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ಮಹಾಭಾರತದ ಕಲಿಕರ್ಣ – ಒಬ್ಬ ದುರಂತ ನಾಯಕ 
 

Dr. M Govind Pai 
 

ಚಂ|| ನೆನೆಯದಿರಣ್ಣ ಭಾರತದೆೊಳಂಪೆಱರಾರುಮನೆೊಂದೆಚಿತತದಿಂ | 

ನೆನೆವೊಡೆಕಣ್ಣನಂನೆನೆಯ ಕಣ್ಣನೆೊಳಾದೆೊಣರೆಕಣ್ಣನೆೇಱುಕ || 

ಣ್ಣನಕಡುನನ್ನಿ ಕಣ್ಣನಳವಂಕದಕಣ್ಣನಚಾಗಮಂದುಕ | 

ಣ್ಣನ ಪಡೆಮಾತಿನೆೊಳಪುದಿದು ಕಣ್ಣರಸಾಯನಮಲ್ೆತ ಭಾರತಂ || 217 || (ಪಂ. ಭಾ., 

ದಾಾದಶಾಸಾಾಸ) 

 

ಈ ನಾಲ್ುು ಚರಣ್ಗಳನುಿ ಓದಿದಾಗ ಕಣ್ಣನು ಎಂತಹ ಧೇಮಂತ ವಯಕ್ತತ ಎಂದರಿವಾಗಿ ಅತಿೇ 

ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊ ಬರುತತದೆ, ನ್ನಜವಾಗಿ ನೆೊೇಡಲ್ು ಹೆೊೇದರೆ ಕಣ್ಣನಷ್ುಟ 
ನತದೃಷ್ಟರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಇಲ್ಿ. ಹುಟ್ಟಟದ ಕ್ಷಣ್ದಿಂದ ಕುರುಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಿ 
ವೇರಸಾಗಣವನುಿ ಪಡೆಯುವ ತನಕ ದುದೆದಣವವು ಅವನ ಬೆನಿಟ್ಟಟಯೇ ಬಂತು. ಕ್ಷತಿರಯನಾಗಿದದರೊ 

ಸೊತಪುತರನೆಂದು ಹೇಯಾಳಸಲ್ುಟ್ಟನು. ಇಡೇ ಕುರುಸಾಮಾರಜಯಕ್ೆು ಅಧಪತಿಯಾಗುವ 

ಸಾಮರ್ಥಯಣ, ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕುು ಇದದರೊ ದಾನದಲ್ಲಿ ದೆೊರಕ್ತದ ಅಂಗರಾಜಯದ 

ದೆೊರೆಯಾದನು. ಚಕರವತಿಣಯಾಗುವ ಯೇಗಯತೆಯಿದದರೊ ಹಸ್ತತನಾಪುರದ ಸಾಮಂತನಂತೆ 
ವತಿಣಸ್ತದನು. ದುಯೇಣಧನನ ಪರತಿಯಂದು ಪಾಪಕ್ಾಯಣದಲ್ಲ ಿ ಭಾಗಿಯಾದನು. ಕವಚ, 

ಕುಂಡಲ್ಗಳನುಿ, ಅಮೃತಕಳಶವನುಿ ದಾನಕ್ೆೊಟ್ುಟ, ತೆೊಟ್ಟ ಬಾಣ್ವನುಿ ಮತೆೊತಮೆ ತೆೊಡಲ್ಾರೆ 
ಎಂದು ಹೆತತಬೆೆಗೆ ಮಾತುಕ್ೆೊಟ್ುಟ ತನಿ ಮೃತುಯವನುಿ ತಾನೆೇ ಆಹಾಾನ್ನಸ್ತದನು. ಪರಶುರಾಮನ 

ಮತುತ ಮತೆೊತಬೆ ವಪರನ ಶಾಪವು ಅವನ ಜೇವನವನೆಿೇ ಕ್ೆೊನೆಗಾಣಿಸ್ತತು.  
ಹದಿಹರೆಯದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕುಂತಿಯು ದೊವಾಣಸ ಮುನ್ನಗಳಪ ಕ್ೆೊಟ್ಟ ಐದು ಮಂತರಗಳಲ್ಲ ಿ

ಒಂದನುಿ ಹುಡುಗಾಟ್ಕ್ಾುಗಿಯೇ, ಕುತೊಹಲ್ದಿಂದಲ್ೆೊೇ ಉಚಚರಿಸ್ತ ಸೊಯಣನನುಿ 
ನೆೊೇಡದಾಕ್ಷಣ್ ಅವನು ತನೆಿಲ್ಾಿ ಕ್ತರಣ್ ಮತುತ ಪರಭೆಯನುಿ ಕೊಡಕ್ೆೊಂಡೆೇ ಬಂದು ಆಕ್ೆಯ 

ಮುಂದೆ ನ್ನಂತಾಗ ನ್ನಬೆೆರಗಾದಳಪ. “ನನಗೆೇನೊ ಬೆೇಡ, ಹೆೊೇಗು” ಎಂದಾಗ, “ಪುತರನನುಿ 
ಕ್ೆೊಡದೆ ಹೆೊೇಗಲ್ಸಾಧಯ” ಎಂದು ಆಕ್ೆಯ ಮಡಲ್ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಯಂತ ಮುದಾದದ ಗಂಡು 
ಮಗುವನ್ನಿಟ್ುಟ ಹಂತೆರಳದನು. ಅದು ಸೊಯಣನಷೆಟೇ ತೆೇಜಸ್ತಾಯಾಗಿ, ಮುಖವನುಿ ಬೆಳಗಿಸುತಿತದದ 
ಕಣ್ಣಕುಂಡಲ್, ಕವಚಗಳನುಿ ಧರಿಸ್ತದುದ, ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣನೆಂದು ಲ್ೆೊೇಕ ಪರಸ್ತದಧವಾಯಿತು. 
ಕಣ್ಣಕುಂಡಲ್, ಕವಚಗಳಪ ಕಣ್ಣನ ದೆೇಹದ ಭಾಗಗಳ ೇೆ ಆಗಿದುದ, ಅವರುವ ತನಕ ಆತನು  
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ಅವಧಯನಾಗಿದದನು. ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೃತ 

ಕಳಶವೂ ಇತೆತಂದು ಗದಗು ಭಾರತದ ಕಣ್ಣ ಪವಣದಲ್ಲಿದೆ. 
ಸಹಜಂ ಕವಚಂ ಬಿಭ್ರತುುಂಡಲ್ೆೊೇದೆೊದಯೇತಿತಾನನಃ 
 

ಅಜಾಯುತ ಸುತಃ ಕಣ್ಣಃ ಸವಣಲ್ೆೊೇಕ್ೆೇಷ್ು ವಶುರತಃ || 
11 || (ವಾಯ.ಭಾ., ಆದಿಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 104, 

ಸಂಭ್ವಪವಣ). 
ಗೊಹಮಾನಾಪಚಾರಂ ತಂ ಬಂಧುಪಕ್ಷಭ್ಯಾತತದಾ 

ಉತಸಸಜಣ ಜಲ್ೆೇ ಕುಂತಿ ತಂ ಕುಮಾರಂ ಸಲ್ಕ್ಷಣ್ಂ || 13 
|| (ವಾಯ.ಭಾ., ಆದಿಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 104, ಸಂಭ್ವಪವಣ). 

 

ಆ ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಪಾರರಂಭ್ವಾಯಿತು ಕಣ್ಣನ ದುರಂತಮಯ 

ಜೇವನ. ಹೆತತ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲ್ಲನ ಒಂದು ತೆೊಟ್ಟನೊಿ 
ಕುಡಯುವ ಮೊದಲ್ೆೇ ಲ್ೆೊೇಕದ ನ್ನಂದೆಗೆ ಹೆದರಿ ಆಕ್ೆಯಿಂದ 

ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಟಯಳಗೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತಯಜಸಲ್ುಟ್ಟ 
ಅವನನುಿ ಗಂಗೆಯು ಮುಳಪಗಿಸದೆ ಜಾಗರೊಕತೆಯಿಂದ 

ತೆೇಲ್ಲಸುತಾತ ಹೆೊೇದಳಪ. (ಗೊಹಮಾನ (ವ) = 

ಮರೆಮಾಡಲ್ು10). 
 

ಉ|| ಬಾಳದಿನೆೇಶಬಿಂಬದೆನೆೞಲ್ೆೆಣೆಯಾಗಿರೆಬಿಳಪದದೆೊೇ 
ಫಣಿೇಂ |  
ದಾರಳಲ್ಯದಿಂದಮುಚಿಣದಫಣಾಮಣಿಮಂಗಳರಶ್ಮೆಯೇಕ
ರಂ || 
ಮೇಳಸ್ತದಪುುದೆನೆಿದೆಣಯನೆಂದುಬೆೊದಿಲ್ೆಿನೆಪಾಯುದ 
ನ್ನೇರೆೊಳಾ  

ಬಾಳಕನಂದದಿಂದಿರವಕಂಡೆೊಸೆದಂನ್ನಧಗಂಡನಂತೆವೊೇ
ಲ್ || 95 || (ಪಂ. ಭಾ, ಪರರ್ಥಮಾಶಾಾಸ) 

 
ಆಗ ಅವನು ಬಾಲ್ಸೊಯಣನಂತೆ, ನಾಗಲ್ೆೊೇಕದಲ್ಲಿನ 

ನಾಗದೆೇವರುಗಳ ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲ್ಲರುವ ರತಿಗಳ 

ಕ್ಾಂತಿಯಂತೆ ಹೆೊಳೆಯುತಿತದದನಂತೆ. ಸಂತಾನಹೇನನಾಗಿದದ 
ಅಧರರ್ಥನೆಂಬ ಸೊತನೆೊಬೆನು ಇದನುಿ ಕಂಡು, ಈ ಮಗು 
ನನಿ ಎದೆಯನುಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣಸುತತದೆ ಎಂದು 
ಬೆೊದಿಲ್ಿನೆ ನ್ನೇರಿಗೆ ಹಾರಿ ಬಹು ಆದರದಿಂದ ಆ 

ಬುಟ್ಟಟಯನೊಿ, ಮಗುವನೊಿ ದಡಕ್ೆು ತಂದನು. (ಕರಂ = 

greatly, ಅತಿಯಾಗಿ, ಮೇಳಸ್ತದಪುುದು = unites, 

ಜೆೊೇಡಸುವುದು8, ಫಣಿೇಂದಾರಲ್ಯ = ನಾಗಲ್ೆೊೇಕ, ಒಸೆದಂ 
= ಹಷ್ಣಪಟ್ಟನು9). 
ಆ ಸೊತನು ಮಗುವನುಿ ಬಹು ಆದರದಿಂದ ಪತಿಿ ರಾಧ್ೆಯ 

ಕ್ೆದಯಲ್ಲಿಟ್ುಟ ನ್ನಸಸಂತಾನರಾಗಿದದ ತಮಗೆ ದೆೇವರೆೇ ಕರುಣೆ 
ತೆೊೇರಿದನೆಂದು ಹರ್ಷಣತನಾಗಿ ಮಗುವಗೆ ‘ರಾಧ್ೆೇಯ’ ಎಂದು 
ಹೆಸರಿತತನು. ‘ಅಗುೞದರಲ್ಾ ಕುೞಯೇಳ್ ತೆೊಟ್ಟಗೆ 
ನ್ನಧಗಂಡಂತೆ’, ಅಗೆದ ಕುಳಯಲ್ಲ ಿ ನ್ನಧ ಕಂಡಂತೆ 
‘ವಸುಷೆೇಣ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರೊ ಬಂತು (ತೆೊಟ್ಟಗೆ = 

ಕೊಡಲ್ೆೇ9). ‘ವಸು’ ಎಂಬ ಪದಕ್ೆು ಅನೆೇಕ ಅರ್ಥಣಗಳವೆ, 
ಸೊಯಣ (ಪು. ನಾ.), ನ್ನಧ, ಸಂಪತುತ (ನ), ಸ್ತಹಯಾದ, 

ಮಧುರವಾದ (ವ)10. ಇಲ್ಲಿ ‘ನ್ನಧ’ ಎಂಬುದನುಿ 
ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಳಳಬೆೇಕು. ಅವನ ಹುಟ್ುಟ ತಿಳಯದೆ ಇದದ ಕ್ಾರಣ್ 

‘ಸೊಯಣ’ ಎಂಬುದು ಅನಾರ್ಥಣವಾದರೊ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಿ. 
ಇಲ್ಲಿಯೊ ಅವನ್ನಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲ್ು ದಕುಲ್ಲಲ್ಿ, ಬಂಜೆಯಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಲ್ು?  
 

------------------ಬಿೇದಿಗ  

ಲ್ೆೊಳಗೆ ಸುಳವರ ಸನೆಿಯಲ್ಲ ಕರೆಕರೆದು ನಸುನಗುತ | 

ಲ್ಲ್ಲತರತಿದ ಬಾಲ್ದೆೊಡಗೆಯ  

ಕಳಚಿ ಕ್ೆೊಡುವನು ಹೆಸರು ಮಿಗೆ ತಾ 
ಬಳವುತಿದಣಪನವನ ಕ್ೌತುಕ ಜನದ ಕಣ್ಣದಲ್ಲ || 40 || 

(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಆದಿಪವಣ, ಸಂಧ 14, ಸಂಭ್ವಪವಣ). 
 

ದಾನಮಾಡುವ ಗುಣ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲ್ೆೇ 
ರೊಢಿಸ್ತಕ್ೆೊಂಡತುತ. ಸೊತನ ಮನೆಯಲ್ಲ ಿ ಬಳೆಯುತಿತದದ 
ಅವನು ಬಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೊೇಗುವವರನುಿ ಕರೆದು ಬೆಲ್ೆಬಾಳಪವ 

ತನಿ ತೆೊಟ್ಟ ಉಡುಗೆಗಳನೆಿೇ ತೆಗೆದು ಕ್ೆೊಡುತಾತ ಕ್ೆೊಡುಗೆದ 
ದಾನ್ನಯಂದು ಪರಸ್ತದಧನಾದನು. 
‘ಜನಜನ್ನತಕಣೆೊೇಣಪಾಂತದೆೊಳ ೊೆಗೆದೆಸೆದೆಯದ 
ಕಣ್ಣನೆಂಬನುಮಾದಂ’ (ಪಂ. ಭಾ., ಪರರ್ಥಮಾಶಾಾಸ, 97). 

ಇವನ ಕ್ತೇತಿಣಯು ಜನರ ಕ್ತವಯಿಂದ ಕ್ತವಗೆ 
ಹರಿಯುತಿತರುವುದರಿಂದ ‘ಕಣ್ಣ’ನೆಂದೊ ಕರೆಯಲ್ುಟ್ಟನು. 
ತತೆೊೇ ವೆದಕತಣನಃ ಕಣ್ಣಃ ಕಮಣಣಾ ತೆೇನ ಸೆೊೇsಭ್ವತ್ || 

21 || (ವಾಯ.ಭಾ., ಆದಿಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 104, ಸಂಭ್ವಪವಣ). 
ಮಾಡುವ ಉತತಮ ಕಮಣದಿಂದ ‘ವೆದಕತಣನ’ ಎಂಬ 
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ಹೆಸರನೊಿ ಪಡೆದನು. (ವಕತಣನ = ಸೊಯಣ, ವೆದಕತಣನ 

ಅಂದರೆ ಸೊಯಣನ ಮಗ ಎಂಬ ಅರ್ಥಣವೂ ಬರುತತದೆ). 
ದೆೇಹದಲ್ಲ ಿ ಹರಿಯುತಿತರುವ ಕ್ಷತಿರಯ ರಕತ ತನಿ ಗುಣ್ವನುಿ 
ತೆೊೇರಿಸದಿರುತತದೆಯೇ? ಬಳೆಯುತಿತರುವ ಕಣ್ಣನ ಆಸಕ್ತತ 
ಶಸರವದೆಯಯಲ್ಲ.ಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ೆೊೇ ಬಿಲ್ುಿ ಬಾಣ್ಗಳನುಿ 
ಸಂಪಾದಿಸ್ತ ಶಸಾರಭಾಯಸ ಮಾಡ ಪರಿಣಿತನೊ ಆದನು. 
ಗುರುವಲ್ಿದೆ ತಾನಾಗಿ ಕಲ್ಲತ ವದೆಯ ಎಷೆಟಂದರೊ ಅಷೆಟೇ. 
ಅವರಿಲ್ಿದೆ ದಿವಾಯಸರಗಳನೆಿಂತು ಪಡೆಯಬಲ್ಿ? 
ಕ್ೌರವಪಾಂಡವರ ಗುರು ದೆೊರೇಣ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೊೇದಾಗ ಅವನು 
ಕ್ಷತಿರಯನಲ್ಿವೆಂದು ವದಾಯದಾನ ನ್ನರಾಕರಿಸ್ತಯೇ ಬಿಟ್ಟನು. 
‘ದೆೊರೇಣ್ನೆಂದನೆಲ್ವೊೇ ನ್ನೇನು ಸೊತನು ಕಲ್ಲಯತರವಲ್’ಿ 

(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಆದಿಪವಣ, ಸಂಭ್ವಪವಣ, ಸಂಧ 14). ತನಿ 
ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಪರರ್ಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಿತಾನು 
ಸಂದು ಬಂದ ಕುಲ್ದ ಸಾಾನಮಾನದ ಅರಿವಾಯಿತು. 
ಆಗವನ್ನಗೆ ಮೊವತಾತರು ವಷ್ಣ ಪಾರಯ. ಆದರೆ ಪಂಪ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೊ, ಸಂಸೃತ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೊ ಕಣ್ಣನು 
ದೆೊರೇಣ್ನ ಶ್ಮಷ್ಯನೆಂದೊ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನಗೆ ದುಯೇಣಧನನ 

ಸೆಿೇಹ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅಜುಣನನ ಮೇಲ್ೆ ದೆಾೇಷ್ವೂ 
ಹುಟ್ಟಟತೆಂದೊ ಹೆೇಳದೆ. ಅಜುಣನನು ದೆೊರೇಣ್ನ ಪ್ರರಯ 

ಶ್ಮಷ್ಯನಾಗಿದುದ ಅವನ್ನಗೆ ದೆೊರೇಣ್ನು ಸಾಲ್ು ಹೆಚಿಚಗೆ 
ಶಸರವದಾಯದಾನ ಮಾಡದರೊ, ಕಣ್ಣನು ಅಜುಣನನಷೆಟೇ 
ಪಾರಂಗತನಾದನು. 
ಇದನುಿ ಕಂಡ ಇಂದರನು ಯಾವಾಗಲ್ಾದರೊ ಈತ ತನಿ 
ಮಗ ಅಜುಣನನ್ನಗೆ ಸಡುು ಹೆೊಡೆಯುವವನೆೇ ಎಂದು 
ಆಲ್ೆೊೇಚಿಸ್ತ, ಕಣ್ಣನ ದಾನಶೂರತಾದ ದುಲ್ಾಣಭ್ ಪಡೆಯಲ್ು, 
ಬಾರಹೆಣ್ನ ವೆೇಷ್ದಿಂದ ಬಂದು ಕವಚ ಕುಂಡಲ್ಗಳನುಿ 
ಬೆೇಡಲ್ು ನ್ನಶಚಯಿಸ್ತದನು. ಇದನುಿ ಸೊಯಣನು ತಿಳದು 
ಕಣ್ಣನ ಕನಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಪರವೆೇಷ್ದಲ್ಲ ಿ ಬಂದು ಅವುಗಳನುಿ 
ಸವಣಥಾ ಕ್ೆೊಡಬಾರದು, ಇಂದರನು ಪಾಂಡವರ 

ಪರವಾಗಿದಾದನೆ ಎಂದು ಎಚಚರಿಸ್ತ, ಕ್ೆೊನೆಗೆ ತಾನು ಅವನ 

ಇಷ್ಟ ದೆೇವತೆ ಸೊಯಣನೆಂದು ಹೆೇಳದರೊ ಪ್ರತನೆಂಬ ಗುಟ್ುಟ 
ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಕಣ್ಣನು ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪುದೆ ಬೆೇಡದ 

ದಾನವನುಿ ಕ್ೆೊಡುವ ತನಿ ನ್ನೇತಿಯನುಿ ಬಿಡಲ್ಾರೆನೆಂದಾಗ, 

ಬದಲ್ಾಗಿ ಇಂದರನ್ನಂದ “ಶಕ್ತತ” ಎಂಬ ಅಸರವನುಿ ಕ್ೆೇಳಕ್ೆೊ 

ಎಂದು ಸೊಚಿಸ್ತದನು. ಇಂದರನು ಬಾರಹೆಣ್ನ ರೊಪಧರಿಸ್ತ 

ಬಂದು ಕವಚಕುಂಡಲ್ಗಳನುಿ ಬೆೇಡದಾಗ, “ನ್ನೇನು 
ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೆೊತುತ, ನ್ನನಗೆ ಕವಚ ಕುಂಡಲ್ಗಳನುಿ 
ನಾನು ವಧಯನಾಗುತೆತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳದೊ ಕ್ೆೊಟ್ಟರೆ ನಾನು 
ಕ್ತೇತಿಣವಂತನಾಗುತೆತೇನೆ, ಆದರೆ ನ್ನೇನು ಮಾತರ ಮೊೇಸದ 

ಅಪಕ್ತೇತಿಣಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತಿತೇ. ಇವುಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ನ್ನೇನು 
ನನಗೆ “ಶಕ್ತತ” ಎಂಬ ಅಸರವನುಿ ಕ್ೆೊಟ್ಟರೆ ಈ ಅಪಕ್ತೇತಿಣ 
ನ್ನನಗೆ ತಗಲ್ದು” ಎಂದನು ಮತುತ “ಶಕ್ತತ”ಯನುಿ ಪಡೆದನು. 
ಇಂತಹ ಆಪತಾುಲ್ದಲ್ಲಿಯೊ ಆತ ಚಿಂತಿಸುತಿತದದದುದ ಇತರರ 

ಬಗೆೆ. ತಾನು ಕವಚಕುಂಡಲ್ಗಳನುಿ ಕತತರಿಸ್ತ ಕ್ೆೊಡುವಾಗ 

ತನಿ ದೆೇಹವು ವರೊಪವಾಗದಿರದು ಎಂಬ ಅಭ್ಯವನೊಿ 
ಇಂದರನ್ನಂದ ಪಡಕ್ೆೊಂಡನು. 
 

ತತೆೊೇ ದಿವಾಯ ದುಂದುಭ್ಯಃ ಪರಣೆೇದುಃ | ಪಪಾತೆೊೇಚೆಚಃ 
ಪುಷ್ುವಷ್ಣಂ ಚ ದಿವಯಂ | 
ದೃಷಾಟಾ ಕಣ್ಣಂ ಶಸರಸಂಕೃತತಗಾತರಂ | ಮುಹುಶಾಚಪ್ರ 

ಸೆಯಮಾನಂ ನೃವೇರಂ || 37 || (ವಾಯ.ಭಾ., ವನಪವಣ, 
ಕುಂಡಲ್ಾಹರಣ್ ಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 294). 

 

ಕಣ್ಣನು ಖಡೆದಿಂದ ತನಿ ದೆೇಹವನುಿ ಕತತರಿಸುವುದನುಿ ಮತುತ 
ಆ ವೇರನು ಮತೆತ ಮತೆತ ಮುಗುಳಪ ನಗೆ ನಗುತಿತರುವುದನುಿ 
ನೆೊೇಡ, ದಿವಯ ದುಂದುಭಿಗಳಪ ಮೊಳಗಿದವು. ಮೇಲ್ಲಂದ ದಿವಯ 
ಪುಷ್ುವೃರ್ಷಟಯಾಯಿತು. 
ತತಶ್ಮಚತಾತಾ ಕವಚಂ ದಿವಯಮಂಗಾತ್ | ತಥೆದವಾದರಣಂ ಪರದದೌ 

ವಾಸವಾಯ | 

ತಥೆೊೇತೃತಯ ಪರದದೌ ಕುಂಡಲ್ೆೇ ತೆೇ | ವೆದಕತಣನಃ ಕಮಣಣಾ 

ತೆೇನ ಕಣ್ಣಃ || 38 || (ವಾಯ.ಭಾ., ವನಪವಣ, ಕುಂಡಲ್ಾಹರಣ್ 

ಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 294). 

ತನಿ ದೆೇಹದಿಂದ ಕವಚವನುಿ ಕ್ತತುತ, ಒದೆದಯಿರುವಾಗಲ್ೆೇ 

ಅದನುಿ ಇಂದರನ್ನಗೆ ಕ್ೆೊಟ್ಟನು. ಕ್ತವಯಿಂದ ಕುಂಡಲ್ಗಳನೊಿ 
ಕ್ತತುತ ಅವನ್ನಗೆ ಕ್ೆೊಟ್ಟನು. ಈ ಕಮಣದಿಂದಲ್ೊ ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ 
‘ವೆದಕತಣನ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. 
ಇನೊಿ ಹೆಚಿಚನ ಧನುವಣದಾಯಜಣನೆಗೆ ಕಣ್ಣನು ನೆೇರವಾಗಿ 

ದೆೊರೇಣ್ನ ಗುರು ಮಹೆೇಂದರಪವಣತದಲ್ಲಿದದ ಪರಶುರಾಮನ 

ಬಳಹೆೊೇಗಿ ತಾನು ಬಾರಹೆಣ್ನೆಂದು ಸುಳಪಳಹೆೇಳ ತನಗೆ 
ಶಸರವದಾಯಭಿಕ್ೆ ನ್ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದು ಬೆೇಡಕ್ೆೊಂಡನು. 
ಪರಶುರಾಮನು ಬಾರಹೆಣ್ರಿಗೆ ಮಾತರ ವದಾಯದಾನ 
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ನ್ನೇಡುತಿತದದ. ಕಣ್ಣನ ಮಾತನುಿ ನಂಬಿ ಎರಡು ವಷ್ಣಗಳ 

ಕ್ಾಲ್ ತನಿಲ್ಲ ಿ ಶ್ಮಷ್ಯನನಾಿಗಿ ಇಟ್ುಟಕ್ೆೊಂಡನು. ಮಹೆೇಂದರ 
ಪವಣತದಲ್ಲಿ ಅಡಾುಡುತಿತದಾದಗ ಒಬೆ ವಪರನ 

ಹೆೊೇಮಧ್ೆೇನುವನುಿ ಅಕಸಾೆತ್ ಕ್ೆೊಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣ. ಆ 

ಬಾರಹೆಣ್ನು ಸ್ತಟ್ಟಟನ್ನಂದ “ನ್ನೇನು ನ್ನನಿ ಪರಮವೆದರಿಯನುಿ 
ವಧಸಳೆಸುತಿತರುವಾಗ ಭ್ೊಮಿಯು ನ್ನನಿ ರರ್ಥದ ಚಕರವನುಿ 
ನುಂಗಲ್ಲ, ನ್ನೇನು ಅದನುಿ ಮೇಲ್ೆೇತತಲ್ು ಪರಯತಿಿಸುತಿತರುವಾಗ 

ಅವನು ನ್ನನಿ ಶ್ಮರಚೆಛೇದ ಮಾಡಲ್ಲ” ಎಂದು ಶಪ್ರಸ್ತದನು 
(ವಾಯ.ಭಾ., ಶಾಂತಿಪವಣ, ರಾಜಧಮಣಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 2). 

ವಷ್ಣ್ಣವದನನಾಗಿ ಪರಶುರಾಮನೆೊಡನೆ ದುಃಖವನುಿ 
ತೆೊೇಡಕ್ೆೊಂಡಾಗ ಅವನು ಪ್ರರೇತಿಯಿಂದ ಬರಹಾೆಸರವನುಿ 
ಕೊಡ ಎಲ್ ಿ ಅಸರಗಳನುಿ ಧ್ಾರೆಯರೆದ. ಅಲ್ೊ ಿ ಇಂದರನು 
ಕಣ್ಣನನುಿ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಒಂದು ದಿನ ಪರಶುರಾಮನು 
ಆಯಾಸದಿಂದ ಕಣ್ಣನ ತೆೊಡೆಯ ಮೇಲ್ೆ ತಲ್ೆಯಿಟ್ುಟ 
ನ್ನದೆದಹೆೊೇದಾಗ ಇಂದರನು ಕ್ತೇಟ್ವಾಗಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣನ 

ತೆೊಡೆಯನುಿ ಕ್ೆೊರೆಯುತಾತ ಹೆೊೇದನು. ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ ಅತಿೇವ 

ನೆೊೇವಾಗಿ ತೆೊಡೆಯಿಂದ ರಕತವು ಸುರಿಯುತಿತದದರೊ ಗುರುವನ 

ನ್ನದಾರಭ್ಂಗವಾಗಬಾರದೆಂದು ಸದಿದಲ್ಿದೆೇ ಕೊತಿದದ. 
ಪರಶುರಾಮನ ತಲ್ೆ ರಕತದಿಂದ ಒದೆದಯಾಗುತತಲ್ೆೇ ಅವನ್ನಗೆ 
ಎಚಚರವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ ತೆೊಡೆಯ ಗಾಯವನುಿ ಕಂಡು 
ಆಶಚಯಣಪಟ್ಟ. ಇಷ್ುಟ ನೆೊೇವನುಿ ಮತುತ ರಕತಸಾರವವನುಿ 
ಒಬೆ ಬಾರಹೆಣ್ನು ತಡೆಯಲ್ಾರ, ನ್ನೇನಾರು ಎಂದಾಗ 

ಸತಯವನೆಿೇ ಹೆೇಳದ ಕಣ್ಣ. 
 

ಎನಲ್ು ಕಣ್ಣನು ನಾನು ಸೊತನ 

ತನುಜ ನ್ನಮೆಲ್ಲ ಧನುವನಭಾಯ  
ಸನವ ಕಲ್ಲತೆನು ಮನಕ್ೆ ಬಂದುದ ಕ್ೆೊಡುವುದೆನಗೆಂದಾ| 

ಎನಲ್ು ರಾಮನು ಕ್ೆೊಟ್ಟ ಶಾಪವ  

ನ್ನನಗದವಸರಕ್ೆೊದವದಂದಿಗೆ  
 

ವನುತ ನಮೆಯ ಮಂತರ ಮಱೆಯಲ್ಲ ಹೆೊೇಗು ನ್ನೇನೆಂದ || 

110 || (ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಆದಿಪವಣ, ಸಂಭ್ವಪವಣ, ಸಂಧ 
17,). 

“ನಾನು ಸೊತಪುತರ, ನ್ನಮೆಲ್ಲ ಿ ಧನುವಣದಾಯಭಾಯಸಕ್ೆು 
ಬಂದಿದೆದ, ನ್ನಮಗೆ ತೆೊೇರಿದುದನುಿ (ಶಾಪ) ಕ್ೆೊಡ” ಎಂದಾಗ 

“ನಾನು ಕಲ್ಲಸ್ತದ ಮಂತರ ನ್ನನಿ ಆಪತಾುಲ್ದಲ್ಲಿ ಮರೆತೆೇ 
ಹೆೊೇಗಲ್ಲ” ಎಂಬ ಶಾಪವನೆಿೇ ಕ್ೆೊಟ್ಟ ಪರಶುರಾಮ.  

ಮನುಷ್ಯನ ಪಾರಣ್ವು ಅನೆೇಕ ದಾಾರಗಳ ಹಂದೆ 
ಭ್ದರವಾಗಿದುದ, ಪಾರಣೆೊೇತೃಮಣ್ ಕ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೆೊಂದೆೇ 
ದಾಾರಗಳಪ ತೆರೆದು ಪಾರಣ್ವು ಹಾರಿಹೆೊೇಗುವುದಂತೆ. 
ದುದೆದಣವ ಕಣ್ಣನ ದಾಾರಗಳಪ ಪಾರಣೆೊೇತೃಮಣ್ದ 

ವಷ್ಣಗಳ ಮೊದಲ್ೆೇ ತೆರೆಯಲ್ಾರಂಭ್ವಾದುವು, ಎರಡೆರಡು 
ಶಾಪಗಳಪ, ಕವಚಕುಂಡಲ್ಗಳ ಹರಣ್ ಸಾಕ್ಾಗದೆೇ! 
ಯುದಧವು ಅನ್ನವಾಯಣವೆಂದರಿವಾದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಕಣ್ಣನನುಿ 
ಬೆೊೇಳಯಿಸ, ಅವನ ಜನೆವೃತಾತಂತವನುಿ ತಿಳಸ್ತ, ಪಾಂಡವರ 

ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕೃಷ್ಣನ 

ಕುತಂತರವಾದರೊ, ಯುದಧವನುಿ ತಪ್ರುಸ್ತ ಅಪಾರ 

ಪಾರಣ್ಹಾನ್ನಯಾಗುವುದನುಿ ತಡೆಯುವ ಉಪಾಯವೂ 
ಅದರಲ್ಲಿತುತ. ಏನೆೇನು ಆಮಿಷ್ವನುಿ ಕ್ೆೊಡಲ್ು ಪರಯತಿಿಸ್ತದ, 

“ನ್ನೇನು ಕುಂತಿೇಪುತರರಲ್ಲಿ ಹರಿಯನು, ನ್ನನಿ ತಂದೆ ನ್ನನಿ 
ಇಷ್ಟದೆೇವ ಸೊಯಣ ಭ್ಗವಾನನು. ನ್ನನಿನುಿ ಹಸ್ತತನಾಪುರದ 

ಚಕರವತಿಣಯನಾಿಗಿ ಮಾಡುವೆನು, ನ್ನನಿ ಒಡೆೊುೇಲ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಪಾಂಡವರು ಮತುತ ಕ್ೌರವರು ಇಕ್ೆುಲ್ಗಳಂದ ನ್ನನಿನುಿ 
ಓಲ್ೆದಸುವರು. ನ್ನನಗಾರು ಸರಿ? ಇಂತಹ ನ್ನೇನು, 
ಕುರುರಾಯನ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಸರಿಯೇ? ನ್ನೇನ್ನರಲ್ು 
ಮತೆೊತಬೆನು ರಾಜನೆೇ?” ಎಂದಾಗ ಕಣ್ಣನ ಕ್ೆೊರಳಪಬಿೆ 
ಎರಡೆರಡು ಕ್ಾರಣ್ಗಳಂದ ಕಣಿಣೇರು ಬಂತು, ಒಂದು ತಾನು 
ಸೊತನಲ್ಿ, ಕ್ಷತಿರಯನೆಂಬ ಸಂತೆೊೇಷ್ದಿಂದ, ಎರಡನೆೇದು 
ಮುಂಬರುವ ಕ್ೌರವನ ದುದಣಸೆಯನುಿ ಮನಗಂಡ 

ದುಃಖದಿಂದ. 
 

ಕ್ೆೊರಳ ಸೆರೆ ಹಗಿೆದುವು ದೃಗುಜಲ್  

ವುರವಣಿಸೆ ಕಡುನೆೊಂದನಕಟಾ  

ಕುರುಪತಿಗೆ ಕ್ೆೇಡಾದುದೆಂದನು ತನಿ ಮನದೆೊಳಗೆ || 11 
ರ ಪೂವಾಣಧಣ || (ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಉದೆೊಯೇಗಪವಣ, 
ಸಂಧ 11 ಭ್ಗವಧ್ಾಯನಪವಣ). 

 

ಕಣ್ಣನು ಯಾರೆಂದು ದುಯೇಣಧನನ್ನಗೊ ತಿಳದಿದೆ ಎಂಬ 

ವಚಾರವನುಿ ಕೃಷ್ಣನು ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ ಬಹರಂಗಪಡಸ್ತದನೆಂದು 
ಪಂಪನು ಹೆೇಳದಾದನೆ. ಒಮೆ ಕಣ್ಣ ದುಯೇಣಧನರಿಬೆರೊ 

ಸತಯಂತಪ ಎಂಬ ಋರ್ಷಯ ಆಶರಮಕ್ೆು ಭೆೇಟ್ಟನ್ನೇಡದಾಗ 

http://www.kannadajournal.com/


 

~ 116 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 

ಋರ್ಷಯು ಮೊದಲ್ು ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ ಆಸನವನುಿ ಕ್ೆೊಟ್ಟದುದ 
ದುಯೇಣಧನ್ನಗೆ ಸರಿ ಕ್ಾಣ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಕಣ್ಣನನುಿ ಯಾವುದೆೊ 

ಕ್ಾರಣ್ಕ್ೆು ಹೆೊರಗೆ ಕಳಪಹಸ್ತ ಸತಯಂತಪರೆೊಡನೆ 
ಕ್ಾರಣ್ವನುಿ ಕ್ೆೇಳದಾಗ ಋರ್ಷಯು ಕಣ್ಣನ ವೃತಾತಂತವನುಿ 
ಹೆೇಳದನು ಎಂದು ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ದುಯೇಣಧನನು 
“ಪಾಟ್ಟಸುವೆನೆೊಯಯನೆ ಮುಳ ೊೆುಳ  ೆ ಮುಳಳನೆಂದು 
ತಾನ್ನೇನಯದಿಂದೆ ಪೆಚಿಣ 

ಪೊರೆದೞುೞ ೊಳಂದೆೊಡನುಂಡನಲ್ಿವೆ?” (ಪಂಪ ಭಾರತ, 

ನವಮಾಶಾಾಸ, 67). “ಈ ರಹಸಯವನುಿ ನ್ನನೆೊಿಡನೆ ಬಯಲ್ು 
ಮಾಡದೆ, ಮುಳಳನುಿ ಮುಳಳನ್ನಂದಲ್ೆೇ ತೆಗೆಯುತೆತೇನೆ ಎಂದು 
ನ್ನನೆೊಿಡನೆ ನಯದಿಂದಲ್ೆೇ ವತಿಣಸ್ತ, ನ್ನನೆೊಿಡನುಂಡು 
ಸೆಿೇಹದಿಂದ ವತಿಣಸ್ತದನಲ್ಿ!” ಎಂಬ ಭೆೇದ ನ್ನೇತಿಯನೊಿ 
ಕೃಷ್ಣನು ಉಪಯೇಗಿಸ್ತದ. ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ ಧಮಣ ಸಂಕಟ್! 

ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತೃಪೆರೇಮ, ಇನೆೊಿಂದೆಡೆ ಸೆಿೇಹಬಂಧ, ಸಾಾಮಿ 

ಭ್ಕ್ತತ. (ಅೞ ಕುಱೊಳ್ = ಪ್ರರೇತಿಯನುಿ ತೆೊೇರಿಸ್ತ8). 
 

ಕ್ಾದಿ ಕ್ೆೊಲ್ುವೊಡೆ ಪಾಂಡುಸುತರು ಸ  

ಹೆೊೇದರರು ಕ್ೆೊಲ್ಲ್ಲಲ್ಿ ಕ್ೆೊಲ್ಿದೆ  
ಕ್ಾದೆನಾದೆೊಡೆ ಕ್ೌರವಂಗವನ್ನಯಳಪ ಹೆೊಗಲ್ಲಲ್ಿ | 
ಭೆೇದದೆೊಳಪ ಹೆೊಕ್ತುರಿದನೆೊೇ ಮಧು 
ಸೊದನನು ತಾನಕಟೆನುತೆ ಚಿಂ  
ತೆೊೇದಧಯಳದದಂತೆ ಮೌನದೆೊಳದಣನಾ ಕಣ್ಣ || 12 || 
(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಉದೆೊಯೇಗಪವಣ, ಸಂಧ 11, 

ಭ್ಗವಧ್ಾಯನ ಪವಣ). 
 

“ಪಾಂಡವರು ಸಹೆೊೇದರರು, ಅವರನುಿ ಕ್ೆೊಲ್ಿಲ್ಾಗದು, 
ಕ್ೆೊಲ್ಿದೆ ಯುದಧಮಾಡದರೆ ದುಯೇಣಧನನ್ನಗೆ ರಾಜಯವು 
ದಕುದು. ಈ ಕೃಷ್ಣನು ಏನು ಮಾಡದನು” ಎಂದು 
ಚಿಂತಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳಪಗಿ ಕಣ್ಣನು ಮೌನನಾದನು. 
“ತನಿ ಜನನವನರುಹ ಕ್ೆೊಂದನು ಹಲ್ವುಮಾತೆೇನೆಂದು 
ಚಿಂತಿಸ್ತದ” ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೆೇಳದ ವಾತೆಣಯನುಿ 
ಅವಲ್ೆೊೇಕ್ತಸ್ತದ (ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಉದೆೊಯೇಗಪವಣ, ಸಂಧ 

11). ನಂತರ ಯಾವ ಆಮಿಷ್ಕೊು ಒಪುದೆ ಕ್ೌರವನ 

ಪರವಾಗಿಯೇ ಯುದಧ ಮಾಡ, ತನಿ ಪಾರಣ್ವನಾಿದರೊ 

ಕ್ೆೊಟ್ುಟ ಅವನ ಋಣ್ವನುಿ ತಿೇರಿಸುವೆನೆಂದೊ, ಕೃಷ್ಣನು 
ತನಗೆ ಹಸ್ತತನಾಪುರವನುಿ ಕ್ೆೊಡಸ್ತದರೊ ಅದನುಿ 

ದುಯೇಣಧನನ್ನಗೆೇ ಸಮಪ್ರಣಸುವೆನೆಂದೊ ಖಂಡತ ಮಾತು 
ಹೆೇಳದನು. ಅವನ ನ್ನಷೆೆ ಮಚಚತಕುದುದ. ಕ್ೌರವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ 

ಅನೆೇಕ ವೇರರು ಉಪ್ರುನ ಋಣ್ಕ್ೆು ದುಯೇಣಧನನ 

ಪರವಾಗಿ ಕ್ಾದಿದರೊ ಅವರು ಪಾಂಡವರ ಜಯವನೆಿೇ 
ಇಚಿಚಸುವವರೆಂದು ಅವನ್ನಗೊ ಗೆೊತಿತತುತ. ಅವನೆೇನಾದರೊ 

ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ರುದದರೆ ಏನಾಗುತಿತತೆೊತೇ? 
ಕಣ್ಣವಧ್ಾನಂತರ ಪಾಂಡವರು ದುಃಖಪಡುವಾಗ ಹೆೇಳಪವಂತೆ 
ಮೊದಲ್ೆೇ ಅವರಿಗೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ತಿಳದಿದದರೆ ಅವನನೆಿೇ 

ರಾಜನನಾಿಗಿ ಮಾಡ ತಾವು ಅವನ ಸೆೇವೆ ಮಾಡಲ್ು 
ಸ್ತದಧರಾಗಿದದರು. ದುಯೇಣಧನನೊ ಅದಕ್ತುಂತಲ್ೊ ಮಿಗಿಲ್ಾಗಿ 

ಧರಾತಳಮಂ ಅವನ್ನಗಿತುತ ಅವನ ಕ್ೆೊಟ್ಟಟದದನುಿ ಪರಸಾದವೆಂದು 
ಸ್ತಾೇಕರಿಸ್ತ ಮನೆೊೇಮುದದಿಂದ ಇರಬೆೇಕ್ೆಂದಿದದ. ಆದರೆ 
ಕುರುಕ್ೆೇತರದ ಯುದಧವಾಗದಿದದಲ್ಲಿ ಶಕುನ್ನಯೊ ಬದುಕ್ತರುತಿತದದ, 
ಅವನು ಮತೆತೇನು ಆಟ್ವಾಡುತಿತದದನೆೊೇ! ವಧಯು ಅದಕ್ೆು 
ಅವಕ್ಾಶ ಕ್ೆೊಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಇಲ್ಿದ ತೆೊಡಕುಗಳನುಿ ತಂದೆೊಡು 
ಕಣ್ಣನನೆಿೇ ಆಹುತಿಯನಾಿಗಿ ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಂಡತು. 
ಸತಯಂತಪರರ ವಚಾರ ವಾಯಸರ ಸಂಸೃತ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಿ. 
ಪಂಪನು ಯಾವ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಇದನುಿ 
ಉದದರಿಸ್ತದನೆಂದು ತಿಳಯದು. ಕೃಷ್ಣನ ಸಲ್ಹೆಗೆ 
“ಮಹಾಬಾಹು ಕೃಷ್ಣ, ಈ ವೇರಕ್ಷಯ ನಾಶದಿಂದ, 

ಮಹಾರಣ್ದಲ್ಲ ಿ ಬದುಕ್ತ ಉಳದರೆ ಪುನಃ ಭೆೇಟ್ಟಯಾಗೆೊೇಣ್” 

ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ನಗೆ ತನಿ ಉತತರವನುಿ ನ್ನೇಡದ. 
 

ಅರ್ಥವಾ ಸಂಗಮಹಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಗೆೇಣ ನೆೊೇ ಭ್ವತಾ ಧುರವಂl 
ತತೆರೇ ದಾನ್ನೇಂ ಸಮೇಷಾಯಮಃ ಪುನಃ ಸಾಧಣಂ 
ತಾಯಾನಘ ll 46 ll (ವಾಯ.ಭಾ., ಉದೆೊಯೇಗಪವಣ, 
ಕಣೆೊೇಣಪನ್ನವಾದಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 141) 

 

“ಇಲ್ಿದೆ ಹೆೊೇದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ಸಾಗಣದಲ್ಲಿ 
ಭೆೇಟ್ಟಯಾಗೆೊೇಣ್, ನಮೆ ಭೆೇಟ್ಟ ಅಲ್ೆಿೇ ಎಂದು ನನಗೆ 
ತೆೊೇರುತತದೆ” ಎಂದು ಕಣ್ಣನು ಕೃಷ್ಣನುಿ ಆಲ್ಂಗಿಸ್ತ 

ಬಿೇಳಪಕ್ೆೊಂಡ, ತಾನು ಕುರುಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಯಲ್ಾರೆ 
ಎಂದು ಅವನ್ನಗೊ ಗೆೊತಿತತುತ, ಹೆೇಳ ಕ್ೆೇಳ ಕೃಷ್ಣ, ಸುಲ್ಭ್ದಲ್ಲಿ 
ಬಿಟಾಟನೆಯೇ? ತನಿ ತಂತರ ವಫಲ್ವಾದಾಗ ಕುಂತಿಯನುಿ 
ಕಣ್ಣನ ಮನವೊಲ್ಲಸಲ್ು ಕಳಪಹಸ್ತದ. ಒಂದು ರವವಾರ 

ಕಣ್ಣನು ಗಂಗಾ ತಿೇರದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಷ್ಟದೆೇವತೆ ಸೊಯಣನ 
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ಪಾರರ್ಥಣನೆಯನುಿ ಮಾಡಲ್ು ನ್ನಂತಾಗ ಕುಂತಿಯು ಬಂದಳಪ. 
ಕಣ್ಣನ ಹುಟ್ಟಟನ ರಹಸಯವನುಿ ಹೆೇಳದಳಪ, ಪಾಂಡವರ 

ಪಕ್ಷವನುಿ ಸೆೇರು, ಚಕರವತಿಣಯಾಗು ಎಂದು ಬೆೇಡಕ್ೆೊಂಡಳಪ, 
ಮೇಲ್ಲನ್ನಂದ ಸೊಯಣನೊ ಅದನುಿ ಒತಿತಹೆೇಳದ, “ನ್ನನಿ 
ತಾಯಿಯ ಮಾತನುಿ ನಂಬು, ನಾನು ನ್ನನಿ ಪ್ರತ” ಅಂದ. 

ಕಣ್ಣನು ಒಪುಬೆೇಕಲ್ಿ? ಸಾಾಮಿಭ್ಕ್ತತಯೇ ಅವನ್ನಗೆಲ್ಿವೂ, 
ಅಜುಣನನ್ನಗೆ ಹೆದರಿ ಸಂಧಮಾಡಕ್ೆೊಂಡನೆಂಬ 

ಅಪಕ್ತೇತಿಣಯ ಹೆದರಿಕ್ೆ ಬೆೇರೆ. 
 

ನ ತೆೇ ಜಾತು ನಶ್ಮಷ್ಯಂತಿ ಪುತಾರಃ ಪಂಚ ಯಶಸ್ತಾನ್ನ | 

ನ್ನರಜುಣನಾಃ ಸಕಣಾಣ ವಾ ಸಾಜುಣನಾ ವಾ ಹತೆೇ 
ಮಯಿ || 22 || (ವಾಯ.ಭಾ., ಉದೆೊಯೇಗಪವಣ, 
ಕಣೆೊೇಣಪನ್ನವಾದ ಪವಣ, ಕುಂತಿಕಣ್ಣಸಂವಾದಃ, 
ಅಧ್ಾಯಯ 144). 

 

“ಯಶಸ್ತಾನ್ನ, ನ್ನನಗೆ ಐವರೆೇ ಪುತರರು, ಕಡಮಯಾಗುವುದಿಲ್.ಿ 

ಅಜುಣನನ್ನಲ್ಿದಿದದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನರುತಾತನೆ, ನಾನು ಹತನಾದರೆ 
ಅಜುಣನನ್ನರುತಾತನೆ” ಎಂದು ಇತರ ಸಹೆೊೇದರರಿಗೆ 
ಹಾನ್ನಮಾಡುವುದಿಲ್ಿವೆಂದು ತಾಯಿಗೆ ಮಾತು ಕ್ೆೊಟ್ಟನು.  
 

ಹೆೊೇದ ಬಾಣ್ವ ಮರಳ ತೆೊಡದಿರು  
ಮಾದು ಕಳೆ ವೆದರವನೆನಲ್ೆು ಹ  

ಸಾದವೆಂದನು ಬಿೇಳಪಕ್ೆೊಂಡನು ಬಂದನರಮನೆಗೆ || 36 
ರ ಉತತರಾಧಣ || (ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಉದೆೊಯೇಗಪವಣ, 
ಸಂಧ 11,). 

 

“ತೆೊಟ್ಟ ಬಾಣ್ವನುಿ ಮತೆತ ತೆೊಡದಿರು, ವೆದರವನುಿ 
ನ್ನವಾರಿಸು” ಎಂದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತುಕ್ೆೊಟ್ುಟ ಅವಳನುಿ 
ಬಿೇಳ ೊೆುಂಡನು. ಈ ವಚಾರವು ಕನಿಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಮಾತರವದೆ. 
ಎಲ್ಾಿ ಕ್ಷತಿರಯ ವೇರರಂತೆ ಕಣ್ಣನೊ ಮಹತಾುಂಕ್ಷಿ. 
ದುಯೇಣಧನನ ಸೆಿೇಹ, ತನಿ ಪರಾಕರಮದ ಮೇಲ್ಲನ ಅವನ 

ವಶಾಾಸಗಳ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ್ೆ ತಾನೆೇ ಕ್ೌರವರ 

ಸೆೇನಾಪತಿಯಂದು ಮಂಡಗೆ ತಿನುಿತಿತದದ. ಪ್ರತಾಮಹ 

ಭಿೇಷ್ೆನನುಿ ಸೆೇನಾಪತಿಯನಾಿಗಿ ಮಾಡದಾಗ ಅವನ್ನಗೆ 
ಸಹಸಲ್ಾರದಾಯಿತು, ಭಿೇಷ್ೆನ ಪಟ್ಟವಾದಾಕ್ಷಣ್ ಅವನನುಿ 

ಕಣ್ಣನು ಹೆೇಗೆ ಹೇಯಾಳಸ್ತ, ಮೊದಲ್ಲಸ್ತದನೆಂದು 
ಕುಮಾರವಾಯಸನ ಮಾತಿನಲ್ೆಿೇ ನೆೊೇಡ. ದುಯೇಣಧನನನುಿ 
ಹುಚಚನೆಂದೊ ಕರೆದ. 
 

ಎಲ್ೆ ಮರುಳೆ ಭ್ೊಪಾಲ್  

ಕ್ೌರವ ಕುಲ್ಪ್ರತಾಮಹನಹನು ಧಮಣಂ 
ಗಳಲ್ಲ ಪರಿಣಿತನಹನು ಕ್ಾಳಗವೆತತಲ್ಲವರೆತತ |  
ಗಳದ ಗರಳನ ದೆೊರೆಯ ಭ್ಟ್ಮಂ  
ಡಳಯಳಗೆ ಮನಿಣೆಯ ಹೆೇಳ ದೆ  
ಕಳದ ಹರೆಯಂಗೆಂದು ಗಹಗಹಸ್ತದನು ಕಲ್ಲಕಣ್ಣ || 34 || 
(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಭಿೇಷ್ೆಪವಣ, ಸಂಧ 1) 

 

“ಎಲ್ೆ ಹುಚಚ ದುಯೇಣಧನಾ, (ಭಿೇಷ್ೆನು) ಕುರುಕುಲ್ಕ್ೆು 
ಪ್ರತಾಮಹನೆಂಬುದು ಸರಿ, ಧಮಣಶಾಸರಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಣಿತನೆಂಬುದೊ ಸರಿ, ಆದರೆ ಯುದಧವೆಲ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ?ಿ 

ಶ್ಮವನ್ನಗೆ ಸಮಾನರಾದವರ ವೇರರ ಗುಂಪ್ರನಲ್ಲಿ ಮುದುಕರಿಗೆ 
ಗೌರವವೆೇ, ಹೆೇಳಪ?” ಎಂದು ವೇರ ಕಣ್ಣನು ಗಹಗಹಸ್ತ 

ನಕುನು. (ಗಳ = ಕ್ೆೊರಳಪ, ಗರಳ, ಗರಲ್ = ವಷ್, ಅಂದರೆ 
ವಷ್ಕಂಠ9, ದೆೊರೆ = ಸಮಾನ8). 
 

ತೆೊಗಲ್ು ಸಡಲ್ಲದ ಗಲ್ಿ ಬತಿತದ 
ಹೆಗಲ್ು ನರುಕ್ತದ ನೆರೆತ ಮಿೇಸೆಯ 
ಜಗುಳದ ಹಲ್ುಗಳ ಹಾಯಿದೆಲ್ುಗಳ ನೆಗಿೆದವಯವದ | 
ಅಗಿಯಲ್ಲ್ುಗುವ ತಲ್ೆಯ ಮುಪ್ರುನ 
ಮುಗುದ ನ್ನವ ಸೆೇನಾಧಪನೆ ನ್ನೇ 
ನಗೆಯ ಸುರಿದೆದ ರಾಯಕಟ್ಕದೆೊಳೆಂದನಾಕಣ್ಣ || 35 || 
(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಭಿೇಷ್ೆಪವಣ, ಸಂಧ 1) 

 

“ಸುಕ್ತುದ ಚಮಣದ, ಬತಿತದ ಗಲ್ಿದ, ಹೆಗಲ್ು ಜಗಿೆದ, ಬಿಳ 

ಮಿೇಸೆಯ, ಉದುರಿದ ಹಲ್ುಿಳಳ, ಮೃದುವಾದ ಎಲ್ುಬುಗಳಪಳಳ, 
ಶ್ಮಥಿಲ್ವಾದ ಅಂಗಗಳಪಳಳ, ನಡುಗುವ ತಲ್ೆಯುಳಳ, ಮುದಿ 

ಮುಗದನು ಸೆೇನಾಧಪತಿಯೇ, ರಾಜಾ, ನ್ನೇನು ಯುದಧದಲ್ಲಿ 
ಹಾಸಯ(ರಸ)ವನುಿ ಸುರಿದೆ” ಎಂದ ಕಣ್ಣ. (ಜಗುಳದ = ಬಿದದ9). 
 

ಇಲ್ಲಿ ಭಿೇಷ್ೆನು ರಾಘವನ ಬಲ್ 
ದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವನುಭ್ಯವೇರರು 
ಬಲ್ಲಿದರು ಬಳಕುಳದ ಸುಭ್ಟ್ರ ಶೌಯಣವೊಪುುವುದೆ| 
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ನ್ನಲ್ುಿ ನ್ನೇ ಕ್ೆೊಲ್ಲ್ೆಳಸುವರೆ ಹಗೆ  
ಯಲ್ಲಿಗೆೊಪ್ರುಸ್ತ ಕ್ೆೊಲ್ಲಸಲ್ೆೇತಕ್ೆ 
ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲ ಬಡದಡುಗೆಡಹುವುದೆಂದನಾ ಕಣ್ಣ || 36 || (ಕು. 
ವಾಯ. ಭಾ., ಭಿೇಷ್ೆಪವಣ, ಸಂಧ 1)  

 

“ಭಿೇಷ್ೆನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಸೆೇನೆಯಲ್ಲಿದದ ಜಾಂಬವಂತನ 

ಹಾಗೆ, ಇಬೆರೊ ಶಕ್ತತವಂತರು, ನ್ನನಗೆ ಬೆೇರೆ ಶೂರರ 

ಶೌಯಣವು ಕ್ಾಣ್ುವುದಿಲ್.ಿ ಅವನನುಿ ಕ್ೆೊಲ್ಲಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದಿದದರೆ 
ಶತುರಗಳಂದೆೇಕ್ೆ ಮಾಡಸುವೆ, ಬಿಲ್ಲಿನ್ನಂದ ಹೆೊಡೆದು ಕ್ೆೊಲ್ುಿ” 
ಎಂದು ಕಣ್ಣನಂದ.  

ಇಷ್ುಟ ಅವಹೆೇಳನವನುಿ ಕ್ೆೇಳದರೆ ಯಾರಿಗೊ ಸ್ತಟ್ುಟ 
ನೆತಿತಗೆೇರುತತದೆ, ದೆೊರೇಣ್ನೊ, ಭಿೇಷ್ೆನೊ ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ 
ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಪರತುಯತತರ ಕ್ೆೊಟ್ಟರೆನ್ನಿ. 
 

ಕಂ|| ಗಂಗಾಸುತಂಪೃಥಾಸುತ  

ರಂಗೆಲ್ೆೊದಡೆತಪಕ್ೆಪೊೇಪೆನವಗಣಳ ಕ್ೆಯಯ | 
ಳಾೆಂಗೆೇಯನೞ ಕದೆೊಡಹತರ 

ನಾಂಗೆಲ್ೆತಳತಱಕವೆನನೆಿಗಂಬಿಲ್ಲಾಡಯಂ || 22 || (ಪಂ. 
ಭಾ., ದಶಮಾಶಾಾಸ). 

 

“ಭಿೇಷ್ೆನು ಪಾಂಡವರನುಿ ಗೆದದರೆ ತಪ ಮಾಡಲ್ು 
ವನವಾಸಕ್ೆು ಹೆೊೇಗುವೆನು, ಭಿೇಷ್ೆನು ಅಳದೆೊಡೆ ಶತುರಗಳ 

ಮೇಲ್ೆೇರಿ ಹೆೊೇಗುವೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಿಲ್ುಿ ಹಡಯಲ್ಾರೆ” 
ಎಂದು ಪರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡದ ಕಣ್ಣ. (ತಳತಱು, ತಳತಱಕ = 

ಮೇಲ್ೆೇರಿ ಹೆೊೇಗು, ಯುದಧ ಮಾಡು8). ಶ್ಮಖಂಡಯ ಎದುರು 
ಭಿೇಷ್ೆನು ಸೆೊೇತಾಕ್ಷಣ್ ಚೆಲ್ಾಿಪ್ರಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡುತಿತರುವ 

ಕ್ೌರವಸೆೇನೆಯನುಿ ಹಡತದಲ್ಲಿರಲ್ು ಬಿಲ್ುಿ ಹಡದ. ಅದೆೇ 
ಭಿೇಷ್ೆನ ಬಳಹೆೊೇಗಿ ಯುದಧಮಾದಲ್ು ಅಪುಣೆ ಬೆೇಡದ. 
 

ಮಹಾಪರಭಾವೆೇ ವರದೆೇ ನ್ನಪಾತಿತೆೇ | ಲ್ೆೊೇಕಶೆರೇಷೆೆೇ 

ಶಾಂತನವೆೇ ಮಹೌಜಸ್ತ |  

ಪರಾಜತೆೇಷ್ು ಭ್ರತೆೇಷ್ು ದುಮಣನಾಃ | ಕಣೆೊೇಣ ಭ್ೃಶಂ 

ನಯಶಾಸದಶುರ ವತಣಯನ್ || 8 || (ವಾಯ. ಭಾ., 

ದೆೊರೇಣ್ಪವಣ, ದೆೊರೇಣಾಭಿಷೆೇಕ ಪವಣ, ಕಣ್ಣನ್ನಯಾಣಣ್, 

ಅಧ್ಾಯಯ 2). 
 

ಆ ಮಹಾಪುರುಷ್, ಲ್ೆೊೇಕಶೆರೇಷ್,ೆ ಮಹಾತೆೇಜಸ್ತಾ ಶಂತನು 
ಪುತರನು ಬಿೇಳಲ್ು ಸೆೊೇತು ದುಃಖಿಸುತಿತರುವ ಕ್ೌರವರನುಿ 

ಕಣ್ಣನು ಸಾತಃ ಜೆೊೇರಾಗಿ ಅಳಪತಾತ ಸಂತೆದಸತೆೊಡಗಿದನು. 
ಆನಂತರ, ವೇರ ಕಣ್ಣನು ಸವಾಣಲ್ಂಕ್ಾರಭ್ೊರ್ಷತನಾಗಿ, 

ಸುಸಜಿತ ರರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊತು ಭಿೇಷ್ೆನ್ನದದಲ್ಲ ಿ ಹೆೊೇಗಿ ಅವನ 

ಸ್ತಾತಿಯನುಿ ಕಂಡು ಬಹುವಾಗಿ ಶೊೇಕ್ತಸ್ತ, ಅವನ ಅಪುಣೆ, 
ಆಶ್ಮೇವಾಣದಗಳನುಿ ಪಡೆದು ಯುದಧಕ್ೆು ತೆರಳದನು.  
 

ತಮದಾಯಹಂ ಪಾಂಡವಂ ಯುದಧಶೌಂಡಂ | 

ಅಮೃಷ್ಯಮಾಣೆೊೇ ಭ್ವತಾನುಶ್ಮಷ್ಟಃ | 
ಆಶ್ಮೇವಷ್ಂ ದೃರ್ಷಟಹರಂ ಸುಘೊೇರಂ | ಇಯಾಂ ಪುರಸೃತಯ 
ವಧಂ ಜಯಂ ವಾ || 23 || (ವಾಯ. ಭಾ., ದೆೊರೇಣ್ಪವಣ, 
ದೆೊರೇಣಾಭಿಷೆೇಕ ಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 3) 

 

“ಯುದಧದಲ್ಲಿ ನ್ನಪುಣ್ನಾದ ಆ ಪಾಂಡವನನುಿ ಸಹಸಲ್ಾಗದ 

ನಾನು ಇಂದು ನ್ನನಿ ಅನುಜ್ಞೆಯನುಿ ಪಡೆದು ಸಪಣದ 

ವಷ್ದಂತಿರುವ, ಘೊೇರ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದಲ್ೆೇ ಸಂಹರಿಸಬಲ್ಿ 
ಅವನನುಿ ಗರವಸ್ತ ವಧಸುತೆತೇನೆ ಅರ್ಥವಾ ಜಯವನುಿ 
ಗಳಸುತೆತೇನೆ” ಎಂದು ಕಣ್ಣನಂದಾಗ, ಭಿೇಷ್ೆನೊ ಅವನು 
ಕುಂತಿೇಪುತರನೆಂದು ಹೆೇಳಪತಾತನೆ. 
 

ಕ್ೌಂತೆೇಯಸತಾಂ ನ ರಾಧ್ೆೇಯೇ 
ವದಿತೆೊೇ ನಾರದಾನೆಮ | 

ಕೃಷ್ಣದೆಾದಪಾಯನಾಚೆಚವ ಕ್ೆೇಶವಾಶಚ ನ ಸಂಶಯಃ || 9 || 
(ವಾಯ. ಭಾ., ಭಿೇಷ್ೆಪವಣ, ಭಿೇಷ್ೆಕಣ್ಣಸಂವಾದ, 

ಅಧ್ಾಯಯ 117). 
 

ನ್ನೇನು ಕ್ೌಂತೆೇಯ. ರಾಧ್ೆೇಯನಲ್ಿವೆಂದು ನನಗೆ ನಾರದನ್ನಂದ 

ತಿಳದಿತುತ. ಕೃಷ್ಣದೆಾದಪಾಯನ ಮತುತ ಕ್ೆೇಶವನ್ನಗೊ ಇದು 
ತಿಳದಿತುತ ಎನುಿವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಲ್ಿ. ಸಂಧಮಾಡಸ್ತಕ್ೆೊ 

ಎಂದೊ ಸೊಚಿಸ್ತದ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣನದು ದೃಢ ನ್ನಶಚಯವಲ್?ಿ 

ಆದರೆ ಅದೆೇ ಮಹತಾುಂಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣನು ಭಿೇಷ್ೆನ ಪತನದ 

ನಂತರ ಸೆೇನಾಪತಯಕ್ೆು ಒಪುಲ್ಲಲ್ಿ, ದೆೊರೇಣ್ನನುಿ ಸೊಚಿಸ್ತದ. 

“ಸುರಸ್ತಂಧೊದಭವನ್ನಂಬೞಕ್ೆು ಪೆಱರಾಸೆೇಣನಾಧಪತಯಕ್ೆು 
ತಕುರೆ ಲ್ೆೊೇಕ್ೆದಕ ಧನುಧಣರಂಕಳಶಜಂ” (ಪಂ. ಭಾ., 

ಏಕ್ಾದಶಾಶಾಾಸ, 53) ಎಂದ ಕಣ್ಣ. 
“ಭಿೇಷಾೆದನಂತರಂದೆೊರೇಣ್ಯಂಬುದುಂಪಾರಾಶಯಣವಚನ
ಮನೆಕಣ್ಣನ ನುಡಗೆೊಡಂಬಟ್ುಟ” ದುಯೇಣಧನನು 
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ದೆೊರೇಣ್ನ್ನಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಟದನು (ಕಳಶಜಂ = ದೆೊರೇಣ್, 

ಪಾರಾಶಯಣ = ವಾಯಸ). 

ದೆೊರೇಣ್ನ ವಧ್ೆಯ ನಂತರ ಸೆೇನಾಪತಯ ಕಣ್ಣನ ಪಾಲ್ಲಗೆ 
ಬಂತು. ಭಿೇಷ್ೆ ದೆೊರೇಣ್ರ ಅನುಪಸ್ತಾತಿಯಿಂದ 

ದುಯೇಣಧನನ ಮನಸ್ತಸನಲ್ಲಿ ಅಳಪಕು ಪಾರರಂಭ್ವಾಗಲ್ು 
ತೆೊಡಗಿ, ವಷ್ಣ್ಣವದನನಾದ ಅವನನುಿ ಕಣ್ಣನು 
ಸಮಾಧ್ಾನಗೆೊಳಸ್ತದನು. ಅವನ್ನಗೆ ಯಾವ 

ಪರಿಸ್ತಾತಿಯಲ್ಲಯಿೊ ಬೆನೆಿಲ್ುಬಾಗಿ ನ್ನಲ್ುಿವವನು 
ಕಣ್ಣನೆೊಬೆನೆೇ. ಶಕುನ್ನಯು ಹಂದಿನ್ನಂದ ಕುತಂತರವನುಿ 
ಬೆೊೇಧಸುವವನು, ದುಶಾಾಸನನು ಒಬೆ ಆಜ್ಞಾವತಿಣ ಆಳಪ, 
ಅಷೆಟೇ. ದುಯೇಣಧನನ ಭಿೇತಿ ಭಿೇಷ್ೆ, ದೆೊರೇಣ್ರನುಿ 
ಸೆೊೇಲ್ಲಸ್ತದ ಅಜುಣನನ ಪರಾಕರಮದ ಬಗೆೆ ಮಾತರ, 
ಭಿೇಮನನುಿ ಎದುರಿಸುವ ಗುಂಡಗೆ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು 
ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ ತಿಳದಿತುತ. ಹೇಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಧ್ೆದಯಣವನುಿ 
ತುಂಬಲ್ು ಅಜುಣನನ ಮತುತ ತನಿ ತುಲ್ನೆ ಮಾಡದ, ತನಿ 
ಕ್ಷಮತೆಯನುಿ ವವರಿಸ್ತದ. ತನೆೊಿಡನ್ನದದ ವಜಯ ಎಂಬ ಬಿಲ್ುಿ 
ವಶಾಕಮಣನು ಇಂದರನ್ನಗಾಗಿಯೇ ರಚಿಸ್ತದುದ, ಅದನ್ನಿೇಗ 

ಪರಶುರಾಮನು ತನಗೆ ಕ್ೆೊಟ್ಟಟದಾದನೆಂದೊ, ಅದರಿಂದಲ್ೆೇ 
ಪರಶುರಾಮನು 21 ಬಾರಿ ಭ್ೊಮಂಡಲ್ವನೆಿೇ 
ಜಯಿಸ್ತದದನೆಂದೊ, ಅದು ಅಜುಣನನ ಗಾಂಢಿೇವಕ್ತುಂತಲ್ೊ 

ಶೆರೇಷ್ೆವೆಂದು ಜ್ಞಾಪ್ರಸ್ತದನು. ತನಿಲ್ಲ ಿ ಅಜುಣನನಂತೆ 
ದಿವಾಯಸರಗಳದದ ಅಕ್ಷಯತೊಣಿೇರವಲ್ಿದಿದದರೊ ಪರಶುರಾಮನು 
ಕಲ್ಲಸ್ತದ ಯುದಧಕ್ೌಶಲ್ವದೆ. ದಿವಾಯಶಾಗಳದದ ರರ್ಥವಲ್ಿದಿದದರೊ 

ಅಡುಯಿಲ್ಿ, ಕ್ೆೊರತೆಯಂದೆೇ. ಕೃಷ್ಣನಂತಹ ಸಾರಥಿಯಿಲ್ಿ. 
ಅಶಾಹೃದಯ ಬಲ್ಿ ಶಲ್ಯನನುಿ ಸಾರಥಿ ಮಾಡಸು, ಇವತುತ 
ಅಜುಣನನನುಿ ವಧಸುತೆತೇನೆ ಎಂದ ಕಣ್ಣ. (ವಾಯ. ಭಾ., 

ಕಣ್ಣಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 22, 30 - 58). ಕಣ್ಣನು 
ಸೆೇನಾಪತಿಯಾಗುತತಲ್ೆೇ ಭಿೇಷ್ೆನ ಆಶ್ಮೇವಾಣದ ಪಡೆದು 
ಅಜುಣನನನುಿ ಗೆಲ್ುಿವ ಉಪಾಯವನುಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದು 
ಬೆೇಡದಾಗ, “ಶಲ್ಯನನೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರೆ ಮಾಡಕ್ಾದುನ್ನೇಂ” 
ಎಂದು ಭಿೇಷ್ೆನು ಸಲ್ಹೆ ನ್ನೇಡದದ (ಪಂ. ಭಾ., 

ದಾಾದಶಾಶಾಾಸ 57). 

ಶಲ್ಯನು ಮೊದಲ್ು ಒಪುದಿದದರೊ, ದುಯೇಣಧನನು 
ಗೆೊೇಗರೆದಾಗ ಒಪ್ರುಕ್ೆೊಂಡ, ಆದರೆ ಹೆೇಗೆ ಅಜುಣನನು 
ಸಾರಥಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲ್ಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯುದಧ 

ಮಾಡುತಾತನೆಯೇ, ಹಾಗೆಯೇ ತನಿ ಮತುತ ಕಣ್ಣನ 

ಸಂಬಂಧವರಬೆೇಕು, ಅದು ತಪ್ರುದ ಕ್ಷಣ್ ತಾನು 
ರರ್ಥದಿಂದಿಳದು ಹೆೊೇಗುತೆತೇನೆ ಎಂಬ ಶತಣವನ್ನಿಟ್ಟ. ಈ ಶತಣ 
ಗದಗು ಭಾರತ ಮತುತ ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ, ಸಂಸೃತ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್.ಿ 

ಕಣಾಣಜುಣನರ ಭಿೇಕರ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಅಜುಣನನ ಶಕ್ತತಯುತ 

ಬಾಣ್ದಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣನ ರರ್ಥ ಒಂದು ಯೇಜನದಷ್ುಟ (8 

ಮದಲ್ುಗಳಪ) ಹಂದಕ್ೆು ಸರಿಯಿತು. ರೆೊೇಷ್ದಿಂದ ಮರಳಬಂದ 

ಕಣ್ಣನು ತನಿ ಬಾಣ್ದಿಂದ ಅಜುಣನನ ರರ್ಥವನುಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿನ 

ಅಂತರದಷ್ುಟ ಹಂದಕ್ೆು ತಳಳದನು. ಇದನುಿ ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣನು 
ಕಣ್ಣನ ಶೌಯಣವನುಿ ಬಹುವಾಗಿ ಪರಶಂಸ್ತಸ್ತದನು. ಇದು 
ಅಜುಣನನ್ನಗೆ ಸರಿದೆೊೇರಲ್ಲಲ್ಿ. ತನಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ 

ಶತುರವನುಿ ಹೆೊಗಳಪವುದೆೇ?  
 

ಹೆೇಳಪ ಹೆೇಳೆನಾಿಣೆ ಚಿತತದೆೊ 

ಳಾಳಪವುದ ಮರೆಮಾಡದಿರು ಗೆೊೇ  
ಪಾಲ್ ಧಮಣಜನಾಣೆ ನ್ನನಗೆನೆ ಪಾರ್ಥಣ ದುಗುಡದಲ್ಲ | 

ಕ್ಾಲ್ಗುಣ್ವೆಂದರಿವೆ ಮೇಣ್ ತ 

ನಾಿಳಪತನ ಪುಸ್ತಯಾಯುತ ರಿಪುಭ್ಟ್ 

ನಾಳಪತನ ದಿಟ್ವಾಯುತ ಕ್ೌತುಕವೆಂದನಾ ಪಾರ್ಥಣ || 20 || 

(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, ಸಂಧ 23) 
 

"ನನಾಿಣೆ, ನ್ನನಿ ಮನದಲ್ೆಿೇನ್ನದೆ ಹೆೇಳಪ, ಕೃಷ್ಣ, ಧಮಣಜನಾಣೆ 
ನ್ನನಗೆ, ಮರೆಮಾಡಬೆೇಡ. ನನಿ ಶೌಯಣ ಸುಳಾಳಯಿತು, 
ಶತುರವನ ಶೌಯಣ ದಿಟ್ವಾಯುತ, ಇದು ಕ್ಾಲ್ಗುಣ್, ಆಶಚಯಣ" 

ಎಂದನು ಅಜುಣನ ದುಃಖದಿಂದ. 

 
ಆಳಪತನದಲ್ಲ ವೇರ ಕಣ್ಣನ  

ಹೆೊೇಲ್ುವರ ನಾ ಕ್ಾಣೆನೆದ ಸುರ 

ಪಾಲ್ಕರು ತಾವನಬಹುದೆೇ ಕಣ್ಣನುರವಣೆಯ | 

ಹೆೇಳಪ ಯೇಜನವರೆಗೆ ತೆೊಲ್ಗಿಸ್ತ  

ಜಾಳಸ್ತದೆ ನ್ನೇ ನುಡದೆ ನ್ನಜ ಬಿ  

ಲ್ಾಿಳಪತನವನು ನ್ನನಿ ಮನದಲ್ಲ ತಿಳದುನೆೊೇಡೆಂದ || 22 || 

(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, ಸಂಧ 23). 
 

"ಶೌಯಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ ಸಮಾನರನುಿ ನಾನರಿಯ. ದೆೇವತೆಗಳಪ 
ಕೊಡ ಕಣ್ಣನ ಪರಾಕರಮಕ್ೆು ಸರಿತೊಗುವರೆೇ? ಯೇಜನದಷ್ುಟ 
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(ಅವನ ರರ್ಥವನುಿ) ಹಂದೊಡದಿ. ಅದು ಸತಯ. ಆದರೆ ನ್ನಜವಾದ 

ಬಿಲ್ುಿವದಾಯ ಸಾಮರ್ಥಯವನುಿ ನ್ನೇನೆೇ ನ್ನನಿ ಮನದಲ್ಲಿ 
ವಮಶ್ಮಣಸು" ಎಂದ ಕೃಷ್ಣ. 
 

ಬಸುರೆೊಳಗೆ ಬರಹಾೆಂಡಕ್ೆೊೇಟ್ಟಯ  

ಮುಸುಕ್ತಕ್ೆೊಂಡಹ ನಾ ಸಹತ ಮೇ  
ಲ್ೆಸೆವ ಸ್ತಂಧದ ಹನುಮಸಹತಿೇ ದಿವಯಹಯಸಹತ | 

ಎಸುಗೆಯಲ್ಲ ತೆೊಲ್ಗಿಸುವ ಕಣ್ಣನ  

ಅಸಮ ಸಾಹಸ ಪ್ರರಿದೆೊ ಹುಲ್ುರರ್ಥ  

ದೆಸುಗೆ ನ್ನನಿಗೆಳಕ್ೆ ಪ್ರರಿದೆೊೇ ಪಾರ್ಥಣ ಹೆೇಳೆಂದ || 23 || 

(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, ಸಂಧ 23) 
 

"ಹೆೊಟೆಟಯಲ್ಲ ಿ ಬರಹಾೆಂಡವನುಿ ಇಟ್ುಟಕ್ೆೊಂಡದದ ನನಿನುಿ, 
ಧವಜದ ಮೇಲ್ಲರುವ ಹನುಮಂತನನುಿ, ಈ ದಿವಾಯಶಾಗಳನುಿ 
ಹೆೊಂದಿದ ರರ್ಥವನುಿ ಹಂದೊಡದ ಕಣ್ಣನ ಪರಾಕರಮ 

ಹರಿದೆೊೇ, ಆ ತುಚಛ ರರ್ಥ ಹಂದೆ ತಳಳದ ನ್ನನಿ ಪರಾಕರಮ? 

ಅಜುಣನ ಹೆೇಳಪ" ಎಂದ ಕೃಷ್ಣ. (ಸ್ತನಧ = A kind of 

banner8, flag, ಸ್ತಂಧ, ಧವಜ). 

 
ಎನಿಲ್ು ತಲ್ೆಕ್ೆಳಗಾಗಿ ಫಲ್ುಗುಣ್  

ಧನುವ ಕ್ೆೊಂಡನು ದನುಜವೆದರಿಗೆ  
ಮನದ ಗವಣವನುಸರಲ್ರಿಯದೆ ಬಾಗಿದನು ಶ್ಮರವ || 24ನೆ 
ನುಡಯ ಪೂವಾಣಧಣ || (ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, 

ಸಂಧ 23) 
 

ಆ ಮಾತಿಗೆ, ತನಿ ಅಹಂಕ್ಾರವನುಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನಗೆ ತೆೊೇರಿಸಲ್ಾಗದೆ 
ಅಜುಣನನು ತಲ್ೆ ತಗಿೆಸ್ತ, ಧನುವನುಿ ಪುನಃ ಎತಿತಕ್ೆೊಂಡನು.  
ಕ್ೆೊನೆಯ ದಿನ ಯುದಧಕ್ೆು ಹೆೊರಟಾಗ ಅನೆೇಕ 
ಅಪಶಕುನಗಳಪಂಟಾದಾಗಲ್ೆೇ ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ ತನಿ ಅಂತಯ 
ಸನ್ನಿಹತವಾಯಿತೆಂಬ ಅರಿವಾಗಿರಬೆೇಕು. ಆ ದಿನದ ಯುದಧದ 

ಮೊದಲ್ು ಸೊಯೇಣದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಪುದಲ್ಲಿ 
ಮೊೇರೆಯನುಿ ನೆೊೇಡ, ಗೆೊೇಪೂಜೆ ಮಾಡ, ತನಿ ತೆೇರು, 
ಬಿಲ್ುಿ, ದಿವಾಯಸರಗಳನುಿ ಬಿಟ್ುಟ ಎಲ್ಿವನುಿ ದಾನಮಾಡದನು. 
ಆನಂತರ ಆ ವೇರಾಧವೇರನು ಹೆೊರಟ್ ರಿೇತಿಯನುಿ 
ನೆೊೇಡ. 

ವ|| ಮಂಗಳಜಳಂಗಳಂಮಿಂದುಮಯಯನಾಱಕಸ್ತ 

ದುಕೊಲ್ಾಂಬರಮನುಟ್ುಟಪೊಸವಾವುಗೆಯಂಮಟ್ಟಟ ಕನಕಕಳಸ 

ನಾಯಪ ಸೊತರನಾಚಮಿಸ್ತಕನಕಕಮಳಂಗಳಂ 

ಕಮಳಾಕರಬಾಂಧವಂಗಘಯಣಮತಿತ 
ಪಾಲ್ೆಡಲ್ತೆರೆಯನೆೊರೆಯದೆೊರೆಯ 

ದುಕೊಲ್ಾಂಬರದೆೊಳಂಬಾಗಿಚಲ್ಿಣ್ಮನುಟ್ುಟಪುಡಗತುತರಿಯಂ 

ತಲ್ೆಯಳತೇವೆಪೊಯುದ ಪಸ್ತಯನೆೇತರದಸ್ತಯ 

ಪಾಳೆಯಳತಲ್ೆನವರಂಪಚುಚಗಂಟ್ಕ್ತು 
ಮಣಿಮಯಮಕುಟ್ಮಂಕವದುತೆೊೇರ 

ನೆಲ್ಲಿಯಕ್ಾಯಿಂಪ್ರರಿಯವಪು ಮುತಿತನ ಬರಹೆಸೊತರಮನೆೞಲ್ಲಕ್ತು 
ಪಸದನಮನೆನಗಿಂದಿನ್ನತೆಎಂಬಂತೆ ನೆಱೆುಯ ಕ್ೆಯೆಯುದ 
ಬಂದು ಮದರರಾಜಂಗೆಪೊಡೆವಟ್ುಟ 
ಸನಿಣ್ಂಗಳನೆಲ್ಿಮನಾತಂಗೆ ನೆಯ ತುಡಸ್ತದಂ – (ಪಂ. ಭಾ., 

ದಾಾದಶಾಶಾಾಸ). 

ಮಂಗಳತಿೇರ್ಥಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಿನಮಾಡ, ಶರಿೇರವನುಿ ಒರಸ್ತ, 

ರೆೇಷೆೆ ಬಟೆಟಯನುಿಟ್ುಟ, ಹೆೊಸಪಾದುಕ್ೆಗಳನುಿ ಮಟ್ಟಟದನು. 
ಚಿನಿದ ಉತತರಿೇಯವನೊಿ, ಸೆೊಂಟ್ದಪಟ್ಟಟಯನೊಿ 
ಧರಿಸ್ತದನು. ಆಚಮನಮಾಡ ಚಿನಿದ ಕಮಲ್ಗಳಂದ 

ಸೊಯಣನ್ನಗೆ ಅಘಯಣವನೆಿತಿತ ರೆೇಷ್ೆ ಬಟೆಟಯ ಕಚೆಚಯನುಿಟ್ಟನು. 
ಕಸೊತರಿಯ ಹುಡ ತಲ್ೆಯ ಮೇಲ್ೆ ಚೆಲ್ಲಿಕ್ೆೊಂಡು ಹಸ್ತರು ಬಣ್ಣದ 

ನವುರಾದ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ತಲ್ೆಗೊದಲ್ನುಿ ಭಾಗಮಾಡ 

ಗಂಟ್ಟಕ್ತುಕ್ೆೊಂಡನು. ರತಿಕ್ತರಿೇಟ್ವನುಿ ಧರಿಸ್ತಕ್ೆೊಂಡನು. 
ದಪುವಾದ ಮುತಿತನ ಜನ್ನವಾರವನುಿ ತೆೊಟ್ುಟ ಈ ಅಲ್ಂಕ್ಾರ 

ಈ ದಿನಕ್ೆು ಮಾತರ ಎನುಿವ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಂಕ್ಾರ 

ಮಾಡಕ್ೆೊಂಡನು. ಶಲ್ಯನ್ನಗೆ ವಂದಿಸ್ತ ಕವಚಗಳನೆಿಲ್ಿ ಆತನ್ನಗೆ 
ಪೂಣ್ಣವಾಗಿ ತೆೊಡಸ್ತದನು. 

 

ಕಂ|| ತಿದಿಯುಗಿದುಕ್ೆೊಟೆಟನೆೊಡವು 
ಟ್ಟಟದಕವಚಮನಮರಪತಿಗೆಮುನ್ನಿನೆಿನಗೆೊ | 

ಪುದುಮಱೆಯನಾಸೆವಡಲ್ೆಂ. 
ದದಟ್ನಣ್ಂತುಡನೆಕವಚಮಂರಾಧ್ೆೇಯಂ || 109 || (ಪಂ. 
ಭಾ., ದಾಾದಶಾಶಾಾಸ)  

 

“ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟದ ಕವಚವನುಿ ಇಂದರನ್ನಗೆ ಸುಲ್ಲದು 
ಕ್ೆೊಟೆಟನು. ಇನುಿ ನನಿ ದೆೇಹವು ಕವಚಗಳನುಿ 
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ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಿ” ಎಂದು ಪರಾಕರಮಶಾಲ್ಲಯಾದ ಕಣ್ಣನು 
ಕವಚವನುಿ ತೆೊಡಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಕಣಾಣಜುಣನರ ಭಿೇಕರ ಯುದಧವನುಿ ದೆೇವದೆೇವತೆಗಳೊ 

ಸಾಗಣದಿಂದ ನೆೊೇಡುತಿತದದರಂತೆ. ಹನುಮಂತನೊ 

ಮಚುಚವಂತೆ ಯುದಧಮಾಡುತಿತದದ ಕಣ್ಣ. 
 

ಪೂತು ಮಝರೆೇ ಕಣ್ಣ ವಶ್ಮಖ  

ವಾರತವೊಂದಿನ್ನತಿಲ್ಿ ಲ್ಂಕ್ೆಯ  

ಘಾತಕರ ಚಾಪಳವ ಕಂಡೆನು ಚಾಪತಂತರದಲ್ಲ | 

ಈತನತಿಶಯಬಾಣ್ರಚನಾ  

ಜಾತಿಯಿದು ಭಿೇಷಾೆದಿಸುಭ್ಟ್  

ವಾರತಕ್ೆಲ್ಲಿಯದೆಂದು ತಲ್ೆದೊಗಿದನು ಹನುಮಂತ || 56 || 

(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, ಸಂಧ 24) 
 

“ಭ್ಲ್ೆೇ ಕಣ್ಣ, ಇವನ ಬಾಣ್ಗಳಗೆ ಆಯಾಸವಂತಿಷ್ೊಟ 
(ವಶ್ಮಖ = ಬಾಣ್, ವಾರತ = ಆಯಾಸವದದವ, 

ಆಲ್ಸಯವದದವ10) ಇಲ್ಿ, ಲ್ಂಕ್ಾ ಯುದಧದ ವೇರರ 

ಬಿಲ್ುಿವದೆಯಯನುಿ ನಾನು ನೆೊೇಡದೆದೇನೆ. ಇವನ 

ಯುದಧಚಾತುಯಣ ಭಿೇಷಾೆದಿ ವೇರರ ಗುಂಪ್ರನವರಿಗೆಲ್ಲಂಿದ? 

(ಇಲ್ಲಿ ‘ವಾರತ’ = ಗುಂಪು10)” ಎಂದು ಹನುಮಂತನು 
ಹೆೊಗಳದನು. ಒಮೆ ಕಣ್ಣನು ಬಾಣ್ಗಳಂದ ಕೃಷ್ಣನನುಿ 
ಅತಿಯಾಗಿ ನೆೊೇಯಿಸಲ್ು, ಅವನು ಕ್ೆರಳ ಚಕರವನೆಿತಿತದಾಗ 

“ಕಸೆಯಂಬಿಟ್ಟಟರದಭಿಮಂತಿರಸ್ತಚಕರಮನಸುರವೆದರಿ 

ಯಿಡುವಾಗ” ಅಜುಣನನು ಅವನನುಿ ತಡೆದನು (ಪಂ. ಭಾ., 

ದಾಾದಶಾಶಾಾಸ, 211). ಕಣ್ಣನ ಪರಾಕರಮ ಅಷ್ುಟ! ಬಹಳ 

ಕ್ಾಲ್ದಿಂದ ಸದಾ ಪೂಜಸ್ತ ಇಟ್ುಟಕ್ೆೊಂಡದದ, ಸಪಣದ 

ಮುಖವುಳಳ, ಮಹಾಜಾಾಲ್ೆಯುಳಳ, ಮಹಾವಷ್ಭ್ರಿತವಾದ 

ಅಶಾಸೆೇನನ ಶರವನುಿ ಅಜುಣನನ ಶ್ಮರವನುಿ ಕತತರಿಸಲ್ು 
ಎತಿತಕ್ೆೊಂಡನು ಮತುತ ಗುರಿಯಿಟ್ಟನು. 
 

ತಮಬರವೇನೆದರರಾಜೆೊೇ ಮಹಾತಾೆ | ವೆದಕತಣನಂ 

ಪೆರೇಕ್ಷಯ ಹ ಸಂಹತೆೇಷ್ುಂ | 
ನ ಕಣ್ಣ ಗಿರೇವಾಮಿಷ್ುರೆೇಷ್ ಪಾರಪಸಯತೆೇ | ಸಂಲ್ಕ್ಷಯ 
ಸಂಧತಸಾ ಶರಂ ಶ್ಮರೆೊೇಘಿಂ || 7 || (ವಾಯ. ಭಾ., 

ಕಣ್ಣಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 66). 
 

ವೆದಕತಣನನು ಇಟ್ಟ ಬಾಣ್ದ ಗುರಿಯನುಿ ನೆೊೇಡ ಮಹಾತೆ 
ಮದರರಾಜನು “ಕಣ್ಣ! ಈ ಬಾಣ್ವು ಅವನ ಕುತಿತಗೆಗೆ 
ತಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಆದುದರಿಂದ ಗುರಿಯಿಟ್ುಟ ಶ್ಮರವು ಕತತರಿಸುವಂತೆ 
ಪುನಃ ಗುರಿಯಿಡು!” 
 

ಅಥಾಬರವೇತೆೊುರೇಧಸಂರಕತನೆೇತರಃ | ಕಣ್ಣಃ ಶಲ್ಯಂ 

ಸಂಧತೆೇಷ್ುಃ ಪರಸಹಯ | 
ನ ಸಂಧತೆತೇ ದಿಾಃ ಶರಂ ಶಲ್ಯ ಕಣೆೊೇಣ | ನ ಮಾದೃಶಾಃ 
ಶಾಠಯಯುಕ್ಾತ ಭ್ವಂತಿ || 8 || (ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣಪವಣ, 
ಅಧ್ಾಯಯ 66). 

 

ಕೊಡಲ್ೆೇ ಕ್ೆೊರೇಧದಿಂದ ಕಣ್ುಣಗಳಪ ಕ್ೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣನು 
ಬಾಣ್ವನುಿ ಹೊಡಕ್ೆೊಂಡೆೇ ಅಪಹಾಸಯ ಮಾಡುತಾತ ಶಲ್ಯನ್ನಗೆ 
ಹೆೇಳದನು: “ಶಲ್ಯ! ಕಣ್ಣನು ಎಂದೊ ಶರವನುಿ ಮತೆೊತಮೆ 
ಗುರಿಯಿಡುವುದಿಲ್ಿ! ನನಿಂರ್ಥವನು ಸುಳಳನಾಗುವುದಿಲ್ಿ!” 
ಅವರೆೊಳಗಿನ ಒಪುಂದ ಮುರಿದೆೊಡನೆ ಶಲ್ಯನು 
ವಾಘಗಳನುಿ ಕ್ೆಳಗೆಸೆದು, ರರ್ಥದಿಂದ ಧುಮಿೆಕ್ತು 
ಯುದಧಭ್ೊಮಿಯಿಂದ ಹೆೊರಟ್ು ಹೆೊೇದನು. 
ಹೇಗೆ ಭಿೇಕರ ಯುದಧ ನಡೆಯುತಿತರುವಾಗ ಕಣ್ಣನು 
ಅಜುಣನನುಿ ವಧಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಮನಸ್ತಸನಲ್ಲ ಿ

ಎಣಿಸ್ತದಿದರಬೆೇಕು, ಹಳೆಯ ಶಾಪಗಳಪ 
ಕ್ಾಯಣತತುರವಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟವು. ಭ್ೊಮಿಯು ಕಣ್ಣನ ರರ್ಥದ 

ಚಕರವನುಿ ನುಂಗಿದಳಪ, ಪರಶುರಾಮನು  
ಕ್ೆೊಟ್ಟ ದಿವಾಯಸರಗಳ ಪರಯೇಗ ಮರೆತುಹೆೊೇಯಿತು. 
ಚಕರವನೆಿತತಲ್ು ಬಿಲ್ಿನುಿ ಕ್ೆಳಗಿಟ್ುಟ ರರ್ಥದಿಂದಿಳದ. 
 

ಯಾವಚಚಕರಮಿದಂ ಭ್ೊಮೇರುದಧರಾಮಿ ಧನಂಜಯ | 

ನ ಮಾಂ ರರ್ಥಸೆೊಾೇ ಭ್ೊಮಿಷ್ಮೆಸಜಿಂ ಹಂತುಮಹಣಸ್ತ | 

ನ ವಾಸುದೆೇವಾತತಾತೆೊತೇ ವಾ ಪಾಂಡವೆೇಯ ಬಿಭೆೇಮಯಹಂ 
|| 64 || (ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 66).  

 

“ಧನಂಜಯ! ಈ ಚಕರವನುಿ ಭ್ೊಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ೆತುತತೆತೇನೆ. 
ರರ್ಥದಿಂದ ಕ್ೆಳಗಿಳದ, ನೆಲ್ದಮೇಲ್ೆ ನ್ನಂತಿರುವ ಮತುತ 
ಯುದಧಕ್ೆು ಸಜಾಿಗಿರದ ನನಿನುಿ ಹೆೊಡೆಯಕೊಡದು! ನಾನು 
ಇದನುಿ ಭ್ಯದಿಂದ ಹೆೇಳಪತಿತದೆದೇನೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಥವಾ 

ಪಾಂಡವನಾದ ನ್ನೇನು ತಿಳಯಬಾರದು!” 
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ತಾಂ ಹ ಕ್ಷತಿರಯದಾಯಾದೆೊೇ ಮಹಾಕುಲ್ವವಧಣನಃ | 
ಸೃತಾಾ ಧಮೊೇಣಪದೆೇಶಂ ತಾಂ ಮುಹೊತಣಂ ಕ್ಷಮ 

ಪಾಂಡವ || 65 || (ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣಪವಣ, ಅಧ್ಾಯಯ 
66). 

 

“ನ್ನೇನಾದರೆೊೇ ಕ್ಷತಿರಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವೆ! 
ಮಹಾಕುಲ್ದ (ಕ್ತೇತಿಣಯನುಿ) ಹೆಚಿಚಸುವನಾಗಿರುವೆ! 
ಧನಂಜಯ! ಧಮೊೇಣಪದೆೇಶವನುಿ ಸೆರಿಸ್ತಕ್ೆೊಂಡು ನ್ನೇನು 
ಸಾಲ್ು ಸೆದರಿಸ್ತಕ್ೆೊೇ!” (ವವಧಣನ = ಹೆಚಿಚಸುವವನು, 
ಪಸರಿಸುವವನು10). 
ಅಜುಣನನ್ನಗೆ ಅವನ ಮಾತು ಸರಿದೆೊೇರಿತು. ಆಗಲ್ೆೇ 
ಅವನ್ನಗೆ ಕಣ್ಣನನುಿ ನೆೊೇಡದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಿದ ಪ್ರರೇತಿ, 

ವಾತಸಲ್ಯ ಉಂಟಾದುವು. ಅವನು ಸೊತ ಪುತರನಲ್ಿ, 
ಕ್ಷತಿರಯನೆೇ ಇರಬೆೇಕಷೆಟೇ ಅಲ್ಿ, ತನಿ ಹತಿತರದ ಬಂಧುವೆೇ 
ಇರಬೆೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. 
ಗಾಂಢಿೇವವನೆಿತತಲ್ಾರದೆ ಹೆೊೇದ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಳ ತನಿ 
ಮನಸಸನುಿ ತೆೊೇಡಕ್ೆೊಂಡು, ಕಣ್ಣನಾರೆಂದು ಕ್ೆೇಳದ, 

ಹೆೇಳೆಂದು ಬೆೇಡಕ್ೆೊಂಡ, ಗೆೊೇಗರೆದ. ಕೃಷ್ಣನು ಗುಟ್ುಟ 
ಬಿಡಬೆೇಕಲ್?ಿ ಬದಲ್ಾಗಿ ಕ್ೆೊರೇಧ, ಪರತಿೇಕ್ಾರಗಳ ಬಿೇಜ 

ಬಿತಿತದ, ದೌರಪದಿಯನುಿ ಅವಮಾನ್ನಸ್ತದವನು, 
ಅಭಿಮನುಯವನುಿ ಕ್ೆೊಂದವನು ಎಂದು ಅಜುಣನನ ಸ್ತಟ್ಟನುಿ 
ಹೆಚಿಚಸ್ತದ (ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, ಸಂಧ 26). ಇವನುಿ 
ಕ್ೆೇಳಪತತಲ್ೆೇ ಅಜುಣನನು ತಡಮಾಡಲ್ಲಲ್.ಿ ಕಣ್ಣನ ವಧ್ೆಯನುಿ 
ತಾರೆಗೆೊಳಸಲ್ು ಕೊಡಲ್ೆೇ ಮಹೆೇಂದರನ ವಜರ, ಅಗಿಿದಂಡ ಮತುತ 
ಸೊಯಣನ ಶೆರೇಷ್ ೆ ಕ್ತರಣ್ಗಳಗೆ ಸಮನಾದ ಅಂಜಲ್ಲೇಕವನುಿ 
ಕ್ೆದಗೆತಿತಕ್ೆೊಂಡು ನ್ನರಾಯುಧನಾಗಿದದ, ರರ್ಥದಿಂದ ಕ್ೆಳಗಿಳದಿದದ 
ಕಣ್ಣನ ಶ್ಮರವನುಿ ಛೆೇದಿಸ್ತದನು. ಹೇಗಿದದರೊ ಕಣ್ಣನ 

ಪಾರಣ್ಹೆೊೇಗಲ್ಲಲ್ಿ. 
 

ಹರಣ್ ತೆೊಲ್ಗದ ಮಮಣವನು ಮುರ  

ಹರನು ಕಂಡನು ರರ್ಥದ ವಾಘಯ  
 

ನ್ನರಿಸ್ತ ಕಣ್ಣನ ಹೆೊರೆಗೆ ಬಂದನು ವಪರವೆೇಷ್ದಲ್ಲ || 14ನೆ 
ನುಡಯ ಎರಡನೆ ಭಾಗ || (ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, 

ಸಂಧ 27) 

ಪಾರಣ್ಹೆೊೇಗದ ಮಮಣವನುಿ ಮನದಲ್ಲಿ ತಿಳದುಕ್ೆೊಂಡು 
(ಎದೆಯಲ್ಲಿದದ ಅಮೃತ ಕಲ್ಶ), ರರ್ಥದ ವಾಘಗಳನುಿ ಕ್ೆಳಗಿರಿಸ್ತ, 

ಬಾರಹೆಣ್ನ ವೆೇಷ್ದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ ಬಳಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದನು.  
 

ತಾಯಗಿ ಜಗದೆೊಳಗೆಂಬ ಕ್ತೇತಿಣಯ  

ಲ್ೆೊೇಗರಿಂದವೆ ಕ್ೆೇಳಪದ ಬಂದೆನು  
ಮೇಗಳತಿಶಯ ಪದವನೆೊಲ್ುವಡೆ ಮನದ ಬಯಕ್ೆಗಳ | 

ನ್ನೇಗಳೇವುದು ನ್ನಮೆ ಭಿೇಷ್ಟ  
ಶ್ಮರೇಗೆ ಮಂಗಳವೆಂದು ಹರಸ್ತದ  

ಡಾಗಲ್ರಿದಾ ಕಣ್ಣ ನಸುನಗುತಿದಣ ಮನದೆೊಳಗೆ || 15 || 

(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, ಸಂಧ 27) 
 

"ನ್ನೇವು ದೆೊಡು ದಾನ್ನಯಂದು ಕ್ೆೇಳದೆದೇನೆ. ಇನೊಿ ಹೆಚಿಚನ 

ಕ್ತೇತಿಣಗಳಸಬೆೇಕ್ೆಂದಿದದರೆ ನಾನು ಬೆೇಡದದನುಿ ಕ್ೆೊಡ, ನ್ನಮೆ 
ಮನಸ್ತಸನ ಅಭಿೇಷ್ಟ ನೆರವೆೇರಲ್ಲ" ಎಂದು ಹರಸ್ತದಾಗ ಕಣ್ಣನು 
ಮನಸ್ತಸನಲ್ೆಿೇ ನಗುತಿತದದನು (ಅವನ್ನಗೆ ಈ ಬಾರಹೆಣ್ನು 
ಯಾರೆಂದು ತಿಳಯಿತು).  
 

ತಾಯಗಿ ಸ್ತಂಹಾಸನದ ಮೇಲ್ಲ  

ದಾದಗ ಬೆೇಡದನ್ನೇಯಬೆೇಹುದು  
ಈಗಲ್ೆೇನುಂಟೆನುತ ಕಂಬನ್ನದುಂಬಿ ಮರುಗುತಿರೆ | 
ತೊಗುವೇ ಕುಂಡಲ್ವನ್ನೇವುದು  
ಬೆೇಗ ಧ್ಾರೆಯನೆರೆದು ಕ್ೆೊಡಯನ 

ಲ್ಾಗಳಪದಕವನರಸ್ತ ಕ್ಾಣ್ದೆ ನೆೊೇಡದನು ಕ್ೆಲ್ನ || 16 || 

(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, ಸಂಧ 27) 
 

"ತಾಯಗಿಯು ಸ್ತಂಹಾಸನದ ಮೇಲ್ಲದಾದಗ ಬೆೇಡದದನುಿ 
ಕ್ೆೊಡಬಹುದು, ಈಗೆೇನುಂಟ್ು?" ಎಂದು ಕಣ್ಣನು 
ದುಃಖಿಸ್ತದಾಗ, "ಈ ಕುಂಡಲ್ಗಳನುಿ ಬೆೇಗನೆ ಧ್ಾರೆಯರೆದು 
ಕ್ೆೊಡ" ಎಂದು ವಪರನೆಂದನು. ಧ್ಾರೆಯರೆಯಲ್ು ನ್ನೇರನುಿ 
ಕ್ಾಣ್ದೆ ಕಣ್ಣನು ಆಚಿೇಚೆ ನೆೊೇಡದನು.  
 

ಉದಕವನು ಹೆೊರಗರಸುತಿರಲ್ಾ  

ಪದುಮನಾಭ್ನು ನಗುತ ನ್ನನಿಯ  

ಹೃದಯದೆೊಳಗಿದಣಮಲ್ಗಂಗಾಜಲ್ವ ತೆಗೆದೆನಗೆ | 
ಹದುಳದಿಂದೆರೆ ಧ್ಾರೆಯನು ಸಂ  
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ಪದದ ಮುಕುತಿಯ ಪದವನೆೊಲ್ುವಡೆ  
ಇದು ಶುಭೆೊೇದಯವೆಂದು ಮಾಯಾವಪರನರುಹದನು || 

17 || (ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, ಸಂಧ 27) 

 
ಕಣ್ಣನು ನ್ನೇರನುಿ ಹೆೊರಗೆ ಹುಡುಕುತಿತರುವಾಗ ಮಾಯಾವ 

ಬಾರಹೆಣ್ನಾದ ಕೃಷ್ಣನು "ಇನೊಿ ಹೆಚಿಚನ ಪುಣ್ಯ ಬೆೇಕ್ತದದರೆ 
ನ್ನನೆಿದೆಯಲ್ಲಿದದ ಅಮೃತದಿಂದ ಧ್ಾರೆಯರೆದು ಕ್ೆೊಡು" ಎಂದನು. 
(ಹದುಳ = ಪದುಲ್, ಸುಖ, ಕ್ೆೇಮ, ಒಳತು, ಚೆನಾಿಗಿ9).  

 
ಸರಳ ತೆಗೆದನು ಸರಸ್ತಜಪ್ರರಯ  

ವರಸುತನು ತನುಿರವ ಬಗಿದನು  
ಘರಿಲ್ುಘರಿಲ್ು ಘರಿಲ್ೆನಲ್ು ತೆಗೆದನು ನ್ನಮಣಲ್ೆೊೇದಕವ | 

ಪರಮ ಸಂತೆೊೇಷ್ದಲ್ಲ ಧ್ಾರೆಯ  

ನೆರೆದು ಕುಂಡಲ್ವೇಯ ಮಿಗೆ ಪು  
ಷ್ುರದ ಜನ ಜಯವೆನಲ್ು ಮುರರಿಪುವೊಲ್ಲದು ಕ್ೆದಕ್ೆೊಂಡ || 

18 || (ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, ಸಂಧ 27) 

 
ಸೊಯಣನ ಸುಪುತರನು ಬಾಣ್ದಿಂದ ಎದೆಯನುಿ ಸ್ತೇಳ, 

ಅಮೃತವನುಿ ಘರಿಲ್ು ಘರಿಲ್ೆಂದು ತೆಗೆದು ಸಂತೆೊೇಷ್ದಿಂದ 

ಕುಂಡಲ್ಗಳನುಿ ಧ್ಾರೆಯರೆದು ಕ್ೆೊಟಾಟಗ ದೆೇವತೆಗಳಪ 
ಜಯಕ್ಾರ ಮಾಡದರು ಮತುತ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನುಿ ಸ್ತಾೇಕರಿಸ್ತದನು.  
 

ಪರಮ ಕರುಣಾಸ್ತಂಧು ಕಣ್ಣಂ  
ಗಿರದೆ ನ್ನಜಮೊತಿಣಯನು ತೆೊೇರಿದ  

ನುರುತರ ಪೆರೇಮದಲ್ಲ ಮುಕುತಿಯ ಪದಕ್ೆ ನೆೇಮಿಸ್ತದ || 

19ನೆ ನುಡಯ ಮೊದಲ್ ಭಾಗ || (ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ 

ಪವಣ, ಸಂಧ 27) 

 
ಕೃಪಾಳಪ ಕೃಷ್ಣನು ಕಣ್ಣನೆದುರು ಪರತಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪ್ರರೇತಿಯಿಂದ 

ಮೊೇಕ್ಷವನುಿ ಕರುಣಿಸ್ತದನು. ಈ ಘಟ್ನೆ ಮೊಲ್ ಭಾರತ 

ವಾಯಸ ಭಾರತದಲ್ೊ,ಿ ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ೊ ಿ ಇಲ್ಿ. 
ಕವಚವನೊಿ, ಕುಂಡಲ್ಗಳನೊಿ ವಷ್ಣಗಳ ಹಂದೆಯೇ 
ಇಂದರನು ಬೆೇಡ, ಕ್ೆೊಂಡು ಹೆೊೇಗಿದಾದನೆ ಎಂದು ವಾಯಸನೊ, 

ಪಂಪನೊ ಮತುತ ಕುಮಾರ ವಾಯಸನೊ ಸಹ ಹೆೇಳದಾದರೆ.  
ಕೃಷ್ಣನು ರರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಂದು ಕೊರುತತಲ್ೆೇ ಅಜುಣನನು 
ನ್ನರಾಯುಧನಾಗಿದದ, ರರ್ಥದಿಂದ ಕ್ೆಳಗಿಳದಿದದ ಕಣ್ಣನ ವಧ್ೆ 

ಮಾಡದನು. ಕಣ್ಣನು ತನಿ ದುರಂತಮಯ ಜೇವನದಿಂದ 

ಮುಕತನಾದನು. 
 

ಅರಸ ಕ್ೆೇಳ ದೆ ಕಣ್ಣನೆೊಡಲ್ಲ್ಲ  

ಪರಮ ತೆೇಜಪುಂಜವೊದೆದು  
ಪುರಿಸ್ತ ಹಾಯದದು ಹೆೊಳೆದುದಿನಮಂಡಲ್ದ ಮಧಯದಲ್ಲ | 

ಅರರೆ ಭಾಪುರೆ ಕಣ್ಣ ಮಝ ಭಾ  

ಪುರೆ ಭ್ಟಾಟಗರಣಿ ನ್ನನಿ ಸರಿದೆೊರೆ  
ಯರಡು ಯುಗದಲ್ಲ ಕ್ಾಣೆನೆಂದಳಲ್ಲದನು ಹನುಮ || 21 || 

(ಕು. ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣ ಪವಣ, ಸಂಧ 27) 

 
ಆಗ ಕಣ್ಣನ ದೆೇಹದಿಂದ ತೆೇಜಸೆೊಸಂದು ಮೇಲ್ೆೇರಿ 

ಸೊಯಣಮಂಡಲ್ವನುಿ ಸೆೇರಿತು. ಅದರೆೊಂದಿಗೆಯೇ 
ಸಂಜೆಯಾಗಿ ಸೊಯಣನು ಮುಳಪಗಿದನು, ಆ 

ಸೊಯಣನೆೊಡನೆ ದುಯೇಣಧನನ ಗೆಲ್ುಿವ ಆಸೆಯೊ 

ಮುಳಪಗಿತು. "ಭ್ಲ್ೆೇ ಭ್ಲ್ೆೇ ಕಣ್ಣ, ನ್ನನಿಂತಹ ವೇರನನುಿ 
ಎರಡು ಯುಗಗಳಲ್ೊಿ ಕ್ಾಣೆ" ಎಂದು ಹನುಮಂತನು 
(ಮತೆೊತಮೆ ಕಣ್ಣನ ಪರಾಕರಮವನುಿ ಹೆೊಗಳಪತಾತ ಅವನ 

ಮೃತುಯವಗೆ) ಶೊೇಕ್ತಸ್ತದನು. 
ಅಜುಣನನೆೊಡನೆ ತುಲ್ನೆ ಮಾಡ ನೆೊೇಡದರೆ ಕಣ್ಣನೆೊಡನೆ 
ಏನ್ನತುತ, ದುದೆದಣವ, ಹೇನ ಕುಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಂದು ಬಂದವನೆಂಬ 

ಅವಮಾನ, ತಾಯಿಗೆ ಕ್ೆೊಟ್ಟ ವಚನಬದದತೆ ಮತುತ 
ಶಾಪಗಳನುಿ ಬಿಟ್ಟರೆ? ದೆದವ ಸಹಾಯ, ಆಶ್ಮೇವಾಣದಗಳ 

ಹೆೊಳೆಯೇ ಇತುತ ಅಜುಣನನ ಹತಿತರ. ಅಷೆಟೇ ಅಲ್,ಿ 

ದಿವಾಯಶಾಗಳನುಿ ಕಟ್ಟಟದ ರರ್ಥ, ಹನುಮಂತನ್ನದದ ಧವಜ, ಬತತಳಕ್ೆ 
ತುಂಬಾ ದಿವಾಯಸರಗಳಪ, ಕೃಷ್ಣನಂತಹ ಸಾರಥಿ. ರರ್ಥವನುಿ 
ಭ್ೊಮಿಯಳಗೆೊತಿತ, ಅಶಾಗಳಪ ಮೊಳಕ್ಾಲ್ೊರುವಂತೆ 
ಮಾಡ, ಕೃಷ್ಣನು ರರ್ಥದ ಎತತರವನುಿ ತಗಿೆಸ್ತದ, ಅಜುಣನನ 

ಕತಿತಗೆ ತಾಗುವ ಬಾಣ್ ಅವನ ಕ್ತರಿೇಟ್ನಿಷೆಟೇ ಹಾರಿಸ್ತ 

ಹೆೊೇಯಿತು. ಅವನ ವಧ್ೆಯಾಗಿದದರೆ ಕುರುಕ್ೆೇತರದ ಯುದಧ 
ಅಲ್ಲಿಗೆೇ ನ್ನಲ್ುಿತಿತೆೊತೇ ಏನೆೊೇ! ಭಿೇಷ್ೆನ, ದೆೊರೇಣ್ನ ಮತುತ 
ಜಯದರರ್ಥನ ಸೆೊೇಲ್ು, ವಧ್ೆಗಳಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲ್ಹೆ, 
ಕುತಂತರಗಳ ೇೆ ಸಹಾಯಕ್ೆು ಬಂದುವು. ಕಣ್ಣನ ಸಾರಥಿ 

ಶಲ್ಯನು ಸ್ತಟ್ಟಟನ್ನಂದ ಸಾರರ್ಥಯವನುಿ ಬಿಟ್ುಟ ಹೆೊೇದಾಗ, ಭ್ೊಮಿ 

ನುಂಗಿದ ಚಕರವನೆಿತತಲ್ು ಕಣ್ಣನು ರರ್ಥದಿಂದ ಕ್ೆಳಗಿಳದಾಗ, 
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ಶಸರವನುಿ ಕ್ೆಳಗಿಟ್ಟಟದಾದಗ ಅಜುಣನನು ಒಪುದಿದದರೊ ಕಣ್ಣನು 
ಅಭಿಮನುಯವನ ವಧ್ೆಗೆ ಕ್ಾರಣ್ನೆಂದು ಅಜುಣನನುಿ 
ರೆೊಚಿಚಗೆಬಿೆಸ್ತ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನ್ನಂದ ಕಣ್ಣನ ವಧ್ೆ ಮಾಡಸ್ತದ. 

ನಾನು ಕಣ್ಣನ ವಯಕ್ತತ ಚಿತರಣ್ವನುಿ ಪಂಪ ಭಾರತ, 

ಕುಮಾರವಾಯಸನ ಗದಗು ಭಾರತ ಮತುತ ವಾಯಸರ ಸಂಸೃತ 

ಮಹಾಭಾರತಗಳನಾಿಧರಿಸ್ತ ಮಾಡದೆದೇನೆ. ಈ ಮೊರೊ 

ಗರಂರ್ಥಗಳಪ ಒಂದೆೇ ಕತೆಯನುಿ ಹೆೇಳಪತತವಾದರೊ ಕತೆಯಲ್ಲ ಿ

ವಯತಾಯಸಗಳವೆ, ಘಟ್ನೆಗಳಪ ಹಂದು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಕ್ೆಲ್ವು 
ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳಪ ಕುತೊಹಲ್ಕ್ಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಪಂಪ 

ಭಾರತದಲ್ಲ ಿ ಕುರುಕ್ೆೇತರದ ಯುದಧದ ನಂತರ ಅಜುಣನನ್ನಗೆ 
ಪಟಾಟಭಿಷೆೇಕವಾಗುತತದೆ, ಸುಭ್ದೆರಯು 
ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗುತಾತಳ .ೆ ಎಲ್ಾಿ ವಯತಾಯಸಗಳನುಿ ಹೆೇಳಲ್ು 
ಹೆೊೇಗುವುದಿಲ್,ಿ ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ತದ, ಅದರಲ್ೊಿ 
ಮುಖಯವಾದ ವಷ್ಯಗಳನುಿ ಮಾತರ ಸೊಚಿಸುತೆತೇನೆ. 
ದೆೊರೇಣ್ನು ಕಣ್ಣನನುಿ ಶ್ಮಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ತಾೇಕರಿಸುವುದಿಲ್ಿ ಎಂದು 
ಕುಮಾರವಾಯಸನು ಹೆೇಳದಾದನೆ, ಆದರೆ ಉಳದಿಬೆರು ಅವನು 
ದೆೊರೇಣ್ನ ಶ್ಮಷ್ಯ ಎಂದಿದಾದರೆ. ಸಾಯಂವರದ ಸಮಯ 

ಧನುಸಸನೆಿತತಲ್ು ಹೆೊೇದಾಗ “ಸೊತಪುತರನು ಇದರಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಸಲ್ಾಗದು” ಎಂದು ದೌರಪದಿಯು ಕಣ್ಣನನುಿ 
ಹೇಯಾಳಸ್ತದಳೆಂದೊ, ದೌರಪದಿಯನುಿ ದುಶಾಾಸನನು 
ಸಭೆಗೆಳೆದು ತಂದಾಗ ಕಣ್ಣನು ಅದನುಿ ನೆನೆದು ಆಕ್ೆಯನುಿ 
ಜರೆದನೆಂದೊ ನಾವು ಓದಿದೆದೇವೆ, ಕ್ೆೇಳದೆದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಮೊರೊ ಮಹಾಕವಗಳಪ ದೌರಪದಿಯ ಹೇಯಾಳಕ್ೆಯನುಿ 
ಹೆೇಳಪವುದೆೇ ಇಲ್ಿ. ಅಂದರೆ, ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ ದೌರಪದಿಯ ಮೇಲ್ೆ 
ವೆದಯುಕ್ತತಕ ದೆಾೇಷ್ವೆೇನೊ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆಕ್ೆ ತನಿ ಮತುತ 
ದುಯೇಣಧನನ ಪರಮ ವೆದರಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರ ಪತಿಿ 
ಎಂಬುದಷೆಟ. ಸತಯಂತಪರಿಂದ ಕಣ್ಣನ ಜನೆರಹಸಯ 
ದುಯೇಣಧನನ್ನಗೆ ತಿಳದಿತುತ ಎಂದು ಪಂಪನು ಮಾತರ 
ಹೆೇಳದಾದನೆ. ಇಂದರನು ಕಣ್ಣನ ಕವಚಕುಂಡಲ್ಗಳನುಿ 
ವಷ್ಣಗಳ ಹಂದೆಯೇ ಬೆೇಡ ಕ್ೆೊಂಡೆೊಯದನೆಂದು ಮೊವರೊ 

ಹೆೇಳದಾದರೆ. ಆದರೆ ಕುಮಾರವಾಯಸನು ಮಾತರ ಕುರುಕ್ೆೇತರ 
ಯುದಧದ ನಡುವೆ ಕೃಷ್ಣನು ವಪರವೆೇಷ್ದಲ್ಲ ಿ ಬಂದು 
ಕುಂಡಲ್ಗಳನುಿ ಬೆೇಡದನೆಂದೊ, ಕಣ್ಣನು ಕ್ೆೊಟ್ಟನೆಂದೊ 

ಹೆೇಳದಾದನೆ. ಹಾಗಿದದರೆ ಈ ಕುಂಡಲ್ಗಳಪ ಯಾವುವು? ಅವು 
ಅಲ್ಂಕ್ಾರಕ್ೆು ಧರಿಸ್ತಕ್ೆೊಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕುಂಡಲ್ಗಳಪ. 

ಕೃಷ್ಣನ ಗುರಿ ಆ ಕುಂಡಲ್ಗಳಲ್,ಿ ಅವನುಿ ಧ್ಾರೆಯರೆದು 
ಕ್ೆೊಡಲ್ು ಕಣ್ಣನ ಎದೆಯಿಂದ ಅಮೃತವನುಿ ತೆಗೆಯುವಂತೆ 
ಒತತಡ ಹೆೇರುವುದು ಎಂದು ನನಿ ಅನ್ನಸ್ತಕ್ೆ. ಅಮೃತ ಕಳಶದ 

ಬಗೆೆ ಉಳದಿಬೆರು ಕವಗಳಪ ಹೆೇಳಪವುದಿಲ್ಿ. ವಾಯಸ 

ಭಾರತದಲ್ಲ ಿ ಶಲ್ಯನು ತನಿ ಮಾತು ಕಣ್ಣನು ಕ್ೆೇಳದಿದದರೆ 
ತಾನು ರರ್ಥದಿಂದಿಳದು ಹೆೊೇಗುತೆತೇನೆ ಎನುಿವುದಿಲ್ಿ, 
‘ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕು’ ಎಂದು ಮಾತರ ಹೆೇಳಪತಾತನೆ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣ 
“has to listen, not necessarily follow”. 

ಹೇಗಾಗಿ ಕಣ್ಣನು ಸಪಣಶರದಿಂದ ತಪುು ಗುರಿಯಿಟಾಟಗ, ಆತ 

ಜರೆದನಲ್ಿದೆ ಇಳದು ಹೆೊೇಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಆತ ಹೆೊೇದದುದ ಕಣ್ಣನ 

ವಧ್ೆಯ ನಂತರ ಅವನ ಶವವನುಿ ನೆೊೇಡ. “ದೃಷಾಟಾ 
ಶಯಾನಂ ಭ್ುವ ಮದರರಾಜ | ಶ್ಮಛನಿಧವಜೆೇನಾಪಯಯೌ 

ರಥೆೇನ” || 35 || (ವಾಯ. ಭಾ., ಕಣ್ಣಪವಣ, ಕಣ್ಣವಧ, 67). 

ಭ್ೊಮಿಯ ಮೇಲ್ೆ ಬಿದಿದದದ (ಕಣ್ಣನನುಿ) ನೆೊೇಡ ಮದರರಾಜನು 
ಧವಜವಹೇನ ರರ್ಥದಿಂದ ಇಳದು ಹೆೊೇದನು. ಅವನು ರರ್ಥದಲ್ೆಿೇ 
ಇದದವನಾಗಿದಾದರೆ ಚಕರವನೆಿತತಲ್ು ಯಾಕ್ೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲ್ಲಲ್,ಿ ಅರ್ಥವಾ ಬೆೇರೆೊಂದು ರರ್ಥವನೆಿೇಕ್ೆ ತರಿಸಲ್ಲಲ್,ಿ ಆ 

ವಪರನ ಶಾಪವು ಒಮೆ ಫಲ್ಲಸ್ತದ ನಂತರ ಮತೆೊತಮೆ 
ಇನೆೊಿಂದು ರರ್ಥಕೊು ತಗಲ್ುವುದೆೇ? ಇದಕ್ೆು ನನಿ ಬಳ 

ಉತತರವಲ್ಿ. ಮೊವರು ಕವಗಳ ಪರಕ್ಾರ ಕಣ್ಣನು ಕುಂತಿಗೆ 
ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವಚನಗಳನುಿ ಕ್ೆೊಟ್ಟಟದದ. ವಾಯಸರ ಪರಕ್ಾರ 

ಅವನು ಅಜುಣನನನುಿ ಮಾತರ ವಧಸಲ್ು ಪರಯತಿಿಸುತಾತನೆ, 
ಉಳದವರಿಗೆ ಹಾನ್ನಮಾಡುವುದಿಲ್.ಿ ಅಂದರೆ ಕುಂತಿಗೆ ಐವರೆೇ 
ಮಕುಳಪ. ಒಮೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಮೇಲ್ೆ ಗುರಿ 

ಬದಲ್ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಿ ಎಂದು ಶಲ್ಯನ್ನಗೆ ಹೆೇಳಪವುದು 
ಅವನದೆೇ ಒಂದು ನ್ನಯಮ. ಪಂಪನ ಪರಕ್ಾರ ಅವನು 
ಅಜುಣನನ ಮೇಲ್ೆ ದಿವಾಯಸರಗಳನುಿ ಪರಯೇಗಿಸುವುದಿಲ್ಿ, 
ಉಳದವರನೊಿ ವಧಸುವುದಿಲ್ಿ, ತಾನೆೇ ಬಲ್ಲಯಾಗುತೆತೇನೆ 
(ನವಮಾಶಾಾಸ 87) ಎಂದು ಕುಂತಿಗೆ ವಚನ ಕ್ೆೊಡುತಾತನೆ. 
ತೆೊಟ್ಟ ಬಾಣ್ವನುಿ ಮತೆತ ತೆೊಡಲ್ಾರೆ (ಗುರಿ 

ಬದಲ್ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಿ ಎಂದಲ್ಿ) ಎಂದು ಕುಂತಿಗೆ ವಚನ 

ಕ್ೆೊಡುವುದು ಕುಮಾರವಾಯಸನ ಪರಕ್ಾರ ಮಾತರ. 
ಕಣ್ಣನ ಒಂದೆೇ ಒಂದು ಉತುಟಾಕ್ಾಂಕ್ೆ ಅಜುಣನನನುಿ 
ಸೆೊೇಲ್ಲಸಬೆೇಕು ಎಂಬುದು. ಒಮೆಯೊ ಅದು ಫಲ್ಲಸಲ್ಲಲ್,ಿ 

ಶಸರವದಾಯ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲ ಿ ಅವನ ಕುಲ್ವನುಿ ಹಡದು 
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ಯುದಧವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲ್ಾಯಿತು, ಉತತರಗೆೊೇಗರಹಣ್ದಲ್ಲಿ 
ಅಜುಣನನ್ನಂದ ಸೆೊೇತ. ಗಂಧವಣನೆೊಡನೆ ಯುದಧಮಾಡ 

ಸೆೊೇತ, ಅದೆೇ ಗಂಧವಣನನುಿ ಸೆೊೇಲ್ಲಸ್ತ ಅಜುಣನನು 
ದುಯೇಣಧನನನುಿ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಸ್ತದ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣನು 
ಪರೆೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪುನಃ ಅಜುಣನನೆದುರು ಸೆೊೇತ. 

ಕುರುಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಿ ಅಜುಣನನ್ನಂದ ವಧಸಲ್ುಟ್ಟ. ಇದಕ್ೆುಲ್ಾಿ 
ಕ್ಾರಣ್ ಕಡಮ ಪರಾಕರಮವಲ್ಿ, ದೆದವಸಹಾಯದ ಕ್ೆೊರತೆ, 
ಕ್ೆೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯ ಕಟ್ುಟ, ದಾನಶೂರತಾ ಮತುತ ಶಾಪಗಳ 

ಸರಮಾಲ್ೆ. 
ಕಣ್ಣನು ಪರಶುರಾಮನೆೊಡನೆ ತಾನು ಬಾರಹೆಣ್ನೆಂದು 
ಒಂದು ಅಪುಟ್ ಸುಳಪಳ ಹೆೇಳಪತಾತನೆ. ಹಾಗಿದದರೆ “ನನ್ನಿಯಳ್ 

ಇನತನಯಂ” ಎಂದೆೇಕ್ೆ ಅನುಿತಾತರೆ? ಇಲ್ಲಿ ‘ನನ್ನಿಯಳ್’ 

ಅಂದರೆ ಕ್ೆೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಗೆ ತಪುಲ್ಾರದವನು, 
ಪಾರಣ್ಕ್ೆೊಟಾಟದರೊ ನೆರವೆೇರಿಸುವವನು, ಏನು ಬೆೇಡದರೊ 

ತನಗೆ ಒದಗುವ ಅಪಾಯಗಳನೊಿ ಲ್ೆಕ್ತುಸದೆ ಕ್ೆೊಡುವವನು 
ಎಂಬ ಅರ್ಥಣ. ಅವನು ಅತಯಂತ ಸಾಾಮಿನ್ನಷ್ನೆು, ಮಿತರಪೆರೇಮಿ, 

ಯಾವಾಗಲ್ೊ ತನಿವರ ಅಭ್ುಯದಯವನೆಿೇ ಕ್ೆೊೇರುವವನು. 
ಇಡೇ ಕುರುರಾಜಯ ತನಗೆ ದಕ್ತುದರೊ ತಾನದನುಿ 
ದುಯೇಣಧನನ್ನಗೆ ಅಪ್ರಣಸುವೆನೆಂಬಷ್ುಟ ಋಣಿ. 

ಪಂಪನ ಚಂಪಕಮಾಲ್ಾವೃತತ “ನೆನೆಯದಿರಣ್ಣ.............. 
ಭಾರತಂ” ಕಣ್ಣನ್ನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಪುುತತದೆ. ಒಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳಪವುದಾದರೆ ಕಣ್ಣನು ಹುಟ್ಟಟದಾಕ್ಷಣ್ ಮಾತೆಯಿಂದ 

ತಯಜಸಲ್ುಟ್ುಟ, ಸಾಕುತಾಯಿಯಿಂದ ಸಾಕಲ್ುಟ್ುಟ, 
ಕ್ಷತಿರಯನಾಗಿದದರೊ ಸೊತಪುತರನೆಂದು ಅವಗಣಿಸಲ್ುಟ್ುಟ, 
ಹಸ್ತತನಾಪುರದ ರಾಜನಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥಯಣವದದರೊ 

ದುಯೇಣಧನನ ಕ್ೆೊಟ್ಟ ತುಣ್ುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಜೇವಸ್ತ, ತನಿ 
ಪಾರಣ್ವನೊಿ ಲ್ೆಕ್ತುಸದೆ ಸವಣ ರಕ್ೆಗಳನೊಿ ದಾನಕ್ೆೊಟ್ುಟ, 
ಯಾರ ಆಮಿಷ್ಕೊು ಬಲ್ಲಯಾಗದೆ ತನಿ ಮಿತರನ್ನಗಾಗಿ 

ಪಾರಣ್ವನೆಿೇ ಬಲ್ಲಕ್ೆೊಟ್ಟ ದುರಂತನಾಯಕ.  
ನಾನು ತೆಗೆದ ಮೊಲ್ ಗರಂರ್ಥಗಳಲ್ಲ ಿ ಒಂದಾದ, 

ಬೆಂಗಳೊರಿನ್ನಂದ 1898ರಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ಟಸಲ್ುಟ್ಟ ಬಿ. ಲ್ೊಯಿಸ್ 

ರಾಯಸರ (B. Lewis Rice) ‘ಪಂಪ ಭಾರತ’ದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ 

ಹೆಸರು ‘ಕಣ್ಿಣ’ ಎಂದಿದೆ. ನಾನು ‘ಕಣ್ಣ’ ಎಂದೆೇ 
ಬರೆದಿದೆದೇನೆ. ಉದೆದೇಶಪೂವಣಕವಾಗಿ ಆಧ್ಾರ ಗರಂರ್ಥಗಳ 

ನುಡ, ಶೊಿೇಕಗಳನುಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಮೊಲ್ಗರಂರ್ಥಗಳನುಿ 

ಓದುವ ಆಸಕ್ತತಯನುಿನುಂಟ್ು ಮಾಡುವುದೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ 

ಉದದರಿಸ್ತದೆದೇನೆ, ಚುಟ್ುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಣವನೊಿ 
ಕ್ೆೊಟ್ಟಟದೆದೇನೆ. 
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