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೭.ವೃ��ಾ�
[ ಗದ��ಾಠ ]

ದುಗ��ಂಹ

ಮೂಲಗದ� : ಮಧು�ಾ ನಗರ�ೂಳ� ಧಮ�ಬು��ಯುಂ ದುಷ�ಬು��ಯು�ಂಬ�ವ�� ವ�ಕು�ತ��
ಪ�ದು��ೂ� ಪರದು��ೕ� ��ದಪ� ��ನ� ಪ�ದು ಮಗುೞು� ಬಂದು �ಜಜನ�ಭೂ�ಯಪ�
ಮಧು�ಾಪ�ರದ ಬ�ರು�ಾ�ನವನ�ೂಳ� �ೕಡಂ �ಟ�ಧ��ಾ���� ಧಮ�ಬು�� ದುಬು���ಯಪ�
ದುಷ�ಬು��ಯಂ ಕ�ದು ��ನ�ಂ ಪಚು��ೂಳ��� ದುಷ�ಬು�� �ಾಪಬು���ಾಗಲ���ಂ�ಂದಂ : �ಾ�ೕ
��ನ�ಂ ಪಚು��ೂಂಡು ಮ�����ೕ���ಂ�ಪ�ವರಲ�ಂ ಮತ�ಂ ಪರದು��ೕಗ��ೕೞು�ಮದು�ಾರಣ�ಂ
�ನಗ�ನಗಂ �ೕಯ�� ತಕ��ತು ��ನ�ಂ �ೂಂಡು �ಕ� ��ನ��ಲ�ಮ���� ಮಡಂಗುವ��,
ಧಮ�ಬು���ಾ �ಾಪಕಮ�ನಂ ತನ� ಮನದನ��ಂ� ಬ�ದುಮದ�ೂ�ಡಂಬ�ೂ�ಂದು
ಮ�ಾವಟ�ಟ�ಯ �ಲ�ೂ� ��ನ�ಂ ��ಳ�� ಮಱು�ವಸ�ವ�ರುಂ ��ೞಲಂ ��ಕು� ಇಷ��ಷಯ
ಸುಖಂಗಳನನುಭ�ಸು�ದು� ದುಷ�ಬು�� ಧಮ�ಬು��ಯುಂ ವಂ�� ��ೕ� ��ನ��ಲ�ಮಂ �ೂಂಡು
ಕುೞಯಂ ಮು��ನಂ� ��ಳ�� �ಲ�ಾನುಂ �ವಸ�� �ಾ� ಧಮ�ಬು���ಯ��� ವಂದು �ೕಯ��
����ಲ��ನು�ಂ �ಱೆದು ��ನ�ಂ �ಗುದು�ೂಳ�ಂ ಬ���ಂ�ೂಡಂ�ೂಂಡು ��ೕ� ಪ�ೞ �ೆ���
��ನ�ಂ �ಾಣ� ಇನ��ರ��ೂ�� ಅನೃತಂ ತನ� �ೕ� ವಪ���ಂದು ��ನ��ಲ�ಮಂ �ೕ�
�ೂಂ��ಂಬುದುಂ

�ಾ�ಾಂಶ : ದುಷ�ಬು��ಯೂ ಎಂಬ ಇಬ�ರು �ಾ��ಾ�ಗಳ� ಒ��� �ಾ��ಾರ�ಾ�� �ೂೕ� ಬಹಳ
�ೂನ�ನು� ಪ�ದು �ಂದುರು� ಬಂದು ಜನ�ಭೂ��ಾದ ಮಧು�ಾಪ�ರದ �ೂರ ಉ�ಾ�ನದ��
�ೕಡು�ಟ�ರು. ಅಧ� �ಾ��ಯ ಸಮಯ ಧಮ�ಬು��ಯು ದುಬು����ಾದ ದುಷ�ಬು��ಯನು� ಕ�ದು
�ೂನ�ನು� �ಾಲು �ಾ��ೂ���ಣ ಎನ�ಲು ದುಷ�ಬು�� �ಾಪಬು��ಯನು� ಬ�ದು �ೕ�ಂದನು : �ಾವ� ಈ
�ೂನ�ನು� �ಾಲು �ಾ��ೂಂಡು ಮ�ಯ�� ��ೕ���ಂದ ಇರುವ�ದು �ಾಧ��ಲ� ಮರ� �ಾ��ಾರ��
�ೂೕಗ�ೕಕು ಆದ�ರಆ�ದನುನಗೂ ನನಗೂ ವ�ಯ�� �ೕ�ಾದಷು� �ೂನ�ನು� ��ದು�ೂಂಡು ಉ�ದ
�ೂ��ಲ�ವನೂ� ಇ���ೕ ಇಟು� �ೂೕ�ೂೕಣ ಎಂದನು ಅದ�� ಧಮ�ಬು��ಯೂ ಆ �ಾಪಕಮ�ನನು�
ತನ�ಂಥವ�ೕ ಎಂದು ಬ�ದು ಅದ�� ಒಡಂಬಟು� ಆ ಮ�ಾ ಅರಣ�ದ�� ಒಂದು �ೂಡ� ಆಲದ ಮರದ
ಬ�ಯ�� �ೂನ�ನು� ಹೂ� ಮರು�ನ ಇಬ�ರೂ ನಗರ�� �ೂೕ� ಇಷ� �ಷಯ ಸುಖ�ೂೕಗಗಳನೂ�
ಅನುಭ�ಸು��ದ�ರು. ದುಷ�ಬು��ಯು ಧಮ�ಬು��ಯನು� ವಂ�� �ೂೕ� �ೂನ���ಲ� �ೂಂಡು
�ೂಂಡವನು� �ದ�ನಂ� ಮು��ದನು. ಸ�ಲ� �ನಗಳ �ೕ� �ಾ�ೕ ಧಮ�ಬು��ಯ��� ಬಂದು ವ�ಯ��
ಇನು� �ೂ��ಲ�: ಮತ�ಷು� ಸ�ಲ� �ೂನ�ನು� ��ದು�ೂಂಡು ಬ�ೂೕಣ ಎಂದು ಒ��� �ೂೕ� ಹೂ�ದ
ಸ�ಳವನು� ಅ�ಯಲು �ೂನ�ನು� �ಾಣ� ಉ�ರ(�ಾತ�ಾಡ)� ಇರಲು ಸುಳ�� ತನ� �ೕ� ಬರುವ��ಂದು
�ೂನ���ಲ� �ೕ� ���ರ�ೕಕು ಎಂದನು.

ಕಂ||ಅ�ಕು�ಲಮನಂಧನಲು
ಬ���ಂದಂ ದುಷ�ಬು�� ನು�ದಂ ಪ��ಯಂ
ಮ��ಟು� ‘ತಸ�ರ�ಾ�
ನೃತಂ ಬಲಂ’ ಎ�ಪ �ಾಕ�ವಂ ��ಯುತು�ಂ ||೨೩೩||
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�ಾ�ಾಂಶ : ಅ�ಕು�ಲ ಮನ��ನ ದುಷ�ಬು�� ಮ��ಟು� ಧನ�ೂೕಭ�ಂದ ‘ತಸ�ರ�ಾ�ನೃತಂ ಬಲಂ’ ಎಂಬ
�ಾಕ�ವನು� ��ದು ಸುಳ�ನು� ಆ�ದನು.

ಮೂಲಗದ� : ಅಂತು ದುಷ�ಬು�� ಮುನ�� �ಾ ! �ಾ ! �ಟ��ಂದು �ಾಯಂ ಬ�ಱಂ
��ಯು��ೂಂಡು ಪ���ಟು� ಧಮ�ಬು��ಯ �ೕ� ಕಳವ�ಟು� �ಾಪೞಿದು ನು��
ತತೂ����ಡಲು��ದು �ೕಂ �� �ಾ�ಾದು� ��ೕಗಲ��ಯ ��ಾರಂ�ಯ��ಂದು
ಧ�ಾ��ಕರಣರ��� ಬಂ�ವ�ರುಂ ತತ�ಪಂಚ�ಲ�ಮಂ ಸ�ಸ�ರಂ ನು�ದು ಕ��� :
����ಲ�ಮ�ೕತ� ಕ�ದು�ೂಂಡದ�� �ಾ�ಯುಂ�� ಸ�ಾಸದ� �ಾ�ಯಂ �ೕೞೆ� ��ನ�ಂ ಮಡಗು
�ಾಗ�ೕತನು�ಾನುಮಲ�� ಮನುಷ�� �ಱ�ಲ�, ತತ����ಾನ��ತಮಪ� ವಟವೃ��ೕ �ಾ��ಂಬುದುಂ
ಧ�ಾ�ಕರಣ� �ಸ�ಯಂಬಟು� ಈತನ �ಾತು ಅಶು�ತಪ�ವ��ೕ �ೂೕದ�ಮಂ �ೂೕಡುವ�ಂದು
ಧಮ�ಬು��ಯಂ ಕ�ದು �ೕ�ೕ �ಾ�ಯಂ �ೖ�ೂಳ��ಂ�ೂ�ಾತಂ ವೃ�ಂ �ಾ��ಂದು ಮುನ�ಂ �ೕೞ�ರುಂ
�ೕಳ�ರು�ಲ��.

�ಾ�ಾಂಶ : �ಾ� ದುಷ�ಬು��ಯು �ದ� �ಾ ! �ಾ ! ����ಂದು �ಾ�ಯನು� �ೂ��ಯನೂ�
�ೂ�ದು�ೂಳ���ಾ� ಕೂ�ಾ� ಧಮ�ಬು��ಯ �ೕ� ಕಳವನು� ಅ�ೂೕ��ದನು. ಧಮ�ಬು��ಯು
��ಾರ�ಾ�ೂೕಣ�ಂದು ಧ�ಾ��ಕರಣರ��� ಬಂದು ಇಬ�ರೂ ಆ ��ಾರವ��ಲ� ಸ��ಾ�ರ�ಾ�
ನು�ದು ಕಟ�ಕ�� ದುಷ�ಬು��ಯು �ೕ�ಂದನು : �ೂ��ಲ�ವನೂ� ಈತ�ೕ ಕ��ರುವನು ಎಂಬುದ��
�ಾ��� ಎನ�ಲು ಸ�ಾಸದಸ�ರು �ಾ�ಯನು� �ೕಳ� ಎಂದರು. �ೂನ�ನು� ಇಡು�ಾಗ ಈತನೂ �ಾನೂ
ಅಲ�� ಮನುಷ�ರು �ೕ��ಾರೂ ಇರ�ಲ�. ಅ��ದ� ವಟವೃ��ೕ �ಾ� ಎಂದು �ೕ�ದನು. ಧ�ಾ�ಕರಣರು
ಆಶ�ಯ� ಪಟು� ಈತನ �ಾತು �ಂ�ಂದೂ �ೕಳದ ��ಾರ. ಈ ಆಶ�ಯ�ವನು� �ೂೕ�ೂೕಣ ಎಂದು
ಧಮ�ಬು��ಯನು� ಕ�ದು �ೕನು ಈ �ಾ�ಯನು� ಒ���ೂಳ��� ಎಂದು �ೕ��ಾಗ ಆತನು ವೃ��ಾ�ಯನು�
ಈ �ಂ� �ೕ�ದವರೂ �ೕ�ದವರೂ�ಾರು ಇಲ� ಎಂದನು.

ವ|| ಮನುಷ�ರ ಸುಕೃತದುಷ��ತಂಗಳಂ �ೖವಗಳಱಿಗುಮದಱಿಂ�ೕ �ಾ�ಯುಮು�ತಂ. ಮರನಂ
ನು�ಸುವ�ದು ಪರಮಗಹನ�ೕ �ಾ�ಯಂ �ೖ�ೂಳ���� ಧಮ�ಬು�� ಕರ���ತು� �ೖ�ೂಂ���
ಧ�ಾ�ಕರಣದವರಂದು ��ೕೞು� ��ೕದುದು, �ಾ� ��ೕ� �ೕಳ��� ತಮ� ತಮ� ಮ��ಲ�ರುಂ
��ೕದ� ಅ��ಗಂ ದುಷ�ಬು��ಯುಂ ತನ� ಮ�� ಬಂದು ತಮ�ಯ�ನ ಕಯ�ಂ ��ದು ಕ���ಾಂತಕು�ಯು�
ತದ���ಾ�ಂತ�ಲ�ಮಂ ��� �ೕೞು� ���ಂದು ವಚನ�ಾತ��ಂ ನಮ� ಪ�ಗ�ಹ�ಲ�ಂ ಪಲವ��ಾಲಂ
ಪ�ಯದುಂಡು �ಾೞ�ಂತಥ�ಂ �ಾದ�ಪ�ದು �ೕ�ಾ ಮರದ ��ೞ�ೂಳಡಂ�ದು� ಧಮ�ಬು���
��ನ�ಂ �ೂಂಡುಯ��ಂದು ನು���ಂಬುದು�ಾತ�ಂ�ಂದಂ.

ವ|| ಮನುಷ�ರ ಸುಕೃತ ದುಷ��ತಗಳನು� �ೖವಗಳ� ��ಯುವ�ವ�. ಆದ��ಂದ ಈ �ಾ�ಯೂ
ಉ�ತ�ಾದುದು. �ಾ�ಯ ��ಾರದ�� ಮನುಷ��ೕ ನು�ಯುವ�ದು ಅ�ಾಧ��ಂದ �ೕ� ಮರವನು�
�ಾತ�ಾ�ಸುವ�ದು ಪರಮಗಹನ�ಾದ ��ಾರ. ಈ �ಾ�ಯನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ�ದು ಎಂದರು ಅದ��
ಧಮ�ಬು��ಯು ಒ��ಯದು �ಾ��ೕ ಆಗ� ಎಂದನು. ಧ�ಾ��ಕರಣರು ಇಂದು �ೂತು� �ೂೕ�ತು.
�ಾ� �ೂೕ� �ೕ��ೕಣ ಎನ�ಲು ಎಲ�ರೂ ತಮ� ತಮ� ಮ�� �ೂೕದರು. ಅಷ�ರ�� ದುಷ�ಬು��ಯು ತನ�
ಮ�� ಬಂದು ತನ� ತಂ�ಯ �ೖಯನು� ��ದು ಏ�ಾಂತ�� ಕ�ದು ಆ ವೃ�ಾ�ಂತ�ಲ�ವನೂ� ��� �ೕ� �ಮ�
ಒಂದು �ಾ��ಂದ ನಮ� ಕಷ�ಗ�ಲ� ದೂರ�ಾ� ಹಲವ� �ಾಲದವ�� ಹ�ಯ�ಉಂಡು �ಾಳ�ವಷು� ಹಣ
ಬರುವ�ದು �ೕವ� ಆ ಮರದ ��ೕಟ�ಯ�� ಅಡ�ದು� ಧಮ�ಬು���ೕ ಹಣವನು� �ೂಂಡು�ೂೕದ�ಂದು
�ೕ�� ಎನ�ಲು ಅವನು �ೕ�ಂದನು.
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ಪರಧನಹರಣಮುಂ ��ಾ�ಸ�ಾತುಕಮುಂ �ಾ���ೂ�ೕಹಮುಂ ಇ�ಲ��ೕ�ಯು�
���ಗು�ಂತಪ���ಲ�ಮಂ �ೕನಱಿ���ನು�ಮಂ �ಾ� �ಾ� ನು�� ��ಸಲ���, �ನ� ಪೞುವ� ನಮ�
ಕುಲಮ�ಲ�ಮನೞಿವ ಬ�.ಎನ� ದುಷ� ಬು�� �ೕಳ�� ನಮ� ��ಾ�ಹಮಂ ��ಸ���ಂದುದಂ ���ಂದು
ತನ� ತಂ�ಯ�ೂಡಂ ಬ�ಸು���ನ�ಾ�ತ�ನಪರ���ಯು�ವ�ದಂ

�ೕ�ಯವರ ಸಂಪತು� ಕ�ಯುವ�ದು ��ಾ�ಸ�ಾತುಕವ� �ಾ���ೂ�ೕಹವ� ಇ�ಲ� ಏನು �ಾ�ದರೂ
�ಡುಕನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ�ವ�. ಇ�ಲ�ವನೂ� �ೕನು ���ದೂ� ನನ�ನು� �ಾ� �ಾ� ನು�� ��ಸಲು
�ೕ���. �ನ� �ುಲ�ಕ �ೕಚ�ಯು ನಮ� ಕುಲವ�� �ಾಶ �ಾಡುವ �ೕ�ಯದು. ಅಲ�� �ನ� ಈ
ಬ�ಯಉ�ಾಯ�� ಅ�ಾಯಬಹಳ��.

ವ||�ೕ��ಯ ಕ�ಮಕ�ಮ� ಪ��ದು�ಾತ�ನ�ೂೕ��ಾಗ�ಾ
�ಾ��ತ�ಙು�ಖಂ ವ�ವ��ಾ�ಲದೃ��ಪಥಂ ತ�ಾಲ ಭೃಂ
�ೂೕದರ �ೕರ�ಾಗಮಘನ ಪ��ಾರಂಜನ ಪ�ಂಜ �ೂೕ��ಾ
�ೂ�ೕದರ�ಾಯ�ಾಂ� ��ಕಂಠಗಳಪ��ಮಪ�ಭಂ ತಮಂ

ಭೂ�ಯನು� ಹಂತ ಹಂತ�ಾ� �ಾಟು�ಾ� ಆ�ಾಶವನು� ಆವ��ದ �ಕು�ಗಳನು� ಮು�� ದೃ��ಯನು�
ತ�ದು �ೂ� ತುಂ� ಮ��ಾಲದ �ೕಡ, �ಾ��ಯ �ಾ�, �ೂೕ�� �ಷು��ನ �ಾಯ �ಾಂ�, �ವನ
ಕು���ಯಬಣ�ದ ಕತ�� ಕ��ೕಣ ಎ��� ಹ��ತು.

ಅಂತು ಕ�ದ ಕತ���� ದುಷ�ಬು�� ತನ� ತಂ�ಯಂ �ೂಂದಲ�� �ಾ��ಂದುಯ�ಂತುಯು� ಬ�ಾ�ಯ
ಮ�ಯಂ ಪರ�ಯ ಕುಱಿಯಂ ಪ��ಸುವಂ� ವಟ�ಟ� �ೂೕಟರಕು�ೕ�ಾಂತರಮಂ ಪ��� ಬವರಮಂ
����ಂದು �ಾ��ಮ��ವಂದು ��ಾ�ಂಗ�ಾಸಕ��ಾದಂ.

�ಾ� ಕ�ದ ಕತ��ಯ�� ದುಷ�ಬು�� ತನ� ತಂ�ಯನು� �ೂಲ�����ಂಬಂ� ಕ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕ�
�ಾ�ಯ ಗು�� ಕು�ಯನು� �ೂಂಡು �ೂೕಗುವಂ� ಮರದ��ಟ��� �ೂ�� ����ಂದು ಮ�� ಬಂದು
����ಾ�ದನು.

ಆ��ೂ�ೕದಯ�ಾಗ�ೂಡಂ ಧಮ�ಬು�� �ೕವಗುರು ��ಜಪ��ಗಳಂ �ಾಡುತು�ಂ ತ�ಯ ದುಷ�ಬು��
ಮುಖಮಂ �ೂ�ಯ�ಬಂದು ಧ�ಾ�ಕರಣ��ಂ�ಂದಂಃ

ವ || �ಳ�ಾಗಲು ಧಮ�ಬು��ಯು �ೕವ, ಗುರು, ��ಜಪ��ಗಳನು� �ಾಡುತ� ಕ�ದನು. ದುಷ�ಬು��
ಮುಖವನು� �ೂ�ಯ�ಬಂದು ಧ�ಾ�ಕರಣ�� �ೕ�ಂದನು:

ಪ�ತ��ೕ� ಬಂದ�ಲ� ��ದುಂ ��ೞು� ��ೕದುದು ಎನ� ಕತ�ವ��ಾವ��ಂದು ನು�ಯು�ಪ���ಗಂ,
ಧಮ�ಬು��ಯ ಬರವಂ ಕಂ�ಾ�ಣ�ೂ� ಧ�ಾ�ಕರಣ� ನ��ಂ �ಮ�ವ�ರ ಬವರಮಂ
�ದು�ವ�ಂದು ವಟವೃ�ದ ಸ�ೕಪ�� ವಂದಷ���ಾಚ���ಂದ��� ತದನಂತರ�ಾ�ವ�ರುಮಂ
ನು�� ಬ��ಾ� ಮರನ�ಂ�ಂದ�ಃ

ಪ�ತ��� ಬಂ�ಲ� ಬಹಳ �ೂ�ಾ��ತು �ಾ�ೕನು �ಾಡ�ೕಕು ಎಂದು �ೕಳ���ರಲು
ಧಮ�ಬು��ಯಬರವನು� ಕಂಡು ಧ�ಾ�ಕರಣರು ನ���. ���ಬ�ರ ಜಗಳವನು� �ೕ�ಾ��ಸು�ವ�
ಎಂದು ವಟವೃ�ದ ಸ�ೕಪ�� ಬಂದರು. ಅಷ� ��ಾಚ���ಂದ ಆಲದ ಮರವನು� ಅ��� ಅನಂತರ
ಅವ�ಬ�ರನೂ� ��ಾ�� ಆಮರವನು� ಕು�ತು �ೕ�ಂದರು:
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�ೕನ���� ಯ�ಾ� �ವ��ೕವ�ಾ�ಾಸಮುಂ �ೕವ�ಮುಮಪ� ವೃ�ಮದು �ಾರಣ�ಂ �ನ�ಂ
�ಾ��ಾ� �ೕಳ��ವ�. �ೕಂ ತಪ�� ನು��ಂದು ಧ�ಾ�ಕರಣಂ ಧಮ�ಶ�ವಣಂ�ಯು��ರ�ಪ��ದುಂ
��ೕಳ�ೂೕಳಡಂ�ದ� ದುಷ�ಬು��ಯ ತಂ� ��ೕಮಮ� ಮ��ಟು� ಧಮ�ಗ�ಯಂ �ಟು� ‘ಪ�ಕೃ�
�ಕೃ��ಾದ ಮನುಷ��ಾಯುಷ�ಂ ಕುಂದುಗುಂ’ ಎಂದು ನು�ವಂ� ಧಮ�ಬು��� ಧನಮಂ
��ದು�ೂಂಡ�ಂದು ನುಡುವ�ದುಂ �ರ�ಯುಂ ಧ�ಾ�ಕರಣಮುಂ �ೂೕದ�ಂಬ��� ಧಮ�ಬು��
�ೂೕದ��ದು �ೖವಮಲ�ಕು�ಮಂತ���� ಸತ�ಮ�ೕ� ನು�ಯದು. ಇ�ೕ�ಾನು�ಂದು
ಕೃ��ಮ�ಾಗ��ೕೞು��ಂ�ಾ ಮರನಂ ಬಲವಂದು �ೂೕ� ��ದಪ� ��ೞಲುಮನ���
ಮನುಷ�ಸಂ�ಾರ�ಾ�ದು�ದುಮಂ ಕಂಡು ����� ಧಮ�ಬು�� ಧ�ಾ�ಕರಣ��ಂ�ಂದಂ ಹು�ಯದ
�ೕ�ಾ��ೕ ಇಲ�. �ಾಂ �ೕ�ಾ�ಯಪ��ದಱಿಂ�ಮ� ವೃ�� ಧಮ��� ಧಮ�ಬು�� ಯಧಮ�ಬು���ಾ�
ಧನಮಂ ಬಂ���ೂಂ�ನ� ಮ�ಗು���ಂಬ��ಗಂ �ೕಸಮೂ���ೂಡುಯ��ಂ�ಲ�� ಮರದ
��ೞ�ೂಳ�ಟು� ಬಂದು ಮಱು�ವಸಂ ��ೕ� �ೂೕಳ���ಗಂ ಆ ��ನ��ೂಂದು ಪನ�ಗಂ ಸು��ಪ���ೂ��
�ೂಳಲಂ� ��ೕ�ಂ. �ೕ���ದು�ಂ� �ೂೕಡುತು���ಂ; ��ೞ�ೂಳ� ���ಯ��� �ಾವಂ
��ಱಮ�� ಕಳ���ೂಂ�ೂಡ�ಯಂ ಕುಡು��ಂದು ಧಮ�ಬು�� ಪ�ಲ�ಂ ಪ���ಯಂ ತ���ಾ
��ೕೞ�ೂಳಗಡ� ತುಂ� ದುಷ�ಬು��ಯ ಮ��� �ಚ��ಕು�ವಂ� �ಚ��ಕ��ೂಡಂ ���
ಸು��ಯು�ಯಟ�� ��ೕಮಮ� ಧೃ��ಟು� ಪ�ಯ��ಟು� ��ೞ�ೂಳ�ಂದಂ ಸುರುಳ��ರುೞು�
ಕಂಠಗತ�ಾ�ಣ�ಾ�ಪ��ದುಂ ಧ�ಾ�ಕರಣ� ಕಂಡು ದುಷ�ಬು��ಯತಂ�ಯಪ��ದಂ
ಸಂ�ಯ���ಂದ�ದು ಈ �ಾಪಕಮ�ನಪ� ದುಷು��ಂ �ನ�ಂತಪ�ದುಮ�ರಣಂ ಸಮ��ದು�ಂದು
ನು�ವ�ದಂ.

�ೕ�ಾದ�ೂೕಯ�ಾ� �ವ��ೕವ�ಾ�ಾಸವ� �ೕವ�ವ�ಅದ ವೃ��ಾ�ರು�. ಅದ�ಂದ �ನ�ನು� �ಾ�
�ಾ� �ೕಳ��ವ�. �ೕನು ತಪ�� ನು��ಂದು ಧ�ಾ�ಕರಣರು �ೕ�ದರು, ��ಟ�ಯ�� ಅಡ�ದ�
ದುಷ�ಬು��ಯ ತಂ� ��ೕಮಮ� ಮ��ಟು� ಧಮ�ಗ�ಯನು� �ಟು� ಪ�ಕೃ�� �ಕೃ��ಾದ ಮನುಷ�ನ
ಅಯುಷ� ಕುಂದುವ�ದು ಎಂದು ಜನರು �ೕಳ�ವಂ� ಧಮ�ಬು���ೕ ಧನವನು� ��ದು�ೂಂ�ರುವ�ಂದು
�ೕ�ದನು ��ದ ಧ�ಾ�ಕರಣರೂ ಅದನು� �ೕ� �ಸ�ಯ�ೂಂಡುರು . ಆಗ ಧಮ�ಬು��ಯು, ಇದು
ಆಶ�ಯ��ದು ಇದು �ೕವ�ೕ ಅಲ� �ೕವ��ಾದ� ಸತ�ವನು� ಏ� ನು�ಯದು, ಇದರ�� ಏ�ಾದರೂ
�ೕಸ�ಾ�ರ�ೕ�ಂದು ಆ ಮರವನು� ಬಲ�� ಬಂದು �ೂೕ� �ೂಡ��ಾದ ��ಟ�ಯ�� ಮನುಷ�
ಸಂ�ಾರ�ಾ�ರುವ�ದನು� ಗಮ�� �ಶ��� ಧಮ�ಬು��ಯು ಧ�ಾ���ಾ�ಗ�� �ೕ�ಂದನು " ಸುಳ��
�ೕಳದ �ಾ��ಾ��ಇಲ� " �ಾನು �ಾ��ಾ��ಾದುದ�ಂದ ನಮ� ವೃ��ಧಮ��� ಧಮ�ಬು���ಾದ �ಾನು
ಅಧಮ�ಬು���ಾ� �ೂನ�ನು �ೕಸ�ಂದ ನನ� ಮ�� ��ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗುವಷ�ರ��
ಸೂ�ೕ�ದಯ�ಾದುದ�ಂದ ಒಯ�ಲು ಅವ�ಾಶ ಇಲ��ರುವ�ದ�ಂದ ಅ���ಮರದ ��ಟ�ಯ��ಟು�
ಬಂದು ಮರು�ನ �ೂೕ� �ೂೕಡುವಷ�ರ�� ಆ �ೂ��� ಒಂದು �ಾವ� ಸು���ೂಂ�ರುವ�ದನು� ಕಂಡು ಅಂ�
�ೂೕ�ನು. �ೕ�ಲ�ರು ಇ�� �ಂತು �ೂೕಡು�ಾ� ಇ� �ಾನು ��ಟ�ಯ�� �ೂ�ಯ��� �ಾವನು� �ೂರಗ��
ಕಳವ� �ಾ� ಇ��ರುವ ಒಡ�ಗಳನು� �ೂಡು�ನು ಎಂದು ಧಮ�ಬು��ಯು ಹುಲು� ಮತು� ಕ���ಯನು�
ತ�� ಆ ��ಟ�ಯ�� ತುಂ� ದೃಷ�ಬು��ಯ ಮ�ಯ�� �ಂ�ಯ�ಡುವಂ� ಇಟ�ಲು ಒಡ��ೕ �ೂ�
ಸು�� ಉ� ಅ��ತು ಆಗ ��ೕಮಮ�ಯ �ೖಯ�ಗುಂ� �ೂ�� �ಾ� ಒಳ��ಂದ �ೂೕವ� ತ�ಯ�ಾರ�
ಉರು�ಾ� ಅವನ ಕಂಠದ ಧ��ಯನು� �ೕ�ದ ಧ�ಾ��ಕರಣರು ಕಂಡು ಇದು ದೃಷ�ಬು��ಯ ತಂ��
ಎನು�ವ�ದರ�� ಸಂ�ೕಹ�ಲ� ಎಂದು ��ದು ಈ �ಾ�ಯ ಅಪ� ದುಷ�ಪ�ತ� �ನ� ಇಂತಹ� ದುಮ�ರಣ
ಸಂಭ�ಸುವ�ದು ಎಂದು ನು�ದರು.

**************************
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೮.ಸುಕು�ಾರ �ಾ��ಯ ಕ�
[ ಗದ��ಾಠ ]

�ವ�ೂೕ�ಾ��ಾಯ�

ಮೂಲಗದ� : ಈ ಜಂಬೂ��ೕಪದ ದ�ಣ ಭರತ�ೕತ��ೂಳವಂ��ಂಬುದು �ಾಡು��ೕ��ಂಬುದು
��ೞಲ�� ಇಂದ�ದತ��ಂ�ೂಂ ಪರದ�ಾತನ �ಾ�� ಗುಣಮ��ಂ�ೂ�ಾ�ವ�ಗ��ಂ
ಸೂರದತ��ಂ�ೂಂ ಮಗ�ಾ� ಪ����ೂಂ ಮತ��ಾ ��ೞ�ೂ� ಮೂವ��ರಡು �ೂೕ�
ಕಸವರಮ�ೂ��ಂ ಸುಭದ��ಂ�ೂಂ ����ಾತನ �ಾ�� ಸವ�ಯ��ಂ�ೂ�ಾ�ವ�ಗ��ಂ
���ೕ�ಯಪ� �ೕವಂ ಬಂದು ಯ�ೂೕಭ���ಂ�ೂ� ಮಗ�ಾ� ಪ����ೂ�ಾ ���ೕ� ತಪಶ�ರಣದ
ಫಲ�ಂದಂ �ೕವತ�- ಮ���ಯುಂ ��ಾನಂ �ಾರಣ�ಾ� ��ಾ�ತ��� ಸಂದು ��ೕತ�ಮ���ದ�ಾ
ಯ�ೂೕಭ��ಯಂ ಸೂರದತ�ಂ� �ೂ�ೂ��ಾ�ವ�ಗ��ಂ �ಾಗ��ೕಯಪ� �ೕವಂ ಬಂದು ಸುಕು�ಾರ
�ಾ���ಂ�ೂಂ ಮಗ�ಾ� ಪ����ಾತನ ಪ���ದಂ� �ೖ�ಾಗ�ಂ �ಾರಣ�ಾ� ಸೂರದತ�ಂ���
ಸುಕು�ಾರ�ಾ��� ���ವಟ�ಂಗ�� ತಪಂಬಟ�ಂ.

ಅನು�ಾದ : ಈ ಜಂಬೂ��ೕಪದ ದ�ಣ ಭರತಭೂ�ಯ�� ಅವಂ��ಂಬ �ಾ��. ಅ��
ಉಜ����ಂಬ ಪಟ�ಣದ�� ಇಂದ�ದತ��ಂಬ ವತ�ಕ�ದ�ನು. ಅವನ �ಂಡ� ಗುಣಮ� ಎಂಬುವಳ� ಆ
ಇಬ��ಗೂ ಸೂರದತ��ಂಬ ಮಗ�ಾ� (�ೂೕಮಶಮ��ಾ�ದ� �ೕವನು) ಹು��ದನು. ಅದಲ�� ಆ
ಪಟ�ಣದ�� ಮೂವ��ರಡು �ೂೕ� �ೂನ�ನು�ಳ� ಸುಭದ��ಂಬ �ಟ��ದ�ನು. ಅವನ �ಂಡ�
ಸವ�ಯ��ಂಬವಳ�. ಆ ಇಬ��� ���ೕ��ಾ�ದ� �ೕವನ �ೕವ�ಂದ ಯ�ೂೕಭ���ಂಬ ಮಗಳ�
ಜ��ದಳ�. ಆ ���ೕ� ತನ� ತಪ��ನ ಆಚರ�ಯ ಫಲ�ಂದ �ೕವತ�ವನು� ಪ�ದರೂ ತನ� ಸಂಕಲ�ದ
�ಾರಣ�ಂದ �ಥ�ತ��� ಒಳ�ಾ� �ಣು�ತನವನು� �ೂಂ�ದ�ಳ�. ಆ ಯ�ೂೕಭ��ಯನು� ಸೂರದತ���
�ೂಟ�ರು.ಆ ಇಬ��ಗೂ �ಾಗ��ೕ�ಾ�ದ� �ೕವನು ಬಂದು ಸುಕು�ಾರ�ಾ���ಂಬಮಗ�ಾ� ಹು��ದನು.
ಅವನು ಹು��ದ �ನ�ೕ �ೖ�ಾಗ�ವ�ಂ�ಾ� ಸೂರದತ� ���ಯು ಸುಕು�ಾರ�ಾ��� ��� ಪಟ�ವನು�
ವ���ೂಟು� ತಪ��� �ರ�ದನು.

ಮೂಲಗದ� : ಸುಕು�ಾರ�ಾ��ಯುಂ �ೌವನ�ಾ� ಅತ�ಂತ ರೂಪ�ಾವಣ� �ೌ�ಾಗ� �ಾಂ��ಂದಂ
ಕೂ��ೂ�ಾತಂ� ಮೂವ��ರಡು ಬ�� �ಾಡಂಗಳತ�ಂತರೂಪ�ಾವಣ� �ೌ�ಾಗ� �ಾಂ� �ಾವ�ಾವ
��ಾಸ �ಭ�ಮಂಗಳ�ೂ�ಯ �ೕವಗ��ಯರ� ��ೕಲ� ಮೂವ��ವ�� �ವ���ೕಯಕ��
ಮೂವ��ರಡು �ಾಟಕಂಗ�ಮೂವ��ರಡು �ೂೕ� ಕಸವರಮಂ ಪಂಚರತ�ಂ- ಗ�ಂ��ತ�ೂಱೊಳಂ ಕೂ�
�ೂೕ�ೂೕಪ�ೂೕಗ ಸುಖಂಗಳನನುಭ�ಸುತು���.

ಅನು�ಾದ : ಸುಕು�ಾರ�ಾ��ಯು �ಾರುಣ�ವನು� ಪ�ದು ಅತ�ಂತ ರೂಪ �ಾವಣ� �ೌ�ಾಗ�
�ಾಂ��ಂದ ಕೂ�ದವ�ಾದನು. ಅವ�� ಮೂವ��ರಡು ಲ�ಾಗೃಹಗಳ� ಅತ�ಂತ ರೂಪ, �ಾವಣ�,
�ೌ�ಾಗ�, �ಾಂ�, �ಾವ, �ಾವ, ��ಾಸ, �ಭ�ಮಗ�ಂದ ಕೂ�ದ �ೕವ�ಾ��ೕಯರನು� �ೂೕಲುವ
ಮೂವ��ರಡು ಮಂ� �ವ��ಾದ ��ಯರೂ ಇದ�ರು, ಮೂವ��ರಡು ಬ�ಯ �ಾಟ�ಗಳ�, ಮೂವ��ರಡು
�ೂೕ� �ೂನು�, ಐದು ಬ�ಯ ರತ�ಗಳ� ಎಂ��ಲ�ವ�ಗಳನು� �ೂಂ�ದ� ಸುಕು�ಾರ�ಾ�� ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ
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ಸುಖಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು��ರಲು…

ಮೂಲಗದ� : ಮ�ೂ�ಂದು �ವಸ�ವ� �ೖ���ಕ�ಂ�ಂ�ಾ�ೕಶಂ�ಯ��ೕ ಸುಕು�ಾರ�ಾ��
ಆವ��ೂಂದು �ಾಲ�ೂ� ��ಯರ ರೂಪಂ �ಾಣು�ಮಂ�ೕತನುಂ ತಪಂಬಡುಗು�ಂ�ೂ�ಾ �ಾತಂ
�ಾ� �ೕಳ�� ತನ� ಮ�ಯಂ ��ಯರಂ ಪ�ಗ�ೕಯದಂತು �ಾ�ಲ �ಾ�ನವರಂ ಕ����ೂಳಂತು �ಾಲಂ
ಸ�

ಅನು�ಾದ : ಮ�ೂ�ಂದು �ನ ಒಬ� �ೂೕ�ಸನು ಈ �ೕ��ಾ� ಭ�ಷ�ವನು� �ೕ�ದನು. “ಈ
ಸುಕು�ಾರ�ಾ�� �ಾ�ಾಗ ಋ�ಗಳ ರೂಪವನು� �ಾಣುವ�ೂೕ ಅಂ�ೕ ತಪ��� �ರಳ�ವನು” �ೕ�ಂದ
�ಾತನು� �ಾ� ಯ�ೂೕಭ�� �ೕ� ತನ� ಮ�� ಋ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸಲು �ಡದ �ಾ� �ಾ�ಲು
�ಾಯುವವ�� ಅ��ಾ�ದಳ�. �ಾ��ೕ �ಾಲ ಕ��ತು.

ಮೂಲಗದ� : ಮ�ೂ�ಂದು �ವಸಂ ರತ���ೕಪ�ಂ�ೂವ� ಪರದಂ ಸವ� ರತ� ಕಂಬಳಂಗಳಂ
ಲ��ೕ�ಾರಂಗ� ��ಯಪ�ವನು��ೕ�� �ಾಱ�ೂ�ಂಡು ಬಂ�ೂ�ಾ ��ೞಲ �ಾ���ಂ
ವೃಷ�ಾಂಕ�ಂ�ೂಂನರಸಂಗಂ �ೂ�ೕ��ಾ���ಂಬ ಮ�ಾ�ೕ�ಗ�ಂ�ವ�ಗ��ಂ �ೂೕಱ�ೂ� ಅವಱ
��ಯಂ �ಸ�ೂಂ�ೂ� ಲ� �ೕ�ಾರಂಗ� ���ಂದು �ೕೞೊ�� �ೂಳ�ಾಱದರಸಂ��ೕಗ��ೕೞ��

ಅನು�ಾದ : ಮ�ೂ�ಂದು �ವಸ ರತ���ೕಪ�ಂದ ಒಬ� ವತ�ಕನು ಲ��ೕ�ಾರ (�ನ�ದ �ಾಣ�)ಗಳ ��
�ಾಳತಕ� ಎ�ಾ� ರತ�ಗ�ಂದ ಕೂ�ದ ಕಂಬ�ಗಳನು� �ಾರಲು ಉಜ���� ��ದು�ೂಂಡು ಬಂದನು. ಆ
ಪಟ�ಣವ�ಾ�ಳ�ವ ವೃಷ�ಾಂಕ�ಂಬ �ಾಜ�ಗೂ �ೂ�ೕ��ಾ���ಂಬ ಮ�ಾ�ಾ�ಗೂ �ೕ� ಇಬ��ಗೂ
ರತ� ಕಂಬ�ಗಳನು� �ೂೕ�ಸಲು, ಅದರ ���ೕ�ಂದು �ೕ��ಾಗ ಲ��ೕ�ಾರಗ�ಂದು �ೕ�ದನು. �ಾಜನು
ಅವನು� ಕ�ಯ�� �ೂಳ��ಾರ� ಆ ವತ�ಕನನು� �ೂೕಗಲು �ೕ�ದನು.

ಮೂಲಗದ� : ಅಂತು ��ೞ�ೂಳ�ಲ�ಂ �ೂೕಱ �ಾರುಂ �ೂಳ�ಾಱ��ೂ��� ರತ�ಂ ಕಂಬಳಗಳಂ
�ೂಂಡು��ೕ� ಯ�ೂೕಭ��� �ೂೕಱ�ೂ� ಲ��ೕ�ಾರಂಗಳಂ�ೂಟು� ರತ�ಕಂಬಳಂಗ�
�ೂಂ�ೂೕ�ೂಂದಱೊಳಂ�ಾಲು� ಖಂಡ �ಾ� ಮೂವ��ರಡು ಖಂಡಂಗಳಂ �ಾ� ಮೂವ��ವ��
�ೂ��ಕ��� ಪಚು��ೂ�ೂ�ಡವರುಂ ತಂತಮ� �ಪ��ಗ��� ತಗು��ದ�ಂಬ �ಾತನರಸಂ �ೕಳ��
�ೂೕದ�ಂಬಟ�ವರ �ಭೂ�ಯಂ �ೂೕೞ�ಂದು ಮ�� ವಪ��ದಂ

ಅನು�ಾದ : ಅಂತೂ ಪಟ�ಣದ���ಾ� �ೂೕ��ದರೂ �ಾರೂ �ೂಂಡು�ೂಳ��ಾರ� ಇ�ಾ�ಗ ಆ
ರತ�ಕಂಬ�ಗಳನು� �ೂಂಡು�ೂೕ� ಯ�ೂೕಭ��� �ೂೕ���ಾಗ, ಆ� ಲ��ೕ�ಾರಗಳನು� �ೂಟು� ಅವನು�
�ೂಂಡಳ�. ಆ�ೕ� ಅವ�ಗಳ�� ಪ���ಂದನೂ� �ಾಲು� ತುಂಡುಗ�ಾ� �ಾ� ಒಟು� ಮೂವ��ರಡು
ತುಂಡುಗಳನು� �ಾ� ತನ� ಮೂವ��ರಡು �ೂ�ಯಂ��� ಹಂ��ೂಟ�ಳ�. ಅವರು ಆ ತುಂಡುಗಳನು�
ತಮತಮ� �ಾದು�ಗ�� �����ೂಂಡರು. ಈ ಸಂಗ�ಯನು� �ಾಜನು �ೕ� ಆಶ�ಯ�ಪಟು� ಅವರ
�ೖಭವವನು� �ೂೕಡು��ಂದು ಸುಕು�ಾರ�ಾ��ಯಮ�� ಬರುವ�ದನು�…

ಮೂಲಗದ� : ಯ�ೂೕಭ�� �ೕಳ�ರಸ� ಬಪ� ಬ����ಲ�ಂ ಪಂಚರತ�ಂಗ�ಂ ರಂಗವ��ಯ���
�ೕತ�ವಟು� ದುಕೂಲ �ೕ�ಾ� �ವ�ವಸ�ಂಗಳಂ �ಾ� ಮ�ಭದ�ಮಪ� �ೕಮಮು�ಾ��ಾರಂಗ�ಂ
�ೂೕರಣಂಗ���ಯರಸರ ಬರವಂ �ಾರು��� ನೃಪ�ಯುಂ ಬಂದು ಸು�ೕಂದ� ಭವ�ೂೕಪಮಮಪ�
�ಾ��ಾದಮಂ ��ಕು� �ಸ�ಯ �ತ��ಾ� ಸುರ�ೂೕಕಂ�ೂಕ� ಪ�ಣ�ವಂತಂ�ೂ�ಾಗ� ಮ�ಾ
�ಭೂ��ಂ ಶ�ಾ�ತಳ�ೂ�ದು� ಸುಕು�ಾರ���ದ�ಂದು �ಸ�ೂಂ�ೂ� �ಾ�� ಆತಂ ಕರಂ �ಾದು
�ಮ� ಬರಮನಱಯಂ �ಾ��ಾದದ �ೕಗಣ ����ದ��ಂ�ೂಡರಸಂ ಬೞಯನ���� �ಾ�
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��ೕ� ಮಗ� ಅರಸ� ವಂದ� �ಾ ��ೕಪ�� ಅರಸ�ಂ�ೂ�ಾ�� �ಾ�ಂದ�
ನಮ��ಾ����ಂ�ೂ� ನಮ��ಾಳ�ರು�ಳ� ಎಂದು �ಸ�ಯಂಬಟು�

ಅನು�ಾದ : ಯ�ೂೕಭ�� �ೕ�, �ಾಜರು ಬರುವ �ಾ�ಯ��ಲ� �ೕಲ, ವಜ�, ಪದ��ಾಗ, ಮುತು�, ಹವಳ –
ಎಂಬ ಐದು ಬ�ಯ ರತ�ಗ�ಂದ ರಂ�ೂೕ� �ಾ��ದಳ�. �ೕತ�, ಪಟು�, ದುಕೂಲ, �ೕನ – ಎಂಬ
ಬ�ಬ�ಯ �ೕ��ಯ �ವ��ಾದ ಬ��ಗಳನು� �ಾ�ದಳ�. ರತ�ಗ�ಂದ �ಲು�ಾದ �ನ�ದ ಮು��ನ
ಸರಗ�ಂದ �ೂೕರಣ ಕ��ದಳ�. �ಾಜನ ಆಗಮನವನು� ಎದುರು �ೂೕಡು��ರಲು �ಾಜನು ಬಂದು, ಇಂದ�ನ
ಅರಮ�ಯನು� �ೂೕಲುವ ಉಪ��� ಮ�ಯನು� ಪ��ೕ��ದನು. ಆಗ �ಾಜನು ಅಚ���ೂಂಡವ�ಾ�
�ೕವ�ೂೕಕವನು� ಪ��ೕ��ದ ಪ�ಣ��ಾ�ಯಂ� ಮ�ಾ �ೖಭವ�ಂದ �ಾ��ಯ �ೕ� ಕು�ತು,
“ಸುಕು�ಾರನು ಎ���ಾ��?” ಎಂದು �ೕ�ದನು. ಅದ�� ಉತ�ರ�ಾ� “�ಾ��, ಅವನು ಬಹಳ �ಾಧು, �ೕವ�
ಬಂದುದನು� ಅವನು ���ಲ�. ಉಪ���ಯ�ೕ� ಇ�ಾ��” ಎಂದು �ೕಳಲು ದೂತ�ೂಡ� �ೕ� ಕಳ���
ಅವನನು� ಬರ�ಾ� ಎಂದನು. ಆಗ �ಾ� ಯ�ೂೕಭ�� �ೂೕ� “ಮಗ�ೕ, �ಾಜರು ಬಂ��ಾ�� �ಾ,
�ೂೕ�ೂೕಣ* ಎಂದಳ�. ಆಗ ಸುಕು�ಾರನು “�ಾಜ�ಂದ� �ಾರು?” ಎಂದು �ೕಳಲು, �ಾ�ಯು
“ನಮ�ನು� ಆಳ�ವವರು” ಎಂ�ಾಗ ಸುಕು�ಾರನು “ನಮ�ನು� ಆಳ�ವವರೂ ಇರುವ�!” ಎನು�ತ�
ಆಶ�ಯ�ಪಟು�……..

ಮೂಲಗದ� : �ಾಯ ವಚನಮಂ �ಾ�ೂ��ಳ�ಾಱ� ಬ���ನಂ ನ�ೕಶ�ರಂ ಕಂಡು ಕ��ತ�
ಫಲಮ�ಂದು ����ಂದು ಪ�ತ�� �ಾಮ �ೕವನನ���ೂಳ�ಂತ���ೂಂಡು �ವ�ಶ�ಾ�ತಳದ
�ೕ�ೂಡ����ಾಗ� ಸ�ಜನ ಪ�ಜನಂಗ� ��ಾ�ಥ�ಂಗಳಂ �ಾಂಗಲ��ಂ�ವ�ಗ��ಂ
�ೕ�ಯ�ಕ��ಾಗ�ಾ ��ಾ�ಥ�ಂಗ� ಸುಕು�ಾರ�ಾ�� �ಾಸನಮ�ೂ�� ಕ�ಮನಲು�ಸುವ�ದುಮಂ
�ೂಡರಂ �ೂೕ��ಾಗ� ಕ��ೕಗ�� ಸು�ವ�ದುಮಂ ಕಂ�ೕಗ�ೕತಂ� �ಾ��ಗ�ಂದು ಬ�����ನಂ
ಮಜ�ನ��ೞ����ಂ�ೂಡಂ� ����ಂದು ಮಜ�ನಂ�ೂಂಡಮರ ಸ��ಭಮ�ಕು��ಮಮಪ��ಾ�ಯಂ
��ಕು� �ಂದ��ಯನಘ��ಮಪ�ತನ��ರ ಲ�ಾ�ಕದುಂಗುರಂ �ೞು�ದನಱಸ��ೕ� �ದ�ಕ�ಾ�ರದ
ತೂಂತನು�� �ೕರಂ ಕ��ಾಗ�ಂದ�ನ ಭಂ�ಾರಂ�ರಱೆದಂತಪ� �ೕಸಪ� �ಾ�ಾ ಮ�ಯ
��ತ�ಭೂ?ಣಂಗಳಂಪಲವ�ಮಂ ಕಂಡು ಮ�ಾಶ�ಯ�ಭೂತ�ಾ� �ೂೕಡು��ಪ���ಗಂ

ಅನು�ಾದ : �ಾ�ಯ�ಾತನು� ��ೂೕ�ಸ�ಾರ� ಬಂದನು. ಅವನನು� �ಾಜನು ಕಂಡು ‘�ಾನು ಕಣ�ನು�
ಪ�ದದು� ಇಂದು �ಾಥ�ಕ�ಾ�ತು’ ಎಂದು�ೂಂಡು ಪ�ತ���ಾ� ಮನ�ಥನ��ೕ ಅ���ೂಳ��ವಂ� ಅವನನು�
ಅ���ೂಂಡು ��ೕಷ��ಾದ ಆ �ಾ��ಯ�ೕ� ತನ� �ೂ�ಯ�� ಕು����ದನು. ಆಗ ಸ�ಜನರೂ �ೕವಕರೂ
�� �ಾಸು�ಗಳನು� ಮಂಗಳಕರ�ಂದು ಇಬ��ಗೂಮಂ�ಾ���ಯನು� �ಾ�ದರು. ಆ �� �ಾಸ��ಾಳ�ಗಳ�
ಸುಕು�ಾರ�ಾ��ಯ ಆಸನದ�� ಒ��ದುದ�ಂದ �ೂಂಟವನು� ಅ��ತ� �ೂರ�ಾ�ಸು��ದು�ದನೂ� �ೕಪ
�ೂೕ��ಾಗ ಕ��ೕರು ಸು�ವ�ದನೂ� ಕಂಡು ಈತ�� �ೂೕಗಗ���ಂದು �ಾ���ೂಂ�ದ�ನು. ಅಷ�ರ��
‘�ಾ�ನ�� ಏ�, ಬ��’ ಎನ�ಲು ‘�ಾ��ೕ �ಾಡು�ವ�’ ಎಂದು �ಾ�ನ �ಾಡಲು ಉದು�ಕ��ಾ� �ೕವ�ೂೕಕ��
ಸ�ಾನ�ಾದ ರತ�ಮಯ�ಾದ �ಲಗಟು�ಳ� �ಾ��(���) �ೂೕ� �ಾ�ನ �ಾ�ದನು. ಆಗ ತನ�
�ರ�ನ��ದ� ಅಮೂಲ��ಾದ ಉಂಗುರ �ದು� �ೂೕಗಲು, ಅದನು� ಹುಡುಕುವ�ದ�ಾ�� ಆ ��ಯ ಎದು�ನ
ತೂಬನು� ��ದು �ೕರನು� �ಟ�ನು. ಆಗ ಅ�� �ೕ�ೕಂದ�ನ ಖ�ಾ�ಯ��ೕ ��ದ �ೕ�ಯ�� ��ೕಷ��ಾದ
ಬ�ಬ�ಯ ರತ�ಗಳ ��ತ��ಾದ ಹಲವ� ಆಭರಣಗಳನು� ಕಂಡು ಬಹಳ ಆಶ�ಯ�ಪಟ�ವ�ಾ�
�ೂೕಡು��ರುವಷ�ರ��……

ಮೂಲಗದ� : ಆ�ೂೕ�ಸ�ೞ����ಂ�ಾಗ� ಪ�ಯಣದ �ದ�ೂ� ಸುಕು�ಾರಂ �ರಸು �ಾ�ಾ
ಪ��ಾರ��ಯವಪ���ಸುಗಳನುಣುತ�ಂ ಸುಕು�ಾರ�ಾ�� ಅ�ಾ��ಾರಮಂ
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ನುಂಗುಗುಮ�ಾ��ಾರಮನುಗುೞು�ಮದಂ �ೂೕ� ಇದುವ��ಂದು ಕುತ�ಂ ಆ�ಾರದ �ೕಗ ರು��ಂದು
ಬ�ದು�ಸು ಸ�ದಬೞ�� ಗಂಧ �ಾಂಬೂಲ �ಾಲ� ವ�ಾ�ಭರಣಂಗಳಂ ತಂದು �ೂ�ಾ�ಗವಂ �ೂಟು�ಟು�
ಪಸದನಂ�ೂಂಡು ಸುಖಸಂಕ�ಾ ��ೂೕದ�ಂ��ೂ��

ಅನು�ಾದ : �ಾಜನನೂ� ಸುಕು�ಾರನನೂ� ‘ಊಟ�� ಬ���’ ಎಂದು ಕ�ಯಲು �ಾಜನು
ಸುಕು�ಾರ�ೂಂ�� ಊಟದ ತ��ಯ ಮುಂ� ಕು�ತು�ೂಂಡು ಹಲವ� �ಧದ ಸ��ಾದ ಆ�ಾರವನು�
ಊಟ�ಾಡು��ರಲು, ಸುಕು�ಾರ�ಾ�� ಆ�ಾರದ ಅ�ಾ�ಂಶವನು� ನುಂಗು��ದ�ನು, ಇನು��ದ ಅ�ಾ�ಂಶ
ಆ�ಾರವನು� ಉಗುಳ���ದ�ನು. ಅದನು� ಅರಸನು �ೂೕ� “ಇದು ಒಂದು ಬ�ಯ �ೂೕಗ, ಊಟದ �ೕ�
ರು��ಲ�ದುದು” ಎಂದು �ಾ���ೂಂಡನು. ಊಟ�ಾದ ನಂತರ ಗಂಧ, �ಾಂಬೂಲ, ಹೂ�ಾ�, ಉ��,
�ೂ��ಗಳನು� ತಂದು �ೂಡಲು, ಅವನು� �ೂಟು� ಉಟು� ಅಲಂ�ಾರ �ಾ��ೂಂಡು ಸಂ�ೂೕಷದ
�ಾತುಗಳ�ಾ�ಡು�ಾ� ��ೂೕದ�ಂದ ಇ�ಾ�ಗ……..

ಮೂಲಗದ� : ಯ�ೂೕಭ��ಯನರಸ-�ಂ�ಂದು �ಸ�ೂಂಡನ�ಾ� ಎಮ� ತಮ�ನ ಕ�ಪ��ೕಶ�ಾಗಕ�ಂ
ಕಣ��ೕ� ಬಪ��ದಕಂ ಅರು�ಗ�ೕ� ಮದ�ಂ �ಾ������� �ೕ�ಾ ಆತಂ�ವ� ಕುತ�ಮಲ�ವ�
�ೕ����ದ ಸರುಸಪಂಗ���� �ೖ�ಸ�ಾಱಂ ಮ�� ಆವ �ಾಲಮುಂ �ಾ�ಕದ �ಳ��ೂ�ಪ��ದಱಂದಂ
�ೂಡರ �ಳ�ಂ� �ೖ�ಸ� ಕಣ� �ೕ� ಬಕು�ಂ ಮತ�ಂ ಕಮಳ�ೕ��ೕತ�ಳ�ೂ� �ಾ��ದ����
�ಱವ��ಯಂ �ೕವ�ಂ ಬಂ�ೂ� �ರ�ಯಟು�ದು ಕೂೞುಮಪ��ದಱಂ �ಾ��ದ��ಯ ಕೂೞಂ
ನುಂಗುಗುಮುೞದ ಕೂೞನುಗುೞು�ಮದಱಂ�ೕತಂ�ೕಯವ��ಗ�ಾದು��

ಅನು�ಾದ : ಅರಸನು ಯ�ೂೕಭ��ಯನು� ಕು�ತು �ೕ� ಪ����ದನು: “ಅ�ಾ� ನನ� ತಮ��ಾದ
ಸುಕು�ಾರ�� �ೂಂಟದ �ೂೕಗಕೂ� ಕ��ೕರು ಸು�ಯುವ�ದಕೂ� ಊಟ �ೕರ�ರುವ�ದಕೂ� ಏ� ಔಷಧ
�ಾ��ಲ�?” ಎಂದು �ೕ��ಾಗ ಆ� “ಒ�ಯ�, ಅವ�� ಇವ� �ೂೕಗಗಳಲ�. ಮಂ�ಾ����ಾ� �ಾ�ದ
�� �ಾಸ�ಗಳ� ಒ��ದುದ�ಂದ ಸ�ಸ�ಾದನು. ಅಲ�� �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ�ಕ� ರತ�ದ �ಳ�ನ�� ಅವನು
ಇರುವ�ದ�ಂದ �ೕಪದ �ಳ�� ಸ�ಸ�ಾರ� ಅವನ ಕ��ನ�� �ೕರು ಬರುತ��. ಅದೂ ಅಲ�� �ೕವ� ಬಂದ
ಸಂದಭ�ದ�� �ಾವ� �ೖ�� ಹೂಗಳ ಸು�ಾಸ��ಂದ ಕೂ�ದ ಅ���ಂ�� �ೕ� ಅ��ಯನು�
�ಶ��ಾ� �ೕ��ದ ಅನ�ವನು� ಬ��ದ��ಂದ ಅವನು ಸು�ಾಸ�ಯಅ��ಯ ಅನ�ವನು� ನುಂಗು��ದ�ನು,
ಉ�ದಅನ�ವನು� ಉಗುಳ���ದ�ನು.ಆದುದ�ಂದ�ೕ ಇವ��ಈಅವ��ಗ�ಾ��” ಎಂದು �ೕ�ದಳ�.

ಮೂಲಗದ� : �ೕಳ�� �ಸ�ಯಂಬಟು� ಈತನ �ಣ�ಾತ�ದ �ೂೕಗಕ�ಂ ಸುಖಕ�ಂ ಎ���ಾ�
�ಾಲಮರಸುತನಂ �ಯ����ಳಪ� �ೂೕ�ೂೕಪ�ೂೕಗಂಗ� �ೂ�ಯಲ�ವದಱಂ�ೕ �ೂೕಕ�ೂ�ೕತ�
ಪರ�ಾಥ�ಂಸು��ಂ�ೂ�ದರಸನವಂ� ಸುಕು�ಾರ�ಂದು �ಸರ�ಟ�ಂ.

ಅನು�ಾದ : ಅದನು� �ೕ� ಅರಸನು ಆಶ�ಯ�ಪಟ�ನು. “ಈತನ ಒಂದು �ಣದ ಸುಖ-�ೂೕಗಗ�� ನನ� ಇ�ೕ
ಅರಸುತನದ �ಾಲದ�� ಅನುಭ��ದ �ೂೕಗ – ಉಪ�ೂೕಗಗಳ� ಸ�ಾನ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆದುದ�ಂದ
“�ೂೕಕದ�� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಈತ�ೕ ಸು�” ಎಂದು ��ೕ��ೂಂಡವ�ಾ� ಅರಸನು ಅವ�� ‘ಅವಂ�
ಸುಕು�ಾರ’ ಎಂದು �ಸರ��ಟ�ನು.
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೪.�ೌರ�ೕಂದ�ನ �ೂಂ� �ೕನು
[ ಪದ��ಾಠ ]

ಕು�ಾರ�ಾ�ಸ

ಪ�ವ�ಕ�(����)

''�ಾ�ಾ� ಮತ�ರ ಸವ� �ಾಶ�� �ೕತು'' ಎಂಬ �ಾ�ನಂ� �ೌರವರು ಮತು� �ಾಂಡವರ ನಡು�
�ೖಮನಸ� ��ದು �ಮ�ರ�ಾ� �ೕಸದ ಪಗ��ಾಟ�ಾ� �ೌರವರು �ಾಂಡವರನು� �ಾಜ�ಭ�ಷ��ಾ�
�ಾ�ದರು. �ಾಂಡವರು ಹ��ರಡು ವಷ� ವನ�ಾಸ ಮತು� ಒಂದು ವಷ�ದ ಅ�ಾತ�ಾಸವನು�
ಅನುಭ�ಸುವ ಸಂದಭ� ಎದು�ಾ�ತು. ವನ�ಾಸ ಮತು� ಅ�ಾತ�ಾಸದ ಸಂದಭ�ದ��ಯೂ �ೌರವ�ಂದ
ಎದು�ಾದ ಎಲ� �ೂಂದ�ಗಳನೂ� ಎದು��, ಅದನು� ಯಶ���ಾ� ಮು�� ಬಂದ �ಾಂಡವರು ತಮ�
�ಾ�ನ �ಾಜ�ವನು� �ೕಳಲು �ೌರವರ ಬ� ಬಂ�ಾಗ ದು�ೕ�ಧನನನು ‘ಒಂದು ಸೂ�ಯ��ಯಷು�
ಭೂ�ಯನೂ� �ೂಡುವ��ಲ� ಎಂದು ಪ������ದನು.

ಆದ��ಂದ �ಾಜ�ವನು� ಮರ� ಪ�ಯ�ೂೕಸುಗ �ೌರವರ ಬ�� ಧಮ��ಾಯನು ಸಂ�ಾನ�ಾ�� ��ೕ
ಕೃಷ�ನನು� ಕಳ��ಸು�ಾ��. ��ೕಕೃಷ�ನು �ದುರನ ಮೂಲಕ ದು�ೕ�ಧನನ ಬಲವನು� ಕು��ಸುವ ಪ�ಯತ�
�ಾ��ಾಗ ತುಂ�ದ ಸ�ಯ�� ದು�ೕ�ಧನನು �ದುರನನು� �ೕ��ಯು�ಾ��. ಕು�ತ�ಾದ �ದುರ ತನ�
�ಲ�ನು� ಮು�ದು ಯುದ��ಂದ �ಮುಖ�ಾಗು�ಾ��. ಆದ� ಯುದ� ���ಸುವ ಸಂ�ಾನದ ಪ�ಯತ�
�ಫಲ�ಾಗುತ��. ಯುದ���ಂ�ೕ ಪ��ಾರ ಎಂಬ �ೕ�ಾ�ನ�� ಬಂ�ಾಗ �ೌರವ �ೕ�ಯ��
ದು�ೕ�ಧನ�� �ಷ��ಾ�ದು� �ಾಂಡವರನು� �ೂೕ�ಸಬಲ� ಬಲ�ಾ� ಕಣ��ಂದ �ಾಂಡವರನು�
ರ�ಸ�ೕ�ೕ�ಂದು ಸಂಕಲ� �ಾ�ದ ��ೕಕೃಷ�ನು ಅದ�ಾ�� ಉ�ಾಯ��ಂದನು� �ದ�ಪ�� ತ�ೂ�ಂ��
ಕಣ�ನನು� ಕ��ೂಯ��ಾ��.ಆಗ ಅವ�ಬ�ರ ನಡು� ನ�ದ ಸಂ�ಾದ�ೕ ಪ�ಸು�ತ �ಾಗ.

ಇನತನೂಜನ ಕೂ��ೖದುನ
ತನದ ಸರಸವ�ಸ� ರಥ�ೂಳ�
ದನುಜ�ಪ� ಬರ��ದು ಕು����ದನು �ೕಠದ�
ಎನ� �ಮ��ಗಳ� ಸಮ�ೕ
ವ���ೕವಮು�ಾ�ಯಂಜು�
�ನಲು �ೂ� �ೂೕಂ�ನ� �ಾ�ದು �ೌ��ಂ�ಂದ ||೧||

�ಾ�ಸ ಸಂ�ಾರಕ�ಾದ (ದನುಜ �ಪ�) ಕೃಷ�ನು ಸೂಯ�ನ ಮಗ(ಇನತನೂಜ) �ಾದ ಕಣ��ೂಡ�
�ೖದುನತನದ ಸರಸ�ಂದ (��ೕ��ಂದ) ಬರ��ದು ರಥದ �ೕಠದ�� ಕು����ದನು. ಆಗ ಅದನು�
��ೕ�ಸದ ಕಣ�ನು ''���ಡ� �ಾನು ಸ�ಸ�ಾನ�ಾ� ಕು�ತು�ೂಳ�ಬಹು�ೕ? �ೕವ ಮು�ಾ�,
ನನ�ೕ�ೂೕ ಭಯ�ಾಗು���'' ಎಂದು �ೕಳಲು, ��ೕಕೃಷ�ನು(�ೌ�) ಅವನ ಪಕ��� �ೂ� �ೂೕಕುವಂ� ಕು�ತು
�ೕ�ಂದನು.

�ೕದ���� ಕಣ� ���ಳ�
�ಾದವರು �ೌರವ�ೂಳ� ಸಂ
�ಾ�ಸುವಡನ�ಯ��ದ�ರ�ಲ� ��ಾ��
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�ೕ��ೕಪ� �ೕನು �ತ��ೂ
�ಾದುದ����ನುತ �ಾನವ
ಸೂದನನು ರ�ಸುತನ ��ಯ����ದನು ಭಯವ ||೨||

ಕಣ�, �ೌರವರು �ಾದವ�� �ೕದ�ಲ�. ��ಾರ �ಾ� �ೂೕ�ದ� ಇಬ�ರೂ ಒಂ�ೕ ವಂಶದವರು.
(ಯ�ಾ�ಯ ಮಕ�ಳ� ಪ�ರು, ಯದು, ಪ�ರು�ನ ವಂಶದವರು �ೌರವರು. ಯದು�ನ ವಂಶದವರು
�ಾದವರು) ��ಾ���ಾ�ಯೂ �ೕ�ೕ �ಾಜ (�ೕ��ಪ�) ಆದ� �ನ� ಅದರ ಅ��ಲ� ಎಂದು
�ೕಳ�ವಮೂಲಕ �ಾನವರ �ೖ��ಾದ ��ೕಕೃಷ�ನು ರ�ಸುತ (ಕಣ�)ನ ��ಯ�� ಭಯವನು� ���ದನು.

ಲಲ� ಪ��ೕ�ೖದು ಮಂತ�ಂ
ಗಳ��ದ�ಗ �ೕನು �ನ�ಯ
ಬ�ಯು���ರ�ೕವಮೂರ��ಾತ ಕ��ೕಮ
ಫಲುಗುಣನು �ಾಲ��ಯ�ೖದ�
ಯ� ನಕುಲ ಸಹ�ೕವ�ಾದರು
ಬ�ಕ�ಾ��ಯ�ೂಂದು ಮಂತ��ೂ�ಬ�ರು��ದರು ||೩||

�ಾಂಡವರ �ಾ��ಾದ ಕುಂ�ಯು ದೂ�ಾ�ಸ ಮು�ಗ�ಂದ ಪ�ದ ಐದು ಮಂತ�ಗಳ�� �ೕನು
�ದಲ�ಯವನು, �ನ� ನಂತರದ�� ಜ��ದವನು ಯು���ರ(ಧಮ�ತ�ಾಯ), ಮೂರ�ಯವನು
ಶೂರ�ಾದ �ೕಮನು, ಅಜು�ನನು(ಫಲುಗುಣ) �ಾಲ��ಯವನು ಆನಂತರದ�� �ಾ��ಯ�� (�ಾಂಡು�ನ
ಎರಡ�ೕ ಪ��� �ದಲ ಪ���ಾದ ಕುಂ�ಯು ದಯ�ಾ��ದ ಒಂದು ಮಂತ�ದ ಕೃ��ಂದ) ಒಂದು
ಮಂತ��ಂದ ನಕುಲ ಸಹ�ೕವರು ಜ��ದರು ಎಂದು ��ೕ ಕೃಷ�ನು ಕಣ��� ಅವನ ಜನ� ವೃ�ಾ�ಂತವನು�
�ೕ�ದನು .

�ನ� ಹ��ನಪ�ರದ �ಾಜ�ದ
ಘನ�ಯನು�ಾಡು�ನು �ಾಂಡವ
ಜನಪ �ೌರವ ಜನಪ�ೂೕ�ೖಸುವರು ಗದು��ಯ
�ನ� �ಂಕರ�ರಡು ಸಂತ�
��ಸ�ೂಲ�� �ೕನು ದು��ೕ
ಧನನ �ಾಯ�ಂಬುಲ� �ೖ�ಾನುವ� �ೕ�ಂದ ||೪||

�ನ� ಹ���ಾಪ�ರದ(ಹಸ��ಾವ�) �ಾಜನ ���ಯನು��ೂ�ಸು�ನು. �ಾಂಡವ �ೌರವ
�ಾಜ�ಲ�ರೂ �ನ�ನು� ಓ�ೖಸುವರು. ಈ ಎರಡೂ ಸಂತ�ಯವರೂ �ನ� �ೕವಕ����ೂಳ��ವ
���ಯನು� �ರಸ��� �ೕನು ದು�ೕ�ಧನನ �ಾಯ�ಂಬುಲ�(�ಾ�ಯ�� ಅ�ದು ಉಗುಳ�ವ
�ಾಂಬೂಲ) �ೖ�ಡು�ವ�ದು ಸ��ೕ ? �ೕಳ� ಎಂದು ��ೕಕೃಷ�ನು ಕಣ�ನನು� ಪ���ಸು�ಾ��.

ಎಡದ�ೖಯ� �ೌರ�ೕಂದ�ರ
ಗಡಣ ಬಲದ� �ಾಂಡು ತನಯರ
ಗಡಣ��ರ��ಾದ� �ಾಗಧ�ಾದ�ಾ�ಗಳ�
ನಡು� �ೕ�ೂೕಲಗ�ೂ��ಪ��ವ
ಕಡು ��ಾಸವ �ಸುಟು ಕುರುಪ�
ನು�� �ೕಯಹ�ಾದ�ಂಬುದು ಕಷ� �ನ�ಂದ ||೫||
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�ನ� ಎಡ �ಾಗದ�� �ೌರವನ ಸಮೂಹದವರು, ಬಲ �ಾಗದ�� �ಾಂಡವರ ಸಮೂಹ (�ಾಂಡು
�ಾಜನ ಮಕ�ಳ�), ಇ��ನ�� �ಾ��, �ಾಗಧ, �ಾದ�ಾ�ಗಳ� ಇವ�ಲ�ರ ನಡು� �ೕನು ಓಲಗದ��
�ೂೕ�ಸುವ �ೕನು ಇಂತಹ ಮ�ಾ�ೌ�ಾಗ�ವನು� ಅತ� ಎ�ದು ಕುರುಪ� (�ೌರವ/ದು�ೕ�ಧನ)
�ನ�ೕ�ಾದರೂ �ೕ�ದ� '�ೕ�ಾ, ಮ�ಾಪ��ಾದ' ಎಂದು ಒ���ೂಳ��ವ�ದು �ನ� ಕಷ��ಾಗುವ�ದು
ಎಂದು ��ೕಕೃಷ�ನು ಕಣ��� �ೕ�ದನು.

�ೂರಳ �� ���ದವ� ದೃಗುಜಲ
ಉರವ�� ಕಡು �ೂಂದನಕ�ಾ
ಕುರುಪ�� �ೕ�ಾದು�ಂದನು ತನ�ಮನ�ೂಳ�
ಹ�ಯಹ� �ೂ��ೂೕರದುರುಹ�
ಬ�� �ೂೕಹು� ತನ� ವಂಶದ
ನರು� �ೂಂದನು ಹಲವ��ಾ�ೕ�ಂದು �ಂ��ದ ||೬||

ಕಣ�ನ �ೂರಳ ನರಗಳ� ���ದವ� (ಗದ�ದ) ಕ��ರು �ಾ��ಾ� ಸು��ತು. ಅವನು ಬಹಳ�ಾ� �ೂಂದು
''ಅ��ೕ! ಕುರುಪ�� �ೕ�ಾ�ತು'' ಎಂದು ತನ� ಮನ�ೂಳ� ಅಂದು�ೂಂಡು ''ಕೃಷ�ನ ��ೕಷದ �ಂ�
�ೂ��ಾ�ದ �ೕ� ಅದು ಪ����ಾ� ಸುಡ� �ಾ�ೕ �ಡುವ��ೕ? ಬ�� ನನ� ಜನ�ವೃ�ಾ�ಂತವನು�
�ೕ� �ೂಂದನು. �ಚು� �ಾ�ೕನು?'' ಎಂದು �ಂ��ದನು .

ಏನು �ೕ�ೖ ಕಣ� �ತ�
�ಾ���ಾವ�ದು ಮನ� ಕುಂ�ೕ
ಸೂನುಗಳ �ಸ�ೖ��ೂಂಬುದು �ೕರ�
�ಾ�����ಾ�� ನು� ನು�
�ೌನ�ೕತ�ಮರುಳ�ತನ �ೕ
�ಾನು �ನ�ಪ���ಬಯಸುವನಲ� �ೕ�ಂದ ||೭||

(ಕಣ�ನು ಮನ��ನ�� �ಂ�ಸು��ರುವ�ದನು� �ೂೕ�) ಏನು �ೕಳ� ಕಣ�? �ನ� ಮನ��ನ ಜಡತ���,
�ಾ�ಕುಲ�� �ಾರಣ�ೕನು? ಕುಂ�ಪ�ತ��ಂದ �ೕ� �ಾ���ೂಳ��ವ�ದು �ನ� ಇಷ��ಾಗುವ��ಲ��ೕ?
ನ�ಾ��, ಏನೂ �ಾ� ಇಲ�, �ಾತ�ಾಡು. �ೌನ�ೕ�? ಈ ದಡ�ತನ �ೕಡ, �ನ� �ಾ�ಯನು�(ಅಪ��,
�ೕಡು) �ಾನು ಬಯಸುವವನಲ�; �ೕಳ�.” ಎಂದು ಕೃಷ�ನು ಕಣ��� �ಾಂತ�ನ �ೕಳ��ಾ��.

ಮರುಳ��ಾಧವಮ�ಯ�ಾಜ�ದ
��� �ೂೕಲುವನಲ� �ೌಂ�ೕ
ಯರು ಸು�ೕಧನ�ನ� �ಸ�ೖವ��ಮನ�ಲ�.
�ೂ�ದ �ಾ�ಾರಂ� ಹ�ವರ
�ರವನ��ೂಪ�ಸು��ಂ�ೕ
ಭರ�ೂ���ನು �ೌರ�ೕಂದ�ನ �ೂಂ� �ೕ�ಂದ ||೮||

“ಅ��ೕ ಮರುಳ� ಕೃಷ��ೕ, ಈ ಭೂ� �ಾಜ�ದ ಸಂಪ��� �ಾನು �ೂೕಲುವವನಲ�.
�ೌಂ�ೕಯರು(�ಾಂಡವರು), �ೌರವರು ನನ� �ೕ� �ಾಡ�ೕ�ನು�ವ�ದರ�� ನನ� �ಾವ��ೕ
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ಆಸ���ಲ�(ಇ���ಲ�). ನನ�ನು� ಸಲ�ದ ನನ� ಒ�ಯ�� (�ಾ�ಾರ-�ಾತೃ) ‘ಶತು�ಗಳ ತ�ಯನು� ಕ�ದು
ಒ��ಸು�ನು’ ಎನು� ಆತುರದ����ನು. ಆದ� �ೕನು �ೌರ�ೕಂದ�ನನು� �ೂಂದು�ಾ��” ಎಂದು ಕಣ�ನು
�ೂೕ��ಂದ ��ೕಕೃಷ��� �ೕ�ದನು.

�ೕರ �ೌರವ�ಾಯ�ೕ �ಾ
�ಾರ�ಾತನ ಹ�ಯಹ� �ೖ
�ಾರ�ೕ �ೖ�ಾರ�ಾದಂತ�ನು ಕುರುನೃಪ�
�ೌ� �ೕ�ೖ �ಾ� ಸಮರದ
�ಾರದ� �ೂೕರು�ನು �ಜಭುಜ
�ೌ�ಯದ ಸಂಪನ�ತನವನು �ಾಂಡುತನಯರ� ||೯||

�ೕರ �ೌರವ�ಾಯ�ೕ(ದು�ೕ�ಧನ�ೕ) ನನ� ಒ�ಯನು, ಆತನ ಶತು�ಗ�ೕ ನನ� ಶತು�ಗಳ�, ಅವನ
ಅ��ಾನ�ೕ (�ೂಗ���ೕ) ನನ� ಅ��ಾನ. ಅವ�� ಆಗುವ��ೕ ನನ� ಆಗ�, ಕೃಷ��ೕ �ೕಳ�, �ಾ�
ಯುದ�ಭೂ�ಯ�� ನನ� ಭುಜಬಲ �ೌಯ�ದ ಪ�ಾಕ�ಮವನು� �ಾಂಡುತನಯ(�ಾಂಡವರು)ರ �ೕ�
�ೂೕರು�ನು ಎಂದು ಕಣ�ನು �ೕ�ದನು.

�ಾ��ೌತಣ�ಾಯು� �ಾ�ನ
�ಾರತವ� ಚತುರಂಗ ಬಲದ�
�ೌರವನಋಣ�ಂ� ರಣದ� ಸುಭಟ�ೂೕ�ಯನು
�ೕ���ಪ�ಯವಸರ�� ಶ
�ೕರವನು ನೂಕು�ನು �ನ�ಯ
�ೕರ�ೖವರ �ೂೕ��ನು �ಾ�ೕವಸಖ�ಾ� ||೧೦||

�ಾ� ಬರ�ರುವ �ಾರತ(ಮ�ಾ�ಾರತ)ಯುದ�ವ� �ಾ�� ಔತಣ�ಾಗುವ�ದು. ಆ ಯುದ�ದ��
ಚತುರಂಗ ಬಲವನು� �ೂೕ��, ಅಸಂ�ಾ�ತ �ೕಧರನು� �ಾ��, ನನ� ಒ�ಯ ದು�ೕ�ಧನ��ಾ�
(ಅವಸರ�ಾ��=ಸಮಯ�ಾ��) ನನ� �ೕಹವನು� ಅ��ಸು�ನು(�ಾ�ಣ�ಡು�ನು) �ನ� �ೕರ�ಾದ ಐವರು
�ಾಂಡವರನು� ಸೂಯ��ಾ��ಾ�ಯೂ �ಾವ��ೕ
�ಾರಣಕೂ� �ೂೕ�ು�ಲ� ಎಂದು ಕಣ�ನು ��ೕಕೃಷ���
�ೕ�ದನು.
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೬.ಛಲಮ����ಂ
[ ಪದ��ಾಠ ]

ರನ�

ಪದ��ಾಗದ �ಾ�ಾಂಶ

�ೕ��: ಮ�ಾ�ಾರತ ಯುದ�ದ�� ತ��ಲ� ಸ�ೂೕದರರನು� ಆಪ��ತ��ಾದ ಕಣ�ನನೂ� ಕ�ದು�ೂಂಡ
ದು�ೕ�ಧನನು ತನ� ತಂ� �ಾ�ಯರ ಅ�ೕ�ಯಂ� ರಣರಂಗದ�� ಆಯ� ದ�ಯ�� ಮಲ�ದ� �ಾತ
�ೕಷ� ಸಲ�ಯನು� ಪ�ಯಲು ಬರು�ಾ��. �ೕಷ�ರು ಯುದ�ವನು� ���� �ಾಂಡವ�ೂಡ� ಸಂ�
�ಾ��ೂಳ��ವ�ದು ಸೂಕ��ಂದು ದು�ೕ�ಧನ�� ಸಲ� �ೕಡು�ಾ��. ಆದ� ಸಂ� �ಾ��ೂಳ�ಲು
ಒಪ�ದ ದು�ೕ�ಧನನು �ಾನುಯುದ� �ಾಡುವ��ಾ� �ೕಳ��ಾ��.

ಈ ಸಂದಭ�ದ�� ದು�ೕ�ಧನನು �ೕಷ��ೂಂ�� �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ ಆತನ�� ಛಲ, ಅವನ ದೃಢ
��ಾ�ರಮತು� ಅವನ ಅ��ಾನದ�ಾತುಗಳನು� ಇ�� ಸಂಗ����ೂಡ�ಾ��.

********

ವಚನ :ಇಂಬು���ಯ���� �ಾಂಡವರ�ೂಡಂಬ�� ಸಂ�ಯಂ �ಾ�ಪ�ವ�ಕ�ಮ�ೂ� ನ�ವಂತು
�ಾೞೆ�ಂ ಇನು�ಮವ�ಮ�ಂದುದಂ ಇಂಬು�ಯ�ದವ� �ೕಱಿವರಲ� �ೕನು�ಮ� �ೕೞು�ದಂ �ೕಱ�
�ಗೞ��ೕೞು��� ಸು�ೕಧನಂಮುಗುಳ�� ನಕು�-

�ಾ�ಾಂಶ: �ೕನು ಒಪ����ಾದ� �ಾಂಡವರನು� ಒ��� ಒಪ�ಂದ �ಾ��ಂ�ನಂ� ನ�ಯುವ �ಾ�
�ಾಡು�ನು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ� �ಾತನು� �ೕರ� �ಾ�ಸು�ಾ��. �ೕನೂಕೂಡ ನಮ�
�ಾತನು� �ೕರ� ನ�ದು�ೂಳ��ೕಕು. ಎಂದು �ೕಷ�ರು �ೕ��ಾಗ ದು�ೕ�ಧನನುಮುಗುಳ�ನ� ನಕು�-

ಕಂ|| �ಮ� ���ಮಟು� ��ೕ�ೕ|
ಸಮಕ��ಂ ಬಂ�ನ�ತ�ೂ� ಸಂ�ಯ�ೕಂ||
ಸಮ�ೂ�ಸ�ಂದು ಬಂ��|
ಸಮರ�ೂ�ನಗಜ� �ೕೞ�ಾವ�ದು ಕಜ�ಂ|| ||೧||

�ಾ�ಾಂಶ: �ಮ� ನಮಸ��� �ೂೕಗ�ಂದು ಬಂ��ೕ �ೂರತು ಶತು�ಗ��ಡ� ಒಪ�ಂದವನು�
ಏಪ��ಸುವ�ದ��ಂದು ಬಂ��?ಅ�ಾ� , ಯುದ�ದ�� ಇನು� ನನ� �ಾಯ��ೕ�ಂಬುದನು� �ೕ��.

ಕಂ|| �ಲ�ಱ��ಂದು ಬ���|
ಚಲ�ಱ�ಂ�ಾಂಡುಸುತ�ೂ�ೕ�ಲ�ದು �ಾ||
ೞೆ�ಲ�ನ� �ನಪಸುತನಂ|
�ೂ��ದ �ಲ�ೂಡ�ಮ�� ಪ�ದು�ಾೞ���ೕ|| ||೨||

�ಾ�ಾಂಶ: �ಾನು ಭೂ��ಾ� �ೂೕ�ಾಡು��ಂದು �ಾ����ಾ? ಛಲ�ಾ�� �ಾಂಡವ�ೂಡ�
�ೂೕ�ಾಡು�ನು. ಈ ಭೂ�ನನ� �ಾಳ� ಭೂ�. �ನಪಸುತ�ಾದ ಕಣ�ನನು��ೂ���ದ ಈ
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ಭೂ��ಡ� �ಾನುಮ�� �ಾಳ���?

ಉ|| ಎನ�ಣು�ಾಳ�ನ�ಣುಗದಮ�ನ���ದ �ಾಥ��ೕಮರು|
ಳ���ಗ�����ೂ�ಡ�ೂ�ನ�ಸುವ���ನಮಜ� ಸಂ�ಯಂ||
ಮುನ�ಮವಂ��ಬ�ರುಮ�ಕು����� ಬೞ�� ಸಂ��|
����ಗೞ�ಂತ�ಾತ�ಜ�ೂ�ನ�ೞ�ಾಱ�ೂ�ಾಗ�ಂ��ೕ|| ||೩||

�ಾ�ಾಂಶ: ನನ� ��ೕ�ಯ��ಯನನು�(ಕಣ�ನನು�) ನನ� ��ೕ�ಯತಮ�ನನು�(ದು�ಾ�ಸನ) �ೂಂದ ಅಜು�ನ-
�ೕಮರು ಬದು�ರುವವ�� ನನ� �ೕಹದ�� �ಾ�ಣ ಇರುವವ�ಗೂ ಅ�ಾ� , �ಾನು ಸಂ�ಯನು� ಒಪ��ವ��ಲ�.
�ದಲು ಆ ಇಬ�ರನೂ� �ೂಲು��ನು. ಅವರನು� �ೂಂದ ಬ�ಕ ಧಮ��ಾಜ�ೂಡ�
ಸಂ��ಾ��ೂಳ����ೕ�. ನನ� ದುಃಖ ಆ�ದ ನಂತರ ಸಂ� ಆಗುವ��ಲ� ಎನು���ೕ?

ಕಂ|| ಪ���ದ ನೂವ�ರು��ೂ�ಡ|
ವ���ದ ನೂವ�ರು���� ಸ�ೂ�� �ೂೕಪಂ||
ಪ��� ��ದೞು�ದು ಸತ��
ಪ�ಟ���ಾಂಡವ�ೂ�ಱದು ಛಲಮ��ಱೆ�ಂ || ||೪||

�ಾ�ಾಂಶ: ಹು��ದ ನೂರುಜನರೂ, ನನ� ಒಡ ಹು��ದ
ನೂರುಮಂ� ಸ�ೂೕದರರು(ಯುದ�ದ��)
�ೂೕ�ಾ�ಸತ�ರು. ಆದ��ಂದ ನನ����ೂೕಪ
ಹು�����ತು(��ದೞು�ದು). ಸತ�ವ�ೕನು
ಮ��ಹುಟು�ವ��ಲ��ೕ? �ಾಂಡವ�ೂಡ�
�ೂೕ�ಾ�ನನ� ಛಲ�ೕರ�ಾದ��ಯು��ೕ�.

ಕಂ|| �ಾದ��ನಜ� �ಾಂಡವ|
�ಾದ��ೕ��ಂ��ೂಂ� ಸಮರ�ೂ�ಾಂ�ೕ||
�ಾ�ನದಱಂ� �ಾಂಡವ
�ಾ�ದುದು�ೕ�ಾಯು��ೌರವಂಗವ�ತಳಂ|| ||೫||

�ಾ�ಾಂಶ:ಅಜ�, �ಾನು �ೂೕ�ಾಡ�
�ಡುವ��ಲ�.ಇಂ�ನಯುದ�ದ�� �ಾಂಡವರು
ಉ�ಯ�ೕಕು ಇಲ�� �ಾನುಉ�ಯ�ೕಕು.
ಆದ��ಂದಈ ಭೂ��ಾಂಡವರ�ಾಗ�ೕಕು ಇಲ��ೕ
�ೌರವನ�ಾಗ�ೕಕು ಎಂದು ದು�ೕ�ಧನನು
ಶರಶ��ಯ��ಮಲ�ದ� �ೕ�ಾ��ಾಯ���
�ೕ�ದನು.
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೭.�ೕರಲವ
[ ಪದ��ಾಠ ]

ಲ��ೕಶ

���� ಕ�:- �ಾವಣನನು� ಸಂಹ��ದ ��ೕ�ಾಮನು �ೕ�ಾ ಲ��ಣ ಸ�ೕತ�ಾ� ಅ�ೕ��� ಮರ�
�ಾಜ��ಾರ �ಾಡು��ದ� ಸಂದಭ�ದ�� �ಾ�ಾನ� ಪ���ಬ�ನು �ೕ�ಯ ಕು�ತು �ುಲ�ಕ�ಾ�
�ಾತ�ಾಡುವನು. ಪ��ಗಳ ಅ��ಾ�ಯ�ೕ ಸವ�ಸ��ಂದೂ ಕುಲ�ೌರವ �ಾ�ಾಡುವ�ದು ತನ�
ಕತ�ವ��ಂದು �ಶ���ದ �ಾಮನು ತುಂಬು ಗ����ಾದ �ೕ�ಯನು� �ಾ�� ಕ�ಸುವ ��ಾ�ರ
�ಾಡುವನು. ಅಣ�ನ ಆಣ�ಯಂ� ಲ��ಣನು �ೕ�ಯನು� �ಾ�ನ�� ಏ�ಾಂ��ಾ� �ಟು�ಬಂ�ಾಗ, ಅ��
ಅವಳ �ೂೕದನವನು� �ೕ� ಆಗ��ದ �ಾ��ೕ� ಮಹ��ಗಳ� �ೕ�ಯನು� ತಮ� ಆಶ�ಮ��
ಕ��ೂಯು��ಾ��. ಆಶ�ಮದ�� ಅವಳ� ಅವ� ಮಕ��� ಜನ��ೕಡು�ಾ��. ಅವ�� ಲವ ಕುಶ�ಂದು
�ಾಮಕರಣ �ಾ�ದ ಮಹ��ಗಳ� ಅವ�ಬ�ರನು� ಸಕಲ ��ಾ� �ಾರಂಗತ�ಾ� �ಾಡು�ಾ��. �ಾವಣನ
ವ��ಂದ ಉಂ�ಾದ ಬ�ಹ�ಹ�ಾ� �ೂೕಷ ಬಂ�ರುವ��ಂದು �ೕ�ದ ಮಹ��ಗಳ ಆ�ೕಶದಂ�
��ೕ�ಾಮನು ಅಶ��ೕಧ �ಾಗವನು� �ೖ�ೂಳ���ಾ��. ಶತು�ಘ�ನ �ಂ�ಾವ��ೂಂ�� �ೕಶ �ೕಶಗಳನು�
ಸು��ದ ಅಶ��ೕಧದ ಕುದು�ಯು �ಾ��ೕ� ಆಶ�ಮದ ಆವರಣ ಪ��ೕ���ಾಗ��ೕ�ಾಮ�ೕ ತನ�
ತಂ��ಂದು ��ಯದಲವನು ಕುದು�ಯನು� ಕಟು��ಾ��.ಅದು ಪ�ಸು�ತ ಪದ�ದ�� ವ�ಕ��ೂಂ��.

ಬಲ�ಯ� ನೃಪರಂ� ತ�ಯ� ರಘ�ದ�ಹನ |
�ೂ��ೕ� ನ�ಸ����ಚ�ಸುತಧ�ರದ |
ನಲು�ದು� ಬಂದು �ಾ��ೕ�ಯ��ಾಶ�ಮದ ���ೕಗದುಪವನ�ೂಳ� ||
ಪ�ಲ�ಳ ಪಸು��ಳ� ���ೂ��ಾ �ೂೕಟ�ಾ|

   ವ�� ತ�ೂ�ಡ�ಾ�ಗಳ ಕೂ� �ೕ��� |
��ೂ�ಂಡು ನ�ತಂದವಂ ಕಂಡನ��ತ ಸು�ಾ�ಯಂ �ೕರಲವನು || ೧ ||

ಬಲ�ಾ�ಗ�ಾದ �ಾಜರೂ ಸಹ ��ೕ�ಾಮನ ��ೕಷ��ಯ ��ಾರವನು� �ೕ�� ಕುದು�ಯನು� ಕಟ�ಲು
�ದ� ,ಅದ�� ನಮಸ��� ಅದನು� ತ�ಯ�ೕ ಇರಲು ,��ೕ�ಾಮನಯ�ಾಶ�ದ ��ೕ�ಯ ಕುದು�ಯು ಇ�ೕ
ಭೂಮಂಡಲದ�� ಚ�ಸುತ�, �ಾ��ೕ�ಯ ತ��ೕವನದ ಉಪವನದ�� ��ದು �ಂ�ದ� ಹು��ನ ಹಸು��
ಮನ�ೂೕತು ಆಕಷ��� ಒಳ�ಾ� ಅದನು� ಪ��ೕ��ತು. ಅ�� ತನ� ��ೕ�ತ�ೂಡ� (ಒಡ�ಾ�ಗ��ಡ� )
ಆಟ�ಾ� ಮು�� ���ನ ಸ�ೕತ�ಾ� ಬರು��ದ� �ೕರ ಲವನು ಆಶ�ಮವನು� ಪ��ೕ��ದ� ಪ��ತ
(ಪ��ಸಲ���ದ�)ಸುಂದರ ಕುದು�ಯನು� ಕಂಡನು.

ಎತ�ಣ ತುರಂಗ�ದು ��ಕು� ಪ��ೂೕಟಮಂ|
      �ೂತ�ಳದು�ದುದು �ಾ��ೕ�ಮು��ಾಥ�ೕ |

��ತು��ಾ�ೖವ��ಂ�ನ� �ೕ�� ��ೕದನ��ಪಂ ಕ�ಸ�ಾ� ||
ಮ�� ವರುಣನ �ೂೕಕ�ಂ ಬಂದು ಮು�ದಪ�
ನುತ� ಹಯ��� ನ�ತಂದು �ೂೕಡಲ�ದರ |
������ರವ ಪಟ�ದ ��ತಮಂ ಕಂಡು ಲವ�ೂೕ��ೂಳ��ದ�ನು || ೨ ||

ಉಪವನ�ೂಳ�� ನು��ದ ಕುದು�ಯನು� �ೂೕ�ದ ಲವನು ಎ��ಯ ಕುದು��ದು ? ಉಪವನ��
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ನು�� ಹೂ�ೂೕಟವನು� �ಾಳ� �ಾ��ಯಲ� ! �ಾ��ೕ� ಮು���ೕಷ�ರು ವರುಣನು ಕ��ದ��ಂದ ಅ���
�ೂೕಗು�ಾಗ ನನ� ಈಉಪವನವನು� �ಾಯಲು �ೕ� �ೂೕ�ದ�ರು. ಮ�� ಅವರು ವರುಣನ �ೂೕಕ�ಂದ
�ಂ�ರು� ಬಂ�ಾಗ ಈ ಹೂ�ೂೕಟವ� �ಾ�ಾದುದನು� �ೂೕ� ಮು���ೂಳ��ವರು ಎಂದು �ೕ�ಸುತ�
ಕುದು���� ಬಂದನು. ಆಗ ಲವನು ಅದರ ಹ�ಯ �ೕ� ಬರಹದ ಪ��ಯು ಇದು�ದನು� �ೂೕ�
ಅದನು� ಓದ�ೂಡ�ದನು.

ಊ�����ೌಸ�� ಪ�ದ ಕುವರಂ �ಾಮ |
 �ೂೕವ��ೕ �ೕರ�ಾತನಯ�ತುರಗ�ದು |
�ವ��ಸ�ಾಪ��ಾ�ಾ�ೂಡಂ ತ�ಯ�ಂ�ದ� �ೕಖನವ�ೂೕ� ||

 ಗವ�ಮಂ ��ಸ��ೂ�� ತನ��ಾ�ಯಂ|
ಸವ�ಜನಮುಂ ಬಂ��ನ��ದ�ಪ�� ತನ|
ಗುವ��ೂೕಳ���ೕತ�ಂದು ಸ� �ಾ�ಯಂ �ೂಟು� ಲವನು��ದ�ನು || ೩ ||

ಈ ಭೂ�ಯ�� �ೌಸ��ಯು ಪ�ದ ಮಗ�ಾದ ��ೕ�ಾಮ�ೂಬ��ೕ �ೕರ.ಅವನ ಯ�
ತುರಗ�ದು.ಇದನು� ಧ�ಸುವ ಸಮಥ�ರು �ಾ�ಾದರೂ ಇದ�� ಈ ಕುದು�ಯನು� ತ��� ಎಂ�ದ�ನು�
�ೂೕ�, ಓ�ೂೕ ! ಅವನ (��ೕ�ಾಮನ) ಗವ�ವನು� ಮು�ಯ�ದ�� ನನ� �ಾ�ಯನು� ಎಲ�ರೂ
ಬಂ��ಂದು ಕ�ಯ�ರುವ�ೕ ? ಅಲ��ೕ ನನ� �ೂೕಳ�ಗ�ದೂ� ಏನು ಪ��ೕಜನ ?ಎಂದ� �ಾಮನ
ಗವ�ವನು� ಮು�ಯು��ೕ� ಎಂದು ಪ����ಯನು� �ಾ� ಲವನುಉ��ದ�ನು.

��ದುತ��ೕಯಮಂಮು�ದು ಕುದು�ಯ ಗಳ� |
��ದು ಕದ�ೕದು�ಮ� ಕಟ��� ಮು�ಸುತ� |
�� ನಡು� �ೕಡ�ೕಡ ರಸುಗಳ �ಾ�ಯಂ �ಡು ಬ�ವ�ಮ��ನಲು ||
ನಗು� �ಾವ�ರಮಕ�ಳಂ��ೂ� �ಾನ�ಯ |
ಮಗ�ದ� �ದರುವ� ��ೕ� �ೕ�ಂದು ಲವ |
ನಗಡುತನ�ಂ� ���ರುವ�ೕ�� �ೕ� �ೕ�ೖದು �ಂ�ದ�ನು || ೪ ||

ಲವನು ತನ� ಉತ��ೕಯವನು� �ೂ�ದು, ಅದನು� ಕುದು�ಯ �ೂರ�� ��ದು �ಾ�ಯ ಮರ��
ಕಟ�ಲು ಮು�ಸುತರು ಅ��ಾ� ನಡು� ,�ೕಡ �ೕಡ ಅರಸರ ಕುದು�ಯನು� �ಟು��ಡು,ಇಲ��ಾದ�
ನಮ�ನು� �ೂ�ಯುವರು ಎಂದರು ಅದ�� ಲವನು ನಗುತ� �ಾ�ಹ�ಣರ ಮಕ�ಳ� ಅಂಜುವ�ಂದ� �ಾನ�ಯ
ಮಗನು ಇದ�� �ದರುವ�ೕ ? �ೂೕ� �ೕವ� ಎಂದು �ೌಯ��ಂದ �ಲ�ನು� ���ೕ�� , �ೕ� �ೕಂ�ಾರ
�ಾ� �ಂ�ದ�ನು .

*************
�ೖ�� �ಾರತ' ಕು�ತು
�ಾವ�ದ �ಸರು: �ೖ�� �ಾರತ
ಕ�ಯ�ಸರು: ಲ��ೕಶ
�ಾಲ: ��.ಶ. 1550 (ಹ��ಾರ�ಯ ಶತ�ಾನ)
ಸ�ಳ/ಸ�ಳಗಳ�: �ಕ�ಮಗಳ�ರು ���ಯ �ೕವನೂರು. (ಗುಲ�ಗ� ���ಯ ಸುರಪ�ರ.
ಮತ-ಧಮ�: �ಾ�ಹ�ಣ
ಆಶ�ಯ�ಾತರು:�ಾವ �ಾಜನೂಇಲ�
�ರುದುಗಳ�: ಕ�ಾ�ಟ ಕ�ಚೂತವನ �ೖತ�, ಉಪ�ಾ�ೂೕಲ.
�ಾ�ತ�ಪ��ಾರ: �ಾವ�
ಛಂ�ೂೕರೂಪ: �ಾಧ�ಕ ಷಟ��.
ಹಸ�ಪ��ಗಳ�: ಓ�ಯಗ�ಮತು� �ಾಗದ
ಪ�ಕಟ�ಾದ ವಷ�: 1848, (ಕಲ���ನ ಪ��), 1875, �ಾ��ಾ�ನಸ�ತ�ಾ� (ಕಲ���ನ ಪ��)
ಸಂ�ಾದಕರು: �ಂಕಟ ರಂ�ೂೕ ಕ�� (1875)(ಕಲ���ನ ಪ��), �ೂಳಕ� ��ೕ��ಾಸ ಪಂ�ತ, 1875, ಮು��ತ ಪ��.
ಪ��ಾಶಕರು: ಕೃಷ��ಾಜಮು�ಾ��ರ �ಾ�, �ೖಸೂರು.
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೮.�ಮ���ೕ���ೕತ��ೕ
[ ಪದ��ಾಠ ]

ಪಂಪ

ವ|| �ೂ�ೕಣಂ ತನ�ಬಡತನಮಡ� ಅಶ��ಾ�ಮನ�ೂಡ�ೂಂಡು �ಾಡಂ�ಾಡಂ �ೂೞಲು� ಪರಶು�ಾಮನ���
ವಂದಂ ಅಂತು ವಲ��ಾವೃತಕ�ತಟನು�ಾ�ದ� ಜ�ಾಕ�ಾಪನು�ಾ� ತ��ೕವನ�� ��ೕಪ �ಾಗ�ವಂ
ದ��ಾ����ಾ� ಬಂದ ಕುಂಭಸಂಭವನಂ ಕಂಡು ಕನಕ�ಾತ�ಕು��ಾಯ�ಲ�ಪ��ದಱಂ
ಮೃ�ಾ�ತ��ೂಳಘ����� ಪ��� -

�ಾ�ಾಂಶ: �ೂ�ೕಣನು ತನ� ಬಡತನವ�ಂ�ಾಗಲು ಅಶ��ಾ�ಮನನೂ� ಕ�ದು�ೂಂಡು �ೕಶ �ೕಶಗಳ��
ಪರಮ ಸು�� ಪರಶು�ಾಮ ಬ�� ಬಂದನು. ಈಗ �ಾರುಮ��ಂದ ಕೂ�ದ ನಡುವನು�ಳ�ವನೂ ಜ�ಾ
ಸಮೂಹ�ಂದ ಕೂ�ದವನೂ ಆದ ಆ ಪರಶು�ಾಮನು ದ�ವ�ವನು� �ೕಡುವ�ದ�ಾ�� ಬಂದ �ೂ�ೕಣನನು�
�ನ�ದ �ಾ��ಗಳ ಇಲ�ದ��ಂದಮ��ನ �ಾ��ಯ���ೕ ಅಘ��ವನು� �ೂಟು� ಪ���ದನು.

ಚಂ|| ಒಡ�ಯನ�����ನವ�ೕತಳಮಂ ಗುರು����ೕಗ��ಂ
ದ��ಯು�ಲ� �ೖ���ದಂ ಶು�ತ�ಾರಗ�ಂತು ಸಂತಸಂ
ಬ�ಸು�����ೂಂದು ಧನು�ದು�ದು �ವ�ಶ�ಾ��ದು��
�ೂ�ಡ� ಸಮಂತು �ೕೞವ�ೂ�ಾವ�ದ�ೕವ��ೂ ಕುಂಭಸಂಭವ ||೧||

�ಾ�ಾಂಶ: ನನ� ಪ�ಾಥ�ಗಳ��ಲ� �ೕ�ದವ�� �ೂ��ನು. ಭೂಮಂಡಲವನು� ಗುರುಗ�� �ೂ��ನು. ಈಗ
ನನ��� ಒಂದಡ�ಯೂ ಇಲ�. �ೕಡುವವ�ಾದ�ೂೕ �ೕದ�ಾರಂಗತ. �ೕ� ಅವನನು� ಸಂ�ೂೕಷಪ�ಸ�?
‘ಎ�ೖ �ೂ�ೕಣ� ಈಗ ಇ�ೂಂದು �ಲೂ� ಇ�ೂಂದು ��ಾ�ಸ�ಗಳ ಸಮೂಹವ� ಇ�. �ೕ� ಆ���ಲ�.
ಇವ�ಗಳ�� �ನ��ಾವ�ದನು� �ೂಡ�? ��ಾ���ೕ�� �ೕಳ�.

ವ|| ಎಂಬುದುಂ �ೂ�ೕಣ�ನ� ��ಾ�ಧನ� ಧನಮಪ��ದಱಿಂ ��ಾ�ಸ�ಂಗಳಂ ದ��ಯು��� �ಾ
ರಣ�ಾಯ�ಾ���ೕಯ�ೌರಂದ�ಾ�ಪ��ಾ�ಾಸ�ಂಗಳಂ ಕು� �ೂಂಡು ಪರಶು�ಾಮನಂ �ೕೞೊ�ಂಡು
ತ�ೂ�ಡ�ಾ�ಯಪ� ��ಯಂ ದು�ಪದಂ ಛ�ಾ�ವ��ಳರಸು�ಯ�ಪ�ಂದು �ೕ�ಾ� ��ಱ��ವಂದು
ದು�ಪದನರ ಮ�ಯ �ಾ��ೂ� �ಂದು ಪ�ಯಱನಂ ಕ�ದು ���ಡ�ಾ�ದ ��ಯಂ �ೂ�ೕಣ�ಂಬ
�ಾವ� ಬಂದ�ಂದು�ಮ�ರಸಂಗಱ� �ೕೞೆಂಬುದು�ಾತ�ಾ �ಾೞೆ��� ಬಂದಱಪ�ವ�ದುಂ
ದು�ಪದಂ �ಾಜ�ಮ��ಾಮ�ೂೕನ�ತ�ನುಂ ಗವ�ಗ�ಹವ�ಗ��ತ�ನು�ಾ��ೕ�ಲ��-

�ಾ�ಾಂಶ: ಎಂಬು�ಾ� �ೕಳಲು �ೂ�ೕಣನು ನನ� ��ಾ�ಧನ�ೕಧನ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ
ಆ��ಾ�ಸ�ಗಳನು�ದಯ�ಾ�ಸ�ೕಕು ಎನ�ಲು �ಾರುಣ, �ಾಯುವ�, ಆ��ೕಯ,ಐಂ�ಾ�� ಅಸ�ಗಳನು�
�ೂಡಲು ಅದನು� ��ದು�ೂಂಡು ಪರಶು�ಾಮ�ಂದ ಅಪ�� ಪ�ದು ತನ� ಒಡ�ಾ�ಯೂ ��ೕ�ತನೂ ಆದ
ದು�ಪದನು ಛ�ಾ�ವ�ಯ�� �ಾಜ��ಾರ�ಾಡು���ಾ��ಂದು �ೕ� ಆ ಪಟ�ಣ�� ಬಂದು ದು�ಪದನ
ಅರಮ�ಯ �ಾ�ಲ�� �ಂತು �ಾ�ಲು �ಾಯುವವನನು� ಕ�ದು �ಮ� �ೂ�ಯ�ಾ�ಟ�ಾ�ದ
��ೕ�ತ�ಾದ �ೂ�ೕಣ�ಂಬ �ಾ�ಹ�ಣನು ಬಂ��ಾ��ಂದು �ಮ� �ಾಜ�� ��ಯಪ�ಸು ಎಂದನು. ಅವನು
ಆ �ೕ�ಯ���ೕ ಬಂದು ��ಸ�ಾ� ದು�ಪದನು �ಾಜ��ಂಬ ಮದ��ಂದ �ೂ��ದವನೂ ಅಹಂ�ಾರ�ಂಬ
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ಗ�ಹ�ಂದ �ೕ�ತ�ಾದಮನಸು�ಳ�ವನೂಆ� ಒ��ಯನಡ��ಲ��,

ಕಂ|| ಅಂ�ಂಬ�ಾ�� ��ದುಂ
�ಾ�ಂತು ದ�ೕಂ �ೂ�ೕಣ�ಂಬ�ೕಂ �ಾವ�� �ೕ

      ೞೆಂ�ನ� ��ಯ�ೕ ನೂಂ
ಕಂತಪ�ನನಱ��ಂದು ಸ���ನು�ದಂ ||೨||

�ಾ�ಾಂಶ:‘�ಾ�ನು�ವವನು �ಾರ ಸಂಬಂಧ? ಇದು ��ೕಷಭ��ಯಲ��? �ೂ�ೕಣ�ಂಬುವವನು
�ಾ�ಹ�ಣ�ೕ �ೕ�? ನನ� ��ೕ�ತ�ೕ �ೕಳ�? ಅಂತಹವನನು� �ಾನು ���ಲ� ; ಅವನನು� �ೂರ�� ತ���
ಎಂದು ಸ�ಯ�� ದು�ಪದನು ನು�ದನು .

ವ ||ಅಂತು ನು�ದುದಂ ಪ�ಯಱಂಬಂ�ಾ�ಾೞೆ��ಳಱ� �ೂ�ೕಣ�ೂತ�ಂಬರ�ಂ�ೂಳಗಂ ��ಕು�
ದು�ಪದನಂ ಕಂಡು-

ವ|| �ಾ� �ೕ�ದುದನು� �ಾ�ರ�ಾಲಕನು ಬಂದು ಆ �ೕ�ಯ�� ��ಸ�ಾ� �ೂ�ೕಣನು ಬ�ಾ�ಾ�ರ�ಂದ
ಒಳ�� ಪ��ೕ�� ದು�ಪದನನು� �ೂೕ�

ಚಂ||ಅಱ�� �ೕಮು�ಾಮು�ಡ�ೂೕ���ಂಬುದನಣ� �ನ� �ಾ
ನಱ�ನ��� ಕಂ��ಮ�ೕಪ�ಗಂ ��ಜವಂಶಜಂಗ�ೕ
ತಱ ���ಂತು �ಾ��ಗರಪ���ಾನಸ�ಂಬ�ಾತುಗ�
�ಱೆ�ೂ� ಕುಂಭಸಂಭವನ�ಾ ದು�ಪದಂ ಕಡು�ಗು� �ಾ�ದಂ ||೩||

�ಾ�ಾಂಶ: ‘ಅ�ಾ� �ೕನೂ�ಾನೂ �ೂ�ಯ�� ��ಾ��ಾ�ಸ �ಾ�ದುದನು� ���ಲ��ೕ’ ಎನ�ಲು ದು�ಪದನು
�ನ�ನು� �ಾನು ���ಲ� (�ೕನುನನ� ಅಪ��ತನು) �ೕನು ನನ�ನು� ಅ��� ಕಂ����? �ಾಜ�ಗೂ
�ಾ�ಹ�ಣ�ಗೂ �ಾವ �ಧ�ಾದ ��ೕಹ?ಮನುಷ��ಾದವರು ಇಷು� �ಾ�� �ಟ�ವರೂ ಆಗು�ಾ���ೕ?
ಎಂಬ�ಾತುಗ�ಂದ �ೂ�ೕಣ��ಮಮ��ೕದಕ�ಾಗುವಂ� �ೕ�ಾ���ದನು.

ವ ||ಅಂತು�ಾ�ದುದುಮಲ��ೕ �ಾ���ಾವ�ನ�ಱೆದುಕ���ಂಬುದುಂ�ೂ�ೕಣ�ಂ�ಂದಂ-

ವ|| �ಾ��ಾ�ದುದೂ ಅಲ��ಈ �ಾ���ಟ� �ಾ�ಹ�ಣನನು�ಎ�ದು ನೂಕು ಎನ�ಲು�ೂ�ೕಣನು �ೕ�ಂದನು

ಚಂ|| ನು�ತಡವಪ���ೂಂದು�ಗ�ೂಳ�ಱುಕಂ�ೂ��ೂಳ���ೂಂದು �ಾ
���ಗುಡ�ಪ���ೂಂದು ನು�ಗ���ಱೆಯಂಮಱೆ�ಪ���ೂಂದು ಕ
ಳ���ದವರಂದ�ಂತು �� �ಾತ���ಾವ��ದದ��ಸಂ�ಯಂ
ಬಡ�ಜಲಕ��ೕಗಳಱ�ಂ��ಕ���ಡವ����ಂಬುದಂ ||೪||

ವ || ಎಂದು �ೖ�ಸ�-

�ಾ�ಾಂಶ: ಐಶ�ಯ�ಬರಲು ಮದ��ಾನ �ಾ�ದವರಂ� �ಾತು�ೂದಲುವ�ದು; ಮುಖದ��
ವಕ��ೕ��ಯುಂ�ಾಗುವ�ದು; �ಾತುಗಳ� �ಾ���ಲ��ಾಗುವ�ವ�; ಸಂಬಂಧವನು� ಮ�ಯುವಂ�
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�ಾಡುವ�ದು; ಆದುದ�ಂದ ಐಶ�ಯ�ವ� ಕ���ೂಡ� ಹು��ತು ಎಂಬುದನು� �ಸ�ಂಶಯ�ಾ� ಈಗ
�ಶದ�ಾ� ���ನು’ ವ|| ಎಂದು �ೕ� ಸ�ಸ�ಾರ�.

ಚಂ||ಖಳ�ೂಳ�ಂ�ಕು��ವರ�ಂಬ���ಾಂಬರಮುಂ��ನ��ೂಂ
ದಳ��ಡ�ೂೕ��ೂಂದು �ಱ�ಂ��ೂಲ��ನ�ಾಗ�ೕಸ�ಾ
ವಳಯ�ೂ�ನ��ೕೞ�ದ�ನ�ನ�ಾಕುಳ�ನ�ಚಟ��ಂ

 ತಳ�ಳ�ಾ�ಕ��ಸ��ಾ�ೂ���ಮ���ೕ������ೕ ||೫||

�ಾ�ಾಂಶ: ‘ಎ�ೂೕ ಖಳ�ೕ �ೂಣ�� ಕಸ�ೕ ��ೕಷ��ಾದುದು’ ಎನು�ವ �ಾ�ಯ �ಾ� �ನ� �ೕಗ��
ನನ�ವ�ಗೂಉಂ�? �ೂ�ಯ�� ��ಾ��ಾ�ಸ �ಾ���ಂಬ ಒಂದು �ಾರಣ�ಂದ �ನ�ನು� �ೂಲ��ಾ�. ಈ
ಸ�ಾಮಂಡಲದ�� ನನ�ನು� ��ಾ���ದ �ನ�ನು� ��ಾ�ಾಸ�ಾ� ನನ� �ಷ��ಂದ �ೕನು
�ಾಬ�ಪಡುವಂ� ಕ��ಸ��ಟ�� �ಾನು�ೕ�ಯನು� �ೂ��ರುವ�ದು ವ�ಥ�ವಲ��?

ಸಂ�ಾದಕರು: ��ೕ. �ಾಗಣ� �.ಆ�ೕ�ಾಡ
[9731266251]

�ಾ|| ಹಗರಟ�

�ಾ|| ಸುರಪ�ರ �||�ಾದ��

��ೕ.ಸಂ�� 585237

ಇ-�ೕ�.bhagannaarenad@gmail.com

" ಸವ���ಂಬುವನು ಗವ��ಂ�ಾದವ�

ಸವ��ೂಳ�ೂಂದು ನು�ಗ�ತು

�ದ�ಯಪವ�ತ�ೕಆದ - ಸವ�� "
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ಪಂಪನ ಪದ�ಗಳ� ಗ�ಾ�ನು�ಾದ

|| �ೂಗ�� ಬಂದ�ಾಮರ� ತ���ವ���ಪ�ತ
�ಾ� ಸಂ

ಪ�� ಕು�ಲ� �ೂೕ����ಾಡುವ ತುಂ��
ನಲ��ೂ���ಗಂ|

ನ��ಗ�ೂ�ಪಳಂಚ�� ಕೂಡುವ ನಲ��
�ೂೕೞೊ��ಾವ �

ಟು�ಗ��ಳ�ಾವ ನಂದನವನಂಗ��ಳಂ ಬನ�ಾ�
�ೕಶ�ೂ�|| ೨೮

ಉ|| �ಾಗದ �ೂೕಗದಕ�ರದ �ೕಯದ
�ೂ��ಯಲಂ��ಂಪ�ಗ

�ಾ�ಗರ�ಾದ�ಾನಸ��ಾನಸರಂತವ�ಾ� ಪ�ಟ��ೕ|

�ಾ�ಯು�ೕ�ೂ �ೕದ�ಪ�� �ೕರ�ೂಡಂ
ಮಱದುಂ��ಾ��ೕ�

�ೂೕ���ಾ� ಪ�ಟು�ವ�ದು ನಂದನ�ೂ� ವನ�ಾ�
�ೕಶ�ೂ�|| ೨೯

�ಂಕಣ �ಾ�
�ೂೕಂ��ೂಡ�ಳ����ೕ���ಡ�ಂಪ�ಾಳ� �ೕ

ಯಂ �����ೂ�ಡಂ ��ದಮ���ಗಂ�ೂಡ�ಾದ
�ಂದಲಂ|

ಪಂ���ೂಂ�ೂಡಂ
ಮಧುಮ�ೂೕತ�ವ�ಾ�ೂಡ�ೕನ�ಂ��ಾ

ರಂಕುಸ��ೂ�ಡಂ ��ವ��ನ� ಮನಂ ವನ�ಾ�
�ೕಶಮಂ|| ೩೦

“”—ಪಂಪ, ಪಂಪ�ಾರತ", ಚತು�ಾ��ಾ�ಸಂ

೨೮.ಆ ಬನ�ಾ� �ೕಶದ�ಾವ �ಟ�ಗಳ��ಯೂ
ಉ�ಾ�ನವನಗಳ��ಯೂ�ೂೕಡುವ��ಾದ� �ೂಗ�ಾ�
ಫಲ ���ರುವ�ಾ�ನಮರಗ�ೕ; ದಟ��ಾ�
�ೕ��ೂಂ�ರುವ ���ಯ��ಯಬ��ಗ�ೕ, ಹೂವನು�
���ರುವ �ಾ�ಮತು� ಸಂಪ� �ಡಗ�ೕ; ಸುಸ�ರ�ಾ�
ಧ���ಾಡುವ �ೂೕ��, �ೕಂಕ�ಸುವ ದುಂ�ಗ�ೕ,
��ೕಯ�ಯರ ಒ��ಯಮುಖಗ�ೕ, ನಗುಮುಖದ��
ಪ��ಭ�� ಕೂಡುವ ನಲ��ೕ.

೨೯.ಆ ಬನ�ಾ� �ೕಶದ�� �ಾ�ಗ, �ೂೕಗ, ���,
ಸಂ�ೕತ-�ೂೕ��ಗಳ ಸಂ�ೂೕಷ �ೌಖ��� ಅನ�ಾ�ರುವ
ಮನುಷ��ೕ ಮನುಷ�ರು.ಅಂತಹ ಅದೃಷ��ಾ�ಗ�ಾದ
ಮನುಷ��ಾ� ಹುಟ�ಲು ಏ�ಾದರೂ �ಾ�ೕ �ಾಧ��ೕ?
�ಾ� �ಾಧ��ಾಗ�ದ�ರೂ ಆ ಬನ�ಾ� �ೕಶದ
ನಂದನವನಗಳ��ಮ�ದುಂ��ಾ��ೕಅಥ�ಾ
�ೂೕ���ಾ��ೕಹುಟ��ೕಕು.

೩೦. (ಅ�ಸುಖ�ೕತುಗ�ಾದ) ದ�ಣ ���ನ ತಂ�ಾದ
�ಾ�ಯಸ�ಶ��ಾದರೂ ಒ��ಯ�ಾತನು� �ೕ�ದರೂ
ಇಂ�ಾದ �ಾನವ� ��ಯನು� ಪ��ೕ��ದರೂ ಅರ�ದ
ಮ���ಯಹೂವನು� ಕಂಡರೂ ��ಾ�ಮು��ತ�ಾದ
ರ��ೌಖ��� �ಾತ��ಾದರೂ ವಸಂ�ೂೕತ�ವ
�ಾ�ಪ��ಾದರೂ ಏನು �ೕಳ��ಾರು (�ೕಡ�ಂದು
ತ�ದು)ಅಂಕುಶ�ಂದ ��ದರೂ ನನ� ಮನಸು�
ಬನ�ಾ� �ೕಶವನು�

��ಗನ�ಡಂ ���!

��ಗನ�ಡಂ ���!
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ಭಗವ��ೕ�ಾ �ಾರ
•••••••••••••••••••

ಆದ���ಾ� ಒ��ಯ�ೕ ಆ��
ಆಗುವ��ಲ�ವ� ಒ��ಯ�ೕ ಆಗು���

 
ಆಗ�ರುವ�ದೂ ಅದೂ ಒ��ಯ�ೕ ಆಗ��
�ೂೕ�ಸಲು �ೕ�ೕನು ಕ�ದು�ೂಂ�ರು�

ಕ�ದು�ೂಳ�ಲು �ೕನು ತಂ�ರುವ��ಾದರು ಏನು 
�ಾಶ�ಾಗಲು �ೕನು�ಾ�ರುವ��ಾದರೂ ಏನು

�ೕನು ಪ��ದ�ರೂ ಅದನೂ� ಇ��ಂದ�ೕ ಪ��ರು�
ಏನನೂ� �ೕ�ದರೂ ಅದನು� ಇ��� �ೕ�ರು�

��� �ೕ�ಾರ�ೂ�ೕ ಆ�ರುವ�ದು
ಇಂದು �ನ��ಾ��

ಮತು�
�ಾ� ಇ�ಾ�ರ�ೂೕ ಆಗ��.

" ಪ�ವತ�� ಜಗದ �ಯಮ "
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