்களும் கொண்டு மயில்மீது அமர்ந்த கோலத்தில் 

விளங்குகிறார். முன்னர் தேவயானை மட்டும் விளங்கவும், 

தற்போது வள்ளியின் திருவுருவமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
பல்லவர் காலச் இற்பமாதலின் முருசுவேள் இறெப்பாக 

விளங்குகின்றார். 

இனமும் இரு கால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. 

கார்த்திகை நாட்களீல் சிறப்பு வழிபாடு, 

புண்ணியப்புனல்: வாமதேவதீர்த் தம். 

தலவிருட்சம்: வன்னி; 
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தூநாட்டுச் சிவஸ்தலங்கள் 22-இல் இது 16-வது தல 
மென்பர். திருஞானசம்பந்தர் ஒரு பதிகமுடையது இத்தலம் 
இங்கு முருகவேளை அருணூரிநாதர் *அரியயனறியா”' எனத் 
தொடங்கும் அற்புதத் திருப்புகமால் பரவியுள்ளார். கல் 
வெட்டுக்கள் இங்கு அதிகம் உள்ளன. 

வழிபடுவோர் விடுதிகள் இல்லை. உணவு வசதியும் 
குறைவு. தற்போது பாண்டிச்சேரி அரன் நிர்வாகத்தில் 
இக்கோயில் அமைந்துள்ளது. 

வடுகூருக்கு 128, மீ. தொலவில் விழுப்புரம் செல்லும் வழியில் குமரக்குப்பம் என்ற முருகன் தலம் உள்ளது. இத் 
தலத்தின் நான்கு திக்குகளிலும் நான்கு ஞானிகள் சமாதி பெற்றுள்ளனர் என்பர். இங்கே சுப்பிரமணியர் தனிச் கோயில் கொண்டு எழுந்தருளியுள்ளார். ஆறு முகமும் 12 கரங்களும் 
கொண்டு மயில்மீதமர்ந்து, வள்ளி தேவயானையுடன் விளங்கு கருர். இக்கோயிலில் நின்ற கோல ஆறுமுகன், ஏகமுக முருகன், றிய பழனியாண்டவர், மயில் மீதமர்ந்த ஆறுமுகப் 
பெருமான், முத்துக்குமாரசுவாமி, பெரியபழனியாண்டவர் என்னும் ஆறு உற்சவமூர்த்தகள் உள்ளன. இக்கோயிலில் குமாரதந்திரப்படி 2 கால வழிபாடு நிகழ்கிறது. மாதக் காரீத்திகை, சஷ்டி சிறப்பு, வண்ணச்சரபம் மகான் தண்டபாணி சுவாமிகள் இம்முருகனைப் பாடியுள்ளார், தமிழ்நாடு அறநிலைய ஆட்சித்துறை நிர்வாகத்தில் உள்ளது. வடுகூர் வழிபடுவோர் குமரச்குப்பத்தையும் வழிபடலாம், 

“வரிசையொ டொருமச திணை தருவணமே 
மரூவியொர் குறமா தணைவேடர 

மலைகளில் மகிழ்வாய் OGP 50 வடுகூர் 
வருதவ முூனிவோர் பெருமாளே. 

(அரியயனறி... நீருப்புகழ்) 
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ஆந்திரப்பிரதேசம் 

ந்ரிசளம் அரும் திரை மரகள் 

ஒருபது மிருபது மறுபது முடனறு 

முணர்வுற இருபத GO Zag 
உருகிட முழுமதி தழலென வொளிதிகழ் 

வெளியொடு வொளிபெற விரவாதே 

தெரூவினில் மரமென எவரொடு முரைசெய்து 

திரிதொழி லவமது புரியாதே 

திருமகள் மருவிய திரள்புய அழூமுக் 

தெரிசனை பெறஅ௮ருள் பூரிவாமயே 

பரிவட னழகிய பழமொடு கடவைகள் 

பவறொடு சிலவகை பணியாரம் 

பருகிடு பெருவயி றுடையவர் பழமொழி 

எமுதிய கணபதி மிகாயோனே 

பெருமலை யூருனிட அடியவ ரூருகிட 

மிணிகெட அருள்தரு கும?ரசா 

மிடியொடு களிறுகள் நடையிட கலைதிரள் 

மிகை வமர் திருமலை பெருமாளே! 

(தீகுப்பு5ழ) 

பன்னிரண்டு ஜ்யோதிர்லிங்கத் தலங்களுள் ஒன்றான ஸ்ரீசைலம் 

மல்லிசார்ஜுனபுரம் என்றழைக்கப்படுகிறது; திருப்பருப்பதம், 

ரிஷபகரி என்றும் போற்றப்படும். ஆந்திரப்பிரதேச,த்தில் 

கர்னூல் மாவட்டத்தில் நந்தியால் இரயில் நிலையத்திற்கு 

வடகழக்கல் 104 ௪. மீ தொலைவிலுள்ள இத்தலத்திற்கு 

டோரீனல் ரோடிலிருந்தும் செல்லலாம். பஸ் வழியுள்ளது 
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கோயில் வரையில் கார் செல்லும், இங்கே நந்திதேவர் மலை 
வடிவாகநின்று சிவபெருமானைத் தாஙிகிநிற்பதாகத் தலமான்மியம் 

கூறும். இறைவன்: மல்லிகார்ச்சுனர் (பருபப்தநாதர்): இறைவி 

பிரமராம்பாள் (பருப்பதநாயக) சவாகமமுறையில் நாளும் 

வழிபாடியற்றும் இத்தலத்தில் பக்தர்கள் தாமே இறைவனுக்கு 
அபிஷேகம் செய்தும் வணங்கலாம். 

சிவபெருமான் சந்நிதிக்குப் பின்னால், அம்பிகை சந்நிதிக்கு 

முன்புள்ள பிற ஜோதிர்லிங்கங்களுடன் முருகவேள் சந்நிதி 

உள்ளது. மலைமீதமைந்த ஸ்ரீசைலம் அற்புத எழிலுடன் 

அமைந்த அருள் நிலையமாக விளங்குகிறது. 

இங்கே முருகவேள் ஆறுமுகங்களும் பன்னிருகரங்களும் 
கொண்டு மயில் மீதமர்ந்து கிழக்குநோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். 
அருகில் தேவியர் இல்லை. 

தேவார ஆசிரியர்கள் பதிகம் பாடிப் போற்றிய 
திருப்பருப்பதமாம். இத்தலத்தில் பாதாளகங்கை என்னும் 
இருஷ்ணா நதி புண்ணியப் புனலாகும். எட்டு சுனைகள் உள்ளன, 

மருதமரம் (அர்ச்சுனம்) தலவிருட்சமாகும், அத்தி ஆல் அரசு 
மரங்களும் உள்ளன. 

அருணகிரிநாத சுவாமிகள் திருமலை என்று இத்தலத்தைப் 

போற்றிப் பாடுகின்றார், ஆதிசங்கரர் இத்தலத்தில்தான் 
Rares sean பாடியருளினர் என்பா. சிவராத்திரி 8G 

விழா மிகச்சிறப்புடையது. 

ஸ்ரீசைலம் கோயிலுக்கு 8 ௪, மீ. தொலைவில் சிகரம் 

கூள்ளது. கெரத்தைத் தரிசித்தவருக்கு மறுபிறப்பில்லை என்பர். 

ஓங்கோல், குண்டூர், குண்டக்கல், கர். நூல், இருப்பதி 

ஆகிய இடங்களிலிருந்து ஸ்ரீசைலத்திற்குப் பஸ் வசதி உள்ளது. 

ஆந்திர அறநிலைய ஆட்த்துறையின் நிர்வாகத்திலுள்ள 
இக்கோயிலில் வழிபடுவோர் விடுதியும் உணவு விடுதியும் 
eae, 
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தமிழகத்திருமலை 
இருமலை என்ற தலம் தமிழ்நாட்டில் தென்காசி ௮௫8 

அள்ள பண்மொழி கிராமத்தில் மலைமீது விளக்கும் திருமலை 
குமாரசுவாமி தஇிருக்கோயிலே என்பாரும் உளர். தென்காச 

யிலிருந்து பஸ் வசதி உள்ளது. 626 படிகள் ஏறி மலைக் 
கோயிலை அடைகிறோம்: முருகனுக்குத் தனிச் சிறப்புடைய 

இக்கோயிலில் மூலவர் ஒரு முகமும் நான்கு திருக்கரங்களும் 

கொண்டு மயிலுடன் நின்ற கோலத்தில் கிழக்கு நோக்கி 

விளங்குகின்றார், உற்சவர் ஆறுமுகமுடையவர். கோயில் 500 

ஆண்டுகட்குட்பட்டதாகத் தெதரிகிறது. வண்ணச்சரபம் 

தண்டபாணி சுவாமிகள் அருள் பெற்றத் தலம் இது. 

செங்கோடைப் பண்டாரத்தைய்யா பாடிய இருமலை முருகன் 

பிள்ளைத்தமிழும், முருகதாச கவீராசர் திவராமலிங்கம்பிள்ளை 

பாடிய தலபுராணமும், சிங்கார ரச சிந்தும், வள்ளியப்பன் 

பாடிய சோடசபதிகம், அலங்காரப் பிரபந்தம், இருமணிமாலை 

முதலியனஷம் இப்பெருமான் புகழ்பேசுவன. 

இக்கோயில் தமிழ்நாடு அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் 

நிர்வாகத் இலுள்ளது. தங்கும் விடுதிகளும் உணவு விடுதிகளும் 
உள்ளன. அருகில் இலஞ்9க்குமரன் கோயில் ஈிறப்பூடையது, 
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மித்தர்க்ஞச்சு அருளும் திருக்காளத்தி 

சிரத்தா னத்திந், பணியாதே 
செகத்தேடர்' பற்றைக் குறியாதே 

வருத்தா மற்ரும் சிலதான 
மலர்த்தாள் வைத்தெத் தெளையாள்வாய் 

நிருத்தா கர்த்தத் துவநேசா 
நினைத்தார் சித்தத் துறைவோனே 

திருத்தாள் முத்தர்க் கருள்வோனே 
திருக்கா. EPO பெருமாளே. 

& 

(திருப்புகழ்) 

பஞ்ச பத தலங்களுள் வாயுத் தலமாகத் திகழும் திருக் 
காளத்தியை நினைக்கும் தோறும் உள்ளம் இனிக்கும், அங்கே 
கும்பிட்டார் பயன் கண்டாற் போன்று காளத்தியப்பரின் 
வலப்பால் கண்ணப்ப நாயனாரைக் கும்பிடும் பேறு நாகீகுக் 
கிட்டுகிறது. 8-சிலந்தி; களம்-பாம்பு; ஹஸ்தி யானை. சிலந்தியும் 
பாம்பும் யானையும் சிவபெருமானை வழிபட்ட திருத்தலம் 
தருக்காளத்தியாகும், வபெருமான் காளத்தியப்பராகத் திகழ் 
கின்றார். இறைவி: ஞானப்பூங்கோசை, கயிலைபாதி காளத்தி 
பாதி அந்தாதிபாடி நக்கீரா உய்வு பெற்றதை நாம அறிவோம். 

இருப்பதி-கூடூர் இரயில் வழியில் உள்ள திருக்காளத்தி 
ஆந்திரப்பிரதேசத்தின் முக்கிய சிவத்தலங்சளுள் ஒன்று. 
தமக்கும் அது தெொலைவிவில்லை. விராட்புருடனது விசுத்தத் 
தலமாகிய இங்கு மலைமீதுள்ள கோயிலில்தான் கண்ணப்பா 
கண்ணிடந்தப்பிய குடுமித்தேதவா் எழுத்தருளியிருக் கருர்.
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..... மூவர் தேவாரமும் பெற்ற இத்தலம் தென்கயிலையாகும். 
பொன்முகலியாறு புண்ணியப் புனலாகும், இத்தலப்பெப(ருமை 
யைச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் கண்ணப்ப நாயனார் புராணத்தில் 
விளக்கியுள்ளார். 

.. இத்தலத்தில் முருகன் செங்கல்வராயன் என்ற பெயர் 
கொண்டு விளங்குகின்றார். ஆறுமுகங்களும் பன்னிருகரங்களும் 
கொண்டு மயில்மீதமா்ந்து மேற்கு நோக்கி எழுந்தருளியுள்ளார். 
தேவியர் இருவரும் அருகில் வீளங்குகின் றனர். கோயில் நுழை 
வாயிலில் ஒரு தணிமுருகன் சந்நிதி உள்ளது. ஐந்து அடி 
உயரம், இருதேவியரும் உள்ளனர். ஆனால் இம்மூர்திஇக்குப் 
பூசை நிகழவில்லை. 

இனமும் தான்கு கால வழிபாடுகள் நிகழ்கின்றன. சஷ்டி, 
கார்த்திகை சிறப்பு நாட்கள். கந்த சஷ்டிவிழா திகழ்கிறது. 

இத்தலத்தில் அருணகிரிநாதர் திறையப்பாடியிருக்க 
வேண்டும். மூன்று திருப்புசழ்ப் பாக்களே இத்தலத்திற்கு 
நமக்குக் கிடைத்துள்ளன. *:சிரத்தானத்திற் , **சரக்கேறித்” 
**பங்கயனார்?” என்று அவை தொடங்குகின்றன. இம் மூன்றி 
லும் கண்ணப்பர் வரலாறுஇல்லையே என்று ஐயுறத் தேவ 
யில்லை. அருணகிரிநாதர் கண்ணப்பரை மறக்கவில்லை, 

*பொக்கணத்து நீற்றை யிட்டொருத் தனார்க்கு 
பூத்திமெத்த காட்டு புனவேடன் 

பச்சிலக்கும் வாய்க்குள் எச்சிலுக்கும் வீக்கு 
பைச்சிலைக்கும் அட்கொள் அரன் வாழ்வே! 

(மச்செச்சு...சிதம்பரம்) 

**இதவிய காணிவை ததையென வேடுவ னெய்திடும் 
எச்சில் தின்று 

Seren மாடும் தூயவன் மைந்த'” 

(அநனசரோருக...கெள்விநகர்) 

“கூசாது வேடனுமிழ் தருநீராடி பூனுணெழலுமுரை 
கூறாமனீய Hagel தருசேடம் 

கோதாமெனா மலமுது செய்வேதாகமாதி... 

. (குசாரளீனன: பொது) 

எனவரும் இருப்புகழ்ப் பகுதிகள் கண்ணப்பர் வரலாற்றைக் 
கவினுறப் பேசும். 

அற்புதமான இருக்கோயில் ஆன்மீக வளமும் இலக்க 

வளமும் கலைவளமும் மிக்கது, தக்கும் விடுதிகள் உணவுச் 

சாலைகள் உள்ளன. 

ஆந்திரப்பிரதேச அறநிலையத்துைற நிர்வாகத்தில் 
உள்ளது. 

*'அிவப்பேறுக்குக் கடையேன் வந்தும் . - 

பூகச்சீர் வைத்துக் கொளுஞானம் பொ நி 
நிருக்காளத்திப் பதிவாழ் கந்தம் பெருமானே!" 
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வண்டிவந்ரிக்கும் 0வங்கடரலை வள்ளல் 

கரிவாம்பரி தேர்திரள் சேனையு 

முடனாந்துரி போத wan 

களமாண்டிட வேயொரு பாரத மதிலேகிக் 

கனபாண்டவர் தேர்தனீ லேயெழு 

பரிதூண்டிய சாரதியாகிய 

கதிரோங்கிய நேமியனாபுரி ரகுராமன் 

திரை நீண்டிரை வாரியும் வாலியும் ' 

நெடிதோங்கும ராமர மேழொடு 

தெசமாஞ்சிர ராவணனார்முடி பொடியாகச் 

சிலைவாங்கிய நாரணஞனார்மரு 

மகனாங்குகனே பொழில் சூழ்தரு 

திருவேங்கட மாமை மேவிய பெருமாளே! 

(வரிசேர்ந்திடு திருப்புகழ்) 

திருவேங்கடம் என்றவுடன் வேங்கடாசலபதுப்பெருமாள் நம் 
மனக்கண் மூன் விளங்கித் தோன்றுவதைக் காண்கரரோம். 

இருவேங்கடவனை முருகனேஎன்பாரும், அம்பிகையே என் பாரும், 

திருமாலே என்பாரும் உளர். வேங்கடசுப்பிரமணியன் என்ற 

பெயா் பலரும் வைத்துக்கொண்டிருப்பதும், மலைக்கடவுள் 
முருகன் என்பதும், திருவேங்கடமலையானை அருணகிரிநாதர் 

நான்கு இருப்புகழ்ப் பாக்களால் துதிப்பதும், இருவேங்கட 

முடையான் முருகனே என்று கருதுவார்க்கு ஆதாரமாடின்றன. 

மாமனாயிருந்தாலென்ன ? மருமகனாயிருந்தாலென்ன; இருவருமே 

இரு தேவியருடன் கூடியவர்கள்; பெருமாள் என்ற பட்டம் 

உடையவர்கள்; கலியுகத்தில் கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்கு 

இறவர்கள்; என்று சமரச பாவத்துடன் வழிபடுகின் றவர்களும் 

கூள்ளனர். எப்படியாயினும் தஇருவேக்கட முருகனை நாம்



அருணகிரிநாதர் வழியில் காணத்தானே வேண்டும்? அதற்கு 
முருகன் இருவடிவமே வேங்கடமலையில் விளங்கும் போது நாம் 
ஏன் வீணான தர்க்கவாதகிகளில் இறங்கவேண்டும்? 

அருணகிரி வள்ளல் திருவாஞ்சியம் திருப்புகழில், 

“*உலகீன்ற பச்சையமை யணன் வடவேங்கடத்தில் 

உறைபவன் மருகன்”? என்று வேங்கடசுப்பனைக் 
காட்டுவார். 

இருப்பதி மலைக்கோயிலுக்குச் செல்லும் பாதையில் 
கபிலேஸ்வரர் கோயில் என்ற சிவாலயம் விளங்குகின்றது. 

இருப்பதி பஸ்நிலையத்திலிருந்து சுமார் 3 கி. மீ. தொலைவில் 

மலையடிவாரத்திலுள்ள இத்தலத்தைக் கபிலதீர்த்தம் எனவும் 

அழைப்பர், இங்கு இவெபெருமான் : சுபிலேஸ்வரர்; இறைவி: 

காமாட்டுயம்மை, முருகனை சுப்பிரமணியசுவாமிவாரு என 

அழைப்பர், இக்கோயில் பிராகாரத்தில் விநாயகர், 

தட்ணாமூர்த்தி,காசிவிசுவலிங்கம்,இராமலிங்சம் உமாமகேஸ்வரி, 

சூரியநாராயணர், பைரவர், நவக்கிரகம், நரசிம்மமூர்த்தி, 
இலட்சுமிநர9ம்மர்,வேணுசோபாலன், நம்மாழ்வார், ஆஞ்சநேயர் 

சந்நிதிகள் உள்ளன. இங்கே ஆறுமுகமும் பன்னிருகரஙிகளும் 

கொண்டு அற்புதமான மயில்மீதமர்ந்த முருகவேளைப் பணி 

இன்றோம், அருகில் இருதேவியரும் விளங்குகின்றனர். இனமும் 

இரண்டு கால வழிபாடுகளும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. 

இக்கோயிலில் விதாயச சதுர்த்தி, நவராத்திரி, கந்தசஷ்டி, 
கார்த்திகைவிழா, திருவாதிரைத்திருவிழா சிவராத்திரி முதலியன 
கொண்டாடப் பெறுசன்றன. 

இருவேங்கடவன் தஇருக்கோயிலே குகஸ்தலம் என்பாரும் 

ளர். (சுப்பிரமணிய பராக்கர மம்-பக்-56) இருவேங்கடவன் 

அணிந்துள்ள நாகாபரணமும், சடா தாரணமும், வில்வார்ச்சனை 

யும், சஷ்டி உற்சவமும், தேவிமார் இன்றிப்பெருமான்- தனியே 

விளங்குவதும், வேங்கடசுப்பராயன் என்ற பெயர் சொண்டி 

ருப்பதும் ஈிந்துத்தற்குறியன என்பர், வேங்கட் Gee go 

திரூபணம் என்ற நூலும் உள்ளது. 
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திருப்பதி இருக்கோயில் நிர்வாகத்திலேயே இத்தலமும் 
அமைந்துள்ளது, திருப்பதி செல்லும் முருக பக்தர்கள் 

சுபிலேஸ்வரர் கோயிலில் உள்ள ஆறுமுகப்பெருமானைப் பரவி 

முருக வழிபாட்டை அருணகிரிநாதர் திருப்புகழோதி 

இன்புறலாமே! 

திருவேங்கடத் திருப்புகழ்ப் பாக்களில் இருமால் வருணனை 
கள் ஒவ்வொரு பாட்டிலும் இடம் பெற்றுள்ளது கருதத்தக்கது. 

சிறுத்தசலு veg POSSI 
பெருத்த திரையுததி கரந்து 
செறித்ததறை கொணர நிவந்த ஜெயமாலே 

செறித்தவளை கடலில் வரம்பு 

பூதுக்கியிளை யவனொ டறிந்து 

செயிர்த்த அநுமனைய முகந்து படையோடி 
மறப்புரிசசை வளையும் இலங்கை 

யரக்கனொரு பதுமுடி சிந்த 
வலைத்தசிகை விஜய முகுந்தன் மருகோனே 

மலர்க்கமல வடிவுள செங்கை 

அமிற்குமர குகைவழி வந்த 

மலைச்சிகர வடமலை நின்ற பெருமாளே! 

(கறுத்ததலை... திருப்புகழ்) 

என்ற பகுதியில் இராமாயணச் செய்தியைச் சுவைபடக் 
காட்டுகின்றார் அருணடூரிவள்ளல். இத்திருப்புகழில் மலர்க்கமல 
வடிவுள...பெருமாளேஎனவரும்பகுதிக்குத் தணிகைமணியவர்கள் 
ஓர் விளக்கம் அளிதீதுள்ளார். “பார்வஇயுட மாறுபட்டு 
முருகவேள் கந்தகிரியைவிட்டுப் பாதலம் சென்று அங்கிருந்து 
ஒரு குகை வழியே வந்து திருவேஙிகடமலையில் எழுந்தருளிஞா்”” 
என ஓர் வரலாறு உள்ளது. இதனை 

அண்ட மன்னுயிரீன்ற வளுடன் முனிவாராகித் 

தொண்ட கங்கெழு சுவாமிதன் மால்வரை துறந்து 

மண்டு தேகியே யோர்குகைவழியே 

பண்டு தான்வரு வேங்கடகிரியையும் பார்த்தான். 

என்று கந்தபுராணம் வழிநடைப்படலப் பாடல் கூறும், 
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(கோங்கள? எனத் தொடங்கும் இத்தலத் இருப்புகழிக்: 

“பாரண்டவர். தேர்கடவும் நீண்டமிரான் மருக!” 

என்று பாரதச் செய்தியை நினைப்பூட்டி இராமனையும் 

இருஷ்ணனையும் நினைக்கசிசெய்கறார். இன்று திருவேங்கடமாமலை 

யானாயிருப்பது முருகனே என்று எண்ணும்படி அவரது இருப் 
புகழ் நம்மை மெய்?லிர்க்கசீ செய்துவிடுகிறது: 

வேந்த! குமார! குக! சேந்த] மயூர! வட 

வேங்கட மாமலையில் உறைவோனே 

வேண்டிய போதடியார். வேண்டி௰ போகமது 

வேண்ட வெருதுதவு பெருமாளே! 
(சாந்தம்... திருப்புகழ்) 
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வடலிதயுரந்து வேந்தர் 

குடல்நிண மென்புபு லால்கமழ்குரு திநரம்பிரயயவ தோலிடை 
குளுகுளெ ஸனும்படி மூடிய மலமாசு 

குதிகொளு மொன்பது வாசலை யுடையகு ரம்பையை 

நீரெமு 
குமிழியி னுங்கடி தாகியெ வழிமாய 

அடலையு டம்பைய வாவியெ அநவர தஞ்சில sage 

லவடத மும்பல யோகமு முயலாநின் 

நலமரு சிந்தையி MEV மலமல மென்றினி யானுநி 

னழகிய தண்டைவி டாமல ரடைவேலனோ 

இடமற மண்டு நிசாசர ரடைய மடிந்தெழு பூதர 

மிடிபட இன்ப மகோததி வறிதாக 

இமையவ ருஞ்சிறை போயவர் பதியூ ரிலங்கவிடாதர 

ஏழில்பட மொன்று மொராயிர முகமான 

விடதர கஞ்சுகி மேருவில் வளைவதன் முன்டிர நீறெழ 

வெயில் நகைதந்த பூராரிம தனகோபர் 

விழியினில் வந்து பகீரதி மிசைவள ருஞ்சிறுவா வட 

விஜய பூரந்தனில் மேவிய பெருமாளே! 

“வடவிஜயபுரம்”' என்று அருணகிரிநாதர் பரவிய தலம் எது? 
இருவாரூரின் ஒரு பகுதி விஜயபுரம் என்றழைக்கப்படுகிறது. 

ஆனால் அங்கு முருகன் கோயில் தொன்மையானது ஏதும் 

இல்லை. அதுவும் வடவிஜயபுரம் என்று வடக்குத்துசையை வேறு 
கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும்போது இந்திர சைலகத்ரி எற 

தலம் நம் கண்ணில்படுகிறது. ஆம் விஜயவாடா மாவட்டத்தில் 
(ஆந்திரப் பிரதேசத்தில்தான் 1) கொத்தபேட்டை வட்டத்தில் 
இந்திர சைலாத்ரி உள்ளது. இத்தல$ம வடவிஜயபுரம் என்று 
கருத இடமளிக்கன்றது.



விஜயவாடாவிலிருந்து பஸ், இரயில் வசதி பெற்ற இக் 

தலத்தில் மலைமீது தனிமுருகன் சோயில் விளங்குகின்றது, 

236 படிகளேறி மலைக்கோயிலை அடைகிறோம். மலை மீது 
பாலசுப்பிரமணியர் சுயம்பு மூர்த்தியாக ஒரு சந்நிதியும் வள்ளி 

தேவயானையுடன் விளங்கும் முருகன் சந்நிதியும் உள்ளன. ஒரு 

முகமும் இரு கரகிகளும் கொண்டு மயில் முன் நின்ற கோல 

மாய் வள்ளி குஞ்சரி மணாளன் விளங்குகின்றார். விநாயகர், 

நடராஜர், அன்னபூரணி, சரஸ்வதி, லட்சுமி, ஆஞ்சநேயர், 

மற்றும் நவக்கிரக சந்நிதிகளும் இங்கு உள்ளன, 

காமிகாகம முறையில் இருகால வழிபாரு நிகழ்கிறது. 

மாத சஷ்டி, கார்த்தகை சிறப்பு நாட்கள், கந்தசஷ்டி விழா 

வும், பங்குனி உத்திர விழாவும் நடைபெறுகின்றன. 

கோயிலுக்கருகில் கோனேரி சுனை உள்ளது. சத்ய 

நாராயணர் என்பவர் பரம்பரை தர்மகர்த்தா ஆவார், தனியார் 

நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் சிறப்பாச அமைந்துள்ளது. 
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கர்நாடகம் 

Bitu மீறில் கூழர் நிர்பருரர் 

அஞ்சுவிதபூத முங்கரண நாலும் 
அந்தி பகல் யாது மறியாத 

853566 வாதியொன்று மிவதான 

அந்தவொரு வீட பெறுமாறு 
மஞ்சுதவழ் சாரலஞ்சயில வேடர் 

மங்கை தனைநாடி வனமீது 
வந்தசர ணாரவிந்தமது பாட 

வண்டமிழ் விநோதம் அருள்வாயே 
குஞ்சரகலாப வஞ்சியபிராம 

குங்கும படீர வதிரேகக் 

கும்பதனமீது சென்றணையு மார்ப 

குன்று தடுமாற இகல்கோப 

வெஞ்சமர சூர னெஞ்சுபக வீர 

வென்றி வடிவேலை விடு? வானே 

விம்பமதில் கூழு நிம்பபுரவாண 

விண்டல மகீபர் பெருமாளே! 

-* (திருப்புகழ்) 

அருணடூரிநாதசுவாமிகள் **நிம்பபுரம்'' என்று போற்றிய தலம் 

எது என்பது பற்றி ஆராய்ச்சியொாளர்கள் முடிவேதும் எடுக்க 

இயலவில்லை. அண்மையில் அதற்கொரு அற்புதமான குறிப்பு 
அறுமுகன் அருளால் கிட்டியது கா்னாடக மாநிலத்தில், பெல்லாரி 

-ஹோஸ்பெட் - ஹூப்ளி இரயில் வழியில் ஹோஸ்பெட்டி 
லிருந்து பஸ் மூலம் ஹம்பியை அடைவோம். அருணூரிநாதர் 

காலத்தில் விளங்கிய ஹிந்துப் பேரரசான விஜய நகரத்தின் 
இடிபாடுகளை இங்கே நாம் காண்டுன்றோம். சுமலாபுரம் வழியே



தீளவாரி கட்டாவை அடைந்து துங்கபத்திரையாற்றின் தென் 
கரைக்கு வருகிறோம். தற்போது வாழைக் தோட்டங்களாகக் 
காணப்பெறும் இடம் முன்பு நிம்பபுரம் (நிம்பபுரா) என்று 

அழைக்கப்பட்டது, இதற்கருகில் காம்பீலி நகரம் உள்ளது. 
துங்கபத்திரையின் வடகரையில் ஆனே குந்தி உள்ளது. (இது 
இராகவேேந்இர சுவாமிகள் தொடர்புடையது). ஆகவே 

இன்றைய ஹம்பி இடிபாடுகள் நிறைந்த சன்னங்களின் ஒரு 
பகுதியே நிம்பபுரம் என்பது தெளிவாகின் றது. 

எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துங்க பத்திரையில் 

ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் நிம்பபுரம் அடித்துச்செல்லப்பட்டது. 

அங்கிருந்த மக்கள் தற்காலத்தில் ஆனேகுந்தியில் வாழ்கிறார் 

கள். இங்குள்ள வாழைத்தோட்டங்களைச் செப்பனிடும் போது 

கோயில்களின் சின்னங்கள் இடைக்கின்றன. சில விச்ரகங்களும் 

கிடைத்தன. ல களவு செய்யப்பட்டன, ஒரு சில இடகி 

களில் சிவலிங்கங்கள் உள்ளன. ஆகவே நன்கு விளங்கி இருந்த 

ஒரு கோயில் இன்று அடையாளம் தெரியாத வண்ணம் 

சிதைந்து விட்ட கால வெள்ளத்தின் கொடுமையை நாம் 

எண்ணிப் பார்க்கும்போது வேதனையாக உள்ளது. இருக்கும் 

கோயில்களையே நன்கு பராமரிக்காத நம் மக்களா நிம்பபுசம் 

கோயிலை மீண்டும் எழுப்பப்போூராரிகள் ! முருகன் திருவுள்ளம் 

எப்படியோ! ஹம்பியை வரலாற்றுச் சின்னமாக நன்கு 

பேணிக்காக்கும் முயற்சியில் நிம்பபுரம் கோயிலின் சின்னஙி 

களையும் கண்டறியவேண்டும். 

ஹோஸ்பெட் 181870 அன்பர் 7. வேணுகோபால் 
இத்தலச் சான்றுகளை நேரில் கண்டு வரைபடத்துடன் உதவி 
யுள்ளமை போற்றற்குரியது, 
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Canary 

ரிகாடம்ரபழிர் Guyrarsr 

சலைகுரெணுங் கற்புக் கலியுகபந் தத்துக் 
கடனபயம் பட்டுக் கசடாகுங் 

கருமசடங் கச்சட் சமமிகள்பங் கிட்டுக் 

கலகலெனுங் கொட்டுற் றுடன்மோதும் 

அலகில்பெருந் தர்க்கப் பலகலை.ரின் பற்றற் 
றரவியிடந் தப்பிக் குறியாத 

அறிவையறிந் தப்பற் றதனிஜனொடுஞ் சற்றுற் 
றரூள் வசனங் கிட்டப் பெறலாமோ 

கொலைஞ ரெனுங் கொச்சைக் குறவரிளம் பச்சைக் 

கொடி மருவஞ் செச்சைமப் பயமார்பா 

கொடிய நெடுங் கொக்குக் குறுகவணன் பட்டுக் 

குரைகடல்செம் பச்சக் கரவாளச் 

சிலைபக எண்டிச்குத் திகிரிகளும் பத்துத் 

திசைகளினுந் தத்தச் செகமேமுந் 

திருகுசிகண் டிப்பொற் குதிரைவிடுஞ் செட்டித் 

திறலகொடும்பைக்குட் பெருமாளே. (ிருப்புகழ்) 

கல்யாணம் ஆக வேண்டுமா? புத்திரப்பேறு கட்ட வேண்டுமா? 
இவ்விரு பிரார்த்தனைகளையே யன்றி நினைத்த காரியம் கை 

கூடுமா கூடாதா என்று அருள் விடைபெறவும் அமைந்த 

அற்புதமான முருகன் இருக்கோயில் கொடும்பை என்னும் 

தலமாகும். தற்காலத்தில் கொடும்பு என்று இது அழைக்கப் 

படுகிறது. கேரள மாநிலத்தில் பாலக்காடு மாவட்டதிதில் 

பாலக்காட்டிற்குத் தென்கிழக்கில் 6 8. மீ. தொலைவிலுள்ள 

இத்தலத்திற்குப் பாலக்காட்டிலிருந்து சத்தார், பொள்ளாச்சி 
செல்லும் பஸ்களில் சென்று அடையலாம். இது வரையில்



அருணகிரிநாதர் பாடிய கொடும்பை என்ற தலழட் 
கொடும்பாளூர் என்று கருதப்பட்டு வந்தது. ஆனால முருகனருள் 
கூட்ட இப்போது நாம் உண்மையான கொடும்பையே கண்ட, 
றிந்து அங்கே செல்கிறோம். 

நினைத்த காரியம் வெற்றி பெற வேண்டி பூப்போட்டு 

-பூ கொடு-கொடு-பூ என்று பிரார்த்திப்பதால் இத்தலம் 
கொடுபூ-கொடும்பூ என்று வழங்கப்படுகிறது என்று கூறுவர், 

இங்கே கல்யாண சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில் றப்பாக 

உள்ளது, ஒரு முகமும் நான்கு கரநிகளும் கொண்டு நின்ற 

இருக்கோலத்தில் வனவல்லியும் கஜவல்லியும் உடனிற்ககி 

கிழக்கு நோக் முருகவேள் விளங்குகின்றார். துவஜஸ்தம்பத்இல் 
சேவற்கொடி இறப்பாக உள்ளது. பாலசுப்பிரமணியர் 

வடிவமும் உற்சவ மூர்த் தத்தில் உள்ளது. இங்கே சவபெருமான்: 

கோஷ்டேசுவரர் எனவும், அம்பிகை: மரசதாம்பாள் எனவும் 

வழிபடப்பெறுகின் றனர். 

இனமும் மூன்றுகால வழிபாடுகள் இங்கே நிகழ்கின்றன. 

புத்திரப்பேறு வேண்டுவோர் சஷ்டி விரதமிருக்கிறார்கள். 

சட்டியில் இருந்தால்தானே அகப்பையில் வரும்! தங்கத்தால் 

சர்ப்பமும் முட்டையும் செய்து மூன்று வருஷகாஎம் விரத 

மிருந்துவழிபடுன்றனர். இருமணமாகாதவர்கள்பிராரீத்தித்துத் 

திருமணம் நிகழப்பெறுகன்றனர். 

மாதப்பிரதோஷம், சஷ்டி, கார்த்திகை சிறப்பு நாட்கள் 
கார்த்திகை மண்டல பூஜை, கந்த சஷ்டி, தைப்பூசம், சித்திரை 

விஷு: முதலியன கொண்டாடப் பெறும். 12 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒரு முறை நிகழும் மஹாமசம் இங்கு சிறப்புடையது. 

நவராத்திரி ஒன்பது நாட்களிலும் முருகவேளுக்கு விதவித 

அலங்கார வழிபாடு நடைபெறுகிறது. 

பாரதப்புழை-சோகநாசினி- கண்ணாடிப்புழை புண்ணியப் 

புனலாகும். மஹாமகத்தின் போது வெள்ளம் பொங்கி 

வருகிறது. ஐப்பசி அமாவாசையில் இதில் நீராடற் சிறப்பாகும். 

தலவிருட்சம்: செண்பகம். 

இத்தலத்தில் பகவதிகளைக் கூட்டிக்கொண்டு செல்லும் 

மந்திரவாத ஒருவார் வேலவனைத் துணைக்கழைக்க அவர் வேலா 

புதத்தாற் கொல்லப்பட்டார். இன்றும் அவர் மரபினர் குத்த 
காணிக்கை (படிப்பணம்) கட்டுவறார்கள். 
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செங்குந்த மரபினர் திருப்பணி சொண்ட இத்தலம் 
ேரளா தேவஸ்வம் போர்டு நிர்வாகத்தில் உள்ளது, இக் 
கோயில் பெருவிழாவில் கோவை கூனளம்பட்டி மாணிக்கவாசகர் 
மடாதிபதிகள் துவஜாரோகணம் செய்து வைப்பர் என்பர், 

பாலக்காட்டில் முருகன் கோயிலுள்ளது. கொடும்புக்குத் 

தென்கிழகிகில் 10 தி. மீ. தொலைவில் கேனம் புள்ளிமலை 

முருகன் கோயில் இறப்புடையது 

கொடும்பைக் கோயிலில் 36 கால்மண்டபத்தில் 8 தூண் 
ளில் உள்ள இற்பஙிகள் கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்வன, 
நாகலிங்க கணபதி, தண்டபாணி, ஊரித்துவ தாண்டவம், 

வீரவாகு, ஆளையுரித்த கோலம். சதுர்ப்புஜமுருகன் மயில்மீது 

விளஙிகும் கோலம், காளி, ருக்மிணி சத்யபாமாவுடன் வேணு 
கோபாலன் ற்பங்சள் சிறப்புடையன. 

இத்தலத்தில் அருணூரிநாதர் பாடிய *கலைஞூரனும்?? 
என்று தொடங்கும் திருப்புகழேயன்றி, "விழைந்தமதி”” என்று 
தொடங்கும் ஒரு பாடலும் உள்ளது, அது அருணகிரிநாதர் 
பாடவில்லை என்று ஆன்றோர் கருதுகின்றனர் 

ஆரணமும் ஆகமும் அருந்தமிமும் துதிமாட அமைந்த அண்ணல் 
சீரணவும் நூல்வாங்கு மன்பரிடம் நானுமங்கு செல்வேனென்று 
நாரணவச் சொல்லி ஏமுந்தநளிய வேலவன் wig 

நான்முகத்தோன் 
ஓர்கிலனா:பிருப்பது கண்டே தகைந்தான் கொடும்பூநகர் 

உள்ளோன் அம்மா! 

கேரளத்திற் பாலக்காட்டருகினி6௰ கொடும்பெனும் Cua 
கிளத்துகின்ற 

பேெழிலுற்றிடு பதியாம் பாலபூரியினில் வாழும் 
பெம்மான் அன்பர் 

மாரூரிஸம் அவர்கவலை போக்குகின்ற பேராளன் இணையில் 
சோதி 

காரனைய கருணையினான் கல்யாண சுப்ரமண்யன் கழல்கள் 
போற்றி! 

ஏகநாயகனே எம்குலமுமுதும் ஆளவந்த மெம்பிரானே 

சோக நாசினிக்கரையில் கொடும்புலவர் ஆலயத்தில் தோற்றம் 

கொண்டோய் 
வேகமாகிய மயில்மேல் உலாவரும் செவ்வேட் பெருமான் 

விழைத்தவள்ளி 
பாகமுரு மொழிக்குருகும் திருமுருகா நின்னுடைய பாதம்போற்றி1 

கிவி. இச 
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உத்தரப்பிரதேசம் 

ரரீரிகங்கையில் 6ரளிய மார் 

வேழ முண்ட விளாகனி யதுபோல 
மேனி கொண்டு வியாபக மயலூறி 

நாளு மிண்டர்கள் போல்மிக அயர்வாகி 

நானு நைந்து விடாதருள் புரிவாயே 

மாள அன்றம ஸணீசர்கள் கமுவேற 

வாதில் வென்ற சிகாமணி மயில்வீரா 

காள சண்டன் உமாபதி தருபாலா 

காசி கங்கையில் மேவிய பெருமாளே ! 

கங்கையில் வளர்ந்த காங்கேயனாம் சண்முகன் காசியில் 
விளங்கியருள் புரிகின்றான். ஹிந்துக்களுக்கு மிகப்புனிதமான 
இத்தலம் வடஇந்தியாவில் உத்திரபிரதேசமாநிலத்தில் உள்ளது. 
கங்கைக் கரையிலமைந்த இத்தலத்திற்கு பஸ், இரயில் 

வசதிகள் மிகுது, 

காசி, ஆனந்தவனம், மகாஸ்மசானம் என்றெல்லாம் 

அழைக்கப்படும் வாரணா நகரில் கேதாரகட்டம் சிறப்புடையது 
இங்கே கேதாரீசுவரர் திருக்கோயில் திகழ்கின்றது. இறைவன்: 

கேதாரநாதர், இறைவி: கெளரி, 

இத்தலத்தில் ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு 
தென் இசை நோக்க முருகவேள் எழுந்தருளியுல்ளார். 

கணபதி, தண்டபாணி, பைரவர், பத்ரிநாராயணர் 

சந்திதிகளும் உள்ளன. 

தினமும் நான்கு கால வழிபாடு நிகழ்கின்றதிஃ 

திருவோணம், சோமவாரம்(இங்கட்டுழமை)சிறப்பு. பிரதோஷம்,



க்ர்ர்த்திகை, சோமவாரம், அஷ்டமி, பெளர்ணமி, ராத்திரி, 
தவராத்திரி, கறந்த சஷ்டி, வைகாசி விசாகம் விழாக்களில் 

சிறப்பு வழிபாடு நிகழ்சின்றது. 

புண்ணியப்புனல்: கநிசை (கெளரி தீர்த்தம்). மாந்தாதா 
முனிவர் வழிபட்டதை காசிகேதார மான்மியம் பேசுகின்றது, 
இத்தலம் திருப்பனந்தாள் மடத்தின் காசிகுமாரசாமி மடத்தின் 
நிர்வாகத்தில் உள்ளது. 

அருணகிரிநாதர் காசியில் கந்தனைப் போற்றிய மூன்று 

திருப்புகழ்ப் பாக்கள் கிடைத்துள்ளன, “வேழமுண்ட”', 
 தாரணிக்'', “மநிசைக்கணவ'' என்றுஅவை தொடங்குகின்றன. 

காசியில் சேதுபதிமன்னர் பிரதிஷ்டை செய்த சேதுமடம் 
திருக்கோயிலும் மிகச்சிறப்புடையது. இச்சிவாலயத்தில் ஆறு 

முகங்களும் பன்னிருகரங்களும் கொண்டு சண்முகப் பெருமான் 

மயிலுடன் நின்ற கோலத்தில் இருதேவியருடன் இழக்கு நோக்கி 

விளங்குகிறார். கடம்பன், இடும்பன், விளங்குன்றனர், 40 

ஆண்டுகட்கு முன்பு கந்த சஷ்டி விழா இங்கே சிறப்பாக நடை 

பெற்றதென அறிகிறோம், 

காசிவிசுவநாதர், விசாலாட்சியம்பிகையை வழிபடும் 
போது கேேதாரீசர் கோயிலில் வழிபட்டு முருகவேள் 
கருணையைப் போற்றி சேதுமடம் ஆறுமுகனையும் வழிபட்டு 
அருள்பெற வேண்டும். 
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ராயாபுரி ரமில்லாகளள் 

மாயாபுரி என்னும் வடஇந்திய திருப்புகழ்த்தலம் 
ஹரித்வார் என்று கூறுவார். இங்கே தட்சணேஸ்வரார் கோயில் 

உள்ளது. இக்கோயிலில் முருகன் . இருவுருவம் இல்லை. 
அருணூரிநாதர் பரவிய திருப்புகழ் கொண்டு இத்தல முருகனை 

அருவவடிவில் பணிவோமாச; 

சிகர மருந்த வாழ்வது சிவஞானம் 

சிதறி அலைந்து போவது செயலாசை 

மகர நெருங்க வீழ்வது மகமாய 

மருவி நினைந்திடாவருள் புரிவாயே 

௮கர நெருங்கினாமய முறவாகி 

௮வச௪ மொடுங் கையாளறொட முனமேகிக் 

ககன மிசைந்த சூரியர் புகமாயை ் 

கருணை பொழிந்து மேவிய பெருமாளே! 

மாயை என்று வருவதைக் கொண்டு மாயாபுரி என நம் 

தணிகைமணியவர்கள் இத்தலத்தைச் சுட்டி அது ஹரித்வார் 

என்று கூறிக் சென்றார்கள். இப்பாடல் அற்புதமான சிவ 

ஞானத்தைத் தருவதோடு மாயை வலையினின்றும் நம்மை 

மீட்டு இறையருளில் செலுத்தும் அருமையான கவசமாகவும் 

துலங்குவன்றது,



é 
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வைரவி வனம் என்பது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அமைந்த 
ஒரு தலம் என்பர் தணிகைமணியவர்கள். இத்தலம் சரஸ்வதி 
நதிக்கரையில் இருப்பதாகத் திருப்புகழ் வரிகள் காட்டுகின்றன. 
அம்பிகையின் அறுபத்துநான்கு பீடங்களில் ஒன்றாக இத்தலம் 
இருக்கலாம் என இதன் பெயரைக்கொண்டு கருத இடமளிக் 
கின்றது. எப்படியாயினும் வடஇந்தியத் தலமே இது என்பதில் 
ஐயமில்லை, தமிழகத்தில் நம் ஆய்வு சென்ற வரையில் இப் 
பெயருடைய தலம் இல்லை என்று கூறலாம், அருணஇூரிநா தா 
இத்தலத்தில் பாடிய அருமைமிகும் இருப்புகழைக் காண்போம்; 

அருவரை யெடுத்த வீரன் எரிபட விரற்க ளூணும் 
அரனிட மிருக்குமாமனி அருள்வோனே 

அலைகட லடைத்த ராமன் மிகமன மகிழ்ச்சிகூரும் 
அணிம௰ில் நடத்தும் ஆசை மருகோனே 

பருதிமி ஸஜொளிக்கண் வீிறும் அறுமுக நிரைத்த தோள்ப 
னிருகர மிகுத்த பார . முருகாநின் 

பதமலர் உளத்தில் நாளும் நினைவுறு கருத்தர் தாள்கள் 
பணியவும் எனக்கு ஞானம் அருள்வாயே! 

சுருதிகள் உழைத்த வேதன் உரைமொழி தனக்குளாதி 
சொலுவென உரைத்தஞான குருநாதா! 

சுரர்பதி தழைத்து வாழ அமர்சிறை யனைத்துமிள 
துணிபட அரக்கர் மாள விடும்வேலா! 

மருமலர் மணக்கும் வாச நிறைதரு தருக்கள்தமும் 
வயல்புடை கிடக்குநில மலர்வாவி 

வளமுறு தடத்தினோடு சரஸ்வதி நதிக்கண்விறு 
வயிரவி வனத்தில்மேவு பெருமாளே! 

இத்தலம் இது என விளக்குமாறு இபமாமூருகன் இளையோன் 
தமக்கருள் வேண்டுவோமாக,



கயிலைமலை 

பூமியதனிற் ம்ரபுவான புகலியில் வித்தகர்போல 

அமிர்தகவித்தொடைபாட அடிமைதனக் கருள்வாயே! 

சமரிலெதிர்த்த சுரர்மாளத் தனியயில்விட் டருள் வோனே 

நமசிவயப் பொருளானே ரசதகிரிப் பெருமாளே! 

(த்ருப்புகழ்) 

கயிலைமலை, வெள்ளிவெற்பு, ரசதகிரி, கயிலாயம் 

என்றெல்லாம் போற்றப்பெறும் இருக்கயிலைமலை இமயமலைச் 

சிகரங்களுள் ஒப்பற்ற செகரமாகும். இங்கே விநாயகர், முருகன், 

சிவபெருமான், உமையவள் ஆகியோர் என்றும் விளங்கி இவ் 

வுலகைப் புரக்கிறார்கள் என்பது சைவப் பேருண்மையாகும. 

கயிலைமலைச்சகரம் கடல்மட்டத்திற்கு மேல் 22026 அடிஉயரமும், 

32 மைல் சுற்றளவும் கொண்டது. கயிலாயமும் மானச 
சரோவரமும் சேர்ந்து கெளரி சங்கரம் என்று கூறப்படும், 

கயிலாயம் சிவவடிவமாகவும் மானசசரோவரம் சக்திவடிவமாக 

வும் காட்சியளிக்கின்றன. திபெத்தை சார்ந்த பகுதியில் இம்மலை 

அமைந்துள்ளது. அல்மோராவிலிருந்து புறப்பட்டு லிப்புத்தடாகக் 

கணவாய் வழியே கயிலாயமலையை அடையலாம். ஆனி, ஆடி, 

ஆவணி மாதங்களே யாத்திரைக்கு ஏற்றது. 

குன்றுதோறாடலில் கயிலையை முதலாவதாக வைத்துப் 

போற்றுகிறார் அருணகிரிவள்ளல். ஆறுதிருப்புகழ்ப் பாக்களால் 

கயிலாயமலையில் அரூபமாக விளங்கும் கந்தனைப் பரவுகின்றார். 

சிவபெருமானும் சகதியாகிய உமையம்மையும் விளங்கும் இப் 

பகுதியில் கணபதியும் முருகனும் விளங்கத்தானே வேண்டும். 

அருமையாக வருகிறது திருக்கயிலையின் முதல்திருப்புகழ்;



பரச கழலெட் டாசை செலிடுசள் படமூத் தேவர். 
பழமறை பணியச் கல மமுமானும் 

பரிவொடு சுழலச் சேடன் முடிநெறு நெறெனக்கோவு 
பரியினைமலர் விட்டாடி, அடியோர்கள் 

௮ரஹர உருகிச் சேசெயெனதிரு நடனக்கோலம் 

அருள் செயும் உமையிற்பாகர் அருள்பாலா 

அலரணி குழல்பொற் பாலவ திருமகள் அமளிப்போரொ 
உடியவர் கமிஸ்க் தான பெருமாளே! 

(திருநில ... திருப்புகழ்) 

அடுதீது “தேனுந்து'” என்று தொடங்கும் கயிலைத் திருப் 

புசழ் முந்தியதை விஞ்சி நிற்றது. 
் தேனுந்து முக்கனிகள் பால்செங் கருப்பிளதீர் 

சீரும்பழித்தசிவ மருளூறத் 
தீதும் பிடித்தவினை யேதும் பொடித்துவிழ 

சீவன் சிவச் சொருப மெனதே.றி 
நாளென்ப தற்றுமிரொ டுனென்ப தற்றுவெளி 

நாதம்பரம்பிரம வொளிமீதே 
ஞானஞ் சுரப்ப மகிழாநந்த சித்தியொடெ 

நாளுங் களிக்கபதம் அருள்வாயே! 

சிவகுடும்பத்தையே காண்டிருர் :₹பனியின் விந்துளி'* 
எனத் தொடங்கும் இருப்புகழில் அருணூரிவள்ளல். 

“சிவன் மகிழ்ந்தருளாளைமா முகன் மருவி 
மனமகிழ்ந் தருள் கூரவொர் கிலைமகிழ் 
திகழ் குறிஞ்சியின் மாதுமால் பரவு பூஃம் பெருமாளே. 

இராவணனுக்கு அருளிய இவனருளை யாரே மறக்க 
மூடியும்? அருணகிரிவள்ளலும் அதை நினைவுபடுத்துஒருர், 
*மூகத்தை'' என்று தொடங்கும் திருப்புகழில் 

மிசைத்துத் தொடுற்று அசைத்துப் பொறுத்தரக்கள் 
மிகுத்துப் பெயர்த்தெடுத்த கயிலாய 

சிசைக் குற்றடுத்து மற்ற பொருப்பைப் பொடித்திடித்து 
மிதித்துத் துகைத்து விட்ட பெருமாளே!



மடிலாகாகா 

GAT God கந்தன் 

இறவாமற் மிறவாமல் எனையாள் சற்குருவாகிம் 

பிறவாகித் திரமான பெருவாழ்வைத் தருவாயே 

குறமாதைப் புணர்வோனே குகனேசொற் குமரேசா 

கறையானைக் கிகாயோனே கதிர்காமம் பெருமாளே! 

சி. மூ. மூன்றாம் நூற்றாண்டில் ஸ்ரீலங்காவில் பெளத்த 

மதத்தை மூந்தரவும் சங்கமித்தையும் அறிமுகப்படுத்திய 

காலத்தில், ஸ்ரீலங்கா மக்கள் சைவநன்னெறியிலேயே வாழ்ந்து 

கொண்டிருந்தனர் என்பதை ஆரம்பகால இலங்கையின் சமூக 

வரலாற்று நூலில் பேராசிரியர் எல்லவலா கூறுகின்றார், ௫. மு, 

இரண்டாம் நூற்றாண்டில் ஈழ அரசர் துதுகெழுனு என்பவர் 

கதிர்காமத்தில் விளங்கும் கந்தன் கோயிலில் பல நிவத்தங்களை 

திறுவினார்என்று வரலாறுகாட்டுகின் றது. இவ்வாறு இலங்கையில் 

வாழ்ந்த ஹிந்துக்களும் பெளத்தர்களும் பரவியதால் தேசீயக் 

கடவுளாக விளங்குகிறார் கதிர்காமக்கந்தன். 

இலகிகையின் எழில்மிகு அம்பாந்தோட்டைமாவட்டத்தில் 

இசமகாரகமவட்டத்தில் விளக்கும் கதிர்காமம் வரலாநீறுப் 
புகம் பெற்ற கற்தன் இருப்பதியாகும். கொழும்பிலிருந்து 

மாத்தறை வரை இரயில் வழியில் சென்று அம்இருத்து பஸ் மூலம் 

இத்தலத்தை அடையலாம், இங்கே பிள்ளையார் ஆலயம், 

முருகன் ஆலயம், தெய்வானை அம்மன் ஆலயம், வள்ளியம்மன் 

Boul, ஆ௫ியவற்றோடு முத்திலிங்கசுவாமி கோயிலும்வழிபடற் 

குரியது, 

கயிலைமலை, தருக்சோணமல் ஆ௫ூயெவற்றுடன் தேராக 

வத்து எண்ணதிதக்கது கதிர்காமலை, இது கதிரமல் எனப்படும்



கதிர்காமமலையே முருகனது திருவடிவாக வணங்கப் பெறுவதும் 
உண்டு கதிர்காமத்தில் கந்தவேள் ஒளி (ஜோதி) வடிவில் 
வணங்கப் பெறுகருர். இங்கே அருவ வழிபாடு நிகழ்கிறது, 
உருவத்திருமேனிகள் இல்லை. இத்தலத்தில் பன்னிரண்டுஆண்டுகள் 

இருந்து முருகனைப் பூசித்து முருகனடி சேர்ந்த முத்துலிங்க 
சுவாமிகளால் வணங்கப்பட்ட சடாட்சர மந்திரவடிவாக 
அமைக்சப்பட்ட முருகவேளது இயந்திரப் பொற்றகடு உள்ள 
பெட்டியே இப்பொழுது திரைச் சலையால் மறைக்கப் 
பட்டிருக்கும் கதிர்காமக்கந்தன் ஆலயத்து மூலத்தானத்தில் 
வைக்கப்பட்டுள்ளது எனக்கூறுவர். மலையின் உச்சியிலும் வேல் 
நாட்டிவணங்குகிறார்கள் 

தட்சிண கயிலாயமான் மியப்படி இக்கதிர்காமம்-ஒளியும் 
அன்பும் நிறைந்த மலையாகும், (கதிர்.ஒளி; சாமம்- அன்பு) 
இங்கே பிள்ளையார்மலை, வள்ளிமலை, தெய்வயானையம் ஈன்மலைகள 
உள்ளன. இம்மலைகளிலேறி, நதியில் நீராடி, அங்கப்பிர தட்ணம் 
செய்து அருள் பெறுதல் மரபு, மாணிக்கக் கங்கைநதி 
மனதோய்களையும் போக்சவல்லது இத்தலத்தில் தவமுனிவர்கள் 
பலர் தவமியற்றி அருள் பெற்றுள்ளார்கள். 

கந்தவேள் சூரபன்மனை வதைத்தபின் கதிர்காமத்தில் 
தங்கியிருக்கத் தீர்மானித்தார். விஸ்வகா்மா கந் தனுக்கு அற்புத 
ஆலயம ஒன்றை அமைத்தான். அது சிந்தாமணி ஆலயம் எனத 
தலமான்மியம்கூறும இம்மஷையில ஒன்பது புண்ணியப புனல்கள் 
உளளன, இவற்றைத்தவிரச் சிறப்பாச விளங்குவது மாணிக்க 
கங்கையாகும. 

ஈழமண்டலசதகம், கதிர்மலைப்பள்ளு ஆயன இத் 
தலமான்மியத்தைப் பேசும் நூல்களாகும், 

கதிர்காமக் கந்தனுக்குப் பூசைபுரிபவார் வாயைச் சலையால் 
கட்டிக் கொண்டு மெளனமாக நின்றுப்பூசப்பதே வழக்கமாகும், 

இத்தலத் இருவிழாக்கள்: ஆடித்திருவிழா, ஆடித்தீர்த்த திருவிழா 
(திருவோணம்) இருக்கார்த்திகை விழா, எத்இரைச் சிறப்புவிழா 
முதலியன, ஸ்ரீலங்கா அறநிலைய ஆட்த்துறையினரால் 
இக்கோயில் திர்வடிக்கப்படுறது, 

தம் அருணைமுனிவராம் அருணவஒரிநாதசுவாமிகள் ga 
இருப்புகழ்ப்பாக்களில் 25 பாடல்களில் க்திர்காமக்கற்தன் 
புகழைப் போற்றுகளன்ருர். 

572



10 

it 

12. 

13- 

14, 

15. 

16. 

வனமுறைவேடன் அருளிய பூசை 
மதிழ் கதிர்காமம் உடையோனே;. (அ5ரமுமாசி ) 

SoGad வீரகதிருகாம மூதூரில் உறைவோனே 

( அடைபடாது) 

சலகவாரி போல் மோதி வடவை ஆறு சூழ்சத 

கதிர காமமூதூரில் இளயோனே ( அலகிள்ழாற) 

அருட்பொற் றிருவாழி மோதிர 

மளித்துற்றவர் மேல் மனோகர 

மளித்துக் -சதிர்காம மேவிய பெருமாளே. 

(உடுக்கத்துசர்) 
கதிரகாம வெற்பிலுறைவோனே (எதீர்லாத) 

கதிர் காமத்தரஙிக மலை வீரா (கடக[ வரிகள்) 

உலகனே மிக்க கதிருகாமத்தில் ஒருவனே 
ee (களையிலேமைக்கண்) 

பழநியும் தெற்குச் சற்குரு வெற்புங் 
கதிரையுஞ் சொற்குட் பட்டதிருச்செந்திலும் வேலும் 

(களிதருங்) 

சுதிர்விடுவேளைக் கதிரினில் மேவிக் 

கலை பல தேரீமுத் தமிழ்நாடா (கடலிடை) 

கதிர்காம முற்று வளர் சிவசமய அறுமூகவ (50756) 

சொந்தக் குறமகள் கணவா திறல் சேர் கதிர்காமா 

(கொந்துத்) 

அயிற்குக கதிர் காமமாலையிற் (Gacug) 

அரிய கதிர் காமத்தில் உரியாபிராமனே (sms) 

கதிர்க்காமமுற்றார் முருகோனே (சத்தே உதீத்தாய்) 

கதிலிசூழ் தெற்றிசைப் பயிலும் ஈழதீதினிற் 

கதிர்காமகரி பெருமாளே (சரியயாளர்) 

மணிதரளம் வீசி அணியருவி சூழ 

மருவுகஇர்காமற் பெருமாள்காண் (தீதமகளுல்19) 
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17, 

18, 

19, 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

asyér urbru@s posdd Garew 
சயிலத்துக்ற கதிர்காம (பரரலிதழுத்தம்) 

கதிரீவேலும், கதிரையுஞ்சகீரப் பொற்றையுமற்றும் 
பதஇசளும் பொற்புக் கச்்ியு முற்றுநி 
கனவிலுஞ் சித்தத்திற் சருதிக் கொண்டடைவேலஜனே 

(புலராடுக்) 

குன்றஇிகதிரை பூப்பரம் (பொங்குங்கொடிய) 

கனகமாணிக்க வடிவனே மிக்க 

கதிரகாமத்தில் உறைவோனே (மநவருவெற்றி) 

கதிருகாம சிராமலைகச்சியில் 3 

திருவையரருடன் மேவுதலதீதுறை பெருமாளே 

(மருவிலாவீடு) 

தோமில்கதிர்காமப் பெருமாளே (மாதர்வரமாய்) 

கதிரகாம மாநகர்க்குள் எதிரிலாதவேல்தரித்த 
கடவுளே கலாபசுதீரமயில் வீரா (முதிருமார) 

பதமடியர்காண வந்த கதிர்காமா (வருபவர்கள்)



றிர்ச்கோணம8 அந்கூரப்]மார் 

a 

மலைக்கு நாயக சிவகாமி நாயகர் 
திருக்கு மாரென முகத்தரறு தேசிக 

வடிப்ப மாதொரு குறப்பாவை யாள்மகிழ் தருவேளே 

வசிட்டர் காசிபர் தவத்தான யோகியர் 

அகத்ப மாமுனி யிடைச்காடர் கீரனும் 

வகுத்த பாவினில் பொருட்கோல மாய்வரு 
முருகோனே, 

நிலைக்கு நான்மறை மகத்தான பூசுரர் 
திருக்கொணொாமலை தலத்தாரு கோபுர 

நிலைக்குள் வாயினில் கிளிப்பாடு பூதியில் 
வருவோனே 

நிகழ்த்து மேழ்பவ கடற்கதுறை யாகவெ 

யெடுத்த வேல்கொடு பொடித்தூள தாஎறி 

நினைத்த காரியம் அதுக்கூலமேபுரி பெருமாளே, 

(விலைக்குமேனி...) 

ஸ்ரீலங்காவில் தட்௪ணகயிலாயம் என்றழைக்கப்படும் 

திருக்கோணமலை இருக்கோயில்-தேவாரக்கோயில் ஸ்ரீமாதுமை 

யம்பாள் சமேததிருக்கோணேசப்பெருமான ஆலயமாகும், 
தம்பலகாமம் ஸ்ரீஹம்சகமனாம்பிசாதேவி சமேத அருள்மிகு ஸ்ரீ 

ஆதிசோணநாயகசுவாமி திருக்கோயிலும் உள்ளது. இசுபுதியது. 

இலங்கையில் விளங்கும் இருதேவாரத் தலங்களுள் ஒன்று 

கோணேசர் ஆலயமாகும்; மற்றொன்று திருக்கேதீச்சரம் ஆகும். 

போர்த்துகசியரால் தரைமட்டமாக்கப்பட்ட திருக்கோண 

மலைதிருக்கோயில், மீண்டும் எடுக்கப்பட்டு 28.1.1980 ல் குட 

மூழுக்குவிழாச் சிறப்பாக நடந்தேறியது.



இலகஙிசையின் 8ழ்ப்பால் மூன்றுபுறமும் கடல்சூழப்பட்ட 
திரிகோணமலை கோணதாதர் ஆலயம் கண்ணையும் கருத்தையும் 

கவரும் சூழலில் அற்புதமாகத் இகழ்கிறது. திருக்கோணமலை 
மாவட்டத்தில் தம்பலகாமம் நெற்களஞ்சியமாகும், மருத 

நிலத்திற்கோர் எடுத்துக்காட்டாகத்திகழும் தம்பலகாமத்தின் 
சரோர.த்தினமாய் இத்தலம் விளங்குகிறது, 

அருணகிரிநாதசுவாமிகள் பாடிப்போற்றிய பண்டைய 
திருக்கோணமலைக்கோயிலை நாம் இழந்தாலும், அதே இடத்தில் 
அக்காலத்தில் விளங்கிய மூர்தீதங்களை மீண்டும் பிரதிட்டை 
செய்யப்பெற்ற புதிய கோயிலில் வழிபடும் பேறுபெற்றதற்கு 
இலங்கைவாழ் சைவப்பெருமக்களைப் போற்றிப் பணியவேண்டும். 

இங்குள்ள முருகன் ஒருமுகமும் நான்குகரஙிகளும்' கொண்டு 
இருதேவியருடன் திகழ்௫ன்றார். இனமும் நான்குகாலவழிபாடு 

நிகழ்கிறது. 

திருக்ே கோணமலையில் வெள்ளைவில்வபத்திரகோணேசுவரா் 
ஆலயம் ஒன்றும் உண்டு, இதுவும் பழமையானது, இறைவன் 
தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆவார். 

திருக்கோணமலை இிருக்கோயிலுக்குத் தேவாரப்பதிகங் 
களும் கோணேசுவரமான்மியம், தருக்காணேசர் திருவூஞ்சற் 
பதிகம், முதலிய நூல்களும் உள்ளன. 

சித்துராபூர்ணிமை, இருவெம்பாவை, இவராத்திரி 
விழாக்கள் சிறப்புடையவை. பாபநாச$தர்த்தம் புண்ணியப் 
புனலாகும், 

சபைமூலம் இத்திருக்கோயில் திர்வகிக்கப்படுகிறது, 
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ஸ்ரீலங்கா 

அர்ம்ரிசாணாமலை தரக்குராளிய பநரார், 

டை. வெடுத்த தாடகை சினத்தை யோர்கணை 
விடுத்து யாகமும் நடத்தி யேயொரு 
மிகுத்த வரர்சிலை முறித்த மாயவன் முருகோனே 

விதித்து ஞாலம தளித்த வேதனை 
யதிர்த்து வோர்முடி சரத்து லாயனல் 

விழித்து காமனை யெரித்த தாதையர் குருநாதா 

அடுத்த ஆயிர விடப்ப ணாமுடி. 

நடுக்க மாமலை பிளக்க வேகவ 
டரக்கர் மாமுடி, பதைக்க வேபொரு மயில்வீரா 

அறத்தில் வா.ழூுமை சிறக்க வேயறு 

முகத்தி னோடணி குறத்தி யரஊயொடு 

அருக்கொணொாமலை தநக்குலாவிய பெருமாளே!" 

(657685...) 

ஸ்ரீலகிகாவில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் தெல்லிப்பழை 

வட்டத்தில் காந்கேயன் துறையிலிருந்து 3 கல் தொலைவிலுள்ள 
நகுலேஸ்வரம் என்ற தலம் உள்ளது, முதற்சங்கள மன்னனாகக் 
கருதப்படும் விஜயன் தனது ஆட்சியை ஏற்படுத்துதற்குப் 
பூர்வாங்கமாகக் ஈழ்திசைக்குக் தம்பலகாமத்துக்கோணேசர் 

ஆலயத்தை நிறுத்தி, மேற்றிசைக்கு மாந்தோட்டத்டுற்கு பழுது 
பட்டுக்கடந்த இருக்கேதீச்சாச் வொாலயத்தைப் புதுப்பித்து 

கென்திசைக்கு மாத்தறையில் சந்திரசேகரர் கோயிலை எழுப்பி 

வடதிசைக்குக் €ரிமலைச்சரிவில் திருத்தம்பலேசுவரர் கோவில்களைக் 

கட்டுவித்தான் என யாழ்ப்பாண வைபவமாலை கூறும், 

இருத்தம்பலேசுவரரீ கோவிலில் கீரிமுகமுற்ற ஜமதக்கினி 

முனிவர் வழிபட்டுக் சாபம் நீங்கப்பெறிறதால் இத்தலம் கீரிமலை



எனவும் பெயர் சொண்டது, ஜமதக்கினி முனிவர் நகுலமுனிவர் 
எனவும் அழைக்கப்பட்டதால், அவர் வழிபட்ட இத்தலமும் 

நகுலேசுவரம் எனப்பெயர் கொண்டதாயிற்று. போர்த்துசசியர் 
சளால்.பாழ்பட்ட, இத் தலம்1859ல்,திருப்பணி செய்யப்பெற்றது. 

தட்சிண கயிலாய புராணம், கயிலாயமாலை, நகுலாசல 

புராணம், நகுலமலைக்குறவஞ்சி, நகுலமலைச்சதகம், நகுலகரி 
புராணம், நகுலேசுவரர் விநோதவித்தியா கவிப்பூங்கொத்து 
முதலியன இத்தலச்சிறப்பு கூறுவனவாம், 

இங்கே கந்தசுவாமி, காங்கேயன் என்று போற்றப்பெறும் 
முருகவேள் இங்கே ஒரு இருமுகத்துடன் வள்ளி, தெய்வயானை 
யுடன் விளங்குகிறார். உற்சவர் ஆறுமுகப்பெருமான். தினமும் 
ஆறுகால வழிபாடு நிகழ்சிறது. ஆடி அமாவாசை ர்த்தவாரியும், 
கந்தசஷ்டி, திருவெம்பாவை, திருக்கார்த்திகைத் தரு நாட்களும் 
சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பெறுசன்றன. 

கீரிமலைத் தீர்த்தம் புண்ணியப்புனலாகும். 

மாருதப்புர வீரவல்லி, குமாரசாமிப்புலவரீ, 
முத்துக்குமாரசாமிப்புலவர் முதலியோர் வழிபட்டுப்பாடியதலம் 
இது. 

தொன்மையான இத்தலம் தனியார் நிர்வாகத்தி 
லுள்ளது, 

இத்தலமே அருணடூரிநாத சுவாமிகளால் பாடப்பெறும் 
அருக்கொணாமலை என்பர் ஆன்றோர். 

இத்தலத்தீர்த்தக்கரைச் ரூழலில் பல அநுபூதிமான்களது 
சமாதிகள் உள்ளன. இவ்வாலயத்தைச்சுற்றிப் பல இருமடங்களும் 
யாத்திரிகர் வசதிக்கேற்ப உள்ளன. கதிரவேலுச் ருப்பா்மடம். 
சித்தங்கேணி வைத்தியலிங்கமட.ம், தொல்புரம் இருஷ்ண 
பிள்ளைமடம் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கன, 

378



mays samc 
கேஷத்திரக்கோனவ--திருப்புகழ் 

மும்பகோணமொ(2) ஆரூர் சிதம்பரம் 
உம்பர் வாழ்வுறு சீகாழி நின்றிரு 
கொன்றை வேணியர் மாயூரம் ௮ம்பெறு சிவகரசி 

கொந்து லாவிய ராமே சுரந்தனில் 
வந்து புஜைசெய் நால்வேத தந்தீரர் 
கம்பு கூடிய வேளார் பரங்கிரி தனில்வாழ்வே 

செம்பு கேசுரம் ஆடா இன்பூறு 
செந்தில் ஏடகம் வாழ்சோலையங்கிரி 
தென்றன் மாகிரி நாடாள வந்தவ செக்நாதஞ் 

செஞ்சொல் ஏரகம் மாவாவினன்குாடி 
குன்று தோறுடன மூதாரர் விரிஞ்சைநல் 
செம்பொன் மேனிய சோணாடு வஞ்சியில் வருதேவே 

கம்பை மாவடி மீதேய சுந்தர 
கம்பு லாவிய கஈவேரி சங்கு 
கஞ்சிராமலை வாழ்தேவ தந்திர வயலுூரா 

கந்த மேவிய போருர் நடம்புரி 
தென்சிவாயமு. மேயாய கம்படு 
கண்டியூர் வருசாமீ கடம்பணி மணிமார்பா 

எம்மிரானொடு வாராம் மங்கையர் 
உம்பர் வாணி பொனிீள்மால் சவூந்தரி 
ஏந்த நாள்தொறு மேர்பாக நின்றுறு துதியோதும் 

இந்திராணி தன்மாதோடு நன்குற 
மங்கை மானையு மாலாய் மணந்துஉல 
கெங்கு மேவிய தேவாலயந் தெசறு பெருமாளே 

தேவாரம் அருளிய திருஞானசம்பந்தர், இரு நாவுக்கரசர், 
சுந்தரமூர்த்தசுவாமிகளைப்போலவே அருணகிரிநாத சுவாமிகளும் 
தலங்கள்தோறும் சென்று தஇருப்புசம் பாடிப்பரவியதோடு, தம் 
இருப்புகழ்ப்பாச்களில் வைப்புதிதலகிகளாகச் சிலவற்றையும் 
குறித்துச்சென்றுள்ளார். அவற்றுள் தெளிவாசப் புலப்படும் 
தலங்களையும் அங்கே எழுந்தருளியுள்ள கந்தவேள் சிறப்புக்களையும் 
இப்பகுதியுள் தொகுத்துகீகூறுவோம்.
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செங்கற்பட்டு மாவட்டம் 
திருக்கச்சூர் 

மேலை விதியே வினையின் பயனே 

விரவார் புரமூன் றெறிசெய்தாய் 

காலை யெழுந்து தொழுவார் தங்கள் 

கவலை கவாய் கறைக்கண்டா 

மாலை மதியே மலைமேல் மருந்தே 

மறவேன் அடியேன் பவல் சூழ்ந்த ' 

ஆலைக் கழனிம் பழனக் கச்சுர் 

ஆலக்கோயில் அம்மானே! (சுந்தரர்) 

செங்கற்பட்டுக்கு வடக்கில் உள்ள சிங்கப் பெருமாள் 

கோயில் ரயில் நிலையத்திற்கு வடமேற்கில் 2 ச.மீ, தொலைவில் 
உள்ள இருக்கச்சூர் புகழ் பெற்ற தேவாரத் தலமாகும். 

சுந்தரமூர்த்து சுவாமிகள் பசியால் வருந்தி இத்தலத்துக்கு வந்த 
போது இறைவன் வீடுகள் தோறும் சென்று உணவு யா௫த்துப் 

பெற்றுத் தந்தருளிய தலம இது. இக்கோயில் ஆலக்கோயில் 

எனப்படும். தலவிருட்சம-ஆலமரம், அமுதம் திரண்டு வருவதற் 

காகத் திருமால் சகச்சபம் (ஆமை) வடிவேற்றுச் சிவபெருமானை 

பூத்ததால் கச்சூர் எனப்பெயா வந்தது என்பர். இறைவன், 

விருந்திட்டநாதா, தாழக்கோயில் இறைவர்:கச்சபேசர் இழைவி: 

அஞ்சனாட்சியம்மை, பிராகாரத்தில் விருந்திட்டநாதா சந்நிதி 

உள்ளது, அமுதத்தியாமேசார் சிறப்பு, இங்கே முருகன் ஒருமுகமும் 

நான்கு கரங்களும் கொண்டு இருதேவியருடன் விளயகுகிறுர், 

இவரை நம் அருணகிரிநாதர் திருக்குற்றாலத் திருப்புகழில் 
(ஏடுக்கொத்...) வைத்துப போற்றுகிருர். இவ்வாலயத்திற்கு 

மேற்கே2 பாலாங்தொலைவில் ஓளஷதூரமலையில் (ஆலக்கோயில்) 

மருந்தீசர் ஆலயம் உள்ளது. இறைவி: இருணீக்கத்தாயார் 

இவ்வாலயத்துற்குப் போகும் வழியில் தாலமூலவிநாயகா் 
(தருக்கடிவிநாயகர்) கோயில் உள்ளது. அதுற்கும் மேற்கில் 

இரந்திட்ட ஈசுரர் விளங்கும் கோயிலும் உள்ளது. 

இருக்கச்சூரில் பைரவர் சந்நிதி சிறப்புடையது, சித்ரா 

பூர்ணமியன்று நடன உற்சவம் நிகழும், திருக்கச்சூர் நடனம் 

என்று இது போற்றப்பெறும். 
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த்ஞ்சாவூர் மாவட்டம் 

(dd) காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

'கும்பகோணமொடாரூர்”” என்றுதொடங்கும்க்ஷேத்திரக் 
கோவை திருப்புகழில் **கம்புலாவிய காவேரி சங்கமுகம்”” என்று 

அருணகிரிநாதர் இதிதலத்தைக் குறிப்பிடுகிறார், “காரவேவரி 

சம்கமுகம்” என்பது காவிரி கடலுடன் கலக்கும் தலமாகிய 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைக் குறிக்கும். தற்போது இது பூம்புகார் 
எனவும் அழைக்கப்பட்டு மாயூரம், சீர்காழி முதலிய oat 

களிலிருந்து நிறைய பஸ் வசஇ பெற்றுள்ளது இத்தலத்தில் 
பல்லவனீச்சரம், சாயாவனம் எற இரு கோயில்கள் உள்ளன, 

பல்லவனீச்சரத்தில் அருள்மிகு செளந் தரநாயக உடனாகிய 
அருள்மிகும் பல்லவநாதர் கோயில் உள்ளது. இது பட்டினத்தார் 
வரலாற்றுத் தொடர்புடையது, திருஞானசம்பந்தர் பதிகம் 
கொண்டதலம் இது. இத்தலத்தில்ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் 
கொண்டு இருதேவியருடன் நின்ற திருக்கோலத்தில் முருகவேள் 
எழுந்தருளியுள்ளார், இங்கே அம்பிகையுடன் அமர்ந்த கந்தனின் 
பஞ்சலோகவிக்ரகம் பார்ப்போரைப் பரவசமூட்டுவதாகும், 
சங்ககாலத்தில் சிறப்புற்று விளங்கிய சோழர்தலைநகரமாகிய 
இத்தலத்தின் ஒருபகு தியில் சம்பாது கோயில் (சிலப்பதிகாரத்தில் 
பேசப்படுவது) உள்ளது. 

சாயாவனம் திருக்கோயிலில் அருள்மிகு குயிவீனும் 
இன்மொழியம்பிகை உடனாய அருள்மிகு இரத்தின சாயாவளேசரீ 
இகழ்கின்றார். இங்கே வில்லேந்திய வேலவனும் பாலசுப்பிரமணி 
யரும் (செத்திலாண்டவன் கோலம்) எழுந்தருளியுள்ளனர். 
இருஞானசம்பந்தர், இருநாவுக்கரசர், ஐயடிகள்சாடவர்கோண் 
நாயனார் முதலியோர் பாடிப்பரவிய இத்தலம் இயற்பகை 
நாயனார் வரலாற்றுத் தொடர்புடையது. கோச்செங்கட் சோழ 
தாயனார் அமைத்த இம்மாடக் கோயில் அற்புதமானது, 

இக்கோயில்கள் அறநிலையஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத் இல் 
உள்ளன. உணவு வச௪இயும் தஙிகும் விடுதிகளும் பூம்புகாரில் 

உன்ளன, அரசு கலைக்கூடம் ஒன்றும் காணத்தக்கது. 

உ. அகைச்சினம் 

திருவாரூர்-இருத்துறைப்பூண்டி பேருந்து வழியில் 12வது 
கல்லில் அமைந்துள்ளது இத்தலம். இந்திரன் கைவிரல்களின் . 
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சின்னம் இங்குள்ள சிவபெருமான் இருமேனியில் அடையாளமாக் 
அமைந்திருப்பதால் தஇிருக்கைசன்னம், திருக்கரச்சின்னம் என்ற 
பெயர் பெற்ற இத்தலம் தற்காலத்தில் கச்சனம் எனவழங்கப் 
படுகிறது. மாடக்கோயில் இது அருள்மிகு வெள்வளைநாயகி 
உடனாய அருள்தரு கைச்சினநாதர் இங்கே எழுந்தருளியுள்ளார். 
இக்கே ஆறுமுகப்பெருமான் பன்னிருகரங்களுடன் இருதேவியர் 
சூழ எழில்பெற எழுந்தருளியுள்ளார். அருணஇிரிநாதசுவாமிகள் 

இப்பெருமானை :முத்துரத்ன' எனத்தொடங்கும் காஞ்சிபுரத் 

திருப்புகழில் வைத்துப் போற்றுகின்றார். மதுரை திருஞான 
சம்பந்தர் ஆஇனநிர்வாகத்தில் இத்தலம் உள்ளது. 

5, தண்டலை நீணெறி 

இருத்துறைப்பூண்டியருலுள்ள மணலியில் அமைந்துள்ள 

தண்டலைச்சேரியில் அழகாசுத்திகழும் இத்திருக்கோயில் குண்டலை 

நீிணெறி என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே சிவபெருமான் 

நீணெறியப்பர் என்ற திருப்பெயர்கொண்டு திகழ்கிறார். அறுபத்து 

மூவருள் அரிவாட்டாயநாயனார் வழிபட்டு உய்வடைந்த திருத் 

தலம் இது. இங்கே ஆறுமுகப் பெருமான் பன்னிருகரங்களுடன் 

இருதேவியாசூழ விளங்குகிறார். *:நிறுக்கும்சூதன " எனத் 

தொடங்கும் திருச்செந்தார்த் திருப்புகழில் அருணூரிநாதர் இத் 

தலத்தை ப தண்டலை!” என்று வைத்துப் போற்றுகிறார். இக் 

கோயில் அறநிலைய ஆட்சித்துறையின் நிர்வாகத்திலுள்ளது. 

இஙிகே ஆண்டு தோறும் அரிவாட்டாயர் வரலாறு நாடகமாக 

நடிக்கப்படுகிறது. 

4. திருக்களர் 

தண்டலை நிணெறியை நினைத்த அருணஇூரிநாதர் அதே 

திருச்செந்தூர்த் திருப்புகழில் இருக்களரையும் வைத்துப் போற்று 

இன்றார். இருத்துறைப்பூண்டி அருகிலேயே இருக்களரும் 

அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது, இருத்துறைப்பூண்டி 

மன்னார்குடி பேருந்து வழியில் சங்கந்தியருகே இத். தலம் உள்ளது. 

மன்னார்குடியிலிருந்து 13 கல். தருவனம், கற்பக வனம், பாரிஜாத 

வனம் முதலிய சிறப்புப் பெயர் கொண்ட இத்தலத்தில்அருள்மிகு 

அமுதவல்லியம்பிகை உடனாய அருள்மிகு பாரிஜாதவனேசர் 

திருக்கோயில்இகழ்கிறது. இருஞானசம்பந்தரும்திருநாவுக்கரசரும் 

பதிகம் பாடிப் பரவிய தலம் இது. இங்கே ஆறுமுகப்பெருமான் 

பன்னிருகரங்களுடன்மயில்மீ தமர்த்து விளங்கு இருர். அண்மையில் 
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குடமுழுக்குச் செய்விக்கப் பெற்று இத்தலம் புதுப்பொலிவோடு 
திகழ்கிறது இத்தலத்தில் 70ஆண்டுகட்கு முன்னர் விளரி 
ஸ்ரீலஸ்ரீ வீரசேகரஞான தே$ூக சுவாமிகள் அறிபுதகிகள் பல 
நி௫ழ்த்தினார். அவர்திருமடமும் உள்ளது. 

5, திருப்பறியலூர் 

பழமுதிர்சோலையைப் பரவும்போது அருணூரிதாதருக்குப் 
பறியல்'' என்றழைக்கப்படும் திருப்பறியலூர் நினைவிற்கு 
வருகிறது, *ஆசைநாலு”' எனத்தொடங்கும் பழமுதிர்சோலைத் 
திருப்புகழில் '-பறியல்'” என்று இத்தலத்தை வைத்துப் போற்று 
கின்றார். திருப்பறியலூர் சவபெருமான் அருளாடல்புரிந்த அட்ட 
வீரட்டத் தலங்களுள் ஒன்று, மாயூரத்திலிருந்து செம்பொனார் 
கோயில் அடைந்து அங்கிருந்து 2 5-ம் சென்றால் இக்காலத்தில் 
பரசலூர் என அழைக்கப்படும் இத்தலத்-த அடையலாம் 
திருஞானசம்பந்தர் பதிகம்பாடிப் பரவிய தலம் இங்கேஅருள்மிகு 
இளங்கொம்பனையாள் உடனாய அருள்மிகு தட்சபுரிசா 
(வீரட்டேசர்) திருக்கோயில் திகழ்கின்றது. தக்கனைச்சங்கரித்த 
தலம். இங்கே எட்டுத் திருக்கரங்களுடன் வீரபத்திரர் விளங்கு 
கிறார். இத்தலத்தில் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு 
முருகவேள் விளங்குகிறார். இக்கோயில் திருமையாதீன 
நிர்வாகத்திலுள்ளது, இத்தலத்தருகே திருச்சம்பள்ளி குமரக் 
கோயிலும் திருவிடைக்கழி பாலசுப்பிரமணியசவாமிகோயிலும் 
உள்ளன, 

6. திருப்புறம்பயம் 

*நிறுக்குஞ்சூதன" எனத்தொடங்கும் திருப்புகழில் புறம் 
பயம் அமர்வோனே'' என்று AG CT OA Gr sit போற்றும் 
திருப்புறம்பயம் என்னும் ஓத்தலம் கும்கோணத்துற்கு வட 
மேற்கில் 8 கி. மீ. தொலைவில் உள்ளது. டவுன்பஸ் வசஇிஉள்ளது. 
மண்ணியாற்றங்கரையில் இத்தலம் விளங்குகிறது, அருள்மிகு 
கரும்படு சொல்லி உடனாகிய அருள்மிகு சாட்டநாதா் இருக் 
கோயில் இங்கு மாண்புடன் திகழ்கின்றது. இங்குள்ள 
பிரளயங்காத்த விநாயகருக்கு ஆண்டுதோறும் ஒரு ஆடம் தேனாபிஷேகம் நிகழ்கிறது, தேவார ஆரியர்கள் போற்றிப் பரவிய இத்தலத்தில் பஞ்சமூர்த்து மண்டபத்தில் முருகனைக் கையில்ஏந்தியநிலையில் அம்பிகை குகாம்பிகையாகத் திகழ்எருள், ் இடு மூகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு இருதேவியருடன் 
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நின்ற திருக்கோலத்தில் இங்கேமுருகவேள் எழுந்தருளியுள்ளார்; 
திருவிளையாடற்புராணத்தில் இத்தலம் போற்றப்படுகிறது. 
வன்னியும், இணறும் மடைப்பள்ளியும் சாட்சியாசக் கொண்டு 
வணிகப்பெண் ஒருத்திக்கு அவளுரிமை நாயகனுக்கு இத்தலத்தில் 
சிவபெருமான் திருமணம் செய்வித்ததைத் தலமான்மியம்பேசும். 

அதனால்தான் அவர் சாட்டுநாதர் என்று பெயர் கொண்டார். 

தல புராணம், உலா மாலை முதலிய பிரபந்தங்கள் உள்ளன, 

மதுரை திருஞானசம்பந்தர் ஆதீன நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 
அமைந்துள்ளது. 

7. திருமருகல் 

*உயிர்க்கூடு?” எனத்தொடங்கும் பழனித்திருப்புகழில் 

“திருமருகலை வைத்துப் போற்றுகிறார் அருணகிரிநாத சுவாமிகள், 
ஒரு பெண் அவளுக்கு முறையுள்ள மணமகனை மணக்கவிரும்பி 

அவனுடன் திருமருகல் வருகிறாள். ஆங்கே அரவுதீண்டி அவன் 

இறககவும திருமணம் ஆகாலமயால் அவனைத் இண்டாது 

புலம்பும் அப்பேதையைக்கண்டு இரங்கி, அத்தலத்திறகு வழிபட 

வந்த அருள் திருஞானசம்பந்தர், மருகலான் மலரடியைப்பாடி 

அவனை உயிர்ப்பித்து அப்பெண் திருமணத்தையும் முடித்து 

வைக்கிறார். இவ்வளவும் அருணகிரிநாதர் மனக்கண்முன் 

வருகின்றன போலும்/ 

*தமிழ்க்காழி மருதவனம் மறைக்காடு திருமருகல்'' என்ற 

திருப்புகழில் தொடர்பாகக் காட்டுகிறார். நன்னிலத் தருகே ௦ல் 

தொலைவில் திருமருகல் உள்ளது. திருவாரூரிலிருந்து டவுன்பஸ் 

வசதி உள்ளது. இத்தலத்தில் அருள்மிகுவணடுவார்குழலியம்பிகை 

யுடனாய அருள்மிகு மாணிக்கவண்ணராகச் சிவபெருமான் திகழ் 

கிரு. சிறுத்தொண்டா மகன் சீராளன் பயின்ற பள்ளி இத் 

இருமருசலல் இருந்தது, இத்தலத்தில ஒருமுகமும் இரண்டுகரங் 

களும் கொணடு இருதேவியருடன் விளங்குஒருர் கந் தவேள். 

உறசவார் விலபலநதிய வேலனாகத் திகழ்கிறார். விஷம்தர்த்த 

விநாயகர் சந்நி” உள்ளது. தேவாரச் சிறப்புடன் நகரத்தார் 

திருப்பணியும் கொண்ட இறெப்புடைய இத்தலத்தில் திருஞான 

சம்பந்தர் செட்டிப் பெண் திருமணத்தை திகழ்த்துவித் தபோது 

வன்னி, வாழை, கஇணறுஇவை சாட்சியாகநின்றன என்று இத்தல 

மான்மியம் கூறுகிறது, இ.த்தலத்தருகே திருச்செங்காட்டாஙகுட்,, 

திருக்கண்ணபுரம் இருபபுகலுூரர் முதலிய தலங்கள் உள்ளன. 

அறதிலைய ஆட்சித்துறையின நிர்வாகத்தில் இக்கோயில் 

அமைந்துள்ளது. 
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ந். தேவூர் 

பழமுதிர்சோலைத் தஇருப்புகழில் (“ஆசைநாலு??...) 
“தெவூர்'' என்று அருணகிரிநாதர் வைத்துப் போற்றும் தலம் 
தேவூர் ஆகும், ஈழ்வேளூருக்குத் தெற்கே 3 கல் தொலைவிலுள்ள 

இத்தலத்திற்குத் திருவாரூரிலிருந்து டவுன் பஸ் வசதி உள்ளது. 
பஞ்சபாண்டவர் அஞ்ஞாதவாசம்செய்த தலம்இது, கோச் 
“செங்கட் சோழர் கட்டிய மாடக்கோயில். இங்கே அருள்மிகு 
தேன்மொழியம்பிகை உடனாய தேவபுரீசர் இகழ்கன்றார் கட்டு 
மலையில் வாழை தலவிருட்சமாகத் திகழ்வது அற்புதமாகும். 
இத்தலம் திருஞானசம்பந்தரும் மணிவாசகரும் போற்றிப்பரவிய 
பெற்றியது, ஒருமுகமும் நான்கு கரங்களும் கொண்டு மயிலுடன் 
நின்ற திருக்கோலத்தில் முருகவேள் எழிலுடன் இலங்குகன்றார். 
அறதிலைய ஆட்சித் துறையைச் சார்ந்த திருக்கோயில் இது. 

இத்தலத்தருகே “கேடிலியை நாடுவர் கேடிலாரே”' என்று 
திருநாவுக்கரசர் போற்றிய கேடிலியப்பர் கோயில் விளங்கும் 
ழ்வேளுர் உள்ளது. இது முருகன் சவபெருமானை வழிபட்ட 
தலமாகும். அஞ்சுவட்டத்து நாயகியின் அருட் கோயிலும் இங்கு 
உள்ளது. மற்றும் சிக்கல், எட்டுகுடி. முதலிய முருகன் தலங்களும் 
இதனருகே தான் அமைந்துள்ளன. 

தஞ்சை மாவட்டத்திலுள்ள ஏனைய திருப்புகழ் வைப்புத் 
தலங்களான திருக்கண்டியூர், திருச்சோற்றுத்துறை திருப்பழனம், 
திருவேதிகுடி ஆகியன *ஏழுதிருப்பதி:” (சப்தஸ்தானம்) என்று 
அருணகிரிநாதர் போற்றிய திருப்புகழ்த்தலங்களுள் அடங்கும், 
அவற்றைத் **இருவையாறு'” என்னும் தலத்துள் விரிவாக 
முன்னரே குறித்துள்ளோம். அங்கே கண்டுகொள்க. 

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் 

உறையூர் 

சோழர் தலைநகரங்களில் ஒன்றாகத்திகழ்ந்த உறையூர் 

தற்போது திருச்சி நகரின் ஒரு பகுதியாக விளங்குகிறது. இங்கே 
திருமுக்கீச்சரம் என்று போற்றப்படும் அருள்மிகு காந்திமதி 
அம்பிகை உடனாகிய, அருள்மிகு பஞ்சவர்ணேசரீ திருக்கோயில் 
உள்ளது. இருஞானசம்பந்தர் பாடியபதிகமும்மகாவித்வான் 

இரிசிரபுரம் மீனாட் சுந்தரம் பிள்ளைபாடிய தலபுராணமும் 

கோண்டதுஇத்தலம். இங்கேஒரு முசமும்இருகரங்களும்கொண்டு 
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இருதேவியருடன் விளங்குகிறார் திருமுருகன். திருச்சிராப்பள்ளீக் 
குரிய “பொருளின் மேற்பிரிய'? எனத்தொடங்கும் திருப்புகழில் 

இத்தல முருகனைக் குருக்ஷேதீரபுரேசா என்று வைத்து ௮௬௭ 
வள்ளல் போற்றுகிறார், குருகு-கோழி. குருகுக்ஷேத்ரம் - 
கோழியூர் - உறையூர். உதங்க முனிவருக்குப் பஞ்சவர்ணம் 

காட்டிய சிவபெருமான் விளங்கும் இத்தலம் சிற்பச் இறப்பு 
மிகுந்தது.வபெருமான் அருள்பெற்றகோழி, யானையைத்தாக்கும் 

சிற்பம் அற்புதமானது, அறநிலைய ஆட்சித் துறையினரால் இக் 

கோயில் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. அருகில் நாச்சியார்கோயில் என்ற 

வைணவ திருத்தலம் உள்ளது, எல்லா இன்பங்களும் உறைந்து 

விளங்கும் இத்தலத்துள் உறையும் கந்தவேள் நம் உள்ளத்துலும் 

உறழறையவாழ்த்துவோம். 

மதுரை மாவட்டம் 

1. திருஏடகம் 

நாளும் இன்னிசையால் தமிழ்பரப்பிய திருஞானசம்பந்தர் 

மதுரையில் தங்கி சொக்கலிங்கப் பெருமானை வழிபட்டுக் 

கொண்டிருக்இருர். பாண்டிய மன்னன் சமண சமயச் சார்பு 

கொண்டு, சமணர் சூழ்ச்சிக்கு இறையாகி, திருஞானசம்பந்தர் 

இருமடத்திற்குச் சமணர் தீவைப்பதற்கும் உடந்தையாூருன். 

இருமடத்தில் தீ பரவும் செய்தி கேட்ட இருஞானசம்பந்தார் 

“அத் 2 பையவே சென்று பாண்டியற்காசவே''என்று ஆணையிடப் 

பாண்டியன் வயிற்றில் வெப்புநோய் மிகுகின்றது. சமணரது 

குண்டிகைநீரும் மயில் தோகை மந்திரமும் நோயை மிகுவிக் 

கின்றது. மெதுவாக சைவச் சார்புடைய பாண்டிமாதேவி 

மங்கையர்க்கரசியார்் திருஞானசம்பந்தரை வரவழைத்துமன்னன் 

உடலினின்றும் திருநீற்றுச் சிறப்பால் நோயகற்றியபின் சமணர் 

கள் திருஞானசம்பந்தரை வரதுக்கல மக்கின்றனர். முதலில் அனல் 

வாதம் நடைபெறுகின்றது. சமணர்கள் அஸ்திநாஸ்தி என்று 

எழுஇட்ட ஏடு அனலில் சாம்பலாகன்றது, திருஞானசம்பந்தர் 

தம் தேவாரச் அவடியிலிருத்து இருநள்ளாற்றுத் இருப்பதிகமான 
"போகமார்த்த பூண்முலையாள்'” எனத்தொடங்கும் பதிகத்தை 

அனலில் இட அது பச்சையாகவே பரமனருளால் சைவமே 

மெய்ச்சமயம் என நாட்டிநின்றது. அடுத்துச் சமணர் புனல் 

வாதத்திற்கு அழைத்தனர். 
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ச்மண்ர்கள் வைகைக் கரையில் கூடினர், பாண்டியனும் 
அவையோரும் வந்து சேர்ந்தனர். சவஞானமுண்ட புகலி 
வேந்தரான திருஞானசம்பந்தப் பிள்ளையாரும் அடியார்சூழ 

எழுந்தருளினார். சமணரி 'அஸ்திநாஸ்தி' என்று எழுஇ வைகையில் 
இட்டனர். அவ்வோலை அவர்களை நட்டாற்றில் விட்டுவிட்டு 
விரைந்து வைகையால் அடித்துச் செல்லப்பட்டது. திருஞான 

சம்பந்தர், “வாழ்க ௮ந்தணர் வானவர் ஆனினம்,” என்று 

தொடங்கும் தஇருப்பாசுரத்தை அருளிச்செய்து அதனை வைகை 

யில் இட்டனர். 

*திருவடைப் பிள்ளையார்தந் திருக்கையால் இட்டஏடு 

மருவுறும் பிறவியாற்றில் மாதவர் மனஞ்சென்றாற்போல் 

பொருபுனல் வைகை யாற்றில் எதிர்ந்துநீர் கிழித்துப்போகும் 

இருநிலத் தோர்கட்கெல்லாம் *இதுபொருள்” ஏன்று காட்டி” 

எம்பிரான் சிவனே எல்லாப் பொருளும் ஏன்றெழுதும்ஏட்டில் 
தம்பிரான் அருளால் வேந்தன் தன்னைமுன் ஓங்கப்பாட 
அம்புய மலராள் மார்பன்அநபாயன் என்னுஞ் சீர்த்திச் 

செம்பியன் செங்கோ லென்னத் தென்னன்கூன் நிமிர்ந்ததன் றே 

பெரியபுராணம்: திருஞானசம்பந்தர் புராணம் 8646-47, 

ஏடு வைகையில் எதிர்த்துச் சென்றது. மன்னன் ௯னும் 

(உடற்கூனும் உளக்கூனும்) நிமிர்ந்தது. கூன்பாண்டியன் 
நின்றசர்நெடுமாறநாயனார் ஆயினார். எதிர்த்துச் சென்ற ஏடு 
மதுரையிலிருந்து 12 கல் தொலைவில் சென்று ஆற்றின் ஓரம் 
நின்றது. குலச்சிறையார் குதிரைமீது விரைந்து சென்று. 

அதனைப் பணிந்து எடுத்து வந்தார். திருஞானசம்பந்தர் விட்ட 
ஏடு இவ்வாறு நின்ற இடமே-புவிதத் தலமாக "திரஏடகம்” என்ற 

பெயர் பெறுவதாயிறறு. வபெருமானது பெருங்சகருணையைக் 

காட்டும் இத்தலத்தில் இறைவன் ஏடகநாதர் என்ற இருப் 
பெயருடன் கோயில் கொண்டுள்ளார். வடமொழியில் ‘us Dien 

பரமேஸ்வரர்” என்றழைக்கின்றனர். இறைவி: ஏலவார்குழலி 
(சுகந்தகுத்தளாம்பாள்) 

மதுரையிலிருந்து சோழவந்தான் செல்லும் சாகையில் இத் 
தலம் உள்ளது. இருச்சி மதுரை இரயில்பாதையில் சோழவந்தான் 
ரயில் நிலையத் இலிருந்து 3 கல் தொலைவில் இத்தலம் we pb 
குரியது, 
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விஜயநகரமன்னர் திருப்பணி கொண்ட இக்கோயில் 
சவின்மிகு கலையழகுடன் திகழ்கின்றது, சுவாமி கோயில் 
பிராகாரதிதில் வடமேற்கு மூலையில் மயில்மீது அமரீந்து வள்ளி 

.. தெய்வானையுடன் ஷண்முகநாதர் திருக்கோயில் கொண்டுள்ளார் 

மூலவர் அருள் கொழிக்கும் அற்புததீதிருவுருவமாகும், மயிலின் 
மூகம் வடக்கு நோக்கி உள்ளது, 

உற்சவ முருகனோ ஒருமுகமும் நான்குசரங்களும் சொண்டு 

வள்ளி தெய்வானையுடன் நின்ற கோலத்தில் விளநிகுகனிருர். 
இருக்சோயில் காலை 6-30 மணிமுதல் 12 மணிவரையிலும் பிற்பகல் 

5 மணி முதல் 8.30 மணி லரையிலும் இறந்துள்ளது. 

இத்தருக்கோயிலில் ஆண்டு முழுதும் இருவிழாப்பொலிவு 

தனிச்ஈறப்பாகும், குறிப்பாச முருகப் பெருமானுக்கு மாதச் 

கார்த்திகைகளில் மயில்மீது வீஇயுலாவும், வைகாவிசாசம் 

ஸ்கந்தசஷ்டி, கார்த்திகை திருவிழாக்களும் மிசசீசிறப்பாகச் 

சொண்டாடப் பெறுகின்றது. 

எடு எதர்ஏறிய இருவிழா” ஆவணிபெளர்ணமியறு 

கொண்டாடப்பெறுகன்றது 

இத்தலத்தில் பீரம்மர்த்தம் என்ற திருக்குளம் உள்ளது. 

இதில்மூழ்கிறியமமுடன் ஏடகநாதரைவழிபடுவோரீ
 சித்தபிரமை 

நீங்கு இன்புறுவது இன்றும் கண்கூடு. வைகைநஇயும் இஙிகு ஓர் 

புண்ணியப்புனலாகும். பிரம்மன், வியாசர், பராசுரர், குசகேது 

திருஞானசம்பந்தர் ஆகியோர் இத்தலச்கை வழிபட்டதாகத் 
தலமான்மியம் பேசும், தலவிருட்சம்: வன்னி 

இக்கோயில் திருஞானசம்பந்தர் வரலாற்றுத் தொடர்பு 
டையது. திருஞானசம்பந்தரை முருகனாகவே கண்டு படிப் 

ஸ்ரீஅருணஇூரிநாதர் இத்தல த்தையும் குறிப்பிட்டுப் பாடியுள்ளதில் 
வியப்பில்லை, நமக்குக்கடைத்துள்ள இருப்புகழ்களில் இத் 
கலத்தினை வைப்புத்தலமாகப்பாடிய இருப்புகழே கிடைத் 

துள்ளது, க்ஷேத்திரக்கோவை திருப்புகழில் 

“செந்தில் ஏடகம் வாழ் சோலையங்கிரி”” 

(கும்பகோண...) 

எனவரும் தொடர் செந்திலையடுத்து ஏடகம் வைத்இருப்பதையும் 

ஏடகத்தையடுத்து அதனருகே விளங்கும் பழமுதிர்சோலை 
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(அழகர் கோயில்) குறிப்பீடப்பேறுவதையும் சண்ருணர்தல் 
வேண்டும். ஏடகமுருகனை அருணூரிநாதர் பாடிப்புரவிய திருப் 
புசழ்ப்பாக்கள் நமக்குக்கிட்டாமல் போனது துர்ப்பாக்கியமே, 
கிடைதீத பாடல்களைத்தான் நாம் படிக்கன்றோமா? அது வேறு 
விஷயம், 

திருஏடகம் ஊரி ஏறியது, சோயிலுக்கருில் உணவுசீசாலை 
ஒன்றுண்டு. கோயில் அறநிலையத்துறை ஆட்சியின் 8ழ் உள்ளது. 
சலையழகும் கல்வெட்டுச்ிறப்பும் வரலாற்றுச்ரும் மிக்க 
இருஏடீகம் நம்மை வணங்கி இன்புற அழைக்கின்றது, 

$. திருவாதவூர் 

திருவாசகத்துக்கு கருகாதார் ஒரு வாசகத்திறீகும் 
உருகார் என்பது ஆன்றோர் அனுபவம். இருவாசகத்தை 
அருளிய மணிவாசகப் பெருந்தகை அவதரித்ததலம் இருவாதவூரீ 
ஆகும். ஆகையால்தான் மணிவாசகரைத் திருவாதவூரர் என்றே 
அழைக்கலாயினர். வரகுண பாண்டியனின் முதலமைச்சரா 
யிருந்து, திருப்பெருந்துறையில் சவபெருமானால் நூல் காட்டி 
ஆட்கொள்ளப் பெற்று, சிவப்பணியில் தன்னை மறந்து, மன்னன் 
ஆணையின்படி, குதிரை வாங்கச் சென்ற பணியை மறந்து 
பின்பு பெருமான் திருவருளால் நரிகளெல்லாம் பரிகளாக்இ 
மதுரை அடைய வைகையில் வெள்ளம் வர பெருமான் பிட்டுக்கு 
மண் சுமந்து, பாண்டியனால் பிரம்படிபட்டு, இறுதியில் 
மணிவாசகராக மாண்புடன் இவ்வையகம் உய்யத் இருவாசக 
மூம் தருக்கோவையாரும் அருளி இல்லையம்பலவ் Sen. 
சோர்ந்த பரம ஞானியான அப்பெருந்தகை பிறந்த மண்ணை 
தாம் தொழ வேண்டுமல்லவா! 

மதுரையிலிருந்து 23 ௫, மீ. தொலைவிலுள்ள இதிதலத்தை 
அடைய பஸ் வசதிகள் உண்டு, மதுரை-மேலூர் பஸ் Aw 
திருவாதவூர் வழியே செல்கின்றன. மதுரையிலிருந்து எம்மக்கல் 
சென்று அங்கிருந்தும் இருவாதவூரை அடையலாம். 

வாதபுரம், சமீ ரணபுரம், பாண்டிய பட்டினம், 
வயிரவபுரம், சம்யாககானம் என்றெல்லாம் Quart கொண்ட 
இத்தலத்தில் சவபெருமான் இருக்கோயில் மிகப் பெரியதாக 
விளக்குகின்றது. இறைவன் இருமறை நாயகர் எனவும், Qe pd 
ஆரணவவல்லி எனவும் வழிபடப் பெறுன்றனர். 
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கோயிலின் வடக்குப் பீராகாரத்தில் வள்ளி, தெய்வயானை 
யுடன் மயில்மீது அமரீந்து ஒரு முகமும் நான்கு கரமும் கொண்டு 
முருகவேள் தனி சந்றிதியுடன். விளங்குகின்றார், சுவாமி 
கோயிலுக்குச்செல்லும்போது ராஜகோபுரத்தை அடுத்து முதல் 

வாயிலில் ஒருமுருகன் விளங்குகின்றார், ஒருமுகமும் நான்கு திருக் 

கரகிகளும் கொண்டு தனியே விளங்குகின்றார். மஹாமண்டபம் 

செல்லும்வாயிலில் இறைவனின் இடப்புறம்-வள்ளி தெய்வயானை 
யுடன் ஒருமுகமும் நான்குகரங்களும் கொண்டு முருகவேள் 
விளங்குகின்றார், 

வடக்குப்பிராகார.தீதில் எழுந்தருளியுள்ள சுப்பிரமணிய 

சுவாமியே பிரதானமூருகனாக இங்கு சிறப்பிடம் பெறுகிறுரி. 

கலையழகுடன் சிரித்த முகங்கொண்டு-மயிலின் தோகை அவருக்கு 

வலப்புறமும், மயிலின்முகம் அவருக்கு இடப்புறமும் அமைய 

அற்புதமாகத் திகழ்கின்றார். “மோியிறுக”' எனத்தொடங்கும் 

விராலிமலைத் இருப்புகழில் இத்தலத்தை வைதீதுப்பாடுகிறார் 
அருணகரிவள்ளல். திருக்கோயில் காலை 6 மணிமுதல் 12 மணி 

வரையிலும் மாலை 5 மணிமுதல்!8 மணிவரையிலும்'வழிபடுவோரை 

அழைக்கின்றது. 

பிரம்மதர்த்தம்- பிரம்மாவினால் உண்டாக்கப்பட்டது: 

பைரவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பைரவதீர்த்தமும், க.பிலரால் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட கபிலஇர்தீதம் என்ற கணறும்-ஆக இம் 

மூன்றும் இத்தலத்தின் புண்ணியப்புனல்கள். இவையன்றி சிவ 

இர்தீதம், விஷ்ணுதரீத்தம், வாயுஇர்த்தம், அக்கினிதீர்த்தம் 

என்ற நான்கும் சேர்த்து ஏழுதீர்த் தங்கள் இங்கே குறிப்பிடப் 

பெறுகின்றன. தலவிருட்சம்; மகிழமரம். 

இருமால், பிரமன், அக்னி, வாயு, கெளதமா், கபிலர் 

பைரவர், இயமன், சனி, அரஜை, நாதசர்மா ஆகியோர் இங்கு 

வழிபட்டுப் பேறுபெற்றனர். 

கபிலரைப்பற்றியிருந்த வீரஹத்திதோஷம் இவ்வாதவூர் 

எல்லையை அணுகியதும் விலக ஓடியது. 

மணிவாசகர் பிறந்த இடத்தில் அவருக்கெனத் தனிக் 

கோயில் உள்ளது, மூலவர் அழகுமிக்கதி திருவுருவம். 

ஆவணிமூலம் பிட்டுத்திருவிழாவிற்கு Deloss 
மணிவாசகர் மதுசைக்கு எழுத் தருளுகினழூர். 
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இதிதலப்பெருமாளை வழிபட்ட திருமால் அருகிலுள்ள 
இருமோகூரில் காளமேகப்பெருமாளாக எழுந்தருளியுள்ளார், 

இவ்வூரில் உணவுவிடூுதி உள்ளது. கலியாணமண்டபம் 
உள்ளது. சிறுராமமாக இன்று விளகியேபோதிலும் அன்று 

வாதவூரரை வழங்கிய வள்ளன்மைமிக்கது. இத்தகு சிறந்த 
திலத்தினை அருணகிரிநாதசுவாமிகளின் இருப்புகழில் வைப்புதீ 
தலமாக நாம் காண்கின்றோம். இத்தலத்திற்கு அவர்பாடியருளிய 
திருப்புகழ்ப்பாச்கள் நமக்குக்கிடைக்காமற் போயிருக்கக்கூடும் 
எனவும் எண்ணத்தோள்றுகன் றது. 

மதுரை திருக்சோயிலின் நிர்வாகத்தின் ஏழ் இத்தலம் 
விளங்குகின்றது, 

திருநெல்வேலி மாவட்டம் 

திருநெல்வேலி 

திருநெல்வேலி மாநகரில் விளங்கும் அருள்மிகு காந்திமதி 
அம்பிகை உடனுறையும் சுவாமி நெல்லையப்பர் திருக்கோயில் 
தொன்மைச் இறப்புடைய பெருந்தலமாகும். தாமிரவருணிக் 
கரையிலமைந்த இத்தலம் ஐந்து (நடராசர்) சபைகளில் ஒன்றான 
தாமிரசபையாகும், தம் நிவேதனத்துக்காக அந்தணர் ஒருவர் 

பிச்சையேற்றுக்கொண்டுவந்த நெல்லை வெயிலில் உலர்த்த 

பெருமழையால் வெள்ளம் வந்தபோது இறைவன் வேலிக்கட்டிச் 
காத்தருளியதலம்; ஆதலின் திருநெல்வேலி என்றபெயரீ வந்தது. 

இறைவன்: நெல்லையப்பர், வேணுவனதாதர், இறைவி: 

காந்திமதியம்மை. அகத்தியர், இருமால், பிரமன் பூரித்ததலம். 

பாண்டிநாட்டில் திருஞானசம்பந்தர் பதிகம் பெற்றதலம் 

இது. 

இங்கே ஆறுமுகநயினார் என்ற திருப்பெயருடன் முருகன் 
விளங்குகின்றார். இவர் மயில்மீது எழுந்தருளி வீற்றிருப்பதை 

நாற்புறமும் சுற்றிவந்து தரிசனம் செய்யலாம் ஓரேகல்லில் 

ஆறுழகமும் பன்னிரு5ரங்களும் கொண்டு மயில்மீதமர்ந்த 

அற்புதத்திருக்கோலம் இது. இருபுறமும் வேடமஙிகையும் வேழ 

மங்கையும் விளங்குகின்றனர். தெற்குபார்த்த சந்நிது, 

உற்சவர் ஆறுமுகநாயனார் அம்பாள் கோயில் ள் 

பிராகாரத்தில் விளங்குகிறார். 
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காமிகாகமமுறையில் ஆறுகால வழிபாடு 
பெறுகிறது. சி என் அகட 

ஆண்டுமுழுவதும் இருவிழாக்கோலம் பூண்டு 

கோயில். ச் பூண்டுள்ளது இக் 

ரமி த - 

(அம்பாள் Cou BIDS Abs பூந்துறை, கருவுறுமாறிகுளம் 
சாயில் பின்புறம்) பொற்றாமரைக்குளம் முதலியன 

புண்ணியப்புனல்களாகும். 
6 

ர் 

மூநிகில் தலவிருட்சமாகும், 

திருப்புகழ் வைப்புத்தலம் இது. தலபுராணம் உளளது. 

அறநிலைய ஆட்ிதீதுறையினரால் நிர்வாகக் செய்யப் 

படுகிறது. 

உணவுவிடுதிகள், தங்கும் விடுதிகள் இவ்வூரில் உள்ளன. 

திருக்குருக்கு தீதுறை முருகன் கோயிலும், ஜங்ஷன் சாலைக். 

குமரன் கோயிலும் இத்தலத்தருலுள்ள பிறமுருகன் கோயில் 
களாகும். 

இக்கோயில் ஈற்பச்சறப்பும், கல்வெட்டுச்சிறப்பும் மிக்கது 
கண்டுகளிக்கவேண்டிய ஒன்று. 

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் 

சிவகாசி: இத்தலம் க்ஷேத்திரக்கோவை இருப்புகழில் 

SMM Guy og. 

தனுக்கோடி: தனுஷ்கோடி என்னும் இத்தலம் 

இராமேஸ்வரம் அருகிலிருந்த தீவு. சில ஆண்டுகட்கு முன்பு 

கடலால் கொள்ளப்பட்டது. இதிலிருந்த திருவுருவங்கள் 

இராமேஸ்வரம் கோயிலில் உள்ளன. “உயிர்கட்கு?” என்று 

தொடஙிகும் பழனித்திருப்புகழில் இத்தலத்தை வைத்துப் 

பாடுகிறார் அருணகிரிவள்ளல், 

ஜெகநாதம் 
ஒரிஸ்ஸா மாவட்டத்திலுள்ள பூரி.ஜெகன்னாதம் என 

அழைக்கப்படும் ஜெகன்னாதம் இருப்புகழ் வைப்புத்தலமாகும். 

க்ஷேத்தரக்கோவை திருப்புகழில் இத்தலத்தை வைத்து 

அருணூரிநாதர் போற்றுவார். 
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ஸ்ரீலங்கா 

கண்டி 

ஸ்ரீலங்காவில் கண்டி மாவட்டத்தில் சுண்டியில் (நாத 
தேதவாலை) சிவன்கோயில் உள்ளது, கண்டிப்பெரகராவில் பங்கு 
கொள்ள் ற நாததேவாலை என்பது சவன்கோயிலே ஆகும், 
கண்டிப்பெரகராவில் பங்குகொள்சின் ற ஏனைய இருக்கோயில்கள் 
வருமாறு: (1) நாததேவாலை; (2) வீநாயகர் தேவாலயம் (3) 
பத்தினிதேவாலயம் (4) கதிர்காம தேவாலயம் (5) விஷ்ணு 
தேவாலயம், 

கண்டி: கண்டின்புறத்தக்கு நகரஙிகளில் ஒன்று, இது 
பெளதித சமயத்தவர்களுக்குப் புனிதயாத்திரைத் தலமாகத் 
தஇிகழ்வதுபோன்றே சைவர்களுக்கும் புனிதமானது. திருப்பரங் 
குன்றத்திருப்புகழில் ('*சந்ததம்பந்த் ..?) அருணஏரிவள்ளல் 
பாடும்போது 

*“செந்திலங் கண்டிக் கதிர்வேலா 

தென்பரங் குன்றில் பெருமாளே”! 

என்று வைப்புத்தலமாசக் கண்டியைப் அழகு நகரமாக 
போற்றுவது கருதத்தக்கது. 

ஸ்ரீலங்காவிலுள்ள சிவாலயங்கள் பற்றிய அரிய குறிப்பு 
களைக்கொண்ட -இவராத்திரிச்சிறப்பு:? என்ற தமிழ்நூல் 
இலங்கை இந்துசமயத்தணைக்களம் (பிரதேச அபிவிருத்த 
அமைச்சு) சாரீபில் 1981ல் பஇப்பிக்கப் பெற்றுள்ளது, இத, 
ஈழத்துத்திருப்புதிகளை வழிபட விழைவோர்க்குப் பெருந்துணை 
புரியும், 

te, 
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நன்றியுரை 

அருணகிரிநாதர் அடிச்சுவட்டில்” சென்று அருமையான 

திரப்புகழ்த் தலப்பயணம் செய்து இன்பூற்ற உங்கள் அனைவரையும் 

முருகன் திருவருள் முன்னின்று காத்தருள வேண்டுகின்றோம். 

இவிவரிய தொகுப்பு.நூல் இனிதே உருவாக உதவிய அனைத்து 

அன்பர்களுக்கும் நன்றியுடையேம். பெரும்பாலான திகுப்புகழ்த் gan 

களை நேரில் சென்று வழிபட்டுத் தகவல் சேகரிக்கப் பெற்றுள்ளது, 

அன்பர் பலர் முன்வந்து பல திருப்புகழ்த் தலச் செய்திகளைத் 
தந்து. தவினர். மதுசை மாவட்டத் தலங்கள் அனைத்தையும் பற்.றிய 

அரிய செய்திகளை செந்திலடிமை திரு. 2 குமாரசுவாமி அவர்களும் 

நன்னிலம் வட்டத் தலச்சிறப்புகளைத் திரு. 5. சந்திரசேகரன் (ஸ்டேட் 

பாங்க் அலுவலர்) அவர்களும், குடந்தை சுற்றிய தலங்களைப் பற்றி 

வலையம்பேட்டை திரு. 8. விஜயராகவன் அவர்களும், அனும்பிய 

மாண்மினை என்னென்பது! திருவிடைக்கழி தொண்டர் பேராசிரியர் 

ஆ. மங்கலமுடையார் பல நல்லுதவிகள் பூரிந்துள்ளார். நம் தலம் 

பயணங்களில் உடன் வந்த திரு 3. நாராயணசுவாமிக்கும், செய்திக் 

வகைப்படுத்துவதில் உதவிய திருமதி. சுந்தரவல்லி கிருஷ்ணன் 8. -, 

அவர்களுக்கும் நாம் கடப்பாடுடையேம். கீழ்வரும் பெருமக்கள் 

ஒல்லும்வகையால் இந்தாலுக்குச் செய்திகளைத் தந் துதவியுள்ளனர். 

திருவாளர்கள் அருணாசலம் 14. 3: சென்னை 17. இரகுநாதன்- 

நெய்வேலி: சி. இராமச்சந் திரன்பிள்ளை- வேதாரணியம்; 

ரீ. 0, இறரங்கோவன்-மரத்துவக்குடி: 2. ஜெ. கணபதிசுந்தரக் 

குருக்கள்-உத்திரமேரூர்; 5 கணேசக் குருக்கள்- ஏரக்கத்தம்புலியூர்; 

VY. கணேசக் குருக்கள்-வழு வூர் கந்தசாமிக் குரூக்கள்- 

சிறுவாபுரி; 17, கல்யாணசந்தரம்-காசி: கருணாகரன் -ஓலவக்கோடு? 

19. கிருஷ்ணமூர்த்தி-திருவையாறு; Co குமாரசுவாமி-வண்டலூர்! 

3. கோதண்டராமன்-திருநள்ளாறு; A. சண்முகம்-குறட்டி 

8. சந்திரசேகரன்-விராலிமலை; P. சந்திரசேகரன்-திருவண்ணாமலை



உ. சந்திரசேகரக் குருக்கள் -நெடியமலை) ]. சந்திரசேகரக் குருக்கள்- 
திருவாமாத்தூர்; 4. சந்திரசேகர சிவாச்சாரியார்-திருவக்கரை 

சுந்தானக் குருக்கள்-மாயூரம்) 5. சங்கர்-மாயூரம்; தி. சுவாமிநாதக் 

குருக்கள் வல்லக்கோட்டை; 7% சபாபதி தேசிகர்-திருவாலங்கா0] 
சித்சபாநாதம் பிள்ளை-திருக்கூடலையாற்றார்; 8, சுப்பிரமணியக் 
குருக்கள்-வ லிவலம்; 60. 8, சுப்பிரமணிய ஐயர்-சிதம்பசம் 
18. சுப்மிரமணியஐ.பர்-ஒரத்தநாடு!சுப்பிரமணிய குரூக்கள்-புகழிமலை? 
சுந்தரேஸ்வரக் குருக்கள்-இலுப்பைம்பட்டு; 18, கந்தரக் குருக்கள்- 
கன்னபுரம்; 1. 8 சும்பராயகவுண்டர்; 8, 9) முத்துக்குமாரகிருஷ்ணன் 
வட்டமலை; சட்பிரமணிய சிலாச்சரரியார்-ஸ்ரீ முஷ்ணம்? 
சுந்தர ஜயந்தீசுவரன்-வள்ளியுச்; 117, செந்தில் நாதன்-இரும்பறை? 
&. சேனாபதிக் குருக்கள்-பாக்கம்; சோமாஸ்கந்த குரூக்கள் கடம்பர் 
கோயில்; 5, சேகர்-ஏண்டக்குடி: செல்வவிநாயகன்-ஐயம்பேட்டை? 
&; மி. தட்சிணாமூர்த்தி குருக்கள்-திருக்கோவிலூர்; ௬. தண்டபாணிக் 
குரூக்கள்-திருப்பழுவூர்) ௮. தேவசேனாபதி குருக்கள்-தேவிகாபுரம்; 
நடராஜ குருக்கள்-மாடம்பாக்கம்; 5, 8, நடராஜ கவுண்டர்-ஊதியூர்! 
5. & நடராஜ குருக்கள்-தென்சேரிகிரி: M. நடசாஜ குருக்கள்- 
உத்தரகோசமங்கை; ]48. பலராமன்-தேவனறூர்; 7, பாலசுப்பிரமணியம்- 
சேயூர்; 14. பொன்னையாம்பிள்கா-திருநெல்வேலி; 17. பொன்னுசாமி. 
வெள்ளிகரம்; A V. § மணிக்குருக்கள்-கிருவத்கிபுரம்; 5, மணி- 
சென்னை 39; மணிககுருக்கள்-திருவாண்டார் கோயில்; 1% மார்க்கபந்து 
குருக்கள் - திருத்தணிகை: ௪௬. முத்து மாசிலாமணி பட்டாரகர் - 
வேதாரணியம்; 17. முத்தையா-ஆத்மஜோதி-நாவல்பட்டீ-ஸ்ரீ லங்கா, 
5. முருகன்-கம்பம்; 14. மூர்த்தி-ரசலம்: 0, சமணிக் குருக்கள்- 
காவளுர்; 17. ராஜகோபாலன்-வாய்மேடு: 12, 6. லெட்சுமிநாராயணன் 
கீழ்வேஞர்; 2, 6, லெட்கமண முதலியார்-பூம்பறை; பயோகவனக் 
குருக்கள்-திருவையாறு; 1. 6வல்முருக ன்-கடலூர்:  விதர் 
மாணிக்கம்-மானாம்பாதி; 17. 6வங்கடராமன்- சென்னை 5: 
தா, பா, வேங்கட சுப்மிரமணியம்-திருவாடு துறை: 7, விசுவநாதன் — 
சேலம்; 7: $. வாஈதேவன்-சென்னை 5: விசுவநாதக் குருக்கள்- 
வள்ளுவக்குடி; வைக்கியநாதக் குருக்கள் -திரூப் புந்துருத்தி; 
%. மி, வைத்தியநாத சிவாச்சாரியார்-கொண்டல்: 71 6 ஜம்டூநாதக் 
குருக்கள்-குமாரவ;யலூர்; ஜயசீலன் சென்னை: ஜானகிராமன்-சிக்கல்; 
7. 5: சீனிவாசன்-கரர்; 17, ஸ்ரீராம். கொல்லம்: திருமதி, 
ஜானகி ராமகிருஷ்ணன்-இலஞ்சி, 

இவர்களுக்கெல்லாம் வள்ளி காந்தன் வான் கருணை சுரச்ச 
வேண்டுகின்றோம்,



சில தலங்களை உறுதி செய்வதில் அஞ்சலக அலுவலர்கள் 

பெரிதும் உதவினர். திருக்கோயில் நிர்வாக அதிகாரிகள் இத்தால் 
வெளிவரம் பெருந்துணை புரிந்ததோடு நிழற்படங்களும் தந்து. தவி 

யுள்ளனர். அறநிலையத்துறை அலுவலர்கள் அனைவரது இதன. 

ஒத்துழைப்பும்இந்தூல் மலரக் காரணமாயிற்று என்றால் மிகைில்லூ 

அவர்கள் திருவடிசட்கு எம் பணியார்ந்த நன்றி, 

அரிய சில நிழற்படங்களை இந்நூலுள் சேர்க்குமாறு 

தந்துதவிய பாண்டிச்சேரி பிரெஞ்சு இன்ஸ்டிடியூட் ஆல் இண் டாலஜி 

நிர்வாகிகளுக்கு நம் நன்றி உரித்தாகும். 

. இந்தூல் உருவாகும்போது ஊக்கமளித்த அன்பர்கள்பலருள்ளும் 
திரு. 7: 4. கிருஷ்ணமூர்த்தியை நினைவு கூர்கின்றோம். அறிஞர்களும் 

அருளாளர்களும் இந்நரல் உருவாவது கண்டு ஆசியும் பாராட்டும் 

தெரிவித்து உற்சாகப்படுத்தி வந்தனர். இவ்வாறு இத்தூல் உருவாகி 

வெளிவர உதவிய தமிழ் உள்ளங்கள் அைத்தினுக்கும் எம் மனம் 

மொழி மெய்களால் பணிவடன் நன்றியஞ்சலி செலுத்துகின்றோம், 

இத்நூரல் எழுதும்போது உதவிய நூலகங்கள், நூல்கள்- 

அவற்றின் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நம் நன்றி என்றும் உறியது, 

பட்டியல் தனியே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தூல் அச்சியற்றி வருங்காலைப படி.வங்களைத் திருத்தும் 
போது பேருதவி புரிந்த திருமதி: லட்சுமி ராமசேனுக்கு ஏம் நன் றி. 

இத்நூலைச் சிறப்பாக வெளிக்கொணச முன்னின்று ஆற்றுப் 

படுத்திய நம அறநிலையத்துறை ஆணையா திருமிகு. (, சுப்பிரமணியன் 
LA. S. ௮வாகளுக்கு மீண்டும் நன்றிகூறி திருஏரகப்பெருமான் 
(சுவாமிமலை) திருக்கோயில் நிர்வாகிகள் மிருந்த ஆர்வத்தோடு இந் 

தூலைத் தமிழ்கூறும் நல்லுலகத்திற்கு தலையாய முருகனருளுக்குத் 
நிலையாய மகுடமாகச் சூட்டி, மகிழ முன்வநத பெற்றியை நன்றியுடன் 

போற்றுகின்றோம். 

செந்தமிழ்க் கந்தன் தண்ணருளால் தரணியெங்கும் அன்பும் 

அமைதியும், இன்பமும பெருகி-௮ைத்து மக்களும் சகலசெல்வ 

யோகமிக்கப் பெருவாழ்வில் சுகித்திருக்க வள்ளி குஞ்சரி மணாளன் 

திருவடிகளைச் சிந்தித்து வந்தித்துப் பணிகின்றோம். 

உருவாப் அருவாய் உளதாய் இலதாய் 

மருவாய் மலராய் மணியாப் ஒளியாய் 

கருவாய் உயிராய் agus வித்யாய் 

esa aga அருள்வாய் ரூனே! 

— 6655659 
முழுகா சரணம்! ஆக்கியோன்



உ தளிய நூல்கள்-நா6சங்கள் 

தமிழ் நூல்கள் 

1. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21, 

அகில இந்திய ஆலய வழிகாட்டி (1956)-காஞ்சிபுரம், 

அருணசிரிநாதர் வரலாறும் நூலாராய்ச்சியும்- 

. தணிகைமணி வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை. 

அருணஇிரிநாதா் 600-வது ஜயந்திமலா்-புதுடெல்லி. 
ஆலய தரிசனம்-பரணிதரன். 

ஆறுமுகன் அருள்கொழிக்கும் தலங்கள் அறுபத் தாறு- 

புலவர் 2, 1. நடராஜன். இலங்கைக் காட்சிகள்- 
இ, வா. ஜகந்நாதன், 

ஊரும் பேரும்-பேராரியர் ரா. பி. சேதுபிள்ளை, 

கலைச்களஞ்சியம்-தொகுதிகள். 

கும்பாபிஷேக மலர்கள், 

கொங்கு நாடு-புலவர் குழந்தை. 
கொங்குநாட்டுக் கோயில்கள்-சிவகளை-மு, சுப்பையா 

எவஸ்தல மஞ்சரி-வ. த. சுப்பிரமணிய பிள்ளை. 

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு-தொகுதிகள்.- 

மூ. அருளாசலம். 
தமிழ்நாடு கிராமங்கள் அகரவரிசைப் பட்டியல்- 

தமிழ்நாடு அரசு. 
திருக்கோயில் வரலாறுகள். 

இருப்புகழ் உரை நூல்-தொகுதிகள்- 
இருமுருக, இருபானந்த வாரியார். 

இருப்புகழமிர் தம் தொகுதிகள்- 
இருமுருககிருபானத்த வாரியார். 

தினமணிசுடா்-அனுபந்தங்கள், 

தென்னிந்தியகோயில்சாசனங்கள்-௬௪. ௫. நூ, கழகம், 
மாவட்ட வரலாறு-தொகுதிகள்-சோமலெ, 

முருகவேள் பன்னிரு இருமுறை-6 தொகுதிகள்- 
தணிசைமணி வ. ௬, செங்கல்வராய பிள்ளை. 
வேங்கட முதல் குமரி வரை-ததொகுதிகள்.- 

தொ. மு, பாஸ்கரத் தொண்டைமான். பன்னிரு 
திருமுறை தொகுதிகள்.



ஆங்கில நூல்கள் 

EpigraPhica India-Volumes. 

Post office guide-Tamilnadu, Pondicherry and 
Kerala-P,& T Dept 

Saint Arunagirinatha-Swami Anwanandha. 

South Indian Inscriptions: Volumes. 

Temples of Tamuilnadu-(Census of India:1961 
vol. ix)-9 Books. 

நூலகங்கள் 

1. 

2. 

5. 

6. 

7. 

8. 

3. 

4, 

கழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூல்நிலையம்- சென்னை, 

சரஸ்வதி மஹால் நூல்நிலையம்-தஞ்சாவூர். 

சென்னைப் பல்கலைக்கழக நூல்நிலையம்-சென்னை, 
சவகுருநாதன்செந்தமிழ் நூல்நிலையம்-கும்பகோணம், 

தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம்-சென்னை. 

மறைமலையடிகள் நூல்நிலையம்-சென்னை, 

மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் ௨. வே, சா. நூல் 

நிலையம்-திருவான்.மியூர்-சென்னை. 

Dar Hammarshjots 1/0்ரகரர - வலையப்பேட்டை 

கும்பகோணம்.



இடர் விளங்காத நலங்கள் 
1. அத்திக்கரை: இதனைத் தணிகைமணியவரீகள் 

கந்தர்வக்கோட்டை அருகலமைந்தது என்பார். நாம் ஆய்வு 
செய்தவரையிலும் இது தெரியவரவில்லை, இத்தலம் கேரளாவில் 

இருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

2. இந்தம்பலம்; 

3. எழுகரைநாடு: இதனைக் சி. வா. ஜ.- திருச்செங்கோடு 
என்பார். இதுவும் ஆய்வுக்குரியது. நாமக்கல் அருகிலுள்ள 

தேவார வைப்புத்தலமான ஏழூர் இது என்பாருமுளர். 

4 ஸஞானமலை: சென்னைக் 8ழ்த்திசைச்சுவடிகள் நூலகத் 
இன் ஞானகரீசுரர் வண்ணம், ஞானாம்பிகைமாலை என்னும் சுவடி 
கள் உள்ளன ஆனால் அதற்குரிய தலம் புலப்பட்டிலது. 

5, தனிச்சயம்: தணிகைமணி இதனை மதுரைக்கருக 
றுள்ள தனிச்சயம் என்பார், ஆனால் இத்தலத்திருப்புகழில் 

(1) பச்சிமதுசைக்குள் உத்தமத்தனிச்சயத்தினில் (2) கொங்கற் 

தனிச்சயம் என வருபவை. இத்தலம் கொங்குநாடு அல்லது 

கேரளத்திலோ இருக்கக்கூடும். 

6. பிள்ளையார்பட்டி: தணிகைமணி இதனைக் குன்றக்குடி 
யருலுள்ள பிள்ளையார்பட்டி என்பரர். ஆனால் அதுமலைத்தலம் 
அன்று, கர்நாடகத்தில் இத்தலம் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. . 

7. மாதானை: “கோடான?” என்னும் பொதுத்திருப் 
புகழில் “மாதானையாறுமுகப்பெருமாளே'' எனவருவது கண்டு 
மாதானை என்பது ஒரு தலமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, 

உஞ்சேனைமாகாளம் எனவரும் தாண்டகத்தில் திருநாவுக்கரசர் 
மாதானம் என்னும் தலத்தைக் குறிப்பிடுகிறார், இருப்பினும் 
இடம் விளங்கவில்லை. 

8. வைரவிவனம்? 

மேற்கண்ட. தலங்கள் பற்றிய இருப்பிட விவரங்களைத் 

தெரிவித்துதவினால் அடுத்தபஇப்பில் நன்றியுடன் இணைக்கப் 
பெறும்,



ட திக்க 
விரள்மிகு சுவாமிநாத சவாரி திரக்சோமில் சுவாரிரல், 

ஏழிபட்வோர் வரதிகளும் கட்டணங்களும். 

கட்டணங்கள் 

தங்கரதப் புறப்பாடு, ரூ. 350. 

நிதீதியபூசைக் சட்டனளை ரூ. 2500. 

சிறப்பு விருந்தினர் குடில்கள் 3. 

ஒவ்வொன்றுக்கும் நாள் வாடகை, ரூ. 50, 

சிறப்பு விருந்தினர் அறைகள் 9. 

ஒவ்வொன்றுச்கும் நாள் வாட்தை ரூ. 10, 

இருமணக் கட்டணம் ரூ, 50, 

திருமணச் கூடங்கள் 3, 

ஒவ்வொன்றுக்கும் நாள் வாடகை. ரூ. 100, 

மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் 

1. வழிபடுவோர் வசதிக்கென, நான்கு வீதிகளையும் 
ஆலய நிதியிலிருந்து ரூ 2ழ லட்சம் இலவில் செப்பனீட்டுத் 
தார்ச்சாலைபோட அரசு ஆதரவுடன் வேலை துவக்கப்பட்டுள்ளது, 

2. வழிபடுவோர் வசதிக்கென, நான்கு வீதிகளிலும் 
ரூ. 20,000 எலவில் சோடியம் அவி விளக்குகள் தான்கு 
பொருத்தப்பட உள்ளன. 

ச 

3, @ 29,000 சிலவில் முடியிறக்கு மிடத்தருசே 

குனியலறைகள் கழி வறைகள் கட்டப்பட ௪ள்ளன. 

4, ரூபாய் இரண்டு லட்சம் சிலவில் புதிய திருமண 

மண்டபமும் கட்ட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. 

சமுதாயப் பணிகள் 

இத்திருக் கோயிலின் சார்பில் சீழ்ச்கண்டி திறுவனஙிகள் 

இயகிகுகிள் றன,



4. அன்பு இல்லம் (55 மாணவர்கள்) 

2. நாதசுர, தவில் பயிற்சிக்கல்லூரி, (40 மாணவர்கள்) 

3. தேவாரப் பாடசாலை (20 மாணவர்கள்) 

இத்திருக்கோயிற்பணிகளில் பங்குகொள்ள விரும்புவோர்: 
செயல் அலுவலர், அருள்மிகு சுவாமிநாத சுவாமி திருக்கோயில், 
சுவாமிமலை, கும்பகோணம் வட்டம். 612302. என்ற முகவரியில் 
தொடர்புகொள்ள வேண்டுகிறோம். தொலைபேச எண்: 21, 
(சுவாமி மலை,) ் ் 

இக்ஙளம், 

குழ. இரத்தின சபாபதி, K. கல்யாணம் ஈ.£, 
மேலாளும் அறஙிகாவலர், செயல் அலுவலர். 

தங்க. இராஜேந்திரன், 

கிருஷ்ண மூர்த்திப் பிள்ளை, 

. பொன். தங்கராசு, 
அறங்காவலர்கள்.



பக்கம் 

469 

வரி பிழை 

29 வடமொழிப் 

புலமையுடையவராயினும் 

1 அருணகிரிநாதர் பரவிய 
ஆறுமுகன் தலங்கள் 

என்றவரியை நீக்கிவிடவும் 

திருத்தம் 
இருமொழிப் 
புலமையுடைய 

வராயிருந்து



a 

அருணகிரிநாதர் அடிச்சுவட்டில் 

பக்கம். 

22 

25 

36 

64 

71 

117 

120 

131 

132 

147 

163 

172 

186 

233 

235 

243 

279 

280 

308 

311 

322 

453 

449 

வரி, 

29 

28 

19 

13 

14 

16 

20 

22 

>
 

ai 

31 

33 

28 

21 

10 

23 

பிழையும் திருத்தமும். 

பிழை. 

வடமொழிப் 

பெருமாளோ 

அனால் 
இருருக்கோலத்தில் 

பச்சைதீதிரிவுமை 

விருதம் 

செய்யார் 

ஒடுக்சட்துச் 

பிராத்தனைகள் 

குற்றாறக் 
eens IT 

தொவிலுள்ளது 

இருவரவத்துறை 

மொழிக்குத் 

சுகுந்த 
இனவ 

உய்யக் 

கொண்டான்) 

இனியது 

விமோட்சனம் 

அர்க்த 
“தல்லையாளி 

அல்வாளினைப் 

uate wr 

பெறுனர் 

தருத்தம் 

இருமொழிப் 

பெருமாளே 

ஆனால் 
இருக்கோலதீதில் 

பச்சைத்திருவுமை 

விரதம் 

. திருவத்திபுரம் 
ஒடுக்கத்துச் 
பிரார்த்தனைகள் 

குற்றமறக் 
உளராக 

தொலைவிலுள்ளது. 

திருவரத்துறை 
மொழிக்குத் 

சுகந்த 

சிவை 

(உய்யக் 

கொண்டான்) 

இனியக 

விமோசனம் 

அர்த்த 
தில்லையாடி 
அவ்வாளினைப் 

பாராய்தாராய் 

பெறுகின்றனர்,
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