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ಪೀಠಿಕೆ: 

ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದ  ಮಾನವ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಂತ್ತ “ಇರುವುದ್ಕ್ಕ ಂದು ಸೂರು” ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು 

ಸುರಕಿ್ಷತ ಗೂಡಿನಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸಬೇಕ್ಂದು ಬಯಸಿದ್ನೇ ಅಂದಿನಂದ್ ಮನೆಗಳನ್ನು  ಕಟಿ್ಟ ಕ್ಳಿಲು 

ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿದ್ನ್ನ.  ಸೂರು ಮಾನವನ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ಯಗಿತ್ತು .1  ಮಾನವನ ಸುತು ಲ್ಲರುವ ಪ್ಾ ಕೃತಿಯು 

ಮಾನವನ ಬದುಕ್ಷನಲಿ್ಲ  ಮಹತು ರ ಪ್ರತಾ  ವಹಿಸಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಮನ್ನಷ್ಾ ನಗೆ ಗೌರವ, ಭಯ, ಭಕ್ಷು ಗಳು 

ಮೂಡಿದ್ವು.  ಇದ್ರಿಂದ್ ಪ್ಾ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ದೊರೆಯುವ ಎಲಿ್ಲ  ವಸುು ಗಳು ಪ್ಪಜೆಗೆ ಅಹಿವಾದ್ವು.  ಆದ್ದ ರಿಂದ್ಲೇ 

ಗಿಡ, ಮರ, ಇತ್ಯಾ ದಿಗಳು ಪ್ಪಜನೇಯವಾದ್ವುಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ಪಜಾ ಸ್ಥಾ ನಗಳು ಆದ್ವು.  ಈ ಎಲಿ್ಲ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯ 

ಹಿನೆು ಲೆಯಾಗಿ ನಂತ್ತ ತನು ನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಯಾವುದೊೇ ಒಂದು ಅನಂತ ಶ್ಕ್ಷು ಯಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು 

ಉಂಟಾದ್ಯಗ ಆ ಶ್ಕ್ಷು ಗೆ ಒಂದು ರೂಪ್ ಕ್ಡಲು ಯತಿು ಸಿದ್.  ಹಿೇಗೆ ನೇಡಿದ್ ಒಂದು ರೂಪ್ಕ್ಕ  ಅಥವಾ ಸಂಕೇತಕ್ಕ  

ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಪ್ಾ ತೆಾ ೇಕ ಆಲಯವನ್ನು  ಕಟಿ್ ಲು ಆರಂಭಿಸಿದುದ , ದೇವಾಲಯ ರಚನೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತ್ತ. 2  

ಮತಾ ಾ ರು ಮತ್ತು  ಅಮತಾ ಾ ರು ವಾಸಿಸುವ ಸಾ ಳಕ್ಕ  ವಸುು  ಎಂದು ಹೆಸರು.  ವಸುು ವನ್ನು  ಆಶ್ಾ ಯಿಸಿದುದ  

ವಾಸುು  ಎಂದೆನಸಿಕ್ಳಿು ತು ದೆ.  ವಾಸುು  ಎಂದ್ಲಿ್ಲ  ವಸತಿ ಯೇಗಾ  ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂತ 

ಕಟಿ್ ಡ ಎರಡನ್ನು  ಒಳಗೊಳಿು ತು ದೆ.  ಮನ್ನಷ್ಾ  ತನಗ್ರಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಕ್ಂಡ ಮನೆ ಗೃಹವಾಸುು ಶಿಲೂ  ಎನಸಿದ್ರೆ, ತನು  

ದೇವರಿಗ್ರಗಿ ಕಟಿ್ಟ ದುದ  ದೇವಾಲಯ ವಾಸುು ಶಿಲೂ  ಎನಸಿತ್ತ.3 ದೇವರು ಮಾನವನ ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಭಾವನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು  ಪ್ಡೆದಂತೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸುತು -ಮುತು ಲ್ಲನ ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಾ ನ ಪ್ಡೆದ್ವು.  ಆರಂಭದ್ಲಿ್ಲ  

ಮೂತಿಿಯನ್ನು  ಪ್ಾ ತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ  ಮಂಟ್ಪ್ವಿದುದ  ಇದು ದೇವಾಲಯದ್ ಸಿೇಮಿತ ಉದೆದ ೇಶ್ವನ್ನು  

ಪ್ಪರೈಸುತಿು ದಿದ ತ್ತ. ಕಾಲಕಳೆದಂತೆ ಪ್ಪಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ನಧಿಿಷಿ್ ಗೊಂಡು ಆಚರಣೆಗಳು ಹೆಚಿದಂತೆ 

ಅದ್ಕ್ಕ  ತಕಕ ಂತೆ ದೇವಾಲಯವೂ ವಿಸು øತಗೊಳಿಲ್ಲರಂಭಿಸಿತ್ತ.  ಅವನ ಸುಸಂಸಕ ೃತ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ 

ದೇವಾಲಯವೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ.  ಅದು ನಮಮ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜಾ  ಅಂಗವಾಯಿತ್ತ.  ಮುಂದೆ 

ಸ್ಥವಿಜನಕ ಪ್ಪಜಾ ಮಂದಿರಗಳಾಗುವುದ್ರಂದಿಗೆ ಸಮಾಜ ವಿವಿಧ ಕಿ್ೇತಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹತು ರ ಪ್ರತಾ  ವಹಿಸಿ 

ಪ್ಾ ಮುಖ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ಾ ಗಳಾಗುವುದ್ರಂದಿಗೆ ಸಂಗಿೇತ, ನೃತಾ  ಮುಂತ್ಯದ್ ಕಲೆಗಳ್ಳಗೂ ಆಸರೆಯಾದ್ವು. 

ಪ್ರಾ ಚೇನ ವಾಸುು  ರಚನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಇಂದು ಅಳ್ಳದುಳ್ಳದಿರುವುದು ಗುಡಿ ಗೊೇಪುರಗಳೇ ಆಗಿವೆ.  ಇದು ಕಲ್ಲ 

ಮೌಲಾ ದಿಂದ್ ಕೂಡಿದುದ , ಸ್ಥಂಸಕ ೃತಿಕ ವಾಸುು  ಎನಸಿದೆ.  ವಾಸುು ಗಾ ಂಥಗಳಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲಯಗಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 

ವಿವರಗಳು ಹೆಚಿಾ ಗಿದುದ , ದೇವಾಲಯ ರಚನೆಯೇ ವಾಸುು ಶಾಸು ರವೆನಸುತು ದೆ.4  ದೇವಾಲಯಗಳು ಜನರ 

ಜೇವನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಸು-ಹೊಕಾಕ ಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜದ್ ಕೇಂದ್ಾ  ಸ್ಥಾ ನವೆನಸಿವೆ.  ಅಂತೆಯೇ ದೇವಾಲಯ 
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ನಮಾಿಣ್ವು ಇಡಿೇ ಸಮಾಜದ್ ಶ್ಾ ದ್ಯಾ -ಭಕ್ಷು ಯ ಪ್ಾ ತಿೇಕವೆನಸಿತ್ತ.  ಧಾಮಿಿಕ ಪಂಥಗಳ್ಳಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ 

ಪ್ಪಜಾಸ್ಥಾ ನಗಳು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಂದ್ ಕರೆಯಲೂ ಟಿ್ ವು ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳೆಂದೂ, ಜೈನರು 

ಬಸದಿ, ಬೌದ್ಾ ರು ಚೈತಾ ವೆಂದು ಕರೆದ್ರು. ದೇವಾಲಯ ನಮಾಿಣ್ದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಪಜೆ ಪುನಸ್ಥಕ ರ ಸುಗಮವಾಗಿ 

ನಡೆಸಿಕ್ಂಡು ಹೊೇಗಲು ದ್ಯನದ್ತಿು  ನೇಡುವುದು.  ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದ್ ಕತಿವಾ ಗಳಾಗಿದ್ದ ವು.  ದೇವಾಲಯ 

ನಮಾಿಣ್ವನ್ನು  ರಾಜರು, ಮಾಂಡಲ್ಲೇಕರು, ರಾಣಿಯರು, ಸ್ಥಮಂತ ಅರಸರು, ಪ್ರಳೇಯಗ್ರರರು ಮತ್ತು  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಶಾಸನಗಳ್ಳಂದ್ ತಿಳ್ಳಯುತು ದೆ. 

ಕ್ಷಾ .ಪ್ಪ. 2ನೇ ಶ್ತಮಾನದಿಂದ್ಲೇ ನಮಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತು ದೆ.  ಕ್ಷಾ .ಶ್. 

ಸುಮಾರು 6ನೇ ಶ್ತಮಾನದಿಂದ್ ದೇವಾಲಯ ನಮಾಿಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಕಾ ಮ ಮತ್ತು  ಸವ ರೂಪ್ ಕ್ಡಲು 

ಪ್ಾ ಯತಿು ಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಕನಾಿಟ್ಕದ್ಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲಯ ವಾಸುು  ಶಿಲೂ  ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ ದ್ಯರಿಯನ್ನು  ಕ್ಷಾ ಸು ಶ್ಕದ್ 

ಆರಂಭದ್ ಶ್ತಮಾನಗಳ್ಳಂದ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಶಾತವಾಹ ಕಾಲದಿಂದ್ ಸನು ತಿಯ ಬೌದ್ಾ  ಸೂಾ ಪ್ 

ಪ್ರಾ ರಂಭದ್ ವಾಸುು  ರೂಪ್ವನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸುತು ದೆ.5  ಪ್ರಾ ಚೇನಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಕಟಿ್ ಡಗಳ ನಮಾಿಣ್ಕ್ಕ  ಇಟಿ್ಟ ಗೆ 

ಮತ್ತು  ಗ್ರರೆಯನ್ನು  ಬಳಸಲ್ಲಗುತಿು ತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಉಳ್ಳದು ಬಂದಿಲಿ . 

ಕನಾಿಟ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಲಿ್ಲನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು  ನಮಿಿಸಿದ್ ಮೊದ್ಲ್ಲಗರು ಬಾದ್ಯಮಿ ಚಾಲುಕಾ ರು 

ದೇವಾಲಯದ್ ಶೈಶ್ವ ಮತ್ತು  ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ನಡೆದಿರಬಹುದ್ಯದ್ ಎಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಯೇಗಗಳ್ಳಗೂ ಇವರ 

ಕಾಲದ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಆಗರವಾಗಿವೆ.6  ಚಾಲುಕಾ ರ ಉತಕ øಷಿ್  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ನು  ರಾಷಿ್ ರಕೂಟ್ರು 

ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು.  ಕಲ್ಲಾ ಣ್ ಚಾಲುಕಾ ರ ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲಯ ನಮಾಿಣ್ ಕಾ ಮ ನವಿೇನತೆಯನ್ನು  ಕಂಡಿತ್ತ.  

ಮೃದು ಮಾಧಾ ಮದ್ ಬಳಕ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತ.  ಹೊಯಸ ಳರ ಪೇಷ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದ್ ದೇವಾಲಯ ನಮಾಿಣ್ 

ಸುವಣ್ಿಯುಗವೆನಸಿತ್ತ.  ಹಿಂದಿನ ಪ್ದ್ಾ ತಿಯಂದಿಗೆ ನವಿೇನ ತಂತಾ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದ್ರು.  14ನೇ 

ಶ್ತಮಾನದ್ ಮಧಾ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಇಡಿೇ ದ್ಕಿ್ಷಣ್ ಭಾರತವನ್ನು  ಅಖಂಡ ಸ್ಥಮಾಾ ಜಾ ವನಾು ಗಿ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದ್ ವಿಜಯನಗರ 

ಅರಸರ ಕಾಲಘಟಿ್ ದ್ಲಿ್ಲ  ವಿಜಂಭಣೆಯಿಂದ್ ಸ್ಥಗಿತ್ತ.  ಇವರ ಕಾಲಕ್ಕ  ದೇವಾಲಯ ನಮಾಿಣ್ ಒಂದು ಹೊಸ 

ರೂಪ್ ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ.  ಗ್ರತಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ವಿಸ್ಥು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಬೃಹತ್ಯು ಗಿ ಮಾಪ್ಿಟಿ್ಟ  ಮೃದು ಮಾಧಾ ಮವನ್ನು  ಕೈಬಿಟಿ್ಟ , 

ಕಣ್ಶಿಲೆಯನ್ನು  ದೇವಾಲಯ ನಮಾಿಣ್ಕ್ಕ  ಬಳಸಲ್ಲಯಿತ್ತ.  ಇವರ ಕಾಲದ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬಹುಪ್ರಲು 

ರಾಜಾ ದ್ಯದ್ಾ ಂತ ನಮಾಿಣ್ಗೊಂಡಿವೆ.  ಈ ಲೇಖನದ್ಲಿ್ಲ  ಗುಬಿಿ  ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ಷನ ತಿಪ್ಪೂ ರು ಮತ್ತು  ಲಕ್ಕ ೇನಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ  

ಕಂಡುಬರುವ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ್ ವೈಷ್ಣ ವ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ ವಿಶಿ್ೇಷ್ಣೆ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಸಥ ಳ ಪರಿಚಯ: 

ತಿಪ್ಪೂ ರು ಗ್ರಾ ಮವು ಗುಬಿಿ  ತ್ಯಲಿ್ಲಕು ಕೇಂದ್ಾ ದ್ ವಾಯುವಾ  ದಿಕ್ಷಕ ನಲಿ್ಲದುದ  ತ್ಯಲಿ್ಲಕು ಕೇಂದ್ಾ ದಿಂದ್ 10 

ಕ್ಷ.ಮಿೇ. ದೂರದ್ಲಿ್ಲದೆ.  ಗ್ರಾ ಮದ್ ಪ್ರಾ ಚೇನ ಹೆಸರು ತಿಪುರ ಎಂದ್ಯಗಿತ್ತು .  ಇದೇ ಗ್ರಾ ಮದ್ ರಂಗನಾಥಸ್ಥವ ಮಿ 

ದೇವಾಲಯದ್ ಮುಂದೆ ನೆಟಿ್  ಕ್ಷಾ .ಶ್.1418ರ ಶಿಲ್ಲ ಶಾಸನದ್ಲಿ್ಲ  ತಿಪುರ ಎಂದು ಉಲಿೆೇಖಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  

ಕಾಲ್ಲನಂತರದ್ಲಿ್ಲ  ತಿಪ್ಪೂ ರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ಯು ರೆ.  ಭೂ ಮೇಲೆಮ ೈ ಬಯಲು ನಾಡಿನಂದ್ ಕೂಡಿದು ಮರಳು 

ಮಿಶಿಾ ತ ಕ್ಂಪು ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಹೊಂದಿದೆ.  ಗ್ರಾ ಮದ್ ಒಟಿ್ಟ  ಭೌಗೊೇಳ್ಳಕ ವಿಸಿು ೇಣ್ಿ 882.31 ಹೆಕಿ್ ೇರುಗಳಷಿ್ಟ ದೆ. 

ಲಕ್ಕ ೇನಹಳಿ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮವು ಗುಬಿಿ  ತ್ಯಲಿ್ಲಕು ಕೇಂದ್ಾ ದಿಂದ್ 6 ಕ್ಷ.ಮಿೇ. ದೂರದ್ಲಿ್ಲ  ಗುಬಿಿ , ಚೇಳೂರು 

ರಸ್ತು ಯಲಿ್ಲದೆ.  ಲಕಕ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಎಂಬುವನ್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿ ಜೇವನ ಸ್ಥಗಿಸುತಿು ದ್ದ .  

ಕಾಲ್ಲನಂತರದ್ಲಿ್ಲ  ಅವನ ಸಹಚರರು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಬಂದು ತಂಗಿದ್ರು  ಕಾಲ್ಲನಂತರದ್ಲಿ್ಲ  ಕುಟ್ಟಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ  

ಜಾಸಿು ಯಾಗಿ ಗ್ರಾ ಮ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ರಿಂದ್ ಲಕಕ ಣ್ಣ ಗೌಡ ವಾ ಕ್ಷು  ಮೂಲದಿಂದ್ ಲಕ್ಕ ೇನಹಳಿ್ಳ  ಎಂದು 
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ಕರೆಯಲ್ಲಗಿದೆ.  ಗ್ರಾ ಮದ್ ಭೂಮೇಲೆಮ ೈ ಬಯಲು ನಾಡಿನಂದ್ ಕೂಡಿದುದ , 542.72 ಹೆಕಿ್ ೇರ್ಗಳಷಿ್ಟ  ಭೌಗೊೇಳ್ಳಕ 

ವಿಸಿು ೇಣ್ಿಹೊಂದಿದೆ. 

ದೇವಾಲಯಗಳು 

ತಿಪ್ಪೂ ರು ಲಕ್್ಷ ಮ ೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾ ಮಿ ದೇವಾಲಯ: 

 ತಿಪ್ಪೂ ರು ಗ್ರಾ ಮದ್ ಊರ ಮುಂಭಾಗದ್ಲಿ್ಲರುವ ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇರಂಗನಾಥಸ್ಥವ ಮಿ ದೇವಾಲಯ ಗುಬಿಿ  

ತ್ಯಲಿ್ಲಕ್ಷನಲಿ್ಲ  ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ಮಹತವ  ಪ್ಡೆದಿರುವ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.  ಈ ದೇವಾಲಯವು 

ಗಭಿಗುಡಿ, ಸುಖನಾಸಿ, ನವರಂಗ ಮತ್ತು  ತೆರೆದ್ ಮಂಟ್ಪ್ವನ್ನು  ಹೊಂದಿದೆ.  ದೇವಾಲಯದ್ ಕೇಂದ್ಾ  

ಬಿಂದುವಾದ್ ಗಭಿಗುಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 02 ಅಡಿ ಎತು ರದ್ ವೇದಿಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾ ನಕ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲನ 

ರಂಗನಾಥನ ಮೂತಿಿಯನ್ನು  ಪ್ಾ ತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಈ ಮೂತಿಿ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡಿನ ಲೇಪ್ನ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ.  

ಚತ್ತರ್ಭಿಜಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ರಂಗನಾಥನ ಮೂತಿಿಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ಚಕಾ  ಮತ್ತು  ಶಂಖವನ್ನು  ಉಳ್ಳದ್ 

ಎರಡು ಹಸು ಗಳು ಕ್ಳಮುಖವಾಗಿ ಕಟಿಾ ವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.  ಎಡಗೈ ಕ್ಳಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಗಧೆಯಿದೆ, ಕ್ಷರಿೇಟ್ 

ಮುಕುಟ್ಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮೂತಿಿಯು ಅಗಲವಾದ್ ಕಣ್ಿಕುಂಡಲಗಳುು  ಹೊಂದಿದ್ಯದ ನೆ.  ಎಡಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲ  

ಎರಡು ಚಕಕ  ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ಮೂತಿಿಗೆ ಹೊಂದಿಕ್ಂಡಂತೆ ಕಲಿ್ಲನ ಪ್ಾ ಭಾವಳ್ಳಯಿದೆ.  ಅದ್ರ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ  

ಹಿತ್ಯು ಳೆಯಿಂದ್ ನಮಿಿಸಿರುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ಾ ಭಾವಳ್ಳಯಿದೆ.  ಮೂತಿಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ಯು ಳೆಯಿಂದ್ 

ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕಾಳ್ಳಂಗನ ಹೆಡೆಯಿದೆ.  ಗಭಿಗುಡಿಯ ಮೇಲ್ಲಾ ವಣಿಯ ಒಳಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಭವನೇಶ್ವ ರಿಯಿದೆ.  

ರಂಗನಾಥ ಮೂತಿಿ ಇಟಿ್ಟ ರುವ ಪಿೇಠವನ್ನು  ಹಿತ್ಯು ಳೆಯಿಂದ್ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದುದ , ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಹನ್ನಮಂತನ 

ಶಿಲೂ ವಿದೆ.  ಗಭಿಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಸ್ಥಧಾರಣ್ವಾಗಿದೆ.   

ಗಭಿಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೇ ಸುಖನಾಸಿ.  ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಗೊೇಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಕ್ಂಡಂತೆ ನಾಲುಕ  

ಅಧಿಕಂಬಗಳ್ಳವೆ. ಮೇಲ್ಲಾ ವಣಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಧಾರಣ್ ರ್ಭವನೇಶ್ವ ರಿಯಿದೆ.  ಎಡಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಭಾವಳ್ಳಯುಳಿ  

ರಂಗನಾಥನ ಉತಸ ವ ಮೂತಿಿ ಇದ್ದ ರೆ, ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಲೇಹದ್ ಗರುಡನ ಮೂತಿಿಯಿದೆ.   

ಸುಖನಾಸಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೇ ನವರಂಗ/ರಂಗಮಂಟ್ಪ್.  ನವರಂಗದ್ ಬಾಗಿಲು 

ಆಕಷ್ಿಣಿೇಯವಾಗಿದುದ , ಬಾಗಿಲುವಾಡದ್ ಎಡ-ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಜಯ-ವಿಜಯ ದ್ಯವ ರಪ್ರಲಕರ ಮೂತಿಿಗಳ್ಳವೆ.  

ಇವುಗಳು ಚತ್ತರ್ಭಿಜದ್ಯರಿಗಳಾಗಿದುದ , ಶಂಖ, ಚಕಾ , ಗದೇ ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಮತ್ು ಂದು ಕೈ ಸಂಟ್ದ್ ಮೇಲೆ 

ಇಟಿ್ಟ ರುವಂತೆ ಚತಿಾ ಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಹೂಬಳಿ್ಳಗಳ್ಳಂದ್ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಲಲಿ್ಲಟ್ ಬಿಂಬದ್ಲಿ್ಲ  ಗಜಲಕಿ್ಷ ಮ ೇ ಶಿಲೂ ವಿದೆ.  

ನವರಂಗದ್ಲಿ್ಲ  ಗೊೇಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಕ್ಂಡಂತೆ. 12 ಅಧಿಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು  ದೈತ್ಯಾ ಕಾರದ್ ನಾಲುಕ  ಪ್ಪಣ್ಿ 

ಕಂಬಗಳ್ಳದುದ  ನವರಂಗದ್ ಮೇಲ್ಲಾ ವಣಿಯನ್ನು  ಹೊತ್ತು  ನಂತಿವೆ.  ನಾಲುಕ  ಕಂಬಗಳ ಮಧಾ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 3 ಇಂಚ್ಚ ಎತು ರವಾದ್ ಚೌಕಾಕಾರದ್ ವೇದಿಕ್ಯಿದೆ.  ಕಂಬಗಳು ತ್ತಂಬಾ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿದುದ , ಅಧಿ 

ಅಡಿ ವೇದಿಕ್ಯ ಮೇಲೆ ನಮಿಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಕ್ಳಭಾಗ ಚೌಕಾಕಾರ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ 16 ಪ್ಟಿ್ಟ ಕ್ಗಳ ಹಂತ ಅದ್ರಲಿ್ಲ  

ಕಬಿಿ ಣ್ದಂತಹ ಶಿಲ್ಲ ಸರಪ್ಳ್ಳಗಳ್ಳಂದ್ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲಾ ಗ ಚೌಕಾಕಾರ, ವೃತ್ಯು ಕಾರ ಅದ್ರ 

ಮೇಲೆ ಕಂಬದಿಂದ್ ಹೊರಚಾಚದ್ ಚೌಕಾಕಾರದ್ ಭಾಗವಿದುದ  ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಧಾರಣ್ ಬೇಧಿಗೆಗಳ್ಳವೆ.  

ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ  ಚೌಕಾಕಾರದ್ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ಕೃಷ್ಣ , ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇ, ವಿಷ್ಟಣ , 

ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇನರಸಿಂಹ ಭಕು  ದಂಪ್ತಿಗಳು, ನೃತಾ ದ್ ಶಿಲೂ ಗಳು, ಯುದ್ಾ  ಮಾಡುತಿು ರುವ ಶಿಲೂ ಗಳು, ಹಸು ತನು  ಕರುವಿಗೆ 

ಹಾಲುಣಿಸುತಿು ರುವುದು, ಕಮಲ, ಹಾವಿನ ಮಿಥುನ ಶಿಲೂ ಗಳು, ಲಕಿ್ಷ ಮ ೇರಂಗನಾಥ, ಕ್ೇಳ್ಳ, ಕ್ೇತಿ ಹಣ್ಣ ನ್ನು  

ತಿನ್ನು ತಿು ರುವುದು.  ಕಾಲೂ ನಕ ಚತಾ ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತು ವೆ.  ನವರಂಗದ್ ನಾಲುಕ  ಕಂಬಗಳ ಮಧೆಾ  
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ಮೇಲ್ಲಾ ವಣಿಯಲಿ್ಲ  ಒಳಮುಖವಾಗಿರುವ ಅಷ್ಾ ಕ್ೇನಾಕಾರದ್ ರ್ಭವನೇಶ್ವ ರಿಯಿದೆ.  ಅದ್ರ ಮಧಾ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  

ಬಾಳೆಗೊನೆಯ ತೆನೆಯಂತಹ ಭಾಗ ಇಳ್ಳ ಬಿದಿದ ದೆ.  ಅದ್ರ ಸುತು ಲ್ಲ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ರ್ಭವನೇಶ್ವ ರಿಯ 

ಅಷ್ಾ ಕ್ೇನದ್ಲಿ್ಲ  ವೃತ್ಯು ಕಾರವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಚತಾ ಗಳು, ನವಿಲು, ಗಂಡಭೇರುಂಡಗಳು ಕಂಡುಬರುತು ವೆ.  

ನವರಂಗದ್ ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಹೊರ ಹೊೇಗಲು ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಇದೆ.  ನವರಂಗದ್ಲಿ್ಲ  ಸುಖನಾಸಿಯ ಗೊೇಡೆಗೆ 

ಹೊಂದಿಕ್ಂಡಂತೆ ಮೂರು ಕಪುೂ ಶಿಲೆಯಿಂದ್ ನಮಿಿಸಿರುವ ಮೂರು ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ಒಂದು ಮೂತಿಿಶಿಲೂ  

ದ್ಯವ ರಪ್ರಲಕ ವಿಗಾ ಹವಾಗಿದುದ  ಚತ್ತರ್ಭಿಜಧಾರಿಯಾಗಿದ್ಯದ ನೆ.  ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ಶಂಖ, ಚಕಾ  ಮತ್ತು  ಒಂದು ಕೈ 

ಗಧೆಯ ಮೇಲ್ಲರಿದುದ  ಮತ್ು ಂದು ಕೈಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯ ಮೇಲ್ಲಟಿ್ಟದ್ಯದ ನೆ.  ಕ್ಷರಿೇಟ್ ಮುಕುಟ್ವಾಗಿರುವ ಈತ 

ಪ್ದ್ಕವುಳಿ  ಕ್ರಳಹಾರ, ಕೈ ಮತ್ತು  ಕಾಲಗ ಡಗ ಮತ್ತು  ರ್ಭಜಬಂದ್ಗಳ್ಳವೆ.  ಈ ಶಿಲೂ ವನ್ನು  ಅಧಿ ಅಡಿ ಎತು ರದ್ 

ವೇದಿಕ್ಯ ಮೇಲೆ ನಮಿಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಮತ್ು ಂದು ಕಡೆ ವಿಷ್ಟಣ ವಿನ ಶಿಲೂ ವಿದೆ.  ಈ ಮೂತಿಿಯೂ 

ಚತ್ತರ್ಭಿಜಧಾರಿಯಾಗಿದುದ  ಕ್ಷರಿೇಟ್ ಮುಕುಟ್ವಾಗಿದುದ  ಕ್ರಳಹಾರ ಕಣ್ಿ ಕುಂಡಲ, ಕಡಗ, ರ್ಭಜಬಂಧ ಮತ್ತು  

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉಡುಗೆ ತ್ಟಿ್ಟದ್ಯದ ನೆ.  ಎರಡು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ಶಂಖ, ಚಕಾ ಗಳ್ಳದ್ದ ರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ಬಲಗೈ 

ಹಸು  ಕ್ಳಮುಖವಾಗಿ ಅಭಯಹಸು ದ್ ರಿೇತಿಯಿದ್ದ ರೆ, ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ  ನೆಲಕ್ಕ  ಊರಿರುವ ಗದೆಯಿದೆ.  ಎಡ, ಬಲ 

ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಶಿಾ ೇದೇವಿ, ಭೂದೇವಿಯರಿದ್ಯದ ರೆ.  ಹಿಂದೆ ಪ್ಾ ಭಾವಳ್ಳಯಿದುದ , ಸುಂದ್ರವಾದ್ ಕ್ಷೇತಿಿ ಮುಖವಿದೆ.  

ಮಗದೊಂದು ಶಿಲೂ ವಿದುದ , ಇದು ಒಂದು ಅಡಿ ಎತು ರವಾದ್ ವೇದಿಕ್ಯ ಮೇಲೆ ನಮಿಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಈ ಮೂತಿಿ 

ಚತ್ತರ್ಭಿಜಧಾರಿಯಾಗಿದ್ಯದ ನೆ.  ಕ್ಷರಿೇಟ್ ಮುಕುಟ್ಧಾರಿಯಾಗಿದುದ  ಕ್ರಳಹಾರ, ಕೈಕಡಗ, ರ್ಭಜಬಂಧಗಳ್ಳವೆ.  

ಮೂತಿಿಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ಾ ಭಾವಳ್ಳಯಿದುದ , ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕ್ಷೇತಿಿಮುಖವಿದೆ.  ಈ ಶಿಲೂ ದ್ ಎಡ ಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲ  

ಕುಳ್ಳತಿರುವ ಎರಡು ಆಳಾವ ರರ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ನವರಂಗದ್ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಎಡ-ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ 

ಲತ್ಯಂಗಿನಯರ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ಶಿರವನ್ನು  ಬಲಕ್ಕ  ಬಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಶಿಲೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ಬಲಹಸು ವನ್ನು  ತನು  ತ್ಡೆಯ 

ಮೇಲ್ಲರಿಸಿ, ಎಡಪ್ರದ್ದ್ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು  ಬಲಪ್ರದ್ವನ್ನು  ಆನೆಯ ಮೇಲ್ಲರಿ ತನು  ದೇಹಕ್ಕ  ಸುತ್ತು ವರಿದಿರುವ 

ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂ-ಬಳಿ್ಳಯನ್ನು  ಹಿಡಿದಿದ್ಯದ ಳೆ.  ಇನು ಂದು ಲತ್ಯಂಗಿನ ಶಿಲೂ  ಎಡಗೈ ತನು  ತ್ಡೆಯಮೇಲ್ಲರಿಸಿ 

ಬಲಪ್ರದ್ದ್ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು  ಎಡಪ್ರದ್ವನ್ನು  ಆನೆಯ ಮೇಲ್ಲರಿ ದೇಹಕ್ಕ  ಸುತ್ತು ವರಿದಿರುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ 

ಹೂಬಳಿ್ಳಯನ್ನು  ಹಿಡಿದಿದ್ಯದ ಳೆ.  ಕಾಲಲಿ್ಲ  ಕಾಲಗ ಡಗ, ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಕಡಗ, ರ್ಭಜಬಂಧ, ಕೇಶ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಬೈತಲೆಯ ಬಿಲಿೆ , 

ಕ್ಷವಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪುಷ್ೂ ಕುಂಡಲ, ಕ್ರಳಲಿ್ಲ  ಪ್ದ್ಕವುಳಿ  ಕಂಠಿಕ್ ಹಾರಗಳ್ಳವೆ.  ಒಂದು ಶಿಲೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ಕುಚಬಂಧಗಳ್ಳದ್ದ ರೆ, 

ಮತ್ು ಂದ್ರಲಿ್ಲ  ನಗು  ರೂಪ್ದ್ಲಿ್ಲರುವ ದುಂಡನೆಯ ದ್ಪ್ೂ  ಸು ನಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಉಳ್ಳದ್ ಭಾಗವು 

ದೇಹವನ್ನು  ಮುಚಿರುವಂತೆ ವಸು ರ ಧರಿಸಿದುದ , ಸಂಕ್ೇಚವಿಲಿದ್ ಪ್ಾ ದ್ಶ್ಿನವಿರುವ ಮುಖಭಾವವಿದೆ.  ಬಾಗಿಲ್ಲನ 

ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುವ ಶಿಲೂ ಗಳು ತನು  ಸಿು ಗಾ  ಸಂದ್ಯಿದಿಂದ್ ದೇವಾಲಯದ್ ಭಕು ರ ಮನಸಸ ನ್ನು  

ಆಕಷ್ಟಿಸುತು ವೆ. 

 ನವರಂಗದ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೇ ತೆರೆದ್ ಮಂಟ್ಪ್.  ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ನಾಲುಕ  ಕಂಬಗಳ್ಳದುದ , ಕ್ಳಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  

ಎತು ರವಾದ್ ಚೌಕಾಕಾರ, ನಂತರ ಎಂಟ್ಟ ಪ್ಟಿ್ಟ ಕ್, ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಎತು ರದ್ ಚೌಕಾಕಾರ ಮತ್ತು  ಎಂಟ್ಟ ಪ್ಟಿ್ಟ ಕ್, 

ತದ್ನಂತರದ್ಲಿ್ಲ  ಎತು ರವಾದ್ ಚೌಕಾಕಾರ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಧಾರಣ್ ಬೇಧಿಗೆಗಳ್ಳವೆ.  ಗೊೇಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಕ್ಂಡಂತೆ 

ಎರಡು ಅಧಿಕಂಬಗಳ್ಳವೆ.  ಪ್ಪಣ್ಿ ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ ಎತು ರದ್ ಚೌಕಾಕಾರ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ತಲೆ ಎತಿು  

ನೇಡುತಿು ರುವ ನಂದಿ ಮತ್ತು  ಲಜಜ ಗೌರಿ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ತೆರೆದ್ ಮಂಟ್ಪ್ದ್ ಎಡಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಆಂಜನೇಯನ 

ಗುಡಿಯಿದುದ , ಅದ್ಕ್ಕ  ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಕೈ-ಮುಗಿದು ಸ್ಥಾ ನಕ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲ  ನಂತಿರುವ ಗರುಡನ 

ಮೂತಿಿ ಇದೆ.   

ಈ ದೇವಾಲಯದ್ ಗಭಿ ಗುಡಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಆನೆಯನ್ನು  ಕ್ತು ಲ್ಲಗಿದೆ. ನವರಂಗದ್ ಎಡಭಾಗದ್ 

ಹೊರಗೊೇಡೆಯಲಿ್ಲ  ಮಿಥುನ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ನಾಯಿಗಳು ಲಂಗಿಕ ಕ್ಷಾ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುವ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ಇಬಿ ರು 
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ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಲನ್ನು  ಅಗಲ್ಲಸಿ ಕಾಲ್ಲನ ಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊಣ್ಕೈಗಳನ್ನು  ಇಟಿ್ಟಕ್ಂಡು ರತಿಕ್ಷಾ ೇಡೆಗೆ 

ಆಹಾವ ನಸುವಂತೆ ಕೂತಿರುವ ಅವರ ಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ು ಬಿ  ಮಹಿಳೆ  ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು  ಮಡಚ, ಮತ್ು ಂದು 

ಕಾಲು ಹಿಮುಮ ಖವಾಗಿ ಉದ್ದ ವಾಗಿ ಚಾಚಕ್ಂಡಿರುವ ನಗು ರಿೇತಿಯ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು 

ಕಂಬವಿದುದ  ಒಬಿ  ಮಹಿಳೆ ತನು  ಎಡಗ್ರಲನ್ನು  ಮುಂದೆ ಭದ್ಾ ವಾಗಿ ಊರಿ ಬಲಗ್ರಲನ್ನು  ಹಿಂದ್ಕ್ಕ  ಚಾಚ, ತನು  

ಕೈಗಳ್ಳಂದ್ ಭದ್ಾ ವಾಗಿ ಕಂಬವನ್ನು  ಹಿಡಿದಿದುದ , ಅವಳ ಹಿಂದೆ ನಗು  ರಿೇತಿಯ ಪುರುಷ್ನದುದ  ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು  

ಹಿಡಿದು ಲಂಗಿಕ ಕ್ಷಾ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುವ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ಮತ್ು ಂದು ನಗು ರಿೇತಿಯ ಶಿಲೂ ವಿದೆ.  ಚೇಳು, ಕಾಳ್ಳಂಗ 

ಸಪ್ಿ, ಮಿೇನನ ಚತಾ ಗಳ್ಳವೆ. 

ದೇವಾಲಯದ್ ಗಭಿಗುಡಿಯ ಮೇಲೆ ದ್ಯಾ ವಿಡ ಶೈಲ್ಲಯ ಶಿಖರವಿದೆ.  ಶಿಖರದ್ ಮೇಲೆ ಕಳಶ್ವಿದೆ.  

ಶಿಖರದ್ಲಿ್ಲ  ಶಾರದೆ, ಗಣೇಶ್, ಕೃಷ್ಣ , ಉಗಾ ನರಸಿಂಹ, ಆಂಜನೇಯ ಮೂತಿಿಗಳ್ಳವೆ.  ಶಿಖರದ್ ತಳಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  2 

ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಸಿಂಹಗಳು ಇವೆ.  ನವರಂಗದ್ ಮೇಲ್ಲಾ ವಣಿಯಲಿ್ಲ  ನಾಲುಕ  ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಂಹಗಳ್ಳವೆ.  

ದೇವಾಲಯದ್ ತೆರೆದ್ ಮಂಟ್ಪ್ದ್ ಮೇಲ್ಲಾ ವಣಿಯ ಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥ ಸಪ್ಿದ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ 

ಮೂತಿಿಯಿದೆ.  ಅವನ ಕಾಲ ಬಳ್ಳ ಶಿಾ ೇದೇವಿ, ಭೂದೇವಿಯರು ಕುಳ್ಳತಿದ್ಯದ ರೆ.  ಆಂಜನೇಯನ ಮೂತಿಿಗಳ್ಳವೆ.  

ದೇವಾಲಯವು ಪ್ಪವಾಿಭಿಮುಖವಾಗಿದುದ  ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ದಿೇಪ್ಸಾ ಂಭವಿದೆ.  ದೇವಾಲಯದ್ ಎಡಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  

ಲಕಿ್ಷ ಮ  ದೇವಾಲಯವಿದೆ.  ಈ ಎರಡೂ ದೇವಾಲಯಗಳ್ಳಗೆ ಹೊಂದಿಕ್ಂಡಂತೆ ಇತಿು ೇಚೆಗೆ ಸುತು ಲ್ಲ ಪ್ಾ ಕಾರ 

ಗೊೇಡೆ ನಮಿಿಸಲ್ಲಗುತಿು ದೆ.  ನೂತನ ದ್ಯವ ರಮಂಟ್ಪ್ವನ್ನು  ದ್ಯಟ್ಟ ದೇವಾಲಯ ಪ್ಾ ವೇಶಿಸಬೇಕು.  

ದೇವಾಲಯದ್ ಮುಂದೆ ಅರಳ್ಳೇಮರದ್ ಕ್ಳಗೆ ಶಿಲ್ಲಶಾಸನವಿದೆ.  ಈ ಶಾಸನದ್ಲಿ್ಲ  ಸವ ಸು ಶಿಾ ೇ ಜಯಾರ್ಭಾ ದ್ಯ, 

ಶಾಲ್ಲೇವಾಹನ, ಸಕವರುಷ್ 1418 ನಳಸಂವತಸ ರ, ಮಾಗಶುದ್ಾ , ನರಸಣ್ನಾಯಕ, ಹೊಚನಾಯಕ, 

ಕ್ಟ್ಪ್ನಾಯಕ ತಿಪುರ ದೇವಸ್ಥಾ ನಕ್ಕ  ಕ್ಡಗಿ ಕ್ಟಿ್ಟದುದ , ಊರತ್ೇಟ್ಟಯ ಮಕಕ ಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಣ್ಕ್ಕ , 

ಭತು ಕ್ಕ  ಮಾರಿಕ್ಂಡರೆ ವಾರಣಾಸಿಯಲಿ್ಲ  ಕಪಿಲೆಯ ಕ್ಂದ್ ಪ್ರಪ್ಕ್ಕ  ತ್ಯಯಿ-ತಂದೆ ಕ್ಂದ್ ಪ್ರಪ್ಕ್ಕ  

ಹೊೇಗುವರು7  ಎಂದು ಹೇಳ್ಳದೆ.   

ಲಕೆಕ ೀನಹಳಿ್ಳ  ತುಳಸಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ: 

 ಲಕ್ಕ ೇನಹಳಿ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮದ್ ಊರ ಹೊರಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ವಿಶಾಲವಾದ್ ಜಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ತ್ತಳಸಿರಂಗನಾಥ 

ದೇವಾಲಯವಿದೆ.  ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ಪವಾಿಭಿಮುಖವಾಗಿದುದ  ಗಭಿಗುಡಿ, ಸುಖನಾಸಿ, ನವರಂಗ 

ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದೆ.  ದೇವಾಲಯದ್ ಕೇಂದ್ಾ ಬಿಂದು ಗಭಿಗುಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ಅಧಿ ಅಡಿ ಎತು ರದ್ 

ಉದ್ಾ ವ ಕಲಿುಗುಂಡನೆು ೇ ದೇವರನಾು ಗಿ ಪ್ಪಜಸಲ್ಲಗುತಿು ದೆ.  ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿತ್ಯು ಳೆಯ ಪ್ಾ ಭಾವಳ್ಳ ಇಡಲ್ಲಗಿದೆ.  

ಗಭಿಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲುವಾಡವನ್ನು  ಹಿತ್ಯು ಳೆಯ ಪ್ಟಿ್ಟ ಕ್ಗಳ್ಳಂದ್ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಅದ್ರಲಿೆ  ಹೂ-ಬಳಿ್ಳಗಳು, 

ಎಡ-ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಜಯ-ವಿಜಯ ದ್ಯವ ರಪ್ರಲಕರಿದ್ಯದ ರೆ.  ಗಭಿಗುಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕ್ಂಡಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ್ 

ಸುಖನಾಸಿಯಿದೆ.  ಸುಖನಾಸಿಯ ಎಡ, ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಲಕಿ್ಷ ಮ  ವಿಗಾ ಹಗಳ್ಳವೆ.  ಸ್ಥಾ ನಕ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲರುವ 

ಬಲಭಾಗದ್ ಲಕಿ್ಷ ಮಯು ಚತ್ತರ್ಭಿಜಧಾರಿಯಾಗಿದುದ , ಮೇಲ್ಲನ ಎರಡು ಹಸು ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಮಲದ್ ಮೊಗಗನ್ನು , ಉಳ್ಳದ್ 

ಎರಡು ಹಸು ಗಳು ಅಭಯ, ವರದ್ ಮುದೆಾ ಯಲಿ್ಲವೆ.  ಲಕಿ್ಷ ಮ  ಕ್ಷರಿೇಟ್ ಮುಕುಟ್ಧಾರಿಯಾಗಿದುದ , ಅವಳ ಹಿಂದೆ 

ಪ್ಾ ಭಾವಳ್ಳಯಿದೆ.  ಎಡಭಾಗದ್ ಲಕಿ್ಷ ಮ ಯ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಇದೇ ರಿೇತಿಯದುದ .  ಲಕಿ್ಷ ಮ ಯ ಹಿಂದಿನ ಶಿಲ್ಲ 

ಪ್ಾ ಭಾವಳ್ಳಯನ್ನು  ಹೂ-ಬಳಿ್ಳಗಳ್ಳಂದ್ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಪ್ಾ ಭಾವಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಷೇತಿಿಮುಖವಿದೆ.  ಬಾ ಹಮ ಪಿೇಠವು 

ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲಿ್ಲ  ಭಾಗಗಳು ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಶಿವಲ್ಲಂಗುವಿದೆ.  ಗಭಿಗುಡಿಗೆ 

ಅಭಿಮುಖವಾದ್ ಸುಖನಾಸಿಯ ಗೊೇಡೆಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಕಡೆ ಭಕು , ಮತ್ು ಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ು ಯ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  

ಸುಖನಾಸಿಯ ಬಾಗಿಲು ತ್ತಂಬಾ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದುದ , ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಲಲಿ್ಲಟ್ಬಿಂಬದ್ಲಿ್ಲ  ಕಮಲದ್ ಚತಾ ವಿದ್ದ ರೆ, 

ಎಡ-ಬಲಭಾಗದ್ ಬಾಗಿಲುವಾಡಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಪವಾಿಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಭಕು  ದಂಪ್ತಿಗಳ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ಭಕು  
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ಪುರುಷ್ರು, ಎರಡರಲಿ್ಲ  ಕೈಮುಗಿದು ನಂತಿದ್ದ ರೆ, ಅವರ ಪ್ತಿು ಯರು ಒಂದ್ರಲಿ್ಲ  ಕೈಮುಗಿದು ಮತ್ು ಂದ್ರಲಿ್ಲ  

ಒಂದ್ರ ಮೇಲಂದು ಕೈ ಇಟಿ್ಟ  ಕೈಕಟಿ್ಟ ಕ್ಂಡು ನಂತಿದ್ಯದ ರೆ.  ಉತು ರ-ದ್ಕಿ್ಷಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಒಂದುಕಡೆ ಭಕು , 

ಮತ್ು ಂದು ಕಡೆ ಭಕು  ಮಹಿಳೆ ಕೈಮುಗಿದು ನಂತಿರುವ ಶಿಲೂ ಗಳ್ಳವೆ.  ಈ ಪ್ರಿಸರದ್ಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ಭಕು ರ 

ಶಿಲೂ ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.   

 ಸುಖನಾಸಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೇ ನವರಂಗ.  ನವರಂಗದ್ಲಿ್ಲ  ದೈತ್ಯಾ ಕಾರದ್ ನಾಲುಕ  ಕಂಬಗಳ್ಳದುದ  

ಮೇಲ್ಲಾ ವಣಿಯನ್ನು  ಹೊತ್ತು  ನಂತಿವೆ.  ಈ ನಾಲುಕ  ಕಂಬಗಳ ಮಧೆಾ  ಮೇಲ್ಲಾ ವಣಿಯಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಾ  ಕ್ೇನಾಕೃತಿಯ 

ರ್ಭವನೇಶ್ವ ರಿಯಿದೆ.  ಅದ್ರ ಮಧಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಂಗು ರೂಪ್ದ್ ತೆನೆಯಿದೆ.  ಅಷ್ಾ  ಪ್ಟಿ್ಟ ಕ್ಗಳನ್ನು  ಅಗಲವಾದ್ 

ಹೂಗಳ್ಳಂದ್ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಕಂಬಗಳ ಕ್ಳಭಾಗ ಚೌಕಾಕಾರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 16 ಪ್ಟಿ್ಟ ಕ್ಗಳ್ಳವೆ. ಈ 

ಪ್ಟಿ್ಟ ಕ್ಗಳನ್ನು  ಕಬಿಿ ಣ್ದಂತಹ ಶಿಲ್ಲಸರಪ್ಳ್ಳಗಳ್ಳಂದ್ ಕಟಿ್ಟ ರುವಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 

ಮಡಕ್ಯಾಕಾರದ್ ಭಾಗವಿದುದ  ಅರಳ್ಳೇ ಎಲೆಗಳ್ಳಂದ್ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಂಡಾಕಾರದ್ ಭಾಗ, 

ನಂತರ ಕಂಬದಿಂದ್ ಹೊರಚಾಚದ್ ಚೌಕಾಕಾರದ್ ಭಾಗವಿದುದ , ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಲುಕ  ಮುಖದ್ ಸ್ಥಧಾರಣ್ 

ಬೇಧಿಗೆಗಳ್ಳವೆ.  ಈ ಕಂಬಗಳಂತೆ ಗೊೇಡೆಗಳ್ಳಗೆ ಹೊಂದಿಕ್ಂಡಿರುವ 12 ಅಧಿ ಕಂಬಗಳ್ಳವೆ.  ಪ್ಾ ವೇಶ್ದ್ 

ಬಲಭಾಗದ್ ನವರಂಗದ್ ಮೊದ್ಲ ಕಂಬದ್ಲಿ್ಲ  ಕ್ಳಭಾಗದ್ ಚೌಕಾಕಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಆಂಜನೇಯನ ಶಿಲೂ ವಿದೆ.  

ಮತ್ು ಂದು ಶಿಲೂ ವಿದುದ  ಅಸೂ ಷಿ್ ವಾಗಿದೆ.  ನವರಂಗದ್ ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಇದೆ.  ನವರಂಗದ್ 

ಎಡಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ದ್ಕಿ್ಷಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು ಆರು ಅಡಿ ಎತು ರವಿರುವ ಆಂಜನೇಯನ ಮೂತಿಿಯಿದೆ.  

ಅದ್ರ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುವ ಹಿತ್ಯು ಳೆಯ ಪ್ಾ ಭಾವಳ್ಳಯಿದೆ.   

ದೇವಾಲಯದ್ ಪ್ಾ ವೇಶ್ದ್ಯವ ರ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದುದ , ಹೂಬಳಿ್ಳಗಳ್ಳಂದ್ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  

ಲಲಿ್ಲಟ್ಬಿಂಬದ್ಲಿ್ಲ  ಕಮಲವಿದೆ. ಎಡ-ಬಲಭಾಗದ್ ಬಾಗಿಲುವಾಡದ್ಲಿ್ಲ  ಜಯ-ವಿಜಯ ದ್ಯವ ರಪ್ರಲಕರಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಇವರು ಚತ್ತರ್ಭಿಜಧಾರಿಗಳಾಗಿದುದ , ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ಶಂಖ, ಚಕಾ , ಮುಂದಿನ ಕೈಗಳು ಒಂದು ಗದೆಯ 

ಮೇಲೆ ಊರಿರುವಂತೆ, ಮತ್ು ಂದು ತನು  ತ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟ ದ್ಯದ ರೆ.  ಕ್ಷರಿೇಟ್ ಮುಕುಟ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿದುದ , 

ಸಂಟ್ ಪ್ಟಿ್ಟ , ಕ್ರಳ ಹಾರ, ಕೈ ಮತ್ತು  ಕಾಲಗ ಡಗಗಳು, ರ್ಭಜಬಂಧಗಳ್ಳಂದ್ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ದೇವಾಲಯದ್ 

ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಎತು ರದ್ ಗರುಡಗಂಬವಿದುದ  ಅದು ಮುರಿದು ಬಿದಿದ ದೆ.  ಅದ್ನ್ನು  ಅಂಗಳದ್ಲಿ್ಲ  

ಹಾಕಲ್ಲಗಿದೆ.  ಇತಿು ೇಚೆಗೆ ಅದೇ ಅಳತೆಯ ಮತ್ು ಂದು ಗರುಡಕಂಬವನ್ನು  ಪ್ಾ ತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಶಂಖ, 

ಚಕಾ , ಗಭಿಗುಡಿಯ ಮೂತಿಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಗರುಡನ ಶಿಲೂ ವಿದೆ.  ದೇವಾಲಯದ್ ಮೇಲ್ಲಾ ವಣಿಯ 

ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಕ್ೇಷ್ಾ ಕವಿದುದ , ಆದಿಶೇಷ್ನ ಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥಸ್ಥವ ಮಿ/ವಿಷ್ಟಣ  ಕುಳ್ಳತಿದುದ , ಎಡ-

ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಲಕಿ್ಷ ಮ  ಮತ್ತು  ತ್ತಳಸಿಯರು ಕುಳ್ಳತಿದ್ಯದ ರೆ.  ಹಿಂದೆ ಆದಿಶೇಷ್ನ ಹೆಡೆಯಿದೆ.  ನಾಲುಕ  ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಘಜಿಸುತಿು ರುವ ಸಿಂಹಗಳ್ಳವೆ.  ದೇವಾಲಯದ್ ಗಭಿಗುಡಿಯ ಮೇಲೆ ದ್ಯಾ ವಿಡ ಶೈಲ್ಲಯ ಶಿಖರವಿದುದ  ಅದ್ರ 

ಮೇಲೆ ಕಳಶ್ವಿದೆ.  ಶಿಖರದ್ಲಿ್ಲ  ಗಣೇಶ್, ಕೃಷ್ಣ , ಋಷ್ಟಮುನಗಳು, ಶಾರದೆ, ಗರುಡ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವ ರ ಮೂತಿಿಗಳ್ಳವೆ.  

ಈ ದೇವಾಲಯದ್ ವಿಶೇಷ್ವೇನೆಂದ್ರೆ, ಗಭಿಗುಡಿಯು ಎತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಸುಖನಾಸಿ ಮತ್ತು  ನವರಂಗಕ್ಷಕ ಂತ ಸುಮಾರು 

ಎರಡು ಅಡಿಗಳಷಿ್ಟ  ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.  ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು  ಜೇರ್ೇಿದ್ಯಾ ರಗೊಳ್ಳಸಲ್ಲಗಿದುದ  

ಉತ್ತು ಮಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲದೆ.  

 ದೇವಾಲಯದ್ ಬಲಭಾಗದ್ಲಿ್ಲನ ನೆಲಮಾಳ್ಳಗೆಯ ಚಕಕ  ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು ವಿೇರಗಲಿು ಗಳ್ಳವೆ.  

ದೇವಾಲಯದ್ ಸುತು ಲ್ಲ ಪ್ಾ ಕಾರ ಗೊೇಡೆಯಿದುದ , ದೇವಾಲಯವನ್ನು  ದ್ಯವ ರಮಂಟ್ಪ್ದ್ ಮೂಲಕ 

ಪ್ಾ ವೇಶಿಸಬೇಕು.  ದ್ಯವ ರಮಂಟ್ಪ್ದ್ ಎಡ-ಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಎತು ರದ್ ವೇದಿಕ್ ಅಥವಾ 

ಜಗುಲ್ಲಯಿದೆ.  ಎರಡು ಪ್ಪಣ್ಿ ಕಂಬಗಳು, ನಾಲುಕ  ಅಧಿ ಕಂಬಗಳು ದ್ಯವ ರ ಮಂಟ್ಪ್ವನ್ನು  ಹೊತ್ತು  ನಂತಿವೆ.    

ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವಕ್ೇಷ್ಾ ಕವಿದುದ  ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಹೆಡೆ ಬಿಚಿ ದ್ ಆದಿಶೇಷ್ನ ಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥ ಮಲಗಿದುದ , 
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ಲಕಿ್ಷ ಮ  ಮತ್ತು  ತ್ತಳಸಿ ಅವನ ಕಾಲ ಬಳ್ಳ ಕುಳ್ಳತ್ತ ತನು  ಕೈಗಳನ್ನು  ರಂಗನಾಥನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟ ದ್ಯದ ರೆ.  ದ್ಯವ ರ 

ಮಂಟ್ಪ್ದ್ ಎರಡೂ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಗರುಡ ಮತ್ತು  ಹನ್ನಮಂತರಿದ್ಯದ ರೆ.  ದೇವಾಲಯದ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಕಕ  

ಗುಡಿಯಿದುದ , ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ್ಟ ರುವ ವಿೇರಗಲಿು ಗಳ್ಳವೆ.   

ಹಿೇಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಭಕ್ಷು ಯನ್ನು  ಮೂತಿ ರೂಪ್ದ್ಲಿ್ಲ  ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ನಮಾಿಣ್ಗೊಂಡವು.   ಕಾಲ್ಲನಂತರದ್ಲಿ್ಲ  ಧಾಮಿಿಕ, ಸ್ಥಮಾಜಕ, ಸ್ಥಂಸಕ ೃತಿಕ ಕೇಂದ್ಾ ಗಳಾಗಿ ಕಾಯಿ 

ನವಿಹಿಸಿದ್ವು.  ದೇವಾಲಯಗಳು ಜನರ ಭಕ್ಷು  ಮತ್ತು  ನಷ್ಠಾ ಗಳ ಪ್ಾ ತಿೇಕವಾಗಿವೆ.  ವಿಜಯಗರ ಕಾಲಘಟಿ್ ದ್ಲಿ್ಲ  

ನಮಾಿಗೊಂಡ ಈ ಎರಡೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.   
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