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இைடயன்வயல் ேகாபாலமடத்�ச் ெசப்ேப�
வள்ளி ெசாக்க�ங்கம், காைரக்��.

இடம் – சிவகங்ைக மாவட்டம், தி�வாடாைன வட்டம், இைடயன் வயல்,
ெப�மாள்ேகான் வழியினாிடம் உள்ள ெசப்ேப�.
காலம் – கிழவன் ெர�நாத ேச�பதி, சகம் 1628, விய, ைத, ெபா,, ஆ. 1706.
ெசய்தி – ‘ெப�மான்ேகான்‘ என்பவ�க்� ‘ேகாபலமடம்‘ என்ற ெபயாில் ஒ� மடத்ைத
நி�வி அதைனப் பாிபாலனம் ெசய்வதற்காக ‘இைடயன்வயல்‘ என்ற ஊைர�ம்
ேம�ம் சில வ�வாய்கைள�ம் ெகா�த்த ெசய்தி �றப்பட்�ள்ள�. இைடயன்வயல்
ஊைரச் �ற்றி உப்பளங்கள் இ�ப்பதால் உப்பளங்களி��ந்�ம் மடத்�க்� உப்பாக
வ�வாய் ெகா�க்கப்பட ேவண்�ம் என்� �றப்பட்�ள்ள�. ேம�ம்
ேச�மார்க்கத்தில் அைமந்�ள்ள அம்மடத்தி��ந்� யாத்திாிகர்க�க்�ம்
வழிப்ேபாக்கர்க�க்�ம் நீர்ேமார், தபன கஞ்சி (�டான கஞ்சி), உப்�, ஊ�காய்
ஆகியைவ ெகா�க்கப்பட ேவண்�ம் என்�ம் �றப்பட்�ள்ள�. இரண்� ஏ�களாக
உள்ள இச்ெசப்ேபட்�ன் இ�தியில் �ப்ப� ஆண்�கள் கழித்�, ெப�மான்
ேகா�க்� ச�வமானியமாக மீண்�ம் இத்த�மம் ��ப்பித்�த் தரப்பட்�ள்ள ெசய்தி
�றப்பட்�ள்ள�. இைடயன்வய�ல் ‘இராமர் பாதம்‘ உள்ள ேகாயி�ம், அ�கில்
ஒ� மட�ம் சிைதந்த நிைலயில் இன்� காணப்ப�கிற�.
�தல் ஏ� �ன்�றம்
1. ஸ்வஸ்தி � சா�வாக சகாற்த்தம் 1628 இதன்ேமல் ெசன்ற
2. விய நாம சம்வஷ்சரத்� உத்தராயண�ம் ஏமந்த ���ம் மகரமா
3. ச�ம் �தவார�ம் தி�ேவாண நட்ெசத்திர�ம் அமாவாைச�ம்
4. விதிபாத நாமேயாக�ம் ச�னிகரண�ம் ெபற்ற மஹா உைதய �ண்ணி
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5. ய காலத்தில் ேதைவநகராதிபன் ேச��ல ராச்சிய �ரந்தரன் ரா
6. ம நாத�வாமி காாியா �ரந்தரன் சிவ�சா �ரந்தரன் பரராச
7. ேசகரன் ரவிமன் ரவிமாத்தாண்டன் ரவி�லேசகரன் ஸ்வஸ்தி �மன்
8. மகா மண்டேல�ரன், அரசராவண ராமன் அ�யார் ேவைளக்காரன் பா
9. தழ விபாடன் உாிேகால�ரகானன், அந்தமபா கண்டன், ஸஸவாமித்�
10. ேராகியள மிண்டன், சா�க்காறர்கள் மிண்டன், கண்ட னா� ெகாண்� ெகா
11. ண்ட னா� �டாதான், தா�க்� ேவ�, சத்��வாதியள மிண்டன்
12. ெதாண்�யந்�ைற காவலன், �ரகெர பந்தன், ைவைக வழ
13. நாடன், வன்னியராட்டந் தவிழ்த்தான், ெசாாி�த்� வன்னியன்
14. �ரெவண்பாமாைல இளஞ்சிங்கம் தழஞ்சிங்கம், பைகமன்னர் சிங்கம்
15. ஆற்�ப்பாச்சி கட�ற்பாச்சி மதப்�� அைடக்கலங்காத்தான், �ைர
16. வழநாடன் ேவதியன் காவலன் �ரதண்ைட ேசாமதைலவிளங்� மி�தாளி
17. னான், �னமைனய ேம�வில் �ன்� வைள�னில ெபாமித்தவன், திலத�தல்
18. மடமாதர் மடெல�த வ���கன், சிந்தித்தகாாியம் ெசயம் ப
19. ண்� மேனாகரன், ��க்�வார் கண்டன், இ�ளிபாவ� மிதித்
20. ேத�வார் கண்டன், �ரலட்�மி காந்தன், விைசயலட்�மி சம்ப
21. ன்னன், சகலசாமிபிறாச்சிய லட்�மிநிவாசன், பட்டமானங்

22. காத்தான், �ட்டாயிர கண்டன், பரராசசிங்கம், �ைடக்�க் க
23. ன்னன், பாிக்� ந�லன், சத்திய பாஷா அாிச்சந்திரன், பரத நாட
24. கப் பிற�ணன், க�ணாகடாட்சன், பாதள விபாடன், உாிேகால
25. �ர தானன், இ�ளி பாவ� மிதித்ேத�வார் கண்டன், ப�க்�வார்
26. கண்டன, பரராச ேசகரன், �க�ர் �ற்றத்�க் காத்�ரான �ேலா
27. த்�ங்க ேசாழ நல்�ர்க் கீள்பால் விைரயாத கண்டனி��க்�ம்
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�தல் ஏ� பின்�றம்
28. ேச�பதி வக்கிஷாதிபனான � ஹிரண்யெகற்பயாசி ரவி�லேசகர
29. ர�நாத தி�மைலச் ேச�பதி காத்த ேதவரவர்கள் �த்திரன் �
30. ஹிரண்யகற்பாயஜி ர�நாதக் காேவாி நிர்மித்த ர�நாத ேச�பதி
31. காத்தேதவரவர்கள் �மந் நாராயண �வாமியார் பத்தசைப
32. பிறிய பரம�வாமியாரஎ�ந்த�ளி வந்� நந்தேகாபால�க்�
33. காட்சிெகா�த்த�ளிய தம்பி உைடயார் தன்மசத்திரத்�க்�
34. ெதட்சணபாாிசம் தீத்தாண்டதானத்�க்� உத்தரபாாிசத்திேல
35. ெப�மான்ேகாைனத் தன்மமடம் கட்�விக்கச் ெசால்� தி�
இரண்டாவ� ஏ� �ன்�றம்
36. �ளமானப� நா�ம் உத்தாரங் ெகா�த்�ம் மடதன்ம�ம் கட்�விச்� அந்த மட
தன்ம
37. தன்மசாசன பட்ைடயங் ��த்ததாவ�, இந்த மடத்திேல நீர்ேமா�ம் தபன
38. க் கஞ்சி�ம் உப்� ஊ�கா�ம் ��த்� தன்ம நடப்பிக்கச் ெசால்�க் கட்ட
39. ைளயிட்ட�, நம்�ைடய ஆதினத்திேல ெகாம்� ெதாழில் ைவத்த ேபாயிண்ட மா
40. சிவியார் �ைடக்காறன் தீெவட்�க்காறன், ஆலவட்டக்காறன் ஒட்டக காறி
41. றன டக்க�ன் இந்தவைகப் ேபர் எல்லாம் வ�ஷத்திேல ேபராிக்கத்�க்�
42. இரண்� பண�ம் சிவியான மற்ற ேபற்ெகல்லாம் சனத்�க்� ஒ� பண�ம் நா
43. ட்� இையடர�� ேசந்தி�ந்த கனகிறாமத்�க்� இரண்� பண
44. �ம் ெகாஞ்ச கிறாமமாய் இ�க்கிற�க்� ஊ�க்� ஒ� பண�ம் ��த்� ந45. டப்பிக்கச் ெசால்� ெபாிச்சி ேபாயிண்டன் தன்மேபாயிண்டன் ஆண்�
46. ேபாயிண்டன் அழகிச்சி ேபாயிண்டன் �வேபாயிண்டன் �ைடக்காற
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47. ெவயிலான் ேச�ைவக்காறன் சின்னய்யா வைக ெபாாிக்கம �ராண்�
ேபாயிண்டன்
48. உைடயா ேபாயிண்டன் அழகிச்சி ேபாயிண்டன் க�தீத்தா ேபாயிண்டன் ஓச்சா
ேபாயிண்டன்
49. ��கிச்சி ேபாயிண்டன் க�தீத்தா ேபாயிண்டன் சங்கர�த்தி ேபாயி50. ண்டன் அன்னதாாி ேபாயிண்டன் தீெவட்�க்காற �ப்ைபயாண்� ஆ�ைடயான்
51. கீதராம மணியம் உலகப்பன் கிறாம வழிக்ேகான்கள் �தலான ேபைரெயல்லாம்
52. ேகாபால மடதன்மத்� இன ஒப்பரவாக ��க்கச் ெசால்� உத்தா53. ரங்ெகா�த்� இந்த தன்மத்�க்� தம்பி உைடயார் விட்�க்ெகா�த்த இைட54. யேனந்த�க்� எல்ைல எட்�ேசாி வய�க்� கிளக்� ர�னாத ச�த்திரத்�
55. வய�க்� ெதற்� சாத்தன்வய�க்� ேமற்� �யாத்�க்� வடக்� இன்னா
56. ன்ெகல்ைலக்� உள்பட்ட இைடயன்வய�ம் எட்�ேசாி நஞ்ைசயில் அைரமா

57. நில�ம் களக்��ணி�ம் ர�னாதச�த்திரத்� வய�ல் அைரமாநில�ம் கள �58. �ணி�ம் ம�ங்�ர் வய�ல் அைரமாநில�ம் களக்��ணி�ம் பட்டமங்கலத்தில்
59. அைரமாநில�ம் மானவேனாியில் களக்��ணி�ம் இைடயேனந்த�ல் ஒ�
பள்�க்�
60. இைறவாி ஊழியம் உ�ப்ைப இல்லாமல் ச�வமானியமாக�ம்
தீத்தாண்டதானத்�61. ப்பளத்தில் �தனமாய் ெவட்�க்கண்ட இரண்� உப்�ப் பாத்தி�ம் உைட
62. ய மாறகப் பாைதயில் சீைம உள்நா�ள்பட தீத்தாண்டதானத்தளம் அரசேனாி அ63. ழம் க�யேனாி அழம் இந்த அழத்திேல வ�கிற உப்� எ��க்ெகல்லாம் எ�ைவ
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64. 1க்� நாழி உப்�ம் ெபட்�ச் �ைமக்� ஒ� சிறங்ைக உப்�ம் க�ைதப் ெபா65. திக்� ஒ� சிறங்ைக உப்�ம் இெதல்லாம் பிட்ைசத் திரவியமாகக் கட்டைளயிட்ட
66. ப�யினாேல ஆற்சந்திராற்தமாக எண்ெணண்ெனக்�ம் அ�பவித்� ...
67. ...........
.............. .................. .............. ..............
..........................
இரண்டாவ� எ� பின்�றம்
68.
....
.... பாிபாலனம் பண்ணி ...... வாராக�ம் ..... இந்த தன்ம
69. தள ெமா�தர் பாிபாலனம் பண்ணினேபர் காசியிேல�ம் ராேம�ரத்திேல
70. �ம் �ண்ய ேக்ஷத்திரங்களிேல�ம் அேனகம் ேகா� சிவ�ங்க பிறதிட்ைட�ம் ....
71. ைட�ம் அன்னதான மகாதானங்க�ம் பண்ணின ��ந்தத்ைத யைடவாராக�ம்
72. இந்த தன்மத்�க்� அகிதம் பண்ணினவன் கங்ைகயிேல ராமேச� த�க்ேகா73. �யிேல சிவதலம் விட்�� தலங்களிேல அேனகம் பிராமணைர�ம் ஸ்த்திறீய
74. ைள�ம் மாதாபிதாைவ�ம் வைதபண்ணின ேதாஷத்திேல ேபாகக் கடவாராக�ம்
75. இந்த சாசனம் எ�திேனன் தி�உத்தரேகாச மங்ைகயி��க்�ம் சில்பாராசிாியாில்
76. �ரப்பாசாாி மகன் ஆதி�ரன் �கிதம் உ �பமஸ்� உ ��ப்ேயா நம :
(��ப்பிக்கப்பட்ட ெசய்தி)
1. சித்தாதி � பங்�னி மீ யகஉ உலகப்பன் ராம�ங்கன் மங்கனாத இைடயன்மடம்
ெப�மான் ேகா2. �க்� பட்ைடயம் ��த்தப� தன்ேபாில் .... �ண்ணியமாக உத்தாரப்ப� இைடயன்
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3. மடத்�க்� ேமார்ைவக்கச் ெசால்�ச் ச�வமானியமாகக் கட்டைளயிட்ேடாம்,
அந்தப்ப�
4. க்�த் தற்மம் பாிபாலனம் பண்ணிக்ெகாண்� �கத்திேல இ�க்க�ம், இந்த
தற்மத்�
5. க்� யாதாெமா�வன் அகிதம் பண்ணினவன் ெகங்ைகக் கைரயிேல
காராம்ப�ைவ�ம்
6. மாதாபிதாைவ�ம் ெகான்ற ேதாஷத்திேல ேபாகக் கடவாராக�ம். இைடயன்
மடம் ேகா-

7. �க்� உலகப்பன் ராம�ங்கம் மங்கனாதன் இந்த �ன்� வைகப்ேப�ம்
பட்டயங்��த்8. ேதாம், இவர்கள்ெசால்ப� இந்த பிறகாரத்�க்�ப் பட்ைடய ெம�திேனன்.
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