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                       முகவுரை 

மரு. சுரைந்திைன் ஐயா  அவர்கள் கிணத்துக்கடவு பகுதியில் 
ச ாந்தமாய் மருத்துவமரை நடத்தி வருகிறார். ரகாவில் 
கட்டிடகரை  ார்ந்த துரறயில் மிகவும் புைரம சபற்றவர், மற்றும் 
வைைாற்றில் ஆர்வம் உள்ளவர். இந்த lockdown காைத்தில் நம் 
சபாழுதுகரள மிகவும் பயனுரடயதாக மாற்றியவர். அவரின் 
இரடயறாத பணிகளுக்கு நடுவில் இந்த வகுப்பிரை  ிறப்பாக 
நடத்தியரமக்கு நம் குழுவின்  ார்பாய் மிக்க நன்றியும் அன்பும், 
நன்றி என்ற ஒரு ச ால் ரபாதாது அவரின் உதவிக்கு முன். 

                           நன்றி 

இந்த வகுப்பிற்கு படங்கள் தந்து உதவிய அன்பர்கள்   

திரு. சதன் சகாங்கு  தா ிவம்,  

திரு. ைரமஷ் முத்ரதயன்,  

திரு . இைா. இைா ரவல், 

திரு விஜய் 

ஆகிரயார்க்கு மிக்க நன்றியும் அன்பும்!!! 
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ரகாயில் கட்டிடக் கரை -வைைாறும் ஆய்வும்-1 

மனித இனம் போலை ளில்  ீைல் கபோடத் ததோடங் ியது முதைோ  ஓவியமும் 
அதன் ததோடர்ச்சியோ  அடுத்த படிநிலையோ  3D structural imagination & reproduction 
வளர்ச்சி ததோடங் ியது. 

முப்பதோயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முன்னகர மனிதன் கூட்டமோ  குடியிருப்பு லள 
ஏற்படுத்தி வோழ்ந்ததற் ோன தடயங் ள்  ிலடத்துள்ளன. பை போலை 
ஓவியங் ளில் வழிபடு சடங்கு ள்  ோணப்படு ின்ைன. இவர் ளின் வழிபோட்டில் 
 டவுள் உருவங் ள் அல்ைது வழிபோட்டு  ட்டிடங் ள் இருந்திருக்  கவண்டும். 
குல  ஓவியங் ளில்  ோணும் சிை “க ோபுர” வடிவ உயர்ந்த அலமப்பு ள் அந்த 
வழிபோட்டு இடங் ளோ  இருக் ைோம். 

க ோயில் ளோ  / வழிபோட்டு லமயங் ளோ   ருத தக்  சிை பழலமயோன 
 ட்டிடங் ள் துருக் ியிலும் வடக்கு ஈரோனிலும்  ோணப் படு ின்ைன. அலவ 
பத்தோயிரம் ஆண்டு ள் பழலமயோனதோ  மதிப்பிடப் பட்டுள்ளன. அவற்ைின் 
ததோடர்ச்சியோ  தமசபகடோமியோவிலும் சிந்து தவளியிலும் எ ிப்திலும் இருந்த 
பை வழிபோட்டு  ட்டிடங் லள நோம் அைிய முடி ிைது. சுமோர் அகத 
 ோை ட்டத்தில் (தபோ  ோ மு 6000- 4000) தமிழ த்தில் நோம்  ல் வட்டங் லளயும் 
 ல் பதுக்ல  லளயும்  ோணமுடி ிைது.  

மலையூர் -க ோவில் டவு  ிரோமத்தில் உள்ள போலையில் அலமந்துள்ள பை  ல் 
பதுக்ல  லளயும், பரல் உயர் பதுக்ல  லளயும் க ோயில்  ட்டிடங் ளின் 
முன்கனோடி ளோ   ருதைோம். எ ிப்திலும், தமசபகடோமியோவிலும்  தபரும் 
வழிபோட்டிடங் ள் எழுந்த கபோது தமிழ த்தில் இவ்வோைோன க ோயில் 
 ட்டிடங் ள்  இருந்ததற் ோன தடயங் ள் ஏதும்  ிலடக் வில்லை ஏன்?! 
 ல்வட்டங் ள்- ள்ளர்பிரோன் புரம்,தசங் ல் பட்டு.  ல்வட்டத்தின் நடுவில் 
 ல்பதுக்ல  (cist)  ோணப்படு ிைது. தபரும்போைோன  ல்பதுக்ல  ள் ஸ்வஸ்தி  
வடிவில் ,ஓர் அலையோ கவோ அல்ைது 4 அலை ளோ கவோ தடுக் ப் 
பட்டிருக்கும். “வைம் வருதல்”எனும் ததோன்மத்தின்  ட்டுமோன வடிவகம 
ஸ்வஸ்தி ம். 
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(Gobekli tepe) க ோபக்ைி கடப். 

உை ின் மி ப் பழலமயோன வழிபோட்டு  ட்டிடம். சுமோர் பத்தோயிரம் ஆண்டு ள். 
துருக் ியில்  ண்டைியப் பட்டது. நோம் இங்க   ோணும்  ல் வட்டம் கபோல் 
இருக்கும். உை ின் இனகபதமன்ைி ஆரம்ப நிலை நிலனவுச் 

சின்னங் ளும், வழிபோட்டு இடங் ளும் ஒகர வடிவிகைகய இருந்தன கபோலும். 

 

 

 

 

 

 

 ல்வட்டங் ள்- ள்ளர்பிரோன்புரம், தசங் ல் பட்டு. 

 ல்வட்டத்தின் நடுவில்  ல்பதுக்ல  (cist)  ோணப்படு ிைது. தபரும்போைோன 
 ல்பதுக்ல  ள் ஸ்வஸ்தி  வடிவில், ஓர் அலையோ கவோ அல்ைது 4 
அலை ளோ கவோ தடுக் ப் பட்டிருக்கும். “வைம் வருதல்” எனும் ததோன்மத்தின் 
 ட்டுமோன வடிவகம ஸ்வஸ்தி ம். 
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நம் நோட்டில், முன்கனற்ைமலடந்த  ோைக்  ணிப்பு லளப் பயன்படுத்துவது மி  
குலைவோ கவ உள்ளது. 

 Stratigraphy 

 C14 isotope method 

 Spectrometry 

என பை முலை ள் இருந்தும் நோம் இன்றும் "கூைியன கூைல்” என்ை 
நிலையிகைகய உள்களோம், தபோருந்தல் (பழனி) ல் பதுக்ல யில் நி ழ்த்தப்பட்ட 
C14 isotope analysis மூைம் அதன்  ோைம் தபோ  ோ மு 490 என அைியப் பட்டது. 
ஆனோல் இம்முலை பல்ைோயிரம் ஆண்டு ளோ  இங்க  வழக் த்தில் உள்ளது. 
 ள்ளர் பிரோன் புரம்- ல்வட்டங் ள் சுமோர் 6000 முதல் 10000 ஆண்டு ள் வலர 
பழலமயோனதோ  இருக் ைோம். 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை - வைைாறும் ஆய்வும்-2 

மத்திய ஆசியோவில் தபோ  ோ மு பத்தோயிரமோவது ஆண்டு ளில் இருந்து 
 ிலடத்துவரும் வழிபோட்டு இடங் ளின் எச்சங் ள் தமிழ த்தில் சங்   ோைம் 
வலர ததோடர் ின்ைன. சிந்து தவளி ,தமசபகடோமிய,எ ிப்து மக் ளின் 
தலைசிைந்த  ட்டுமோனங் லள இன்றும் நோம்  ண்டு அதிசயிக் ிகைோம்.அகத 
 ோை ட்டத்தில் வோழ்ந்த  ோன  சமூ  மக் ளும் தங் ள் பண்போட்டுக் கூறு லள 
குல  ஓவியங் ள் , ீைல் ள் வழியோ  பதிவு தசய்துள்ளனர். 

இயற்ல ப் கபரிடர் ள், தவள்ளம், த ோள்லள கநோய் ள் தவளியோரின் 
பலடதயடுப்பு ள் கபோன்ைவற்ைோல் பண்லடய சமூ  மக் ள் தபருமளவில் 
இடம்தபயரத் ததோடங் ினர். 

வடக்கு ஆப்பிரிக்  மக் ளின் தபரும் இடப்தபயர்வோல் அவர் ளின் சமூ  சமய 
மரபு ளில் தபரும் மோற்ைங் ள் ஏற்பட்டன.  ோரணம்,அவர் ளின் சமூ த்தில் 
ஏற்பட்ட புைத்தோக் ங் ள். 

சிந்து தவளி மக் ள் பை பிரிவினரோ  பல்கவறு பகுதி ளுக்கு இடம் தபயரத் 
ததோடங் ினர். இவர் ளில் ததற்கு, ததன் ிழக்கு கநோக் ி பரவிய மக் ளில் 
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தபரும் பண்போட்டு, சமய மோற்ைங் ள் நி ழவில்லை. அவர் ளின்  ட்டுமோனக் 
 லை ளில் மோற்ைம் ஏற்படவில்லை. 

இந்தியோவின் ததன்புைம் கநோக் ி ந ர்ந்து தங் ள் இருப்பிடங் லள ஏற்படுத்திய 
மக் ளின் வோழ்வில் புைத்தோக் ங் ள் தபருமளவில் ஏற்படோத நிலையில் 
 ட்டிடக்  லை வரைோற்ைில் அகத அடிப்பலட தத்துவங் ள் ததோடர்ந்தன.  ோை 
மோற்ைத்தில் அவர் ளின்  ட்டிடக்  லை அைிவியலும் அவற்கைோகட க ோயில் 
 ட்டுமோன நுட்பங் ளும் வளரத் ததோடங் ின. 

தபோ  ோ மு 1800 ல் சிந்து தவளியில் தடயங் ள் இழக் த் ததோடங் ிய திரோவிட 
 ட்டிடக்  லை வரைோறு தபோ  ோ மு 700  ளில் அலத ததோடர் ிைது. 
இலடப்பட்ட  ோை ட்டம் அவர் ளின் பை  ட்ட இடப்தபயர்வினோலும், 
ஆங் ோங்க  நிலைக் ச் தசய்த முயற் ளோலும் நிரப்பப் படு ிைது. 

சிந்துதவளி மக் ளின் “தசங் ல்  ட்டிடக்”  ைோச்சோரமும்,  ல் த ோண்டு 
நிறுவப்படுவது “அமங் ை விஷயங் ளுக் ோனது” என்ை மரபும் ததோடரப் 
பட்டலமயோல் அவர் ளின் வழிபோட்டு கூடங் ள் அல்ைது க ோயில் ள் 
அழிவுற்ைன. அவற்ைின் இருப்லபயும், சமூ ப் பங் ளிப்லபயும் பழம் சங்  
இைக் ியங் ளும், சிை அ ழ்வோய்வு எச்சங் ளும்  ோட்டி நிற் ின்ைன. சிந்து 
தவளி நோ ரீ   ோைத்தின் சம  ோைத்தில் நம் தமிழ ப் பகுதியின் நிலை என்ன?! 

நோம் இன்று  ோணும் ஈமக்  ோடு ளோன  ல் வட்டங் ள்,  ல் பதுக்ல  ளின் 
 ோைமும் சிந்து தவளியின்  ோைமும் ஏைத்தோழ ஒன்கை! அப்கபோது இங்க  
வோழ்ந்த மக் ளின் வழிபோட்டு எச்சங் லள குல  ஓவியங் ளிலும், புலதவிட 
அ ழ்வு ளில் முன்கனோர் வழிபோட்டு எச்சங் ளிலும்  ோண் ிகைோம். இந்த ஆதி 
தமிழ் மக் ளின் வழிபோட்டு முலை ளும், வழிபோட்டு இடங் ளும் இன்லைக்கும் 
குைிஞ்சி நிைப் பகுதி ளில் நிலைதபற்றுள்ளன, லவதீ  மதத்தின் ஆளுல க்கு 
உட்படோமல்! 

க ோயிலும், திருக் குளமும்..தமோஹஞ்சதோகரோ. 



க ோவில்  ட்டிட  லை வரைோறும் ஆய்வும் 

மரு. சுகரந்திரன்  யோ ஊ யோ க  

 

6 

 

 

திரோவிட இனத்தவரோன “க ோண்ட்” இன பழங்குடியினர் வழிபோட்டிடம். இந்த 
வல  க ோயில் அலமப்பு தமிழ த்தில் சங்   ோைத்தின் ததோடக் த்தில் இகத 
மோதிரியோன க ோயில் அலமதி இருந்திருக் ைோம் எனக் த ோள்ளத்தக்  
ஆதோரங் ள் உள்ளன. 
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 ற் ோை ஓவியம் குமிட்டிபதி-க ோலவ. 

இதில்  ோணும் க ோபுர வடிவங் லள வழிபோட்டிடங் ளோ  த ோள்ள வோய்ப்பு 
உள்ளது. இவர் ள் சிந்து தவளி மக் ளின் ததன்ன  வருல க்கு முற்பட்ட ஆதி 
குடி ள். இந்த ஓவியங் ளின்  ோைம் தபோ  ோ மு 4000ைிருந்து தபோ  ோ மு 1500 
வலர  ோை ட்டம். 

 

போலை ஓவியம்-மலையூர் மூணோறு. தபண்   

தபண் ததய்வம்-த ோற்ைலவ(?) நோம்  ண்ட  டவுள் வடிவங் ளில்  ோைத்தோல் 
மி  முந்திய வடிவமோ  இதலனக்  ருதைோம். இதன்  ோைம் சுமோர் தபோ  ோ மு 
6000. 
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முரு ன் க ோயில் எச்சங் ள்-மோமல்ைபுரம். 

சங்   ோைத்திற்கும் சற்று முந்தியதோன  ட்டிடமோ   ருத முடியும். இங்க  
 ருவலை நோர்த்ததோட்டி அலமப்பில் உள்ளது. இதன் லமயத்தில் “ ந்து 
வழிபோடு” இருந்திருக் ிைது. ஆ கவ, இவ் வோையத்தின்  ோை ட்டத்தில் 
தமிழ த்தில் லவதீ  வழியிைோன வழிபோடு இல்லை என்பது ததளிவோ ிைது. 
பிற் ோைத்தில் பல்ைவர் ளோல் இக் க ோயில் அலமப்பு ஆ ம அடிப்பலடயில் 
மோற்ைப் பட்டிருக் ிைது. 



க ோவில்  ட்டிட  லை வரைோறும் ஆய்வும் 
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பழங்குடியினர் மத்தியில் இன்றும் நிலைத்திருக்கும் “ ந்து வழிபோடு”.  ோலரயூர். 
திருமூர்த்தி மலைப் பகுதி. 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை -வைைாறும் ஆய்வும்-3 

சிந்து தவளியில்  ோணக்  ிலடக்கும் பை வழிபோட்டு  ட்டிடங் ளின் 
எச்சங் லள தமிழ ம், போ ிஸ்தோன், ஆப் ோனிஸ்தோன், கமற்கு சீன ம ோணம் 
கபோன்ை இடங் ளில்  ிலடக்கும் அகத கபோன்ை  லையம்சம் த ோண்ட 
வழிபோட்டு  ட்டிடங் ளுடன் ஒப்பிட்டு விளக்  முடி ிைது. 

அவற்லை எ ிப்து,  ிகரக் , கரோம, போபிகைோனிய  லைநுட்பங் ளுடன் ஒப்பிட 
இயைவில்லை. எனகவ, தமிழ ப் பகுதியில் இலடக்  ோைத்திலும் தற்கபோதும் 
உள்ள க ோயில்  ட்டிடக்  லை தபோதுவோன தன்லம லள உை ின் பை 
பகுதி ளுடன் ப ிர்ந்து த ோள் ிைது. 
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சங்  இைக் ியங் ள், பை வழிபோட்டிடங் ள் தமிழ த்தில் இருந்து வந்தலதப் 
பதிவு தசய் ின்ைன. அவற்லை ,எழுப்பும் மரபுத் ததோழில் நுட்பமும் ,முலை 
சோர்ந்த  ல்வியும் இருப்பலதயும் தசோல் ின்ைன. 

சங்  இைக் ியங் ளில்மன்ைம், தபோதியில், அம்பைம் கபோன்ை தசோற் ள் 
க ோயில் லள குைிக் ின்ைன. அப்கபோது “க ோயில் “என்ை தசோல் அரசன் வோழும் 
அரண்மலனலயக் குைித்தது. 

சங்   ோை நோணயங் ள் சிைவற்ைில்  ோணும் கவைியிட்ட மரம், மூன்று / ஆறு 
மு டு ள், தசவ்வ  / சதுர அலடயோளங் ள் வழிபோடு, க ோயில் 
ததோடர்புலடயதோ  அைியப்படு ின்ைன. இலவ தபோ  ோ மு 3 ம் நூற்ைோண்லடச் 
கசர்ந்தலவ. பிற்சங்   ோைத்திலும் சிைப்பதி ோரம் கபோன்ை நூல் ள் பை 
பழலமயோன, பு ழ்தபற்ை க ோயில் ளின் இருப்லப பதிவு தசய் ின்ைன. 

“சீர்த ழு தசந்திலும் தசங்க ோடும் தவண்குன்றும் ஏர மும் நீங் ோ இலைவன்...! 
நமக்கு  ிலடத்த  ளப்பிரர்  ல்தவட்டோன பூைோங்குைிச்சி  ல்தவட்டு, க ோயில் 
சம்பந்தமோனகத. க ோயில் லள கதவகுைம் எனக் குைிப்பிடு ிைது. தபோ  ோ 5 ம் 
நூற்ைோண்டு முதல் நமக்கு கநரிலட ஆதோரங் ள்  ிலடக் த் ததோடங்கு ின்ைன. 

க ோயில்  ட்டிடக்  லையில் தபரும் போய்ச்சல் நி ழ்த்தப்பட்டது, இக்  ோைத்கத 
தோன். நி ழ்த்தியவர் கசோழ மன்னன் க ோச்தசங் ணோன். மோடக்க ோயில் என்ை 
தனிப்பட்ட க ோயில்  ட்டுமோனத்லத ஏற்படுத்தி அவற்லை அழிவிைிருந்து 
மீட்டவர் அவகர. அவர்  ோைத்துக் க ோயில் ள் தசங் ல்  ட்டுமோனமோ  
இருந்தோலும்  ோைத்லத தவன்று நிற் ின்ைன, அவற்ைின்  ட்டுமோன அலமப்பு 
 ோரணமோ . அவர்  ோைத்தில் (தபோ  ோ 5ம் நூற்ைோண்டு), போரத கதசத்தின் 
தபரும் வழிபோட்டுக்  ட்டிடங் ளோ  அலவ விளங் ியுள்ளன. 

“சபருக்காறு  ரடக்கணிந்த சபருமான் ர ரும் சபருங் ரகாயில் 
எழுபதிரைாடு எட்டும்.” 

என்று க ோச்தசங் ணோனுக்கு நூைோண்டு ள் பின் வந்த அப்பர் தபருமோனோல் 
வியப்கபோடு பு ழப்பட்டலவ...மோடக் க ோயில் ள்! 
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ஜூகுரட்-தமசபகடோமியர் ளின் வழிபோட்டுக்  ட்டிடம். இது அலமந்துள்ள ஊர் 
தற்கபோலதய ஈரோக். சிந்துதவளி வழிபோட்டுக்  ட்டிடங் ளுக்கும் இவற்றுக்கும் 
நிலைய ஒற்றுலம ள் உண்டு. குடியிருப்பின் கமற்குப் பக் த்தில் ,சுட்ட 
தசங் ற் ளோல்  ட்டப்பட்ட கமலட கபோன்ை ஓர் அலமப்பில் ஆையம் 
அலமப்பது அவர் ளது முலை.சுமோரோ  இவற்ைின் உயரம் 80 அடிக்கு கமல்.. 

 

தமிழ த்தில் சிதம்பரம் க ோயிலையும், க ரளோவில் எல்ைோ க ோயில் லளயும் 
“அம்பைம்” என்ை பழந் தமிழ் தபயர் த ோண்கட அலழக் ின்ைனர். 
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பசுமங்ல  மோடக் க ோயில், பசுபதி க ோயில். க ோச் தசங் ணோட் கசோழனின் 
வரைோற்றுக் த ோலடயோன மோடக் க ோயிை ளில் ஒன்று.அம்புக்குைி இட்ட 
பகுதிகய மோடம் என அலழக் ப்படு ிைது. மோடக்க ோயில்  ட்டுமோனம் பற்ைி 
பின்னர் விரிவோ   ோணைோம். 

 

 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை - வைைாறும் ஆய்வும்-4 

க ோச்தசங் ணோட் கசோழன்-5 ம் நூற்ைோண்டில் கசோழ நோட்லட ஆட்சி தசய்த 
மன்னன். மோடக் க ோயில் ள் எனும் புதுவல  க ோயில்  ட்டிடக்  லைலயத் 
ததோடங் ி லவத்தவர்.தமிழ   ட்டிடக்  லை வரைோற்ைில் இது ஓர் 
திருப்புமுலன. மோடக் க ோயில் ள் பற்ைி பிைகு விரிவோ  போர்ப்கபோம். 

“அழிவில்ைோத இலைவனுக்குஅழியக் கூடிய தபோருட் ளோல் ஆையம் 
அலமப்பது முலையல்ை” என்ை எண்ணத்தோல் உந்தப் பட்ட மோமன்னன் 
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ஒருவன், வட இந்தியோவிலும் அதற்கு அப்போலும் தபௌத்த மதத்தினர் மரபு 
வழியோ  ல க்த ோண்ட குலடவலர அலமக்கும் வழக் த்லத தமிழ த்தில் 
அைிமு ப் படுத்தினோர். அவர் ...மக ந்திர வர்மன். 

குப்த கபரரசின்  ிலள வம்சத்தவர் மரோட்டியப் பகுதியில்தோன் முதைோ  இந்து 
மதத்திற்கு குலடவலரக் க ோயில் லள அைிமு ம் தசய்துள்ளனர். 
அவர் ளிடமிருந்கத தமிழ த்திற்கு குலடவலரக்  லை அைிமு ப் படுத்தப் 
பட்டதோ   ருதைோம். 

தக் ோண மரோட்டிய பகுதியில் அலமந்துள்ள மலைப்போலை ள் பசோல்ட் வல  
போலைலயச் சோர்ந்தலவ. இவற்லை தசதுக்குவதும்,சீவுவதும் 
எளிது .தமிழ த்தில் இக் குலடவலரக்  லை முலைலய அைிமு ம் தசய்வதில் 
உள்ள இடர்ப்போடு என்னதவன்ைோல், இங்க  உள்ள  டின வல   ிரோலனட் 
போலை . எனகவதோன், குலடவலரக்  லையில் குப்தர் ளும் 
இரோஷ்டிரகூடர் ளும்,சோளுக் ியர் ளும் அலடந்த உச்சத்லத இங்க  யோரும் 
ததோட முடியோமகை கபோனது. ஆனோல்,அகத  போலை ளின் தனித்தன்லமகய 
 ட்டுமோன க ோயில்  லையில் தமிழர் லள உன்னத உயரத்திற்கு ஏற்ைம் 
த ோள்ளச் தசய்தது. இந்த  ிரோலனட் போலை ளில், குலடவலரக் க ோயில் 
 லை வரைோற்ைில் என்னதவல்ைோம் முடியுகமோ அத்தலனயும் முயன்று 
பலடத்தனர் பல்ைவச் சிற்பி ள்.  னவு நனவோனது.” அழிவில்ைோத  இலைக்கு 
அழிவில்ைோத இல்ைம்..”   

திரோவிடர் ளின் மரபோன மங் ை  ோரியங் ளுக்கு  ல் பயன்டுத்தப்படுவது 
இல்லை, என்ை வழக் ம் மோற்ைம் தபற்ைது இங்க . ஓர் அரசனோல் அைிமு ம் 
தசய்யப் பட்ட கபோதும், இங்குள்ள லவதீ  சமயத்தோரோல் இக் குலடவலரக் 
க ோயில்  லை ஏற்றுக் த ோள்ளப் படவில்லை. ததன்ன ம் முழுவதும் 
யோத்திலர புரிந்து அகந  ஆையங் ளில் “பதி ம்” போடிய நோயன்மோர் ள் யோருகம 
“இந்தப் புதிய வரவோன”குலடவலரக் க ோயில் லளப் போடவில்லை 
என்பலத,இவற்ைின் பின்னணியில் நோம்  வனம் த ோள்ளைோம். 

இந்த நிலை மோற்ைம் த ோள்ள கமலும் பை ஆண்டு ளும், தபரும் 
பஞ்ச ோைமும் கதலவப்பட்டன. இந்தக் குலடவலரக்  ோை ட்டம் தபோ  ோ 6 ம் 
நூற்ைோண்டிைிருந்து தபோ  ோ 9 ம் நூற்ைோண்டு வலர ததோடர்ந்தது. 
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பல்ைவ மன்னன் மக ந்திரகன தமிழ த்தில் குலடவலரக்  லைக்கு 
வித்திட்டவனோ   ருதப் பட்டோலும், சிவ ங்ல  மோவட்டம் பிள்லளயோர் பட்டி 
குலடவலர அதற்கும் முந்தியதோ கவ  ருதப் படு ிைது. 

வணி ப் தபருமக் ளோல் சோளுக் ிய கதசத்து சிற்போசிரியர் லளக் த ோண்டு 
அ ழப் பட்டதோ கவ பிள்லளயோர்பட்டி குலடவலரலயக்  ருத முடியும். இதன் 
அலமப்பு அந்தக்  ோை ட்டத்தில் மி  முற்பட்ட வடிவமோ கவ  ோணக் 
 ிலடக் ிைது. 

வடதமிழ த்தில் மக ந்திரன் குலடவலரக்  லையில் பை சோதலன ள் புரிந்த 
அகத  ோை ட்டத்தில் போண்டியர் ள் ததன் தமிழ த்திலும், முத்தலரய 
மன்னர் ள் புதுக்க ோட்லடப் பகுதியிலும் குலடவலர ளுக்கு தபரும் 
ஆதரவளித்தனர். 

போண்டியன் கசந்தன் தசழியன்  ோைத் திருப்பணியோன மலையடிக்குைிச்சிக் 
குலடவலரயும், முத்தலரயர் ளின் “பரிவோதிநி” குலடவலர ளும் 
மக ந்திரனுக்கு ஏைத்தோழ சம  ோைத்தலவகய! 

பல்ைவர் குலடவலர அழ ிற்கு சற்றும் சலளக் ோத வல யில் அலமக் ப் 
பட்டது மலையடிக்குைிச்சி குலடவலர. 

முத்தலரயர் குலடவலர ளில் குைிப்பிடத்தகுந்தது குடுமியோன்மலை 
குலடவலர. இதன் தூண் ள் அலமதியும் வோயில்  ோவைர் ளின் சிற்ப 
ைட்சணமும் சோளுக் ிய  லைத்திைலனகய பலைசோற்று ின்ைன. 

இனி, க ோயில்  ட்டிடக்  லையின் அடுத்த போய்ச்சலை நி ழ்த்த இன்தனோரு 
அரிய மனிதர் அவதரிக் ப் கபோ ிைோர்... 
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"எருக்கட்டூரு க் ரகான் சபருந்த ன்”. ஆரம்பநிலை வட்தடழுத்தோன இந்த 
 ல்தவட்டு மூைகம பிள்லளயோர்பட்டிக் குலடவலர, மக ந்திரனுக்கு 
முற்பட்டததன்று அைிய முடிந்தது. 

 

1. ற்ப  விநோய ர் 

2.சங் ர நோரோயணர் 

3.கவசர சிவ ைிங் ம் 

4. ல்தவட்டு உள்ள அலரத் தூண் 

பிள்லளயோர்பட்டி குலடவலரயின் அலமப்பு மற்ைவற்ைில் இருந்து 
கவறுபடு ிைது. தமிழ த்தில் கவசர (நீள்வட்ட)  ருவலை த ோண்ட 
குலடவலர ள் இரண்டினுள் இது ஒன்று. 
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க ோட்ட ததய்வமோன பிள்லளயோர் சிற்பத்திற்கு முன்புைம் திைப்பு 
ஏற்படுத்தப்பட்டு தற் ோைத்தில் அவர் முதன்லமக்  டவுளோ  
மோற்ைப்பட்டுள்ளோர். 

 

 

மலையடிக் குைிச்சி குலடவலர. தபோ  ோ 637 ல் உருவோக் ப் பட்டது. 
முன்கனற்ைமலடந்த பை நுட்பங் லள இதில்  ோணமுடி ிைது. 

 



க ோவில்  ட்டிட  லை வரைோறும் ஆய்வும் 

மரு. சுகரந்திரன்  யோ ஊ யோ க  

 

17 

குடுமியோன்மலை குலடவலர. சோளுக் ிய அலமப்பிைோன குலடவலர. 
முத்தலரய மன்னர் ளோல் 7 நூற்ைோண்டில் அலமக் ப்பட்டது. 

 

 

குடுமியோன்மலை வோயில்  ோவைருக்கும்(கமல்)...வோதோபி லஜன குலடவலர 
 ோவைருக்கும் ( ீழ்)உள்ள ஒற்றுலம ள்.! 

 



க ோவில்  ட்டிட  லை வரைோறும் ஆய்வும் 

மரு. சுகரந்திரன்  யோ ஊ யோ க  

 

18 

தபோதுவோ  தபோ  ோ 5 ம் நூற்ைோண்டில், இந்து மதம் சோர்ந்து முதைில் 
எடுக் ப்பட்ட குலடவலரயோ   ருதப்படும் எைிஃதபண்டோ தீவு குலடவலர. 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை— வைைாறும் ஆய்வும் - 5 

மக ந்திர பல்ைவருக்கு பிைகு ஏற்பட்ட சிைிது ததோய்வு நிலைக்குப் பிைகு 
பரகமஸ்வர பல்ைவர்  ோைத்தில் க ோயில்  ட்டிடக்  லை சிைிது புத்துயிர் 
தபற்ைது. இவர்  ோைம் தமிழ த்தில்  ட்டுமோன க ோயில்  லையின் 
ததோடக் மோ   ருதப் படு ிைது. ோஞ்சி அருக  கூரம் என்ை ஊரில் இவரோல் 
எடுக் ப்பட்டதோ   ருதப் படும்  ற்ைளி ஒன்ைின் அதிட்டோனப் பகுதி  ண்டைியப் 
பட்டுள்ளது. 

மக ந்திரன் ஆட்சியின் இறுதி ஆண்டு ளில் நரசிம்மரின் ஆட்சி  ோைத்திலும் 
நிைவிய  டுலமயோன பஞ்சம், பக்தி இைக் ியங் ளிலும்யுவோன் சுவோங் பயணக் 
குைிப்பு ள் மூைமோ வும் ததரிய வரு ிைது. இதனோல் ஏற்பட்ட சமூ  
தபோருளோதோர மோற்ைங் ள் ததோடர்ச்சியோன க ோயில்  ட்டுமோனப் பணி ளில் 
ததோய்லவ -ஓர் இலடதவளிலய -ஏற்படுத்தி இருக் ைோம்.தமிழ ம் 
முழுலமயுகம இதன் போதிப்லப அைிய முடி ிைது இக் ோை  ட்டத்தில். தமிழ ம் 
 லை வரைோற்ைில் அடுத்த தபரும் போய்ச்சலுக்குத் தயோரோனது, இரோஜசிம்மன் 
என்ை ஓர் ம ோ  லை ரசி ன் துலணயுடன்! 

அத்யந்த ோமன் -விடோத தபரும்( லை)தோ ம் த ோண்டவன் என்ை ஓர் மி ப் 
தபோருத்தமோன தபயர் த ோண்டவன். ஒரு  ல் தளி என்னும் புதியததோரு 
 லைவடிவத்லத உை ிற்கு அைிமு ம் தசய்தவன்.அதில் ஓர் புதிய உச்சம் 
 ண்டவன்.  ட்டுமோன க ோயில்  லைக்கு புத்துயிர் தந்தவன். 

இவன்  ோைப் பலடப்பு ள் உை ிற்கு தமிழனின் தபருலமலய உரக் ச் தசோல்ைி 
த ோண்டு நிற் ின்ைன. இரோஜ சிம்ம பல்ைவன்  ோைத்கத உருவோன திரோவிட 
 லைப் பரிமோணம், அடுத்து வந்த கசோழர்  ோைத்தில்  ற்ைளி உை ில் அதிகவ  
மறுமைர்ச்சிக்கு வித்திட்டது. ஆதித்தர் ததோடங் ி மூன்ைோம் இரோஜரோஜன் வலர 
அவர் ளோல் எழும்பிய  ற்ைளி ள் எண்ணிைடங் ோதலவ.  

ததற் ிைிருந்தும் வடக் ிைிருந்தும்  ிளம்பிய எதிர்ப்பு லள சோமோளிக் த் தன் 
வோழ்வின் தபரும்பகுதி கபோர்க் ளங் ளில் தசைவிட்ட ஆதித்த கசோழரும் 
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பரோந்த ரும் தசய்த  ற்ைளி திருப்பணி ள் வரைோற்ைில் தபோன்தனழுத்தில் 
தபோைிக் த் தக் லவ. 

பரோந்த ரின் திருப்பணியோன புள்ளமங்ல  ஆைோத்துலையோர் ஆையம், தமிழ  
 லைவரைோற்ைின் லமல் ல் சோதலன! மி த் துல்ைியமோன  ட்டுமோன 
அளவடீு ளுக்கும்- ளத்தி- குறுஞ் சிற்பங் ளுக்கும் தபயர் தபற்ைது. 

கசோழர் ளின்  லை அலமதிகயோடுத ோடும்போளூர் கவளிர் ளும், 
முத்தலரயர் ளும், தங் ளுக்த ன தணிப்போணியுடன் பிற் ோைப் போண்டிய 
மன்னர் ளும் தங் ள் பங் ளிப்லப சிைப்போ த் தந்ததுள்ளனர். 

பல்கவறு ஆ ம விதி ளும், புதிய பை விதி மோற்ைங் ளும் இக்  ோைத்கத 
நி ழ்ந்தன.7 ம் நூற்ைோண்டு முதல் சுமோர் 6 நூற்ைோண்டு ள் க ோயில்  ட்டிடக் 
 லைத் துலையில் தபோற் ோைமோ த் தி ழ்ந்தததனில் மில யில்லை. 

இதன் பிைகு விஜயந ர, நோயக் ர் ஆட்சி ோைங் ளில் அடிப்பலடக்  ட்டுமோன 
விதி ளில் மோற்ைங் ள் தபருமளவு ஏற்படவில்லை. ஆயினும் சிற்பக்  லை 
பை மோற்ைங் ளுக்கு உட்பட்டது. 

எளிய தசங் ல் தளி ள், குலடவலர ள், ஒரு  ல் தளி ள், ஒற்லைக்  ற்ைளி 
விமோனங் ள், சுற்ைோலைதளி ளுடன் தபரும் க ோயில் வளோ ங் ள் என 
க ோயில்  ட்டிடக்  லை பை நூற்ைோண்டு ள்  டந்து இன்று நம்போர்லவக்கு 
 ிலடக் ின்ைன. 
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வித்யோ வினதீ பல்ைவ பரகமஸ்வர க்ருஹம்,கூரம்.தமிழ த்தின் முதல் 
 ட்டுமோனக் க ோயிைோ   ருதைோம். பரகமஸ்வர பல்ைவரின்திருப்பணியோ  
 ருதப் படு ிைது.ஆனோல் ,இகத 7 ம் நூற்ைோண்டு எழுத்தலமதிகயோடு 
சிவ ங்ல  மோவட்டம் திருக்க ோளக்குடி குன்ைின் அடிவோரத்தில் ஒரு 
 ற்ைளியின் அதிட்டோனப் பகுதி  ோணக்  ிலடக் ிைது.”ஶ்ரீ பதப்பிலீச்சரம்..” என்ை 
இந்த  ல்தவட்டு போண்டிய நோட்டில்  ிலடக்கும் மி ப் பழலமயோன 
 ல்தவட்டு ளில் ஒன்று. 

 
அத்யந்த  ோம பல்ைகவசுவரம். மோமல்லை. தமிழ த்தின் மி ப் தபரிய 
ஒரு  ல் தளி. அஷ்டோங்  விமோன  ட்டுமோனத்தின் மோதிரி அல்ைது 
முன்கனோடி. இரோஜசிம்மரின் உன்னதப் பலடப்பு. இகத  ோைத்தில்தோன், 
க ோவில்பட்டி அருக   ழுகு மலையில் ஓர் போலை தசதுக் ப்பட்டு ஓர் அற்புத 
“ஒரு  ல்தளி “உருவோனது. ததன்ன த்து எல்கைோரோ எனப் பு ழ்தபற்றுள்ளது. 
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தவட்டுவோன் க ோயில், ஒரு  ல் தளி,  ழுகுமலை. இங்க   ோணும்  ட்டிட 
சிற்பச் தசழுலம தமிழ த்தில் கவதைங்கும் இயைோது! 

தோள  ிரீஸ்வரம். பலனமலை. இரோஜசிம்மர்  லைப்பணி. முதல் அங்  ஆைய 
அலமப்பு முயற்சி  ோணப்படும் க ோயில். க ோட்டச் சோலை ள் தனி அங்  
ஆையங் ளோ  மோற்ைம் தபறு ின்ைன. 

 

உை   ட்டிட சிற்பக்  லை அலனத்திற்கும் சவோல் விடும் திருப்பணி. 
அங் ோையம், பரிவோர ஆையம்,ஒவியங் ள்,சோந்தோரம் ...என பை வல  
முன்கனோடி முயற்சி ள் நி ழ்த்தப்பட்ட தைம். 
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நோர்த்தோமலை-சோத்தம் பூதீச்சுரம்(விஜயோைய கசோழீச்சுரம்). முதன்முதைோ  
பரிவோர ஆையங் ள் எடுக் ப் பட்ட வளோ  க ோயிைோ  அலடயோளம் 
தபறு ிைது. ட்டிடக்  லை வரைோற்ைில் இக்க ோயிலுக்கு தனி இடம் உண்டு. 

 

 

திருக் ட்டலள ம ோகதவர் ஆையம்-அட்ட பரிவோர ஆையங் ளுடன் 
எடுக் ப்பட்ட முதல் கசோழர்திருப்பணி. ஆதித்தரின் பணி. 
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ரகாயில் கட்டிடக் கரை -வைைாறும் ஆய்வும்- 6 

க ோயில்  ட்டிடக்  லை வரைோற்லை சிைிது அைிந்து த ோண்கடோம். இனி வரும் 
ததோடர் ளில் க ோயில்  ட்டிடக்  லையின் அடிப்பலட ஆ ம நூல் ளும் 
அவற்ைின் வல  லளயும் தனித்தன்லம லளயும் பற்ைி அைியைோம்.மி த் 
ததோன்லமயோன  ைோச்சோரமும் பண்போடு ளும் த ோண்ட மி ப் பரந்த கதசம் 
போரதம். 

வடக்க  அஜர்தபய்ஜோன், துருக்தமனிஸ்தோன் முதல் ததற்க  தமிழ ம் வலர 
இதன் பண்போட்டு எச்சங் லளக்  ோண முடி ிைது. எனகவ இதன் பின்னணியில் 
பல்கவறு பிரிவு ளோ  க ோயில்  ட்டிடக்  லை மரபு ள் மோதபரும் தவளியில் 
பரந்து விரிந்து  ிடக் ின்ைன.கவர் முதைோ  அவற்லை அைிவததன்பது இயைோத 
 ோரியம். 

எனினும் அந்த மரபு ளுக் ிலடகய  ோணும் ஒற்றுலம லள நுணு ி 
 ண்டைிந்து வல ப் படுத்தி அைிய முயன்றுள்ளனர். நோம் தற்கபோது அைியும் 
மரபு நூல் ள் பை முழுலமயோ   ிலடத்திை.  ிலடத்துள்ள பைவும் 
வழிநூல் கள, ததோகுப்பு நூல் கள. அலவ ... 

 மய மதம் 

 காமிகா ஆகமம் 

 காைண ஆகமம் 

 கடகபூஷணம் 

 பாத ம்ஹிரத 

 பிருஹத்  ம்ஹிரத 

 தபீ்த ஆகம ம் 

 மாை ாைம் 

 மரீ ி  ம்ஹிரத 
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 காைண ஆகமம்  

 சுவாயம்பு ஆகமம் 

 அஜித ஆகமம் 

 சுப்ைரபத ஆகமம் 

 மயமதம், 

 கா ியப  ில்ப  ாஸ்திைம்,  

 மாை ாைம், 

 காமிகாகம்ம் 

இவற்லை அடிப்பலடயோ  த ோண்கட ததன்னிந்தியக் க ோயில் ள் 
அலமந்துள்ளலம  ோணக் ிலடக் ிைது. எனினும், இவற்றுள்ளும் பல்கவறு 
வல யோன  ருத்து மற்றும்  லைச்தசோற் ளில் மோறுபோடு ள் 
உள்ளன.தற்கபோது நோம் அைியவிருக்கும் க ோயில்  ட்டிடக்  லை அைிவியல் 
லவ. ணபதி ஸ்தபதி அவர் ளின் “சிற்பச் தசந்நூல்”மற்றும் அதன் எளிய 
வடிவமோன க ோ.திருஞோனம் அவர் ளின் “மரபுக்  ட்டிடக்  லை” ,இந்த 
நூல் ளில் இருந்து எடுத்தோளப்படு ின்ைன. 

மி ப் பழங் ோை ஆையங் ள் திைந்ததவளியிலும், மரங் ள் சூழ்ந்த  ோட்டுப் 
பகுதியிலும், மண்தளி ளோ வும் விளங் ி வந்தன. பின்னர் தசங் ல் 
தளி ளோ வும் குலடவலர ளோ வும்  ற்ைளி ளோ வும் மோற்ைம் தபற்ைலதக் 
 ண்கடோம்.இன்லைக்கும்  ோன  க ோயில் ளும்,தசங் ல் 
தளி ளும், ற்ைளி ளும் மக் ள் வழிபோட்டில் இருந்து வரு ின்ைன. அகத 
கபோன்று ஒற்லைக்  ருவலைக் க ோயில் ளும் க ோட்டங் ள் அலமந்த 
 ருவலைக் க ோயில் ளும் அங்  ஆையங் ள் தபற்ை க ோயில் லளயும் 
பரிவோர ஆையங் ள் வோயிற்க ோபுரங் ளுடன் பை சுற்று மதில் ள் சூழ்ந்த 
தபருங்க ோயில் லளயும்  ண்டு வழிபட வோய்ப்பலமய தபற்றுள்களோம். 
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க ோயில் ளின் அடிப்பலடத் தத்துவத்லதயும், லவதீ  சமூ  நிைவியல் சோர்ந்த 
தனித் தன்லம லளயும், வோஸ்து புருஷ மண்டைம் என்ை  ட்டுமோன 
தநைிமுலை லளயும் இனி வரும் ததோடர் ளில்  ோணைோம். 

 
அக்னி  டவுள் க ோயில்,போஃக்,அஜர்தபய்ஜோன்.இந்துக் ள் மற்றும் 
தஜோரோஸ்ட்ரிய புனித தைம். 7 ம் நூற்ைோண்டிைிருந்து இக் க ோயில் பற்ைிய 
த வல் ள்  ிலடக் ின்ைன. 

 

அடிப்பலட ஆறு அங்   ட்டுமோன உறுப்பு ளுடன் புத்த ஸ்தூபி, போலைச் 
தசதுக் ல்,  ிர் ிஸ்தோன். 
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 ோப்புக்  ோடு ளோல் உருவோன க ோயில். க ோயில்பட்டி,சூரக்குடி. அகந  ஐயனோர் 
க ோயில் ள் பை நூறு ஆண்டு ளோ  இகத அலமப்பிகைகய ததோடர் ின்ைன. 

 

மி  எளிய  ட்டுமோனத்தில் கதோடர் ளின் க ோயில்-மந்து. க ோத்த ிரி. 

 

ஏழு பிர ோரங் ளுடன் மி ப் பிரமோண்டமோ  அலமந்த திருவரங் ம். 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை - வைைாறும் ஆய்வும் -7 

“உள்ளம் சபருங்ரகாவில்  

     ஊனுடம்பு ஆையம் 

வள்ளற் பிைாைார்க்கு 
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     வாய் ரகாபுை வா ல் 

 ித்தம் சதளிந்தார்க்கு 

      வீன்  ிவைிங்கம் 

கள்ளப் புைன் ஐந்தும் 

     காளா மணிவிளக்ரக!” 

திருமூைரின் த்த்துவோர்த்த க ோயில் விளக் ம். உடைின் ஆறு மண்டைங் ளோன  

 மூைோதோரம், 

 சுவோதிபனீம், 

 மணிபூர ம், 

 அனோத ம், 

 விசுத்தி, 

 ஆக்லஞ ... 

இவற்ைின் படிநிலை லள உயர்த்த தசய்யப் படும் கயோ  முலை ள் 
முனிவர் ளுக்கும் சித்தர் ளுக்கும் தபோருந்தும். ஆனோல்,சோதோரண மக் ள் 
இலைவலன அைிய இம்முலை ள் எளியலவ அல்ை.எளிய மக் ளும் 
இலைவலன அைிய, உணர ஏற்படுத்தப்பட்ட புனித இடங் கள ஆையங் ள். 

 ருவலை, அர்த்த மண்டபம்,ம ோ மண்டபம்,நீரோடு மண்டபம், அைங் ோர 
மண்டபம்,சபோ மண்டபம் என்ை ஆையத்தின் பகுதி ள் மனித உடைின் பிரோண 
நிலை ளுடன் ஒத்து அலமந்தலவ. 

இட லை, பிங் லை நிமிர்ந்து சுழன்று சுழிமுலன ததோட்டு பூரணமோதைின் 
வடிவகம த ோடிமரம்.சிவைிங் ம், பைிபடீம் ,நந்தி யம்தபருமோன் இவர் ளின் 
அலமப்பு பசு, பதி, போசம் என் முப்தபோருலள உணர்த்து ிைது. 
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ஆையங் ளின் அளலவப் தபோருத்து மூன்று, ஐந்து, ஏழு திருச்சுற்று ளுடன் 
பரிவோர ஆையங் ள், திருமதில் ள், க ோபுரங் ள், மண்டபங் ள்,  ருவலை 
இவற்லைக் த ோண்டு விளங்கும். 

அன்னமயக ோசம், பிரோணமய க ோசம்,மகனோமயக ோசம்,விஞ்ஞோன மய 
க ோசம்,ஆனந்த மயக ோசம் என ஐந்து திருச்சுற்ை ள் த ோண்கடோ,பூ, 
புவ,சுவ,ம ோ,ஜன,தப,சத்ய என ஏழு திருச்சுற்று ள் த ோண்கடோ தபரும் 
ஆையங் ள் எழுப்ப படு ின்ைன. க ோயிைின் பகுதி ளோ  /அலமப்பு ளோ  
பின்வரும் தபயர் லள அைியைோம். 

1. ருவலை-மூைவர் எழுந்தருளும் இடம் 

2.விமோனம்-மூைவர்  ருவலையுடன் இலணந்துகமல் எழும்  ட்டிட அலமப்பு. 

3.அர்த்த மண்டபம்- ருவலை முன் அலமயும் மண்டபம். 

4.அந்தரோளம்- ருவலைக்கும் அர்த்த மண்டபத்திற்கும் இலடயிற் பட்ட வழி 
அலமப்பு  

5.ம ோ மண்டபம்-அர்த்த மண்டபத்திற்கு முன்னுள்ள மண்டபம். 

6.சோவ சந்த்ரோளம்-அர்த்த மண்டபத்திற்கும் ம ோமண்டபத்திற்கும் இலடப்பட்ட 
அலமப்பு. பக் வோட்டுப் படி ளுடகனோ அல்ைது சோளரங் ளுடகனோ 
அலமயைோம். 

7.திருச்சுற்று- ருவலைலய வைம் வர வோய்ப்போ  அலமயும் தவளி 

8.பரிவோர ஆையம்-துலண ததய்வங் ளுக் ோன க ோயில். 

9.திருச்சுற்று மோளில  - ருவலை சுற்ைிலும் அலமயும் நீண்ட மண்டபங் ள். 
இலவ ஓரடுக் ில் அல்ைது ஈரடுக் ில் அலமயைோம். 

10.திருமதில்-திருச்சுற்லைச் சூழ்ந்து எழுப்பப்படும் உயர் சுவர் ள் 

11.க ோபுரம்-திருக்க ோயிைின் நுலழவு வோயிைில் உள்ள உயர்ந்த  ட்டிட 
அலமப்பு. ஒன்று முதல் பதினோறு தளங் ள் வலர அலமயைோம். 
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இலவ தவிர பைிபடீம், த ோடிமரம், சபோ மண்டபம், நந்தி மண்டபம்,  ருட 
மண்டபம், நூற்றுக்  ோல் மண்டபம், ஆயிரங் ோல் மண்டபம் என பை 
பகுதி லளயும் ஆையங் ள் உள்ளடக் ி இருக் ைோம். ஆையங் ளின் அருக  
அலமயும் தீர்த்தக் குளங் ள், படித்துலை மண்டபங் ள், நீரோழி மண்டபம் 
இலவயும் ஆையங் ளின் வோஸ்து த ோண்கட அலம ின்ைன. இனி வரும் 
ததோடர் ளில் ஒவ்தவோரு பகுதி லள அவற்ைின் ஆ ம வோஸ்து விதி லளக் 
எளிய முலையில் அைியைோம். 

 

மனித உடைின் சக்தி மண்டைங் ள். 

க ோயில் நுலழவு வோயில் முதல்  ருவலை மூைவர் வலர ஒவ்தவோரு 
நிலையும் இதனுடன் ததோடர்பு படுத்தும் மரபு உள்ளது. 
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விமோனம்-அடி முதல் நுனி வலர.  ருவலை கமல் அலமயும்  ட்டிடம் 
மட்டுகம அல்ை. 

 

வரைோற்றுக் க ோயில் ளின் சிை தபோதுவோன  ட்டிட அலவயங் ள். 

1. ருவலை 

2.அர்த்த மண்டபம் 

3.ம ோ மண்டபம் 
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4.மு  மண்டபம் 

 ருவலைக்கும் அர்த்த மண்டபத்திற்கும் உள்ள இலடதவளி - அந்தரோளம், இது 
திைப்பு உடகனோ இல்ைோமகைோ அலமயும். அர்த்த மண்டபத்திற்கும் 
ம ோமண்டபத்திற்கும் உள்ள இலடதவளி-சோவ சந்த்ரோளம். இங்க  திைப்பு / 
படி ள் / ஜோை ம் (சோளரம்) இலவ அலமயைோம். 

 

👆 அந்த்ரோள இலட நோழி- இரோஜரோஜீச்சுரம் 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை-வைைாறும் ஆய்வும்- 8 

க ோயில்  ட்டிடங் ளின் வளர்ச்சி பை படிமுலை ளில் நி ழ்ந்து இன்லைக்கு 
வழக் ிைிருக்கும் மி  விரிவோன ஆ ம வோஸ்து முலை லள 
அலடந்திருப்பினும் இதன் ஆரம்பம் மி  எளிலமயோனகத, நம் பழங்குடி 
மக் ளின் க ோயில் கபோை. 

சங்   ோைத்திகைகய ஆ ம நூல் ள் வழக் ிைிருந்தலத அைிய முடி ிைது. 
குப்தர்  ோைத்திலும்,நம் தமிழ த்தில் பல்ைவர்  ோைத்திலும் வோஸ்து ஆ ம 
விதி ள் உச்சத்லத அலடந்தலதக்  ோண முடி ிைது. 
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நோம் இன்று போர்க்கும் க ோயில்  ட்டிட அலமப்பு ளில் பழலமயோனலவ 
பல்ைவர்  ோைத்லதச் சோர்ந்தகத அதற்கு முன்வோழ்ந்த க ோயில் ளும் 
அக் ோை ட்டத்திலும் அதற்குப் பின்னரும் ஆ ம அடிப்பலடயில் திருப்பணி 
தசய்யப் பட்டுள்ளன. எனகவ, வரைோற்று ஆர்வைர் ள் ஓர் க ோயிலை அணுகும் 
கபோது அதன்  ட்டுமோன அடிப்பலட லளத் ததரிந்து த ோண்டோல் நன்கு ரசித்து 
உள்வோங்  முடியும். 

“வோஸ்து”-என்ை தசோல் சமஸ் ிருத உச்சரிப்போ த் கதோன்ைினோலும், இது 
“வோதம்-வோது.” என்ை பூமிலயக் குைிக்கும் தமிழ் கவர்ச் தசோல்ைோல் ஆனது 
(வோது-விரிந்து பரந்தது). வோஸ்து-புருஷ-மண்டைம் என்பது ஓர்  ட்டிடம் 
ததோடங் ப்படும் கபோது அவ்விடத்தில் அமர்ந்துள்ள வோஸ்து புருஷனின் 
நிலைலயயும் பரப்லபயும் குைிப்பது. க ோயில்  ட்டிடக்  லைக் ோன வோஸ்து 
முலை-பிரசோத வோஸ்து எனப் படு ிைது. 

இதில் ... 

1.அளவு முலை 

2.திலசஅைிதல் (சங்கு ஸ்தோபனம்) 

3.ஆயோதி  ணிதம் 

4.வோஸ்து  

5.பதவின்யோசம் 

6.மலனத் கதர்வு 

7.பிரகமஷ்டி ோ ஸ்தோபனம் 

8. ருவலை பதவின்யோசம் 

9.பிர ோர ைட்சணம் 

என பல்கவறு வழிமுலை ள் ஆைய நிர்மோணத்தில் ல க்த ோள்ளப்படு ின்ைன. 
இவற்லை மி ச் சுருக் மோ  போர்த்துவிட்டு,நம்  ட்டிடக்  லை அைிதலை எளிய 
குலடவலர ளில் இருந்து ததோடங்குகவோம். அளவு முலை-ஓர் தசந்தநல் 
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பக் வோட்டு அளவு “யலவ”-எட்டு யலவ= 1 மோனோங்குைம். இது அகந மோ  
திரோவிடக்  ட்டிடக்  லையில் அடிப்பலட அளவோ  இருந்திருக் ிைது. 

24 மோனோங்குைம்= 1  ிஷ்கு முழம்  

25 மோனோங்குைம்=1 பிரஜோபத்ய முழம் 

 ிஷ்கு முழம் மற்றும் பிரஜோபத்ய முழம் இலவ இரண்டும் க ோயில் ள் 
 ட்டுமோனத்தில் பயன்படுபலவ. 

தஞ்லசப் தபரிய க ோயில், அண்ணோமலையோர் க ோயில் கபோன்ைலவ  ிஷ்கு 
முழத்லத அடிப்பலடயோ  த ோண்டும், சிதம்பரம் நடரோஜர் க ோயில் பிரஜோபத்ய 
முழத்லத அளவோ  த ோண்டும்  ட்டப்பட்டுள்ளன. திலச அைிதல் அல்ைது 
சங்கு ஸ்தோபனம்- 

பரிந்துலரக் ப்பட்ட மரத்தோல் 12 அங்குை அளவிற்கு, கமல் புைம் குலட 
அலமந்த “சங்கு” தசதுக் ப்பட்டு, சமனம் தசய்த நிைத்தில் 12 அங்குை 
வட்டத்தின் மத்தியில் நிறுவி,  ோலை மோலை கவலள ளில் அவற்ைின் நிழல் 
த ோண்டு  ிழக்கு கமற்கு திலச ள் குைிக் ப்படும். ரோசி ளின் ந ர்லவக் 
த ோண்டு சோத மோன நோளும் இதன் மூைம் அைிந்து த ோள்ளப்படும். 

ஓர் தசந்தநல் குறுக் ளவு” யலவ” 

எட்டு யலவ -ஒரு மோனோங்குைம் 

24 மோனோங்குைம்-ஒரு  ிஷ்கு முழம் 

25 மோனோங்குைம்-ஒரு பிரஜோபத்ய முழம் 
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தஞ்லசப் தபருவுலடயோர் க ோயில்-இரோஜரோஜன் திருவோயில் ததன் உட்புை 
பட்டில யில் உள்ள அளவுக ோல். நம் அளவுக ோலுக்கு 33 cm. 

 

 

சங்கு ஸ்தோபனம்-திலச அைிதல் 
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சங்குஸ்தோபனம் என்பது க ோயில்  ட்டுவதற் ோன ஆயத்தப் பணி ளில் ஒன்று. 
இதன் மூைம் க ோவில் அலமவதற்குப் தபோருத்தமோன திலச மற்றும் நோள் 
நட்சத்திரம்  ணக் ிடப் படு ிைது.  ணக் ிடப் படகவண்டிய மோதத்தின் முதல் 
பத்து நோட் ள் நிறுத்தி லவத்து  ணக் ிட கவண்டும். 
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ரகாயில் கட்டிடக் கரை -வைைாறும் ஆய்வும் -9 

ஆயோதி  ணிதம்-இது ஓர்  ணக் ீட்டு முலை சுவோமி, வோஸ்து, ோரண ர்த்தோ 
இவர் ளுக்கு இலடகயயோன தபோருத்தம் போர்த்தல்  ணக் ிடுதல் எனக் 
த ோள்ளைோம். 

ஆயோதி 5 வல . அவற்ைில்" பூர்ணயோதி "என்ை பதினோறு அம்ச  ணித 
முலைகய க ோயில்  ட்டுமோனத்தில் பயன் படுத்தப் படு ிைது. க ோயில் 
 ட்டுமோன கவலை ததோடங்  நட்சத்திர நோழில  குைிக்  ஆயோதி  ணித்தலைப் 
பயன்படுத்து ிகைோம். 

வோஸ்து-க ோயில் அலமப்பில் பயன்படுவது "பிரசோத வோஸ்து "முலை. 
திரோவிடக் க ோயில் ள் தபரும்போலும் மோனசோரம்,  ோஸ்யப சில்ப சோஸ்திரம், 
விஸ்வ ர்மீயம், மயமதம் இவற்லைகய பின்பற்ைி  ட்டப்பட்டுள்ளன. பூமிலய 
உயிர்லமயுள்ள ஓர் தபோருளோ  வோஸ்து சோஸ்திரம் போவிக் ின்ைது. எனகவ 
அதனிடம் அனுமதி வோங்கும் மு மோ வும்,அதன் தன்லம லள வல ப் 
படுத்துவதுகம கநோக் ம். 

நிைத்தில் பிரஸ்தோபித்துள்ள வோஸ்து ப வோன், ஈசோன திக் ில்-வட ிழக்கு-
முடியும், போதங் ள் நிருதி-ததன் ிழக்கு-திக் ிலும் நிலைக் ச் தசய்திருப்போர். 
பதவின்யோசம்-சமனம் தசய்யப்பட்ட நிைத்லத லமயம்  ண்டைிந்தபின் 
அதலனப் பை போ ங் ளோ  பதம் பிரிப்பது. 

சோஸ்த்திர நூல் ள் 32 வல யோன பதவின்யோசப் பகுத்தல் முலை லளத் 
தரு ின்ைன. இவ ச ள பதம் ததோடங் ி இந்திர ோந்தம் முடிய. மூைவரின் 
குணங் லளக் த ோண்டு பதவின்யோசம் கதர்ந்ததடுக் ப் படு ிைது. இறுதிவடிவம் 
சதுமோ கவோ, தசவ்வ மோ கவோ, வட்ட மற்றும் நீள்வட்டமோ கவோ அலமயும். 

ச ள பதம் 1 X 1 எனவும், கபச்சு  பதம் 2 X 2 எனவும் ... இந்திர ோந்தம் 32 X 
32 எனவும் அலமயும். மலனத் கதர்வு-நிைத்தின் குணம் தன்லம அைிதல். 
கமற்கும் ததற்கும் உயர்ந்திருப்பதும், யோலன, குதிலர, மூங் ில், வலீண,  டல் 
இவற்ைின் ஓலச மிகுந்திருப்பதும் தோமலர, போதிரி மைர் மணம் 
நிலைந்திருப்பதும், ஒகர நிைமோன தமன்லமயோன நிைம் “ஆையங் ள் அலமய” 
நல்ை மலன ளோகும். 
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பிரகமஷ்டி ோ ஸ்தோபனம்- ஆையம்  ட்டும்ததோடக் த்தில் அதன் 
அலடயோளத்லத நிறுவுதல்.  ற்ைளியோயின்  ல்ைிலும்,தசங் ல் தளியோயின் 
சுலதயோலும் , ஆ ம விதியின்படி இடம் கதர்ந்து அலமக்  கவண்டும். 

 ருவலை பதவின்யோசம்-மூைவரின் குணங் ளுக்க ற்ப ...ததய்வ ீம், ஆருஷம், 
மோனுடம், சுயம்பு என்ை தன்லம ளுக்க ற்ப பதம் பிரித்து விக்ர ங் ள் 
பிரதிஷ்லட தசய்யப் பட்டிருக்கும். பள்ளிப் பலடக் க ோயில் ள்  ட்டுமோனங் ள் 
“ஆருஷ  ருவலைப் பதவின்யோச “முலைலய  லடபிடித்து எழுப்பப் 
பட்டிருக் ைோம். 

பிர ோர இைக் ணம்-திருச்சுற்று ளும் மதில் ளும் அலமக்கும் வழிமுலை ள், 
 ருவலைப் பரப்லப நோன்கு பதங் ளோ ப் பிரித்து அதில் 8 x 8 பதங் ள் த ோண்ட 
“தவளி "...அந்தர் ஹோலர-முதல் பிர ோரம்.14 x 14 பதங் ள் மத்ய ஹோலர -
இரண்டோம் பிர ோரம் ...என 5 பிர ோரங் ள் வலர மரபு  ட்டிடக்  லையில் 
தசோல்ைப்பட்டு அந்தந்த பிர ோரங் ளில் அலமக்  கவண்டிய பரிவோர 
ஆையங் லளயும் உலரக் ின்ைன. ஐந்து பிர ோரங் ள், 

1.அந்தர் மண்டைம்- ருவலை மற்றும் சுற்று வரிலசத் தூண் ள் 

2.அந்தர் ஹோலர-முதல் பிர ோரம் 

3.மத்ய ஹோலர-இரண்டோம் பிர ோரம் 

4.போஹ்ய ஹோலர-மூன்ைோம் பிர ோரம் 

5.மர்யதோ-நோன் ோம் பிர ோரம். 

 ோஞ்சி இரோஜசிம்கமச்சுரம் (ல ைோசநோதர்) 

க ோயில்  ட்டுமோனத்தில் பிர ோர ைட்சணங் லளத் துல்ைியமோ   லடபிடிக் ப் 
பட்டுள்ளதோ  அைி ிகைோம். இக் க ோயில் மயமதம் , ோஸ்யப ஆ ம நூல் ளின் 
படி அலமந்துள்ளது. அவ்வளவுதோன் அடிப்பலட வோஸ்து புருஷ மண்டைம் 
விதி ள். 
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இதில் “பிரசோத வோஸ்து “ வழிமுலை கள ஆைய  ட்டுமோனத்தில் 
பயன்படு ின்ைன. 

 

பதவின்யோச பகுப்பு முலை ளில்...“மண்டூ  பதவின்யோச” முலையில் தஞ்லசப் 
தபரிய க ோயில் அலமந்திருக் ிைது. அடுத்தடுத்த மூன்று சதுரங் ள் ஆ  
இக்க ோயில் பகுக் ப்படு ின்ைது. 
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8 x 8= 64. என்ை பகுப்பு முலை மண்டூ  பதவின்யோசத்திலும், 

9 X 9=81. என்ை பகுப்பு முலை “பரம சோயி ோ பதவின்யோசத்திலும் 
வழங்கு ின்ைன. லவணவ ஆையங் ள் தபரும்போலும் பரம சோயி ோ 
பதவின்யோசத்தில் எழுந்துருப்பதோ ச் தசோல்ைப் படு ின்ைன. 

 

இரோஜசிம்கமஸ்வரனின்  லைப்பலடப்போன  ோஞ்சி ல ைோசநோதர் ஆையம், 
மயமதம், ோஸ்யபம் இவற்ைில் கூைப்படும் பதவின்யோச முலை லளயும், 
பிர ோர ைட்சணத்லதயும் துல்ைியமோ  பின்பற்ைியுள்ளதோ  வல்லுநர் ள் 
உலரக் ின்ைனர். 
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ரகாயில் கட்டிடக் கரை-வைைாறும் ஆய்வும் -10 

ஆ ம விதி ளின் அடிப்பலடயில் க ோயிைின் போ ங் ள் அலமய கவண்டிய 
இடங் லளயும் அவற்ைின் அளவடீு லளயும் ததரிந்து த ோண்கடோம் 
அடுத்ததோ , தமிழ த்தில் நோம்  ோணும் எளிய க ோயில் அலமப்பு ளோன 
குலடவலர ள் பற்ைியும் அவற்லை உறுப்பு லளயும், கநோக்கும் விதத்லதயும் 
 ோணைோம். 

 

101 குன்ைத்தூர் குரடவரை. 

இங்க  நோம்  ோணும் குலடவலரயோனது மதுலர அருக  குன்னத்தூர் 
குலடவலர. மி  எளிய ஒற்லைக்  ருவலையும் அதில் தோய்போலையில் 
வடிக் ப்பட்ட கவசர (வட்ட வடிவ) ஆவுலட த ோண்ட சிவைிங் மும் 
எடுக் ப்பட்டுள்ளது. கவறுபோடு ள் அற்ை அதிட்டோனம் -திண்லண கபோன்ை 
பகுதி-கபோன்ை அலமப்பில் நடுகவ படிக் ட்டு ள். வோயில் நிலைக் ோல் எளிய 
அலரத்தூண் ளோ  அலமந்தலவ. வோசைின் இருபுைமும் க ோட்டங் ள் அற்ை 
சுவரும் கமகை நீர்வடி விளிம்பும் (Water shed line) த ோண்ட குலடவலர. 

1.அதிட்டோனம் 

2.சுவர் 
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3.கவசர ைிங் ம் 

4.அலணவு தூண் 

5.நீர்வடி விளிம்பு 

 

102 திருநந்தி கரை 

கமகை உள்ளது, திருநந்தி  லர குலடவலர. தசவ்வ  வடிவில் அ ழப்பட்ட 
இதன் மு ப்பு மூன்று பிரிவு ளோ , இரண்டு முழுத்தூண் ளோல் பிரிக் ப் 
படு ிைது. தூண் ளுக்கு இலடப்பட்ட இந்த தவளி ளுக்கு”அங் ணம்”என்று 
தபயர். இலவ திைப்போ கவோ, சிை குலடவலர ளில் மூடப் பட்கடோ இருக்கும். 
மு ப்பின் நடுவிலுள்ளலவ முழுத்தூண் ள் என்றும் பக் ச் சுவர் ளில் 
அலமந்தலவ அலணவுத் தூண் ள் எனவும் கூைப் படும். இந்தக் 
குலடவலரயின் கமல் பகுதியில் அலமந்த Sun shade கபோன்ை உறுப்பு, “ கபோதம் 
“அல்ைது “த ோடுங்ல  “எனப்படும். 

1.நீர்வடி விளிம்பு  

2. கபோதம் 

3.அங் ணங் ள் 
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103 அரிட்டாபட்டி குரடவரை. 

இங்க  இரண்டு தூண் ளோல் மூன்ைோ  பகுக் ப்பட்ட குலடவலர மு ப்பு 
நடுவில் அ ைமோ வும் பக் ங் ளில் திைப்பு இல்ைோத சுவர் ளோ வும் உள்ளன. 
இங்க  அங் ணப் பிரிப்பு முயைப் படவில்லை. பக்க்ங் ளில் உள்ள அ ைம் 
குலைந்தசுவர் ள்” க ோட்டம் “எனப்படும். அவற்ைில் ததய்வப் படிமங் ள் 
தபற்கைோ அல்ைது தவறுலமயோ கவோ அலமயைோம். 

இங்க , குலடவலரலயச் தசதுக் ிய சிற்பி ள் இலடகய ஓர் கவறு போடற்ை 
சுவலரக் த ோண்டு வந்ததன் மூைம்...நடுவில் உள்ளலத அர்த்த மண்டபம் 
ஆ வும் பக் ங் ளில் அலமந்தலவ க ோட்டங் ளோவும்  ோட்டியுள்ளனர்👌 
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104 

மாமண்டூர் குரடவரை. 

இதில் முன் மு ப்பு 5 தூண் ளோல் 6 அங் ணங் ளோ வும், பக் வோட்டு மு ப்பு 
2 தூண் ளோல் 3 அங் ணங் ளோ வும் பிரிந்துள்ளது. அங் ணங் ள் 
அலனத்துகம திைப்பு தபற்றுள்ளன. 

 

105 மண்டகப் பட்டு குரடவரை 

மக ந்திர பல்ைவர் பணி. இங்க  அங் ணங் ளுக்கும், க ோட்டங் ளுக்கும் 
உள்ள வித்தியோசத்லதக்  ோணைோம். குலடவலர மு ப்பிலன நோன்கு 
தூண் ள்,நடுகவ மூன்று அங் ணத் திைப்பு லளயும் இரண்டு பக் ங் ளில் 
இரண்டு க ோட்டங் லளயும் த ோண்டுள்ளன. 

அவ்விரண்டு க ோட்டங் ளும்  ோவல் அடியவர் ளோ  வைப் புைம் சூை 
கதவலரயும் இடப் புைம் மழுவடியோலரயும் க ோட்டப் படிமங் ளோ  தபற்று 
ம ிழ்ந்துள்ளன. 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை-வைைாறும் ஆய்வும் -11 

திரோவிடக் க ோயில் அலமப்பு ளில் எளிலமயோன, குலடவலரக் க ோயில் ள் 
பற்ைி அைியத் ததோடங்கு ிகைோம். தபோ  ோ 6 ம் நூற்ைோண்டு முதல் தமிழ த்தில் 
குலடவலர ள் அலமக்கும் வழக் ம் ததோடங் ியது. இது தபோ  ோ 9 
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நூற்ைோண்டின் இலடப்பகுதி வலரததோடர்ந்துள்ளது. அதோவது , ட்டுமோனக் 
க ோயில்  ள் உச்சநிலை அலடயும் நிலை வலர குலடவலர திருப்பணி ள் 
ததோடர்ந்து நி ழ்ந்துள்ளன.  ிலடத்துள்ள ஆதோரங் ளின் படி பிள்லளயோர் பட்டி 
குலடவலர முதல் குலடவலரயோ வும் மலையடிப்பட்டி ஒளிபதி விண்ண ரம் 
9 ம் நூற்ைோண்டு பிற்பகுதி குலடவலரயோ வும் த ோள்ளைோம். இனி கநற்று நோம் 
போர்த்த குலடவலர மு ப்பு உறுப்பு ளோன அங் ணங் ள், க ோட்டங் ள் 
இவற்லை ஓர் மறு வோசிப்பு தசய்து விட்டு, குலடவலர மு ப்பின் பிை 
உறுப்பு ளோன அதிட்டோனம், தூண் ள், பிரஸ்தரம்(கூலர), ஆரச் 
சுவர்(அரமியம்)இவற்லைப் போர்க் ைோம். 

  

 111 அதிட்டாைம்  

குலடவலரக்  ோைத்திற்கு முந்லதய தசங் ல் தளி ளின்  ட்டுமோன 
அலமப்லபகய குலடவலர ளிலும் த ோண்டு வர முயன்றுள்ளனர். 

அதில் க ோயில் எழும்பும் நிைத்தின் கமல் அலமயும் உறுப்பு “அதிட்டோனம்” 
தமிழில் “தோங்குதளம்”. இதற்கு  ல்கமலட என்கை தபோருள். அதிட்டோனகம ஓர் 
க ோயிைின்  ீழ்நிலை உறுப்பு. அதிட்டனங் ள் பை வல ப்படும். அலவ 
தபற்றுள்ள போ ங் ளின் / வரிமோனங் ளின்/உறுப்பு வி ிதோச்சோரத்தின் 
அடிப்பலடயில் இனம் பிரிக் ப் படு ின்ைன.  ீழிருந்து கமைோ   

 உபோனம்,  

 ஜ தி,  
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 குமுதம்,  

  ண்டம்,  

 பட்டில  என்பலவ கபருருப்பு ள் எனப்படும். உப உபோனம், ம்பு, 
பத்மவரி, ஆைிங் ம்,அந்திரி ,உபரிக்  ம்பு கபோன்ை சிற்றுருப்பு ளும் 
அலமயும். 

 

112  

கமகை வலரபடத்தில் அதிட்டோனத்தின் உறுப்பு ள்  ோட்டப் பட்டுள்ளன. 
அவற்றுக் ோன வி ிதோச்சோரங் ளும் போர்லவயில் அைியைோம். 
உபோனத்திைிருந்து குறுக்கு தவட்டோ ப் போர்க்கும் கபோது ஒவ்தவோரு உறுப்பின் 
நீட்சி “ ளத்தி” எனப்படும், இந்தக்  ளத்தி அடிப்பலடயிலும் அதிட்டோன 
அலமவு ளும் தபயர் ளும் மோறுபடும். 
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அதிட்டோனத்திற்கு கமல் வரும் அங் ம்” சுவர்” அல்ைது “பித்தி”. சுவர் வர்க் ம் 
பற்ைி பிைகு போர்க் ைோம். அடுத்ததோ ,” பிரஸ்தரம்”—அதோவது கூலர. இதில் 
வோஜனம், வைபி,  கபோதம், பூமி கதசம் இலவ உள்ளடங் ி இருக்கும். தூண் ள் 
தோங்கும் உத்தரத்திற்கு கமகையுள்ள வரி“வோஜனம் “எனவும்,அதற்கு கமல் 
சோய்மோனத்தில் உள்ள உறுப்பு “வைபி” எனவும் அலழக் ப்படும்.வைபி 
தவறுலமயோ கவோ பல்கவறு உருவங் ளோ  பூதங் ள்,விைங்கு ள் ,பைலவ ள் 
உருவங் களோ தபற்று விளங்கும். வைபிக்கு கமகை முன்புைம் தோழ்ந்த 
அலமப்புக்கு “ கபோதம் “அல்ைது த ோடுங்ல  என்று தபயர். இது 
ஒளித்தடுப்போ வும் சோரல் தடுப்போ வும் பயனோ ிைது. 

இதில் அலமந்த அலரவட்ட உறுப்பு ள் “நோசி “அல்ைது “நோசில ” எனப்படும். 
இவற்ைில் பை வல  உண்டு.அவற்லை  ட்டுமோனக் க ோயில் பற்ைி போர்க்கும் 
கபோது விரிவோ  அைியைோம். நோசி ளில் ...மனித தலை ள்,  ந்தர்வத் தலை ள், 
பைலவ ள், விமோன அலமப்பு ள் அலமத்கதோ தவறுலமயோ கவோ விட்டிருப்பர். 
 கபோதத்திற்கு கமகை அலமயும் பகுதி “பூமி கதசம்”, அதற்கு கமல் அலமபலவ 
“ஆரச்சுவர் ள்”. 
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கமகை  ோணும்வலரபடத்தில், பிரஸ்தரத்தின் போ ங் ள் குைிக் ப்பட்டுள்ளன. 
ஆரம்ப நிலைக் குலடவலர ளில், இந்த கமல் உறுப்பு ளோன  கபோதம், 
ஆரச்சுவர் இவற்லைக்  ோணமுடியோது. அடுத்த நிலை ளில் மக ந்திர பல்ைவர் 
குலடவலர ளில் இந்த உறுப்பு ள் படிப்படியோ ச் கசர்க் ப் படு ின்ைன. 
போண்டியர் குலடவலர ள் எதிலும் கமல் உறுப்பு ள் இல்லை. 

 

115 

ஆரம்பநிலை அதிட்டோனம் மற்றும் அங் ணப் பிரிப்லப மலையக் க ோயில் 
குலடவலரயிலும்-கமகை. நன்கு வளர்ந்த நிலை அதிட்டோனம், அங் ண 
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க ோட்டப் பிரிப்பு, பிரஸ்தரம் இவற்லை தளவோனூர் குலடவலரயிலும்- ீகழ 
 ோணைோம். தளவோனூர் குலடவலர ஓர் மறு வோசிப்பு. படம் 115. 

1.அதிட்டோனம் 

2.தூண் 

3.அங் ணம் 

4.க ோட்டம் 

5. கபோதம் 

6.ஆரச்சுவர் (அ) ஹோரோ 

 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை-வைைாறும் ஆய்வும் -12 

குலடவலர ளில் நோம் அடுத்ததோ   ோண இருப்பது...தூண் ள் மற்றும் 
மண்டபங் ள்.  ட்டிடக்  லை கநோக் ில் குலடவலரத்தூண் ள் 
எளிலமயோனதோ கவ  ோண் ின்ைன. பல்ைவர் போண்டியர் முத்தலரயர் அதியர் 
ஆய் மற்றும் கசர மரபு ளின் குலடவலரத் தூண் ள் ஒகர  ோைத்தலவ அதி  
உறுப்பு கவறுபோடு ள் இன்ைிகய அலமந்துள்ளன. ஆனோல்,  ோைம் கதோறும் 
அடுத்த படிநிலை ளுக்குச் தசல்லும் கபோது அவற்ைில் சிை உறுப்பு ள் 
தபரும்மோற்ைங் ளுக்கு உட்படுவதோல்,  லைவரைோற்ைில்  ோைக்  ணிப்பிற்கு 
தபரும் உதவியோ  விளங்கு ின்ைன. 
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கமகை நோம்  ோணும் குலடவலரத்தூண் படத்தில்  ீழிருந்து கமைோ  
அலமவன, சதுரம்,  ட்டு, சதுரம், கபோதில  மற்றும் உத்தரம்.  ீகழ அலமயும் 
சதுரம் சிை இடங் ளில் “போதம் “தபற்று அலமயைோம்.  ட்டு எனப்படும் உறுப்பு 
ஆறு பட்லட ள் த ோண்டதோ கவோ அதற்கு கமல் அதி ப் பட்லட ள் 
த ோண்டதோ கவோ, சிை இடங் ளில் உருலளயோ கவோ அலமயும். 

நோன்கு பட்லட ள் மட்டும் த ோண்டிருப்பின் அவ்வல த் தூண் ள் “பிரம்ம 
 ோந்தம்” எனவும், ஆறு பட்லட ள் த ோண்டிருந்தோல் “ஸ் ந்த  ோந்தம்” எனவும், 
எட்டுப் பட்லட ள் த ோண்ட  ட்டு “விஷ்ணு  ோந்தம்” எனவும், 
உருலளயோனலவ “ருத்ர ோந்தம்” எனவும் வழங் ப் படு ின்ைன. 
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உதோரணப் படம்:இங்க யுள்ள வரிலசத் தூண் ளில் , 

 ீழிருந்து கமைோ .. 

 தூண் போதம் 

 சதுரம் 

  ட்டு 1 -பிரம்ம  ோந்தம் 

  ட்டு 2 -விஷ்ணு  ோந்தம் 

  ட்டு 3 -ருத்ர  ோந்தம் 

 சதுரம் 

 போைில  

 குழவுப் கபோதில   

என்ைவோறு பை உறுப்பு கவறுபோடு லளக் த ோண்டுள்ளது. 

122 

நடு உறுப்போன  ட்டுக்கு கமல் அலமவது, சதுரம். இதில் பல்கவறு வல யோன 
அைங் ோர வட்டங் ள் அலமயைோம். அலவ தோமலரப் பதக் ம்,த ோடிப் 
பதக் ம், ந்தர்வ பதக் ம் என அவற்ைின் வடிவம் த ோண்டு அைியப் படும். 
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 ோைநிரைோன மோற்ைங் ளும் வளர்ச்சி நிலை ளும் இவற்ைிலும்  ோணக் 
 ிலடக் ின்ைன. 

 

 ந்தர்வப் பதக் ம்- மலையடிக்குைிச்சி. போண்டியன் கசந்தன் தசழியன் 
 ோைம்.தபோ  ோ 637. இக்குலடவலர சிற்ப நிலை ளில் நன்கு வளர்ச்சி 
தபற்றுள்ளது. 

123 

தூண் கமல் போ த்தில் அலமவது “கபோதில ”. அைிவியல் ரீதியோ  கூலரயின் 
எலடலய சமமோ  தூண்கமல் இைங்குமோறு இதன் வடிவம் 
விரிக ோணத்திகைகய தபரும்போலும்அலமக் ப்படும். குலடவலர ளிலும் அதன் 
பின்னர்  ற்ைளி  ட்டுமோனங் ளிலும்  ோைம் கதோறும் தபரும் மோற்ைங் ள் 
தபரும் உறுப்போ  இந்தப் கபோதில  கள அலமந்துள்ளன. 

 விரிக ோணப் கபோதில ,  

 அலரவட்டப் கபோதில , 

 தரங் ப் கபோதில , 

 பட்லடத் தரங் ப் கபோதில , 

 குழவுப் கபோதில , 

 தவட்டுப் கபோதில , 
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 பூதமோட்டுப் கபோதில  என பல்கவறு  ோை ட்டங் ளில் பல்கவறு 
வடிவங் ளில் இது  ோணக்  ிலடப்பதோல்  ோைக்  ணிப்பிற்கு உதவும் 
முக் ியக்  ருவியோ  கபோதில  பயன்படு ிைது. 

குலடவலர ளில்  ோணும் பல்கவறு கபோதில  லளயும் அவற்ைின் 
 ோைங் லளயும்  ீகழ போர்க் ைோம். 

 

விரிக ோணப் கபோதில -ஆரம்ப நிலைக்குலடவலர ள் தபரும்போைோனவற்ைில் 
இவ்வல  கபோதில   ோணைோம். 

 

மக ந்திரவோடி. இங்க   ோணும் கபோதில  ள் அலரவட்ட கபோதில  ள்.சற்கை 
வளர்ந்த நிலை. 
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தரங் ப் கபோதில , அைங் ோரப் பட்லடயுடன். இதலன வளர்ந்த நிலையோ  
 ருதைோம். நன்கு வளர்ந்த நிலை குலடவலரக் தூண் ள் -இரோஜசிம்மன்  ோைம். 

தளவோனூர் குலடவலர. 

அர்த்த மண்டபம் ம ோ மண்டபத்தில் இருந்து பிரித்துக்  ோட்டப் பட்டுள்ளது. 
குலடவலரயின் பை பகுதி ளோ , 

1.சதுரம் 

2. ட்டு- ஸ் ந்த  ோந்த 

3.அலரவட்ட கபோதில  

4.உத்தரம் 

5.வோஜனம் 
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6.வைபி 

அகந  உறுப்பு ளுடன் பிற் ோைத் தூண் ள். திருச்சி  ீழ் குலடவலர. 
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ரகாயில் கட்டிடக் கரை - வைைாறும் ஆய்வும் -13 

குலடவலரக் க ோயில் ள் உருவோக் த்தில் ததோடங்கும்  ல் க ோயில் 
 ட்டுமோனக் லை, படிப்படியோ   ற்ைளி ள் நிலைக்கு வளர்ச்சியலடயத் 
ததோடங் ியது. 

குன்று ள் உள்ள இடமோ த் கதர்வு தசய்து க ோயில் எடுத்த சிற்போசிரியர் ள், 
குன்று லள உலடத்துக் த ோணர்ந்து கதர்வுதசய்த இடத்தில் க ோயில் எடுக்  
விலழந்தனர். ஆ ம விதி ளுக்குப் ஏற்றுக் த ோள்ளோத நிலையில், 
எங்த ல்ைோம் குன்று ளும் போலை ளும் உள்ளனகவோ, அங்க  க ோயில் எடுக்  
கவண்டிய கதலவ “மோற்ைம்”  ோணத் ததோடங் ியது. கதர்ந்து எடுக் ப்பட்ட 
“நல்ை நிைத்தில் “க ோயில் எடுக்  அடுக்கு  ட்டுமோன க ோயில்  லை மீண்டும் 
புதுப்பிக் ப் பட்டது  ற்ைளி ளோ . 

இந்த இலடப்பட்ட  ோைங் ளில் தசய்யப்பட்ட ஓர் அரிதோன, மி ச் சவோைோன 
ஓர் முயற்சிதோன்” ஒரு  ல் தளி ள்”. கதர்ந்த  ற்பலன வளமும், சிைந்த 
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திட்டமிடலும், நீண்ட அனுபவமும்,  டும் உலழப்பிற்குச் சலளக் ோத மனமும் 
த ோண்ட “திரோவிடச் சிற்பி ளோல்” உை ிற்கு தரப்பட்ட த ோலடகய இந்த ஒரு 
 ல் தளி ள்! 

ஒரு  ல் தளி ளின் வரைோறு குப்தர் ள்  ோைத்தில் தபௌத்த விஹோலர ளில் 
சிறு முயற்சியோ த் ததோடங் ப் பட்டது. இதன் ததோடர்ச்சியோ  தமிழ த்தில் 
முதன்முதைோ  இரோஜசிம்மனோல் தபரிதும் வளர்க் ப்பட்டது. ஒரு  ல் 
தளி ளின்  லைக்கூடமோ   ோட்சி தருவது மோமல்ைபுரம். 

இங்க  தபோ  ோ 7 ம் நூற்ைோண்டிற்கு முன் தபருவோரியோ  வழக் ிைிருந்த 
க ோயில்  ட்டுமோன  லை வடிவங் லள, அதற்கு முன்னர் தமிழ த்தில் 
வழக் ில் இருந்த க ோயில் விமோன அலமப்பு ளின் “மோதிரி ளோ ” ஒரு  ல் 
தளி லளச் தசதுக் ியுள்ளனர். இலவ எளிய வடிவிைிருந்து சிக் ைோன அங்  
 ட்டுமோன வல  ள் வலர பை வடிவங் ளில்  ோணக் ிலடப்பதோல், க ோயில் 
 ட்டுமோனம் பற்ைி  ற்றுக் த ோள்வதற்குப் தபோருத்தமோ  இருக்கும் என 
நிலனக் ிகைன். 

எனகவ, இனி க ோயிைின் அங் ங் ள்,உறுப்பு ள்,பத்திப் பிரிப்பு கபோன்ை 
அடிப்பலட நுட்பங் லள ஒரு  ல் தளி ள் த ோண்கட ததளியைோம். திரோவிடக் 
 ட்டிடக்  லையில் மூன்று வல  விமோனக்  ட்டுமோனங் லளக்  ோணைோம். 
அலவ  

1.நோ ரம்-சதுரம் அல்ைது தசவ்வ ம் 

2.திரோவிடம்- ஆறு பக் ம் அல்ைது எட்டுப் பக் ம் 

3.கவசரம்- வட்டம் அல்ைது நீள் வட்டம்  

சோஸ்த்திர நூல் விளக் ப் படி, 

 இமயமலை முதல் விந்திய மலை வலர-நோ ரம்  லை வடிவமும், 

 விந்திய மலை முதல்  ிருஷ்லண வலர கவசர வல  வடிவமும், 

  ிருஷ்லண முதல் ததன்ன ம் முழுவதும் திரோவிட வல  
 லைவடிவமும் தபரும் வழக் ில் இருந்தோ ச் தசோல்ைப் படு ிைது. 
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அதோவது அந்தந்தப் பகுதி ளில் வளர்ந்த  லை வடிவமோ கவ இம்மூன்று 
வடிவங் லளயும்  ருத முடி ிைது. பிற் ோைங் ளில் இலவ எல்ைோ 
பகுதி ளுக்கும்  ைந்து பரவி அந்தந்த பண்போடு ளின் தனித்தன்லம களோடு 
 ைந்து வளர்ந்தன.சரி இனிகமல் எளிய ஒரு  ல் தளியோன திதரௌபதி ரத 
க ோயிைிைிருந்து ததோடங் ைோம். 

 ஒரு  ல் க ோயில், அஸ்ஸோம். 

 ஒரு  ல் சர்ச், எதிகயோப்பியோ,14 ம் நூற்ைோண்டு. 

 

 ோங்ரோ சமதவளி, இமோச்சல் பிரகதசம் 
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131  

தபோதுவோ  ஓர் விமோனத்தின் அங் ங் ளோ  ஆறு உறுப்பு ள் -ஷட்டோங் ம்-
அடிப்பலடயோ  அலம ின்ைன. அலவ  

1. அதிட்டோனம் 

2. சுவர் 

3. பிரஸ்தரம் 

4.  ிரீவம் 

5. சி ரம் 

6. ஸ்தூபி 

திதரௌபதி இரதம் என வழங் ப்படும் இளங்க ோயில் வடிவம், விமோன 
அலமப்பு ளில் மி  எளிலமயோனது. சம சதுர பக் ங் ள் உலடய “நோ ர 
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விமோனம்”. இதில் அதிட்டோனம், சுவர், சி ரம், ஸ்தூபி என நோன்கு அங்  
 ட்டுமோனமோ  உள்ளது. 

இளங்க ோயில் வடிவமோன இதில் பிரஸ்தரம் எனப்படும் கூலர உறுப்பும், 
 ிரீவம் எனும்  ழுத்துப் பகுதியும் தனிப்படக்  ோட்டப் படவில்லை. இது 
இளங்க ோயில் வடிவத்திற் ோன இைக் ணமோ  இருந்திருக் ைோம். 

அதிட்டோனம் அமரும் உயர்ந்த கமலட “படீம்” எனப்படும். ஆனோல் இது 
விமோனத்தின் அடிப்பலட அங் மோ   ருதப் படுவதில்லை. 
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விமோனத்தின் சுவர் ள் பக் ங் ளில் தநடுக்குவோட்டில் பை பத்தி ளோ  
பிரிக் ப்படு ின்ைன. லமயப்பகுதி “சோலை” எனவும், மூலைப் பகுதி “ ர்ணம்” 
எனவும் இரண்டுக்கும் இலடப்பட்ட தவற்றுச் சுவர்” அ ோலர” எனவும் தபயர் 
த ோண்டுள்ளன. அ ோலரப் பகுதியில் அைங் ோர உறுப்பு ள் அலமயுமோயின் 
அலவ “பஞ்சரம்” எனப்படும்.  ிலடக்  (horizontal)பத்தி ள் கமகை படத்தில் 
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 ோட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்கைோடு பை சிறு அைங் ோர உறுப்பு ள் அலடயோளம் 
 ோட்டப்பட்டுள்ளன, அைிமு த்திற் ோ . 

1.க ோடிப்போலள-த ோடிக்  ருக்கு (ைதோ மண்டைம்) 

2.ம ர கதோரணம் -துவோர கதோரணம் 

3.ம ோ பத்ம பந்தம்-தோமலர வரி-ஸ்தூபித் தம்பத்திற்கு  ீழ் அலமயும். 

இவ்வோைோன சுவர்ப் பத்திப் பிரிப்பு ள் “க ோட்டங் ள்” அலமய இடம் 
த ோடுக் ின்ைன. க ோட்டங் ள் என்பலவ தநடுக்ல  பத்திப் பிரிப்பு ளோல் 
 ிலடக்கும் “இடவசதி”. இலவ தவறுமனோ  பள்ளங் ளோ கவோ, படிமங் ள் 
த ோண்கடோ விளங்கும். 
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இங் ிருந்கத தூண் உறுப்பு லள அைியத் ததோடங் ைோம். போதம், 
 ோல்,கபோதில ,உத்தரம். போதம் சற்கை வலளந்திருப்பின் அசுவபோதம்எனப்படும். 
 ோல் என்பது தூண் நடுப்பகுதி இது பல்கவறு வடிவங் ளில் பல்கவறு 
உறுப்பு லளப் தபற்று இருக்கும். அடுத்தது கபோதில - ோைம் கதோறும் பை 
மோற்ைங் லள  ோட்டும் கபோதில  தோங்குவது உத்தரம். பின் வரும் பகுதி ளில் 
அதிட்டோனம், சுவர், தூண் ள் இவற்லை விரிவோ   ோணைோம். 

 



க ோவில்  ட்டிட  லை வரைோறும் ஆய்வும் 

மரு. சுகரந்திரன்  யோ ஊ யோ க  

 

61 

 

* அஷ்டோங்  விமோனம் எனப்படும் க ோயில் விமோன வல யில் “உப படீமும்” 
வர்க் மோனத்தில் ஓர் அங் மோ  கசர்த்துக் த ோள்ளப் படு ிைது. ஆனோல் அதில் 
நூல் ளுக் ிலடகய  ருத்ததோற்றுலம இல்லை. எனகவ, அலத 
குழப்பிக்த ோள்ள கவண்டோம். அஷ்டோங்  விமோனம் என்ை வல  க ோயில் 
 ட்டுமோன நுட்பவியைில் ஏற் படுவதில்லை. எனகவ, அவ் வலமப்லப சமயம் 
தநைிசோர்ந்ததோ   ருதைோம். 
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க ோயில்  ட்டிடக்  லையின் எளிய வடிவமோன -தமிழ  மரபில்-இளங்க ோயில் 
அலமப்போன திதரௌபதி ரதம் போர்த்கதோம். இது 4 அங் ம் த ோண்ட விமோனம். 
அடுத்ததோ  ஆறு அங் மும் இன்னும் சிை சிைப்பு உறுப்பு ளும் த ோண்ட 
அர்ச்சுணன் ரதம் போர்க் ைோம். 

அர்ச்சுண இரதம் என்று தவைோ  அலழக் ப்படும் இந்த ஒரு  ல் திருக்க ோயில், 
முரு னுக் ோ  எடுக் ப் பட்டதோ  இருக் ைோம். ஒரு  ல் தளியோன அரச்சுணன் 
இரதம், அதிட்டோனம், சுவர், பிரஸ்தரம்,  ிரீவம், சி ரம் என - ிலடக்ல  
உறுப்பு ளோன- ஆறு அங் ங் லளப் தபற்ை விமோனம் ஆகும்.  ர்ண பத்தி, 
அ ோலர, சோலைப் பத்தி, அ ோலர,  ர்ணபத்தி என தநடுக்ல  உறுப்பு லளயும் 
தபற்றுள்ள விமோனம். 
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விமோனம் என்பது அதிட்டோனம் முதல் சி ரம் வலர. சி ரம் என்பலத “தலை” 
எனக் த ோண்டோல் அதன் இரு மூலை ளும்  ோது ளோ - ர்ணம் =  ோது- 
 ருதைோம். ஓரங் ளில் அலமயும் இந்த பத்தி “ ர்ணபத்தி,”எனப்படும். இதன் 
கமல் அலமயும் சி ரம் “ ர்ணகூடம்” எனப்படும். இது 
நோ ரமோ கவோ,கவசரமோ கவோ அலமயைோம். நடுப்பத்தி..., “சோலைப் பத்தி” 
எனப்படும். இதன் கமல் அலமவது சோலை. 

 ர்ண சோலை பத்தி ளுக்கு இலடப்பட்ட சுவர் பகுதி “அ ோலர” எனப்படும். பை 
இடங் ளில் இது உட்தள்ளி  ோணப்படும். இவ்வோைோன தநடுக்ல ப் பத்தி ள் 
பிதுக் மோ கவோ, சுவருக்கு இலணயோ கவோ  ோட்டப்படும். இலவ 
அலணவுத்தூண் ள் மூைம் பிரித்துக்  ோட்டப்படும்.இவற்ைின் க ோட்டங் ளில் 
படிமங் ள் அலமயைோம். இங்க  அ ோலர உள்ளிட்ட அலனத்துக் 
க ோட்டங் ளும் அழ ோன சிற்பங் ளோல் நிரப்ப பட்டுள்ளன. 
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இந்த ஒரு  ல் தளியில் அலமயும் அலணவுத் தூண் ள்,  ீழிருந்து கமைோ  
போதம், சதுரம், ஆறுபக் ம் த ோண்ட  ோல்-ஸ் ந்த  ோந்தம்,  ட்டு மோலை, தோடி, 
 ைசம், பைல , வரீ ண்டம், கபோதில  என உத்தரம் தோங்கு ின்ைன. 

பிரஸ்தர உறுப்போனது. வோஜனம் (உத்தரத்திற்கு கமல்), வைபி, கபோதம்,பூமி 
கதசம் என கூலர உறுப்பு லளப் தபறு ிைது.நோம் ஏற்த னகவ, 
குலடவலர ளில் போர்த்தபடி,  கபோத ங் ளில் இங்க  “நோசில  லள”  ோண 
முடி ிைது. இரண்டோ  அலமந்த இலவ “கநத்ர நோசி” என அலழக் ப்படும். 
கநத்ர- ண் ள்.  கபோதம் தபற்ை நோசி ள் ஒற்லையோ  இருப்பின்” அல்ப நோசி”. 
எளிலமயோ  அலமயும் நோசி லளயும்  அல்ப நோசி ள் எனைோம். இந்த கநத்ர 
நோசி ள் கதோரணம், கூடு தபற்று கூட்டுக்குள்  ந்தர்வ தலை ள் தபற்றுள்ளது. 
பூமி கதசம் யோளி உருவங் ள் தபற்று “யோளி வரிமோனமோ ” உள்ளது. 
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சோலைப் பத்தி ள் மற்றும்  ர்ண பத்தி ள். 
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அர்ச்சுண ரதம்-ஓர் சிைப்பு உறுப்போ  முன்ைில் அல்ைது மு  மண்டபம் 
தபற்றுள்ளது. இதலன இரு தூண் ள் தோங்கு ின்ைன. மு  மண்டபத்தின் கமல் 
சோலையும்,பக் ங் ளில்  ர்ண கூடமும் அலமந்து இலடயில்  நோசி ள் தபற்ை 
ஆரச்சுவர் ள் இலணக் ின்ைன.ஆரச் சுவர் ளில் அலமயும் , இந்த வல  
ஒற்லை சிைிய நோசி ள் “சூத்ர நோசி ள்” எனப்படும். 

பூமி கதசத்திற்கு கமல் அலமயும் ல ப்பிடிச் சுவர் கபோன்ை வடிவம் “ஆரச்சுவர்” 
அல்ைது “ஹோரம்” எனப்படும். இதில் அந்தந்த பத்தி ளுக் ோன சி ரம் அலமயும், 
இலடயில் ஆரச்சுவர் ளில் கநத்ர நோசி ள்-இரட்லட நோசி ள் (கநத்ர - ண் ள்)- 
அழகு தசய் ின்ைன. விமோன சி ரத்தில் பக் ங் ளில் அலமயும் தபருநோசி ள் 
“ம ோ நோசி ள்” எனப்படும். ஆறு பக் ம் த ோண்ட இச் சி ரத்தில் பக் த்திற்கு 
ஒன்ைோ  ஆறு ம ோ நோசி ள் உள்ளன. 
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அதிட்டோனத்தில் எழும் சுவர், மீண்டும் பூமிகதசத்தின் கமல் இரண்டோவது 
முலையோ  சுவர், பிரஸ்தரம், சோலை மற்றும்  ர்ண கூடம் த ோண்ட ஆரச்சுவர் 
என எழுந்து பிைகு  ிரீவம், சி ரம், ஸ்தூபி என முடி ிைது. இவ்வோறு ஆதி 
தளம் தவிர்த்து ஓர் விமோனத்தில் 16 தளங் ள் வலர “திரோவிட விமோனக் 
 ட்டுமோனத்தில்” அலமயைோம். ஒரடுக்கு மட்டும் இருப்பின் ஏ  தள விமோனம் 
என்றும், இரண்டு தளம் துவி தளம் என்றும், மூன்று தளம் திரி தளம் என்றும் 
அலழக் ப் படும். இதிலும், நோ ர அடித்தளம் ததோடங் ி நோ ர ஸ்தூபியோ கவ 
முடிந்தோல் அவ்வல  விமோனம் “சுத்த நோ ரம்” அல்ைது “தூய நோ ரம்” எனவும், 

கமல் தளங் ள் அல்ைது சி ரம் ஆறுபக் ம் / எட்டு பக் ம் / வட்டம் 
த ோண்டிருப்பின் அது “மிஸ்ர வல ” அல்ைது  ைப்பு வல  விமோனம் என்றும் 
அலழக் ப்படும். 
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இங்க  நோம்  ோணும் இரதம், நோ ர ஆதி தளம்(தலரத்தளம்),நோ ர முதல் 
தளம்,ஆறு பக்  (திரோவிட) ிரீவம்,ஆறு பக்  (திரோவிட)சி ரம் 
த ோண்டலமவதோல் அர்ச்சுண இரதம் ஓர் “ துவி தள மிஸ்ர விமோனம். 
ததளிவோ  உலரப்பின்.” இருதள  ைப்பு நோ ர திரோவிட விமோனம்”. 
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இந்த ஆைங்  விமோனத்தின் போ ங் ள் கமகை படத்தில் குைிப்பிடப் பட்டுள்ளன. 
எத்தலன வல  விமோனங் ள் போர்த்தோலும் இந்த அங் ங் கள அடிப்பலட 
உறுப்பு ளோய் அலமயும். 

 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை - வைைாறும் ஆய்வும்-15 

 டந்த ததோடர் ளில்... விமோனங் ள் மூன்று வல யோ ப் தபோதுலமயோ  
பிரிக் ப்படு ின்ைன எனவும் அலவ ஆறு அங் ம்-ஷட்வர்க் ம்- த ோண்டலவ 
எனவும் போர்த்கதோம். ஓரளவுக்கு அவற்ைின் இட அலமதிலயயும்  ண்கடோம். 
இனிகமல், தபரும் உறுப்பு ளோன அந்த ஆறு அங் ங் லளயும் விரிவோ  
 ோணைோம். 
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முதைில், அதிட்டோனம். 

விமோனத்தின்  ீழ் உறுப்போ  அலமவது அதிட்டோனம். இவற்ைில் பற்பை 
வல  ள் மரபு நூல் ளில் தசோல்ைப் பட்டிருந்தோலும் நம் தமிழ  திரோவிட 
போணி க ோயில் ளில் நோன்கு வல  முதன்லம தபறு ின்ைன. அலவ, 

1.போதபந்தம் 

2.பிரதி பந்தம் 

3.பத்ம பந்தம் 

4. கபோத பந்தம்  

இவற்ைில் போத பந்தம் மற்றும் பிரதிபந்தம் மட்டுகம முதன்லம வல  ள். 

 ோஸ்யப சில்ப சோஸ்த்திரத்தில் போந்தபந்தத்தில் எட்டு வல யும், பிரதி 
பந்தத்தில் பதினோன்கு வல யும் தசோல்ைப்படு ின்ைன. இவற்ைில் 
சிற்றுறுப்பு ளின் இட அலமதி மற்றும் வி ிதோச்சோர நீட்சி அடிப்பலடயில் 
 ைக்கும் கபோது நூற்றுக் ணக் ோன அதிட்டோன வல  ள் தபைப்படு ின்ைன. 
நோம் இங்க  தபோதுவோ   ோணப்படும் கமற் ண்ட நோன்கு வல  ள் மட்டும் 
போர்க் ப்கபோ ிகைோம். 

க ோயில்  ட்டுமோன  லையில் குழப்பமோன பகுதி ளில் ஒன்று அதிட்டோன 
வல  அைிதல். நோம் கமற் ண்ட நோன்கு வல  லள ததரிந்து தசோன்னோல் 
கபோதுமோனது. இந்த நோன் ளுள் ஒன்ைோ கவ எந்த அதிட்டோனமும் அலமயும். 

அதிட்டோன தபரு உறுப்புக் ளோன உபோனம், ஜ தி,  ண்டம், பட்டில  இவற்ைின் 
உருவ அலமதி த ோண்டும், இடத்த வு த ோண்டும், இலணப்பு உறுப்பு ள் 
த ோண்டும் அதிட்டோனங் ள் ஒன்ைிைிருந்து மற்தைோன்று கவறுபடு ின்ைன. 
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போதபந்த அதிட்டோனம்-உபோனம், ஜ தி, குமுதம்,  ம்பு,  ண்டம்,  ம்பு, பட்டில  
என அலமயும். இதில் உபோனத்திற்கு கமல் ஓர் சிறு வரி இருந்தோல் அது “உப 
உபோனம்”. உபோனத்திற்கு  ீழோ  ஓர் கமலட -உப படீம் எனப்படும். 
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அதிட்டோனத்தில் 1/2 பங்கு முதல் 3 பங்கு வலர இருக் ைோம். அவற்ைின் வர்க்  
உறுப்பு லளக் த ோண்டு திரியோங்  உப படீம், பஞ்சோங்  உப படீம். என எட்டு 
வல  உண்டு.இதில் உபோனம் , ண்டம்,வோஜனம் என்பன முதன்லம உறுப்பு ள். 

உபோனத்திற்கு கமல் அலமயும் தபரு உறுப்பு “ஜ தி”. அதிட்டோன உறுப்பு ளில் 
உச்ச அளலவப் தபறுவது இதுகவ, இது தசவ்வ மோ கவோ தோமலர இதழ்(பத்ம) 
வடிவிகைோ எழும்பும். ஜ திக்கு கமல் வருவது “குமுதம்”. மூன்று பட்லட, ஆறு 
பட்லட, எட்டுப் பட்லட, உருலள என பை வடிவங் ளில் அலமயும். இதன் 
கமல் இரத்ன பட்டம், த ோடிக்  ருக்கு, சிைம்பு வரி,  ட  வரி கபோன்ை 
அைங் ோர உறுப்பு ள் அலமயைோம். 

குமுத்த்திற்கு கமல் அமர்வது “ ண்டம்”. இதில் சுவரின் போதங் ள் மரபோ  
 ோட்டப் படு ின்ைன. இந்த போதங் ள் சுவர்ப் போதங் ள்.இதன் கமலும்  ீழும் 
‘ ம்பு ள் ‘எளிய வரியோ கவோ தோமலர வரியோ கவோ அலணத்து நிற்கும். 

 ண்டத்திற்கு கமல் வருவது “பட்டில ”. இது தபரும்போலும் ஜ தியில் மூன்ைில் 
ஒரு பங் ோ  அலமயும். பட்டில க்கு கமல் வரியில்  ம்பு, பத்ம, வோஜன 
சிற்றுறுப்பு ள் சிை இடங் ளில் அலமயும் அல்ைது அடுத்த சுவர் உறுப்பு ள் 
ததோடரும். 

 

152  
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கமகை  ோணும் எளிய போதபந்த அதிட்டோனத்தில் தபரும் உறுப்பு ள்  ோட்டப் 
பட்டுள்ளன. இதில்  ண்டப் பகுதியில் கமலும்  ீழும் தழுவி நிற்பலவ  ம்பு ள். 
அதில் இலட வரும் உறுப்பு-சுவர் போதம். 

 

கமகை  ோண்பது "கவசர -வட்ட-விமோனத்தின்” போதபந்த அதிட்டோனம். 
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தோமலர வடிவ ஜ தி உலடய போதபந்த அதிட்டோனம். இது பத்ம ஜ தி 
எனப்படு ிைது. எந்த வல  அதிட்டோனமோனோலும், தோமலர இதழ் ள் 
கமல்கநோக் ி இருப்பின் அது...”ஊர்த்துவ பத்ம வரி” இதழ் ள்  ீழ் கநோக் ி 
இருப்பின் , அது...”அகதோ பத்ம வரி”. 

154 

அடுத்த வல  அதிட்டோனம்-பிரதி பந்தம். போதபந்த வல யில் அதன் கமல் 
வர்க் மோன பட்டில க்கு பதிைோ  ...பிரதி வரி அமர்ந்தோல் அது “பிரதி பந்த 
அதிட்டோனம்”. இந்தப் பிரதி வரியில் ஆைிங் ம், அந்தரி, பிரதி, வோஜனம் என்ை 
உறுப்பு ள் இலணயோ கவோ விட்கடோ அலமயும். முக் ியமோனது பிரதி வரி. 
பிரதி வரியில் யோளி,சிம்மம்,ம ரம்,பூத ணங் ள் அழகூட்டலுக் ோ  
அலமக் ப்படும். 

 

பிரதி வரி உள்ளடக் ிய. 

1.ஆைிங் ம் 

2.பிரதி 

3.அந்தரி 

4.வோஜனம் 
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கமகை  ோண்பது “பிரதி பந்த அதிட்டோனம்” 

 ீழிருந்து கமைோ . 

 பத்ம உபோனம் 

 உப உபோனம் 

  ம்பு 

 ஜ தி 

 ஊர்த்துவ பத்ம வரி 

 விருத்த குமுதம் 

 அகதோ பத்ம வரி 

 பிரதி வரி 
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வலரபடமோ , குறுக்கு தவட்டுத் கதோற்ைம். இதில் அலமயும் ஒவ்கவோர் 
உறுப்பின்  ளத்தி-நீட்சி-தபோறுத்தும், எண்ணிக்ல , இடத்த வு தபோறுத்தும், 
பிரதி பந்த அதிட்டோனத்தில் பல்கவறு வல  ள் தசோல்ைப் படு ின்ைன. 
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போதபந்தம் மற்றும் பிரதி பந்த அதிட்டோனங் ள் போர்த்கதோம். இதில் போதபந்த 
அதிட்டோனகம பழங் ோைத்தில் பின்பற்ைப்பட்ட நலடமுலை. எல்ைோ வல யோன 
ஆையங் ளுக்கும் போதபந்த அதிட்டோனகம பயன்படுத்தப் பட்டிருந்தது.பல்ைவர் 
 ட்டுமோனக் க ோயில் ளிலும் ,போண்டியர் பகுதியிலும் போதபந்தகம 
தபருமளவில்  ோணக்  ிலடக் ிைது.அதிட்டோன வல  ளில் பிரதி பந்த 
அதிட்டோனத்தின் வர்க் மோனங் ளில் வி ிதோச்சோரங் ளில் பை மோற்ைங் ள் 
தசய்வதன் மூைம் பை நூறுவல யோன அதிட்டோன அலமவு ள்  
தபைப்படு ின்ைன.ஒவ்தவோன்றுக்கும் தபயர் ளும் உண்டு.சிற்போசிரியர் ளின் 
 ற்பலன  ோைந்கதோறும் கமம்படும் தபோழுது அழகூட்டல் ளும் அதி ம் ஆகும் 
தோகன!  

இவ்வோைோன பிரதிபந்த வல  ளில்  கபோதபந்தம் மற்றும் பத்ம பந்தம் 
இரண்லடயும் மட்டும் போர்க் ைோம். ஏதனனில் இலவகய நம் திரோவிடக் 
க ோயில்  லையில் அதி  அளவில் பயின்று வரு ின்ைன. 
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கமகை  ோணும் அதிட்டோனம் ஓர் உப படீத்தின் கமல் அலமந்துள்ளது. இதில் 
கமல் உறுப்போன பட்டில க்கு பதிைோ  நோசி ளுடன் கூடிய  கபோத த்துடன் 
விளங்கு ிைது. இவ்வல  அதிட்டோனங் ள்  “ கபோத பந்த அதிட்டோனம்” 
எனப்படும். 
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 கபோத பந்த அதிட்டோனங் ளின் தபரும்போைோன வல  ளில் விருத்த-உருலள-
குமுதமும், பட்டில க்கு பதிைோ  பிரதி வரியும் அலமயக்  ோணைோம். 
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இந்த வல  அதிட்டோனத்தில் ஜ தி உறுப்போனது ம ோ பத்ம (தோமலர) வரியோ  
மோற்ைம்  ண்டுள்ளது. இவ்வல  அதிட்டோனம் “பத்ம பந்த 
அதிட்டோனம்”எனப்படும். பிரதி பந்தத்தில்  ோணப்படும் குமுதம் அலனத்தும் 
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உருள் குமுதமோ கவ (விருத்த குமுதம்) அலமயக்  ோணைோம். கசோழர்  ோை 
விமோனங் ள் பைவற்ைில் இந்த பத்ம பந்த வல  அதிட்டோனங் லள 
விதவிதமோ  போர்க் ைோம். ஒவ்தவோன்றுக்குகம தபயர் ள் உள்ளன. நோம் பத்ம 
பந்தம் எது என அைிந்தோகை கபோதுமோனது! 
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குடந்லதக்  ோகரோணம் திருக் க ோபுர அதிட்டோனம். பத்ம ஜ தி தபற்ை “ கபோத 
பந்தம்”. இந்த நுலழவு வோயில் க ோபுரத்தில்.  கபோத பத்ர உப படீமும் ( கபோத 
வர்க் த்லத அடிப்பலடயோ  த ோண்ட உப்படீ வல ), அதன் கமல்,  கபோத பந்த 
அதிட்டோனமும் தபற்று அலமந்துள்ளது. 
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திருபுவனம்  ம்பஹகரஸ்வர்ர் க ோயில், சிற்பச் தசழுலம மிக்   ண்ட 
வர்க் த்தோல் நிரம்பிய உப படீத்தின் கமல் அலமந்த “ கபோத பந்த தோங்குதளம்”. 
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புள்ளமங்ல  ஆைோந்துலையோர் விமோன தோங்குதளம். இதில் சற்கை 
வித்யோசமோ  பத்ம பந்த அதிட்டோனமும்,  கபோத பந்த அதிட்டோனமும் மோைி 
வருவலதக்  வனிக் ைோம். சோலை,  ர்ணப் பத்தி ளுக்கு  கபோத பந்தமும் 
பஞ்சரப் பத்தி ளுக்கு பத்ம பந்தமும் உலடய “வர்க்  கபதம்” அலமந்த 
அதிட்டோனம் இது. 
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இத்துடன் அதிட்டோனங் ள் நிலைவு தபறு ின்ைன. 

கமனோள் வகுப்பு ளில், அதிட்டோனங் ள் பற்ைி போர்த்கதோம். அதிட்டோனங் ளில் 
பை நூறு வல  இருப்பினும் நோம்  ண்ட 4 வல யோன அதிட்டோன 
வல  ளுக்குள் ஏகதனும் ஒன்ைில் அடக் ி விடைோம் தமிழ த்தின் எல்ைோ 
அதிட்டோனங் லளயும்! நோம் ஏற்த னகவ போர்த்த அதிட்டோனங் ள் ஓர் மறு 
வோசிப்பு. 

1.போதபந்தம்- ஜ தி சதுரம்/ தசவ்வ ம் (அ)பத்ம 

                      பட்டில   ண்டிப்போ  இருக்கும் 

2.பிரதி பந்தம்-ஜ தி தசவ்வ ம், பட்டில க்கு  

                      பதிைோ  பிரதி வரி, 

3.பத்ம பந்தம்-ஜ தி  ண்டிப்போ  பத்மம், குமுதம்  

                      உருலள குமுதம், பிரதி வரி 

4. கபோத பந்தம்-பட்டில க்கு பதிைோ   கபோதம், 

 இலவ லள மனதில் லவத்துக்த ோண்டு, ல யில் ஒரு அளவு கடப் 
எடுத்துக்த ோண்டு க ோயில் க ோயிைோ   வனித்து வந்தோல் அதிட்டோனத்தில் 
நீங் ள் விற்பன்னர்.,! அவ்வப்கபோது எழும் ஐயங் லளத் தீர்த்து, ஊக் ம் தந்து 
வழிநடத்தும் ஐயோ தபருந்தச்சன்  ீர்த்திவர்மன் அவர் ளுக்கு என் பணிவோன 
நன்ைி ள். 
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முந்லதய நோள் ளில் அதிட்டோனங் ள் பற்ைியும் அவற்ைின் வர்க் மோனங் ள், 
தபோதுவோ  நோம்  ோணும் வல  ள் பற்ைி  ண்கடோம். அடுத்ததோ , ஓர் ஆைங்  
விமோனத்தின் 2 வது அங் மோன “சுவர்” அல்ைது பித்தி பற்ைி அைியைோம். ஓர் 
விமோனத்தின் உச்ச அளவடீோ  அலமவது இதுகவ. விமோனத்தின் தளங் லள 
 ணக் ிட உதவுவது அதன் சுவர் ளின் எண்ணிக்ல கய. சுவர்லள தவறுமகன, 
அைங் ோரமன்ைி அலமத்தோல் ஓர் ஆையத்திற்கு அழகு ஏற்படோது என்பதோல் 
பல்கவறு அைங் ோர உறுப்பு லளயும் வலுவூட்டும் உறுப்பு லளயும் 
சிற்போசிரியர் ள் மரபு வழி சோர்ந்தும் தங் ள்  ற்பலன கதோய்த்தும் 
எழுப்பு ின்ைனர். 

இந்த அங் மோன சுவரின் உறுப்பு ளோ  தபோதுவோ  நோம்  ோண்பது 
 ிலடக்ல யோ -Horizontal Rows-, கவதில , சுவர், உத்தரம் இலவயும், 

தநடுக்ல யோ -Vertical columns-, அலணவுத் தூண் ள்,  ர்ண பத்தி, அ ோலர, 
சோலைப் பத்தி, பஞ்சரம், க ோட்டம் இலவயும் அலமயும். 
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171  

கமகை  ோண்பது சீனிவோசன் நல்லூர் விமோனம். இதில்  ோட்டப்படும் சுவர் 
உறுப்பு ளோ . 

1.கவதில .            

2.சுவர்.                  

3.உத்தரம்.            

A. ர்ணபத்தி  

B.அ ோலர           

C.பஞ்சரப் பத்தி 

D.சோலைப் பத்தி 
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E.அலணவுத் தூண் 

இலவ லளப் போர்க் ைோம்.  ர்ண பத்தி ளுக்கும், சோலைப் பத்தி ளுக்கும் 
இலடப்பட்ட -பிதுக் மோ  அலமந்த உறுப்பு-பஞ்சரம். இலடயிலடகய உட்தள்ளி 
நிற்கும் சுவர் இலடதவளி ள்-அ ோலர.c ர்ண, பஞ்சர, சோலை இலவ எலவ 
கவண்டுமோனோலும் க ோட்டங் ள் தபைைோம். தபருவுலடயோர் விமோனத்தின் 
பத்திப் பிரிப்பு. படம் 171 A 172 

அடுத்ததோ , கவதில .இது சுவர் ,தூண் ளின் அடிப்போ  உறுப்போ  அலமயும். 
சுவர் அடிப்போ ம் தவிர்த்து ...தளச் சுவர் ளின் அடியிலும்,  ிரீவத்தின் 
அடியிலும் அலமயும்.  ீழ் ோணும் படம் அலத விளக்கும். 

 

173 

கவதில யின் போ ங் ள். 

1.உபரிக் ம்பு.   

2.பட்டில  -இங்க  ஊர்த்துவ பத்ம வரி ளுடன்.  
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3. ம்பு ள்.  

4. ண்டம்.   

5.வோஜனம் 

 படம் 173. 

அதிட்டோனத்தின் வல , விமோன வல , உயரம் இவற்லைப் தபோறுத்து இதன் 
உயரமும் அைங் ோரங் ளும் மோைக்கூடும். இதன்  ண்டங் ளின் இலட வரும் 
உறுப்பு தூண்போதங் ள். இந்தக்  ண்டங் ளிலும், பட்டில  சந்திப்பு ளிலும் 
பல்கவறு குறுஞ்சிற்பங் லள பை க ோயில் ளில்  ோணைோம். புள்ளமங்ல  
தூண் போத குறுஞ்சிற்பங் ள் பு ழ்தபற்ைலவ.  

படம் 173 A. 
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174  

அடுத்ததோ  அலணவுத் தூண் ள். க ோயிைில் அலமயும் மற்ை 
தூண் லளப்கபோைகவ இந்த அலணவுத் தூண் ள் அல்ைது அலரத்தூண் ளும் 
எல்ைோ உறுப்பு லளயும் தபற்ைிருக்கும். இலவ போதம், சதுரம்,  ோல்,  ட்டு, 
மோலை, தோடி,  ைசம், குடம்,  ண்டம், பைல , வரீ ண்டம், கபோதில , உத்தரம் 
என்ைவோறு உறுப்பு லளப் தபற்ைிருக்கும். இங்க  ‘ ோல்” போ த்தின் வடிவம் 
த ோண்டு தூண் ள் வல ப் படுத்தப் படு ின்ைன. 

 நோன்கு பக் ம்-பிரம்ம  ோந்த தூண் ள் 

 ஆறு பக் ம்-ஸ் ந்த  ோந்தம் 

 எட்டுப் பக் ம்-விஷ்ணு  ோந்தம் 

 பதினோறு பக் ம்-இந்திர ோந்தம் 

 உருலள-ருத்ர  ோந்தம் 

ஒகர தூணிகைகய பை பக்  மோற்ைங் ள் த ோண்டிருக் ைோம். தவவ்கவறு 
வல யோன தூண் ள் அவற்ைின் போ ங் ள்...நோலள. 

 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை - வைைாறும் ஆய்வும் -18 

விமோனத்தின் ஆறு அங் ங் ளில் இரண்டோவதோன “சுவர் “அல்ைது “பித்தி” 
பற்ைிப் போர்த்துக் த ோண்டிருக் ிகைோம். சுவர் ளில் தநடுக்ல ப் பிரிப்பு உறுப்போ  
“தூண் ள்” ஆ ம நூல் ளின் படி விமோனத்தின் உயரம், அ ைம் இவற்லைப் 
தபோருத்து தூண் ளோல் சுவர் பத்தி பிரிக் ப்படு ிைது. தளங் ளின் எண்ணிக்ல  
கூடும் கபோது தூண் ளின் எண்ணிக்ல யும் அவற்ைிற் ிலடகய அலமயும் 
 ர்ண பத்தி ,பஞ்சரப் பத்தி,சோலைப் பத்தி இவற்ைின் வி ிதோச்சோரமும் 
மோறுபடும். 

181 

கமகையுள்ள வலரபடத்தின் மூைம் இவ்வோைோன பத்திப்பிரிப்லப  ோணைோம். 
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படம் 18 1 A. -ஒரு தளவிமோனத்தின் சுவர்ப் பிரிப்பு 

படம் 18 1 B.- இரு தள விமோனத்தின் சுவர்ப்பிரிப்பு 

படம் 18 1 C.-முகுந்த நோயனோர்  ற்ைளி. மோமல்லை. இதில் ஐந்து 
அலரத்தூண் ள் த ோண்டு சுவரோனது ஆறு பத்தி ளோ  பிரிக் ப்பட்டுள்ளது. இது 
இரு  தள விமோனத்திற் ோன விதி. 

படம் 18 1 D - முரு ன் க ோயில்.  ண்ணணூர். ஒரு தள விமோனம். இதில் 
நோன்கு அலணவுத்தூண் ளோல் மூன்று பத்தி ள் பிரிக் ப் பட்டுள்ளன. 

 

ஏ  தள விமோனத்தில் சுவர் பத்திப் பிரிப்பு.  ர்ண மற்றும் சோலைப் பத்தி ள். 
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துவி தள-இரு தள விமோனத்தின் பத்திப் பிரிப்பு - ரண, அ ோலர, சோலை. 

 

182 
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இவ்வோறு பத்திப் பிரிப்பில் அலமயும் தூண் ள் பை வல யோ  அவற்ைின் 
வடிவம் த ோண்டு பிரிக் ப் படு ின்ைன. அவற்ைின் தபயர் லள ஏற்த னகவ 
போர்த்கதோம். அவற்ைின் போ ங் லளப் போர்க் ைோம். அகந மோ  அலனத்து 
தூண் ளும் பின்வரும் போ ங் லளப் தபறும். சிை எளிலமயோன தூண் ளும் 
உண்டு. படம் 182 ல்  ோணுங் ள். 

1.போதம் 2.  ோல்- இதில் பிரம்ம  ோந்தம் 3.மோலைத் ததோங் ல் 4. ட்டு 5. தோடி 6. 
கும்பம் 7.  ைசம் 8.பைல  9. க ோட்ட அலணவுத்தூண் 10. க ோட்டம் 11. ம ர 
கதோரணம். 

 

183  

ஒகர வரிலசயில் இருதவவ்கவைோன தூண் வல  ள். ஸ் ந்த  ோந்தம் மற்றும் 
ருத்ர  ோந்தம் மற்ை உறுப்பு ளும் அகத வடிவில் அலமயக்  ோணைோம். 
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184 

இடது-இந்திர  ோந்தம்-16 பட்லட 

வைது-விஷ்ணு  ோந்தம்-8 பட்லட 

இலடயில் “ஜோை ம்” தபற்ை இந்திர  ோந்த அலணவுத் தூண் ளுடன் ஆைங்  
நிஷ் ரோந்த பஞ்சரம் (இது கபோனஸ் த வல் - பிைகு விளக்கு ிகைன்) 

185  

விைங் டித் தூண் ள்- இவ்வல த் தூண் ள் இரோஜசிம்மன்  ோைத்தில் 
ததோடங் ி பை க ோயில் ளில்  ோணைோம். தூண் சதுர போ த்தில் சிம்மம் 
அல்ைது யோளி அமர்ந்கதோ நிமிர்ந்கதோ இருக்   ோணைோம். 
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படம் 185 A- சிம்மத் தூண்.  

இதில் பத்ம போதத்தில் அமர்ந்த சிம்மம் ,ஸ் ந்த  ோந்த 
 ோல்,தோடி,கும்பம், ைசம்,பைல ,வரீ ண்டம், தரங் ப் கபோதில  இவற்லை 
உறுப்பு ளோ ப் தபற்றுள்ளது.  

படம் 185 B- சிம்மத் தூண் ள். பழுவூர்.   

பத்ர போதத்தில் அமர்ந்த சிம்மம், மோலைத் ததோங் ல்   நிரம்பிய இந்திர  ோந்த 
 ோல்,  ட்டு, கும்பம், தோடி,  ண்டம்,  ைசம்,  ண்டம், பைல  இவற்கைோடு 
வரீ ண்டம், தவட்டுத் தரங் ப் கபோதில யோல் உத்திரம் தோங்கு ிைது. 

186  

இவ்வோறு அலணவுத்தூண் ளோல் பிரிக் ப்படும் சுவர்ப்பத்தியில் அடங்கும் 
 ர்ண பஞ்சர சோலை ததோகுப்பு பற்ைியும் அவற்ைின் தவவ்கவறு வடிவங் ள் 
பற்ைியும் இனி வரும் பகுதி ளில் ததரிகவோம். 
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++அதிட்டோனம், கவதில  அலமப்பில் போர்த்திருக் கவண்டிய முக் ியமோன ஓர் 
பகுதி “க ோமு ம்”. ததய்வ உருவத்தின் முழுக் ோட்டு நீர் தவளிவருவதற் ோன 
துவோரம்.இதற்கு “நிர்மோல்ய துவோரம்” என்ை தபயரும் உண்டு.பசுவின் மு ம் 
கபோல் இருப்பதோல் “க ோமு ம்”. இதலனஅழகுடன் அலமப்பது மரபு. 

க ோமு ம் அலமயும் இடமோனது...அதிட்டோனத்தின் கமல் உறுப்போன 
பட்டில யின் இடத்திகைோ(போதபந்த அதிட்டோனத்தில்) , பிரதி வரியின் 
இடத்திகைோ (பிரதிபந்த அதிட்டோனத்தில்)..அலமயும். சிை விமோனங் ளில் 
கவதில த் ததோகுதியிலும் அலமயும்.இதன் நீளம் அதிட்டோன உயரத்திற்கு 
சமமோ கவ நிலைய இடங் ளில்  ோணப்படு ிைது. இதன் போ ங் ளோ  ம ர 
வோய் / சிம்ம வோய் ,நோளம்,ைிங் ோவடம்,பூ தமோட்டு இலவ ள். 
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போநபந்த அதிட்டோனத்தில் , பட்டில க்கு இலணயோன அலமக் ப்பட்டிருக்கும் 
க ோமு ம். 



க ோவில்  ட்டிட  லை வரைோறும் ஆய்வும் 

மரு. சுகரந்திரன்  யோ ஊ யோ க  

 

89 

 

பிரதி பந்த அதிட்டோனத்தில் , பிரதி வரிக்கு இலணயோ  அலமயும் க ோமு ம். 
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கவதில  மட்டத்தில் நிர்மோல்ய துவோரம் - க ோமு ம் . 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை-வைைாறும் ஆய்வும்-19 

விமோனங் ள் த ோண்டுள்ள ஆைங் த்தில் இரண்டோவது அங் மோன சுவர் பற்ைிப் 
போர்த்துக் த ோண்டிருக் ிகைோம். இதில் தூண் ள்,சோலைப் பத்தி , ர்ணபத்தி, 
பஞ்சரப் பத்தி இலவ லளப் போர்த்துக் த ோண்டிருக் ிகைோம். 

தூண் ள் பற்ைி போர்த்தோயிற்று.இனி அடுத்தது சோலைப்பத்தி . சோலைப்பத்தி 
என்பலவ சுவர்ப்போ த்தின் தநடுக்ல ப் பிரிப்பில்-Vertical column- நடுவில் 
அலமயும் உறுப்போகும். இது  ர்ண பத்தியின் வி ிதோச்சோரத்தில்  இரண்டு 
பங் ோ  அலமயும் . இதன் இருபுைமும் அலணவுத் தூண் ளும் ,கமகை   
உத்தரமும் சூழ க ோட்டப் பள்ளங் ள் தபற்கைோ இல்ைோமகைோ  ோணைோம். 

பை இடங் ளில் சோலைப் பத்தி ள் சற்கை தவளித்தள்ளப்பட்டு பிதுக் மோ வும் 
அலமயும். இது மு சோலை அல்ைது மு பத்ரம் எனப்படு ிைது. இந்தக் 
க ோட்டங் ளில் அந்தந்த திலசக்குரிய ததய்வப் படிமங் களோ அல்ைது 
அவற்ைின் போதங் களோ எடுக் ப்படும்.இவ்வோறு அலமயும் படிமங் ள் 
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மூைவரின் அம்சத்லதயும்,அலவ சோர்ந்த  ோை ட்டம் ,அப்கபோலதய 
நலடமுலையிைிருந்த ஆ ம விதி லளப் தபோறுத்தது. இந்தச் சோலை ளின் 
உத்தரச் சட்டத்திற்கு கமல் ம ர கதோரணம்,பத்ர கதோரணம்,மோலைத் 
ததோங் ல் , ிரீவம் சி ர அலமப்பு இவற்ைில் ஏகதனும் ஒன்லைக்  ோணைோம். 

சோலைப்பத்தியின் கமல் பகுதியில் அலமயும் சி ர அலமப்பு “சோலை 
“எனப்படும்.இது கூலர உறுப்போன பிரஸ்தரத்திற்கு கமல் வரும். சோலை ள் 
பற்ைி பிைகு போர்க் ைோம் . 

 

கவதில  மட்டத்தில் நிர்மோல்ய துவோரம் - க ோமு ம்  

19 1 

சுவர் பகுதியில் மூலை ளில் தநடுக்ல ப் பிரிப்போ  அலமவது  “ ர்ணப் பத்தி”. 
இது சோலைப் பத்திலயக்  ோட்டிலும் சிைிதோ  அதில் 1/2 அல்ைது 2/3 அளவில் 
அலமயும் . இதிலும் பக் வோட்டில் அலணவுத் தூண் ளும், க ோட்டங் ளும் 
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அவற்ைில் படிமங் ளும்,பிரஸ்தரத்திற்கு கமல் சி ரமும் அலமயும்.இந்த 
சி ரங் ள் “ ர்ணகூடு” என்ைலழக் ப்படு ின்ைன. 

19 1 A 

கமகையுள்ள விமோன பித்தி வர்க் த்தில் (சுவர்ப் போ த்தில்)...சோலைப் பத்தி 
முழுலமயும் தவளித்தள்ளி அலமந்துள்ளலதயும், ர்ண பத்தி ள் இல்ைோமல் 
இருப்பலதயும்  ோணைோம். 

19 1 B 

பத்தி ள் அலரத்தூண் ளோல் பகுக் ப்பட்டு, அவ்வோறு பகுத்தல் மூைமோ கவ 
 ர்ணங் ளும்,பஞ்சரங் ளும் எவ்வித உறுப்பு ளும் இன்ைி  ோட்டப்பட்டுள்ளன. 
சோலை மட்டும் அகத  ளத்தியில் ,ஆனோல் க ோட்டமும் கமகை பத்ர 
கதோரணமும் தபற்று விளங்கு ின்ைன. 

19 2 

சோலைப் பத்திக்கும்  ர்ண பத்திக்கும் இலடப்பட்ட உட்குழிந்த சுவர்ப் பகுதி 
“அ ோலர”. இந்த அ ோலர ள் தவறுமகனோ சுவர் மட்டும் தபற்ைிருக் ைோம் 
அல்ைது அவற்ைில் சிை அைங் ோர உறுப்புக் ளும் அலமயைோம். இவ்வோறு 
அ ோலரப் பள்ளங் ளில் அலமயும் அைங் ோர உறுப்பு ள் ...”பஞ்சரம்” எனப்படும். 
இலவ சுவருடன் இலணந்கதோ அல்ைது பிதுக் மோ கவோ அலமயைோம். 
பஞ்சரங் ளில் பை வல  உண்டு , ோைம்கதோறும் ஏற்படும்  லை வளர்ச்சிலயக் 
 ோட்டுவதில் பஞ்சரங் ளுக்கும் பங்குண்டு. 
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19 2 A 

கமகை சீனிவோசநல்லூர் த ோருக்குத்துலை நோயனோர் விமோனம் . இங்க  சுவர் 
பத்தி ளின் இடங் லளக்  ோட்டியுள்களன். சோலை,பஞ்சரப் பத்தி ள் இரண்டும் 
க ோட்டங் ளும் சிற்பங் ளும் தபற்று  ர்ணப் பத்தி ள் தவறுலமயோ  இருக்  
 ோணைோம் .க ோட்டங் ள் அலனத்தும் உத்தரத்திற்கு கமகை ம ர 
கதோரணங் லளக்  ோணைோம். 

19 3 

சமயபுரம்.கபோசகளச்சுரம் விமோனம். இங்க  சற்று மோறுபோடோ  சுவர் போ ம்  
“இரட்லடச் சோலை ள்” தபற்றுள்ளன.  ர்ண பத்தி ளின் அளலவ விட 
சோலை ள் இருபங்கு அ ைம் தபற்றுள்ளலத  ோணைோம். 
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19 5 

19 4 

திருலவயோறு ததன்ல ைோயம். சோலைப் பத்தி ளும்  ர்ணப் பத்தி ளும் நன்கு 
முன்னிழுக் ப்பட்டு அவற்ைில் சோலைப்பத்தி ள் மட்டும் க ோட்டங் ள் 
தபற்றுள்ளன. இலடயிலடகய அ ோலர ளில் பஞ்சங் ள் மலைந்துள்ளன. 
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ரகாயில் கட்டிடக் கரை-வைைாறும் ஆய்வும் - 20 

பித்தி வர்க் த்தில் அலமயும் உறுப்பு ளோன சோலை, ர்ணம்,பஞ்சரம் 
இலவ ளில் பஞ்சரங் ள் பற்ைிப் போர்க் ைோம்.  ர்ண பத்திக்கும் சோலைப் 
பத்திக்கும் இலடப்பட்ட சுவர் பகுதியில் அலமயும் அைங் ோர உறுப்பு ள் 
பஞ்சரங் ள் எனப்படும். 

இலவ சுவலர ஒட்டிகயோ , சற்று பிதுக் மோ கவோ அலமயைோம்.மற்ை சுவர் 
தநடுக்ல ப் பத்தி லளப் கபோைகவ இலவயும் அலணவுத் தூண் ளோல் 
பிரித்துக்  ோட்டப் படு ின்ைன. இவற்ைின் வி ிதோச்சோரம் சோலையின் அ ைத்தில் 
1/4 என்ை வோறு அலமயும் , இருப்பினும் தவவ்கவறு வல யோன விமோன 
அலமதி ளில் இதன் வி ிதோச்சோரமும் எண்ணிக்ல யும் சற்று மோறுபடும் . 
இந்தப் பஞ்சர அைங் ோரங் ளில்   ோைம் கதோறும் பை மோற்ைங் லளயும் 
புதுலம லளயும்  ோணைோம். இனி வித விதமோன பஞ்சரங் ள்... 
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பிரம்மகதசம் விமோனம். இதில் பஞ்சரம்பத்தி மட்டும் இரு பிரம்ம  ோந்த அலரத் 
தூண் ளோல் பிரித்துக்  ோட்டப் பட்டுள்ளது. சிைப்போன வடிவலமப்பு ள் ஏதும் 
இன்ைி. 
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ப ழ்தபற்ை புள்ளமங்ல  விமோனம். எழில் மிகு பஞ்சரம். பிரம்ம  ோந்த 
தூண் லள அலணவோ  த ோண்டு ஆறு அங் ங் ளும் அலமய , விமோனத்தின் 
 கபோத்த்லதகய தன் சி ரமோ  த ோள்ளும் பஞ்சரம்-“ கபோத பஞ்சரம்”. 

 

தஞ்லசப் தபருவுலடயோர் ஆையத்திற்கு முன்கப எடுக் ப்தபற்ை தளிப்பரம்பில் 
( ண்ணணூர்)ம ோகதவர் ஆையம். இரோஜரோகஜச்சுரம்- ண்ணணூர்.க ரளோ. 

1.நிஷ் ரோந்த பஞ்சரம்-விருத்தஸ் புடிதங் ள் (சுவர் அலணவுத்தூண் ளின் 
இன்தனோரு தபயர்) அலணய  கபோத மட்டத்திற்கு  ீழோ  அலமவது. 

2.க ோட்ட பஞ்சரம்- க ோட்டங் ள் தபற்று அலமவது. 
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சீனிவோசநல்லூர் த ோருக்குத்துலை நோயனோர் க ோயில்.பரோந்த ரின் திருப்பணி. 
பஞ்சரங் ள் அழ ிய சிற்ப படிமங் ளுடன் க ோட்டம் தபற்று ”க ோட்டப் 
பஞ்சரங் ள்” ஆ ியுள்ளன. தமிழ த்தின் முதல் “கும்ப பஞ்சரம்” 
அலணவுத்தூண் ள் தன்  ோல் பகுதி “கும்பம் “ ஆ  மோற்ைமலடந்து கும்ப 
பஞ்சரங் ளோ  மோறு ின்ைன. இதன் பக் ங் ளில்  ோட்டப்படும் அைங் ோர த ோடி 
அலமப்பு-த ோடிக்  ருக்கு-“கும்ப ைதோ” எனப்படும். 
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இடது-கும்ப ைதோ அைங் ோரத்துடன் “கும்ப பஞ்சரம்” வைது-தூண் பஞ்சரம் புது 
 ற்பலனயோ  விருத்தஸ்புடித தூண் உள்ளடக் ிய க ோட்ட பஞ்சரம்! 
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திருவிரிஞ்சிபுரம். 

கும்ப பஞ்சரமும்-இடது க ோட்டப் பஞ்சரமும் - வைது 

 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை -ஓர் அறிமுகம்-21 

கமனோட் ளில் நோம் போர்த்த சுவர் உறுப்பு ளோன  ர்ண பஞ்சர சோலைப் 
பத்தி ளில் மற்றும் அலணவுத் தூண் ளில் பைவிதமோன அைங் ோர 
கவலை லள பை க ோயில் ளில்   ோணைோம். பல்ைவர் குலடவலர ளிகைகய 
இந்த அைங் ோர கவலை ள் ததோடங் ி விடு ின்ைன . 

அவர் ளின்  ற்ைளி ளில் இதன் உச்சத்லதப் போர்க் ைோம்.அவர் ளுக்குப் 
பின்னர் கசோழர்  ற்ைளி ளில் அலவ புதுப்புது  ற்பலன ள் த ோடி ட்டிப் பைக்  
 ண் ளுக்கு தபரும் விருந்தளிக் ின்ைன. இத் ததோடரில் இந்த உறுப்பு ளின் 
அைங் ோரத்தில் பை வியக் ச் தசய்யும் புதுலமப் புகுத்தல் லளக்  ோணைோம். 
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 ோர்ந்தர்வப் பதக் ம்-மலையடிக்குைிச்சி ம ோகதவர் குலடவலர.போண்டியன் 
கசந்தன் தசழியன் தபோ  ோ 637. 

21 1 

அலணவுத்தூண் ளில் விதவிதமோன மோலைத் ததோங் ல்,அன்னவரி,நோட்டிய 
நுண் சிற்பங் ள், பைல  ளில் த ோடிக் ருக்கு ள்,வித விதமோன  ட்டு 
மோலை ள்,தோவு யோளி ள் ,சிம்மங் ள்,வித விதமோன விருத்த ஸ்புடிதங் ள் 
என ...அழகூட்டல் ள்  ோைம் கதோறும் வளர்ச்சியலடவலத  ோணமுடி ிைது. 
சீனிவோசநல்லூர் ம ர கதோரணங் ளும். (படம் 21 1), கமலைப் தபரும்பள்ள 
மோலைத் ததோங் ல் ளும், ஆதித்தர் பரோந்த ர்  ோைத்து கவதில  போத 
குறுஞ்சிற்பங் ளும்  லை வரைோற்ைில் தவிர்க்  இயைோதலவ. 

212  

கமகை  ோணும் உப படீ ,அதிட்டோன ,சுவர் வர்க் ங் ளில் ...க ோட்டப் 
பஞ்சரங் ள் தனியோ  ஓர் உப படீத்துடன் அதிட்டோனம் , அலணவுத்தூண் ள், 
பிரஸ்தரம் , ிரீவம் , சி ரம் என ஆைங் ம் தபற்று தனி விமோனமோ கவ 
 ோட்டப்பட்டுள்ளது. 
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21 3 

வோசல் க ோபுரத்தின் ஆதிதளமோன இங்க .., கவதிக்  ண்ட 
குறுஞ்சிற்பங் ள், கபோத பஞ்சரங் ள்,நிஷ் ரோந்த பஞ்சரங் ள்,சதுர்மு  
விருத்தஸ்புடித அலணவுத் தூண் ள்,தோவு சிம்மங் ள் இவற்றுடன் சுவர் 
நிலைந்த அைங் ரிப்போ   ோணமுடி ிைது. 

21 5 

பிரம்ம  ோந்த தூண் அைங் ோரம்.முத்து மோலைத் ததோங் ல் ள்,தோமலரக் 
 ட்டு,புஷ்ப வரி  ைசம், பூக் ள் அலமந்த கும்பம் ,பைல  என சிற்பச் 
தசழுலம . 

21 4 

பை இடங் ளில் விைங் டித் தூண் ளிலும் அலணவுத் தூண் ளிலும்  ோணும் 
விகனோத விைங்கு..”துதியோளி ள்”-துதிக்ல  த ோண்ட யோளி. 
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21 6 

வர்க்  கவறுபோடு த ோண்ட மிஸ்ர வல  அதிட்டோனத்தின் கமல் பல்கவறு 
பட்லடக்  ோல் தூண் ள் அலணந்த பஞ்சரங் ள்,க ோட்டங் ள் விஜய ந ர 
 ோைத்து சிற்பி ள் ல வண்ணம். 

21 7 

தபருங்குடி ம ர கதோரணம். எண்ணற்ை இலை பூக் ளூடன்,நோட்டிய  ரணம் 
 ோட்டும் சிவன்,முனிவர் ள்,பைலவ ள் விைங்கு ள் என சிைப்போ  அலமந்த 
கதோரணம். 
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ரகாயில் கட்டிடக் கரை - ஓர் அறிமுகம் - 22 

சுவர் உறுப்பு லளப் பற்ைி ஓரளவுக்கு அைிந்தோயிற்று.அடுத்த அங் மோன 
“பிரஸ்தரம்” என்ை கூலர உறுப்லப பற்ைிப் போர்க் ைோம். குலடவலர 
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 ோை ட்டத்திகைகய பிரஸ்தர உறுப்பு ள் நன்கு வளர்ந்த நிலைலயக் 
 ோணமுடி ிைது.படம் 22 A. 

பிரஸ்தரம் என்ை தசோல் மலைத்தல் எனப் தபோருள்தரும்.பிரஸ்தரம் எனும் 
அங் மோன வர்க் த்தில் ...உத்தரம்,வோஜனம்,வைபி, கபோதம், பிரதிவரி எனும் 
தபரு உறுப்பு ள்  ிலடக்ல யோ  அலம ின்ைன.இதற்கு கமல் அலமயும் 
தவற்று சம பரப்பு பூமி கதசம் எனப்படும்.படம் 22 A 1. 

இந்த உறுப்பு ளின் வி ிதோச்சோரம் என்பது நூல் ளில் 
மோறுபடு ின்ைன.தபோதுவோ  வோஜனம் என்பலத 1 பங் ோ  த ோண்டோல் 
 கபோதம் 7 பங்கும்,பிரதி வரி 6 பங்கும் அலமயும். கமலும் இவற்றுக் ிலடகய 
சிற்றுறுப்பு ளோ   ம்பு,பத்ம வரி,ஆைிங் ம்,அந்தரி,பிரதி மு ம் கபோன்ைலவ 
அலமயும். 

 கபோதம் எனும் பகுதிகய பிரஸ்தரத்தின் முக் ிய போர்லவயோ   அலமயும். 
இதில் நோசி ளும்,த ோடிக் ருக்கு ளும் ,நோவலடயும், சந்திர மண்டைம், 
பூப்பதக் ம் இலவ அைங் ோரமோ  அலமக் ைோம்.  கபோதம் ,த ோடுங்ல  
எனவும் அலழக் ப்படும். 

இந்த த ோடுங்ல யில் உட்புைத்தில் சட்டங் ள் கபோன்ை தசதுக் ல் ள் 
“மதலை ள்” எனப்படும். இதில் பற்பை வல  லள  ோணமுடி ிைது.( படம் 22 
B.) இந்த  கபோத த்தின் கமல் குரங்கு,உடும்பு ,சிம்மம் ,யோளி கபோன்ைவற்ைின் 
உருவங் லளயும் போர்க் ைோம்.படம் 22 C. 
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விளக் ப்படம்👆. உத்தரம்,வோஜனம்,வைபி, கபோத ம்,பிரதி வரி ,பூமி கதசம்.. 

22 1 
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பிரஸ்தரத்தின் நீட்சியோனது ,அதில் வரும் வைபி வரியின் தூக் ிற்கு 
அதிட்டோனத்தின் குமுதவரியின் தவளி மட்டத்தில் ததோட கவண்டும்.படம் 221. 

இதுகவ பிரஸ்தர  ளத்தி .இதிைிருந்து ஒவ்தவோரு கூலர உறுப்பும் அதனதன் 
 ளத்தியில் நிற்  கவண்டும். 

 

22 2 

 கபோத த்திற்கு கமல் அலமவது பிரதிவரி. இதில்  ீழிருந்து கமைோ  
ஆைிங் ம்,அந்தரி,பிரதி மு ம்,வோஜனம் இலவ அலமயும். பிரதி மு ங் ளோ  
யோலன,சிம்மம்,யோளி,பைலவ ள்,பூதங் ள் வரைோம்.எளிலமயோ  சட்டம் மட்டும் 
தபைைோம். கமகை  படத்தில்.. 

1. கபோத ம் 

2.ஆைிங் ம் 
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3.அந்தரி 

4.பிரதி மு ம் 

5.வோஜனம் என்ை வரிலசலய  ோணைோம். 

 

23 3 

பிரஸ்தரத்திற்கு கமல் வரும் பூமிகதசத்தில் வளரும் ல ப்பிடிச் சுவர் கபோன்ை 
 ட்டுமோனம் “ஆரச்சுவர்” எனப்படும்.இதுகவ ஹோரோ மற்றும் அரமியம் எனவும் 
தசோல்ைப்படு ிைது. இந்த ஆரச் சுவற்ைில் அந்தந்த சுவர்ப் பத்திமோனங் ளின் 
தலைப் பகுதி ள் அலமயும் . அதோவது,சோலைப் பத்தியின் கமல் 
“சோலை ளும்”, ர்ணப் பத்தி ளின் கமல் “  ர்ண கூடங் ளும்” , பஞ்சரப் 
பத்தி ளின் கமல் அரமியச் சுவரும் அலமயும். இந்த தலைபகுதி உறுப்பு லளப் 
பற்ைி அடுத்த ததோடரில்  ோணைோம். 
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ரகாயில் கட்டிடக் கரை -ஓர் அறிமுகம் - 23 

க ோயில் விமோனத்தின் கூலர அங் மோன பிரஸதரத்தின் கமல் பரப்போன பூமி 
கதசத்தின் கமல் இரண்டு தநடுக்கு -vertical Elevation- பத்தி ள் அலமயும். 
அலவ...தவளிப்புைமோ  , சுவர் பத்தி ளோன சோலை,பஞ்சரம் , ர்ண பத்தி ளின் 
சி ரம் ,ஆரச்சுவர் இலவ ளும், 

உட் புைப் தநடுக்ல  பத்தியோ   ிரீவச் சுவரும்(ஒரு தள விமோனமோ ில்) , 
முதல் தள சுவரும் (ஒன்றுக்கும் கமற்பட்ட தளங் ள் த ோண்ட விமோனமோ ில்) 
எழும்பும்.படம் 23 A. இங்க  ...தவளிப்புைப் பத்தியோன ஆரச் சோலை லளப் 
போர்க் ைோம். 

சோலைப்பத்தி- இதன் கமல் பிரஸ்தரத்தில் அலமயும் சி ர அலமப்பு சோலை 
எனப்படும்.பத்தியின் அ ைத்திற்குத் தகுந்தோற்கபோல் இது தசவ்வ  வடிவில் 
மு த்திலும் பக் வோட்டிலும் நோசில  ளுடன்  ோணைோம். 

சோலையின் அலமப்புருவோக் த்திற்கு ஏற்ப ...ஏறுசோலை,பத்ர 
சோலை,ஸ்வஸ்தி ச் சோலை என பை வடிவங் ள்  ோட்டைோம். இன்னும் சிை 
 ற்பலனத் திைமிக்  தபருந்தச்சர் ள் இந்தச் சோலை லளத் தனியோ  
தவளியிழுத்து , முதன்லம விமோன அங் ங் ளோன 
அதிட்டோனம்,சுவர்,பிரஸ்தரம், ிரீவம்,சி ரம் என எழுப்பி தனி 
 ருவலை ளோ கவ திைம்படச் தசய்துள்ளனர்.இவற்றுக்கு “அங் ோையம்” 
அல்ைது “சுத்தர க ோஷ்ட ஹர்மியம்” என்று தபயர். 
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படம் 23 B. 

 

பூமி கதசத்தின் கமல் எழும் தவளிச்சுவர்-ஆரச்சுவர் (அ) ஹோரம் உட்சுவர் -
முதல் தளச் சுவர். 
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இரோஜசிம்கமச்சுரம்-சுத்தரக ோஷ்டஹர்மியம் . 

சோலைப் பத்தி ள்  ர்ணப் பத்தி ள் தனி விமோனங் ளோ (விமோனம் என்ைோகை 
 ருவலையும் உள்ளடங் ியகத, ருவலை இல்லைதயனில் அது  விமோனமல்ை.) 

23 1 

சிை விமோனங் ளில் சோலைப் பத்தி முன்னிழுக் ப்பட்டு அகதகபோல் ஆறு 
அங் ங்ளுடன் தனி விமோனமோ வும், அகத சமயம் முதன்லம விமோனத்தின் 
ஆரச்சுவரிலும் அலமயும் ,தபரும்போலும் இவற்ைில் தனிக்  ருவலை ள் 
இருப்பதில்லை, க ோட்டங் ள் மட்டுகம அலமந்திருக்கும்.இவ்வல யோன 
சோலை இழுப்பிற்கு ...” சோலைச் இலணச் சி ரம்” அல்ைது “ ண்ட ஹர்மியம்” 
என்று தபயர். இந்தச் சோலைச் சி ரங் ள் விமோன  ிரீவ அளவில் 
அலமவதோல் ,  ண்ட ஹர்மியம் எனப்படு ின்ைன( ண்ட -  ழுத்து). படம் 23 1. 
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திருவதில - இங்க  க ோட்டங் ள் தனி சி ரங் ள் தபற்று” இலணச் சி ரங் ள்” 
அல்ைது “ ண்ட ஹர்மியங் ள்” ஆ ின்ைன. வனிக் ,இதில் தனிக்  ருவலை 
இல்லை. 

23 2 

அங் ோையங் லளயும் ( சுத்தரக ோஷ்ட ஹர்மியம்), இலணச்  சி ரங் லளயும் 
( ண்ட ஹர்மியம்) எவ்வோறு பிரித்தைிவது? அங் ோயங் ளில் முதன்லம 
விமோனத்தின் ஆரச்சுவலர, சோலை விமோனத்திைிருந்து நன்கு பிரித்து 
தனித்தனியோ   ோட்டியிருப்பர்! இலணச் சி ரங் ள் முதன்லம விமோனத்தின் 
ஆரச்சுவர் மீகத ஏைி அமர்ந்திருக்கும் படம் 23 2. 
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விமோனத்தின் ஆரச்சுவர் ,அங் ோைய விமோனங் ளில் இருந்து தனித்து 
ததரிவலதக்  ோணைோம். 

23 3 

சோலை ள் முன்னிழுக் ப்பட்டு தனி விமோனங் ள் ஆனது கபோல் ,  ர்ணப் 
பத்தி ளும் முன்னிழுக் ப்பட்டு தனி விமோனங் ளோ வும் மோற்ைப் பட்டுள்ளன. 
இது கபோன்ை அங்  ஆைய -சுத்தரக ோஷ்ட ஹர்மிய-அலமப்லப பலனமலை 
தோள ிரீஸ்வர்ர், ோஞ்சி ல ைோச நோதர் க ோயில் ளிலும், சோலை இலணச் சி ர 
-  ண்ட ஹர்மிய-அலமப்லப , திருவதில  விமோனத்திலும்  ோணைோம்.  ர்ண 
பத்தி ள் மட்டும் தனி அங் ோையங் ளோ  மோற்ைம் தபற்று விளங் ியலத-
த ோடும்போளூர் ஐவர் க ோயில் விமோனத்தின் எஞ்சிய அடித்தளப் 
பகுதியிைிருந்து அைிய முடி ிைது.இங்க  தனி படியலமப்பு ளுடன் கூடிய 
 ருவலை ள் ஒவ்கவோர்  ர்ணப் பத்தியிலும் இருந்துள்ளன. படம் 23 3. 
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த ோடும்போளூர் ஐவர் தளி- ர்ண பத்தி ள் தனி  ருவலையோ  மோற்ைம் தபற்ை 
அபூர்வ அலமப்பு. இக்க ோயில் அழிந்துருக் ோவிடில்  ட்டிடக்  லை 
வரைோற்ைில் தனித்தகதோர் இடம் தபற்ைிருக்கும். 

 

23 4 

சோலை ள் தனக்த ன ஆறு அங் ங் ளும் தபற்று ஆரச்சுவர் தோண்டி எழுந்து 
நிற்கும் அலமப்பு “ஏறுசோலை” எனப்படு ிைது.இங்க  சோலை தனி  ிரீவக் 
க ோட்டம் தபறு ிைது. படம் 23 4. 
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மூவர் தளி-சோலைச்சி ரம் ஆைங் ம் தபற்று  ிரீவத்தில் க ோட்டச் சிற்பமும் 
சபறுகிறது-ஏறு ாரை. 

23 5 

சோலை ள்  ீர்த்தி மு  பத்ரம் - யோளி மு த்துடன் கூடிய பத்ர கதோரணம் - 
அைங் ோரம்தபற்று இருப்பின் அது "பத்ர சோலை "எனப்படும். படம் 23 5. 
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தபண்ணோட ம்- ஜபிருஷ்ட விமோனத்தின் சோலைப் பத்தி முன்னிழுக் ப்பட்டு 
சோளரமும் ,கமகை  ீர்த்தி மு  பத்ரமும் தபறு ிைது-பத்ர சோலை. 

23 6 

சோலை நோன்கு பக் மும் சம அளவில் இழுக் ப்பட்டு ,நோற்புைமும் நோசில  
தபற்று “+” வடிவில் அலமந்திருந்தோல் அலவ “ஸ்வஸ்தி  சோலை” எனப்படும். 
படம் 23 6 
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பலனமலை- ஸ்வஸ்தி  சோலை. 

ரகாயில் கட்டிடக் கரை - ஓர் அறிமுகம்- 24 

ஓர் “ஒரு தள ஆைங்  விமோனத்தில் “பிரஸ்தரத்திற்கு கமல் அலமயும் உறுப்பு 
 ிரீவம் ஆகும். பூமி கதசத்தின் கமல் அலமயும் தவளிப்பத்தியோன 
ஆரச்சுவர் ,சோலை,பஞ்சரம், ர்ணகூடம் இலவ லள ஏற்த னகவ போர்த்கதோம். 
உள் பத்தியோன  ிரீவம் அல்ைது தளச் சுவர்பற்ைி இத் ததோடரில் 
போர்க் ைோம்.படம் 24 A. 

மனித உடைின்  ழுத்துப் பகுதிக்கு இலணயோன விமோன உறுப்போ  
கூைப்படுவதோல் இது  ழுத்து என்ை  தபோருளில் “ ிரீவம்” அல்ைது “ ண்டம்” 
எனக் குைிக் ப்படு ிைது. இதன்  ீழ்பகுதியில்  ண்ட போதம் எனப்படும் 
கவதில த் ததோகுதி அலமயும்.இது  ிரீவத்தின் தமோத்த உயரத்தில் 3 ல் ஒரு 
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பங்கு அல்ைது அதற்கு முன் பின்னோ  அலமயும். நோம் சுவர் போ த்தில் 
போர்த்தது கபோல் இங்க யும் கவதில த் ததோகுதி  ம்பு ,  ண்டம், வோஜனம் , 
நோவலட மற்றும் அலணவுத் தூண் ள் த ோண்டு எழும்.படம் 24 B  ிரீவத்தின் 
வடிவம் தபோறுத்து(அதோவது ..நோ ரம் / திரோவிடம் / கவசரம் ) கவதில யின் 
வடிவமும் அலமயும். 
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24 1 

ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட தளங் ள் த ோண்ட விமோனமோ  இருந்தோல் , பிரஸ்தர 
மட்டத்திற்கு கமல் எழும் உள் பத்தி உறுப்போனது ... முதல் தளத்தின் சுவர் 
உறுப்போ  இருக்கும். இதற்கும் கவதில ,சுவர்,பிரஸ்தரம் என உயர்ந்து அடுத்த 
தளத்தின் பூமி கதசமோ  மோறும்.படம் 24 1 A- இரு தள நோ ர 
விமோனம்.முசுகுந்கதசுரம் த ோடும்போளூர். 

இவ்வோறு ஒன்ைின் கமல் ஒன்ைோ  அலமயும் தளங் ளின் எண்ணிக்ல லய 
தபோருத்கத விமோனம் ...துவி தள,திரி தள,சதுர்தள,பஞ்ச தள ,என அலழக் ப் 
படு ின்ைன. இவ்வோறு 15 தளங் ள் வலர ஆ மங் ளில் கூைப்படு ின்ைன. 
தளங் ள் முடியும் பூமி கதசத்தில் தள வோ னமோ  நந்தி ,யோலன ,சிம்மம் , 
பூத ணம் கபோன்ைலவ அமரைோம்.  படம் 24 1 B.தள வோ னமோ  யோலன. 
முரு ன் க ோயில். ண்ணணூர். 

24 2 

ஆரச் சுவருக்கும் , தளச் சுவருக்கும் இலடயில் , தசன்று வரும் வல யில் 
வழி அலமந்தோல் அந்த இலடதவளிக்குப் தபயர் “அன ற்பிதம்” எனவும், 
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இலடவழி ஏதும் இல்லைதயனில் ,அது “அற்பிதம்” எனவும் வழங் ப் படு ிைது. 
தமிழ த்தில் பை விமோனங் ளில் இந்த அன ற்பித இலடவழிலயக்  ோணைோம். 
படம் 24 2. சுற்று வழி -அன்ற்பிதம்- ோணப்படும் அத்யந்த  ோம பல்கவசுவர 
 ிரு ம். 

 

24 3 

இன்னும் பை தளச்சுவர் அைங் ோர உறுப்பு லளப் போர்க் ைோம் . தளச் 
சுவர் ளில் தபோதுவோ  அமரும் க ோட்டங் ள், தவிர சிை இடங் ளில் 
“அலணவுத் தூண் ளும் “ தனித்து அலமப்பர், ஓர் அைங் ோரமோ . 
இத்தூண் ளுக்கு “விருத்தஸ்புடிதம்” எனப் தபயர். தபயரில் உருலள வடிவம் 
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ததரிந்தோலும் ...சிை விமோனங் ளில் இது ,பிரம்ம  ோந்தமோ வும் அலமயைோம். 
படம் 24 3 A.பிடோரி இரதம்.முதல் தளச் சுவரில் விருத்தஸ்புடிதம்.பிரம்ம 
 ோந்தம். 

படம். 25 3 B. திருப்பழனம். விருத்தஸ்புடிதம்.ருத்ர ோந்தம். போரவ ோஹோ 
எனப்படும் விமோனந் தோங் ி ளும், மோலைத் ததோங் ல் ளும்,க ோட்டச் 
சிற்பங் ளும் தளச்சுவர் அைங் ோரமோ  அலமயைோம். 
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ரகாயில் கட்டிடக். கரை - ஓர் அறிமுகம் -25 

ஓர் விமோனத்தில் நோன் ோவது  அங் மோ  அலமவது  ிரீவம் . இது 
விமோனத்தின் வடிவத்லத தபோறுத்து அலமயும்.மோனசோரம் , ோஸ்யபம் கபோன்ை 
 ட்டிடக்  லை நூல் ளில் சி ரம்  ிரீவம் இவற்ைின் அலமப்லபப்தபோறுத்தும் 
அவ் விமோனம் திரோவிடமோ ? அல்ைது கவசரமோ  என முடிவு தசய்யைோம் என 
தசோல்ைப் படு ிைது..., அவ் விமோனத்தின் அதிட்டோனம் நோ ரமோ  இருந்தோலும்! 
இதன் படி , ஓர் விமோனம்நோ ர அடித்தளமும் கவசர  ிரீவம் மற்றும் சி ரம் 
த ோண்டிருந்தோல் அவ் விமோனம் “கவசர விமோனம்” என்கை அலழக் ப்படும். 

 ிரீவ்வங் ளின்  ீழ் உறுப்போ  கவதில யும் ,நடு உறுப்போ  அலணவுத் 
தூண் ள் மற்றும் க ோட்டங் ளும் , கமல் உறுப்போ  உத்தரம் ,வைபி , வோஜனம், 
மதலை ( க ோணோவிட்டம்)கபோன்ைலவயும் வரும் என்று போர்த்கதோம். ிரீவக் 
க ோட்டங் ளில் பல்கவறு சிைப்போன சிற்பங் களோதபற்றும் அல்ைது , 
தவறுலமயோ கவோ அலமயும். படம் 25. எசோைம் இரோமநோதீஸ்வர 
விமோனம் . ிரீவக்க ோட்டங் ள் சிற்பங் ள் தபற்றுள்ளன. சி ர நோசி ளும் கூட! 

 

25 1 
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 ிரீவத்திலன அடுத்து வருவது “சி ரம்”.மனித உடைின் தலை போ த்துடன் 
ஒப்புலமப்படுத்தப் படும் அங் ம் இது.சி ரத்தின் வடிவமும்  ிரீவத்தின் 
வடிவமும் மோைோதுஒகர ஒழுங்ல ப் பற்ைியிருக்கும்.அதன்தபோறுத்து ..நோன்கு 
பக் ம் த ோண்ட நோ ர சி ரமோ கவோ, ஆறு / எட்டுப் பக் ம் த ோண்ட திரோவிட 
சி ரமோ கவோ ,வட்டமோன / நீள் வட்டமோன கவசர வடிவமோ கவோசி ரமோனது 
எழுப்பப் படும். 

ஓர் சி ரத்தின் உறுப்பு ளோ  ,  ீழிருந்து கமைோ .. 

1. வைபி  
2. வோஜனம் 
3. மதலை 
4. தூக்க ோடு 
5. நோசிக் கூடு ள் 
6. அலுங்கு 
7. த ோடிக் ருக்கு 
8.  ண்ணோடிச் சட்டம் 
9. ம ோ பத்ம வரி 
10. ஸ்தூபிக் குழி 

கபோன்ைலவ அலமயைோம்.இவற்ைில் எல்ைோ உறுப்புக் ளுகம வர கவண்டும 
என்ைில்லை.படம் 25 1 A  படம் 25 1 B இவற்ைில் சி ரத்தின் உறுப்பு ள் குைிக் ப் 
பட்டுள்ளன. 
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25 2 

சி ரத்தில் அலமயும் நோசி ளில் ,அதன் முதன்லம பக் ங் ளில் அமர்பலவ,” 
ம ோ நோசி ள்” எனவும் , அதற்கு இலணயோ  அலமயும் சிைிய நோசி ள் “அல்ப 
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நோசி ள்” எனவும் அலழக் ப்படும். இவற்ைினூகட அலமயும் குறு நோசி ள் “அனு 
நோசி”எனப்படும் .படம் 25 2 A. 

இந்த நோசி ளில் சிற்பங் ள், ீர்த்தி மு ம்,பத்ர கதோரணம் ,விமோன வடிவங் ள்  
கபோன்ை அைங் ோரங் ளும் , ணங் ளிலும் த ோடிக் ருக்கு , மோலைத் ததோங் ல் 
இலவ ளும் ஆபரணங் ளோ   ட்டப்படும். படம் 25 2 B 

 

25 3 

சி ரங் ளில் அலமயும் நோசி ளில் , ஜபிருஷ்ட விமோனத்தின் முன் தநற்ைி 
நோசில , “ ை ைோட நோசில ” என்றும்,படம் 25 3 A. நோ ர, கவசர விமோனச் 
சி ரங் ளில் அலமயும் ம ோ நோசி ளுள் முன்புைமோ  நீட்சி தபற்று சிைப்போ  
அலமக் ப்படும் ம ோ நோசில  , “சு  நோசில ” என்றும் வழங் ப் படு ிைது. படம் 
25 3 B. 
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25 4 

சி ரத்தின் சரிவு ள் , வளுவளுப்போ  தவறுலமயோ கவோ ,மோலைத் 
ததோங் ல்,இரத்தின பட்டம்,த ோடித் கதோரணம் , தசதில் அலமப்போன 
அலுங்கு ள் கபோன்கைோ அைங் ோரங் ள்  ோணைோம். 
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யோஊயோக  லவ பின்ததோடர: 

Blogspot இல் பின் ததோடர  https://yaaooyaakay.blogspot.com/?m=1 

Facebook இல் பின் ததோடர https://www.facebook.com/yaaooyaakay/ 

You tube இல் பின் ததோடர https://www.youtube.com/watch?v=zI_-y-1GCU4&feature=youtu.be 

 

சதாகுதி 1 நிரறவு சபற்றது…. 
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