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முனைவர்இரா. விமலாதேவி 

 

தமிழ்நாட்டில் கற்ககாவில்கள் பலவற்றற அறைத்த பபருறை 

க ாழரக்்கக உரியது. கயிலா  நாதர ் ககாவில், பரகைசுவரவரை்ன் 

கட்டிய கூரத்து  ் சிவன் ககாயில் ஆகியவற்றறக் கண்ட பிற்கால  ்

க ாழரக்ள் வானளாவிய விைானங் பகாண்ட ககாயில்கறளக் 

கட்டினர்1. ககாவில்களில் உள்ள பலவறக  ்சிற்பங்கறளக் பகாண்டு 

க ாழரக்ளின் சிற்பக்கறல உணரற்வ அறியலாை். இவ்வறகயில் 

பிற்கால  ் க ாழரான வி யாலய  ் க ாழனால் நிரை்ாணிக்கப்படட் 

பறழயாறற ைாநகரின் ஒரு பகுதியில் அறைந்துள்ளது. இரா  இரா  

ரா க  ச்ுரை் என்னுை் ஐராவதீ ச்ுரை் ககாயிலாகுை். காலத்றத பவன்று 

கல்லிகல நிற்குை் கறல வண்ணைாகத்திகழுை் இக்ககாயில் 

வாரத்்றதகளில்வடிக்க முடியாத எழில் மிகு கவறலப்பாடுகளுடன் 

கூடிய அறிய சிற்பங்கறளக் பகாண்டுள்ளது 

இது தமிழ் நாட்டில் தஞ் ாவூர ் ைாவட்டத்தில் குை்பககாணத்திற்கு 

அருகில் முன்றுறைல் பதாறலவில் உள்ளது.இரா இரா க  ச்ுரை் 

என்பது தராசுரைாக கல்பவட்டுக்களாலுை்  ைகாலத்து நூல்களாலுை் 

அறிய முடிகிறது. இக்ககாயிலின் தலபுராண வரலாற்றில் துரவா  

முனிவரின்  ாபத்தால் தன்பவண்றைறய இழந்த இந்திரன்களிறு 

ஐராவதை் இக்ககாயில் குளத்தில் முழ்கி  ை்பை் நிங்கபபற்றதாக 

குறிப்புள்ளது2. இத்தறகய தாராசுரை் ஐராவதீ ச்ுரை் ககாயிலின் 

சிற்பங்கள் குறித்து முழுறையாக சிறந்த முறறயில் ஆராய்ந்து 

முறனவர ் கே ஆர.் இலட்சுமி அவரக்ள் தராசுரை் ஐராவதீசுவரை் 

என்னுை் இந்நூறல எழுதியுள்ளார.் அந்நூலின் சிறப்புகள் குறித்து 

இந்நூலின் இக்கட்டுறரயில் காணலாை். 

இந்நூலில் முதல் பகுதியில் க ாழரக்ால வரலாறுை், இலக்கியங்களுை், 

இரண்டாவதில் காலந்கதாறுை் சிற்பங்களுை், மூன்றாை் பகுதியில் 

சிற்பங்களின் முத்திறரகளுை் தத்துவங்களுை், நான்காவதில் 

தாராசுரை் ஐராவதீ ச்ுரை் சிற்பங்களில் ஆடல் ைகளிரின் அபிநயங்கள், 

ஐந்தாவது பகுதியில் சிற்பங்களில் பபரிய புராண நிகழ் ச்ிகள், 

கறடசிப் பகுதியில் தாராசுரை் ஐராவதீ ச்ுரை் சிற்பங்களில் 

நாட்டுப்புற நிகழ்த்துக் கறலகளுை் சிற்பங்களின் நுணுக்கங்களுை் 

என ஆறு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தின் 

பதான்றையான பழை்பபருறை மிக்க அர  ைரபினர ் க ாழ ைரபினர ்

க ாழர ் காலத்தில் கறல, இலக்கியை், பண்பாடு ஆகிய அறனத்துை் 

புத்துயிர ்பபற்றன. இலக்கியங்கள், இலக்கண நூல்கள்  ையத்  
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தத்துவங்கள்,கண்களுக்கு விருந்து பறடக்குை் 
கறலப்பறடப்புகள் என ஒவ்பவான்றுை் 

தமிழர ்ைரபின் புதிய முத்திறர பறடத்தன. 

 

தசாழர்கால வரலாறும் இலக்கியங்களும். 

வி யாலய  க ாழன் ( கிபி 848 – 881 ) 

பதாடங்கி முதலாை் ஆதித்த க ாழன், 

பரகக ரி முதலாை் பரான்தகன எனத் 

பதாடரந்்த க ாழப் பரை்பறர தங்கள் 

பகுதிறய பவற்றியின் மூலை் விரிவாக்கிக் 

பகாண்டது ைட்டுைல்ல, கறல இலக்கிய 

வளர ்ச்ிக்குை் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளனர.் 

அரிஞ் யன் க ாழன் நிறனவாக கைற்பாடி 

என்னுை் ஊரில் முதலாை் இரா ரா ன் 

அரிகய ச்ுரை் எனுை் ககாயிறல 

உருவாக்கினான். அக்ககாயிகல தற்கபாது 

க ாகழ ச்ுரை் என அறழக்கப்படுகிறது 

கலிங்கத்துப் பரணியில் நவிறல க ாழன் 

ஆயிரை் யாறனகள் கவரந்்து வந்தறத  

 
“ேண்ட நாயகர் காக்குந வினலயிற் 

ககாண்ட வாயிரங் குஞ்சரமல்லதவா” 

 

என  ் க ாழன் குறித்து இலக்கியங்களில் 

இடை் பபறுை் குறிப்புகளுை் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

க ாழர ் கால வடபைாழிக் கல்லூரிகளில் 

 ையப் பாடங்கள் தவிர  ரகர,் வாகப்பட்டர ்

முதலிகயார ் எழுதிய ைருத்துவ நூல்களுை் 

கற்பிக்கப்பட்டன என்ற ப ய்தி 

வியப்பூட்டுவதாகுை். தமிழர ்நாகரிகை் க ாழ 

அர ரக்ளால் மிகவுை் உயரந்்த நிறலறய 

அறடந்தது. பதன்னிந்தியா முழுவதுை் ஒகர 

ஆடச்ிக்கு உட்பட்டு சுைார ் 300 வருடங்கள் 

ஆளப்பட்டன. இத்தறகய க ாழ 

பரை்பறரயினறர பற்றி விளக்குவதாக முதல் 

இயல் அறைந்துள்ளது. 

 

காலந்தோறும் சிற்பங்கள் 

சிற்பங்கள் புறடப்பு ச்ிற்பை், 

குறடவு ச்ிற்பை், நிறனவு ச்ிற்பை், 

உருவ ச்ிற்பை் என  ்சிற்பத்தின் வடிவத்றத 

ஒட்டியுை், பயறன ஒட்டியுை் 

வறகப்படுத்தலாை். 

ைனித உடலிறன அல்லது அதன் அழறக 

இயற்றகயாககவ உள்ளதுகபால் காட்டுவதில் 

கவபறந்தக் கறலறயயுை் விட  ் சிற்பகை 

தனி ச்ிறப்புறடயது.  

 

கோட்டுணரேே்க்க கனல சிற்பக்கனல 

இப்படிே ்கோடுபுலை் உணர்னவ 

இலக்கியம், 

சிேத்ிரம், இனச, நடைம், நாடட்ியம் 

 

என கவறு எந்தக் கறலயுை் வழங்குவதில்றல 

என்கிறார ்தமிழ்நாடன். 

தமிழ் இலக்கியங்களான சிலப்பதிகாரை், 

ைணிகைகறல, ைதுறரக் காஞ்சியில் இடை் 

பபருை் சுறத  ் சிற்பங்கள் பற்றியுை் 

ககாயில்களில் பதய்வ உருவங்கள் 

ைண்ணினாலுை்,கல்லினாலுை், ைரத்தினாலுை் 

அறைந்திருந்தறத இவ்வியலில் 

விளக்கியுள்ளார ் ஆசிரியர.் புகழ்பபற்ற 

ககாயில்களில் அறைந்திருந்த பல்லவர ்

கால  ் சிற்பங்கள் குறித்துை், க ாழர ் கால  ்

சிற்பங்கள் குறித்துை் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

சிற்பங்களிை் முேத்ினரகளும் ேே்துவம் 

இவ்இயலில் சிற்பங்களில் காண 32 

வறகயான றக அறைதிகள் பற்றி 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. நாட்டியத்தில் 

அபிநயிக்குை் முத்திறரகள் எவ்விதை் 

கைை்படுத்தப்பட்டு சிற்பங்களில் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

சிற்பியானவன் ஆடற்கறல இலக்கணத்றத 

நன்குணரந்்து தன்னழகுணர ்ச்ியுடன் 

எப்பபாருளில் எவ்விடத்தில் 

அறைக்கிகறாகைா அதற்கு ஏற்றவாறு 

றககறளயுை் கால்கறளயுை் வறளத்து 

பநளித்து பாரப்்கபார ் கறலயழறக 

உணருைாறு ப ய்துவிடுகிறார.் 

றகவிரல்கறள நீட்டுதல், ைடக்குதல், 

கூட்டுதல், விலக்குதல், குவித்தல் ஆகிய ஐந்து 

நிறலகறள அடிப்பறடயாக பகாண்கட 

றகஅறைதிகள் அறைந்துள்ளன. ஒவ்பவாரு 

றகஅறைதி அறைந்துள்ள விதை் ைட்டுமின்றி 

அறவ உணரத்்துை் பபாருளுை் 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. தரே்ன் முத்திறரறயக் 

குறிப்பிடுை்கபாது சுட்டு விரலுை், 

றகக்தலமுை் சிறிது பின்னர ்  ாய்ந்து 

அ ச்ுறுத்துை் தன்றைறய உணரத்்துவதாக 

அறையுை் என்பது பாரத்்தவருக்கு அ  ்த்றத 

உருவாக்குை்.என்பது கபான்ற அறிய 

தகவல்கள் இவ்வியலில் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. சின்ன முத்திறரக்குள் 

எவ்வளவு நுடப்ங்கள், கவறுபாடுகள் என 

வியக்குை் வண்ணை் இவ்வியல் 

அறைந்துள்ளது.  

 

ோராசுரம், ஐராவதீசுரம் சிற்பங்களில் 

ஆடல் மகளிரிை் அபிநயங்கள் 

அபிநயைானது, பாரப்்பவர ் ைனதில் ைகிழ்வு 

ஏற்படக்கூடிய விதைாக உடறலயுை் அதன் 

உறுப்புகறளயுை் வறளத்துக் காட்டுை் ஒரு 

முயற்சியாகுை். றக அபிநயங்கள் – 

ஒற்றறக்றக அபிநயை் (பிண்டி) 

இரட்றடக்றக அபிநயை் (பிறணயல்) 

நிருத்தக்றக அபிநயை் என மூவறகயாகுை். 

நாட்டிய நூல்களில் கூறப்படுை் றக 

அபிநயங்களுை் சிற்பங்களால் 

உருவாக்கப்படுை் நடன  ் சிற்பங்களுக்கு 
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பநருங்கிய பதாடரப்ு உண்டு. அவ்வறகயில் 

ஐராவதீ ச்ுரை் ஆடல் சிற்பங்களில் அறனத்து 

அபிநயங்கறளயுை் காணலாை். 

ஆண் றககளுக்கான 9 முத்திறரகளுை், 

பபண்றககளுக்கான 8 முத்திறரகளுை், 

அலிக்றககள்றககளுக்கான 6 

முத்திறரகளுை், 

பபாதுக்றககள்றககளுக்கான 9 

முத்திறரகளுை்,இரட்றடக்றககளுக்கான 15 

முத்திறரகளுை் என 47ை், பதாகை் 5 வறக, 

ைண்டலை் 5, அரத்்தபதாகை் 7, இரட்றடக்றக 8 

என 25ை் பைாத்தை் 72 முத்திறரகளுை் 

விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

ககாயில்களில் சிற்பங்கறளக் 

கண்டுகளிக்குை் பபாழுது நுடப்ைாக 

அவற்றின் ஆடல் முறறகறளயுை் றக 

அற வுகறளயுை், நாட்டிய 

முத்திறரகறளயுை் அறவ விளக்குை் 

பபாருறளயுை் புரிந்து பகாண்டு ரசிக்கவுை், 

வழிபடவுை் முடியுை். அந்தளவிற்கு மிக 

நுட்பைாகவுை் பதளிவாகவுை் இந்நூலில் றக 

முத்திறரகளுை் அறவ அறைந்திருக்குை் 

விதமுை் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

சிற்பங்களில் கபரிய புராண நிகழ்சச்ிகள் 

இரா  ராக  ச்ுரை் ககாயிலில் உள்ள 

கருவறறயின் புற ச்ுவரக்ளில் 

திருத்பதாண்டத்பதாறகயடியாரக்ள் 

தங்களின் இல்லற, துறவற வாழ்வில் ஏற்படட் 

க ாதறனகறள பவன்று வீடுகபறு பபற்ற 

காடச்ிகள் சிற்பைாக்கப்பட்டுள்ளன. 

பைய்பபாருள் நாயனார ் சிற்பை்வலமிருந்து 

இடை் முத்தநாதன், பைய்ப்பபாருள் 

நாயனாறர ைறறத்திருந்த வாறள உருவி 

குற்றுதலுை், வாளுடன் வந்த தத்தறன “தத்தா 

நைர”் எனக் கூறி வலக்றகயால் தடுத்தலுை், 

இறறவன் அை்றையப்பராய் 

காடச்ியளித்தலுை் சிற்பைாக உள்ளது. இதன் 

மூலைாக நாயன்ைாரக்ளின் முக்கிய 

நிகழ்வுகளின் வழியாக அவர ் தை் பக்தி  ்

சிறப்றபயுை், அவரக்ள் மீது இரண்டாை் 

இரா ரா னுக்கு இருந்த அளவற்ற 

பற்றிறனயுை் விளங்கிக் பகாள்ள முடிகிறது. 

இதன் வழி பபரிய புராண நாயன்ைாரக்ளின் 

வரலாறு நை் கண் முன்கன விரிகிறது. 

கருவறறயின் சுவரக்ளில் திரு 

பதாண்டத்பதாறகயடியாரக்ளின் வாழ்றக 

வரலாறுகறள ஓவியைாக தீட்டியிருப்பதன் 

வழி க ாழரக்ளின் பக்திறயயுை் 

நாயன்ைாரக்ளின் வரலாற்றற அவரக்ள் 

கபாற்றியறையுை் புரியுை். இக்ககாயிலில் 

அறைந்துள்ள நாயன்ைார ்சிற்பங்கள் யாவுை் 

அடியாறர ைட்டுை் குறிப்பிடுை் முறறயில் 

தனித்திருவுருவைாக அறைக்கப்படாைல் 

அத்திருத்பதாண்டரது சிறப்புக்குரிய 

வாழ்க்றக நிகழ்வு இறடகய அவ்வடியாறர 

குறித்துக் காட்டுை் முறற வரலாற்று  ்

சிற்பங்களாக அறைக்கப்பட்டுள்ளன 63 

நாயன்ைாரக்ளின் சிறப்றப விளக்குை் 

இ ச்ிற்பங்கள் அந்தந்த வரலாற்று 

நிகழ்வுடனுை், சிற்பங்களில் எ ப் ய்திறய 

நைக்கு உணரத்்துகின்றன என்பறவயுை் 

மிகத் பதளிவாக இவ்வியலில் 

விளக்கியுள்ளார.் இது நூலாசிரியரின் 

ஈடுபாட்றடயுை், உறழப்றபயுை், 

முயற்சிறயயுை் காட்டுவதாக அறைகிறது. 

 

நாட்டுப்புற நிகழ்ேத்ு கனலகளும் 

சிற்பங்களிை் நுணுக்கங்களும் 

இறறயுருவங்கள் ைற்றுை் புராண இதிகா  

சிற்பங்கறளப் கபால நாட்டார ்வழக்காற்றில் 

சிற்பங்களுை் ககாயில்களில் இடை் 

பபற்றுள்ளன. இ ச்ிற்பங்கள் நாட்டுப்புறக் 

கறதகறள அடிப்பறடயாக றவத்து 

அறைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆடு கைய்ப்பது கபான்ற காட்சியுை், ஒருபுறை் 

அறுவறட ப ய்து பகாண்டிருப்பதாகவுை், 

ைறுபுறை் இரு ஆண்கள் ைல்லுக்கட்டி  ்

 ண்றடயிடுவதாகவுை் சிற்பங்கள் உள்ளன. 

தறலகைல் றவக்ககால் அல்லது 

பநற்கட்டுகறள  ் சுைந்து ப ல்வது கபான்ற 

சிற்பமுை், இறறவறன வழிபட்டு ஆடுை் 

ஆடல் கபான்ற சிற்பங்களுை் அழகுற 

அறைக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்நூலின் அட்றடப் பகுதிறய 

அலங்கரித்துள்ள பபரிய சிற்பை் ஒகர 

தறலயின் முகத்கதாற்றத்தில் இரண்டு 

மிருகங்களின் உடல் உருவங்கள் 

காணப்படுகின்றன. 

1. யாறனயின் உடறல ைட்டுை் ைறறத்தால் 

அந்த ஒகர தறலயின் முகத்கதாற்றத்தில் 

பசுவின் பபாலிவான உருவை் அழகாகத் 

பதரியுை் 

2. பசுவின் உடறல ைட்டுை் ைறறத்தால் 

அந்த ஒகர தறலயின் 

முகத்கதாற்றத்தில்யாறனயின் உருவை் 

பதரியுை் இரண்டு மிருகங்கறள ைாறி 

ைாறி காணுகிற அதி ய சிற்பை் 

இங்குதான் முதலில் ப துக்கப்பட்டுள்ளது 

என்னுை் ப ய்தி வியப்பின் உ  ்ைாகுை். 

நை் பண்பாட்றடயுை், சிற்ப ைரறபயுை் 

வருங்காலத் தறலமுறறக்கு எடுத்து  ்

ப ல்லுை் இ ச்ிற்பங்கறள 

பாதுகாப்பதுடன் அதன் நுடப்ங்கறள 

இத்தறலமுறறயினர ் அறிந்து பகாள்ள 

உதவுை் ஆவணைாக இந்நூல் 

விளங்குகிறது. 

 

இவ்வாறு தாராசுரை் ஐராவதீ ச்ுரை் 

சிற்பங்களின் அழகுை், நுட்பமுை், அறவ 

அறைந்துள்ள விதை், அறத உருவாக்கிய 

சிற்பிகளின் திறன், கறலகளின் மீதுை், 
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சிற்பங்களின் மீதுை், இரா  இராக  ச்ுவரன் 

பகாண்டுள்ள ஆழைான ஈடுபாடுை், ஆரவ்முை் 

நை்றை பைய் சிலிரக்்க றவக்கின்றன. 

இக்ககாயிறல கநரில் ப ன்று பாரத்்தால் கூட 

இவ்வளவு நுட்பைாக நை்ைால் பாரக்்க 

இயலாது. ககாயிலின் ஒவ்பவாரு 

அங்குலத்தில் இருக்குை் சிற்பங்களின் 

நுட்பங்கறள முறனவர ் கே. ஆர.் இலட்சுமி 

அவரக்ள் ஆராய்ந்துள்ள விதை் 

கபாற்றுதலுக்குரியது இந்நூல் வழி 

ஐராவதீ ச்ுரை் ககாயில் சிற்பங்களின் 

சிறப்றப உணரந்்து கபாற்றுகவாை். 

இத்தறகய பபருறைக் குரிய சிற்பங்கள் கால 

ஓட்டத்தில் அழிந்துவிடாைல் காப்பது நை் 

அறனவரின் கடறை. 
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