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ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ 

ಕನನಡ ಕೂಟದ ನಲ್ಮೆಯ ಬಕಾಂಧ್ವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, 

ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಾಂದ ಕನನಡಕೂಟವು ವರ್ಷಾಂಪ್ರತಿ ದಕಸೂೋತ್ಸವವನುನ 

ಸಾಂಭ್ರಮದಾಂದ ಆಚರಿಸುತಿಿದೆ. ದಕಸೂೋತ್ಸವವು ನಮ್ಮೆಳಗಿನ ಭ್ಕ್ತಿಯ ಅಭಿವಯಕ್ತಿಗೆ 

ಒಾಂದು ವೋದಕೆಯನುನ ಒದಗಿಸುತ್ಿದೆ.  

ನಮೆ ಜೋವನದ ಸ್ಕಕ್ಷಕತ್ಕಾರವನುನ ಕಾಂಡುಕೊಳಳಲ್ು ನಕಲ್ುಾ ಪ್ುರುಷಕರ್ಷಗಳು 

ಒಾಂದು ಹಕದ. ಧ್ಮಷ, ಅರ್ಷ, ಕಕಮ ಮತ್ುಿ ಮ್ಮೋಕ್ಷ – ಈ ನಕಲ್ುಾ ಪ್ುರುಷಕರ್ಷಗಳು 

ಅರ್ಕಷತ್ ಜೋವನದಲ್ಲಲ ಸ್ಕಧಿಸಬೋಕಕದ ನಕಲ್ುಾ ಪ್ಕರಮುಖ್ಯ ವಿಚಕರಗಳು ಎಾಂದು 

ನಮೆ ಪ್ೂವಷಜರಕದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಕಗಷದರ್ಷನವನುನ ನಿೋಡಿದಕಾರೆ.  

ಹಕಗೆಯೋ ಜೋವನದ ಸ್ಕಕ್ಷಕತ್ಕಾರವನುನ ಸ್ಕಧಿಸಲ್ು ನಕಲ್ುಾ ಯೋಗ ಮಕಗಷಗಳವ. 

ಅವುಗಳು – ಭ್ಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಕಮಷ ಯೋಗ, ಜ್ಞಕನ ಯೋಗ ಮತ್ುಿ ರಕಜ ಯೋಗ. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಸುಲ್ಭ್ವಕದುದೆೋ ಭ್ಕ್ತಿ ಯೋಗ.   

ಕನಕಷಟಕದ ಪ್ರಾಂಪ್ರೆಯಲ್ಲಲ ಬಾಂದು ಹೂೋದ ದಕಸರುಗಳು ಸುಮಕರು ಹದನೋಳಕೂಾ 

ಮಿಕ್ತಾ. ಅವರಲ್ಲಲ ಪ್ರಮುಖ್ವಕದವರು – ಪ್ುರಾಂದರ ದಕಸರು ಮತ್ುಿ ಕನಕ ದಕಸರು. 

ಇವರು ಭ್ಕ್ತಿ ಮಕಗಷದಲ್ಲಲ ದೆೈವಿೋಕತೆಯನುನ ಕಾಂಡುಕೊಳುಳವ ದಕರಿಯನುನ, 

ಅದರಲ್ೂಲ ಮುಖ್ಯವಕಗಿ, ಸಾಂಗಿೋತ್ದ ದಕರಿಯಲ್ಲಲ ತೊೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದಕಾರೆ. 

ಪ್ುರಾಂದರ ದಕಸರನುನ “ಕನಕಷಟಕ ಸಾಂಗಿೋತ್ ಪಿತ್ಕಮಹ” ಎಾಂದೆೋ ಕರೆಯಲಕಗಿದೆ.  

“ಭ್ಕ್ತಿ-ಭಕವ ಸಾಂಗಮ” ದ ಈ ದನದ ಕಕಯಷಕರಮವು ಸುಗಮವಕಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಾಂದು 

ಆಶಿಸುತ್ಕಿ, ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ ದಕಸೂೋತ್ಸವದ ರ್ುಭಕರ್ಯಗಳನುನ 

ಕೊೋರುತಿಿದೆಾೋವ.  

ಕೆ. ಚಿನೆಯ  

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  

ಕುವೈತ್ ಕನನಡ ಕೂಟ 
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ಕಕಯಷಕಕರಿ ಸಮಿತಿ 2022 

ಮರಳ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಸಮಿತಿ 
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ಮರಳ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಸಾಂಚಕಲ್ಕರ ನುಡಿ 

ಕೂಟದ ಪಿರಯ ಕನನಡ ಬಾಂಧ್ುಗಳೆೋ, 

ಕುವೈತ್ ಕನನಡ ಕೂಟದ 2022ರ ಮರಳ ಮಲ್ಲಲಗೆಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಲ 

ಕಕಯಷನಿವಷಹಿಸಲ್ು ಅವಕಕರ್ ಮಕಡಿಕೊಟಿ ನಿಮಗೂ ಮತ್ುಿ ಕಕಯಷಕಕರಿ ಸಮಿತಿಗೆ 

ನಮೆ ತ್ಾಂಡವು ಆಭಕರಿಯಕಗಿರುತ್ಿದೆ. 

ಸತ್ತ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಂದ ಬಕಧಿಸುತಿಿರುವ ಸ್ಕಾಂಕಕರಮಿಕ ಪಿಡುಗು, ಈ ಜಗತಿಿನಿಾಂದ 

ಕಣ್ೆರೆಯಕಗುವ ಸಾಂದಭ್ಷದ ಸಾಂಕರಮಣ್ ಕಕಲ್ದಲ್ಲಲ ನಕವು ಮರಳಮಲ್ಲಲಗೆಯ 

ಚುಕಕಾಣಿ ಹಿಡಿದುಕೊಾಂಡಿದೆಾೋವ. ನಮೆ ತ್ಾಂಡವು ಅನುಭ್ವಿ ಸದಸಯರಿಾಂದ 

ಮೋಳೆೈಸಿದುಾ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಲ ಕಕಯಷಕಕರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಕಗಷದರ್ಷನದಲ್ಲಲ 

ಬಹಳರ್ುಿ ವಿಭಿನನ ಕಕಯಷಕರಮಗಳನುನ ತ್ರಲ್ು ಯೋಜನ ರೂಪಿಸಿದೆಾೋವ. 

ಭ್ಕ್ತಿ ಭಕವ ಸಾಂಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಆಚರಿಸುತಿಿರುವ ಈ ದಕಸೂೋತ್ಸವದ ಈ-ಸಾಂಚಿಕೆಗೆ 

ನಿೋವುಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸಿದ ಪ್ರಿ ನಮೆನುನ ಅರ್ಚಯಷಗೊಳಸಿತ್ು. ಮಹಕಕಕವಯದ 

ನಚಿಚನ ಪ್ಕತ್ರದ ಬಗೆೆ ತ್ಕವುಗಳು ಕನನಡದಲ್ಲಲಯೋ ಬರೆದ ಹದನೈದಕೂಾ ಹಚುಚ 

ಬರಹಗಳು ವೈಚಕರಿಕವಕಗಿ ಅದುುತ್ವಕಗಿದಾವು. ನಮೆ ಕೂಟದ ಇತಿಹಕಸದಲ್ಮಲೋ 

ಇದೊಾಂದು ವಿಭಿನನ ಪ್ರಯತ್ನಕೆಾ ತ್ಕವುಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಾಂದ ಭಕಗವಹಿಸಿದುಾ ನಮೆ 

ಉತ್ಕಸಹವನುನ ಇಮೆಡಿಗೊಳಸಿದೆ. ಪ್ುಟಕಣಿ ಮಕಾಳು ಬಣ್ಣ ತ್ುಾಂಬಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು, 

ಹೂಸಬಗೆಯಲ್ಲಲ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಖ್ವಕಡದ ಮೋಲ್ಲನ ಬರಹಗಳು ಈ ಸಾಂಚಿಕೆಗೆ 

ಸೂಬಗನುನ ತ್ಾಂದವ. 

ಇನುನ ಮುಾಂದೆಯೂ ನಿಮೆ ಸಹಕಕರದ ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ... 

ಧ್ನಯವಕದಗಳೊಾಂದಗೆ 

ಕ್ತರಣ್ ರೆೋಣ್ುಕಕರಕಧ್ಯ 

ಮರಳ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಸಾಂಚಕಲ್ಕರು 2022 
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ಶಿೋಷಿಷಕೆ ಆಧಕರಿತ್ ಲ್ಮೋಖ್ನ : ಮಹಕಕಕವಯಗಳ ಯಕವುದಕದರೊಾಂದು  ಮಹಕ ಪ್ಕತ್ರ 

 

ವಿಸೆಯ್ ವಿಕರಮ್ 

ಕಣ್ಷನು 

ಮಹಕಭಕರತ್ದಲ್ಲಲ 

ಒಬಬ ಮಹಕನ್ 

ಯೋಧ್ನಕಗಿದಾನು. 

ಆದರೂ ಅವನು 

ಅವಮಕನ, ಅಗೌರವ 

ಮತ್ುಿ ಅನಕಯಯದ ಮರಣ್ವನುನ ಹೂಾಂದದನು. 

ಅವನು ಅದಕೆಾ ಅಹಷನೋ? ಅವನು ನಿಜವಕಗಿ 

ತ್ಪಿಿತ್ಸಥನೋ ಅರ್ವಕ ಅವನ ಅದೃರ್ಿವೋ 

ಅವನನುನ ಅಾಂತ್ಹ ಸ್ಕಥನಕೆಾ ಕೊಾಂಡೊಯಿಯತೆ? 

  

ಕಣ್ಷನು ರಕಜಕುಮಕರಿ ಕುಾಂತಿಗೆ 

ಸೂಯಷ ದೆೋವರ 

ಆಶಿೋವಕಷದದಾಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು. 

ಆದರೆ ಕುಾಂತಿ ಕೆಲ್ವು ಕಕರಣ್ದಾಂದ 

ಅವನನುನ ತ್ಯಜಸಿದಳು. ನಾಂತ್ರ 

ಅವನನುನ ಒಬಬ ಸ್ಕರಥಿ ಮತ್ುಿ 

ಅವನ ಹಾಂಡತಿ ರಕಧಕ 

ಬಳೆಸುತ್ಕಿರೆ. ಮುಾಂದೆ ಅವನು 

ಗುರು ಪ್ರರ್ುರಕಮನ ಬಳ 

ತ್ರಬೋತಿ ಪ್ಡೆದು ಸಮರ 

ಕಲ್ಮಗಳಲ್ಲಲ ಅಪ್ಕರ ಕೌರ್ಲ್ಯವನುನ 

ಬಳೆಸಿಕೊಾಂಡನು.  

ಒಮೆ ಕಣ್ಷನು ದುಯೋಷಧ್ನನನುನ 

ಸಿರ್ಧಷಯಲ್ಲಲ ಭೋಟ್ಟಯಕಗುತ್ಕಿನ. ಅವನ 

ಕೌರ್ಲ್ಯವನುನ ನೂೋಡಿದ ದುಯೋಷಧ್ನ 

ಅವನೂಾಂದಗೆ ಸನೋಹ ಬಳೆಸಲ್ು ನಿಧ್ಷರಿಸಿದನು. 

ಕುರುಕ್ಷೆೋತ್ರ ಯುದಧವು ಅವರ ಎದುರಕದಕಗ, 

ಕೌರವರ ಪ್ರವಕಗಿ ಹೂೋರಕಡಲ್ು ಕಣ್ಷನನುನ 

ಆಹಕಾನಿಸಲಕಯಿತ್ು. ಒಳೆಳಯ ಗೆಳೆಯನಕಗಿ 

ಒಪಿಿಕೊಾಂಡ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತ್ನನ ನಿಜವಕದ ತ್ಕಯಿ 

ಕುಾಂತಿ ಮತ್ುಿ ಪ್ಕಾಂಡವರು ತ್ನನ ಸಾಾಂತ್ 

ಸಹೂೋದರರು ಎಾಂದು ತಿಳಯಿತ್ು. ಆಗಲ್ೂ ಅವರ 

ವಿರುದಧ ಹೂೋರಕಡಿದನು. ಕಣ್ಷನನುನ 

ಸೂೋಲ್ಲಸಲ್ು ಸ್ಕಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಾಂದು ಶಿರೋಕೃರ್ಣನಿಗೆ 

ತಿಳದತ್ುಿ, ಆದಾರಿಾಂದ ಅವನನುನ ಸೂೋಲ್ಲಸಲ್ು 

ತ್ಾಂತ್ರವನುನ ಬಳಸಿದನು. ಕಣ್ಷನು ಕೊನಗೆ ತ್ನನ 

ಸಾಾಂತ್ ಸಹೂೋದರ ಅಜುಷನನಿಾಂದ 

ಕೊಲ್ಲಲ್ಿಟಿನು. 

 ಕಣ್ಷನ ಅದೃರ್ಿ ಕೆಟಿದುಾ ನಿಜ. ಯಕರನುನ 

ಅರಮನಯಲ್ಲಲ ಬಳೆಸಬೋಕಕಗಿತೊಿೋ, ಅವನನುನ 

ಬಿೋದಗಳಲ್ಲಲ ಬಳೆಸಲಕಯಿತ್ು. ಅವನು ಅಾಂತ್ಹ 

ಅಪ್ಕರ ಕೌರ್ಲ್ಯವನುನ 

ಹೂಾಂದದಾರೂ, 

ಅವನನುನ ಯಕವಕಗಲ್ೂ 

ಕ್ತೋಳಕಗಿ ಕಕಣ್ುತಿಿದಾರು. 

ಆದರೆ, ಜೋವನವು ಅವನಿಗೆ 

ಒಾಂದು ಸಮಯ 

ಆಯಾಯನುನ ನಿೋಡಿತ್ು 

ಮತ್ುಿ ಪ್ಕಾಂಡವರು ತ್ನನ 

ಸಹೂೋದರರು ಎಾಂದು 

ಅವನಿಗೆ ತಿಳದತ್ುಿ, ಆದರೂ 

ಅವನು ಪ್ಕಾಂಡವರ 

ವಿರುದಾ ಹೂೋರಕಡಲ್ು 

ನಿಧ್ಷರಿಸಿದನು. ಕಣ್ಷನು ಸುಲ್ಭ್ವಕಗಿ 

ದುಯೋಷಧ್ನನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಾಂದು ಹೋಳಬಹುದತ್ುಿ, 

ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಟಿ ಮಕತಿಗೆ ತ್ಪ್ಿಲಕರದೆ 

ಅಧ್ಮಷದ ಹಕದಯನುನ ಆರಿಸಿಕೊಳುಳತ್ಕಿನ. 

 ನಕವು ಯಕರೆಾಂಬುದನುನ ನಿಧ್ಷರಿಸುವುದು ನಮೆ 

ಆಯಾಗಳ ಮೋಲ್ಮ ಅವಲ್ಾಂಬಿಸಿರುತ್ಿದೆ. ನಮೆ 

ಪ್ರಿಸಿಥತಿಗಳು ಹೋಗಿದಾರೂ ನಕವು ಯಕವಕಗಲ್ೂ 

ಒಳೆಳಯದನುನ ಮಕಡಬೋಕು. ಆಗ ನಮೆ ಜೋವನ 

ಸ್ಕರ್ಷಕವಕಗುತ್ಿದೆ.  
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 “ಊಮಿಷಳೆ” ಕಾಂಡೂ ಕಕಣ್ದ ಪ್ಕತ್ರ!... 

ಸುಗುಣಕ ಮಹೋಶ್ 

ರಕಮಕಯಣ್ ಎಾಂದರೆ 

"ರಕಮ-ಸಿೋತೆ" ಇವರ 

ಸುತ್ಿಲ್ಮೋ 

ಸುತ್ುಿತ್ಿಲ್ಲರುತ್ಿದೆ. 

ಇದಾರೆ ಇರಬೋಕು 

ರಕಮ-ಸಿೋತೆಯಾಂತೆ 

ಎಾಂದು ಈಗಲ್ೂ ಜನ 

ಬಯಸುವುದುಾಂಟು. ರಕಮ, ಸಿೋತೆ, ಲ್ಕ್ಷಣ್, ಭ್ರತ್ರು 

ಜನಮಕನಸದಲ್ಲಲ ಉಳದುಹೂೋಗುತ್ಕಿರೆ 

ಅಲ್ಲವೋ?. ಈ ಪ್ಕತ್ರಗಳಷ್ಿೋ 

ಮುಖ್ಯವಕಗಬಲ್ಲಾಂತ್ಹ ಪ್ಕತ್ರ "ಊಮಿಷಳೆ" 

ಎಾಂದು ನನಗನಿನಸುತ್ಿದೆ.  

ಭ್ೂಮಿಯನುನ ಉಳುವಕಗ ಸಿಕಾ ಮಗುವೋ ಸಿೋತೆ. 

ಜನಕ ಮಹಕರಕಜನ ಮ್ಮದಲ್ ಮಗಳೆೋ ಜಕನಕ್ತ 

ಎಾಂದು ಪ್ರಸಿದಧ ಪ್ಡೆದದಕಾಳೆ. ಹಲ್ವು ವರುರ್ಗಳ 

ನಾಂತ್ರ ಊಮಿಷಳೆ ಜನಿಸುತ್ಕಿಳೆ. ಸಿೋತೆಯ ಜೂತೆ 

ಊಮಿಷಳೆ ಬಕಲ್ಯವನುನ ಅನೂಯೋನಯವಕಗಿ 

ಕಳೆಯುತ್ಕಿಳೆ. ಜನಕ ಮಹಕರಕಜನಿಗೆ ದೊಡಡ 

ಮಗಳೆಾಂದರೆ ಅತಿೋವ ಪಿರೋತಿ ಅಾಂತೆಯೋ ಅವಳಗೆ 

ಹಚಿಚನ ಪ್ಕರರ್ಸಿಯ. ಊಮಿಷಳೆ ಅಪ್ಿ-ಅಮೆನ 

ಪಿರೋತಿಯಲ್ಲಲ ವಾಂಚಿತ್ಳಕದಳೆ? ಅನಿಸುತೆಿ, ಸಿೋತೆ 

ಮೋಲ್ಲನ ಪಿರೋತಿ-ಕಕಳಕಜ ಕಾಂಡು. ನಕವು 

ಗಮನಿಸಿದಾಂತೆ ಊಮಿಷಳೆ ಬಗೆೆ ತ್ುಳಸಿ 

ರಕಮಚರಿತ್ವಕಗಲ್ಲ, ವಕಲ್ಲೆೋಕ್ತ 

ರಕಮಕಯಣ್ದಲಕಲಗಲ್ಲ ಊಮಿಷಳೆ ಬಗೆೆ ಹಚುಚ 

ವಿಚಕರ ತಿಳಸದೆ ಹೂೋದರಲಕಲ ಎಾಂಬುದೆೋ 

ಬೋಸರದ ಸಾಂಗತಿ.  

ರಕಮ ಶಿವಧ್ನಸಸನುನ ಮುರಿದು ಸಿೋತೆಯನುನ 

ವರಿಸಿದರೆ, ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ ಊಮಿಷಳೆಯನುನ ಹಕಗೂ 

ಚಿಕಾಪ್ಿನ ಮಕಾಳಕದ ಮಕಾಂಡವಿಯನುನ ಭ್ರತ್ 

ವರಿಸಿದರೆ, ರ್ುರತ್ಕ್ತೋತಿಷಯನುನ ರ್ತ್ೃಘ್ನನು 

ವರಿಸುತ್ಕಿನ. ಆಹಕ! ನಕಲ್ೂಾ ಜನ 

ಅಕಾತ್ಾಂಗಿಯರು ಒಾಂದೆೋ ಮನಯಲ್ಲಲ ಅಣ್ಣ-

ತ್ಮೆಾಂದರನುನ ವರಿಸಿ ಆ ಕುಟುಾಂಬ ಸಾಗಷ ಸುಖ್ 

ಕಕಣ್ಬಹುದತ್ುಿ ಎಾಂದೆನಿಸುತ್ಿದೆ. ಅದರಾಂತೆ ಅಕಾ-

ತ್ಾಂಗಿಯರು ಅಯೋರ್ಧಯಯಲ್ಲಲ ಅನೂಯೋನಯವಕಗೆ 

ಇರುತ್ಕಿರೆ. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಕಟ ಎಲ್ಲವೂ 

ಅಾಂದುಕೊಾಂಡಾಂತೆ ಇರಬೋಕಲಕಲ!?. ಮಾಂರ್ರೆ-

ಕೆೈಕೆೋಯಿಯರ ಪಿತ್ೂರಿಯಿಾಂದ ರಕಮ ವನವಕಸಕೆಾ 

ಹೂರಟ ಅವರ ಜೂತೆಯಕಗಿದುಾ ಸಿೋತೆ ಮತ್ುಿ 

ಲ್ಕ್ಷೆಣ್. ಸದಕ ಅಣಕಣ...ಅಣಕಣ ಎಾಂದೆ ಅವನ 

ಸೋವಗೆ ಪ್ಕರರ್ಸಿಯ ನಿೋಡುತ್ಿ ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ ಕಕಡಿಗೆ 

ಹೂರಟುಬಿಟಿ.  

ರಕಮನ ಜೂತೆ ಸಿೋತೆಯೋನೂೋ ಜೂತೆಯಕದಳು, 

ಆದರೆ ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ ಮಕತ್ರ ಊಮಿಷಳೆಗೆ ಒಪಿಿಗೆ 

ಕೊಡದೆ ನಿೋನು ಇಲ್ಮಲೋ ಇದುಾ "ಮಕವ-

ಅತೆಿಯಾಂದರನುನ ನೂೋಡಿಕೊಾಂಡಿರು'' ಎಾಂದು ಹೋಳ 

ಹೂರಟುಬಿಟಕಿಗ ಊಮಿಷಳೆಯ ಮನಸಿಥತಿ 

ಹೋಗಿತೊಿೋ?, ಅಪ್ಿ-ಅಮೆನನುನ ಬಿಟುಿ 

ಬಾಂದವಳು, ಪಿರೋತಿಯ ಅಕಾನೂ ಕಕಡಿಗೆ ಹೂರಟು 

ನಿಾಂತಿದಕಾಳೆ, ಯೌವಾನದ ದನಗಳನುನ 

ಕಳೆಯುತಿಿರುವ ಊಮಿಷಳೆಯ ಮನಸಿಥತಿ 

ನಮೆಾಂತ್ವರಿಗೆ ಎರ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಅರ್ಷವಕಗಬಲ್ುಲದು. ಮತೊಿಾಂದು ಕಡೆ 

ಹೋಳುತ್ಕಿರೆ, ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ ಕಕಡಿಗೆ ಹೂೋದಮೋಲ್ಮ ಸದಕ 

ನಿದೆರಯಲ್ಮಲೋ ದನಗಳನುನ ಊಮಿಷಳೆ 

ಕಳೆದುಬಿಟಿಳು ಎಾಂದು. ಇದು ಸಹ ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ನಿಗೆ 

ವರದಕನವೋ ಆಗಿದೆ. ಕಕಡಿನಲ್ಲಲ ಹಗಲ್ು-ರಕತಿರ 

ಎನನದೆ ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ ಅಣ್ಣ-ಅತಿಿಗೆಯನುನ ಕಕವಲ್ು 

ಕಕಯುತ್ಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಕಡಲ್ು ನಿದಕರದೆೋವಿಯಲ್ಲಲ 

ತ್ಪ್ಿಸುಸ ಮಕಡಿ ಗೆಲ್ುಲತ್ಕಿನ. ಆಗ ನಿದಕರದೆೋವಿ 

"ನಿನನ ನಿದೆರಯನುನ ಯಕರಕದರು ಪ್ಕಲ್ು 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವುದಕದರೆ ನಿೋನು ೨೪ ಗಾಂಟೆ 

ಎಚಚರವಕಗಿರಬಹುದು'' ಎಾಂದಕಗ, ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ "ನನನ 

ಹಾಂಡತಿ ಊಮಿಷಳೆಗೆ ಕೊಡಿ ಅದನುನ ನಿಭಕಯಿಸುವ 

ರ್ಕ್ತಿ ಅವಳಗಿದೆ ಎನುನತ್ಕಿನ. ಆಗ ನಿದಕರ ದೆೋವಿ 

'ತ್ರ್ಕಸುಿ' ಎನುನತ್ಕಿಳೆ ಆಗಿನಿಾಂದ ಊಮಿಷಳೆ 

ಹಗಲ್ು-ರಕತಿರ ಎನನದೆ ನಿದೆರಗೆ ಜಕರುತ್ಕಿಳೆ. 
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ರಕಮ ಕಕಡಿಗೆ ಹೂರಟರೆ ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ ಅವನ ಹಿಾಂದೆಯೋ 

ಹೂರಟುಹೂೋದ ಸರಿ. ಇತ್ಿ ಭ್ರತ್ ಅಯೋರ್ಧಯಯಿಾಂದ 

ಹೂರಗಿರುವ ನಾಂದಗಕರಮಕೆಾ ಹೂೋಗಿ ಒಳೆಳಯ 

ತ್ಪ್ಸಿಾಯಾಂತೆ ಬಕಳತೊಡಗಿದ. ರಕಮನ 

ಪ್ಕದುಕೆಗಳನುನ ಸಿಾಂಹಕಸನದ ಮೋಲ್ಲಟುಿ ಭ್ರತ್ನ 

ಆಸಯಾಂತೆ ‘ರ್ತ್ೃಘ್ನ’ ಆಡಳತ್ ಉಸುಿವಕರಿ 

ವಹಿಸಿಕೊಾಂಡ. ಮಕಾಂಡವಿಯಕದರೂ ಗಾಂಡನನುನ 

ದೂರದಾಂದಲ್ಮ ನೂೋಡುತಿಿದಾಳು. ರ್ುರತ್ಕ್ತೋತಿಷಗೆ ತ್ನನ 

ಗಾಂಡ ಕಣೆಣದುರಿದಾನು. ಸತ್ಿರೂ-ಬದುಕ್ತದರೂ 

ರಕಮನೂಟ್ಟಿಗೆ ಎಾಂದು ಸಿೋತೆ ರಕಮನೂಟ್ಟಿಗಿದಾಳು. 

ಆದರೆ ಊಮಿಷಳೆ ಕಥೆ ಏನು?, ವಷಕಷನುಗಟಿಲ್ಮ 

ಗಾಂಡನನುನ ಕಕಣ್ದೆ, ಅವನ ಬಗೆೆ ಒಾಂದೂ 

ಸಮಕಚಕರಗಳನುನ ತಿಳಯದೆ ಅದೆರ್ುಿ 

ಪ್ರಿತ್ಪಿಸಿದಾಳೊೋ, ಹದನಕಲ್ುಾ ವರ್ಷ ಎಾಂದರೆ 

ಸುಮೆನ ಮಕತ್ಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕರೊೋನಕ ಕಕಲ್ದಲ್ಲಲ 

ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷ ನಮೆವರನುನ ಕಕಣ್ದೆ 

ನಕವುಗಳು ಎರ್ುಿ ಕೊರಗಿದೆಾೋವ, ಅವರುಗಳನುನ 

ಕಕಣ್ುವ ಹಾಂಬಲ್ ಹೂಾಂದದೆಾೋವ ಅಲ್ಲವೋ? ಅದೂ 

ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಕನ ಬಳೆದು ನಿಾಂತಿರುವ ದನಗಳಲ್ಲಲ, 

ಪ್ರಪ್ಾಂಚದ ಯಕವುದೆೋ ಮೂಲ್ಮಯಲ್ಲಲದಾರೂ ನಕವು 

ಅವರ ಮುಖ್, ಅವರು ನಮೆ ಮುಖ್ ನೂೋಡಬಹುದು 

ಸಾಂತ್ಸ, ಕರ್ಿ ಸುಖ್ ಹಾಂಚಿಕೊಳಳಬಹುದಕದಾಾಂತ್ 

ಸಿಥತಿ-ಗತಿಯಲ್ಲಲದಾರೂ ನಮೆವರನುನ, ತ್ವರ 

ಭ್ೂಮಿಯನುನ ಕಕಣ್ಲ್ು ಎಷ್ೂಿೋ ಜನ 

ಹಪ್ಹಪಿಸುತ್ಿಲ್ಲದಕಾರೆ. ಇನುನ ಊಮಿಷಳೆಯನುನ 

ನನದರೆ ಮನಸುಸ ಮರುಗುತ್ಿದೆ.  

ಅಾಂದ ಹಕಗೆ ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ ಹಿಾಂತಿರುಗುವವರೆಗೂ ಬದುಕು 

ನಿಶಿಚಾಂತೆಯಿಾಂದ ಇರಲ್ು ಸ್ಕಧ್ಯವ? ರಕಜರು ಪ್ತಿನ 

ಕಳೆದುಕೊಾಂಡರೆ ಅರ್ವಕ ರೊೋಗಗರಸಿರಕದರೆಾಂದರೆ 

ಇನೂನಬಬರನುನ ಮದುವಯಕಗುವುದು ಬಹಳ 

ಸುಲ್ಭ್, ಅದೆೋ ರಕಣಿಯರಿಗೆ ವೈವಕಹಿಕ ಜೋವನವು 

ಬಹಳರ್ುಿ ಕಟುಿಪ್ಕಡುಗಳಗೆ ದೂಡಿಬಿಟುಿರುತ್ಿದೆ. 

ಇದೆೋ ಊಮಿಷಳೆ ಅದಕಯವ ನೂೋವು, ಏಕಕಾಂತ್, 

ತೊಳಲಕಟಗಳಲ್ಲಲ ನಲ್ುಗಿದಳೊ ಅವಳ ಮನಸಿಥತಿ 

ಅವಳಗೆ ತಿಳದರಲ್ು ಸ್ಕಧ್ಯ. ಒಮೆ ಏನಕದರು 

ಮನಸುಸ ಚಾಂಚಲ್ಗೊಾಂಡಿದಾರೆ ಎಣಿಸಲಕಗದರ್ುಿ 

ಆಘಕತ್ಗಳು ನಡೆದುಬಿಡುತಿಿದಾವೋನೂೋ?, ೧೪ 

ವರ್ಷಗಳ ನಾಂತ್ರ ಗಾಂಡ ಬರುತ್ಕಿನೂೋ ಇಲ್ಲವೂೋ, 

ಕಕಡಿನ ವಕಸ ಅವನನುನ ಜೋವಾಂತ್ ತ್ರತ್ಿದೆಯೋ 

ಇಲ್ಲವೂೋ ಗೊತಿಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾಂಬಿಕೆಯೋ ಜೋವಕಳ 

ಎಾಂದು ಬದುಕ್ತದಾ ಊಮಿಷಳೆ ಎಲ್ೂಲ ಜಕರದೆ 

ತ್ನನತ್ನವನುನ ಉಳಸಿಕೊಾಂಡಳು.  

ಇನುನ ವನವಕಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಾಂದಕಗಲ್ೂ ಊಮಿಷಳೆ 

ನಿದೆರಯಲ್ಲಲರುತ್ಕಿಳಾಂತೆ, ಅದನುನ ಕಾಂಡ ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ 

ಕೆಾಂಡಕಮಾಂಡಲ್ವಕಗುತ್ಕಿನ, ಇದನುನ ಕಾಂಡ 

ನಿದಕರದೆೋವಿ ತ್ಕನು ವರಕೊಟ್ಟಿದಾನುನ 

ನನಪಿಸುತ್ಕಿಳೆ, ಹಕಗೆ ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕೊಾಂಡ ನಾಂತ್ರ 

ಊಮಿಷಳೆ ಎಚಚರವಕಗುತ್ಕಿಳೆ. ಹಿೋಗೆ ಎಚಚರವಕದ 

ನಾಂತ್ರವ ರಕಮನಿಗೆ ಪ್ಟಕಿಭಿಷ್ೋಕವಕಯಿತ್ು ಎಾಂದು 

ಹೋಳುತ್ಕಿರೆ. ಊಮಿಷಳೆ ಮನಸುಸ 

ಪ್ರಫುಲ್ಲವಕಗಿರುವಬೋಕು ಆ ಅದುುತ್ ಕ್ಷಣ್ಗಳನುನ 

ಕಾಂಡು. ನಿದೆರ, ಏಕಕಾಂತ್, ಗಾಂಡನ ಧಕಯನ ಇವಲ್ಲದರ 

ಮರ್ಧಯಯೂ ಮಕವ-ಅತೆಿಯಾಂದರನುನ 

ನೂೋಡಿಕೊಳುಳತ್ಕಿ, ಜನ ಸೋವಯನೂನ ಸಹ 

ಮಕಡುತಿಿದಾಳು ಎಾಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ ಉಲ್ಮಲೋಖ್ವಿದೆ. 

ಮತೊಿಾಂದೆಡೆ ಹೋಳುತ್ಕಿರೆ "ರಕಮ-ರಕವಣ್ರ 

ಯುದಾ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಧ್ಭ್ಷ ಅದು!, ರಕವಣ್ನ ಮಗ 

ಇಾಂದರಜತ್ (ಮೋಘ್ನಕರ್)ನನುನ ಕೊಲ್ುಲವವರು 

‘12 ವರುರ್ ಬರಹೆಚಯಷ, 12 ವರ್ಷ ನಿದೆಾ 

ಮಕಡದೆೋ ಇರುವವರಿಾಂದ ಮಕತ್ರ ಸ್ಕಧ್ಯ’ ಎಾಂಬ 

ವರದಕನವಿತ್ುಿ. ಈತ್ನನುನ ಸ್ಕಯಿಸಿದುಾ ಸಹ 

ಲ್ಕ್ಷೆಣ್. ಅಾಂದರೆ ಊಮಿಷಳೆಯ ತ್ಕಯಗದಾಂದಲ್ಮ 

ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ ಇಾಂದರಜತ್ನನುನ ಸ್ಕಯಿಸಲ್ು 

ಸ್ಕಧ್ಯವಕಯಿತ್ು ಎಾಂದು ಹೋಳಬಹುದು.  

ಊಮಿಷಳೆಯ ಬಗೆೆ ಅಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲಲ ಕೊಾಂಚವೋ 

ಓದದರೂ ಕೊನಗೆ ನಮೆ ಮನದಲ್ಲಲ 

ಉಳದುಬಿಡುವಾಂತ್ಹ ವಯಕ್ತಿತ್ಾ ಮತ್ುಿ 

ರಕಮಕಯಣ್ದಲ್ಲಲ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ಕತ್ರವಕಗಿದಕಾಳೆ 

ಎಾಂದರೆ ತ್ಪ್ಕಿಗಲಕರದು, ಆದರೂ ಈ ಪ್ಕತ್ರ ಹಚುಚ 

ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ವಕಗಲ್ಮ ಇಲ್ಲ. ತ್ಕಯಗ ಸಮಪ್ಷಣೆಗೆ 

ಉದಕಹಣೆಯಕಗಿ, ಭ್ಕ್ತಿ-ಬಕವದಾಂದ ಕೂಡಿ ಗಾಂಡನ 

ಶ್ರೋಯಸಿಸಗೂ ಕಕರಣ್ಳಕದ ಊಮಿಷಳೆಯನುನ 

ರಕಮಕಯಣ್ದ ನಕಯಕ್ತಯಾಂದೆ ಕರೆಯಲ್ು 

ಇಚಿಚಸುತೆಿೋನ. 
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ಕಕಡುವ "ಕಣ್ಷ" 

ಮಹೋಶ್ ಸಿದಾಲ್ಲಾಂಗಪ್ಿ 

ಸದಕ ಕಕಡುವ 

ಮಹಕಕಕವಯದ ಪ್ಕತ್ರ 

"ಕಣ್ಷ". ಕೊಡುಗೆೈ 

ದಕನಿ, ವಿೋರ ರ್ೂರ 

ಕಣ್ಷ ಮಹಕಭಕರತ್ದ 

ದುರಾಂತ್ 

ನಕಯಕನಾಂದೆೋ 

ಹೋಳಬಹುದು. ವಿೋರರಲ್ಲಲ ಅತಿ ಶ್ರೋರ್ಠ, 

ದಕನಿಗಳಲ್ಲಲ ಅಪ್ರತಿಮನನಿಸಿಕೊಾಂಡವನು, ಕೆಲ್ವಡೆ 

ಖ್ಳನಕಯಕನೂ ಆದನು. ಕಣ್ಷನ ಪ್ಕತ್ರಕೆಾ 

ಸಹಕನುಭ್ೂತಿ ಸಹ ಬಹುತೆೋಕರಲ್ಲಲದೆ. ಅಜುಷನನ 

ಪ್ಕಲ್ಲಗೆ ಸಿಾಂಹಸಾಪ್ನವಕಗಿದಾ ಅಲ್ಲದೆ ಕೃರ್ಣ ಸಹ 

ಕಣ್ಷನಿಗೆ ಹದರಿದಾ ಎಾಂದು ಕೂಡ ಉಲ್ಮಲೋಖ್ವಿದೆ. 

ನತ್ದೃರ್ಿ ಕಣ್ಷ ಎಾಂದೆೋ ಹೋಳಬಹುದು, ಯಕರು 

ಯಕವ ಕಮಕಷನುಫಲ್ದಲ್ಲಲ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ಕಿರೊೋ 

ಅದನುನ ಅನುಭ್ವಿಸಿಯೋ ಹೂೋಗುತ್ಕಿರೆ ಎಾಂಬುದು 

ಹಿರಿಯರ ಮಕತ್ಕದರೂ ಒಮ್ಮೆಮೆ 

ಒಪಿಿಕೊಳಳಲ್ು ಮನಸ್ಕಸಗುವುದಲ್ಲ. ಅದು ಹಕಗೆ 

ಕುಾಂತಿಯ ಮಗನ ಮೋಲ್ೂ ಅನುಕಾಂಪ್ ಹುಟುಿತ್ಿದೆ, 

ಕಣ್ಷ ಪ್ಕಾಂಡವರ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಪ್ರರ್ುರಕಮರ 

ಮಚಿಚನ ಶಿರ್ಯ, ದುಯೋಷಧ್ನನ ಆಪ್ಿ ಸನೋಹಿತ್.  

ಕುಾಂತಿ ಸೂಯಷದೆೋವನಿಾಂದ ಪ್ಡೆದ ವರದ ರ್ಕ್ತಿ 

ಅರಿಯಲ್ು ಹೂೋಗಿ ಕಣ್ಷನ ಜನನವಕಯಿತ್ು. 

ಸೂಯಷ ಪ್ುತ್ರನಕಗಿದಾ ಕಣ್ಷ ಕವಚ 

ಕುಾಂಡಲ್ಗಳೊಾಂದಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ಮದುವಗೂ 

ಮುನನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಎಾಂಬ ಅಪ್ವಕದಕೆಾ 

ಹದರಿದ ಕುಾಂತಿ, ಆಗ ತ್ಕನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನುನ 

ನದಯಲ್ಲಲ ತೆೋಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ಕಿಳೆ, ಹಕಗೆ ತೆೋಲ್ಲ ಹೂೋದ 

ಮಗು ರಕಧಕ-ಅದರರ್ ಎಾಂಬ ಬಸಿ ದಾಂಪ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ತಾ 

‘ರಕರ್ಧೋಯ’ನಕಗುತ್ಕಿನ, ಅದರರ್ ಮಹಕಮಹಿಮ 

ಭಿೋರ್ೆರಿಗೆ ಸ್ಕರಥಿಯಕಗಿದಾವ.  

ಎಷ್ಿೋ ಪ್ರತಿಭ, ಸ್ಕಹಸ ಹೂಾಂದದಾರೂ ಕೂಡ 

ಸೂತ್ಪ್ುತ್ರ ಎಾಂದು ಎಲ್ಲರ ಬಕಯಿಗೆ 

ತ್ುತ್ಕಿಗುತ್ಕಿನ. ಕೊನಗೆ ದುಯೋಷಧ್ನನ ಸನೋಹ 

ಸಿಕ್ತಾ ರಕಜನಕಗುತ್ಕಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ವಕದ 

ಅವನ ಬನುನ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಹಕಭಕರತ್ 

ಯುದಧದಲ್ಲಲ ಕಣ್ಷನ ಬಕಣ್ಗಳನುನ ತ್ಡೆಯುವ 

ರ್ಕ್ತಿ ಯಕರಿಗೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ. ಸಾಾಂತ್ ಭಿೋರ್ೆನಿಗೂ 

ಕೂಡ ಕಣ್ಷನ ರ್ಕ್ತಿ ತಿಳದತ್ುಿ. ತ್ನನ ಬಕಣ್ಗಳ 

ರ್ಕ್ತಿಯಿಾಂದ ಇಡಿೋ ಪ್ಕಾಂಡವರನನೋ ಸವಷನಕರ್ 

ಮಕಡುವ ಛಲ್ ತೊಟ್ಟಿದಾ ಕಣ್ಷ. ಎರ್ುಿ 

ಬಲ್ಶಕಲ್ಲಯಕಗಿದಾ ಎಾಂದರೆ ಆತ್ನಿಗೆ ಯುದಧ 

ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಲ ಸ್ಕವು ಬರುವ ಯಕವುದೆೋ ಸಾಂಭ್ವ 

ಇರಲ್ಲಲ್ಲ.  

ಗುರು ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರು ಕಣ್ಷನಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಾದೆಯ 

ಹೋಳಕೊಡಲ್ು ತಿರಸಾರಿಸಿದಾರು. ಇನುನ 

ರಕಜಕುಮಕರರ ವಿದಕಯ ಪ್ರದರ್ಷನದ ನಡುವಯೂ 

ಸಹ ಕಣ್ಷನನುನ ಜಕತಿಯ ಕಕರಣ್ದಾಂದ ಅವಮಕನ 

ಮಕಡಲಕಗಿತ್ುಿ. ಇದೆೋ ಕಕರಣ್ವನಿನಟುಿಕೊಾಂಡು 

ಆಗಿನ ರಕಜರು ಮತ್ುಿ ಅವರ ಜೂತೆಗಿದಾರೂ 

ಕಣ್ಷನಿಗೆ ಅವಮಕನ ಮಕಡುತಿಿದಾರು. 

ಸಾಯಾಂವರದಲ್ಲಲ ದುರಪ್ದ ಪ್ುತಿರ ದ ರೌಪ್ದಯು 

ಕಣ್ಷನನುನ ಸೂತ್ ಎಾಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಕಡಿ 

ಅವಮಕನ ಮಕಡಿದಾಳು. ಬಕರಹೆಣ್ನ ವೋರ್ದಲ್ಲಲ 

ಬಾಂದ ದೆೋವತೆಗಳ ರಕಜ ಇಾಂದರದೆೋವ ಕಣ್ಷನ 

ರಕ್ಷಕಕವಚ ಮತ್ುಿ ಕಣ್ಷ ಕುಾಂಡಲ್ಗಳನುನ 

ಮ್ಮೋಸದಾಂದ ದಕನವಕಗಿ ಪ್ಡೆದ. ಇನುನ 

ಮಹಕಭಕರತ್ ಯುದಧ ರ್ುರುವಕಗುವುದಕೆಾ 

ಮುಾಂಚೆ ವಕಸುದೆೋವ ಶಿರೋ ಕೃರ್ಣ ಕಣ್ಷನ ಜನೆ 

ರಹಸಯವನುನ ಹೋಳುತ್ಕಿನ. ಯುದಧದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಕಣ್ಷನ ರಹಸಯ ಬಿಚಿಚಟುಿ, 

ಮಕನಸಿಕವಕಗಿ ಕುಗಿೆಸಿಬಿಟಿರು, ನಿಜ ತಿಳದ ಕಣ್ಷ 

ತ್ನನ ಸಹೂೋದರರ ವಿರುದಧವೋ ಯುದಧ 

ಮಕಡಬೋಕಕಯಿತ್ಲ್ಲ ಎಾಂದು ಮನಸುಸ ಅದೆರ್ುಿ 

ಘಕಸಿಯಕಗಿತೊಿೋ? ತ್ಕಯಿ ಕುಾಂತಿದೆೋವಿಯೂ ಕೂಡ 

ತೊಟಿ ಬಕಣ್ ಮತೆಿ ತೊಡಬಕರದು ಎಾಂದು 

ಕಣ್ಷನಿಾಂದ ಮಕತ್ನುನ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಳತ್ಕಿಳೆ. 

ಇನುನ ಯುದಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಕಣ್ಷನ 

ಸ್ಕರಥಿಯಕಗಿದಾ ರಕಜ ರ್ಲ್ಯನು ಕಣ್ಷನನುನ 
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ಅವಮಕನ ಮಕಡುತ್ಕಿನ. ಒಾಂದಕ ಎರಡಕ ಜೋವನ 

ಪ್ಯಷಾಂತ್ ಒಾಂದಲ್ಮೂಲಾಂದು ಅವಮಕನಗಳು 

ಮಕನಸಿಕವಕಗಿ ಆತ್ನನುನ ಖಿನನತೆಗೆ ದೂಡಲ್ಲಲ್ಲವ 

ಎಾಂದೆನಿಸುತ್ಿದೆ. ಹುಟುಿತ್ಿಲ್ಮ ಕ್ಷತಿರಯನಕದಾರಿಾಂದ 

ಎಲ್ಲವನುನ ಮಟ್ಟಿನಿಲ್ುಲವ ರ್ಕ್ತಿ 

ಅವನಲ್ಲಲತೆಿಾಂದು ಭಕವಿಸಬೋಕಷ್ಿ. ಸದಯದ 

ಕಲ್ಲಯುಗದಲ್ಲಲ ಇಾಂತ್ಹ ಜೋವನ ರಹಸಯಗಳು 

ಹೂರಬಾಂದರೆ ಅರ್ುಿ ಸುಲ್ಭ್ಕೆಾ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲ್ು 

ನಮೆಾಂತ್ ಹುಲ್ುಮಕನವರಿಗೆ ಸ್ಕಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  

 

ಇಾಂದರ ಕಣ್ಷನಿಗೆ ಮಹಕಸರ ನಿೋಡಿ ಅದನುನ ಒಮೆ 

ಮಕತ್ರ ರ್ತ್ುರವಿನ ಮೋಲ್ಮ ಉಪ್ಯೋಗಿಸವಾಂತೆ 

ಹೋಳದಾ . ಈ ಮಹಕಸರವನುನ ಘ್ಟೊೋತ್ಾಜನ 

ಮೋಲ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಂತೆ ಮಕಡುತ್ಕಿನ. ಗುರು 

ಪ್ರರ್ು ರಕಮ, ಬಕರಹೆಣ್ ಹಕಗೂ ಭ್ೂ 

ದೆೋವಿಯಿಾಂದ ಶಕಪ್ಗರಸಿನಕಗಿರುತ್ಕಿನ ಆದಾರಿಾಂದಲ್ಮ 

ಯುದಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಕಣ್ಷನ ರರ್ 

ಹೂತ್ುಹೂೋಗುತ್ಿದೆ, ಬಿಲ್ಲಾದೆಯಯ ಮಾಂತ್ರಗಳು 

ಮರೆತ್ುಹೂೋಗುತ್ಿವ. ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಲ ಹೂತ್ು 

ಹೂೋಗಿದಾ ರರ್ದ ಚಕರವನುನ ಎತ್ುಿವ ವೋಳೆ 

ನಿರಕಯುಧ್ನಕಗಿದಾ ಕಣ್ಷನ ಮೋಲ್ಮ ಅಜುಷನ ಬಕಣ್ 

ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಕೊಾಂದುಬಿಡುತ್ಕಿನ. ಹಿೋಗೆ ದುರಾಂತ್ 

ಅಾಂತ್ಯ ಕಕಣ್ುವ ಕಣ್ಷ ಧ್ುಯೋಷದನನ 

ಜೂತೆಗೂಡಿ ಅಧ್ಮಷದ ಪ್ರವಕಗಿದಾರಿಾಂದಲ್ಮೋ 

ಖ್ಳನಕಯಕನಕದನೋನೂೋ ಈ ಮಹಕನ್ ವಿೋರ 

ಕಣ್ಷ. 

ದಕನ ರ್ೂರ ಕಣ್ಷ ಎಷ್ಿೋ ಪ್ರಕಕರಮ 

ಶಕಲ್ಲಯಕದರೂ ಈತ್ನ ಸ್ಕವು ದುುಃಖ್ಕರವೋ ಸರಿ. 

ಕಣ್ಷನಿಗೆ ಸಿಗಬೋಕ್ತದಾ ಸ್ಕಥನ ಕುಾಂತಿ 

ಕೊಡಿಸಬಹುದತ್ುಿ, ಭಿೋರ್ೆ, ಕೃರ್ಣರಿದಾರೂ 

ಆತ್ನಿಗೆ ಸಿಗಬೋಕ್ತದಾ ಸ್ಕಥನ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಾಂಬ 

ಬೋಸರ ಕಕಡುತ್ಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಕಕಕವಯದ 

ಪ್ಕತ್ರಗಳನುನ ಒಾಂದೆೋ ಆಯಕಮದಲ್ಲಲ ನೂೋಡಲ್ು 

ಸ್ಕಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸ್ಕಮಕನಯ ವಯಕ್ತಿಯಕಗಿ 

ಕಣ್ಷನ ಬಗೆೆ ಗೌರವವೂ ಇದೆ ಅನುಕಾಂಪ್ವೂ ಇದೆ. 

ಏಕಲ್ವಯ 

ಕಕತಿಷಕೆೋಯ ಬರಹೆ  

ಏಕಲ್ವಯನು 

ಬಿಲ್ಲಾದೆಯಯನುನ 

ಸ್ಕಧಿಸಿಕೊಳುಳವ 

ಹಾಂಬಲ್ದಾಂದ 

ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರ 

ಬಳಗೆ ಬರುತ್ಕಿನ. 

ಆದರೆ ಮಚಿಚನ ಶಿರ್ಯ 

ಅಜುಷನನನುನ ಜಗತಿಿನ ಶ್ರೋರ್ಠ 

ಬಿಲ್ುಲಗಕರನನಕನಗಿ ಮಕಡುವ ಪ್ಣ್ ತೊಟ್ಟಿದಾ 

ದೊರೋಣ್ರು, ಕ್ಷತಿರಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಾದೆಯ 

ಹೋಳಕೊಡಲ್ು ಇಚಿಿಸದೆ, ಏಕಲ್ವಯನನುನ 

ಶಿರ್ಯನಕಗಿ ಸಿಾೋಕರಿಸಲ್ು ನಿರಕಕರಿಸುತ್ಕಿರೆ. 

ನಿರಕರ್ನಕಗದ ಏಕಲ್ವಯನು, ದನವೂ ದೂರದಲ್ಲಲ 

ನಿಾಂತ್ು ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರು ಕೌರವರಿಗೆ, 

ಪ್ಕಾಂಡವರಿಗೆ ಹೋಳಕೊಡುತಿಿದಾ ವಿದೆಯಯನುನ 

ಮನನ ಮಕಡಿಕೊಾಂಡು, ಕಕಡಿಗೆ ಮರಳ ದೊರೋಣ್ರ 

ಮಣಿಣನ ಮೂತಿಷಯನುನ ಮಕಡಿ ಅವರನನೋ ತ್ನನ 

ಮಕನಸ ಗುರುವಾಂದು ನಾಂಬಿ ಬಿಲ್ಲಾದೆಯಯನುನ 

ಸಾತ್ುಃ ಸ್ಕಧಿಸಿಕೊಳುಳತ್ಕಿನ 

ನಾಂತ್ರ ತ್ನನ ಇಚಕಿರ್ಕ್ತಿಯ ಬಲ್ದಾಂದಲ್ಮೋ 

ಏಕಲ್ವಯನು ಅಜುಷನನ ಸಮಕನವಕಗಿ 

ಕೌರ್ಲ್ಯವನುನ ಹೂಾಂದುತ್ಕಿನ. ಒಮೆ 

ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರು ಪಿರಯ ಶಿರ್ಯ ಅಜುಷನ 

ನೂಾಂದಗೆ ಕಕಡಿನ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾಂದಕಗ, 

ನಕಯಿಯಾಂದು ಬೂಗಳುತ್ಿ ಬರುವುದರ 

ಅರಿವಕದಕಗ, ರ್ಬಾವೋದ ವಿದೆಯಯಲ್ಲಲ 

ಪ್ಕರಾಂಗತ್ನಕಗಿದಾ ಅಜುಷನ ತ್ನನ ಬಕಣ್ ಪ್ರಯೋಗ 

ಮಕಡುವುದರೊಳಗೆ, ಆ ನಕಯಿ ಬೂಗಳುವುದು 

ನಿಾಂತ್ು ಹೂೋಗುತ್ಿದೆ. 

ಮುಾಂದೆ ಸ್ಕಗಿದಕಗ ಯಕರೊೋ ರ್ಬಾವೋದ 

ವಿದೆಯಯಲ್ಲಲ ಪ್ರವಿೋಣ್ರಕದವರು ಅದರ ಬಕಯಿಗೆ 

ಬಕಣ್ಗಳನುನ ತ್ುಾಂಬಿರುತ್ಕಿರೆ. ಇದರಿಾಂದ 

ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರು ಮತ್ುಿ ಅಜುಷನ ಚಕ್ತತ್ರಕಗಿ, 
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ಬಕಣ್ ಹೂಡಿದ ವಯಕ್ತಿಯನುನ ಹುಡುಕ್ತಕೊಾಂಡು 

ಸ್ಕಗಿದಕಗ ಏಕಲ್ವಯನನುನ ನೂೋಡುತ್ಕಿರೆ. ಏಕಲ್ವಯ 

ಅಭಕಯಸದಲ್ಲಲ ನಿರತ್ನಕದಕಗ ನಕಯಿಯಾಂದು 

ಬೂಗಳುತಿಿದುಾ ತ್ನನ ಏಕಕಗರತೆಗೆ ಭ್ಾಂಗ ತ್ಾಂದಕಗ 

ಅದರ ಕಡೆ ನೂೋಡದೆ ಬಕಣ್ಗಳನುನ ಬಿಟುಿ 

ಅದನುನ ಸುಮೆನಕಗಿಸುತ್ಕಿನ. ಈ ನಕಯಿಯು 

ಓಡುವುದನುನ ನೂೋಡಿದ ಪ್ಕಾಂಡವರು ಈ ಸ್ಕಹಸ 

ಮಕಡಿದವರಕರೆಾಂದು ಆರ್ಚಯಷ ಚಕ್ತತ್ರಕಗುತ್ಕಿರೆ. 

ಆಗ ಏಕಲ್ವಯನು ಆ ಸಥಳಕೆಾ ಹಕಜರಕಗಿ ತ್ನನನುನ 

ದೊರೋಣ್ಚಕಯಷರ ಶಿರ್ಯ ಎಾಂದು 

ಪ್ರಿಚಯಿಸಿಕೊಳುಳತ್ಕಿನ. 

ಅಜುಷನನಿಗೆ ಶ್ರೋರ್ಠ ಬಿಲ್ುಲಗಕರನಕಗಿ ತ್ನನ ಸ್ಕಥನ 

ಚುಯತಿಯಕಗುವ ಚಿಾಂತೆಯಕಗುತ್ಿದೆ. ಇದನುನ 

ಗಮಿನಿಸಿದ ದೊರೋಣ್ರು ರಕಜಕುಮಕರರ ಜೂತೆ 

ಕಕಡಿಗೆ ತೆರಳ ಏಕಲ್ವಯನನುನ ಭೋಟ್ಟ ಮಕಡುತ್ಕಿರೆ. 

ತ್ನನ ಗುರುವನುನ ಕಾಂಡ ಕೂಡಲ್ಮೋ ಏಕಲ್ವಯನು 

ಆನಾಂದತ್ನಕಗಿ ಗುರುಸೋವಗೆ ತೊಡಗುತ್ಕಿನ. ತ್ಮೆ 

ನಿರಕಕರಣೆಯ ಹೂರತ್ಕಗಿಯೂ ಶಿರ್ಯತ್ಾವನುನ 

ಹೋಳಕೊಾಂಡಿದಾರಿಾಂದ ಕುಪಿತ್ರಕದ 

ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರು ಏಕಲ್ವಯನ ಧಕರ್ಿಯಷವನುನ 

ತೆಗಳುತ್ಕಿರೆ.  

ಆಗ ಏಕಲ್ವಯನಿಾಂದ ಒಾಂದು ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಯನುನ 

ಕೆೋಳುತ್ಕಿರೆ. ಇದಕೆಾ ಒಪಿಿದ ಏಕಲ್ವಯನ ಬಲ್ಗೆೈ 

ಹಬಬರಳನುನ ಕೆೋಳುತ್ಕಿರೆ. ತ್ನನ ಬಿಲ್ಲಾದೆಯಯ 

ಕೌರ್ಲ್ಯಕೆಾ ಇದರಿಾಂದ ಹಕನಿಯಕಗುವುದೆಾಂದು ತಿಳದ 

ಹೂರತ್ಕಗಿಯೂ ಸಾಲ್ಿವೂ ಯೋಚಿಸದೆ 

ಏಕಲ್ವಯನು ಇದನುನ ಪ್ೂರೆೈಸುತ್ಕಿನ. ಇದು ಗುರು 

ಭ್ಕ್ತಿಯ ಅತಿ ಶ್ರೋರ್ಠ ನಿದರ್ಷನವಕಗಿದೆ. 

ಏಕಲ್ವಯನ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಲರುವ ರ್ರದೆಧ, ಏಕಕಗರತೆ, 

ಆತ್ೆಸಥೈಯಷ ಹಕಗೂ ಅವನಲ್ಲಲರುವ 

ಗುರುಭ್ಕ್ತಿಯು ನನನನುನ ಪ್ರೋರಣೆಗೊಳಸಿದೆ. 

 

*** 
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ಸಿೋತೆ 

ಭಕಗಷವಿ ಬರಹೆ 

ಹಿಾಂದೂಗಳ ಪ್ವಿತ್ರ 

ಗರಾಂರ್ವಕದ 

ರಕಮಕಯಣ್ವು 

ಮಹಕಕಕವಯಗಳಲ್ಲಲ 

ಒಾಂದಕಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಲ 

ಬರುವ ಎಲಕಲ 

ಪ್ಕತ್ರಗಳು ಆದರ್ಷ, 

ಪಿರೋತಿ, ತ್ಕಯಗ 

ಮ್ಮದಲಕದವುಗಳಾಂದ ಆದರ್ಷಪ್ಕರಯವಕಗಿವ. ಆದರೆ 

ಅದರಲ್ಲಲ ನನನನುನ ಕಕಡಿದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ಕತ್ರ 

ಸಿೋತೆಯದಕಗಿದೆ. ಸಿೋತೆಯನುನ ಕೆೋವಲ್ ಒಾಂದು 

ಪ್ಕತ್ರವಕಗಿ ನೂೋಡದೆ ಸಿೋತೆಯ ದೃಷಿಿಯಲ್ಲಲ 

ನೂೋಡಿದಕಗ ಸಿೋತೆಗಕದ ನೂೋವು, 

ಅನಕಯಯ ಸಿೋತೆಯ ತ್ಕಯಗ, ಪಿರೋತಿ, 

ಮಮತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗಿನ ಜನತೆಗೆ 

ಆದರ್ಷಪ್ಕರಯವಕಗಿದೆ. 
 

ಜನಕ ಮಹಕರಕಜರಿಗೆ ಭ್ೂಮಿಯಲ್ಲಲ 

ಸಿಕ್ತಾದ ಕೂಸು ಸಿೋತೆ. ಭ್ೂದೆೋವಿಯ 

ಮಗಳಕದರೂ ಹತ್ಿ ತ್ಾಂದೆ 

ತ್ಕಯಿಯರು ಇಲ್ಲದೆೋ ಅನಕರ್ ಭಕವ 

ಆಕೆಯನುನ ಕಕಡಿರಬಹುದು. 

ಮಿಥಿಲ್ಮಯ ರಕಜಕುಮಕರಿಯಕಗಿ ಬಳೆದರೂ 

ಅಲ್ಲಲಯ ಜನರು ಆಕೆಯನುನ ಅನಕಥೆಯಾಂದು 

ಹಾಂಗಿಸಿದಾರಬಹುದು. 

ನಾಂತ್ರ ಅಯೋರ್ಧಯಯ ರಕಜಕುಮಕರ ರಕಮನನುನ 

ಮದುವಯಕದಕಗ ಸುಾಂದರ ಹೂಾಂಗನಸು 

ಕಾಂಡಿದಾರೂ ಕೆೈಕೆೋಯಿಯ ಕುತ್ಾಂತ್ರದಾಂದಕಗಿ ಗಾಂಡ 

ಅರಣ್ಯವಕಸ ಅನುಭ್ವಿಸಬೋಕೆಾಂದು ತಿಳದಕಗ ಗಾಂಡನ 

ಸೋವಯೋ ಪ್ರಮ ಕತ್ಷವಯ ಎಾಂದು ಭಕವಿಸಿ 

ಅರಮನಯ ಸುಖ್- ಭೂೋಗಗಳನುನ ತ್ಯಜಸಿ 

ಗಾಂಡನೂಾಂದಗೆ ಕಕಡಿಗೆ ತೆರಳದ ಪ್ರಮ ಸ್ಕದಾ ಸಿೋತೆ. 

ಈಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿೋತೆಯ ನಡೆ ಹಕಸ್ಕಯಸಿದ 

ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಕಲ್ದಲ್ಲಲ ಅದೊಾಂದು 

ಆದರ್ಷನಿೋಯ ನಡೆಯಕಗಿದುಾ ಅವಳ ವಿಚಕರ ಎರ್ುಿ 

ಅತ್ುಯನನತ್ವಕಗಿತ್ುಿ ಎನುನವುದನುನ ತೊೋರಿಸುತ್ಿದೆ. 

 ಕಕಡಿನಲ್ಲಲ ಗಾಂಡ ಮತ್ುಿ ಮೈದುನ ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ನೂಾಂದಗೆ 

ಕುಟ್ಟೋರದಲ್ಲಲ ವಕಸಿಸುತಿದಾವಳನುನ ರಕವಣ್ನು 

ಮ್ಮೋಸದಾಂದ ಅಪ್ಹರಿಸಿ ತ್ನೂನಾಂದಗೆ ಲ್ಾಂಕೆಗೆ 

ಕರೆದೊಯುಾ ಅಷ್ಿೈರ್ಾಯಷ ನಿೋಡಿದರೂ ಅದನುನ 

ನಿರಕಕರಿಸಿ ಪ್ತಿಯಾಂತೆ ನಕನೂ ವರತ್ದಲ್ಲಲದೆಾೋನ 

ಎಾಂದು ಅಶ್ೂೋಕವನದಲ್ಲಲ ಪ್ವಿತ್ರವಕಗಿಯೋ 

ಜೋವಿಸುತ್ಕಿ ಗಾಂಡನ ಆಗಮನದ ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ 

ದನಕಳೆದವಳು ಸಿೋತೆ. ನಾಂತ್ರ ರಕಮನು ಬಾಂದು 

ಯುದಧದಲ್ಲಲ ರಕವಣ್ನನುನ ಕೊಾಂದ ಮೋಲ್ಮ ಸಿೋತೆಯ 

ಶಿೋಲ್ವನುನ ರ್ಾಂಕ್ತಸಿದಕಗ ಚೂರೂ ಯೋಚಿಸದೆ 

ಅಗಿನಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದಾವಕದವಳು ಸಿೋತೆ. ಗಾಂಡನನುನ 

ನಿಾಂದಸದೆ ಅಗಿನಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ ಗೆದುಾ ಗಾಂಡನನುನ 

ಸೋರಿದವಳು ಸಿೋತೆ. ನಾಂತ್ರ ಅಯೋರ್ಧಯಗೆ 

ಬಾಂದು ರಕಮ ರಕಜನಕದ ತ್ರುವಕಯ 

ಜನರ ಮಕತ್ು ಕೆೋಳ ತ್ುಾಂಬು ಗಭಿಷಣಿ 

ಸಿೋತೆಯನುನ ಕಕಡಿಗೆ ಬಿಟುಿ ಬರಲ್ು 

ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ನಿಗೆ ಆದೆೋಶಿಸಿದಕಗ ಕೂಡ 

ಚೂರೂ ಅಾಂಜದೆ, ಅಳುಕದೆ, ರಕಮನನುನ 

ತೆಗಳದೆೋ ಋಷಿಗಳ ಆರ್ರಮದಲ್ಲಲ 

ದನಕಳೆದ ಸಿೋತೆಯ ಆಾಂತ್ಯಷ ಯಕರಿಗೆ 

ತ್ಕನ ತಿಳದದೆ?  

ಅಾಂತ್ಹ ಸಿೋತೆ ಲ್ವಕುರ್ರಿಗೆ ಜನೆವಿತ್ುಿ 

ಅವರ ಲಕಲ್ನ ಪ್ಕಲ್ನಯಲ್ಲಲ ತ್ನನ ದುುಃಖ್ವನುನ 

ಮರೆತಿರಬಹುದು. ಋಷಿಗಳ ಆರ್ರಮದಲ್ಲಲಯೋ ತ್ನನ 

ಮಕಾಳಗೆ ಯೋಗಯ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಯೋರ್ಧಯಯ 

ಉತ್ಿರಕಧಿಕಕರಿಗಳಕಗಲ್ು ಸಮರ್ಷರನಕನಗಿಸಿದ ಕ್ತೋತಿಷ 

ಸಿೋತೆಯದು. ರಕಮನಿಗೆ ನಾಂತ್ರ ತ್ನನ ತ್ಪಿಿನ 

ಅರಿವಕಗಿ ಸಿೋತೆಯನುನ ಕರೆದೊಯಯಲ್ು ಬಾಂದಕಗ 

ಸ್ಕಾಭಿಮಕನದಾಂದ ತಿರಸಾರಿಸಿ ಭ್ೂತ್ಕಯಿಯ 

ಮಡಿಲ್ು ಸೋರಿದ ಮಹಕತ್ಕಯಿ ಸಿೋತೆ.  

ಹಿೋಗೆ ಸಿೋತೆಯ ಜೋವನ, ಪ್ಟಿ ಕರ್ಿ ನೂೋಡಿದಕಗ 

ನಮಗೆ ಬರುವ ಕರ್ಿಗಳು ಹುಲ್ುಲ ಕಡಿಡಯರ್ುಿ 

ಎನಿಸುತ್ಿದೆ. ಇದೆಲಕಲ ಕಕರಣ್ದಾಂದ ಸಿೋತೆಯ 

ಪ್ಕತ್ರವು ನನನ ಮಚಿಚನ ಪ್ಕತ್ರವಕಗಿದೆ. 
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ಶಿರೋರಕಮ 

ಶಿಲಕಿ ಹಗಡೆ 

"ಭಕರತ್ಸಯ  ಪ್ರತಿಷ್ಠ 

ದೆಾೋ ಸಾಂಸಾೃತ್ಮ್ 

ಸಾಂಸಾೃತಿ: ತ್ರ್ಕ " 

ಭಕರತ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಗೆ, 

ಖ್ಕಯತಿಗೆ 

ಮೂಲ್ವಕಗಿರತ್ಕಾಾಂತ್ಹ 

ಕಕರಣ್ಗಳು 

ಮ್ಮದಲ್ನಯದು ನಮೆ ವೈಶಿರ್ಿಯ ಪ್ೂಣ್ಷವಕದ 

ಸಾಂಸಾೃತಿ ಮತೊಿಾಂದು ಸ್ಕಹಿತ್ಯ ತ್ತ್ಾಗಳಾಂದ ಕೂಡಿದ 

ಸಾಂಸಾೃತ್ ಭಕಷ್ . 

ಆ ಸಾಂಸಾೃತ್ ಭಕಷ್ಯಲ್ಲಲ ಒಬಬ ಮಕನವನು ಹೋಗೆ 

ಬದುಕ ಬೋಕು ಎನುನವಾಂತ್ಹ ನಿೋತಿ ನಿಯಮಗಳನುನ 

ತಿಳಸುವ ಸೆೃತಿ ಗರಾಂರ್ಗಳು, ಜ್ಞಕನದ ರಕಶಿಯೋ 

ಆಗಿರುವಾಂತ್ಹ ವೋದಗಳು ಹಕಗೆಯ ಶಕಸರಗಳು, 

ಉಪ್ನಿರ್ತ್ುಿಗಳು, ಅದರ ಜೂತೆ ಜೂತೆಯಲ್ಲಲಯೋ 

ನಮಗೆ ಕಕವಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮನಸಸನುನ ರಾಂಜಸುತ್ಕಿ 

ಜೂತೆಯಲ್ಲಲ ನಿೋತಿಯನುನ ಹೋಳುವಾಂತ್ಹ ಹಲ್ವಕರು 

ಗರಾಂರ್ ಸ್ಕಹಿತ್ಯಗಳು ಇವ. ಶಕಸರಗಳು ಕೆೋವಲ್ ನಮೆ 

ರಿೋತಿ ನಿಯಮ ರಿವಕಜುಗಳನುನ ಹೋಳದರೆ ಕಕವಯಗಳು 

ಮನಸಿಸಗೆ ಉಲಕಲಸವನುನ ಕೊಡುತ್ಕಿ, ಮನಸಿಸಗೆ 

ಮುದವನುನ ನಿೋಡುತ್ಕಿ ಅದರ ಜೂತೆ ಜೂತೆಯಲ್ಲಲ 

ನಮಗೆ ಜೋವನದ ಪ್ಕಠವನುನ, ನಿೋತಿಗಳನುನ 

ಹೋಳುವಾಂತ್ದುಾ ಕಕವಯಗಳ ವೈಶಿರ್ಿಯ. 

ಅದರಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ನಮೆ ಸಾಂಸಾೃತ್ 

ಸ್ಕಹಿತ್ಯದಲ್ಲಲ ಮುಖ್ಯವಕಗಿರತ್ಕಾಾಂತ್ದುಾ ಎರಡು 

ಸ್ಕಹಿತ್ಯ ಗರಾಂರ್ ಕಕವಯಗಳು. ರಕಮಕಯಣ್ ಮತ್ುಿ 

ಮಹಕಭಕರತ್. ರಕಮಕಯಣ್ವು ಆದಕಕವಯವಾಂದು 

ಪ್ರಸಿದಧವಕಗಿದೆ.  

 ಆದಕವಿ ವಕಲ್ಲೆೋಕ್ತ ಬರೆದರುವಾಂತ್ಹ 

ಮಹಕಕಕವಯವಿದು ರಕಮಕಯಣ್. ನಕರದರ ಬಳ 

ಒಮೆ ವಕಲ್ಲೆೋಕ್ತ ಮಹಷಿಷಗಳು ಕೆೋಳುತ್ಕಿರೆ. ಈ 

ಪ್ರಪ್ಾಂಚದಲ್ಲಲ ಯಕರಿದಕಾರೆ? ಅವನು 

ಸತ್ಯವಾಂತ್ನಕಗಿರಬೋಕು, ಧ್ಮಷವನುನ 

ತಿಳದವನಕಗಿರಬೋಕು, ಜ್ಞಕನಿಯಕಗಿರಬೋಕು ಇತ್ಕಯದ 

ಹಲ್ವಕರು ಗುಣ್ಗಳನುನ ಹೋಳುತ್ಕಿ , ಹೋಳುತ್ಕಿ 

ಅಾಂತ್ಹ ಸಕಲ್ ಗುಣ್ ಸಾಂಪ್ನನನಕಗಿರತ್ಕಾಾಂತ್ಹ 

ಮಹಕನ್ ಚೆೋತ್ನ ಅರ್ವಕ ಮಹಕನ್ ವಯಕ್ತಿ ಈ 

ಪ್ರಪ್ಾಂಚದಲ್ಲಲ ಯಕರಕದರೂ ಇದಕಾರೆಯೋ, ಇದಾರೆ 

ಅಾಂತ್ಹ ವಯಕ್ತಿ ಯಕರು? ಎಾಂಬುದಕಗಿ ನಕರದರ ಬಳ 

ಕೆೋಳುತ್ಕಿರೆ.  

ಆಗ ನಕರದರು ಸಕಲ್ ಗುಣ್ ಸಾಂಪ್ನನನಕದ ಶಿರೋರಕಮನ 

ಬಗೆೆ ಹೋಳುತ್ಕಿರೆ. ವಕಲ್ಲೆೋಕ್ತಗಳು ಆ ವಿರ್ಯದಾಂದ 

ಪ್ರಭಕವಿತ್ರಕಗಿ "ರಕಮಸಯ ಅಯನಮ್" ಅಾಂದರೆ 

ರಕಮ ನಡೆದಾಂತ್ಹ ದಕರಿ ಎಾಂಬ ವಿರ್ಯವನುನ 

ಇಟುಿಕೊಾಂಡು ಅದನನೋ ಹಸರಕಗಿಸಿಕೊಾಂಡು 

"ರಕಮಕಯಣ್ಾಂ" ಎಾಂಬ ಮಹಕನ್ ಗರಾಂರ್ವನುನ 

ಬರೆಯುತ್ಕಿರೆ.ಒಬಬ ವಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಕೆ ಅರ್ವ 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತಿ ಸ್ಕಗಿದಾಂತ್ಹ ಪ್ರ್ ಒಾಂದು ಮಹಕನ್ 

ಗರಾಂರ್ವಕಗುವ ಸನಿನವೋರ್ವಿದು 

ಪ್ರತಿಯಬಬನಲ್ಲಲಯೂ ಮೈ 

ರೊೋಮಕಾಂಚನಗೊಳಸುವಾಂತ್ಹ ವಿರ್ಯ. ಹಕಗಕದರೆ 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತಿಯೋ ಒಾಂದು ಕೃತಿಯಕಗಿ, ಸ್ಕಹಿತ್ಯವಕಗಿ 

,ಒಾಂದು ಮಹಕನ್ ಗರಾಂರ್ವಕಗಿ ಹೂರಹೂಮಿೆದ 

ಅಾಂತ್ಕದರೆ ಅಾಂತ್ಹ ವಯಕ್ತಿಯ ವಯಕ್ತಿತ್ಾ ಏನು? 

ಅದರಿಾಂದ ನಕವು ತಿಳದುಕೊಳಳಬೋಕಕಗಿರುವಾಂತ್ಹದು 

ಏನಿದೆ? ಅವನ ವಿಶ್ೋರ್ತೆ ಏನು ಎಾಂಬುದಕಗಿ 

ಚಿಾಂತಿಸಿದರೆ ಬರುವ ಪ್ದವೋ ಶಿರೋರಕಮ. ಆ 'ರಕಮ' 

ಎಾಂಬ ಹಸರಿನ ಮೂಲ್ವೋ ರಾಂಜಸುವುದು. ಭ್ಕ್ತಿಯ 

ಮೂಲ್ಕ ಹೂೋದರೆ ಭ್ಕ್ತಿಯಿಾಂದ ರಾಂಜಸುವವನು, 

ಪಿರೋತಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಪಿರೋತಿಯಿಾಂದ, ನಿೋತಿಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಹೂೋದರೆ ನಿೋತಿಯಿಾಂದ ರಾಂಜಸುವವನು.ಮನಸಿಸಗೆ 

ಸಾಂತೊೋರ್ ಕೊಡುವಾಂತ್ಹ ವಯಕ್ತಿ ಎಾಂಬುದು 

ಹಸರಿನಲ್ಲಲಯೋ ತಿಳದು ಬಾಂದರತ್ಕಾಾಂತ್ಹ ವಿರ್ಯ. 

ಆ ರಕಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಳಕನುನ ನಿೋಡುವಾಂತ್ಹ 

ಸೂಯಷ ವಾಂರ್ದಲ್ಲಲ ದರ್ರರ್ ಮಹಕರಕಜನ 

ಮಗನಕಗಿ ಜನಿಸಿದ. ಅವನ ವಾಂರ್ದ ಮೂಲ್ ಕೂಡ 

ಅಷ್ಿೋ. ಹೋಗೆ ರ್ಾಂಖ್ದಲ್ಲಲ ಬಾಂದರೆ ಮಕತ್ರ ತಿೋರ್ಷ 

ಎಾಂಬುದಕಗಿ ಅರ್ಷ ಮಕಡಿಕೊಳುತೆಿೋವಯೋ ಹಕಗೆ 

ಅವನ ವಾಂರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಿೋ ಒಾಂದು ಪ್ಕವಿತ್ರಯತೆ 

ಹೂಾಂದರುವಾಂತ್ಹದುಾ .  

ರಕಮನ ನಡವಳಕೆಯು ನಕವು ಬಕಲ್ಯದಾಂದಲ್ಮೋ 

ಅನುಕರಿಸುವಾಂತ್ಹದು. ಅವನ ಜ್ಞಕನ ವಕಗಿರಬಹುದು, 
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ತಿಳವಳಕೆಯಕಗಿರಬಹುದು. ಅವನು ವಿದಕಯಭಕಯಸ 

ಮಕಡುತಿಿರುವಕಗ ಒಮೆ  ವಿಶಕಾಮಿತ್ರ 

ಮಹಷಿಷಗಳು ಬಾಂದು, ರಕಕ್ಷಸರು ನನನ ಯಜ್ಞಕೆಾ 

ವಿಘ್ನ ಮಕಡುತಿದಕಾರೆ. ಅವರಿಾಂದ ಕಕಪ್ಕಡಲ್ು 

ರಕಮನೋ ಬೋಕೆಾಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಕಗ ರಕಮ 

ಅವರೊಾಂದಗೆ ಸ್ಕಗಿ ದುರ್ಿ ತ್ಕಟಕ್ತಯ ಸಾಂಹಕರ 

ಮಕಡುತ್ಕಿನ. ಎಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ರಕಮನು ಶಕಸರ, 

ನಿೋತಿ, ನಿಯಮವನುನ ಮಿೋರಿ ನಡೆದವಾಂತ್ವನಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಲಯೂ ಸಹ ತ್ಕಟಕ್ತಯನುನ ಸಾಂಹಕರ 

ಮಕಡುವಕಗ ಹಣ್ಣನುನ ಹೋಗೆ ಸಾಂಹಕರ ಮಕಡಲ್ಲ 

ಎಾಂದು ಪ್ರಶಿನಸಿದಕಗ, ರಕಕ್ಷಸಿ ಎಾಂಬ ಒಾಂದು ತ್ತ್ಾ 

ಅವಳಲ್ಲಲ 

ಒಡಮೂಡಿರುವದರಿಾಂದ 

ಸಾಂಹಕರದ ವಿನಕ ಬೋರೆ 

ಪ್ರಿಹಕರೊೋಪ್ಕಯ 

ಇಲ್ಲವಾಂಬುದಕಗಿ 

ಗುರುಮುಖೋನವಕಗಿ  

ಉಪ್ದೆೋರ್ವಕದಕಗಲ್ಮೋ 

ಅವಳನುನ ಸಾಂಹಕರ 

ಮಕಡಿದಾಂತ್ವನು ಶಿರೋರಕಮ. 

ತ್ದನಾಂತ್ರದಲ್ಲಲ ಸಿೋತ್ಕ 

ಮಕತೆಯ ಪ್ರಿಣ್ಯದಲ್ಲಲಯೂ ಸಹ ಇದು ತ್ನನ 

ತ್ಾಂದೆ ದರ್ರರ್ ಮಹಕರಕಜನಿಗೆ ಒಪಿಿಗೆಯಕಯಿತೆೋ  

ಎಾಂದು ಮ್ಮದಲ್ು ಯೋಚನ ಮಕಡಿದಾಂತ್ವನು 

ಶಿರೋರಕಮ. ಹಿೋಗೆ ತ್ಾಂದೆಗೆ,ತ್ನನ ಕುಟುಾಂಬಕೆಾ 

ಒಳತ್ಕಗುವಾಂತ್ಹ ಯೋಚನಯನುನ ಸದಕ ಮಕಡುವ 

ರಕಮನು ತ್ನನ ಪ್ಟಕಿಭಿಷ್ೋಕದ ವಿಚಕರವನುನ ತ್ನನ 

ತ್ಾಂದೆಯು ಹೋಳದಕಗಲ್ೂ ವಿಚಲ್ಲತ್ನಕಗದೆ 

ಒಪಿಿದವನು. ತ್ದನಾಂತ್ರದಲ್ಲಲ ಪ್ಟಕಿಭಿಷ್ೋಕಕೆಾ  

ಕೆಲ್ವೋ ಕ್ಷಣ್ಗಳರುವಕಗ ಕೆೈಕೆೋಯಿಯು ರಕಮನಲ್ಲಲ 

೧೪ ವರ್ಷ ವನವಕಸಕೆಾ ಹೂೋಗಬೋಕೆಾಂದು 

ಹೋಳದಕಗಲ್ೂ, ರಕಮನು ವಿಚಲ್ಲತ್ನಕಗದೆ "ಏವಾಂ 

ಅಸುಿ ಗಮಿಷಕಯಮಿ"ಹಕಗೆಯೋ ಆಗಲ್ಲ ನಕನು 

ಹೂೋಗಿಬರುತೆಿೋನ ಎಾಂದು ಶಕಾಂತ್ ಚಿತ್ಿದಾಂದ 

ವನವಕಸಕೆಾ  ಹೂರಟವನು ಶಿರೋರಕಮ. ತ್ನನ ತ್ಕಯಿ 

ಕೌಸಲ್ಯ ದೆೋವಿ ಬೋರೆಯವಳು ಚಿಕಾಮೆ ಕೆೈಕೆೋಯಿ 

ಬೋರೆಯವಳು ಎಾಂದು ಯೋಚಿಸಿದವನೋ ಅಲ್ಲ. 

ಅಮೆನ ಆರ್ಯ, ತ್ಾಂದೆಯ ಮಕತ್ನುನ 

ನಡೆಸಿಕೊಡುವಾಂತ್ಹ ಸುಸಮಯ ಇದಕಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ತಿಳದವನು ಶಿರೋರಕಮ. ಹಕಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ 

ತ್ಾಂದೆಯ ಮಕತ್ು ವೋದ ವಕಕಯವಕಗಿರಬೋಕು. 

ತ್ಕಯಿಯ ಆರ್ಯ ನಮೆ ಗಮಯವಕಗಿರಬೋಕು.  

ವನವಕಸ ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ ಮಡದಯಕದ ಸಿೋತ್ಕ 

ಮಕತೆಯನುನ ಎರ್ುಿ ಖ್ುಷಿಯಿಾಂದ ಸಮಕಧಕನದಾಂದ 

ನೂೋಡಿಕೊಳುಳತ್ಿ ಬರುತ್ಕಿನ ಎಾಂದರೆ, ಅವಳಗಕಗಿ 

ತ್ಕನೋ ಆಹಕರ ತ್ಯಕರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ಿ,ಅವಳು ಇರ್ಿ 

ಪ್ಟಿಳು ಎಾಂಬ ಒಾಂದೆೋ ಕಕರಣ್ಕೆಾ  ಕೆೋಳೆದೆೋನ 

ಹೂವುಗಳನುನ ತ್ಾಂದು ಅವಳ ಮುಡಿಗೆ 

ಮೂಡಿಸುವಾಂತ್ಹದು ಹಿೋಗೆ ಹಾಂಡತಿಯನುನ 

ಸಾಂತೊೋರ್ಪ್ಡಿಸುವಾಂತ್ಹ ಹತ್ುಿ 

ಹಲ್ವಕರು ಕಕಯಷಗಳನುನ 

ಮಕಡಿದಾಂತ್ಹವನು ಶಿರೋರಕಮ. 

ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯಕಗಿ ತ್ನನ 

ಸಹೂೋದರನಕದ ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ನನುನ 

ಅಷ್ಿೋ ಪಿರೋತಿಯಿಾಂದ 

ನೂೋಡಿಕೊಾಂಡನು. ಮಗನಕಗಿ 

ದರ್ರರ್ನಿಗೆ, ಚಿಕಾಮೆ 

ಕೆೈಕೆೋಯಿಗೆ, ಪ್ತಿಯಕಗಿ 

ಸಿೋತ್ಕಮಕತೆಗೆ , ಅಣ್ಣನಕಗಿ ತ್ನನ ಮೂವರು 

ತ್ಮೆಾಂದರಿಗೆ ಖ್ುಷಿಯನುನ ನಿೋಡಿದಾಂತ್ವಹನು 

ಶಿರೋರಕಮ. ಹಕಗೆಯೋ ಸಿೋತ್ಕ ಅಪ್ಹರಣ್ 

ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ ತ್ಕನು ಕರ್ಿದಲ್ಲಲ ಇದಾರೂ ಕೂಡ 

ಸುಗಿರೋವನಿಗೆ ಮ್ಮದಲ್ು ಸಹಕಯ ಮಕಡಿ ನಾಂತ್ರ 

ತ್ಕನು ಸಹಕಯ ಕೆೋಳದವನು ಶಿರೋರಕಮ. ಅಷ್ಿೋ 

ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ರತ್ಾದಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ರಕಮನ 

ನಡವಳಕೆಯನುನ ಅನುಸರಿಸುವಾಂತಿದೆ . ಹೋಗೆಾಂದರೆ 

ಅವನು ಬಲ್ಶಕಲ್ಲಯಕದ ವಕಲ್ಲಯನುನ ಬಿಟುಿ 

ಸುಗಿರೋವನ ಸಖ್ಯವನುನ ಮಕಡಿದುಾ. ಅವನು 

ವಕಲ್ಲಯ ಸಖ್ಯವನನೋ ಮಕಡಿದಾರೆೋ ವಕಲ್ಲಯು 

ಕ್ಷಣಕಧ್ಷದಲ್ಲಲ ರಕವಣ್ನನುನ ಸೂೋಲ್ಲಸಿ, ಸಿೋತ್ಕ 

ಮಕತೆಯನುನ ರಕಮನಿಗೆ ಒಪಿಿಸುತಿಿದಾ. ಆದರೆ 

ವಕಲ್ಲ ಎಾಂರ್ವನು? ಅವನ ನಡವಳಕೆ ಎಾಂತ್ಹದು 

ಎಾಂಬುದನನಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ನಕವು ಮಕಡುವಾಂತ್ಹ 

ಸನೋಹವು ಸರಿಯಕದ ವಯಕ್ತಿಯಲಕಲಗಬೋಕು 

ಎನುವಾಂತ್ದಾನುನ ಕೂಡ ಆದರ್ಷಪ್ಕರಯವಕಗಿ 

ನಿೋಡಿದಾಂತ್ವನು ಶಿರೋರಕಮ. ತ್ದನಾಂತ್ರದಲ್ಲಲ 
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ರಕವಣ್ನೂಾಂದಗೆ ಯುದಧ ನಡೆದು  ರಕವಣ್ನ 

ಸಾಂಹಕರವಕದ ಮೋಲ್ಮ ವಿಭಿೋರ್ಣ್ನು ತ್ಕನು ಅಾಂತ್ಯ 

ಸಾಂಸ್ಕಾರ ಮಕಡುವುದಲ್ಲ ಎಾಂದು ಹೋಳದಕಗ 

ರಕಮನು ನಿೋನು ಮಕಡದದಾರೆ ಸಹೂೋದರನಕಗಿ 

ನಕನು ಮಕಡುತೆಿೋನ ಎಾಂದು ಹೋಳುತ್ಕಿನ. ಅಾಂತ್ಹ 

ವೈಶಕಲ್ಯ ಹೃದಯವಾಂತ್ನು ಶಿರೋರಕಮ. ಮರಣ್ದ 

ನಾಂತ್ರದಲ್ಲಲಯು ಸಹ ನಕವು ಹಗೆಯನುನ 

ಸ್ಕಧಿಸಬಕರದೆಾಂದು ಸ್ಕರಿ ಸ್ಕರಿ ಹೋಳದಕಾನ. ಹಿೋಗೆ 

ಲ್ಾಂಕೆಯಲ್ಲಲ ವಿಭಿೋರ್ಣ್ನ ಪ್ಟಕಿಭಿಷ್ೋಕ ಮಕಡಿ 

ಶಿರೋರಕಮನು ಅಯೋರ್ಧಯಗೆ ಮರಳ ಬಾಂದು 

ಪ್ಟಕಿಭಿಷಿಕಿನಕಗಿ ರಕಜಯಭಕರ ಮಕಡುತಿಿರುವ 

ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ ಯಕವುದೊೋ ಅಗಸನು ತ್ನನ 

ಹಾಂಡತಿಗೆ ಹೋಳುತಿಿದಾ ಕೆಲ್ವು  ಮಕತ್ುಗಳನುನ 

ತಿಳದು ತ್ನನ ಒಾಂದು ಕುಟುಾಂಬದಾಂದ ತ್ನನ ಪ್ರಜಗಳ 

ಕುಟುಾಂಬದಲ್ಲಲ ಯಕವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಕಗಿರತ್ಕಾಾಂತ್ಹ 

ಒಡಕು ಬರಬಕರದೆಾಂಬ ಒಾಂದೆೋ ಒಾಂದು 

ಸದುದೆಾೋರ್ದಾಂದ ಸಿೋತ್ಕ ಮಕತೆಯನುನ ಪ್ರಿತ್ಕಯಗ 

ಮಕಡಿದನು. ಆ ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ ಅವನು 

ಯೋಚಿಸಿದೆಾಾಂದರೆ ಒಾಂದೆೋ. ಒಾಂದೆಡೆ ಸ್ಕವಿರಕರು 

ಪ್ರಜಗಳ ಕುಟುಾಂಬ ಮತೊಿಾಂದೆಡೆ ತ್ನನ ಕುಟುಾಂಬ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಯಕವದು ಮುಖ್ಯ? ರಕಜನಕದವನಿಗೆ 

ಪ್ರಜಗಳ ಕುಟುಾಂಬವೋ ಮುಖ್ಯ.ಇಾಂದು ಒಾಂದು 

ಕುಟುಾಂಬದಲ್ಲಲ ಬಳೆದ ಅನುಮಕನದ ಹುತ್ಿ 

ನಾಂತ್ರದಲ್ಲಲ ಹತ್ುಿ ಹಲ್ವಕರು ಕುಟುಾಂಬದಲ್ಲಲ 

ಬಳೆದು ರಕಜಯದ ಸುಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಧ್ಕೆಾಯಕಗಬಹುದು 

ಎಾಂಬುದಕಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ಾಟವಕಗಿ ಪ್ಕರಣ್ಕ್ತಾಾಂತ್ 

ಹಚಕಚಗಿ ಪಿರೋತಿಸುತಿಿದಾ ಸಿೋತ್ಕ ಮಕತೆಯನುನ 

ಪ್ರಿತ್ಕಯಗ ಮಕಡಿದನು. ಹಿೋಗೆ ಶಿರೋರಕಮನ 

ಪ್ರತಿಯಾಂದು ನಡೆ, ನುಡಿ, ಗುಣ್,ಆಲ್ಮೂೋಚನಕ 

ದಶ್ಯನುನ ಪ್ರತಿಯಬಬ ವಯಕ್ತಿಯು ತ್ಮೆ 

ಜೋವನದಲ್ಲಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಾಂಡು ಪ್ಕಲ್ಲಸುವಾಂತ್ಕದರೆ 

ಮತೊಿಮೆ ರಕಮನ ರಕಮರಕಜಯ ಅಯೋಧಕಯ 

ಇಲ್ಲಲ ಮರುಕಳಸಬಹುದು  ಎಾಂಬುದು ನನನ 

ಅನಿಸಿಕೆಯಕಗಿದೆ.  

*** 

 

 

ಸತ್ಯವತಿ 

ಮಹಕಲ್ಕ್ಷಿೆ ಶಿರೋಧ್ರ್ ಭ್ಟ್  

ಮಹಕಭಕರತ್ 

ಎಾಂದೊಡನ ನಮಗೆಲ್ಲ 

ಕಲ್ಿನ ಬರುವುದು 

ದಕಯಕದ ಕಲ್ಹ, 

ಮತ್ಸರ, ಮಣಿಣಗಕಗಿ 

ನಡೆದ ಘ್ನಘೂೋರ 

ಯುದಧ,  ಸ್ಕವು, 

ನೂೋವು, ಭಿೋಭ್ತ್ಸ, 

ರ್ೃಾಂಗಕರ ಹಿೋಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಹಕಗೆ ನೂೋಡಿದರೆ 

ಇದು ನವರಸಗಳ ಔತ್ಣ್. ಹಕಗೆಯ ದೆೈವ ವಕಣಿ 

ಭ್ಗವದೆೋತೆಯ  ಉದುವವೂ ಇಲ್ಲಲ ಇದೆ. 

ಹಿೋಗಿರುವಕಗ ಮಹಕಭಕರತ್ದ ಯುದಧಕೆಾ ಕಕರಣ್ 

ಹಲ್ವಕರು ಜನ ಹಲ್ವಕರು ರಿೋತಿಯ ವಕದ 

ಮಾಂಡಿಸಿದನುನ ನೂೋಡಬಹುದು. ಕೆಲ್ವರಿಗೆ 

ದ ರೌಪ್ದಯ ಅಹಾಂ ಹಠ ಕಕರಣ್ವನಿಸಬಹುದು. ಇನುನ 

ಕೆಲ್ವರಿಗೆ ಧ್ೃತ್ರಕರ್ರನ ಪ್ುತ್ರ ಮ್ಮೋಹ, ರ್ಕುನಿಯ 

ಛಲ್, ಧ್ುಯೋಷಧ್ನನ ಸ್ಕಾರ್ಷ ಹಿೋಗೆ ಹಲ್ವಕರು. 

ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುವಾಂತೆ ಮಹಕಭಕರತ್ ಯುದಧದ 

ಬಿೋಜ ಸತ್ಯವತಿಯಿಾಂದ  ರ್ುರುವಕಗುತ್ಿದೆ. 

ಸತ್ಯವತಿ ಯಕರು?  

ಉದರಿಚರ ವಕಸು ಎನುನವ ಮಿೋನುಗಕರನ ಮಗಳು. 

ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಾಂದರಿ.  ಎಾಂಬ ಹಸರು ಇತ್ುಿ. ಅವಳಗೆ 

ರ್ಾಂತ್ನು  ಮದುವಯ ಪ್ೂವಷದಲ್ಮಲ ಪ್ರಕರ್ರ ಎಾಂಬ 

ಮುನಿಯಾಂದಗೆ ವಿವಕಹೋತ್ರ ಸಾಂಬಾಂಧ್ದಲ್ಲಲ ಇರುವ 

ಮಗನ ಮಹಕಮುನಿ ವಕಯಸ. ನಾಂತ್ರ ಮಹಕರಕಜ  

ರ್ಾಂತ್ನು ಅವಳನುನ ಕಾಂಡು ಮ್ಮೋಹಿತ್ನಕಗುತ್ಕಿನ. 

ಮದುವಯ ಪ್ರಸ್ಕಿಪ್ ಮಕಡುತ್ಕಿನ. ಆಗ ಅವಳು 

ತ್ನನ ಮಗನೋ  ಪ್ಟಿದ ರಕಜನಕಗಬೋಕು ಎಾಂಬ 

ನಿಬಾಂಧ್ನ ಇಡುತ್ಕಿಳೆ.  ರ್ಾಂತ್ನು ಪ್ರರ್ಮ ಪ್ುತ್ರ ಭಿೋರ್ೆ 

ವಿವಕಹ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಹೆಚಕರಿ ಆಗಿ ಇರುವಾಂತೆ 

ಮಕಡಲ್ು ಇವಳು ಇಟಿ ನಿಬಾಂಧ್ನ ಕಕರಣ್ ಆಗುತ್ಿದೆ. 

ತ್ನನ ವಿವಕಹ ಪ್ೂವಷ ಸಾಂತ್ಕನದ ವಿರ್ಯ ಗುಪ್ಿವಕಗಿ 

ಇಟುಿ ಹಸಿಿನಕಪ್ುರ ರಕಣಿ ಆಗುತ್ಕಿಳೆೋ.  

ಸತ್ಯವತಿ ಗೆ ರ್ಾಂತ್ನುವಿಾಂದ  ಎರಡು ಮಕಾಳು 

ಚಿತ್ರವಿೋಯಷ ಮತ್ುಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿೋಯಷ  
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ಚಿತ್ರ ವಿೋಯಷ ಬಲ್ಶಕಲ್ಲ ಆದರೆ ರಕಜ ಕೌರ್ಲ್ ಇಲ್ಲ 

ಮತ್ುಿ ದುರ್ಚಟಗಳ ದಕಸನಕಗಿದಾ. 

ಅನವರ್ಯವಕಗಿ ಗಾಂಧ್ವಷ ರಕಜನೂಡನ ಯುದಧ 

ಮಕಡಿ ಸ್ಕವನನಪಿಿದ. ವಿಚಿತ್ರ ವಿೋಯಷ ಹುಟ್ಟಿನಿಾಂದ 

ರೊೋಗ ಪಿೋಡಿತ್ ಮತ್ುಿ ನಿಬಷಲ್ ಆಗಿದಾ ರಕಜಯದ 

ರಕಜನಕಗುವ ಯೋಗಯತೆ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ. ಸತ್ಯವತಿ 

ರ್ಾಂತ್ನು ಮಹಕರಕಜನ ಮರಣ್ದ ನಾಂತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ 

ವಿೋಯಷ ನ ಹಸರಿನಲ್ಲಲ ರಕಜಯ ಆಳುತ್ಕಿಳೆ. 

ಭಿೋರ್ೆನನುನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದಾ ಅವಳು 

ಅಸಮರ್ಷವಕಗಿದಾ ವಿಚಿತ್ರ ವಿೋಯಷನಿಗೆ ಕಕಶಿರಕಜನ 

ಮಗಳ ಮದುವಯ ಮಕಡುವ ಉದೆಾೋರ್ದಾಂದ 

ಭಿೋರ್ೆನನುನ ಸಾಯಾಂವರಕೆಾ ಕಳಸುತ್ಕಿಳೆ. 

ಮನಸಿಸಲ್ಲದದಾರು ಭಿೋರ್ೆ ಸತ್ಯವತಿಯ ಆದೆೋರ್ 

ಪ್ಕಲ್ಲಸ ಬೋಕಕಗುತ್ಿದೆ. ಭಿೋರ್ೆ ವಿಜಯದ ಅಾಂಬಿಕೆ 

ಅಾಂಬಕಲ್ಲಕಕ ಇಬಬರ ವಿವಕಹ ವಿಚಿತ್ರ ವಿೋಯಷನ 

ಜೂತೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ಕಿರೆ. 

ನಾಂತ್ರ ಮಕಾಳಕಗದ ವಿಚಿತ್ರವಿೋಯಷನ ಹಾಂಡತಿಯರಿಗೆ 

ನಿಯೋಗ ಪ್ದಧತಿಯಿಾಂದ ಮಕಾಳ ಪ್ಡೆಯಲ್ು 

ಹೋಳುತ್ಕಿಳೆ. ಅವರ ಇಚೆಿಯ ವಿರುದಧವಕಗಿ ತ್ನನ 

ವಿವಕಹ ಪ್ೂವಷ ಮಗನಕದ ವಕಯಸ ನನುನ ಕರೆಸಿ 

ಅಾಂಬಿಕಕ ಅಾಂಬಕಲ್ಲಕೆಯರ ಜೂತೆ ನಿಯೋಗಕೆಾ ಆದೆೋರ್ 

ನಿೋಡುತ್ಕಿಳೆ. ಸನಕಯಸಿಯಕದ ವಕಯಸ ವಿರೊೋಧ್ 

ವಯಕಿಪ್ಡಿಸಿದ ಆದರೆ ಅನಿವಕಯಷವಕಗಿ ತ್ಕಯಿ 

ಸತ್ಯವತಿ ಆದೆೋರ್ ಪ್ಕಲ್ಲಸ ಬೋಕಕಗುತ್ಿದೆ. ತ್ನನ 

ವಾಂರ್ದವರೆ ರಕಜರಕಗಬೋಕು ಎನುನವ ಇವಳ ಹಠ 

ಅಧ್ಮಷ ದಕರಿಯಲ್ಲಲ ಸ್ಕಗುತ್ಕಿಳೆ.  

ವಕಯಸರ ಕಾಂಡು ಕಣ್ುಣ ಮುಚಿಚದ ಅಾಂಜಕೆಗೆ ಮಗ 

ಅಾಂಧ್ ಧ್ೃತ್ರಕರ್ಿ ಮತ್ುಿ ಭ್ಯಭಿೋತ್ಳಕದ 

ಅಾಂಬಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ  ಮಗು ಪ್ಕಾಂಡು.  

ಅಧ್ಮಷದ ದಕರಿಗಳ ತ್ುಳದು ಬಾಂದ ಸತ್ಯವತಿಯ 

ಸ್ಕಾರ್ಷ ಮುಾಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಲ ಮಹಕಭಕರತ್ಕೆಾ 

ಕಕರಣ್ವಕಗುತ್ಿದೆ.  

ಸಿೋತೆಯ ಸಾಗತ್ 

ವನಿತ್ಕ ವಿನೂೋದ್ ಕುಮಕರ್ 

ಸಾಂದಭ್ಷ:  ವಕಲ್ಲೆೋಕ್ತ 

ಮಹಷಿಷಗಳ 

ಆರ್ರಮದಲ್ಲಲದಾ 

ಸಿೋತ್ಕಮಕತೆಯು ಲ್ವ-

ಕುರ್ರನುನ ಹತ್ುಿ, 

ನಾಂತ್ರ ಅವರು ಬಹು 

ವಿದಕಯಪ್ಕರಾಂಗತ್ರಕದ 

ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ 

ಶಿರೋರಕಮನು, ಸಿೋತೆ ಹಕಗು ಲ್ವ ಕುರ್ರನುನ ಪ್ುನುಃ 

ಅಯೋರ್ಧಯಗೆ ಕರೆದೊಯಯಲ್ು ಬಾಂದ ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ 

ಸಿೋತ್ಕ ಮಕತೆಯು ಪ್ುನುಃ ಭ್ೂಮಿ ತ್ಕಯಿಯಾಂದಗೆ 

ಸೋರಿಕೊಳುಳವ / ವಿಲ್ಲೋನಗೊಳುಳವ ಸಾಂದಭ್ಷ.  
 

ಸಾಗತ್: ಹುಟ್ಟಿನಿಾಂದ ಭ್ೂಮಿ ತ್ಕಯಿಯ ಮಗಳು, 

ನಾಂತ್ರ ಮಿಥಿಲ್ಮಯ ಜನಕ ರಕಜನ ಸುಪ್ುತಿರ. 

ಸಾಯಾಂವರದ ಮೂಲ್ಕ ಶಿರೋರಕಮನನುನ ಲ್ಘ್ನವಕದ 

ನಾಂತ್ರ ರ್ುರುವಕಯಿತೆೋ ಈ ಕರ್ಿಗಳ ಸರಮಕಲ್ಮ. 

ಇವಲ್ಲವೂ ನನನ ಸಾಯಾಂಕೃತ್ ಅಪ್ರಕಧ್ವೋ ಅರ್ವಕ 

ಶಿರೋರಕಮನಾಂತ್ಹ ಆದರ್ಷಪ್ುರುರ್, ಕರುಣಕಮಯಿಯ 

ಸಿದಕಧಾಂತ್ಗಳ ಬಲ್ಲಪ್ರ್ುವಕದೆನೋ ?!. ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ನ ಪ್ತಿನ 

ಊಮಿಷಳೆ ಅರಮನಯಲ್ಲಲ ಉಳದಾಂತೆ, ನಕನು ಕೂಡ 

ಹದನಕಲ್ುಾ ವರುರ್ಗಳ ವನವಕಸವನುನ 

ಅನುಭ್ವಿಸದೆೋ ಅರಮನಯಲ್ಲಲ 

ಉಳಯಬಹುದತೆಿೋನೂೋ…!? 

ಸಿರೋ ಸಹಜ ಚಿತ್ಿ ಚಕಾಂಚಲ್ಯದಾಂದ ಚಿನನದ ಜಾಂಕೆಗಕಗಿ 

ಆಸಪ್ಟ್ಟಿದುಾ ನನಗೆ ಈ ದುವಿಷಧಿಯನುನ 

ತ್ಾಂದೊಡಿಡತೆೋ.. ಅರ್ವಕ ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ನು- “ಅತಿಿಗೆ, ಈ 

ಮೂರು ರೆೋಖಗಳನುನ ದಕಟ್ಟ ಹೂೋಗಬೋಡಿ” ಎಾಂದು 
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ಹೋಳದುದನುನ ಧಿಕಾರಿಸಿ ರಕವಣ್ನ ಕುತ್ಾಂತ್ರವನುನ 

ಅರಿಯದೆಯೋ, ಲ್ಕ್ಷೆಣ್ ರೆೋಖಯನುನ ದಕಟ್ಟ, 

ರಕವಣ್ನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಾೋ 

ತ್ಪ್ಕಿಯಿತೆ..??!!..ಇದರಿಾಂದಕಗಿ ನಿೋಚ 

ರಕವಣ್ನಿಾಂದಕಗಿ ಅಪ್ಹರಣ್ಕೊಾಳಗಕಗಿ ಬಲ್ಲ 

ಪ್ರ್ುವಕದೆನೋ…??!!. ರಕವಣ್ನ ವಿೋರಮರಣ್ 

ಶಿರೋರಕಮನಿಾಂದಲ್ಮೋ ಆಗಬೋಕೆಾಂದು ವಿಧಿಲ್ಲಖಿತ್ವಿದಾರೆ 

ಇಲ್ಲಲ ನಕನು ನಿಮಿತ್ಿ ಮಕತ್ರ.. ಆದದುಾ ಆಯಿತ್ು. 

ನಾಂತ್ರ ಅರಮನಗೆ ಬಾಂದೆನಕದರೂ, ಈ ಕರ್ಿಗಳಾಂದ 

ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೋ.. ಪ್ರಜಗಳ ಮಕತ್ು 

ಕೆೋಳಕೊಾಂಡು ಶಿರೋರಕಮನು ತ್ುಾಂಬು ಬಸುರಿಯಕದ 

ನನನನು ಕಕಡಿಗಟಿಲ್ು ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡ ನಿಧಕಷರ 

ಸಮಾಂಜಸವೋ…ಹೋ ರಕಮ!! ನನನಲ್ಲ ಸಾಂಕರ್ಿಗಳು 

ನನಗೆ ಮಕತ್ರವೋ ಇರಲ್ಲ, ನನನ ನೂೋವುಗಳೊಾಂದಗೆ 

ನನನ ತ್ಕಯ ಮಡಿಲ್ು ಸೋರುವ. ಇಗೊೋ ಭ್ೂಮಿ 

ತ್ಕಯಿ ನನನನುನ ಸಿಾೋಕರಿಸು. 

ಸಿೋತ್ಕಮಕತೆ ನಮೆಲ್ಲರ ನಡುವಿರುವ ಪ್ರತಿ 

ಮಹಿಳೆಯ ಅಾಂತ್ರಕಳವೋ….ಸಮಕಜದ 

ಭಕವಕಭಿವಯಕಿದೊಳು ಬಲ್ಲಪ್ರ್ುವಕಗುತ್ಿಲ್ಮೋ ಬಾಂದ 

ಸಿೋತೆ, ಮಯಕಷದಕ ಪ್ುರುಷ್ೂೋತ್ಿಮನಾಂತ್ಹ 

ಗಾಂಡನಿಾಂದಲ್ೂ ಸಹಿಸಲಕರದರ್ುಿ ಕರ್ಿಗಳನುನ 

ಹಕಗೂ ಮಕನಸಿಕ ತ್ುಮುಲ್ಗಳನುನ ಅನುಭ್ವಿಸಿಯೂ 

ದೆೋವಿ, ಮಕತೆಯಾಂದು ಪ್ೂಜಸಲ್ಿಡುವ 

ಕ್ಷಮಯಕಧ್ರಿತಿರ. 

*** 

ದಕನ ವಿೋರ ರ್ೂರ ಕಣ್೯ 

ಜಯಲ್ಕ್ಷಿೆ. ವಿ. ಕಕಕಷಲ್ 

ಮಹಕಕಕವಯ 

ಮಹಕಭಕರತ್ದ ಕಣ್ಷನ 

ಪ್ಕತ್ರವು ಬಹಳ 

ಮಹತ್ಿರವಕದುದು 

ಎಾಂದು ನನನ 

ಅಭಿಪ್ಕರಯ." 

ನನವುದಕದೊಡೆ 

ನೂಾಂದ ಚಿತ್ಿದಾಂ ಕಣ್ಷನಾಂ ನನ"-ಪ್ಾಂಪ್. ಮನುರ್ಯನ 

ಜೋವನದಲ್ಲಲ ಕರ್ಿಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ,ಆದರೆ 

ಕರ್ಿಗಳನುನ ಸಹಿಸುತ್ಕಿ ಜೋವನವನುನ ಎದುರಿಸುವ 

ರಿೋತಿ ಮಹಕಭಕರತ್ದ ಕಣ್ಷನ ಜೋವನ ಚರಿತೆರಯನುನ 

ಓದ ಕಲ್ಲಯಬೋಕು.ಎಷ್ಿೋ ಕರ್ಿಗಳು ಬಾಂದರೂ 

ಕ್ತಾಂಚಿತ್ೂಿ ಅಾಂಜದೆ, ಕಪ್ಟವಾಂದೂ ತಿಳದಕಗಲ್ೂ 

ಅಳುಕದೆ ಬಾಂದ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯನುನ ಎದುರಿಸುತ್ಕಿ 

ಹೂೋದ ಮಹಕ ದಕನರ್ೂರ "ಕಣ್ಷ". 

ಮ್ಮದಲ್ನಯದಕಗಿ- ಮಾಂತ್ರದ ಮಹಿಮ ಏನು ಎಾಂದು 

ಸೂಯಷನನುನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಹೂೋಗಿ ಕುಾಂತಿ 

ಸೂಯಷನಿಾಂದ ವರವಕಗಿ ಪ್ಡೆದ ಮಗು ಕಣ್೯. 

ಮದುವ ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ಲವಕದಾರಿಾಂದ ಸಮಕಜಕೆಾ ಹದರಿ 

ಮಗುವನುನ ಹೂಳೆಯಲ್ಮಲೋ ಬಿಟುಿ ಹೂೋದದಾರಿಾಂದ 

ಹುಟ್ಟಿನಿಾಂದಲ್ಮೋ ಅನಕರ್ನಕದ ಕಣ್ಷ .  

ಇದರಿಾಂದ ತಿಳದದೆಾೋನಾಂದರೆ, ಎಷ್ಿೋ ಶಿರೋಮಾಂತ್ 

ಕುಟುಾಂಬದಲ್ಲಲ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ವಿಧಿಬರಹವೋ ಸರಿ 

ಎಾಂದು ಸ್ಕಬಿೋತ್ಕಯಿತ್ು. 

ಕಣ್೯ನ ಮ್ಮದಲ್ನೋ ಅದೃರ್ಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ, ಹುಟ್ಟಿದುಾ 

ಶಿರೋಮಾಂತ್ರ ಮನಯವರಿಗಕದರೂ ಬಳೆದದುಾ ಬಡ 

ಸ್ಕರಥಿಯ ಮನಯಲ್ಲಲ. 

ಎರಡನಯದಕಗಿ- ಸ್ಕರಥಿ ಕ್ಷತಿರಯನಕದಾರಿಾಂದ, 

ಕ್ಷತಿರಯನಕದ ಕಣ್ಷನಿಗೆ ಯಕರೂ ಬಿಲ್ಲಾದೆಯ ಕಲ್ಲಸಲ್ು 

ಒಪ್ಿದೆ ಇರುವಕಗ, ಬಕರಹೆಣ್ನಾಂದು ಸುಳುಳ ಹೋಳ 

ಪ್ರರ್ುರಕಮರಲ್ಲಲ ಬಿಲ್ಲಾದೆಯ ಕಲ್ಲಯುತ್ಕಿನ. ಬಕರಿ 

ನಿಪ್ುಣ್ನೂ ಎನಿಸಿಕೊಳುಳತ್ಕಿನ.ಆದರೊಾಂದು ದನ 

ಅವನು ಬಕರಹೆಣ್ನಲ್ಲ ಎಾಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ಕಿಗಿ 

ಪ್ರರ್ುರಕಮರ ಶಕಪ್ಕೆಾ ತ್ುತ್ಕಿಗುತ್ಕಿನ. 

ಬಹಳ ಅವರ್ಯಕತೆ ಇರುವಕಗಲ್ಮೋ ಕಲ್ಲತ್ ಎಲ್ಲ 

ದವಕಯಸರಗಳ, ಮಾಂತ್ರಗಳು ಮರೆತ್ುಹೂೋಗುವಾಂತೆ 

ಶಕಪ್ಕೊಾಳಗಕಗುತ್ಕಿನ. 

ಇದೆೋ ಅಲ್ಲವೋ ದುರಕದೃರ್ಿ ಎಾಂದರೆ.ಎಷ್ಿೋ 

ಕರ್ಿಪ್ಟುಿ ವಿದೆಯ ಕಲ್ಲತ್ರೂ ಅಗತ್ಯ ಬಾಂದಕಗ 

ಪ್ರಯೋಜನಕೆಾ ಬಕರದೆ ಹೂೋಯಿತ್ಲ್ಲ. 

ಮೂರನಯದಕಗಿ- ದ ರೌಪ್ದ ಸಾಯಾಂವರದಲ್ಲಲ 

ಅಜುಷನನಿಗಿಾಂತ್ ಮ್ಮದಲ್ು ಮಿೋನಿನ ಕಣಿಣಗೆ 

ಗುರಿಯಿಟಿವನು ಕಣ್೯,  ಆದರೆ ತ್ುಾಂಬಿದ ಸಭಯಲ್ಲಲ 

ಸೂತ್ಪ್ುತ್ರನನುನ ಮದುವಯಕಗಲಕರೆ ಎಾಂದು 
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ದ ರೌಪ್ದ ಹೋಳದಕಗ, ಎಾಂತ್ಹ ಅವಮಕನಕೊಾಳಗಕದ 

ಕಣ್೯. ಆದರೆ ಒoದು ಮಕತ್ನೂನ ಆಡದೆ ಸಭಯಿಾಂದ 

ಹೂರ ನಡೆಯುತ್ಕಿನ ಕಣ್ಷ. 

ನಕಲ್ಾನಯದಕಗಿ- ತ್ಾಂದೆ ಸೂಯಷನಿಾಂದ ಕಣ್ಷ ಕವಚ 

ಮತ್ುಿ ಕುoಡಲ್ಗಳನುನ ಪ್ಡೆದರುತ್ಕಿನ. ಇದನನೋ 

ಅಜುಷನನ ತ್ಾಂದೆ ಇಾಂದರ ದಕನವಕಗಿ ಕೆೋಳದಕಗ ಮ್ಮೋಸ 

ಹೂೋಗುತಿಿದೆಾೋನ, ಅನಕಯಯವಕಗುತಿಿದೆ ಎಾಂದು 

ತಿಳದದಾರೂ ಕಣ್೯ ಅದನುನ ದಕನವಕಗಿ 

ಕೊಡುತ್ಕಿನ. 

ಇದಲ್ಲವೋ ಒಳೆಳೋತ್ನ. ದಕನ ರ್ೂರ ಕಣ್ಷನದು. 

ಐದನಯದಕಗಿ- ಕುಾಂತಿ ತ್ನನ ತ್ಕಯಿ ಎಾಂದು 

ತಿಳದದಾರೂ ಆಕೆ ಬಾಂದು ತ್ನನ ಮಕಾಳಕದ 

ಪ್ಕಾಂಡವರನುನರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಳಲ್ಲಕೊಾೋಸಾರ ಅವರನುನ 

ಯುದಧದಲ್ಲಲ ಕೊಲ್ಲಬಕರದೆಾಂದು ಕಣ್೯ನಲ್ಲಲ   

ಭಕಷ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಿಿರುವಕಗಲ್ೂ ಮರು 

ಮಕತ್ನಕಡದೆ ಒಪಿಿಗೆ ಕೊಡುತ್ಕಿನ ಕಣ್೯.ದೆೋವರ 

ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ ಇರ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ು ಸ್ಕಧ್ಯವೋ. ಸಾತ್ುಃ 

ತ್ಕಯಿಯಿಾಂದಲ್ಮೋ ಮಕಾಳ ನಡುವ ಪ್ಕ್ಷಪ್ಕತ್. ವಿರ್ಯ 

ಗೊತಿಿದಾರೂ ಕ್ತಾಂಚಿತ್ೂಿ ಹಿಾಂಜರಿಯದೆ ಭಕಷ್ 

ಕೊಡುವ ಮಗ ಎಾಂರ್ ಮಹಕಪ್ುರುರ್. 

ಆರನಯದಕಗಿ- ಅಜುಷನನನುನ ಯುದಧದಲ್ಲಲ 

ಗೆಲ್ಲಲಸುವ ಸಲ್ುವಕಗಿ ಇಾಂದರ ಜೂೋರು ಮಳೆಗಕಳ 

ಸುರಿಸಿದಕಗ, ಅಜುಷನನ ರರ್ದ ಚಕರವೋ ನಲ್ದಲ್ಲಲ 

ಹೂತ್ು ಹೂೋಗುತ್ಿದೆ. ಕಣ್ಷನಿಗೆ ಅವಕಕರ್ ಇದಾರೂ 

ಅವನು ಅಜುಷನನ ಮೋಲ್ಮ ಯುದಧ 

ಮಕಡುವುದಲ್ಲ.ಆ ಸಾಂದಭ್ಷವನುನ ದುರುಪ್ಯೋಗ 

ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳದೆ, ಯುದಧವನುನ ಮುಾಂದುವರಿಸದೆ, 

ಯುದಧ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಬದಧನಕಗಿರುತ್ಕಿನ.ಅದೆೋ 

ಅಜುಷನ ಕಣ್ಷನ ರರ್ದ ಚಕರ ನಲ್ದಲ್ಲಲ ಹೂತ್ು 

ಹೂೋದಕಗ ಯಕವ ನಿಯಮವನೂನ ಪ್ಕಲ್ಲಸದೆ 

ಕಣ್ಷನನುನ ಬಕಣ್ಬಿಟುಿ ಕೊಲ್ುಲತ್ಕಿನ. ಅರ್ುಿ 

ಕರ್ಿದಲ್ಲಲದಾ ಕಣ್ಷನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಿಾಂದೆ ಸಿಕ್ತಾದ 

ಶಕಪ್ದಾಂದಕಗಿ ಎಲಕಲ ದವಯಮಾಂತ್ರಗಳು 

ಮರೆತ್ುಹೂೋಗಿ ಅಜುಷನ ಬಿಟಿ ಬಕಣ್ದಾಂದ ಕಣ್ಷ 

ಸ್ಕಯುತ್ಕಿನ . 

ಎಾಂರ್ಹ ದುರಾಂತ್ ಕತೆ ಕಣ್ಷನದುಾ.ಎಲಕಲ 

ವಿದೆಯಯಲ್ಲಲ ಪ್ರವಿೋಣ್ರಕದರು ಅಗತ್ಯಬಿದಕಾಗ 

ಪ್ರಯೋಜನವಕಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಾಂಥೆಾಂತ್ಹ ಅವಮಕನ 

ಸಹಿಸಿಕೊಾಂಡರೂ ಎದೆಗುಾಂದಲ್ಲಲ್ಲ .ಮ್ಮೋಸದಾಂದ 

ದಕನ ಕೆೋಳ ಅಸಹಕಯಕನನಕನಗಿ ಮಕಡುತಿಿದಕಾರೆ 

ಎಾಂದು ತಿಳದದಾರೂ ಕೆೋಳದ ಯಕವ ದಕನವನುನ 

ಕೊಡಲಕಗುವುದಲ್ಲ ಎಾಂದು ಹೋಳಲ್ಲಲ್ಲ . 

ಇಾಂತ್ಹ ಮಹಕ ನಕಯಕನಿಾಂದ ನಕವು ನಿತ್ಯ 

ಜೋವನದಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಯಬೋಕಕದುಾ 

ಬಹಳಷಿಿದೆ.ಜೋವನದಲ್ಲಲ ಬರುವ ಎಲ್ಲ 

ಕರ್ಿಗಳನುನ ಎದುರಿಸುವ ರ್ಧೈಯಷ ಇರಬೋಕು, 

ಅವಮಕನಗಳನುನ ಸಹಿಸುವ ರ್ಕ್ತಿಗಳಸಿಕೊಳಳಬೋಕು. 

ಆಗ ಮಕತ್ರ ಜೋವನವಾಂಬ ಹಡಗನುನ ದಡ 

ತ್ಲ್ುಪಿಸಲ್ು ಸ್ಕಧ್ಯ. ಆದರ್ಷಗಳನುನ ಬಿಡದೆ, 

ಅನಕಯಯಗಳನುನ ಮಕಡದೆ, ಉತ್ಿಮ 

ಜೋವನಶ್ೈಲ್ಲಯನುನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಕಣ್ಷನಾಂತ್ಹ 

ಮಹಕನ್ ನಕಯಕನೋ ಆದರ್ಷ ವಯಕ್ತಿ ಎಾಂದು ನನನ 

ಅಭಿಪ್ಕರಯ  

*** 

ಗಕಾಂಧಕರಿ- ಕತ್ಿಲ್ಮ ತ್ುಾಂಬಿದ ಬದುಕು 

ಅಲ್ಕಕ ಜತೆೋಾಂದರ 

ಗಕಾಂಧಕರಿ - 

ಮಹಕಭಕರತ್ 

ಮಹಕಕಕವಯದ 

ಪ್ಕತ್ರಗಳಲ್ಲಲ 

ಪ್ರಮುಖ್ಳಕದವಳು. 

ಧ್ೃತ್ರಕರ್ರನ ಪ್ತಿನ, 

ನೂರೊಾಂದು ಕೌರವರ 

ತ್ಕಯಿ. ಪ್ತಿವರತೆ, ಸತಿಶಿರೊೋಮಣಿ, ಧ್ಮಷದೆೋವತೆ, 

ಪ್ಕರಜ್ಞೆ ಎಾಂದೆಲಕಲ ಬಿರುದುಗಳನುನ ಪ್ಡೆದವಳು. 

ಆದರೆ ಗಕಾಂಧಕರಿಯ ಜೋವನ ಹೋಗಿತ್ುಿ? 

ಸುಗಮವಕಗಿತೆಿೋ ? ಎರ್ುಿ ದುುಃಖ್ವಿತ್ುಿ? ಎರ್ುಿ 

ಸುಖ್ವಿತ್ುಿ? 

ಗಕಾಂಧಕರ ದೆೋರ್ದ ಸುಬಲ್ ರಕಜನ ಕುವರಿ ಗಕಾಂಧಕರಿ. 

ಬಕಲ್ಯದಲ್ಲಲ ತಿೋವರ ತ್ಪ್ಸುಸ ಮಕಡಿ ನೂರು ಜನ 

ಗಾಂಡುಮಕಾಳಕಗುವ ವರವನುನ ಶಿವನಿಾಂದ 
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ಪ್ಡೆಯುತ್ಕಿಳೆ. ಈ ವರದ ಬಗೆೆ ತಿಳದ ಭಿೋರ್ೆ , 

ಧ್ೃತ್ರಕರ್ರನಿಗಕಗಿ ಈಕೆಯನುನ ಸುಬಲ್ನ ಬಳ 

ಯಕಚಿಸುತ್ಕಿನ. ಈಕೆಯ ಪ್ುಣ್ಯದಾಂದಲಕದರೂ 

ಕುರುವಾಂರ್ದಲ್ಲಲ ನಿಯೋಗ ಪ್ದಧತಿ ತ್ಪಿಿ ಸಾಂತ್ಕನ 

ಸಾಂಪ್ತ್ುಿ ಅಭಿವೃದಧಗೊಳಳಲ್ಲ ಎಾಂದು ಆಶಿಸುತ್ಕಿನ. 

ಕುರುವಾಂರ್ದ ಪ್ರಸಿದಧತೆ, ಸಾಂಪ್ತಿಿಗೆ ಮನಸೂೋತ್ 

ಸುಬಲ್ನು ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಕೆಾ ಒಪಿಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ಕಿನ. 

ಪ್ುರುರ್ರ ನಿಧಕಷರಗಳು , ಆರ್ಯಗಳ ನಡುವ ಹಣಿಣನ 

ಆಸ, ಸಮೆತಿಗಳಗೆಲ್ಲಲ ಬಲ್ಮಯಿದೆ? ತ್ಕನು 

ಮದುವಯಕಗುವ ರಕಜಕುಮಕರ ಹುಟುಿಗುರುಡ 

ಎಾಂದು ತಿಳದರೂ ಗಕಾಂಧಕರಿ ಏನು ಮಕಡಲ್ು 

ಸ್ಕಧ್ಯವಿತ್ುಿ? ಆದರೂ ತ್ನಗಕದ ಅನಕಯಯವನುನ 

ಪ್ರತಿಭ್ಟ್ಟಸಲ್ು ಮದುವ ಮಾಂಟಪ್ಕೆಾ ಬರುವ ಮುನನ 

ಕಣಿಣಗೊಾಂದು ಬಟೆಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಾಂಡು ಜೋವನಪ್ೂತಿಷ 

ಅಾಂಧ್ಳಕಗಿ ಬದುಕುವ ನಿಧಕಷರ ಮಕಡುತ್ಕಿಳೆ. ಆದರೆ 

ಹಸಿಿನಕವತಿ ಮಕತ್ರ ಇದು ಅವಳ ಪ್ತಿಭ್ಕ್ತಿ, ತ್ಕಯಗರ್ಕ್ತಿ  

ಎಾಂದು ಕೆೈ ಮುಗಿಯುತ್ಿದೆ. 

ನೂರಕ ಒಾಂದು ಮಕಾಳ ತ್ಕಯಿಯಕಗುವ ಭಕಗಯ 

ಪ್ಡೆದರೂ ಆ ಮಕಾಳು ದುರಕಸ, ದುರ್ಿತ್ನಗಳಾಂದ 

ಮರೆಯುವಕಗ ಆ ಮಕತೆ ಸಾಂತೊೋರ್ವಕಗಿರಲ್ು ಹೋಗೆ 

ಸ್ಕಧ್ಯ? ತ್ನನ ಮಕಾಳಗೆ ಪ್ಕಾಂಡವರಲ್ಲಲ 

ಬಳೆಯುತಿಿದಾ ಹಗೆಯನುನ ಗಕಾಂಧಕರಿ ತ್ಡೆಯುವ 

ಪ್ರಯತ್ನವೋನೂೋ ಮಕಡುತ್ಕಿಳೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅದು 

ಸ್ಕಧ್ಯವಕಗುವುದಲ್ಲ. ಮಕಾಳ ಮೋಲ್ಲನ ಮ್ಮೋಹ 

ಹಕಗೂ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಎಾಂಬ ಅಡಕತ್ಿರಿಯಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ುಕುವ 

ಗಕಾಂಧಕರಿ ಮಹಕಭಕರತ್ದುದಾಕೂಾ ಅದೆೋ 

ಧ್ಮಷಸಾಂಕಟದಲ್ಲಲ ತೊಳಲಕಡುತ್ಕಿಳೆ. ಮಗನ 

ಹಠಮಕರಿತ್ನಕೆಾ ತ್ುಪ್ಿ ಸುರಿಯುತಿಿದಾ ಅಣ್ಣ 

ರ್ಕುನಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಳದೂ ಮೌನ ವಹಿಸಿದಾ ಗಾಂಡ 

ಧ್ೃತ್ರಕರ್ರ ಇಬಬರನುನ ವಿರೊೋಧಿಸಲ್ೂ ಆಗದೆ, 

ಸಮಥಿಷಸಿಕೊಳಳಲ್ೂ ಆಗದೆ ಒದಕಾಡುತ್ಕಿಳೆ. 

ರಕಜಸಭಯಲ್ಲಲ ಧ್ುಯೋಷಧ್ನ ಹಕಗೂ ಸಾಂಗಡಿಗರು 

ದ ರೌಪ್ದಯ  ವಸ್ಕರಪ್ಹರಣ್ ಮಕಡಿದಕಗ ’ಇಾಂರ್ 

ಮಗನನುನ ಹುಟ್ಟಿದಕಗಲ್ಮೋ ತ್ಯಜಸಲ್ಲಲ್ಲವೋಕೆ?’ 

ಎಾಂದು ಮರುಗುತ್ಕಿಳೆ. ಆದರೆ ಅದೆೋ ದುಯೋಷಧ್ನ 

ತೊಡೆ ಮುರಿದುಕೊಾಂಡು ನಲ್ಕೊಾರಗಿದಕಗ 

’ಅಯಯೋ ಕಾಂದ, ಇಾಂರ್ ರ್ಕ್ತಿಶಕಲ್ಲಯಕದ ನಿೋನು 

ನಕಯಿನರಿಗಳ ಆಹಕರವಕಗಿ 

ಧ್ರಕಶಕಯಿಯಕದೆಯಲಕಲ?’ ಎಾಂದು 

ರೊೋಧಿಸುತ್ಕಿಳೆ.  

ನೂರೂ ಮಕಾಳನುನ ಕಳೆದುಕೊಾಂಡ ತ್ಕಯಿಹೃದಯ 

ಅಗಿನಕುಾಂಡವಕಗುತ್ಿದೆ. ಈ ಕೊೋಪ್ಕಗಿನ ಕೊನಗೆ 

ಕಪ್ಟತ್ನದಾಂದ ಕೌರವರನುನ ನಕರ್ಮಕಡಿದ 

ಶಿರೋಕೃರ್ಣನಡೆಗೆ ಹರಿದು ಶಕಪ್ವಕಗಿ 

ಸೂಫೋಟಗೊಳುಳತ್ಿದೆ. ತ್ನೂನಡಲ್ ಸಾಂಕಟವನನಲಕಲ 

ಹೂರಹಕಕುವ ಗಕಾಂಧಕರಿ, ಶಿರೋಕೃರ್ಣನಿಗೆ ’ನಿೋನು 

ಇಚಿಚಸಿದಾರೆ, ಕೌರವರು ಬದುಕುತಿಿದಾರು, 

ಬಕಳುತಿಿದಾರು. ಬೋಕೆಾಂದೆೋ ನಿೋನವರನುನ ನಕರ್ 

ಮಕಡಿದೆ. ಇಗೊೋ ಅದರ ಫಲ್ವನುನ ನಿೋನೂ 

ಅನುಭ್ವಿಸು. ನಿನನ ಜಕತಿಬಕಾಂಧ್ವರು ನಿನನದುರೆೋ 

ಹೂಡೆದಕಡಿ ಸ್ಕಯಲ್ಲ , ನಿನಗೂ ಅನಕರ್ವಕದ ಸ್ಕವು 

ಬರಲ್ಲ’ ಎಾಂದು ಕೊರೋಧ್ದಾಂದ ರ್ಪಿಸುತ್ಕಿಳೆ.  

ಯಕವತ್ುಿ ಗಕಾಂಧಕರಿ ಕಣಿಣಗೆ ಬಟೆಿ ಕಟ್ಟಿದಳೊೋ 

ಅಾಂದನಿಾಂದ ಆಕೆ ಕೆೋವಲ್ ಕತ್ಿಲ್ ಬದುಕನನೋ ಕಾಂಡಳು. 

ಆದರೆ ಮಹಕಭಕರತ್ದುದಾಕೂಾ ಅವಳನುನ 

ಪ್ತಿವರತೆ, ಧ್ಮಷಜ್ಞೆ, ನಕಯಯನಿರ್ಠಳು, ಮಹಕಪ್ಕರಜ್ಞೆ 

ಎಾಂದೆಲಕಲ ಕೊಾಂಡಕಡುತ್ಕಿ ವಕಯಸರು ಅವಳ 

ನೂೋವನುನ , ಕಣಿಣೋರನುನ ಮರೆಮಕಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ 

ಮಕಡಿದರೆೋ? 

*** 

ದಕನ ವಿೋರ ರ್ೂರ ಕಣ್ಷ 

ಗಕಯತಿರ ರಮೋಶ್ 

ನನನ ನಚಿಚನ ಪ್ೌರಕಣಿಕ 

ಪ್ಕತ್ರ ಕಣ್ಷ. ನನಗೆ 

ಅಚಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ 

ವಿರ್ಯವಾಂದರೆ ಕಣ್ಷ 

ಮಹಕಭಕರತ್ದ 

ಯುದಧದಲ್ಲಲ 

ಅಧ್ಮಷದ ಪ್ರವಕಗಿ 

ನಿಾಂತ್ು ಹೂೋರಕಡಿದರೂ, ದುಯೋಷಧ್ನನ 

ಜೂತೆಗೂಡಿ ಪ್ಕಾಂಡವರೊಾಂದಗೆ ಪ್ಗಡೆಯಕಡಿ 

ದ ರೌಪ್ದಗೆ ಅವಮಕನ ಮಕಡಿದರೂ, ಕಣ್ಷನ 

ಹಸರನುನ ಹೋಳುವಕಗ ಯಕರ ಮನಸಿಸನಲ್ೂಲ 

ದೆಾೋರ್ದ ಭಕವನ ಮೂಡುವುದಲ್ಲ. ಇದಕೆಾ ಕಕರಣ್ 
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ಕಣ್ಷನ ಜೋವನ ಮತ್ುಿ ಅವನ ಕೆಲ್ವು 

ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಕದ ಗುಣ್ಗಳು. 

ನನಗೆ ಕಣ್ಷ ಇಾಂದನ ಕಕಲ್ದ ಸ್ಕಧ್ಕರ ನನಪಿಸುತ್ಕಿನ. 

ಹುಟುಿತ್ಿಲ್ಮೋ ತ್ನನನುನ ತ್ಯಜಸಿದ ತ್ಕಯಿ ಅವನ ಬಳ 

ಬಾಂದು ಮತೆಿ ತ್ನನ ಮಕಾಳಕದ ಪ್ಕಾಂಡವರ 

ಪ್ಕರಣ್ಭಿಕ್ಷೆ ಕೆೋಳದಕಗಲ್ೂ ಇಲ್ಲವನನದೆ 

ಕೊಡಲ್ಮೂಪ್ುಿತ್ಕಿನ. ಆದರೆ ಕಣ್ಷನ ಜಕಗದಲ್ಲಲ 

ನಕವಕಯರೆೋ ಇದಾರೂ ಕುಾಂತಿಯನುನ ಅವಮಕನಿಸಿ 

ಕಳಸುತಿಿದೆಾವೋನೂ ಎಾಂಬ ನಾಂಬಿಕೆ ನನನದು. 

ರಕಜಕುಮಕರನಕಗಿ ಬಳೆಯಬೋಕಕದ ಮಗು, ಬಸಿರ 

ಮನಯಲ್ಲಲ ಕರ್ಿಗಳ ಮಡಿಲ್ಲ್ಲಲ ಬಳೆಯಬೋಕಕಗಿ 

ಬಾಂದದುಾ ವಿಧಿಯ ಲ್ಲೋಲ್ಮ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಗೆ ಒಗಿೆ 

ಒವಷ ಬಸಿನಕಗಿ ಉಳಯದೆ ತ್ನನ ವಿದಕಯಜಷನಯ 

ದಕಹವನುನ ತ್ಣಿಸಲ್ು ಹಲ್ವಕರು ಗುರುಗಳನುನ 

ಬೋಡುತ್ಕಿನ. ಇದು ಅವನ ಛಲ್ವನುನ ಸೂಚಿಸುತ್ಿದೆ. 

ಕೊನಗೆ ಬೋರೆ ದಕರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗುರು 

ಪ್ರರ್ುರಕಮರಲ್ಲಲ ತ್ಕನು ಬಕರಹೆಣ್ನಾಂದು ಹೋಳ 

ವಿದೆಯಯನುನ ಕಲ್ಲಯುತ್ಕಿನ. (ಏಕೆಾಂದರೆ 

ಪ್ರರ್ುರಕಮರು ಕ್ಷತಿರೋಯರಿಾಂದ ಮ್ಮೋಸಹೂೋಗಿ 

ಬಕರಹೆಣ್ರಿಗೆ ಮಕತ್ರ ವಿದೆಯಯನುನ ಕಲ್ಲಸುತೆಿೋನ 

ಎಾಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಕಡಿರುತ್ಕಿರೆ). ಆದರೆ ಇಲ್ೂಲ 

ವಿಧಿಯು ತ್ನನ ಆಟವನುನ ಆಡುತ್ಿದೆ. ಒಮೆ 

ಗುರುಗಳು ಕಣ್ಷನ ತೊಡೆಯ ಮೋಲ್ಮ ಮಲ್ಗಿರುವಕಗ 

ಕಣ್ಷನಿಗೆ ಚೆೋಳು ಕಡಿಯುತ್ಿದೆ. ಆದರೂ ಗುರುವಿಗೆ 

ತೊಾಂದರೆ ಆಗದರಲ್ಮಾಂದು ಕಣ್ಷ ನೂೋವನುನ 

ಸಹಿಸುತ್ಕಿನ. ಎಚಚರವಕದ ಪ್ರರ್ುರಕಮರು ಇರ್ುಿ 

ನೂೋವನುನ ಸಹಿಸುವ ರ್ಕ್ತಿ ಕ್ಷತಿರೋಯರಿಗೆ ಮಕತ್ರ 

ಸ್ಕಧ್ಯ. ನಿೋನು ನನಗೆ ಮ್ಮೋಸ ಮಕಡಿದಾೋಯಕ. ನಿನಗೆ 

ಬೋಕಕದ ಸಾಂಧ್ಭ್ಷದಲ್ಲಲ ನಿನನ ವಿದೆಯ ಮರೆತ್ು 

ಹೂೋಗಲ್ಲ ಎಾಂದು ಶಕಪ್ವನುನ ನಿೋಡುತ್ಕಿರೆ. ಪ್ಕಪ್, 

ತ್ಕನು ಕ್ಷತಿರೋಯನಾಂದು ತ್ನಗೂ ತಿಳಯದ ಕಣ್ಷನಿಗೆ 

ಇದೆಾಂತ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ. ಆದರೆ ಕಣ್ಷ ನಿಜವಕದ ಸ್ಕಧ್ಕ, 

ಆದಾರಿಾಂದ ಗುರುಗಳ ಮಕತಿಗೆ ಎದುರಕಡದೆ ತ್ನಗೆ 

ತಿಳದರ್ುಿ ವಿದೆಯಯಿಾಂದಲ್ಮೋ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳುಳವ 

ನಿಧಕಷರ ಮಕಡುತ್ಕಿನ. 

ಇಾಂದನ ಕಕಲ್ದಲ್ಲಲ ನಕವು ಮಕಾಳಗೆ ಒಳೆಳಯ 

ಸಾಂಸಥಯಲ್ಲಲ ವಿದಕಯಭಕಯಸ ಕೊಡಿಸಿ, ಮಕಾಳು ತ್ಮೆ 

ಕಕಲ್ ಮೋಲ್ಮ ನಿಲ್ಲಲ್ು ಬೋಕಕದ ಎಲಕಲ 

ವಯವಸಥಯನುನ ಮಕಡಿಯೂ ಮಕಾಳ ಬದುಕ್ತನ 

ಅಸಿಥರತೆ ನಮೆನುನ ಕಕಡುತ್ಿದೆ. ಆದರೆ ಬದುಕ್ತನ 

ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಘ್ಟಿದಲ್ೂಲ ತ್ನನನುನ ತ್ಕನೋ 

ರೂಪಿಸಿಕೊಡು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಕಣ್ಷ ನನನ ಪ್ರಕಕರ 

ದಕಾಪ್ರಯುಗದ ಓವಷ ಮಹಕನ್ ಸ್ಕಧ್ಕ. 

ಕಣ್ಷ ಒಮೆ ತ್ನನ ರರ್ದಲ್ಲಲ ರಭ್ಸವಕಗಿ 

ಹೂೋಗುತಿಿದಕಾಗ ಒಾಂದು ಹುಡುಗಿ ಹದರಿ 

ಕೆೈಯಲ್ಲಲರುವ ತ್ುಪ್ಿವನುನ ಬಿೋಳಸಿಕೊಾಂಡು 

ಅಳತೊಡಗುತ್ಕಿಳೆ. ಅದನುನ ಕಾಂಡ ಕಣ್ಷ 

ಮಗುವನುನ ಸಾಂತೆೈಸಲ್ು ಹೂಸ ತ್ುಪ್ಿವನುನ 

ಕೊಡಿಸುವುದಕಗಿ ಹೋಳುತ್ಕಿನ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ 

ಇದೆೋ ತ್ುಪ್ಿವು ಬೋಕೆಾಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯುತ್ಕಿಳೆ. ಆಗ 

ಬೋರೆ ಉಪ್ಕಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಣಿಣನಲ್ಲಲ ಬಿದಾ 

ತ್ುಪ್ಿವನುನ ಹಿಾಂಡಿ ಬಟಿಲ್ಲಗೆ ಹಕಕುತ್ಕಿನ. ಆಗ 

ಕೊೋಪ್ಗೊಾಂಡ ಭ್ೂತ್ಕಯಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಕಗಿ ನಿನಗೆ 

ಅವರ್ಯಕತೆ ಇರುವಕಗ ನಿನನ ರರ್ ಮಣಿಣನಲ್ಲಲ 

ಸಿಕ್ತಾಕೊಳಳಲ್ಲದೆ ಎಾಂದು ಶಕಪ್ವನುನ ನಿೋಡುತ್ಕಿಳೆ. 

ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಸ್ಕಧ್ಕರೂ ಇಾಂರ್ ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ 

ಹಿೋಗೆೋ ಸಿಾಂದಸುತಿಿದಾರಲ್ಲವೋ. ಇದರಲ್ಲಲ 

ಕಣ್ಷನದೆೋನು ತ್ಪ್ುಿ. ಒಾಂದು ಮಗುವಿನ 

ಮನವೂಲ್ಲಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕೆಾ ಏಕೆ ಇಾಂರ್ಕ ದೊಡಡ 

ಶಕಪ್. 

ಮಿತ್ರರಿದಾರೆ ಕಣ್ಷ ಮತ್ುಿ ದುಯೋಷಧ್ನರಾಂತೆ 

ಇರಬೋಕು ಎಾಂದು ಪ್ರಪ್ಾಂಚವೋ 

ಹೋಳುತ್ಿದೆ.ಇವರಿಬಬರ ಸನೋಹದ ಮೂಲ್ ಬುನಕದ 

ನಾಂಬಿಕೆ. ಒಮೆ ದುಯೋಷಧ್ನನ ಹಾಂಡತಿ ಭಕನುಮತಿ 

ಮತ್ುಿ ಕಣ್ಷ ಪ್ಗಡೆ ಆಟ ಆಡುತಿಿದಾರಾಂತೆ. 

ಆಟದಲ್ಲಲ ಸೂೋಲ್ುತ್ಕಿ ಅಸಿವಯಸಿವಕಗಿ ಕುಳತಿದಾ 

ಭಕನುಮತಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಾಂದ ಕೊರಳಲ್ಲಲದಾ ಸರವನುನ 

ಕ್ತತ್ಿಳಾಂತೆ. ಆಗ ಮಣಿಗಳು ಕೊಠಡಿಯಲಕಲ 

ಚೆಲ್ಲಲತ್ಾಂತೆ. ಅಲ್ಲಲಗೆ ಬಾಂದ ದುಯೋಷಧ್ನ ಸಾಲ್ಿವೂ 

ಸಿಟಕಿಗದೆ ಮಿತ್ರನನುನ ಸಾಲ್ಿವೂ ದೂಷಿಸದೆ 

ಮಣಿಗಳನುನ ಹಕ್ತಾ ಕೊಡಲ್ಮೋ ಅರ್ವಕ 

ಪ್ೂೋಣಿಸಿಕೊಡಲ್ಮೋ ಎಾಂದನಾಂತೆ. ವಕಹ್ ಎಾಂರ್ಕ 

ನಾಂಬಿಕೆ. ಪ್ರತಿೋ ಮಡದ ಬಯಸುವ ನಾಂಬಿಕೆಯ 

ಬಕಾಂಧ್ವಯ ಇದೆೋ ಅಲ್ಲವ.       
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ಏನಲಕಲ ಹೋಳದರೂ ಕಣ್ಷನ ದಕನದ ಗುಣ್ವನುನ 

ಹೋಳದದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಪ್ೂಣ್ಷ. ಕಣ್ಷನ ಮನಗೆ 

ದೆೋಹಿ ಎಾಂದು ಬಾಂದವರು ಎಾಂದೂ ಬರಿೋ ಕೆೈಯಲ್ಲಲ 

ಹೂೋಗಿಲ್ಲ ಎಾಂಬುದು ಪ್ರತಿೋತಿ. ಕಣ್ಷ, ತ್ನನನುನ 

ಯಕರು ಏನೋ ಬೋಡಿದರೂ ನಿಸಸಾಂದೆೋಹದಾಂದ 

ಒಮೆಯೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಕೆೋಳದಾನುನ 

ಕೊಡುತಿಿದಾನಾಂತೆ. ಎಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ಎಾಂದರೆ, 

ಇಾಂದರನು ತ್ನನ ಮಗ ಅಜುಷನನನುನ ಉಳಸಿಕೊಳಳಲ್ು 

ಕಣ್ಷನಿಾಂದ ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಾಂದ ಬಾಂದ ಕವಚಗಳಕದ 

ಕಣ್ಷ ಕುಾಂಡಲ್ಗಳನುನ ಕೆೋಳುತ್ಕಿನ. ಅದನುನ ತೆಗೆದರೆ 

ತ್ನಗೆ ಸ್ಕವು ಖ್ಾಂಡಿತ್ಕ ಎಾಂದು ತಿಳದೂ ಸಹ ಕಣ್ಷ 

ಇಲ್ಲವನುನವುದಲ್ಲ. ಇದೆಾಂತ್ಹಕ ದಕನದ 

ಪ್ರಕಕಕಷ್ಠ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಗುಣ್ವನುನ 

ತಿಳದದಾರಿಾಂದಲ್ಮೋ ತ್ಕನ ಕುಾಂತಿ ತ್ನನ ಮಕಾಳ ಪ್ಕರಣ್ 

ಭಿಕ್ಷೆಯನುನ ಕಣ್ಷನಲ್ಲಲ ಬೋಡುವ ಸ್ಕಹಸ 

ಮಕಡಿದುಾ. ಇಾಂರ್ಹಕ ಶ್ರೋರ್ಠತೆಯ  ಮುಾಂದೆ ನೂರು 

ಇನೂನರು ರೂಗಳನುನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟುಿ 

ಊರೆಲಕಲ ಹೋಳಕೊಳುಳವ “ದಕನಿಗಳು” ಎರ್ುಿ 

ಕ್ಷುಲ್ಲಕವನಿಸುತ್ಕಿರಲ್ಲವ. 

ನನಗನಿಸುವ ಪ್ರಕಕರ ಮಹಕಭಕರತ್ದ ಯುದಧದಲ್ಲಲ 

ಕಣ್ಷನನುನ ಸೂೋಲ್ಲಸಲ್ಮಾಂದೆೋ ಅವನ 

ಜೋವನದುದಾಕೂಾ ಶಕಪ್ಗಳ ಮಳೆಯನುನ 

ಸುರಿಯಲಕಯಿತ್ು. ಆದರೂ ಕಣ್ಷನು ತ್ನನ ಕಠಿಣ್ 

ಪ್ರಿರ್ರಮದಾಂದ ಜೋವನ ಪ್ೂತಿಷ ತ್ಕನು ನಾಂಬಿದ ಸತ್ಯ, 

ಧ್ಮಷ, ನಿಷ್ಠಗಳನುನ ಪ್ಕಲ್ಲಸಿದಕಾನ. ಈಗ ನಿೋವೋ 

ಹೋಳ ಕಣ್ಷ ದಕಾಪ್ರಯುಗದ ಒಬಬ ಮಹಕನ್ 

ಸ್ಕಧ್ಕನಲ್ಲವೋ? 

*** 

ಊವಷಶಿ 

ಆಜಕದ್, ಐ.ಎಸ್. 

ಸ್ೌಾಂದಯಷ ಎಾಂದರೆ ಊವಷಶಿ 

ಎಾಂಬ ಪ್ಯಕಷಯ ನಕಮ 

ಊವಷಶಿಯ ಅಪ್ೂವಷ 

ಸ್ೌಾಂದಯಷದ ಕಕರಣ್ 

ಎಾಂಬುದು ಇಡಿೋ 

ಅಮರಕವತಿಗೆೋ 

ಮಕತ್ರವಲ್ಲದೆೋ, ಮೂರು ಲ್ಮೂೋಕಗಳಲ್ೂಲ 

ಸುದಾಯಕಗಿತ್ುಿ. ಪ್ುರಕಣ್ಗಳಲ್ಲಲ ಅಪ್ಸರೆಯರ 

ಪ್ಕತ್ರವನುನ ದೆೋವ-ರಾಂಜಕ ಗಾಂಧ್ವಷ ಸಿರೋಯರು ಎಾಂದೆೋ 

ಬಿಾಂಬಿತ್ವಕಗಿದೆ. ಅದರಲ್ೂಲ ಇಾಂದರನ ಅಮರಕವತಿಯ 

ಸಾಗಷದ ಒಡೊಡೋಲ್ಗದಲ್ಲಲ ಸಾಂಗಿೋತ್-ನೃತ್ಯಗಳೊಾಂದಗೆ 

ದೆೋವಗಣ್ವನುನ ರಾಂಜಸಲ್ಮಾಂದೆೋ ಈ ಅಪ್ಸರೆಯರನುನ 

ದೆೋವೋಾಂದರ ನಿಯೋಜಸಿದುಾದರ ಉಲ್ಮೋಖ್ 

ಪ್ುರಕಣ್ಗಳಲ್ಲಲದೆ. ಅಪ್ಸರೆಯರು ಬೋಕಕದ 

ರೂಪ್ಹೂಾಂದಬಲ್ಲ ಇಚಕಚರೂಪಿಗಳಕಗುವ ವಿಶ್ೋರ್ 

ಸ್ಕಮರ್ಯಷಹೂಾಂದದಾರಾಂತೆ. ಇಾಂದರ ಸಭಕಭ್ವನದ 

ಪ್ರಮುಖ್ ಅಪ್ಸರೆಯರಲ್ಲಲ ಊವಷಶಿಯದು 

ಅದಾತಿೋಯ ಸ್ಕಥನ. ಋಗೆಾೋದದಲ್ಲಲ 

ಉಲ್ಮಲೋಖ್ವಕಗಿರುವ (ಋಗೆಾೋದದ ಮಾಂಡಲ್-10) 

ಏಕೆಮೋವ ಅಪ್ಸರೆಯ ಹಸರೆಾಂದರೆ -ಅದು 

ಊವಷಶಿಯದು.  

ಅಪ್ೂವಷ ಸ್ೌಾಂದಯಷಖ್ನಿಯಕದ ಊವಷಶಿ ಇಾಂದರನ 

ಆಸ್ಕಥನ ತ್ಲ್ುಪಿದಾರ ಹಿನನಲ್ಮಯೂ ಬಹು 

ಆಸಕ್ತಿದಕಯಕ. ಬರಹೆನ ಮ್ಮಮೆಕಾಳಕದ ನರ-

ನಕರಕಯಣ್ರು ಬದರಿಕಕರ್ರಮದಲ್ಲಲ ಘೂೋರ ತ್ಪ್ಸಿಸಗೆ 

ಕುಳತಿರುತ್ಕಿರೆ. ಅವರ ತ್ಪ್ಸಿಸನ ರ್ಕ್ತಿಯ ತ್ಕಪ್ ಇಾಂದರನ 

ಅಮರಕವತಿಯವರೆಗೂ ಹಬಿಬರುತ್ಿದೆ. ತ್ಕಪ್ಸಿಗಳ 

ತ್ಪ್ಸುಸ ತ್ನನ ಸಿಾಂಹಕಸನವನುನ ಕಬಳಸಲ್ು ಎಾಂಬುದೆೋ  

ಇಾಂದರನ ಸದಕಚಿಾಂತ್ನಯ ವಿರ್ಯವಕಗಿರುತ್ಿದೆ. 

ದೆೋವತೆಗಳೂ ತ್ಮೆ ಆಸನವನುನ ಕಕಪ್ಕಡಲ್ು ಏನಲ್ಲ 

ಮಕಡುತ್ಕಿರೆಾಂಬುದು ಪ್ುರಕಣ್ಗಳಲ್ಲಲಯೋ 

ಉಲ್ಮಲೋಖಿತ್ವಕಗಿರುವಕಗ ಅರಿರ್ಡಾಗಷಗಳನುನ ಸದಕ 

ಹೂತ್ುಿ ತಿರುಗುವ ಕಲ್ಲಗಕಲ್ದ ಮಕನವ 

ರಕಜಕಕರಣಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಕನಗಳಲ್ಲಲ 

ಅತಿರ್ಯವೋನಿಲ್ಲ . ನರ-ನಕರಕಯಣ್ರ ತ್ಪ್ಸಸನುನ 

ಭ್ಾಂಗಗೊಳಸಿ ತ್ನನ ಇಾಂದರಪ್ದವಿಯನುನ 

ಉಳಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಇಾಂದರ ರತಿ-ಮನೆರ್ರ ಜೂತೆಗೆ ತ್ನನ 

ಆಸ್ಕಥನದ ರಾಂಭ, ಮೋನಕೆ, ತಿಲ್ಮೂೋತ್ಿಮ ಮುಾಂತ್ಕದ 

ಹತ್ುಿ ಸ್ಕವಿರ ಅಪ್ಸರೆಯರನುನ ಬದರಿಕಕರ್ರಮಕೆಾ 

ಅಟುಿತ್ಕಿನ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ನರ-ನಕರಕಯಣ್ರ 

ತ್ಪ್ಸಸನುನ ಭ್ಾಂಗಗೊಳಸುವಲ್ಲಲ ವಿಫಲ್ರಕಗುತ್ಕಿರೆ. 

ಇವರ ಚಯಷಗಳಾಂದ ಕೊೋಪ್ಗೊಾಂಡ ನಕರಕಯಣ್ ಯತಿ 

ತ್ನನ ತೊಡೆಯನುನ ತ್ಟ್ಟಿದಕಗ “ಊವಷಶಿ” 

ಉದುವಿಸುತ್ಕಿಳೆ. ಆಸ್ಕಥನ ಅಪ್ಸರೆಯರೆೋ ಅಲ್ಲದೆೋ 

ದೆೋವಲ್ಮೂೋಕದ ಎಲ್ಲ ಗಾಂಧ್ವಷ ಕನಯಯರ ಸ್ಕವಿರಕರು 
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ಪ್ಟುಿ ಹಚುಚ ಸ್ೌಾಂದಯಷವುಳಳ “ಊವಷಶಿ”ಯನುನ 

ಕಾಂಡು ಇಾಂದರ ತ್ನನ ತ್ಪ್ಿನುನ ಒಪಿಿಕೊಳುಳತ್ಕಿನ. 

ನರ-ನಕರಕಯಣ್ರು-’ನಮೆ ತ್ಪ್ದಾಂದ ನಿನನ 

ಇಾಂದರಪ್ದವಿಗೆ ಚುಯತಿ ಬರದು’ ಎಾಂಬ ಆಶಕಾಸನ ನಿೋಡಿ 

ಇಾಂದರನಿಗೆ “ಊವಷಶಿ”ಯನುನ ಕಕಣಿಕೆಯಕಗಿ 

ನಿೋಡುತ್ಕಿರೆ. ಹಿೋಗೆ ಊವಷಶಿ ಇಾಂದರನ ಆಸ್ಕಥನದ 

ಅಪ್ಸರೆಯರ ರಕಣಿಯಕಗುತ್ಕಿಳೆ. 

ಹಣ್ುಣ – ಪ್ುರಕಣ್ ಕಕಲ್ದ ಮಹಕ ಮಕಯಯಕಗಿದುಾ 

ನಾಂತ್ರ ಮಹಕಭಕರತ್ ಕಕಲ್ಕೆಾ ಹೂನುನ ಮತ್ುಿ 

ಮಣ್ುಣ ಸೋರಿಕೊಾಂಡು ಮಕನವ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನ 

ಪ್ಕತ್ಕಳಕೆಾ ತ್ಳಳಲಕರಾಂಭಿಸುತ್ಿವ. ಮಹಕಭಕರತ್ದ 

ಹಣಿಣನ ಮಕಯ – ದ ರೌಪ್ದಯ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ 

ಕಾಂಡುಬಾಂದರೆ ಮಣಿಣನ ಮಕಯ “ಐದು 

ಗಕರಮವನನೋನು ಸೂಜ ಮ್ಮನಯ ಭ್ೂಮಿಯನೂನ 

ಕೊಡೆನು” ಎಾಂಬ ಕೌರವನ ಮಕತಿನವರೆಗೆ ಬಾಂದುದು 

ಇಡಿೋ ಕೌರವ, ಯಕದವ ಕುಲ್ಗಳ ನಕರ್ಕೆಾ 

ಕಕರಣ್ವಕಗುತ್ಿದೆ. 

ಇಷ್ಲಕಲ ಏಕೆ ಹೋಳುತಿಿರುವ? ಎನುನವ ಅನುಮಕನ 

ನಿಮಗೆ ಮೂಡಿರಬಹುದು . ಹೌದು. ನರ-ನಕರಕಯಣ್ರೆೋ 

ದಕಾಪ್ರದ ಅಜುಷನ-ಕೃರ್ಣರು. ಕೃರ್ಣನ ಸೃಷಿಿಯೋ -

ಊವಷಶಿ. ಇಷ್ಿೋ ಅಲ್ಲ, ಈ ಊವಷಶಿಯೋ ಕೌರವ, 

ಪ್ಕಾಂಡವ, ಯದು ಕುಲ್ಗಳ ಮೂಲ್ ಸಿರೋ ಪ್ಕತ್ರ. ಹೋಗೆ 

ಎಾಂದರಕ? 

ಇಾಂದರನ ಆಸ್ಕಥನದಲ್ಲಲದಾ ಊವಷಶಿ ದೆೋವಲ್ಮೂೋಕದ 

ಸದಕ ಸುಖಿ ಜೋವನದ ಏಕತ್ಕನತೆಯಿಾಂದ ಬೋಸತ್ುಿ ಎಲ್ಲ 

ಅಪ್ಸರೆಯರೂ ಆಗಕಗೆೆ ಬೋಕಕದ ರೂಪ್ತ್ಕಳ ಭ್ೂಮಿಗೆ 

ಬಾಂದು ವಿಹರಿಸಿತಿಿದಾಾಂತೆ ತ್ಕನೂ ಒಮೆ ಭ್ೂಮಿಗೆ 

ಬರುತ್ಕಿಳೆ. ಆಗ ಅವಳ ಅಪ್ೂವಷ ಸ್ೌಾಂದಯಷಕೆಾ 

ಬರಗಕದ “ಕೆೋಶಿ” ಎಾಂಬ ರಕಕ್ಷಸ ಅವಳನುನ 

ಹೂಾಂದಬೋಕೆಾಂದು ಅಪ್ಹರಿಸುತ್ಕಿನ. ಎಾಂತ್ಹ 

ವಿಡಾಂಬನಯಲ್ಲವೋ? ಅತ್ಕಯಚಕರಕೆಾ ಆರಾಂಭ್ವೋ? 

ರಕಕ್ಷಸ ಎಾಂದರೆ ಕೊೋರೆಹಲ್ಲಲನವನೋ ಆಗಬೋಕ್ತಲ್ಲ, 

ಹಣ್ುಣ ಊವಷಶಿಯಾಂತೆ ಮಹಕ ಸ್ೌಾಂದಯಷವತಿಯೋ 

ಆಗಬೋಕ್ತಲ್ಲ ಕಕಮದಕಹ ಎಾಂಬ ರಕಕ್ಷಸ ಒಳ ಹೂಕಾರೆ 

ಇಾಂದನ ಮಕನವ ಮಕಡುವುದೂ ಇದನನೋ. ಇರಲ್ಲ, 

ವಿರ್ಯಕೆಾ ಬರೊೋಣ್.  

ಆಗ ಭ್ೂಲ್ಮೂೋಕದ ತೆರೋತ್ಕಯುಗಕೂಾ ಮುನನ 

ಬರಹೆಪ್ುತ್ರ ಬುದಧ ಮತ್ುಿ ಇಳಕರ ಮಗನಕಗಿ 

ಪ್ುರೂರವನ ಜನೆವಕಗುತ್ಿದೆ. ಪ್ುರೂರವ ಮಹಕ 

ಪ್ಕರಕರಮಿ ಹಕಗೂ ನೂರು ಅರ್ಾಮೋಧ್ಗಳನುನ ಮಕಡಿ 

ಮೂರುಲ್ಮೂೋಕದಲ್ೂಲ ಹಸರು ಮಕಡಿರುತ್ಕಿನ. ಅವನ 

ಪ್ರಕಕರಮದಷ್ಿೋ ಹಸರು ಮಕಡಿರುತ್ಿದೆ ಅವನ 

ಸುಫರದೂರಪ್. ಈ ವಿರ್ಯ ಅಮರಕವತಿಯ 

ಊವಷಶಿಯ ಕ್ತವಿಗೂ ಬಿದಾರುತ್ಿದೆ. ಇಲ್ಲಲ “ಕೆೋಶಿ” 

ರಕಾಸನಿಾಂದ ಹದರಿ ’ಕಕಪ್ಕಡಿ’ ಎಾಂದು ಮ್ಮರೆಯಿಟಕಿಗ 

ಪ್ುರೂರವ ಊವಷಶಿಯನುನ ಕಕಪ್ಕಡುತ್ಕಿನ. ಆಗ 

ಇಬಬರಲ್ೂಲ ಸಹಜ ಅನುರಕಗ ಏಪ್ಷಟುಿ ಕೆಲ್ 

ನಿಬಾಂಧ್ನಗಳ ಮೋಲ್ಮ ಸತಿ-ಪ್ತಿಯರಕಗುತ್ಕಿರೆ. ಇವರ 

ಸಾಂತ್ಕನವೋ ಕೌರವ, ಪ್ಕಾಂಡವ ಅತ್ುಿ ಯದುವಾಂರ್ದ 

ಮೂಲ್ಪ್ುರುರ್ರು.  

ಹಲ್ವಕರು ತ್ಲ್ಮಮಕರುಗಳ ನಾಂತ್ರ ಮಹಕಭಕರತ್ 

ಕಕಲ್ಕೆಾ ಅಜುಷನ (ನರ-ನಕರಕಯಣ್ರಲ್ಲಲ ನರನೋ 

ಅಜುಷನಕಗಿ ಹುಟುಿವುದು) ತ್ನನ ಜನೆದಕತ್ ಇಾಂದರನಿಗೆ 

ಅಸುರರ ಮೋಲ್ಮ ಯುದಧಮಕಡಲ್ು ಸಹಕಯ 

ನಿೋಡುತ್ಕಿನ ಫಲ್ವಕಗಿ ತ್ಾಂದೆಯಿಾಂದ ವಿಶ್ೋರ್ ರ್ಸ್ಕರಸರ 

ಪ್ಡೆಯುತ್ಕಿನ. ಇಾಂದರಸಭಯ ಶ್ೂೋಭಯಕದ ಊವಷಶಿ 

ಅಪ್ೂವಷ ಸುಫರದೂರಪಿ ಅಜುಷನನಲ್ಲಲ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿ 

ತ್ನನ ಇಾಂಗಿತ್ ತಿಳಸಿದಕಗ ಅಜುಷನ -ನಿೋನು ನನಗೆ 

ಮಕತ್ೃಸಮಕನಳು ಎಾಂದು ಹೋಳ ನಿರಕಕರಿಸುತ್ಕಿನ. 

ಕೊೋಪ್ಗೊಾಂಡ ಊವಷಶಿ ನಪ್ುಾಂಸಕನಕಗು ಎಾಂದು 

ರ್ಪಿಸುತ್ಕಿಳೆ. ಆಗ ಇಾಂದರ ಅವಳ ಕೊೋಪ್ 

ಅಕಕರಣ್ವಕದುದು ಎಾಂಬುದನುನ ತಿಳಸಿದ ಮೋಲ್ಮ ಶಕಪ್ 

ತಿೋವರತೆಯನುನ ಕಡಿಮ ಗೊಳಸಿ ತ್ನಗೆ ಬೋಕಕದಕಗ 

ನಪ್ುಾಂಸಕತ್ಾದ ಒಾಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯನುನ 

ಬಳಸಿಕೊಳುಳವಾಂತೆ ತಿಳಸುತ್ಕಿಳೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ್ನ 

ಎಾಂಬಾಂತೆ ಕ್ತೋಚಕ ಸೈರಾಂದರಯನುನ ಕಕಮಿಸುವುದು, 

ಅತಿಿಗೆಯಾಂದು ಅರಿತ್ವರೆೋ ದ ರೌಪ್ದಯನುನ ತ್ುಾಂಬಿದ 

ಸಭಯಲ್ಲಲ ವಸ್ಕರಪ್ಹರಣ್ದ ಅಪ್ಮಕನ ಮಕಡುವುದು 

ನಾಂತ್ರದ ಕಕಲ್ಘ್ಟಿದಲ್ಲಲ ಘ್ಟ್ಟಸುತ್ಿವ. ಇತಿಿೋಚೆಗೆ 

ನಮೆಲ್ಲಲ ಕಾಂಡುಬರುವ ಲ್ಮೈಾಂಗಿಕ ಅತ್ಕಯಚಕರದ 

“ಕಕಮಕತ್ುರಕಣಕಾಂ ನ ಲ್ಜಜ ನ ಭ್ಯಾಂ” ಎಾಂಬ 

ನಡಕವಳಯ ಮೂಲ್ವೂ ಅದೆೋ ಆಗಿರಬಹುದೆೋ? 

ಊವಷಶಿ – ಹಣ್ುಣ ಮಕಯ ಎಾಂಬುದಕೆಾ ಪ್ರತಿೋಕವಕಗಿ 

ತೆರೋತ್ಕ ಪ್ೂವಷದಾಂದ ದಕಾಪ್ರದವರೆಗೂ ಇರುವುದನುನ 

ಕಕಣ್ಬಹುದು. ಅದರ ಮುಾಂದುವರೆದ ಅತಿರೆೋಕದ 

ರೂಪ್ದ ನಡೆಗಳು ಇಾಂದು ಘ್ಟ್ಟಸುತಿಿವ.  
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ದಕನ ವಿೋರ ರ್ೂರ ಕಣ್೯ 

ಗುರುಪ್ರಸ್ಕದ್  ಸುಬಬರಕವ್ 

ವೋದ ವಕಯಸರು ಬರೆದ 

ಮಹಕಭಕರತ್ ಒoದು 

ಅದುಬತ್ 

ಮಹಕಕಕವಯವಕಗಿದೆ. 

ಅದರಲ್ಲಲ ಎಷ್ೂಿಾಂದು  

ಅದುುತ್ ಪ್ಕತ್ರಗಳು 

ಸೃಷಿಿ ಯಕಗಿವ. 

ಭಿೋರ್ೆ, ಧ್ಮಷಕೆಾ 

ಹಸರಕದ ಧ್ಮಷರಕಯ,ಅಜು೯ನ, ಛಲ್ಕೆಾ ಹಸರಕದ 

ದುಯೋಷಧ್ನ, ಭಿೋಮಸೋನಕ, ಕಣ್ಷ ಹಿೋಗೆ ಎಷ್ೂಿಾಂದು 

ಪ್ಕತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನಸಿಸನಲ್ಲಲಯೂ 

ಅಚಚಳಯದಾಂತೆ ಉಳಯುತ್ಿದೆ. ನಕನು ಈ 

ಮಹಕಭಕರತ್ದ ಪ್ಕತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ಕಣ್ಷನ ಪ್ಕತ್ರವನುನ 

ಆರಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆಾೋನ. ಕಣ್೯ನ ಪ್ಕತ್ರ ನನಗೆ 

ಯಕವಕಗಲ್ೂ ಇರ್ಿವಕಗುತ್ಿದೆ. 

ದಕನ ರ್ೂರ ವಿೋರ ಎಾಂದೆೋ ಕಣ್ಷ ಪ್ರಸಿದಧನಕಗಿದಕಾನ. 

ದೂವಕಷಸ ಮುನಿ ಕೊಟಿ ವರವನುನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ ಮಕಡಲ್ು 

ಮಾಂತ್ರ ಶ್ೂಲೋಕ ಪ್ಠಿಸಿ ಸೂಯಷನಿಾಂದ ವರಪ್ರಸ್ಕದವಕಗಿ 

ಕುಾಂತಿ ಕಣ್ಷನನುನ ಪ್ಡೆಯುತ್ಕಿಳೆ. ಹುಟ್ಟಿದಕಗಲ್ಮೋ 

ಕವಚ ಕುಾಂಡಲ್ಗಳು ಕಣ್ಷನ ಮೈಯಲ್ಲಲ ಇರುತ್ಿದೆ. 

ಇನೂನ ಕನಯಯಕಗಿದಾ ಕುಾಂತಿ ಸಮಕಜಕೆಾ ಹದರಿ 

ಮಗುವನುನ ಒoದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಲ ಇಟುಿ ನದಯಲ್ಲಲ 

ತೆೋಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ಕಿಳೆ. ಅದು ಧ್ೃತ್ರಕರ್ರನ ಸ್ಕರಥಿ 

ಅಧಿರರ್ನ ಕೆೈಗೆ ಸಿಗುತ್ಿದೆ. ಅಧಿರರ್ ಮತ್ುಿ ಆತ್ನ 

ಹಾಂಡತಿ ರಕರ್ಧ ತೆೋಜೂೋ ಶಕಲ್ಲಯಕದ ಮಗುವಿಗೆ 

ವಸುಷ್ೋಣ್ ಎಾಂಬ ಹಸರಿಡುತ್ಕಿರೆ. ಕರಮೋಣ್ ಅವನ 

ಕ್ತೋತಿಷಯಿಾಂದ ಕಣ್ಷನಾಂಬ ಹಸರು ಪ್ರಚಕರಕೆಾ ಬಾಂತ್ು. 

ಸೂತ್ಪ್ುತ್ರನಕದ ಕಣ್ಷನಿಗೆ ರ್ಸ್ಕರಭಕಯಸ ಕಲ್ಲಸುವ 

ಆಚಕಯಷರು ದೊರಕದದಕಾಗ ಪ್ರರ್ುರಕಮರ ಬಳ 

ವಿಪ್ರನಾಂದು ಹೋಳ ಕಲ್ಲಯುತ್ಕಿನ. ಮುಾಂದೆ ನಿಜ 

ಗೊತ್ಕಿದಕಗ ಅವರ ಶಕಪ್ಕೆಾ ಗುರಿಯಕಗುತ್ಕಿನ.  

ಮುಾಂದೆ ಹಸಿಿನಕವತಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ಕಾಂಡವರಿಗೂ, 

ಕೌರವರಿಗೂ ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರು ರ್ಸರ ವಿದೆಯಯನುನ 

ಕಲ್ಲಸುತಿಿದಾರು. ರಕಜಪ್ುತ್ರರ ಪ್ರಿಣ್ತಿಯನುನ 

ಪ್ರದಶಿಷಸುವ ಸಕಲ್ ಏಪ್ಕಷಡುಗಳು ನಡೆದದಾವು. 

ಅಜುಷನ ಅದಾತಿೋಯ ಬಿಲ್ುಲ ಗಕರ  ಎoದು ಎಲ್ೢ ರು 

ಪ್ರರ್ಾಂಸಿಸುವಕಗ  ಕಣ್ಷ ಮುಾಂದೆ ಬಾಂದು ತ್ಕನು 

ಅಜುಷನನನುನ ಎದುರಿಸುವುದಕಗಿ ಸವಕಲ್ು ಹಕಕ್ತ 

ಬಿಲ್ಲಾದೆಯಯನುನ ತೊೋರಿಸುತ್ಕಿನ. ಸೂತ್ಪ್ುತ್ರನಾಂದು 

ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನುನ ಅವಮಕನಿಸುವಕಗ  ಅವನ 

ಪ್ರಕಕರಮಕೆಾ ಮಚಿಚದ ದುಯೋಷಧ್ನ ಮುಾಂದೆ ಬಾಂದು 

ಕಣ್೯ನ  ಪ್ರವಕಗಿ ವಕದಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅಾಂಗ 

ರಕಜಕಯಭಿಷ್ೋಕ  ಮಕಡಿ ಸನೋಹಹಸಿವನುನ ನಿೋಡುತ್ಕಿನ. 

ಕಣ್ಷನ ಅತ್ುಯತ್ಿಮ ಗುಣ್ವೋನಾಂದರೆ ತ್ನಗೆ ಸನೋಹಹಸಿ 

ನಿೋಡಿದ ದುಯೋಷಧ್ನನನುನ ಕಡೆತ್ನಕ ಯಕವ 

ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲಯೂ ಬಿಟುಿಕೊಡುವುದಲ್ಲ. 

ಕಣ್ಷ ಅಜುಷನನಷ್ಿೋ ಪ್ರಕಕರಮಿಯ ಕದಾರಿಾಂದ ಇಾಂದರ 

ತ್ನನ ವರಪ್ರಸ್ಕದನಕದ ಅಜುಷನನನುನ ಕಕಪ್ಕಡಲ್ು 

ಕಣ್ಷನಿಗೆ ಭ್ೂಮಿ ತ್ಕಯಿಯ ಶಕಪ್ ಕೊಡುವಾಂತೆ 

ಮಕಡುತ್ಕಿನ.  ದೆೋಹಕೆಾ ರಕ್ಷೆಯಾಂತೆ ಇದಾ 

ಕವಚಕುಾಂಡಲ್ಗಳನುನ ಮ್ಮೋಸದಾಂದ ದಕನ 

ಪ್ಡೆಯುತ್ಕಿನ. ಕೃರ್ಣ ಕಣ್ಷನಿಗೆ ನಿೋನು ಕುಾಂತಿಯ 

ಮಗನಾಂದು ಹೋಳ ಪ್ಕಾಂಡವರ ಗುಾಂಪಿಗೆ ಬರಲ್ು 

ಸೂಚಿಸಿದಕಗ ಸನೋಹಿತ್ನ ಮೋಲ್ಮ ಇಟ್ಟಿರುವ 

ಭ್ರವಸಯನುನ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಲ. ದುಯೋಷಧ್ನ ನೂಾಂದಗೆ 

ಇರುವ ಎಾಂದು ತ್ನನ ಸನೋಹದ ನಿಯತ್ಿನುನ 

ಮರೆಯುತ್ಕಿನ. ಮೋರು ವಯಕ್ತಿಯಕಗಿ ನಿಲ್ುಲತ್ಕಿನ. 

ಕುಾಂತಿ ಬಾಂದು ಪ್ುತ್ರ ಪ್ರೋಮವನುನ ತೊೋರಿಸಿದಕಗಲ್ೂ 

ಅವನು ತ್ನನ ನಿಧಕಷರ ಬದಲ್ಲಸುವುದಲ್ಲ. ಬಿಟಿ 

ಬಕಣ್ವನುನ ಮತೆಿ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ ಎಾಂದು ತ್ಕಯಿಗೆ 

ಮಕತ್ು ಕೊಡುತ್ಕಿನ. ಎಷ್ಿೋ ಅವಮಕನ ನಿಾಂದನಗಳು  

ಬಾಂದರು ಸಮಕಧಕನವಕಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಾಂಡು ತ್ನನ 

ಸನೋಹಿತ್ನ ಅಾಂತ್ರಾಂಗದಲ್ಲಲ ಅಚಚಳಯದಾಂತೆ 

ಉಳಯುತ್ಕಿನ ಕಣ್ಷ. 

ಕಣಕ೯ಜು೯ನರ ಯುದಾ ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ ಅಜುಷನನ 

ಎಲಕಲ ಮಕತ್ುಗಳು ಕಣ್೯ನ ಹೃದಯವನುನ ಹೂಕುಾ 

ಚುಚುಚವಾಂತಿದಾರೂ ಅವನು ಸಾಲ್ಿವೂ 

ವಿಚಲ್ಲತ್ನಕಗದೆ ಆಲ್ಲಸುತ್ಕಿನ. ಕಣ್ಷನ ವಯಕ್ತಿತ್ಾದ 

ಮತೊಿಾಂದು ಮುಖ್ ಇಲ್ಲಲ ಸಿರ್ಿಗೊಳುಳತ್ಿದೆ. 

ಅವನು ತ್ಕಯಗಮೂತಿ೯ಯಾಂತೆ  ಸಹನಕಮೂತಿಷಯೂ 

ಕೂಡ ಎಾಂಬುದನುನ ಈ ಪ್ರಸಾಂಗ 

ಅನಕವರಣ್ಗೊಳಸುತ್ಿದೆ. ಕೊೋಪಿಸಿಕೊಳಳದೆ 

ತ್ಕಳೆೆಯಿಾಂದಲ್ಮೋ ಅಜುಷನನಿಗೆ ಉತ್ಿರ ನಿೋಡುತ್ಕಿನ. 

ತ್ಕನು ಸ್ಕಯುತೆಿೋನ ಎಾಂದು ಗೊತಿಿದಾರೂ, 

ಅಜುಷನನನುನ ಕೊಲ್ುಲವ ಅಸರ ತ್ನನ ಬಳ ಇದಾರೂ 
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ತ್ಕಯಿಗೆ ಕೊಟಿ ಮಕತಿನಾಂತೆ ತೊಟಿ ಬಕಣ್ವನುನ 

ಮತೆಿ ತೊಡುವುದಲ್ಲ ಎಾಂಬ ರ್ಪ್ರ್ವನುನ ಪ್ಕಲ್ಲಸಿ 

ಕೊಟಿ ಮಕತ್ುನುನ  ತ್ಪ್ುಿವುದಲ್ಲ ಎಾಂಬುದನುನ 

ಸ್ಕಬಿೋತ್ುಪ್ಡಿಸುವನು. ಇದಕೆಾ ಅವನು ತೆತ್ಿಬಲ್ಮ ತ್ನನ 

ಸ್ಕವು. 

ಆರಿ ಹೂೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಪ್ರಜಾಲ್ಲಸುವ ದೋಪ್ಗಳು 

ಮತ್ಿರ್ುಿ ಪ್ರಜಾಲ್ಲಸುವಾಂತೆ ಸೂಯಷಪ್ುತ್ರನಕದ 

ಕಣ್ಷನು ಮುಳುಗುವ ಕಕಲ್ ಸಮಿೋಪಿಸುತಿಿದಾಾಂತೆ 

ಹಚುಚ ತೆೋಜಸಿಸನಿಾಂದ ತ್ನನ ಪ್ರಕಕರಮವನುನ 

ಮರೆಯುತ್ಕಿನ. ರೊೋರ್ಗೊಾಂಡ ಅಜುಷನನು 

ಪ್ಕವಷತಿದೆೋವಿ ಯಿಾಂದ ಬಳುವಳಯಕಗಿ ಪ್ಡೆದ 

ಅಾಂಜಲ್ಲಕಕಸರವನುನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ಕಿನ. ಅದು  

ಅತ್ಯಾಂತ್ ಭ್ಯಾಂಕರವಕಗಿ ಬಾಂಕ್ತಯನುನ ಕಕರುತ್ಕಿ 

ಕಣ್ಷನ ತ್ಲ್ಮಯನುನ ಮುಾಂಡದಾಂದ ಬೋಪ್ಷಡಿಸಿತ್ು. 

ಕಣ್೯ನ ಪ್ಕರಣ್ವು ರ್ರಿೋರದಾಂದ ಹೂರ ನಡೆದರೂ ಸತ್ಯ 

ಮಕತ್ರ ಶಕರ್ಾತ್ವಕಗಿ ನಿಾಂತ್ದಾನುನ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವ ಅವನ 

ಕ್ತೋತಿಷಯು ಹದನಕಲ್ುಾ ಲ್ಮೂೋಕಗಳನೂನ ಆವರಿಸಿ 

ಚಾಂದರನಿರುವವರೆಗೂ ಉಳಯುವಾಂತೆ ಅವನ ಮುಾಂಡವು 

ಹತೆಿಾಂಟು ಬಕಣ್ಗಳನುನ  ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ದೃಢವಕಗಿ 

ನಲ್ಮಗೊಾಂಡಿತ್ು. ಕಣ್ಷನ ಸ್ಕವಿನಿಾಂದ ಲ್ಕ್ಷಿೆ ಕೂಡ 

ಚಾಂಚಲ್ಮಯಕಗುತ್ಕಿಳೆ. ನೂೋಡನೂೋಡುತಿಿದಾಾಂತೆ 

ಕಣ್ಷನ ರ್ರಿೋರದಾಂದ ಹೂರ ನಡೆದ ತೆೋಜಸಿಸನ 

ರೂಪ್ವೂoದು ಸೂಯಷನಲ್ಲಲ ಐಕಯವಕಗುತ್ಿದೆ. ಆ 

ಸೂಯಷಪ್ುತ್ರನ ವಿೋರ ಸ್ಕವನುನ ಕಾಂಡು ದೆೋವತೆಗಳು 

ಮರುಗುತ್ಕಿರೆ. ಕಣ್ಷ ಕ್ತೋತಿಷಗಕಗಿ ಬದುಕ್ತದವನು, ಸತ್ಯ 

ಪ್ರಿಪ್ಕಲ್ನಗಕಗಿ ಬಕಳದವನು, ತ್ಕಯಗಕಕಾಗಿ ತ್ನನನುನ 

ಅಪಿಷಸಿಕೊಾಂಡವನು, ಉಳದದೆಲ್ಲವೂ ರ್ೂನಯದoತೆ 

ಭಕವಿಸಿದವನು ಅವನು  ಸ್ಕಥನಕಕಾಗಲ್ಲ ತ್ನನ ಜೋವನ 

ಉಳವಿಗಕಗಲ್ಲ ಹೂೋರಕಡಿದವನಲ್ಲ. 

ನನನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಇಡಿೋ ಪ್ಕಾಂಡವ ಕುಲ್ದಲ್ಲಲಯೋ 

ಹಿರಿಯಣ್ಣನಕಗಿ ರಕಜಯಭಕರ ಮಕಡಬೋಕ್ತದಾ ಕಣ್ಷ 

ರಕಜಯ  ಹಿೋನನಕಗಿ ,ಒಬಬ ಸೂತ್ಪ್ುತ್ನನಿಸಿ ಅವಮಕನಕೆಾ 

ಗುರಿಯಕಗಬೋಕಕಗುತ್ಿದೆ. ಆದರೆ ತ್ನನ ತ್ಕಯಗ ,ಪ್ೌರುರ್ 

ಸತ್ಯದ ಅಪ್ರಿಮಿತ್ ಗುಣ್ದಾಂದಕಗಿ ಎಲ್ಲರನೂನ ಮಿೋರಿ 

ನಿಲ್ುಲತ್ಕಿನ ಮಕತ್ೃ ವಕಕಯಪ್ರಿಪ್ಕಲ್ನಗಕಗಿ ತ್ನನನನೋ 

ಬಲ್ಲಕೊಟುಿಕೊಳುಳತ್ಕಿನ. ಕಣ್ಷನ ವಯಕ್ತಿತ್ಾ 

ಮಹಕಭಕರತ್ದಲ್ಲಲ ದುಯೋಷಧ್ನನು ಮಕಡಿದ ಕೆಲ್ವು 

ಹಿೋನ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಲ ಅವನ ಜೂತೆಗೆ 

ಭಕಗಿಯಕಗಿರುವುದರಿಾಂದ  ಸಾಲ್ಿ ಮಸುಕಕಗುತ್ಿದೆ. 

ಯಕರ ಸ್ಕವಿಗೂ ತ್ಲ್ಮಕೆಡಿಸಿಕೊಳಳದ ದುಯೋಷಧ್ನ-

ಕಣ್ಷ ಸತ್ಕಿಗ ವಿಚಲ್ಲತ್ನಕಗುತ್ಕಿನ. ಇದಕೆಾ ಕಕರಣ್ 

ಕಣ್ಷನ  ಅದುುತ್ವಕದ ಗುಣ್. ಪ್ಾಂಪ್ಭಕರತ್ದಲ್ಲಲ 

ಪ್ಾಂಪ್ನು  ಕಣ್ಷನನುನ ಮೋರು ವಯಕ್ತಿಯಕಗಿ 

ಚಿತಿರಸಿದಕಾನ. ಕಣ್ಷನಿಲ್ಲದ ಮಹಕಭಕರತ್ವಿಲ್ಲ 

ಎಾಂದು ಸಹ ಹೋಳದಕಾನ. ತ್ನನ ದಕನ, ವಿೋರ,  

ಸ್ಕಾಮಿನಿಷ್ಠ, ಮತ್ುಿ ಸನೋಹಪ್ರತೆ ಇದೆಲ್ಲ 

ಗುಣ್ಗಳಾಂದ ಕಣ್ಷ ಮಹಕಭಕರತ್ ಮಹಕಕಕವಯ ದಲ್ಲಲ  

ಒಾಂದು ಉತ್ಿಮ ಪ್ಕತ್ರವಕಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಇರ್ಿವಕಗುತ್ಕಿನ. 

*** 

ದ ರೌಪ್ದ 

ಶಕಾಂತ್ಲ್ ಗುರುಪ್ರಸ್ಕದ್ 

ದ ರೌಪ್ದ ಪ್ಕಾಂಡವರ 

ಪ್ತಿನ. ಪ್ಕಾಂಚಕಲ್ 

ರಕಜನ ಮಗಳು. 

ದುರಪ್ದರಕಜನ 

ಮಗಳಕಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, 

ಸಾಯಾಂವರದಲ್ಲಲ 

ಪ್ಣ್ವಕಗಿರಿಸಿದಾ 

ಮತ್ಸಯ ಯಾಂತ್ರವನುನ 

ಅಜುಷನ ಭೋದಸಿದಕಗ ದ ರೌಪ್ದ ವರುಣ್ಮಕಲ್ಲಕೆಯನುನ 

ಅಜುಷನನ ಕೊರಳಗೆ ಹಕಕ್ತ ಅವನನುನ ವರಿಸುತ್ಕಿಳೆ. 

ಕುಾಂತಿಯ ಅಜಕಗರೂಕ ಮಕತಿನಿಾಂದ ಈಕೆ ಪ್ಕಾಂಡವರ 

ಧ್ಮಷಪ್ತಿನಯಕಗ ಬೋಕಕಗುತ್ಿದೆ. ಐವರನುನ 

ಪ್ತಿಗಳನಕನಗಿ ಪ್ಡೆದುದಕೆಾ ವಕಯಸಮುನಿ ಕಕರಣ್ವನುನ 

ದುರಪ್ದರಕಜನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ಕಿ- ದ ರೌಪ್ದಯ 

ಪ್ೂವಷಜನೆದಲ್ಲಲನ ಸಾಂಸ್ಕಾರ ಫಲ್ದಾಂದಲ್ಮೋ ಈಕೆ 

ಪ್ಕಾಂಡವರ ಧ್ಮಷಪ್ತಿನಯಕದುದು ಎಾಂದು 

ಬಹುಪ್ತಿತ್ಾವನುನ ಒಪಿಿಕೊಳುಳತ್ಕಿರೆ. ಹಿಾಂದನ 

ಜನೆದಲ್ಲಲ ದ ರೌಪ್ದ ಶಿವನನುನ ಕುರಿತ್ು ತ್ಪ್ಸುಸ 

ಮಕಡಿ, ಐದು ಒಳೆಳಯ ಗುಣ್ಗಳರುವ ವರನನುನ ತ್ನಗೆ 

ಗಾಂಡನಕಗಿ ಕೊಡಬೋಕೆಾಂದು ವಿನಾಂತಿಸಿಕೊಳಳತ್ಕಿಳೆ. 

ಆದರೆ ಶಿವ ಐದು ಒಳೆಳಯ ಗುಣ್ಗಳು ಒಬಬನಲ್ಲಲ 

ಇರಲ್ು ಸ್ಕಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಾಂದನ ಜನೆದಲ್ಲಲ ನಿನನ 

ಇಷಕಿರ್ಷ ನರವೋರುತ್ಿದೆ ಎಾಂದು ಹೋಳುತ್ಕಿನ. ಅದರ 

ಫಲ್ವಕಗಿ ದ ರೌಪ್ದ ಪ್ಕಾಂಡವರ ಪ್ತಿನಯಕಗುತ್ಕಿಳೆಾಂದು 

ಹೋಳುತ್ಕಿರೆ. 
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ಧ್ಮಷರಕಯನ ಜೂಜನ ದೌಬಷಲ್ಯ ದ ರೌಪ್ದಯನುನ 

ಸಾಂಕರ್ಿಕೆಾ ಈಡು ಮಕಡುತ್ಿದೆ. ಯುಧಿಷಿಠರ 

ಜೂಜನಲ್ಲಲ ಮನಮಠ, ಐರ್ಾಯಷವನನಲ್ಲ 

ಕಳೆದುಕೊಾಂಡು ಕೊನಗೆ ದ ರೌಪ್ದಯನುನ ಪ್ಣ್ವಕಗಿಟುಿ 

ಸೂೋಲ್ುತ್ಕಿನ. ಯುಧಿಷಿಠರ ದೂಯತ್ದಲ್ಲಲ 

ದ ರೌಪ್ದಯನುನ ಸೂೋತ್ಕಗ ದುಯೋಷದನ ರಕಜಸಭಗೆ 

ಬರುವಾಂತೆ ಆಗರಹಿಸಿ ಅವಳನುನ ಕರೆತ್ರಲ್ು 

ಪ್ರತಿಕಕಮಿಯಾಂಬ ದೂತ್ನನುನ ಕಳುಹಿಸುತ್ಕಿರೆ. ಆಗ 

ದ ರೌಪ್ದ ಇಡಿೋ ಸಭಯ ಉದೆಾೋರ್ವನುನ ಪ್ರಶಿನಸುತ್ಕಿಳೆ. 

ಅವಳು ಕೆೋಳುವ ಪ್ರಶ್ನ ಮಕಮಿಷಕವಕದುದು. ಮ್ಮದಲ್ು 

ಪ್ಕಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಸೂೋತ್ು, ನಾಂತ್ರ ನನನನುನ 

ಪ್ಣ್ವಕಗಿಟಿರೊೋ? ಇಲ್ಲವ ಮ್ಮದಲ್ಮ ನನನನುನ 

ಪ್ಣ್ವಕಗಿಟುಿ ಸೂೋತ್ರೊೋ? ಅವರಿಾಂದ ಉತ್ಿರವನುನ 

ಕೆೋಳಕೊಾಂಡು ಬಕ ಎಾಂದು ವಕಪ್ಕಸು ಕಳುಹಿಸುತ್ಕಿಳೆ. 

ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನಗೆ ಉತ್ಿರ ಹೋಳುವ ವಯವಧಕನ, ಸಹನ 

ಅಲ್ಲಲರುವ ಯಕರಿಗೂ ಇರದೆೋ ಹೂೋದುದರಿಾಂದ, 

ದುಶಕಯಸನ ದ ರೌಪ್ದಯನುನ ಕರೆತ್ರಲ್ು ಬರುತ್ಕಿನ. ಆಗ 

ದ ರೌಪ್ದ ತ್ಕನು ಋತ್ುಮತಿಯಕಗಿರುವುದರಿಾಂದ 

ರಕಜಸಭಗೆ ಬರುವುದು ತ್ರವಲ್ಲ ಎಾಂದು 

ಮೈದುನನಕದ ದುಶಕಯಸನನಿಗೆ ಹೋಳದಕಗ, ಅವನು 

ಕೌರವನ ಆಸ್ಕಥನದಲ್ಲಲ ಫಲ್ವತಿಯಕಗು ನಡೆ ಎಾಂದು 

ಬಲ್ವಾಂತ್ವಕಗಿ ಅವಳನುನ ಎಳೆತ್ರುತ್ಕಿನ. ಇದರಿಾಂದ 

ಆಕೊರೋರ್ಗೊಾಂಡ ದ ರೌಪ್ದ ಗಾಂಡಾಂದರಿಗೆ 

ರಕಜಸಭಯಲ್ಮಲೋ ಛೋಮಕರಿ ಹಕಕುತ್ಕಿಳೆ. 

ಗಾಂಡರೆೈವರು ಒಬಬಳನಕಳಲಕರಿರಿ? ನಿೋವು ಗಾಂಡರೊೋ 

ಇಲ್ಲ ಭ್ಾಂಡರೊೋ? ಎಾಂದು ಹಾಂಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಭ್ಟ್ಟಸುತ್ಕಿಳೆ. 

ತ್ನನ ವಕಕ್ ಪ್ರಹಕರದಾಂದ ಭಿೋರ್ೆ, ದೊರೋಣಕದಗಳನುನ 

ತ್ರಕಟೆಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳಳತ್ಕಿಳೆ. ರಕಜಸಭಯಲ್ಲಲ 

ದುಶಕಯಸನ ದ ರೌಪ್ದಯ ಸಿೋರೆಯನುನ ಎಳೆಯ 

ತೊಡಗಿದಕಗ ಪ್ಕಾಂಡವರು, ಭಿೋರ್ೆ, ದೊರೋಣಕದಗಳು 

ಅಸಹಕಕರಕಗಿ ತ್ಲ್ಮ ತ್ಗಿೆಸುತ್ಕಿರೆ. ಕಡೆಗೆ ಶಿರೋಕೃರ್ಣ 

ದ ರೌಪ್ದಯ ಪ್ಕರರ್ಷನಯನುನ ದವಯಜ್ಞಕನದಾಂದ ಅರಿತ್ು 

ಅವಳ ಮಕನವನುನ ಕಕಪ್ಕಡುತ್ಕಿನ. ಈ ಘ್ಟನಯ 

ನಾಂತ್ರ ಪ್ಕಾಂಡವರೊಾಂದಗೆ ದ ರೌಪ್ದ ವನವಕಸಕೆಾ 

ಹೂೋಗಬೋಕಕಗಿ ಬರುತ್ಿದೆ. 

*** 

 

 

ಅಜುಷನ 

ಕ್ತರಣ್ ರೆೋಣ್ುಕಕರಕಧ್ಯ 

ಮಹಕಭಕರತ್ದಲ್ಲಲ ಎಲಕಲ ಪ್ಕತ್ರಗಳು ವಿಶಿರ್ಿ ಮತ್ುಿ  

ಆಕರ್ಷಣಿೋಯ. ನನನ ಅಭಿಪ್ಕರಯದಲ್ಲಲ, ಒಾಂದು 

ಪ್ಕತ್ರದ ಜೂತೆಯಲ್ಲಲ ಅದಕ್ತಾಾಂತ್ ಕಡಿಮ ರ್ಕ್ತಿಯುಳಳ 

ಪ್ಕತ್ರಗಳು ಬಾಂದಕಗ ಒಾಂದು ಪ್ಕತ್ರ 

ಮಹಕಪ್ಕತ್ರವನಿಸುತ್ಿದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಪ್ಕತ್ರವು 

ಅರ್ಷ, ಕಕಮ, ಧ್ಮಷ, ಮ್ಮೋಕ್ಷಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುತ್ಿ ಭ್ಕ್ತಿ, ಜ್ಞಕನ, ಧಕಯನ, ಮಟುಿ ಕಮಷ 

ಮಕಗಷಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ತಿಳಸುತ್ಿ, ಸಮಕಜ ಶಕಸರ, 

ಅರ್ಷ ಶಕಸರ, ತ್ತ್ಾ ಶಕಸರ, ರಕಜನಿೋತಿ, ಯುದಾನಿೋತಿ, , 

ಖ್ಗೊೋಳ ಶಕಸರಗಳ ಬಗೆಯು ಮಕಹಿತಿಯನುನ 

ಕೊಟುಿ, ನಮೆ ಈಗಿನ ಜೋವನವನುನ ನಡೆಸಲ್ು ಈ 

ಎಲಕಲ ಪ್ಕತ್ರಗಳು ದಕರಿ ದೋಪ್ದಾಂತಿವ. 

ಮಹಕಭಕರತ್ದ ಅಜುಷನನ ಪ್ಕತ್ರದಾಂದ 

ಸೂಫತಿಷಗೊಾಂಡು ನನನ ಪಿರೋತಿಯ ಪ್ುತ್ರನಿಗೆ ಅದೆೋ 

ಹಸರಿಟಿರೂ,ಇಲ್ಲಲಯವರಿಗೆ ಈ ಹಸರಿನ ಮೋಲ್ಮ 

ಗಾಂಬಿೋರವಕದ ಬರವಣಿಗೆ ಮಕಡಿರಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಾಂದು ಅದು 

ಸ್ಕಧ್ಯವಕಗುತಿಿದೆ ಮತ್ುಿ ಅಚಚರಿಯನಿಸುತಿಿದೆ. 

ಅತ್ಿಯಾಂತ್  ಬಲ್ಶಕಲ್ಲಯಕದ, ಸುಾಂದರನಕದ, 

ಹಾಂಗೆಳೆಯರ ಮನಸೂರೆ ಮಕಡುವಾಂತ್ಹ, 

ಸಾಂಪ್ೂಣ್ಷವಕದ ವಯಕ್ತಿತ್ಾವುಳಳ ಇಾಂದರಪ್ುತ್ರ  ಈ  

ಅಜುಷನ. ವರದಾಂದ / ದೆೈವಕನು  ಕೃಪ್ಯಿಾಂದ ಜನಿಸಿದ 

ಮಕಾಳು ಹಿೋಗೆಯೋ ಇರುತ್ಿವಯೋನೂೋ ?  ಅದರಿಾಂದ 

ನಕವುಗಳು ದೆೋವರ ಕೃಪ್ಕಕಟಕಕ್ಷ  ಗಳಸಲ್ು ಉತ್ಿಮ 

ಮಕಗಷಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇಷಕಿರ್ಷಗಳು 

ನರವೋರಬಹುದು. ನಮೆ ಹಿರಿಯರು ಆಗಕಗ 

ಹೋಳುತಿಿರುತ್ಕಿರೆ  ಧ್ಮ್ಮೋಷ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ್ುಃ ಹಕಗೆ 

ಮಕಡಿದುಣೊಣೋ ಮಹಕರಕಯ, ಉತ್ಿಮವಕದ 

ಫಸಲ್ನುನ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಉತ್ಿಮವಕದ ಬಿೋಜಗಳನುನ 

ನಡುವುದರಿಾಂದ, ಜೋವನವು ಪ್ರತಿಧ್ಾನಿಯಿದಾ ಹಕಗೆ 

ನಕವು ಏನು ಮಕಡುತಿಿೋವೂೋ ಅರ್ವಕ ಕೊಡುತಿಿೋವೂೋ 

ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ಿದೆ. 

ನನನ ಚಿಕಾ ವಯಸಿಸನಿಾಂದಲ್ೂ ಮಹಕಭಕರತ್ವನುನ  

ಕೆೋಳದ ಹಕಗೆ, ನೂೋಡಿದ ಹಕಗೆ ಅಜುಷನನ ಮಕತ್ೃಭ್ಕ್ತಿ, 

ಗುರುಭ್ಕ್ತಿ, ಪ್ರಮಕತ್ೆ ಶಿರೋ ಕೃರ್ಣನೂಾಂದನ 

ಆತಿೆೋಯತೆ, ಸಹೂೋದರರ ಜೂತೆಗಿನ ಸಹಬಕಳೆಾ, 

ಪಿರೋತಿವಕತ್ಸಲ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಷವಕಗಿದೆ. 
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ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳದರುವ ಹಕಗೆ ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರ 

ಬಿಲ್ುಲಗಕರಿಕೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ ಮರದಲ್ಲಲರುವ ಹಕ್ತಾಯ 

ಕಣಿಣಗೆ ಗುರಿ ಇಡಲ್ು ಹೋಳ, ಶಿರ್ಯರನುನ  ಕುರಿತ್ು, ನಿಮಗೆ  

ಏನು ಕಕಣಿಸುತಿಿದೆ  ಎಾಂದು ಕೆೋಳದಕಗ ಒಬಬರು ಮರ 

ಕಕಣಿಸುತಿಿದೆಯಾಂದು, ಇನೂನಬಬರು ಹಕ್ತಾ 

ಕಕಣಿಸುತಿಿದೆಯಾಂದು, ಮತೊಿಬಬರು ಮರ ಮತ್ುಿ 

ಹಕ್ತಾ ಕಕಣಿಸುತಿಿದೆಯಾಂದು, ಆಗ ಅಜುಷನನು ಕೆೋಳದಕಗ 

"ನನಗೆ ಹಕ್ತಾಯ ಕಣ್ುಣ ಮಕತ್ರ ಕಕಣಿಸುತಿಿದೆಯಾಂದು” 

ಹೋಳದಕಗ ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರಿಗೆ ಅಾಂದೆೋ ಅರಿವಕಯಿತ್ು 

ಈತ್ ಮುಾಂದೆ ಒಬಬ ಮಹಕ 

ಬಿಲ್ುಲಗಕರನಕಗುತ್ಕಿನಾಂದು. ಅದಕೆಾ ನಮೆ ಹಿರಿಯರು 

ಹೋಳರುವುದು, "ಬಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮ್ಮಳಕೆಯಲ್ಲಲ". 

ಇಾಂದನ ಪ್ರಪ್ಾಂಚದಲ್ಲಲ ನಕವು 

ನಮೆನುನ/ನಮೆ 

ನಕಮರ್ಧೋಯದಾಂದ 

ಗುರುತಿಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಎಷ್ಿರ್ುಿ 

ಕರ್ಿಪ್ಡುತಿದೆಾೋವ. ನನನ 

ಮ್ಮಬೈಲ್ ಸಾಂಖಯ 

ಬದಕಲವಣೆಯಕದಕಗ ನನನ 

ಗೆಳಯರಿಗೆ/ಸಾಂಬಾಂಧಿಕರಿಗೆ ಕರೆ 

ಮಕಡಿದಕಗ, ನನನ 

ಗುರುತ್ುವಿಕೆಯನುನ ತಿಳಸಲ್ು 

ಕನಿರ್ಠ ೧ ರಿಾಂದ ೨ ನಿಮಿರ್  

ತ್ಗಲ್ಬಹುದೆೋನೂೋ, 

ಕೆಲ್ವೂಾಂದು ಬಕರಿ, ಕುವೈಟ್ 

ಎಾಂದು ಹೋಳಬೋಕು,  ಕೆಲ್ವು 

ಬಕರಿ   ಇಾಂರ್ವರ ಮಗ, 

ಮತೊಿಮೆ ಪ್ತಿನಯ ಹಸರು, ಮಗದೊಮೆ 

ಸನೋಹಿತ್ರ/ಸಥಳಗಳ ಹಸರು ಹೋಳದರೆ ಮಕತ್ರ ನನನ 

ಗುರುತ್ುವಿಕೆಯನುನ ತಿಳಸಲ್ು ಸ್ಕಧ್ಯವಕಗುತ್ಿದೆ.  ಅದೆೋ 

ನಮೆ ಅಜುಷನನನುನ ನೂೋಡಿ ಪ್ಕರ್ಷ, ಗಕಾಂಢೋವ, 

ಕ್ತರಿೋಟ್ಟ, ಧ್ನಾಂಜಯ, ಸವಯಸ್ಕಚಿ, ಒಾಂದೆೋ, ಎರಡೆೋ  

ಹತ್ಕಿರು  ಹಸರುಗಳು. ಈ  ಹಸರುಗಳನೂನ ಗಳಸಲ್ಲಕೆಾ 

ಎರ್ುಿ ರ್ರಮ, ಸಾಂಯಮ, ಸ್ಕಧ್ನಗಳನುನ 

ಮಕಡಿರಬೋಕು. ಹಕಗೆಯೋ ನಮೆ ಜೋವನದಲ್ಲಲ ಹಸರು 

ಗಳಸಲ್ಲಕೆಾ ನಮಗೆ ಈ ಅಜುಷನ ಆದರ್ಷವಕಗಬಹುದೆೋ? 

ಅದಕೆಾ ನಮೆ ಹಿರಿಯರು ಹೋಳರುವುದು " ಕೆೈ 

ಕೆಸರಕದರೆ ಬಕಯಿ ಮ್ಮಸರೆಾಂದು " 

ಪ್ಕಾಂಡವರು ಮತ್ುಿ ಕೌರವರ ನಡುವ 

ಯುದಧವೋಪ್ಷಟ್ಟಿದೆ, ಸೈನಿಕರ ಸಾಂಖಯಯಿಾಂದ ಹಿಡಿದು, 

ಅರ್ಾಪ್ಡೆ, ಗಜಪ್ಡೆ, ಯುದಧಸ್ಕಮಗಿರಗಳ ಬಗೆೆ 

ಲ್ಮಕಕಾಚಕರ, ಅತಿರರ್ ಮಹಕರರ್ರನುನ ತ್ಮೆತ್ಿ 

ಸಳೆಯುವ ತ್ಾಂತ್ರಗಳು ಮತ್ುಿ ಯೋಜನಗಳು 

ನಡೆಯುತಿಿವ. ಈ ಸಾಂದಭ್ಷಲ್ಲಲ ಪ್ರಮಕತ್ೆ ಶಿರೋ 

ಕೃರ್ಣನನುನ ಸಳೆಯಲ್ು ಅಜುಷನ ಮತ್ುಿ 

ದುಯೋಷಧ್ನ ಶಿರೋ ಕೃರ್ಣ ಆಸ್ಕಥನಕೆಾ ಹೂೋಗಲ್ು 

ನಿಧ್ಷರಿಸುತ್ಕಿರೆ.  ಮ್ಮದಲ್ಲಗೆ  ಅಜುಷನ ಹೂೋದಕಗ ಶಿರೋ 

ಕೃರ್ಣನು ನಿದೆಾ ಬಕರದದಾರೂ ಬಾಂದಾಂತೆ 

ನಟ್ಟಸುತಿಿರುವಕಗ, ಅಜುಷನನು ನೂೋಡಿ ಶಿರೋ ಕೃರ್ಣನ 

ಪ್ಕದದ ಬಳ ಕುಳತ್ುಕೊಳುಳತ್ಕಿನ. ನಾಂತ್ರದಲ್ಲಲ 

ದುಯೋಷಧ್ನ ಬಾಂದು ಶಿರೋ 

ಕೃರ್ಣನನುನ ನೂೋಡಿ ಲ್ಮಕಾಸಿದೆ ಅವನ 

ಪ್ಕಾದಲ್ಲಲ ಕುಳತ್ುಕೊಳುಳತ್ಕಿನ. ಶಿರೋ 

ಕೃರ್ಣನು ನಿದೆರಯಿಾಂದ 

ಎಚಚರವಕದಾಂತೆ ಎಚಚರವಕದಕಗ 

ಅಜುಷನನನುನ ನೂೋಡಿ, ಏನು ಪ್ಕರ್ಷ 

ಏನು ಸಮಕಚಕರವಾಂದು ಕೆೋಳದಕಗ, 

ದುಯೋಷಧ್ನನು ಕೃರ್ಣ ಮ್ಮದಲ್ು 

ನಿೋನು ನಕನು ಬಾಂದರುವ ಬಗೆೆ ನಿೋನು 

ವಿಚಕರಿಸಬೋಕೆಾಂದಕಾಗ, ಶಿರೋ ಕೃರ್ಣನು 

ದುಯೋಷಧ್ನ ನಕನು ಮ್ಮದಲ್ು 

ನೂೋಡಿದುಾ ಅಜುಷನನನುನ, 

ಅದರಿಾಂದ  ಅಜುಷನನಿಗೆ ಮ್ಮದಲ್ 

ಅವಕಕರ್ವನುನ ಕೊಡುತೆಿೋನ 

ಎಾಂದಕಗ, ಅಜುಷನನನು ಶಿರೋ ಕೃರ್ಣ 

ನಿೋನು ನಮೆ ಜೂತೆಯಲ್ಲಲ ಇದಾರೆ ಸ್ಕಕೆಾಂದಕಗ 

ದುಯೋಷಧ್ನನು ಕೃರ್ಣನನುನ ಬಿಟುಿ ಬಿಟುಿ  

ಉಳದೆಲ್ಲ ಸೈನಯ  ಸಿಕ್ತಾತೆಾಂಬ ಖ್ುಷಿಯಿಾಂದ 

ಹೂರಡುತ್ಕಿನ. 

ಇಾಂದನ ಸಮಕಜದಲ್ಲಲ ಅಜುಷನನ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠ, ಗುರಿ, 

ಸ್ಕಧಿಸುವ ಛಲ್,  ಕರ್ಿ ಸಹಿರ್ುಣತೆ , ಪ್ರಕಕರಮ ಭ್ಕ್ತಿ, 

ನಮರತೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಜ್ಞಕ ಪ್ರಿಪ್ಕಲ್ನ ಹಿೋಗೆ ಎಲ್ಲ 

ಗುಣ್ಗಳನುನ ಮೈಗೂಡಿಸುಕೊಾಂಡು ನಮೆ ಮನಯಿಾಂದ 

ಹಿಡಿದು ದೆೋರ್ವಲ್ಲವು ಸುಖ್ ಸಾಂತೊೋರ್ದಾಂದ 

ಇರಬಹುದೆಾಂಬ ಭಕವನ.  

ಬರೆಯಲಕಗದರ್ುಿ ಇರುವಕಗ ಬರೆಯದರಲ್ು ಹೋಗೆ 

ಸ್ಕಧ್ಯ ??? 
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ಸವಯಸ್ಕಚಿ 

ಮಕಲ್ಲನಿ ದವಕಕರ್ 
ಏಕಲ್ವಯನದು ದುರಾಂತ್ 

ನಕಯಕನ ಪ್ಕತ್ರ. ಆತ್ 

ಬೋಡ ಕುಲ್ದ 

ರಕಜಕುಮಕರ. ಇವನು 

ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರ 

ನಿರಕಕರಣೆಯ 

ಹೂರತ್ಕಗಿಯೂ 

ಬಿಲ್ಲಾದೆಯಯಲ್ಲಲ 

ಅಜುಷನನಷ್ಿೋ ಕೌರ್ಲ್ಯ ಹೂಾಂದದಾನು.  

ಏಕಲ್ವಯ ಬಿಲ್ಲಾದೆಯಯನುನ ಕಲ್ಲಯುವ ಹಾಂಬಲ್ದಾಂದ 

ದೊರೋಣ್ರ ಬಳಗೆ ಬಾಂದಕಗ, ದೊರೋಣ್ರು 

ಕ್ಷತಿರಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೆೋಳಕೊಡಲ್ು ನಿರಕಕರಿಸುತ್ಕಿರೆ . 

ನಿರಕರ್ನಕಗದೆೋ ಏಕಲ್ವಯ, ದನವೂ ದೂರದಾಂದಲ್ಮ 

ದೊರೋಣ್ರು ಕೌರವರಿಗೆ ಹಕಗೂ ಪ್ಕಾಂಡವರಿಗೆ 

ಹೋಳಕೊಡುತಿಿದಾ ವಿದೆಯಯನುನ ಮನನ 

ಮಕಡಿಕೊಾಂಡು, ಕಕಡಿನಲ್ಲಲ ದೊರೋಣ್ರ ಮಣಿಣನ 

ಮೂತಿಷಯ ಎದುರು ಅಭಕಯಸವನುನ ಮಕಡುತಿಿದಾನು. 

ದೃಢ ನಿರ್ಚಯದದಾಂದ ಏಕಲ್ವಯನು ಅಜುಷನನ 

ಸಮನಕಗಿ ಬಿಲ್ುಲಗಕರನಕಗುತ್ಕಿನ.  

ಮುಾಂದೆ ಒಾಂದು ದನ ದೊರೋಣ್ರು ಶಿರ್ಯರೊಾಂದಗೆ ಕಕಡಿನ 

ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾಂದಕಗ, ನಕಯಿಯಾಂದು ಬೂಗಳುತ್ಿ 

ಬರುವುದನುನ ಅರಿತ್ು, ಅಜುಷನ ತ್ನನ ಬಕಣ್ ಪ್ರಯೋಗ 

ಮಕಡುವ ಮ್ಮದಲ್ಮೋ, ಬೂಗಳುವುದು ನಿಾಂತ್ು 

ಹೂೋಗುತ್ಿದೆ.. ಮುಾಂದೆ ಸ್ಕಗಿ ನೂೋಡಿದಕಗ, ನಕಯಿಯ 

ಬಕಯಿಗೆ ಬಕಣ್ಗಳು ತ್ುಾಂಬಿರುವುದನುನ ಕಾಂಡು 

ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ತತ್ರಕಗುತ್ಕಿರೆ.  

ಈ ಸ್ಕಹಸವನುನ ಮಕಡಿದವನು ಏಕಲ್ವಯ ಎಾಂದು 

ತಿಳಯುತ್ಿದೆ. ಏಕಲ್ವಯ ತ್ನನ ಅಭಕಯಸಕೆಾ ಭ್ಾಂಗ 

ತ್ರುತಿಿದಾ ನಕಯಿಯ ಬಕಯಿಗೆ, ನೂೋಡದೆ 

ಬಕಣ್ಗಳನುನ ಬಿಟುಿ ಸುಮೆನಕಗಿರಿಸಿದಾ. ತ್ಕನು 

ದೊರೋಣಕಚಕಯಷರ ಶಿರ್ಯ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಚಯಿಸಿ 

ಕೊಳುಳತ್ಕಿನ. ದೊರೋಣ್ರು ತ್ಮೆ ನಿರಕಕರಣೆಯ 

ಹೂರತ್ಕಗಿಯೂ ಶಿರ್ಯತ್ಾವನುನ ಹೋಳಕೊಾಂಡಿದಾಕೆಾ 

ಕುಪಿತ್ರಕಗುತ್ಕಿರೆ.  

ದೊರೋಣ್ರು ಅಜುಷನನಿಗೆ ಕೊಟಿ ವಚನವನುನ 

ಉಳಸಿಕೊಳಳಲ್ು, ಏಕಲ್ವಯನ ಬಲ್ಗೆೈ ಬರಳನುನ 

ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಕಗಿ ಕೆೋಳುತ್ಕಿರೆ. ಸಾಲ್ಿವೂ ಯೋಚಿಸದೆ 

ಏಕಲ್ವಯನೂ ಇದನುನ ಪ್ೂರೆೈಸುತ್ಕಿನ. ಇದು ಗುರು 

ಭ್ಕ್ತಿಯ ಅತಿ ಶ್ರೋರ್ಠ ನಿದರ್ಷವಕಗಿದೆ. ನಾಂತ್ರದ 

ದನಗಳಲ್ಲಲ ಏಕಲ್ವಯ ಮತೆಿ ಬಕಣ್ 

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದನುನ ಕಲ್ಲತ್ು ಸವಯಸ್ಕಚಿ ಎನಿಸಿಕೊಾಂಡ.  

ಸಾಲ್ಿ ಪ್ರಿರ್ರಮದಾಂದ ಮತ್ುಿ ದೃಢ ಸಾಂಕಲ್ಿದಾಂದ 

ಮನುರ್ಯ ಏನನಕನದರೂ ಸ್ಕಧಿಸಬಲ್ಲ, ಇದಕೆಾ 

ಏಕಲ್ವಯ ಏಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕದರಿ. 

***  

ಗಕಾಂಧಕರಿ 

ಅಕಾಮಹಕದೆೋವಿ ವಕರದ್ 

ಮಹಕಭಕರತ್ದಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಇರ್ಿವಕಗೊೋ ಪ್ಕತ್ರವಾಂದರೆ 

ಗಕಾಂಧಕರಿಯದು. "ಸ್ಕಾರ್ಷ"ತೆ ಎಾಂಬುದು 

ಎಲ್ಲರಲ್ೂಲ ಸಹಜ. ತ್ಮೆ ಮಕಾಳ ಬಗೆೆ 

ತ್ಕಯಾಂದರಿಗಿರುವ  ಸ್ಕಾರ್ಷ ಮನೂೋಭಕವ  

ಅಸಹಜವೋನಲ್ಲ. ಹಕಗೆ ನೂೋಡಿದಕಗ 

ಮಹಕಭಕರತ್ದಲ್ಲಲನ ಗಕಾಂಧಕರಿಯ ಪ್ಕತ್ರದಾಂದ 

ತಿಳದುಕೊಳುಳವುದು ತ್ುಾಂಬ ಇದೆ ಅನಿನಸುತೆಿ.  
ಯಕವುದೆೋ ಕಕರಣ್ಕೊಾ ತ್ನನ ಮತ್ುಿ ಕುಾಂತಿಯ ಮಕಾಳ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಲ ಯಕವುದೆೋ ವಯತ್ಕಯಸದ ಮನೂೋಭಕವ 

ಗಕಾಂಧಕರಿಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಕುಾಂತಿಯೂ ಅಷ್ಿೋ ಮಕಾಳ ಮಧ್ಯ 

ಆಗಕಗ ಬಾಂದ ಚಿಕಾ ಪ್ುಟಿ ವಯತ್ಕಯಸಗಳನುನ ಮಕಾಳ 

ಮನಸಿಸನಲ್ಲಲ  ಉಳಯದಾಂತೆ ನೂೋಡಿಕೊಳುಳತಿಿದಾಳು. 

ಉದಕಹರಣೆಗೆ ದುಯೋಷಧ್ನ, ಧ್ುಶಕಯಸನರು  

ಭಿೋಮನನುನ ನಿೋರಿನಲ್ಲಲ ತ್ಳಳದ ವಿರ್ಯ. ಯಕವುದೆೋ 

ಕಕರಣ್ಕೊಾ  ಆದು ಕೌರವರ  ಕೆಲ್ಸ ಎಾಂದು 

ತೊೋರಿಸಿಕೊಡಲ್ಲಲ್ಲ.  

 ಇನೂನಾಂದು ಉದಕಹರಣೆ ಎಾಂದರೆ, ದ ರೌಪ್ದಯ 

ವಸ್ಕರಪ್ಹರಣ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಸೂಸಗಕದ 

ಅಪ್ಮಕನ ತ್ನಗಕದದೆಾಾಂದೆೋ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ದ ರೌಪ್ದಯ 

ಪ್ರವಕಗಿ ಅವಳ ಜೂತೆ ನಿಾಂತ್ು ಸಭಯಲ್ಲಲರುವ 

ಎಲ್ಲರನೂನ ಪ್ರಶಿನಸುತ್ಕಿಳೆ. ಅಷ್ಿೋ ಅಲ್ಲದೆ 

ಧ್ೃತ್ರಕರ್ರನಿಗೆ ಹೋಳುತ್ಕಿಳೆ...".ನಿಮಗೆ ಕಣ್ುಣ 

ಕಕಣಿಸದದಾರೆೋನಕಯಿತ್ು.. ಕೆೋಳಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ವಿಚಕರ 

ಮಕಡುವ ರ್ಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೂ  ದ ರೌಪ್ದಗೆ ಹಿೋಗಕಗಲ್ು 

ಬಿಡಬಹುದೆೋ" ? ಎಾಂದು ಕೆೋಳುತ್ಕಿಳೆ     ಇದರ 

ಪ್ರತಿಫಲ್ವಕಗಿ ನಿನಗೆ ಏನು ವರ ಬೋಕು 
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ಮಕಹಕರಕಜನನುನ ಕೆೋಳು ಎಾಂದು ದ ರೌಪ್ದಗೆ 

ಹೋಳುತ್ಕಿಾಳೆ.  

ಇದೆಲ್ಲಕ್ತಾಾಂತ್ ಮುಖ್ಯವಕಗಿ ಕೌರವ ಮತ್ುಿ ಪ್ಕಾಂಡವರ 

ಯುದಧ ಪ್ಕರಾಂಭ್ವಕಗುತಿಿದಾಾಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೂೋದರರು  

ಹಿರಿಯರ ಆಶಿೋವಕಷದ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಹೂೋದಕಗಲ್ೂ ಸಹ 

ಅಷ್ಿೋ  ತ್ನನ ಸಾಾಂತ್ ಮಗ  ದುಯೋಷಧ್ನನಿಗೂ  

"ವಿಜಯಿೋಭ್ವ " ದ ಆಶಿೋವಕಷದವನುನ ನಿೋಡುವುದಲ್ಲ. 

ತ್ನನ ಮಕಾಳು ಧ್ಮಷದ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಾಂಬುದು ತ್ನಗೆ 

ಗೊತಿಿರುತ್ಿದೆ. ಅರ್ಿಕೂಾ ಎಲ್ಲ ಸಹೂೋದರರನುನ  

ಕಳೆದುಕೊಾಂಡ ದುಯೋಷಧ್ನ ಕೊನಗೆ ಮತೆಿ ತ್ಕಯಿ 

ಗಕಾಂಧಕರಿಯ ಬಳಗೆ ಬಾಂದು  "ವಿಜಯಿೋಭ್ವ " ದ 

ಆಶಿೋವಕಷದವನುನ ಕೆೋಳುತ್ಕಿನ. ಆಗಲ್ೂ ಗಕಾಂಧಕರಿ 

ಇದಕೆಾ  ಒಪ್ಿದೆೋ ಕೊನಗೆ ತ್ನನ   ಭ್ಕ್ತಿ, ತ್ಪ್ಸುಸ, 

ಮಮತೆ ಮತ್ುಿ ರ್ಕ್ತಿಯಿಾಂದ ಕೂಡಿದ ರಕ್ಷಕ ಕವಚವನುನ 

ತೊಡಿಸಲ್ು ಇರ್ಿಪ್ಡುತ್ಕಿಳೆಯೋ ಹೂರತ್ು ಮಗ 

ಕೆೋಳುತ್ಕಿನ ಎಾಂದು "ವಿಜಯಿೋಭ್ವ " ದ ಆಶಿೋವಕಷದ 

ನಿೋಡಲ್ು   ಮುಾಂದಕಗುವದಲ್ಲ. ಅಷ್ೂಿಾಂದು 

ಮಕಾಳನುನ ಯುದಧದಲ್ಲಲ ಕಳೆದುಕೊಾಂಡರೂ 

ಗಕಾಂಧಕರಿ ಧ್ಮಷ - ಅಧ್ಮಷದ ವತ್ಕಯಸ 

ಮರೆತಿರಲ್ಲಲ್ಲ!! 

*** 

ಶಕಾಂತ್ಕ 

ರಶಿೆ ಶಿರಮಗೊಾಂಡ 

ರಕಮಕಯಣ್ ಮತ್ುಿ 

ಮಹಕಭಕರತ್ ಎಾಂಬ 

ಮಹಕಕಕವಯಗಳ ಬಗೆೆ 

ಭಕರತಿೋಯರಕದ ನಮೆ 

ನಿಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹುತೆೋಕ 

ತಿಳದರುತ್ಿದೆ 

ಎಾಂದುಕೊಾಂಡಿದೆಾೋನ. 

ಭಕರತಿೋಯ 

ಪ್ರಾಂಪ್ರೆಯ ಮೂಲ್ವನುನ ಅರಿಯಲ್ು ಈ ಎರಡು 

ಮಹಕಕಕವಯಗಳ ಪ್ರಿಚಯ ಅತ್ಯವರ್ಯ. ಇತಿಹಕಸದ 

ಬೋರೆಬೋರೆ ಕಕಲ್ಘ್ಟಿದಲ್ಲಲ ನಡೆದುಹೂೋದ ಮತ್ುಿ 

ಸ್ಕಮಕಜಕವಕಗಿ ಗುರುತ್ರ ಪ್ರಭ್ವಕವನುನ ಬಿೋರಿದ 

ಘ್ಟನಗಳನುನ ಈ ಮಹಕಕಕವಯಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸುತ್ಿವ.  

ಈ ಮಹಕಕಕವಯಗಳಲ್ಲಲ ಚಿತಿರತ್ವಕದ ಪ್ರಮುಖ್ 

ಪ್ಕತ್ರಗಳು ಆ ಕಕಲ್ದ  ಸ್ಕಮಕಜಕ ಜೋವನದಲ್ಲಲ ನಡೆದ 

ಗಣ್ನಿೋಯವಕದ ಬದಲಕವಣೆಗಳಲ್ಲಲ ತ್ಮೆ ಪ್ರಭಕವದ 

ಛಕಪ್ನುನ ಎತಿಿ ತೊೋರಿಸುತ್ಿವ. ಇಾಂತ್ಹ ಪ್ಕತ್ರಗಳು 

ಮತ್ುಿ ಅವರು ಮಕಡಿದ ಕಕಯಷಗಳಾಂದ ನಮೆ ದೆೋರ್ದ 

ಅರ್ವಕ ಭಕರತಿೋಯ ಪ್ರಾಂಪ್ರೆಯ ಮೋಲ್ಮ ಆದ ಪ್ರಭಕವ 

ಅವಣ್ಷನಿೋಯ. 

ನಕವು ಓದದ ಈ ಮಹಕಕಕವಯಗಳ ಆವೃತಿಿಗಳಲ್ಲಲ 

ಬರುವ ಬಹುತೆೋಕ ಪ್ಕತ್ರಗಳು ಮಹಕಪ್ಕತ್ರಗಳೆೋ ಮತ್ುಿ 

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತಿಿರುವಾಂತ್ಹವ. ಆದರೆ, ನಕನು 

ಹೋಳುತಿಿರುವ ಒಾಂದು ಪ್ಕತ್ರವು ರಕಮಕಯಣ್ದಲ್ಲಲ 

ಮತ್ುಿ ಮಹಕಭಕರತ್ದಲ್ಲಲ ಬಾಂದು ಹೂಗುವದಕದರೂ  

ಪ್ಕತ್ರದ ವಣ್ಷನ ಅರ್ವಕ ಚಚೆಷ ಬಹಳವೋ ಕಡಿಮ 

ಪ್ರಮಕಣ್ದಲ್ಲಲರುವದು ಕಾಂಡುಬರುತ್ಿದೆ. 

ನಮಗೆ ತಿಳದರುವಾಂತೆ ರಕಮಕಯಣ್ದಲ್ಲಲ ಬರುವ 

ಮಹಕಪ್ಕತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ದರ್ರರ್ ಮಹಕರಕಜನ ಗಾಂಡು 

ಮಕಾಳಕದ ಶಿರೋರಕಮ, ಲ್ಕ್ಷೆಣ್, ಭ್ರತ್ ಮತ್ುಿ 

ರ್ತ್ುರಘ್ನರ ಬಗೆೆ ವಿವರವಕದ ಉಲ್ಮಲೋಖ್ಗಳರುತ್ಿವ. 

ಆದರೆ, ಶಿರೋರಕಮನಿಗೂ ಮುಾಂಚೆಯೋ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ 

ಹುಟ್ಟಿದ ಮ್ಮದಲ್ ಮಗಳ ಬಗೆೆ ಬರೆದರುವದು ತ್ುಾಂಬ 

ಕಡಿಮ, ಅವಳೆೋ ಶಕಾಂತ್ಕ. 

ಶಕಾಂತ್ಕ ಎಾಂಬ ಹಣ್ುಣಮಗಳು, ಶಿರೋರಕಮನ ಅಕಾ.  

ಶಿರೋರಕಮನ ಜನೆಕೆಾ ಅವಳ ತ್ಕಯಗ ಮತ್ುಿ ಕೊಡುಗೆ 

ಅಪ್ಕರ ಎಾಂದು ಬಹುತೆೋಕರಿಗೆ ತಿಳದರಲಕರದು. ಅವಳ 

ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಪ್ಕತ್ರ ನನಗೆ ತಿಳದ ಹಕಗೆ ಈ ರಿೋತಿ ಇದೆ. 

ಮಹಕರಕಣಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಮತ್ುಿ ಮಹಕರಕಜ ದರ್ರರ್ರ 

ಮ್ಮದಲ್ ಮಗಳೆೋ ಶಕಾಂತ್ಕ. ರಘ್ು ವಾಂರ್ ಸ್ಕಮಕರಜಯದ 

ಮ್ಮದಲ್ ಸಾಂತ್ಕನ ಪ್ುತಿರಯಕಗಿದುಾ ಉತ್ಿರಕಧಿಕಕರಿಯ 

ಆಲ್ಭ್ಯತೆ ದರ್ರರ್ ಮಹಕರಕಜನ ಭ್ವಿರ್ಯದ 

ಬಹುದೊಡಾ ಚಿಾಂತೆಯಕಗಿತ್ುಿ. ಶಕಾಂತ್ಕ 

ರಕಜಕುಮಕರಿಯಕಗಿದಾರಿಾಂದ ಮತ್ುಿ 

ಚತ್ುರೆಯಕಗಿದಾರಿಾಂದ ವೋದಕಭಕಯಸ, ಕಲ್ಮ,ಮತ್ುಿ 

ರ್ಸ್ಕರಭಕಯಸಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ಕರಾಂಗತ್ಳಕಗಿದುಾ ಅತ್ಯಾಂತ್ 

ಸ್ೌಾಂದಯಷವತಿಯಕಗಿದಾಳೆಾಂದು ಪ್ರಸಿದಧಯಕಗಿದಾಳು. 

ಅಯೋರ್ಧಯಯ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ 

ಅಚುಚಮಚಿಚನವಳಕಗಿದಾರೂ ದರ್ರರ್ ಮಹಕರಕಜನ 

ನಿಲ್ಷಕ್ಷದಾಂದಕಗಿಯೂ ಅರ್ವಕ ಅವನ ವಿೋಪ್ರಿೋತ್ ಪ್ುತ್ರ 

ವಕಯಮ್ಮೋಹದ, ರಘ್ುವಾಂಶ್ೂೋದಕಧರಕನ ಆವರ್ಯಕತೆಯ 

ವಕಾಂಛೆ ಶಕಾಂತ್ಕಳ ಮೋಲ್ಲನ ಪ್ರೋಮಕೆಾ ಪ್ರದೆ 

ಹಕಕ್ತದಾಂತ್ಕಗಿತ್ುಿ. ಇದೆೋ ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ ಕೌಸಲ್ಯಳ 
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ತ್ಾಂಗಿಯಕದ ವಷಿಷಣಿ ಮತ್ುಿ ಅವಳ ಗಾಂಡ 

ಅಾಂಗರಕಜನಕದ ರೊೋಮಪ್ಕದನಿಗೆ 

ಸಾಂತ್ಕನಭಕಗಯವಿಲ್ಲದರುವದು ಶಕಾಂತ್ಕಳ ಮೋಲ್ಲನ 

ವಕತ್ಸಲ್ಯಕೆಾ ಕಕರಣ್ವಕಗಿ ಅವಳನುನ ದತ್ುಿ 

ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಅಾಂಗ ರಕಜಯದಲ್ಲಲಯೋ 

ಉಳಯುವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭ್ಷ ಉಾಂಟಕಗುತ್ಿದೆ. 

ಒಾಂದು ಸ್ಕರಿ ರೊೋಮಪ್ಕದ ಶಕಾಂತ್ಕಳೊಾಂದಗೆ 

ಮಕತ್ನಕಡುತಿಿದಕಾಗ ಭಿಕ್ಷಕಥಿಷಯಕಗಿ ಬಾಂದ ಬಡ 

ಬಕರಹೆಣ್ನೂಬಬ ರೆೈತ್ಕಪಿ ಸಮಸಯಯಾಂದರ 

ಪ್ರಿಹಕರಕರ್ಷವಕಗಿ ರಕಜನಲ್ಲಲ ಭಿನನವಿಸಿಕೊಾಂಡ. 

ಆದರೆ ಬಹಳರ್ುಿ ಸಮಯ ಶಕಾಂತ್ಕಳೊಾಂದಗೆ 

ಚಚೆಷಯಲ್ಲಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡ ಮಹಕರಕಜ 

ಬಕರಹೆಣೊೋತ್ಿಮನತ್ಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವದರಲ್ಲಲ 

ವಿಳಾಂಬವಕಗುತ್ಿದೆ. ಬಕರಹೆಣ್ನ ಕೊೋಪ್ ನತಿಿಗೆೋರಿ 

ಇಾಂದರನ ಹತಿಿರ ರಕಜನ ವಿರುದಧ ದೂರು 

ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಹೂೋದ ವಿಪ್ರನ ಬಿನನಹಕೆಾ ವಯಗರನಕದ 

ಇಾಂದರ ವರುಣ್ನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಮಕಡಿ ಅಾಂಗ ರಕಜಯಕೆಾ ಮಳೆ 

ಬಕರದಾಂತೆ ಶಕಪ್ವನಿನತ್ಿ. 

ಮಳೆಗಕಲ್ದಲ್ಲಲ ಸಾಲ್ಿವೂ ಮಳೆ ಬಕರದೆ ಬರದ 

ಪ್ರಿಸಿಥತಿ ಉಾಂಟಕದಕಗ ರೊೋಮಪ್ಕದ 

ಚಿಾಂತ್ಕಕಕರಾಂತ್ನಕದ. ಮಹಕರಕಜ ಏನು ಮಕಡುವದೆಾಂದು 

ತೊೋಚದೆ ದಗುರಮಗೊಳಗಕದ. ಇದೆೋ ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ 

ಅಯೋರ್ಧಯಯಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ದರ್ರರ್ ಮಹಕರಕಜನ 

ಪ್ುತ್ರ ವಕಯಮ್ಮೋಹ ಪ್ರಕಕಕಷ್ಠ ತ್ಲ್ುಪಿತ್ುಿ. ಇಬಬರೂ 

ಮಹಕರಕಜರಿಗೆ ರಕಜಸಲ್ಹಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಮುಖ್ವಕಗಿ 

ತಿಳಸಿದುಾ ಪ್ರಮ ಪ್ರಿರ್ುದಧ, ಅಾಂತ್:ರ್ಕ್ತಿಯುಳಳ 

ಬಕರಹೆಣ್ನೂಬಬನಿಾಂದ ಯಜ್ಞವನುನ ಮಕಡಿಸಿದರೆ 

ಇಬಬರ ಸಮಸಯಗಳಗೂ ಸೂಕಿ ಪ್ರಿಹಕರವನುನ 

ದೊರಕ್ತಸಬಹುದು ಎಾಂದು ರಕಜಸಭಗಳಲ್ಲಲ 

ನಿಧ್ಷರಿಸಲಕಯಿತ್ು. ಅದರಾಂತೆ ಪ್ರಮ ಪ್ರಿರ್ುದಧ 

ಮತ್ುಿ ಅಾಂತ್:ರ್ಕ್ತಿಯಿಾಂದ ಪ್ರಿಪ್ಕಾವಕದ 

ಋಷಿಯಬಬನ ಹುಡುಕಕಟಕೆಾ  ಆಜ್ಞೆ ಮಕಡಲಕಯಿತ್ು . 

ಇಾಂತ್ಹ ಅಪ್ರಿಮಿತ್ ಆಧಕಯತಿೆಕ ಸ್ಕಮರ್ಯಷವನುನ 

ಹೂಾಂದದ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಲ ಋರ್ಯರ್ೃಾಂಗ ಎಾಂಬ ಋಷಿ 

ಮಕತ್ರ ಈ ಕಕಯಷಕೆಾ ಬಹಳ ಸೂಕಿ ಎಾಂಬುದು 

ತಿಳದುಬರುತ್ಿದೆ. ಅವನು ವಿಭ್ಾಂದಕ ಋಷಿ 

ಆರ್ರಮದಲ್ಲಲ ಬರಹೆ ವಿದೆಯ ಮತ್ುಿ ಆತ್ೆ ಸ್ಕಕ್ಷಕತ್ಕಾರದ 

ಸ್ಕಧ್ನಯಲ್ಲಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿರುವ 

ನವಯುವಕನಕಗಿದುಾ ವಿಭ್ಾಂದಕ ಋಷಿಯ ಅನುಮತಿ 

ಇಲ್ಲದೆ ಋರ್ಯ ರ್ೃಾಂಗನನುನ ಕರೆದುಕೊಾಂಡುಬರುವದು 

ಅಸ್ಕಧ್ಯವಕದ ಮಕತ್ಕಗಿತ್ುಿ. ವಿಭ್ಾಂದಕ ಋಷಿ ಬಹಳ 

ಕೊೋಪಿರ್ಠ ಮತ್ುಿ ಸಮಕಜದ ಬಾಂಧ್ಗಳಾಂದ ಋರ್ಯ 

ರ್ೃಾಂಗನನುನ ದೂರವಿಟುಿ ಬರಹೆಚಯಷಯ ಕಠಿಣ್ 

ಸ್ಕಧ್ನಯಲ್ಲಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳವಾಂತೆ  ಮಕಡಿದಾ. 

ಇಾಂತ್ಹ ಋಷಿಯನುನ ನಗರಕೆಾ ಕರೆದುಕೊಾಂಡು ಬಾಂದು 

ತ್ಮಗೆ ಅವರ್ಯವಕದ ಯಜ್ಞದ ವಿಧಿವಿಧಕನಗಳಲ್ಲಲ 

ತೊಡಗಿಕೊಳುಳವಾಂತೆ ಮಕಡುವದು 

ಮಹಕರಕಜರಿಬಬರಿಗೂ ತ್ಲ್ಮನೂೋವು ಉಾಂಟುಮಕಡಿತ್ುಿ.  

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಶಕಾಂತ್ಕ ಅವರ ಚಿಾಂತೆಗೆ ಒಾಂದು 

ಪ್ರಿಹಕರವನುನ ಕಾಂಡುಹಿಡಿದಳು. ಅವಳನುನ 

ಋರ್ಯರ್ೃಾಂಗ ಋಷಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿ, 

ಪ್ರೋಮಕಾಂಕುರವಕಗುವಾಂತೆ ಮಕಡಿ ಅವಳ ಇಚೆಿಯಾಂತೆ 

ಯಜ್ಞ ಮಕಡಲ್ು ಒಪಿಿಕೊಳುಳವಾಂತೆ ಮಕಡಿದ ತ್ಾಂತ್ರ 

ಫಲ್ಲಸಿತ್ು. ಋಷಿ ಶಕಾಂತ್ಕಳನುನ  ಮದುವಯಕದ ಮತ್ುಿ 

ಅಾಂಗರಕಜಯದ ಬರ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯ ನಿವಕರಣೆಗಕಗಿ ಮತ್ುಿ 

ದರ್ರರ್ನ ಅಭಿರ್ಠದಾಂತೆ ಪ್ುತ್ರಕಕಮೋಷಿಿ ಯಜ್ಞಗಳನುನ 

ಯರ್ಸಿಾಯಕಗಿ ಮಕಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ಕಿನ. ಇದರ 

ಪ್ರಿಣಕಮವಕಗಿ ಸುರಿದ ಭಕರಿ ಮಳೆಗೆ ಅಾಂಗರಕಜಯದ 

ಜನತೆ ಖ್ುಷಿಯಿಾಂದ ನಲ್ಲದಕಡುವಾಂತ್ಕಗುತ್ಿದೆ.  

ಆಯೋರ್ಧಯಯ ಜನ ಮೂವರು ರಕಣಿಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ 

ನಕಲ್ಾರು ಪ್ುತ್ರರನುನ ನೂೋಡಿ 

ವಿಜೃಾಂಬಿಸುವಾಂತ್ಕಗುತ್ಿದೆ. ಈ ರಿೋತಿಯಕಗಿ ಭಕರತಿೋಯ 

ಪ್ರಾಂಪ್ರೆಯ ಸ್ಕಕ್ಷಿಗೆ ಕಕರಣ್ವಕದ ಈ ಎರಡು 

ಮಹಕಯಜ್ಞ ಗಳಗೆ ಶಕಾಂತ್ಕ ಎಾಂಬ ಹಣ್ುಣಮಗಳು, 

ರಕಮನ ಸಹೂೋದರಿ, ರಘ್ುವಾಂರ್ದ ಕುಡಿಯ ಕೊಡುಗೆ 

ಅವಿಸೆರಣಿೋಯ ಎಾಂಬುದನುನ ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವಾಂತಿಲ್ಲ.      

ಶಕಾಂತ್ಕಳ ಪ್ಕತ್ರ ರಕಮಕಯಣ್ಕಾಷ್ಿ 

ಸಿೋಮಿತ್ವಕಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಹಕಭಕರತ್ದಲ್ಲಲಯೂ ಅವಳ 

ಪ್ುನಜಷನೆವಕಗಿದುಾ ಶಕರ್ಾತಿ ಯಾಂಬ ಹಸರಿನಿಾಂದ 

ಪ್ಕಾಂಡವರ ಸಹೂೋದರಿಯಕಗಿ, ಮಕದರಗೆ ಮಗಳಕಗಿ 

ಜನಿಸುತ್ಕಿಳೆ. 

ಈವತಿಿಗೂ, ರ್ೃಾಂಗೆೋರಿಯ ಸಮಿೋಪ್ವಿರುವ ಕ್ತಗೆ ಎಾಂಬ 

ಪ್ಟಿಣ್ದಲ್ಲಲ ಶಕಾಂತ್ಕ ಮತ್ುಿ ಋರ್ಯರ್ೃಾಂಗ ಅವರ 

ದೆೋವಸ್ಕಥನ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ೂಜಸಲಕಗುತ್ಿದೆ. ರ್ೃಾಂಗ ಗಿರಿ, 

ಋರ್ಯರ್ೃಾಂಗನು ವಕಸಿಸಿದ ಸಥಳ ಎನುನವ ಕಕರಣ್ದಾಂದ 

ಅದಕೆಾ ರ್ೃಾಂಗೆೋರಿ ಎಾಂಬ ಹಸರು ಬಾಂದರಬಹುದೆಾಂಬ 

ಐತಿಹಯವಿದೆ. 
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ಶಿರೋ ವೈಕುಾಂಠ ದಕಸರು 

ಮಕಧ್ುರಿ ದೋಪ್ಕ್ ಕಟ್ಟಿ 

ಶಿರೋ ವೈಕುಾಂಠ ದಕಸರು 

ಕನಕಷಟಕದ 

ಬೋಲ್ೂರಿನವರು. 

ಬೋಲ್ೂರಿನಲ್ಲಲ ಜನಿಸಿ 

ಅಲ್ಲಲ ಬಳೆದು ಅಲ್ಲಲಯೋ 

ಪ್ರಮಪ್ದವನುನ 

ಸೋರಿದವರು. ಎಲಕಲ 

ದಕಸರು ದೆೋರ್ ಪ್ರವಕಸ 

ಮಕಡಿದಾಂತೆ, ವೈಕುಾಂಠ ದಕಸರು ಮಕಡಿದವರಲ್ಲ. 

ದಕಸರು ಶಿರೋ ವೈರ್ಣವ ಬಕರಹೆಣ್ರು ಹಬಕಬರ  

ಉಪ್ಪ್ಾಂಗಡಕೆಾ ಸೋರಿದವರು. ಹಬಕಬರ ಎಾಂದರೆ 

ಹಿರಿದಕದ + ಹಕರವ = ದೊಡಡ ಬಕರಹೆಣ್ 

ಎಾಂಬರ್ಷದಾಂದ ಸಾಂಕುಚಿತ್ವಕದ ರೂಪ್.  

ವಿರ್ುಣವಧ್ಷನ ರಕಯನ ಕಕಲ್ದಲ್ಲಲ 

ರಕಮಕನುಜಕಚಕಯಷರಿಗೆ ಶಿರ್ಯರಕದ ಹೂಯಸಳ 

ನಕಡಿನ ಬಕರಹೆಣ್ರಿಗೆ ಹಬಕಬರರೆಾಂದು ಹಸರಕಯಿತ್ು . 

ವೈಕುಾಂಠ ದಕಸರು ದೌಹಿತ್ರ ಸಾಂತ್ತಿಯವರು. ಈಗಲ್ೂ 

ಬೋಲ್ೂರಿನಲ್ಲಲದಕಾರೆ. ಈಚಿನ ಎರಡು ತ್ಲ್ಮಗಳಾಂದ ಆ 

ವಾಂಶಿೋಕರಲ್ಲಲ ಯಕರು ದಕಸರಕಗಿಲ್ಲ. ವೈಕುಾಂಠ ದಕಸರ 

ಕಕಲ್ವಾಂದರೆ ಪ್ುರಾಂದರ ದಕಸರ ಸಮಕಕಲ್. 

ವಕಯಸರಕಯರು, ಕನಕದಕಸರು, ಪ್ುರಾಂದರದಕಸರು, 

ವಕದರಕಜರು ಇವರೆಲ್ಲ ವೈಕುಾಂಠ ದಕಸರ 

ಸಮಕಕಲ್ಲೋನರು.  ವೈಕುಾಂಠ ದಕಸರ  ಕಕಲ್ವನುನ ಒಾಂದು     

ರ್ತ್ಮಕನದರ್ುಿ  ಮುಾಂದು ಮಕಡಿದಾರೆ.  ವೈಕುಾಂಠ 

ದಕಸರ ಪ್ದಪ್ದಯಗಳು ಚರಿತೆರಕಕರರಿಗೆ ದೊರೆತಿದಾರೆ  

ರ್ತ್ಮಕನದರ್ುಿ ವಯತ್ಕಯಸ ಬರುವಾಂತೆ ಅವರು 

ಬರೆಯುತಿಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಹಕಕ್ಷೆೋತ್ರವಕಸಿಗಳು ತ್ಮೆ 

ಮಕಾಳಗೆ ಆ ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಮೂತಿಷಯ ನಕಮಕರಣ್ ಮಕಡುವ 

ಪ್ದಧತಿಯಾಂತೆ, ವೈಕುಾಂಠದಕಸರಿಗೂ ಅವರ ತ್ಾಂದೆ 

ತ್ಕಯಿಗಳು ಕೆೋರ್ವನಾಂದು ನಕಮಕರಣ್ ಮಕಡಿದರು. 

ವಯಸುಸ ಬಾಂದಾಂತೆ ಕೆೋರ್ವನು 

ಕೆೋರ್ವಯಯಾಂಗಕರನಕದನು. ಉಪ್ನಯನಕನಾಂತ್ರ 

ವೋದಕಧ್ಯಯನ,  ಕಕವಕಯಭಕಯಸಗಳಕದವು. ದೆೋವರ 

ಹಸರೆತಿಿದರೆ, ದೆೋವರ ಕಥೆಯನುನ ಹೋಳದರೆ ಭಕವ 

ಸಮಕಧಿಗೊಳಗಕಗಿ ಜಡನಕಗುತಿದಾರು. 

ಕೆೋರ್ವಯಯಾಂಗಕರನು ಬಳಗಕಗಿ ಏಳುತ್ಿಲ್ಮೋ ವಿರ್ುಣ 

ಸಮುದರದಲ್ಲಲ ಸ್ಕನನ ಮಕಡುವುದು, ಕೆೋರ್ವ 

ಸ್ಕಾಮಿಯ ದೆೋವಸ್ಕಥನದಲ್ಲಲ ಕಕಲ್ ಕಳೆಯುವುದು, 

ಏಕಕಾಂತ್ ಸಥಳದಲ್ಲಲ ಕುಳತ್ು ಧಕಯನ ಮಕಡುವುದು: ಈ 

ಮೂರರ ವಿನುಃ ಅನಯ ಕಕಯಷಗಳಗೆ ಹೂೋಗುತಿಿರಲ್ಲಲ್ಲ.  

ಜನರು ಏಕಪ್ಿ ಹಿೋಗಿರುವ? "ನಿನಗೆೋನಕಗಬೋಕು ಹೋಳು" 

ಎಾಂದು ಕೆೋಳುತಿಿದಾರು, ಕೆೋರ್ವನು "ನನನ ಚಿಾಂತೆಯನುನ 

ಪ್ರಿಹರಿಸಲ್ು ನಿಮಿೆಾಂದ ಸ್ಕಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಕನು 

ಕೆೋರ್ವನನುನ ಕಕಣ್ಬೋಕು, ಕೆೋರ್ವನೂಡನ ಸಖ್ನಾಂತೆ, 

ಸೋವಕನಾಂತೆ ಶಿರ್ಯನಾಂತೆ ನಲ್ಲದಕಡಬೋಕು.  ಹಕಗೆ ಮಕಡಿಸಿ 

ಕೊಡುವಿರಕ ನಿೋವು?" ಎಾಂದು ಹೋಳುತಿಿದಾರು. ಜನರು 

ಅಯಯಾಂಗಕರಯಯನನುನ  ಕೆೋಳುವುದನನೋ  ಬಿಟಿರು. 

ಅದು ಈ ಕಲ್ಲಯುಗದಲ್ಲಲ ಸ್ಕಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಂದು ಹೋಳ 

ಸುಮೆನಕಗುತಿಿದಾರು. ತ್ಾಂದೆ ತ್ಕಯಿಗಳು 

ಸ್ೌಮಯನಕಯಕ್ತ ಎಾಂಬ ಸುಾಂದರ ಬಕಲ್ಲಕೆಯನುನ ತ್ಾಂದು 

ಬಲ್ವಾಂತ್ವಕಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮದುವ ಮಕಡಿದರು. 

ಕೆೋರ್ವನು ನಕನು ಕೆೋರ್ವ ಸ್ಕಾಮಿಯನುನ ಕಕಣ್ುವವರೆಗೆ 

ನಕನು ಬರಹೆಚಯಷವನನೋ ಪ್ಕಲ್ಲಸುವನಾಂದು ರ್ಪ್ರ್ 

ಮಕಡಿದನು. ಸ್ೌಮಯನಕಯಕ್ತಯು ಮಿಕಾ 

ಹಾಂಗಳೆಯರಾಂತೆ ಖಿನನ ಮನಸಾಳಕಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವಳು ಶಿರೋ 

ಕೆೋರ್ವ ಸ್ಕಾಮಿಯ ದೆೋವಸ್ಕಥನದಲ್ಲಲ 

ಸೋವಗಕರಾಂಭಿಸಿದಳು. ಪ್ತಿಯ ಪ್ುರ್ಿ ಕೆೈಾಂಕಯಷಕೆಾ 

ಸಹಕಯಕಳಕದಳು. ದಾಂಪ್ತಿಗಳ ಪ್ರಿಪ್ಕಾ ಸೋವಯನುನ 

ನೂೋಡಿ ಸ್ಕಾಮಿಯಕದರೂ  ಹಚುಚಕಕಲ್ 

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಹಕಮುನಿಗಳ ತ್ಪ್ಸಿಸಗೆ ಮಚಿಚ 

ಪ್ರಸನನನಕಗುವಾಂತೆ ರ್ಾಂಖ್ ಚಕರ ಗಧಕ ಪ್ದೆಪ್ಕಣಿಯಕಗಿ 

ಪಿೋತ್ಕಾಂಬರಧಕರಿಯಕಗಿ ದವಯದರ್ಷನವಿತ್ಿನು . 

ಕೆೋರ್ವಯಯಾಂಗಕರನು ಪ್ರವರ್ನಕಗಿ ಹೂೋದನು, 

ಸ್ಕಾಮಿಯು, ಇನಕನದರೂ ನಿನನ ಕಠಿಣ್ ವರತ್ವನುನ 

ಬಿಡುವಾಂದು ಅಯಯಾಂಗಕರನ ತ್ಲ್ಮಯಮೋಲ್ಮ ವರದ 

ಹಸಿವನಿನಟುಿ ಮೈದಡವಿದನು. ಪ್ರಮಕತ್ೆನು 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಕದ ದನದಾಂದ ಅಯಯಾಂಗಕರರು ವೈಕುಾಂಠ 

ಕೆೋರ್ವ ಮುದರಕೆಯಿಾಂದ ಕನನಡದಲ್ಲಲ ದೆೋವರನಕಮ 

ಹಕಡಲಕರಾಂಭಿಸಿದರು. ಕೆೋರ್ವಯಯಾಂಗಕರನಾಂಬ 

ನಕಮವೋ  ಕಕಲ್ಕರಮದಲ್ಲಲ ಮರೆತ್ುಹೂೋಗಿ ವೈಕುಾಂಠ 

ದಕಸರೆಾಂಬ ಹಸರಕಯಿತ್ು. ದಕಸ ದಾಂಪ್ತಿಗಳು 

ಸುಖ್ದಾಂದ ವಕಸ ಮಕಡಿದರು. ಸ್ೌಮಯ ನಕಯಕ್ತಗೂ 

ವಿವಿಧ್ ರೂಪ್ದಾಂದ ಪ್ರಮಕತ್ೆನ ದರ್ಷನವಕಗಿ ಆಕೆಯು 

ಮಹಕಜ್ಞಕನಿ ಎನಿಸಿದಳು. 
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ಮುಖ್ವಕಡ 

*********
ರಚನ: ಉಲಕಲಸ ವದನ 

ದರ್ಮಕನದ ಹಿಾಂದೆ ಸನೋಹಿತ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸೋರಿ 

ಕನನಡ ನುಡಿ ಸೋವಗೆ ಹುಡುಕುತ್ಿ ಹೂಸ ಪ್ರಿ 

ಪ್ಕರರಾಂಭಿಸಿದೆವು ಸ್ಕಹಿತ್ಯ ಸಾಂಪ್ದ 

ಕಳಚಲ್ು ನಮೆ ಆಲ್ಸಯದ ಮುಖ್ವಕಡ 

 

ಮ್ಮದ ಮ್ಮದಲ್ಲಗೆ ಅಗಸನ ಒಗೆತ್ದಾಂತೆ 

ಹೂಸ ವಧ್ು-ವರರ ಪಿರೋತಿಯ ಚಿಲ್ುಮಯಾಂತೆ 

ಮ್ಮಳಗಿತ್ು ಕಕವಯಮಕಲ್ಮ ನನನ ಲ್ಮೋಖ್ನಿಯಿಾಂದ 

ಧ್ರಿಸುತ್ಿ ಮಹಕಕವಿಯ ಮುಖ್ವಕಡ 

 

ಬರುಬರುತ್ಿ ಬತ್ಿಳಕೆ ಖ್ಕಲ್ಲಯಕಗಿ 

ಹುರುಪ್ು, ಹೂಸ ವಿಚಕರ ಮಕಯವಕಗಿ 

ಪ್ರತಿ ಸಾಂಪ್ದಕೊಾಾಂದು ನವ ನವ ಹುಡುಕುತ್ಿ 

ಈಗ ಧ್ರಿಸಿರುವ ಜಕರಿಕೊಳುಳವ ಜಕಣ್ನ ಮುಖ್ವಕಡ 

*** 

ರಚನ:  ಅಲ್ಕಕ ಜತೆೋಾಂದರ 

ಮಕರಕಟಕ್ತಾವ ಮುಖ್ವಕಡಗಳು 

ಪ್ಕಾದರಸಿಯ ಸುಬಬನ ಅಾಂಗಡಿಯಲ್ೂಲ, 

ಐದಾಂತ್ಸಿಿನ ಮಕಲ್ಲನಲ್ೂಲ, 

ಓನ್ ಲ್ಮೈನ್ ಅಾಂಗಡಿಯಲ್ೂಲ, 

ತ್ರಹೋವಕರಿ ಮಕಸ್ಾ ಗಳು 

ಬಣ್ಣ, ಗಕತ್ರ, ಆಕಕರ, ವಿನಕಯಸ 

ಮುಖ್ವಕಡದಲ್ೂಲ ಎಷ್ೂಿಾಂದು ವಿಧ್ 

ನೂರರಿಾಂದ ಸ್ಕವಿರ 

ಬಲ್ಮಯಲ್ೂಲ ವೈವಿಧ್ಯ. 

ಬಳಸಿ ಬಿಸ್ಕಡುವ ಮಕಸ್ಾ, 

ಪ್ರಿಸರ ಸನೋಹಿ ಮಕಸ್ಾ. 

ಅಗೆದ ಮಕಸ್ಾ, 

ಅಾಂದದ ಮಕಸ್ಾ, 

ಬಕರಾಂಡೆಡ್ ಮಕಸ್ಾ, 

ಮಕಯಚಿಾಂಗ್ ಮಕಸ್ಾ, 

ಕ್ತರಿಯರ ಮಕಸ್ಾ, 

ಹಿರಿಯರ ಮಕಸ್ಾ 

ಮಕರಕಟಕ್ತಾವ ಮುಖ್ವಕಡಗಳು. 

 

ಮಕಸ್ಾ ಧ್ರಿಸುವುದು ಕಡಕಡಯ 

ಮಕಸ್ಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೋರ್ವಿಲ್ಲ 

ಬೂೋಡುಷಗಳು ಇವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ 

ನಕವೂ ಧ್ರಿಸುತೆಿೋವ 

ತ್ಲ್ಮಯ ಮೋಲ್ಮ, ಗಲ್ಲದಲ್ಲಲ, 

ಕ್ತವಿಯಲ್ಲಲ, ಕೆೈಯಲ್ಲಲ 

ಒಮ್ಮೆಮೆ ಜೋಬಿನಲ್ಲಲ, ಬಕಯಗಿನಲ್ಲಲ. 

ತ್ಲ್ಮಮರೆಸಿಕೊಾಂಡು ಓಡಕಡಲ್ೂ 

ಈ ಮಕಸ್ಾ ಸಹಕಕರಿ 

ಗುರುತಿಸುವುದೂ ಕರ್ಿ 

ಎಲ್ಲರಿೋಗ ಬರಿೋ ಮಕಸ್ಾ ಧಕರಿ. 

 

ರೊೋಗ ಹರಡದಾಂತೆ 

ಮುಖ್ವಕಡಗಳು ಮುಚುಚತ್ಿವ 

ಮೂಗು, ಬಕಯಿ 

ಮನದ ವಿರ್ ಹರಡದಾಂತೆ 

ಮುಚಚಬಲ್ಲವೋ ಮುಖ್ವಕಡಗಳು 

ಕೊಾಂಕು ಆಡುವ ಬಕಯಿ ?? 

 

ರಚನ:  ಪ್ರವಿೋಣ್ ಶಕನಾಟ್ 

ಕೂಟದ ಕೂಪ್ದಲ್ಲಲ 

ಕುರುಡನಕಗಿ ಕುವರ 

ಕುಾಂತಿರುವಕಗ ಕುರುಡನೋನು ಮಕಡಿದ? 

 

ಕುರುಗಳು ಕಲ್ಲವಕಗ 

ಕುರುಡಿಯಕಗಿ ಕಮರಿ 

ಕುಾಂತಿರುವಕಗ ಕುಲ್ವೋನು ಮಕಡಿೋತ್ು? 

 

ಕರುಳೊಸದ ಕುಡಿ 

ಕಸವಕಗಿ ಕೊಸರಕಡಿ 

ಕಡೆಯಕದಕಗ ಕರುಳೆೋನು ಮಕಡಿತ್ು? 

 

ಮೂರೂ ಮುಖ್ವಕಡ 

ಮನದಲ್ಮಲೋ ಮರೆಮಕಡಿ 

ಮನಸು ಮಸುಕಕಗಿಸಿದರೆೋನು ಮಕಡಲಕದೋತ್ು? 

***  
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ರಚನ:  ಗಕಯತಿರ ರಮೋಶ್  

ಮುಖ್ವಕಡಗಳರಲ್ಲ ಮಗುವ ನಗಿಸಲ್ು 

ಮುಖ್ವಕಡಗಳರಲ್ಲ ನೂೋವ ಮರೆಸಲ್ು 

ಮುಖ್ವಕಡಗಳೆೋಕೆ ನನಿನವು ಅಡಗಲ್ು 

 

ಮುಖ್ವಕಡಗಳರಲ್ಲ ರ್ಧೈಯಷ ಮರೆಯಲ್ು 

ಮುಖ್ವಕಡಗಳರಲ್ಲ ಹರುರ್ ಹರಡಲ್ು 

ಮುಖ್ವಕಡಗಳೆೋಕೆ ದುರಕಸ ಗಳಸಲ್ು 

 

ಮುಖ್ವಕಡಗಳರಲ್ಲ ಭಕವೈಕಯ ಉಳಯಲ್ು 

ಮುಖ್ವಕಡಗಳರಲ್ಲ ದುರ್ಿರ ಅಳಸಲ್ು 

ಮುಖ್ವಕಡಗಳೆೋಕೆ ಸಾಂಬಾಂಧ್ ಬಸಯಲ್ು 

 

ಮುಖ್ವಕಡಗಳು ಬರಿ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು 

ಸೂತ್ರದಕರನ ನುಡಿಗೆ ಕುಣಿವ ಪ್ಕತ್ರಗಳು 

ಸರಿಯಿರೆ ಹಿಾಂದನ ಮ್ಮಗವು ಆ ಮ್ಮಗಕ್ತರೊ ಮನವು 

ನಡಿಯುವುದೆಲ್ಲವು ಸರಿಯ ಮುಾಂದನದಕತ್ನ ವಿಧಿಯ 

***  

ರಚನ:  ರಮೋರ್ಚಾಂದರ 

ಹಕಯುಾಗಳು 

ಹಗಲ್ು ವೋರ್  

ಗದುಾಗೆಯ ಆಮಿೋರ್ 

ಜನ ಮರುಳು 

 

ಧ್ಮಷ ಸ್ಕಥಪ್ನ  

ಸಕಲ್ ಸೂತ್ರಧಕರಿ 

ಭ್ಗವದೆೋತೆ  

 

ಆತ್ೆ ರಕ್ಷಣೆ  

ಹುಳು ಜಾಂತ್ು ಭ್ಕ್ಷಣೆ 

ಕ್ಷಣ್ದ ವೋರ್  

 

ಕಲ್ಹ ಪಿರಯ 

ಸದಕ ಹರಿಯ ಜಪ್ 

ಲ್ಮೂೋಕ ಕಲಕಯಣ್   

 

ನೂೋವುಾಂಡ ಜೋವ 

ನಕುಾ ನಲ್ಲಸುವಕಟ 

ಕಲಕ ವಲ್ಲಭ್ 

*** 

ರಚನ:  ಸುಗುಣಕ ಮಹೋಶ್  

ಜಗದ ಸಾಂತೆಯಳು ನಾಂಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಳಲ್ು  

ನನನ ನಿಮೆ ಮುಖ್ವಕಡಗಳು ಅದೆಷ್ೂಿೋ  

ಬದುಕ್ತನ ಅಖ್ಕಡಕೆಾ ಇಳದು ಸುದಾ ಮಕಡಿ 

ಸದುಾ ಹಚಿಚಸುವ-ಇಲ್ಲವ ತ್ಗಿೆಸುವ 

ಮುಖ್ವಕಡವಷ್ೂಿೋ...  

 

ದೊಾಂಬರಕಟದಲ್ೂ ಭಕಗಿಯಕಗಿ 

ವಿನಮರತೆಯ ಉಳಸುವ ತೊೋರಿಕೆಯಲ್ಲ 

ಜಗದ ನಾಂಟನಾಂತೆ ನಿಲ್ುವ ರಕಜಕಕರಣಿಯದು 

ಆಶಕಾಸನಗಳ ಮುಖ್ವಕಡ ಹೂತ್ಿ ರಕಜಕ್ತೋಯ...  

 

ಕಚೆೋರಿ, ಆಸಿತೆರ ಹಬಕಬಗಿಲ್ುಗಳು 

ಕೆೈ ಬಿಸಿಯಕದರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಸರಕಗ 

ಲ್ಾಂಚವ ರುಚಿಸಿಕೊಾಂಡ ಮಾಂದ 

ಜೂಲ್ುಲ ಸುರಿಸುವ ಮುಖ್ವಕಡ ಹೂತಿಿಹರು...  

 

ದೆೋವರ ಪ್ಕರರ್ಷನಗೂ ಪ್ರಶ್ನಗಳು ಹುಟಿಬಹುದು 

ಮಾಂಗಳಕರತಿಯ ತ್ಟೆಿಗಳು ಝಣ್ಝಣ್ವಾಂದರೆ 

ದೆೋವರಿಗೂ ಮ್ಮದಲ್ು ಪ್ೂಜಕರಿ ಅಸುಿಎನುವ  

ಆಸಯ ಮುಖ್ವಕಡಗಳು ಸದುಾ ಮಕಡಬಹುದು...  

 

ಕಕಣಕದ ಕೆೈವಕಡವೂೋ ಜಗದ ನಿಯಮವೂೋ 

ಬದಲಕವಣೆಯ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲ ನಿಾಂತ್ ನಕವು 

ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಮಕತಿಗೆ ಕಡಿವಕಣ್ವಕಗಿ 

ಮಕಸ್ಾ ಹಸರಿನ ಮುಖ್ವಕಡ ಬಾಂದದೆ...  

 

ಮುಖ್ವಕಡದ ಛಕಯ ಎಲ್ಲರೊಳರಬೋಕು 

ಅದು ಸಮಕಜದ ಉಳವಿಗೂ ಒಳತ್ು  

ಸದಕ ತೆರೆದ ದೆೋಗುಲ್ಕೆಾ ವಿೋಕ್ಷಕರು ವಿರಳ  

ಮುಖ್ದ ಭಕವಕೆ ಬಣ್ಣವಿಟಿರೆನ ತಿಲ್ಕ… 

 

*** 

 

ಮುಖ್ವಕಡ 
  



ಇ-ಸಂಚಿಕೆ                                                                                       ದಾಸೋತ್ಸ ವ – 2022 

34 
 

ವಿೋಣಕ ಗಿರಿಧ್ರ್ 

ಮುಖ್ವನುನ ಮರೆಸಲ್ು 

ಧ್ರಿಸುವ ಈ 

ಮುಖ್ವಕಡ ಹಲ್ವು 

ರೂಪ್ಗಳನುನ 

ಹೂಾಂದದೆ. ಇತಿಿೋಚೆಗೆ 

ಕ್ತೋಟಕಣ್ುಗಳ ಹಕವಳಗೆ 

ಬೋಲ್ಲ ಹಕಕಲ್ು 

ಧ್ರಿಸುತೆಿೋವ. ಇನುನ 

ನಕಟಕಗಳಲ್ಲಲ, ಮಕಾಳ ಆಟಗಳಲ್ಲಲ ಮುಖ್ವಕಡ ಧ್ರಿಸಿ 

ಬೋರೆಯೋ ರೂಪ್ವನುನ ಪ್ರದಶಿಷಸುವ ಪ್ರಯಕಸ. 

ಇದೆಲಕಲ ಕಣಿಣಗೆ ಕಕಣ್ುವ ಮುಖ್ವಕಡವಕದರೆ, 

ಮನಸಿಸನ ಭಕವನಗಳನುನ ಮರೆಮಕಚಲ್ು ಧ್ರಿಸುವ 

ಮುಖ್ವಕಡವನುನ ಹಣೆಯುವ ನೂಲ್ುಗಳೆೋ 

ಪ್ಕರದರ್ಷಕವಕಗಿರುತ್ಿದೆ. ಈ ತ್ರಹದ ಮುಖ್ವಕಡ 

ಸಾಂಬಾಂಧ್ ಉಳಸಲ್ು, ಯಕರನಕನದರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಮತ್ುಿ 

ತ್ಮೆನುನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಳಲ್ು ಅಗತ್ಯವನಿಸುತ್ಿದೆ ನನನ 

ಅಭಿಪ್ಕರಯದಲ್ಲಲ. 

ಈ ಮುಖ್ಧಿರಿಸನುನ ಮಕಾಳನುನ ಬಿಟಿರೆ ಬಹುರ್ುಃ 

ನಕವಲ್ಲರೂ ಸ್ಕಮಕನಯವಕಗಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತೆಿೋವ. 

ಜೋವನ ನಮಗೆ ಹಕಗೆ ಪ್ಕಠ ಕಲ್ಲಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೂೋಡಿ.  

 

ಅಮೆನ ಮುಖ್ದಲ್ಲಲ ತ್ನನ ಮಗುವಿಗಕಗಿ 

ಹೃದಯಕಳದಾಂದ ಪಿರೋತಿ. ಆದರೆ ಅವಳೂ ಮಕಾಳ 

ಮುಾಂದೆ ಮುಖ್ವಕಡವನುನ ಧ್ರಿಸುತ್ಕಿಳೆ ಕೆಲ್ವೂಮೆ. 

ಗಾಂಡನೂಡನಯೋ, ಅತೆಿಯಡನಯೋ ಬಿಮೆನಸ್ಕಗಿ 

ಮನ ನೂಾಂದದಾರೂ, ಮಗುವಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದೊಡನ 

ಅವಳ ಮುಖ್ದ ತ್ುಾಂಬಕ ನಗು. ಇನುನ ಅಪ್ಿ, 

ಮಕಾಳೊಡನ ಬಿಗುಮಕನದ ಮುಖ್ವಕಡದಲ್ಲಲ ಅಧ್ಷ 

ಜೋವನ ಕಳೋತ್ಕನ. ಇನನಧ್ಷ ಜೋವನ ಮಕಾಳ ಜೂತೆ ಆಟ 

ಆಡೊಾಾಂಡು ಇಬೋಷಕಕಗಿತ್ುಿ ಅನೂನೋ 

ಪ್ಶಕಚತ್ಕಪ್ದಲ್ಲಲ ಕಳೋತ್ಕನ. ಬಿಗುಮಕನ ಬಿಟಿರೆ 

ಮಕಾಳು ಕೆೈಬಿಟುಿ ಹೂೋಗಕಿರೆ ಅಾಂತ್ ಅವನ ತ್ಕಷ. 

ಮುಖ್ವಕಡ ಸೂಕಿ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಧ್ರಿಸುವುದೂ 

ಒಾಂದು ಕಲ್ಮ. ಗೃಹಿಣಿ ಒಾಂದು ಭೂೋಜನಕೂಟಕೆಾ 

ಐದಕರು ಗಾಂಟೆ ನಿಾಂತ್ು ಅಡಿಗೆ ಮಕಡಿ ಏನೂ ಸುಸ್ಕಿಗಿಲ್ಲ 

ಅನುನವಾಂತೆ ಹಕಕಕಿಳೆ ತೊೋರಿಕೆಯ ಮುಖ್ವಕಡ. 

ಹಾಂಡತಿ ಒಬಬಳೆೋ ಇದಕಾಗ ಮೂದಲ್ಲಸೂೋ ಗಾಂಡ 

ಅರ್ವಕ ಅತೆಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಾಂದೆ ತ್ಕನೋ 

ಪ್ುರುಷ್ೂೋತ್ಿಮ, ಸ್ಕಧಿಾ ಅತೆಿ ಅನುನವಾಂತೆ 

ಹಕಕೊಾೋತ್ಕರೆ ಮರೆಮಕಚಲ್ು ಮುಖ್ವಕಡ. 

ಕಛೆೋರಿಗಳಾಂತ್ೂ ಮುಖ್ವಕಡಗಳ ಅಡಡವೋ. ಬಕಸ್ 

ಹತಿಿರ ತ್ಮೆ ಸಹೂದೊಯೋಗಿ ಬಗೆೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದುಾ 

ಹೋಳ ಬಕಸಿಲ್ಮ ಕೆಡಿಸಿ, ಹೂರಗೆ ಬಾಂದು ಮಳಳ ತ್ರಹ 

ತ್ನನ ಅಳುಕನುನ ಮುಚಿಚಕೊಳಳಲ್ು ಹಕಕಲ್ಮೋಬೋಕು 

ಮುಖ್ವಕಡ. ಕೆಲ್ಸ ತ್ಪಿಿಸಿಕೊಾಂಡು, ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿದ 

ಮೋಲ್ಮ ಬಾಂದು ವಿನಯದ ಮುಖ್ವಕಡ ಧ್ರಿಸಿ "ನನಿನಾಂದ 

ಇನನೋನಕದರೂ ಕೆಲ್ಸ ಆಗುವಾಂತಿದಾರೆ ಹೋಳ" ಅಾಂತ್ 

ಕೆೋಳಕಟ. 

 

ತ್ಮಗಕದ ನೂೋವುನುನ ಮುಚಿಚಡಲ್ು ಪ್ರತಿಯಬಬರೂ 

ಒಾಂದಲ್ಲ ಒಾಂದು ಸ್ಕರಿ ಮುಖ್ವಕಡ ಧ್ರಿಸಿರುತ್ಕಿರೆ. 

ಇನೂನಬಬರ ವಯಾಂಗಯದ ಚುಚುಚ ಮಕತ್ುಗಳಾಂದ 

ತ್ಮಗಕದ ಖಿನನತೆಯನುನ ಮುಚಿಚಟುಿಕೊಳಳಲ್ು 

ಮುಖ್ವಕಡವನನೋರಿಸುತ್ಕಿರೆ. ಮುಖ್ವಕಡ ಧ್ರಿಸಿ ತ್ನನ 

ಜೋವವನುನ ಉಳಸಿಕೊಾಂಡು, ದೆೋರ್ದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಕಡಿದ 

ಓವಷ ಯೋಧ್ನ ಸ್ಕಹಸ. ಭಕರತ್ದ ಸೋನಯ 

ಸುಬೋದಕರ್ ಮೋಜರ್ ಯೋಗೆೋಾಂದರ ಸಿಾಂಗ್ ಯಕದವ್, 

ಪ್ರಮಿಾೋರ್ ಚಕರ, ಇವರು ಗಡಿಯಲ್ಲಲ ತೊೋರಿದ 

ಚಕತ್ುಯಷ. ಕಕಗಿಷಲ್ ಯುದಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ 19 

ವರ್ಷದ ಯೋಗೆೋಾಂದರ ಅವರು ಟೆೈಗರ್ ಹಿಲ್ಲನುನ 

ಆಕರಮಿಸಿಕೊಳುಳವ ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ ಯುದಧ 

ಮಕಡುತಿದಕಾಗ ತ್ಮೆ ಜೂತೆಗಕರರ ಜೂತೆ ಗುಾಂಡುಗಳ 

ಹಕವಳಯಲ್ಲಲ ಮೂಛಕಷವಸಥಯಲ್ಲಲ ಮಲ್ಗಿದಾರು. 

ರ್ತ್ುರಸೈನಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೃತ್ಪ್ಟ್ಟಿದಕರೆ 

ಅಾಂದುಕೊಾಂಡಿದಾರು. ಆಗ ರ್ತ್ುರ ಸೋನಯಿಾಂದ ಇಬಬರು 

ಸೈನಿಕರು ಬಾಂದು ಯಕರದರೂ ಬದುಕ್ತದಕಾರಕ ಎಾಂದು 

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಬಾಂದರು. ಯೋಗೆೋಾಂದರರು ಅಧ್ಷ 

ಜ್ಞಕನತ್ಪಿಿ ಮೃತ್ರಕದವರ ಮರ್ಧಯ ಮಲ್ಗಿದಾರು. ರ್ತ್ುರ 

ಸೈನಿಕರು ಇವರ ಇಕೆಾಲ್ಗಳಲ್ೂಲ ಇದಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ 

ರ್ೂಟ್ ಮಕಡಿ ರ್ರಿೋರದಲ್ಲಲ ಗೊೋಲ್ಲಗಳನುನ 

ತ್ುಾಂಬಿದರು. ಯೋಗೆೋಾಂದರರು ಈ ಎಲ್ಲವನುನ 

ಮೌನವಕಗಿ ನೂೋಡುತಿದಾರು. ಇವರ ಎಡ ಭ್ುಜದ 

ಮೋಲ್ೂ, ಬಲ್ಗಕಲ್ಲಗೂ ರ್ೂಟ್ ಮಕಡಿದರು. ಆಗಲ್ೂ 

ಯೋಗೆೋಾಂದರರವರು ನಿಲ್ಲಷಪ್ಿ ಭಕವನಯ ಮುಖ್ವಕಡ 

ಧ್ರಿಸಿ ಸಹಿಸಿಕೊಾಂಡಿದಾರು. ಎಲ್ೂಲ ನೂೋವಿನದಗಕಲ್ಲೋ, 

ಉಸಿರುಬಿಟಿ ರ್ಬಾವಕಗಲ್ಲೋ ಬರದದಾ ಕಕರಣ್ ರ್ತ್ುರ 

ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೃತ್ಪ್ಟ್ಟಿದಕಾರೆ ಎಾಂದು 

ನಾಂಬಿದರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಕೆಟಿದಕಗಿ ಬೈದರು, ಬೂಟ್ 



ಇ-ಸಂಚಿಕೆ                                                                                       ದಾಸೋತ್ಸ ವ – 2022 

35 
 

ಕಕಲ್ಲ್ಲಲ ವದಾರು. ನಮೆ ರ್ಸ್ಕರಸರಗಳನುನ ತೆಗೆದು 

ಕೊಳಳಲ್ು ಮುಾಂದಕದರು.  

 

ಆಗ ಪ್ುನುಃ ಮಲ್ಗಿದಾ ನಮೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮತೆಿ 

ಇನೂನಾಂದು ಸುತ್ುಿ ರ್ೂಟ್ ಮಕಡಲ್ು ರ್ುರು 

ಮಕಡಿದರು. ಯೋಗೆೋಾಂದರ ಅವರ ಎದೆಯ ಮೋಲ್ಮ 

ಗುಾಂಡು ಹಕರಿಸಿದರು. ಭಕರತ್ ಮಕತೆಯ 

ಆಶಿೋವಕಷದಾಂದ ಅವರ ಜೋಬಿನಲ್ಲಲ 5 ರೂಪ್ಕಯಿಗಳ 

ನಕಣ್ಯಗಳದಾರಿಾಂದ ಅವರು ಬದುಕ್ತದರು. ಆ ರ್ತ್ುರ 

ಸೈನಿಕ ಹಿಾಂದರುಗುವಕಗ ಯೋಗೆೋಾಂದರ ಅವರು 

ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಾಂದ, ತ್ಮೆ ಕೆೈಲ್ಲದಾ ಹಕಯಾಂಡ್ 

ಗೆರನೋಡಿನ ಪಿನ್ ತೆಗೆದು ಅವನ ಮೋಲ್ಮ ಹಕಕ್ತದರು. ಅವನ 

ತ್ಲ್ಮ ತ್ುಾಂಡಕಗಿ ಅವರ ಪ್ಕಾದಲ್ಲಲ ಬಿತ್ುಿ. ರ್ತ್ುರ ಸೋನ 

ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗೊಾಂಡಿತ್ು. ಅದೆೋ ಸಮಯದ ಸದುಪ್ಯೋಗ 

ಪ್ಡಿಸಿಕೊಾಂಡು ರೆೈಫಲ್ ಎತಿಿ ಬರಿೋ ಬಲ್ಗೆೈಯಿಾಂದ 

ರ್ತ್ುರ ಸೋನಯ ಕಡೆ ರ್ೂಟ್ ಮಕಡಿದರು. ಅಳದುಳದ 

ರ್ತ್ುರಗಳು ಕಕಕಾಬಿಕ್ತಾಯಕಗಿ ಓಡಿ ಹೂೋದರು. ಆಮೋಲ್ಮ 

ಯೋಗೆೋಾಂದರ ಅವರು ಹಿಮಪ್ವಷತ್ದಾಂದ ಉರುಳ 

ನಾಂತ್ರ ಆಸಿತೆರ ಸೋರಿದರು. 16 ತಿಾಂಗಳ ರ್ುರ್ೂರಷ್ಯ 

ನಾಂತ್ರ ಹೂರಬಾಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮವಿೋರ ಚಕರ ಆ 

ವರ್ಷವೋ ಕೊಟುಿ ಸನಕೆನಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರೆೋ 

ಗಣ್ರಕಜೂಯೋತ್ಸವದ ದನ ಅವರೆೋ ಪ್ರೆೋಡನುನ 

ಮುನನಡೆಸುತ್ಕಿರೆ. - ಕೆಬಿಸಿಯಲ್ಲಲ ಅವರ ಬಕಯಲ್ಮಲೋ 

ಕೆೋಳದ ವಿೋರಗಕಥೆ. 

*** 

 

ನನನದೆಯ ಹಕಡಿನಲ್ಲ 

ಡಕ. ಅಜಕದ್ ಐ.ಎಸ್. 

ನನನದೆಯ ಹಕಡಿನಲ್ಲ 

ನಿನೂನಲ್ವ ಅಕ್ಷರ.. 

ಬಳಲ್ಲದ ಹಣೆ ಹನಿಯಲ್ಲ 

ಬದುಕೆಾಂಬ ಇಾಂಚರ.. 

ತ್ಣೆಣಳಲ್ ತ್ಾಂಪಿನಲ್ಲ 

ಕಣೆಣಳತ್ಕೆ ಕಕತ್ರ.. 

ಹುಚುಚಮನ ಮ್ಮೋಜನಲ್ಲ 

ಬಿಚುಚತ್ಲ್ಲದೆ ಸಾಂಬರ.. 

ಆಡು ಬಕನಕಡಿ ಗಗನದ 

ವಿಹರಿಸಲ್ಲದೆ ಸ್ಕಗರ.. 

ಸರಿ ಸ್ಕಗಲ್ುಗಿಬಾಂಡಿ 

ಸಮೆತಿಸ ಕೆೈಮರ.. 

ಅಳುಕ್ತರುವ ಮನಗಳಗೆ 

ಜೋವನವು ದುಭ್ಷರ.. 

ಭ್ರವಸಯ ಕರವಿರಲ್ು 

ಕೆೈ ಹಿಡಿವ ಕಕತ್ರ.. 

ತ್ನನಾಂತೆ ನಡೆಯದರೆ 

ನನಯುವುದು ದೆೋವರ.. 

ಕ್ತೋಚಕರು ಕಕಮುಕರು 

ಹಣೆಣಾಂದರೆ ತಿಮಿರ.. 

ರಕಮನಕಮದ ಬಕಯಲ್ಲಲ 

ಪ್ುರುಷ್ೂೋತ್ಿಮಗೆ ಅಪ್ಸಾರ.. 

ಅಲ್ಲನನುವವನಲ್ಲ ಏಕೆ 

ಕೊಲ್ುಲವುದಕೆ ಅವಸರ.. 

ಧ್ಮಷವು ಮರೆತಿಹುದು 

ಮನುಧ್ಮಷದ ಪ್ರಿಸರ 

ಕಕಯುಬಕ ನಮೆ ಮತೊಿಮೆ 

ಶಿರೋಕರ, ಅಕಬರ, ದಯಕಕರ. 

 

*** 

 

Formation of Mask 
 Ananya Vadana 

 

This is a story 

about a little blue 

color piece called 

Bumask and 

A girl named Tiya. 

The story is as 

follows: 

 

One day Bumask 

was roaming around in the city of Blue 

World. 

 

Tiya, a small girl was working on her 

project and was thinking about the theme 

“Protect”. So Tiya was thinking about some 

Ideas but no idea was popping in her mind. 

Suddenly Bumask came and said, “I am 

Bumask, a small blue color piece of the 

City Blue World. But I did not recognize 

you. May I know who you are?” Tiya said, 
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“I am Tiya &amp; I am working on a 

project. The theme is “Protect”. But I am 

not getting any ideas of how to do it.” 

Bumask said, “I can help you. All you need 

is 2 thin white ropes. Just attach them to 

me and make like as if we are putting it.” 

Tiya replied, “Hmmm! That’s what you call 

the perfect idea!” Then Tiya followed his 

instructions. “We can name it “Mask” 

right?” Tiya asked. “Yes!” Bumask said. She 

Thanked Bumask for the help and showed 

it in her class. She got the title, “Best 

Project of the year”. And so this story leads 

to the formation of mask. 

 

*** 

Goddess 
Druthi 

 
 

The bearer of 

light, 

The bearer of life. 

Every time her 

body bend, 

The universe 

yields to her. 

 

She is kissed by care, 

She is loved by lightning. 

She is the spring breeze, 

Just beginning to take flight. 

 

She is the breath of god, 

Blessed with boundless potential. 

She is as great as the sky, 

All packed in a body that itself creates life. 

 

Every woman is a walking goddess 

 

***   

 

 

ಬಟಿದ ನಲ್ಲಲಕಕಯಿಯ ಶ್ರೋರ್ಠತೆ 
By: Jyoti Mitapalli 

 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ ಹಸರು 

ಕೆೋಳದ ಕೂಡಲ್ಮ ನಿಮೆ 

ಬಕಯಲ್ಲಲ ನಿೋರೂರಲ್ು 

ಆರಾಂಭ್ವಕಗದದಾರೆ 

ನಿಮೆ 

ನಕಲ್ಲಗೆಯಲ್ಲಲರುವ 

ಸ್ಕಾದ ಗರಾಂಥಿಗಳು 

ಸತಿಿವ ಎಾಂದೆೋ ಅರ್ಷ 

ದೋಪ್ಕವಳಯ ಸಾಂದಭ್ಷದಲ್ಲಲ ಮಕರುಕಟೆಿಯಲ್ಲಲ 

ದಾಂಡಿದಾಂಡಿಯಕಗಿರುವ ಕಕಣ್ಸಿಗುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ 

ದುಾಂಡಗಿನ ಬಟಿದ ನಲ್ಲಲಕಕಯಿಗಳು ಕಕತಿೋಷಕ ಮಕಸದ 

ಉತ್ಕಥನ ದಕಾದಶಿಯಾಂದು ಆಚರಿಸಲಕಗುವ ಪ್ವಿತ್ರ 

ತ್ುಳಸಿ ಲ್ಗನದ ಅವಿಭಕಜಯ ಅಾಂಗ. ಈ ದನದಾಂದು 

ತ್ುಳಸಿಯನುನ ಶಿರೋಕೃರ್ಣ ಮದುವಯಕದ ಎಾಂದು 

ನಾಂಬುತ್ಕಿರೆ. ತ್ುಳಸಿ ಗಿಡದ ಜೂತೆ ಬಟಿದ ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ 

ಟೊಾಂಗೆಯನುನ ಇಟುಿ ಹಾಂಗಳೆಯರು ಪ್ೂಜಸುತ್ಕಿರೆ. 

ಬಟಿದ ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ ತ್ುದ ಕತ್ಿರಿಸಿ ತ್ುಳಸಿಗೆ ಆರತಿ 

ಬಳಗುತ್ಕಿರೆ. ನಾಂತ್ರ ದಕಾದಶಿಯ ಭ್ಜಷರಿ 

ಊಟವಾಂತ್ೂ ಇದೆಾೋ ಇರುತ್ಿದೆ. 

 

ಸ್ಕಮಕನಯವಕಗಿ ಅನೋಕ ಹಣ್ುಣಗಳಲ್ಲಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ 

ಕಾಂಡುಬರುತ್ಿದೆ. ಆದರೆ ನಲ್ಲಲಕಕಯಿಯಲ್ಲಲ  ಕ್ತತ್ಿಳೆ 

ಹಣಿಣನಲ್ಲಲ   ಹಚಿಚನ ವಿಟಮಿನ್ ಪ್ೂೋರ್ಕಕಾಂರ್ 

ಇರುತ್ಿದೆ.  

(1). ನಮೆನುನ ಬಕಧಿಸುವ ಅನೋಕ ಕಕಯಿಲ್ಮಗಳಗೆ 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ ರಕಮಬಕಣ್. ಹಿಾಂದನ ಕಕಲ್ದಲ್ಲಲ ಇದರ 

ಮಹತ್ಾ ಅರಿತ್ ಹಿರಿಯರು ಅನೋಕ ಔರ್ಧಿಗಳಕಗಿ 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿಗಳನುನ ಬಳಸುತಿಿದಾರು. ಇದರಲ್ಲಲರುವ 

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಾಂರ್ ಔರ್ಧಿೋಯ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ ಕಕಯಷ 

ನಿವಷಹಿಸುತ್ಿದೆ. ಹವಕಮಕನ ಬದಲಕವಣೆಯಿಾಂದ 

ಕಾಂಡು ಬರುವ ಹಕಮ್ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಲನ ವಯತ್ಕಯಸವನುನ 

ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ು ಹಕಗೂ ಶಿೋತ್ ಅರ್ವಕ ಕೆಮೆನುನ ದೂರ 

ಮಕಡಲ್ು ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ ಸೋವನ ಉತ್ಿಮ 

ಎನನಲಕಗುತ್ಿದೆ. ಇದಕಗೂಯ, ಮಲ್ಬದಧತೆ ಮತ್ುಿ 

ಮಧ್ುಮೋಹ ಮುಾಂತ್ಕದ ಕಕಯಿಲ್ಮಗಳಗೆ ಪ್ರಿಹಕರವಕಗಿ 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿಗಳನುನ ಬಳಸಬಹುದು. 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿಯನುನ ತಿನುನವುದರಿಾಂದ ನಿಮೆ ದೆೋಹದ 
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ಕೆಟಿ ಕೊಲ್ಮಸಿರಕಲ್ ಮಟಿವನುನ 

ನಿಯಾಂತಿರಸಬಹುದು. 

(2). ಅಷ್ಿೋ ಅಲ್ಲದೆ ಚಮಷದ ಸಮಸಯ, ಕೂದಲ್ಲಗೂ 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ ಸೋವನ ತ್ುಾಂಬಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಕರಿ. 

ಇದರಲ್ಲಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಚಕಚಗಿರುವುದರಿಾಂದ ತ್ಾಚೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿ ಕಕಯಿಲ್ಮಗಳು ದೂರವಕಗುತ್ಿದೆ. 

(3). ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ ಕಹಿಯಕಗಿರುವುದರಿಾಂದ ತಿನುನವುದು 

ಸಾಲ್ಿ ಕರ್ಿಕರ ಎನಿಸಬಹುದು. ಹಿೋಗಕಗಿ ಆಹಕರ 

ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ ಕುದಸಿ ಅರ್ವಕ ಉಪಿಿನಕಕಯಿ ಹಕಕುವ 

ಮೂಲ್ಕ ಸೋವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಾಂದ ಕೂಡ 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿಯಿಾಂದ ದೆೋಹಕೆಾ ಬೋಕಕದ ಉತ್ಿಮ 

ಪ್ೂೋರ್ಕಕಾಂರ್ಗಳನುನ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಅರ್ವಕ 

ಮತೊಿಾಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ುಿ ಸುಲ್ಭ್ವಕದ ಸಲ್ಹ, ನಕನು 

ಹೋಳಲ್ು ಬಯಸುತೆಿೋನ. ಇಲ್ಲಲ ನಕನು ಹತ್ುಿ 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡಿದೆಾೋನ. ಅವೂ 

ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ನಿೋರನುನ ಹಕಕ್ತ . ಮುಚಚಳವನುನ 

ಮುಚಿಚ, ಇಡಿೋ ರಕತಿರ ಅದನುನ ಬಿಡಿ. ಮರುದನ 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ  ತೆಗೆದು ಒಾಂದು ದೊಡಡ ಗಕಜನ 

ಬಕಟಲ್ಲನಲ್ಲಲಹಕಕ್ತ . ಹಿೋಗೆ ರಕತಿರಯಿಡಿೋ 

ಇಟುಿಕೊಳುಳವುದರಿಾಂದ ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ ವಗರು 

ಕಡಿಮಯಕಗುತ್ಿದೆ. ನಲ್ಲಲಕಕಯಿಯ ಮೋಲ್ಮ 

ಚಕಕುವಿನಿಾಂದ ಗಿೋರುಗಳನುನ ಹಕಕ್ತ. ಇನೂನ ಒಾಂದು 

ಬಟಿಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಐದು ಅರ್ವಕ ಆರು ಕೆಾಂಪ್ು 

ಮಣ್ಸಿನಕಕಯಿಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಒಾಂದು ಗಾಂಟೆ 

ನನಸಿಡಿ. ಒಾಂದು ಗಾಂಟೆಯ ನಾಂತ್ರ, ಕೆಾಂಪ್ು 

ಮಣ್ಸಿನಕಕಯಿ ಚೆನಕನಗಿ ನನದರುತ್ಿದೆ. ಈಗ ನಿೋವು 

ಇವುಗಳನುನ ಮಿಕಸರ್ ಜಕರ್ ನಲ್ಲಲ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು 

ಜೂಯರಿಯಕಗಿ ರುಬಿಬಕೊಳಳ. ನಾಂತ್ರ ಇದನುನ ಒಾಂದು 

ಸರಕಮಿಕ್ ಅರ್ವಕ ಗಕಜನ ಬಟಿಲ್ಲನಲ್ಲಲ 

ಬದಲಕಯಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಲ ಎರಡು ದೊಡಡ ಲ್ಮೂೋಟ 

ನಿೋರುಹಕಕ್ತ. ಇದಕೆಾ ಮೂರು ಟ್ಟೋ ಚಮಚ ದೊಡಡ 

ಉಪ್ಿನುನ ಸೋರಿಸಿ, ಎರಡು ಟ್ಟೋ ಚಮಚ ಮಾಂತ್ಯಕಕಳು 

ಹಕಕ್ತ ಚೆನಕನಗಿ ಬರೆಸಿ. ಮುಾಂದೆ  

ಕಕಲ್ು ಟ್ಟೋಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪ್ುಡಿ ಹಕಕ್ತ 

ಚೆನಕನಗಿಕಲ್ಲಸಿ . ಇದರಲ್ಲಲ 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿಯನೂನ ಹಕಕ್ತ. 

ಮುಚಚಳವನುನ ಮುಚಿಚ ಏಳು 

ದನಗಳವರೆಗೆ ಅದನುನ 

ಹಿೋರಿಕೊಳಳಲ್ು ಬಿಡಿ. ಈ ಏಳು 

ದನಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿದನ ಅದನುನ 

ಬರೆಸುತ್ಕಿಇರಿ. ಏಳನೋ ದನ 

ನಲ್ಲಲಕಕಯಿಗೆ ಉಪ್ುಿ, ಕಕರ ಚೆನಕನಗಿ 

ಲ್ಗತಿಿಸಿ ಉಪ್ುಿ ಉಪ್ುಿ, ಕಕರ ಕಕರ, 

ಹುಳ ಹುಳ ಎರ್ೂಿ 

ರುಚಿಯಕಗಿರುತ್ಿವ. ಪ್ರತಿದನ 

ಬಳಗೆೆ ಒಾಂದು ನಲ್ಲಲಕಕಯಿ ಮತ್ುಿ 

ಲ್ಮೂೋಟ ನಿೋರು ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಇದು 

ಆರೊೋಗಯಕೆಾ ತ್ುಾಂಬಕ ಒಳೆಳಯದು. 

  

References 

https://link.springer.com/article/10.1007/

BF02894266 

citeas Rani, P., Unni, K.M. & Karthikeyan, J. 

Evaluation of antioxidant properties of 

berries. Indian J Clin Biochem 19, 103 

(2004). 

https://li01.tcithaijo.org/index.php/anres/

article/view/244389 

https://link.springer.com/article/10.1007/

s12070-021-03059-w 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02894266
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02894266
https://link.springer.com/article/10.1007/s12070-021-03059-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s12070-021-03059-w


ಇ-ಸಂಚಿಕೆ                                                                                       ದಾಸೋತ್ಸ ವ – 2022 

38 
 

Best Friends 
Tanya Chowdesha 

 

The sky is blue, 

Best friends stick 

like glue. 

The trees shed 

their leaves. 

Best friends live in 

peace. 

The grass is green, 

Best friends dream. 

We should never feel a fear, 

When all your friends are near. 

‘BEST FRIENDS, TOGETHER FOREVER’ 

 

ಗೆಳತಿ 
ಶಕಾಂತ್ಲಕ ಗುರುಪ್ರಸ್ಕದ್ 

 
ನನನದೆಯ ಮಹಲ್ಲನ ಮಜಲ್ುಗಳ ತ್ುಾಂಬಲಕಲ 

ನಿನನ ನನಪ್ುಗಳ ಕಕಲ್ಮೆಜಜ ದನಿಯ ಗಝಲ್ು 

 

ಕನಸು ಸ್ಕಯುವುದಲ್ಲ ಗೆಳತಿ… 

ಕನವರಿಕೆಗಳಕಗಿ ಕಕಡುತ್ಕವ 

ನನಪ್ುಗಳ ಗವಿಯಳಗೆ ಪ್ಳೆಯುಳಕೆಯಾಂತ್ುಳದು.... 

ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ!! 

  

 

ಸ್ಕರವಿದೆ ಗಿೋತ್ ಸಾಂಸ್ಕರವಿದೆ 

ಜಗದ ನಾಂಟ್ಟಗೆ ನಾಂಬಿಕೆಯಿದೆ 

ಸ್ಕಾರ್ಷ ದೆಾೋರ್ ಕಳಾಂಕ ಹೂತ್ುಿ 

ಉರಿ-ಹೂಗೆಗೆ ಪ್ುರಕಣ್ವಿದೆ... 

 

ಧ್ಮಷದಾಂದ ಅಧ್ಮಷಕೆ ಅಾಂತ್ಯವಿದೆ 

ಸತ್ಕಯಸತ್ಯತೆಗಳ ಕಳಾಂಕ ಅಳಸಿ 

ಯುಗದ ಭಕರ್ಯ ಸೃಷಿಿಸಿದ 

ವೋದಪ್ುರಕಣ್ಗಳ ಪ್ುರಕವಯಿದೆ... 

 

ಇತಿಹಕಸ ಚರಿತೆರಯಳು 

ಭ್ರತ್ ಭ್ೂಮಿಗೆ ಮಹಿಮಯಿದೆ 

ಪ್ವಿತ್ರ ಗರಾಂರ್ಗಳ ಒಳ-ಅರಿವಿದೆ 

ಲ್ಮೂೋಕ ಕಲಕಯಣ್ದ ಪ್ರಮಕರ್ಷವಿದೆ... 

 

ನಡೆದು ಬಾಂದ ಹಕದಗೆ ಲ್ಮಕಾವಿದೆ 

ಕರಮಿಕೆಯ ದಕ್ತಾನಲ್ಲ ದೆೈವವಿದೆ 

ತಿರಮೂತಿಷ ಎಾಂಬ ಹಸರೊಳು 

ಭ್ವಬಾಂಧ್ನಗಳ ಪ್ರಿಪ್ೂಣ್ಷತೆಯಿದೆ... 

 

                                       *** 
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Ananya Vadana 

Swara Nayak Advik Nayak 
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Swara Nayak Advik Nayak 

Ayush Nayak Advik Nayak 

Jinit Manoj Jinit Manoj 
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