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                                   பணிவுரர  

சதய்வப் சபான்னி நதி வளம் சகாழிக்கும் மசாழ வளநாட்டில் காவிரியின் 
இருகரரகளிலும் உள்ள மதவாரப் பாடல் சபற்ற தலங்கள் 190  ஆகும்.   
பழரமயான தலங்கள் பலவற்றின் திருப்பதிகங்கள் கிரடக்காமல் மபாயின. 
அவற்றுள் சிலவற்றின் சபயர்கள் பாடல் சபற்ற தலப் பதிகங்களில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இத்தரகய தலங்கரள ரவப்புத் தலங்கள் என்பர்  
ஆன்மறார். இவ்வரிரசயில் ஒன்றாக விளங்குவது மணக்கால் என்ற பழம்பதி 
ஆகும். திருவாரூர்ப் சபருமான் மீது திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் பாடிய  
திருத்தாண்டகப் பதிகம் ஒன்றில் இத்தலம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுமார் 
எண்பது ஆண்டுகளுக்கும் மமலாகக் கும்பாபிமேகம் காணாது இருந்தபடியால், 
அன்பர்கள் பலரது ஆதரவுடன் , பல்மவறு திருப்பணிகள் நிரறமவறி, இதன் 
குடமுழக்கு விழா, 15.9.2013  ஞாயிறன்று நரடசபறுகிறது. இத்திருப்பணியில் 
சிறு அங்கம்  வகித்த திருவாதிரரயான் திருவருட் சரப , இத்திருநாரள 
முன்னிட்டு, இத்தலவரலாறு, மற்றும் அருகாரமயில் உள்ள தலங்களின் 
குறிப்புக்கள் ஆகியரவ அடங்கிய சிறு நூரல அடியார்களுக்கு வழங்குவரதப் 
சபறும் மபறாகக் கருதுகிறது. திருப்பணிக்குத் துரண சசய்த சரப 
அன்பர்களுக்கும் ஏரனச்சிவமநசச்சசல்வர்களுக்கும் திருவருள் என்சறன்றும் 
துரண சசய்வதாக. கும்பாபிமேகம் பற்றிய சுருக்கமான குறிப்புக்கள் நூல் 
இறுதியில் மசர்க்கப்பட்டுள்ளன. காலம் கருதி சவளியிடப்படும் 
மவண்டுமகாளும் நிரறவாகக் காணலாம். இப்பணியில் எம்ரமயும் ஓர் 
சபாருளாக ஆட்சகாண்ட ஆடல்வல்ல நாதனின் மலர்ச்மசவடிகரள வாழ்த்தி 
வணங்குகிமறாம்.      

சிவபாதமசகரன்  

திருவாதிரரயான் திருவருட் சரப,சசன்ரன .  
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                         மணக்கால்  தல வைலாறு  

 
                              ௨  

 
                         திருச்சிற்றம்பலம்  
    நல்லூமர நன்றாக நட்டமிட்டு நரர ஏற்ரறப் பரழயாமற பாய ஏறிப் 

     பல்லூரும் பலிதிரிந்து மசற்றூர்மீமத பலர்காணத் தரலயாலங்காட்டினூமட 

     இல்லார்ந்த சபருமவளூர்த்தளிமயமபணி இராப்பட்டீச்சரம்கடந்துமணக்கால்புக்கு 

     எல்லாரும் தனிச்சாத்தங்குடியில்காண இரறபமபாழுதில்திருவாரூர்புக்கார்தாமம.     

                                   திருச்சிற்றம்பலம்  

                                                  --- திருநாவுக்கரசு நாயனார் மதவாரம்  

 

            தலமும் இருப்ைிடமும்: புண்ணியத் தலங்களும் தீர்த்தங்களும் நிரறந்த 

            மசாழ வளநாட்டில் சதய்வப்சபான்னி நதியின் சதன்கரரயில் உள்ள 

            மதவார ரவப்புத்தலங்களுள்மணக்கால் எனும் இத்தலம்,வரலாற்றுச்  

          சிறப்பும், புராணச் சிறப்பும் மிக்க தலமாக விளங்குகிறது.  

 

           இருப்புப் பாரத வழியில் சசல்மவார் திருவாரூரில் இறங்கி, கும்பமகாணம் 

*          சசல்லும் மபருந்து மார்க்கத்தில் 8 கி.மீ. பயணித்தால், இதரன வந்து    

           அரடயலாம். கும்பமகாணத்திலிருந்து வருமவார் திருவாரூர் சசல்லும்  

         மபருந்து மூலமாக சுமார் 30 கி.மீ.பயணிக்க மவண்டும்.மபருந்து பாரதரய  

         ஒட்டியவாமற ஆலயம் அரமந்துள்ளது.   

            

            தலத்தின் சதான்ரம:  இத்திருக்மகாயில், மசாழ மன்னர்களால் திருப்பணி  

          சசய்யப்பட்டதுஎன்பரதக் கல்சவட்டுக்கள் அறிவிக்கின்றன.. 
 

            தலத்தின் சைருரம: மமற்கு மநாக்கிய சிவாலயம். அம்பிரக சன்னதி,  

          சுவாமிக்கு வலது பாகத்தில் அரமந்துள்ளது..  
 

 

           ககாயில் அரமப்பு: ஊரின் ஆரம்பத்தில் அரமந்துள்ள இச்சிவாலயத்தின் 

          மமற்கில் திருக்குளம் உள்ளது. இதன் கரரயில் விநாயகர் சன்னதி உள்ளது.  

            ஆலய மதிரல ஒட்டியபடி ஆதிரசவர் மரனக்கட்டு உள்ளது.  ராஜ மகாபுரம்  

            இல்லாததால் நுரழவு வாயிலில் பஞ்ச மூர்த்திகமளாடு கூடிய .வாயிரலக் 

          கடந்து உள்மள சசன்றால், பலிபடீம், நந்தி ஆகியவற்ரற தரிசிக்கலாம். இதன்  

            அருகில்  சதற்கு மநாக்கிய அம்பாள் சன்னதிரயக் காணலாம்.  



            மூலவர் சன்னதி சற்று உயரத்தில் காணப்படுகிறது. முகப்பில் விநாயகப் 

          சபருமான் அமர்ந்த மகாலத்தில் காட்சி அளிக்கிறார். மகாமண்டபத்தில்         

          நிருத்த சரப அரமந்துள்ளது. 
 

            கர்பக்கிருகத்தில் ஸ்ரீ அகஸ்தீஸ்வர சுவாமி சுயம்பு மூர்த்தியாக ருத்ராக்ஷப்  

          பந்தரின் கீழ் அற்புதக் காட்சி அளிக்கின்றார். . 

 

            சவளி மண்டபத்தில் ஸ்ரீ சசௌந்தர நாயகி அழகும் கருரணயும்  

          வாய்ந்தவளாகப் சபரிய வடிவில் காட்சி அளிக்கிறாள். மண்டபத்தில்  

          மமற்குப் பார்த்தவாறு உள்ள ரபரவரின் திருவுருவம் நம்ரமப்  

          பரவசப்படுத்துவது. அருகில் சூரியன்,சனி ஆகிய மூர்த்திகளும் காணப்  

          படுகின்றனர்.  

 

          பிராகாரத்தில் சதன்மமற்கில் சபரிய வடிவில் சசௌபாக்கிய கணபதியின் 

          தனிச் சன்னதியும், வடமமற்கில் கல்யாண சுப்ரமண்யரின் சன்னதியும் 

          அரமந்துள்ளன. ஆறுமுகப்சபருமான் இருபுறமும் மதவியர்கள் நிற்க, 
          அழமக வடிவினனாக மயிலில் அமர்ந்து அருட்காட்சி வழங்குகின்றான்.   
        
          பிராகாரத்தில் உள்ள சண்டிமகஸ்வரர் சன்னதி, கல்சவட்டுக்கரளக்  

          சகாண்ட கற்றளி. மதவ மகாஷ்டத்தில் தக்ஷிணாமூர்த்தி ஞானமயமாகக்  

          காட்சி அளிக்கிறார். வடக்கு மகாஷ்டத்தில் நூதன பிரதிஷ்ரடயாக துர்க்கா  

          மதவியின் திருவுருவம் அரமக்கப்பட்டுள்ளது. மகாளிலித் தலம் ஆதலால்,  

          நவக்ரகங்கள் நன்ரமமய தருவனவாக இரறவனது திருக்குறிப்ரப  

          மநாக்கியவாறு உள்ளன. தனி சன்னதி கிரடயாது. 
             ஸ்தல விருக்ஷமாக வில்வமரம் காணப்படுகிறது.  

                            

                    புைாண வைலாறு: இரறவனது திருமணக்மகாலம் காண்பதற்காக  

           அகத்திய முனிவர் இங்குத் தவம சசய்தார் என்பர். எனமவ, மூலவருக்கு  

           அகஸ்தீஸ்வரர் என்ற திருநாமம் ஏற்பட்டது. 
 

           சபருமவளுரில் அம்பிரக அபின்ன நாயகியாகத் தவக்மகாலம் சகாண்டு  

           இரறவரன மணம் புரியத் தவம் சசய்தமபாது, திருக்கரவரீத்தில் திருமணம் 

            நரடசபற்றது. இன்றும் அங்கு சுவாமிக்கு வலப்பாகத்தில் அம்பிரக சன்னதி  
           உள்ளது.பின்னர் ஓர் இரவு இருவரும் இராப் பட்டீசு வரத்தில் அந்தப்புரத்தில்  

           தங்கிவிட்டுப் பின்னர் கயிரலக்கு ஏகினர். இன்றும் அத்தலத்தில்  

           அம்பிரகக்கு, அந்தப்புர நாயகி என்ற சபயமர வழங்கப்படுகிறது.   

          

           இத்திருமணத்திற்குப் பந்தக்கால் நிறுவிய இடம் மணக்கால் என்பதாகும்.   

                          

 



                      வழிைட்கடார்: அகத்திய முனிவர். திருநாவுக்கரசு நாயனார் . இத்தலத்திற்கு   

                      அருகிலுள்ள  சபருமவளூரரப் பாடியிருப்பதாலும்,திருவாரூர்ப்பதிகத்தில்  

            இத்தலத்தின் சபயரர ரவத்துப் பாடியிருப்பதாலும் அப்பர் சபருமான்  

            மணக்காரலயும் தரிசித்துப் பாடியிருக்க மவண்டும்.,சபருமவளூர்,,கரவரீம்  

            ஆகிய தலங்கள் திருஞானசம்பந்தரின் மதவாரத் திருப்பதிகங்கரளப் 

                      சபற்றுள்ளதால், சம்பந்தப்சபருமான் மணக்காலுக்கும் எழுந்தருளி,    

            பதிகங்கள் பாடியிருப்பார். அதுமபாலமவ, அருகிலுள்ள ஊர்களான   

            திருவாஞ்சியத்ரதயும், திருவாரூரரயும் பாடியுள்ள சுந்தரரும் இத்தலத்து  

            இரறவரரப் பாடியிருப்பார். நமது தவக்குரறவால், நமக்கு  

                      அப்பதிகங்கள் கிரடக்கவில்ரல.   

   

                     ைிற சசய்திகள்:  ரத மாதத்தில் மாரலயில் சூரியஅஸ்தமனத்தின்  

            மபாது, சூரியனின் ஒளிக்கதிர்கள் சுவாமியின் மீது  விழும் மநரத்தில் 

            சூரியபூரஜ நடத்தப்படுகிறது.  

 

                     திருமணம் தாமதப்பட்டால் இங்கு வந்து, கல்யாணக் மகாலத்திலுள்ள 

            சுவாமி-அம்பாளுக்கு அபிமேக ஆராதரனகள் சசய்து, புது வஸ்திரங்கள்,  

            மாரலகள் ஆகியன அணிவித்துப் பிரார்த்தரன சசய்து சகாண்டால்,  

           விரரவிமலமய திருமணம் ரககூடும் என்ற நம்பிக்ரக இருந்து வருகிறது.     

 

                     இங்குள்ள ரபரவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மூர்த்தி. தீராத பரககரளயும்   

            பிரச்சிரனகரளயும் தீர்த்து ரவப்பவர். எனமவ, மதய்பிரற  

                    அஷ்டமியின்மபாது மக்கள் இவருக்கு அபிமேக ஆராதரனகள் சசய்து, நலம்  

           யாவும் சபறுகின்றனர்.  

 

                      சசவ்வாய்க்கிழரமகளிலும்,கார்த்திரக-சஷ்டி தினங்களிலும் முருகரன 

            வழிபட்டு, திருமண பாக்கியம், புத்திர பாக்கியம் ஆகிய மகாரிய வரங்கரளப்  

            சபறுகின்றனர். 

               

            சங்கடஹர சதுர்த்தி தினங்களில் சசௌபாக்ய விநாயகரர வழிபாட்டு  

            எல்லா நலன்கரளயும் சபறுகிறார்கள். 
                     

                      திருப்ைணிகள்: இக்மகாயிலில்  கும்பாபிமேகம் நடந்து சுமார்  

            எண்பது ஆண்டுகளுக்கு மமல் ஆகிறது என்று ஊர்ப் சபரியவர்கள் 

            கூறுகிறார்கள்.. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பாலாலயம் சசய்து 

            திருப்பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, அன்பர்கள் ஆதரவுடனும் சிவனருளாலும்  

            பல்மவறு  திருப்பணிகள் நிரறமவறி கும்பாபிமேகம் 15.9.2013 அன்று 

            நரடசபறுகிறது.. 
 

                      



  

            அருகாரமயில் உள்ள சிவாலயங்கள்: 
 

            இப்பகுதியில் புராதனக் மகாயில்கள் பல உள்ளன. 
            இங்கிருந்து  சுமார் ஒரு கி. மீ. சதாரலவில் சபருமவளூர் என்ற  

            சிவஸ்தலம் உள்ளது. முருகப்சபருமான் சிவபூரஜ சசய்த தலங்களுள் 

            இதுவும் ஒன்று. இது மகாச்சசங்கட் மசாழ நாயனார் கட்டிய மாடக்  

            மகாயில்களுள் ஒன்று. மாடக் மகாயிலின் மமல் தலத்தில் சபருமவளூர்  

            பிரியாத நாதரின் சன்னதி அரமந்துள்ளது. சதுர ஆவுரடயார் மீது  

            சுவாமி அற்புத தரிசனம் தருகிறார். பிராகாரத்தில் அமர்ந்த நிரலயில்  

            அபின்ன நாயகி என்ற சபயர் தாங்கி அம்பிரக அபூர்வ தரிசனம்  

            தருகிறாள். திருமாலின் சன்னதியும் பிராகாரத்தில் அரமந்துள்ளது.  

            இரறவரனத் திருஞான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் மதவாரப்  

            பதிகங்களால் மபாற்றியுள்ளனர். 
            அண்ணாவும் கழுக்குன்றும் ஆய மரலயரவ வாழ்வார்  

            விண்மணாரும் மண்மணாரும் வியந்து ஏத்த அருள் சசய்வார்  

            கண் ஆவார் உலகுக்குக் கருத்து ஆனார் புரம் எரித்த 

            சபண் ஆணாம் சபருமானார் சபருமவளூர் பிரியாமர. 
                                                            --- சம்பந்தர்  

           மரறயணி நாவினாரன மறப்பிலார் மனத்து உளாரனக்  

           கரற அணி கண்டன் தன்ரனக் கனல் எரி ஆடினாரனப்  

           பிரற அணி சரடயினாரனப் சபருமவளூர் மபணினாரன  

           நரர அணி மலர்கள் தூவி நாள் மதாறும் வணங்குமவமன. 
                                                            --- அப்பர்  

 

           இமத ஊரின் மறுபகுதியான இராப் பட்டீஸ்வரத்தில் அரமந்துள்ள  

           சிவாலயம் ஒரு மதவார ரவப்புத் தலம். இதுவும் மமற்கு மநாக்கியது 

           சுவாமி மசேபுரீஸ்வரர் என்றும் மதவி, அந்தப்புர நாயகி என்றும்  

           வழங்கப்படுகிறார்கள் மகாஷ்டங்களிலும்,ப்ராகாரத்திலும் காணப்படும்  

           மூர்த்திகள் இங்கு மகா மண்டபத்தில் காணப்படுவது ஒரு சிறப்பு அம்சம். 
           மசேபுரீஸ்வரருக்கு எதிரில் உள்ள நந்தி, தன் தரலரயத் திருப்பி  

           தட்சிணாமூர்த்திரயப் பார்த்தவாறு அரமந்துள்ளது.இங்கு சபரிய வடிவில் 

           ரபரவர் காட்சி தருகிறார். இவருக்கு அஷ்டமி நாட்களில் சிறப்பு வழிபாடு  

           நரடசபறுகிறது.சர்ப்ப மதாேங்கள் நிவர்த்தியாகும் தலம். கணபதியும்  

           கந்தனும் கண்ரண விட்டு அகலாத வரகயில் காட்சி தருகிறார்கள். . 
 

           மணக்கால் ஐயம்மபட்ரடயிலிருந்து திருவாரூர் சசல்லும் பாரதயில்  

           உள்ள அடுத்த ஊர் திருக்கரவரீம் என்ற மதவாரப் பாடல் சபற்ற  

           அற்புதமான திருத்தலம்.சுவாமியும் அம்பாளும் சபரிய திரு உருவில்  



           தரிசனம் தருகிறார்கள். சுவாமிக்கு வலப்புறம் திருமணக் மகாலமாகக்  

           கிழக்கு மநாக்கியவாறு அம்பிரக சன்னதி அரமந்துள்ளது. அரளிரய  

          ஸ்தல விருக்ஷமாகக் சகாண்ட இத்தலத்தில் அமாவாரச தினங்களில்  

          அன்பர்கள் திரளாக வந்து வழிபடுகிறார்கள்.திருமணத் தரடக்குப் பரிகாரம் 

          தருவது இத்தலம். திருஞானசம்பந்தரின் திருப்பதிகம் ஒன்று இதன் மீது 

          உள்ளது.பாவ விரனகரளத் தீர்க்கும் தலம் இது என சம்பந்தர்  

          அருளியுள்ளார்.  

                      தங்குமமா விரன தாழ் சரட மமலவன்  

                      திங்கமளாடு உடன் சூடிய  

                      கங்ரகயான் திகழும் கரவரீத்து எம்  

                      சங்கரன் கழல் சாரமவ.  

 சம்பந்தர் 

         ப்ரத்யக்ஷ மின் அம்பிரக உடனாய கரவரீ நாதர் ஆலயத்ரத அன்பர்கள்  

         அவசியம் தரிசித்து  இம்ரம மறுரமப் பலன்கரள அரடவார்களாக.  

 

         மமற்படி சாரலயில் சதாடர்ந்தால் வடகண்டம் என்று தற்மபாது  

         வழங்கப்படும் தனிச்சாத்தங்குடி சிவாலயத்ரதத் தரிசிக்கலாம்.இதுவும் ஓர்  

         மதவார ரவப்புத் தலம். 
          
                சமயப்ைணி: சமயப் பணி சசய்யும் ஆர்வலர்களும் தல யாத்திரர சசய்யும்  

          அன்பர்களும் மணக்கால், இராப் பட்டீஸ்வரம் மகாயில்களின் வளர்ச்சியில்  

          பங்காற்றினால் இவ்வாலயங்கள் மமலும் வளர்ச்சி அரடந்து நன்கு  

          பராமரிக்கப்பட ஏதுவாகும்.   

 

                 தல யாத்திரர சசய்யும் அடியார் சபருமக்கள், தங்கள் வருரகரயப் பற்றி   

         முன்கூட்டிமய சதரிவிக்க விரும்பினால்  

         ,சதாடர்பு சகாள்ள மவண்டிய சதாரலமபசி எண் :  7299555527. 
 

          

          

                              
 



                           மகாகும்பாபிமேகம்  

உலக நன்ரமக்காகச் சசய்யப்படுவது ஆலய பூரஜ. இதன் புனிதத்துவத்ரதக் 
காக்கவும் ,மமம்படுத்தவும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுரற சசய்ய மவண்டியது 
குடமுழுக்கு ஆகும். இதன் அங்கமாகச் சசய்யப்படும் கிரிரயகரளப் பற்றிய 
சிறுகுறிப்பு இங்கு தரப்படுகிறது.  

 

யாகசாரல, 36 தத்துவங்கரளக் குறிப்பது. அதில்,அர்தச்சந்திர வடிவம், 
நாற்மகாணம்,முக்மகாணம்.,முதலிய நவ குண்டங்கரள அரமத்து, ஆல் அரசு 
முதலிய சமித்துக்களால் அக்னிவளர்த்து,மந்திரம்,கிரிரய,பாவரன 
ஆகியவற்றால்  யாகம் சசய்வர். இதனால், கும்பத்தில் ஆவாகனம் 
சசய்யப்சபற்ற மூர்த்தியின் அருட் சக்தி மமலும் தூண்டப்சபற்று ,நிரறவாக, 
ஆலயத்திலுள்ள பிம்பத்தில் தருப்ரபக் கயிற்றால் மசர்க்கப்சபற்று, கும்பத்துப் 
புனித நீரால்,விமான கலசங்களிலும், மகாபுரங்களிலும் அபிமேகம் சசய்யப் 
படுகிறது. 
 

பிரதிஷ்ரடக்குரிய கிரிரயகளுள் முதலில், தனபூரஜ, அனுக்ரஞ ஆகியன 
சசய்யும்மபாது, சிவார்ப்பணம் சசய்யப்பட சபாருள்,11பாகமாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 
யாகத்திற்கு 3பாகமும், ஆச்சார்ய ,ருத்விக் தக்ஷிரண, மபாஜனம்,மவத 
பாராயணம் ஆகியவற்றிற்கு தலா 2பாகமும், மகாபிமேகம் மற்றும் 
மண்டலாபிமேகத்திற்குத் தலா ஒரு பாகமும் பிரித்துச் சசலவழிக்க 
மவண்டும். யாகத்ரத நடத்தித்தர ஸ்வாமி,அம்பாள் மற்றும் சரபமயாரிடம் 
அனுமதி சபறப்படுகிறது.பிறகு இடர்கள் வராமலிருக்க விக்மனஸ்வர 
பூரஜயும், வாஸ்து புருேனால் தீரம வராமலிருக்க வாஸ்து சாந்தியும், 
பூமிரய சுத்தி படுத்த ம்ருத்சங்கிரஹணமும் கிரிரயகளின் சுபாசுபங்கரள 
அறிய அங்குரார்ப் –பணமும் ஆசார்யரனக் காக்க ரக்ஷா பந்தனமும், பஞ்ச 
சுத்திகரளச் சசய்து, ஆசார்யன் தன்ரன சிவ பூரஜக்குத் தகுதியுள்ளவனாக 
ஆக்கிக் சகாள்ள மவண்டும். கும்பஸ்தாபனம் சசய்து,மூலஸ்தானத்திலிருந்து 
சுவாமிரய குடத்தில் கலாகர்ேனம் சசய்து, குறிப்பிட்ட காலம் வரர 
இருக்கச்சசய்ய மவண்டும். படீத்ரதயும் பிம்பத்ரதயும் மசர்ப்பது அஷ்ட 
பந்தன மருந்து. சுக்கான், குங்கிலியம் , சகாம்பரக்கு, லிங்கம், சவள்ரள 
சமழுகு,காவி, சசம்பஞ்சு, சவண்ரண ஆகிய சபாருள்கரளச் மசர்த்துத் 
தயாரிக்கப்படுவது இது. பின்னர் ஸ்பர்சாகுதி சசய்து, தர்ரபக் கயிறு மூலம் 
சுவாமிரய ஆலயத்திலுள்ள பிம்பத்தில் மசர்த்து, கடத்திலுள்ள புனித நீரால் 
கலசங்களுக்கும் பிம்பங்களுக்கும் அபிமேகம் சசய்ய மவண்டும். பின்னர் 
மகாபிமேகம் நரட சபறுகிறது.        



                           முக்கிய மவண்டுமகாள்  

 

பன்னிரண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுரற கும்பாபிமேகம் நரடசபறுவது 
எவ்வளவு முக்கியமமா அவ்வளவு முக்கியம் நித்திய பூரஜகளும் 
விழாக்களும் முரறப்படி சசய்வதாகும்.. இதற்காக,ஒரு ரவப்பு நிதி 
அரமக்கப் சபறுதல் அவசியம்.  

 

ஆலய சிப்பந்திகள் கிராமக் மகாயில்களில் மிகக் குரறந்த ஊதியமம 
சபறுகிறார்கள். ஊராரும், அரசாங்கமும் இதற்கு ஆவன சசய்ய 
மவண்டும்.  

 

நில வருவாய் குரறந்துவிட்ட இக்காலத்தில், சவளி ஊரிலுள்ள 
அன்பர்களின் ஆதரவால் மட்டுமம திருப்பணிகரளச் சசய்ய முடியும் 
என்ற நிரல ஏற்பட்டுள்ளது.  

 

மாத வருமானத்தில் ஒரு சிறு பகுதிரயயாவது சிவாலயத் 
திருப்பணிக்கு அளிக்க முன்வர மவண்டும்.  

 

இல்லங்களில் சுப காரியங்கள் நரடசபறும் மபாது அதற்காகும் 
சசலவில் ஒரு சிறிய பகுதிரய சிவாலய நித்திய பூரஜக்காக அளிக்க 
முன்வரமவண்டும். 
 

நகரங்களில் உள்ள அன்பர்கள் அருகிலுள்ள கிராமக் மகாயில்களுக்குச் 
சசன்று எண்சணய்,புஷ்பம் மபான்றவற்ரற அளிப்பமதாடு, அர்ச்சகருக்கு 
இயன்ற அளவு சம்பாவரன வழங்க மவண்டும்.    

 

இவ்வழிபாடுகளில் சிறுவர்கரள ஈடுபடுத்தி நல்வழி காட்ட மவண்டும்.  

 

நித்திய மற்றும் வார வழிபாட்டுக் குழுக்கள் ஊர் மதாறும் அரமக்கப் 
படமவண்டும்.   
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