ಕರಾವಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಶಂಕರ ಹೆಗೆೆ, ನೆೇಪರ್ವಿಲ್

ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂದೆೊಡನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವದು ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಎಂದೆೊೇ ನೆೊೇಡಿದ ಯಾವುದೆೊೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ
ಅಥವಾ ಸ್ಂಗೇತ್ದಂದ ಒಡಗೊಡಿದ ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೆೊೇಡಿ ಸ್ಂತೆೊೇಷಪಟಟ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರ್ವದರ ಲ್ಯಬದಧ
ಕುಣಿತ್, ಹಾವ-ಭಾವ, ಹಾಗೊ ಸ್ಂಭಾಷಣೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿದದೇರಾ? ಹಿಮೇಳದಲ್ಲಲ ಕುಳಿತ್ು, ರ್ವಶಿಷಟ
ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಲ, ಶೃತಿ, ತಾಳ, ಮೃದಂಗ, ಮತ್ುು ಕೆಲ್ವೊಮೆ ಚಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಪಕಕ ವಾದಯಗಳ ಜೆೊತೆ, ಉಚಚ ಕಂಠದಂದ
ಹಾಡುವ ಭಾಗವತ್ರ ಪದಯಗಳು. ಇವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸ್ಂಗವೆಂದು ಕರೆಯುವ ಪರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ುಕವೊಂದರಿಂದ ಆಯದ ಹಾಡುಗಳು.
ಅಂದನ ದನ ಯಾವ ಕಥೆಯನುು ಪರದಶಿಿಸ್ಬೆೇಕೆಂದು ನಿರ್ಿರಿಸಿ, ಆ ಕಥೆಯ ಪರಸ್ಂಗವನುು ಭಾಗವತ್ರು ಮೊದಲೆೇ ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿರುತಾುರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಲ ಭಾಗವತ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದುದ. ಪದಯಗಳ ಆಯ್ಕಕ, ಹಾಗೊ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಂದ
ಸ್ನಿುವೆೇಷಕೆಕ ತ್ಕಕ ಭಾವಾತ್ೆಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸ್ುವದು ಅವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಲದೆ. ಭಾಗವತ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಿದೆೇಿಶಕರು
ಎನುಬಹುದು; ನಿಯಂತ್ರಕರೊ ಕೊಡ.
ಈ ಪರಕಟಿತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸ್ಂಗಗಳ ಸ್ಂಗರಹವನೆುೇ ನಾವು “ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ” ಎಂದು ಕರೆಯುವದು. ಇಂದು ಜನಪ್ರರಯವಾಗರುವ
ಬಹುಮಟಿಟನ ಪರಸ್ಂಗಗಳು ಹದನಾರನೆೇ ಶತ್ಮಾನದ ಉತ್ುರಾರ್ಿದಂದ ಹಿಡಿದು, ಇಪಪತ್ುನೆ ಶತ್ಮಾನದ ಪೂವಾಿರ್ಿದ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ರಚಿತ್ವಾಗವೆ. ಸ್ುಮಾರು ಮುನೊುರಾ ಐವತ್ುಕೊಕ ಹೆಚುಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸ್ಂಗಗಳು ಪರಕಟಿತ್ ರೊಪದಲ್ಲಲ ದೆೊರಕಿವೆ.
ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕದ, ಹಾಗೊ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಣಿತ್ದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುು ರ್ವವರಿಸ್ುವ ಶಾಸಿರೇಯ ಪುಸ್ುಕಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇನೆೊುಂದು ಅಂಗ, ಈ ನನು ಚಿಕಕ ಲೆೇಖ್ನ ಪರಸ್ಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯಕೆಕ ಮಾತ್ರ ಸಿೇರ್ಮತ್ವಾಗದೆ.
ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ್ರ “ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ” ಎಂಬ ಸ್ಂಶೆ ೇರ್ನ ಪರಭಂರ್ಗಳ ಸ್ಂಕಲ್ನದಲ್ಲಲ ಹೆೇಳಿದಂತೆ, ಯಕ್ಷಗಾನವು ತ್ನುದೆೇ
ಆದ ರ್ವಶಿಷಟತೆಯುಳಳ ಒಂದು ಸ್ಂಗೇತ್ದ ಶೆೈಲ್ಲ. ಭಾರತಿೇಯ ಶಾಸಿರೇಯ ಸ್ಂಗೇತ್ದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪದಧತಿಗಳಾದ “ಹಿಂದೊಸಾುನಿ”
ಮತ್ುು “ಕನಾಿಟಕಿ” ಪದಧತಿಗಳಿಂದ ಭಿನುವೆೇ ಆದದುದ. ಒಂದು ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಂಗೇತ್ ಪದಧತಿಯಲ್ಲಲ 150 ಕೊಕ ಹೆಚುಚ
ರಾಗಗಳಿದದವೆಂದು ಕಾರಂತ್ರು ಹೆೇಳುತಾುರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದಯಗಳಲ್ಲಲ ರಾಗಗಳಷೆಟೇ ಪಾರಮುಖ್ಯವಾದದುದ ತಾಳಗಳು ಕೊಡ. ಯಕ್ಷಗಾನ
ನೃತ್ಯದ ಕುಣಿತ್ದ ಹೆಜೆೆಗಳಿಗೆ ಪದಯದ ತಾಳಗಳೆೇ ತ್ಳಹದ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಂಗೇತ್ ಪದಧತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಕಿಕಂತ್ 200
ವಷಿಕೊಕ ಮೊದಲೆೇ ಇದದತೆಂದು ಕಾರಂತ್ರ ಅಭಿಮತ್. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೊದಲ್ ಉಲೆಲೇಖ್ ಸಾರಂಗದೆೇವನ ಕಿರಶ 1210 ರಲ್ಲಲ ಬರೆದ
“ಸ್ಂಗೇತ್ ರತಾುಕರ” ದಲ್ಲಲ ’ಜಕಕ’ ಎಂದು ಆಗದುದ, ಮುಂದೆ ’ಯಕಕಲ್ಗಾನ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿಟತ್ುು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಭಿಪಾರಯ.
ಗಂರ್ವಿಗಾರಮ ಎಂಬ ಈಗ ನಶಿಸಿ ಹೆೊೇಗರುವ ಗಾನ ಪದಧತಿಯಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಾನ ಮತ್ುು ಸ್ವತ್ಂತ್ರ ಜಾನಪದ ಶೆೈಲ್ಲಗಳಿಂದ
ನೃತ್ಯ ರೊಪುಗೆೊಂಡಿತೆಂದು ಹೆೇಳಿದೆ. ದುದೆೈಿವದಂದ ಎಷೆೊಟೇ ರಾಗಗಳು ಇಂದು ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದವೆ. ಇಂದು ಹೆಚೆಚಂದರೆ
ಇಪಪತ್ುು-ಇಪಪತೆೈದು ರಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರಚಲ್ಲತ್ದಲ್ಲಲವೆ.
ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸ್ಂಗಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಂಗೇತ್ ಪದಧತಿಯ ರಾಗ, ತಾಳಗಳನುು ಬಳಸಿ ಬರೆದ ಗೇತ್ ನಾಟಕಗಳು. ಬಹುಮಟಿಟನ
ಲೆೇಖ್ಕರು ಕನಾಿಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಪರದೆೇಶದವರು.

ಇಲ್ಲಲ ಪರಸ್ಂಗ ಅಂದರೆ ಘಟನೆ, ಸ್ಂದಭಿ, ಅಥವಾ ಸ್ನಿುವೆೇಶ ಎಂದು

ಅಥಿ. ಕಥೆಯ ವಸ್ುುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗ ಸ್ಂಸ್ೃತ್ ಮತ್ುು ಕನುಡದಲ್ಲಲ ದೆೊರಕುವ ರ್ವರ್ವರ್ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ್ಗಳು, ಅಥವಾ
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಶನ ಜೆೈರ್ಮನಿ ಭಾರತ್ದಂದ ಅಯುದಕೆೊಂಡ ಸ್ನಿುವೆೇಶಗಳು. ಪರಧಾನ ಪುರಾಣಗಳಾದ

ಭಾಗವತ್, ಪದೆ, ಮತ್ುು ಸ್ಕಂದ

ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಆಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥೆಗಳನುು ಅರ್ರಿಸಿ ಬರೆದ ಹಲ್ವು ಪರಸ್ಂಗಗಳೂ ಇವೆ. ಅಪರೊಪವಾಗ ಕೆಲ್ವೆೇ ಪರಸ್ಂಗಗಳ
ವಸ್ುುಗಳನುು ಬೃಹತ್ಕಥೆಯಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಜನಪ್ರರಯ ಕಥಾಸ್ಂಗರಹಗಳಿಂದ ಎತಿುಕೆೊಂಡಿದದನೊು ಕಾಣಬಹುದು..
ಪರಸ್ಂಗಗಳು ಕೆೇವಲ್ ರಾಗಗಳನುು ಹಾಡಲ್ು ಬರೆದ ಪದಯಗಳಲ್ಲ. ಇವು ಮೊಲ್ತ್ಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಲ ಹಾಡಬಹುದಾದ ಹಾಗೊ
ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕ ರೊಪದಲ್ಲಲ ಪರದಶಿಿಸ್ಬಹುದಾದ ಉದೆದೇಶಗಳನಿುಟುಟ ಪದಯರೊಪದಲ್ಲಲ ಬರೆದ ನಾಟಕಗಳೆೇ ಹೆೊರತ್ು ಸಾಹಿತ್ಯದ
ಪರಯೇಗಕಾಕಗ ಬರೆದವುಗಳಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದಯಗಳೆಲ್ಲವನುು ಹಳೆಗನುಡದ ಛಂದಸ್ುುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಸಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗವೆ. ಇಡಿೇ
ಪರಸ್ಂಗವೊಂದನುು ಒಂದೆೇ ಛಂದಸಿುನಲ್ಲಲ ಬರೆದರಬೆೇಕೆಂದಲ್ಲ. ಮುನೊುರು-ಮುನೊುರೆೈವತ್ುು ಪದಯಗಳ ಪರಸ್ಂಗವೊಂದರಲ್ಲಲ ದವಪದ,
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ಚೌಪದ, ಕಂದಗಳು, ಹಾಗೊ ಭಾರ್ಮನಿ ಮತ್ುು ವಾಧಿಿಕಯ ಷಟಪದಗಳು ಎಲ್ಲವನೊು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಂತ್ ಪರಸ್ಂಗಗಳನುು
ಸಾಹಿತ್ಯವೆೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವಂತಿಲ್ಲ ಅನೆೇಕ ಸ್ಮಥಿ ಪರಸ್ಂಗಕಾರರ ಭಾಷಾ ಪರಭುತ್ವ ಮತ್ುು ಕಥಾ-ನಿರೊಪಣೆಯ
ಕುಶಲ್ತೆಯಂದ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಲ ಹಲ್ವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂಶಗಳನುು ಸ್ಹಜವಾಗ ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದು. ಆದದರಿಂದಲೆೇ ಇತಿುಚೆಗೆ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸ್ಂಗಗಳನುು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೆೊತೆಗೆ ಕನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಪರಯತ್ುಗಳು
ನಡೆದವೆ.
ಸ್ಮೃದಧ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನುು ಕೆೊರೇಢೇಕರಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಲ್ಭಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದೆದೇಶದಂದ ಕಿರಶ 2006 ರಲ್ಲಲ ಕನಾಿಟಕ
ಸ್ರಕಾರದ ಕನುಡ ಮತ್ುು ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ನಿದೆೇಿಶನಾಲ್ಯವು,

ಜಾನಪದ ರ್ವದಾವಂಸ್ರಾದ ಪ್ರರ. ಶಿ. ಹಿ. ರಾಮಚಂದೆರೇಗೌಡ ಅವರ

ಅರ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಲ ಸ್ಮಗರ ಕನುಡ ಜನಪದ ಮತ್ುು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಕಟಣೆಯ ಬೃಹತ್ ಯೇಜನೆಯನುು ಹರ್ಮೆಕೆೊಂಡಿದೆ. ಈ
ಯೇಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ “ಅಶವಮೇರ್ ಪರಸ್ಂಗಗಳು” ಎಂಬ ಹೆಸ್ರಿನ ಎಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸ್ಂಗಗಳ ಸ್ಂಕಲ್ನವೊಂದು “ಕಣಜ”
ಅಂತ್ಜಾಿಲ್ದಲ್ಲಲ ಪರಕಟಿತ್ವಾಗದೆ. “ಕಣಜ” ವು ಕನಾಿಟಕ ಸ್ಕಾಿರದ ಕನಾಿಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೇಗವು ಕನುಡ ಅಭಿವೃದಧ
ಪಾರಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕನುಡ ಮತ್ುು ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸ್ಹಕಾರದೆೊಂದಗೆ ಸಾಥಪ್ರಸಿದ ಅಂತ್ರಜಾಲ್ ಕನುಡ ಜಾುನಕೆೊೇಶ.
ಇಲ್ಲಲ ಇನೆೊುಂದು ಮಾತ್ನುು ಹೆೇಳಬೆೇಕಾದದುದ ಅವಶಯ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಒಂದು ಆಶು-ನಾಟಕ. ಪರಸ್ಂಗದ ಪದಯಗಳಲ್ಲಲ
ಸ್ಂಭಾಷಣೆಯ ರ್ವವರಗಳು ತ್ುಂಬ ಕಡಿಮ. ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ಪದಯಗಳನುು ಆರ್ರಿಸಿ, ಸ್ಂಭಾಷಣೆಯನುು, ಸ್ಮಯ ಸ್ೊೂತಿಿಯಂದ
ರಂಗದ ಮೇಲೆಯ್ಕೇ ಬೆಳೆಸ್ುತಾುರ. ಅದೆೇ ಕಲಾರ್ವದ, ಒಂದೆೇ ಪದಯಕೆಕ ಬೆೇರೆ-ಬೆೇರೆ ಪರದಶಿನಗಳಲ್ಲಲ ಬಿನುವಾದ ಅಥಿರ್ವವರಣೆಯನುು
ನಿರೊಪ್ರಸ್ುವದು ಸಾಮಾನಯ. ಹಲ್ವು ಪರಸಿದದ ಕಲಾರ್ವದರ ಸ್ಮಯ ಸ್ೊೂತಿಿಯ ಸ್ಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಲ ಉಚಚ ಮಟಟದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ
ಝಳಕು ರ್ಮಂಚುವುದನುು ಕಾಣಬಹುದು. ತಾಳಮದದಲೆಗಳಲ್ಲಂತ್ೊ ಕೆಲ್ವು ಅಥಿಧಾರಿಗಳು ಸ್ಂಭಾಷಣೆಯ ವೆೈಖ್ರಿಗಾಗ ಬಹಳ
ಪರಸಿದಧರಾಗದಾದರೆ.
ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸ್ಂಗಗಳ ಪರಮುಖ್ ಲೆೇಖ್ಕರು ಹಾಗೊ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನುು ಚಚಿಿಸ್ುವ ಮೊದಲ್ು ಕೆಲ್ವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನುು
ನೆೊೇಡೆೊೇಣ.

ಭಿೇಷೆ ಪರತಿಜೆು ಪರಸ್ಂಗದಂದ, ದೆೇವವೃತ್ (ಭಿೇಷೆನ ಮೊದಲ್ ಹೆಸ್ರು), ತ್ನು ತ್ಂದೆ ಶಂತ್ನು ಚಕರವತಿಿಯ ಸ್ಲ್ುವಾಗ,
ಸ್ತ್ಯವತಿಯನುು ಆಕೆಯ ತ್ಂದೆ ದಾಸ್ರಾಜನಿಂದ ಕೆೇಳಲ್ು ಹೆೊೇದಾಗ ಅವರಿಬಬರ ನಡುರ್ವನ ಸ್ಂಭಾಷಣೆಯ ವೆೈಖ್ರಿಯನುು ನೆೊೇಡಿ:
ಸ್ೃಷ್ಟಟಪಗೆ ಕೆೊಡಲ್ಲೇಕೆಯುದರದ |
ಪುಟಿಟದಭಿಕರಿಂಗೆ ಸ್ುರನರ |
ದುಷಟ ದಾನವರಿಂಗೆ ಬೆದರದ |
ದಟಟ ನಿೇನರಿಯಾಗಹೆ | ಕೆೊಡೆನು ನಾನು ||

ಎನು ವಂಶೆ ೇದಭವನು ಪೂರುವು |
ತ್ನು ಪ್ರತ್ ಯಯಾತಿ ನೃಪನಿಗೆ |
ಮುನು ಯೌವನರ್ವತ್ುು ಜರೆಯನು |
ಚೆನುವಾಗನುಭರ್ವಸಿದಾ | ಪೆೇಳೆವ ಕೆೇಳು ||

ಚಿತ್ುರ್ವಸ್ು ತ್ವ ಸ್ುತೆಯ ಕುವರರ |
ನತಿಿಯಳು ನಾ ಸ್ಲ್ಹಿಕೆೊಂಬೆನು |
ಮತೆು ಜನಕಗೆ ಹಿತ್ವ ಬಯಸ್ದ |
ಮೃತ್ುಯ ಬಾಲ್ಕನಲ್ಲವೆೈ | ತಿಳಿಯ ನಿೇನು ||

ಬಲೆಲ ನಾ ದುಷಯಂತ್ ಭೊಪನು |
ವಲ್ಲಭೆಯ ಧಿಕಕರಿಸಿ ಮರೆತಿಹು |
ದೆಲ್ಲವನು ಕೆೇಳಿಪೆಿ ಕ್ಷಾತಿರಯ |
ಖ್ುಲ್ಲರೆಸ್ಗುವ ಚರಿತೆಯಾ | ಪೆೇಳಲೆೇಕೆ ||

ಸ್ವತಿ ಮಕಕಳ ಸೆುೇಹವೆಂಬುದು |
ಭುವನದೆೊಳು ಪರಖಾಯತಿಯದೆ ಕೆೇಳ್ |
ಕುವರಿಯಭಿಕರಲ್ಲಲ ಪ್ರರೇತಿಯು |
ತ್ವಕದಂದಲ್ಲ ನಶಿಪುದು | ಕಾಲ್ಗತಿಗೆ ||

ಭರತ್ಕುಲ್ದರಸ್ುಗಳು ರ್ಮಿವ |
ತೆೊರೆದು ಪ್ರೇಗುವರೆಲ್ಲವೆಂದಗು |
ಸ್ುರರು ಮುನಿಗಳು ಸಿದಧ ಸಾರ್ಯರು ಕೆೇಳಲ್ಲೇಕ್ಷಣದ ||
ಒರೆವೆನೆನುಯ ಶಪಥ ಲಾಲ್ಲಸ್ು |
ಪರಮ ಸಿಂಹಾಸ್ನವನೆೇರುತ್ |
ರ್ರೆಯ ಪಾಲ್ಲಪನಲ್ಲ ತ್ಪಪಲ್ು ಶಂತ್ ಸ್ುತ್ನಲ್ಲ
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ಕೃಷಣ ಸ್ಂದಾನ ಪರಸ್ಂಗದಂದ, ಶಿರೇ ಕೃಷು, ಕೌರವ-ಪಾಂಡವರ ನಡುವೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಯುದದ ತ್ಪ್ರಪಸ್ಲ್ು, ಕೌರವನೆೊಡನೆ
ಸ್ಂಧಾನ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ಆತ್ನ ಅಸಾಥನಕೆಕ ಹೆೊೇದಾಗ, ಕೌರವ ಗವಿದಂದ, ಕೃಷಣನನುು ಮಾತ್ನಾಡಿಸ್ದೆ ಸಿಂಹಾಸ್ನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರುತಾುನೆ. ದೆೇವಸ್ವರೊಪ್ರ ಕೃಷಣ, ಆತ್ನ ಗವಿ ಇಳಿಸ್ುವ ಈ ನಾಟಕಿೇಯ ಪದಯ ಮತ್ುು ಲ್ಘು ಹಾಸ್ಯ ನೆೊೇಡಿ:
ಘನಮದೆೊೇನೆತ್ದಂದ ಕುಳಿತಿಹ
ಬಣಗರಾಯನ ಗವಿರ್ವಳಿಸ್ುವೆ
ನೆನುತ್ಲೆೊತಿುದ ಸಿರಿಚರಣ ದುಂಗುಟದೆೊಳ ವನಿಯನು |
ಜನಪ ಕೆೇಳ್ ಇಳೆ ಮಗುಚಲ್ ಅಂರ್ಕನಣುಗ ಪ್ರೇಠಸ್ಮೇತ್ ಹರಿಪದ
ವನಜದಲ್ಲ ಕೆಡೆದರಲ್ು ಕಂಡಿತೆಂದನಸ್ುರಾರಿ ||

ಏನಯಾಯ ಇಂಥಾದೆೇನಯಯ
ಏನಯಾಯ ನಮೆ ಬರವ ಕಂಡು ನಿನಗೆ
ಜಾುನ ತ್ಪ್ರಪತೆೇ ಬಹಳಾನಂದದೆೊಳಗೆ ||
ಎನಲ್ು ಕೆೊೇಪವ ತಾಳಿ
ಜನಪ ಘರ್ಜಿಸಿ ನುಡಿದ ಕೆೊೇಪದ
ಎನಗೆ ಮಾತ್ುಗಳೆೇಕೆ ನೆೊೇಡಿದೆ ದನಗಳೆಲ್ಲ ||

ಪಂಚವಟಿ ಪರಸ್ಂಗದಂದ ರಾಮ-ಲ್ಕ್ಷಮಣ-ಸಿೇತೆಯರ ವನವಾಸ್ದ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಲದಾದಗ ಒಮೆ, ಶ ಪಿಣಖಿ ನರವಾಸ್ನೆಯ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿದುಅವರನುು ತಿನುುವ ಆಶೆಯಂದ ದೊರದಂದ ನೆೊೇಡುತಾುಳೆ. ಆದರೆ ಶಿರೇ ರಾಮನ ಸೌಂದಯಿಕೆಕ
ಒಮೆಲೆ ಮರುಳಾಗ,ಈತ್ನನುು ನಾಮೊೇಹಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುತೆುೇನೆಂದುಕೆೊಂಡು, ಮಾಯದಂದ ಸ್ುಂದರ ಮಹಿಳೆಯ ರೊಪದಲ್ಲಲ
ಬಂದು ರಾಮನನುು ಮೊೇಹಿಸ್ುವ ಅವಳ ಪರಯತ್ುದ ಪರಿಯನುು ಕೆೇಳಿ:
ರಾಘವ ನರಪತೆ ಶೃಣು ಮಮ ವಚನಂ
ನಿೇ ಗುಣನಿಧಿಯ್ಕಂದು ನಿನು ಸೆೇರಿದೆ ಬಂದು ||
ಅತಿ ಕುಲ್ವತಿ ನಾನು ಪೃಥರ್ವ ಪಾಲ್ಕ ನಿೇನು
ರತಿದೆೇರ್ವಗೆಣೆ ನಾನು ಮನೆಥ ನಿೇನು ||

ಸ್ರಸಿಜಾಂಬಕಿ ನಾನು ತ್ರಣಿ ಪರಕಾಶ ನಿೇನು
ವರಬಿಂಬ ರ್ರೆ ನಾನು ಅರಗಣಿ ನಿೇನು ||
ಕವಲ್ು ಮನವ ಬಿಟುಟ ತ್ವಕದ ದಯರ್ವಟುಟ
ಸ್ರ್ವ ತಾಂಬೊಲ್ವ ನಿೇಡು ಸ್ರಸ್ ಮಾತಾಡು ||

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸ್ಂಗಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷುಟ ದೆೊಡೆದು? ಎಂದು ಪಾರರಂಭವಾಯತ್ು? ಮುಖ್ಯ ಪರಸ್ಂಗಕಾರರು ಯಾರು? ಶಿವರಾಮ
ಕಾರಂತ್ರು ತ್ಮೆ “ಯಕ್ಷಗಾನ” ಸ್ಂಶೆ ೇರ್ನ ಗರಂಥದ “ಪರಸ್ಂಗಕತ್ಿರು ಮತ್ುು ಪರಸ್ಂಗಗಳು” (Playwrights and Plays)
ಎಂಬ ಪರಕರಣದಲ್ಲಲ ಹದನಾರನೆಯ ಶತ್ಮಾನದಂದ ಇಪಪತ್ುನೆೇ ಶತ್ಮಾನದವರೆಗನ ಮುಖ್ಯ ಪರಸ್ಂಗಕತ್ಿರು ಹಾಗೊ ಅವರ
ಕೄತಿಗಳನುು ಕೊಲ್ಂಕಶವಾಗ ಚಚಿಿಸಿದಾದರೆ. ಸ್ುಮಾರು ಮೊವತ್ುು ಲೆೇಖ್ಕರ 150 ಕೊಕ ಹೆಚುಚ ಕೃತಿಗಳನುು ಉಲೆಲೇಖಿಸಿದಾದರೆ.
ಮೊದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲಲಯ ತ್ನಕ ಸ್ುಮಾರು ಮುನೊುರಾ ಐವತ್ುಕೊಕ ಹೆಚುಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸ್ಂಗಗಳು ಪರಕಟಿತ್ ರೊಪದಲ್ಲಲ
ದೆೊರಕಿವೆ.

ಹಲ್ವು ಪರಸ್ಂಗಗಳ ಲೆೇಖ್ಕರು ಯಾರೆಂಬುದು ನಿಖ್ರವಾಗ ಗೆೊತಿುಲ್ಲ. ರಂಗಭೊರ್ಮಯ ಪರದಶಿನದ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ

ಕೆಲ್ವೆೇ ಪರಸ್ಂಗಗಳು ಇನೊು ಜನಪ್ರರಯವಾಗ ಉಳಿದವೆ.

ಉಳಿದ ಕೆಲ್ವು ಪರಸ್ಂಗಗಳು ತಾಳಮದದಲೆಗಳಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ುನುು

ಕಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಲ ನಾನು ಕೆಲ್ವೆೇ ಜನಪ್ರರಯ ಪರಸ್ಂಗಗಳನುು ಮಾತ್ರ ಹೆಸ್ರಿಸ್ುತೆುೇನೆ.
ಕಾರಂತ್ರ ಸ್ಂಶೆ ೇರ್ನೆಯ ಪರಕಾರ ಕಿರಶ. 1564 ನೆೇ ಇಸಿವಯಲ್ಲಲ ಬರೆದ ರ್ವಷುಣ ವಾರಂಬಳಿಳ ಎಂಬವನ “ರ್ವರಾಟ ಪವಿ”
ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ದೆೊರೆತ್ ಮೊಟಟಮೊದಲ್ನೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸ್ಂಗ. “ಬಾಣಾಸ್ುರ ಕಾಳಗ” ಮತ್ುು “ಇಂದರ ಕಿೇಲ್ಕ” ಎಂಬ ಇನೊು
ಎರಡು ಕೄತಿಗಳನೊು ಈತ್ ರಚಿಸಿದಾದನೆ. ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಕೆಲ್ವರು “ರ್ವರಾಟ ಪವಿ” ಕಿಕಂತ್ ಮೊದಲೆೇ ಬರೆದ ಪರಸ್ಂಗಳಿದದವೆನುುವದಕೆಕ
ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಎಂದದಾದರೆ. ಸ್ಮಗರ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನುು ನಿರೊಪ್ರಸ್ುವ ಹದನಾರನೆ ಶತ್ಮಾನದಲ್ಲಲ ಬರೆದವುಗಳೆಂದು
ಅಂದಾರ್ಜಸಿದ ಎಂಟು ಪರಸ್ಂಗಗಳು ದೆೊರಕಿವೆ. ಈ ಪರಸ್ಂಗಗಳ ಲೆೇಖ್ಕ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಖಾತಿರಯಾಗ ಗೆೊತಿುಲ್ಲ. ಹಲ್ವು
ಸ್ಂಶೆ ೇರ್ಕರು ಇವುಗಳ ಲೆೇಖ್ಕ ಪಾತಿಿ ಸ್ುಬಬ ಎಂಬ ಪರಸ್ಂಗಕಾರ ಎಂದದಾದರೆ.

ಅಷೆಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪಾತಿಿ ಸ್ುಬಬನನುು

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರತಾಮಹ ಎಂದು ಗಣಿಸ್ುತಾುರೆ. ಪಂಚವಟಿ, ಶಿರೇರಾಮ ಪಟ್ಾಟಭಿಷೆೇಕ, ಅಂಗದ ಸ್ಂಧಾನ ಮುಂತಾದ ಈ
ರಾಮಾಯಣ ಮಾಲೆಯ ಪರಸ್ಂಗಗಳು ತ್ುಂಬ ಜನಪ್ರರಯವಾಗವೆ.
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ಹದನೆೇಳನೆೇ ಶತ್ಮಾನದ ದೆೇರ್ವದಾಸ್ ಅನೆೇಕ ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿಗಳನುು ರಚಿಸಿದಾದನೆ. ಈತ್ನು ಬರೆದ ಹಲ್ವು ಪರಸ್ಂಗಗಳು ಇಂದಗೊ
ರಂಗಭೊರ್ಮಯ ಮೇಲೆ ಯಶಸಿವಯಾಗ ಪರದಶಿನವಾಗುತಿುವೆ. ’ಚಿತ್ರಸೆೇನ”, “ಅಭಿಮನುಯ ಕಾಳಗ”, “ಕೃಷಣ ಸ್ಂಧಾನ”, “ಭಿೇಷೆ
ಪವಿ” ಮತ್ುು “ಬಭುರವಾಹನ ಕಾಳಗ” ದೆೇರ್ವದಾಸ್ನ ಪರಮುಖ್ ಪರಸ್ಂಗಗಳು.

“ಬಭುರವಾಹನ ಕಾಳಗ” ಅತ್ಯಂತ್ ಜನಪ್ರರಯ

ಪರಸ್ಂಗ. ಕಥಾವಸ್ುು ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಶನ ಜೆೈರ್ಮನಿ ಭಾರತ್ದಂದ ಆಯುದಕೆೊಂಡಿದುದ. “ಬಭುರವಾಹನ ಕಾಳಗ” ದ ಒಂದು ಪದಯ ಕೆೇಳಿ:

ಬಭುರವಹನ ಕಾಳಗ ಪರಸ್ಂಗದಂದ: ಮಹಾಭಾರತ್ ಯುದದದ ನಂತ್ರ ಪಾಂಡವರು ಅಶವಮೇರ್ ಯಾಗ ಕೆೈಕೆೊಳುಳತಾುರೆ. ಯಜುದ
ಕುದುರೆಯ ಜೆೊತೆ ಅಜುಿನ ದಗವಜಯಕೆಕ ಹೆೊರಟು, ಹಲ್ವು ರಾಜರನುು ಗೆದುದ, ಮಣಿಪುರಿಗೆ ಬರುತಾುನೆ. ಮಣಿಪುರದ ಅರಸ್
ಬಭುರವಾಹನ ಕುದುರೆಯನುು ಕಟಿಟ ಅಜುಿನ ಸೆೇನೆಯಡನೆ ಯುದದಕೆಕ ಅಣಿಯಾಗುತಾುನೆ. ಅದರೆ ಬಂದವನು ಅಜುಿನನೆಂದು
ಅರಿತ್ು, ಬಭುರವಾಹನನ ತಾಯ ಚಿತಾರಂಗದೆ, ಮಗನನುು ಕರೆದು, ಅಜುಿನ ನಿನು ತ್ಂದೆ, ಆತ್ನೆೊಡನೆ ಯುದದ ತ್ರವಲ್ಲ . ಕಪಪ
ಕಾಣಿಕೆಯಂದಗೆ ಹೆೊೇಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತಾನು ನಿನು ಮಗನೆಂದು ಹೆೇಳಿ ಕ್ಷಮ ಬೆೇಡಿಕೆೊೇ ಎನುುತಾುಳೆ. ಅದರಂತೆ ಬಭುರವಾಹನ ಹೆೊೇಗ
ಕ್ಷಮ ಬೆೇಡಿದಾಗ, ನಿೇನು ನನು ಮಗನಾಗಲ್ು ಸಾರ್ಯವೆೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿೇಯಾಳಿಸ್ುತಾುನೆ. ಅದರಿಂದ ರ್ವೇರ ಬಭುರವಾಹನ
ಕೆೊೇಪಗೆೊಂಡು ಯುದದದಲ್ಲಲ ನಿನುನುು ಸೆೊೇಲ್ಲಸ್ದದದರೆ ತಾನು ಚಿತಾರಂಗದೆಯ ಮಗನಲ್ಲ ಎಂದು ಘರ್ಜಿಸ್ುತಾುನೆ. ರ್ವೇರ ರಸ್ದ ಈ
ಸ್ಂಭಾಷಣೆಯನುು ಕೆೇಳಿ:
ಚಿತಾರಂಗದೆಯು ತ್ನು ರ್ಮತ್ರರೆೊಡನೆ ಕೊಡಿ ರ್ವ |
ಬಲೆಗೆ ಸೆೈರಿಸಿದೆೊಮೆ ನಿನುಯ |
ಚಿತ್ರ ಗಭಿವ ತಾಳಿ ಪಡೆದೇತ್ನ ||
ತ್ಲೆಯಕೆೊಂಬೆನು ತ್ೃಣಕೆ ಬಲ್ಸ್ಹಿತೆಂದು ಗರ್ಜಿಸಿದ ||
ಕ್ಷತಿರಕುಲ್ದವರು ಶರಣುಬರುವುದುಂಟ್ೆ |
ತಾತ್ ಫಲ್ುಗುಣ | ಕೆೇಳು ನಿನುಯ |
ಪುತ್ರ ಗಂರ್ವಿರ ಕುಲ್ಕೆ ಪುಟಿಟದನಿೇತ್ ||
ಜಾತ್ನೆನಿಸ್ುವೆ | ಜನರ ಮರ್ಯದ ||
ಕಂದರೆನಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂತೆ ಸ್ುಭದೆರಯಳು |
ಚಿತಾರಂಗದೆಯರ | ಬೆೈದು ಭಂಗಸಿ |
ನಂದನನಭಿಮನುಯವೊವಿ ತಾ ಪುಟಿಟ ||
ಪುತ್ರನಲೆಲಂದು | ಜರೆದೆಯ್ಕನುನು
||
ಮುಂದುವರಿದು ರಣದ ಮುರಿದುರಾಯರನೆಲ್ಲ |
ಸ್ಂದನು ಸ್ುರಪುರಕೆ ಇಂದುಕುಲಾಧಿಪನು ||
ಎನು ಉದಭವ | ವೆೈಶಯನೆಂದೆಲಾ |
ಮುನುವಾಡಿದ | ಗುರುತ್ ಕಟಿಟಕೆೊ ||
ಫಲ್ುಗುಣನು ನುಡಿಯಲೆಕ ರ್ಮೇಸೆಯ |
ನಲ್ುಗ ತಿರುಹುತ್ ಬಭುರವಾಹನ |
ನನಲ್ನಂತ್ಕ್ಷ್ಗಳು ಕೆಂಪಡರಿದುವು ನಿರ್ಮಷದಲ್ಲ ||
ಎಲ್ವೊ ಎನುಯ ಜನನಿಯಕಿಕದ |

ನಿನು ರಣದಲ್ಲ | ಕೆಡಹದದಿರೆ |
ಪನುಗೆೇಂದರನ | ಮೊಮೆನೆೇಯಲ್ಲ

||

ಜೆೈರ್ಮನಿ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲಯ ಸ್ನಿುವೆೇಶವೊಂದರ ಆಧಾರಿತ್ ಇನೆೊುಂದು ಜನಪ್ರರಯ ಪರಸ್ಂಗ “ತಾಮರರ್ವಜ ಕಾಳಗ”. ಇದರ ಲೆೇಖ್ಕ
ಚಂದರಮೌಳಿಯ ಮಗ ರಾಮ ಎಂಬವನು. ಈ ಶತ್ಮಾನದ ಇನೆೊುಬಬ ಪರಸಿದಧ ಪರಸ್ಂಗಕಾರ ಹಟಿಟಯಂಗಡಿ ರಾಮ ಭಟಟ. ಈತ್
“ಲ್ವ-ಕುಶ”, “ದೌರಪತಿ ಸ್ವಯಂವರ”, “ಅತಿಕಾಯ ಕಾಳಗ”, “ಸ್ುಭದಾರ ಪರಿಣಯ” ಮುಂತಾದ ಹಲ್ವು ಕೃತಿಗಳನುು ರಚಿಸಿದಾದನೆ.
ಹದನೆಂಟನೆೇ ಶತ್ಮಾನದ ಪರಸ್ಂಗಕಾರರಲ್ಲಲ ವಾಸ್ುದೆೇವ ಪರಭು ಎಂಬವನ “ಸ್ಮುದರ ಮಥನ”, “ಚಂದರಹಾಸ್ ಚರಿತೆರ”, ಮತ್ುು
“ಕಂಸ್ ವಧೆ” ಇತಿುಚಿನ ತ್ನಕವೂ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಮಚಿಚಗೆ ಪಡೆದ ಪರಸ್ಂಗಗಳು.
ಹತೆೊುಂಭತ್ುನೆೇ ಶತ್ಮಾನದ ಪರಸ್ಂಗಕಾರ ಗೆೇರಸೆೊಪೆಪಯ ಶಾಂತ್ಪಪಯಯ “ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಟ” ಮತ್ುು “ಕಣಾಿಜುಿನರ ಕಾಳಗ” ಎಂಬ
ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನುು ರಚಿಸಿದಾದನೆ. ಎರಡೊ ಪರಸ್ಂಗಗಳು, ಅದರಲ್ಲಲಯೊ “ಕಣಾಿಜುಿನರ ಕಾಳಗ” ರಂಗಭೊರ್ಮಯ ಮೇಲೆ ತ್ುಂಬ
ಯಶಸಿವಯಾಗವೆ.
ಕನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ್ನಾದ, ಮಹಾಕರ್ವ ಎನಿಸಿಕೆೊಂಡ ಮುದದಣ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರರಯನೊ ಅಗದದ. ಆತ್ನು
ರಚಿಸಿದ “ರತಾುವತಿ ಕಲಾಯಣ” ಹಲ್ವು ಪೆರೇಕ್ಷಣಿೇಯ ಸ್ನಿುವೆೇಷಗಳನೆೊುಳಗೆೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ್ ಜನಪ್ರರಯವಾದ ಪರಸ್ಂಗ. “ಕುಮಾರ
ರ್ವಜಯ” ಎಂಬುದು ಮುದದಣನ ಇನೆೊುಂದು ಪರಸ್ಂಗ.
ಯಶಸಿವಯಾಗಲ್ಲಲ್ಲ.

ರಂಗ ಪರದಶಿನದ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಕುಮಾರ ರ್ವಜಯ ಅಷೆಟೇನೊ
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ಇಪಪತ್ುನೆೇ ಶತ್ಮಾನದ ಪರಸ್ಂಗಗಳಲ್ಲಲ ಹೆಚಾಚಗ ಕೆೇಳಿ ಬರುವ ಹೆಸ್ರುಗಳೆಂದರೆ ಹಲ್ಸಿನಹಳಿಳ ನರಸಿಂಹ ಶಾಸಿರಯವರ ’ರ್ವದುಯನೆತಿ
ಕಲಾಯಣ” ಮತ್ುು “ಭಿೇಷೆ ರ್ವಜಯ”, ಬಲ್ಲಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತ್ರ “ಗದಾಪವಿ”, ಮತ್ುು “ರಕುರಾತಿರ”, ಹೆೊಸೆೊುೇಟದ
ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತ್ರ “ರಾಮ ನಿಯಾಿಣ” ಹಾಗೊ “ವೆೈಜಯಂತಿ ಪರಿಣಯ” ಮುಂತಾದವುಗಳು.
ಒಂದೆೇ ಕಥೆಯನುು ಎರಡು-ಮೊರು ಪರಸ್ಂಗಕಾರರು ತ್ಮೆದೆೇ ಆದ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಲ ಬರೆದ ಸಾಕಷುಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನವೂ ಸಾಕಷುಟ ಏರಿಳಿತ್ಗಳನುು ಕಂಡಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಜನಪ್ರರಯವಾಗುತಿುರುವ ಇಂದನ ಅಂತ್ಜಾಿಲ್
ಯುಗದಲ್ಲಲ, ನೊರೆಂಟು ಅಂತ್ಜಾಿಲ್ದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಲ ಯಕ್ಷಗಾನವನುು ಕುರಿತ್ು ಚಿಕಕ-ಪುಟಟ ಲೆೇಖ್ನಗಳನುು ನೆೊೇಡಬಹುದು.
ರ್ವಶಾದದ ಸ್ಂಗತಿಯ್ಕಂದರೆ, ಹಲ್ವು ಲೆೇಖ್ನಗಳಲ್ಲಲ ಬಹಳಷುಟ ರ್ವಷಯಗಳ ಪನರಾವತ್ಿನೆ, ಒಂದಕೆೊಕಂದು ರ್ವರೆೊೇಧಾತ್ೆಕ
ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಹಾಗೊ ಗೆೊಂದಲ್ಮಯ ರ್ವಚಾರಗಳು ನುಸ್ುಳಿಕೆೊಂಡಿವೆ.
ಕೆೊನೆಯದಾಗ ಭಕಿುರಸ್ಪೂಣಿವಾದ ಎರಡು ಪದಯಗಳನುು ಓದಲ್ಲಚಿಚಸ್ುತೆುೇನೆ:

ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗದಂದ: ಕೃಷ್ಣ, ಸಂಧಾನಕ್ಕಂದು ಹಸ್ತಿನಾಪ್ುರಕ್ಕ ಬಂದವನು ಕೌರವನ ಅರಮನ್ಗ್ ಹ್ ೋಗದ್, ನ್ೋರವಾಗಿ ಭಕಿ
ವಿದುರನ ಮನ್ಗ್ ಹ್ ೋಗುತ್ಾಿನ್. ಅನಿರೋಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮನ್ಗ್ ಬಂದ ತ್ನನ ದ್ೋವನನುನ ಕಂಡು ವಿದುರನು ಭಾವಪ್ರವಶನಾಗಿ ಶ್ರೋ
ಕೃಷ್ಣನನುನ ಕ್ ಂಡಾಡುವ ಈ ಪ್ದಯ ಕ್ೋಳಿ:
ನ್ ೋಡಿದಂ ಕಣ್ಮಣಿಯ ಚಿನಮಯನ ಮ ರ್ತಿಯಂ
ಮಾಡಿದಂ ನಿಯತ್ ಸಂಸುಿರ್ತಗಳಂ ಪಿರದು ಕ್ ಂಡ್ಆಡಿದಂ ತ್ನಗ್ ಲಕ್ಷಿಮೋರಮಣ್ ದಯವಾದನ್ನುತ್ಿಲಾ ವಿದುರನಂದು ||
ಪಾಡಿದಂ ಗುಣ್ಗಣ್ವ ಬ್ೋಕಾದ ವರಗಳಂ
ಬ್ೋಡಿದಂ ಮನದ್ ಳಾನಂದ ಸಾಗರದ್ ಳ್ ೋಲಾಡಿದಂ ಕ್ೈಮುಗಿದು ನಿಂದರಲಕವನ ತ್ಕ್ಕೈಸ್ತ ಮುರಹರನ್ಂದನ
ಭೋಷ್ಮ ಪ್ವಿ ಪ್ರಸಂಗದಂದ: ಮಹಾಭಾರತ್ ಯುದದದಲ್ಲಿ, ಬೋಷ್ಮನ ಬಾಣ್ವಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಹಣ್ಗ್ ತ್ಾಗಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ, ಯುದದದಲ್ಲಿ
ಚಕರವನ್ನತ್ುಿವದಲಿವ್ಂದು ಪ್ಣ್ ತ್್ ಟ್ಟಿದದರ ಕ ಡ, ಸ್ತಟ್ಟಿನಿಂದ್ಂಬಂತ್್ ಚಕರ ಮೋಲ್ತ್ುಿತ್ಾಿನ್. ಭೋಷ್ಮ ಕ ಡ, ಹಿಂದ್ ಕಣ್ಿ
ಭೋಷ್ಮನನುನ, ನಿೋನು ಮುದುಕ, ನಿನಗ್ೋಕ್ ಸ್ೋನಪ್ರ್ತ ಪ್ಟ್ಿ ಎಂದು ಹಿೋಯಾಲಳಿಸ್ತದಾಗ್ ಯುದದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೋ ಕೃಷ್ನ ಚಕರವನುನ
ಕ್ೈಗ್ತ್ುಿವಂತ್್ ಮಾಡುತ್್ಿನ್ ಎಂದು ಪ್ಣ್ ತ್್ ಟ್ಟಿರುತ್ಾಿನ್. ಇದು ಕೄಷ್ಣನಿಗ ಗ್ ತ್ುಿ. ಭೋಷ್ಮ ಕೃಷ್ನ ಭಕಿ. ಆ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ, ಬೋಷ್ಮನು
ಕೃಷ್ಣನಿಗ್ ಹ್ೋಳುವ ಮಾತ್ುಗಳು.
ಶ್ರೋ ಮನ್ ೋಹರ ಸಾಾಮಿ ಪ್ರಾಕು

ಇಂದರ್ೋಶನ್ ನಾನು ಇವರ ಜಗಳವನುನ

ಪ್ರೋಮದ್ ಳ್ನನಯ ಮಾತ್ ಲಾಲ್ಲಸಬ್ೋಕು ||

ನಿಂದು ಈಕ್ಷಿಸಲಾರ್ ನ್ ೋಡಿ ಕಣಾಣರ್ |

ಎನನಯ ಕಂಠವ ಹಿರಯಲು ಚಕರವ
ಚಿನಮಯ ನಿೋನಿಂದು ಪಿಡಿದಹ್ಯಾ |

ಎಂದಾದರೋ ಕಾಯ ಎರವಿನ್ ಡವ್ ಜೋಯ
ಇಂದ್ೋ ಪೊೋಗಲ್ಲರ್ತೋಚಿ ಚಕರವನ್ಚುು || ಶ್ರೋ||

ಚ್ನಾನಯುಿ ಸ್ೋವಕ ಜಯವ ಪಾಲ್ಲಸ್ತ ಲ್ ೋಕ-

ಎನಗ್ ನಗ್ಯು ಬಂತ್ು ನಿನನ ಕಂಡಿಂತ್ು

ವನುನಪೊರ್ವ ದ್ೋವ-ನಹುದ್ ೋ ಮಹಾನುಭಾವ || ಶ್ರೋ||

ತ್ೃಣ್ವ ಮುರವಿದಕ್ ಕ್ ಡಲ್ಲಯು ಬ್ೋಕ್ |
ಘನವಾಯುಿ ಚಕರವ ಕಳುಹಿಸ್ನನಯ ರ್ ೋಮವನುನ ಕಡಿದರ್ ನಿೋನು ಶರಣ್ನ್ ನಿನಗ್ || ಶ್ರೋ||

ಈ ನನು ಲೆೇಖ್ನಕೆಕ ಬೆೇಕಾದ ಕೆಲ್ವು ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ಒದಗಸಿ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಟ್ೆೊರೆೊಂಟ್ೆೊದ “ಯಕ್ಷರ್ಮತ್ರ” ಮಂಡಳಿಯ
ರ್ವನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ, ರಾಗು ಕಟಿಟನಕೆರೆ, ಹಾಗೊ ನರ್ವೇನ ಹೆಗಡೆ ಅವರನುು ನಾನಿಲ್ಲಲ ಕೃತ್ಜುತಾಪೂವಿಕವಾಗ ಸ್ೆರಿಸ್ುತೆುೇನೆ.

