
வரலா�ற்றில் 

மின்னஞ்சல்மின்னஞ்சல்- tvmchr@gmail.com  - tvmchr@gmail.com   செசல்பே	சி செசல்பே	சி 90475784219047578421

    திருவண்ணா�மலை	ம�வட்டவர	�ற்றுஆய்வுநடுவம்    திருவண்ணா�மலை	ம�வட்டவர	�ற்றுஆய்வுநடுவம்

 எறும்பூர் லை�. செ�ல்வகும�ர்



மின்னஞ்சல்மின்னஞ்சல்- tvmchr@gmail.com  - tvmchr@gmail.com   செசல்பே	சி செசல்பே	சி 90475784219047578421

    திருவண்ணா�மலை	ம�வட்டவர	�ற்றுஆய்வுநடுவம்    திருவண்ணா�மலை	ம�வட்டவர	�ற்றுஆய்வுநடுவம்

முன்னுரை�

தி�ருவண்ணா�மரை� ம�வட்ட வ���ற்று ஆய்வு நடுவத்தி�ன் ஊர்வ���று 
தி�ட்டத்தி�ன் கீ�ழ் வந்திவ�சி� வட்டம் எறும்பூர் கீ���மத்தி�ன் ஊர் வ���று நூல் 
வெவளி�யி�டப்படுகீ�றது. இந்நூரை� எறும்பூரை� பூர்வீகீம�கீக் வெகீ�ண்ட தி�ரு. ரைகீ. 
வெசில்வகும�ர் அவர்கீளி�ன் ஆர்வத்தி�னா�லும் முரைனாப்ப�னா 
வெசியில்ப�டுகீளி�னா�லும் உருவ�கீ�யுள்ளிது. எறும்பூர் என்ற கீ���மத்தி�ன் 
வ���று, கோகீ�யி�ல்கீள், கீல்வெவட்டுகீள், ஆளுரைமகீள்  எனா அரைனாத்ரைதியும் 
உள்ளிடக்கீ�யி ஒரு சி�று நூ��கீ வெவளி�வந்துள்ளிது.  இந்தி நூல் எழுதி�யி 
வ���ற்று ஆய்வ�ளிர் தி�ரு. எறும்பூர் ரைகீ. வெசில்வகும�ர்   அவர்கீளுக்கு 
தி�ருவண்ணா�மரை� ம�வட்ட வ���ற்று ஆய்வு நடுவத்தி�ன் சி�ர்ப�கீ 
ப���ட்டுகீரைளி வெதி��வ�த்துக்வெகீ�ள்கீ�கோற�ம்

இவண்,
சி.ப��முருகீன்

வெசியி�ர், 
தி�ருவண்ணா�மரை� ம�வட்ட வ���ற்று ஆய்வு நடுவம்



ஆசி���யிர் உரை�

நமது ஊர் - நமது வெபருரைம, நமது ஊ��ன் வ���று, 
முன்கோனா���ன் வ���று அவர்கீளி�ன் பண்ப�ட்டு  ம�ட்டுவ�க்கீம் 
வெசிய்து வழங்கீ�னா�ல் வரும் திரை�முரைறகீளுக்கு வழ�த்திடம�கீ 
இருக்கும் என்ற எண்ணாத்தி�ல் உருவ�னாதுதி�ன் இம்முயிற்சி�. 
ப��ம்ப��யி பண்ப�ட்ரைட ம�ட்டுருவ�க்கீம் வெசிய்வதிதி�ன் மூ�ம் நமது 
திம�ழ் கீ��ச்சி��ம் கீ�க்கீப்படும். அக்கீ��த்தி�ல் வ�ழ்ந்தி 
முன்கோனா�ர்கீள் கோப�ன்று நல்லிணாக்கீம், ப�றர்ந�ம் வ�ரும்புதில், 
ஒற்றுரைம, சிகோகீ�தி�த்துவம், மனா�தி�ப�ம�னாம், இரைறநம்ப�க்ரைகீ 
கோப�ன்றவற்ரைற வெதி�டர்ந்து அடுத்தி திரை�முரைறகீளுக்கும் 
கீடத்தி�யி�கீ கோவண்டும். அதிற்கு இப்புத்திகீம் உந்துசிக்தி�யி�கீ திடம் 
பதி�க்கும். இந்தி புத்திகீத்ரைதி எழுதி வ�ய்ப்பளி�த்தி தி�ருவண்ணா�மரை� 
ம�வட்ட வ���ற்று ஆய்வு நடுவத்தி�ற்கு நன்ற�கீள். 

எறும்பூர் கை�. செ�ல்வகுமார். 
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1. அரைமவ�டம்
 தி�ருவண்ணா�மரை� ம�வட்டம், வந்திவ�சி� வட்டம், வெப�ணாமல்லூர் 
ஒன்ற�யிம், வந்திவ�சி� – ஆ�ணா� வெநடுஞ்சி�ரை�யி�ல் 10.கீ�.ம� வெதி�ரை�வ�ல் 
வெந.103 எறும்பூர் கீ���மம் அரைமந்துள்ளிது. கீ�ழக்கீ�ல் சுண்ணா�ம்புகோமடு – வெதின் 
கோசிந்திமந்திங்கீ�ம் குன்றுகீள், கோமற்கோகீ கோமல்ப�தி� அரைதிவெயி�ட்டி எறும்பூர் 
வெப��யி ஏ��, சி�Mத்கோதி�� வடக்கீ�ல் கீ�ழ்குவரைளிகோவடு வெப��யி ஏ��, வெதிற்கீ�ல் ஆ��சூர் 
மடுவு என்னும் ந��வ�யில் எல்ரை�கீளி�கீ உள்ளிது. எறும்பூரை�ச் சுற்ற� மது�� 
கீ���மங்கீளி�னா வெதின்கீ�ழக்கீ�ல் சி�வந்தி�ங்கீல், வெதிற்கீ�ல் 
அண்டவெவட்டித்தி�ங்கீல், ஈசின்தி�ங்கீல் ந�கோ��ரைட கோமற்கீ�ல் கோம�ட்டூர் (எ) 
வெசிங்கீல்வ��யிபு�ம் உள்ளிது. 
 வ���ற்று ப�ர்ரைவயி�ல் கோசி�ழமண்ட�ம் வெவண்குன்றக் கோகீ�ட்டத்தி�ல் 
இவ்வூர், ஆயி��ம் ஆண்டுகீள் பழரைம ம�ற�திப் பண்ப�ட்டுத் திளிம�கீ இருந்திது 
குற�ப்ப�டத்திக்கீது.

2. வெபயிர் கீ��ணாம்

 ஆயி��ம் ஆண்டுகீள் பழரைமவ�ய்ந்தி இ��ஜ��ஜ கோசி�ழன் கீ��த்கோதி, 
ப�ரைற கீல்வெவட்டில் எறும்பூர் என்று குற�ப்ப�டப்பட்டு இன்றுவரை� 
அகோதிவெபயி��ல், இயில்ப�கீ அரைழக்கீப்படுகீ�றது. ஆ�ம்ப கீ��த்தி�ல் இவ்வூர் 
வீ�கோசி�ழநல்லூர் என்று அரைழக்கீப்பட்டதி�கீத் வெதி��கீ�றது. கோமலும் 
பழங்கீ��த்தி�ல் எறும்புலி சி�த்திர் வசி�த்திதி�லும், எறும்பு கோப�ல் சுறுசுறுப்ப�கீ 
உரைழக்கும் மக்கீள் இருந்தி�லும். வெதி�ன்ரைம வ�ய்ந்தி வ���ற்று திளிம�கீ 
இவ்வூர் எறும்பூர் என்ற வெபயிரை�த் தி�ங்கீ�யுள்ளிது.

3. கோப�க்குவ�த்து

 எறும்பூர் வழ�யி�கீ வந்திவ�சி�யி�லிருந்து வெப�ணாமல்லூர் வெசில்லும் 
நகீ�ப் கோபருந்து இயிக்கீப்வெபறுகீ�றது. எறும்பூர் கூட்டுச்சி�ரை� வழ�யி�கீ ஆ�ணா�, 
வெசிங்கீம், கோப�ளூர், தி�ண்டிவனாம், புதுச்கோசி��, தி�ருவண்ணா�மரை� உள்ளி�ட்ட 
நகீ�ங்கீளுக்கு வெசில்லும் முதின்ரைம சி�ரை� அரைமந்துள்ளிது.
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4 அ�சு பள்ளி�கீள்

1957-58 ஆம் கீல்வ�யி�ண்டில் அப்கோப�தியி முதில்வர் கீர்மவீ�ர் கீ�ம��சிர் 
17-10-1958 இல் ஊ��ட்சி� ஒன்ற�யி நடுந�ரை�ப் பள்ளி�ரையித் துவங்கீ� 
ரைவத்துள்ளி�ர். அப்கோப�து ஊ��ட்சி� மன்றத் திரை�வ��கீ எஸ். ப�ர்த்திசி��தி� 
ந�யுடு திரை�ரைமயி�ல் குழுவ�னார் ஏற்ப�டு வெசிய்தினார். கீ�ழ்குவரைளிகோவடு, 
வெதின்கோசிந்திமங்கீ�ம், சுண்ணா�ம்புகோமடு, ஆ��சூர், அண்டவெவட்டித்தி�ங்கீல், 
ஆரைணாகோப�கீ�, வ�ளி�நல்லூர், கோமல்வெநம�லி, வல்�ம் கோப�ன்ற 
கீ���மங்கீளி�லிருந்து ம�ணாவ – ம�ணாவ�யிர் அப்பள்ளி�யி�ல் பயி�ன்றனார்.

வெநசிவு உள்ளி�ட்ட வெதி�ழ�ற்கீல்வ�யுடன் கூடியி உயிர் 
வெதி�டக்கீப்பள்ளி�யி�கீவும், வந்திவ�சி� வட்ட��த்தி�ல் சி�றந்தி நடுந�ரை�ப் 
பள்ளி�யி�கீவும் அப்வெப�ழுகோதி இப்பள்ளி� இருந்துள்ளிது.

1955 - 58 ஆண்டுகீளி�ல் ஆதி�தி���வ�டர் குடியி�ருப்பு பகுதி�யி�ல் 
ஆதி�தி���வ�ட ந� ஆ�ம்பப் பள்ளி� கீட்ட, அந்தி ஊ��ன் ந�ட்ட�ரைமத்தி��ர்கீள் 
ந��ம் ஒதி�க்கீ�த்திந்து, கீட்டும�னாப் பணா�கீளுக்கு உதிவ�யிதி�கீக் கூறப்படுகீ�றது. 
ஊர் ந�ட்ட�ரைம தி��ர்கீளி�னா அப்ப�வு மகீன் ரைகீ��சிம், கீ��கீன் மகீன் முத்து, 
சி�த்தி�ரை�கோவல் மகீன் குப்பன், முண்டக்கீண்ணான் மகீன் படகோவட்ட�ன், கோகீணா� 
மகீன் முருவன், வளிவன் மகீன் சுப்ப��யின், மதுரை� மகீன்கீள் கோகீ�வ�ந்தி��ஜ் 
மற்றும் வ�தின் ஆகீ�கோயி�ர் வெபயி��ல் ந��ம் (பட்ட� எண் : 1068, பு�ன் எணா�கீள் : 
76/1, 76/2, 76/3, 76/4 ஆகீ�யிவற்ற�ல் 1.2800 வெcக்டர் ப�ப்பளிவு) ஒதுக்கீ� ஊர் 
வெப�துமக்கீளி�ன் ந�னுக்கீ�கீ ந��ந்தி� இருப்ப�கீ ரைவத்துள்ளினார். தினா� நபர் 
ஆக்கீ��ம�ப்பு இருக்கீ கூட�து கோமலும் இதின் உண்ரைம தின்ரைம ஆய்வுக்கு 
உட்படுத்தி கோவண்டியுள்ளிது.

கீல்வ� வளிர்ச்சி�ப்பணா�யி�ல் ஈடுபட்டு ஓய்வு வெபற்ற ஆசி���யிர்கீள்

 இந்தி��வனாம் எல்�ப்பன்; சி�வந்தி�ங்கீல் அப்ப�சி�ம� வெசிட்டியி�ர்; 
கோதிசூர் பச்ரைசிவண்ணான்; வெதின்கோசிந்திமங்கீ�ம் குணாப��ன்; எறும்பூரை� கோசிர்ந்தி 
இ��மனுஜப்ப�ள்ரைளி, சி�தி���மன், ப.இ��மதி�ஸ், வீ.முத்தி�யி�ல், 
கோந.சுந்தி�தி�ஸ், ஜ�கோவந்தி��ன், ஐயிண்ணான், ப�திசிக்கீ�வர்த்தி�, அஜ�த்தி�ஸ், 
சு.வ�தின், ப.வெஜகோ�ந்தி��ன், மற்றும் ப.சிந்தி��ன், ரைகீ.வெசில்வகும�ர், வந்திவ�சி� 
சுப்ப��மணா�, ஆறுமுகீம், ஏழுமரை�, ஆயி��வ�டி கீன்னா�யிப்பன்; வ�ளி�நல்லூர் 
சி�னா�வ�சின் மற்றும் கோவங்கீடபதி�; கீண்டவ�ட்டி இ��மசி�ம�, கீ�ழ்குவரைளிகோவடு 
வங்கீ��ம் சுப்ப��மணா� ஆகீ�கோயி�ர் எறும்பூர் மற்றும் சுற்று வட்ட��த்தி�ன் 
ஆசி���யிர் பணா�யி�ல் திங்கீரைளி ஈடுபடுத்தி� ம�ணாவர்கீளுக்கு தி�ம�னா கீல்வ�யி�ரைனா 
வழங்கீ�யுள்ளினார். கோமலும் இவர்கீளி�ல் சி��ர் வெவளி�யூர் பள்ளி�கீளி�ல் கீல்வ� 
கோசிரைவ வழங்கீ�யுள்ளினார். 6



ப�ற அ�சு அலுவ�கீம்

கீ�ரைளி அஞ்சில் அலுவ�கீம், கீ���ம ந�ர்வ�கீ அலுவ�கீம், 
அங்கீன்வ�டி ரைமயிம், ந�யி�யிவ�ரை�க்கீரைட, மருத்துவ கீ�ல்நரைட 
ரைமயிம், நூ�கீம், ஊ��ட்சி� மன்ற கீட்டிடம் உள்ளி�ட்ட அ�சு 
அலுவ�கீங்கீள் உள்ளினா. ஆ�ம்ப சுகீ��ந�ரை�யிம் கோதிரைவயி�கீ 
உள்ளிது.

5. எறும்பூர் ஊ��ட்சி� மன்றம்

ந�ட்டின் முதில் ஐந்தி�ண்டு தி�ட்ட கீ��த்தி�கோ�கோயி இவ்வூ��ல் 
ஊ��ட்சி� மன்றம் உருவ�க்கீப்பட்டது. 1952 ஆம் ஆண்டில் முதில் 
ஊ��ட்சி� மன்ற திரை�வ��கீ கோசி�மகீ�ர்த்தி� ரைநனா�ர் ஒருமனாதி�கீத் 
கோதிர்வு வெசிய்யிப்பட்டு, ஊ��ன் சிமூகீ ந�கோமம்ப�ட்டிற்கு 
வ�த்தி�ட்டுள்ளி�ர். அதிரைனாத் வெதி�டர்ந்து எஸ்.ப�ர்த்திசி��தி� ந�யுடு 
என்பவரும் ஒருமுகீம�கீத் கோதிர்ந்வெதிடுக்கீப்பட்டு 15 ஆண்டுகீளுக்கும் 
கோம��கீ வெதி�டர்ந்து ஊ��ட்சி� மன்ற திரை�வ��கீ ஆன்ம�கீம், 
சிமூகீச்கோசிரைவ, அ�சு ந�த்தி�ட்டங்கீள் எனா அரைனாத்தி�ற்கும் 
துரைணாந�ன்று, நல்லிணாக்கீச் வெசியில்ப�டுகீரைளி கோமற்வெகீ�ண்டுள்ளி�ர்.

இந்தி ஊ��ட்சி� மன்றம் இன்ரைறயி ந�ரை�யி�ல் ஆறு வ�ர்டுகீரைளிக் 
வெகீ�ண்டுள்ளிது.

கோசி�மகீ�ர்த்தி� ரைநனா�ர் - 1952 – 1956
எஸ்.ப�ர்த்திசி��தி� ந�யுடு - 1956 – 1972
சிக்கீ�வர்த்தி� ரைநனா�ர் - 1972 – 1977
(1978 – 90 எவரும�ல்ரை�)
தி�கோனாந்தி��ன் ரைநனா�ர் - 1991 – 1996
ப�.வெஜயி��மன் - 1996 – 2001
ப.வெஜகோ�ந்தி��ன் - 2001 – 2006
ஓ.சிண்முகீம் - 2006 – 2011
ஓ.கீ�சி� - 2011 – 2016
ப�.மஞ்சுளி� - 2020 முதில்
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6.வெப�து திகீவல்கீள்
ந�ர் ந�ரை�கீள்

வெப��யி ஏ��, சி�த்கோதி�� எனும் இ�ண்டு ஏ��கீள்

மது�� கீ���மம�னா – சி�வந்தி�ங்கீல், அண்டவெவட்டித்தி�ங்கீலுக்கு 
தினா�த்தினா� ஏ��கீள் உள்ளினா. ஈசின்தி�ங்கீல் ந�கோ��ரைடயும் உளிளினா.
வெப��யி குளிம் ஊ��ன் ப��தி�னா குடிந�ருக்கீ�னா ஆதி��ம�கீ உள்ளிது. 
இக்குளித்தி�ன் அருகோகீ வெதி�ன்ரைம வ�ய்ந்தி அ�சிம�ம் ஒன்றுள்ளிது. 
இக்குளிம் அக்கீ��த்தி�ல் கீ��யிம�ணா�க்கீ வ�தி��ஜப்வெபரும�ள் 
கோகீ�யி�லின் வெதிப்ப உற்சிவக்குளிம�கீ இருந்துள்ளிது. கோமலும் இவ்வூ��ல் 
மூன்று குளிங்கீளும் உள்ளினா.

ந��வ�� – 
வ��வசூல் - 4840.00 மட்டும்
ப��தி�னா வெதி�ழ�ல் வ�வசி�யிம், மற்றும் வ�வசி�யி கூலிகீள்

ந�ர்ப�சினா ஆதி��ம் –
வெப�துப்பணா�த் துரைற கீட்டுப்ப�ட்டில் இயிங்கும் வெப��யி ஏ�� மற்றும் 
சி�த்கோதி��
ந�ர் ப�ச்சில் கீ��ம் 6 ம�திங்கீள்

ந�ர் வ�த்து - 
ந�கீநதி�
ஆயி�வ�டி ஏ�� வடிகீ�ல் ந�ர்
சுகீநதி� மூ�ம் கோமல்ப�தி� ஏ�� ந�ர்
கீ�ழ்குவரைளிகோவடு வெப��யி ஏ�� உப�� ந�ர் – ஆகீ�யிவற்ற�ன் வழ�கோயி 
ந�ர்வ�த்து ந�கீழ்கீ�றது

மக்கீள் வெதி�ரைகீ கோவளி�ண்ரைம -
ஆண்கீள் 586 நன்வெசிய் - 170.59.0 வெcக்டர் 
வெபண்கீள் 639 புன்வெசிய் - 387.77.0 வெcக்டர்
வெம�த்திம் 1225 புறம்கோப�க்கு - 257.80.5 வெcக்டர்
வெம�.குடும். 372 வெம�த்திம்  816.16.5 வெcக்டர்
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7, கோகீ�யி�ல்கீள் வ�வ�ம்

●பு��தினா கோகீ�யி�ல்கீளி�கீ - அருள்ம�கு தி���பு�சுந்தி�� சிகோமதி ஸ்ரீ 
மc�சி�வ பட்ஷீ�ஸ்வ�ர் தி�ருக்கோகீ�யி�ல், 

●அருள்ம�கு ஸ்ரீ வெபருந்கோதிவ� ந�யிகீ� சிகோமதி ஸ்ரீ கீ��யிம�ணா�க்கீ 
வ�தி��ஜப்வெபரும�ள் தி�ருக்கோகீ�யி�ல், அருள்ம�கு முத்தி�யி��ம்மன் 
தி�ருக்கோகீ�யி�ல்

●அருள்ம�கு ப�ஞ்சி�லி சிகோமதி ஸ்ரீ தி�Mம��ஜ� தி�ருக்கோகீ�யி�ல், 
●அருள்ம�கு ஸ்ரீ மூதி� அம்மன் தி�ருக்கோகீ�யி�ல், 
●அருள்ம�கு ஸ்ரீ முனா�ஸ்வ�ன் தி�ருக்கோகீ�யி�ல், 
●அருள்ம�கு ஸ்ரீ துர்ரைகீயிம்மன் தி�ருக்கோகீ�யி�ல், 
●அருள்ம�கு ப�ள்ரைளியி�ர் கோகீ�யி�ல், 
●அருள்ம�கு சி�தி� �ட்சுமணா ப�தி சித்ருக்னா cனுமன் சிகோமதி ஸ்ரீ 

��மசிந்தி�� பஜரைனா மடம், 
●அருள்ம�கு மகீ�சிக்தி� ம���யிம்மன் தி�ருக்கோகீ�யி�ல், 
●அருள்ம�கு கீன்னா�யிம்மன் கோகீ�யி�ல், 
●பக்தி அஞ்சிகோநயிர் கோகீ�யி�ல், 
●பஜரைனாக்கோகீ�யி�ல்கீள், 
மது�� கீ���மங்கீளி�னா சி�வந்தி�ங்கீல், அண்டவட்டித்தி�ங்கீல், 
வெசிங்கீல்வ��யிபு�ம் ஆகீ�யி அரைனாத்து பகுதி�கீளி�லும் சி�றுவெதிய்வ 
வழ�ப�டுகீள் நரைடவெபறுகீ�ன்றனா. வெகீம்பீ�ன் - எல்�ம்ம�ள் திம்ப���ன் 
வ���சுகீள் அம்மன் கோகீ�யி�ல்கீளுக்கு வெதி�ன்று வெதி�ட்டு பூரைசி வெசிய்து 
வருகீ�ன்றனார். 

கோகீ�வ�ல்கீளுக்கீ�னா ந��ங்கீள்

அருள்ம�கு கீ���யிம�ணா�க்கீ வ�தி��ஜவெபரும�ள், அருள்ம�கு. 
பட்ஷீ�ஸ்வ�ர் கோகீ�யி�ல் உள்ளி�ட்ட அறப்பணா�கீளுக்கீ�கீ தின்வந்தி�Mகீள் 
ந��ங்கீரைளி தி�னாம�கீ எழுதி� ரைவத்து கோகீ�யி�ல் ம�ன்யிம் வருவ�யி�ல் 
கோகீ�யி�ல் வ�ழ� மற்றும் இதி� அறப்பணா�கீளுக்கு வெசி�வ�டப்படுகீ�றது.
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ஐம்வெப�ன் சி�ரை�கீள் - சி�ற்பங்கீள்

நட��ஜர் சி�ரை�, அம்மன் சி�ரை�, து�Mரைகீயிம்மன் சி�ரை�, சி�கோதிவ�-
பூகோதிவ� சிகோமதி கீ��யிம�ணா�க்கீ வ�தி��ஜர் சி�ற்பங்கீள்

வெகீ�ற்றரைவ சி�ற்பம், அய்யினா�ர் சி�ற்பம் உள்ளி�ட்ட ப� 
பழரைமயி�னா சி�ற்பங்கீள் உள்ளினா.

தி�ருவ�ழ�க்கீள்
 சி�த்தி�ரை� வெபளிர்ணாம� தி�ருவ�ழ�, பு�ட்ட�சி� வ�ழ�, 
ஆடிவெவள்ளி� வ�ழ�, அக்னா� வசிந்திவ�ழ�, வெப�ங்கீல் வ�ழ�, ஊர்கூடி 
வெப�ங்கீல், கூழ்வ�ர்க்கும் வ�ழ�, சி�றுவெதிய்வ வழ�ப�டுகீள் 
வ�ழ�க்கீளி�கீ நரைடவெபறுகீ�ன்றனா.

ந�ட்டுப்புறவ�யில் கீரை�ஞர்

பூப்பு எய்துதில், தி�ருமணாம், கோவளி�ண்ரைம, இறப்பு கோப�ன்ற 
ந�கீழ்வுகீளி�ன் வெப�ழுது கீரைதிப்ப�டல்கீள், ந�ட்டுப்புற ப�டல்கீள் 
ப�டுவதி�ல் வல்�வ��கீவும்; வெதிருக்கூத்து ந�கீழ்வுகீரைளி ந�கீழ்த்தி� 
மக்கீள் மனாங்கீளி�ல் ந�ங்கீ�து இடம்வெபற்றவ��கீவும் 
ந�ட்ட�ண்ரைம.அ.ரைகீ��சிம் இருந்துள்ளி�ர்.  இவருக்கு துரைணாயி�கீ 
ந�ட்டுப்புற கீரை�ஞர்கீள் சி��ர் மறக்கீவ�யி�� பக்கீ வ�த்தி�யிங்கீளி�கீ 
இருந்துள்ளினா�M. 
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8.  ஆளுரைமகீள்

எஸ்.ப�ர்த்திசி��தி� ந�யுடு – 15 ஆண்டுகீ�� பஞ்சி�யித்து திரை�வர்
ஜட்ஜ் ப���மய்யி� - பழரைமயி�னா சி�த்தி ரைவத்தி�யிர்
கோகீசிவ வ�திப்பட்ட�ச்சி���யி�ர் - கோகீ�யி�ல் குருக்கீல்
வெஜயி��மப்ப�ள்ரைளி – கீர்ணாம் / மணா�யிக்கீ��ர்கீள் சிங்கீம்
கோசி�மகீ�ர்த்தி� வெஜயி�ன் – சிமணாத் துறவ�
ஊ��ன் முதில் அ�சு அலுவ�ர் -மகோ���யி அலுவ�ர் அ.கீனாகீ��ஜ், 
வட்ட�ச்சி�யிர் – அ.ஆறுமுகீம் 
துரைணாயி�ட்சி�யிர் – கோந.இளிங்கோகீ�வன்
திற்கீ�� ஆண்ம�கீ கோசிவர்கீள் ப�.ஸ்ரீ��மவெஜயிம் மற்றும் 
கீண்ணாப்பன் குழுவ�னார்

எஸ்.ப�ர்த்திசி��தி� ந�யுடு  
20 ஆண்டுகீ�� 

பஞ்சி�யித்து திரை�வர்

கோசி�ம கீ�ர்த்தி� ரைநனா�ர் 
சிமனாத்துறவ�
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24 10 1980 அருள்ம�கு பற்ற� சி��ர் கோகீ�யி�ல் குடமுழக்கு வ�ழ�வ�ல் பங்கோகீற்ற 
திம�ழகீ கீவர்னார் ப��புதி�ஸ் பட்வ��� அவர்கீளுடன் ஓய்வு வெபற்றம�வட்ட ந�தி�பதி� 

எஸ் .ப�. ப���ரைமயி� (ப��சி�த்தி� வெபற்ற சி�த்தி ரைவத்தி�யிர்)அவர்கீள்.

ந�ட்டுப்புறவ�யில் 
கீரை�ஞர், ந�ட்ட�ரைம    

அ. ரைகீ��சிம்
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9. வ���ற்று சி�றப்பு ம�க்கீ ந�ரைனாவுகீள்

● 17-101958 அப்கோப�தியி முதில்வ��கீ இருந்தி வெபருந்திரை�வர் 
கீ�ம��சிர் எறும்பூர் பள்ளி�ரையித் துவங்கீ�ரைவத்தி ந�ரைனாவு.

● திம�ழகீ கீவர்னார் ப��புதி�ஸ் பல்வ��� அவர்கீள் அருள்ம�கு 
பட்டீஸ்வ�ன் கோகீ�யி�ல் குடமுழக்கு வ�ழ� (24-10-1980) ந�கீழ்வ�ற்கு 
வருரைகீதிந்தி ந�ரைனாவு

● ஓய்வு வெபற்ற ம�வட்ட ந�தி�பதி� தி�ரு.எஸ்.ப�.ப���மய்யி�ரைவ 
சிந்தி�க்கீ – கோகீ�ரைவரையிச் கோசிர்ந்தி ப��ப� வெதி�ழ��தி�பர் ஜ�.டி.ந�யுடு 
வருரைகீ திந்தி ந�ரைனாவு

நல்லிணாக்கீம் – ஒருரைமப்ப�டு – ந�ங்கீ� ந�ரைனாவுகீள்
கீம்மவ�ர் ந�யுடு, வெஜய்னார்கீள், கோவட்ரைடக்கீ��ர்கீள், 

ஆதி�தி���வ�டர், வன்னா�யிர், யி�திவர், வெதி�ழ���ளிர்கீள், இருளிர்கீள், 
அருந்திதி�யிர் எனா ப���வுகீள் ப� இருந்தி�லும் உயிர்வு தி�ழ்வற்ற 
சிமத்துவபு�ம�கீ பழம்வெபரும் பண்ப�ட்டு அரைசிவுகீரைளிக் 
கீ�த்துவருபவர்கீளி�கீ இவ்வூர் மக்கீள் இன்றளிவும் 
வசி�த்துவருகீ�ன்றனார் என்பது சி�றப்பு திகீவல் ஆகும். 

எறும்பூ�M ஊ��ட்சி� ஒன்ற�யி நடுந�ரை�ப்பள்ளி�, கோகீ�வ�லூ�M 
அ�சுப்பள்ளி� – ஆங்கீ�கோ�யி�M கீ�� பங்கீளி�, கீ�ழ்குவரைளிகோவடு 
வந்திவ�சி� பள்ளி�கீள், ஊ�M வெப�துக்குளிம் (வெதிப்ப குளிம்), நந்திவனாம், 
ந�கீ�த்தி�னா ந�யுடு ரை�ஸ்ம�ல், வெசிக்கும�டு கீரும்பு ஆரை�கீள், கீட்ரைட 
ம�ட்டு வண்டிகீள், கு�வ� சித்திம் கோப�டும் வெப�ங்கீல் வ�ழ� பல்கோவறு 
ந�டகீ, கூத்து கீரை�ஞ�Mகீளி�ன் அரைசிவுகீள், அஞ்சில் கோசிவகீ�Mகீள் 
வ�சுகோதிவன், கோகீ�வ�ந்தின், கோதிகோவந்தி��ன் ஆகீ�கோயி��து திகீவல் 
வெதி�ட�Mபுகீள், ஊ�M வெபருந்தினாக்கீ���Mகீள், தி�Mமகீ���யிங்கீள், ந�ம் 
வ�சி���க்கும் ம��யி�ரைதிகீள் ந�ங்கீ� ந�ரைனாவுகீளி�கீ பயினா�க்கீ�றது.
கோசிரைவ அரைமப்புகீள்

திம�ழ் சிங்கீம் எறும்பூ�M, தி�ருவள்ளுவ�M இரைளிஞர் நற்பணா� மன்றம், 
பல்கோவறு இரைளிஞர் நற்பணா� அரைமப்புகீள், ஆண்ம�கீ வெதி�ண்டு 
கோசிவகீர்கீள் எனா தின்னா�ர்வ��Mகீள் சிமூகீ ஒற்றுரைம, இரைறவழ�ப�டு, 
நல்லிணாக்கீம் ஆகீ�யிவற்ற�ற்கு அற்பனா�ப்புடன் கோசிரைவ வெசிய்து 
வருகீ�ன்றனா�M.

13



10. வெப�துக்குளிம் (வெதிப்பக்குளிம்)
எறும்பூ�M கீ���மத்தி�ல் கீ�.ப�.9-ஆம் நூற்ற�ண்டுக்கும் கீ�.ப�.10-ம் 

நூற்ற�ண்டுக்கும் இரைடப்பட்ட கீ��கீட்டத்தி�ல் ந�யிக்கீ�M – கோசி�ழ�M 
கீ��த்தி�ல் வெவட்டப்பட்டிருக்கீ��ம் எனா கீருதிப்படுகீ�றது. 
இக்குளித்தி�ன் அருகீ�ல் வெப��யி அ�சிம�ம் அதினாடியி�ல் ந�கீ 
கீற்சி�ற்பமும் அரைமக்கீப்பட்டு வழ�ப�டு நடந்து வருகீ�றது. 
இக்குளித்தி�ன் அருகீ�M கீங்ரைகீயிம்மன் கோகீ�யி�ல் உள்ளிது இக்குளித்தி�ற்கு 
சிற்று வெதி�ரை�வ�ல் முத்தி�யி��ம்மன் கோகீ�வ�லும் அதிரைனா அடுத்து 
பட்டீஸ்வ��M கோகீ�யி�லும், வெஜயி�னா�M கோகீ�யி���னா ஆதி�ஸ்வ�ர் 
மc�வீ�ர் கோகீ�யி�ல் அதிரைனா வெதி�டர்ந்து கீ��யிம�ணா�க்கீ 
வ�தி��ஜப்வெபரும�ள் கோகீ�யி�லும் உள்ளிது.

இந்திக்குளித்தி�னுரைடயி ந�ளிம் 300 ம�ட்டர் ந�ளிமும் அகீ�ம் 150 
ம�ட்டரும் எனா வெசிவ்வகீ வடிவ�ல் அரைமந்துள்ளிது. குளித்தி�னுள் 
உட்குளிமும் உள்ளிது. உட்குளித்தி�ன் அருகீ�ல் கீ�ணாறும் உள்ளிது. 
மரைழக்கீ��ங்கீளி�ல் ந��M ந��ம்ப� வடிக்கீ�ல் வழ�யி�கீ கீ�ழக்குப்புறம் 
வயில்வெவளி�கீளுக்கு வெசில்லும்.

1950-கீளி�ல் அருள்ம�கு.ஸ்ரீகோதிவ� பூகோதிவ� சிகோமதி கீ��யிம�ணா�க்கீ 
வ�தி��ஜவெபரும�ள் கோகீ�யி�ல் தி�ருவ�ழ�வ�ன் வெப�ழுது வெதிப்பல் 
உற்சிவம் நடந்துள்ளிதி�ல் இக்குளிம் அப்கோப�து வெதிப்பக்குளிம் என்று 
அரைழக்கீப்பட்டது. அக்கீ��கீட்டத்தி�ல் ஊ��ட்சி� மன்றத்திரை�வ��கீ 
இருந்தி எஸ்.ப�ர்த்திசி��தி� ந�யுடு திரைமயி���னா குழுவ�னார் வெதிப்பல் 
உற்சிவத்ரைதி நடத்தி�யிதி�கீ கூறப்படுகீ�றது. 

இக்குளிம் அவ்வப்கோப�து புனா�ரைமக்கீப்பட்டும் வந்துள்ளிது. 90-
சிதிவீதி மக்கீளி�ன் குடிந�ரை� வழங்குவது மட்டும் இன்ற� 
கீ�ல்நரைடகீளுக்கு ந�ர் வழங்கீ� வருகீ�றது. வறட்சி� கீ��த்தி�ல் குடிந��M 
பற்ற�க்குரைறரையி கோப�க்கீ 2006-2011 ஆண்டு கீ��கீட்டத்தி�ல் கீ�ணாறு 
கோதி�ண்டப்பட்டு எப்வெப�ழுதும் குடிந��M வழங்கீப்பட்டு வருகீ�றது 
என்பது குற�ப்ப�டதிக்கீது.  திற்கோப�ரைதியி நவீனா கீ��த்தி�லும் குடிந���ல் 
ம�ற்றங்கீள் ப� இருந்தி�லும் இவ்வூர் மக்கீள் இக்குளித்தி�ன் ந�ரை� 
மட்டுகோம குடிந���கீ பயின்படுத்தி� வருகீ�ன்றனார்.

14



இவ்வூ��ல் இ�ட்ரைட குளிம், வெப��யி குளிம், வெப�துக்குளிம் எனா ந�ன்கு 
குளிங்கீள் இருந்தி�லும், இவ்வூ��ன் பழரைமயி�னா குளிம�கீ வெதி�ன்று 
வெதி�ட்டு ப��ம்ப��யி பண்ப�ட்டு சி�ன்னாம�கீ இவ்வூர் 
வெப�துக்குளிம�னாது (வெதிப்பக்குளிம்) இருந்து வருகீ�றது. இரைதி 
கோமலும் புனா�ரைமத்து ப�துகீ�ப்பது இன்ரைறயி 
திரை�முரைறயி�னா�Mகீளுக்கு கீடரைமயி�கும். கோமலும் பட்சி�ஸ்வ�ர் 
கோகீ�யி�ல் அருகோகீ ஒரு குளிம் இருந்திதி�கீவும் அதின் திடயித்ரைதித் கோதிடி 
கீண்டுப�டிக்கீ கோவண்டியுள்ளிது. 
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11.  வ���று
வ���ற்று ��தி�யி�கீ, வெதி�ண்ரைட மண்ட�த்தி�ன் முக்கீ�யிப் 

பகுதி�யி�ல் அரைமந்துள்ளிது எறும்பூர். கீ���மம். இக்கீ���மம் 
அரைமந்துள்ளி பகுதி� வ���ற்றுக்கு முற்பட்ட கீ��த்ரைதிச் கோசிர்ந்தி 
கீல்வட்டங்கீள் அருகீ�ல் உள்ளி எச்சூர் கீ���மத்தி�ல் கீ�ரைடத்துள்ளிது. 
சிங்கீ இ�க்கீ�யிங்கீள் புகீழும் கீ�ஞ்சி�பு�த்தி�ற்கு அருகீ�ல் அரைமந்தி 
ஊ��கும். இந்தி பகுதி� கீ�ஞ்சி�ரையித் திரை�ரைமயி�டம�கீக் வெகீ�ண்ட 
பல்�வர்கீள் ஆளுரைகீக்கு உட்பட்ட இடம�கும். இதிற்குச் சி�ன்ற�கீ 
ப� பல்�வர்கீ��கீல்வெவட்டுகீளும் சி�ற்பங்கீளும் கோகீ�யி�ல்கீளும் 
இவ்வூ��க்கு அருகீ�ல் உள்ளினா. இவ்வூர்  கோசி�ழர் கீ��த்தி�ல் 
சி�றப்புற்ற�ருந்திது என்பதிற்கு ஆதி��ம�கீ இவ்வூர் வெதிருவ�ல் உள்ளி 
ப�ரைறயி�ல் முதி��ம் இ��ஜ��ஜன் கீல்வெவட்டு கீ�ரைடத்திது 
குற�ப்ப�டத்திக்கீதி�கும். கோமலும் இவ்வூ��ல் வ�ஜயிநகீ� 
கீ��க்கீல்வெவட்டுகீளும் ப� கீ�ரைடத்துள்ளினா. எனாகோவ எறும்பூர் 
கீ���மம�னா சும�ர் 2000 ஆண்டுகீளுக்கும் கோம��னா பழரைமயி�னா 
ஊ��கீ இருக்கீ��ம். 

பழரைமயி�னா அகீன்ற வீதி� வெகீ�ண்ட வெஜயி�னார் வெதிருவும் வெஜயி�னார் கோகீ�யி�லின் 
முகீப்பு கோதி�ற்றமும்

16



12. கோகீ�யி�ல்கீள் அரைமப்பு 
அருள்ம�கு தி���பு�சுந்தி�� சிகோமதி ஸ்ரீ மc�சி�வ பட்ஷீ�ஸ்வ�ர் கோகீ�யி�ல் 

எறும்பூர் கீ���மத்தி�ன் முக்கீ�யி இடத்தி�ல் இக்கோகீ�யி�ல் 
அரைமந்துள்ளிது. கீ�ழக்கு கோந�க்கீ�யி இக்கோகீ�யி�ல் நுரைழவ�யி�லும் 
தி�ருச்சுற்றும் அதினுள் மகீ�மண்டபம், அர்த்திமண்டபம் கீருவரைற எனா 
எளி�ரைமயி�னா அரைமப்ப�ல் கீ�ணாப்படுகீ�றது.  வ�ம�னாம், மூ�வர் 
சின்னாதி�, அர்த்திமண்டம், தி���பு�சுந்தி�� அம்ப�ள் சின்னாதி�, நந்தி� 
மண்டபம், மகீ�மண்டபம், உள் மற்றும் வெவளி�ப்ப��கீ��ங்கீள் 
அரைமப்புகீளுடன் கீரை� நயித்துடன் கீ�ணாப்படுகீ�றது.  இங்கு வற்ற�தி 
தி�ர்த்திக் கீ�ணாறு ஒன்றும் உள்ளிது. மகீ�மண்டபத்தி�ன் வடகீ�ழக்கீ�ல் 
நவகீ��கீங்கீள் பன்னா��ண்டு ��சி�கீளுக்கீ�னா சி�ன்னாங்கீளி�ன் கோமல் 
ப��தி�ஷ்ரைட வெசிய்யிப்பட்டு வழ�ப�டு நடக்கீ�றது வ�நயி�கீர், முருகீன், 
திட்சிணா�மூர்த்தி� மகீ�வ�ஷ்ணு, ப��ம்ம�, துர்ரைகீ, சிண்டிகோகீஸ்வ�ர் 
கோப�ன்ற ப��கீ�� கோதிவரைதிகீளி�ன் தி�ருவுருவச் சி�ரை�கீளும் ப��தி�ஷ்ரைட 
வெசிய்யிப்பட்டுள்ளினா. கீருவரைறக்கு  இடப் புறத்தி�ல் பூ�ரைணா 
புஷ்கீரைளி சிகோமதி��கீ அய்யினா�ர் தினா� சின்னா�தி�யி�ல் 
அரைமக்கீப்பட்டுள்ளிது. அவருக்கு முன்ப�கீ கீஜவ�கீனாம் ப��தி�ஷ்ரைட 
வெசிய்யிப்பட்டுள்ளிது. 

பட்ஷீ�ஸ்வ�ர் கோகீ�யி�ல்- பரைழயி கோதி�ற்றம்
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கீ��யிம�ணா�க்கீ வ�தி��ஜர் கோகீ�யி�ல்

இவ்வூ��ன் வெதின்கோமற்குப் பகுதி�யி�ல் கீ��யிம�ணா�க்கீ வ�தி��ஜ 
வெபரும�ள் கோகீ�யி�ல் அரைமந்துள்ளிது. இக்கோகீ�யி�ல் ப�ழரைடந்தி 
ந�ரை�யி�ல் இருந்திதி�ல் திற்கோப�து புதுப்ப�க்கும் பணா� 
நரைடவெபற்றுவருகீ�றது. கீருவரைற, அர்திதிமண்டபம், மகீ�மண்டபம் 
கீருடன், தி�யி�ர் சின்னாதி� ஆகீ�யிரைவ முரைறயி�கீ அரைமந்துள்ளினா. 
கீருவரைறயி�ல் மூ�வ��கீ கீ��யி ம�ணா�க்கீ வ�தி��ஜப் வெபரும�ள், 
ஸ்ரீகோதிவ�, பூகோதிவ� யுடன் கீ�ட்சி�யிளி�க்கீ�ன்றனார். இக்கோகீ�யி�ல் 
கீட்டும�னாம் மற்றும் கீ�ரைடக்கும் கீல்வெவட்டுகீளி�ன் படி இதின் கீ��ம் 
10 அல்�து 11 ஆம் நூற்ற�ண்டினாதி�கீ��ம். கோமலும் இக்கோகீ�யி�ல் 
திற்கோப�து முற்ற�லும் புதி�யிதி�கீ கீட்ட தி�ருப்பணா�க் குழுவ�னார் 
வெசிய்துவருகீ�ன்றனார். 

வழ�ப�டு
வெபpர்ணாம�யின்று சி�றப்பு பூரைசிகீள், வழ�ப�டுகீள் நரைடவெபறுகீ�றது. 
அரைனாத்து ப��கோதி�ஷீ ந�ட்கீளி�லும் பூரைசிகீள் நரைடவெபறுகீ�ன்றனா. 
இக்கோகீ�யி�லில் வ�ஜயிநகீ� கீ�� கீல்வெவட்டுகீள் மூன்று உள்ளினா. 
அதி�ல் சி�� கீட்டும�னாத்தி�ன் கோப�து ம�ற்ற�யிரைமக்கீப்பட்டதி�ல் 
முழுரைமயி�கீ இல்ரை�. 

பூகோதிவ� ஸ்ரீகோதிவ� சிகோமதி கீ��யிம�ணா�க்கீ வ�தி��ஜர் 
18



  அருள்மிகு முத்தியா�லம்மன்

  அருள்மிகு 	ட்சீஸ்வரர்

     சிதிலமடைடந்த கரியா ம�ணிக்க வரதர�ஜ செ	ரும�ள் பேக�யில்

 பேக�யில்கள் புடைகப்	டங்கள்
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    அருள் மிகு மூத� என்னும் ம�ரியாம்மன்

    அருள் மிகு மக�சக்தி ம�ரியாம்மன் பேக�யில்.
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13. �ல்செவட்டு�ள்
எறும்பூர் கீ���மத்தி�ல் 5 கீல்வெவட்டுகீள் கீ�ரைடக்கீப்வெபற்றுள்ளினா. 

இதி�ல் ஊ��ன் நடுவ�ல் உள்ளி ப�ரைறயி�ல் முதி��ம் இ��ஜ��ஜன் 
கீல்வெவட்டும், பட்சி�ஸ்வ�ர் கோகீ�யி�லில் 3 வ�ஜயிநகீ� கீ�� கீல்வெவட்டும், 
கீ��யிம�ணா�க்கீ வெபரும�ள் கோகீ�யி�லில் துண்டு கீல்வெவட்டுகீள் 2 
கீ�ரைடக்கீ�ன்றனா. 

இக்கீல்வெவட்டு குற�ப்ப�லிருந்து இவ்வூர் வெபயிர் எறும்பூர் என்றும் 
வெதி�டர்ந்து அகோதி வெபயி��ல் வழங்கீ�வருவதும் அற�யிமுடியிகீ�றது. 
கோமலும் இக்கீல்வெவட்டு மூ�ம்
கீல்வெவட்டு எண் – 1
இடம் – எறும்பூர் கீ���ம ஊ��ன் ரைமயித்தி�ல் உள்ளி ப�ரைற.
கீ��ம்- 10 ஆம் நூற்ற�ண்டு
அ�சின் – முதி��ம் இ��ஜ��ஜன்.

குற�ப்பு- இ��ஜ��ஜகோசி�ழனா�ன் 2 ஆம் ஆட்சி�யி�ண்ரைடச் கோசிர்ந்தி 
கீல்வெவட்டு (10 ஆம் நூற்ற�ண்டு) இருந்திது. இதி�ல் வெவண்குன்றக்கோகீ�ட்டத்து 
எறும்பூர் என்ற ஊர் அம்பத்தி�ற்கு  நக்கீன் ம�தி�னா�யின் என்பவன் 45 ஆடுகீள் 
தி�னாம�கீ அளி�த்தி வெசிய்தி� கீல்வெவட்ட�கீ உள்ளிது. 

1. [ கீ�ந்திளுர்] சி�ரை�
2.…..கோகீ�வ� ��ஜ��ஜ கோகீசி��
3.….பன்மற்கீ� 2 ஆவது 
4. .[வெவண்]குன்றக்கோகீ�ட்டத்து
5.….ந�ட்டு எறும்பூர் (உ)அ
6.….ன் ம�தி�னா�கோயின் இ…
7.…(அ) ம்ப�த்தி�ற்கு 
8.…ரைவய்த்தி ஆடு ந�ற்பத்
9.ரைதிஞ்சும் ரைவத்கோதி
10.நக்கீன் ம�தி�
11.னா�கோயின் இ
12...[��]வ�ப்ப�ன் ஸ்ரீப�தி..
13.என்றரை� கோம�து இந்தி தின்மம் 
14.கீ�ப்ப�ன் கீங்ரைகீ இரைட
15.……
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கீல்வெவட்டு எண் 2 
இடம் – எறும்பூர் சி�வன்கோகீ�யி�ல் படிக்கீட்டுப்பகுதி�கீள். 
கீ��ம் – வ�ஜயிநகீ�ர், வீ�ந�சி�ம்மன், சிகீம் 1400 வெப�.ஆ. 1478.
குற�ப்பு- ப��ம்ம�ஸவ�முரைடயி�ர் கோகீ�யி�லில் கீ�மக்கோகீ�ட்டமுரைடயி 
வெப��யிந�ச்சி�யி�ரை� எழுந்திருளிவ�த்தி வெசிய்தி�. 

1. … யி�ண்டு 7 வது மகீ� ….
2. வெகீ�ண்ட கோசி�ழமண்ட�த்து வெவண்…
3. ல்லூ��ல் உரைடயி�ர் ப��ம�சுவ�முரைடயி னா�…
4. ன் கோகீ�திம கோகீ�த்�த்து கீண்ணா��முதி பட்ட….
5. ட்ட முரைடயி வெப��யிந�ச்சி�யி�ரை� ஏற� அருளி
6. ரைம ஓடு இருந்தி�கோனான் இத்தி�ருக்…

கீல்வெவட்டு எண் – 3

இடம் – எறும்பூர் சி�வன்கோகீ�யி�ல் படிக்கீட்டுப்பகுதி�கீள். 
கீ��ம் – வ�ஜயிநகீ�ர், வீ�ந�சி�ம்மன், சிகீம் 1400 வெப�.ஆ. 1478.
குற�ப்பு- ப��ம்ம�ஸவ�முரைடயி�ர் கோகீ�யி�லில் கீ�மக்கோகீ�ட்டமுரைடயி 
வெப��யிந�ச்சி�யி�ரை� எழுந்திருளிவ�த்தி வெசிய்தி�. 

1. 14வது வெவண்குன்றக்கோகீ�ட்டத்துக்கு…
2. ன்றூருரைடயி�ன் ப�ழ�நட்டகோனான் எறும்பூர் ஊ��ர்
3. க்கீ�கோ�யிரை�க்கீ��ஞ்சு திண்ட எறும்பூர் ஊர்.
4. இந்திந்மம் �க்ஷீ�த்தி�ர் ஸ்ரீப�திம் எ…
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கீல்வெவட்டு எண் 4. 
இடம் – எறும்பூர் சி�வன்கோகீ�யி�ல் படிக்கீட்டுப்பகுதி�கீள். 
கீ��ம் – வ�ஜயிநகீ�ர், வீ�ந�சி�ம்மன், சிகீம் 1400 வெப�.ஆ. 1478.
குற�ப்பு-  ந��தி�னாம் வெசிய்தி திகீவல். 

1. ந�ஸி… கோதிவம
2. …கீ�த்திம் 1400 கோமல் வெசில்�
3. ..கோதிவ மc���யிருக்கு புண்ணா�…
4. …வெபரும�ளுக்கு ந�லிவெ��ன்றும்…

கீல்வெவட்டு எண் – 5. 

இடம்- வெபரும�ள் கோகீ�யி�ல் ப�ன்பக்கீ அதி�ட்ட�னாப்பகுதி�.
கீ��ம் – 11, 12 ஆம் நூற்ற�ண்டு
குற�ப்பு – சிந்தி�வ�ளிக்கு எற�க்கீ, மற்றும் பணாம் வழங்கீ�யி திகீவல்.

1. முங்ரைகீக்வெகீ�ண்(டு)  சிந்தி� வ�ளிக்கு ஏழரை� ந�ழ�ரைகீ ந�லு வ�ளிக்கு சிந்(தி�)
2. (திருமுகீர்க்) குரைழக்கீ�திகோனான் ரைகீக்வெகீ�ண்ட பணாம் பதி�னா�(று)
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2. (திருமுகீர்க்) குரைழக்கீ�திகோனான் ரைகீக்வெகீ�ண்ட பணாம் பதி�னா�(று)

தி�ருவண்ணா�மரை� ம�வட்ட வ���ற்று ஆய்வு நடுவம் 
இக்கீல்வெவட்டுகீரைளி 2019 இல் பதி�வு வெசிய்திது. 
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	ட்சி



 எறும்பூர் லை�. செ�ல்வகும�ர்

 ஆசிரியர் குறிப்பு

வந்திவ�சி� வட்டம் எறும்பூர் கீ���மத்ரைதி 
பூர்வீகீம�கீ வெகீ�ண்டவர். இ�க்கீ�யித்தி�ல் கீ�தில் 
வெகீ�ண்டு திம�ழ்ப்பணா�யி�ல்திம�ழ்த்தி�யி�ன் 
புதில்வனா�ய் ஆசி���யி��னாதி�ல், ஆய்வளினா�ய், 
நல்�வெதி�ரு சிமூகீ வெசியில்ப�ட்ட�ளினா�ய் 
இருந்துவருகீ�ற�ர். திம�ழ்ச்வெசிம்மல், நல்��சி���யிர், 
ஆசி���யிர் வெசிம்மல், ஆய்வு�கீ அற�ஞர்  உள்ளி�ட்ட 
ப� வ�ருதுகீள், பட்டங்கீள் வெபற்றுள்ளி�ர். 
ஆசி���யி��கீ ந�ண்டகீ��ம் பணா�பு��ந்து ஓய்வு 
வெபற்றுள்ளி�ர். 

மின்னஞ்சல்மின்னஞ்சல்- tvmchr@gmail.com  - tvmchr@gmail.com   செசல்பே	சி செசல்பே	சி 90475784219047578421

    திருவண்ணா�மலை	ம�வட்டவர	�ற்றுஆய்வுநடுவம்    திருவண்ணா�மலை	ம�வட்டவர	�ற்றுஆய்வுநடுவம்
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