
                                             கருப்பூர்த் தல வரலாறு  

                           முன்னுரை 

முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவபெருமான் ஒருவனே ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதவன். 

ஊழிக் காலங்களிலும் தான் ஒருவனே நிலலத்து நிற்ெவன். எேனவ, "ஆக்கம் அளவு 

இறுதி இல்லாய் "  என்று சிவபுராணம் இத்தனித்துவத்லத, ெரத்துவத்லதக் 

குறிப்பிடுகிறது. எல்லா உலகங்களுக்கும் சிவெரம்பொருனள கருவாகவும், 

கண்ணாகவும் விளங்குவலதத் திருநாவுக்கரசரும் ,  " வித்தாம் முலளயாகும் னவனர 

தாோம் " என்றும், " கருவாய் உலகுக்கு முன்னே னதான்றும் கண்ணாம் " என்றும் 

ொடுவலதக் காணலாம். உயிர்கள் னமல் காட்டும் கருலணயின் பொருட்டுத் 

திருக்னகாயில்களில் எழுந்தருளி அருள் ொலிக்கிறான் பெருமான். ெல தலங்களில் 

சுயம்புவாகக் காட்சி அளித்து னவண்டுவார் னவண்டியலத முற்றும் அருளும் 

வள்ளலாகக் கருலண புரிகிறான்.  

அடியார்கள் னவண்டுவலத முன்ேனம அறிந்தவன் என்ெதால் பசான்ேவாறு அறிவார் 

என்று சுவாமிக்குத் திருத்துருத்தி ( குத்தாலம்) என்ற ஊரில் பெயர் வழங்கப்ெடுகிறது. 

ெண்லடப் ெழ விலேகலள உயிர்கள் கலளய னவண்டுமாோல் அவ்விலேப் 

ெயன்கலள அனுெவித்னத ஆக னவண்டி இருக்கிறது.எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து 

அல்லல் ெட னவண்டி இருக்கிறது. இப்பிறவிக்கடலிலிருந்து நாம் விடுெட,  

ெவனராக லவத்திய நாதோகிய ெரனமசுவரலேனய சரண் அலடய னவண்டும். 

ஆகனவதான் அவனிடம் நம் குலறகலள முலறயிடுகினறாம். " னவண்ட முழுதும் தரும் 

" வதான்னயச்வரனிடம் முலறயிடுவதுதானே முலறயும் கூட!  

அடியார்களுக்கும் ெல துன்ெங்கள்  இருக்கலாம். மகான்கள் மட்டுனம துன்ெத்லதக்  

கண்டு அஞ்சாதவர்கள். சாதாரண மனிதர்கனளா, துன்ெம் வந்தனொது கலங்கி 

விடுவார்கள். நல்விலேப் ெயன் இருந்தால் அவர்களுக்கு  இலறவனிடம் முலறயிடும்  

னெறு கிட்டும். அதன் மூலம் துன்ெத்திலிருந்து விடுெடுவர்.  

தற்காலத்தில் ெல பிரச்சிலேகளால் ெலர் அவதிப் ெடுகிறார்கள். உடல் நலக்  குலறவு, 

கடன் பதால்லல, உரிய காலத்தில் திருமணம் ஆகாலம, பிள்லளப் னெறு இன்லம, 

எதிரிகளால் ெலக முதலியலவ இவற்றில் அடங்கும். பசய்வது அறியாத ெலர் 

ன ாதிடர்கலள அணுகிப் ெரிகாரங்கள் னகட்கின்றேர். நவக்கிரகங்கலள நியமித்து நம் 

நல்விலே- தீவிலேக்னகற்ெ ெலன்கலளத் தரும் அகிலாண்ட நாயகோகிய 

சிவபெருமாலே வணங்காது பசய்யும் எந்த வழிொடும் னகாரிய ெலலேத் தராது 

என்ெலதப் புராணங்களால் அறிகினறாம்.  

  அலேத்து சிவத்தலங்களும் னவண்டிய அலேத்லதயும் அருளுெலவ என்றாலும் 

குறிப்பிட்ட சில தலங்கலள அணுகித் தமது  துன்ெங்கள் தீர  னவண்டிப்  புராணங்கள் 

காட்டும் வழியில் அத் தலங்களுக்குச்  பசன்று வழிெட்டு, அதன் ெயோகத் தங்களது 

துன்ெங்கள் நீங்கப் பெறுகின்றேர். எடுத்துக் காட்டாகத், திருமணம் விலரவில் 



நலடபெற  னவண்டுனவார் திருமணஞ்னசரிக்கும், னநாய் நீக்கம் னவண்டுனவார் 

லவத்தீஸ்வரன் னகாயிலுக்கும், சுகப்பிரசவம் ஆக னவண்டுனவார், 

திருக்கருகாவூருக்கும்,திருச்சிராப்ெள்ளிக்கும் னவண்டிக்பகாள்வது உண்டு.  

புத்திர ொக்கியம் னவண்டுனவார், திருபவண்காடு பசன்று அங்குள்ள முக்குளங்களில் 

நீராடி, மும்மூர்த்திகலள தரிசிப்ெது வழக்கம். அவ்வாறு தரிசித்ததால் 

சிவஞாேனொதத்லத அருளிய பமய்கண்டார் அவதரித்ததாகப் புராணம் கூறும். 

இத்தலத்தின் மீது சம்ெந்தர் அருளிய னதவாரப் ெதிகம் இப்ெலலே உறுதி பசய்வது 

னமலும் சிறப்புலடயது ஆகும்.  

கர்ெத்திலுள்ள சிசு நன்றாக வளரவும் சுகப் பிரசவம் ஆகவும்  திருக்கருகாவூரில் உள்ள 

சுவாமி-அம்ொலளப்  பிரார்த்தலே பசய்வதும் திருச்சிராப்ெள்ளி மலலக் னகாயிலில் 

உள்ள தாயுமாே சுவாமிலயப்  பிரார்த்தலே பசய்வதும்  வழக்கத்தில் இருக்கிறது.  

பசன்ற ஆண்டு ஆடுதுலறக்கு 7 கி.மீ. பதாலலவிலுள்ளதும்,னதவார லவப்புத் 

தலமுமாே னெராவூர் சிவாலயத் திருப்ெணிலய னமற்பகாண்டனொது,அதன் 

அண்லமயிலுள்ள கருப்பூர் என்ற ஊரின் சிவாலயம் இடிந்து கிடக்கக் கண்டு பெரிதும் 

வருந்தி, அன்ெர்களது ஆதரவுடன் திருவாதிலரயான் திருவருட் சலெ ( Ardhra Foundation 

) அதலேத் திருப்ெணி பசய்து கும்ொபினேகத்தில் ெங்கு பெறும் னெற்லற அலடந்தது 

. னவண்டுெவர்க்குப் பிள்லள வரம் தரும் பிரார்த்தலேத் தலமாே இத் திருக்னகாயிலின் 

மகா கும்ொபினேகம் 2.2.2015 அன்று மிகச் சிறப்ொக நடந்னதறியது. இவ்லவெவத்லத 

ஒட்டி அன்ெர்கள் ெயன் பெறும் பொருட்டு இச்சிறுநூல் அச்சிட்டு 

வழங்கப்பெறுகிறது. இதலேக் கண்ணுறுனவார் பிறருக்கும் இதன் சிறப்லெ 

எடுத்துலரத்து, எல்லா நலன்களும் பெற னவண்டுகினறாம்.  

பசன்லே 

2.2.2015                          அடினயன் ,                                                      

                                                                                சிவொதனசகரன் 

                                                                 திருவாதிலரயான் திருவருட் சலெ  

                                                                        பதாடர்புக்கு: 9840744337   

 

                  

                                     

 

 



                                              தலமும் இருப்பிடமும்  

பதய்வப் பொன்னி நதி ொய்வதால் நில வளமும் நீர் வளமும் பெற்று விளங்கும் னசாழ 

நாட்டில், காவிரி மற்றும் அதன் உெ நதிகளின் இரு கலரகளிலும் அலமந்துள்ள 

சிவாலயங்கள், இப் ெகுதிலய பதய்வத் தன்லம வாய்ந்ததாகவும் சிவ ரா  தானி 

எேவும் ஆக்கியுள்ளலம திருவருள் ெற்றினய ஆகும். னதவாரப் ொடல் பெற்ற தலங்கள் 

திருவிலடவாய் உட்ெட 275 ல் 191  தலங்கள் னசாழநாட்டினலனய அலமந்துள்ளலம 

காண்க. இது தவிரவும் முழுப் ெதிகங்கள் கிலடக்கப்பெறாமல் தலத்தின் பெயலர 

னவபறாரு தலத்தின் ெதிகத்தில் குறிப்பிட்டால் அதலே லவப்புத் தலம் எேக் 

குறிப்பிடுவர். பிற தலங்களின் மீது ொடிய ெதிகங்கள் கிலடக்காதலமயால் அப் ெழம் 

திருக் னகாயில்கலளப் ொடல் பெறாத னகாயில்கள் என்று கூறுவது தவறு. இவ்வாறு, 

லவப்புத் தலங்களாகவும் , ொடல் கிலடக்காத தலங்களாகவும் அலமந்துள்ள 

சிவாலயங்களும் னசாழ வள நாட்டில் ஏராளமாக இருக்கக் காண்கினறாம்.  

 இப் புண்ணிய பூமியில் அலமந்துள்ள சிவாலயங்களுள் கருப்பூரில் அலமந்துள்ள 

சிவாலயமும் மிகப் ெழலம வாய்ந்ததாகும். மயிலாடுதுலறயிலிருந்து வருனவார்கள் , 

குத்தாலம் வழியாக     S. புதூர்  பசல்லும் நகரப் னெருந்தில் ஏறி , கருப்பூர் 

சிவாலயத்தின் அருகினலனய இறங்கலாம். னெருந்து வசதி அடிக்கடி இல்லாததால் 

குத்தாலத்திலிருந்து ஆட்னடாவில் வரலாம். வழியில் உள்ள ெலழய கூடலூர் , 

னமக்கிரிமங்கலம் ஆகிய ஊர்களில் உள்ள சிவாலயங் கலளயும் தரிசிக்கலாம். 

கும்ெனகாணம்,அலணக்கலர ஆகிய ஊர்களிலிருந்து வந்தால் ஆடுதுலற வழியாக 

ஆட்னடாவில் வரலாம். அவ்வாறு வந்தால்,வழியிலுள்ள சாத்தனூர்,னெராவூர் ஆகிய 

ஊர் சிவாலய தரிசேம் பசய்யலாம். மயிலாடுதுலறயிலிருந்து கும்ெனகாணம் பசல்லும் 

வழியிலுள்ள திருவாலங்காட்டில் இறங்கி ஆட்னடாவில் ெயணித்தால் 

திருவாலங்காடு,திருவாவடுதுலற ஆகிய சிவத்தலங்கலளயும் தரிசிக்க முடியும். 

காலரக்காலிலிருந்து பகால்லுமாங்குடி வழியாகக் கும்ெனகாணம் பசல்லும் வழியில் S. 

புதூரில் இறங்கி, ஆட்னடாவினலா அல்லது மயிலாடுதுலற பசல்லும் நகரப் 

னெருந்தினலா பசன்று ஆலயத்லத அலடயலாம். வழியில் னதவாரப் ொடல் பெற்ற 

திருக் னகாழம்ெம் என்ற தலம் உள்ளது.   

                                                  தலச் சிறப்பு  

கர்ப்ெபுரி என்று வடபமாழியில் வழங்கப்ெட்ட இவ்வூர் தமிழில் கருப்பூர் 

எேப்ெட்டது. கருப்ெம் என்ற வடபசால் தமிழில் கருப்ெம் என்று வருவதால் 

இவ்வாறு அலழக்கப்ெட்டது. இங்கு னகாயில் பகாண்டுள்ள இலறவன் கர்ப்ெ 

புரீசுவரர் என்றும் , அம்பிலக கர்ப்ெப் பிரதாம்பிலக என்றும் வழங்கப்ெடுகின்றேர். 

னமலும், அகத்திய முனிவரால் வழிெட்டலமயால் சுவாமிக்கு  அகஸ்தீசுவரர் என்ற 

பெயரும் உண்டு. திருவாசகக் குளம் என்று திருக்குளம் அலழக்கப்ெடுகிறது. இவ்வாறு 

எங்குமில்லாதெடி இதற்குப் பெயரிடப்ெட்டலமக்குக் காரணம் புலப்ெடவில்லல.  

 



                                                 ககாயில் அமைப்பு  

திருக்னகாயில் கிழக்கு னநாக்கியது. அம்பிலக சன்ேதி பதற்கு னநாக்கியது. வடக்கு 

வாயில் மூலமாக நுலழந்தால், சுவாமி சன்ேதிலய னநாக்கி வீற்றிருக்கும் நந்திலயயும் 

ெலிபீடத்லதயும் காண்கினறாம். சுவாமி சன்ேதி, அர்த்த மண்டெம், கருவலற 

ஆகியவற்லறக் பகாண்டது. கருங்கல் அடித்தளத்துடன் விளங்கும் சன்ேதியில், 

கர்ப்ெபுரீசுவர சுவாமி நாகாெரணத்துடன் ருத்ராக்ஷப் ெந்தலின் கீழ் அற்புத தரிசேம் 

வழங்குகிறார். இந்த  சன்ேதி,  ஐந்து ெடிகலளக் பகாண்ட உயர்ந்த னமலடயில் 

அலமந்துள்ளது .சுவாமி சன்ேதிலய வலம் வந்தெடி, பிராகாரத்தில் அலமந்துள்ள 

கருக்  காத்த கணெதிலயயும் , வள்ளி - னதவனசலே சனமதராே முருகப் 

பெருமாலேயும் தனிச்  சன்ேதிகளில்  நாம் தரிசேம் பசய்கினறாம். வடக்கு 

பிராகாரத்தில் சண்டினகசுவரர் சன்ேதியும் இதற்கு  அருகில் ஸ்தல விருக்ஷ னமலடயும் 

இருக்கக் காண்கினறாம். அதன் அருகில் கிழக்கு னநாக்கியவாறு சிவலிங்கப் பெருமான் 

வீற்றிருக்கிறார். ஸ்தல விருக்ஷமாக வில்வம் உள்ளது.  

கர்ப்ெத்லத அருளுவதால் அம்பிலக, கர்ப்ெப் பிரதாம்பிலக எேப்ெடுகிறாள். 

பெயருக்னகற்ற வரப்ரசாதியாே இந்த அம்பிலக, நான்கு அடி உயரத் னதாற்றத்தில் 

னமல் கரங்களில்  ெமாலலயும், நீனலாத்ெல புஷ்ெமும் பகாண்டவளாகவும், வலது 

முன்கரம் அெய முத்திலரனயாடும், இடது முன்லக பதாலடனயாடு இலணந்தும் (ஊரு 

ஹஸ்தமாக) காட்சி அளிக்கிறாள். அம்ொள் சன்ேதியும் சற்று உயரத்தில் அர்த்த 

மண்டெம்,கருவலற ஆகியவற்னறாடு அழகாக அலமந்துள்ளது.  

பிள்லள வரம் னவண்டுெவர்கள் திங்கட் கிழலமகளில் சுவாமிலயயும் பவள்ளிக் 

கிழலம மற்றும் பெளர்ணமி திேங்களில் அம்ொலளயும்  வழிெட்டுப் ெலன் 

பெறுகிறார்கள். தம்ெதிகளாக இங்கு வந்து, சுவாமி - அம்ொளுக்கு அபினேகம் 

அர்ச்சலே ஆகியவற்லற பசய்து, மாலலகள் சார்த்தி வழிெடுவர். தாய்லம அலடய 

னவண்டும் பெண்கள் , அம்ொள் சன்ேதிலயத் தேது லகயால் பமழுகிக் னகாலமிட்டு 

பநய் தீெம் ஏற்றி முழுலமயாே  நம்பிக்லகயுடன் மேதாரப் பிரார்த்திக்கிறார்கள். 

அதன் ெலோக மக்கள் பசல்வம் அருளப் பெறுவது ெலரது அனுெவம்.        

                                              கதவார மவப்புத் தலம்  

 சுந்தர மூர்த்தி நாயோர் நன்னிலம் பெருங்னகாயிலல  வழிெட்டுத் னதவாரத் 

திருப்ெதிகம் ொடி அருளிோர். அப்ெதிகத்தில் வரும் ஒரு ொடலில், 

கச்சியன் இன் கருப்பூர் விருப்ென் கருதிக் கசிவார்  

உச்சியன் பிச்லச உண்ணி உலகங்கள் எல்லாம் உலடயான்  

பநாச்சியம் ெச்சிலலயான் நுலர தீர் புேலால் பதாழுவார்  

நச்சிய நன்னிலத்துப் பெருங்னகாயில் நயந்தவனே.   



என்று ொடுகிறார். இதில் வரும் " கச்சியன் " என்ெது இத் தலத்தின் அண்லமயில் உள்ள 

காஞ்சிவாய் என்ற சிவத்தலத்லதக் குறிப்ெதாகவும், கருப்பூர் என்ெது இத் தலத்லதயும் 

குறிப்ெதாகக் பகாள்ள வலக உண்டு என்ெதால், இத்தலம் னதவார லவப்புத் தலம் 

எேக் பகாள்ளலாம். காஞ்சிவாயில் உள்ள சிவாலயத்தில் காஞ்சிபுரத்லதப் னொலனவ, 

சுவாமிக்கு ஏகாம்ெனரசுவரர் என்றும் அம்பிலகக்குக் காமாக்ஷி என்றும் திருநாமங்கள் 

வழங்கப்ெடுவலதக் காணலாம். 

                                             ஆலயத் திருப்பணி  

ெல்னவறு சிறப்புக்கலளப் பெற்ற இந்த ஆலயம், ெல்லாண்டுகளாகப் ெராமரிப்பு 

இல்லாததால், மரங்கள் முலளத்தும் இடிந்தும் காணப்ெட்டது. சுவாமி சன்ேதி ஒன்னற 

ொழலடந்த நிலலயில் எஞ்சி இருந்தது. பிற சன்ேதிகனளா பதய்வத் 

திருவுருவங்கனளா இல்லாதது கண்டு, திருவாதிலரயான் திருவருட் சலெயின் ( Ardhra 

Foundation ) பெருமுயற்சியால், இலறயருள் துலணயுடன் திருப்ெணிகள் துவங்கிே. 

அலேத்து சன்ேதிகளும் புதிதாகக் கட்டப்ெட்டே. பதய்வத் திருவுருவங்களும் 

புதிதாகச் பசய்யப்பெற்றே. ெல பவளியூர்  அன்ெர்களும் , உள்ளூர்வாசிகளும் 

உதவிேர். ஓராண்டுக்கும்குலறந்த கால அளவில் திருப்ெணிகள் முழுதும் நிலறனவறி, 

இத் திருக் னகாயிலின் மகா கும்ொபினேகம்,  ய ஆண்டு, லத மாதம் 18ம்  நாள் 

ஞாயிற்றுக் கிழலம ( 1.2.2015) திருவாதிலர நக்ஷத்திரம் கூடிய சுெ திேத்தில்  மிகச் 

சிறப்ொக நலடபெற்றது.  

                                              அருகில் உள்ள தலங்கள்  

கருப்பூருக்கு னமற்னக சுமார் 2 கி.மீ. பதாலலவில் னதவாரப் ொடல் பெற்ற தலமாே 

திருக்னகாழம்ெமும் ,அதற்குத் பதற்கில் 1.5 கி.மீ. தூரத்தில் குனெரன் வழிெட்ட S 

புதூரும், அதன்  பதற்கில் 3 கி.மீ-ல்  திருநல்லம் (னகானே ரா புரம்)என்ற ொடல் பெற்ற 

தலமும் உள்ளே. கருப்பூருக்குவடக்கில் 3 கி.மீ-ல் திருவாவடுதுலறயும், 

திருவாலங்காடும், பதன்னமற்கில் பதன்குரங் காடுதுலற(ஆடுதுலற)யும், கிழக்னக 2 

கி.மீ –ல் னெராவூரும் , 3 கி.மீ-ல் காஞ்சிவாயும் உள்ளே.   

 

 

 

                                                 

 

 

 



                                                     துதிப் பாடல்கள்  

( பிள்லள வரம் னவண்டுனவார், தூய்லமயுடன் மேம் ஒன்றி திேமும் 

ொராயணம் பசய்து வரவும்.) 

                                               திருச்சிற்றம்ெலம்  

                        திருவவண்காடு- சம்பந்தர் கதவாரம்  

னெய் அலடயா ;பிரிவு எய்தும்;  பிள்மளயிகைாடு உள்ள நிமைவு  

ஆயிைகவ வரம் வபறுவர் ; ஐயுற கவண்டா ஒன்றும்  

னவயேனதாள் உலம ெங்கன் பவண்காட்டு முக்குள நீர்  

னதாயாவாம் அவர்தம்லமத் னதாயாவாம் தீவிலேனய.   

                                     திட்மட-சம்பந்தர் கதவாரம்  

கருவிைால் அன்றிகய கருவவலாம் ஆயவன்  

உருவிைால் அன்றிகய உருவு வசய்தான் இடம்  

ெருவ நாள் விழபவாடும் ொடனலாடு ஆடலும்  

திருவிோன் மிகு புகழ்த் பதன்குடித் திட்லடனய. 

                      திருக்கருகாவூர்- திருநாவுக்கரசர் கதவாரம்  

மூலோம் மூர்த்தியாம் முன்னேதாோம்  

       மூவாதனமனி முக்கண்ணி ோோம்  

சீலோம் னசர்ந்தார் இடர்கள் தீர்க்கும் பசல்வோம்  

       பசஞ்சுடர்க்கு ஓர் னசாதி தாோம்  

மாலோம்; மங்லக ஓர் ெங்கன் ஆகும்; மன்றாடியாம்  

       வானோர் தங்கட்பகல்லாம்  

காலோம் காலலேக் காய்ந்தாோகும்  

       கண்ணாம் கருகாவூர் எந்லத தானே.  



          திருச்சிராப்பள்ளி -திருநாவுக்கரசர் கதவாரம்  

              தாயுமாய் எேக்னக தலல கண்ணுமாய்  

              னெயனேலேயும் ஆண்ட பெருந்தலக  

              னதய நாதன் சிரப்ெள்ளி னமவிய  

                நாயோர் எே நம் விலே நாசனம.  

                 தில்மல- ைாணிக்கவாசகர் திருவாசகம்  

உருத்பதரியாக் காலத்னத உள் புகுந்து என் உள மன்னிக்  

கருத்திருத்தி ஊன் புக்குக் கருலணயிோல் ஆண்டுபகாண்ட  

திருத்துருத்தி னமயாலேத் தித்திக்கும் சிவெதத்லத  

அருத்தியிோல் நாயடினயன் அணி பகாள் தில்லல கண்னடனே. 

                                     திருச்சிற்றம்ெலம்  

                          

                          கந்தர் அநுபூதி-  அருணகிரிநாதர்  

                      உருவாய் அருவாய்  உளதாய் இலதாய்  

                      ைருவாய் ைலராய் ைணியாய் ஒளியாய்  

                      கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய்  

                       குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குககை. 

 

கருப்பூர் சிவாலய தரிசேம் பசய்ய னவண்டுனவார், னமலும் விவரங்கலள, 

9842772175 என்ற எண்ணில் பதாடர்பு பகாள்வதன் மூலம் அறிந்து , ஆலய 

வளர்ச்சிக்கு உதவி இலறவன் அருள் பெறலாம்.   

                  
 
 



 
 
 
 
                       முக்கிய வேண்டுவகோள்  
பன்னிரண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆலயத்திற்குகும்பாபிஷேகம்  
நறடபபறுவது எவ்வளவு முக்கியஷ ா அவ்வளவு முக்கியம் நித்திய 
பூறைகளும் விழாக்களும் முறைப்படி நறட பபைச் பைய்வதாகும்.. 
இதற்காக,ஒரு றவப்பு நிதி அற க்கப் பபறுதல் அவைியம்.  
 
ஆலய ைிப்பந்திகள் கிரா க் ஷகாயில்களில்  ிகக் குறைந்த ஊதியம்  
பபறுகிைார்கள். ஊராரும், அரைாங்கமும் இதற்கு ஆவன பைய்ய   
ஷவண்டும்.  
 
நில வருவாய் குறைந்துவிட்ட இக்காலத்தில், பவளி ஊரிலுள்ள 
அன்பர்களின் ஆதரவால்  ட்டுஷ  திருப்பணிகறளச் பைய்ய முடியும் என்ை 
நிறல ஏற்பட்டுள்ளது.  
 
 ாத வரு ானத்தில் ஒரு ைிறு பகுதிறயயாவது ைிவாலயத் திருப்பணிக்கு 
அளிக்க முன்வர ஷவண்டும். 
  
இல்லங்களில் சுப காரியங்கள் நறடபபறும் ஷபாது அதற்காகும்   
பைலவில் ஒரு ைிைிய பகுதிறய  ைிவாலய நித்திய பூறைக்காக அளிக்க 
முன்றவேவண்டும். 
  
நகரங்களில் உள்ள அன்பர்கள் அருகிலுள்ள கிரா க்             
ஷகாயில்களுக்குச் பைன்று எண்பணய்,புஷ்பம் ஷபான்ைவற்றை  
அளிப்பஷதாடு, அர்ச்ைகருக்கு இயன்ை அளவு ைம்பாவறன வழங்க 
ஷவண்டும். 
  
இவ்வழிபாடுகளில் ைிறுவர்கறள ஈடுபடுத்தி நல்வழி காட்ட       
ஷவண்டும். விபூதி ருத்ராக்ஷம் ஷபான்ை ை யச் ைின்னங்கறள அணியச் 
பைய்ய ஷவண்டும். 



 
உழவாரப் பணி பைய்து ஆலயத்தின் பிரகாரங்களிலும் வி ானங்களிலும் 
 ரங்கள் வளர்வறதத் தடுக்க ஷவண்டும்.  
 
ஆலயத்றதயும் திருக்குளத்றதயும் தூய்ற யாக றவத்துக் பகாள்ள 
ஷவண்டும்.   
 
பாரம்பர்ய உறட அணிந்து ஆலய தரிைனத்திற்குச் பைல்ல ஷவண்டும். 
 
பதய்வத் திருஷ னிகறளத் தீண்டாது, வழிபாடு பைய்ய ஷவண்டும்.  
 
அபிஷேகத்திற்குப் பசுவின் பாறலஷய பயன்படுத்த ஷவண்டும். 
 
நந்தவனம் அற த்து, வில்வம்,பகான்றை,வன்னி ஷபான்ை  ரங்கறளயும், 
அரளி,நந்தியாவட்றட, ல்லிறக,முல்றல,விருட்ைி ஷபான்ை  லர்ச் 
பைடிகறளயும் றவத்துப் பரா ரித்து, பூறைக்குப் பயன் படுத்த ஷவண்டும்.      
 
நித்திய  ற்றும் வார வழிபாட்டுக் குழுக்கள் ஊர் ஷதாறும்        
அற க்கப் படஷவண்டும்.  


