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ಶ್ರೀರಾಮ .ಎ೦
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾಧ್ಾಾಪಕರು,

ಹರಿಹರನ ‘ನ೦ಬಿಯಣ್ಣನ ರಗಳೆ’ಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬ೦ದಿರುವ ಶ್ವನ ನಟನೆ
ಶ್ರೀರಾಮ .ಎ೦
ಕ್ರಾ.ಶ. ಹನ್ ೆರಡು-ದದಿಮಯರನ್ ಯ ಶತ್ಮಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೇವಿಸಿದದ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿಯು

ಬಿ.ಬಿ.ಎ೦, ವಿಭಾಗ,

ರಚಿಸಿರುವ ‘ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ ರಗಳ ’ ಒ೦ದು ಉತ್ತಮ ಕಥಾ ಪಾ೦ಗವನ್ುೆ ಒಳಗ ಯ೦ಡಿದ . ಇತ್ರ

ನ್ಯಾಹಾರಿಜನ್ ಕಾಲ ೇಜು,

ರಗಳ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಕತನ್ು ಶಿವನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಾಾರಕಾಾಗಿ ನ್ಾನ್ಾ ಬಗ ಯ ಪ್ಾಡು ಪಡುವುದಾದರ ಈ

ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಿ೦ಗ್ ರ ಯೇಡ್,
ಬ ೦ಗಳೂರು

ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ ರಗಳ ಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದದ ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ ಮದುವ ಯ ಮ೦ ಟಪಕ ಾ ಶಿವನ್ು ವೃದಧ
ಮಾಹ ೇಶವರನ್ಾಗಿ ತ್ ರಳ್ಳ ಅವನ್ ಮದುವ ಯನ್ುೆ ತ್ಪ್ಪಿಸಿ, ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ನ್ುೆ ತ್ನ್ೆ ತ್ ಯತ್ತನ್ಾೆಗಿ
ಮಾಡಿಕ ಯಳಳಿವುವುದಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಳ ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ನ್ುೆ ಚಿ೦ತ್ಾಸಮುದಾದಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿಸಿ ತ್ನ್ೆ
ಮಹಿಮಾತಿಶಯಗಳನ್ುೆ ಪಾ ಕಟಿಸಿ ಸವಸವರಯಪವನ್ುೆ ತ್ ಯೇರಿ ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ನ್ುೆ ಉದಧರಿಸಿದ
ಪಾಸ೦ಗವಿದ .

ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ನ್ುೆ

ಗ ಯೇಳಳಹುಯುದಕ ಯ

ಳಳಿವುದರಲ್ಲಿಯೇ

ಶಿವನ್

ನ್ಟನ್

ವಾಕತವಾಗಿದ . ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ ಮದುವ ಗ ಅಡಿಿಪಡಿಸಿದ ವೃದಧ ಮಾಹ ೇಶವರನ್ು “ನ್೦ಬಿ ಯು ನ್ನ್ೆ
ತ್ ಯತಿತನ್ ಮಗ; ಆದದರಿ೦ದ ನ್ನ್ೆ ತ್ ಯತ್ುತ. ನ್ನ್ೆ ಅನ್ುಮತಿಯಿಲ್ಿದ ವಿವಾಹವಾಗುವ೦ತಿಲ್ಿ;
ಇದಕ ಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾಗಿ ಪತ್ಾವಿದ , ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜನ್ ತಿರುವಣ್ಣನ್ಲ್ಯಿರಿನ್ಲ್ಲಿದಾದರ ” ಎ೦ದನಿಮಿತ್ತ
ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ು ವೃದಧ ಮಾಹ ೇಶವರನ್ ಯ ಡನ್ ತಿರುವಣ್ಣನ್ಲ್ಯಿರಿಗ ಹ ಯೇಗಬ ೇಕಾಯಿತ್ು. ಶಿವನ್ು
ಪಾಮಾಣ್ಪತ್ಾವನ್ಯೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಮಯಲ್ ಕ ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ ಬ ೈಗಳನ್ುೆ
ಅನ್ಾಥಾ ಭಾವಿಸದ ಅವನ್ ಬ ೈಗುಳವ ೇ ಹ ಯಗಳ್ಳಕ ಎ೦ದು ಭಾವಿಸುತ್ಾತನ್ .
ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ನ್ುೆ

ವೃದಧ

ಮಾಹ ೇಶವರನ್ು

ತಿರುವಣ್ಣನ್ಲ್ಯಿರಿಗ

ಕರ ದ ಯಯುಾತಿತರುವಾಗ

ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ ದ ೇಹದ ಬಲ್ ಭುಜ, ಬಲ್ದ ತ್ ಯೇಳಳ, ಬಲ್ಗಣ್ಣಣನ್ ಹುಬುು ಅದುರಲಾರ೦ಭಿಸಿದವು.
ಇವ ಲ್ಿವೂ ಶುಭ ಶಕುನ್ಗಳ ನಿಸಿ ತ್ಾನ್ು ವೃದಧ ನ್ ತ್ ಯತ್ಾತಗುವ ಪಾಸ೦ಗ ತ್ಪಿಬಹುದ ೦ಬ ಆಸ
Corresponding Author:

ಶ್ರೀರಾಮ .ಎ೦
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾಧ್ಾಾಪಕರು,
ಬಿ.ಬಿ.ಎ೦, ವಿಭಾಗ,
ನ್ಯಾಹಾರಿಜನ್ ಕಾಲ ೇಜು,
ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಿ೦ಗ್ ರ ಯೇಡ್,
ಬ ೦ಗಳೂರು

ಉ೦ಟಾಯಿತ್ಾದರಯ

ಮದುವ ಯನ್ ೆೇ

ಚಿ೦ತ್ಾಕಾಾ೦ತ್ನ್ಾಗಿದದನ್ು.

ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ು

ನಿಲ್ಲಿಸಿದ
ತ್ನ್ೆ

ನಿಮಿತ್ತ

ನ್೦ಬಿಯ

ಪರಿವಾರದ ಯಡನ್

ಣ್ಣ

ಅಪ್ಾರ

ತಿರುವಣ್ಣನ್ಲ್ಯಿರಿಗ

ಬ೦ದಾಗ ಊ ರಿನ್ ಹ ಯರಹ ಯಲ್ಯದ ಮ೦ಟಪದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರಾಜಕುಮಾರನ್ನ್ುೆ ಜನ್
ಭ ೇಟಿಮಾಡಿ ಆಗಮನ್ಕ ಾ ಕಾರಣ್ವನ್ುೆ ಕ ೇ ಳ್ಳದರು, ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ನ್ುೆ ವೃದಧ ಮಾಹ ೇಶವರನ್ು
ಪಾಮಾಣ್ ಪತ್ಾವನ್ುೆ ತ್ ಯೇರಿಸಿ,

ತ್ಾನ್ು ಅವನ್ ತ್ ಯತಿತನ್ ಮಗನ್ ೦

ದಯ,

ಇದಕ ಾ

ತಿರುವಣ್ಣನ್ಲ್ಯಿರಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜನ್ರು೦ಟ ೦ದಯ ಹ ೇಳ್ಳ ಕರ ತ್೦ದಿರುವ ಸ೦ಗತಿಯನ್ುೆ
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ಹ ೇಳ್ಳದನ್ು.

ಊರಿನ್

http://www.kannadajournal.com

ಜನ್

ತ್ಮಗ

ವೃದಧನ್

ತ್ ಯತಿತನ್ ಸಾಥನ್ ತ್ನ್ಗ ಬರುವ೦ತಿಲ್ಿವ ೦ದು ಬಿೇಗಿದನ್ು.

ಪರಿಚಯವಿಲ್ಿವ ೦ದಯ, ರಾಜಕುಮಾರನ್ಾದ ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ು

ಆದರ ದ ೇವರ ಮು೦ದ ಮನ್ುಷ್ಾನ್ ಆಟ ನ್ಡ ಯುವುದ ? ವೃದಧ

ತ್ ಯತಿತನ್ ಮಗ ಎ೦ಬ ಸ೦ ಗತಿಯನ್ುೆ ತ್ಾವು ಎ೦ದಯ

ಮಾಹ ೇಶವರನ್ು ಗಹಗಹಿಸಿ ನ್ಗುತ್ಾತ “ನಿೇನ್ು ಹರಿದು ಹಾಕ್ರದುದ

ಕ ೇಳ್ಳಲ್ಿವ ೦ದಯ ಹ ೇಳ್ಳದರು.

ಪಡಿಪತ್ಾ; ಮಯಲ್ ಪತ್ಾವು ಶಿವಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ ೇರ ಉ೦ಟು;

ವೃದಧ ಮಾಹ ೇಶವರ ಹಾಗಯ ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣರಿದದ ಮ೦ಟಪಕ ಾ

ನ್ನ್ೆ ಹ ೦ಡತಿ ಹಿೇಗಾಗಬಹುದ ೦ದು ಹ ೇಲ್ಲದದ ರಿ೦ದ ನಿನ್ೆ

ಊರಿನ್ ಜನ್ರ ಲ್ಿ ಈ ಕೌತ್ುಕದ ಸ೦ಗತಿ ಯಾವ ರಿೇತಿ ಕ ಯ

ಬಳ್ಳಗ

ನ್ ಯಾಗುವುದ ೦ದು ತಿಳ್ಳಯಲ್ು ಧ್ಾವಿಸಿದರು. ಆ ಹ ಯತಿತಗ

ನಿೇರಿನಿ೦ದ ಹ ಯರಬಿದದ ಮಿೇನಿನ್೦ತ್ಾದನ್ು; ನಿಜಕಯಾ ಈ ದೃಶಾ

ಮುದುಕ ಶಿವಭಕತರಲ್ಲಿ ಕ ಲ್ವರ ಹ ಸರನ್ುೆ ಹಿಡಿದು ವೃದಧ

ಅತ್ಾ೦ತ್ ನ್ಾಟಕ್ರೇಯವಾಗಿದುದ ಭಕತನ್ ಪರಾಜಯವನ್ಯೆ, ಶಿವನ್

ಮಾಹ ೇಶವರ ಕಯಗುತ್ಾತ “ಕುಶಲ್ವ ೇ? ಕ್ಷ ೇಮವ ೇ?” ಎ೦ದು

ಜಯವನ್ಯೆ ಪಾಕಟಿಸುತ್ತದ .

ವಿಚಾರಿಸಿದನ್ು. ಆ ಜನ್ರು ವೃದಧ ಮಾಹ ೇಶವರನ್ು ತ್ಮಗ

ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣ ಜಗಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಮಯಲ್ಪತ್ಾವನ್ುೆ ನ್ ಯೇಡಿ ಅದನ್ುೆ

ಚಿರಪರಿಚಿತ್ರ ೦ಬ೦ತ್

ದವ೦ಸ ಮಾಡುವ ಉದ ದೇಶವನ್ುೆ ಹ ಯ೦ದಿ ಮಯಲ್ಪತ್ಾ ವನ್ುೆ

ವೃದಧ

ಮಾಹ ೇಶವರನ್ ಯಡನ್

ಮಾತ್ನ್ಾಡಲಾರ೦ಭಿಸಿದರು.

ರುದಾಭಟಿರು,

ಭಟಿರು,

ಸಹಸಾವ ೇದಿಗಳನ್ುೆ

ಈಶಾನ್ಭಟಿರು,

ಪಾತಿಪತ್ಾವನ್ುೆ ತ್೦ದಿದ ದ” ಎ೦ದಾಗ ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣ

ಪಶುಪತಿ

ತ್ ಯೇರಿಸಲ್ು ಒತ್ಾತಯಿಸಿದನ್ು. ವೃದಧ ಮಾಹ ೇಶವರನ್ು ಶಿವನ್

ವೃದಧ

ದ ೇವಾಲ್ಯಕ ಾ ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ನ್ುೆ ಕರ ದುಕ ಯ೦ ಡು ಹ ಯೇದನ್ು.

ಮಾಹ ೇಶವರ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿಸಿದಾಗ ಊರಿನ್ ಜನ್ರಿಗ ಅವರು

ಪ್ಾದರಕ್ಷ ಗಳನ್ುೆ

ಯಾವಾಗಿ ನಿ೦ದ ತ್ಮಮ ಊರಿನ್ಲ್ಲಿರುವರ ೦ಬ ಸ೦ಗತಿ

ದ ೇವಾಲ್ಯವನ್ುೆ ಪಾವ ೇಶಿಸಿದನ್ು.

ತಿಳ್ಳಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಊರಿನ್ ಜನ್-ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ ಪರವಾಗಿದದವರು ಈ

ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣ

ಜನ್ರ ಕುಲ್, ವಾಸಸಥಳ ಇತ್ಾಾದಿಗಳನ್ುೆ ಕ ೇಳ್ಳದಾಗ ಊರಿನ್

ಗಭಭಗುಡಿಯನ್ುೆ ವೃದಧ ಮಾಹ ೇಶವರ ಪಾವ ೇಶಿಸಿ ಲ್ಲ೦ಗದ ಯ ಳಗ

ಚಿರಪರಿಚಿತ್ ಸಥಳಗಳ ಹ ಸರುಗಳನ್ುೆ ಹ ೇಳ್ಳ ದಿಗ್ರಮೆಯನ್ುೆ೦

ಅ೦ತ್ಧ್ಾಭನ್ನ್ಾದನ್ು. ಆ ಹ ಯತಿತಗ ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನಿಗ ತ್ನ್ೆ

ಟುಮಾಡಿದರು. ವಾಸತವಾಗಿ ಇವರ ಲ್ಿ ಶಿವನ್ ೇ ಕ ೈಲಾಸದಿ೦ದ

ಮಯಲ್ ಸವರಯಪದ ಸಮರಣ ಉ೦ಟಾಯಿತ್ು. ಅದು ವರ ಗ

ನ್ಾಟಕವನ್ಾೆಡಿಸಲ್ು ಕರ ತ್೦ದ ಗಣ್ಧರರಾಗಿದದರು.

ತ್ಾನ್ು

ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನಿಗ

ನ್ಡ ಸಿದುದಕಾಾಗಿ

ವೃದಧ ಮಾಹ ೇಶವರನ್ು ಅನ್ ೇಕ ಪರಿಚಿತ್

ತ್ ಗ ಯದ

ವೃದಧ

‘ಇದ ೇನ್ಾಶಚಯಭ

ಶಿವನ್

ಆರಾಧನ್

ಮಾಹ ೇಶವರನ್ು

ಎ೦ದುಕ ಯಳಳಿತಿತರುವಾಗ

ಮಾಡದ

ವಾಥ ಪಟಿನ್ು.

ಆಗ

ಸುಖ

ಜೇವನ್

ಶಿವನ್ು

ಸಕಲ್

ವಾಕ್ರತಗಳನ್ುೆ ಊರಿನ್ಲ್ಲಿ ಹ ಯ೦ದಿರುವ ಸ೦ಗತಿಯನ್ೆರಿತ್ು

ದ ೇವತ್ ಗಳ ೂಡನ್ , ಗಣ್ಧರರ ಯಡನ್ ತ್ನ್ೆ ಸವಸವರಯಪದಿ೦ದ

ತ್ಾನ್ು

ಶಾ೦ತ್ಾಕಭಕ ಯೇಟಿತ್ ೇಜದಿ೦ದ ವಿರಾಜಸಿದನ್ು.

ತ್ ಯತ್ಾತಗಬ ೇಕ ನಿಸಿ

ತ್ಾಳ್ಳದನ್ು. ‘ಶಿವನಿಗ

ಅತಿಶಯವಾದ

ಚ ಲಾಟ,

ನ್೦ಬಿಗ

ಕ ಯೇಪವನ್ುೆ
ಪ್ಾಾಣ್ಸ೦ಕಟ

ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ು ಶಿವನ್

ದಶಭನ್ದಿ೦ದ ಕೃತ್ಕೃತ್ಾನ್ಾದನ್ು.

ವಾಗುತಿತದದ ಆ ಸ೦ದಭಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ು ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನ್ ಸಿಥತಿಯನ್ುೆ

ಶಿವನ್ಾಜ್ ೆಯ೦ತ್

ನ್ ಯೇಡಿ ಮನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಗುತಿತದನ್
ದ ು.

ಪತಿಯ ಎ೦ದು ಹಾಡಿ ಕುಣ್ಣದನ್ು. ನ್೦ಬಿಯು ತ್ಾನ್ು ಶಿವನ್ನ್ುೆ

ವೃದಧ ಮಾಹ ೇಶವರನ್ು ಕ ಯಟಿ ಪಾಮಾಣ್ ಪತ್ಾವನ್ುೆ ಗಣ್ಕನ್ು

ಗುರುತಿಸಲಾರದ ಹ ಯೇದುದಕಾಾಗಿ ವಾಥ ಪಟಿನ್ು.

ಮಯಲ್ಕನ್ ಮಯಲ್ಕ ಓದಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿದದ ಸಾಕ್ಷಿಯ

ಶಿವನ್ ೇ

ವಾಕ್ರತಗಳಳ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಎದುದ ನಿ೦ತ್ು ತ್ಾವ ೇ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ೦ದು

ನಿಶಚಯಿಸಿದ ಮೆೇಲ ತ್ಾನ್ು ಅವನ್ ಶರಣ್ನ್ಾಗದಿರಲ್ು ಸಾ

ಘಯೇಷ್ಟಸಿದರು.

ಧಾವಿಲ್ಿವ ೦ದನ್ು.

ಜೇವಮಾನ್ವ ಲ್ಿ

ಆಗ

ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನಿಗ
ತ್ ಯತ್ಾತಗಿ

ತ್

ನ್ೆ

ಉಳ್ಳದ

ಕಳ ಯಬ ೇಕ ನಿಸಿ

ಶಿವನ್ನ್ುೆ “ಪ್ಪಚಚನ್ , ಶಶಿಧರನ್ ,

ತ್ನ್ೆನ್ುೆ

ಆಳನ್ಾೆಗಿ

ಮಾಡಿಕ ಯಳಿಬ ೇಕ ೦ದು

ಶಿವನ್ು

ಶಿವದ ೇವಾಲ್ಯಗಳ್ಳರುವುದ ಯೇ

ಪಶು

ಅಲ್ಲಿ

ಎಲ ಿಲ್ಲಿ
ಸಹಸಾ

ಸಹಸಾ

ಸಹಿಸಲ್ಸಾಧಾವಾದ ಕ ಯೇಪ ಉ೦ಟಾಯಿತ್ು. ನ್೦ಬಿಯ ಣ್ಣನ್ು

ಹ ಯನ್ುೆಗಳನ್ುೆ ಕ ಯಡುವು ದಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಳ ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣನಿಗ ಆ

ಹ ೇಗಾದರಯ

ರಾಜಕುಮಾರನ್ಾಗಿಯೇ

ಶಿವದ ೇವಾಲ್ಯದಿ೦ದ ಹ ಯನಿೆನ್ ರಾಶಿಯನ್ುೆ ಕ ಯಟುಿ ಸಾವಿರ

ಮು೦ದುವರಿಯಬ ೇಕ ೦ದು ನಿಧಭರಿಸಿ ಗಣ್ಕನ್ ಕ ೈಯಲ್ಲಿದದ

ಕಾಲ್ ರಾಜಾಭಾ ರ ಮಾಡಿ ಸುಖವಾಗಿರು ಎ೦ದು ಹರಸಿ

ಪಾಮಾಣ್ಪತ್ಾವನ್ುೆ ಕ್ರತ್ುತಕ ಯ೦ಡು ಚಯರುಚಯರಾಗಿ ಹರಿದು

ಅ೦ತ್ಧ್ಾಭನ್ನ್ಾದನ್ು.

ಮಾಡಿ

~4~

ನ್೦ಬಿಯ

ಆತ್೦ಕವ ಲ್ಿ

ಕಳ ದು
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ಮನ್ಸುಿ ಹಾ ಗಯ ಅವನ್ ಜೇವನ್ ಬ ಳಗಿತ್ು. ಹಿೇಗ ವೃದಧ
ಮಾಹ ೇಶವರನ್
ಲ್ಲೇಲ ಯನ್ುೆ

ರಯಪದಿ೦ದ
ಪಾಕಟಿಸಿದನ್ು.

ಆಗಮಿಸಿದ

ಶಿವನ್ು

ತಿರುವಣ್ಣಲ್ಯಿರಿಗ

ತ್ನ್ೆ

ತ್ ರ ಳ್ಳದ

ನ್೦ಬಿಯಣ್ಣ ತ್ನ್ೆ ಚಿ೦ತ್ ಯ ಗಾಹಣ್ದಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡ ಯನ್ುೆ
ಪಡ ದನ್ು.
ಶಿವನ್ು

ತ್ನ್ೆ

ನ್ಟನ್ ಯಲ್ಲಿ

ಯಾವ

ಸ೦ದಭಭದಲ್ಲಿಯಯ

ಸ ಯೇಲ್ಲ್ಲಲ್ಿ.
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