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முனைவர்ஜேஆர். இலட்சுமிஅவர்களின் 
தாராசுரம் ஐராவதசீ்சுரம் சிற்பங்கள் - 

பார்னவ 
 

முனைவர்இரா. விமலாஜதவி 
 

தமிழ்நாட்டில் கற்பகாவில்கள் ேலவற்னை அனமத்த சேருனம 
பசாழர்க்பக உரியது. கயிலாச நாதர் பகாவில், ேரபமசுவரவர்மன் 
கட்டிய கூரத்துச் சிவன் பகாயில் ஆகியவற்னைக் கண்ட ேிற்காலச் 
பசாழர்கள் வாைளாவிய விமாைங் சகாண்ட பகாயில்கனளக் 
கட்டிைர்1. பகாவில்களில் உள்ள ேலவனகச் சிற்ேங்கனளக் சகாண்டு 
பசாழர்களின் சிற்ேக்கனல உணர்னவ அைியலாம். இவ்வனகயில் 
ேிற்காலச் பசாழராை விசயாலயச் பசாழைால் நிர்மாணிக்கப்ேட்ட 
ேனழயானை மாநகரின் ஒரு ேகுதியில் அனமந்துள்ளது. இராச இராச 
ராசபசச்சுரம் என்னும் ஐராவதீச்சுரம் பகாயிலாகும். காலத்னத 
சவன்று கல்லிபல நிற்கும் கனல வண்ணமாகத்திகழும் இக்பகாயில் 
வார்த்னதகளில்வடிக்க முடியாத எழில் மிகு பவனலப்ோடுகளுடன் 
கூடிய அைிய சிற்ேங்கனளக் சகாண்டுள்ளது 
இது தமிழ் நாட்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கும்ேபகாணத்திற்கு 
அருகில் முன்றுனமல் சதானலவில் உள்ளது.இராசஇரா பசச்சுரம் 
என்ேது தராசுரமாக கல்சவட்டுக்களாலும் சமகாலத்து நூல்களாலும் 
அைிய முடிகிைது. இக்பகாயிலின் தலபுராண வரலாற்ைில் துரவாச 
முைிவரின் சாேத்தால் தன்சவண்னமனய இழந்த இந்திரன்களிறு 
ஐராவதம் இக்பகாயில் குளத்தில் முழ்கி சம்ேம் நிங்கசேற்ைதாக 
குைிப்புள்ளது2. இத்தனகய தாராசுரம் ஐராவதீச்சுரம் பகாயிலின் 
சிற்ேங்கள் குைித்து முழுனமயாக சிைந்த முனையில் ஆராய்ந்து 
முனைவர் பே ஆர். இலட்சுமி அவர்கள் தராசுரம் ஐராவதீசுவரம் 
என்னும் இந்நூனல எழுதியுள்ளார். அந்நூலின் சிைப்புகள் குைித்து 
இந்நூலின் இக்கட்டுனரயில் காணலாம். 
இந்நூலில் முதல் ேகுதியில் பசாழர்கால வரலாறும், 
இலக்கியங்களும், இரண்டாவதில் காலந்பதாறும் சிற்ேங்களும், 
மூன்ைாம் ேகுதியில் சிற்ேங்களின் முத்தினரகளும் தத்துவங்களும், 
நான்காவதில் தாராசுரம் ஐராவதீச்சுரம் சிற்ேங்களில் ஆடல்  
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மகளிரின் அேிநயங்கள், ஐந்தாவது 
ேகுதியில் சிற்ேங்களில் சேரிய புராண 
நிகழ்ச்சிகள், கனடசிப் ேகுதியில் தாராசுரம் 
ஐராவதீச்சுரம் சிற்ேங்களில் நாட்டுப்புை 
நிகழ்த்துக் கனலகளும் சிற்ேங்களின் 
நுணுக்கங்களும் எை ஆறு ேகுதிகளாகப் 
ேிரிக்கப்ேட்டுள்ளை. தமிழகத்தின் 
சதான்னமயாை ேழம்சேருனம மிக்க அரச 
மரேிைர் பசாழ மரேிைர் பசாழர் காலத்தில் 
கனல, இலக்கியம், ேண்ோடு ஆகிய 
அனைத்தும் புத்துயிர் சேற்ைை. 
இலக்கியங்கள், இலக்கண நூல்கள் சமயத் 
தத்துவங்கள், கண்களுக்கு விருந்து 
ேனடக்கும் கனலப்ேனடப்புகள் எை 
ஒவ்சவான்றும் தமிழர் மரேின் புதிய 
முத்தினர ேனடத்தை. 
 
பசாழர்கால வரலாறும் இலக்கியங்களும். 
விசயாலயச பசாழன் (கிேி 848 – 881) 
சதாடங்கி முதலாம் ஆதித்த பசாழன், 
ேரபகசரி முதலாம் ேரான்தகை எைத் 
சதாடர்ந்த பசாழப் ேரம்ேனர தங்கள் 
ேகுதினய சவற்ைியின் மூலம் விரிவாக்கிக் 
சகாண்டது மட்டுமல்ல, கனல இலக்கிய 
வளர்ச்சிக்கும் முக்கிய ேங்காற்ைியுள்ளைர். 
அரிஞ்சயன் பசாழன் நினைவாக பமற்ோடி 
என்னும் ஊரில் முதலாம் இராசராசன் 
அரிபயச்சுரம் எனும் பகாயினல 
உருவாக்கிைான். அக்பகாயிபல தற்போது 
பசாபழச்சுரம் எை அனழக்கப்ேடுகிைது 
கலிங்கத்துப் ேரணியில் நவினல பசாழன் 
ஆயிரம் யானைகள் கவர்ந்து வந்தனத  
“தண்ட நாயகர் காக்குந வினலயிற் 
சகாண்ட வாயிரங் குஞ்சரமல்லபவா” 
எைச் பசாழன் குைித்து இலக்கியங்களில் 
இடம் சேறும் குைிப்புகளும் 
விவரிக்கப்ேட்டுள்ளை. 
பசாழர் கால வடசமாழிக் கல்லூரிகளில் 
சமயப் ோடங்கள் தவிர சரகர், வாகப்ேட்டர் 
முதலிபயார் எழுதிய மருத்துவ நூல்களும் 
கற்ேிக்கப்ேட்டை என்ை சசய்தி 
வியப்பூட்டுவதாகும். தமிழர் நாகரிகம் பசாழ 
அரசர்களால் மிகவும் உயர்ந்த நினலனய 
அனடந்தது. சதன்ைிந்தியா முழுவதும் ஒபர 

ஆட்சிக்கு உட்ேட்டு சுமார் 300 வருடங்கள் 
ஆளப்ேட்டை. இத்தனகய பசாழ 
ேரம்ேனரயிைனர ேற்ைி விளக்குவதாக 
முதல் இயல் அனமந்துள்ளது. 
 
காலந்ஜதாறும் சிற்பங்கள் 
சிற்ேங்கள் புனடப்புச்சிற்ேம், குனடவுச்சிற்ேம், 
நினைவுச்சிற்ேம், உருவச்சிற்ேம் எைச் 
சிற்ேத்தின் வடிவத்னத ஒட்டியும், ேயனை 
ஒட்டியும் வனகப்ேடுத்தலாம். 
மைித உடலினை அல்லது அதன் அழனக 
இயற்னகயாகபவ உள்ளதுபோல் 
காட்டுவதில் பவசைந்தக் கனலனயயும் 
விடச் சிற்ேபம தைிச்சிைப்புனடயது. 
சதாட்டுணரத்தக்க கனல சிற்ேக்கனல 
இப்ேடித் சதாடுபுலன் உணர்னவ இலக்கியம், 
சித்திரம், இனச, நடைம், நாட்டியம் 
எை பவறு எந்தக் கனலயும் 
வழங்குவதில்னல என்கிைார் தமிழ்நாடன். 
தமிழ் இலக்கியங்களாை சிலப்ேதிகாரம், 
மணிபமகனல, மதுனரக் காஞ்சியில் இடம் 
சேரும் சுனதச் சிற்ேங்கள் ேற்ைியும் 
பகாயில்களில் சதய்வ உருவங்கள் 
மண்ணிைாலும்,கல்லிைாலும், மரத்திைாலும் 
அனமந்திருந்தனத இவ்வியலில் 
விளக்கியுள்ளார் ஆசிரியர். புகழ்சேற்ை 
பகாயில்களில் அனமந்திருந்த ேல்லவர் 
காலச் சிற்ேங்கள் குைித்தும், பசாழர் காலச் 
சிற்ேங்கள் குைித்தும் விளக்கப்ேட்டுள்ளை. 
சிற்ேங்களின் முத்தினரகளும் தத்துவம் 
இவ்இயலில் சிற்ேங்களில் காண 32 
வனகயாை னக அனமதிகள் ேற்ைி 
விளக்கப்ேட்டுள்ளை. நாட்டியத்தில் 
அேிநயிக்கும் முத்தினரகள் எவ்விதம் 
பமம்ேடுத்தப்ேட்டு சிற்ேங்களில் 
ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை எை 
விளக்கப்ேட்டுள்ளது. 
சிற்ேியாைவன் ஆடற்கனல இலக்கணத்னத 
நன்குணர்ந்து தன்ைழகுணர்ச்சியுடன் 
எப்சோருளில் எவ்விடத்தில் 
அனமக்கிபைாபமா அதற்கு ஏற்ைவாறு 
னககனளயும் கால்கனளயும் வனளத்து 
சநளித்து ோர்ப்போர் கனலயழனக 
உணருமாறு சசய்துவிடுகிைார். 
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னகவிரல்கனள நீட்டுதல், மடக்குதல், 
கூட்டுதல், விலக்குதல், குவித்தல் ஆகிய 
ஐந்து நினலகனள அடிப்ேனடயாக 
சகாண்பட னகஅனமதிகள் அனமந்துள்ளை. 
ஒவ்சவாரு னகஅனமதி அனமந்துள்ள 
விதம் மட்டுமின்ைி அனவ உணர்த்தும் 
சோருளும் விளக்கப்ேட்டுள்ளை. தர்ேன் 
முத்தினரனயக் குைிப்ேிடும்போது சுட்டு 
விரலும், னகக்தலமும் சிைிது ேின்ைர் 
சாய்ந்து அச்சுறுத்தும் தன்னமனய 
உணர்த்துவதாக அனமயும் என்ேது 
ோர்த்தவருக்கு அச்சத்னத 
உருவாக்கும்.என்ேது போன்ை அைிய 
தகவல்கள் இவ்வியலில் 
விவரிக்கப்ேட்டுள்ளது. சின்ை முத்தினரக்குள் 
எவ்வளவு நுட்ேங்கள், பவறுோடுகள் எை 
வியக்கும் வண்ணம் இவ்வியல் 
அனமந்துள்ளது.  
தாராசுரம், ஐராவதீசுரம் சிற்ேங்களில் ஆடல் 
மகளிரின் அேிநயங்கள் 
அேிநயமாைது, ோர்ப்ேவர் மைதில் மகிழ்வு 
ஏற்ேடக்கூடிய விதமாக உடனலயும் அதன் 
உறுப்புகனளயும் வனளத்துக் காட்டும் ஒரு 
முயற்சியாகும். னக அேிநயங்கள் – 
ஒற்னைக்னக அேிநயம் (ேிண்டி) 
இரட்னடக்னக அேிநயம் (ேினணயல்) 
நிருத்தக்னக அேிநயம் எை மூவனகயாகும். 
நாட்டிய நூல்களில் கூைப்ேடும் னக 
அேிநயங்களும் சிற்ேங்களால் 
உருவாக்கப்ேடும் நடைச் சிற்ேங்களுக்கு 
சநருங்கிய சதாடர்பு உண்டு. அவ்வனகயில் 
ஐராவதீச்சுரம் ஆடல் சிற்ேங்களில் 
அனைத்து அேிநயங்கனளயும் காணலாம். 
ஆண் னககளுக்காை 9 முத்தினரகளும், 
சேண்னககளுக்காை 8 முத்தினரகளும், 
அலிக்னககள்னககளுக்காை 6 
முத்தினரகளும், 
சோதுக்னககள்னககளுக்காை 9 
முத்தினரகளும்,இரட்னடக்னககளுக்காை 15 
முத்தினரகளும் எை 47ம், ேதாகம் 5 வனக, 
மண்டலம் 5, அர்த்தேதாகம் 7, இரட்னடக்னக 
8 எை 25ம் சமாத்தம் 72 முத்தினரகளும் 
விரிவாக விளக்கப்ேட்டுள்ளை. 

பகாயில்களில் சிற்ேங்கனளக் 
கண்டுகளிக்கும் சோழுது நுட்ேமாக 
அவற்ைின் ஆடல் முனைகனளயும் னக 
அனசவுகனளயும், நாட்டிய 
முத்தினரகனளயும் அனவ விளக்கும் 
சோருனளயும் புரிந்து சகாண்டு ரசிக்கவும், 
வழிேடவும் முடியும். அந்தளவிற்கு மிக 
நுட்ேமாகவும் சதளிவாகவும் இந்நூலில் னக 
முத்தினரகளும் அனவ அனமந்திருக்கும் 
விதமும் விளக்கப்ேட்டுள்ளை. 
சிற்ேங்களில் சேரிய புராண நிகழ்ச்சிகள் 
இராச ராபசச்சுரம் பகாயிலில் உள்ள 
கருவனையின் புைச்சுவர்களில் 
திருத்சதாண்டத்சதானகயடியார்கள் 
தங்களின் இல்லை, துைவை வாழ்வில் 
ஏற்ேட்ட பசாதனைகனள சவன்று வடீுபேறு 
சேற்ை காட்சிகள் சிற்ேமாக்கப்ேட்டுள்ளை. 
சமய்சோருள் நாயைார் சிற்ேம்வலமிருந்து 
இடம் முத்தநாதன், சமய்ப்சோருள் 
நாயைானர மனைத்திருந்த வானள உருவி 
குற்றுதலும், வாளுடன் வந்த தத்தனை 
“தத்தா நமர்” எைக் கூைி வலக்னகயால் 
தடுத்தலும், இனைவன் அம்னமயப்ேராய் 
காட்சியளித்தலும் சிற்ேமாக உள்ளது. இதன் 
மூலமாக நாயன்மார்களின் முக்கிய 
நிகழ்வுகளின் வழியாக அவர் தம் ேக்திச் 
சிைப்னேயும், அவர்கள் மீது இரண்டாம் 
இராசராசனுக்கு இருந்த அளவற்ை 
ேற்ைினையும் விளங்கிக் சகாள்ள முடிகிைது. 
இதன் வழி சேரிய புராண நாயன்மார்களின் 
வரலாறு நம் கண் முன்பை விரிகிைது. 
கருவனையின் சுவர்களில் திரு 
சதாண்டத்சதானகயடியார்களின் வாழ்னக 
வரலாறுகனள ஓவியமாக தீட்டியிருப்ேதன் 
வழி பசாழர்களின் ேக்தினயயும் 
நாயன்மார்களின் வரலாற்னை அவர்கள் 
போற்ைியனமயும் புரியும். இக்பகாயிலில் 
அனமந்துள்ள நாயன்மார் சிற்ேங்கள் யாவும் 
அடியானர மட்டும் குைிப்ேிடும் முனையில் 
தைித்திருவுருவமாக அனமக்கப்ேடாமல் 
அத்திருத்சதாண்டரது சிைப்புக்குரிய 
வாழ்க்னக நிகழ்வு இனடபய அவ்வடியானர 
குைித்துக் காட்டும் முனை வரலாற்றுச் 
சிற்ேங்களாக அனமக்கப்ேட்டுள்ளை 63 
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நாயன்மார்களின் சிைப்னே விளக்கும் 
இச்சிற்ேங்கள் அந்தந்த வரலாற்று 
நிகழ்வுடனும், சிற்ேங்களில் எச்சசய்தினய 
நமக்கு உணர்த்துகின்ைை என்ேனவயும் 
மிகத் சதளிவாக இவ்வியலில் 
விளக்கியுள்ளார். இது நூலாசிரியரின் 
ஈடுோட்னடயும், உனழப்னேயும், 
முயற்சினயயும் காட்டுவதாக அனமகிைது. 
நாட்டுப்புை நிகழ்த்து கனலகளும் 
சிற்ேங்களின் நுணுக்கங்களும் 
இனையுருவங்கள் மற்றும் புராண இதிகாச 
சிற்ேங்கனளப் போல நாட்டார் வழக்காற்ைில் 
சிற்ேங்களும் பகாயில்களில் இடம் 
சேற்றுள்ளை. இச்சிற்ேங்கள் நாட்டுப்புைக் 
கனதகனள அடிப்ேனடயாக னவத்து 
அனமக்கப்ேட்டுள்ளை. 
ஆடு பமய்ப்ேது போன்ை காட்சியும், 
ஒருபுைம் அறுவனட சசய்து 
சகாண்டிருப்ேதாகவும், மறுபுைம் இரு 
ஆண்கள் மல்லுக்கட்டிச் 
சண்னடயிடுவதாகவும் சிற்ேங்கள் உள்ளை. 
தனலபமல் னவக்பகால் அல்லது 
சநற்கட்டுகனளச் சுமந்து சசல்வது போன்ை 
சிற்ேமும், இனைவனை வழிேட்டு ஆடும் 
ஆடல் போன்ை சிற்ேங்களும் அழகுை 
அனமக்கப்ேட்டுள்ளை. 
இந்நூலின் அட்னடப் ேகுதினய 
அலங்கரித்துள்ள சேரிய சிற்ேம் ஒபர 
தனலயின் முகத்பதாற்ைத்தில் இரண்டு 
மிருகங்களின் உடல் உருவங்கள் 
காணப்ேடுகின்ைை. 
1. யானையின் உடனல மட்டும் 

மனைத்தால் அந்த ஒபர தனலயின் 
முகத்பதாற்ைத்தில் ேசுவின் 
சோலிவாை உருவம் அழகாகத் 
சதரியும் 

2. ேசுவின் உடனல மட்டும் மனைத்தால் 
அந்த ஒபர தனலயின் 
முகத்பதாற்ைத்தில்யானையின் உருவம் 
சதரியும் இரண்டு மிருகங்கனள மாைி 
மாைி காணுகிை அதிசய சிற்ேம் 
இங்குதான் முதலில் 
சசதுக்கப்ேட்டுள்ளது என்னும் சசய்தி 
வியப்ேின் உச்சமாகும். நம் 

ேண்ோட்னடயும், சிற்ே மரனேயும் 
வருங்காலத் தனலமுனைக்கு எடுத்துச் 
சசல்லும் இச்சிற்ேங்கனள 
ோதுகாப்ேதுடன் அதன் நுட்ேங்கனள 
இத்தனலமுனையிைர் அைிந்து சகாள்ள 
உதவும் ஆவணமாக இந்நூல் 
விளங்குகிைது. 

 
இவ்வாறு தாராசுரம் ஐராவதீச்சுரம் 
சிற்ேங்களின் அழகும், நுட்ேமும், அனவ 
அனமந்துள்ள விதம், அனத உருவாக்கிய 
சிற்ேிகளின் திைன், கனலகளின் மீதும், 
சிற்ேங்களின் மீதும், இராச இராபசச்சுவரன் 
சகாண்டுள்ள ஆழமாை ஈடுோடும், 
ஆர்வமும் நம்னம சமய் சிலிர்க்க 
னவக்கின்ைை. இக்பகாயினல பநரில் 
சசன்று ோர்த்தால் கூட இவ்வளவு 
நுட்ேமாக நம்மால் ோர்க்க இயலாது. 
பகாயிலின் ஒவ்சவாரு அங்குலத்தில் 
இருக்கும் சிற்ேங்களின் நுட்ேங்கனள 
முனைவர் பே. ஆர். இலட்சுமி அவர்கள் 
ஆராய்ந்துள்ள விதம் போற்றுதலுக்குரியது 
இந்நூல் வழி ஐராவதீச்சுரம் பகாயில் 
சிற்ேங்களின் சிைப்னே உணர்ந்து 
போற்றுபவாம். 
இத்தனகய சேருனமக் குரிய சிற்ேங்கள் 
கால ஓட்டத்தில் அழிந்துவிடாமல் காப்ேது 
நம் அனைவரின் கடனம. 
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