ேசாழர் சாம்ராஜ்யம்
9 �தல் 12ஆம் �ற்றாண்� வைரயான ெவண்கலங்கள்
மிக உன்னதமான கைலப் பைடப்�க�ள் ேசாழர் ேபரர� காலத்தில் ெதன்ன�ந்தியாவ�ல் உ�வாக்கப்பட்ட
ேகாய�ல் ெவண்கலச் சிற்பங்க�ம் அடங்�ம். இந்� வழிபாட்�ன் �க்கியக் ேகாட்பா�க�ள் ஒன்றான
தர்ஷன�ன் ேநாக்கம் கட�ைளப் பார்ப்ப�ம், கட�ளால் பார்க்கப்ப�வ�ம் ஆ�ம். ஆரம்பத்தில் அத்தைகயத்
ெதாடர்� ேகாய�லின் சன்னதிய�ல் மட்�ேம நைடெபற்ற�. ஆனால் வாழ்க்ைகய�ல் கீ ழ்நிைலய�ல்
இ�ந்தவர்கள் அதற்�ள் ெசல்வதற்� அ�மதி ம�க்கப்பட்ட�. 6ஆம் �ற்றாண்�வாக்கில்
ெதன்ன�ந்தியாவ�ல் ஒ� �திய க�த்� தைலெய�த்த�. அதன்ப�, அைனவ�ம் பார்க்�ம் வண்ணம்
தி�வ�ழாக்கள�ன்ேபா� ெதய்வச் சிைலகள் ேகாய�ல்க�க்� ெவள�ேய ஊர்வலமாக ெகாண்�வரப்பட்டன.
இந்த �திய வழக்கத்தால் எள�தில் �க்கக்��ய மற்�ம் மிக ��க்கமான ேவைலபா�க�டன்
அைமக்கப்பட்ட ெவண்கலச் சிைலகள் ெப�மளவ�ல் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்டன.
இந்�க் ேகாய�ல் சிற்பங்கள்
இந்�க்ேகாய�ல், சமயப்பற்�ள்ளவர்கைள ெதய்வங்கேளா� ஒன்றிைணக்கிற�. ெதய்வங்கள�ன் தற்காலிக
இ�ப்ப�டேம ேகாய�ல். அங்� நிக�ம் �ைசக�ம் சடங்�க�ம் ெதய்வத்ைத அங்� வரவைழக்�ம்.
ேகாய��க்�ள் இ�க்�ம் உ�வங்கைள நிைனத்�க்ெகாண்ேட ேகாய�ைலச் வலம் வ�வ� ஒ�
�க்கியமான சடங்�. ேகாய�ல் சிற்பங்கள் வாஸ்� சாஸ்திரப்ப� வ�வைமக்கப்பட்� ேகாய�லில்
ைவக்கப்பட்டன.
ேகாய�லின் அலங்காரங்கள் அங்� வற்றி�க்�ம்
�
�லக்கட�ள�ன் நன்ைமகைள உணர்த்�ம்.
உதாரணத்திற்�, �மிய�ன் வளத்ைத ப�ரதிபலிக்�ம் பல உ�வங்கள், உய��னங்கைள உ�வாக்�ம்
கட�ள�ன் ஆற்றைல உணர்த்�க்கின்றன. பத்தாம் �ற்றாண்�ன் ந�ப்ப�திக்�ள் இந்� ேகாய�ல்கள் மிக
ெப�ய மாற்றங்கைள கண்�வ�ட்டன. எள�ைமயான, ஒ� அைற ெகாண்ட கட்டடங்கள், ஒ� வ��வான
கட்டடமாக ப�ரம்மாண்டமான மண்டபங்க�ட�ம், உயர்ந்த கட்டடங்க�ட�ம் உ�மாற்றம் கண்டன.
சமண மதம்
இந்தியாவ�லி�ந்� ேதான்றிய �ன்� �க்கிய மதங்க�ல் சமண மத�ம் ஒன்�. ஆனால் இந்� மதம்
ெபளத்த மதங்கைளப் ேபாலல்லாமல் சமண மதம் இந்தியாவ�ற்� ெவள�ய�ல் பரவவ�ல்ைல. அந்த மதம்
�ைறந்த� கி� 6ஆம் �ற்றாண்�லி�ந்� இன்�வைர ப�ன்பற்றப்பட்� வ�கிற�. ப�ராமண
ேவதங்கைள�ம், ஜாதி �ைறகைள�ம் எதிர்த்�ம் வ�லங்�கைளப் பலி ெகா�ப்பைதத் தவ�ர்க்க ேவண்�ம்
என்ற ேநாக்கத்தா�ம் ேதான்றிய�தான் சமண மதம். இந்� மதத்தி�ம் ெபளத்த மதத்தி�ம் உள்ள�
ேபாலேவ ஒவ்ெவா� சமண மதத்ைத ப�ன்பற்�ேவா�ன் �றிக்ேகா�ம் ம�ப�றப்ப�லி�ந்� வ��பட
ேவண்�ம் என்பேத.

ஆைசகைளத் �றப்பதா�ம், மிக எள�ைமயான வாழ்க்ைக வாழ்வதினா�ம்

உய��னங்க�க்�த் த�ங்� வ�ைளவ�க்காம�ம் ஒ�வர் ேமாட்ச்ச நிைல அைடயளாம். சமண மதம் வளர
வளர இந்� ேவதங்கள�ல் உள்ள ெதய்வங்கள் அதில் ேசர்க்கப்பட்டன.
சமண மதத்தில் 24 ஜினாக்கள் வணங்கப்ப�கின்றனர். இவர்கள் ேமாட்ச்ச நிைலைய அைடந்தவர்கள்.
ஜினா என்றால் 'வ��வ�ப்பவர்' அல்ல� 'ைகப்பற்�பவர்' என்� ெபா�ள் உடலிலி�ந்� ஆன்மாைவ
வ��வ�க்க அவர்கள் அைனத்� உய��னங்க�க்�ம் உத�கின்றனர். இவர்கைள “ஆற்ைறக் கடப்பவர்கள்”
அல்ல� “ஃேபார்டர்ஸ்” (திர்தங்கராஸ்) என்�ம் அைழக்கப்பட்டனர். அவர்கள் ம�ப�றப்ப�லி�ந்�
வ��பட்டேத அதற்�க் காரணம்.

டன்டரா சிந்தைன
டன்ட்ரா என்ப� சடங்�க�ம் சம்ப�ரதாயங்க�ம் அடங்கிய ஒ� மர்மமான �றிய��. மாயாஜால மந்திர
தந்திரங்களா�ம், கண�த வைரபடங்களா�ம் அந்தச் சடங்�கள் இயற்ைகக்� அப்பாற்பட்டவற்�டன்
ெதாடர்� ெகாள்ள உத�ம். டன்ட்ரா சிந்தைனையப் ப�ன்பற்�பவர்கள் ஆண்ம� க

இலக்�கைள அைடய,

ப�ரபஞ்சத்தில் இ�ந்� பா�ம் சக்திைய�ம் தங்கள் உடல்கள�லி�ந்� பா�ம் சக்திைய�ம் �றியாக
ைவத்� தியானம் ெசய்வார்கள். அ�ேபான்ற தியான �ைறகள் உயர் வ�ழிப்�நிைலைய உ�வாக்�ம்.
ஒ�வ�ன் உடல் ப�ரபஞ்சத்தின் ஒ� அ�வாக க�தப்ப�கிற�. ேம�ம் ப�ரபஞ்சத்தின் �த்தாக்கச் சக்தி
ஒன்றாக மன�த பாலியல் சக்தி�ம் அைடயாளம் காணப்ப�கிற�.
டான்டரா சிந்தைன, இந்�, மற்�ம் ெபளத்த மதங்கள் ேதான்�ம் �ன்ேப ப�ன்பற்றப்பட்ட�. அதன் சில
��கைள ெவவ்ேவ� வழிகள�ல் அந்த இரண்� மதங்க�ம் தத்ெத�த்�க்ெகாண்டன. சடங்�க�ம்
க�ைமயான தியானப் பய�ற்சிக�ம்

�ைறயாகப் ப�ன்பற்றப்பட்டால்

ஒ�வர் ஒ� வாழ்நாள�ல் ஞானம்

ெபற்� வ�டலாம். அந்த எள�தில் ��ந்�க்ெகாள்ள ��யாத க�த்�க்கைள எ�த்�க்��ம் வைகய�ல்
டான்டரா ஓவ�யங்கள��ம் சிற்பங்கள��ம் சிக்கலான உ�வங்கள் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன.
இஸ்லாமியக் கைல, 7 �தல் 20ஆம் �ற்றாண்� வைர
'இஸ்லாமியக்கைல' என்ப� ஒ� �தியச் ெசால் �ஸ்லிம்கள் வா�ம் ச�கங்க�க்காக, அல்ல�
ச�கங்களால் தயா�க்கப்ப�ம் கைல ேவைலப்பா�கள்தான் ‘இஸ்லாமியக் கைல’ என்�
அைழக்கப்ப�கின்றன. வட ஆப்ப��க்கா, மத்திய கிழக்�, ெதற்காசியா மற்�ம் ெதன்கிழக்காசியாவ�ன்
ப�திகள் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய ப�திகேள “இஸ்லாமிய உலகம்” என்றைழக்கப்ப�கின்றன. நப�கள்
நாயகத்தின் (�மார் 570–632) காலத்திலி�ந்� இஸ்லாமிய ச�கங்கள�ன் பயன்பாட்�க்காக
தன�த்தன்ைமவாய்ந்த ெபா�ள்கள் உ�வாக்கப்பட்டன.
இந்த பரந்த நிலப்பரப்�ம், ந�ண்ட கால ச�த்திர�ம் பல வ�தமான கைலக�க்� வழிவ�ட்டன. இதனால்
இஸ்லாமியக் கைலக்� ஒ�மித்த பாண� கிைடயா�. ேம�ம் அதைனச் ெசய்தவர்கள�ன் மதத்தா�ம்
அவற்ைற அைடயாளம் காண ��யா�. ஏெனன�ல், அவர்கள் �ஸ்லிம்களாக இ�ந்தி�க்க ேவண்�ய
அவசியமில்ைல. ஆனா�ம் இக்கைலப்ெபா�ள்க�க்கிைடேய ெபா�வான அம்சங்கைள�ம்,
தன்ைமகைள�ம் காணலாம். உ�வாக்கியவர் ஒ� கட�ள்தான், அவைரப் ப�ரதிபலிக்க ��யா� என்ற
“ஒ�வேன கட�ள்” (தவ்ஹிட்) ெகாள்ைகயால், உ�வங்கள் அடங்கிய ஓவ�யத்ைதவ�ட உ�வமற்ற
சின்னங்கேள அதிகம் வ��ம்பப்பட்டன. ேம�ம் ஒேர வ�வத்ைதப் பல்ேவ� கைலப்ெபா�ட்கள�ல்
பயன்ப�த்�வ�, ெபா�ள்கள�ல் ��க்கமான ேவைலபா�கள் ேசர்க்கப்ப�வ� ேபான்றைவ மற்ற
அம்சங்கள்.
இஸ்லாமிய உலகின் பல்ேவ� கைலகள், சமய ெந�களா�ம் ெபா�ட்களா�ம் இைணக்கப்ப�கின்றன.
�றிப்பாக, பள்ள�வாசல்கள�ல் ப�ன்பற்றப்ப�ம் சமய பழக்க வழக்கங்கள், �ரான், �ல் ைவத்� வாசிக்�ம்
சி� ேமைசகள், பள்ள�வாசல்கள�ன் ப�ரசங்க ேமைடகள், வ�ளக்�கள், கட்டட அலங்காரம் ேபான்றைவ
இதில் அடங்�ம்.
இஸ்லாமியக் கட்டடக் கைல
கல், மரம், ப�ளாஸ்ட்டர், ெம�� �சப்பட்ட கற்கள் ேபான்றவற்றில் காணப்ப�ம் அலங்காரங்கள்
இஸ்லாமிய உலகின் கட்டடக் கைலையப் ப�ரதிநிதிக்கின்றன. கண�த வ�வங்கள், ைகெய�த்�க் கைல,
இயற்ைகச் ெச� வைககள் ேபான்றவற்ைற கைலஞர்கள் வ��ம்ப�னர். இஸ்லாமியக் கைலஞர்கள், இந்த
வ�வங்கைள, சம அளவ�ல் ம� ண்�ம் ம� ண்�ம் பயன்ப�த்தி, எவ்வள� ெப�ய பரப்பளைவ�ம்
நிரப்பக்��ய ஆற்றைலக் ெபற்றவர்கள். �ற்�ப்�றங்கள�லி�ந்� தன�த்� நிற்க ேவண்�ம் என்பதற்காக
அதிக வண்ணங்கள் பயன்ப�த்தப்பட்டன. உதாரணத்திற்�, �ல்ட்டான�ன் (மத்திய பாகிஸ்தான்) கல்லைற
நிைன�ச் சின்னங்கள�ல் ப�ரகாசமான ந�லப் பள�ங்�க் கற்கள் பயன்ப�த்தப்பட்�ள்ளன. அவற்�க்�ப்
பாைலவனம் ேபான்ற நிலப்பரப்� உண்�.

