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முன்னுலர 
  
அலனவருக்கும் வணக்கம்...  
அலனவலரயும் அன்புடன் வரமவற்கிமறாம்.. 
 
சிற்பங்கலை அலடயாைம் காணுதல். அறிதல். அது குறித்த 
விபரங்கள்.. 
மகாவில் கட்டிடக்கலை. அலேப்பு..  இதுகுறித்த விபரங்கள்.. 
இந்த இரண்டு தலைப்பின் கீழ்  உள்ை விபரங்கலை 
எைிலேயாக பயிற்றுவிக்க நம்ேிலடமய இரண்டு 
பயிற்றுநர்கள் உள்ைனர். 
 
ோேல்ைபுரம் சிற்பக்கலை கல்லூரி முன்னாள் மபராசிரியர் 
திரு. தபருந்தச்சன் கீர்த்திவர்ேன் கீர்த்திவர்ேன் அவர்கள் சிற்பக்கலை பற்றி வகுப்பு 
எடுப்பார். சிற்பக்கலை பற்றிய அலனத்து பாடங்கலையும், ோரிராஜன் அவர்களுக்கு 
அனுப்பிவிட்டார்.  அப்பாடங்கலை ோரிராஜன் அவர்கள் சுருக்கி ததாகுத்து எைிலேயாக 
பதிவிடுவார்..  மதலவயான அரிய  படங்கலை திரு.  பார்த்திபன் பதிவிடுவார். 
 
ேருத்துவர் சுமரந்திரன் அவர்கள் மகாவில் கட்டிடக்கலை வகுப்பு எடுப்பார். 
 
காலை.  11 ேணி .. மகாவில் கட்டிடக்கலை. 
ோலை 6 ேணி  .. சிற்பக்கலை.. 
 
பங்மகற்பாைர்கள் எழுப்பும் எந்த ஒரு ஐயத்திற்கும் விைக்கம் தகாடுக்க கீர்த்திவர்ேன் 
தயாராக உள்ைார். குழு உறுப்பினர்கள் தாராைோக தங்கள் ஐயங்கலை மகட்டு 
விவாதித்து ததைிவு தபறைாம். சம்பந்தோன படங்கள் பதிவிடைாம். 
 
பயிற்சியின் முடிவில் .. 
அரிய நூல்கள் Pdf ஆக தரப்படும்.. 
 
மதலவயற்ற பதிவுகள் இடுமவார்.. உடமன நீக்கப்படுவர்.  இப்பயிற்சி முகாம் சிறப்பாக, 
தரோக இருக்கும் என்று நாங்களும் ததாடர்கிமறாம்.. 
 
நாலை ேறுநாள்.. புதன் கிழலே காலை  11 ேணி.. வகுப்பு ஆரம்பம்... 
 
ேணிவண்ணன். 
மசாழர் வரைாற்று ஆய்வுச் சங்கம் 
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முகவுலர 
 
நண்பர்கள் அலனவருக்கும் வணக்கம்.  
 
   இந்த தனிலேப்படுத்தல் மநரத்தில் 
ஏமதனும் பயனுள்ை வலகயில்   
கற்றுத்தரைாமே என்ற நண்பர்கைின் ததாடர் 
மகாரிக்லகயிட்டதின்   விலைமவ இந்த பயிற்சி 
முகாம்.. (தகாஞ்சம் மைட்தான்.  ஆனால் 
மைட்டஸ்டா இருக்கும்). மகாரிக்லகலய 
தசயைாற்ற முயற்சி எடுத்மதாம்.. 
 
 சிற்பக்கலை ேற்றும் மகாவில் 
கட்டிடக்கலை பற்றிய பாடங்கலை தரைாம் 
என்று முடிவானது. மகாவில் கட்டிடக்கலை 
பற்றிய ஆய்வில் திறன் தபற்ற ேருத்துவர் 
சுமரந்திரலன ததாடர்பு தகாண்மடாம்.  ஒப்புக்தகாண்டார். சங்காைக் மகாவில்கள் 
அலேப்பு முதல்... ஆரம்பித்து... மகாவில் கட்டிடக்கலை .. அதிஷ்டானம், குமுதம்... 
என்று  கைோட தயாராகிவிட்டார். மகாவில் கட்டிடக்கலைப் பற்றிய அலனத்து 
விபரங்கலையும் எைிலேயாகத் தர காத்திருக்கிறார். 
 
சிற்பக்கலை பற்றி பாடதேடுக்க, ோேல்ைபுரம் சிற்பக்கல்லூரி முன்னாள் மபராசிரியர் 
திரு தபருந்தச்சன் கீர்த்திவர்ேலன ததாடர்பு தகாண்மடாம். ஐயா.. எனக்கு இந்த நீண்ட 
தட்டச்சு சிரேம். பாடங்கலை தங்களுக்கு அனுப்புகிமறன். நீங்கள் அலத சுருக்கி 
ததாகுத்து  பதிவிடுங்கள் .  நண்பர்கள் எழுப்பும் ஐயங்களுக்கு நான் பதில் கூறுகிமறன் 
என்றார்.  ஒப்புக்தகாண்மடன். உங்கள் மதலவ என்ன என்றார். சிற்ப இைக்கணம், ஆகே 
விதிமுலறகள்., சிற்பங்கைின் வலககள், சிற்பங்கலை அலடயாைம் காணுதல். இலவ 
மபான்றலவ என்மறன். பாடங்கலை அனுப்பினார். அலத பார்த்து எைிலேயாக சுருக்கி 
ததாகுத்து அவர் குரைாய் நான் ஒைிக்க தயாராகி விட்மடன். பார்த்திபன், ததன்தகாங்கு 
சதாசிவம் , பூரணி, காந்தி பாைசுப்ரேணியன், இவர்கைின் பங்கைிப்பும் உண்டு. 
இவ்விரண்டு துலறகைிலும் திறன் தபற்ற அறி ர்களும் குழுவில் இலணந்துள்ைனர். 
அடிப்பலடயிைிருந்து ததரிந்து தகாள்ை ஆர்வமுலடமயாரும் உண்டு. தகாஞ்சம் 
தகாஞ்சம் ததரிந்மதாரும் உண்டு. ஏமதா ஒரு பிரிவினலர இப்பயிற்சி முகாம் 
தகாஞ்சோவது திருப்திபடுத்தும் என்ற நம்பிக்லக எனக்குண்டு. 
 
குழுவினர்கள் சிை விதிமுலறகலை அவசியம் கலடபிடித்மத ஆகமவண்டும். 
ஆகா.. அருலே.. சூப்பர். ஸ்லேைி.. தபாம்லே.. பூச்தசண்டு.. இலவகலை அவசியம் 
தவிர்த்மத ஆக மவண்டும். பாடசம்பந்தோன எந்த ஒரு வினாவும் எழுப்பி 
விவாதிக்கைாம்.  சம்பந்தபட்ட விமசச படங்கள் இருந்தால் பகிரைாம். முடிந்தைவு குரல் 
பதிலவ தவிர்க்கவும். 
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தபாருத்தேற்ற வினாக்கள் தவிர்க்கவும்.. அததன்ன தபாருத்தேற்ற வினா..? சாஸ்திர 
சம்பிரதாய வினாக்கலைத் தவிர்க்கவும். ஆஞ்சமநயர் பூலஜ எவ்வாறு.? 5000 வருட 
பழலேயான ைிங்கோ.? இது மபான்ற வினாக்கள் கூடமவ கூடாது. பாடசம்பந்தோன 
எந்த ஒரு வினாவும் எழுப்பைாம். 
 
 நாலை  புதன் கிழலே காலை..  11 ேணி அைவில் பயிற்சி ஆரம்பம்..காலை 11 
ேணிக்கு மகாவில் கட்டிடடக்கலை. ோலை 6 ேணிக்கு சிற்பக்கலை. எத்தலன 
நாலைக்கு இப்பயிற்சி என்ற மகள்விக்கு பதிலை... பிற்பாடு நாமே முடிவு தசய்மவாம். 
 
பயிற்றுநர்கள், 
திரு.தபருந்தச்சன் கீர்த்திவர்ேன் ேற்றும் ேருத்துவர் சுமரந்திரன் அவர்களுக்கு நன்றி. 
 
பயிற்சியில் பங்கைிக்கும் திரு.திருச்சி பார்த்தி.. 
திரு. ததன்தகாங்கு சதாசிவம்..  
திரு.  காந்தி பாைசுப்ரேணியன். 
தசல்வி.பூரணி. 
இவர்களுக்கும் நன்றி. 
எங்கள் மவண்டுமகாலை ஏற்று குழுவில் இலணந்த நண்பர்களுக்கு நன்றி.. பயிற்சியில் 
.. சந்திப்மபாம்.. 
 
அன்புடன் 
ோ.ோரிராஜன்.   
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சிற்பங்கலை அறிதல்... 
இந்தத் தலைப்பில் எங்கிருந்து ததாடங்குவது.? 
  சங்ககாைம்.. நீத்தார் நிலனவு கல்.. நடுகல் சிற்பம் என்று 
ஆரம்பத்திைிருந்து ததாடங்கினால் தராம்பமவ நீ.....ண்டதாய் இருக்கும்.. நேக்மகா காை 
அவகாசம் குலறவு.. 
 
  சிற்பங்கைின் மதாற்றம்.. வைர்ச்சி என்று ததாடங்கினால் அது ஒரு ஆய்வுக் 
கட்டுலரயாகக் அலேயும். உத்தே ஷட்தானம் .. சப்ததானம் என்று ஆரம்பித்தால் அது 
சிற்பிகளுக்கான வழிமுலற ஆகிவிடும். சுத்தி வலைக்காே மநரடியா விடயத்திற்கு 
வருமவாம். 
 
  நாம் அலனவரும் சிறிய எைிய ஒரு வரைாற்று ஆர்வைர் ேட்டுமே.. நேது 
மதலவ சிற்பங்கலை அறிதல் ேட்டுமே.. மகாவிலுக்குச் தசல்கிமறாம். மகாஷ்டச் 
சிற்பங்கலைப் பார்க்கிமறாம்.. சிற்பத்தில் இருப்பவர் யார்.? ஏன் இத்தலன லககள்.? 
இவரது இந்த வடிவத்திற்கான காரணம் என்ன.?  அவரது லக என்ன முத்திலரலய 
தகாண்டுள்ைது.? இதன் தபாருள் என்ன.?  இன்ன வலகயான ஆசனத்தில் ஏன் 
அேர்ந்துள்ைார்.? இந்த சிற்பத்தில் மதலவமய இல்ைாேல் ஒரு நாய் ஏன் உள்ைது.? இந்த 
ஆயுதத்தின் தபயர் என்ன.? இந்த வலக  சிற்பத்தின் இைக்கணம் என்ன.? 
இதுோதிரியான விபரங்கமை நேது முதன்லே மதலவயாக உள்ைது. இந்த 
விபரங்கலையும் நூற்றுக்கணக்கான சிற்பநூல்கள் கூறுகிறது.  
 
  ோனசரம் என்னும் சிற்பநூல் 32 சிற்பநூல்கைான விஸ்வகர்ேியம், 
விஸ்வம், என்று ஆரம்பிக்கும். ேனுசரம் என்ற நூல் 28 சிற்பநூல்கலை விவரிக்கிறது. 
ஈசானம், சித்திர காஸ்யம் என்று ததாடங்கும். பிறகு பிரபை நூல்கைான காஸ்யபம், 
சில்பரத்தினம் என்றும் இருக்கிறது.. மேற்கண்ட அலனத்து நூல்கைிலும், காணப்படும் 
நேக்கு அவசியத் ேற்றும் அவசரத்  இரண்டு சாரம் ேட்டுமே.. 
1. பிரதிோைஷணம் என்று தசால்ைப்படும் சிற்பங்கைின் படிேங்கைின் இைக்கணம். 
2. ரூபத்யானைஷணம் என்று தசால்ைப்படும்  சிற்பங்கைின் உருவ அலேதி 
இைக்கணம். 
 
  இந்த இரண்டு பிரிவிலும் நேக்குத்மதலவயான பாடங்கள் உள்ைது.  
அலதத்தான் இப்பயிற்சி முகாேில் ததரிந்து தகாள்ை இருக்கிமறாம். மேற்கண்ட 
நூல்கைில் இருந்து, மதலவயானலத எடுத்துத் ததாகுக்கப்பட்ட, சிற்பக்கல்லூரியின் 
பாடோன சிற்பதசந்நூல் என்னும் நூைில் இருந்து ததாடங்குகிமறாம். தபருந்தச்சன் 
கீர்த்திவர்ேன் அவர்கள் ததாகுத்தக் தகாடுத்த பாடங்கலை பயிை இருக்கிமறாம்.  
 
முதல் பாடோக...சிற்பங்கைில் காணப்படும் லக முத்திலரகள்.. எண்ணிக்லக.. விபரம்.. 
முத்திலரலய எந்த கடவுற்படிேம் தகாண்டிருக்கும். அம்முத்திலரயின் தபாருள் என்ன.? 
எந்த முத்திலர எந்த ஆயுதத்லத ஏந்தும்..? 
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01. சிற்பக் லக அலமதிகள். 
 
சிற்பங்கைில்... லக விரல்கலை நீட்டுதல், ேடக்குதல், கூட்டுதல், விைக்குதல், 
குவித்தல்.. ஆகிய ஐந்து நிலைகலை அடிப்பலடயாகக் தகாண்டு தன் எண்ணத்லத  
தவைிப்படுத்தும் அலேப்பு லக இைக்கணம் லக அலேதி எனப்படும். 
 
நாட்டியக் கலைகைில் அபிநய மபதங்கலை இவ்வலேப்பு தவைிப்படுத்துவதால் இலத 
முத்திலர ( பிடி)  என்றும் கூறுவர்.  தபாதுவாக ஹஸ்த முத்திலர என்று அலழப்பர். 
சிற்பப் படிேங்கைில் 32 வலகயான லக முத்திலரகள் உள்ைன. ததாழிற் லக 
முத்திலரயில் 24 முத்திலரகளும்.. எழிற் லக முத்திலரயில் நான்கும். இரட்லடக் 
லககள் முத்திலரயில் நான்கும் உள்ைன.. 
 
ததாழிற் லக முத்திலரகள் 
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ஒற்லறக் லக..ததாழிற் முத்திலர: 
 
1. அபய ஹஸ்தம்  9. அைபத்ே ஹஸ்தம் 17.சிகர ஹஸ்தம் 
2. வரத ஹஸ்தம்  10. விஸ்ேய ஹஸ்தம் 18.பூ ஸ்பரிச அஸ்தம் 
3.கடக ஹஸ்தம் 11. பல்ைவ ஹஸ்தம் 19. கடி ஹஸ்தம் 
4. சிம்ே கர்ண ஹஸ்தம் 12. நித்ரா ஹஸ்தம் 20. ஊரு ஹஸ்தம் 
5. வியாக்யான ஹஸ்தம் 13. அர்த்த சந்திர ஹஸ்தம் 21. ஆைிங்கன ஹஸ்தம்  
6. சூசி ஹஸ்தம் 14. அர்த்த பதாக ஹஸ்தம் 22. தனுர் ஹஸ்தம் 
7. தர்ஜனி ஹஸ்தம் 15. திரிசூை ஹஸ்தம் 23. டேரு ஹஸ்தம் 
8. கர்த்தரீமுக ஹஸ்தம் 16. முஷ்டி ஹஸ்தம் 24.தாடி ஹஸ்தம் 
 

 இரட்லடக் லககள்:  
1. அஞ்சலி ஹஸ்தம்  
2. தியோே ஹஸ்தம்  
3. புஷ்பபுட புட அஸ்தம்  
4. தர்மசக்கர ஹஸ்தம் 
 
 எழிற்லககள் (4) : 

1. கஜ ஹஸ்தம்  
2. தண்ட ஹஸ்தம்  
3. சடோல ஹஸ்தம் (லம்ப ஹஸ்தம்)  
4. பிரசோரிதஹஸ்தம் 
 
இந்த 32 ஹஸ்தங்கலை பார்க்கிமறாம். நாதைான்றுக்கு 16 முத்திலரகைாக, இரண்டு 
நாட்கள் பார்ப்மபாம்... 
 



                                   சிற்பக் கலை -வரைாறும் ஆய்வும்  - ததாகுதி 1 
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ஒற்லறக் லக..ததாழிற் முத்திலர: 
 
01 அபய ஹஸ்தம்  

 
( அபய முத்திலரயுடன் பிரம்ேனின் அழகு படிேம் )              
  லக சுட்டுவிரல் முதல் சிறுவிரல் வலர நான்கு விரல்கலையும் 
ஒன்மறாதடான்று ஒட்டியலேத்து , தபருவிரலை சுட்டு விரமைாடு மசர்த்து மேல்மநாக்கி 
அலேயும் முத்திலர. நாட்டிய வழக்கில் இது பதாகம் 
( தகாடி)  என்றலழக்கப்படும். சிற்ப படிேங்கைில் ோர்பு முலைக்கண் ேட்டத்திற்கு லக 
நடுவிரைின் நுனி அலேயும்.  அஞ்ச மவண்டாம். நான் இருக்கிமறன் என்னும் தபாருள் 
தரும் முத்திலர. தபரும்பாைான கடவுள் படிேங்கைில் இம்முத்திலரலய  காணைாம்... 
 
02 வரத ஹஸ்தம் 

(  வரத முத்திலரயுடன் ோேல்ைபுரம் இலறவன்)                         
  அபய ஹஸ்தத்லத தலைகீழாகப் பிடித்தால் இம் முத்திலர. உள்ைங்லக 
தவைிப்புறோக அலேயும். படிேங்கைில் இம்முத்திலர கனிலவ தவைிப்படுத்தும். 
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03 கடக ஹஸ்தம். 

 
( பை வித ஆயுதங்கலை கடக ஹஸ்தம் தகாண்டு ஏந்திய அமகார மூர்த்தி) 
  கடகம் என்றால் நண்டு. லகத்தைத்திைிருந்து தபருவிரலை நீட்டி, உள் 
முகோக சிறிது வலைத்து, நடுவிரலையும் அணிவிரலையும் ஒன்மறாதடான்று 
இலணந்து முன்மனாக்கி வலைத்து சுட்டு விரலையும் சிறு விரலையும் தனது 
இடங்கைில் நிறுத்தி மேற்கனுக்கலை சிறிது வலைத்து பிறக்கு லக முத்திலர கடக 
ஹஸ்தம் ஆகும். இதன் மதாற்றம் நண்டின் உருவத்லத ஒத்திருக்கும். 
சிற்பவடிவங்கைில் பாசம், அங்குசம் , தண்டம், கத்தி, அம்பு, மபான்ற ஆயுதங்கலை 
பிடிப்பதற்கு இம்முத்திலர பயன்படுகிறது. ஆயுதம் இல்ைாேலும் இம்முத்திலர 
இருக்கும். 
 
04 சிம்ம கர்ண ஹஸ்தம் 

 
  கடகமுத்திலரயின் நடுவிரல் உள்ைங்லக வலரயில் நன்கு வலைந்து 
அணிவிரல் அதலன ததாடர்ந்து தசல்ை, ேற்ற விரல்கள் கடகமுத்திலரயில் உள்ைவாறு 
இருக்கும். இதுமவ சிம்ே கர்ணம் ( சிங்கச் தசவி) ஆகும்.  அலேதிலய இம்முத்திலர 
உணர்த்தும். 
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05 வியாக்கியான முத்திலர. 

  தபருவிரல் லகத்தைத்லத விட்டு பிரிந்து முன்மனாக்கி நீண்டு நிற்க. சுட்டு 
விரைானது வணங்கி தபருைிரைின்  நுனிலயத் ததாட்டு வலையம் மபான்று 
அலேயும்.நடுவிரல், சிறுவிரல், அணி விரல் இம்மூன்றும் மேல்மநாக்கி இருக்கும். 
 ானாசிரியர்கள் தத்துவ விைக்கத்லதப் மபாதிக்கும் முத்திலர. வியாக்கியானம் 
என்றால் விதர்க்கம் என்று தபாருள். இம்முத்திலர சின் முத்திலர என்றும் கூறுவர். 
ஆணவம், ோலய, கன்ேம், மபான்ற மூன்று ேைங்கைிைிருத்தது விடுபட்டு ஜவீாத்ோ 
பரோத்ோலவ சரணலடதமை முக்தி மபறு அலடயும் வழி என்பலத உணர்த்தும் 
முத்திலர. ஆைேர் தசல்வனாகிய தஷிணாமூர்த்தி இம்மூர்த்தியுடன் இருப்பார். 
 
  இயல்பாக லகத்தைத்லத விரிக்கும்மபாது 
கட்லட விரல் பிரிந்து பிற நான்கு விரலும் மசர்ந்து 
அலேயும். சுட்டு விரைனாது பிரிந்து தபருவிரலைத் 
ததாடும் முத்திலர  ானமுத்திலர ஆகும். இலத 
சந்தம்ஸ முத்திலர என்றும் கூறுவர்.  ான முத்திலர 
லகயானது மயாக முத்திலர ஆகும். தஷிணாமூர்த்தி 
படிேத்தில் இம்முத்திலர தவைி முகோக பிடிக்கப்படும்.  
இம்முத்திலரலய பத்ோசன மகாை அடியார்களும் 
அலேப்பர். 
வியாக்கியான அதாவது சின் முத்திலர அலேக்கும் 
தஷிணாமூர்த்தி படிேம் 
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06 சூசி ஹஸ்தம் 
 

 
  கடகமுத்திலரயில் சுட்டுவிரலை  தசங்குத்தாக நிறுத்துவது சூசி ஹஸ்தம் 
( ஊசி அல்ைது  சுட்டுக்லக)  இது ஒரு தபாருலை சுட்டிகாட்டும். 
உள்மைதான் எம்தபருோன் இருக்கிறார் என்று துவாரபாைகர் சுட்டிக் காட்டுவதும் 
இவ்வலக முத்திலரமய. 
 
கலைேகளும் இம்முத்திலரயுடன் அலேவது உண்டு. 

 
கூத்தாடும்  ானசம்பந்தர் படிேத்தில் இம்முத்திலரலயக் காணைாம்.. 
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07 தர்ஜன ீஹஸ்தம். 
  சூசி முத்திலரலய ஒத்த அலேப்பு. 
சுட்டுவிரலும் லகத்தைமும் சிறிது பின்னடங்கி சாய்ந்து 
அச்சுறுத்தும் தன்லேலய உணர்த்தும். தர்ஜன ீஎன்றால் 
அச்சுறுத்தல் என்று தபாருள். 
 
 
 
 
 
 
08 கர்த்தரி முக ஹஸ்தம் 

  அணிவிரலும் தபருவிரலும் 
உள்ைங்லகயில் முன்புறத்மத தநருங்கி அலேய சிறு 
விரைானது தன்னித்தில் தசங்குத்தாக நிேிர்ந்து அல்ைது 
சிறிது வலைந்து இருக்கும்.சுட்டு விரலும் நடுவிரலும் 
தசங்குத்தாக மநமர நிேிர்ந்து நடுவிரல் முன்மனாக்கியும் 
சுட்டு விரல் பின்மனாக்கியும் விரிந்து கத்திரிமகாைின் 
அைகுகள் மபாை அலேயும். சிை வலக ஆயுதங்கலை 
வனிதோக தூக்கிநிறுத்தி பிடிக்கப் பயன்படும்.கடவுள் 
படிேங்கைில் மேற்புரக்லகயில் இம்முத்திலர இருக்கும். 
கத்திரி 
அைகுகளுக்கிலடமய 

ஆயுதம் பக்கவாட்டில் அலேந்து இயங்கும் 
பாவலனயுடன் இருந்தால் பிரமயாகமுத்திலர எனப்படும். 

 
கர்த்தரி முத்திலர.. சக்கரம் ஏந்திய விஷ்ணு 
. 
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  கர்த்தரி முத்திலரயில் பரசு ( மகாடாரி)  ஏந்திய வாேமதவ மூர்த்தி. 
ரிஷபாந்திக உலேதயாறு பங்கன். படிேங்கள் படம் பார்க்க. ) 
 
09 அைபத்ம ஹஸ்தம் 

  எல்ைா விரல்களும் ஒன்லறவிட்டு ஒன்று பிரிந்து விரிந்த தாேலர ேைர் 
மபால் மதாற்றம் தரும் முத்திலர. லகத்தைம் மேல்மநாக்கி அலேயும். இது 
ேகிழ்ச்சிலயத் தரும் தபாருைில் அலேயும் முத்திலர. துவாரபாைகர் படிேங்கைில் 
நடுவுடலை அணுகியதாகமவா மேற்கரத்திமைா இருக்கும்.  
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10 விஸ்மய ஹஸ்தம் 

 
  அை பத்ே முத்திலர தசங்குத்தாக அலேந்து காண்மபாருக்கு புறங்லக 
ததரிய பிடிச்சுக்காட்டுவது விஸ்ேய ஹஸ்தம். விரல்கள் எல்ைாம் தனித்தனிமய 
பிரிந்து லக ேைதரன விரிந்து வியப்பிலன இது உணர்த்தும். துவாரபாைகரின் கீழ் 
கரங்கள் இம்முத்திலரயில் இருக்கும்.. 
 

11.பல்ைவ ஹஸ்தம் 

  ஐந்து விரல்கலை விரித்து 
நீட்டி உள்ைங்லக உள்முகோகவும் 
புறங்லக தவைிமுகோகவும் அலேய 
ேணிக்கட்டிைிருந்து இலை மபால் கீழ் 
மநாக்கி ேடிந்து ததாங்கும் லகயலேதி 
பல்ைவ ஹஸ்தம் எனப்படும். இலத 
தைிர்க்லக என்றும் கூறுவர். 
ரிஷபாந்தகர் ேற்றும் இராஜமகாபாைன் 
மூர்த்தத்தில் இம்முத்திலரக் காணைாம். 
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12 நித்ரா ஹஸ்தம் 

 
  ஆசனத்தில் ஊன்றிய லகயலேதி. அபய முத்திலரமயாடு கூடிய லகலய 
ஆசனத்தில் படுக்லகயாக லவத்து, சுட்டுவிரலும் சிறுவிரலும் ஆசனத்லத ததாடாேல் 
சற்று மேல் மநாக்கி கிைம்பி சிறிது வலைந்து இருக்கும். இது உறக்கநிலைலய 
உணர்த்துவதால் நித்திரா ஹஸ்தம் எனப்படும். மசாேஸ்கந்தர் படிேத்தில் 
உோமதவியின் இடது லக இம்முத்திலரலய அலேக்கும்.. 
 
13 அர்த்த சந்திர ஹஸ்தம் 
 

  சுட்டுவிரல் முதல் சிறுவிரல் வலர உள்ை நான்லகயும் ஒன்மறாதடான்று 
ஒட்டியலேத்து கட்லட விரலை அவற்றிைிருந்து பிரித்து  விலரப்பாக எதிர்புறம் நீட்டி 
அலேத்த முத்திலர.இலத சேேட்டத்தில் தசங்குத்தாக பிடிக்காேல் வானத்லத மநாக்கி 
சிறிது சாய்த்து பிடிக்கின் அலரசந்திர வடிவம் மதான்றும். ஆடவல்ைான் படிேத்தில் 
இடது மேற்கரத்தில் தீச்சுடர் ஏந்திய முத்திலர அர்த்த சந்திர ஹஸ்தோகுப். 
 



                                   சிற்பக் கலை -வரைாறும் ஆய்வும்  - ததாகுதி 1 

மசாழ வரைாற்று ஆய்வு சங்கே      பயிற்சி ோணவர்களுக்கு ேட்டும்   பக்கம் 9 தோத்தம் 176 

14 அர்த்த பதாக ஹஸ்தம் 

 
  சுட்டு விரலையும் நடுவிரலையும் விரித்து நீட்டி ேற்ற விரல்கலை 
முன்மனாக்கி ேடக்கி லகத்தைத்லதயும் விரலையும் தசங்குத்தாகப் பிடித்த அலேப்பு. 
ஜவீாத்ோ, பரோத்ோ இவ்விரண்டும் தவவ்மவறானலவ என்பலத உணர்த்தும் குறியீடு. 
இம்முத்திலரலய ேத்துவாச்சாரியின் லகயில் காணைாம். 
 
15 திரிசூை ஹஸ்தம் 

 
  லகத்தைத்லதயும் விரல்கலையும் தசங்குத்தாக நீட்டி நிறுத்தி சிறு 
விரலையும் தபருவிரலவயும் லகத்தைத்திற்கு முன்புறம் தகாணர்ந்து ேடக்கி 
ஒன்லறதயான்று ததாட்டிருக்க ேற்ற மூன்று விரலும் ததாடாேல் விைகி மேல்மநாக்கி 
நிேிர்ந்து நிற்கும்.இது மூன்று தபாருலை உணர்த்தும். பசு, பதி, பாசம், அறம் தபாருள் 
இன்பம் என மூன்லறயும் உணர்த்துவதாகவும் தகாள்ைைாம். திருவள்ளுவர் மபான்ற 
படிேங்கைில் இம்முத்திலர இருக்கும். 
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16 முஷ்டி ஹஸ்தம் 

  தபருவிரல் தவிர்த்து ேற்ற விரல்கலை ஒரு மசர ேடக்கி 
உள்ைங்லகமயாடு மசர்த்து இறுக்கிப் பிடித்து நடுவிரல் ேீது தபருவிரலை தபாருத்தி 
அலேயும் முத்திலர. தண்டம், வாள், மபான்றவற்லற இறுக்கி பிடித்தலைக் காட்டும். 
 
17 சிகர ஹஸ்தம் 

  தபருவிரல் தவிர ேற்ற விரல்கலை ஒரு மசர ேடக்கி பிடித்து 
தபருவிரலை தசங்குத்தாகப் பிடித்த நிலை. வில்லை பிடிப்பதால் இது விற்படி எனைாம். 
 
18  பூ ஸ்பரிச ஹஸ்தம் 

 
  பல்ைவ முத்திலரயுலடய லகயிலன பூேிலய ததாடுோறு பிடித்தல். புத்தர் 
படிேத்தில் காணைாம். புத்தர் பூேிலயத் ததாட்டு உணர்த்திய நிலை. 



                                   சிற்பக் கலை -வரைாறும் ஆய்வும்  - ததாகுதி 1 
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19 கடி ஹஸ்தம் 

  லகத்தைத்லதயும் விரலையும் விரித்து கட்லட விரலை இடுப்பில் உன்றி 
ேற்ற விரல்கலை ஒன்மறாதடான்று மசர்த்து இலணத்து இடுப்பில் படியுோறு லவத்து 
சிறுவிரையும் சுட்டுவிரலையும் உடைில் இருந்து கிைப்பிய வடிவம். 
 
20 ஊரு ஹஸ்தம் 

 
  லகலய கீழ்மநாக்கி மநராக நீட்டி 
லகத்தைத்லதயும் விரல்கலையும் ததாலடேீது தபாருத்தி 
தேன்லேயாக ஊன்றியிருக்கும் முத்திலர. நடுவிரலும் 
அணி விரலும் ததாலடயில் பதிந்து சுட்டுவிரலும் 
சிறுவிரலும் ததாலடலய விட்டு நீங்கி இதோக வலைந்து 
கட்லட விரைானது ேற்ற விரல்கைிருந்து விைகி 
ததாலடமயாடு பிகுவாக தபாருந்தியிருக்கும். நின்ற மகாை 
விஷ்ணு படிேம் ேற்றும் கந்தன் படிேத்திலும் காணைாம். 
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21 ஆைிங்கன ஹஸ்தம் 

  சுட்டு விரல் முதல் சிறு விரல் வலர உள்ை விரல்கலை ஒன்மறாடு ஒன்று 
தநருங்கியதாக அலேத்து சுட்டு விரலையும் சிறு விரலையும் சிறிது மேல்மநாக்கி 
கிைப்பி கட்லட விரலை லகத்தைத்திைிருந்து கிைப்பி மதவியின் உடலை 
அலணத்தவாறு இருக்கும். இடுப்லப ததாட்ட நிலையிமைா, புஜத்லத அலணத்த 
நிலையிமைா அலேயும். உோசகிதர் மூர்த்தத்திலும், ைஷ்ேி நாரயணர் மூர்த்தத்திலும் 
இம்முத்திலர இருக்கும். 
 
22 தனுர் ஹஸ்தம் 
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  லகத்தைத்லத உள்முகோகத் 
திருப்பி, நடுவிரலையும் அணிவிரலையும் 
மசர்த்து, வில்ைின் ேீது படியச் தசய்து, 
சுட்டுவிரலையும் சிறுவிரலையும் மேல் 
மநாக்கி கிைம்பி, சிது வலைத்து  தபருவிரல் 
லகத்தைத்லத உள்முகோகப் பார்த்த 
வண்ணம் ேடக்கி, விரல் நுனிலய வில்ைின் 
பக்கத்லதத் ததாட்டிருக்குோறு அலேத்த லக 
அலேதி தனுர் ஹஸ்தம் என்று 
தசால்ைப்படும். 
 
  சுட்டு விரல் நுனி படிேத்தின் 
புருவ ேட்டத்தில் அலேயின் நல்ை 
மதாற்றம் தபற்று விைங்கும். 
இவ்வலேதியிலன திரிபுராந்தக சிவ 
மூர்த்தத்திலும், மகாதண்டராேன் 
படிேத்திலும் காணைாம். 
 
23 டமரு ஹஸ்தம் 

 
  விரல்கலையும், லகத்தைத்லதயும் விரித்து, நடுவிரலையும், 
அணிவிரலையும் ஒன்மறாதடான்று தநருக்கியலேத்து, லகத்தைத்லத மநாக்கி பிகுவாக 
வலைத்து, கட்லட விரலை டேருகத்லத மநாக்கி வலைத்து, சுட்டு விரலையும், சிறு 
விரலையும் தசங்குத்தாக்கிச் சிறிமத முன்புறம் வலைந்து அலேத்த பிடி டேரு 
ஹஸ்தம் எனப்படும். உடுக்லக  பிடித்துள்ை பாவலனலய இஃது உணர்த்தும். 
ஆடவல்ைான் படிேத்தில் இலதச் சிறப்பாகக் காணைாம். 
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24 தாடன ஹஸ்தம் 

 
  தபருவிரல் முதல் சிறுவிரல் வலர எல்ைா விரல்கலையும் 
ஒன்தறாதடான்று ஒட்டி, கட்லட விரலைக் லகத்தை ேட்டத்திமைமய அகை விரித்து 
சிறிது பின்மனாக்கிச் தசன்று அலேயும் பிடி தாடன ஹஸ்தம் எனப்படும். இது 
தண்டிக்கும் தசயலை உணர்த்தும். தபாதுவாய் வதம் தசய்யும் கடவுற் படிேங்கைில் 
இம்முத்திலர காணப்படும்.. 
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இரட்லடக் லக முத்திலர 
01 அஞ்சைி ஹஸ்தம் 
 

  அபய முத்திலரயுடன் கூடிய வைது இடது கரங்கலை ோர்புக்கு 
முன்புறோக இலணத்துப் பிடித்த இரட்லடக்லக அலேதி அஞ்சைி ஹஸ்தம் எனப்படும். 
லகக்களுக்கிலடமய பூ, பூோலை, உருத்திராக்க ோலை மபான்ற ஒன்லற காட்டலும் 
உண்டு . 
 
02 தியான அஸ்தம்  

  அேர்ந்த மகாைத்தில், இடது லகத்தைத்லத மேல் மநாக்கியவாறு ேடியில் 
லவத்து, வைது லகத்தைத்லதயும் அங்ஙனமே இடது லக ேீது படிய லவத்திருக்கும் 
லக அலேதி, தியான ஹஸ்தம் எனப்படும். லகவிரல்கள் அபய முத்திலரகள் 
கூறியவாறு மசர்த்து நீட்டியவாறு இருத்தல் மவண்டும். இடது லக விரல்கள் வைது 
பக்கம் நீட்டியும் வைது லக விரல்கள் இடது பக்கம் நீட்டியும் இருக்கும். புத்தர் ேற்றும் 
தியான படிேங்கைில் காணப்படும். 
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03 புஷ்ப புட ஹஸ்தம்  

  இரு லககைிலும் வரத முத்திலர காட்டி, இரண்லடயும் ோர்புக்கு முன்மன 
நைினோகப் பிடித்து, விரல் நுனிகலை உள்முகோகச் சிறிது ேடக்கி 
ேைர்க்குடலைமபால் அலேத்த லக அலேதி புஷ்ப புடம் எனப்படும். இது ேைர் 
தகாண்டு வணங்கும் பாவலனலயக் குறிக்கும் அடியவர் படிேங்களுக்கு ஏற்றது 
  இரு லககளும் பிரிந்து வரத முத்திலரயுடன் நாபி ேட்டத்திற்குக் கீமழ 
பிடிக்கப்படும் மபாது அலழக்கும் பாவலனலய உணர்த்தும். மேலும் இக்லககலை அபய 
முத்திலரயுடன் கூடியதாய் நடுவிரலும், அணிவிரலும் முன்மனாக்கி வலைந்தலேயின் 
இமத கருத்லதச் சுலவமயாடு உணர்த்துவதாகும். குழந்லத முருகன் உலேயானவள் 
இம்முத்திலரயால் அலழக்கும் பாவலன இதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். பரத நாட்டிய 
அரங்கில் முதல் நிகழ்வாக புஷ்பாஞ்சைி ..நடராஜதபருோனுக்கு 
நாட்டியோடுமவார்....இந்த முத்திலரயில் ேைர் தூவி அஞ்சைி தசலுத்துவர்... 
  
04 தர்மசக்கர ஹஸ்தம் 

  வைது புறங்லகலய ோர்பின் அணித்மத லவத்து, அபயமுத்திலரலய 
மபாை விரல்கலை ைைிதோகவும், தவைிமுகோகவும் பிடித்து, சுட்டு விரலை ேட்டும் 
முன்மனாக்கி நீட்டி வலைத்து, இடது லகலய வைது லக அருக தகாணர்ந்து இதன் 
அகங்லக உள்முகோக அலேயப் பிடித்து ஐந்து விரல்கலையும் மேல்மநாக்கி நீட்டி 
ோர்லப மநாக்கி தேன்லேயாக வணங்கிப் பிடித்து வைக்லகயில் இடக்லகயும் 
அருகருமக அலேயுோறு எடுத்து வைது லகயின் சுட்டு விரைால் இடது லக 
நடுவிரலை தநருங்கியிருக்குோறு அலேத்து அற விைக்கம் கூறும் அலேதி தகாண்ட 
முத்திலரக்கு "தர்ே சக்கர முத்திலர என்று தபயர். தர்ே சக்கரத்லத இயக்கும் பாவலன 
என்று இதலனச் தசால்வார்கள்.. 
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எழிற்லககள் 
01 கஜ ஹஸ்தம்: 
 

  லகலய மநராக நீட்டி, ேணிக்கட்டில் லகத்தைத்லதக் கீழ்மநாக்கிச் சரித்து, 
தைிர்க்லக மபால்  விரல்கலை அலேத்து, கம்பரீோகப் பிடிக்கும் லகயானது கஜ 
ஹஸ்தம் (தும்பிக்லக) எனப்படும். இதலன 'கரி ஹஸ்தம்' என்றும் தசால்வதுண்டு. கஜ 
ஹஸ்தத்லத ஆடவல்ைான் படிேத்தில்  காணைாம். 
 
02 தண்ட ஹஸ்தம் 

  கஜ ஹஸ்தத்லத முன்மனாக்கி நீட்டியவாறு அலேப்பது தண்ட ஹஸ்தம் 
எனப்படும். இக்லகயானது அேர்ந்த மகாைம் படிேத்தில், ேடக்கி நிறுத்திய முழங்கால் 
ேீது ேணிக்கட்லட லவத்த நிலையில் அலேயும். இதலன அய்யனார் படிேத்திலும், பிற 
மயாக, தியான மகாைம் படிேங்கைிலும் காணைாம். 
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03 மடாை அஸ்தம்  

 
  ஒடிந்த அறாக் கிலை ேரத்தில் ததாங்கி நிற்கிற நிலைலயப் மபாைத் 
மதாைிைிருந்து நீட்டப் தபற்றுத் ததாங்கியலேயும் லக அலேதி 'மடாை ஹஸ்தம்' 
எனப்படும். மைாைகரம், ைம்பகரம் என்ற தபயர்களும் இதற்கு உண்டு. விரல்கள் பல்ைவ 
முத்திலரயில் கண்டவாறு அலேந்து விைங்கும். தபண் படிேங்கைில் இக்கரத்லதச் 
சிறப்பாகக் காணைாம். 
 
04 பிரசாரித ஹஸ்தம் 
 

  புயத்லத மநராக நீட்டி, லகத்தைத்லதயும் விரல்கலையும் பல்ைவ 
முத்திலரயுடன் கூடியதாக அலேத்து விைங்கும் லகயலேதி பிரசாரித ஹஸ்தம் 
எனப்படும். இதலன சயனக் மகாை விஷ்ணு படிேத்தில் காணைாம். மேலும், கூத்தாடும் 
விநாயகர், கண்ணன், கந்தன், சம்பந்தர் படிேங்கைில் எழிலுக்காக நீட்டிப் பிடிக்கப்படும் 
லக அலேதியாகவும் காணைாம். இது வசீிய கரம் என்றும், நாட்டியக் கரம் என்றும் 
கூறுவர். 
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இத்துடன் 32 லக முத்திலரகள் பற்றிய பாடங்கள் நிலறவு.. 
 
தபாதுவாக கடவுற் படிேங்கைில் இம்முத்திலரகைில் ஏமதனும் சிை  காணப்படும். 
  ஒரு சிை முத்திலரகள் கடவுற்படிேங்கைில் அவசியம் காணப்படும். 
வியாக்கியான ஹஸ்தம் என்று தசால்ைப்படும் சின் முத்திலர அவசியம் 
தஷிணாமூர்த்தி படிேங்கைில் இருக்கும். சூசி முத்திலர அதிகைவில் காணப்படும் 
என்றாலும்,  துவாரபாைகர், கஜசம்ஹார மூர்த்தி, காைசம்ஹாரமூர்த்தி படிேங்கைில் 
தபரும்பாலும் இருக்கும். இந்த முத்திலரலய இந்த உருவம்தான் அலேக்கும் என்ற 
விதி ஏதும் இல்லை.. இந்த 32 முத்திலரகைின் அலேப்லப சற்று ோற்றியும் 
படிேங்கைில் இருக்கும். இந்த 32 முத்திலரகள் எதிலும் அடங்காத சிை லக 
அலசவுகளும் அலேவது உண்டு.. ேீண்டும் ஒருமுலற 32 முத்திலரகலையும் நன்கு 
கவனித்து, சிற்பங்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து தயாராகவும்.. 
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02. சிற்பம் அறிமவாம்.. மதர்வு... 1 
 
இப்பாடப்பதிவுகைின் மநாக்கம்... 
 
  சிற்பம் ஒன்லற எவ்வாறு அலடயாைம் காண்பது. ஒரு சிற்பத்லத 
மநரிலடயாக பார்க்கும் மபாது அலத முழுலேயாக அனுபவித்து ரசிக்கமவண்டும்.. 
 
  மகாவிலுக்குச் தசல்கிமறாம். சிற்பம் ஒன்லற பார்க்கிமறாம். கங்காதார் 
என்று எழுதிப்மபாட்டிருப்பார்கள்.  ஓ.. அப்படியா..? இவர் தபயர் கங்காதாரரா.?  ஒரு 
வினாடி அச்சிற்பத்லதப் பார்த்துவிட்டு, ஒரு கும்பிடு மபாட்டு நகர்ந்து விடுமவாம்.. 
கங்காதாரர் யார்.? என்ன வரைாறு.?  சலட முடிலய ஏன் விரித்துள்ைார்.? அந்த 
விரிசலடயில் உள்ை தபண் உருவம் யார்.?  பார்வதிக்கு ஏன் மகாபம்.? சிவனுக்கு ஏன் 
சிரிப்பு..? இந்த விபரங்கள் அலனத்தும் ததரிந்தால்தான் அந்த கங்காதாரர் சிற்பத்லத 
முழுலேயாக நாம் இரசிக்க முடியும். இதுமபான்ற பை ததய்வ படிேங்கைின் 
விைக்கங்கலை நாம் அறிந்திருந்தால் ேட்டுமே, அப்படிேங்கலை நாம் கண்டு ரசிக்க 
முடியும் உணரமுடியும். பிரம்ோண்டத்லத அனுபவிக்கமுடியும். 
 
  அந்த விைக்கங்கலை நாம் அறிந்து தகாள்ைமவண்டும் என்பமத 
இப்பயிற்சியின் மநாக்கம்.. இந்த விைக்கங்கலை நீங்கள் அறிந்தப்பிறகு.. அடுத்த முலற 
ஒரு சிற்பத்லதப் பார்க்கும்மபாது நிச்சயம் ஒரு வினாடியில் கடந்து தசல்ைோட்டீர்கள். 
குலறந்தது ஒரு நிேிடவாது அச்சிற்பத்லத உற்றுப் பார்ப்பரீ்கள். அதற்கு நேக்குத் மதலவ 
ஒரு சிற்பத்லதப்பற்றிய அடிப்பலட மதலவ என்னதவன்றால்.. சிற்ப லக அலேதி, 
முத்திலர, ஆசனம், ஸ்தானம், ஆயுதம், அணிகைன், புராண வரைாறு.. இது மபான்ற 
தகவல்கலை நாம் அறிந்தால் ேட்டுமே அந்த சிற்பத்லத அலடயாைம் காணமுடியும். 
முழுலேயாக ரசிக்க முடியும். ஏராைோன இடங்களுக்குச் தசன்று ஏராைோன 
சிற்பங்கலை பார்த்து அறிந்தால்தான் திறன் தபற முடியும். எல்மைாராலும் எல்ைா 
இடங்களுக்கும் தசன்று இருக்கமுடியாது என்பதாமைமய இப்பயிற்சியில் அதிகோன 
படங்கலை பதிவிடுகிமறாம்.. 
 
  கடந்து மூன்று நாள் பயிற்சியில் கடவுற் படிேங்கள் அலேக்கும் 32 
வலகயான முத்திலரகலைப் பற்றி நாம் அறிந்துள்மைாம். அலததயாட்டிய ஒரு மதர்வு.. 
23 படங்கலைப் பாருங்கள். ஓவியர் சில்பி அவர்கள் மகாவிலுக்கு மநரடியாகச் தசன்று 
பார்த்து தத்ரூபோய் வலரந்தலவ இலவ..  
 
இப்படங்கலை நன்கு உற்றுப்பாருங்கள்..  
 
ஒவ்மவார் படத்திற்கும் ஒரு எண் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
அந்தச் சிற்பத்தில் என்தனன்ன முத்திலரகள் உள்ைது என்பலத கவனியுங்கள். 
 
அம்முத்திலரகலை நீங்கள் பதிவிடமவண்டும்.. 
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1 - 23 வலர உள்ை எண்கலைக் குறிப்பிட்டு  அதில் உள்ை முத்திலரகலை ேட்டும் 
நீங்கள் பதிவிடமவண்டும்.. 

 
 
 
 



                                   சிற்பக் கலை -வரைாறும் ஆய்வும்  - ததாகுதி 1 
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03. திருக்மகாைங்கள் ( ஆசனங்கள்)  
  ஆசனங்கள். ததய்வபடிேங்கைின் திருக்மகாைங்கள் ஆசனம் எனப்படும். 
தபாதுவாக கடவுற் படிேங்கலை நான்கு பிரிவுகைாகிய பிரிக்கிறது சிற்ப சாஸ்திரம். 
1. நின்றமகாைம் 
2. அேர்ந்த மகாைம் 
3. கிடந்த ( படுத்த)  மகாைம் ேற்றும் 
4. கூத்தாடிய ( நடன) மகாைம் 
  லக முத்திலர என்னும் லக அலசவுகலை நாம் அறிந்தது மபால், இந்த 
கால் அலசவுகலையும் நாம் அறிந்திருத்தல் மவண்டும். அலசவுகள் கீழ்கண்டவாறு 
வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 
 
ஸ்தானகம்.( நின்ற மகாைம்)  
1. சேபாத ஸ்தானகம் 
2.லவதஸ்திக ஸ்தானகம் 
3.அர்த்த லவதஸ்திக ஸ்தானகம் 
4.காமயாத் சர்க்கம் 
 
 ஆசனம் ( அமர்ந்த நிலை. ) 
1.,சுகாசனம். 
2.பத்ோசனம். 
3.அர்த்த பத்ோசனம். 
4.ைைிதாசனம். 
5.ேகாராஜா லீைாசனம். 
6 . வரீாசனம். 
7.இராஜைிங்காசனம். 
8.உத்குடிகாசனம். 
9.மயாகாசனம். 
10. ஸ்வஸ்திகாசனம். 
11. கருடாசனம். 
 
 சயனம்.( கிடந்தநிலை) 
1. சேசயனம் 
2.அர்த்த சயனம். 
 
 ஸ்தானசானம் ( அலசவு நிலை)ஃ 
1. லவசாக ஸ்தானகம். 
2.லவஷ்ணவம் 
3.ஸ்வஸ்திகாசனம். 
4.பிரத்யா லீடாசனம். 
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5.ஊர்த்துவ ஜானு. 
6.ஏகபாத ஸ்தானகம். 
 
  இனி.. ஒவ்தவாறு படிேக்மகாைத்தின் அலேப்லப பார்ப்மபாம்.. நின்ற.. 
அேர்ந்த.. கிடந்த.. மகாைம் என்னும் மூன்று வலக நிலை விஷ்ணுவுக்மக உரித்தாகிறது.. 
நாம் பார்க்கமபாகும் தபரும்பாைன மகாைங்கைில் விஷ்ணு மூர்த்தம் அலேயும். 
 
  

நின்ற மகாைம் (ஸ்தானகம்)  
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01 சமபாத ஸ்தானகம்  
  எந்த ஒரு அலசமவா வலைமவா இன்றி , சேச்சீர் 
அலேப்புடன் இரு பாதங்கலைச் சேோக லவத்து நிற்கும் நிலை . 
தலைலயயும் உடலையும் மநராக நிேிர்த்தி, சே நிலையில் 
லககலையும் கால்கலையும் தநருங்க அலேத்து, ஒருபாற் 
மகாடாேல் மநர்மநாக்குலடயதாக அலேக்கப்படும்  அலேதிக்கு 
'சேபாத ஸ்தானகம்' என்று தபயர்.  ஹரிகர மூர்த்தம் , 
சந்திரமசகர மூர்த்தம்  ஆகிய  படிேங்கைில் காணைாம். லககைில் 
அவரவர்க்குரிய முத்திலரகலைப் பிடித்து நிற்பார்கள். சம்பாத 
ஸதானக நிலையில் மேலும் இரு உட்பிரிவுகள் உள்ைன. 
 
02 லவதஸ்திக ஸ்தானம்  
  சேபாத ஸ்தானக நிலையில் சேோக லவக்கப்பட்ட 
பாதங்கைின் தபருவிரல்கைின்  இலடதவைி ஒரு விதஸ்தி 
(இரண்டு சான்..) அைவிருப்பின் இக்மகாைம் லவதஸ்திக  
ஸ்தானகம்: என்று தசால்ைப்படும். 
 
03 அர்த்த லவதஸ்திக ஸ்தானகம் 
  பாதங்கைின் இலடதவைி ஒரு சாண் அைமவ இருப்பின் அது 
அர்த்த லவதஸ்திக ஸ்தானகம் என்று தசால்ைப்படும். 
 
04 காமயாத் சர்க்கம் 
  பாதங்கலைச் சேோக லவத்து உடலை மநமர நிேிர்த்தி,  தலைலய சே 
மநாக்குடன்  அலேத்து, லககலை  மநமர கீழ்மநாக்கித்  ததாங்கவிட்டு, விரல்கலையும்  
இயல்பாக நீட்டியலேத்து ,  லகத் தைங்கள் ததாலடகலை அணுகி 
இருக்கச் தசய்து நிற்கும் மகாைம் காமயாத்சர்க்கம் என்றும், 
ஆஜானுைம்பபாகு  என்றும் தசால்ைப்படும். உடலைப் பற்றிய 
ஆசாபாசங்கலைத் துறந்து நிற்பதால்  காமயாத்சர்க்கம் என்றும். 
லககள், முழங்கால் வலர நீண்டு ததாங்கி நிற்பதால் 
ஆஜானுைம்பபாகு   என்றும் தபயர் தபற்றன. இந்நிலைலயத் 
தான் தாழ் தடக்லக என்று தேிழில் கூறுவர். சேன சேய   
படிேங்கள் இதற்குக் தக்க  எடுத்துக்காட்டு.. சேபாத ஸ்தானக 
நிலைக்கு விஷ்ணு மூர்த்தம் ஒன்றும், ஹரிஹரர் மூர்த்தம் 
ஒன்றும் பதிவிடப்பட்டுள்ைது. காமயாத் சர்க்கம் நிலைக்கு 
தீர்த்தங்கர் படிேம் ஒன்று பதிவிடப்பட்டுள்ைது.. 
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அமர்ந்த நிலை (ஆசனம்) 
 
01 சுகாசனம். 
 

  உடலை எப்பக்கத்திலும் சாய்வின்றி மநராகநிேிர்த்தி, லககலை 
சேச்சீருலடயதாகக் மகாவித்து ஒரு காலை ஆசனத்தின் ேீது படுக்கலவத்து ேற்தறாரு 
காலை சுகோகததாங்கவிட்டு அேர்ந்திருக்கும் நிலை சுகாசனம். சிவன் , பிரம்ோ , 
விஷ்ணு மூர்த்தங்கைில் காணைாம்.. சண்டிமகசர் படிேங்கள் தபரும்பாலும் சுகாசனம் 
தகாண்டு அலேயும்.. ைண்டன் அருங்காட்சியகத்தில்  உள்ை, சிறப்பான விஷ்ணு படிேம் 
சுகாசனம் தகாண்டு அலேந்துள்ைது. 
 
02 பத்மாசனம் 
 

  அேர்ந்தநிலையில் உடலை மநராக நிேிர்த்தி இரு பாதங்கலை 
ஒன்றுக்தகான்று குறுக்காக ததாலடேீதுகிடத்தி உள்ைங்கால்கலை வாமனாக்கி அலேயச் 
தசய்த மகாைம் பத்ோசனம் அல்ைது கேைாசனம் எனப்படும்.  தபௌத்த ேரபில் இது 
பரியங்கசானம் என்றும் தசால்ைப்படும்.. ஒருபாதத்லத சாதரணோக ேடக்கி படுக்கக் 
கிடத்தி ேற்தறான்லற முன்மபால் ததாலடேீது அலேத்து அலேயும் நிலை அர்த்த 
பத்ோசனம் எனப்படும். புத்தர், முருகன் ேற்றும் ேதுரா அருங்காட்சியகத்தில் உள்ை 
விஷ்ணு. 



                                   சிற்பக் கலை -வரைாறும் ஆய்வும்  - ததாகுதி 1 
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03 ைைிதாசனம்.. 
 

  படீத்தில் இரண்டு கால்கலையும் லவத்து அேர்ந்து ஒரு காலை பீடத்தின் 
ேீது ேடக்கிப்மபாட்டு நிறுத்தியலேந்த அலேதி ைைிதாசனம்.  இலத விநாயகரின் 
அேர்ந்தக் மகாை படிேத்தில் காணைாம். 
 
04 மகாராஜா லீைாசனம். 
 

  ைைிதாசனக் மகாைத்தில் வைது லகயிலன ேடித்து தூக்கி நிறுத்திய 
முழங்கால் ேீது வனிதோக வைது முழங்லகலய லவத்து நீட்டிய அல்ைது ோர்லப 
மநாக்கியலேத்து இடது லகலய பக்கவாட்டில் ஒய்யாரோக ஊன்றி உடலை சுகோக 
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வலைத்து அேர்ந்திருக்கும் நிலைலய ேகாராஜா லீைாசனம் என்பர்.  தபௌத்தப் 
படிேங்களும். ஐயனார் படிேங்களும் இந்த ஆசனம் தகாண்டிருக்கும். அபூர்வ விஷ்ணு 
படிேங்களும் அலேயும். இவ்வாசனத்தில்..பதாேி குடவலர விஷ்ணு.. 
 
05 வரீாசனம் 
 

  அேர்ந்தநிலையில் ஒரு காலை ததாங்கவிட்டு ஊன்றி, ேற்தறாரு காலை 
அதன் ேீது விலரப்பாக படுக்கக் கிடத்தி நீட்டி உடலை சேநிலையில் தகாண்டு 
விலரப்பாக நிேிர்த்தி ராஜ மநாக்குடன் அேர்ந்திருக்கும் மகாைம். தஷிணாமூர்த்தி 
படிேம், இராஜராமஜஷ்வரி படிேம் .. இவ்வலக ஆசனத்தில் அலேயும் 
 
06. இராஜைிங்காசனம்  
 

  படீத்தின் ேீது இரண்டு கால்கலையும் லவத்து வைது காலை ேடக்கி 
குய்யத்மதாடு ஒட்ட அலேத்து இடது காைின் பரலட வைது ததாலடயின் ேீது ஏற்றி 
அலேந்த மகாைம்.. திருவள்ளுவர் படிேங்கலை இவ்வாசனத்தில் அலேப்பது உண்டு. 
தஷிணாமூர்த்தி மபான்ற மூர்த்தங்கலை விமசசோக வடிக்கும்மபாதும் இவ்வாசனம் 
அலேயும். 
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07 உத்குடிகாசனம் 

   
 
  அேர்ந்த நிலையில் ஒரு காலை ததாங்கவிட்டு ேற்தறாரு காலை ேடக்கி 
ஆசனத்தின் ேீது ஊன்றி அேர்ந்திருக்கும் மகாைம். மயாகதஷிணாமூர்த்தி ேற்றும் 
ஐயனார் படிேங்கைில் காணைாம். 
 
 
08 மயாகாசனம் 

   

 
  மயாகிகள் ஐம்புைன்கலை அடக்கி மயாகநிலையில் ஆழ்ந்திருக்கும் 
மகாைம். அேர்ந்திருக்கும் மகாைத்தில் இரு கால்கலை குறுக்காக பின்னி, 
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உள்ைங்கால்கலை ததாலடேீது வான் மநாக்கியதாக அலேத்து லககலை உடமைாடு 
ஒட்டியலேந்த நிலை. ஒரு லகயில் சின் முத்திலர பிடித்து ோர்மபாடு இலணத்து 
உள்புறோகமவா, தவைிப்புறோகமவா அலேயும். ேற்தறாரு லகலய ேடியில் லவத்து 
லகத்தைம் வாமனாக்கி அலேயும். மேலும்..ஆசனத்திைேர்ந்து இரு கால்கலையும் 
ேடித்து ஆசனத்தின் ேீது ஒன்றுக்தகான்று குறுக்காக குய்யத்லத ததாட்டிருக்க தசய்து, 
உடலையும் இரு கால்கலையும் ஒரு பட்டியால்  கட்டப்படும். இலத மயாகபட்டம் 
என்பர்.  இவ்வலேப்பும் மயாகாசனம் எனப்படும். இவ்வலேப்பில் மயாகபட்டம் 
இல்ைாேல் இருப்பது ஸ்வஸ்திகாசனம் ஆகும். மயாகநரசிம்ேர் படிேங்கைில் 
இவ்வலேப்லபக் காணைாம். 
 
09 கருடாசனம்.. 
 

 
  வைது காலை ேடக்கி, அதன் முழங்கால் முட்டிலய கீமழ படியலவத்து 
இடது ேடக்கி ஊன்றிய நிலைக்கு கருடாசனம்.இது கருடாழ்வாருக்குரிய ஆசனம்.  
கடவுள் படிேத்தின் முன் அடியார்கள் வணங்கும் மகாைமும் இதுதான். விஷ்ணுவின் 
வாகனோன கருடவாகனம் இவ்வலேப்பில் இருக்கும்.. விஷ்ணுவின் மதாற்றமும் 
இவ்வலேப்பில் அலேயும்.. காஞ்சி லகைாசநாதர் மகாவிைில் உள்ை 
சக்ரதாரமூர்த்தத்தில் விஷ்ணுவின் மகாைம் கருடாசனத்தில் அலேந்திருக்கும். இது ஒரு 
சிறப்பான அலேப்பு. 
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கிடந்த மகாைம் ( சயனம்) 
 
கிடந்த ( படுத்த மகாைம்) இந்து மூர்த்தங்கைில் படுத்த மகாைத்தில் உள்ை ஒமர கடவுள் 
விஷ்ணு ேட்டுமே.. 
01 சமசயனம் 
  ஆசனத்தின் ேீது 
கால்கலையும் லககலையும் நீட்டி 
உடலையும் தலையும் படுக்லகயில் 
கிடத்தி கண்கலை மூடிக்தகாண்டு 
சேேட்டத்தில் ேல்ைாந்து படுத்த 
நிலை. 
 
 
 
 
 
 
 
02 அர்த்த சயனம் 
  படுத்த நிலையில் உடலை 
வில்மபால் வலைத்து வைது லகலய 
தலையலண ேீது லவத்மதா அல்ைது 
லகலய நீட்டி ேகுடத்லதத் ததாட்மடா, 
இடது லகலய சிறிது வலைமவாடு இடது 
ததாலடேீது நீட்டி இடது காலை 
குஞ்சிதோக முடக்கி வைது காலை 
மநராக நீட்டி ஒருக்கைித்து படுத்திருக்கும் 
நிலை.. 
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அலசவு நிலை (ஆசனம்) 
  இப்பகுதியில் பயன்படும் படங்கள் அலனத்தும் .. ேருத்துவர் 
திரு.தபான்னம்பைம் சிதம்பரம் அவர்கைிடம் தபறப்பட்டது.. அவருக்கு ேிகவும் 
நன்றிகள்..       
 
01 லவசாக ஸ்தானகம் 
 

  ஒரு காலை நன்றாக ஊன்றி, ேற்தறாரு காலை இரண்டலரச்சாண் 
அைவில் தள்ைி லவத்து அழகுற நிற்கும் நிலை. இக்மகாைம் வில்மைந்தி நிற்பதற்கு 
ஏற்ற மகாைோகிறது. மகாதண்டம் ஏந்திய இராேன் மபான்ற படிேங்கைில் இலத 
காணைாம். 
02 லவஷ்ணவம் 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒரு காலை நன்றாக ஊன்றி ேற்தறாரு காலை சிறிமத ேடக்கி உடலை வலைமவாடு 
அலேத்து நிற்கும் மகாைம்.  இக்மகாைம் வனித நிலைலயக் காட்டும்.  சிவ 
மூர்த்தங்கைிலும், விஷ்ணு மூர்த்தங்கைிலும், சக்தி படிேங்கைிலும் இவ்வலேதிலயக் 
காணைாம். 
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03 ஸ்வஸ்திகாசனம் 

 
  ஒரு காலை நிலையாக ஊன்றி ேற்தறாரு காலை அதன் குறுக்மக லவத்து 
நிற்கும் அலேதி இது. குழலூதும் கண்ணன், சிவமூர்த்தங்கள், தகாடிப்தபண்.. குறிப்பாய் 
ரிஷபாந்திகர் மூர்த்தத்தில் தபரும்பாலும் காணப்படும். 
 
04 ஆைிடாசனம். 
 
 

  நின்ற மகாைத்தில் இடது காலை முன்மன நீட்டி வைது காலை 
பின்மனாக்கி நீட்டி கலண ததாடுத்து நிற்கும் மகாைம். 
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05 பிரத்யாலீடாசனம்  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

கலணலய விடுத்தபிறகு முன்மனாக்கி பாய்ந்து நிற்கும் மகாைம். கலணலய 
விடுத்தபிறகு முன்மனாக்கி பாய்ந்து நிற்கும் மகாைம்.  இந்த ஆசனம் தபரும்பாலும் 
நடுகற்கைில் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ைது 
 
06 ஊர்த்துவ ஜானு 
 

 
  ஒரு காலை உறுதியாக ஊன்றி, ேற்தறாரு காலை படீத்தின் ேீது அல்ைது 
மவதறாரு உயர்ந்த இடத்தில் அல்ைது ஒரு உருவத்தின் ேீது தூக்கிலவத்து ேடித்து 
நின்ற மகாைம் ஊர்த்துவ ஜானு என்று தசால்ைப்படும்.தூக்கிய முழங்கால் என 
தபாருள்படும். திரிபுராந்தகர், ேகிஷாசுரேர்த்தனி, கங்காதாரர் மபான்ற படிேங்கைில் 
காணைாம்.. 
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07 ஏகபாத ஸ்தானகம் 
 

 
   

  ஒரு காலை ஊன்றி, ேற்தறாரு காலை ேடக்கி ஊன்றிய முழங்கால் 
முட்டியின் ேீது ேடக்கிய காைின் பாதத்லத லவத்து நிற்கும் அலேப்பு ஏகபாத 
ஸ்தானகம் எனப்படும். தவமயாை அர்ச்சுனன் படிேங்கைில் காணைாம். ேடக்கிய 
காைின் பாதம் குய்யத்லத அலடயலவத்து உள்ைங்கால் வாமனாக்கி அலேவதும் 
ஏகபாத ஸ்தானகம் ஆகும். தவக்மகாை காோட்சி மபான்ற படிேங்கைில் காணைாம். 
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04. தலைக்மகாைங்கள் 
  சிற்பங்கலை அலடயாைம் காண்பதில் படிேத்தின் தலைக்மகாைங்கள் .. 
அதாவது படிேங்கைின் ேகுடங்கள் முக்கிய பங்கு தபறும்.. இந்தந்த ததய்வங்கள் 
இன்தனன்ன ேகுடங்கள் அணிந்திருக்கும் என்னும் ஒரு வலரயலற உண்டு. 
தேிழகத்துச் சிற்பங்கைில் தபாதுவாக ஒரு மூன்று ேகுட அலேப்புகலை வலரயலற 
தசய்வார்கள்.. 
 1. ஜடாேகுடம். - சிவன், பிரம்ோ ேற்றும் சிவனின் அம்சோன மூர்த்திகள், 
முனிவர்களுக்கு அலேயும். 
 2. கீரிடேகுடம். - விஷ்ணு, அரசன், ேற்றும் அரசகீர்த்திதபற்ற இலறபடிேங்கைில் 
அலேயும். 
 3. கரண்ட ேகுடம். - மேற்கண்ட இருபிரிவினலரத் தவிர்த்தும் , விநாயகர் ேற்றும் 
மதவியர்கள் படிேங்கைில் அலேயும். 
இம்மூன்று ேகுட அலேப்புளுடன் மேலும் சிை ேகுட அலேப்புகள் உள்ைன. 
அலவகலையும் நாம் அறிந்தால்தான் சிற்பம் ஒன்லற முழுலேயாக அலடயாைம் காண 
இயலும். புத்தரது தலைக்மகாைம்..? ஆடவல்ைான் தகாண்டுள்ை ேகுடம் எது.?  தீச்சுடர் 
மபால் உள்ை காைிமதவியின் ேகுட அலேப்பின் விபரம் என்ன.? இது மபான்ற 
வினாக்களுக்கு விைக்கம் மவண்டும் என்றால் ... தோத்த ேகுட அலேப்பின் 
விபரங்கலையும் நாம் அறிவது அவசியோகும். குலறந்தது ஒரு 13 ேகுட அலேப்புகலை 
சிற்பநூல்கள் வலரயலற தசய்கிறது. 
 
1. ஜடா ேகுடம். ( ேகுடத்தில் அணிகைனாக சூடப்படும் பூரிேத்தின் விைக்கம்) 
2. ஜடா பாரம். 
3. ஜடாேண்டைம். 
4.ஜடா பந்தம். 
5. சர்ப்ப தேௌைி. 
6. விரிசலட 
7. சுடர்முடி 
8.சிரஸ்திகரம். 
9. குந்தைம். 
10.  தம்ேில்ைம். ( தேிழம்) 
11. அைக சூடம். 
12. கீரிட ேகுடம். 
13. கரண்ட ேகுடம். 
 
இனி... ஒவ்தவாறு தலைக்மகாை அலேப்லபயும் விைக்கோகப் பார்ப்மபாம்.. 
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01 ஜடா மகுடம். 
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தலையில் தகாண்லட அலேத்து நீண்ட திரிசலடலய தலையில் படுக்லகயாகவும் 
தசங்குத்தாகவும் சுற்றி  கரகம்மபால் மபால் அலேத்த அலேப்பாகும். இது முக 
உயரத்தால்  1 , 1 . 1/2 , 2 , பங்கு உயரமுலடயதாக அலேயும். 
  திரிசலடகள் முன்புறத்தில் மூன்று அல்ைது ஐந்து வரிலசகைாகவும் 
தலைக்கு தசங்குத்தாகவும் அலேயும். உச்சந் தலைக்கு அருமக மூன்று அல்ைது ஐந்து 
திரிசலடகள் தலைக்கு சோந்தரோக முடிலயச் சுற்றி இறுகி அலேயும்.இவ்வாறு 
தசங்குத்தாகவும் படுக்லகயாகவும் அலேந்த திரிசலடகைின் பக்கவாட்டில் அச்சலடகள் 
ோலைமபால் அடுக்கடுக்காய் ததாங்கி அலேயும். 
  இத்திரிசலடகைின் இலடதவைிகைில் முத்துச்சரங்கள் அல்ைது 
ேணிவடங்கள் லதக்கப்பட்டிருக்கும். 
இம்முடியின் நான்கு பக்கங்கைிலும் பூரிேம் என்ற முகப்பு அணி இருக்கும். 
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இப்பூரிேத்தின் அடியில் ேணிவடங்கள் ததாங்கும். அல்ைது தாேலர இதழ்கைான 
நாேங்கள் ததாங்கும். சலட முடியின் உச்சியில் இதழ் விரிந்த தாேலர அணி இருக்கும். 
  இத்தலகய சலடமுடி உறுதியாக தலையின் மேல் நிற்பதற்கு தலையின் 
முன்புறத்தில் தலைலய ஒட்டியவாறு ேணிவடங்கள் இருக்கும். தநற்றியின் மேல்  
விைிம்பில் தலைலயச்சுற்றி பட்டிலக ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்கும். இப்பட்டிலகயின் 
மேல் விைிம்பில் முகத்தின் லேயத்தில் ஒரு ேைரும் கண்கைின் நடுப்பகுதிக்கு மநர் 
மேமை இருபக்கங்கைிலும் ஒவ்தவாறு ேைரும், காதுகளுக்கு முன்புறத்தில் ஒரு 
ேைரும் தசாருகப்பட்டிருக்கும். இம்ேைர்கள் தசருகப்பட்டத் துலைகைில் சலடமுடிலய 
பிலணக்கும் ேணிவடங்கள் இலணக்கப்பட்டிருக்கும். 
  ஜடா ேகுடத்லதயும், பிற ேகுடங்கலையும் அைங்கரிக்கும் முகப்பு அணி 
பூரிேம் எனப்படும். இதன் முழுத்மதாற்றம் " அரசிலை " மபான்றது. அகன்ற இதன் 
அடிப்பகுதியில் இடது வைது பக்கங்கலை மநாக்கிய முகமும் பிைந்த வாயும் உலடய 
ேகரங்கள் அலேந்திருக்கும். இவ்விரு ேகரகள் மசரும் நடுவிடத்தில் இலைக்கருக்கு 
அல்ைது ேணிவடங்கள் ததாங்கி இவ்விலணப்லப அழகுலடயதாக தசய்யும். பூரிேத்தின் 
நடுவில் நீைம் , பச்லச, அல்ைது சிவப்பு கல் பதிக்கப்படும். அலதச்சுற்றி அலேயும் 
கருக்கு மவலைப்பாடுகள் ேணிலய உள்ைடக்கி இருக்கும். மேற்புரத்தில் சம்பங்கி 
பூக்கள் தலைகீழாகவும் தசங்குத்தாகவும் லதக்கப்பட்டிருக்கும். ஐந்து அல்ைது ஏழு 
பூக்கள் அரசிலை வடிவத்திற்குள் அலேயுோறு தபாருத்தப்படும். பூக்கைின் 
தலையிைிருந்து அதனதன் லேயத்தில் ேணி வடங்கள் அைங்காரோய் ததாங்கும்.   
 
இவ்வலேப்பு ேகர பூரிேம் எனப்படும். இமதமபால் பத்ர பூரிேம் என்தறாரு அணிகைனும் 
உண்டு. இப்பூரிேங்கள் … ேகுடத்திலும் தநற்றிக்குத் திைகம் மபால் அலேந்து 
அழகூட்டும். 
 
சிரசச் சக்கரம்.  
  சக்கரம்மபான்ற அலேப்பான முடியின் 
பின்புறத்தில் தபாருத்தப்படும் ஒரு அணி.  
சிரசசக்கரம் 8 , 12, 16 ஆரங்கலை தகாண்டிருக்கும்.  
சூரியகதிர்கள் மபான்று லேயத்திைிருந்து விரிந்து, 
நீண்டு, வட்டத்திற்குள் அலேந்திருக்கும். சக்கரத்தின் 
லேயத்தில் மூன்று அல்ைது ஐந்து ேணிச்சரங்கள் 
ததாங்கும்.. இச் சிரச்சக்கரம் படிேத்தின் பின்னழலகக் 
கூட்டும். 
 
ஜடா ேகுடோனது சிவன், பிரம்ேன்,  ானசரஸ்வதி, 
முனிவர்கள் ேற்றும் சிவனின் அம்ச 
மூர்த்திபடிேங்கள்  ஆகிமயார்களுக்கு உரியதாகும். 
இம்முடியானது ...மயாகம்,  முதிர்ந்த  ானம், வயது 
முதிர்ச்சி ஆகியவற்லற உணர்த்தும். 
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02 ஜடா பாரம். 

 
  தலைக்மகாைகைில் கீழ்காணும் மகாைங்கள் சிறபநூல்கைில் இடம் 
தபறவிலை.. இருந்தும், தேிழகச்சிற்ப படிேங்கைில் இத்தலைக்மகாைங்கள் 
பயன்பட்டுள்ைன. தலையின் இருபுறங்கைில் திரிசலடயும், சுருள்சலடயும் 
அடர்த்தியாகவும், அழுத்தோகவும் ததாங்கியலேந்த தலைக்மகாைம் ஜடா பாரம் 
எனப்படும். 

 
  தலையில் உள்ை மகசோனது சுருள் சுருைாகவும் திரிசலடகைாகவும் 
தலையின் பின்பக்கத்திலும் முகத்தின் இருபக்கங்கைிலும் ததாங்கியலேயும்.. ஜலடகள் 
பளுமவாடும் காடு மபான்றும் அடர்த்தியாக ததாங்கி அலேயும். தலை உச்சியிைிருந்து 
அலர முகம், முக்கால் முகம் அல்ைது ஒரு முக அைவில் உயர்ந்து இரு 
பக்கங்கைிலும் விரிந்து மதாள்ேட்டம் வலர ததாங்கியிருக்கும். தலை ேட்டத்தில் 
சலடயின் லேயத்தில் ேகரபூரிேம் அலேந்து அழகுப்படுத்தும். 
 
  சிவனுக்குரிய ஜடா பாரத்தில் பிலறச்சந்திரன்,  கங்லக ஆகிய 
சின்னங்களும் இருக்கும். மேலும் ஒரு அலேப்பாக. விரிந்து ததாங்கும் ஜடாபாரத்லத 
தலையுச்சியில் பூரிேத்லத தபாருத்தி தலை மேல்ேட்டத்திமைமய  சலடகள் 
இருபுறமும் பிரிந்து சரிந்து ததாங்குவது மபாலும், சலட நுனியில் சுருள் மகசங்கள் 
அலேயுோறும் இருக்கும். தலை உச்சியில் நடுவிைிருந்து இருபக்கங்கைிலும் பிரிந்து 
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ததாங்கும்  சலடகலைக் கட்டியலேத்தும் இருக்கும். பிஷாடனர், தஷிணாமூர்த்தி 
படிேங்கைில் சிறப்பாக அலேந்திருக்கும். 
 
03 ஜடா மண்டைம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  தலையின் பின்னனியில் திரிசலடகலை 
வட்டோக ேண்டைோக அலேப்பின் ஜடாேண்டைம் 
எனப்படும். முக அகைத்லதப்மபால் மூன்று ேடங்கு 
விட்டமுலடய வட்டோக இருக்கும். ஓரங்கைில் மகசங்கள் 
திரித்து சுருட்டிவிடப்பட்டிருக்கும். கங்லக, பிலறச்சந்திரன், 
ஊேத்லதேைர், நட்சத்திரம்,  இருக்கும். இந்த ஜடாேண்டைம் 
தலையின் பின்புறத்தில்  முடியப் தபற்றிருக்கும். அைங்கார 
நாடாக்கள், முத்துச்சரங்கள் காமதாரம் ததரியுோறு இருக்கும். 

மேலும் இந்த ஜடா ேண்டைோனது தலைக்கு மநர்மேமை வகுடு எடுக்கப்பட்டு இருபுறம் 
சரிந்து விைங்கும் நிலையிலும் காட்டப்படும். 

 
  ேற்தறாரு அலேதியில் 
ஜடாேண்டைோனது 
வட்டவடிவோகவும் வட்டத்தின் 
ஓரத்தில் திரிசலடகள் குழல் மபால் 
சுருண்டு அலேயும்..தஷிணாமூர்த்தி 
ேற்றும் பிஷாடனர் மூர்த்தத்தில் 
காணைாம். கஜசம்ஹார 
மூர்த்தத்திலும் காணப்படும். 
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04 ஜடாபந்தம்  

  சலடகலை பந்து மபால் சுருட்டி தலை உச்சியில் விைங்கச் தசய்வது 
இக்மகாைம். தலையுச்சியிைிருந்து ஒரு முக உயரத்தில் இது தபரும்பாலும் அலேயும். 
முனிவர்கைது தலைக்மகாைோக அலேயும். காஞ்சி லகைாசநாதர் ஆைய, கிராட - 
அர்ஜூனா படிேத்தில் கிராட( மவடுவர்)  படிேத்தில் இத்தலைக்மகாைம் அலேயும். 
 
05 சர்ப்ப தமௌைி 

  பாம்புகலை சலடகைாக பின்னி தலையில் பாலகயாகச் சுற்றி அலேந்த 
சிறப்பான தலைக்மகாைம். ரிஷபாந்திக சிவமூர்த்தத்தில் இத்தலைக்மகாைம் அலேயும். 
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06 விரிசலட. 

 
  திரிசலடகள் தலையின் பின்புறத்திைிருந்து பிரிந்து தலையின் இரு 
ேருங்கிலும் வசீி விரிந்து எழிலுற அலேந்த சலட விரிசலட ஆகும்.இலத வகீீர்ண 
ஜலட என்றும் கூறுவர். நடராஜர் படிேத்தில் காணைாம். விரிசலடகள் 5 ,7 ,8 அல்ைது 9 
சலடகைாக இருக்கும். சலடகள் ஒவ்தவான்றும்  சிறுவிரல் கனமுலடயதாக இருக்கும். 
திரிசலடகளுக்கிலடமய ேணிகள் மகார்த்த பூச்சரங்கள் இருக்கும்.  கங்கா மதவியின் 
உருவமும் இருக்கும். மூன்று அல்ைது ஐந்து வரிலசகலைக் தகாண்ட பூச்சரங்கைால் 
சலடகள் பிலணக்கப்பட்டிருக்கும். 
 

07  சுடர்முடி. 
 
  தலையின் பின்புறத்தில் மகசத்லத தீச்சுடர்மபால் அடுக்கடுக்காய் 
மேல்மநாக்கி ஒரு சீராக அலேந்திருக்கும். அரசிலை மதாற்றத்லத ஒத்திருக்கும். 
இவ்வலேப்பிற்கு  " அக்னி மகசம் "  என்றும் தபயர் உண்டு. உக்கிர சக்திகள் 
படிேத்திலும், காைி மதவி வடிவத்திலும் இவ்வலேப்லபக் காணைாம். 
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08 கிரீட மகுடம். 

 
  கிரீட ேகுடம் என்பது ேணிமுடியாகும். இதன் மதாற்றம் பூலஜ ேணிலய 
ஒத்திருக்கும். இரத்தினப்பட்டம், பூரிேம், ேகுடம்,  ஆகிய பகுதிகலைக் தகாண்டது. 
ேகுடத்தின் உச்சியில் தாேலர தோட்டு இருக்கும். முக உயரத்தால் ேகுட உயரோனது 
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ஒன்றலர அல்ைது இரண்டு அல்ைது இரண்டலர பங்காக இருக்கும். நான்கு 
பூரிேங்களும், திரண்டபகுதியில் அலுங்கு எனப்படும் தசதில்கள் மபான்ற ேைர் 
அணிலை உலடயதாகவும்  , பிரம்பணியில் சுற்றிலும் முத்துக்கள் அல்ைது ேணிகள் 
பதிக்கப்தபற்றதாகவும் இருக்கும். ேகுடத்தின் பின்புறம் சிரச்சக்கரம் அலேயும். 
இத்தலகய கிரீட ேகுடம் அரசர்களுக்கும்.. ஆட்சிக் மகாைத்திலுள்ை சக்தி படிேத்திற்கும்  
சிறப்பாக கிரீடேகுடம் விஷ்ணு படிேத்திலும் அலேயும். 
 

  தபாதுவாக ஜடா ேகுடம் சிவனுக்கும், கிரீட ேகுடம் விஷ்ணுவுக்கும் 
அலேயும். சிவனும் விஷ்ணுவும் மசர்ந்து ஒரு மூர்த்தம் ஒன்றுள்ைது. ஹரிஹரன் 
என்று தபயர்.. இதற்கு ேகுடம் எவ்வாறு இருக்கும்..? ஜடா ேகுடமும் கிரீட ேகுடமும் 
இலணந்மத இருக்கும். ஹரிஹரர் மூர்த்தத்தில் சிவன் ஜடாேகுடத்துடன், விஷ்ணு 
கிரீட ேகுடத்துடன் .. இரண்டும் இலணந்து ஒமர ேகுடோக காட்சியைிப்பார்கள்.. காஞ்சி 
லகைாசநாதர் ஆைய ஹரிஹரர் ேற்றும் பதாேி ஹரிஹரர் .. சிறப்பான 
வடிவங்கைாகும். பதாேி ஹரிஹரர் படிேத்லத நன்கு உற்று மநாக்கி ஜடா ேகுடம் 
ேற்றும் கிரீடேகுடம் இரண்லடயும் ஒமர ேகுடத்தில் அலடயாைம் காணவும். படத்லத 
நன்கு பாருங்கள்... சிவனின் பக்கம் ஜடா ேகுடோகவும், விஷ்ணுவின் பக்கம் கிரீட 
ேகுடோகவும் இருக்கும்.. 
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09 சிரஸ்திரகம் . 

 
  இது தலைக்கு பாலகயாகக் கருதப்படும் ஒரு வலக தலைக்மகாைம்.  
மகசோனது நீர்க்குேிழ்கள் மபால் சுருட்டப்பட்டு சீராக அைங்கரிக்கப்படும். தலை 
உச்சியில் மகசத்தாைான தகாண்லடயும் குேிழிகள் மபான்று அலேந்திருக்கும். 
இத்தலைக்மகாைத்லத புத்தர் படிேங்கைில் காணைாம். 
 
10 குந்தைம். 

 
  இது சக்தி படிங்களுக்குரிய தலைக்மகாைம். கூந்தலை அள்ைி தகாண்லட 
மபாட்டு தலைமேல் அழகாக அலேக்கும் ஒரு தலைக்மகாைம். இக்மகாைம் தலைக்கு 
மநராகமவா, பக்கவாட்டில் சாய்ந்மதா அலேயும்.  குழந்லத கண்ணன் ேற்றும் 
ஆண்டாள் படிேத்தில் இக்மகாைத்லதக் காணைாம். 
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11 தம்மில்ைம் ( தமிழம்) 

 
 
  முடிலய முறுக்கி, தகாடியாக்கி வலைத்துத் தலையின் பின்னணியில் 
மசர்த்தலேத்து தலை உச்சிக்கு மேல் ததரியுோறு மசர்த்து கட்டி அலேயும் மகாைம் 
தம்ேில்ைோகும். இது தேிழக தபண்கைிலடமய வழக்கிைிருந்து வந்த 
தலைக்மகாைோனதால் தேிழம் என்று தபயர் தபற்றது. சீலத, ருக்ேணி, சத்தியபாோ 
ஆகிமயார் படிேங்கைிலும்,  சிவனடியார் துலணவியர் படிேங்கைிலும் காணைாம். 
 
12 அைக சூடம். 

 
  குழல், மகசத்தால் அலேக்கப்படும் ஒருவலக தநற்றியைங்கார வலகலயச் 
மசர்ந்த ேகுட அலேப்பாகும். இதற்கு " சிரச்சூைம் " என்றும் ஒரு தபயர் உண்டு. 
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13 கரண்ட மகுடம். 

 
 
  மதன் கூட்டுக்கு கரண்டம் என்று தபயர். படத்தில் உள்ைது மபால்.. மூன்று 
அல்ைது ஐந்து அடுக்குகள் மேற்பகுதியில் தகாண்டதும், குழாய்மபான்ற கீழ்பகுதிகமைாடு 
இலணக்கப்பட்டதும் நான்கு பூரிேங்கள் லதக்கப்பட்டும் சிகரத்தில் தாேலர ேைலர 
ஒத்த சிகாேணிலய உலடயதும் கரண்டேகுடோகும். 
  தநற்றியில் ேணிவடங்கள் ததாங்குகிற ரத்தன பட்டத்லதக் தகாண்டது. 
கரண்டத்லதச் சுற்றி முத்துக்கள் வரிலசயாக இருக்கும். இதற்கு சரரத்தின கீரிடம் என்ற 
தபயரும் உண்டு.  பட்டமும் ேகுடமும் இலணக்கப்பட்டிருக்கும். மதவிபடிேங்கள், 
முருகன், ராேன், விநாயகர் படிேங்கைில் சிறப்பாக அலேந்திருக்கும். 
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05.  அணிகைன்கள்.. ஆபரணங்கள்... 
சிற்பங்கள் அறிமவாம்..   
  சிற்பங்கைில் காணப்படும் ஒவ்தவாரு பகுதிலயயும் தனித்தனிமய பிரித்து, 
அதன் அலேப்பு, தபாருள், தத்துவம் என்று பார்த்து வருகிமறாம். கடந்த பாடங்கைில்.. 
சிற்பங்கைில் லகயலேதி, முத்திலர, ஆசனம், ேகுடங்கள் என்று பார்த்மதாம். 
இன்லறயப் பாடப்பகுதியில் சிற்பங்கைில் காணப்படும் அணிகைன்கள் பற்றிய 
விபரங்கலைப் பார்க்கிமறாம். ஏமதனும் ஒரு சிற்பத்திற்கு விைக்கவுலர ஒன்லற நீங்கள் 
படிக்க மநர்ந்தால்..  இவ்வாறு எழுதுவார்கள். 
 
  "கரண்ட ேகுடத்துடன் மேல் வைது லக கடகமுத்திலரயுடன், 
வரீாசனத்தில் அேர்ந்து இடது காதில் பத்ர குண்டைம், கழுத்தில் கண்டிலக ேற்றும் 
சரப்பைி அணிந்து, இடுப்பில் சிம்ேமுகத்துடன் கூடிய அலரப்பட்டிலக அணிந்துள்ைார். " 
 
  இதில் வரும் கரண்ட ேகுடம், வரீாசனம்,கடக முத்திலர, 
இலவகலைப்பற்றி நன்கு பார்த்துவிட்மடாம்..பத்ர குண்டைம், கண்டிலக , சரப்பைி, 
அலரப்பட்டிலக... இலவகள் என்ன என்பலதத்தான் இன்லறய  " ஆபரணங்கள் " 
பாடப்பிரிவில் பார்க்க இருக்கிமறாம்.. 
 
  ஆபரணங்கள் என்பது நம் பழந் தேிழர்கைின் தபருலே.  சங்க காை 
தேிழர்கள் பல்மவறு ஆபரணங்கள் அணிந்து ஒரு உச்ச நாகரிக வாழ்லவ 
வாழ்ந்துள்ைனர்.  இலத தேய்பிக்கும் வலகயில் ஏராைோன சங்க இைக்கியப்பாடல்கள் 
உள்ைன. சிைப்பதிகாரத்தில் ேணிமேகலைலயப் பற்றி கூறும்மபாது. 
 
"ததய்வ உத்திதயாடு தசழுநீர் வைம்புரி 
ததாய்யகம் புல்ைகம் ததாடர்ந்த தலைக்கணி 
லேயீர் ஓதிக்கு ோண்புற அணிந்து " 
 
  ததய்வ உத்திமயாடு வைம்புரி சங்கு அணிந்து,  ததாய்யகம், புல்ைகம் 
என்னும் ஆபரணங்கலை தலைக்மகாைம்  ோண்புற தலையில் சூடி,  ததாய்யகம், 
புல்ைகம், என்னும் ஆபரணங்கலை ேணிமேகலை சூடியுள்ைார்.. இமத தபயர் தகாண்ட 
ஆபரணங்கள்தான் சிற்பங்கைிலும் பயின்று வருகிறது. சிற்பம் ஒன்று முழுலே தபற்று 
அழகுடன் இருப்பதில் ஆபரணங்கைின் பங்கு இன்றியலேயாதது. அந்த ஆபரண 
அணிகைன் பற்றிமய நேது இன்லறய பாடமும் ததாடங்குகிறது. தலையணி, கழுத்தணி, 
மதாள் வலை, இலடயணி, லக அணி, கால் அணி, என்று பார்க்கிமறாம்.. 
( இப்பகுதி பாடங்களுக்கு சிறந்த புலகப்படங்கலை வழங்கிய.... 
Dr. தபான்னம்பைம் சிதம்பரம். 
திரு.மவலுதரன். 
திரு.  ச. இராசமவல். 
திரு. முத்துக்குோர். 
திரு. விஜய் 
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திரு. aijiraaj 
திரு.பாபு ( பல்ைவமதசம்) ேற்றும்  
திரு . ேது தஜகதீஷ் அவர்கைின் இலணயப்பக்கம். 
  அலனவருக்கும் நன்றிகள் பை.       
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தலை அணிகள்..  
மூன்று வலககள் உள்ைன. 
1.ததாய்யகம் 
2.பூரப்பாலை 
3.புல்ைகம் 
இலவகள் ேனித படிேங்களுக்மக உரித்தானது. விைக்கு நாச்சியார், நாட்டியதபண் , 
தகாடிப்தபண்  ஆகிய படிேங்கைில் சிறப்பாக இந்த தலை அணிகள் வடிக்கப்படும். 
 
01 ததாய்யகம் ..  ( தலைப்பாலை) 
  ததாய்யகம் என்பது, தபண்கள் தலையில் மநர் வகிட்டின் ேீது தநற்றியின் 
எல்லையினின்று ததாங்கும் அரசிலை வடிவாகவும், சித்திர மவலைப் பாடுகளுலடய 
பதக்கம் மபான்றும், நடுவில் சிவப்பு ேணி பதிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கும். சித்திர 
மவலைப்பாடலேந்த விைிம்பில் முத்துகள் வரிலசயாக இலணக்கப்பட்டு அலேயும். 
இத்தலகய தநற்றி அணி சங்கிைித் ததாடர் ஒன்றால் இலணக்கப்பட்டு, அச்சங்கிைியின் 
ேறு முலன தலைக் மகாைத்மதாடு தபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 
 
02 பூரப்பாலை .. 
 
  சங்கிைித் இலணப்புகள் ததாடரின் ததன்னம்பாலைலயப் மபான்றும், பூரான் 
மபான்ற ஒன்றிைிருந்து ேற்தறான்று புறப்படுவதுமபாை அலேந்து இருக்கும். மேலும், 
இது தநற்றியின் விைிம்பிலனத் ததாட்டுக் காதுவலர ததாடர்ந்து தசல்லும். இச் 
சங்கிைித் ததாடருக்குப் பூரப்பாலை என்று தபயர். இதன் புறத்மதாற்றம் பூராலனயும், 
பாலைலயயும் ஒத்திருப்பதால் இப்தபயர் தபற்றது. மநர் வகிட்டில் ததாங்கும் தநற்றிப் 
பதக்கோகிற இவ் வணிக்குத் ததாய்யகம் என்று தபயர். சீமதவி என்ற தபயருமுண்டு. 
பூரப்பாலை, ததாய்யகத்தின் ஒரு 
பகுதிமய.. 
 
03 புல்ைகம்  
  மநர் வகிட்டின் இருேருங்கிலும் தலையில் அணியாகச் சூட்டப்படும் 
சுட்டிகள் புல்ைகம் எனப்படும். 
 இலவ பிலறச் சந்திரன் வடிவத்திலும், சூரியன் வடிவத்திலும் ேணிகள் 
பதிக்கப்தபற்றும் விைங்கும். இவற்லற சந்திரப் பிரலப, சூரியப் பிரலப என்று கூறுவது 
வழக்கு. இடப் புறத்தில் பிலறயும், வைப் புறத்தில் சூரியன் அலேயும். இச் சுட்டிகலைப் 
பல்ைி என்றும் கூறுவர். வைச் சுட்டிலயத் ததன் பல்ைி என்றும், இடச்சுட்டிலய வட 
பல்ைி என்றும் தசால்வது வழக்கு. தபாதுவாக, இவ்விரண்டு பல்ைிகளும் ஒரு மசரப் 
புல்ைகம் என்று தபயர் தபறும். 'புல்' என்பது ஒட்டுதல் என்று தபாருள்படும், ஆதைின் 
இப்தபயர் தபற்றது. 
 
  சலடலயக் கருநாகம் மபான்று நீட்டித் ததாங்க விட்ட நிலையிலும், 
சலடலயச் சுருட்டித் தம்ேில்ைம் மபான்று தகாண்லடயாக அலேத்துக் தகாண்ட 
நிலையிலும், மேலும் இத்தலைக் மகாைத்திற்கு அணியாகச் சலடத் திருகு என்ற அணி 
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சூட்டப்படுகிறது. இது வட்டோகவும் கற்கள் பதிக்கப்தபற்றும் அலேயும். 
 
04 கடிப்பு காதணி. 
  வட்ட வடிவோனது. தட்லடயானது. இரத்தினங்கள் பதிக்கப் தபற்றதுோன 
காதணி அலேப்லபக் கடிப்பு என்று கூறுவர். இது குதம்லபயின் வைர்ச்சி தபற்ற 
அலேப்பாகும். இதுமவ மதாடாகும். 

 

 
ததாய்யகம், பூரப்பாலை அணிகைன் அணிந்த அழகிய தகாடிப்தபண்கள். 
 
( Pc.. திரு. ேது தஜகதீஷ்) 
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  தலைப்பாலை என்று தசால்ைப்படும் தநற்றி அணி... துவாரபாைகர் 
படிேங்கைில் விமசசோக வடிக்கப்படும். இவ்வணி துவாரபாைகர் அணிந்துள்ை 
கிரீடத்துடன் இலணந்து இருக்கும். 
 
ததாய்யகப்பகுதி.. 
  திைக வடிவிமைா அல்ைது வட்ட வடிவிமைா இருக்கும். அவ்வட்டத்தினுள், 
சிவமூர்த்தங்கள், ேண்லடமயாடு, மபான்ற வடிவங்கலை ேிக நுணுக்கோகச் 
தசதுக்கப்பட்டிருக்கும். உற்றுக் கவனித்தால் ேட்டுமே இலத கண்டு ரசிக்க இயலும். 
திருதவாற்றியூர் துவாரபாைகர் படிேத்தில், ஆடவல்ைான் ேற்றும் கஜ 
சம்ஹாரமூர்த்திலய கண்டு கைிக்கைாம்.. 
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05 சூைாமணி (சூடாமணி)*  

 
  வட்ட வடிவோனதும், குங்குேச் சிேிழின் மூடி மபான்றதும் தாேலரத் 
தாேங்கலையுலடதும், இரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப் தபற்றதும், குேிழின் முலனயிைிருந்து 
ேணிவடங்கள் தகாத்தாகத் ததாங்குவதுோன அணிமய சூைாேணி என்றும் சூடாேணி 
என்றும்  குலட என்றும் என்றும், தசால்ைப்படுவதாகும். இவ்வணி மகாணைான தலை 
தகாண்லடயில் தபாருத்தப் தபற்று ததாங்கியலசந்து முகத்திற்கும் அலசவுக்கும் 
அழகூட்டும். குழந்லதக் கண்ணன் படிேத்திலும், ஆண்டாள் படிேத்திலும் இதலனச் 
சிறப்பாகக் காணைாம். 
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காதணிகள்...  
 
 குலழ, குண்டைம். சிற்பங்கைின் காதுகைில் பல்மவறு வலகயான குண்டைங்கள் 
அணியாகக் காணப்படுகின்றன. இலவகள் கூறும் தத்துவத்லத பிறகு விரிவாக 
பார்ப்மபாம். இன்லறயப் பாடப்பகுதியில் சிற்பங்கைில் காணப்படும்  குண்டைங்கைின் 
வலக ேற்றும் அலேப்லப பார்த்துவிடுமவாம். 
 
பத்ர குண்டைம்.. நன்கு வைர்ந்த காதுகைில் 
பலனமயாலை தசாருகப்பட்ட குண்டைம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

மகர குண்டைம்.. வலைந்த ேீனின் வடிவம் அல்ைது முதலை வாய் ேீனின் உடல் 
மபான்ற அலேப்பு. 
சர்ப்பக் குண்டைம்.. இலத வியாழக்குண்டைம் ேற்றும் 
அரவக்குலழ என்றும் அலழப்பர். பாம்பு வடிவத்லத 
குண்டைோகக் தகாண்டிருக்கும். 

சிம்ம குண்டைம்..  சிம்ே 
உருவத்லத காதுகைில் 
குலழயாக இருக்கும். மேலும்,  
விருத்த குண்டைம், ருத்திராட்ச 
குண்டைம், பிமரத குண்டைம், 
தாடங்கம் என்னும் வலககளும் 
உள்ைன. 
 
 
 
 
 

காதணிகள் |காதுகைில் பூட்டப்படும் அணிகள் பை. அவற்றில் 
குதம்லபயும், குலழயும் முக்கியோனது 
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01 குதம்லப  

 
  வைர்த்துத் ததாங்கும் காது துலையில் சுருட்டப்பட்ட பலன ஓலைலய  
நுலழத்து, காதுக்கு அணியாகச் தசய்யும் பலனமயாலைச் சுருமை குதம்லப எனப்படும். 
இது பலனமயாலை குண்டைம் அல்ைது பத்ரகுண்டைம் எனப்படும். தபாதுவாக தபண் 
படிேங்கைில் இவ்வலேப்பு இடம் தபறும். சிவனின் இடப்பாகம் உலேயவளுக்குரியதால், 
சிவ மூர்த்தங்கைில் தபரும்பாலும் இடது பக்கம் பத்ர குண்டைம் காணப்படுே.. 
 
02 குலழ  
 குலழ எனப்படும் குண்டைங்கள்... 
ேகர குண்டைம் என்றும், சிம்ே குண்டைம் என்றும், வியாழ குண்டைம் என்றும் மூன்று 
வலகப்படும்.  
  ேகர ேீலன வலைவாக அலேத்துக் குலழயாக அணிவது ேகர குண்டைம் 
எனப்படும். இஃது 2.4 அல்ைது 5 விரல் அகைம் இருக்கும். 
 
  வியாழோகிய பாம்பிலன வலைத்துக் குலழயாக்கியது வியாழ குண்டைம் 
எனப்படும்.  
 
  காது துலையில் வலையம் ஒன்றிலன லவத்து அலடத்து வலையத்தின் 
லேயத்திைிருந்து சிம்ேம் தவைிவருவது மபால் அலேக்கப்படும் குண்டைம் சிம்ே 
குண்டைம் என்று தசால்ைப்படும். 
 
  உருண்லட வடிவோனதும், வலையம் தபாருத்தப்பட்டதுோன அணி ,  
விருத்த குண்டைம் எனப்படும். இது வாலழப்பூ, தாேலர தோட்டு ஆகிய வடிவில் 
இருக்கும்.  
 
  உருத்திராட்சமும் குண்டைோக காதில் இருக்கும். இலவ எைிலேயான 
காதணிகள் ஆகும். உமைாகத்தால் ஆன குண்டைத்லத அனுேன் படிேத்திலும் 
உருத்திராட்ச குண்டைத்லத (6முகங்தகாண்ட) முருகன் காதிலும் காணைாம். 
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  காதில் தாடங்கம் என்ற மதாடு தபண்வடிவங்கைில் இருக்கும். 

 
 
 
 
 
 

 
03 ஸ்படிக குண்டைம் 
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04 பிமரத குண்டைம்.. 

 
 
  சற்று உக்ர படிேங்கைில் இக்குண்டைம் காணப்படும். ேண்லடமயாடுகள், 
பிணங்கள், இவற்லற குண்டைோக அணிந்த காைி ேற்றும் உக்ர படிேங்கலைக் 
காணைாம்.. காதுகைில் பிமரதங்கலை குண்டைோக அணிந்த சாமுண்டி ேற்றும் 
திருவைஞ்சுழி ஏகவரீி. 

 
  புல்ைாக்கு, எடத்தட்டு, இலவகள் கல்தவட்டுகைிலும் இமத தபயரில் 
வருகிறது. 
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கழுத்தணிகள்... 
 
  அலனத்து வலகச் சிற்பங்களும் ேிக அழகான கழுத்தணிகலைக் தகாண்டு 
அலேக்கப்படுகின்றன.. கழுத்தணிகள் என்றால் கழுத்தில் அணியப்படும் ஆபரணங்கள். 
ஆரம்பகாை சிற்பங்கைில் கழுத்தணிகள் சற்று எைிலேயாகவும்,  பிற்காை சிற்பங்கைில் 
அைங்காரோகவும் இருக்கும்.  மஹாய்சாைர் கலை வடிவங்கைில் ேிகுந்த நுண்ணிய 
மவலைப்பாடுகளுடன் கழுத்தணிகள் அலேக்கப்பட்டன.. தபாதுவாய் ஒரு மூன்று 
கழுத்தணிகள் சிற்பங்கைில் தபரும்பாண்லேயாகக் காணப்படும். 
1.. கண்டிலக.  ( கழுத்லத ஒட்டிய ஆபரணம்) 
2.சரப்பைி ( அைவில் சற்று தபரியது. சிறப்பானது. தற்காை தநக்ைஸ். 
3. சவடி.. ( கண்டிலகக்கும், சரப்பைிக்கும் இலடமய அலேவது.) 
இலவகைின் அலேப்பு ேற்றும் விைக்கத்லத இன்லறயப் பாடப்பகுதியில் பார்ப்மபாம். 
 
( இன்லறய பாடங்களுக்கு புலகப்பட உதவி. 
திரு ேது தஜகதீஷ். 
திரு. ரமேஷ் முத்லதயன். 
திரு. தபான்னம்பைம் சிதம்பரம். ) 
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கழுத்தணிகள்..  
  கழுத்தில் அணியும் அணிகைில்... கண்டிலக, சவடி சரப்பைி, ேணியாரம், 

முத்தாரம் ஆகியலவ முக்கியோனலவ. 
 
01 கண்டிலக  
  கழுத்லத ஒட்டியவாறு பருேணி ஒன்றும், இருேருங்கிலும் சிறுேணிகள் 
2,4,6 தகாண்ட முறுக்கு நூைாைாகிய சரட்டிற்குக் கண்டிலக என்று தபயர். 
பருேணியானது நீண்டு கடுக்காய் மபாலும் இருக்கும். பருேணி அடிக்கழுத்திலுள்ை 
ததாண்லடக் குழியில் அலேய சிறுேணிகள் அச்சரட்டின் இரு ேருங்கிலும் அலேந்து 
விைங்கும். இதலனச் சரட்டுக்கவடு என்று கூறுவர். உட்கழுத்தில் அஃது அணியப் 
தபறுவதால் உபக்கிரீவம் எனவும் கூறப்படும்.  இதுமவ தபண் படிேங்கைில் முறுக்கிய 
நூைாகவும் இருக்கும். 
 
02 சவடி  
  கண்டிலக அல்ைது சரப்பைிலய ஒட்டியவாறு கழுத்லதச் சுற்றி 
தட்லடயாக விைங்கும் அணி சவடி எனப்படும். தேல்ைிய தங்கக் கம்பிகைால் 
தநருக்கோகப் பின்னப்பட்டதாயும். அடிப் பக்கம் தட்லடயாகவும், மேற்பக்கம் நடுவில் 
மேடுலடயதாகவும் இச்சவடி அலேயும். இதன் நடுவில் பூக்கருக்கு மவலைகள் 
அலேந்த முகப்புப் தபாருத்தப்பட்டிருக்கும். பூக்கருக்குகலை இச்சவடியில் இலணத்தும் 
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விட்டு விட்டும் அழகுபடுத்தப்படும். 
 
03 சரப்பைி  
(இன்று வழக்கத்தில் உள்ை தநக்ைஸ்.) 
  கழுத்தணிகைில் தபரியதும், அகன்றதும், சிறப்பானதுோன அணி இஃதாகும். 
மூன்று அல்ைது நான்கு விரல் அகைம் தகாண்டு இவ்வணி அலணயும். தபான்னாைான 
இவ்வணியில் நவேணிகள் பதிக்கப்பட்டு இருக்கும். மேற் புறத்திலும்,  அடிப்புறத்திலும் 
சிற்ப சித்திர  மவலைகள் நிலறய அலேந்து சிறப்பிக்கும். மேல் வரிலசயில் 
முத்துவடம் இதலன ஒட்டி அலேயும். 
  கீழ்ப் புறத்தில் வரிலசயாக அரசிலை வடிவங்கள் அலேயும். நடுவில் 
ேணிகள் பதிக்கப்பட்டும் மேலும் கீழும் இதழ்கமைாடு கூடியதாயும் இரண்டு விரல் 
அகைமும். ஆறு விரல் நீைமுள்ை முகப்லப உலடயதாயும், தபான் வடத்தினால் 
அல்ைது கயிற்றால் இழுத்துப் பிலணக்கப்பட்டதாயும் இருக்கும். தபரும்பாலும் ஆண் 
படிேங்களுக்குச் சிறப்பான அணியாகும். இதலன கிலரமவய ஹாரம் என்றும் 
தசால்வதுண்டு. 

 
 
04 அரும்பு சரம்  
 
  ஒரு சரட்டில் முல்லை அரும்புகலைக் மகாலவயாக அலேத்துக் கழுத்தில் 
அணிவது அரும்புச்சரம் எனப்படும். இது கண்டசரம் என்றும் தசால்ைப்படும். 
அரும்புகலை நீண்டனவாகவும், வாகவும் தசய்யைாம். இது நீைம் குலறந்தன 
சரப்பைிக்கு ோற்றாக, சரப்பைி அணியும் இடத்தில் அலேயும். 
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  மேற்கண்ட மூன்று அணிகளுடன்.. மேலும் சிை கழுத்தணிகள் 
சிற்பங்கைில் அலேந்து அழகுக்கு அழகூட்டும். இன்லறய வழக்கத்தில் உள்ை  
             " ஆரம் " 
என்னும் கழுத்தணிகளும் சிற்பங்கைில் இடம் தபறும்.. சரபப்பைி( தநக்ைஸ்) அணியுடன் 
இந்த ஆரமும் இலணந்து எழிலுடன் அலேக்கப்படும்.. தபாதுவாய் இரண்டு வலக 
ஆரத்லத சிற்பங்கைில் தபருதும் வடிப்பார்கள்..  
சற்று நீைோய் இருப்பது  
        " முத்தாரம் " 
முத்தாரத்லதவிட சற்று உயரம் குலறவாய் இருப்பது.... 
       " ேணியாரம்." 
 

 
05 மணியாரம்  
  இது கழுத்லத சுற்றி தநஞ்சுக்குழி வலரத் ததாங்கும் ேணிோலை. மூன்று 
அல்ைது ஐந்து வடங்கலைக் தகாண்டிருப்பின முலறமய திரிசரி. பஞ்சசரி என்று 
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தசால்ைப்படும். ஒமர வடோயின் ஏகாவைி என்று தசால்ைப்படும். 
 
06 முத்தாரம்  
  மூன்று, ஐந்து, ஏழு முத்து சாரங்கைால் ஆன ோலைக்கு முத்தாரம் என்று 
தபயர். இது கழுத்திைிருந்து தகாப்பூழ் வலர ததாங்கும்.. 
 

 
 
 
 
 

கண்டிலக, சரப்பைி, ேணியாரம், முத்தாரம், நான்கும் அணிந்த ஓர் அலேப்பு... 
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சிற்பங்கைில் காணப்படும் பல்மவறு ஆபரணங்கைின் மவலைப்பாடு, வடிவம், அைவு..  
இவற்றின் அடிப்பலடயிமைமயதான் தற்காைத்தில் ஆபரணங்கள் தசய்யப்படுகின்றன.. 
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07 தகௌஸ்துப மணிமாலை.   
 
 
  அைங்கார ேற்றும் ஆபரண பிரியரான 
விஷ்ணுவுக்மக உரிய பிரத்மயாக ஆபரணங்கள் இலவ... 
விஷ்ணு மூர்த்தியின் கழுத்தில் அணிவிக்கப்படும் ோலை 
தகௌஸ்துப ேணிோலை என்று  தசால்ைப்படும். இது 
மூன்று, ஐந்து அல்ைது ஏழு சரங்கலைக் தகாண்டது. 
லேயத்தில் தகௌஸ்துபம் என்ற ேணிலயக் தகாண்டு 
திகழும் . தகௌஸ்துப ேணிதயன்பது தபான்னாைான 
பதக்கத்தின் நடுவில் பதிக்கப்படும் ோணிக்கக் கல் ஆகும். 
இதலனத் திருப்பாற்கடைிைிருந்து தபற்றததன்பர். இப் 
பதக்கத்லத சுற்றிலும் தபான்னாைான இதழ்கைில் 
புஷ்பராகக் கல் பதிக்கப்பட்டிருக்கும். இலை, தகாடி, 
கருக்கு விலை முற்றிய தலைப்பும், ேருங்கும் அலேந்து 
விைங்கும். 
 
08 வனமாலை...  
 

 
  வனோலை, லவஜயந்தி என்ற இருவலக 
ோலைகள் விஷ்ணுவின் கழுலதயும் ோர்லபயும் 
அைங்கரிக்கும் ஆரங்கைாகும். வணோலையானது பை 
பருவங்கைில் பூக்கும் பூக்கைாைானது. அப்பூக்கள் 
ோலையாகத் ததாடுக்கப் தபற்று, கதம்பப் பூப்பந்தமும் 
நடுவில் குச்சோகப் தபாருத்தப் தபற்றுத் ததாங்கும். 
இத்தலகய ோலை கழுத்திைிருந்து முழங்கால் வலர 
ததாங்கும். தகாத்து ஒன்றுக்கு ஐந்து ேணிகள் வதீம் 
பைேணிக் தகாத்துகைால் ஆன ேணி ோலைமய லவஜயந்தி 
எனப்படும் முத்து, ோணிக்கம், ேரகதம் நீைம், லவரம் 
ஆகிய ேணிகள் மசர்ந்திருக்கும் என்று ஒரு சாராரும், நீைம், 
முத்து, தகௌஸ்துபம் மகாமேதகம், புஷ்பராகம் ஆகிய ஐந்து 
ேணிகமை அலவ என்று ேற்தறாரு சாராரும் கூறுவார்கள். 
நிைத்லத நுைமும், நீலர முத்தும். தநருப்லப தகைஸ்துபம் 

காற்லற மகாமேதகமும் ஆகாயத்லத புஷ்பராகமும் குறிப்பிடும் என்று விஷ்ணு 
ரகஸ்யம் என்ற நூல் மபசுகின்றது. பஞ்ச பூதங்கலைத் தன் மேனியில் ேணியாரோகக் 
தகாண்டு விஷ்ணு விைங்குகிறார் என்ற தத்துவக் குறிப்பிலன இஃது உணர்த்தும், 
 
  கழுத்தினடியிைிருந்து. சரிந்த மதாைின் ேீது பல்வலகப் பூக்கைால் 
அைங்கரிக்கப்பட்ட ோலைகள், படிேங்கைில் சூட்டப்தபறும். அம் ோலைக்கு ஸ்கந்த 
ோலை என்று தபயர், மதாள் ோலை என்பது இதன் தபாருள்.   
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  திரண்ட புயங்கலைச் சுற்றித் ததாங்கும் ோலை வாகு ோலை என்று 
தசால்ைப்படும். இதலனப் பை பூச்சித்திர மவலைப்பாடு அலேந்ததாகவும், முத்துகள் 
பதிக்கப் தபற்றதாகவும் அலேயும்.. 
 
மேல்ேத்தூர் நாரயண பட்டத்ரி என்னும் லவஷ்ணவ அடியார்.  
இவர் தான் எழுதிய. ஸ்ரீேத்நாரயணயீம் என்னும் நூைில்..  தபருோைின்  திரு உருலவ 
இவ்வாறு கூறுவார்.. 
 
 "குருவாயூரப்பா!..சூரியலன விடவும் பை ேடங்கு ஒைி வசீும் கிரீடம், நீண்ட திைகம் 
பிரகாசிக்கும் தநற்றி, கருலணலய ேலழதயனப்  தபாழியும் விழிகள், புன்னலகயின் 
உல்ைாசம், அழகு வாய்ந்த நாசி,  தசவிகைிைிருந்து நீண்டு, கன்னங்கலைத் 
ததாட்டு,பிரகாசிக்கும் அழகான ேகர குண்டைங்கள், கழுத்தில் ஒைி வசீும் தகௌஸ்துப 
ேணி, திருோர்லப அைங்கரிக்கும் வனோலை(லவஜயந்தி), முத்து ோலை, ேற்றும் 
ஸ்ரீவத்ஸம்!!.. இப்படியாக உன் திருவுருலவ தியானிக்கிமறன்..”. 
 
( நன்றி... திரு.பார்வதி ராேச்சந்திரன்) 
 
09 யலவ மாலை 
தநல்லைக் மகார்த்தது மபால் அலேயும் ஆபரணம் யலவ 
ோலை 
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மார்பணிகள்.. 
 
  சிற்பங்கைில் காணப்படும், தலையணிகள் .. காதணிகலைத் ததாடர்ந்து.. 
ோர்பணிகளும் சிறப்பானலவ.. தபாதுவாய் ோர்பணிகள் இவ்வாறு 
வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன.. 
1. வரீச்சங்கிைி என்றலழக்கப்படும் சன்னவரீம் 
2. யக்ம ாபவதீம் என்றலழக்கப்படும் பூணூல் 
3. ஸ்தன சூத்திரம் 
4. உரஸ் சூத்திரம் 
5. உதரபந்தம் 
6 . உத்தரியம் 
 
இன்லறயப் பாடப்பகுதியில் பயன்படும் புலகப்படங்கைின் உரிலே.. 
திரு. ேது தஜகதீஷ். 
Dr. தபான்னம்பைம் சிதம்பரம். 
திரு. பராந்தகன்.. 
இவர்களுக்கு நன்றி       
 
 
வரீசங்கிைி  
 
01 சன்ன வரீம்.  
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  கழுத்லதச் சுற்றியும், ோர்பணிகலைச் சுற்றியும் உடைின் ஒரு 
மூலையிைிருந்து எதிர் மூலைக்குக் கு றுக்மக தசன்று முதுகிலும் அங்ஙனமே அலேந்த 
இரு சங்கிைிகைின் தபயர் வரீச் சங்கிைி ஆகும். இச் சங்கிைி ஸ்தனத்திைிருந்து 8 விரல் 
அைவு கீமழ ததாங்கிச் தசல்லும் இதற்குச் சன்ன வரீம் என்றும் தபயர் உண்டு. இச் 
சங்கிைிகள் முன்பக்கத்திலும் பின் பக்கத்திலும் ஒன்லறதயான்று குறுக்கிட்டுச் 
தசல்லுேிடத்தில் பிலணயுண்டும் அலேயும். அவ்விடத்திைிருந்து அரசிலை மபான்ற 
பதக்க அணிதயான்று ததாங்கும். அதற்குத் தூக்கம் என்று தபயர். வரீனாகிய 
முருகனுக்கு உகந்த அணியாகும். தகாற்றலவ ேற்றும் ேகிஷாசுரேர்த்தனி படிேத்திலும் 
அலேயும். 
 
02 பூணூல்  / யக்ம ாபவதீம் . 

 
  இடது மதாைிைிருந்து ோர்பு வழியாகக் தகாப்பூழ் ேட்டத்திற்குக் கீமழ 2 
விரல் அைவில் ததாங்கி அங்கிருந்து மேலும் ததாடர்ந்து முதுகந்தண்லடக் கடந்து 
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ேீண்டும் இடது மதாைில் வந்து இலணயும் முப்புரி நூலுக்குப் பூணூல் என்று தபயர். 
இதன் கனம் 1/8 யலவ. தவறும் நூைாகமவா அல்ைது துணியாகமவா  அல்ைது நூைில் 
முத்துகலைக் மகாத்து, முத்துச்சரோகமவா இது அலேயும். மவலைப்பாடுகள் அலேந்த 
ஆபரணங்கைாகவும் இது அலேயும். 

 
  நூல்கள் இலணயுேிடத்தில் முடிச்சி ஒன்று  
அலேயும். இதலனப் பிரம்ே முடி என்பர். முடிந்த 
அலேயுேிடத்தில் பூசித்திர மவலைபாடுகலை தகாண்ட 
முகப்புப் மபான்ற அணி ஒன்றும் இருக்கும்..  பூணூலுக்கு 
யக்ம ாபவதீம் என்ற தபயரும் உண்டு. 
 
  பூணூல் அணிவதன் தத்துவம் பற்றி பை 
கருத்துகள் உண்டு. தபாதுவாக.. ேனம், வாக்கு, தசயல், 
இம்முன்றும் தூய்லேயாக இருக்கமவண்டும் என்பலத 
குறிப்பமத முப்புரி நூைின் தத்துவம். முப்புரிநூலை யாரும் 
அணியைாம் என்பது 

மவதத்திமைமய உள்ைது என்கிறார்கள். சிற்பங்கைிலும் 
அலனத்து படிேங்கைிலும் .. கடவுள், அரசன், 
ஆண்,தபண், அசுரன், என்று அலனத்து படிேங்கைிலும் 
பூணூல் காணப்படும். 
பூக்கள், அரும்புகள் மகார்க்கப்பட்ட வடிவிலும் பூணூல் 
சிற்பங்கைில் காட்டப்படும். 
 
 
துணியால் ஆன பூணூலும் உண்டு. 

 
உக்ரபடிேங்கைில் 
ேண்லடமயாடுகலை 
ோலை வடிவில் 
மகார்த்து பூணூைாகக் காட்டப்படும். 
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03 ஸ்தன சூத்திரம் 
 
  முப்பிரிகலையுலடய பூணூைில் இருந்து நான்காவது நூல் ஒன்று வைது 
ோர்பின் கீழ்ப்புறத்தில் ததாங்கச் கற்றி, முதுகுப்புறம் தசன்று பூணூலுடன் மசரும். 
இதற்கு ஸ்தன சூத்திரம் என்று தபயர்.  இது முத்துச் சரோகமவா  அல்ைது நூைாகமவா 
அலேயும்.  இதலன ஆண், தபண் , இருபாைர் படிேங்கைிலும் காணைாம். 

 
04 உரஸ் சூத்திரம்  
 
  பூணூைில் இருந்து வைது புறோக தசல்லும் 
நூலை ஸ்தன சூத்திரதேன்று கண்மடாம். அங்கனமே 
பூணூைிைிருந்து தனித்த ஒரு நூல் மநமர உடலை ஒட்டி 
இடுப்புவலர ததாங்கும். இது உரஸ் சூத்திரம் அல்ைது ோர்பு 
நூல் என்று தசால்ைப்படும். விஷ்ணு , சிவன், பிரேன் 
ஆகிமயார் படிேத்தில் அலேயும். 
 
 
 
 
05 உதர பந்தம்  

அலரபட்டிலக.. இடுப்பில் அணிவது. 
இது  உடலைச் சுற்றிக் கட்டப்படும் அைங்கார 
கட்டாகும். இது இரு விரைகைம் தகாண்டு பட்டிலக 
மபான்று நடு உடலைச்சுற்றி அலேயும். இப் 
பட்டிலகயின் விைிம்புகைில் முத்துகள் இலணக்கப் 
தபற்று, நடு விடத்தில் பூச்சித்திர மவலைப்பாடுகள் 
அலேயும். இதன் லேயத்தில் பருேணி பாதிக்கப்படும், 
மேலும் ேணிச்சரங்கள் தாேங்கைாகவும் ததாங்கும். 
மேற்கண்ட நான்கு அலேப்புகளும் ஒருங்மக இலணந்து 
அலேயும் சிற்ப படிேங்களும் உண்டு.. 
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06 உத்தரியம்  

  மேைாலட.. ஒரு துண்டு ஒன்லற அணிவது. உத்தரியம் என்பது மேைாலட 
ஆகும். இது இடது மதாைிைிருந்து இடுப்புவலர ததாங்கி முதுகுப் பக்கத்தில் ததாடர்ந்து 
வந்தலடயும். விமசசோக தோழிங்கால் வலர வந்தும்,  வைது லகயில் சுருட்டிப் 
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பிடித்தும் அலேயும். இதற்கு ோற்றாக உத்தரீயம் மபால் முத்துவடங்கமைா அல்ைது 
ேணிகமைா  அலேத்திருப்பலதச் சிற்பங்கைில் காணைாம். இது முத்தினாைான 
உத்தரியம் ஆனதால் தேௌத்தி மகாத்தரீயம் எனப்படும். 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
இதில் துணிலய முறுக்கி அணிந்திருப்பதும் யக்ம ாபவதீம். மகரைத் தந்திரிகள் 
தபாதுவாக பூலஜயின் மபாது அணிவார்கள். ஏறக்குலறய பூணூல் என்பலத ஒரு 
மேைாலடயாகத்தான் சிற்பநூல் வலரயலற தசய்கிறது.. தேல்ைிய நூல் ஆலட 
பக்ம ாபவதீம்.. தற்று தடிேனான ஆலட உத்திரியம்.. 
 
07 மதாள் மாலை / வாகுமாலை 

 
 
  கழுத்தினடியிைிருந்து. சரிந்த மதாைின் ேீது பல்வலகப் பூக்கைால் 
அைங்கரிக்கப்பட்ட ோலைகள். படிேங்கைில் சூட்டப்தபறும். அம் ோலைக்கு ஸ்கந்த 
ோலை என்று தபயர். மதாள் ோலை என்பது இதன் தபாருள். திரண்ட புயங்கலைச் 
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சுற்றித் ததாங்கும் ோலை வாகு வாகு ோலை என்று தசால்ைப்படும். இதலனப் பை 
பூச்சித்திர மவலைப்பாடு அலேந்ததாகவும், முத்துகள் பதிக்கப் தபற்றதாகவும் 
அலேக்கைாம். 
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இது க்ரிஷ்ணஜின என்னும் ஒரு சிறப்பு வலக யக்ம ாபவதீம் 
 

இது ஒரு வலக கருப்பு ோனின் மதால் ! 
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குன்றக்குடி குலடவலர. கருடனுடன் விஷ்ணு. 
சன்னவரீத்துடன். 
 
நான் கூறியது.. வழக்கோன பூணூல் அணியும் முலற.. 
இன்லறய பதிவில் நாம் பார்த்த அலனத்து பூணூல் 
வலககளும் உபநிவதீம்.. 
 

   
 
இடது மதாைிைிருந்து வைது லகக்கு கீழ் வராேல் வைது லகயின் மேல் .. அதாவது 
ஒரு தநக்ைஸ் வடிவில் வருவது நிவதீம்.. அனந்த சயன தபருோள்.. ோேல்ைபுரம் .. 
படம் அது நிவதீம். 
தபருோளும்.. வைப்பக்கம் இருப்பவரும் அணிந்திருப்பது நிவதீம். 
 
1) உபவதீம் & நிவதீம் பற்றி? 
  இடது மதாைில் இருந்து வைது இடுப்பு லகக்கு கீமழ வந்தால்.. உபவதீம். 
இடது மதாைில் இருந்து வைக்லகக்கு மேல் வந்தாவ்.. நிவதீம்.. 
 
2) தபாதுவாக அேங்கை நிகழுவுக்கு தாமன பூணுலை திருப்பி அணிவார்கள், இலத 
பற்றிய குறிப்பு ஏதும் உள்ைதா ? 
இவ்மவாயியம் பற்றி பை கருத்து மவறுபாடுகள் உண்டு. 
பூணூல்தான்.. எதிர்ேலறயாக வலரயப்பட்டது 
என்பார்கள்.  தூணில் இவ்மவாயியத்லத வைப்புறோக 
நின்று பார்க்கமவண்டும் என்பார்கள். இது பூணூல் 
இல்லை. அங்கவஸ்த்திரம் என்பார்கள்.. கருவூர்த்மதவர் 
என்பார்கள். சனகாதி முனிவர் என்பார்கள்.. ஒருேித்த 
கருத்து இல்லை.. இவ்மவாயியத்தில் இருப்பது என்ன 
என்று சான்மறார்கள் கருத்திட்டால் நானும் 
ததைிவுதபறுமவன். 
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மதாள் ஆபரணங்கள். 
  தலையணி, காதணி, கழுத்தணி, ோர்பணி... ததாடர்ந்து.. 
இன்லறயப் பாடப்பகுதியில் நாம் காண இருப்பது மதாள் அணி. 
சிற்பங்கைின் புஜத்தின் லேயத்தில் அலேந்து அழகூட்டும் ஒரு 
ஆபரணம். மதாள்வலை, ோயூரம், வங்கி, என்ற தபயர்கைால் 
அலழக்கப்படும்.. 
 
 
 
 
 
 
01 மதாள் வலை..  
வங்கி.  மகயூரம்.  

 
  மதாள்வலைதயன்பது மேற் லகயின் நடுவிடத்தில் அணியப்படும் 
அணியாகும். மேற்புயத்தின் லேயத்தில் கத்திரிமபால் ஒன்லறதயான்று குறுக்கிட்டுச் 
தசல்லும் முத்துவடம் எைிலேயும் ததான்லேயும் தகாண்டதாகும். இது கம்பியாகவும் 
அலேயும். பிற்காைத்தில் இது வங்கிதயனவும் தபயர் தபறுவதாயிற்று. சிற்பங்கைில் 
பை வலககைில் இவ்வணி காணப்படும். குறிப்பாய் இரண்டு வலக.. 
 
  ேகுடத்தின் முகப்பு அணியான ேகர பூரிேத்லத 1,2,3 சுற்றுலடய 
வலைமயாடு இலணத்துத் மதாள் வலையாக அலேப்பது ஒரு முலற. வலையில் 
முத்துகள் பதிக்கப்படும். ேகரச் சந்தியிைிருந்து வலைேீதும் அதன் கீழும் ேணிச்சரங்கள் 
தாோகத் ததாங்கவிடப்படும். பூரிேத்தின் அகைம். 3.1 அல்ைது 5 விரல் ஆகும். இது  
மகயூரம் எனவும் அலழக்கப்படும். பை வடிவங்கைில் சிற்பங்கைில் அலேயும் மதாள் 
வலைகலை படங்கைில் பார்க்க.. 
 
  பத்ர பூரிேத்லத முகப்பணியாகக் தகாண்டு விைங்கும் 
மதாள்வலை...மேற்புறத்தில் முத்துோலை வலைந்து ததாங்கி மதாைின் பின் புறத்தில் 
இலணயும். இது தபண் படிேங்களுக்மகற்ற வலையாகும், ேகரப் பூரிேத்லத முகப்பாகக் 
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தகாண்ட அழகிய 
மதாள்வலையில்  தாேங்கள் 
அதிைிருந்து ததாங்கி 
அலசந்து மேலும் மதாளுக்கு 
அழகு மசர்க்கும் 
 
பை வடிவங்கைில் மதாள் 
வலைகள்.. 
 
சிற்பங்கைில் இந்த மதாள் 
வலை ஆபரணங்கள் 
சிறப்பான முலறயில் 
வடிவலேக்கப்படும். 
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02 கடக வலை  
 

 
  இது முழங்லகயில் அணியப்படும் லக வலையாரும். இது மூன்று யலவ 
கனமுள்ை கேபி மபான்ற வலையைாகும். இக கம்பியில் மூன்று அல்ைது பத்து 
ேணிகள் மகார்க்கப்பட்டிருக்கும். அல்ைது தகாடிக் கருக்கு மவலைப்பாடுகள் அலேந்த 
முகப்பும் குஞ்சிதமும்  தகாண்டு விைங்கும். ஆண்களுக்கும். தபண்களுக்கும் இது 
தபாதுவான அணியாகும் . இது இரண்டு லககைிலும் இருக்கைாம். இந்த மதாள் வலை 
என்னும் சிறப்பான அணிகலை தபரும்பாலும் அலனத்துச் சிற்ப படிேங்கைிலும் அழகுற 
வடிக்கப்பட்டிருக்கும்.. 
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இலட-ததாலட அணிகள்  
 
  தலையணி, கழுத்தணி, காதணி, மதாைணிலயத் ததாடர்ந்து.. இன்லறய 
பாடத்தில்.. இடுப்பு அணிகள் பற்றி விபரங்கலை காண்மபாம். ஆண் வடிவங்கைிலும், 
தபண் வடிவங்கைிலும் இடுப்பில் பை அழகிய அணிகள் சூட்டப்படுகின்றன. 
இலடயழலக இலவ சிறப்பித்துக் காட்டுவமதாடு  அலரயிைணிந்த ஆலடகலை இறுகப் 
பிலனப்பதும் இவற்றின் பணி. சிற்ப வடிவங்கைில் இலவ ேிகக் கவர்ச்சிகரோகவும், 
பல்மவறு மதாற்றங்கைிலும் காணப்படுகின்றன. தபரும்பாலும் சிற்பங்கள் இந்த இலட 
ேற்றும் ததாலட ஆபரணங்கலைக் தகாண்மட அழகு படுத்தப்படும். இலட அணிகைில் 
மூன்று சிறப்பு ேிக்கலவ. அலவ மேகலை, அலர ாண், அலரப்பட்டிலக  என்பனவாம்.. 
இம் மூன்லறயும் அலர  ாண் அல்ைது கடிசூத்ரதேன்று  குறிப்பிடுவர். 
 
01 மமகலை.. 
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  தபண்கள் அணியும் ஒட்டியானம். இலைக்கருக்கணி அலனத்தும் 
லேயத்தில் ேணி பதிக்கப்பட்டதுோன முகப்பு அணிலய மயானித்தடத்லத ஒட்டியவாறு 
அலேத்து முறுக்கிய மூன்று வடங்கைால் அதலனப் பிலணத்து. இடுப்லபச் சுற்றிக் 
கட்டப்படும் இவ்வணி மேகலை என்று தசால்ைப்படும். இதலனமய முன் ஒட்டியாணம் 
என்பர்.  இது மூன்று அல்ைது நான்கு விரல் அகைம் தகாண்டு அலேயும். இது 
எைிலேயான அலேப்பாகும்.  தபண் படிேங்களுக்மக தபரும்பாலும் இவ்வணி 
அலேயும்.. மேலும், இலைக்கருக்கு முகப்பு அணிலய மூன்று வடங்கைால்  
பிலணத்தைில் நடுவடத் லத பட்டிலகயாகவும், எஞ்சிய இரு வடங்கள் முறுக்கிய 
கயிறாகவும் அலேயும். மேலும், முன்தசான்ன முறுக்குக் கயிற்லற 
முத்துவடங்கைாகவும் அலேக்கைாம். இது முன்லனய அலேப்பின் வைர்ந்மதாங்கிய 
நிலையாகும்.  இலை கருக்கு முகப்பு அணிக்கு ோற்றாக கற்பலன நயத்மதாடு 
அலேந்த முடிச்சு ஒன்லறப் பிலணத்துச் தசய்வதுமுண்டு முடிச்லசயும், முகப்பு 
அணிலயயும் மசர்த்தும் இருக்கைாம். முன்புறத்தில் இலைகளுக்கு முகப்பு அணிலய 
அலேப்பது மபால், மநர் பின்புறத்திலும் அலேயும். 
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  சற்று மவலைப்பாடுகளுடன் முடிச்சணி, முத்து வடங்கள் மகார்க்கப்பட்ட 
அைங்கார மேகலை அலேப்பும் படிேங்கைில் அலேயும். 
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02 அலரப்பட்டிலக...  
அலரக்கச்சு... இலடக்கட்டு.. 
  ஆண் படிேங்கைில் இலடயணியாக அலரப் பட்டிலக என்ற அழகிய ஓர் 
அணிலய சிற்பங்கைில்  அலேத்தல் வழக்கு. இவ் வணி 3 அல்ைது 4 விரல் அகைம் 
தகாண்டிருக்கும். முன்புறத்தில் நடுமவ அலேயும் முகப்பு அணி சிம்ே 
முகமுலடயதாயும், அதன் கலடயிைிருந்து ேடக்கித் ததாங்கும் பட்டிலககள் இரண்டு 
உலடயதாயும் அலேந்திருக்கும். இப்பட்டிலகயானது இலை பூக்கருக்கு 
மவலைப்பாடுகள் அலேந்ததாகவும்  வடக்கயிறுகள்  இருேருங்கிலும் 
தபாருந்தியதாகவும் இருக்கும். கயிறுகள் முத்து வட ோகவும் இருக்கும்.  சிம்ே 
முகங்தகாண்ட முகப்பணிக்கு கீர்த்திோனனம் கிருத்திோனனம் - கீர்த்திமுகம் என்று 
பை தபயர்கள் உண்டு. 
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03 குரங்கு தசறி  
 
  அலரப்பட்டிலகக்குக் கீமழ ஒன்று, இரண்டு அல்ைது மூன்று வடங்கைால் 
ஆனதும், ேணிகள் பதிக்கப் தபற்றதும், பூச்சித்திர முகப்பு அணி தகாண்டதுோன 
அலர ாண் ஒன்மறா அல்ைது ஒன்றன் கீழ் ேற்தறான்றாக இரண்மடா அணியப்படும். 

  இத்தலகய அலர வடத்திைிருந்து முத்துச்சரங்கள் வரிலசயாகத் 
தாேங்கைாகத் ததாங்கும். இதற்கு 'ஊரு தாேம்' (ஊரு என்றில் ததாலட) என்று தபயர். 
குரங்கு தசறி என்பது ேற்தறாரு (குரங்கு என்றாலும் ததாலட) இது 
ததாலடயணியாதைால் இப் தபயர் தபற்றது. கவான் என்பது ததாலட என்று 
தபாருள்படுோதைால் அதன் ேீது அணிந்த இவ் அணிலய 'கவான் தசறி' என்றும் 
தசால்வது வழக்கு. குரங்கு தசறியானது தாே வடிவினதாக அலேவுறாேல் சங்கிைித் 
ததாடராக மநரியதாகத் ததாங்குோறும் அலேயும்.. 

 
குறங்கு தசறி.. ஆண், தபண், இரு படிேங்கைிலும் வரும். 
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04 விரிசிலக  
 
  இலடயில் முத்துவடங்கலை அழகிற்காக 
அணியுங்கால் ஏழுவடம் தகாண்டலத மேகலை என்றும், 
எட்டு வடம் தகாண்டலத காஞ்சி என்றும், பதினாறு படம் 
தகாண்டலத கைாபம் (மதாலக) என்றும், பதிதனட்டு வடம் 
தகாண்டலத பருேம் என்றும், முப்பத்திரண்டு வடம் 
தகாண்டலத விரிசிலக என்றும் பண்லட நூல்கள் 
கூறுகிறது. இலவ சிறு சிறு முத்துக்கலைக் தகாண்டு 
கற்லறயாக-தோக்லக மசாைக் கதிர்மபால் அணியப்படும் 
இலடயணி.. 
 
 05 தாரலகச்சும்லம  

 
  தாரலக (நட்சத்திரங்கள் வரிலசயாக 
ஒரு வடத்தில் மகாத் து அலேத்தார் மபான்ற 
அலரயணிமய தாரலகக்சும்லே எனப்படும். இது 
மேகலை அல்ைது அலரப்பட்டிலகக்குக் கீமழவரும் 
அணியாகும். இதலன எல்ைாச் சிறபவடிவங்கைிலும் 
காணைாம். 
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  சிற்ப ைஷ்ணம் என்று தபயர். ஒவ்தவாறு சிற்பங்களும் இவ்வாறு 
இருக்கும் என்று ஒரு அடிப்பலட விதிகலை சிற்பநூல்கள் கூறுகின்றன. புராண 
வரைாற்று கலதகலையும் நாம் அறிந்திருக்கமவண்டும். இதுவலர நேது குழுவில் நடந்த 
பாடப்பகுதிகள் அலனத்தும் நன்கு நிலனவில் இருக்க மவண்டும்.. அப்மபாதுதான் ஒரு 
சிற்பத்லத நம்ோல் அலடயாைம் காணமுடியும். உதாரணோய் தத்புருஷமூர்த்தியின் 
சிற்பம் எவ்வாறு இருக்கும். 
 
  நான்கு முகங்கள், நான்கு லக, வைது லக அபயமுத்திலர, வைது மேற்லக 
பரசு, இடது மேற்லக சுவடி, இடது லக வரதமுத்திலர, கண்டி , சரப்பைி அணிந்து 
வாகுோலையுடன், , உரஸ் , ஸ்தன சூத்திங்கள் எதிதரதிர் அலேய, சுகாசனத்தில் 
கிழக்கு மநாக்கி வறீ்றிருப்பவர் தத்புருஷமூர்த்தி.. இப்பகுதியில் வரும்.. அபய, வரத 
முத்திலர, வாகுோலை, கண்டி சரப்பைி, ஸ்தன, உரஸ் சூத்திரம், சுகாசனம்.. 
 
  இலவகலைப்பற்றிதான் கடந்த 15 பாடங்களும்.. இனிமேல் சிற்ப 
படிேக்மகாடுகள் என்னும் சிற்பங்கலை அலடயாைம் காணுதல் என்னும் பகுதிலய 
பார்க்க இருக்கிமறாம். இதுவலர நடந்த பாடப்பபகுதிகலை  நன்கு அறிந்திருந்தால்  
ேட்டுமே ஒரு சிற்பத்லத அலடயாைம் காணமுடியும்.. 
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லக அணிகள் 
  சிற்பங்கைின் லக அணிகள் வலையல் ேற்றும் மோதிரங்கள் அழகுடன் 
அலேக்கப்படும்.. தபாதுவாய் வலையல்கள்.. 
1. சூடகம் 
2 .தசம்தபாற் லகவலை 
3.நவேணி வலை 
4.பவை வலை ேற்றும் 
5 பரியகம்.. 
 
லக வலை வலையல்...  
 
  ேணிக்கட்டுக்கு அருகில் அணியப்படுவது லக வலையல்  அடுக்கடுக்காய் 
அணியப்படுே.சிற்ப  வடிவங்கைில் வலைகலை ஒமர வலகயாகவும் பை 
வலககைாகவும் இருக்கும். சிறு வலையல்கள் இரட்லடயாக அணியப்பட்டிருக்கும்.  
ஒற்லறயாக அணியப்படு வலையல் சிறு விரல் கனம் தகாண்டு  இருக்கும்.  சிறப்பாக, 
லக வலைகள் ஐந்து வலகப்படும் அலவ முலறமய … சூடகம், தசம்தபாற் லகவலை , 
நவேணி வலை, சங்கு வலன, பவை வலை ஆகும்.. இவற்றுக்தகல்ைாம் தபாதுப் தபயர் 
கடகம் அல்ைது வலை ஆகும். 
 
01 சூடகம்  
 
  இரண்டு விரல் அகைம் தகாண்ட தங்கப் பட்டிலக ேீது இலை, தகாடி, 
கருக்கு மவலைப்பாடுகள் அலேத்தும் இரண்டு ஓரங்கைிலும் முத்துகலை வரிலசயாகப் 
தபாருத்தியும் மவலைப்பாடுகளுக்கு இலடமய லவரக் கற்கலைப் பதித்தும் அலேந்த 
லகவலை சூடகம் எனப்படும். இது லகவலைகைில் தபருேதிப்பும், சிறப்பும் தகாண்டது. 
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02 தசம்தபாற் லக வலை  
தசம்தபான்னால் தசய்யப்பட்ட லகவலை. 
 
நவேணிகள் பதிக்கப்பட்ட லக வலை  
 
03 சங்கு வலை  
  சங்லக வலையோக அறுத்து வலையல்கைாக  அணிவது சங்குவலை 
ஆகும். வலை என்ற தசால்மை  சங்கிைிருந்து பிறந்தது. 
 
04 பவை வலை  
  பவைக் தகாடிலய அதன் கனத்லதப் மபால் இரண்டு பங்கு நீைமுலடயதாக 
நறுக்கி, கம்பியில் மகாத்துக் லகவலையாக அணிவதுண்டு அல்ைது பவைக் 
தகாடிலயமய வலையாக வலைத்தும் அணிவ துண்டு.. 
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05 பரியகம்....  
  வலையல்கைின் கீமழ உள்ை சூடகத்திைிருந்து ததாடங்கி, சங்கிைி மபான்ற 
ேணிச்சரம் நடுவில் உள்ை பரியகத்லதப் தபாருத்தி, அங்கிருந்து மூன்று சரோகப் 
பிரிந்து சுட்டு விரல், அணிவிரல், சிறுவிரல் ஆகியவற்றிலுள்ை மோதிரங்கள் 
பிலனத்துக் மூன்லறயும் தகாண்டு விைங்குவது.. இது புறங்லகயில் 2 விரல் 
அகைத்தில் பூச்சித்திர மவலைப்பாடுகள் அலேந்ததும் பைவித ேணிகள் பதிக்கப் 
தபற்றதுோன தகாடி மபான்ற ஒன்மற பரியகம் எனப்படும். அலதப் பிலணத்து நிற்கும் 
ேணிச்சரம் அல்ைது சங்கிைி, லகச்சரி எனப்படும். இதலன நாட்டியப் தபண்கள் 
புறங்லககைில் காணைாம் 
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லகவிரல் அணிகள்  
 
  மோதிரங்கைில் பூசசித்திர மவலைப்பாடு தபாறிக்கப்பட்ட மோதிரங்களும், 
ேணிகள் பதிக்கப் தபற்ற மோதிரங்களும் சிற்பப் படிேங்கைின் நடுவிரல் தவிர்த்த ேற்ற 
லகவிரல்கைில் அணியப்படும். இவ் வலக மோதிரங்கைில் வாலைப் பகுவாய் மோதிரம் 
என்பது சிறப்புலடயதாகும். வாய் பிைந்தவாறுள்ை வாலை ேீன் உணர்த்தும் முடக்கு 
மோதிரோகும். இஃது அணிவிரைில் அணியப்படும் இரத்தினக் கற்கள் பதிக்கப் தபற்ற 
மோதிரம் அடுக்காழி என்று தசால்ைப்படும். 
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கால் அணிகள்  
 
01 வரீக்கழல்  
  தகண்லடக் காைில் வரீத்திற்கு அலடயாைோக ேணி ஒன்று கட்டப்படும். 
இதற்கு வரீக்கழல் என்று தபயர். இது கழல் என்றும் தசால்ைப்படும், சிறுேணிலயக் 
கயிற்றில் கட்டி, காைில் அணிவது . 
 
02 பாடகம்  
  காற்பரட்டுக்கு மேல் மூன்று. அல்ைது ஐந்து அடுக்குகள் தகாண்ட 
தண்லடகலை ஒன்றன்ேீது ஒன்றாக இலனத்து அலேந்த அணிக்குப் பாடகம் என்று 
தபயர். இதலனப் பாதகடகம் என்றும் தசால்வர். ஒறலறயாக அணியப்படும் மபாது இது 
தண்லட எனப்படும். மேலும் இவ்விடத்தில் பாம்புமபால் வலைத்துக் காலயச் 
சுற்றினேக்கப்படும் காைணி புஜங்க கடகம் என்று தபயர் தபறும். 
 

பாத அணிகள்  
  பாதத்திற்கு அணியாக அரியகம் (பாதகாைம்) சிைம்பு (நூபுரம்), 
காற்சதங்லக, பரியகம் (காற் சவடி என்பலவ பூட்டப்படுகிறது, அவற்றுள் சிைம்பும் 
பாதராைமும் சிறப்பானலவ. 
 
01 சிைம்பு 
  காய்தபருவிரல் அகைம் தகாண்டதும் குழாய் மபான்றதும், நீண்ட வட்ட 
வடிவினதும் முத்து அல்ைது ேணிகலைப் பரல்கைாக உட்தகாண்டதும் மேல் ேட்டத்தில் 
முன்னும் பின்னும் முகப்பு அணிகலைக் தகாண்டதும் வரிலசயாக முத்துகள் 
பதிக்கப்தபற்றதும் ஆன கால் அணிக்குச் சிைம்பு என்று தபயர். நீண்ட வட்டோன இவ் 
வணி முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் சிறிது தூக்கம் உலடயதாக மேல் மநாக்கி 
வலைவுற்று இருக்கும். மேலும் ேற்தறாரு வலகயில் நீண்ட வட்ட 
வடிவமுலடயதாகவும் பக்கங்கைில் சிறிது உள் அழுந்தியும் இருக்கும். 
 
  இலை, பூக்கருக்கு ஆகிய லகவிலன தகாண்டதாகவும் இருக்கும். 
இத்தலகய சிைம்பணி பாதத்தில் இருந்து கழன்று விடாேல் இருப்பதற்கு அதன் 
முன்புறத்லத ஒரு சங்கிைித் ததாடமராடு இலணத்து அச் சங்கிைியானது விரல் 
மோதிரத்மதாடு இலணக்கப்படும். பின்புறத்தில் அங்ஙனமே காற் தண்லடமயாடு 
சங்கிைியால் பிலணக்கப்படும். 
 
  சிைம்பு அணிவதற்கு முன்பாக (கழுத்தில் அணியும் சவடி மபாை) 
சிைம்பின் அகைத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அகைம் உலடய சவடி ஒன்று கட்டப்படும். 
இது காைில் இருந்து கழன்று விடாதபடி கால் விரல் மோதிரத்மதாடு சங்கிைியால் 
பிலணக்கப்பட்டிருக்கும். அச் சவடிமயாடு அதன் ேீது அலேயும் சிைம்பு தபாருத்தப்பட்டு 
கழன்று விழாதபடி தசய்வதும் உண்டு. காற்சவடிக்குப் பரியகம் என்று தபயர். இது 
தபண்களுக்குரிய சிறப்பான அணியாகும். 
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02 அரியகம்  
  இது வலை மபான்ற பின்னலை உலடய  பாதத்தில் அணியும் ஆபரணம் 
ஆகும். இது பாதசாைம், பாதஜாைகம் என்றும் தபயர் தபறும். இஃது ஒரு விரல் அகைம் 
தகாண்டது. நாலு யலவ அகைப்பட்டிலகயும், எட்டு யலவ அகைம் தகாண்ட கவான் 
தசாறி மபான்ற அலேப்பு உலடயது ோகும். கவான் தசறி முத்துத் தாேங்கள் மபாை 
அலசந்து ததாங்கும் தன்லே உலடயது. 
 
03 காற் சதங்லக  
  ஒரு விரல் அகைம் அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அகைம் பட்டிலகயும் 
மூன்றில் இரண்டு பங்கு கனம் தகாண்ட சதங்லகயும் மசர்ந்தது இக்காைணியாகும். 
இதலன நாட்டியப் தபண்களும் குழந்லதகளும் அணிவர். 
 
04 விரல் அணிகள்  
  கால் விரல்கைில் ேிஞ்சி, பைீி, காைாழி, ேகர வாய் முதைிய 
மோதிரங்கலைப் படிேங்கைில் அலேப்புதுண்டு. 
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03 பாதக்குறடு 
 
காைணி.. 
  பாதத்தின் கீழ் காைணியின் அடிப்பாகவும், கட்லட விரலுக்கும் அடுத்த 
விரலுக்கும் இலடமய குேிழ் மபான்ற பிடிப்புடன் காைணி சிற்ப படிேங்கைில் 
காட்டப்படும். இலத பாதக்குறடு என்று அலழப்பர். பிஷாடனார் படிேத்தில் பாதக்குறடு 
என்னும் காைணிலயக் காணைாம்.. 

 
  பிஷாடானார் படிேத்தில் இக்காைணி சிறப்பாக அலேயும். மதால் வார் 
மசர்த்த காைணி கண்ணப்ப நாயனார் படிேத்தில் அலேக்கப்படுகிறது. மேலும்.. ேனித 

படிேங்கைில் இக்காைணி அலேயும். 
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ஆலடகள்...  
  சிற்பங்கைில் ஆலடகள் ேிக அழகுடன் அலேக்கப்பட்டிருக்கும். 
சிற்பங்கைில் கீழ்கண்ட  இந்நான்கு ஆலடகள் காணப்படும். 
1.பஞ்சாலட , 2.பட்டாலட,  3.மதாைாலட, 4. ேரவுரி ஆலட . ஆகிய நான்கும் குறிப்பிடத் 
தக்கலவ. 
 
  அணிகைன்கலை அலேப்பதில் இைக்கண வழக்கு ஒன்று நிைவுவது மபாை 
படிேங்கைில் ஆலடகலை அணியும் முலறயிலும் இைக்கண ேரபு ஒன்றுண்டு. 
ஆலடகள்  சிற்ப வடிவங்கைில் ேிதோக அணிவிக்கப்பட்டிருக்கும். அலவ உடலை 
ஒட்டியுே அலேந்திருக்கும். இதன் மூைம் உடைின் இயல்பான மேடு பள்ைங்கள். 
திரட்சிகள் நன்கு புைப்படும். ஆலடகைில் இயற்லகயாக ஏற்படும் சுருக்கங்கலையும், 
ததாய்வுகலையும் அழகுற அலேக்கப்பட்டிருக்கும்.ஒட்டியவாறு அலேக்கப்படும் மபாது 
ஆலட இல்ைாத மதாற்றத்லத அது தகாடுக்குோதைால் ஆலடகைின் கலரகலை 
உருட்டிச் தசய்திருப்பார்கள். ததாய்வுகலையும், சுருக்கங்கலையும் உடைின் திரட்சிக்கு 
ஒப்ப நன்கு வகுத்து அலேந்திருக்கும். கருங்கக் கூறின் ஆலடகள் படிேத்தின் மேனி 
அழலக ேலறக்காேல் அதலன நன்கு புைப்படுத்துவதாக அலேயும். 
 
  பஞ்சாலட, பட்டாலட, மதாைாலட, ேரவுரி ஆலட ஆகிய ஒவ்தவாரு 
வலக ஆலடக்கும் தனித்தனிச் சிறப்பியல்புகள் உள்ைன. எடுத்துக் காட்டாக, 
பட்டாலடயானது நூைாலடலயக் காட்டிலும் அதிக பளுவானதால் இடுப்பில் 
உடுத்தியவுடன். ஆலடயின் ஓரங்கள் பளுவான ததாய்வுலடயதாகக் காணப்படும். இது 
பட்டாலடயின் தனி இயல்பு. இதலனப் படிேங்கைில் ேிக விலனயோகக் 
காட்டப்பட்டிருக்கும். 
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176 

 
01 பட்டாலட 
  பட்டாலடயின் ஓரங்கள் கனோக அலேந்தும்,  ததாலட ேற்றும் கால் 
ஆகியப் பகுதிகைில் திரண்டு ஒட்டியவாறு அலேயும். இலடக்கட்டுகள் ததாங்கியவாறு 
இருக்கும். விஷ்ணு படிேத்தில் காணைாம். 

 
02 மரவுரி ஆலட 
  ேரவுரி என்றால்... ேரப்பட்லட.. இலத ஆலடயாக அணிதல்.. 
ததாலடமயாடு ஒட்டியணிந்து ேரவுரியின் சேதைோன உட்பகுதிலயயும் 
மேற்பகுதிலயயும் பிரித்துக் காட்டும். 
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03 நூைாலட பஞ்சாலட..  
  நூைாலடயானது உடம்மபாடு ஒட்டியலேந்து கலரயிலன ேட்டும் 
தவைிப்படுத்தி சுருக்கேின்றி அலேயும். இலத பஞ்சாலட என்றும் கூறுவர். 

 
இலடக்கட்டு ததாங்கும் நிலை  
 
04 மார்புகச்லச  
  மதால், ேரவுரி ஆலடகலைத் தவிர ேற்ற ஆலடகைில் ஆலடத் 
ததாய்வுகலை ஒரு சீரானஐ திட்டத்திற்குள் அலேந்திருக்கும். இலை, பூ, தகாடிக்கருக்கு 
மவலைப்பாடுகலையும், முத்துச் சரங்கலையும் சீரான திட்டத்திற்குள்மைமய வகுத்துக் 
தகாண்டு அணிதபறச் தசய்திருப்பார்கள். இடுப்பில் உடுத்தும் ஆலடலயத் தவிர அழகிய 
இலடக்கட்டுகள் (கச்லச) படிேங்கைில் அலேயும். இடுப்பணிகலை ேலறக்காேல், 
அவற்றுக்குக் கீமழ ததாலடகைின் திரட்டிக்கு ஒப்ப, ததாலடமயாடு ஒட்டியவாறு 
அலேத்துப் பக்கங்கைில் இடுப்லப ஒட்டிக் கவர்ச்சிகரோன முடிச்சுகலை 
அலேத்திருப்பார்கள். அம் முடிச்சுகைிைிருந்து ஆலட முந்தாலனலயப் பை 
கவர்ச்சிகரோன அலேதிகைில் ததாங்கவடீப்படும். கற்படிேங்கைில் இம் முடிச்சுகள் 
மேல் மநாக்கிச் தசன்று முழங்லகலய ஒட்டியவாறு அலேந்து லககளுக்கு உரதி 
மசர்க்கும். சிற்ப வடிவங்கைில் மேைாலடகலைக் காட்டுவது தபரும்பாலும் வழக்கு 
அன்று. உடைின் கவர்ச்சியான பகுதிகலை நன்கு புைப்படுத்துவதற்காக இது 
தபரும்பாலும் தவிர்க்கப்படுகின்றது. தபண் படிேங்கள் ோர்பில் வார் அல்ைது கச்சு 
ேட்டும் அணிவதுண்டு. இலத குச பந்தம் என்பார்கள். அங்ஙனம் அஃது அலேயும் 
தபாழுது தகாங்லககைின் எடுப்புக்கும் திரட்சிக்கும் ஏற்ற முலறயில் அதலன 
ஒட்டியவாறு அலேத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கும்.  அன்றி மேைாலடமய 
உடுத்துவதானாலும் உடல் அழகிற்கும் கவர்ச்சிக்கும் இலடயூறின்றி உடைின் மேடு 
பள்ைங்கள் புைப்படுோறு உடலை ஒட்டியதாகமவ அலேயும். மேைாலட அணிந்த ஆண் 
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படிேங்கைிலும் அங்ஙனமே ஒட்டியலேந்த உடமைாடு அலேயும். 

 

 
05 மேைாலட..  
 
  தபாதுவாக, எல்ைா உருவங்கைிலும் அலரயில் அணிந்த ஆலட, 
இலடயில் அணிந்த இலடக்கட்டு ஆகிய இரண்டும் அலேக்கப்படும்.  முதுதபரும் 
 ானிகள் முதைிய ோந்தர்க்கு மேைாலட இடது மதாைிைிருந்து வைது இடுப்பு வலர 
ததாங்கிச் தசன்று. முதுகு மேல் மநாக்கிச் தசன்றலடயுோறும், அவ்வாலடயின் நுனி, 
மதாள் ேீது தகாய்து ததாங்கியதாகவும் இருக்கும். புத்தர் ேற்றும்  ானிகள் 
படிேங்கைில் காணைாம். அந்த ஆலடயின் ஓரங்கலை உடைிைிருந்து 
பிதுக்கமுலடயதாகச் தசய்து உடலுக்கு மேமை சார்த்தியிருப்பலதக் காணைாம். தபண் 
வடிவங்கைில் இடது அல்ைது வைது பக்கத்தில் ஆலட நுனிலய இடுப்பில் இருந்து 
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தகாகவோக அலேத்துக் காட்டுவதும் ஒரு ேரபு. இடுப்பில் உடுத்திய ஆலடயின் ேீமத 
இடுப்பு அணிகைன்கலை பூட்டப்பட்டிருக்கும். 
 
  ஆலட அலேதிகைால் சிற்ப வடிவங்கைில் பைவலகக் மகாைங்கள் 
காட்டப்பட்டிருக்கும். விலரந்து தசல்லும் நிலை, சுழன்று ஆடும் நிலை, பறந்து 
தசல்லும் நிலை ஆகியவற்லற ஆலடயின் ததாங்கல், சரிதல், நீட்டி நிற்றல் 
முதைியவற்றின் மூைோகக் காட்டியிருப்பார்கள்.. சாதகப் படிேங்கைின் ஆலடகள் 
விலரப்பு இன்றி ததாய்வுலடயதாக அலேந்திருக்கும். 
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06. சின்னங்கள். 
 
  இன்லறயப் பாடத்தில் .. சிற்ப படிேங்கைில் காணப்படும் ஆயுதங்கள், 
சின்னங்கள் பற்றிய விபரங்கலைப் பார்ப்மபாம்.. சிற்பங்கைில் ஏராைோன ஆயுதங்கள்,  
விைங்குகள், ேைர்கள், பறலவகள், பாத்திரங்கள் மபான்றலவ சின்னங்கைாக 
அலேக்கப்படுகின்றன. ஆயுதங்கள் தபாதுவாய் மபார்க்கருவிகலை நிலனவு 
படுத்தினாலும்,  அலவ ஒவ்தவான்றும் ஒரு தத்துவத்லதயும் தபாருலையும் 
உணர்த்துவதாக சிற்பநூல்கள் கூறுகின்றன. இலவகைின் எண்ணிக்லகயும், விபரங்களும் 
ேிகப்தபரிதாக இருந்தாலும்.. இலத எைிலேயாக சற்று சுருக்கோக பார்க்க 
இருக்கிமறாம். 
 
  சிற்பங்கலை அலடயாைம் காணுவதிலும் ஆயுதங்கைின் பங்கு 
அவசியோகிறது. ஒவ்தவாறு ததய்வத்திற்கும் பிரத்மயாக ஆயுதங்கள் உண்டு. 
தபரும்பாலும் சிவனுக்கு ேழு  முருகனுக்கு சக்தி ஆயுதம். ஐயனாருக்கு தசண்டு ( 
சவுக்கு) நீர்க்குடுலவ இருந்தால் கங்லக நதி. ஆக.. சிற்பங்கலை அலடயாைம் 
காண்பதற்கும் நேக்கு ஆயுதங்கள் பற்றிய விபரங்கள் அவசியோகிறது. தபாதுவாய் நாம் 
அதிகம் அறிந்த சிற்பங்கலை எைிதாக அலடயாைம் காணைாம். பிரம்ோ, விஷ்ணு, 
கங்காதாரர், கஜசம்ஹாரர், ..  இதுமபான்ற படிேங்கலை எைிதாக அலடயாைம் 
காணைாம். ஆனால்..  வாேமதவ மூர்த்தி, அமகார மூர்த்தி, தத்புருஷர், பிரம்ேசிரச்மசத 
மூர்த்தி. இலவ மபான்ற படிேங்கலை அலடயாைம் காண, படிேங்கள் தகாண்டிருக்கும் 
ஆயுதங்கலை லவத்து அலடயாைம் காண முடியும். 

 
 பிரம்ே சிரச்மசத மூர்த்தி படிேத்தின் ைஷ்ணோக 
சிற்பநூல் இவ்வாறு கூறுகிறது. தவண்ணிறமும் மூன்று 
கண்களும் நான்கு லககளும், வைது தன் லக முதல் 
வஜ்ரம் ( இருதலை சூைம்)  மகாடாரி, இட மேற்லக 
சூைம், இடக் கீழ்லக ேண்லடமயாடு... இவ்வாறு 
இருப்பவர் பிரம்ே சிரச்மசத மூர்த்தி. இதில் வரும்.. 
வஜ்ரம், மகாடாரி, சூைம், ேண்லடமயாடு, இது மபான்ற 
படிேங்கைில் காணப்படும் ஆயுதங்கைின் விபரங்கலை 
இன்லறய பாடத்தில் பார்க்கிமறாம். 
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சிற்ப நூல்கைில் கீழ்கண்ட பட்டியைில் உள்ைவாறு ஆயுதங்களும் சின்னங்களும் 
வலகப்படுத்தப்படுகின்றன.  

( பட்டியைில் இல்ைாத ஒரு சிை சின்னங்களும் உண்டு.) 
 
1. மபார்க் கருவிகள்  
 சக்தி , சூைம் , சங்கு சக்கரம்,  வஜ்ரம் (இருதலைச்சூைம்) தண்டம் (தடி) உலடவாள் , 
கத்தி (சரிலக) ,மகடயம்,வில் அம்பு , ேழு , கலத, சம்ேட்டி (தசண்டு) , ஈட்டி, மவல். 
 
 2.ததாழிற் கருவிகள்  
 கைப்லப,உைக்லக, தகாட்டாப்புைி கரண்டிகள் (சிருக் - சிருவம்) தந்தம் , கத்தரி 
எழுத்தாணி, தாைம் உழவாரப்பலட, அங்குசம் (துறட்டி)  பரசு (மகாடரி ), குந்தாைி , 
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அரிவாள், சாட்லட, மயாக தண்டம், முழக்மகால், உைி, ேண்லடமயாடு , 
அக்கேணிோலை, கேண்டைம். 
 
3. இலசக் கருவிகள்  
யாழ்,வலீண,  குழல் , முரசு , ேத்தைம், பஞ்சமுக வாத்தியம், உடுக்லக,எக்காைம், 
ேிருதங்கம், தம்புரா 
 
 4. உயிரினங்கள் 
 ரிஷபம் , சிம்ேம், குதிலர ,ோன் , ஆடு,  வராகம், தபருச்சாைி (மூஷிகம்), நாய் , யாைி 
(கற்பலன),  ேகரம் (கற்பலன ), ேீன்,.அன்னம் (கற்பலன),  ேயில், மசவல்,கிைி,கருடன் 
(கற்பலன), பாம்பு,  முயைகன் (கற்பலன), மவதாைம் (கற்பலன), காேமதனு (கற்பலன) 
 
 5. ேைர்கள்  
தசந்தாேலர, குவலை (நீமைாத்பைம்) அல்ைி, தவண்தாேலர ஊேத்லத ,எருக்கு,  
கற்பகக் தகாடி (கற்பலன) ,தசங்கழு நீர், தகான்லற. 
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176 

மபார் கருவிகள்  
 
01 சக்தி ஆயுதம்.  

 
  இவ் ஆயுதம், மூன்று சாய் சதுரங்கைின் மகாடிகள் ஒன்மறாதடான்று 
தநருங்கி இருக்குோறும், வரிலசயாகவும் அலேயப் தபற்று அப் பகுதி ஒரு தண்டத்தின் 
நுனியில் தபாருத்தப்பட்ட அலேப்பில் இருக்கும். இலவயிரண்டும் தபாருந்துேிடத்தில் 
ஒரு குண்டைம் அலேந்திருக்கும். மேலும், அச்சாய் சதுரங்கைின் தநற்றியில்  இதழ்கள் 
தகாண்ட இலை சின்னங்கள் இரு பக்கங்கைிலும் தபாறிக்கப் பட்டிருக்கும். இதுமவ சக்தி 
ஆயுதம் மவைாயுதம் அல்ைது சக்திமவல் என்று தசால்ைப்படும்.  

  அன்லனயால் முருகனுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆயுதம். இது முருகனின் 
சிறப்பான ஆயுதோகும். இச்லச , கிரிலய,  ானம் ஆகிய மூன்று சக்திகளும் அவனுள் 
அடங்கும் என்பது தபாருள் இைக்கணம். சக்தியாயுதமே முருகனின் வடிவதேனக் 
கருதப்படுகிறது. சிற்ப படிேங்கைில் கர்த்தரி முத்திலரயில் சக்தி ஆயுதம் இருக்கும். 
துவாரபாைகர் படிேங்கைிலும் சக்தி ஆயுதம் காணப்படும். 
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02 சூைம்  
 
ஒரு தண்டத்திைிருந்து மூன்றாக கிலைத்த அலேப்புலடயது சூைம். இது 
பிலறச்சந்திரன்  மபான்ற வட்டப் பகுதிகள் நடுவில் கூரிய கத்தி தசருகிய 
மதாற்றமுலடயதாம். இதலன மூவிலை தநடுமவல், முத்தலைமவல் என்றும் கூறுவர். 
முக் கிலைகைானலவ ஆரணி, ஜனனி. மராதயித்ரி என்ற மூன்று சக்திகலைக் குறிக்கும் 
என்பார்கள். தஜனனி ஆக்கலையும், ஆரணி அழித்தலும், மராதயித்ரி காத்தலையும் 
குறிக்கும்.  இது சிவதபருோனின் சிறப்பாயுதோகும். தகாற்றலவ மபான்ற 
பராசக்திகட்கும் இவ்வாயுதம் உரியதாகும். காை சம்ஹார மூர்த்தத்தில் இவ்வாயுதம் 
சிறப்பாக அலேக்கப்படும். 
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03 கத்தி 
 
  இது சிறு கத்தியாகும்.சரிலக என்பது ேற்தறாரு தபயர். இது நீண்ட 
முக்மகாண வடிவில் இருக்கும்.நடுமவ கணத்தும் ஓரங்கள் கூர்லேயாகவும் இருக்கும். 
இது உயிரின் ேீது விழுந்த பாசங்கலை அறுக்கும் கருத்லத உணர்த்தும். 

 
04 தண்டம். 
 
  இது ஒரு தடியாகும். ேரணத்லதயும், தண்டலனலயயும் சுட்டும். ைகுலீசர் 
ேற்றும் துவாரபாைகர் படிேங்கைில் காணப்படும்.. 
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05 வஜ்ரம் 

  இருபக்கங்கைில் சூைமும் இலடயில் மூன்று சுற்றுகளும் தகாண்டு 
விைங்கும் ஆயுதம். இருதலை சூைம் என்றும் அலழப்பர். 

 
06 பாசம். 
  மூன்று வடோக உள்ை கயிலற வலைத்து பிடித்த அலேப்பாகும். இது 
முறுக்கியும் முடிச்சுடனும் அலேயும். பாசத்தின் உச்சியில் ேைர் ஒன்றும் 
தசருகப்பட்டிருக்கும். கடகமுத்திலரயில் இது அலேயும். மூன்று பிரிகள் ஆணவம், 

கன்ேம், ோலய ஆகிய மும்ேைங்கலை குறிக்கும். 



                                   சிற்பக் கலை -வரைாறும் ஆய்வும்  - ததாகுதி 1 

மசாழ வரைாற்று ஆய்வு சங்கே      பயிற்சி ோணவர்களுக்கு ேட்டும்   பக்கம் 112 தோத்தம் 
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07 அங்குசம். 
 
  துரக்மகாைின் மேல் பகுதியில் தகாக்கியுடன் கூடிய ஆயுதம். துறட்டி எறும் 
தசால்வர். யாலனகலை கட்டுப்படுத்த பாகன்கள் பயன்படுத்துவது. இலத கடவுற் 
படிேங்கள் தாங்கி, உயிர்கைின் சித்தேைோகிய ஆணவத்லத அடக்கி உயிர்கலை 
தன்வயப்படுத்தும் சின்னோக உள்ைது.  விநாயகருக்கு பிரத்மயாக ஆயுதம். கடக 
முத்திலரயில் இவ்வாயுதம் பிடிக்கப்படும் 

 

 
 
 
08 வில். 
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  மூன்று வலைவுலடயதாகமவா அல்ைது பிலறச்சந்திர வடிவோகமவா 
இருக்கும். விஷ்ணுவின் வில்லுக்கு சாரங்கம் என்றும், இராேனின் வில்லுக்கு 
மகாதண்டம் என்றும், சிவனின் வில்லுக்கு பினாகம் என்றும், அர்ச்சுனனின் வில்லுக்கு 

காண்டீபம் என்றும் தபயர். 
 
09 அம்பு. 
 
  அம்பின் அடிப்பகுதி பவலக சிறகுகைில் அைங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும். 
சிற்பங்கைில் கடகமுத்திலரயில் பிடிக்கப்படும். 
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10 பரசு 
 
  இது மகாடரி என்றும் அலழக்கப்படும். ேழு என்றும் தசால்ைப்படும். 
ேரத்தாைான காம்பின் ேீது உருண்லடயாகமவா, முட்லடயாகமவா உள்ை 
தலைப்பகுதியின் லேயத்தில் கூரிய மகாடரி இருக்கும் அலேப்மப ேழுவாகும். இது 
சிவனின் ஆயுதங்கைில் ஒன்று. கர்த்தரிமுக ஹஸ்தத்தில் பிடிக்கப்படும்.. விமசசோக 
கடக முத்திலரயிலும் பிடிக்கப்படும்.. தபரும்பாலும் சிவ மூர்த்தங்கைில் வை 
மேற்லகயில் இவ்வாயுதத்லதக் காணைாம். 
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சங்கு... சக்கரம்.. 
 
விஷ்ணுவின் சிறப்பான ஆயுதங்கள். விஷ்ணுவின் படிேத்திலும், விஷ்ணு 
அவதாரங்கைிலும் இவ்விரண்டு ஆயுதங்களும் அவசியம் இடம் தபறும். இவ்விரண்டு 
ஆயுதங்கைின் சிறப்பு ேற்றும் தபருலே குறித்து லவஷ்ணவ ஆகேநூல்கைில் 
ஏராைோன தசய்திகள் உண்டு. தபரியாழ்வார் இவ்வாறு பாடுகிறார். 
 
" உறகல் உறகல் உறகல் ஒன் சுடர் ஆழிமய சங்மக, “ 
சங்கு  சக்ர ஆயுதங்கமை நீங்கள் உறங்காேல் தபருோலை பார்த்துக்தகாள்ளுங்கள்.  
 
மேலும் ஒரு பாடைில் 
" வடிவார் மசாதி வைத்துலறயும் சுடர் ஆழியும் பல்ைாண்டு பலடமபார் புக்கு முழங்கும் 
அப் பாசஞ்சன்னியும் பல்ைாண்டு " 
 
இவ்வாறாக லவஷ்ணவ வழிபாட்டில் சங்கும் சக்கரமும் ேிகுந்த முக்கியத்துவம் 
தபறுகிறது. 
 
11 சங்கு 
 

 
 
 
  விஷ்ணுவின் சிறப்பான ஆயுதம். இடது பக்க கர்த்தரி  முத்திலரயில் 
அலேயும். விஷ்ணு பிடித்திருக்கும் சங்கு பாஞ்சஜன்யம் என்று தபயர். 
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12 சக்கரம். 
 
  ஆழி என்றும் தபயர் உண்டு.விஷ்ணுவின் சிறப்பான ஆயுதம். விஷ்ணுவின் 
சக்கரத்திகு சுதர்சனம் என்று தபயர். விஷ்ணுவின் வைது மேற்கரத்தில் கர்த்தரி முக 
ஹஸ்தத்தில் பிடிக்கப்படும். 

 
13 கட்வாங்கம். 
 
  கால் அல்ைது ததாலட எலும்லப தண்டோகக் தகாண்டு உச்சியில் 
ேண்லட ஓட்லட தசருகி, அத்தண்டத்லத பாம்பு ஒன்று சுற்றி வலைத்து மேல்மநாக்கி 
எழுந்து ேண்லட ஓட்டின் கண்வழிமய தவைிந்து படம் எடுத்து நிற்கும் நிலை. 
கட்வாங்கம் என்பது சிவனின் சிறப்பான ஆயுதங்கைில் ஒன்று. லசவத்தின் ஒரு 
பிரிவான கபாைிகத்லத மசர்ந்த ஆயுதம் என்பர். 
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14 உலடவாள். 
 
  லகப்பிடியுடன் அலேந்துள்ை நீண்ட கத்தி.நடுவில் கனத்து இருபக்கம் 
சரிந்து கூர்லேயாக இருக்கும். கடக முத்திலரயில் இக்கத்தி தசங்குத்தாக பிடிக்கப்படும். 
கட்கம் என்றலழக்கப்படும். வரீத்தின் அலடயாைோக தகாள்ைப்படுகிறது. 

 
15 மகடயம். 
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  உமைாகத்தகட்டால் ஆனதும், வட்டம் அல்ைது நீண்ட சதுர அலேப்பும் 
தகாண்டதுோகும். உதைௌமுகத்தில் குழிந்து லகபிடி இருக்கும். மகடகம் என்றும் 
அலழக்கப்படும். இது இன்னல் இலடயுறுகலை தடுத்து நிறுத்தும் தர்ேத்தின் 
அலடயாைோகக் தகாள்ைப்படுகிறது. 
 
16 மவல் 

  இது அரசிலை மபான்ற தலைப்பகுதிலய மகாைின் நுனியில் 
தகாண்டலேந்த ஒரு ஆயுதம். முருகனின் சிறப்பான ஆயுதம் 
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ததாழில் கருவிகள்  
 
01 தகாடி 
 
  தகாடியும் தண்டமும் மசர்ந்த அலேப்பு. தவற்றியின் சின்னம். மசவற் 
தகாடிமயான் முருகன் படிேத்தில் காணைாம். 

 
02 கமண்டைம். 
 
  தண்ணரீ் லவத்துதகாள்ளும் பாத்திரம். மேற்பகுதியில் வலைவான 
லகப்பிடியுடன் அலேயும். லகபிடி இல்ைாத பாத்திரத்திற்கு குண்டிலக எனப்தபயர். 
பிரம்ேனின் படிேங்கைில் கேண்டைம் ேற்றும் குண்டிலகக் காணப்படும். குடுலவயில் 
நிரம்பியுள்ை தண்ணரீ் மபால், தம்முள் நிலறந்த முனிவர்கைின் குறியடீாக கேண்டைம் 
இருக்கிறது. 
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 ானத்லத வழங்கும் சரஸ்வதி படிேங்கைிலும் கேண்டைம், குண்டிலக 
அலேக்கப்படும். 
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03 மணி 
 
  சப்தமே உைகின் முதல் மதாற்றம். ஒைியின் வடிவம் ஓம். ஒைிலய 
உணர்த்தும் சின்னம் ேணி. 

 
04 அக்னி 
 
  அழிக்கும் ஆற்றலைக் குறிக்கும். நாக்காகிய சுடர்கள் 3 அல்ைது 5 அல்ைது 
7 என்ற எண்ணிக்லகயில் இருக்கும். நடுச்சுடர் வைம் சுழித்ததாக இருக்கும். 
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05 சிருக் 
 

 
  சிருக் அல்ைது சிருவங்கள் என்பது யாகத்தீயில் தநய் வார்க்கும் 
கருவியாகும். மவள்வித்தீயில் தநய் வார்க்கும் கரண்டி அல்ைது துடுப்பு. 
தலைப்பகுதியில் ரிஷபம் மபான்ற உருவங்கலை அலேப்பதுண்டு. யாகம் தசய்பவராக 
பிரம்ேன் அறியப்படுவதால் பிரம்ேனின் படிேங்கைில் காணைாம். 
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பை வடிவங்கைில் சிருக். 
 
06 தசண்டு 

  சிற்பங்கைில் வலைந்த குச்சிமபால் காணப்படும்.   சாட்லட அல்ைது 
சவுக்கு எனைாம். குதிலர மபான்ற விைங்குகலை அடித்து ஓட்ட பயன்படுவது. சவுக்கு 
கயிறானது  பிரம்பில் இலணக்கப்பட்டிருக்கும் சவுக்கானது அப்பிரம்பின் நுனியில் 
ேடித்து கட்டப்பட்டிருக்கும். துவாரபாைர் முதைிய படிேங்கைில் காணப்படும். ஐயனாரின் 
பிரத்மயாக ஆயுதம். 
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176 

 
07 தலைக்மகால்... 
 
  நாட்டிய உைகில் ேிக ேிக ேதிப்பும் தபருலேயும் வாய்ந்த ஒரு தபாருள். 
நாட்டியத்தில் சிறந்து விைங்கும் தபண்களுக்கு, அரசனால் தலைக்மகால் ஒன்று வழங்கி 
அவருக்கு தலைக்மகாைி என்னும் பட்டமும் வழங்கப்படும். சிைப்பதிகாரத்திமைமய இது 
பற்றி கூறப்படுகிறது. 
  நாட்டிய நூல்கள் கூறப்படும்  சிறந்த நடனோடிய   ோதவிக்கு அரசன் 
சிறப்பு தசய்து .. தலைக்மகால் வழங்கினான். ஆயிரத்ததட்டு கழஞ்சு தபான் 
ேதிப்புலடயது. 
 
"நாட்டிய நன்னூல் நன்குகலடப் பிடித்துக் 
காட்டினள் ஆதைின், காவல் மவந்தன் 
இலைப்பூங் மகாலத இயல்பினில் வழாலேத்  
தலைக்மகால் எய்தி 
 தலை அரங்கு ஏறி 
விதிமுலறக் தகாள்லகயின் ஆயிரத்து எண்கழஞ்சு 
ஒரு முலறயாகப் தபற்றனள்…” (சிைம்பு. ) 
(155– 163) 
அரங்மகற்றுக் காலத. 
 
  அரசன் தான் மபாரிட்டு தவற்றி தபற்ற எதிரி நாட்டு அரசனின் 
தவண்தகாற்றக்குலடலய தசங்மகாைாக தசய்யும் வழக்கம் உண்டு. இந்த 
தசங்மகாலைத்தான் தலைக்மகால் என்று தபயர் சூட்டி நாட்டியத்தில் சிறந்தவர்களுக்கு 
வழங்குவார்கள். இந்திரனின் ேகன் தஜயந்தனாக இத்தலைக்மகாலை நிலனத்து நடனக் 
கலை ர்கள் வணங்கும் வழக்கமும் உண்டு. நடனக் கலை ர்கைின் உச்சோன 
அங்கிகாரம் அவர்கள் அரசனிடம் தலைக்மகால் தபறுவது. அரசனிடம் ோதவி 
தலைக்மகால் தபரும் காட்சி. 

 
 
 
 
 
 
 
 

கரத்தில் தலைக்மகாலுடன் தலைக்மகாைி பட்டம் தபற்ற 
நடன ேங்லக 
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ஊர்த்துவ தாண்டம். 
நடராஜரின் படிேத்தில் தலைக்மகால் இடம்தபறும். 

 
ஆடல் அரசன் தலைக்மகாலுடன்.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                   சிற்பக் கலை -வரைாறும் ஆய்வும்  - ததாகுதி 1 

மசாழ வரைாற்று ஆய்வு சங்கே      பயிற்சி ோணவர்களுக்கு ேட்டும்   பக்கம் 127 தோத்தம் 
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08 கைப்லப 

  சிற்பங்கைில் காைத்லதக் குறிக்கும். பைராேனின் பிரத்மயாக ஆயுதம். 
பைராேன் வடிவத்தில் அவசியம் கைப்லப இருக்கும். 

 
ேகாபாரதக் காட்சி.. அங்மகார்வாட்.. 
  துரிமயாதனன், பீேன் யுத்தம். துரிமயாதன் ேீது பீேன் தாக்குதல் .. 
துரிமயாதன் அருமக கைப்லபயுடன் பைராேன். ( Pc... poetry in stone. Vijay.) 
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09 ருத்ராட்சம். 
 
  அக்கோலை என்றும் அலழக்கப்படும். சிவனின் அம்சோக,  ானத்தின் 
சின்னோக, குறியடீாக உள்ைது. தட்சினாமூர்த்தி,  ான சரஸ்வதி , பிரம்ோ, 
படிேங்கைில் தபரும்பாலும் வரும். பிரம்ோவின் இடது மேல் லக கேண்டைமும் வைது 
மேல்லக அக்கோலைலயயும் தகாண்டிருக்கும். சூரியன், தர்ேசாஸ்தா மபான்ற 
படிேங்கைிலும் ருத்ராட்சம் பிடிக்கப்படும். 
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10 ஸ்ரீ வத்ஸம்  
 திருவுலற ோர்பன்.  
 
  விஷ்ணுவுக்மக உரிய சிறப்பான சின்னம். இது விஷ்ணுவின் வைது 
ோர்பில் ஸ்தன வட்டத்திற்கு மேற்பகுதியில் சுயோகத் மதான்றி அலேந்த ேரு அல்ைது 
ேச்சம் ஆகும். இதலனப் படிேத்தில் ஒரு முக்மகாணத்திற்குள் மூன்று இலைகலைக் 
தகாண்டதாகச் சித்தரிப்பததாரு வழக்கு. இதலன அரூப ைக்ஷ்ேி என்றும் தசால்வர். 
ோர்பிைிருந்து ஒரு யலவ அைவு அம் ேச்சம் தடித்திருக்குோறு இருக்கும். ைக்ஷ்ேி, 
விஷ்ணுவிடம் ஸ்ரீ எனப்படும்  பிரிக்க முடியாதவைாக இருக்கின்றாள் என்பலதக் 
காட்டும். இதனால் விஷ்ணுவானவர் ஸ்ரீ நிவாசன் (திருவாைன்) என்ற திருநாேம் 
பூண்டிருக்கிறார்.. ைட்சுேி, விஷ்ணுவின் வைது ோர்பில் வாசம் தசய்கிறாள் என்பமத 
திருவுலற ோர்பன்.. விஷ்ணு படிேங்கைில் வைது ோர்பில் அலேயும். ேகாவரீருக்கும் 
உண்டு 

 
 



                                   சிற்பக் கலை -வரைாறும் ஆய்வும்  - ததாகுதி 1 

மசாழ வரைாற்று ஆய்வு சங்கே      பயிற்சி ோணவர்களுக்கு ேட்டும்   பக்கம் 130 தோத்தம் 
176 

11 சாமரம். 
 
  மசலவ தசய்தலை குறிக்கும் சின்னோக சாேரம் 
படிேங்கைில் அலேகிறது. சேண படிேங்கைில் மசடிப்தபண்கள் 
சாேரத்லத பிடித்திருப்பர். இரட்லடச் சாேரம் அஷ்டேங்கை 
சின்னங்கைில் ஒன்றாகும். உலேதயாரு பாகன் வடிவத்தில் 
உலேயவள் சாேரம் ஏந்துவார். மதவியரின் படிேத்தில் 
இருபுறமும் சாேரம் வசீும் மசடிப்தபண்கள் அலேவர் 

 
12 கண்ணாடி 
 
  அஷ்டேங்கைச் சின்னங்களுள் ஒன்று. உலேயவள் படிேம் கண்ணாடிலய 
பிடித்திருக்கும். அழகிய தசௌந்தர்ய சுந்தரி தபண் படிேங்களும் கண்ணாடிலய 
பிடித்திருக்கும். 
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13 பூர்ண கும்பம். 
 
  அஷ்டேங்கைச் சின்னங்களுள் ஒன்று. வருணன் படிேத்திற்கும் கங்லக 
நதிக்கும் உரியது. பூர்ண கும்பம் ஏந்திய கங்கா மதவி படிேம் தாராசுரத்தில் சிறப்பான 
மவலைப்பாடுடன் அலேந்துள்ைது. 
 

 
 
 



                                   சிற்பக் கலை -வரைாறும் ஆய்வும்  - ததாகுதி 1 

மசாழ வரைாற்று ஆய்வு சங்கே      பயிற்சி ோணவர்களுக்கு ேட்டும்   பக்கம் 132 தோத்தம் 
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இலசக் கருவிகள் 
 
01 உடுக்லக 
 
  துடி ேற்றும்  டேருகம் எனவும் அலழக்கப்படும். துடியானது இலறவனின் 
பலடத்தற் சக்திலய குறிக்கும்.  

டேருகத்லத சுற்றிய சர்ப்ப  அலேப்பு.. 
  இது சற்று விமசடோன அலேப்பு.. அம்ேன் படிேங்கைில் வரும். சிற்ப 
இைக்கணங்கைில்  உடுக்லக, பாம்புக்கலன, பாசுபதமூர்த்திக்கும், ஈசான 
சிவமூர்த்திக்கும் அவசியம் இருக்கும். 

 

 
 
 

                                                     ஈசான சிவமூர்த்தி 
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உயிரிேங்கள்  
 
01 பாம்பு.. 
 
  குண்டைினி சக்தியின் சின்னோக பாம்லப அணியாகமவா, ஆயுதோகமவா 
தபரும்பாைான  படிேங்கைில் அலேப்பது வழக்கு. மேலும்.... திருோைின் படீோகவும், 
சயன பாயாகவும் படிேங்கைில் காட்டப்படும். நடராஜரின் காைடியில் இருக்கும் 
முயைகன் கழுத்திலும் இருக்கும். 
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02 மான்  
 
  சிற்பங்கைில் ஆயுதங்கலைத் ததாடர்ந்து விைங்கினங்களும் இடம் தபறும். 
தபரும்பாைான சிவ மூர்த்தங்கைில் ோன் இடம் தபறும். சிவ மூர்த்தங்கைில் இட 
மேற்லகயில் ோனும், வை மேற்லகயில் ேழுவும்( மகாடாரி)  அவசியம் இடம் தபறும்.  
ோனும் , ேழுவும் Signature of lord siva என்மற தசால்வார்கள். அலைபாயும் ேனலத 
கட்டுப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்தைின் சின்னோக ோன் காட்டப்படுகிறது. ோன் ேற்றும் 
ேழுவுடன்தான் சிவமூர்த்தங்கள் தபரும்பாலும் அலேயும். எந்த ஒரு சிவ 
மூர்த்தத்திலும் இடது மேல்லக ோனும், வைது மேல் லக ேழுவும் தகாண்டு 
தபரும்பாலும் அலேயும். 
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மைர்கள்  
01 தாமலர மைர்.  
  இலத பத்ேம், கேைம், மபான்ற  தபயர்கைில் அலழக்கப்படும். 
ேங்கைச்சின்னம். ஏகாந்தநிலை. தன்லன ேறந்தல். இதுமபான்ற குறியடீுகலை 
உணர்த்தும். பத்ே படீத்தில் சிற்பங்கள் அலேயும். தாேலர ேைலர தண்டுடன் ஏந்திய 
புத்தர் படிேத்திற்கு மபாதிசத்வ பத்ேபாணி என்று தபயர். ேகாைட்சுேியின் கரங்கைில் 
தாேலர இருக்கும். சூரியனுக்கு உகந்த ேைர் தாேலர. 
 
02 அல்ைி மைர்..  
  நீைத்தாேலர. குவலை. நீமைாற்பைம்.  என்ற தபயர்கைில் அலழக்கப்படும். 
சிறு தண்டுடன் குவலை ேைர் படிேங்கைில் காட்டப்படும். தகௌரி படிேங்கைில் 
பிடிக்கப்படும். அர்த்தநாரிஷ்வரர் படிேத்தில் உலேயவள் கரம் குவலைலய  
ஏந்திருக்கும். ஏகாந்தத்லத அனுபவிக்கும் இைம் காதைர்கைின் தபண் படிேம் 
தாேலரலய ஏந்தும். இரண்டு யாலனகள் சூழ, தாேலரலய லகயில் ஏந்தும் கஜைட்சுேி..  
கருத்த மேகங்கள் கூடி ேலழ தபய்து விலைச்சலை தகாடுத்து வைங்கள் அருளும் 
கஜைட்சுேி. கருத்த மேகங்கைின் குறியடீாக யாலனயும், வைத்தின் குறியீடாக 

தாேலரயும் கஜைட்சுேியின் சின்னங்கைாகும். 
 
 
 
கரத்தில் தாேலரத் தண்டுடன் புத்தரின் வடிவோன மபாதிசத்வ 
பத்ேபாணி. 
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சூரியனது படிேமும் தாேலரலயக் 
தகாண்டிருக்கும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஏகாந்த சூழலை அனுபவிக்கும் காதைர்கள்.. தபண் படிேம் தாேலர ேைலர ஏந்தும் 
 
ேகாைட்சுேியின் கரங்களும் தாேலரலயக் தகாண்டிருக்கும். 
 
03 நீைத்தாமலர. 
 
அர்த்தநாரிஷ்வரர் படிேத்தில் உலேயவள் பாகம் 
குவலை ேைலர ஏந்தும். இது  நீைத்தாேலர. 
நீமைாற்பைம் ேைர் என்றும் கூறுவர். 
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சின்னங்கள்  
 
சிற்ப படிேங்கைில் காணப்படும் ஆயுதங்கள் ேற்றும் சின்னங்கள் பற்றிய விபரங்கலை 
கடந்த நாட்கைில் பார்த்துவருகிமறாம். நிலறவாக இது வலர நாம் பார்த்த விபரங்கைின் 
ஒரு சுருக்கோன ததாகுப்லப அறிமவாம். 
 
 புைித்மதால், ருத்திராட்சம், தலைக்மகால், தசங்மகால், ஸ்ரீவத்சம் மபான்றலவகளும் 
சிற்பங்கைில் ஆயுதங்கைாக இடம்தபறும். தவள்லையும் கருப்புோன  
புள்ைிகலையுலடய ோன் மதால், சுக்ை கிருஷ்ண யஜூர்  மவத யாகத்லதக் காட்டும் 
 
குலட புகலழயும், புத்தகம் அல்ைது ஏடு அலனத்து அற நூல்கலையும் அட்சோலை 
காைத்லதயும் கேண்டைம் அலனத்து நூல்கைின் சாரத்லதயும் குறிக்கும். 
கைப்லப  காைத்லதயும், உைக்லக ேரணத்லதயும் குறிக்கும், 
பிரம்ேன் சலடகள் மூைிலககலையும்  சரஸ்வதியின் லககள் மவதங்கலையும் 
குறிக்கும். 
 
ததய்வப் படிேங்கலை இரு கண்கள் சூரிய, சந்திரலனயும், மூன்று கண்கள் இருப்பின் 
குரிய சந்திர, அக்னிலயயும் குறிக்கும் 
சிம்ேம் வரீத்லதயும், குதிலரகள் திலசகலையும் புைன்கலையும், ரிஷபம் தர்ேத்லதயும் 
குறிக்கும். 
 
ரிஷபத்தின்  நான்கு கால்கள் சேம், விசாரம், சந்மதாஷம், சதுரங்கம் என்ற நான்கு 
கணங்கலைக் குறிக்கும். 
இலறவன் இதன் ேீது  ஆமராகணித்திருப்பது அக்குணங்கலைக் தகாண்டுள்ை 
உயிரிடத்து ேட்டும் எழுந்தருைி அருள் தசய்வர் என்பலதக் காட்டும், 
 
  பிரம்ேனின் நான்கு முகங்கள் நான்கு மவதங்கலையும், சதாசிவ 
மூர்த்தத்தின் ஐந்து முகங்கள் அவரது ஐந் ததாழில்கலையும் குறிக்கும். மேலும், 
சத்மயாஜாதம் பூேிலயயும், வாே மதவம் நீலரயும் , அமகாரம் தநருப்லபயும், 
தத்புருஷம் காற்லறயும், ஈசானம் வானத்லதயும் குறிக்கும் என்று கூறுவர் .. இதற்கான 
படிேங்களும் உண்டு. 
 
  விஷ்ணுவின் லககைில் தகாடுத்து அலேக்கும் சங்கு, சக்கரம், கலத, 
பத்ேம், ஆகியலவ வானம், காற்று, தீ , நீர் ஆகியவற்லறயும் குறிக்கும் என்பர் . 
விஷ்ணுவின் தூக்கம் மயாக நித்திலர எனப்படும். அதாவது எல்ைாவற்லறயும் தம்முன் 
அடக்கி அவற்லற தசவ்வமன நலடதபறச் தசய்து அதிைிருத்து நீங்கி ஆனந்தேயோய் 
இருப்பலத இது உணர்த்தும். 
 
  ஆணவம், ோலய, கன்ேம், ஆகிய பாசத்தால் கட்டுண்ட உயிலர 
முயைகன் என்ற பூத வடிவம்  காட்டும்.  விரும்பியவற்லற எல்ைாம் தரும் 
சின்னோகக் காேமதனுவும், அங்ஙனமே கற்பகத் தருவும் தகாள்ைப்பட்டுள்ைன. கருடன் 
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ேனலதக் குறிப்பிடும். 
 
அரசேரம்  ானத்லதயும், விழுதுகமைாடும் கூடிய ஆைேரம் சூூ்ஷ்ேத்திைிருந்து 
ஸ்தூைோக ஓங்கி விரிந்திருக்கும் பிரபஞ்சத்லதயும் உணர்த்தும். 
 
வண்ணங்கைில் தவள்லை சாத்விக குணத்லதயும்; 
 சிவப்பு, ராஜஸ குணத்லதயும்: கருப்பு, தாேச குணத்லதயும் உணர்த்தும் 
 ேஞ்சள், தசல்வத்லதயும், ேங்கைத்லதயும்; நீைம் வானமும் கடல் மபான்ற 
இலறவனின் பரந்த தன்லேலயயும்; பச்லச, வைம் அல்ைது தசழிப்லபயும் குறிப்பிடும். 
எங்கும் எப்தபாழுதும் நீக்கேற நிலறந்த தபாருைாகிய விஷ்ணுவின் நீை மேனிலய நீை  
வானிற்கும், அவரது தபான்வண்ண வில்ைிலன வானில் மதான்றும் ேின்னல் கீற்றுக்கும் 
ஒப்பிட்டு  ேகிழ்வார். தாேலர, ததய்வத் தன்லேலயயும், தசல்வத்லதயும் நீமைாற்பைம் 
லவராக்கியத்லதயும். குமுதம் (ஆம்பல்) ேகிழ்லவயும் குறிக்கும். 
 
01 ஆயுத புருஷர் 
   ஆயுதங்கைின் ஆற்றலைக் கருத்திற்தகாண்டு அதற்கு ேனித உருவம் 
அைிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வுருவத்திற்மக ஆயுத புருஷர் என்று தபயர். ஆயுத 
புருஷர்கலை ஆண் வடிவத்தில், அல்ைது தபண் வடிவத்தில், இயற்ற மவண்டும். 
அங்ஙனம் இரண்டிலும் அகப்படாதவற்லற அைி என்று சிற்பநூல்  கூறும். உதாரணோக, 
வஜ்ராயுதத்லத ஆண் என்றும், சக்த்தியா யுதத்லத தபண் என்றும், பாசத்லத அைி 
என்றும் கூறுவது வழக்கு. ஆயத புருஷர்கலை அஷ்ட தாைத்திமைா அல்ைது நவ 
தாைத்திமைா இருக்கும். தசாயுதங்கள் என்னும் ஒரு வலகப்பாடும் உண்டு.. அலத சிற்ப 
இைக்கணப்பிரிவில் பார்ப்மபாம்... 
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02 அஷ்டமங்கைச் சின்னங்கள்.  
 
  எட்டு ேங்கைச் சின்னங்கள். அஷ்டேங்கைச் சின்னங்கள் என்பது 
சுபகாரியங்கள் ேற்றும் வழிபாடுகைின்மபாது பயன்படும் சின்னங்கள். இந்த சின்னங்கள் 
சிற்பங்கைிலும் இடம் தபறுகிறது. சிவன், மதவியர், மதவர்கள், கணபதி, மவைாைர்,  
என்று தனித்தனிப் பிரிவாக அஷ்டேங்கைச் சின்னங்கள் உண்டு. 
 
இவற்லற விரிவாகப் பார்த்தால்.. வழிபாட்டுமுலற என்ற பிரிவில் அடங்கும். பிற்பாடு 
பார்ப்மபாம். சிவனுக்குரிய அஷ்டேங்கைச் சின்னங்கள் பற்றி ேட்டும் பார்த்தால்.. 
 1.கண்ணாடி-  (உோமதவி) 
2. பூர்ண கும்பம் - (கங்லக.) 
 3.ரிஷபம் (பூேி.) 
 4.இரட்லடச் சாேரம்  (காமவரி) 
 5.ஸ்ரீவத்ஸம் ( மதவி) 
 6.ஸ்வஸ்திகம்  (சரஸ்வதி) 
 7.சங்கு  (சசி மதவி) 
8.தீபம் (ஆகாயம்.) 
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அஷ்டேங்கைம் உணர்த்தும் தபாருள்கள்  
சங்கு - பலடப்பு 
ஸ்ரீவத்ஸம் - ைஷ்ேி 
கண்ணாடி - சூரியன். 
பூர்ண கும்பம் - வருணன் 
இரட்லடச் சாேரம் -  சப்தோதர்கள். 
ஸ்வஸ்திகம்- சரஸ்வதி. 
 தீபம் வாகனம்- ஆகாயம். 
வாகனம்/ரிஷபம் -  கர்ேம். 
 
03 மகா சதாசிவ மூர்த்தி 
 
  இதுவலர நாம் பார்த்த அலனத்து ஆயுதங்கலையும் ஏந்துபவர் 
ேகாசதாசிவமூர்த்தி. இருபத்லதந்து முகங்களும் 50 கரங்களும் தகாண்டவர். இதன்படி 
ேகா சதாசிவ மூர்த்தியின் வைது பக்க 25 கரங்கைில் அபயம், சக்கரம், சூைம், உைி, 
அம்பு, கலத, தாேலர, கத்தி, மதாேரம், சத்தி, பிராசம், மகாடாரி, பாம்பு, கைப்லப, 
அங்குசம், அக்கோலை, சிறுசுத்தி, தகாடி, தண்டம், வஜ்ஜிரம், குந்தம், அஸ்திதம் 
ஷட்ரம், ரம்பம், பிண்டி, பாைம் மபான்ற அம்சங்களும், இடது பக்க 25 கரங்கைில் வரதம், 
வில், ோன், சங்கம், மகடயம், பாசம், பரசுவதம், முத்கரம், உடுக்லக, ேணி, சுவடி, 
உருத்திர வலீண, கபாைம், முண்டம், கட்வாங்கம், பூசுண்டி, பரிகம், பைலக, பட்டசம், 
பிரம்பு, கேண்டைம், அனல், கத்திரிக்மகால், உைக்லக, ேயில் மதாலக ஆகிய 
அம்சங்களும் இடம் தபற்றிருக்கின்றன. 

 
 
ேகாசதாசிவமூர்த்தி. 
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சுசீந்திரம் தாணுோையன் சுவாேி மகாவில் மகாபுரம். 
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07. பங்க இைக்கணம்.  
 
  படிேங்கைின் ஒடிவு ேற்றும் வலைவுகலை பங்கம் என்கின்றனர்.. இது ஒரு 
நீண்ட விபரங்கலையுலடய பகுதி.. சுருக்கோக பார்ப்மபாம்.. பங்கம் அலேப்பு மூன்று 
வலகப்படும். 
1. ஆபங்கம் 
2.சேபங்கம். 
3.அதிபங்கம். 
 
  சிற்பம் ஒன்றின் உச்சியில் ஒரு நூலைத் ததாங்கவிட்டு பங்க அலேப்பு 
வலரயலற தசய்யப்படுகிறது. மநராக நிேிர்ந்து சேபாத ஸ்தானக அலேதியில் உள்ை 
படிேம் தராசின் முள்மபான்று ஒரு பாற் மகாடாக இலற நிலைலய உணர்த்தும். 
ஆனால் ஒரு படிேம் ஆபங்கத்தில் அலேந்தால் அன்பும் அலேதியும் அதில் தபாருந்தி 
சாத்விக மதாற்றம் இருக்கும். சேபங்கத்மதாடு அப்படிேம் அலேந்தால் சிருங்காரமும் 
ராஜஸமும் கைந்து நிற்கும். ஆதிபங்கத்தின் மூைம் வரீ ரசம் தவைிப்படும். 
 
  இம் மூன்று பங்கங்கைில்தான் 
படிேங்கள் தபரும்பாலும் அலேக்கப்படுகிறது. 
இம்மூன்று மகாைங்கைிலும் முகம் 
அலேதியுடனும், கண்கள் கருலணயுடனும் 
இதழ்கள் புன்முறுவலுடனும் 
அலேந்திருக்கும். இலறவனின் எவ்வித 
அலேதியும் ஆன்ோலவ தூய்லேப்படுத்தும் 
கருலணலய அடிப்பலடயாகக் 
தகாண்டதாலகயால் இவ்விைக் கணம் 
தபாருந்தப் படிேங்கலை அலேக்கிறார்கள். 
 
  உடல் பங்கங்கலைப் படிேத்தில் 
புகுத்தி அலேக்க வழி முலறகள் உள்ைன. 
மநமர நிேிர்ந்து சேச்சீருடன் நிற்கும் 
படிேத்தின் முன்புறத்தில் தலை, தநற்றி, 
மூக்கு. மோவாய், ோர்பு, நாபி, குய்யம், 
ததாலடகள், பாதங்கள் ஆகிய உறுப்புகைின் 
நடுமவ தசல்லும் தூக்கு நூல் லேய சூத்திரம் 
என்றும், அது முன்புறத்தில் தசல்லுோதைால் 
பூர்வ சூத்திரம் என்றும் தசால்ைப்படும். 
இந்நூல், படிேத்லத சே நிலைப்படுத்தும் 
இன்றியலேயாச் சூத்திரோகும். இந்த தூக்கு 
நூைின் அலேப்லபக்தகாண்மட பங்கங்கள் வலரயலர தசய்யப்படும். 
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176 

01 ஆபங்கம் 
 
குலறந்த பங்கத்லத (வலைலவ) யுலடயது என்பது இதன் தபாருள். இஃதில் உடைின் 
ஒடிவு வலைவுகள் ேிதோக அலேந்துள்ைதால் ஆபங்கம் என்று தசால்ைப்படுகிறது. 
நின்ற மகாைத்திலுள்ை படிேத்தின் முன்புறத்தில்ததாங்கும்  நூைானது உடைின் 
எவ்தவப்பகுதிகைில் தசல்லும் என்பலத படத்தில் பார்க்கவும். 

  ததாங்கு நூைானது 
தலையின் இடது பக்கம். இடது 
அடிக்கண், இடது மூக்குப்புலட, 
இடது மோவாயின் வைது பக்கம், 
ோர்பின் நாபியின் வைது பக்கம் 
ததாலடயின் வைது பக்கம், வைது 
கால் கணுவின் இடது பக்கம் 
தசல்லும். இப்பக்கத்தில் குதி 
காைின் இலடதவைி முன்புறத்தில் 
கட்லட விரல்கைின் இலடதவைி 
அைவில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும். 
தபருவிரல்கள் இலடதவைி 16 
விரல் அைவாக இருக்கும். இது 
திரிபுராந்தக மூர்த்திக்கு ஏற்ற 
பங்கோகும். 
 
தபண் படிேங்கள் கீழ்கண்ட 
ஆபங்கத்தில் அலேயும். 
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ஆண் ேற்றும் தபண் இருபாைருக்கும் தபாதுவான ஆபங்க வடிவம். 
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02 சமபங்கம்  
  லேய நூைானது தலை உச்சி மூக்கு நுனி வழியாகவும் குதிகால்கைின் 
லேயத்திலும் தசல்லும். சூத்திரத்திைிருந்து ோர்பின் விைக்கம் இடது பக்கத்தில்  
சூத்திரத்திைிருந்து இடது பக்கம் நாபி நடு  சூத்திரத்திைிருந்து வைது பக்கத்தில் மயானி 
மூைத்தின் ஒதுக்கம் சூத்திரத்திைிருந்து வைது முழங்கால் வலர ஒதுக்கம் 
தபருவிரல்கைின் இலடதவைி இவ்வைவில் மூன்றிதைாரு பாகம் குதிகால்கைின் 
இலடதவைி ஆகும். 
 

 
கீழ்கண்ட அலேப்புகளும் சேபங்க வடிவமே.. கங்காைர் ேற்றும் கங்காதாரர் படிேம் 
சேபங்கத்தில் அலேயும். 
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உோ ேமகஷ்வரர் ேற்றும் ஆைிங்கனம் தசய்யும் இரு காதைர் படிேம் சேபங்கத்தில் 
அலேயும். 

 
ரிஷப வாகனர், கிருஷ்ணர் ேற்றும் சக்தி  படிேங்கள், சேபங்கத்தில் அலேயும். 
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03 அதிபங்கம் 
 
  லேய நூைானது தலை உச்சிக்கு இடது பக்கம்.. தநற்றிக்கு இடது பக்கம் 
மூக்குப்புலடக்கு இடது பக்கம்.. இடது கலடக் கண்ணின் இடப் பக்கம் ோர்பு 
நடுவிைிருந்து 3'-0" விரல் தூரம் வைது ோர்பிலும் நாபி லேயத்திைிருந்து 3'-0" விரல் 
தூரம் வைது ோர்பிலும் இடது ததாலட நடுவிலும் ஊன்றிய காைின் கணுவிலும் 
ததாங்க மவண்டும். 
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பங்க இைக்கணம் பற்றிய பாடங்கலை இத்துடன் நிலறவு தசய்மவாம்.. இலத மேலும் 
விரிவாக பார்த்தால், அைவடீு, கணக்கு முலறகள் என்று சிற்பிகளுக்குரிய 
இைக்கணோகிவிடும். மேலும்.. ேத்திே தசதாைம், அதே தசதாைம், நவார்த்த தாைம், 
என்று கணக்கீடு அைவு முலறகள் பிரம்ோண்டோய் விரியும். முகம், நாசி, கண், 
புருவம், இதழில் புன்சிரிப்பு, லக, விரல் , நகம் ,மரலக, மராேம்,  ஒவ்தவான்றுக்கும் 
ஒரு கணித அைவு உண்டு. ஒரு விதி உண்டு. இந்த விதிகலை முற்றும் கற்று மதர்ந்த 
ஒரு சிற்பியால்தான் இப்படிதயாரு சிற்பத்லத தசதுக்க இயலும். 
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உலேதயாருபங்கன் படிேம் ஒன்றின் அலேவு கணக்கீட்டு அைவின் ஒரு பகுதிலய 
பாருங்கள்.. 
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சிற்பங்கள் ஒவ்தவான்றுக்கும் ஒரு அைவு, கணக்கீடு, விதிமுலறகள் உண்டு. 
 
சிங்கத்தின் வாயில் உருளும் ஒரு கல்.. உத்திரத்தில் தலைகீழாய் ததாங்கும் கிைி, ஒரு 
அம்பின் சிறகுகள் எண்ணிக்லக,  புருவத்தில் உள்ை மராேத்தின் கனம், கால் தபருவிரல் 
நகத்தின் தடிேம், ஒவ்தவான்றுக்கும் ஒரு அைவும் விதியும் உண்டு. 
 
வழக்கோய் நாம் எழுதும் மபாது முதைில் பிள்லையார் சுழியான " உ ' மபாட்டு 
எழுதுமவாம். 
 
இந்த " உ " என்ற எழுத்தினுள் பிள்லையார் உருவத்லத தசதுக்கி அலத உகார அலேதி 
என்கிறது சிற்ப சாஸ்த்ரம். இமத மபால் ஓம் கார அலேதியும் உண்டு. 

 
 
 
 
  கடந்த 30 நாட்கைாக, ஒரு சிற்பம் ஒன்றின் உச்சி முதல் பாதம் வலர 
உள்ை அலனத்து அலேப்புகள் ேற்றும் விபரங்கலை ததைிவான விைக்கங்களுடன் 
பார்த்துவிட்மடாம்.. 
 
இத்துடன் முதல் பகுதி நிலறவுதபறுகிறது. 
 
  இரண்டாம் பகுதியாக... சிற்பங்கலை அலடயாைம் காணும் ரூப ைஷ்ணம். 
அதாவது உருவ இைக்கணம் என்னும் பகுதிலய பார்க்க இருக்கிமறாம்.. சற்று 
இலைப்பாறுமவாம்.. வரும் திங்கட்கிழலே (1st June 2020) இரண்டாம் பகுதி ஆரம்பம். 
இதுவலர நடந்த பாடங்கலை பயிற்சி எடுத்து நிலனவில் நிறுத்துங்கள். 
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08. ததாகுதி 1  மகள்விகள் மற்றும் 
பதில்கள்: 

1) கர்த்தர முக ஹஸ்தம் சிை இடங்கைில் முருகரு க்கும் அலேயுோ? 
இது ஒரு தபாதுவான முத்திலர.. ஆயுதங்கலை ஏந்த பயன்படும்.. அலனத்து 
கடவுளுக்கும் இருக்கும். முருகருக்கும் இருக்கும்.. 
 
2) ஹஸ்தம் என்றால் என்ன? 
முத்திலர (லக காட்டும் முத்திலரகள்) 
 
3) ஹஸ்த்தங்கள் உணர்த்தும் தபாருள் ஏமதனும் உண்டா? ஹஸ்தங்கைில் இலவ 

குறிப்பிட்ட கடவுைருக்கு என பிரித்து வலகப்படுத்தல் உண்டா? 
அபய முத்திலர என்பதன் தபாருள்.. 
பயம் மவண்டாம் நான் இருக்கிமறன் என்று தபாருள்.. 
இதுோதிரி ஒவ்தவாறு முத்திலரயின் தபாருள் அல்ைது பயன் பாடங்கைில் 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
தபாதுவாய் இம்முத்திலரகள் அலனத்து படிேங்கைிலும் மதலவக்மகற்றார் மபால் வரும் 
என்றாலும். 
ஒவ்தவாறு படிேத்திற்கும் பிரத்மயாக முத்திலர உண்டு.. 
 
4) லகத்தைம் என்பது உள்ைங்லகயும் ேணிக்கட்டும் மசரும் இடோ? 
 விரல்கள் அலனத்லதயும் விரித்தால்.. லகத்தைம். 
 
5) சிற்பங்கைில் பல்ைவர் காைம் மசாழர் காைம் பாண்டியர் காைம் இன்று எவ்வாறு 

வலகப்படுத்தப்படுகிறது? 
Answer1:  
மதர்ந்த அறி ர்கள் சிற்ப அலேதிலயக் தகாண்டு காைத்லத கணித்துவிடுகிறார்கள். 
இருந்தும் .. 
பல்ைவ.. மசாழ.. பாண்டிய..  விஜயநகர.. 
சிற்பங்களுக்கு ஒரு வலரயலற.. ஒரு Style உண்டு.. 
Answer2: 
the statues age has calculated by the style of statues, ornaments,  etc., 
Answer 3: 
திராவிட சிற்பங்கள் பல்மவறு ேரபுகள் தகாண்டிருந்தாலும் அவற்றின் 
பிரோதிைட்சணங்கைில் ோற்றங்கள் இல்லை-அதாவது ஆகே விதிகள் ேீறப் 
படவில்லை. ரூபத்யான ைட்சணங்கள் -சிற்ப அலேதிகைில் ேட்டுமே ோற்றங்கள் 
உள்ைன. 
தவவ்மவறு கலை ேரபும்,ஒமர ஆகே விதிகளுடன். வைப் புறம் இருப்பவர் சூைமதவர்-



                                   சிற்பக் கலை -வரைாறும் ஆய்வும்  - ததாகுதி 1 

மசாழ வரைாற்று ஆய்வு சங்கே      பயிற்சி ோணவர்களுக்கு ேட்டும்   பக்கம் 153 தோத்தம் 
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இது சில்பசாஸ்த்திர விதி ஒவ்தவாருவரும் ஒரு வலக-இது சிற்ப கலைப் பாணி 

பாண்டியர் - வாயில் காவைர்  முத்தலரயர் -வாயில் காவைர் பல்ைவர் 
வாயில் காவைர் 
 
6) சிற்ப இைக்கணம் வலரயறுக்கப்பட்ட ஆண்டு காைம் .? 
ஒவ்தவாறு நூலும் ஒவ்தவாறு காைத்லதக் கூறும்.. 
 
7) சிற்ப இைக்கணம் இல்ைாேல் freelance style ல் சிற்ப வலககள் உள்ைனவா..?? 
அடிப்பலட இைக்கண விதிப்படிதான் சிற்பம் ஒன்லற அலேக்க முடியும். சுதந்திரோக 
தனது கருத்துக்கலை பலடப்பாைி மசர்த்துக்தகாள்வார்.. ஆனால் சிற்பத்தின் 
லேயக்கருத்து ோறாது. 
 
8) இந்த லக முத்திலரகள் பரத நாட்டியத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாக இருக்குோ..? 
ஆம் 
 
9) ஆய் ேன்னர்கைின் வாயில் காவைரும் இருந்தா பகிருங்கமைன் 
விழி ம்,திருந்ந்திக்கலர இலவ இரண்டும். ஆய் மவைிர் பகுதிக் குலடவலரகள் 
இவற்றில் இரண்டிலுமே வாயில் காவைர்கள் இல்லை. 
 
10) சூைம், ேழு எப்மபாதிைிருந்து உருவம் அலடகிறது? 
இலவ இரண்டும் ஆதிகாை ததான்ேங்கள், சிற்பங்கைில் 7 ம் நூற்றாண்டு முதல் 
காண்கிமறாம். குடிேல்ைம் சிவைிங்கம் தபா கா மு 2 ம் நூற்றாண்டாக கருதப் 
படுகிறது. 
 
11) ஒமர காைகட்டத்தில் ைிங்கம், ேழு, சூைம் உருதபற்றிருக்குோ 
சிவ வழிபாடு -ஆதி திராவிடத் ததான்ேம் . சிந்து தவைியில் இருந்து வந்தது அல்ை. 
இதன் மவர்கலைத் மதட மவண்டுதேனில் அலனத்து பழங்குடி வழிபாட்டு ேரபுகலை 
ஆராய மவண்டும். ததன்னாடுலடய சிவமன...முத்தலை 
ஈட்டி,மகாடரி,பாம்பு,புைித்மதால்,ேரவுரி, சுடுகாடு,சாம்பல், சலடமுடி,ஊேத்தம் பூ  இதில் 
ஏதாவது modern ஆ இருக்கா பாருங்க ?! 
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12) இந்த முத்திலர  பற்றிய ஆதார  நூல்கள் யாலவ?  
யாஜுர மவத காைதில் இருந்து சிலைகைின் ஆதார நியதிகள் கிலை நூல்கைாக 
உருவாகின .. இலவ அரம்பதில் ஸ்மைாகங்கைாக வழி வழியாக வந்து பின்னர் , ஓலை 
சுவடிக்கைில் எழுதப்பட்டு , பிற்காைதில் இவற்றிக்கு உலர நூல்கள் வந்தன.  இவற்றில் 
சிை  

1. லசவ படிேங்கள் - ச்கைாதிகாரம் , சாரஸஸ்வதீய  சித்ரா கர்ோ  
2. லவணவ  படிேங்கள் - சித்ரகாஸ்தியம்  , ப்ரயாேீய சித்ரா கர்ோ  
3. ஸ்ரீ தத்துவ நிதி - லசவ லவணவ  படிேங்கள் குறித்த தியான  ஸ்மைாகங்கள்   
4. சில்ப ரத்னா -  ஸ்ரீ  குோரன்   - பிற்காை காஷியப ,ேயோத சிற்ப  

நூல்கைின் ததாகுப்பு உலர நூல் .  
5. இலவ வடதோழி  ஸ்மைாகங்கள் .  தேிழில்    உலரநூல்கள்  சரஸ்வதி 

ேகால்  மூைம்  ேறு பதிப்பு  தசய்யப்பட்டுள்ைன .. 
 

13) நூல்கைின் காைம் என்ன? 
 

14)  எந்த தோழியில் கற்பிக்கப் பட்டன? 
 
15) இயற்றியவர் யாவர்? சிலை 

 
16) வடிவம் தகாடுத்தவர்கள் யாவர்? 
 
17) நான் பார்த்தவலரயில் துவாரபாைகர்கைின் முத்திலரயிூ்ல் ஆள்காட்டிவிரலை 

உயர்த்தி,ேற்றவிரல்கலை ேடக்கியவாறு பார்த்துள்மைன்.அதற்கு விைக்கம் மகட்டால் 
'ததய்வம் ஒன்மற' என்பதற்கான முத்திலர என்கின்றனர்.அது சரியா?எனில் இந்த 
முத்திலர எந்த நூற்றாண்டிைிருந்து வந்தது.மேலும் மூமவந்தர்கைில் யாருலடய 
காைத்தில் இந்த முத்திலர உருவாகியிருக்கும்.? 

    ேற்ற விரல்கலை  ேடக்கி சுட்டு விரலை உயர்த்துவது சூசி முத்திலர.. 
இம்முத்திலரலய பை படிேங்கைில் காணைாம். ஏமதா ஒன்லற சுட்டிக் காட்டுவதற்கு 
இம்முத்திலர பயன்படும். துவாரபாைகர் சிற்பத்தில் உள்ை இம்முத்திலர உள்மை 
இருக்கும் சிவலன சுட்டிக்காட்டுகிறது. 
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     இப்படத்லதப் பாருங்கள்.  கஜசம்ஹார மூர்த்தி.. சிவனின் ஆமவசத்லதக்கண்டு 
உலேயவள் அஞ்சி பின்வாங்க, அவைது இடுப்பில் உள்ை குழந்லத முருகன் 
தாதிதபண்ணிடம் தாவ.. உலேயவளுக்மக பயோ.?  என்று நிலனத்தாமரா சிவன்.. 
இங்மக பாருங்கள் என்று உலேயவலை மநாக்கி தன் சுட்டுவிரலை நீட்டுகிறார். இங்மக 
சிவன் அலேப்பது சூசி முத்திலர.. சூசி முத்திலர என்பது இடத்திற்கு ஏற்றார் மபால் 
சுட்டிக்காட்டுதல் என்னும் தபாருள் தரும் 
 
18) மவதம் வழியாக கலை பரவியதாய் தகாண்டால் இந்தியா முழுவதும் ஒமர 

ோதிரியான நலடமுலறகள் இருக்க மவண்டுமே. ததன்னிந்தியா ேட்டும் 
ோறுபடுகிறமத? 

 அடிப்பலட தகாள்லககள் ோறவில்லை.. சிற்பிகைின் கற்பலனக்கு ஏற்ப 
அைங்காரங்கள் ோறும் 
 
19) யஜரீ் மவத காைத்தில் உருவழிபாடிற்கு ஏது தரவு? ேயேதம், தத்துவநிதி எல்ைாம் 

பிற்காைம் தாமன? 
 நூல்கைில் தசால்வது வாய்தோழி ஸ்மைாகங்கள்.  அவற்றிக்கு எழுத்து தரவுகள் 
கிலடயாது .. 
 
20) ஆசனதிர்க்கு என்ன தபயர்? 
       வலகப்பாட்டில் வராத சிற்பங்களும் உண்டு. உதாரணோக 
காஞ்சிபுரம் தான் மதான்றஸீ்வரர் மகாயில் பல்ைவ சிற்பங்கள். 
மசாழர்காைத்திலும் உண்டு 
 
 
 
 
 
 
 
 
21) வரீாசனம் வலகயில் ைைிதாம்பிலக தவிர மவறு ஏதும் அம்ேன் உள்ைதா? 
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 இருக்கன்குடி அம்ேன்கள்... இராஜராமஜஷ்வரி 
அம்ேன் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ைைிதாம்பிலக வரீாசனோ...? 

 
  இது வரீாசனம் இல்லைமய...சுகாசனம்தான்.. 
 
 
இச்சிற்பங்கலை ேத்தவிைாச நாடக்காட்சிகள் என்கிறார்கமை.. 
சரிதானா ? 
    ஆங்கிைத்தில் illustrative sculpture என ஒரு நிகழ்லவ 
அல்ைது கலதலய தசால்லும்மபாது அலத சிற்பங்கைாக 
தசதுக்கும் மபாது சிை விதித்தைர்வுகலை கலை ர்கள் 
சுதந்திரோக லகயாண்டுள்ைனர். உம் தாரசுரம் நாயன்ோர் 
வரைாறு காட்சிகள். பல்ைவர்கள் இந்த விதிேீறல்கலை 
எைிதாக தசய்தனர்.. அந்த விதிேீறல் சிற்பங்கள்தான் 
சிறப்பாகவும் பார்க்க சுவாரசியோகவும் இருக்கும்.. 
 
 
22) ஜாட ேகுடம்-----கிரிட ேகுடம் ஒமர ோதிரி உள்ைது மபான்று எனக்கு மதான்றுகிறது? 
 நன்கு உற்று மநாக்கினால் மவறுபாட்லட அறியைாம்.. சலட முடிகலைமய 
சுருட்டி ேகுடம் மபால் அலேப்பது சடாேகுடம்.இம்ேகுடம் சிவனுக்கும் அவரது அம்ச 
மூர்த்தங்களுக்கும் அலேயும் . பிரம்ேனுக்கும் அலேயும். மவறு யாருக்கும் வராது. 
கிரீடம் என்பது ேணிேகுடம். லகயில் எடுத்து தலையில் அணிவது. இது கிரீட ேகுடம். 
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இம்ேகுடம் விஷ்ணு ேற்றும் அரசர்களுக்கு அலேயும். சிவனுக்கு அலேயாது... 
 
23) முருகனுக்கு ஜடாபாரம் வராதா? 
கிரீட ேகுடம் அல்ைது கரண்ட ேகுடம் ேட்டுமே வரும்.. தபாதுவாக முருகனுக்கு ஜடா 
ேகுடம் வராது என்பது சிற்பநூல் கூறும் அடிப்பலட விதி... 

கரண்ட ேகுடம் என்பார்கள்.... இதுவும் கரண்ட ேகுடம். 
அடுக்கடுக்கடுக்காய் இருக்கும்..  கரண்ட என்றால் மதன்கூடு..  
இம்ேகுடம் மதன்கூடு வடிவத்தில் இருப்பதால் இப்தபயர்.. 
 முருகன் அணிந்திருப்பது கரண்ட ேகுடம்,ேகுடத்திற்கு கீழ் 
வரும் கட்டு.., “தசன்னி”அதாவது காட்டுப் பூக்கைால் ஆன ோலை-
மவட்டுவர் / மபாருக்கு கிைம்பும் வரீர் கள் தநற்றியில் தசன்னி 
கட்டும் வழக்கம் இருந்துள்ைது. 
 
 
 
கைப்லபலய ஆயுதோக எப்படி பயன்படுத்த முடியும் தகாஞ்சம் 
விைக்கம் தாருங்கமைன்  
 
     ஆயுதோகமவ குறிப்பிடுகிறார்கள்.. தபருோளுக்கு மூத்தவர் பைராேன். 
ஸ்ரீேத்பாகவதம் இவலர ஹைாயுதன் ( கைப்லபலய ஏந்தியவன்)  என்று கூறுகிறது. 
துரிமயாதனுக்கு கலத ஆயுதப் பயிற்சி தகாடுத்தவர் பைராேன். பாரதப்மபார். 
இறுதிக்கட்டம். விதிகலை ேீறி துரிமயாதனலன பீேன் தகான்றுவிடுகிறான். கடும் 
மகாபம் தகாண்ட பைராேர் பேீலன தாக்க தன் ஆயுதோன கைப்லபலய தூக்க, 
கிருஷ்ணர் பைராேலன சோதானப்படுத்தி பேீலன காத்தருள்வார்.. ஆக.. கைப்லப ஒரு 
ஆயுதோகமவ பைராேருக்கு இருந்துள்ைது.. மேலும் ஒரு தசய்தி.. 1960 கைில்.. ஒரு சிை 
தேிழக கிராேங்கைில் கைப்லப ஒரு பயங்கரோன ஆயுதோக பயன்பட்டுள்ைது. எப்படி 
என்று விசாரித்து பாருங்கமைன்... 
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என்ன நிகழ்வு இது.? யார் இவர்.?  
 அர்ச்சுனன். ேச்மசந்திரத்லத வழீ்த்தல், ஹைமபடு. அர்ச்சுனன் 
தான் வழீ்த்தி திதரபலதலய ேணமுடிக்கிறான். இக்மகாயிைில் 
ேகாபாரத காட்சிகள் உண்டு 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பத்ே வியூகம் ஹைமபடு. இந்த Labyrinth உைகம் முழுக்க இருப்பது ஆச்சரியம் 
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யார் இவர்..? என்ன நிகழ்வு.? 

 
வாைி ராவணலன கட்டிப்மபாட்டு இருக்கார் 
என்ன நிகழ்வு.? 
 
வாசு மதவர் கழுலதயின் காைில் விழும் 
காட்சி , கிருஷ்ணலன தகாண்டு 
மபாகும்மபாது , கத்தாேல் இருக்க 
கழுலதயின் காைில் விழுவார்.   
 
 
 
 
 
 
இந்த சிற்பத்தில் இருப்பவர் யார்?எந்த மகாவிைில் உள்ை சிற்பம் 
இது? 
இது அவமைாகிதர்  
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09. மசாழ வரைாற்று ஆய்வுச் சங்கம்.. 
 

கடந்து வந்த பாலத... 
ேிகச்சரியாக 2015 ஜூன் ோதம்.. 
வரைாற்று ஆர்வைர்கள் ஒன்று கூடி மசாழர் வரைாறு என்னும் தலைப்பில் ஒரு 
வாட்ஸ் அப் குழு உருவானது.   வழக்கோன காலை ோலை வணக்கம் பகிரும் குழு 
மபால் இல்ைாேல் .. வரைாற்றுச் தசய்திகள் ேட்டும் பகிரப்பட்டது..  

வியப்பான பதிவுகள் சரியான தகவல்கள் கல்தவட்டு ஆதாரங்கள்     தசப்மபடுகள் மகாவில்
கள் என்று முழுக்க முழுக்க நேது வரைாறு பாரம்பரிய பண்பாட்டுத் தகவல்கள் 
பரிோறப்பட்டன.  வரீியோன விவாதங்கள் மேற்தகாள்ைப்பட்டுஉறுப்பினர்கைின் மதடுதல் 
ேிகத் தீவிரோயின. 
 

குழுவின் முதல் கைப்பயணம் ..குடந்லத மற்றும் தஞ்லச..  
இப்பயணத்லத முன்னின்று நடத்தியவர் 
குழுவின் தலைவரும் ஆய்வாைருோன 
திரு. தசல்வராஜ் அவர்கள்..  தஞ்லச 
தபரியமகாவிைின் மேமை முதல் தைம் 
தசன்று பார்லவயிட்டது ேிகச் சிறந்த 
ஒன்றாகும்.. எழுத்தாைர் திரு. உைிேகிழ் 
இராஜ்கேல் அவர்கள் எழுதிய கைம் 
தகாண்டான் என்னும் நூலை குழு 
தவைியிட்டது..  
 
பிப்ரவரி 2 2017 மாமல்ைபுரம்  

கங்லக தகாண்ட மசாழபுர குடமுழுக்கு 
நிகழ்வில் குழு பங்மகற்றது.. 
 

 

இம்ோதமே 
ோேல்ைபுரம் 
ேரபுநலட ஒன்று 
சிறப்பாக 
நடதபற்றது..  
ஏப்ரல்  14, 2017 
தாராசுரம் 
மற்றும் தஞ்லச 
எங்கைது 

இரண்டாம் கைப்பயணம் தாராசுரம் ேற்றும் தஞ்லச..  தாராசுரம் நிகழ்வில் தஞ்லச 
இைவரசர் கைந்து தகாண்டது சிறப்பான நிகழ்வு..  தாரசுரத்தில் காணப்படும் அந்த அதி 
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அற்புத சிற்பங்கைின் அலேப்லபப் பற்றி நேது குழு ஒரு காதணாைி காட்சியாக படம் 
பிடித்தது..   

அந்த வரைாற்றுச் சிறப்புேிக்க ஒைித்தகட்லட தஞ்லச இைவரசர் 
தவைியிட்டார்..  இவ்விழாவிலும் திரு. உைிேகிழ் ராஜ்கேல் எழுதிய திருேகள் மபாை 
திருேன்னிவைர என்னும் நூல் தவைியிடப்பட்டது .. 
 

சித்திலர முதல் நாள் விழாலவ குழு பஞ்சவன் 
ோமதவி 

பள்ைிப்பலடயில் தகாண்டாடியது.. சுவாேிக்கு 
சிறப்பு அைங்காரம் தபாங்கல் லவத்தல் அவ்வூர் 
ேக்கள் கைந்து தகாண்ட மகாைப்மபாட்டி பரிசு வழங்குதல் என்று சிறப்பான நிகழ்வுகள் 
அலவ. 
 

 

ேறுநாள் தஞ்லச தபரியமகாவில்.நண்பர்களுக்கு கல்தவட்டு வாசித்துக் 
காட்டப்பட்டது.ேீண்டும் தபரியமகாவிைின் முதல் தை தரிசனம்..  
2017 ஜனவரி ோதம் நேது குழு மசாழ வரைாற்று ஆய்வு சங்கம் என்னும் தபயரில் 

பதிவு தசய்யப்பட்டு அரசு அங்கிகாரம் தபற்ற 
அலேப்பாக உருதவடுத்தது.. 
ஆகஸ்ட் 2017 மசாழோமதவி என்னும் கிராேத்தில் 
பள்ைி ோணவர்களுக்கு கண்காட்சி ஒன்று 
நடத்தப்பட்டது.. 

 

 

 
 

 
டிசம்பர் 16,17 2017 காஞ்சி மரபு நலட.. 
அடுத்த கைப்பயணோக காஞ்சி ேரபு நலட..நேது 
குழுவும் தசைிப்பிமரட் காஞ்சி அலேப்பும் 
இலணந்து நடத்தியது. 
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ததால்ைியல் ஆய்வாைர் திருேதி ோர்க்கசிய காந்தி ேற்றும் சசிதரன் அவர் 
வழிநடத்தைில் இரண்டு நாள் காஞ்சி ேரபுநலட தவகு சிறப்பாக நடந்மதறியது. 
ஏப்ரல் 01, 2018 விழுப்புரம் மரபுநலட 
திரு.விழுப்புரம் வரீராகவன் ேற்றும் ேங்லக 
வரீராகவன் இவர்கள் பங்மகற்பில் நேது குழு 
ஏற்பாடு தசய்த விழுப்புரம் ேரபுநலட பை அரிய 
அற்புத அனுபவங்கலை தபற்றுத் தந்தது.. 

 

 

 

 

 
 
ஆகஸ்ட் 11, 2018  மசைம் அருங்காட்சியகம்  
மசைம் பள்ைி ோணவர்கலை அரசு 
அருங்காட்சியகத்திற்கு அலழத்துச் தசன்று 
அவர்களுக்கு வரைாற்றுத் தகவல்கள் 
எடுத்துலரக்கப்பட்டது.. ோணவர்கைிலடமய 

இந்நிகழ்வு பைத்த வரமவற்பு தபற்றது. 
 

டிசம்பார் 20 , 2018 தசன்லன புத்தக தவைியீடு  
எத்திராஜ் ேகைிர் கல்லூரியில்தேிழ் எழுத்துக்கைின் வைர்ச்சி என்னும் 
தலைப்பில்.. இந்திய ததால்ைியல் துலறயுடன் இலணந்து மசாழ வரைாற்று 
ஆய்வுச்சங்கம் ேிகவும் ஒரு சிறப்பான கண்காட்சிலய நடத்தியது.. ோணவர்கைிலடமய 
பைத்த வரமவற்லப தபற்றது.. 
 

அன்லறய தினமே இந்திய ததால்ைியியல் துலறயின் தசன்லன ேண்டை 
கல்தவட்டுத்துலறத் தலைவர் முலனவர் திரு.க.பன்னரீ் தசல்வம் எழுதிய தேிழ் 
கல்தவட்டுகள் தவைிச்சேிடும் அற்புத உண்லேகள் என்னும் நூலை குழு தவைியிட்டது..  

 

மசாழர் வரைாற்று ஆய்வுச் சங்கத் தலைவர் திரு.தசல்வராஜ் அவர்கள் 
தவைியிட கல்லூரி முதல்வர் முலனவர் திருேதி.புவமனசுவரி 
அவர்கள் தபற்றுக்தகாண்டார்.. 
டிசம்பர் 21-25 , 2018 அஜந்தா ேற்றும் எல்மைாரா ேரபுநலட சிறப்பாக நலட 
தபற்றது..  

 

அஜந்தா பற்றிய லகமயடு திரு.சிவசங்கர் பாபு அவர்கள் முன்தனடுப்பால் 
தவைியிடப்பட்டது .. 
ஆகஸ்ட் , 2019  ஹம்பி  மற்றும் பாதாமி  ேரபுநலட சிறப்பாக நலட 
தபற்றது..  
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அதில் ஹம்பி (திரு ோரீராஜன்) பாதாேி (திரு.சிவசங்கர் பாபு) பற்றிய லகமயடுகள்  
தவைியிடப்பட்டது 

 

சங்கப் பணிகள் ததாடர்கின்றன.. 
சங்க நிர்வாகிகள் பட்டியல்...  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

திரு. தசல்வராஜ்..                                    திரு. சுமரஷ்..  

தலைவர்.                                                             துலணத்தலைவர். 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

திரு.கரிகாைன்..                                       திரு.வல்ைத்தரசு..                                     திரு.ேணிவண்ணன்..  

தசயைாைர்.                                                       இலணச் தசயைாைர்.                              தபாருைாைர்.. 
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