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PLACE  THIRUVADANTHAI THIRUVADANTHAI 

  
    

  
    

PRESENT NAME PRESENT NAME THIRUVADANTHAI THIRUVADANTHAI         
BASE TOWN BASE TOWN CHENNAI CHENNAI           
DISTANCE DISTANCE 40 KM 40 KM           
MOOLAVAR MOOLAVAR LAKSHMIVARAHA PERUMAL LAKSHMIVARAHA PERUMAL         
THIRUKKOLAM THIRUKKOLAM NINDRA NINDRA           
THIRUMUGAMANDALAM THIRUMUGAMANDALAM EAST EAST           
UTHSAVAR UTHSAVAR NITHYAKALYANA PERUMAL NITHYAKALYANA PERUMAL         
THAYAR THAYAR KOMALAVALLI NACHIYAR KOMALAVALLI NACHIYAR         
MANGALASASANAM MANGALASASANAM 13 PAASURAMS 13 PAASURAMS         
PRATYAKSHAM PRATYAKSHAM MARGANDEYA MARGANDEYA         
THEERTHAM THEERTHAM KALYANA THEERTHAM KALYANA THEERTHAM         
VIMANAM VIMANAM KALYANA VIMANAM KALYANA VIMANAM         
NAMAVALI NAMAVALI Sri Komalavalli nayiga sameda Sri Lakshmivaraha parabramane namaha Sri Komalavalli nayiga sameda Sri Lakshmivaraha parabramane namaha 

  

 

திேரதா க தி  ேமகநாத  எ ற அரசன  த வ  பலி ந லா சி  வ தா . அ கால தி  
மாலி, மா யவா , ஸுமாலி ஆகிய அர க க  ேதவ க ட  ேபா ய பலிய  உதவைய நா ன . 
பலி ம  வ டா . இதனா  அர க க  ேதவ க ட  ச ைடய  ேதா , ப  பலிய ட  
ம  உதவ  ேக டன . அர க க காக ேதவ க ட  பலி ச ைடய  ெவ றா . இதனா  
பலி  ப ர மஹ தி ேதாஷ  ஏ ப ட . இ த ேதாஷ  ேபா க ெப மாைள றி  இ தல தி  
தவமி தா . தவ தி  ெம சிய ெப மா  வராஹ ப தி  அவ  கா சி ெகா  ேதாஷ  

ேபா கினா .  
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DWAJASTHAMBAM 

ஒ ைற ன  எ ற னவ  அவர  மக  ெசா க  ெச ல தவ  இ தன . ன  ம  
ெசா க  ெச றா . அ  வ த நாரத  அ த  ெப ணட ,""ந தி மணமாகதாவ . எனேவ உ னா  
ெசா க  ெச ல யா  எ  ெசா லி அ கி த ப ற னவ களட  அ ெப ைண  

தி மண  ெச  ெகா ப  ேவ னா . காலவ ஷி எ பவ  அவைள தி மண  ெச  
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ெகா  360 ெப  ழ ைதகைள  ெப றா . த  ெப கைள ஏ  ெகா ள ேவ ெமன 
நாராயணைன ேவ  தவமி தா . நாராயண  வரவ ைல. ஒ நா  ஒ  ப ர ம சா  வ தா . 
தி ய ேதச யா திைர காக வ ததாக றினா . அவன  ெத வக அழ  ெப மாைள  ேபாலேவ 

இ கேவ, தன  ெப கைள தி மண  ெச  ெகா ள அ த இைளஞைன ேவ னா . அவ  
ஒ ெகா  தின  ஒ  ெப  வத  தி மண  ெச  ெகா டா . கைடசி நாள  அ த 
இைளஞ  த  ய ப  கா னா . அ  ேவ  யா ம ல. வராஹ தி வ வ  வ த 
நாராயண . அவ  360 க னய கைள  ஒ றாக  ேச  ஒேர ெப ணா கி தன  இட ப க தி  
ைவ  ெகா  ேசைவ சாதி தா . தி வாகிய ல மிைய இட ற  ஏ ெகா ட எ ெப மா  
ஆன ப யா  இ லதல  தி வ டெவ ைத என ப ட . இ  கால ேபா கி  ம வ  தி வ ட ைத 
ஆன . 

 

KALYANA THEERTHAM 

இ தல ைத தி ம ைகயா வா  மணவாள மா னக  ம களாசாசன  ெச ளன . 
நி யக யாண ெப மாளாக அ பாலி  இ தல ெப மாள  தாைடய  ஒ  ெபா  
இ கிற . தி ெபா  ேபால இய ைகயாக அைம ள  சிற . 360  க னயைர ஒேர 
ெப ணாக  ெச தைமயா இ ள தாயா  அகிலவ லி நா சியா  எ ற ெபய  ட ப ட .  

க னய  த  க ன  ேகாமளவ லி எ  ெபய . இ  தன  ச னதிய360  உ ள 
தாயா  ேகாமளவ லி எ  ெபய  ட ப ள . அதாவ நாெம லா  நாயகி, , ெப மா  
ஒ வேர நாயக  எ ப  தா  இ ேகாயலி  த வ . இ ள ெப மா  தன  ஒ  தி வ ைய 
மிய ம ெறா ைற ஆதிேசஷ  ம  அவர  மைனவய  தைல ம  ைவ  ெகா,  , 

அகிலவ லி தாயாைர இட  ெதாைடய  தா கி ெகா  வராக தியாக அ பாலி கிறா . 
 

ெப மாள  தி பதிக  இ தல ெப மா தா  ஆ  108 365  நா  தி க யாண 
உ சவ நட த ப கிற . தி மண தைட உ ள ெப க  இ ள தாயாைர வழிப  பல  

ெபறலா .
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தி  ேதாஷ ரா  ேக  ேதாஷ ர ேதாஷ  , , , தி மண தி  தைட உ ளவ க ய 
ப கார தல .
 

 
LAKSHMIVARAHA PERUMAL 

 
î¤õ¢ò«îêñ¢ 062 

î¤¼Þìªõï¢¬î (î¤¼õìï¢¬î) 

î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 1021,1108-1117,2673(73),2674(119) 
ªñ£î¢î ð£²óé¢è÷¢ 13 

 
 î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 
1021 ð£ó¢î¢îø¢° Ýò¢ Üù¢Á ð£óîñ¢ ¬èªêò¢ î¤ì¢´ ªõù¢ø ðóë¢²ìó¢  

«è£î¢¶ Üé¢° Ýòó¢-îñ¢ ð£®ò¤ô¢ °ó¬õ ð¤¬íï¢î âñ¢ «è£õôù¢  
ãî¢¶õ£ó¢-îñ¢ ñùî¢¶ à÷¢÷£ù¢ Þì-ªõï¢¬î «ñõ¤ò âñ¢ ð¤ó£ù¢  
î¦ó¢î¢î ï¦ó¢î¢ îìñ¢ «ê£¬ô Åö¢ î¤¼«õé¢èìñ¢ Ü¬ì ªïë¢ê«ñ (4)  

 
 î¤¼õ¤ìªõï¢¬î î¬ôõ¬ùð¢ ð¤ó¤ï¢î î¬ôõ¤ò¤ù¢ Ýø¢ø£¬ñ èí¢ì î£ò¢ Þóé¢èô¢ 
1108 î¤õÀñ¢ ªõí¢ ñî¤«ð£ô¢ î¤¼ ºèî¢¶ Üó¤¬õ ªê¿é¢ èìô¢ Üºî¤ù¤ô¢ ð¤øï¢î  

ÜõÀñ¢ ï¤ù¢ Ýèî¢¶ Þ¼ð¢ð¶ñ¢ Üø¤ï¢¶ñ¢ Ýè¤½ñ¢ Ý¬ê õ¤ì£÷£ô¢  
°õ¬÷ Üñ¢ èí¢í¤ ªè£ô¢ô¤ Üñ¢ ð£¬õ-ªê£ô¢½ ï¤ù¢ î£÷¢ ïòï¢î¤¼ï¢î  
Þõ¬÷ àù¢ ñùî¢î£ô¢ âù¢ ï¤¬ùï¢¶ Þ¼ï¢î£ò¢?-Þìªõï¢¬î âï¢¬î ð¤ó£«ù (1)  

 
 
 
 
 



62. THIRUVADANTHAI 

 
KOMALAVALLI THAYAR 

 
1109 ¶÷ñ¢ ð´ ºÁõô¢ «î£ö¤òó¢è¢° Ü¼÷£÷¢ ¶¬í º¬ô ê£ï¢¶ ªè£í¢´ Üí¤ò£÷¢ 

°÷ñ¢ ð´ °õ¬÷è¢ èí¢-Þ¬í â¿î£÷¢ «è£ô ïô¢ ñôó¢ °öø¢° Üí¤ò£÷¢  
õ÷ñ¢ ð´ ºï¢ï¦ó¢ ¬õòñ¢ ºù¢ Ü÷ï¢î ñ£ô¢ âù¢Âñ¢ ñ£ô¢ Þù ªñ£ö¤ò£÷¢  
Þ÷ñ¢ ð® ÞõÀè¢° âù¢ ï¤¬ùï¢¶ Þ¼ï¢î£ò¢?-Þìªõï¢¬î âï¢¬î ð¤ó£«ù (2)  

 
1110 ê£ï¢îºñ¢ Ìμñ¢ êï¢îùè¢ °öñ¢¹ñ¢ îì º¬ôè¢° Üí¤ò¤½ñ¢ îöô¢ Ýñ¢  

«ð£ï¢î ªõí¢ î¤é¢è÷¢ èî¤ó¢ ²ì ªñô¤»ñ¢ ªð£¼ èìô¢ ¹ôñ¢ð¤½ñ¢ ¹ôñ¢¹ñ¢  
ñ£ï¢ î÷¤ó¢ «ñù¤ õí¢íºñ¢ ªð£ù¢ Ýñ¢ õ¬÷èÀñ¢ Þ¬ø ï¤ô¢ô£ âù¢-îù¢  
ãï¢î¤¬ö ÞõÀè¢° âù¢ ï¤¬ùï¢¶ Þ¼ï¢î£ò¢?-Þìªõï¢¬î âï¢¬î ð¤ó£«ù (3)  

 
1111 áö¤ò¤ù¢ ªðó¤î£ô¢ ï£ö¤¬è âù¢Âñ¢ åí¢ ²ìó¢ ¶ò¤ù¢øî£ô¢ âù¢Âñ¢  

Ýö¤»ñ¢ ¹ôñ¢¹ñ¢ Üù¢ø¤½ñ¢ àøé¢è£ ªîù¢ø½ñ¢ î¦ò¤ù¤ô¢ ªè£®¶ Ýñ¢  
«î£ö¤ æ âù¢Âñ¢ ¶¬í º¬ô Üóè¢°ñ¢ ªê£ô¢½ñ¤ù¢ âù¢ ªêò¢«èù¢? âù¢Âñ¢  
ã¬ö âù¢ ªð£ù¢Âè¢° âù¢ ï¤¬ùï¢¶ Þ¼ï¢î£ò¢?-Þìªõï¢¬î âï¢¬î ð¤ó£«ù (4)  

 
1112 æî¤½ñ¢ àù¢ «ðó¢ Üù¢ø¤ ñø¢Á æî£÷¢ à¼°ñ¢ ï¤ù¢ î¤¼ à¼ ï¤¬ùï¢¶  

è£îù¢¬ñ ªðó¤¶ ¬èòø¾ à¬ìò÷¢ èòô¢ ªï´é¢ èí¢ ¶ò¤ô¢ ñøï¢î£÷¢  
«ð¬î«òù¢ «ð¬î ð¤÷¢¬÷¬ñ ªðó¤¶ ªî÷¢÷¤ò÷¢ õ÷¢÷¤ ¸í¢ ñ¼é¢°ô¢  
ãîôó¢ ºù¢ù£ âù¢ ï¤¬ùï¢¶ Þ¼ï¢î£ò¢?- Þìªõï¢¬î âï¢¬î ð¤ó£«ù (5)  

 
1113 îù¢ °®è¢° ã¶ñ¢ îè¢èõ£ ï¤¬ùò£÷¢ îìé¢ èìô¢ ¸ìé¢° âò¤ô¢ Þôé¢¬è  

õù¢ °® ñìé¢è õ£÷¢ Üñó¢ ªî£¬ôî¢î õ£ó¢î¢¬î «èì¢´ Þù¢¹Áñ¢ ñòé¢°ñ¢  
ñ¤ù¢ ªè£® ñ¼é¢°ô¢ ²¼é¢è «ñô¢ ªï¼é¢è¤ ªñù¢ º¬ô ªð£ù¢ ðòï¢î¤¼ï¢î  
âù¢ ªè£® ÞõÀè¢° âù¢ ï¤¬ùï¢¶ Þ¼ï¢î£ò¢?- Þìªõï¢¬î âï¢¬î ð¤ó£«ù (6)  
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NITHYAKALYANA PERUMAL 

 
1114 à÷ñ¢ èù¤ï¢¶ Þ¼è¢°ñ¢ àù¢¬ù«ò ð¤îø¢Áñ¢ àùè¢° Üù¢ø¤ âùè¢° Üù¢¹ åù¢Á Þô÷£ô¢ 

õ÷é¢ èù¤ð¢ ªð£ö¤ô¢ Åö¢ ñ£ô¤¼ë¢«ê£¬ô ñ£ò«ù âù¢Á õ£ò¢ªõ¼¾ñ¢  
è÷é¢ èù¤ ºÁõô¢ è£ó¤¬è ªðó¤¶ èõ¬ô«ò£´ Üõôñ¢ «êó¢ï¢î¤¼ï¢î  
Þ÷é¢ èù¤ ÞõÀè¢° âù¢ ï¤¬ùï¢¶ Þ¼ï¢î£ò¢?-Þìªõï¢¬î âï¢¬î ð¤ó£«ù (7)  
 

1115 Üôñ¢ ªè¿ îìè¢¬è Ýòù¢ õ£ò¢ Ýñ¢ðø¢° Üö¤»ñ£ô¢ âù¢ à÷¢÷ñ¢ âù¢Âñ¢  
¹ôñ¢ ªè¿ ªð£¼ ï¦ó¢ð¢ ¹ì¢°ö¤ ð£´ñ¢ «ð£¶«ñ£ ï¦ó¢ñ¬ôè¢° âù¢Âñ¢  
°ôñ¢ ªè¿ ªè£ô¢ô¤è¢ «è£ñ÷ õô¢ô¤ ªè£® Þ¬ì ªï´ ñ¬öè¢ èí¢í¤  
Þôé¢° âö¤ô¢ «î£÷¤è¢° âù¢ ï¤¬ùï¢¶ Þ¼ï¢î£ò¢?-Þìªõï¢¬î âï¢¬î ð¤ó£«ù (8)  
 

1116 ªð£ù¢ °ô£ñ¢ ðò¬ô Ìî¢îù ªñù¢ «î£÷¢ ªð£¼ èòô¢ èí¢ ¶ò¤ô¢ ñøï¢î£÷¢  
Üù¢ð¤ù£ô¢ àù¢«ñô¢ Ýîóñ¢ ªðó¤¶ Þõ¢ Üíé¢è¤Âè¢° àø¢ø «ï£ò¢ Üø¤«òù¢  
ñ¤ù¢ °ô£ñ¢ ñ¼é¢°ô¢ ²¼é¢è «ñô¢ ªï¼é¢è¤ õ¦é¢è¤ò õù º¬ôò£Àè¢°  
âù¢ªè£ô¢ Ýñ¢? °ø¤ð¢ð¤ô¢ âù¢ ï¤¬ùï¢¶ Þ¼ï¢î£ò¢?-Þìªõï¢¬î âï¢¬î ð¤ó£«ù 9  
 

1117 Üù¢ùºñ¢ ñ¦Âñ¢ Ý¬ñ»ñ¢ Üó¤»ñ¢ Ýò âñ¢ ñ£ò«ù Ü¼÷£ò¢  
âù¢Âñ¢ Þù¢ ªî£í¢ìó¢è¢° Þù¢ Ü¼÷¢ ¹ó¤»ñ¢ Þìªõï¢¬î âï¢¬î ð¤ó£¬ù  
ñù¢Â ñ£ ñ£ì ñé¢¬èòó¢ î¬ôõù¢ ñ£ù«õô¢ èô¤òù¢ õ£ò¢ åô¤è÷¢  
ðù¢ù¤ò ðÂõô¢ ð£´õ£ó¢ ï£Àñ¢ ðöõ¤¬ù ðø¢Á ÜÁð¢ð£«ó (10)  
 

 ê¤ø¤ò î¤¼ñìô¢ 
2673 è£ó¢ Ýó¢ °ìï¢¬î è®¬è èìô¢ñô¢¬ô  

ãó¢ Ýó¢ ªð£ö¤ô¢ Åö¢ Þìªõï¢¬î ï¦ó¢ñ¬ô (73) 
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Festivals :   Vaikuntha Ekadasi                
             
Temple Timings :  6.00 am to 12.00 am 
                             3.00 pm to 08.00 pm 
 
Address :   Arulmigu Nithya Kalyana Perumal Thirukkoil, 
                  Thiruvidanthai - 603112 
                  Kancheepuram District 
                  Tamil Nadu. 
 
Phone :  +91- 44 – 24272235 / 98405 99310 / 98409 36927 
 
Location :  40 kms from Chennai. ECR Road – On the way to Mahabalipuram 
 
Nearest Railway Station :  Chengalpet    
 
Nearest Airport :  Chennai 
 
Hotels at Chennai :  
 
Taj Coramandal          +91 – 44 – 5500 2827 
 
Le Royal Meredian      +91 – 44 – 2231 4343 
 
Chola Sheraton          +91 – 44 – 2811 0101 
 
The Park                    +91 – 44 – 4214 4000 
 
Cannimara                 +91 – 44 – 5500 0000 
 
Rain Tree                   +91 – 44 – 4225 2525 
 
Asoka                        +91 – 44 – 2855 3413 
 
Guru                          +91 – 44 – 2855 4060 
 
Kanchi                        +91 – 44 – 2827 1100 
 
Shermani                   +91 – 44 – 2860 4401 
 
Abirami                       +91 – 44 – 2819 4547 
 
Kings                          +91 – 44 – 2819 1471 
 
 
 
                                                                         Courtesy : Dinamalar  
                                                                                         Sri Seshadri Swamy 
                                                                                         Dr.V.Satagopan Swamy 
                                                                                         www.pbase.com/svami 
 


