
PLACE THIRUNANDHIPURA VINNAGARAM 

 
        

PRESENT NAME NATHAN KOIL      
BASE TOWN KUMBAKONAM      
DISTANCE 10 KM       
MOOLAVAR JAGANNATHAN      
THIRUKKOLAM VEETRIRUNDHA      
THIRUMUGAMANDALAM WEST       
UTHSAVAR SRINIVASAN      
THAYAR SHENBAGAVALLI      
MANGALASASANAM 10 PAASURAMS      
PRATYAKSHAM NANDHI,SIBI CHAKRAVARTHY      
THEERTHAM NANDHI THEERTHA PUSHKARANI      
VIMANAM MANDHARA VIMANAM      
NAMAVALI Sri Shenbagavalli nayiga sameda Sri Jagannatha parabramane namaha 

 

                          

http://www.pbase.com/svami/june-2006


 
                            கிழ  ேநா கி தவ  ெச த தி மகைள தி மா  ஏ றதா , இ தல 
ெப மா  ேம  ேநா கி அ பாலி கிறா . ெச பகார ய தல தி  ல மி தவ  ெச ததா  
இ தல தாயா  தி நாம  "ெச பகவ லி' ஆன . இ ள ெப மாள  தி நாம  
ெஜகநாத . இவ  தி நாம திேலேய இ  "நாத  ேகாய ' எ  ஆன . 
 

                             ந திேதவ  ைவ ட தி  ெப மாைள காண  ெச றா . அ ேபா  
காவ  நி றவ கைள உதாசீன ப தி வ , ேக காம  உ ேள ெச ல ய றதா  
அவ க  ேகாப  ெகா ,""எ கைள அவமதி ததா  உ  உட  உ ண தினா  எ ,''என 
சாபமி டன . நட த வஷய ைத சிவனட  றினா  ந தி. அத  அவ ,"" மிய  தி மக  
தவ  ெச ெகா  ெச பகார ய தல தி  ந  ெச  தவ  ெச  சாப  

வேமாசன  ெப வா ,''எ றா . ந தி  அ வாேற தவ  ெச ய, மகி த ெப மா  அவ  
சாப வேமாசன  த தா . த ைன  பா  ஆ வ தி  தவ  ெச த ந திய  ெபயரா , 

"ந தி ர வ ணகர ' என தன  தல  வழ க ப ,''எ  அ பாலி தா . 
 
 

              
  
                               ச திர ேதாஷ ப கார தல . இ தல ெப மா  த  ைகய  வா , வ , 

ச கர , த டா த , ச  ஆகிய ஆ த க ட  அ பாலி கிறா . ஆர பகால தி  கிழ  
பா  அ பாலி த ெப மா , ல மி மா ப  ஏ பத காக , றா  அைட கல  த த 
சிப  ச கரவ திய  தியாக உண ைவ கா பத காக  ேம  பா  அ பாலி கிறா  எ  
தல ராண  கிற .ைசவ ைவணவ ஒ ைமைய எ கா  வைகய , 

ல தான தி  ந தி , ப ரம  ெப மாைள வண கிய நிைலய  உ ளன .வஜயர க 
ெசா க ப நாய க ம ன , தராத ேநாயா  சிரம ப  த  அ ைன வைரவ  ணமாக 
இ தல தி  ேவ னா . ெப மாள  அ ளா  த  அ ைன ணமான ட , ஒ  ராஜா 
அணய ேவ ய அைன  வதமான நைககைள ெகா த ட , பல அ ய தி பணக  
ெச தா . 
 

தி பா கடலி  மகால மி எ ேபா  தி மாலி                                   பாத தி  
அ ேக இ  ேசைவ ெச  வ தா . அவ  தி ெரன தி மாலி  தி மா ப  இட  ப க 
ஆைச வ த . எனேவ ெச பகார ய  எ ற இ தல தி  வ  தவ  ெச தா . தி மகள  
ப ைவ தா காத தி மா ஐ பசி மாத  வள பைற,  ெவ ள கிழைமய  தி மகைள த  
தி மா ப  ஏ ெகா டா . எனேவ ஐ பசி  ெவ ள கிழைமகள  இ ள தாயா  
ெச ய ப  அப ேஷக க  ப த கள  ேவ தைல வைரவ  நிைறேவ  எ ப  
ந ப ைக.
 



 
 

î¤õ¢ò«îêñ¢ 016 
î¤¼ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢ (ï£îù¢ «è£ò¤ô¢) 

î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 1438-1447 
ªñ£î¢î ð£²óé¢è÷¢ 10 

 
 î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 
 î¤¼ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢ 
1438 î¦¶ ÜÁ ï¤ôî¢ªî£´ âó¤ è£ô¤ªù£´ ï¦ó¢ ªè¿ õ¤²ñ¢¹ñ¢ Ü¬õ Ýò¢  

ñ£² ÜÁ ñùî¢î¤ªù£´ àøè¢èªñ£´ Þøè¢¬è Ü¬õ Ýò ªð¼ñ£ù¢  
î£ò¢ ªêø à¬÷ï¢¶ îò¤ó¢ àí¢´ °ìñ¢ Ý´ îì ñ£ó¢õó¢ î¬è«êó¢  
ï£îù¢ à¬øè¤ù¢ø ïèó¢ ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢ -ïí¢μ ñù«ñ (1)  

  
1439 àò¢»ñ¢ õ¬è àí¢´ ªê£ù ªêò¢ò¤ô¢ àô° ã¿ñ¢ åö¤ ò£¬ñ ºù ï£÷¢  

ªñò¢ò¤ù¢ Ü÷«õ Üº¶ªêò¢ò õô äòù¢-Üõù¢ «ñ¾ñ¢ ïèó¢-î£ù¢-  
¬ñò õó¤ õí¢´ ñ¶ àí¢´ è¤¬÷«ò£´ ñôó¢ è¤í¢® Üîù¢«ñô¢  
¬ïõ÷ñ¢ ïõ¤ø¢Á ªð£ö¤ô¢ ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢ -ïí¢μ ñù«ñ (2)  

  
1440 àñ¢ðó¢ àô° ã¿ èìô¢ ã¿ ñ¬ô ã¿ñ¢ åö¤ò£¬ñ ºù ï£÷¢  

îñ¢ ªð£ù¢ õò¤Á Ýó¢ Ü÷¾ñ¢ àí¢´ Ü¬õ àñ¤ö¢ï¢î îìñ£ó¢õó¢ î¬è «êó¢  
õñ¢¹ ñôó¢è¤ù¢ø ªð£ö¤ô¢ ¬ðñ¢ ªð£ù¢ õ¼ ¶ñ¢ð¤ ñí¤ èé¢°ô¢ õòô¢ Åö¢  
ïñ¢ðù¢ à¬øè¤ù¢ø ïèó¢ ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢-ïí¢μ ñù«ñ (3)  

  
1441 ð¤¬øò¤ù¢ å÷¤ âò¤Á Þôè ºÁè¤ âî¤ó¢ ªð£¼¶ñ¢ âù õï¢î Ü²óó¢  



Þ¬øè÷¢-Ü¬õ-ªïÁ-ªïÁ âù ªõø¤ò-Üõó¢ õò¤Á Üöô ï¤ù¢ø ªð¼ñ£ù¢ 
ê¤¬ø ªè£÷¢ ñò¤ô¢ °ò¤ô¢ ðò¤ô ñôó¢è÷¢ àè Ü÷¤ ºóô Ü®ªè£÷¢ ªï´ ñ£  
ï¬øªêò¢ ªð£ö¤ô¢ ñ¬ö îõ¿ñ¢ ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢-ïí¢μ ñù«ñ (4)  

  
1442 Í÷ âó¤ ê¤ï¢î¤ ºù¤¾ âò¢î¤ Üñó¢ ªêò¢¶ñ¢ âù õï¢î Ü²óó¢  

«î£Àñ¢ Üõó¢ î£Àñ¢ º®«ò£´ ªð£® Ýè ªï£® Ýñ¢ Ü÷¾ âò¢î£ù¢  
õ£Àñ¢ õó¤ õ¤ô¢½ñ¢ õ¬÷ Ýö¤ è¬î êé¢èñ¢ Þ¬õ Üñ¢¬è à¬ìò£ù¢  
ï£Àñ¢ à¬øè¤ù¢ø ïèó¢ ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢-ïí¢μ ñù«ñ (5)  

  
1443 îñ¢ð¤ªò£´ î£ñ¢ å¼õó¢ îù¢ ¶¬íõ¤ è£îô¢ ¶¬í Ýè ºù ï£÷¢  

ªõñ¢ð¤ âó¤ è£ùèñ¢ àô£¾ñ¢ Üõó¢-î£ñ¢ Þù¤¶ «ñ¾ñ¢ ïèó¢-î£ù¢-  
ªè£ñ¢¹ °î¤ ªè£í¢´ °ò¤ô¢ Ãõ ñò¤ô¢ Ý½ñ¢ âö¤ô¢ Ýó¢ ¹ø¾ «êó¢  
ïñ¢ð¤ à¬øè¤ù¢ø ïèó¢ ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢-ïí¢μ ñù«ñ (6)  

  
1444 îï¢¬î ñùñ¢ àï¢¶ ¶òó¢ ïï¢î Þ¼÷¢ õï¢î õ¤øô¢ ïï¢îù¢ ñî¬ô  

âï¢¬î Þõù¢ âù¢Á Üñóó¢ èï¢î ñôó¢ ªè£í¢´ ªî£ö ï¤ù¢ø ïèó¢-î£ù¢-  
ñï¢î ºö¾ æ¬ê ñ¬ö Ýè â¿ è£ó¢ ñò¤ô¢è÷¢ Ý´ ªð£ö¤ô¢ Åö¢  
ïï¢î¤ ðí¤ªêò¢î ïèó¢ ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢-ïí¢μ ñù«ñ (7)  

  
1445 âí¢í¤ô¢ ï¤¬ù¾ âò¢î¤ Þù¤ Þô¢¬ô Þ¬ø âù¢Á ºù¤ò£÷ó¢ î¤¼ Ýó¢  

ðí¢í¤ô¢ ñô¤ è¦îªñ£´ ð£® Üõó¢ Ýìªô£´ Ãì âö¤ô¢ Ýó¢  
ñí¢í¤ô¢ Þ¶«ð£ô ïèó¢ Þô¢¬ô âù õ£ùõó¢è÷¢ î£ñ¢ ñôó¢è÷¢ Éò¢  
ïí¢í¤ à¬øè¤ù¢ø ïèó¢ ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢ -ïí¢μ ñù«ñ (8)  

  
1446 õé¢èñ¢ ñô¤ ªð÷õñ¢-Ü¶ ñ£ ºè®ù¢ àê¢ê¤ ¹è ñ¤è¢è ªð¼ï¦ó¢  

Üé¢èñ¢ Üö¤ò£ó¢ Üõù¶ Ý¬í î¬ô Å´ñ¢ Ü®ò£ó¢ Üø¤î¤«òô¢  
ªð£é¢° ¹ùô¢ àï¢¶ ñí¤ èé¢°ô¢ Þ¼÷¢ ê¦Áñ¢ å÷¤ âé¢°ñ¢ à÷î£ô¢  
ïé¢è÷¢ ªð¼ñ£ù¢ à¬ø»ñ¢ ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢-ïí¢μ ñù«ñ (9)  

  
1447 ï¬ø ªêò¢ ªð£ö¤ô¢ ñ¬ö îõ¿ñ¢ ïï¢î¤¹óõ¤í¢íèóñ¢ ïí¢í¤ à¬ø»ñ¢  

à¬ø ªè£÷¢ ¹èó¢ Ýö¤ ²ó¤ êé¢èñ¢-Ü¬õ Üñ¢ ¬è à¬ìò£¬ù å÷¤ «êó¢  
è¬ø õ÷¼ñ¢ «õô¢ õô¢ô èô¤òù¢ åô¤ ñ£¬ô-Þ¬õ äï¢¶ñ¢ äï¢¶ñ¢  
º¬øò¤ù¢ Þ¬õ ðò¤ô õô Ü®òõó¢è÷¢ ªè£´õ¤¬ùè÷¢ º¿¶ Üè½«ñ (10)  

 
Festivals :  Vaigunda Ekadasi 
 
Temple Timings: 8.00 am to 12.00 pm 
                           4.30 pm to 08.00 pm 
 
Address : Arulmigu Jagannatha Perumal Thirukkoil, Nathankoil, 
                Kumbakonam – 612 703. 
                Thanjavur District, Tamil Nadu. 
 
Phone : 0435 – 2417575      Mobile : 98430 95904 / 94437 71400 
 
Location : All buses from Kumbakonam to Patteswaram will go via Nathankoil 
 
Nearest Railway Station: Kumbakonam 



 
Nearest Airport: Trichy 
 
Hotels at Kumbakonam: 
 
Hotel Green Park   Ph: 0435 – 2403912 / 13 / 14 
 
Hotel Chellas:             0435 – 2430336 
 
Hotel Adithya:             0435 – 2421794 / 95 
 
Hotel Le Garden:         0435 – 2402526 
 
Hotel Rayas:               0435 – 2432032 
 
Hotel Paradise:            0435 - 2416469  
 
 
 
                                                                                              Courtesy: Dinamalar & 
                                                                                               Sri Seshadri Swamy 
                                                                                               Dr.V Sadagopan Swamy                                                                                                                            
 


