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ஓததாம பாகம் 

| காடசப்பேசாடரியர் 

ப். சம்பந்த முதலிய ம், பி.ஏ, பி.எல். 
அவர்களால் இயற்றப்பட்டது. 

இந்த நாலா கிரியறால் இயற்றப்பட்ட iD» நால்கன் _— 

லீலாவதி சுலோசனா,  சாசங்கதரன், மசபஇி, காதலர் சண்கள், 
கற்குல தெய்வம், மனோஹரன், ஊர்வூயின் சாபம, இடைச்சுவர் இரு 
புறமும், என்ன கேர்ந்இடினும், விஜயசங்கம், கள்வர் தலைவண், தாூப் 
பண், மெய்க்காதல், பொன் விலங்குகள், எம்ஹளசகாதனண், விரூம்பிய 
வி சுமே, று ச்கொண்டர், சாலவரிஷி, சஜபுதரலி ரன், உண்மையாண 
சகோதரன், ௪க௫-சுலோசனா, புஷ்பவல்லி, கீதமஞ்சரி, உச்சம us Bas , 
௮மலாஇத்யன், சபாபஇ முதற்பாகம், பொங்கல் பண்டிகை அல்லது 
சபாபதி இரண்டாம் பாகம், ஜா ஒத்திகை அல்ல சபாபதி மூன்னும் 
பாகம், சபாபதி ரான்காம் பாகம், பேயல்ல பெண்மணியே, புத்த 
அவதாரம், விச்சுவின் மனைவி, வேதாள உலகம், மணைகியால் 
மீண்டவன், சக் இரஹரி, சுபத் சி.ரார்ஜ னா, கொடையாளி கர்ணன், 
சஹதேவண் சூழ்ச்ி, நோச்கத்இன் குறிப்பு, இரண்டு அத்மாக்கள், 
சாஜன் ஜெனரல் விதித்த மருச்த, மாளவிகாக்ணிமிதரம், விபரீதமான 
முடிவ, சுலகான்பேட்டை எசப்-அ௮ஹிஸ்டென்ட் மாஜிஸ்டி மேட், 
சகுஈ்தலை, காளப்பன்கள்ளத்தனம். விகரமோர்வ௫, pause Git) or 
அிற்பசல விளையும், காடகமேடை நிணைஏகள் ௮௮ பாகங்கள், 
காடகதி தமிழ, யயாதி, பிராம்மணனும் சூத்திரனும், வாணீபு 
வணிகன், இரண்டு ஈண்பர்கள், சக்ரூஜித், DONE FBI மார்ச்கண் 
டேயர், ரத்னாவளி, கண்டு பிடித்தல், கோனேரி அசசகுமாரன், சந்தை 
யிற கூட்டம், வைகுண்ட வைத்தியர், திட்டுதர் கதைகள், ஹாஸ்யச் 
கதைகள, குறமகள், நல்லதங்காள், றுகதைகள், ஈடிப்புச்கலையில் 
தேர்ச்டு பெற வதெப்படி ? ஹாஸ்ய விடாசங்கள், தமிழ் பேசும் படக் 
காகதி, விடுதிப் புஷ்பங்கள், பேசும்பட அனுபவங்கள், வள்வி மணம், 
கதம்பம், மாண்டவர் மீண்டது, ஆஸ்சானபுரம் சாடகச் சபை, சற்தேப் 
பயித்தியம், ஒன்பது குட்டி சாடகங்கள், சபாபஇ ஐமீன் தார், வால 
யஙகள்-இக்தியாவிலும் அப்பாலும் முதல் சான்கு பாகங்கள், Aarau 
சிற்பங்கள், மனையாட்சி, இபாவளி வரிசை, இச்தியனும் ஹிட்லரும், 
காலக் குறிப்பகள், . சுப்ரமண்ய ஆலயங்கள், ட Biller Gp Gare, 
கலையோ காதலோ, உணவுப் பொருள்களின் குணங்கள் மூதவியன., 

மூதற் பதிப்பு 
அருட்பெருஞ்ஜோதி அச்சகம், சென்னை.....], 

காபிரைட்] i948 [ate ரூபா 
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மூஞ்சிரா--இருவா்கூர் ராஜ்யம், சிவாலயம். 
னை ராஜ தரணி, இருகெல்வேலி 

  

ஜில்லா, கஇவாலயம். 

மூடபித்ரி.-கார்கல் தாலூகா, , தென்சன்னடஜில்லா, 
சென்னை ராஜதரணி; மஹாலிங்கேஸ்வரரீ கோயில்; இங்கு 
சோமநாதர் கோயில் என்று மற்றொரு சிவாலயமூள து. 

முூடிகொண்டா--கெல் ஓர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி; சோமேஸ்வர ஸ்வாமி கோயில், பிரம்மோற்சவம் 
வைகாளி மாதம், 

| மூடிகொண்டான்..-்ெசென்னை ராஜ தாரணி; தஞ்சாவூர் 
ஜில்லா; கர்கிலத்திற்கு 3 மைல் - எவாலயம், 

முண்டிச்கூரம்--(இரு) முண்டீச்சரம் எனவும் வழக 
கப்படுகிறக. திருவெண்ணெய் கல்லூருக்கு 8 மைல் 
கிழக்கு; சென்னை ராஜதானி; இக்திரன், பிரம்மா பூசித்த 
வேத்திரம், ௬ுவாமி-முண்டீஸ்வரர், தேவி - காஞச்குழலி 
யம்மை, மூண்டக தீர்த்தம், சண்ணாயிர தீர்த்தம், இக்கு 
நடன பாசேஸ்வரர், அஸ்்.சகாளாம்பிகை எனும் apres. 
களும் உண்டு. அப்பர் பாடல் பெற்றது. 

ததுூப்போட்டை, -- இ சன்பூண்டி தாலூகா 
சென்ன ராஜதானி, சிவாலயம் இல்கினாகத் இற்கு 
10 மயில்; ரெயில் ஸ்டேஷன்... 

முத்தூர். தாராபுரம் தாலூகர, கோயமுத்தூர் 
ஜில்லா, சென்ன ராஜதானி, பழய 'அிவாலயம்--பாழா 
யிருக்கிற அ. ஸ்வாமிபெயர் குலோ.த்அங்கேஸ்வரர- -@Gorgs 
அங்கசோழனால் கட்டப்பட்டது. 

முதூகுணத்தூம்--ராம்சாட் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி, சிவாலயம்; வரகுணபாண்டியனால் கட்டப்பட்ட 
தென்பர். 

முதூகெரே- மைசூர் சாஜ்மம், சிவாலயம் ஸ்வாமி 
எரிகேஸ்வரா். கோயில் 1155 கட்டப்பட்டது, முதலாம் 
கரகிம்மஹொய்சல அரசன் காலத்தில். 

-மூதகெரி--உடுப் பி தாலூகா, தென்சன்னட ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதாணி, பார்கூரீ அருலெள்ள து. இங்கு 
2 சிவாலயங்கள் உள, (1) சோமேஸ்வரர் கோயில், (2) 
சோமநாதர் கோயில். 

| மூதூமலை--சீலரி ஜில்லா, சென்னை ராஜுகானி, 
இவாலயம். இதற்கருகில் ஹாுுஹஸி௪தல் என்னும் ஊரில் 
ஒரு சிறு சவாலயமுள து, 
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முரமல்லா.-கோ தாவரி ஜில்லா,சென்னை ராஜதானி, 
அிவாலயம்; சுமார் 500 வருடங்களுக்குமூன்பாச ஒரு விதவா 
ஸ்தீர்யால் கட்டப்பட்டது என்பர், 

, மூருகண்டுண்டி--(இ௫) சென்னை ராஜதானி; திருப் 
பூர ஸடெஷணுக்கு 5 மயில் வடமேற்கு; சுப்பிரமணியர் 
LF Bo கக இரம்; ௬ம்தரர் சேரமான்" பெருமாணாமஞார் 

  

    

கொடுக்த பொருளைத் திருவாரூருக்குசக் கொண்டு போகை 
9ல், எிவபிரான் பூசசணங்களை வேடர்களாக்க, அவற் இ

ட
.
 

0 
oO பரிக்கச்செய்து, பிறகு சுந்தரர் பதிகத்திற்கிணெங்ட 
மீட்டும் கொடுக் கருளிய ஸ்தலம். ஸ்வாமி முருகசாதேஸ் 
வரர்; தேவி முயங்குபூண்முலையம்மை, ஆவடைகசாயஇ 
யம்மை; பிரம்மதீர்தீதம், ஆவுடை தீர்த்தம். கோயில் தரை 
மட்டகதிற்குக் கொஞ்சம் Sip உள்ளது. 115,150 ௮டி 
விஸ்தீரணம் ; மேற்கு பார்த்தது, லிங்கம் தெற்கு பார்த் 
கு; சுப்பிரமணியர் வடக்கே செல்லும்போத பிரதிஷ்டை 
செய்தபடியால் லிங்கம் தெற்கு முகமா மிருக்கிறதென்பது 
ஜ.இி.கம். கோயில் ஒரே பிராகாரமூடையது; பல கல் 
வெட்டுகளுடையஅ, இங்கு பரமேஸ்வரர் பிரம்ம தாண்ட 
வம் அடின சாகவும் கடராஜருடைய பொன்னாலாய விக்ர 
ஹம், அருகிலுள்ள திட்டுக்காடென்னுமிடத்தில் புதைக் 
கப்பட்டிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. 12 வருடங் 
கஞுககாருநுறை இங்குள்ள ஒரு சுற்பாறையிலிருக்து 
ஜலம் வருவகாகச் சொல்லப்படுிறது. சுந்தரர் பாடல் 
பெற்றது. 

முருகியூடி--நாசராவ்பெட் தாலூகா, குண்டூர் 
வில்லா, சென்னை ராஜ.காணி சிவாலயம். : 
முரம்பறாடு -- திருகெல்வேலி வில்லா, சென்னை 

ராஜ்தானி, இங்கு 8 சிவாலயங்கள் உள. கைலாசகாதர் 
மேோகோயில், சொக்கலிங்கலஸ்வாமி கோயில். 

மூல்லைவாயில். (இரு) தெற்கு, சகஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
சென்னை ராஜூ தாணி, சிர்சாழிக்கு 5 மயில் ழக்கு; பார்வதி 
சுவி பரமசிவத்திடமிருக்த மச்திரோபேதேசம். பெற்ற 

      

ஷேத்திரம், ஸ்வாமி முல்லைவன கரதர்; தேவி கோதை 
யம்மை, கடற்கரையோர தீர்க்கம், தேவேக்திரன், 
சுதாமன் பூத்த ஸ்தலம், இிருஞானசம்பமகர் பாடல் 
பெற்றது, 

. மூல்லைவாயுல்-- (இரு) வடக்கு, சென்னை TT ep Be coll, 

மகராஸ். ரெயிஎஸ்ஸ் பேஷன் ; அம்ப ததூாருக்கு 13 மயில் 
வடஃகு, தொண்டைமான், சப்பிரமணியர், மறாவிஷ்ணு, 
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பிரம்மா, இந்திரன், இந்திராணி, ஜரரவதம், சூரியன், 
சம்திரன், கட்சத்திரங்கள், தஇர்க்சகபர ஹு, தூர£வாசா, 
வ௫ூஷ்டம், பிருகு, ச.த்ரகர்மன், சம்புதாசண், குூசலவர் 
பூத்த க்ஷத்திரம், தொண்டைமான் ஆனைமீது ே செல் 
௮ம்போது யானையின் சால் முல்லைக்கொடிகளில் இக்இுக் 
கொள்ள, அவற்றை அகற்ற வாள்கொண்டு வீச அவ் 

வாளானது YaBB Hos இவலிங்கக்இின் மீது. பட்டதாக 
ஸ்தல புராணம், அவ்வடு இன்னும் இவலிங்கததில் கண 
லாம். ஸ்வாமி மாசிலாமணீஸ்வரர், தேவி கொடியிடை 
காய, ரத்தங்கள் பாலாறு, சப்பிரமணிமர் தீர்த்தம். 
கோயில் ஆதொண்டைச் சக ரவரீத்தியால் கட்டப்பட்ட 
தென்பர், இங்குள்ள ந்தி புழலைப் பார்த்திருக்கற.௫, 
ஸ்வாமிக்கு முதுகைக் காட்டி, கர்ப்பச்ரெஹம் கஜப 
பீரஷ்ட ஆரு தி, தற்காலக் கோயில் சுமார் 1064-1113 
வருடங்களுக்குள் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் என்று எண்ண ப் 
படுறது. சல்வெட்டுகள் பல உண்டு, சேவிகோயில 
விஜயகா அரசர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது; இதில் கல் 
வெட்டுகள் இல்லை. கோயிலில் எருக்க மரத்தரலரஇிய 
இரண்டு தாண்கள் இருக்கன் றன; இவை தொண்டமான் 
சக்ரவர்த்தியால் கொடுக்கப்பட்டன வென்று சொல்லப் 
படுகிற௮. பிரம்மோற்சவம் சித்திரை மாதம்; பீரம்மா 
சித்து உற்சவம் ஆதியில் செய்ததாக ஐதிகம். அம்மண் 
& Bis) & ஸ்வாமிக்கு வலமா யிருக்இறது. 9-ஆம் காள் 
மூல்லையடி. சேவை உற்சவம் பிரபலம், சுந்தரர் பாடல் 

பெற்றது. 
முூண்ணியாண்ணம்--மதுரை ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

தாரணி, சிவாலயம், 

முறப்பாடு- சென்னை. ராஜதானி, 'இருசெல்வேலி 
ஜில்லா, ஆம்வார்திருககரிக்கு 6 மைல் சிவாலயம்; கைலா௫௪ 
காதர், இவெகாமி; தாமிரபரணி; அங்கரசர் பூசித்த ஸ்தலம், 

மரை ஈரூர்--முளையூர் என்றம் பெயர், கும்பகோணம் 
தாலாகா, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி வால. 
யம், வைப்பு ஸ்.கலம், 

EPSOM UL t—Squug srt தாலூகா,  செட்டிகாடு, 
சென்னை ராஜதானி, சிலாலயம்- சும்தரேஸ்வாரர், மீனாட்ட, 

கண
ி 

    

  

    

   

மூன காலா ராமம் -- இருஷ்ணு ஜில்லா, சென்னை 
ராஜ தானி; மல்லிகார்ஜுனர் கோயில்-- இங்கு 1500 வரு 
த்திய கல்வெட்டொன்றுளது, 

a



ட 

 மூணிரூர் - கும்பகோணம் தாலூகா, தஞ்சாவூரீ 
ஜில்லா, சென்னை ராஜத௲ாணி, சிவாலயம் , ஸ்வாமி அகஸ் 
இீஸ்வரர். 

         

  

மஜயர்பூம் பிரிவு -- வங்க ராஜ ர கறல 

ராமம், Aas auth: ஸ்வாமி புவனேஸ்வர், த வலிங்கம் 
HLL) BB ல் ODT GOT LF 43. | 

மூக்கீச்சரம் - ... தற்காலம் உறையும் என வழங்கப் 
படுக DS, சென்னை சாஜதானி, திருச்சராப்பள்ளி ஸ்டே 

னுக்கு 13 மைல் மேற்கு, சிவாலயம். தாகம்; கருடன், 
பிரமர், கத்ருரிஷி கஸ்யபர் மாவி பூசித்த ஸ்தலம். 
புகழ்ச்சோழனூர் வ our | PBB od Sov; கோட்செங்கட்சோழன் 
முத்தியடைச்த ஷ்தலம்-ஸ்வாமி பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் தேவி 
கரஈ திமதியம்மை, பாதாள பொசர்திலிருக்து ஐந்து லிங்கங் 
களைக் கொண்டு வந்து காகராஜன் அவைகளை ஒன்றாகச் 
சேர்த்து லிங்கப் பிரதிஷ்டை செய்ததாக ஐதிகம். பஞ்ச: 
வாண தாத்தம்--விங்கம் இனம் ஐந்துமுறை வர்ணம் மாறு 
வதாக 9 கம். திருஞானசம்பந்தர் பாடப் பெற்றது... 

மூலம்பேட்டை --கெல்லூர். ஜில்லா, . மேற்படி. 
காலாகா, சென்ன reap soot, ஸ்ரீ மூலஸ் தானீஸ்வரரீ 
Garey. 

.. மூர்ஷிடாமாத் ீரிவு--வங்சாள ராஜதானி, பாரா 
bat ராமம், வொலயம்; ஸ்வாமி புவனேஸ்வர் தேவி 
காகரா ஜேஸ்வரி. ் 

மூவலூர் சென்னை ராஜதானி, கஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
மாயவரத்திற்கு மே.ற்வெள்ள ௮--ஸ்வர மி மர்ர்ச்கச்சாயர் 
அல்லத வழிகாட்டும் வள்ளல், தேவி மங்களாம்பிகை, 
வைப்புஸ்கலம், | 

| மூழையூம்-- சென்னை ராஜ கானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா 
கும்பகோணத்திற்கு 4 மைல் எவாலயம், ஸ்வாமி பரசு 
சேஸ்வரர், தேவி ஞாஞம்பிகை; நந்தி பூசித்த ஸ்தலம், 
வைப்புஸ்சலம். 

மூகாம்பி.-தென் இக்தியா, மலையாள கேசம், வா 
லயம்; இருமூர்திஇஸ் தலம். 

இமரட்டூர். சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
இவரலயம், ஸ்வாமி உன்ன தபுரீஸ்வரர், தேவி. 
பிரியை, 

"மேட்டுப்பட்டி ட மி.துளை ஜில்லா, 5 சிலக்கோட் 
Lb SG 5 மைல், சென்னை ராஜதானி, இதற்கு ஒரு மைல் 
BIT BS ினுள்ள சித்தர் மலைமீது ஒரு சிவாலயமுண்டு. 

       



¢ 

      [Sari—Grerdr gragsrei, elaguwe 
கலம் ரெயில் ஸ்டேஷனுக்கு 4 மைல் இவாலயம்; பழமை 
யானது. இங்குள்ள பெரிய ஜைன ஆலயத்திற் ௧௬௫௫ 
வள்ள; ஸ்வாமி அம்மன் கோயில்களில் பல கல் 
வெட்டுகள் உள. ப 

டாம் - சென்னை ராஜதாணி சிவாலயம்; இங்குள்ள 
சந்திரசேகரமூாத்தி மிகவும் அழகிய து. 

மமேல்சேரி.-சென் ஆற்காடு ஜில்லா, இண்டிவனம் 
தாலூகா, சென்னை ராஜதானி காவிரிப்பாக்கத்துக் ௧௬௫ 
வள்ள. இவாலயம் 8-ஆம் நாற்றாண்டிற்கு முற்பட்டது. 
கோயில் மிலவும் இலமாயிருக்இறது; தற்காலம் பூசையில்லை. 
ஸ்வாமி மததிரேஸ்வார். குகைக்கோயில்; கோயிலும், 
லிங்கமும் ஒரு சிறு குன்றில் வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. 
இங்குள்ள கல்வெட்டுகளில் ஸ்வாமி பெயர் ஸ்ரீ சகரபல்ல 
வேஸ்வரர் என்றிருக்கறது. பல்லவ அரசர்களால் வெட் 
டப்பட்ட கோயில். 

மேல்மாடி, -- இத்தூர் ஜில்லா, மேற்படி. தாலூகா 
சென்ன ராஜதானி, சோமகாதர் கோயில்; இங்கு 
சோமேஸ்வரர் கேடில் என்று onda சிவாலய 
மூண்டு. 

மேலார்--ப ஐஇக்கோட்டை சமஸ்தானம் திருமெய்யம் 
தாலூகா, புதுக்கோட்டைக்கு 14 மைல், இவரலயம், 
இக்கோயில் மாணிக்கவாசகர் காலத்தில் இருக்ததென் 

பதற்கு ஆதார முண்டு... ப ட பட 0 
மைக்-.மைளூர் ராஜ்யம், இங்குள்ள Sarr op Li Gl & 6 , 

கோட்டை சகோடமேஸ்வரம் கோயில் பூர்வம் சிறிய கோயி 
லாவிருக்த௮, 1898 வரல பார்வதி கோவில் முதலியவற்றால் 
பெரிதாக்கப்பட்டது, ஸ்ரீமான். ஆறுமுகம் பிள்ளை 
அவர்கள் முயற்சியால், திரிணேஸ்ஷரம் கேமயில் (இரி 
சேதா. ஈண்வரர் 2) திருணபிக்து ரிஷி இங்கு ஈஸ்வரரைப் 
பூக்க இடமெனச் சொல்லப்படுகிறது. இக்கோயிலுக்கு 
'ஈம்மோற்சலம் உண்டு, அ௮க்தகாசர சம்மார உற்சவம் 

மைளூர் அரண்மனையின் எதிரில் கடக்கிறது காகசிவிஸ்ஹ 
ந்தர் கோயில் -- பழய அகரஹாரத்திலுள்ள து-- 
ஸ்வாமி விஸ்வகாதர், தேவி விசாலாட்சி காசு கங்கை 
தீர்க்கம். சாக்தராஜ்அர்ஸ் என்பவரால் புதிதாக்கப் 
பட்டது. சாம்ராஜ்பேட்டில் சிவாலயம்; . ஸ்வாமி LF 
சன்ன விஸ் வேஸ்வரா், தேவி ப்ரசன்ன லலிதாம்பாள் 
சென்ற 60 வருடங்களுக்குள் சட்டப்பட்டது; சண்ணாம்பு 
கட்டிடம், ௬ | இக ன இ 

ந் 
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இல் கெம்பசாகரர் கோயில், காக 
இரண்டு குகைச் சிவாலயங்கள் 

மைர ராஷ்யதி 
மங்கலக் கோமல் எண்று 
உடலா, 

மைதரேண்ணரர் கோ 
வுள்ள சிவாலயம், | 

Col ED ULE OF 10--திருமெய்யம் எனவும் வழங்கப்படுகிற ௮. 
பதக் கசாட்டைசமஸ்கானம், புதுக்கோட்டைக்கு 13 மைல், 
எிவாலயம் விஷ்ணு ஆலயத்தை மடுத்துள்ள௮. பிரம் 
மோழற்சவம் சக்திரை மாதம்; கோயில் 7-ம் தாம்ராண்டில் 
உண்டான ௯, குகைக்கோயில், மஹே.5்இிர வாமா செதுக் 
யன. பல்லவ கட்டடம், கர்ப்பக்கரரவற மம், விங்கமும் 
சகதியும் மலையில் கூடையப்பட்டிருக்இன் றன. மலைக்கு 
சதயஇரி என்று பெயர்; ஸ்வாமி சத்யஇரீஸ்வரர். இங்கு 
இரண்டு சத்திரங்கள் உள. | a 

மேலைச்சேரி-சென்னை ராஜதானி, தென் ஆற்காடு 
ஜில்லா, சிவாலயம்; செஞ்சிக்கு அருகிலுள்ள. பல்லவ 
கட்டடம். 

மையாச்சூர்.-நர்கிலம் தாலூகா, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதானி சிவாலயம், ஸ்வாமி மிஹிரருணேஸ் 
வரச். பட | 

மொகிலி- சித்தார் ஜில்லா, சென்னை ராலுூதாணி 
சிவாலயம், சித்தூரிலிருக்து 18 மைல், பல நா ற்ராண்து 
களஞுச்குமுன் மொலப்பா என்னும் இடையனால் லிங்கம் 
கண்டு பிடிக்கப்பட்டகதென்பது ஜகம். ஸ்தல புராணத் 
தின்படி இ.பி, 120 ஆண்டில் கோயில் சட்டப்பட்டதென் 
பர் () கோயில் 1943 புஅப்பிச்சப்பட்டஅ. லிங்கத்திற்கு 
தலையில் வடு உளது, 'இரிஞூல சங்கர தீர்ச்தம், 663 arg 
வன்றும் எப்பொழுதும் ஜலம் வச தகொண்டிருக்கற து, 

மொண௫கல்மூரு--இட்டல்கதுர்க் வஇிஜ்லா, மைசூர் FF 
யம், கன்னடத்தில் முழங்கால்முறி என்று அர்த்தமாகும்) 
ஜ.திங்க ராமேஸ்வரர் குன்றில் ஒரு வொலயமுண்டு; ரரவ 
ணன் சிதையை அபகரித்துக்கொண்டு போனபோது 
இங்குள்ள லிங்கம் சசாதேவியால் பிரதிஷ்டை செய்யப் 
பட்ட சென்பது ஐதிகம். 9010ல் ஓர். கடம்ப ௮ ர௪னால். 
வெட்டப்பட்ட கல்வெட்டொன் நில் இது குறிப்பிடப்பட்' 
டிருக்கறது ட 

ன் மோதம் -சென்னை rian srs அரக்கோணத்திற்கு 
2 மைல; இங்கு £ சிவாலயங்கள் உண்டு (1) காள ச்ஸ்வரர் 
கோயில் (2) அகஸ்தீஸ்வரர் கோயில். . ன டட 
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மோரஹல்லி--மைசூர் rrapub—Rair au; anid 
மல்லிகார்ஜுனர். | 

மோர்வி.- வட இததியா-வங்கரளம் (2) சிவாலயம்; சவ 
grea விசேலஉம், | | 

Coram ari— singe ST BWSR, இிருச்சராப்பள்ளி 
ஜில்லா, சென்னை IT 8D BIS னி, மசனூர் என்பது Git am srr 
என்று 'வழக்யெ சென்பர், விக்கம் மேற்கு பார்த௧௮. 
ஸ்வாயி பெர் ௮௪லத சீபஸ்வரார், சக்கிதியிலிருக்கும் தீபம் 
அசைவதில் லை என்பது ஐதிகம், 

மோஹன் ஜ 06 Cyr—a. HeGur, Ss s நதிக்சரையி 
HESS ese 4 ie புராதனமான அழிந்துடே சரண் பட்ட 
ணம் (இி.மூ. 3பப0) இங்கு சிவலிங்கள்கள் கண்டு பிடிக்கப் 
பட்டிருக்கன் றன; ஆகவே இங்கு சிவாலயங்கள் இருக். 
திருக்க வேண்டும் ஆ இகாலதீ தில். 

மெணசெண்வல்-- அம்பா. சமுத்திரம் தாலூகா, திரு 
கெல்வேலி வில்லா, சென்னை sr ag ere, சிவாலயம், 
ஸ்வாமி ஆதி தீயவர்? GOUT aA IT» 

7 ஈனைக்ஞூகை--எலிபாண் டாகுகை, என்றும் பெயா் 
உண்டு, aa ஒரு தீ SAO GSE Ls. பம்பாய் ௮பாலோ 
பக்தரிலிருக் து 6மைல் கப்பல் மார்க்கமாய்ப் Cure 
வேண்டும்--ஒரு மணிநேரம் ௬மார் பிடிக்கும். LIL. Geant 
லிருக்து இறக்குமிடம் ஒரு கருங்கல் யானை இருந்தபடி 
யால் (இத தற்காலம் பம்பாய் மியூயத்திலிருக்றத) 
GurisgGautaar இத்த விற்கு எலிபாண்டாகேவ் 
யானணக்குகை) என்று பெயா் வைத்தன. Ba or பூர்வீக 
பெயா் காராபுரி (சரட்டை ககரம) என்பதாம் தீவின் 
௬ற்றளவு 5 மைல்; சிவாயம். ௬மார் 300 வருடங்களுக்கு 
மூன் போர்த்துே கயர்கள் பீரங்கசாக்கொண்டு இதைச் 
சுட்டுப் பாழாக்லிருக்ன்றனர். மேற்குப் பக்கக்திலுள்ள 
பெரிய குகையில் ஏவாலயமிருக்கி DE; BS மர கற்பாறை 
யில் செதுக்கப்பட்டது; 130 அடி சதுரம்; மூன் பக்கம் 
3 பெரிய காண்கள் இருக்கின் றன. உள்ளே கோயில் 
91 அடி சுரம்; இதற்கு 6 வரிசை ஆதரண்கள் இருக்கன் 
றன. உள்ளே இருக்கும் முக்கிய மூர்த்தி சாகாரணமாக 
திரிமூர்த்தி என் றமைக்கப்படுகிறது; இத தவருகும். காலஞ் 
சென்ற கோபிநகாதீராயர் கூறியபடி Qs Gail stor gs 
uCGanna repr gS ஸ்வரூபமாம்.. இதற்கு. வல அபுறம் 

அறையில் லிங்கம் இருக்கிறது. இழக்குபுறம். அர்த்தகா 
ரீஸ்வார் உருவம், 14 அடி. உயரம், மற்றொரு அறையில் 

3 
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பார்வதி தேவியின் சல்யாணம் செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
கலியாண Fb SITET SB மிசவும் அழூயெவர். மேற்கு 
பக்கம் எபாலமுச்த்தியும், கடராஜமூாத்தியும் பாரக்கத 

ஜரோப்பிய பூர்வீக சாஸ்தா வித்வான் கள் இக்க 
சில்ப பல்களை மிகவும் புகழ்க்திருகன் ஒனர். புரொபசா 
இத் இ ண்டில் சளுக்கெய அரசர் 
களால் மதிக்கிறார், இவரா தரியில் 
மாத்திரம் பூஜை னா ற, மற்ற காலங்களில இல்லை. 
சில்பங்களெல்லாம் ஏறக்சூறைய எல்லோராகுகை எல்பங 
கமா ஒத்திருக்கன் றன. 

      

பாாமயயமாணத்குர நல்லூம்-- இலங்கை த Sal, Fare 
யம். ஸ்வாமி கைலாசசாகச், ஜெயவிரிங்கன் எனும் 
இலங்கை மன்னனால் கட்டப்பட்டது, 

ரட் டேஹல்லி--தார்வார்ஜில்லா, பம்பாய் ராஜகாணி 
கடம்பேஸ்வரர் கோயில்---5 எர்நிதிகளடங்கிய Fons Bus 
கட்டடம், மேற்கு விமானத்தில் ஹொ -ய்சலபிருஅ இருக் 

  

    ன் -வடஇக்தியா ரெயில்ஸ் ீடஷன்; எவாலயம், 
தணகியி -திருச்சராப்பள் ஸி ஜில்லா, குளித்தலை 

சுர ou sf, Orci’ ணே ராஜ.தாணி இவர லயம் ஸ்வாமி ரத்னா 
இரீஸ்வரர் அல்லத சொக்கர். அகஸ்தியர் பூஜித்த ஸ்.தலம். 
இலகு ஸ்வாமி தீருமஞ்சன த்திற்கு ஒரு பணடாரரம் காவிரி 
யிலிருக்து இர்த்கம கொண்டுவருவது வழக்கம். கல்வெட்டு 
களில் ஸ்வாமியின் பெயர் மாணிக்கமலையுடைய காயினார் 
என் மிருக்கூற த. ட 

ரத்ணபுமி--பங்காள். காக்பூர் ரெயில் ஸ்டேஷண் 
Goren rs BOGE gs 15 மைல்: சிவாலயம்; ஸ்வாமி ரத் 
னேஸ்வரா், தேவி பார்வஇ, சரோவர Sig ow. இங்குள்ள 
சுலியாண சுந்தரமூரீத்தி பார்க்கத்தக்கவர் இங்கு தர்ம 
சாலைகளுண்டு. ப 

ரவியாஈ௫--இருஷ்ணா ஜில்லா, சென்ன ராஜதாணி, 
சிவாலயம், 

ரரஜாயரம் -- திருகெல்வேலி ஹில்லா, தாங்குநறி 
Sr gar, Geer sor roy sree சிவாலயம், ஸ்வாமி வரஞூண 
பாண டீஸ்வரர், தேவி. நித்யகல்யாணியம்மை ; கல்வெட்டு 
களில் இவ்ஷரின் பெயர் ராஜராஜபுரம் ஏன் நிருக்றெ௮. 

அகம்நகம்பர்கானு- ஐய மாகாணம் -அஹிசத்ரம் 
ஏணும ஊரில் ௪ SH a OD it LD; ஜீ ரணமாயிருக்கிறது, இதுதான் 
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வட இந்தியாவிலுள்ள மிகவும் புராதனமான அவாலயம் 
என்று எண்ணப்படுற ௯. சன்னிங்காம் துரை இத அ.மு. 

முதல் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதாக எண்ணு இருூர். — 

ராமநாத டம் -மைளூர் ராஜ்யம், பழய இிவாலயம்--- 

ஸ்வாமி ராமேஷ்வர், காவிரி தீர்த்தம், இங்கு காவிரியில் 
கல்லாலாகிய ஒரு பசு இருக்கிறது. அதன் இகழ் யாதீரீ 

கர்கள் தலைமுதல் கால்வரை தண்ணீரில் மூழ்கிச் செல் 
Gor mori. oe 

ரரம் பூர் -பாரல்லி ஜில்லா, ஐக்கிய மாகாணம்-- 
இரண்டு மாடிகளுடைய சிவாலயம், இத இ.பி. முதல் நாற் 
ரூண்டில் கட்டப்பட்டதாக எண்ணப்படுகிறது; மரதுதா 
ஓம் செங்கல்லினாலும் ஆயஅ. தற்காலம் மிகவும் கிலமா 
uG oy & &) 1 ga. | | 

ரா௰கிரி-சென்னை ராஜதாணி, காகலாபுரம் தாலூகா, 
உாகலாபுரதீதிற்கு 2 மைல் இவாலயம், ஸ்வாமி வாலி எஸ்வ 
ரா -ெரிய கோயில், | 

yrinaryin—Carsral dawr, Qeardor ராஜதானி 
சிவாலயம்; சிறு குன்றிலிருக்கறது. ஸ்வாமி விஸ்வகாதர், 

ராமநதிச்சரம்--(திரு) சென்னை ராஜதாணி, திருப்பத் 
ஆரருக்கூ 1 மைல் தெற்கு; ஸ்ரீராமர் சவபெருமானை பூசித்த 

க்ஷேத்திரம், மிருகண்டுபூசித்த ஸ்தலம்; ஈக்கிலத்திலிறங்கி 
௬மார் 5மைல் போகவேண்டும்-- சிவாலயம்; ஸ்வாமி ராம 
நாதேஸ்வரர் அல்லது ராமலிங்கேல்வரர், தேவி கருவார் 
குழலியம்மை; மணிகங்கை, ராமகாத தீர்கதம். இருஞான 
சம்பந்தர் பாடல்பெற்ற. | ee 

. ரமமநாதுபுரம்-- மேற்படி ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

காணி, ரெயில்ஸ்டேஷன் சிவாலயம்; முகவை ஊருணிசக 

கரு லுள்ள த; கோட்டைக்கு வெளியில முத தஅராமலிக்க 

ஸ்வாமி கோயில். இங்கு முசாபர் பங்களா உண்டு; இரண்டு 
சதீதிரங்களுண் @. | 

ரரரமணம்-- இமயமலை ஸ்தலம்--சவரலயம். 

ரஈ$மேஸ்வரம்--இக்தியாவின் தெற்கேயுள்ள பாம்பன் 
இவிலுள்ள௮. தென் இக்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன். கோயில் 
ஸ்டேஷனிலிருக்து சுமார 1 மைல். ஸ்ரீராமர், ராவண 

சம்ஹார பிடை நிவர்த்தியாகும்படி லிங்கப்பிரதிஷ்டை 

செய்து பூசித்த க்ஷேத்திரம், ஸ்வாமி ராமசாதேஸ்வரர், 

தேவி பர்வதவர்தீதனி அல்ல மலைவளர் மாதவியம்மன். 
e 

இர்ச்சம்-- தனுஷ்கோடி முதலிய பல தீர்த்தங்கள் உள. 
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அவற்றுள் 14 கோயிலுக்குள் Qugsacr oor. Gem over 
னம் மிசவும் பனிசுமானது என்பது லோகப் LF 7 FS 
மான விஷயம், இக்கோயிலில் முக்கியமாக 16 லிங்கங்கள். 
இருக் இண்டன.- -ஒறனுமாரர். விக்கம், ஸ்ரீராமர் லிங்கம், 
Far sad wan, DL HF LOGON IF விங்கம், சுக்ரீவ லிங்கம், 

கள லிங்கம், அங்க லிங்கம், நீலன் லிங்கம், ஜாம்பவான் 
லிங்கம், விபீஷணர் லிங்கம், இக்இிர லிங்கம் முதலியன. 
ஸ்தல மஹறாதமியத்தில், கருமகசை இீரத்திலிருக்து அனுமார் 
ஒரு லிங்கக்தைக் சொண்டுவருமன், ஸ்ரீராமர் வேடுருரு 

    

    

  

லிங்கக்தகை மணலால் சிதாதேவி பூ௫ிப்ப தீறிகாக. Gr 
இண்டை செய்ககாகவும், (9 றக ௮ ம 

  

மார் கொண்டு வக்க 
லிங்கத்தை அதற்கு வடகடில் பிரதிஷ்டை செய்த தாகவும் 
கூறப்பட்டிருக்கிறன. பிறகு அனுமார் மணல் லிங்கத்தை 
தன் வாலால். பிடுவ0 

  

ஏறியப் பார்த்ததாகவும், முடியாமற் 
போன தாகவும் ஐதிகம். அனுமாருடைய கோபம் தீர, 

ஸ்ரீ ராமா ௮வ7 சொண்டு வநத லிங்கத்திற்கு முதல் பூஜை 
சடக்கவேண்டு மென்று ஆக்ரா TIDE SATE GD SFO MT OF. 
௮.௪௧ லிங்கத்தில் அனுமார் வாலின் வடக்கள் இருக்கிண் 
றன. இங்குள்ள கோயில் இந்தியாவிலுள்ள மிசப் பெரிய 
கோசயில்களில் ஒன்றாம்; 557 அடி .௮கலம், சுமார் 1000 அடி 
சிகளம், 8 பிராகாரங்களுடையது. இடப்பபொழுஇருக்கும் 
புதிய கோயிலின் பெரும்பாகம் 1850-1500 வருடங்களில் 
கட்டப்பட்ட தென்பர். ராமசாதக பண்டாரம் என்பவரால். 
எிலபரகம் 1596ம் கட்டப்பட்டது. கோயிலின் கர்ப்பக் 
கிரஹமழம் மேற்கு கோபுரத்திற்கு அருலுள்ள ராதா 
ஸ்வாமி கோயிலும் மிகவும் பழமையான வை. இனை 11. 
அல்ல 12-ம் நார்ராண்டில் கட்டப்பட்டிருக்கலாமென்று 
காலஞ்சென்ற பொகூசன் தரை எண்ணுூரார். சுந்த 
மாதன ஸ்வாமி கோயில்; 50 அடி உயரம் 84 அடி கிகளம், 
பெரிய மதிற்சுவர் 20 அடி. உயரம்; நான்கு புறத்திலும் 
மான்கு கோபுரங்கள் உள; இவை அஸ்திவாரம் மூதல் 

        

   

  

கரம் வரையில் கருங்கல்லால் கட்டப்பட்டவை. ஸ்வாமி 
கோயிலின் இழக்கு கோபுரம் சடையப்ப தேவர் களவா. 
யால் கட்டப்பட்டது. இவர் 1640. சேபதியா யிருக் 
கவர. கர்பபசுகிரஹப் பிராசாரம 109,807 அடி: மூதல். 
பிராகாரம் சிங்களத்து சண் ட.ராஜுரால் கட்டப்பட்டதரம்.. 
இரண்டாம். பிராகாரம் 3886 அடி 3514 அடி: இருமலை 
தாய்கரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, திருமலை. சேதுபதியால். 
முடிக்கபையட்ட தென்பர். மூன்றாம் பிராகாரம் முத்து 
சகுகாத தேவரால் ஆரம்பி 

    

  

      

க்கப்பட்டு முூக்துராமலிங்க
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தேவரால் முடிக்கப்பட்ட அ; 690438 அடி; ஸ்வாமி சங்கிதி 
யும் தேவி சம்கிதியும் மதரையிலிருட்பதுபோல் அக்கம் 
பக்கமா யிருக்கின்றன. இரண்டும் இழக்கு பாரதீ தவை. 

சேது மாதவா சோயிஜும் (இங்கிருக்கும் விஷ்ணு ஆலம்) 
கணேசர் இலையும் ஒருவிக மணற்சல்லால் ஆக்கப்பட 
Loa, இவை உதிர்ஈ்துகொண்டு வருகின்றன. பழய 
கோபுரங்கள் இலேசான பவழப் பாறைகளால் கட்டப் 

- பட்டவை. சரீவ தீர்த்தம் எனும் இணெற்றினின்றும் ழே 
தெற்கு முகமாக ஒரு வழி போடறது. கள தீர்த்தம், கில 

தீர்த்தம். - இவைகள் அ௮ருஇலிருக்கும் கோயில்கள் பழமை 
யானவை. இங்குள்ள சொக்கட்டான் மண்டபம் எனும். 
௪ுர வடிவான மண்டபம் பார்க்கக்கக்கது, 1624-1640 
வருடங்களிற் கட்டப்பட்டது. இதன் மொத்த விஸ்தீரணம் 
சுமார 40009 அடியாரம்; அகலம் 17 அடி முதல் 21 அடி 
வரையில், உயரம் ௬மரர் 80 அடி; ஒவ்வொரு தாணும் 
௬மார் 12 அடி உயரம்; 5 அடி மேடையின்மீது வைக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. இகைப்போன்ற பிராகார மண்டபம் 
இர்தியாவிலே வேறு இடையாதென்னலாம். இப்பிராகார 
மண்டபத்தில் ஸ்வாமி எழுக்கருளும்போது காட்டு மிகவும் 
அழகா யிருக்கும். கோயிலின் மண்டபங்களிலும், பிரா. 
காரரங்களிலும் ராமகாத் சேதுபதிகளின் உருவங்கள் 
கிர்மாணிக்கப்பட் டிருக்கன்றன. கோயிலில் ஆதியில் 
கருங்கல்லினாற் கட்டப்பட்ட கட்டடங்களுக்கு கருங் கற்கள் 
எங்கள த்திலிருக்*த கொண்டுவரப்பட்டதாக எண்ணப்படு 
றது. . பிறகு கட்டப்பட்ட பாகங்களெல்லரம் மணற் 
கல்லாலானவை. உள் பிராகாரம் மதரை கரயகர்சளால் 
கட்டப்பட்டது, வெளி மண்டபம் ராமசாத சேதுபதியால் 
கட்டப்பட்டு. கோபுரங்களில் மேம்கு கோபுரம் மாத்தி 
ரம் தா ததியாயிருக்கிறது ; மற்றவைகள் அரைகுறையா 
ருக்கின்றன. வெளி மதில் 6193:868 அடி. Cnn 
லிருக அ உட்புறம் போகும்போது வலதபுற மிருக்கும் 
கோட்டத்திலுள்ள விமானம் 11-ஆம் நாற்றாண்டிற் 
கட்டப்பட்டது; 803040 அடி. கோயிலிலுள்ள இரிய 
விமானம் இக்காலத்தில் கட்டப்பட்டதாம். கோயிலுக்கு. 
௬மார் 50 லட்௪ம் ஸ்திதியுண்டு. மா மாதம் பிரம்மோற் 
சவம், ஆடிமரதம் அம்மன் உற்சவம், அம்மன் தபச, 
இருக்கலியாணம், விசேஷம். இனம் அர்த்தஜாம பள்ளி 
யை உற்சவம் பார்க்கக்தக்கது. ராமதாதல்வாமி கர்ப் 
பக் இரஹத்தில் பலகல்வெட்டுகள் உள. கோயிலுக்குள் 
மாதவ புஷ்கரிணி என்று ஒரு தீர்ச்தம் உண்டு. இங்கூ 

& 

   



i4 

   அருகாமையில் முத்தூராமலின்கஸ்வாாமி கோயில் என்று 
மொரு சிவாலய மூளது; இது தற்காலத்திய தனுஷ் 
கோடிக்கு 3 மைல் மேற்கிலுள்ள ௫, ராமேஸ்வரம் ரெயில் 
ஸ்டேஷனு க்கு 8 மைல் இழக்குலுள்ள2. கர்ப்பகி இ.ரஹம் 
10 அடி. சதுரம். இதுவும் அர்த்த மண்டபமுக்தரணிருக் 
இன் உன, மற்றபாகம் இலமாஇவிட்டத; விமானம் பாழாக 
விட்டது இதுதான் பழய தனுஷ். கோடி யென்றும் இங்கு 
கான் முற்காலத்தில் சேதுஸல்காதம் செய்வது வழக்கமென் 
Db For எண்ணுஇன்றனர். இங்கு காசிவிஸ்வதாதம் 
விசாலாட்சி கோயில் ஒன்றுண்டு, இக்கோயிலில் இருந்த 
எல பழய கல்வெட்டுகள் அழிக்கப்பட்டன. பழய கர்ப்பக் 
இரஹம் 190801 அடி. இங்குள்ள கந்தமாதன பர்வதத் 
தி.ற்கருகில் ஒரு சிவாலயா மிருக்றத. ராமகாதபுரம் 
ராஜா சத்திரம், முகுக்கராயர் சத்திரம், வீரப்ப செட்டியார் 
சத்திரம், தஞ்சாவர் ராஜா சத்திரம், மகமீர் தாமசாலை; 
முதலிய சத்திரங்கள் உள. முசாபர் பங்களா உண்டு, 

ரரமோமஸ்வரம்--கடப்பை ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
sro, எவொலயம்,--ராமலிங்கஸவரமி-- ஸ்ரீராமர் மணலி 
னூற் பிரதிஷ்டை செய்த பிறகு கல்லாய் மாறியதென்ப.அ 
ஐதிகம். பெண்ணைக் சரையிலுள்ள௯ ; ௪த்இிரை மாதம் 
பிரம்மோற்சவம், இக்கோயிலில் 940வூல த்திய கல்வெட்டு 
கள் உள. . 

ம. pin 1 
Nihal 

      

    

        

     உ--சென்னை ராஜதானி, கடப்பை ஜில்லா, 
எவாலயம் ; ஸ்வாமி உகஇர வீரபத்திரர். 

_ ராயாபூம் ஜில்லா-மத்திய மாகாணம்-- இங்குள்ள. 
சிவாலயங்கள் (1) ரூத்றி இராமம் சிவாலயம்--ஸ்வாமி ரூத் 
Crazar மஹறாதேவ். (2) சிஹாவா இராமம்--கரரணே 
ஸ்வரர் கோயில்--இங்கு ரிஸ்யசிருங்கர் ஆசிரமம் இருக்த 
தாகச் சொல்லப்படுகிற, மாசிமாதம் பிரபல உற்சவம். 
(5) கிர்பூம் கிராமம் கந்தேஷ்வர் கோயில்--1000 வருடங் 
களுக்குமுற்பட்ட ஆலயம், பிறகு புஅப்பிக்கப்பட்டிருக் 
றத. (4) ௪ம்பாஜா இராமம் சிவாலயம் -ஞ்வாமி சம்பே 
ஷ்வர் ; லிங்ககசதில் கோடுகள் இருக்கின்றன? இவற்றால் 
அது மூன்று பிரிவாக்கப்பட்டிருக்கிறத, ஒன்றில் கணே 

£ உருவமும், மற்றொன்றில் பார்வதி உருவமும் இருக் 
Gop, மத்தியிலிருப்பது மஹாதேவர்,--பார்வதிக்கு ஆடு 
கப் பலி கொடுக்கின்றனர், (5) கோப்ரா இராமம் 
சிவாலயம், ஸ்வாமி கோபேஷ்வர் மஹாதேவ். (6) சூண் 
வாரமா இராமம், பாழடைச்த சிவாலயம்--181 ௪அரம்-- 
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பூஜையில்லை.. (7) BUY TUS Lhi இராமம். பழய சிவாலயம், 

(5) ராகம் இராமம், இங்கு ராழேஷ்வர் கோயில், தானே 
ஷ்வர் கோயில் என்று இரண்டு இவாலயங்கள், விஷ்ணு 
கோயிலின் பக்கத்திலிருக்கன்றன. . (8) கூலேஷ்ர் 
கோயில்--மஹாகதி cig uscd) eis toinT Swi tb — Si au avi 
இவைகளன் ரி. மற்ற Fareaunsor—uraGearaga 
கோயில், iar x sip aut கேசயில், பாதேஷ்வர் கோயில். 

ரரமா௪௲ாட--கடப்பை ஜில்லா, சென்னை ரஜ தானி, 
இகன் பழ்ய பெயர் ராஜ a B வீரபதீரஸ்வாமி கோயில்; 
ரகதோற்சவதீதின் காலை விக்ரஹத்தின். கெற்றியில் மூன்: 
ரூவஅ சண்ணுக்குப் பதிலாக ஒருபெசிய கெம்பு வைக்கப் 
Uae og. 

ரரராதூர்க்கம் -- பல்லாரி ஜில்லா, சென்னை ராஜ. 
தாரணி, ஜம்பு2கஸ்வர ஸ்வாமி கோயில். 

ராயபுரம் -புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம், சென்னை 
சாஜுதாணி, திருமெய்யம் BT OPTeT, Pair wuib—ovairw 

சுந்தரேஸ்வரர், தேவி மீனாட்சியம்மன். 
ராஜ்கோட், -வட இக்தியா செயில்ஸ்டேஷன்-- 

| சிவாலயம், ஸ்வாமி ராம்நாத் மஹாதேவர். 

ராஜ்சாஹி கரிவ--வங்காள ராஜதானி, இங்கு கலம் 
எனும் ஊரில் ஒரு இவரலயமூளது. 

| ராஜ்பூர்--வட இந்தியா, வார். தரவிலிருச்.அ போக 
வேண்டும. ' இங்கு பல சிவாலயங்கள் இருப்பதாகச் சொல் 
லப்படுக றது. | 

ப ராஜங்குடி--இிருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா, சென்னை 
ராஜதானி, வாலயம்--இடிக்துபோய் விட்டது; Baral ts 
கம் மாத்திரம் இருக்கிற த. 

... நரஜசிற்க மண்குலம் — ராம்தாரட் ஜில்லா, சென்னை 
ராஜதானி, சிவாலயம்; ஸ்வாமி நாதஸ்வாமி--கோயில் 
வரகுணபாண்டியனால் கட்டப்பட்டதென்பஅ ஜதிகம், 

| ராஜமஹேந்திர புரம்--கோ தரவரி ஜில்லா, சென்னை 
ராஜ௲ாண் கிழக்கு இதயா ரெயில்ஸ்டேஷன், சிவாலயம் 
ஸ்வாமி  கொடிலிய் 2 மகஸ்வரர் தேவி பார்வதி, ஒருலிங்கம் 

தான் வெளியில் இருக்கிறது; மற்றவை மணலில் மறைக் 
திருப்பதாக ஐதிகம். இங்கு ஈஸ்வரன் கோயிலின் கிழக்கு 
பக்கம் ஒருவிஷ்ணு கர்ப்பக்கரஹம் இருக்கிறது, ஸ்ரீராமர் 
ராவண சம்ஹார பாரவம்தீர லட்சம் லிங்கங்களைப் பிர 
திஷ்டை செய்து பூசத்ததாக ஸ்தல மஹாத்மியம். இதற் 
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கருகல் மார்க்கண்டே,மா ஸ்வாமி கோயிலி ருக் இறுத; 
Sug, மார்க்கண்டேயர் பூசித்த ஸ்தலம். இக S 

ண மண டப தீதில். நரன் தே யாளி & தூண் கள இருக 
இன்றன... மேற்கண்ட இரண்டு. கோயில்களின் கரவ 
களிலும் கலசத்திற்கு பதிலாக சிவபெருமானது திரிசூலம் 
Gi | பட்டி. ருக இற a. அகண்ட கோதாவரி இர்திதம். 

இய சத்திரம் ஒ 

   

   

    

   

    

    

       

இந்தியா, ஜம்வான் ரெயில் 
வாலயம் பாலைமீது கிறது. 

ம -ரசம்காட். ஜில்லா, சென்னை IF Ge 
LY wi FBT gir. | 
-இத்தியா, ரெயில் ஸ்டேஷன் 

  

   

  

ஸ்டேஷ 
     

    

   

    

ChE LE ew —C amr Gir ST QTE, Cereb ஜில்லா, 

ன்னை ராஜதாணி சிவாலயம், 
tag) வந்தியா டு கன் ஆ ற்சாடு வில்லா, 0 சன்னை 

ராஜதானி சிவாலயம்- ஸ்வாமி அர்ததகாரீஸ்வரர்.. இங் 
குள்ள மண்டபம் திருமலை நாயகாரல் கட்டப்பட்டது... 

    ae, ஜுர      

    

பிஷீோகசம்--வட இக்தியா, ஹரிதவாரத்துக் ௧௬௫ 
௮ள்ளது--- சிவாலயம். ட 

.... ரூதிதிரகோடி, -- வட இத்தியா. இவரலயம், சயம்பு 
லிங்கம்--ஸ்வரமி wantrGur@ wash, ன ட் 

. 5) கதிரப்பிரயயாளை-- வட இந்தியா, பதீரிகாத்தி 
லிருக்த போகவேண்டும்- சிவாலயம், இதனருகில் மணி 
Gaza cay சிவாலயமுண்டு. — Cee 

_ ரேவா சமஸ்தானம்--மதீதிய இந்தியா, இங்குள்ள 
சிவாலயங்கள் (1) Craw மாடபணம்-- இகற்கு 8மைல்' 
தூரத்தில் பெயில்காத் (வைத்பகாதக்) சிவாலயம்; 1884 @5y 
இதன்மேல் பாகம் இடிந்து விழுக் அவிட்டது. (2) ககேலடி, 
சூண்ட், ராமம், குசைக்கோயில்:-இவாலயம். (2) மூகுந் 

திதபூம் ரொமம் இங்கு சகுல்கோவான் எனுமிடத்தில் ஒரு 
வாலயமுளது. (4) மாண்கண்ஜ் பிரிவில் தேவ்தலரவ் 
கிராமத்தில் சோமகாதர் கோயில். (5) ராஸ்நகர் ரொமம்-- 
நராவாஸ்தாசில், வாலயம், (6) ரகுராஜ்ந௩ர் று ரொமம் 
பியாவான் தா௫ில்-- அர்க்க லிக்கேலவரர் ஆலயம், 

            

இங்கு ஒரு எவாலயமிருப்ப பியன் கடற்கரையிலுள்ள ௮. : 
தாச இண்டியன் ஆன்டிக்குவரி பத்திரிகையில் சொல்லப். 

   



பட்டிருக்கற௮, கோயிலில் கணேசர் “முதலிய சிலைகள் 
உள. கராச்யிலிருக்து இதற்கு இவபிராம்மண குருக்கள் 
10, 18 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை போய் வருூறொராம். 

ல்க்சுண்டி- -தாரவாச ஜில்லா, பம்பாய் ராஜ.கானி, 
BLE ஸ்டேஷனிலிருக் ௪ ? மைல் இழக்கு, பழம பெயர் 
லொக்குகுண் டி--இவாலயம் பாழடைர்திருக்கறெது.. ard 
விஸ்வேண்வர் ஸ்வாமி ; இரண்டு கோயில்கள் ஒன்றாய்க் 
கட்டப்பட்டிருக்ச் றன. ஒன்று. இழக்கு பார்த்தன 
எறிய௫, மற்றொன்று மேற்கு பார்த்தது, பெரிய. பழய 
கோயில் புஅப்பிக்கப்பட்டத. இங்குள்ள கோயில் வாயிறி 
படிகள் WS sey tb அழகிய அட்பமான. ல்பவேலை அமைக் 
தவை --5 அடி. 8 அங்குலம் உயரம், 3 அடி. 9 அங்குலம் 
அகலம். நடுவில் பார்வதி பரம வமலும், பக்கங்களில் 
மஹாவிஷ்ணு பிரம்மாவும் 'செதச்கப்பட்டிருக்கின் ஒன. 
இங்கு சந்தேவிவரர் சிவாலயம் என்று மற்றொன்று 
உளது. 

லட்சுமண புரி-- இத ஆங்கிலத்தில் லல்னெள என 
வழங்கப்படுகிற. வட இச்தியா ரெயில்ஸ்டேஷன்--௫வா 
லயம், ஸ்வாமி மஹாதேவர். 

லாகி-தாடு ஜில்லா, Bis மாகாணம், | வட இந்தியா 
வாலயம். 

லாம் இராமம்--குண்டுர்.. தாலூகா, சென்னா ராஜ. 
தானி, இருஷ்ணு ஜில்லா; Rar aus. 

TA Sip — வைப்புஸ்தலம்--சென்னை ராஜதானி, | 
திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகிலுள்ள ௮. ரெயில்ஸ்டேஷன்.- 
சிவாலயம்--ஸ்வாமிசப் கரிஷீஸ்வார், சேவிஸ்ரீபதி, GQarar 
oe தீர்தீதம். இவ்வூருக்கு திருத்தவாத்தூறை அல்லது 
திருத்தூறை என்று பெயர். உண்டு கோயில் இரண்டு 
பி.ராகாரமுடையக. 3070 ஆண்ட கோபரகேசரி 
வாமன் எனும் சோழ அரசன். காலத்திய கல்வெட்டுகள் 
உள. seu உற்சவங்கள் wrrs yy wr sapth, Lael 
மாதமும். இதற்கு. 5 மைல் காரத்தில் திருமணல்பேதி 
என்னும் சீவாலயம். உண்டு; பழய் சோழ. கட்டடம். 
விக்ரம. சோழன் (1112-1117) காலத்திய. கல்வெட்டுகள் 
உடையது. இதற்கருகிலுள்ள. Gar owas or —all ont 
யா.றி.று மங்கலம், சென்னிவாய்க்கால், ஆதிருடி, HALLE 
ஆலம்பாள்கம், புள்ளம்பாடி, முதலிய இடங்களில் உள. 

ப organ Ora இர்தியர, பஞ்சாப்பிலுள்ள அ-சிவா 

லயம், ஸ்வாமி மஹாதேவர், பைரவருக்கும் இங்கு கோயில் 

த 
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    லி Bilis IDLE) — சென்ன. ராஜதாணி வட சர்க்காசி 
oo சிவாலயம். 

    

லிங்கேஸ்வரர்--வட இக்தியா, சுயம்புவில்கம்; ஸ்வாமி மண் டெ பயர் வரதே apa gir, 

    

இம் ம் er if G) ரயில ல eee aur 

    

ஷ் @ rr wih — பஞ்சாப் மாகாணம்; வட 
இக்தியா.... இங்குள்ள சிவாலயங்கள் (1) சம்பா ராமம் 
சச்திரகுப்தர்கோயில், கெளரிஷங்கர் கோயில்; பித்தளையா 
லாய Gas விச ரஹம், _பரர்வதியுடன் இருக்கற. இரு 
முக்கோயில், இரண்டும் புதிய கோயில்கள், (8) பிராமார் 
இரரமம், சம்பா சமஸ்கானம், சிவாலயம் -ஸ்வரமி மணி 
மஹேசர், மேருவாமனால் ௬மார் 100 வருடங்களுக்குமுன் 
கட்டப்பட்டது. 

        

வி. அசந்தபுரம். ஜில்லா, சென்னை. ராஜ 
தானி, ஹிஅபூருக்கு 9 மைல் இழக்கு : கூர்ம சைலக 
குன்று--௫வாலயம், af Quasi அரசர்காலத்தில். 1 5980 
விரூபண்ணா என்பவரால் கட்டப்பட்டது. ஸ்வாமி வீரபதர 
ஸ்வாமி, உரகண்டேஸ்வரர். விரேஸ்வ ரர்கோயில் குன்றின் 
மீதுள்ள. கல்யாண மண்டபம் அ௮ழுகய து, முடிக்கப்பட 
வில்லை. இங்குள்ள மஹா மண்டபம் அழகிய. சில்ப 
மமைச்௪௮ ; . 04 தூண்களால் தாங்கப்பட்டது.. மண்டபத் 
தின் கூரையில் மஹா பாரத ராமாயணக் கதைகள் 
த்திரிக்சப்பட்டிருக்கன் றன. இங்குள்ள ஒரு சிலையின் 

கண் எந்தப்பக்கமிரும்து பார்த்தாலும் அதக. ரில் பார்ப் 
பதபோலிருக்கெ௮.. (STUUSE TANS DG தெற்டுல் 
ஒரே ஈல்லில் செதுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய சாகலிங்கம் 
இடண்டு, இங்குள்ள BEB தஞ்சாவூர் கோயில். கத்தியைப். 
போல் பெரியது; 15 அடி. உயரம் :47 அடி Heard. இங்கு 
Fr be save gt கோயில் என்று மற்றொரு ஈவொாலமமுளது.. 

    

      

    

  

லோதுகெட்டாடவிசாசபட்டனம் ஜில்லா, சென்னை 
சாஜதாணி, இங்கு முற்றிலும் கருங்கற்களால் கட்டப்பட்ட 
4 Aa oums or உள. 
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GQoerfoumr Srron — வடக்கு இச்தியா சிவாலயம், 
ஸ்வாமி பெயர் மஹாதேவர், அருராஜ். (ஹா ராஜ் £) 

லோனணட்,--வட இக்தியா சிவாலயம், திராவிட சில்பம் 
-சாமேஸ்வர ஸ்வாமி; இ.பி, 12-ஆம் நாற்றாண்டு 
கோயில்; சிகரமும் மண்டபமும் இடிக்து போயிருகஇறது. 
சிவலிங்கம் பூமி மட்டத்தின்£ழ் இருக்கிறது. | 

லோணிகண்ட்--பனா ஜில்லா, பம்பாய் ராஜதாணி, 
சிவாலயம் ஸ்வாமி ஜோசேஷ்.வார், இங்கு மஹாதேவர் 
கோயில் என்று மற்றொரு இவாலயமுண்டு, ௨ 

. வாக்குணயரம் -- வேலூர் தாலூகா, வட ஆற்காடு 
ஜில்லா; சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம். ன ரர 

_ வக்கரை-- (திரு) தென் ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை 
ராஜுகாணி, புஅச்சேரிச்கு 15 மைல் மேற்கு, விழுப்புரததி 
லிருர அ ]த மைல்: ஸ்வாமி சந்திரசேக?ரஸ்வரா, தேவி. 
வடிவாம்பிகை அல்ல அமிர்தாம்பிகை, வக்இரதீர்த்தம், 
சக்திர தாததம், பிரம்ம தரத்தம்; 6D rer, கூண்டலமை 
முனி, வக்கிராகரன் பூசித்த க்ஷேத்திரம், இவலிங்கத்தில் 
சிவபெருமானது முகங்கள் செழுக்கப்பட்டிருக்கன் றன. 
கோபுரம் 1 நிலைகளுடையத௫. தற்கால ஆலயம் 9-ஆம் 
அாறீடராண்டில் கண்டராதிதயார் மனைவி செம்பொன்மா 
சகேவியாரால். கரும்கல்லால் கட்டப்பட்ட தென்பா. 
அதற்கு முன்பு மரத்தால் அல்லது செங்கற்களால் கட்டப் 
பட்ட கோயிலா யிருக்இருக்கலாம்; பவ வட்ட பட்ட 

-. வண்காமல்லா-- கடப்பைஜில்லா, சென்னைராஜதாணி, 
இங்கு மால்கொண்டா எனும் மலையின் ழ் மல்லேஸ்வர 
ஸ்வாமி கோயில். | | | ரூ 

._. வட்லமுடியல்லி--கெல்லூர் ஜில்லர், சென்னை சாஜ 
தாண், கோடேஸ்வர ஸ்வரமி கோயில்; eure 200 வருடங 
களுக்குமுன் வெங்கடப்பா என்பவரால் கட்டப்பட்ட. 

வடதனி--சென்னை ராஜதானி (கஞ்சாவூர் ஜில்லா?) 
சிவாலயம் ஸ்வாமி வட£ஸ்வரார் தேவிஞானாம்பிகை, விஸ்வ 
தர்தீதம், விஸ்வாமித்திரர் பூத்த க்ஷேத்திரம், சமணரால் 
மூடியிரு£த லிங்கம் அப்பர் பாடியதால் வெளஸிவக்த 
தென்பர். | ர ரர Le ன ர ட்டா 

காலூகா, மலபார் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி சிலாய 
யம். 

      

   



  

.தில்லை--சென் னை TTR கானி சிவாலயம்; ஸ்வாமி 

பாபஹரேஸ்வரர் தேவி மரகதவல்லி, ஆரணி நதி 
Bis ib. 

_. வடரங்கம் தஞ்சாவூர் வில்லா, சென்னை ராஜதாணி 
வரல யம் இ! வஐசூள் or off coer இ டட்லி CELT BB அழ ப து. 

பட பளு. சென்னா ராஜூகாணி, முிறிக்கு 8 மைல் 
சிவாலயம்: வைப்புஸ்சுலம், | 

Gry ig. ஸீண்ண wus ட்டு எண்ணை ரா ஜகா ஹி! 

      

  

   

    ி, திருகெல்வேலி 
வில்லா, சன்யாகுமரிக்கு 9 மைல் சிவாலயம், சதேவீஸ்வரர் 
அழ௫யெகாயக, சமத்திர தர்க்கம். தேவி பூசித்தபடியால் 
அப்பெயர் பெற்றது, 

_ வண்டலூர் சென்னை ராஜதானி, செங்கல்பட்டு 
ஜில்லா, இங்குள்ள விஷ்ணு அலயம், ஓர் பழய சிவாலயத் 
தின் மீ௮ கட்டப்பட்டதாக எண்ணப்படுகிற 

.. வாடும். இரு) ஆண்டார் கோயில் எனவும் வழங் 

கப்படுகிறது. சண்னபாபு சமூத்திரம் ஸ்டேஷனுக்கு 
8 மைல் மேற்கு, சென்னை ராலுசாணி, வைரவர் உக ரவீர்ய 
ரிஷி பூசித்த ஷேத்திரம், ஸ்வாமி வடுகேஸ்வரர் தேவி 
வடுவவர்க் கண்ணியம்மை, பெண்ணை கதி தீர்க்கம்: தென் 
இர்தியா ரெயில்ஸ்டேஷன், கண்டமங்கலத்தஇற்கு 2 மைல் 
வடுகனாகிய பைரவர் பூசித்கசமையால் வூகூர் எனப்பெயர் 
பெற்றதென்பர். திருஞான சம்பக்தர் பாடல்பெற்றது, — 

      

Site 

    

oe 

| ந்தவலை -- இருவம்தவலை எனவும் அழைக்கப்படு 
கிறது. சிவாலயம்; ஸ்வாமி கோகர்ணீஸ்வரர், தேவி 
உமையம்மை, காமதேனு பூஏிச்த க்ஷேத்திரம்... 

.... வந்றுவாசி-வட ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தாண் சிவாலயம், ஸ்வாமி சுயம்பிஸ்வரர்: லிங்கம் சதை 
வண்டிருக்கிறது; வூ ததம். கோயில் பாண்டி௰அர௪னாம் 
கட்டப்பட்டதென்பர். ஜலசண்டீஸ்வரர் கோயில் -கேரயி. 
லில் விஷ்ணுவின் விகரஹமூம் தற்காலம் . ஆராஇக்கப் 

      

   வருணு மைசூர் ராஜ்யம், மைசூர் பிரிவு, ராமேஸ் 
வரர் கோயில்; சஞுக்யெ கட்டடம், 

வல்லம்--(இரு) இருலலம், இருவல்லம்--என்றும் தற் 

காலம் வழங்கப்படுகிறது. வடஆற்காடு ஜில்லா, சூடியாத் 
தம் தாலாகா, சென்னை ராஜதானி, ரெயில்ஸ்டேஷன்-- 

ஆற்காழிககு 8 மைல் தாரம், வல்லாளன் எம் அரசன், 
கவகிரஹங்கள், பூத்த க்ஷேத்திரம். ஆசாரனென்னும் 

 



21 

அசுரனை ௪ங்கரித்த ஸ்சலம், ஸ்வாமி வல்வகாசேஸ்வரச் 
தேவி வல்லாம்பிகை; கெளரிதீர்த்தம், சிவகெங்கை, 
bar eB, வஜ்ர இரத்தம். -இர்திரன் அகல்மையைப் 
புணர்மத சாபம் 2ர இத்தீர்த்தத்தை யுண்டுபண் ணிஞன் 
என்பது ஐதிகம். ஸ்வாமி ஜனக மஹாராஜாவுக்கு கரட் 

கொடுத்தருளிய க்ஷேத்திரம். ஈந்த இழக்கு முகமாயிருக் 
கறது; ஸ்வாமி மேற்குமகம்; திருஞான சம்பகதர் பாடல் 
பெற்றது. இங்கு வில்வநாதேஸ்ஷரர் கோயில் என்று 
அதிலொரு இவாலயமுள ௮: இக்கோயிலுக்குள் B® Garo 
வாரம் எனும் எறிய சிவாலயம் உண்டு. - பிரம்மோற்சவம்    
தை. மாசம். | 

| -வல்லம்--செங்கல்பட்டு ஜில்லா சென்னை ராஜக தரணி, 
செங்கல்பட்டுக்கு 2 மைல்-குகைக் கோயில், முதல் மஹேக் 
இரவாமன் காலத்தியது--600 - 625 இ.பி. பல்லவ Foor; 
லிங்கம் தரண்ட உருவுடையது. வில்வசாதேஸ்வரர் 
கோயில் பாலாற்றின் இளையாகிய நீவாகதியின் கரைபயுி 
By OT AT Gi. இங்கு இ. பி, 888 வருஷ த்திய கல்வெட்டும் 
ஐ. 9, 11-ம் தூற்றுண்டின் கல்வெட்டொன்றும் உளது. 
இங்கு பழய. கோயில் ஒன்று இருச்ததாகச் சொல்லப் 
படுறைது. | 

.. வல்லம் -ரொமம்--இருவாங்கூர் ராஜ்யம்; 'சவொலயம். 
இங்கு விஷ்ணுவுக்கும் பிரம்மாவுக்கும் சககிதிகளுண்டு. 

வல்லிக்குடி,--ரொமம்- சென்னை ராஜத௲ாணி வால 
யம்; ஸ்வாமி கவியாணசுந்தரேஸ்வரர. தேவி பெரியசகக்த 
ore, கலியாண இரத்தம். 

வல்லிபுரம்--இருச்கழுக்குன் றம்: தாலூகா, -செக்கல் 
பட்டு ஜில்லா, சென்னை ராஜதாணி சிவாலயம். | 

   

  

7 'வல்லிபூரம்--சென்னை ராஜதானி, கருவூருக்கு 
290. மைல், சிவாலயம். ஸ்வாமி சங்காகாரரயணர் சாம$ூரி | 
யம்மை; 

வலஞ்சுழி (இரு) தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ. 
தாணி, சு்தரப்பெருமாள் ஸ்டேஷனுக்கு 1 மைல் இழக்கு;. 
ஸ்வாமிமலைக்கு 2 மைல் தூரம், விரி enw முக்காலத். 
இல் வலமாய்ச் சுழித்துக்கொண்டு போனபடியரல் அப். 
பெயர் பெற்றது; தேவேந்திரன் பூசித்த Caan & & rib, 
mnarisjussrC snarl, seer; சதேவிபெரியகரய௫, 
és Surerw@; இர்துதங்கள் காவிரி, வலஞ்சுழி. Sigs, 

ஜடா. SERED s. அறுபத்தாறுகோடி. தீர்த்தம், கோயில் 

 



   

  

பழய Gers » ஸ்வரமில்கு கபர் தீல்வரர் என்றும் 
டி ய்யா உ sinh , Be a 2 வன்... முனிவர் பூள த்த ஸ்த லம்; « காவிரி 

க௲௫ியான சு பில், தவாரத் தின் வழியாக பாதாளம் பே 
*தைக்குடுக ஐ, மறுபடியும் பூமியில்: பாயும்படியாகச் செய்த 
கால், இம் முனிவருக்கு. இக்கோயிலில் புஜை நடக் இ 2௯ 
கோயில் ல் பிலத்வாரததி ws ச்ருணவர்த்த சஸ்வரரும் 

எட முணிவ ரும். வீற்றிருச்கின்றனம். அமிர்தமதன 
ப லத் தில் இ. 6 E pil TOOT Bt EP BLD இ ம் iP Lig. வியைகமை 

evar Bar 13 பின்? எயா ராகப் பூித்ததாகஐதிகம். ௪ & 
ely ழயைகர் கே ரஈயிலுக்குப் பீன் உள்ளது. ௮ ம்: சை ஓ ற் 
றைககாலால் தவம்புரியம் லைபார்க்கத்தக்கன. அதற்குப் 
போகும் ௨ வியில் சிறு கோபு த்தின் மத்தியில் விஷ். HY 

வின் கலை (ருக் Sng. cosa ge வினயகர் கோயிலுக் குமூன் 
புள்ள கல்லாலமைத்த LIE 6 ணி A nbs சில்பவேலையமைக 

© BS 10 அடி உயரருளள து, 6 அடி அகலம், இல்கோயில் 
முற்கால b | Oagifer s கோயிலா DN 6 BO) BOT எண்ண 
இடமுண்டு, இங்கு கருங்கற்பளாலான Heo பெரிய. Sua 

a ண்டு 3, ஒதியைகளால். இழுக்கப்பட்ட ரதம்போன் ற 
கோயில்: விமானம் மிகவும் அழும் இல்பவேலை பெற்ற 
ஜாம், ரரஜராஜேல்வர சோழன் இங்கு க்ஷேத்திர பால 
கேஸ்வரர். கோயிலைக் SEBS wr or Ba 0G olen 1050— 68 
GU (Th DP gh திய கல்வெட்டுகள் இருக்கன் றன. இங்குள்ள 
விஞயகருக் ௫ ஸ்: லன விஞயகர் என ம பெயா்; “ise வும் 

வரப் ட சா தி; அபி ௨ம். எடையானது, புனுகு சட்டம் 

மாத்திரம். சாற்றுகிறார்கள். துரத்தி தினம் இந்திர 
ன் ன் இங்கு கிழக்கு கோக் யுள்ளார், 

  
     

   
    

  

           

   

  

      

  

         

    

   
   

    

    

    

     

    

வலம் ம்- (இரு) "மேற்கு பெரும்பள்ளம் என்று 
வழங்கப்ப. இருகனிப்பள்ளிக்கு 11 மைல், சென்னை 

ப மர. 70, மஜா % மாவிஷ்ணு! இ ல்க வடு பருமானைப்பூசித்து 

வலமைபரிச் aah பெற்றதாக ஐதிகம். சீர்காழிக்கு 
Ss மைல்; * ஸ்வாமி வலம்புரிசாகேஸ்வரர், தவி வடுவலர் 

ஞி பம h பிரம்மோற்சவம் த 

oe அண்ட fag முக்திபெற்ற க்ஷேத்திரம். மூவா 
பாடல் பெற்றது 

  

    

      

  

   

            

வாலிய a2 இ வாங்கூர் ராஜ்யம், வேட்டம். 
குமாரன்: கோயில். பரமசிவம் _ வேடன் ் உருவில். கரட்சு. 
கொடுத்த ஸ்தலம். . 
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வாலிவலம்--இிருவாரூரிலிருச் ஓ 6 மைல் தென் இக்கு; 
சென் னை ராஜ்தானி, அண்றுப்பூருச்கு 2 மைல பதற்கு, 
சூரியன், காரணரிஷி, கரிக்குருவி பூத்த ஸ்தலம், ஸ்வாமி 
மனத துணை காதே ஸ்வர, தே வி. வாளை ண்ணி 

சங்கர தாத்தம், காரணகங்கை; பன்ன விருட்சம் மூவச் 
பா உல்பெற்ற ஆஃ 

      

  

   

    

வரவு ன் அழைக்கப்படுகிற௮. 
மாயூரம் திருவாரூர். ொயில் மார்க்கத்தில் மங்கைகல். அரசி 
ஸ்டேஷனக்கு 1 மைல், தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை. 
ளாஜ௲ானி, கிவாலமயம்.  இக்கோயிலிலுள்ள. வெண்கல 
சாலா சஜசம்ஹாரகூர் த்தி மிகவும் அழயெஐ. ௮இ 
காரக்திகளும் வெண்கல விக்ரஹம் உணடு. சயர 7 Gus 
யானையை உரித்த ஸ்தலம், சுவாமி மரவுரிசாதா C sail 
வன முலையம்மை, வெக்கை. - அண்டவீரட்டானங்களில் 
ஒன்று. கோபுரமும் பிராகார மதிலும் ௮அழகப்பெருமாள் 
பிள் ளையால் கட்டப்பட்ட. மாசி மாசத்தில் பெரிய ௨ற்௪ 

வம். தாருகாவனத்து ரிஷிபக்தினிகளின். ஆடை. கழுவிய 
தால் வழுவா எனப் பெயர் பெற்ற தென்பர். தீர்த்தம் 
பஞ்சப்பிரமம், ன ரு 

வண்ணலார் கோயில்--9௪ன்னை Ot on wT ON, தஞ்சா 
வூர். ஜில்லா, சிவாலயம்: சாமுண்டி பூசித்த ஸ்தலம், மாய 
ரத்த திற்கருலுள்ள ௮. 

வன்ணிமலை--சென்னை ராஜதானி, இங்கு. ஆதியில் 
ஜைன. கோயிலாயிருக்கது வொலயமாக மாற்றப்பட்ட 
காம். 

      

    

  

    

    

ள் சூடி --இதிருவளயன் சூடி. என்று அழைக்கப் 
படற ௫, "சென்னை ராஜதாணி சிவாலயம்; இளையான்குடி 
காயஞர் பூசித்த ஸ்தலம். 

வாணர்பாரம்--வட ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை. ராஷ. 
தரணி, எ/வாலயம். ஸ்வாமி. தாண்டவேஸ்வரர். சேசயில் 

இும்பார் காலத்தில் கட்டப்பட்டதென்பர், பல கல்வெட்டு 
கள் உள... 

a £ரண்ணியர்--(இரு) சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர். 
ஜில்லா, திருவீழிமிழலைக்கு 8 மைல் வடமேற்கு; அகணி 
GC sau பூசித்த. சேத்திரம், எனவே வன்னியூர் என் பு 
பெயர் பெற்றது. ஸ்வாமி அக்னீஸ்வரர் தேவி பார்வதி 
வம்மைட. இக்ணி. Bigsb, -கூற்றுலத்திலிருக்து 8 6 மைல; 

பனை தரண் 'டவபுரத்திற்கு 4 மைல் மேற்கு, இவ்வூர் பொன் 
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அப்பா பாடல் பெற் 

  

pe. 

வந்தம், பாரலை- சென்னை ராஜ்; சானி, சிவா லயம்-- 
இதற்கு 'உத்தரகோகர்ணம் என் றும்பெயர்: விறன்மீ ண்ட 
தாயனார் சரித்திர சம்பந்தமானது, 

வலண்கிமாண் -- சென்னை. ராஜதானி தஞ்சாவூர் 
ஜில்லா: ஒும்பகோணத்தி ற்சூ 5 மைல்--ஏவரலயம், 

வரகூர் -- இருவாகுடம்தோன் ஜி மாடம்--சென்னை 
ராஜதானி, சீர்காழிக்கு 6 மைல்; ஸ்வாமி சுயம்புகாதேஸ் 
வரர் தேவி குலகாக்திதேவி (0. அ௫க்தபுஷ்கரிணி; இ 
ரன் பூசித்த ஸ்தலம். 

ura Gramps ரர் இருகெல்வேலி த வில்லா சென்னை 
ராஜ.காணி, சிவாலயம் ; ஸ்வாலி சக்காமணிகாதர். 

ப வாஞ்சியாம்-- (இரு) । சென்னை It oD BM eo, தஞ்சாவூர் 

ஜில்லா, கஈ்கிலம் ஸ் 2டஷனுக்கு 2 மைல மேற்கு, விஷ்ணு 
பித்து தன்னைப் பிரிக்க லஸ்உமியைப் பெற்ற. ஸ்.தலம், 
ஸ்வாமி வாஞ்ுகாதர், வாஞ்சிலிங்கசேஸ்வரார்; சதேவிமங்கள 
கராய, வாழவத்தகாயகி, கூப தீர்த்தம், சூரிய இரத்தம். 
அப இரத்தத்தில் கார்த்திகை ஞாயிறுகளில் குளித்தால் 
எமவாதனை இல்லையென்பஅ ஐதிகம் இத்தலத்தில் மரிப் 
பவர்களுக்கு எமவரதனை இடையாசென்பது ஸ்தல புரா 
ணம். கா௫ிக்குச் சமாணமரகச் சொல்லப்படுகிறது. 
தெற்கு பீரபல க்ஷேத்இரங்களில் இது ஒன்றாகும், மூவர் 
பாடல் பெற்றது. இங்கு எமனுக்கு ஒரு. கோயிலுண்டு, 
காககன்னிகை இறைவனைத் தழுவி சாயுஜ்ப மடைக்ததால். 
அப்பெயர்பெற்ற ௮. | | | 

வாட்போக்கி -. ரதீனஇரி, மாணிக்கமால் என்றும் 
அழைக்கப்படுகிறது. சென்னை. ராஜாணி; குளித் தலை 
ஸ்டேஷனுக்கு 5 மைல் தெற்கு, பரமூவம் ஒரு சோழ 
அரசண் எதிரில் நவரதன ங்கள். தோன்.றும்படி. செய்த. 
ஸ்தலம், அவ்வரசன் க.ற்கொலைபுரிய கதன் வாளை. ஓங்கு. 
அதை மறைக் தபோகும்படி - செய்தபடியால். வாட் 
போக எனப் பெயர்பெற்ற. கோயில் மலைமீது உளது. 
ஸ்வாமி. சன்ன ரிஸ்வரர்,. தேவி சரும்பரர் கூழலம்மை.. 
கெளரி. தர்த்தம்;. அப்பர் பாடல்பெற்ற. இங்கு 
சகரன் பொன்னடிப் பாறை என்னு. ஒரு பாறைஉளது. 

.. வாதுஷூம்- மதுரை ஜில்லா, சென்னை. ராஜதானி 
Farcwib ஸ்வரமி aT SYP MUTT, தேவி. உமாதேவி, . 
மாணிக்கவாசகர். பிறந்த. ஸ்தலம், கோயில் கொஞ்சம். 
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பாழடைந்தருக் கிறது, ஏரிக்களையில் பிருஷாமிரு & என் 

இருக்கிறது.  — 
வாமேஸ்வரம்--வட இச்தியா சிவாலயம்; அயம்பு 

விங்கம், ஸ்வாமி ஜடிலேஸ்வரர், | | 

வாமாஷர்--(இர) தென் இருவாய்மூர் என்றும். வழங் 
கப்படுகிறது, சென்னை ராஜகாணி தி ருக்கோளிலுக்கு 
மைல் இழக்கு, கிருவாரூரிலிருக்து. 10 மைல் தென்கிழக்கு; 

சூரியன் yess ஷேத்திரம், IPH GES FararsB 
தியாகராஜப்பெருமானைப் பிரதிஷ்டை செய்த. ஸ்கல் 
களில் ஒன்று; . ஸ்வாமி வாய்மூர்சாதேஸ்வரர், தேவி 
பாவினுகன்மொழியம்மை, சூரிய Sirs so, சண்டமாருத 
தீர்த்தம், சப்சவிடங்க ஸ்தலங்களில் ஒன்று, தியாகர் 
8ீலவிடங்கா -- கமலகடனம். 'இருகாவுக்கரசு நாயனாரும் 
திருஞான சம்பந்தரும் ஒன்றாய் தரிசித்த Cap SBI. 
அவ்விருவர் பாடல்பெற்ற. 

.. வான்காது -- அல்லது வாணியாத்--காஷ்மீரத்தில் 
ஸ்ரீ ஈகருக்கு 820 மைல் தூரம்: ஹரமுகம் எனும் ம£லையிண் 
அருகிலுள்ள து. வொலயம்--ஸ்வாமி. பசேசர், கோயில் 
காஷ்மீர், சில்பம். 8, பி. எட்டாம் தா ற்றாண்டிற்கு முன்பு 
கட்டப்பட்டது. உச்சஹாலன் 0101-1111) எனும் ௮௪௪ 
னதி புதுப்பி SEU 

வாமாலு£ர் திருவாயலூர் என வழங்கப்பட. 
சென்னை ராஜதானி, கும்பகோணத்திற்கு 5 மைல் ஸ்வாமி 
யோகசாதேஸ்வரர், தேவி செளந்தரகாயக. | 

- வாமாலூரம் -- செங்கல்பட்டு ஜில்லா, சென்னை ராஜு 
காணி, சதுரங்கபட்டணத்திற்கு மைல், சென்னையிலி. 
ருக்து 45 மைல், கோயிலுக்குள். சிவபூஜை விஷ்ணுபூஜை, 
இரண்டும். கடக்கிறது... சிவாலயம் கஜப்பிருஷ்டஆ௫ர௬த, 
சோழ. கட்டடம், கர்ப்பக் ரஹத்தில் பல கல்வெட்டுகள் 
உ௭. ஸ்வாமி. 'திரிபுரேஸ்வரர். | 

"வாயாலூம்- தென் Qos ய ஈ--வியாக்கபுரிஸ்வரர் 
கோயில்--பல்லவ கட்டடம். 

ari ரரிவ--மத்ய மாகாணம்--.இங்குள்ளசிவால 
யஙகள (1) அலிபூர் ராமம் சிவாலயம் (2) உ௱க௱ இராமம். 
குகைக்கோயில், ஸ்வாமி மஹாதேவர் சிவராத்ரிவிசேஷம். 

வாரங்கல் கோட்டை--மத்ய 'இக்தியா நிஜாம். ராஜ். 
யம்  சம்புலிங்கேஸ்வரர் கோயில்; இது ௬மாச் 1150ம். 
கட்டப்பட்டதாம். இதன் சான்குபுரத்து வாயில்களிலு 

7 
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காண் fey 5 ஹ் ந ம்ப கர் 2 ar Lair r ச்சு ஆ ab க இவ, 

இக்குள்ள 101 00 கால் மண் ட்பம் பார்க்க தீக்கு. கோயில் 
பாழாயிருக்- ற. ந்த், இஃ moe 2 காட்டைக் Sor LJ op வால 

யங்கள் இருர்சன; அவைகளெல்லாம் மகம்மதிய அரசரீ 
கா TOO § தி ல் அ.மிக்கப்பட் டன. 

__ லிக் ட, புற் ௮ இருச்இராப்பள்ளி ஜில்லா, 

ம் வே மருதாணி, சிவாலயம் ; ; கொஞ்சம் இலமா Gane 

  

   

   

  

   இ; ிலரலயம்- இ குவாரா லீஸ் 

| வி. வாதாம்பா ன், “க்கி தாரததம், . ஜனகா, 
தரரவாசர், வாலி ~Hss கே்இரம், | 

வாலிபுத்தூர்-0, கண். இத்தி பர சிவாலயம் ஸ்வா மி 
மாணிக்க ஈஸ்வரர். தேவி வண்டமர்மூங்குழலி, மாணிக்க 
தீர்த்தம், [ம்ம 2 தம் விஷ், 2 DW பூத்த ஸ்தலம். 

வர api — &rriwi—O ser Oor ராஜாராணி, தவாலயம்: 
ஸ்வாமி. ? மாவினதேஸ்வரர் Cs all வன்மாலைகாய) (2). 

ஆர் (இரு) வாளொரளிபுத்தார்; 

வ . எனவும் ஆழ ப்படுகிறது. PGT! 
ஜில்லா சென் னை ராஜதானி... இருப்புன் கூருக்கு 2 மைல் 
மேற்கு; வைதீஸ்வரன் கோயிலிலிருக் து 5 மைல், ஈண்டு 
பூசித்த வ்ஷத் திரம், அன்றியும் மஹாவிஷ்ணு மரணிக் 
கத்தைவைகத்து பூசிக்க ஷேத்திரம்; ஸ்வாமி மாணிக்க 
வண்ணேஸ்வரர், தேவி வண்டார்பூங்குழவியம்மை, 9 rw 
தீர்த்தம், வாகை விருட்சம். திருஞான சம்பச்தர் ச௩தரர் 
பாடல் பெற்றது, 

ஊாஜ் — QL Qe Pur, வார்தா ஸ்டேஷணிலிருக்து 
100 மைல--பம்பாய் ராஜதானி எிவாலயம். 

வாண் மிரர் இருவான்மியூர் என வழக்கப்படி Ds. 
அமிர்தபுரி எனறு மற்றொரு. பெயர் உண்டு. மயலொப்பூருக் 
கூச் தென்கிழக்கில் 5 மைல் தாரம். செங்கல்பட்டு ஜில்லா 
சென்னை சாஜதாணி-.--வால்மீக நுணி பூத்த க்ஷ திதிரம். 
ஸ்வாமி மருகதீஸ்வரர், ௮மிர்தீஸ்வரர்; தேவிசொக்ககரய௫இ, 
திரிபுரசுக் தரி; வன்னிமரம், இங்கு மூற்காலத்தில் த். Big 
தங்கள் இருக்தன. ஜன் காசனி, பாபகமாசணனி, காம 
sree, Oe ee க்கட லிங்கம் பால் 
El pwr oor ap 5--தியாகருடைய ஸ்தலங்களில் 

BLE எம். ஓர் மேல டைமீ 
ரம்மோத் சவம் பங்குனி. மாசம். Shur 

      

     
    

  

   

     

    

    

    

        

     
     



ர 

ச்தரிமீகாயிலில் பல பழய கல்வெட்டுகள் உள. 1011-1043 
    வருடங்க ay} ஆண்ட TES Ob Br or இக்கோயிலுக்கு 

பன்முறை shee ONG BOT GOT தர்ப்ப சரம் ஆதி 

      

சோழக் கட்டடம், கஜப்பிருஷ்ட ஆூருதி, பிரஞ்சு 6 gL 
ஆரியர் தூரப் ஹில் அரையின்படி, இங்கு கர்ப்பக் 
rans Be பழய சோழச் கூடுகளின் சில்பங்கள். உள? 
மேல் பாகத்தில் இங்க முகமும், ஈடுவில் : மணித டை 
யவை, கர்ப்பக்கிரஹம் மேற்கு பார்த்தது, இ 
லிலுள்ள பை ரவருடைய விக ரஹமூம், அப்பைய டல 
ருடைய விக்ரஹம், 'அவனிக்கள் தக்கலை, இக்கு 108 
லிங்கங்கள் உள. ஆரம்பிக்கப்பட்டு முடிக்கப்படாத ழக்கு 
கோபுரம் உள௮. 

avar rig, Guz PKC xa ல் வாளாடி புஅக்குடி 
என்றும் பெயர் சென்னை ராஜதானி இருச்ராப்பள்ளி 
ஜில்லா, இவாலயம், ஸ்வாமி விஸ்வகாதர், தேவி விசா 
லாட்சி; வைப்பு ஸ்தலம், 

  

      

  

       

    

    

      

வாணியம்பாடி, -- சென்னை ராஜதானி, ஜோலார்ப் 
பேட்டைக்கு 9 மைல்--ரெயில்ஸ்' டேஷன்- சிவாலயம். 

    

வாலாஜாபேட்டை சென்னை ராஜதானி, ஆற்காடு 
ஜில்லா, ஆனுகாடுக்கு 10 மைல்--ிவாலயம். 

ப அிக்ரவா ண்டி, - வலை தென் இக்தியா' ரெயில்ஸ்டேஷன் 

சென்னை சாஜுதாண், சீவாலயம்; ஸ்டேஷனுக்கு 2 மைல் 
மெக்கலுள்ள ல ஸ்வாமி கேத்ரோதர்க்கர்; முக்யெ 
உ.ழ்சவங்கள் தை சித்திரை மாசங்களில்; இ வசூ. இரண்டு 
*ச்தாற்கள். உண்டு. | 

ஓக நார OH ம்--இழக்கு இக்தியா ரெயில் ஸ்டே 

ஷன் சிவாலயம் ஸ்வாமி ஈஸ்வரர், தேவி பார்வதி, சிறிய 
கோயில்--பு.திய௮. சிவராத்ரி உற்சவம்தாண்.. 

ப விசை நல்லூர் -- திருவிசைசல்லூர் என் வழங்கப்படு 
Ans, சென்னை ராஜதானி, Faraub, srosr sso; 
தூர்வாசர் பூசித்த கேஷத்திரம். 

விட்டல் தென் கன்னட ஜில்லா, "சென்னை சாஜ 
Br ool; பல்வ அவ்வக் கோயில். | 

    

    

            

விடைவாசல் — இரு விடை வாசல் என: வழங்கப்படு 
இறது. சென்னை 'ராஜகானி; பாபகாசம். தாரகா; நீடா 
மங்கலம் ஸ்டேஷனுக்கு அருகிலுள்ள, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
1918ஷூ கோயிலில் திருஞான சம்பச்தருடைய தேவாரப்
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பதிகம் ஒன்னு 
கப்பட்ட iy | 

ட விடைச்சுழி--தருவிடைச்சுழி-சன் னிலம் தார கச, 
சென்னை mrt ஜகாணி, தரங்கம்பாடிக்கு சமீபமுள்ளது 
இவாலயம்: சேக் னார் திருவிசைப்பா பெற்ற ஸ்தலம். 

ஸ் 50) 1. SNF UL. [BQ சென்னை ராஜ.தாணி, குஞ் சாவூர் 
ஜில்லா, ஆருருக்கு 2 மைல்: கைலாரயகரதர் உமாதேவி 
னவ பப்புஸ், தலம். 

விந்தியா பர்வதம். ~~ iD gw 
ஸ்வாமி வரா! “மஹல்வரர், 7 

விப்பாற்லறை — சரசராவ்பேட் தாருகா,  சூண்டூர் 
ஜில்லா, சென்னைராலுதா 9: சிவாலயம்; ஸ்வாமி, மல்லேஸ் 

ரன் . கோயில் லமாயிருக்க ற௮. 
| ஷி மலேஸ்வரம்--வட இர்தியா, சுயம்புலிங்கம், ஸ்வரமி 

வில்வேசர்ட ஸ்ரீகண்ட ர்... 

வியாலூம்- இருவிசலூர் பண்டாரவாடை எனவும் வழங 
சப்படுறெது.. திருக் அதேவன் சூடிக்கூ 10 மைல் வடக்று, 
கும்பகோணம் கரலூகா, தஞ்சா வூர் ஜில்லா, கும்பகோண 
ததிலிருக்து 4 மைல், சிவாலயம்; "ஸ்வாமி யோகரகந்தேஸ் 
வரர் அல்லது ஏகாக்தசாகேஸ்வரர்,.. தேவி செளக்தர 
காய), மிருதி தீர்தீதம்,' சடாயு தீர்த்தம். - அரசனுக்களுளி 
இறக்கு அடியவரை உயிர்ப்பிகக ஸ்தலம், இவ்வூருக்குப் 
பழய பெயர். வேம்பத்தூர் அல்லது சேர்ழமார்ததாண்ட 
gt Cag 2 மங்கலம். இக்கோயிலில் 1000 வருஷத்திற்கு 
முற்பட்ட. கல்வெட்டுகள் உள. இங்கு 10/58வல முதல் ராஜ 
ராஜன் அலாபாரம் நடத்தியதாக சொல்லப்படுற. 
திருஞான. bub st பாடல்பெற்றது. இங்கு அருகா 
மையில் காம்காத்தளண்வரர் கோயில் எண்று ஒரு சிவாலய 
முளது, 

_  வியாக்ரேண்வரயரம்- கோதாவரி ஜில்லா, சென்னை 
ராஜதானி. ஒரு புலியானது லிங்கமாக மாற்றப்பட்ட 
தென்பது ஐூகம். புலி பூசிக்க ஷக்ஷேத்திரமாம். _ 

. ஷியாசர்பாரி செங்கல்பட்டு ஜில்லா, சென்னபட்ட 
ணத்திற்கு வடக்கிலுள்ள கிராமம், சிவாலயம்; ஸ்வாமி 
இச விஸ்வரர், தேவி மரகதாம்பாள்;, 

... . விராணிமலை-புதுக்கோட்டை ௪மஸ்தானம், சென்னை 
ராஜதானி, சிவாலயம், குகைக் கோயில், — 

விராஜா--வட . இக்திமா, சுயம்புலிங்கம்; ஸ்வாமி Bor 
ஷூ 

ணி லோசன். 

) மாதனமாகக் கல்வெட்டுகளில் கண்டுபிடிக் 

  

    

  

இக்தியா, சுயம்புவில்கம்;     
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afer Ary 7 2 மராஷ்டிர ரெயில் 

ஸ்டேஷன் இருவாஞ்சை, “கெளரிபுரம், மரகத சகரம் 
எனவும் வழஙகப்படுறெது, 8 சிவாலயம் -- ஸ்வாமி மார்க்க 
சகாய்தேவர், தேவிமரகதவல்லி, FE GEIB தம்கார்த்திகை 
கடைஞாயிறு உர சவம் விசேஷம். இதற்கு. மகம்மேரு 
மகோற்சவம் என்று பெயர். தொண்டை காட்டில் 
பாலி  கதிக்கரையிலுள்ள ௮. பார்வதி தேவிக்கு ஒரு 
காரணத்தால். கருகி, றம் வாய்க்க அதுநீங்க இங்கு 
அவர்கள் பரமசிவத்தை பூசித்த. க்ஷத்திரம்--வரணி 
பத்தின்ம்துசென்ற ஒருவனுக்கு வழிகத்துணையானபடியால் 
ஸ்வாமிக்கு மார்க்கசகாயர் எனப் பெயர் வததது, தம்மை 
ome ets ஆதிசைவப் பிராமண பிள்ளைக்குத் 
தன் ் இருமுடியை காத்தருளிய ஸ்தலம். கால்வர் பாடல் 
பெற்றது. பழய கோயில் ஸ்ரீ. இருஷ்ணதேவராயரால் 
புதுப்பிக்கப்பட்டது. இல்பங்கள் விசேஷ வேலைப்பாடுள் 
ளவை, கோயிலுக்குள் சிம்ஹ புஷ்கரிணி எனும் குளம் 
உளது கெளரிதேவிரிர்மாணம், இதில்தான் கடைஞாமிறு 
ஸ்கசானம்; இதில் ஸ்கானம் செய்தால் பிசாசு பிடித்த. 
வர்கள் சுவஸ்தமாவார்கள் என்னு எண்ணப்படுறெது. 
கோயிலில் ஆதி saa sree Aur சக்கரஸ்தாபனம் உளது. 

பிரம்ம தீர்க்கம், ௮ஷ்டகோண வடிவமுடையது; பிரம 
னால் உண்டாக்கப்பட்டதென்பர். . கோயில் அஷ்டதிக். 
மண்டபங்கள் அடங்கியது) பஞுாப்பிராகாரங்களுடையது, 
் கவல் அபிகளுடையது, காப்பக கிரஹம் லிங்காகாரமான து 
en srg சிம்மாசனத்தோடு கூடியது. கர்ப்பக்கரஹம் 
பழய சோழ கட்டடம், மஹா மண்டபம் மல்லிகும்பராயரி 
என்பவரால் கட்டப்பட்டது. விஜயககரத்தரசர். காலத் 
தில். 100-க்கரல் மண்டபம் வீரகும்பராயரால் கட்டப் 
பட்டத; இழக்கு ே கோபுரம் விஜயககரம் அச்சு தராயரால் 
கட்டப்பட்டது. இங்கு 80-௧௪ மேற்பட்ட. மடங்களும், 
சததிரங்களும் இருககன்ெ்றன. அவற்றுள் Fuca 
தீட்சிதர் மடமொன்றாம். 

விருத்தாசலம்--முதுகுன் றம் என்பது இதன் தேவா 
ரப் பெயர், விருத்தகா௫ி என்றும் யெயர், தென் இக்தியா 
'செயில்ல்டேஷன்? கூடலூருக்கு 26 மைல் தெற்கு, சிவால 
யம்; ஸ்டேஷனுக்கு 1 மைல்; ஸ்வாமி பழமலைகாதர், தேவி 
பெரியநாயகி; விருத்தாம்பாள், பாலாம்பாள் . என்று. 
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பதத த த 3 

பது 

  

இரண்டு ௮ம்மன் களுண்டு,. மணிழமுத் தாகதி, வன் னிவிருட் 
சம். "dicen, YUL aor, உமை, ails FB, சிவ 
GUT GOT GOT Sy ளித்த ஸ்கலம், இங்கு இறக்கும். ஜி.வகோடிகள் 

பார்வதியார் காப்பாற்ற, சிவபெருமான் பஞ்சாட்சர உப 
சேதசம செய்து தமது சாரூபமளிக்கும் ஸ்தலம் என்பது 
ஸ்கல பாரணம், ரம்மொற்எவம் மா மாதம். கோயில் 
பக கும (Cen pan த தாயரரால் கட்டப்பட்டதென்பர். 
லார் வியா தஎன். ற மரிஷியால் கட்டப்பட்டதென்பமர், 
4 எெபரிய கோபு Lor ties Sar யுடைய) இரண்டு பெரிய பிரா 
கரரங்களன் உள. இங்குள்ள வண்ணிமரம் மிகவும் புனித 
மான. கோயிலில் ஒரு மண்டபம் மும் அழிய சில்ப 
வேலை யுடையது; காடவபல்லவ சாஜனால் கட்டப்பட்டது. 
வினாயகர் ௪௫றிதி மிகவும் கீழம்மட்டச் இலிருக்கிறத, பூமியிற் 
குகை கம௫வாயருக்காசக அம்பிகை விருகதையாகவும், 
பாலையாகவும் கோன் நியதாக ஐதிகம். இக்கு பல சத்தி 
ரங்கள் உள, முக்யெமானவை (1) அரைசாமி செட்டியார் 
சத்திரம், வடககுக் கோட்டைக் தெரு, 1 மல், (4) பழணி 
யப்ப செட்டியார் சத்திரம், (8) ரங்கசாமிபிள்ளை சத்இரம், 
(4) அப்பு ரெட்டியார் சத்திரம், தெற்கு கோட்டைததெதரு, 
(5) செட்டியார் சத்திரம், அம்யனார் கோயில் தெரு. மூவர். 
பாடல் பெற்றது. 

        

ப ததி 

     

  

    

   

        

_ விருதூநகர்--ராம்காட் வில்லா, சென்னை சாஜ கானி, ப 
சிவாலயம்--ஸ்வா ul சொக்ககாதர். 

  

நிருஷா௫௪லம் — (விருஷப--. அசலம்) மலையான த்தி 
அள்ள அ. சென்னை ராஜ .காணி;. குன், றின்மீது இவர 

இங்குள்ள தந்தி O பரிய... வெண் மைகி இருடையது 
இ Ta ற்கு சிவபேரூர் எனறும் பெயர். 

    

    

  

ஷீ Ly த்தூர்--திருசெல்வேலி ஜில்லா, . சென்னை 
i gp we ool Shared பிரபல விஷ்ணுஸ்குலம், இது: 
பூர்வத்தில் இவாலயமா | யிருச்ததென்பத.ற்கு அத்தாட் ட்ஸ்கள் | 
டி OF இங்கு. முசாபர் பங்களா உண்டு. 

வில்லிவாக்கம்--எம். எஸ். எம். ரெயில் ல்டேஷன்-- | 

கொண்ணார் என்று. erarpimirs வழக்கப்படுகஇ ற.௮. 
இிவாலயம்; ஸ்வாமி அகத்திஸ்வரர் தேவி சொர்ணாம்பிகை; 
பழய Gar யில் புஅப்பிக்கப்பட்டது. கோயில் ஸ்டேஷணி 
லிரு௪௮ சுமார் 3 மைல், இங்கு பல சத்திரங்கள் உள... 
கோயிலுக்கெத றில்" ஒரு கூளம் உண்டு, பிரம்மோற்சவம். 
வைகா௫ மாதம். 

   

   



  

வில்லியானார் -- சென்னை ராஜ.தாணி: புறுச்சேரிக் 
௬ருஇல் பிரெஞ்௪ இலாகாவில உள்ளக. Faraum— 
ஸ்வாமி திருக்காமேல்வரர், தேவி கோலொம்பாள். கல் 
வெட்டுகளில் இவ்வூர் வில்வியகல் லூர். ori OOS Em si, 
ஸ்வாமி பெயர் காமீ அரமைடையார் னை ருக்கி DB. விருஷ 
போற்சவம் 9 ரபலம்.. 

| ; loon — Sagal Ps + arr என். றமைக்கப்படு 
னற ராஜதானி; சிவாலயம்--ஸ்வாயி ஆதிசண். 

   
     விடு தென் ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை 
ராஜகாகர், எவாலயம்- ஸ்வாமி COB OT EET BO rw 
Cwm peas இத்திரை. மாதம். இங்கு எத்திரமுணடு.. 

விணந்தை -- உடையார்பாளையம் தாலூகா, Bose 
ராப்பள்ளி ஜில்லா, சென்னை ராஜதாணி, எவாலயம் 
ஸ்வாமி அகஸ்இல்வரர், தேவி தர்மசம்வர்த்; தணி. ர 

  

   

  

டட வாநகர்--(இிரு) தஞ்சாவூர் ஜில்லா சென்னை ராஜ 
தானி. மாயவரத்திற்கு 4 மைல் இிமக்கு--சவாலயம், ஸ்வரம் 
அறைகாட்டுவள்ளலார், . தேவி: வேயுறு சதோஸியம்மை 

Hf DBD Bi கோழியம். BO) UD; serail e§ ௫) DOGG! T oor Bis தம், 

சிவ பூசைக்காக புஷ்பம் கொண்டுவரும் வேதியனை காவிரி 
வெள்ளம் அடித்துக்கொண்டு போக, கூடையை விடாது 
சிவபெருமா ௯ அவன் Grrr gS தக்க, அவனுக்கு துறை 
SILG காக்தருளியபடியால் ஸ்வாமிக்கு அப்பெயர் வந்தது, 
திருஞான ம்பகச்தர் பாடல்பெற்ற௫. கோபுரம் 5 கிலை 
ym தர்மபுரம் ஆதீனம் மே.ற்பாச்வையிலடங்யெ ௮. 

... வீணமர்--(இரு) சென்னை ராஜதானி தஞ்சாவூர் 
ஜில்லா, இருவருக்கு 8 மைல். தென்மேற்கு; சிவரலயம் 

ஸ்வாமி பதஞ்சலி மனோஹரேல்வரர் தேவி யாழினுமென் 
மொழியம்மை, அக்னி தீர்த்தம், பதஞ்சலிமுணிவர் பூத்த 
ஷேத்திரம்? பதஞ்சலி வியாகரபாதர்களுடைய விக்ர. 
அறங்கள். கோயிலில் உண்டு, திருஞான சம்பச்தர் பாடல் 
பெற்றது. விடங்க ஸ்தலங்களிலொன்று.. 

பிணாப்பாக்கம்- வாலாஜாபேட்டை. தாலூகா, வட 
ஆற்காடு ஜீ ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி; காகராதேல்வரர் 
கோயில், | 

_ bey. — (86). இருவி.ற்குடி.வீரட்டம் என்பது. 
"தேவாரப். பெயர். “தென் இக்தியா ரெயில் ஸ்டேஷண், 
-வெட்டாறுக்கு . 33 “மைல் வடழெக்ஜுள்ள ௮. - தந்கிலம் 

  

    

           



Be OT Br தஞ்சாவூர் ஜில்லா சென்னை ராஜ.சானி, பரம 
Banh moe gs Ger வென்ற ஸ்தலம். சந்திரசேகரர் ஆல 

யத்தில் இவபிராண் கையில் சக்கரமுள்ள௮. அஷ்டவீரட் 
டானா தைத்திரங்களிலொன் ௮) ஸ்வாமி வீரட்டானே ஸ் 
வரர், கவி ட மையார்குழலியம்மை, ஏலவார்குழலி; சக்கர 

Bid win திருஞான சம்பக தர் பாடல்பெற்றது.. 

விஷ்ணம்பேட்டை ப திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா, 
oe) Fe Hoge Ly 25. சாண் bef சு pT ருக்கு 6 மைல்; F வச் oan 

கைலாசநாதர் காமாட்சியம்மன், வைப்புஸ்தலம்---இ, 
ஆ (5S 6) a 3 Favrawee ஒரு ண்டு... 

| மாநகரம் -- சென்னை ராஜதானி சந்திர சுர 
கோயில். தட்காலம் ழூ. ஜையில்லை.. 

af op CA a ன் ரரஜ.தாஷி இருச்சிராப் 

ள்ளிஜில்லை , உடையார்பாளயம் தரலூகா, கொள்ளிடக் 
கரையில் Carats Lp Srl aust or g3 திருப்புறம்பியத் 
BLS அருகிலுள்ள ற. அர்ஜுனன் சிவபெருமானைப் 

தது பாசபகாஸ்தஇிரம் பெற்ற ஸ்தலம் என்பது ஜூகம்.. 
கும்பகோண த்திலிரும்௮ 8 மைல்; ஸ்வாமி விஜயகசாதேஸ் 
வரர் (விஜயன் - அர்ஜுனன்) தேவி மஙசைகாயஇ, 
அர்ஜுன இரத்தம்; சிறிய கோயில்: கோயிலுக்கு wane 
னீச்சரம் என்று பெயர், திருஞான சம்பக்தர், அப்பர் 
பாடல்பெற்றது, . 

_ விஸ்னணேசம்- வட. 
வாமி விருதப அவ்ர். | 

| SB ag oz Gl an io, — சென்ன ராஜதானி, தஞ்சாவூர் 

ஜில்லா, Csarr வைப் *புஸ்.தலம், வைதீஸ்வரன் கோயிலி 
விருக்கு இருப்பச் தணை கல்லூருக்குப் போடுற வழியில் 
12 மைல் Mrs Bev © crar g—Gan oust, ஸ்வாமி பிரம 
பரிசம் தேவி. Qcreresrug, பி ரமதீர்த், சம்; இக்திரன் 
.மூதலிய இச்பாலர்களும், பிரமனும் பூசித்த ஸ்தலம். Qs 
PRA Be த்தால். பைத்தியம் ிவாரணமாகுமென்பது 

        

   
       

  

    

          

    

  

இச்தியா சிவரலயம்-சுயம்புலிங்கம், 

    

      

  

    

  

விஹார நகரம் -- சென் & பாரஜ.தாணி,. இருகெல் 
வேலி ஜில்லா; | திருச்செர்தூருக்கு 115 மைல் சிவாலயம் 
மனேன்மணிசர், சிவகாமி; பிர்மா, விஷ்ணு, அர்ஜுனன். 

  

   g எக்கோட்டைச் சமஸ்தானம். சென்னை. 
திருமய்யம் தாரக, பெரிய சிவாலயம். 
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    விரவிகாமணி-- சென்னை ராஜதானி, குகைக்ே காயில் 
ரு கைக்குள் லிங்கம் உள து, 

விரபத்ரபுரம்- கோதாவரி ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
காணி; சிவாலயம், தேவடுபிஞ்சரி எனும் குன் தின்மீஅன் 
ள. ஸ்வாமி வீரபதீரரா--சிவராதீரி விசேஷம், 

of KLIN GD ர மூ மதுரை ஜில்லா சென்னை ராஜ தானி, 
சிவாலயம்; சண்ணேஸ்வர உடையார் வீரபாண்டியனால் 
கட்டப்பட்ட, டான வீரபாண்டியனுக்கு பரமசிவம் 
ஒரு கண் கொடுத்தார் என்பது ஐதிகம், 

      

  

    

    

  

ag மாரா, — சென்னை ராஜ காணி, தஞ்சாஷர் 
ஜில்லா. சக்கரப்பள்ளிக்கு அருகிலுள்ளது, சிவாலயம்-- 
கைலாயகாதர் அ 

ீரவரல்லூர்--வடக்கு அம்பா சமூத்இரம் தாலூகா, 

திருசெல்வேலிஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, சிவரலயம்-- 
பூமிசாகதஸ்வாமி தேவி மரகதாம்பாள. தைப்பூச உற்சவம் 
விசேஷம். கோடில் வீரை ௮றன் எனும் பாண்டியனால் 

கட்டப்பட்ட தென்பர், 
வீழிமிழலை -- சென்னை ராஜதாணி, குற்றால த்தி 

695 5 58 6 மைல்: மஹாவிஷ்ணு தன் கண்ணைப்பறித்து 
கதாமரையாக  இவபெருமானைப் பூசித்து சக்கரம் பெற்ற 
க்ஷேத்திரம் -விண்ணிழிவிமானர் கேரயில்; ஸ்வாமி வீழி 
அழகேஸ்வரர் தேவி FBT GEM DIG OB <2] OW HA FB BH 
ராம்பிகை; விஷ்ணு தீர்த்தம் அல்லது சக்கர தீர்த்தம்; 
வீழி விருட்சம், திரு-- விழி மிழலை - இருவீழிமிழலையாயிருக் 
கலாம்; அப்பருக்கும் திருஞான சம்பச் தருக்கும் பஞ்ச. 
காலத்தில் பொன் கொடுத்தருளிய ஸ்தலம்; அப்பொன் 
வைக்கப்பட்ட கல் ஸ்தம்பம் இன்றும் காட்டப்படுகிறது. 
ஸ்வாமி மணக் கோலத்துடன் எழுக்தருளியிரு சடார். 
சீர்காழியிலிருநக்த கோலத்தை திருஞான சம்பக தருக்கு 
இங்கு விமானத்தில் காட்டியருணியஸ் தலம். இக்கோயிலின் 
வெளவால் நெற்றிமண்டபம் அழகிய. இதன் வடக்கு 
வீதியில் திருஞான சம்பர்தருடைய ஆலயமும் அப்பருடைய 
ஆலயமும் உளது; மூவர் பாடல் பெற்றது. சேந்தனார் 
திருவிசைப்பா... பெற்றது. . அடியார்கள் . திருவமுது 
கொண்ட இடத்திற்கு ஆண்டார் பந்தி. மென்றும், அவர் 
களுக்கு சமயல் செய்த இடத்திற்கு பாகசாலை என்றும் 
"பெயர் உளது; பாகசாலையைத் தற்காலம் பாசாலை 
என்று ௮ழைக்கின் றனர். 
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வெண்கடகி ரி- சென்னை ராஜதானி, ரெயில் ஸ்டே 
ஷன் ; இவாலயம் இ இய த; பிரம்மோற்சவம் ஆணி மாதம் 
ஸ்வாமி STO gE er , தேவி ஞானாம்பிகை, 

+ OR Le ட ரர்-இருவெங்கை என் றழைக்கப்படுகிற ௮. 

இருச்சரப்பள்ள் ஜில்லா, பெரும்பாஞாருக்கு 14 மைல்: 
@ F GH GRO அழ சிவாலயம்--காரப்பக்குரஹம் 
ஆவுடையாரை ப்போன்ற.அ; சுமார் 1088ல். அண்ணாமலை 
செட்டியாரால் கட்டப்பட்டது, லிங்கம். நர்மதை 3 BG 
விரும் அ கொண்டுவரப்பட்டன, ஸ்வாமி. விருத B BF சழ லஸ் 

வரர், தேவி பெரியசாய, 
Oa வஞ் மாக்கடல் ட்ட. - (இரு) ்சண்ணை ராஜதானி, 

குரூர ஸ்டேஷனுக்கு 19 மைல் தெ ற்கு, வெஞ்சன் எனும் 
அரசனது தலை. Bar ria me gp அவன் பூசித்த ஸ்தலம். 
ஸ்வாமி Mer sere seve ri, தேவி வி௫இர்கசாயக, விகர்த 
அர்த்தம், கொரங்கு தேசத்தி, லுள்ள 7 முக்கிய Faraua 
ஸில் as ஒன்றாகும். சுந்தரர் பாடல் பெற்ற ௮, 

வெண்கா௫.-. (இரு) சென்ன ரா ஜ.தாணி, தஞ்சாவூ 
ஜில்லா. சம்ஸ்ரொதத்தில் ஸ்வேதாரண்யம் என்ப்படும். 
சீர்காழிக்கு, 12 மைல் தென்கிழக்கு தேவேச் இரும், 
வெள்ளையானையும். சித்த க்ஷேத்திரம்; இங்கு சோமசூர்ய 
அக்னி எனும் முக்குளங்களுண்டு.. "இம்முக்குளங்களிலும். 
ஸ்கானம் செய்பவர் FEE பாபங்களினின்னும் eae 
ண்ணிய கர்மம் ரீ. த்திபெறுவார் என்னு திருஞான 

சம்பக்த. “ஸ்வாமி பாடியுள்ளார். ஸ்வாமி ஸ்வேதாரண்ப 
ஈஸ்வரர், தேவி. பிரம்மவித்பாகாயல.  மமேற்சொன்ன 
மூன்று தா த்தங்களன் 2, காயதரிதீர்திதம் மணிகாணிகை 
எனும் / தர். கீ.தங்களும் உள. வடவால விருட்சம்; கோயிலில். 
பல சல்லெட்டுகள். உள; ௮வற்றுளொன் றில் ஆடவல்லார் 
விக்ரஹம், விருஷபவாகன தேவர் விக்ரஹமூம் இக். 
கோயிவிவிருப்பதாக குறிப்.பிட்டி௬கஇற.௮.. wo Gog ar peo 
ஸ்வாமியின். பெயர் திருவெண்காட்டுப் பெருமாள் என் ரி. 
ருக்கிறது. கோயிலிலுள்ள வெண்கல பிட்சாடனமூர்த்தி 
விக்ரஹம் மிகச் இறந்தது... இக்கோயிலில். ' சவக். 
கிரகங்கள் வக்கிரமாயில்லாது வரிசையாக. வைக்கப்பட் 
உருக்கின்றன. கோயில் 799 x. 810 allen Stan. _ மெய் 
cre sat பிறந்த. ஊர்... WES RW Hor என்பவ; 

Bo 5 lS g வரல் தேர OSG HSI, சுஸ்வரனைக், ( Fl | 

    

  

    

  

      

    

       

  

    

    
    

   

    

  

   

    

  

    
    

       

  

   

    

    

  

பிரார்த்தித்த அவரது சூலத்தைப். பெற். 
ys SoG DEE Geer py, நந்தியின். வால், 
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en auc Sar வெட்ட, பிறகு. url ali அகோரமுர்த்தியை 
சிருஷ்டித் தனுப்ப, அவர் அர்த அகரா இங்கு 0 r 
ரர் என்பது ஸ்தல புரரணம். ஸ்வாமித்கு எதிரிலுள்ள 

தி மேற்சொன் ன்படி பிலி ன் னப் பட் அள் து? ௮ Garr 

ர்க இ. விசேஷம்: இல் 55 LG oir Bon wit nee Ol Lauer sr 
ராணம் பிள்ளையார் என்றும், விலங்கு தரித்த பிள்ளையார் 
என்றும் பெயர்... மூவர் ore aug ற Cx க்ஷத்திரம், இ 
ணிசரீணிகைக்கு வடப்பக்கம் டமா | 

Ra aver ot Das மரதங்யொகப் Ines பாரர்வஇயமை 
. பரம௫ிவம். மணக்ததாக ஜூகம்.. *ரம்மோழ்சவம் மாசி. 

    

   

  

   

        

   

   

    

     

  

 Garan, 1g. — Qxcir en ராஜதானி, திருசெல்வேலி. 
ஜில்லா, Barn oud: திருகெல்வேலிக்கு 25 மைல்; ஸ்வாமி. 
சொக்கேசர், தேவி எிவகாமி, இ.பி அக்ரவர்த்தி பத்த. 
ஸ்தலம். | | 

ப rR குன்றம் வக்தவால. தாலூகா, வட ஆற்காடு 
ஜில்லா, சென்னை ராஜு.தாணி அவள இரீஸ்வரர். கோயில். 
மலைமீஅள்ள ௪. . 

வெண்ணெய்ப் "நல்லூர்.-இருக்கோயிலூர். தாலூகா. 
தென் ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜ்தானி GF aur uss 
கல்வெட்டுகளில் திருவெண்மை கல்லூர் என்று. 'பெயச். 
இருக்கிறது. மாம்பழபட்டு ஸ்டேஷ ௫ 

    

   

க்கு 6 மைல் தெற்கு, 
ஸ்வாமி கடுத்தாட்கொண்ட ஈஸ்வரர், .நிஷபவாகனரூடர௱ 
மிருக்இரறார், தேவி வே.ற்கண்ணியம்மை; பெண்ண ணை கதி. 
கல்வெட்டுகளில் ஸ்வாமிபெயர் அருட்டுறையாள்வார், ஆட் 
கொண்டதேவர் என்றிருக்கறது. ஆலயத்திற்கு இரு 
அருஃடுறை என்று பெயர்; (ருபாயுரீஸ்வரர். கோயில் 
சம்ஸ்கிருதம் சிவபெருமான்  சுந்தரரைத் SOS sre 
கொண்ட. இவ்ய க்ஷேத்திரம். சம்புபூத்தரிஷி பூத்து 
ஸ்தலம், மெய்கண்டதேவர் பூசித்த ஸ்.தலம். இக்கோயிலில் 
வழக்கு மன்றம் என்று ஒரு மண்டபம் இருந்ததாகச் 
சொல்லப்படுறெ௮. ட 

| ணம்தவிர்த்த பூத்து ்--பண்ணுருட்டிக்கு 4 மைல், 

errs Sse ne: 'இஅவன்றி தடுத தாட்கொண்ட வூர். 
இது DS 15. மைலிலிருக்றது | FE STF 

து: கோயிலில் அவக, சிஷபவாஹனரூட 
பசமன்சவன்றும்,. aes | 

ணெ லை--சென்னை ராஜ னி; சருருக்கு 
OT i Garuipaaont , ஜில்லா, ஸ்வாமி விஸ்வ. 

        

    

   
   

   



BIT Bs கேவி விசாலாட்சி, கோயில் காசிவாசி என்ப 
வரால் UB aris கட்டப்பட்டது. இவலிங்கம் வந்த நிற     

  

| Gal 14 Hy SOD OD — (தி ௫) வெண் துறை--சென்னை ராஜீ 

தானி த 26 ் சாவூரீஜில்லா, இருவண் டுஅறை யெனவும் வழங 

சப்ப. மன்ஞர்குடி ல்டேஷ லுக்கு 153 மைல் கிழக்கு; 
பிருங்கி ann hag) பூசித்த க்ஷேத்திரம்; ஸ்வாமி வெண் 
Gem mer sivas தேவி. வேல்செடுங்கண்ணியம்மை. 
அகஸ்திய Be கதம்; வித bu பூரி, தீ கி ஸ்தலம் என்பது 

    

    

    

  

ளவொெண்டயாகு கம் திருவிளம்பூர், தகுவுளம்பூதார், என 
வும் ் வழங்கப்படுறெல, திருவள்ளூருக்கு 6 மைல் வடக்இ 
ஆள்ள ௮. சென்னை ராஜதாணி, சுந்தரர் சங்கிலிசாய்ச்சியா 
ருக்குக் கொடுத்த வாக்கு தவறியபடிமால் சண்களிழச்து, 
இஙகு வந்தபிறகு ௯ ஐ! Sarre Gu ற்ற ஸ்தலம், & 6 SIT 

தன் பதிகத்தில் “உளோம் போர் என்றானே”? என்று 
பாடிய ஷேத்திரம், எனவே திருவுளம்பூதார் எனப்பெயர் 
பெற்றது, ஸ்வாமி வெண்பாககநரதர், தேவி சனிவாய் 
மொழியம்மை; கைலாய தீர்த்தம், இதற்கு ]$ மைல் தூரத் 

.ற்றொரு சிவாலய முள. ஸ்வாமி கைகாட்டி௰கா தர 
(மூ்அவில்கேண்வசர் ?) தேவி பரமேஸ்வரி. 

“வெண்ணக் கோயில் -- கோயமுத்தூர். ஜில்ரை, 
சென்னை. ராஜதானி, தாராபுரம் தாகா -- பழய சிவால 
யம், ! பல ு கல்வெட்டுகள். உடையது. 

| 3) bE GIN’ GUY sek WF 1ல்--செங்கல்பட்டுஜில்லா, பொன்னேரி 

தாலூகா, சென்னை ராஜதானி, இருவள் ளீ ஸ்வர ஸ்வாமி 
கோயில். 

வெள்ளறை - திருவெள்ளறை எண: வழங்கப்படு 
இறு. சென்னை ராஜதானி, இருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா... 
மேற்படி யூருக்கு 1மைல் ஆரம்; ஜம்புகாதஸ்வாமி கோயில்; 
அன்றியும் குடைவரைக் கோயில் ஒன்றுள௮. மிகவும் 
பழமையானது, சிறு கர்ப்பக்ரஹமும், முன் மண்டபமும் 
அடங்யேது; இந்த மூக மண்டபத்தில் கான்கு மாடங்க 
ரிருக்இன் றன. இவற்றுள். ang புறமாடத்தில் மஹா 
விஷ்ணுவின். உருவம் செ அக்கப்பட்டிருக்றெ௮. இது 
பல்லவர்கள் காலத்தில் கரசிம்மவர்மன் அல்ல. நக்இவர் 
-மனால் வெட்டப்பட்டதென்று எண்ண இட முண்டு; காலம் 
625-505--குகைக் கோயில் ரி த் ் தியா கவில்லை--இக Ge 
gro CarGase gar acror 6 மெ! 

  

    

      

    

          

  



ot 

uUTagsea Ao apsGuorer ad வெட்டுகள் உள. அவை. 
களில் திருவானைக்கா பெருமான். அடிகள் என்று சூடிப் 
பிடப்பட்டிருக்இ ௯. . மேலும் இங்குள்ள கா.லுமூலைக் 
சேணியில் பரமசிவம், பார்வதி தேவி, பரிவார தேவதை 
கள், UOT PGES oF முதலிய சிலைகள் OF gS Suu 
OS Ser Der Die rrp பல்லவஅரசனான தக்திவரீம 

னால -குடையப்பட்டனு ) ... கல்வெட்டுகளில் “மாரப்பிடுகு 
பெரு ங்ணெ. ௮: என் நிருக் இறத, இது 7- - Sb BT Por coor 
யக எண்ணப்படுகிறது. 

வென் ஞர் ௮ புதுக் 3 கரட்டை சமஸ்தானம், கல். 
வெட்டிகளில் | இல்வரின் பெயர் வெள்ளகல்லூர் என் நிருக் 
Boe. Bre? சிவாலயங்கள் உண்டு, ஒன்றில் மாத்திரம் 
ச.ற்காலம். ப ஜை நட க்ிறது. இரண்டும். பழய. சோழ 
கட்டடங்கள். . 

    
        

  

வென்ணிவாஃ கம் - சென்னை ராஜதானி, சவாலயம், 
ஸ்வாமி கரர்.2தமார்க்கேஸ்வரர், தேவி பார்வதி, தீர்த்தம் 
புண்டரிக புஷ்கரிணி. 

வெள்னிசூலங்கர தேசம் -- ௪. ar é ௪ ரர, ஜ்யம், 
எ வாலயம். | 

வெள்ளியங்கிரி - கோயமுத்தூர் ஜில்லா, சென்னை. 
ராஜதானி, Panaunhlavand பஞ்சபூகலிங்கேஸ்வரர், 
தேவி பார்வதி பார்வதி பூசித்த Sang. Bob. | 

'வெண்ளத்துக்கோட்டை, - -. இருவள் ள். தாலூகா, 
வட் ஆற்லாடு ஜீ ஜில்லா, சென்னை ராஜுகானி- -சோமேஸ்வரா 
கோயில். 

வவெ ண்டையாம்பட்டி சென்னை or ap aren, திருச் 

சிராப்பள்ளி ஐ ஜில்லா, இ வாலயம், 

... வென்ளப் பெரம்பூர் சென்னை. ராஜ.தானி, Bat 
எராப்பள்னி. ஜில்லா, BOS sr Guus hae மைல், சிவா 
லயம்--ஸ்வாமி எகாம்பரகாதர், peel காமாட்சி அம்மன். 

    

ட் வெற்றி ரூம் — (ஜெயபுரி) சென்னை. ராஜதானி, | 
திருவாடானைககு 8மைல், வைப்புஸ்தலம்; உடையார் பாள 
யம் தாலூகா, Roe Rens st ஜில்லா, 

வேண்ட ததூறைய      டா _. திருச்ரொப்பள்ளி ஜில்லா, 
சென்னை. ராஜதானி, வாலாடிக்கு ௨மைல்:--இவாலயம்; 
... மேவண்ணகைவைராடுல் புதுக்கோட்டை. சமஸ்தானம், 
சென்னை. ராஜதானி, புதுக்கோட்டைக்கு 8 மைல், வால 
யம். இங்குள்ள தட்சணாமூர்த்தி ௮ழயெது.' 

10 
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வேட்களம்--இருவேட்களம்; சென்னை ராஜ்தானி, 
இதம்பரத்திற்கு 11) மைல் இழக்கு, அர்ஜுனன் சவபெபரு 
மாணிடமிருக்து பாசுபதாஸ்திரம் பெற்ற ஸ்தலம். சிறிய 
கோயில்) ௮ண்ணாமலை ககரில் உள்ளது. பழய கோயில் 
1912வல முற்றிலும் ராஜா ௮ண்ணாமலை செட்டியார் ௮வா 
களால் புதுப்பிக்கப்பட்டது. ஸ்வாமி பாசுபதேலஸ்வரா, 
மேவி கல்லகாயகயார் அல்லது சத்குணாம்பிகை. SITS 
தர்த்கம்; மூங்கில் வனம். சல வருடங்களுக்குமூன் இராட 
மூர்த்தி, வேடச்சி அம்மன், அர்ஜுனன் சிலைகள் பூமியி 

ருக் அ கண்டு பிடிக்கப்பட்டு கோயிலில் வைககபபட் 

டி ருக் - ஒழுயெவை. கோயில் எப்பொழுதும் 
GH BOT வைக்கப்பட்டிருக்குறஅு. | 

— வேட்டக்குடி, (இரு) சென்னை ராஜதானி, பொறை 

யார் ஸ்டேஷனுக்கு 4 மைல் இழக்கு, அர்ஜுனனுக்கு 

இவபெருமான் வேடுவ உருவில் தோன் நிய இடம், சிவால 
யம். ஸ்வாமி திருமேனி அழகேல்வரர், தேவி சுகதவன 
காய; சந்திரபுஷ்கரிணி. தஇருஞானசம்பக்தா பாடல 

பெற்ற. 
வேட்டைமன்கலம் -- கோயமுத்தார். ஜில்லா, 

சென்னை ராஜதானி, கரூர் தாரலூகா--பழய சிவாலயம். 

_ €வேட்டைமாண்கலம் -- இருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதானி, பழய சிவாலயம், சோ௮ரசன் ஒருவ 
னாம் கட்டப்பட்டதென்பர்.. 

வேடண்கோலம்--திரு வேடன் கோலம் என அமைக் 

கப்படுகிறது, தஇிருச்சிராப்பள்ளி தாலூகா, மேற்படி. 
ஜில்லா, சென்னை ரரஜதாணி, சிவாலயம், | 

    

    

      

ராம்-- இதற்கு ஆதிசேது என்றும் பெயர் 
உண்டு. தெதன் இந்தியா ரெயில்ஸ்டேஷன்; சென்னை ராஜ 
கானி, வேதங்கள், முசுகுந்த சக்ரவர்த்தி, ஸ்ரீராமர் பூசித்த 
க்ஷேத்திரம்; சப்தவிடங்க ஸ்தலங்களில் ஒன்று. வேதங்கள் 
பூசித்து திருக்காப்பு செய்க கதவை,  திருகாவுக்கரசும், 
திருஞான சம்பகதரும், திறக்கவும் மூடவும் பாடியருளிய 
ஸ்தலம். சேரமான்பெருமானும், சு நத ரமூர் தீ.இயும் 
சோர்து ஸ்வாமியை தரித்த ஸ்தலம். கோயில் தீபத்தை 
-அகஸ்மாத்தாய் தூண்டிய எலிக்கு, வபெருமான் ௪க்ர 
வாத்தி பட்டம் அருளிய ஸ்தலம். ஸ்வாமி வேகாரண்யேஸ் 
வரர், மறைக்காட்டீஸ்வரர், தேவி யரழைப் பழித்தமொழி 
யம்மை; கோடிதீர்த்தம், வேததீர்க்தம், மணிகர்ணிகை 
குளம்; வன்னி விருட்சம். தியாகர்--பவனிவிடங்கர், பிரம் 
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மோற்சவம். ஆனிமாதம்; அகஸ்தியருக்கு ”வபெருமான் 
மணக்கோல தகார்சனம் பிரபல உ௰௪சவம். இவ்வூர் மிகவும் 
பழமையான ஆ டாலமி என்பவரால் நிகமா என்று குறிப் 

பிடப்பட்டிருக்கிறஜு. எசம்ஸ்இருதப் பெயர் கிகமவனம். 
வேகாரண் யத்திற்கு ? மைல் தூரத்தில் நாஜுவேதப்பதி 
யுள்ள ௮. இங்கு கோயிலின் மேற்கு பு_த்திலுள்ள விாயை 
கர், ஸ்ரீராமரைப் பீடித்த பிரம்மஹத்தியை நீக்செவா) 
rans வியைகர் என்று பெயர். ஸ்ரீராமர் பிரதிஷ்டை 
செய்த விங்கம் இங்குள்ளது ஸ்ரீ ராமர் தங்கெய இடம் 
அகரம் அல்லது ராமசந்திரபுரம் என் றழைக்கப்படுகிறது. 
கார்ப்பகிகிரஹத்தின் பின்புறம் ஸ்வாமியின் மணக்கோலக். 
காட் செதுக்கப்பட்டிருக்கிெறது. கோடிக்கரை தீர்த்தம், 
சமுசதிரக்கரையிலுள்ளஅ. திருவிளையாடற் புராணம். 
எழுதிய பரஞ்சோதிமுனிவர் பிறக்க இடம், 905--9311/ல் 
ஆண்ட ஒர் ௮ரசன் காலத்திய கல்வெட்டொன்று கோயி 
லில் உள௮. திருத்கருபூண்டி ஸ்டேஷனுக்கு 22 மைல், 
இல்கு சத்திரமூண்டு. கடராஜாசபைக்கு வேதசபை என்று 

பயர்... 

வேதிக்குடி-- (திரு) தஞ்சாவூர் ஜில்லா, கண்டியூருக்கு 
1 மைல் கிழக்கு; சென்னை ராஜதானி, வேதங்கள், குபே 
என், சைதன்ய மகரிஷி பூசித்த ஸ்தலம்: தஞ்சாவூருக்கு 
॥ மைல், சப்தஸ்தான கே்ஷத்திரங்களில் 6-வது, ஸ்வாமி. 
வேதபுரீஸ்வரர், தேவி மங்கையர்க்கரசி, சுந்தர தீர்.க்தம்.. 
திருஞானசம்பக்தர், அப்பர் பாடல்பெற்ற. 

.... வேம்பத்தூர் -- கும்பகோணம் தாலூகா, கும்ப 
சகோணத்திற்கு மைல், மருதீசர், பாலாம்பாள்; கவங்இ 

தீர்த்தம். டட ட ப்ப ட 
... வேப்பம்பாட்டு -- வேலூர் தாலூகா, வட ஆம்காடு. 
ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம்; ஸ்வாமி விரூபாட் 
சிஸ்வரர். — ட ட 

வேப்பூர் -- குடியாத்தம் தாலூகா, வட ஆற்காடு. 
ஜில்லா, சென்னை ராஜ்தாணி, வூஷடேஸ்வரர் கோயில்; 
கல்வெட்டுகளில் ஸ்வாமி பெயர் வ௫ஷ்டகாயனார் என்.ஜிருக் 
கறத. தேவி பாலகுசாம்பாள். வ௫ஷ்டர் பூசித்த 
க்த்திரம், . ன டட | | 

. வேம்பன்ளி--சென்னை ராஜதானி, கடப்பை ஜில்லா. 
com 

    

சிவாலயம், ஈர்இிபூசித்த ஸ்தலம், . ட 
வேளூர்--கெல்லூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி 

மலலேஷ்வர் கோயில், | | |
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வேலாம்-...ரர ய வேறுரர் எண வழக் கப்படுகிறது. 
சென்னை! PH OD 6 F Ge Hog யில ale. இத, ன், & வாயைம் , 1850@x 

ஹி... இக்ம்காயிலில் றி சாலம். பூஜையில்கி ல. 
Que குள்ள சலியாண மண்டபம் மிகவும் அ மயெ.து; வி, ஜய 
கரசி இல்பம்: wurehs: ஜம் சூதிரை களுமுடைய GW GD 
பங்கள். அழி Ber எல்ப. வலை அமைக்தலவை, இதன் 
கூரையில் = வினை @ லிக் கங்கள் மூக்கு BO BD Quid 
கால்கள் லைம்... prnsns Gor Qe Lp a6 srr - தர a 

Bois போல ம oy ரு மையான சில்பநுடை பன, கோயில் 
(ல ட் டை ஸர இ ப் பதன் ண, மகம்மஇயர் இலங்கு ஆண்ட 

MB Gar Qe கொரில GLb GIG LT wD 

      

       

   

  

் — asi waka cB வட iT | od ee aT ணி mp ௫ auye Lp ச 
worm, 

or Gavaeuru 9 ன்றி Ca ரகியமாக 
௮௧ 5 0, றப்பட்ட ன; பிராகாரத்திலுள்ள ஒரு கிணற்றின் 

௬ 

B ம் ஒரு சுரங்கம். Cure ms; அங்கு மறைக்கப்பட 
*.ருல்கலாம் எண்று oor ay Fy reer Gag ஒரு, 
மண்டபத்தின் கழ், பூமி. மம் க்தின் Ep இன் QB 
LD SBOE tt இருப்பதை ல வருடங் நெக்கு மூன் அகஸ்மாத 

ண்டு (டிக்தனர்;. 5 Dar லம் இது சேூடப்பட் 
_ கோபுரம் கட்டியதில் எதோ குற்ற மிருப்ப 

கே ride alar a & or ur a (பூசை 
அகைக்கட்டிய இல்பியின் மகன். கூறிய 

தாகச் ‘Ger ல்: லப் படிகிறது கோயிலும் கோட்டையும் ஒரு 
வி யக்கா சாயக்கருடைய Suet sser பிள்ளாகளாகிய 
பொம்மி Qyiiy இம்மா. செட்டி அன்பவர்சளால் கட்டப் 
பட்டசென்பர், பிற். காலத்தில் தென் இக்தியா யுத்தங் 
களில் பல வருடங்கள் கோயிலானது அய சாலையாக 
உபயோகிக்கப்பட்ட. கோயிலின் ல்வாமி.. பெயர் 
ஜலகண் டீஃவரர் என்று கூடு ழுர்கள் (2) இவ்வூரில் 
மீடை இ ௬ர்தரேஸ்வரர் கோயில் என்று புதிய. வாலய 
மொன்றுண்டு. ஆடிமாதம் விசேஷ உற்சவம். . இங்கு 
முசாபர் பங்களா உண்டு; சத்திரல்களுமுண்டு, 

| Ganair al & ay Ig (BG) Oger இம்தியா ரெயில் 
குற்றாலம் ஸ்டேஷ னுக்கு 5 மைல். வடைக்கு ஆ; தஞ் ஹ்சாவூர் 
ஜில்லா, சென்னை LF 8 : கானி, ன்வரமி கலியாண சற் தமேரஸ். 

வரர், தேவி. பரிமள சகம் 6S காயி), மங்கள திர்த்தம்; ஒரு 
௮௪ குமாரலுக்கு, அவலுக்கு கிச்சயிச்கப்பட்டிருகச௪ 
பெண்ணை பூகத்தால் கொண்டு ave செய்து, ஸ்வாமி. 
கலியாண வேள்வி. இ௫க்தருளிய ஸ்தலம், திருஞான சம்பக் 
தர் ௬தரர் பாடல்பெற்றது 
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வேற்காடு--திருவேற்காடு - சென்னை . ராஜதானி, 
செங்கல்பட்டு ஜில்லா, ஆவடி. ஸ்டேஷனுக்கு 4 மைல் தென் 
கிழக்கு, ஆவடி, ஸ்டேஷணி Ges பூவிருக தவல்லிக்குப் 
பாகும் பாதையில் இரண்டாவது மலிலுள்ள கரியா'ஞ் 

சாவடிக்கு. வடக்கிலுள்ள த. மார்க்க. கரயனாரி அவதார 
க்ஷூத்திரம்; பிரமனை சிையிட்டசாபம்தீர சுப்பிரமணி 
சிவபெருமானைப் பூசித்த ஸ்தலம். எக்காலமும் வற்றாத 
வேலாயுத தீர்தீதமுடையது, கூவ கதிக்கரையிலுள்ள து; 
இதைப்பாலிசதிஎன்றும் அழைப்பர், ஸ்வாமி வேற்காட்டி 
ஸ்வரரீ௮லைஅ வேதபுரீஸ்வரர்,சகேவிபாலாம்பிகை௮ல்ல.து 
வேற்கண்ணியம்மை; பிரம்மோற்சவம். இத்தரை மாதம், 
இங்கு சச்திராபெளர்ணமிதினம் சக்இப்பு திருளறல் உற்௪ 
வம் விசேஷம். இங்குள்ள வினாயகரிடமிருக்.து மகாவிஷ்ணா 
விகடக்கூத்தாடி பாஞ்சஜன்யம். பெற்றனர் என்பது 
ஐதிகம். திருஞான சம்பக்தர் பாடல் பெற்றது. 

வேணச்சேரி- செங்கல்பட்டு ஜில்லா, சென்னை . ராஜ 
காணி, தண்டீஸ்வரர் சிவாலயம். | 

      

.... வேனுர்-- சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர். இல்லா, 
திருக துறைப்பூண் டிக்கு 5 மைல், சிவாலயம் வைப்புல்தலம். 

. 8வேண்களுர்-- சென்னை ராஜதானி, திருச்சிராப்பள்ளி 
ஜில்லா, சிவாலயம்; ஸ்வாமி விருதா சலெஸ்வரர்,. தேவி 
பிரஹச்காயக); 'வைப்புல் தலம். ப 

-. ஊளைக்கம் . இருவாங்கூர். ராஜ்யம் ஆலப்புழைக்கு 
29 மைல். இந்த ராஜ்பத்திலுள்ள சிவஸ்தலங்களில் இது 
பெயர் பெற்றது, ிவாலயம்--வியாகரராலயம் என்பது 
மருவி வைக்கம் என்றாயத என்பர், வியாக்ரபாதர் பூசித்த 
க்த்திரம்; ஸ்வாமி மஹாதேவர், பெருக்துறை கோயில், 
அப்பர், தேவி. பார்வதி--மா௫ கார்.த்திகை மாதங்களில் 
முக்கிய உற்சவங்கள்; கார்த்திகை . அஷ்டமி உற்சவம் 
விசேஷம். இதுதான் ரசிகவ் அகன் திருப் 
பெருக் அறை Qucrut For; 

்_ லைகல்--வைகன் மாடக்கோயில். என்பது. தேவாரப் 
பெயர் தஞ்சாவூர். தில்லா, . சென்னை. ராஜதானி; ஆடு 
துறைக்கு 4; மைல் தெற்கு, . | கோச்செங்கண்ணன் எனும் 
சோழன் அருள் பெற்ற ஸ்தலம், வைகல் எனுமிடத்தில் 
ஒரு கோயிலும், மாடக். கேடில் . எனுமிடத்இல். ஒரு 
கோயிலும். உளது, இரண்டையும் சேர்த்து. திருஞான 
சம்பந்தர் பாடியுளார்,. கோலெ கோச்செங்கண்ணன் 

Il



  

கட்டிய மாடக் கோயில்க ௮ ஸ்வாமி. வைகல் 
சாதேஸ்லரர், Cree வைகலாம்பிகை. | மாடக்கோயில்... 
ஸ்வாமி. சோமேல்வரர், Gs இன 

    

     

    

    
   
   

௬) 0 னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் 
்  வில்வவனம் என்றும் பெயர். உண்டு 

mE OE I cowed, விஜயமங்கைக்கு 1 மைல். 
5, வாலயம். ஸ்வாமி வில்வனேஸ்வரர், விலவவண 
மேவி வ௲ாக்கைகாயஇ YOO 28 மூவல்லியார், 

1] ககைகாயயொர் ;. யம தர்க்கம்! வில்வ விருட்சம், 
த் ருஞான சம்பக்தர் பாடல்பெற்ற, Camp eB rm er 
ராத்ரி மஹாதிமிய சம்பக்தமான௮.. ன 

கா ரண் ௪ 5 தி! யா. ரெ மடல் ல ஸ்டேஷன்; 7 
ம்டேஷனிலிருக்து 82 மைல்; சிவாலயம்- வைதரணி 

BEd ci Br cor tb செய்பவர்களுக்கு வைதரணி: சதியைக் 
கெ 

            

ஹஜ ந 

க்ட்ர்ட்ார் ௨ 
| eS, | (த 

கடக்கவேண்டி, 

  

   

    

ன் ரு !நாத்பூர்--மைசூர் ரரஜ்யம், மத்தூர் ரெயில் 
லுக்கு 8 மைல், » Har uth; ஸ்வாமி வைத்யகாதேஸ் 

வரச, தேவி பார்வதி. 
    

  

லவை ர் க௱௱ு)ஃ--.. இ சுண் 0 த வாரப் பெயர் 
புள்ளிரும்கும் ௦ வேளூர், தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ. 
சாணி, ரெயில்வே 6 ஸ்டேஷன்... சம்பாதி, ஜடாயு, ரிக்வே 
ஜம், முருகவேள், சூரியன் பூக்க ஸ்தலம். ( இஙஒருக்கும். 
சப்பிரமணியருக்குமுத்துகுமாரஸ்வரமி என்று இருகாமம், 
மிசவும் பிரபலமான அ; கர்த்த்கை விசேஷம்) கோயில் 
மேற்கு பார்த்தது, ward வைதயகாதேல்வரர், தேவி 
தையல்காய௫, எத்தாமிர்த அர்க்கம்: வேம்பு. விருட்சம். 
சுப்பிரமணியருடைய : சைனி௰யங்கள் சூரபத்மனால் கரயப் 
படுததப்பட்டபோது, அவைகளுக்கசூ திஓச்சை செய்தபடி 
யால் வைதீஸ்வரர் எனப் பெயர் வர்ததென்பது ஐதிகம். 
புள்-ப.க௪ (ஜடாய) நிக் ரிக்வேதம், Gaver = சுப்பிரமணி 
யர்; புள்ளிருக்கும்வேஞார் என்றாயது, இக்கோயிலின் ஒரு 
றம் ஸ்ரீராமர் ஜீடாயுவைத் தகனம்செய்த் இடம் காட்டப் 
பிக; அ௮ச்சாம்பல் இன்னும் அங்கிருப்பதாக ஐதிகம். 
கோயிலில் ஜடாயுவும். சம்பா தியும் பரம்சிவத்தை வதிபட்ட 
படி சிலைகள் இருக்கன் றன இக்கோயிலில் acy ans 
Bree Ruy கங்காவிசர்ஜன மூர்த்தி பார்க்கத்தக்க ஐ. "இரு 
கிதை முகங்களும் 50 கரங்களஞுமுடைய apre sr Ral 

நதர சதியின். உருவம் எதையால் கிர்மாணிக்கப்பட்டிருக் 
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ans. பிரம்மோற்சவம். பக்குணி மாதம், இங்குள்ள 
குளம் அழகானது... இருஞானசம்பர்தர், அப்பர். பாடல் 
Ou... இங்கு . இரண்டு முக்கிய சக்கரங்கள். உள, 
கோயிலில் பல கல்வெட்டுகள் உள, அவற்றுள் ஒன்று 
அச்சு ததேவராயர். காலத்தியது (0572-1614. "இங்குள்ள 
அ௮ஷ்டகோண மண்டபம் பார்க்கதக்கது. இங்கு சவக்கரஹ 
ங்கள் வரிசையாக இருக்கின் றன, இங்கு சட்டைகாதம் 
கோவில் ஒண்றுள்ளது. தேவி அணிக்திருக்கும் மங்கல் 
யம் இரும்பாலாய தென்பர், ஸ்வாமிக்கு Mier Et ss 
பெருமாள். என்றும் பெயர், இங்கு 5 கோபுரங்கள் உண்டு, 
ஓர் இடத்தில் நின்று பார்த்தால் இவ்வைந்து. கோபுரம் 
களையும் : ஏககாலத்தில் குரிசிக்கலாம்:. பெரிய கோபுரம் 
9 பிலையுடையது. - இக்கு கோதண்ட , தீர்த்தம் என்று ஒரு 
திரித்த முண்டு. GCaer@ea grour ஆகினம் மேற்பார்வையி 

      

   

      

    

    

   

வைலகம்-- வயல் 4. அகம் BID SLD ஆயதாம்;. Lye 
கோட்டை சமஸ்தானம், பழய சிவாலயம், இங்குள்ள தட் 
சணாமூர்த்தி விக்ரஹம் peu gs. 

-ஜக்கணஹல்லி COLD ராஜ்யம், -கள்ளேஸ்வரர் 
கோயில்; 1710 ஷா கட்டப்பட்டது, சஞக்கெ சில்ப மமைகி 
தனு... 

ஜுூதுமல்லா. -- தென். இந்தியா. இவாலயம், : ஸ்வாமி. 
ப.ரமேஸ்வரர், தேவி சுந்தரவல்6 

.... ஜகந்நாதம்- அல்லது பூரி; மத்ய இக்தியாவிலுள்ள து. 
(பிரபல. விஷ்ணு ஸ்தலம்) இங்குள்ள சிவாலயங்கள் (1) 
நார்க்கண்மேஸ்ணரர் கோயில், ஸ்வாமி. மார்க்கண்டேஸ் 
வரர்; 5119 ங்களில் ஆண்ட குண்டலகேசி என்ப. 
வரரல் கட்டப்பட்டது, (லோகதநாதர் கோயில், இவலிங்கம். 
சண்ணீர் நிரம்பிய தொட்டியில். இருக்கிறத: தண்ணீரை 
இரைத்அவிட்டு தரிசனம் செய்யவேண்டும்; வரி. ஸ்டேஷணி 
விருக்து 2 மைல் ஆரம், (8) இங்குள்ள விஷ்ணு ' ஆலயக்தின். 
உட் பிரரகாரத்துல். பாதாளேஸ்வரர் கோயில் எனும். 
இிவரலயமூளது, அன்றியும் இன்னும் 12 Rav Se wie oir 
இங்கு பிரதிஷ்டை. செய்யப்பட்டிருக்கன் றன. இக்கு. 
அருகில் மஹாதேவர் மந்திரம் எனும் மற்றொரு வால 
wapaper@. இக்கோயில்களெல்லாம். ஆரிய சில்பம். (4) 
ஜலகண் டேஸ்வரர் . Cane, இங்கு. அருகிலுள்ள Far 
கோட். குன்றில். ஒரு சிறு. சிவாலயமுள அ. ஜகம்காதம். 
-கோயில் இ.பி.9- -ஆம். BT DU Ger. od சவொலய்மா யிருக்த 
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Bs மெசன் ஹி SOT epi. அக்காலம் இங்கு Gab, 
SAT EONS, கணேசர் பூசிக்கப்பட்டதாம். (8) கபெ௱ 

தேஸ்வரர் கோமல், (6) கோடிலிங்கேஸ்வரர் கோயில். (1) 
Re டேஸ்வரர் கோலில். கீ OD F GUS 

ராஜதானி, மல்விகேல்வரர் கோயில்: ஒரு எத றின் 
மீ அள்ள T Sl» 

          

ஹா நார் Wiay — osu மாரகரணம் — _. தில்லாரா 
ொமம்-பழய 'இவரலமம், ஸ்வாமி . இிலவண்டேஸ்வரர் 
(Pou T) இங்குள்ள மற்ற சிவாலயங்கள் (1) தேவார 
ராமம், ஜப்பல்பூ பூரூக்கு 8 மைல், பழய பெயர் திரிபு ரம் 

அல்லது. 'இரிபுரி, சிவாலயம்;. ஸ்வாமி திரிபுரேஸ்வரர், (2) 
லஹரி சிவாலயம்: ஓர் ௮. ரசியால் 11-ஆம் நாற்றாண்டில் 
கட்டப்பட்டது. (5) பீர்கட், - நர்மதை கரையிலுள்ள து. 

ஜி.ஐ.பி. அயில், saa ஸ்டேஷணிலிரு£அ மைல், 
கெளரிஷ்கர் Garage (4) பார்கோவன். சிவாலயம், 
ஸ்வாமி. Germprar குப்த Perum, 5 one 6- - ஆம் 
மா.ற்றுண்டில் கட்டப்பட்ட கோயில் (5) ஓங்கராம்- Bsa 
பூரூக்கு. 6 மைல், கருமதைக் கரையிலுள்ள. ஜோதி 
லிங்கங்களில் ஒன்று. இங்கு பாண லிங்கங்கள் எடுக்கப் 
படுகின் றன. 

| ஜம்புநாதம் -- பல்லாரி ஜில்லா, . சென்னை. மசாஜ 
இிர்னி, Ger aun ஸ்டேஷனுக்கு 2 மைல்; சிவாலயம் 
சிறு wor Nor 8 gorge. 14-ஆம் நாற்றுண்டில் ஆண்ட 
விஜயசகரத் கர௪னாகிய ஜம்புகேஸ்வரராயரால் கட்டப்பட 
L~ si « Car eases இ.றக்இல் பாறையில் வெட்டப்பட்ட 

Gor ஒன்றுண்டு ; இசன் ஜலமானது வியாதிகளைத் 
STEGW குணமுடைய தென்பர். 

ஜம்பை — சென்னை ராஜதானி, நாகர்கோயில் 

ST DBI சிவாலயம்--தேவி அலொண்டேல்வரி, தகர் 

- ஜனவால்மல்--பஞ்சாப் மாகாணம், ஜிண்டா சமஸ்த. 
னம், சிவரலயம் குளக்தருகிலுள்ள து, ஸ்வாமி. வால் மல். 
ஈஸ்வரர் கோயில், இங்கு பொகாச்கேகி எனும் கிராமத் 
தில் மஹாதேவர் Parag ண்டு. 

. ஜாங்கலம் -- வட இந்தியா; சுயம்புலிங்கம்; ஸ்வாமி 
யின் பெயர் சபர்தின்--சங்காஇில்வரர். | 

os ஜாலேஸ்வரம்--வட இக்தியா; சுயம்புலிங்கம்; ஸ்வாமி 
Fre. 
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    ஜாவா say — இக் இய. ues திரக்திலுள்ள. 
இங்குள்ள வொலயம்கள் (1)யைணை. rio சிவாலயம்: இலமா 

பிருக்கிறது, (2) காடு--இங்கு TRGB ஒரு இலிங்கம் 
பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. ப.ரமசிவத்திற்கு ஜாவா 
தீவில் பட்டாரஞூடு என்று இருகாமம், (3) பிராம்பனன்.. 
(சி. ரம்மவனம்) இங்கு ல எிெவாலயக்கள் இருக்தன.. sD 
காலம் எல்லாம் இலமா யிருக்கின்றன. Car G லி ஷ் 
32 ராம்யணக்கதை காடுகள் செ௫க்கப்பட்டிருக்சன் 
றன... இக்கு பரமூலவத்இற்கு வார்ட்ஜோய்கிராஜ என்று 
பெயர். (4) இங்கடெரேகோ. பிரிவு, இங்கு, மோகட்,. 
(Gy TAT 96 LAW obit 'ஸ், இவ்விரண்டிடங்களிலும் சிவாலயங்கள் 
உள. தற்காலம். மிகவும் இலமாய்க் பெக்சன் moor. (8) 
போரோயாதூம்--ஒரு கல். வெட்டி. னால் சஞ்சயன் : எனும் 
அரசன் ஜாவா தீபத்தில் தன் சொக்த ஊராடஇிய குஞ்சா 
குன்ஜா (ஆனெகுக்தி 2) யெனுமிடத்தி விருப்ப அ போல, 
ஒரு சிவாலயம் கட்டின தாகத் தெரிகிறது. இக. ஜாக் 
ஜிகார்டாவுக்கு 10 மைலில் சிவாலயம் உளது; இதற்கு 
லாரா ஜோங்கிராஜ் என்று, (இக்தனிஷியன் பரஷையில்). 
பெயர். இங்கு மொத்தம் 8.சிவாலயங்கள் உள; இ.பி 0-ஆம். 

நொற்றாண்டில் கட்டப்பட்டவை; பாழடைந்த மூக்யெ. 
சிவாலயம், 180 அடி உயரம், தற்காலம் மராமத்து செய் 
யப்பட்டு வருகிறது. இதில் - கரன்கு விடுதிகள் உள, 
முக்யெமானது கிழக்குப். பார்த்தது; இதில் சிவபெருமாண் 
சிலை உருவம் இருக்கிறத... மற்ற மூன்று விடுதிகளில் 
அகஸ்தியர், கணேசர், தேவி சிலைகள் இருக்இண்றன. 
தேவியின் சிலை ஒரு இண்டனேஷியன் பெண்ணை ப்போல். 
இருக்கிறது, அதன் பெயர். லாராஜோக்கிராஜ்- மெல். 

லிய aor lens) பெண், என்னு அரீதிதமாகும். Sara 
லில் பரம௫வத்தின் 82 தாண்டவ. கடன த்தின் கோலங்கள் 
செதுச்கப்பட்டிருக்க்றன, ராமாயணக். கதையும் சித்தி 
ரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. "இங்கு பெரிய கோலிலின்: பக்கலில் 
பிரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும். கோயில்கள் இருந்தன 
என்று கூறப்படுகிற. (2) இங்கு (ஜாவா தீவில்) தெண். 
கிடோமா (161006) எனும். இடத்தில். ஒரு .சிவாலயமுண்டு. 
அகஸ்திய கோத்திரத்தில் பிறந்த ஒரு பிராம்மணனால். 
கட்டப்பட்டதென்று ஒரு. கல்வெட்டு. "கூறுறது. (3) 
குஞ்சா கசூஞ்சு தேசதிதில் ஒரு சிவாலயமுளது. குபேரர் 
என்பவர் கட்டியதாகள் , சொல்லப்படுகிறது. ஒரு. கல் 
வெட்டின்படி. அகஸ்தியர் . கட்டியதாகச். 'சொல்லப்படு 
anos. இவ்விடம் அகஸ்தியர் லை கண்டு. பிடிக்கப்பட் 
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   டக இற து, (4) ஜாவா வுக்கு அருகிலுள்ள மாலி. or. gm 
@ று ue பொய்லில் (Boeling) «ran Jig Be 
சிவாலயம் | மூள, அதன் பெயர் சரல்கி க ணை இது: 

விட எல்பமமைக்க தெனச் சொல்லப்படகிற௮. 

       

  

     

    

ஜான்சி ஹில்ல। ஐக்யெ மாகாணம், "இங்குள்ள. 
சிவாலயங்கள் oy பார்வாசாகர் இராமம், இவாலயம்--குபத 
அரசர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது, (2) சாண்டபூர் இராமம், 
Pam oud: sansa r லிங்கம், (3) Br BTUs கிராமம் -- 
இங்குசுமார். 1000 வருடங்களுக்குமுன் விஷ்ணு, பரமசிவம், 
பிரம்மாவுக்கு 3 கோயில்கள் வடக்கு, தெற்கு, Cw Pare 
யே ச௪ர்வாமனணன . எனும ௮ ர௪னால் கட்டப்பட்டன; இவை 

|B si Dib பாழடைக்திருக் இன்றன. 

ஜாண்கி--வட இந்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன்-இங்குள்ள 
717 ‘Baraugiser (1). திவாரி சிவாலயம், (2) தசாஸ்வ 

Sing மஹாதேவர் ஆலயம், (3) இவகுடி. ஈல்வரர் உலயம், 

ஜான் பூர் ஜில்லா--ஜஃூய மாகாணம், கோபால்பூரீ 
ராமம், இக்கு இரண்டு பழய சிவாலயங்கள் உள. ரே 
கிராமம், சிவாலயம்--தஇிரிலோக : மஹாதேவ் கோயில் 
அல்லது திரிலோசன மஹாதேவ் ஆலயம், 

ுன்னுூர்- பம்பாய் IM gp it et, பூனா ஜில்லா, இங் 
குள்ள சிவாலயங்கள், (1) பஞ்சலிங்கம், _,அவனெரிகுன் நின்: 
ARAL உள்ள௮,(9). பாதாளேஸ்வரர் G மேகரயில்--பூமி மட்ட 
க்தின்கழ் கோயில் உளது, (8) உத்தரேஷ்வர்-- ஊருக்கு 
3-மயில் தூரம் உள. இங்கு ஒரு குகைக்கோயில் உண்டு 
பூவைக்கு 48 மயில் தூரத்தில்: கோயில் வட்டவடிவமான து. 
வட்டத்தின் குறுக்களவு 2 அடி:13 தூண்கள் செதுக்கப் 
பட்டிருக் என் றன, இது. ஆதியில் ' பக்த ஆலயமாயிருக்து 
பிறகு அதிலிருக் த. தாதுகாப்பம் (காே காபா) சிவலிங்க 
மாக மாற்றப்பட்டதென. டாக்டர் பாகூசன் கூறுஇருூர். .. 

... ஜுனகட்--வட இச்தியா ரெயில்ஸ்டேஷன், சிவால 
யம், ஸ்வாமி அப்பா ஜிசிவம், தேவி பார்வதிதேவி. 

Gana hh -.. பம்பாய் ரரஜதானி, பூஜில்லா, ஸ்வாமி 
சண்டோபா, பர்மூவததின் ௮வதாரம் என்று இங்குள்ள 
வார்கள். கூறுஇன் றனர். 

Ogsivav-Oi பிரிவு : -- வங்கரள ராஜதானி, வட இக் 
யர மாமுட் பூர் மம், வலயம்; காடோ ராஜாக் 
ரல். கட்டப்பட்டது, 
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Goor & LEW சமஸ்தான ம். இங்குள்ள Baur ds BS or 

(1) பலிஹஈகுபட் பிரிவு, சரதாஇராமம், நீலகண்ட மஹா 
சேவர் கோயில் (9) பிலாராஹ-ுஈகுமத் பிரிவு, சிவாலயம், 
மஹாதேவர் பார்வதி; கேோரயில் 1,200. வருடங்களுக்கு 
மூச்தியது என்று எண்ணப்படு9ற௮. (8) காதோல் சோ 
மேஸ்வரமஹாதேவ் கோயில், சோமநாதர் கோயில் (4) 
சாகரி ராமம், தாசூரி பிரிவு, சிலாலயம் (5) ஜஸ்வர்தபூர் 
ஹு ஈகுமத பிரிவு, ரசன்பூர் இராமம், சிவாலயம், புரா 
மாட்சதேவரால் 11- ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது. 
(0) ஜோட்பூர் ஹகம் பிரிவு, ஆர்னாகராமம், வொலயம். 
(1) மல்லாணிபிரிவ: கொடு ராமம்; இங்கு 5 சிவாலயங்கள் 
உள, மூன்றும் மேற்கு பார்த்தவை (8) சோடான் இராமம்: 
இங்கும் 5 சிவாலயங்கள் உண்டு, பாழடைந்திருக்இன் றன. 
(9) சாகெளர். பிரிவு, சிவர்லயம்; இங்கு மஹாதேவர் 
லிக்கமும், இரூஷ்ண விச்ரஹமும் அக்கம் பச்கமாயிருக் 
இன்றன. (10) பாலிபிரிவு; பாலி கிராமம், சோமகாதர் 
கோயில்; 1148வரல் குஜராத் ௮௪ கூமாரபாலர் கட்டியது 
(11) சிரோஹி பிரிவு, அசல்கர் இராமம், ௮சலேஸ்வரா 
கோயில்; இங்கு பரமசவத்தின் கால் விரல் சகம் இருப்ப 
BT ஜூஇகம்; கோயில் "மேற்கு URIS SS, B69 பெபரீ 

யது, பித்தளையாலாய௫, (19) சிரோஹி பட்டணம், சிவால 
யம், சலவைக் கல் கட்டிடம், ஸ்வாமிசாரணேஷ்வர்; கோயில். 
மேற்கு பார்த்தது; சுமார் 500 வருடங்களுக்குமுன் கட்டப். 
பட்டது. கோயிலுக்கு எதிரில் 18 அடி உயரமுள்ள 
இரிசூலம் இருக்கறது. (18) வசந்தகர் இராமம், சிவாலயம். 
இடிர்திருக்கிறது, 7-ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது. 

ஜாதி கிராமம் - சகடப்பை ஜில்லா, சென்னை. ராஜ 
ஜானி, சித்தவட்டம் தரலூகா, இவாலயம், : முகலிங்கம்; 
ஸ்வாமி சித்மேல்வரர், | Oo 

... ஜொலதாசி.- பல்லாரி ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 
பல்லாரிக்கு 13 மைல், இவரலமம்; ஸ்வாமி ராமலிங்கேஸ் 
வரர், 

.... ஜெநார்த்தனம் .- திருவாங்கூர் ராஜ்யம், இருவகக்த 
புர.ததிற்கு 23 மைல், சிவாலயம்; பரலபுரீசர் பாலசுக்தரறி; 
சமுத்திர தீர்த்தம், விஸ்வாமித்திரர் பூசிக்க. 

ஜெய்புரம்--ஒரிஸ்ஸாவிலுள்ள து, சிவாலயம். 

.. ஜோலார்பேட்டை, -- சென்னை ராஜதானி, ரெயில். 
ஸ்டேஷன்; Ham oui, - ட . 

    

   



மல் திருவாங்கூர் ராஜ்யம்    

    

15 S| oh 10 — Goon BF ஜில்லா, சென்ன ராஜதானி, 

செல்லபள்ளி. ஜமீன் சாரிமிலுள்ள ௮--ஸ்ரீகாகுளேஸ்வரர் 
கோயில்; இங்கு மல்லேஸ்வரர் கோயில் என்னு மற்றொரு 
Parr aw an ண் டு. 

பட்கூர்மாம் -- & Geib ஜில்லா, சென்8 GRA 
Bereub; ‘soar i கூர்மேல்வரர். 

      

ae ஜு rath, 

  

   படிசைலம்--ஈக்திகோட்டூர் தாலாகா,கர்னூல். ஜில்லா: 
எம். ஏஸ், எம், ரெயில்வே கம் இியால.ஸ்டேஷணி லிறங்கி, 
32 மைல் பஸ்ஸில் ஆத்மகூருக்குப் போய், அங்குருக்து. 
32 மைல் கால்உடையாய்ப் போகவேணும். மலை சமுத்திர 
மட்டதீதிற்கு 1400 அடி உயரம்) மூன்றுபாகமும். கிருஷ்ணா 
கதியால் சூழப்பட்டிருக்கற ௮. தல்ல மலை காட்டின் மத்தியி 

இதற்கு பருவதம் என்பது தேவரப் பெயர், 
(சைலம் - பர்வதம்) இதற்கு. மல்லிகார்ஜுனம். என்றும் 
பெயர் உண்டு. மிகவும் பழமையான பெயாபெற்ற இவால 
யம்; ஸ்வாமி LIT GBT BIT , மல்லிகார்ஜுன; தேவி. பர்வத 
நாய, ரிரமராம்பாள்: அம்பா. தீர்த்தம் பாலாமழி தீர்த் 
தம்; மலைக்கு ரிஷபடுரி என்ற பெயர். கந்தி தேவர் 
YHse முத்திபெற்ற ஸ்தலம், IGS arias yess 
Camp 6 B rit; இங்கு பாதாளகங்கை யெனும் தீர்தீதமுண்டு. 
Bad hia Sas. உருவங்கள். எடுக்கப்படுின் றன. இங்கு 
3 கோடி விக்கங்கள் இருப்பகாக ஜூகம், கோயிலில் 
பிருங்்க மஹரிஷியின். சிலையுள ௪. இக்கோயில் ஆதி 
அாலத்தில் பெளத்த ஆலயமா யிருக்க தென்பர்... யழய 
கோயில் மகம்மதியர்களால். அழிக்கப்பட்டு, பிறகு பதப் 
பிக்கப்பட்டது. முற்காலத்தில் கோயில் முழுவதும் பொன் 
வேய்ச்திருக்க சென்பர். இங்குள்ள : கல்யாண மண் 
டபம் 15200 கருஷ்ணதேவமரயர். காலத்தில் கட்டப் 
பட்டது; முகமண்டபம். 1401 வால் விஜயககரக்தரசர் ஹரி 
ஹாரால் கட்டப்பட்டது, இங்குள்ள கோபுரங்கள், 16ஆம் 
அாற்றுண்டில் கட்டப்பட்டதாக பொகூசன் தரை எண்ணு 
Sai; மேற்கில் ராயகோபுரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பூர்த்தி 
யரகாமலிருக்கறது; வீரமண்டபம் 1511 கட்டப்பட்ட௮. 
கோயிலிலுள்ள பாசுபதாஸ்இரமூர் த்தி. மிகவும் ட களை 
பூடையது, கோயில் 630 அடி நிகளம், 510. அடி அகலம்; 
மதில் 12 அடி உயரம். கோயிலின்' 'வடக்கஇல் விருத்த 
மல்லிகார்ஜுன லிங்கம் இருக்கறத; சந்திராணியெனும் 
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௮ர௪ கூமாரியால் மல்லிகை மலர்களால், பூசிக்கப்பட்டகு 
என்பர். (எனவே ஸ்வாமி பெயர். மல்லிகார்ஜுன) 
கோயிலின் கிழக்கில் சஹஸ்ரலிங்கம் இருக்கிறத; சான்கு 
வர்ணச்தாரும் தீண்டி பூலிக்கலசம், மூவர் பாடல்பெற்ற 
இவ்ய க்ஷேத்திரம்; இங்குள்ள லிங்கம் ஜோதி லிங்கங்கள் 
லொன்ரும், பிரமராம்பாள் கோயில், ஸ்வாமி கோயிலுக்கு 
வெளியே இருக்குறத, 

படிதேவர்-- இந்தியாவுக்கு இழக்குலுள்ள சையாம் 
அல்லத சீயம் தேசத்திலுள்ளது இங்கு இருக்க பழைய 
சிவாலயம் தற்காலம் மிகப் பாழா யிருக்கிறது; சிவலிங்கம் 

மாத்திரம் அழியா இருக்ற து. ர ரர 
நமிநகர் ஜக்கிய மாகாணம். கார்வார் ஜில்லா--௧ம 

லேலஸ்வரர் கோயில்; லிங்சபூஜை இங்குதான் ஆரம்பிதீதது 
என்பது ஸ்தல ஐூகம். மஹாவிஷ்ணுவும் ஸ்ரீ ராமரும் 
பூசித்த க்ஷேத்திரம், ஊரின் பழைய பெயர் அ௮ஸ்வதீர்த் 
தம், ஸ்ரீக்ஷேத்திரம்; ௮லகநந்தகதி, பூஜைசெய்யும் குருக் 
கறறக்கு மறக்கத் என்று பெயா.. 

பம நகர் - வடஇந்தியா காஷ்மீரத்தின் தலைநகர். 
ஜம்மூவிலிருக்து 191 மைல் ஷாரம்--சங்கரர் கோயில். 

ரீ நிவா௫௪நல்லூம்-இருச்சி ராப்பள் ஸிஜில்லா,் சென்னை 
ராஜதானி; பழைய சிவாலயம். தற்காலம் பூஜையில்லை.. 
காஞ்சி கைலாசகாதர் கோவில் சில்பகதைப் போன்றது. 

..  ஸ்ரீபுருஷமங்கலம்--வக்தவாசி தாலுக்கா வடஆற் 
காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜதகானி--மணிகண் டேஸ்வரரா் 
கோயில். கோரயிலில் பல கல்வெட்டுள்ளன். = © 

்... ஸ்ரீபெரும்பூதூார்-.- இதன், பழைய பெயர் peu. 
சென்னை ராஜதானி, இங்குபழைய சிவாலயம் ஒன்றுள ௮. 
700 வருடங்களுக்கு முற்பட்டது. ஸ்வாமி பெயர் பூத 
புரீஸ்வரர். வைஷ்ணவ ௮.சாரியார் ராமாநுஜர் காலத்தில் 
இவ்வூரின். பெயர் ஸரீபெரும்பூதூர் "என்று மாற்றப் 

பட்டது. ப ட்ப வ் ட ய ட்ட 
.. ஸ்ரீமுஷ்ணம்--தென் ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜ் 

காணி; சிவாலயம்; ஸ்வாமிகித்யேஸ்வார், மானக்கஞ்சார 
நாயனார் முத்தியடைந்த ஸ்தலம். வ ப 
os ்ரீராண்குரா் டணம்- -மைஞூா. ரரஜ்யம். மைசூருக்கு 
த. மைலில் உள்ளத, காவிரி இரண்டு பக்கமும் போடுறது: 
கேரயில் மைசூர் சமஸ்தான த்தகாரின் பார்வையி விரூகச் 

றன. ஸ்வாமி சுங்காதரிஸ்வரர், தேவி பார்வதி. கோவில் 
விஜயககரச்சில்பம். இங்குள்ள செம்பினாலாகிய அழகிய 

13 | 
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    தட்டிணாமூரீத்தி விக்ரஹம் தளவாய்ஈஞ்சராஜனால் சமர்ப் 
பிக்கப்பட்டது.. | | 

ஸ்ரீவில்லிபு த்தூர் -- இங்குள்ள பெருமாள் ஆலயம் 
ஒச் பழைய சிவாலயத்தின்மீது கட்டப்பட்டதாக எண்ண 

இவாலயம். 

  

நகரம்--வட இக்தியா யில் ஸ்டேஷன்-- 

  

துண்டம்-மேத்படி தாலுகா. இருசெல் 
வேலி ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி சிவாலயம் கைலாச 
புரத்திலுள்ள௫. ஸ்வாமி கைலாசபஇ, தேவி சிவகாமி, 
தாமரபர்ணிகதி,. இங்கு முசாபாபங்களா உண்டு, சததிரமு 
மூண்டு. | 

ஸ்தானேஷ்.வரம்--டில்லிக்கு 91 மைல் வடக்லுள் 
ளது. இவாலயம், ஸ்வாமி ஸ்கதானேஷ்வா; இங்கு 800 rs 
தங்களிருப்பதாக ஐஇகம். 

.  ஸ்ரமணபெல்கோலா -- மைசூர் ராஜ்யம், ரெயில் 
ஸ்டேஷனாகய ஹோனளே கரூபூருக்கு 88மைல், பஸ்போஇ 
௮௨௮ இனம், (இங்குள்ள ஜெய்ன விகரஹம் இக்தியா முழு 
வதும் பிரசித்தி பெற்றது) இங்கு சில சிவாலயங்களுண்டு. 

ஸ்டேட்பன்னி கிராமம் -- சென்னை ராஜ்தாணி, 
இவாலயம், ஸ்வாமி வன்மீகேஸ்வரர், தேவி மாகதவல்லி, 
வால்மீடுரிஷி, குசலவர்கள், பூசித்த க்ஷேத்திரம், | 

. ஸ்வர்ணுக்ஷுா -- வட இத்தியா சிவாலயம், சுயம்பு 
லிங்கம், ஸ்வாமி சஹல் ரரட்சர், சஹஸ்ர - ௮க்ஷர் (ஆயிரம் 
கண்க யுடையவர்) 

ஜதொயகல்---ஒஷம்புசைலம், ஷம்புகரி எனவும் பெயர் 
பெற்றது, மேற்கு சென்னைராஜதானி;உடுப்பிக்கு 1 மைல்; 
கோயில் பாழாயிருக்ற௫, ஸ்வாமி பெயர் ஹடகேஷ்வர் 
(ஹறாொடசேஷ்வர் 2?) தேவி பார்வதி, விங்கம் இறியது 
13 அங்குலம் உயரம்; இங்கு ஒரு குசை பாதாளத்திற்குப் 
போவதாக ஐதிகம்; : மார்க்கண்டேயர் பூசித்த ஸ்தலம், 
பழைய கோயில் அழிக்கப்பட்டது. பிறகு தற்காலக் 
(2காயில் கட்டப்பட்டது... இங்கு. பூர்வத்தில் . சித்த 
இரக்கம், கன்யா தீர்ச்தம் ஹைரசம்ப தீர்ததம்,ஸ்ரீ தர்க்கம், 

    

PSN இர சதங்கள் இருந்தன வாம்:கற்காலம் us Eis sb 
மாத்திரம் இருக்ற a. 

_ ஷாஜஹான் பிரிவு வங்காள ராஜகாணி, இங்குள்ள. 
சிவாலயங்கள் (1) பைத்காத் இராமம், வாலயம் 19/20
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கட்டப்பட்டது ஒரு மண் மேம்டின்பேரில் அதைத. 
தோண்டும் பொழு. Sore LD ஒரு பழய சிவாலயம் 
அகப்பட்ட. (2 பக்சார் பிரிவு, சிவாலயம் ஸ்வா 
ராமேஸ்வர்காத் மஹாதேவர். (8) தேவ் மார்க்கண் 
wir, ஸ்வாமி. Qearya மஹாதேவர்... (orig முகங்க 
நடைய. லிங்கம்). (4) குப்தேஸ்வர் குகைக் கோயில்-- 
ஸ்வாமி மஹாதேவர்;  லிங்கத்தின்மீது எப்பொழுதும் 
தீர்த்தம் துளித் அக்கொண்டிருப்பதாக ஜகம். (5) மஹா 
தேவ்பூர் கவாலயம்- முற்றிலும் . செங்கல் கட்டிடம். 
(6). மண்டேஸ்வரி சவொலயம்- ஸ்வாமி மண்டேஸ்வரர்; ot) 
SD BIO SG ASH SOhMLw gy, 

ஷிமோகா--மைசூர். ராஜ்யம், ரெயில் ஸ்டேஷன்; 
சிவாலயம்; ஸ்வாமி பீமீமஸ்வர்.. 

ஷிவமந்திச்-ரிஜாம்ராஜ்யத்திலுள்ள ௮, இவரலயம்- 
ஹட்கல்லி--பல்லாறி ஜில்லா சென்னை ராஜ.தானி. 

சிவாலயம்--ஸ்வாமி கள்ளேஸ்வரர்; கோயில் சளுக்கிய 
கட்டடம்; கட்டி. முடியவில்லை. 

ஹம்பி--பல்லாரி ஜில்லா சென்னை ராஜ.தாணி. 
ஹோஸ்பெட் ஸ்டேஷனிலிருக்து 7? மைல். பழைய விஜய 
ககரத்தரசார்களஞுடைய ராஜதானி. விரூபாட்சர் கோவில்-- 
ஸ்வாமி. விருபாட்சர். விஜயககர ௮ ரசர்சகளுடைய Go 
தெய்வம். . கோபுரம் 165. அடி. உயரம். — "இதற்கு பம்பா 
Boveri கோவில் என்றும் பெயர். 1199வூல கட்டப் 
பட்டது. ஹம்பி. கராமமானது இக்கோயிலுக்கு. மாணிய 
மரகக் கொடுக்கப்பட்ட. கங்கமண்டபமும். கோபுரமும் 
இருஷ்ணசேவராயரால் கட்டப் பட்டதாம். இக 
கோயில்களில் . இ௫தான். மிகப் பழைமையானது. . Qa 
குள்ள வாச௪ற்படிகளும் ஸ்தம்பங்களும் கருகிறமுடைய கற் 
களால் செய்யப்பட்டவை; இவை. 18ஆம் நூற்றாண்டில் 
செய்யப்பட்டவை என்று. மதிக்கப்படுகிறது; FERS SU 

இல்பம் மஹாமண்டபமும் வெளி கோபுரமும் 15 ஆம். நாற். 
ரூண்டில் க் “டப்பட்டவை; - விஜயககரச் . எல்பம். இங 

குள்ள ஒறு. கற்றூண் rats ஸ்வரங்கள் சப்திக்கும்படி. 
யானது. 

ஹமீர்சூர். ஜில்லா--ஐக்கய மாகாணம், மஹோபா 
இிராமம்--வொலயம்.. இது மதன்சாகர் எனும் ஏரியின் 
ஒரு பக்கமுள்ள தீவில். இருக்கிறத. 

ஹர்ஷ கா--வட இந்தியா, சிவாலயம். சுயம்பு லிங்கம்; 
en aril ANT a7, os ET. / 
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ஹரர்வார்--றரிக்வார் என்றும் வழங்கப் படுகிற, 
இ! ந்த யார். யில். மேட ஊண். எவாலயம்--ஸ்வரமி தட் 

சேஸ்வரர், இதில் வீரபத்ரர் அரியும், பதீரகாளியின் 
எலையு மிருக்ின் றன. இக்கு 40 சத்திரங்களுக்குமேல் 
உண்டு. (2) பில்வகேஸ்வரர் கோவில்--பில்வகேஸ்வரம் 

9 குன் மின்மீதுளது. (8) நீலேஸ்வரர்ீ கோவில்-- 
லிங்கம் நீலன் எனும் பக்தனால் 9 ரதிஷ்டை செய்யப்பட் 
ட. (5) சரவணசாதமகாதேவ் கோயில் இங்கு 5 முகங் 
களோடு கூடிய இவமூர்த்தியுண்டு.. | - 
... ஹரவறைல்லி--தார்வார் ஜில்லா, பம்பரம் ராஜதானி... 
சவுடம்பூருக்கு. 3 மைவில் சோமேஸ்வரர் கோயில், Faxes 
கிய கட்டடம்; 8 சச்நிதிகளை யுடையது, 

ஹரஜாாபூர்-- இமயமலை, வஸ் தலம். 
| aplant—Q@ ser Quutr குஹாரண்யம், சிட்டல்துரீச் 
OD GD GDI , COAT ராஷ்யம், துங்கபக்ரை கரையிலுள்ள ௪. 
பெரிய கோயில; அழகிய சில்பங்கள் அமைக்தது; ஸ்வாமி 
பெயர் ஹரிஹூரஸ்வரர்; விக்ரஹம் 4 அடி உயரம், வலப் 
பாகப் பாதி சிவம், இடப்பாகப் பாதி விஷ்ணு. தற்காலக் 
கோயில் 1221650 இரண்டாவது நரஇம்மரது Lo & SM 
யாய போலால்வர் கண்டசாதன் அல்லது சோமகரதர் 
என்பவரால் கட்டப்பட்ட.. இக்கோயில் சில காலம் 
மகம்மதியாகள் கையிலிருச்தபோது, கோயிலின் மேற். 
கூரையை மசூதியாக உபயோடுத்தனர்; சளுக்க கட்ட 
டம்; மகா மண்டபமும், அம்மன் சச்நிதியிலுள்ள சில்பங் 
களும் மிகவும் ௮மடஇயவை, கோயில் முடிக்கப்பட்டிருஈ்தால். 
இதைவிட அ௮மஇய ஹிச்து ஆலயம் உலகத்திலே வேறெங் 
கும் இராது எனக் கூறலாம் என்று பெர்கூசன் புகழ்க் 

"திருக்கிறார்... இங்கு ௮௬ல் கா௫விஸ்வேஸ்வரர் கோயில் 
உளது -- எறிய கோயில், கேரயிலில் லிங்க.மில்லை: பரம 
Ga ser சிலை இருக்கறத. குஹாசுரனைக்கொல்ல பரம 
சிவமும், விஷ்ணுவும் ஹரிஹர ரூபம் தரித்கனர் என்பது 
ஜதிகம்..... பட்ட ப்தி கட ௬ இ ட் | 

.... ஹலகூர். மைசூர் ராஜ்பம், பெங்களூரின் ஒரு பாகத். 
திலுள்ளத--சவாலயம், சேசரம்மஸ்வர் கோயில், -கெம்ப 
கெளடரால் 17-ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் கட்டப் 

ட ஊலஜி- மைசூர் ராஜ்யம், சிவாலயம்; ஸ்வரமி ஹத்தி 
மகலவைரா; அளைச்கப்பட்டஸ்சிரீன்கள் (5060) உடைய த: 
பஇஹாய்சால. சில்பம். | 
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amar 3G — ஹலபீடு என்றும். அழைக்கப் படுகிறது. 
௫ - சரியான பெயர், கன்னட பாஷையில் பழய 

இ ன்று பொருள் படும். மைசூர் ராஜ்யத்தி 

அள்ளு. பூன. ரெயில் பாதையில் பாணவரம் ஸ்டேஷ 

னுக்கு 80 மைல் தெற்கு. இதன் பழய பெயர் தொரசமுத 

திரம். (துவார சமுத்திரம். என்னும் அழைக்கப்பட்ட) 

இங்குள்ள சிவாலயங்கள் (1) ஹொய்சலேஸ்வரச் கோயில் 
—Da இரட்டைக் கோயில், இரண்டு சர்கிதிசளுண்டு ; 
ஒவ்லொன் i) gin Sad ae; ஒவ்வொன் நிற்கும் எதிரில் 
பெரிய மண்டபத்தில் ந.நஇ.. யுண்டு. ஒருலிங்கம் விஷ்ணு 

வாத தனராலும், மற்ரொன்று அவர் மனைவியாஇய சாக்தா 

அல்லது. சர்ந்களா தேவியாலும் பிரதிஷ்டை செய்யப் 
பட்டது. கோயில் வடக்கு தெற்கு 160-அடி, இழக்கு 
மேற்கு 122 அடி; உயரம் 265 அடி. மேடைக்கு மேல்; கழ் 
மட்டம் அல்லது மேடை சுமார் 5 அல்லது 6 அடி உயரம். 
கோயில் 1991 ஹே ஆரம்பிக்கப்பட்டு; முற்றிலும் மூடிக் 
su ure», விமானங்கள் கட்டப்படுமுன் 1310 
மரலிக்காபுர் எனும் மகம்மதியா தலைவன் கையிற் இட 
ன; அவர்கள் இங்குள்ள Fog pau சிலைஉருவங்களைப் 

பாழாக்கி யிருக்கன்றனர். கோயிலின் அடிமட்டம் 
சட்சத்திா சத்தைப் போல் கோணல்கள் உடையது; இதற்கு 
மேல் வரிசை யானைகள்; இவை 1710 அடி. சுற்றளவிலும் 

செ.௮க்கப்பட் டிருக்கின் றன; .சமரர் 2000. இருக்கலாம்; 
இவை. ஒவ்வொன்றும் ஒரு நிலையில் செதுக்கப். பட்டி ரக 

இற து; ஒன்றைப்போல் மற்றொன்று இடையாது. இதற்கு 
மேல்: வரிசை சார் தலங்கள்; அதற்குமேல் அழிய 
கொடி. வேலை; அதற்குமேல் குதிரை வீரர்கள் வரிசை; 
அதற்குமேல் கொடி வேலை; அதற்குமேல் ராமாயண 
பாரதக் கதைகளின் சில்பங்கள்; அதற்கு மேல்வ்ரிசை 
மிருக. பட்சிகளஞுடைய உருவங்கள்; அதற்குமேல் மணித 

உருவங்கள், தெய்வச் இலைகள். பக்கங்களில் அழகிய 
பலகணிகள்; நடவில் தேவதைகளின். - உருவங்களும் 
அப்சரஸ்தஇரீகளின். உருவங்களும் இருக்கன் றன. இங்கு 
Qs si மத. தேவகைகளின். எல்லா. உருவங்களையும் BM vor 
லாம், சைவம் வைஷ்ணவம் என்இறபேதம் இடையாது.இப் 
படிப்பட்ட நுட்பமான சில்ப வேலை உல௫ூல் வேறெங்கும் 
இடையாது என்று பெர்கூ.சன் துரை. spe BGs ரூர். 
ஒவ்வொன்றும் பார்க்கத் தகுர்தது; ஒரு அருள் வே 
யைப் போல். மற்றொன்று மடையாத. . சிறு விமானங 

களில் (ஸே) ஒன்றைப்போல் மற்றொன்று இடையாது.. 

14 
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£66) BuG ayer ar கல் ஸ்தம்பங்கள் உள்ளே மூற்றிலும் 
-கரூடைக தெடுக்கப்பட் டிருக்கன் மன, கற்பூரம். ஏற்றி 
உள்ளே காட்டினால் ஸ்தம்பம் முழுவதும் ஜோரதியாய்க் 

தெரிகிறது. இங்கு நிர்த்தனம் செய்யும் Frans He» 
யுள து; வேறெங்கும் ையாது என்பர். கிர்த்தன 
வியைகரும் பார்க்கக் தச்கது. இக் கோயிலுக்கு நாண்ணு 
வாயில்கள், இரண்டு இழக்கிலும், ஒன்று. வடக்கிலும் 
ஒன்று தெற்லலு மேளது, வாயிற் படிகளின் தோரணங்கள் 
மிகவும் சில்பவேலை யமைக்தவை, இரண்டு கந்தி 
மண்டபங்களிலுமுள்ள. ; தூண்கள் கடைச்சல் பிடிக்கப் 
பட்டவை: ௪லவைளன் கல்லைப்போல் பளபளப் புடையவை, 
அவைகளில் இரட்டைப் பிரஇபிம்பங்கள் தோற்றுஇன் 
வனை. தக்கணாசாரி எனும் பெயர் பெற்ற இில்பியால் 
பெரும் பாகம் கட்டப்பட்டதாம். சில சிலைகளின் & tp 
அவற்றைச் செய்த சிஃ்பிகளின் பெயர்கள் செகுக்சுப்பட் 
டி ருக்கின்றன. கோயிலின் வாயில்சுளில் ஜெறாய்௪ல 
ருடைய பிருதகள் காணப்படும் (புலியை சலன் எனும் 
இவர்கள் வம்சச்சுரசன் கொல்வதுபோல்) கோயிலி ௨ள்ள 
தூண்கள் கவனிக்கக் தக்கலை; ஜதை ஜதைமாக இருக 
கும்; ஒரு ஜதையைப்போல் மற்றொரு ஜதை கடையா. 
சாணையிலிட்டு கடைந்தவைகள் போலிருக்இன் றன. சில் 
பங்களெல்லாம் 60 நிறம் வாய்ந்த கருப்புக் கற்க 
வாரலானவை; தந்தத்தில். வேலை செய்ததுபோல் வேலை 
செய்யப்பட் டிருக்ச்றன. | (1) கேதாரேஸ்வரம் கோயில் 
--இது ஹொய்சலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு. சற்று தூரத்தில் 
உள்ளது. 121966 விரபல்லாளனாலும் அவனது மனைவி 
களி லொருத்தியாலும் கட்டப்பட்டது. இதுவும் கட்சதீ 
திரம் போன்ற மேடையின் மீது கட்டப்பட்டதாம்; மரங்கள் 
தேகாத தபடியால். இதன் விமான ௪ிகரமும் முன். மண்ட 

-பூமும் பாழாய்ப். போயின... மைசூர் ராஜாங்கததார் 
இதை மராமத செய்திருக்கறுர்கள்.. "கோயிலைக். கட்டிய 
-இல்பியின் பெயர் தேவோகர். ஹொய்சல அரசர்களின் 
19௬௮கள் இங்கு இருக்கின்றன. . 

... ஒமூலவகலூ -- ஒஊார்ப்பனஹல்லி தாலுக்கா, பல்லாரி 
ஜில்லா, சென்னை ராஜ.ுானி; சிவாலயம் ஸ்வாமி கள்ளே 
வரர்) இரட்டைக். - கோயில்; ஹொய்சல . கட்டடம். 

இங்கு. மல்லிகமர்ச௬ணம் "கோயில். என்று. ஒற்னொரு 
Fair aus மூண்டு... | 

apGer ஆலூர்-இ௫ ஹோளே ஆறு "என்னும் 
அழைக்கப் படுகிற. சாமராஜ . ககரம் தாலுக்கா;



  

மைசூர் ராஜ்யம்; அர்க்கேஸ்௪ ரர கோமல் -சோழ கட்ட 
டம்; 1020 ஆண்டில் ஆண்ட ராஜேக்திர சோழரால் கட். 
Luu Bg. FO புதப்பிக்கப்பட்டது. இங்குள்ள 
கதியின் . மண்டபத்தில் தூண்கள் அ௮ழூயெவை, 

ட 

    ஹணுூாாற கொண் ட கிஜாம் ராஜ்யத்திலுள்ள ௮. 
ஐகராபாத்துக்கு 87 மைல்; கா௫பெட் ஸ்டேஷணிலிருக் அ 
சுமார் 8 மைல், இத முற்காலத்தில் வாரங்கல். அரசர்௯ 
ஞ்டைய ராஜுகாணியா யிருக்கு, வாலயம் 1168... கரக 

தய அரசனான பிீரதாபருக்திர மஹா. தேவரால் கட்டம். 
பட்டது. கோயிலில் மூன்று கர்ப்பக் கரஹஙகன் உள. 
சளுக்மெ கட்டடம். ஆதியில் ஒன் ஜில் பரமசிவமும், ஒன் 
றில் மஹா விஷ்ணுவும், மற்றொன்றில் பிரம்மா அல்லது 
சூரியனும் இருந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. . கோயில் 
கிழக்கு மேற்கு 102 a தெற்கு வடக்கு 83 அடி 8 அங் 
குலம். மேற்கூறிய 8 கோயில்களின் வாயிற் படிகள் 
பிகவும் அழகிய சில்ப மமைக்தவை, பலகணிகள் மிகவும் 
அழகிய வேலைப்பாடுள்ளவை, கோயில் 8அடி. .மேடை 
யின்மீது கட்டப் பட்டிருக்கிறது. கோயில் முற்றிலும் 
முடிக்கப்பட வில்லை. 1000 கால் மண்டபம் ஆரம்பிக்கப் 
பட்டு முற்று பெறாமல் விட ப்பட்டிருக்கிறது; கந்தி மண்ட 
பழமும், 1000கால் மண்டபமும் பிற்காலத்தியவை என்று 
மிஸ்டர் கன்ஸ் நினைக்கிறார். கந்தி மண்டபம். இடிச்அ 
போயிருக்க து. கந்த மாத்திரம் உடையாம லிருக்கிற து. 
இங்குள்ள பெரிய மண்டபம் 132 தூண்களுக்குமேல் 
உடையது, கோயில் நான்கு வாயில்களை யுடையது. கட் 
சத்திரத்தைப்போல கட்டப்பட் டிருக்கிறது. தூண்கள். 
மிகவும் ௮அழகியவை. 

ஹனூமத்தகுடி--ராமகாட். ஜில்லா, "சென்னைராஜ 
தணி. இவாலயம்; ஸ்வாமி மாளவகாதர்; லிங்கம் சூரிய 
பகவானால். பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட தென்பது ஐதிகம். 

ஹஸ்தினபுரம்--வட . "இக்தியா, : டில்லியிலிருந்து 36 

மைல். இங்கு ஒரு ஏிவாலயம் இருப்பகாக காலஞ்சென்ற 
K. ஆனுமுகம் பிள்ளை குறித்திருக்கறூர். 

ஹாங்கல்--தார்வார். ஜில்லா; பம்பரம் ராஜதானி. 
தாரகேஸ்வரர் கோயில்; இதில் ஒரு மண்டபம். மிகவும் 
வி௫த்திரமான௮. நந்தி. மண்டபம் 4 pau sg. | | 

.. ஹார்டு ஹ்ல்லி--மை௫ர் சாஜ்யும்.. - சிவாலயம் 
ஸ்வாமி அன! 2லஸ்வரரீ.. : 

15. 

 



56 

  

pore it—ar. QoeSur, Gig CBS கருகிலுள்ள 
இங்கு சுமார் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக 

என்பவர் எழுத மிர்றோர். தற்காலம். வலிங்கம். மாத் 
திரம் அங்கு இருக்கிறது; ஸ்டியடைட் (516௨0106) என்னும் 
சல்லாலாயுது. 

    

ஹறாவேரி.-தரர்வரர் ஜில்லா, பம்பாய் ராஜதானி, 
சிவாலயம்- இங்குள்ள உமர மகேஸ்.வரமூர்த்இ. மிகவும் ௧௯ 
யுடையது. சக்தேஸ்வர்- (கரம். சவடம்பூருக்கு 3 மைல், 

கேரயில் மேற்கு பார்க்குது, இது ஆழியில் வைஷ்ணவ 
ஆலயமா Gea a, பிறகு அ வர்யைமர்க லிங்காயத் தர 

ee 

"ஹிமஸ்நானம்- வட  இச்தியா, சுயம்புலிங்கம் 
வாமி சுங்காதரர், 

ஹிரியாகஷார்-- மைசூர் rr op us wb, சிக்மகஞருக்கு 

2 மைல்--இத்தெஸ்வரர் எவாலயம், 

  

   ஸிகிகரூர்- (பெரிய ஊர்) மைசூர் ராஜ்யம், தாரமல் 
லேல்வரர் கோயில்.-கோபுரம் பெரியது. டட ட் 

'ீரிஹட்கல்லி--மைஞாா் சரஜ்மம், காட்டேஸ்வரர் 
கோயில்--சளுக்யெ சில்பம், ட 

  

ஹுச்சிய ுல்லிகூடி,--தென் இச்தியா சிவாலயம், சளக் 
இய கட்டடம், 

    ஹுக்ணி பிரிவு-வங்காள ராஜதானி, இங்குள்ள 
சிவாலயங்கள் (1) பாண்ண்பெரிமார இராமம், இங்கு ஹன்" 
சேஸ்வரி கோயிலில் 13 சிவ மூர்த்திகள் இருக்சன் றன. (2) 
திரிவேணி சிவாலயம். (8) ப.த்ரேஷ்வர் கோயில். அ மார. 
200 வருடங்களுக்கு முன் கட்டப் பட்டதாம். (4) ஜானும் 
இராமம்- சிவாலயம்: ஸ்வாமி ஈசானேல்வரர் (க கானடுல்- 
கண் டேஸ்வரர் சிவாலயம், (6) மஹாநாத்  இராமம்ஃ 
மஹாகாதர் சிவாலயம், (7). தாரகேஷ்வர்--ரெயில் 
ஸ்டேஷனுக்கு 200 கஜத்தில் சிவாலயம். பழய கேோரயில் 
புதப்பிக்கப்பட்டது ur Lev or ராஜாவினால், சிவராத்ரி 
விசேஷம். 

  

   

-ஹுஃப்ணி--மத்ய இக்தியா. ரெயில் ஸ்டேஷன். 
கர். கோயில்.   
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an alex am tase s\— இதற்கு ஹிரோட்கல்லி 
என்றும் பெயர்? ஹடஹல்லி தாலுகா; பல்லாரி ஜில்லா, 

சென்னை ராஜதானி, கள்ளேஸ்வரர் இவாலயம். FERS 
இய சட்டடம், 

  

ஹுஸி_ பெல்காம் ஜில்லா; பம்பாய் ராஜதானி. 
செளந்தட்டிக்கு அருலெுள்ள ௮. இங்கு இரண்டு இவா 

யங்கள் உண௱டு-- — oi PL ey கோயில் பஞ்சலிங்க 

வர் கோயில். 

  

-டூஹமகூடம்--வட இந்தியா, சுயம்புலிங்கம், ஸ்வாமி. 
விரூபாட்சர்.. 

ஹேமவதி--அசக்தபூர். ஜில்லா;சென்னை ராஜதானி: 
இங்கு BT Or கோயில்கள் உள--தொட்டேஸ்வரர் 
கோயில், மல்லேஸ்வரர் கோயில், விரூபாட்சேஸ்வரர் 
கோயில். சி.த்ேேதேஷ்வரர் கோயில், ன ட 

_ஹொனலி--ஹொனஹூல்லி என்றும் அழைக்கப் 
படுகிறது. மைசூர் ராஜ்யம், சிவாலயம்--ஸ்வாமி மஹா 
தேவர், . ன இரு 

'ஹோஷந்கமாதி 19ரிவ--மத்ம மாகாணம். ஜி. ஐ..19, 
ரெயில்-இங்குள்ள. சிவாலயங்கள். (1) ஹோஷங்கபாத்-.. 
இதி ம பி. ரெயில் ஸ்டேஷன்: சிவாலயம் ; ஸ்வாமி மகர 
தேவர். (2) ஹரியூரம் சிவாலயம், ஸ்வாமி. குப்தேஷ்வர் 
மஹாதேவ். இது மண் மாஉப்பட்டிருந்தது ; ௬மார் 
60 வருடங்களுக்கு மூன்... "தோண்டி மெடுக்கப்பட்டது. 
இவராத்ரி விசேஷம் (8) ஹாண்டியார இராமம், 
இவாலயம்,. ஸ்வாமி. @gzoerst. ஒள ரங்கஜிபம். இதை 
wipes முயன்றபொழுது கிழக்கு மூகமாயிருக்த. ஆலயம் 
மேற்கு முகமாகத் இரும்பிய தென்பர். (4) ௩ G3 
சூன் றம்--இதில் ஒரு குன்று 4888 அடி. உயரம்; Qs ar iy 
பில். குகைக் கோயில் சிவாலயம், இங்கு ஸ்வாமி த்ரி 
சனம் செய்யப் போடுறவர்கள் கையிலிருக்கும் எல்லாம் 
பொருள்களையும் ஸ்வாமிக்குச் கொடுத்துவிட வேண்டுமாம். 
(5) பான்சமர்ஹிரலை-மத்யஞுன் றில் வாலயம். (6) பாம்லி 

-இராமம்); பழைய சிவாலயம். கரர்ததிகையும் சங்கிராந்தி. 

யும். விசேஷம். இதற்கு "தரமதபுரம் என்பது பழைய 
“பெயர. 
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wer ym Gite வங்காள சாாஜ்த ரானி. Queen or 

சிவாலயங்கள். (1) போட்பாகள் ரொமம். சிறு சிவா 
லயம் (இங்கு இபத் தேசத் BUSS gow ஒன்றுண்டு] 
(2) G@ippi Gia, usxCyrsvar CaruQa —Qaq அஷ்ட 
வக்ரண். எலை உள்ளது. இங்கு பலதீர்த்தங்கள் உள. 
அவ ௰றுள்௮ச்ணிகுண்டம், கந்ககஜலம் உடையது, உஷ்ண 
மான ஜலம்; பிரஹ்லாதர் பூஜித்த பிரம்ம குண்டம், 
சேத்கங்கா, கூபன் குண்டம், பைரவ. குண்டம் முதலியன 

(3) Visit @rrob—Qae பாண்டவர்கள் 5 லிங்கங்களை. 
பிரஇஷ்டைசெய்ததாக an Bed. (4) தூப்ராஜயூர் இரரமம். 
இங்கு பல சிவாலயங்கள் உண்டு, அவற்றுள் முக்யெ 
மானவை, அகாலைதாசி சோயில், மஹாரேஷ்யர் கோயில், 

  

    

      

முற்றிற்று, 

 


