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சண சம் த ோன்மிது  - கிப 6 ஆம் நூற்மோண்டு 

சண சத் ில் உள்ர  ீர்த் ங்கர்கள் - 24 

ப ல்  ீர்த் ங்கர் – ஆ ிநோ ர் (ரிளபத லர்)   

 24 லது  ீர்த் ங்கர் - லர்த் ோன கோலீர். 

லர்த் ோன கோலீரின் கோயம் - கிப 534 ப ல் கிப 462 லர. 

கோலீர் பிமந்  இடம் - ரலசோயிில் உள்ர குந் க் கிோம் 

கோலீர்  ந்ர  பபர் - சித் ோர்த் ர் ,  ோின் பபர் -   ிரிசரய 

லர்த் ோனர் இல்லோழ்க்ரகர புமந் ள்ரி துர்லிோனது - 30 லது ல ில். 

கோலீர்ருக்கு அரறக்கப்படும் ற்பமோறு பபர் – ஜனீர் 

கோலீர் பிச்சோம் பசய்  போத்  ஆண்டுகள் - 30 ஆண்டு 

சித் ோர்த் ர் கூமி பகோள்ரககள் அரறக்கப்படுலது - பகோல்யோரக் பகோள்ரககள் 

சண சத் ிற்கு அரறக்கப்படும் ற்பமோரு பபர் – உிரிக்கம் 
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சண சத் ின் தகோட்போடுகள் - ஆரடகள் அணிலர யும், தபோரிடுலர யும், 
தலரோண்ர பசய்லர யும்  லிர்த் னர். உிர்கரர  ன் பபோருட்டும் 
பகோள்ரக்க்கூடோது ன்பத  இச்சத் ின் அடிப்பரட தகோட்போடோகும். 

சணர்கரின் பக்கி ப ோறில்கள் - பிம உிர்களுக்கு ஊறு பசய்க்கூடோது,  ங்கரர 
 ோங்கதர கட்டுப்படுத் ி பகோள்ர தலண்டும் னதபோ ிக்கப்பட்ட்டது. 

லர்த் ோனர் தபோ ித்  பம்ணிகள் - நல்யமிவு,  ன்னம்பிக்ரக,  ன்னடத்ர  

லர்த் ோனர் தபோ ித்  ந்து எழுக்கங்கள் - ஊறு பசய்ோர, பபோய்ோர, கரலோர, 
உரடர றுத் ல், புயனடக்கம்.. 

சண கட்டடக்கரய உள்ர இடங்கள் –  

 ோஜஸ் ோன் - வுண்ட் அபு -  ில்லோோ தகோில் 
 கஜுோத ோ, சித்தூர், னக்பூர் - சணர் தகோில்கள் 

 

சமண சமமய மாநாடுகள் : 

 போடயிபுத் ோநோடு  
 துோ கவுன்சில் & லல்யபோய் ோநோடு I 
 லல்யபோய் ோநோடு II  

 

பாடலிபுத்ர மாநாடு : 

ப ல் ோநோடு போடயிபுத்ோ ( ற்தபோர  போட்னோ) லில் நரடபபற்மது. 12 லருடங்கள் 
அங்கு பஞ்சம் இருந் து. பஞ்சம் படிலரடந்  நிரயில் துமலிகள் அங்கு பசன்மனர். 
அலஷ்க்க சர்ணிர  ழுலி த ச்சந் ிோலின் பரிர்ளிஷ்டபலனில் இந்  சரபர 
பற்மி பழு  கலல்களும் கூமப்பட்டுள்ரது. 

மதுரா & வாலபி மாநாடு I: 
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இண்டோலது சரப எத தநத் ில் துோ ( ற்தபோது உத் ி பித சம்) லில் ஸ்கந் ியோ 
லின் ஆ லிலும், குஜோத் ில் உள்ர லோயபி இல் நோகோர்ஜுனோ லின் ஆ லில் 
நரடபபற்மது. இது அங்கு ற்பட்ட பஞ்சத் ிற்கு பிமகு நரடபபற்மது. 

வாலபி மாநாடு II : 

லோயபி சரப II  பஜின் துமலிகரோல் லல்யபோய் ில் கூட்டப்பட்டது. அது லர லோய் 
லறிில் டுத்துரக்கப்பட்ட  புனி  நூல்கள்  ழுத்து லடிலில் அரக்கபட்டது. தலும் 
இது த லர்த் ிகனி  க்ஷஷ்னோ லோல்  ஆத் ோனது. 

  

  

 

 


