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ದೇಗುಲದ ಛಾವಣಿಯಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾ ಲಕರು 
- ವಿದುಷಿ  ದಿವ್ತ್ಯ ರಪಸತ್ದ್,ಬೆಂಗಳಮರು. 

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲಿ್ಲ  ಸಂಖೆ್ಯ  ಎಿಂಟು (೮) ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದಿದೆ. 

ಅಣಿಮಾ, ರ್ಹಮಾ, ಗರಿಮಾ, ಲಘಿಮಾ, ಪ್ರಾ ಪಿ್ತ , ಪ್ರಾ ಕಾರೆ್ , ಈಶಿತ್ವ , ವಶಿತ್ವ  ಎಿಂಬ  

ಅಷಟ ಸಿದಿಿ ಗಳು ; ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಮ ಹಡಿತ್ ಪಡೆದವರು ವಿಶೇಷ ಅಲೌಕಿಕ ರ್ತಿ್ತ  

ದೈವಿೀ ಶಕಿಿಗಳನ್ನು  ಹಿಂದುತಿ್ತರೆ ಎಿಂದು ಗಾ ಿಂಥಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹನ್ನಮಾನ್ 

ಚಾಲ್ಲಸದಲಿ್ಲ  ಭಗವಾನ್ ಹನ್ನಮಂತ್ನ್ನ ಅಷಟ  ಸಿದಿಿಯನ್ನು  ಹಿಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ಾ ವಲಿದೆ 

ತ್ನು  ಭಕಿರಿಗೆ ಅಷಟ  ಸಿದಿಿಯನ್ನು  ದಯಪ್ರಲ್ಲಸುವನ್ನ ಎಿಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

ಇನ್ನು  ದೇವರಿಗೆ ರ್ತಿ್ತ  ಗುರು ಹರಿಯರಿಗೆ ನರ್ಸಕ ರಿಸುವುದು ಭಕಿಿ ರ್ತಿ್ತ  ಗೌರವದ 

ಸಂಕೇತ್. ಕೆಲವರು ಕೈ ಮುಗಿದು, ಕುಳಿತ್ತ ನರ್ಸಕ ರಿಸಿದರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಥಷ್ಟ ಿಂಗ 

ನರ್ಸ್ಥಕ ರವನ್ನು  ಮಾಡುತಿ್ತರೆ. ಸ್ಥಷ್ಟ ಿಂಗ ಎಿಂಬ ಪದವೂ  ಸಹ  ಎಿಂಟು ಸಂಖೆ್ಯಯ ಅಿಂಕಿ 

ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ನೀಡುತಿ್ದೆ. ಸ ಎಿಂದರೆ ಜೊತೆ, ಅಷಟ  ಎಿಂದರೆ ಎಿಂಟು ರ್ತಿ್ತ  ಅಿಂಗ ಎಿಂದರೆ 

ಅಿಂಗಗಳು, ಸ್ಥಷ್ಟ ಿಂಗ ನರ್ಸ್ಥಕ ರ ಎಿಂದರೆ, ಎಿಂಟು ಅಿಂಗಗಳಿಂದಿಗೆ (ಅಷಟ -ಅಿಂಗ) 

ಮಾಡುವ ಪಾ ಣಾರ್. ಎರಡು ಕೈಗಳು, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು, ಎರಡು ತೀಳುಗಳು, ಎದೆ 

ರ್ತಿ್ತ  ಹಣೆಯು ನೆಲವನ್ನು  ಸಪ ಶಿಮಸುವುದು ಗೌರವ, ನರ್ನ ರ್ತಿ್ತ  ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಮ 

ಶರಣಾಗತಿಯ ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿದೆ. 

ಶಾಸಿ ರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಿಂಟು ದಿಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿವೆ. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ನಾಲುಕ  ಪಾ ಧಾನ ದಿಕುಕ ಗಳು: ಮೂಡರ್ (ಪೂವಮ), ಪಡುವರ್ (ಪಶಿಿ ರ್), 

ಬಡಗರ್ (ಉತಿ್ರ) ರ್ತಿ್ತ  ತೆಿಂಕರ್ (ದಕಿಿರ್) ಹಾಗೂ ನಾಲುಕ  ಉಪ ದಿಕುಕ ಗಳು: ವಾಯುವೆ , 

ನೈರುತೆ್ , ಆಗೆು ೀಯ ರ್ತಿ್ತ  ಈಶಾನೆ . ಹಿಂದೂ ಪುರಾರ್ಗಳ ಪಾ ಕಾರ 

ಪಾ ತಿಯಿಂದು ದಿಕಿಕ ಗೂ ಒಬಬ  ಅಧಿಪತಿಯಿದುು  ಅವರನ್ನು  ದಿಕಾಪ ಲಕರೆಿಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತರೆ. 

“ದಿಕ್” ಎಿಂದರೆ ದಿಕುಕ ಗಳು ರ್ತಿ್ತ  "ಪ್ರಲಕರು" ಎಿಂದರೆ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಟ ಗಿ 

ಎಿಂಟು ದಿಕುಕ ಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನು  ‘ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕ’ ರೆಿಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತರೆ. ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರ 

ಹೆಸರು ರ್ತಿ್ತ  ಅವರ ಅಧಿಪತೆ್ ದಲಿ್ಲರುವ ದಿಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ದೇವರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಅಷಟ  ದಿಕಾಪ ಲಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು  

ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀರ್ ಹವನಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವಾಗ ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರನ್ನು  ಆಹಾವ ನಸಿ ಆ 

ಸಾ ಳದಲಿ್ಲರುವ ನಕಾರಾತ್ಮ ಕ ರ್ತಿ್ತ  ದುಷಟ  ಶಕಿಿಗಳನ್ನು  ತಡೆದು ಹಾಕಿ, ಸಾ ಳವನ್ನು  

ಶುದಿಿ ೀಕರಿಸಿ ಎಿಂಟು ದಿಕುಕ ಗಳಿಿಂದ ನರ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳುು ತಿ್ತರೆ. 

ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರ ಆರಾಧನೆಯು ಕೇವಲ ಹೀರ್ ಹವನದಲಿಷ್ಟ ೀ ಅಲಿದೆ ನೃತೆ್ ದ 

ಮೂಲಕವೂ ನಡೆಯುತಿಿತಿ್ತ  ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಬಾ ಹಮ ೀತ್ಸ ವದ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಸಂಧಿ ಕೌತ್ತವಂಗಳನ್ನು  ಪಾ ದಶಿಮಸಲಾಗುತಿಿತಿ್ತ . ನವಸಂಧಿ ಎಿಂದರೆ 

ಯೂ 

(ದಕ್ಷಿಣ) 

ಕುಬೇರ(ಉಾತರ) 

ವರುಣ 

(ರಪಿೂ) 

ಇೆಂದಪ 

(ರೂವವ) 

ವ್ತ್ಯು(ವ್ತ್ಯುವಯ)  
ಪವ/ಈಶತ್ರಿ 

(ಈಶತ್ರಿಯ) 

ಅಗ್ನಿ  

(ಆಗ್ಿೇಯ) ನಿರುತಿ (ನೈರುಾಯ)  

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AD%E0%B3%82%E0%B2%AE%E0%B2%BF
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%85%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B7
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%A3
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A6%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%95%E0%B3%81
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%85%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B2%A6%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B2%95
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ಅಷಟ ದಿಕುಕ ಗಳಡನೆ ರ್ಧೆ  ಭಾಗವನ್ನು  ಸೇರಿ ಒಿಂಬತಿ್ತ  ದಿಕುಕ ಗಳು ಎಿಂದಥಮ. ನವಸಂಧಿ 

ಕೌತ್ತವಂ ಎಿಂಬುದು ಒಿಂಬತಿ್ತ  (ನವ) ದಿಕುಕ ಗಳ (ಸಂಧಿ) ರಕ್ಷಕರನ್ನು  ಸಿುತಿಸುವ 

ಸಂಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾ ತಿಯಿಂದು ಕೌತ್ತವಂನಲಿ್ಲ  ಆ ದಿಕಿಕ ನ ಪ್ರಲಕರ ವಿವರಣೆ, ಅವರ 

ಒಡನಾಡಿ, ವಾಹನ ಹಾಗೂ ನೃತೆ್ ದಲಿ್ಲ  ಅವರನ್ನು  ಪಾ ತಿನಧಿಸುವ ಹಸಿ  ಮುದೆಾ ಗಳನ್ನು  

ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನರ್ಮ  ದೇವಾಲಯಗಳ ಕೆತಿ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಧಾರರ್ವಾಗಿ ಮುಖ ಮಂಟಪದ 

ಛಾವಣಿಯಲಿ್ಲ  ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರನ್ನು  ಕಾರ್ಬಹುದು. ಇದು ನಾವು ದೇವಾಲಯವನ್ನು  

ಪಾ ವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರು ನರ್ಗೆ ಅಷಟ  ದಿಕುಕ ಗಳಿಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ನೀಡಿ 

ಕಾಪ್ರಡುತಿ್ತರೆ ಎನ್ನು ವ ಸಂಕೇತ್. ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಥಮಾಾ ಜೆ ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  

ನಮಾಮರ್ಗಿಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರ ಕೆತಿ್ನೆಗಳನ್ನು  

ಕಾರ್ಬಹುದು. ಪಾ ಮುಖವಾಗಿ  ಆವನಯ ರಾರ್ಲ್ಲಿಂಗೇಶವ ರ, ಕೊೀಲಾರದ ಸೀಮೇಶವ ರ 

ಹಾಗೂ ನಂದಿಯ ಭೀಗ ನಂದಿೀಶವ ರದ ಮುಖಮಂಟಪದ ಛಾವಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರಿಿಂದ ಸುತಿ್ತವರೆದಿರುವ ಉಮಾ ರ್ಹೇಶವ ರನ ಅತೆ್ತ ತಿ್ರ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿವೆ. 

“ನೂಪುರ ಭಾ ರ್ರಿ” ಸಂಸ್ಥಾಯು ಆಯೀಜಿಸಿದ ನೃತೆ್ ಶಿಲಪ ಯಾತೆಾ  ಎಿಂಬ ಅಧೆ ಯನ 

ಕಾಯಮಕಾ ರ್ದ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂತ್ತ. 

ಸೀಮೇಶವ ರ ದೇವಾಲಯದ  ಮುಖಮಂಟಪ, ವಸಂತ್ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಕಲೆಾ ರ್ಮಂಟಪದ 

ಛಾವಣಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬಂದ ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರ ಕೆತಿ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಒಿಂದು ಕಿರುನೀಟವಿದು. 

 

 

              ಕೊೀಲಾರ ಸೀಮೇಶವ ರ ದೇವಾಲಯದ ಛಾವಣಿಯಲಿ್ಲ  ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರು 

 

ಇಂದರ  ಮತ್ತು  ಈಶಾನ 

ದೇವತೆಗಳ ರಾಜನಾದ ಇಿಂದಾ ನ್ನ ಪೂವಮ ದಿಕಿಕ ನ 

ಕಾವಲುಗಾರ. ಅವನ್ನ ರ್ಳೆ ರ್ತಿ್ತ  ಮಿಿಂಚುಗಳ 

ಅಧಿದೇವತೆ. ತ್ನು  ವಾಹನವಾದ ಐರಾವತ್ದ 

ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತ ವಜಾಾ ಯುಧವನ್ನು  ಹಡಿದಿರುವಂತೆ 

ಕೆತಿ್ಲಾಗಿದೆ.  

ಉತಿ್ರ ರ್ತಿ್ತ  ಪೂವಮ ದಿಕಿಕ ನ ರ್ಧೆ ದಲಿ್ಲ  

ಬರುವ ದಿಕಕ ನ್ನು  ಈಶಾನೆ  ದಿಕುಕ  ಎಿಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಶಿವನ ಒಿಂದು ರೂಪವಾದ 
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ಈಶಾನನ್ನ ಈಶಾನೆ  ದಿಕಕ ನ್ನು  ಆಳುತಿ್ತನೆ. ಈ ದಿಕುಕ  ಜಾಾ ನ ರ್ತಿ್ತ  ಸಮೃದಿಿಯನ್ನು  

ಪಾ ತಿನಧಿಸುತಿ್ದೆ ರ್ತಿ್ತ  ಎಲಿರಿಗೂ ಅತೆ್ ಿಂತ್ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿಕುಕ  ಎಿಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆತಿ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ನಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಡರ್ರು ಹಾಗೂ 

ತಿಾ ಶೂಲವನ್ನು  ಹಡಿದಿರುವ ಶಿವನನ್ನು  ಕಾರ್ಬಹುದು. 

 

ವರುಣ ಮತ್ತು  ನಿರುತಿ 

ವರುರ್ ಅಥವಾ ಜಲದೇವತೆ ಪಶಿಿ ರ್ ದಿಕಕ ನ್ನು  

ಪಾ ತಿನಧಿಸುತಿ್ತನೆ. ಈ ಕೆತಿ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕರದ 

(ಮೊಸಳೆ) ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತ ಪ್ರಶವನ್ನು  ತ್ನು  

ಆಯುಧವಾಗಿ ಹಡಿದಿರುವ ವರುರ್ನನ್ನು  

ಕಾರ್ಬಹುದು.  

ದಕಿಿರ್ ರ್ತಿ್ತ  ಪಶಿಿ ರ್ ದಿಕಿಕ ನ ನಡುವಿನಲಿ್ಲ   

ಬರುವ ದಿಕಕ ನ್ನು  ನೈರುತೆ್  ಮೂಲೆ ಎಿಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತಿ್ದೆ. ನೈರುತೆ್  ದಿಕಿಕ ನ 

ಕಾವಲುಗಾರ ನಋತಿ. ಇಲಿ್ಲ  ರ್ನ್ನಷೆ ನ 

ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತಿಿರುವ ನಾಲುಕ  ತೀಳುಗಳುಳು   ನಋತಿಯನ್ನು  ಕಾರ್ಬಹುದು. 

ಆಗರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಾ ಿಂಥಗಳ ಪಾ ಕಾರ, ಅವನ್ನ ನೀಡಲು ಭಯಂಕರವಾಗಿದುು  

ಸ್ಥಮಾನೆವಾಗಿ ಕಪುಪ  ಚರ್ಮದವನೂ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲುಕ  ತೀಳುಗಳನ್ನು  

ಹಿಂದಿರುವವನ್ನ. 

 

ವಾಯು ಮತ್ತು  ಕುಬೇರ 

 ಸಂಪತಿಿನ ದೇವರು ಕುಬೇರನ್ನ ಉತಿ್ರ ದಿಕಿಕ ನ 

ಅಧಿಪತಿ. ಅವನ್ನ ಐಶವ ಯಮ ರ್ತಿ್ತ  ಸಂಪತಿ್ನ್ನು  

ಕೊಡುವವನ್ನ. ಈ ಕೆತಿ್ನೆಯಲಿ್ಲ  

ಅಶಾವ ರೂಡನಾಗಿರುವ ಕುಬೇರನಗೆ ಎರಡು 

ಕೈಗಳಿದುು  ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ  ಕತಿಿಯನ್ನು  

ಹಡಿದಿರುವಂತೆ ಕೆತಿ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪತಿ್ನ್ನು  

ಅರಸಿ ಹರಟ್ಟಗ ಎದುರಾಗುವ ಎಲಿಾ  

ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನ್ನು  ಆತ್ ನವಾರಿಸುವನ್ನ ಎನ್ನು ವ 

ಸಂಕೇತ್ ಎಿಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಉತಿ್ರ ರ್ತಿ್ತ  ಪಶಿಿ ರ್ದ ನಡುವೆ ಬರುವ ವಾಯವೆ  ದಿಕಿಕ ನ ಅಧಿಪತಿ ವಾಯು 

ದೇವರು. ಇಲಿ್ಲ  ಸ್ಥರಂಗವನೆು ೀರಿ ಹರಟ ವಾಯು ದೇವನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ಬೀಸುವ 

ಧವ ಜಗಳನ್ನು  ಹಡಿದಿರುವಂತೆ ಕೆತಿ್ಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು  ಉಸಿರು ರ್ತಿ್ತ  ಜಿೀವನವನ್ನು  

ಪಾ ತಿನಧಿಸುತಿ್ದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ.  
  

ಯಮ ಮತ್ತು  ಅಗಿ್ನ  

ಮೃತೆ್ತ  ದೇವತೆಯಾದ ಯರ್ನ್ನ 

ದಕಿಿರ್ ದಿಕಕ ನ್ನು  ಆಳುತಿ್ತನೆ. ಇಲಿ್ಲ  

ರ್ಹಷವನೆು ೀರಿ ಹರಟ ಯರ್ನ್ನ 

ಪ್ರಶವನ್ನು  ಹಡಿದಿರುವುದನ್ನು  

ಕಾರ್ಬಹುದು. 

ದಕಿಿರ್ ರ್ತಿ್ತ  ಪೂವಮದ ನಡುವಲಿ್ಲ  

ಬರುವ ದಿಕಕ ನ್ನು  ಆಗೆು ೀಯ ದಿಕುಕ  

ಎನ್ನು ತಿ್ತರೆ. ಆಗೆು ೀಯ ದಿಕಕ ನ್ನು  

ಅಗಿು ದೇವನಾದ ಅಗಿು ಯು ಕಾಪ್ರಡುತಿ್ತನೆ. ಅಗಿು ಯು ಮೂರು ಮುಖಗಳನ್ನು  ಹಿಂದಿದದುು  

ಕೊೀಲಾರ ಸೀಮೇಶವ ರ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ವರುರ್ ಹಾಗೂ ನಋತಿ 
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– ಬಿಂಕಿ, ಮಿಿಂಚು ಹಾಗೂ ಸೂಯಮನನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತಿ್ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಮೇಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ 

ಮಾಡುತಿಿರುವ ಅಗಿು ಯನ್ನು  ಕಾರ್ಬಹುದು. 

ದೇವಾಲಯದ ಛಾವಣಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರ ಕೆತಿ್ನೆಯ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ನಜಕ್ಕಕ  

ಅದುಬ ತ್. ನಾವು ಪಾ ದಕಿಿ ಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವಾಗ, ಕೇವಲ ನಮೊಮ ಳಗಿನ ಆತ್ಮ ಕೆಕ  ಅಥವಾ 

ಎದುರಿಗಿರುವ ದೇವರಿಗಷ್ಟ ೀ ಅಲಿದೆ, ಅಷಟ ದಿಕುಕ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನರ್ಮ ನ್ನು  ಕಾಪ್ರಡುವ 

ದೈವಶಕಿಿಗಳಿಗೂ ಕ್ಕಡ ನರ್ಸಕ ರಿಸುತಿೆೀವೆ. ಅಷಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರು ಸದಾ ನರ್ಮ ನ್ನು  ಗರ್ನಸಿ 

ಹರಸಲ್ಲ ಎಿಂಬುದು ಇದರ ಉದೆು ೀಶ.i 
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ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ 
ಭರತ್ನಾಟೆ  ಕಲಾವಿದೆ ವಿದುಷಿ ಶಿಾ ೀರ್ತಿ  ದಿವೆಾ  ಪಾ ಸ್ಥದ್, ಹಲವು ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ಶಿಾ ೀರ್ತಿ ಸಂಧೆಾ  

ಕೇಶವರಾವ್ ಅವರಲಿ್ಲ  ನೃತೆ್ತ ಭೆಾ ಸವನ್ನು  ಮಾಡಿ, ನಂತ್ರ ಗುರು ಕನಾಮಟಕ ಕಲಾಶಿಾ ೀ ಬ. 

ಭಾನ್ನರ್ತಿ  ಹಾಗೂ ಶಿಾ ೀರ್ತಿ ಶಿೀಲಾ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಇವರ ಮಾಗಮದಶಮನದಲಿ್ಲ  ಭರತ್ನಾಟೆ  

ತ್ರಬೇತಿಯನ್ನು  ಮುಿಂದುವರೆಸಿದಾು ರೆ. ಭರತ್ನಾಟೆ ದಲಿ್ಲ  ಕನಾಮಟಕ ಪ್ರಾ ಢ ಶಿಕ್ಷರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಿಂದ 

ವಿದವ ತ್ ಪದವಿ ಹಾಗು ಅಣಾಾ ರ್ಲೈ ವಿಶವ ವಿದೆಾ ನಲಯದಿಿಂದ ಎಿಂ.ಎ. ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿರುವ 

ಇವರು, 2008ರಲಿ್ಲ  ಭರತ್ನಾಟೆ  ರಂಗಪಾ ವೇಶವನ್ನು  ಪೂರೈಸಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು 

ಪಾ ತಿಷಿಿ ತ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ನಾಟೆ  ಪಾ ದಶಮನಗಳನ್ನು  ನೀಡಿದಾು ರೆ.ಇಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್  ಪದವಿಯನ್ನು  ಗಳಿಸಿ 

ಸ್ಥಫ್ಟಟ  ವೇರ್ ಇಿಂಜಿನಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನವಮಹಸುತಿಿದು  ಇವರು ಹಲವು ವಷಮಗಳ ಹಿಂದೆ ತ್ರ್ಮ  

ವೃತಿಿಯನ್ನು  ತೆ್ ಜಿಸಿ "ಕಲಾಬಿಂದು“ ಎಿಂಬ ನಾಟೆ  ಶಾಲೆಯನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸಿ, ಹಲವಾರು ವಿದೆಾ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ 

ನಾಟೆ  ತ್ರಬೇತಿಯನ್ನು  ನೀಡುತಿ್ತ ಕಲಾಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ರ್ಮ ನ್ನು  ಸಂಪೂರ್ಮವಾಗಿ 

ತಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿದಾು ರೆ. ಪಾ ಸಿುತ್ ಇವರು ನೂಪುರ ಭಾ ರ್ರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ‘ನೃತೆ್ ಶಿಲಪ ಯಾತೆಾ ’ ಅಧೆ ಯನದ 

ತ್ರಬೇತಿಯನ್ನು  (ಇಿಂಟನ್ಮ ಶಿಪ್) ಪಡೆಯುತಿಿದಾು ರೆ. 
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