
PLACE THIRUNAGAI 

 
        

PRESENT NAME NAGAPATTINAM      
BASE TOWN THIRUVARUR      
DISTANCE 30 KM       
MOOLAVAR NEELAMEGAPERUMAL      
THIRUKKOLAM NINDRA       
THIRUMUGAMANDALAM EAST       
UTHSAVAR SOUNDHARYARAJAN      
THAYAR SOUNDHARYAVALLI      
MANGALASASANAM 10 PAASURAMS      
PRATYAKSHAM THIRUMANGAI AZHWAR      
THEERTHAM SARA PUSHKARANI      
VIMANAM SOUNDHARYA VIMANAM      
NAMAVALI Sri Soundaryavalli nayiga sameda Sri Neelamega parabramane namaha 

STHALA VIRUKSHAM            MAA MARAM ( MANGO TREE ) 
 
 

 
                                                         GOPURA DARSHANAM 
STHALA PURANAM: 

                         உ தான பாத மகாராஜன  மார  வ . சி வனான இவ  நாரத  
ல  இ தல தி  ெப ைமைய அறி தா . உலக  வ  தன ேக அ ைமயாக ேவ  



எ  ெப மாைள றி  தவ  ெச தா . இவன  தவ ைத கைல க ேதவ க  இைட ச  
ெச தன . இ ப  தவ ைத ெவ றிகரமாக த வ   ெப மா  க ட  ம  

அம  ேபரழ  ெபா தியவராக த சன  த தா . ெப மாள  ேபரழகி  மய கிய வ  
தா  ேக க வ த வர ைத மற தா . இைறவன  ேபரழேக ேபா . இதி  தா  உ ைமயான 
க  இ கிற . அ த ேபரழைக எ ேபா  த சி  பா கிய ைத தர ேவ  என 

ெப மாளட  ேக டா . ெப மா  தன  ச த யமான தி ேகால ைத வ  கா  
அவ  தவமி த தல திேலேய த கினா . அழகான இவ  "ச தரராஜ  ெப மா ' 

எ றைழ க ப கிறா . 

   
                  UTHSAVAR                                                     THAAYAAR 

                         நாக க ெக லா  தைலவனான ஆதிேசஷ  இ தல தி  ஒ  த த  

உ டா கி அத  "சார கரண ' எ  ெபய  அத  கைரய  அம  ெப மா  றி  
தவமி தா . ெப மா  மகி  தன  ப ைகயாக ஏ ெகா வதாக இ தல தி  
அ தா . நாக  (ஆதிேசஷ ) ெப மாைள ஆராதி ததா  அவர  ெபயராேலேய இ  
நாக ப ன  ஆன . 

   
             SOUNDARYA VIMANAM                            ASHTA BUJA NARASIMHAR 

தசாவதார கைள வள க ய ெச  தக டாலான மாைல ெப மாள                          

இைடைய அல க பைத பா க ணய  ெச தி க ேவ . ஆதிேசஷனா  

உ டா க ப ட சார க ணய  நரா  ெப மாைள வழிப டா  அவ க  ய ம டல ைத  



9 பா ர கைள பா வ  ப தாவ  பாடலி  தா  இ தல தி  ெபயைர 
றி ப கிறா .  க ட , க ட  எ ற இ  அ தண சேகாதர க  நிைறய ெகா ெசய  

 வ தா க . ஒ நா  இவ க  சார க ணய  நரா னா க . உடேன அவ க  பாவ  

ந கி ைவ ட  ெச றா க .  இவ கள  சி ப கைள ெப மா  ச னதிய  

ைவ ளா க .
இ  ெப மா  கிழ  பா  நி ற தி ேகால தி  தி ம சன தி ேமன ட  கா சி 
த கிறா . இ ள வமான  ச த ய வமான .  இ  ஆதிேசஷ , வ , 

தி ம ைகயா வா , சாலி க ேசாழ  ஆகிேயா  இ தல ெப மாைள  த சன  
ெச ளன .ப ைள ெப மா  ஐய கா , தி ைக ெப மா  கவ ராய , சாமி 
த சித  ஆகிேயா  பாட க  இ ெப மாள  ேபரழைக  பா கி றன.
நா  க  க ட இ ெப மா  நி ற , கிட த , இ த ேகால தி  அ பாலி கிறா . 
நரசி ம  இ  எ  கர ட  அ ட ஜ நரசி மராக அ பாலி கிறா . ஒ  ைக 
ப ரகலாதைன  ஆசி வதி ப  ேபால , ஒ  ைக அபய திைரைய  கா கிற . ம ற 
ைகக  இர யைன  வத  ெச கி றன.
 
 

î¤õ¢ò«îêñ¢ 021 
î¤¼ï£¬è (ï£¬èð¢ðì¢®ùñ¢) 

î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 1758-1767 
ªñ£î¢î ð£²óé¢è÷¢ 10 

 
 î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 
 î¤¼ï£¬è: Üê¢«ê£ð¢ðî¤èñ¢ 
 î¬ôõù¶ à¼ªõ÷¤ð¢ð£ì¢®ô¢ ïô¤»ñ¢ î¬ôõ¤ «î£ö¤ò¤ìñ¢ ÃÁîô¢ 
1758 ªð£ù¢ Þõó¢ «ñù¤ ñóèîî¢î¤ù¢ ªð£é¢° Þ÷ë¢ «ê£î¤ Üèôî¢¶ Ýóñ¢ 

ñ¤ù¢ Þõó¢ õ£ò¤ô¢ ïô¢ «õîñ¢ æ¶ñ¢ «õî¤òó¢ õ£ùõó¢ Ýõó¢ «î£ö¦  
âù¢¬ù»ñ¢ «ï£è¢è¤ âù¢ Üô¢°ô¢ «ï£è¢è¤ ãï¢¶ Þ÷é¢ ªè£é¢¬è»ñ¢ «ï£è°è¤ù¢ø£ó¢ 
Üù¢¬ù âù¢ «ï£è¢°ñ¢ âù¢Á Üë¢²è¤ù¢«øù¢-Üê¢«ê£ å¼õó¢ Üöè¤òõ£ (1)  

  
1759 «î£´ Üõ¤ö¢ ï¦ôñ¢ ñíñ¢ ªè£´è¢°ñ¢ Åö¢ ¹ùô¢ Åö¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î 

«êìó¢ªè£ô¢ âù¢Á ªîó¤è¢èñ£ì¢«ìù¢ ªêë¢ ²ìó¢ Ýö¤»ñ¢ êé¢°ñ¢ ãï¢î¤  
ð£ìè ªñô¢ Ü®ò£ó¢ õíé¢è ðô¢ ñí¤ ºî¢ªî£´ Þôé¢° «ê£î¤ 
Ýìèñ¢ Ìí¢´ å¼ ï£ù¢° «î£Àñ¢-Üê¢«ê£ å¼õó¢ Üöè¤òõ£ (2)  

  
1760 «õò¢ Þ¼ë¢ «ê£¬ô õ¤ôé¢èô¢ Åö¢ï¢î ªñò¢ò ñí£÷ó¢ Þõ¢ ¬õòñ¢ âô¢ô£ñ¢ 

î£ò¤ù ï£òèó¢ Ýõó¢ «î£ö¦ î£ñ¬óè¢ èí¢è÷¢ Þ¼ï¢î ÝÁ  
«êò¢ Þ¼é¢ °ù¢øñ¢ î¤èö¢ï¢î¶ åð¢ðê¢ ªêõ¢õ¤ò Ýè¤ ñôó¢ï¢î «ê£î¤ 
Ýò¤óñ¢ «î£ª÷£´ Þôé¢° Ìμñ¢-Üê¢«ê£ å¼õó¢ Üöè¤òõ£ (3)  

  
1761 õñ¢¹ Üõ¤¿ñ¢ ¶ö£ò¢ ñ£¬ô «î£÷¢«ñô¢ ¬èòù Ýö¤»ñ¢ êé¢°ñ¢ ãï¢î¤  

ïñ¢ðó¢ ïñ¢ Þô¢ôñ¢ ¹°ï¢¶ ï¤ù¢ø£ó¢ ï£èó¤èó¢ ªðó¤¶ñ¢ Þ¬÷òó¢  
ªêñ¢ ðõ÷ñ¢ Þõó¢ õ£ò¤ù¢ õí¢íñ¢ «îõó¢ Þõó¶ à¼õñ¢ ªê£ôô¤ô¢  
Üñ¢ ðõ÷î¢ î¤ó«÷»ñ¢ åð¢ðó¢-Üê¢«ê£ å¼õó¢ Üöè¤òõ£ (4)  

  
1762 «è£ö¤»ñ¢ Ãì½ñ¢ «è£ò¤ô¢ ªè£í¢ì «è£õô«ó åð¢ðó¢ °ù¢øñ¢ Üù¢ù 



ð£ö¤ Üñ¢ «î£Àñ¢ æó¢ ï£ù¢° à¬ìòó¢ ðí¢´ Þõó¢-îñ¢¬ñ»ñ¢ èí¢ìø¤«ò£ñ¢  
õ£ö¤ò«ó£ Þõó¢ õí¢íñ¢ âí¢í¤ô¢ ñ£ èìô¢ «ð£ù¢Á à÷ó¢ ¬èò¤ô¢ ªõò¢ò 
Ýö¤ åù¢Á ãï¢î¤ æó¢ êé¢° ðø¢ø¤-Üê¢«ê£ å¼õó¢ Üöè¤òõ£ (5)  

  

  
1763 ªõñ¢ ê¤ù «õö ñ¼ð¢¹ åê¤î¢î «õï¢îó¢ªè£ô¢? ãï¢î¤¬öò£ó¢ ñùî¢¬îî¢ 

îë¢² à¬ìò£÷ó¢ªè£ô¢? ò£ù¢ Üø¤«òù¢ î£ñ¬óè¢ èí¢è÷¢ Þ¼ï¢î ÝÁ  
èë¢ê¬ù Üë¢ê ºù¢ è£ô¢ õ¤¬êî¢î è£¬÷òó¢ Ýõó¢ èí¢ì£ó¢ õíé¢°ñ¢  
Üë¢êù ñ£ ñ¬ô«ò»ñ¢ åð¢ðó¢-Üê¢«ê£ å¼õó¢ Üöè¤òõ£ (6)  

  
1764 ð¤í¤ Üõ¤ö¢ î£ñ¬ó ªñ£ì¢´ Üôó¢î¢¶ñ¢ «ðó¢ Ü¼÷£÷ó¢ªè£ô¢? ò£ù¢ Üø¤«òù¢  

ðí¤»ñ¢ âù¢ ªïë¢êñ¢ Þ¶ âù¢ªè£ô¢? «î£ö¦ ðí¢´ Þõó¢-îñ¢¬ñ»ñ¢ èí¢ìø¤«ò£ñ¢ 
Üí¤ ªè¿ î£ñ¬ó Üù¢ù èí¢μñ¢ Üñ¢ ¬è»ñ¢ ðé¢èòñ¢ «ñù¤ õ£ùî¢¶ 
Üí¤ ªè¿ ñ£ ºè¤«ô»ñ¢ åð¢ðó¢-Üê¢«ê£ å¼õó¢ Üöè¤òõ£ (7)  

  
1765 ñë¢² àòó¢ ñ£ ñî¤ î¦í¢ì ï¦í¢ì ñ£ô¤¼ë¢«ê£¬ô ñí£÷ó¢ õï¢¶ âù¢ 

ªïë¢²÷¢Àñ¢ èí¢μ÷¢Àñ¢ ï¤ù¢Á ï¦é¢è£ó¢ ï¦ó¢ñ¬ôò£ó¢ªè£ô¢? ï¤¬ùè¢èñ£ì¢«ìù¢  
ñë¢² àòó¢ ªð£ù¢ñ¬ô«ñô¢ â¿ï¢î ñ£ ºè¤ô¢ «ð£ù¢Á à÷ó¢ õï¢¶ è£í¦ó¢  
Üñ¢ ê¤¬øð¢ ¹÷¢Àñ¢ åù¢Á ãø¤ õï¢î£ó¢-Üê¢«ê£ å¼õó¢ Üöè¤òõ£ (8)  

  
1766 âí¢ î¤¬ê»ñ¢ âø¤ ï¦ó¢è¢ èì½ñ¢ ãö¢ àô°ñ¢ àì«ù õ¤¿é¢è¤  

ñí¢® æó¢ Ýô¢ Þ¬ôð¢ ð÷¢÷¤ªè£÷¢Àñ¢ ñ£òó¢ªè£ô¢? ñ£òñ¢ Üø¤òñ£ì¢«ìù¢  
ªè£í¢ìô¢ ïô¢ ñ£ô¢õ¬ó«ò»ñ¢ åð¢ðó¢ ªè£é¢° Üôó¢ î£ñ¬ó èí¢μñ¢ õ£»ñ¢  
Üí¢ìî¢¶ Üñóó¢ ðí¤ò ï¤ù¢ø£ó¢-Üê¢«ê£ å¼õó¢ Üöè¤òõ£ (9)  

  
1767 Üù¢ùºñ¢ «èö½ñ¢ ñ¦Âñ¢ Ýò Ýî¤¬ò ï£¬è Üöè¤ò£¬ó  

èù¢ù¤ ïô¢ ñ£ ñî¤÷¢ ñé¢¬è «õï¢îù¢ è£ñ¼ ê¦ó¢è¢ èô¤èù¢ø¤ °ù¢ø£ 
Þù¢ Þ¬êò£ô¢ ªê£ù¢ù ªêë¢ªê£ô¢ ñ£¬ô ã¿ñ¢ Þóí¢´ñ¢ æó¢ åù¢Áñ¢ õô¢ô£ó¢ 
ñù¢ùõó¢ Ýò¢ àô° Ýí¢´ ñ¦í¢´ñ¢ õ£ùõó¢ Ýò¢ ñè¤ö¢¾ âò¢¶õ«ó (10)  

 
Festivals :  Panguni – Brahmothsavam 10 days 
                  Aani      -  Uthram 10 days 
                  Aadi      -  Pooram 10 days  
 
Temple Timings: 7.30 am to 12.00 pm 
                           5.30 pm to 09.00 pm 
 
Address : Arulmigu Soundararaja Perumal Thirukkoil,  
                Nagapattnam - 611001 
                Nagapattnam District, Tamil Nadu. 
 
Phone : 04365 - 221374 
 
Location :  1 km from Nagapattnam Bus Station 
 
Nearest Railway Station:  Nagapattnam 
 
Nearest Airport: Trichy 
 



Hotels at Nagapattnam : 
 
Hotel Sea Horse          – 04365 – 247047 / 247686 
 
Hotel Sea Gate           – 04365 – 263910 
 
Hotel Velankanni MGM – 04365 - 263900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Courtesy: Dinamalar & 
                                                                                               Sri Seshadri Swamy 
                                                                                               Dr.V Sada
                                                                                    

gopan Swamy 


