
PLACE THIRUCHIRUPULIYUR 

 
        

PRESENT NAME CHIRUPULIYUR      
BASE TOWN MAYILADUTHURAI      
DISTANCE 18 KM       
MOOLAVAR JALASAYANAPERUMAL      
THIRUKKOLAM KIDANTHA      
THIRUMUGAMANDALAM SOUTH       
UTHSAVAR KRUBA SAMUDRAPERUMAL      
THAYAR DAYANAYAKI      
MANGALASASANAM 10 PAASURAMS      
PRATYAKSHAM SAPTHA RISHIS      
THEERTHAM MANASA PUSHKARANI      
VIMANAM NANDAVARTHANA      
NAMAVALI Sri Dhayanayiga sameda Sri Krubasamudra parabramane namaha   

 
ெனா  கால தி  ஆதிேசஷ  க ட  பைக ஏ ப ட . இ த பைக ந க 

ஆதிேசஷ  இ தல ெப மாைள ேநா கி  தவ  இ தா . தவ தி  மகி த ெப மா  மாசி 
மாத , வள பைற ஏகாதசி தின த  ஆதிேசஷ  கா சி ெகா தா . அ ட  ஆதிேசஷைன 
அன த சயனமா கி ெகா , ழ ைத வ வ  சயன ேகால தி  ேசைவ சாதி கிறா . 
 

     
 
ெப மாள  தி பதிகள  ெத  ேநா கி அைம த தல க  இர ேட இர  தா .108  த  
தலமான ர க வ  தலமான தி சி லி ேம அைவ. ர க தி, 24  மிக ெப ய 
வ வ  சயன தி  ெப மா , தி சி லி  பாலகனாக  சயன தி  உ ளா  எ ப  
இ ெனா  வேசஷ . நடராஜைர வண  வயா ரபாத , பத சலி  ல தான திேலேய 
உ ளன .  
 
ெப மாள  108 தி பதிக  24வ  தல  இ . லி கா  னவராகிய வயா ரபாத  தி ைல 
நடராஜ ெப மானட  ப லா  கால  தவமி  தி ேவ னா . இவர  
ேவ ேகா கிண க சிவெப மா , சி லி  ெச  ெப மாைள வண க ஆைணய டா . 
அத ப  இ தல  வ  ெப மாைள  ேவ னா . ெப மா  அவ  தி ெகா  
ல தான தி  த  அ கி  ைவ  ெகா டா . நடராஜ  அ கி  இ  பத சலி  

(ஆதிேசஷ ) வயா ரபாத  ல தான தி  இ ப  றி ப ட த க . க வ னவ,  

இ தல தி  ெப மா  அ கிரஹ  தா . இ தல தி  ஆதிேசஷ  தன   ேகாய  
உ ள . ெப மா  ப ள  ெகா ட தல கள  இ  ம  தா  ழ ைத வ வ ,  சயன 



  
 
 

 
 
ெபய காரண : லி கா  னவராகிய வயா ரபாத  வழிப டதா , ெப மா  அவ  
பாலனாக சயன ேகால தி  கா சி த ததா  இ தல  "தி சி லி என ப கிற . ' 

 
î¤õ¢ò«îêñ¢ 024 

î¤¼ê¢ê¤Á¹ô¤Îó¢ (ê¤Á¹ô¤Îó¢) 
î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 1628-1637 
ªñ£î¢î ð£²óé¢è÷¢ 10 

 
 î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 
 ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùñ¢ 
1628 è÷¢÷ñ¢ ñùñ¢ õ¤÷¢Àñ¢ õ¬è è¼î¤ èöô¢ ªî£¿õ¦ó¢  

ªõ÷¢÷ñ¢ º¶ ðó¬õî¢ î¤¬ó õ¤ó¤ò è¬ó âé¢°ñ¢  

http://www.pbase.com/svami/tirusirupuliyur


ªî÷¢Àñ¢ ñí¤ î¤è¿ñ¢ ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùî¢¶  
à÷¢Àñ¢ âù¶ à÷¢÷î¢¶Àñ¢ à¬øõ£¬ó à÷¢÷¦«ó (1)  

  
1629 ªî¼õ¤ô¢ î¤ó¤ ê¤Á «ï£ù¢ð¤òó¢ ªêë¢ «ê£ø¢ªø£´ èë¢ê¤  

ñ¼õ¤ð¢ ð¤ó¤ï¢îõó¢ õ£ò¢ªñ£ö¤ ñî¤ò£¶ õï¢¶ Ü¬ìõ¦ó¢-  
î¤¼õ¤ô¢ ªð£ô¤ ñ¬ø«ò£ó¢ ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùî¢¶  
à¼õè¢ °ø÷¢ Ü®è÷¢ Ü® àíó¢ñ¤ù¢-àíó¢õ¦«ó (2)  

  
1630 ð¬ø»ñ¢ õ¤¬ù ªî£¿¶ àò¢ñ¢ñ¤ù¢ ï¦ó¢-ðí¤»ñ¢ ê¤Á ªî£í¢¯ó¢  

Ü¬ø»ñ¢ ¹ùô¢ å¼ð£ô¢ õòô¢ å¼ð£ô¢ ªð£ö¤ô¢ å¼ð£ô¢  
ê¤¬ø õí¢´ Þùñ¢ Ü¬ø»ñ¢ ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùî¢¶  
à¬ø»ñ¢ Þ¬ø Ü® Üô¢ô¶ åù¢Á Þ¬ø»ñ¢ Üø¤«ò«ù (3)  

  
1631 õ£ù¢ Ýó¢ ñî¤ ªð£î¤»ñ¢ ê¬ì ñ¿õ£÷¤ªò£´ å¼ð£ô¢  

î£ù¢ Ýè¤ò î¬ôõù¢-Üõù¢ Üñóó¢è¢° Üî¤ðî¤ Ýñ¢  
«îù¢ Ýó¢ ªð£ö¤ô¢ î¿¾ñ¢ ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùî¢¶  
Ýù¢ Ýòù¶ Ü® Üô¢ô¶ åù¢Á Üø¤«òù¢ Ü®«ò«ù (4)  

  
1632 ïï¢î£ ªï´ ïóèî¢î¤¬ì ïμè£õ¬è ï£Àñ¢  

âï¢î£ò¢ âù Þ¬ñ«ò£ó¢ ªî£¿¶ ãî¢¶ñ¢ Þìñ¢ âø¤ ï¦ó¢ê¢  
ªêï¢î£ñ¬ó ñô¼ñ¢ ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùî¢¶  
Üñ¢ î£ñ¬ó Ü®ò£ò¢ àù¶ Ü®«òø¢° Ü¼÷¢¹ó¤«ò (5)  

  
1633 º¿ ï¦ôºñ¢ ñôó¢ Ýñ¢ð½ñ¢ Üóõ¤ï¢îºñ¢ õ¤óõ¤è¢  

è¿ï¦ªó£´ ñìõ£ó¢-Üõó¢ èí¢ õ£ò¢ ºèñ¢ ñô¼ñ¢  
ªê¿ ï¦ó¢ õòô¢ î¿¾ñ¢ ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùñ¢  
ªî£¿ñ¢ ï¦ó¢¬ñ-Ü¶ à¬ìò£ó¢ Ü® ªî£¿õ£ó¢ ¶òó¢ Þô«ó (6)  

  
1634 «êò¢ æé¢° îí¢ î¤¼ñ£ô¤¼ë¢«ê£¬ô ñ¬ô à¬ø»ñ¢  

ñ£ò£ âùè¢° à¬óò£ò¢ Þ¶-ñ¬ø ï£ù¢è¤ù¢ à÷£«ò£?  
î¦ æñ¢¹¬è ñ¬ø«ò£ó¢ ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùî¢-  
î£«ò£? àù¶ Ü®ò£ó¢ ñùî¢î£«ò£? Üø¤«ò«ù (7)  

  
1635 ¬ñ Ýó¢ õó¤ ï¦ô ñôó¢è¢ èí¢í£ó¢ ñùñ¢ õ¤ì¢®ì¢´  

àò¢õ£ù¢ àù èö«ô ªî£¿¶ â¿«õù¢ è¤÷¤ ñìõ£ó¢  
ªêõ¢õ£ò¢ ªñ£ö¤ ðò¤½ñ¢ ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùî¢¶  
ä õ£ò¢ Üó¾-Ü¬í«ñô¢ à¬ø Üñô£ Ü¼÷£«ò (8)  

  
1636 è¼ ñ£ ºè¤ô¢ à¼õ£ èùô¢ à¼õ£ ¹ùô¢ à¼õ£  

ªð¼ ñ£ô¢ õ¬ó à¼õ£ ð¤ø à¼õ£ ï¤ù¶ à¼õ£  
î¤¼ ñ£ ñè÷¢ ñ¼¾ñ¢ ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùî¢¶  
Ü¼ ñ£ èìô¢ Üº«î àù¶ Ü®«ò êóí¢ Ý«ñ (9)  

  
1637 ê¦ó¢ Ýó¢ ªï´ ñÁè¤ù¢ ê¤Á¹ô¤Îó¢ê¢ êôêòùî¢¶  

ãó¢ Ýó¢ ºè¤ô¢ õí¢íù¢-î¬ù Þ¬ñ«ò£ó¢ ªð¼ñ£¬ù  
è£ó¢ Ýó¢ õòô¢ ñé¢¬èè¢° Þ¬ø èô¤òù¢ åô¤ ñ£¬ô  
ð£ó£ó¢ Þ¬õ ðóõ¤î¢ ªî£öð¢ ð£õñ¢ ðò¤ô£«õ (10)  



 
 
Festivals :  Vaikasi – Brahmothsavam, Navarathri - Pavithothsavam 
                  Aadi    - Jeshtabishegam, Ayipasi Moolam – Manavala Mamunigal Uthsavam 
                  Panguni- Uthram.  
 
Temple Timings: 7.00 am to 12.00 am 
                           5.30 pm to 08.00 pm 
 
Address : Arulmigu Krubasamuthra Perumal Thirukkoil, Thiruchirupuliyur – 609 801, 
                Thiruvarur District. 
                Tamil Nadu. 
 
Location :  Catch Mayiladuthurai to Peralam Bus. Get down at Kollumangudi. From here the            
 
                  temple is 3 kms 
 
Phone : 04366 – 233041 / 233826 
 
Nearest Railway Station: Peralam 
 
Nearest Airport: Trichy, Chennai 
 
Hotels at Mayiladuthurai ( Mayavaram ) 
 
Hotel Palms          Ph: 04364 – 228777 
 
Hotel Silambu:            04364 – 222810 
 
Hotel Rafels:               04364 – 227291 / 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Courtesy : Dinamalar  
                                                                                                   Sri Seshadri Swamy 
                                                                                                   Dr.V.Satagopan Swamy                               
 


