காளத்தியப்பர், காளத்தீசுவரர்
மூலவர்: காளத்தியப்பர், காளத்தீசுவரர்
அம்மன்/தாயார்:
ஞானப்பிரசுனாம்பிகக,

ஞானப்பூங்ககாகத, ஞானசுந்தரி,

ஞானாம்பிகக "
தல விருட்சம்:
மகிழம்
தீர்த்தம்:
பபான்முகலியாற்று தீர்த்தம், ஸ்வர்ணமுகி ஆறு
புராண பபயர்:
சீகாளத்தி, திருக்காளத்தி
ஊர்: காளஹஸ்தி
மாவட்டம்: சித்தூர்
மாநிலம்: ஆந்திர பிரகதசம்

பாடியவர்கள்:
அப்பர், திருஞான சம்பந்தர், சுந்தரர்
கதவாரப்பதிகம்

க ாண்டாடும் விடடயாய் சிவனன என்கசழுஞ்சுடனர வண்டாரும் குழலாள்
உடைபா ம் ை ிழ்ந்தவனன

ண்டார்

ாதலிக்கும்

ணநாதன்

எங் ாளத்தியாய் அண்டா உன்டன அல்லால் அறிந்னதத்த ைாட்னடனன.
-சுந்தரர்

னதவாரப்பாடல் கபற்ற
தலம்.

ாவிரி கதாண்டட நாட்டு தலங் ளில் இது 19வது

திருவிழா:
ைாசித்திருநாள், திருக் ார்த்திட , கவள்ளிக் ிழடை னதாறும் ஊஞ்சல்

விழா, கபாங் ல், ை ா சிவராத்திரி 10-நாட் ள் உற்சவம். திருத்னதர் பவனி.

சிவராத்திரி இரவு நந்தினசடவ தரிசிக்

சிறப்பு, சிவராத்திரியில் ைடல

வலம் வரும் விழா.
தல சிறப்பு:
"இங்கு

ாளத்திநாதர் சுயம்புமூர்த்தியா

அருள்பாலிக் ிறார்.இது வாயு

( ாற்று)தலம் என்பதால் மூலஸ்தானத்தில் இருக்கும் விளக்கு

ாற்றில்

ஆடிக்க ாண்னட இருக்கும். இடறவனுக்கு அணிவித்துள்ள தங் க் வசத்டத
எடுத்துவிட்டு ஆரத்தி எடுக்கும்னபாது, லிங் த்தின் அடிப்பா த்தில் சிலந்தி

வடிவத்டதயும், நடுவில் நீண்டு கூடியனனபான்று உள்ள யாடனயின் இரு
க ாம்பு டளயும், னைற்புறத்தில் - உச்சியில் ஐந்து தடலப் பாம்பு படம்
எடுத்துள்ள வடிவத்டதயும் வலப்புறத்தில்
ஒரு

ண்ணின் வடுடவயும்

ண்ணப்பர் கபயர்த்து அப்பிய

ாணலாம். அம்ைனின் 51 சக்தி பீடங் ளில்

இது ஞான சக்தி பீடம் ஆகும். சிவனின் னதவாரப்பாடல் கபற்ற 274
சிவாலயங் ளில் இது 252 வது னதவாரத்தலம் ஆகும்."
திறக்கும் கநரம்:
ாடல 5 முதல் 12 ைணி, ைாடல 5 முதல் 9 வடர, கசவ்வாய், புதன்

ைற்றும் வியாழன் நாட் ளில்

ாடல 6 ைணி முதல் இரவு 9.00 ைணி வடர

முகவரி:
"அருள்ைிகு

ாளத்தியப்பர் திருக்ன ாயில்,

ாளஹஸ்தி - 517 644

சித்தூர் ைாவட்டம், ஆந்திர ைாநிலம்."

Sri Kalathiappar Temple, Kalahasthi, Andhra Pradesh.

+91 8578 222 240, 94444 79057

கபான்:
+91 8578 222 240
பபாது தகவல்:
ருவடறடய அடுத்த ைண்டபத்தில்

ண்ணப்பர் சிடல உள்ளது.

மூலவரின் எதிரில் கவள்டளக் ல் நந்தியும், பித்தடள நந்தியுைா
நந்தி ள் உள்ளன.
ன ாஷ்டத்தில்

ருவடற அ ழி னபான்ற அடைப்பில்

இரு

ட்டப்பட்டுள்ளது.

ணபதி, தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்ன ாத்பவர், பிரம்ைா, துர்க்ட

மூர்த்தங் ள் உள்ளன. ன ாயிலின் நுடழவுவாயிலின் எதிரில்

வசைிட்ட

க ாடிைரம் ஒன்றும், 60 அடி உயரமுடடய, ஒனர
ஒன்றும் உள்ளது. இதன் அருன

ல்லால் ஆன க ாடிைரம்

பலிபீடமும், நந்தியும் உள்ளன.

பிரார்த்தகன
ராகு, ன து சர்ப்பனதாஷம் உள்ளவர் ள், திருைணம் ஆ ாதவர் ள், நீண்ட
ால பிரச்சடன ளில் அவதிப்படுபவர் ள், இத்தலத்திற்கு வந்து ராகு

னதாஷம் நீங் வும், சர்ப்ப னதாஷம் நீங் வும் பிரார்த்தடன

கசய்துக ாள் ின்றனர். இத்தலத்தில் உள்ள சரஸ்வதி தீர்த்தத்தில் நீராடி
அருந்தினால் னபச்சு சரளைா

வராத குழந்டத ள் கூட நன்கு னபசும் என்று

பக்தர் ள் நம்பு ின்றனர்.
கநர்த்திக்கடன்:

பிரார்த்தடன நிடறனவறியதும் இடறவனுக்கு அபினஷ ம் கசய்தும்,

இடறவனுக்கு வஸ்திரம் அணிவித்தும், ன ாயில் திருப்பணிக்கு தங் ளால்
இயன்ற கபாருளுதவி கசய்து னநர்த்திக் டன் கசலுத்து ின்றனர்.
தலபபருகம:
ண்ணப்பர் வாய் லசைா

மு லிநீர் க ாண்டுவந்து

ாளத்தியப்பருக்கு

அபினஷ ம் கசய்ததால் இங்கு பக்தர் ளுக்கு திருநீறு(விபூதி) வழங்கும்
வழக் ம் இல்டல. பச்டசக்
தீர்த்தத்தில்

ற்பூரத்டத பன்ன ீர் விட்டு அடரத்து

லந்து சங்கு ஒன்றில் டவத்துக்க ாண்டு அடதனய

பக்தர் ளுக்கு பிரசாதைா

தரு ின்றனர். பக்தர் ள் க ாண்டுவரும் திருநீறு

கபாட்டலத்டத இடறவன் திருவடியில் டவத்து தீபம்

ாட்டி எடுத்து

தரு ிறார் ள். மூலவருக்கு பச்டசக் ற்பூர நீனர அபினஷ ம்

கசய்யப்படு ிறது. பிற கபாருட் ள் க ாண்டு கசய்யப்படும் அபினஷ ங் ள்
எல்லாம் மூலவர் உள்ள லிங்

பீடைான ஆவுடடயாருக்ன

கசய்யப்படு ின்றன. இது ராகு, ன து தலம் என்பதால் ன ாயிடல வலம்

வருவதும் எதிர்வலைா னவ - அப்பிரதட்சிணைா னவ சுற்றி வர னவண்டும்.
பரத்வாஜர் இங்கு தவம் கசய்து னபறு கபற்றுள்ளதால் பரத்வாஜ
ன ாத்ரத்டதச் னசர்ந்தவர் னள இங்கு பூடஜ கசய்யும் உரிடை
கபற்றுள்ளனர். இடறவனுக்கு அணிவிக் ப்படும்
இடம்கபற்றுள்ளன. இத்தலம்
இல்டல. விதிவிலக் ா

ிர

வசத்தில் நவக் ிர ங் ள்

னதாஷ தலம் என்பதால் நவக் ிர ங் ள்

சன ீஸ்வரர் ைட்டும் இடம்கபற்றுள்ளார். இடறவன்

னைனியில் ைாடல சாத்தப்படுவதில்டல. அங் ி அணிவிக் ப்கபற்ற பின்பு
உள்ள திருனைனியினலனய தும்டப ைாடல சாத்து ிறார் ள். அம்ைனின்
இடுப்பில் அணிவிக் ப்படும் ஒட்டியானத்தில் ன து உருவம்
ாணப்படு ிறது.

ண்ணப்பர் ைடலக்கு ஏறும் வழியில் உள்ள ைடலச்சரிவு

ஒன்றில் ைணி ண்னடசுவரருக்கு ஒரு ன ாயில் உள்ளது. அடதயடுத்து

ைடலடய கவட்டி கசதுக் ிய ைண்டபம் ஒன்று உள்ளது. அதற்கு "ைணி

ர்ணி ா

ட்டம்' என்று கபயர். இங்குதான்

ாசியில் உள்ள ைணி ர்ணி ா

ட்டத்தில் விசுவநாதர் அருளியதுனபால, கபண் ஒருத்திக்கு இடறவன்

தார

ைந்திரத்டத வலக் ாதில் ஓதி அருளினார் என்று ஒரு

வரு ிறது. அதனால் இன்றும் அந்திை திடசடய

டத வழங் ி

கநருங் ிக்க ாண்டிருப்பவர் டள இம்ைண்டபத்திற்கு க ாண்டுவந்து
வலப்பக் ைா

ஒருக் ளித்துச் சாய்த்துக்

ிடத்தினால் சா ிறகபாழுது உடல்

திரும்பி வலக் ாது வழியா னவ உயிர் பிரியும் என்று கூறு ிறார் ள்.
சுவாைி புறப்பாடு வடக்கு ன ாபுரவாயில் வழியா னவ நடடகபறும்.
முன் ாலத்தில் ரிஷி ள் கபான்மு லி ஆற்றில் நீராடிவிட்டு
னநாக் ி தரிசித்ததால் அவர் ளுக்கு
னநாக் ி உள்ளார்.

ாட்சி தருவதற் ா

ிழக்கு

இடறவன் னைற்கு

தல வரலாறு:
"முன்கபாரு

ாலத்தில் ஆதினசஷனுக்கும் வாயுனதவனுக்கும் ஒரு னபாட்டி

வந்தது. தம்ைில் யார் கபரியவன் என்ற னபாட்டி. ஆதினசஷன்
வாயுனதவனிடம் கசான்னான்: ""வாயுனதவனன... நான்

யிலாய ைடலடய

என்னுடடய உடம்பால் சுற்றி, இறுக் ி மூடிக்க ாள்னவன். நீ உன்னுடடய
பலத்தால் ைடலச் சி ரங் டளப் கபயர்த்கதறிந்தால் நீ கபரியவன்

என்படத ஒப்புக்க ாள்னவன்,''. னபாட்டி கதாடங் ியது. ஆதினசஷன் தன்
ஆயிரம் தடல ளாலும் உடம்பாலும் வாலாலும்

யிடல ைடலடய

இறுக் ி மூடி, ைடலனய கதரியாதபடி ைடறத்துவிட்டார்."
வாயுனதவன் பலம் க ாண்ட ைட்டும்

ாற்டற வசிப்பார்த்தும்கூட
ீ
அடசக்

முடியவில்டல. பல நூறு ஆண்டு ளான பின் ஆதினசஷன் னலசா

அடசயனவ அந்த னநரம் பார்த்து வாயுனதவன் தன் பலத்டதக் ாட்ட,

யிடலயில் இருந்து மூன்று சி ரங் ள் கபயர்ந்து க ாண்டு புறப்பட்டன.

கதற்ன

வந்து விழுந்தன. அந்த மூன்றில் ஒன்றுதான் திருக் ாளத்தி ைடல

என் ிறது புராணங் ள்.
சிறப்பம்சம்:
"இங்கு

ாளத்திநாதர் சுயம்புமூர்த்தியா

அருள்பாலிக் ிறார். இது வாயு

( ாற்று)தலம் என்பதால் மூலஸ்தானத்தில் இருக்கும் விளக்கு
ஆடிக்க ாண்னட இருக்கும்."

ாற்றில்

