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

ಅಂಗಭಾಗವಾದ ಲೇಖನವಾಗಿ ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದೆ. Sept- Nov 2022 

 

ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣ.. - ಇದು ಕಾವ್ಯ ವ್ಲ್ಲ  !! 
- ಡಾ. ಲ್ಕ್್ಷ ಮ ೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್ , ಬೆಂಗಳೂರು. 

 

ಓಹ್, ಹೆಸರು ಓದಿ, ೯ನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ  ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ್ಟ ದ ಆ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಕಂಬ ಬರೆದ 

ರಾಮಾಯಣದ ಬಗೆ್ಗ  ಹೇಳಿ್ತದಿೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕ ಂಡ್ರಾ ? ಇಲಿ್ . ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಕ  ಹೊರಟ್ಟರೀದು 

ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಂಬದಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗೆ್ಗ .  

ಆ ವಾಲ್ಲಮ ೀಕಿ ಮಹಾಮುನಿಯು ಪ್ಾ ಥಮವಾಗಿ ಬರೆದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವಯ ದಲಿ್ಲ  ೨೪೦೦೦ 

ಶಿ್ೀಕಗಳ್ತದದ ವು. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಹಾ ಕಾವಯ ದ ತಿರುಳನುು  ಹೀಗ್ಗ ಒಂದೇ ಶಿ್ೀಕದಲಿ್ಲ  ಅಚ್ಚು ಕಟಿ್ಟ ಗಿ 

ಅಥಥವತಿ್ತಗಿ ತಿಳ್ತಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ . ಅಂತಹ ಶಕಿಿ , ನಮಮ  ದೇವಭಾಷೆಗ್ಗ ಇದೆ.  

"ಪೂವ್ವಂ ರಾಮ ತ್ಪೀವ್ನಾಭಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ  ಮೃಗಂ ಕಾಂಚಣಮ್ 

ವೈದೇಹಿ ಹರಣಂ ಜಟಾಯು ಮರಣಂ ಸುಗಿರ ೀವ್ ಸಂಭಾಷಣಂ I 

ವಾಲೀ ನಿಗರ ಹಣಂ ಸಮುದರ  ತ್ರಣಂ ಲಂಕಾಪುರಿೀ ದಾಹನಂ 

ಪ್ಶ್ಚಾ ತ್ ರಾವ್ಣ ಕಂಭ್ಕಣವಮಥನಂ ಏತ್ದಿ್ಧ  ರಾಮಾಯಣಂ II" 

ಹಾಗ್ಗಯೇ ಈ ಮಹಾಕಾವಯ ವನು  ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕತಿಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿು ಸುತಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಂಬ 

ಇರೀದು, ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರು ಕಟಿ್ಟ ರುವ ಕುರುಡುಮಲೆಯ ಗಣೇಶನ ದೇವಸಾಾ ನದ ಒಳ 

ಪ್ರಾ ಕಾರದಲಿ್ಲ .  

ಕೀಲಾರ ಜಿಲಿೆ ಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತ್ತಲೂಕಿನಿಂದ ೮ ಕಿ.ಮಿೀ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ ಈ ಕುರುಡುಮಲೈ. ಬೆಟಿ್ ದ 

ತಪ್ಪ ಲ್ಲನಲಿ್ಲರುವುದರಂದ ಮಲೈ ಎಂಬ ಅನವ ಥಥ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಕೂಡುಮಲೈ – ಎರಡು ಬೆಟಿ್ ಗಳು 

ಸೇರುವ ಜಾಗ ಎಂಬಂತೆ ಇದರ ಮೊದಲ್ಲನ ಹೆಸರು. ಆಡು ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಕುರುಡು ಮಲೈ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು 

ಅಲಿ್ಲನ ಜನಗಳ ಅಂಬೀಣ. 

ವಿಜಯನಗರದಸಾಮಾಾ ಜಯ  ಸಮಯದ ಬಹುಪ್ರಲು ದೇವಸಾಾ ನಗಳಲಿ್ಲ , ಹೊರಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕತಿನೆಗಳು 

ಕಡಿಮೆ ಮಟಿ್ ದಲಿ್ಲ  ಇರುತಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಳಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಕಾಲ್ಲಟಿ್  ಒಡನೆ ಶಿಲ್ಲಪ ಯ ಕೈಚಳಕ ನಮಮ ನುು  

ದಿಗ್ ರಮೆಗೊಳ್ತಸುತಿದೆ. ಈ ದೇವಸಾಾ ನವೂ ಇದಕ್ಕಕ  ಹೊರತಲಿ್ . ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದ್ೀ ಸರಳವಾದ, 

ಇತಿಿೀಚೆಗಷಿೆ ೀ ಕಟಿ್ಟ ದ ದೇವಸಾಾ ನದಂತೆ ಗೊೀಚರವಾಗುವ ಈ ಕಟಿ್ ಡ, ಒಳಗಡೆ ಶಿಲ್ಪ ಗಳನುು  ಹೊಂದಿದೆ  

ನುು ವುದು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ತಿಳ್ತಯದು,. ಗರ್ಥಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ನವರಂಗದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಕೇವಲ್ ಆರೇ 

ಆರು ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿಲ್ಲಗಳು ಕೌಶಲ್ಯ ವನುು  ಮೆರೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಒಳಗ್ಗ ಕಾಲ್ಲಟಿ್  ಕೂಡಲೇ ಬಲ್ 

ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಕಂಬದಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಮ  ಮಹಾ ಕಾವಯ ದ ತುಣುಕುಗಳು.  

ಈ ಕಂಬವನುು  ಒಂದು ಸುತಿು  ಹಾಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಗ ನಮಗ್ಗ ದಕಿಿ ಣದಲಿ್ಲ  ರಾಮನು, ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣನ 

ಒಡನೆ ನಿಂತು ಬಾಣವನುು  ಬಿಡುತಿಿರುವ ಶಿಲ್ಪ  ಗೊೀಚರವಾದರೆ, ಉತಿರದಲಿ್ಲ  ವಾಲ್ಲ ಸುಗಿಾ ೀವ ಕಾಳಗ 

ಮಾಡುತಿಿರುವುದು ಕಾಣಸಿಗುತಿದೆ. ಹೀಗ್ಗ ಬಿಟಿ್  ರಾಮನ ಬಾಣ, ವಾಲ್ಲಗ್ಗ ತಗುಲ್ಲ ಅವನು ತ್ತರೆಯ 

ಮಡಿಲ್ಲಿ್ಲ  ಮಲ್ಗಿರುವ ಶಿಲ್ಪ  ಮತಿ್ಂದು ಕಾಣಿಸುತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹನುಮಂತನು ಅಶ್ೀಕ ವನದಲಿ್ಲ  

ಸಿೀತೆಯನುು  ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಥ ಮೂಡಿದದ ರೆ, ತದನಂತರದಲಿ್ಲ  ಚೂಡ್ರಮಣಿಯನುು  ಮಾರುತಿಯು 
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ರಾಮನಿಗ್ಗ ನಿೀಡುತಿಿರಬಹುದೇನೀ ಎಂಬಂತೆ ಇರುವ ಇನು ಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಕತಿನೆಗಳ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ 

ಕಥೆಯಂದನೆು ೀ ಪೂಣಥವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದಂತಿರುವ ಶ್ಾ ೀಣಿ ಕಂಬದಲಿೆ ೀ ಕಾಣಸಿಗುತಿದೆ. 
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ಇದರ ಹೊರತ್ತಗಿಯೂ ಅಲಿ್ಲನ ನಾಲೆಕ ೀ ನಾಲುಕ  ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ ಬಗ್ಗಯ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಪೌರಾಣಿಕ 

ಪ್ಾ ಸಕಿಿಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಎಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದರೂ ಮತಿೆ  ನೀಡಬೇಕ್ಕನಿು ಸುವ ಈ ಮಹಾ ಕಾವಯ ವನುು  ಹೀಗ್ಗ 

ಕಂಬವಂದರಲಿ್ಲ  ರ್ವಯ ವಾಗಿ ಹಡಿದಿಟಿ್ಟ ರುವ ಆ ಶಿಲ್ಲಪ ಗಳ್ತಗ್ಗ ನನು  ಪ್ಾ ಣಾಮ.  

----- 

 

ಲೇಖಿಕೆಯ ಪ್ರಿಚಯ : ಡ್ರ. ಲ್ಕಿಿ ಮ ೀ 

ರೇಖಾ ಅರುಣ್ ಅವರು ಲಾಸಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಆಫ್ ಡ್ರನ್್ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 

ಸಂಸಾಾ ಪ್ಕ ನಿದೇಥಶಕಿ,  ಗುರು ಡ್ರ. 

ವಸುಂಧ್ರಾ ದ್ರೆಸಾವ ಮಿ ಅವರ ಹರಯ 

ಶಿಷೆಯ  . ಕಲಾವಿದೆ, ನೃತಯ  ಸಂಯೀಜಕಿ, 

ನಟಿ್ಟ ವನಾರ್ ಹಾಗೂ ಯೀಗಾಧಾರತ 

ರ್ರತನಾಟ್ಯ  ಶಿಕ್ಷ್ಕಿ. ದಂತ ವೈದಯ ದಲಿ್ಲ  

ರಜತ ಪ್ದಕವನುು  ಗಳ್ತಸಿರುವ ಇವರು, 

ಕನಾಥಟ್ಕ ಶಾಸಿಿ ರೀಯ ಸಂಗಿೀತದಿ ಲೂ 

ಮೈಸೂರನ ವಿದುಷಿ ಸರಸವ ತಿ, ಟ್ಟ.ವಿ. 

ಮಾಲ್ಲನಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರನ ಶಿಾ ೀ. ಎಂ. 

ಆರ್. ಪ್ಾ ಭಾಕರ್ ಮತಿು  ಚಂತಲ್ಪ್ಲಿ್ಲ  ಡ್ರ. 

ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಅವರಲಿ್ಲ  ತರಬೇತಿ 

ಪ್ಡೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಇವರು ದೂರದಶಥನದ 

ಗ್ಗಾ ೀಡೆಡ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದುದ , 

ರ್ರತನಾಟ್ಯ ದ ಮಾಸಿ ರ್ಸಥ ಪ್ದವಿಯಲಿ್ಲ  

ಉನು ತ ದರ್ಜಥಯಲಿ್ಲ  ತೇಗಥಡೆ 

ಹೊಂದಿದ್ದದ ರೆ. ಚೆನೆು ೈನ ‘ಪ್ಾ ಯತು ಂ’ 

ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಟಿ್ ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿೀಣಥದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಸಂಶ್ೀಧ್ನಾ 

ಲೇಖನವನುು  ಮಂಡಿಸಿದ್ದದ ರೆ. ದೇಶದ್ದದಯ ಂತ ಪ್ಾ ದಶಥನ ನಿೀಡಿರುವ ಇವರಗ್ಗ ನೃತಯ  ಶಿರೀಮಣಿ, ನೃತಯ  

ಉಪ್ರಸಕಿ ಹಾಗೂ ವಸುಂಧ್ರಾ ಪ್ಾ ದಶಥಕ ಕಲೆಗಳ ಪ್ಾ ಶಸಿಿ  ಸಂದಿದೆ.    ೨೦೦೮ ರಲಿ್ಲ  ತಮಮ ದೇ 

ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾದ ಲಾಸಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡ್ರನ್್  ಅನುು  ಸಂಸಾಾ ಪಿಸಿ, ನೂರಾರು ಮಕಕ ಳ್ತಗ್ಗ ರ್ರತನಾಟ್ಯ , 

ಯೀಗ ಹಾಗೂ ಕನಾಥಟ್ಕ ಸಂಗಿೀತ ಕಲೆಯನುು  ಕಲ್ಲಸಿಕಡುತಿಿದ್ದದ ರೆ. ತಮಮ  ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಪ್ರವಾಗಿ 

'ಲಾಸಯ  ಸಂರ್ಾ ಮ' ಎಂಬ ಮೂರು ದಿನದ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಟಿ್ ದ ಕಲಾ ಉತ್ ವವನುು  ವಷಥಕಮೆಮ  

ನಡೆಸುತಿ್ತ  ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿಶಿಷಿ  ಚೈತನಯ  ಮಕಕ ಳ್ತಗ್ಗಂದೇ ಒಂದು ಸಂರ್ಜಯನುು  ಮಿೀಸಲ್ಲಡುತಿ್ತ  ಬಂದಿದ್ದದ ರೆ. 

'ಲಾಸಯ  ಸಾಧ್ಕಿ' ಎಂಬ ಬಿರುದು, ಪ್ಾ ಶಸಿಿಯನುು  ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿಿದ್ದದ ರೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ತಮಮ  ಪ್ತಿ ಶಿಾ ೀ. 

ಅರುಣ್. ಟ್ಟ.ಆರ್ ಮತಿು  ಮಕಕ ಳದ ಅನಿರುದಧ  ಹಾಗೂ ಅಭಿರಾಮ್ ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ, ಹಳಿ್ತಯ 

ಮಕಕ ಳ್ತಗ್ಗ ವಿವಿಧ್ ಅವಕಾಶಗಳನುು  ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದಕಾಕ ಗಿ 'ಹಳಿ್ತಯೆಡೆಗ್ಗ ಲಾಸಯ ' ಎಂಬ ಕಾಯಥಕಾ ಮವನುು  

ಹಮಿಮ ಕಂಡು ಆಸಕಿ  ಮಕಕ ಳ್ತಗ್ಗ ರ್ರತನಾಟ್ಯ , ಶಾಸಿಿ ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ, ಗಣಿತ, ವಿಜಾಾ ನ, ಆಂಗಿ  ಹಾಗೂ 

ವಯ ಕಿಿತವ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ತರಗತಿಗಳನುು  ನಡೆಸುತಿಿದ್ದದ ರೆ. ಇವ್ರು ನೂಪುರ ಭ್ರ ಮರಿ ಯೀಜಿಸಿದ 

ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಯಾತ್ರರ ಯ ಅಧ್ಯ ಯನ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಯೂ ಹೌದು.  


