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3
படல அகராதி.
-----------------------------------------------------------படலம் பக்கம்
-----------------------------------------------------------அகத்திய ன ள் ெபற்ற . -

7

இந்திர ன ள் ெபற்ற . -

13

இராம ன ள் ெபற்ற . -

15

கள ப் படலம் -

16

குமாேரசப் படலம் -

5

பாி ரணநாமப் படலம் -

9

தி நகரப்படலம் -

1

தி நாட் ப்படலம் -

1

நந்தி பேதசப்படலம் -

6

நாக ம ள் ெபற்ற

-

14

நாரண ன ள் ெபற்ற . -

12

நாரத ன ள் ெபற்ற . -

29

ைநமிைசப் படலம். பிரம ன ள் ெபற்ற . பிரமன் சி ஷ்
ராண வரலா

2
12

ெபற்ற . -

6

-

2

வள்ளிநாயகி தி மணம். -

22

விைடய ள் படலம் -

23

ராட்டகாசப் படலம் ---------

3

4
தி த்தணிைக மான்மியம்.
[* உ க்குறி

ற்ற

தணிைகப் ராணத் ப் பாடல்]

1. தி நாட் ப் படலம்.
தி த்தணிைக ெயன்
வடக்கு 25-ைமல்

ம் மஹா ேக்ஷத்திரம் ெதாண்ைட நாட் ற் காஞ்சீ ரத் க்கு

ரத்தில் உள்ள .

-----------2. தி நகரப்படலம்.
இத் தணிைகமா நகரத்தில் ைவகுண்டம், பிரமேலாகம், ெபான்

லகம் என்

ம்

ன்
உலகங்களில் உள்ள ெசல்வங்கெளல்லாம் நிரம்பி ள்ளதா ம், எம்ைம
யாண்டவர் வள்ளியம்ைமெயா களவிற் பல விைளயாடல்கள் ெசய்
பின்னர் அவ்வம்ைமயா டன் வந்தமர்ந் ள்ள காரணத்தா ம் இத்தலத் க்கு
இைணேய கிைடயா .
*ேசயிைட யி ந் ேகட்பி ந் ெதாழி ஞ் ெசப்பி ஞ் சித்தம் ைவத்தி
ம்
ஆயிைட வதித லாதிகள் ெசயி மலகில்பல் பவத்தி மீட்
மாயி
ைன ஞ் சவட் மீ ளாத வரம்பி ன்
த் வ ெதன்றாற்
காயிைல ேவேலான் தணிைகயின் ெப ைம கட் ைரக் கடங்குவ தன்ேற.
ரத்தி
நிைனத்தா

ந் இத்தலத்தின் ெபயைரக் ேகட்டா ந் ெதா தா ஞ் ெசான்னா ம்
ம் ேபாின்பங் கிைடக்கும். இக்க த்ைதத் " ரத் ெதா வார் விைன

சிந்தி " எனவ ம் இத்தலத் த் தி ப் கழ் *84-ஆம் பாட ற் காண்க.
--------------------3. ைநமிசப் படலம்.
இத்
தணிகாசலத்தின்
ெப ைமகைள
ெயல்லாம்
நிவர்க க்குச் சூத நிவர் பின்வ மா உைரத்த ளினார்:-

த்தியின்பம்

ேவட்ட

----------------4. ராண வரலாற் ப் படலம்.
ஆ

கக் கட ள்

ற்றி ந்த

ந் தலங்கள் பல

ள்ளன. அைவதம் ள் அதி
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ேசஷமானைவ சயந்த ரம், குமராசலம், தி ேவங்கடம்,
ரணகிாி என் ம்
நான்கு தலங்கள். இைவ தம் ட் சிறந்த
ரணகிாி என் ந் தணிைக.
ெபான்

லகத் ள்ள ெசல்வங்கெளல்லாம் தன்வயின் நிைறந் ள்ள காரணத்தால் (1)

"

ரணகிாி" என ம், அ யவர் இச்ைச ஒ

(2)

"க்ஷணிகாசலம்"
கபிராைன

(கணிகெவற் )

க்ஷணப்ெபா திற் சித்திக்கு மாதலால்

என ம்,

லகாரணனான

லகாரணெனனத் ெதா த காரணத்தால் (3) "

நீேலாற்பல மலர் நித்த

சிவபிராேன

லாத்திாி" என ம்,

மலர்த ன் (4) "அல்லகாத்திாி", (5) "நீேலாற்பலகிாி", (6)

"உற்பலகிாி", (7) "கல்லாரகிாி", (8) "காவிமைல", (9) "நீலகிாி" (10) "குவைளச்சிகாி"
என ம்,

கற்ப

வி

ம்

ெசய்தேபா ம், ேவடெரா
"ெச த்தணி"

என ம்,

அழியாைமயாற்

(11)

"கற்பசித்"

என ம்,

சூரெனா

ெசய்த கலா ந் தணிந்த இடமாதலால் (12) "தணிைக" (13)
கக்

கட ள்

பிரணவப்

ெபா ைளச்

சிவபிரா

க்கு

உபேதசஞ் ெசய்த ஸ்தான மாதலால் (14) "பிரணவார்த்த நகரம்" என ம், இந்திரன்
வரம் ெபற்ற ஸ்தல மாதலால் (15) "இந்திர நகாி" என ம், நாரதர் பிாிய ற்ற ஸ்தல
மாதலால் (16) "நாரதப் ப்ாியம்" என ம், அேகாரன் என்

ம் தவசி ேமாக்ஷ

நகராதலால் (17) "அேகார ைகவல்ய ப்ரதம்" என ங், கந்த

ர்த்தி

ெபற்ற

ற்றி ப்பதால்

(18)"ஸ்கந்தகிாி" ெயன ம் இைவ ேபான்றன எண்ணிறந்த ெபயர்கள் இத்தலத் க்கு
உண் . ---------5.

ராட்டகாசப் படலம்.

தி க்கயிலாயத்திற் பரேமஸ்வரன் பார்வதி சேமதராய்க் குமாரக் கட ள் மத்தியில்
ற்றி ப்ப
எ த்த ளியி ந்தார்.
அப்ெபா
த்திைய
வி ம்பின
கணத்தைலவனான சந்திரகாசன் என்பவன் அங்கு வந்
ஸ்வாமியின் தி வ யில்
ழ்ந் வணங்கிப் பிரணேவாபேதசம் ெபற்றனன். இவ் பேதச ட்பப் ெபா ெளலாந்
ெதாிந் ம் ெதாியாத ேபாலக் குமாரக்கட ள் ேகட் க்ெகாண்
ந்தனர். பின்னர் ஒ
சமயம் சிவபிராைனத் தாிசிக்கச்ெசன்ற பிரமேதவர் அகந்ைதயால் தம்ைம வணங்கா
ெசல்வைதக் கண்ட குமரேவள் ரவாகுேதவைர விளித் அப்பிரமைனப் பி த் வா
என்றனர். அவர் அவ்வாேற பி த் வரத் தம் ன் ந ந ங்கி நின்ற பிரமேதவைர
ேநாக்கி, எம்பிரான் 'நீ யாதின் மிக்கவன்? வாழ்வின் மிக்கவன் என்றால் எந்ைதயாம்
சிவபிராைன நித்த ம் வந் வணங்க ேவண் ய அவசியமில்ைல;
என்றால் என் தம்பி
ரவாகுவால் இப்ெபா
கட் ண்

ரத்தின் மிக்கவன்
நிற்ப ேபாலக்

கட் ண்ணமாட்டாய்;
எல்லாவற்ைற ம்
நான்
சி ஷ் ப்ேபன்
என்
ெசால் வாயாகில் உன்ைன ந் தி மாைல ம் சிவகணத்தவைர ம் நீ சி ஷ் க்க
வில்ைல' என்றிங்ஙனம் பல கூறிய ளி ந் தம்ைம வணங்கா
ெமௗனஞ் சாதித்த
பிரமேதவைரக் குட் ச் சிைறயி வித்தார். பின்னர்த் தி ேவங்கட மைலயிற்
ேகாயில்ெகாண்ட ளிச் சி ஷ் த் ெதாழிைலத் தாேம ேமற்ெகாண்டனர். சில காலஞ்
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ெசல்லத் தி மால்
அவர்

த ேனார் சிவபிரானிடத்தில் இந் நிகழ்ச்சிகைளத் ெதாிவிக்க,

*ெசம்ைமய ஞான சத்தித் தி
க் ெகாண்ட ெசம்மல்
எம்மின்ேவ றல்லன் யா மவனின்ேவ றல்ேலங் கண்டீர்
அம்மழ வ வி னான்பா லன் ெசய் தவர்பி ைழத்ேதார்
நம்ம த் ெதாண் ெசய்ேதார் நைவபடப் பிைழத்ேதா ராவர்.
ஞானசத்தி ஸ்வ பனான நம

குழந்ைத ேவ

நாம் ேவ

அல்ல; அவ

க்கு அன்

ெசய்தவர் எமக்கு அன் ெசய்தவராவர்;
அவ க்குப் பிைழ ெசய்தவர் எமக்குப் பிைழ ெசய்தவராவர்" எனக்கூறி
ஆணவங்ெகாண்ட பிரமைனச் சிைறயினின் ம் வி த்தலாி
என்றார். விஷ்
த ேனார் பின் ம் இரந் ேவண்டச் சிவபிரான் நந்தி ேதவாிடஞ் ெசால் ய ப்பத்
தந்ைத வி ம்பியவாேர குமாரக்கட ள் பிரமேதவைரச் சிைறயினி்ன் ம் வி த் க்
கயிைலக்கு வரச் சிவபிரான் குமரைனத்த வி, 'ஏேனா பிரமைனச் சிைறயி ட்டாய்'
எனப், 'பிரணவப் ெபா ள் ெதாியாதவன் சி ஷ் த் ெதாழில் ெசய்யலாேமா' எனக்
குமரக்கட ள் விைடயளித்தனர். சிவபிரா

ம், 'ைமந்தேன! உனக்குத் ெதாி மானாற்

பிரணவப் ெபா ைளக் கூ க' என்ன,

கக்கட ள் அதைனச் ெசால்ல ேவண் ய

ைறப்ப ச் ெசால்ல ேவண் ம் என்னச் சிவபிரா
வி ப்ப ற் ைற ந் தணிைக மைலக்கு உபேதசம்

ம் அதற்கிைசந் , "நீ
ெப ம்ெபா ட்
நாம்

வ கின்ேறாம்; மாசி மக ம் வ கின்ற ; அப்ெபா
உணர்த் வாயாக" என்றனர்.
அவ்வாேற தணிைக மைலக்கு வடகிழக்ெகல்ைலயில் ஒ க்ஷணேநரம் தணிேகசைனச்
சிவபிரான் தியானித்தமர, கு நாத ம் சிவபிரானி ந்த இடத் க்குத் ெதன்திைசயில்
வந்தமர்ந்
பிரணவப் ெபா ெளலாந் தந்ைதக்கு உபேதசஞ் ெசய்தனர். தனக்குத்
தாேன மக ங் கு
ம் சிஷ்ய மாகிய சதாசிவ
ர்த்தி பிரணவ ஸ்வ பனாகிய
குமாரக் கட ளின் ரத்ைதக் க தி மகிழ்ந் ஆர்ப்பாித்தனர்.
*தனக்குத்தா ேனமக னாகிய தத் வன்
தனக்குத்தா ேனெயா தாவ ங் கு
மாய்த்
தனக்குத்தா ேனய ட் டத் வங் ேகட்ட ந்
தனக்குத்தா னிகாினான் தழங்கிநின் றா னான்.
ஆதலால் அவ்விடத் க்கு
ராட்டகாசம் என் ம் ெபய ண்டாயிற் . இங்ஙனம்
ஆர்ப்பாித்த சிவபிரான் அங்ேகேய சிவ ங்க பமாயமர்ந்தனர்.
ராட்டகாசைர ம்
அவ க்குச்
சமீபத்தி ள்ள
அவர
ஆசானாகிய
ஆ
கக்
கட ைள ம்
வணங்குபவ ைடய பிறவிேநாய் தீ ம். கீைழத் தி த்தணிக்குச் சமீபத்தில்
நந்தியாற் க்குத்
ெதன்கைரயில்
ஆ
கஸ்வாமி
ேகாயி ம்
வடகைரயில்
ராட்டகாசர் ேகாயி ம் உள்ளன. சிவபிரா க்குத் தி த்தணிகாசல
ர்த்தி

7
பிரணேவாபேதசஞ் ெசய்தைதத் தி ப் கழ் 1, 4, 6, 9, 14, 15, 21, 23, 37, 39, 41, 59, 65,
ஆம் பாடல்களிற் காண்க.
---------------------------6. குமேரசப் படலம்
ஒ
ைற குமாரக் கட ள் ஞான சத்திையப் ெபற வி ம்பிக் கயிைலக் கங்ைகையத்
தணிைகக்கு வரவைழத் த் தாமி க்கும் இடத் க்கு வடகீழ்ப் பக்கத்தில் ஆபத்சகாய
விநாயக ர்த்திையத் தாபித் வழிபட் ச் சிவ ங்கப் பிரதிஷ்ைட ெசய்
ைறப்ப
சிக்கச் சிவபிரான் எதிர் ேதான்றி 'உனக்கு ேவண் ய வரம் யா ,'? என்ன "அ ணர்
உயிைரக் கு க்கும் ம் ஞானசத்தி ேவண் ம்" என்ன நீலகண்ட ம் அவ்வரத்ைதத்
தந்
இ ங்கத்திைட மைறந்த ளினார். இவ்வி ங்கம் குமார ங்கம் எனப்
ெபயர்ெப ம்; இ மைலமீ ேகாயி ன் வடக்குப் பிராகாரத்தில் உள்ள . ஞானசத்தி
ெபற்ற ஸ்வாமிக்கு ஞானசத்திதரர் என் ம் அவரால் வரவைழக்கப் ெபற்ற கயிைலக்
கங்ைகக்குக் *குமார தீர்த்தம் என் ம் ெபயர் ேபாந்தன. மாசி மகத்தில் இத்தீர்த்தத்தில்
ஸ்நாநஞ் ெசய்
குமார ங்கத்ைத ம் ஞானசத்திதரைர ம் தாிசித்தல் மிக ம்
விேசஷமான .
கபிரான் ஞானசத்திதரராய்த் தி த்தணிைகயில்
ற்றி ப்பைதத்
தி ப் கழ் 51, 56 ஆம் பாடல்களிற் காண்க.
--------------------* இ

மைலக்குக் கிழக்கில் அ வாரத்தி

வழங்குகின்ற . "தி க் குள நா

ம் பலத் திைச

ள்ள ; சரவணப் ெபாய்ைக என
சுந் தி த்தணி" தி ப் கழ் [11]

----------------------------7. பிரமன் சி ஷ் ெப

படலம்.

சிைறவி பட்ட பிரமேதவர் தம் ைடய உலகத் க்குச் ெசன் சி ஷ் த் ெதாழில்
ெசய்ய யன் ம் அஃ இயலாைம கண் மனெநாந் சிவபிராைன ேநாக்கித் தவஞ்
ெசய்தார். சிவபிரான் பிரம ேதவ க்கு
ன் ேதான்றிய ளித் தணிகாசலத்தின்
ெப ைமையக் கூறி நீ நம குமரைன ேநாக்கி அத்தலத்தில் தவஞ் ெசய்தால் உன்
எண்ணம் நிைறேவ ெமன்றனர். அவ்வாேற பிரமேதவ ம் வி த்த ரம் எனப்ப ம்
தணிைக நகைர யைடந் மைலக்குக் கீழ்த்திைசயில் தீர்த்தம் ஒன் உண் பண்ணி,
ஆபத்
ஸகாய
விநாயகைரப்
ேபாற்றிக்
குமார ங்கத்ைதத்
தித்
ேவற்கரத்தண்ண ன் பாத தாமைரயில் ழ்ந் வணங்கித் தவஞ் ெசய்தனர். ஸ்வாமி
அ ள் சுரந் எதிர் ேதான்றி ேவட்ட வரம் எல்லாந் தந்த ளினர். ைவகாசி விசாகத்திற்
*பிரம தீர்த்தத்தில் ஸ்நாநஞ் ெசய்வ
மகா விேசடம். பிரம ேதவர்
சித் த்
ெதா தைதத் தி ப் கழ் 14-ஆம் பாட
கழ்ந்தைத 32-ஆம் பாட

ங் காண்க.

ம், சிவபிரான் தணிமைலைய ெமச்சிப்
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* பிரமதீர்த்தம் மைலக்குக் கிழக்ேக ப
வலப்பால் இ க்கிற .

ஏறிச்ெசல்

ம் வழியிற் பாதி

ரத்தில்

---------------------8. நந்தி

பேதசப் படலம்.

ஒ
ைற நந்தி ேதவர் சிவபிராைன வணங்கிப் ேபாின்பமாம்
த்தி நிைலைய
விளக்கிய ளல்
ேவண் ம்
எனப்
பிரார்த்தித்தனர். க்கட்
ெப மான்
"நீ
தணிகாசலத் க்குச் ெசன்
தவம் ாிந்தால் நம
குமரன் ெதய்வநதி ெயான்ைற
வரவைழத் உன்ைன அதில் ேதாயச்ெசய் பாிசுத்தமாக்கிப் ேபாின்ப நிைலைய ம்
விளக்கிய ள்வான்" என்றனர். அத்தி ெமாழிையக் ேகட்ட நந்திேதவர் அவ்வாேற
தி த்தணிைகக்கு வந்
ஒ
குைகயிற் பல காலந்தவஞ்ைசய்ய மயில்வாகனப்
ெப மான் எதிர் ேதான்றி, நந்தியின் உடைலத் தம
தவஞ் ெசய்

தி க்கரத்தால் தடவிய ளி, "மிக்க

உடல் வ ந்திைன. நீ ேவண் ய வரம் யா ?" என, நந்திேதவர்

'சிவதத் வ அமிர்தம் எனப்ப ந் தீர்த்தத்ைத வரவைழத்
எழ ம், பதி, பசு, பாச இலக்கணங்கள் யான் உணர்ந்

அதில் யான் ேதாய்ந்
உய்ய ம் ேதவாீர் அ ளல்

ேவண் ம்' என்ன,
கபிரா ம் தணிைகக்கு நி தி திைசயி
ந் அத்தீர்த்தத்ைத
வரவைழக்க அ
தணிைக மைலைய வலமாக வந்
ராட்ட காசத்ைத ந கிப்
பின்னர்க் கட ற் குந்த . அந்தத் தீர்த்தத் க்கு "நந்தி நந்தினி", "நந்தி யா " என ம்,
நந்திேதவர் தவஞ் ெசய்தி ந்த குைகக்கு "நந்தி குைக" என ம் ெபயர் ேபாந்தன. நந்தி
ேதவர் அந்நதியில்
ழ்கிப், பதி, பசு, பாச இலக்கணங்க ெளல்லாம் உபேதசிக்கப்
ெபற்றனர். இந்நதியில் ைதப் சத்தில் ஸ்நாநஞ் ெசய்வ மகா விேசடம். உபேதசம்
ெபற்ற நந்திேதவர் ேகாயிைல வணங்கி, அப்பாற் குன்றிைன வணங்கிப் பிறகு
நந்தியாற்ைற வணங்கிப் பின்னர் அவ் ர் எல்ைலைய வணங்கித் தணிைகமைல
கண் க்கு மைற
மட் ம் அத்தலத்ைதேய கண் ற்றவராய்ப்
றங்காட்டா
ெசன் கயிைலயங்கிாிைய யைடந்தனர்.
------------------9. அகத்திய ன ள்ெப

படலம்.

அகத்திய

ைற சிவபிரான் தி வ யில்

என்

நிவர் ஒ

ழ்ந்

வணங்கிச், "ெசந்தமிழ்

ம் பாைஷைய ெயனக்கு அறி றித்தி ஞான ம் அ ளல் ேவண் ம்' எனக்

ேகட் க் ெகாண்டனர். சிவபிரான், " எவ்வரம் ேவண் ெமன்றா ம் யாம் உபேதசம்
ெபற்ற ஸ்தானமாகிய தணிைக மைலக்குச் ெசன்
ேவலவைன ேநாக்கித் தவஞ்
ெசய்வாயாக; உன் எண்ணம் நிைறேவ ம்; அத் தலத் க்குப் ேபாகலாம் என ஒ வன்
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நிைனத்தா
நடந்தா

ம், அவ் ர்ப்

ம், அவ

றமாகச் ெசன்றா

ம், ெசல்ேவன் எனப் பத்த

ைடய ேநாெயலாங் ெகாத்ேதா

ெதாைலந்

ரம்

ேபாகும்.

*அத்தலந் தன்ைனயா மைடகு வாெமனப்
த்தியி னிைனப்பி ம் றத்திற் ெசல்
ம்
பத்த நடப்பி ம் பாித்த ேநாெயலாங்
ெகாத்ேதா மவர் றம் வழிக்ெகாண் ேடா ேம.
அத்தலத்தில் உள்ள குமார தீர்த்தம் குட்டேநாய், வாதேநாய், சூைல ேநாய்
ேநாய்கைள ம்,

தம், ேபய்

த யவற்றால் உண்டாகுந்

கல்விச்ெசல்வம், ெபா ட்ெசல்வம், மக்கட்ேப
ெகா க்கும். அத்தலத்தின் ெபயர்க ள் ஒன்ைற ஒ
பாழ்ப ம்; ஞான சித்திகள் ைக

த ய

ன்பங்கைள ம் நீக்கிக்,

த ய சகல ஐசுவாியங்கைள ங்
ைற கூறி ம் பாவக் குப்ைபகள்

ம். அத்தலம் மலமாகிய இ ட்ைட விலக்கும்

ஞானசூாியன்; ம ட் பிணிைய நீக்கு ம ந் ; வி ம்பிய ெபா ள்கைளத் த ஞ்
சிந்தாமணி. கார்த்திைகக் கி த்திைகயில் அத்தலத்திற் குமாரக்கட ைள வணங்குபவர்
த்தி கூ வர்; அங்ேக ஆெற த் ேதா பவர் சா ப பதவி
கா ம் வி ப்பத்தாேலா ேவ
எவ்வித காரணத்தாேலா
கக் கட ைளப் பணிந் வணங்குபவர் கந்தேலாகத்ைத
ெசய் ந் தானம் மற்ைறய தலங்களிற் ெகா ப்பதி ம் ேகா

சார்வர் கணிைகயைரக்
தணிைகைய யைடந்
அைடவர். அத்தலத்திற்
மடங்கு விேசடமாகும்.

அங்கு

ன்

கக்கட ள் இச்ைச, ஞானம், கிாிைய ெயன்

ம்

சத்திக

இைலகளாகக் கிைளத்ெத ந்த ேவலா தத்ைத வலக்ைகயிேலந்தி, இட
ெதாைடயி
த்தி ஞான சத்தி தரன் எனத் தி ப்ெபய டன் விளங்குவார்.

ம்

ன்

ைகையத்

*ெசங்கமல மலேரய்க்கு ெமா தி க்ைக குறங்கைமத் ச் ெசம்ெபான் ேம த்
ங்கவாிச் சிைலக்கட ள ள்ஞான சத்திெயா ெதா க்ைக ேயந்திப்
ெபாங்கும ட் க ைணவிழிக் கைடெயா க மலர்ந்த கப் ெபா விேனா ம்
அங்கணமர் ஞான சத்தி தரைனயகத் றநிைனப்ேபார் அவேன யாவர்.
அவ

ைடய தி

ைவ நிைனத் த் தியானிப்ேபார் சா

என் றின்னபல விேசடங்கைள எ த்

ய பதவி ெயய் வர்'-

ஓத, அகத்தியர் ேகட் ப் பரமாநந்தம் உற்

உடேன விைடெபற் த் தணிைக மைலக்கு வந்தார்; நந்தியாற்றில் ஸ்நாநஞ் ெசய்தார்;
ராட்டகாசத்ைத ம் சாமிநாத னாலயத்ைத ங் கண்
ெதா தார்; அங்குச்
சமீபத்தி ள்ள சிவகங்ைகையத் தாிசித்
அதன் கைரயில் ஆதிவராஹ ரம்
எனப்ப ந்தானத்திற்
சிவ ங்கப்
பிரதிஷ்ைட
ெசய்
சித்தார்.
பின்னர்
ஆ

கப்ெப மாைனக் குறித் ப் பல நாள் அ ந்தவம் இயற்ற, இைறவன் எதிர்

ேதான்றி,

அகத்திய க்குத்

தமிழ்ப்

பாைஷயின்

இலக்கண

ெமல்லாம்

ஓதி
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ஞாேனாபேதச ஞ் ெசய்தனர். அகத்திய ந் தணிைக மைலயிற் பல நாள் இ ந்
பின்னர்ப் ெபாதிய மைலக்குச் ெசன்றனர்.
--------------------10.

பாி ரண நாமப் படலம்.

ன்ெனா

கற்பத்திற் பிரபாகரன் என ஒ

அரசன் இ ந்தான். அவன் மைனவி

ெபயர் சுகுமாாி. இவ க்கு நான்கு மக்கள் பிறந்தனர். இந் நால்வ க்கும் சூரன், ப மன்,
சிங்கன், தாரகன் என்
ஒ

ைற அகத்திய

ெபயர். தந்ைதயின் பிறகு இந்நால்வ ம் அரசாண்டனர்.

நிவர் இவர்களிடம் வர, சூர

ம் ப ம

ம் அவைர வரேவற்

வணங்க, அவர் இவர்க க்குக் குமாரக் கட ளின் ெப ைமைய எ த்ேதாதினர்.
பின்ன ெரா நாள் தி ணபிந்
நிவர் சிங்க க்குந் தாரக க்குந் காளியின்
ெப ைமைய ம் ஹாிஹர
சிங்கன், தாரகன் என்

த்திரனான சாத்தாவின் ெப ைமைய ம் ஓதினர். சூரன்,

ம்

வ ம் குமாரக் கட ள், காளி, சாத்தா என்பவர்க

க்கு

ைறேய வாகனமான மயில், சிங்கம், யாைன ஆகும் ேபற்ைற ம், ப மன் குமாரக்
கட ளின் ெகா யான ேகாழியாகும் ேபற்ைற ம் அைடய வி ம்பி மிக்க ஆைசேயா
அவ்வக் கட ைள ேநாக்கித் தவம் ாிந்தார்கள்.
ன்னேம வாகன ம் ெகா
மாய்
இ ந்த மயி
ாிவைத

ம், ேகாழி ம் இவர்கள் இவ்வா

யறிந்

'எங்கள்

பதவிைய

தங்கள் பதவிையக் கவரத் தவம்

நீங்கள்

கவர்ந் ெகாள்ள

ய

வதாற்

தகணங்களாகக் கட ர்கள்' என இந் நால்வைர ம் சபித்தன. இங்ஙனம் சாபத்தாற்
தகணங்களான நால்வ ம் சிவகணங்கேளா
ந்தெபா
ேதவர்க டன் கூ க்
ெகாண்

அசுரர்கைள ேவர க்க, அசுரர் தைலவன் இவ்விஷயத்ைதச் சிவபிரானிடம்

விண்ணப்பிக்கச், சிவபிரா ம் 'எம
உத்தர
இல்லாமல் நீங்கள் ேதவர்க க்கு
உதவி ாி ம் ெபா ட் க் காவல்விட் ப் ேபானீர்கள். இனி அசுரர் குலத்திற் பிறந்
அத்ேதவர்க

க்ேக

ன்பம் உண் பண்ணகட ர்கள்' எனச் சபித்தனர்.

இங்ஙனம் அ ணர் குலத்தில் உதித்த சூரன், ப மன் (சூரபத்மன்), சிங்கன்
(சிங்க காசுரன்), தாரகன் (தாரகாசுரன்) என்

ம் இவர்கள் ேதவர்க

க்குப் ெபாி ந்

ன்பம் விைளகித்தனர். நிற்க, தவஞ்ெசய்தி ந்த இவர்கைளச் சபித்த மயிைல ங்
ெகாழிைய ங் குமாரக் கட ள் ேகாபித் த் "தவத்ைத குைலத்த பாபத்தால் நீங்கள்
எமக் க கி
க்கும் ேபற்ைற இழந்தீர்கள் " என் அைவகைள நீக்க, அைவ காஞ்சிமா
நக க்கு வந்
கக் கட ைள ேநாக்கித் தவஞ்ெசய்
அவர
தி வ
நீழைலயைடந்தன. சூரப ம ம் அவன் தம்பிய ஞ் ெசய் ங் ெகா ைமகைளச் சகிக்க
யாத ேதவர்க ைடய ேவண் ேகா க் கிரங்கி
சுப்பிரமணிய ர்த்தி ேபா க்
ெக ந்த ளித்
சூரப மைனப்
பிளந்ேதறியச்
சூரன்
மயிலாக ம்
ப மன்
ேகாழியாக ம் மாறி
த ல் தாம் இச்சித்த வண்ணேம
கபிராைனத் தாங்கும்
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மயிலாக ம் ெகா யாகிய ேகாழியாக மாயினர்.சிவபிரான சாபத்தால் அசுரரான
சிங்க ந் தாரக ம்
கக் கட ளாற் சம்ஹாரஞ் ெசய்யப்பட்ட பிறகு தாம் த ல்
எண்ணிய ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளக் க தி, நந்தி ேதவாிடம் ேபாய்
"ஐயேன! காளியின் வாகனமான சிங்க ம் ஹாிஹர த்திராின் வாகனமான யாைன
மாகும் ேப கிைடக்கக் க திப் பல நாள் நாங்கள் தவஞ் ெசய்ேதாம். இைட
கள்
பல வந்தன. எங்கள் எண்ணத்ைத இனிேய ம் நிைறேவற்றேவண் ம்" எனப்
பிரார்த்திக்க, நந்தி ேதவ ம் அ வைரயி ம் வாகனங்களாய் த்திைய நா யி ந்த
(காளியின்
வாகனமாகிய)
சிங்கத் க்கும்
(ஹாிஹர த்திராின்
வாகனமான)
யாைனக்கும் த்தி தந் , சிங்கைன ம் தாரகைன ம் ைறேய காளிக்கும் ஹாிஹர
த்திரர்க்கும்
வாகனங்க ளான சிங்க ம் யாைன மாக அ ப் வித்தனர். இவ்வா
நால்வர் ேகாாிக்ைக ம் நிைறேவறிற் .
சூரசம்ஹாரஞ் ெசய்த சுப்பிரமணிய ர்த்திையத் ேதவர்கள் ைஜ ெசய்தனர். ேதவர்
தைலவனாம்
இந்திரன்
தி ப்பரங்குன்றத்திற்றன்
மகளான
ேதவேசைனைய
ஸ்வாமிக்கு மணஞ் ெசய்வித்தான். பிறகு ேதவேசநா சேமதராய்
கக் கட ள் கந்த
ெவற் க்குச்
ெசன்
அங்குத்
ேதவேசைனைய நி த்தித் தாம்
மாத்திரம்
தணிைகயங்கிாிக்கு வந்தமர்ந்தனர். அசுரர்கள் ஆண்
ந்த உலகங்களிற் ேசகாிக்கப்
பட்
ந்த ெபான் லகத் அ ம்ெபா ள்களான காமேத , சிந்தா மணி த ய பல
வளங்கைள ம்
கக் கட ள் தனிைகமைலயிற் ேசர்ப்பித்த ளிய காரணத்தால்
அம்மைல
ரணகிாி எனப் ெபயர் ெபற்ற .
--------11. பிரம ன ள்ெப

படலம்.

ஒ
காலத்திற்
பிரமேதவர்
சரஸ்வதிெயா
தி த்தணிைகக்கு
வந்
ேவற்பைடயண்ணைலப் சித் வழிபட அவர் பிரமேதவர் ன் எ ந்த ளி உனக்கு
ேவண் ய வரம் யாெதனப் பிரமேதவர் 'ஸ்வாமி! எங்கள் உலகத்தி ந்த ெசல்வங்கைள
ெயல்லாம் சூரபத்மன் தன

நாட் க்குக் ெகாண்

ேபாயினன்; அைவ ெயல்லாம்

இப்ெபா
தணிகாசலத்தில் உள்ளன; அைவதைமப் ெபற வி ம் கிேறன்; பின் ம்
என்மைனவி சித்த
ங்கம் சரஸ்வதி
ங்கம் என ம் என் ெபயரால் விளங்கும்
பிரமதீர்த்தம் சரஸ்வதிதீர்த்தம் என ம் வழங்குமா ம். அத்தீர்த்தத்தில் மார்கழித்
தி வாதிைரப் ெபௗர்ணமியிற் ெசய் ம் ஸ்நாநம் மிக்க பலைனத் த மா ம் அ ள்
ாிய

ேவண் ம்',

எனப்

பிரார்த்திக்க

கக்

கட ள்

அவ்வாேற

வரந்தந்

மைறந்த ளினர். பிரமேதவர் வழிபட்டைதத் தி ப் கழ் 14-ஆம் பாட ற் காண்க. ---------------
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12. நாரண ன ள்ெப

படலம்.

ஒ காலத்தில் மஹாவிஷ்
1/2 - ேயாசைன
தாபித்

ஒ

தணிைக மைலக்குச் சமீபத்தில் வந்

ரத்தில் ஒ

நகரத்ைத உண்டாக்கி அங்கு ஓர் இ ங்க

தீர்த்தத்ைத ம் உண்டாக்கித் தம

சிவபிரான் விஷ்

அதற்கு ேமற்கு 1
ர்த்திையத்

உள்ளைத அடக்கித் தவமியற்றினர்,

ர்த்திக்கு எதிர்ேதான்றி, 'அன்ப! தணிைக நாயகைனத் ெதா

உன் எண்ணத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாள்' என் ெசால் , அவர் வி ம்பிய வண்ணம்
அன் நகரத் க்கு மாதவ ரம் எனப் ெபயர் வழங்குமா அ மதிதந் மைறந்த ளினர்.
பின்னர் விஷ்
ர்த்தி தணிைக மைலைய யைடந் குமார தீர்த்தத்தில் ஸ்நாநஞ்
ெசய்
ெவண்ணீ ம்
த்ராக்ஷ மாைல ம் அணிந்
தணிைகமைலக்கு ேமற்
பாாிசத்தில் விளங்கின ஒ சுைனக் கைரயில் தம உடம்பிற் ற்
டப் பலகாலந்
தவஞ்ெசய்தனர். அத்தவத் க் கிரங்கித் தணிகாசல
ர்த்தி மயில் வாகனத்தின் மீ
வந்
விஷ்
ர்த்திக்குக் காட்சிதந்
அவைரேநாக்கி " நீ மாதவஞ் ெசய்
இைளத்தைன " எனக் கூறித் தம
தி க்கரத்தால் விஷ்
ர்த்தியின் உடைலத்
ைதவர, அவர் தம

ைகம்மலர்கைளக் கூப்பி உள்ளம்

சா காசுரனாற் கவரப் பட்ட தம

சக்கிரம், சங்கு

ாிப்பத் ேதாத்திரஞ்ெசய்

,

த யைவகைளத் தாம் மீட் ம்

ெப மா விண்ணப்பஞ்ெசய்ய ேவலவ ம் அவற்ைறத் தந்த ளி, இந்தச் சுைனயிற்
பங்குனி த்திர ம் ஞாயிற் க்கிழைம ங் கூ ய சுபதினத்தில் ஸ்நாநஞ் ெசய்பவர்கள்
தாம் நிைனத்தைவ எல்லாங் ைககூடப் ெப வர் எனக் கூறி மைறந் த ளினார்.
விஷ்

ர்த்தி வழிபா

ெசய்தைத ஞ் தி ப் கழ் 14-ஆம் பாட ற் காண்க.

---------------13. இந்திரா ன ள்ெப

படலம்.

தணிைகமைலக்குச் சமிபத்தில் ெதன்பாாிசத்திற் கடப்பமரஞ் ெசறிந்த சூழ ல்
இந்திரன் ஒ ஊைர ம் தீர்த்தத்ைத ம் உண் பண்ணிச் சிவ ங்க ந் தாபித்தான்.
அவ்
க்குக் கடம்பமாநகரம் என ம் ஸ்வாமிக்கு அமராபதீசுரர் என ம் ெபயர்
வந்தன. பின்னர் இந்திரன் தணிைகமைலைய யைடந் மைலக்கு ெதன் றத்தில் ஒ
சுைன யி ப்பைதக் கண் ஸ்வாமிைய நித்தம் அ ச்சிக்க நிைனத் த் ேதவ ேலாகத்
தி ந் உற்பலக் ெகா ைய வரவைழத்
அச் சுைனயில் அைத வளர்க்கக் க திச்
சுைனக் கைரயில் விநாயக
ர்த்திையப்
சித்தான். அதனால் அம் ர்த்திக்குச்
ெசங்க நீர் விநாயகர் எனப்ெபயர் வந்த . காைல, உச்சி, மாைல என் ம்
ன்
ேவைளகளி ம் நீேலாற்பலம் மலர அம்மலர்களால் இந்திரன் தணிைக நாதைனத்
தினந்ேதா ம்

க்கால ம் அர்ச்சித் ப் பணிந் வர, அவர் இந்திர

க்கு எதிர் ேதான்றி

'நீ ேவண் ய வரம் யா ?' என, அவன் 'ஸ்வாமி! ேதவர்கெளல்லாம் இங்குத் தங்கைள
வழிபட வந் ள்ளார்கள்;

அ ணர்களாற் கவரப்பட்ட எங்கள் ெபான்

ெசல்வெமல்லாம் இங்குக் ெகாண்

வந்

ைவக்கப்பட்

லகத் ச்

க்கின்றன; அைவதைமப்
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ெபற வி ம் கின்ேறாம்; ேம
தவறா
ஒழிய ம்,

ம், இந்தச் சுைனயில் நீேலாற்பலமலர் எக்காலத் ந்

மலர ம், தாங்கள் இம்மலர்கைள யணிய ம், அதனால் எனக்கு இடர்
இத்தீர்த்தத்ைதத்

அகல ந் தி வ ள்

ெதளித் க்ெகாண்டவர்க

ாியேவண் ெமன்

ைடய

விைனகெளல்லாம்

பிரார்த்திக்க, இைறவன் அவ்வாேற வரந்

தந் , காமேத , சங்கநிதி, ப மநிதி, சிந்தாமணி
த யைவகைள ெயல்லாம்
இந்திரன் ெப ம்ப ய ளிச்ெசய் மைறந்தனர். இந்திரநீலச் சுைனயின் தீர்த்த ம்
மல ம் இன் ம் ஸ்வாமிக்கு உபேயாகப்ப கின்றன. இதனால் தி த்தணிைகக்கும்
இந்திரநகரம் என் ம் ெபயர் வந்த . இவ்வா
இந்திர ம் ேதவர்க ம்
வழிபட்டைதத் தி ப் கழ் 14, 34, 56, 64 ஆகிய பாடல்களி

ங், குவைளமலர்

மல வைத 5, 22, 25, 26, 27, 31, 36, 37, 40, 44, 51, 52, 62, 63 ஆகிய பாடல்களி
காண்க.

ங்

------------------------14. நாக ம ள்ெப

படலம்.

தி ப்பாற்கடல்கைடந்த காலத்
மத்தாகிய மந்தரமைலயிற் கயிறாக இ ந்
அதனில் உைரந்
இ க்கப்பட்டைமயால் வாசுகிெயன் ம் பாம் உடல்
ம்
ண்ணாகி
ெம
ற்ற .
அவ்
வாசுகி
தணிைக
மைலக்குவந்
அதன்
ேமல்பா*கத்தி ந்த சுைனெயான்றில்
ழ்கித் தணிைகநாதைர ேநாக்கித் தவம் ாிந்
அவர ளால் ேநாய் நீங்கிச் சுகப்பட்ட . அந்தச் சுைன நாகசுைன எனப் ெபயர்ெப ம்.
அதில் ஸ்நாநஞ் ெசய்பவர் ேநாய் தீர்ந் சுக
வர். வாசுகி வழிபட்டைதத் தி ப் கழ்
60-ஆம் பாட் ற் காண்க.
--------------------15. இராம ன ள்ெப
தந்ைதயின் ெசால்வழி
ேபாக, இராமர் அகத்திய

படலம்.
ராமர் கானகத்
நிவைர யைடந்

வா ங் காலத்திற் சீதாேதவி காணா
'ஜாநகிைய ெவௗவின தீயைர ெவல்

ம்

சத்திைய எனக்குத் தந்த ளல் ேவண் ம்' எனப் பணிந்
ேகட் க் ெகாண்டனர்.
நிவ ம் வி தி த்ராக்ஷங்களின் ெப ைமைய ம் அைவகளின் இலக்கணத்ைத ம்
அவ க்குக் கூறி 'இைவகைளச் சாதனமாகக் ெகாண்

சிவ ைஜ ெசய்

எண்ணத்ைத நிைறேவற்றிக்ெகாள்' என்றனர். அவ்வாேற இராமர்

ைஜ ெசய்யச்

சிவபிரான் ேதான்றிய ளி 'யாம் உனக்குச் சிவஞானம் த கின்ேறாம்; அ
மா ட வாழ்க்ைக மாைய என உனக்குப்

லப்ப ம்' என்றனர். இ

உன்

ெபற்றால்

ேகட்ட இராமர்

சிவபிரான் தி வ ைள ம த்தற் கஞ்சி, அவர் தி வ யிற் பன் ைற வி ந்

வணங்கி

"ஐயேன! இ விைன யிைடயிட்ட ெகா ேயன் அ ேயன்; ராக்ஷதர் ெசய்ைகைய
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எண் ம் ெபா ெதல்லாம் ேகாபம் உண்டாகின்ற ; சீைதயின் உ ைவ நிைனக்கும்
ெபா ெதல்லாம் காமம் உண்டாகின்ற " என்
ெசால்லச் சிவபிரான் நைகத்
இராம க்கு ேவண் ய ஆற்றைல ம் ஆ தங்கைள ந் தந் மைறந்த ள இராம ம்
அவற்றின் உதவியால் இராவண சம்ஹாரஞ் ெசய்தார்.
பின்
ராேமஷ்வரத்திற் சிவ ைஜ
ஞாேனாபேதசஞ் ெசய்கின்ேறன் என்றெபா
ேண இழந்

விட்ேடேன" என மன மிக ெநாந் , இனியாகி

ேவண் ெமனக் க திச் சிவத்தியானத்தி
உள்ளம் இன்

த் , "அந்ேதா! சிவபிரான் எனக்கு
ேமாகத்திற் பட்டவனாய்ச் சமயத்ைத
ம் ஞானம் ெபற

ந்தனர். சிவபிரான் பிரத்யக்ஷமாகி 'உன்

ம் அடங்கவில்ைல; உள்ள மடங்காவிட்டாற் சிவஞானங் கிட்டா ; நீ

தி த்தணிைகக்குச் ெசன்றால் உள்ள
மடங்கும்; ஞான ம் ெப ைவ' என்
தி வாய்மலர்ந்த ளி மைறந்தனர். அவ்வாேற
ராமர் தி த்தணிைகக்கு வந்
அங்குள்ள நந்தி தீர்த்தம்
த ய தீர்த்தங்களில் ஸ்நாநஞ் ெசய் தவத் தி ந்தனர்.
கபிரா ம் பிரசன்னராய்ச் சிவஞானம் பா த்த ளினார். இராவண சம்ஹாரஞ்
ெசய் ஜயித் வந்தைமயால் இராம ர்த்திக்கு விஜயராகவஸ்வாமி என் ம் ெபயர்
வந்த . இம் ர்த்தி விஜய வல் த்தாயார் சேமதராய்க் கீழ்த் தி த்தணியில் நந்தி
யாற் க்கும்
ஆ
கஸ்வாமி
ேகாயி க்குந்
ெதன்பால்
தி க்ேகாயில்ெகாண்ெட ந்த ளியி க்கின்றார்.
----------------------------16. கள ப் படலம்.
மஹாவிஷ்
ெயன்பவர்கள்

வின்

ெபண்களான

ேவலா தக்கட ைளத்

சரவணத் க் க கில் தவஞ்ெசய்ய
இந்திரனிடஞ் ெசன்

கற்பிற்

சிறந்த

தி மணஞ்

சுந்தரவல்

ெசய்யக்

அ தவல்

க திக்,

கங்ைகச்

கபிரான் எதிர் ேதான்றி, "அ தவல்

வள வாயாக; சுந்தாி! நீ

! நீ

ேலாகத்திற் சிவ நிவாிடந் ேதான்றி

ேவட ரகத்தில் வள வாயாக; உங்கள் இ வர் க த்ைத ம் ஈேடற் ேவாம்" எனச்
ெசால் மைறந்த ளினார். அவ்வாேற அ தவல் ேதேவந்திரனிடந் ேதான்றி அங்கு
ஐராவதம் என் ந் ெதய்வயாைனயால் வளர்க்கப்பட் த் "ெதய்வயாைன" என் ம்
ெபயர்ெபற் த்
தி ப்பரங்குன்றத்தில்
கக்கட ள்
தம்ைமத்
தி மணஞ்
ெசய்யப்ெபற்றாள். சுந்தாிேயா தன வ ைவ நீக்கிச் சூக்கும ேதகத்ேதா ெதாண்ைட
நாட் ல் ேமற்பா * என் ம் ஸ்தலத் க்குச் சமீபத்தில் மைலச்சார ல் தவமியற்றி
நின்றாள். அேத மைலச்சார ல் இதற்கு ன்னேர தவத்தி ந்த சிவ நி என்பவர் ஒ
ெபண்மான் உலா வைதக் கண்
அதன் அழகு தம்மனத்ைதக் கவரக் காட்சியால்
இன்பம பவித்
ஆைசநீங்கி
ன்ேபாலத் தவத்தி ற்றனர். அச்சமயத்தில் அம்
மானி ைடய வயிற்றிற் க வாகச் சுந்தாி ெசன்றைமந்தனள். க ப்ப ற்ற மான்
வள்ளிக்கிழங்குகள் அகழ்ந் எ க்கப்பட்ட ஒ குழியிற் குழந்ைதையப் பிரசவித் அ
தன் இனமாக இல்லாதி ப்பைதக் கண் ம ண் அதைன விட் ப் ேபாய்விட்ட .
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குழந்ைத குண்டல ஞ் சி ெதா
ம் ேகால்வைள மாகிய பைழய பல
ஆபரணங்க ட ம் தைழயாலாகிய ஆைட ட ம் ர்வஞானமின்றி விளங்கிய .
இங்ஙனம் தனியாய் விடப்பட்ட குழந்ைத மிக ம் இனிைமயான ெமல் ய குர ல்
அ தைத, இைறவ ன ளால் அங்குத் தன

மைனவி ட

ம் பாிசன ட

ம் வந்த,

தவஞ் சிறந்த ேவடர் தைலவனான நம்பிராஜன் ேகட் , மிக ம் மனமகிழ்ந் ெத த் ,
மகட்ேபறின்றி
வ ந்தின
நமக்கு
மைலக்கட ேள
இக்குழந்ைதையக்
ெகா த்த ளினாெரன உள்ளம் ாித் க் கிழங்ெக த்த வள்ளிக் குழியிற் கிடக்கின்ற
மணி விளக்குப் ேபான்ற சுந்தாிைய, "இந்தா! இஃேதார் இளங் குழந்ைத"
ெயன்ெற த் ச் சிந்தாகுலந் தீரத் ேதவி ைகயில் ஈந்தனன். வில்ைல நிலத்தி ட்
எ ந்
பாய்ந்
ஆர்ப்பாித்
ஆநந்தக்கட ல்
ழ்கிச் சிாித் த் ேதாள் ைடத் ,
ற்பிறப்பில் நாம்ெசய்த நல்லதவம் என் கூறினான். ேவடராஜன் மைனவி ம் மிக்க
வி ப்பத்தால் தன
தனத்தில் ஊறின பாைல
ட் னாள். ேவடராசன் மீண்
சி கு
க்குப் ேபாய்த் தன
சுற்றத்தா டன் வி ந் ண்
ெதாண்டகப்பைற
ழங்கக் குரைவக் கூத்தாட் வித்தான்.அப்பால்
கக்கட
க்குத் தி விழாக்
ெகாண்டா
ெவறியாட் ச் ெசய்வித்தான். குழந்ைதக்குக் காப்பிட்
*காட்பா
ஜங்ஷ

க்குச்

சமீபத்தி

ள்ள

தி வலம்

ஸ்ேடஷனி

ந்

8-ைமல்

ேமற்பா .

வள்ளிமைல ேமற்பா யி
ந்
1-ைமல்; தி வலம் ஸ்ேடஷனி
ந்
9-ைமல்.
அதைன மயி றகு கட்டப்பட்ட அழகிய ெதாட்
ட்டார்கள்.
திர்ந்த
தாளர்
வந் கூ வள்ளிக்குழியில் வந்திடலால் இவள் நாமம் "வள்ளி" எனக்கூறினார்.
குறவர் ேகாமான் வள்ளிநாயகியாைரத் தன்மகெளன்
அன்பால் வளர்த்தான்.
ஆவா! குறவர் தவம் யாரளக்க வல்லாேர! வள்ளியம்ைமக்குப் பன்னிரண் ஆண் கள்
ெசல்ல, ஜாதி வழக்கப்ப த் திைனப் னங் காக்கும்ப ப் பரண் கட் க்ெகா த்தனர்.
கவெணறிந்

கிளி,

ற

த யன திைனையச் ேசதஞ் ெசய்யாதவா

'ஆேலாலம்' ெசால் க் காலங்கழித்

வள்ளியம்ைம

வ நாளில், நாரத நிவர் தணிகாசலத் க்குச்

ெசன் ேவற்பைடயண்ணைல வணங்கி, "இைறவேன! இத்தலத் க்கு ேமற்றிைசயிற்
சமீபமாகேவ ேமற்பா
யி க்கிற . அத்தலத் க்கு அ கில் அழெகலாந் திரண்ட
வள்ளி ெயன் ம் மா
ஒ த்தி உள்ளாள். அவைளக் கண்ட ம் அழகிற் சிறந்த
ஐயேன! நீங்கேள அவ க்குாியவெரன நிைனந் , உங்களிடம் ஓ வந்ேதன். எல்லாம்
ெதாிந்த இைறவனாயி ம் உங்க க்குத் ெதாியாத ேபால என் ஆைச மிகுதியாற்
ெசான்ன குற்றத்ைதப் ெபா த்த ளல் ேவண் ம். ேதவாீேர ெசன்
கண்
ெகாள் ராக" எனக் கூறினர்.
இ
ேகட்ட ஸ்வாமி நாரத க்கு விைட ெகா த்த ளித் தாம் தனியாகக்
கட்டழகுள்ள காைளயாய் ஒ ேவட் வக் ேகாலத் டன் ேவட்ைடயா வ பவர்ேபால
வள்ளிமைலைய யைடந் , அங்ேக

ைதயைலக் கண்டாற்ேபால வள்ளிநாயகியாைரக்

கண் , ெமல்ல ெந ங்கி, இன்பவார்த்ைதகைளப் ேபசிக்ெகாண்

க்குஞ் சமயத்திற்
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ெகாம் கைள
ேவற்பைட

திக்ெகாண்
ரன்,

அ

ேவடர்கள்
தல்

சூழ

நம்பிராஜன்

ேவதங்களாக,

கிைளகெளல்லாம் பலகைலகளாக, ஒ

ந விடம்

ேவங்ைக மரத்தி

வந்தான்.

உடேன

சிவாகமங்களாகக்
வமாகி நின்றனன்.

ேவடர் தைலவன் வள்ளிநாயகியாைரக் கண் அவ க்கு வள்ளிக்கிழங்கு, மா, ேதன்,
பால் த யன ெகா த் ப் பின்னர்ப் திதாய் நின்ற ேவங்ைக மரத்ைத ங் கண்டான்.
அவ

டன் வந்த மறவராேனார் விம்மித

ன் இங்கில்ைல. இப்ெபா
இதைனயிப் ெபா ேத
என்

ற் க் ேகாபங்ெகாண் , இம்மரம் இதற்கு

ேதான்றி நிற்பதால் தீங்கு வந்தி தல் திண்ணம்;

றித்தி ங்கள்; பறித்தி ங்கள்; தறித்தி ங்கள்; தாமதியாதீர்கள்

கூறினார்கள். ேவட ராசன் இவர்கைளெயல்லாம் விலக்கி, வள்ளி நாயகியாைர

ேநாக்கி, ‘இ வைர ம் இல்லா , இம்மரம் இப்ெபா
உண்ைமையச் ெசால்

க’

விண்ணகத்தி ந்

குலெதய்வேம இைதக் ெகாண்

நம

என்ன,

இங்கு நிற்கும் வரலாற்றின்

வள்ளியம்ைம ”யான் அறிேயன்;
வந்

ேசர்த்த

திடீெரன
ேபா

ம்.”

என் ெசால்ல, ”நன் ; அ உனக்கு நிழல் த ம்” எனச் ெசால் , ேவடராசன் ேவடர்
கூட்டத் டன் தி ம்பிச் ெசன்றனன். வள்ளியம்ைம ம் அம்மரத்ைதத் த விய
ெகா ேபால அைதத் த வி அதன் மலர்கைளத் தன் கூந்த ல் ைவத் மகிழ்ந்தனள்.
பின்னர் ஒ நாள் வள்ளியம்ைமயின் தந்ைத வ ஞ் சமயத்
கக்கட ள் தம
ஓரம்சத்ைத ேவங்ைக மரத்தி
த்திப் பிறிேதா ரம்சத்ெதா
வி த்தாப்பிய
ேவடங்ெகாண் குறவர் தைலவன் எதிர் ெசன் அவ க்குத் தி நீ அளித் ஆசி
கூறினர். ேவட

ம் இன்

ேவண் ம்?' என,

நமக்கு நல்ல நாள் என மகிழ்ந்

க ேவ

ம் 'யாம் இம்மைலயி

'சாமிக்கு என்ன

ள்ள குமாி ஆடவந்ேதாம்'

என்றனர். ேவட ம், 'அங்ஙனமாயின் நீர்ெசான்ன தீர்த்தத்தில் நித்த மா
இவ்ேவங்ைக மர நிழ
ள்ள திைனப் னத் த் தனித்தி க்கும் எம்மகட்குந்
ைணயாக இ ங்கள்' என உைரத் ப் ேபாயினான்.
அவன் ேபாயின பின்னர்க் கிழவர் பசியால் மிக வா னவர்ேபாலத்
வள்ளியம்ைம ேதன் கலந்த திைனமாைவ அளிக்க, அதைன வாங்கிவாங்கி
பின்னர் "ஐேயா! தாகமாய் இ க்கிறேத" எனத்
மைலக்கு அப்பால் ஏ

குன் கைளக் கடந்

க்க,
ண்டனர்.

த்தனர். வள்ளியம்ைம, 'இந்த

ெசன்றால் ஆங்ெகா

சுைனயி க்கிற '

என்
ெசால்லக் கிழவ ம் 'எனக்கு நா லர்ந்
விட்ட . இம்மைலச் சார ன்
வழிகைள நான் ஒ சி
ந் ேதேரன். நீ நடக்கப் பான் மாறா உடேன வந் சுைன
நீைரக் காட் தி' என்ன, அவ்வம்ைம உடன் ெசல்லச் ெசன் , சுைனநீர் ப கின ம்,
அம்ைமைய ேநாக்கி, "நான் குமாியாட வந்ேதன் எனக்கூறின
இந்தத் தீர்த்தத்ைதப் ப கின ம் என்

ப்

உண்ைமயாயிற் ;

பிந்திய ; உன்ேமற் காமம்

ந்திய ; என்

ஆகத்ைத வ த்தின தாகத்ைதத் தணித்தாய்; ேமகத்ைத ெயாத்த கூந்தைல ைடயாய்!
என்ைன வ த் ம் ேமாகத்ைத ந் தணிப்பாயானால் என் குைற
ந்த " என
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இரங்கிக்

கூறினர்.இைதக்ேகட்ட

ச்ெசறிந்

வள்ளியம்ைம

"நைரத்த கிழவேர! உமக்கு நல்

ணர்

ந ந ங்கிக்
சற்

ேகாபத்தாற்

ெப

மில்ைலேய; நீர் எத் க்கு

த்தீர்?"
இழிகுலத்தாளாகிய
என்ைன
யிச்சித்தீர்;
பித் க்ெகாண்டாற்ேபாற்
பிதற் கின்றீர்" எனக்க ந்
ேபசக் கிழவர் அவ்வம்ைமயின் பாதத்தில் வி ந்
அவற்ைறப் பி த் க்ெகாள்ள, வள்ளியம்ைம காைல உதறிக்ெகாண் தி ம்பி ெவகு
ேவகமாய் ஓ னள். இைதக்கண்ட எம ைதயன் தணிைக ஆபத்ஸகாயராம் தம
தைமயனாைரத் தியானிக்க அவ ம் மதயாைன உ ேவா
தம்பிதனக்காக
வனத்தைணந்
வள்ளியம்ைம ஓ வ ம் வழியிற் பிளிறிக் ெகாண்
கு க்ேக
மறித்த ேபால எதிர்வந்தார். வள்ளியம்ைம ம் எதிர்த் வ ம் யாைனையக்கண்
மிகப்பயந்

வந்தவழிேய

தி ம்பி

ஓ வந் ,

இவ்யாைனயினின் ங் காத்த ள்க' எனச் ேசர்ந்
மற்ெறா பால்
வயிரத்

யாைனயின்

ேகா பட,

ண்ேபால நின் , பின்னர்த் தாம்

வத்ேதா

கிழவைரப்

ேதான்றி "அஞ்சல் அஞ்சல்" எனத் தம

'என்ைன

ஒ பால் த விக்ெகாண்டனள்.

இைவக
தன்

பார்த்

க்கு

ந ேவ,

ஸ்வாமி

தல்ெகாண்ட கட்டழகுள்ள காைள
கரத்தால் வள்ளிைய அைணத் ,

யாைனைய ங் கும்பிட, யாைன மைறந்த . தம்பிைய இடாினின் ம் நீக்கி அவர்
நிைனத்த மாைத ங் கூட் வித்த காரணத்தால் தணிகாசலத்தி ள்ள விநாயக
ர்த்திக்கு ஆபத்ஸகாயர் எனப்ெபயர் ேபாந்த . இவ்வா
தம்பிக்கு உதவினைதப்
தி ப் கழ் விநாயகர்

தியிற் காண்க. நிற்க, காைள

வங்ெகாண்ட கள்வ ம்,

"வள்ளி; இஃெதல்லாம் இம்மைல ேவந்தனாகிய
கன் கூத் ; நீ அஞ்சாேத" எனச்
ெசால் த் ேதற்றி வள்ளியம்ைமேயா கூ மகிழ்ந்தி ந்தனர்.
திைனப்பயிர்
திர்ந்
கதிர்வி த்தன. வள்ளியம்ைம
னம் வி த் த் தாய்
தந்ைதயாிடஞ் ேசர்ந்தனள். ெகாள்ைக ேவறாகிப்பாைவ டன் விைளயா தைல ம்
கழங்கா தைல ம்
ன்ேபால மடவா டன் ேபசுதைல ம் வி த் ப் லம்பினள்.
ெசவி

ம் அன்ைன ம் மகைள

வந்தவாெறன்?' என வற்
லாகாெதனக் கூறி
ட்

ற்

ேநாக்கி 'உனக்கு ேமனி ேவறாகிய . குற்றம்

த்திக் கூறிச் ெசற்ற ெமய்தி அவைள இனிப் றம்ேபாக
த்தினார்கள். மகைள மைலத்ெதய்வந் தீண் ற்ெறன்

ெவறியாட்
நடத்தினார்கள்.அப்ெபா
ேவலன்ேமல் வந்
ேதான்றி 'இவள்
தமியளாகி யி ந்த
னத்தில் ெதாட்டனம். எம ள்ள மகி மா
ெப ஞ்சிறப் ச்
ெசய் ராயின் இக்குைற நீங்கும்' என்
குமரேவள் குறிப்பாகக் கூறிய ளினான்.
இம்ெமாழி தன்ெசவிப் லம் குந்த அளேவ வள்ளியம்ைம அவச நீங்கி ெய ந்தனள்.
அப்ப ேய சிறப் ச் ெசய்ேவெனன் ெசவி த்தாய் பிரார்த்தைன ெசய்
தித்தாள்.
தா ந் தம ம் நா ம் நக ம் ேப ம் பிற ம்
ங்கும்ப யான நள்ளிரவில்
கபிரான் வள்ளியம்ைமையக் களவாக
ட் னின் ம் ெகாண் ேபாய்விடத்
யி ணர்ந்த ேவடர்கெளல்லாம் ெதாடர்ந்
வந்
சூழ்ந்
ேபார்ெசய்
வி த்த
அம் கெளல்லாம் அண்ணல்ேமற் ப வைத அம்ைமேநாக்கிப் பைதபைதத் , 'ஐயேன'.
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நீர் சும்மா வி த்தலாகா . ேவலா தத்ைத ஏவி இவர்கைள அ தல் ேவண் ம்' என்ன,
எம்பிரான் அ ளாற் ெகா யாக நின்ற ேகாழி நிமிர்ந்ெத ந்
ெகாக்காிக்க,
இ ேபான்ற அவ்ெவா யின் அதிர்ச்சியால் நம்பிராச ம் அவன் தல்வ ம் தம ம்
யா ம் மாண்
ழ்ந்தார்கள். ஸ்வாமி ம் வள்ளியம்ைம டன் தணிைக மைலக்குச்
ெசன்றனர். வள்ளியம்ைமையக் கண்ட நாரதர் ேபராநந்தம் உற் , "தாேய! நீ

ன்

ெசய்த தவப்பயனால், எங்கள் தணிைக நாயகேர பல தி விைளயாடல்களியற்றி
உன்ைன இங்குக் ெகாண்

வந்தனர்" எனக் ைககூப்பிக் கூறித் ெதா

, ஸ்வாமிைய

ேநாக்கி, "ஸ்வாமி! ேவடெரல்லாம் உயிர் ெபற்ெறழ அ ளல் ேவண் ம்" என
ேவண் னர்.
கபிரா ம் உடேன அவ்வாேற ய ள் ெசய்
அவர்கள்
ன்
எ ந்த ள, உயிர் ெபற்ெற ந்த ேவடர்கள், 'சாமி! ேவ ேய பயிைர ேமய்வெதன்றால்
ேவ

காப்

என்ன இ க்கிற ? ஆயி

ம் எங்கள் கு யின் ெபயர் ெகடாமல் நாங்கள்

தத்தஞ் ெசய்ய நீங்கள் எங்கள் வள்ளிையத் தி மணஞ்ெசய்

ெகாள்

ங்கள்' என

வணங்கிக் கூறினர். ஸ்வாமி ம் "நன் ; நீங்கள் யாவ ம் நம
தணிைகமைலக்கு
வா ங்கள்.
அங்ேக
மணஞ்ெசய்ேவாம்"
எனச்ெசால்
வள்ளியம்ைமேயா
தி த்தணிைகக்கு வந்
அங்கி ந்த
ரவாகு ேதவர்
த ய தம்பியர்க ெளல்லாம்
வணங்க
ற்றி ந்தனர். இவ்வா
கபிரான் வள்ளியம்ைம காரணமாகப்
பித்தைனப்ேபா

ழன்

தணிைகயில் மகிழ்ச்சிேயா
ஆம் பாடல்களிற் காண்க.

ைலகள் ாிந் ,

ஈற்றில்

அவ்வம்ைமைய

மயக்கித்

வந்தமர்ந்தனர் என்பைதத் தி ப் கழ் 21, 41, 42, 43, 49-

---------------------------17. வள்ளிநாயகி தி மணப் படலம்.
இவ்வா

வள்ளிநாயகிையத் தணிைக நாயகன் ெகாண்

வந்தைத மதித் க் குமார

ங்கத்தி ந் ஞ் சிவபிரான் உமாேதவி யாெரா ெவளிவந் ேதான்ற,
கேவள்
தாய்தந்ைதையப் பணிந்
நிற்கச் சிவபிரான்
கேவைளத் த வி "ைமந்த! உன்
தி மணங்காண வந்ேதாம்" என்றனர். அங்கி ந்த நாரத நிவ ம் இம்மாசி மாதத்திற்
ச நக்ஷத்திரம் தி மணத் க்கு ஏற்ற நாெளன்றனர். தி க்க யாணம் நடத் விக்கும்
கர்த்தாவாக அமர்ந்த ஆபத்ஸகாய விநாயக ர்த்தி தம
தம்பிைய ேநாக்கிக்
'கந்தகிாியி ள்ள ேதவேசைனைய வரவைழப்பாயாக' என்றனர்.
கபிரா ம்
கந்தகிாிக்கு
ரவாகு ேதவைர அ ப்பினார். க யாண மண்டபம் ேதவதச்சனால்
மஹா விசித்திரமாக அைமக்கப்ெபற்ற .ேதவேகா கள் தி த்தணிைகக்கு வந்
ேசர்ந்தன. நிவரர் குழாம் தணிைகைய நா வந்தன. ேதவேசைன யம்ைம ம் வந்
ேசரத் தி க்ைகேவற் ெப மான் அவ்வம்ைமையத் தம இடப் பாகத் அமர்த்தினர்.
பின்னர் தி மண நாள் வரப் பிரமேதவர் ச ைத, த ப்ைப த யன ெகாண் வந்
ேசர்த்தனர். சிவபிரா ம் உமாேதவி ம் ஒ பீடத்தி லமர்ந்தனர்.
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வள்ளியம்ைமைய வளர்த்த பிதாவாகிய நம்பிெயன்ற ெபய ள்ள ேவடர் தைலவ

ம்,

"சதாசிவ ர்த்தியின் அழல்விழியின் வந்த ேவலவ க்கு என்பால் வந்த ெகாம்பிைனக்
ெகா த்ேதன்" என் தன்வழிப் ெபய ங்கூறித் தன் மைனவி வாச நீர் வாக்க ஏற் த்
தத்தஞ்ெசய்யத் ேதவேதவ னாகிய தி த்தணிைக யாண்டவன் வள்ளியம்ைமைய
ேயற்ற ளினார். நாரத னிவர் ேவதவிதிப்ப த் தி மணச் சடங்குகைளச் ெசய்தார்.
தத்தஞ் ெசய்ய, ேவலவன் ஏற்ற அப்ெபா ேத, வள்ளியம்ைமக்குத் ேதவேதஜஸ்
ெபா ந்த . கண் இைமக்க இல்ைல; உ வம் நிழல் தரவில்ைல; மாைல வாட
இல்ைல; உட ல் மாசுந்

சுந் ேவர்ைவ ஞ் ேசரவில்ைல; அவரணிந்த

வண் கள்

ெதய்வக்ேகால

ேசரவில்ைல;

ம்

ஷ்பத்தில்

ஒ ங்ேக ற்ற ;

அதிசயித்தனர். ேவடர் கூட்டத்தா ம் 'இவள் எம்மிடத்தில் வந்த

கண்ேடார்

எம் ெப ந்தவேம'

ெயன்றார். இந்நிகழ்ச்சிகைளெயல்லாம் ேநாக்கியி ந்த ேதேவந்திரன் 'நம்மகைள நாம்
வழிய ேவண் க்ெகா த்ேதாம். இவ் ேவட ராசன் மகைள இைறவேன நா ச்ெசன்
ெகாண் வந்தனர். இவ்ேவடராசன் என்ன தவஞ் ெசய்தாேனா' எனப் பிரமித்தனன்.
தி க்க யாணம் ஆன டன் ஸ்வாமி தந்ைத தாயர்கைள வணங்க, அவர்க

ம்

ஆசிர்வாதஞ் ெசய் , கயிைலக்குச் ெசன்றனர்கள். ஸ்வாமி ம் வள்ளியம்ைமேயா
தி த்தணிைகயில் இன்ப ற்றி ந்தனர்.
------------18. விைடய ள் படலம்.
பின்னர், விஷ்
ேவதா
த ய ேதவர்கள் எல்லாம் விைடெபற் த் தத்தம்
ஊ க்குச் ெசன்றனர். நம்பி ேவட ம்
கேவளின் தி வ ள் ெபற் த் தன் ஊ க்குச்
ெசன்றான். யாவ ம் ெசன்ற பிறகு, வள்ளியம்ைம ேதவேசைனயின் பாதத்தில் ழ்ந்
வணங்கினள். ேதவேசைன ம் வள்ளிைய அைணத்ெத த் எனக்குத் தங்ைகேபாலச்
சிறந்த

ைணயாக வந்தைன என்

ெசால் த் தன

ஏன் ேவடர் மரபில் உதித்தனள்?" என வினவ,

நாயகைர வணங்கி "இவள் யார்?
கேவ

ம் மன மகிழ்ந்

இவர்கள்

இ வ ம்
ன்னர் அ தவல் , சுந்தரவல் யா யி ந்த வரலா கைளக் கூறிப்
பின் ஞ் ெசால் கின்றார்: "ஒ
ைற கண் வ நிவர் மஹா விஷ் ைவக் கா ம்
ெபா ட்
ைவகுந்தத்திற்குச் ெசன்றனர். உேபந்திரன்
த ேயார் சூழச் சைபயில்
ல
கண்

மி ேதவிேயா

ற்றி ந்த ெப மாள், அவைரக் கவனியா

வர் இவன் அகந்ைத நன்ெறன ெவகுண் , இவ்விஷ்

அசட்ைட ெசய்யக்
"

ைகைமப் பிறவி

எண்ணில உ க" எனச் சபித் ப் 'பல பிறவி மானாகக் கடைவ' என ல

மிைய ஞ்

சபித் , உேபந்திரன் த ேயாைர, "நீங்கள் ேவட் வப் பிறவி எண்ணில எ மின்"
எனச் சபித்
மீண்ேடகினர். இச்சாப ெமாழிகைளக் ேகட்ட விஷ்
த ேனார்
அஞ்சிந ங்கிச் சிவ ைசெசய்

சிவத்தியானஞ்ெசய்ய, சிவபிரான் கண்

வ

நிவைர
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வரவைழத்

'இவர்கள்

நிவாரணமாகும்ப
ெயன்றனர்.

ெசய்த

அ க்கிரகஞ்

அபசாரத் க்காக
ெசய்க'

என்றனர்.

ஒ

பிறவிெயா

அவ ம்

தி

சாப
ள்ளப்ப

இச்சாபா க்கிரஹத்தால் விஷ்
ர்த்தி சிவ நிவர் என் ம் ெமௗன நியாகி,
ேமற்பா க்கு அ கில் மைலச்சார ல் தவத்தமர்ந்தனர். ல
மி மானாகி அம்மைலயில்
திாிந்தனள். உேபந்திரன்
த ேனார் ேவடராஜனான நம்பி
த ய ேவடர்களாக
அம்மைலயில் உற்பவித்தனர். உேபந்திரேனேவடராஜ னான நம்பி. ைமந்தர் பலர்
இ ந் ம் மகளின்றி அவன் வ ந்தியி ந் , விஷ் வாகிய சிவ நிவ க்கும்
மானாய்த் திாிந்த ல
மிக்கும் பிறந்த சுந்தாியாகிய இவ் வள்ளிையக் கண்ெட த்
வளர்த்
வந்தான்"- என்
இவ்வா
ேவலவர் தம
ேதவியாி வ க்கும்
விஷயங்கைள விாிவாக விளக்கிய ளினார். அப்ெபா
வள்ளிநாயகியார் கட ைள
வணங்கித் தி த்தணிைகயின் ெப ைமையக் குறித்
வினவ, இவ் லகத்தி ள்ள
உயிர்கெளல்லாம் நற்கதி யைட ம்ப த் தி த்தணிைகயில்
ற்றி ந்த
ந்
தணிகாசல ர்த்திேப ர
டன் பின்வ மா அம்மைலயின் சிறப் கைள ெயல்லாம்
எ த்ேதாதினார்:
[கந்த ராணம் - வள்ளியம்ைம தி மணப்படலம்]
ெசங்கண் ெவய்யசூர்ச் ெச த்ெதாழி
ஞ்சிைல ேவடர்
தங்களிற் ெச ஞ் ெச த்ெதாழி
ந்தணிந் திட்ேட
யிங்கு வந்தியா மி த்தலாற் ெச த்தணி ெயன்ேறார்
மங்க லந்த

ெபயாிைனப் ெபற்றதிவ் வைரேய. (216)

ல்ைல வாணைக ைமயவள் ைலவைள யதனான்
மல்லன் மாநிழ ைறவைர வ ப்ப த் தம ம்
எல்ைல நீர்வயற் காஞ்சியி ன கநின் றிடலாற்
ெசால்ல லாந்தைகத் தன்றிந்த மால்வைரத்

ய்ைம. (217)

விைரயி டங்ெகா ம் ேபாதி ள் மிக்கபங் கயம்ேபால்
திைரயி டங்ெகா ம் நதிகளிற் சிறந்தகங் ைகையப்ேபால்
தைரயி டங்ெகா ம் பதிகளிற் காஞ்சியந் தலம்ேபால்
வைரயி டங்களிற் சிறந்ததிந் தணிைகமால் வைரேய. (218)
ேகா யம்பி ம் ேவய்ங்குழ
தி ங் குரலால்
நீ தந்திாி யியக்கி ம் ஏழிைச நி த் ப்
பா
ஞ்சி பல் யத் தின்னிைச ப த் ம்
ஆ

ம்விைள யா

ம் இவ்வைர யதன்கண். (219)
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மந்த ரத்தி ம் ேம மால் வைரயி ம் மணிேதாய்
கந்த ரத்தவன் கயிைலேய காத த் த ேபாற்
சுந்த ரக்கிாி ெதால் வி தனிற்பல ெவனி ம்
இந்த ெவற்பினில் ஆற்ற

மகிழ்ச்சி ண் ெடமக்ேக. (220)

வான்றி கழ்ந்தி மி நில வைரபல அவற் ள்
ஆன்ற காதலா ங்ஙன ேம
ம் அதற்குச்
சான் வாசவன் ைவக ஞ் சாத் தற் ெபா ட்டால்
ன்

காவியிச் சுைனதனி ெலமக்கு ன் ைவத்தான். (221)

காைலப் ேபாதினி ெலா மலர் கதிர் தி ச்சி
ேவைலப் ேபாதினி ெலா மலர் விண்ெணலா மி ள்சூழ்
மாைலப் ேபாதினி ெலா மலர் ஆகவிவ் வைரேமல்
நீலப் ேபா

ன் ெறாழிவின்றி நித்த

மல ம். (222)

ஆழி நீரர சுலெகலா ண்ணி மளிப்ேபார்
ஊழி ேசாி ெமா பகற் குற்பல ன்றாய்த்
தாழி ஞ்சுைன தன்னிைட மலர்ந்தி ந் தவிரா
மாைழ ெயாண்கணா யிவ்வைரப் ெப ைமயார் வகுப்பார். (223)
இந்த ெவற்பிைனத் ெதா
ளார் பவெமலா ேமகும்
சிந்ைத யன் ட னிவ்வைர யின்கேண ெசன்
ந்த நின்றவிச் சுைனதனில் விதி ைற ழ்கி
வந்

நந்தைமத் ெதா

ளார் நம்பதம் வாழ்வார். (224)

அஞ்சு ைவக வ் வகன்கிாி நண்ணிெயம் ம கள்
தஞ்ச ெமன் ளத் ன்னிேய வழிப ந் தவத்ேதார்
ெநஞ்ச கந்தனில் ெவஃகிய ேபாகங்கள் நிரப்பி
எஞ்ச

ல்லேதார்

ேப றைடந்தினி தி ப்பார். (225)

ேதவ ராயி
னிவர ராயி ஞ் சிறந்ேதார்
ஏவ ராயி ம் பிறந்தபி னிவ்வைர ெதாழாதார்
தாவ ராதிகள் தம்மி ங் கைடயேர தம
பாவ ராசிக ளக

ேமா பார்வலஞ் ெசயி

பாத கம்பல ெசய்தவ ராயி ம் பவங்கள்
ஏ ம் ைவக ம் ாிபவ ராயி ம் எம்பால்

ம். (226)
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ஆத ரங்ெகா
ேவதன் மா

தணிைகெவற் பைடவேரல் அவேர
ம் வி மியர் எவற்றி

ம் மிக்கார். (227)

ேவ .
உற்பல வைரயின் வாழ்ேவார் ஓெரா த மஞ் ெசய்யிற்
பற்பல வாகி ேயாங்கும் பவங்களிற் பலெசய் தா ம்
சிற்பம தாகி ெயான்றாய்த் ேதய்ந்தி ம் இ ேவ யன்றி
அற் த மாக இங்ஙன் அநந்தேகா

க

ண் டன்ேற. (228)

[சூரனாகிய ெகா யவனிடஞ் ெசய்த ெச த்ெதாழி

ம், ேவடர்களிடஞ் ெசய்த

ெச த்ெதாழி
ம் தணிந் , யாம் இங்கு வந்தி த்தலால், இம்மைலக்குச் ெச த்தணி
ெயன் ம் ஒ
மங்களகரமான ெபயர் வந்த . மாமர நிழ
ள்ள இைறவரான
ஏகாம்பரநாதைர உமாேதவியார் தம
ைலயா ம் வைளயா ம் வ ப்ப த்தின
காஞ்சிமாநகரத் க்குச்
ெசால்

சமீபமாக

க்கடங்கா . வாசைன ள்ள

நிற்றலால்,
ஷ்பங்க

இந்த

மைலயின்

ள் தாமைரப்

அைலகைள ைடய ஆ களிற் கங்ைகயாற்ைறப் ேபால ம், உலகி

பாிசுத்தம்

ைவப் ேபால ம்,
ள்ள நகரங்களிற்

காஞ்சிமாநகைரப் ேபால ம், மைலகளில் இந்தத் தி த்தணிமைல சிறந்ததாகும். யாம்
இம்மைலயிடத்தில் ஊ
த ய

ெகாம்பிைன ம்

நரப்* க்க விகைள

ல்லாங்குழ ைன ம் ஊதி ம்,

வாசித் ம்,

சப்தசுரங்கைளப்

ைண
பா

ம்,

சி வாத்தியங்களின் இனிய இைசகைளயைமத் ம், ஆடல் பாடல் ெசய்ேவாம். மந்தர
மைலயி ம் ேம மைலயி ம் கயிலாயத்ைதேய சிவபிரான் வி ம்பிய ேபால;
இவ் லகிற் பல மைலகள் இ ந்தேபாதி ம் இந்தத் தணிைக மைலயின் மீ எமக்கு
மிக்க மகிழ்ச்சி ண் . இதற்கறிகுறியாக
ன்னாள் ேதேவந்திரன் எமக்குச்
சாத் வதற்கு ன் காவி மலர்க் ெகா கைள யிம்மைலச்சுைனயில் ைவத்தான்.
*என் மிங்குநாம் மன்ற ைவகுதல்
நின் நீலேம நன் ணர்த் ேம.
இந்த சுைனயிற் சூாியன் உதிக்கும்ெபா

ஒ

மல ம், உச்சிப்ெபா தில் ஒ

மல ம், மாைலப்ெபா தில் ஒ
மல ம், ஆக எக்காலத் ம்
மலர்கள் தவறாமல் ஒழிவின்றித் தினந்ேதா ம் மல ம்.
*காைல காய்பகல் மாைல மா மலர் நீல
ேநரவிங் கால வமர்கின்றாம்.

ன்

நீேலாற்பல
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இந்த மைலையத் ெதா
ள்ளவர்க ைடய பாவங்கெளல்லாம் நீங்கும். அன் டன்
இம்மைலக்கு வந்
இந்தச் சுைனயில்
ைறப்ப
ஸ்நாநஞ்ெசய்
எம்ைம
வணங்குபவர்கள் எம
தி வ
நிழ ல் வாழ்வார்கள். ஐந்
தினங்கள்
இம்மைலயிைனச் ேசர்ந்
எம
பாதேம கதிெயன உள்ளத்தில் நிைனத்
எம்ைம
வழிப பவர்கள் தம
வி ப்பங்கள் எல்லாம் நிைறேவறப்ெபற்
ஈற்றிற் ேபாின்ப
ட் ைனயைடந் வாழ்வார்கள்.
* ஐந் நாளைசந் ெதந்த மிைணய வந்
வணங்கிேனார் பந்தம் பாற் வார்.
ேதவ ராயி

ம்,

னிவர ராயி

ம், சிறந்ேதார் எவ ராயி

ம், பிறந்தபின் இவ்வைர

ெதாழாதார் மரம்,
ல்
த ய அைசயாப் ெபா ளி ங் கீழ்ப்பட்டவர்களாவார்.
ப்பிரதக்ஷணஞ் ெசய்தா ம் (உலகுவலம்வாி ம்) அவர
பாவம் நீங்கா .
பாதகங்கள் பலெசய்தவ ராயி

ம், தினந்ேதா ம் பாவம் ெசய்பவர்க ளாயி

ம்,

எம்மீ ள்ள வி ப்பத்தால் தணிைக மைலக்கு வ வார்களாயின், அவர்கேள பிரம
விஷ்

க்களி

ஞ் சிறந்ேதார்; எல்லாவற்றி

ம் ேமம்பட்டவர். இம்மைலயி

ள்ேளார்

ெசய்த ஒ த மம் பலவாகி வள ம்; அவர்கள் பல பாவங்கள் ெசய்தா ம் அைவ அற்ப
மாகி ஒ ேசரத் ேதய்ந்ெதாழி ம். இ ேவயன்றி யிவ்விடத்தில் அநந்தேகா அற் தங்க
ண் . ]
இந்தவா

குமரக்கட ள் கூற, அைவகைளக்ேகட்

மகிழ்ந் , 'உலகி
உம

வள்ளி நாயகியார் நன்ெறன

ள்ள மைலகளிற் சிறந்த இந்தத்தணிைக மைலயின் தன்ைமைய

தி வ ளால் அறியப் ெபற்

அ ேயன் உய்ந்ேதன்' என்றார். இம்மைலச்

சார ல் ஒ பால்
கக்கட
ம் வள்ளிநாயகியா ம், பிரம விஷ் க்களால்
அறியப்படாத சிவெப மா ைடய ஐவைக உ வங்களில் ஒன்ைற ஆகமப்ப
ஸ்தாபித் வழிபட் வணங்கி அ ள்ெபற்றனர்.
இச்சாசக்தி யாகிய வள்ளியம்ைம ங் கிாியாசக்தி யாகிய ேதவ ேசைன ம்

ைறேய

வலப்பா ம் இடப்பா ம் அமர, ஞான சக்திையத் தம
தி க்கரத் ேதந்தி,
ச்சக்தி ட ம்
கக் கட ள் இத் தணிகாசலத்தில்
ற்றி ந் த
வர். இதைன
இத்தலத் க்குாிய தி ப் கழ் 14, 18, 20, 23, 27, 37, 38, 52 -ஆம் பாடல்களிற் காண்க.
---------------------19. நாரத ர ள்ெப
ஒ

படலம்.

ைற நாரதர் கயிைலமைலக்குச் ெசன்ற சிவெப மாைன வணங்கித்
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தி ம்பிவ ம்ெபா

, பிரமேலாகத்ைத யைடந் , தன் தாைதயாகிய பிரமைனக்கண்

வணங்கி "எந்தாய்! எனக்குச் சில சந்ேதகங்கள் உள்ளன: உதாரணமாக, (1) யாைன,
குதிைர,

பல்லக்கு,

ேதர்

த யன இ க்கச் சந்திரேசகரப் ெப மான் ஏேனா

ஷபத்ைத வாகனமாகக்ெகாண்டார்? (2) நல்லவாசைனத் திரவியங்கள் பல இ க்க
ஏேனா தி நீற்ைறப்
சிக்ெகாள்கின்றார்?" எனப் பிரம ம் 'இவ் வினாக்க க்கு
விைடயளிக்க நான் வல்லனல்லன். சிவபிராேன அைவதம் உண்ைமைய உண வார்.
அவரன்றி அவர் ெநற்றிக்கண்ணிற் ேறான்றிய ேவலா த
ர்த்தி மறிவர். இவர்
இ வர் தவிரப் பிறர் அறியார். நீ தணிைக மைலக்குச் ெசன் விசாகப் ெப மாைள
வணங்குவாயாகில் உன் ஐயங்கள் யா ம் ெதளி ம்' என்றனர். நாரதர் 'கந்தகிாி
த ய பல இ க்கத் தணிைகமைலைய ஏேனா சிறப்பித் க்கூறினீர்?' எனப்
பிரமேதவ ம் தணிைக மான்மியங்கைள எல்லாம் நாரத க்குச் ெசால் னார். நாரத ம்
தந்ைதயின் உபேதசெமாழிகைளக் ேகட்
ளகாங்கிதம் உற் த் தணிைகக்கு வந்
இ ங்கப் பிரதிஷ்ைடெசய்
சித்தனர். இவ்வி ங்கம் நாரத ங்கம் எனப்ெபயர்
ெப ம்.
பின்னர் மைலமீ

ெசன்

ேவலவைரத் தாிசித்

ேபாற்றித் தவஞ்ெசய்தார். இைறவ
நாரதர் தம

இரண்

த ய சிறந்த ேதவர்க

ைணயில் இைச கூட் ப் பா ப்

ம் எதிர்ேதான்றி, உனக்கு ேவண் வெதன் ெனன,

ஐயங்கைள ம்

த ற் கூறினர். சுவாமி ம் "(1) விஷ்

ம் அழிந் ேபாவைத

ணர்ந்த த ம ேதவைத தவஞ்ெசய் ,

இைறவைன இடபமாகத் தாங்கும் அழியாத ெப ம் ேபற்ைறப் ெபற்ற (2) இப்ப ச்
சிறந்த ேதவர்கள் அழிந் *நீறாகத் தாம் அந் நீற்ைற அணிவதாற் சிவபிரான் அநாதி
ர்த்தி *ெயன்ப விளங்கும்" எனக்கூறி, அவ்விரண் சந்ேதகங்கைள ம் ேபாக்கிப்
பின் ம் நாரத க்கி ந்த எல்லாச் சந்ேதகங்கைள ம் நீக்கிய ளினார். நாரத ம்
தணிகாசல ர்த்திைய வணங்கி மனத்ெதளி வைடந்தனர்.
பின்

ம் இத்தலத்தில் அேகாரன் என்

*விஷ்
நந்தியாற்றி

தீர்த்தத்தி
ம்,ெசவ்வாய்க்

ம்,

திங்கட்கிழைமயிற்

சிவகங்ைகயி

ம்,

நாகதீர்த்தத்தி

ம்,

ம்,வியாழக்கிழைமயில் இந்திரநீலச் சுைனயி

ம்,

கிழைமயில்

தன்கிழைமயிற் பிரமதீர்த்தத்தி

ம் மைறயவன் ஞாயிற் க் கிழைமயில்
நாரத

தீர்த்தத்தி

ம்,

ெவள்ளிக்கிழைமயிற் குமார தீர்த்தத்தி

ம், சநிக்கிழைமயில் அகஸ்திய தீர்த்தத்தி

ம்

ஸ்நாநஞ்ெசய் , பிறவி ேநாய் தீர்ந்

த்தியைடந்தனன். இவ்வளேவ யன்றி எந்தத்

தீர்த்தத்தி ேல

ம், எந்தத் தினத்தி ேல

ம் ஸ்நாநஞ் ெசய் , எங்கள் குமேரசைன

வழிப பவர்க

ைடய எல்லாப் பாவங்க

ம் நீங்கும்; அவர்கள் எல்லாப் ேபற்ைற ம்

ெப வர் என் சூத நிவர் கூற, இம் மான்மியங்கைளக் ேகட்ட நிவர்கள் யாவ ம்
ஹரஹர என மன
கி உடேன தணிைக மைலக்கு வந்
ேவலவைரத் ெதா
ேபாின்ப ற்றனர்.
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-----------------------அ பந்தம் I
தி த்தணிைகத் தீர்த்தங்கள்.
1. குமார தீர்த்தம்:- இ

மைலயின் கீழ்ப்பக்கம் அ வாரத்தி

ள்ள தி க்குளம்;

"சரவணப் ெபாய்ைக" என வழங்கும். இத்தி க்குளத்ைதச் சுற்றிப் பல ஜாதியா க்குாிய
மடங்கள் இ க்கின்றன. தி த்தணியின் இந்தப் பாகத் க்கு மடங் கிராமம் என்
ெபயர். சுரம் த ய எந்ந ேநாயி ந்தேபாதி ம் இத்தீர்த்தத்தில் அஞ்சா ஸ்நானஞ்
ெசய்யலாம்.
"எத் யர்த் திர மத்தினத் தகற் ஞ்
சரவணப் ெபாய்ைகத் தடம் னற் ைளந் ."
-தணிைகயாற் ப்பைட.
2. நந்தி யா :- இ

கீைழத் தி த்தணியின் வடேகா யில் இ க்கின்ற . ஆற்றின்

ெதன்கைரயில் ஆ
கஸ்வாமி ேகாயி ம், விஜயராகவ
வடகைரயில் ராட்டேகசர் ேகாயி ம் உள்ளன.
3. பிரம தீர்த்தம்:- இ

கீழ்ப் றமி ந்

மைலேமற் ெசல்

ஸ்வாமி

ேகாயி

ம்,

ைகயில் ந வழியில்

வடவண்ைட யி க்கின்ற ; இதைனப் பிரமசுைன ெயன்பர்.
4. விஷ்
எதிாி ள்ள .

தீர்த்தம்:- மைலயின்ேமல் ேமற்பக்கத்திற் கு க்கள்மார்

5. நாக தீர்த்தம்:- இதற்கு ஆதிேசஷ தீர்த்தம் என் ம் ெபயர்; விஷ்

களின்

தீர்த்தத் க்கும்

அப்பால் ேமற்ேக ெசன்றால், ெதன் றமி க்கின்ற .
6. அகஸ்திய தீர்த்தம்:- இ
7. இந்திரநீலச் சுைன:- இ

ஆதிேசஷ தீர்த்தத் க்குத் ெதன்கிழக்கி

ள்ள .

கல்லார தீர்த்தம் என வழங்கும். மைலேமல் ெதற்குப்

பிரகாரத் க்குத் ெதற்ேக ள்ள பிரபலமான சுைன; இந்தத் தீர்த்தந்தான்
தணிகாசல
ர்த்திக்குத் தி மஞ்சன மாவ . இதில் எப்ெபா தாவ ஜலமில்லாவிட்டால் ஆ
ேபர் ெசன் யாற் ஜலம் ெகாண் வ வ வழக்கம்.
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"காைல நண்பகல் மாைல ப் ெபா
ம்
ைவகல் ைவகன் மலர் ன் ெதாிக்கும்
நீலப் ைபஞ்சுைன ேநர்கண் ெதா
".
-தணிைக யாற் ப்பைட.
இந்திரன் ஐராவதத்ைதத் ெதய்வயாைன யம்ைமயா க்கு சீதனமாகக் ெகா த்த
பின்

அதி ஷ்டஹீனனாய்த் தன் ெசல்வங் குைறதைலக் கண் , இந்தச் சுைனைய

உண்டாக்கி, அதிற் ெசங்க
நீ்ர்க் ெகா கைள நட் ,
ஷ்பங்களால் அர்ச்சைன ெசய்தான்.
கக்கட ள் அவ
இரங்கி, ெவள்ைள யாைனையப் ெபான்
ேதேவந்திர

லகத்திேலேய ைவத் க்ெகாள்

க்குச் ெசால்ல, அவன் அவ்வா

ேதாஷம் உண்டாகு ெமன்
வாஹன ம் அ ைம
ேதேவந்திரன்

ப்ேபா ம் அலர்ந்த
ைடய வழிபாட் க்கு

ெசய்தால் தத்தாபஹாரம் என்

அதற்கு இணங்காதி க்க, யாைன ம்

மாயி த்தேல தனக்கு ேமலான பதவிெயன்

'இந்தயாைன

ேநாக்கியி க்குமானால் என

தங்கள்

ம்ப த்

சந்நிதியிேலேயயி ந்

கக்கட

ம்
க்கு

விண்ணப் பிக்கத்,
என்

லைக

ெசல்வம் குன்றா ; எனக்கு எல்லாப் பாக்கிய ம்

உண்டாகும். அங்ஙனம் ஸ்வாமி தி வ ள் ாியேவண் ம்' என்
பிரார்த்தித்தான்.
கக்
கட
ம்
அவ்வாேற
அ க்கிரஹித்தனர்.
அதனால்
இப்ெபா
தி த்தணிைகயில் ஸ்வாமி சந்நிதிக்கு ெவளிப்பிரகாரத்தில் த்வஜ ஸ்தம்பத் க்கு
அ கி

க்கும்

ஐராவதமாகிய

யாைன

இந்திரதிக்காகிய

கிழக்குேநாக்கி,

கக்கட ள் அ ளியவாேற, அவர் தன்மீ ஆேராஹணித்தற்குத் தான் சித்தமாக
இ க்கும் நிைலயில் இ க்கின்ற . இந்திரன் சீதனமாகக் ெகா த்த ெபாிய சந்தனக்கல்
ேகாயி க்குள் ஆபத்ஸகாய விநாயக ர்த்திக்கு எதிாில் இ க்கின்ற .
8. நாரத தீர்த்தம்:- இ

அகஸ்திய தீர்த்தத் க்குக் கிழக்ேக ள்ள .

9. சிவகங்ைக:- இ

இன்னெதனத் ெதாியவில்ைல; ஆயி

பிரகாரத்தில் வா

(வடேமற்கு)

ைலயில் ஆ

பி ம்ேமாற்ஸவங்களில் ஒன்பதாம்நா ளிரவி

ம் ேகாயி

க்குட்

கஸ்வாமிக்குச் சித்திைர, மாசி

ம், ஐப்பசிமாதம் சுக்கிலபக்ஷம்

ஸ்கந்த ஷஷ் யன் ம், மார்கழிமாதம் தி வாதிைர நக்ஷத்திரத்தி ம், அபிேஷகாதி
அலங்காரங்கள் நடக்கும் ேமைடயின் கீேழ ள்ளதாகச் ெசால்லப்ப ம் ஸ்கந்த ைகலாச
தீர்த்தமாக இ க்கலாெமனத் ேதான் கின்ற .
10:- ஏ
சுைன:- தி த்தணிகாசல ர்த்தி
ற்றி க்கும் மைலக்குத் ெதன்
கீழ்த்திைசயில்
மைலச்சார ல்
ஏ சுைனக ம்
கன்னிைககள்
ேகாயி ம்
இ க்கின்றன. இந்தச் சுைனகள் சப்த ஷிகளால் உண்டாக்கப்பட்டன ெவன் ம்
ஆன்ேறார் உைரக்கின்றனர். ஆயி ம் இ கன்னியர் ேகாயிெலன் வழங்குகின்ற .
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மாசிமாதம் *பி ம்ேமாற்ஸவங்களில் பதிேனாராநாள், ெகா யிறங்கினபின்,
தணிகாசல ர்த்தி இவ்ெவ சுைனக் க கி ள்ள மண்டபத் க்கு எ ந்த
தல்
வழக்கம்.
---------------அ பந்தம். II
தி த்தணிைக உற்ஸவாதிகள்
I. நித்திய உற்சவம்.
காைல சந்தியான ட ம், அர்த்தஜாம தீபாராதைனக்கு
ன் ம் ஸ்வாமி
பல்லக்கில் உட்பிரகாரம் சுற்றிவ வார். அர்த்த
ஜாமம் ஆன டன் பள்ளியைற ஸ்வாமி தினம் ஒ அம்ம டன் சுற்றி வ வார்.
காைலயில் யதாஸ்தானம் வ வார்.
II. வார உற்சவம்
ஒவ்ெவா
சுக்கிரவாரத் திர ம் சுக்கிரவார அம்மன் என வழங்கும் கஜல
அம்மன் கிளிவாகனத்திற் ப்ராகார
ப்ரதக்ஷிணம் வ ம்.

மி

III. பக்ஷ உற்சவம்.
பிரேதாஷ தினங்களில் இரவில் சின்ன உற்சவர் ெவளிப் பிரகாரம் பிரதக்ஷிணம்
வ வர்.
IV. மாத உற்சவம்.
1. சித்திைர, ஆ , ைத இம்
றப்ப வார். மற்ைற மாதங்களில்

ன்
மாத
தல் ேததிகளிற் ெபாிய உற்சவர்
தல்ேததியிற் சின்ன உற்சவர் றப்ப வார்.

2. விசாக நக்ஷத்திரந்ேதா ம் இரவிற் சின்ன உற்சவர் ெவளி பிரகார பிரதக்ஷிணம்
வ வார்.
3. கி த்திைக நக்ஷத்திரந்ேதா ம் ெபான்மயில் மீ
கி த்திைக, கார்த்திைக
கிர்த்திைககளில் ெவள்ளி மயில் மீ

வ வார்.

ெபாிய உற்சவர் வ வார். ஆ
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4. சுக்கிலபக்ஷ ஷஷ்
வ வார்.

திதி ேதா ம் இரவிற் ெபாிய உற்சவர் ெவளிப்பிரதக்ஷிணம்

5. ெபௗர்ணைம ேதா ம் ெபாிய உற்சவர் றப்ப வார்.
6. அமாவாைச ேதா ம் ெபாிய உற்சவர் றப்ப வார்.
குறிப் :- சின்ன உற்சவர்

றப்ப

நா

ம் ெபாிய உற்சவர்

றப்ப ம் நா

ம் ஒன்

ேசர்ந்தால் (உதாரணமாக, விசாக ம்
ஷஷ்
ம்) ெபாிய உற்சவேர றப்ப வார்.
-----------------------------V. வ ஷ உற்சவம்.
[*உ க்குறி ற்றன ேசஷ உற்சவங்கள்.]
மைலக்குக்கீழ் வ ம்ேபா ெதல்லாம் ெபாியஉற்சவர்தான் வ வார்.
1. ஆ .
(1) தல்ேததி:- தக்ஷிணாயன
ெவளிப் பிரதக்ஷிணம் வ வார்.
(2)* கி த்திைகக்கு

ன் ஐந்

ண்யகாலம் - இரவிற் ெபாிய உற்சவர் மைல ேமல்

தினங்கள் ெபாிய உற்சவர் மாைலயிற் கீேழ வந்

குமார தீர்த்தப் பிரதக்ஷிணம் வ வார்.

தல் நாள் ஒன் , இரண்டாம் நாள்

ன்றாம் நாள் ஐந் , நான்காம் நாள் ஏ , ஐந்தாம் நாளாகிய பரணியன்
சுற் க்கள்; ஒவ்ெவா நா

ம் கைடசியாகிய சுற்

ெசய்யப்ப ம். கி த்திைக

தல்

ன் ,
ஒன்ப

சஹஸ்ேரசுரைர ம் ேசர்த் ச்

ன் நாள் ெதப்பல் உற்சவம்; அளவிறந்த கூட்டம்;

திவ்யமான காட்சி. ெதப்ப ற் ஸ்வாமி கி த்திைகயன்
சுற் க்கள் வ வார்.

3, ம நாள் 5,

ன்றாநாள் 7

----------2. ஆவணி
(1) சிராவணம் (தி ேவாணம்) - பவித்ேராற்சவம். காைலயில் விேசஷ தீபாராதைன.
இரவிற் ெபாிய உற்சவர் ெவளிப் பிரதக்ஷிணம் வ வார். சிராவணத்தன்
காைல
எல்லா ர்த்திக க்கும் பவித்திரந் தாித்தல்.
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(2)விநாயக ச ர்த்தி - இரவில் விநாயகர் உற்சவம்.
------------3. ரட்டாசி.
(1) நவராத்திாி உற்சவம்- சுக்கிலபக்ஷம் பிரதைமயி
சர்வவாத்தியமண்டபத்திற் ெகா
ற்றி க்ைக.

ந்

சுக்கிரவார அம்மன்

(2) விஜய தசமி யன் ெபாிய உற்சவர் மாைலயிற் கீேழயிறங்கி ேதவ யாள் குளம்
பிரதக்ஷிணம் வ வார். வன்னிமர ேசைவ.
--------4. ஐப்பசி
கந்தர் சஷ் :- சுக்கிலபக்ஷம் பிரதைம ஆரம்பம். ஐந் நாள் ெபாிய உற்சவர் இரவில்
ெவளிப்பிரதக்ஷிணம் வ வார். ஆறாம் நாள் ஆ
கஸ்வாமி ெவளிப்பிரதக்ஷிணம்
வ வார். ஆ நா ம் ெபாிய உற்சவ க்கும் ஆ
க ஸ்வாமிக்கும் அபிேஷகம்.
-----------5. கார்த்திைக
ேசாமவாரந்ேதா ம் ெபாிய உற்சவர் ப்ராகார பிரதக்ஷிணம் வ வார்.
பரணிதீப ம், கி த்திைக தீப ம் விேசஷம்; உள்ேள ஸ்தபன மண்டபத்திற் பிரதான
விளக்கு ஒன் டன் இன் ம் ஆ
ெநய் விளக்குக க்குப் ைஜ; சுமார் 120-ெநய்
விளக்குகள் ஏற்றப்ப ம். கி த்திைகயிர
ஸ்வாமி சந்நிதிக்கு வடகிழக்கி ள்ள
பச்சாிசி மைலமீ

தீபஉற்சவம்; மைலேமல் ெவளிப்பிரகாரத்தில் ஈசான

ைலயிற்

ெசாக்கபாைன நடக்கும். பிரதான விளக்கு ப பீடத் க்கு அ கில் ைவக்கப்ப ம்;
அவ்விளக்கி
ந் ெசாக்கபாைன ஏற்றப்ப ம். ெசாக்கபாைனயானபின் அர்த்தஜாம
ைஜ நடக்கும்.
------------6. மார்கழி.
சுமித்திேரசுரர் தி வாதிைரக்கு

ன் ஒன்ப

நா

ம் ெவளிப்பிரதக்ஷிணம் வ வார்.
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ஆ த்ரா

தினத் க்கு

ன்

ெவளிப்பிரதக்ஷிணம் பாதி

நாள்

இர ஷண் கஸ்வாமிக்கு

அபிேஷகம்.

ரம் வ வார். ெவள்ைள சாத் ப ; ஆ த்ரா காைல-

தாிசனம்; ஷண் கஸ்வாமி ெவளிப்பிரதக்ஷிணம்
ைம ம் வ வார். தி வாதிைர
காைல சுமித்திேரசுரர் குமார தீர்த்தத் க்கு வந் சஹஸ்ேரசுரர் ேகாயி ல் இறங்கித்
தீர்த்தமா ப் ேபாவார்.
---------------7. ைத
(1) சங்கிராந்தி:- ெபாிய உற்சவர் ெவளிப் பிரதக்ஷிணம்வ வார்.
(2) மாட் ப் ெபாங்கல்:- மாைலயில் மைலக்கு ேமற்கில் ெரயில்ேவ ஸ்ேடஷ
இரண் ைமல்
மா மடக்குதல்.
(3)

கன்

ரத்தி

ள்ள

ெபாங்கல்:-

ஐயன்

காைலயிற்

இறங்கிவந்
கிராமப்பிரதக்ஷிணம்.
மண்டபத்தில் அபிேஷகம்.
(4) ைதப் சம்:- மாைலயில்
அன்னநிேவதனம். இர

குளத் க்குப்

ெபாிய

மாைல

லவ க்கு ம

3

ெபாிய

உற்சவர்

க்கு

உற்சவர்

றப்பா ;

மைலக்குக்

கிழக்கில்

-மணிக்குேமல்

ெரட் யார்

குள

கலச அபிேஷகம்; பாவாைட சாத் தல்;

- தங்க மயில்வாகன ேசைவ; ெபாிய உற்சவர் றப்பா .

(5) ைதப் சத் க்கு அ த்தநாள் ெபாிய உற்சவர் மைலக்கு ேமற்கி ம் கிழக்கி ம்
உள்ள க ணீகர் மண்டபங்களில் இறங்குவார். பின்
மைலேமற் குதிைரவாகன
உற்சவம்.
ைதம் மாதம் 27-ஆந் ேததி "வர்த்தந்தி உற்சவம்"; மாைலயில்
அபிேஷகம் ஆனபிறகு சாயரைக்ஷதீபாராதைன; இர

- ெபான்மயில் வாகனம்.

----------8. மாசி
(1) விசாகத்தில் - தவேனாற்சவம் -

ற்ெறட்

ன் நாள் நடக்கும்.

சங்கு
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*(2) பிரேமாற்ஸவம் - மக நக்ஷத்திரத்திற்குப் பத்

நாள்

ன்னாக ஆரம்பம்; உற்சவ

ர்த்தி ெபாிய உற்சவர்; உற்சவம் மைலேமேல நடக்கும்; த்வஜாேராஹணத் க்கு ன்
நாள் இர விநாயகர் உற்சவம் - அங்குரார்ப்பண உற்சவம் - சுமித்திேரசுரர் (அஸ்திர
ேதவர்)
றப்பா ;
ெகாண் வரப்ப ம்.

இந்திர

தீர்த்தத்தி

ந்

தாசி

தைலயிற்

ற்

மண்

தல் நாள்:- காைல - த்வஜாேராஹணம்; இர
- கற்பக வி க்ஷம் - (அ
பட்டப யால் ஸ்வாமி விமானத்தின் மீ வ வார்).

ப

இரண்டா நாள்:- காைல - சூர்யப்பிரைப; இர

-

தவாகனம்.

ன்றா நாள்:- காைல - சிங்கவாகனம்; மாைல - ஆட் வாகனம்.
நான்கா நாள்:- காைல - பல்லக்கு; மாைல - நாகவாகனம்.
ஐந்தா நாள்:- காைல - அன்னவாகனம்; மாைல - ெவள்ளிைமயில் வாகனம்.
ஆறா நாள்:- மாைல ஆ

மணிக்கு

ன்

உற்சவம். இர - யாைனவாகனம்; காமக்கூத்
ேவஷத் டன் ன்ைனக்காய் ெகாண் ஆடல்.

வாகனம்; தாசிகள
- ேதவதாசிக

மஞ்சள்நீர்

ள் ஒ த்தி மன்மத

ஏழா நாள்:- காைல - ரேதாற்சவம்.
எட்டா நாள்:- காைல - யாளிவாகனம்;
ஸ்வாமிேகாயி ல் ஊஞ்சலா தல்; இர
அ வாரத்தி
பிறகு,

மாைல - ஸ்வாமி கிேழ ஆ

- ஸ்வாமி மைலக்கு ேமற் றத் ப் ேபாய்

றங்குதல்; கன்னமி தல்; வள்ளிையத் தி

குதிைர

வாகனம்;

பின்னர்

இர

3

தல் - ேவடர் கூட்டக் காட்சி;
-

தி க்க யாணம்.ேதவேசைன கதவைடக்கிற ; பதிைனந்
பின்னர்க் கத திறப்ப .

மணிக்கு

வள்ளியம்ைம

நிமிஷம் பாடல் மங்களம்,

ஒன்பதா நாள்:- காைல-இந்திர விமானம். மாைல - (ஆ மணி) கந்தெபா
இர

க

உற்சவம்;

- ஷண் க ஸ்வாமிக்கு அபிேஷகம், உற்சவம் - பாதி பிரதக்ஷிணம் வ தல்.

பத்தா நாள் - மாசி மகம். காைல - (அஸ்திர ேதவர் குமார தீர்த்தத் க்கு வ வார்).
ஷண் கஸ்வாமி ல த்தல்.மாைல -

ப்பிரதக்ஷனம் வ தல். மட்ைடய

ேசைவ; தாசிகள் மட்ைடயா

குமாரதீர்த்தத் க் க கில் தீர்த்தவாாி;

மண்டபத்திற் ெபாிய
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உற்சவ க்கு அபிேஷகம். இர
அவேராஹணம்).
பதிேனாரா நாள்:- இர

-

ன் மணிக்குக் ெகா யிறங்குதல் ; (த்வஜ

- பத் மணிக்கு மைலேமல் அரண்மைனக் க கில்

பந்தம்பறி உற்சவம்; வள்ளியம்ைம
ேதவேசைனக்கு சமாதானம்.
பிரேமாற்சவம்
மாமியார்

ந்த ம நாள் ஸ்வாமி எ சுைனக்குப்ேபாய் வ வார். இ

எனப்ப ம்; இங்ேக க யாண ம

ண்

தல்.

-------9. பங்குனி
* அஸ்த நக்ஷத்திரம் - ஆற்

உற்ஸவம் எனவழங்கும் தி

றல் உற்சவம்; மைலக்கு

ேமற்கு 2-ைமல்
ரத்தில் நந்தியாற்றங் கைரயிற் ெபாிய உற்சவ க்கு அபிேஷகம்
இரவில் தி
றல் உற்சவம்.
----------10. சித்திைர
பிரேமாற்ஸவம்:- சித்திைர நக்ஷத்திரத் க்குப் பத் நாைளக்கு

ன்

ஆரம்பம்; மாசி

பிரேமாற்சவம் எப்ப ேயா அப்ப ேய; ஆனால் ேவடர் உற்சவ மாத்திரம் கிைடயா .
எட்டாநாள் இர ேதவேசைன தி க்க யாணம். வள்ளியம்ைம கதவைடப்ப . இந்தப்
பிரேமாற்சவம்
ந்த ம நாள் ெபாிய உற்சவர் தி த்தணிக்குக் கிழக்கில் 6- ைமல்
ரத்தி ள்ள விநாயக ரம் (மாமியார்
எனப்ப ம் ேதவேசைனயின் தாயார்
)
ேபாய்வ வார்.
----------11. ைவகாசி
1.
விசாகம்:- ெபாிய உற்சவ க்கு
ெவளிப்பிரதக்ஷிணம் வ வார்.

மாைலயில்

அபிேஷகம்;

இர

-

2. வசந்ேதாற்ஸவம்:- சுக்கிலபக்ஷம் பிரதைம தல் பத் நாள் நடக்கும் - வாதசி மாைல - ஐயன்குள உற்ஸவம். பத்
நா ம் ெபாிய உற்சவர் சர்வவாத்திய
மண்டபத் க்கு வ வார். எட்டாவ
நாள் பகல் ெபாிய உற்சவ க்குக் கச்ேசாி
மண்டபத்தில் அபிேஷகம். *ஒன்பதா நாள் ெபாிய உற்சவ க்குப் பள்ளியைற சமீபத்திற்
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பகல் 1-மணி
உற்சவம்.

தல் 5-மணி வைரயில் விேசட அபிேஷகம்; அன்றிர

கு க்கள்மார்

-------12. ஆனி
ஆனி மாதத்தில் விேசட உற்சவங்கள் ஒன் மில்ைல.
குறிப் :ஷண் கஸ்வாமி

றப்பா :- இவர் மைலவிட்

றங்குவதில்ைல; மைலேமேல

ெவளிப் பிரதக்ஷணம்; பிரம்ேமாற்ஸவ தினங்களில் இரண்
நாள், மார்கழி தி வாதிைர ஒ

நாள், ஐப்பசி சஷ்

ஒ

நாள்; ஆக நான்கு தினங்கள்.

ெபாிய உற்சவர் மைலக்குக் கிழக்ேக இறங்கிவ ம் நாள்கள்:- (1)கன்

ெபாங்கல்,

(2) ைதப் சத் க்கு அ த்த நாள். (3) பிரம்ேமாற்ஸவம், (4) ஆ த்ெதப்பம், (5)
விஜயதசமி.
மைலக்கு ேமற்ேக இறங்கிவ ம் நாள்கள்:- (1) ஆற்

உற்சவம், (2) ைதப் சத் க்கு

அ த்த நாள். (3) மாட் ப் ெபாங்கல், (4) பிரேமாற்சவம், (5)ைவகாசி ஐயன்குளத்
தி விழா.
ேவ

மயி

ந்

ைண.

-----------------------------------------------------------

