
ప్ర) 1) యక్షగానం ప్రా చీనతను ఆవిర్ాావాన్ని వివర్ ంచండి? 

                                    లేదా 
      యక్షగాన లక్షణాలను, వర్గీకరణను విశదీకర్ ంచండి? 

                                   లేదా 
     యక్షగాన వాఙ్మయ వ ైశిష్టాయ ాన్ని సమీక్ించండి? 

జ)    తెలుగులో గల అనేక సాహిత్య ప్రక్రియలలో యక్షగానం ఒకటి. యక్షగానం ప్రా చీనమ నై 

దృశ్ాయత్మకమ నై దశేీయ ప్రక్రియ. ఆంధ్ర దేశంలోనే క్ాక త్మిళనాడులోని త్ంజావూరు 
ప్రా ంత్ంలోనూ, కర్ాా టకలో మ ైసూర్ ప్రా ంత్ంలోనూ యక్షగాన ప్రక్రియ విలసిల్లంది. ఈ విశిష్ట 
కళా ఖండానిక్ర దక్షిణాంధ్ర యుగం లోన ేప్రా చురయం లభంచంది. ఇది మధ్ుర కవితా శ్ాఖకు 
చెందినద ి

న్నరవచనం:  
యక్షగానం అన ేప్దం ‘యక్ష’ శబ్ధంనుండి ప్ుట్ట ిందని అంటారు.యక్ష ప్దానిక్ర జకుు వికృతి. 

జకుులు అనే ప్దం సాహిత్యంలోను, జానప్దంలోనూ  ప్రసిదిధ గలది.యక్ష శబ్ాా నిక్ర దవేత్ 

జాతి నాటకం అని అరథం చపె్పవచుు. యక్షగానం క్వేలం దృ శ్య  ప్రధానమ ైనదే గాక ప్రదరశనలో 
నృత్త ,నృతాయత్మకమ ైనదిగా యుకతమ ైన రచనగా మార్పు  చింది, సాహిత్య ప్రక్రియగా వెలసింది. 
గాన ప్రధాన వినోద క్రిడయే యక్షగానము. 
లక్షణాలు: 
యక్షగానం ప్రదరశనాత్మకమ నై ప్రక్రియ.  

ఇది గానంతో ప్ాటు నృత్యం,నృతాయత్మకం,గేయధ్రమం ప్రధానం.  
యక్షగాన రచనా సామగరిలో ప్రధానాంశ్ాలు ఇవి. తాళం ప్రధానమ నై దరువు, రగడ ,దిిప్ద, 

అరథచందిరకలు,ధ్వళ శ్ోభలు,ప్దాయలు,చిన్న  చిన్న  వచనాలు ఉంటాయ. 

 ప్దాయలు, శ్ోల క్ాలు, చూర్రాకలు,దండక్ాలు రచంచడం ,శృంగార హాసయ రసాలకు ప్రా ధానయం. 
ప్ాత్రల ప్రవేశం,వివిధ్ వృత్తత ల వార్ర ప్రవేశం, వాయఖయయన శ్ ైల్ ఉండడం,వాచక ఆహార్ాయలకు 
ప్రా ధానయం. 
దేశీయ ప్దజాలయనిక్ర ప్ాతరోచత్ భాష్క్ర సముచత్ సాథ నం. 
యక్షగానాల వాాప్తి : 



 శీినాథుడు భీమ ఖండంలో "గాంధ్రిమయన యక్షగాన సరణి" అనాాడు. అనామయచారుయని 

సంగీత్ లక్షణంలో 
'యక్షగాన ప్దంచుల నవిిధ్మున' అని పేర్కునడం గమనారహం. 
తొలి యక్షగానం: 
క్రిసుత ప్ూరిం 15వ శతాబా్ద నాట ిప్ర ర లుగంటి చనెాశ్ౌర్ర రచంచన ' సౌభర్రచర్రత్మ'ే మొదట ి

యక్షగానంగా చపె్పవచుు, క్ానీ ఇది లభంచటం లేదు. లక్షమమ కళాయణం, విప్రనార్ాయణ చర్రత్ర 
కూడా ఇదే క్ాలయనిక్ర చెందనివని తెలుసరత ంది ,క్ానీ లభయం క్ాలేదు.క్ాబ్టిట లభయమవుత్తనా 

యక్షగానాలలో మొటటమొదటి యక్షగానంగా 16వ శతాబా్ద చవర్ర ప్రా ంత్ం నాటి కందుకూర్ర 
రుదరకవి రచంచన ‘ సుగీ్రవ విజయాన్నన '  ప్ర్రశ్ోధ్కులు నిరాయంచారు. ‘అకుమహాదేవి చరిత్ర ' 

అనే యక్షగానం రచంచన బ్ాల ప్ాప్ాంబ్ను ప్రథమయంధ్ర యక్షగాన కవయతిరగా 
పేర్కుంటునాారు. 
  17వ శతాబా్ద యక్షగానాలకు సిరాయుగం. ర్ాజకవి అయన రఘునాథ నాయకుడు,అత్ని 

కుమయరుడెైన విజయ ర్ాఘవ నాయకుడు యక్షగానాలు ర్ాశ్ారు. 
   యక్షగానాలను శవియ ,దృశయ,శివయ దృశ్ాయత్మక్ాలుగా విభజంచారు. మయరగ నాటకం,దేశీ నాటకం 
అనే మర్కక వర్ీగకరణ చేయబ్డింద.ి            .      

      యక్షగానం తాంజావూరులో ఎకుువగా ఉత్పతిత  అయంది.తాంజావూరు యక్షగానాలలో 
ఆనాటి ప్రజల జీవిత్ం ప్రతిబ్దంబ్దంచంది ఆధ్ునిక క్ాలంలో కూడా యక్షగాన రచన 

క్ొనసాగుతోంద.ి 

     దేశి వాఙ్మయంలో యక్షగానం అక్షయ సాహితీ సింపదగా చపు వచ్చు . యక్షగాన్ిం 
పామర్పలను, ప్ండతి్తల్ా సమయదర్రంచన విశిష్ట గీత్ ప్రబ్ంధ్ం. సంగీత్,నృత్యం, భాషా 
ఛందసుుల సమయహార సిరూప్ం యక్షగానం. 
 


