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திருக்ரகாயில் பற்றி 

  

இது பசாழர்காலக் பகாயில் . வை ஆற்காடு மாவட்ைத்தில் முகலாயர்கள் 

படைபயடுப்பில் சி லமடைந்  ஆலயங்கள் பல பல . அவற்றில் பபான்டை 

மற்றும் பாலாற்றங்கடரயில் அடமந்துள்ளடவ சிறப்பு மிக்கடவ . பபாகங்கடள 

 ரவல்ல பபான்டையாற்றின் கீழக்கடரயில்  அடமந்துள்ள 

ஏகாம்பபரஸ்வபரஸ்வரர் ஆலயத்தின் சிறப்பு அ ன் ஊரில் பபயரால் விளங்கும் 

(ஏகாம்பரநல்லூர் ).  இவ்வூர் ஆதிடசவர்களாலும் ,  பல டசவ பபருமக்களாலும் 

வழிபாடு பசய்யப்பட்ை  லம் . ஏறத் ாழ  2000 ஆண்டுகள் பழடம பபற்றது  . 

 

காஞ்சி காமபகாடி 13ம் பீைாதிபதியாை சத்சித்கபேந்த்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளும், 

அவரின் பிர ாை சிஷ்யரும் இத் லத்திலிருந்து 3 கி.மீ. ப ாடலவிலுள்ள 

கத் ாரிகுப்பம் என்கிற மண்ைகம் எனும் ஊரிலிருந்து திைமும் வந்து இந்  

ஏகாம்பரநா டரயும் அன்டை காமாட்சிடயயும் ஆராதித்திருக்கிறார்கள். 

 

அ ற்கு சாட்சியாக அந்  ஊரில் 13ம் பீைாதிபதியின் அதிஷ்ைாைமும் (ஜீவ சமாதி), 

அவரது பிர ாை சிஷ்யரின் பிருந் ா வைமும் (ஜீவ சமாதி) அடமந்துள்ளை. 

இன்றும் அங்கிருந்ப  அவர்கள் இந்  ஏகாம்பரநா டரயும் காமாட்சிடயயும் 

ஆராதித்து வருவ ாக நம்பிக்டக நிலவுகிறது. 

  சமூக படைபயடுப்புகளால் சி லமடைந்  இவ்வாலயத்தில்  ற்பபாது அடியார் 

பபருமக்கள் திருப்பணிகள் பமற்பகாண்டு வருகிறார்கள் . 

அடவயாவை   

  

 கருங்கல்லால் ஆை  இவ்வாலயம்  முழுவதும் பிரித்து இரண்ைடி  உயரம் 

அடித் ளம் அடமத்து  மீண்டும் கட்ைப் பட்டு வருகிறது . 

 பமல் ளம்  பகாடுங்டக கற்கள் புதி ாக அடமக்கப் பைவுள்ளது . 

 விமாைமும் சுட  சிற்பங்களும் எழுப்பப் பைவுள்ளது . 

 பகாஷ்ை மூர்த் ங்கள்  புதி ாக அடமக்கப் பைவுள்ளை . (ப ட்சிோமூர்த்தி , 

நர்த் ை விநாயகர் ,துர்டக ,பிரமன் ,துவார பாலகர் , நந்தி ) 

 வள்ளி , ப வபசைா புதிய சிடலகள் அடமக்கப் பைவுள்ளை . 

 சுற்று மதில்சுவர்,  பிரகார அட்டியல் கற்கள் புதி ாக எழுப்பப் பைவுள்ளை . 

  

பமற்குறிப்பிட்டுள்ள  திருப்பணிகளுக்கு பதி புண்ணிய பசல்வம் (நன்பகாடை ) 

அளிக்குமாறு அடியார்கள் திருவடிகளில் இடறயருள் துடேயுைன் விண்ேப்பம் 

பசய்கிபறாம் . 

   

இவ்வாலயச்  சிறப்டப பவளியிட்டு திைகரன் நாளி ழ் பவளியிட்டுள்ள பசய்தி 

 
http://www.dinakaran.com/Aanmeegam_Detail.asp?Nid=6639 
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திருப்பணிகள் மதிப்பீடு பற்றி 

 

இத்திருப்பணிகள்  அருள் தரும் காமாட்சி அம்பாள் உடனுமை அருள்மிகு 

ஏகாம்பரேஸ்வேர் இமைபணி அைக்கட்டமை மூலம் முன்பைடுத்துச் 

பசல்லப்படுகிறது . 

2016 ஆம் ஆண்டு திட்ை மதிப்பீட்டின் படி இவ்வாலய திருப்பணிகளுக்காை 

பமாத்  மதிப்பு 32 இலட்சம் ரூபாய்  . 

இதில் அரசின் பங்களிப்பு 15 இலட்சம் ரூபாய்  பபாக  மீதி  17 இலட்சம்  ரூபாய் 

அடியார்கள் திரட்ை பவண்டிய ப ாடக. 

கைந்  இரண்டு ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்  பபரும் விடலபயற்றங்களால் திட்ை மதிப்பு 

உயர்ந்திருக்கும் என்பது அடைவரும் அறிந்  ஒன்பற . 

பமலும்  ற்பபாட ய சி லமடைந்  பகாவிடல புைரடமக்க மட்டுபம இந் த் 

திட்ை மதிப்பீடு . கூடு லாக நிகழவிருக்கும் திருப்பணிகள் அதில் பசர்க்கப் 

பைவில்டல . இப்பணிகடள பமற்பகாள்ளும் பபாறுப்பும் அடியார்களுடையப  . 

இ ைால் அடியார்கள் திரட்ை பவண்டிய ப ாடகயும் அதிகமாகியுள்ளது . 

 

 

நன்பகாடை நல்க விரும்பும் அன்பர்கள் ப ாைர்பு பகாள்ள பவண்டிய முகவரி 

மற்றும் வங்கிக்  கேக்கு எண்   கவல். 

அருள் தரும் காமாட்சி அம்பாள் உடனுமை அருள்மிகு ஏகாம்பரேஸ்வேர் இமைபணி 

அைக்கட்டமை  -  ஏகாம்பேநல்லூர் 

Account No: 130900101002414 

IFSC Code: CORP0001309 

Corporation Bank, Lalapet Branch, Walajapettai (Taluk) , Vellore (District)  

சிவ.சண்முகம்  : +91  9003803959 

 

 

 

 



 

 

ஏகாம்பரேஸ்வேர்  ஆலய முந்மதய ரதாற்ைம் 

 

 

 

 

 



நமடபபற்றுவரும் திருப்பணிகள் 






