
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



ಈ ಪ್ರಕಟಿತ ಲೇಖನದ ಪ್ೂರ್ಣ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

 

ನವರಂಗದೆೊಳ್ ನಟನವಾಡಿದಳ್ ತರುಣಿ….. 

- ರೊೇಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್   ೆಂಂಗೂೊರು 

ನಮಮ ನಾಡು ಪ್ುರಾತನ ದೆೇವಸ್ಾಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಾಡು. ಇಂತಹ ನಾಡಲ್ಲಿ ಚೊೇೂ, ಹೆೊಯ್ಸೂ, ಚಾಲುಕಯ, 

ವಿಜಯ್ನಗರ ರಾಜವಂಶಸಾರು ತಮಮ ಕಲಾಶೈಲ್ಲಯ್ ಛಾಪ್ನುು ದೆೇವಾಲಯ್ಗೂಲ್ಲಿ ಮೊಡಿಸಿದ್ಾಾರ. ಇದೆೇ 

ರಾಜವಂಶಸಾರ  ಆಶರಯ್ದಲ್ಲಿ ನೃತಯ, ಸಂಗೇತ ಮುಂತಾದ ಕಲ ಅತಿ ಉನುತ ಸ್ಾಾನವನುು ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿತುು ಎಂಬುದು 

ಕೊಡ ಈ ದೆೇವಾಲಯ್ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತುದೆ. ವೇದಗೂ  ಕಾಲದಂದಲೊ ಸಂಗೇತ ಹಾಗು ನೃತಯಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಪಾರಶಸುಯ ಹಾಗು ಪೂರೇತಾಸಹ ದೆೊರಯ್ುತಿತುು. ಸ್ಾಾಮಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದರು ತಮಮ "ಎ ಹಿಸಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ್ನ್ 

ಮೊಯಸಿಕ್" ಎಂಬ ಪ್ುಸುಕದಲ್ಲಿ – ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿರೇಯ್ರು  ಪ್ರತಿದನ ತಮಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ್ವನುು ನೃತಯ, 

ಹಾಡುಗಾರಿಕ ಮತುು ಸಂಗೇತ ವಾದಯಗೂನುು ನುಡಿಸಲು ಮಿೇಸಲ್ಲಡುತಿುದಾರು. ಯ್ುವತಿಯ್ರಲ್ಲಿ ನೃತಯವು ಎಷ್ುಟ 

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗತುು ಎಂದರ ಸೇವಕಿಯ್ರು ಸಹ ಕಲಯ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರವಿೇರ್ಯತೆಯ್ನುು ಪ್ಡೆದದಾರು” ಎಂದು 

ವಿವರಿಸುತಾುರ. ಕೃಷ್ಣ-ಯ್ಜುರ್ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಾಣಲ್ಲೇಯ್ ಅಗುಯ್ು ಎಲ್ಲಿ ಉರಿಯ್ುತಿುತೆೊುೇ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ 

ಸಲ್ಲಿಸುತಿುದಾ  ಯ್ುವತಿಯ್ರು ನೇರಿನ ಹೊಜಿಗೂನುು ಹೆೊತುುಕೊಂಡು ಲಯ್ಬದಧವಾಗ ಅಗುಯ್ ಸುತುಲೊ ನೃತಯ 

ಮಾಡುತಿುದಾರು ಎಂದು ಉಲಿೇಖಿಸಲಾಗದೆ. ಕೌಶೇತಕಿ -ಬ್ಾರಹಮರ್ದಲ್ಲಿ ನೃತಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕ ಮತುು ಸಂಗೇತ 

ವಾದಯಗೂನುು ನುಡಿಸುವ ಕಲಗೂು ಕಲವು ವೈದಕ ವಿಧಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗತುು ಎಂದು ಹೆೇೂಲಾಗದೆ. ಈ 

ಆಚರಣೆಯೇ ದೆೇವಸ್ಾಾನಗೂಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದ್ಾಯ್ವಾಗ ಬಂದವು. ಇಂದಗೊ ದೆೈವದತುವಾದ ಈ ಕಲಗೂು  ನಮಮ ಸಮಾಜದ 

ಅವಿಭಾಜಯ ಅಂಗವಾಗ ಮುಂದುವರದವ. 



 

ಹಿೇಗೆ ದೆೇವಾಲಯ್ಗೂು ಸಂಗೇತ, ನೃತಯ, ಶಲಪಕಲ, ಚ್ಚತರಕಲಗೂಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಲಗೂನುು ಪೂೇಷಿಸಿ, ೆಂಳೆಸುವ 

ಕೇಂದರವಾಗತುು. ೩ನೆ ಶತಮಾನದಂದ ೬ ನೆೇ ಶತಮಾನದವರಗೊ ಭಕುರು ದೆೇವಸ್ಾಾನಕೆ ಕಾಣಿಕ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ 

ಸೇವಯ್ನುು ದೆೇವಭೊೇಗ ಎಂದು ಕರಯ್ಲಾಗತುು ಎಂಬ ಉಲಿೇಖವಿದೆ. ಸುಮಾರು ೯ನೆ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ್ ಹೆೊತಿುಗೆ 

ದೆೇವಭೊೇಗವನುು ಅಂಗಭೊೇಗ ಹಾಗು ರಂಗಭೊೇಗವನಾುಗ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಗಭೊೇಗವು ಗಭಣಗುಡಿಯ್ ಒೂಗೆ 

ಮೊಲ ವಿಗರಹಕೆ ಮಾಡುವ ಸೇವಗೂು ಅಂದರ ಅಭಿಷೇಕ, ಪ್ೂರ್ಾ, ನೆೈವೇದಯ, ಹಲವು ರಿೇತಿಯ್ ಆರತಿಗೂನುು 

ಹೆೊಂದರುತಿುತುು. ರಂಗಭೊೇಗವು ಗಭಣಗುಡಿಯ್ ಹೆೊರಗೆ ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸೇವಗೂು - ಅಂದರ ಸಂಗೇತ, 

ನೃತಯ, ಪ್ುರಾರ್ವಾಚನ ಮುಂತಾದವುಗೂನೊು ಹೆೊಂದರುತುದೆ.. ಈ ಸೇವ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ರಂಗಭೊೇಗದವರು ಎಂದೆೇ 

ಕರಯ್ಲಾಗುತಿತುು. ಈ ಕಲಾವಿದರು ನವರಂಗದ ಮೇಲ ದೆೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗ  ನಂತು ಬಹೂ ನಷೆಯಿಂದ ಸೇವ 

ಸಲ್ಲಿಸುತಿುದಾರು.  

ಇದಕೆ ಸಪಷ್ಟ ಉದ್ಾಹರಣೆ ಕೊೇಲಾರದ ಪ್ುರಾರ್ ಪ್ರಸಿದಧ ಆವಣಿ ಕ್ಷೇತರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಲ್ಲಂಗೆೇಶಾರ ದೆೇವಸ್ಾಾನ ಹಾಗು 

ದೆೇವಸ್ಾಾನದ ಸಂಕಿೇರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮರ್ಲ್ಲಂಗೆೇಶಾರ, ಶತೃಜ್ಞಲ್ಲಂಗೆೇಶಾರ ಹಾಗು ಭರತಲ್ಲಂಗೆೇಶಾರ ಎಂಬ ನಾಲುೆ 

ದೆೇವಸ್ಾಾನಗೂು. ಈ ದೆೇವಾಲಯ್ವನುು 10ನೆೇ ಶತಮಾನದ ನೆೊೂಂಬ ರಾಜವಂಶದವರು ನಮಿಣಸಿದುಾ, ನಂತರ 

ಚೊೇೂರು ಇದನುು ಭಾಗಶಃ ನವಿೇಕರಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಬಂದ ವಿಜಯ್ನಗರ ರಾಜರು ಮುಖ ಮಂಟಪ್ ಮತುು 

ರಾಜಗೆೊೇಪ್ುರವನುು ನಮಿಣಸಿದರು. ಸಂಗೇತ ಹಾಗು ನೃತಯ  ದೆೇವಸ್ಾಾನದ ಪ್ೂರ್ಾ ಸಂಪ್ರದ್ಾಯ್ಗೂಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಾಗತುು 



ಎಂಬುದನುು ಈ ದೆೇವಾಲಯ್ಗೂಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ್ವಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶವಾದ ನವರಂಗ ಹಾಗು ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗೂಲ್ಲಿರುವ 

ನೃತಯ ಶಲಪಗೂು ಸ್ಾರುತುವ. 

 

ದೆೇವಾಲಯ್ದ ಗಭಣಗೃಹದ ಮುಂಭಾಗದ ಸಭಾಂಗರ್ವೇ ನವರಂಗ   ಅಧಣಮಂಟಪ್ ಅಥವ ಗೊಢಮಂಟಪ್ವನುುತಾುರ. 

ಗೊಢಮಂಡಪ್ ಅಕ್ಷ್ರಶಃ ಗೊಢವಾಗಯೇ ಇರುತಿುತುು. ಅಂದರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ುವ ಸೇವ ದೆೇವರಿಗೆ ಮಾತರ 

ಮಿೇಸಲಾಗತುು. ಹೆೊರಗನ ಜಗತಿುಗೆ ಇದನುು ನೆೊೇಡುವ  ಅವಕಾಶವಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮಂಟಪ್ ಎಲಾಿ ಬದಗಳಿಂದಲೊ 

ಮುಚಿಲಪಟಟ ಮಂಟಪ್. ಗೊಢಮಂಟಪ್ಕೆ ನವರಂಗವಂಬ ಹೆಸರು ಸುಮಾರು ೧೩ -೧೪ ಶತಮಾನದ ಅನಂತರ ರೊಢಿಗೆ 

ಬಂದತು. ಕನುಡದಲ್ಲಿ ನವ ಎಂದರ ಒಂಬತುು ಮತುು ರಂಗ ಎಂದರ ವೇದಕ. ಒಂಬತುು ಚೌಕಗೂ (3X3) 

ಅೂತೆಯ್ನುಟುಟಕೊಂಡು ರಚ್ಚಸಿರುವ  ಸಭಾಂಗರ್ವನುು ನವರಂಗ ಎಂದು ಕರಯ್ಲಾಗುತುದೆ.  

ವಾಸುುಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೊಿೇಕವೂಂದರಲ್ಲಿ ದೆೇವಾಲಯ್ದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗೂನುು ಮನುಷ್ಯನ ೆಂೇರ ೆಂೇರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ 

ಸಮಿೇಕರಿಸಲಾಗದುಾ; ’ಅಧಣಮಂಟಪ್ವು ಹೃದಯ್ಸ್ಾಾನ’ ಎಂದದೆ. ಅಂದರ ನವರಂಗವನುು ಮನುಷ್ಯನ  ವಕ್ಷ್ಸಾೂಕೆ 

ಹೆೊೇಲ್ಲಸಲಾಗದೆ. 

ಕಲಾಯರ್ ಚಾಲುಕಯ ಮತುು ಹೆೊಯ್ಸೂ ಶೈಲ್ಲಯ್ ಇತರ ಕಲವು ದೆೇವಾಲಯ್ಗೂಲ್ಲಿ, ದೆೇವಾಲಯ್ಕೆ ಗೊಢಮಂಟಪ್ವನುು 

ಒದಗಸಲಾಗಲಿ.ಬದಲ್ಲಗೆ ಸುಕನಾಸಿಯ್ ಮುಂದೆ, ದೆೊಡಡ ತೆರದ ಸಭಾಂಗರ್ವನುು ನಮಿಣಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭಾಂಗರ್ದ 

ಮಧಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಎತುರದ ವೇದಕಯ್ನುು ನಮಿಣಸಿ, ಈ ವೇದಕಯ್ನುು ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ್ ಪ್ರದಶಣನ ಕಲಗಳಿಗೆ 

ಬೂಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಕಂಬಗಳಿರುವ ಸಭಾಂಗರ್ಗೂನುು ನವರಂಗ ಎಂದು ಕರಯ್ವ ಬದಲು  ಅವುಗೂನುು 

ರಂಗಮಂಟಪ್ ಎಂದು ಕರಯ್ಲಾಗುತುದೆ. ವಿಜಯ್ನಗರ ಶೈಲ್ಲಯ್ ದೆೇವಸ್ಾಾನಗೂಲೊಿ ಇಂತಹುದೆೇ ಆದ 

ರಂಗಮಂಟಪ್ವನುು ಹೆಚಾಿಗ ಕಾರ್ಬಹುದು. ಈ ರಂಗಮಂಟಪ್ವನುು ನಾಟಯ ಮಂಟಪ್, ನಟನ ಶಾಲೈ, ಸದರ್ ಶಾಲೈ, 

ನಾನಾವಿಧ ನಟನ ಶಾಲೈ, ನಾಟಯ ಮಂಟಪ್, ನೃತಯ ಮಂಟಪ್ ಮತುು ಕೊತಂಬಲಂ ಎಂದ್ಾಗ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೆೇಶಗೂಲ್ಲಿ ವಿಭಿನು 

ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರಯ್ಲಾಗುತಿುತುು. 

ಆವಣಿ ದೆೇವಸ್ಾಾನಸಂಕಿೇರ್ಣದ ಗೊಢಮಂಡಪ್ದ ಮಧಯದಲ್ಲಿ, ನಾಲುೆ ಕಂಬಗೂ ನಡುವ ನೆಲದಂದ ಸಾಲಪ ಎತುರಕೆ 

ವೇದಕ ಇದೆ. ಹಾಗು  ಒೂಗೆೊೇಡೆಗೂು ಸರೂವಾಗದುಾ ಯಾವುದೆೇ ಅಲಂಕಾರವನುು ಹೆೊಂದಲಿ. ನವರಂಗದ 

ಮೇಲಾಾವಣಿಯ್ಲ್ಲಿ ಈ ದೆೇವಾಲಯ್ದ ಪ್ರಧಾನ ದೆೇವತೆಯಾದ ಅಂದರ ಶವ ಶಕಿುಯ್ರನುು ಸುತುುವರಿದ ಅಷ್ಟದಕಾಪಲಕರ 

ಕತುನೆ ಇದೆ. ನಾಲುೆ ಕಂಬಗೂಲ್ಲಿರುವ, ನೃತಯ ಶಲಪಗೂು ಹಾಗು ವಾದಯ ಸಂಗೇತದವರ ಕತುನೆಗಳಿವ. ಇದರಿಂದ್ಾಗ ಈ 

ದೆೇವಸ್ಾಾನದಲೊಿ ರಂಗಭೊೇಗದ ಸಂಪ್ರದ್ಾಯ್ವಿದಾರಬಹುದು ಎಂದು ಅನಸುತುದೆ.  

 



 

 

ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬಹುದ್ಾದ ನತಣಕಿಯ್ ವಸ್ಾರಲಂಕಾರ, ಆಭರರ್, 

ಕೇಶವಿನಾಯಸವನುು ಶಲ್ಲಪಯ್ು ಅತಿ ಸೊಕ್ಷ್ಮವಾಗ  ಬಹೂ ವಿಭಿನುವಾಗ 

ಕತಿುದ್ಾಾನೆ. ಈ ನತಣಕಿಯ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನುತೆಯ್ ಭಾವ 

ಕಾರ್ಬಹುದು. ಈ ಕತುನೆಯ್ಲಿ ಈಕ ಸುರಸುಂದರಿಯ್ಂತೆ ಕಂಡರ, 

ಇನುು ವಾಸುವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈಕಯ್ದು ರಂಭ ಊವಣಶಯ್ರನುು 

ನಾಚ್ಚಸುವ  ಸ್ೌಂದಯ್ಣವಷಟೇ ಸರಿ.   

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ಅಂತಃಪ್ುರಗೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತುದೆ : 

ನಟನವಾಡಿದಳ್ ತರುಣಿ ನಟನವಾಡಿದಳ್ 

ಕಟು ಮುಖಾಭಿನಯ್ಗಳಿಂದ ನಟನವಾಡಿದಳ್ || 

ಕೊರವಿತಿವೂಲು ವೇಷ್ ತೆೊಟುಟ 

ಸಮರನ ಗುಟಟ ಮನದೆೊಳಿಟುಟ ನಟನವಾಡಿದಳ್ || 

ಢಮರು ಢರ್ರು ಢಣ್ ಢರ್ರನೆ ಚ್ಚಟಿಕ ತಾೂ ಚಟ ಚಟರನೆ || 

ಕುಲುಕಿ ಬೂುಕಿ ಬಳಿಿಯೊಡನೆ ಒಲ್ಲದು ನಲ್ಲದು ಕುಣಿದು ಲಲನೆ 

ನಟನವಾಡಿದಳ್ || 

ಈಶ ತಾಂಡವದಲೊಮಮ ರಾಸ ರಭಸದಂದಲೊಮಮ | 

ಆಶನೆೊೇಟದಂದಲೊಮಮ ಕೇಶ ವೇಷ್ ದ್ಾಸಿ ಇವೂು  

ನಟನವಾಡಿದಳ್ || 

 



ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಶಲಪದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ನತಣಕಿಯ್ರ ಜೊತೆ ವಿವಿಧ ವಾದಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ನಟುಟವಕಾರ, ಮೃದಂಗದವರು, 

ಉಡುಕೆ ವಾದಯ ನುಡಿಸುವವರನುು ಕಾರ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಾೂಕೆ ೆಂೇಕಾಗರುವ ಘನ ಹಾಗೊ  

ಅವನದಧವಾದಯಗೂನುು ಮಾತರ ಈ ರಂಗಭೊೇಗದ ಕಂಬಗೂ ಶಲಪಗಳಿಗೆ ವಸುುವಾಗ ಬೂಸಿದ್ಾಾರ. ಅಲಿದೆ ಕಲಾವಿದರು 

ನಂತು  ವಾದಯವನುು ನುಡಿಸುತಿುರುವುದನುು ವಿಶಿೇಷಿಸಿದರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದನ ರಿೇತಿಯ್ ಪ್ಕೆವಾದಯದವರಿಗೆ ಬೂಸುವ  

ವಿಶೇಷ್ವಾದ ವೇದಕ ಇರಲ್ಲಲಿವಂದು ತೆೊೇರುತುದೆ.  

 

 

 

ಪ್ರಸಿದಧ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಶರೇಮತಿ ಉಷಾ ದ್ಾತಾರ್ ಅವರು ಈ  ಶರೇಮಂತ ಸಂಪ್ರದ್ಾಯ್ದ ಬಗೆೆ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇೂುತಾುರ - 

“ನತಣಕಿಯ್ು ವಿವಿಧ ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಿಕ ವಾದಯಗೂ ಸಂಗೇತಕೆ ಹೆಜೆ ಹಾಕುವ ಮೊಲಕ ನೃತಯದ ಆರಂಭವನುು ಅಥವಾ ರಂಗ 

ಭೊೇಗವನುು ಪಾರರಂಭಿಸುತಾುಳೆ. ರಂಗ ಮಂದರ ಅಥವಾ ವೇದಕಯ್ನುು ಪ್ರವೇಶಸುವಾಗ, ಒಂಬತುು ದಕುೆಗೂ 

ಅಧಿಪ್ತಿಗೂ  ಆಶೇವಾಣದವನುು ಪ್ಡೆಯ್ಲು ಒಂಬತುು ದಕುೆಗಳಿಗೆ ನೃತಯದ ಮೊಲಕ ನಮಸ್ಾೆರಗೂನುು ಸಲ್ಲಿಸುತಾುಳೆ. 

ಆಯಾ ನದಣಷ್ಟ ದಕೆನುು ಆೂುವ ಅಧಿಪ್ತಿಯ್ನುು ಸಂತೆೊೇಷ್ಗೆೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಕಿೆಗೊ ತನುದೆೇ ಆದ ರಾಗ 

ಮತುು ತಾೂದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಾೆರವನುು ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ. ಹಿೇಗೆ ಇದೆೊಂದು ಸುಧಿೇಘಣವಾದ ಪ್ೂರ್ಾ 

ಕೈಂಕಯ್ಣವಾಗತುು.”  

ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಿಕವಾಗ ಇಂದಗೊ ನಾವು ನವಸಂಧಿ 

ಕೌತುವಗಳೆಂಬ ನತಣನವನುು ಕಲವು ದೆೇವಸ್ಾಾನದ 

ಪ್ೂರ್ಾ ಹಾಗು  ಉತಸವದ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ 

ಕಾರ್ಬಹುದು. 

ಈ ದೆೇವಾಲಯ್ದಲ್ಲಿ, ಗೆೊೇಪ್ುರದಂದ  

ಪಾರರಂಭವಾಗ, ಕಡೆಗೆ ರ್ಾಲವಾತಾಯ್ನದಲೊಿ 

ನತಣನವನುು ಕಾರ್ಬಹುದು. ಯ್ುಗೂ ನೃತಯ 



ಕೊಡ ಈ ಸಮಯ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗತೆುನುುವುದು ತಿಳಿಯ್ುತುದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮರ್ಲ್ಲಂಗೆೇಶಾರದ ನವರಂಗದ ಒಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ 

ಸ್ಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಮಹಾನಟನನೆುೇ ಕಾರ್ಬಹುದು. 

ಇನುು ಈ ನವರಂಗದ ಧಾನ ಹಾಗು ೆಂೂಕಿನತು ಗಮನಹರಿಸೊೇರ್.  ದಕ್ಷಿರ್ ಭಾರತದ 

ದೆೇವಾಲಯ್ಗೂಲ್ಲಿ ಧಾನಜ್ಞಾನದ (acoustics ) ಅರಿವನುು ಇಟುಟಕೊಂಡು ದೆೇವಾಲಯ್ 

ನಮಾಣರ್ ಮಾಡಲಾಗತುು. ಕಲುಿ ಹೆಚುಿ ಪ್ರತಿಧಾನಯ್ನುು ಮೊಡಿಸುತುದೆ. ಅಂತಹ 

ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲ ಕತುನೆಗೂನುು ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಧಾನಯ್ು ಕಡಿಮಯಾಗುತುದೆ. ನಂತರ  

ಕಂಬದಲ್ಲಿನ ಈ ಶಲಯ್ನೆುೇ ಧಾನವಧಣಕ ಸ್ಾಧನವನಾುಗ ನಮಮ ಅನುಕೊಲಕೆ ತಕೆಂತೆ 

ಪ್ರಿವತಿಣಸಿಕೊೂಿಬಹುದ್ಾಗದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ನಮಮ ಶಲ್ಲಪಗಳಿಗೊ 

ಇತುು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಆಶಿಯ್ಣವುಂಟುಮಾಡುತುದೆ. 

ದೆೇವಾಲಯ್ಗೂಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕೆ ಮೊಲವಾದ ಸೊಯ್ಣನಗೆ ಪಾರಮುಖಯತೆಯ್ನುು 

ನೇಡಿದಾರೊ ಸಹ, ನೆೈಸಗಣಕ ೆಂೂಕನುು ಬಹೂ ವಿರೂವಾಗ ಬೂಸಲಾಗುತಿುತುು. ಮಾನವನ 

ಕರ್ುಣಗೂು ೆಂೂಕಿನಲ್ಲಿ  ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಕಡೆಗೆ ವಿಚಲ್ಲತವಾಗದೆ, ಗುಡಿಯ್ ಕತುಲಯಿಂದ 

ಆಧಾಯತಿಮಕ ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ ಕಲವು ಕ್ಷ್ರ್ಗೂು ಆ ಪ್ರಮಾತಮನ ಧಾಯನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿೇನಲಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಹತಾವಿತುು. ಹಾಗಾಗ 

ಗಭಣಗುಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಮಾತರ ದೆೇವರ ದಶಣನಕೆಂದು ದೇಪ್ ಹಚುಿತಿುದಾರು. ಆದರ ರಂಗಭೊೇಗದ ಕೈಂಕಯ್ಣಕೆ  

ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ೆಂೂಕನುು ಹೆೇಗೆ ಒದಗಸುತಿುದಾರು?  

ಶಲ್ಲಪಗೂು, ದಕ್ಷಿರ್ದಂದ ಬರುವ ೆಂೂಕು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗ ಉತುಮವಾಗರುತುದೆ ಏಕಂದರ ಸೊಯ್ಣನ ೆಂೂಕು ದನ ಮತುು 

ವಷ್ಣವಿಡಿೇ ಸಿಾರವಾಗರುತುದೆ ಎಂದು ಆ  ಭಾಗಕೆ ರ್ಾಲವಾತಾಯ್ನವನುು ನಮಿಣಸುತಿುದಾರು. ಕಣಿಣನ ಮಟಟಕಿೆಂತ 

ಎತುರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಟಕಿಗೂು ಇಡಿೇ ಕೊೇಣೆಯ್ನುು ೆಂೂಗಸಬಹುದು. ೆಂೂಕು ರ್ಾಲವಾತಾಯ್ನದ ಮೊಲಕ ಪ್ರವೇಶಸುತುದೆ 

ಮತುು ಛಾವಣಿಯ್ ಮೇಲ ಪ್ರತಿಫಲ್ಲಸಿದ್ಾಗ ( reflect ), ಕೂಗನ ಕೊೇಣೆಯ್ ಸುತುಲೊ ೆಂೂಕನುು ಹರಡುತುದೆ. ಈ 

ನವರಂಗವನುು ಇದೆ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಯ್ ಆಧಾರದಮೇಲ ನಮಿಣಸಲಾಗದೆ. 

ಶಲ್ಲಪಗೂು, ದೆೇವಾಲಯ್ವನುು ಕಟಟಲು ವಾಸುುಶಲಪ, ಶಲಪವನುು ಕತುಲು ಶಲಪಶಾಸರ, ನೃತಯ ಶಲಪವನುು ಕತುಲು 

ನಾಟಯಶಾಸರ, ಭೌಗೆೊೇಳಿಕ ಶಾಸರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಹಿೇಗೆ ಇನುು ಎಷೊಟೇ ಶಾಸರಗೂಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಿತಿ ಹೆೊಂದದಾರಂದು 

ತಿಳಿದುಬರುತುದೆ. 

ದಕ್ಷಿರ್ ಭಾರತದ ದೆೇವಾಲಯ್ಗೂು ಧಾಮಿಣಕ, ಕಲ ಮತುು ಸ್ಾಂಸೆೃತಿಕ ವೈಭವದ ನಜವಾದ ಭಂಡಾರವಾಗದೆ. ಇಂತಹ 

ಪ್ುರಾತನ ದೆೇವಾಲಯ್ಗೂನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪಾರಮುಖಯತೆಯ್ನುು ಶವಭಕಿುಯ್ ಐದು ಉದ್ಾತು ಕಿರಯಗೂಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಾಗ 

ಸೇರಿಸುವ ಮೊಲಕ ಒತಿುಹೆೇೂಲಾಗದೆ. ಪ್ವಿತರ ಕ್ಷೇತರಗೂನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಶರದೆಧಯಿಂದ ಕಲಸ ಮಾಡುವ 

ಮೊಲಕ ನಮಮ ಸ್ಾಂಸೆೃತಿಕ ಪ್ರಂಪ್ರಯ್ನುು  ಉಳಿಸಿಕೊೂಿಲು ನಾವಲಿರೊ ಹೆೊೇರಾಡೆೊೇರ್.    

ನೃತಯಶಲಪಯಾತೆರಯ್ ಅಂಗವಾಗ ದೆೇವಾಲಯ್ ವಿೇಕ್ಷ್ಣೆ ಹಾಗು ಈ ಲೇಖನವನುು ಬರಯ್ುವ ಸದ್ಾವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಟಟ 

ನೊಪ್ುರ ಭರಮರಿಯ್ ಡಾ. ಮನೆೊೇರಮಾ ಭಗನ ಅವರಿಗೆ ನನು ಹೃತೊಪವಣಕ ನಮನಗೂು. 
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