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ದೇವಾಲ್ಯವಂಬ ಮಹಾನ್ ಕಲೆಯೊಳಗೆ 

ಶಿಲ್ಪಪ ಯ ಕಥನಕಲೆ  
- ರ ೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಂಗಳ ರು. 

 
ಕಥೆ ಹೇಳುವ  ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ   ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯನ್ನು  ಉಳಿಸುವ  ಹಾಗು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ 

ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮಾರ್ಾವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಬುಂಬೆಯಾಟ, ಚಿತ್ರ ಕಲೆ, 

ನೃತ್ಯ , ರ್ಗಯನ ಮ್ತ್ತು  ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಮುಂತಾದ ಕಲಾಪರ ದರ್ಾನರ್ಳ ಮೂಲ್ಕ 

ತ್ಲೆತ್ಲಾುಂತ್ರದಿುಂದ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯು ಇತಿಹಾಸ್ಪೂವಾದಿುಂದಲೂ 

ಕಲೆಯ ಅತಿ ಮಖ್ಯ  ಅಭಿವಯ ಕ್ತು ಯ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ವಾಗಿದೆ. ಇುಂತ್ಹ ಅದುು ತ್ ಕಲಾ 

ಪರ ಪಂಚವನ್ನು  ನೀಡುವ ಅವಕಾರ್ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದದುು  ನೂಪುರ ಭ್ರ ಮ್ರಿಯ 

ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ  ಯಾತ್ರರ ಯಿುಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂ ತಿಾ ಯಾದದುು  ಬೆುಂರ್ಳೂರಿನ ಅತಿ  ಪ್ರರ ಚಿೀನವಾದ  

ದೇಗುಲ್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಒುಂದಾದ ಹಲ್ಸ್ಫರಿನ ಸೀಮೇರ್ವ ರ ದೇವಸ್ಥಾ ನ. ಈ ಲೇಖ್ನದ ಮೂಲ್ಕ ಈ 

ದೇವಾಲ್ಯದ ಕೆಲ್ವು ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ನನು ದುಂದು ಕ್ತರು 

ಪರ ಯತ್ು . 

ದಾರ ವಿಡ ಶೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಮಾಸ್ಲಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಒುಂದುಂದು ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳು  

ರೀಮಾುಂಚನ ಗೀಳಿಸುವ ಅತ್ಯ ದುು ತ್ವಾದ ಕಲಾಕೌರ್ಲ್ದ ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ವೆ. 

ಪುರಾಣರ್ಳಿುಂದ ಆಯು   ಹಲ್ವಾರು  ಕಥಾಪರ ಸಂರ್ರ್ಳ  ಇತಿಹಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅುಂದಿನ ಕಾಲ್ದ 

ಜೀವನ ಶೈಲ್ಲಯ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸುವುದಲಿ್ದೇ ನಮ್ಮ  ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ ಹೇಗಿತ್ರು ುಂಬುದನ್ನು  

ಬುಂಬಸುವ ಕಲೆಯ ಆರ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲನ ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳು ರ್ತ್ವೈಭ್ವವನ್ನು  ಸ್ಥರುತ್ು ದೆ. 

ಸುಮಾರು 1000 ವರುಷರ್ಳ ಇತಿಹಾಸ್ ಹುಂದಿರುವ ಈ ಶಿವನ 

ಆಲ್ಯವು  ಮಾುಂಡವಯ  ಋಷಿರ್ಳು ಪೂಜಸಿ, ತ್ಪಃ ಗೈದ 

ಸ್ಾ ಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ ದೇರ್ವು  ಹಲ್ಸು ಮ್ರರ್ಳಿುಂದ ಕೂಡಿದು ರಿುಂದ 

ಈ ಸ್ಾ ಳ  ಹಲ್ಸ್ಫರು ಎುಂಬ ಹೆಸ್ರನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊುಂಡಿದೆ. 

ಹಲ್ಸಿನ ಹಣ್ಣ ನು ಹೊತಿ್ತ ರುವ ಈ ಗಣ್ವು ಹಲ್ಸೂರಿಗೆ  

ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿದಿ್ದ ರಬಹುದು ಎನುು ವುದು ನನು ಅಭಿಪ್ರರ ಯ. 
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ಇಲಿ್ಲನ  ರ್ಭ್ಾಗೃಹವು ಚೀಳರ ಕಾಲ್ದಾು ಗಿದುು  ಇದನ್ನು  11ನೇ ರ್ತ್ಮಾನದಲಿ್ಲ  

ನಿರ್ಮಾಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎುಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  ಉಳಿದ ವಾಸುು ಶಿಲ್ಪ  ವಿಜಯನರ್ರ ಅರಸ್ರ 

ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗಿದುು  ಇದಕೆಕ  ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ವಿಜಯನರ್ರ ಸ್ಥಮಾರ ಜಯ ದ ಲಾುಂಛನ 

ವಾದ ಗಂಡಭೇರುುಂಡವನ್ನು  ಇಲಿ್ಲಯ ಕಂಬದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು.  16ನೇ ರ್ತ್ಮಾನದಲಿ್ಲ  

ವಿಜಯನರ್ರದ ಅರಸ್ರು ಹಲ್ಸ್ಫರನ್ನು    ಹಿರಿಯ ಕೆುಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ 

ನಿೀಡಿದಾು ಗಿ , ಕೆುಂಪೇಗೌಡರ ಆಳಿವ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲ್ಯದ  ಜೀರ್ೀಾದಾು ರವಾಗಿತ್ರು ುಂಬುದು 

ಇತಿಹಾಸ್ಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯ.  ಇತಿು ೀಚಿನ  ದಿನರ್ಳಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ದುರಸಿು  ಕೆಲ್ಸ್ದಲಿ್ಲ  ಸಿಕ್ತಕ ದ 

ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ ಸಿದಧ  ಇತಿಹಾಸ್ಕಾರ ಮ್ತ್ತು  ಶಾಸ್ನಶಾಸ್ು ರಜ್ಞರಾದ  ಎಚ್ ಎಸ್ 

ಗೀಪ್ರಲ್ ರಾವ್ ರವರು  ಈ ಶೈಲ್ಲಯು 7ನೇ ಮ್ತ್ತು  9ನೇ ರ್ತ್ಮಾನದ ನಡುವಿನ ಗಂರ್ರ 

ಕಾಲ್ದುು  ಎುಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಈ ದೇವಾಲ್ಯದ ಮಖ್ ಮಂಟಪವನ್ನು  ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಯಾವುದೀ  ಬೇರೆ ಲೀಕಕೆಕ  

ಹೀದಂತ್ರ ಭಾಸ್ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ  ಜೀವಂತ್ ದೇವಾಲ್ಯದ ಕಂಪನ ನಮ್ಮ  ತ್ನ್ನಮ್ನರ್ಳನ್ನು  

ಆವರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ು ದೆ . ಇಲಿ್ಲನ ಮೂಲ್ ದೇವರು ಸೀಮೇರ್ವ ರ. ರ್ಭ್ಾಗುಡಿಯ ಎದುರಿರುವ 

ಅುಂತ್ರಾಳದ ಕಂಬರ್ಳಲಿೂ   ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳ ಕೆತ್ು ನೆ ಇವೆ. ಶಿವನ ಮುಂದೆ ನಂದಿಯು 

ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದಾು ನೆ.  

ರ್ಭ್ಾಗುಡಿಯ  ಪ್ರರ ಕಾರದಲಿ್ಲ  ಮಾುಂಡವಯ  ಮ್ಹಷಿಾರ್ಳು, ಮ್ಹಾನ್ ಶೈವ ಸಂತ್ರಾದ 

ತಿರುಜ್ಞಾ ನ ಸಂಬಂಧ್ರ್, ತಿರುನಾವುಕಕ ರಸ್ಾರ್, ಸುುಂದರರ್, ಮಾಣಿಕವಾಸ್ರ್ರ್ ಮೊದಲಾದ 

63 ನಾಯನಾಮ ರ್ ಮನಿರ್ಳ ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳು ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ. 

ಶಿವನ ಹಾಗು ಅವನ ಭ್ಕು ರ ಕಥನರ್ಳು ಸ್ಥಲು ಸ್ಥಲಾಗಿ ಕಟಿ ಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆ. ಶಿವನ ಪರಮ್ 

ಭ್ಕು ನಾದ ಬೇಡರ ಕಣಣ ಪಪ  ತ್ನು  ಕಣ್ಣಣ ರ್ಳನ್ನು  ಶಿವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕೆತ್ು ನೆ ಯನ್ನು  

ಅುಂತ್ರಾಳದ  ಕಂಬದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲಿ್ಲಯ ಮಖ್ ಮಂಟಪದ ಭಿತಿು ಯಲಿ್ಲ  

ಕ್ತರಾತಾರ್ಜಾನಕಥೆ ವಣಾನೆ ಇದೆ 

  

 

ಮ್ಹಾಭಾರತ್ದ ಅರಣಯ  ಪವಾದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಸ್ನಿು ವೇರ್ವನ್ನು  ಅತಿ ಸ್ರಳ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಅಥಾವಾಗುವಂತ್ರ ಕೆತ್ು ಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಧ್ಯ ಮ್ ಪ್ರುಂಡವನಾದ  ಅರ್ಜಾನನ್ನ ಶಿವನನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ 

ತ್ಪಸುು  ಮಾಡುವುದು, ಕಾಡುಹಂದಿಯ ರೂಪವಾದ ಮೂಕ ಎುಂಬ ರಾಕ್ಷಸ್ನ್ನ ಅರ್ಜಾನನ 

ಕಡೆಗೆ ಆಕರ ಮ್ಣ ಮಾಡುವುದು, ಶಿವನ್ನ ಕ್ತರಾತ್ನ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸಿಕೊುಂಡು ಅರ್ಜಾನ 

ಮ್ತ್ತು  ಕ್ತರಾತ್ರು ಹಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಬಾಣವನ್ನು  ಹಡೆದು ಕೊಲಿು ವುದು, 
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ಅವರಿಬಬ ರ ನಡುವಿನ ವಾದ, ನಂತ್ರದ ಯುದಧ  ನಡೆಯುವುದನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು. 

ಅುಂತಿಮ್ವಾಗಿ, ಅವನ್ನ ದೇವರನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ  ಅವನಿಗೆ ರ್ರಣಾಗುವುದು,  ಅವನ ಶೌಯಾಕೆಕ  

ಮೆಚಿಿ ದ ಶಿವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶುಪತಾಸ್ು ರವನ್ನು  ಕರುಣಿಸುವ ಕೆತ್ು ನೆ ನಯನ 

ಮ್ನೀಹರವಾಗಿದೆ. 

 

   

ರ್ಭ್ಾಗುಡಿಯ ಪರ ವೇರ್ದಾವ ರದ ಇಬಬ ದಿಯಲಿೂ   ಪುರಾಣದ ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳಿದುು  ಒುಂದೆಡೆ 

ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ು ರಖಂಡದಲಿ್ಲ  ವಣಿಾಸಿರುವಂತ್ರ  ಕೈಲಾಸ್ ಪವಾತ್ವನ್ನು  ಎತಿು ರುವ 

ರಾವಣ ಇದು ರೆ  ಇನು ುಂದೆಡೆ  ದೇವಿ ಮಾಹಾತ್ಮ ಯ ದ ಮ್ಹಿಷಾಸುರಮ್ದಿಾನಿಯ 

ಸ್ಫಕ್ಷಮ ವಾದ ಕೆತ್ು ನೆಯನ್ನು   ಕಾಣಬಹುದು.  

ಮಖ್ಮಂಟಪದ 48 ಸ್ು ುಂಭ್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ವಾದಯ ದವರಿುಂದ ಕೂಡಿದ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳು, ವಿಜಯನರ್ರ 

ಕಾಲ್ದ ದೇಶಿೀನೃತ್ಯ  ಸಂಪರ ದಾಯವನ್ನು  ಬುಂಬಸುತಿು ದೆ. ವಿಜಯನರ್ರ ಅರಸ್ರ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  

ಸ್ಮದಾಯ ನೃತ್ಯ ವನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಿ ಪ್ರ ೀತಾು ಹಿಸಿದರೆುಂಬುದು ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ.
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 ಇವುರ್ಳನ್ನು  ನೀಡುವಾರ್ಲೇ  “ಶಿವನ ಸ್ಮಮ ಖ್ದಲಿ್ಲರಲು,  

ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳ ಸ್ಫಪ ತಿಾ ಇರಲು,  

ನೃತ್ಯ ದ ವಾತಾವರಣವಿರಲು,  

ಸ್ವ ರ್ಾಕೆಕ  ಕ್ತಚಿ್ಚ  ಹಚಿ್ ುಂದ ಸ್ವಾಜ್ಞ” 

 – ಎುಂಬುದಾಗಿ ವಚನವನ್ನು  ನನು  ಭಾವಕೆಕ  ಒಗೆುವ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 

ಸ್ಫಕು ವೆುಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತ. 

ವಿಷ್ಣಣ ವಿನ ಅವತಾರರ್ಳು, ಪರಮೇರ್ವ ರ, ಋಷಿ ಮನಿರ್ಳು, ದೇವತ್ರರ್ಳು, ಕ್ತನು ರಿ, 

ಜನಸ್ಥಮಾನಯ ರು ಹಾಗು ಅವರ ಕಸುಬು, ಪ್ರರ ಣಿರ್ಳು, ಈ ಕಂಬರ್ಳ ಕೆತ್ು ನೆಯ 

ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲರುವ ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳು ಪುನರಾವತಿಾಸಿದೆ  ಎುಂದಮೆಮ  ಅನಿಸಿದರೂ, 

ಸ್ಫಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ರ್ಮ್ನಿಸಿದಾರ್ ಅದರಲಿ್ಲ  ಸ್ವ ಲ್ಪ  ಮ್ಟಿ್ಟ ರ್ಗದರೂ ವಯ ತಾಯ ಸ್ ಕಾಣ್ಣತಿು ತ್ತು  . ಇದಕೆಕ  

ಕಾರಣ ಶಿಲ್ಲಪ ಯ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ು ರವಲಿ್ದೆ ಆತ್ನ ಕಲ್ಪ ನಾರ್ಕ್ತು ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಶಿಲ್ಪ ವು 

ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ  ಪರ ವೇರ್ ದಾವ ರದಲಿ್ಲರುವ ವಾಯ ಳಿರ್ಳು, ದೇವಸ್ಥಾ ನಕೆಕ  ಕಾವಲಾಗಿ 

ನಿುಂತಿದೆ ಎುಂಬ ನಂಬಕೆ ಇದೆ. 

   

ವಿಷ್ಣಣ ವಿನ ಮ್ತಾು ಯ ವತಾರ, ನರಸಿುಂಹಾವತಾರದ ಪರ ಸಂರ್ರ್ಳು, ರಾಮಾವತಾರ, ಅಲಿ್ಲಿ್ಲ  

ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕೃಷಣ ನ ಅವತಾರದಲಿ್ಲ  ಅವನ ಲ್ಲೀಲೆರ್ಳು ಅುಂದರೆ ಗೀವಧ್ಾನ 

ಗಿರಿಯನ್ನು  ಎತಿು ರುವುದು, ಬೆಣ್ಣಣ ಕೃಷಣ /ಅುಂಬೆರ್ಗಲು ಕೃಷಣ , ಕಾಳಿುಂರ್ಮ್ದಾನ, ರಾಸ್ನೃತ್ಯ  

ಮುಂತಾದ ಕೃಷಣ ಕಥೆರ್ಳನ್ನು  ಒುಂದೇ ಕಂಬದಲಿ್ಲ  ವಣಿಾಸಿದಾು ರೆ. 
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 ದೇವಾಲ್ಯದ ದಕಿ್ತ ಣ ದಿಕ್ತಕ ನ ಬತಿು ಯಲಿ್ಲ  ನವ ನಾಥರಲಿ್ಲ  ಅತ್ಯ ುಂತ್ 

ಪರ ಸಿದಧ ರಾದ ಮ್ತ್ರು ಯ ೀುಂದರ ನಾಥ ಮ್ತ್ತು  ಅವರ ಶಿಷಯ  ಗೀರಕ್ಷನಾಥರ  

ಶಿಲ್ಪ ವಿದೆ. ಅವರು ಹಠ ಯೀರ್ದ ಸ್ಥಾ ಪಕರು ಎುಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಸೀಮೇರ್ವ ರ ದೇವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ   ಎಲಿಾ  ಒುಂಬತ್ತು  ನಾಥರ 

ಶಿಲ್ಪ ವಿರುವುದು ಬಹಳ  ಅಪರೂಪದ  ಸಂರ್ತಿ. 

 

 

ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಹರ ಪ್ರರ ುಂರ್ಣದಲಿ್ಲ  ಶಿವ ಪ್ರವಾತಿಯರ ಕಲಾಯ ರ್ೀತ್ು ವದ ದೃರ್ಯ  

ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆುಂಡ ವಿಷ್ಣಣ , ಬರ ಹಮ , ವಿರ್ವ ಕಮ್ಾ, 

ಇುಂದಾರ ದಿದೇವತ್ರರ್ಳು, ಸ್ಪು ಮಾತೃಕೆಯರು, ಸ್ಪು ಋಷಿರ್ಳು, ಅಷಿ ದಿಕಾಪ ಲ್ಕರನೂು  

ನೀಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು  ಕಂಡ ಎುಂಥವರಿಗೂ ಧ್ನಯ ತಾ ಭಾವನೆ ಉುಂಟಾರ್ದಿರದು. 

 

ದೇವಾಲ್ಯದ ಪಶಿಿ ಮ್ ದಿಕ್ತಕ ನಲಿ್ಲ  ರ್ರುಡ ವಾಹನ ವಿಷ್ಣಣ , ಹಂಸ್ ವಾಹನ ಬರ ಹಮ  ಮ್ತ್ತು  

ಪುಷಪ ಕವಿಮಾನದಲಿ್ಲ  ಭ್ರ್ವಾನ್ ವಿರ್ವ ಕಮ್ಾರ  ಜೊತ್ರಗೂಡಿ ನವದಂಪತಿರ್ಳಾದ 

ಶಿವಪ್ರವಾತಿಯರು, ನಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತ, ಉತ್ು ವದಲಿ್ಲ  ತ್ರರಳುವುದು ನಯನ 

ಮ್ನೀಹರವಾದ ದೃರ್ಯ . 
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ನವದಂಪತಿರ್ಳಾದ ಶಿವಪ್ರವಾತಿಯರು ಉತ್ು ವದ ನಂತ್ರ ಸ್ಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಕಲ್ದೇವತ್ರರ್ಳೊಡಗೂಡಿ 

ವಾದಯ  ವುಂದದಿುಂದ ಕೂಡಿದ ನೃತ್ಯ  ಪರ ದರ್ಾನವನ್ನು  ವಿೀಕಿ್ತ ಸುವ ಸಂದಭ್ಾವನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 

.  

ನಂತ್ರ ಗೀಪುರದಲಿ್ಲ  ನೃತಾಯ ದಿದೇವತ್ರಯಾದ  ನಟರಾಜನ್ನ  ವಾದಯ  ವುಂದದಡನೆ 

ನತಿಾಸುತಿು ರುವ ಶಿಲ್ಪ  ನತ್ಾಕರ ರ್ಮ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ು ದೆ. ಈ ದೃರ್ಯ ವನ್ನು  ನೀಡಿದಾರ್  

ತಿರುವಿಳಯಾಡಲ್ ಪುರಾಣದ ಮ್ಧುರೈ ಖಂಡದ 5ನೇ ಹಾಗು  6ನೇ ಅಧಾಯ ಯದಲಿ್ಲ  ಬರುವ 

ಕಥೆ, ಅುಂದರೆ ಶಿವ ಪ್ರವಾತಿಯರ ಮ್ದುವೆಯ ಸಂಭ್ರ ಮ್ದ ನಂತ್ರ  ಶಿವನ್ನ ತ್ನು  ಭ್ಕು ರಾದ 

ವಾಯ ಘ್ರ ಪ್ರದ ಹಾಗೂ ಪತಂಜಲ್ಲಯರ ಭ್ಕ್ತು ಯನ್ನು  ಮೆಚಿಿ  ಅಪಸ್ಥಮ ರನ  ಮೇಲೆ ನಿುಂತ್ತ 

ನತಿಾಸುವ  ಉಲಿೆ ೀಖ್ ನೆನಪ್ರಗುತ್ು ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಾ ತಾುಂಡವ ನಟನಿಗೆ ವಾದಯ  ವುಂದದಲಿ್ಲ  

ನಾರಾಯಣನ್ನ ಹುಡುಕಕ ವನ್ನು , ಬರ ಹಮ ನ್ನ ತಾಳವನ್ನು , ನಂದಿಯು ಮೃದಂರ್ ಹಾಗೂ 

ಸ್ರಸ್ವ ತಿಯು ವಿೀಣ್ಣಯಲಿ್ಲ   ಸ್ಹಕಾರ ನಿೀಡಿರುವ ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳು ಕಣಮ ನರ್ಳಿಗೆ ಮದ ನಿೀಡುತ್ು ದೆ. 

ಶಿವನ ಮೇಲ್ಲರುವ ದಡಡ  ಕೊೀರೆಹಲಿು ರ್ಳುಳಳ   ದೈತಾಯ ಕಾರದ ಮಖ್ವಿರುವ  ರಾಕ್ಷಸ್ 

ಕ್ತೀತಿಾಮಖ್ನ ಕಥೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಥವ ರಸ್ಯ ಕರವಾಗಿದೆ.  ಅಸುರರ ರಾಜ ಜಲಂಧ್ರ ರಾಕ್ಷಸ್ರ 

ಗುರು ಶುಕಾರ ಚಾಯಾರ ಪರಮ್ ಶಿಷಯ . ಶಿವನ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲ್ಲರುವ ಚಂದರ ನನ್ನು  ಕ್ತತ್ತು  

ತ್ರುವಂತ್ರ  ರಾಹುವಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುತಾು ನೆ. ಚಂದರ ನನ್ನು  ಕ್ತತ್ತು ಕೊಳುಳ ವ ಅವಸ್ರದಲಿ್ಲ  ಶಿವನ 
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ಧಾಯ ನಕೆಕ  ಭಂರ್ವುುಂಟುಮಾಡುತಾು ನೆ. ಇದರಿುಂದ  ಕುಪತ್ನಾದ ಶಿವನ್ನ   ತ್ನು  ಮೂರನೇ 

ಕಣಿಣ ನ ಅಗಿು ಜ್ಞವ ಲೆರ್ಳಿುಂದ ಹುಟಿ್ಟ ದ  ಸಿುಂಹಮಖಿ ಎುಂಬ ರಕಕ ಸ್ನಿಗೆ ರಾಹುವನ್ನು  

ನ್ನುಂಗಿಹಾಕುವಂತ್ರ ಆದೇಶಿಸುತಾು ನೆ. ರಾಹುವಿನ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆಯಿುಂದ  ಶಿವನ್ನ 

ಸ್ಮಾಧಾನಗುಂಡು  ಆತ್ನನ್ನು  ಬಟಿು ಬಡುವಂತ್ರ ಸಿುಂಹಮಖಿಗೆ ಹೇಳುತಾು ನೆ. 

ಹಸಿವಿನಿುಂದ ಬಳಲುತಿು ದು  ಅವನ್ನ ಶಿವನ ಆಜ್ಞಾ ಯಂತ್ರ ತ್ನು ನೆು ೀ ತಾನ್ನಭೀಜನವಾಗಿ 

ತಿುಂದು ಮಗಿಸಿದನಂತ್ರ . ಶಿವನ್ನ ಸ್ಥಕು ನಿಲಿ್ಲ ಸು ಎನ್ನು ವಷಿ ರಲಿ್ಲ  ರಕಕ ಸ್ನ ಮಖ್ ಮಾತ್ರ  

ಉಳಿದಿತ್ತು . ಆ ಸಿುಂಹಮಖಿ ತಿನು ದೇ ಉಳಿಸಿದ ಆತ್ನದೆು ೀ ಮಖ್ಕೆಕ  ಪರಶಿವ, ಕ್ತೀತಿಾಮಖ್ 

ಅನು ೀ ಬರುದನ್ನು  ನಿೀಡಿ  ದೇಗುಲ್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಕ್ತೀತಿಾಮಖ್ವಾಗಿ ವಿರಾಜಸು ಎುಂದು 

ಆಶಿೀವಾದಿಸಿದನಂತ್ರ. ಒಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಮ್ನ್ನಷಯ ನ್ನ ತ್ನು ಳಗಿರುವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು  

ತ್ಯ ಜಸಿದರಷಿ್ ೀ ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಥಾಕತ್ರಯನ್ನು  ಹುಂದಬಹುದು ಎುಂಬುದು ಈ 

ಕ್ತೀತಿಾಮಖ್ನ ಕಥೆಯ ಸ್ಥರ ಮ್ತ್ತು  ರಹಸ್ಯ . 

ಹಿೀಗೇ ಇನ್ನು  ಹತ್ತು  ಹಲ್ವಾರು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶಿಲ್ಪ ರ್ಳನ್ನು  ಹುಂದಿರುವ  ದೇವಾಲ್ಯರ್ಳು  

ವಾಸುು ಶಿಲ್ಪ ದ ಮೂಲ್ಕ ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ವಿಷಯರ್ಳನ್ನು  ಅಭಿವಯ ಕು ಪಡಿಸುತ್ು ದೆ. 

ದೇವಾಲ್ಯರ್ಳು ದೇವರ ವಾಸ್ಸ್ಥಾ ನವಷಿ್ ೀ ಅಲಿ್ , ಅವು ಜ್ಞಾ ನ, ಕಲೆ, ವಾಸುು ಶಿಲ್ಪ  ಮ್ತ್ತು  

ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯ ತೊಟಿ್ಟ ಲುರ್ಳಾಗಿವೆ.  

ಇವು ನಮ್ಮ  ರಾಷಿ ರದ ಹೆಮೆಮ ಕೂಡ. ಇವುರ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣಯು ಸ್ಕಾಾರದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ 

ನಿದಿಾಷಿ  ಸ್ಕಾಾರಿ ಸಂಸೆಾ ಯ ಏಕೈಕ ಜವಾಬಾು ರಿಯಷಿ್ ೀ ಆಗಿರದೆ ನಮ್ಮ  ನಿಮೆಮ ಲಿ್ರ 

ಜವಾಬಾು ರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 

 

Reference :  

1 Interview with Smt Gayathri Shilpi, Sculptor, Gulbarga. 

2 Book Reference : Divine Games of Lord Shiva Thiruvilayadal Puranam by 

Paranjothy Munivar rendered in English by S Ponnuswamy 

3 Photo Courtesy : Smt. Divya Prasad, Sri. Vishwanatha, Sri. Vishnu Prasad 

4 https://www.deccanherald.com/spectrum/spectrum-top-stories/a-temple-and-its-

dancer-who-published-a-book-958779.html 

5 Date with history: Someshwara Temple may be just a millennium-old - The 

Economic Times (indiatimes.com) 
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ಲೋಖಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ : 

 

ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹ ಂದಿರುವ ಶ್ರೋಮತಿ 

ರ ೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಂದಲೋ  ಗುರು ಡಾ. 

ಹೋಮಾ ಗ ೋವಂದರಾಜನ್  ಬಳಿ ನೃತ್ಾಯಭ್ಾಯಸವನುು 

ಪಾರರಂಭಿಸಿ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ಮಾಗಥದರ್ಥನದಲ್ಲಿ 

ಭರತನಾಟ್ಯ ಜ ನಯರ್ ಮತುಿ ಸಿೋನಯರ್ ನೃತಯ 

ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋಗಥಡೆ ಹ ಂದಿ ತಮಮ 15ನೋ 

ವಯಸಿಿನಲ್ಲಿಯೋ ರಂಗಪರವೋರ್ವನುು ಪೂರೈಸಿದ್ಾಾರ. 

ನಂತರ ಕ್ನಾಥಟ್ಕ್ ಕ್ಲಾಶ್ರೋ, ಶಾಂತಲಾ ಪರರ್ಸಿಿ ಪುರಸಕೃತ 

ಗುರು ಬಿ. ಭ್ಾನುಮತಿ ಅವರ ಬಳಿ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಹಚಿಿನ ತರಬೋತಿಯನುು ಪಡೆದು ಪರಸುಿತ ಗುರು 

ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ೋಲಾ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಅವರ 

ಮಾಗಥದರ್ಥನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮತುಿ ಶಾಸರದ 

ಅಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೋತಿಯನುು ಪಡೆಯುತ್ಾಿ ತಮಮ ನೃತಯ 

ಪಯಣವನುು ಮುಂದುವರಸಿದ್ಾಾರ. ಬಿ.ಕಾ೦ 

ಪದವಯ ನಂತರ  ಚಿದಂಬರಂನ  ಅಣ್ಾಾಮಲೈ 

ವರ್ವವದ್ಾಯನಲಯದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಟರ್ 

ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಥ ಪದವಯನುು ಪಡೆದಿದ್ಾಾರ. 

ಬಂಗಳ ರಿನಲ್ಲಿ ತಮಮದೋ ನೃತಯ ಶಾಲಯಲ್ಲಿ    

ಹಲವಾರು ಪರತಿಭ್ಾವಂತ ಯುವ ಕ್ಲಾವದರಿಗ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೋತಿಯನುು ಸಹಾ ನೋಡುತಿಿದ್ಾಾರ. ಇವರು  ಗುರು 

ವದುಷಿ ಎಚ್ ಗೋತ್ಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ವದ್ಾಯರ್ಥಥನಯಾಗ ಶಾಸಿರೋಯ ಸಂಗೋತವನುು ಅಭ್ಾಯಸಮಾಡುತಿದ್ಾಾರ. 

ವದ್ಾವನ್ ಏನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ಾವಮಿ ಅವರ ಬಳಿ ನಟ್ುಟವಾಂಗ ಅಭ್ಾಯಸ ಮಾಡುತಿದ್ಾಾರ. ಹಲವು ರಾಷಿರೋಯ ಮತುಿ 

ಅಂತರಾಷಿರೋಯ ವೋದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪರದರ್ಥನವನುು ನೋಡಿದ್ಾಾರ. ಪರಸುಿತ ಇವರು ನ ಪುರಭರಮರಿ 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ’ನೃತಯಶ್ಲಪಯಾತರ’ ಅಧ್ಯಯನ ತರಬೋತಿಯನುು (ಇಂಟ್ನ್ಥ ಶ್ಪ್) ಪಡೆಯುತಿಿದ್ಾಾರ.  

--- 


