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மகாமகோபாக்யாம, டாகடர் 
உ. வே. சாமிராஷ்கயர் நரம் நதியும் 

௪ 

டடம, சட ம்மா 39) 

ம் 

இிவமயம். 

மூகவுயை, 

கடல் புடை சூழ்ந்த நிலவுல௫ன்கண் ஸ்ரீ கண்ட 
சரிர சரீமியாய் Bo ij சிவபெருமான், அநாதி மல 

முத்த பதியாகிய தமக்கு யாகொரு பிரயோசனஞுங் 
குறியாது அ௮ராதிமல பெக்தராகிய அன்மாம்களுக்கு மல 
நீக்கமும் சவத்துவ விளக்கமும் சித்திக்கும் பொருட்டுத் 
BW Gl திருப்பெ குங்கருணே மிகுதியினாலே திருவருளே 

இருமேனியாக அங்கிங்கெனா நப) எங்கும்வியாபகமாய் 
நிற்பினும் புறச்திலே திருக்கோயி லுள்ளிருக்கும் சிவலி 
ங்கமூதலிய திருமேனியை wr காரமாகக்கொண்டு, தி 
ரில் நெய்போல விளக்கா நிற்கும் சிவகலங்கள் பலவுள. 
அவைகளுள், பசசமயத்தருக்கொழியவும் வைதிக மார் 
க்கமும் சைலமாரக்கமும் கழைக்கோங்கவும் எம்மொழி 
களினும் கமிழ் மொழியே உயர்ச்சியடையவும் தமிழ் 
நாடுசிறக்கவும் இக்கமிழ் நாட்டின்கண் அவதரிக்க சம 
யகுரவரால் தேவாரத் திருப்பதிகங்கள் பெற்.று விளங் 
காகின்ற தலங்கள் 874-ம, ௮த்தேவார வைப்புக்தலங் 
கள் 249-ம், உள்ளன. அவற்றை “சார் கீதிகலம் தீர்த்தம் 
முறையாற் ஜெடங்கினாககோர் ant Googe சொலச் 
சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமே” என்ற அன்றோர்வா 
க்யெக்சை குருவாக்காய்க்கொண்டு யாத்திரை செய்வதே 
எக்தகைப் பத்திமார்க்கங்களினும் மேம்பட்டதெனக்க 

ருதி யாத்திரை செய்தொழுகும் சிவநேசச் செல்வர்களு 
க்குப் பேருதவியாயிருக்கும பொருட்டு, தலங்கள் ஓவ 
வொன்றும் இருக்குமிடம் தசைதாரம் மூதலியகாட்டி. 
*ிவக்ஷ த்தர விளக்கம்” *சிவ க்ஷேச்திரமான்மியசங்கி 
ரகம்” “இவ கல மான்மியச்ஈருக்கம்'' என்னும் பலகாமங 
களால் பலர் பல புக்ககங்கள் வெளியிட்டி ருஃகின் றனா,



அங்கனம் வெ வளிவர்து . BLT நிரம்பிய் பியனுள 

வேயாயினும், அவைகள் ஐ கோல்லியந்கைய்கேற்ப் புகை 
ரத (ரயில்வே) மார்க்கங்கள் முதலியன கூறப்படாமை 
யான் ௮வைமளுடன் இறுவும் சோர்திருப்பின் மிக்கப 

யனுடைத்தா மெனக்கருதியே, யான் யாத்திரை செய் 
அம், செப்கோரை வினாவியும், தெரிந்தவை சளைக்கொண் 

டு இந்நால் எழுதத்துணிச்தேன். இதற்கு வேண்டிய 
அங்கங்களின் spas cap அவ்வத்தல மான் மியங்களி 
பல சரிவரச் கிடைக்காமைபின், அவற்றைப் பிற்பகுதி 
யால் வெளிபிடகிறுத்தி, இம்ருற்பகுதிபில் மார்க்கங் 

களைமட்டும் **சிவ கேஷத்திர யாத்திரானுகூலம்” என் 
பெயரான வெளியிட்டி ருக்கின்றேன், 

இத்துணைப்பெருங்காரியகீகைச் செய்து முடிக் 
கும் பேரதிவுடையனலலேனாயிலும் இதின் விஷயமாய் 
எழுதவேண்டுமென்னும் என மனவெழுச்சியாலும், 
ஸ்ரீமான். கரு. செ, சு,செல்லப்பரெட்டியா£ அவர்களது 

இடைவிடா,5 தூண்டு தீலினாலும் ஓ ஒருவாறு துணிக்கு 
Car @ Soret, இதன் கண்ணுள்ள குற்றங் ருறைகளைக் 
கருகாது மன்னித்தருள சிவ சேசச்செல்வர்கள் யரவரை 
யும மனோ வாக்குக் காயங்களால் பிரார்த்திம்சின்றேன். 

இதி லுள்ள தவறுதல்களை தீ கெரிவிப்பின் ௮வைர 

கா நீக்கியும்; பின்னுள்ள மாறுதல்களையும், லமான்றி 
யம் முதலியவைகளையும், சோகுறும், பி.தூற்கி 3 BPS 

இர தீதில் 2-ம், பகுதியில் வெளிபிடக்கரு இ. முயன்று 

வருவ, தத , திருவருள் கூட்டி முடி.க்கப்பிரார் த்திக்கின் 

றேன. 

இம்முயற்சிம்குப் பேருதவி செய்துவந்த மாரிய 
ம்மன் கோயில் “யாத்திரைவாசி” முத்துசாமிக்கு காளு 
ம் ஈன்றியுள்ளவனாகின் றேன். 

சோபகிருதுவற் இங்ஙனம், 

சிம்மாவி, vm மு, சாம்பசிவன், 

சாலியமங்கலம், அடியார்ச் கடியேன்



உ 

மயம். 

சிறப்புப்பாயிரம், 
erences io sae | இஷ 

  

இருக்கைலாய பரம்பரை, 

௮அன்னபபன்பேட்டபையாதினத்து 

மறாரக்கி நானம் 

ஸ்ரீ. கு!ு. சபாபதித்தாயமான பண்டாரச் சந்நிதிகள் ஜீ. குரு. சபாபதித்தாயமான பண்டார 
BML த GEE 

வகைக் (0 1 வரனை 

முச்திரெறிம் கே; சலந் gigs மூர்த்தி 
மூன்ற மென மூன்ம ஞர்கண் மொழி? 5S வாற்றுற் 

Ls B05 யாளரெலாகு BOVE FD) உண்ணம் 

பாற்2டலா னயன்பாவ பாசு பாணி 
யிச்சரையிற் ஈனனு ரவ மூன்றி ஜொன்றுற் 

றெழுச்சருள்செ.ப் தலம்பலவா மவற்று ளம்மை 
சிச்சமகிழ் உடனரிச்த முலைப்பா லுண்ட 

செம்மலார் முசன்கூரவர் செப்பு பாடல், க 

பெற்றசலஞ் சேர்வசற்குக் கண்டு வந்த 
பெரியதுணை யெனச்சேமஞ் செம்ய மண்ணு 

ளூற்றமறை பொருள்சாட்டஞ் சனமே யென்ன 
வுவச்சவ் க் தூலச்துறைவா ரெஇிரே கண்டு 

பற்றியழைச் துடனேகும் பான்மை யென்னப் 
பாவிக்கும் படியாத்தி ராணு Reve 

கற்றியங்கச் செய்துசொடுத் சனன் கைம்மாறு 
சருசாச மேகமென வவன்பாரச் கண்ணே, டே 

எண்டிசையு நிறைர்சண்டக் தகர்ச்சட் பாலு 
மேறுபுகழ்ச் சாலியமல் சலத்.து வாழ்வான் 

வண்டிசையார் பூங்குவளை யலங்கற் ரோளான் 
வைதீக சைவகெறி யியங்குக் தாளான் 

சண்டிசையா வொருமு)சலை யாவ ரானுவ் 
சண்டுசொழு சேசெல்வ மனைசேர கையான் 

மண்ஒயமா சகற்றுஇிரு மீேவடத் gor Ses 
மாண்புடையான் சாம்படிவ காமன் மாதோ, ௯ 

வல



FH OUD HEN 5 HOV வந்திருக்கும் 

கும்பகோணம் 

பிரம்... ௬, நடேசய்யர் அவர்கள் 

இயற்றிய, 

சட்டலைக்கலித்துறை. 

~ மவன் அகவ கயவன் அக. 

  

பார்சொண்ட சர் செம் பாண்டிச் துரைத் சேவர் பாரகத்திற 
சை . டி டி ee ச ச சட ச [க 

சீர்கொண்ட கூடலீனான்கார் தமிழ்ச்சங்க ள் Cans Sw rier 

பேர்சொண்ட மூர் தமிழ்சொண மியார்த பெரும்புகழார் 

ஆர்சொண்ட வேணி யரஞர் தலங்கட் சணியெனவே, (8) 

கருவள ரார்ச்சொரு மாநிதி பென்னவுங் காசினியிற 

திருவளர் சேச்திர யாத்ரானு கூலஞ்செம் தான்றெளிவுண் 

மருவள வில்புகழ் மாழுத்தச் சாமிசெய் மாசவமே 

உருவளர்ர் சன்ன உன் சாம்ப திவப்பெய ௬ ௪தம$னே. (2) 

ee owen 

தந்சை 14, 11. ஸ்கூல் தமீழ்ப்படிதநம், 

தஞ்சைத் தமிழ்க்கலாசாலைத் தலைமைப்பண்டி தருமாகிய 

பிரம்மடரீ முத்துஸாமி ஐயரவர்களியற்றிய, 

நேரிசை யாசிரியப்பா. 

  nu 

er   

திருவளர் கின்ற செழியசல் லாலின் 

தருகிழ லமர்ச் து சராசர மனைச்தும் 

புரக்தருள் புங்கவன் புனலொடு கொன்றை 

நிரந்த பொற்சடை நின்மலக் கொழுச்தின்



7 

° 

மண்ணரு ஸஷடித் தலந்தொ௱ஞ் சென்று 

ஐண்ணுறப் பாடிப் பாவிய மூவரு 

மைபனருர்பெற arog Cont $B gy 

துப்.ப நெறியெனச் சொகுச்துச் காட்டின 

ரன்னர் புசம்ர்த வான்றிருப் பதிக 

ளின்ன சதற்குற விதுகநெறி பென்ன 

முன்னர்ப் பாணடீயர் கி.ரீஇய மூன்றுறடு 

உனண்ணிலை சகொண்டொஸீிர் கான்காஜ் சங்கமா 

மனனவன் பாண்டித் அரைநி 0) மதுரையில் 

ஈன்னர்ச் சங்க நடைபெறு மிந்காட் 

Vata சடர்து பாரின் மானவர் 

௪ வகசெழுஞ் சுடமின் நிருவருள் பெறுவா 

அவபபுட ஜொருநா லுயர்சமிழ் ஈடையாற் 

சிவச்ஷசி இரயாக இரானுகூ. லமென 

வள ழாக் ஈக்கு டுல் ஒகுச்து காட்டினன் 

Geary anki குத்கொளச் செங்கின் 

மடலவிரிர சொழுகு மதுமழை சன்ளுற் 

டவயற் செழிச்குஞ் சாலிய மங்கலச் 

சழமைதக்சவன் முச்அச் சாமி சாயனா 

ரிமைகச்த மாச மெழில்பெ௱ வந்தோன் 

சிவனடித் தனாயே இந சனை செய்பவ 

னவனடி. யார்சமச் கடியஉன் செர்தமிழ்ப் 

புணரியை யறிவெஞம் புணையபாற் சடச்தொருங் 

குணர்ர்தவ னியாரு முலர்திடத் தக்கோன் 

சாம்ப இிவப்பெயர் சமைச்த 

மேம்படு சைவத் சோய்குவித் தகனே. 

meee (> eee



தஞ்ரைமாககரம் மகா வித்வான் 
ஐ 

LE vie 
6 உ . ‘ b 

மதுரை மூத்து உபாம்தியாயர் அவாகள் 

Int $B OC wim as Ho 

சாவிடமங்கலம் 
a க உள் ப் ரூ 

ப்ரா பேரஸம்மாடைரூமாகய 

Los T= பார, 

தூ. வீ. கோபாலசாமி நாயுநி அவர்கள் 

Quo DMs Ls, 

வருத்தம்; 

சாத்திரம் பகர்ந்த சன்றித் சன்னிலைச் சரிசென் நீசன் 
ரோத்்திரம் புரியக் காணாத் சொல்லடி மவர்க்கு ஞான 

கேத்திர மீதே யென்ன நிலலிடப் பலவாஞ் சைவ 

சேத்திர யுத்தி ராறு கூலமென் ரெருபேர் செப்பி, (1) 

சேடனிழ் புலமை சார்பாண் டித்நுரைக் சேவர் கோமான் 

கூடலி னான்காம் சங்கம் கூட்டிமுத் தமிம்காச் கும்மின் 

ஞடைனிற் சரப்பீன் மிக்க சாட்டரி மளச்திற் செல்வ 
நீடுசெல் லப்ப ஈல்லோ னேரிய யற்? தன்னால், (2) 

QuGug ager sora Sundar னெளிதின் யார்க்கும் 

கைப்படு கெல்லி யங்ரைக் சனியெனச் கண்டு சொன்ன 

தப்பரு நெறிசென் நீசன் ரடொமு மடியார் வாழ்த்தச் 

செப்பருங் குணஞ்சேர் சாம்ப ர௮-ப்பெயர்த் இருவி னானே,(8) 

ஆரண மாமி தென்கோ வப்பெரு மறையுல் காணாக் 

காரணன் றன்னைச் சாட்டுங் கலைச்குரு மீட மென்கோ 

நாரணன் மருகக் சான்ற ஈல்லணி யென்சோ சென்னி 

8ீரண னடியார்ச் இன்றி நிகழ்கிலா நிதிய மாமால், (4) 

 



டை 
ch உரு ௪ . , . 

துரு 7 ய மம பலம், 

திருப்பதிக் கோவை, 
Saas 

கோயிறிரு வேட்களமெல் வாயில்கழிப் பாலை 
குலவுபெரு மணமமேர் திரப்பளளி முல்லை 

வாயில்கலீச் காஞூர்சாய்ச் காடு இருப்பல்ல 

வனீச்சரம்வெண் காடுவளர் இருக்காட்டுப்பள்ளி 

தாயிலான் குருகாவூர் காழிகோலச்கா 

தீருக்கிளர்புள் ஸிருச்ருவே ஞூர்கண்ணார் கோயின் 
ஞாயிலியற் கடைமுடியே நின்றியூர் புன்கூர் 

காடியரீ Grave யூர்வேள்விக் குடியே, (6) 

சருதெ இர்கொள் பாடிமணஞ் சேரிதிரு£் குறுக்கை 
கருப்பறிய தூர்க நதியே சாட்கொரச் ரச்கா 

மருவும் ாழ் கொள்புத்தூர் மண்ணிப் படிக்சகரையே 
வளருோ மாம்புவியூர் கானாட்டு மூள் சூரர் 

இருராரளை யூர்கடம்பூர் பர்தணைகல் லூர்பொன் 
றிகழ்கஞ்ச லூர்கோடி காமங்கலக் குடியே 

இருப்பனக்சா ளாப்பாடி சேய்ஞலூர் DEER 

தேவன்குடி திருவியலூர் திருக்கொட்டை yGr, (#.) 

இன்னம்பர் இருப்புறம்ப யம்விசய மங்கை 

பியல்வைகா வா௩ல்வட மாங்காடு துறையே 

பின்னமறு படழனமை யாறசெ.ப்த் தானம் 

பெரும்புலியூர் மழபாடி. திருப்பழுவர் கானூர் 

௮ன்னவன்பி லாலச் துறை மார்துறைபாற் றறையே 

யானைச்சா பைஞ்ஞீலி பார்ரிகாச் இராம 

மன்னுமிய் கோய்மலையி கேகடறபான் மூன்றே 

வட்கரையிம் பதிதென்பால் வாட்போக்ட யாமே, (௩) 

கடம்பக்துறை திருப்பராட்த் தறை தற்குடிரூக் €ச்சரங 
கருதுதிருச் சிராப்பள்ளி இரு வெறம்பி பூரே
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கெடுக்களமே லைச்காட்டுப் பல்ளியாலம் பொழில்2ர் 

நிகழ்.ருப்பூச் தருச்இிசண்டி யூர்சோற்றுத் துறைமா 
லடும்வே,ி குடிசென்குடி.த் தஇட்டைபுள்ள மல்கை 
யணியார்சச் கரப்பள்ளி உருங்கருசா வூரே 
படரா்பாலைச் துைகல்லூர் திருவாவு ர தளிற் 

பசுபதீச் சரஞ்சச் இ மூற்றம்பட் டீச்சரமே, 

அறைவட தளிதிருவ லஞ்சுழியே குடமூச் 
கதனிற்மேக கோட்டங்கா ரோணகா சேச்சரமங் 
கூறுமிடை மருதகுரல் காிதுறை நீலக் 
குடிலைகன் மாடச்கோயி னல்லங்சோ ழம்பம் 

சாறமசா வதுறைசண் டுருத்திதிரு வழுக்தூர் 
சகம்புகழ்மா தூசம்விள ஈகர்பறிய லூேே 

வீறுசெம்பொன் பள்ளிஈணி பள்ளிவலம் பரமே 
வியன்றலைச்சங் சாடாக்கூர் விளக்குகட வூசே. 

திருக்கடவூர் மயானமொடு திருவேட்டச் குடியே 
தெளிச்சேரி தருமபுர ஈள்ளாமு சோட்டா 

அசைக்குமம்பர்ப் பெருந்திரும் கோயின்மா காள 
மேயர்மீயச் குரிளங்கோ யிறிலதைப் பதிபூ 
மருக்சமழ்பாம் புரகற்திறு குமிவிழி பிழலை 
வன்னியூர் கருவிலிமன் பேணுபெருச் துறையென் 

களத், டைச்கு நறையூர்ச்சிச சசச.ரத் தோடரிசிழ் 

. கரைப்புத்தூர் சவபுரரமுவ் கலையால்லூர் காணே. 

கருக்குடி .வாஞ் கெக்.திருகன் னில். தப்பெருங் கோயில் 
சவின்கொண்டீச் சரம்பனையூர் விற்குடிதென் புகலூர், 
இருக்கும்வர்த்த மானேச்சர மிராமனதீச் ௪ர£ம 

யியல்பயற்றூர் செங்காட்டங் குடிமருக விருளே 

மூருச்கு திருச் சாத் தமங்சை 'மாசைக்சா ரோண 
இசன்றிருச்சிச்க நிருக்டம் வேளூர்தே வச 
அரிக்சரியான் பள்ளியின்முக் கூடறிரு வாரூ 

சசகெறிகூ லட்டானம் பாையுண்மண் டளியே, 

(௬) 

(௪)
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மேலாகும் விளமர்கர வீரம்பெரு வேளூர் 
மிளிர்தலை.பா லங்காடு குடவாயில் சேறை 

நாலூர்ம யானங்கடு வாட்க்சரைப் புச்.தார் 

ஈவிலுமிரும் பூளை இரு வர தைப்பெரும் பாழி 

மாலூ.ரு மவளிவணல் லூர்பருதி கியமம் 
வாழ்வெண்ணி பூவனூர் பாதாளீச் சரநீர்ச் 
சேலூருச் இருக்களர்சிர் ஜேமமுசாத் தானச் 

இருவிடும்பா வனத்தோடு சேர்ந்தகடிக் குளமே (௮) 

தண்டலை$£ ணெறிகோட்டூர் வெண்டுறையோ டழகே 
தருசொள்ளம் பூதார்பே செயில்கொள்ளிக் சாடு 

சண்டெருதெற் கூர்கெல்லிச்கா காட்டியச்சான் குடியே 

காரூயில் கன் ரூப்பூர் வலிவலங்கைச் சனத்தோ 
டண்ட்பிரான் கோளிலிதென் திருவாய்மூர் மறைக்க 

டசத்தியான் பள்ளிகோடிக் குழகரும்தேன் கரையில் 
எண்டருதுற் நிருபத்தே ழிப்பாலீ மத்தில் 
இசைகோண மாமலைகே தீச்சுரமென் நிரண்டே (௯) 

ஆல்வா யாப்பலூர் பரங்குன்றே டசத்தோ 

டருங்கொடுக்குன் றக் திருப்பத் தூர்புனவா யிலினோ 
€டலுமிரா மேச்சுரமா டானைகா னப்பே 

செழிற்திருப்பூ வணஞ்சுழிய லின்புறுகுத் ரூலம் 
பாலலோ சனன்றிருகெல் பேலியொ பாண்டி 

பதினான்கு மலைநாட்டி லஞ்சைச்சள மொன்றே 
9-மிகு மவிராச9 திருழருசன் பூண்டி. 
BGI கொடிமாடச் செங்குன்றூர் தானே, (௧௦) 

வெஞ்சமாச் கூடல்கொ முடி. கருவூர் கோங்கின் 
€மவுமே ழரத்துைறவண் சூங்கானை மாடம் 

எஞ்சவில் கூடலையார்நூ செருச்சத்தம் புலியூ 
ரிணையகலும் தினைாகர்சோ புரமதிகை புகழே 

விஞ்சுதிரு காவலூர் முதுகுன்றம் இருசெல் 
வெண்ணெய்திருக் கோவலூ ரறையணிரல் சே



12 

மஞ்சுதிச ழிடையாறு மெண்ணெய் நல்லூர் துறையா 

வடுகூர்லீ டேயருளுச் திருமாணி குழியே, (ss) 

தண்ணார்தண் டலைப்பாதி ரிப்புலியூர் முண்டீச் 

சரம்புறவார் பனங்காட்டூர் திருவாமாத் தூரே 

எண்ணாரண் ணாமலையு நடூநாட்டி விருபத் , 

இரண்டாகு மிப்பாலே கம்.2மற் றளிவிண் 

சண்ணோங்கு மதிலோண சார்தன்றளி யனேச 

தங்காவ தங்கச்சி நெறிச்சாரைச் சாடே 

உண்ணாடு குரங்கணின்முட் டக்திருமா கறலோச் 

அர்வன்பார்த் சான்பனல்காட் டூர்வல்ல மாற்பேறே, (௧௨) 

ஊா௰விலம் பயக்கோட்டூர் விற்கோல மாலங்கா 

டுயர்பாசூர் வெண்பாக்கவ் கள்ளில் காளச் இ 

மாறிறிரு வொற்றியூர் உலிதாயம் பாலி 

வடமுல்லை வாமில்வேற் காடுதிரு மயிலை 

ஈறிறிரு வான்மியூர் கச்சூரா லக்கோயி 
விடைச்சுரல் கழுச்குன் றமச்சிறபாக் சம்மே 

மாறிறிரு வக்கரையே யரசிலிதொல் விரும்பை [டே (௧௩) 

மாகாளந் தோண்டைநன்றுட் 'டெண்ணின்முப்பா னிரண் 

கோகரணந் துளுவதே யத் திலொன்றே யிப்பா.ற் 

குலவுபருப் பதசீல பருப்பதம:் பிகைதன் 

பாகருறை யசேசசங்கா வசச்திருக்கே தாரம் 

பகர்ரொடித்தான் மலைலடக்கிற் பதியைக்தே யிவற்றோ 

டாகவிரு நூற்றெழுபா ஞான்சென்பர் மூவ 

ரருட்பதிக மிருக்குஞூ ரதிகமாம் வைப்புத் 

தாகமுட னினைப்போர்க்குர் த.இிப்போர்க்கும் வீனைகள் 

சா.ரரவாம் பிறப்பகலுஞ் சத்தியமுத் தியுமே, (௪௪) 

முற்றிற்று, 
இருச்சிற்றம் பலம், 

 சோரண்மை சம்ம உழலும்.



டே 

சணபதிதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 
சிவக்ஷேத் இர 

யாத்திரானுகூலம், 
காப்பு, 

நேரிசை வேண்பா, 

தன்ருதி யோரெழுபத் தொன்றீமுய் மூவர் மிழ் 
சென்றார் வெதலங்கள் செப்புசற்கு--நின்று 

சடக்குஞ் சரமுகனேர் காய்விழியா ளீன்ற 
சடக்குஞ் ௪ர முகனே சாப்பு, 

    

இப்பேகதள்ள தேவாரத் திருப்பதிகக்களை உடையன 

வாயிருக்கன்ற சிவஸ்தலங்கள் இருஅற்றெழுபத் 

ல கான்டில், சோழகாட்டிலே உள்ரா தலவ் 
கள் நாற்திச்தொண்ணாறுக்கும் செல் 

அம் மார்க்கம் வருமாறு: 

  

சென்னபட்டணத்திலிருச் து தென்மேற்கே தூத்துகுடிச் 

குப்போற சென்இக்தியா ரயில்வேச்தொடரில், விழுப்புஈம் 
ஜங்க்ஷன் (சேர்ச்சை) ல்டேஷனுக்கும், மாயூரம் ஜங்கிஷன் 
(சேர்சிகூச) ஸ்டே ஷனுச்கும் உள்ள எயில்வே, 

ல்பேஷனிலிருர்மு'வட்மேற்சே சற்சாலைமார்ச்சமாய் 
WEEN ஸ்மலிஸ் 120சளில் எனற சதெம்பரம் இருச்சன்,2௮. 

ரர. இழச்சே மட்சாலை மார்ச்சமாழ் ஒரு, 
விர் 2-இி௫்வேடசளம் என்ற மூடல் வனரும், இதினின்று
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தெற்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் ௮ஸா மைலில் 3- தஇிருரெல் 
வாயில் என்ற சிவபுரியும், இதஇினின்று தெற்கே கால் ௯மலில் 

4-சழிப்பாலை என்ற ஆலயம் இப்போது அ௮மைந்திருச்சன்ற 

தம் இருச்சன்றன, 

குறிப்பு:-- 4-சழிப்பாலை அலயம் முன் கொள்ளிடம் வட 
ச ரயில் சாசைமேடு என்ற இடச்திலிருக். து gpOsran® 
விட்டபடி வால் இப்போது வெபுரியில் ௮மைர்திருக்கின்ற 2, 
சிதம்பரம் ஸ்டேஷனிலிருச் த.சென்மேற்கே மட்சாலை மார். 
ச்சமாய் 10-மைவில் (வைத் தசுவான் கோயில், ஸ்டேஷன் 

மார்க்கத் திலுள்ள) 98-இரு காரையூர் இருக்கன் றத. ஈரொட் 
டிலுள்ள 217-இருக்கூடலையாற்றூர் முதலிய தலக்களுக்குச் 

செல்லும் மார்ச்சம் பின்னர் இருச்சின்ற.த. 

கோள்ளிடம் ஸ்டேலஒன், 

ஸ்டே.ஷனிலிருக்து ழெக்கே மட்சாலைமார்க்கமாம் மை 

வில் 5-இிருப்பெருமணம் என்ற ஆச்சாபுரமும், இதன் வட 
இழக்சே மட்சாலைமார்க்சமாய் 4-மைலில் 0-இருமவேச் தரப் 
பள்ளி என்ற சோயிலடிப்பாளையமும் இருச்சன்றன, 

குறிப்பு:--0: இருமயேக்திரப்பள்ளி ஏன்ற கோயிலடிப்பா 
ஊோயத்திலீருச்து தெற்கே சரைமார்க்சமாய் 7-மைவில் (Gan 

ழி ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 7-இருமுல்லேவாயில் இரு 
sary. 

சீகாழி ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருர்,த தென்ழெக்கே சற்சாலை மார்ச்சமாய் 
முச்சால் மைவில் 14-சகொழியும், இஇனின்று மேற்க் மட் 

சா$லமார்க்கமாய் முக்சால்மைவில் 15-திருக்சோல்க்கா என் 
ற இருத்தாசமுடையார் கோயிறும் இருக்ளெறன். ஸ்டே 
ஷனிலிருர்து இழக்கே இருமல்லைவாயில் oper, wrddad 
தில் 9-4 மிலிலிருர். த செ.த்சே மட்சாலை மார்க்சமாய் ௮ரை 
மலில் 18-திருச்குருகாவூரும், இதினின்௮ Cysts «pen
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ஸை மார்ச்சுமாய் 5- ஜமலில் 7-இிருமுல்லைவர்பிலு மிருச் 

இன் தன, 

குறிப்பு:--- ' 7- இரு மூல்லைவாயிவிவிருஈ்து, வடக்கே கரை 
மார்ச்சமாய் 1-மைலில் (கொள்ளிடம் ஸ்டேஷன் மார்ச்கத் 

திலுள்ள) 0-இருமமேர் திசப்பள்ளி என்ற சோயிலடிப்பாளை 
யமும் செற்சே சுரைமார்ச்சமாய் 5-மைலில் (wide sho 
உப்பனாறு சடர்த செல்லவேண்டியதாதலால் சல்கடமாயிரு 
க்கும்) மாறூரம் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள 6-இருக்கலிக் 
காமர் என்ற ௮ன்னப்பன்பேட்டையு மிருக்கின்றன. ஸ்டே 
ஷனிலிரு$த, சதென்டுழக்கே. மட்சர்லை மார்ச்ச்மாய் -மைவி 
ல் (மாயூரம் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள) 11-திருவெண்கா 
9 இருச்சன்ற.து, 

வைத்தீசுவரன்கோயில் ஸ்டேஷன். 
ஸ்டேஷனிவிருக்து ஓெக்கே மட்சாலைமாச்சமாய் ௮ளை 

மைலில் 10-திருப்புள்ளிருக்கு' ளர் என்ற வைத் சவ 
சன்கோயில் இருக்கெ ற து.ஸ்டேஷனிலிருக்து மேற்சே மட் 
சரலைமார்க்சமாய் ஒன்றேமுக்கால் மைவில் 80-இருப்புன் க. 
ரூம், இதன் மேற்சே மட்சாலைமார்ச்சமாய் 2-மைலிலுள்ள 
மண்ணிப்பள்ளத்தினின்று வடக்கே மட்சாலை மாரிக்சமாய் 

sara மைவில் 97-இருச்சருப்பறியலூர் என்ற (மேலைக் 
காழி) தலை ஞாயிறும், இதன் வடகச்சே மட்சாலைமார்க்கமாய் 
ழெக்சால்மைலில் (ஆற்றுச்குப்பரிக) 26-திருச் குரக்குக்சாவும் 

இருக்கின்றன. மேற்கண்ட மண்ணிப்பள்ளத்தினின்று மேற் 

சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் ஒன்றேற்கால் மைவில் 90-இிருவா 
ளொளிப்புற்.றூர் என்ற வாளப்புற்றூரூம், இதினின்று மேற் 

சே டீட்சாலைமார்ச்சமாய் ஒரு மைலில் 80-இருமண்ணிப்படி. 
க்கை என்ற இலுப்பைப்பட்டும், இதினின்று வடமேத்கே 
2-மைவில் கொள்ளிடம் வடசாயில் (அற்றுக்குப்பரிக) 91- 
இரு ஒமாம்புவியூரும், இதிலிருஈ்து' ஏழச்கே கொள்ளிடம் வ 
ட்ச்ளை மட்சாலைமார்க்கமாய் 8-மைலில் 9 திருக்காளாட்டு 
மேள்ளூகும் இருச்சன்றன, 01-இருவோமாம்புலியூரிவீருர்.து 
உட்மேத்தே மட்சாலை மயர்ச்சமாய் 4-லமலிக் 54-இருச்ச்டம்
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பூர் என்ற மேலைச்சடம்பூரும் இதினின்று ஓக்கே மட்சாலை 
மார்ச்சமாய் 8 மைலில் 88-இருகானைறயூரும் Qa ser per. 

குறிப்பு:-- வதி சவான் கோயில் ஸ்டேஷனிவிருர்து 
மாயூரத்திற்குப் போத மட்சாலையில் 8-மைலிலுள்ள் க்இிரா 
மங்கலம் மார்க்சமாய் இழச்சே அனைமைவில் (ஆனை தர்ண் 

டாபுரம் ஸ்டேஷன் மார்ச்கத்திலுள்ள) 17-இருக்சண்ணார் 
கோயில் என்ற குறுமாணக்குடி யிருக்இன்றத, 90-இருப்: 
புன்கூரிலிரூர். த, வடக்கே சலா மார்ச்கமாய் ஒருமைவில் 
(ஏயர்கோன் கவிச்சகாம ஈரயனார் இருச்ச சலமா) இருப் 
பெருமங்கலமும் தெற்கே கசைமார்க்கமாய் ஒரு மைலில் 
(திருகாளைப்போவார் ஈாயனார் (நந்தனார்) இருச்த தல்மாகிய) 
ஆதலூரும் இருக்னெறன, 90-திருமண்ணிப்படிக்கை என் 
2 இலுப்பைப்பட்டினின்று சென்மேற்கே மட்சாலை மார்க்க 
'மாம் 6-மைலில் (குற்றாலம் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள்) 
05-இருப்பர்தணை ஈல்தூர் இரு£9ன்ற த, 92-திருசாசையூரி 
விருக் து வடஇழெச்கே மட்சர்லை மார்க்கமாய் 10-லமலிஜ் bk 

இசம்பரம் இருச்சன்றது, 94-இருச்சடம்பூரி லிருர் து சென் 
மேற்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 6-மைலில் வானா (ுரன்பூசிதி 
தத்ஸ்மாகய சக்சைசொண்ட சோணேசரம், இருக்கன்ற்௮, 

ஆனைதாண்டாபுரம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிவிருச் து வடசழெச்சே மட்சாலை மார்ச்சமாம் 

மைலில் 19-இருகின்றிதரும், இதன் கடக்சே மட்சாலைமார்கீ 
Son 8-னமவிலுள்ள ச.இிராமல்கலச்திவிருர். த தேக்சே 

மட்சாலை மார்க்கமரம் அளைமைலில் 17- இரு ச்சண்ணாச்கோ் 
யில் என்த குறுமாணச்சருடியு மிருக்ச்தன. ஸ்டேஷனிலி 
Gig தென்மேற்சே மட்சாலைமார்ச்சமாய் ஒரு “மைலில் 81 
Boles, இ௫ினின்௮ மேற்கே மட்சாலைமார்ச்சமாய் 8- 

மைவில் 82-இிரு அன்னிதூர் என்த பொன்லூரும், இதஇி லிரு 
5 கடமேத்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 9 னமரர்லிருர் தள் 
ப.சவய்வள் வாய்ச்சாலுச்கு மேல்பக்கமாய் ௮லிர் "லம்லீள்: 
26-திருச்சொதறச் சையும் இருச்ளெச்ன,
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குதிப்பு: 17- இிருக்கண்ணார் கோயீல் என்ற குதுமாணக் 

குடியிலிருஈ். த வடக்கே க.திராமல்கலம் மட்சாலைமார்க்கமாய் 

மூன்றரை மைலில் 16-வைத்சசுவரன் கோயில் இருக்கன் 

ig. 26-இருச்சொலுக்கையிவிருக்.து தெற்கே சுசைமார்க்க 

மாய் 8-மைலில் (குற்றாலம் ஸ்டேஷன் மார்ச்சத் இலுள்ள) 

25-Cmps திருமணஞ்சேரி யிருச்சன்றது.)(னை சாண்டா 

பும் என்த சஞ்சாறூர், மானச்சஞ்சாற சாயனார் இருவவதா 

ம் செய்ததலம், 

மாயூரம் ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருர்து ழெச்சே கற்சாவை மார்ச்சமாய் 2-மை 

வில் 102-இரு மயிலா. துறை என்ற மாயூரமும், இதினின்று 
சழச்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் 4-மைலில் 108 திருவிளாச 
ரூம், இதினின்று மெச்சே மட்சாலை மார்க்சமாய் ஒரு மைவி 

விருர்து தெற்கே ஒரு மைலில் 104-திருப்பறியலூர் என்ற 
பழறசதூரும், இதினின்று ௨டக்கே சாலையை அடைக்து 

சழெக்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 2-மவில் 105-தஇருச்செம் 
பொன் பள்ளி என்ற செம்பனார் கோயிலும், இதி விருந்து 

வ..இழக்கே மட்சரல் மார்க்கமாய் ஒரு மைலில் 106-திர 

உணிபள்ளி என்ற புன்செயும், இதினின்்ஐ வடமேற்சே மட் 

சாலை மார்ச்சமாய் ஒரு மைவில் 18-இருக்கடைமுடி, என்ற 
சீழையூரும் இருக்கின்றன, 100-இருசனீபள்ளி என்ற புன் 
செயினின்று வடழ3சே மட்சாலைமார்ச்கமாய் மைலில் 11 
இருவெண்காடும், இதஇினின்று மேற்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 
ஒரு வில் 12-திருச்சாட்டுப்பள்ளியு மிருக்இன் உன. 11-இ 
குகெண் சாடடிவிருச்து உடசழெச்சே மட்சாலை மார்ச்சுமாய் 
மைலில் 8-கலிச்சாஞூர் என்ற அன்னப்பன்பேட்டை இருக் 

இர் 2௮. 1}- “திருவெண் சாட்டிலிருக். த தென்சிழச்சே மட் 
சரலை மார்ச்சுமாய் 8-மைவில் 9- -இருச்சாய்க்காடு. என்ற சா 

கானமும், Geen 'இிழக்கே சால் மைவில் 10. இருப்பல் 

வ்வளிீக்சளம். என்ற சாவிரிப்பூம் பட்டினமும், இஇனின்று 
“aeons ம்ட்சாலை மார்ச்சமாய் 2-மைலில் 1LO7 Mey 

RK செளதி ய வவ > ts 6 ஐ BSS ஈது வேற ! 

HBR சூஷ்சாருஷம் ரான வ ரூம்,
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- வலம்புசம்என்ற மேலப் முபரும்பள்ளமும், இதினின்று தென் 

மேற்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் ஒரு மைலில் 108-திருத்த 
லைச் சங்காடும், இதினின்று தெச்சே (110-இருக்கடவூருக் 
குப்போகித மட்சாலையில்) 9 3-வஅ மைவிலிருந்து மேற்கே 
மட்சாலை மார்ச்கமாய் ஒரு மைலில 109-இர ஆக்கூரும், 
மேற்கண்ட காலையில் 109-இரு ஒச்கூர்ச்சாலைச் சச்இப்பி 
லிருந்து தெற்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 9-மைவில் 110-இ 

ருச்சடவூரும், இதினின்று கிழ்கே மட்சாலை மார்க்சமாய் 

ஒரு மைலில் 111-இருச்சடவூர் மயானமும் இருக்கின்றன. 

குறிப்பு:-- 105-திருச்செம்பொன் பள்ளி என்ற செம்ப 
ஞர் சோயிவிலிருந் து சென்ழெக்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 
8-மைலில் 109-திரு தக்கூர் இருக்செறது, 100-இருஈனி 

பள்ளி என்ற புன்செயிவிருந்து வடஇழெக்கே மட்சாலை மார்ச் 
கமாய் 3-மைலில் 105-திருச்தலைச்சங்காடு இருக்கின்றது. 

11-இருவெண் சாட்டிவிருச்.து வடமேற்கே மட்சாலை மார்ச் 
சமாய் 8-மைலில் 14-சீகாழி யிருச்ன்றது, 8-திருக்கலிக்கா 
மூர் என்ற ௮ன்னப்பன் பேட்டையீவீருக் து, வடச்சே கரை 
மார்ச்சமாய் 6-மைலில் Bans ஸ்டேஷன் மார்க்கத் திலுள்ள 
(மத்தியில் உப்பனாறு குறுக்டுவதால் மார்க்சம் ௪ல்சடம்) 1- 
இருமுல்லைவாயிலும் செற்சே கரைமார்க்சமாய் 8-மைலில் 
'10-இருப்பல்லவனீச்சுரம் என்ற 'சாவிரிப்பூம்பட்டினமு மி 
GS ics pox, 110- -இருச்சடவூரிலிருர்.தி, சென்மேற்கே மட் 
சாலை மார்க்சமாய் 4-மைலில் (திருவிசைப்பா பெற்றதும் 
வைப்புத்தலமுமாயெ) திருவிடச்சழியும், தென்டுழச்சே பு 
௯ரயாறு மட்சாலை மார்க்சமாய் 10-மைலில் (புசையாறு 
சோட் ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்்) 112-இரு வேட்டருடி 
யும் இருக்கின்றன. 

மாயூசம் ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனிலிருர்.௮, 
தஞ்சாவூர் ஜல்க்ஷன் (சேர்ச்கை) ஸ்டேவலுக்கும் உள்ள 

rid? eu,
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குற்றாலம் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷளிலிருர்து வடஇழக்சேசே மட்சாலை மார்க்சமாய் 
மூச்சால் மைவில் 100-திருத்துருச்தி என்ற குற்றாலமும், 
இதினின்று வடச்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் ஒரு ஸமலிலுள்ள 
(கரவேரிச்கு உடக்கே) மஞ்வொய்க்சால் வடகீரை வழியாய்க் 
ழெச்சே மாழயூத்திற்குச்செல்லும் மட்சாலையில் ஒரு மைவில் 
99-இருவேள்விக்குடியும், இதினின்ற;ு வடக்கே கரைமார்ச்ச 
மாய் ஒன்ற ர மைவில் 24-இரு எதிர்கொள்பாடி என்ற மே 

லைதீதிருமணஞ்சேரியும், இதினின்று ஓெச்சே சால் மைலில் 
2௦-இருமணஞ்சேரி என்ற ழேச் இருமண்ஞ்சேரியும் இருக் 
இன்றன. மேற்சண்ட மஞ்சவொய்ச்சால் பாலத் னின்று wt 

மேற்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் சாலை ued 95-தஇிருப் 

பர்தணை கல்லூர் இருக்கின்றது, ஸ்டேஷனிலிருகது தென் 

கிழக்கே க்ஷேத்திரபாலபுரம் மட்சாலை மார்க்கமாய் 8-மை 
லில் 10]-இிரு வழுந்தூர் என்ற தோமழுர்தூர் இருச்ன்றத. 

குறிப்பு:-- 25-இருமணஞ்சேரி என்ற ழேத்திருமணஞ்சே 
ரி யிலிருந்து வடச்சே சரைமார்ச்சமாய் 8-மைவில்( ஆனை தா 
ண்டாபுரம் ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 20-இரக்கொறுக் 
சை இருக்கின்றது. 95-இருப்பச் தணை ஈல்லூரிவிருந்.து, தென் 
மேற்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 7-மைவில் (தடுதுறை ஸ்டே 
ஷன் மார்ச்கத்திலுள்ள) 89-இருப்பனர் தாளும் வடழெக்கே 

மட்சாலை மார்க்சமாய் 0-னீமலில் (வைத் தசுவரன்சோயில் 

ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள) 80.இருமண்ணிப்படி. க்கை 
என்ற இலப்பைப்பட்டு மிருகெறன.38-இருப்பந்தணை சல் 
லூரிலிருந்து வடச்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 5-மைவில் சொ 
ஸ்ளிடம் ௮ணைச்சசை இருச்சின்ற௫. இதினின்ற பட்டணம் 
மட்சாலை மார்ச்சமாய் 0-மைவிலிருர் து டமேற்கே இரண்டு 
esas a (arene ox பூசித்த தலமும் இரு விசைப்பா பெற்ற 

sens Bw) சங்சைகொண்ட சோளேசுர மிருக்்றது, 
) வட்ச்சே ஜயங்சொண்ட சோழபுசம் மட்சர்லை 

மார்ச்சலிடம் 86-மைவில்!செம்பாம் ஸ்டேஷன் மார்ச்சதீதிலு
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ள்ள)218-இருஎருக்சத் தம்புவியூரூம் இழச்சே மட்சாலை மார்ச் 
கமாய் 6-மைலில் (வைத் சேவரன்கோயில் ஸ்டேஷன் மார்ச் 
சத்திலுள்ள) 94-திருக்கடம்பூரும் இருக்கின்றன, 

நாரசிங்கம் பேட்டை ஸ்டேஷன். 
ஸ்டேஷனிவிருக் த சென்ழெக்கே மட்சாலை மார்க்சமாய் 

ஒரு மைலில் 909-இிருவாவூ துறையும், இஇனின்ற செற்சே 

மட்சாலையும் கரைமார்ச்கமுமாய் ஒன் ரை மைலில் 98-8 
ருக்கோழம்பமும் இருக்செறன, ஸ்டேஷனிலீருர்.து வடக் 
சே ஜீருமைவில் (ஆற்ஐக்குப்பரிச) காவேரி ௨டசரையில் 36- 
இருக்கஞ்சனூரும், இதினின்று இழ மட்சாலை மார்ச்ச 

மாய் 9-மைலில் 87-இிருச்கோடிசாஏ மிருக்கின்றன. 

குறிப்பு:--08-இிருக்சோழம்பத்.இலிருச்,த தெற்கே புதூர் 

மார்ச்சமாய் 4 மைலில் (அடதுறை ஸ்டேஷன் மார்க்கத்தி 
geet) 07-இருஈல்லம் என்ற கோனேரி ராஜபுரம் இருக் 
Sapp. 86- இருச்கஞ்சனூரிலிருந்து மேற்கே ஒருமை 
லில் (தூ.துறை ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 98-திருமல் 

எலகச்குடி இருக்கன்ற.து. 

ஆடூதுரை ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிவிருக் த வடமேத்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 
மூச்சால் ,மைவில் 94-இருத்சென் ஞரஜ்சாடு துறை என்ற 
ஆதறையும், இன் வடழெக்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 8- 
மைலில் காவேரிவடகலைாயில் 86-இருமய்சலர்குடியும் இருக் 

Amps, ஸ்டேஷனிவிரும் து வடீசிகே ,மட்சாலைமார்ச்ச 
மாய 0-மைலில் 39-இருப்பனச்தாஞம், இதினின்று. மேற் 
சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் ஒன்றரை மைலில் 40-இிருதாப் 
பாடியும், இதினின்று செற்கே மட்சாலைமார்ச்சமரய் AGT 

மைலில் 41-இருச்சேய்ஞலூரும் இருக்ளெ றன. ஸ்டேஷளி 
of Bag செர்சே மட்சாலை மரச்ச்சமாய் 2ண்சரில் OR 

Sige cap Onagaeein, DRal ea Ryda. car 
சர்வ மார்ச்சழாய் eo paar மழியஞ்சொல்வார ingige
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மாய்ச் தெற்கே சரைவழியாய் ஒருமைவில் 90/1-வைக லும், 
இதினின்ு: சென்மேற்கே அரைச்கால்மைவலில் 96/2- 
மாட்க்கோயிலு மிருக்கன்றன, மேற்கண்ட பழிடஞ்மயெ 
கல்லூரிலிருச்து (ஏழக்கே ௮அைமைவிலுள்ள புதார் மார்ச்ச 

மாய் காட்டார் வாய்க்கால் சடர்.த) தென்கழெக்சே மட்சாலை 
மார்ச்கமாய் 8-மைலில் 97- இருஈல்லம் என்ற கோனேரிீராஜ 

பு மும், இதினீன்று தென்மேற்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 
இசண்டலனை மைலில் 126-தஇருச்சரு விலியும் இருக்கன் தண 

குதிப்பு:....- 97- இருகல்லம் என்ற கோனேரிசாஜபுர த்தி 
லிருந்த, சென்றழெச்கே கரைமார்க்சமாய் 2-மைவிலும் 

120-திருச்சரு விலியிலிருக் து "வடக்கே சரைமார்க்சமாய் 
இரண்டரை மைவிலும் (பூர்தோட்டம் ஸ்டேஷன் மார்க்கச் 
திலுள்ள) 125-இருவன்னியூர் என்ற அன்னூர் இருக்கன் 
2௫. மேற்சண்டி புதாரிலிருந்து வடக்கே கரைமார்ச்க 
மாய் ஒருமைவில் (கா.ரசிங்கம்பேட்டை ஸ்டேஷன் மார்க்கத் 
திலள்ள) 98-திருச்சோழம்ப மிறாக்ெறது, 95-Bafes 
குடி என்ற சென்னலகுடி.யிலிருந்து மேற்கே மட்சாலை 
மார்ச்சமாம் 3-மைவில் (கும்பகோணம் ஸ்டேஷன் மார்க்கத் 
திலுள்ள) 92-இருகாகேச்சுரம் இருக்கின்ற த, 40-இிரூவாப் 
பாடியிலிருக்து தென்மேற்கே வேப்பச்தூர் மட்சாலை மார்ச்ச 
மாய் 7 மைலில் 98-இருவிடைமரு தார் இருக்தின் ஐது. 08- 
இருமங்கலச்குடியிலிரும் த ழக்கே ஒருமைலில் (காரஏங்கம் 
பேட்டை ஸ்டேஷன் மார்ச்ச ச்திலுள்ள) 96-இருச்கஞ்சனூர்ர் 
இருக்கின் தத, -120-இருக்கருவிலியிலிரூர்து மேகே மட் 
சாலை மார்ச்குமாய் 6-மைவில் (கும்பகோளாம் ஸ்டேஷன் 
மாரச்சச்இலுள் எதும், 126-இருசையூர்ச் சழ்திச்சாத் இற்கும் 
147-திரு.ப்பேணு: பெரும் த றைக்கும் மத் இயிலுள்ளதமா0ெ) 
மா.ச்ொர்சோயில் இருச்சன் றத. 

திருவிடை மருதூர் ஸ்டேஷன். 

ஸ்ஷேலுப்சிலிருக் 3 அடச்சே அரை மைவில் 99. இரு! 
விடை: மகுத்டும், இநினின்று வடமேற்கே கேப்பது
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மட்சாலை மார்ச்சமாய் மூன்றை மைலில் 4-இருவியலூர் 
என்ற திருவிசகல்லூரும், இதினின்று வடக்கே கரைமார்க்ச 

மாய் ஒரு மைவில் 48--திருந்த தேவன் குடியுமிருக்ன்றன. 

குதிப்பு:--கும்பசோணத் தலிருர்து, மாறூத்தித்குப்பேல 

இற சாவேரி உடகரை மட்சாலை மார்ச்கமாய் நாலரைமைலில் 

(இருவிடை மருதார் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள) 48-திரு 
வியலூர் என்ற திருவிச நல்லூர் இருக்கன்றது, ஸ்டேக 

னிலிருக்து வடஇழெக்கே மீட்சாலை மார்ச்கமாய் 7 மைலில் 
ஆகிதுறை ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள &40- இருவாப்டாடி. 

இருக்கன்ற.த், ஸ்டே ஷனிலிருர்து மேற்கே மட்சாலை மார்ச் 
சமாய் ஒருமைலில்(வாணாசூரன் பூசித்த ,,லமாயெ) இருபுவன 
மூம், இதினின்று தெற்கே மட்சாலை மார்க்சகமாய் 3 மைலிவ் 
(கும்பகோணம் ஸ்டேஷன் மார்ச்கத்திலுள்ள) 92-இரு சா£ச் 
கமும் இருக்கின்றன. 

கும்பகோணம் ஸ்டேஷன், 

ஸடேஷனிவிருக்து மேற்கே கற்சாலை மாச்க்கழாய் 
அசை மைலில் மசாமசச்குளம் வடக சையில் 91-இருக்குடச் 

நழைச்சாரேோணம் என்ற ஸ்ரீ காட விசுவகாதன் கோயிலும், 
இதினின்று மேற்கே சால் மைலில் 90) - திருக்குடம்ைச் 

சீழ்ச் சோட்டம் என் ற(மடச்தையார்கோயில்)ஸ்ரீகாசேசுவரன் 
கோயிதும், இதினின்று மேற்தே சகால்மைலில் 89-இருச் 
குட மூக்கு என்ற ஒரீரும்பேசுவான் கோயிலும், இதன் 

ச்சே க.ற்சரலை.மார்ச்சமாய் சால் மைலில் சோமேசிம் என்ற 
ஏனீழச்சோமகாதன் கோயில் ஙைப்புத்தலருமம் இருக்கன் 

ன. ஸ்டேஷனிலிருர். த வடமேற்சே சாவேரி வட்சசை 

கற்சாலை மார்ச்கமாய் 3-மைவில் 44-இருக்கொட்டையூரும், 

இதினின்று வடமேற்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் ஒன்றசை 
மைலில் 45 நிரு இன்னம்பர் என்ற இன்னம்பூரும், OF 
னின்று வடமேற்கே மட்சாலை மார்க்சமாய் 9 மைலில் 0 
திருப்புறம்பயமும், இதிணின்று மேற்சே மட்சாலை மரர்க்க்
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மாய் ஒரு மைலில் 47-இரு விஜய. மங்கையும், OQ Peis a 
மேத்சே மட்சாலை மரர்க்கமாய் ஒரு மைலில் 48-இரு வை 
சாவூரும் இருக்கின்றன. ஸ்டேஷணிவிருந்து இழக்கே 
மட்சாலை மார்க்கமாய் 0-மைலில் 98-திருசாகேசுரம் இருக் 
இன்ற, ஸ்டேஷனிவிருச் ததெ.ற்கே நீடாமங்கலம் கற்சாலை 

மார்ச்கமாய் 9-மைவில் 181-இிருசக்சலய கல்லூர் என்ற சாச் 
கோட்டையும், இதினின்று தெற்கே ஷி சாலையில் ஒரு மை 
லில் 182 - திருக்கருக்குடி. என்ற மருதா ஈல்லூரும், இதி 
னின்று தெற்சே டெ. கற்சாலை மார்க்கத்தில் -மைவிலுள்ள 
வலங்கைமானிலிருந்து மெக்சே(157-இருக்குடவாயிலுக்குப் 
போட மட்சாலையில்) ஒன்றசை மைலில் 160 திருக்கோ 
ய்ச்சரைப்புத்தூர் என்ம ஆண்டாங்கோயிலும் இருக்கெ றன, 

191- திருக்கலயஈல்தூர என்ற சாககோட்டையிலிருக்து வட 
இழெச்கே மட்சாலை மார்க்சமாய் இரண்டரை மைலில் 180- 
இருச்சிலபுரம் இருச்சன்ற த, 131-இருக்கலயகல்லூர் என்ற 
சாச்சோட்டையிவிருர்து சென்டழக்கே கற்சாலைமார்க்கமாய் 
சாலை மைலில் 129-திரு௮ரிஎற்கரைப்புத்தூர் என்ற அழ 

சாப்புத்தூரும், இதினின்ற சென்டுழச்கே கற்சாலை மார்க்க 
மாய் 8 மாவில் 128-இருகரையூர்ச் தெ சச்சசமும், இதஇனி 
ன்று வடடுழச்கே கற்சாலை மார்ச்கமாய் 8-மைலில் }27- 

இருப்பேனு பெரு்துறையு மிருச்சன்றன. 

குறிப்பு: -கும்பகோணத்திலிருந௮, மாழாம் மட்சாலை 
யில் கரல மைலில் (திருவிடைமருதூர் ஸ்டேஷன் மார்ச் 

கத்திலுள்ள) 48-இருவியலூர் இருச்சின்ற த. 92-திருசாசே 
சுரத்திவிருக்5: வடடிழச்கே (வாணாசூரன் பூஏித்ததல்மி! இரு 
புவனம் மட்சாலை மார்க்சமாய் 9 மைலில் 98-இருவிடைமரு 
அர் இருச்ளெதற்து.(128-இருசராயூர்ச் எத்தச்சுசத.இிலிருச்.து 
127-இருப்பேணு பெருச்துறைக்குப்போத மார்ச்சத்தின் 
மத்தியிலுள்ள) 8£ச்சியொார் சோயிலிலிருக்.த, சென்றெச்கே 

Sheri மார்க்கமாய் 8-மைலில் (குரடாச்சேரி ஸ்பேஷ்ன் 
மார்ச்சத் இலுள்ள) 168- திருச்சேறை இருக்கின்றது, சாச்சி 

யார் சோயிலிலிருர்து தெக்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 6-*ழ
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ala(g@poop ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 120- திருச்ச" 
விலியிருச்சின் 2௮. 182- இருக்கருக்குடியிலிருச்து 'இழக்கே 
மட்சாலை மார்க்கமாய் ஒன்றை மைவில் ஏனா இ ரா.தர்யனா 

இருச்ச தல.மாயெ எயினளார் இருக்ற து. 100-தருக்சுடு 
வாய்க் சரைப்புச்தார் என்ற ஆண்டால்சோயிலிவிருச்.து இழக் 
கே மட்சர்லை மார்க்சமாய் மூன்றைர மைலில் (குசடாச்சேரி 

ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 16 7-இருக்குடவாயில் இருக்கின் 
தச. சர்தசப்பெருமாள்கோயில் ஸ்டேஷனிலிருந்து ats 
சே சரைமார்ச்சமாம் (அறுகளுச்குப்பரி௯) ஒரு மை௰லிலுள்ள 

அண்டக்ருடியிவிருச த வடக்கே கைமார்ச்கமாய் 2-மைவில் 
40- இரு வைகாவூர் இருக்கின்ற த, ௮ண்டக்குடியினின்று க, 
ழ்ச்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 2-மைவிலும், 44-திருச்சொட் 

டை யூரிலிருக்து மேற்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் ஒன்றரை 
மைலிலும், -88-இருவலஞ்சூழியினின்று வடக்கே கஷரமார்க் 
கமாய் (ஆறுகளுக்குப்பரிசு) ஒரு மைவிலும், 4-வது பட 
வீடாடெயெ திருவேசசம் என்ற சுவாமி மலை இருக்ளெது, 

தாரேச்சுரம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருக்து சென்மேற்சே மட்சாலை மார்ச்ச 

மாய் 2-னமலிள் 65-இருச்சத்தி மூ.ற்றமும், இசன் செற்சே 
ஒரு பர்லாய்கில் 80-திருப்பட்டிச்சரமும், இஇனின்று சச் 
சே ஒரு மைலில் மட்சாலை மார்க்கமாய் வைப்புதிதல்மாயெ 
முழைழருக்குச்சமிபமாய் 87/4 அட்சளியும்,இசன் சென்தெ: 
கீசே ஒருமைவில் அற்தின் தென்சரையில் (,தற்றுச்சூப்பரிக) 
87/1. திருப்பழையாசையும் இருச்சன்றன. 

குறிப்பு: சாராகாம் ஸ்டே ஷனிலிறுர்து wi, pats 
கால்மைவில் அரணாரூன் பூசித்த சல்மா சர்டேச்சாம் 

இருக்ற, 48- நருப்பட்டீச், சற.த்தித்து சென்றே 
முட்சாலை மார்ச்சுமாய் eas We einen eres is 
RA) CusdiiD ened ‘erie. dey ahie 
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சுந்தாப் பேருமாள் கோயில் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிவலிருந்து இழெச்கே மட்சாலை மார்ச்கமசய் ஒரு 
மைலில் 88-இருவலஞ்சுழிஇருக்கின் ௦. ஸ்டேஷனிவிருக் து 
தெற்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 8-மைலில் 88-இருஈல்லூர் 

இருக்கின் றத. 

குறிப்பு :--88-இருஈல்லூரிலிருந்து மேற்சே மட்சாலை 
மார்ச்சமாய் 5-மைவில் 82-இருப்பாலைத்துறை இருக்கின் ஐ. 

ஸ்டேஷுஸிவிருக் த வடக்கே கரைமார்க்கமாய் (அறுகளுக்குப் 
பரிசு) ஒரு மைவிலுள்ள அ௮ண்டக்குடியிவிருக்து வடச்சே 
கைமார்ச்சமாய் 2-மைலவில் (கும்பகோணம் ஸ்டேஷன் 
மார்க்சத்திலுள்ள) 46-இருச்காவூரும், அண்டக்குடியினி 

ன்று இழக்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் 2-மைலிலும், 88- இரு 
வலஞ்சுழியினின்று வடக்கே கரைமார்ச்சமாய் (அறுகளுக்குப் 
பரிச) ஒரு மைவிலும், முருகர் 4-வது படைவீடாகிய இரு 
வேரகம் ஏன்ற சுவசமிமலை இருக்கின்ற த. 

பாபவிநாசம் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டே ஷணிவிருகச்.து வடகிழக்கே மலஃசசலை மார்க்கமாய் 

ஒரு மைலில் 82-திருப்பாலைத் து தி இருக்கின்றது. ஸ்டே 
ஷனிலிருக்து தெற்கே சாலியமங்கலம் கற்சசலை.பில் 4-மை 
வில் 9]-இருக்கருசாவூரும், இதினின்று வடஇழச்சே மட்சாலை 
மார்க்கமாய் 4-மைவில் 84-இருவாவூரும் இருச்சின்றன. 

குறிப்பு:--62- -இருப்பாலை,ச் அழையிலிருச்.து ஓழக்சே 

மட்சாலை மார்க்கமாய் 8-மைலில் (சச். சப்பெருமாள்கோயில் 

ஸ்டேஷன் மார்ச்சத் திலுள்ள) 83-திருஈல்லூர் இருச்சன்ற.து. 
84-இருவாஷூரிவிருர் து வடகிழக்கே காலரை மைவில் (தா 
சேச்சாம் ஸ்டேஷன் மார்ச்குச்திலுள்ள) 80 அிருப்பட்டீச்ச 

தம் இருச்சின்றற். 91- இருக்சருகரசூரிவிருக்அு தெத்சே' 6 
மவில். சாலியமங்கலம் ஸ்டேஷன் மரர்ச்சத்தில் ‘Geneve 
யிருக்கும் சளஞ்சேறிப்பாலம் விண்ணாறு ஐடச்சை மிசர்க்க 
மாய் மழெக்சே 4மைவில் 109-இரு ௮ ) வளிவணல்வார். இருக் 

ண் MAHAMTARCOADAYAVK 
fio 1117 11/11/4008 நதர ம. ௮௮ அடக்க.
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அய்யம் பேட்டை ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிவிருச் த மேற்சே கற்சாலை மார்க்சமாய் முக் 
கால் மைலில் 80- இருச்சக்கராப்பள்ளியும், இதினின்்ற மேற் 
கே மட்சாலை மார்ச்கமாய் ஒன்றரை மைலில் 79- திருப்புள்ள 
மங்கையும் (பசுபதி கோயிலுக்கு மிகச்சமிபம்) இருக்கன் 

ன, 60-இருச்சக்கராப்பள்ளியிலிருச்து வடக்கே கரைமார்ச் 
aun) 8-மைலில் (ஆற்றுக்குப்பரிசு) 49-இருவடகுரங்காடு 

தறை இருக்கின்றது. 
குறிப்பு:--49-திருவடகுரங்காடு துறையிலிருந்து மேற் 

சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 3 மைலில் (தஞ்சாவூர் ஸ்டேஷன் 
மார்ச்சுத் திலுள்ள) ௦0-இருப்பழனம் இருக்கின்றது, 70-தருப் 

புள்ள மங்கையிலிருந் து மேற்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் 8- 

மைலில் (தஞ்சாவூர் ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 70-இருச் 
சோற்றுத்துறை இருச்சின்றது. 

திட்டை ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருந்து மேற்கே முக்கால் மைலில் 78- 

இருக்சென்குடித்திட்டை என்ற இட்டை இருச்்றத 
தஞ்சாவூர் ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷன். 

/ 

ஸ்டேஷனிலிருக் து வடக்கே சற்சாலை மார்ச்சமாய் 6- 
மைலில் 75-இருக்கண்டியூரும், இதினின்று மேற்கே மட் 
சாலை மார்ச்சமாய் 2 மைவில் : 74-இருப்பூந்துரு சதியும், இதி 
னின்று மேற்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் ஒரு மைவில் 78-இரு 

வாலம் போழிலும் இருச்னெ.றன, 75-இருக்சண்டியூரினின்று 
சழெக்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் ஒன்றறை ஸ்மலில் 77-இரு 
வேதிகுடி: ய்ம்; இதினின்று வடக் சே கமார்க்சமரய் 2-மமை 

வீல் 70-நிருச்சோற்றுத் துறையும் இருக்கின்றன். 75: திருக் 
'சண்ழவுரிலிறார்து வடச்சே கற்சாலை மார்ச்சமாய் தன்ற்னர 
நர்சு: 51- இருல் வயாழம், ஜநினிக் று கழகச் மட்சர்லை 

மார்ச்சமாம் இரண்டை மமலிஸ் 60-திருப்பழனமூம் இருக்
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இன்றன. 561- திருஷையாற்றினின்று மேற்கே மட்சாலை மார்க் 
கமாய் 1 மைவில் 52-திருகெய்த்தான மும், இதினின்று டச் 
கே கரைமார்ச்சமாய் ஒன்றரை மைவிலும் 51-இருவையாழ் 
றிலிருக் து வடமேற்கே கரைமார்ச்கமாய் ஒன்றரை மைவி 
லும் 55-திருப்பெரும்புவிபூரூம், இதினின்று மேற்கே கை 
மார்க்கமாய் 2 மைலில் கொள்ளிடம் மேல்கரையில் (ஆற் 
லக்குப்பரிசு) 54-திருமழபாடியும், இதினின்று வடஇழக்கே 
மட்சாலை மார்க்சமாய் 10-மைலில் ௦5-ிருப்பமுவூரும் இருக் 
இன்றன. ஸ்டேஷனிலிருர்த சென்ழெச்சே உரைத்த காட் 
டுச்சத்திரம் மட்சாலை மார்ச்சச் இல் 8-மைவிலிருச்து உழுவூ 
ரக்குச் ஜழ்பக்கமாய் ௮ை மைவில் 104-இருப்பருஇி duns 
என்ற பருதியப்பார் கோயில் இருக்ன்றத. 

குறிப்பு ;--ஸ்டேஷனிலிருக் அ. வடமேற்கே சற்சாலை 
மார்க்கமாய் ௮7 மைலில் செருத்துணே சாயனார் Quis 
தலமும் வைப்புத் தலமும் இருவிசைப்பாபெழ் ற.சல்முமாயெ 
சீஞ்சை ராஜராஜேசுவாமும், இதினின்று. கடஓழச்சே சற் 
சாரலை மார்ச்சமாங் ஒன்றமைலில் வைப்புத்தலமாகயெ 
சருர்திட்டைச் குடியுமிருக்ன்றன, 65-இருப்பமு வூரினின்று 
தெற்கே இருமாலூர் கொள்ளிடம் பரிசத் து த. எட்சாலை 
மார்ச்சமாய் 13- மைலில் 65-திரு௨யாறு இருசிசன்சழ். 
௦0-திருப்பழனத் திலிருக் த, இழக்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 
9-மைலில் (அய்யம்பேட்டை ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 
49-இருவட்குரக்காடு துறையும், செ.ற்சே ஒருஸ்மவில் ௫ளை 
மார்ச்சத்திவ் (ஆற்றுக்குப்பரிச) 76-திருச்சோதற்றுத் இறை 
வும், வடக்கே சரைமார்க்கமாமய் ஒரு மைவில் Hy Meru 

னார் இருர்ச.தும் ைப்புத்தலமுமாயெ திங்களூரும் இருச் 
இன்,மன. 70-திருச்சோற்றுத்துறையினின்று, மேற்கே. மட் 
Fate மார்ச்கமாய் 9-மைவில் 75-திருச்சண்டியுரும் ழெச்கே 
மட் சாலை மார்ச்சமாய் 2-மைவில் (அம்யம்பேட்டை, ஸ்டே 
ஷன் மார்ச்சுத்திறுள்ள) 10-இருப்புள்ள மங்கையு மிருக்இன் 
திகா. 74.இருப்பூச் தருத்தியினின்று வடக்சே aaroriés 
மாங் ஒன் தரை மைலில்(ஆற்றுக்குப்பரிச) ௦8திருசெய்த்தான
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மிருச்சின்றத. 104-திருப்பரு இநியமம் என்ற பரு தியப்பார் 
சோயிவிலிருக்து வடஇழச்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் மை 
வில் சாவிய மங்கலம் ஸ்டேஷனிருச்சன்றத, 

—— 10 
தீஞ்சாவூர் ஐங்ச்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுக்கும், இரு 

சிராப்பள்ளி ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேவலுக்கும் உள்ள 
சயில்வே, 

பூதலார் ஸ்டேஒன். 

ஸ்டேஷனிவிருக்து வடச்சே கற்சாலை மார்க்கமாய் 5- 
மைலில் 72-இருச்கரட்டுப் பள்ளியும், இதினின்று வடக்சே 
விஷ்ணும் பேட்டை மட்சாலை மார்க்சமாய் 2-மைலில் 50- 
இருச்சாலூரும் இருக்கின் ன. 78-இருச்சாட்டுப் பள்ளியிவி 
ருர்து மேத்சே சாவிரி வட்சன..ர மட்சரலை மார்க்கமாய் §- 
மைலிலுள்ள கோவிஸடியினின்று வடச்சே 2-னமலில் சொள் 

னிடம் உடகளையில் (சொள்ளிடத்திற்குப் பரிக) 47- இரு 
வன்பிலால்ர் துன. இருக்கின் றது, 

- தஜிப்பு;--03- இறு அன்பிலாலச் துைையினின்று மேற் 
சே மட்சாலை, 'மார்க்சமாம மைலில் (இருச்ரிராப்பள்ளிச் 

கொட்டை ஸ்டேஷன் மார்ச்சச்சிலுள்ள), 58- திருமா4 அற 
யிருக்சன்றுத, 

” திருஎறும்பியூர் ஸ்டேஆன். 

ஸ்டேஷனிவிருர்து வடமேற்கே கற்சாலை'மார்ச்சமரய் 

அரை ஸமவில் 10-திரு ஜெறும்பியூரூம் இதிணின்௮ வுடக் 
சே கீற்சாரலை' மாரச்சமாய கூனறபை அகஸிலுள்ள உததம 

சேரிப்பர்லத் நினின்று வடக்கே ௮ மைலில்-89-இரு ப்பா 
த்திஸ்றயும் இருக்சன்றன, ஸ்டேஷனிவிருரீஜ, ஜெச்ச் 
சவில்வேக்குச் தென் புறத்தில் மட்சாலை மார்ச்க்மாய் 8- 
சமலில் 71-இருரெடுல்களம் என்ற திரு£ட்டாங்குள மிருக 

Gerry. 

தநிப்பு:--59- இருப்பாற் துறையினின்ற. வச்சே. எட் 
சல் மார்க்சமிகம் 9-மைலில், (சொள்ளிடத்;ற்ரூப்ப்சிக
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இருச்சொப்பள்ளிக் சோட்டை ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள 
ந56-இருமாச்துை பிருச்ள்ெ.ற.து, 50-இருப்பாற் றுறையினி 
ன்ற மேற்கே மட்சாலை மார்க்சமாய் 5-மைலில் (திருச்ச 
சாப்பள்ளிக் சோட்டை ஸ்டேஷன் மார்ச்கத்திலுள்ள) 60- 
திருவானை ச்சரவிருக்கன்ற த. 

திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருர்து வடமேற்சே ஒன்றரை மைவில் 
07-இருக்கற்குடி. என்ற உய்யக் கொண்டான் மலையிருக்இன் 

றத. 
———! 0! ane 

இருச்சரொப்பள்ளி ஜங்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுச் 
கும், ஈரோட் ஜங்ஷன் (சேர்ககை) ஸ்டேஷனுக்கு முள்ள 
செயில்வே. 

திருச்சிராப்பள்ளிக் கோட்டை ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிவலிருர்.து ழெக்கே அளை மைலில் 09-திருச் 

சிராப்பள்ளி மலையும், இதினின்று மேற்கே கற்சாலை மார்க்க 

மாய் ஒன்றரை மைலில் 68-இருமூச்இச்சுசம் என்ட உறைய 

ரம் இருச்ச்றன. 09-தஇிருச்சரொப்பள்ளி மலையிவிருக்.து 
வடக்கே சற்சர்லே மார்ச்சமாய் 8-மைலில் 00-இிருவானைச் 
சாவும், இதினின்௮ு வடகிழக்கே லாலுகுடு. மட்சாலை மார்க்க 
மாய் 10-மைலில் 58-இருமார் துறையும் இருச்சன்றன 00- 

இருவாளைக் சர்வினின்று உடமேற்சே சொள்ளிடம் வட 

கரை பிச்சாண்டார்சோயில் மட்சாலை மார்ச்சமாய் 8 மைவி 
ல் 02-திருப்பாச்லொக்கரமம்என்ந திருவாரிஇருசக்சன் ௦0௮, 
60-தருவானைச் சாவினின்.று வடமேநத்கே மட்சாலை மார்ச்ச 
மாய் 7-மைவிலுள்ள மண்ணச்ச ஈல்தூகினின்று மேற்சே 
ஒன்றயபைமைவில் 01-திருப்பைஞ்ஞீலி இருக்ற, 

தறிப்புடஃம0-திருவ்னேச் சாவினின்று ழெக்கே மட்சாலை 
மார்ச்சமாய் 6- மைலில் (திருவெளும்பியூர் ஸ்டேஷன் மார்க் 
'சத்திலுள்வ) -59-இருப்பாற்றுதை யிருக்ன்றத. 89-இரு
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மார் துறையிலிருச் த, தெக்சே மட்காலை மார்க்சமாய் 6 
மைவில் (பூசதூர்ஸ்டேஷன் மார்ச்சச்திலுள்ள) 57-இரு௮ன் 
ப்லாலக் துறையும் வடச்கே சை மார்க்கமாய் 3-மைலில் 
ஆனளுயகாயனா இருநர்ததலமாகயே மங்கலவூர் என்ற இருமங் 
கலமும் தெற்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் 8-மைலில் (மத்தி 
யில் கொள்ளிட த்திற்குப் பரிசு) இருவெறும்பியூர் ஸ்டேஷன் 
மார்ச்சத் திலுள்ள 50-இருப்பாற்றுறையு மிருச்ன்றன, 61- 
இருப்பைஞ்ஞீலியிலிருக் து சென்டுழக்கே கரை மார்ச்சமாய் 
6-மைலில் 02-இருப்பாச்சி லாச்சிராமம் என்ற இருவாி யிருச் 
Ger ps1. 

எழுமனூர் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருந்து உட்மேற்கே மட்சாலைமார்ச்சமாய் 
ஒன்றரை மைலில் ௮கண்டகாவேரித் அறைக்குச் சமிபமாய் 
00-இருப்ப.ராய்ச்துை இருக்கின்றது. 

குழித்தளை ஸ்டேஷன். 
. ஸ்டேஷனிலிருச்.து வடமேற்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 

ஒன்றை மைலில் 05-இருக்கடம்பந் துமை என்ற கடம்பர் 
கோயில் இருச்சின்றது, ஸ்டேஷனிலிருர்து தெற்கே மட் 
சாலை மாரீக்கமாய் ஆறரை மைவில் 64-இருவாட் போக்க 
ஊன்ற இரத்தினஇரிடீலை இருச்சன்ற ௪. ஸ்டேஷனிலிருஃ து 
வடக்கே அகண்ட காவேரி வடகரையில் (சாவிரிக்குப்பரிக]. 
2-மைலிலுள்ள மு௫லியிலிருச்.து மேற்கே கற்சாலை மார்ச்ச) 
மாம் 8-மைலில் 68-இரு ஈங்கோய் மலை இருச்னெறது. 

அக்க 2 (03 

மாயூரம் ஜல்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுக்கும், பேர 
எம் ஜங்க்ஷன் (சேர்ச்கை) ஸ்டேஷனுக்கு முள்ள ரெயில்வே. 

  

மங்க நல்லார் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருந்து மேற்கே அரை மைலில் திருவழுஜர் 
வீரட்டம் இருச்சின்றது. ் 

பேரளம் ஐங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனை. 
டண்டெஷனிலிருர்து மேற்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் ஒரு 

மைவில் 119-இருமியச்சூரும், 0. ஆய் இன் வட்ச்கு ஆவ
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ரணத்தில்120- இருமியச்சுரிளங்சோயிலும், இதினின்றுமே ற் 
சே மட்சாலை மார்சீகச்மாய 9-மைலில் 192-திருப்பாம்புசமும், 
இதினின்று தென்மேற்கே சசை மார்க்கமாய் 9-மைலில் 
129-இருச்சிறு குரயம் இருக்ளெறன. 
"SHU :--129-இருச்றெகுடியிலிருக்து தென்மேற்சே 

கரைமார்க்சமாம் 2-மைலில் (பூர்தோட்டம் ஸ்டேஷன் மாச் 
க்சத்திலுள்ள) 194-இருவீழிமிழலை இருச்சன்ற௪. 1190-௫ 
மீயச்கசுரிலிருர்து தெற்கே மட்சாலை மார்க்சமாய் 7-மைவில் 
(பூர்சோட்டீம் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள) 12]1திலைப் 
பதி யிருக்கின்ற. 

—— 20: —— 

பேரளம் ஜங்கஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுக்கும், திரு 

வாரூர் ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுக்கும் உள்ளரையில் 
Ga, ் 

பூந்தோட்டம் ஸ்டேஷன், 
ஸ்டேஷனிலிருர்து மேற்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் ஒரு 

மைலில் ஆற்றின் சென்சசையில் 181-திலதைப்பதியும், இதி 
னின் மேற்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 4-ஹமலில் 124- இரு 
வீழி மிழலையும், இ.சனின்று வடமேற்சே மட்சால் மார்ச 
மாய் ஒன்றை மைலில் 125-திருவன்னியூர் என்ற wer gor 
ரும் இருக்னெறன. ஸ்டேஷனிலிருர்து ஓெக்கே மட்சாலை 
மார்க்கமாய் ஒன் ற ர மைவில் 118-திரு அம்பர் மாகாளமும், 
இதினின்று ெச்சே மட்சாலை மார்சகமாய் அலை மவில் 
117-திரு அம்பர் பெருர்திருச் கோயிலு மிருக்ளெ றன. 

தறிப்பு:--124- திருவீழி மிழலையிலிருர். து வடடழக்சே 
சை மார்க்கமாம் 2-மைவில் (பே.ரளம் ஸ்டேஷன் மார்க்கத் 
திலுள்ள) 188-திருச்சிறு குடியிருக்கெற.த. 125-இருவன்னி 
யூர் என்ற ௮ன்னூரிலிருர்.து வடமேற்கே கரைமார்க்கமாய் 
2-மைலில் (றை ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 07-இரு 
சல்லம் என்ற கோனேரி ராஜபுரமூம், ஷ் திருவன்னியூர் 
என்ற அன்லூரிலிருக்து தென்மேற்சே சசைமார்க்கமாய்' இர 
ண்ட்டை மைலில் (துறை ஸ்டேஷன் மார்ச்கத்திலுள்ள) 
126-திருக்சருவிலியு மிருக்தின்றன ,117-இருவம்பர் பெருக்.தி 
ருச்சோயிலினின்றுதெற்சே சைமார்ச்சமாய்8-மைலில் ஈன் 
னிலம் ஸ்டேஷன் மார்ச்சத் திலுள்ள 198-இருப்புசலூர் இரு 
க்டன்ற த, 121-திலலைப் பதியினின்று வடச்சே மட்சிரலே
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மார்ச்சமாய் 3-மைலில் 6 பசஎம்ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலு 

ள்ள) 119-திருமீயச்சூர் இருக்கின்றது, 

நன்னிலம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷ்னிலிருச்து தென்ெக்கே கரை மார்க்சமாய் 

அடைமைலில் 196-திருப்பனையூர் இருக்இன்றிது. ஸ்டே ஷனி 

லிருர்து மேற்கே கற்சாலை மராககமாய ஒனற மைலில் 

ஆற்றுக்குத் தென் சரையில் 165-திருச்கொண்டீச் சசமும், 

இதிலிருந்து கற்சாலை மார்க்கமாய் மேற்கே ஒன்றரை மை 

லில் ஆற்றுக்குத் தென் கரையில் 194ஃதிருகன்னிலத்துப் 

பெருங் கோயிலும், இதினின்ற சென் மேற்சே மாப்பிள்ளைச் 

குப்பம் மட்சாலை மார்ச்கமாய் 6-மைலில் 188-இருவாஞ்சிய 

மூம் இருக்ன்றன. ஸ்டேஷனிலிருந்து இழச்கேமட்சாலை 

மார்ச்சமாய் 4-மைலில் 138-திருப்பூதஹகும், டீ இல்யத்தின் 

வடக்கு ஆவ. ரணத்தில் 139- இருப்புசவூர் வர்க்சமானிச் | or 
மும், இதினின்று தெற்சே மட்சாலை மார்ச்ச்மாய் ஒருமை 

லில் (திருச்சண்ணபு ரம் ழே வீதியில்) 140-திரு தக், 
கரமும், இதினின்று. மெச்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் உமை 

லில் 142-திருக்செங்காட்டம் ஓயும், இதினின்று உடதழெச் 

கே ௧ மார்ச்சமாய் 2-மைலிலும் 168- திருப்புக லூரிலிருக்து 
இழச்சே மட்சாலை மார்ச்சமாம் 8-மைலிலும் 148- திரூமரு 

கலும், இதினின்று வடடுழக்சே மட்சாலை மாாக்கமாய் 

(ஆத்றுச்குப்பசிச) ஒருமைவில் 144-இருச்சாத்த wii eee Quer 
நிசெய்யாத்ச மங்கையு மிருச்சன்றன, 

த்றிப்பு:-.-189-இருப்புக லூரிலிரு$ து வடச்கே சரை 
மார்ச்சமாய் 8 மைலில் (பூச்தோட்டம் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்.இ 

அள்ள) 117-திரு௮ம்பர் பெருச்திருச் கோயில் இருக்ச்ெறது. 
ம தக்திருச்சாத்தமல்கை என்ற செய்யரத்த. மங்சையிலிருச்.து 

உடடழக்சே 5-மைலில் 115- திருக் ளாறுஇருச்சின் ௦௮, 183- 
2 Ga மத்தினின்று மேற்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 6- 

(கொரடாச்சேரி ஸ்டேஷன் மராச்சத்திலள்ள) 157. 

Regigicud oles dente,
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வெட்டாறு ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிவிருர்.து சென்ழெச்கே ஒரு மைவில் 14902 
திருப்பளளியின் முக்கூடல் என்ற ௮ரிச்சரியான் பள்ளி இரு 

சன்ற௫. ஸ்டேஷனிலிரு£ go வடெகசே மட்சாலை மார்க்க 

மாய் மூன்றரை மைலில் 187-இருவிம் குடியும், இதினின்று 

இழெக்கே மட்சாலை மார்கீசமரய் 8-மைலில் 141-இருப்பய.ற் 

மூர் என்ற இருப்பயழ்றங்குடியு மிருக்னெறன.. 
தறிப்பு:---140-இருப்பள்ளியின் முக்கூடல் என்ற whe 

கரியான் பஎளியிலிருந்து தென்மேற்கே 8-மைவில் 15]-தஇரு 
வாரூர் இருச்சன் றத. 

திருவாரூர் ஜஐங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷன், 

டஷனிலிருர் வடமேற்கே கற்சாலை மார்ச்சமாய் 
ஒரு மைல் . 151-இருவாஞூர் கூலட்டானமும், ஷூ. ஆலயத் 
இன் உள் ஆவரணத இன் தென் இிழக்கு மூலையில் 1504 இரு 
வர்ரூர் அசரெறியும், ஷூ. தலத்தின் மேல் தியில் 162. இருப் 
பசஸலையுண் மண்டளி என்ற poner கோயிலும், 1914 
இருவாரூர் மூலட்டானதஇனின்று மேற்கே மட்சாலே மார்க் 
சமாய் ஒன்றரை மைவில் 158-திருவினக ம் இருச்சன். றன, 

தறிப்பு:--151- திருவாரூர் மூலபீடான்தினின்று வட 
சழச்சே 2-மைலில் (வெட்டாறு ஸ்டேஷன் மார்க்கத்தி 

லள்ஏ)149-இருப்பள்ளியின் முக்கூடல் என்ற ௮ரிக்கரியான் 
கன் இருக் றத. 1$1- திரூவாரூரினின்று மேற்கே மட் 
சாலைமாரீச்க்மாய் 7-9 மைலில் (சூழிச்சிசை ஸ்டேஷன் மார்க் 
சத்திலுள்ள)104/-இருச்சசலீரம எனற ச௪ையபுச மிருச்இன் 

தது. 
OLS 

இிருவர்ரூர் ஐங்க்ஷன் (சேர்ச்சை) ல்டேஷனுச்கும், பட் 
ட6ச்சோட்டை ஸ்டேஷனுக்கும் உள்ளசயில்வே, 

திருநாட்டியத்தான்குடி ஸ்டேஷன்: 
ஸ்ஜேஷனிலிருச் அ உட்மேற்சே -முக்கான் எமவில் மஃ 

oie மாரீச்சமாய் 191- இருகாட்டியத்தான் குடியிரு்இன்
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ற. ஸ்டேஷனிவிருந்து தென் மேற்கே 8-மைலில் மட் 
சாலை மார்ச்சமாம் 177-திருப்பேரெயில் என்ற வங்காரம் 
பேரையூர் இருச்சின்றது, ஸ்டேஷனிலிருந்து இழக்சே கற் 
சாலை மார்க்கமாய் 2-மைலில் திருவாரூரிலிருர் து திருத்தருப் 
பூண்டிக்குப் போகிற ரஸ்தாவில் சர் இச்கு மிடச்திற்கு வட 
புறத்தில் குன்னூரும் தென் புறத்தில் புன்னவாசலு மிருச்கி 
ன்றன. இந்தக் குன்னூரிலிருந்து இழச்கே மட்சாலை மார்க்க 

மா,யிரண்டபைமைவிலுள்ள ௮சமங்கலச்இனின்ற,௨டச்சே 

அனாமைலில் 198- இருக்கன் ரூப்பூரூம் தெற்கே௮அரைமைலில் 
184- திருவலி வலமும் வடடிழச்கே திருவிசைப்பா பெற்ற 

தலமாகயெ தஇருச்சாட்டியத்தான் குடியும் இருகின்றன. டி 
yaar are nig தெற்கே கற்சாலை மார்க்கமாய் ஒரு 

மைலில் 182-திருக்காராயீல் இருச்சன்ற.து, 

தறிப்பு:--182-திருச்சாராயிலி னின்று தெற்சே கற் 
சாலை மார்க்கமாய் 3 மைலில் (இிருசெல்லிக்சா ஸ்டேஷன் 

மார்ச்சத் திலுள்ள) 195- இறாக்கைச்செ மிருச்ச்றது. மேற் 
கண்ட அசமங்கலத்திலிருச்து இழக்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 
8-மைவில் (€ழ்வேளூர் ஸ்டேஷன் மார்க்கத் இலுள்ள) 148- 
இருத்சேயூர் இருக்சின்ற த. 

திருநேல்லிக்கா ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிவீருந்து மேற்தே தால் மைலில் 180-இரு 
ெல்விக்காவும், இதஇினின்று சென்மேற்கே மட்சாலை மார்க்க 
மாய் ஒரு மைலில் 1790-இருத்தெல்கூரும் இருக்க்றன, 
ஸ்டே.ஷணிவிருக்து இெச்சே மட்சாலைமார்க்கமாய் 2-மைவிவ் 

185-திருக்கைச்செமும், இதிளின்று ஓழெக்சே மட்சாலைமார் 
ச்சமாய் 5-மைலில் 180-இருச்சோளிலி என்ற திறாச்குவலை 
யும், இதிணின்று சென்டுழக்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 5- 

மைலில் 187-இருத்தென்றிருவாய்மூரும் இருக்கின்றன, 
(180-திருக்சோளிலி என்ற திருக்குவளைச்கும்' 187-இருத் 
தென்திருவாய்  மூருக்கும் மத்தியில் எட்டுரடி. என்ற சுப்பிச 

மணிய க்ஷேத்திரம் ஒன்று இருக்கறது.) இதினின்று மேற்
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சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் ஒன்றை மைலில் 100-தஇருச்சற் 
ஹேமம் என்ற சற்ரும்பூர் இருக்கின்றது, 

குறிப்பு :--185- இருக்கைச்செெச்தினின்று வடச்சே 

கற்சாலை மார்ச்சமாய் 3-மைலில் (இறாராட்டியத்தான் குடி 

ஸ்டேஷன் மார்ச்கத்திலுள்ள) 182-திருக்காராயிலிரு கன் 

2௮. 169-திருச்சிற்றேமம் என்ற இற்றும்பூரிலிருந்து தெர் 
கே ௮ரை மைலிலுளள அரிச்சந்திரஈதித் தென்சரை மட் 

சாலை வழியாய் மேற்கே 4 மைலில் பொன்னிரசை ஸ்டே 

ஷன் இருக்கின்றது. 

போன்னிரை ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிவிருரச்து மேற்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் மூன் 
ரை மைவில் அரிச்சச்திரசதி வடகரையில் 178-இருச்” 
சொள்ளிக்காடும், இதினின்று டே. ஆற்றின் சென் கச 

மட்சாலை வழியாய் மேற்கே 5-மைலில் 17௦- இருவண்டு 
அறையு மிருக்கின்றன. 

தறிப்பு:--ஸ்டேஷனிலிருச்து இழெச்சே அரிச்சக் இர5இத் 
தென்கரை மட்சாலை மார்க்சமாய் மூன்றரை மைலிவிருக்து 

வடக்கே ௮௭ மைவில் ஆற்றின் வடகரையில் (திருசெல் 
விச்கா ஸ்டேஷன் மரர்க்கச்திலுஎள) 109-இருச்சற்றேமம் 
என்ற இற்றாம்பூர் இருக்கின்றது. 175-இருவண்டு தயி 
விருச். த வடமேற்சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 6-மைலில் சொ 
சடாச்சேரி ஸ்டேஷனிருக்கின்ற த, 

திருத்தருப்பூண்டி ஸ்டேஷன். 
ஸ்டேஷனிலிருர்.து வடக்கே கற்சாலை மார்க்கமாய் 9- 

மைலில் 178-இரு *சண்டலை ரீணெறி என்ற தண்டலைச்சேரி 
யும், இசன் 8ழ்பச்சத்தில் அரிவாட்டாய காயனார் இருஈ்ச தல 

மாயெ கணமங்கலமு மிருச்சின்றன. ஸ்டேவனிவிருந்து 
'திழச்கே மட்சாலை மார்க்சகமாய் (ஈவில் 10-.ல.து' மைவில் 
தங்கச் கூடிய இடம் மேலமருதூர்) 29-மைவில் 189-இரு 
மழைக்காடு என்ற வேதாரணியமும், இ௫னின்௮ு தெற்கே
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கோடிக்களைக்குப் போகிற மட்சாலை மார்க்கத்தில் இரண் 

டை மைலில் 189-இரு ௮கத்தியான் பள்ளியும், இதினின்று 

தெற்கே மட்சாலைமார்க்சமாய் 7-மைவில் 190-திருக்சோடிக் 

குழகர் என்ற சகோடிக்சரையும் இருச்்றன. ஸ்டேஷனி 

லிருந்து மன்னார் குடி.க்குப் போடற மட்சாலையில் 7-வது 
மைலில் உள்ள தஇிருப்புச்.தூர் எல்லையில் முள்ளியாற்று மத 

விருச்துதெற்கே முத்துப் பேட்டைக்குப் போடற வட்டிக் 

கரைமட்சாலை மார்க்கத்தில் 8-மைலில் 168-திருக்களரும், 

மேற்கண்ட தஇிருப்புத் தரிலிருந்து மேற்கே மன்னார்குடிக்குப் 

போடற மட்சாலையில் 2-வது மைவில் 174-திருச்கோட்டூரு 

மிருக்கின் றன- 

தறிப்பு :--174-திருச்கோட்டூமிலிருந்து வடமேற்சே 
(மன்னார்குடி மட்சாலை மார்க்சகமாய்) 11-மைவில் (மீடாமங் 
கலம்ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 107-திருப்பாசாளீச்சரம் 

என்ற பாம்பணி :பிருக்கெ.ற,த, காசபட்டணத்திலிருர் துதோ 
ணி மார்ச்சமாய் 188-வேதாரணியச் இற்குப் போகலாம், 

பாண்டி ஸ்டேஷன். 
ஸ்டேஷனிலிருந்து தெற்கே போற மட்சாலை, 4-வது 

மைலில் முத்துப்பேட்டையிீ லிருந்து வேசாசணியச்திற்குப் 

போ மட்சாலையில் சக் இக்றெது, சந்திப்பினின்று Cup 

சே கால் மைலில் 171-திருஇடும்பாவனமும், சர்இப்பினின் 
மு சழெக்சே gear muy 172-திருச்சடிக்குளம் என்ற 

கற்பக சாதர் குளமு மிருக்கன் றன. ' 

தறிப்பு :--திருவிடும்பாவனத்தினின்.ற மேற்சே மட்சா 
லை மார்ச்கமாய் 8-மைலில் விஷ்ணு க்ஷேத்திரமாகெய இல்லை 

விளாகம்ஸ்தல்மும்,இதஇனின்று. வடமேற்கே மஃ்சாலை மார்ச் 
கமாவ் 8-மைலில் தில்லை விளாகம் ஸ்டேஷனும் இருக்கின் 
per, 

முத்துப்பேட்டை ஸ்டேஷன் 
ஷ்டேஷனிவிருச்து வட்க்சே ஒரு மைலில் மட்சாலை 

மார்ச்சுமாய் 170-இரு உசாத்சதானம் என்ற சோயிதுரலிரு-ச் 

இன்ற.
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LPR தம்மின் 9 (CFs AC Uigeod 
கால சல் eOweeeiiwe மூலக் 

2 ன 

அம்பகரந்காம்.ஸ்டே ஷன், 
ஸ்டேணானருானு ws. Sp Sse wee il HRS Io mds 

ஒன்ற "2பிவிய் 1161 இர்சச்ட்டர்றா எனச் நிரசசொட 
ட்ப கருகணன ற, 

குறிப்பு:-- பி திருக்சொட்டிகள்திவிருச்,து டதென்டைக். 
கே மட்சாலை மார்க்கமாழ் இகண்டு 2 மைவில் இருக்ள்ளாறு 

ஸ்டெஷனிருக்கன்றத, 110 - இருக்சோட்டாற்றி னின்று 
இழக்சே 8-மைவில் இளையான்குடி மாறகாயனார் இருச்ததல 
மாகிய 'இ௫ுஇளையான் ஒடி யிருக்டின்௮.று. 

இிரு௩கள்ளாற ஸ்டேஷன், 

இஃ 
  

ஸ்டேஷணிலிருக்து தெற்கே மட்சாலை மார்க்சமாய் 

அடுரலமலில் 1 நிருரள்ளா்றும் இதிகரியிறுஇறச்சேமட் 
சாலை மார்ச்சமாய் இவ்வி] நிரம் ses ue ah Wore 
இன்று 

த்றிப்பு:--க்டஷனி விருச்சு வடிமேத்டுச இரண் 
டை மைலில் மட்சா$லை மார்சசமீரய் 110-இரு.ச்கோட்டாது 
எனற இருசகொட்டார மிறுச்செறத. 110-இருள்ளாற்றுச் 
ரும் 13**இருத்ச்றாம புரிதிித்ரும் மத்தியில்: வைபிபுதற்லமா 
வெ இருத்தக்களும்இருக்இன்த து 1௯. திருத்திரும் புரச்சி 
அன்டைகட ன்பு ககா லயம் கர்ர்சிக்மாய் பேல் 
புஏழகளரேமம் வ்கேஷனிருக்கின்ற்று: 

பமையாவ.கோடஸ்மேடர்கன், 

கைலி அபே சால மமைவில் 118, 
ரகம, லிபெடன்னராத் உட்சசே ச்சா   
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௯ மார்க்சமாம் 9-மைலிலுள்ள வரிச்சிகுடி.யினின்று ழெச்சே 
மட்சாலை மார்க்கமாய் ஒரு மைலில் 1,12-இருெவெட்ட குடிய 

மிருக்னெறன. 

தறிப்பு :--112-இருவேட்டகுடியினின்று வடமேற்சே 
புசையாறு மார்ச்சமாய் 10-மைலில் மாத்ரம் ஸ்டேவுன் 
மார்க்கத் திலுள்ள 110-திருக்க்டவூர் இருச்இன்ற து. ஸ்டேஷ 

னிலிருக்து சென்மேற்கே காரைக்கால் மார்ச்சுமாய் 3-மை 
லில் இருள்ளாமு ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள 11&-இரு ச் 
தருமபுரம் இருக்கன்றத. ஸ்டேஷனிலிருக்து தெற்கே ௮ 

cox nile சாரச்சால் ௮ம்மையார் இருவவதரரம் செய், 
சலமாகயெ சாரைக்சால் இருக்ளெறத. 

  

ee 

தஞ்சாவூர் ஜங்க்ஷன் (சேர்க்சை)ஸ்டேஷனுக்கும் ௪(௪ 

பட்டணம் ஸ்டேஷனுக்கும் உள்ள செயில்வே, 

சாலிய மங்கலம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருக்து சற்சாலை மார்ச்கமாய் வ௮டச்சே இர 

ண்டரை எமலில் விண்ணாற்றின் கஎனாசேரிப்பாலமிருக்ெ 

றத. இதினின்று வடகரை மட்சாலை மார்க்சகமாய் ஜெக்கே 
4, மைலில் 108-இரு அவளிவணல்லூரும், இதினின் ஆழெக் 
(௪ மட்சர்லை மார்க்கமாய் ஒரு மைலில் 102-இிரு ௮ரதைப் 

பெருமபாழி என்ற அரித்துவாரமங்கலமு மிருச்சன்றன., 

குறிப்பு:--சளஞ்மேரிப் பாலத்தினின்று வடக்கே கந் 

சாலை மார்ச்கமாய் &-மைவில் (பாபவிகாசம் ஸ்டேஷன் மார்க் 
கசஇலுள்ள) 81- இருச்சருகாவூர் இருக்செ.ற.த. ஸ்டேஷனி 
லிருக்து தென்மேற்சே 8-மைவில் மட்சாலை மார்க்கமாய்(தஞ் 
சாவூர் ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 104- இருப்பரு இ நியமம் 
எனற பருதியப்பார் கோயிலிருச்சின்றத, 108-இரு அவளிவ 
ணல்லூரிவிருச்து தெற்கே சசைமார்க்கமாய் மூன்றா மை 

லில் (மத்தியில் விண்ணாற்றுகருப பரிச) சம்மான் பட்டை,
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via Rae Dw. WE Bey அரதப் பெரும்யாழுி: என் 2 

அரித்துவார் மங்கலத் இினின்று "இ பக்சே மட்சர்லை 'மரிச்க்க 
மாய் 4-மைலில் (ரீடாமல்சலம் ஸீடேஷன்மாரீகி சத திலுள்ள 

161-தஇரு இரும் பூளை என்ற ஆலிங்௫டியும், தெற்சே கை 

மார்க்சமாய் (ஆ.திறுரிகுப் பசில) 0-ல்மலீல் 160- இருவெண்ணி 
ஏன்ற கேர்யில் கொண்ணிய RED sor ser. 

அம்மாள் பேட்டை ஸ்டேஷன். 

ஸ்டே ஷணிவிருந்து வடதழெக்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 

மூன்றரை மைவில 105-தருவெண்ணி என்ற கோயில்வெண் 
ணியிருச்ள்ெற த, 

தறிப்பு:--165- காயில் கெண்ணியினின்று சென்கிழக் 

கே மட்சாலை மார்ச்கமாய் ஜூன்றை மைவில் நீடாமல்கலம் 

ஸ்டேஷனிருக்கன்றமு, ஆ. சோயில் வெண்ணியினின்று வ 

டசீசே சரை 'மார்ச்சமாப் (அற்றுக்குப்பரிச) 8 ஸ்டிவில் 
(enw HEE Ware மார்க்கத்திலுள்ள) 162-இரு 
அதைப் Ut யென்ற ௮ரித்துவாரமன்சல மிருக 
ன்ற, "ஸ்€டஷ்னிலிருர்[ு கடம்சே Cet Rent மைலில் 
மத்தியில் விகணுற்றுச்குப் பரிச) 169- இரு அவளிவணல் 
தூர் இரசிகன் றற. 

கீவாமங்கலம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருச்ம்" வடச்சே கும்பகோணத் இற்குப் 
போடுற ௪ற்சாலை மார்ச்சுமிஇல் 4-மைவில் ' 1061-இரு இரும் 
பூளை என்த !ஆலள்குடி இருச்ன்ற த. ஸ்டேஷனிலிருர்.து 
தெத்செ மகிஞர்குகிம்நப் பேபர் சற்மாலையில் 9-ஆமலி 
ச்ம்ருந்ு/ (பரமணி"மாற்தின்) மேல் பச்சுமால் wer weld 
196பதிங்டுவனூரும், இதினின்றி மெ. சற்சரலை மார்க்சமாய் 

தெற்ரே் 0ப-மலில் இரும்பு பாமணி யாற்நின் வடகளஸ் ர 
கம்சி$ல் கார்ம்றைமைய்-க்யறெச்சச ஒன்ற சமவில் 167- 
'இருப்பாதாளிச்சுரம் என்ற பாம்பணியு மிருச்ன் றன, 

MAHAMAHOPADHYAYA 
~ «cee mssraamtma TA IVER t IRRARY
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குறிய்பு:-161- இரு: இரும்பூளை என் ௪ ஆலக்குடி யிவிரு 
RA, UGS, கற்கால மார்க்சமாம் ,9-மைலில் கும்பதோ 

CH WEY மார்க்சுச்திலுள்ள வலல்சை மாலும் மேற் 
கே,4-மைவில் மட்சாளை ,மார்க்சமாய் (சாவியமங்கலம் ஸ்டே 

ஷன் மார்ச்சத்திலுள்ன) ,162-இரு அதைப் பெரும்பாழி 
என்ற அரித்துவார மங்சவரு மிருக்கன் உன, .ஸ்டேஷூணி 
லிருந்து உடமேற்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் மூன்றரை மை 

வில்(௮ம்மாள் பேட்டை ஸ்டேஷன் மார்க்சுதி இலுள்ள) 100. 

இருவெண்ணி என்ற கோயில் வெண்ணியிருக்்ெறது, 167: 
இருப்பாதாளச்சரம் என்ற பாமணியிவிருர். த தென்௫ழக்கே 
மன்னார்கும். மட்்சரலே மார்ச்சமாய் 1] ஷமலில் 174- இரும் 

கோட்டூர் இருக்இன்ற து, 

கோரடர்ச்சேரிஸ்டேஸன், 

ஸ்டேஷணிவிருந்து வடக்சே கற்காலைமரர்ச்சமாய் சரல்' 
Or மமவிலுள்ள செவ்லூரினின்று மேற்கே ஒரு மைவில் 
176- இருக்சொள்எம் பூதாரும்,மேற்கண்ட செல்தூரிலிருச்,து 
கடச்கே கத்சாலை மார்க்கமாய் கூன்றா ஷமவில் 157-தரு 

ச்குட, வாழிலழ், இஇணின்று, வடக்சே க.ற்சாலை ,மார்க்சமகய் 
2-ழைவில் | 58/1- இருமா வரும், இ.இனின்௮ வட்ழெச்ே ஒரு 
மைலில் கசைமார்க்சத் தில் 159/2. திருமயானழும். Oe é Rey 
ன. 159/1-திருகாலூரிலிருந்து உடமேற்கே கழற்சாலை மார்ச் 

கமாய் ஒருமைனீல் -158-இருச்பெசன்ற! (உடயார் சோயி 
லென்றும் பெயருண்டு). இருக்கின்றது, 

HRCA 137 இருக்குடிகாமிலிவிருக்து மேற்சே 2 
ERO MRE TONE மூன் தமைமைகில்ப்குச்பசகோணத் ஸ்ட 
ஸ்மார்க் ச.ச இதுல) 160 இருச்சுடுவாய்க்சரைப், பூத்தார் 
TR RoxY Geel GRATER, செச்டேக்தே .மட்சாலை மாய்ந்த 

Lents, Teenie he (குழிக்கு ஸ்டெழுன் அர்ச்சகர் திலுன் ௭) 
14ன்.இருச்சலையாவல் கடுஞ், , மெக்கே வம்காரவமார்ச்சுமாம் 
6-மைலில், ஈன்னிதல் ஷ்டேக்ன்மயாக்ச்சுத்திலுல்ன. அதிரு 
வாஞ்செமூ மிருத்தின்ஐன, 106-சிருத்தலையாலல் கம்ட்டுச்
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குத் தெற்கே ஒருன்மலில் சுப்பிரமணிய க்ேத்திசமாயெ 
எண்கண் இருக்கிறது. 198-இருச்சேறையினின்று வடமேற் 

சே கற்சாலை மார்ச்கமாய் 3-மைலில் (குமபகோணம் ஸ்டே 

ஷன் மார்க்கத்திலுள்ள) காச்சியார கோயில் இருக்கென் றது. 

ஸ்டேஷனிலிருக்து தெற்கே! மட்காலை மார்க்கமாய் 5-மை 

வில் (பொன்னிசை ஸ்டேஷன் மார்ச்சத்திலுள்ள) 175 Sg 

வணடுதுறை இருக்கறத, 

குழிக்களை ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருக் து வடச்கே மட்சாலை மார்க்கத் தில் 
(ஆற்றுக்குப் பரிசு) 4-மைலிலுள்ள தஇருக்கண்ண மங்கை 

யினின்று மேற்கே ஒரு மைலில் 154-இருச்கரைவீரம் 

என்ற கரையபுமும், இஇனின்று உடமேற்கே மட்சாலை 

மார்க்சமாய் ஒன்றரை மைவில் 155-தஇிருப்பெரு வேளூர் 

என்ற ௮ய்யன் பேட்டையும், இதினின்று மேறகே மட்சாலை 

மார்ச்கமாய் 2-மைலில் 150-இருச்தலை யாலய்காடு மிருககன் 

றன, 
தறிப்பு:---156-திருச்தலை யாலங் காட்டிலிருந்து மேற் 

கே மட்சாலைமார்க்சமரய் $-மைலில் (கொரடாச்சேரி ஸ்டே 

ஊன் மார்க்க தீநிலுள்ளிர் 157-இருக்குடவாயில் இருச்சன்றது 

154-இருக்சகரை வீரம் என்ற' கரைய புரத்திலிருந்து இழக் 

கே மட்சாளை மார்க்சமாய் 7-ழைலில் 151-திருவாரூர் இருக் 

இன்று. 
கழ் வேளூர் ஸ்டேஷன், 

Capoten cova 4 வ... ஒர௫ மைலில் 147-திருகி 

கழ்வேளூரும், ல்டே வ்ணிவிருக் த தெற்கே 8-மைவில் மட் 

சாலை மார்ச்கமாய் 148-திருத்தேஷரும் இருக்கெ றன. 

தறிப்பு :--148- -திருச்சே வூதிலிருந் த மேற்சே மட்சாலை 

மார்க்கமாய் 8-மைவி இருள்ம்வ்யாத்சான்குடி, ஸ்டேஷன் 

மார்ச்சத் இலுள்ள (188-துருக்கனரபபூருக்கு ம் 184- இரு வலி 

வல்த்இிற்கும் மத்தியில் சாலையில்) ஆதமங்கல மிருக்சன்ற த.
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கிக்தல் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிரு* த வடக்கே அரை மைலில் 140-இருச் 

திக்சல் இருக்ற ௫, 

௩ாகபட்டணம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருக்து வடமேற்கேமுக்கால் மைவில் 249- 

இருகாகைகசாரோணம் என்ற காகபட்டண dps Gor Dg. 

தறிப்பு -- இதினின்ற தோணி மார்ச்கமாய் 168-வேதரீ 

மணியத்துக்குப் போசலாம், 

ஆக சோழகாட்டத்தலங்கள் 

190 - முற்றிற்று. 
——(*)—— 

ஈழதாட்டுத்தலங்கள் 5-இருக் தமிடம், 

கவட 

இலங்கைத் நவில் யாழ்ப்பாணச்திதீருத் தென்செக்கே 

101-இருக்கோணமலையும், 192-தருச்சே இச்சரமும் சம் பிரம 

ணிய  க்ஷ்.த்திரமாயெ ச இர்காமமும் Oe sen pos: 

ஈழநாட்டூத் தலங்கள் 

ipa Bbw 

ஞி
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பாண்டிநாட்டுத்தலங்கள் 14-த்தம் சேல்லும் மார்க்கம்:-- 

Sera 

இறுச்சாப்பள்ளி ஜல்ச்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுச் 

கும், மதுசை ஜல்ச்ஷன் (சேர்ச்கை) ஸ்டேஷலுக்கும் உளள 

ரயில்வே. 
—— ப 

குளத்தூர் ஸ்டேஷன். 

க்டேஷனிலிருர் த சென்மேர்கே கற்சாலை மார்க்சமாய் 
7-மைவில்(குன் றுதோருடவில் ஒன்றா விரால்மலை என்ற) 

வி.சாவிமலை SqsGerpg, 

திண்டுக்கல் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருக்து மேத்சே சற்சாலை மார்ச்சமாய் (ஜட் 
காவண்டியுண்டு) 80-மைலில் (ஈடுவில் சத்திரப்பட்டி, தங்கு 

மிடம் இருக்கன்றத) முருகர் 9-வது படைவீடாய இருவா 
வினன் குடியும், பழநரியும் இருச்ச்றன. 

அம்மய நாயக்கனூர் ற்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருர்து வடழெக்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 
16-மைவில் 1974இருஸ்சொதிங்குன்றம் என்றபிரான்மலையும, 
இதிலிருந்து தென்ழெக்கே ம. சாலைமார்க்சமரய் 15-மைலில் 

198-இருப்புத் தாரும், இதினின்று உடழெக்கே மட்சாலைமார் 

க்கமாய் மைலில் (குன்ற சோரறுடவில் ஒன்ராயெ மையூரஇரி 
என்ற) குன்தககுடியும், இதினின்று தென்டெக்கேமட்சாலை 
மார்ச்கமகய் 18-மைலில் 202-இருச்சானப் பேர் என்ற காளை 
யார் கோயிலும், இ னின்று இழெச்சேகற்சாலை மாரக்சமாய் 
21-மைலில் 301-திருவாடானையும்,இதினின்று ௨டச்கே மட் 
சாலை மார்ச்சமாய் 12-மைவில் 100-இருப்புனவாயிறும், இ.இ 
ளின். வடக்கே மட்சாலைமார்ச்சுமாய் 14 மைலில் ஸ்ரீமாணி 
ச்சுஷசக, சவாமிசளுச்ரு, உபதேூத் தருளிய சலமா (இருப் 

பெருர்துறை என் ஐ) அவடையார். கோயிலும், இதினின்று
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வடமேந்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 74மைலில் (மாயூசம்மூத் 

அப்பேட்டை ரயில்வேத்தொடர் சம்பந்தமாய்ச் €கரெத்தில் 
ஸ்டேஷன் ஏற்படக்கூடிய) அமன் தாங்கெமிருக் என்றன. 

குறிப்பு: தஞ்சாவூர் ஸ்டேஷனிலிருந்து சென்மேற் 
சே கற்சாலை மார்க்கமாய் (ஜட்சாவணடி. யுண்டு) 86-மை 

லிலும், திருச்சொப்பள்ளி ஸ்டேஷனிலிருக் அ தென்ழெக் 
சே கற்சாலைமார்ச்சமாய் (ஜட்சாண்டி. யுண்டு) 80-மைலி 
லும் புதுக்கோட்டை இருக்கின்ற. அதினின்று, தென்மேற் 

கே (பொன்னமராபதிக்கற்சாலை' மார்ச்சமாய் 96- - மைலிலும் 

தெற்கே கத்சாலைமார்க்கமாய் 12-மைலிலுள்ள இருமெய்யத் 

இலிருந்து தென்மேற்கே கற்சாலைமார்ச்கமாம் 19-மைவிலும் 
107- இதிருக்கொடுவ் குன்றம் என்) பிரான்முலையிரு ச்இன்ற த. 
மேற்சண்ட திருமெய்யச்திளின்்று, சென்மேற்கே கற்சாலை 

மார்ச்சமாய் 15 மைலில் 198-திருப்புச்தூரும் தெற்சே கற்சா 

மார்ச்சமாய் 8-மைலில்(கின்றதோராடலில் ஒன் ராகிய மை 
பூரரி, என்ற)! குன்றக்குடியும் சென்றெக்சே' கானரக்குடி. 

கற்சாலைமார்ககமாய் 22-மைலில் த விசோட்டை' என்ற தே 

வகோட்டையு மிருச்ன் றன, தேவ கோட்டையிலிருந்து, 
தென்மேற்கே மட்சாலை மார்க்சமாய் 15-மைலில் 202-இரு ச் 

கானப்பேர் என்ற சாளையார்சோவிறும், தென் ழெக்கே 

மட்சாலை -மார்க்கமாய் 7 - மைலில் “201-திருவாடானையும், 
இழகச்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் 11-மைலில் 199- இருப் 
புனகாயிஐஜும், வடூழச்சே 'எம்பல் மட்சாலை மார்கீசமாய் 
15-மைலில் இருப்பெருர்றறை என்ற அவடையார்சேரிமிலும் 
இருக்கின்றன. 201 ஃ இருவாடானையிலிருந்து செக்ஒழிகிக 
ம்ட்சாலைமார் சசமாய் 7-மைலில் துஷ்ற்முசமாயே மொண்டி 

ப்பட்டணம் இருச்சன்றது, மேற்சண்ட் அதுக்சோட்டையி 

லிருந்து, இழ்க்சே கற்சாலைமார்ச்கமாய் (ஜ். சாள்னிட யுண்டு 
-0-மைலில் அரன்தாங்கி ங்டேஷன் இருக்கின்ற்து, திருப் 
பெருக்துற என்ற ஆவடையார் கோயிலினின்று pees 
கசைமார்கிகமாய் 1. மைலில் (குலச்சிறை சாயனார் இரவல் 
வாரம் -செய்த தலமும், திருஞான சமபர்த்மர் த நி சாடினார்
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Roster SHRI GES sa~orGu) மணல்மேற்குழ. இருக் 
Gaps. 202-திருச்சானப்பேர் என்ற சரளையார்சோயிலி 

னின்று தென்மேற்கே கற்சாலைமார்ச்சமாம் 25-மைவிலும், 
201- திருவாடானையினின்று தென்மேற்கே மட்சாலைமார்க்க 
மாய் 35-மைலிறும், Dies Peds’ hr arog, sO pg. 

198-திருப்புத்தூரிலிருச்.த சென்மேற்கே மேலூர்கற்சாலை 

மார்க்கமாய் 45-மைவில் 198-மதுசை இருக்கின்றது. 197- 

இருச்கொடும் குன்றம்' என்ற பிரான்மலையிலிருந்து சென் 
மேற்கே கற்சாலைமார்ச்சமாய் 18-மைலவில் (opens Ge. 
ஷன்) மரர்ச்கத்திலுள்ள அழகர்கோயில் QqeGar pg. 

சோழன் வந்தான்' ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேவஷனிவிருக்து தென்மேற்தே கத்சாலைமர்ர்ச்கமாய் 

மைலில் வைசைக்கழ் சசையில் 100-திருவேடகம் இருச்இ 
ன்றது, 

மதுரை ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிவிருஈது இழகச்கே கற்சாலைமார்ச்சமாய் மூச் 

சாஸ் மைலில் 198-இருவாலவ்ாய: என்ற மஹ்ஸர்யும், 'இசன்வ 
டக்கிகத்காலைமார்க்கமாய் ஒருசைவில் ௭ல் ஊர் இிள் உட 
கரையில் (பாலமுண்ல) .194-கிருகாப்பனூர் எீனிற் தியாப்ப 

டையார் கோயிலும், இதினின்று வடூழெச்சே கற்சாலைமார்ச்க 

மாய் 12-மைலில் ரூசஞசர் 6-8ி.௪ பைடாயெே (அழசர்கோ 

யில் என்று. வழங்குக௮) பழமுதிர் சோலைடிமிருக்கின். சன. 

திப்பு அழக்க் சேோயிலிலீருச்சு எட 902074 சற்சா 
லை மார்ச்சமாய் 18-மைலில் 197 திருக்கொடுறசுன்றிம எச் 

2 பிரான்மலையிருக்கின்ற.து,
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மதுரை ஐங்கீக்ன் (சேர்ச்கை ஸ்டேஷனுச்சும், மண்ட 

பம் ஸ்டேஷ்றுச்கும் உள்ளர்யில்வே, 
taal Jain we தட்ஸ், வவ்விய 

திருப்பூவணம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷ்னிவிருச்து இழெக்கே தற்சாலுமர்ச்சமாம் அரை 

மைலிலும் 208- திருப்பூவணமும், ஓ தினின்று தெற்சே sp 

காலை மார்க்கமாய் 19-மைவில் 204-இருச்சழியலும், ஸ்டே 

ஷ்னிவிருக்து வடக்கே மேலூருக்குப்போறெ சற்சாலைமா 

ர்சசமர்ய் 8-மைலில் (ஸ்ரீமாணிக்கவாசச சுவாமிசள் திருவவதா 

சம் செய்தருளிய தலமாயெ) இருவாத வரும் இருக்கின்றன: 

உனா மதுரை ஸ்டேஷன்: 

இினின்௯, வடடுழச்சே கழ்சாலைமார்ச்சமாய் 22-மை 

வில் 209-திருச்சானப் பேர்.ஏன்த காளையார் கோயிலும் வட 

இழச்கே மட்சாலைமார்ச்சமாய் 99-மைவில் 201-திருவாடானை 
யும் இருக்ன்றன, 

இராமகாதபுரம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷணிலிருர் தி செற்கோச்சாலைமார்ச்சமாம் 7-மை 

வில் (ரீமாணிக்ககரகசி சலாமிகளாவ் திருவாசகம் பெற்ற 
தீுமாலெ) உத்தரசோச் மல்கைமிருக்ளெ ற த, 

மண்டபம் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனியிருர் த (பாம்பன் ஆற்றுக்குத்தோகிளி) 'ழேக் 

சே சற்சாலைமார்ச்சமாய் 10 சமலில் 800-திருவிராமேச்சுரம் 
இருகன்ற த.
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மதனா ge sonar (சேர்க்கை) ஸ்ட ஷலுச்கும், மணி 

யாச்சிஜங்ச்ஷன்(சேர்க்சை)ஷ்டெஷ லுச்கும்உள்௪ சயில்வே. 

திருப்பரங் குன்றம் ஸ்டேஷன். 

vCard tg ழெக்கே கற்சாலைமார்க்கமாய் கால், 

மைவில் 195-இருப்பரலங்குன்றம் இருசக்ன்றது இது முருகர் 
தூதற்படைவீடு, 

கோயிற் பட்டி, ஸ்டேஷன்: 

ஸ்டேஷனிலிருந்து மேற்கே கற்சாலைமார்ச்சமாய் 14. 
மைலில் (குன்; தோறாடீலில் ஒன்றாசய) சழுமலையிரு௧௫ 

ன்றது, 

மணியாச்ரி ஜங்ச்ஷன் (சேர்ச்கை) ஸ்டேவளுக்கும், 

தென்காசி ஸ்டேஷனுக்கும் உள் ளரயில்வே, 

    

திருநேல்வேலி ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருர்து மேற்கே கற்சாலைமார்க்தமாம் ஒன் 

றர மைலில் 906-இருகெல்வேவியும், இதன் தென்டக்சே 

கற்சாலைமார்ச்சமாய் (கடுவில் தங்கும்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம்) 

80-மைலில் முருகர் 8-வது படைவீடாயெ திருச் லைவாய் 
என்ற திருச்செச்தூரும் இருச்சென்றன, 

தேன்காசி ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருர்து மேற்தே கற்சாலைமார்ச்கமாய் மூன் 

தரை மைலில் 20௦-இருக்குற்முலம். இருக்சன்ற த, 

பாண்டி நாஃ்டுத்தலங்&ள் 14 

முற்றிற்று,
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மலைதாட்டுத்தலமாகய திரு அஜஞ்சைக் 

களத்திற்கு அகர்க்கம்:-- 

pe 

போத்தலூர் ஐங்கஷன் (சேர்ச்கை) ஸ்டேஷனுக்கும், 

கள்ளிக்கோட்டை ஸ்டேவனுக்கும் உள்ள ரயில் வ 

- 25௫௨ 
சோசலூர் ஜவ்ஷன்(சேர்ச்சை) ஷ்டேனுக்கும், கொ 

ச் ஸ்டேஷனுக்கு முள்ள ரயில்வே, 

இருஞாலக்கடை ஸ்டேஷன். 

க்டேஷனிலிருக்து தென்மேந்கே மட்சாலைமார்க்கமாய் 
4 மைலில் 207-இிரு ௮ஞ்சைச்களம் என்ற கொடுங்காளர் 

இருக்கின்றது. 

மலைகாட்டூத்தலம் ஒன்று முற்றிற்று, 

  

கோங்குகாப்டுத்தலங்கள் எக்கும் மார்க்கம்: 

oe 

S@éeRoruuerall pasapw (Cridens) ஸ்டேஷனுக் 

கும், ஈசோடு ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுக்கும் உளள 

சயில்வே, 

  

OD eens entopen 

கருவூர் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிரும் ௪. தென்மேற்கே கற்சாலை மார்க்கமாய் 

ஒன்றரை மைவில் 414-இிருச்சருவூர் சதுனிலலும், அதினின்று 
தெற்கே க.ற்சாலை மார்ச்சமாய் 12-மைலில் 812- இருவெஞ்௪ 
மாக் கூடலும் இருக்்ெறன,
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தருப்பூர் ஸ்டே ஷன 

ஸ்டேஷனிவிருக்து வடமேற்சே கற்சாலை மார்க்சமாய் 

8-மைவில் 209-இரு முருகன்பூண்டியும், இதினின்று மேற்கே 
கற்சாலைமார்க்கமாய் 8-மைலில் 208-தஇரு ௮வி காயும் இருச் 
இன்றன. 

ஈரோடூ ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிவிருந்து வடமேற்கே கற்சாலை மார்க்சமாய் 
8-மைவில் 210-இருஈணா என்ற பவானி மூச்கூடல் இருக்க 
ன்றது, 

SI Co 

ஈசோடு ஜங்கீஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுக்கும், ஜே 

லார் பேட்டை ஜங்கஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுக்கும் உள்ள 
சயில்வே, 

  ௨02 

சங்கரகிரி துருக் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருச்து இழக்கே கற்சாலைமார்க்கமாய் 5. 

மைலில் மலையடிவாரத்தில் 811-இருச்செங்குன்றூர் என்ற 

இருச்சங்சோடு இருச்சின்றது. 

(0) 
ஈரோடு ஐங்கஷன் (சேர்ச்சை) ஸ்டேஷனுக்கும், போத் 

தீ.லூர் ஜங்க்ஷன் (சேர்ச்கை) ஸ்டேஷனுச்கும் உள்ள ரயி 

ல்வே. 

  

  0 

கோட முடி ஸ்டேஷன், 

  

ஸ்டேஷனிவிருந்து வடக்கே கற்சாலைமார்ச்சமாய் கால் 

லமவில் 215-இருப்பாண்டிச் சொடுமுடி இருக்கறத, 

தறிப்பு:--308-திரு அவிசாசியிலிருர்.த தெற்கே 6-ல ம 
லில் மவ்கலம்ஸ்டேஷனிருக்கின் ௨௮. 

4 mit பமக
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போச்தலூர் ஜங்ச்ஷன் (சேர்ச்கை) ஸ்டேஷனுக்கும் 
உ கசமண்டலம் ஸ்டேஷனுக்கும் உள்ள ரயில்வே, 

302 வவ 

கோயம்புத்தூர் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருந்து மேற்கே கற்சாலை மார்ச்சமாய் 2- 

மைலில் பேரூர் என்ற மேலைச்சிதம்பரம் (வைப்புத் தலம்) 

இரு க்சன்றது, 

கோங்கு நாட்டூத்தலங்கள் 

7 - முற்றிற்று. 

  

நடுநாட்டுக்தலங்கள் 29-க்கும் செல்லும் 
மார்க்கங்கள்:-- 

சென்னபட்டணத்திலிருந்து தூத்துக்குடிச்குப் போடுற 

மார்க்சத்சின் மத்தியில் (முன்தொடர்,) 

வயம் | நரயலயய் 

மாயூரம்ஜங்க்ஷன் (சேர்ச்கை) ஸ்டேவனுக்கும், விழுப் 

புரம் ஜங்க்ஷன் (சேர்ச்கை) ஸ்டேஷனுக்கும் உள்ள ரயில்வே 

ka 

சிதம்பரம் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிவிருந்து மேற்கே சற்சாலைமார்க்கமாம் 12- 

மைலிலுள்ள குமாரகுடியினின்று மேற்கே மட்சாலை மார்க்க 

மாய் 4-மைலில் *217-திருச்ூடலையாற்றூரும், இதினின்று 
0மற்சே ஸ்ரீ முட்டம் மட்சாலைமார்க்சமாய் 10-மமலில் 218-
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திரு எருக்கத்தம்புலியூர் என்ற ராஜேக்தரபட்டணமும், இதி 
னின்று வடச்கே விருத்,சாசலம் கற்சாலையில் 3-மைலிலுள்ள 
கேமத்திவிருக் து மேற்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 3-மைலில் 

216-திருச் தூங்கானை மாடம் என்ற பெண்ணாகடமூம், இசன் 

சென் மேற்சே மட்சாலைமார்ச்கமாய் 4-மைலில் 215-இரு 

அசத்துறையுமிருக்ன்றன. மேற்சண்ட . சேமத் திலிருந்து 
வடச்சே கற்சாலைமார்ச்சமாய் 7-மைவில் 223 Saag oer 

றம் என்ற விருத்தாசல மிருக்கன்ற து, 

தறிப்பு:--இச்ச ஸ்டேஷனிலிருக்து சோழகாட்டுத்தல்ங் 

களுக்குச் செல்லும் மார்ச்சம் மேலே சொல்வியிரு க்கின் றது. 

218-திரு எருக்கத்தம்புலியூர் என்ற ராஜேந்திரபட்டணச் தி 

லிருந்து தெர்கே ஜயக்கொண்டசோழபு ரம் மட்சாலை மார்க் 
கமாய் 20-மைலில் (குற்றாலம் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள 

வாணாஞான் பூஏச்சுசலமூம் இதிருவிசைப்பாபெற்ற தலமுமா 

யெ) கங்கை கொண்ட சோளெசு_ச மிருக்செறத, 210-இருத் 
தூல்கானைமாடம் என்ற பெண்ணாகடத்திற்கும் 215-இரு ௮.7 

தீதுறைக்கும் மத்தியில் இருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் 

வழிந்த வருத்தச் இனால் தங்யெ இடமாகிய) மாறன்பாடியி 

ருக்கன்றது, 228-இருமுது குன்றம் என்ற விருத்தாசலத் 

இிலிருக். ஐ, சென்சிழெச்கே புவன$ூரி கற்சாலைமார்க்கமாய் (ஜட் 

சாவண்டியுண்டூ) 80-மைவில் சிதம்பரம் ஸ்டேஷனும் வடக் 

கே கற்சாலைமார்க்கமாய். 22-மைலில் பிரதான வர்த்தகஸ்தல 

மாய உழுர்தார்ப்பேட்டையு மிருக்கின்றன. உழுந்தார்ப் 

பேட்டையீலிருந்து, இழக்கே பண்டுருட்டி, கற்சாலை மார்க்க 
மாய் 12-மைலில் (பண்டுருட்டி, ஸ்டேஷன் பர்க்சத இலு 

ள்ள) 222-திருகாவலூரும் ௨டக்சே திருவெண்ணெய் நல்லூர் 

கற்சாலையில் 8-வது மைலிலுள்ள சளைமருதூரிவிருக்து Cup 

கே மட்சாலைமார்க்கமாய் 8-மைவில் (மாம்பழப்பட்டு ஸ்டே 

ஷன் மார்ச்சச்திலுள்ள) 224-இருசெல் வெண்ணெய் என்ற 

கெய்வெண்ணெயும் மேற்சண்ட எசளைமருதூரிலிருச்து வடக் 

சே கழ்சாலைமார்க்சமாய் 10-மைலில் 888-திருவெண்ணெய் 

நல்லூரும் இதினின்று மேற்கே மட்சாலைமார்ச்சமாம் 2-மை
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லில் 227 - இதிருவிடையாறும் இதினின்று மேற்கே As Bo 
ங்சமடம் மட்சாலைமசர்க்கமாய் 7. மைலில் 225-இிருக்கோ 

வல்.வீ.சட்டம் என்ற திருக்கோவலூரும் இருக்கன் றன, 226- 
தஇிருபெண்ணெய் ஈல்லூரிலிருக்து வடக்கே மட்சாலைமார்க்க 
மாய் 0-மைலில் (ஆற்றுக்குப்பரிசும் பாலமு£மில்லை) மாம்பழப் 
பட்டு ஸ்டேஷனிருச் ன்றது. 

பரங்கிப்பேட்டை ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருச் து வடமேற்கே நல்ல் மட்சாலை மார்க் 

கமாம் 7-மைலில் 219-திருச்தினை ஈகர் இருக்கின்றது. 

குறிப்பு:--- திரு த தினை ஈசரிலிருர் துவடஇழக்கே மட்சா 

லைமார்ச்சமாய் 5 - மைலில் ஆலம்பாக்சம் ஸ்டேஷனிருச் 

ன்றது. ம e e . 

ஆலம்பாக்கம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருக்து இழெச்கே கசைமார்க்சமாய் (சானலா 
த்றிற்குச்தோணி) ஒன்றரை மைவில் 220 - திருச்சோபுரம் 

என்ற தியாகவல்லி இருக்கின்றது, 

தறிப்பு:--- ஸ்டேஷனிலிருர்து சென்மேற்கே மட்சாலை 
மார்க்கமாய் 5-மைலில் 219-இருத் இனை நகர் இருக்கின்றது, 

கூடலார் நீயூட்டவுண் (பாதிரிப்புலியூர்) ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருந்து மேற்கே கற்சாலைமார்க்சமாய் அரை 

மைலில் 282-திருப்பாதிரிப் புலியூரூம், இதன்மேற்சே க.ற்சா. 
லேமார்க்சமாய் 5-மைலிலிருர்து தெற்சே ௮அரைமைவில். ௧௬ 

டாதித் தென்சரையில் 291-திருமாணிகுழியுமிருக்கன் 2௪.. 

SUC 98]1-இிருமாணிகுழியினின்ற ஒடகிழக்சே ம 
ட்காலைமார்ச்கமாய் .6-மைலில் செல்லிச்குப்பம் ஸ்டேஷனி 
ருக்கன்றது. ் 

நேல்லிக்குப்பம் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருஈ்.து வடமேற்சே மட்சாலைமார்ச்சமாய் 
ஒரு மைலில் 989-இரு முண்டீச்சரம் இருச்ச் 2.௮. |
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GP :— nC gig OsarGuoGs sears 
ர்ச்சமாய் 0-மைவில் 281-இிருமாணிகு ழியிருச்கின் ற.த. 

பண்டூருட்டி ஸ்டேஷன் 

ஸ்டேஷனிவிருக் து இழக்சே ஒருமைலில் 221 - திருவதி 

கை வீரட்டானம் இருகஇன்றது, ஸ்டேஷனிலிருர்து வட 
மேற்கே மட்சாலைமார்க்சமாய் 5-மைலில் 2290-திருத்துறையூர 

ஏன்றதிருத்தலூர் இருச்சின்றத. ஸ்டேஷனிலிருர்து மேற்கே 

உளுக்தூர்ப் பேட்டை மார்க்கமாய் விருத்தாசலத்திற்குப் 

போூறை கற்சாலையில் 12-மைலில் 222- இருசாவலூர் இருக்கி 
ன்றது, 

தறிப்பு:-- 880- திருத்துறையூர் என்ற திருத்தலூருக்குத் 

தெற்கே கரைமார்க்கமாய் 2 - மைலில் சுந்தரஞூர்த் இ காயனார் 

திருமணம் தவழ்ர் ச ஸ்தலமாயெ மணந்தவழ்ந்த புற்நூரும், இ 

தினின்று தெற்கே கரைமார்ச்சமாய் 4-மைலில் இருசாவுக்க 
சச காயனார் திருவவதாரம் செய்த தலமா௫யெ இருவாய்மூரு ம், 

இ.தினின்று மேற்கே மட்சாலை மார்ச்கமாய் 5-மைலில் 292- 
அரு மாவலூரும், இதினின்று மேற்கே கற்சாலைமார்ச்சமாய் 

10-மைவில் (பண்டுருட்டி. ஸ்டேஷனிவிருச். த மேற்சே இரு 

காவலூர் கற்சாலைமார்ச்கமாய் 22-மைலில் இதம்பரம், மாம் 

பழப்பட்டு ஸ்டேஷன்களின் குறிப்பு மார்ச்சச் திலுள்ள (உளுச் 
அர்ப் பேட்டையுமிருக்கின் றன, 

விழுப்புரம் ஜங்க் ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிவிருக த உடமேற்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 

8-மைலில் 285- திருவாமாத்தூர் இருச்செறது. ஸ்டேஷவனிலி 

ருது வடக்கே சென்னபட்டணம் கற்சாலையில் 10-மைலில் 

294-இிருப்புறவார் பனக்சாட்டூர் என்ற பனையாபுரம் இருக் 
இன்ற. 

தறிப்பு: --- 284-இருப்புறவார் பனங்காட்டூர் என்ற பனை 
யாபுரத் திலிருந்து வடமேற்கே கற்சாலை மார்க்சமாய் 10-மை 

லில் விக்பெொலாண்டி ஸ்டேஷனிருச்இன் றத. 

 



42 

விழுட்புரம் ஜக்ச்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனிவிருர்.த 
புதுச்சேரிக்குப்போறெ ரயில்வே, (பின்தொடர்ச்ச) 

  

  

கண்டமங்கலம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டே.ஷனிலிருக்து மேற்கே.மட்சாலைமார்ச்கமாய் 2-மை 

லில் 280 - திருவடுவூர் என்ற தஇருவாண்டார் கோயிலிருகஇ 
ன்றது, 

  

விழுப்புரம் ஜங்கஷன் (சேர்ச்சை) ஸ்டேஷனிலிருந்து 

காட்பாடி, (சாட்டுப்பட்டி) ஜங்கீஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனு 

ச்குப் போகிற ரயில்வே, 

மாம்பழப்பட்டூ ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருர்து தெற்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் 

(ஆற்றுக்குப்பரிசும் பாலமூமில்லை) 6-மைலில் 996 - இரு 

வெண்ணெய் ஈல்லூரும், இதினின்று மேற்கே மட்சாலை மார் 

க்சமாய் 8-மைலில் 887 - திருவிடையாறும், இருகனெறன, 

226-இருவெண்ணெய நல்லூரிலிருர் து தெற்கே கற்சாலை மார் 

க்சமாய் 10-மைலுள்ள இளை ரு தாரிலிருச் து மேற்கே மட்சா 

லைமாரக்கமாய் 8-மைவில் 234 - இருசெல்வெண்ணெய் என்ற 

செய் வெண்ணெய் இருக்கின்றது, 

தறிப்பு:--227- திருவிடையா ற்நிலிருக்து மேற்கே ரத் 
இலிங்ச மடம் மட்சாலைமார்ச்சகமாய் 7-மைவில் (இருச்சோவ 

லூர் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள) 22௦-திருக்கோவல் வீரட் 

டம் இருக்கின்றது. மேற்கண்ட களைமருழூரிலிருக்து தெற்கே 

கற்சலைமார்ச்சமாய் 8-மைலில் (228- திருவெண்ணெய் ஈல்லூ 
ரிலிருர் ததெற்சே கற்சாலைமார்க்கமாய் 13-மைலில் (சிதம்பரம் 
பண்டுருட்டி. ஸ்டேஷன்கள் குறிப்பு மார்ச்சத்திலுள்ள) உளுர் 

சார்ப்பட்டை யிருகனெறது, 424-திருரெல் வெண்ணெய்
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என்ற செய்வெண்ணெயிலிருக்தி மேற்கே கற்சாலை மார்க்க 
மாய் 2-மைலிலுள்ள இறையருக்கு வடமேற்சே மட்சாலை 

மார்ச்சகமாய் 14-மைலில் 225-திருசக்கோவல் வீரட்டம் இருக் 

இன்ற த. 

திருக்கோவலார் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிவிருந்து வடச்கேவெகுசமீபத்தில் சற்பாரை 

யின்மேல் 220-திரு ௮அறையணி நல்லூரும், இதினின்று சென் 

மேற்கே ஆற்றின் தென்கரையில் (ஆற்றிற்குப் பரிசும் பால 

மூமில்லை) ஒருமைலில் 225-திருக்கோவல் வீரட்டமுமிருக் 
இன்றன. 

தறிப்பு:-- 225 - திருக்சோவல் வீரட்டானத் திலிருந்து 

தென்கிழக்கே கற்சாலைமார்க்கமாய் 14-மைலில் உள்ள இறை 

யூரினின்றுழெக்கே மட்சாலைமார்ச்சமாய் 2-மைலில் 224-இரு 

மெல் வெண்ணெய் என்ற நெய்வெண்ணெயும் இழச்சே இத்தி 

லிங்க மடம் மட்சாலைமாரக்கமாய் 7-மைவில் (மாம்பழப்பட்டு 

ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள) 227-திருவிடையாறும் Bos 

இன்றன. 

திருவண்ணாமலை ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிவிருக்து மேற்கே கற்சாலைமார்ச்சமாய் ௮ரை 

மைலில் 280-இருஉ௨ண்ணாமலை இருக்கின்றது. 

நட நாட்டூத்தலங்கள் 22 . 

முற்றிற்று.
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தொண்டை நாட்டுத்தலங்ள் 52-க்கு 

மார்க்கம்:-- 

அழ விஷ 

விழுப்புரம் ஜங்ச்ஷன் (சேர்ச்கை) ஸ்டேஷனுக்கும், 

புதசசேரிஸ்டேஷனுச்கும்உள்ளரயில்வே. (முன்தொடர்ச்9) 

  

  

புதுச்சேரி ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிவிருஈ்து வடடுழக்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் 
௦-மைலில் 208- இரு இரும்பை மாசாளழும், இதன் ௨டமேத் 

சே மட்சாலை மார்க்கமாய் 8-மைலில் 267-இரு அரசிலி என்ற 
உளுர்.இியார் பட்டும், (இ.இனின்று மேற்கே மட்சாலை மார்க்க 
மாய் 8-மைலிலும், புதுச்சேரி ஸ்டேஷனிவிருக்து ௨டச்சே 

கற்சாலை மார்ச்சமாய் 11-மைலிலுமுள்ள)வானூரிலிருர்து மே 

றக இண்டி வனம் கழ்சாலையில் 8-மைவில் 820-இருவக்கஸர 
யு மிருச்சன்றன, 

  

விழுப்புரம் ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷலுக்கும். 
செங்கல்பட்டு ஜக்ச்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷலுக்கும் உள்ள 

சயில்வே, (முன் தொடர்ச்ச) 

விளை 

மைலம் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருந்து தென்கிழக்கே கற்சாலை மார்க்சமாய் 
8-மைலில் மைலம் சுப்பிரமணிய க்ஷேத்திரம் இருச்ன்ற.து. 

அச்சிறுபாக்கம் ஸ்டேஷன்: 

ஸ்டேஷனிலிருர்து சென்மேற்சே சற்சாலை மார்க்கமாய் 

அைமைலில் 300-இிருவச்சிறுபாச்சம் இருகளெ்ற து.
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செங்கல்பட்டு ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை! ஸ்்2டஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருச்து இழக்கே சற்சாலை மார்ச்சமாய் 9- 

மைலில் 804-திருக்கமுச்குன்றமும்,। இதினின்று உடமேற்சே 

மட்சாலை மார்க்கமாய் 4- மைலிலும்)ஸ்டேஷனிலிருக்.து 264- 

இருச்சமுக்குன்றத்திற்கப் போகிற கற்சாலையில் 8-மைவீலி 
ருது வடக்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 2-மைலிலும் 208-இரு 

இச்சா மும் இருச்ச்றன, 

தறிட்பு:--264-திருச் சமுக்குன் றத். திலிரும்் து வடஇழச் 

கே மட்சாலை மார்கீசமாய் ]0-மைலில் திருப்போரூர் சுப்பிரம 

ணியக்ச்சிரம் இருக்க்ற.த. 

Pe POD ADP OLA APD ADP 

செக்கல்பட்டு ஜங்க்வன் (சேரச்னக) ஸ்டேஷனுக்ரும் 

அரக்கோணம் ஜங்கஷன்(சேர்க்கை)ஸ்டேஷனலுச்கும், உள்ள 
சயில்வே, 

அணைய அணையா ஆனவ அறைய னை வகவகைகைவளை 

காஞ்சிபுரம் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருந்து கற்சாலை மார்க்கமாய் ஒருமைலில் 

287-இிருச்சச்€ ஏகம்பம் என்ற காஞ்சிபுரமும், இ சன்தென்மே 
PCs கற்சாலை மார்க்சமாய் ஒருமைலில் 298-இருமேற்றளி 

என்ற பிள்ளையார் பாளையமும், 287-இருச்சச்சி ஏகம்பச்இற்கு 
உடமேற்கே கற்சாலை லார்ச்சமாய் ௮ை மைலில் 289-இரு 

வோணகார்தன்றளியும், 293-திருமேற்றளிக்கும், 239-தஇரு 
கவோணசார்தன்றளிக்கும் மத் தியில் (287-இிருச்சச்சி ஏகம்ப 
த்திற்குச் சென்மேற்கே கற்சாலை மார்க்சமாய் அரைமைலில்) 
240- இருக்கச் அனேக தங்காவதமும்/ 297-திருச்சச்ச ஏகம் 

பத் இினின்று சென்சழக்கே (விஷ்ணு சாஞ்சக்குப் போலெ 
சற்சாலையில் 2-மைலிலிருச்து உடிச்கே அரை மைவில் ! 241- 
திருக்கச்சி நெறிச் காரைச் காடும்; 297-திருக்சச்சி ஏகம்பத்இ 
னின்று தெற்கே மட்சாலைமார்க்கமாய் 6 மைலில் பாலாந்றின் 
சென்சரையில் 243-தீருச்குர ல்கணின் முட்டமும், இதன்
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தென்சிழெச்சே ம ஃசாலை மார்க்சமாய் 0-மைலிஸ் 813-இருமா 

கறலும, இதினின்று சென்மேற்கே மட்சரலை மார்க்கமாய் 

15-மைலில் செய்யாற்றின் வடகரையில் 24% திரு வோச்தூர் 

என்ற (அனுச்கா) வோச்தூரும், இசன் வடூழெச்கே மட்சாலை 

மார்க்கமாய் | 8 - மைலில் 21.5 - திருப்பனங்காட்டூரும் இரு 

க்கின்றன, 

தறிப்பு:-- 245-இருப்பனம்சாட்டூரிலிரு$ ௪, CgeGs 

மட்சாலை மார்க்கமாய் ஒருமைலில் வன்பார்க்கமும் கிழக்சே 

மட் ரல மார்ச்சமாய் 4மைலில் 242-திருக்கு ரங்சணின் மூட் 

டமும் வடக்கே மஃசாலை மார்க்கமாய் 0-மைவில் 287 இருக் 

சச்சி ஏகம்பமுமிரு ச்கின்றன. 

பள்ளுர் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருர்து தென்மேற்கே மட்சாலை மார்க்சமாய் 

8-மைவில் ?47-இருமாற்பேறு என்ற இருமால்பூர் இருக்கின் 
றது, (இதன் மச்இயில் கோவிக்தவாடி ௮௧.ரம் தெக்ஷணாமூ 

ர்த்தி விசேடம்.) 

தறிப்பு:--- ஸ்டேஷனிலிருக்து வடகிழச்கே மட்சாலை 
மாரீக்சமாய் 6-மைலில் மனவூர் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்திலுள்ள 

249-இருவூறல் என்ற தச்கோலமிருச்கின்ற து, 

3 

    

செய்கற்பட்டு ஜங்க்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுககும், 

சென்னபட்டணம் ஸ்டேஷனுக்கும், உள்ள ரயில்வே, 

  eer 

சிங்கப்பேருமாள் கோயில் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருஈது வடமேற்கே, மட்சாலை மார்ச்சமாய் 
ஒருமைலில் 202- திருச்சச்சூர் ஆலச்சோயில் இருக்கன் .ற2.
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சேன்னபட்டணம் எழுமூர் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருந்து தென்கிழக்கே கற்சாலை மார்ச்சமாய 
4.மைலில் 260-இருமைலாப்பூரும், இதினின்று சென்ழெச்சே 
மட்சாலை மார்க்சமாய் 4-மைலில் 201-இருவான்மியூருமிருச் 

இன்றன. 
விக 

சென்னபட்டணம் ஸ்டேஷனுக்கும், ஆர்ச்கோணம் ஜங் 

கஷன் (சேர்க்கை) ஸடேஷஊனுக்கும் உள்ள ரயில்வே, 

    

வில்லி பாக்கம் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிவிருந்து தென்மேற்சே மட்சாலைமார்ச்சமாய் 

2-மவில் 257- இருவவிதாயம் என்ற பாடி, இருச்னெறது, 

அம்பத்தூர் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருர்து வடமேற்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் 

௦-மைலில் 258-வட திரு முல்லை வாயில் இருக்கின்ற, 

தறிப்பு:--மேற்படி தலத்தினின்று தென்மேற்கே மட் 
சாலை மராக்சமாய் 8-மைவில் ஆவடி. ஸ்டேஷனிருச் ன்ற து. 

ஆவடி ஸ்டேஷன்: 

ஸ்டேஷனிலிரும்து தெற்கே பூவிருந்தவல்லி கற்சாலை 
மார்ச்சமாய் 2-மைலில் அற்றுச்குச் €ழ்பாலாக 259-திருவேற் 
சாடு இருச்சன்றத. 

தறிப்பு:-- ஸ்டேஷனிலிருர்து உடஇழக்சே மட்சாலை 

மார்ச்சமாய் 2-மைலில் 258-வட இரு மூல்லை வாயிலிருக்இன் 

றது. 159-திருவேற்காட்டிலிருச்து தெற்கே பூவிருக் ச வல்லி 
கற்சாலை மார்ச்சமாய் 10-மைலில் சேக்கிழார் சுவாமிகள் திரு 

வவதா.ரம் செய்த தலமாகயெ குன்றத்.தார் இருக்ற,
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தின்னனூர் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருந்து தெற்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 2- 
மைலில் (பூசலார் காயனார் இருவவதாரஞ்செய்த தலமாகிய) 

திருநின்றவூர் இருச்சன்றது., 

திருவள்ளுர் ஸ்டேஷன். 

ஸ்டேஷனிலிருக து மேற்கே மட்சாலைமாரீச்சமாய் -மை 

லில் 252-இிருப்பாசூரும், இதினின்று வடகமீக மட்சாலை மா 

£ஃ9ம-*ய் $ மைலில் 258-இருவெண்பாக்கம் என்ற “இருவுளம் 

பூதரு:2 இருக்கின்றன. தஇிருவள்ளூரிலிருந்து ழெஈசே சென் 

னபட்டணத்திற்குப் போடுற கற்சாலை.பில் 12-மைலிலுள்ள பூ 
ச்சாத்துப்பட்டினின்று வடக்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 8-மை 

லில் 358-இருக்கள்ளில் என்ற தஇருக்கள்ளம் இருச்சன்றது. 

குறிட்பு:--252-திருப்பாசுரிலிரும்து தென்மேற்கே மட் 
சாலை மார்க்சகமாய் 8-மைலில் கடம்பத்தூர் ஸ்டேஷனிருக்கி 
றது, பூச்சாத்துப்பட்டிலிருந் து கெழெக்சே கற்சாலை மாக்கமாய் 

18-மைலில் சென்னபட்டணமிருச்சன்றது, 

மனஷவூர் ஸ்டேஷன், 

ஸ்டேஷனிலிருர்து வடமேற்கே மட்சாலை மார்க்கமாய் 
8-மைலில் 251 திருவாலங்காடும், இதினின்்.று மெச்கே மட் 
சாலை மார்க்சமாய் ஒருமைலில் பழையனூரு மிருச்சின் நன, 

ஸ்டேஷனிவிரு$து தெற்சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 4- 
மைலில் 850-திருவிற்கோலம் என்ற கூவமும் இதினின்று 
தென்மேற்கே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 8-மைலில் 249-இரு 
இலம்பயக்கோட்டூரும், இதினின்று வடமேற்கே மட்சாலை 

மார்க்சகமாய் 5-மைலில் 248-இிருவறல் என்ற தச்சோல்மு 
See per. 

தறிப்பு:....- 251. தருவாலங்சாட்டி லிருந்து சென்மேற் 

சே மட்சாலை மார்ச்சமாய் 5-ஜமலில் சன்ன அம்மாள் பேட்
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டை ஸ்டே.ஷனிருக்கின்ற.து. £43-திருவூறல் என்ற சச்சோ 
ல.த்திஸிரு* து இசென்6மற்சே மட்சாலைமார்க்கமாய் 6-மைவில் 

(ஆர்ச் ரர அ ததிலி பா திசல்கல்பட்டு ஜங்க்ஷனுக்குப்போ 

திறை ாயில்மார்ச்சச் திலுள்ள) பள்ளூர்ஸ்டேஷனிருககிற த. ae Q 
ஆர்ச்கோணம் ஐங்கஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டே. ஷனுக்கும், 

காட்டுப்பட்டி ஐல்க்ஷன் (கேர்ச்கை) ஸ்டேஷனுகச்கும் உள்ள 
ரயில்வே, 

திருவல்லம் ஸ்டேஷன். 
ஸ்டேஷனிலிருக்து வடகிழக்கே கழற்சாலை மார்க்கமாய் 

௮ரை மைலில் 240- திருவல்லம் இருச்சின்ற து. 
———— 9 

காட்டுப்பட்டி. ஜங்கஷன் (சேர்க்சை) ஸ்டேஷனுக்கும்; 
ஜோலார் பேட்டை ஜகச்ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷஞக்கும் 
உள்ள சயில் வே, 

விரிஞ்சைபுரம் ஸ்டேஷன் 
ஸ்டேஷனிலிருச்து தென்கிழச்சிச மட்சாலை மார்க்சமாய் 

அசை மைவில் வைப்புத் சலமாகிய கரபுரம் என் உ திரு விருஞ் 
சைபுரம இருக்கின்றது, 

குறிப்பு; ஜோலார்பேட்டை சே, ஸ்டேஷனிலிருக்து 
பெக்களூ, மைசூர் மார்ககமாய் சஞ்சுண்டகுடி. ஸ்டேஷ 
னுக்குப் போகவேண்டும், இதற்குச் சமிபத்தில் ஈஞ்சுணட 
கூடல், வகே்ஷேத் இ மிராச்ற த, ் 

aetna ween, (Jeon ne 

அர்ச்கோணம், ஜங்கீஷன் (கேர்ச்கை) ஸ்டேஷனுக்கும் 
சேணுகுண்டா ஜம்.கஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுக்கும,உள்ள 
ரயில் வ, 

திருத்தணிகை _ஸ்2டஷன். 
ஸ்டேஷனிவிருக் து தெற்கே கற்சாலைமார்க்கமாய் ஒரு 

மைலில் இருத்தணி௯.ச .சப்யிரமணிய கத் இரம இருக்க 
ன்றது, 

_ , இசேணுகுண்டா ஜங்ஷன் (சேர்த்தை) Gage 
சூம், பச்சரலாஜ்க்ஷன் ( சர்க்கை) ஸ்டே args Gb உள்ள 
oS aCe, 

PHOUP maine oF apa, 
e.azhalggtg aGupGa ஈற்சாலை மார்ச்சழாய் 

எமைலிற் குன்றுசோறுடலில் தன்றுகிய இப்பதி -இருச் 
ன்றது, ் 

கன  
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இரேஹுகுண்டா neéaser (Crtdeog) ஸ்டேவனுக் 
கம், கூடூர் (சேர்ச்கை) ஸ்டேஷனுக்கும் உள்ள சயில்வே. 

திருக்காளத்தி ஸ்டேஷன். 
ஸ்டேஷனிலிருர்து உ௨டழக்கெ சற்சாலை மார்க்சுமாய் 

2-மைலில் 255-திருக்சர்ளத்.தி இருக்கின் ற.து, 
வெவ்விய (டு வய 

சென்னபட்டணம் பீச் ஸ்டேஷணுச்சூம், கூடூர் ஜங்க் 
ஷன் (சேர்க்கை) ஸ்டேஷனுக்கும் உள்ள ரயில்வே, 

திரூவோற்றியூர் ஸ்டேஷன். 
ஸ்டேஷனிலிருந்து இழச்சே கற்சாலைமார்ச்கமாய், அனை ர 

க்கால்மைவில் 300- திருவொற்றியூர் இருக்கின்றது. 
தோண்டை நாட்டுத்தலங்கள் -85, 

மற்றிந்று, 
க்கை (0 அவிக 

துளுவவள நாட்டுத்தலம். J 
சென்னபட்டணச்திவிரு$த, ௮ரச்சோணம், சேண்டு ண் 

டா,குண்டச்கல், ௧டக-சே(080௦2.1)ஹூபுலி-சே, பிம்யச) 
ஸ்டேஷன்கள் மார்ச்சமாய் லோண்டா சே (onda J) 
ஸ்டேஷனுக்குப் போகவேண்டும், லோண்டாவிலிருக்து புனா 
வக்ருப் போடிம் சயில்வேயிலுள்ள வாத்சார் ஸ்டேஷனிலி 
ருந்து மேற்சே 88 மைவில் ரோட்டு மார்ச்சத்தில் மசர்.பலி 
ஈசுவரமென்ற 2009-தருச்கோகசரண மிருக்கர.து, மிசாஜு 
ஜகங்கஷனிவிருர் து கோலாப்பூருச்குப் போகலாம், சோலாப் 
பூர் எது, சொல்லாபுரம், மசா லட்சமி. ஒல்யம் மிச்ச வி 
சேம, 

வட்நாட்டுத்; தலங்கள். 
க1சிக்கு$ செல்ல மரர்க்க்ம் , 

  

சென்னபட்பணம் 199 சேர்க்கை (Beach 

௭௩௦௦௩) ஸ்டேஷனிலிருக்து, கூர் சே, (மெம்ம 4) 
ஸ்டேஷன்மார்ச்சமாய், பெஜவாடார சே, (86217௨08 J) 
ஸ்டேஷனுக்குப் போசவேணடும். 

குறிப்பு ுபெழுலாடா oa alg uemiek, (அருச்சுனன் 
பட்டினம) இதன் தெற்கே 6 மைலில், அருச்சுனன் :௯ழ்
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புரிர்ச சனக தருக்கம் மலையிரு?றத, பெஜஉாடா“சே. ஸ் 
டேஷனுச்கும, குண்டச்கல் சே,(0ோ/வ2] 9, ஸ்டேஷனுக 
Gd, ng Sl grec ஈர்தியால் ஸ்டேஷனிவிருச்து, 470-இ௫ப் 
பருப்பதம முதவிய தலல்களுக்குப் போகுமமார்கசம் பின்னா 
விருச்ற து, பெஜவாடாவிலிரு௩௮, இதராபா.தி ஸ்டே விலா. 
குபேபேசகிற மார்ச்சசதிலுள்ள போச்கில் குணடாஸ்டே,ஷனி 
லிரு$. த வடச்சே 49 மைலில் பத்ராசலம் இருககிற ௪. வழி 
யில் 2-8, சதிகள் இருக்னெறன, 

பெஜவாடா சே. ஸ்டேஷுனிலிருர்து ராஜமகேக் 
Baw (Rajahiaundri) ஸ்டேவூலுககுப போகவேண் 

டூம், 
குறிப்பு: ராஜம் இரத் இர்கருல் சோதாவறிகதியும் 

கோடிலிங்க சேவா௯யமும். மார்ச்கண்டேயர் அலயமும், 4- 

மைவில் தவளேசுவசம் ௮ணையுமிரு$இன்றன. ராஜ.௰கேம் 
Ris Od Gig படகு மூலமாய் 600: மைஸிலுள்ள 'பத்ராசல்தி 
இற்குப் பேசசலர்ம், வழியில் தல்குமிடக்கள், |. தரள்ளப்புடி, 
2. இம்பிக்குடம், 8, பாபிருண்டரு படகு சார்ஜ் ரூபா: 5, 

ராஜு மகேந்திமச்இலிருந்து, சாமல்கட்டு சே 
(Samalkot. J), லாஸ்டேர் சே (விம். ஏ), ஸ்டேஷன் 
ஆர மார்க்கமாம், ஸ்ரீகாகுளச் (ரெய௦௨ர016, Greasy 
க்குப் போகவே ( 

: tht jor ncn Sl pace wt விஜயசசாம் “டேஷ் 
Nate 10 மைலிலுள்ள மமாசலத்இல் ஈரசம்மாலய 
மிருக றத. ஸ்ரீகாகுளத் இற்கு 8 மைவில ஸ்ரீகூர்மம் (மகா 
விட்ணெ கூர்மாவசாரம்செய்த ஸ்லம்) இரு5ற,லு, இதற்கு 
ஒருமைவில் அசசன்பல்வி இரரமத்தில் சூரியன் ஆலயமிரு* 

Op. 
ஸ்ரீசாகுள தீதிலிருர்.௮, காடர் ரோடு சே, (Khur- 

da Road J) ஸ்டேஷனுக்குப் போகவேண்டும். 

குறிபுபு:--இல்விடச்தில் ரயில் மாறி ஏறி, ப்ரி (Pari) 
ஸ்டைஷனுக்குப்போனால் சமீபச் இல ஜககாதமிருச்றெது, சர 
டாசோடு ஸ்டேஷனுக்குச் சமிபதீதில் புவனேக வரர் பழைய 
(பேசத் சஞும், Rar Sid சிங்களுமிருச்கின் றன. 

கர்பூர்ரேர்டு சே, ஸ்டேஷனி நிருந்து, கட்டக் 
(1180) ஸ்டேஷனுக்குப் போகவேண்டும்.
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சூதிய்பு;-- இதனருசே மகார இ வருத. 
சட்டக் w@_opoh Migs, அளுப்பூர் சே, 

[Midnapure' J .|, சனி-சே. (Sint சி, ஸ்டேஷன்சள் 
மார்சீசமாப்ட அசன் சோல் சே, (ஜர் ரீ.) ஸ்டே 

கதனுச்குட்' போகவேண்டும், 

குறிப்பு. -சக்கத்தர் ((வி௦ாம(௨) வுக்குப் போகேண்டு 
மஞ்) மிதுனுப்பூர் சே ஸ்டேஷனிவிருர்து கல்சச்சாகிக 
குப் போய், பின் ஹால்ரா சே- (1௦௧7௩ 4.) ஹூச்லி சே 
(Hodtlys.) stey Ge, (Khatad } ஓண்டால் சே (0௫0௨14) 
ஸ்டேஷ்ன்சன் மார்ச்சமாம் அசின்சோல்' சே-ஸ்டே ஆஹ்ச்குப் 
போய்ச்சேரலாம. சல்கசசா எ-து சாளிகட்டம்; இதில்காளி 
கோயில் விசேடம் சங்காசாகரம் சமூ.தீதிரஸ்நானம் வீசெடம, 
மசாவினோதச்கர், ட 

அ௮சன்சோல் சே. ஸ்டேஷனிலிருர்து, சதாராமபு 
சம் CF (Sitarampur J.) அலிபயூர் சே பொறா சீ) ise 

Raggi சே (Madhupur ச்) லிச்சராம். ௪௪, (Law 

keeserat J) கய்ர சே. (089 72, சோணைக்கீழ்கசர 
சே.($0ா5 1-ல் நிற்ர் ர. கோசல்சராங் சே, (]நீபதடு 
SaraiJ.), ஸ்டேஷ்ன்சள் மார்க்க்ாய 1 1 Gayton சே. 

(Benares )ஸ்டேஷூலுக்குப் போல், இங்கருச்து ath 
i Situ wera gaqu CuraCarsby 

னே இதற்குச் சமீபத்தில் காசிசேஷ்த் திர மிருக்கின்ற து. 
குதிப்பு; -மேற்சண்ட சயாகேஷச் இரம் பிண்டம பேர்டு 

கேணடிய இடம்,  சோணைச்சவைமிலுள்ள 0 (Dehri on 
Sone.) ஸ்டேஷனுர்குச் சமீபத்தில், சண்பதி விகீஇரசீம் ௮௧ 
ப்பூதிதித் சோணப திரை ரதி இருக்கித. - 

லக்கச. ராய, சே.ஸ்டேஷனிலிருக்அகாூக்குச் சல் 
௮ம்மற்றோர் மார்க்கத்திலுள்ள் பான்கிபூர் சே(13௨விய் 
-0076 1) ஸ்டஷனிலிருர்ள், _ததிப்பூர், சே. (40 2௦- 
pore J.), மொஸபர்பூரீ சே. ( ODA urpored ) Foxer 

சே, (Segowlee J) ஸ்டேஷன்கள் மார்க்கமாய், 
ரரிக்சால் ( Raksauil ) ஸ்டேஷனுச்குப் போசவே 
ண்டும், இங்கிருந்து இமயமலையில் FO ade Cn 
பாள் தேசத்தின் ராஜசானியாயே காட்டுமாண்டு
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(Khatmanda) ஈசரமிருக்கிறனு. இதற்கு 8 மை 
லில் ஒரு செவக்ஷர்திர மிரும்கிறது. இதனை 271- 
Qi Bor Fos பருப்பதமென்பர், இதற்குச் சமீபத்தில் 
உருத்திராகமுண்டாடஇுற மோரககிமலை இருக்கிறது. 
இ௫சன் வடூழக்கே உலகத்திலுள்ள மலைளிலெல்லாம் 
உயரமானசிகாத்தையடைய எவரஸ்டு என்னும்செளரிச௪ 

ங்கரம் மலையிருக்குநது. சாட்டுமாண்டி லிருந்து அம்மலை 
யின்மேலாகவே 979-இருக்கேசாரத திற்குப் போக 
மார்க்கமிருக்கிற.து. சுட்டுமாண்டுக்குச் சமீபத்தில் சாள 
க்கமாமம் ௮கப்படிகிற கண்டகெதி உற்பத்தியாகி பான 

இப்பூருக்குச் சமீபத்தில் கக்சாரஈதியடன் கலக்ற௮, 

  வைவகடி 1 (0) 5 
காசீக்தக்சேல்லும் மற்றோர் மாஃக்கம். 

சென்னபட்டஊக்திலிருர்து அரக்கோணம் சே 
[Arkonam J] பேணுகுண்டா சே. (Raniguuta J) 
ஸ்டேஷன்சள் மார்க்கமாய் @oore san (Guntakal J) 
ஸ்டேஷனுக்குப் போகவேண்மிம். 

குண்டக்கல் சே.ஸ்டேஷனிலிருந்து இழேக்கே மே 
லேசொல்லிய காசியார்க்கத்திலுள்ள பெஜவாடா -சே 
ஸ்டேஷனுக்குப் போகிற சயில்வேயில் கர்தியால் ஸ்டே 

ஷ்னிலிருக்து வடஇழக்சே சுற்சாலை மார்க்கமாய் 00 
மைலில் 270-திருப்பருப்பகம் எ-து பரிசைலம் (மல்லி 
கார்ச்சனம்) இருக்கின்றது. 

இறிப்பு;--ஈச்தியாலுக்கு வடடிழக்சே 0- மைலில் முசா 
சக்தி விசேடம் இவ்விடச் இல் தங்காரமும் இருக்இற.து, 

குண்டக்கல் சே, ஸ்டேஸ்னிலிருந்து கடக் சே, 

(Gudag J.) ஸ்டேஷனுக்குப் போகவேண்டும், 

குதிப்பு:--இதற்க ஈடவிலள்ள Ose sem sgy (Torann- 
geile J) ஸ்டேஷனிலிருர். த சென்மேற்சே 19 மைலில் சொ 
ஸண்டூர்குமாச சாமி கோயில் மலையின்மேல்மிச்சவிசேடமாயுள்ள 
து. தஸ்பெட் (11980 ரி) ஸ்டேஷனிலிருக் சு வடஓழ 
$36 B மைலில் ௮ம்பீ விருபர க்ஷி சிவதலம், தங்சபுத் திரை 
ஈ.திக்கரையிலுள்ளது, இவ்விடசஇர்கு இஷ்டிர்சை யென் 
றம்பெயர், மலையின்மேல் கோடி. லிங்கம்கள் இருசக்ச்றன,
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: FAV GEM CF, nepal mig, sd CF,, 

an! 09 Cr, (Hubli J.) Gerais Ge. (Londa J.) 
ஸ்டேஷன்கள் மா/க்கமாய் 269-திருக்கோகராணத்இற், 
குூ.ப் போய்ப்பின் புனா ஜங்க்ஷன் ஸ்டேஷனுக்குப்போ 
ப்சசேரலாம். இம்மார்க்கம் முன்னால் தெளிஉாய்ச் சொ 

ஷி பிருக்கிறது, 

குறிப்பு: -லோண்டா சே,ஸ்டேவனிலிருந்து பின் 
வம புனா சே-ஸ்டேஷனலுக்கு நேரில் போசலாம். 

குண்டகச்கல்- சே-ஸ்டேஷூனிலிருந அ, வாடிஃசோ 

"ர வம். 2 ஸ்டேஷனுக்குப் போகவேண்டும். 

குறிப்பு:--இதன் மத்தியிலுள்ள துங்கபத்திபை 
ஸ் டேஷனுக்க நகல் துங்கபத்திரை நதியும், இர்ஷ்ணா 
ஸ்டேஷனுக்கு அருகில் Gicpen நதியும் ஓடக&ன் றன. 

இவ்விரண்டும் இவ்விடங்களுக்குக் இழக்கே சுமார் 60 

மைலில் கலக்கிறது. 

வாடி-சஃ-ஸ்டேஷனிலிருர் ௮, ஆட்தி-சே- (பி ௨011. 
"உள்டேஷன் மார்ச்சகமாய், பார்சிமோடு-சே (138181 
road ச்.) ஸ்டேஷனுக்குப் போகவேண்டும். 

குறிப்பு:--பார்சிரோடு-சே - ஸ்டேஷனிலிருந். 
தெற்கே 80 மைலில் பீமா ஈஇக்கரையில் பாண்டரங்கம் 
இருக்கின் றது, 

பார்சீரோடுஃ சேஃஸ்டேவினிலிருந்து, டோண்டு- 
சே-(191)000. 4,) ஸ்டேஷனுக்குப் போகவேண்டும். 

குறிப்பு: -இதன் மத்தியிலுள்ள பொம்மல்வாரி, 
டி கீஸால் (Diksal) டோண்டு (191) ஐ0) ஸ்டேஷன்சஸ்க் 
கருகல் ஒரு மைலில் இர்ஷ்ணாகதியுடன் கலக்இற பிமா 
தி வருகிற த, டோண்டு-சே, ஸ்டேஷனிலிருக்கு 

புனா, பம்பாய் முதலிய விடங்களுக்குப் போகாமல், 
மன்மாடு-சே-ஸ்டேவனு ச்குப்போகலாம். 

டோ்ண்டு-ச்-ஸ்டேவஷனிலிருந்அு புனா சே- (10010 
J.) ஸ்டேவஷளுக்குட் போகவேண்டும்,
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சூறிப்பு:--பனா வினேதககர், புனாவிலிருந்து மகா 
பலி ஈசுரமாகிய 269- தீருக்கோகரண த்திற்குப் போகு 
ம்மார்கரம் முன்னால் தெளிவாயிருக்கிறது. 
no = 

புனா சே-ஸ்டேஷனிலிருக்௮, கலியாணி-சே 
(Kalyan ஏ. ஸ்டேஷன் மார்க்கமாய், மண் ரடி-சே- 
ஸ்டேவலுக்குப் போசவேண்டும், 

குறிப்பு;--கலியாணி சே-ஸ்டே விலிருந்து, பம் 
பாய் (Bombay) க்குப் போசலாம். இது பெரிய பட்ட 

ணம், கலியாணி-சே-க்குமமண்மாண்டு-சே-க்கும்மத்தியி 
அள்ளநாகசிகைரோடு(%1% 1௦804 ஸ்டேவனிலிருர் து 
மேற்கே 6 மைலில் கோதாவரி ஈதியின் வட கரையில் 
நாசிகையும், தென்சரைபில் பஞ்சவடியும், இகம் குமே. 

சே 8 மைலில் கோதாவரி உற்பகதியாகற இடசகிய 

திரியம்பகழ மிருக்கின்றன. இ.ம்திரியமபச த்தில் ஜோ 
இலிங்கமிருக்கின் றது. 

மண்மாண்டு சே-ஸ்டேஷவூனிலிருக்து, சால்ண்கான் 
@e-(Chalisgaon J), gresrex Ge- Jalgaon J) wr 
ர்க்கமாய், yagra ro-Ge-(Bhusaval 4) ஸ்டேஷனுக் 
குப்போ வேண்டும். 

குறிப்பு: -புஷாவாலுக்கு 2 மைலில் தட்திஈதம் இருகி 
@ pp, 

புஷாவால் சே - ஸ்டேஷனிலிருந்து sreinGaTs 

சே (௩180௭௨ 4./ ஸடேஷனுகுப் போகவேண்டும். 

சுறிப்பு:--இசண் மத்தியிலள்ள சாண்மணி ஸ்டேஷனி 
விருந்து 0 மைலில் அசிகர் சோட்டையின் மேல், அசுவத்தா 

மா கோயீலிருச்சது. டை சாண்டீவா சே ஸ்டேஷணிலி 
ருந்து, அ.தர£ஸ்-சே (Hathras J) ஸ்டேஷனாக்குப் போகு 
ம்மாாக்கா Serene’, SD gs, ஆதீராஸ் சே-ஸ்டேஷன் கா 

சியிலிருந்து ஹரிச்துலாரச்திற்குப் போரும் மார்ச்சத் திலுள் 
ளது, 

காண்டுவா சே-ஸ்டேஷனிலி tw, இட்டர்சி செ 
(1487௪1 4) ஸ்டேஷன் மார்க்கமாப், ஜப்பல்பூர் -: Can 
(Jubbulpur J.) ஸ்டேஷனுக்குப பேசா வேண்டும்,
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சூறிப்பு:--ஜப்பஃபூரூச்கு 6 மைவிலுள்ச stows 55 F 
Sa பாணலிங்கம் அசப்படும், இவ்விடச்திற்கு ஒங்காசமெ 
ன்றம் பெயர், 

ஐப்பல்பூ/ சே - ஸ்டேவனிலிரு$து, கட்நி சே: 
(Katni 4. ஸ்டேவன் மார்க்கமாய், மாணிக்கப்பூர் சே 

(Manikpur J) ஸ்டேவலுக்குப்போக வேண்டும், 
குறிப்பு:-- மாணிககப்பூரிலிருந் த, சித்திரகூடத் திற்குப் 

போகும் மார்க்கத்தில் வானமிகரிஷ் ஆச்சிசமம் இருக்கன் 

தத. 
மாணிக்கப்பூர் சே-ள் டேவனிலிருந்து, நானி சே 

்காம்ா6 ர 1) ஸ்டேஷன் மார்ச்சமாய் அலகபாது சோ 
(க 1ந்ஷர் சி) ஸ்டேஷனுக்குப் போகவேண்டும். 

குறிப்பு: - அலசாபாத என்பது பிரமாகை, இவ்விடம் 
கங்கையும் யமுகோயும் சரசுவதியும்?சரூம இருவேகரிசங் 
கமம, 

௮லகபாத சே - ஸ்டே.ஷனிலிருந்து, நானி சே- 
(வய 4) மோகல் சராய் சேோஃ110ஹ௧1 வம J.) ove 
ஷஹன்கள் மார்க்கமாய் பனாரில்- சே (088104) ள்டேஷ 
னுககுப் போய் Bui mi gu காசிகட்டம ஸ்டேவணனுக் 
கப போகுமவண்டும், 

ஊடுதந்கச்சமீபத்தில் கசி க்ஷேத்திரமிருக்கின் ற து, 

காகியிலிநந்து ஹூதந்துவாரத்திற்த மார்க்கம்; 

  

பனாரிஸ் சே-ஸ் 2டஆனிலிருர் துமோகல்ஃசபாப், 
சோனி சே (18001 |) HONG S-AF- (கங்கைக்க 
m7 FD gy an a ) கான்பூர் G#-(Cawnpore 8. டரண்டு 
லா-செ- (1101) ஸ்டேவன்கள் மார்க்சுமாய், அத 
ராஸ் Ge(dathras J.) winorays gu Gla? aad 

De 

epee Qe 

(சென்னபட்டண இலிருற்து சாடிக்குச் செல்லும் 
மற்றோர் மார்சகத்திதுள்ள) காண்டவா சேஸ் டஷனி
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லிரர்து, இர்த: அற்ராஸ்-சே ஸ்டேஷணுக்கு வரும் 
wreath = 

saanOat @r- (Khandwa J) ஸ்டேஷனிலிரு 
5௮, பாட்டிபபா சே Patel bad J.) ஸ்டேஒனமார் 

sails &ஜினி- Ga-(U jjain fy ewe _epes@queist 
சச்வண்டும், 

GHuy:—e Pat a-g Sas Goran OAH gt. 
கேசும், சாசசேசுசம், மர்சாளேசுவரம என்னும் Mose a 
களுடைய சிவாலயமிருக்கின்ற த. 

உஜினி சே-ஸ்டேனனிலிருர்து, ரத்துலாம் சே 
(Rutlam ரீ.) ஸ்டெலன் மார்காமாய் ஆமீர்-சே (215 

mere (J ஸ்டேவஒனுக்குப்போஃ 2 வண்டும், 

குறிப்பு;--அஜ்மிருக்குச் சமீபத்தில் புஷ்கர க்த்திரஸி 
(ha Boor 6g. 

சத்துலாம் சே, (1118௩ சீ.] ஸ்டேஷனிலிருக்து மே 
pata அனணடு சே, (ஸம் 4.)) ஆமதாபாசது சே 
(41ல் 9 )கீராம்சாம் சே (78 ஜாப) வாடுவான்-சே 
(Wadtiwvan J.).srger Co, (Rajkot) Omeciudedt Co 
(detulsar J), Sosaae (காக! ) ஸ். ஷன்கன் கார்கி 
சமாய் சோமராதத்திற்முப் போகலாம், சோமசாதச்தில் சிவ் 
க்ஷேதிதிசமிருக்ளைது, இதற்குச் சமீபத்தில் பிரபாசமிருக் 
இறத. 

மேற்கண்ட ஜட்டால்சர் சே ஸ்டேஷனிவிருச்து யோர் 
பச்சர் (குசேலபட்டணம்) (10 ரர ரீ) எடேஷனுக்குப் 
பொய், இங்கிறுச்து சசைமார்க்சமாவாவது ஸ்.ஈமர் மார்க்கமா 
மர்வது துஉரரசைக்குப் போகலாம், 

ஆத்மீர் சேஸ்டேவினிலிருர்து, பூலீரா-மேோ-(1 [10 

எல பண்டுசி Ge-(Kandiquid) we&or Ge -CAch 
9௪75 ச) ஸ்டேவன்கள் மார்க்கமாய்,மேத்சொன்ன.த் 
ராஸ் ௪௪-((1811)15 7) குடேஷனுக்குலர்து சேரலாம், 

குறிப்பு; - ஆச்ரரஸ் சே-(பிஹ்மா 9) க்கும், ஆச்ரீரா 
சே- (கர்றரகத ம) ள்டேஉனுச்ரும் மத்தியில் மதமை 
(Mutira) AT ener Godino. இர்மத ளை சாளிர்தி ஈதி 
க்ச்ையிலிருக்கிற௫, இற்கு 52, சமிர்குள்சோகுலம், விருர்
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தவனம், கோஒல்ச்கனம் இவைகஹிருத்வெறன.  அசிரிரா 
ச-ஸ்டேஷனிவிருர் த ஆக்ரா சே-ஸ்டேஷனலுகதும் டோசலா 

ப. அக்சா உமுனையாற்றின் சரையிலிருக்கற ௮, 

ஆ,க்மான்-ச ஸ்டேஷூனிவிருக்து, அலிகர் சே 
(Aligarh சிகாஜிபாத் சே (Ghaziabadj) ஸ்டேஷன்கள் 
மார்க்கமசம், யனையாற்றின்சுளை லுள்ள டில்லி-சே 

(Delhi di) ஸ்டேலஒலுக்குப்போகவேண்டும். 

குறிப்பு:--டில்லி தர் விரோசசகர், இது இக்இரப்பிர.த்தம். 

டில்லிச்சும் சாரங்கப்பூரூக்கும் மத்தியிலுள்ள மீர 
ட்டி ஸ்டேஷனுக்கு 2) மைலில் ௮த்தினா। /ரமும், டில்லி 
க்கும் உம்பாலாவுக்கு மத்தியிலுளள சனேசர் ( ']18௩' 
-esar) ஸ்டேஷனுக்குச் சமீபத்தில் குருக்ஷேத்திரமு 
மிருக்கன் றன. 

. நல்லி சே-ஸ்டேஷனிலிரு்து, சாரங்கப்பூர் சே2 

(இவிாஹறமா 9)லாக்ஸ்-சே-(11 விக 19ஸ்டேஷன் 
Sor wri seer, GP ants gata (Hardwar. J) 
போயப்ச்சேரலாம, 

காசியிலிருந்து ஹரச்துவாரக்திற்து மந்றேர் மார்க்கம் , 

  

பனாரிஸ் சே - ஸ்டே.ஷனிவிருர்து லக்கோ சே 

02) ஸ்டேனுக்குப் போகவேண்டும் 

, சூறிப்பு;--லச்ரே க்குச் சமிபத்தில் அயோசச்.இ இருசி 
றது 
ட லக்மோ-சே. ஸ்டேஷனிலிருக்து, பரேலி சே 
இவவி(ர 4) ஸ்டேஷனுக்குப் போகவேண்டும். 

குறிப், -லசகோ எ-த- லட்சு ணபுரி, கண்ணுக்கினிய 
சோம தி ஈதிக்கரையிலுள்ள.து. லச் 82 ஸ்டெஷஷத்கு 
பச்தஇிலுளள semipeg (Sandil:) ஸ்டேஷனிலிருக் 

20.௬மலில் கரிசாரணிபம் இருக்கின்றது 

நநாரிலி-சே-ஸ்டேஷுனிலிருக்து, மோ. ராடாபாத் 
{Memdabad J.), sg§1ura-Ge- (Najidabad)
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ல்.க்சார்-சே-(1,1 18841 4, ஸ்டேஷன்சள் மார்க்கமாய் 
GSP ஹரிக்துவாரம் போய்ச் .ரலாம், 

குறிட்பு;- வாரித் தவாரத்தி லிருர் த,லாக்சர் சே (1.18) 
eno mesuun Ge, (Saharanpur) © sumed Ce-(Umballa J) 
gsi seco Ce( Amritsar Jaca சே-(1. 81016 4) வஜிரா 
urs Ge-(Wazrakaio) லாலாருசா Ge-(Lalamusa J) 
சேவல் பிண்டி Ce (RavalpindiJ) wiigsun gag 
(Attock) ஸ்டேவனுக்முப் போசலாம் ஆடச்கு ரக்துசதிக் 
கரையிலுள்ள, - ் 

இர்கஹரி தீதுவாரசேஷம்இரம், ஹரிச்தவாரம்,ம்ர் 
யாத்துவாபம், சங்காக துவாரம் பன்னும் பெடரீசளையு 
டையது, சமட்சாறதி இம௰யமலையிலிருந்து பூமிபில் இந்த 

ஷேஷத்திரத்தில்கான் இறக்குகறது, இகற்கு 19 மைலி 
ல்சங்காததிக்சரையில் இமயமலைச்சாரலில் இருஷிசேசம் 

இருக்கின்றது. இதினின்று பார்த்தால் இமயமலையை 
நன்கு தரிசிக்கலாம். இமையாசலத்தின் மேலே 
த்துவா.ரத்தி லிருந்து, சத்திசாராயணம், மிஷிசேசம், 

ம், சத்துருக்னம், லட்சுமணா ஜடுல், தபோவனம், புலா 
லாலிசட்டி, பிஜிலிகாட்டி, குண்டல்சட்டி, வியாசகங் 
கை, பர்தாவேல், சந்தர் சட்டி, கண்டேசட்டி, மகாதே 

வசட்டி, தேவப்பிரமாகை .(தேவப்பிசயாகை ௪எஃது ௧ 
ங்கைக்கரைகண்டம்) கோகிர்சகோடா, சாணிபாகம்,பி 
ல்வ கேதாரம், பர் ஈகரம், கலியாணகோடி, கர்ஜுஐர்௪ட் 
டி.மார்க்கமாய்உருக் உரப்பிரயா கைக்குப்போகவேண்டுழ் 

உருத்திரப் பிரயாகையிலிருந்து வதரியாச்போடி 
த்திற்கு வேறு மார்க்கம் Dar end Hae og. 

'உருத்திரப் பிரயாகையிலிருந்,து, அகல் தியமூனி, 
குப்தகாசி, பாடாசட்டி, தரியுககாராயணம்.. சூரணப் 
பிரயாகம் மார்காமாய் கெளரி குண்டத்திற்குப் போக 
வேண்டும்.சரோளரிகுண்ட்ம், நும்பிகைகவம் செய்ததலம் 
இதனை 272, திரு ௮மேசகங்காவ௫கம் என்பர், 

கெளரி குண்டத்திலிருச்து, பீமகுண்டா, சாமபா 
டா மார்க்கமாய்' 279... திருக_கேதார க்இற்குப் போக
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Cann: ஹரித்துவாரத்திலிரும்து 200 மைலில் 85, 
திருக்கேசாரம் இருக்கிற து. 

முன்னுள்ள உருத்திரப்பிரயாகை பிலிருர்,ஐ பிரி 
ந்து, சிற நந்தி, கருணப்பிரயாகம், ₹க்கப்பிரயாகம்,லா 

லாசங்கம், பிபபல்கோடி,, கருடகங்கை, பா.தாளகங்தை, 
கூமாரச௪ட்டி, ஜோ சிமடம், (ஜோசிமடம், ௪-.அ திருப்பி 

ரிசி) விஷ்ணுப்பிரயாரை, பண்ழ. கேசுவம், ஹனுமான் 
சட்டி, மார்க்கமாய் பதரி நா.ராயணத்திற்குப் போகவே 

ண்ிம்.இகசன் சமீபததில் பிரமகபாலமிருக்கிறது ஹரி 
திதுவாரத்திலிகுர் து 187 மைலில் வதரியாச்சரமம்இரு 

க்கிறது, 
அர்ச்சகர்கள், திநம்கேதாரம் மா.கலிய தலக்களி 

ல் ஐப்பசி மாதம் பூரணையில், பூறைசெய்து , திருக்காப் 
பிட்டு, வெண்ணெய்ப் பூச்சிட்டு, ம இறங்கிவிடுவா் 

பின் சித இரைப்பருவத்தல், Pore, பூசிப்பர், டை 
யால் தேவாபூசை ஆதுமா தமென்றும், மானுடர் இசை 

ஆ ஓுமாதமென்றும் சொல் வதுண்டு. மூடப்பட்டிரூக்கு 

ம காலத்தில், பனியாலு மூடப்பட்டிருக்கும். 

இமயமலையில் அநேக விடக்சகஹில் ஒன்றுசேரும் 
சால்வாய்களையெல்லாம் கங்கோல்பத்தி யென்பர், 

276-நிருக்கேதார த்திற்கு, வட.இழக்கே, இமய 

மலையின் வடபார்சத்தில் 2/4-மகொடித்தான் மலை 
இருக்கைலாயம் இருக்கிறது, 

வடகாட்டுத் த.லங்கள்முற்றித் ௮, 

இவெ Caps Bo wits RIK gp Kd 

Bens dee. 

திருச்சிற் றம்பலம், 

Ce, “ute



a. 

.சி௨மயம், 

அட்டவவா, 

ஆய 

சோழகாட்டூத்தலங்கள் 190-ல் காவேரிக்கு 

வடகரையிலுள்ள தலங்கள் 6, 

இன்ன ரயில்தே 

சீலச்சின்பெடர். ஸ்டேஷனில் சேர 
கிரக்கிறதென்ட த. 

] கோயில் (தம்பம்) இதம்பரம 

5 இரு வேட்சளம் (மூற்கில் உனம்) 55 

3 இருகெல்லாமில் (Fay f) 

4 இருக்கழிப்பாலை பட tas 
2 நல்லூர்ப் பெருமணம் 

(ஆச்சாபுசம்) சொள்ரிஃம் 
6 இரும். இிரப்பள்ளி 

2) 

a? 

(கோ.பிலடிப்பாளையம்) 

1 இருழுல்லை வாயில்,, பட கிசா. 

8 இரு? சலிச்சாதூர்(அன் எப்பன்பேட்டை)மாழுசம் 
0) இருச்சாய்க்சாடு (சாமாஉனம) 

10 தஇருப்பல்லவனீச்ச2் 
77 

(சாவிரீப்பூம் பட்டினம்) 

1] திருவெண்காடு ves cue ன 

12 இருக்காட்டுப் பல்2ரி, , ப ச 

19 இருக்குருகாஷர் Pan 
14 Pages) யப ட்ட 

13 இருக்சோலக்கா(இ 2 சாளமூடையார்கோயில்) , 

1௦ இருப்புள்ளிருர்கு சேரார் வைத் தகயான் சோயில் 
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17 இருக்கண்ணார் கோயில் 

(குறுமாணச்குடி.) அனைசாண்டாபுரம் 4 

18 இருச்கடைமுடி ($மையூா) மாயூரம் 5 

10 இருின்றிழர் eye உ ஆனைதாண்டாபுரம் 4 

20 திருப்புன்கூர் க் வைத் தசுவரன்கோயில் 8 

3] இருசீடூர் ய ப. ஆனைதாண்டாபாம் A 
22 இரு அன்னியூர் (பொன் னூர்) ய 

95 இருவேள்விச்குடி .. ௨... குற்றாலம்... 7 

24 இரு௭ திர்கொள்பாடி 

(மேலத் சிருமணரு்சே ॥) » 7 

Bd இருமணஞ்சேரி (சிழச் திருமணஞ்சேரி) 5 7 

2) இருக்குறுக்கை டட ..அனைசாண்டாபாம் 4 

27 இருச்கருப்பறியலூர் எ-று... Oa $ Baa 7 aT 

தலைஞாயிறு (மேலைக்காஸ்ரீ) கோ.மில் 3 

28 தருர்குரச்குச்சா ..,, ட ’ 5 8 

29 இரு வாளொளிப்புற்நூர் 2 

30 மண்ணிப்படி கரை (இலுப்பைப்பட்டு) 5 8 

5] தருவோமாம்புலியர் .., ச 3 

92 இருக்கானாட்டு முள்ளூர் ப டி 8 

BD Bosna yin. ப, ஷ் 4 
84 இருக்கடம்பூர் (மேலைச் சடம்பூர், ) வ 4 

35 தஇரப்பச்தணைகல்லூர்... ~ ws குற்றாலம் 7 

80 திருக்கஞ்சலூர் டப உ ாரசிங்கம்பேட்டை ஐ 

37 இருக்கோடிகர ப. ட... ப ச் 9 
98 திருமங்கலக்குடி. வ ட்ட ஆடுதுறை 8 

89 Macumssnr eg 8 
0 இருவாப்பாடி ..., vee ves og 8 

11 இருச்சேய்ஞலூர் ப nee ல 5 

43 இருக்து சேவன்குடி ,.. .. இருவிடைமருதார் 10 
44 இருவியலூர்(டண்டாரக ாடைச் இருவிச ஈல்லூரி) 10 

44 இருகிசொட்டைதரி ... ௨. கும்பகோணம் 10 

$5 இருவின்னம்பர் வக » 10



40 இருப்புறம்பயம் ..  .. கும்பசோனம் 10 

47 இருவிசயமங்கை .., ப ர 11 

48 இருவைசகாவூர் வட்டி க் Il 

49 இருவடகுரங்காடுத றை ௮ம்யம்பேட்டை 14 

90 இருப்பழனம் ... பட aes தீஞ்சரவூர் 14 

5 திருவையாறு... ய ves 3 14 

52 இருகெய்த்தானம் ... ட 7 15 

-58 இருப்பெரும் புலியூர் ... wes » 15 

௦4 இருமழபாடி. ( இருமழுவாடி) ves த 15 

ந$ திருப்ப்முவூர்,.. oe ச 15 

௦0 திருச்சானூர் ... oes vee பூசலார் 10 

57 தஇிரு௮ன்பிலாலந்் துறை வ 10 

58 தஇருமாச்துறை ர ரு தருச்சசோட்டை) li 

50 திருப்பாற்றுறை wes ...இருவெறும்மியூர் 16 

00 திருவானைச்சா ட... இருச்சசோட்டை) 13 

6] திருப்பைஞ்ஞீலி ., 5) 17 

05 திருப்பாச்லொச்சிராமம் (திருவாசி) PP 17 

08 இருாங்கோய்மலை ... ees குழிச்தளை 19 

காவேரிக்குத் தேன்கரையிலள்ள தலங்கள் 127. 

0% இருவாட்போக்கி (இரத்தினஏரி) குழிச்தர 19 

65 இருக்கடம்பந்துறை ves vee ” 19 

00 திருப்பசாய்த்துறை ... one எழுமலூர் “18 

67 இருக்கழ்குடி (உய்யக்கொண்டான்மலை) 
இருச்சி (சேர்ச்கை) 17 

68 திருமூகஇச்சரம் (உறையூ/) இருச்சி(கோட்டை) 17 

00 இருச்சிராப்பள்ளி 14 
77 

70 தஇருவெறும்பியூர் இருவெறும்பியூர் 10 

71 இருரெ?ங்களம் (திருகெட்டாக்குஎம்) 16 

72 இருக்காப்டுப்பள்ளி பூசலூர் 16 

73 இருவாலம் பொழில் ' தஞ்சாவூர் 14 

74 திருப்பூர்தருத்தி 14



75 இிரு£சண்டியூர் SHIT 14 

76 தருச்?சோற்றுத்துறை ty 14 
77 இரவே குட. , 14 
(8 BasOsaees Gor. இட்டை 11 

சிருப்புள்ளமக்சை ௮மய்யன் பேட்டை 11 

60 தருச்சக்கரப்பள்ளி ன 14 
81 இருக்கருகாவூ பாபவிமாசம் [5 
32 இரப்பாலைத்துறற 3 

o figcwanr சு சரப்பெராமாள்கோ பில்15 
61 இருவாவுர் பாபவிசாசம் 183 
35 திருக்சத்திமுற்றம் சாரேசரம் 19 
80 இிருப்பட்டீச்சரம் டி 12 
97 திருப்பழையாறை ” 12 

இரு வடதளி ,) 13 
88 இிரு௨ல்ஞ்சுழி சு தரப்பெறுமாள்கோயில் 15 

60 இருக்குட்மூச்கு(கும்பேசுரன் சோயில்) 

கும்பகோணம் 10 

00 திரு*்குடர்தைக் கழ்ச்கோட்டம் 
எ-த ராசேசரன் கோயில் 

(மட$தையார் சோயில்) கும்பசோணம் 10 

91 தருக்குடந்தைக்சாரோணம் 

(சாசிவிசுவராசன் கோயீல்) ” 10 
02 இரு-சேச்சுரம் வட vee ம 1] 

0௦ திருவிடைமருதூர், உ இருவீடைமருதுர் 0 

94. இருத்சென்குசங்காடுதைற ஆடுதுறை 8 
93 இருரீலக்குடி(தென்னலகுடி) ... , 8 
96 இருலைகல் ,.. eee aes ” 9 

மாடக் கோயில் ட 9) 9 

9 91 திருஈல்லம் (கோனேரி ராஜபுசம்) 1 

93 திருக்கோழம்பம் (இிருச்குழம் பியம்) 

ராசசிங்கம்பேட்டை 8



009 இருவாகதுறை .. ட ரரசிக்கம்பேட்டை 

100 திருத்துருத்தி (குற்றாலம்) குற்மூலம் 
101 திருவழுக்தூர்(தேரழுந்தூர்) ... ” 

102 திருமயிலாகிதுறை (மாழரம்) .., மாதும் 

103 இிருவிளககர் .., wee ர 
104 திருப்பறியலூர் (upsari) bes க 

105 திருச்செம்பொன்பள்ளி 

(செம்பளார் கோமல்) ன் 
106 இருணிபள்ளி (புன்செய்) ..,, டி 

107 திருவலம்புரம் (மேலப்பெரும்பல் ளம்) 

109 திருத்சலச்சங்காடு ..,' ஸ்ட ” 

100 துருவாக்கூர் ,.. ய க 9 

110) திருக்கடவூர் ,,, ப bee ” 

111 திருக்கடவூர் மயானம்... ட. ட 

112 தஇிருவேட்ட்குடி வட ... பிரைமாறுரோரீட் 

113 இருத்செளிச்சேரி (கோபிற்பத்.து) ட் 

114 ஒருத்தருமபுசம் eee vee திரு5ள்ளாறு 

115 திருஈள்ளாறு., bes wee டி 

110 தருக்கொட்டாறு (இருக்சொட்டாரம்) 
அம்பகரத்தூர் 

11/ திருவம்பர் பெறும் இரும்கேோயில் பூர்தோட்டம் 

118 திரு௨ம்பர்மாகாஎம் 
(கோயிற் 9ருமாசாஎம்) ” 

119 இருமியச்சுச் .. ப nes Gus or 

120 இிருமீயச்குர் இளங்கோயில் ves ட்ட 
121 திருத்திலதைப்பதி .., படு பூர்தோட்டீம் 

129 திருப்பாம்புரம் ளி க பேசளம் 

128 திருச்சிறுகுடி... oes sue ° 
124 இருலீழிமிழலை த ase பூர்தோட்டம் 

125 இருவன்னியூர் (அன்னூர்) ...  பூர்தோட்டம் 19. 

120 திருக்கருவிலி.... .. ௨. “ஆடுதுறை 
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127 இருப்பேணு பெருந்துறை 

(திருப்பர் து) கும்பகோணம் 11 

128 இிநசறையர்ச்சித்ச்சம் .,, சி 
129 இரு அரிசொற்கஸரப்புத்தார் எ-து 

அழகார்புத்தூர் (சிறுவிலிப்புத்தார்) 
180 திரு ச்சபுரம், nee ves 9 

181 S@ésew sdont (சாக்கோட்டை) 5 
132 இிருக்கருக்குடி (மருசார் தசல்லூர்) ” 
198 இருவாஞ்மயெம ய த சன்னிலம் 

184 திருகன்னிலத் துப்பெருக்கோயில் ப 
195 திருச்சொண்டச்சாம்.., bes 9 
186 திருப்பனையூர் bes கை 9. 

197 திருவிற்குடி உட ட்ட வெட்பமாறு 
138 திருப்புகலூர்... vee நன்னிலம் 

199 இருப்புகலூர் வர்த்தமானிச்சாம் நன்னிலம் 
140 தஇருஇசாமனஇச்சரம் ஸி 9 
141 தருப்பயற்தூர்(இருப்பயத்தங்குடி) வெட்டாறு 
148 திருச் செங்சாட்டங்குடி. த சன்னிலம் 

148 இருமருகல் 7 
144 இருச்சாத்த மல்கை (செய்யாத்தமங்கை) 

145 திருசாசைச்சாரோணம் (நாசபட்டணம்)' 

. நாசபட்டணம் 

140 திருச்சிச்கல் ,,, vee ces சிக்கல் 

147 திருச்ச வேஞர் பட கீழ்வேளூர் 

148 திருத்சேவர் ... wee we ” 

1309 திருப்பள்ளியின்முக்கூடல் 
(அரிக்சரியான்பள்ளி) கெட்டாற 

150 திருவாரூர் அரசொறி .., ves இருவாளூர் 

151 இருலாரூர் மூலட்டானம் க ” 

159 திருவாரூர் பரனவயண்மண்டளி . | 

( தலாசாயனார்கோயில்) " திருவாரூர் 

11 

1] 
11 
11 
1] 
20 
20 
20 
20 

21 

20 
20 
20 
21 
20 
20) 

20 

30 

30 
29 
29



159 திருவிஎமர் a. vee Haart 21 
154 இருக்கர வீரம் (2ரையபுசம்) குழிசக்கசை 30 
155 இருப்பெருவேளூர் (அய்யன்பேட்டை) 29 
1௦6 இருத்சலையாலங்காடு. ,,, த ” 29 

157 இருச்குடவாயில் டப்ப bes சொரடாச்சேரி 96 

158 இழுச்சேறை ,,, wes பட ன 28 

[50 இருகாலூர் vee ves vee ன் 28 

இருமயானம் ... we i ப 28 

160 இருச்ச$லாய்க்கரைப்புத்தூர் 
(அண்டாகவ் கோயில்) sas கும்பகோணம் 11 

101 திுஇரும்பூளை (அலக்குடி.) ... ீடாமங்கலம் 97 

162 திரு௮ரசைப் பெரும்பாழி- 

(ஹரித் துவாரமய்கலம்)... சாலியமங்கலம் 30 

105 திருஅவளிஙணல்லூர் ... 96 

10% இருப்பருஇ சியமம்(பரு தியப்பார் சோரமில்)தஞ்சாதுர 1௦ 
105 இருவெண்ணியூர் 

(சோயில்வெண்ணி,.., அம்மாள் பேட்டை 27 

166 இருப்பூவலூர்..  ..  ,.. மீயாமக்கலம் 9/ 
167 இருப்பாதாளீச்ச.ரம் (பாம்பணி) 27 
168 திருச்சளர் ,,, . திருத்தருபபூண்டி, 24 

160 திருச்சிற்தேமம் (சஞம்பூரீ.) .. இருகெல்லிக்கா 23 
170 தஇிருவுசாத்தானம் 

தீருக்சோயிலூர்).,, .முத்தப்பேட்டை 24 

17/1 இருவிடும்பாவனம் க பாண்டி 3 

172 இருக்கடிக்குளம் (கற்பக சாதர்கேயில்) ” 24 
174 இரு த்சண்டலை நரீணெறி (தண்டலைச்சேரி) 

திருத்சருப்பூண்டி. 23 
174 திருக்கோட்டூர் ..., வக ட 9 24 
175 திருவண்டுதுறை, வக ப. பொன்னிரை 23 
176 திருச்கொள்ளம்பூதூர் .., உ கொரடாச்சேரி 28 
177 இருப்பேரெயில் 

(லல்சாரம்பேனாயூர்) : ... இருகட்டியச்தான்குடி. 99



எட்டிகுடி nes vee 

118 இருக்கொள்ளில்காடு ப பொன்னிரை 23 

1/9 திருத்தெங்கூர் உ திருரெல்லீச்கசா 22 
180 இிரெல்லிக்சா .,., ves » 22 

181 இருசாட்டியச்சான்குடி இருட்டியத்தரன்குடி 81 

183 தீருச்சாருயில் .., ் ப 22 

138 இருக்சன்றாட்பூர் ,.., பூ 22 

134 SaoaWdanvo 5 22 

183 இருசசைச்சினம்... இருகெல்லிச்கா28 

184 இருஃகோளிவி (திருக்குவளை) yy 93 
187 இருவாய்கூர் (இருச்சென்றிருவாம் ஷூ?) 22 

185 திருமறைக்சா$(வேதாரணியம்) தஇருத்தருப்பூண்டி 25 

169 இிரு௮கத் தயொன்பள்ளி ப 5 24 

100 தருக்கோடிச்குழகர் (குழகர்கோமில்)  ,, 24 
திருப்பெருமங்கலம் ,,, வைக்தீஸ்வரன்கோயில் 4 

ஆதனூர் வ ள் 4 
கஞ்சாறார்..,, ட, ட ஆனைதாண்டாபுரம் 0) 

திருவிடைக்கழி , மாயூரம் 0 

கங்கைகொண்டசோளேசாரம் குற்றாலம் 7 

இருபுவனம் - உ திருவிடைமருரர் 10 

சோமேசம் மும்பகோணம் 10 

எயினர் ய bes ! 12 

திருவேரசம் (சுவாமிமலை) ” 12 

POpuyt  .,, ves சாசேசுரம் 12 

தாசேசுரம் .., ves » 12 

ஆழறைமேற்றளி ave ” [2 
திஞ்சை ராஜராஜேசுவரம் ., தஞ்சாவூர் 1d 
கருச்திட்டைக்குடி, vee ” 15 

Masport vat wee a ‘9 15 

மக்கலவுர் ..., க இருச்சிக(கோட்டை) 18 
திருவமுவூர் வீரட்டம்... மக்ககல்லூர் 18 
இருச்சாட்டியத்தான்குடி, இருகாட்டியத் தான்குடி 22 

உ திருரெல்லீச்சா 22



கணமங்சலம் ,., ve பட இரத்தருப்பூண்டி, 23 
இரு இளையான்குடி cae டட விம்பகரத்தார் 25 

இருத் ஈக்கஞர் க ய இிருகள்ளாறு 25 
சாரைச்சால்..., vee ..பிறாடாறுரசோூ 26 
எண்கண் bee லட .. சொரடாச்சேரி 90 

ஈழநகாட்டிலுள்ள தலங்கள். 2 

191 இருக்சோணமலை வட வ இலங்கைத்தீவு 30 
102 இருக்கே?்சாம்... ட்ட. ப » 80 

க இர்சாமம் டட wee woe 93 30 

பாண்டிகாட்டிலுள்ள தலங்கள்., 14 

198 இருவாலவாய் (மதுை).., ப மதுரை 98 

111 திருவாப்பலூர் (இருவாப்புடையார்கோயில்) ,, 38 
19௦ திருப்பரல்குன்றம் ose . இருப்பரங்குன்றம் 3d 
180 இருவேட்கம் ,,, , சோழன்வர்தான் 88 
197 இரு*கொடுக்குன் ஈம்(பிசான்மலை) அம்மயகாமச்சனுர்1 
198 திருப்புத் சார். aoe ase ர 3k 
109 திருப்புனவாயில்... bes ves of 

200 தஇருஇராமேச்சுரம் வ னி மண்டபம் 34 

201 தஇருகரடானை.,, ces அம்மயராயசக்சலூர் 81 

202 இருச்கானப்பேர் (காளையார் கோயில்) ஒ 31 
209 திருப்பூவணம் ,.. . .., wo இருப்பூவணம் 54 
204 இருச்சுழியல் ,,, .., as » 3 
206 தஇருச்குற்றாலம் ... on. தென்காசி 55 
206 இருநெல்வேலி .,, . .., ப்ப ். இருகெல்வேவி 36 

விரால்மலை (விராலிமலை) வ குளத்தூர் 81 

திருவாவினன்குடி. bas aes இண்டுச்சல் 81 

பழநி... one வ 1) 91 
மழசகிரி (குன்றக்கு டி) அம்மயசாயக்கலூர் 31 
திருப்பெருந்துறை (ஒவிடையார்கோயில்) ,, 81



10 

மணல் மேற்குடி : .அம்மயரரயக்கலூர் 92 
பழமுதிர்சோலை (அழகர் கோயில்) மதுரை 38 
இருவாதவூர் bee ௨ இருப்பூவணம் 84 
உத்தரகோசமங்கை tee ... இராமராதபுசம் 94 

கழுமலை உ. கோயிற்பட்டி 89 
இருச்சீரலைலாய் (திருச்செர்ார்) இரு5ல்வேலி 05 

மலைநாட்டிலுள்ள தலம். 

207 இருஉஞ்சைக்களம்(கொடுங்களூர்) இரு ஞாலச்சடை 80 

கோங்குகாட்டிலுள்ள தலங்கள், 7 

203 சிருசலிஎசி(இருப்புக்கொளியர்தவீரார) திருப்பூர் 87 
200 இருமுருகன்பூண்டி 3¢ 
210 இருகளு(பவானிமுச்கூடல்). vee ஈரோடு 97 
211 திருச்செங்குன்றார் (இிருச்செல்கோடு) 

சங்கரகிரிதருச் 37 
213 இருவெஞ்சமாச்கூடல் 1. a, கருவூர் 86 
519 இருப்பாண்டிச்கொடுமுடி. ...  ..... கொடுமுடி 37 
214 இருச்கருவூசாநிலை .. ப சருவூர் 96 

'திருப்பேருர் (மேலைச்செம்பரம்) 'சோயம்புதிததூர் 38 

ந$நோட்டிலுள்ள தலங்கள், 22 

218 இரு (கெல்காயில்) அசத்துறை ..,, எதம்பரம் 809 
216 இருத்தூங்கானை மாடம் ( திருப்பெண்ணாகடம்),, 39 
217 திருக்கூட்லையாற்றூர் 38 
218 திருவெருக்கத்தம்புவியூர் (சாே சர் இரன்பட்டினம், ) 89 
219 திருத்தினேககர்' :.., . ஙரங்கப்பேட்டை 40 
220 கிருச்சோபுசம் (இயாகவல்லி) ஆலம்பாக்கம் 40 
221 இருவதிகை eee பண்ருட்டி, 41 
௮2௦2 இருகாவலூர் ட 41 
223 EG yp secs pe (விருத்தாசலம்) தம்பம் 909 
224 இருெல்வெண்ணெய் 

(ரெய்வெண்ணெய்) : மாம்பழப்பட்டு 42 
220 இருச்கோவலூர் |... ..இறுக்சோவலூர் 45 

220 இருஅறையணிசல்தூர் (அழைசண்டால்லூர்) ,, 48 
2371 இருஇடையாறு ae மாம்பழப்பட்டு' 42
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228 திருவெண்ணெய்ல்லூர் . உமாம்பழப்பட்டு 42 

2209 இருத்துறையூர் (இருச் தலூர்) பண்டுருட்டி. 4] 

280 இருவடுகூர் (அண்டார்கோயில்)  கண்டமல்கலம் 43 
291 தஇருமாணிகுழி .., உ கூடலூர் நியடவுன ௩0 
20௮ இருப்பா இரிப்புவியூர் » = 40 
295 இருமூண்டீச்சரம் vee .. கெல்லிக்குப்பம் 40 

2௦1 இருப்புறவார்பனங்சாட்டர்(பளையாபுரம்) விழுப்புரம் 41 
28௦ இருவாமாத்தூர் ry Ad 

3980 திரு௨ண்மைலை ... வட ..இருஉண்ணாமலை 45 

மாறன்பாடி, 

மணச் சலழ்க்தபுற்றார் 

இரு வாய்ஞூர் 

சிசம்பரம் 339 
பண்்ூருட்டி 4] 

» 41 

தோண்டைகாட்டிலள்ள தலங்கள், 83 

357 இருச்கச்சியேசம்பம் (காஞ்டிபுரம்) 
298 இருக்கச்சிமேற்றளி 

239 திருவோணசார்சன்றளி 
240 இருக்கசீயெனே ச சல்காவதம் ய 
241 திருக்கச்சிநெறிச்சாரைக்காடு ses 

249 இருக்குரங்கணின்முட்டம் 
213 திருமாகறல் bes reese 
24ம் இருவோத்தூர் ws அடை 
245 இருப்பனங்சாட்டர் .,, வடட 
2:46 திருவல்லம் ove tee nas 

247 திருமாற்பேறு eae see eas 

248 இருவூறல் (தச்கோலம்)  .. gs, 
24.9 திருஇவம்பயல்கோட்டர். 1. ok 

250 BaSpGsiad (maw) m-.  ... 
2௦1 இருவாலகல்காடு வ Lee nee 
282 திருப்பாசூர் age hee , 

233 திருவெண்பாக்கம் (இருவுஎம்பூரி) ... 
254 தஇருக்கள்ளில் (திருக்சள்ளம்) வ 

335 திருச்சாளத்தி வெ வைட 

oe 

சாரெசிபுரம் 40 

2 Lo 

ரர 
ட்ட 
” 4 

ட். 
5 46 
3 46 
D 10 

வல்லம் கு 
Lat eon 40 
மனஷர் 48 

சி 43, 

மனஷஞூர் 43 

Fasaei 18 
ள் 48 

13 48 
இருச்காளத்தி A) 

256 தஇருகொத்றியூர் 1. we பதிருகொரற்றியூர் 6]



557 இரு ௨விதாயம (பாடி) வில்லிபாக்கம் 47 

259 இழுவடமுல்லைவாரயில் ப ட டப. ஏம்பத்தூர் 10 

90 இழுகேற்கார ப. ௨ yay. AT 

300) இருமயிலாப்பூர vee vs சென்னை எழுமூர் 4/ 

351 இருவான்மியர் ve vee ee ர் 7 

03 Apia Gives சோயில்-இிங்கப்பெரு மாக்கே்யில் 40 

53 இருவிடைச்ச1ம , bes ves Qepaau@e 14 

901 இருக்கழுக்குன் றம் ட்ப, டடக் 

௮ 5 அசசிறுபாசகம் ப து HEP DUIESID 14 

ஓடட் இருவக்கள ன வ ர் புதச்சேரி tt 

217 இரு அரசிலி பஷ . tA 

918 சருஇரும்பைமாகாளம் — ... ” 4 i 

மைலம vet ௨ மைலம் 1] 

இருப்பாரா 
செங்கல்பட்சி bo 

Uta BID bee eee are, Aqob 4 

(8 oot DS A cee eam be 

Daya Mert பட இன்சனூர் 15 

பழைய i ர ரர மனபூர் 18 

சரபரம்(வி(ு ரன: ரம்)... விருஷரைபுரம் 10 

OBE satan 2 bee awe ves ப. த்தணிகை 19 

இருப்ப re வ திழுப்பநி (ஈஸ்£) 41) 

தளுவகாட்டிலுளிள தலம், 1 

200 அிழுக்சோசர்ணம் படட பட மார்ச சவர yu 

வடாட்டிலுாள தலங்கள் De 

970) இருப்பபூப்பதம் எனி மல்லிகா ர்சுரம் 

( ரீபருப்பதம) டட, கந்கிமால் ol 

971. இருஞுச் இரலப்பருபபதம... 
. அடககேயுள்ளத Al 

975 இருஅசேசதங்காலதம். oe ன ர 

97) தருக்சேதாசம ... ate . ள் 5] 

1] இருகொடித்தா க் 13 ஸ்ரீகைல7சமல) » OF 

காசி, 
Loy fen. 91




