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"SIVA SHRINES IN INDIA & BEYOND | 
PART 1 | 

ர் 

ந SAMBANDAM, B.A., BLL. | 

The Two Sisters, Galava, The Eye of Love, The Curse of Urvasi, 
The Merchant of Vanipura, Fate and Love, Simhalanatha, Pushpa- . 

_ valli, Amaladitya, Magapathi, The Ideal Wife, Siruthondar, The 

Golden Fetters, True Love, The Bandit Chief, Bricks-Between, 

At any Cost, The Fair Ghost, Brahmin vs Non-Brahmin, Vijaya~ 

rangam, As you Like it, Sati Sulochana, Lord Buddha, The 
Tragedy of Silence, The Good Fairy, Geetha Manjari, The True 
Brother, Malavikagnimitra, Chandrahari, The Demon. Land, 
Sabapathy Part I, The Pongal Feast or Sabapathi Part II, A 
Rehearsal or Sabapathi Part III, Sabapathi Part IV, Mixture, 

Blessed in a Wife, The Dancing Girl, Subadra-Arjuna, Karna the - 

Giver, Sahadeva’s Stratagem, The Surgeon General's Prescription 
Vichu'’s Wife, Sakuntala, Vikramorvasi, The Point of View, The 

Two Selves, The Tragic Denonement, The Sub-Assistant 

Magistrate of Sultanpet, Harischandra, Blind ‘Ambition, - 

Markandeya, Sarangadhara, Manohara, The Two Friends, .The’ ° 

Knavery of Kalappa, As We Sow-So We Reap, Over Forty Years 

Before the Footlights Parts I, II, IIL IV, V & VI, The Search, 
Prinee Koneri, The Crowd in the Shandy, Ratnavali, The Gypsy 

Girl, Vaikunda Vaithiyar, Dikshithar Stories, Funny Stories, The 

Good Sister, Short Stories, Hints to Actors, The Tamil Drama, 

Humorous Essays, A hand book for Tamil Talkies, Stray Flowers, 

The Wedding of Valli, Talkie Experiences, The Dead revived, 

Asthanapura Dramatic Company, Music-Mad, Sabapathi-Zamindar, 
The Nine Playlets, A Little Spark of Fire, Art ‘os ‘Liove: 

Deepavali Varisai, Hitler vs Indian etc. in Tamil, 
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சிவாலயங்கள். 

இந்தியாவிலும் அப்பாலும் 
ex sr (ap Lb பாகம் 

  
  

காடகப்பேராகிரிரர் 

4. ச ம் Li ந் கு முதலி ui ர் பிஏ. பில், 

அவர்களால் இயற்றப்பட்டது. 

இந்த நூலாசிரியரால் இயற்றப்பட்ட மற்ற நூல்கள் ₹ 
லீலாவதி-சுலோச்னா, சாசங்கதான், 'மகபதி, காதலர் கண்கள், 

நற்குல தெப்வம், மனோேஹரன், ஊர்வசியின் சாபம், இடைச்சுவர் இரு 
புறமும், என்ன நேர்ந்திடினும், விஜயரம்கம், கள்வர் தலைவன், தாசிப் 
பெண், மெய்க்காதல், பொன் விலங்குகள், சிம்ஹளகாதன், விரும்பிய 
விதமே, சிறுத்தொண்டா, காலவரிஷி, ரஜபுத்ரவீரன், உண்மையான 
சகோதரன், சதி-சுலோசனா, புஷ்பவல்லி, கீதமஞ்சரி, உத்தம பத்தினி; 
அமலாதித்பன், சபாபதி. மூதற்பாகம், பொங்கல் பண்டிகை அல்லது 
சபாபதி இரண்டாம் பாகம், ஒர் ஒத்திகை அல்லது சபாபதி மூன்றும் 
பாகம், சபாபதி நான்காம் பாகம், பேயல்ல பெண்மணியே, புத்த 
அவதாரம்; விச்சுவின். மனைவி, வேதாள உலகம், மைவியால் 
மீண்டவன், சந்திரஹரி, சுபத்திரார்ஜுனா, கொடையாளி கர்ணன், 
சஹதேவன் சூழ்ச்சி, நோக்கத்தின் குறிப்பு, இரண்டு .ஆதிமாக்கள், 
சர்ஜன் ஜெனால் விதித்த மருந்து, மாளவிகாக்னிமித்ரம், விபரீதமான 
முடிவு; சுல்தான்பேட்டை ௪ப் ௮ளிஸ்டென்ட் மாஜிஸ்டிரேட், சகுந்தலை, 
காளப்பன் கள்ளத்தனம், விக்ரமோர்வசி, முற்பகல் செய்யின். 
சிற்பகல் விளையும், நாடகமேடை கினைவுகள் -- ஆறு UT GIG GT 
eres gp, யயாதி, . மிராம்மணனும் சூத்திரனும், வாணிபுச. 
வணிகன், இரண்டு நண்பர்கள், சத்ருஜித், ஹரிச்சந்திரன், மார்க்கண் 

- டேயர், ரத்னாவளி, சுண்டு மிடித்தல்] கோனேரி அரசகுமாரன், சற்தை 
யிற் கூட்டம்; வைஞண்ட வைத்தியர், தீட்சிதர் கதைகள், ஹாஸய்க் 
கதைகள், சூறமகள், நல்லதங்காள், சிறுகதைகள், நடிப்புக் கலையில் 

"தேர்ச்சி பெறுவதெப்படி ?, ஹாஸ்ய வியாசங்கள், குமிழ் பேசும் பட& 
காக்ஷி, வீடுதிப் புஷ்பங்கள், பேசும்பட அனுபவங்கள், வள்ளி மணம், 

கதம்பம், மாண்டவர் மீண்டது, ஆஸ்தானபுரம் காடகள் சபை, சங்கீதப் 
பயித்தியம், ஒன்பது குட்டி நாடகங்கள், சபாபதி ஜமீன்தார், சவால் 

-யக்கள்- இந்தியாவிலும் அப்பாலும், முதல் இரண்டு பாகங்கள், சிவாலய 
'இற்பக்கள், மனையாட்சி,போவளிவரிசை, இந்தியனும் ஹிட்லரும் ,கா லக் 
குறிப்புகள், சுப்ரமண்ய ஆலயங்கள், இயின் Ap Baud மூதயலின-. 

முதற் பதிப்பு 

! இரத்தின. விலாஸ் '” அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிடப்பட்டது, 

end apt.) 1947 [oft gut B50
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- சிவரலயங்கள்---(தொடர்ச்சி) 
  

  

சீர்காழி:--இதை ஸ்ரீ காளிபுரம்: என்பர் சிலர், மஹா 
காளி பூசித்த க்ஷேச்திரமாதலால் அப்பெயர் பெற்றதாம். 
சியாழி என வழங்கப்பெற்றத--தென் இக்தியா ரெயில் 
ஸ்டேஷன், சென்னை ராஜதானி, இகற்கு பிரமபுரம், வேணு 
புரம், புகலி, வெங்குரு, தோணிபுரம், க்தராய, சிரபுரம், 
புறவம், சண்பை, கொச்சைவயம், . கழுமலம், என மற்றும் 
பெயர்கள் உளது, திருஞான சம்பந்தர் பிறந்த. இடம், 
மூவர் பாடல்பெற்றது. ஸ்லாமி-பிரமபுரிஸ்வரர்;. (சுயம்பு 
லிங்கம்) தோணியப்பர், சட்டைநாதர், தேவி இருகிலை 
காய, சக்கரை இர்த்தம், பிரம்ம தர்க்கம், பிரமன் பூஜித்த 
க்ஷேத்திரம், காளிபூஜித்த ஸ்தலம், பிரமபுரம் அடியிலும், 
தோணிபுரம் நடுவிலும், சட்டை நாதம் அதன் மேலும் 
உளது, பிரம்மே.ற்சவம் சிச்திரை மாதம், திருஞான சம் 
பந்தருக்குக் இருமுலைப்பரல் கொடுக்கும் a.oFronn aCe 

ஷம்; கோயிலில் தோணியப்பர், சட்டகா தர் என்று இரண்டு 
மூர்த்திகளுண்டு. கர்ப்பக்கிரகத்திற்கு மேலுள்ள நிலையில் 
சட்டசாதர் சலையிருக்றத, 8 அடி உயரம், வெள்ளிக் 
இழமை இரவு 12 மணிக்கு மாத்திரம் பூஜை. கோயில் 
பெரியது 1078 567 அடி விஸ்ரணம், கோவிலில் பல கல் 
வெட்டுகள் உள, அ௮ர்மன்கோயில் லவருடங்களுக்குமூன் 
முற்றிலும் புதிப்பிக்கப்பட்ட௫. சிலர் இது ஜடாயுபட்ி 
யைப்போல் கட்டப்பட்டதென்பர், இங்கு சம்பச்தர் தசுப்ப : 
னார் சிவபாத ஹிருதயர் பூசித்த லிங்கம் சோளேளஸ்வுடம். 
எனும் கோயிலிலிருக்கறது. எர்காழியில் இரட்டைத் தெரு. 
எனும் வீதியில் 11-வது எண்ணுள்ள வீடுதான் திருஞான 
சம்பந்தா வீடென்று சொல்லப்படுகிற. இங்கு தர்ம. 
சத்திர முண்டு, முசாபர் பங்களா உண்டு. ப 

_ சீயமங்கலம்  குசைக்கோயில், வந்தவாசி தாலுக்கா, 
லட. ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை. சாஜதகானியிலுள்ள ௮. 
மூதல் மஹேச்திரவர்மன் காலத்தியது, (600-626) பல் 
லவ எில்பம், ஸ்தம்பேஸ்வரர் கோயில் ; கல்வெட்டுகளில் 
ஸ்வாமிபெயர் திருக்கற்றஸி மஹாதேவர் என்றும், aah ew 
வரமுடையார் என்றும், அவனிபா ஜன பல்லவேஸ்வரர் என்: 
லும் இருக்கிறது, லிங்கம் திரண்ட உருவம்,



சீயோனியிரிவு :--மத்திய மாகாணம், இங்கு சிவாலயம், 

ஹேமாத்பண்ட் கட்டிடம், இங்குள்ள பைடராக்தன் கிராமத்தில் 

இறு குகைக்கோயில் உண்டு, அதற்கு மாத்கோக்கா என்று 

பெயரா. சிவாலயம், சியோன் பட்டணத்தில் ' மஹாதேவர் 

கோயில் புதிய கட்டிடம்: 

சீவாலயம் இங்கு குச்மே௪ லிங்கம் எனும் ஜோதி 

விக்கம் இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது, 

கபுரம் -பொன்னானி .தரலூகா, மலபார் ஜில்லா, 

சென்ன இராஜதானி, சவாலயம்- தட் ணாமூர்த்திகோயில், 

சரீந்திரம்:- “திருவாங்கூர். ராஜ்யத்தில் கன்யாகுமரிக். 

குப்பபோகும். வழியிலுள்ள.து. இவாலயம், ஸ்வாமி பெயர் 

தரணுமாலயன் ; (தாணு சிவன்; மால்- விஷ்ணு ; அயன் 

பிரம்மா?) தேவி-௮றம் வளர்த்த நாய; பிரச்ஞா தீர்த் 

தம், செர்ன்றை ' விருட்சம், லிங்கம் மும்மூர்த்தி ஸ்வரூப 

முள்ளது-மும்கூர்த்திகளுக்கும் ஆலயமுடையது. இங்குள்ள 

விஷ்ணுவிக்ர்ஹம்.மதுரை இருமலை சாயகரால் ஸ்தாபிக்கப் 

பட்டத. பிரம்மோற்சவம் எத்திரைமாதம். கோயில் 1890-ம் 

ல்௫டம் மார்தீ தாண்ட வர்மரால் புதப்பிக்கப்பட்டது. பெரிய 

மண்ம்பம் ராமவர்மா என்பவரால் 1416-ம் வருடம் கட்டப் 

பட்டது, இங்கு சுமார் 925 .அடி. உயரமுள்ள ஆஞ்௪சேயர் 

சிலை. இருக்கிறது. இந்திரன் பூசித்து சாபம் நீங்கி ஸ்தலம்; 
அவள் சாபம் நீங்கு சசியான படியால் சுசிந்திரம் எனப் 

Quien ng? Queer ில்பங்கள் 10 அல்லது 11-ம் 

தூற்ராண்டைச் -சேர்க் தவை, கோயிலில் ஆயிரம் வருடங்க 

க்கு முக்திய சல்வெட்டுகள் இருக்கின்றன. இங்குள்ள 
௮ரு.பெரிய ஸ்தம்பத்தில் சப்தஸ்வரங்கள் பேசும்படியான் 

எற் ஸ்தம்பவ்கள் இருக்கன் றன: | 
.. சுட்டூரு:--சஞ்சங்கோட் தாலுகா, மைசூர் “ராஜ்யம். 

சோமேள்வரர் ஆலயம்... | 
ALS Met Wb: —O soir கன்னட ஜில்லா, சென்னை 

சாஜதானி, சிவாலயம், இச்,த.ஜில்லாவில் இல.தான் பிரபல 
Rasp gob. | - 

சுயம்புநாதர். கோயில் :--வட இந்தியா, நேபாள ராஜ் 
யூச்திலுள்ள.௮-சிவாலயம், இங்குள்ள. லிங்க த்திற்கு BM Got CB 
முகல்கள் உண்டு. |
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சுல்தான்பத்திரி மலபார் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 
இருகெல்லி விஷ்ணுகோயிலுக்குப் பின்புறம், குண்ணிச 

தீர்த்தத் தருகில், ௪.று எவாலயமுளது, ம ல்க்கோயில், 

ட... சுழியல்:-(தரு) சென்னை ராஜதானி, திரிபுவனத். 
இற்கு 12 மைல் தெற்கிலுள்ளது. சதாகந்தர் பூசித்த 
ஸ்தலம். பார்வதிதேவி சிவபெருமானை மணம்புரிய பூசித்த 
ஸ்தலம். ஸ்வாமி திருமேனி நாதேஸ்வரர், தேவி வனமாலை 
UNDO. HE BLT WT le பெற்றது... 

குணும்பேடு —Qetie put டு ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி, Fair aout “புதிய கட்டிடம், 

சூரத் பீரிவு பம்பாய் ராஜதானி. (1) தரத் பட்டணம், 
கோபிபரம் எனும் இடத்தில் "இவாலயம். ஸ்வாமி- .மூலேஸ் 

வர், ராஹியசேோனி எனும் இடத்தில் காட விஸ்வதாதர் 
கோயில்; இவ்விரண்டு கோயில்களும் தரை மட்டத்திற்கு 
15 45 கீழே இருக்கின்றன. (8) புரொச் பிரிவு பாத்பூத் 
வாலயம். ஸ்வாமி பாதேஷ்வர்.. கோயில் இறியது 11 

அடி. சதுரம். (3) கரோட் : இராமம் இவாலயம்,  ஹ்வாமி 

கோடேஸ்வர் அல்லது சோடி விஸ்வேஸ்வர், இரிய கோயில் 
11 அடி சதுரம், 

நரல் தென்மேற்கு இக். @ wer, உடுப்பியிலிருக்து 
10 மைல்-சிவாலயம், 

_இர்யலர்கோயில் தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ. 
தானி, திருவிடைமருதூருக்கு 4 மைல் சிவாலயம், பூர்வீகப் 
பெயர் 'குலோத்துங்க. Cer punts sre ஆலயம், முதல் 

குலோத்துங்க சோழனால் கட்டப்பட்டது. குரியன்காயிலா 

யிருந்து. பிற்கு சிவாலயமாக மாற்றப்பட்டகாத எண்ணு 
இறுர்கள். ஸ்வாமி விஸ்வேஸ்வரர், தேவி விசாலாட்ட- 
இங்கு லோஹத்தாலாகிய நவக்ரஹங்களுடைய விக்ர 
ஹங்கள் இருக்கின் றன. 

 தளைகெரே ஷிமோகா ஜில்லா, SOLD ராஜ்யம் ; கன் 
ன்ட் பாஷையில் சூளேகெரே என்றால் தாசிக்குளம் என்று 
அர்த்தம். ஏரியின் இழக்குக் கரையில். சிவாலயம், ஸ்வாமி 
eG soar,
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| சங்கமா :--சென்னை ராஜதானி, இரு அண்ணாமலை 

தரலூகா, வடஆற்காடு ஜில்லா சிவாலயம். ஸ்வாமி fey, 

பேஸ்வரர், கல்வெட்டுகளில் திரு இடபத்துரை நாயனார் 

cron Naa ma ; தேவி 1D TQ FH Mle 

செங்கல்பட்டு :-(செங்கமுகீர்பட்டு என்பது பழயபெயர்) 

சென்னை ராஜதானி, மேற்படி. ஜில்லா, ஊருக்கு ஒருமைல் 

இழக்கில் பூர்வம் சமண சன்யாகிகள் GHGS ஒரு 

குகையில், இவலிங்கப் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கற து. 

. செங்கனூர் :--திருவாங்கூர் ராஜ்யம், சிவாலயம், சக்தி 

ரிஷி பூஜித்த ஸ்.தலம். அ.தஸ்தியர் ஸ்வாமியையும் பார்வதி 

தேவியையும் பிரதிஷ்டை செய்ததாக ஐதீகம். இங்கு மூற் 

காலத்தில் சாக்கெயக்கூத்து சடந்த கூத்தம்பலமும், ஐந்து 

நிலை கோபுரமும் இருச்ததாம், ௮லை அக்னிக்கு இறை 

யாடிவிட்டனவாம். இக்கோயில் பார்்௨தி விக்ரஹகத்திற்கு 

மாதவிடாயுண்டாவதாக. ஐதீகம். 

...  ரசங்காட்டங்குடி:--(இரு) - சென்னை ராஜதானி, கக் 
கிலததிற்கு 6 மைல் தென்௫ுழக்கு, சிறுத்தொண்டர் தன் 

பிள்ளயைக் கறியாகப் படைத்த க்ஷேத்திரம், விழயைகர் 

கஜமுகாசானைக் கொன்ற க்ஷேத்திரம், அப்பரபம் நீங்கும் 

பொருட்டு ௮வர் பரமசிவனை பூசித்த ஸ்தலம். ஆலயத்திற்கு 

கணப2ச்ரம் என்று பெயர். இறர்த ௮௭௬ரனது ரத்தப் 
பெருக்கால் பூமி சவக்தபடியால் செங்காட்டங்குடி. என்று 
"பெயர் பெற்றது. ஸ்வாமி கணபதிகார், சேவி திருக்குழல் 

நாய அம்மை, இத்திரைமாதம் பிரமோற்சவம்--அமுது 

படையல் உற்சவம் விசேஷம். இங்குள்ள வினாயகருக்கு 
“மனித முகம் இருக்கிறது... இங்கு வாதாபி கணபதி என் 
னும் ஒரு .வியைகர் கோயிலிலுண்டு. sa வாதாபியி 
லிருந்து கொண்டுவரப்பட்டகாக pHa, இங்கு இரண்டு 

மூலஸ்தானங்கள் உண்டு. (1) கணபதீஸ்வரர், (2) உத்தரப்: 

தீஸ்வரர் அல்லது உருத்திராபதீஸ்வரர் (1) சிறுக்தொண் 

டர் காலம் சுமார் இ. பி. 640 என்பர். ஆகவே பூர்வீக 

கோயில், மிகவும் பழமையானதாம், இங்குள்ள கல்வெட் 
டொன் றினல் இக்கோயிலுக்கு ஆதியில் 8 பிராசாரங்கள் 
இருக்ககாக தெரிகிறது. கோயிலிலுள்ள. கங்காள மூர்த்தி 

விக்ரஹம். பார்க்கத்தக்கது. திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் 
பாடல்பெற்ற ஸ்தலம், ப
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செங்கோட்டை :--ரெயில் ஸ்டேஷன் -திருவாங்கூர்.ராஜ் 
வத்திலுள்ளது. .. சவாலயம்-ஸ்வாமி குலசேகர காதர். 

செங்கோடு :--(திரு) சேலம் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி. இவாலயம் - குன்றின்€ழ் கைலாசகாதர் கோயில், 
 குன்றின்பேரில் அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயில்-கோபுரம் 8 
கிலையுடையத. இங்குள்ள கிர்த்தன மண்டபம் 17-ம் நாற் 
ரூண்டில் கட்டப்பட்டது, ஊர் பெயர் திருக்கோடி மாட்ச் 
செங்குன்றம் என்றும் வழங்கப்படுகிறது, ஊர் FEEL BITS 
கம் ரெயில் ஸ்டேஷனுக்கு 8 மைல். வெண்கல ரர்த்தகா 

Past விக்ரஹம் பார்க்கத்தக்கது, இதற்கு இரண்டே 
கைகள். குன்று 1900 படிகளையுடையது. இங்கு 60 படி 
எனும் இடத்தில் வியாஜ்யக்காரர்கள் பிரமாணம் செய்வது 
வழக்கம். குன்றின்மீது தீர்த் தங்கள்-பைரவ தீர்த்தம், பாப 
நாச தீர்த்தம். கோயில்களில் இ.பி. 622-054-ல் ஆண்... ராஜ 
கேசரி. வர்மன் காலத்திய கல்வெட்டுகளும், 8. பி. 907- 
9562-ல் ஆண்ட பரகேசரி வர்மன் காலத்திய கல்லெட்டு 
களும் உள. 

செஞ்சி :-சென்னை ராஜதானி, தென் ஆற்காடு ஜில்லா, 
இண்டிலன த்இலிருந்து 183 மைல் சிவாலயம். ஸ்வாமி 
விஸ்வதாதர். புராணத்தின்படி காசியிலிருக்துவ*த சர 
சர்மாவினால் கட்டப்பட்டது என்பதாம், ன 

செட்டிக்குளம் :-சென்னை ராஜதானி, தருச்சிராப்பள்ளி 
ஜில்லா, பெரும்பாலூர் தாலூகா, சிவாலயம் - ஸ்வாமி 

ஏகாம்பரேஸ்லரர், தேவி காமாட்சியம்மை. பிரம்மோற்ச 
வம்-தைமா தம். 

செட்டிப்பட்டி :-சென்னை ராஜதானி, புதுச்கோட்டைக்கு 
94 மைல் தாரம். சிவாலயம் பாழடைந்திருக்குறது, இங்கு 

மற்றொரு இவாலயமூண்டு, இதில் பூஜையுண்டு, இதவும் 

தற்காலம் பாழடைந்திருக்கறது. ் 

செண்பகராமகல்லுர் சென்னை ராஜதானி, இருநெல் 

வேலி ஜில்லா, காங்குமெறி தாலூகா. கிவாலயம்-ஸ்வாமி 
ஜகன்னாதேஸ்வரர், ட 

செந்தலை :--சென்னை. ராஜதானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
தர்கிலம் தாலூகா, . மன்னார். சமுத்திரம் என்றும் பெயர்,
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பழய: பெயர். பெருச்துறையாம்--தர ஞ்சாவூருக்கு. ௮றுக 
ள்ளது. -இிவாலயம்-ஸ்வாமி. சுசீதரேஸ்வரர், கல்வெட்டு 

களில் ஊர் பெயர் சந்திரசேகரர்சதுர்வேதி மங்கலம் என் 

இிருக்தறத. ட. ட 7 
செந்துறை (இரு) சென்னை ராஜதானி, இிருச்சராப் 

பள்ளி ஜில்லா, மேற்படி. தாலூசா-ஞூடவாசலுக்கு & மைல் 

வடதிழக்கு-இதற்கு உடையார் கோயில் என்றும் பெயர். 

'சிவாலயம்.- தெளம்யர் பூஜித்த ஸ்தலம். கோயில் ௫. பி. 
10.ம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது. ஸ்வாமி சக்திரசேகரர், 

இங்கு. ஸ்வாமிக்கு பலாப்பழ கிலே சனம் விசேஷம், ட 

_  சப்பறை :-சென்னை ராஜதானி, திருசெல்வேலி ஜில்லா 
சிவாலயம்-ஸ்வாமி தியாகேஸ்வரர், தேவி-சிவகாமி ௮ம்மை, 
மோட்ச தீர்த்தம், ் ப | ப 

.  செப்ரோலு:- சென்னை ராஜதானி, குண்டூர் ஜில்லா, 

பாபட்லா தாலூகா. ... இங்கு 3 'இவாலயங்கள் உண்டு. 

நாகேஸ்வரர் கோயில், பிரமேஸ்வரர் கோயில், 

.. சம்பட்ட. விடுதி:-- புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தில் 

உள்ள் ௮. ௫வாலயம் பாழடைந்திருக்கறது. காராள வேளா 

ளர்களால். ஈட்டப்பட்டது. கோயிலில் ஒரு ரங்கம் இருகி 

கிறது. ன டட. 
-.... 0சம்பத்தூர்:-புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம், புதுக் 

கோட்டைக்கு 8.மைல் தூரம்: சிவாலயம் கலமாயிருக்கற.து. 

இங்குள்ள : கல்வெட்டுகளில் . இது சாமன் என்பவரால் 
கட்டப்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ௬ 

.... செழ்பாய ஈல்லுர்:--( செம்பராய கல்லூர்?) ஜெகன் 
இச்தியா, சிவாலயம்-ஸ்வாமி விரூபாட்சீஸ்வரர், தேவி அக 
லாண்டம்மன், -சரஸ்வஇ . இர்த்தம்- பரசுராமர் பூசித்த 
ஸ்தலம், | 

_. செம்பொலுர்கோயில் --சென்னை ராஜதானி, ober apr 
_ ஜில்லா, மாயலரததிற்கு 7 மைல் இழக்கு, செம்பொன்பள்ளி 

- என்றும் பெயர், சிவாலயம்-ரதிதேவி, குபேரன், இந்திரன் 

பூசித்த ஸ்தலம், ஸ்வாமி சொர்ணபூரீஸ்வரா், தேவி சுந்த 
வன:: நாயகியம்மை, வீரபத்ர இர்த்தம்-சம்பந்தர், அப்பர் 
பாடல் பெற்றது, |
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செம்மங்குடி :--சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர். ஜில்லா 
திருவாரூருக்கு 5 மைல்-இங்கு 2 கோயில்களுண்டு, அபி 
புக்தேஸ்வரர் கோயில், சோழபுரீஸ்வரர் கோயில். 

செய்யூர் -சென்னை ராஜதானி, செங்கல்பட்டு ஜில்லா, 
மதுராந்தகம் தரலூகா, அச்சிறுபாக்கத்திற்கு 17 மைல் 
சிவாலயம், ஸ்வாமி வன்மீகநாதர், தேவி பார்வதி, வராஹ 
தீர்த்தம், கோயில் சோழ கட்டிடம், இங்கு கைலாச காதா 
கோயில் என்று மற்றொரு கோயில் உண்டு, 

சென்ன பட்டணம் :--(மதராஸ்) சென்னை ராஜதானி. 
இங்குள்ள கோயில்களெல்லாம் தற்கால திராவிட அல்ப 
மமைக்தவை. சிவாலயங்கள் (1) சென்னை மல்லிகேஸ்வரர் 
கோயில், இது பழைய லைட்௮வுஸ் இருந்த இடதீதிலிருக் 
தது, கிழக்கு இந்திய கம்பெனியார், லைட்௮வுஸ் அவ்விடம் 
கட்டுவகற்காக, அதை எடுத்துவிட்டு, தற்காலம் புஷ்பக் 
கடையிருக்கும் சைனா பஜார் வீதிபில் கட்டிக்கொடுகதனர். 
இது நடந்தது சுமார் 1700-ம் வருடம். இது மணலி முத்து 
இருஷ்ண முதலியார் முயற்சியினால் நடந்தது, இதற்குப் 
பக்கதீதில் சென்னை கேசவ பெருமாள் கோகில் இதே 
மாதிரியாகக் கட்டப்பட்டது. இவைகளிரண்டி ற்கும் கடுவில் 
பொதுவான குளம் உண்டு. இரண்டு கோயில்களுக்கும் 
ரதம் ஒன்றே. ஸ்வாமி சென்னை மல்லிகேஸ்வரர்-.- 
பிரம்மோற்சவம் பங்குனி மாதம் (9) ஸ்ரீ ஏகாம்பரீஸ்வரர் 
கோயில், பெத்துநதாய்க்கன் பேட்டையிலுள்ளது. ஸ்வாமி 
ஏகாம்பரகாதர், தேவி காமாட்டு அம்மன்-பிரமோற்சவம் 
பங்குனிமாதம். 800 வருடங்களுக்குள் கட்டப்பட்டது, 
(8) மல்லீஸ்வார் கோயில் லிங்கசெட்டி. தெருவில் முத்தி 
யாலு: பேட்டையிலுள்ளது. சுமார் 8500 வருடங்களுக்கு 
மூன் கட்டப்பட்டது. ஸ்வாமி மல்லீஸ்வரர், தேவி வர் 
ணாம்பிகை. இக்கோயில் செட்டிமார்களால் கட்டப்பட்டது, 

பிரம்மோற்சவம் பங்குனி மாதம். (4) சுச்சாலீஸ்வரர் 
கோயில் முத்தியாலுபேட்டையில் ௮ ரமனைக்காரன்' தெருவி 
லள்ளது. புதிய கோயில், ஸ்வாமி. கச்சாலீஸ்வரர், தேவி 
செளக்தர காயகி, பிரம்மோற்சவம் இக்திரை மாதம் 
(5) காசி. விஸ்வகாதர் கோயில் இருஷ்ணாங் குளத்தருகில் 
உள்ளது, ஸ்சாமி விஸ்வநாதர், தேவிவிசாலாட்௪ி, புதிய 

4
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யூர் சென்னை ராஜதானி, கோயமுத்தூர் ஜில்லா, 
'பள்ளடம் தாலூகா, இங்கு இரண்டு சிவாலயங்கள். இருக் 

கின்றன. 

சவலூர் :--புதுக்கோட்டை சமல் தானம், தென் இச் 

தியா, இருமையம் தாலூகா, சிவாலயம், ஸ்வாமி ஸ்ரீ பூமீஸ் 

வரர், 

... ₹சறை:- (தரு) சென்னை ராஜதானி, இது உடையார் 
கோயிலென வழங்கப்படுறெது, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, கும்ப 

கோணத்திலிறங்இப் போகவேண்டும். (நாய்ச்சியார் கோயி 

லுக்கு 8 மைல் தெற்கு) இங்கு சத்திரங்களுண்டு. திரு 
ஞான சம்பர்தர். அப்பர் பாடல்பெற்றது. தெளம்ய மகரிஷி 

பூசித்த ஸ்தலம், "ிவாலயம், ஸ்வாமி செற்கநெறியப்பர் (௪௧ 
கிதியப்பர் என வழங்கப்படுகிறது) தேவி ஞானவல்லி 
யம்மை, மார்க்கண்டர் தீர்த்தம். 

... சைதாப்பேட்டை: -சென்னை ராஜதானி, செங்கல்பட்டு 
ஜில்லா, தென் இந்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன், சென்னைக்கு 
த மைல், இவாலயம்-ஸ்வாமிகாருணீஸ்வரர், தேவி கற்பகாம் 
பாள், பிரம்மோற்சவம் சித்திரை மா தம். 

செண்டி வட இந்தியா, சிவாலயம், இங்குள்ள லிங் 
கம் வடக்கிலுள்ள 12 ஜோதி லிங்கங்களில் ஒன்றும். 

சொராய் :-மைசூர் ராஜ்யம், ஷிமோகா ஜில்லா, 
சொராப் காலூகா, இலாலயம், ஸ்வாமி காட்டேஸ்வரர், 
இங்கு ராமோள்வரர் கோயில் என்னு மற்றொன்று உள்து, 

சரபுரம் :--(இரு) இது தியாகவல்லி என்றும் வழங்கப் 
படுகிறது, சென்னை ராஜதானி, ஆலம்பாக்கத்திற்கு 8 மைல் 
கிழக்கு. அகஸ்தியர் பூசித்த ஸ்தலம். கோயில் மண்ணினால் 
மூடப்பட்டிருக்து சுமார். 180 வருடங்களுக்கு முன் கண்டு 
பிடிக்கப்பட்டது. கடற்கரையிலுள்ளது. ஸ்வாமி சோபுர 
நாதேஸ்வரர், தேவி Cerys நாயக, பிரம்மோற்சவம் 
பங்குனிமா தம், | 

_சோம்பூர்:--(சோமபுரி 2) மைசூர் ராஜ்யம், ரங்கன் 
ஹல்லி ஸ்டேஷனுக்கு 2 மைல்-பத்ரை கதிக்கரையிலுள்
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ளது. சிவாலயம் சிறியது, லிங்கம் அர்த்தகாரீஸ்வரர் வடி. 
வானது, கோயில் மேற்கு பார்த்தது. சிவராத்திரிதினம் 
சூரிய நமஸ்காரம். ர 

சாம்காத்பூர் மைசூர் ராஜ்யம், சரங்கபட்டண த்திற்கு 
20 மைல்; சுரவிரிக்கு இடதுகரையிலுள்ள௫. சோமன் என் 
னும் பல்லவ களகர்த்தனால் சுமார் 1270-ஆம் வருடம் கட்டப் 
பட்டதென்பர். சோமன் என்பவன் ஹொய்சால அ௮ரசன்' 
மந்திரி என்பர். கோயில் முழுவதும் கருமையான கற்க 
ளரல் கட்டப்பட்டது, சுண்ணாம்பே கட்டடத்தில் இடையா 
தாம். ஹொய்சாலில்பம், தக்கணாசாரி (2) கட்டியதென்பர், 
இங்கு தற்காலம் முக்கியமூர்த்தி கேசவப் பெருமாள், இது 
தற்காலம் காணாமற் போயிற்றென்பர்; ஆயினும் கோயி 
லில் ஒரு சக்கிதியில், சிவலிங்கம், கணபதி, மஹிஷாசுர 
மாத்தனி சிலைகளிருக்சன்றன. கோயில் மூன்று விமா 
னங்களுடைய சளுக்கய கட்டிடம்... ப | 

சோமநாதபுரம் :---பம்பாய் ராஜதானி, கத்திவார் பிரிவு, 
ஜுஒனகட் ஸ்டேட்டிலுள்ளது, பெரிய சிவாலயம். ஜோதி 
லிங்கம்-கோயிலுக்குப் பின்புறம் பட்குண்டம் எனும் குளத் 
தருஇல் ஸ்ரீ இருஷ்ணபகவான் மடிந்ததாக' இதிகாசம், 
மகம்மது கஜனியால் 1028-ம் வருடம் இக்கோயில் கொள்ளை 
யடிக்கப்பட்டது. வீராவால் ஸ்டேஷனிலிருந்து .போக 
வேண்டும், அநக ஸ்டேஷன் வீராவால்-பெளநகர்--கோண் 
டால--ஜுமிீனகட்- போர்பந்தர் ரெயில்லேயிலிருக்கிறது. 

- இதற்கு பிரபாஸ் படன் என்றும் பெயர், வீராவல் ஸ்டே 
ஷனிலிருக்து 2 மைல் கோயில்--சளுக்கெ சில்பம்-பெரும் 
பாலும் மணற்கல்லாலாயது, 

- சோரூர் சென்னை ராஜதானி, இருச்சிராப்பள்ளி : 

ஜில்லா, கரூர் தாலூகா, சோமேஸ்வரர் கோயில், ப 

சோழபுரம் சென்னை ராஜதானி, வடஆற்காடு ஜில்லா, 

வேலூர் தாலூகா, இவாலயம் கிலமாயிருககறத, கல்வெட்டு 

டகள் உடையது. ப ப 

ன சோழமாதேவி சென்னை ராஜதானி, 'கோயமுத்தார் 
ஜில்லா, உடுமல்பேட் தாலூகா, சிவாலயம்.
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| சோழலிங்கபுரம் சென்னை ராஜகானி, இலவாலயம்-- 

சோழலிங்கேஸ்வரர், தேவிபார்வதி, கோயில் சோழ ௮7௪ 

னால் கட்டப்பட்டதென்பர், 

சோற்றுத்துறை (தரு) சென்னை ராஜ.காலர்,. தீஞ்சா 

வூர் ஜில்லா, தஞ்சாவூருக்கு 13 மைல்; சப்தஸ்தானங்களில் 

3-வது: இருலையாற்றுக்கு 83 மைல், சண்டியூருக்கு 13 

-மைல்.இழக்கு. இச்திரன் பூசித்த ஸ்தலம். சிவபெருமான் 

பக்கனான AGH TOT GSES எடுக்க எடுகச .குறையாத 

Cer gy அளித்த ஸ்தலம், இங்கு கிழக்கு கோபுரம் அஸ்தி 

வாரத்துடன் OG sic.» GSB pg, சிவாலயத்தில் மஹா 

- விஷ்ணுவுக்கும் ஆராதனம் உ ண்டு. பழைய கோயில், கர்ப் 

பக்கரஹத்தில் பல சுல்வெட்டுகள் உண்டு, அம்மன் கோயி 

லும், ஸ்வாமிகோயிலும் அக்கம் பக்கம்மா யிருக்கின்றன, 

ஸ்வாமி. தொலையாச் செல்வேள்வரர், தேவி ஒப்பிலாம் 

பிகை-மூவர் பாடல்பெற்றது, 

Grant. ம்பூர்:--மதீய இந்தியா, gmeugor சரையி 
guar ar si, இவாலயம், சுமார் 11 நூற்றாண்டில் கருப்புக் 

| கல்லரல் கட்டப்பட்டது. 

சரத் வங்காள. ராஜதானி, தர்பங்கா ஜில்லா, 
ம்அுபாணியினின்.ும் 8 மைல் சிவாலயம், 1845-ம் வருடம் 
தர்பங்கா. சாஜாவால் கட்டப்பட்டது. கோயிலின் பக்கத்தி 

ப அள்ள குளம் அழடூயது. ப ப 

ரத்தா பிரிவு ழக்கு வங்காளம், டாக்கா பட்டணம், 
Pair oud. ஒிவ்பாலி எனும் பெயருடைய. 

| டிரக் ஜில்லா. மத்திய மாகாணம், தேவ் பலோடர் 
இராம், Fan oun கிலமாயிருக்கிற த. | | 

ட டியோரீயா அ ஜக்கெ மாகாணம், பழைய சிவாலயம், 
ப லெமாயிருக்கறெது, | . . 

| - டெலிகான்தாம்தெரரே : — yo ஜில்லா, பம்பாய் ரா 
| ace, இங்கு மூன்றுமுக்குய சிவாலயங்கள் உண்டு, (1) : த் 
“ நேஷ்வரர். கோயில், சேோரட்டையைப்போணன்ற மதில் சுவர். 
உடையது. (4) தக்லேஞ்வரர் - கோயில், (8) உத்தரேஷ்வர் 
கோயில் சமார்- -200 ஒருடங்களுக்கு.. முன் கட்டப்பட்டது.
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டேராடூன் பிரிவு :--ஐக்கய மாகாணம், (1) லாக்மண்டல் 
கிராமம், பழைய சிவாலயம் சிங்கபுரத்து ௮ரசகுமாரியால் கட். 
டப்பட்டது. இங்கு மற்றொரு இடிக்க சிலாலயமுழுண்டு-ஸ்வாமி 
கேதாரீஸ்வரர் (2) சஹஸ்ரதாரா இவாலயம். 

டாகினி :-(தட்சணம்) இங்குஒரு ஜோ இலிங்கம் இருப்ப 
தாகச் சொல்லப்படுகிறது, ட 

டோல்பூர் வட இந்தியா, ரெயில் ஸ்டேஷன், Rare 
யம்- மஹாதேவர், மஹாதேவி, ப ், 

டஎம்்6ரயள் :--வட இர்தியா, இது பூர்வத்தில் கெளதம 

ருடைய ஆஸ்ரமம் என்பர், இவாலயம், ஸ்வாமி கெளத 

மேசர், உமாதேவி. 

. மீவால்வா:--மத்ய இந்தியா, பம்பாப் ராஜதானி, சிவா 

லயம். 

.. மில்லி:--வட இந்தியா ரெயில்ஸ்டேஷன், சிவாலயம், 

ஸ்வாமி தர்மேசர், தர்மராஜர் பூசித்தது. ன க 

தக்களுர் சென்னை ராஜதானி, தர்மபுரத்திற்கு சமீ 

பத்திலுள்ளது, சிவாலயம், ஸ்வாமி திரிலோகநாதர், தேவி, 

தர்ம சம்வர்தீதினி, வைப்பு ஸ்தலம், ட்டா! ர ர 

தக்கோலம் :-திருணறல் எனவும் வழங்கப்படுகிறது. அரக 
கோணம் தாலூகா, வட ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

தானி-கந்திவாயினின்றும் தண்ணீர் ஊற்றிக்கொண்டிருக் 

.இறழபடியால் இருஊறல் என்ப்பெயர் பெற்றதென்பர், எலா. 

லயம். ஸ்வாமி உமாபதீஸ்வரர், ஜல்சாதேஸ்வரர், தேவி 

உமையம்மை, இரிஜா கன்னிகாம்பாள். உமை பூசித்த 

ஸ்தலம், ஊறல் இர்த்தம், பார்வதி தீர்த்தம், இக்தரன்,. 

யமன், சூரியன், சந்திரன், பாண்டவர்கள், பூஜித்த. க்கீ 

இரம்-திருஞான சம்பர்தர் பாடல் பெற்றது. இங்கு சமீபத். 

இல் மற்றொரு சிலாலயமுண்டு, ஸ்வாமி கங்கா தரீஸ்வரர், தேவி 

மோகனவவல்லி. 

. தக்திகலைமாள் :--வட இந்தியா, காஷ்மீரததிலுள்ள ஒரு 

குன்று. இதன் சிகரத்தில் சிவாலயம், 1650-ம் ஆண்டில் 

ஆரம்யிக்கப்பட்டு 1689-ம் ஆண்டில் கட்டிடம் ஒளரங்கசீப்.
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உத்தரவால் கிறுத்தப்பட்டதென்று பொ்கூசன் கூறு 

Bayt. 

தசண்டவுலு ோபள்னிீ தாலூகா, குண்டூர் ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம், ஸ்வாமி லிங்கோத்பவ 
ஸ்வாமி, | | 

தஞ்சாவூர் மேற்படி ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி 
செயில் ஸ்டேஷன், சிவாலயம், ராஜராஜேஸ்வரம் என்பது 
இதன் பழைய பெயராகும். தஞ்சாசுரனைக்கொன்ற ஸ்தல 

- மாதலால். தஞ்ரசையெனப் பெயர் பெற்றதென்பர். ராஜ 
சாஜனால் கோயில். சட்டப்பட்டபடியால் ராஜ .ராஸேவரம் 
எனப் பெயர்பெற்றது. (தேவாரப் பதிகங்களில் வழங்கப் 
பட்ட தஞ்சை என்பது இதன்று, ௮து வேறு Faso 
மாகும்), தேவாரக்காலக்தின் பிறகு. இக்கோயில் கட்டப் 
பட்டபடியால் இதற்கு மூவர் பாடல் இடையாது. Bo 
விசைப்பா மாத்திரம் உண்டு. ௮தில் இவ்வூர் தனுசை ராஜ 

. சாஜேஸ்வரம் என. வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. சேகோயில் 
- 1003-ம் வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 1009-ம் வருடம் கட்டி, 

முடிக்கப்பட்டது. கோயிலுக்கு பிரஹதிீஸ்வரர் கோயில் 
என்னும் பெயர். ஸ்வாமி பிரஹதீஸ்வரர், (பெரிய ஈஸ்வரர்) 
பெரிய. உடையார். எனவும் வழகங்கப்பட்டிருக்கிறது. 
பெயரீற்.  கஇசையலிங்கம் . மிகவும் உன்னதமானது. 
அபிஷேக அலங்காரம் செய்வதற்கு அருகில் . ஏணி 
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தேவி பிரஹன்னாயட, 
Fang (Gustine) தீர்த்தம். (ஜலம் வந்த நிற 
மூடையது). ராஜாஜனால் வெட்டப்பட்டதென்பர், கோயி 
லின் விமானம் மிகவும் பிரசித்தமானது ; மிகவும் உன்ன த் 
மானது. 916 அடி உயரம் ; தட்ணமேரு எனும் பெயர். 

- பெற்றது, உத்தம. விமானம். என்றும் பெயர் ;. மிகவும் 
அழகியது. சிற்பியின் சாதுர்யத்தால்: இதன் நிழலைக் 
காண்பதரிதாம். இதன் அடிவாரம் 95 அடி சதுரம், 
விமானத்தின் உச்சியிலிருக்கும் பிரம்மரந்திரம் ஒரே 
கல்லாலாயது, 80 டன் பாரமுள்ளதென்பர், இச்சதுரக் 
கல்லின் sre முனைகளிலும். சான்கு கஈந்திகள் இருக் 
இன்றன. இவை ஒவ்வொன்றும் 03 அடி... கிகளம் 5]. அடி 

அகலம்; பிரம்மரக்திரத்தைச் சுற்றி ஒரு குதிரை வண்டி.



11. 
போகும்படியான அவ்வளவு இடம் உண்டு. இப்பிரமரக் 
இரக்கல்லை, நான்கு மைலுக்கு அப்பாலுமுள்ள சாரப்பள் 
ளம் எனும் இரரமத்திலிருந்து சாரம் போட்டு கொண்டு 
போயிருக்கவேண்டுமென்று எண்ணப்படுகிறது. இவ்விமா 
னத்தின் வடப்பக்கத்தியஇழ்பாகத்தில் ஒருடொப்பியணிக்த 
ஐரோப்பியனுடைய தலை இருக்கறது. இது மார்க்கோ 
, பொலோவின் தலை. உருவம் என்று இலர் கூறியுளார். 
௮து தவருகும், மார்க்கோ பொலோவின் காலம் 18-ம் 
தாற்றாண்டாகும்,  ஒருகரல் இரந்த விமானத்தை கட்ட 
உதவி புரிர்த ஒரு ஐரோப்பியனணுடையதா யிருக்கலாம், சிச் 
சயமாப்ச்சொல்வதற்டுல்லை. மிஸ்டர் ஹெமிஸ்கே என்பவர் 
இது ரோலண்டு இரிப் எலும் டச்சுச்சாரனுடையது என்று 
எண்ணுஇரூர். இக்கோயிலுக்கு மாடக்கோயில் என்றும் 
பெயர்; 158 கிலைகஞஷைடையது; விமானத்தின் உச்சியில் 
இருக்கப்பட்ட கலசம் செம்பினால் செய்யப்பட்டு பொன் 
தகடு வேய்ந்ததாகும் ; செப்புக்கலச௪ இடை 8088 பலமாம். 
பொன்தகடு 29203; கழஞ்சுப்பொன்னாலாயது, இக்கோயி 
அக்கு 8 திருவாயில்கள் உண்டு, முத,ற்சோபுரவாயில் கேர 
ளாந்தகன் எனப்பெயாபெற்றது, இரண்டவ௫ ராஜராஜன் 
தருவாயில், மூன்றாவது உள்வாயில் ௮ணுக்கன் திருவாயில் 
என்றும் பெயகொண்டதாம். விமானத்தின் தெற்குவாயி 
அக்கு விக்ரமன் திருவாயில் என்று பெயர். வடக்குபுரமும். 
ஒரு வாயிலுண்டு, இவ்விரண்டு வாயில்களிலும் கம்பீரமான. 
துவார பாலகர்கள் இருக்கின்றனர். தெற்கு வாயிலின் 
கீழ்ப்பக்கம் லட்சுமியும், வடக்குவாயிலின் இழ்பக்கம் சரஸ் 
வதியும் இருக்கின்றனர். கர்ப்பக்கிரஹத்தைச் சுற்றிலும் 
அ௮தேகம் கல்வெட்டுகள் இருக்கின் றன. 1055-ம் வருடம் 
வெட்டிய கல்வெட்டு ஒன் மினால் ௮க்காலம் ராஜராஜவிஜய 
காடசம் என்பது கோயிலில் ஆடப்பட்டதென்று அ ரிக 
றோம், பிறகு வந்த மஹராஷ்டிர அரசனாகிய சரபோஜி 
என்பவர் இதைமாற்றி சரபோஜி குறவஞ்சி நாடகம் ஆடும், 
படியாக ஏற்படுத்த, இது தற்காலம் இக்கோயிலில் வைகாசி 
மாதம் நடக்கும் பிரம்மோற்சவத்தில் 9-வது. நாள் அஷ் 
டக்கொடி இன தக்தில் நடைபெறுகிறது. சேோயிலின் 
கோபுரங்களில் உள்ள உருவங்களில் பல வைஷ்ணவ உ 
வங்களாம். இவை வைஷ்ணவர்களாகிய நாயக்க. அரசர் 
கள் காலத்தில் கிர்மிக்சப்பட்டன என்று எண்ண இட. 
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மூண்டு... கோயில் இரண்டு பிரிவையுடையது, முன்பாகம் 

250 அடி. ௪துரம், பின்பாகம் சுமார் 500 அடி நிகளம், 
250 அடி அகலம். தற்காலம் இக்கோயில் விசாரணை 
பார்த.துவரும் திருவாளர் சோமசுந்தரம் பிள்௯ அவர்கள்: 

கோயிலின் மொத்த நிகளம். 193 அடியென்றும் குறுக் 

களவு 897 அடியென்றும் குறிப்பிதீதிருக்கிறார். கிழக்கு 
கோபுரம் 1860-ம் வருடம் காஞ்சி அரசர் ஒருவரால் கட்டப் 

பட்டதென்பர். இங்குள்ள கோபுரகங்களுள் இது பழமை. 

யான." கோயிலின் வடபுரம் சுப்பிரமண்யர் கோயில் 

- இருக்கிறது, மிகவும் சித்திரவேலைப்பாடுள்ள து. பெர்கூ சன் 

என்பவர் தென் இந்தியாவிலுள்ள கோயில்களிலெல்லாம் 
பிரஹதீஸ்வரர் கோயிலே மிகச் சிறக்ததென்றும், இக் 
கோயிலுள் சுப்பிரமணியர் ஆலயமே மிசவும் அழகிய 
தென்றும் கூறியுள்ளார். சுப்பிரமணியர் கோயில் 17.ம் 

நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதென்று மதித்துளார்.. மற்றும் 
சிலர் 12-ம் நாற்ராண்டின் கடைசியில் கட்டப்பட்டதென்று 
எண்ணுூரூர்கள். இது மதுரை நாயக்கர் அரசர்கள் காலக். 
நில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம், இதிலுள்ள ஸ்தம்பங்கள் முதலி 
யன மதுரை பெரிய கோயிலில் உள்ளவைபோல் இருக் 
இன்றன. Cruse அரசர்கள் மதுரையைவிட்டு தஞ்சா 

ரில் இலகாரலம் ஆண்டனர் என்பது. இங்கு சவனிக்சுத் 
தக்கது, கோயிலின் அம்மன் சர்மிதி பிற்காலத்திய தாகும், 
மல்லப்பா-.நாயக்கர்காலத்தில் 13-ம் நாற்றாண்டில் சட்டப் 
பட்டதாம். ஸ்வாமி கோயிலுக்கெதிரில் ஒரு பிரம்மாண்ட 
மான நந்தியிருக்கறது, ஒரே கல்லாலாயது, 12 அடி. உயரம் 
193 அடி நிகளம், .8% அடி. அகலம். நந்திமண்டபம் சரயக் 
கர் காலத்தில் கட்டப்பட்டதாம். கோயிலின் பெரிய மதில் 

“சுவர்களில் தற்காலம். 848 ஈர்திகள். இருக்கின்றன. முற் 
காலத்தில் இருச்ச பல சச்திகள் அழிர்துபோயிருக்கவேண் 

டும். பிராகாரத்தில் அஷ்டதிக் பாலர்களுக்கு தனித் கணி 
ஆலயங்கள் உள. தெற்கு திருவிக்ரமன் திருவாயிலின் £ழ் 

, பக்கத்தில் சல பெளத்த உருவங்கள் இருக்கின்றன. 
“கோயிலில்: விஷ்ணுவின் இலையும், சம்பி ஆருரர், கங்கை 

_ பரவை காய்சசயார்கள், திருநாவுக்கரசு, திருஞான சம்பச் 
தர், சிறுச்தொண்டர், ராஜராஜன், அவரது மனைவி லோச 
மாதேவி, : முதலியவர்களுடைய . வடிவங்கள் பிரதிஷ்டை 
 செய்யப்பட்டிருக்கன்றன... இக்கோயிலானது கடத்த
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இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகளில் ஈடந்த யுத்தங்களில் 
கோட்டையாக உபயோ௫'க்கப்பட்டிருக்கறது. 1792-ம் வரு 
டம் பிரஞ்சுக்காரர்கள். வெளிப்பிராகாரத்தை ஆயுதங் 
கள், வெடிமருந்து முதலியன வைப்பதற்குரிய ஆயுத 
சாரலை (Arsanel) ஆக உபயோகித்தனர். கோயில் கோட்டை 
யின் ஒருபக்கமூள்ளது, பெரிய கோயிலின் சுற்று மண்ட 
பங்கள் ராஜ ராஜனது சேனாதிபதியாகிய ராமன் கிருஷ் 
ணன் மும்முடி.ச்சேரன் பிரமராயனால் கட்டப்பட்டதாம். 
பெரிய விமானத்தின் சென்புறமுள்ள தட்ிணாமூரத்தி 
கோயில் பிறகு சேர்க்கப்பட்டதாம், 21 படிகள் ஏறி 
இதைப் பார்கிகவேண்டும். வடக்கிலுள்ள இரிய ச௪ண்டேஸ் 
வரார் Care விமானம் கட்டியகாலத்திலேயே கட்டப் 
பட்டது. பெரிய நக்தியும், இரண்டாம் கோபுரமும் அக்காலக் 
தியதேயாம். விமானத்திற்கு மேற்குபுறம் உள்ள இத்த 
ராகிய கருவூரர் கோயில் புதிய கட்டிடம், இவகங்கையின் 
மத்தியில் லோககாத ஈஸ்வரர் ஆலயம் என்று ஒரு சிவாலய 
முளது. அப்பர் ஸ்வாமிகள் பாடியது இதைக்குறித்தா 
யிருக்கலாம். பெரிய கோயிலின் அர்த்த மண்டபத்தில் 
சோழ அரசர்கள் காலத்திய வர்ணம் தீட்டிய இல இத்தி 
ரங்கள், சிலவருடங்களுக்கு முன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன., 

சூத்திரர்கள் இர்ச giss மண்டபத்திற்குள்ளும் போக 
லாம், பெரிய கோயிலிலுள்ள வினாயகருக்கு அருமொழி 

விஞாயகர் என்று பெயர், பெரி கோயிலில் தியாகராஜர் சந் 
நிதியுண்டு, ஸ்வாமிக்கு விடங்கர் வீதிவிடங்கர் எனப்பெயர், 
தியாகராஜர் நடனத்திற்கு அஜபா நடனம் எனப் பெயர். 
பிரம்மோற்சவம் சித்திரை . மாதம் 18 நாட்கள், உற்சவ 
காலத்தில் ராஜராஜன் விக்ரஹம், ஸ்வாமிக்கு முன்பாகக் 
கொண்டுபோகப்படுகிறது. ஆ_வல்லான் என்று ஸ்வாமிக் 
'குப்பெயர். வினாயகர் கோயில் 1801-ம் வருடம் சரபோஜி 
மன்ன ரால் புதுப்பிக்கப்பட்டது. இரண்டாம் பிராகார்த்து 
சுற்று மாளிகையிலுள்ள லிங்கங்கள் மஹராஷ்டிர மன்ன 
ரால் பிரதஷ்டை செய்யப்பட்டவை, உட்பிராகாரத்தின் 
தளவரிசை சரபோஜி மன்னரால் 1801-ம் வருடம் போடப் 
பட்டது. இவ்வூரில் பல சத்திரங்கள் உள. (1) ராஜா சத்தி 
ரம் ஒரு. Breer BS 6 அணா மூதல் 8 ரூபாய் வரையில் குடிக் 
கூலி. (9) நாயக்கர் சத்திரம் ஸ்டேஷனுக்கு 60% பர்லாங்கு. 
(3) தேன்கொண்டான் சத்திரம் 2 பர்லாங், (4) கோமுட்டி.
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சத்திரம் 1 மைல்--முசாபர் பங்களாவும் உண்டு, தஞ்சா 

ஆருக்கு 2 மைல் தூரத்தில் வெண்ணாறுகரையில் ஒரு சிவால்ய 

"முண்டு, ஸ்வாமிக்கு தஞ்ஜேசன் என்று பெயர். (தஞ்சை 

ஈசன்) தேவாரத்தில் குறிக்கப்பட்ட தஞ்சை இதுவாகும் 

என்று சிலர் எண்ணுகின்றனர், தேவி ஆகந்தவல்லி 

மற்ற : சிலாலயங்கள். சதாநக்தேஸ்வரர், புஷ்பமாலிேஸ்வரர், 

சங்கரநாராயணர், கொங்க$ணேசர், விஸ்வராதர், கச்சடபஸ்வரர், 

ரத்னகிரீஸ்வரர், கோயில்கள். 

தடிகல்பூடி :--எல்லூர் தாலூகா, இருஷ்ணா ஜில்லா, 

சென்னை ராஜதானி, கங்கேஸ்வரர் கோயில், 

தண்டலைந்ணெறி :--(இரு) தண்டலைச்சேரி எனவும் வழங் 

கப்படுகிறது. சென்னை ராஜதானி, திருத்துறைப்பூண்டி 

ஸ்டேஷனுக்கு 5 மைல் ஒடக்கு. அரிவாட்டாய காயனூர் 

'முக்தியடைந்௪ ஸ்தலம், திருமாலின்: கூர்மாவதாரத்தின் 

அகங்காரத்தை. அடக்கு, அதன் ஓட்டை இவபெருமான் 

அணிந்த கேஷத்திரம், ஸ்வாமி நீிணெறி சாதேஸ்வரர், 

தேவி ஞானாம்பிகை, ஓமக தீர்த்தம். ஸ்வாமிக்கு மாவடு 

கிவேகனம் விசேஷம், திருஞான சம்பச்தர் பாடல் 

பெற்றது. | 
தண்டங்குறை :-சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாஷூர் ஜில்லா, 

சிவாலயம், ஸ்வாமி கைலாச பசுபதீஸ்வரர், தேவி லோக 

தாய, வைப்பு ஸ்தலம். 

தண்டந்தோட்டம் :--சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் 

ஜில்லா, பேணுபெருந்துறைக்கு 2 மைல், கும்பகோணத்தி 

லிருந்து' 8 மைல், ஸ்வாமி பரமேஸ்வரர், தேவி பார்வதி, 
இவகங்கை தீர்த்தம். பார்வதி பரமேஸ்வரர் மணக்கோல 
மாக இடப வாகனத்தின்மீது காட்டி அளிக்கின்றனர், 
ஸ்வரமி இடபத்தின்மீது கையூன் றியவண்ணம் இருக்கிறூர். 
விக்ரஹம் பெரிதாயிருக்கிறது. 

....  தர்பங்கா பிரிவு -.(தனுர்பங்கம்) வங்காள ராஜதானி. 
- வட இச்தியா, இங்குள்ள  சவரலயங்கள், (1) காக்ரால் கபி 
லேஸ்வர் மஹாதேவர் கோயில், சுபிலமுனிவரால் பிர 
"திஷ்டை செய்யப்பட்டதென்பர்... (2) மாலிககர், சிவாலயம், 
மஹாதேவர், புதிய கோயில், சுமார் 100 . வருடங்களுக்கு 
முன்... கட்டப்பட்டது. (8) செளரத், சிவாலயம் தர்பங்கா



21 

சமஸ்தானத்தால் கட்டப்பட்டது. -ஞானேசர், ஞானேஸ் 
வரி. ப 

தர்மஸ்தலா :-மே.்கு இர்தியாவிலுள்ள து. மங்களூருக்கு 
5$ மைல், சகாரர்கலுக்கு 20 மைல், சிவாலயம், கம்பூத்ரி 
பிராமணர்களால் பூஜை. _ 

தர்மபுரம் (இரு) தென் இந்தியா, காரைக்கால் ஸ்டே 
ஷனுக்கு ந மைல் மேற்கு, யமதர்மன் சிவபெருமானைப் 
பூஜித்த ஸ்தலம். பிரம்மாவும், அரம்பையரும் பூஜித்த 
ஷ்தலம். ஸ்வாமி யாழ்முறி காதேஸ்வர், தேவி சதா மது 
ராம்பிகை அல்லது மதுரமின்னம்மை.. கதலி தீர்த்தம், 
விஷ்ணு தீர்த்தம் ; பிரம்ம தீர்த்தம்; திருஞான சம்பக்தர் 
யாழ்முறிப்பதிகம் (மாதர் மடப்பிடி) பாடிய க்ஷேத்திரம், 
இங்கு தர்மபுரி ஆதீனமடம் எனும் சிறந்த சைவ மடம் 

உளது, . 

தர்மபுரி:--மேற்படி தாலூகா, சேலம் ஜில்லா, சென்னை 
ராஜதானி, மல்லிகார்ஜுனர் கோயில். இங்கு முசாபர் பங் 
களா உண்டு. இவ்வூர்க்கு பழைய பெயர் தகழூர்.. 

  தர்மலரம் --அனத்தபூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 
காச விஸ்வரசாதஸ்வாமி கோயில். 

தரங்கம்பாடி :--மாயவரம் தாலூகா, கஞ்சாவூரீ ஜில்லா, 

சென்னை ராஜதானி, மாசிலாமணீஸ்வரர் : கோயில், 
தேவி ரத்னாம்பிகை, கல்வெட்டுகளில் ஸ்வாமி பெயர் மணி 

வண்ணீஸ்வரமுடையார் என்.றிருக்ெது. இதற்கு அளப் 
பூர் என்றும் பெயர் உண்டு. வைப்பு ஸ்தலம். 

| தரங்காத்ரா வட இந்தியா, ரெயில்வே ஸ்டேஷன், 
மஹாதேவர். வாலயம், 

தரணிகோடா: சென்னை. ராஜதானி, அமரேஸ்வரர் 
கோயில், 1486-ம் வருடம் கிருஷ்ண தேவராயரால் கட்டப் 

பட்டது. 

தீராஸ் : வங்காள சாஜதானி-பாம்ன பிரிவு, சிவாலயம், 

800 வருடங்களுக்கு முன். கட்டப்பட்ட. _ மஹாதேவர் 

ஆலயம்,
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.... தரைக்குடி:-ரரம்காத்- ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 

சிவாலயம், ஸ்வாமி தர்(மேஸ்வரர். கோயில் மண்மூடியிருக் 

"ததை சேதுபதியவர்கள் வெளியாக்இனார். 

ர - தபஸ்தாளம் ட இந்தியா, பிரம்ம குபாலத்திற்கு 

போகும் வழியிலுள்ளது, இவாலயம், ஸ்வாமி பரமசிவம் 

தேவி பாலபார்வதி ; அம்பாள் தபஸ்செய்த இடம். 

..... தப்பளாம்புலியூர் சென்ன ராஜதானி, தஞ்சாஷூர் 

ஜில்லா, திருவாரூருக்கு 1 மைல் சிவாலயம். ஸ்வாமி ஏகாம் 

பரேஸ்வரர், தேவி பார்வதி, | 

6 C51 G :—CFrerar ராஜதானி, மதனபள்ளியி 

லிருந்து 70 மைல், காடுகள் மத்தியில் சித்தேஸ்வரர் சிவா 

லயமூளது, அருகாமையில் பாபவிசாசம் எனும் மலைநீர் 

வீழ்ச்சியுளது. ஏிவரா தீரி உற்சவம் விசேஷம், ் 

... தஜைக்காடு மைசூர் ராஜ்யம், BTR YGEG 8 மைல், 

மைசூருக்கு 88 மைல். சோழ அரசர்கள் இங்கு ஆண்ட. 

காலத்தில் இதற்கு ராஜராஜபுரம் என்று பெயா் இருந்தது, 

இங்கு முக்யெமாக ஜந்து கோயில்கள் உள, அவைகளை 

தர்சிப்பதற்கு, பஞ்சலிங்க தர்சனம் என்று பெயர், இங்கு 

தரவிரியானது நான்கு திக்குகளிலும் பாய்கிறது. ஊர்மண் 

மேடிட்டிருக்தது. இங்குள்ள ஐச்.௮ முக்கிய சோயில்களில் . 

. கான்கு  மண்மூடியிருகீதன.. மைசூர் சமஸ்தானக்தார். 

மார். 10,000 ஆட்களைவைதது சோயில்ககாயெல்லாம் 

புனர் உத்தாரணம் செய்தனர்.. 12 வருடங்களுக்கு ஒரு 

முறை இந்த ஐந்து "கோயில்களையும் தரி௪னம் செப்யும் 

புண்ணியகாலம் வருகிறது, இங்குள்ள மூக்க தீர்த்தங்கள் 

இரண்டு, முழுகுதுறை, கோகர்ண தீர்த்தம். ஐச்து முகங்க 
ஞடைய அிவபெருமான், கோகர்ணக் குளக்கரையில், 

. வைதீஸ்வரராகவும், காவிரியின் உத்தரவாஹினிக்சரையில் அர்க் 
- கேஸ்வரராகவும், காவிரியின் பூர்வ வாஹினிக்கரையில் பாதா 
ளேஸ்வரராகவும், தட்சிண வாஹினிக்கரையில் சக்தேஸ்வராக 
வும், காவிரியின் பஸ்சமவாஹினிக் கரையில் மல்லிகார்ஜுன 

_ரரகவும், வீற்றிருக்கிறார். பாதளேஸ்வரர் கோயிலில் சூரியன் 

பூசித்ததாசவும், சக்தேஸ்வரர் கோயிலில் வாட. பூசித்த. 
தாகவும், மல்லிகார்ஜுனர். கோயிலில் : பிரம்மாவும் காம. 
தேவும் பூஜிக்ததாகவும் ஐதீகம், இவ்வூரின் சம்ஸ்கிருதப்
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பெயா் SOT SM LTD, ஸ்தலபுராணத்தில் இதற்கு கஜாரண்ய 
க்ஷேத்திரம் என்று பெயர் உளது, தலன், மாடன் எனும் 

இரண்டு வேடர்கள் பூசித்த ஸ்தலமாதலால் தலக்காடு எனப் 
பெயர்பெற்றதென்பது ஸ்தலபுராணம், இத.மிகவும் புராதன 
மான பட்டணம், கங்கை அரசர்கள் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் 
ஆண்ட இடம். ஆகலே இக்கோயில்களும் மிகவும் புராகன 
மானவை. வைதீஸ்வரன் கோயில் மிசுவும் பழமையானது. 
கோயில் கிழக்கு பரரீதீதது. வெளிப்பிராகாரம். பின்னால் 
விஜயககர அரசர்களால் கட்டப்பட்டது, ஸ்வாமி வைஸ் 
வரர், தேவி மனோேன்மணியம்மன், கோயில் துவாரபாலகர் 

கள் 10 அடி உயரம், மல்லிகார்ஜுனர் கோயில் சோம 
கரியின் உச்சியிலுள்ளது, குன்று, 880 அடி உயரம், 
தேவி, ஸ்தல புராணத்தின்படி. சாமுண்டி, சாதாரணமாக 
பிரமராம்பிகை என அழைக்கப்படுகின் றது. கோயிலில் 
ஒரு அழகிய இத்திர மண்டபமுண்டு. அர்க்கேஸ்வரர் 
கோயில் விஜயபுரத்திலிருக்கற த, கோயில் பிற்காலத்தியது, 
றியது. இங்கு கெளரிசங்கரர் கோயில் என்னும் ஒரு சிவாலய 
முண்டு, கல்வெட்டுகளில் இதற்கு மல்லேசர் என்று. பெயர், 
இது மைசூர் சிக்கதேவராய. உடையார். என்பவரால் 

1706-ம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது. சக்தேஸ்வரர் கோயி 
அக்கு மாரணேஸல்வரர் கோயில் என்றும் பெயர் உளது. 
வைதீஸ்வரர் கோயில் தெற்லுல் வீரபத்திரர்' கோயில் 
உண்டு. இங்குள்ள கல்வெட்டுகளில் இங்கு ராஜராஜஜேஸ்வரம் 
என்று ஒரு கோயில் இருச்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக் 
இறது, கோகர்ண இரத்தச் கல் 6நாரகர்ணேஸ்வரா கோயில் 
என்று ஒரு சிறு வாலயமுண்டு. வைதீஸ்வரன் கோயிலின்: 
பின்பாகம் சாளுக்கிய! கட்டிடமாகத் தோன்றுகிறது. முன் 
பாகம் பி.றர்காலம் பு.துப்பிக்கப்பட்டதா யிருக்கலாம். 

| தலைக்காவேரி :--மைசூர் ராஜ்யம், மைசூருக்கு 85 மைல் 
சிவாலயம், ஸ்வாமி அகஸ்தீஸ்வரர், இங்குதான் சாவிரிகதி 

- ஆரம்பமாகிறது, காவிரி தீர்த்த ஸ்கானம் விசேஷம். 

தேவார வைப்பு ஸ்தலம், 

| தலைச்சங்காடு :--(இரு) சென்னை . ாஜசானி, தஞ்சாஜனுூர். 

ஜில்லா, இருவலம்புரத்திற்கு 1: மைல் தென் மேற்கு. 

மாயவரதீதிலிருக் த 12 மைல்; சர்காழியிலிருக்து 10-மைல். 

ஆக்கூர் ஸ்டேஷனிலிருக்து 9 மைல், மஹாவிஷ்ணு பூசித்து
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பாஞ்சஜன்யம் எனும் சங்கம்பெற்ற க்ஷத்திரம். திக்பாலர் 

கள், திக்கஜங்கள் பூஜித்த ஸ்தலம். ஸ்வாமி சங்கருணா 

தேஸ்வரர் (சங்கு -- அருள் - காதேஸ்வரர்) சங்கராணி 
Cuma? என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். தேவி செளச் 

ரேரநாயயேம்மை. காவிரி தீர்த்தம், வில்வவிருட்சம் ; திரு 

ஞான சம்பந்தர் பாடல் பெற்றது. ப 

தலைஞாயிறு :-சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
சிவாலயம், ஸ்வாமி குற்றம்பொறுத்த ஈஸ்வரர் தர்மபுரம் 
ஆதீனம். மேற்பார்வைக்குட்பட்டது. 

தலைச்சேரி தென் இச்தியா, மலையாள தேசம், இவா 
லயம், ஸ்வாமி பாமேஸ்வரர், தேவி பார்வதி. 

- தவளேஸ்வரம் :--சென்னை ராஜதானி, கோர தாவரி' 
ஜில்லா, சிவாலயம். இதனரு௫ல் கொவ்வூர் எனுமிடத்திலும் 
ஒரு சிவாலயமுண்டு. 

. தலைகோளுமலை :-சென்னை ராஜதானி, கடப்பை ஜில்லா, 
- வாயல்பாடு தாலூகா, இவாலயம். பாபகாச௪ தீர்த்தம், 

| தலையாலங்காடு :-(திரு) சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் 
ஜில்லா, திருவாரூருக்கு 2 மைல் மேற்கிலுள்ளது. இருக் 
குடவாயிலுக்கு 5 மைல், கபிலர் பூஜித்த ஸ்தலம். தாரு. 
காவன ரிஷிகள் அனுப்பிய முயலகன் முதுஇன்மீது எவ 
பெருமான். கடிதீ்தரளிய க்ஷேத்திரம். ஸ்வாமி ஆடவல்ல. 
ஈஸ்வரர், தேவி திருமடந்தையம்மை, சங்கதீர்த்தம், சுவர்ண 

_ தீர்த்தம் ; தருமாவுக்கரசு ஸ்வாமிகள் பாடல் பெற்றது... 

தலையூர் :--சென்னை ராஜதானி, ருத்திரபசுபதி.சாயனார். 
பூசித்த வஸ் தலம். 

..... நவளகிரி சிவாலயம், ஸ்வாமி தவளூரீஸ்வர், தேவி 
பர்வத வர்த்தினி. பிரமதிர்த் தம். 

.. தவளலஸ்வரம்:--வட இச்தியா, டில்லிக்கு அருகிலுள்: 
ளது... சிவாலயம். 

் ae தள்ளி;--வளவகாடு தாலூகா, மலபார் ஜில்லா, தென் 
ப இந்தியா, பழைய சிவாலயம் இடிஈ்துபோய்விட்டது. அழகிய 
"சிவலிங்கம் மாத்திரம் இருக்கறது,
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Ba GG கோதாவரி ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 

குகைக்கோயில்- முன்பு சவொலயமாயிருந்து தற்காலம் 
வைஷ்ணவக்கோயிலாக மா.ற்றப்பட்டிருக்கறது. 

தளவனூர் -பஞ்சபாண்டவ. மலையென வழங்கப்படு 
இறனு. திண்டிவனம் தாலூகா, ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை 
ராஜதானி, பேரணி ஸ்டேஷனுக்கு 8 மைல். சிவாலயம், 
குகைக்கோயில்--முதல். மஹேச்தரவர்மன் காலத்தியது. 
(600—625) பல்லவ சில்பம். கோயில் தெற்கு பார்த்தது, 
ஆயினும் சிவலிங்கம் இழக்கு பார்த்ததாமிருக்கிறது. லிங் 
கம் திரண்ட உருவமுடையது. கோயிலின் பழைய பெயா் 
சத்ருமல்லேஸ்வரம், ப 

தனியூர் சென்னை ராஜ.தானி, தஞ்சாவூர் "ஜில்லா, 
இதற்கு புமு£ஸ்வரம் என்றும் பெயர், மாயவரத்திற்கு 
அருகிலுள்ள இவாலயம், 

.... தாரிசபல்ல் :-இருஷ்ணா ஜில்லா, சென்னை சாதகான் 
தாசேஸ்வரஸ்வாமி கோயில், . 

தாட்பத்ரி அனந்தபூர் ஜில்லா, 6 சென்னை ராஜதர்னி, 
சிவாலயம், ஸ்வாமி ராமேஸ்வரர்-விஜயககர சில்பம்,: பெர். 
Fa FOOT இங்கு இடிர்துபோயிருக்கும் கோபுரத்து . டி. 
பீடத்திலிருக்கும் சில்பங்களை மிகவும் புகழ்ந்திருக்கி ரூர். 
இங்குள்ள சல்வெட்டொன்று 1188-ம்  வருஷத்தியது, 
ஆகலே கோயில் அதற்கு முற்பட்டதாம். பெர்கூசன் இது 
கிருஷ்ணதேதவராயருடைய உத்யோகஸ்தராடகிய ராமலிங்க 
நாயுடு என்பவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, சுமார் 1507-ம் | 
வருஷத்தில், என்று நினைக்குருர். ப 

SIL yy —O ger இந்தியா, பழைய சிவாலயம், 

"தாணு பிரிவு :--பம்பாய் ராஜதானி, இக்கு பல் வால 
யங்கள் உள. (ப) அகாஷி, சிவாலயம், ஸ்வாமி பவானிஷங்கர் 
மஹாதேவ், கோயில் 1691-ம் வருஷம் கட்டப்பட்டது. 

(8) அம்பர்காத் அல்லது அமர்சாத் கோயில், ஸ்வாமி, அமர் 
"தாத்; சாளுக்யே இல்பம். (8)குல்சுண்டி # த்தேஷ்வர்கோயில், 

(8) காற்றேரி குகைக்கோயில்-குகை 66 கெம்பருடையதில் .ஒரு 

4.
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திவாலயமுண்டு, -சிவராத்ரியில் மாத்திரம் பூஜை. ஈடக 

'இறது. (5) சந்திரபதா. சிவாலயம், ஸ்வாமி சாம்பேஷ்வர் ௮ல் 

லது சேரமேஷ்வர். கேரயில் 1000 வருடங்களுக்கு முற் 

பட்டது. (6) லோஜட்-ராமேஷ்வர் சிவாலயம். (1) சால்ஜெட் 

இங்கு ஆதியிலிரு£த இவாலயம் போர்த்துகேயரால் மாதாக் 

கோயிலாக மாற்றப்பட்டது. (7) மாதிரான் பம்பாய்க்கருகில் 

இவாலயம் 1880-ம் வருடம் கட்டப்பட்டது. (8) மூர்பாட் 

சிவாலயம் புதியது. சுமார் 800 வருடங்களுக்கு மூன் கட்டப் 

பட்டது. (9) நிர்மல் இங்கு 3 இவாலயங்கள் உள. விமிலேஷ்லர். 

கோயில், பூலேஷ்வர் கோயில், சித்தேஷ்வர் கோயில்.(10) சொபாரா 

..சக்ரேஷ்வர் காமதேவ் கேரயில். (11) டில்சே இவாலயம் 

தீயினால் அழிக்கப்பட்டது. இங்குள்ள சிவலிங்கம் பெரிய 

SASS HEN "மூடப்பட்டிருக்தெது. (12) ஷன்ங்கா சிவா 

லய்ம்--சவராதரி. விசேஷம். (18) வாடா காண்டேஷ்வர் 

சிவாலயம், இலெமாயிருக்இறது. (14) கூளஷ்புரி, பீமேஷ்வர் 

சிவாலயம், 

'தாம்பல்:--கடக்கிலிருக்து 18 லைல் தென் ழக்கு, 

இங்கு 8 பழைய இவாலயங்கள் இருக்கின் றன. இவற்றுள் 

தொட்டபாசப்பா கோயில் சகவனிக்கத்தக்கத, இதில் ௮க்தரா 

'எத்தின் மேற்பாகத்திலுள்ள தல்பங்கள் மிகவும் வேலைப். 

பாடுள்ளவை- இக்கோயில் கட்டப்பட்ட காலம் சுமார் 18-ம் 

நூற்ராண்டாயிருக்கலாம் என்று பெர் கூ சன்' எண்ணு வறுர். 

அடிபீடமும் விமானமும் கட்சத்திரத்தைப்போல் கோணங் 

கள் உடையவை, ஆண்கள். அழகியவை. கர்ப்பக்கொஹ் 

தின் முக்யெ வாயிலில் மும்மூர்தீதிகளின் இலைகள் செதுக் 
கப்பட்டிருக்கன்றன. இக்கோயிலிலுள்ள பிரம்மாவுக்கு 9 

முகங்கள் உண்டு; இங்குள்ள. நர்தி பெரியது. ட 

- தாமல் -கரசிபுரம் தாலூகா, செங்கல்பட்டு ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதாணி,. பழைய சிவாலயம், சோழ கட்டிடம், 

கல்வெட்டுகளில் ஸ்வாமி பெயர் இிருப்பற் நீக. ரமூடையார் 
என்றிருக்கிறது. ப 

தர்மபுரம் -சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 

சிவாலயம், இக்திரன். பூஜிச்தது. இதற்கு வில்வாரண்யம் 
என்று பெயர், யமனால் 'பூசிக்கப்பெற்றது. ஸ்வாமி தர்ம 
புரீஸ்வரர், தேவி அ௮பயாம்பிகை, மாயவரத்திற்கு 8 மைல்
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இழக்கு. இங்கு மடாலயுத்திற்கு வடக்இல் ஸ்ரீ ஞானபுரீஸ் 
வரர் கோயில் உளது, தர்மபுரத்து ஆதீனம் மேற்பார்வை. 

தாமோ பிரிவு :-மத்திய மாகாணம், (1) மண்டக்பூர் சிவா 
லயம், ஸ்வாமி ஜகேஷ்வர் 1711-ம் வருடம் கோயில் பாலாஜி 
திவான் என்பவரால் கட்டப்பட்டது. தீர்த்தம் ௮மிர்தகூபம் 
(8) மட்கோடா மஹாதேவர் சிவாலயம், சங்கராந்தி உற்௪ 
வம் விசேஷம், ப 

தார்வார் பிரிவு :--பம்பாப் ராஜதானி, இங்கு பல சவா 
லயங்கள் உள. (1) மயிலார் குட்டா (குன்று) மயிலார்லிங் ஆல் 
யம். சோமமேஷ்வர் கோயில் இது முதலில் ஜெயினர் ஆலயமார 
Geese, பிறகு மசூதியாகு, மஹாராஷ்டிராகளால் 
1758-ம் வருடம் சிவாலயமாக்சகப்பட்டது. (8) எட்லீபாட் 
சிவாலயம் செங்கல் கட்டடம், ஸ்வாமி காமேஷ்வர். (8) கடக் 
இங்கு 8 சிவாலயங்கள் உள, திருகூடடல்வர் கோயில், சோமேஷ் 
வர் கோயில், காம்மஷ்வர் கோயில். (4) கால்கராத் வரதாவும் 
துங்கபத்ரையும் சங்கமமாகுமிடத்தில் கார்கேஷ்வர் 
கோவில். (5) குட்டுடாபூர் சிவாலயம், இங்கு ஸ்வாமி மல் 
லாரி, மல்லன் எனலும் அரனைக் கொன்றவர் என்று ஐ. 
கம்; தேவி மல்லாரிதேவி. (6) ஹாங்கல் இங்கு 8 சிவாலயங் 
கள் உண்டு, ராமலிங் கொயில், தார£கஷ்வர் கொயில், விருபாட்சர் 
காயில், மற்றும் $ மைல் தூரத்தில் பிலஷ்வர் சிவாலய 
மூளது. (7) ஹாரல்ஹல்லி இரண்டு சிவாலயங்கள், சேோமமஷ்வர் 
“கோயில். கர6மஷ்வர் கோயில். (8) ஹத்திமட்டூர் போகேஷ்வர் 
இ வாலயம். (6) ஹவங்கி ராமேஷ்வர் இவாலயம். (10) Contd 
ஷம்புலிங்கேஸ்வாரர் சிவாலயம், இது ஜெயின சில்பமமைக் 
தது. (11) ஹிரேமாகுர் விஸ்வேஸ்வரர் சிவாலயம். (12) ஹிூர 
கரூர் இங்கு 2 கோயில்கள் உள, வராஹ் காலேஷ்வர் கோயில், - 
விஷபானஹரேஷ்வர். கோயில். இக்கோயிலில் தரிசனம். 
செய்பவர்களுக்கு விஷபாதையில்லையென்பது . ஐதிகம். 
(18) ஹோம்பால் போகேஷ்வர் கோயில். (14) ஹோஷல்லி 
சிவாலயம், ஸ்வாமி மல்லப்பா, (18) பாலம்பீட் இங்கு 2 
சிவாலயங்கள்-கள்ளமஹேஷ்வர் கோயில், ராமேஷவர் கோயில். 
(36) பாளேஹல்லி, மயிலார்தேவ் கோயில்; மல்லிகார்ஜுனர் 
கோயில். (17) பாலூர் ராமலிஎ்கேஷ்வர். கோயில். (18) 
பங்காபூர் சித்தேஷ்வர் சிவாலயம். (19) பார்டூர் பாரதேஷ்
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வர் சிவாலயம், (20) பெல்லட்கி ராமலிங் கோயில். (21) Gud 
வட்டி கோகுலேஷ்வர் கோயில். (98) பெள்கள்கொண்டா, கால் 
-மேஷ்வர் கோயில் சுமார். 1000 வருடங்களுக்கு முற்பட்டது. 
(28) பாவி ஹால் சித்தேஷவர் கோயில். (24) பிதார்கட்டி. 
-சங்கமேஷ்வர் . ஆலயம். (25) சப்பி மல்லிகார்ஜுஈனர் 

கோயில், பழையது. (86) செளடாதாம்பூர் மூக்தேஷ்.வர் 
சிவாலயம், (97) சிகான்ஜி அமிர்தலிங்கேஷ்்வர் கோயில். 
500 வருடங்களுக்கு முந்தியது, (28) சிக்கறுர்த்தி கால்மேஷ் 
வர் இவாலயம். (99) சிக்கரர் சோமேஷ்வர் கோயில். (80) 

சின் முல்குண்ட் சிக்கேஷ்வர் கோயில்; மற்.றும் ஒரு சினுகுன் றில் 
சித்தேஷ்வர். சிவாலயம். (81) தாம்பல் காமேஷவர், சோமேஷ் 
லர் கோயில்கள்; இரண்டும் பாழடைச்தருக்இன் றன, சாளுக் 

இய கட்டிடங்கள். (32) தவிழஹோகர் போகேஷ்.வர் சிவா 
லயம்... (88)  எட்லாபாட் - காமேஷ்வர் கோயில், செங்கல் 
கட்டிடம், சுயம்புலிங்கம் என்பர். (54) கடக் சோமேலஷ்.வர் 
ஆலயம், ராமேஷ்வர் ஆலயம். (88) திரிகூடேஷஷ்.வர் சிவா 
லயம், இங்கு 8 லிங்கங்கள் சேர்ந்இிருக்கின்றன. சாளுக்கெ 
-இல்பம், (66) அம்லூர் சோமகாதர் சிவாலயம், (81) ஆடூர் 
கள்ளேஸ்வர் மஹதேவ் கோயில், இவ்வூருக்கு பழைய 
பெயர் பாண்டிபுரம், கோயில் 1400 வருடங்களுக்கு மூச் 
தியது, இதில் சளுக்கெய அரசன் 2ர்ச்தவகன் காலத்திய 
கல்வெட்டுகள் உள. பழைய கோயில். (88) அமர்கோல் 

| ஆங்கர்லிங் கோயில். சளுக்யெ கட்டிடம். ஜக்கனாசாரியால் 

_ குட்டப்பட்டதென்பர். (89). அமிள்பாவி இரண்டு சிவாலயங் 
கள், நார்மேஷ்வர் கோயில், மல்லிகார்ஜுனர் கோமல-- இரண் 
டும் கருப்புக்கற்களால் கட்டப்பட்டவை, (40) அர்லேஷ்வர், 
கடம்பேஷ்வர் சிவாலயம், (41) அண்டி சல்மேஷ்வர் சிவா 
இயம், (89) பாவம்பிட்' விஷபரிநாரரஷ்வர் கோயில்-சளுக்யெ 

- கட்டிடம், ட இ க . 

ட தாரகஞ்வர்:--சிழக்கு. இந்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன். 
_வங்காளராஜிதானி, கல்கத்தாவிலிருக்து 86 மைல்; ஹ-ஈக்ளி 
"ஜில்லு, பெரிய சிவாலயம். இவெராத்ரியும், சைத்ரோத்சவ 
மும் விசேஷம், இங்கு இரண்டு தர்மசாலைகள் இருக்கின்றன. 

தாரமங்கலம் :--இதை . தோரமங்கலம் என்று . இலர் 
_ ழைக்கன் றனர்... ஓமலூர்... தாலூகா, சேலம் ஜில்லா; 
சென்னை ராஜதானி, சேலத்திலிருந்து 16 மைல், .இங்கு
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2 கோயில்கள் இருக்கின் றன. (1) ககலாசகாதர் கோயில் (82) 
இளழீஸ்லரர் கோயில், சல்வெட்டுகளில் ஸ்வாமி. பெயரீ 
Gabe முடையார் என்றிருக்கிறது. இது 1286-ம் வரு 
ஷத்திற்கு மூற்பட்டகோயில்.. ராமகாதராசர் என்பவ 
ரால் முதலில் கட்டப்பட்டது, ஸ்வாமி மேற்கு பார்த்தது. 
சுமார் 800 வருடங்களுக்கு முன் கெட்டி முதலியார்க 
ளால். புதுப்பிக்கப்பட்டது. கைலாசநாதர் கோயில், 
மும்முடிக்கெட்டி முதலியாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, Curae 
கெட்டி முதலியாரால் தொடரப்பட்டு, வணங்கா மூடி 
செட்டி முதலியாரால், வேலை முடிக்சப்பட்டது. இங்கு மூம் 
முடிக்கெட்டி. முதலியார்களுடையவு நவங்களும், அவர்க 
௭௫  மனைவிகளுருவங்களும் செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
கோயில் சரமல் ஆற்றங்கரையிலுள்ள து, மூச்சு உற்சவங் 
கள் இரண்டு, தை, வைகாசி மாதங்களில். பிரதான 
வாசவின் கதவுகளில் 190 இரும்பு பூண்கள் உள, அவை 
ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரியானது-கோயிலிலுள்ள 
ஒரு சில்பம் வாலிவகத்தைக் குறிக்கு; இதில் விசேஷ 
மென்ன வென்றால் வாலி உருவழ்இனிடமிருக்து ஸ்ரீராமரை 
பார்க்கமுடியாது. ஸ்ரீராமருடைய உருவத்தினின்றும் வாலி 
யைப் பார்க்கமுடியும் | கொடுங்கைகள் முதலிய இடங்களில் 
புலி, அனுமார் முதலிய உருவல்கள் செதுக்கப்பட்டிருக் _ இன்றன, பார்க்கத்தக்கவை, 

தாராசுரம் -கென் இக்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன், தஞ்சா. 
வூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, கோயில் தஞ்சாவூர் 
ரரஹதிஸ் வார் கோயிலைப்போன்றது, விமானம் _ மிகவும் 

- உன்னதமானது, அங்கிருப்பதுபோல் இங்கும், மூன் கோபு : 

. 
me
 

ரம் இரதம் அகலமானது, விமானம் பெரியதும், உயரமூ 
மானது. ஸ்வாமி ஐராவதேஸ்வரர். யமதீர்த்தம்,. யமன். . 
சரபம் நீந்திய இர்தீதம், கோயிலின் முன் மண்டபத்தில் 
பல்லவ ங்க ஸ்தம்பங்கள் இருக்கின்றன. உள் பிராகாரத் 
திக் கோபுரம் மு.ம்£ிலும் கருங்கல்லாலாயது, கோயில் மூன் 
ரூம் குலோத்துங்கள் (1178-1216) காலத்தில் புதுப்பிக்கப். 
பட்டதென்பர். கோயிலுக்கு முன் யமனுடைய அிலையிருக் 
கறத. சென்மேற்கு மூலை மண்டபத்தில் FU BIT SHES 

. . கிலைகளிருக்கன் றன. இக்கோயில் - பூர்வகாலத்தில். ஸ்ரீரங். .. 
... கத்தைப்போல் 7 பிராகாரங்களுடையதாயிருக்ததாம். இக் 

தரனுடைய யானையாகய ஐ.ராலதம் சாபம் நீக்யெபடியானல்
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ராவதேஸ்வரர் என்று ஸ்வாமிக்கு திருகாமம். , குளம் 
398 டி சதுரம். இதற்கு காவிரியிலிருந்து ஒரு வாய்க்கால 

வழியாக ஜலம். தை _க்கிறது. யமனுடைய சாபம். நீங்க 

ப.ரமூவம் சன்று சூலத்தையெறிச்து QE GAM BM GL over 

டாக்கயதாக ஐதீகம். இங்கு ஐராவதம், தர வாசரால் கருப் 

பாகும்படி. சபிக்கப்பட்டது, அக்கிறம நீங்கி, பைய 

(வெண்மைகிறம் பெற்றதாக ஸ்தலபுராணம், SIU MSW gid 

பத்தின் அருகிலுள்ள வியைகர் கோயிலின் மூன்று படி. 

களை முறையே தட்டினால் மூன்றுவிகமான ஸ்வரங்கள் 
பேசுசன்றன. இங்குள்ள அலங்கார மண்டபம் மிகவும் 

- இழூயே சத்திர லேலைப்பாடுடையது. தெற்கு பிரகாரத்தில் 
சரஸ்வதி ஆலயமிருக்றெது. வடமேற்கிலுள்ள வசந்த. 

மண்டபம்: அழிய எல்பங்கள் அமைந்தது. அம்மன் 

கோயில், ஸ்வாமி கோயிலுக்கு வடக்கிலுள்ளது. இவ் 
Arig கோயில்களையும் சுற்றி முற்காலம் பெரிய பிரகா 
ரம் இருச்திருக்கவேண்டும். அம்மன் எசசக்கிதியிலஓுள்ள 
ஜன்னல்கள் பார்க்கத்தக்கவை. இங்குள்ள கல்வெட் 
'டொன்றில் 1018-1092-ல் ஆண்ட ராஜராஜன் எனும் 
(சோழ அரசன் பம்பாய் ராஜ.தானியிலிருக்து ஒரு விக்ர 
“ஹத்தைல் கொண்டுவந்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக றது, 
இக்கோயிலுக்கு பழைய . பெயர் ராஜ ராஜேஸ்வரம் 
என்று . ஒரு கல்லெட்டினால் அறிகிறோம். இப்பெயர். 
சுருக்கமாய் ராராகரம் என்று செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
பிறகு ராராகரம், தாராசுரம், என்றாயதென்பர். மெசென், 
(1ம201௦020) கையேடுகளில் பழையகாலத்தில் இங்கு ரிஷப 
வாஹன. உற்சவம் ஈடச்ததாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறெது. 
இக்கோயிலின் கரா்ப்பக்கரஹத்திற்கு வெளியில் வடக்குபச் 
“கம் 68 காயன்மார்களுடைய சரித்திரம் சில்பத்தில் அமைக் 

'கப்பட்டிருக்கிறது. இக்கோயிலிலுள்ள அர்த்தராரீஸ்வர 
ருக்கு 8 கைகளுண்டு. பெரிய உற்சவம் ஆவணிமா தம். 

...... தூருகாபுரம்:--திருநெல்வேலி ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
__ தானி, சிவாலயம், சிவலிங்கம் அப்புலிங்கம் எனப்படுகிறது, 

._. தாருகாவளம்:-இங்கு ஒரு ஜோதிலிங்கம் இருப்பதாக 
_சொல்லப்பட்டிருக்கெது......... ன an 

்். தால்குண்டா:--மைசூர் ராஜ்யம், ஷிமோகா. ஜில்லா, 
-அதிகார்பூர்.தா.லூகா, பிரணவேஸ்வரர் சோயில், பிரம்மா வி
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னால் கட்டப்பட்டதென்பது ஐதீகம், இங்கு 5 முக்யே லிங்கங் 
கள் உள; இவை பிரம்மா, இந்திரன், சக்திரன், யமன், 
அக்னியால் பூஜிக்கப்பட்டனவாம். கோயில் 450 வருடங் 
-களுக்குமுன் இருக்ததென டார்டர் சிருஷ்ணா எண்ணுடருர். 
சதவாஹனன் எனும் அரசன் இங்கு பூசிக்ததாக சொல்லப் 
"படுகிறது. இர்த தாலகுண்டா சிவாலயம்தான் திராவிட 
சிலபமமைக் த ஆலயங்களில் மிகவும் பூர்வீசமானது என்று 
காலஞ்சென்ற ஈரசம்மாசாரியார் எண்ணு Rag. 

_ தீரலிகட்டா கிருஷ்ணா ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 
சாளமேஸ்வரர் கோயில் 1291-ம் வருடம் கட்டப்பட்டது... 

தானிப்பரம்பா :--மலையாளம், சென்னை ராஜதானி, 
சண்ணனூருக்கு 14 மைல் வடக்கு சிவாலயம், இங்குள்ள 
சிவலிங்கம், பார்வதி தேவியாரால் அயோத்தி அரசனுக்கு 
ஆதியில் கொடுக்கப்பட்டதென்பர். பரசுராமர் இக்கோயி 
லைப் புலுப்பிக்ததாசச் சொல்லப்படுகிறது. இங்குள்ள 
கோபுரங்கள் மஹம்மதியர்களால் சிதைவுண்டன; ஸ்வாமி 
தாளிப்பரம்பா தம்பிரான், தேவி ௮ன்ன பூரணிதேவி, 

தான்தன் :--மிட்னபூர் ஜில்லா, வங்காள ராஜதானி, 
-பெங்கால்--நாக்பூர். ரெயில்வே ஸ்டேஷன் சிவாலயம், 
ஸ்வாமி - ஸ்யாமளேஸ்வர்.-போஜராாஜனால் .இக்கோயில் 
கட்டப்பட்டதாம். கோயிலின் வாயிலில் கான்கு 

கால்களும் வெட்டப்பட்ட பெரிய கந்தியிருக்கெறது. இரண்டு 
தீர்த்தங்கள், வித்யாதர தீர்த்தம்-சசாங்க தீர்த்தம். இங்கு 
தர்ம சாரலையுண்டு. oo Co 

திங்களூர் :-வைப்புஸ் தலம். தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை 
ராஜதானி, திருப்பழன த்திற்கு 3 மைல், திருவையாறுக்கு | 

மைல். இருப்பழனக்கோயில்போல் கட்டப்பட்டது. செல்: 
(60 கட்டடம், பாழடைச்திருக்கறது. ஸ்வாமி விஷம்தீர்த்த 
காதர், தேவி பூங்கோதை--கரவிரி தர்த்தம், அப்பூதி 
டிகள் சரித்திர சம்பச்தமான ஸ்தலம், — 

... திட்டைக்குடி விருத்தாசலம் தாலூகா, தென்... ஆம். 

கரடு ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம், ஸ்வாமி. 

வைத்யகாதஸ்வாமி,.. தேவி அம்பிகை, இவ்வூரு௬௪ெ



By 

வூஷ்டகுடி என்று. பெயர் இருந்ததாம். இங்குள்ள. 

நடராஜருடைய சபை pau gw. | 

 §ery aah :—Aser aharG Hawr, Orordor srg 

தானி, : இதன் சமஸ்கிருத பெயர் திண் திருணிவனம், 

புளிக்காடு எனப் பொருள்படும். சிவாலயம், ஸ்டேஷனுக்கு 
1 . பர்லாங்கலுள்ளது. கல்வெட்டுகளில் ஸ்வாமி பெயர் 

இருத்திண்டீஸ்வரர் என்றிருக்றெது; தேவி மரகதவல்லி. 

இங்குள்ள பல கல்வெட்டுகளில் ஒன்று 994-ம் வருடம் 

லெட்டப்பட்டதாம்; ஆகவே கோயில் 1000 வருடங்களுமுன் 
பட்டது. இங்கு சத்திரங்கள் உண்டு; முசாபரீ பங்களாவும் 

உண்டு. ப ப | 

..... திண்டுக்கல் :--சென்னை ராஜதானி, தென் இந்தியா 
செயில் ஸ்டேஷன். காளத்தீஸ்வரர் கோயில்-இரிசர், இங்கு. 
இரண்டு பெரிய சத்திரங்கள் உண்டு; முசாபர். பங்களா. 
வும் உண்டு. உ. 

..” தித்தாண்டதாளம்:--(2) தித்தாளம் என்றும் பெயருடை 
யது. ராமநாதபுரம் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம் 

மிகவும் பழையத. பண்டித சோழராஜாவால் கட்டப்பட்ட 
தென்பர். ஸ்வாமி.ஸ்ர்வதீர்த் தமுடையார். ப 

..... திம்மலாபுரம்:--பல்லாரி ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 
இவாலயம். இங்குள்ள கல்வெட்டொன்றால் கோயில் ராமப். 
பையர் என்பவரால் கட்டப்பட்டதாக அறிகிறோம். தற். 
காலம் பூஜையில்லை. இங்கு கோட்டைக்குள் மல்லிகார்ஜுனர் 
"கோயில் என்று மற்றொரு சிவாலயமுண்டு. . 

திமிர விசாகபட்டணம் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி; 

- இவாலயம். ஸ்வாமி. ஈக்னேஞ்வரர் (கக்னம்- நிர்வாணம்) 
அ.தஸ்தியருக்கு "ஸ்வாமி வஸ்திரமின்றி தரிசனம் அளித்த 

டதாக ஐதீகம்... ட் ee ப்ரபு 

்் ..... நிராப்சாராமம்: கோதாவரி ஜில்லா; சென்னை. ராஜ 

ட சன் இங்கு. மாகம் செய்ததாக. ஐதீகம். ஆகவே. இதற்கு
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தட்ச தபோவனம் என்று பெயர் உண்டு, சிவாலயம்--லிங் 
கம் 18 அடி உயரம். இது ஆரிய பிரதிஷ்டை என்பர், 
இங்கு வியாசர் பிரதிஷ்டைசெய்த மற்றொரு லிங்கமுமூள ௮. 
ஸ்வாமி பீமேஸ்வரர், தேவி மாணிக்க அம்மாள்... சப்த. 
ரிஷிகள் பூசிக்சு ஷேஷத்திரம், தீர்தீதம்-௪ப்த கோ தாவரி, 
ருதீதிர தீர்த்தம். ஆலயம் சோழக் கட்டிடம்; ஆயினும் சில 
சாளுக்கிய தூண்கள் உள, இவ்வூருக்கு. தென்காசி. என். 

௮ம். பெயர். கோயிலில் 1055-ம் வருடம் ஆண்ட. ராஜ. 
ராஜன் காலத்திய கல்வெட்டொன்றுள௮. 

திரிசக்தி :--வட இந்தியா வர்லயம். கைமிசாரண்யத் 
| திற்கருதுள்ள ௪. ஸ்வாமி திரியம்பகர், சுயம்புலிங்கம். ப 

 திரிதலம்: சைதாப்பேட்டை தாலூகா, செங்கல்பட்டு 
ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, சவாலயம்-ஸ்வாமி. தர்ம. 
புரீஸ்வரர், கல்வெட்டுகளில் ஸ்வாமி பெயர் கருக்கரமுடைய் 
நாயனார் என்றிருக்கிறது, | 

திரிபுள்னம் :--தென் இந்தியா ரெயில்வே ஸ்டேஷன்... 
சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, திருவிடைமரு 
தருக்கு அருகாமையிலூள்ளது, இங்கு சோழப் பிரம்ம 
'ஹதீதி நீங்கின சோழன் ஸ்வாமியின் டேடனயால் திரும் 
பிப்பார்த்த இடமாகையால் திரிபுவனம் என்னு பெயர் வந்த 
தென்பர், கோயில் 12-ம் காற்றுண்டில் மூன்றாவது குலோக்.. 
gaa சோழனால் கட்டப்பட்டது. இவரது பட்டப்பெயர் 

- திரிபுவனவீர தேவர், அகனின்றும் இரிபுவனம் என்னும் : 
| வந்திருக்கலாம். அவாமி கம்ப ஹரேஸ்வார், (நடுக்கத்தைதீ 
,திர்த்தவர் என்று. பொருள்படும்) தேவி அறம் வளர்த்த 
நாயக, கர்ப்பக் Sian sD peu போவதற்கு மிகவும். 
நீண்டதான மண்டபத்தைக் கடர்து செல்லவேண்டும். 
இங்கு பரம வத்தின் சரபாவ;தாரத்திற்கு மூலவிக்ரஹ்மும், 

- உற்சவ விக். ரஹமுமுண்டு, தீர்மபுர ஆதீன த்திலடங்கயேது.. 
_ பங்குனி மாகம் பெரிய உற்சவம். அர்ததவாரி வீர சோழன். 
ஆற்றில் விசேஷம், | இ 

 திருக்கட்டளி தென் Qs Bur, ag +a + தனி 
கற்கோயில், புதுக்கோட்டைக்கு 2 மைல் இழுக்கு, Ram 

லயம், ப 
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திருச்சுழி: -ராம்காத் ஜில்லா, தென் இச் தியா, சென்னை” 
- நரஜதானி, சிவாலயம், ஸ்வாமி ஸ்ரீதனகாதர், தேவி அணை. 

மலையம்மன்; கெளதமர், கந்திகேஸ்வரர், பூசித் ச ஸ்தலம், 
கோயிலின்: 8 திக்குகளிலும் 8 லிங்கங்கள் Dor. LF Lia. 

மான: கோயில்--வருஷத்தில் 8 பிரம்ம உற்சவங்கள் உண்டு, : 
- சூலதீர்த்தம், பூமிதீர்தீதம், ஞானவாபி, திரிலோசன இரத். 
Sb, முதலிய 09 தீர்த்தங்கள் உள: இங்கு ௮௬௬௫ல் மற்றொரு 
சிவாலய..முண்டு, ஸ்வாமி பெயர் சிவகாளேஸ்வரர். 

திருக்கோணமலை :--திரிகோண மலையெனவும் வழங்கப் 
pa pg. இலங்கைத் தீவில் இழக்குக். கரையிலுள்ளது. 
சிவஸ்தலம், பழையகாலத்தில் .இங்கருச்ச. ஸ் வ.ரமிக்கு. 
கோணேசர் என்று பெயர், இ, பி, பத்தாம் நூற்றாண் 

டிற்குப்பின் சோழ அரசர்கள் இங்கு ஒரு பெரிய சிவரல 
பதிதைகி கட்டிவைத்தனர், ' அதற்கு முன்பு இங்கிருந்த. 
பீராதன: சுயம்புலிங்கம் அர்தர்க்தானமானதாக : சரித்திர 
வரலாறு. இருஞான சம்பச்தர் இர். ஸ்தலச்தைப்பற்றி 

பாடியளார். ஆகவே. சிவாலயம் ௫. பி. 050 வருஷத்திற்கு 
மூம்தி யிருந்திருக்கவேண்டும், - லிங்கம் .ராரவணேஸல்வானால்.. 
கைலையிலிருக்து. கொண்டுவரப்பட்டது என்பது புராண வர. 
orb. பூகைலாஸ் என்னும் கைையைப்போன்ற கதை;" 
திருமால் பிராம்மண வடிவச்துடன் ராவணனை வஞ்௫த்து. 

- அக்த.லிங்கத்தைப் பெற்று இங்கு அதைப் பிரதிஷ்டை 
செய்ததாக. வரலாறு, 17-ம். நூற்றாண்டில் ஐரோப்பியர் 
களால் இச்கேரயில் பாழாக்சப்பட்டது. அக்கோயிலில் 7. 
கிலைகளுடைய கோபுரம் இருந்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக் 
கிறது. கற்காலம் ஸ்வாமிமலை எனும் பிரடரிக் கோட்டைக் 
குள் மலைச்சரிவில் ஒரு முக்கோணமான மாளிசையில் 
கோணேசலிங்கம் இருக்றெ௮ு. இதற்கு கேராயுள்ள ம்லையி 
லிரும்கே இப்பொழுது: சோம சுக ரெவாரங்களில் இதற்கு. 
பூஜை சடக்கிறது, இர்திரன் பூஜித்த ஸ்தலம். இதற்கு தட். 
ண் சைலாசம் என்அ பெயர் உண்டு. ஸ்வாமி கோணேசர் 
தேவி மாதுமையாள் அம்மை, கெளரி தீர்த்தம், வாயுவினால் 
பறித்துதி தள்ளப்பட்ட மேருவின் மூன்று இகரங்களுள்: 
QS ஒன்றும். (மற்ற, இரண்டு திருக்காளத்தி, இருச்சிரா. 
மலை)... இதற்கு .10 மைல் தூரத்தில். தம்பிலதாமம் எனும். 
இடத்தில் சவாலயமுண்டு.. = ப்பட
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..... திருச்சாற்றுறை : தஞ்சாவூர்... ஜில்லா, சென்னை... ராஜ 
தானி, உடையவனேல்வரர் கோயில். Ss 

....... திருச்சாலூர் :--வட ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி. இது றுத்தானூர் என்றும் வழங்கப்படுகிறது. 
இலாலயம் ஊரின் மேற்குபாகம் உள்ளத. இப்பாகத்திற்கு 

்.போடமங்கலம் என்னு பெயர். ஸ்வாமி, பெயர். இப்பலா 
, தஸ்வரமூடைய மஹாதேவர் என்று கல்வெட்டுகளில் இருக்: 
. இறது.. தற்காலம் ஸ்வாமி பெயர் பராசரேஸ்வரர் என்று. 

| வழங்கப்படுகிறது, இவ்வூருக்கு' கல்வெட்டுகளில் பழைய 
பெயர் திருச்சோடினார் என் றிருக்கறது, பழைய கோயில்; 
சுமார் 1000 வருடங்களுக்கு முற்பட்டது... 

திருச்சுனை :--கருங்காலச்குடி என்றும் பெயர் உளது. 
மதுரை ஜில்லா, மேலூர் தாலூகா, சென்னை ராஜதானி, 

-மேலூருக்கு 8 மைல், வாலயம் ஒருசிறு குன்றின் மீதுள.து. 

ஸ்வாமி அகஸ்தீஸ்வரர். . ட் ப | 

திருச்சூர் :--கொச்ச CoxgGor sear. சிவாலயம் 
மலையாள தேசத்திலுள்ள சிவாலயங்களுக்குள் மிகவும் 
பிரபலமானது. விசாலமான கோபுரங்களுடையது. .இங்கு 
கூத்தம்பலம் எனலும் .௪சபாமண்டபம் உளது, பெரும்பாலும் 
மரத்தாலாயது..-வடக்குராதர் கோயில், ஸ்வாமி வடக்கு 
"நாதர், தேவி பார்வதி, பரசுராமர் பூசித்த ஸ்தலம். பெரிய 
உற்சவம் இத்திரை மாதம். சிவராத்திரி மிகவும் விசேஷம், 

கேரள தேசத்தில் இதுதான் .மிகவும் பூராதன்மான 
கோயில். இங்கு முசாபர் பங்களா உண்டு, 

திருத்தணிகை :--வட ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி, ரெயில் ஸ்டேஷன். வீரட்டானேஸ்வரர்: ஆலயம். 
ரெயில் ஸ்டேஷனுக்கு அருகாமையில் இழக்கிலுள்ளது. 

கோயில் 9-ம் நாற்றுண்டின். கடைசியில் பல்லவ” அரசன் 
அ௮பராஜித் என்பவர் காலத்தில் இருர்த கம்பி.௮ப்.பி என் 

பவரால் சட்டப்பட்டது. பல்லவ சிற்பமமைச். தது, விமானம் 

33. கஜம் சதுரம்; ர்ப்பக்சொரஹம் சதுரம்) மேல்பாகம் 

- கஜப்பிருஷ்ட ஆரதி; மெக்குபார்த்தத;: ஜன்னல்கள் 
இல்லை: போதிக்கட்டைகள் வளைவு உடையன. லிங்கத்தின்
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பின்புறம் சோமா ஸ்கக்தமூர்த்தி செதுக்கப்பட்டிருல்பறத, 
கோயில் முழுவதும் கருங்கற் கட்டிடம், 

திருத்துருத்தி -மாயவரத்தரு௮ள்ளது. தஞ் சாவூர் 
ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம். | 

... திருத்தான் தோன்றீசம் :--சென்னை. ராஜதானி, தஞ்ச்£ 

வூர் ஜில்லா, மாயவரத்துக் கருகிலுள்ள.து, சிவாலயம், 

ஸ்வாமி சுயம்புகாதர், சப்தமாத்ருக்களி லொருத்தியாகிய 

பிராமி பூரித்த. ஸ். தலம். 

.. திருத்துறைபூண்டி :--இிருத்தருபூண்டி சரியான பெயர். 

சென்னை ராஜதானி, (தரு-- விருட்சம்) இதற்கு மற்றொரு 

பெயர் -வில்வவனம். (இரு) சிவாலயம், ரெயில் ஸ்டேஷன், 

தேவி கமலாம்பாள், ஸ்வாமி வில்வவனே சர். 

திருந்து தேவன்குடி :--தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ. 
தானி, திருவிடைமருதருக்கு 4 மைல் வடமேற்கு, ஊர் 

அழிந்துவிட்டது, கோயில்மாததிரம் இருக்கிறது. சிவாலயம், 

ஸ்வாமி சர்க்கடேஸ்வரர், தேவி அருமருக்தம்மை; பங்கய 

இர்த்தம், கோயிலைச்சுற்றி ஒரு தடாகம் உண்டு. ஈண்டு 
பூசித்து முத்தியடைக்த க்ஷேத்திரம் (கர்க்கடகம் - ஈண்டு) 

லீங்கத்தின்: உச்சியில் ஈண்டு உருவம் காணப்பெறும்; திரு. 
ஞான சம்பந்தர் பாடல்பெற்றது. குதிரை பூசித்து முத்தி 

தி௫கக்கரா :--இது இருணாகரா எனவும் அழைக்கப். 
படுறது. திருவாங்கூர் ராஜ்யம், சிவாலயம், ., 

திருநின்றவூர் “சென்னை ராஜ தானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
லட்சுமிபுரீஸ்வரர் கோயில்... ன 

| திருப்பத்தூர் --சேலம் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 
-அவாலயம். ஸ்வாமி காளத்திஸ்வரர் | | 

-திரப்பத்தூர்;--இருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா, மூ.9.நி 
தாலாகா, சென்னை ராஜதானி, ஏவாலயம். ஸ்வாமி கைலாச 

காதர், புலிபாச்ளி தீர்த்தம். பங்குனிமா தம் சூரியபூஜை,. 

இங்கு கருங்கல்லாலாகயெ ரதம் உண்டு.
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திருப்பத்தூர் :--வட ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி, ரெயில் ஸ்டேஷன், சீவாலயம். ஸ்வாமி பிரம்மேஸ் 
வரர், தேவி பிரஹச்காயகி, பிரம்மோற்சவம் பங்குனி 
மாதம். பிரம்மா பூசிதீத ஸ்தலம், ஆகவே இதழ்கு பிரம்ம 
புரி என்றும் பெயர் உளது, | 

"திருப்பத்தூர் :--லால்குடி தாலூகா, இருச்சிராப்பள்ளி 
ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, பிட்சாண்டார். கோயிலி 
Ampeg 32 மைல், கோயில் பல்லவ கட்டிடம், "ஸ்வாமி 
திருத் தளிசாதஸ்வாமி, 

திருப்பதி :--வட ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 
க.பிலேஸ்வர் கோயில், சபில தீர்த்தம், மலையின் கீழ்பாகம்: 
கோயில், இது ராயன் ராஜேந்தி சோழன் அல்லது 
19ரம்மராயன் முனயதரயன் என்பவரரல் கட்டப்பட்டது. 
இருப்பதிக்கு 13 மைல் தூரம், கோயிலில் 1018--10&௦-ம் 
வருடத்தில் ஆண்ட ராஜேர்திர சோழன் காலத்திய கல் 
வெட்டொன்னறுளது. கபில தீர்த்தம் கற்காலத்தில் ஆழ்வார் 
இர்த்தம் ௮ல்லது சங்கு தீர்த்தம் என வழங்கப்படுகிறது, 
இவெதீர்ச்தமாயிருந்தது, 1581-ம் வருடம் விஜயகசரத்தரசர். 
ஒருவரால் வைஷ்ணவ தீர்த்தமாக மாற்றப்பட்டது. கல் 
வெட்டுகளில் ஸ்வாமி பெயர் சபிலேல்வரமுடைய சாயனார் 
-என்றிருக்கறது. இருப்பதி மேலைக் கோயிலும் ஆதியில் 
சவாலயமாயிருக்ததென்பர், ஸ்டூவர்ட் என்பவர் எழுதிய 

டில்டி.ரிக்ட் மான்யுவல் புஸ்ககத்தில் ஆதியில் இக்கோயில் 
சைவகோயிலாயிருந்ததெனக் உ றியிருக்கறொர். ரரமானுஜர் 
இதை வைஷ்ணவ ஆலயமாக மாற்றியதாக எண்ணக் கார. 
ணங்கள் உள, பூர்வீக. சவாலயம் தொண்டைமான் Far 
வர்த்தியால் கட்டப்பட்டதென்பர், மூல விக்ரஹத்திற்கு 
-ஐடையும், சர்ப்பாபரணமும் நெற்றிக்கண்ணும் உண்டு, 
தற்கால மிருக்கும் சங்கு சக்ரங்கள் தொடுப்புகள் என்பர், 

-திருப்பரப்பு --திருவாங்கூர் ராஜ்யம், சிவாலயம். , 

..... திருப்பறையாறு :--இருவாங்கூர் ராஜ்யத்தில் வடக்கு 
- பாகத்திலுள்ளது, சிவாலயம். ன கி 

.... திருப்புடைமருதூர்: சென்னை ராஜதானி, திரு மல். 
ச 

“வேலி ஜில்லா, வொலயம், ஸ்வாமி புடார்ச்சுன புரேஸ்வரர்,
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-நரறும்பூராதர், தேவி மங்கைநாய, கோமதி; தாம்ரபர்ணி 

"ஓர்த்தம், லிங்கம் சாய்ச்திருக்றெ.த. தைமாதம் பிரம்மோற் 

சவம் ;) தைப்பூசம் விசேஷம். , | 

திருப்புத்தூர் சென்னை ராஜதானி, ஜோலார்பேட் 

டைக்கு 8 மைல்; ரெயில் ஸ்டேஷன்; சிவாலயம், ஸ்லாமி 

பூற்றீசர், தேவி காகம்பாள்.. 
த திருப்பூர் -சென்னை-ராஜ.தானி, கோயமூத்தூர். ஜில்லா, 

 அவிநர௫க்கு-9 மைல், சிவாலயம்-ரெயில் ஸ்டேஷன். + 

திருப்பூர் புதுக்கோட்டை சமஸ்.தானம், சிவாலயம், 

இங்கு முசாபர் பங்களா உண்டு. | ப 

திருப்பேர் பொன்னேரி தாலூகா, சென்னை ராஜ. 
தானி, ஸ்ரீ வரமூர்த்தி ஈஸ்வரர் கோயில். டட 

ப | ~ திருமலை திருவாங்கூர் ராஜ்யம், ககோசக்கோடே 

சிவாலயம். | 

... திருழுக்கூடல் :--செங்கல்பட்டு ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

தானி, சிவாலயம். இங்கு ஸ்வாமி பாணினிக்கு வியாகரணம் 

கற்பித் ததாக ஐதீகம். டட | 

.. திருவங்கர தேசம் :--கொச்சி ராஜ்யம், சிவாலயம், 

... திருவடிகுலம் :-செங்க்ல்பட்டுக் கருலுள்ளத, சென்னை 
_ ராஜ்தானி, சிவாலயம் மிசவும் பழையது. குறும்பர் காலத்தி 

லிருந்து பூசிக்கப்பட்டதென்பர். 
த்க் 

ன இச திருவிடிக்கிராமம் கூடலூர். தாலூகா, சென்னை ராஜ 

தானி, தென் ஆற்காடு ஜில்லா, சிவாலயம், ஸ்வாமி வீரட் 

டானேல்வார். ட் பப்ப 

“திருவரங்குளம் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம், Rar 
லயம், -திரு ஆரூர். கோயில் முறைசளெல்லாம் இங்கு ௮னு 
சரிக்கப்படுசன்றன. ஸ்வாமி ஹரி தீண்டேஸ்வரர்($] ஹரி 

Gigs பட ட ட 

டல திருவள்ளூர்: மேல்படி. தாலூகா, ஆற்காடு ஜில்லா; 

இசன்னை ராஜதானி, ரெயில் ஸ்டேஷன், சிவாலயம் பெரிய ..
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| குளக்கரையின். ஒரு பக்கம் உளது. ஸ்வாமி தீர்த்த ஈஸ்வரர் 
திரு 4 எவ்வளூர் - திருவள்ளூர் என்றாயது. பண்டிட் நடேச: 
சாஸ்திரியார் அவர்கள், இங்குள்ள பெரியகுளம் ஆதியில். 
இச்சிவன் கோயிலைச் சார்க்ததென்பர், ட 

திருவரங்கோடு:--ஸ்ரீ 4- வாழும் கோடு, பத்மகாபபுரம் | 
பிரிவு. திருவாங்கூர் ராஜ்யம், முற்காலத்தில் இது Hoo 
காலம் ராஜ.தானியாயிருக்தது, இங்கு ஒரு பழைய சிவாலய 
முளது. 

திருவாசி :--இருச்சிராப்பள் ளி ஜில்லா, சென்னை ராஜ: 

தானி, ஸ்ரீரங்கத்தின் அருலுள்ளது. சிவாலயம், ஸ்வாமி 
. சர்மிவனேஸ்வரர். 

| 

திருவிசை கல்லூர் “கும்பகோணம் .தாலூகா, தஞ்சா ஷவர். 
ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, கஇவாலயம், ஸ்வாமி சிவ 
யோகசாதஸ்வா£மி, | ப 

..  திருவிழாய் :--திருவாங்கூர் ராஜ்யம், சிவாலயம். 

“ திருேத்தூர் :-இரு 4- வேத 4 ஊர்-வடஆற்காடு ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம், ஸ்வாமி வேதபுரீஸ்வரர்,” 
செய்யாறுக்கு  வடககரையிலுள்ளது, திருஞான சம்பந்தர். 
சமணர்களை வென்ற இடம். கருங்கல்லாலாயமரம் ஒன்று: 
இங்குண்டு; 8 அடி. உயரம். | ப்ட் 

திருவக்கோடு:--மைசூர் ராஜ்யம், சவெசமுத்திரத்தற். 
கரு$லுள்ள சிவாலயம். ஸ்வாமி பிரம்மேசர், தேவி கம. 
லாம்பாள், அ௮ஸ்வத்த விருட்சம், பிரம்மா பூசித்த ஸ்தலம். 
சுபில ஈதி காவிரியில் சங்கமமாகுமிடம், 

....திரர் மலபார் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, சிவா 

லயம், இதற்குத் இருச்சண்டியூர் கோயில் என்று. பெயர். 

பரசுரரமரால் கட்டப்பட்டதென்பது ஐதீகம். இங்கு முசா 

பர் பங்களா உண்டு, இ 

நில்லி:--வட இந்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன், இந்தியா. 

வின் பிரதான பட்டணம். இங்கு இராணி தோட்டம் 

எனும் இடத்தில் ஒரு சவாலமமுண்டு. ஸ்டேஷலுக்கு 

மைலில் ஒரு தர்மசாலையுளது... ப
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— fatadiarrsib -தென் இச்தியா ரெயில் ஸ் டேஷன் 
ஸ்டேஷனுக்கு 2$ மைலில் கோயில். இங்கு சுமார் 50 

வருடங்களுக்குமுன் pau seer விக்ரஹம் வயலில் 

கண்டெடுக்கப்பட்டது; இதற்கு தற்காலம் ஒரு சிவாலயம் 

சட்டப்பட்டிருக்கிறது. ப 

-திலிதப்பதி:--(இரு) இதற்கு மதிமுத்தம் எனும் பெயர் 
உண்டு. பேரளம் ஸ்டேஷனிலிருந்து 8 மைல், பூக்தோட் 

டத்திற்கு 1] மைல் மேற்கு, சென்ன ராஜதானி, சம்திரன். 

பூசித்த ஸ்தலம். மதிமுதீதம் என்பது, ராம லட்்சுமணாகள 
-தசரத்ருக்கு  திலதர்ப்பணம் செய்தபடியால திலதைப்பதி: 

- என்றாயதென்பர். இங்கு பிதுர்களுக்கு தரப்பணம் விசே 

ஷம், ஸ்வாமி முத்தீஸ்வரர், மதிமுக்த காதேஸ்வரர், தேவி 

'பொற்கொடியம்மை, எந்திர தீர்த்தம். 

| திலிவள்ளி தரர்வார் ஜில்லா, சாக்தேஸ்வரரீ கோயில், 

இவர்லயம் ரொமத்தின் மத்தியிலுள்ள.த. சளுக்இிய சில்பம், 

| . திலாஸ்மா --ராஜபுதனத்திலுள்ளஅ. சிவாலயம், மெய் 
சர்வேஷ்வர், 11-ம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது. 

3 “தியோகர் :--(தேவூரஹம் ?) லட இந்தியா, சிவாலயம் 
"இங்குள்ள தட்சிணாமூர்த்தி அழிய து, ப 

..... தின்னஜூர் ;-இிருகின்றவூர், சென்னை ராஜதானி, தென் 
இந்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன், இங்கு பழைய சிவாலயம்: 
ஒன்றுளது. சோழச் கட்டிடம்; கஜப்பிருஷ்ட ஆூருத, 
சமீபகாலத்தில் புதப்பிக்கப்பட்டது, எல கல்வெட்டுகள் 
"உள.ஸ்வாமி ஹிருதயாலீஸ்வரர், தேவி மரக தவல்லியம்மன், 
சித்திரை மாதம் விருஷபவாஹன உற்சவமும், அதிகார. 
கந்தி சேவையும் மாத்திரம் தற்காலம் ஈடக்கின் றது. ப 

ட... தினரை--பரலக்காடு தாலூகா, மலபார் ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம், | 

a _தினைரகர் :-( இரு) தீரீத்தநகர் எனவும் வழங்கப்படுிறு. 
சென்னை. ராஜதானி, ஆலம்பாக்கம். ஸ்டேஷனுக்கு 8. 
மைல் தென்மேற்கு, பரங்கிப்பேட்டை ஸ்டேஷனிலிருக்கு.
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7 மைல், மறை முனிவர் Yass ஸ்தலம், சிவாலயம், ஒரு 
- பஞ்சம பக்தன் அருள்பெற்ற ஸ்தலம். ஸ்வாமி இருக்கீஸ் 
வரர், தேவி ஒப்பிலா காயக) இருர்து தர்த்தம்--சரம்பவ 
தடாகம், மணிமுத்தா ஈதி, ஸ்வாமி பள்ளனாயெ பக்தனுச் 
சாக தினைவிளைத்து பழுக்கும்படிச் செய்தபடியால் இனை 
நகர் எனப் பெயர் பெற்றது, எந்தரர் பாடல் பெற்றது. 
கோயில் இிறியது, ஸ்வாமிக்கு சிறந்த மிவேதனம் 
தினையமூது. 

தீப்தா :--வட இர்தியா, மஹாதேவர் கோயில், சுயம்பு 
லிங்கம், 

தீர்த்தககரி:--தென் ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜ. 
தானி, கடலூர் தாலூகா, Garauh, இவன்குரேஸ்வரர் 
கோரயில், தீர்.தீ.தகுளம். ன ச 

_தீர்த்தஹல்லி மைசூர் ராஜ்யம், ஷிமோகா ஜில்லா, 
ஷிமோகா ரெயில் ஸ்டேஷனுக்கு 30 மைல், சங்கமேஷ்.வர் 
கோயில். இங்கு சத்திரமுண்டு. 

.... துடியலூர் கோயமுத்தூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி, பழைய ஏவாலயம், ஸ்வாமி விருக்தீஸ்வரர். 

தும்கூர் மைசூர் ராஜ்யம் ரெயில் ஸ்டேஷன்; சிவா 
லயம், 

துருவெகெரெ Boyt தாலூகா, தும்கூர் ஜில்லா, 

மைசூர் ராஜ்யம். இங்குள்ள கோயிலுக்கு கெவிசெங்காத 
ரீஸ்வரர் கோயில் என்று பெயர். இங்குள்ள ஈர்தி பெரியது. 

சோமகாதரால் கட்டப்பட்டது, ன ட ட்ட 

| துவாரகை வட இக்தியா, இங்கு ஒரு சிவாலயம் உண்டு; 

இதற்கருகில் இந்துசாகர swan எனும் இடத்திலும் ஒரு 

இவாலயமுள.து. ஸ்வாமி சங்கமேஸ்வரர். 

துறையூர் :-இருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா, முசிறி தாலூகா, 

சென்னை ராஜதானி, இங்கு. இரண்டு கோயில்கள் உள.. 

நந்திகேஸ்வரஸ்வாமி கோயில், காரிலிஸ்வகதல்வார் கோயில், 

... துறையூர்: சென்னை ராஜதானி, விழுப்புறத்திற்கு. 
அருகிலுள்ள. சிவாலயம், ஸ்வாமி சட்டசாதீஸ்வரர் ௮ல் 

லது சோமகா இஸ்வரர்,. ப ப . 

6
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துவறயூர் (இரு). இருத்தரூர், திருச் லூர் எனவும் 
ட்டு, க ராஜதானி, விரிஞ்சிபாக்கம் 

ஸ்டேஷனுக்கு 2 மைல் மேற்கு. பண்ணுருட்டி. ஸ்டேஷ 

னுக்கு. 6 மைல் வடமேற்கு ; சுக்தரமூர்த்திக்கு பரமசிவம் 
Bean Gis குருவாயுபதேசம் செய்த க்ஷேத்திரம், 

கார.தமுனி பூசித்த ஸ்தலம், சிவஞான சித்தியார் இயற்றிய 

அருணக்தி சிவாசாரியார் அவதரித்து முதீதிபெற்ற ஸ்தலம், 

சிவாலயம்--ஸ்வாமி பசுபதீஸ்வரர், தேவி. பூங்கோதை 

தாயக; பெண்ணை ௧இ-சுந்தரர் பாடல் பெற்றது. 

தூத்துக்குடி -—Q Fer Gor IT GD BIT Coll, இருகெல்வேலி 

ஜில்லா, ரெயில் ஸ்டேஷன்--சிவாலயம். ஸ்வாமி சங்கர 

தூர்வாசபுரம் திருமெய்யம் தாலூகா, புஅக்கோட்டை 
சமஸ்தானம், சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம். லிங்கம் 

தூர்வாசரால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதென்ப.து ஐதிகம். 

இங்குள்ள பைரவர் ௪க்கிதி விசேஷம் ; இவருக்கு உப்பில் 

லாமல் வடை சாற்றுறத விசேஷம், : 

... தூர்வாசகல்லூர் -சென்னை ராஜதானி, திருகெல்வேலி 

ஜில்லா, திருகெல்வேலிக்கு 15 மைல், ஸ்வாமி காளத்தீசர், 

தேவி பூங்கோதை, காள$தர்த்தம்-தூர்வாசர் பூகித்தது. 

... தெக்கல்கோடா ;:-பல்லாரி ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 

அமரேஸ்வரர் கோயில்; மிகவும் இலமாயிருக்கிறது; ஒரு 
கல்வெட்டினால் 1511-ம் வருடம் இது கட்டப்பட்டதென 

அறிகிறோம். கோயில் மண்ணால் மூடப்பட்டிருக்கிறது 

பெரும்பாலும். 

_. தெங்கூர்:--(இரு) தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னைராஜ 
தானி, தஇருகெல்லிக்கா ஸ்டேஷனுக்கு 2 மைல் தென் 
மேற்கு.. நவக்ரஹங்கள் பூசித்த க்ஷேத்திரம். கோயில் 
பிராகாரத்தில் 9 லிங்கங்கள் இருக்கின்றன. ஸ்வாமி 
'வெள்ளிமலைகாதேஸ்வரர், தேவி பெரியசாயகயம்மை, ஏவ 
கங்கை B15 5h திருஞான சம்பந்தர்பாடல் பெற்றது...
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தெண்டலூரு :--எல்லூர் தாலூகா, கோர தர் வரி 

ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, சோமேஸ்வரர் இவாலயம். 
- இவ்வூருக்கு ஆதிகாலத்தில் வெண்டலூரு என்று பெயர் 
இருக்ததாக துப்றெயில் துரை கினைக்கிருர். ப்ப 

தெத்தி தென் இந்தியா, சென்னை ராஜதானி, நாகப் 

பட்டின த்திற்கு அருகிலுள்ளது, எவாலயம், ஸ்வாமி ௮௧ 

நீஸ்வரர். | | 

“தெழுனிகுரப்பா:--பார்வதிபுரம் தாலூகா, விசாகபம் 
டணம் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, ஸ்ரீ சோமேஸ்வரர் 

கோயில், ் : oO 

தெள்ளாறு :-வக்தவா9 தாலூகா, வடஆற்காடு ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம், ஸ்வாமி மூலேஸ்வரர். . 

தெள்ளுர் :--வேலூர் தாலூகா, வட. ஆற்காடு ஜில்லா, 

சென்னை ராஜதானி, இவாலயம். ட. | 

தெளிச்சேரி:-(திரு) கோயிற்பத்து எனவும் வழங்கப்படு 

Ama. Gear Far ராஜதானி, பொறையார் ஸ்டேஷனுக்கு 

1 மைல் வடமேற்கு. சிவாலயம், ஸ்வாமி பார்வதீஸ்வரர், 

“தேவி சத்தியாம்பாள். சத்தி தீர்த்தம். பார்வதி தேவி 
தவஞ்செய்த ஸ்தலம். அர்ஜுனலுடன் சண்டையிட்டு 

- பரம௫ூவம் வில்லடி. பட்ட ஸ்தலம் என்றும் சொல்லுவர். 

திருஞான சம்பந்தர் புத்த நந்தியை வென்ற ஸ்தலம். 

திருஞான சம்பந்தர் பாடல் பெ ற்றது. ஸ்வாமிக்கு பங்குனி 

மாதம் 8-ம் தேதி முதல் 10 காள் சூர்யாபிஷேகம், 

தென்கரை திலக்கோட்டை தாலூகா, மதுரை. ஜில்லா, 

"சென்னை ராஜதானி, சோழவச்தான் ஸ்டேஷன் அருகி 

. லுள்ளது. சிவாலயம், இதற்கு ஆதிச்சிதம்பரம் என்றும், 

வில்லாரண்ய க்ஷேத்திரம் என்றும் பெயர்--ஸ்வாமி ஸ்ரீ மூல. 

காதர், தேவி ௮௫ூலாண்டேஸ்வரி... கோயில் வைகைக்கு 

- அக்கரையிலுள்ளலு. ட | | 

.... தென்களரக் கோட்டை :--சேலம் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
... தானி, சிவாலயம் இலமாயிருக்கறது.



44 

தென்கா?:--சென்னை ராஜதானி, இருெல்வேலி ஜில்லா, "ரெயில். ஸ்டேஷன், அிவாலயம், ஸ்வாமி விஸ்வ 

நாதர், தேவி அன்னபூரணி; சு தரேஸ்வரர், லோககாய$, 

பெரிய கோயில், கோபுரம் 9 கிலையுடையது; ௬மார் 100. 

வருடங்களுக்கு முன் தீப்ப ற்றி ஈடுவெல்லாம் அழிச்துபோ 

மிருக்கெறது, இங்குள்ள பெரிய மண்டபத்தில், வீரபத்திரர், 

அகோர வீரபத்திரர், மன்மதன், ரதி, 8 ஈடனமா ர், கட 

ராஜர், இருஷ்ணன், பைரவர், பிரதோஷ நடராஜர், சட்ட 

நாதர், தர்மராஜன், கர்ணன், காளி, ஊர்த்துவ தாண்டவ 

மூர்த்தி, மூதலிய சிலைகள் பார்க்கத் தக்கவை. இவை 16-ம் 

தூ.ற்றாண்டிப சஎல்பங்களென்ன புரொபசர் ஹி ராஸ் எண்ணு 

Aut. கோயில் காசி பராக்ரம பாண்டியனால், 1446-ம் 

- வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, அரிகேசரி பராக்கிரம பாண்டிய 

னால் 1468-ம் வருடம் கட்டி, முடிக்கப்பட்டது. இங்கு லட்சுமி 

கணபதி, சலையுண்டு. பிரம்மோற்சவம் Lor Bir git, 

தெள்கரையூர் -சென்ன ராஜதானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
இரு ஆரூருக்கு அருகிலுள்ளது, சிவாலயம், ஜட்டி முதலி 

யார்சகளால் கட்டப்பட்டது. வாளிகதியின் தென்சுரையி. 

“லுள்ளபடியால் தென்கரை எனப் பெயர்பெற்றது. 

... ; நதென்காட்டூர்:--(தேவூர் எனவும் வழங்கப்படுகிறது 1) 

தென் இந்தியா, சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம், ஸ்வாமி. 
 தேவடவிகாதேலஸ்வரர், தேவி மதுரபாஷிணியம்மை. பிர 
ஹஸ்பதி தீர்த்தம், வாழை விருட்சம், பிரஹஸ்பதி பூசித்த 

- தென்குடித்திட்டை :--(இரு) இதுவே திட்டை யென்ப தாம். 
தஞ்சாவூர் ஜில்லா; தென் இந்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன்-வா 
லயம். கெளதமர், ஆதிசேஷன், காமதேனு பூசித்த க்ஷேத் 

“திரம், ஸ்வாமி பசுபதீஸ்வரர், சேவி உலகநர்யகயம்மை, 
சக்கர நர்த்தம். இருஞான சம்பந்தர் பாடல் பெற்றது. | 

தென்மலை :--திருசெல்வேலி ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
Proll, சிவாலயம்-ஆகாயலிங்கம், 

ர் தெள்வாடாளை '-சென்னை ராஜதானி, ராமகாத் ஜில்லா, 
.ராககாதபுரம் ஸ்டேஷனுக்கு 99 மைல், இவாலயம், ஸ்வரமி 

| ஆதிரதீனேஸ்வார், தேவி. அபயவல்லி, |
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தென்னிலை :--கோயமுத்தூர் ஜில்லா, கரூர். தாலூகா, 
சென்னை ராஜதானி, பழைய சிவாலயம், 

தென்னேரி :--காஞ்சிபுரம் தாலூகா, செசெங்கல்பட்டு 
ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, வாலாஜாபாத் ரெயில் ஸ்டே 
னுக்கு 5 மைல் வடக்கு, ஏவொலயம், ஸ்வாமி ஆபத்சகா 
யேஸ்வரர்; கோயிலில் கல்வெட்டுகள்: உள; .அவைகளில் 
ஸ்வாமி பெயர் இருவகம்தீசரமுடையார் என் நிருக்இறது. 
இங்கு. இன்றெரு சிவால்யமுண்டு அதற்கு சார்சளீஸ்வரர் 
எனப்பெயர், ஆலயம் இலமாயிருக்கறது. இதன் கல்வெட்டு 
களில் ஸ்வாமி பெயர் உத்தம “சோழ ஈல்வரமூடையார் 
என்றிருக்ெது. 

தெறுலி :--ஈருஷ்ணா ஜில்லா; சென்னை ராஜதானி, ராம 
லிங்கேஸ்வரஸ்வாமி கோயில், ப 

தேவக்கோட்டை --ராம்சாத் ஜில்லா, சென்னை .ராஜ 
தானி. புதிய தேவாலயம்; காட்டுக்கோட்டை செட்டிமார்க 
ளால் கட்டப்பட்டது. 

்.... தேவதாருவனம் :--வட இக்தியா, கைமிசாரணயைத்தி ற்கு 
அருகிலுள்ளது. சிவாலயம், ஸ்வாமி தண்டீசர்,. தேவி . 

உமாதேவி. 

தேலகிரஹம் :--(தியோகர்) இழைக்கு இந்தியா ரெயில் 
ல்டெஷன். சாக்தாள் பர்கனாவில் இருக்கறது. இங்கு 22 
சிலால்யங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றுள் மிகவும் பழமை 

யானது 'வைதீயராத் ! கோயிலாம். வடக்கு இச்தியாவி 
லுள்ள 12 முக்ய லிங்கங்களில் இது.ஒன்றாகும். சிவரா தீரி 
விசேஷம். ஸ்டேஷலுக்கு $ மைல் தூரத்தில் 2 சத்இரங்க 
ஞண்டு. 

தேவிகபுரம் :--- ஆரணி தாலூகா, வட ஆற்காடு ஜில்லா, 

தென் இக்தியா, போனார் ஸ்டேஷனுக்கு 9.மைல். சிவா 
“லயம், களாடரி என்னும். மலையிலுள்ள, மலை. சமுத்திர. 
_மட்டத்இற்கு 600 அடி. உயரம். ஸ்வாமி களாூரீஸ்வரர், 

* 

தேவி பிரஹதாம்பாள், சுயம்புலிங்கம், பார்வதி. பூசித்த:
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ஸ்தலம். கோயிலில் பல கல்வெட்டுகள் உள, கோயில். 

கரடுவெட்டிய சோழனால் கட்டப்பட்டதாம். மலை அடி 

வாரத்தில் திருக்காமேஸ்வரர் கோயில் என்று மற்றொரு சிவா 

லயமுள் த, சி௮ு கோயில். சோழ ௮ ரசன்மலை. உச்சிக்குச் 

சென்று பூ௫த்துத் திரும்புமுன் EOD SEF SANTO கட்டப் 

பட்டதென்பர். கோயில் 2011 ௮ விஸ்தீரணம். 

ஒன்பதே கற்களாலாயது, ப ப 

். நேளி பட்டினம்:- இதற்கு ஈவபாஷாணம் என்னும் பெயர், 

ரரம்சாத் ஜில்லா, சென்ன ராஜதானி, சிவாலயம் கடற் 

- கரையிலுள்ளது. ஸ்வாமி திலகேஸ்வரர். கல்வெட்டுகளில் 

ஸ்வாமி பெயர் போூல்வாமுடைய நாயனார் என்றிருக் 

இறத, தேவி மஷொசுர மர்த்தனி. 

தேனீமலை தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 

இவாலயம். 

்.. தையூர்:-சென்னை ராஜதானி, இவாலயம், ஸ்வாமி 

குக்ேேேஸ்வரர், தேவி மரகதவல்லி, சச்திர புஷ்கரணி 

Bi pg. a 

> தொட்டிக்கலை- சென்னை ராஜதானி, ஆவடி ஸ்டேஷ 

-ுக்கருகலுள்ளது; சிவாலயம், ஸ்வாமி சிதம்பரேசர், தேவி. 

சவசாமியம்பாள். இவகங்கை தீர்த்தம், இவ்வூருக்கு கலசை 

'யென்றும், கோவிந்த புரம் என்றும் பெயர்களுண்டு. பழய 

கோயில் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கறது. வினாயகருக்கு செங் 

கருநீர்வியைகர் என்று பெயர், இங்கு தியேகேசர் சச்மிதி 
புண்டு; தியாகருக்கு கவசத்தியாகர் என்.று பெயர். இங்கு 

திருவொற்றியூரிலிருப்பதுபோல் ஈச தியோடைடயுண்டு, 

பிரம்மா பூசித்து அமிர்த கலசம் பெற்ற ஸ்தலம், — ப 

- தெளேஷ்வரம் :-- கோதாவரி ஜில்லா, சென்னை ராஜ் 

தானி, இங்கு 108 சிவாலயங்கள் பூமியின்கீழ் மறைக் 
திருப்பதாக.. Feo. கோதாவரி ஸ்டேஷனிலிருக்து 4 

மைல், பெயர்பெற்ற ஸ்கான கட்டம், கோடிலிங்க ஸ்கான 

சட்டம் என்று பெயர். கோடிலிங்கங்கள் ஈதியின் £ழிருப்ப 
தாக ஐூகம். இங்கு அருஇல்: சாளம்வாரி தர்ம சதிதிரம். 

ஒன்று உண்டு...
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தொண்டம நாடு:-சென்னை ராஜதானி, காளஹஸ்திக்கு 
அருகிலுள்ள ராமம், இஜ்தூர் ஜில்லா, 'வொலயம், கல். 
Gail. Gor er si. | 

0 தாட்டகட்டவல்லி மைசூர் ராஜ்யம், ஹசான்: ஸ்டேஷ 
னுக்கு 2 மைல் வடகிழக்கு, இங்குள்ள லட்௬மி கோயிலில், 
ஒரு சக்கிதியில் லிங்கப் பிரதிஷ்டையுளது. ஸ்வா மிக்கு பூத 
நடனர் (பூதகாதர்?) என்று பெயர். கோயிலைக்கட்டி௰. 
சில்பி மல்லோஜமணியோஜர். 

திக தோடர் “சென்னை ராஜதானி, இருச்சராப்பள் ளி 
ல்லா, சிவாலயம், 

_௩க்தா :--வட இந்தியா, உதயூரி ராஜ்யம், சிவாலயம் 
மிகச்சிறியது, ஸ்வாமி மஹாதேவர். ப | ப 

நகரி : த்தார் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, அரக்' 
கோணத்திலிருந்து 6 மைல் தாரம். ஸ்டேஷனிலிருக்து 6 
மைல் தூரத்தில் சிவாலயம், ஸ்வாமி விஸ்வேஸ்வரர்; கோயில்: 
கெளதம ரிஷியால் கட்டப்பட்டதென்பா, கோயிலுக்கு 
புக்கா கோயில் என்று பெயர், ஆலயத்தில் பரமசிவத்தின் 
விகரஹமும், விஷ்ணுவின் விக்ரஹமும் அக்கம் பக்கமாம்' 
வைக்கப்பட்டிருக்கன்றன. கோயிலின் அ௮ருகல் பிரயாணி: 
களுக்கு வசதிகள் புதிதாய்க் கட்டப்பட்டிருக்கன்றன. 
இங்கு அருகிலுள்ள பஞ்சகங்கை நீர் வீழ்ச்சி பார்க்கத் 
தக்கது... 

நகரி :-வட ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 
சிவாலயம். ஸ்வாமி கர்க்கடேஸ்வரர். இங்கு. பார்வதி 
மண்டபத்தில் 18 கோயில்களஞஷடைய ஸ்வாமிகள் agape 
திற்கு ஒருமுறை சச்திக்கின்றன. 

நங்கைப்புரம் :--சங்கவரம் எனவும் வழங்கப்படுகிறது, 
திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி. சிவாலயம் 
சோழக்கட்டிடம், அரிஞ்சிகை எனும் சோழ அரச குமா. 
ரத்தியின் ஞாபகார்த்தமாகக். கட்டப்பட்டது. கோயிலில். 
ஜேஷ்டாதேவியின் விக்ரஹம் உளது, .கல்வெட்டுகளில்.
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ஸ்வாமியின் பெயர் மரவனீஸ்வரர் என்றிருக்கற.து. ஸ்வாமி 
ஆந் தரேஸ்வரர், தேவி கோமளேஸ்வரி. ப | 

ஈஞ்சன்கோடு :--சஞ்சுண்டவர் 4 கோடு- கஞ்சன் கோடு, 
மைசூர் ராஜ்யம், மைசூரிலிருச்து 16 மைல்.தெற்கு. சிவா 
லயம், ஸ்வாமி ஈஞ்சண்டேஸ்வரா், ஸ்ரீ கண்டேஸ்வரர், 

தேவி இரிஜா. கபில தீர்த்தம். கோயில் 885 அடி. கிகளம். 
160 அடி. அகலம். கோயிலில் 147 ஸ்தம்பங்கள் உள, 
.இர்குள்ள சில்பங்கள் ௮ழகியவை. மைசூர் சமஸ் தானத்தி 
லிருக்து இக்கோயிலுக்கு வருடம் 20,0009 ரூபாய் கொடுக் 

கப்படுறது. கோயிலின் மதில்சுவரில். பல தெய்வங்களின் 

உருவங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளின் 
பெயர்கள் ழே வரையப்பட்டிருக்கின் றன. கோயில் ஆதி 

வில் சிறியதாயிருந்தது;. அதை நந்தி ராஜாவும், பூர்ணயா 
வும் பெரிதாக்இப் புதப்பித்தனர்; இங்குள்ள கல்லாலாகய. 
தட்டிணாமூர்த்தி, அம்மூர்த்தியின் மூன்று பிரிவுகளும் 
கலச்தது-யோக தட்டுணாமூர்தீதி, வீணை தட்சிணாமூர தீதி, 
வியாகர்ண தட்டிணாமூர்த்தி, விசேஷ உற்சவம் பங்குனி 

“மாதம். 7 கிலைகளுடைய கோபுரம் 1845-ம் ம் மூம்மடி 
இருஷ்ணதேவ உடையாரால் கட்டப்பட்டது. இக்கோயிலில். 
ஹைதர் ஆலியின் உத்திரவுபடி. பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட 
லிங்கம் ஒன்று உள தாம். இங்குள்ள சக்திரேேசகரமூத்திக்கு 
பிரியாவிடை இடையாது. இங்கு சத்திரப உண்டு. -: 

நடியரபிரிவு :- வங்காள ராஜதானி, இங்கு மூன்று சிவா 
லயங்கள் உள. (1) சாச்திபூர் ஜாமேஷ்வர் கோயில் (ஜ்வா 
லேஷ்வர் ?) (2) எப்சிபாஸ (இவ கிவாஸ் ?) இங்கு இரண்டு 
சிவாலயங்கள் உள. கோயில்கள் 60 அடி உயரம், சிவலிங் 
கம் 9 அடி, 73 அடி. உயரம். 

லயம், ஸ்வாமி மகாகாளர். 
pape மத்ய இந்தியா, ரெயில் ஸ்டேஷன். Rar 

"நம்பிதஜைவன் பட்டயம் :-இிருசெல்வேலி ஜில்லா, சென்னை 
பாஜதானி,. திருக்குறுங்குடிக் கருகலுள்ள;த, சிவாலயம் 
கிலமாயிருக்றது ; கித்யபூஜையில்லை. மூம்மூர்த்திகளெல். 

லாம் திருக்குறுங்குடிக் கோயிலில் தற்காலம் வைக்கப்பட். 
ப டி.ருக்கன் மன, ்்
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ஈந்தபுரம் :-விசாகபட்டணம் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி, சிவாலயம். ஸ்வாமி சர்வேஸ்வரர், 

னை. 

நந்தலூர் :-புல்லம்பேட்டை தாலூகா, கடப்பை ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம். ஸ்வாமி சமயாகந்தர்.... ' 

ஈந்திக்கரை திருவாங்கூர் ராஜ்யம், இருவகந்த புறத் 
திற்கு 80 மைல்--சிவாலயம். இங்கு 9-ம்ரநாற்றாண்டி௰ 
சிச்திரங்கள் உள, பார்க்கத் தக்கவை, ட 

நந்திகுடி :--சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம். 

.... நந்திகுண்டா:-ஈஞ்சங்கோட் தாலூகா, மைசூர் ராஜ்யம், 
சிவாலயம். ஸ்வாமி மல்லேஸ்வரர். ப ட 

நந்திட்டவரெ :--மைசூர் ராஜ்யம், சிவாலயம். ஸ் வாமி 
மாணிக்கேஸ்வரர். ப 

் நந்திமங்கை :--சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
சிவாலயம். ஸ்வாமி ஜம்பு நாதர், தேவி அகிலாண்டவல்லி. 

நந்தி பூசித்த ஸ்தலம், 

| நந்திதூர்க்கம் :--மைசூர் ராஜ்யம், . கோலார் ஜில்லா; 
பெங்களூரிலிருக்து 51. மைல், மலை. 456 அடி உயரம். நந்தி. 

ரெயில் ஸ்டேஷனிலிருந்து 8 மைல், இந்த துர்க்கம் (மலை) 

ஸ்கக்தூரி, பிரம்மகிரி, சென்னகேசவடூரி எனும் பாகங் 

களையுடையது. பெண்ணாறு, பாலாறு முதலிய நதிகள் 

இங்கு ஆரம்பமாகின்றன. இதன் கடுவில் அமிர்ச சரோ 
வரம் எனும் நீர் கிலையுளது. மலையடிவாரத்தில். இரண்டு: 

கோயில்கள் உண்டு. (1) போகாந்தீஸ்லரர், அருணுசலீஸ்வரர். 
போகக் ீஸ்வரர் கோயில் பாண அரசன் : விதீயாதரன் 

மனைவி ரத்னாவளியால் சுமார் 810-ம் வருடம் கட்டப்பட்ட 

தாம். அருணாசலீஸ்வரர் கோயில் சேசவர் என்பவரால் 

கட்டப்பட்டது. இக்கோயிலில் 8 அடி. உயரமுள்ள வினாயகர். 

உண்டு, இவருக்கு இங்கமுகமும் மெல்லியயானைத் துதிக்கை? 

யும் உளது | அன் நியும் இங்கு ஹனுமார் வீண வா௫ிப்பது- 

போலவும், மணல் லிங்கத்தைப் பிடுங்குவதபோ வும்; 

இலைகள் உள. காரகர் வீணை வா௫க்கும். இலையும், 

ஸ்ரீ இருஷ்ணன் வெண்ணெய் திருடும் சிலையும் பார்க்கத். 

தக்கவை. மத்சியாவதார விஷ்ணுவைக் கொல்லும் சிலையும், 

7



சப்தரிஷிகள் இலைகளும் உண்டு. மலை. உச்சியில் போகநந் 
திஸ்வரர் கோலில் உள, உச்சிக்குப் போசு 1778 படிகள், 

இக்கோயில் பல்லவ அரசர்கள் காலத்திற்கு முந்தியது 
என்று. Ber எண்ணுடுன்றனர். கோயில் சிலகாலம் 

ஜைன ஆலயமாயிருந்ததென எண்ணுவதற் கடமுண்டு, 
பூர்வபெயர் கந்தகிரி. சோழர்கள் இதை நக் தகீரி, கந்தி 
துர்க்கம் என்று மாற்றினார். இவ்வாருயின் இங்குளள 
சிவாலயங்கள். 11-ம் நாற்றாண்டில் கட்டப்பட்டிருக்க 
வேண்டும். ஸ்டேஷனுக்கும் சுல்தான் பேட்டைக்கும் 

அருல் மற்றொரு சிவாலயழுண்டு. «= | 

நந்திகிராமம் வட் இக்தியா, அயோத்தியிலிருக்து 14 

மைல் தாரம், கெளசிசங்கர் மஹாதேவர் சிவாலயம். 

நந்தியால் சென்னை ராஜதானி ரெயில் ஸ்டேஷன்; 

சிவாலயம், ஸ்வாமி மஹாதேவர், மங்கள தீர்த்தம். 

_ நந்திவனம் :--இதற்கு கச்திகேஸ்வரம் என்றும் பெயர். 
- சென்னை ராஜதானி, செங்கல்பட்டு ஜில்லா, கூடுவாஞ் 

"சேரிக்கு. ந மைல் தாரம் சிவாலயம். ஸ்வாமி கந்தீச்சுரர், 

தேவி செளந்தர நாயக, தந்தி தீர்த்தம் நந்தி பூசித்த 

ஸ்தலம்... 

_. ரூந்நிலீம்:--(இரு) நந்நிலத்துப் பெருங்கோயில் என்பது 
தேவரா. காமம், மதுவளம் என்றும் பெயர். தென் இந்தியா 

- ரெயில் ஸ்டேஷன். கோயில் ஸ்டேஷனுக்கு 8 மைல் மேற்கி 
gag. hard மதுவனேஸ்வரர், பிரகாசகாதர், தேவி 
மதுவனகாயூ, பிரகாசகரயகி. சூரியகார் த. தீர்த்தம். 
-கோயில்கட்டு மலைமீதுள௯. சூரியன் பூசித்த ஸ்தலம். 
கோச்செங்கட் சோழன் திருப்பணிசெய்த ஸ்தலம். பிரம். 
மோற்சலம்.இத்திரை மாதம். சுந்தரர் பாடல்பெற்றது. 
இதற்கு. 1$ மைல் தூரத்தில் திருக்கொணடீச்சரம் எனும் 
சிவரலயமுளது, சிறிய. லயம் 200 100 அடி விஸ்தீ 

ரணம், ஒரே பிராகாரமுடையத., இங்குள்ள அர்த். தமண்ட 
_பத்திலுள்ள லிங்கத்தின் வலதபுரம் ஒரு தேன்கூடு உளது 
இது விசித்திரமான. இதிலுள்ள தேனீக்கள் ஒருவரை... 
யும் ஹிம்ப்பதில்லை. இதற்கு இனம் பூசை.நடக்கிறது. .
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நயிறர்பட்டி:--சென்னை ராஜதானி, மதுரை ஜில்லா. 
சிவாலயம், ஸ்வாமி இட்சுவனேஸ்வரர், தேவி மங்களாம்.. 
பாள், 

நயிலர்கோயில் :-ராம்காத் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி, 
சிவாலயம்--ஸ்வாமி காகதாதர்; மஹம்மதிய ஊமைப் 
பெண்ணை பேசவைத்த ஸ்தலம். கினார் என்பது லப்பைக் 
தமிழில் ஸ்வாமி என்று அர்த்தமாகும், இதற்கு மருதூர் 
என்றும் பெயர் உளது. கோயில் மேற்கு பார்த்தது, 

நயிஜர்கோயில் :--(சாயனார் கோயில்) பாண்டிய காட்டி. 
ள்ள ஸ்தலம், பரமகுடிக்கு 4 மைல், சிவாலயம். ஸ்வாமி 
சோமேஸ்வரர், தேவி பாதம்பிரியாள், வைகைநதி தீர்த்தம், 

நரசமங்கலம் :--சாமராஜககர். தாலூகா, மைசூர் ராஜ் 

யம், சிவாலயம்--ஸ்வாமி ராமேஸ்வரர், கோயிலின் மேற்கு 

மூலையில் சப்தமாதீருக்கள் சக்ஙிதியில் 11 அழடூய சிலைகள் 

உள. கோயல் கருப்புக்கல்லாலாயது, லிங்கமும் தாண்க 

ஞம் மிகப்பெரியவை. கோயில் மிகவும் பாழாயிருக்கிறது. 

நரசராவ்பெட் :--ருஷ்ணா ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

தானி. பீமேஸ்வரர் கோயில் 1191-ம் ஆண்டில் கட்டப் 

பட்டது. தி 

நரசாபுரம் :---மேற்கு கோதாவரி ஜில்லா, சென்னை 
ராஜதானி, சிவாலயம், 

நரசியூர் மைசூர் ராஜ்யம், மைசூரிலிருக்து 17 மைல், 

சங்கமேஷ்வர் ஆலயம். காவிரியும் கபிலையும் சங்கமாகுமிட 

மிருக்றது. சோமஸ்வரர்கோயில், இங்கு இரண்டு கருங் 

க.ற்களாலாகய மறைவுப் பலகைகள் இருக்கின் றன. 6 அடி. 

9 அங்குலம் --4 அடி.) இவைகளில் ராமாயணக் கதைகள் 

செதுக்கப்பட்டிருக்கன் றன. மிகவும் அழகியவை, ட 

கல்லக்குடி :--சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 

இதற்கு யிலாலம் என்றும் பெயர். வைப்பு ஸ்தலம், மாய 

வரம் ஸ்டேஷனுக்கு & மைல் தூரம் உளது... சூரியன் 

பூசித்த ஸ்தலம், ஸ்வாமி ஆலத்துறையப்பர், தேவி குயி 

லாண்ட நாயகி அல்லது மதுரவாக் வினோதினி. - சூரிய 

தீர்த்தம். | | SO



பததி 

நல்லாத்துக்குடி -சென்னை ராஜதானி, தஞ் ௪ரவூ ர் 

ஜில்லா, மாயூரக்கோலுக் கருகிலுள்ள சிவாலயம். 

ஈல்லான்றூர் :--சென்னை ராஜதானி, விழுப்புரத்திற்கு 

உமைல், . இவொலயம்-ஸ்வாமி சுவர்ணபுரீசர், தேவி திரு 

வழ. வைப்புஸ் தலம். 

நல்ல்கொண்டா :--கெல்லூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

தானி, குகைக்கோயில். ஸ்வாமி கண்டி. மல்லேஸ்வரர்,. 

கார்த்திகை இவராத்ரி பூஜை; ம.ற்றகாலம் பூஜை இல்லை. 

இவ்வாலயம் தருவாதுறை ஆதீன மேற்பார்வையுடையது. 

நல்லூர் (திரு) தஞ்சாஜுர். ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

கானி, சுந்தரப்பெருமாள் கோயிலுக்கு 2 மைல் தெற்கு. 

சிவாலயம். மாடக்கோயில், ஸ்வாமி. பெரியாண்டேஸ்வரர், 

தேவி திரியக் தரியம்மை, -ஸ்தலவிருட்௪ம்-வில்வம், வசு 

தேவர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் , பாண்டவர்கள் பூத்த ஸ்தலம். 

சிவபெருமான் அப்பருக்குத் திருவடி சூட்டியருளிய 

ஷேத்திரம்... அமர்நீதி காயனார். முத்திபெற்.ற ஸ்தலம். 
பிரம்மோற்சவம் மாசிமாதம். இங்கு பாபகாசம் ஸ்டேஷ. 

னுக்கு Rae 8 மைல் அரரத்தில் கலியாண சுந்தரேஸ்வரர் 
கோயில் உளது, செயற்கையாலாகய ஈறு குன்றின் மீதுளது 

இதற்கு சுச்தரரி என்று பெயர். இங்கு அகஸ்தியருக்கு 

-பரமதிவன் .கலியாணக்கோலம் காட்டியதரசு BO & aw. 

கோயிலுக்கு எதிரிலுள்ள குளத்தில் குச்திதேவி ஸ்கானம் 

செய்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. குளக்கரையில் இது ௫த் 
இரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மூலஸ்தானத்தில் இரண்டு லிங் 

கங்கள் உள ஒரே அவடையாரில். . மூலஸ்தானலிங்கம் 

மெருகிட்டதுபோல் பளபளப்பாயுளஅ, இது தினம் ஐர்து 
முறை நிறம் மாறுவதாக ஐதீகம், கர்ப்பக் சரெஹத்தின் 

- மேற்குபுறம் சவ பார்வதி உருவங்களும், வடக்கில் விஷ்ணு 

“வின் உருவமும், தெற்கில் பிரம்மா உருவமும் இருக்கிறது. 
. இவ்வூருக்குப் பழைய பெயர் பஞ்சவன மஹாதேவி சதுர் 
வேதி மங்கலம். இங்கு நடராஜமூர்த்தி ௪துர நடமாடும் 

- திருக்கோல்முடையது. .பல கல்வெட்டுகள் உள. திருஞான 
சம்பக்தர், இருசாவுக்கரசுகள் பாடல்பெற்ற ஸ்.தலம். 

- நல்லூர்: சென் ஆற்காடு ஜில்லா; . சென்னை ராஜ 
- தானி, விருத்தப்பிரயாகை என்னும் பெயர், இங்கு இரண்டு:
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ஆறுகள் சங்கமமாஇன்றன. ' இவாலயத்தருகில் பாண்ட 

வர்கள் பூசித்சு ஐந்து லிங்கங்கள் இருக்கின்றன. 

நல்லூர்பெருமணம் :--(இரு) சென்னை ராஜதானி, கொள் 
ளிடம். ஸ்டேஷனுக்கு 8 மைல் கிழக்கு. ஆனைக்காரன் 
ஸ்டேஷனிலிருக்து இறங்கிச் செல்வது கலம். சிவாலயம்- 

ஸ்வாமி வெலோகத்தியாகர், சவயோகத்தியாகேசர், தேவி. 

நங்கையுமையம்மை, பஞ்சாக்கர தீர்த்தம். திருஞான சம். 

பக்தர் தருக்கலியாண முடிந்தவுடன் மனைவியுடனும் அட். 

யார்களுடனும் கோயில் சிவலிங்கஜோதியில் ஐக்கியமாகய. 
ஸ்தலம். இருஞானசசம்பக்தர் பாடல்பெற்றது, 

ஈவலிங்கபுரம் எ இருகெல்வேலி ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

தானி, வாலயம்-ஸ்வாமி ஈவலிங்கேஸ்வரர், தேவி சிவகாமி. 
இர்த்தம் தாம்ரபர்ணிகதி, 

BaD :--சென்னை ராஜதானி, ஆற்காட்டிலுள்ள ஓர் 

மலை, இதன்மீது: ஒரு சிவாலயமுளது. ஸ்வாமி பெயர் காரி 

யுண்டக் கடவுள், ப 

"நள்ளாறு :--(இரு) தென் இச்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன் 

காரைக்காலுக்கு 8 மைல், பிரஞ்சு இலாகாவில் உள்ளது. 

சிவாலயம்-ஸ்வாமி .. தர்மாரண்ய ஈஸ்வரர், தேவி Cure 

மார்ர்த பூண்முலையம்மை. கள தீர்கீதம், லிங்கம் தரப்பைச் 

கொமூக்துகள் சேர்ந்ததுபோ லிருக்கிறது. ' திருஞான 

சம்பக்தர் மதுரையில் சமணர்களுடன் வாதாடி. அ௮ச்ணியி 

லிடவும் வேகாமலிருக்த. * போகமார்த்த பூண்முளையாள் ’ 
எனும் இருப்பதிகம். பாடிய ஸ்தலம். கல்வெட்டுகளில் 

ஸ்வாமி பெயர் திருகள்ளாறுடையார் என் றிருக்கற.. 
இங்குள்ள சனிபகவான் கோயில் மிகவும் பிரசத்தியடை 

யது, களன் பூசித்து சலிதோஷம் நீங்கெ க்ஷேத்திரம். 
சனிப்பெயர்ச்சி உற்சவம் விசேஷம், இது சப்தவிடங்க 

க்ஷேத்இரங்களில் ஒன்றாம். ஸ்வாமி ககர (கர் ?) விடங்கர், 

உன்மத்த ஈடனம். மூவர் பாடல்பெற்ற ஸ்தலம். 

நறையூர்சித்தீச்சரம் :-(திரு) தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை 
ராஜதானி, பேணுபெருக்துறைக்கு 2 மைல் மேற்கு, கும்ப. 

கோணத்திற்கு 63% மைல் தென்ுழைக்கு சிவாலயம், ஸ்லா.மி
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இத்தநாதேஸ்வரர், தேவி அழகாம்பிகை, பிரம தீர்தீதம் 

. இருஞான சீம்பக்தர் பாடல்பெற்ற. nn 

... நனிபள்ளி:-(இிரு) இது தற்காலம் புஞ்சை என வழங் 

சப்படுறெது. சென்னை. ராஜதானி, செம்பொனார் கோயி 

லக்கு 9 மைல் வடகிழக்கு. இவ்வூர் திருஞான சம்பந்தர் 

தாயார் பிறக்த இடமாம். அஷ்டவசுக்கள் பூசித்த ஸ் தலம். 

பாலைவன த்திலிருக்து 8 மைல். ஞானசம்பக்தர் பாலைகிலமா 

இருந்ததை கெய்தல் நகிலமாகும்படி பாடியருளிய சக்தி 

“தரம், ஸ்வாமி ஈற்றுணையப்பர், தேவி பர்வதராஜபுத்திரி, 

சுவர்ண தீர்த்தம், மூவர் பாடல்பெற்ற. 

  

   

நாகங்குளம் :--சென்ளை ராஜதானி, சிவாலயம்-ஸ்வாமி 

நித்யசர்தரேஸ்வரர், தேவி ஒப்பிலாசாயகி. FE ST HT Bb Bw. 

| நாககாதர் கோயில் :--வட இக்தியா, செளண்டி ஸ்டேஷ 

ணுக்கு மேற்கேயுள்ள து. 

நாககாத்புரம் :--செட்டிகாட்டில் உளது, சென்ன ராஜ 

தானி, வாலயம்-ஸ்வாமி காககாதர், தேவி பிரஹச்சாயகி. 

"நாகப்பூர்:--வட இக்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன். -சிவா 

_ லயம்-ஸ்வாமி காகநாதர், தேவி நாகாம்பிகை, இதனருஇம். 

தாதாவைத்யநாதம். என்னுமிடத்தில் ஓர் இவாலயமூண்டு, 

ஸ்வாமி வைத்பகாதர், தேவி உமாதேவி. ப 

"நாகஸ்வரம் வட இந்தியா, சிவாலயம்-சுயம்புலிங்கம், 

- நாகர்பார்க்கராபிரிவு --சச்து மாகாணம், இங்கு இரண்டு 

'வரலயங்கள் உள. (1) சர்தாரா சரொமம், சிவாலயம் கருஞ்சர் 

எனும் குன்றின்மேலுள்ளது.  ஸ்வாமி-மகாதேவர். (2) அஞ்சிலி 

. சாரர் கிராமம் சிவாலயம். ப 

“நாகர்கோயில் :--திருவாங்கூர் ராஜ்யம், பாளையங்கோட் 

_டைக்கு 10'மைல் "தெற்கிலுள்ள பிரபலமான GF eur opus al 

களில் இது ஒன்று, ஸ்வாமி காகேஸ்வரர், தேவி பார்வதி ; 

வைப்பு ஸ்.தலம். இதன் றி இங்கு சோழபுரம் எனும் இடத்தில் 
“கோட்டார் எனும் வொலயமுன்டு, தற்காலம் புதுப்பிக்கப் 

பட்டிருக்கு...
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.... நாகர்கோட்:--காங்கிரா ஜில்லா, வட. இர்தியா, பழைய 
கோயில் மசமத்சஜனியால் அழிக்கப்பட்டது. பிறகு கட்டப் 

பட்ட கோயில், 1908-ம் வருடம் பூகம்பத்தால் சிதைந்தது. 

நாகாளேச்சுரம்:-சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 

'சிர்காழிக்கு அருகிலுள்ள த, தேவரா வைப்பு.ஸ்தலம்; ராகு 

பூஜித்த ஸ்தலம். ard நாகாளேஸ்வரர், தேவி மலை 

மங்கை, தோணியப்பர் ஆலயத்திற்கு வடமேற்கிலுள்ள து. 

நாகாளேஸ்வரமுடையார் கோயிலென வழங்கப்படுகிறது. 

நாகூர் :-சென்னை ராஜதானி, தென் இந்தியா ரெயில் 

ஸ்டேஷன் ' சிவாலயம். ஸ்வாமி கரகலிங்சஸ்வாமி, தேவி 

- இருகாகவல்லி. வட்டார் இர்த்.தம். வைப்பு ஸ்தலம், 

"தாகேந்திரபட்டணம் :--தென் இச்தியா. இரு எடுக்கத் 

தப்புவினர் என்றும் பெயர். ஸ்வாமி நீலகண்ட நாகேஸ் 

வரர், தேவி நீலாயதாட்சயம்மன், மணிமுத்தாகதி தீர்த்தம். 

இருமீலகண்ட பாணனார் முக்திபெற்ற ஸ்தலம். நாகராஜன் 

பூஜித்த ஸ்தலம், கோயிலில் ஒரு வெள் GT MIG HCHO Fig. 

உளது. 

நாகேஸ்வரம் :--சென்னை ராஜதானி, குண்ண த்தூருக்கு 

அருகிலுள்ளது, செங்கல்பட்டு ஜில்லா, கோயில் சேக்கிழா. 

ரால் கட்டப்பட்டதென்பர். இங்கு கஜப்பிருஷ்ட ,ஆூருதி 

யுடைய மறி0ொரு சிவாலயம் பாழடைந்து இருக்கறது. 

நாகேஸ்லரம் :--தஞ்சாவூர் ஜில்லா, கும்பகேர்ணம் 

தாலூகா, சென்னை ராஜதானி, தென் இந்தியா ரெயில் 

ஸ்டேஷன். செம்பகாரண்யம் என்பது இதன் பூர்வீகப் 

பெயர், காகராஜன் பூசித்த ஸ்தலம். சிவாலயம் இக்திரன் 

பூசித்த ஸ்தலம். ஸ்வாமி செண்பகாரண்யேஸ்வரர், தேவி 

குன்றுமுலைகாயகி அல்லது இரிகுசாம்பிகை. நாகதீர்த்தம், 

முருகதீர் த்தம், சேக்கிழாருடைய ஆத்மார்த்த ஸ்தலம், 

சூரியன், சந்திரன், ஐம் தலைகாகம் பூத்த . க்ஷேத்திரம், 

இரண்டாம் ராஜராஜனாலும், மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழ 

னாலும் புதுப்பிக்கப்பட்டதாம்,' அழூய கோயில். கோயில் 

மூற்றங்களெல்லாம் _ தளவரிசை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 

ஒரு பெரிய குளமுண்டு, அதைச் சுற்றிலும் அழகிய 
மண்டபமுண்டு. ஸ்வாமி கோயிலும் அம்மன் கோயிலும்
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இழக்கு பார்த்தவை, அம்மன் கோயில் ஸ்வாமி கோயில் 
பிராகாரத்திற்கு வெளியிலுள்ளஅ. அம்மனுக்கு அயிஷேக 
மில்லை, புனுகு சட்டம்மாத்திரம் சாற்றப்படுகிறது, சங்க 

கிதி. பதுமகிதி சிலைகள் கோயிலிலிருக்கன் றன. ராஜ 
ராஜன் விக்ரஹத்திற்கு இரண்டு மனைவிகள் இருக்கின் றன. 
சிவராத்திரியில் இச்திரன் பூஜை முதல்கச்லம்-கும்பகோணம் 
நாகேஸ்வரர் சம்கிதியில் ; இரண்டாம் காலபூஜை காகேஸ் 
வரத்தில் ; மூன்றாம்கால பூஜை நாகபட்டணத்தில், என் 
பது ஐதீகம். இக்கோயிலில் ஒல்வொரு விக்ரஹ்தீதின் 
மேல் ௬வரில் அதன் காமம் எழுதப்பட்டிருக்றது, இங்கு 
வசிப்பவர்களுக்கு சர்ப்ப பயமில்லை என்பது. ஐதீகம். 
கோபுரத்தின். மூலமாக. சூரியபூஜை. ௪.த்திரமூண்டு. மூவர் 
பாடல்பெற்றது. கோயிலில் பழைய பல கல்வெட்டுகள் 
உள. இக்கோயில் பூர்வகாலத்தில் ஜெயின ஆலயமர 
யிருச்ததாக சிலரால் எண்ணப்படுகறது. கண்டராதித்பர் 
இதைச் சிவாலயமாக்கயெதாகச் சொல்லப்படுகிறது. 

நாகாேலஸ்வரம் :--சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாஷூர் 
ஜில்லா, சீர்காழி பெரியகோயிலுக்கு மேற்குலுள்ளது.' 
சிவாலயம்-ஸ்வாமி நாகேசர், தேவி மலைமங்கை, ராகு 

ASS ov zou. | 
- காட்டரசளன்கோட்டை :--சென்னை ராஜதானி, திருப்பத் 

அருக்கு 15 மைல் சிவாலயம். ஸ்வாமி இரிதநேத்திரர், தேவி 
கண்ணுடை காயூ, 

Bre CHF “சென்னை ராஜதானி, திரு ெல்வேலி 
ஜில்லா, சிவாலயம். ் 

... தாகை:-மத்ய இச்தியா, இட்டபூர் ரெயில் ஸ்டேஷ 
னுக்கு அருகிலுள்ளது கிஜாம் ராஜ்யத்தில்--சிவாலயம், 

கர6கள்வரம் :--திருகாகேஸ்வரம் என்றும் வழங்கப்படு 
இறத. செங்கல்பட்டு ஜில்லா, ஸ்ரீபெரும் பூதார் தாலூகா,” 
குண்ணத்தாருக்கு சமீபத்திலிருக்கிுறச. வாலயம்-ஸ்வாமி. 
காகேஸ்வரர், தேவி திரிபுரசும்தரியம்மன், ஆலயம் Cree 
pir) .கட்டப்பட்டதென்பது ஐதீகம். கும்பகோணத் 
தருகிலுள்ள திருசாகேஸ்வர் கோயிலின் பூஜையைப்போல் 
இங்கும் பூஜை ஈடக்கறெதென்பர்.
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நாங்கூர் :--சென்னை ராஜசானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
சிர்சாழிக்கு 6 மைல், இது மதங்கரிஷிபின் ஆசிரமம், இங்கு 
gar தவத்தை அழிக்கவந்த விஷ்ணு, மோனி ரூபத்தில். 
சங்கு சக்கரத்தோடு விளங்குகிறார். சிவாலயம் இலமாயிருக் 
றது. இவலிங்கச்திற்கெதிரில் மேற்கு கோக்க நந்தியரு 
சில் கிழக்கு சோக்கிய .ஒரு ஈந்தியிருக்குது. சேரச் தனார் 
அவதரித்த ஸ்தலம், ஸ்வாமி மதங்கேஸ்வரர், தேவி மையாடு 
கண்ணி. . ப | 

நாட்டரான்கோட்டை :--சென்னை ராஜதானி, ராமகாத 
புரம் ஜில்லா, சவசங்கைக்கு 5 மைல், பழைய பெயர். 
பன்சை ; பனைமரங்கள் மிகுதியாயிருக்தபடியால் அப்பெயர் : 
வூத்தென்பர், சிவாலயம் கரிகாலன் சோழன் பிரதிஷ்டை 
யென்பார்; ஆகவே ஸ்வாமி பெயர் கரிகால் சோழீசப்பெரு 
மாள், ்் 

நாகபட்டினம் :--மாகைக்காரோணம் என்பது தேவாரப். 
பெயர். தென் இச்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன், சிவாலயம். 
பெரியது. ஸ்வாமி காயாரோகணேஸ்வரர், ஆதிபுராணேஸ் 
வரர், தேவி நீலாயதாட்சியம்மன். மாமரம் ஸ்தலவிருட்சம்.' 
இர்த்தங்கள்-தேவ தீர்த்தம், சர்வ தீர்த்தம், புண்டரீக தீர்த் 
தம், காக தீர்த்தம் அல்லது அக்னி தீர்த்தம், பிரம. 
தீர்த்தம், முணி தீர்த்தம், வச்சிர தீர்த்தம். ௪ப்தவிடங்க. 
ஸ்தலங்களில் ஒன்று. . ௮திபத்தமாயனார் முக் திபெ.ற்ற. 
ஸ்தலம். இவபெருமான் புண்டரீக மகரிஷியை காயத்தோடு 
கைலாயத்திம்கு ஆரோகணம்செய்த ஸ்தலம். காகராஜன் 
பூசித்த ஸ்தலம். இங்கு கீலாயதாட் சியம்மன் அலங்காரம் 
பார்க்கத்தக்கது. கல்வெட்டுகளில் இக்க க்ஷேத்திரம் காரோ 
ணம் என்றே கூறப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு தியாகராஜா 
உண்டு... சுந்தாவிடங்க இயாகர் ; நடனம். அலை௩டனம். 
கோயிலில் 5 முகங்களோடு கூடிய ஹேரம்ப கணபதியுண்டு, 
சட்டையப்பர் சக்கிஇ கவனிக்கத்தக்கது, கர்ப்பக்கரஹத்தி 
ள்ள அஷ்டதிக் பாலர்கள் சிலைகள் அழூய ில்பங்கள். 

பிரம்மோற்சவம் 18 சாள். இங்கு சைலாசகர்தரீ கோயில் 

என்று மற்றொறு இவாலயமுண்டு, ன ச 

... காசித்; இழக்கு ஜி.ஐ. பி. ரெயில் ஸ்டேஷன்; பம். 

பாய் ராஜதானி, ஊர் நாடிக் ஸ்டேஷனிலிருக்து 5 மைல். 
கோதாவரியின் அக்கரையில் பஞ்சவடியிலுள்ளது, இங்கு. 

7
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_ ஙல.சிவாலயங்கள் oor, (1) கபாலேஸ்வரர் கோயில். ஸ்வாமி 

கபாலேஸ்வரர், தேவி பார்வதி. சிவபெருமான் பிரம்மனது 

- ஐ்தரம் தலையைக் கொய்த ஸ்தலமென்பது ஐதீகம். மற்ற 

- கோயில்களிலிருப்பதுபோல் இக்கோயிலில் ஸ்வாமிக்கெதி 

டரில் நந்தி இடையாது. கோயில். ராமகுளத்துக்கருகிலுள்ளது. 

சிவராத்திரி விசேஷம், கோயில் 1788-ம் வருடம் பதப் 

பிக்கப்பட்டது. (2) மேற்கில் 1 மைல் தூரத்தில் மகாடீஸ் 

வரர் சவரலயம். (8) உமாமஹேல்வரர் கோயில், மஹேஸ்வர 
மூர்த்தி 2 அடி உயரம். வலதுபுறம் கங்கையின் சிலை, இடது 

புறம் உமாதேவியின் லை ; இவை மூன்றும் சாளக்கிராம 

சிலைகள், மஹாராஷ்டிராகள் இவைகளைக் கர்காடகத்தி 

லிருக்து சூறையாடிச் கொண்டுவந்தனராம். 1758-ம் ஆண் 

டில் பேஷ்வாவின் உறவினர் ஒருவரால் கட்டப்பட்ட 

கோயில். : (4) நீலகண்டேஸ்வரர் கோயில், கோதா வரியின் 

- வலது சுரையில் உள்ளது. கோயிலிலுள்ள லிங்கம் மிகவும் 

பழமையான த. ஜன க.மகாராஜாவால் பிரதிஷ்டை செய் 

யப்பட்டதென்பர். கோயில் 1747-ம் ஆண்டில் லட்சுமண 

சங்கரர் என்பவரால் புதப்பிக்கப்பட்டது. (5) பஞ்சரத்ேேஸ் 
- வரர் -கோயில், வீடுபோன்றது. சிவலிங்கம் ஸ்ரீராமர் Gr 

திஷ்டை என்பர், அவர் பஞ்ச ரத்னங்களைக்கொண்டு 
பூசித்தபடியால் அப்பெயர்பெற்றது. 1758-ம் ஆண்டில் 

யக்னேஸ்வர தஇிட்டிதரால் புதுப்பிக்கப்பட்டது. (1) தில் 

பாண்டேஸ்வரர் கோயில், நர௫ிக்கலுள்ள இிவலிங்கங்களி 

| லெல்லாம் இதுதான் பெரியது. கோயில் 1768-ம் ஆண்டில் 

புதப்பிக்கப்பட்டது. (8) ம்ருகவியா$தஸ்வரர் கேசயில், இங்கு 
"காயத்ரி முதலிய ஈதிரூபங்கொண்ட தேவிகளை பிரமன் 

“தொடர, அவர்களை சிவபெருமான் காத்தருளிய தாக 
ஐ.ீகம். கோயில் 1770-ம் ஆண்டில் புதுப்பிக்கப்பட்டது.. 
(9): காகோசங்கர் தேவாலயம், இதற்கு ராமேஸ்வரர் கோயில் 

என்னும் பெயர். இங்குள்ள சில்பங்கள்: அழகயெவை, இக் 

“கோயிலுக்கு 5 கோபுரங்கள். இங்கு 6 அடி. சு.ற்றளவுள்ள 
ஒரு பெரிய மணியுண்டு. 1156-ம் ஆண்டில் காகேோ. 

சங்கர் என்பவரால்.கட்டப்பட்டது. (10) முக்கேதஸ்வரர் ஆலயம் 
(11) சந்திரமெளளீஸ்வரர் . ஆலய ம்--பஞ்சவடியிலுள்ளது.. 

(12) பாதாளேஸ்வரர் சிவாலயம். (18) கர்ப்பூரேஸ்வரர் கோயில், 
இது வீரசைவர்களுடைய சிவாலயம், (14) திரியம்பகேஸ்வரர் 

. கோயில் நர௫க்குக்கு 18 மைல் அரம். யாத்ரீகர்கள் தங்க
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இங்குபல தர்ம சாலைகளுண்டு--கபூர்த்தவர். தாம சாலை, 
தேவி மடம், சங்கரரச்சாரியார் மடம் முதலியன கோதாவரி 

யின் உற்பத்திஸ்தானத்திலுள்ளத. வட இர்தியாவிலுள்ள 
19 ஜோ ிலிங்கங்களில் இங்குள்ளது முக்கியமானதாம். 
தாத்தங்கள் குசலவ தீர்தீதம், வராஹம், சுபோதம் முதலி 
யன. ஒரே இடத்திலுள்ள மூன்.று லிங்கங்கள் 3.சண்களைப் 
போன் றிருக்கின்றன.  (இரியப்பகேஸ்வரர். மூன்௮ு சண் 
களையுடைய ஈஸ்வரர்.) இங்குள்ள மலைக்கு இரியம்பக்கறி. 
என்னு பெயர், இதில் பரம௫வத்தின். 5 முகங்களின் பெயர் 
களையுடைய 58 சிகரங்களிருக்கின்றன. இங்கு 6 தீர்த்தங். 
கள் உள. கோயிலுக்கு கோட்டைக்கிருப்பதுபோல் மஇல் 
கள்: உண்டு, கர்ப்பக்குரஹத்தில் லிங்கபீடம் மாத்திரம் 
உளது, லிங்கம் இல்லை, நடுவில் ஒரு பள்ளம் மாத்திரம் 
உண்டு; இதில் பிரம்மா, விஷ்ணு, பரமசிவம் இவர்களின் 
லிங்கங்கள் இருப்பதாக ஐதீகம். கோயில் 1766-ம் ஆண்டில் 
நானு சாஹெப் என்னும் மஹராஷ்டி ரரால் புதுப்பிக்கப் 
பட்டதாம். ரதோற்சவம் விசேஷம் ; அப்போது ரதீனூரீ 
டத்தை ஸ்வாமியின் பஞ்சமுகி முசவணிக்கு சார்த்தி புறப் 
பாடு செய்கிறார்கள். இங்குள்ள மற்ற சிவாலயக்கள் : 6கதா 
ரேஸ்வரர் கோயில், சித்திடரஸ்வரர் கோயில், திரிசக்தீஸ்வரர் 
கோயில், கஞ்சனேஸ்வரர் கோயில், ரா$மஸ்வரர் கோயில், 
காசிவிஸ்வேஸ்வரர் கோயில். . ஐ இ | 

நாட்டி யத்தான்குடி (இரு) :--தஞ்சாவூர் ஜில்லா, இரு 
ஆரூருக்கு 8 மைல், சென்னை ராஜதானி, ரெயில் ஸ்டே 
ஷன், கோட்புலி காயனார். சிவபூஜைக்காக வைத்திருக்க 
கெல்லை, அவரது பந்துக்கள் பஞ்சகாலத்தில் ௮பஹரிக்க, 
அவர்களை வாளால் வீசி தன்பக்தியைக்காட்டிய ஸ்தலம், 
இவரது சிலை கோயிலிலிருக்கற.து. நீலகண்ட ரிஷியும் 
யானையும் பூசித்த ஸ்தலம். ஸ்வாமி ரத்னூரீஸ்வரர், கரி 

காதேஸ்வரர், தேவி மலைமங்கையம்மை, அல்லது மலர் 

மங்கைய்ம்மை ; சூரிய தீர்த்தம். | | 

நாதத்வாரம் --சாதாத் என்று வழங்கப்படுகிறது, இமய 

மலையிலுள்ள சவஸ் தலம். 

நரதெண்டலா :--குண்டூர் தாலூகா, மேற்படி. ஜில்லா 
சென்னை ராஜசானி, மூலஸ்கானேஸ்வரர் கோயில்; ப
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"நரம்பாக்கம்:--சென்னை ராஜதானி. சிவாலயம்-ஸ்வாமி 

பந்தேஸ்வரர், (2) தேவி இவஞானாம்பாள். 

நாம்பூர் குண்டூர் தாலூகா, மேற்படி. ஜில்லா, 

சென்னை. ராஜதானி, மல்லேஸ்வரர் கோயில். 

நாயடிவாக்கம் -சென்னைராஜதானி, சிவாலயம், 

நாயர் --ஞாயர் - என்றும் பானுபுரி என்றும் பெயர் 

உளது. சென்னை ராஜதானி,  சவொாலயம்-ஸ்வாமி புஷ்ப 

புரீஸ்லரர், தேவி சுவர்ணாம்பிகை, சங்கிலி சாய்ச்சியார் 

பிறச்த ஸ்தலம். ன க 

நாரத்தாமலை :--சென்னை ராஜதானி, சிவாலயம். புதுக் 

கோட்டையிலிருந்து 12 மைல்; .புதக்கோட்டை சமஸ் 

தானம். பல்லவ கட்டடம். கோயில் கலமாயிருக்கிறது. 

இங்கு 8 குன்றுகள் உண்டு. அவற்றுள் ஒன் நிற்கு 

சிவன்மலை என்று பெயர்; இதில் பரம௫வத்திற்கும் 
விஷ்ணுவுக்கும் கோயில்களுண்டு. ஈகரத்தார் -- மலை - 

நார்த்தாமலை என்றாபது. இங்குள்ள சிவாலயங்கள்: 

கடம்பர் கோயில் (8) மேலைமலையில் இரண்டு குடைவரைக் 

கோயில்கள்; பல்லவர்கள் காலத்தியவை. இவை. முன்பு 

“சமணர்கள் இருப்பிடமாக இருக்திருக்கலாம். இதன் 

ப்ழைய பெயர் சமணகுடிலம். தற்காலம் விஷ்ணு ஆலயமா 

"மிருக்றெது. இதற்கு 50 அடி அரத்தில் மற்றொரு குகைக் 
கோயில்-சிவாலயம். ஸ்வாமி பழியிலி ஈஸ்வரர். முன் பிருச்த 

மண்டபம் இடிந்திருக்கறது. கல்வெட்டில் பல்லவ அரசனான 

'நிருபதுங்க விக்ரமனது ஏழாம் ஆண்டில் விடெல் விடுகு 

மூத்தரையன் மகன்சாத்தப் பழியிலி இக்கோயிலைக் குடை 

வித்தான் என்றறிகறோம். அவன் மகள் * தமிழ்தியரைய 

ஞகை.பல்லவன் அகக்தனுக்கு புக்க பழியிலி 'திறியங்கை ?' 

இக்கோயிலுக்கு மூகமண்டமும் பலிபீடமும் செய்வித்தாள் 

என்று சல்வெட்டினால் அறிகிறோம். சுமார் 9-ம் நாற்றுண். 

டியலையாம். (8). கடம்பர்மலை எனும் மற்றொரு குன்றில் ஒரு. 

இவாலயமுளது. ஸ்வாமி பெயர் கடம்பு உடைய Brier 

என் று கல்வெட்டுகளில் இருக்கறது. (4) விஐயாலய Ge rat 

ஸ்வரம் மேற்சண்ட இரண்டு குகைக் கோயில்களுக்கு எதிரி 

ள்ளது, கற்கோயில்; மத்தியில் பிரதான கோயில் சுற்றி 

லும்: 17 கோயில்களையுடையது. எல்லாவற்றையும் சூழ கல். 

மதில் உடைய. கோயில் மேற்கு பார்த்தது. மே.ற்கேயும்
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வடகிழக்கேயும் இரண்டு வாயில்கள் உள்ளன. கர்ப்பக் 
சொெஹம் ஒங்கார வடிவமானது; 9 அடி. அகலம், 8: அடி. 
உயரம். இத 29 அடி. ௪துர மண்டபத்திலிருக்ெலு. மஹா 
பலிபூரம் தர்மராஜா ரதத்தைப்போன்ற கோயில். இதி 
அள்ள கான்கு புரைகளில் கற்சிலைகளிருக்கின் றன; மேற் 
இல் பரம௫வமும் பார்வதியும், தெற்கில் வீணா தட்சிணா 
மூர்த்தி, கர்ப்பச்சிரஹத்தக்கு முன் ஒரு அ௮ர்தீத ம்ண்டப 
மிருக்றஅ, : இம்மண்டபத்தில் வாயிலைக்காக்கும் இரண்டு 
துவாரபாலகர்கள் இருக்கின்றனர். மூலக்கோயிலைச்சு ற்றி 
இருக்கவேண்டிய . 7 கோயில்களில் தற்காலம் ஆறுதா 
னிருக்ன்றன, இவைகளில் சூரியன், சப்தமாத்ருக்கள். 
கணபதி, சுப்பிரமணியர், ஜேஷ்டாதேவி,சண்டேஸ்வரர்,௪க௬் 
இரன்,சிலைகள் இருக்திருக்கவேண்டும். இக்கோயில் அஸ்தி 
வாரம் முதல் ஸ்தூபிவரையில் கருங்கல்லாலாயது. கோயில் 
மிசவும்புராதனமானலவைகளில் ஒன்று. இ.பி, 8580-ம் ஆண் 
டில் சட்டப்பட்டிருக்கவேண்டுமென மதிக்கப்படுகிறது. கோ 
யில் 8 அடி. 5 அங்குலம் --7 அடி. 1 அங்குலம்6 அடி..8 : 
அங்குலம் விஸ்தீரணம். இத.ற்கருகில் தளவரிசுனை என்று 
ஒரு ௬னை இருக்கறது, அதில் .ஜவரஹூரஸ்வரர் ஆலயம் 
உளது. (தற்கால இங்இருக்கும் மாரியம்மன் கோயில் மிக 
வும் பிரபலமுடையது). 

நாராயணன் கோட்டி :-வட இந்தியா,. அல்மோரா ௮௬௫ 
லுள்ளது. சிவாலயம் புதிதாகக் கட்டப்பட்டது. 

நாராயணவனம் அல்லது காராயணவரம் :-வடஆற்காடு 
ஜில்லா, சென்னை ராஜ.தானி, அகஸ்தீஸ்வரர் கோயில் 
இங்குள்ள மற்றொரு கோயில் பராசரர் கோயில் என்பதாம். 

காரையூர் (இரு) :-விஷ்ணுவின் அம்சமாகிய நாராயண 

மூனிவர் சாபத்தால் பெற்ற நாரையுருநீங்கெய ஸ்தலம் 

சென்னை ராஜதாணி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, . சிதம்பரத்திற்கு 

10 மைல் தென்மேற்கு. இதம்பரத்தில் ஓர் அறையில் 

அடைபட்டிருக்த. தேவாரத் இருப்பதிகங்களை சம்பியாண் 

டார் நம்பிக்கு அறிவித்த பொல்லாப் பிள்ளையார் இங் 

Grr. காரை பூசித்த ஸ்தலமாதலால் நாரையூர். எனப் 

பெயர் பெற்றது. ஸ்வாமி செளந்தரேஸ்வரர், தேவி திரிபுர
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சு௩்.தரியம்மன். காருண்ய தீர்த்தம், புக்சாகவிருட்சம் BG 
Chron Fibs gM, அப்பர் பாடல் பெற்றது 

நாலூர்மயானம் (இரு) -கும்பகோணத்திலிருத்து 13 
- மைல். திருமெஞ்ஞானம் என்றும் பெயர், தற்காலம் காத் 

ர் என் றழைக்கப்படுறது. சென்னை ராஜதானி, கூட 
வாசலுக்கு 8 மைல் வடக்இலுள்ளது. ஆபஸ்தம்பர் பூசித்த 
க்ஷேத்திரம். சிவாலயம்-ஸ்வாமி பலாசவனேஸனஸ்வரர் ௮ல் 
லது பல்லவனேஸ்வரர், தேவி பெரியாம்பிகசை. சந்திர 
தீர்த்தம், இதற்கு 1 மைல் தூரத்தில். நாலூர் எனும் ஊர் 
உளது, அங்கும் ஒரு கோயில் உண்டு, சிவாலயம். காலூர் 
வேறு, மயானம் வேறு, இவ்விரண்டு க்ஷேத்திரங்களுக்கும் | 
திருஞான. சம்பந்தர் ஒரேபதிகம் பாடியுளார். 

"நாலூர் (இரு) திருநாம ஈல்லூர் :--ராஜாதித்தபுரம் என 
வும். வழங்கப்படுகிறது. தென் ஆற்காடு ஜில்லா, இருக் 
கோயிலூர் தாலூகா, சென்னை ராஜதானி, பண்ணுருட்டி. 

ஸ்டேஷனுக்கு 11 மைல் மேற்ுள்ளது. சுந்தரர் பிறந்த 
இடம். சுக்கிரன் பூசித்த க்ஷேத்திரம். ஸ்வாமி திருசாவ 

லேள் வரர், பக்தஜுமனஸ்வரர், தேவி சுச்தரசாயகயம்மை, 
சிவகங்கை, கருடதீர்ச்தம், நாகவல்லி விருட்சம், சடைய 
தாயனார், இசைஞானியார், புகழ்த்துணை நாயனார், கரங்க 
முனையரையர் முக்திபெற்ற ஸ்தலம், கல்வெட்டுகளில் திருத் 
-தொண்டீஸ்வரம் என்றிருக்கிறது. ஸ்வாமி பெயர் ராஜா 
இத்த மஹாதேவர் என்றிருக்கிறது. ராஜாதித்த சோழனால் 
(907-946) கட்டப்பட்டது. கோயிலில் ச௬க்.தரர்க்கு இரண்டு 
காச்சியார் சிலைகளிருக்கின் றன. 

நிமார்பிரிவு :--மத்திய மாகாணம், இங்கு அடியிற் 
| குறித்த சிவாலயங்கள் உள, (1) காண்ட்வா கிராமம் சிவா 
லயம், குகைக்கோயில் போன்றது. (98) மான்தாதா கிராமம் 
அம ரஷ்வரர் கோயில் ; பிரிதஷ்வர் கோயில்; சித்தநாத் கோயில், 
பெரியது. மஞ்சள் மிறக்கல்லாற் கட்டப்பட்டது; கெளரிசோம 
நாத் கோயில், இது ஒரு தீவின் மத்தியிலுள்ளது ; லிங்கம் 

- வெண்மை கிறமாயிருக்தது. மகம்மதிய அரசனாக அவு 
ரங்கஜிப் பார்வைபட்டு SG) pwr Gua soo ut | ன் 

ியமம் : நன்னிலம். தாகா, . தஞ்சாவூர் ஜில்லா, 
சென்னை. ராஜதானி, சிவாலயம்-ஸ்வாமி ஐராவதேஸ்வரர்,
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நிர்த்தனமங்கலம் தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ். 

தானி, சாகப்பட்டிணத்திற்கு 10 மைல்-சிவாலயம். 

ரிர்வாங்னி :--பூன ஜில்லா, பம்பரய் ராஜதானி, மஹா 

தேவர் கோயில், | . ன ன உ. 

நின்றியூர் (திரு) :--சென்னை ராஜதானி, ஆனை தா 

டவபுரத்திற்கு 2 மைல். வடக்கு. லட்சுமி பூசித்த 

ஸ்தலம். சலாலயம்-ஸ்வாமி மஹாலட்சுமீஸ்வரச், தேவி 

லோககாயகி. லட்சுமி தீர்த்தம், நீலமலர்ப்பொப்கை, பூசல் 

BLT Bust Tr ஸ்தலம். 

“நீடாமங்கலம் :--தஞ்சாவூர் ஜில்லா, மன்ஞார்குடிக்கருகி 

லுள்ளது. ரெயில் ஸ்டேஷன்-சென்னை ராஜதானி, காசி 

'விஸ்வகாதர் கோயில். பிரம்மோற்சவம் ஆனி மாதம், 

சத்திரமுண்டு; இங்கு மூசாபர் பங்களாவும் உண்டு. 

£டூர் (திரு) :--சென்னை ராஜதானி, தனீசாவூர் ஜில்லா, 

ஆனை தாண்டவபுரத்திற்கு 1 மைல் தென்மேற்கு. காளி, 

இக்திரன், பூசித்த ஸ்தலம். ஸ்வாமி அருட்சோமகாதேஸ் 

வரர், தேவி வேயுறுதோளியம்மன், செங்கழுகீர்ஓடை 

'இர்த்தம். முனையடுவார் சாயனார் முக்திபெற்ற ஸ்தலம், சச் 

தரர் பாடல்பெற்ற.து. 
ட | 

8ீர்பழனி :-சென்னை ராஜதானி, புதுக்கோட்டைக்கு 

21 மைல்-இவாலயம். இங்ள்ள ஈந்தியருடல் & அடி. 8 அங் 

குலம் % 1 அடி 8 அங்குலம் % 9 அங்குலம், அளவுள்ள 

'கல்லாலாகிய சூலம் இருக்கிறது. ப ட்ட 

"நீராங்கி :--தார்வார் ஜில்லா, பாங்கபூருக்கு 18 மைல், 

இத்தராமேஸ்வரர் கோயில் ஆதியில் விஷ்ணுகோயிலா 

யிருக்து பிறகு இவாலயமாக்கப்பட்டதென மிஸ்டார்கசிள்ஸ் 

or exer axl Bay. 

நீலக்குடி (இரு) :--தென்னங்குடி எனவும். வழங்கப்படு 

Eng. திருவிடைமருதூருக்கு 5 மைல் தென் கிழக்கு. 

சென்னை ராஜதானி. வருணனும் தேவசுன்னியரும் பூசித்த 

ஸ்தலம். ஸ்வாமி நீலகண்டேஸ்வரர், நல்லகாயசேஸ்வரர், 

தேவி உமையம்மை, அழகாம்பிகை, கரவிரி தீர்த்தம், 

வன்னிமரம்-அப்பர் பாடல்பெற்றது. 

| நீலகுண்டா -—udearh aor, ap T ப்பன.ஹல் லி 

தாலூகா, சென்ளை ராஜதானி. . சவாலயம்-பீமேஸ்வரர்
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கோயில்-சளுக்கயெ கட்டிடம். இதில் விஷ்ணுவுக்கும் ஒரு 

சக்கிதியுண்டு, | | | 

- நீலஷ்வர் :--தென்: கன்னட. ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

தானி, இவாலயம்-ஸ்வாமி நீலேஸ்வரர். இங்கு முசாபர் 

பங்களா உண்டு, 

நுக்கேஹல்லி :--மைசூர் ராஜ்யம், சிவாலயம் சுமார் 
1249-ம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது. கோயிலுக்கு சதா௫வக் 

கோயில் என்னு நாமம். இழக்கு பார்த்த லிங்கம். இங்குள்ள 

மஹிஷாசுர் மர்த்தனி சிலை அழூயது, இங்கு சோமேஸ்வரர் 
கோயில் என்னு மற்றொரு சிவாலயமுண்டு : 

ெடுங்களம் (இரு) :--திருநெட்டாங்குளமென வழங்கப் 

படுகிறது, சென்னை ராஜதானி, திருவெறும்பூருக்கு 7 மைல் 

“தென்ழுழைக்கு, திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா; ஓர் சோழ ௮ர௪ 

னுக்கு பேர்அழகுடன் தரிசனம் அருள்புரிச்த ஸ்தலம்... 

. ஸ்வாமி கித்யசர் தரேஸ்வரர், தேவி ஒப்பிலா நாயஇயம்மை; 

- சூரியதீர்த தம்-திருஞான சம்பக்தர் பாடஷ்பெற்றது. 

நெடுங்காடு --தென்' இந்தியா, சென்னை ராஜதானி. 
தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சிவாலயம்-ஸ்வாமி தான்தோன்றீஸ் 
வரர், தேவி நெடுக்தவவல்லி. அகஸ்தியர் பூசிக்க ஸ்தலம், 

"கோயிலில் . அ௮ஷ்டலிங்கப். பிரதிஷ்டையுளது. வைப்பு 

ஸ்தலம், | ப ப 

_ சேடுசால் :--கிராமம், இருஷணூரி தாலூகா, சென்னை 
ராஜதானி. பழைய சிவாலயம் இலமாயிருக்கறது. பூஜை 

மில்லை. இங்கு ஈகடராஜமூர்த்தி, சோமாஸ்கக்தமூர்த்தி, சால் 
at விக்ரஹங்கள் மூதலியவை இருக்கின்றன--1942-ம் 
- ஆண்டில் கண்டெடுக்கப்பட்டன. | 

| கெடுபுரோலு :--பாபட்லா தாலூகா, குண்டூர் ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதானி, சோணேஸ்வரர் ஆலயம், 

- ெய்த்தாளம் (இரு) :--தஞ்சாலூர். ஜில்லா, சென்னை 
ராஜதானி, தில்லை ஸ்தானம் என வழங்கப்படுகிறது. தருவை 
-யரனுக்கு] மைல் மேற்கிலுள்ளத, சரஸ்வதி பூசித்த க்ஷேதி 

திரம். ஸ்வாமி செய்யாடியப்பர் (சமஸ்கிருதத்தில் இருத 
. புரீஸ்வரர்), தேவி வாலாம்பிகை அல்லது பாலாம்பி)ை 

- காவிரி தீர்தீதம், சப்தஸ்தான . க்ஷேகத்ரங்களில் ஏழாவது,
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௦ெய்த்தானம் :--சி.று கோகில் - ஆனால் மிகவும் பழமை 
யானது; இதைப் புதிப்பித்தபோது. புத்தி சாதுர்யமாக. 
சர்ப்பக் ரரஹத்தை மாத்திரம் பழையபடியே இருக்க 
விட்டிருக்கின். றனர். இங்கு சல பழமையான கல்வெட்டு 
கள் வட்டெழுத்துகளில் இருக்கின்றன. சம்பந்தர், அப்பர். 
பாடப்பெற்ற க்ஷேத்திரம், கோயிலின் தென் புறத்தில் 
நிற்கும்தட்சிணாமூர்த்தி உருவம் உளது, மைகாகப் பர்வ 
தத்தில் பரமசிவம் கின்றுகொண்டு உபதேசம் செய்த 
படியால் தட்டிணா மூர்த்தி இங்கு. நிற்கும் கோலத்தில் 
இருப்பதாகச் கூறப்படுகிறது. சுயம்புலிங்கம் பசுக்கள் 
நெய்கலர்த பாலினால் அபிஷேகம் செய்தபடியால் இது 
இருக லிங்கேஸ்வரர் என்று பெயர் பெற்ற. தென்பர். 
விமானம் தஞ்சாவூர் கோயில் விமானத்தைப் போன்றது, 

கெய்யடிப் பாக்கம்: தென் இந்தியா, . காஞ்சீபுரம். 
தாலுகா, செங்கல்பட்டு ஜில்லா, பிரீதிகங்க€ேஸ்வரர் 
கோயில்; கல்வெட்டுகளில் பிருதியங்கர உடையார் என்று 
ஸ்வாமியின் பெயர் கூறப்பட்டிருக்கறது இங்கு மருந்தீஸ் 
வரர் கோயில் என்று மற்றொரு சிவாலயமுண்டு, ஸ்வாமி. 
பெயர் மருக்தீஸ்வர முடைய நாயனார் என் நிருக்கற.து, 

.. கெய்வாசல்:--புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் திருமையம் 
தாகா, சிவாலயம். 

கேய்லூர்--(இரு) ஈஸ்ட்-இக்தியன் ரெயில் ஸ்டேஷன் - 
சிவாலயம், 

ரெல்லிக்கா :--(இரு) திருப்பத்தூருக்கு தெற்கே 8 
மைல், அற்பிசிமாசம் இருஷ்ண பட்சம் சதுர்த்தி முதல் 

7 சாளும், மாசி மாசம் 18 முதல் 1 காளும் ௮ஸ்தமன: 

சமயத்தில் சூரிய இரணங்கள். லிங்கத்தின்மீது allap@er 

per, #689 CopeurissH. ஸ்தல விருட்சம் கெல்லி 

மரம். இதன் காய்கள் ஸ்வாமிக்கு நிவேதன்ம் செய்யப்படு 

இன்றன. கோயிலுக்குத் தெற்கே பிரம தீர்த்தமும், 

வடக்கே சூரிய தீர்த்தமும். இருக்கறது. பிரமன். பூசித்த 

ஸ்தலம். இருஞான சம்பந்தர். பாடல் பெற்றது, ஸ்வாமி 

நெல்லிவனேஸ்வரர், தேவி மங்களேஸ்வரி, 

9
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இரல்வாயில் :--சிவபுரி என தற்காலம் வழங்கப்படுகிறது, 
சி.தம்பரத்திற்கு 8 மைல் தெற்கு; சென்னை ராஜதானி; 
தஞ்சாவூர் ஜில்லா; aur ops. சண்வரிஷி பூசித்த ஸ்தலம்; 
ஸ்வாமி உச்ச நாதேஸ்வரர், தேவி கனகாம்பிகை, இருபா 

சமுத்திர தீர்க்கம், இங்கு இரண்டு ஆலயங்கள் உள, 
வட்க்கேயிருக்கும் ஆலயம் உச்சி நாதேஸ்வரர் கோவில், 
தெற்கேயிருக்கும் ஆலயத்தில் திருச்கழிப்பாலையிலிருச் த 
பால்வண்ண ஸ்வாமி லிங்க. மமைக்கப்பட்டிருககறத, 
திருக்கழிப்பானையிலியிருக்த . ஆலயம் . கொள்ளிடத்தியினால். 
கொண்டுபோய் விடப்பட்டது. இருஞ்ன. சம்பந்தர் பாடல் 

பெற்றது. 

கல்வாயில் அற்த்துறை :--(இர) இதுவே திருவாத்துறை 
யாம்; பெண்ணாகடத்இற்கு 4 மைல், சென்னை ராஜதானி; 
திருஞான சம்பக்கருக்கு சிவபெருமான் முத்துச் சிவிகை 

_மூத்துக்கொடை, முத்துச் சின்னங்கள் அருளிய ஸ்தலம். 

'சப்தரிஷிகளும் இச்திரனும் பூசித்த ஸ்தலம்; ஸ்வாமி அறத். 
துறைகாதர், தேவி .ஆகச்தகாயக, கெடில ஈதி வெள்ளாறு: 

தீர்த்தம். இதற்குப் போவதற்கு விருத்தாசலத்தி விறங்கிப் 
போகலாம். மூவர் பாடல் பெற்றது. ப 

்.... நெல்வெண்ணெய் :--(தரு) கெய்வெண்ணெய் எனவும் : 
வழங்கப்படுகிற. சென்னை ராஜதானி; மாம்பழப்பட்டு 
ஸ்டேஷனுக்கு 19 மைல் தென்மேற்கு; சனகாதி நான்கு 
ரிஷிகள் பூசித்த ஸ்தலம். ஸ்வாமி வெண்ணெயப்பர், 
தேவி கீலமலர்க்கண்ணியம்மை, பெண்ணை கத ; திருஞான 
சம்பந்தர் பாடல்பெற்றது. 

கெல்வேலி:--(இரு) மேற்படி. ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி; இதற்கு வேணுவனம், பிரம விருத்தபுரம், தாருகா 
வனம் என்றும் பெயர். தென்: இச்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன்; 
பெரிய சிவாலயம்; ஸ்வாமி கெல்லையப்பர், அ௮ஈவரத நாதர், 
சாலிவாடீஸ்வரர். வேணுவனேஸ்வரர்; தேவி காந்திமதி 
யம்மன், தீர்த்தங்கள் பொற்றாமரை, கம்பாகதி, Fb ays 
துறை. ஹேமபுஷகறிணி, சர்வ தீர்த்தம், தாமிரபர்ணி நதி, 
'இங்கு நடராஜப் பெருமானுக்கு. பஞ்ச சபைகளில் ஒன்றா 
கிய தாம்ர சபை; ஈடராஜ.. விக்ரகம் பெரியது. Cag
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FIT BLD 2p நிவேதனத்திற்காக உலரவைத்து செல்லை, 
வெள்ளம் -கொண்டுபோகாதபடி., ஸ்வாமி வேலிகட்டி காத் 
தருளிய ஸ்.தலம். அகஸ்தியர், பிரம்மா, விஷ்ணு பூசித்த, 
ஸ்தலம்.  பிரம்மோதீசயம் ஆனிமாசம் 45 சாட்கள்; 
கெல்லையப்பருடைய 9 காள் உற்சவத்தில். 7-வது கரள் 
காலை அம்பிகை சிருஷ்ணவேஷ உற்சவம். பார்க்கக் 
தக்கது. மெல்வேலி எட்டின திருவிசாயாடல் தைமாசம். 
திருக்கலியாணம் அ௮ற்பிஏி மாசம், இந்கே கோயிலில் 
ஸ்வாமி ௪ச்கிதியில் உள்ள.சில கற். றாண்ககா£க் தட்டினால் 
சங்கேத ஸ்வரங்கள் பேசுகின்றன. பரம௫சவத்தின் திருகி 
கலியாணக் கோலம் அழூயது, நடு மண்டபத்தில் பாண்டிய 
அரசர்களுடைய சிலைகள் இருக்கின்றன. மண்டபம் 756 
அடி. நிகளம், 88 அடி. அகலம்; ஒரே காலத்தில கட்டப் 
பட்டது. Sacre Be இரண்டு. பிரிவாக்கப்பட்டு ஸ்வாமி 

கோயில் ௮ம்மன் கோயில் அக்கம்பக்கமாகக் கட்டப்பட் 
டிருக்கிறது. ஸ்வாமி கோயிலில் 3 கோபுரங்களும் அம்மன் 
கோயிலில் மூன்று கோபுரங்களும் இருக்கின் றன. இவை 
களுக் இடையில் ஒரு கோபுரமுண்டு. இங்கு 1000-க்கால் 
மண்டபமுண்டு, 68அடி. ௮கலம் 520அடி , நிகம் (10-100). 
அம்மன் கோயில் கோபுரம் ஸ்வாமி கோயில் கோபுரத்தை 
விடஉயர்ச்தது. ஸ்வாமி கோயில் கோபுரம் ௮கலம் அதிகம் 
(சிதம்பரம் கோயில் கோபுரத்தைப்போல்). ஸ்வாமி கோயி 
லில் தென்கா௫ியிலிருப்பதபோல் பெரிய சில்பங்களிருக் 

“இன்றன. ஸ்வாமி கோயிலுக்கும் அம்மன் கோயிலுக்கும் 
எதிரில், : கூடாரம்போல் - கட்டப்பட்டிருக்கிறது.. இது 

புதிய கட்டிடம். கோயிலுக்குள் ஒரு பெரியகுளமும் வசந்த 
மண்டபமூமுண்டு, ஸ்வாமி கோயில் மண்டபத்தில் இரண்டு 

பெரிய ஸ்தம்பங்கள் 100 சிறு தூண்களாக வெட்டப்பட் 

டிருக்ன்றன. “கோயிலில் முக்யெ சுணபதிக்கு நல்ல 

பொல்லாப் பிள்ளையார் என்று பெயர், இங்குள்ள . தர்ம 

சபையில் Lom ga oor Bs நடராஜர் விக்ரஹம். உளது, 

இதற்கு Fb BOW நடராஜர் என்று பெயர்; இதற்கு 

சந்தனக் கரப்பு ஒன்றுசாள். திருஞான சம்பந்தர் பாடல் 

பெற்றது. இங்கு பல சத்திரங்கள் உண்டு; அவற்றுள் 
மூக்கியமானவை லோகல்பண்டு சத்திரம், 2 அணா முதல். 

5 அணா. வரை குடிக்கூலி; ஸ்டேஷனுக்கு. 1 பர்லாங். 
(2) வீரபத்திர செட்டியார். ௪.த்இரம். 8 பர்லாங். ©) நாட்
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டுக்கொட்டை செட்டியார் சத்திரம்-குறுக்குத்துறை (பிர 
பல சுப்பிரமணியர் க்ஷேத்திரம்) யிலுள்ளது. இங்கு சிந்துபூந் 
துறையில் ஒரு சவாலயமுண்டு. வடக்டுல் மூர்த்தீஸ்வரம் எனும் 
சிவாலயமுமுண்டு. 

ெற்குன்றம்:--சென்னை ராஜதானி; சென்னைக்கு 4 
மைல்-சிவாலயம் வைப்புஸ்தலம். 

| Cnet கரூர். தாலுகா கோயமுத்தூர் ஜில்லா 

சென்னை ராஜதானி. இதற்கு அ௮ச்னிபுரம் என்றும் பெயர். 
சிவாலயம்-அ௮க்னி பூசித்தது. சுயம்புலிங்கம், 

ரூர் :--திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி; கரூருக்கு 5$ மைல், பழய சிவாலயம், கோயிலுக் 
குள் சதா௫ிவப் பிரம்மத்தின் சமாதியிருக்கிறது, 

௩ம் ட சென்னை. . ராஜதானி திருச்சிராப்பள்ளி 

ஜில்லா? திருக்கரட்டுப்பள்ளிக்கு . 2 மைல். சிவாலயம்- 
ஸ்வாமி ஐராவதேஸ்வரர், தேவி அலங்காரி யம்மன். ஐரா 
வதம் பூசித்த ஸ்தலம். ஊர்வ௫ சாபம்-தீர்த்த ஸ்தலம். 

- நைமிசாரண்யம் :--வட இந்தியா, இவாலயம்-சுயம்பு 
- லிங்கம்; ஸ்வாமி தேவேேவேஸ்வரர். 

'நைஜாம் பட்டணம் :--குண்டூர் ஜில்லா, தெதனாலி 
தாலுகா, சென்னை ராஜதானிஈ சிவாலயம்-ஸ்வாமிகோகர் 
ணேஸ்வரர். ப 

... 0களர்கர்:--இதற்கு ஜாம்ஈகர் என்றும் பெயர். வட. 
இச்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன்; சிவாலயம், . 

(ெளக்கி பல்லாரி ஜில்லா சென்னை ராஜதானி, 
இங்குள்ள குன்றின்மீது சிவாலயம், ஸ்வாமி weed arn. 

பஞ்சாக்கை சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் ஜில்லா. . 
- இவாலயம்-ஸ்வாமிபஞ்ச வர்ணேஸ்வரர், உமாதேதவி-வைப்பு 
ஸ்தலம், 

- பகலுர் தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை. ராஜதானி. 
கக்கிலக்திற்கு 7 மைல். சிவாலயம்; கோயில் மூன்று பக்கம்
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தெப்பச்குளச் தண்ணீரால் சூழப்பட்டிருக்றெது.... அம்பர். 
சிவசாயுஜ்ய மடைக்த ஸ்தலம், பிரம்மோற்சவம் 'சிக்திரை 
மாசம், 

பகேஸ்வர் இதற்கு கானா என்றும் பெயர். பிர்பூம். 

ஜில்லா, வங்காள ராஜதானி, : இங்குள்ள. நதியோரம் ஒரு 
..இவாலயமுண்டு, | . | 

மங்கூரா பிரிவு:--வள்சாள ராஜதானி, இங்கு 8 
-இவாலயங்கள் உள, (1) பாஹுாலாரா இராமம்; சிவாலயம் 
பெரிய, செங்கல் சட்டடம.. ஸ்வாமி சித்தேஸ்வர் மகா 
தேவ். (2) விஷ்ணுபூர் (விஷ்ணு புரம்) சிவாலயம் ஸ்வாமி 
மல்லேள்வரர், வங்காள. சில்பம், (8) எட்டேஸ்வர் சிவா 
லயம், விஷ்ணுபுார அரசர்களால் சுட்டப்பட்ட. கோயில்; 

இங்கு ஒரு ஒரு கூபத்தில் சிவலிங்கம் இருக்கிறது. 

ஸ்வாமி அகாரதிலிங்கேஸ்வரர், சுயம்பு: என்பர்... இதற்கு 

சித்திரை மாசம் சாரடு பூசை ஈன்னும் விசேஷ பூசை 
நடக றது, | 

UsEus:—@rruk, Courer ராஜ்யத்தி லுள்ளது. 

QiBurIpe aéGe-Gareus aréu9 oHGer ar 

கரையிலுள்ள௫. காட்மாண்டுவுக்கு 8 மைல், இங்கு பல 

இவரலயங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுள் முக்கயமானது 
பசுபதி நாதர் கோயில்- இங்கிருக்கும் சிவலிங்கம் மிகவும் பிர 
சக்தியானது, இங்குள்ளவர்கள் இதை காிலிக்கத்திற் 

குச் சமானமாக எண்ணுடன்றனர். கோயில் மரத்தா 

லாயது: இரட்டைக் கூரை. யுடையது); பர்மா, சீனா 

தேசத்துக் கோயில்களைப் போன்றது. கோயிற் கதவுகள் 

"வெள்ளியினால் வேப்க்தவை. கோயுலுக்கெதுரில் நந்தி 

யிருக்கிறது. தற்காலக் கோயில் 17-ஆம் நூற்றாண்டில் 

கட்டப்பட்டதாக எண்ணப்படுகற.து. கோயிலுக்கெதிரிலும் 

கூடரையிலும் பெரிய திரிசூலம் வைக்சப்பட்டிருக்கிறது:... 

பஞ்ச ஈதிக் குளம் :--தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

தானி-சிவாலயம், — ட்ட. 

பஞ்சதாரல்ா eG $B தாலுகர, விசாகப்ப்ட்டணம் 

ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி. பஞ்ச தார்லா-5 தாரைகள்-



70 

சிவாலயம்-இங்கு பெரிய லிங்கத்தில் 1020 சிறு லிங்கங்கள் 
அட்ங்கியிருக்கின் றன, (12-85) இதற்குக் கோடிலிங்கம் 
என்று பெயர், ஸ்வாமி தர்மலிங்கேஸ்வரர், 

_ பஞ்சமா தேவர் :--கரூர் தாலுகா, சென்னை ராஜதானி, 

சிவாலயம் - -. பிரம்மாவுக்கு. aur sab விஷ்ணுவாகவும் 

காட்சியளித்த ஸ்தலமென்பர் - பஞ்சகாதர் 4 மாதவர் = 

பஞ்சமாதவர் என்றாயிற்றாம். 

பட்டமடை :--திருகெல்வேலி ஜில்லா, சென்னை rv ep 
தானி, சிவாலயம் ஸ்ரீ வல்லீஸ்வரம்-ஸ்வாமி வல்லீஸ்வரர்- 
வில்வராதர், தேவி- உமையம்மை, இங்குள்ள கல்வெட் 

டொன் றினால் பூர்வகாலத்தில் உற்சவ காலத்தில் இங்கு 

தாசிகள் ors மாடினதரக அறிகிறோம். பத்துமடை 

பத்தமடை யென்றாய தென்பர், திருகெல்வேலிக்கு 10 
மைல்; சேரமா தேவிக்கு 2 மைல். கன்னடிய காலை 

அடுத்தது.. 

பட்டாளம் :-தென் இக்தியா ரெயில் ஸ்டேஷன், சிவா 
லயத்திற்கு புலிப்புறக் கோயில் என்று யெயர். ஸ்வாமி 

திருப்புவீஸ்வரர் (புலீஸ்வரர் ?) 

பட்டீஸ்லரம் : தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தரணி, கும்பகோணத்திற்கு , 4 மைல் தென் மேற்கு- காம 
தேனுவின் புதல்வியாகய பட்டி பூசித்த ஸ்தலம், எனவே 
பட்டீஸ்வரம் என்றாயது, . பரமசிவம் திருஞான சம்பந் 
தீர்க்கு முத்துப் பந்தல் அளித்த ஸ்தலம். ஸ்வாமி பட்டீ 
சுரர், தேவி பல்வளை நாயக, ஞானாம்பிகை; ஞான தீர்த்தம் 
கருட தீர்த்தம்; வன்னி விருட்சம். கோயிலில் . ஸ்ரீ ராமர் 
எ வபெருமானைப் பூசிப்பதுபோல் ஒரு அற்பம் உண்டு, 

நாயக. அரசர்களின். மக்திரி ஆய. கோவிந்த 
BLA et Re, அம்மன். FoI BUS GSE DSI. இங்குள்ள 
அகோர மூர்த்தி பார்க்கத்தக்கது. திருஞான சம்பந்தர் 
தூரத்தில் எழுக்தருளியபோதே ஸ்வாமி ஈந்தியை விலகச் 
“செய்து தர்சனம் கொடுத்த கேஷேத்திரம். அம்பாள் தபஸ் 
செய்வது போலும், பிறகு லிங்கத்தை தழுவியதுபோலும் 
'சிலைகளிருக்க் றன ;. மிகவும் அழகியவை. திருஞான 
சம்பந்தர் பாடல் பெற்றது, இருஞான சம்பந்தர். உற்சவ
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"மூர்த்தி அழயெது, ஆணிமரசம் முத்துப் பந்தல் உற்சவம். 
_ மிகவும் விசேஷம். 

பட்டுக் கோட்டை :--இதற்கு அண்டமி என்றும் பெயர், 
எிவாலயம்-ர௬ தீரபதியார் அன்ன உற்சவம் ஐப்பசி மாசம் 
விசேஷம், 

| படபாமுகம் :--வட இந்தியா, சுயம்புலிங்கம், ஸ்வாமி 

அனலேல்வரர். க 

"படவேடு வேலூர் தாலுகா, வட ஆற்காடு ஜில்லா, 
சென்னை ராஜதானி. இங்கு இரண்டு சிவாலயங்கள் உள. 
(1) அம்மையப்பேஸ்லரர் கோயில், (2) சசம்ராதஸ்வரர் கோயில். 

படாலஸ்:--வட இக்தியா ஜி. ஐ... பி, ரெயில் ஸ்டேஷன். 
சிவாலயம்-ஸ்.வாமி காகேஸ்வர். இங்கு தர்மசாலை யுண்டு, 

படுவனம்பூர் மங்கரரர் தாலுகா, தென் கன்ன்ட 
ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி. சிவாலயம். 

படேஸ்வர் :--வட இக்தியா; ஆல்ராவிவிருக்து எடாவர 
வுக்குப் போகும் வழியிலிருக்கறத. பாஹ் ஸ்டேஷனி 
லிருக்து $ மைல் வடமேற்கு, இவாலயம்; ஸ்வாமி வடேஸ்வர் 
நாதர், வட விருட்சம் (ஆலமரம்) கோயில் 1646. கட்டப் 
பட்டது. ஜம்கா நதியின் வட கரையிலுள்ள து, ப 

பண்டா ஜில்லா ஐக்கிய மாகரண்ம்-சலிஞர் சொமத்தில் 

சிவாலயம்; ஸ்வாமி பல்கண்டி மஹாதேவர். லிங்கம் 6 அடி 
உயரம். கோயில் கோட்டைக்குள் உளது, பாதாள 

கங்கை தீர்த்தம், கோடி தீர்த்தம், இங்கு மற்றொரு சிவாலய 

மூண்டு. ஸ்வாமி கீல்கண்டேஸ்வரா. குகைக்கோயில்-கருப்பு 
லிங்கம், & அடி. 6 அங்குல உயரம். இதற்கு வெள்ளியினால் 

- இரண்டு சண்கள் அமைச்கப்பட்டிருக்கன் றன. 

.. பசுபதின்லரம்: சென்னை ராஜதானி, . தஞ்சாவூர் 

ஜில்லா,  இவாலயம் - சத்தமாத்ருக்களுள் ஒருத்தியாகிய 

வைஷ்ணவி. பூசித்த ஸ்தலம், வள்ளலார் Card eed 

தர்ம பரத்தி ற்கும் இடையிலுள்ளது.. . 

பண்டார வடை சென்னை ராஜதானி, தஞ்சாவூர் 

ஜில்லா. சிவாலயம்-மச்சபுரீஸ்வரர் ஜுதாம்பாள். . ரெயில் 

ஸ்டேஷன்.
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.பண்டில் கண்ட் பிரிவு:---வட மேற்கு மாகாணம், வட 
இந்தியா. இங்கு பல சிவாலயங்கள் உள. (1) அஜேகர் 
இராமம் இவாலயம், பஞ்சமுக லிங்கம். (2) மீரட் பிரிவு 
மாபூர் கிராமம், மாயா தேவியின் கோயிலுக்கருகில் ஒரு 
இலமாய்ப்போன சிவாலயமுண்டு, (3) ஆக்ரா பிரிவு - ஈடா 
இல்லா, அக்ரஞ்சிகேரா இராம், சிவாலயம் பாழடைக் 
இருக்க De. மண்மேட்டின் மீது 5 சிவ லிங்கங்கள் உள; 
அதில் ஒன்று 6 அடி உயரம், (4) ஷிகோபாத் கிராமம், சவா 

- லயம்-பஞ்சமுக மஹா தேவர் கோயில், 

| பண்டரி புரம் :--மத்ய. இக்தியாவிலுள்ளது ; ரெயில் 
ஸ்டேஷன். (பிரபல விஷ்ணு ஸ்.தலம்) வாடிஹுட்டு, 
ஷோலாபூர், 'குருட்வாடி. மார்க்கமாப்ப் போகவேண்டும். 
-இவாலயம்-ஸ்வாமி மல்லிகார்ஜுனர், விட்டலர் கோயிலின் 
மஹா.அவாரத்திலிருக்கறது. ராமசந்திர .சதா௫வன் 
என்பவரால் கட்டப்பட்டதென்பர். அன்றியும் விட்டல 

மூர்தீதியின் ரசல் சிவலிங்கம் உண்டென இலர் எண்ணு 
கின்றனர்; அன்றியும் இக் கோயிலில் சித்தி வியைக 

மூர்த்தி யுண்டு, காள பைரவரின் தேவாலய முண்டு. மேலும் 
அரூகாமையில் முரளி தரர் தேவாலயத்தைச் சார்ந்ததாய் 
வெள்ளைக் .கல்லாலாய மஹாதேவ மூர்த்தியுளது. இது 

. இரண்டாம் பேஷ்வா பாவா ஜிராவால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. 
இங்குள்ள புண்டலீகன் கோயிலிலும் ஒரு சில லிங்கம் 
உண்டு. இதற்கு பித்.தல கலசமணிவித்து சகை வஸ்திரங் 
களால் அலங்காரம் செய்கின்றனர். 

பண்டளகல்லூர் தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி சவாலயம்.. .இங்குளள வெண்கல பிட்சாடன 
மூர் தீதி. பார்க்கத் SEER, 

| பண்ணியூர். மலையாளம் ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி. - இங்குள்ள வாரஹ மூர்த்தி கோயிலுக்குள் ஒரு 
சிவ. சச்கிதி யுண்டு. 

ட்டு பணகுடி. - திருகெல்வேவி ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

தானி - சிவாலயம். 

பணமலை . விழுப்புறத்திற்கு 15 மைல் தென் மேற்கு; 
தென் ஆற்காடு ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி. . சிவாலயம்
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குகைக் கோயில் : பல்லவ சிற்ப மமைந்த.து. ராஜ சம்மன் 
எம் இரண்டாவது நரசிம்மனால் (678-710) வெட்டப் 
பட்டது, லிங்கம் 16 பட்டைசள் அமைந்த. லிங்கத் 
திற்குப் பின் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியும், பக்கத்தில் பிரம்ம 
விஷ்ணுக்களும் . சேதுச்சுப்பட்டிருக்றது. சிவாலயம் 
மலை உச்சியில் உளது. nari தாளபுரீஸ்வரர்; அடி 
வாரத்தில் மஹிஷாகரமர்த்தனி குகைக் கோயில் கர்ப்பக் 
கஇரஹத்தைச் சுற்றிலும், காஞ்டு கைலாச காதர். கோயிலி 
லிருப்பதுபோல் சிறுகட்டிடங்களுண்டு; இழக்கும் மேற் 
கும் பார்த்தவை. இவைகளில் இவலிங்கங்கள். உள, 
அண்களில் சிங்கங்கள் செதுச்கப்பட்டிருக்கன் றன. 

பத்ததாக்கல் :--பம்பாய் ராஜதானி, பிஜபூர் ஜில்லா. 
இங்கு பல சிவாலயங்கள் உண்டு. (1) விரூபாட்சர் கோயில், 
பழைய பெயர் லோகேஸ்வரர் கோயில், சாளுக்கிய. அரச 
னாகிய இரண்டாம் விக்ரமாதித்யன் மனைவியாகிய லோகமா 
தேவியால் (138-741) வருஷங்களில் கட்டப்பட்டது. 
இதைப்பார்த்துதான் இதைப்போல் எல்லோராவிலிலுள்ள 
கைலா௫ கோயில் .கட்டப்பட்டதென்பர், கோயில் 
நடுவில் சதுர விமான முடையது; அதில் மூன்று நிலைகள் 
உள. கோயிலின் வெளிப் பிராகாரம்: 224 அடி. கிகளம்; 
கிழக்கு மேற்கால், 108 அடி, அகலம் ; மேற்கில் 
கொஞ்சம் குறுகியிருக்கிறது. வெளிப் பிரகாரத்தைச் 
௬ற்றிலும் சிறு கோயில்கள் இருக்கின்றன. இவற்றுள், 
சிலதான் இடியாமல் இருக்கின்றன. கோயில் இழக்கு 
பார்த்தது; கர்ப்பக். இரஹத்திற்கு முன்பாக மஹா 
மண்டபம் 50 அடி 8 அங்குலம்)ம&5 அடி. 10 அங்குளம்; 
16 ஸ்தம்பங்களை யுடையது, இதன் கூரையின் மத்தியில் 
ஒரு பெரிய சாகராஜனுடைய உருவமும் அவனது இரண்டு 
மனைவிகளின் உருவங்களும் உள. இம் மண்டபத்திற்குள் 
வெளிச்சம் வர 13 அவாரங்களையுடைய படல்கள் ௮மைக் 
கப்பட்டிருக்ெறன ; .மிகவும் அருமையான வேலைப்பா 
டுடையவை, கர்ப்பக்்கரஹம் 12. அடி சதுரம், கடுவில் 
லிங்கம்: ௮ச்தராளம் 10 அடி. நிகளம். ஒருபுறம் சிவலிங்கக் 
இன் பக்கத்தில் பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் இருக்கின்றனர். 
குள்ள லிங்கோத்பவர் லை .பார்க்கத்தக்கது, இதில் 
பிரம்மா மனுஷ்ய உ.ருடில் இருக்கிறார் (அன்னப்பட்சியா 
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மீராமல்) கர்ப்பக்ரெஹத்தின் தென் புறம் தட்ிணொ 
மூர்த்தி ையாது, கோயிலின் தூண்கள் மிகவும் 

அழூயவை,. அவைகளில் ராமாயணக் கதை முதலியன 

இற்பங்களால் காட்டப்பட்டிருக்கன்றன. இங்கு மல்லி 

கார்ஜுனர். கோயில் ஒன்று உண்டு; (181-146) கட்டம். 

பட்டது. | 

— FHEtomat கோயில். பழைய பெயர விஜயேஸ் 

'வரர் கோயில், விஜயாதிதீய சத்யாஸ்ரயரால் (696-733) 

கட்டப்பட்டது... விரூபாட்சர் கோயிலுக்கு கொஞ்சம் வட 

மேற்கிலுள்ளது.. இக் கோயிலில் தற்காலம் பூசையில்லை; 

- இடிச்திருக்குறது. : 

.. (89-பாப்காதர்- கோயில். இது ஆதியில் சூரியன் 
'கோயிலாயிருக்து, பிறகு வைஷ்ணவ் கோயிலாக, கடை 

யில் சிவாலயமாக மாற்றப்பட்டதென்று மிஸ்டர் கன்ஸ் 

(Cousins) எண்ணுடுருர். சுவரிலுள்ள விக்ரகங்களின் 

'பெயர்கள். ழே செதுக்கப்பட்டிருக்கன்றன. இது இ, பி, 

1700-ல் கட்டப்பட்டது, 

(4) காசிவிஸ்ல நாதர் கோயில். (5) காலக நாதர் கோயில். 
வட இந்திய ஆரிய கட்டடம், அடி.பீடம் வி௫ித்திரமானது. 

ஆற்றுமீரால் அழிக்கப்படாதபடி கர்ப்பக்சிரஹத்தைச். 

சற்றி உயரமான. பீடம். கட்டப்பட்டிருக்கிறது. 

(6) கட்சித்தேஸ்வரர் கோயில். வட இந்திய ஆரிய 

"கட்டடம், 

ஐ). ஜம்புலிங்கம் கோயில். (8) சந்திரசேகரர் கோயில். 
(9) மல்லிகார்ஜுனர் கேரயில்-சாளுக்கிெய கட்டடம். (10) சங்கர 

- நாராயணர் கோயில். 

பத்மநாத புரம் திருவாங்கூர் ராஜ்யம். , சிவாலயம், 

..... பத்மேேரு:--காங்குசெறி தாலுகா, தஇிருகெல்வேலி 

ஜில்லா, சென்ன ராஜதானி. சிவாலயம்-சுவாமி செல்லை 

யப்பா. | ப | 

.... பத்ரவடம்--வட இந்தியா சங்காத்வாரத்திற்கு ௮௬௫ 
லுள்ளது.  சிவாலயம்-ஸ்வாமி பத்ரேசர்; . சுயம்புலிங்கம்.



பத்ரி நாராயணம் --வட. இர்தியா, சிவாலயம் ஸ்வாமி 

- பில்வகேத் மஹாதேவ்-இங்கு பல. தர்மசாலைகளுண்டு. 

பதான் --(படான் 2?) வட இக்தியா, சேபாளராஜ்யத்தி 
அள்ள. இவரலயம் மரதீ்தாலாயது-ஸ்வாமி மஹர தேவர். 
கோயில் பர்மா சீனா கட்டடங்களைப் போன்றது. கூரை 

இரண்டு அடுக்குகளுடையது, மரத்தாலாயது. க 

பந்தணை நல்லூர்:-(இரு) சென்னை ராஜதானி, BG 
விடை மருதாருக்கு 8 மலை, வடகிழக்கு $ சிவாலயம்... 

ஸ்வாமி பசுபதீஸ்வரர், . தேவி சாம்பனதோஸி urbe, 

ஸ்தல விருட்சம் கொன்றை, புஷ்கரிணி தீர்த்தம்; தேவ 
கன்னியரும், சாமதேனுவும் பூசித்த க்ஷேத்திரம். ஸ்வாமி. 

யின் மணவாளக்கோலம் . பார்க்கத் தக்கது. அம்மன். 

சச்கிஇ வடக்கு பார்த்தது. 

   

பத்துப்பூர் :--ஜி. ஐ. பி. ரெயில்லே ஸ்டேஷன்; கதீரி- 

பீனா பிரிவ, சிவாலயம் 1781-ஹகட்டப்பட்டது -ஸ்வாமி 

ஜூகேஷ்வர் மஹாதேவ், ட 

பம்பர்டே பம்பாய் ராஜதானி, பூனாவுக் ௧௬௫ 

லுள்ளது. சிவாலயம்-ஸ்வாமி பாஞ்சாலேஷ்வரர். 

பம்பாய் --பம்பாம் ராஜ.தானியின் முக்கிய பட்டணம். 

- இங்கு அடியிற் கண்ட சிவாலயங்க உண்டு, (1) பூக் 

வர் கோயில், பாப் தோணி எனும் இடத்திலுள்ள; சரி 

யான பெயர் போலேஷ்வர். கோயில் கருப்புக்கல்லா. 

லாயது. பூலேஷ்வர் கோயில் 200 வருடங்களுக்கு முன் 

கட்டப்பட்டது; 1880-45 புதுப்பிக்கப்பட்டது... சுயம்பு 

லிங்கம் என்பர்; : தேவி பார்வதி, (2) வால்கேஷ்வர் 

கோயில். வாலுசா மணல், ஸ்ரீராமர் பூசிப்பதற்காக லட்சு: 

மணராரல் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட லிங்கம் என்பது ஐதீகம். (5). 

மங்களேஷ்வர் கோயில் - பழைய கோயில் போர்த் துகேயரால். 

இடிக்கப்பட்டது; புதிய கோயில் 411 தஹ சட்டப் 

பட்டது ராமகாமத் என்பலரால். (4) பாபுல்நாத் கோயில்... 

சிலாஜி. எனும் தட்டானால் 1110-ல் கட்டப்பட்டது; 

- ஸ்வாமி-மஹாதேவர், கருப்பு லிங்கம் 1840-ஸா புதுப்பிக்... 

கப்பட்டது. ராவண. மாசத்தில் நெய் பூஜை விசேஷம்.
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கோயிலுக்குள் போக 100 படிகள் ஏ.றிப்போசுவேண்டும். 
கர்பச்சரஹத்திலுள்ள ஐவலிங்கத்தின் பேரில் .ரூபாய்களா 
லாய கலசம் உளது, எதிரிலுள்ள ஈகந்திகேஸ்வரருக்கு 
வெள்ளிச் கொம்புகள். இங்குள்ள சபா மண்டபத்திற்கு 
கைலாச மென்று பெயர். இது மலபார் குன்றில் இருக் 
Gps, (5) மஹாலட்சுமி கோயிலின். சுற்றுப்புரத்தில் 
மயூரேஷ்வர், ரா$மஷ்வர்,  தக்லேஷ்லர் எனும் மூன்று எவ 
சந்நிதிகளுண்டு- (6) மம்பா தேவி கோயில் பிரகாரத்தில் 
மஹாதேவர் எிவாலயமுள அ. 

. பர்ணசாலா கோதாவரி ஜில்லா, சென்னை ராஜ 
தானி, இவொலயம் (இங்குதான், ராவணன் சந்யாசியாக 
PO SOUS SOIT DS STE ஐதிகம்.) 

பாப்பு :--திரி பரப்பு என வழங்கப்படுகிறது. திரு 
வாங்கூர் ராஜ்யம், சிவாலயம்-ஸ்வாமி-மஹா தேவர், 

பயற்றூர்:--(இரு) பயற்றங்குடி, என வழங்கப்படு 
கிறது. சென்னை ராஜதானி; விற்குடிக்கு 5 மைல் 
கிழக்கு. வெட்டாறு ஸ்டேஷனிலிருக்து 6$ மைல். தஞ் 
சாவூர் ஜில்லா; சிவாலயம், ஸ்வாமி-இருப்பயற்றீஸ்வரா 
தேவி - காவியல்கண்ணியம்மை, பைரவ நிஷி பூசித்த 
ஷேத்திரம் ; அப்பர் பாடல் பெற்றது. 

பர்லிவயிஜ்காத் : ௨.வட இக்தியா, இவாலயம், 12 ஜோதி 
_ லிங்கங்களில் ஒன்று இங்குள தாம். 

பர்கானுக்கள் 91 பர்காணாக்கள், வங்காள ராஜதானி; 
இங்கு அடியில் குறித்த ஈிவாலயங்கள் உள. (1) தட்ிண. 
பாரா சேட் ராமம் ; சிவாலயம், ஸ்வாமி- ஆதிய மஹேஸ்வர் 
கோயில் செளத்றி குடும்பத்தாரால் 180 வருடங்களுக்கு 
மூன் கட்டப்பட்டது. (2) கமர்நட்டி கிராமம்; இதில் 12 
சிறு சிவாலயங்கள் உண்டு. (8) கார்டா- இங்கும் 12 சிறு Fare 
யங்கள் உள, 

. பர்ட்வான் பிரிவ: வங்காள ராஜதானி. இங்கு பல 
சிவாலயங்கள் உள. (1) பாகன். பாரா கிராமம்,  கோபேல் 
வர் சிவாலயம், (8) பாராகர்- இங்கு. 4 வொலயங்கள் உள...
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(3) கால்ல கிராமம், இங்கு சிவாலயம், மஹாராஜா... சந்தர். 
பஹதூரால் : கட்டப்பட்டது. இங்கு - 109 சிவலிங்கங்கள் 

இருக்கின்றன - 66 வெளிப் பிரகாரத்தில் -42 உட்பிரகா. 

ரத்தில் - சகடுவில் 1 வெள்ளியாலாகிய லிங்கம், (4) மாள 
டேஷ்வர் ரொமம் சிவாலயம், ஸ்வாமி-மா ள்டேஷ்வர். 

பர்ஹாம்பூர் சென்னை ராஜதானி, கஞ்சம் ஜில்லா. 
ரவாலயம்-- 

பரகலி :--பல்லாரி . ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி) 
கள்ளேஸ்வர் கோயில், சாளுக்கய கட்டிடம். இதற்குப் 
பழைய பெயர் காளிதேவ ஸ்வாமி கோயில், இதில் 1000 
வருடங்களுக்கு முச்திய சல் வெட்டுகள் உள, 

பரக்காலக் கோட்டை :--தஞ்சாவூர் ஜில்லா, சென்னை 
ராஜதானி. பட்டுக் கோட்டைக்கு 8 மைல், இதற்குப்: 
புது ஆவுடையார். கோயில் என்றும் பெயர், திங்கட் 

இழமை அர்த்த ராத்திரியில் சிதம்பரத்திலுள்ள ஈஸ்வரர் 
இங்கு வருவதாக ஐதீகம். 

"பாங்கூர் வட இந்தியா, சீரா தாலுகா; சிவாலயம். 

பரங்கிமலை :--தென் இந்திய ரெயில்வே. ஸ்டேஷன். 
சென்னை ராஜதானி. காசி விஸ்வநாதர் கோயில். - 

பரசலூர் :-தஞ்சாஷலூர் ஜில்லா, சென்னை ராஜதானி. 

மாயவரத்திற்கு 8 மைல் இழக்கு, சிவாலயம். தட்சன் 

யாகம் செய்த ஸ்தல மென்பர். 

-பரங்குள்றம் :--(இரு) மதுரை ஜில்லா, சென்னை ராஜ 

தானி, ரெயில் ஸ்டேஷன் (சுப்பிரமணியர். தெய்வ 

யானையை மணந்த க்ஷேத்திரம்) சிவாலயம்; ஸ்வாமி-பரங்கரி 

நாதர், தேவி ஆவுடை நாயகி, சரவணப்பொய்கை இர்ச்தம். 

கோயில் மலையில் கூடையப்பட்டிருக்கிறது. திருஞான 

௪ம்பர்தர், சச்தரர் பாடல் பெற்ற க்ஷேத்திரம், இங்கு. 

வெள்ளியாலாடுய வொலயம் ஒன் றிருந்கததாக சிலப்பதி 

காரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கறது. பரங்கி . மலைக்குத் 

தெற்கில் உமையாண்டாள் கோயில் எனும் இவாலயமுண்டு..
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ஸ்வாமி - சதயஇரீஸ்வரர், தேவி - கோவர்தனம்பிகை ; 
குகைக்கோயில், . கல்வெட்டுகளில் ஸ்வாமி: பெயர் சுந்தர 

| பாண்டிய ஈஸ்வர மூடையார். என்றிருக்கிறது. மார 
- வர்மன் பாண்டியனால் 1916-ஷூ வெட்டப்பட்டதாயிருக்க 
லாம். மண்டபம் 19179 அடி; சர்ப்பசியரதறம் 
8 அடி சதுரம், இங்குள்ள கடராஜர் சிலை அழிந்திருக் 
கிறது. மலையின் மீது ஒரு சுனை இருக்கறது, அதன் 
பக்கம், இவலிங்கம் ஈந்தி வெட்டப்பட்டிருக்கிறது - விஸ்வ 
தாதர் - விசாலாட்ச, இதற்குப் பூஜை செய்ய குருக்கள் 

ஜலத்தில் நீர்திக்கொண்டு போகவேண்டும். இங்குள்ள 
மீன்கள் பல வர்ணமூள்ளவை.. பெரிய கோயிலின் மூன் 
மண்டப த்திலுள்ள சுப்பிரமணியர் தெய்வயாளை திருமணக் 
"கோலம் பார்க்கத் தக்கது; அழகிய சில்பம், இங்கு பல 
ச.தீதிரங்கள் உண்டு... 

.... பரமதி;-திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா, சென்னை. ராஜ 
காணி, சிவாலயம் பழமையானது ; இதில் பல கல் வெட்டு 
ன் உள, 

... பரமேஸ்வர மங்கலம் :---சென்ன ராஜ தானி சிவாலயம், 
ஸ்வாமி-கைலாசகாதர், தேவி-செளக்தர கநாயகி, குபேர 
தீர்திதம், லஷ்மி பூசிக்க கே தஇரம், 

பிராபர் மலை: -பாட்னு-சயா ரெயில்வேயிலுள்ள பேலா 
ஸ்டேஷனுக்கு 14 மைல் இழக்கு. மலையின் உச்௫ியில் 
ிவரலயம் ; ஸ்வாமி- சித்தேஸ்வரர், லிங்கம். இரவில்தான் 
பூசக்கப்புற௮. . அநந்த சதுூரதஇி பூஜை விசேஷம், 

-பராய்த் துறை (2௫) திருச்சராப்பள்ளி. ஜில்லா, 
சென்னை ரரஜுூகரனி; எழுமனூர் ஸ்டேஷனுக்கு 13% மைல், 
வட் கிழக்கு. இர்திரன், குபேரன், ௪ப்த ரிஷிகள், பூசித்த 

தலம், இவ்வூருக்கு அகண்டகாவேரி 'யெனவும் பெயர்-சிவா 
லயம், ஸ்வாமி-பராய்ச்துறை சாே சஸ்வர், சேவி-பொன்மயி 
ரைம்பிகை யம்மை ; கரவிரி நத, பராய் விருட் ௪ம். மிகவும்: 
பழைய கோயில்... திருஞானசம்பச்தர், அப்பர் பாடல். 
பெற்றது. இங்கு. மற்றொரு கோயில் தாருகாவனேஸ்வர். 
Cape,
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பரிதி ரியமம்:--தருப் பசித்தியப்பர் கோரமில் எனவும் 
வழங்கப்படுகிறது. சென்னை ராஜதர்னி, சாலிய மங்கலம் 
ஸ்டேஷனுக்கு 9 மைல் தென் மேற்கு. . சூரியன் (பரிதி) 
பூசித்த க்ஷேத்திரம். ஸ்வாமி-பரிதியப்பேஸ்வரர், தேவி: 
மங்களகரமாக, சூசிய தீர்தீதம் .. திருஞான சம்பச்தர். பாடல் 
பெற்றன. (நியமம் - கோயில்.) | | 

மீருவலூர் --பரவலூர் என்றும் கூ.த்தராயன் பேட்டை 
'என்றும் அழைச்கப்படு$ற த... வொலயம்-பெரிய சாதேஸ் 
வரர், தேவி-மீனுட்கியம்மை, சக்தி பூஜித்தது; சென்னை 
ராஜதானி. ப இ 

பரோச்:--வட இந்தியா ரெயில்வே ஸ்டேஷன். சிவா 
லயம், ஸ்வாமி-முகதேவர். நர்மதை தீர்த்தம், சர்மதைக் 
கரையில் அகேகம் லிங்கங்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட் 

ip. (5 B&H GOT [9 OT. | . 

பரோடா ராஜ்யம் பம்பாய் ராஜதானி; இங்கு அடி.யிழ். 
கண்ட சிவாலயங்கள் உள, (1) பரோடா பட்டணம், 
காசி லிங்கேஸ்லர் ஆலயம், (2) பெட்லாட் இராமம், ராமநாதர் 
கோயில், சோமநாதர் கோயில், (8) கார்வான் இராமம், 
காயா$ராஹனர் கோயில், விஸ்வஸ்வர் கோயில், Caraga 
கோயில், .ராமநாத் மஹால் கோயில், வரக்காத் மஹாரதள் 
கோயில், பஞ்சகாத் மஹால் கோயில், பீம்நாத் மஹாதேல் 
கோயில், நக்ல்ஷ்வர் கோயில், இங்குள்ள சிவலிங்கம் மும் 
மூர்த்திகளும். காணப்படும்படியான இல்பம். (4) கார்நாலி, 

சேோமேஷ்வர், குபேரேஞ்வர், பாவகேஷ்வர் கோயில்கள். (5) சிஞர். 
இிராமம், பத்ரேஷ்வர், அங்காரகேஞ்வர் கோயில்கள். '(6) திலக 
arr இராமம், ஈணிகாகேஷ்வர், தில்கேஷ்வர் கோயில்கள். 

(7) காம்ரேக் ராமம்; Cari gat ஆலயம், suse 

ஐரையிலுள்ளது, மோட்சகாத மாஹஷ்வர் கேரயில, இதுவும். 
தயதிக் கரையிலுள்ளது. (8) வியாரா இராமம், நாரத 
கங்கையும் தபதியும் சங்கமமாகுமிடத்தில் மஹாதேவர் சிவா. 
லயம். (9) வாகிபூர், உச்சண்டேஷ்வர் மஹாதேவ் கோயில் 
லிங்குத்தினின்றும் சதா தீர்த்தம் வந்துகொண்டிருப்பதாக : 

fab, இவராத்திரி விசேஷம், (10) கடி. கிராமம், 
- உதயேஷ்லர் மஹாதேவ் ஆலயம் பழையது ; பீமமாத் கோயில், 
பிழ்பலேஷ்வர் கோயில்... காசி" விஸ்வநாத் கோயில்: இம்
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மூன்றும் புதியவை. (11) பட்டன் கிராமம், உமா மஹேஷ்வர் 

டத லயம்: வன்ராஜ் என்பவரால் 1746-ல் கட்டப்பட்டது, 

(12) சித்பூர் ரொமம், இங்குள்ள சிவாலயத்திற்கு ருத்திர 
“மான் என்னு பெயர் : பாழடைந்திருக்கறது. சித்தேல்வர் 
கோயில், நீலகண்ட மஹாதேல் கோயில், மற்றும் சரஸ்வதி 

"நதிக்கரையில் பூத்காத மஹாதேல் கோயில்; பிரமிமாண்டேஷ்வர் 

மஹாதேவ் கோயில், அர்படேஷவர் மஹாதேவ் கோயில், வால் 

கேஷ்வர்மஹாதேள் கோயில், சித்தராத் மஹாதேவ் கோயில், 
ந்து. சரோவர் தீர்த்தம்; மண்டிகேஷ்வர். கோயில், 

(28) விஸ்ககர்; பீம்காத மஹாதேவர் ஆலயம், சேோமநாத் மஹா 

தேவர் ஆலயம், ஜாலேஞ்லர் மஹாதேவ் ஆலயம். (14) ag 

war, MLCamat Gare, Grrhnth கோயில், காலேஷ்வர் 

கோயில், அஜபாஸ் மஹாதேவர் கோயில், தூளேஷ்வர் மஹா 

Ca கோயில். 

பில்தமலு ஜில்லா :--மத்ப மாகாணம். . இங்குள்ள. 

:இவாலயங்கள் : (1) அமராபூர் இராமம் ; எவாலயம் 

இடிக்திருக்கறது, ஹேமாத்பண்ட் கட்டமம்.. (2) சண்டோல் 

இராமம், இங்கு இரண்டு சிவாலயங்கள். உள. கர்ப்பகிகிர 

ஹங்சள் 8 கோண: முடையவை. (3) சக்லி பட்டணம்; 

மஹாதேவர் கோயில். . (4) தோத்ரா கிராமம் சிவாலயம், 
-ஹேமாத்பண்ட் கட்டடம் ; சான்கு வாயில்கள் கோயிலுக்கு. 

இருந்த போதிலும். இழக்கு வாயில் மாத்திரம்தான் திறக் 

அப்படுகறது., மற்ற மூன்று வாயில்களும் எப்பொழுதும் — 

மூடப்பட்டிருக்இன்றன.. (8) ஜாபோட் ராமம் சிவாலயம். 
(6)- கோதாலி கிராமம். சிவாலயம் ; ஹேமாத்பண்ட் கட்ட . 
டம், கோயில் சாளுக்யெகோயில்களைப்போல் 5 சம்கிதிகளை 

யுடையது. . விஸ்வகங்கைக்கரையி goog. கோயில் 

பாழாயிருக்கறது. இங்கு சிந்தாமணி மஹாதேவர் கோயில் 

ஒன்றுண்டு. . (7) மதா கிராமம், ஹேபாத்பண்ட அட்டடம் 
இிவாலயம். (8) -மால்கி கிராமம் சிவாலயம். (8) ராஜரா 
.இரரமம்  இவாலயம் ; ஸ்வாமி-பரமேஷ்வர், கோயில் மேற்கு 
பார்த்தது. (10) சாகே கெவாள் ராமம் சிறிய சிவாலயம் 

(விஷ்ணு ஆலயத்திற்கருகி லுள்ள). . (11) செக்தர்ஜுஈன். 
.இராமம் வாலயம், ஹேபாத்பண்ட் கட்டிடம். (12) வார் 

AGL கிராமம், இக்கு சிவாலயத்திற்கு ஏக்காத் ஆலயம் 
என்னு பெயர். இது சுமார் 800 வருடங்களுக்கு முன் 
கட்டப்பட்டது. | OO ன 

 


