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முன்னுரை�

தி�ருவண்ணா�மரை� ம�வட்ட வ���ற்று ஆய்வு நடுவத்தி�ன் ஊர்வ���று 
தி�ட்டத்தி�ன் கீ�ழ் செ ய்யா�று வட்டம் அத்தி� கீ���மத்தி�ன் ஊர் வ���று நூல் 
செவளி�யா�டப்படுகீ�றது. இந்நூரை� செ ய்யா�று வ �க்கும் தி�ரு. அ.லோ��லோகீஷ்கும�ர் 
அவர்கீளி�ன் ஆர்வத்தி�னா�லும் முரைனாப்ப�னா செ யால்ப�டுகீளி�னா�லும்  �த்தி�யாம�னாது. 
அத்தி� என்ற  �று கீ���மத்தி�ன் வ���று, லோகீ�யா�ல்கீள், கீல்செவட்டுகீள் எனா 
அரைனாத்ரைதியும் உள்ளிடக்கீ�யா ஒரு நூ��கீ செவளி�வந்துள்ளிது. ஊர் வ���று நூல் 
செவளி�யீட்டுத் தி�ட்டத்தி�ல் இவ்வளிவு  �ற�யா ஊருக்கும் வ���று எழுதிமுடியும் என்பலோதி 
இந்தி தி�ட்டத்தி�ன்  �றப்ப�கும். இந்தி நூல் எழுதி�யா வ���ற்று ஆய்வ�ளிர் தி�ரு. 
அ.லோ��லோகீஷ்கும�ர்  அவர்கீளுக்கு தி�ருவண்ணா�மரை� ம�வட்ட வ���ற்று ஆய்வு 
நடுவத்தி�ன்  �ர்ப�கீ ப���ட்டுகீரைளி செதி��வ�த்துக்செகீ�ள்கீ�லோற�ம்

இவண்,
 .ப��முருகீன்

செ யா�ர், 
தி�ருவண்ணா�மரை� ம�வட்ட வ���ற்று ஆய்வு நடுவம்
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1. அரைமவ�டம்

அத்தி� கீ���மம�னாது   தி�ருவண்ணா�மரை� ம�வட்டம் செ ய்யா�று வட்டம் 
அனாக்கீ�வூர் ஊ��ட் � ஒன்ற�யாத்தி�ல் அரைமந்துள்ளிது.  இந்தி கீ���மம் கீ�ஞ் �பு�ம் - 
வந்திவ� � ம�ந�� செநடுஞ் �ரை�யா�ல் செபருநகீர் கீ���ம  ந்தி�ப்ப�லிருந்து 8 கீ�.ம� 
செதி�ரை�வ�லும் ,செ ய்யா�ற�ல் இருந்து கீ�ழி�யூர் செபருநகீர் - உத்தி��லோமரூர் வழி�யா�கீ 
செ ல்லும்  �ரை�யா�ல் 10கீ�.ம�செதி�ரை�வ�ல்  அரைமயாப்செபற்றுள்ளிது. இந்தி கீ���மத்தி�ன் 
லோமற்கு தி�ரை யா�ல் செ ய்யா�று ப�ய்ந்து வடக்கு தி�ரை  லோந�க்கீ�ப்ப�ன் கீ�ழிக்கு லோந�க்கீ� 
செ ல்கீ�ன்றது. லோமற்குத் தி�ரை யா�ல் செ ய்யா�ற்ற�ன் செவள்ளிந�ர் ஊருக்குள் புகுவரைதி 
திடுக்கீ ஆற்ற�ன் கீரை�யா�ல் இயாற்ரைகீ அ�ணா�கீ மரை�யும் குறுங்கீ�டுகீளும் 
அரைமந்துள்ளினா.

2. லோப�க்குவ�த்து

செ ய்யா�ற�ல் இருந்து செ ங்கீல்பட்டு செ ன்ரைனா வழி�யா�கீ அ�சுப் லோபருந்து 
அத்தி� கீ���மத்தி�ன் வழி�லோயா கீடந்தி ஆண்டு (2019) வரை�யா�ல் இயாக்கீப்பட்டு வந்திது. 
ப�ன்னார் உத்தி��லோமரூர் வரை� திற்லோப�து இயாக்கீப்படுகீ�ன்றது. கீ�ஞ் �பு�த்தி�ல் இருந்து 
செபருநகீர் வழி�யா�கீ அத்தி� கீ���மத்தி�ற்கு நகீ�ப்லோபருந்து இயாக்கீப்படுகீ�ன்றது. இ�யா�ல் 
லோப�க்குவ�த்தி�ற்கீ�கீ அத்தி� கீ���மத்தி�ல் இருந்து 32 கீ�.ம� செதி�ரை�வ�ல் உள்ளி  
கீ�ஞ் �பு�ம் �யா�ல் ந�ரை�யாத்தி�ல்  இருந்து செ ங்கீல்பட்டு ,செ ன்ரைனா, அ�க்லோகீ�ணாம் 
மற்றும் ப�ண்டிச்லோ �� லோப�ன்ற நகீ�ங்கீளுக்கு செ ல்� கீ�ஞ் �பு�ம் �யா�ல்லோவ  ந்தி�ப்பு 
உள்ளிது. லோமலும் அத்தி� கீ���மத்தி�லிருந்து செதின் திம�ழிகீ ம�வட்டங்கீரைளியும் ப�ற 
அண்ரைட ம�ந��ங்கீரைளி இரைணாக்கும் செ ங்கீல்பட்டு �யா�ல்லோவ  ந்தி�ப்பு   48 கீ�.ம� 
செதி�ரை�வ�ல் உள்ளிது.   வ�ம�னா லோப�க்குவ�த்தி�ற்கு 90 கீ�.ம� செதி�ரை�வ�ல் 
ம�னாம்ப�க்கீம் பன்னா�ட்டு வ�ம�னா ந�ரை�யாம்  உள்ளிது.
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3. ஊர் செபயார்க்கீ��ணாம்

அத்தி� என்னும் செ �ல்லிற்கு அத்தி� ம�ம், யா�ரைனா என்று பல்லோவறு செப�ருள்கீள் 
உள்ளிது. இந்தி கீ���மத்தி�ல் உள்ளி பழிம் செபருரைம வ�ய்ந்தி  �வ��யாம் அகீத்தி�யா 
முனா�வ��ல்  பூ �த்திதி�கீ கீருதிப்படுகீ�றது. எனாலோவ அக்கீ��த்தி�ல் இவ்வூரை� 
அகீத்தி�சுவ�ம் என்று வழிங்கீப்படிருந்திரைம அற�யாவருகீ�றது.   கீல்செவட்டுகீளி�ல் 
‘லோகீ�ளி�ந்திகீ நல்லூர்’ என்று வழிங்கீபடுகீ�ன்றது. லோகீ�ளி�ந்திகீன் என்பது 
இ��ஜ��ஜலோ �ழினா�ன் வ�ருதுப்செபயார்கீளுள் ஒன்று. வ�ஜயா நகீ� மன்னார்கீளி�ன் 
கீல்செவட்டுகீளி�ல் அத்தி�, கீ�ருஷ்ணாலோதிவ��யாபு�ம் என்று வழிங்கீப்பட்டுவருகீ�ன்றது. 
மற்செற�ரு கீல்செவட்டில் செவண்குன்ற லோகீ�ட்டத்து அத்தி� எதி���லிச்லோ �ழி வ�ண்ணாகீ�ம் 
என்று குற�ப்ப�டப்பட்டுள்ளிது. எதி���லி என்பதும்   இ��ஜ��ஜலோ �ழினா�ன் 
வ�ருதுப்செபயார்கீளுள் ஒன்ற�கும். இதினாடிப்படியா�ல் அத்தி� கீ���மத்ரைதி லோ �ழிர்கீள், 
 ம்புவரை�யார், வ�ஜயாநகீ� மன்னார்கீள் ஆட் �கீளி�ல்  �றப்புற்று வ�ளிங்கீ�யா�ருப்பரைதி 
உணார்த்துகீ�ன்றது.  அகீத்தி�சுவ�ம் எனும் செபயாலோ� அகீத்தி� அத்தி� என்று மருவ�யுள்ளிது. 
தி�ருலோவ�த்தூர் கீல்செவட்டுகீளி�ல் அத்தி�ப்பற்று ந�ட்டவர் என்ற செ �ல்லும் 
வழிங்கீப்பட்டு வருகீ�றது . பற்று என்ற�ல் ந�ர்வ�கீ ப���வு என்பதி�கும். எனாலோவ லோ �ழிர் 
கீ��த்தி�ல் அத்தி� கீ���மம் ந�டு என்ற ஓர்  ந�ர்வ�கீ ப���வ�கீவும் ,  இருந்திரைமரையா 
அற�கீ�ன்லோற�ம்.

4.செப�துத்திகீவல்கீள்

2011 மக்கீள்செதி�ரைகீ கீணாக்செகீடுப்ப�ன் படி அத்தி� கீ���மத்தி�ல் செம�த்திம் 796 
லோபர் வ �க்கீ�ன்றனார். இவற்ற�ல் ஆண்கீள்  425 மற்றும்  செபண்கீள்  371. கீல்வ�யாற�வு 
அரைடந்லோதி�ர்  85.41% ஆகும்.    அ�சு பள்ளி�கீளி�கீ ஊ��ட் � ஒன்ற�யா ஆ�ம்ப பள்ளி� 
உள்ளிது. அ�சு அலுவ�கீங்கீளி�கீ ஊ��ட் � மன்ற அலுவ�கீம், கீ���ம ந�ர்வ�கீ 
அலுவ�ர் கீட்டிடம், ந�யா�யா வ�ரை�க் கீட்டிடம், கீ���ம செப�து லோ ரைவ ரைமயாம், நூ�கீ 
கீட்டிடம் லோப�ன்றரைவ உள்ளினா.
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5. ஊ��ட் �

செ ய்யா�று வட்டம் அனாக்கீ�வூர் ஊ��ட் � ஒன்ற�யாத்தி�ற்கு உட்பட்ட அத்தி� 
கீ���மத்தி�ல் 4 வ�ர்டுகீள் உள்ளினா. இவ்வூர் வ�க்கீ�ளிர்கீளி�ல் 1996 முதில் 
லோதிர்ந்செதிடுக்கீப்பட்ட ஊ��ட் � மன்றத் திரை�வர்கீள் பட்டியால் . 
1. 1996   கு. �ங்கீ �ம�
2. 2001   ஆ.செ ல்வ��ஜ் .
3. 2006   எ.முருகீ �ம�
4. 2011    து.துரை� அப்பு 
5. 2019.   வ�.ம�னா�கீரை�யா� �

இவ்வூ��ல் உள்ளி முக்கீ�யா அ�சு மற்றும் தினா�யா�ர் கீட்டடங்கீள் - 

1. அங்கீன்வ�டி கீட்டிடம் 
2. பள்ளி� 1
3. ஊ��ட் � மன்ற அலுவ�கீம்
4. கீ���ம ந�ர்வ�கீ அலுவ�கீம்
5. பயாணா�யார் ந�ழிற்குரைட 2
6. செ ய்யா�று கூட்டு குடிந�ர்ந�லோ�ற்று ந�ரை�யாம்
7. குடிந�ர் லோதிக்கீம்  3
8. நூ�கீம்
9. செப�து லோ ரைவ ரைமயாம்
10. ந�யா�யா வ�ரை�க் கீரைட
11. கீ���ம வறுரைம ஒழி�ப்பு  ங்கீம் 
12. மகீளி�ர் சுயா உதிவ� குழு கீட்டிடம்
13. ஒருங்கீ�ரைணாந்தி மகீளி�ர் சுகீ�தி�� வளி�கீம்
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6. இயாற்ரைகீயாரைமப்பு

அத்தி� கீ���மத்தி�ல் ஆறு, கீ�டு,  �று மரை�த்செதி�டர் எனா இயாற்ரைகீச் சூழில் 
ம�குந்து இந்தி ஊருக்கு அணா�யா�கீ அரைமந்துள்ளிது. அத்தி� கீ���மத்தி�ன் லோமற்குத் 
தி�ரை யா�ல்  செ ய்யா�று ஆறு வடக்குத்தி�ரை  லோந�க்கீ� செ ன்றுப் ப�ன் கீ�ழிக்கு தி�ரை ரையா 
லோந�க்கீ� ப�ய்ந்துசெ ல்கீ�ன்றது. ஆற்ற�ல் செவள்ளிம் வரும்லோப�து செவள்ளி ந�ர் ஊருக்குள் 
புகுவரைதி திடுக்கீ இயாற்ரைகீ அ�ணா�கீ மரை�த்செதி�டர் மற்றும் குறுங்கீ�டுகீளும் 
ஆற்றங்கீரை�யா�ல் அரைமந்துள்ளிது. மரை�த்செதி�டர் கீ�டுகீளி�ல் முயால், ம�ன்கீள், 
மயா�ல்கீள் லோப�ன்ற உயா���னாங்கீள் வ�ழ்ந்து வருவதின் மூ�ம் பல்லுயா�ர் வ �ப்ப�டம�கீ  
உள்ளிது.   

7.ந�ர்ந�ரை�கீள்

 வ்வ�து மரை�யா�ல் உற்பத்தி�யா�கீ� வருகீ�ன்ற செ ய்யா�று ஆறு அத்தி� 
கீ���மத்தி�ன் வழி�யா�கீ ப�ய்ந்து ந�ர்வளித்ரைதி லோமம்படுத்தி� பல்லோவறு உயா���னாங்கீளுக்கு 
வ�ழி வழி�வரைகீ செ ய்கீ�ன்றது. இந்தி கீ���மத்தி�ல் செப��யா ஏ�� மற்றும்  �ற�யா ஏ�� எனா 
இ�ண்டு ஏ��கீள் உள்ளினா. இரு ஏ��கீளுக்கும் மரை�த்செதி�ட��ல் இருந்து வரும் 
மரைழிந�ரும், செ ய்யா�று ஆற்று ந�ரும் முக்கீ�யா ந�ர் வ�த்து வ�ய்க்கீ�ல்கீளி�கீ உள்ளினா. 
லோமலும் அனாப்பத்தூர், வட�ளிப�றந்தி�ன் கீ���ம ஏ��கீளி�லிருந்து வரும் உப�� ந�ர் அத்தி� 
ஏ��க்கு ந�ரை�த்திரும் ஒரு கீ��ணா�யா�கீ உள்ளிது. அத்தி� ஏ��கீளி�ல்  ந�ர்  ந�ரைறந்து  
செவளி�லோயாறும் ந���னாது கீ�ழ்ந�ர்குன்றம் மற்றும் செபருநகீர் கீ���ம ஏ��கீளுக்கு செ ல்லும் 
வரைகீயா�ல் வடிவரைமக்கீப்பட்டுள்ளிது. ந�ர் லோம��ண்ரைமயா�ல் ந�ரை� லோதிக்கீ� 
ரைவப்பதிற்கீ�கீ முன்று குளிங்கீள் உள்ளினா அரைவ முரைறலோயா மத்தி�ம�ங்குளிம், 
ப�ள்ரைளியா�ர் குட்ரைட, ப�ப்ப�ன் குளிம் ஆகீ�யாரைவ செப�துமக்கீள் மற்றும் வ�வ �யாத் 
லோதிரைவக்கீ�கீ பயான்படுத்திப்பட்டு வருகீ�ன்றது.    
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8.லோகீ�வ�ல்கீள்

1.அருள்ம�கு அகீத்தி�ஸ்வ�ர் தி�ருக்லோகீ�யா�ல்  

அத்தி� கீ���மத்தி�ன் ரைமயாத்தி�ல் அரைமந்துள்ளி அகீத்தி�ஸ்வ�ர் லோகீ�யா�ல் ஒரு 
கீற்றளி�க் லோகீ�யா���கும். இதின் கீ��ம் 12 ஆம் நூற்ற�ண்டு ஆகும். எளி�ரைமயா�னா 
அரைமப்பு செகீ�ண்ட இக்லோகீ�பு�ம் கீருவரைற, அந்தி��ளிம், முகீ மண்டபம் 
அரைமந்துள்ளிது. இரைதிச் சுற்ற�யுள்ளி தி�ருச்சுற்ற�ல் ப��வ�� செதிய்வங்கீளி�கீ வ�ந�யாகீர், 
வள்ளி� செதிய்வ�ரைனாயுடன் ஆறுமுகீப்செபரும�ன், செதின்முகீக் கீடவுள், ந�ன்முகீன், 
தி�ரும�ல், செகீ�ற்றரைவ,  ண்டீ ன், ரைப�வர், நந்தி�யாம்செபரும�ன், நவக்லோகீ�ள், சூ��யான் 
ஆகீ�லோயா�ர் உள்ளினார். லோகீ�யா�லுக்கு செவளி�லோயா கீருவரைற வ�ம�னாத்தி�ன் கீ�லோழி மகீ�ம், 
லோதிவதூதிர்கீள் லோப�ன்ற  �ற்பங்கீள் உள்ளினா.

லோகீ�வ�லின் முன்பு மண்டபம் அரைமந்துள்ளிது. இது திற்லோப�து முற்ற�லும் 
 �ரைதிவரைடந்து ஒரு பக்கீ பகுதி� மட்டும் உள்ளிது இம்மண்டபத்தி�ன் அருலோகீ 
கீ�ருஷ்ணாலோதிவ��யார் கீ�� கீல்செவட்டு உள்ளிது.
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அகீத்தி�ஸ்வ�ர் லோகீ�யா�ல் வ�ம�னாம்

அகீத்தி�ஸ்வ�ர் லோகீ�யா�ல் மண்டபம்
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லோகீ�யா�ல்  �ற்பக்கீரை�

கீருவரைற லிங்கீம் புதி�யாது. ப��வ�� செதிய்வங்கீள்  வ�ந�யாகீர், வள்ளி� 
செதிய்வ�ரைனாயுடன் ஆறுமுகீப்செபரும�ள் , 
செதின்முகீக்கீடவுள்,ப��ம்ம� ,தி�ரும�ல்,செகீ�ற்றரைவ , ண்டீ ன் , 
ரைப�வர்,நந்தி�யாம்செபரும�ன் , சூ��யான் ஆகீ�லோயா�ர் உள்ளினார். இதி�ல் ப��ம்ம� மட்டுலோம 
பரைழியா  �ற்பம்.

பரைழியா லோ �ழிர் கீ��த்தி�யா அழிகீ�யா திட் �ணா�மூர்த்தி� மற்றும் சூ��யான்  �ற்பம் 
உரைடந்தி  �ற்பம் அங்லோகீ உள்ளிது. முன்னுள்ளி மஹா�மண்டபத்தி�ல் ஒரு  து� ஆவுரைட 
லிங்கீமும், ஒரு வ�ந�யாகீரும் உள்ளினார், செவளி�லோயா மதி�ல் அருலோகீ ஒரு வ�ந�யாகீர்  �ற்பமும் 
உள்ளிது. கீ�ருஷ்ணாலோதிவ மகீ���யா��ல் கீட்டப்பட்ட மண்டபம் முழுவதும் 
 �தி��மரைடந்துள்ளிது.

லோகீ�யா��ரைமப்பு 

ப�திபந்தி அதி�ஷ்ட�னாத்துடன், லோவதி�ரைகீ செகீ�ண்டு அரைமக்கீப்பட்டுள்ளிது. 
ப�த்தி�யா�ல் கீருவரைற, அர்த்தி மண்டபத்தி�ல் லோதிவ லோகீ�ஷ்டங்கீள், பத்�,மகீ� 
லோதி��ணாத்லோதி�டு,  கீ�டப் பகுதி�யா�ல் குருஞ் �ற்பங்கீள் அரைமக்கீப்பட்டு உள்ளிது. 
தூண்கீள்  �வ ந்திம�கீவும், அம�கீம், ந�கீ தி� மண்டி செகீ�ண்டு, ஒ� தூண்கீள் 
இ�ண்ட�கீ வ��� செப�தி�ரைகீ செகீ�ண்டும் உள்ளிது,வ�ப�யா�ல் வழிக்கீம�கீ இருக்கும் பூதி 
வ��க்கு பதி�ல் ஊர்த்துவ பத்ம வ��யும், ப��ஸ்தி�த்தி�ன் கீலோப�தித்தி�ல் ந� �க்கூடுகீளும் 
அதி�ல் இரைற, கீந்திர்வ உருவங்கீளும் செ துக்கீப்பட்டு, ஓ�ங்கீளி�ல் கீருக்குகீள் 
செகீ�டுக்கீப்பட்டுள்ளினா. வ்யா�ளி வ�� அரைமந்துள்ளிது. 

இக்லோகீ�யா�லின் வ�ம�னாம் ஏகீதிளித்துடன் சுரைதியா���னாது. இது ப�ற்கீ�� 
லோ ர்க்ரைகீயா�கீ இருக்கீ��ம், ஏசெனானா�ல் இக்லோகீ�யா�ல் இ�ண்டு அல்�து மூன்று திளி 
வ�ம�னாம�கீ அரைமக்கீப்படுவதிற்கீ�னா கீல்கீ��ம�ய் தி�ன் அரைமந்து பத்தி�கீள் 
ப���க்கீப்பட்டுள்ளிது.  �வகீ�  அந்தி��ளிம் இருக்கும் பகுதி�யா�ல் ஒற்ரைறக் கீ�ல் பஞ் �ம் 
ந�கீ�  �கீ�த்லோதி�டு அரைமக்கீப்பட்டுள்ளிது. சுவற்ற�ன் ஓ�ங்கீளி�ல் வரும் தூண்கீள் 
இ�ண்டு லோ ர்ந்தி�ர் லோப�ல் அரைமக்கீப்பட்டுள்ளிது தினா�  �றப்பு. சுவற்ற�ன் ஜ�கீம் 
நந்தி�யா�வட்ரைடயா�கீ அரைமக்கீப்பட்டுள்ளிது. மண்டபத்தி�ல் உள்லோளி உள்ளி தூண்கீள் 
ம�கீ லோநர்த்தி�யா�கீ வடிவரைமக்கீப் பட்டுள்ளிது.
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2. அருள்ம�கு கீ��யாம�ணா�க்கீப் செபரும�ள் தி�ருக்லோகீ�யா�ல்  

இதுவும் கீற்றற�க்லோகீ�யா�ல் ஆகும். இதின் கீருவரைற, மண்டபம் தி�ருச்சுற்று 
என்ற எளி�யா அரைமப்பு செகீ�ண்டது. இதின் கீ��ம் சும�ர் 15 ஆம் நூற்ற�ண்டு 
ஆகீ��ம். இக்லோகீ�யா�ல்  �தி��மரைடந்தி�ருந்ரைதி அவ்வூர் மக்கீளி�ல்  �ர் செ ய்து 
குடமுழுக்கு  4/7/2019 அன்று நரைடசெபற்றுள்ளிது. திற்லோப�து இக்லோகீ�யா�லி� 
செபருந்லோதிவ� தி�யா�ர், ஸ்ரீ லோயா�கீ ந� �ம்மர் ஸ்ரீ  க்கீ�த்தி�ழ்வ�ர், ஸ்ரீபக்தி ஆஞ் லோநயார், 
ஸ்ரீ கீருட�ழ்வ�ர்  ன்னா�தி�கீள், ஐந்து கீ� ங்கீள் செகீ�ண்ட புண்யாலோகீ�டி வ�ம�னாமும் 
செபரும�ள்  ந்ந�தி�கீளும் உட்புறத்தி�ல் ஸ்ரீஸ்ரீந�வ� ர் மற்றும் ஆ �ர்யார்கீளி�னா 
ஸ்ரீஇ��ம�னுஜர் துவ��ப��கீர் ஆகீ�லோயா�ரும் ப��தி�ஷ்ரைட செ ய்யாப்பட்டு 
அரைமக்கீப்பட்டுள்ளி. 
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3. அருள்ம�கு ப��முருகீன் தி�ருக்லோகீ�வ�ல்.

இந்தி ஆ�யாம் மரை� ம�து இருந்தி முருகீன் லோகீ�வ�லில்  �தி��மரைடந்தி ப�ன் 
அகீத்தி�ஸ்வ�ர் லோகீ�வ�ல் ப�ன்புறமுள்ளி பகுதி�யா�ல் கீட்டப்பட்டுள்ளிது. அருள்ம�கு 
முருகீப்செபரும�ன் வள்ளி� செதிய்வ�ரைனாயுடன் கீ�ட் � அளி�க்கீ�ற�ர். வ�ந�யாகீர் 
 ப��மரை� ஐயாப்பன் லோப�ன்ற செதிய்வங்கீள் உள்ளினா.
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9. கீல்செவட்டுகீள்

கீல்செவட்டுகீள் அரைமவ�டம் 
இவ்வூ��ல் உள்ளி அகீத்தி�ஸ்வ�ர் லோகீ�யா�லில் 6 கீல்செவட்டுகீளும் 

கீ��யாம�ணா�க்கீப் செபரும�ள் லோகீ�யா�லில் 3 கீல்செவட்டுகீளும் ஆகீ செம�த்திம் 9 
கீல்செவட்டுகீள் உள்ளினா.  இக்கீல்செவட்டுகீளி�ல் கீ��த்தி�ல் முந்ரைதியா கீல்செவட்டு 
இ�ண்ட�ம் இ��ஜ�தி���ஜனா�ன் 10 ஆம் ஆட் �யா�ண்டு கீல்செவட்ட�கும். 
இக்கீல்செவட்டுகீள் அரைனாத்தும் செதின்னா�ந்தி�யா கீல்செவட்டு மட�ம் 38 இல் இடம் 
செபற்றுள்ளிது. இவ்வூர் கீல்செவட்டுகீளி�ன்  �றப்புத்தின்ரைமசெயா குற�ப்ப�டுவது ஒரு  �ற�யா 
ஊ��கீ�லும் ப� மன்னார்கீள் தி�னாம் அளி�த்தி செ ய்தி�யும் அதி�லும் செதிலுங்கு லோ �ழிர்கீள் 
கீல்செவட்டும் கீ�டவ��யார் லோகீ�ப்செபருஞ் �ங்கீன் ப�டல் கீல்செவட்டும் 
குற�ப்ப�டத்திக்கீனாவ�கும். 

கீல்செவட்டு எண் 1 
1. அ�சு லோ �ழிர்
2. அ� ன் இ�ண்ட�ம் இ��ஜ�தி���ஜன்
3. ஆட் �யா�ண்டு 10
4. வ���ற்று ஆண்டு செப�.ஆ. 1174 
5. இ.கீ.ஆண்டற�க்ரைகீ 297/1912
6. முன்பதி�ப்பு செதி.இ.கீ.  மட�ம் 38. பக்கீம் 346.
7. இடம் அகீத்தி�ஸ்வ�ர் லோகீ�யா�ல் செதிற்கு சுவர்.
8. குற�ப்புரை�  - அத்தி� (எ) லோகீ�ளி�ந்திகீநல்லூ��ல் தி�ருவகீத்தி�ஸ்வ�முரைடயா�ர்க்கு 
லோ �ழிந�ட்டு பனாங்குரைடயா�ன் என்பவர் இந்தி லோகீ�யா�லுக்கு ப�ல்பசு 12,  �ரைனாபசு 10,செப�லி 
கீ�ரைளி 10, ��ஷபம் ஒன்று ஆகீ 33 ரைனாயும் நந்தி� வ�ளிக்கு எ��க்கீ தி�னாம் வ�டப்பட்ட 
செ ய்தி�யா�கும்.

கீல்செவட்டுப் ப�டம் 
1. ஸ்வஸ்தி�ஸ்ரீ தி���புவனாச் க்கீ�வர்த்தி�கீள் ஸ்ரீ��ஜ�தி���ஜ லோதிவர்கீக்கு யா�ண்டு10 

வது    ஜயாங்செகீ�ண்ட லோ �ழிமண்ட�த்து செவண்குன்றக் லோகீ�ட்டத்து 
செபருநகீர்ந�ட்டு அத்தி�யா�னா லோகீ�ளிளி�ந்திகீநல்லூ��ல் ஆளுரைடயா�ர் 
தி�ருவகீத்தி�ஸ்வ�முரைடயா�ர்க்கு 

2. லோ �ழிமண்ட�த்து உய்யாக் செகீ�ண்ட�ர் வளிந�ட்டுப் பனாங்குடியா�ல் 
பனாங்குரைடயா�ன் ந�றணா�ந்தி�னா�னா லோ தி��யான் இன்னா�யாந�ற்கு 
தி�ருநுந்தி�வ�ளிக்கு ஒன்றுக்கு வ�ட்ட ப�ல்பசு 12 ம்  �ரைனா பசு 10 ம் செப�லிமுரைற 
ந�கு 10 ம் இஷபம் ஒன்று ஆகீ 

3  இந்தி  முப்பத்துமுன்றும் இக்லோகீ�யா�லில் கீ�ணா�யுரைடயா 
ஸிவப���மணானான் கீ�ஸிபன் வ�டங்கீபட்டன் ஆட்செகீ�ண்ட ப�ள்ரைளியும் இவன் 
திம்ப� கூத்திநும் உரைபயாங் ரைகீக்செகீ�ண்டு இத்தி�ருநந்தி�வ�ளிக்கு 
 ந்தி���தி�த்திவரை� செ லுத்திக்கீடலோவ�ம�

4 கீ இப்படி ஸம்மதி�த்து இப்பசுவம் வருஷபமுங் ரைகீக்செகீ�ண்லோட�ம் 
இவ்வ�ருலோவ�ம் இப்படிக்கு இரைவ வ�டங்கீபட்டன் ஆட்செகீ�ண்டப�ள்ரைளி 
எழுத்து இப்படிக்கு இரைவ வ�டங்கீபட்டன் கூத்தின் எழுத்து.
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கீல்செவட்டு எண் : 2
1. அ�சு : வ�ஜயாநகீ� லோப��சு
2. அ� ன் : கீ�ருஷ்ணாலோதிவ��யார்
3. ஆட் �யா�ண்டு 10
4. வ���ற்று ஆண்டு செப�.ஆ. 1526
5. இ.கீ.ஆண்டற�க்ரைகீ 299/1912
6. முன்பதி�ப்பு செதி.இ.கீ மட�ம் 38. பக்கீம் 348
7. இடம் அகீத்தி�ஸ்வ�ர் லோகீ�யா�ல் வடக்கு சுவர்.
8. குற�ப்புரை� - கீ�ருஷ்ணாலோதிவ��யா��ன் 10 வது ஆட் �க்கீ��த்தி�ல் 
லோ �ழி�ஸ்வ�முரைடயா ந�யானா�ர் லோகீ�யா�ல் பண்ட��த்து கீங்கீ�ணா� ஆண்ட�ர் பரைடவீட்டில் 
இருக்கும் துவ��பதி� உரைடயா�ர் மகீனுக்கு  ர்வம�னா�யாம�கீ வ�ட்ட ந��ம் குழி� 1500 வ�டப்பட்ட 
செ ய்தி�.

கீல்செவட்டுப் ப�டம் 
1. ஸ்வஸ்தி�ஸ்ரீ மஹா�மண்லோடஸ்வ� லோமதி�னா� ம�சு� கீண்ட கீட்ட��� எம்மண்ட�மும் 

செகீ�ண்டருளி�யா இ�� �தி���  �� ப�லோமஸ்வசு�ந் ப�ரைஷக்கு திப்புவ��யார் கீண்டன் 
முவ��யார் கீண்மடனா கீண்ட ந�டு செகீ�ண்டு செகீ�ண்ட ந�டு கூட�தி�ன்  பூர்வபச் �ம 
செதிக்ஷணா உத்தி�� முத்ற�தி�பதி� ஸ்ரீவீ�ப��தி�ப கீ�ருஷ்ணாலோதிவ��யார் 
ப�ருதி�வ���ஜ்யாம் பண்ணா�யாருளி� ந�ன்ற  கீ�திம் 1448 லோமல் செ ல்�� ந�ன்ற 
ப� �த்ப ம் செவற் �த்து ம�னாந�யாற்று அப�பக்ஷத்துதி�ருதி�ரையாயும் 
ப��ஹாஸ்பதி�வ��மும்  செபற்ற  �த்தி�� நட் த்தி��த்து செ யாங்செகீ�ண்ட 

2. லோ �ழி மண்ட�த்து பல்குன்றக் லோகீ�ட்டத்து மருதி� ர் பரைடவீடு ��ஜகீம்பீ�ன் மரை� 
கீரைடத்தி பற்று அத்தி� பற்ற�ல் லோமற்படி ஊ��ல் உரைடயா�ர் எதி���ல் லோ �ழி சு�ம் 
உரைடயா ந�யானா�ர் லோகீ�யா�ல் பண்ட��த்து கீடவதி�னா …….. 

3 இம்ம்ம�டபத்தி�யாம் கீங்கீ�ணா� ஆரைணா ஆண்ட�ர்க்கும் எம்ம�ல் இரை ந்து பரைட 
வீட்டில் இருக்கும் துவ��பதி� உரைடயா�ர் மகீன் லோ �ழி�ஸ்வ�முரைடயா�ர் நயா�னா�ர் 
லோகீ�யா�ல் கீடவுளி�னா கீங்கீ�ணா� ஆண்டவருடன் கூடி செமய் வருந்தி� தி��வ�யாம் 
இரைணாந்து  றுவ

4 ம�னா�யா பண்ணா�குடுக்ரைகீயா�ல் ந�ங்கீள் இவருக்குப் பண்ணா� செகீ�டுத்தி கீ�ட் � இந்தி 
லோகீ�யா�லுக்கு லோகீ�யா�ல் கீணாக்செகீடுத்து ஒரு  ம்ப��தி� செ �லீஸ்வ�ம் உரைடயா�ர்க்கு 
கீ�ணா�யா�ட் � பண்ணா� செகீ�டுத்லோதி�ம் லோகீ�யா�லுக்கு வரும்  கீ� ஆதி�யாமும் எச் ம் 
உண்ட�னாதும் கீண்டு இவலோ� லோகீ�யா�ல் கீணாக்கும்  ந்தி���தி�த்திவரை� உள்ளிவும் 
எழுதி�வ� கீடவ��கீ  லோகீ�யா�ல் கீணாக்கு எழுதும�டத்து  �வ�தித்துக்கு யா�ந்ந�யானா�ர் 
லோதிவதி�னா ஆனா அத்தி�ம�ஏ�� 

5 கீ�ழ் முதில்  மரைட ப�ச் ல் கீவுண்டன் திம் பற்ற�ல் வ�ட்ட நஞ்ரை  குழி� 50   
புஞ்ரை யா�ல்  ஆற்றங்கீரை�யா�லோ� எல்ரை� ஆ றுதி�க்கு லோமற்கு செபரும�ள் 
தி�ருவ�ரைளியா�ட்டத்துக்கு கீ�ழிக்கு குழி� 60 மரை�யாடியா�ல் செகீ�ல்ரை� குழி� 60 ஆகீ குழி� 
1500 வடக்கு செதிருவ�ல் மரைனா ஒன்றும் மரைனா புழிக்கீரைடயும் குழி� 1500  திங்கீள் 
ரைகீய்ப்பற்ற�கீ திங்கீளி�ட ஏ��யா�ட்டு அனுபவ�த்து செகீ�ள்ளி கீடவ���கீவு செகீ�யா�ல் 
ஓடுக்கு ப�ற �திம் மற்றும் செபறும்  வந்தி��மும் எங்கீள் மதி�கீ���பற்றக் செகீ�ண்டு 

6 வ�க்கீடவ��கீவு ப�ப்படி  ம்மதி�த்து கீ�ணா�ஆட் � பண்ணா�குடுத்லோதி�ம் 
லோ �ளி�சு�முரைடயா�ற்கு லோகீ�யா�ல் தி�னாத்தி�ர்…. ம�ட�பத்தி�யாம் கீங்கீ�ணா� 
ஆண்ட�ரும்…..உ

7  …..உ ம�ட�பத்தி�யாம் கீங்கீ�ணா� ஆண்ட�ர் எழுத்து உ.
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கீல்செவட்டு எண் 3
1. அ�சு வ�ஜயாநகீ�ம் 
2. அ� ன் கீ�ருஷ்ணா லோதிவ��யார்
3. ஆட் �யா�ண்டு 10
4. வ���ற்று ஆண்டு  கீம் 1448 செப�.ஆ. 1526
5. இ.கீ.ஆண்டற�க்ரைகீ 299/1912
6. முன்பதி�ப்பு செதி.கீ.மட�ம் 38. பக்கீம் 348
7. இடம் அகீத்தி�ஸ்வ�ர் லோகீ�யா�ல் வடக்கு சுவர்.
8. குற�ப்புரை� -  

கீல்செவட்டுப் ப�டம் 
1. சுபமஸ்து ஸ்வஸ்தி�ஸ்ரீ மகீ�மண்டலோ�சுவ�ர் ஹா��யா��யாவ�ப�டன் ப�ரைஷக்கு 

திப்புவ��யா��கீண்டன் முவ��யா�� கீண்டன் கீண்ட ந�டு செகீ�ண்டு செகீ�ண்ட ந�டு 
குட�தி�ன் யா�ந்து ��யா சுத்தி�ணான்  துலுக்கீ திளிவ�ப�டன் 
துலுக்கீசெம�கீ�ந்திவுத்தி�ன் யா��� �தி��� ன் யா���  ப�லோமசு�ன் பூறுவ செதிக்ஷணா 
பச் �ம உத்தி�� த்தி  முத்தி���தி�பதி� எம்மண்ட�மும் செகீ�ண்டருளி�யா கீ�ருஷ்ணாலோதிவ 
மகீ���யார் ப���தி�வ���ஜ்ஜ�யாம் பண்ணா�யாருளி�யா  ந�ன்ற

2  கீ�ற்திம் 1448 அன்  லோமல் செ ல்��ந�ன்ற செவயா வருத்து  ம�துனாந�யாற்று பூறுவ 
பக்ஷத்து தி�ற�லோயா�தி��யும் லோ �மவ��ம் செபற்ற தி�ருலோவ�ணாத்துந�ள் செ யாங்செகீ�ண்ட 
லோ �ழி மண்ட�த்து செவண்குண்றக் லோகீ�ட்ட செபருநகீர் ந�ட்டு ஆதி�ப்பற்று உ�தி� 
 �ர்ரைம அத்தி�யா�னா கீ�ருஷ்ணா ��யாபு�த்தி�ல் எதி���லி லோ �ழி லோ �ழி�ஸ்வ�முரைடயா 
ந�யானா�ர் லோகீ�யா�ல் தி�னா தி�ரும் எதி���லிச் லோ �ழி  வ�ண்ணாகீ�ம்செபரும�ள் லோகீ�யா�ல் 
தி�னாதி�ரும் இந்தி இ�ண்டு லோகீ�யா�ல் ம�ட�பத்தி�யாம் செ ய்வ�ர் ஆரைணாயா�ர் 
நயா�னா�ரும் இக்லோகீ�யா�ல் ஸ்ரீ கீ�ர்யாம் செ ய்வ�ர் ப�� �க்ஷ  திப்பரை�ரை யானும் ஆகீ 
இவ்வரைனாவலோ��ம்

3 எம்ம�ல் செப�ருந்தி� கீ�ரைவ பற்ற�  த்தி�றப�டி ப���ப்புத் தி�ம்மு ந�யாக்கீர் புத்தி��ர் 
தி�ம்முந�யாக்கீற்கு இந்தி இ�ண்டு லோகீ�யா�ல் தி�ருலோமனா� கீ�வல் கீ�ணா� ஆக்ஷ� 
சுதிந்தி��ம் பண்ணா� செகீ�டுத்திபடி அத்தி� உரைடயாவற்கும் செபரும�ளுக்கும்  றுவ 
ம�னா�யாம�கீ பண்ணா�க் செகீ�ள்ளி லோவண்டி அரைடப்பத்து ரைவயாப்ப ந�யாக்கீருக்கும்  
செப�த்து  ந�யாக்கீருக்கும் தி�ம்மு ந�யாக்கீர் ஆளும் ஓரை�யும் கூட்டி ம�ட� 
பத்தி�யாம் ஆரைணாயா�ர் ந�யானா�ருக்கு  ம்பணா  ���யும் வ� ல் செவச் துக்கு 
செப�ன்னும் செகீ�டுத்து அனுப்புரைகீயா�ல் இது முன்னா�ரை�யா�கீ சுவ�ம�

4 கீ�ருஷ்ணாலோதிவ மகீ���யார் ப�திம் கீண்டு கீ�ருஷ்ணாலோவணா� கீரை�யா�லோ� 
உரைடயாவருக்கும் செபரும�ளுக்கும் அத்தி�  றுவ ம�னா�யாம் பண்ணா�க் செகீ�ண்டு 
வருரைகீயா�ல் செபருநகீ��ல் செ மத் திரைடயா�ய் இருந்தி லோதிவர்கீரைளியும் லோதிவ 
கீ���யாங்கீரைளியும் திம்முரைடயா தின்மம�கீ எழுந்திருளிப் பண்ணா நவப��தி�ஷ்ரைட 
பண்ணா� ரைவக்ரைகீயா�ல் இந்தி இ�ண்டு லோகீ�யா�ல் தி�ருலோமனா� கீ�வல் கீ�ணா� ஆட் � 
சுதிந்தி��மும் திரை�வ� ல் கீ�த்திரைற வ� லும் வ�சு முத்தி�ரை�யும் லோ மும் 
செதிய்வ��ஜ்யாமும் மற்றும் உண்ட�னா பண்டி பண்ட��மும்  ந்தி��� ஆதி�த்தின் 
வரை�யும் கீ�த்துக்செகீ�ண்டு லோகீ�யா�ல் சுதிந்தி��ம் உண்ட�னாதுக்கு உரைடயாவர் 
லோகீ�யா�லுக்கு
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5 தி�னாத்தி�ர் ந�லு பங்கும் ம�ட�பத்தி�யாம் ஆரைணாயான் நயா�ந�ர் ஒரு பங்கும் தி�ம் ஒரு 
பங்கும் ஆகீ ஆறு பங்கு ஆகீவும் செபரும�ள் லோகீ�யா�லுக்கு தி�னாத்தி�ர் இ�ண்டு 
பங்கும் ம�ட பத்தி�யாம் ஆரைணாயார் நயா�னா�ர் ஒரு பங்கும் தி�ம் ஒரு பங்கும் ஆகீ ந�லு 
பங்கு ஆகீவும் வந்தி ��பசெ��பம் உண்ட�னாதும் இந்தி பங்கு வ�ழுக்கீ�ட்டிலோ� 
அனுபவ�த்து செகீ�ள்ளிக் கீரைடலோவ�ம் ஆகீவும் இதுக்கு தி�ருலோமனா� கீ�வல்கீ�ணா� 
ஆட் �க்கு திமக்கு பண்ணா� செகீ�டுத்தி கீட்டரைளி செபரும�ள் லோகீ�வ�ல்  ன்னாதி� 
எல்ரை� 

6 வட  �றகீ�ல் ந�� த்துக்கு லோமற்கு லோதிவதி�னாத்தி�ல் மரைனா இ�ண்டும் தி�ருவ�ரைட 
ஆட்டத்தி�ல் மரைனா ஒன்றும் ஆகீ மரைனா மூன்றுக்கு அடி 90ம் உரைடயாவர் லோகீ�யா�ல் 
தி�ருலோமனா� கீ�வலுக்கு வ�ட்ட ம�னா�யாத்தி�ல் லோதிவதி�னாத்தி�ல் ஏ��க்கு கீ�லோழி நஞ்ரை  
பற்று செபரு செ று கீஉ குழி� உளிங யா.  லோமரை� கீரும்பன் குழி� ரு பஞ்  பதிற� இல் 
ஆற்றங்கீரை�யா�ல் குழி� …… செபரும�ள் லோகீ�வ�ல் தி�ருலோமனா� கீ�வலுக்கு வீட்டு 
ம�னா�யாம் தி�ருவ�ரைடயா�ட்டம் அதி�ல் ஏ��க்கு கீ�லோழி 

7 நஞ்ரை ப்பற்ற�ல் வட்டம் குழி�  இப்புஞ்ரை பற்று வ�ள் வ�ங்கீ�னா�ன் தி�க்கீ�ல் குழி� …. 
18 அடி லோகீ���ல் நஞ்ரை  புஞ் யா�ல் குழி� ஆயா��மும்  ந்தி��ன் ஆதி�த்தி வரை�யா�ல் 
அனுபவ�த்துக் செகீ�ள்ளி கீரைடயா வ��கீவும் இந்திக் லோகீ�யா�ல் வ�யா�ல்கீளுக்கு �� �யா 
செதிய்வீகீம�கீ எந்தி கீ���யாம் வந்திது உண்ட�னா�லும் ந�ங்கீள் தி�மும் ஆகீ ஏற�னா 
மண்ட�ம் மண்ட�மும் ஏற� உத்தி��ம் செ �ல்லி ந�ர்வகீ�க்கீ செகீ�ள்ளி 
கீரைடலோவ�ம�கீவும் இந்தித் தி�ருலோமனா� கீ�வல் கீ�ணா� ஆட் � இவருக்கு 

8 வ�ற்று ஒற்ரைற ப���தி� கீ�ரை�யா தி�யா தி�ளிதிள்மங்கீளுக்கும்  மற்றும் எப்லோபர்பட்ட 
 கீ�ப்ப�றத்தி�கீளுக்கும்  வ��த்திகீரைடவதி�கீவும் இதுக்கு எங்கீளுக்குள்லோளி யா�லோ�� 
ஒருத்திர் அகீ�திம் ந�ரைனாத்தி லோபர் உண்ட�னா�ல் இந்தி லோகீ�யா�ல் பண்ட��த்துக்கு 
துலோ��கீ�யும�ய் கீ�ணா� ஆட் � தி�மும் வ�ட்டுப்லோப�கீக்கீரைடவதி�கீவும் இப்ப��ம�ணாம் 
கீல்செவட்டினாதுக்கு எழுத்துப்ப�ரைழி வ� கீப் பழுது வ�� ம�ற�ட்டம் மற்றும் 
எப்லோபர்ப்பட்ட லோதி�ஷங்கீளும் செ �ல்� ப�றதி�கீவும்

9 ப�றவும் ப�றத்தி�யா�லோ� யா�செ��ருவர் அகீ�திம் செ �ன்னா லோபர் உண்ட�னா�ல் கீங்ரைகீ 
கீரை�யா�ல் கீ���ம் பசுரைவ செகீ�ன்ற லோதி�ஷத்தி�ல் லோப�கீ கீடவர் இப்படிக்கு 
 ந்தி��ற�தி�த்தி வரை�யும்  அனுபவ�த்து சுகீத்தி�லோ�லோயா இருக்கீவும் இரைவ  
தி�ருலோவகீம்பபட்டர் எழுத்து உ இரைவ தி�ல்ரை�க்கூத்தின் பட்டர் எழுத்து உ

10 இரைவ கீ�மலோகீ�டி பட்டர் எழுத்து இரைவ தி�ருச் �ற்றம்ப� பட்டர் எழுத்து இரைவ 
செபரும�ள் லோகீ�யா�ல் தி�னாத்தி�ர் செவண்ரைணா கூத்திர்  �ங்கீப்செபரும�ள் எழுத்து உ

11 இரைவ ம�ட�தி�பத்தி�யாம் ஆரைணாயார் நயா�னா�ர் எழுத்து இவர்கீள் செ �ல்� எழுதி�னா 
ரைமக்கு லோகீ�யா�ல் கீணாக்கு செபருநகீர் ந�ட்டு ப��ம்ம��யான் எழுத்து உ
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கீல்செவட்டு எண் 4

1. அ�சு லோ �ழிர்
2. அ� ன்
3. ஆட் �யா�ண்டு
4. வ���ற்று ஆண்டு
5. இ.கீ.ஆண்டற�க்ரைகீ 300/1912
6. முன்பதி�ப்பு செதி.இ.கீ மட�ம் 38. பக்கீம் 351
7. இடம் அகீத்தி�ஸ்வ�ர் லோகீ�யா�ல் லோமற்கு சுவர்.
8. குற�ப்புரை� அழிகீ�யா லோ �ழின் என்பவர் அத்தி�, ஆளிப்ப�றந்தி�ன் ஆகீ�யா ஊர்கீளுக்கும் 
தி�னாம் செ ய்தி திகீவல்.

கீல்செவட்டுப் ப�டம் 
1.        அழிகீ�யாலோ �ழின்
2. ப��பவ வருடம்  �த்தி�ரை� ம�திம் 5 அத்தி� ஆளிப்ப�றந்தி�னாந் இந்தி இ�ண்டு ஊருக்கு ம் 

பள்ளிகீள்  ங்கீ�திம் பூம� லோதி�னா�னா 
3. னா�ள் முதில்  ந்தி��ன் ஆதி�த்தி வரை�க்கும் எல்ரை� யா�துக்கு ஆ��கீ�லும் யா��ண்டு 

ந�ன் �ல் செகீங்ரைகீகீரை�யா�லோ� 
4. கீ���ம் பசுரைவ செகீ�ன்ற லோதி�ஷத்தி�ல் லோப�கீ கீடவன்

கீல்செவட்டு எண் 5
1. அ�சு :லோ �ழிர்
2. அ� ன் : வ�ஜயா கீண்ட லோகீ�ப��ன்
3. ஆட் �யா�ண்டு : 10
4. வ���ற்று ஆண்டு : செப�.ஆ. 1259
5. இ.கீ.ஆண்டற�க்ரைகீ : 303/1912
6. முன்பதி�ப்பு : செதி.இ.கீ மட�ம் 38. பக்கீம் 354
7. இடம் அருள்ம�கு கீ��யாம�ணா�க்கீ செபரும�ள் 

லோகீ�யா�ல் செதிற்கு சுவர்.
8.    குற�ப்புரை� : செவண்ரைணாகீ�டியாருளி�னா ப�ள்ரைளி (கீ�ருஷ்ணான்) லோகீ�யா�லுக்கு 
செப��யாநல்லூர் கீ���மத்தி�ல் 3 லோவலி ந��ம்  �� வ��கீளுடன் தி�ருநத்திப்செபரும�ள் என்பவருக்கு 
தி�ருவ�ரைடயா�ட்டம�கீ வ�டப்பட்டது.
கீல்செவட்டுப் ப�டம் 
1. ஸ்வஸ்தி�ஸ்ரீ தி���புவனாச்  க்கீ�வத்தி�கீள் ஸ்ரீவ�ஜயாகீண்ட லோகீ�ப��லோதிவற்கு யா�ண்டு 

பதி�செனாட்ட�வது ஆடி ம�திம் முதில் ஆளிப்ப�றந்தி�னா�னா இ�� ��   ம்புவ��யாலோனான் செவ

2. ண் குன்றக் லோகீ�ட்டத்து அத்தி�யா�ல் எதி���லி லோ �ழி வ�ண்ணாகீர் எம்செபரும�ன் 
தி�ருமுற்றத்து அம்ரைம ந�ச் �யா�னா ப���ற்ற�ல் செவன்ற�ர் உகீந்திருளி� வ�த்தி 
செவண்ரைணாக் கீ�டியாரு

3. ளி�னா ப�ள்ரைளிக்கு கீ�லியூர் லோகீ�ட்டத்து செப��யா நல்லூ��ல் ஆற்றுக்கீ�ல் ந�யானா�ர் 
தி�ருநட்டப்செபரும�ள் தி�ருத்தி�னா ந��ம் உட்பட கீண்டஞ்லோ ர் மூன்று லோவலி ந��ம்செப�ன் வ

4. �� கீ�சு கீடரைம உள்ளி�ட்ட கீ� �யாங்கீளும் ஆயாமும் செவட்டி தினா�யா�ளும் எடுத்துக் செகீ�ட்டி 
உள்ளி�ட்ட செநல்��யாங்கீளும் உட்பட இவற்கு தி�ருவ�ரைட யா�ட்டம�கீ வ�ட்செட�

5. ம் இந்ந�ள் முதில் ஆளிமஞ் � லோதிரைவ உட்பட இக்லோகீ�யா�ல் தி�னாத்தி�ர்க்செகீற 
கீடரைமகுடிரைம செப�க்கீறுப்பலோதி  
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கீல்செவட்டு எண் 6 
1. அ�சு : வ�ஜயாநகீ�லோப��சு
2. அ� ன் : கீ�ருஷ்ணாலோதிவ��யார்
3. ஆட் �யா�ண்டு :
4. வ���ற்று ஆண்டு : செப�.ஆ. 1525 
5. இ.கீ.ஆண்டற�க்ரைகீ : 301/1912
6. முன்பதி�ப்பு : செதி. இ.கீ மட�ம் 38. பக்கீம் 352.
7. இடம் : அகீத்தி�ஸ்வ�ர் லோகீ�யா�ல் செதிற்கு சுவர்.
8. குற�ப்புரை� : இக்கீல்செவட்டு அத்தி� (எ) லோகீளி��ந்திகீசெபருநகீ�த்தி�ல்  உள்ளி 
எதி���லிலோ �ழி�ஸ்வமுரைடயா ந�யானா�ருக்கு மடிப்ப�க்கீம் என்ற கீ���மம் லோதிவதி�னாம�கீ 
வ�டப்பட்டதும் இவ்வூ��ன் செபயார் அத்தி�ப்பற்று என்கீ�ற கீ�ருஷ்ணா��யாபு�ம் என்று 
குற�ப்ப�டுகீ�றது. 

கீல்செவட்டுப் ப�டம் 
1. சுபமஸ்து   ஸ்ரீ
2 மஹா�மண்டலோ�ஸ்
3. வ� செமதி�
4. ம�சு�ர் கீண்ட கீட்
5.  ட���  �ளுவ கீ�ருஷ்ணாலோதிவ
6. மகீ���யார் ப�ற�தி�வ���
7. ச் �யாம் பண்ணா�யாரு
8. ளி� ந�ன்ற செ ��த்திம்
9 1447 க்கு லோமல்
10. செ ல்�� ந�ன்ற தி�ரு 
11. ணா� வருடம் ம� �   ம�திம் உயாரு ந�ள்
12. லோ �மவ��மும் உத்தி�
13. ��ட்டதி�ந�ள் கீ�ருஷ்ணாலோதிவ��
14. யார் பு�ம�னா அத்தி� பற்
15. ற�ல் அத்தி�யா�னா லோகீ�ளி�ந்
16. திசெபருநகீ�த்தி�ல் தி�கீமம் செப
17. ரும�ல் கீ�ம மடிப்ப�க்கீத்தி�
18. ல் நஞ்ரை ப்பற்ற�ல்…..
19. எதி���லி லோ �ழி லோ �ளி�ஷ்வ
20. �ர் முரைடயா நயா�னா�ருக்கு லோதி
21. வஸயா��னாம் பண்ணா�னா.
22. திம்மஸ�தினாம் இந்தி திம்
23. மத்துக்கு யா�செதி�ருவர் அஹா�
24. திம் பண்ணா�னாவனுண்ட�
25. னா�ல் செகீங்ரைகீ கீரை�யா�ல் 
26. கீ���ம் பசுரைவக் செகீ�ன்
27.ற ப�வத்தி�லோ� லோப�கீகீ
28. ரைடவனா�கீவும் 
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கீல்செவட்டு எண் 7

1. அ�சு : லோ �ழிர்
2. அ� ன் : வ�ஜயா கீண்ட லோகீ�ப��ன்
3.  ஆட் �யா�ண்டு : 10
4. வ���ற்று ஆண்டு : செப�.ஆ. 1259
5. இ.கீ.ஆண்டற�க்ரைகீ : 302 / 1912
6. முன்பதி�ப்பு : செதி.இ.கீ மட�ம் 38. பக்கீம் 353
7. இடம் : கீ��யாம�ணா�க்கீ செபரும�ள் லோகீ�யா�ல் செதிற்கு சுவர்.

8. குற�ப்புரை�: எதி���லிலோ �ழி வ�ண்ணாகீர் லோகீ�யா�ல்  ��செ ய்வதிற்கீ�கீ ��ஜ��ஜ  ம்புவ��யார் 
என்ற  �ற்ற� ன் ப� வ��கீள் வ�தி�த்து செவண்குன்றக் லோகீ�ட்டத்தி�ல் உள்ளி செப��யா லோவளி�யா 
நல்லூ��ல் 4000 குழி�  ந��த்ரைதி தி�னாம் தி�ருவ�ரைடயா�ட்டம�கீ அளி�த்தி திகீவல்.

கீல்செவட்டுப் ப�டம் 
1. ஸ்வஸ்தி�ஸ்ரீ தி���புவனாச்  க்கீ�வர்த்தி�கீள் ஸ்ரீ வ�ஜயா லோகீ�ப�� லோதிவருக்கு யா�ண்டு 

எட்ட�வது செவண்குன்றக் லோகீ�ட்டத்து அத்தி�யா�ல் எதி���ல் லோ �ழி வ�ண்ணாகீர் எம்செப

2. ரும�னுக்கு ப�ள்ரைளியா�ர் இ�� ��   ம்புவ��யார் கீ�ளி�யூர் லோகீ�ட்டத்து 
செப��யாநல்லூ��ல் தி�ருவ�ரைட யா�ட்டம�கீ வ�ட்ட செதிற்கீ�ல்  ஏ��யா�ல் எழுபதி�ன் கீ� 
வ��ரை ப் பற்ற�

3 ல் செதி�ட்ட செ ரு குழி�  ந�னூற்று ஒருபத்து இ�ண்டும் செப�ன்ம�ற� குழி� ந�னூற்ற� 
இருப்த்து எட்டும்  ரைடச் � குழி� முன்னூற்று முப்பலோதிகீ�லும் தி�ருவ�ங்கீன் 

4 குழி� ந�னூற்று முப்பத்துந�லும்  நங்கீனா�ச் செ று  குழி� முன்னூற்று ஒரு பத்து 
எட்டரை�லோயா அரை�க்கீ�லும் செ ருவன் குழி� நூற்று முப்பதும் புலிவ�வன் திடி 
இ�ண்டினா�

5 ல் குழி� ந�னூற்று இருபத்தி��ண்லோட கீ�லும் அ ரைபயாதி�னா� குழி� 
இருநூற்ற�ருபத்செதி�ன்பலோதி அரை�க்கீ�லும் செ ப்பு செ று குழி� அறுநூற்று ந�ற்பத்து 
மூன்றும் லோமற்படி குண்டில் குழி� எ

6 ழுபதும் மல்�டி வட்டம் குழி� ஐந்நூற்று செதி�ண்ணூற்று மூன்றும் ஆகீக் குழி� 
ந���யா��மும் ப�டி கீ�வல் ந�க்கீ� அரைனாத்து செநல்��யாமும் கீ� �யாங்கீளும் தி�த்தி�ல் 
வரும் கீ�சு கீடரைமயும் உட்பட தி�ருவ� 

7 ரைடயா�ட்டம�கீ வ�ட்லோட�ம் இந்ந�ள் முதில் இத்தி�ருமுற்றம் ஜ��ணா�த்துக் 
கீ�டந்திபடியா�லோ� இத்தி�ருப்பணா� செ ய்யா செவண்டுரைகீயா�ல் இச் ���ம பட்டன் 
உள்ளி�ட்ட�ர்க்லோகீ கீ�ணா�யா�கீ 

8 செகீ�டுத்லோதி�ம் இந்ந�ள் முதில் இதுகீளுக்கு எற கீடரைம குடிரைம செப�க்கீ 
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கீல்செவட்டு எண் 8

1. அ�சு : லோ �ழிர்
2. அ� ன்: :
3. ஆட் �யா�ண்டு :
4. வ���ற்று ஆண்டு: செப�.ஆ. 
5. இ.கீ.ஆண்டற�க்ரைகீ: 304/1912
6 முன்பதி�ப்பு : செதி.இ கீ மட�ம் 38. பக்கீம் 355
7. இடம் : அருள்ம�கு கீ��யாம�ணா�க்கீ செபரும�ள் 

லோகீ�யா�ல் முன் பகுதி� 
8. குற�ப்புரை� :கீ��யா செபரும�ள் லோகீ�யா�ல் மகீ�மண்டபம், கீ�ணாறு, லோதிங்கீ�ய், கீமுகீ 
தி�னாம் அளி�த்தி செ ய்தி�. 

கீல்செவட்டுப் ப�டம் 

1. உ துன்மதி� வருடம் ரைவகீ� � ருஉ அத்தி� 
2. கீ��யாசெபரும�ள் லோகீ�யா�ல் மகீ� மண்
3. டபும் நடு பத்து ப�த்திலும் கீ�ணாறும் செதி
4. ங்கும் கீமுகும் செ ய் செ ன்னாப்பன் உபயாம் உ
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கீல்செவட்டு எண் : 9
1. அ�சு : பல்�வர் (ப�ற்கீ��ம்)
2. அ� ன் : கீ�டவ��யார் லோகீ�ப்செபருங் �ங்கீன்.
3. ஆட் �யா�ண்டு :
4. வ���ற்று ஆண்டு : செப�.ஆ. 
5. இ.கீ.ஆண்டற�க்ரைகீ : 296/1912
6.    முன்பதி�ப்பு : செதின்னா�ந்தி�யா கீல்செவட்டு மட�ம் 12, பக்கீம் 62.
7.    இடம் : அருள்ம�கு அகீத்தி�ஸ்வ�ர்  லோகீ�யா�ல் செதிற்குப்பகுதி� 
8. குற�ப்புரை� : இக்கீல்செவட்டு ப�டல் கீல்செவட்ட�கீ அரைமந்துள்ளிது. இப்ப�டல்கூடல் 
ஆளிப்ப�றந்தி���னா கீ�டவ��யார் மகீனா�ர் செதி�ண்ரைடமண்ட�ம் செகீ�ண்ட பல்�வ�ண்ட���னா கீ�டவ��யார் 
பற்ற�யாரைவ. இவர் ப�ற்கீ��ப் பல்�வர் ம�ப�னார். கீ�டவ��யார் ஆட் �ரையா ஏற்றுக் செகீ�ள்ளி�தி மன்னார் 
எவரும�ல்ரை�. அவர் லோ வூர்ப் லோப���ல் செவன்றவர். உ�கு எங்கும் அவர் செ ங்லோகீ�ல் நடக்கீ�றது. 
செவற்ற�த்தூண் ப� ந�றுவ�யாவர். அவருக்குப் செபண்ரைணா ந�டுரைடயா�ன், வடலோவங்கீட செவற்பன், கீச் �ப் 
பல்�வன் என்ற பட்டங்கீள் உண்டு என்ற குற�ப்புகீள் செகீ�ண்ட கீல்செவட்டு.  
கீல்செவட்டுப்ப�டம் (ப�டல் வடிவல்)
ஸ்வஸ்தி�ஸ்ரீ கூடல் ஆளிப்ப�றந்திவ��னா கீ�டவ��யார் மகீனா�ர் செதி�ண்ரைட மண்ட�ங்ளி�ண்ட  
பல்�வ�ண்ட���னா கீ�டவ��யார் கீல்செவட்டு 

திங்செகீ� நகீர்செபற திம்பு வ�தி�ம்செபறத் தி�ள் வணாங்கீ�யா 
செ ங்லோகீ�ல் வரைளிக்ரைகீ யா��ரைவயாலோ��டும் அடியுங் ரைகீயும் 
பங்செகீரு கீம்அன்னா பல்�வன் கீ�டவன் ப�ர்முழுதி�ன் 
எங்செகீ�ன் அனுமதி  செதி�ளி�ல் இட� மன்னார் எம் மன்னாலோ� (1)

செப�ரு தி�க்கீ�லுஞ் செ ன்று லோப�ர்செவன்ற பல்�வன் கீ�டவர்லோகீ�ன் 
கீருதி�ப் லோப�ர்செ ன்று லோ வூ ��னா�ல்தி�ருக் கீண் �வக்கீப் 
பருதி�க்கு லோமலு உயார்ப�ணாக் குன்ற�ல் ப�ந்தி�ம�ழ்ந்தி 
குருதி�ப் புனால்செதி�ண்ரைட நன்னா� டடங்கீலுங் செகீ�ண்டதுலோவ (2)

கூ��ழி� ஏந்தி�யா பல்�வற் குக்கூடல் மன்னாவற்குப் 
ப���ழி� சூழ்ந் இரை ப��க் குப்பந்தி� பண்டரைடத்தி
ந���ழி� லோவழிங்கீள் ந���டும் ம�மடு ந�ன்ற செகீ�ற்றப் 
லோப��ழி� செவற்ப�வன் செ ங்லோகீ�ல் நடக்கும் செபரு வழி�லோயா (3)

செதி�ழி�தி�யா�� மன்னார் செதி�ண்ரைடத் தி�ருந�டு செகீ�ண்டவருர் 
கீழுதி�யா �க்கீண்ட கீ�டவன் பல்�வன் கீ� �னா� லோமல்
பழுதி�யா ��த்தினா�ச் செ ங்லோகீ�ல் நட�த்தி�ப் ப��கீ�மஞ் செ ன்று
எழுதி�யா தூணாங்கீள் எண்டிரை  சூழ்ந்தி எழுகீ���லோயா (4)

ரைகீம்மரை� செவள்ளி கீடற்பரைட பல்�வன் கீ�டவர்திம் 
செ ம்மரை� வந்து பணா�யா� வட மன்னார் லோ ரைனா வ�ட்டு 
திம்மரை� வ�ட்டுப் புறமரை� லோவலித் திளித்துலிஞ் �து 
எம்மரை� எச்சு�த் துப்புகு வ�ர் புக் கீ�ருப்பதிற்லோகீ (5)

வண்டற் புனாற்செபண்ரைணா ந�டுரைட யா�ன்வடலோவங்கீடசெவற்பன் 
செதி�ண்ரைடத்தி�ருந�டு லோதி�ல் வலியா�ல்செகீ�ண்ட செதி�ண்ரைடமன்னான்
கீண்டற கீடற்கீச் �ப் பல்�வன் கீ�டவன் கீ���ருளி�ற் 
பண்டப் ப��மவர்க்கு அன்ப���ப் செப�ற்ப தி�ம்புயாலோனா (6)

இக்கீல்செவட்டழி�ப்ப�ன் தின் வம் த்துத் தின் ப�தி�வுக்குப் ப�றவ� தி�ன் .
(நன்ற� – திம�ழ்க்கீல்செவட்டுப் ப�டல்கீள்- செ . இ��சு, பக்கீம் எண் 140,141.)
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10.  தி�ருவ�ழி�க்கீள்  

ரைவகீ� �: ரைவகீ� � ம�திம் வ� �கீ நட் த்தி��த்தி�ல் செபருநகீர் கீ���மத்தி�ல் செ ய்யா�று 
ஆற்ற�ல் கீ��யாம�ணா�க்கீசெபரும�ள் எழுந்திருள்கீ�ன்ற�ர் .அவ்வரைமயாம் செபருநகீர் 
கீ���மம் சுற்ற�லும் உள்ளி பதி�ரைனாந்து கீ���மங்கீளி�ல் இருந்து செபரும�ள் உற் வர்கீள் 
எழுந்திருள்கீ�ன்ற�ர்கீள்.

ஆடி :  ஆடி ம�தித்தி�ல் கீ���ம லோதிவரைதி அருள்ம�கு மத்தி�யாம்மன்,இரைடக்கீ�த்தி 
அம்மன் ,கீ�ளி�யாம்மன் முதிலியா செதிய்வங்கீளுக்கு கூழ்வ�ர்த்தும் செப�ங்கீல் ரைவத்து 
செகீ�ண்ட�டுகீ�ன்றனார் ஆடி  கீ�ருத்தி�ரைகீ தி�னாத்தி�ல் மரை� ம�து அரைமந்துள்ளி முருகீர் 
லோகீ�வ�ல்  �றப்பு வழி�ப�டு மற்றும்  �� லோநர்த்தி�கீடனா�கீ கீ�வடி எடுத்தில் லோப�ன்றரைவ 
நரைடசெபறுகீ�ன்றனா  

பு�ட்ட� � : பு�ட்ட� � ம�திம் அரைனாத்து  னா�க்கீ�ழிரைமகீளி�ல் செபரும�ள் லோகீ�வ�லில் 
 �றப்பு வழி�ப�டுகீள் மற்றும் தி�ருமணாஉற் வங்கீள்  வீதி� உ�� நரைடசெபறுகீ�ன்றது.

ம�ர்கீழி� : ம�ர்கீழி� ம�தித்தி�ல் தி�ருப்ப�ரைவ உற் வம் பஜரைனா வீதி� வ�ம்.
ரைதி : பூ ம் தி�னாத்தி�ல் அருள்ம�கு அகீத்தி�ஸ்வ�ர் செபருநகீர் கீ���மம் 
செ ய்யா�ற்றுபடுரைகீயா�ல் நரைடசெபறும்  ஆற்றுத்தி�ருவ�ழி�வ�ல் எழுந்திருள்கீ�ன்ற�ர். 
அவ்வமயாம் இருபது கீ���மத்ரைதி லோ ர்ந்தி  �வ��யா உற் வமூர்த்தி�கீள் செ ய்யா�று 
ஆற்ற�ல் எழுந்திருளி� உற் வம் நரைடசெபறுகீ�றது   
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செதி�ல்லியால்  �ன்னாங்கீள்  

1. குரைகீத்திளிங்கீள்

அத்தி� கீ���மத்தி�ன் மரை�ம�து  மணாப் படுக்ரைகீகீள் மற்றும் குரைகீ லோப�ன்ற 
அரைமப்பு கீ�ணாப்படுகீ�ன்றனா. அப்பகுதி�க்குச் செ ல்� படிக்கீட்டுகீள் லோப�ன்ற 
அரைமப்ப�ல் ப�ரைறகீள் வ��ரை ப்படுத்திப்பட்டுள்ளினா.

2.  இவ்வூ��லுள்ளி எட்டி அம்மன் ஆ�யாத்தி�ன்ப�ரைறயா�ல் கீ�ரைளியா�ன் திரை�  �ற்பம் 
செ துக்கீப்பட்டுள்ளிது.
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12.  ந�ட்டுப்புற லோகீ�யா�ல்கீள் 

1. அருள்ம�கு மத்தி�யாம்மன் லோகீ�வ�ல்

இந்தி லோகீ�வ�ல் ஊர் எல்ரை�ப் புறத்லோதி அரைமந்துள்ளிது இந்தி ஆ�யாத்தி�ல் 
உள்ளி அம்மன் கீ���ம லோதிவரைதியா�கீ வணாங்கீப்படுகீ�ற�ர். ப��வ�� செதிய்வம�கீ மதுரை� 
வீ�ன் செதிய்வத்ரைதித் அரைமத்துள்ளி�ர்கீள். 

2 அருள்ம�கு எட்டியாம்மன் ஆ�யாம்.
இந்தி லோகீ�வ�ல் ஊ��ன் புறத்லோதி அரைமந்துள்ளிது எட்டியாம்மன் என்ற  �று 

செதிய்வம்  �று ப�ரைற ம�து அரைமந்துள்ளிது இந்தி அம்மனா�ன் கீ�லோழி உள்ளி ப�ரைறயா�ல் 
கீ�ரைளியா�ன் திரை�  �ற்பம் செ துக்கீப்பட்டுள்ளிது.

3. இரைட கீ�த்தி அம்மன் ஆ�யாம்
இந்தி ஆ�யாத்தி�ல் 7  ப்தி ம�திர்   �ரை�கீளி�கீ அரைமந்துள்ளினார். அய்யானா�ர் 

 �ரை�யும் உள்ளிது. லோமற்குற�ப்ப�ட்ட எட்டியாம்மன் மத்தி�யா அம்மன் ஆகீ�லோயா�ர் இந்தி 
அம்மனா�ன் உடன்ப�றப்புகீள் ஆகீ  லோகீ�தி��கீளி�கீ ஊர்மக்கீள் வணாங்கீப்படுகீ�ற�ர்கீள். 
மத்தி� அம்மன், இரைட கீ�த்தி அம்மன் லோப�ன்ற செ �ற்செற�டர்கீள் புதி�தி�கீ உள்ளினா 
இருப்ப�னும் இந்தி இரு செ �ற்கீள் ஒரு செப�ருள் படும் செபயார்கீளி�கீ வ�ளிங்குகீ�ன்றனா.
( மத்தி� - இரைட ) ஊர் வழிக்கீத்தி�ல் ஆடி ம�தி அம்மன் வழி�ப�ட்டில் கீ���ம லோதிவரைதி 
மத்தி� அம்மனுக்கு செப�ங்கீல் ரைவத்து ப�ன்னார் அந்தி அம்மனா�ன்  லோகீ�தி�� கீளி�கீ 
வ�ளிங்கும் இரைட கீ�த்தி அம்மன் ,எட்டியாம்மன் லோப�ன்லோற�ருக்கும் லோ ர்த்து செப�ங்கீல் 
ப�ரைனாகீரைளி தினா�த்தினா�லோயா ரைவத்து வணாங்கீப்படுகீ�ற�ர்கீள்.

4 அருள்ம�கு முனா�ஸ்வ�ன் ஆ�யாம். 
முனா�ஸ்வ�ர் ஆ�யாம் கு�செதிய்வ வழி�ப�ட்டின் ஒரு  குழுவ�னார் வணாங்கீப்படும் 

செதிய்வம�கீ வழிங்கீப்படுகீ�றது.

5 ரைப�வர் லோகீ�யா�ல் 
ரைப�வர்  �ற்பம�னாது ஆற்றங்கீரை�யா�ல் ஊ��ன் செவளி�ப்புறத்தி�ல் லோவப்ப 

ம�த்திடியா�ல்அரைமந்துள்ளிது. இந்தி  �ற்பம்  �வன் லோகீ�வ�லில் இருந்து கீ�� சூழ்ந�ரை� 
ம�ற்றத்தி�ல் இடம்செபயார்ந்து இருக்கீ��ம். ஆனா�ல் இவ்வ�டத்தி�ல் லோகீ�வ�ல் 
இருந்திதிற்கீ�னா  திடயாங்கீள் இல்ரை�.
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13.  ந�ங்கீ� ந�ரைனாவுகீள்  

இவ்வூ��ல் 1962 மற்றும்  1977 ஆண்டுகீளி�ல் செ ய்யா�ற்ற�ல் ஏற்பட்ட 
செவள்ளித்தி�னா�ல் பயா�ர்கீள் லோ திமரைடந்திது. 1990 ல் கீ���� லோந�ய்செதி�ற்று ஏற்பட்டு 
செப�துமக்கீள் ப�தி�ப்பரைடந்தினார்.    

14. ஊரை�ச்சுற்ற�  

கீ�ழி�யூர் : லோமற்கு தி�ரை யா�ல் கீ�ழி�யூர் என்ற கீ���மம் அரைமந்துள்ளிது. லோ �ழிப் லோப��சு 
ஆட் �யா�ல் இவ்வூர் ஆனாது செஜயாங்செகீ�ண்ட லோ �ழி மண்ட�த்தி�ன் கீ�ழ் உள்ளி ஒரு 
வருவ�ய் லோகீ�ட்டம�கீ வ�ளிங்கீ�யாது. அக்கீ��த்தி�ல் இவ்வூ��ன் செபயார் கீ�லியூர் 
லோகீ�ட்டம் என்று கீல்செவட்டுகீளி�ல் வழிங்கீ�வருகீ�ன்றது.  �வன் மற்றும் செபரும�ள் 
லோகீ�வ�ல் உள்ளினா. செபரும�ள் அழிகீ�யா  �ற்ப லோவரை�ப்ப�டுகீள் 
அரைமந்துள்ளினா . �வ��யாத்தி�ல் செதின்புறத்தி�ல் கீல்செவட்டுகீள் உள்ளினா.

செப��யா லோவளி�யா நல்லூர்: அத்தி� கீ���மத்தி�ன் லோமற்கு தி�ரை யா�ல் அரைமந்துள்ளிது. இந்தி 
ஊ��ன்  �று குன்ற�ன் ம�து  �வ��யாம் அரைமந்துள்ளிது  �வனா�ன் செபயார் மகீ�லோதிவர் 
என்று அரைழிக்கீப்படுகீ�ற�ர்.குன்ற�ன்ம�து உள்ளி ப�ரைறயா�ல் ��ஜ��ஜ லோ �ழினா�ன் 
கீல்செவட்டுகீள் உள்ளினா. இந்தி கீ���மத்தி�ல் ரைவணாவக்லோகீ�வ�ல் , மணார் லோகீ�வ�ல் 
உள்ளிது. இந்தி கீ���மத்தி�ற்கு வழிங்கீ�யா ந�� தி�னாங்கீரைளி பற்ற� அத்தி� கீ���மத்தி�ல் 
உள்ளி  �வன்லோகீ�வ�ல் கீல்செவட்டுகீள் கூறுகீ�ன்றனா.
மடிப்ப�க்கீம் : வடக்கு தி�ரை யா�ல் மடிப்ப�க்கீம் என்ற கீ���மம் அரைமந்துள்ளிது. இந்தி 
கீ���மத்தி�ல் கீற்றளி�கீளி�ல் உருவ�க்கீப்பட்ட மண்டபங்கீள் ,  �ற்பங்கீள்,ஆ�யாங்கீள்  
அரைமந்துள்ளினா. இவ்வூ��ல் தி�ருவண்ணா�மரை� ம�வட்ட வ���ற்று ஆய்வு 
நடுவத்தி�னார் புதி�யாதி�கீ இ�ண்டு கீல்செவட்டுகீரைளி கீண்டற�ந்து பதி�வுசெ ய்தினார். 

கீ�ழ்ந�ர்குன்றம் : கீ�ழிக்கு தி�ரை யா�ல் கீ�ழ்ந�ர்குன்றம் மற்றும் இளிந�ர் குன்றம் கீ���மம் 
அரைமந்துள்ளிது.இளிந�ர் குன்றம் கீ���மத்தி�ல் ஊர் நடுலோவ எல்ரை�யாம்மன் ஆ�யாம் 
அரைமந்துள்ளிது.

வடஆளிப்ப�றந்தி�ன் :  செதின் தி�ரை யா�ல் வட ஆளிப்ப�றந்தி�ன் மற்றும் புதூர் என்ற 
கீ���மங்கீள் அரைமந்துள்ளிது இவ்வூ��ன்  �று குன்ற�ன் ம�து முருகீர் ஆ�யாம் , மற்செற�ரு 
.மரை�ம�து அம்மன் லோகீ�வ�ல் அரைமந்துள்ளிது. ஆளிப்ப�றந்தி�ன் என்ற செபயா��னாது 
 ம்புவ��யா மன்னார்கீளி�ல் வ�ருது செபயார்கீளி�ல் ஒன்ற�கும் அம்மன்னானா�ன் ஆட் �யா�ல் 
ந��த்ரைதி தி�னாம�கீ வழிங்கீ�யாரைமயா�ல் இப்செபயார் செபற்றுள்ளிது.
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துலை�புரிந்தலை�

1.   தெதன்னிந்திய �ல்தெ�ட்டு
தெத�குதி, 36, 

நன்றி- 

   ஊர் த��ல் : 
1.திரு.   திரும�ல் ஆசிரியர்
(ஓய்வு)

2.திரு.  பட்டா�பிரா�மன்

3. திரு.கு.  ப�ர்த்தீபன் ஆசிரியர்.

4. திரு. கோ���ந�தன், அத்தி

5. திரு.�.  விந�ய�ம் , 
  ஆ�ய அறங்����ர் ,

  அருள்மிகு அ�த்தீசு�ரார்
ஆ�யம்,  அத்தி..

 புலை�ப்படா உதவி
1.திரு.   ப�பு மகோ4� ,��ஞ்சிபுராம்.
2.  சந்கோத�ஷ் , தெசய்ய�று.



அஅ. . லலால�ஷ் குமார் லலால�ஷ் குமார் 

திருவண்ணாமலை	 மாவட்டம் செ�ய்யாறில் 
வசித்து வருகின்றே�ன். தனியார் கல்லூரியில் 
துலைணப் றே$ராசிரியராக $ணிபுரிந்து 
வருகிறே�ன்.சிறு வயதில் இருந்றேத $ழங்கா	 
செ$ாருட்கள் மற்றும் வர	ாற்றின் மீது ஆர்வம் 
அதிகமாக இருந்தது.அந்த வலைகயில் முதல் 
முலை�யாக ஊர் வர	ாறு எழுதும் வாய்ப்லை$ 
செ$ற்றுள்றே6ன்

திருவண்ணா�மலை	 ம�வட்ட வர	�ற்று திருவண்ணா�மலை	 ம�வட்ட வர	�ற்று 
ஆய்வு நடுவம்ஆய்வு நடுவம்
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