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ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕೃತಿಯ ಸ ೌಂದಯಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 

- ಶಿರೇಮತಿ ರೂೇಹಿಣಿ ಮೌಂಜುನಾಥ್   ೆಂೌಂಗಳೂರು  
ಶಿಲ್ಲಪಗೆ ಪರಕೃತಿಯ ಸಸಯವಗಯವು ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವಸಾಾನಗಳ ಅಲ್ೌಂಕಾರಿಕ ಕೆತ್ತನೆಗೆ 

ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕೆೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಶತ್ಶತ್ಮಾನಗಳೌಂದಲ್ೂ ಭಾರತ್ದಾದಯೌಂತ್  

ಮರಗಿಡಗಳನುು, ಹೂವುಗಳನುು, ಎಲಬಳಿಗಳನುು  ದೇವಾಲ್ಯಗಳ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅತಿಸುೌಂದರವಾಗಿ 

ಹಾಗು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆತಿತರುವುದು   ವವು 

ದೇವಾಲ್ಯದ ಭ್ವಯತ್ರಗೆ ಮೆರುಗು ನೇಡಿದ 

ಕೂಡಾ.  

ಹಿೌಂದಿನಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪರಕೃತಿಗೆ ಮಾನವನು 

ಕೊಡುತಿತದದ ಪಾರಮುಖ್ಯತ್ರಯನುು ವೌಂಥ 

ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅೌಂತ್ರಯೇ 

ವಿಜಯನಗರದ ಶಿಲ್ಲಪಗಳು ವದಕೆೆ ಹೂರತ್ಲ್ಿ   

ಆ ಪ್ೈಕಿ ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ವಿೇರಭ್ದರನ ಗುಡಿಯ 

ನಮಮನುು ೆಂರಗುಗೊಳಸುತ್ತದ. ಈ 

ದೇವಸಾಾನವನುು ೫ ಎಕರಯ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ   

ಅದೂ ಕೂಮಯರೂಪದಲ್ಲಿ ವರುವ ಒೌಂದೇ 

ಬೌಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರದು ಅೌಂದರ 

ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಿದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ. 485 

ವಷಯಗಳ ಹಿೌಂದಿನ ಈ ದೇವಾಲ್ಯವು 

ಪೌಂಚಲ್ಲೌಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನಸಿಕೊೌಂಡಿದ  ಒೌಂದೇ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ ಸವಯೌಂಭ್ು ಲ್ಲೌಂಗ, ಅಗಸತಯ 

ಋಷಿಗಳು ಪರತಿಷ್ಾಾಪಿಸಿದ ಪಾಪವಿನಾಶೇಶವರ 

ಲ್ಲೌಂಗ, ಚೂೇಳ ರಾಜ ಸಾಾಪಿಸಿದ ತಾೌಂಡವೆೇಶವರ ಲ್ಲೌಂಗ, ರಾಮ ಹನುಮರು ಸಾಾಪಿಸಿರುವ ರಾಮಲ್ಲೌಂಗ 

ಹಾಗು ಹನುಮಲ್ಲೌಂಗದ ದಶಯನ ಭಾಗಯ ಭ್ಕತರಿಗೆ ಒದಗಿಬರುತ್ತದ  ವನುು ಕಣಮನ ಸೂರಗೊಳುಿವೌಂತ್ಹ 

ವಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಗಳಗೆ  ವೆೇ ಸರಿಸಾಟಿ. ಈ ದೇವಾಲ್ಯವು ವಿಜಯನಗರದ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಗೆ ಹಾಗು 

ಚ್ಚತ್ರಕಲಗೆ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಸರಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹತ್ುತ ಹಲ್ವಾರು ಅತ್ಯದುುತ್ ಕಥೆಗಳು, 

ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ, ಏಕಶಿಲಾ ನಾಗಲ್ಲೌಂಗ, ಆಕಾಶ ಸತೌಂಭ್, ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲಾ ನೌಂದಿ, 

ಮೆೇಲಾಿವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಚ್ಚತ್ರಕಲಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಬರುವುದೇ ವಲ್ಲಿನ ವೃಕ್ಷ್ರಾಶಿಯ 

ವಿನಾಯಸದಲ್ಲಿರುವ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ. 

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಾರಜಯದ ವನುತ್ರೇ ಜೇಣೊೇಯದಾಾರವಾದ ದೇವಸಾಾನಗಳಗಿೌಂತ್ ವಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು 

ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನು ಗಮನ ಸೆಳೆದದುದ ವದರ ಮುಖ್ಮೌಂಟ್ಪ, ಕಲಾಯಣ ಮೌಂಟ್ಪ 

ಹಾಗು ಧಮಯಶಾಲಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ುಟ 876 ಕೌಂಬಗಳ ಮೆೇಲ ಕೆತಿತರುವ ವೆೈವಿಧಯಮಯ 
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ರೇಖಾಚ್ಚತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವೃಕ್ಷ್ ಹಾಗು ಸಸಯಗಳ, ಪತ್ರ  

ಶಾಖ್ಗಳ  ವಿನಾಯಸಗಳು. ಅಬ್ಾಾ ! ಅದುುತ್! ಈ 

ದೇವಸಾಾನದಲ್ಲಿ ಗೆೈಡ್ ಆಗಿರುವ ವಿರೂಪಣಣನವನವರ 

ಅಭಿಪಾರಯದೌಂತ್ರ ವಲ್ಲಿ  ಸುಮಾರು 730 ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ 

ವಿನಾಯಸಗಳವೆ ಹಾಗು ಅವುಗಳು ಎಲ್ಿವು ಒೌಂದಕಿೆೌಂತ್ 

ಮತ್ರೂತೌಂದು ವಿಭಿನು! ಶಿಲ್ಲಪಯ ಈ ಕಲಾಚಾತ್ುಯಯವನುು  

ಮೆಚಿೆಂೇಕಾದದೇ. 

ಪಾಣಿನಯ ಅಷ್ಾಟಧ್ಾಯಯಿಯಲ್ಲಿ, ಮನರೌಂಜನೆ 

ಅಥವಾ  ಸಾಲ್ವೃಕ್ಷ್ಗಳ ಉದಾಯನದಲ್ಲಿ ಆಡುವ 

ಆಟ್ವನುು ಸಾಲ್ಭ್ೌಂಜಕ ಎೌಂದು ಸೂಚ್ಚಸಲಾಗಿದ. ಈ 

ಆಟ್ದಲ್ಲಿ ಸುೌಂದರ ಯುವತಿಯರು ಸಾಲ್ ಮರದ 

ಕೊೌಂೆಂಗಳನುು ಬ್ಾಗಿಸಿ, ಹೂವುಗಳನುು ಕಿತ್ುತ ಪರಸಪರ 

ಎಸೆಯುತಾತರ. ಹತ್ತನೆೇ ಶತ್ಮಾನದ ಹೂತಿತಗೆ  ಈ 

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಟ್ಕೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗದ ಕಾವಯಗಳಲ್ಲಿ ವದರ 

ಅಥಯ ಓವಯ ಸುೌಂದರ ಸಿರೇಯ ಶಿಲ್ಪವನುು ಸಾಲ್ಭ್ೌಂಜಕೆ 

ಎೌಂಬಷಟಕೆೆ ಮಾತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ಗೊಳಸಿದುದ ಕೌಂಡುಬರುತ್ತದ  

ದಕ್ಷಿಣಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ, 15ನೆೇ ಶತ್ಮಾನದ ವೆೇಳೆಗೆ  

ಅದರಲ್ೂಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಾರಜಯ ಮತ್ುತ ಅದರ 

ನೌಂತ್ರದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಲ್ತಾ-ಸುೌಂದರಿಗಳ ಶಿಲ್ಪಗಳದುದ 

ವವುಗಳನುು  ಸಾಲ್ಭ್ೌಂಜಕೆ ಶಿಲ್ಪಗಳಗೆ 

ಸಮಿೇಕರಿಸಬಹುದು   ಕೆಲ್ವು ಸಾಲ್ಭ್ೌಂಜಕಾ 

ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ, ಅಶೂೇಕ ಹಾಗು ಮಾವಿನ ಮರ ಕೂಡ 

ಕೌಂಡುಬರುತ್ತದ.  

 

ಸಾಲ್ಭ್ೌಂಜಕಾ ಶಿಲ್ಪಕೆೆ ಸೌಂಬೌಂಧಪಟ್ಟೌಂತ್ರ ವಲ್ಲಿ 

ವನೊುೌಂದು ವಿಷಯದ ಉಲಿೇಖ್ವನುು ಮಾಡಲ್ು 

ವಚ್ಚಿಸುತ್ರತೇನೆ. ಶಿಲ್ಲಪಗಳು ಕಾವಯದಲ್ಲಿರುವ 

ಅಶೂೇಕದೂೇಹದ ಎೌಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನುು ಕೂಡಾ 

ಸೂಚ್ಚಸಿದಾದರ. ದೂೇಹದ ಎೌಂಬುದು ಸುೌಂದರ 
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ಯುವತಿಯರ ಸಪಶಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಿೇಪಯದ ಮೂಲ್ಕ ಸಸಯಗಳು ಅದರಲ್ೂಿ ಅಶೂೇಕ ವೃಕ್ಷ್ವು 

ಫಲ್ಪುಷಪ ಸಮೃದಿಾಯನುು ಪಡೆಯುವುದರ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ  ರಾಜಶೇಖ್ರನ ಕಪೂಯರಮೌಂಜರಿ 

ಎೌಂಬ ಕಾವಯದಲ್ಲಿ ಕಪೂಯರಮೌಂಜರಿಯು, ಕುರವಕ ಮರವನುು ಆಲ್ಲೌಂಗಿಸಿ ತ್ುದಿಗಾಲ್ಲನೌಂದ  

ಸಪಶಯಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮರವು ಸುಗೌಂಧ ಭ್ರಿತ್ವಾದ ಪುಷಪದಿೌಂದ ತ್ುೌಂಬಿತ್ು ಎೌಂದೂ; ಮುೌಂದ ವದೇ 

ಕಾವಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖ್ರನು ಓವಯ ಸುೌಂದರ ಯುವತಿಯು ತ್ನು ತ್ುದಿಗಣಣ  ನೊೇಟ್ದಿೌಂದ ತಿಲ್ಕದ 

ಮರ ನೊೇಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಆ ಮರವು 

ಹೂಗೊೌಂಚಲ್ಲನೌಂದ ತ್ುೌಂಬಿತ್ು ಎೌಂಬುದಾಗಿ 

ವಣಿಯಸುತಾತನೆ.  ಕಾಳದಾಸನೂ ಸಹ, ಸುೌಂದರ 

ಕನೆಯಯ ಬ್ಾಯಿೌಂದ ಚ್ಚಮಿಮದ ದಾರಕ್ಷಾರಸದಿೌಂದ 

ಹೇಗೆ ಬಕುಳಾ  ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳದವು 

ಎೌಂದು ವಣಿಯಸಿದಾದನೆ. ಹಿೇಗೆ ವನುು ಎಷೂಟೇ 

ಕವಿಮಾನಯರು ತ್ೌಂತ್ಮಮ ಕಾವಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂೇಹದ 

ಪದದತಿಯನುು ವೆೈವಿಧಯಮಯವಾಗಿ 

ವಣಿಯಸಿದಾದರ.  ಈ ಆಚರಣೆಯು 

ಕಾಲಾನೌಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಭ್ೌಂಜಕಾ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಲ್ೌಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಉಳದುಬೌಂದಿದ  

ಸಾಲ್ಭ್ೌಂಜಕೆಯ ಮೆೇಲ ಕೆತ್ತಲಾದ ಮರದ 

ರೌಂೆಂಗಳ ಆಕಾರಗಳನುು ಶಾಖಾ ಎೌಂದು 

ಕರಯಲಾಗುತ್ತದ. ವವು ಹಲ್ವಾರು ಶಾಖೆಗಳನುು 

ಒಳಗೊೌಂಡಿರುತ್ತವೆ - ಮೂರು (ತಿರಶಾಖಾ), 

ನಾಲ್ುೆ (ಚತ್ುಷ್ಾಾಖಾ), ಐದು (ಪೌಂಚಶಾಖಾ), 

ಏಳು (ಸಪತಶಾಖಾ) ಅಥವಾ ಒೌಂಬತ್ುತ 

(ನವಶಾಖಾ). ಹಿೌಂದಿನಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಗಭ್ಯಗುಡಿಯ  

ದೇವರಿಗೆ ದಾವರವನುು ರಚ್ಚಸಲ್ು ವೌಂಥ ಹಲ್ವಾರು 

ಶಾಖೆಗಳನುು ಒಟಿಟಗೆ ಹಿಡಿದು  

ಜೂೇಡಿಸಲಾಗುತಿತತ್ತೌಂತ್ರ ! ಕಾಲ್ಕರಮೆೇಣ  ಅವೆೇ 

ದಾವರಶಾಖಾಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊೌಂಡಿವೆ. ಈ  

ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂಗಿೇತ್, ವಾದಯ ಹಾಗು ನೃತ್ಯದ 

ಕಲಾವಿದರು ಸೌಂಭ್ರಮಿಸುತಿತರುವುದನುು 

ನೊೇಡಬಹುದು. 
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ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ದೇವಸಾಾನದಲ್ಲಿ ಹಚಾಿಗಿ ಕಾಣುವ ಪುಷಪವಿನಾಯಸವೆೌಂದರ ಕಮಲ್  ಈ  ಪುಷಪವನುು 

ವಿಭಿನು ಸೌಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ   ಅೌಂದರ - ದೇವತ್ರಗಳ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ, ಯಕ್ಷ್ರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ 

ಮತ್ುತ ಕೌಂಬಗಳ ವಿನಾಯಸದಲ್ಲಿ    ಹಿೇಗೆ. ಅದರಲ್ೂಿ ದೇವಾಲ್ಯದ ಒಳಗೆ ಮೆೇಲಾಿವಣಿಯ 

ಭ್ುವನೆೇಶವರಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ಪತ್ರಕಮಲ್ದ ಸುಮನೊೇಹರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಯನುು ಗಮನಸಬಹುದು. 

ಭಾರತಿೇಯ ಅಲ್ೌಂಕಾರಿಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾೌಂಪರದಾಯಿಕ ಕಲ ಮತ್ುತ ವಾಸುತಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಚಾಿಗಿ 

ಬರುವ ಚ್ಚಹುಗಳು ಮತ್ುತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್ದ ಪುಷಪದ ಕೆತ್ತನೆ ಅತ್ಯೌಂತ್ ಜನಪಿರಯ ಸಾಾನವನುು 

ಪಡೆದುಕೊೌಂಡಿದ. ಏಕೆೌಂದರ ಹಲ್ವು ದಳಗಳ ಕಮಲ್ವು ಸ ೌಂದಯಯ ಮತ್ುತ ಸಮೃದಿಾಯ 

ಸೌಂಕೆೇತ್ವಾಗಿದ   

 

ಸದಾಪುಷಪ, ಸೆೇವೌಂತಿ, ಚೌಂಬಳಿಯೌಂತ್ಹ ಬಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ವನೂು 

ಹತ್ುತಹಲ್ವಾರು ಹೂವುಗಳು ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 

ಔದುೌಂಬರ, ಅರಳ, ಸಾಲ್ ಮರ, ಬಿಲ್ವ, ತಾಳೆ 

ಮುೌಂತಾದವುಗಳನೂು ಸಹ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲ್ವು 

ಶಿಲ್ಪಗಳು ಬ್ಾಳೆಯೌಂತ್ಹ ಸಸಯಗಳ ರಚನೆಯನುು ಹೂೌಂದಿವೆ   ಬಹುಷಃ 

ವದು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದಿದರಬಹುದಾದ ಸಮೃದಾ ಕೃಷಿಯ ಪರತಿೇಕ  
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ಗಾರಮಿೇಣ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ರೌಂಗು, ತಾಳೆ, ಬ್ಾಳೆ, ಆಲ್ ಮತ್ುತ ಬಿಲ್ವ ಮರಗಳ ಆರಾಧನೆಯನುು ಈಗಲ್ೂ 

ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮರಗಳನುು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರವೆೌಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದ. ಈ 

ಎಲಾಿ ಸೌಂಪರದಾಯಗಳು ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾರತಿೇಯ ಕಲಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊೌಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಿದ 

ಪರಕೃತಿಯ ಮೆೇಲ ಮಾನವನ ಅವಲ್ೌಂಬನೆಯನೂು ಸೂಚ್ಚಸುತ್ತದ. 

 

ಈ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಯ ಜೇವನ ಚಕರವನುು ಕಾಣಬಹುದು. ವದು 

ಚ್ಚಗುರಲಯಿೌಂದ ಪಾರರೌಂಭ್ಗೊೌಂಡು ಪಕವವಾದ ಎಲಯ ಹೌಂತ್ಕೆೆ 

ತ್ಲ್ುಪಿರುವ ಚ್ಚತ್ರಣ. 

ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೌಂಬಿತ್ವಾದ ಸಸಯಗಳ ಮೆೇಲಯೂ 

ಅಧಯಯನವನುು ನಡೆಸಿದರ ಆ ಕಾಲ್ದ ಸಸಯವಗಯವನುು 

ಅಥಯಮಾಡಿಕೊಳಿಲ್ು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದ. ವಿಶೇಷವೆೌಂದರ ಈ 

ದೇವಾಲ್ಯದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನಯರನುು ಆಕಷಿಯಸುವುದಲ್ಿದ 

ನೆೇಕಾರರಿಗೂ ಸೂಪತಿಯಯಾಗಿದ. ವಲ್ಲಿರುವ ವಿನಾಯಸಗಳನುು  

ಧಮಾಯವರೌಂ ಸಿೇರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನಮಮ ಶಿಲ್ಪಕಲಯ ವತಿಹಾಸವನುು 

ಸಾಮಾನಯ ಜನರ ಮನೆಮನೆಗೂ ತ್ಲ್ಪುವೌಂತ್ರ ಮಾಡಿದಾದರ. ವೌಂತ್ಹ 

ಶಿಲಾಕ ಶಲ್ಗಳಗೆ ನೆಲಯಾಗಿರುವ ನಮಮ ನಾಡೆೇ ಧನಯ, ನಾವುಗಳೆೇ ಕೃತಾಥಯರು. 
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ಲೇಖಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ : ಶಿರೇಮತಿ ರೂೇಹಿಣಿ ಮೌಂಜುನಾಥ್ 

ಭ್ರತ್ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕಿತ ಹೂೌಂದಿರುವ ಶಿರೇಮತಿ ರೂೇಹಿಣಿ 

ಮೌಂಜುನಾಥ್ ಚ್ಚಕೆೌಂದಿನೌಂದಲೇ  ಗುರು ಡಾ ಹೇಮಾ 

ಗೊೇವಿೌಂದರಾಜನ್  ಬಳ ನೃತಾಯಭಾಯಸವನುು ಪಾರರೌಂಭಿಸಿ ಅವರ ಸಮಥಯ 

ಮಾಗಯದಶಯನದಲ್ಲಿ ಭ್ರತ್ನಾಟ್ಯ ಜೂನಯರ್ ಮತ್ುತ ಸಿೇನಯರ್ ನೃತ್ಯ 

ಪರಿೇಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೇಗಯಡೆ ಹೂೌಂದಿ ತ್ಮಮ 15 ನೆೇ ವಯಸಿಿನಲ್ಲಿಯೇ 

ರೌಂಗಪರವೆೇಶವನುು ಪೂರೈಸಿದಾದರ  ನೌಂತ್ರ ಕನಾಯಟ್ಕ ಕಲಾಶಿರೇ, 

ಶಾೌಂತ್ಲಾ ಪರಶಸಿತ ಪುರಸೆೃತ್ ಗುರು ಬಿ ಭಾನುಮತಿ ಅವರ ಬಳ 

ಭ್ರತ್ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿನ ತ್ರೆಂೇತಿಯನುು ಪಡೆದು ಪರಸುತತ್ ಗುರು 

ಶಿರೇಮತಿ ಶಿೇಲಾ ಚೌಂದರಶೇಖ್ರ್ ಅವರ ಮಾಗಯದಶಯನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ 

ಮತ್ುತ ಶಾಸರದ ಅೌಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೆಂೇತಿಯನುು ಪಡೆಯುತಾತ ತ್ಮಮ ನೃತ್ಯ 

ಪಯಣವನುು ಮುೌಂದುವೆರಸಿದಾದರ  ಬಿ ಕಾ೦ ಪದವಿಯ 

ನೌಂತ್ರ  ಚ್ಚದೌಂಬರೌಂನ  ಅಣ್ಾಣಮಲೈ ವಿಶವವಿದಾಯನಲ್ಯದಿೌಂದ 

ಭ್ರತ್ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಯ ಪದವಿಯನುು 

ಪಡೆದಿದಾದರ  ೆಂೌಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಮಮದೇ ನೃತ್ಯ ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು ಪರತಿಭಾವೌಂತ್ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 

ಭ್ರತ್ನಾಟ್ಯ ತ್ರೆಂೇತಿಯನುು ಸಹಾ ನೇಡುತಿತದಾದರ  ವವರು  ಗುರು ವಿದುಷಿ ಎಚ್ ಗಿೇತಾರವರ ಹಿರಿಯ 

ವಿದಾಯರ್ಥಯನಯಾಗಿ  ಶಾಸಿರೇಯ ಸೌಂಗಿೇತ್ವನುು ಅಭಾಯಸಮಾಡುತಿದದರ  ವಿದಾವನ್  ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಅವರ 

ಬಳ ನಟ್ುಟವಾೌಂಗಮ್ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುತಿತದಾದರ  ಪರಸುತತ್ ವವರು ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಸೌಂಸೆಾಯ ’ನೃತ್ಯಶಿಲ್ಪಯಾತ್ರರ’ 

ಅಧಯಯನ ತ್ರೆಂೇತಿಯನುು (ವೌಂಟ್ನ್ಯ ಶಿಪ್) ಪಡೆಯುತಿತದಾದರ  

  

 


