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ಕನನಡ ಚಂಪೂ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮಾರ್ಗ-ದೆೇಸಿ ಮುಖಾಮುಖಿ 
 

ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ 
 
ಸಾರಾಂಶ 
‘ಚಂಪೂ’ ಕನ್ಾಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕರವ್ಾ ಪಾಕರರ. ಸುದೋರ್ಾವರದ ಕತ ಯನ್ುಾ ನಿರ ಪಿಸಲು ಚಂಪೂ 
ಬಳಕ ಯರಗುತ್ತತತುತ. ಕನ್ಾಡ ಕವಿಗಳು ಚಂಪೂ ಪಾಕರರವ್ನ್ುಾ ಅತಾಂತ ಸಮರ್ಾವರಗಿ 
ದುಡಿಸಿಕ  ಂಡಿದ್ರಾರ . ಸಂಸೃತ- ಕನ್ಾಡ ಮುಖರಮುಖಿಗ  ಚಂಪೂ ರ್ ರವರಗಿದ್ . ಕನ್ಾಡ ಕವಿಗಳು 
ಕನ್ಾಡಕ ಕೋ ವಿಶಿಷ್ಟವ ನ್ಾಬಹುದ್ರದ ಚಂಪೂವ್ನ್ುಾ ರ ಪಿಸಿಕ  ಟ್ಟಟದ್ರಾರ . ಎರಡು ನ್ ರು ವ್ಷ್ಾಗಳಿಗ  
ಹ ಚುು ಕರಲ ನಿರಂತರವರಗಿ ಚಂಪೂ ಪಾಕರರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಾಡ ಕವಿಗಳು ಕರವ್ಾ ರಚಿಸಿರುವ್ುದನ್ುಾ 
ಕರಣುತ ತೋವ . ನ್ ರರರು ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾಗಳನ್ುಾ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮರಡಲು ‘ಚಂಪೂ’ ಕರವ್ಾ ಪಾಕರರದ 
ಅಧ್ಾಯನ್ ಅಗತಾವ ನಿಸುತತದ್ . 
 
ಪರಮುಖ ಪದರ್ಳು: ಚಂಪೂ, ಲೌಕಿಕ, ಆಗಮಿಕ, ಮರಗಾ, ದ್ ೋಸಿ, ವ್ಸುತ, ವ್ಣಾಕ, ಓದುಗಬಬ, 
ಹರಡುಗಬಬ, ಚರರಿತ್ತಾಕ ಪಾಜ್ಞ , ಪುರರಣ ಕರವ್ಾ 
 
ಪರಸಾಾವನೆ 
ಸ್ರವಿರದ್ ೈನ್ ರು ವ್ಷ್ಾಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವರಗಿ ಬ ಳ ದು ಬಂದರುವ್ ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ 
ಪರಂಪರ ಯನ್ುಾ ಯುವ್ ಸಮುದ್ರಯಕ ಕ ಪರಿಚಯಿಸುವ್ ಕ ಲಸ ಅಗತಾವರಗಿ ಆಗಬ ೋಕರಗಿದ್ . 
ಸಮಕರಲ್ಲೋನ್ ಸ್ರಹಿತಾದ ಓದನ್ ಜ  ತ ಗ  ಪ್ರಾಚಿೋನ್ ಕವಿ-ಕರವ್ಾ ಪರಂಪರ ಯ ಪರಿಚಯ 
ಅಗತಾ. ಭರಷಿಕವರಗಿ ಸಮಕರಲ್ಲೋನ್ವ್ಲಿದ ಹಳ ಗನ್ಾಡ ಕೃತ್ತಗಳನ್ುಾ ಓದುವ್, ಅರ ೈಾಸುವ್ 
ಭಿನ್ಾ ಸ್ರಧ್ಾತ ಗಳನ್ುಾ ವಿದ್ರಾರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಹ ೋಳಿಕ  ಡಬ ೋಕರಗಿದ್ . ಜ  ತ ಗ  ಇದುವ್ರ ಗಿನ್ ಓದು 
ಮತುತ ಓದನ್ ವಿಧ್ರನ್ಗಳನ್ುಾ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವ್ುದು ಕ ಡರ ಮುಖ್ಾ. ಹರಗರದರ  ಓದು 
ಎಂದರ ೋನ್ು? ಎಂಬುದು ಪಾತ ಾೋಕವರಗಿ ಚಚಿಾಸಬ ೋಕರದ ಸಂಗತ್ತ. ಅಧ್ರಾಪಕರ್ರಗಿ 
ತರಗತ್ತಗಳಲ್ಲ ಿ ವಿದ್ರಾರ್ಥಾಗಳು ಹಳ ಗನ್ಾಡ ಕರವ್ಾ ಅದರಲ ಿ ಧ್ರಮಿಾಕ ಕರವ್ಾಗಳನ್ುಾ 
ಓದುವರಗ ಗ  ಂದಲಗಳಿಗ  ಒಳಗರಗುವ್ುದನ್ುಾ ಗಮನಿಸಿದ್ ಾೋರ್ .  
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ಹಳ ಗನ್ಾಡ ಕರವ್ಾಗಳನ್ುಾ ಓದಲು ಇರುವ್ ಸಮಸ್ ಾಯನ್ುಾ 
ಪರಿಹರಿಸಿಕ  ಳುುವ್ ದಸ್ ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲನಿಂದಲ  
ಪಾಯತಾಗಳು ನ್ಡ ದ್ ೋ ಇವ . ಮೊದಮೊದಲು ಹಳಗನ್ಾಡ 
ಕೃತ್ತಗಳನ್ುಾ ಸಂಪ್ರದಸಿ ಪುಸತಕ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಪಾಕಟ್ಟಸುವ್ 
ಮ ಲಕ ಇದು ಶುರುವರಯಿತು. ಈ ಪಠ್ಾಗಳ 
ಸಂಪ್ರದಕರು ಸುದೋರ್ಾ ಮುನ್ುಾಡಿ, ಉಪೋದ್ರಾತಗಳನ್ುಾ 
ಬರ ಯುವ್ ಮ ಲಕ ಉತತಮ ಪಾವ ೋಶಿಕ ಯನ್ುಾ 
ಹರಕಿಕ  ಟಟರು. ಕರವ್ಾದ ಉತತಮ ಭರಗಗಳನ್ುಾ ಆಯುಾ, 
ರಮಣೋಯ ಸನಿಾವ ೋಶಗಳನ್ುಾ ವಿಶ ಿೋಷಿಸುವ್ ಮ ಲಕ 
ಕರವ್ಾದ ರಸ್ರಸ್ರಾದರ್ ಗ  ರ್ ರವರದರು.  
ಆನ್ಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ರಮರನ್ಾ ಓದುಗನ್ನ್ುಾ 
ದೃಷಿಟಯಲ್ಲಿಟುಟಕ  ಂಡು ಗದ್ರಾನ್ುವರದಗಳು ರಚಿತವರದವ್ು. 
ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಿಷ್ತುತ ಪಾಕಟ್ಟಸಿದ ಗದ್ರಾನ್ುವರದ 
ಕೃತ್ತಗಳನ್ುಾ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ರಹರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ ಕ 
ಪೂರಕವರಗಿ ಸ್ರಮರನ್ಾನಿಗ  ಸ್ರಹಿತಾ ಚರಿತ ಾ 
ಸಂಪುಟಗಳು, ಡರ.ರಂ.ಶಿಾೋ.ಮುಗಳಿ ಅವ್ರ ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ 
ಚರಿತ ಾ, ಮೈಸ ರು ಮತುತ ಬ ಂಗಳೂರು ವಿಶಾವಿದ್ರಾನಿಲಯ 
ಹ  ರತಂದ ಸ್ರಹಿತಾ ಚರಿತ ಾಯ ಸಂಪುಟಗಳು ಮೊದಲರದ 
ಸ್ರಹಿತಾ ಚರಿತ ಾಯ ಮರದರಿಗಳನ್ುಾ ರ್ ನ್ಪಿಸಿಕ  ಳುಬಹುದು. 
ಈ ಕಾಮದಲ ಿೋ ಎಲ್. ಬಸವ್ರರಜು ಅವ್ರ ಸರಳ ಪಠ್ಾಗಳ 
ರಚರ್ , ಸುಬಬಣಣ ರ್ ನ್ಪಿನ್ ಮೊದಲ ಓದು ಮರಲ್ಲಕ  ಹರಗು 
ಎಚ್.ಎಸ್.ವ ಂಕಟ ೋಶಮ ತ್ತಾ ಅವ್ರ ತ್ತಳಿಗನ್ಾಡ 
ಅವ್ತರಣಕ ಗಳು- ಈ ಎಲಿ ಪಾಯತಾಗಳು ಹಳ ಗನ್ಾಡ 
ಸ್ರಹಿತಾವ್ನ್ುಾ ನ್ಮಮ ನ್ಮಮ ಕರಲದ ಅಗತಾಗಳಿಗ  ತಕಕಂತ  
ಅನ್ುವರದಸಿಕ  ಳುುವ್ ವಿವ್ರಿಸಿಕ  ಳುುವ್ ಪಾಯತಾ 
ಎನ್ಾಬಹುದು. ಹರಗ  ರ್  ೋಡಿದರ  ಎಲಿ ಓದ  
ಭರಷರಂತರಿಸಿಕ  ಳುುವ್ ಪಾಕಿಾಯೆಯೆೋ ಆಗಿದ್ . ಇದ್  ಂದು 
ನಿರಂತರ ಹುಡುಕರಟ, ಕ  ರ್ ಯಿಲಿದುಾ. ಇದ್ ೋ ಇದಷ ಟೋ 
ಅರ್ಾ ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗ  ಬರರದಂತ್ತರಬ ೋಕು. ಉತರಾಹದಂದ 
ಹ  ಸ ಅರ್ಾಶ  ೋಧ್ದ ನಿರಂತರ ಹುಡುಕರಟ ನ್ಡ ಸುವ್ುದು 
ನ್ಮಮ ಓದನ್ ಮುಖ್ಾ ಗುರಿಯರಗಬ ೋಕು. 
ಪಾಸುತತ ಲ ೋಖ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಚಂಪೂ ಸ್ರಹಿತಾದ ಮೋಲ  ಒಂದು 
ಬ ಳಕು ಬೋರಲು ಪಾಯತ್ತಾಸಲರಗುವ್ುದು. ಹ  ಸ ಓದು, 

ಹ  ಸ ರ್  ೋಟ ಸ್ರಧ್ಾವರಗುತ  ತೋ ಇಲಿವೋ ಗ  ತ್ತತಲಿ. 
ಆದರ  ನ್ಮಮ ಕರಲದ ಇಕಕಟುಟ-ಬಕಕಟುಗಳನ್ುಾ 
ಕಣಣಮುಂದರಿಸಿಕ  ಂಡು ಕಿಾ.ಶ 10ರ್  ಶತಮರನ್ದಂದ 19ರ್  
ಶತಮರನ್ದವ್ರ ಗ  ರಚಿತವರದ ಹರಗು ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ 
ಪರಂಪರ ಯಲ್ಲ ಿ ಪ್ೌಾಢ ಕರವ್ಾಗಳ ರಚರ್ ಗ  ಕರರಣವರದ 
ಪ್ರಾಚಿೋನ್ ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ರ ಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿದಧವರದ 
ಚಂಪೂ ಸ್ರಹಿತಾವ್ನ್ುಾ ಪರಿಚಯಿಸಲು 
ಪಾಯತ್ತಾಸಲರಗುವ್ುದು. ಈಗರಗಲ ೋ ವಿದ್ರಾಂಸರು 
ಗುರುತ್ತಸಿರುವ್ಂತ  ಪಾತ್ತಯಂದು ಸ್ರಹಿತಾ ರ ಪವ್ು 
ಅಂದನ್ ಕರಲದ ಸಂರ್ಷ್ಾ ಹರಗ  ಒತರತಸ್ ಗಳಿಂದ್ರಗಿ 
ರ ಪುತಳ ಯುತತದ್ . ಅಂದರ  ಯುಗಧ್ಮಾ ಮತುತ ಕವಿ 
ಮರ್  ೋಧ್ಮಾದ ಅಪ್ ೋಕ್ಷ ಯಿಂದ್ರಗಿ ವ ೈವಿಧ್ಾಮಯವರದ 
ಸ್ರಹಿತಾ ಪಾಕರರಗಳು ಜನ್ಮತಳ ಯುತತವ . ಆದಾರಿಂದ 
ಸ್ರಹಿತಾ ಪಾಕರರವ್ನ್ುಾ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗ  ಸಿೋಮಿತಗ  ಳಿಸಿ 
ಓದುವ್ ಕಾಮ ಜಡವರಗಿಬಡುತತದ್ . ಮತುತ ಅರ್ಾದ ಹ  ಸ 
ಸ್ರಧ್ಾತ ಗಳನ್ುಾ ಮಸುಕರಗಿಸುತತದ್ . ಆದಾರಿಂದ ಕವಿಯ 
ಅಭಿವ್ಾಕಿತ ಸ್ರಧ್ಾತ  ಮತುತ ಸವರಲುಗಳ ಸಂಕಿೋಣಾ 
ರ್ ಲ ಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ರ್  ೋಡುವ್ ಕಾಮ ಉತತಮ.  
ಚಂಪೂ ಸ್ರಹಿತಾ ಪಾಕರರವ್ನ್ುಾ ಈವ್ರ ಗ  ಪಾಮುಖ್ವರಗಿ 
ಮ ರು ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಾಡ ವಿಮಶ ಾ ವಿವ್ರಿಸಿಕ  ಳುಲು 
ಪಾಯತ್ತಾಸಿದ್ : ಒಂದು: ಸ್ರಹಿತಾ ಚರಿತ ಾಗಳ ಮರದರಿಯಂತ  
ಚಂಪುವಿನ್ ಉಗಮ, ಮ ಲ, ನಿಷ್ಪತ್ತತ ಮತುತ ಕನ್ಾಡ 
ಚಂಪುವಿನ್ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯಗಳನ್ುಾ ಆಧ್ರಿಸಿದ ಸ್ರಂಪಾದ್ರಯಿಕ 
ಅಧ್ಾಯನ್ ಮರದರಿ. ಎರಡು: ಲೌಕಿಕ-ಆಗಮಿಕ; ಮರಗಾ-
ದ್ ೋಸಿ; ವ್ಸುತಕ-ವ್ಣಾಕ; ಓದುಗಬಬ-ಹರಡುಗಬಬ ಈ 
ಮೊದಲರದ ಕನ್ಾಡ ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಪಾಸ್ರತಪಿತವರದ 
ಪರಿಕಲಪರ್ ಗಳನ್ುಾ ಆಧ್ರಿಸಿದ ಮರದರಿ. ಮ ರು: ಸ್ರಹಿತಾ 
ಪಠ್ಾಗಳನ್ುಾ ಸ್ರಂಸೃತ್ತಕ ಪಠ್ಾವ್ರ್ರಾಗಿ ಓದುವ್ ಕಾಮ. 
ಚಂಪೂ ಭರರತದ ಪ್ರಾಚಿೋನ್ ಸ್ರಹಿತಾ ಪಾಕರರ. ಸಂಸೃತ 
ಸ್ ೋರಿದಂತ  ಇತರ ಭರರತ್ತೋಯ ಭರಷ ಗಳಲ್ಲ ಿಪಾಸಿದಧಯನ್ುಾ 
ಪಡ ದದ್ . ಚಂಪೂ ಪಾಕರರ ಶ ಾೋಷ್ಠ ಸ್ರಹಿತಾ ರಚರ್ ಗ  
ಕರರಣವರಗಿದ್ . ಕನ್ಾಡ ಕವಿಗಳು ಚಂಪು ಪಾಕರರವ್ನ್ುಾ 
ಸಮರ್ಾವರಗಿ ದುಡಿಸಿಕ  ಂಡಿದ್ರಾರ . ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾಗಳು 
ವ್ಸುತ ಮತುತ ಮೌಲಾಗಳ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಸ್ರವ್ಾಕರಲ್ಲಕ 
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ಎನಿಸಿವ . ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ ಪರಂಪರ ಯಲ್ಲಿ 
ವಿರರಜಮರನ್ವರಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದಾಲಿದ್  ಗಟ್ಟಟ ರ್ ಲ ಯನ್ುಾ 
ಪಡ ದರುವ್ುದು ತ್ತಳಿದ ಸಂಗತ್ತ. ಕನ್ಾಡದಲ್ಲಿ ಚಂಪೂ 
ಪಾಕರರವ್ನ್ುಾ ಹುಟುಟಹರಕಿ, ಅನ್ುಕರಣೋಯವ ಂಬಂತ  
ಕರವ್ಾಗಳನ್ುಾ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ಾಡ ಚಂಪೂ ಕವಿಗಳ 
ಕರವ್ಾಗಳನ್ುಾ ಅನ್ುಲಕ್ಷಿಸಿ ಚಂಪುವಿನ್ ಸಾರ ಪವ್ನ್ುಾ ಹಿೋಗ  
ಗುರುತ್ತಸಬಹುದು;1  
1. ಗದಾಪದಾ ಹಿತಮಿತವರಗಿ ಬ ರ ತ್ತರುವ್ುದು ಪಾಮುಖ್ 

ಲಕ್ಷಣ 
ಆದ್ರಗ ಾ ಪದಾಕ ಕ ಹ ಚಿುನ್ ಮನ್ಾಣ  ನಿೋಡಿರುವ್ುದನ್ುಾ 
ಕರಣುತ ತೋವ . ಪದಾ ಬಳಕ ಯು ಕರರವ್ಸುತ ನಿವ್ಾಹಣ , 
ವ್ಣಾರ್ , ರಸಪರ ಹರಗು ಭರವ್ಪೂಣಾ ಪಾಸಂಗ ಮತುತ 
ಅನ್ುಭವ್ದ ಅಭಿವ್ಾಕಿತ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹ ಚರುಗಿರುವ್ುದನ್ುಾ 
ಕರಣಬಹುದು. ಕರ ಗ  ಪೂರಕವರದ ವಿವ್ರಣ ಗಳನ್ುಾ 
ನಿೋಡುವ್ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಗದಾ ಬಳಕ  ಕಂಡುಬರುತತದ್ . 

2. ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಮರನ್ಾವರಗಿ ಹದರ್ರಲುಕ 
ಅರ್ವರ ಹದರ್ರರು ಆಶರಾಸಗಳಿರುತತವ . ಇದಕ ಕ 
ಹ  ರತರದ ನಿದಶಾನ್ಗಳು ಇವ . ಉದ್ರಹರಣ  
ಗದ್ರಯುದಧದಲ್ಲಿ ಹತುತ ಆಶರಾಸಗಳು ಮತುತ 
ಅಜಿತಪುರರಣದಲ್ಲಿ ಹರ್ ಾರಡು ಆಶರಾಸಗಳಿರುವ್ುದನ್ುಾ 
ಗಮನಿಸಬಹುದು.  

3. ನಿದಾಷ್ಟವರದ ಪದಾ ಮತುತ ಗದಾಬಂಧ್ಗಳಿಂದ 
ಕ ಡಿರುವ್ುದು ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾದ ಮತ  ತಂದು ಲಕ್ಷಣ 

4.  ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂದ ಪದಾ ಮತುತ 
ಕ  ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತವ್ರ್  ಾಳಗ  ಂಡ ವ್ೃತತಪದಾವಿರುತತದ್ . 

5. ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾಗಳ ಛಂದ್  ೋರಚರ್ ಯ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯವ ಂದರ  
ಕಂದ ಪದಾಗಳ ೋ ಹ ಚರುಗಿದುಾ, ಖರಾತಕರ್ರಾಟಕ 
ವ್ೃತತಗಳು ಸ್ ೋರಿದಂತ  ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯ ಸುಮರರು 
ಇಪಪತುತ ವ್ೃತತಗಳು ಬಳಕ ಯರಗಿವ . 

6. ಜ ೈನ್ ಕವಿಗಳು ಕನ್ಾಡ ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾ ರಚಿಸಿದವ್ರಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲ್ಲಗರು. 

7. ಕನ್ಾಡ ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಸಂಸೃತ ಮಹರಕರವ್ಾ 
ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪಾಭರವ್ವ್ನ್ುಾ ಕರಣಬಹುದು. 

8. ಕನ್ಾಡ ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಆಗಮಿಕ ಮತುತ ಲೌಕಿಕ 
ಎಂಬ ಕರವ್ಾ ವಿಂಗಡಣ ಗಳು ಕಂಡುಬರುತತದ್ . ಆಗಮಿಕ 
ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಜ ೈನ್ ತ್ತೋರ್ಾಂಕರರ ಪುರರಣಗಳ 
ಕರರವ್ಸುತ ಮತುತ ಲೌಕಿಕ ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಕವಿಯು 
ಆಶಾಯದ್ರತನ್ನ್ುಾ ಕರರವ್ಸುತವಿರ್  ಂದಗ  
ಸಮಿೋಕರಿಸುವ್ುದನ್ುಾ ಕರಣಬಹುದು.  

 

ಕನ್ಾಡ ಚಂಪೂವ್ನ್ುಾ ಲೌಕಿಕ-ಆಗಮಿಕ; ಮರಗಾ-ದ್ ೋಸಿ; 
ವ್ಸುತಕ-ವ್ಣಾಕ; ಓದುಗಬಬ-ಹರಡುಗಬಬ; ಧ್ಮಾ-ಕರವ್ಾಧ್ಮಾ; 
ಮುಂತರದ ದಾಂದಾ ಪರಿಕಲಪರ್ ಗಳ ಮ ಲಕ 
ವಿವ್ರಿಸಿಕ  ಳುಲು ಪಾಯತ್ತಾಸಿದ್ . ಇದು ಕನ್ಾಡ ಚಂಪುವ್ನ್ುಾ 
ಸಂಸೃತ ಮ ಲದಲ ಿೋ ಗುರುತ್ತಸುವ್ ಕಾಮಕ ಕ 
ವಿರುದಧವರದುದು. ಚಂಪೂ ಕೃತ್ತಗಳ ಆಶಯ ಮತುತ 
ದಶಾನ್ವ್ನ್ುಾ ಆಧ್ರಿಸಿ ಕರವ್ಾ ಪಾಕರರವಂದರ ಮ ಲವ್ನ್ುಾ 
ಹುಡುಕುವ್ ಪಾಯತಾ. ಇದನ್ುಾ ಕವಿ ತನ್ಾ ಕರಲದ ಇಕಕಟುಟ 
ಬಕಕಟುಟಗಳಿಗ  ಮುಖರಮುಖಿಯರಗಿಸಿದ ಬಗ  ಮತುತ ಕರವ್ಾ 
ಸಂವ್ಹನ್ದ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯಗಳ ಹಿರ್ ಾಲ ಯಲ್ಲಿ ವಿವ ೋಚಿಸಬಹುದು. 
ಪ್ರಾಚಿೋನ್ ಕರಲದಲ್ಲಿ ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾವ್ು ಪಂಡಿತವ್ಗಾ ಮತುತ 
ಗಂಭಿೋರ ಓದುಗರಿಗ  ಮರತಾ ಸಿೋಮಿತವರಗಿತುತ. ಇನ್ುಾ 
ಜನ್ಸ್ರಮರನ್ಾರಿಗರಗಿ ಜನ್ಪದ ಸ್ರಹಿತಾವಿತುತ. ಇದರ್ ಾೋ 
ದ್ ೋಶಿೋಯ ಛಂದ್  ೋಪಾಕರರಗಳಲ್ಲ ಿ ರಚಿತವರಗುತ್ತತದಾ 
ಹರಡುಗಬಬ ಎಂದು ಕರ ಯಲರಗಿದ್ . ಕನ್ಾಡದಲ್ಲಿ ಓದುಗಬಬ 
ಮತುತ ಹರಡುಗಬಬಗಳ ಭಿನ್ಾ ಬ ಳವ್ಣಗ ಯನ್ುಾ 
ಸಮಿೋಕರಣಗ  ಳಿಸಿ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಬಹುದು:  
 

ಓದುಗಬಬ-ಚಂಪೂ-ಮರಗಾ-ವ್ಸುತಕ-ಅಲೌಕಿಕ 
(ಆಗಮಿಕ)-ಪುರರಣ ಕರವ್ಾ 
ಹರಡುಗಬಬ- ಷ್ಟಪದ (-ರಗಳ  ಇತರಾದ) -ದ್ ೋಸಿ -
ವ್ಣಾಕ- ಲೌಕಿಕ- ಚರರಿತ್ತಾಕ ಪಾಜ್ಞ  

 

ಈ ಸಮಿೋಕರಣವ್ನ್ುಾ ಸ ಕ್ಷಮವರಗಿ ಅವ್ಲ  ೋಕಿಸಿದರ , 
ಚಂಪು ಸ್ರಹಿತಾವ್ನ್ುಾ ಸಂಸೃತ ಮ ಲದಂದಲ ೋ ಬಂದದ್  
ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗ  ಭಿನ್ಾವರಗಿ ದ್ ೋಶಿೋಯ ರ್ ಲ ಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ್ 
ಸ್ರಧ್ಾತ ಗಳನ್ುಾ ತ  ೋರಿಸುತತದ್ . ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾದ 
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ಆರಂಭದ ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲ ಿ ‘ಚಂಪೂ’ ಎಂದು ರ್ ೋರವರಗಿ 
ಕರ ದರುವ್ುದು ಕಂಡುಬರುವ್ುದಲಿ. ಆದರ  ರ ಢಿಯಲ್ಲಿ 
ವ್ಸುತಕ, ಬರಜರ್ ಗಬಬ, ವ್ಚನ್ಕರವ್ಾ ಎಂದು ಮೊದಲರಗಿ 
ಕರ ದರುವ್ುದನ್ುಾ ಕರಣಬಹುದು. ‘ಅಪಾತ್ತಮವಿೋರಚರಿತ ’ 
ಯಲ್ಲಿ ‘ವ್ಸುತಕ’ ಎಂದ , ‘ಕರವರಾವ್ಲ  ೋಕನ್’ ದಲ್ಲಿ 
‘ಬರಜರ್ ಗಬಬ’ ಎಂದ , ‘ಉದಯರದತರಾಲಂಕರರ’ ದಲ್ಲಿ 
‘ವ್ಚನ್ಕರವ್ಾ’ ಎಂದು ಕರ ದರುವ್ುದನ್ುಾ 
ರ್ ನ್ಪಿಸಿಕ  ಳುಬಹುದು.  
ಕನ್ಾಡ ಕರವ್ಾವ್ನ್ುಾ ಲೌಕಿಕ ಮತುತ ಆಗಮಿಕ ಅರ್ವರ 
ಧ್ರಮಿಾಕ ಕರವ್ಾ ಎಂದು ಕರ ಯಲರಗಿದ್ . ರರಮರಯಣ, 
ಮಹರಭರರತಗಳ ಕರರವ್ಸುತವ್ನ್ುಾ ಲೌಕಿಕ ಕರವ್ಾಗಳಲ ಿ, 
ವ ೈದಕ, ಜ ೈನ್ ಪುರರಣಗಳ ಕರರವ್ಸುತವ್ನ್ುಾ ಆಗಮಿಕ 
ಇಲಿವ ೋ ಧ್ರಮಿಾಕ ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲ ಿ ನಿರ ಪಿಸಲಪಟ್ಟಟದ್ . 
‘ಬ ಳಗುವ ನಿಲ್ಲ ಿ ಲೌಕಿಕಮಂ ಅಲ್ಲಿ ಜಿರ್ರಗಮಮಂ’2 ಎಂಬ 
ಪಂಪನ್ ಮರತನ್ುಾ ಸಮರಿಸಿಕ  ಳುಬಹುದು. ಸಂಸೃತ ಕರವ್ಾ 
ಪರಂಪರ ಯನ್ುಾ ಕನ್ಾಡ ಕವಿಗಳು ಅನ್ುಸರಿಸಿರುವ್ುದನ್ುಾ 
ಇಲ್ಲಿ ಕರಣುತ ತೋವ . ವ್ಸುತ ಮತುತ ರಚರ್ ಯ ದೃಷಿಟಯಿಂದ 
ಸಂಸೃತ ಮಹರಕರವ್ಾ ಪರಂಪರ ಯನ್ುಾ ಕನ್ಾಡ ಕರವ್ಾ 
ಅನ್ುಸರಿಸಿದ್ ಯರದರ  ತನ್ಾದ್ ೋ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯವ್ನ್ುಾ 
ಮೈಗ ಡಿಸಿಕ  ಂಡು ವಿಭಿನ್ಾವರಗಿ ಬ ಳ ದು ಬಂದರುವ್ುದನ್ುಾ 
ಕರಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಾವರಗಿ ಛಂದಸಿಾನ್ ವ ೈವಿಧ್ಾತ  
ಈ ಕರಲದ ಚಂಪುವಿನ್ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯ. ಅತ್ತ ಹ ಚುು 
ಬಳಕ ಯರದುದು ಕಂದ ಪದಾ. ವ್ೃತತಪದಾಗಳನ್ುಾ 
ಸಂದಭ  ೋಾಚಿತವರಗಿ ಬಳಕ ಯರಗಿವ . ಗದಾಪದಾಗಳು 
ಹಿತಮಿತವರಗಿಯ  ಬಳಕ ಯರಗಿರುವ್ುದನ್ುಾ ಗಮನಿಸಿದ್ರಗ 
ಕನ್ಾಡ ಚಂಪೂ ಸಂಸೃತಕಿಕಂತ ಭಿನ್ಾ ಎಂಬುದು 
ಸಪಷ್ಟವರಗುತತದ್ . ಇನ್ುಾ ಕನ್ಾಡದ ಆರಂಭದ ಕವಿಗಳರದ 
ಪಂಪ, ರನ್ಾ ಮೊದಲರದ ಕವಿಗಳ ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲಿನ್ 
ರ್ರಟಕಿೋಯ ಪಾಸಂಗಗಳು ಕನ್ಾಡ ಚಂಪೂ ಪಾಕರರದ 
ಮ ಲವ್ನ್ುಾ ದ್ ೋಶಿೋಯ ರ್ ಲ ಯಲ್ಲ ಿ ರ್  ೋಡುವ್ಂತ  
ಪ್ ಾೋರ ೋಪಿಸುತತವ .  
ಕಿಾ.ಶ. 10 ರಿಂದ ಕಿಾ.ಶ. 12ರ್  ಶತಮರನ್ದ 
ಆರಂಭದವ್ರ ಗಿನ್ ಅವ್ಧಿಯನ್ುಾ ಚಂಪೂ ಯುಗ ಎಂದು 

ಸ್ರಹಿತಾ ಚರಿತ ಾಕರರರು ಗುರುತ್ತಸಿರುವ್ುದು ಸರಿಯರಗಿಯೆೋ 
ಇದ್ . ಕನ್ಾಡದಲ್ಲಿ ಚಂಪೂ ಸ್ರಹಿತಾಕ ಕ ಭದಾವರದ ರ್ ಲ ಗಟುಟ 
ಹರಕಿದವ್ನ್ು ಪಂಪ(941). ಆತನ್ ‘ಆದಪುರರಣ’ ಕರವ್ಾವ್ು 
ಮೊದಲ ತ್ತೋರ್ಾಂಕರನ್ ಚರಿತ ಯನ್ುಾ, 
ವಿಕಾಮರಜುಾನ್ವಿಜಯ ಮಹರಭರರತದ ಕತ ಯನ್ ಾ 
ಒಳಗ  ಂಡಿದ್ . ಪನ್ಾನ್ (950) ‘ಶರಂತ್ತಪುರರಣ’ 
ಹದರ್ರರರ್ ಯ ತ್ತೋರ್ಾಂಕರರ್ರದ ಶರಂತ್ತರ್ರರ್ನ್ 
ಚರಿತ ಯನ್ುಾ ಕುರಿತು ರಚಿಸಲಪಟ್ಟಟದ್ . ರರಮರಯಣದ 
ಕರರವ್ಸುತವ್ನ್ುಾ ಒಳಗ  ಂಡಿದ್  ಎಂದು ಹ ೋಳಲಪಡುವ್ ಆತನ್ 
ಇರ್  ಾಂದು ಕೃತ್ತ ‘ಭುವ್ರ್ ೈಕರರಮರಭುಾದಯ’ ದ್  ರ ತ್ತಲಿ. 
ಒಂದರ್ ಯ ರ್ರಗವ್ಮಾನ್ (ಕಿಾ.ಶ.990) ‘ಕರ್ರಾಟಕ 
ಕರದಂಬರಿ’ ಸಂಸೃತದ ಬರಣನ್ ಗದಾ ಕೃತ್ತಯನ್ುಾ ಆಧ್ರಿಸಿ 
ರಚಿತವರದ ಚಂಪೂಕರವ್ಾ. ರನ್ಾನ್ (ಕಿಾ.ಶ.993) 
‘ಅಜಿತಪುರರಣ ತ್ತಲಕ’ ಎರಡರ್ ಯ ತ್ತೋರ್ಾಂಕರ 
ಅಜಿತರ್ರರ್ನ್ ಚರಿತ . ‘ಸ್ರಹಸ ಭಿೋಮವಿಜಯ’ ಅರ್ವರ 
‘ಗದ್ರಯುದಧ’ ಮಹರಭರರತದ ಗದ್ರಸ್ೌಪಿತಕ ಪವ್ಾ ಮತುತ 
ಪಂಪನ್ ವಿಕಾಮರಜುಾನ್ ವಿಜಯ ಕರವ್ಾದ ಹದಮ ರು 
ಹರಗು ಹದರ್ರಲಕರ್ ಯ ಆಶರಾಸಗಳಿಂದ ಪ್ ಾೋರಣ  ಪಡ ದು 
ರಚಿಸಲಪಟ್ಟಟದ್ . ದುಗಾಸಿಂಹನ್ (ಕಿಾ.ಶ.1031) ‘ಪಂಚತಂತಾ’ 
ವ್ಸುಭರಗಭಟಟನ್ ‘ಪಂಚತಂತಾ’ ಕೃತ್ತ ಆಧ್ರಿಸಿ 
ರಚಿತವರಗಿದ್ . ಎರಡರ್ ಯ ರ್ರಗವ್ಮಾನ್ (ಕಿಾ.ಶ.1042) 
‘ವ್ಧ್ಾಮರನ್ ಪುರರಣ’ ಇಪಪತರಾಲಕರ್ ಯ ತ್ತೋರ್ಾಂಕರರ್ರದ 
ವ್ಧ್ಾಮರನ್ ಮಹರವಿೋರನ್ ಕತ . ಶರಂತ್ತರ್ರರ್ನ್ 
(ಕಿಾ.ಶ.1068) ‘ಸುಕುಮರರಚರಿತ ’ ಕೃತ್ತ ಉಪಸಗಾ 
ಕ ೋವ್ಲ್ಲಯ ಕತ . ನ್ಯಸ್ ೋನ್ನ್ (ಕಿಾ.ಶ.1112) 
‘ಧ್ಮರಾಮೃತ’ ಜ ೈನ್ತತಾಗಳನ್ುಾ ಕರರರ ಪದಲ್ಲಿ 
ಪಾತ್ತಪ್ರದಸುತತದ್ . ರ್ರಗಚಂದಾನ್ (ಕಿಾ.ಶ.1140) 
‘ಮಲ್ಲಿರ್ರರ್ಪುರರಣ’ದ ಕರರವ್ಸುತ ಹತ  ತಂಬತತರ್ ಯ 
ತ್ತೋರ್ಾಂಕರರ್ರದ ಮಲ್ಲಿರ್ರರ್ನ್ ಚರಿತ . ಆತನ್ ಇರ್  ಾಂದು 
ಕೃತ್ತ ರರಮಚಂದಾಚರಿತಪುರರಣ. ಇದು ರ ಢಿಯಲ್ಲ ಿ
ಪಂಪರರಮರಯಣ ಎಂದು ಪಾಸಿದಧವರಗಿದ್ . ವಿಮಲಸ ರಿ 
ರವಿಷ ೋಣರ ಸಂಪಾದ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಚಿತವರದ ಜ ೈನ್ 
ರರಮರಯಣ. ಇವಿಷ್ುಟ ಗುರುತ್ತಸಬಹುದ್ರದ ಕನ್ಾಡದ 
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ಬಹುಮುಖ್ಾ ಚಂಪೂ ಕೃತ್ತಗಳು. ಆದರ  ಕನ್ಾಡ ಸ್ರಹಿತಾ 
ಚರಿತ ಾಕರರರು ಪಟ್ಟಟ ಮರಡಿರುವ್ಂತ  ಕನ್ಾಡಲ್ಲಿ ಕಿಾ.ಶ. 
941ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವರದ ಪಂಪನ್ ಆದಪುರರಣದಂದ 
ಮೊದಲ  ಗಂಡು 19ರ್  ಶತಮರನ್ದಲ್ಲಿ ರಚಿತವರದ 
ಧ್  ೋಂಡ  ೋ ನ್ರಸಿಂಹ ಮುಳಬರಗಿಲು ಅವ್ರ 
ಹಿತ  ೋಪದ್ ೋಶದ ವ್ರ ಗ  ಸುಮರರು ಎಂಬತ ತರಡು 
ಚಂಪೂಕರವ್ಾಗಳು ರಚಿತವರಗಿವ .3  
ಕನ್ಾಡದಲ್ಲಿ ಚಂಪೂಕರವ್ಾ ಪಾಕರರ ವಿಭಿನ್ಾವರಗಿ ಬ ಳ ದು 
ಬಂದ ಬಗ ಯನ್ುಾ ಪಂಪನ್ ಎರಡು ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲಿನ್ ಮುಖ್ಾ 
ಪಾಸಂಗಗಳನ್ುಾ ವಿಶ ಿೋಷಿಸುವ್ ಮ ಲಕ ಅರಿಯಲು 
ಪಾಯತ್ತಾಸಬಹುದು. ಕರವ್ಾದ ಸಾರ ಪವ್ನ್ುಾ ಕುರಿತ ಪಂಪನ್ 
ಪದಾ ಹಿೋಗಿದ್ :  
 

ಬಗ  ಪಸತಪುಪದ್ರಗಿ 
ಮೃದುಬಂಧ್ದ್  ಳ ೂಂದುವ್ುದ್  ಂದ ದ್ ೋಸಿಯಳ್ 
ಪುಗುವ್ುದು ಪಕುಕ ಮರಗಾದ್  ಳ್ ತಳುಾದು 
ತಳ ೂ ತಡ  ಕರವ್ಾಬಂಧ್ಮೊ 
ಪುಪಗುಮಳಮರವ್ು ಕ ಂದಳಿರ ಪೂವಿನ್ ಬಣ  ಪರ ಯಿಂ 
ಬಳಲುಾ ತುಂ 
ಬಳಗಳಿರ್  ತುಂಬ ಕ  ೋಗಿಲ ಯೆ ಬಗಿಗಸ್  
ಸುಗಿಗಯಳ ೂಪುಪವ್ಂತ ವೋಲ್ 4  

 

ಅಂದರ ; ಆಲ  ೋಚರ್  ಹ  ಸದ್ರಗಿರಬ ೋಕು. ಹಿೋಗ  
ಹ  ಸದ್ರದ ಆಲ  ೋಚರ್ ಯು ಮೃದುವರದ ಶಬಾಗಳ 
ಜ  ೋಡಣ ಯಲ್ಲ ಿ ಸ್ ೋರಬ ೋಕು. ಹರಗ  ಸ್ ೋರಿ ಅಚುಗನ್ಾಡ 
ಶ ೈಲ್ಲಯರದ ದ್ ೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವ ೋಶಿಸಬ ೋಕು. ಹರಗ  ಪಾವ ೋಶಿಸಿ 
ಸಂಸೃತದ ಮರಗಾ ಶ ೈಲ್ಲಗ  ಹ  ಂದಕ  ಳುಬ ೋಕು. ಹಿೋಗ  
ಸ್ ೋರುವ್ ಕರವ್ಾಬಂಧ್ವ್ು ಎಷ್ುಟ ಸ್  ಗಸ್ರಗಿರುತತದ್  ಎಂದರ , 
ವ್ಸಂತ ಕರಲದ ಎಳ ಯ ಮರವಿನ್ ಮರವ್ು ಕ ಂಪು 
ಚಿಗುರಿನ್ ಭರರದಂದ ಜ  ೋತುಬದಾರುವ್ ದುಂಬಗಳಿಂದ 
ಆವ್ರಿಸಲಪಟಟ ಕ  ೋಗಿಲ  ಕ ಗುವ್ುದು ಎಷ್ುಟ 
ಸ್  ಗಸ್ರಗಿದ್ ಯೋ ಅಷ ಟೋ ಸ್  ಗಸ್ರಗಿರುತತದ್  ಈ ದ್ ೋಸಿ 
ಮರಗಾಗಳ ಬ ರಕ . ಮತ  ತಂದು ಪದಾ ಹಿೋಗಿದ್ :  
 

ಅಸಿಯಳವ್ುಂಕಿ ಕ ಂದಳದ್  ಳ ೂತುತವ್ ನಿೋರ್ 
ಮೊಗಮಂ ಪಳಂಚ  ಬಂ 
ಚಿಸಲ್ಲನಿಸ್ರನ್ುಮಂ ಮುೞುಗಿದ್ರಗಡ  ಭ  ೋಂಕರ್  
ಬಂದು ಬರಳ ಮಿೋನ್ 
ಮುಸುಱ  ನಿರಂತರಂ ಕದುಾಕ  ಸತಕವಿಯಳ್ 
ಸಮರ್ರಗಿ ಮರಗಾಮಂ 
ಪಸಯಿಸಿ ದ್ ೋಸಿಯಂ ಪಸತು 
ಮರಡಿದ್  ಳವ್ಾಳಪೂವ್ಾರ ಪದಂ5  

 

ಅಂದರ ; ಕೃಶದ್ ೋಹಿಯರದ ಓವ್ಾಳು ತನ್ಾ ಕ ಂಪರ್ ಯ 
ಅಂಗ ೈಯನ್ುಾ ಅಮುಕಿ ಚ ಲ್ಲಿದ ನಿೋರು ತನ್ಾ ಮುಖ್ಕ ಕ 
ತರಗಲು ಮತ  ತೋವ್ಾಳು ತಪಪಸಿಕ  ಳುಲ ಂಬಂತ  
ಮುಳುಗಿದ್ರಗ ಇದಾಕಿಕದಾಂತ  ಬರಳ ಯ ಮಿೋನ್ು 
ಮುತ್ತತಕ  ಂಡು ಅವ್ಳನ್ುಾ ಕಚುಲು ಅವ್ಳು ಸತಕವಿಗ  
ಸಮರ್ರಗಿ ಮರಗಾ ಶ ೈಲ್ಲಯನ್ುಾ ಹ  ಸದ್ರಗಿಸಿ ದ್ ೋಸಿ 
ಶ ೈಲ್ಲಯ ಸ್ೌಂದಯಾವ್ನ್ುಾ ಅಪೂವ್ಾರ ಪದಂದ ಹ  ಸತು 
ಮರಡಿದಳು ಎಂದರ್ಾ. 
ಪಂಪನ್ ಕರವ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಾಡ ಚಂಪೂ ಮರಗಾದಂದ 
ದ್ ೋಸಿಯ ಕಡ ಗ  ಹ  ರಳುತ್ತತರುವ್ುದನ್ುಾ ಸಪಷ್ಟವರಗಿ 
ಕರಣಬಹುದು. ಈ ಪಾಕಿಾಯೆಯನ್ುಾ ಕನ್ಾಡ ವಿಮಶಾಕರು 
ಮೊದಲು ಮರಗಾ-ದ್ ೋಸಿ ಸಮನ್ಾಯ ಎಂದು ಕರ ದರು. 
ಆನ್ಂತರ ಸಮನ್ಾಯಕಿಕಂತಲ  ಮುಖರಮುಖಿ ಎನ್ುಾವ್ುದು 
ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಟರುವ್ುದನ್ುಾ 
ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪಾಕಿಾಯೆ ನಿರಂತರವರದುದು. 
ಕ .ವಿ.ರ್ರರರಯಣ ಅವ್ರು ಹ ೋಳುವ್ಂತ  ಇದ್  ಂದು ಚಕಿಾೋಯ 
ಪಾಕಿಾಯೆ. ಅಂದರ  ಮರಗಾದಂದ ದ್ ೋಸಿ; ದ್ ೋಸಿಯಿಂದ 
ಮರಗಾ ಹಿೋಗ  ನಿರಂತರವರಗಿ ನ್ಡ ಯುವ್ ಪಾಕಿಾಯೆ. 
ಮರಗಾ-ದ್ ೋಸಿ ಮುಖರಮುಖಿಯ ಫಲ್ಲತವ ೋ ಆದಪುರರಣ, 
ವಿಕಾಮರಜುಾನ್ವಿಜಯ ಕೃತ್ತಗಳು ಎಂಬ ಮರತನ್ುಾ 
ಒಪಪಬಹುದು. 
ಕನ್ಾಡದ ಆದ ಮಹರಕವಿ ಪಂಪ ಕನ್ಾಡ ಚಂಪೂವಿಗ  
ಹರಕಿಕ  ಟಟ ಮರದರಿ ಅನ್ುಕರಣೋಯವರದುದು. ಇದನ್ುಾ 
ಅವ್ನ್ ನ್ಂತರ ಬಂದ ಅರ್ ೋಕ ಕವಿಗಳು ಅನ್ುಸರಿಸಿದರು. 
ಅಷ ಟೋ ಅಲಿ ಕನ್ಾಡ ಕರವ್ಾ ಹ  ಸ ದ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಯಲು 
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ಸ್ರಧ್ಾವರಯಿತು. ಇದು ಮುಂದ್  ಯುಗಧ್ಮಾ ಮತುತ 
ಕವಿಯ ಧ್  ೋರಣ ಗಳಿಗ  ತಕಕಂತ  ಹ  ಸ ಹ ಜ ೆ ಇರಿಸಲು 
ಮುಖ್ಾ ಪ್ ಾೋರಣ ಯನ್ುಾ ಒದಗಿಸಿದ್ . ಪಂಪನ್ ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾ 
ವ ೈಶಿಷ್ಟಯವ್ನ್ುಾ ಆದಪುರರಣದ ಆದರ್ರರ್ನ್ 
ಪೂವ್ಾಭವರವ್ಳಿಯ ಪಾಸಂಗಗಳು, ಲಲ್ಲತರಂಗ – 
ಸಾಯಂಪಾಭ , ವ್ಜಾಜಂರ್- ಶಿಾೋಮತ್ತಯರ ಪ್ ಾೋಮ 
ವ್ೃತರತಂತಗಳು, ಆದರ್ರರ್ನ್ ವಿರಕಿತ ಪಾಸಂಗ, ಭರತ 
ಬರಹುಬಲ್ಲ ದಗಿಾಜಯ ಮುಂತರದ ಪಾಸಂಗಗಳಲ ಿ ಹರಗು 
ವಿಕಾಮರಜುಾನ್ ವಿಜಯದ ಪ್ರಂಡುಮರದಾ ಪಾಸಂಗ, ಕಣಾ-
ಭಿೋಷ್ಮರ ವರಗರಾದ, ಬನ್ವರಸಿ ವ್ಣಾರ್ , ಅಜುಾನ್ನ್ 
ಪಟರಟಭಿಷ ೋಕ ಪಾಸಂಗಗಳಲ ಿ ಕರಣಬಹುದು. ಜ  ತ ಗ  
ಪಂಪನ್ ‘ಸಮಸತ’ ಪರಿಕಲಪರ್ , ಅವ್ನ್ ಸಂಗಾಹ ಗುಣ, 
ಆಡುಮರತ್ತನ್ ಕರಕು, ಜನ್ಪದರ ವ್ತಾರ್ ಗಳು, 
ಗರದ್ ಮರತುಗಳು, ನ್ುಡಿಗಟುಟಗಳ ಪಾಯೋಗ 
ಮರಗಾದ್  ಂದಗ  ದ್ ೋಸಿಯನ್ುಾ ಬ ಸ್ ಯುವ್ ಬಗ  ಎಂದು 
ಹ ೋಳಬಹುದು.  
ಕವಿಯ ಆಶಯಗಳನ್ುಾ ಆಧ್ರಿಸಿ ಪಂಪ ಚಂಪೂ 
ಪಾಕರರವ್ನ್ುಾ ಕನ್ಾಡ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಕರರವ್ರ್ರಾಗಿ 
ರ ಪಿಸಿದ ಬಗ ಯನ್ುಾ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವ್ುದ್ರದರ ; ಪಂಪನ್ 
ಎರಡ  ಕೃತ್ತಗಳಲ  ಿ ಗ ಲುವಿನ್ ಕ  ರ್ ಯಲ್ಲಿ ತರಾಗವ್ನ್ುಾ 
ಕರಣುತ ತೋವ . ಇದು ಎರಡ  ಕರವ್ಾಗಳಲ  ಿ ಅಣಣ 
ತಮಮಂದರ ನ್ಡುವ  ನ್ಡ ಯುತತದ್ . ಆದಪುರರಣದಲ್ಲಿ 
ಬರಹುಬಲ್ಲ ಅಣಣ ಭರತನಿಗರಗಿ ರರಜಾ ತರಾಗ ಮರಡಿದರ , 
ವಿಕಾಮರಜುಾನ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಮಾರರಯನ್ು ತನ್ಾ ತಮಮ 
ಅಜುಾನ್ನಿಗ  ಅಧಿಕರರವ್ನ್ುಾ ಬಟುಟಕ  ಡುತರತರ್ . ಮೊದಲ 
ಕರವ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಣಣನಿಗರಗಿ ತಮಮ ಅಧಿಕರರ ತರಾಗ ಮರಡಿದರ , 
ಎರಡರ್ ಯ ಕರವ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಣಣ ತಮಮನಿಗರಗಿ ಅಧಿಕರರ ತರಾಗ 
ಮರಡುತರತರ್ . ಪಂಪ ತನ್ಾ ಕರಲದ ರರಜಕಿೋಯ 
ವಿದಾಮರನ್ಗಳಿಗ  ನಿೋಡಿದ ಧ್ವನಿಪೂಣಾ ಪಾತ್ತಕಿಾಯೆ 
ಎನ್ಾಬಹುದು.  
 

ಸ್  ೋದರರ  ಳ್ ಸ್  ೋದರರಂ 
ಕರದಸುವ್ುದು ಸುತನ್ ತಂದ್ ಯೆಡ ಯಳ್ ಬಡದು 
ತರಪದಸುವ್ುದು ಕ  ೋಪಮನ್ಳ 

ವಿೋದ್  ರ ತ ರ್  ತ  ಡವ್ುಾದ್ ಂತು ರರಜಾಶಿಾೋಯಳ್6  
ಪ್ರಾಯದ ಪ್ ಂಪ್  ಪ್ ಂಪ್ ಮಗ  ಮಿೋರಿದರಮ ತವ  
ಕ  ಂದ ಪ್ ಂಪು ಕ 
ಟರಟಯದ ಪ್ ಂಪು ಶಕಾರ್  ಡರ್ ೋರಿದ ಪ್ ಂಪಿವ್ು 
ಪ್ ಂಪುವ ತುತ ನಿ 
ಟರಟಯುಗಳರಗಿ ನಿರ್  ಾಳಮದಾದುಾವ್ು ನಿೋಂ 
ತಲ ವಿೋಸದುವ್ಾರರ 
ಶಿಾೋಯನಿದ್ರಗದ್ ನ್ಾದ್  ಳಕ  ಳ್ ಪರಮೊೋತಾವ್ದಂ 
ಗುಣರಣಾವರ7  

 
ಪಂಪನ್ ಎರಡು ಕರವ್ಾಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಈ ಪದಾಗಳು 
ಸ್ರವ್ಾಕರಲ್ಲಕ ಸತಾಸಂಗತ್ತಗಳನ್ುಾ ಕಟ್ಟಟಕ  ಡುತತವ . 
ಅಧಿಕರರಕರಕಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಟದ ಸ್  ೋದರರು, ತಂದ್  ಮಕಕಳ ೋ 
ಪರಸಪರ ಬಡಿದ್ರಡಿಕ  ಳುುವ್ುದನ್ುಾ ಕಂಡ ಕವಿ ಮನ್ಸುಾ 
ಆತಂಕಗ  ಂಡಿದ್ . ಇದರಿಂದ್ರಗಿ ಕವಿ ಸಹಜವರಗಿಯೆೋ 
ಆದಶಾವಂದನ್ುಾ ತನ್ಾ ಕರವ್ಾದಲ್ಲಿ ಕರಣಬಯಸುತರತರ್ . 
ಭರತ ಒಡಹುಟ್ಟಟದವ್ರ ಂಬ ಪಿಾೋತ್ತ, ವರತಾಲಾಕಿಕಂತ 
ಅಧಿಕರರದ ಅಹಂ ಅನ್ುಾ ಪಾದಶಿಾಸಿದಾನ್ುಾ ಕಂಡ ತಮಮ 
ಬರಹುಬಲ್ಲ ರರಜಾತರಾಗಕ ಕ ಸಿದಧರ್ರಗುವ್ುದನ್ುಾ, ಧ್ಮಾರರಯ 
ದುಯೋಾಧ್ನ್ನ್ ಅಧಿಕರರದ ಹಪ್ರಹಪಿಗ  ಸ್  ೋತು ತನ್ಾ 
ತಮಮ ಅಜುಾನ್ನಿಗ  ಅಧಿಕರರ ಹಸ್ರತಂತರಿಸುವ್ುದರ  ಂದಗ  
ಹ  ೋಲ್ಲಸಿದ್ರಗ ಪಂಪನ್ ಕರವ್ಾಗಳ ಹ  ಸ ರ್  ೋಟ 
ದಕುಕತತದ್ .  
 

ರ್ ಲಸುಗ  ನಿನ್ಾ ವ್ಕ್ಷದ್  ಳ  
ನಿಶುಳಮಿೋಭಟಖ್ಡಗಮಂಡಲ  ೋ 
ತಪಲವ್ನ್ ವಿಭಾಮಭಾಮರಿಯಪಪ ಮರ್  ೋಹರಿ 
ರರಜಾಲಕ್ಷಿಮ ಭ  
ಲಲರ್ ಯಮನ್ಯಾನಿತುತದುಮರ್ರಂ 
ನಿನ್ಗಿತ ತನಿದ್ ೋವ್ುದಣಣ 
ನಿೋರ್  ಲ್ಲದ ಲತರಂಗಿಗಂ ಧ್ರ ಗಮರಟ್ಟಸಿದಂದು 
ರ್ ಗೞ್ತತಮರಸದ್ ೋ8 

 

ಇದು ಪಂಪನ್ ಪಾಸಿದಧ ಪದಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದನ್ುಾ ಕನ್ಾಡ 
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ವಿಮಶಾಕರು ವಿವಿಧ್ ರ್ ಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಿದ್ರಾರ . ಬರಹುಬಲ್ಲ 
ಯುದಧ ಮರಡುವ್ುದು ಸ್ರಮರಾಜಾ ಪಡ ಯಲ ಂದಲಿ. ತನ್ಾ 
ಕಿೋತ್ತಾ ಮರಸುತತದ್  ಎಂಬ ಕರರಣಕರಕಗಿ. ತಂದ್ ಯಿಂದ 
ಮಕಕಳಿಗ  ಬರಬಹುದ್ರದ ಚರ, ಸಿಿರ ಆಸಿತ ಸುಲಭವರಗಿ 
ಬರುತ ತ, ಆದರ  ಅವ್ರ ತಪಸುಾ, ಗುಣಧ್ಮಾಗಳು 
ಸುಲಭವರಗಿ ಕ ೈ ಸ್ ೋರುವ್ುದಲಿ. ಮಕಕಳರದರವ್ರು ಸಾತಃ 
ತರವ ೋ ಪರಿಶಾಮದಂದ ಸಂಪ್ರದಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕರಗುತತದ್  
ಎಂಬುದನ್ುಾ ಈ ಪದಾ ಧ್ವನಿಸುತತದ್ .  
 
ಸಮಾರೆ ೇಪ 
 

ಇದುವ  ಸುಕವಿಪಾಮೊೋದ 
ಪಾದಮಿದುವ  ಸಮಸತಭವ್ಾಲ  ೋಕಪಾಮದ 
ಪಾದಮರ್  ರ್ ಗೞ್ರಾದಪುರರ 
ಣದ್  ಳಱಿವ್ುದು ಕರವ್ಾಧ್ಮಾಮುಂ 
ಧ್ಮಾಮುಮಂ9 

 
ಅಂದರ  ಆದಪುರರಣವ್ು ಕವಿಜನ್ರ ಮನ್ಸಿಾಗ  
ಸಂತ  ೋಷ್ವ್ನ್ುಾ, ಸಮಸತ ಭವ್ಾಜನ್ಕ ಕ 
ಆನ್ಂದದ್ರಯಕವರದುದ್ ಂದು ಪಾಸಿದಧವರಗಿದ್ . ಅದರಲ್ಲಿ 
ಕರವ್ಾಧ್ಮಾವ್ನ್ ಾ ಧ್ಮಾವ್ನ್ ಾ ಕರಣಬಹುದು. ಧ್ಮಾ 
ಮತುತ ಕರವ್ಾಧ್ಮಾವ್ನ್ುಾ ಸಮನ್ಾಯಗ  ಳಿಸುವ್ ಮ ಲಕ 
ಪಂಪ ಚಂಪೂ ಕರವ್ಾವ್ನ್ುಾ ಕನ್ಾಡದಲ್ಲಿ ಹ  ಸದ್ ಂಬುವ್ಂತ  
ರ ಪಿಸಿದ್ರಾರ್ . ತ್ತೋರ್ಾಂಕರರ ಚರಿತ ಯನ್ುಾ ನಿರ ಪಿಸಲು 
ಹ  ರಟ ಪಂಪ ಜ ೈನ್ಧ್ಮಾವ್ನ್ುಾ ಮಿೋರಿ ಮರನ್ವ್ಪರ 
ತುಡಿತಗಳನ್ುಾ ಅಭಿವ್ಾಕಿತಸುತರತರ್ . ಜ  ತ ಗ  ಧ್ಮಾದಂತ  
ಕರವ್ಾ ಕ ಡ ವಿವ ೋಕವ್ನ್ುಾ ಕಲ್ಲಸುತತದ್  ಎಂಬ 
ಧ್  ೋರಣ ಯನ್ುಾ ಇಡಿೋ ಕರವ್ಾದುದಾಕ ಕ ಮತ ತ ಮತ ತ 
ಪಾತ್ತಪ್ರದಸುವ್ುದನ್ುಾ ಕರಣಬಹುದು.  
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