
भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफोभमिंग आर््टस, पुणे  
 

पदिी अभ्यासक्रम नतृ्य (बी.ए.नतृ्य)  

बी.ए. (नतृ्य) (भरतनार्टयम,् कथक) अभ्यासक्रम  सत्रानुसार 

 

प्रथम िर् ्नतृ्य: सत्र १ 

 
क्रमाांक  विर्याच ेनाि विर्य क्रमाांक  अभ्यासक्रम  
१ भाषा इंग्रजी  L11 चरित्र पं. सपन चौधिी, पदमा सुब्रमण्यम ,पं. शिवकुमाि िमाा, पं. 

जसिाज.    
२ भाषा मिाठी L12 चरित्र पं. ववष्णू ददगबंि पलुस्कि 
३  सैद्ांतिक (नतृ्य) T13 १) स्िरलेखन पद्धती (नतृ्य): संबंधधि संकल्पना आणण व्याख्या. 

अ) कथक: भािखंड ेआणण पलुस्कि पद्िी  
आ) भििनाट्यम:् कनााटकीकस स्विशलपी पद्िी. 

२) नतृ्य शैल ांची ओळख: कथक, भििनाट्यम.् 
४ मौणखक आणण प्रात्यक्षिक 

 (नतृ्य) (भििनाट्यम)् 

V13 १) अशभनयदपाण अनुसाि असंयुक्ि आणण संयुक्ि हस्ि मुद्रा 
(िोंडी आणण प्रात्यक्षिक)  

२) शििोभेद, दृष्टकीीभेद, पादभेद, ग्रीवाभेद 
    ३) प्रस्िुि िचना गािा येणे, िालाि म्हणणे आणण 
      िचनेची संपूणा मादहिी असणे जरुिीच ेआहे.     

५ मौणखक आणण प्रात्यक्षिक 
 (नतृ्य) (कथक) 

V14    १) अशभनयदपाण अनुसाि असंयुक्ि आणण संयुक्ि हस्ि 
      मुद्रा (िोंडी आणण प्रात्यक्षिक)       
   २) िीनिाल पढंि व ििकाि:- 
      एकगुन, दगुुन, चौगुन, आठगुन, तिहाई  

३) प्रात्यक्षिक पिीिेि सादि केलेल्या िचना हािावि (टकीाळी, 
खाली देऊन) िालाि म्हणणे.    

   ४) प्रात्यक्षिक पिीिेि सादि केलेल्या सवा िचनांची मादहिी 
     असणे आवश्यक सत्र १    

६ प्रात्यक्षिक िंगमंच सादिीकिण 
(नतृ्य) (भििनाट्यम)् 

P13    १) जिीस्विम ् – रूपक िाल, (िाग कल्याणी/वसंि/ सावेिी 
    / भैिवी) 
           
    २) कसिानम ् - गणेि ककंवा शिव ककंवा देवी 

७  प्रात्यक्षिक िंगमंच सादिीकिण  
(नतृ्य) (कथक) 

P14 १) वंदना: गणेि वंदना 
२) िीनिाल: थाटकी, साधा आमद, िोडा, चक्रदाि िोडा, पिण, 

तिहाई 
३) गिभाव ककंवा कववि 
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भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफोभमिंग आर््टस, पुणे  
 

पदिी अभ्यासक्रम नतृ्य (बी.ए.नतृ्य)  

बी.ए. (नतृ्य) (भरतनार्टयम,् कथक) अभ्यासक्रम  सत्रानुसार 

 

प्रथम िर् ्नतृ्य: सत्र २. 
 

क्रमाांक  विर्याच ेनाि विर्य क्रमाांक  अभ्यासक्रम  
१  भाषा इंग्रजी  L11 चरित्र : डॉ. प्रभा अत्रे,  पं. भीमसेन जोिी, उ. अल्लािखा, प.ं 

िवविंकि, पं. बबिजू महािाज  
२  भाषा मिाठी L12 चरित्र पं. बाळकृष्णबुवा इचलकिंजीकि 
३ सैद्ांतिक (संगीि – नतृ्य ) T21 १) भारतीय प्रयोगजीिी कलाांची ओळख 

अ) कलेची व्याख्या 
ब) कलेच ेववववध प्रकाि आणण पिस्पिसंबंध 
१) संगीि 
२) नतृ्य  
३) नाट्य 
४) शिल्प  
५) धचत्र 
६) िचनािास्त्र (Designing) 

२) भारतीय प्रयोगजीिी कलाांचा इततहास ि विकास   
१) प्राचीन २) लोककला ३) िास्त्रीय कला 

४ मौणखक आणण प्रात्यक्षिक 
 (नतृ्य) (भििनाट्यम)् 

V23 १) मंडला – हस्ि प्रचाि, हस्ि किण, हस्ि िेचक (व्याख्या)  
२) हस्ि कक्रया सदहि सप्ि िाल (चिूस्त्र जािी - िीन लयीि) 

   ३) ववतनयोग - अशभनयदपाण प्रमाणे पदहल्या 13  
     असंयुक्ि हस्िमुद्रा 
   ४) प्रस्िुि िचना गािा येणे, िालाि म्हणणे आणण   
     िचनेची संपूणा मादहिी असणे जरुिीच ेआहे. 

५ मौणखक आणण प्रात्यक्षिक 
 (नतृ्य) (कथक) 

V24    १) प्रात्यक्षिक पिीिेिील अभ्यासक्रमावि प्रश्न सत्र २ 
   २) िीनिाल मधील खालील वैशिष्ट्यपूणा िचना 
     पिण-आमद, पिमेल,ू धगनिी, फमााईिी चक्रदाि 
   ३) झपिाल: िाली, खाली देऊन ठेकयाची एकगुन, दगुुन,  
    चौगुन, तिहाई व प्रात्यक्षिक पिीिेि सादि केलेल्या सवा 
    िचनांची पढंि आणण क्रमलय ििकाि  - एकगुन, दगुून,   
    चौगुन, तिहाई 
   ४) हस्ि-ववतनयोग - अशभनयदपाण प्रमाणे पदहल्या 13  
     असंयुक्ि हस्िमुद्रा 
   ५) प्रस्िुि िचना हािावि (टकीाळी, खाली देऊन) िालाि 
     म्हणणे आणण िचनेची संपूणा मादहिी असणे जरुिीच े  



 3 

    आहे.    
 

६ प्रात्यक्षिक िंगमंच सादिीकिण 
(नतृ्य) (भििनाट्यम)् 

P23 १) िब्दम ्  
२) अलारिपू – खंड ककंवा शमश्र 

 
 

७ प्रात्यक्षिक िंगमंच सादिीकिण  
(नतृ्य) (कथक) 

P24     १)श्रीकृष्ण वंदना  
    २)झपिाल: थाटकी, साधा-आमद, िोडा, पिण, चक्रदाि िोडा ककंवा 
चक्रदाि पिण 
    ३)अशभनय: पद 
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भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफोभमिंग आर््टस, पुणे  
 

पदिी अभ्यासक्रम नतृ्य (बी.ए.नतृ्य)  

बी.ए. (नतृ्य) (भरतनार्टयम,् कथक) अभ्यासक्रम  सत्रानुसार 

 

द्वितीय िर् ्नतृ्य: सत्र ३. 
 

क्रमाांक  विर्याच ेनाि विर्य क्रमाांक  अभ्यासक्रम  
१ भाषा (दहदंी) L31 दहदंी भाषा आणण दहदंी िब्दांिी ओळख, संगीि कलेमध्ये भाषेच ेमहत्व, दहदंी 

िब्दोच्चाि, गुरु शिष्य पिंपिा.  
२ भाषा (संस्कृि) L32 विभाग अ- 

अ) संस्कृि भाषेिील स्विांि नामे- (अकािांि, आकािांि, इकािांि) व 
सवानामांचा अभ्यास-पुलल्लंग, स्त्रीशलगं, नपुसकशलगं.  

आ) िीन काळ (विामानकाळ, भूिकाळ, भववष्यकाळ) (िीन लकाि) प्रकािांचा 
अभ्यास- कालपरिविानाचा अभ्यास 

इ) वचन अभ्यास- (एकवचन, द्वववचन, बहुवचन) वचन परिविान अभ्यास 
ई) नाम, सवानाम, धािु (कक्रयापद) यांच्यािील फिक 
विभाग ब- 
भिि नाट्यिास्त्र, संगीि ित्नाकि व अशभनय दपाण यािील संगीि व नतृ्य 
ववषयािील काही तनवडक श्लोकांचा अभ्यास - श्लोकांचा अनुवाद िसेच 
पाठांिि करुन लेखन. 
1. गीिनेप्रीयिदेेव: .................वंिध्वतनविंगि:|| 
2. िस्यगीिस्य ............साधनम ्|| 
3. गीिंनादात्मकं .................नादाधीनमिस्त्रयं || 
4. आहिो..............   शभधीयि े|| 
5. चैिन्यसवाभूिानां .......... मुपास्महे || 
6. नकािं ..........नादोsशभधीयि े|| 
7.व्यवहािे ............द्ववगुणोश्चोत्ििोत्िि:|| 
8. गानकक्रयोच्यिे ................लिणम ्|| 
9. लस्थत्वालस्थत्वा .............पिान्वथानामकौ  ||  
10. एित्सशमश्रणाद्वणा: ............प्रचििे || 
11. स्विोिञ्जयति .........स्विकािणम ्
12. शु्रतिभ्य: स्यु: ...........इतिसप्ििे || 
13. िागिागाग्ङ्भाषा.................ित्त्वववि ् || 
14. सवास्थानोत्य...........लजिश्रम:|| 
15. िुद्च्छायालगाशभज्ञ:.........सवादोषवववलजाि: ||   
16. कक्रयापिो...........कृभ्दजनोदु्ि : || 
17. सुसंप्रदयो..................मध्यमोमि:|| 
18. महामहेश्विेणोक्ि: ...............िन्जकस्िथा || 
19. चिुवेदोभवेच्छब्द............िल्लिणमथोच्यिे || 
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20. गािवृादकसंघािो................िलत्त्रधा ||      
21. अ्धगको ..............परिकलल्पि: || 
22. सालत्वक: पुवामुक्िस्िु ...........मेतनबोधि || 
23. िस्यशििोहस्िोि: ............धचबुकान्युपा्गातन || 
24. अस्यिाखाच ..........प्रयोक्िशृभ:|| 
25. अ्धगकस्िुभवेच्छाखा.........-- िुकािणाश्रयम ्|| 
26. मुखजेsशभनयेववप्रा.................मेतनबोधि || 
27. आकलम्पिंकलम्पिं ............िथालञ्चिम ् || 
28. तनहलन्चिं ............त्रयोववधंशिि:|| 
29. त्रयोदिंववधं ................दृलष्टकीनाशमहलिणम ् || 
30. कान्िाभयानका .............िसद्रषु्टकीय : || 

३  सैद्ांतिक (नतृ्य) T33 १) भाििीय नतृ्याचा इतिहास: 
आदीम 
लोकनतृ्य  
िास्त्रीय  
आधुतनक 

४ मौणखक आणण 

प्रात्यक्षिक 
 (नतृ्य) (भििनाट्यम)् 

V33 १) प्रात्यक्षिक पिीिेिील अभ्यासक्रमावि प्रश्न सत्र ३ 
२) मागील सत्राि झालेल्या असंयुक्ि हस्िमुद्रा सोडून उिलेल्या १५ मुद्राचं े

ववतनयोग 
३) प्रस्िुि िचना गािा येणे, िालाि म्हणणे 
४) िचनेची संपूणा मादहिी असणे जरुिीच ेआहे. 

५ मौणखक आणण 

प्रात्यक्षिक 
 (नतृ्य) (कथक) 

V34 १) प्रात्यक्षिक पिीिेिील अभ्यासक्रमावि प्रश्न 
२) झपिाल मधील खालील वैशिष्ट्यपूणा िचना 

पिण-आमद, पिमेलू, धगनिी, फमााईिी चक्रदाि, तिश्र जािी पिण 
३) प्रात्यक्षिक पिीिेि सादि केलेल्या सवा िचनांची मादहिी 

व पढंि कििा येणे आवश्यक 
६ प्रात्यक्षिक िंगमंच 

सादिीकिण (नतृ्य) 
(भििनाट्यम)् 

P33  1) मल्लिी ककंवा पुष्पांजली 
 2) वात्सल्यपदम ्
 

७ प्रात्यक्षिक िंगमंच 
सादिीकिण  
(नतृ्य) (कथक) 

P34 १) शिव वंदना 
२) रूपक या िालामध्ये संपूणा वस्िुक्रम 

थाटकी, साधा-आमद, िोडा, पिण, चक्रदाि िोडा ककंवा 
चक्रदाि पिण 

३) अशभनय : भजन ( संि सादहत्यावि आधारिि िचना)  
 



 6 

भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफोभमिंग आर््टस, पुणे  
 

पदिी अभ्यासक्रम नतृ्य (बी.ए.नतृ्य)  

बी.ए. (नतृ्य) (भरतनार्टयम,् कथक) अभ्यासक्रम  सत्रानुसार 

 

द्वितीय िर् ्नतृ्य: सत्र ४. 
 

क्रमाांक  विर्याच ेनाि विर्य क्रमाांक  अभ्यासक्रम  
१ भाषा (दहदंी) L41 संगीि मे लय का महत्व, संस्कृिी - संगीि, हामानी-मेलडी, भक्िी संगीि, 

भाििीय सीनेमा संगीि. 
२ भाषा (संस्कृि) L42 विभाग अ- 

उ) संस्कृत भ भातीत भ स स्िंातं भ मा ी- (अकांांत भ, आकांांत भ, इकांांत भ) ि 

सिवमा ांचा अभ्यास-पुल्लसग, स्त्र ल्सग, मपुसकल्सग.  

ऊ) त भ म काळ (ित भव ामकाळ, भतू भकाळ, भविष्यकाळ) (त भ म सकां) 

प्रकांांचा अभ्यास- कासपरंित भवमाचा अभ्यास 

ऋ) िचम अभ्यास- (एकिचम, वििचम, बहुिचम) िचम परंित भवम 

अभ्यास 

ऌ) मा , सिवमा , धात भु (क्रियापद) यांच्यात भ स फंक 

विभाग ब- 

भंत भ माट्यशास्त्र, संग त भ ंत्नाकं ि अवभमय दपवण यात भ स संग त भ ि 

मृत्य वितयात भ स काह  वमिडक श्लोकांचा अभ्यास - श्लोकांचा अमुिाद 

त भसीच पाठांत भं करुम सीखम. 

1. ग त भीमप्र यत भीदीि: .................िंशध्िवमिशंगत भ:|| 

2. त भस्यग त भस्य ............साधम ् || 

3. ग त भंमादात् कं .................मादाध म त भस्त्रय ं|| 

4. आहत भो..............   वभध यत भी || 

5. चैत भन्यसिवभूत भामा ं..........  ुपास् ही || 

6. मकांं ..........मादोsवभध यत भी || 

7.व्यिहा ीं ............विगुणोश्चोत्तंोत्तं:|| 

8. गामक्रियोच्यत भी ................सक्षण ् || 

9. वस्ित्िावस्ित्िा .............पंान्ििवमा कौ  ||  

10. एत भत्सव श्रणािणव: ............प्रचक्षत भी || 

11. स्ित भोंञ्जयवत भ .........स्िंकांण ् || 

12. शु्रवत भभ्य: स्य:ु ...........इवत भसप्तत भी || 

13. ंागंागाग्ङ्भाता.................त भत्त्िवित भ्  || 

14. सिवस्िामोत्य...........वित भश्र :|| 
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15. शुद्धच्छायासगावभज्ञ:.........सिवदोतविि्ित भ: ||   

16. क्रियापंो...........कृभ्दिमोद्धुं : || 

17. सुसंप्रदयो.................. ध्य ो त भ:|| 

18.  हा हीश्व ींणोक्त: ...............ंन्िकस्त भिा || 

19. चत भुिेदोभिीच्छब्द............त भलसक्षण िोच्यत भी || 

20. गात भृिादकसंघात भो................त भवत्िधा ||      

21. अव्गको ..............परंकवलपत भ: || 

22. सावत्िक: पुिव ुक्तस्त भु ........... ीवमबोधत भ || 

23. त भस्यवशंोहस्त भों: ............वचबुकान्युपा्गावम || 

24. अस्यशाखाच ..........प्रयोकृ्तवभ:|| 

25. अव्गकस्त भुभिीच्छाखा.........-- त भुकांणाश्रय ् || 

26.  ुखिीsवभमयीविप्रा................. ीवमबोधत भ || 

27. आकवपपत भंकवपपत भ ं............त भिावित भ ्  || 

28. वमहवन्चत भ ं............ियोविधंवशं:|| 

29. ियोदशंविधं ................दवृिमाव हसक्षण ्  || 

30. कान्त भाभयामका .............ंसद्रिुय : || 
३ सैद्ांतिक (नतृ्य) T43 १)  नतृ्य व इिि लशलि कला 

नाट्य, सादहत्य, शिल्प, धचत्रकला 
२) नतृ्यासाठीची ििीििचना 

     योग, एिोबबक्स, ध्यान, व्यायाम, नतृ्योपचाि (Dance Therapy) 

परिचय 
 

 
४ मौणखक आणण 

प्रात्यक्षिक 
(नतृ्य) (भििनाट्यम)् 

V43 १. प्रात्यक्षिक पिीिेिील अभ्यासक्रमावि प्रश्न 
२. संयुक्ि हस्ि ववतनयोग २३ 
३. प्रात्यक्षिक पिीिेि प्रस्िुि केलेली िचना गािा येणे, िालाि म्हणणे 
आणण िचनेची संपूणा मादहिी 
 

५ मौणखक आणण 

प्रात्यक्षिक 

(नतृ्य) (कथक) 

V44 १. प्रात्यक्षिक पिीिेिील अभ्यासक्रमावि प्रश्न 
२. रूपक िालामध्ये खालील वैशिष्ट्यपूणा िचना 
पिमेलू, धगनिी, फमााइिी चक्रदाि िोडा ककंवा पिण, िीश्रजािी पिण  

६ प्रात्यक्षिक िंगमंच 
सादिीकिण (नतृ्य) 
(भििनाट्यम)् 

P43 १) भलक्ि पदम  
२) तिल्लाना – आददिाल पंचजािी कोिवई  
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७ प्रात्यक्षिक िंगमंच 
सादिीकिण  
(नतृ्य) (कथक) 

P44   1) सिस्विी वंदना 
  2) एकिाल मध्ये संपूणा वस्िुक्रम 
    थाटकी, साधा-आमद, िोडा, पिण, चक्रदाि िोडा ककंवा चक्रदाि पिण 
  3) िीनिाल मध्ये ववववध गितनकास - घंुगटकी आणण मटकीकसच ेप्रकाि 
  4) गिभाव: गोवधान लीला ककंवा काशलया मदान ककंवा माखनचोिी 
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भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफोभमिंग आर््टस, पुणे  
 

पदिी अभ्यासक्रम नतृ्य (बी.ए.नतृ्य)  

बी.ए. (नतृ्य) (भरतनार्टयम,् कथक) अभ्यासक्रम  सत्रानुसार 

 

ततृीय िर् ्नतृ्य: सत्र ५. 
 

क्रमाांक  विर्याचे नाि विर्य क्रमाांक  अभ्यासक्रम  
१  सदै्ांतिक (नतृ्य) T53       अ.  रांगभूर्ा  

१  िंगभूषा 
२ वेिभूषा 
३ नेपथ्य 

४ ध्वनी आणण प्रकाि याचंी मादहिी 
ब. भारतीय सि ्शास्त्रीय नतृ्य प्रकाराांची माहहती 

1) भििनाट्यम ् 
2) कथक 

3) मणणपुिी 
4) ओडडसी 
5) कथकली 
6) मोदहनीअट्टम ् 
7) कुचीपुडी 
8) सत्रीय 

   9) छाऊ 

२  मौणखक आणण 

प्रात्यक्षिक (नतृ्य) 

(भििनाट्यम)् 

V53 १ प्रात्यक्षिक पिीिेिील अभ्यासक्रमावि प्रश्न 

२ प्रात्यक्षिक पिीिेि प्रस्ििु केलेली िचना गािा येणे व िालाि 
म्हणणे 

३ िचनेची सपंणूा मादहिी 
४ िट्टकळीच्या सहायाने नटूकीवांगम ्( तिन्ही लयीि अडव ूम्हणणे) 

३  मौणखक आणण 

प्रात्यक्षिक 
 (नतृ्य) (कथक) 

V54 1) प्रात्यक्षिक पिीिेिील अभ्यासक्रमावि प्रश्न 

2) एकिालामध्ये खालील वशैिष्ट्यपणूा िचना 
पिमेल,ू धगनिी, फमााइिी चक्रदाि िोडा ककंवा पिण, िीश्रजािी 
िोडा ककंवा पिण  

3) िीनिालमध्ये ििकाि - 
िेला ककंवा कायदा ककंवा चलन 

4) धमाि – क्रमलय व तिहाई  
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४ प्रात्यक्षिक िंगमचं 
सादिीकिण (नतृ्य) 
(भििनाट्यम)् 

P53  

वणाम - आददिाल 

 

५ प्रात्यक्षिक िंगमचं 
सादिीकिण  
(नतृ्य) (कथक) 

P54 १) कोणिीही वदंना.  

२) धमाि िालाि सपंणूा वस्िकु्रम: 
थाटकी, साधा-आमद, िोडा, चक्रदाि िोडा, पिण, चक्रदाि पिण, 
तिहाई, ित्काि, इ.   

३) ठुमिी ककंवा भजन  
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भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफोभमिंग आर््टस, पुणे  
 

पदिी अभ्यासक्रम नतृ्य (बी.ए.नतृ्य)  

बी.ए. (नतृ्य) (भरतनार्टयम,् कथक) अभ्यासक्रम  सत्रानुसार 

 

ततृीय िर् ्नतृ्य: सत्र ६. 
 

क्रमाांक  विर्याच ेनाि विर्य क्रमाांक  अभ्यासक्रम  
१  सैद्ांतिक (नतृ्य) T63      अ. नतृ्यातील सौंदयश्ास्त्र:  

      सौंदयािास्त्राची व्याख्या, 
      सौंदयािास्त्राची मूलित्वे,  

अशभनयािील सौंदयािास्त्र (अगंसंचलन, स्वि, लय, िाल,               
िंगभूषा, वेिभूषा, इ.) 

ब. नतृ्य विर्यक ग्रथाांची ओळख: (लेखक, कालखंड, आिय, महत्व) 
नाट्यिास्त्र, अशभनय दपाण, संगीि ित्नाकि 

२  मौणखक आणण 
प्रात्यक्षिक (नतृ्य) 
(भििनाट्यम)् 

V63 १) िट्टकळीच्या सहायाने अलािीपसूाठी नटुकीवांगम ् 
२) प्रात्यक्षिक पिीिेि प्रस्िुि केलेली िचना गािा येणे, िालाि म्हणणे 
३) िचनेची संपूणा मादहिी असणे जरुिीच ेआहे. 

३  मौणखक आणण 

प्रात्यक्षिक 
 (नतृ्य) (कथक) 

V64    १) प्रात्यक्षिक पिीिेिील अभ्यासक्रमावि प्रश्न 
   २) पदहल्या ५ सत्रांमध्ये झालेल्या झपिाल, एकिाल, रूपक, धमाि या  
िालांमधील वैशिष्ट्यपूणा िचना 
   ३) चहेियाद्वािे नविस दाखवणे. 
    
 

४ प्रात्यक्षिक िंगमंच 
सादिीकिण (नतृ्य) 
(भििनाट्यम)् 

P63 संपूणा िंगमंच सादिीकिण – २० शमतनटेकी  
    १. शंु्रगाि पदम ् 
    २. निृ आणण अशभनय दोन्हीचा अंिभााव असलेली िचना 
 

५ प्रात्यक्षिक िंगमंच 
सादिीकिण  
(नतृ्य) (कथक) 

P64 संपूणा िंगमंच सादिीकिण – २० शमतनटेकी  
१ कुठलीही वंदना  
२ समग्र वस्िुक्रम िीनिालमध्ये  

 थाटकी, साधा-आमद, िोडा, चक्रदाि िोडा, पिण, चक्रदाि पिण, 
तिहाई, कववि, ित्िकाि, इ.   

   ३ अष्टकी नातयकांमधील एक नातयका ककंवा चाि नायकांमधील एक नायक 
 


