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ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ು ವೆ. ನಮಮ  ಜನಪದದಲ್ಲಲ  

ವೃತ್ತು  ಗಾಯಕರು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕಾವ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡುತ್ತು  ಹಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ಮಮ  

ಜೀವ್ನೀಪಾಯದ ಕಸುಬಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಕರ್ನಘಟಕದ ವೃತ್ತು  ಗಾಯಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ತ್ನು ದೇ ಆದ 

ವೈಶಿಷ್ಯ ವಿದ್ದಾ , ಧಾರ್ಮಘಕ ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕ ಸಾೊಂಪರ ದ್ದಯಗಳಲ್ಲಲ  ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಸಾಳೆಯವ್ರು, 

ನೀಲ್ಗಾರರು, ಗೊರವ್ರು, ಜೊಂಜಪಪ ನವ್ರು, ಗೊೊಂದಲ್ಲಗರು, ಚೌಡಿಕೆಯವ್ರು ಮೊಂತ್ತದವ್ರು ಧಾರ್ಮಘಕ 

ವೃತ್ತು  ಗಾಯಕ ವ್ಗಘದಲ್ಲಲಯೂ ಕರಪಾಲ್ದವ್ರು, ದೊಂಬಿದ್ದಸರು ಹೇಳಿದರು. ತೆಲುಗು ಜಂಗಮರು, ಕಿನು ರಿ 

ಜೀಗಿಗಳು, ತಂಬೂರಿಯವ್ರು ಮೊಂತ್ತದವ್ರ ಲೌಕಿಕ ಗಾಯಕ ವ್ಗಘದವಾಗಿಯೂ 

ಗುರುತ್ತಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  

ಜಾನಪದ ಗಂಡು ಕಲೆಯಾಗಿ ನಲುಲ ವಂತ್ಹದ್ದಾ , ‘ಕಂಸಾಳೆ’ ಕಾೊಂಸಯ  (ಕಂಚು) ತ್ತಳವೇ 

ಕಂಸಾಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಸಾಳೆಯ ಪದ ನಷ್ಪ ತ್ತು ಯನ್ನು  ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ಾ ಮಣಿ ದಪಘಣದೊಂದ 

ಗುರುತ್ತಸಬ್ಹುದ್ದ. ಜಾನಪದೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ ಕಂಸಾಳೆ, ಕೈತ್ತಳ, ಕೌಸಳೆ, ಬ್ಟ್ಲಲ  ಎೊಂಬಿತ್ತಯ ದ 

ಪದಗಳು ರೂಡಿಯಲ್ಲಲ ರುವುದ್ದ. ಶಿವ್ ಮತ್ತು  ಶರಣರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು  ಕಥಾರೂಪದಲ್ಲಲ  ಹಾಡುತ್ತು , ಒೊಂದ್ದ 

ವಿಶಿಷ್ಟ  ಜಾನಪದ ಸಂಪರ ದ್ದಯವ್ನ್ನು  ಇದ್ದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದೆ. ಕಂಸಾಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು 

ಪರ ಮಖವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜಲೆಲ ಯ ಮಲೆ ಮಹದೇಶವ ರನ ಭಕು ರು. ಮಂಡ್ಯ , ಬೆೊಂಗಳೂರು, ರಾಮನಗರ, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಕಾಣಸಿಗುತ್ತು ರೆ. ಜಾನಪದ ಸತ್ವ ವುಳಳ  ಕಥನಗಿೀತೆ, ಕಂಚಿನ ತ್ತಳಗಳ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಶಬ್ಾ  ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕಗಳ ಸುೊಂದರ ಸರ್ಮಮ ಲ್ನದೊಂದ್ದಗಿ ಈ ಕಲೆ 

ವಿಸಮ ಯಕಾರಕವಾಗಿ ಜನಮನವ್ನ್ನು  ತ್ಣಿಸಿ ಶರ ವ್ಣಾನಂದವ್ನ್ನು  ಉೊಂಟ್ಲಮಾಡುತ್ು ದೆ.  

ಕಂಸಾಳೆ ಎನ್ನು ವುದ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಯಲ್ಲಲ  ಹಿಡಿಯುವ್ ಒೊಂದ್ದ ಬ್ಗೆಯ ವಾದಯ  ವಿಶೇಷ್. 

ಬಿಕಾಾ ಪಾತೆರ ಯಂತ್ತರುವ್ ಮಧ್ಯಯ  ದ್ದರದ ಕುಚುು . ಕಟ್ಟಟ ದ ಅೊಂಗೈ ಅಗಲ್ದ ರ್ಮಶರ ಲೀಹದ ಒೊಂದ್ದ ಬ್ಟಟ ಲು. 

ಎಡ್ಗೈಯಲ್ಲಲ ದಾ ರೆ, ಬ್ಲ್ಗೈಯಲ್ಲಲ  ಮಟಟ ಸವಾದ ತ್ತಳವಿರುತ್ು ದೆ. ಮಚು ಳದ ನಡುವಿನ ಹೊರಭ್ಯಗ 
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ಉಬಿಿ ರುತ್ು ದೆ. ಆ ಉಬಿಿ ನ ರಂದರ ದೊಂದ ಬಿಗಿದ ನೀಳವಾದ ದ್ದರ ಗೊೀಡೆಗಳಿೊಂದ ಅಲಂಕೃತ್ವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಗೈ 

ಮೇಲ್ಲೊಂದ ಇಳೆಬಿದಾ ರುತ್ು ದೆ. ಹಬಿ್ ಹರಿದನಗಳಲ್ಲಲ  ಶಿವ್ರಾತ್ತರ  - ನವ್ರಾತ್ತರ  ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಮಹದೇಶವ ರ ಜಾತೆರ  

ಸಂದಭಘದಲ್ಲಲ  ಕೈಯಲ್ಲಲ  ಕಂಸಾಳೆ ಹಿಡಿದ್ದ, ಮಾದಯಯ ನ ಕೀಲ್ (ರ್ನಗಬೆತ್ು )ವ್ನ್ನು  ಕಂಕಳಲ್ಲಲ ಟ್ಲಟ ಕೊಂಡು 

ಬುತ್ತು ಯ ಗಂಟನ್ನು  ತ್ಲೆಯ ಮೇಲ್ಲಟ್ಲಟ ಕೊಂಡು ಯಾತೆರ  ಹೊರಡುವುದ್ದ ಮೈಸೂರು ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ಸಾಮಾನಯ  

ದೃಶಯ . ಕಂಸಾಳೆಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಲ  ಮಹದೇಶವ ರನ ಹುಟ್ಲಟ , ಬಾಲ್ಯ , ಬಾಲ್ಲ್ಲೀಲೆ, ಯೌವ್ವ ನ, ವಿನೀದ, 

ವಿರಸ, ಮಪ್ಪಪ , ಮಹಿಮೆಗಳು ಕಂಠಸಥ ವಾಗಿ ನೊಂತ್ತವೆ. ಈ ಕಾವ್ಯ ವ್ನ್ನು  ಇಡಿೀ ರಾತ್ತರ  ಹಾಡಿ ತ್ಣಿಸುವ್ ಅವ್ರ 

ಕಲೆಗಾರಿಕೆ ಮೆಚುು ವಂತ್ಹುದ್ದ.  ಮಹಾದೇಶವ ರನ ಬೆಟಟ ಕೆೆ  ಭಕು ರು ಕಾಲ್ು ಡಿಗೆಯಲ್ಲಲ  ಕಟಟ  ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ 

ಪರ ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಕ್ರರ ರ ಪಾರ ಣಿಗಳಿೊಂದ ತ್ಮಮ ನ್ನು  ರಕಿಾ ಸಿಕಳಳ ಲು ಪಾರ ಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ 

ಭಯಕೆೀ ದಡ್ಡ  ದಡ್ಡ  ಹೆಜೆ್ಜ  ಇಡುತ್ತು  ಸಾಗುತ್ತು ದಾ ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಅರಣಯ ದಲ್ಲಲ  ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ತ್ತವು 

ತಂದ ಬುತ್ತು  ಮಗಿದ್ದ ಹೊೀಗಿ ಬಿಕಾಾ ಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ದಗ ಜನರನ್ನು  ರಂಜಸಲು ಕಂಸಾಳೆ 

ಪರ ದಶಿಘಸುತ್ತು  ಬಿಕೆಾ  ಬೇಡುತ್ತು ದಾ ರೆೊಂದ್ದ ಕಂಸಾಳೆ ಮಹಾದೇವ್ಯಯ  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  

ಕಂಸಾಳೆ ಮೇಳದಲ್ಲಲ  ಮೂರರಿೊಂದ ಎೊಂಟ್ಲ ಜನರು ಭ್ಯಗವ್ಹಿಸುತ್ತು ರೆ. ಹಾಡುವ್ ಸಂದಭಘದಲ್ಲಲ  ಮೂವ್ರು 

ಮತ್ತು  ನೃತ್ಯ  ಮಾಡುವ್ ಸಂದಭಘದಲ್ಲಲ  8 ರಿೊಂದ 12ಜನ ಕಲಾವಿದರುತ್ತು ರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  

ಇೊಂತ್ಹುದೇ. 

ವೇಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳು ಇರಬೆಕೆೊಂಬ್ ನಯಮವೇನಲ್ಲ . ನತ್ಯ ದ ಅೊಂಗಿ, ಪಂಚೆ, ಹೆಗಲ್ಲಗೆ ಜೀಳಿಗೆ, 

ಕರಳಿಗೆ ರುದ್ದರ ಕಿಾ , ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತ್ತಗಳಿರುತ್ು ವೆ. ಈ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಲ  ಒಬಿ್  ಕಂಜರವ್ನ್ನು  ಹಿಡಿದರುತ್ತು ನೆ. 

ಇತ್ರರು ಹಿಮೆಮ ೀಳದವ್ರು ಹಾಡಿನ ಲ್ಯಕೆೆ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ತ್ತಳದ ನ್ನಡಿತ್ವು ಉೊಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಮಹದೇಶವ ರ ಗುಡ್ಡ ದವ್ರನ್ನು  ಕೈಸಾಳೆಯವ್ರು ಕಂಸಾಳೆಯವ್ರು ಎೊಂದ್ದ ಕರೆಯುತ್ತು ರೆ. ಹರಿಜನರು, 

ಒಕೆಲ್ಲಗರು, ಕುರುಬ್ರು, ಗಂಗಾಮತ್ಸಥ ರು, ಉಪಪ ಲ್ಲಗರು, ಮಡಿವಾಳರು, ಮಾದೇಶವ ರನ ಗುಡ್ಡ ದವ್ರಾಗುತ್ತು ರೆ. 

ಗಂಡ್ಸರು & ಹೆೊಂಗಸರು ಮಹದೇಸವ ರನ ಭಕು ರಾಗಿ ದೀಕೆಾ  ಪಡೆಯುವಾಗ ಗಂಡ್ಸರನ್ನು  ಗುಡ್ಡ ರೆೊಂದೂ, 

ಹೆೊಂಗಸರನ್ನು  ಗುಡ್ಡ ಮಮ , ಗುಡಿಡ ಯರೆೊಂದ್ದ ಕರೆಯುವ್ರು. ದೇವ್ರ ಗುಡ್ಡ ರಲ್ಲಲ  ಎರಡು ಬ್ಗೆಗಳನ್ನು  

ಗುರುತ್ತಸಬ್ಹುದ್ದ.  

1) ಸಿರಿಯ ದೇವ್ರ ಗುಡ್ಡ ರು : 

ಕಂಚಿನ ತ್ಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಲ  ಊಟವ್ನ್ನು  ಮಾಡುವುದಲ್ಲ . ಕಾರಣ ಇವ್ರು ಕಂಚನ್ನು  ಮಾದೇಶವ ರ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ  

ಕಂಸಾಳೆಯೊಂದ್ದ ಭ್ಯವಿಸುತ್ತು ರೆ. ಇವ್ರು ಪಾದರಕೆಾ ಯನ್ನು  ಹಾಕುವುದಲ್ಲ . ಸೀಮವಾರ ಮತ್ತು  ಶುಕರ ವಾರ 

ಅಮವಾಸೆಯ ಯ ದನದಂದ್ದ ‘ಕಾವ ರಣಯ ’ವ್ನ್ನು  ಮಾಡುವ್ರು. ಹಬಿ್  ಉತ್ಸ ವ್ದ ದನಗಳಲ್ಲಲ  ಮಾದೇಶವ ರನ 

ದಶಘನವ್ನ್ನು  ಮಾಡ್ವ್ರು. ಈ ಗುಡ್ಡ ರು ದೀಕೆಾ ಯನ್ನು  ಪಡೆದದಾ ರೂ ಕ್ರಡ್ ಮದ್ದವೆಯನ್ನು  

ಆಗಬ್ಹುದ್ದಗಿದೆ. 

2) ಅಲೆಮಾರಿ ಗುಡ್ಡ ರು ಮಾದೇಶವ ರನ ಸಂಪೂಣಘ ಕಥೆಯನ್ನು  ಹಾಡುವ್ರು. ಅಲ್ಲ ದೇ ಹಬಿ್  ಉತ್ಸ ವ್ದ 

ದನಗಳಲ್ಲಲ  ಮಾದೇಶವ ರನ ದಶಘನವ್ನ್ನು  ಪಡೆದ್ದ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಸಲ್ಲಲ ಸುತ್ತು ರೆ. 

ಕಂಸಾಳೆಯಲ್ಲಲ  ಕುಳಿತ್ತ ಹಾಡುವ್ ಕಂಸಾಳೆ ಮತ್ತು  ಬಿೀಸು ಕಂಸಾಳೆ ಎೊಂಬ್ ಎರಡು ಬ್ಗೆಗಳಿವೆ. ಕುಳಿತ್ತ 

ಹಾಡುವ್ ಕಂಸಾಳೆ ಮೇಳದಲ್ಲಲ  ಮೂವ್ರಿೊಂದ ಎೊಂಟ್ಲ ಜನ ಭ್ಯಗವ್ಹಿಸುವುದ್ದೊಂಟ್ಲ. ಪರ ಧಾನ ಹಾಡುಗಾರನ್ನ 

ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಲ ದ್ದಾ , ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಡ್ಪ್ಪಪ , ಕಂಸಾಳೆ, ಚಿಟ್ಟಕೆ ಹಿಡಿದ್ದ ಸುತ್ು ಲೂ ಕುಳಿತ್ತರುತ್ತು ರೆ. ವಾದಯ ಕೆೆ  

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ು , ದನಗೂಡಿಸುತ್ತು ರೆ. ಕಥೆಯ ಸಂಭ್ಯಷ್ಣೆಗೆ ತ್ಕೆೊಂತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಉಳಿದವ್ರು 
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ಹೌದಪಾಪ  ಹೌದ್ದ ಹೌದ್ದ ಎೊಂದ್ದ ಹೇಳುವ್ರು. ಒಬಿ್  ಕಲಾವಿದನ್ನ ಒೊಂದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನು  ಹೇಳಿ ನಲ್ಲಲ ಸಿದ್ದಗ 

ಮತ್ತು ಬಿ್  ಕಲಾವಿದನ್ನ ಮತ್ತು ೊಂದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನು  ಮೊಂದ್ದವ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗವ್ನ್ನ. ಇೊಂತ್ಹ ಕಥಾ 

ನರೂಪಣೆಯು ಗದಯ , ಪದಯ , ರ್ಮಶಿರ ತ್ದೊಂದ ಕ್ರಡಿರುವುದ್ದ.  

ಬಿೀಸು ಕಂಸಾಳೆಯು ಕಂಸಾಳೆಯ ಕಲಾಪರ ಕಾರಗಳಲ್ಲಲ  ವಿಶಿಷ್ಟ  ಶೈಲ್ಲದ್ದ. ಚಮತೆ್ತ ರ, ಶರ ಮ ಎರಡೂ 

ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಸೇರಿ ಅಭಿವ್ಯ ಕು ವಾಗುವ್ ಈ ಪರ ದಶಘನಕೆೆ  ರ್ನಲೆು  ಜನ ಬೇಕು. ಒಬಿಾ ತ್ ಮದೆಯ  ನೊಂತ್ತ ತ್ತಳಕೆೆ  ತ್ಕೆೊಂತೆ 

ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆನು ಹಿೊಂದೆ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತ್ತ-ನೊಂತ್ತ-ಬಾಗಿ-ಬ್ಳುಕಿ – ಉರುಳಾಡಿ ಸುತ್ು  ನೊಂತ್ ಮೂವ್ರಿಗೆ 

ತ್ತಳಗಳನ್ನು  ಕಡುತ್ು  ನದಘಷ್ಟ  ಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಬಿೀಸು ಕಂಸಾಳೆಯನ್ನು  ಪರ ದಶಿಘಸುತ್ತು ನೆ. ಮಾದೇವ್ನ್ನ ಇದರ 

ಪರ ವ್ತ್ಘಕನೆೊಂದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕತ್ತು  ಪವಾಡ್ದ ಹಳಳ ದಲ್ಲಲ  ಬಿಲ್ಲ ಯಯ  ಕಾರಯಯ ನನ್ನು  ಪರಿೀಕೆಾ  ಮಾಡಿದ 

ಸಂತ್ತೀಷ್ದೊಂದ ಮಹದೇಶವ ರನ್ನ ಕಂಸಾಳೆ ಬಿೀಸಿ ನೃತ್ಯ  ಮಾಡಿದಾ ರಿೊಂದ ಇದನ್ನು  ಬಿೀಸು ಕಂಸಾಳೆ ಎೊಂದ್ದ 

ಕರೆಯುವುದ್ದೊಂಟ್ಲ. ‘ಮದ್ದಾ ಲ್ಲೊಂಗ ಬಾ, ನಮಮ  ಮದ್ದಾ  ಮಾದಯಯ ನ ಲ್ಲೊಂಗ ಬಾ’ ಎೊಂಬ್ ಹಾಡ್ನ್ನು  

ಲ್ಯಬ್ದಾ ವಾಗಿ ತ್ತಳದೊಂದಗೆ ಹೊೊಂದಸಿಕೊಂಡೇ ಹಾಡುತ್ತು ರೆ.  

ಈ ತೆರರ್ನದ ಕಂಸಾಳೆ ಕಲೆಯನ್ನು  ರ್ನವು ನಮಮ  ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ಗುರುತ್ತಸುವುದ್ದ ಮೂಲ್ತಃ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ . 

ಗುಡ್ಡ ರ ಜರ್ನೊಂಗಗಳು ಮಧುಗಿರಿ, ಪಾವ್ಗಡ್ ತ್ತಲೂಲ ಕುಗಳಲ್ಲಲ  ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ ಕಲೆಯ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ 

ಗುರುತ್ತಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಗಳಲ್ಲಲ  ಇತ್ತು ೀಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲಲ  ಹವಾಯ ಸಕೆಾ ಗಿ ಅಭ್ಯಯ ಸ 

ಮಾಡಿ ಕಂಸಾಳೆ ಕಲೆಯನ್ನು  ಪರ ದಶಿಘಸುತ್ತು ದ್ದಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೀಕೆಾ ೀತ್ರ  ಸಿದಧ ಗಂಗಾ ಮಠದ ಶಿರ ೀ ಜಗಜಯ ೀತ್ತ ಬ್ಸವೇಶವ ರ ರ್ನಟಕ ಮಂಡ್ಳಿಯವ್ರು 

ಕಂಸಾಳೆಯನ್ನು  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಿ ರ್ನಟಕದಲ್ಲಲ  ಅಳವಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದ್ದ ಕಲೆಯನ್ನು  

ಪ್ರ ೀತ್ತಸ ಹಿಸುತ್ತು ರುವುದಕೆೆ  ನದಶಘನವಾಗಿದೆ.  
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