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ಹ ೊಯ್ಸಳ ಶ ೈಲಿಯ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಕುಸುರಿ  

-ಭವಯನಿ. ಜ , ಬ ಂಗಳೂರು 

ಗದದಲದಂದ ತುಂಬಿರುವ ಬ ಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕ ೇವಲ ೫೪.೨ ಕಿ.ಮೇ ದೊರದಲಿರಿುವ ಭ ೊೇಗ ನಂದೇಶ್ವರ 

ದ ೇವಯಲಯ್ವು ಶಯಂತವಯಗಿದುದ, ಅದರ ಪುರಯತನದ ಘಮ ಮನಸ್ಸಸಗ  ಉಲ್ಯಸಿವನುು, ನ ಮಮದಯ್ನುು 

ಉಂಟುಮಯಡುತತದ . ಈ ದ ೇವಯಲಯ್ವು ಸುಮಯರು ೯ನ ೇ ಶ್ತಮಯನದಲಿಿ ನ ೊಳಂಬರ ರಯಣಿ ಬನ 

ರತ್ಯುವಲಿಯಿಂದ ನಿಮಿತವಯದರೊ, ಗಂಗರು, ಚ ೊೇಳರು, ರಯಷ್ಟ್ರಕೊಟರು, ಹ ೊಯ್ಸಳರು ಮತುತ ವಿಜಯ್ನಗರ 

ಸಯಮಯಾಜಾದವರ ಕ ೊಡುಗ  ಅಪಯರವಯಗಿಯೇ ಕಂಡಿದ .  

ಈ ದ ೇವಯಲಯ್ದಲಿಿ ಪೊಜಿಸಲಪಡುವ ಲಿಂಗಸವರೊಪಿಯಯದ ಶಿವನನುು ನಯವು ವಿವಿಧ ಅವಸ ೆಗಳಲಿಿ 

ಕಯಣಬಹುದು. ಮೊದಲನ ಯ್ದುದ ಅರುಣಯಚಲ್ ೇಶ್ವರ ಎಂದರ  ಬಯಲ್ಯಾವಸ ೆಯ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಎಂದು, 

ಎರಡನ ಯ್ದುದ ಭ ೊೇಗನಂದೇಶ್ವರ ಎಂದರ  ಯೌವವನಯವಸ ೆ ಶಿವಲಿಂಗ, ಮೊರನ ಯ್ ಉಮಯ-ಮಹ ೇಶ್ವರನು 

ಗೃಹಸಯೆಶ್ಾಮದ ಪಾತೇಕವ ಂದು ಮತುತ ಕ ೊನ ಯ್ದುದ ಯೇಗ ನಂದೇಶ್ವರನು ವ ೈರಯಗಿಯಯಗಿ ನಂದಬ ಟಟದ ಮೇಲ್  

ಕುಳಿತದಯದನ  ಎಂದು ಹ ೇಳಲ್ಯಗುತತದ . ವಿಶ ೇಷ್ಟ್ವ ೇನ ಂದರ , ಈ ದ ೇವಸಯೆನದಲಿ ಿ ನಯವು ವಿವಿಧ ಶ ೈಲಿಯ್ 

ಸುಂದರವಯದ ವಯಸುತಶಿಲಪ ಮತುತ ಕ ತತನ ಗಳನುು ನ ೊೇಡಬಹುದು. ಇತಹಯಸದ ಪಾಕಯರ ಮೊದಲಿನ ಮುಖ್ಾ 

ದ ೇವಯಲಯ್ಗಳು ಎಂದರ  ಅರುಣಯಚಲ್ ೇಶ್ವರ ಮತುತ ಭ ೊೇಗ ನಂದೇಶ್ವರ ದ ೇವಯಲಯ್ವು ಚ ೊೇಳರ 

ಶ ೈಲಿಯ್ಲಿದಿುದ, ನಂತರದಲಿಿ ಉಮಯ-ಮಹ ೇಶ್ವರ ದ ೇವಸಯೆನವನುು ಸಯೆಪಿಸ್ಸದರು ಎಂದು ಹ ೇಳಲ್ಯಗುತತದ . ಇದರ 

ಮುಂದರುವ ಮಂಟಪವನುು ಹ ೊಯ್ಸಳರು ನಿಮಿಸ್ಸದಯದರ . ಹ ೊರಭಯಗದ ಕಂಬಗಳಿರುವಂತಹ ನವರಂಗ 

ಮಂಟಪವನುು ವಿಜಯ್ನಗರ ಕಯಲದಲಿಿ ನಿಮಿಸ್ಸದಯದರ . ಈ ದ ೇವಸಯೆನವು ಗೃಹಸಯೆಶ್ಾಮ ಮತುತ ದಯಂಪತಾ 

ಜಿೇವನದ ಅನ ೊಾೇನಾತ್ ಯ್ ಸಪಶ್ಿವನುು ಸಯರುವುದರ ಕಯರಣ, ಇದು ನವವಿವಯಹಿತರ ದಶ್ಿನಕ ೆ, ಆಶಿೇವಯಿದ 

ಪಡ ಯ್ುವುದಕ ೆ ಶ ಾೇಷ್ಟ್ಠವ ಂದು ಹ ೇಳಲ್ಯಗಿದ . 

ನಮಮ ಅಧಾಯ್ನಪಾವಯಸ ಆ ದ ೇವಯಲಯ್ಕ ೆ ತ್ ರಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನನು ಕಣಮನ ಸ ಳ ದದ ದೇ ಭ ೊೇಗ ನಂದೇಶ್ವರ 

ದ ೇವಯಲಯ್ ಮತುತ ಅರುಣಯಚಲ್ ೇಶ್ವರ ದ ೇವಯಲಯ್ದ ಮಧಾದಲಿರಿುವ ಉಮಯ-ಮಹ ೇಶ್ವರ ದ ೇವಸಯೆನದ 

ಮುಂದರುವ ಭವಾವಯದ ಮಂಟಪ. ಈ ಮಂಟಪದಲಿಿ ಮುಖ್ಾವಯಗಿ ಸ ಳ ಯ್ುವುದು ನಯಲೊೆ ಕಂಬಗಳಲಿಿ 

ಕಯಣಸ್ಸಗುವ ಕ ತತನ ಗಳು ಹಯಗೊ ಸ್ಸರೇಮೊತಿಗಳು. ಅವುಗಳ ಭಂಗಿ, ಕ ೈಚಿಹ ುಗಳು, ಒಡವ  - ವಸರ, ಕ ೇಶ್ವಿನಯಾಸ, 

ನ ೊೇಟ, ಮುಖ್ದ ಭಯವ, ವಸರದ ಮೇಲಿರುವ ಚಿತ್ಯತರಗಳು ಎಲವಿೂ ಅಚುುಕಟ್ಯಟಗಿ ಕೊರಿಸ್ಸಟಟ ಹಯಗಿದ !. 

ಅವುಗಳ ಬುಡದ ಕಂಬಗಳ ಗಿಳಿಗಳ ಸೃಜನಯತಮಕವಯದ ಮತುತ ಜಯಗಕೆನುಗುಣವಯದ ಜ ೊೇಡಣ ಯ್ೊ 

ಬಹುಸುಂದರ. ಇವ ಲವಿು ನನಗ  ಮಂಟಪದ ಬಗ ೆ ಕುತೊಹಲ ಹ ಚಿುಸ್ಸದುದ ಸುಳಳಲ.ಿ  

ಈ ಮಂಟಪವು ಹ ೊಯ್ಸಳರ ಕಯಲದ ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟವಯದ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪವಂತ್  ! ಇದರ ಒಂದ ೊಂದು ಕಂಬಗಳಲೊಿ 

೧೨೫ ಗಿಳಿಗಳಿವ . ಈ ನಯಲುೆ ಕಂಬಗಳಲಿಿ ಸುಂದರವಯಗಿ ಯಯರ ೊೇ ನಿಂತಂತ್ ಯೇ ಕಂಡುಬರುವ ಎಂಟು 

ಕ ತತನ ಗಳನುು ಶಿವ – ಪಯವಿತ, ಬಾಹಮ – ಸರಸವತ, ವಿಷ್ಟ್ುು – ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತುತ ಅಗಿು – ಸಯವಹಯದ ೇವಿಯ್ ಎಂದು 

ಅಥವಯ ಇದನುು ಸೌಭಯಗಾದಯಯ್ಕಿಯ್ರಯದ ಅಷ್ಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ್ರ ಂದು ಕೊಡ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಂಬಗಳಲಿಿ 

ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳಲಿಿ ನಮಸಯೆರ ಮಯಡುತತರುವ ಚಿಕಣಿ ಶಿಲ್ ಗಳ ಕ ತತನ ಗಳು, ವಿವಿಧ ವಯಧಾಗಳನುು ನುಡಿಸುತತರುವ 
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ಕ ತತನ , ನೃತಾದ ಭಂಗಿಗಳು, ರಥದಲಿ ಿಮರವಣಿಗ  ಹ ೊೇಗುವಂತರುವಂತಹ ಕ ತತನ , ಚಪಪರದಂತರುವ ಬಳಿಳಗಳ 

ಕ ತತನ , ಗಿಳಿಗಳ ಹಿಂಡು, ಕೃಷ್ಟ್ು, ಸರಸವತ, ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ ಮುಂತ್ಯದ ಮೊತಿಗಳ ಕ ತತನ  ಮತುತ ಸಯಮಯನಾ ಜನರ 

ನಿಲುವುಗಳನೊು ಕಯಣುತ್ ತೇವ . ಮೇಲ್ಯಾವಣಿಯ್ ಭುವನ ೇಶ್ವರಿಯಂಬ ಗ ೊೇಪುಚುದಯಕಯರದ ಕ ತತನ , ಅಲಿಂಿದ 

ಹ ೊರಹ ೊಮುಮವ ಕಿೇತಿಮುಖ್ಗಳು, ಸ್ಸಂಹಮುಖ್ಗಳು, ಜ ೊೇಡಿಯಯಗಿ ನೃತಾ ಮಯಡುತತರುವ ಹಯಗ  ಹಲವು 

ದ ೇವತ್ ಗಳ ಚಿಕಣಿ ಶಿಲ್ ಗಳ ಸಯಲನುು ಕಯಣುತ್ ತೇವ . ಕಂಬಗಳ ಮೇಲ್  ಒಳಭಯಗದಲಿಿ ಒಬಬ ಕುಬಜನ ೊೇ, 

ಕಿನುರನ ೊೇ, ಅಥವ ಕಿಂಪುರುಶ್ನ ೊೇ ಮೇಲ್ಯಾವಣಿಯ್ನುು ಹ ೊತುತ ನಿಂತು ಭಯರವನುು ತಡ ಯ್ಲ್ಯಗದ  ಕುಸ್ಸದು 

ಕೊತಂತ್  ಭಯಸವಯಗುತತದ .  

(ಚಿತಾ ೧: ಭುವನ ೇಶ್ವರಿ) 

 

 

 

 

(ಚಿತಾ ೨: ಕುಬಜಗಣ, ದ ೇವತ್ ಗಳ ಚಿಕಣಿ ಕ ತತನಗಳ ಸಯಲು 

ಮತುತ ಗ ೊೇಪುಚಯುಕಯರದ ಕ ತತನ ) 
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(ಚಿತಾ ೪(ಅ): ಕಂಬದ ಕ ತತನ ಯ್ ನ ೊೇಟ) 

(ಚಿತಾ ೪(ಆ): ಕಂಬದ 

ಕ ತತನ ಯ್ ನ ೊೇಟ) 

          

(ಚಿತಾ ೫: ಸ್ಸರೇಮೊತಿ) 
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ಇಷ್ ಟಲ್ಯಿ ಶಿಲಪಸಂಪತತನುು ನಮಗಯಗಿ ನಮಮ ಪೊವಿಿಕರು ಕ ೊಟ್ಟಟದಯದರ . ಈಗಿನ ತಲ್ ಮಯರಿನವರಿಗ  

ಅದರ ಪರಿಚಯ್ ಮಯಡಿಕ ೊಡ ೊೇಣ. ಅದರ ಜ ೊತ್ ಗ  ನಯವು ನಮಮ ಶಯಸರ, ಸಂಪಾದಯಯ್ಗಳನುು ಎತತ 

ಹಿಡಿಯ್ುವ ಇಂಥ ಯಯವ ಅವಶ ೇಷ್ಟ್ಗಳನುು ಬಿಟುಟ ಹ ೊೇಗುತತದ ದೇವ  ಎನುುವುದರ ಬಗ ೆಯ್ೊ ಸವಲಪ 

ಯೇಚನ  ಮಯಡ ೊೇಣ.       

(ಚಿತಾಗಳ ಕೃಪ : ಶಿಾೇ ವಿಶ್ವನಯಥ್ರವರು)  

   

ಲ್ ೇಖಿಕ ಯ್ ಪರಿಚಯ್ 

  ಭವಯನಿ ಅವರು, ಗುರು. ಶಿಾ. ನಯಗರಯಜ್, ಕನಯಿಟಕ 

ಕಲ್ಯಶಿಾೇ ಗುರು ಬಿ. ಭಯನುಮತ ಮತುತ ನೃತಾ ನಿಪುಣ  

ಗುರು ಶಿಾೇಮತ ಶಿೇಲ್ಯ ಚಂದಾಶ ೇಖ್ರ್ ಅವರ 

ಶಿಷ್ ಾಯಯಗಿದುದ, ಪಾಸುತತ ಉಪಯಧ್ ಾ ಸೊೆಲ್ ಆಫ್ 

ಡಯನಸನಲಿ ಿ ಕಲಿಯ್ುತತದಯದರ . ಜ ೈನ್ 

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲಯ್ದಲಿಿ ಎಮ್. ಎ ಭರತನಯಟಾ 

ಮುಗಿಸ್ಸದ ಇವರು ಈ ಕ್ ೇತಾದಲಿ ಿ ಸಕಿಾಯ್ವಯಗಿ 

ತ್ ೊಡಗಿಸ್ಸಕ ೊಂಡಿದಯದರ . ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರತ 

ನೂಪ್ುರಭ್ರಮರಿ ಸ್ಂಸ್ಥೆಯ ’ನೃತಯಶಿಲ್ಪಯಾತ್ರರ’ 

ಅಧ್ಯಯನ ತರಬೇತಿಯನತು (ಇಂಟರ್ನ್ ಶಿಪ್) 

ಪ್ಡೆಯತತಿುದ್ಾಾರೆ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ನೂಪುರ ಭ್ರ ಮರಿ (ರಿ.)  IKS Centre– ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಯಾತ್ರರ ಯ ಅಂಗಭಾಗವಾದ ಲೇಖನವಾಗಿ 

ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದೆ. ಮೇ- ಜೂನ್ 2022 
 

 


