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குடுமியான்மலை தர்மக்ஞ   பஞ்ாபகே் தீக்ஷிதர நிலைவாே

K.A. gŠrhgnfr Ôøj® rhÇlãŸ ouÞ£ 
(Regd. No. 76/2014) 

மூைம் நடததபபடும் குடுமியான்மலை பங்குனி உததர 

ü‰W ïu©lhtJ tUõ (2017) 
ntj ghuhaz [ªj®¥giz 

if§f®a g¤âÇ¡if

J®K» tUõ« g§FÅ khj« 18« njâ 
btŸË¡»Hik Kjš 27« njâ PhÆ‰W¡»Hik tiu 

(31.03.2017 - 09.04.2017)

नित्या् नित्योत्सव मङ्गलया् िीहयारभयािुस्ुट शेखरया्  ।

त्रिलयोचिया् त्रिपुरयान्तकया् नशखयान्गरीशया् िमश्शवया्  ॥

नशखयान्गरीश भयानमिीं नशखररमलू ्सञचयाररणीं नशवयाङ्ग ्सखुवयान्सिीं नशवकटयाक्ष ्सन्यान्िीम ्।

नशवङकरकरयाममुयंा नशरन्स्ीप्त ियािया्समुयंा नशवयामशखल्यान्कयंा अशखलियान्कयामयाश्र्े ॥

அனபரீர, 
ேடநத 2016 ஆம் ஆண்டு தாங்ேள் அளிதத நன்ோலட 

கவதபாராயண லேங்ேரயததில் க்ரகேபபடடது. மிகே நனறி.  
இததுடன 2017ஆம் ஆண்டு கவதபாராயண பததிரிலே 
அனுபபியுள்களாம்.  தாங்ேள் ்தாடரநது நல்ைாதரவு அளிதது 
இலையருலளப ்பை கவண்டுகிகைாம்.

புதுககோடலட ்மாவடடம் குடுமியான்மலை எனனும் திவய 
கஷேததிரததில் பகத  ரஷேணததிறோே  அகிைாண்கடஸவரி ் க்மத 
 சிோகிரீஸவரர எனை திருநா்மததுடன விளங்கி திருவருள் 
பாலிததுவரும் இலைவனின பங்குனி உததர பிரம்க்மாதஸவ ோைததில் 
வம்் பரம்பலரயாே நடததிவரும் கைாே கஷே்மாரதத்மாை 
கவதபாராயணம் ்மறறும் ஸ்மாராதலை  ோஞசி ோ்மகோடி 
பீடாதிபதிேள்,  ச்ருங்கேரி ஜேதகுரு ்மஹாஸவாமிேள், ஆகிகயாரின 
பரிபூரண்மாை அனுகரஹததுடனும் ஆஸதிே அனபரேள்   
ஆதரவுடனும் நிேழும் துரமுகி வருஷம் பங்குனி ்மாதம் 18ம் கததி 
்வள்ளிக கிழல்ம முதல் 27ம் கததி ்ஞாயிறறுக கிழல்ம வலர  
(31/03/2017  - 09/04/2017) நூறறு இரண்டாவது ஆண்லட  முனனிடடு 
கவத பாராயணங்ேள் ்மறறும் உபனயாஸங்ேளுடன 10 நாடேள் 
சிைபபாே நடகேவிருபபதால் ஆஸதிே ்பரு்மகேள் இவவருஷமும் 
இநத அரிய லேங்ேரயததில் ேைநது ்ோண்டு இஹபரசுேதலத 
அலடய பிராரததிககினகைாம்.

“கவகதாகிகைாதர்ம மூைம்” கவதக்ம அைங்ேளின ஆணிகவர 
எனை ஆனகைார வாககிறகு இணங்ே ்மலை்யாலி எங்கும் முழங்கி 
அதன மூைம் உைேம் இயறலே உறபாதங்ேளிலிருநது விடுபட கவத 
பாராயணம் மிேவும் இனறியல்மயாதது எனபது ்மறுகே முடியாத 
்தய வாகோகும்.  எல்கைாரும் இனபுறறுவாழ  பைச்ருதிேள் 
அடங்கிய இநத கவத பாராயணத ் தாண்டிறகு கபராதரவு அளிதது 
இலையருலளப ் பறறுயய கவண்டுகிகைாம். அது ் ்மயம்  கவதங்ேளின 
்பருல்ம ்மறறும் அவறைால் விலளயும் நறபைனேள் பறறி 
விதவானேளின உபனயாஸமும்  நலட்பறும்.

இங்்ஙைம்  
jiyt® & ouÞofŸ  

K.A. gŠrhgnfr Ôøj® rhÇlãŸ ouÞ£ 

(Regd. No. 76/2014)

நன்ோலடேலள KAPD CHARITABLE TRUST எனை ்பயரில்  
DD/Crossed Cheque வாயிைாே பின வரும் முேவரிககு அனுபபைாம்.

P. Krishnamurthy, Treasurer, K A P D Charitable Trust,  
Lakshmi Nivas, F2 A Block, Krishnarekha Apts, No. 11 SRVS Colony, Keelkattalai, 

Chennai-600117. Cell  9444979959 
On line contributions [NEFT] may please be sent to  

K A P D CHARITABLE TRUST  
CUB, Madipakkam Branch, Account Number 500101010466104  IFSC CIUB0000151.   

Credit information may invariably please be mailed to kapdtrust@gmail.com 
Please visit : www.kudumiyanmalaivedam.com
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கவதபாராயண முேவரி: Gopalakrihna Bagavathar Bajan Hall  
(G.A. Trust, Narasimha Jayanthi Namasankeerthana Mandapam) T.S. No. 
2990, East 3rd Street, Pudukkottai-622001.  

முககிய அறிவிபபு :  திை்ரி ோலை 8.00 ்மணி ்மதல் 11.30 ்மணி 
வலர குடுமியான்மலை ஸவாமி ஸநநிதியில் கவதபாராயணம் 
நலட்பறும்.  ்மாலை, இரவு கவதபாரயணமும் ஸ்மாராதலை  
முதலியலவேளும் க்மறேண்ட  முேவரியில் நலட்பறும். 
குடுமியானல்மலையில் சுவாமி கிரி வைம் 06/04/2017 [வியாழன] 
அனறு நலட்பறும்.

òJ¡nfh£il kht£l« FLÄah‹kiy  
$ m»yh©nlÞtÇ [nkj $ áfh»ßÞtu® g§FÅ 

c¤ju ¥uànkh¤[t ntj ghuhaz« 
nt©LnfhŸ 

புதுககோடலட ்்மஸதாைம் ்தாண்லட்மான ்மனைரேள் 

ஆடசியில் இருநது 03-04-1948ல் இநதிய யூனியினுடன இலணநதது. 

இநத புதுககோடலட ்மாவடடததில் புதுககோடலட நேருககு க்மறகு 

தில்யில் 20 கி.மி தூரததில் அல்மநதுள்ளது குடுமியான்மலை எனும் 

சிறறூர.  இங்கு எழுநதருளி விளங்கும்  அகிைாண்கடஸவரி 

ஸக்மத  சிோகிரீஸவரர ஆையம் 2000 ஆண்டுேள் பழல்மயாைது. 

்மஹில்ம தங்கிய இலைவன  நிகேதா்கைஸவரர எைவும் 

ஜயநதவகைஸவரர எைவும் சிோகிரீஸவரர எைவும் திருநா்மம் 

்பறறு  அகிைாண்கடஸவரி ஸக்மதராய இநதிரைால் பூஜிகே்பறறு 

்மேபகபறு அலடநத சிைபபுலடயது இநத ஸதைம். க்மலும் அேஸதியர, 

கஹ்ம்மேரிஷி, சுதீக்ணர  முதலிய முனிவரேளாலும், ராவண 

ஸம்ஹார பரஹ்மஹதயாதி  கதாஷ நிவாரண்மாே ஸுகரீவாதி 

ஹனு்மத ஸக்மதராை  ரா்மச்்நதிர மூரததியாலும் பூஜிகேப 

்பறைது இததைம். ஸகவதகேது, நளன, ோங்கேயன, மீைதவஜன, 

சுநதர பாண்டியன, பல்ைவ ்மனைர முதலியவரேளால் 

நிர்மாணிகேபடட ஆயிரகோல் ்மண்டபம், நூறறுகோல் ்மண்டபம், 

அணி்யாடடிகோல் ்மண்டபம் த்ாவதாரம் முதலிய எழில் மிகு 

சிறபங்ேள், ேல்்வடடுேள், குடவலரக கோயில் முதலியை  பாரகேப 

பாரகேத திேடடாதலவ. ்மலை உச்சியில் விநாயேர, தண்டபாணி 

அறுபததுமூவர   ்மறறும் கோயிலின நுலழ வாயிலில் வீரஹனு்மார 

தர்ைம் வரபரஸாதம். கோயிலில் உடபுைம் மூனறு தீரததங்ேளும் 

்வளியில் ஆறு தீரததங்ேளும் உள்ளை. இலவேள் மிேவும் 

புனித்மாைலவ எனறு புராணங்ேள் கூறுகினைை. சிறபங்ேளும் 

ேல்்வடடுகேளும் ்மண்டபங்ேளும் இநதிய ்தால்்பாருள் 

பாதுோபபு துலையிைராலும் கோவில் பூலஜ முதலியை தமிழே 

அரசின அைநிலையத துலையாலும் நிரவகிகேபபடடு வருகினைை.

கோயில் திைநதிருககும் கநரம்  

fhiy 0700 - 1200 khiy 0400 - 0800 

nfhÆš FU¡fŸ $ nkhf‹, brš ngh‹ : 8489213145

இநத கவதபாராயணம் கீழேண்டவரேளால் நடததபபடடு வருகிைது 

  வருஷம்             நடததியவர   

1927 வலர  பிரம்்ம ரா்மஸவாமி ேைபாடிேள் 

1927-1982 தர்மக்ஞ   பஞ்ாபகே் தீக்ஷிதர 

1983-2014  சுநதரம் &  சிோகிரீ்ன [ பஞ்ாபகே் 
தீக்ஷிதரின புதல்வரேள் ] 

2015 முதல்  K.A. gŠrhgnfr Ôøj® rhÇlãŸ ouÞ£

102வது வருஷ்மாே இநத கவத பாராயணம் $ yºkz 

fdghofŸ ouÞo & brayhs® [Cell 9444320464] தலைல்மயில் 
இவவாண்டும் மிேச் சிைநத முலையில் கோபாைகருஷண பாேவதர 
பஜன ஹால் (G.A.Trust, Narasimha Jayanthi Namasankeerthana Mandapam) 
T.S. No. 2990, கீழ 3ம் வீதி புதுககோடலடயில் நலட்பைவுள்ளது. 
ஆஸதிகோதத்மரேள் அலைவரும் ்தாடரநது நல்ைாதரவு நல்கி 
இபபணி அவிச்சினை்மாே சிைபபாே நலட்பை உதவிடும்படி மிேத 
தாழல்மயுடன கேடடு்ோள்கிகைாம்.

அைபபணியில் எனறும் தங்ேள்

தலைவர & டிரஸடடிேள் 
K.A. gŠrhgnfr Ôøj® rhÇlãŸ ouÞ£ 

(Regd. No. 76/2014)
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Pudukkottai District 
KUDUmIyANmALAI SHRI AKILANDESwARI SAmETHA 

SHRI SIKHAgIREESwARAR PANgUNI UTHRA 
BRAHmoTSAvA vEDA PARAyANAm  

(31.03.2017  - 09.04.2017)

A humble request

Pudukkottai State in Tamilnadu was a Kingdom ruled by the 
Thondaiman Kings and merged with Indian Union on 03-04-1948 
Kudumiyanamalai a village is located at the western side of Pudukkottai 
at a distance of 20 KMs. Here is located a temple of 2000 years old with 
main deities Akilandeswari and Shri Sikhagireeswarar.  His other names 
are Shri Nikethachaleswarar, Jayanthavaneshwarar.  He was worshipped by 
Lord Indiran and was blessed with a male child. Agasthiyar, Hemamaharishi 
and  Sutheekshnar have performed poojas here.  Lord Rama alongwith 
Sugreevan and Hanuman has performed pooja here to get rid of the sin 
for killing Ravana. Kings Swethakethu, Nalan, Kangeyan, Meenathwajan, 
Sundara Pandian and Pallava Kings have erected thousand pillars, hundred 
pillars, Aniyottikkal Mandapam and Dasavatharam statutes.  There are other 
beautiful statutes on the hill carved temples which are worth seeing. Lord 
Ganesh, Dhandapani, 63 Nayanmars are located on the top of the hill.  There 
is a big Hanuman statute at the entrance.  There are three theerthams inside 
the temple and six more theerthams [water bodies] around the temple. As 
per Puranas these are considered as holy water. While the statutes and stone 
inscriptions are under the control of Archaeology Survey of India [ASI] 
Temple maintenance and poojas are taken care off by the Tamilnadu Hindu 
Religious and Charitable Endowment. Temple timings are 0700-1200 hrs 
1600 – 2000 hrs.  Temple priest is Shri Mohan and his mobile number is  
84892 13145

This Vedapayanam is being conducted by the following:

      Year                                     By

Upto 1927 Brahma Shri Ramaswamy Ganapadigal

1927-1982 Dharmagna Shri Panchapagesa Dikshithar

1983-2014 Shri P. Sundaram & Shri P. Sikhagireesan 
[Sons of Shri Panchapagesa Dikshithar]

2015 onwards K A P D ChAritAble truSt

This is the 102nd year of Vedaparayanam and is being 
conducted under the leadership of Shri S. lakshmana Ganapadigal  
[Cell 94443 20464] Trustee and Secretary between 31/03/2017 and 
09/04/2017 at Gopalakrishna Bagavathar Bajan Hall, T.S. No. 2990, East 3rd 
Street, Pudukkottai. Therefore all are kindly requested to contribute liberally 
to conduct this Vedaparayanam in a grand manner and get the blessings of 
Lord Sikhagireeswarar.

Donations can be sent by DDs/Cheques drawn in favour of  K A P D 
ChAritAble truSt to the following address:

P. KriShnAMurthy,  
Treasurer K A P D Charitable Trust,  

Lakshmi Nivas, F2 A Block, Krishnarekha Apts, No. 11 SRVS Colony, 
Keelkattalai, Chennai-600117.  Cell  94449 79959

On line contributions [NEFT] may please be sent to  
K A P D ChAritAble truSt  

Cub, Madipakkam branch  
Account number 500101010466104  iFSC Ciub0000151.  

Credit information may invariably please be mailed to  
kapdtrust@gmail.com    

Please visit  : www.kudumiyanmalaivedam.com
bus details:

Town Bus from Pudukottai 5, 5B & 28

Route Bus Trichy  to Kudumiyanmalai Morning 08.00 [PLA]  
Afternoon  02.00 [LAKSHMI] Evening 06.00 [PLA]

 Manaparai and Thuvarankuruchi buses also ply via 
Kudumiyanmalai.

VeDAPArAyAnA ADDreSS: 

Gopalakrihna Bagavathar Bajan Hall  
(G.A.Trust, Narasimha Jayanthi Namasankeerthana Mandapam)  

T.S. No. 2990, East 3rd Street, Pudukkottai-622001. 

This year Girivalam at Kudumiyanmalai falls on 06/04/2017 [Thursday].

Yours truly 
Chairman and Trustees

K.A. PAnChAPAGeSA DiKShithAr ChAritAble truSt. 
(Regd. No. 76/2014)
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