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ವಿಜಯನಗರ          ಗೋಪುರ ಕಲೆ :     ಕಿರುನೋಟ 

- ಭವಾನಿ. ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

 ದೇವಸ್ಥಾ ನ ಎಷ್ಟ ೇ ದೂರದಲಿ್ಲದದ ರೂ ಗೇಪುರಗಳನನ  ನೇಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಬ್ಬಾ ! ದೇವಸ್ಥಾ ನ 

ಬಂತ್ಪ್ಪ  ಅಂತೇವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದರ ಗೇಪುರವನ್ನನ  ನೇಡಿದೊಡನೆ ಒಳಗಿನ ದೇವರಿಗೇ 

ನಮಸ್ಕ ರಿಸುತತ ೇವಿ ಅಲ್ವಾ ? ಹಾಗೆ ನೇಡಿದರೆ, ಗೇಪುರಗಳು ದೇವಸ್ಥಾ ನಗಳ ಸುರಕ್ಷತ್ರಯ ಕಾರಣಕ್ಕಕ  

ನಿರ್ಮಿಸ್ಲ್ಪ ಟಟ ವು. ಇನ್ನನ  ಅದರ ಹಂದಿರುವ ಯೇಚನೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತತ  

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಚಂತ್ನೆಗೆ ಹಚ್ಚು ತ್ತ ವೆ.  

ಗೇಪುರ, ಧ್ಾ ಜಸ್ತ ಂಬ, ಕಲ್ಶ, ವಿಮಾನ ಗೇಪುರ ಇವೆಲಿ್ವು ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಅಂದ, ಚಂದ, 

ಸಂದಯಿವನ್ನನ  ಹೆಚು ಸುವುದರ ಜೊತ್ರಗೆ ದೇವಸ್ಥಾ ನದಲಿ್ಲರುವಂತ್ಹ ಸ್ಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಶಕ್ತತ ಯನ್ನನ  

ಕಾಪಾಡುತ್ತ ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ವಗಿದೆ. ಕ್ಕಲ್ವೊಮ್ಮಮ  ಗೇಪುರಗಳನ್ನನ  ಮೇಲ್ಲನಿಂದ ನೇಡಿದರೆ 

ಮಂಡಲ್ವಕಾರದ ಆಕೃತಗಳನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಇಸಿ್ಥರ್ಮಕ್ 

ದಾಳಿಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾ ನಗಳನ್ನನ  ರಕಿ್ತ ಸ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಸುತ್ತ  ಬೃಹತ್ ಗೇಡೆಗಳು, ದೊಡಡ  

ಗೇಪುರಗಳನ್ನನ  ನಿರ್ಮಿಸುತತ ದದ ರು. ಈ ಗೇಪುರಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಪ್ರ ಮುಖ 

ದೇವರ ಕ್ಕತ್ತ ನೆ, ಹಲ್ವು ತ್ರಹದ ನಾಟಯ ಶಾಸ್ತ ರದಲಿ್ಲ  ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತ್ಹ ನೃತ್ಯ  ಭಂಗಿಗಳು, 

ದೇವಾನ್ನದೇವತ್ರಯರ ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟೆದಿದಾದ ರೆ. ಇವೆಲಿ್ವು ನೇಡುಗರ ಮನಸೆ್ಸ ಳೆಯುತ್ತ ದೆ.  

ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಗೇಪುರಗಳ ಶೈಲ್ಲ ಮತ್ತತ  ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳನ್ನನ  ನೇಡುತ್ತ ಲೇ ಅವು ಯಾವ ಭಾಗದ 

ದೇವಸ್ಥಾ ನಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಗರ, ದಾರ ವಿಡ ಮತ್ತತ  ವೇಸ್ರ ಶೈಲ್ಲಗಳ ಪೈಕ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ನಾವು 

ದಾರ ವಿಡ ಶೈಲ್ಲಯ ಗೇಪುರಗಳನ್ನನ  ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವೆ. ವಿಜಯನಗರದ ವಾಸುತ ಶಿಲ್ಪ , 

ಗೇಪುರಗಳ ಶೈಲ್ಲ ಮತ್ತತ  ಕಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಚ್ಚಲುಕಯ , ಹೊಯೆಳ, ಪಾಂಡಯ  ಮತ್ತತ  ಚೇಳರಿಂದ 

ಪ್ರ ಭಾವಿತ್ರಾಗಿದದ ರೂ ನಂತ್ರದ ಬೆಳವರ್ಣಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರದೆದ  ಆದಂತ್ಹ ಛಾಪ್ನ್ನನ  ಮೂಡಿಸಿ 

ನಿಬೆಾ ರಗಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತ್ರಗೆ ಮುಂದಿನ ತ್ಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾದ ರೆ. ಈ ಎಲಿ್  

ಗೇಪುರಗಳ ಶಿಲ್ಪ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅ ಕ ಸ್ಥಮಯ ತ್ರ ಇವೆ. ಶೈಲ್ಲಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ಹೊೇಲುತ್ತ ವೆ. ಹೇಗೆ 

ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಥಮಾರ ಜಯ ದವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ೭೪ ದೇವಸ್ಥಾ ನಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲ್ವು 

ಆಯದ  ದೇವಸ್ಥಾ ನಗಳ ಗೇಪುರಗಳ ಕ್ತರುನೇಟ ಇಲಿ್ಲದೆ. 

 ಹಲಸೂರು ಸೋಮೇಶ್ವ ರ ಸ್ವವ ಮಿ ದೇವಾಲಯ: 

ಹಲ್ಸೂರು ಸೇಮೇಶಾ ರ ಸ್ಥಾ ರ್ಮ ದೇವಾಲ್ಯದ ಗೇಪುರವು ಅಂದಾಜು ೧೮ ರಿಂದ ೨೦ 

ಅಡಿಯಷ್ಟಟ  ಉದದ ವಿದುದ , ೬ ಮಹಡಿಗಳ ರಿೇತಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ. ಆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನನ  

ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ವಾಸುತ ಶಿಲ್ಪ ದ ಪ್ರ ಕಾರ ತ್ಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತತ ರೆ. ಗೇಪುರವು ೫ ಕಲ್ಶವಿರುವ 

ಶಿಖರವನ್ನನ  ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗೇಪುರವು ದಾಾ ರಪಾಲ್ಕರು, ಗಣಪ್ತ, ಬರ ಹಮ , ವಿಷ್ಟು , ಮತ್ತತ  

ವಿಷ್ಟು ವಿನ ಕ್ಕಲ್ವು ಅವತ್ತರಗಳ ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಉಗರ ನಾರಸಿಂಹ, ಲ್ಕಿ್ತ ಮ ನಾರಸಿಂಹ, 
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ಯೇಗನಾರಸಿಂಹ, ಕಂಬ ಸಿೇಳುತ್ತತ  ಬರುತತ ರುವ ನಾರಸಿಂಹ, ಹೇಗೆ ನಾನಾ ಅವತ್ತರಗಳಲಿ್ಲ  

ನಾರಸಿಂಹನ ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಷ್ಟು ವಿನ ವಿಶಾ ರೂಪ್ ದಶಿನದ ಜೊತ್ರಗೆ, ಅಧ್ಿ ಆನೆ 

ದೇಹ ಮತ್ತತ  ಅಧ್ಿ ಸಿಂಹದ ದೇಹವಿರುವಂತ್ಹ ಪಾರ ರ್ಣಯ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಟು  ಕುಳಿತರುವುದನ್ನನ  

ಕಾಣುತ್ರತ ೇವೆ. ಇದರೊಟ್ಟಟ ಗೆ ಚತ್ತಮುಿಖ ಬರ ಹಮ ನ ಕ್ಕತ್ತ ನೆ, ವಿಷ್ಟು  ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತತ ರುವ 

ರಿೇತಯಲಿ್ಲರುವ ಕ್ಕತ್ತ ನೆ, ವಾಮನನ ಕಥೆಯಲಿ್ಲರುವಂತ್ರ ವಿಷ್ಟು  ಒಂದು ಪಾದವನ್ನನ  

ಭೂರ್ಮಯಲಿ್ಲಟ್ಟಟ  ಮತತ ೇಂದನ್ನನ  ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಚ್ಚಚರುವಂತ್ಹ ಸಗಸ್ಥದ ಕ್ಕತ್ತ ನೆಯನ್ನನ  

ಕಾಣಬಹುದು.  ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ದೇವಾಲ್ಯವು ಶಿವನ ದೇವಾಲ್ಯವಾದರೂ ವಿಷ್ಟು ವನ್ನನ  

ಗೇಪುರದ ಮುಖಯ  ಮೂತಿಯಾಗಿ ಕ್ಕತ್ತ ಲ್ವಗಿದೆ. ಇನ್ನನ  ಆ ಗೇಪುರದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ 

ದಾಾ ರಪಾಲ್ಕರು, ನಾಟಯ ಶಾಸ್ತ ರದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವಂತ್ಹ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಥಾ ನಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಂದರವಾಗಿ 

ನಿಂತರುವುದನ್ನನ  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವೆ. 

  

 

 

 

             

ಹಲ್ಸೂರು ಸೇಮೇಶಾ ರ ಸ್ಥಾ ರ್ಮ ದೇವಾಲ್ಯದ ಗೇಪುರದಲಿ್ಲ  ವಿಷ್ಟು ವಿನ ಕ್ಕತ್ತ ನೆ.    

(ಚತ್ರ ಗಳ ಕೃಪೆ: ಶಿರ ೇ. ವಿಶಾ ನಾಥ್. ಎಸ್) 
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(ಚತ್ರ ದ ಕೃಪೆ: ಶಿರ ೇ. ವಿಶಾ ನಾಥ್. ಎಸ್) 

 

 

 

  

ಹಲ್ಸೂರು ಸೇಮೇಶಾ ರ ಸ್ಥಾ ರ್ಮ ದೇವಾಲ್ಯ ಗೇಪುರ 
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 ಕೋಲಾರದ ಸೋಮೇಶ್ವ ರ ಸ್ವವ ಮಿ ದೇವಾಲಯ:  

ಕೇಲ್ವರದ ಸೇಮೇಶಾ ರ ಸ್ಥಾ ರ್ಮ ದೇವಾಲ್ಯದ ಗೇಪುರವು ೧ ಮುಖಯ  ಶಿಖರ ಮತ್ತತ  ೫ 

ಮಹಡಿಗಳನ್ನನ  ಹೊಂದಿದುದ , ಅದರಲಿ್ಲ  ೧೦ ದಾಾ ರಪಾಲ್ಕರು ಮತ್ತತ  ಹಲ್ವು ಜ್ಞಯ ರ್ಮತೇಯ 

(geometric) ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವೆ. ಮುಖಯ ವಾಗಿ ನಾವು ಗಣಪ್ತ, ಶಿವ, ವಿಷ್ಟು , ಲ್ಕಿ್ತ ಮ , 

ಕಾಳಭೈರವ, ಸುಬರ ಮಣಯ , ದುಗೆಿ ಇನ್ನನ  ಮುಂತ್ತದ ದೇವರುಗಳ ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳ ಜೊತ್ರಗೆ, ಗಣಗಳ 

ಕ್ಕತ್ತ ನೆ, ಗಿಳಿಗಳ ಕ್ಕತ್ತ ನೆ, ಕ್ತೇತಿಮುಖ, ಹಲ್ವು ಸೇವಕ ವಗಿದಂತ್ವರ ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳನೂನ  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವೆ. 

ಆದಿತ್ಲ್ದಲಿ್ಲ , ಅಂದರೆ ಕೇವಲ್ ದಾಾ ರದ ಸುತ್ತ  ಮಾತ್ರ ವೆ ದೇವರ ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳನ್ನನ  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವೆ, 

ಇನ್ನನ  ಗೇಪುರದ ಮೇಲ್ಲನ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ದಾಾ ರಪಾಲ್ಕರ ಜೊತ್ರಗೆ ವಿವಿಧ್ ವಿನಾಯ ಸ್ಗಳ 

ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳನ್ನನ  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವೆ.  

ಹಲ್ಸೂರು ಸೇಮೇಶಾ ರ ಸ್ಥಾ ರ್ಮ ದೇವಾಲ್ಯದ ಗೇಪುರ ಮತ್ತತ  ಕೇಲ್ವರದ ಸೇಮೇಶಾ ರ 

ಸ್ಥಾ ರ್ಮ ದೇವಾಲ್ಯದ ಗೇಪುರವನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳು 

ಒಂದೇ ರಿೇತಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ. ಗಣಪ್ತ, ನಟರಾಜ, ಶಂಖ-ಚಕರ ವನ್ನನ  ಹಡಿದು 

ಸ್ಮಪಾದದಲಿ್ಲ  ನಿಂತರುವ ವಿಷ್ಟು ವಿನ ಕ್ಕತ್ತ ನೆ, ದಾಾ ರದಲಿ್ಲ  ಗಣಗಳು ಗೇಪುರವನ್ನನ  ಹೊತ್ತತ  

ನಿಂತಂತರುವ ಮತ್ತತ  ಗಣಗಳು ವಿವಿಧ್ ನೃತ್ಯ  ಭಂಗಿಗಳಲಿ್ಲರುವಂತ್ಹ ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳನ್ನನ  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವೆ. 

ಕ್ಕಲ್ವು ಗಡಡ ಧಾರಿಗಳಾದಂತ್ ತಂಬೂರಿಯಂತ್ಹ ವಾದಯ ವನ್ನನ  ಹಡಿದಿರುವ ಮುವಿವಗಿದವರ 

ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳ ಜೊತ್ರಗೆ ಸ್ಮಪಾದದಲಿ್ಲ  ನಿಂತರುವಂತ್ಹ ಸೇವಕ್ತಯರು ಮತ್ತತ  ವಿವಿಧ್ ಪುರುಷ 

ಸ್ಥಾ ನಕಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಂತರುವ ದಾಾ ರಪಾಲ್ಕರನ್ನನ  ಎರಡು ಗೇಪುರಗಳಲಿ್ಲ  ನೇಡಬಹುದು.  
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ಕೇಲ್ವರದ ಸೇಮೇಶಾ ರ ಸ್ಥಾ ರ್ಮ ದೇವಾಲ್ಯ 

ಗೇಪುರದ ಹೊರಗಿನ ನೇಟ. 
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 ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವವ ಮಿ ದೇವಸ್ವಾ ನ: 

ಈ ದೇವಾಲ್ಯದ ಗೇಪುರದಲಿ್ಲ  ಆದಿತ್ಲ್ವು ಸೇರಿ ೪ ತ್ಲ್ಗಳಿದುದ , ದಾಾ ರಪಾಲ್ಕರೊಡನೆ ವಿವಿಧ್ 

ಶೈಲ್ಲ ಜ್ಞಯ ರ್ಮತಯ (geometric) ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವೆ. ಈ ದೇವಾಲ್ಯದ ಗೇಪುರದಲಿ್ಲ  

ದಾಾ ರಪಾಲ್ಕರನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಯಾವ ದೇವರ ಕ್ಕತ್ತ ನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲಿ್ . ತ್ಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ 

೭ ಕಲ್ಶಗಳಿರುವ ಶಿಖರವಿದೆ. ಎಸ್. ಕ್ಕ. ರಾವ್ ಅವರ ಆಗಮಶಾಸ್ತ ರ ಮತ್ತತ  ದೇವಾಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎಂಬ 

ಲೇಖನದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವಂತ್ರ, ದೇವಾಲ್ಯದ ವಾಸುತ ಶಾಸ್ತ ರದ ಪ್ರ ಕಾರ ೭ ಕಲ್ಶಗಳಿದದ ರೆ ಅದು ಶಿವ-

ಶಕ್ತತ ಯ ಪ್ರಸ್ಪ ರ ಆಟದ ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿದೆಯೆನನ ಲ್ವಗುತ್ತ ದೆ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ದೇವಾಲ್ಯಗಳು ಕೇವಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಲಿ್ದೆ ಇನ್ನನ  ಎಷ್ಟಟ ೇ ಕಾರಣಗಳು, ಅದರಲಿ್ಲ  ರಹಸ್ಯ  

ಅನ್ನನ ವುದಕ್ತಕ ಂತ್ ರ್ಮಗಿಲ್ವಗಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲಿ್ದ ಶಾಸ್ತ ರ ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳು, ಆ ಕಾಲ್ದ ಗತ್ವೈಭ್ವಗಳ 

ಚತ್ರ ಣಗನ್ನನ  ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವಂತ್ರ ಕಲಿು ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಕತ್ತತ ತ್ತ  ನಮಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳುವ 

ಪ್ರ ಯತ್ನ ವನ್ನನ  ನಮಮ  ಹರಿಯರು ಮಾಡಿದಾದ ರೆನೇ ಎಂದು ಭಾಸ್ವಾಗುತ್ತ ದೆ. ನಮಮ  ಪೂವಿಿಕರ 

ಯೇಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ಸೃಜನಶಿೇಲ್ ಮತ್ತತ  ಸಗಸ್ಥಗಿದದ ವು ಅಲ್ವಾ ! ಅವರು ಹೇಳಲು 

ಬಯಸಿರುವುದನ್ನನ  ನಾವಾದರು ಅರಿಯಲು ಪ್ರ ಯತನ ಸಿ ನಮಮ  ಮುಂದಿನ ಪೇಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಣ.  

 

ಈ ಲೇಖನಕೆ್ಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಡಾ.ಮನೋರಮಾರವರಿಗೆ ನನನ  ಹೃತ್ಪೂ ವವಕ 

ವಂದನೆಗಳು. 

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ಥಾ ರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾ ನ ಗೇಪುರದ ನೇಟ. 



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

ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದೆ. Sept – Oct 2022 

 

 

ಲೇಖಕಿಯ ಪರಿಚಯ:  

ಭವಾನಿ.ಜೆ ಅವರು, ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಕನಾಾಟಕ 

ಕಲಾಶ್ರಿೀ ಬಿ. ಭಾನುಮತಿ ಮತ್ುು ನೃತ್ಯ ನಿಪುಣೆ ಶ್ರಿೀಮತಿ ಶ್ರೀಲಾ 

ಚಂದಿಶೆೀಖರ್ ಅವರ ಶ್ರಷ್ೆಯಯಾಗಿದುು, ಪಿಸ್ುುತ್ ಉಪಾಧ್ೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ 

ಆಫ್ ಡಾನಸನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯುತಿುದ್ಾುರೆ. ಸ್ುಮಾರು ೧೮ ವರ್ಾಗಳಂದ 

ನೃತ್ಾಯಭಾಯಸ್ವನುು ಮಾಡುತಿುರುವ ಇವರು, ಜೆೈನ್ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಎಮ್. ಎ ಭರತ್ನಾಟಯವನುು 

ಪಕರ್ಾಗೆಕಳಸಿದ್ಾುರೆ. ನಕಪುರ ಭಿಮರಿ ಆಯೀಜಿಸಿರುವ 

ನೃತ್ಯಶ್ರಲಪ ಯಾತ್ೆಿಯ ಸಿೀನಿಯರ್  ಇಂಟನಿಾಯಾಗಿ ಈ ಕ್ೆೀತ್ಿದಲ್ಲ ಿ

ಸ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತ್ೆಕಡಗಿಸಿಕೆಕಂಡಿದ್ಾುರೆ.  

 

 


