
  



நிசும்ப சூதனி என்றவ ொரு சிற்பம். தஞ்சசசை ஆண்ட 

 ிஜைொலை சசொழன் என்ற மன்னர் வசய்தது. உசடைொர் ஸ்ரீ 

ரொஜரொஜத்சத ர் கொலத்தில் பல நி ந்தங்கள்  ிட்டு மிகப் 

பிரசித்தமொய்  ளர்க்கப்பட்டது. 

 

அந்தக் சகொ ிலுக்குள் என்சன உள்சள அசழத்து சொக்த 

உபொசசன வசய்கின்ற ஒரு அந்தணர் அந்த உரு ச்சிசலைின் 

ஆசடகள் வமொத்தமும் அ ிழ்த்து, இந்தச்சிசல 

எப்படிைிருக்கிறது பொர். இது ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்று 

என்னிடம் சகள் ி சகட்டொர். 

 

அழகுதொசன நொம் அசன ரும் ஆரொதிப்பது. அந்த அழகு என்ற 

 ிஷைத்திற்கு எதிர்ப்பதமொய் சகொரமொன உரு மொக இருந்தது. 

சகொரமும் மிக ைதொர்த்தமொக இருந்தது. 

 

ைொளிைின் முகசமொ,  ிலங்கு உரு சமொ அல்லொது ஒரு 

வபண்சணசை, அ ள் சகொரமொக இருந்தொல் எப்படிைிருப்பொள் 

என்று சிசல வசதுக்கப்பட்டிருந்தது. 

 

நல்ல கருங்கல் சிசல. உைர்ந்த கல். பச்சச ஓடிைிருக்கிறது. 

கபொலம் சபொன்ற முகம். அதிலிருந்து சில சரொமங்கள்.  ற்றிை 

முசல. வமல்லிை சககள். மூட்டு எலும்புகள் துருத்திக் 

வகொண்டிருக்கின்றன. 

 



 ிலொ எலும்புகள் நன்கு வதரிகின்றன. ஆனொல், எல்லொக் 

சககளிலும் ஆயுதங்கள் ஏந்தி மிக உக்கிரமொக இருக்கிறொள். 

ஸம்ஹொரம் வசய்கின்ற ஒரு ஆச சத்தில் இருக்கிறொள்.  

 

நொம் துர்சகசை  டி ழகொகச் வசய்ச ொமல்ல ொ. அ ள் 

ஆயுதம் ஏந்தி இருந்தொலும் அழகி என்று அருசக சபொய் நிற்சபொம் 

அல்ல ொ. அருசக சபொய் நிற்கச  முடிைொத அளவுக்கு ஒரு சகொர 

வசொரூபத்சதச் சிற்பி வசய்திருக்கிறொர்.  

 

ஏன் இப்படி என்று நொனும் அ ரிடம் சகட்சடன். தூமொ தி என்ற 

சத சத இப்படிைிருப்பொள் என்று சொக்த உபொசசனைில் 

வசொல்லப்படுகிறது என்று  ிளக்கினொர். 

 

சரி இது ஏசதொ சொக்த உபொசக சொத்திரம். ஒரு சிற்பிைினுசடை 

எண்ணம் என்ன ொக இருக்கும். எதற்கொக இப்படிவைொரு சகொர 

உரு த்சதத் வதய் மொகச் சிருஷ்டித்திருக்கிறொர்கள் என்று 

சைொசித்துப் பொர்க்க எனக்வகொன்று புலப்பட்டது. 

 

எசத அழகு என்று வசொல்கிறொசைொ அதுச  ச வறொரு 

ரூபவமடுத்து உன் எதிசர  ந்து உன்சனப் பைமுறுத்தும். எசத 

உைர்வு என்று வசொல்கிறொசைொ அதுச  தொழ்ச்சி என்றும் மைங்க 

ச க்கும்.  

 



எது உத்தமம் என்று வசொல்கிறொசைொ அதுச  அதர்மமொக 

உருவ டுத்து உன் எதிசர  ந்து நிற்கும். எனச  எல்லொ 

 ிஷைத்திற்கும் இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு. 

 

நல்லது என்று நீ எசதச் வசொன்னொலும் அதில் ஒரு வகட்டதும் 

இருக்கும். வகட்டது என்று எசதச் வசொன்னொலும் ஒரு நல்லதும் 

இருக்கும்.  

 

சபொர் என்பது என்ன? ஒரு வகொசலத் வதொழில். 

ஒரு சரவைொரு ர் வ ட்டிக் வகொல் து. படுகொைப்படுத்து து. 

ஊர்கள் எரிப்பது. வபண்டிசரயும், குழந்சதசையும் க ர்ந்து 

 ந்து தனிசை ச ளம் அசமத்து இனிசமல் நீ எனக்குச் வசொந்தம் 

என்று உறுமு து. 

 

ஒரு பக்கம் இத்தசனக் சகொரரூபம் கொட்டுகிற சபொர், அந்நிைர் 

 ந்து ஆக்ரமிக்கிற வபொழுது தடுத்தி நிறுத்தி ஓடஓட 

 ிரட்டுகின்ற நல்லதும் இருக்கிறசத. இந்த உலகம் 

இரட்சடகளின் பிறப்பிடம். எல்லொமுசம இரண்டொக இருக்கின்ற 

இடம். 

 

எனச , சிற்பம்தொன் உலகத்தில் மிகப்வபரிை   ிஷைம் என்றொல் 

அந்தச் சிற்பசம கூட எ ருக்கும் மிகப்வபரிை வதொந்தர ொய் 

 ந்து ிடும். அதனொல்தொன் உைர்வு என்று இந்த உலகத்தில் எந்த 

 ிஷைமும் இல்சல என்ற முடிவுக்கு நொன்  ந்சதன். 



 

அந்தணன் உைர்வு என்றொல் அந்தணனொல் அழிவும் உண்டு. 

மற ன்தொன்  ரீவமன்றொல் பைந்து ஓடுகின்ற மற னும் உண்டு. 

சிற்பிதொன் மிகப்வபரிை பசடப்பொளி என்றொல் அ னொல் 

அழிக்கவும் கூடும். 

 

கடவுள் பசடத்த சிற்பத்சத அழித்து, கடவுள்சபொல உள்ள 

சிற்பத்சதப் பசடக்கப் சபொகிசறொம். எந்தப் பொசறயும் ஒரு 

சிற்பமல்ல ொ. இைற்சக  டித்ததல்ல ொ. அசதச் சிசதக்க 

நமக்கு என்ன உரிசம உண்டு என்று நொன் சைொசிக்கிசறன். 

இசதத்தொன் அந்தச் சிற்பம் வசொல்கிறது. 

 

யுத்தம் என்பசதக் சகொரமொக, மரணத்தின் சமீபமொக, மரணம் 

என்பசத அச்சமூட்டும்  ிஷைமொக, இந்தச் சிற்பம் ஒரு 

சத்திைத்சத ஒரு உண்சமயுடன் வசொல்கிறது. 

 

வபரிை வகொங்சககளுடன், குறுகிை இடுப்புடன், அழகிை 

பிருஷ்டத்துடன் சகைில் சூலம் ஏந்தி மகிஷொசுரசன 

வகொல்லு து சபொல் நடித்துக் வகொண்டிருக்கிற சிற்பமொக 

இல்லொமல்,  

 

ஓங்கிைிருக்கிற சக மண்சடைில் இறங்கினொல் கபொல சமொட்சம் 

என்கிற ச கத்சத அந்தக் சககளில் கொட்டி, முகத்தில் 

மரணத்தின் சகொர வசொரூபத்சதயும் கொட்டிைிருக்கிறொன். 



 

அழகிை கடவுளின் சகொர  டி ம் அது. ஆக, கடவுள் என்பசதசை 

சகொரமொக இந்தச் சிற்பி கொட்டுகிறொன் எனில் இசத ிடச் 

சத்திைம் என்ன இருக்க முடியும். 


