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ಸೋಮೇಶ್ವ ರ                                                                                                        

- ವೈಶಾಲಿ. ಎ.ವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು  

 

ದೇಗುಲಗಳ ಶಿಲಪ ವು ನಮ್ಮ  ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ್ ಪರಂಪರೆಯ 

ಚಿತ್ರ ಣ ಮಾತ್ರ ವಲಲ , ದೈವತ್ವ ವನ್ನು  ಜಗತಿಿ ಗೆ ತೋರಿಸುವ ಒೆಂದು ಅೆಂಶ್ . 

ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು ಅದುು ತ್ ಶಿಲಪ ಕಲೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರತ್ವಾಗಿರುವ 

ನಮ್ಮ  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಬಗನ್ನು  ಕಂಡು 

ಆನಂದಿಸ್ಬಹುದಾದ ಒೆಂದು ಸ್ಥ ಳವೇ ಹಲಸೂರಿನ ಸೋಮೇಶ್ವ ರ 

ದೇಗುಲ.  

ಈ ದೇಗುಲವು ದಾರ ವಿಡ ಶೈಲಿಯ ದೇಗುಲವಾಗಿದುು , ವಿಜಯನಗರ 

ಶೈಲಿಯ ವಾಸಿು ಶಿಲಪ ವನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡಿರುವ ಪುರಾತ್ನ ಶಿವನ 

ದೇಗುಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು   10ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನಕ್ಕಕ  ಹಳೆಯ 

ದೇಗುಲವೆಂದು, ನಂತ್ರ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ll ರಿೆಂದ  ಹಾಗೂ ಹಲವು 

ಬಾರಿ ಹಲವು ಕಾಲದ ರಾಜರಿೆಂದ ಪುನರ್ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ, 

ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರಕಿವ.  

ದೇಗುಲದ ಮೆಂಬದಿಯಲಿಲ  ದಾವ ರಗೋಪುರ ಹಾಗೂ ಬರ ಹಮ ಸಿ್ ೆಂಭ, 

ಮಖಮಂಟಪ , ಅರ್ಾಮಂಟಪ, ನವರಂಗ, ಅೆಂತ್ರಾಳ, ಪರ ದಕಿಿ ಣಾ 

ಪಥ, ಚೌಕಕಾರದ ಗಭಾಗುಡಿಯ ಎದುರು ನಂದಿ ರ್ವ ಜಸಿ್ ೆಂಭವನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.  

ಈ ದೇಗುಲದಲಿಲ  ಹಲವಾರು ಶಿಲಪ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಪ ಲಂಕೃತ್ ಕಂಬಗಳು, 

ಸಿೆಂಹ, ಆನೆ,ಕುದುರೆಯಂತ್ಹ ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ತ್ಲೆ ಹಾಗೂ ದೇಹಗಳ 

ಸ್ಮಿಶ್ರ ಣವನ್ನು  ಹೆಂದಿರುವ ವಾಾ ಳಿ/ಯಾಳಿಗಳು, ದೇಗುಲದ 

ದಾವ ರಗಳಲಿಲ  ರಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಲಕರಾಗಿ ಇರುವ ಶಿಲಪ ಗಳು,ರಾವಣ 

ಕೈಲ್ಪಸ್ಪವಾತ್ವನ್ನು  ಎತಿ್ತ ತಿಿ ರುವ ಶಿಲಪ , ಮ್ಹಿಷಾಸುರ ಮ್ದಿಾನಿ, ಶಿವನ 

ಆರಾರ್ಕರಾದ 63  ನಾಯನಾಮ ರರು, ಯೋಗನರಸಿೆಂಹ, ಬೇಡರಕಣಣ ಪಪ  , 

ನತ್ಾಕಿಯರು, ಶಿವಗಣಗಳು ಮೆಂತಾದವುಗಳನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಪಾ ಣ ಹಾಗೂ ಎಲಿಲ ಯೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಗದ 

ನವನಾಥರ ಕತಿ್ ನೆಗಳನ್ನು ಇಲಿಲ  ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ .  
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ನವನಾಥರ  ಪರಿಚಯ : 

ನವನಾಥ ಕಥಾಸಾರದ ಪರ ಕಾರ ದಾವ ಪರಯುಗದ ಅೆಂತ್ಾ  ,ಕಲಿಯುಗದ 

ಆರಂಭದ ಸ್ಮ್ಯದಲಿಲ  ಭೂಲೋಕದಲಿಲ  ವೈದಿಕರ್ಮ್ಾವನ್ನು  

ನೆಲೆನಿಲಿಲ ಸುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಬದಲ್ಪಯಿಸುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 

ನಾರಾಯಣನ್ನ ದಾವ ರಕಯಲಿಲ  ಇದು . ಕವಿ, ಹರಿ, ಅೆಂತ್ರಿಕ್ಷ, ಪರ ಬುದಧ ,  

ತಿಪಪ ಲ್ಪಯನ, ಐರಹೋತ್ರ , ಚಮ್ನ, ದರ ಮಿಲ ಮ್ತಿ್ತ  ಕರಭಾಜನರೆೆಂಬ 

ನವನಾರಾಯಣರನ್ನು  ಕರೆದು ಭೂಲೋಕದ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  

ಬದಲ್ಪಯಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ನವನಾಥರಾಗಿ ಜನಮ  ತಾಳಲು  

ಆಜೆ್ಞ ಮಾಡುತಿಾ ನೆ. ಹಿೋಗೆ ಭಕಿಿ  ಹಾಗೂ ಜೆಾ ನಮಾಗಾಕಕ  ಪರ ಚೋದನೆ 

ನಿೋಡುತಿಾ  ತ್ಪಸಿಿ ನ  ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಅವತ್ರಿಸಿದವರೇ 

ನವನಾಥರು. 

ನವನಾಥರೆೆಂದರೆ ಒೆಂಬತಿ್ತ  ಹಾಗೂ ಹಸ್ದು ಎೆಂಬ ಅಥಾವನ್ನು  

ಕಲಿಪ ಸುತಿ್ ದ. ನವನಾಥರು ಶಿವ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ 

ಅವತಾರಗಳಾಗಿದುು , ಇವರಲಿಲ  ಹರಿ-ಹರರ ಶ್ಕಿಿ  ಹಾಗೂ ಗುಣಗಳನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರು ಸಾಮಾನಾ ರಂತೆ ಯೋನಿಜನನವಿಲಲ ದವರು, 

ಬರ ಹಮ ಚಾರಿಗಳು, ಲೌಕಿಕ ಜೋವನದಿೆಂದ ಹರಗುಳಿದವರು, 

ಹಠಯೋಗದಿೆಂದಲೇ ಸಿದಿಧ ಯನ್ನು  ಪಡೆದವರು, ವೈದಿಕ ಗುರು 

ದತಿಾ ತೆರ ೋಯರ ವಂಶಾವಳಿಯವರು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ನವನಾಥ 

ಕಥಾಸಾರದಿೆಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ .  

1. ಮ್ತಿೆ ಾ ೋೆಂದರ ನಾಥ – ಕವಿ ನಾರಾಯಣ  

2. ಗೋರಕ್ಷನಾಥ – ಹರಿ ನಾರಾಯಣ  

3. ಜಾಲಂದರನಾಥ – ಅೆಂತ್ರಿಕ್ಷ  ನಾರಾಯಣ  

4. ಕಾನಿಫನಾಥ – ಪರ ಬುದಧ ನಾರಾಯಣ  

5. ಗಹನಿೋನಾಥ – ಕರಭಾಜನ ನಾರಾಯಣ  

6. ನಾಗನಾಥ – ಐರಹೋತ್ರ  ನಾರಾಯಣ  

7. ಚಪಾಟ್ಟನಾಥ  – ತಿಪಪ ಲ್ಪಯನ ನಾರಾಯಣ  

8. ಭತ್ಾರಿನಾಥ – ದರ ಮಿಲ ನಾರಾಯಣ  

9. ರೇವಣನಾಥ – ಚಮ್ಸ್  ನಾರಾಯಣ    
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ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿಲ  ನವನಾಥರ ಶಿಲಪ ಗಳನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ . 

 ಮ್ತಿೆ ಾ ೋೆಂದರ ನಾಥ  ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷಾ ರಾದ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ , ಉಳಿದ 

ನಾಥರ ಪರ ತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಹಲಸೂರಿನ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರರ ಕಾರದ 

ಎಡಬದಿಯಲಿಲ   ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ ತಿಮಾಶಾಸಿ್ ರ ದ (iconography )ಪರ ಕಾರ  

ಸಾಲ್ಪಗಿ ಕತಿಿ ರುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.  

ಇಲಿಲ  ನಾಥರೂ ಕಲವೆಂದು ಆಸ್ನದಲಿಲ  ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲಿಲ - ಅರ್ಾಪರಿಯಂಕಾಸ್ನ : ಈ 

ಆಸ್ನವು1/3 ದೇಹದ ಭಾರವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತಿ್ ದೆ ಹಾಗೂ 

ಮ್ನಸ್ನ್ನು  ಏಕಾಗರ ತೆಯಿೆಂದ ಇಡಲು ಸ್ಹಾಯಮಾಡುವುದು. 

ರಾಜಲಿೋಲ್ಪಸ್ನ : ರಾಜವೈಖರಿಯನ್ನು  ತೋರಿಸುವ ಆಸ್ನ. 

ಅರ್ಾಮ್ತಿೆ ಾ ೋೆಂದಾರ ಸ್ನ : ಹಠಯೋಗದಲಿಲ  ಕಾಣುವ ಆಸ್ನ ಇದಾಗಿದುು , 

ಮ್ನಸ್ನ್ನು   ಶಾೆಂತ್ವಾಗಿಸುತಿ್ ದೆ. ಆತಂಕ ,ಮಾನಸಿಕ 

ಖಿನು ತೆ,ಮ್ನಸಿಿ ನಮೇಲೆ ಇರುವ ಒತಿ್ ಡವನ್ನು  ನಿವಾರಿಸುತಿ್ ದೆ. 

ಈ  ಆಸ್ನಗಳು ನಿಖರವಾದ ಕಾಯಾಸಿದಿಧ ಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಿವ  ಎನು ಲ್ಪಗುತಿ್ ದೆ.  

1. ಮಿೋನನಾಥ/ ಮ್ತಿೆ ಾ ೋೆಂದರ ನಾಥ : ನಾಥನ್ನ 

ಮಿೋನಿನಿೆಂದ ಜನಿಸಿದನೆೆಂದು ಹಾಗೂ ಶಿವನಿೆಂದ 

ಹಠಯೋಗವನ್ನು   ಕಲಿತ್ತ ಪೂಣಾ ಸಿದಿಧ ಯನ್ನು  

ಸಾಧಿಸಿದರೆೆಂದು ನವನಾಥ ಕಥಾಸಾರದಲಿಲ  

ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಿೋನನಾಥರು ಮಿೋನಿನಮೇಲೆ 

ಅರ್ಾಮ್ತಿೆ ಾ ೋೆಂದಾರ ಸ್ನದಲಿಲ  ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದು. ಬಲ ಅೆಂಗೈ ಮಿೋನಿನಮೇಲೆ, ಎಡಗೈ  

ಎಡಮಂಡಿಯಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ 

ಎಡತೋಳಿನಲಿಲ  ತೋಳಬ ೆಂದಿ ಜೊತೆ ಜೊೋಳಿಗೆ 

ಇರುವುದನ್ನು  ನೋಡಬಹದು. ಪಕಕ ದಲಿಲ  

ತಿರ ಶೂಲವೂ  ಇರುವುದು . 
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2.  ಗೋರಕ್ಷನಾಥ : ಇವರು ಭಸ್ಮ ದಿೆಂದ ಜನಿಸಿದರೆೆಂದು 

ಪರ ತಿೋತಿ ಇದೆ. ಇವರು ಶಿವನ  ಅವತಾರದ 

ಪರ ತಿರೂಪವೆಂದು ನಂಬಿಕಯಿದೆ. ಇಲಿಲ  ಹುಲಿಯು 

ವೈರಾಗಾ  ಹಾಗೂ ಹಠದ ಪರ ತಿೋಕ ಎೆಂದು 

ನಂಬಲ್ಪಗಿದೆ. ಇವರು ಹುಲಿಯ ಮೇಲೆ 

ಅರ್ಾಮ್ತಿೆ ಾ ೋೆಂದಾರ ಸ್ನದಲಿಲ  ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದು , ಅವರ ತ್ಲೆಯೂ ಕಳಕಕ  ಮಖಮಾಡಿ 

ಬಲಮಂಡಿಯಮೇಲೆ ವಿಶಾರ ೆಂತಿಯಲಿಲ ದೆ. ಇವರು 

ಕಣಾಕುೆಂಡಲ ಹಾಗೂ ಮ್ಣಿಕಟಿ್ಟ ನಲಿಲ  ಕಡಗ 

ರ್ರಿಸಿರುವುದನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 

3.ಜಾಲಂರ್ರನಾಥ: ಇವರು ಬೆಂಕಿಯಿೆಂದ 

ಜನಿಸಿದರೆೆಂದು ನವನಾಥ ಕಥಾಸಾರದಿೆಂದ 

ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಲಿಲ  ಸಿೆಂಹವು ರಾಜಗೆಂಭೋಯಾದ 

ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿ ಹೋಲಿಸ್ಲ್ಪಗಿದೆ. ರಾಜಲಿೋಲ್ಪಸ್ನದಲಿಲ   

ಸಿೆಂಹದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. 

ಬಲಗೈ  ಬಲತಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ 

ಎಡಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ, ತ್ಲೆಯು ಎಡತೋಳಿನ ಮೇಲೆ 

ವಿಶಾರ ೆಂತಿಯಲಿಲ ರುವ  ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದು .  

 

4. ಕಾನಿಫನಾಥ:  ಇವರು ಶಂಕರನ (ಶಿವ)ಇಚೆ್ಛ ಯಂತೆ 

ಗಜದ ಕಿವಿಯಿೆಂದ   ಜನಿಸಿದರೆೆಂದು ನವನಾಥ 

ಕಥಾಸಾರವು ಹೇಳುತಿ್ ದೆ. ಇಲಿಲ  ಗಜಯಾಳಿಯು ಶ್ಕಿಿ  

ಹಾಗೂ ಜೆಾ ನವನ್ನು  ಬಿೆಂಬಿಸುತಿ್ ದೆ. ನಾಥನ್ನ 

ಗಜಯಾಳಿಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾಳಿಯು ಬಲಗಡೆ  

ಮಖಮಾಡಿ ನಾಥನ ಮಖವು  ಎಡಕಕ   ಕಳಮಖ 

ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ನಾಥನ ಬಲ 

ಕೈ ಬಹುಶಃ ಅಭಯಹಸಿ್  ಹಿಡಿದಿರುವ ಹಾಗೆ, ಎಡಗೈ 

ಇಳಿಬಿಟಿ ೆಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.   
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5.ಗಹನಿೋನಾಥ:ವಿಷ್ಣಣ  ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪ್ರಡಲು 

ವರಾಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿದಂತೆ, ಇವರು 

ಗೋರಕ್ಷನಾಥರ ಸಂಜೋವಿನಿ ಮಂತ್ರ ದಿೆಂದ 

ಮ್ಣಿಣ ನ ಪರ ತಿಮೆಯಲಿಲ  ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಇಲಿಲ  

ವರಾಹವು ಅವರ ಸಂಕೇತ್ ಎೆಂಬುದು ನನು  

ಅನಿಸಿಕಯಾಗಿದೆ. ಇವರು 

ಅರ್ಾಮ್ತಿೆ ಾ ೋೆಂದಾರ ಸ್ನದಲಿಲ  ಕುಳಿತಿರುವರು., 

ಬಲಗೈ ಬಲಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು. ಎಡಗೈ 

ವರಾಹದ ಮೇಲೆ   ಇರುವುದು; ಎರಡು ಮ್ಣಿಕಟಿ್ಟ  

ನಲಿಲ  ಕಡಗ ತಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. 

 

6.  ನಾಗನಾಥ/ ಐರಹೋತ್ರ   :  ಇವರು ಹಾವಿನ 

ಮೊಟಿ್ಟ ಯಿೆಂದ ಜನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನವನಾಥ 

ಕಥಾಸಾರದಲಿಲ   ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ . ಇಲಿಲ  ಸ್ಪಾ 

ಅವರ ಜನಮ ವನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತಿ್ ದೆ . ಇವರು   

ರಾಜಲಿೋಲ್ಪಸ್ನದಲಿಲ   ಎಡಬದಿ ತಿರುಗಿರುವ 

ಸ್ಪಾದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವರು. ಇವರು ಜೊೋಳಿಗೆ  

ರ್ರಿಸಿರುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರ ಎಡಗೈ 

ಎಡ ತಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ 

ಬಲಮಂಡಿಯಮೇಲೆ/ ಡೋಲದಲಿಲ    

ವಿಶಾರ ೆಂತಿಯಲಿಲ ದೆ. ತೋಳಬ ೆಂದಿ ಹಾಗೂ  

ಮ್ಣಿಕಟಿ್ಟ ನಲಿಲ  ಕಡಗ/ಕಂಕಣ  ರ್ರಿಸಿರುವರು. 

ಎದೆಗೆ ಪಟಿ್ಟ ಹಾಕಿರುವ ಹಾಗೆ  ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದು . 

  7. ಚಪಾಟ್ಟನಾಥ :  ಇವರು ಬರ ಹಮ ನ  ವಿೋಯಾದಿೆಂದ 

ಭಾಗಿೋರಥಿ ನದಿಯ ದಡದಲಿಲ  ಜನಿಸಿದರೆೆಂದು 

ನವನಾಥ ಕಥಾಸಾರವು ತಿಳಿಸುತಿ್ ದೆ . ಇಲಿಲ  ನಾಥನ್ನ 

ಅರ್ಾಪರಿಯಂಕಾಸ್ನಾದಲಿಲ  ಕ್ಕಮ್ಾದ ಮೇಲೆ 

ವಿಶಾರ ೆಂತ್ ಸಿಥ ತಿಯಲಿಲ   ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು  ಹಾಗೂ 

ಇಲಿಲ  ಕ್ಕಮ್ಾವು ಮ್ನಸಿಿ ನ ಸ್ಮ್ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  

ತೋರಿಸುವ ಪರ ತಿೋಕವಾಗಿದೆ. ಇವರ ತ್ಲೆಯು ತ್ನು  

ಬಲ ಅೆಂಗೈ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು, ಬಲಗಲು 
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ಕ್ಕಮ್ಾದಮೇಲೆ, ಎಡಗೈ ಎಡಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೇಶ್ವು 

ಜಡೆಕಟಿ್ಟ ರುವುದೊೋ ಎೆಂಬಂತೆ  ಭಾಸ್ವಾಗುತಿ್ ದೆ. ಅವರು ಜನಿವಾರದ  

ಜೊತೆಗೆ ಕರಳ ಹಾರವನ್ನು  ರ್ರಿಸಿರುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. 

  

8. ಚೌರಂಗಿನಾಥ / ಭತ್ಾರಿನಾಥ  : ಜೆಂಕಯು  

ತ್ನು  ಮ್ರಿಗಳೆಂದಿಗೆ  ಇವರನ್ನು  7 

ವಷಾಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಿರುವುದಾಗಿ ನವನಾಥ 

ಕಥಾಸಾರದಿೆಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಲಿಲ  

ಜೆಂಕಯೂ ಜೆಾ ನ ಹಾಗೂ ಚಾತ್ತಯಾದ 

ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿದೆ. ಇಲಿಲ  ಇವರು ಜೆಂಕಯಮೇಲೆ 

ಕುಳಿತ್ತ ಅದರ ಕೆಂಬನ್ನು  ಬಲಗೈಯಲಿಲ  ಹಿಡಿದು 

ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯ ಬಳಿ ಎಡಗೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ಹಾಗೆ 

ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 

  9. ರೇವನಾಥ / ರೇವಣನಾಥ  : ಇವರು ಬರ ಹಮ ನ 

ವಿೋಯಾದಿೆಂದ ರೇವಾನದಿಯ ದಡದಲಿಲ  

ಜನಿೋಸಿದರೆೆಂದು, ಗುರು ದತಾತೆರ ೋಯರಿೆಂದ 

ಮಂತ್ರ  ಶ್ಕಿಿಯನ್ನು  ಪಡೆದು ಜೆಾ ನ  ಹಾಗೂ 

ಸಿದಿಧ ಯನ್ನು  ಪಡೆದು ಜನರ ಕಷಿ ಪರಿಹಾರ 

ಮಾಡಿದರೆೆಂದು  ಪರ ತಿೋತಿಯಿದೆ. ಇಲಿಲ  ವೃಶಿಿ ಕವೂ 

ಜೆಾ ನ ಮ್ತಿ್ತ  ನಿಭಾಯವನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತಿ್ ದೆ . 

ನಾಥನ್ನ ವೃಶಿಿ ಕದ ಮೇಲೆ 

ಅರ್ಾಮ್ತಿೆ ಾ ೋೆಂದಾರ ಸ್ನದಲಿಲ   ಕುಳಿತಿರುವನ್ನ. 

ಇವರ ಬಲಗೈಯನ್ನು  ಬಾಯಿಯ ಬಳಿ 

ಹಿಡಿದಿರುವ ಹಾಗೆ, ಎಡಗೈ ಎಡತಡೆಯ ಮೇಲೆ, 

ತೋಳಿನಲಿಲ  ಜೊೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತಿ್ ದೆ. ದೊಡಡ ದಾದ 

ಕಣಾ ಕುೆಂಡಲಗಳು , ಕರಳ  ಹಾರದ ಆಭರಣ, ಜನಿವಾರ ಹಾಗೂ 

ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪಕಕ ದಲಿಲ  ತಿರ ಶೂಲವು ಇರುವುದನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದು. 
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ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಪಲ   ನವನಾಥರ ಪರಿಚಯವು ನವನಾಥ ಕಥಾಸಾರದಿೆಂದ 

ಆಯು  ಕಲವೆಂದು ಮಖಾ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಓದುಗರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಅಥಾವಾಗಲೆೆಂದು ಬರೆಯಲಪ ಟಿ  ಕಿರು ಪರಿಚಯ .   

 

ಇವುಗಳಂತೆಯೇ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನೆು ಲೆಯನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡ 

ಶಿಲಪ ಚಾತ್ತಯಾದ ಸೆಂದಯಾವು ದಿವಾ ದೇಗುಲದ ತಾಣವನಿಸಿದ ನಮ್ಮ  

“ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೋಮೇಶ್ವ ರ ದೇವಾಲಯದಲಿಲ  ಕಣಮ ನಗಳನ್ನು  

ಸೆಳೆಯುತಿ್ ದೆ. 

“ ಮೂಲ ಆಕರ ನವನಾಥ ಕಥಾಸಾರ”                                                                                            
***** 

ಲೇಖಕಿಯ ಪರಿಚಯ  

ವೈಶಾಲಿ ಅವರು, ಗುರು ಶಿರೇಮತಿ.ಡಾ. ದವರಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥರವರ ’ನಿರ್ಮಿತಿ’ಯಲಿಿ 2010 

ರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುತಿಿರುವರು.ಇವರ ಗುರುವಿನ ಮಾಗಿದಶ್ಿನದಲಿಿ ಕನಾಿಟಕ 

ಪರಿೇಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿದ  ಭ್ರತ್ನಾಟಯ ಜೂನಿಯರ್ 

ಹಾಗೂ ಸಿೇನಿಯರ್  ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಲಿಿ ಡಿಸಿಟಂಕ್ಷನ್ 

ಗಳೂಂದಿಗೆ ಉತಿಿೇರ್ಿರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಇವರು ಅಖಿಲ್ 

ಭಾರತಿೇಯ ಗಂಧವಿ ಮಹಾವಿದ್ಾಯಲ್ಯ 

ಮಂಡಲಿಯವರು ನಡೆಸುವ ವಿಶಾರದ್ ಪರಥಮ 

ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ಪರಥಮ ದರ್ಜಿ ಪಡೆದಿದ್ಾಾರೆ . ತ್ಮಮ 

BFA(Bachelor of Fine arts)ಅನುು 

ತ್ಂಜಾವೂರಿನ ತ್ರ್ಮಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲ್ಯದಲಿಿ ಪರಥಮ 

ದಜ್ಞಾಯಲಿಿ ಉತಿಿೇರ್ಿರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಇವರು ಶಾಸಿರೇಯ 

ಸಂಗಿೇತ್ವನುು ಐದನೇ ವಯಸಿಿನಿಂದ ಅಭಾಯಸ  

ಮಾಡುತಿಿದುಾ KSEEB ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿದ ಜೂನಿಯರ್ 

ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಿ ಉತಿಿೇರ್ಿರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಲಯಲಿಿ 

ಕೂಡ ಆಸಕಿಿಯಿದುಾ,ಡಾ. ದವರಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥರವರು ಬರೆದ “ನಾಯಿಕಾಂತ್ರಂಗ” ಪುಸಿಕಕ್ಕೆ 

ಚಿತ್ರಗಳನುು ಬರೆದಿರುವರು. ಪರಸುಿತ್ ಇವರು ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 

’ನೃತ್ಯಶಿಲ್ಪಯಾತ್ರರ’ ಅಧಯಯನ ತ್ರಬೇತಿಯನುು (ಇಂಟನ್ಿ ಶಿಪ್) ಪಡೆಯುತಿಿದ್ಾಾರೆ. 

                          

                                                         

 


