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ಕಾಮಸಂದರ- ಶಿವ ! 

- ಡಾ. ಲ್ಕ್್ಷ ಮ ೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್ , ಬೆಂಗಳೂರು. 

  

ಆಹಾ!! ಹೆಸರೇ ಎಷ್ಟು  ಆಪ್ಯಾ ಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ವಾ? ಈ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು  ನಾನ್ನ 

ಕಂಡಿದ್ದು , ಚೋಳರ ದೇವಸ್ಥಾ ನವಾದ ಕೋಲಾರದ ಸೋಮೇಶ್ವ ರದಲ್ಲಲ . ಕೂಡುಮಲೆ ಗಣಪನ ಸನ್ನು ಧಿಗೆ 

ಬಹು ಹರಿ್ತರದಲ್ಲಲ ರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಲ , ದೇವದಾಸಿಯರು ನೃತ್ಾ  ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಲ ಸರಿ್ತದು ರು ಎುಂಬುದಕೆ್ಕ  

ಸ್ಥಕಷ್ಟು  ಪುರಾವೆಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ನವರಂಗ ಹಾಗೂ ಹುಂಭಾಗದಲ್ಲಲ ರುವ ದೇವದಾಸಿಯರ ಪ್ಯಳು 

ಬಿದ್ದು ರುವ ಮನೆಗಳುಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತಿ್ವೆ. ಇುಂತ್ಹ ಐರ್ತಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಪೂವಿಭಾಗದಲ್ಲಲ , ಎಡ 

ಬದ್ದಗೆ ಇರುವ ಕಂಬದ, ಹುಂಭಾಗದ ಕ್ಕತಿ್ನೆಯಲ್ಲಲ  ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸತಿ್ದೆ, ತ್ನು  ಪಿ್ರ ಯೆ ಪ್ಯವಿರ್ತಯನ್ನು  

ರಮಿಸರಿ್ತರುವ ಮನಮೋಹಕನಾದ ಪರಶಿವನ ಭಂಗಿಯಿದ್ದ!  

 

(Picture courtesy: Vid. Divya Prasad, Founder-Director, Kalabindu, A School of Bharatanatyam, 

Vijayanagara, Bangalore.) 

ತ್ನು  ದೇಹವನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಅವಳೆಡೆಗೆ ರ್ತರುಗಿಸಿ ಕುಳತು, ತ್ನು  ನಾಲೆ್ಕ  ಕೈಗಳ ಪೈಕಿ 

ಎಡಗೈಯುಂದನ್ನು  ಬಳಸಿ ಕುಳತು, ಬಲ್ಗೈಯಲ್ಲಲ  ಅವಳ ಗಲ್ಲ ವನ್ನು  ತ್ನೆು ಡೆಗೆ ರ್ತರುಗಿಸಲ್ಕ 

ಪಿ್ ೋರೇಪ್ರಸರಿ್ತರುವಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತನೆ, ಅವಳ ಪಿ್ರ ಯತ್ಮ, ವಿರಾಗಿ ಶಿವ. ಎುಂತ್ಹ ವಿಪರ್ಯಿಸ.. 

ಲೋಕವನೆು ಲಾಲ  ತ್ಾ ಜಿಸಿದವನ್ನ, ಅವಳ ಪಿ್ ೋಮದ ಸೆರೆರ್ಯಳು! 
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ಪವಿತ್ ರಾಜನ ಪುರಿ್ತ ಗೆ, ದೇವಋಷಿ ನಾರದರು ಅವಳ ಜನಮ ರಹಸಾ ವನ್ನು  ರ್ತಳಸಿದಂದ್ದನ್ನುಂದ ಆ ಶಿವನಲ್ಲಲ  

ಅನ್ನರಕಿ್ಕರ್ಯದವಳು ಅವಳು. ಎಲ್ಲ  ವಯಸೆ  ಬಾಲ್ಲಕ್ಕಯರಂತೆ, ತ್ನು  ಸುಂದಯಿ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಿುಂದ 

ಅವನನ್ನು  ಗೆಲ್ಲ ಲ್ಕ ಹೊರಟು, ಸೋತು, ತ್ನು ತ್ನ ಕಳೆದ್ದಕಳುು ವುದುಂದೇ ಮಾಗಿವೆುಂದ್ದ ಅರಿತು, 

ಕಠಿಣತ್ಮ ತ್ಪಸಸ ನ್ನು  ಸ್ಥಧಿಸಿ, ತ್ನು  ಅುಂತಃಶ್ಕಿಿಯಿುಂದ ಅವನನ್ನು  ಕರಗಿಸಿದವಳು1. ಹೋಗೆ, 

ಯೋಗಾವಸೆಾ ಯ ತುತಿ್ತುದ್ದಯನ್ನು  ತ್ಲ್ಕಪ್ರ ತ್ನು ನ್ನು  ಒಲ್ಲಸಿಕುಂಡ ಮನದನೆು ಯ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರ ೋರ್ತ 

ತೋರಿಸಲ್ಕ ಹುಂಜರಿಯುವವನೇ ಅವನ್ನ?  

ಇಲ್ಲಲ ನ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಅಚಿಕರು ಇವನ ಈ ರೂಪವನ್ನು  ಕರೆದ್ದದ್ದು  'ಕಾಮಸುಂದರ' ಎುಂದ್ದ. ಇಲ್ಲಲ , 

ಅವನ್ನ ಏತ್ಕೆಾ ಗಿ ತ್ನು  ಸರ್ತಯನ್ನು  ಸಂತೈಸರಿ್ತರುವನ್ನ ಎುಂಬುದನ್ನು , ನಾವು ಊಹಸಲ್ಕ ಮಾತಿ್  ಸ್ಥಧ್ಾ .  

ಬಹುಷಃ ತ್ನು  ಮುದ್ದು  ಮಗನ ತ್ಲೆಯನ್ನು  ತ್ರಿದ್ದ ಅವನ್ನಗೆ ಆನೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಟುು  ಎಲ್ಲ ರೂ 

ಅವನನ್ನು  ನೋಡಿ ಹಾಸಾ  ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನ್ನ ಎುಂದ್ದರಬಹುದೇನೋ!!  

ಅಥವಾ, ತ್ನು  ಇನು ಬಬ  ಪುತಿ್ ನಾದ ಪುಟ್ು  ಸೆ ುಂದನನ್ನು  ತ್ತರಕಾಸರನಂತ್ಹ ಘೋರ ರಕೆ ಸನ ಎದ್ದರು 

ಯುದಧ ಕೆ್ಕ  ಕಳುಹಸಿದನೆುಂದೋ?  

ಎಷ್ಟು ದರೂ ತ್ತಯಿಯಲ್ಲ ವೇ ಅವಳು! 

ಆದರೆ, ಒುಂದ್ದ ಹೆಣುು  ರ್ಯವುದನೆು ೋ ಸಹಸಿದರೂ, ತ್ನು  ಪರ್ತಯ ಜಿೋವನದಲ್ಲಲ  ಪರ ಸಿಿ ರೋ ಬರುವುದನ್ನು  

ಮಾತಿ್  ಸೈರಿಸಿಕಳುು ವುದ್ದಲ್ಲ  ಅಲ್ಲ ವೇ? ಅದ್ದ ತ್ನು  ಸವ ುಂತ್ ಒಡಹುಟ್ಟು ದವಳೇ ಆಗಿದು ರೂ ಸಹ2! 

ಅುಂಥದರಲ್ಲಲ , ಅವಳ ಪಿ್ಯ ಣನಾಥ, ಆ ಗಂಗೆಯನ್ನು  ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತಿುಕಳು ಬೇಕ್ಕುಂದಾಗ 

ಪ್ಯವಿರ್ತಯ ಮನಸ ಕಿ ೋಧ್ಗಳುು ವುದಷ್ು ೋ ಅಲ್ಲ ದೆ, ಮುದ್ದಡಿಹೊೋಗಲಾರದೇನ್ನ? ಹೋಗಿರುವಾಗ 

ಅವಳೊಪಿ್ರ ಗೆ ಪಡೆಯಲ್ಕ ರಮಿಸರಿ್ತರಬಹುದಾ ಎುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ತ್ಪಿ್ಯ ಗಲಾರದ್ದ. ಆ 

ಮಹಾಪುರುಷನನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿಗಳಸವ ಶ್ಕಿಿಯಲ್ಲ ವೇ ಇವಳು? ಇವಳ ಒಪಿ್ರ ಗೆಯಿಲ್ಲ ದೆ 

ಅವನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ಯನೇನ್ನ?! He dare not!! 

“Eternal lover” ಎುಂದರೆ ಶಿಿ ೋ ಕೃಷು ನ್ನು  ನೆನೆಸಿಕಳುು ವ ನಮಗೆ, ಇುಂತ್ಹ ಕ್ಕತಿ್ನೆಗಳನ್ನು  ನೋಡಿದರೆ 

ಶಿವನ ವಚಿಸಸ  ರ್ತಳಯುತಿ್ದೆ. ಅವನೂ ಸಹ ರಸಿಕಶಿರೋಮಣಿ ಎುಂದೆನ್ನಸೇ ಎನ್ನಸತಿ್ದೆ. ಶಿವನ 

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ಬಗೆಯ ವಣಿನೆಗಳವೆಯಂತೆ! 

ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲಿ್ ವನ್ನು  ನೋಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ರ ಮನಸಸ ಲ್ಲಲ  ನವಿರಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಹುಟುು ತಿ್ದೆ 

ಎುಂಬುದರಲ್ಲಲ  ರ್ಯವ ಸಂಶ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ . ಮೈ ಝುಮ್ಮಮ ನ್ನಸವ ಪಿ್ರ ೋರ್ತಯನ್ನು  ತೋಪಿಡಿಸವ 

ಇನು ುಂದ್ದ ರಿೋರ್ತಯನ್ನು  ರ್ತಳಯಲ್ಕ, ಕೋಲಾರದ ಸೋಮೇಶ್ವ ರ ದೇವಸ್ಥಾ ನಕೆ್ಕ  ಭೇಟ್ಟ ಕಡಲೇಬೇಕು.  

 

 

 

                                                           
1
 https://beyogi.com/parvati-shiva-love-story-manifest-inner-power/  

2
 https://www.templepurohit.com/shiva-parvati/  

https://beyogi.com/parvati-shiva-love-story-manifest-inner-power/
https://www.templepurohit.com/shiva-parvati/
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ಲೇಖಿಕೆಯ ಪ್ರಿಚಯ : ಡಾ. ಲ್ಕ್ಿ ಮ ೋ ರೇಖಾ 

ಅರುಣ್ ಅವರು ಲಾಸಾ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ 

ಡಾನ್ಸಸ , ಬುಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾ ಪಕ 

ನ್ನದೇಿಶ್ಕಿ,  ಗುರು ಡಾ. ವಸುಂಧ್ರಾ 

ದರೆಸ್ಥವ ಮಿ ಅವರ ಹರಿಯ ಶಿಷ್ಾ  . ಕಲಾವಿದೆ, 

ನೃತ್ಾ  ಸಂಯೋಜಕಿ, ನಟುು ವನಾರ್ ಹಾಗೂ 

ಯೋಗಾಧಾರಿತ್ ಭರತ್ನಾಟ್ಾ  ಶಿಕ್ಷಕಿ. ದಂತ್ 

ವೈದಾ ದಲ್ಲಲ  ರಜತ್ ಪದಕವನ್ನು  ಗಳಸಿರುವ 

ಇವರು, ಕನಾಿಟ್ಕ ಶಾಸಿಿ ರೋಯ ಸಂಗಿೋತ್ದಲ ಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ದಷಿ ಸರಸವ ರ್ತ, ಟ್ಟ.ವಿ. ಮಾಲ್ಲನ್ನ ಹಾಗೂ 

ಬುಂಗಳೂರಿನ ಶಿಿ ೋ. ಎುಂ. ಆರ್. ಪಿ ಭಾಕರ್ ಮತಿು  ಚುಂತ್ಲ್ಪಲ್ಲಲ  ಡಾ. ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಲ  ತ್ರಬೇರ್ತ 

ಪಡೆದ್ದದಾು ರೆ. ಇವರು ದೂರದಶ್ಿನದ ಗಿೆ ೋಡೆಡ್ ಕಲಾವಿದೆರ್ಯಗಿದ್ದು , ಭರತ್ನಾಟ್ಾ ದ ಮಾಸು ರ್ಸಿ 

ಪದವಿಯಲ್ಲಲ  ಉನು ತ್ ದರ್ಜಿಯಲ್ಲಲ  ತೇಗಿಡೆ ಹೊುಂದ್ದದಾು ರೆ. ಚೆನೆು ೈನ ‘ಪಿ ಯತ್ು ುಂ’ ಸಂಸೆಾ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  

ನಡೆದ ರಾಷಿು ರೋಯ ಮಟ್ು ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿೋಣಿದಲ್ಲಲ  ತ್ಮಮ  ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಲೇಖನವನ್ನು  

ಮಂಡಿಸಿದಾು ರೆ. ದೇಶ್ದಾದಾ ುಂತ್ ಪಿ ದಶ್ಿನ ನ್ನೋಡಿರುವ ಇವರಿಗೆ ನೃತ್ಾ  ಶಿರೋಮಣಿ, ನೃತ್ಾ  ಉಪ್ಯಸಕಿ 

ಹಾಗೂ ವಸುಂಧ್ರಾ ಪಿ ದಶ್ಿಕ ಕಲೆಗಳ ಪಿ ಶ್ಸಿಿ  ಸಂದ್ದದೆ.    ೨೦೦೮ ರಲ್ಲಲ  ತ್ಮಮ ದೇ ಸಂಸೆಾ ರ್ಯದ ಲಾಸಾ  

ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸಸ  ಅನ್ನು  ಸಂಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಿ, ನೂರಾರು ಮಕೆ ಳಗೆ ಭರತ್ನಾಟ್ಾ , ಯೋಗ ಹಾಗೂ 

ಕನಾಿಟ್ಕ ಸಂಗಿೋತ್ ಕಲೆಯನ್ನು  ಕಲ್ಲಸಿಕಡುರಿ್ತದಾು ರೆ. ತ್ಮಮ  ಸಂಸೆಾ ಯ ಪರವಾಗಿ 'ಲಾಸಾ  ಸಂಭಿ ಮ' 

ಎುಂಬ ಮೂರು ದ್ದನದ ರಾಷಿಿ ರೋಯ ಮಟ್ು ದ ಕಲಾ ಉತ್ಸ ವವನ್ನು  ವಷಿಕಮ್ಮಮ  ನಡೆಸತಿ್ತ  ಅದರಲ್ಲಲ  

ವಿಶಿಷು  ಚೈತ್ನಾ  ಮಕೆ ಳಗೆುಂದೇ ಒುಂದ್ದ ಸಂರ್ಜಯನ್ನು  ಮಿೋಸಲ್ಲಡುತಿ್ತ  ಬಂದ್ದದಾು ರೆ. 'ಲಾಸಾ  ಸ್ಥಧ್ಕಿ' ಎುಂಬ 

ಬಿರುದ್ದ, ಪಿ ಶ್ಸಿಿಯನ್ನು  ನ್ನೋಡಿ ಗೌರವಿಸರಿ್ತದಾು ರೆ. ಇದಲ್ಲ ದೆ, ತ್ಮಮ  ಪರ್ತ ಶಿಿ ೋ. ಅರುಣ್. ಟ್ಟ.ಆರ್ ಮತಿು  

ಮಕೆ ಳಾದ ಅನ್ನರುದಧ  ಹಾಗೂ ಅಭಿರಾಮ್ ಅವರ ನೆರವಿನ್ನುಂದ, ಹಳು ಯ ಮಕೆ ಳಗೆ ವಿವಿಧ್ 

ಅವಕಾಶ್ಗಳನ್ನು  ಕಲಿ್ಲ ಸವುದಕೆಾ ಗಿ 'ಹಳು ಯೆಡೆಗೆ ಲಾಸಾ ' ಎುಂಬ ಕಾಯಿಕಿಮವನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕುಂಡು 

ಆಸಕಿ  ಮಕೆ ಳಗೆ ಭರತ್ನಾಟ್ಾ , ಶಾಸಿಿ ರೋಯ ಸಂಗಿೋತ್, ಗಣಿತ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಆುಂಗಲ  ಹಾಗೂ ವಾ ಕಿಿತ್ವ  ಅಭಿವೃದ್ದಧ  

ತ್ರಗರ್ತಗಳನ್ನು  ನಡೆಸರಿ್ತದಾು ರೆ. ಇವರು ನೂಪುರ ಭ್ರ ಮರಿ ಯೀಜಿಸಿದ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಯಾತ್ರರ ಯ 

ಅಧ್ಯ ಯನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಯೂ ಹೌದು.  

 

 

 

 


