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ಶಿವಾಲ್ಯದ ಕಂಬದಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಣಾ ವತಾರ 
  

- ಡಾ. ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್ , ,ೆಂಗಳೂರು.  
 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಸುಪ್ರ ಸಿದಧ  ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಹಲಸೂರಿನ ಶ್ರ ೀ ಸೀಮೇಶ್ವ ರ 

ದೇವಸ್ಥಾ ನವೂ ಒೆಂದು. ಅರೇ, ಮೇಲ್ಲರುವ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ನೀಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ವತಾರ, ಮತೆ್ತ  ಈಶ್ವ ರನ 

ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತಾಡುತಿದ್ದ ೀನಿ ಅೆಂದ್ಕ ೆಂಡಾರ ? ಅದೇ ಸ್ಥವ ರಸಯ ದ ಸಂಗತಿ, ಸ್ಥಮರಸಯ ದ ವಿಚಾರ. 

ಚೀಳರು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾ ನವನ್ನು  ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಹಾಗೂ ನಂತರದಲಿ್ಲ  

ಯಲಹಂಕೆಯ ನಾಡ ಪ್ರ ಭುಗಳೂ ಜೀರ್ೀೋದ್ಧಧ ರ ಮಾಡಿದರೆೆಂದು ಪ್ರ ತಿೀತಿ. ಮಾೆಂಡವಯ  ಋಷಿಗಳು 

ಕೆಲವು ಕಾಲ ತಂಗಿದದ ೆಂತಹ ಪುಣ್ಯ  ಕ್ೆೀತರ ವೆಂದೂ ಹೇಳುತೆಾರೆi.  

ಇೆಂತಹ ಪ್ರರ ಚೀನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಬಹು ಸುೆಂದರವಾಗಿರುವ ಕೆತೆನಗಳು ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬು  ಶ್ಲಪ ಗಳನ್ನು  

ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಅೆಂದ್ನ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತ್ತ ಅನೇಕಾನೇಕ ಪ್ರರ ರ ಣಿ-ಪ್ಕ್್ಷ ಗಳು, ಋಷಿ- 

ಮುನಿಗಳು, ಸುೆಂದರ ಮಾನಿನಿಯರು, ದೇವ-ದೇವತ್ತಯರು, ನೃತಯ  ಶ್ಲಪ ಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ವನ ವಿವಿಧ 

ಕಥೆಗಳ ಕೆತೆನೆಗಳನ್ನು  ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬಹುದು.  

ಇದೆಲಿದರ ಮಧ್ಯಯ  ನನು  ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ದುದ , ಮುಖ್ಯ  ಸನಿು ಧಿಯ ಎಡ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಒೆಂದು ಕಂಬ. ೪೮ 

ಕಂಬಗಳಿರುವ ಮಂಟಪ್ದಲಿ್ಲ  ಪೂವೋ ದ್ಕ್ಷಕ ನಲಿ್ಲ  ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಈ ಕಂಬದ ನಾಲಕ್ಕಕ  

ಕಡೆಗಳಿಲೂ ಕೃಷ್ಣಾ ವತಾರದ ವಿವಿಧ ಕೆತೆನೆಗಳನ್ನು  ಕೆತೆಿರುವುದು ವಿಶೇಷವನಿಸಿತು, ಅದೂ 

ಸೀಮೇಶ್ವ ರನ ದೇವಸ್ಥಾ ನದಲಿ್ಲ . ಹರ ಮೇಲೀ ಹರಿ ಮೇಲೀ ಎೆಂದು ಇೆಂದ್ಗೂ ಕ್ಷತೆಾಡುವ 

ಮನೀಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ೀ ಇರುವ ಎಷಿ್ ೀ ಜನರು ಇೆಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾ ನಕೆಕ  ಒಮ್ಮಮ  ಭೇಟ್ಟ ಕೊಟಿ ರೆ ಸಮರಸದ 

ಚೆಂತನೆಯ ಅರ್ೋ ತಿಳಿಯುವುದೇನೀ. 

ಇಡಿಯ ಕಂಬವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಿ ಕೆತೆನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ಧದ ರೆ. ಕಂಬದ ಮುೆಂಭಾಗದ 

ಮೇಲ್ಲನ ಭಾಗದಲಿ್ಲ , ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ  ಬಣ್ಣಾ ಯ ಮುದೆದ ಯನ್ನು  ಹಿಡಿದು, ಎಡಗೈಯನ್ನು  ಇಳಿ ಬಿಟಿ್ಟ , 

ಬಲಗಾಲನ್ನು  ತುದ್ ಬರಳುಗಳ ಮೇಲ್ ಇಟಿ್ಟ  ನಿೆಂತಿರುವ ಮುದುದ  ಕೃಷಾ ನ ರೂಪ್ವಿದೆ. ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  

ಕಾಳಿೆಂಗನ ಮೇಲ್ ನತಿೋಸುತೆಿರುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕೆತೆಿದದ ರೆ, ಕೊನೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಉತೆರ ದ್ಕ್ಷಕ ಗ್ಗ 

ಮುಖ್ ಮಾಡಿ ಇರುವ ಸಿೆಂಹದ ಕೆತೆನೆ ಮೂಡಿಬಂದ್ದೆ. 
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ಕಂಬದ ಎಡಗಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಾ ನ್ನ ಕೊೀಲನ್ನು  ಹೊತೆ  ಗೊಲಿನಂತಿದದ ರೆ, ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ರಾಸ 

ಲ್ಲೀಲ್ ಆಡುವ ಹಾಗ್ಗ ಭಾಸವಾಗುತೆದೆ.   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇನ್ನು  ಕಂಬದ ಹಿೆಂಭಾಗಕೆಕ  ಬಂದರೆ, ಮೇಲ್ಲನ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಅೆಂಬಗಾಲ್ಲನ ಕೃಷಾ  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಬಣ್ಣಾ ಯ ಪುಟಿ  

ಮುದೆದ ಯನ್ನು  ಹಿಡಿದ್ರುವ ಚತರ ಣ್ವಿದದ ರೆ, ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಅದೇ ಬಣ್ಣಾ ಯ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು  ಇಟಿ್ಟ ಕೊೆಂಡು 

ಕುಳಿತಿರುವ ಕೃಷಾ ನಂತ್ತ ತೀರುತೆಾನೆ. 
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ಉತೆರ ದ್ಕ್ಷಕ ಗ್ಗ ಮುಖ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಬದ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲಿ್ಲ , ಆ ಇೆಂದರ ನ ಕೊೀಪ್ ವೃಷಿಿ ಯೆಂದ, ಇಡಿಯ 

ಗೊೀಕುಲವನ್ನು  ರಕ್್ಷ ಸಿದ ಗೊೀವಧೋನ ಗಿರಿಧಾರಿಯನ್ನು ಕೆತೆಿದ್ಧದ ರೆ. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರತರ ಧಾರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿರಿಗೂ, ಎಲಿ  ಕಾಲಕ್ಕಕ  ಎಲಿ  ವಯೀಮಿತಿಯವರಿಗೂ ಮನಸಿಿ ಗ್ಗ 

ಮುದ ಕೊಡುವುವನ್ನ ಈ ಕೃಷಾ ನೇ ಅಲಿವೇ? ಇೆಂತಹ ನೂರೆೆಂಟ್ಟ ಪ್ರತರ ಧಾರಿಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು  ಮುೆಂದ್ನ 

ಪೀಳಿಗ್ಗಗ್ಗ ಹೇಳಿ, ತೀರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಉತೆಮ ಜಾಗ ಇವೇ ದೇವಸ್ಥಾ ನಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಮ್ಮಮ  ಹೊೀಗಿ 

ಬರುತೆಿೀರಷಿ್ ೀ -, ಈ ಮುದುದ  ಕೃಷಾ  ಹಾಗು ಆ ಸವೋವಾಯ ಪ ಶ್ವನನ್ನು  ನೀಡಲು ಹಲಸೂರಿನ 

ಸೀಮೇಶ್ವ ರ ದೇವಸ್ಥಾ ನಕೆಕ !  
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 ಲೇಖಿಕೆಯ ಪ್ರಿಚಯ : ಡಾ. ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ರೇಖಾ 

ಅರುಣ್ ಅವರು ಲ್ಭಸಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡಾನಿ್ಸ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾ ಪ್ಕ ನಿದೇೋಶ್ಕ್ಷ,  

ಗುರು ಡಾ. ವಸುೆಂಧರಾ ದ್ರೆಸ್ಥವ ಮಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಶ್ಷ್ಯ  . ಕಲ್ಭವಿದೆ, ನೃತಯ  ಸಂಯೀಜಕ್ಷ, 

ನಟಿ್ಟ ವನಾರ್ ಹಾಗೂ ಯೀಗಾಧಾರಿತ ಭರತನಾಟಯ  ಶ್ಕ್ಷಕ್ಷ. ದಂತ ವೈದಯ ದಲಿ್ಲ  ರಜತ 

ಪ್ದಕವನ್ನು  ಗಳಿಸಿರುವ ಇವರು, ಕನಾೋಟಕ ಶಾಸೆಿ ರೀಯ ಸಂಗಿೀತದಿ ಲೂ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದುಷಿ 

ಸರಸವ ತಿ, ಟ್ಟ.ವಿ. ಮಾಲ್ಲನಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರ ೀ. ಎೆಂ. ಆರ್. ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಮತೆು  ಚೆಂತಲಪ್ಲಿ್ಲ  

ಡಾ. ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಅವರಲಿ್ಲ  ತರಬೇತಿ ಪ್ಡೆದ್ದ್ಧದ ರೆ. ಇವರು ದೂರದಶ್ೋನದ ಗ್ಗರ ೀಡೆಡ್ 

ಕಲ್ಭವಿದೆಯಾಗಿದುದ , ಭರತನಾಟಯ ದ ಮಾಸಿ ರ್ಸೋ ಪ್ದವಿಯಲಿ್ಲ  ಉನು ತ ದರ್ಜೋಯಲಿ್ಲ  ತೇಗೋಡೆ 

ಹೊೆಂದ್ದ್ಧದ ರೆ. ಚೆನೆು ೈನ ‘ಪ್ರ ಯತು ೆಂ’ ಸಂಸೆಾ ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಮಟಿ ದ 

ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ಷೀಣ್ೋದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಸಂಶೀಧನಾ ಲೇಖ್ನವನ್ನು  ಮಂಡಿಸಿದ್ಧದ ರೆ. ದೇಶ್ದ್ಧದಯ ೆಂತ 

ಪ್ರ ದಶ್ೋನ ನಿೀಡಿರುವ ಇವರಿಗ್ಗ ನೃತಯ  ಶ್ರೀಮಣಿ, ನೃತಯ  ಉಪ್ರಸಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಸುೆಂಧರಾ 

ಪ್ರ ದಶ್ೋಕ ಕಲ್ಗಳ ಪ್ರ ಶ್ಸೆಿ  ಸಂದ್ದೆ.    ೨೦೦೮ ರಲಿ್ಲ  ತಮಮ ದೇ ಸಂಸೆಾ ಯಾದ ಲ್ಭಸಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಆಫ್ ಡಾನಿ್ಸ  ಅನ್ನು  ಸಂಸ್ಥಾ ಪಸಿ, ನೂರಾರು ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಭರತನಾಟಯ , ಯೀಗ ಹಾಗೂ ಕನಾೋಟಕ 

ಸಂಗಿೀತ ಕಲ್ಯನ್ನು  ಕಲ್ಲಸಿಕೊಡುತೆಿದ್ಧದ ರೆ. ತಮಮ  ಸಂಸೆಾ ಯ ಪ್ರವಾಗಿ 'ಲ್ಭಸಯ  ಸಂಭರ ಮ' ಎೆಂಬ 

ಮೂರು ದ್ನದ ರಾಷೆಿ ರೀಯ ಮಟಿ ದ ಕಲ್ಭ ಉತಿ ವವನ್ನು  ವಷೋಕೊಮ್ಮಮ  ನಡೆಸುತೆಾ  ಅದರಲಿ್ಲ  

ವಿಶ್ಷಿ  ಚೈತನಯ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗೆಂದೇ ಒೆಂದು ಸಂರ್ಜಯನ್ನು  ಮಿೀಸಲ್ಲಡುತೆಾ  ಬಂದ್ದ್ಧದ ರೆ. 'ಲ್ಭಸಯ  

ಸ್ಥಧಕ್ಷ' ಎೆಂಬ ಬಿರುದು, ಪ್ರ ಶ್ಸೆಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತೆಿದ್ಧದ ರೆ. ಇದಲಿದೆ, ತಮಮ  ಪ್ತಿ ಶ್ರ ೀ. 
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ಅರುಣ್. ಟ್ಟ.ಆರ್ ಮತೆು  ಮಕಕ ಳಾದ ಅನಿರುದಧ  ಹಾಗೂ ಅಭಿರಾಮ್ ಅವರ ನೆರವಿನಿೆಂದ, 

ಹಳಿಿಯ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ವಿವಿಧ ಅವಕಾಶ್ಗಳನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದಕಾಕ ಗಿ 'ಹಳಿಿಯೆಡೆಗ್ಗ ಲ್ಭಸಯ ' ಎೆಂಬ 

ಕಾಯೋಕರ ಮವನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕೊೆಂಡು ಆಸಕೆ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಗ ಭರತನಾಟಯ , ಶಾಸೆಿ ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ, ಗಣಿತ, 

ವಿಜಾಾ ನ, ಆೆಂಗಿ  ಹಾಗೂ ವಯ ಕೆ್ಷತವ  ಅಭಿವೃದ್ಧ  ತರಗತಿಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತೆಿದ್ಧದ ರೆ. ಇವರು 

ನೂಪುರ ಭ್ರ ಮರಿ ಯೋಜಿಸಿದ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಯಾತ್ರರ ಯ ಅಧ್ಯ ಯನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಯೂ ಹೌದು.  

 

 


