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ಭೋಗನಂದೋಶ್ವ ರ ದೇವಾಲಯ- ಶಿವನೊಬ್ಬ  ನಾಮ ಹಲವು 

- ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಂಗಳೂರು 

ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು  ಸಹಸ್ರಾ ರು ವರುಷಗಳ ಹಿಂದನ ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಮಯದಿಂದಲೂ 

ನೊೋಡಬ್ಹುದು .ಹರಪ್ಪ  ಮೊಹಿಂಜದಾರೋ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕಿ್ಕ ರುವ ಪ್ಶುಪ್ತಿನಾಥನ ಸವ ರೂಪ್ದ 

ಅವಶೇಷಗಳು ಇದಕಿ್ಕ  ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ .ಯೋಗಿಗಳ ಆದಯೋಗಿಯಾಗಿ, ಸಂತರ ಮಹದೇವನಾಗಿ, ಭಕತ ರ 

ಅಭೋಷಟ  ಸದಿ ದಾತ ಶಂಕರನಾಗಿದಾಾ ನೆ. ಶ್ತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದ ಹತ್ತತ  ಹಲವಾರು ರಾಜವಂಶ್ದ 

ಕುಲದೈವನಾಗಿದಾಾ ನೆ. ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜರಿಗೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಾದರೆ, ಕದಂಬ್ರಿಗೆ ಮಧುಕೇಶ್ವ ರ, ಹಾಗು 

ಚಾಲುಕಯ ರಿಗೆ ಮಹಾಕೂಟೇಶ್ವ ರನಾಥ.  

ವೇದವಾಯ ಸರ 

ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣದಲಿ್ಲ , 

ಸೇಕಿ್ಕ ಳಾರರ ಪೆರಿಯ ಪೂರಣಂ, 

ಪ್ರಂಜ್ಯ ೋತಿ ಮುನಿಗಳ  

ತಿರುವಿಳಯಾಡಲ್ ಪುರಾಣಮ್ 

ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ತನು  ಭಕತ ರನ್ನು  

ಆಶಿೋವವದಸಲು ಶಿವನ್ನ ವಿವಿಧ 

ರೂಪ್ಗಳನ್ನು  ಧರಿಸದನೆಿಂದು 

ತಿಳಸುತ್ತತ ರೆ. ನನು  ಈ ಲೇಖನದ 

ಮೂಲಕ ಭೋಗನಂದೋಶ್ವ ರನ 

ದೇವಸ್ರಾ ನದಲಿ್ಲ  ಶಂಕರನ ನಾನಾ 

ರೂಪ್ದ  ಹಿಂದರುವ 

ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು  ತಿಳಯುವ 

ಪ್ಾ ಯತು  ಮಾಡುತಿದೆಾ ೋನೆ .ನನು  

ಈ ಪ್ಾ ಯತು ಕಿ್ಕ  ಅವಕಾಶ್ 

ಕಲ್ಲಪ ಸದ ನೂಪುರ ಭಾ ಮರಿಗೆ 

ನಾನ್ನ ಚಿರಋಣಿ. 

ಬಿಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಕ್ಕ. ಮೋ. ಸಮೋಪ್ದಲಿ್ಲರುವ, ಸುಿಂದರವಾದ ಬಟ್ಟ ಗಳಿಂದ 

ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಚಿಕಿ ಬ್ಳಾಾ ಪುರದ ನಂದಗ್ರಾ ಮದ ಭೋಗನಂದೋಶ್ವ ರ  ದೇವಸ್ರಾ ನ 

ಕಲಾರಸಕರನ್ನು  ಕೈಬೋಸ ಕರೆದಂತಿದೆ. ದಾಾ ವಿಡ ಶೈಲ್ಲಯ ಒಿಂಬ್ತತ ನೆ  ಶ್ತಮಾನದ  

ಈ ದೇವಾಲಯ, ಅಿಂದನ  ಕಾಲದ  ಶಿಾ ೋಮಂತ ಸಂಸಿ ೃತಿಯ ಸ್ರಕಿ್ಕ ಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟ ೋ 

ಅಲಿದೆ ಶಿಲ್ಲಪ ಗಳ ಕಲಾಕೌಶ್ಲಯ ವನ್ನು   ಎತಿತ ಹಡಿದದೆ.  

ಈ ಅವಳ ದೇವಸ್ರಾ ನಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿವನ್ನ ಭೋಗನಂದೋಶ್ವ ರ ಹಾಗು 

ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವ ರನೆಿಂಬ್ ಹಸರಿನಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸದಾಾ ನೆ. ಐದು ರಾಜವಂಶ್ಸಾ ರ ಅಿಂದರೆ 

ನೊಳಂಬ್, ಗಂಗ್ರ, ಚೋಳ, ಹೊಯಸ ಳ ಹಾಗು ವಿಜಯನಗರದ  ವಾಸುತ ಶಿಲಪ ದ 

ಸಂಗಮವನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ   ಕಾಣಬ್ಹುದು  .ನೊಳಂಬ್ರ  ಶೈಲ್ಲಯ ಜಾಲವಾತ್ತಯನಗಳು, 

ಚೋಳರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಶಾಸನ ಹಾಗು ರಾಜ ರಾಜ ಚೋಳನ ಶಿಲಪ , 

ಹೊಯಸ ಳ ಶೈಲ್ಲಯ ಅತಿಸೂಕ್ಷಮ  ಕ್ಕತತ ನೆ ಇರುವ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವ ರ ದೇವಸ್ರಾ ನದ  

ನವರಂಗ ಹಾಗು ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲ ನ ಮುಖಮಂಟ್ಪ್.  

ಈ ದೇವಸ್ರಾ ನದಲಿ್ಲ  ಶಿವನ ಶಿಲಪ ಗಳನ್ನು , ವಿಗಾ ಹ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ , ಗೋಪುರದಲಿ್ಲ , 

ಮೇಲಾಾ ವಣಿಯಲಿ್ಲ , ಭತಿತ ಗಳಲಿ್ಲ , ಕಂಬ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗು ಜಾಲವಾತ್ತಯನಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಾಣಬ್ಹುದು. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಶಾಲಗ್ರಾ ಮ ಶಿಲೆಯ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವ ರನ ಲ್ಲಿಂಗ, ನಂತರ 

ಉಮೆಯು ಮಹೇಶ್ವ ರನ ವಾಮಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕುಳತಿರುವ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಏಕಶಿಲಾ 

ವಿಗಾ ಹ, ಹಾಗು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಚ್ಚಾ  ಕಲಿ್ಲನ ಭೋಗನಂದೋಶ್ವ ರನ ಲ್ಲಿಂಗ ಇರುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬ್ಹುದು. 
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ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವ ರನ್ನ ಶಿವನ ಬಾಲಯ ವನ್ನು , ಭೋಗನಂದೋಶ್ವ ರ ಯೌವನವನ್ನು , ಮತ್ತತ  ನಂದೋ ಬಟ್ಟ ದ 

ತ್ತದಯಲಿ್ಲಯ ಯೋಗ ನಂದೋಶ್ವ ರ ಅಿಂತಿಮ "ತ್ತಯ ಗದ" ಹಂತವನ್ನು  ಪ್ಾ ತಿನಿಧಿಸುತತ ದೆ,  

 

ಉಮಾಮಹೇಶ್ವ ರ ಸನಿು ಧಿಯ ಮುಿಂದರುವ ಮುಖಮಂಟ್ಪ್ದ ಮೇಲಾಾ ಗದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಕ್ಕತತ ನೆ ಚೋಳರ 

ವಾಸುತ ಶಿಲಪ ದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಬ್ಹುದು . ಶಿವನ್ನ ನತಿವಸುತಿತ ರುವಾಗ ವಿಷ್ಣು ವು ಮೃದಂಗ, ಸರಸವ ತಿ ವಿೋಣೆ, 

ಬ್ಾ ಹಮ ನ್ನ ತ್ತಳವನ್ನು  ನ್ನಡಿಸುತಿತ ರುವುದನ್ನು  ನೊೋಡಲು ಕಣಮ ನಗಳು ಆನಂದಭರಿತವಾಗುತತ ವೆ.  

ಈ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಧ್ಯಯ ನದ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲ  ಯೋಗಮೂತಿವಯಾಗಿ, ನಿಿಂತಿರುವ  ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲ  

ಭೋಗಮೂತಿವಯಾಗಿ, ಆಯುಧಹಡಿದರುವ ವಿೋರ ಮೂತಿವಯಾಗಿ ಹಾಗು ದುಷಟ ರಿಿಂದ ಕಾಪಾಡುವ 

ಉಗಾ ಮೂತಿವಯ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ ,  ಶಿಲಪ ಗಳನ್ನು  ಕಾಣಬ್ಹುದು. 

        

ಸುಖಾಸನದಲಿ್ಲ , ಪ್ದಾಮ ಸನದಲಿ್ಲ  ಕುಳತಿರುವ ಶಿವನ್ನ ತನು  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಆಯುಧವನ್ನು  ಮತ್ತತ  ಜಿಂಕ್ಕಯನ್ನು   

ಹಡಿದದಾಾ ನೆ .ಶಿವನ ಯೋಗ ದಕಿ್ಕ ಣಾಮೂತಿವಯ ಸವ ರೂಪ್ವನ್ನು  ಕೂಡ ಇಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬ್ಹುದು. 
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ಭೈರವನ ವಿವಿಧ ರೂಪ್ಗಳಾದ ವಟುಕ -ಭೈರವ ಮತ್ತತ  ವಿೋರಭದಾ ರನ್ನು  ಶಿಲಪ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬ್ಹುದು.  ಭೈರವನ್ನ  

ಶಿವನ ಉಗಾ  ಅವತ್ತರ. 

ಭೈರವನ್ನ ಡಮರು, ತಿಾ ಶೂಲ, ರುಿಂಡಮಾಲೆ, ಹಗಗ  ಮತ್ತತ  ಗದೆಯನ್ನು  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಹಡಿದರುವವನ್ನ, 

ಕಪಾಲವನ್ನು  ಹೊಿಂದರುವವನ್ನ (ಬ್ಾ ಹಮ ನ ಐದಮ ತಲೆ - ಅಹಂಕಾರದ ಸಂಕೇತ ) ನಗು ನಾಗಿರುವವನ್ನ, 

ಶಾವ ನವನ್ನು  ವಾಹನವನಾು ಗಿರಿಸಕೊಿಂಡವನ್ನ ಎಿಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ . 

         

ಕಾಲ ಭೈರವ ಕನಾವಟ್ಕ, ಮಹಾರಾಷಟ ರ ಮತ್ತತ  ತಮಳುನಾಡಿನ ಪ್ಾ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಗ್ರಾ ಮ ದೇವತೆಯಾಗಿ 

ಪೂಜಸಲಪ ಡುತ್ತತ ನೆ   .ಕನಾವಟ್ಕದಲಿ್ಲ , ಗೌಡರು ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಒಕಿ ಲ್ಲಗ ಸಮುದಾಯದವರ  

ಕುಲದೇವನ್ನ ಈ ಭೈರವ  .ಅದರಲಿೂ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗಡಿಕಾರರ ಆರಾಧಯ ದೈವ ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ ದೆ. 

ದಕ್ಷ ಪ್ಾ ಜಾಪ್ತಿಯ ಪುತಿಾ  ಮತ್ತತ  ಶಿವನ ಪ್ತಿು  ಪಾವವತಿಯು ಯಜ್ಞದ ಅಗಿು ಕುಿಂಡದಲಿ್ಲ  ಆಹುತಿಯಾದಾಗ, ಶಿವನ 

ಕೊಾ ೋಧ್ಯಗಿು ಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಟ ಸಲಪ ಟ್ಟ ವಮ ವಿೋರಭದಾ . ಈತ ದಕ್ಷನ ಶಿರಚ್ಚಛ ೋದನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಿವನ 

ಅನ್ನಕಂಪ್ದಿಂದ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಆಡಿನ ತಲೆಯನ್ನು  ಜ್ೋಡಿಸಲಾಗುತತ ದೆ. ಭೈರವನ ಬ್ಲಭಾಗದಲಿ್ಲ  ದಕ್ಷನನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  

ಕಾಣಬ್ಹುದು. 
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ನಟ್ರಾಜನ್ನ ಇಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಸ್ರಮ ರನನ್ನು  ತನು  ಬ್ಲಗ್ರಲ್ಲನ ಬ್ದಲು ಎಡಗ್ರಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಮೆಟ್ಟಟ ನಿಿಂತಿದಾಾ ನೆ   .ಇದುಿಂದು 

ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಶಿಲಪ ವಾಗಿದೆ. ನಟೇಶ್ನನ್ನು  ಇಲಿ್ಲನ ಜಾಲವಾತ್ತಯನದಲಿೂ  ಕಾಣಬ್ಹುದು  .ಇಲಿ್ಲರುವ ಹತ್ತತ  

ಜಾಲವಾತ್ತಯನಗಳಲಿ್ಲ  ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು .ಇದು ನೊಳಂಬ್ವಾಡಿ ಶೈಲ್ಲಯ ವಾಸುತ ಶಿಲಪ  .ಚಿಕಿ  ಚಿಕಿ 

ರಂಧಾ ವಿರುವ, ಕಲಿ್ಲನ ಕ್ಕಟ್ಕ್ಕ / ಜಾಲವಾತ್ತಯನಗಳನ್ನು  ನವರಂಗ ಮತ್ತತ  ಅಿಂತರಾಳಕಿ್ಕ   ಬಳಕನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲು ಬ್ಳಸರುವುದು ಅತಯ ಿಂತ ಗಮನಾಹವ ಲಕ್ಷಣ .ಶಿವನ್ನ ಇಲಿ್ಲ  ಡಮರು, ಅಗಿು , ತಿಾ ಶೂಲ, ಕರತ್ತಳ - 

ಸಂಗಿೋತ ವಾದಯ , ಗಂಟೆ, ಕಪಾಲವನ್ನ ಹಡಿದು ನಟೇಶ್ನ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಿಂತಿದಾಾ ನೆ. 

ಲ್ಲಿಂಗೋಧಾ ವ ಮೂತಿವ  :ಲ್ಲಿಂಗೋ ಧಾ ವ ಶಿವನ್ನ ಲ್ಲಿಂಗದ 

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಹೊರಹೊಮುಮ ತಿತ ರುವ ಒಿಂದು ರೂಪ್ವಾಗಿದೆ .

ಆಗಮಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸ ನಿಮವಸಲಾದ 

ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಿಂಗೋಧಾ ವ ಪ್ಾ ತಿಮೆಯನ್ನು  

ನೊೋಡುವುದು ಸ್ರಮಾನಯ  ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ  .ಈ ರೂಪ್ವನ್ನು  

ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಳಸುವುದು ಚೋಳರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  

ಹತಾ  ಜನಮಾ ಯವಾಯತ್ತ ಮತ್ತತ  ನಂತರದ ವಿಜಯನಗರ 

ರಾಜವಂಶ್ಸಾ ರಿಿಂದ ಈ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯು ಮುಿಂದುವರೆಯತ್ತ.  

 

 

 

ಭಕಿಾ ಟ್ನಾ ಮೂತಿವ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಶಿವನ 

ಮತತ ಿಂದು ರೂಪ್ವನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ನೊೋಡಬ್ಹುದು.  

ಬ್ಾ ಹಮ ನ ಐದಮ ತಲೆಯನ್ನು  ಕತತ ರಿಸದ 

ಪಾಾ ಯಶಿಾ ತತ ಕಿಾ ಗಿ ಶಿವನ್ನ ಈ ರೂಪ್ವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುಾ ತ್ತತ ನೆ. ಈ ಸವ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಶಿವನ್ನ  

ಕಂಕಾಲಮೂತಿವ ಎಿಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಪ ಡುತ್ತತ ನೆ. 

ಕಂಕಾಲಮೂತಿವ ಭೈರವನ ಮೂರು ಅತಯ ಿಂತ 

ಮುಖಯ ವಾದ ಸವ ರೂಪ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಾಗಿದೆ; ಮತೆತ ರಡು 

ಬ್ಾ ಹಮ ಶಿರಶ್ಛ ೋದಕಮೂತಿವ ಮತ್ತತ  

ಭಕಿಾ ಟ್ನಾಮೂತಿವಯದಾಾ ಗಿದೆ.  ತನು  ಎಡಗ್ರಲನ್ನು  

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಬ್ಲಗ್ರಲನ್ನು  ಸವ ಲಪ  

ಬಾಗಿಸರುವುದಾಗಿ  ಶಿಲಪ ವನ್ನು  ಕ್ಕತಿತ ರುವ ಶಿಲ್ಲಪ ಯು  

ಶಿವನ್ನ  ಚಲನೆಯಲಿ್ಲರುವುದನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತ್ತತ ನೆ. ಶಿವನ್ನ ಪಾದುಕಾ )ಮರದ ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ(ಗಳನ್ನು  ಧರಿಸರುವುದು 

ಇಲಿ್ಲ  ಗಮನಾಹವ. ಕಂಕಾಲ ಮೂತಿವಯ ಬ್ಲಕಿ್ಕ  ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಭೂತಗಣ ಶಿವನ ಭಕಿ್ಕಯನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಸಲು 

ದುಡಡ  ಪಾತೆಾ ಯನ್ನು  ಹಡಿದದಾಾ ನೆ. 
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ಶಿವೆಯ ಶ್ಕ್ಕತ ಯಲಿದೆ ಶಿವನ್ನ ಅಪೂಣವ. ವೃಷಭರೂಢರಾಗಿರುವ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವ ರರ ಈ ಶಿಲಪ ವು 

ಅತಿಸುಿಂದರವಾಗಿದೆ.  

 

ಬೇಡರ ಕಣು ಪ್ಪ ನ ಕಥೆಯನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬ್ಹುದು  .ಕಣು ಪ್ಪ ನಾಯಾನಾಮ ರ್ ಎನ್ನು ವರು ತಮಳು ಸಂತರಲಿ್ಲ  

ಒಬ್ಬ ರು  .ಇವರನ್ನು ತಮಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಭಕತ  ಕಣು ಪ್ಪ ನ್ ಮತ್ತತ  ಧಿೋರನ್ ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತತ ರೆ .

ಕಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜವನನ ಪುನಜವನಮ ವನ್ನು  ಕಣು ಪ್ಪ  ನಾಯನಾರ್ ಎಿಂದು ಹೇಳಲಾಗುತತ ದೆ. ಅವರು 

ಶಿಾ ೋಕಾಳಹಸತ ೋಶ್ವ ರ ದೇವಸ್ರಾ ನದ ಚೋಳಮಂಡಲದ ತಿರುಕಾಲತಿತ ಯ ವಾಯುಲ್ಲಿಂಗದ ಕಟ್ಟಟ  ಭಕತ ರಾಗಿದಾ  

ತಿಣು ನ್ ಆಗಿ ಜನಿಸದರು  .ಇವರ  ಅಪಾರ ಭಕ್ಕತ ಗೆ ಮೆಚಿಾ ದ ಶಿವನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಮೊೋಕ್ಷ ಕರುಣಿಸದನ್ನ .ಅಲಿ ದೆ  ೩೬ 

ನಾಯಾನಾಮ ರ್ ರರಲಿ್ಲ  ೧೦ ಮ ನಾಯನಾಮ ರ್ ರ ಸ್ರಾ ನ ಕರುಣಿಸದರು. ತಮಳನ ಪೆರಿಯಪುರಾಣ, ಕನು ಡದಲಿ್ಲ  

ಹರಿಹರನ ರಗಳೆ, ಷಡಾಕ್ಷರಿಯ ವೃಷಭಿಂದಾ  ವಿಜಯದಲಿ್ಲ  ಇವರ ಕಥೆ ಬ್ರುತತ ದೆ  . 

 

 

ಪಾಾ ಕಾರದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬ್ರುವ ಬತಿತ ಯಲಿ್ಲ  ಶಿವ ಪಾವವತಿಯರ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗು ತಿಾ ಮೂತಿವಗಳು 

ವಾಹನಾರೂಢರಾಗಿ ಉತಸ ವದಲಿ್ಲ  ತೆರಳುತಿತ ರುವುದನ್ನು  ನೊೋಡುವುದೇ ಒಿಂದು ಭಾಗಯ . 
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ಈ ಗೋಪುರಗಳಲಿ್ಲ  ಉಮಾಮಹೇಶ್ವ ರ, ದಕಿ್ಕ ಣಾಮೂತಿವ ಹಾಗು ನಟೇಶ್ನನ್ನು  ಕಾಣಬ್ಹುದು.  

ಹೋಗೆ ಇನ್ನು  ಹತ್ತತ  ಹಲವಾರು ಶಿವನ ರೂಪ್ವನ್ನು  ಕ್ಕತತ ನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬ್ಹುದು. ಹುಡುಕುತ್ತತ  ಹೊೋದರೆ ಅದಕಿ್ಕ  

ಅಿಂತಯ ವೇ ಇಲಿದಂತ್ತಗುತತ ದೆ .ಎಲಿವೂ ಶಿವಮಯವಲಿವೇ ? 

ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಳುವಳಯಾಗಿ ಬಂದರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲಪ ಕಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತತ  

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ನು  ಅಥವಮಾಡಿಕೊಳಾ ಲು ನೂಪುರ ಭಾ ಮರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಅವಕಾಶ್ವನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಕೊಟ್ಟಟ ದೆ. 

ಶಿಲಪ ಗಳ ಸಿಂದಯವವನ್ನು  ಲೇಖಕರ ಪ್ದಗುಚಾ ಗಳಗೆ ಸೋಮತಗಳಸದೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು  

ಒಮೆಮ ಯಾದರೂ ಪ್ಾ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡು ನಮಮ  ಸಂಸಿ ೃತಿಯನ್ನು  ಬಳಸುವಲಿ್ಲ  ಕೈಜ್ೋಡಿಸೋಣ. 
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ಲೇಖಿಕೆಯ ಪ್ರಿಚಯ 

ಶಿರ ೋಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್ 

ಭರತನಾಟ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಪಾರ ಆಸಕ್ಕತ  ಹೊಿಂದರುವ ಶಿಾ ೋಮತಿ ರೋಹಣಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ 

ಚಿಕಿ ಿಂದನಿಿಂದಲೇ  ಗುರು ಡಾ ಹೇಮಾ ಗೋವಿಿಂದರಾಜನ್  ಬ್ಳ ನೃತ್ತಯ ಭಾಯ ಸವನ್ನು  

ಪಾಾ ರಂಭಸ ಅವರ ಸಮಥವ ಮಾಗವದಶ್ವನದಲಿ್ಲ  ಭರತನಾಟ್ಯ  ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತತ  

ಸೋನಿಯರ್ ನೃತಯ  ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕ ಗಳಲಿ್ಲ  ತೇಗವಡೆ ಹೊಿಂದ ತಮಮ  15 ಮ ವಯಸಸ ನಲಿ್ಲಯೇ 

ರಂಗಪ್ಾ ವೇಶ್ವನ್ನು  ಪೂರೈಸದಾಾ ರೆ  .ನಂತರ ಕನಾವಟ್ಕ 

ಕಲಾಶಿಾ ೋ, ಶಾಿಂತಲಾ ಪ್ಾ ಶ್ಸತ  ಪುರಸಿ ೃತ ಗುರು ಬ ಭಾನ್ನಮತಿ 

ಅವರ ಬ್ಳ ಭರತನಾಟ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಹಚಿಾ ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆದು ಪ್ಾ ಸುತ ತ ಗುರು ಶಿಾ ೋಮತಿ ಶಿೋಲಾ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಅವರ 

ಮಾಗವದಶ್ವನದಲಿ್ಲ  ಅಭನಯ ಮತ್ತತ  ಶಾಸತ ರದ 

ಅಿಂಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ತರಬೇತಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತ್ತತ  ತಮಮ  ನೃತಯ  

ಪ್ಯಣವನ್ನು  ಮುಿಂದುವೆರೆಸದಾಾ ರೆ  .ಬ.ಕಾ೦ ಪ್ದವಿಯ 

ನಂತರ  ಚಿದಂಬ್ರಂನ  ಅಣಾು ಮತ 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಸಟ ರ್ ಆಶ್ 

ರೆನ್ ಆಡೆಸ ವ ಪ್ದವಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದದಾ ರೆ. 

 ಬಿಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ತಮಮ ದೇ ನೃತಯ  ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಹಲವಾರು ಪ್ಾ ತಿಭಾವಂತ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ  

ತರಬೇತಿಯನ್ನು  ಸಹಾ ನಿೋಡುತಿತ ದಾಾ ರೆ  .ಇವರು  ಗುರು 

ವಿದುಷ್ಟ ಎೀ ಗಿೋತ್ತರವ ಹರಿಯ ವಿದಾಯ ಿವನಿಯಾಗಿ  ಶಾಸಟ ರೋಯ ಸಂಗಿೋತವನ್ನು  

ಅಭಾಯ ಸಮಾಡುತಿದಾ ರೆ.  ವಿದಾವ ನ್ ಏನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ರವ ಮ ಅವರ ಬ್ಳ ನಟುಟ ವಾಿಂಗಮ್ 

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಿದಾ ರೆ.  

ಪ್ಾ ಸುತ ತ ಇವರು ನೂಪುರಭಾ ಮರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ’ನೃತಯ ಶಿಲಪ ಯಾತೆಾ ’ ಅಧಯ ಯನ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನು  ( ಇಿಂಟ್ನ್ವ ಶಿಪ್ ) ಪ್ಡೆಯುತಿತ ದಾಾ ರೆ. 


