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ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ಾರಜಯ ಕಾಲ್ದ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ 

ನೃತ್ಯನಿಪುಣ  ಭ್ೃೃಂಗಿ 

- ವಿದುಷಿ  ದಿವ್ಾಯ ಪರಸಾದ್,ಬೃಂಗಳೂರು. 

ಆೃಂಧ್ರಪರದೇಶದ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ಾರಮದಲ್ಲಿರುವ ವಿೇರಭ್ದರ ದೇವ್ಾಲ್ಯವು ವಿಜಯನಗರ  ಸಾಮ್ಾರಜಯದ 

ನಿಮ್ಾಾಣ ಶೈಲ್ಲಯನುು ಪರತಿಬೃಂಬಸುವ ಮ್ಾದರಿಯಾಗಿದ. ಈ ದೇವ್ಾಲ್ಯವನುು ಅಚ್ುಯತ್ರಾಯನ 

ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯಪಾಲ್ರಾದ ವಿರೂಪಣಣ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ವಿೇರಣಣ ಎೃಂಬ ಸಹೂೇದರರು ನಿರ್ಮಾಸಿದರು. 

ಕನಾಾಟಕದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವ್ಾಲ್ಯದ ಹಲ್ವು ಶಾಸನಗಳು ಕನುಡದಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸಕೃಂದ 

ಪುರಾಣದಲ್ೂಿ ಈ ದೇವ್ಾಲ್ಯವನುು ಶಿವನ ೧೦೮ ಪುಣಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲೂಿೃಂದು ಎೃಂದು ಉಲಿೇಖಿಸಲಾಗಿದ.  

 

ಈ ದೇವ್ಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವ್ಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳ್ವವೆ. ಮುಖ್ಮೃಂಟಪ ಅಥವ್ಾ ನಾಟಯ ಮೃಂಟಪ, 

ಅೃಂತ್ರಾಳ ಹಾಗೂ ಗಭ್ಾಗೃಹ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಿದ, ದೇವ್ಾಲ್ಯದ ಸುತ್ತಲ್ೂ ಎರಡು ಆವರಣಗಳ್ವವೆ.  

ಇಲ್ಲಿನ ಪರಮುಖ್ ಆಕಷಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒೃಂದಾದ ನಾಟಯಮೃಂಟಪವನುು ಕೃಂಡಾಗ ದೇವಲೂೇಕವೆೇ ಧ್ರೆಗಿಳ್ವದೃಂತ್ರ 

ಭಾಸವ್ಾಗುತ್ತದ. ದೇವಲೂೇಕದ ಅಪಸರೆ ರೃಂಭೆಯ ನತ್ಾನಕೆಕ ದೇವತಾ ಸಮೂಹವೆೇ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 

ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೃಂಬಗಳ ಮೇಲ ಅದುುತ್ವ್ಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬೃಂದಿದ. ಒೃಂದು 

ಕೃಂಬದಲ್ಲಿ ರೃಂಭೆಯ ಅದುುತ್ವ್ಾದ ನತ್ಾನ ಭ್ೃಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೇವ ಗ್ಾತ್ರದ ಶಿಲ್ಪವಿದುು ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲ್ೂ 

ವೃತಾತಕಾರವ್ಾಗಿ ತಾಳವನುು ಹಿಡಿದ ದತಾತತ್ರರೇಯ, ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಪಾವಾತಿ, ಸುಶಿರ ವ್ಾದಯದೂೃಂದಿಗೆ 

ಸೂಯಾ, ತ್ೃಂಬೂರಿಯೃಂದಿಗೆ ತ್ುೃಂಬುರು, ಹುಡುಕಕ ಹಿಡಿದ ಶಿಲ್ಪ, ಮೃದೃಂಗ ಮೃದೃಂಗವನುು 

ನುಡಿಸುತಿತರುವ ನೃಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೃಂಚ್ಮುಖಿ ವಿಶಿಕಮಾ, ನೃತ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ನಟರಾಜ,  ವಿೇಣೆ ಹಿಡಿದಿರುವ 

ಚ್ೃಂದರನ  ಶಿಲ್ಪಗಳನುು ಪರತ್ರಯೇಕ ಕೃಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ತಾಳ ಹಿಡಿದಿರುವ ಬರಹಮ ಹಾಗೂ 

ವಿೇಣೆಯೃಂದಿಗೆ ಸರಸಿತಿಯ ಶಿಲ್ಪಗಳೂ ನಾಟಯಮೃಂಟಪದಲ್ಲಿದ. 

ರೃಂಭೆಯ ಎದುರಿನ ಕೊೇನಕೆಕ ಅೃಂದರೆ ಅಭಿಮುಖ್ವ್ಾಗಿ ಸಿಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಭ್ೃಂಗಿಯಲ್ಲಿ 

ನಿೃಂತಿರುವ ಪುರುಷ ಶಿಲ್ಪವಿದ. ಮೇಲೂುೇಟಕೆಕ ಇದು ಮತ್ರೂತೃಂದು ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪದೃಂತ್ರ ಕೃಂಡರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವ್ಾಗಿ 

ಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮೂರು ಕಾಲ್ುಗಳ್ವದುು ಆತ್ನ ನೃತ್ಯದ ಭ್ೃಂಗಿಯು ರೃಂಭೆಯ ನೃತ್ಯ ಭ್ೃಂಗಿಯನೆುೇ 

ಹೂೇಲ್ುವೃಂತಿದುು, ಯಾರೊೇ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿೃಂತ್ು ಆಕೆಯ ನೃತ್ಯವನುು ಅನುಕರಣೆ ಮ್ಾಡುತಿತರುವೃಂತ್ರ 
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ಭಾಸವ್ಾಗುತ್ತದ. ಇಲ್ಿವೆೇ ಈತ್ ಹೇಳ್ವಕೊಟದುನೆುೇ ಆಕೆ ನತಿಾಸುವೃಂತಿದ. ಇದು ಮತಾತರು ಅಲ್ಿ, ಶಿವನ 

ಪರಮಥರಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ್ ಸಾಾನ ಪಡೆದಿರುವ ‘ಭ್ೃೃಂಗಿ’ಯ ಶಿಲ್ಪ. 

 

 

         ನಾಟಯಮೃಂಟಪದಲ್ಲಿ ರೃಂಭೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಭ್ೃೃಂಗಿಯನುು ರೃಂಭೆಗೆ ನಾಟಯವನುು ಕಲ್ಲಸುವ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತ್ರೂೇರಿಸಲಾಗಿದ. ಆತ್ 

ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿೃಂತ್ು ನಾಟಯ ಮ್ಾಡುತಿತರುವ ರೃಂಭೆಗೆ ಸೂಚ್ನೆಗಳನುು ನಿೇಡುತಾತನೆ ಎೃಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದ. 

ಮೂರು ಕಾಲ್ುಗಳುಳಳ ಶಿಲ್ಪವನುು ಕೃಂಡಾಗ ಎೃಂತ್ಹವರಿಗ್ಾದರೂ ಭ್ೃೃಂಗಿಯ ಬಗೆೆ ಹಚ್ುು ತಿಳ್ವಯಬೇಕೆೃಂಬ 

ಕುತ್ೂಹಲ್ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭ್ೃೃಂಗಿಯ ಬಗೆೆ ಅನೆೇಕ ಸಾಿರಸಯಕರ ಕಥೆಗಳ್ವದುು 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವನುು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಂಕ್ಷಿಪತವ್ಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪರಯತ್ು ಮ್ಾಡಿದುೇನೆ. 

ಭ್ೃೃಂಗಿಯ ಜನನದ ಬಗೆೆ ಕೂತ್ೂಹಲ್ಕಾರಿ 

ಕತ್ರಯೃಂದಿದ. ಶಿವನ ಬವರ ಹನಿಯೃಂದ ಜನಿಸಿದ 

ಅೃಂಧ್ಕನು ಮುೃಂದ ಮಹಾ ಲೂೇಕ ಕೃಂಟಕನಾಗಿ 

ಬಳೆಯುತಾತನೆ. ಒೃಂದು ದಿನ ಆತ್ ತ್ನು  ತಾಯ 

ಪಾವಾತಿಯನೆುೇ ಮೇಹಿಸಿದಾಗ ಶಿವನು 

ಕೊೇಪಗೊೃಂದು ಅೃಂಧ್ಕನ ರಕತವನುು 

ಸೃಂಪೂಣಾವ್ಾಗಿ ಹಿೇರಿ ಅವನನುು  ಕೆೇವಲ್ 

ಆಸಿತಪೃಂಜರವನಾುಗಿ ಮ್ಾಡುತಾತನೆ. ಅೃಂಧ್ಕನಿಗೆ 

ತ್ನು ತ್ಪ್ಪಪನ ಅರಿವ್ಾಗಿ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷ್ರ್ಮಸುವೃಂತ್ರ 

ಮರೆ ಹೂೇದಾಗ ಶಿವನು ಕನಿಕರಗೊೃಂಡು 

ಅವನನುು ತ್ನು ಭ್ಕತನನಾುಗಿ ಅೃಂಗಿೇಕರಿಸಿ ತ್ನು 

ನಾಟಯಮೃಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭ್ೃೃಂಗಿ 

ಶಿವನ ಎದುರು ವ್ಾದಯವನುು ಹಿಡಿದ ಭ್ೃೃಂಗಿ  
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ಗಣದಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ್  ಸಾಾನವನುು ನಿೇಡುತಾತನೆ. ನೃಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅೃಂಧ್ಕನು ಭ್ೃೃಂಗಿಯೃಂಬ ಹಸರಿನಿೃಂದ 

ಕರೆಯಲ್ಪಟುಟ ಮಹಾ ಶಿವಭ್ಕತನೆನಿಸಿಕೊಳುಳತಾತನೆ. 

ಭ್ೃೃಂಗಿಯು ಮೂರು ಕಾಲ್ು ಹಾಗೂ ಅಸಿತ ಪೃಂಜರದೃಂತ್ಹ ದೇಹವನುು ಹೂೃಂದಿರುವುದಕೆಕ ಮತ್ರೂತೃಂದು 

ಸಾಿರಸಯಕರ ಕತ್ರಯದ. ಒಮಮ ಶಿವನ ಪರಮಭ್ಕತನಾದ ಭ್ೃೃಂಗಿಯು ಇತ್ರೆ ಋಷಿಗಳೊೃಂದಿಗೆ ಕೆೈಲಾಸ 

ಪವಾತ್ಕೆಕ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದಾಗ, ಎಲಾಿ ಋಷಿಗಳು ಶಿವ ಮತ್ುತ ಪಾವಾತಿಯರಿಗೆ ಭ್ಕ್ತತಪೂವಾಕವ್ಾಗಿ 

ನಮಸಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆೇವಲ್ ಶಿವನೆೇ ಶರೇಷಠ ಎೃಂದು ನೃಂಬದು ಭ್ೃೃಂಗಿಯು ಪಾವಾತಿಯನುು ನಿಲ್ಾಕ್ಷಿಸಿ 

ಕೆೇವಲ್ ಶಿವನಿಗೆ ಮ್ಾತ್ರ ಪರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತ ನಮಸಕರಿಸುತಾತನೆ. ಇದು ಹಿೇಗೆಯೇ ಮುೃಂದುವರೆದಾಗ ಬೇಸರಗೊೃಂಡ 

ಪಾವಾತಿಯು, ಶಿವ ಮತ್ುತ ಶಕ್ತತಯು ಬೇರೆಯಲ್ಿ ಇಬುರೂ ಒೃಂದೇ ಎೃಂದು ಭ್ೃೃಂಗಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮ್ಾಡುವ 

ಪರಯತ್ು ಮ್ಾಡುತಾತಳೆ. ಆ ಪರಯತ್ು ವಿಫಲ್ವ್ಾದಾಗ, ಆತ್ ಕೆೇವಲ್ ಶಿವನ ಸುತ್ತ ಪರದಕ್ಷಿಣೆ ಮ್ಾಡುವುದನುು 

ತ್ಪ್ಪಪಸಲ್ು ಪಾವಾತಿಯು ಶಿವನ ತ್ರೂಡೆಯೇರಿ ಕೂರುತಾತಳೆ. ಇದನುು ಗಮನಿಸಿದ ಭ್ೃೃಂಗಿಯು ಭ್ೃೃಂಗದ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ್ ಶಿವನ ಶಿರಸಿಸಗೆ ಪರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತ ಕೆೈಲಾಸವನುು ತ್ರೂರೆಯುತಾತನೆ. ಇದನುು ಹೇಗ್ಾದರೂ 

ತ್ಡೆಯಲೇಬೇಕೆೃಂಬ ಪಣ ತ್ರೂಟುಟ ಪಾವಾತಿಯು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮ್ಾಡಿಕೊೃಂಡಾಗ ಶಿವ-ಪಾವಾತಿಯರು 

ವಿಲ್ಲೇನಗೊೃಂಡು ಅಧ್ಾನಾರಿೇಶಿರ (ಶಿವನ ಅಧ್ಾವನುು ಶಕ್ತತಯಾಗಿ ಪರತಿನಿಧಿಸುವ ರೂಪ) ಸಿರೂಪವನುು 

ಪಡೆಯುತಾತರೆ. ಇದರಿೃಂದ ಭ್ೃೃಂಗಿಯು ತ್ನು  ಸುತ್ತ ಪರದಕ್ಷಿಣೆ ಮ್ಾಡದ ವಿಧಿಯಲ್ಿ ಎೃಂದು ಪಾವಾತಿಯು 

ಭಾವಿಸುತಾತಳೆ. ಆದರೆ, ಭ್ೃೃಂಗಿಯು ಚಾಣಾಕ್ಷ್ತ್ನದಿೃಂದ ಸಣಣ ಭ್ೃೃಂಗವ್ಾಗಿ ರೂಪಾೃಂತ್ರಗೊೃಂಡು 

ಅಧ್ಾನಾರಿೇಶಿರರ ನಡುವೆ ರೃಂಧ್ರವನುು ಮ್ಾಡಿ ಕೆೇವಲ್ ಶಿವನ ಸುತ್ತ ಮ್ಾತ್ರ  ಪರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತಾತನೆ. 

ಇದರಿೃಂದ ಬಹಳ ಕೊರೇಧ್ಗೊೃಂಡ ಪಾವಾತಿಯು ಕೆೇವಲ್ ತ್ೃಂದಯ(ಶಿವನ)ನುಷ್ಟೇ ಪೂಜಸುವ ನಿನು 

ದೇಹದಿೃಂದ ತಾಯ (ಶಕ್ತತ)ಯ ಅೃಂಶ ದೂರವ್ಾಗಲ್ಲ ಎೃಂದು ಶಪ್ಪಸುತಾತಳೆ. ಆಗ  ಭ್ೃೃಂಗಿಯು ತ್ನು 

ಶರಿೇರದಿೃಂದ ರಕತ ಮತ್ುತ ಮ್ಾೃಂಸವನುು ಕಳೆದುಕೊೃಂಡು ಕೆೇವಲ್ ಅಸಿಾಪೃಂಜರದೂೃಂದಿಗೆ ಉಳ್ವಯುತಾತನೆ. 

ತ್ನು ಕಾಲ್ ಮೇಲ ನಿಲ್ಿಲ್ೂ ಸಾಧ್ಯವ್ಾಗದೃಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದು ಭ್ೃೃಂಗಿಯನುು ಕೃಂಡು ಮರುಗಿದ 

ಶಿವನು ಆತ್ನಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಕಾಲ್ನುು ಕರುಣಿಸುತಾತನೆ. ಶಿವ ಮತ್ುತ ಶಕ್ತತ ಒೃಂದೇ ಎೃಂಬ ಸತ್ಯವನುು 

ಅರಿತ್ುಕೊೃಂಡ ಭ್ೃೃಂಗಿಯು ಪಾವಾತಿಯ ಕ್ಷ್ಮ ಕೆೇಳ್ವ ತ್ನಗೆ ಮೂರನೆಯ ಪಾದವನುು ನಿೇಡಿದ ಶಿವನ 

ಕರುಣಾಮಯ ಸಿಭಾವವನುು ಕೊೃಂಡಾಡಿ ಸೃಂತ್ರೂೇಷದಿೃಂದ ನತಿಾಸುತಾತನೆ. 

ನಾಟಯ ಹಾಗೂ ಸೃಂಗಿೇತ್ದಲ್ಲಿ ಭ್ೃೃಂಗಿಯ ನೆೈಪುಣಯದ ಬಗೆೆಯೂ ಹಲ್ವು ಉಲಿೇಖ್ಗಳ್ವವೆ. ಆದಿ 

ಶೃಂಕರಾಚಾಯಾರು ತ್ಮಮ ಶಿವ್ಾನೃಂದಲ್ಹರಿಯಲ್ಲಿ (೫೧ನೆೇ ಶೂಿೇಕ) ಶಿವನನುು ವಣಿಾಸುತಾತ- 

“ಭ್ೃೃಂಗಿಶು ನಟನೊೇತ್ಕಟ”  ಎೃಂದರೆ ಭ್ೃೃಂಗಿಯ ಆಶಯದೃಂತ್ರ ನತಿಾಸುವವನು ಎೃಂದು ಹೇಳ್ವದಾುರೆ. ಶಿವನ 

ತಾೃಂಡವ ನೃತ್ಯದ ಪಾರರೃಂಭ್ ಹಾಗೂ ಮುಕಾತಯ ಭ್ೃೃಂಗಿಯ ಆಣತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದ ಎೃಂದೂ ಕೂಡ 

ಇದನುು ವ್ಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಾಗಿದ 

ಸಾಮ್ಾನಯ ಶಕ ೧೧೬೦ರಲ್ಲಿ ರಚ್ನೆಯಾದ ಹರಿಹರ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ1 ಭ್ೃೃಂಗಿಯು ಕ್ತನುರ ಕ್ತನುರಿಯರೊೃಂದಿಗೆ 

ಶಿವನ ಎದುರು ನತಿಾಸಿರುವುದನುು ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ನೃತ್ಯ ವೆೈಖ್ರಿಯನುು ಬಹಳ ಸೂಗಸಾಗಿ ವಣಿಾಸಿರುವುದನುು 

ಉಲಿೇಖಿಸಲಾಗಿದ. 
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ಕವಿ ಶಿರೇನಾಥರು ತ್ಮಮ ಕಾಶಿ ಖ್ಾೃಂಡೃಂ ಎೃಂಬ ಗರೃಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನು ಜೇವನದ ಅೃಂತಿಮ ಯಾತ್ರರಯ 

ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ವಯಕ್ತತಯ ಮನಸಿಸನಿೃಂದ ಭ್ಯವನುು ಹೂೇಗಲಾಡಿಸಿ ಆತ್ನ ಹಣೆಗೆ ವಿಭ್ೂತಿಯನುು 

ತಿರಪುೃಂಡವ್ಾಗಿ ಹಚ್ಚು ಮುಕ್ತತಯಡೆಗೆ ಕೊೃಂಡೊಯುಯವ ಭ್ೃೃಂಗಿಯ ಪಾತ್ರವನುು ವಿವರಿಸಿದಾುರೆ. 

ಹಿೇಗೆ ಹುಡುಕುತಾತ ಹೂೇದಷೂಟ ನಮಗೆ ಭ್ೃೃಂಗಿಯ ಬಗೆೆ ಹಲ್ವ್ಾರು ಮ್ಾಹಿತಿಗಳು ಲ್ಭ್ಯವ್ಾಗುತ್ತವೆ. ನಮಮ 

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇೃಂತ್ಹ ಸಾವಿರಾರು ದೇವ-ದೇವತ್ರಗಳ್ವದುು ಪರತಿಯಬುರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ 

ಗುಣಗಳು ಮತ್ುತ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನೆುಲಯದ. ಅವುಗಳನುು ನಾವು ತಿಳ್ವದು ಮತ್ರೂತಬುರಿಗೂ ತಿಳ್ವಸುವ 

ಕಾಯಾವ್ಾಗಬೇಕ್ತದ. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪಾರಚ್ಚೇನ ದೇವ್ಾಲ್ಯಗಳು ಮತ್ುತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನು ಕೆತ್ತನೆಗಳು 

ಮಹತ್ತರವ್ಾದ ಪಾತ್ರವನುು ನಿವಾಹಿಸುತಿತವೆ. 

------ 

   

ಲೇಖಿಕೆಯ ಪರಿಚ್ಯ 

ಭ್ರತ್ನಾಟಯ ಕಲಾವಿದ ವಿದುಷಿ ಶಿರೇಮತಿ  ದಿವ್ಾಯ 

ಪರಸಾದ್, ಹಲ್ವು ವಷಾಗಳ ಕಾಲ್ ಶಿರೇಮತಿ ಸೃಂಧ್ಾಯ 

ಕೆೇಶವರಾವ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನೃತಾಯಭಾಯಸವನುು ಮ್ಾಡಿ, 

ನೃಂತ್ರ ಗುರು ಕನಾಾಟಕ ಕಲಾಶಿರೇ ಬ. ಭಾನುಮತಿ  

ಹಾಗೂ ಶಿರೇಮತಿ ಶಿೇಲಾ ಚ್ೃಂದರಶೇಖ್ರ್ ಇವರ 

ಮ್ಾಗಾದಶಾನದಲ್ಲಿ ಭ್ರತ್ನಾಟಯ ತ್ರಬೇತಿಯನುು 

ಮುೃಂದುವರೆಸಿದಾುರೆ. ಭ್ರತ್ನಾಟಯದಲ್ಲಿ ಕನಾಾಟಕ 

ಪ ರೌಢ ಶಿಕ್ಷ್ಣ ಮೃಂಡಳ್ವಯೃಂದ ವಿದಿತ್ ಪದವಿ ಹಾಗು 

ಅಣಾಣಮಲೈ ವಿಶಿವಿದಾಯನಿಲ್ಯದಿೃಂದ ಎೃಂ.ಎ. 

ಪದವಿಯನುು ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು, 2008ರಲ್ಲಿ 

ಭ್ರತ್ನಾಟಯ ರೃಂಗಪರವೆೇಶವನುು ಪೂರೆೈಸಿ, ದೇಶ 

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವ್ಾರು ಪರತಿಷಿಠತ್ ವೆೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ನಾಟಯ ಪರದಶಾನಗಳನುು ನಿೇಡಿದಾುರೆ.ಇೃಂಜನಿಯರಿೃಂಗ್  

ಪದವಿಯನುು ಗಳ್ವಸಿ ಸಾಫ್ಟಟ ವೆೇರ್ ಇೃಂಜನಿಯರ್ ಆಗಿ 

ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುತಿತದು ಇವರು ಹಲ್ವು ವಷಾಗಳ ಹಿೃಂದ 

ತ್ಮಮ ವೃತಿತಯನುು ತ್ಯಜಸಿ "ಕಲಾಬೃಂದು“ ಎೃಂಬ 

ನಾಟಯಶಾಲಯನುು ಸಾಾಪ್ಪಸಿ, ಹಲ್ವ್ಾರು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ್ವಗೆ ನಾಟಯ ತ್ರಬೇತಿಯನುು ನಿೇಡುತಾತ 

ಕಲಾಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮನುು ಸೃಂಪೂಣಾವ್ಾಗಿ ತ್ರೂಡಗಿಸಿಕೊೃಂಡಿದಾುರೆ. ಪರಸುತತ್ ಇವರು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ 

ಸೃಂಸಾಯ ‘ನೃತ್ಯಶಿಲ್ಪಯಾತ್ರರ’ ಅಧ್ಯಯನದ ತ್ರಬೇತಿಯನುು (ಇೃಂಟರ್ನಾ ಶಿಪ್) ಪಡೆಯುತಿತದಾುರೆ. 


