
திrசிரபுரம் உழவாரப் பணி மன்றம். 

 

ேகாயில்கேள நமது கலாச்சார ெபாக்கிஷம். 
காலம் கடந்து நிற்கும் நம் முன்ேனார்களின் பக்தி ெவளிப்பாடாய் நிமிர்ந்து நிற்கும் 
ஆலயங்கைள, அதன் சிறப்பு குன்றாமல் அடுத்த தைலமுைறக்கு ெகாண்டு ெசல்லும் 
பணிேய உழவாரப் பணி. 

ஆலயம் காப்ேபாம் 

ஆண்டவன் அருளால்... 

இருப்பைத காப்பாற்றி ைவத்து ேபாேவாம்.! 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

நம் முன்ேனார்கள் பற்றி ெபருைமயாக ெசால்ல நாம் இப்ேபாது காட்டுவது 
ெபரும்பாலும் ேகாவில்கைளத்தான்.  

தஞ்சாவூர், ஸ்ரீரங்கம், மதுைர, திருப்பதி, ராேமஸ்வரம், காஞ்சிபுரம் என்று புகழ் 
ெபற்ற ஊர்கள் மட்டுமல்ல... நம்முைடய ஊர்களில் அதன் அருகினில் 
உள்ள பழைமயான சிறிய ேகாவில்களும் கூட அதன் கட்டுமானங்களால் 
நம்ைம இன்னமும் சிலாகித்து ேபச ைவக்கின்றன.  

நம் கலாச்சாரம் காக்கப்பட ேவண்டுமானால்..  
நம் மதம் காக்கப்பட ேவண்டும்...  
நம் மதம் காக்கப்பட ேவண்டுமானால்..  
அதன் ைமயமான ேகாயில்கள் காக்கப்பட ேவண்டும்...  
ேகாயில்கைளக் காப்பதற்கு அவற்ைறச் சுற்றி வாழும் மக்களிைடேய 
ேகாயில்கள் பற்றிய அவசியத்ைத ஏற்படுத்த ேவண்டும். 

இதற்குத்தான் இந்த உழவாரப்பணி.!  

நம் முன்ேனார்கள் நமக்காக விட்டு ெசன்றது ஏராளம், அதுேபால நம் 
சந்ததிக்காக நாம் புதிதாக எதுவும் ெசயாமல் ேபானாலும் பரவாயில்ைல...,  
இருப்பைத காப்பாற்றி ைவத்துவிட்டு ேபாகலாமல்லவா?  

ஆகேவதான் நம் கலாச்சாரத்தின் ெபருைமைய பைறசாற்றும் 



சின்னங்களான ேகாவில்கைள காத்து பராமrக்கேவ இந்த உழவாரம், 

மற்றும் திருப்பணி. 

*** 

 

 
 

December 2, 2014 

திருச்சியில் இருந்து ெசன்ைன ெசல்லும் வழியில் உள்ள பாடாலூர் 
அருேக சுமார் 6 கி.மீ ெதாைலவில் உள்ளது ஊட்டத்தூர். 

திருச்சி மாவட்டம் ஊட்டத்தூrல் சிதிலமைடந்த நிைலயில் உள்ள 
மைலக்ேகாயில் புணரைமப்பு பணிகள் ெதாடர்பாக நல்லெதாரு துவக்கம். 

இந்த ேகாயில் கட்டப்பட்ட காலம் ெதrயாமல் இருந்த நிைலயில் 
இதுகுறித்த கல்ெவட்டு படிக்கும் பணிகள் நைடெபற்று தற்ேபாது காலம் 
அறியப்பட்டது. 

இன்ைறக்கு சற்ேறரக்குைறய 875 வருடங்களுக்கு முன்பு இரண்டாம் 
குேலாத்துங்க ேசாழனால் இவ்வாலயம் கட்டுப்பட்டுள்ளதாக ெதrய 
வந்துள்ளது. இைதயடுத்து அரசு அனுமதி அளித்த பின்னர் நமது 
அைமப்பின் சார்பில் ஆலய புணரைமப்பு பணிகள் துவங்கும். 

December 4, 2014 ·  

ஊற்றத்தூrல் பணிகள் இனிேத துவங்கின. 



அைனத்து அனுமதிகளும் கிைடக்கப்ெபற்று கிராம நிர்வாகத்தின் 
ஒப்புதலுடன் ேகாயில் திருப்பணி ேவைலகள் துவங்குவதற்கான பூர்வாங்க 
ேபச்சுவார்த்ைத இன்று நைடெபற்றது.  

ஊட்டத்தூர் மைலயில் உள்ள சிதிலமைடந்த சிவாலயத்தில் வரும் 
ஞாயிற்றுக்கிழைம  

(07.12.2014) அன்று பணிகள் துவங்க இருக்கின்றன. 

 

 
 
December 7, 2014 · 
 

நமது திrசிரபுரம் உழவாரப் பணி மன்றத்தின் சார்பில் ஊற்றத்தூர் 
மைலக்ேகாயில் திருப்பணி ேவைலகள் இன்று இைறயருளால் துவங்கின. 















December 9, 2014 ·  

ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ெசார்ணாம்பிைக உடனுைற ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் 
திருக்ேகாயில் வரலாறு கிைடக்கப் ெபற்றது. 

மன்னன் : இரண்டாம் குேலாத்துங்கன். ( 1133-1150 ). 

ஆட்சியாண்டு : 13 வருடங்கள். 

ேகாயில் கட்டப்பட்ட காலம் : 1146. 

இைறவன் : ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர். 
இைறவி. : ஸ்ரீ ெசார்ணாம்பிைக. 

 

 
 

December 9, 2014  

ஊற்றத்தூர் அருள்தரும் ெசார்ணாம்பிைக உடனுைற அருள்மிகு 
ேசாழீஸ்வரர் ேகாவிலின் வரலாற்று சிறப்புகள்  



அைமவிடம்: 
திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி வட்டம் ஊட்டத்தூர் கிராமத்தில் இக்ேகாவில் 
அைமந்துள்ளது. இவ்வூrன் ேமற்கில் மிக ேமடான மைல ேபான்ற 
உயரமான இடத்தில் இக்ேகாவில் அைமந்துள்ளதால் உள்ளூர் மக்கள் 
வழக்கில் ேமட்டுக்ேகாவில் என்று அைழக்கப்படுகிறது. ேமலும் 
ேசாழர்காலத்தில் கட்டப்பட்டது என்பதால் ேசாழீஸ்வரர் ேகாவில் என்றும் 
அைழக்கின்றனர்.  

ேகாவிலின் அைமப்பு. 
கருவைற அர்த்தமண்டபம், முன் மண்டபம், திருச்சுற்று மாளிைக ஆகிய 
கட்டிடப் பகுதிகளுடன் இக்ேகாவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. திருச்சுற்று 
மாளிைகயின் ேமற்கு பகுதி மட்டும் தற்ேபாது உள்ளது மற்ற பகுதிகள் 
இடிந்து விழுந்துவிட்டன. அேதேபால் முன்மண்டபத்தின் எதிrல் இருந்த 
நந்தி, பலிபடீம், அம்மன் சன்னதி ஆகியனவும் இடிந்து கற்கள் ஆங்காங்ேக 
சிதறி கிடக்கின்றன. விமானப் பகுதியும் இடிந்துவிட்டது. சிவலிங்கம் 
தைரயில் புைதந்து ருத்ர பாகம் மட்டும் பார்க்கும்படியாக உள்ளது.  

உபானம், ஜகதி, முப்பட்ைட, குமுதம், கண்டம், பட்டிைக, ேவதிைக 
சுவர்ப்பகுதி, பிரஸ்தம், பூதகண வrைச, அதற்குேமல் கர்ணக் கூடு, வியாள 
வr ஆகிய கட்டிகக்கூறுகள் ெகாண்டதாக மிக கம்பரீமான கட்டுமான 
எழிலுடன் இக்ேகாவில் கருங்கல்லால் கட்டப்பட்டுள்ளது. கற்கள் நன்கு 

இைழக்கப்பட்டு அழகாக விளங்குகிறது. சுவர்களில் ேதவேகாஷ்டங்கள் 
ஏதும் இல்ைல. முன்மண்டப ெதற்கு வாயில் ேசாபானமண்டபம் ேபால் 
படிக்கட்டுகளுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது. சிங்கமுக தூண்களும் இக்ேகாவிைல 
அலங்கrத்துள்ளன. அம்மன் சன்னதியில் அம்பாள் சிற்பம் இல்ைல. 
விநாயகர் சிற்பம் மட்டுேம உள்ளது. ெசார்ணாம்பிைக என்னும் ெபயர் 
அம்மனுக்கு இருந்ததாக ஊர் ெபrேயார்கள் கூறுகின்றனர்.  

கல்ெவட்டுகள் காலம் கட்டியவர் ேகாவிலின் ெபயர் : 

இக்ேகாவில் முன்மண்டபத்தில் இரண்டு கல்ெவட்டுகள் எழுதப்பட்டுள்ளன. 
முதல் கல்ெவட்டு இரண்டாம் குேலாத்துங்கனின் 13 ஆம் ஆண்டில் 



எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன்படி இக்கல்ெவட்டு கி.பி. 1146 -ல் இன்ைறக்கு 868 

ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்ட பைழைமயுைடயது ஆகும். 

 

 
 

கல்ெவட்டு இக்ேகாவில் ெபயைர குேலாத்துங்க ேசாழீஸ்வரமுைடயார் 
ேகாவில் என்றும் இதைன ஊட்டத்தூர் பிரமாதராய முத்தைரயன் 
என்பவrன் தம்பி வானவிச்சாதிர நாடாழ்வான் என்பவர் கட்டியதாக 
கூறுகிறது. 

இக்ேகாவிலின் பூைஜ வழிபாட்டுக்கு குேலாத்துங்க ேசாழர் கானக்கிளியூர் 
நாட்டு சிறுவைளப்பூர் (இன்ைறய சிறுகளப்பூர்) என்ற கிராமம் 
முழுவைதயும் இைறயிலியாக வழங்கி ஆைணயிட்டுள்ளார். 

இதன்பின் இரண்டாம் இராஜராஜனின் நான்காம் ஆட்சியாண்டில் கி.பி 1150 

ல் எழுதப்பட்ட மற்ெறாரு கல்ெவட்டும் முன்மண்டபத்தில் உள்ளது. 
இக்கல்ெவட்டு குேலாத்துங்க ேசாழீஸ்வரமுைடயார் ேகாவிலுக்கு 



கானக்கிளியூர் நாட்டு உழுத்தம்பாடி என்ற ஊைர இம்மன்னர் மானியமாக 

வழங்கி ஆைணயிட்டைத விவrக்கிறது. 

திருப்பணி. 
868 ஆண்டுகள் பழைமயும் வரலாற்றுச் சிறப்பும் உைடய இக்ேகாவில் 
தற்ேபாது சிதிலமைடந்து இருக்கிறது. 
இதைன சிவேனச ெசல்வர்கள், ஆன்மீக அன்பர்கள் மற்றும் ஊர் 
ெபாதுமக்களின் முழுைமயான ஒத்துைழப்புடன் முழுைமயாக பிrத்து 
பழைம மாறாமல் கட்டி மக்கள் வழிபட்டு ேபறு ெபறேவண்டும் என்னும் 
ேநாக்கில் நாம் நம் திrசிரபுரம் உழவாரத் திருப்பணி மன்றம் மூலமாக 
முயற்சி ேமற்ெகாண்டு அதற்கான ேவைலகைளயும் ஆரம்பித்துவிட்ேடாம். 

இப்பணி சிறப்பாக நைடெபற 

ஸ்ரீ ெசார்ணாம்பிைக உடனுைற ஸ்ரீேசாழீஸ்வரர் நல்லருள் புrவார் என்று 
நம்புகிேறாம். 

இைறபணியில் அைனவரும் தங்கைள இைணத்து ெசவ்வேன ெசய்து 
இைறயருள் ெபறுேவாமாக. 

December 12, 2014 ·  

நாைள காைல ஊற்றத்தூர் மைலக்ேகாயிலில் முதற்கடவுள் விநாயகப் 
ெபருமாைன வணங்கி, அவனருளால் அவ்வூர் மக்கள் பங்கு ெபறும் 
உழவாரப் பணி துவங்க உள்ளது. 

காைல 7.35 - 8.05 மணியளவில் பூைஜயுடன் பணிகள் துவங்கும். 

December 13, 2014 ·  

திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி வட்டம் ஊற்றத்தூர் மைலக்ேகாயில் 
திருப்பணி ேவைலகள் இன்று காைல 7.35 மணிக்கு ேமல் 8.05 மணிக்குள் 
பூைஜயுடன் துவங்கியது. கிராம மக்களின் ஒத்துைழப்புடன் நமது 
திrசிரபுரம் உழவார திருப்பணி மன்றத்தின் சார்பில் திருப்பணி ேவைலகள் 
இன்று ெதாடங்கி இனி வாரந்ேதாறும் ஞாயிற்றுக்கிழைம முழுவதும் 
நைடெபறும். 























 
December 14, 2014 ·  

ஊற்றத்தூர் மைலக்ேகாயில் மூலவர் கருவைறயில் உள்ள கழிவுகைள 
நீக்கி சுத்தம் ெசய்யும் பணியில் ஊர் ெபாது மக்கள். 

 



 
 
December 14, 2014 ·  

முதன்முதலாக நமது காட்சிக்கு 

ஊற்றத்தூர் இைறவன். 

ஊர் ெபாது மக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். 

 



 
 
December 21, 2014 ·  

இந்நாள் வைர ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் ேமட்டுக்ேகாயில் ெசல்வதில் 
பாைதயில் இருந்த இடர்பாடுகைள சr ெசய்வது குறித்து இன்று 
ஆேலாசிக்கப்பட்டது.  

அடுத்த வாரம் பாைதகள் ெசப்பனிடப்பட்டு எளிதாக ேகாயிைல 
ெசன்றைடய ஏற்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டு விடும். 

துஞ்சிருள் காைல மாைல ெதாடர்ச்சிைய மறந்தி ராேத 

அஞ்ெசழுத் ேதாதி னாளு மரனடிக் கன்ப தாகும் 

வஞ்சைனப் பாற்ேசா றாக்கி வழக்கிலா வமணர் தந்த 

நஞ்சமு தாக்கு வித்தார் நனிபள்ளி யடிக ளாேர. 



-அப்பர் சுவாமிகள். 

 

December 29, 2014  

கட்டுமானத்திற்கான ெபாருட்கள் ெகாண்டு ெசல்ல மைல மீது பாைத 
அைமக்கும் பணி நைடெபற்று வருகிறது. 

ஊற்றத்தூர் சிவாலய புனரைமப்பு. 

 



 
 

 
 

 



  
 
December 29, 2014  

அைனத்துலகும் ஈன்ெறடுத்த அம்ைம திருேமனி மண்ணில் புைதயுண்டு 
கிடந்த நிைலயில் இன்று மீட்ெடடுக்கப்பட்டது. 

ஊற்றத்தூர் சிவாலய புனரைமப்பு பணியின் ேபாது. 

ஸ்ரீ ெசார்ணாம்பிைக. 

 



 
 
January 4 ·  

காைல ெதாடங்கி இரவு வைர நடந்த உழவாரப் பணி. 
ஊற்றத்தூர் ேமட்டுக்ேகாயில். 







 
 
January 4 ·  

மகிழ்ச்சியான ெசய்தி.!! 

ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் ேகாவிலுக்கு பாைத அைமக்கும் பணி 
நிைறவுற்றது...  
ஊற்றத்தூர்லிருந்து PK அகரம் ெசல்லும் பாைதயில் ஊற்றத்தூர் 
தாண்டியதும் வலது பக்கம் திரும்ப ேவண்டும். 

 
 
January 5 ·  

ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ெசார்ணாம்பிைக உடனுைற ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் 
திருக்ேகாயில் - ஒரு பயணம். 

https://www.youtube.com/watch?v=e1ojpz0baNU&feature=youtu.be&list=UUUVTYGBRwAIz10L
BgVYT1EA&app=desktop 



January 10 ·  

ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீேசாழீஸ்வரர் ேகாவில் உழவாரத்துக்கு முன்னும், பின்னும். 
படம்- 1 

** வசந்த மண்டபம் ** 





 
January 11 ·  

ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீேசாழீஸ்வரர் ேகாவில் உழவாரத்துக்கு முன்னும், பின்னும். 
படம்- 2 

** ேகாவிலுக்கு ெதன்புறம் மற்றும் சுற்றுப்பிரகார மண்டபம் ** 





 

January 14 ·  

ெசன்ற மாதமும், 

இந்த மாதமும்,  

ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் திருக்ேகாயில். 







January 16 ·  

ஊற்றத்தூர் ேமட்டுக்ேகாயிலில் இன்னருள் புrயும் அருள்தரும் ஸ்ரீ 
ெசார்ணாம்பிைக உடனுைற அருள்மிகு ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் திருவருைள 
முன்னிட்டு ஜய ஆண்டு ைத மாதம் 12 ம் நாள் (26-01-2015) திங்கட்கிழைம 
காைல 6.00 மணிக்கு ேமல் 7.15 மணிக்குள்ளான மகர லக்னம் கூடிய 
சுபேவைளயில் திருக்ேகாயில் பாலாலய பூைஜ நைடெபற உள்ளது. 

அதுசமயம் யாகசாைல பூைஜ மற்றும் ேவள்வி நிகழ்வுகளில் அைனவரும் 
கலந்து ெகாள்ள ேவண்டுகிேறாம். 

 

 
 
January 21 ·  

அைனவைரயும் 

அன்புடன் 

அைழக்கின்ேறாம். 



 



January 22 . 

திருவாசகம் ேகட்க  

ெபருமானுக்கு ஆைச. 

ஊற்றத்தூர் ேமட்டுேகாயில் பாலாலயப் பணிகைள கவனிக்க இன்று 
காைல புறப்பட்டு ெகாண்டிருந்த ேநரம். சிவனடியாராகிய ஒரு நண்பர் 
வந்தார். 

"பாலாலயம் எப்ேபாது?" என ேகட்க அவrடம் ஒரு அைழப்பிதைழ 
ெகாடுத்ேதன். அைழப்பிதைழ படித்து விட்டு "பாலாலயம் அன்று திருவாசக 
முற்ேறாதல் ைவத்தால் என்ன?" என்று ேகட்டார். நடந்தால் மகிழ்ச்சி தான் 
என்ேறன். சாத்தியப்படுமா என்று பார்த்து விட்டு மாைலயில் தகவல் 
ெசால்வதாக ெசால்லி ெசன்றவர் சற்று முன் ேபானில் அைழத்து 
"நிகழ்ச்சிைய உறுதிப்படுத்தி ெகாள்ளுங்கள். அன்று முற்ேறாதல் நடத்த 
சிவனடியார்கள் திருக்கூட்டம் ஆவலுடன் ஒப்புதல் தந்ததாக ெசான்னார். 

"ெசாற்றமிழால் எம்ைம பாடுக" என்று சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளிடம் 
ேதவாரத்ைத ேகட்டு ெபற்று ெகாண்ட ெபருமான் அல்லவா?. 

அந்த கருைணேயாடு இப்ேபாது நம்ைம திருவாசகம் பாட அருள் 
புrந்துள்ளார். 

26-01-2015 திங்கள்கிழைம காைல பாலாலய நிகழ்வு நிைறவைடந்ததும் 
திருவாசக முற்ேறாதல் ெதாடங்கி மாைல வைர நைடெபறும். அைனவரும் 
கலந்து ெகாள்ள அன்புடன் அைழக்கின்ேறாம் 

January 27 ·  

இைறயருளால் ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் திருக்ேகாயில் பாலாலய பூைஜ இனிேத 
நடந்ேதறியது. 





 



January 27 ·  
 

 
 
 
 
 
 

















February 8 ·  

திருக்ேகாயில் தண்ணரீ் ேதைவக்காக ேபார் ேபாடும் பணி நைடெபற்று 
வருகிறது. 

ஊற்றத்தூர் ேமட்டுக்ேகாயில் ..... 







 
 

February 9 ·  

இந்த ேகாயிைல இனி நாம் புணரைமத்தாலும், அது இக்ேகாயிைல கட்டிய 
ேசாழ மன்னனின் கைல உணர்விற்கும், கற்பைன திறத்திற்கும், 

கட்டிடக்கைல ேநர்த்திக்கும் ெநருங்கி கூட வராது என்பைத நாம் நன்கு 
அறிேவாம். 

அடுத்த வாரம் இந்த ேகாயில் கட்டுமானம் பிrக்கப்பட உள்ள 
சூழ்நிைலயில் 

இனி இந்த ேகாயிைல புணரைமத்த பிறகு இது முன்னர் எப்படி இருந்தது? 

என்று இனி வரும் சந்ததியினர் ெதrந்து ெகாள்ள இதன் தற்ேபாைதய 
நிைலைய உயர் ெதாழில் நுட்பத்ைத பயன்படுத்தி மிக ெதளிவான 
படங்களாக ( HIGH RESOLUTION PHOTOGRAPHY ) எடுத்து ஆவணப்படுத்தி 
ைவக்க நிைனத்ேதாம். 

அதன்படி அந்தப் படங்கள்  

உங்கள் பார்ைவக்கு... 

ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் திருக்ேகாயில் 



https://drive.google.com/folderview?id=0B9sH0W8s2iBjMWlPVjVzRE85U1U&usp=sharing 

February 14 ·  

அந்தமும் ஆதியும் இல்லாத அளப்ெபரும் ேசாதியான சிவப்பரம் ெபாருள் 
வறீ்றிருந்து அருள் புrயும் ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் திருக்ேகாயில் 
புணரைமப்பு பணிகள் நாைள 15 - 02 - 2015 காைல 10.30 மணிக்கு துவங்க 
உள்ளது. 

திrசிரபுரம் உழவாரத் திருப்பணி மன்றத்தின் இந்த பணியில் அக்கைற 
ெகாண்ட அைனத்து நல்ல உள்ளங்களும் இப்பணி இனிேத நிைறேவற 
அவனருள் ேவண்டி இைறஞ்ச விண்ணப்பிக்கிேறாம். 

- திrசிரபுரம் உழவார திருப்பணி மன்றம் 

 

February 15 ·  

ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் திருக்ேகாயில் புணரைமப்பு பணிகள் 
துவங்கின. 

கற்கள் இலக்கம் இடும் பணிேயாடு திருப்பணி ேவைலகள் இன்று 
ெதாடங்கின... 







 

March 10 at 8:54pm ·  

சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகைள கடந்த இந்த ேகாயில் கட்டுமானம் நாைள 
காைல பிrக்கப்பட உள்ளது. ேசாழர்களின் ேகாயில் திருப்பணி 
ேவைலகைள இந்த ேகாயில் மூலம் காண வாய்ப்பு கிைடத்தவர்கள் 
புண்ணியம் ெசய்ேதார். மிகப்ெபrய அர்ப்பணிப்புடன் இரண்டாம் 
குேலாத்துங்க ேசாழன் ெசய்த ேகாயில். அத்தைன துல்லியம். 
அத்தைனயும் பிரமிக்க ைவக்கிறது.  



ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் திருக்ேகாயில். 
திrசிரபுரம் உழவாரத் திருப்பணி மன்றம். 
ஊற்றத்தூர். 







March 11 at 8:33pm ·  

பாெராடு விண்ணாய் பரந்த எம் பரமன் திருவருள். 
இன்று ேநர் நிமிர்ந்தார் ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வர ெபருமான் 





March 11 at 11:04pm ·  

நவனீ ெதாழில் நுட்பம் ைக ெகாடுக்கிறது. 
இைவ இல்லாமல் அந்த காலத்தில் இந்த ேவைலகள் எவ்வாறு 
ெசய்யப்பட்டிருக்கும் என்பைத நிைனத்தால் ஆச்சrயேம ேமலிடுகிறது. 



ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் திருக்ேகாயில் புணரைமப்பு. 
திrசிரபுரம் உழவாரத் திருப்பணி மன்றம். 
திருச்சி 











March 12 at 2:32pm ·  

அன்றும்.. இன்றும்.. !! 

ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீேசாழீஸ்வர ெபருமான் 



 

March 12 at 10:46pm ·  

மகாமண்டபம் ேமற்புறம் க்ேரன் உதவியுடன் பிrக்கப்பட்ட நிைலயில். 

ஊற்றத்தூர் ஸ்ரீ ேசாழீஸ்வரர் திருக்ேகாயில். 
திrசிரபுரம் உழவாரத் திருப்பணி மன்றம். 
திருச்சி. 









March 13 at 6:33pm ·  

இன்ைறய பணிகள் 









April 5 at 5:22pm ·  

ஞாய�� சிறப்� வழிபா�  

ஞான தமிழ் ேதவாரம் ஒலிக்க 

ஊற்றத்�ர் � ேசாழ�ஸ்வரர் தி�க்ேகாய�லில் 

 

https://www.facebook.com/saravanan.sivathanu/posts/849479788452457


 



April 2  ·  

ேநற்� ப�ரேதாஷ தினத்ைத �ன்ன�ட்� �தன் �ைறயாக சிறப்� வழிபா� நம� ஊற்றத்�ர் 
� ேசாழ�ஸ்வரர் தி�க்ேகாய�லில். 

மகிழ்ச்சி த�ம் வைகய�ல் மக்கள் வர ெதாடங்கி இ�ப்ப� ஈசன் தி�வ�ேள. 
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