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ಕಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸರೆಯಾದ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ 

- ಭ್ವಾನಿ. ಜೆ, ಬಂಗಳೂರು. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತ ರಕೆ್ಕ  ಸುಮಾರು ೧೨೦ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಆೆಂಧ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಭಾಗವಾಗಿರುವ “ಲೇ ಪ್ಕಿಿ ” ಎೆಂಬ ಖ್ಯಾ ತಿಯ ಲೇಪಾಕಿಿ  ಒೆಂದು ಸುೆಂದರ ಧಾಮಿಕ 

ತಾಣವಾಗಿದುು , ಪ್ರ ವಾಸಿಗರನ್ನು  ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತಿತ ದೆ. ೧೬ನೇ ಶತ್ಮಾನದಲಿ್ಲ  ವಿರೂಪ್ಣಣ  

ನಾಯಕ ಮತ್ತತ  ವಿೀರಣಣ ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಈ 

ದೇವಸ್ಥಾ ನವು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ್ದು ಗಿದುು , ದ್ದರ ವಿಡ ಶೈಲ್ಲಯ ಸುೆಂದರ ವಾಸುತ ಶಿಲಪ ವನ್ನು  

ಹೆಂದಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಏಳು ಪಾರ ಕಾರದಷ್ಟು  ವಿಸ್ಥತ ರವಾಗಿತ್ತ ೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ವಿಶೇಷ ಅೆಂದರೆ ಈಗ ಕಾಣಸಿಗುವ ಮೂರು ಪಾರ ಕಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಮನೀಹರವಾದ ಶಿಲಪ ಕಲೆ 

ಮತ್ತತ  ಚಾವಣಿಯ ಒಳಮೈಮೇಲ್ಲರುವ ನೈಸಗಿಿಕ ಬಣಣ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರುವ 

ಚಿತ್ರ ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತ ವೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಗರ್ಿಗುಡಿ, ನಾಟ್ಾ ಮಂಟ್ಪ್ದ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು  

ಸಪ ಷು ವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. ವಿೀರರ್ದರ  ಸ್ಥಾ ಮಯೇ ಮುಖ್ಾ  ದೇವರಾಗಿರುವ 

ಈ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳಾದ ಉಮಾ-ಮಹೇಶಾ ರ ಕಲಾಾ ಣ, 

ಆತ್ಮ ಲ್ಲೆಂಗದ ಕಥೆ, ರ್ಕತ  ಸಿರಿಯಾಳನ ಕಥೆ, ಕಿರಾತಾರ್ಜಿನಿೀಯ ಕಥೆ, ೧೪ ಶಿವನ 

ಅವತಾರಗಳು, ಅನು ಪೂರ್ಣಿಶಾ ರಿಯ ಬಳಿ ಶಿವನ್ನ ಭಿಕಿಾ ಟ್ನೆ ಮಾಡಿದುು , ಶಿವತಾೆಂಡವ 

ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರ ಣಗಳ ಶಿಲಪ ಗಳು ನೀಡಲು ಸಿಗುತ್ತ ದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಶಿಲ್ಲಪ ಗಳ 

ಚಾಕಚಕಾ ತ್ಯು ಶಿಲಪ ಕಲೆಯ ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಬಬ ದೂಟ್ವೇ ಬಡಿಸಿದಂತಿದೆ.   

 

ಕಿರಾತಾರ್ಜುನಿೋಯ ವಿಜಯ ಅಥವ ಪಾಶುಪ್ತಾಸ್್ತ ರ  ಕಥೆ: 

ನಾಟ್ಾ ಮಂಟ್ಪ್ದಿೆಂದ ಗರ್ಿಗುಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವ ದ್ದಾ ರಕೆ್ಕ  ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಕಾಣಸಿಗುವುದೇ ಕಿರಾತಾರ್ಜಿನಿೀಯ ಕಥೆಯ ಶಿಲಪ ಗಳು. ಈ ಕಥೆಯು ಮಹಾಭಾರತ್ದ 

ವನಪ್ವಿದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಪ್ರ ಕರಣ. ಈ ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಿನನ್ನ ಶಿವನಿೆಂದ 

ಪ್ಡೆಯುವ ದಿವಾಾ ಸತ ರಗಳು ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಯುದಧ ಕೆ್ಕ  ನಿರ್ಣಿಯಕ ಪಾತ್ರ  

ವಹಿಸುವಂಥದುು .   

ಶಿಲಪ ದಲಿ್ಲರುವ ಚಿತ್ರ ಣವನ್ನು  ಹಿೀಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು : ಯುಧಿಷಿ್ಠ ರನಿಗೆ ಕೌರವರ 

ಕುತಂತ್ರ ಗಳು ಅವನ ಗೂಢಚಾರಿಯೆಂದ ತಿಳಿದು, ಅದನ್ನು  ತ್ನು  ಹೆೆಂಡತಿ ಮತ್ತತ  

ಸಹೀದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಾತ ನೆ. ದ್ರರ ಪ್ದಿ ಮತ್ತತ  ಭಿೀಮ ವನವಾಸ ಮತ್ತತ  ಅಜ್ಞಾ ತ್ವಾಸಕೆ್ಕ  
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ಒಪ್ಪಪ ದು ನ್ನು  ಖಂಡಿಸಿ, ಯುದು ವನ್ನು  ಸ್ಥರುವುದೇ ಲೇಸ್ಥಗಿತ್ತತ , ಧ್ಮಿವಾಗಿ ಅವು ತ್ಮಗೆ 

ಸೇರಬೇಕಿದು  ಆಸಿತ ಯಂದು ಹೇಳಲು ಯುಧಿಷಿ್ಠ ರನ್ನ ತ್ನು  ಬುದಿಧ ಮಾತ್ತಗಳಿೆಂದ 

ಸಂತೈಸುತಾತ ನೆ.  

 

 ಆಗ ಪಾೆಂಡವರ ಹಿತೈಷ್ಠಯಾಗಿರುವ ವಾಾ ಸಮುನಿಗಳು ಬರುತಾತ ರೆ. ಪಾೆಂಡವರಿಗೆ 

ಕೌರವರ ಸೇನಾಬಲವನ್ನು  ಹೇಳುತಾತ , ಪ್ಶುಪ್ತಿನಾಥನಿೆಂದ ಅರ್ಜಿನನಿಗೆ ದಿವಾಾ ಸತ ರಗಳನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯಲು ಇೆಂದರ ಕಿೀಲಕೆ್ಕ  ಹೀಗಿ ದಿೀರ್ಿ ತ್ಪ್ಸಸ ನ್ನು  ಕೈಗೊಳುು ವಂತ್ ಸೂಚಿಸುತಾತ ರೆ. 

ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಲಿರ ಆಶಿೀವಾಿದ ಮತ್ತತ  ಕಿವಿಮಾತ್ತಗಳೊಡನೆ ಅರ್ಜಿನನ್ನ 

ಹರಡುತಾತ ನೆ.  

 

   

ವಾಾ ಸರ ಮಾಗಿದಶಿನದಂತ್ ಮತ್ತತ  ಸಹೀದರರ 

ಮಾತಿನಂತ್, ಅರ್ಜಿನನ್ನ ಶಿವನನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ 

ಸುದಿೀರ್ಿ ತ್ಪ್ಸಸ ನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಾತ ನೆ.  

    

ಅರ್ಜಿನನ್ನ ಕಾಲಗಳನ್ನು  ಲೆಕೆಿ ಸದೆ ಘೀರ 

ತ್ಪ್ಸುಸ  ಮಾಡುತಿತ ದುು ದನ್ನು  ಕಂಡ ಇೆಂದರ ದೇವನ್ನ, 

ಅವನ ತ್ಪಃತಿೀವರ ತ್ಯನ್ನು  ಪ್ರಿೀಕಿಿ ಸಲು 

ಅಪ್ಸ ರೆಯರನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುತಾತ ನೆ. ತ್ಪ್ಸಿಸ ನಲಿ್ಲ  

ಲ್ಲೀನವಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿನನನ್ನು  ನೀಡುತಾತ , ಆ 

ಅಪ್ಸ ರೆಯರೇ ಅರ್ಜಿನನಿಗೆ ಮನಸೀಲುತಾತ ರೆ.  
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ಕೊನೆಗೆ ಸಾ ಯಂ ಇೆಂದರ ನೇ ಒಬಬ  ವೃದು  ಬ್ರರ ಹಮ ಣನ        

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಬಂದು, ತ್ಪ್ಸಿಸ ನ ಹಿೆಂದಿನ 

ಕಾರಣವನ್ನು  ಕೇಳುತಾತ ನೆ. ಅರ್ಜಿನನ್ನ 

ಸಿದ್ದು ೆಂತ್ವನೆು ಲಿಾ  ವಿವರಿಸುತಾತ , ಪ್ರಶಿವನ್ನ 

ಪ್ರ ತ್ಾ ಕ್ಷವಾಗುವವರೆಗೂ ತಾನ್ನ ಬಡುವುದಿಲಿ  

ಎೆಂದು ಹೇಳಲು...  

                                                                                                                                                                                             

ಇೆಂದರ ನ್ನ, ಅರ್ಜಿನನ ತ್ಪಃ ಸಂಕಲಪ ಕೆ್ಕ  ಮೆಚಿು  ತ್ನು  

ನಿಜ ರೂಪ್ವನ್ನು  ತೀರಿಸಿ, ಒಳ್ಳು ಯದ್ದಗಲೆೆಂದು 

ಆಶಿೀವಿದಿಸಿ ಹರಡುತಾತ ನೆ. 

 

ಅರ್ಜಿನನ್ನ ತ್ಪ್ಸುಸ  ಮಾಡುತಿತ ದು  ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲಯೇ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಧುಸಂತ್ರು ತ್ಪ್ಸುಸ  

ಮಾಡುತಿತ ರುತಾತ ರೆ. ಅವನ ತ್ಪಃಜ್ಞಾ ಲೆಯ ತಿೀವರ ತ್ಯನ್ನು  ತಾಳಲಾರದೆ ಶಿವನ ಬಳಿ ಹೀಗಿ ಇವನ 

ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಾತ ರೆ. ಆಗ ಶಿವನ್ನ, ಅರ್ಜಿನನ್ನ ಯಾರೆೆಂದು ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತಾತ , ಅವನ 

ಬನಿು ನಲಿ್ಲರುವ ಮೀನಿನ ಮಚ್ಚು ಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಾತ ನೆ.  

 

ಆ ಮಚ್ಚು ಯನ್ನು  ನೀಡಲೇಬೇಕ್ಕೆಂಬ ಪಾವಿತಿಯ 

ಆಸೆಯನ್ನು  ಈಡೇರಿಸಲು, ಅವರಿಬಬ ರು ಕಿರಾತ್ 

ದಂಪ್ತಿಗಳ ವೇಷದಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಿನನ ಬಳಿ 

ಹೀಗುತಾತ ರೆ.  

 

 

ಶಿವನ ಲ್ಲೀಲೆ ನೀಡಿ.., ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಮನದರಸಿಯ ಆಸೆಯು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು, 

ಮತತ ೆಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಜಿನನ ಪ್ರಿೀಕಿಿ ಸಿದ ಹಾಗೆಯೂ ಇರಬೇಕು, ಜೊತ್ಗೆ ನರ-ಹರರಿೆಂದ ಒಟ್ಟು ಗೆ 

ಬಟ್ು  ಬ್ರಣದಿೆಂದಲೇ ಸ್ಥಯಬೇಕ್ಕೆಂದು ಬರ ಹಮ ದೇವನಿೆಂದ ವರಪ್ಡೆದಿು ದು  ಮೂಕಾಸುರನ 

ಸಂಹಾರವೂ ಆಗಬೇಕು. ಅಬಬ ಬ್ರಬ ! ಆ ಪ್ರಮಾತ್ಮ ನ ಲೆಕೆಾ ಚಾರವು ನಮಮ  ಮನ್ನಷಾ ರ 

ಯೀಚನಾಲಹರಿಗೆ ಮೀರಿದುು .  
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ನರಹರಿಯರಿಬಬ ರೂ ಒಟ್ಟು ಗೆ ಬಟ್ು  ಬ್ರಣಕೆ್ಕ  

ಮೂಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಅರ್ಜಿನನ್ನ, 

ಅವನ ಸ್ಥಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು  ತ್ನು  ಅಣಣ ನಿಗೆ 

ಸ್ಥಕಿಿ ಸಹಿತ್ ಹೇಳಲು, ಆ ದೊಡಡ  ಹಂದಿಯ ಬ್ರಲ 

ಮತ್ತತ  ಕೊೀರೆಹಲಿನ್ನು  ತ್ಗೆದುಕೊಳು ಹೀಗುತಾತ ನೆ. 

ಆತ್ ಹಂದಿಯ ಬಳಿ ಹೀಗಲು, ಕಿರಾತ್ 

ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಶಿವನ್ನ ಅದು ತ್ನು  ಬೇಟೆಯಂದು 

ವಿವಾದ ಮಾಡುತಾತ ನೆ. 

ವಿವಾದವು ತಿೀವರ ಗೊೆಂಡು ಯುದು ಕೆ್ಕ  ದ್ದರಿ 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ. ಸಕಲ ಶಸ್ಥತ ರಸತ ರಗಳು, 

ದಿವಾಾ ಸತ ರಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ 

ಮುಕೆ ಣಣ ನ ಮುೆಂದೆ ಅರ್ಜಿನನ 

ಬತ್ತ ಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿಾ  ಆಯುಧ್ವೂ 

ಶರರ್ಣಗುತ್ತ ದೆ. 

 

ಕೊೀಪ್ಗೊೆಂಡ ಅರ್ಜಿನ ತ್ನು  ಗಾೆಂಡಿೀವವನ್ನು  ಎಸೆದು, ಮುಷಿ್ಠ ಯುದು ಕೆ್ಕ  ಇಳಿಯುತಾತ ನೆ. ತ್ನು  

ಪ್ಪರ ಯ ರ್ಕತ ನನ್ನು  ಸೀಲ್ಲಸದೆ, ಅರ್ಜಿನನ್ನ ತ್ನು  ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ್ ಮಾಡಿ, ಪಾವಿತಿಗೆ ಕೈಸನೆು ಯ 

ಮೂಲಕ ಆಕಾಶ ಮಾಗಿದಲಿ್ಲ  ಹೀಗಿ ಮಚ್ಚು ಯನ್ನು  ನೀಡುವಂತ್ ಸೂಚಿಸುತಾತ ನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ 

ಜಟಾಧ್ರನ ಹಿಡಿತ್ಕೆ್ಕ  ಗುಬಬ ಚಿು ಯಂತ್ ಸಿಕೆಿ  ಅರ್ಜಿನ ಮೂರ್ಛಿ ತ್ಪ್ಪಪ ತಾತ ನೆ.  

 

ಅರ್ಜಿನನ ರ್ಕಿತ  ಮತ್ತತ  ಶಕಿತ  ಸ್ಥಮಥಾ ಿಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ಸನು ರಾಗಿ ಶಿವ 

ಪಾವಿತಿಯರಿಬಬ ರೂ ತ್ಮಮ  ನಿಜ ಸಾ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ತ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಶಿವನ್ನ ತ್ನು  ಪಾಶುಪ್ತಾಸತ ರವನ್ನು  ಕೊಟ್ಟು  

ಆಶಿೀವಿದಿಸಿ ಅೆಂತ್ಧಾಿನನಾಗುತಾತ ರೆ. 

 

ಹಿೀಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಮೂಲ ಕಥೆ, ಮತ್ತತ  ಉಪ್ಕಥೆಗಳಲಿ್ಲ  ಆ ಪ್ರಶಿವನ್ನ ಕೇವಲ ರ್ಕಿತ ಪ್ಪರ ಯನೆೆಂದೂ; 

ಪ್ರಶಿವನ್ನ ಮಾತ್ರ ವೇ ಅಲಿದೆ ಎಲಿಾ  ದೇವಾನ್ನದೇವತ್ಯರು ಸಹ ಶರ ದ್ದು , ರ್ಕಿತ  ಮತ್ತತ  ನಿಯಮ 

 

 

 



ನೂಪುರ ಭ್ರ ಮರಿ (ರಿ.)  IKS Centre– ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಯಾತ್ರರ ಯ ಅಂಗಭಾಗವಾದ ಲೇಖನವಾಗಿ 

ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟ ೋಬರ್-ಡಿಸಂಬರ್ 2022 
 
 

ನಿಷಿ್ಠ ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ್ ಒಲ್ಲದು, ಒಳಿತ್ನ್ನು  ಮಾಡುತಾತ ರೆ ಎೆಂಬುದನ್ನು  ವಿಸ್ಥತ ರವಾಗಿ ಈ ಶಿಲಪ ಗಳು 

ನಿರೂಪ್ಪಸುತ್ತ ವೆ.  

ಈ ಕಥೆಯನ್ನು  ಭಾರವಿ ಎೆಂಬ ಕವಿಯು ಕಿರಾತಾರ್ಜಿನಿೀಯ ಎೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ 

ಸಂಸೆ ೃತ್ ಭಾಷ್ಠಯಲಿ್ಲ  ಬರೆದ ಒೆಂದು ಕಾವಾ ದ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಥಾನಕವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.  ಈ 

ಕಾವಾ ವು ೬ನೇ ಶತ್ಮಾನದಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಲಪ ಟ್ಟು ದುು ; ಸಂಸೆ ೃತ್ದ ಆರು ಮಹಾಕಾವಾ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಒೆಂದು ಮತ್ತತ  ಮೂರು ಬೃಹತೆಾ ವಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಎೆಂದು ಹೆಸರು ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯ 

ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಕವಿಯು ತ್ನು  ಪ್ರ ತಿಭೆ, ವಾಕಾು ತ್ತಯಿ, ಪ್ದಪ್ರ ಯೀಗ, 

ಕಲಪ ನಾಸ್ಥಮಥಾ ಿವನ್ನು  ಬಹಳ ವಿಸ್ಥತ ರವಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಸಗಸ್ಥಗಿ ಎೆಂಟ್ಟ ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  

ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಿಸಿದ್ದು ರೆ.  

ಈ ಕಾವಾ ವನ್ನು  ಡಾ. ಕ್ಕ. ಕೃಷಣ ಮೂತಿಿಯವರು ಕನು ಡದಲಿ್ಲ  ಪ್ದ್ದಾ ನ್ನವಾದವನ್ನು  

ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ, ಅಷ್ಠು  ಅಲಿದೆ ಬರ ಟ್ಟಷ್ ಭಾರತ್ಶಾಸತ ರಜ್ಞರಾದ (British Indologist) ಎ. ಕ್ಕ. 

ವಾಡಿರ್  (Anthony Kennedy Warder) ಸಹ ಸಂಸೆ ೃತ್ ಭಾಷ್ಠಯನ್ನು  ಕಲ್ಲತ್ತ, ಇದರ 

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಖಂಡವನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ವಣಿಿಸಿದ್ದು ರೆ. ಇನ್ನು  ನಮಮ  ಗುರುರಾಜ್  

ನಾಯುಡ ರವರ ಹರಿಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಕಥೆಯನ್ನು  ಕೇಳಿದರೆ, ಕಣಣ  ಮುೆಂದೆ ಚಿತ್ರ ಗಳೇ ಬಂದು 

ನಿಲಿು ತ್ತ ದೆ. 

-------------- 

ರ್ವಾನಿ ಅವರು, ಗುರುಗಳಾದ. ಶಿರ . ನಾಗರಾಜ್, 

ಕನಾಿಟ್ಕ ಕಲಾಶಿರ ೀ ಬ. ಭಾನ್ನಮತಿ ಮತ್ತತ  

ನೃತ್ಾ  ನಿಪ್ಪಣೆ ಶಿರ ೀಮತಿ ಶಿೀಲಾ ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ್ 

ಅವರ ಶಿಷ್ಠಾ ಯಾಗಿದುು , ಪ್ರ ಸುತ ತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾ  

ಸೊ ಲ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸಸ  ನಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಯುತಿತ ದ್ದು ರೆ. 

ಜೈನ್ಸ ವಿಶಾ ವಿದ್ದಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಎಮ್. ಎ 

ರ್ರತ್ನಾಟ್ಾ  ಸಂಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದ ಇವರು ಈ 

ಕಿ್ಕೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಸಕಿರ ಯವಾಗಿ 

ತಡಗಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ದು ರೆ. ಈಗ ಇವರು ಐ.ಕ್ಕ.ಎಸ್ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ ನ್ನಪ್ಪರರ್ರ ಮರಿ ಆಯೀಜಿಸಿರುವ 

ನೃತ್ಾ ಶಿಲಪ  ಯಾತ್ರ - ಇೆಂಟ್ಿನ್ಸಶಿಪ್ಪಪ ನ 

ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ರೆ. 

 


