
சியசிய 

அருள்மிகு மீாக்ஷி அம்மந உடனும 

அருள்தரு .கல்னாண சுந்தரபஸ்வபர் திருக்ரகாவில் 

அவளூர்  கிபாநம் , (பரும்புலிப்ாக்கம் அஞ்சல் ), 

நமிலி (யட்டம் ), இபாணிப்பட்மட  (நாயட்டம் ) – 632 531 

த புபாணம்  

அகத்தின முனியருக்கும் , வினாக்பாத முனியருக்கும் இங்பக இமயன் , 

உமநனம்மநபனாடு திருநணக் பகாத்தில் காட்சி நகாடுத்தருளினதாக ஐதீகம் . அது 

முதல் இமயனும் அம்மநயும் , மீாக்ஷி உடநர் கல்னாண சுந்தபபஸ்யபபாக 

இத்தத்தில் பகாவில் நகாண்டு எழுதருளி உகிற்கு அருள்ாலித்து அருள்கின்ர் . 

தத்தின் சிப்புகள்  

த மூர்த்தி  - கல்னாண சுந்தபபஸ்யபர்  

தம்  -  அயளூர்   

த நபம்   - வில்யம்  

 இவ்யானத்தில் இருக்கும் இம திருபநனிகள் , ச்மைக் கல்லில் நைதுக்கப் 

ட்டுள். 

 அமய பப கல்லில் நைதுக்கப் ட்டுள்தாகவும் கூப் டுகிது . 

 இங்பக அருள்ாலிக்கும்  தட்சிணாமூர்த்தியின்  சிற்ம் தனிச் சிப்புமடனது. 

ந்தியுடன் , ைப்த ரிஷிகளுக்கும் உபதைம் நைய்யும் பகாத்தில் 

தட்சிணாமூர்த்தியின் சிற்ம் நைதுக்கப் ட்டுள்து பயபங்கும் எளிதில் காணக் 

கிமடக்காத  சிப்புமடனது. 

 இங்கு யழிடும் இமயம யழிட்டால் திருநண  யபம் மககூடும் என்தும் 

ஐதீகம் . 

 ஆயிபம் ஆண்டுகள் மமநனாதாக கூப் டுகிது . இவ்யானத்தில் ான்கு 

கா பூமைகள் மடநற்றுள்து . 

 இங்பக அடினார்கள் நரும் முனற்சியுடன் , ஐம்நான் டபாைர்  திருபநனி 

எழுந்தருச் நைய்னப்ட்டு , முமனாக யழிாடுகள் மடநறுகிது . 

ஆன அமநவிடம்  

இத்தம் , நதாண்மட ாட்டில் , திருக்கச்சிஏகம்த்தின் (காஞ்சிபுபம்)  பநற்பக  20 கி.மீ  

நதாமவில் , ாாற்றின் யடகமபயில் அமநந்துள்து . 

நைன்ம –நங்களூரு பதசின நடுஞ்ைாமயில் , ஒச்பைரி அருபக , பதசின 

நடுஞ்ைாமயிருந்து 2 கி .மீ நதாமவில் அமநந்துள்து . 

 

 



ஆனத் திருப்ணி  

முழுதும் சிதநமடந்த இந்த ஆனத்தின் திருப்ணி திருயருள் துமண நகாண்டு  

தற்பாது துயங்கியுள்து . 

முன்பிருந்த ஆனம் , நைங்கற்கால் கட்டப் ட்டது. கருயம மீது விநாங்கள் 

அமநக்கப் நவில்ம. தூண்கள் கற்கால் அமநக்கப் ட்டிருந்தது. இந்த ஆனம் 

முழுதும் சிதிநமடந்து இடிந்த நிமக்குட்ட்டதால் , இக்கிபாந அடினார்கள் , 

முழுதும் புதினநதாரு ஆனத்மத இமயனுக்கு எழுப் முடிவும் நைய்து , அதற்கா 

திருப்ணிமன துயகியுள்ார் . இத்திருப்ணிகம நதாடர்ந்து , திருக்குடமுழுக்குப் 

ணிகள் டந்பதறும் .  

ால்யர் அக்கட்டம அமநத்து , இந்த அக் கட்டம மூம் திருப்ணிகம 

நைய்து யருகின்ர் . இந்த அக்கட்டம முமனாக அபசு அனுநதி நற்து . 

சிவருட்பசல்வர்கள் தங்கால் இனன் உதவிகமச் பசய்து இத்திருப்ணியில் ங்கு 

பறுநாறு திருவடி ணிந்து விண்ணப்ம் பசய்கிராம் . 

 திருப்ணியின் விவபங்கள் – இத்திருப்ணி குறித்த விரிவா விபங்கள் ப 

திருப்ணிக் குழுவிமப பதாடர்பு பகாள்வும் . 

சுவாமி சன்தி  கருவம , அர்த்தநண்டம்  - கருங்கல் திருப்ணி  

சுவாமி சன்தி  16 - கால் நண்டம்  

அம்ாள் சன்தி  கருவம , அர்த்தநண்டம்  - கருங்கல் திருப்ணி  

சுவாமி சன்தி  விநாம் - ஏக தம் - பசங்கல் திருப்ணி 

அம்ாள் சன்தி  விநாம் - ஏக தம் - பசங்கல் திருப்ணி 

ஆன நதில் சுவர் 

 சண்டிரகஸ்வபர் நண்டம் 

 மபவர் நண்டம் 

 டபாஜர் நண்டம்  

 ரகாயில் நதில் சுவர்  

 

  புதிதாக பசய்னப் டரவண்டின 

கல் - திருரநனிகள்  

 ர்த்த விானகர் சுவாமி ரகாஷ்ட மூர்த்தம்  

லிங்ரகாத்வர் சுவாமி ரகாஷ்ட மூர்த்தம்  

பிபம்நா  சுவாமி ரகாஷ்ட மூர்த்தம்  

சண்டிரகஸ்வபர் 

 துர்க்மக சுவாமி ரகாஷ்ட மூர்த்தம்  

மபவர் 

 ந்தி  சுவாமி சன்தி வாகம் 

நஹா ந்தி 

 லிபீடம்  

 திருக்குடமுழுக்கு திருப்ணிகள்  

  

 

 

 



பதாடர்பு முகவரி  

ால்வர் அக்கட்டம   9840137330 , 9597279692 

திருப்ணி ஒருங்கிமணப்ார்  - சிவ.யுவபாஜ் - +91 989401 37330 

திவு எண் : 126 / 2012 

Account name : Nalvar Arakkattalai avalur, 

Account .No : 1618 10 100 6682  

Bank Name : Canara Bank 

Branch : Kalathur 

IFSC : CNRB0001618 

அருள்மிகு மீாக்ஷி அம்மந உடனும 

அருள்தரு .கல்னாண சுந்தபபஸ்யபர் திருக்பகாவில் 

அயளூர்  கிபாநம் , (நரும்புலிப்ாக்கம் அஞ்ைல் ), 

நமிலி (யட்டம் ), இபாணிப்பட்மட  (நாயட்டம் ) – 632 531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


