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ಒಂದು ಕಲ್ಯಾ ಣಿಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ... 
- ಡಾ. ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್, ಬಂಗಳೂರು. 

 

ನೀರು ಸಮಸತ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಜೀವಾಳ. ನೀರಿಲ್ಲ ದ ಬದುಕನ್ನ  ಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಳಕ್ಕೂ  ಆಗೀಲ್ಲ  ಆಲ್ವಾ ? ಅಂದ 

ಮೇಲೆ, ಮನುಷ್ಯ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸುವ ಎಲ್ಲ ದರಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೀ ಒಂದು ರಿೀತಿಯಲ್ಪಲ  ನೀರಿನ್ ಕಲಿ್ ನೆ ಇರಲೇ 

ಬೇಕು ತಾನೇ?  

ಈಗಿನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಪಲ ಯೂ ಸಹ, ಬಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಅಂತಹ ಮೆಟ್ರ ೀಪಾಲ್ಪಟನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಪಲ ಯೂ 

ಆಬಾಲ್ವೃದಧ ರೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ಬಹಳ ಮೀಜು ತರುವ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಥಟಿ ನೆ ಎಲ್ಲ ರೂ ಹೇಳೀದು, 

ಜ.ಆರ್.ಎಸ್ ಫ್ಯ ಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್, ಫನ್ ವರ್ಲ್ಡ ್, ವಾಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ ್ ಅಥವಾ ವಂಡರ್ ಲ್ವ.  ಇದನೆನ ಲ್ವಲ  

ನೀಡಿದರೆ, ನ್ಮಮ  ಪುರಾತನ್ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ದ ನರ್ಮ್ಣದಲ್ಪಲ ಯೂ ಸಹ ನೀರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖವಾದ 

ಸ್ಥಾ ನ್ ಕೊಟಿಿ ದದ ರಲ್ಪಲ  ಅತಿಶಯೀಕ್ತತ ಯೇನಲ್ಲ .  

ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಕ್ಕೂ  ಹೀಗುವ ಸದಾವಕಾಶ ನ್ನ್ಗೆ ಸಿಕ್ತೂ ದುದ  ನೂಪುರ ಭ್ರ ಮರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು 

ನ್ಡೆಸುತಿತ ರುವ ನೃತಯ  ಶಿಲಿ್  ಯಾತ್ರರ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಪಲ .  

ಬಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ನ್ಮಮ  ಊರಿನ್ ಹತಿತ ರವೂ ಸುಂದರ ಬಟಿ ವಂದು ಇನೂನ  ಇದೆ ಎಂದು ಹೆಮೆಮ ಯಂದ 

ಹೇಳಿಕೊಳಳ ಲು ಸ್ಥಧ್ಯ ವಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ  ಕಾರಣ ನಂದಿ ಬಟಿ . ಏನು? ಪ್ರ ೀಮಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ಸಿಿ ಗಪಿು ವ ಜಾಗ 

ಅಂದಾರ ? ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದೇ ಬಟಿ ದ ತಪಿ್ ಲ್ಪನ್ಲ್ಪಲ  ಇರುವ ಭ್ವಯ  ಭೀಗ ನಂದಿೀಶಾ ರ 

ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ವು ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಒಪಿು ವಂತಹುದು.  

ಒಮೆಮ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ನೀವೂ ನ್ನ್ನ  ಈ ರ್ಮತನ್ನ  ಒಪಿು ತಿತ ೀರಿ. 

ನಳಂಬ, ಗಂಗ, ಚೀಳ, ಹಯಿ ಳ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಥರ್ಮರ ಜಯ ದ ರಾಜರುಗಳ ಆಳಿಾ ಕ್ಕಯಲ್ಪಲ  

ಬಹಳ ಸಮೃದಿಧ ಗೆ ಬಂದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ವಿದು. ಸ್ಥಮರಸಯ  ಎನುನ ವುದು ಹೇಗೆ ಹಂದೂ ಧ್ಮ್ದ 

ಉಸಿರು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ  ಈ ಜಾಗ ಒಂದು ಅತ್ಯಯ ತತ ಮ ನದಶ್ನ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ವನುನ  ಮದಲು ನಮಿ್ಸಿದ 

ನಳಂಬರ ನಂತರ ಬಂದ ಎಲ್ಲ  ರಾಜರೂ ಮೂಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ಕ್ಕೂ  ಧ್ಕ್ಕೂ  ತರದೇ, 

ಸುತತ ಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ವನುನ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪ್ಡಿಸಿದ ರಿೀತಿ ಶ್ಲಲ ಘನೀಯ.  

ಇದರಲ್ಪಲ , ವಿಜಯನ್ಗರ ರಾಜರ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಪಲ , ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ದ ಒಳಗೆ, ವಸಂತ ಮಂಟಪ್ದ ಪ್ಕೂ ದಲ್ಪಲ  

ಇರುವ ಕಲ್ವಯ ಣಿ/ಪುಷ್ೂ ರಿಣಿಯೂ ಒಂದು.  

ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಪಲ  ಇಂತಹ ಕಲ್ವಯ ಣಿಯಂದ ಆಗುತಿತ ದದ  ಪ್ರ ಯೀಜನ್ಗಳು ಹತ್ಯತ  ಹಲ್ವಾರು. ನೀರಿನ್ 

ಶೇಖರಣೆ, ಜಲ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲಂದು ಜಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ದ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೀಗ, ದೇವರ 

ಅಭಿಷೇಕಕಾೂ ಗಿ ಉಪ್ಯೀಗ, ಭ್ಕಾತ ದಿಗಳು ಸ್ಥನ ನ್ ರ್ಮಡುವ ಜಾಗ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ್ ಪೂರೈಕ್ಕ, 

ಭೂಮಿಯ ಅಂತಜ್ಲ್ದ ಮಟಿ ದ ಬಗೆೆ  ಸುಳಿವು, ಹತಿತ ರದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ್ ನಾಳಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ನೀರಿನ್ ಪೂರೈಕ್ಕ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಇವಷಿ್ ೀ ಅಲ್ಲ ದೆ, ಇನನ ಂದು ಸ್ಥಾ ರಸಯ ಕರವಾದ ಉಪ್ಯೀಗವೂ 

ಇತ್ಯತ . ನ್ಮಮ  ದೇವರ ಮೂತಿ್ಗಳನುನ  ದಾಳಿಕೊೀರರಿಂದ ರಕಿ್ತ ಸಲು, ಈ ಕಲ್ವಯ ಣಿಗಳಲ್ಪಲ  ಮುಳುಗಿಸಿ 

ಇಡಲ್ವಗುತಿತ ತ್ಯತ . ಇದಕ್ಕೂ  ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಂಚಿಪುರದ ಅತಿವರದ ಸ್ಥಾ ಮಿ.  
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ಭೀಗ ನಂದಿೀಶಾ ರದ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ದ ಕಲ್ವಯ ಣಿಯೂ ಇವಲ್ಲ  ಕ್ಕಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುತಿತ ತ್ಯತ  

ಎಂಬುದರಲ್ಪಲ  ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ . ಇದಕ್ಕೂ  ನದಶ್ನ್ವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ದ ಪಾರ ಕಾರದಲ್ಪಲ ಯೇ ಬಾವಿಗಳೂ ಇವ. 

ನಂದಿ ಗ್ರರ ಮದ ಹಳೆಯ ತಲೆರ್ಮರಿನ್ ಜನ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಇಲ್ಪಲ ರುವ ಉರ್ಮ ಮಹೇಶಾ ರ ಮೂತಿ್ಯೂ 

ಇಲ್ಪಲ ನ್ ಕಲ್ವಯ ಣಿಯಲ್ಪಲ  ಸಿಕ್ತೂ ದುದ  ಎನುನ ತಾತ ರೆ. ಇನುನ  ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ವಯ ಣ ಉತಿ ವದ ಸಮಯದಲ್ಪಲ , ಇಲ್ಪಲ ರುವ 

ವಸಂತ ಮಂಟಪ್ದಲ್ಪಲ  ಉರ್ಮ ಮಹೇಶಾ ರರನುನ  ಕ್ಕಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಓಕುಳಿ ಆಡಿಸಲು ಇದೇ ಕಲ್ವಯ ಣಿಯ 

ನೀರನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸುತಿತ ದದ ರಂತ್ರ.  

ಇಂದಿಗೆ ಈ ಕಲ್ವಯ ಣಿಯಂದಿಗೆ ಉಳಿದು ಬಂದಿರುವುದು ಕ್ಕಲ್ವೇ ಪ್ದಧ ತಿಗಳು. ಪ್ರ ತಿ ವಷ್್ದ ಕಾತಿ್ಕ 

ರ್ಮಸದ ಕೊನೆಯ ಸೀಮವಾರದಂದು ಈ ಕಲ್ವಯ ಣಿಯ ಮೆಟಿಿ ಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ಪಾರ ಕಾರದ ಸುತತ ಲ್ಲ 

ದಿೀಪ್ವನುನ  ಹಚಿಿ ಡುವುದು ಒಂದಾದರೆ, ವಸಂತೀತಿ ವದ ಸಮಯದಲ್ಪಲ  ಪ್ರ ಧಾನ್ ಅರ್್ಕರು ಇದರಲ್ಪಲ  

ಮಿಂದು, ಪಾವನ್ರಾಗಿ, ದೇವರ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನುನ  ಪೂತಿ್ ರ್ಮಡುವುದು ಇನನ ಂದು. ಆದರೆ ಇತಿತ ೀಚೆಗೆ 

ಕಲ್ವಯ ಣಿಯ ಶುಚಿತಾ ವನುನ  ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ದಿೀಪೀತಿ ವವನುನ  ಅಲ್ಪಲ  ರ್ಮಡದೆ ಹರ ಪಾರ ಕಾರದಲ್ಪಲ  

ರ್ಮಡುತಾತ ರಂತ್ರ.  

ಈ ಕಲ್ವಯ ಣಿಯ ಹೆಸರೇ 'ಶಂಗಿ ತೀರ್ಥ'! ಅಂತಜಾ್ಲ್ದಲ್ಪಲ  ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಕ್ಕಲ್ವು ಬರಹಗಳಲ್ಪಲ  ಇದನುನ  

ಶಂಗೇರಿ ತಿೀಥ್ ಎಂದು ನ್ಮೂದಿಸಲ್ವಗಿದೆ. ಅದು ತಪಿು  ಎನುನ ತಾತ ರೆ ಇಲ್ಪಲ ನ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಶಿರ ೀ. 

ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು1. ಈ ಕಲ್ವಯ ಣಿಯ ಪ್ಶಿಿ ಮ ದಿಕ್ತೂ ನ್ಲ್ಪಲ  ಒಂದು ಪುಟಿ  ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಲ್ಪಂಗ 

ರೂಪ್ದಲ್ಪಲ  ಆಸಿೀನ್ನಾಗಿದಾದ ನೆ ನ್ಮಮ  ಶಿವ, ಶಂಗೇಶ್ವ ರನಾಗಿ! ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಕಲ್ವಯ ಣಿಗೆ ಶಂಗಿ 

ತಿೀಥ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎನುನ ತಾತ ರೆ ಇವರು. ಶಂಗೇಶಾ ರ ಲ್ಪಂಗದ ಎಡಕ್ಕೂ  ಬಲ್ಕ್ಕೂ , ನಂತಿರುವ 

ಶಿವನ್ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನುನ  ಕಾಣ ಬಹುದು. ಗುಡಿಯ ಮೇಲ್ವಾ ಗದಲ್ಪಲ  ಉರ್ಮಮಹೇಶಾ ರರ ಕ್ಕತತ ನೆಯೂ ಇದೆ. 

ಈ ಕಲ್ವಯ ಣಿಯು ದಕಿ್ತ ಣ ಪಿನಾಕ್ತನ ನ್ದಿಯ ಮೂಲ್ವಂದು ಸಹ ಪ್ರ ತಿೀತಿ.  
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ಈ ದೇವಸ್ಥಾ ನ್ದಲ್ಪಲ  ಹಂದಿನಂದ ನ್ಡೆದು ಬಂದ ಸ್ಥಾ ರಸಯ ಕರವಾದ ಪ್ದಧ ತಿಯಂದರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಇವರು 

ಹೇಳುತಾತ ರೆ. ಶಿವರಾತಿರ ಗೆ ಸುರ್ಮರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಪಲ ನ್ ಹೀಮ ಕುಂಡದಲ್ಪಲ  ಹುರುಳಿ, 

ರಾಗಿ, ಭ್ತತ , ಸ್ಥಸಿವ ಮುಂತಾದ ಧಾನ್ಯ ಗಳನುನ  ಬಳೆಸುತಾತ ರಂತ್ರ. ಇದನುನ  ಜಾಗರ ಎನುನ ತಾತ ರೆ. 

ಶಿವರಾತಿರ ಯ ಸಮಯದಲ್ಪಲ  ನ್ಡೆಯುವ ವಸಂತೀತಿ ವದ ದಿನ್ದಂದು ಈ ಬಳೆಗಳನುನ  ಕ್ತತ್ಯತ , 

ಶಂಗೇಶಾ ರನ್ ಸನನ ಧಿಯಲ್ಪಲ  ಅಪಿ್ಸಿ, ಪೂಜಸಿ, ನಂತರ ಶಂಗಿ ತಿೀಥ್ದಲ್ಪಲ  ವಿಸಜ್ಸುವ ಪ್ರಿಪಾಠವು 

ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆಯಂತ್ರ. ಹೀಮಕುಂಡದಲ್ಪಲ  ಈ ಧಾನ್ಯ ಗಳು ಬಳೆದ ರಿೀತಿಯನುನ  ಗಮನಸಿ 

ಅರ್್ಕರು ರೈತಾಪಿ ಜನ್ರಿಗೆ ಅಂದಿನ್ ವಷ್್ ಯಾವ ಬಳೆ ಬಳೆದರೆ ಉತತ ಮ ಎಂದು ರ್ಮಗ್ದಶ್ನ್ 

ನೀಡುತಾತ ರಂತ್ರ.  

ನೀರನೆನ ೀ ಆಶರ ಯಸಿ ಬದುಕುವ ರೈತರಿಗೆ ಇವರ ರ್ಮತೇ ಮುತ್ಯತ  ಅಲ್ಲ ವೇ? 

ಈ ಕಲ್ವಯ ಣಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತರೆ ಮನ್ಸಿು  ಆಹಾಲ ದಗಳುಳ ವುದಷಿ್ ೀ ಅಲ್ಲ ದೆ, ಒಂದು ರಿೀತಿಯ 

ತನ್ಮ ಯತ್ರ ನ್ಮಮ ನುನ  ಆವರಸಿಕೊಳುಳ ತತ ದೆ. ಆ ನೀರಿನ್ಲ್ಪಲ  ಸಾ ರ್ಛ ಂದವಾಗಿ ಈಜುತಿತ ರುವ ಆಮೆಗಳನುನ  

ನೀಡುವುದೇ ಒಂದು ಚೆಂದ. ಇಷಿ್ ಲ್ವಲ  ಇತಿಹಾಸವಿರುವ, ಸಂದಯ್ದ ಪ್ರ ತಿರೂಪ್ವಾಗಿರುವ ಈ 

ಶಂಗಿ ತಿೀಥ್ವನುನ  ನೀಡಲು, ಒಮೆಮ ಯಾದರೂ ಭೀಗ ನಂದಿೀಶಾ ರನ್ ದಶ್ನ್ಕ್ಕೂ  ಬರುತಿತ ೀರಷಿ್ ೀ?   
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3ಲೇಖಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ : ಡಾ. ಲ್ಕಿ್ತ ಮ ೀ ರೇಖಾ 

ಅರುಣ್ ಅವರು ಲ್ವಸಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡಾನಿ್ , 

ಬಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾ ಪ್ಕ ನದೇ್ಶಕ್ತ,  ಗುರು 

ಡಾ. ವಸುಂಧ್ರಾ ದರೆಸ್ಥಾ ಮಿ ಅವರ ಹರಿಯ 

ಶಿಷ್ಯ  . ಕಲ್ವವಿದೆ, ನೃತಯ  ಸಂಯೀಜಕ್ತ, 

ನ್ಟಿ್ಟ ವನಾರ್ ಹಾಗೂ ಯೀಗ್ರಧಾರಿತ 

ಭ್ರತನಾಟಯ  ಶಿಕ್ಷಕ್ತ. ದಂತ ವೈದಯ ದಲ್ಪಲ  ರಜತ 

ಪ್ದಕವನುನ  ಗಳಿಸಿರುವ ಇವರು, ಕನಾ್ಟಕ 

ಶ್ಲಸಿತ ರೀಯ ಸಂಗಿೀತದಲ ಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ್ ವಿದುಷ್ಟ ಸರಸಾ ತಿ, ಟಿ.ವಿ. ರ್ಮಲ್ಪನ ಹಾಗೂ ಬಂಗಳೂರಿನ್ ಶಿರ ೀ. 

ಎಂ. ಆರ್. ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಮತ್ಯತ  ಚಿಂತಲ್ಪ್ಲ್ಪಲ  ಡಾ. ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಅವರಲ್ಪಲ  ತರಬೇತಿ ಪ್ಡೆದಿದಾದ ರೆ. 

ಇವರು ದೂರದಶ್ನ್ದ ಗೆರ ೀಡೆಡ್ ಕಲ್ವವಿದೆಯಾಗಿದುದ , ಭ್ರತನಾಟಯ ದ ರ್ಮಸಿ ಸ್್ ಪ್ದವಿಯಲ್ಪಲ  

ಉನ್ನ ತ ದರ್ಜ್ಯಲ್ಪಲ  ತೇಗ್ಡೆ ಹಂದಿದಾದ ರೆ. ಚೆನೆನ ೈನ್ ‘ಪ್ರ ಯತನ ಂ’ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಪಲ  ನ್ಡೆದ 

ರಾಷಿ್ಟ ರೀಯ ಮಟಿ ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತೀಣ್ದಲ್ಪಲ  ತಮಮ  ಸಂಶೀಧ್ನಾ ಲೇಖನ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸಿದಾದ ರೆ. 

ದೇಶದಾದಯ ಂತ ಪ್ರ ದಶ್ನ್ ನೀಡಿರುವ ಇವರಿಗೆ ನೃತಯ  ಶಿರೀಮಣಿ, ನೃತಯ  ಉಪಾಸಕ್ತ ಹಾಗೂ ವಸುಂಧ್ರಾ 

ಪ್ರ ದಶ್ಕ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರ ಶಸಿತ  ಸಂದಿದೆ.     
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೨೦೦೮ ರಲ್ಪಲ  ತಮಮ ದೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾದ ಲ್ವಸಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡಾನಿ್  ಅನುನ  ಸಂಸ್ಥಾ ಪಿಸಿ, ನೂರಾರು 

ಮಕೂ ಳಿಗೆ ಭ್ರತನಾಟಯ , ಯೀಗ ಹಾಗೂ ಕನಾ್ಟಕ ಸಂಗಿೀತ ಕಲೆಯನುನ  ಕಲ್ಪಸಿಕೊಡುತಿತ ದಾದ ರೆ. ತಮಮ  

ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಪ್ರವಾಗಿ 'ಲ್ವಸಯ  ಸಂಭ್ರ ಮ' ಎಂಬ ಮೂರು ದಿನ್ದ ರಾಷ್ಟತ ರೀಯ ಮಟಿ ದ ಕಲ್ವ ಉತಿ ವವನುನ  

ವಷ್್ಕೊಮೆಮ  ನ್ಡೆಸುತಾತ  ಅದರಲ್ಪಲ  ವಿಶಿಷಿ್  ಚೈತನ್ಯ  ಮಕೂ ಳಿಗೆಂದೇ ಒಂದು ಸಂರ್ಜಯನುನ  

ಮಿೀಸಲ್ಪಡುತಾತ  ಬಂದಿದಾದ ರೆ. 'ಲ್ವಸಯ  ಸ್ಥಧ್ಕ್ತ' ಎಂಬ ಬಿರುದು, ಪ್ರ ಶಸಿತ ಯನುನ  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿತ ದಾದ ರೆ. 

ಇದಲ್ಲ ದೆ, ತಮಮ  ಪ್ತಿ ಶಿರ ೀ. ಅರುಣ್. ಟಿ.ಆರ್ ಮತ್ಯತ  ಮಕೂ ಳಾದ ಅನರುದಧ  ಹಾಗೂ ಅಭಿರಾಮ್ ಅವರ 

ನೆರವಿನಂದ, ಹಳಿಳ ಯ ಮಕೂ ಳಿಗೆ ವಿವಿಧ್ ಅವಕಾಶಗಳನುನ  ಕಲಿ್ಪ ಸುವುದಕಾೂ ಗಿ 'ಹಳಿಳ ಯೆಡೆಗೆ ಲ್ವಸಯ ' 

ಎಂಬ ಕಾಯ್ಕರ ಮವನುನ  ಹಮಿಮ ಕೊಂಡು ಆಸಕತ  ಮಕೂ ಳಿಗೆ ಭ್ರತನಾಟಯ , ಶ್ಲಸಿತ ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ, ಗಣಿತ, 

ವಿಜಾಾ ನ್, ಆಂಗಲ  ಹಾಗೂ ವಯ ಕ್ತತ ತಾ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ತರಗತಿಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸುತಿತ ದಾದ ರೆ. ಇವರು ನೂ ರ 

ಭ್ರ ಮರಿ ಯೀಜಸಿದ ನೃತಯ ಶಿಲಿ್ ಯಾತ್ರರ ಯ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ವಿದಾಯ ್್ಯೂ ೌದದು.  

 

 


