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ைணிவுரை
சசடிசகாள் மநாயின் அடையார் திறம்பார் சசறு தீவிடை
கடிய கூற்றமும் கண்டு அகலும் புகல் தான் வரும்
சநடிய ோமலாடு அயன் ஏத்தநின்றார் திருவாஞ்சியத்து
அடிகள் பாதம் அடைந்தார் அடியார் அடியார்கட்மக.
--- திருஞாைசம்பந்தர் மதவாரம்

சதய்வப் சபான்ைி நதி வளம் சகாழிக்கும் மசாழ வளநாட்டில் காவிரியின்
இருகடரகளிலும் உள்ள மதவாரப் பாைல் சபற்ற தலங்கள் 190 ஆகும்.
இவற்டறத் தவிர மதவார டவப்புத் தலங்களும், பதிகங்கள் கிடைக்காத
படழய ஆலயங்களும் ஏராளோக அடேந்து மசாழ நாட்டைமய மசாறு
(முக்தி) தரவல்ல சிவராஜதாைியாகவும் ஆக்கி இருப்பது அடியார்கள்
சிந்டதடய ேகிழ்விப்பதாக அடேந்துள்ளது. நேது வாழ்நாளில் தரிசிக்க
மவண்டிய ஏராளோை தலங்கள் இப்பகுதியில் இருக்கக் காண்கிமறாம்.
இப் பழடேயாை தலங்கள் மதவர்களாலும்,முைிவர்களாலும் பலகாலும்
வழிபைப்பட்ைடவ. ேன்ைர்களால் திருப்பணி சசய்யப்பட்டு, நிபந்தங்கள்
வழங்கப்சபற்றடவ. மவண்டிய வரங்கள் யாவும் தர வல்லடவ. இவற்டறப்
பராேரிப்பது அந்தந்த ஊர் ேக்களின் முக்கியக் கைடே ஆகும். நம்முடைய
முன்மைார்கள் விட்டுச் சசன்ற பணிகடள நாம் சதாைர்ந்து சசய்ய மவண்டும்
என்ற எண்ணம் எல்மலாருக்கும் இருக்க மவண்டியது ேிகவும் அவசியம்.
நன்ைிலத்திலிருந்து சுோர் நான்கு கி.ேீ . சதாடலவிலுள்ள ஸ்ரீவாஞ்சியம்
என்ற பாைல் சபற்ற தலத்தின் அருகிலுள்ள அச்சுத ேங்கலம் என்ற ஊரில்
ேட்டுமே மூன்று சிவாலயங்கள் உள்ளை. இவற்றுள் பல ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகு,

ஸ்ரீ மசாமேஸ்வரர் ஆலயம் ேட்டுமே திருப்பணியும்

கும்பாபிமேகமும் (2004-ல்) கண்டுள்ளது. ேற்மறார் ஆலயோை ஸ்ரீ
விஸ்வநாத ஸ்வாேி ஆலயத்டதத் திருப்பணி சசய்ய மவண்டும் என்ற
எண்ணத்டத உள்ளுர் அன்பர் சிவத்திரு ேதைமோகன் அவர்கள் மூலம்
திருவருள் உணர்த்திற்று. அன்பர்கள் பலரது ஆதரவுைன் பல்மவறு
திருப்பணிகள் நிடறமவறி, இதன் குைமுழக்கு விழா, 18.11.2012 ஞாயிறன்று
நடைசபறுகிறது. இத்திருப்பணியில் சிறு அங்கம்

வகித்த திருவாதிடரயான்

திருவருட் சடப , இத்திருநாடள முன்ைிட்டு, இத்தலப் சபருடேகள்
அைங்கிய இச்சிறு நூடல அடியார்களுக்கு வழங்குவடதப் சபறும் மபறாகக்
கருதுகிறது. திருப்பணிக்குத் துடண சசய்த சடப அன்பர்களுக்கும்
ஏடைச்சிவமநசச்சசல்வர்களுக்கும் கிராேவாசிகளுக்கும்

திருவருள்

என்சறன்றும் துடண சசய்வதாக.
.இத்தலத்தின் ேற்மறார் மகாவிலாை ஸ்ரீ தர்மேச்வர ஸ்வாேி மகாவிடலயும்
திருப்பணி சசய்ய மவண்டிய நிடலயில் இருப்பதால் ஸ்வாேி சந்நிதியின்
பூச்சு மவடலகடள நேது சடப திருவருள் துடணயுைன் துவங்கியுள்ளது.
இத்திருப்பணியிலும் அடியார்கடளப் பங்மகற்கத் தாழ்டேயுைன் மவண்டிக்
சகாள்கிமறாம்
.கும்பாபிமேகம் பற்றிய சுருக்கோை குறிப்புக்கள் நூல் இறுதியில்
மசர்க்கப்பட்டுள்ளை. காலம் கருதி சவளியிைப்படும் மவண்டுமகாளும்
நிடறவாகக் காணலாம். இப்பணியில் எம்டேயும் ஓர் சபாருளாக
ஆட்சகாண்ை ஆைல்வல்ல நாதைின் ேலர்ச்மசவடிகடள வாழ்த்தி
வணங்குகிமறாம்.
சிவபாதமசகரன்
திருவாதிடரயான் திருவருட் சடப
சசன்டை .
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அச்சுத ேங்கலத்து அற்புத ஆலயங்கள்
தலமும் இருப்ைிடமும்: புண்ணியத் தலங்களும் தீர்த்தங்களும் நிடறந்த
மசாழ வளநாட்டில் சதய்வப்சபான்ைி நதியின் சதன்கடரயில் உள்ள
மதவாரப் பாைல்சபற்ற சிவத்தலங்களுள் ஒன்றாைதும்,காசிக்கு நிகராை
தலோக விளங்குவதும், எே பயம் மபாக்க வல்லதும்,சிவசபருோனுக்கு
இயேன் வாகைோகிய தைிச்சிறப்புடையதும்,இயேனுக்குத் தைிச்சந்நிதி
அடேந்துள்ளதும்,கார்த்திடக ஞாயிறுகளில் நீராடுவதால் சபரும்
புண்ணியத்டத அளிக்கும் குப்தகங்டக என்னும் புண்ணிய தீர்த்தத்டத
உடையதும் சேயாசார்யர்கள் நால்வராலும் பாைப் சபற்றதுோை பல

சபருடேகடளக் சகாண்ை ஸ்ரீ வாஞ்சியம் என்ற திருத்தலத்திற்கு 1 கி. ேீ .
சதாடலவில் அடேந்துள்ளது அச்சுத ேங்கலம் என்ற அழகிய ஊர்.

,

இருப்புப் பாடத வழியில் சசல்மவார் ேயிலாடுதுடற – திருவாரூர் பாடதயில்
உள்ள நன்ைிலத்தில் இறங்கி, மபருந்து மூலம் கும்பமகாணம் சசல்லும்
பாடதயில்

8 கி.ேீ . பயணித்தால் அச்சுதேங்கலத்டத அடையலாம்.

தேிழகத்தின் சதன் ோவட்ைங்களில் இருந்து ரயிலில் வருபவர்கள்,
கும்பமகாணத்தில் இறங்கி,நன்ைிலம் சசல்லும் மபருந்து மூலம் இத் தலத்டத
அடையலாம்.
தலத்தின் சதான்ரம: பாண்ைவர்கள் வழிபட்ைதாகச் சசால்லப் படுவதால்
இதன் சதான்டே சதரிய வருகிறது. ேன்ைர்கள் காலத்தில் சசய்யப்பட்ை
திருப்பணிகளால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இத்தலம் சீ ரும்
சிறப்புோக இருந்தடத அறிகிமறாம்.

.

தலத்தின் சைருரம: இவ்வூரிலுள்ள மூன்று சிவாலயங்களுமம மிகப்
ைழரமயும் சைருரமயும் வாய்ந்தரவ. அரவயாவை:

1) ஸ்ரீ சசௌந்தை நாயகி சமமத ஸ்ரீ மசாமமச்வை ஸ்வாமி ஆலயம்

2) ஸ்ரீ தர்மைத்திைி அம்ைிகா சமமத ஸ்ரீ தர்மமச்வை ஸ்வாமி ஆலயம்

3) ஸ்ரீ விசாலாக்ஷி அம்ைிகா சமமத ஸ்ரீ காசி விஸ்வாதஸ்வாமி ஆலயம்
ஸ்ரீ சசௌந்தை நாயகி சமமத ஸ்ரீ மசாமநாத ஸ்வாமி ஆலயம்
இத திருக்மகாவிடலச் மசாேீ ச்சரம் என்ற மதவார டவப்புத் தலம் என்று
கருதுகின்றைர். திருநாவுக்கரசு நாயைாரின் மக்ஷத்திரக்மகாடவத்
திருத்தாண்ைகப் பாைல் ஒன்றில் “மசாேீ ச்சரம்” எைப்படுவது இத்தலமே
எைக் சகாள்வர்.

நடறயூர் சித்தீச்சரம் நள்ளாறு நாடரயூர் நாமகச்சரம் நல்லூர் நல்ல

துடறயூர் மசாற்றுத்துடற சூலேங்டக மதாணிபுரம் துருத்தி மசாமீ ச்சைம்
உடறயூர் கைல் ஒற்றியூர் ஊற்றத்தூர் ஓேோம்புலியூர் ஓர் எைகத்தும்
கடறயூர் கருப்பறியல் கன்றாப்பூரும் கயிலாயநாதடைமயகாணலாமே.
என்பது அப்பாைல்.

மகாயில் அரமப்பு: ஊரின் நடுவில் கிழக்கு மநாக்கி அடேந்துள்ள
இச்சிவாலயம்,சுடதச்சிற்பங்கள் அடேந்த அழகிய ராஜ மகாபுரத்துைன்
அழகுற விளங்குகின்றது. இதடை அடுத்து, பலிபீைமும்,நந்திேண்ைபமும்
அடேந்துள்ளை.அருகில் வசந்த ேண்ைபமும் இருக்கக் காண்கிமறாம்.
இரண்ைாம் மகாபுரவாசலுக்கு உட்புறம் காவடி ஏந்திய நிடலயில் உள்ள
மசாேநாத முைிவரின் சிற்பம் உள்ளது. இவர் முதுடேக்காலம் வடரயில்
காசியிலிருந்து கங்டகடயக் சகாண்டு வந்து அபிமேகம் சசய்ததாகவும்,
பின்ைர், அவருக்கு இரங்கி, சிவசபருோமை, விநாயகர் மூலம் காசிகங்டகடய இங்கு வரவடழத்துத் தந்ததாகவும் வரலாறு கூறுகிறது.
எைமவ,ஆலயத்தின் வைமேற்குத்திடசயில் காசி விநாயகர் ஆலயமும்
தீர்த்தக் கிணறும் இருக்கின்றை. தைியாக நவக்ரகசன்ைதி என்று
இல்லாவிடினும்,சூரியன்,சைி பகவான் ஆகிய மூர்த்திகள் திருச்சுற்றில்
இருக்கக் காணலாம்.
ஆலயம் சபரிது 292 அடி நீளமும் 148 அடி அகலமும் சகாண்ைது. மூலவர்
ஸ்ரீ மசாேநாதஸ்வாேி சதுர பீைத்தில் அருட் காட்சி வழங்குகின்றார்.
ஸ்ரீ சசௌந்தர நாயகி அம்பிடகயும் கிழக்கு மநாக்கியவண்ணம் அருள்
பாலிக்கிறாள். இரண்டு பிராகாரங்கள் உள்ள இக்மகாவிலில் மதவமகாஷ்ை
மூர்த்திகளும் பிற சிற்பங்களும் அழகு வாய்ந்தடவ.
விநாயகர், கஜசம்ஹாரர், கிராதமூர்த்தி, கல்யாணசுந்தரர், பிக்ஷாைைர்,
திரிபுராந்தகர், வணாதரர்,
ீ
அர்த்தநாரி,ஜுரஹமரசர், முதலிய சிற்பங்கள்
குறிப்பிைத்தக்கடவ.
கருங்கற்களால் கட்ைப்பட்ை இவ்வாலயம்,1182- ம் ஆண்டில் எழுப்பப்
பட்ைதாகக் கல்சவட்டு மூலம் ஆதாரம் காட்டுவர்.
இக்மகாயிலின் தல விருக்ஷோக வில்வமும், தீர்த்தோகக் காசி தீர்த்தமும்
அடேந்துள்ளை.

தல புைாணம்:
இத்தலத்து இடறவடை, சந்திரன், தாரா, காசி முைிவர் ஆகிமயார்
வழிபட்டுப் மபறு சபற்றுள்ளைர்.
இத் திருக்மகாவில், வங்காளத்தில் இருந்து வந்த மகாஸ்வாேி ேிச்ரா

என்பவரது சமகாதரர் ஸ்ரீகண்ை சம்பு என்பவரால் கி.பி. 1182- ம் ஆண்டு
கட்ைப்பட்ைது என்று கல்சவட்டின் மூலம் அறிகிமறாம்.இவர் மூன்றாம்
குமலாத்துங்க மசாழைின் ராஜ குருவாக இருந்தவர். இம்ேன்ைன்,இதற்கு
நிலங்கள் அளித்தமதாடு,பூடஜ,திருவிழாக்கள்ஆகியை நடைசபற ஏற்பாடு
சசய்துள்ளான். இக்மகாயிலில் சிற்பிகளாகப்பணி புரிந்த ஆறு மபரின்
சபயர்களும் கல்சவட்டுக்களில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளை. ஸ்ரீகண்ை சம்புவின்
டேந்தர் ஈஸ்வர மதவர் என்பவருக்கு மசாமேச்வரன் என்ற சபயரும்
இருந்தது.இவ்வூர் இவர் சபயரால் மசாேநாதேங்கலம் எைப்பட்ைது.இடதச்
சுற்றியுள்ள ஊர்கள், மசாேநாதநல்லூர், மசாேநாத சதுர்மவதிேங்கலம்,
சிவபாதமசகர ேங்கலம் எை வழங்கப்பட்ைை.இவ்வாலயச் சிற்பங்கள்
மசாழர் காலக் கடலக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகத் திகழ்வை.
ைரிவாை மூர்த்தங்கள்: ஸ்ரீமசாேைாதஸ்வாேியின் பரிவாரங்களாக,கணபதி,
பாலமுருகன்,லிங்மகாத்பவர், கஜலக்ஷ்ேி, பிரம்ோ,துர்க்டக,கால டபரவர்,
சண்டிமகஸ்வரர்,சூரியன்,ஆகிய மூர்த்திகமளாடு, அப்பர் ஸ்வாேிகள்,
மசக்கிழார், மூன்றாம் குமலாத்துங்கன் ஆகிய திருவுருவங்கடளயும்
திருச்சுற்றில் காணலாம்.
தீர்த்தம் : மகாயிலுக்கு வைமேற்கில் உள்ள காசி தீர்த்தம் கங்டகக்கு
நிகராைது என்றும், பாவங்கடளத் தீர்க்க வல்லது என்றும் சபரிமயார்கள்
கூறுகின்றைர். இதில் நீராடுமவார்,எல்லா நலன்கடளயும் சபறுவர்..

தல விருக்ஷம்: ஆலய நுடழவு வாயிலின் அருகில் சவளிப் பிராகாரத்தில்
உள்ள பழடேயாை வில்வ ேரமே இத்தல விருக்ஷோகக் கருதப்படுகிறது.

ைிற சசய்திகள்: ஆண்டு மதாறும் விடியற்காடல சூரிமயாதயத்தின் மபாது,
சூரியைின் ஒளிக்கதிர்கள் சுவாேியின் ேீ து விழும்மபாது சூரியபூடஜ
நைத்தப்படுகிறது.

இங்குள்ள டபரவர் ேிகவும் சக்தி வாய்ந்த மூர்த்தி. தீராத படககடளயும்
பிரச்சிடைகடளயும் தீர்த்து டவப்பவர். எைமவ, மதய்பிடற அஷ்ைேியன்று
ேக்கள் இவருக்கு அபிமேக ஆராதடைகள் சசய்து, நலம் யாவும்
சபறுகின்றைர்.
சசவ்வாய்,சவள்ளிக்கிழடேகளில் துர்டகடயவழிபட்டு, திருேண
பாக்கியம், புத்திர பாக்கியம் ஆகிய மகாரிய வரங்கடளப் சபறுகின்றைர்.
கல்சவட்டுக்கள்: சுோர் முப்பது கல்சவட்டுக்கள் அரசிைரால் படிஎடுக்கப்
பட்டுள்ளை. இடவ மூன்றாம் குமலாத்துங்கன் இத்திருக்மகாயிலுக்கு
வழங்கிய மதவ தாைங்கடளக் குறிப்பை.
பூரைகளும் விழாக்களும்: இந்து அற நிடலயத்துடறக்குச் சசாந்தோை
இக்மகாயிலில் காடலயும் ோடலயும் பூடஜகள் நடைசபறுகின்றை.
பிரமதாே பூடஜ ேிகச் சிறப்பாக நடைசபறுகிறது. விநாயகருக்கு சங்கைஹர
சதுர்த்தி பூடஜ நைக்கிறது. தவிரவும், ோதம்மதாறும் கிருத்திடக நாட்களில்
முருகனுக்கு விமசே வழிபாடு நடைசபறுகிறது..
டவகாசி விசாகம், ஆடிப்பூரம்,ஆடி-டத சவள்ளிக்கிழடேகளில்
அம்பாளுக்கு விமசே அலங்காரம்,விநாயக சதுர்த்தி, நவராத்திரி, ஸ்கந்த
சஷ்டி,அன்ைாபிமேகம், கார்த்திடக தீபம், ோர்கழி உேக் கால பூடஜ,
ஆர்த்ரா தரிசைம்,டத பூசம்,ேகர சங்கராந்தி, ேகாசிவராத்திரி ஆகிய
நாட்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைசபறுகின்றை.
திருப்ைணிகள்: இக்மகாயிலில் கும்பாபிமேகம் நைந்து சுோர் இருநூறு

ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆைபடியால்,.1964-ம் ஆண்டு பாலாலயம் சசய்து
திருப்பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, அன்பர்கள் ஆதரவுைனும் மசாேைாதப்
சபருோைின் அருளுைனும் பல்மவறு திருப்பணிகள் நிடறமவறி
கும்பாபிமேகம் 4.2.2004 அன்று நடைசபற்றது.

மேற்படி தகவல்கடள அச்சுதேங்கலம்மசக்கிழார் வழிபாட்டுேன்றத்திைர்
அன்று சவளியிைப்பட்ை கும்பாபிமேக ேலரில் சதரிவித்துள்ளைர்.
ஸ்ரீ தர்மைத்திைி சமமத ஸ்ரீ தர்மமச்வை ஸ்வாமி ஆலயம் .
பாண்ைவர்களில் மூத்தவராை தருேபுத்திரரால் வழிபைப்சபற்ற இந்த
ஆலயம் சபரிதும் சிதிலேடைந்து இருக்கிறது.அர்ஜுைன் தன் வில்லால்
உண்ைாக்கிய குளம் அருகில் உள்ளது. உைைடியாகத் திருப்பணி சசய்ய
மவண்டிய இந்த ஆலயம் சீ ர் சபற இடற அருடள மவண்டுமவாோக.

ஸ்ரீ விசாலாக்ஷிசமமத ஸ்ரீகாசி விஸ்வநாத ஸ்வாமி ஆலயம்:
அச்சுத ேங்கலத்தில் தற்மபாது கும்பாபிமேகம் காணும் ஆலயம் இது.
தைது ராஜ்ஜியத்டதயும்,ேடைவிடயயும் இழந்த அரிச்சந்திரன்,தீர்த்த
யாத்திடரயாகத் சதன்ைாட்டை மநாக்கி வந்தமபாது,இத்தலம்,இலுப்டப
ேரங்கள் சூழ்ந்த காைாக இருந்தது. காசிக்குச் சேோைதிருவாஞ்சியத்தின்
அருகிமலமய இத்தலமும் இருப்பதால்,அவ்வைத்தின் நடுவில் இருந்த
சிவலிங்கத் திருமேைிடயக்கண்டு,பரவசம் அடைந்து,அப்சபருோனுக்குக்
காசி விஸ்வநாதர் என்று சபயரிட்டு,வழிபாடுகள் சசய்தான்.
காலப்மபாக்கில்,பராேரிப்மபார் இன்றி ஆலயம் சீ ரழிந்தது. சிவலிங்கத்
திருமேைி ஒன்மற எஞ்சி நின்றது.பிற மூர்த்திகள் எப்படி ேடறந்தை
என்று அறியக்கூை இல்டல.இவ்வளவு சபருடே வாய்ந்ததும்,
சத்தியத்தின் உடறவிைோகத் திகழ்ந்த அரிச்சந்திரைால்வழிபைப்
சபற்றதுோை காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்டத ேீ ண்டும் நிர்ோணித்து
வழிபாடுகள் சசய்யமவண்டும் என்ற எண்ணத்டதத் திருவருள்
உணர்த்தமவ,அன்பர்கள் உதவியுைன் திருப்பணிகள் மேற்சகாள்ளப்சபற்று
,ேகா கும்பாபிமேகமும் விேரிடசயாக நடைசபறுகிறது.
ஸ்தல விருக்ஷம்: இலுப்டபேரம்.மகாவிலுக்குஎதிரில் உள்ளது.
தீர்த்தம்: சூரிய தீர்த்தம் மகாவிலுக்கு அருகிலுள்ளது.சூரிய பகவாைால்
உண்ைாக்கப்பட்ைது.
மூர்த்திகள்: ஸ்வாேி: ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதர்; அம்பிடக: ஸ்ரீ விசாலாக்ஷி
விநாயகர்,முருகன், லக்ஷ்ேி , சண்டிமகஸ்வரர் ஆகிய மூர்த்திகள்
நூதைோகப் பிரதிஷ்டை சசய்யப்பட்டுள்ளை.மகாவிடலச்சுற்றிலும்
சுவர்கள் எழுப்பப்பட்டும்,சந்நிதிகளில் விோைங்கள் அடேக்கப்சபற்றும்
,வர்ணங்கள் பூசப்பட்டும், ஆலயம் புதுப் சபாலிமவாடு விளங்குகிறது.
சுற்றிலும் உள்ள தலங்கள்:

இங்கிருந்து நன்ைிலம்சசல்லும்

வழியில் ஒரு கி.ேீ . சதாடலவில் ஸ்ரீவாஞ்சியம் சிவாலயம் உள்ளது.

இங்கு கார்த்திடக ஞாயிறு தீர்த்தவாரி பிரசித்தோைது. அப்சபாழுது
வருடக தரும் நூற்றுக்கணக்காை அன்பர்கள் அருகாடேயில் உள்ள
தலங்கடளயும் தரிசிக்க மவண்டும்.

ேகாலக்ஷ்ேி , ேகாவிஷ்ணுடவத் திருேணம் சசய்துசகாள்ள வாஞ்சித்த
வாஞ்சியத்டதச் சுற்றிலும் உள்ள ஊர்கள் புராணத் சதாைர்புடையடவ.
அவள் கூவிய இைம், கூவியபத்து எைப்பட்டுப் பின்ைர் மகாயில் பத்து
எைப்பட்ைது. இங்கு டகலாசநாத ஸ்வாேி மகாயில் இருக்கிறது. அவள்
ேயில் உருவம் சகாண்டு ஆடிய இைம் ேயிலாடி எைப்படுகிறது.ேீ ண்டும்
நைைம் ஆடிய இைம் திருநைைச்மசரி எைப்பட்டுப் பின்ைர்,திருவிைச்மசரி
என்று ஆகியது. லக்ஷ்ேிடய ஏற்க வந்த நாராயண மூர்த்தி தங்கியஇைம்
நாராயண ேங்கலம் என்பது. இதுமவ தற்மபாது நாரண ேங்கலம்
எைப்படுகிறது.விஷ்ணுவாைவர் தைது அரி துயில் நீங்கி விழித்த இைம்
அரிவிழிேங்கலம் எைப்படுகிறது.
இங்கிருந்து சுோர் 5 கி.ேீ . சதாடலவிலுள்ள காப்பணாேங்கலம்,சசன்று,

அங்கிருந்து ஒரு கி. ேீ . சதாடலவில் கங்கா மதவி பூஜித்த தலோை

சபரும்பண்ணயூர் டகலாசநாத சுவாேி ஆலயத்டதயும் இதன் அருகில்
அருணகிரிநாதரால் பாைப்சபற்ற த்ரியம்பகபுரத்டதயும் தரிசிக்கலாம்.

. குைந்டத-திருவாரூர் சாடலயில் சம்பந்தரும் அப்பரும் பாடிய சபருமவளூர்
, கரவரம்,தடலயாலங்காடு,குைவாசல்
ீ
ஆகிய தலங்கள் அடேந்துள்ளை.
.

நன்ைிலத்தில்,பாைல்சபற்ற மகாவிலாை ஸ்ரீ ேதுவமைஸ்வரர் ஆலயமும்,
இதற்கு அண்டேயில்,திருக்சகாண்டீச்வரம்,திருப்படையூர் ஆகிய
தலங்களும் அடேந்துள்ளை.
சமயப்ைணி: சேயப் பணி சசய்யும் ஆர்வலர்களும் தல யாத்திடர சசய்யும்
அன்பர்களும் அச்சுதேங்கலத்திலுள்ளமூன்றுசிவாலயங்களின் வளர்ச்சியில்
பங்காற்றிைால்,இவ்வாலயங்கள் மேலும் வளர்ச்சி அடைந்து சிறப்பாகப்
பராேரிக்கப்பை ஏதுவாகும்.
தல யாத்திடர சசய்யும் அடியார் சபருேக்கள், தங்கள் வருடகடயப் பற்றி
முன்கூட்டிமய சதரிவிக்க விரும்பிைால் சதாைர்பு சகாள்ள மவண்டிய
சதாடலமபசி எண் : 9524348725

திருவாதிரையான் திருவருட் சரை ஆற்றி வரும் சமயப் ைணிகள்:


சிவாலயத் திருப்பணி ேற்றும் கும்பாபிமேக உதவி



கிராேக் மகாயில்களில் பணிசசய்யும் சிவாசார்யர்களுக்கு உதவி



பாைல் சபற்ற ஆலயங்களில் பதிகக் கல்சவட்ைடேத்தல்



நந்தவைம்,திருக்குளம் புைரடேப்பு.



இடணய தளம் மூலம் சேயத் சதாண்டு.



மேலும் விவரங்களுக்கு: சிவபாதமசகரன், சதா.மப:எண்

9840744337

ேகாகும்பாபிமேகம்

உலக நன்டேக்காகச் சசய்யப்படுவது ஆலய பூடஜ. இதன் புைிதத்துவத்டதக்
காக்கவும் ,மேம்படுத்தவும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற சசய்ய மவண்டியது
குைமுழுக்கு ஆகும். இதன் அங்கோகச் சசய்யப்படும் கிரிடயகடளப் பற்றிய
சிறுகுறிப்பு இங்கு தரப்படுகிறது.
யாகசாடல, 36 தத்துவங்கடளக் குறிப்பது. அதில்,அர்தச்சந்திர வடிவம்,
நாற்மகாணம்,முக்மகாணம்.,முதலிய நவ குண்ைங்கடள அடேத்து, ஆல் அரசு
முதலிய சேித்துக்களால் அக்ைிவளர்த்து,ேந்திரம்,கிரிடய,பாவடை ஆகியவற்றால்
யாகம் சசய்வர். இதைால், கும்பத்தில் ஆவாகைம் சசய்யப்சபற்ற மூர்த்தியின் அருட்
சக்தி மேலும் தூண்ைப்சபற்று ,நிடறவாக, ஆலயத்திலுள்ள பிம்பத்தில் தருப்டபக்
கயிற்றால் மசர்க்கப்சபற்று, கும்பத்துப் புைித நீரால்,விோை கலசங்களிலும்,
மகாபுரங்களிலும் அபிமேகம் சசய்யப் படுகிறது.
பிரதிஷ்டைக்குரிய கிரிடயகளுள் முதலில், தைபூடஜ, அனுக்டஞ ஆகியை
சசய்யும்மபாது, சிவார்ப்பணம் சசய்யப்பை சபாருள்,11பாகோகப் பிரிக்கப்பட்டு,

யாகத்திற்கு 3பாகமும், ஆச்சார்ய ,ருத்விக் தக்ஷிடண, மபாஜைம்,மவத பாராயணம்
ஆகியவற்றிற்கு தலா 2பாகமும், ேகாபிமேகம் ேற்றும் ேண்ைலாபிமேகத்திற்குத்
தலா ஒரு பாகமும் பிரித்துச் சசலவழிக்க மவண்டும். யாகத்டத நைத்தித்தர
ஸ்வாேி,அம்பாள் ேற்றும் சடபமயாரிைம் அனுேதி சபறப்படுகிறது.பிறகு இைர்கள்
வராேலிருக்க விக்மைஸ்வர பூடஜயும், வாஸ்து புருேைால் தீடே வராேலிருக்க
வாஸ்து சாந்தியும், பூேிடய சுத்தி படுத்த ம்ருத்சங்கிரஹணமும் கிரிடயகளின்
சுபாசுபங்கடள அறிய அங்குரார்ப்பணமும் ஆசார்யடைக் காக்க ரக்ஷா பந்தைமும்,
பஞ்ச சுத்திகடளச் சசய்து, ஆசார்யன் தன்டை சிவ பூடஜக்குத் தகுதியுள்ளவைாக
ஆக்கிக் சகாள்ள மவண்டும். கும்பஸ்தாபைம் சசய்து,மூலஸ்தாைத்திலிருந்து
சுவாேிடய குைத்தில் கலாகர்ேைம் சசய்து, குறிப்பிட்ை காலம் வடர இருக்கச்சசய்ய
மவண்டும். பீைத்டதயும் பிம்பத்டதயும் மசர்ப்பது அஷ்ை பந்தை ேருந்து. சுக்கான்,
குங்கிலியம் , சகாம்பரக்கு, லிங்கம், சவள்டள சேழுகு,காவி, சசம்பஞ்சு, சவண்டண
ஆகிய சபாருள்கடளச் மசர்த்துத் தயாரிக்கப்படுவது இது. பின்ைர் ஸ்பர்சாகுதி சசய்து,
தர்டபக் கயிறு மூலம் சுவாேிடய ஆலயத்திலுள்ள பிம்பத்தில் மசர்த்து, கைத்திலுள்ள
புைித நீரால் கலசங்களுக்கும் பிம்பங்களுக்கும் அபிமேகம் சசய்ய மவண்டும்.
பின்ைர் ேகாபிமேகம் நடை சபறுகிறது.
*** சிவாலயங்களில் குரறந்த ைக்ஷமாக, சுவாமி-அம்ைாளுக்குத் தைித்தைிமய
ஐந்து குண்டங்களாவது அரமத்து, நான்குகால யாகசாரல பூரைகரள,ஆகம
விதிப்ைடி, மிகுந்த ஈடுைாட்டுடனும்,ைக்தியுடனும் சசய்வது அவசியம். பூைா
காலங்களில், மவத- திருமுரறப் ைாைாயணங்கள், ைைங்கள் ஆகியை சசய்வதால்
மூர்த்திகைம் மமலும்
வரக சசய்யும்.

அதிகமாகவும், மகாயில் மமலும் அைிவிருத்தி அரடயவும்

முக்கிய மவண்டுமகாள்
பன்ைிரண்ைாண்டுகளுக்கு ஒருமுடற கும்பாபிமேகம் நடைசபறுவது
எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் நித்திய பூடஜகளும்
விழாக்களும் முடறப்படி சசய்வதாகும்.. இதற்காக,ஒரு டவப்பு நிதி
அடேக்கப் சபறுதல் அவசியம்.

ஆலய சிப்பந்திகள் கிராேக் மகாயில்களில் ேிகக் குடறந்த ஊதியமே
சபறுகிறார்கள். ஊராரும், அரசாங்கமும் இதற்கு ஆவை சசய்ய
மவண்டும்.
நில வருவாய் குடறந்துவிட்ை இக்காலத்தில், சவளி ஊரிலுள்ள

அன்பர்களின் ஆதரவால் ேட்டுமே திருப்பணிகடளச் சசய்ய முடியும்
என்ற நிடல ஏற்பட்டுள்ளது.
ோத வருோைத்தில் ஒரு சிறு பகுதிடயயாவது சிவாலயத்
திருப்பணிக்கு அளிக்க முன்வர மவண்டும்.

இல்லங்களில் சுப காரியங்கள் நடைசபறும் மபாது அதற்காகும்
சசலவில் ஒரு சிறிய பகுதிடய சிவாலய நித்திய பூடஜக்காக அளிக்க
முன்வரமவண்டும்.
நகரங்களில் உள்ள அன்பர்கள் அருகிலுள்ள கிராேக் மகாயில்களுக்குச்
சசன்று எண்சணய்,புஷ்பம் மபான்றவற்டற அளிப்பமதாடு, அர்ச்சகருக்கு
இயன்ற அளவு சம்பாவடை வழங்க மவண்டும்.
இவ்வழிபாடுகளில் சிறுவர்கடள ஈடுபடுத்தி நல்வழி காட்ை மவண்டும்.
நித்திய ேற்றும் வார வழிபாட்டுக் குழுக்கள் ஊர் மதாறும் அடேக்கப்
பைமவண்டும் .நின்று மபாை திருவிழாக்கடள ேீ ண்டும் துவக்க
மவண்டும்.

www.shaivam.org
இணைய தளத்தில்


சிவாலயங்கள் ெற்றிய

பெறும் தகவல்கள் :

ஏைாளமாை தகவல்கள்

 ென்னிரு திருமுணைகள் : மூலம்
 ணைவ சித்தாந்த ைாத்திரங்கள்: மூலம்
 தல புராைங்கள் மற்றும் இலக்கியங்கள் : மூலம்
 வட பமாழியிலுள்ள சிவ

ஸ்மதாத்திைங்கள்

 சிவ ெக்திணய வளர்க்கும் 24 மணி நேர நரடிநயா
 வீடிநயா ோடகங்கள் , கணல நிகழ்ச்சிகள்
 திருமுணை ெயிற்சி வகுப்புகள் , பைாற்பொழிவுகள்,இணை நிகழ்ச்சிகள்
 மகான்களின் வரலாறுகள்
 ஆலய விழாக்கள்,திருப்ெணிகள்,குடமுழுக்கு


வைீ ரசவம்,காஷ்மீ ை ரசவம் ைற்றிய குறிப்புகள்



இந்து சமய அறிமுகக் கட்டுரைகள்



5000-க்கு மமற்ைட்ட ைக்கங்கள் /ைடங்கள்



5000-க்கு மமற்ைட்ட திைசரி (இரணய தள)ப்



இரணய தள இலவசப் ைதிவிறக்கம்



1996 முதல் இயங்கிவரும் இரணய தளம்

ையைாளிகள்

