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ಕುಮಾರವ್ಾಾಸನ ಗದಗು ಭಾರತ, ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ 
 

Dr. M Govind Pai 

 

ಅಮೂರ್ತ 
ಕರ್ಣಾಟಕ ರಣಜ್ಯದ ಗದಗು ಮುಖ್ಯವಣಗಿ ಈ ನಣಲ್ವರಿಂದ ಪ್ರಸಿದಧವಣಗಿದೆ, ಶ್ರೀ ವೀರನಣರಣಯಣ, ನಣರಣಪ್ಪ, 
ಪ್ಿಂಚಣಕ್ಷರ ಗವಣಯಿ ಮತ್ುು ಭೀಮಸೆೀನ್ ಜೆ ೀಶ್. ಈ ಮೀಲೆ ಹೆೀಳಿದವರಲ್ಲ ಿ ‘ಗದಗು ಭಣರತ್’ ಅಥವಣ ‘ಕನ್ನಡ 
ಭಣರತ್’ವನ್ುನ ಬರೆದ ನಣರಣಪ್ಪನ್ ಬಗ್ೆ ೆ 9ನೆ ಕ್ಣಿಸಿನ್ಲ್ಲಿದಣಾಗ ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸ್ುಕದಲ್ಲ ಿ (ಪ್ುಸ್ುಕದ ಹೆಸ್ರನ್ುನ ಮರೆತಿದೆಾೀನೆ) 
ಓದಿದ ಕತೆಯನ್ುನ ಹೆೀಳುತೆುೀನೆ. ಮೊದಲ್ು ಕತೆ, ಆನ್ಿಂತ್ರ ಹೆೈಸ್ ೂಲ್ಲನ್ಲ್ಲ ಿ ಓದಿದ ನಣರಣಪ್ಪನ್ ಪ್ದಯಗಳನ್ುನ, 
ಇತ್ರರು ಬರೆದ ಮಹಣಭಣರತ್ದ ಕತೆಗಳನ್ುನ ನೆನ್ಪಿನಿಂದ ಕ್ೆದಕಿ, ಅವುಗಳ ಮ ಲ್ ನ್ುಡಿಗಳನ್ುನ ಗದಗು 
ಭಣರತ್ದಲ್ಲ ಿಹುಡುಕಿ, ಉದಧರಸಿ ಬರೆಯುತೆುೀನೆ, ಅಥಾವನ್ುನ ಕ್ೆ ಡುತೆುೀನೆ. ಇಲಿ್ಲ ಹೆೀಳಿದ ಎಲಿ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಿಮುಖ್ಯ 
ನ್ುಡಿಗಳನ್ುನ ಮಣತ್ರ ಬರೆಯುತೆುೀನೆ. ಈ ಲೆೀಖ್ನ್ವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿೀರ್ಾವಣಗಿದೆ ಎಿಂದು ಗ್ೆ ತ್ುು, ಹೃಸ್ವ ಮಣಡಿದರೆ 
ನಣರಣಪ್ಪನಗ್ೆ ಅಪ್ಚಣರವಣಗಬಹುದೆಿಂದು ಹೆದರ ಹಣಗ್ೆ ಮಣಡಲ್ಲಲ್.ಿ ಲೆೀಖ್ನ್ ದಿೀರ್ಾವಣಗಿದಾರೆ ಕಿರು ಪ್ರಚಯ 
ಎನ್ುನವುದು ಯಣಕ್ೆ ಎಿಂಬ ಪ್ರಶ್ೆನ ಬರುತ್ುದೆ. ಗದಗು ಭಣರತ್ದಿಂತ್ಹ ಶ್ೆರೀಷ್ಠ ಕ್ಣವಯಕ್ೊ ಈ ಪ್ರಚಯ ಕಿರದಣದದೆಾೀ! 
ನಣನೆೀನ್ು ವದಣವಿಂಸ್ನ್ಲ್,ಿ ಪ್ಿಂಡಿತ್ನ್ಿಂತ್  ಮೊದಲೆೀ ಅಲಿ್. ಕನ್ನಡ ಸಣಹಿತ್ಯದ ಮೀಲ್ಲರುವ ಅಪ್ರತಿಮ 
ಗ್ೌರವದಿಿಂದಣಗಿ ಈ ಕ್ೆಲ್ಸ್ವನ್ುನ ಕ್ೆೈಕ್ೆ ಿಂಡೆ. 1972 ರಿಂದ ವೆೈದಯಕಿೀಯ ವೃತಿು ನ್ಡಿಸಿ, ಎರಡು ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿನ್ 
ವೆೈದಯಕಿೀಯ ವದಣಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ಪಣಠ್ ಹೆೀಳಿ, ಈಗ ವೆೈದಯವಜ್ಞಣನ್ದ ಮಣಸಿಕಗಳಿಗ್ೆ ಬರೆಯುತಣು ನ್ನ್ನ ಪ್ರರಫೆಸ್ರುಗಳ 
ಋಣವನ್ುನ ತಿೀರಸ್ುತಣು ಇದೆಾೀನೆ. ನ್ನ್ನ ಚಿರಿಂಜೀವಗಳು ಚಿಕೂವರದಣಾಗ ಅವರಗ್ೆ ಲೆಕೂ, ವಜ್ಞಣನ್, ಇಿಂಗಿಷಿ್, ಹಿಿಂದಿ 
ಕಲ್ಲಸಿ ನ್ನ್ನ ಶ್ಣಲಣ ಮಣಸ್ುರುಗಳ ಋಣ ತಿೀರಸಿಕ್ೆ ಿಂಡೆ. ಆದರೆ ಅವರಗ್ೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಸ್ುವ ಪ್ರಮೀಯವೆೀ 
ಬಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ್. ಬಿಂದಣಗ, ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ಣಲೆಯಿಂದರ ಹಣಸೆೆಲ್ ಸೆೀರಬಿಟ್ಟೆದಾರು. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು, 
ನ್ನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪ್ಿಂಡಿತ್ರ ಋಣಭಣರ ತಿೀರಸ್ದಿದಾಲ್ಲ ಿ ಮೀಲೆ ಹೆ ೀದಣಗ ಅವರಗ್ೆಿಂತ್ು ಮೊಗ ತೆ ೀರಸ್ಬಲೆ?ಿ ಬಗ್ೆೆ 
ಬರೆಯಲ್ು ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ಿಂತ್ಹ ಕವಯ ಕ್ಣವಯವಲ್ಿದೆ ಮತಣುರ ಕ್ಣವಯ ಯೀಗಯ? ಮಹಣಭಣರತ್ದ ಕತೆ 
ಎಲಿ್ರಗ  ಗ್ೆ ತಿುದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಅದಕ್ೊ ಪಣರಮುಖ್ಯತೆಯನ್ುನ ಕ್ೆ ಡುವುದಿಲ್.ಿ ಈ ಕತೆಯಲ್ಲ ಿ ನಣರಣಪ್ಪನ್ು ಹೆೀಗ್ೆ 
ರ್ಟನೆಗಳನ್ುನ ವರ್ಣಾಸಿದಣಾನೆ, ಅವನ್ ಶ್ೆೈಲ್ಲ ಏನ್ು, ಪಣತ್ರಗಳನ್ುನ ಯಣವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಿಚಿತಿರಸಿದಣಾನೆ ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಅವನ್ 

ಕ್ೆಲ್ವು ನ್ುಡಿಗಳನೆನೀ ಉದಾರಸಿ ಹೆೀಳಿ, ಓದುಗರಲಿ್ಲ ಇಡಿೀ ಗದಗು ಭಣರತ್ವನ್ುನ ಓದುವ ಆಸ್ಕಿುಯನ್ುನ ಹುಟ್ಟೆಸ್ುವುದು 
ನ್ನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಕ್ಣವಯವು ಸ್ುಲ್ಲ್ಲತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ವವಧ ಪಣಠಣಿಂತ್ರಗಳಿದಾ ಗದಗು ಭಣರತ್ದ ಅನೆೀಕ ಪ್ರತಿಗಳು 
ಪ್ರಕ್ಣಶ್ತ್ವಣಗಿವೆ ಎಿಂದು ನಣವು ನೆನ್ಪಿಟುೆಕ್ೆ ಳಳಬೆೀಕು.  
 
ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: ನಣರಣಪ್ಪ, ಕುಮಣರವಣಯಸ್, ಗದಗು ಭಣರತ್, ಕನ್ನಡ ಭಣರತ್ 
 

ಪೀಠಿಕೆ 
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ಅವನ್ು ಓದು ಬರಹ ತಿಳಿದವನ್ಲ್ಿ, ನರಕ್ಷರಕುಕ್ಷಿ. ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆಲ್ಸ್ಮಣಡಿಕ್ೆ ಿಂಡು ಹೆ ಟ್ೆೆಹೆ ರೆಯುತಿುದಾ. ಒಿಂದು ರಣತಿರ ಅವನಗ್ೆ 
ಕನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಿ "ನೀನ್ು ಗದುಗಿನ್ ವೀರನಣರಣಯಣನ್ ಜಣತೆರಗ್ೆ ಹೆ ೀಗು" 

ಎಿಂದು ಯಣರೆ ೀ ಹೆೀಳಿದಿಂತೆ ಭಣಸ್ವಣಯಿತ್ು. 'ಏನೆ ೀ' ಎಿಂದು 
ಸ್ುಮಮನದಾ. ನಣಲೊೈದು ರಣತಿರ ಕನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಿೀಗ್ೆಯೀ 

ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಿಂಡಣಗ, ಛಲ್ಹಿಡಿದು ಜಣತೆರಗ್ೆ ಹೆ ೀದ. ಅಲಿ್ಲ ಹೆ ೀಗಿ ಏನ್ು 
ಮಣಡಬೆೀಕ್ೆಿಂದು ಕನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಯಣರ  ಬೆ ೀಧಿಸಿದಿಾಲ್ಿ, ಹಣಗ್ಣಗಿ ಅಲಿ್ಲ 

ಇಲಿ್ಲ ಅಡಣಾಡಿದ, ಉತ್ಸವ ನ್ಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆ ೀದ, ಸ್ಮಣರಣಧನೆಯಲ್ಲಿ 
ಉಿಂಡ, ಸ್ಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ಣಡಿದ, ಎಲ್ಲಿಯ  ಅವನಗ್ೆ ಏನ್  

ಸಣವರಸ್ಯ ಕ್ಣಣಲ್ಲಲ್ಿ. ಕ್ೆ ನೆಗ್ೆ ಪ್ರಸಣದ ಹಿಂಚುವಲ್ಲಿ ಹೆ ೀದ. ಅಲಿ್ಲ 

ಎಲೆಗಳನ್ುನ ಜೆ ೀಡಿಸಿ, ದೆ ನೆನಗಳಿಂತೆ ಮಣಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಪಣಯಸ್ವನ್ುನ ಹಿಂಚುತಿುದಾರು. ಚಿಕೂ ಹುಡುಗನೆ ಬಬ, "ನ್ನ್ಗ್ೆ ತ್ುಿಂಬಣ 

ಪಣಯಸ್ಬೆೀಕು, ದೆ ಡಾ ದೆ ನೆನಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕು" ಎಿಂದು 
ಹಠ್ಹಿಡಿಯುತಿುದಾ. ಅದನ್ುನ ಕ್ೆೀಳಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆ ಬಬರು, "ಏನೆ ೀ, ನನ್ಗ್ೆ 
ದುಯೀಾಧನ್ನಗಿಿಂತ್ ಹೆಚಿಿನ್ ಛಲ್ವೆೀ?" ಎಿಂದು ಗದರಸಿದರು. 
ಇದನ್ುನ ಕ್ೆೀಳಿದ ವೃದಧನೆ ಬಬನ್ು ಕಣಣಲ್ಲಿ ನೀರುತ್ಿಂದುಕ್ೆ ಿಂಡು ಅಲ್ಲಿಿಂದ 

ಎದುಾ ಹೆ ೀದ, ಇದನ್ುನ ನಣರಣಪ್ಪನ್ು ಗಮನಸಿಕ್ೆ ಿಂಡು, ಅವನ್ನ್ುನ 
ಹಿಿಂಬಣಲ್ಲಸಿ, "ಸಣವಮಿ, ದುಯೀಾಧನ್ನ್ನ್ುನ ಹಿೀಗ್ೆಳೆದಣಗ ತ್ಮಗ್ೆೀಕ್ೆ 
ದುುಃಖ್ವಣಯಿತ್ು?" ಎಿಂದು ಕ್ೆೀಳಿದ. "ಏನ್  ಇಲ್ಿಪ್ಪ, ಕಣಣಲ್ಲಿ ಕಸ್ಬಿತ್ುು" 

ಎಿಂದು ಜಣರಕ್ೆ ಳಳಲ್ು ಆ ವೃದಧ ಯತಿನಸಿದ. ಆದರೆ ನಣರಣಪ್ಪ 
ಹೆೀಳಲೆೀಬೆೀಕ್ೆಿಂದು ಪ್ಟುೆಹಿಡಿದಣಗ "ನಣನ್ು ದುಯೀಾಧನ್ನ್ ಮಿತ್ರ 
ಅಶವತಣಾಮ" ಎಿಂದು ಒಲ್ಿದ ಮನ್ಸಿಸನಿಂದ ಅವನ್ು ಒಪಿಪಕ್ೆ ಿಂಡ. 

ಅಶವತಣಾಮ ಅಿಂದರೆ ಕ್ೌರವ ಪಣಿಂಡವರ ಶಸ್ರಗುರು 
ದೆ ರೀರ್ಣಚಣಯಾರ ಮಗ, ಆತ್ ಚಿರಿಂಜೀವ, ಮರಣವಲ್ಿದವ. 

ದುಯೀಾಧನ್ನಗ್ೆ ಕಣಾ ಮತ್ುು ಅಶವತಣಾಮರು ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪಿರಯ 

ಮಿತ್ರರು. ದುಯೀಾಧನ್ನ್ು ಪಣರಣವನ್ುನ ಬಿಡುವಣಗ ಬಳಿಯಿದಾವನ್ು 
ಅಶವತಣಾಮ ಒಬಬನೆೀ.  

ಅಶವತಣಾಮನೆ ಡನೆ ನಣರಣಣಪ್ಪನ್ು ತ್ನ್ಗ್ೆ ಮಹಣಭಣರತ್ದ 

ಕಥೆಯನ್ುನ ಸ್ಿಂಪ್ೂಣಾವಣಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಿಂದು ಪ್ರಪ್ರಯಣಗಿ 

ಬೆೀಡಿಕ್ೆ ಿಂಡಣಗ ಅವನ್ು ಬಗೆಲೆೀಬೆೀಕ್ಣಯಿತ್ು. ಮಣರನೆೀ ದಿನ್ದಿಿಂದ 

ಪ್ರತಿದಿನ್ ನ್ಸ್ುಕಿನ್ಲ್ಲಿ ನಣರಣಪ್ಪನ್ು ಕ್ೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಿಂದು, ಒದೆಾ 
ಬಟ್ೆೆಯನ್ುನಟುೆ, ಶ್ರೀ ವೀರನಣರಣಯಣನ್ ಸ್ನನಧಿಗ್ೆ ಬರಬೆೀಕ್ೆಿಂದ , 

ಅಲಿ್ಲ ಒಿಂದು ಬಿಳಿಬಟ್ೆೆಯ ಪ್ರದೆಯನ್ುನ ಹಣಕಬೆೀಕ್ೆಿಂದ , 

ಅದರಬಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರಗ್ೆ ಬಬರು ಕ್ಣಣದಿಂತೆ ಕ ತಿದಣಾಗ 

ಅಶವತಣಾಮನ್ು ಕಥೆಯನ್ುನ ಹೆೀಳುವನೆಿಂದ , ನಣರಣಪ್ಪನ್ು 
ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಿಂದ  ಎನ್ುನವ ಏಪಣಾಡಣಯಿತ್ು.  
ಅದೆೀ ಪ್ರಕ್ಣರ ಮರುದಿನ್ ನಣರಣಪ್ಪನ್ು ಪ್ರದೆಯ ಈಚೆ ಕ ತಣಗ 

ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಿಂದ ಅಶವತಣಾಮನ್ ಕಿಂಚಿನ್ ಕಿಂಠ್ದಿಿಂದ ಭೆ ೀಗಾರೆವ 

ಅಲೆಗಳಿಂತೆ ಮಹಣಭಣರತ್ದ ಕತೆಯು ಹೆ ರಹೆ ಮಿಮತ್ು. ಇದನ್ುನ 
ಕ್ೆೀಳುತ್ುಲೆೀ ನಣರಣಪ್ಪನ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ವದುಯತ್ಸಿಂಚಣರವಣದಿಂತಣಗಿ 

ಅಪ್ೂವಾ ವದವತ್ುು, ಪಣಿಂಡಿತ್ಯ ಅವನ್ಲ್ಲಿ ಉಿಂಟ್ಣಯಿತ್ು. ಆ 

ಕ್ಷಣದಿಿಂದಲೆೀ ಅವನ್ು ತ್ನ್ನ ಆಡು ಭಣಷೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮಿಶ್ರತ್ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಭಣಮಿನ ಷ್ಟಪದಿ ಛಿಂದಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ಈಗ ನಣವು "ಗದಗು 
ಭಣರತ್" ಅಥವಣ “ಕನ್ನಡ ಭಣರತ್” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಿುರುವ 

ಗರಿಂಥವನ್ುನ ರಚಿಸಿದನೆಿಂದು ನ್ನ್ನ ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸ್ುಕದಲ್ಲಿದಾ ಪಣಠ್ದಿಿಂದ 

ನ್ಮಗ್ೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ುದೆ.  
ಇದೆೀ ರೀತಿ ಹತ್ುು ದಿನ್ಗಳ ವರೆಗ್ೆ ನ್ಡೆದಣಗ ನಣರಣಪ್ಪನ್ು 
ಮಹಣಭಣರತ್ದ ಮೊದಲ್ ಹತ್ುು ಪ್ವಾಗಳನ್ುನ ಬರೆದನ್ು. ಕ್ೆ ನೆಯ 

ಪ್ವಾ ಗದಣಪ್ವಾವನ್ುನ ಬರೆದ ಮೀಲೆ ಅವನಗ್ೆೀನೆನನಸಿತೆ ೀ, ಎದುಾ 
ನಿಂತ್ು ಪ್ರದೆಯ ಆಚೆ ನೆ ೀಡಿದ. ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದಾ ದೃಶಯವನ್ುನ ನೆ ೀಡಿ 

ಬೆರಗ್ಣದ. ಅವನ್ ಮುಿಂದೆ ಇಡಿೀ ಕುರುಕ್ೆೀತ್ರವೆೀ ಇತ್ುು, ಅದರ 

ವಹಿಂಗಮ ನೆ ೀಟವನ್ುನ ನೆ ೀಡಿದ. ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ನೆ ೀಡಿದರ  ಹೆಣಗಳು, 

ಗ್ಣಯಣಳುಗಳು, ಅವರ ನೆ ೀವನ್ ರೆ ೀದನ್, ಹೆಿಂಗಸ್ರ, ಮಕೂಳ 

ಆಕರಿಂದನ್, ರಕುದ ಹೆ ಳ ,ೆ ವನಣಶದ ತಣಿಂಡವ. ಇದನ್ುನ ಕಿಂಡು 
ಹೌಹಣರ ಮ ರ್ೆಾಹೆ ೀದ. ತಿಳಿವು ಬಿಂದಣಗ ಅವನ್ ಮುಿಂದೆ 
ಪ್ರದೆಯಲ್ಿದೆ ಮತೆುೀನ್  ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆ ಕ್ಷಣವೆೀ ಅವನ್ ಕವತಣ ಶಕಿು 
ಬತಿುಹೆ ೀಯಿತ್ು. ಆನ್ಿಂತ್ರ ಅಶವತಣಾಮನ್ನ್ುನ ಆತ್ ಕಿಂಡದ ಾ ಇಲ್ಿ, 
ಅವನ್ು ಬಿಂದದ ಾ ಇಲಿ್.  

ಈ ಕತೆಯ ಅನೆೀಕ ರ ಪಣಿಂತ್ರಗಳನ್ುನ ನಣನ್ು ಓದಿದೆಾೀನೆ ಮತ್ುು 
ಕ್ೆೀಳಿದೆಾೀನೆ. ನಣರಣಪ್ಪನ್ು ಓದು ಬರಹ ತಿಳಿದವನ್ು, ಒಿಂದ ರನ್ 

ಶ್ಣನ್ುಭೆ ೀಗನಣಗಿದಾವನ್ು ಎನ್ುನವವರು ಕ್ೆಲ್ವರು, ಅವನ್ ಕನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಿ 
ಬಿಂದವನ್ು ಅಶವತಣಾಮನೆ ಎನ್ುನತಣುರೆ ಮತಿುತ್ರರು. ಅಲಿ್, ಅವನ್ು 
ವೀರನಣರಣಯಣನೆೀ ಎಿಂದವರ  ಇದಣಾರೆ. ನಣರಣಪ್ಪನ್ು 
ಕೃಷ್ಣದೆೀವರಣಯನ್ ಕ್ಣಲ್ದವನ್ು ಎಿಂದು ಪ್ರತಿಪಣದಿಸಿದವರು 
ಹಲ್ವರು. ಅಶವತಣಾಮನಿಂದ ಕತೆಯನ್ುನ ಕ್ೆೀಳಿ ಸಣಯಿಂಕ್ಣಲ್ ತ್ನ್ನ 
ಸೆನೀಹಿತ್ನಿಂದ ನಣರಣಪ್ಪನ್ು ಕ್ಣವಯವನ್ುನ ಬರೆಸಿದನೆಿಂದ , 

ಗದಣಯುದಧದ ರಚನೆಯಣದ ಬಳಿಕ ಅಶವತಣಾಮನ್ ವಚಣರವನ್ುನ 
ಅವನೆ ಡನೆ ಹೆೀಳಿದಣಗ ಅಲ್ಲಿಯೀ ಕುಸಿದುಬಿದುಾ ಸ್ತ್ುನೆಿಂದ  ಒಿಂದು 
ಅಭಪಣರಯವದೆ. ಗದಣಯುದಧದಲ್ಲಿ ದುಯೀಾಧನ್ನ್ ಮರರ್ಣನ್ಿಂತ್ರ 

ಅಶವತಣಾಮನಗ್ೆ ಮುಿಂದಿನ್ ರ್ಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿು ಹೆ ರಟು ಹೆ ೀಯಿತ್ು. 
ಹಿೀಗ್ಣಗಿ ಅವನಗ್ೆ ಗದಣಪ್ವಾದ ತ್ನ್ಕ ಮಣತ್ರ ಕತೆ ಹೆೀಳಲ್ು 
ಸಣಧಯವಣಯಿತೆಿಂದ  ಹೆೀಳುತಣುರೆ. ಉಪ್ಪಣಿಂಡವರನ್ುನ 
ಹತೆಯಮಣಡಿದ ಪಣಪ್ಕ್ೊ ಶ್ಕ್ೆಯಣಗಿ ಅಶವತಣಾಮನ್ ತ್ಲೆಯಿಿಂದ 

ಮರ್ಣಯನ್ುನ ಕೃಷ್ಣನ್ು ತೆಗಿಸಿದ ನ್ಿಂತ್ರ ಮತಿಭಣರಿಂತ್ನಣಗಿ 

ತಿರುಗ್ಣಡುತಿುದಾ ಅವನ್ು ಮಹಣಭಣರತ್ದ ಕತೆಯನ್ುನ ಇಷ್ುೆ 
ವಸಣುರವಣಗಿ ಹೆೀಗ್ೆ ಹೆೀಳಿದನೆಿಂದು ಸ್ಿಂದೆೀಹಮಣಡಿದವರ  ಇದಣಾರೆ. 
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ಅಭಪಣರಯ, ವಚಣರಗಳು ಹೆೀಗ  ಇರಲ್ಲ, ನಣರಣಪ್ಪನ್ು ಬರೆದ 

ಕ್ಣವಯವು ಅತಿೀ ಉತ್ೃಷ್ಠ ಎಿಂಬುದು ನವಾವಣದ.  

 

ತಾನು ಮರ್ುು ರ್ನನ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ೆೆ2 

ಈ ಗರಿಂಥದ ಮೊದಲ್ ಪ್ವಾ ಆದಿ ಪ್ವಾದಲ್ಲಿ ನಣರಣಪ್ಪನ್ು 
"ಕುಮಣರವಣಯಸ್" ಎಿಂಬ ಬಿರುದನ್ುನ ತ್ನ್ಗ್ೆ ತಣನೆೀ ಕ್ೆ ಡುತಣುನೆ 
ಮತ್ುು ತ್ನ್ನನ್ ನ, ತ್ನ್ನ ಕ್ಣವಯವನ್ ನ ಹೆ ಗಳುತಣುನೆ. ಅದೆೀನ್  

ತ್ಪ್ಪಲಿ್. ಅನೆೀಕ ಮಹಣಕವಗಳು ತ್ಮಮ ಗರಿಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಮನೆ ನೀ, ತ್ಮಮ ಇಷ್ೆದೆೀವತೆಗಳನೆ ನೀ, ಗರಿಂಥವನೆ ನೀ, 

ಗುರುಗಳನೆ ನೀ ಅಥವಣ ತ್ಮಗ್ೆ ಆಶರಯಕ್ೆ ಟೆ ರಣಜ್ 

ಮಹಣರಣಜ್ರುಗಳನೆ ನೀ ಹೆ ಗಳುವುದು, ಸ್ುುತಿಸ್ುವುದು ಸಣಮಣನ್ಯ. 
ನಣರಣಪ್ಪನ್  ಅದನೆನೀ ಮಣಡಿದಣಾನೆ. ಆದಿಕವ ಪ್ಿಂಪ್ನ್  ಪ್ಿಂಪ್ 

ಭಣರತ್ದ (ವಕರಮಣಜ್ುಾನ್ವಜ್ಯ) ಪ್ರಥಮ ಆಶ್ಣವಸ್ದ ನ್ುಡಿ 1 - 

51ರಲಿ್ಲ ಚಣಳುಕಯ ವಿಂಶವನ್ ನ, ಇಮಮಡಿ ಅರಕ್ೆೀಸ್ರ ರಣಜ್ನ್ನ್ ನ 
ಬಹುವಣಗಿ ಹೆ ಗಳಿ ಅವನ್ನ್ುನ ಅಜ್ುಾನ್ನಗ್ೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದಣಾನೆ.  
ಈಗ ನ್ನ್ಗ್ೆ ದೆ ರಕಿರುವ ಗದಗು ಭಣರತ್ದ ಪ್ರತಿಗಳು ಮೈಸ್ ರನ್ 

ಗವನ್ಾಮಿಂಟ್ ಒರಯಿಂಟಲ್ ಪೆರಸ್ ಮತ್ುು ಮೈಸ್ ರು 
ವಶವವದಣಯಲ್ಯದವರು 1910 - 40 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದ 

ಪ್ರತಿಗಳು. ಅವು ಅನೆೀಕ ಸ್ಿಂಪ್ುಟಗಳಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ುು ಅವುಗಳನ್ುನ ಬೆೀರೆ 
ಬೆೀರೆ ಪ್ಿಂಡಿತ್ರು ಸ್ಿಂಪಣದನ್ ಮಣಡಿದಣಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚೆಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ್ ಪ್ವಾ ಆದಿಪ್ವಾದ ಪಿೀಠಿಕ್ಣ ಸ್ಿಂಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನಣರಣಪ್ಪನ್ು ತ್ನ್ನನ್ುನ ಮತ್ುು ತ್ನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ುನ ಎಷ್ುೆ ಸ್ುಿಂದರ 

ಶ್ೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಹೆ ಗಳುತಣುನೆ ಎಿಂದು ನೆ ೀಡಿ.  

 

ಕೃತಿಯು ಸ್ತ್ೂರ್ಣಾಟಕಕ್ೆ ಭಣ 

ರತ್ಕ್ೆ ಮಿಂಜ್ುಳಮಿಂಜ್ರಯು ಮಹ  

ಕೃತಿಗ್ೆ ನಣಯಕನಣದ ಗದುಗಿನ್ ವೀರನಣರಣಯಣ | 

ನ್ುತ್ಕುಮಣರವಣಯಸ್ಮುನಯಿೀ  

ಕೃತಿಗ್ೆ ಕತ್ುಾವೆನ್ಲೊ ಸ್ದರೀ 

ಕೃತಿಚಮತ್ೃತಿಯನಸ್ದೆೀತ್ಕ್ೆ ಸ್ ರ ಸ್ಭೆಯಳಗ್ೆ || 13 

|| (ಆದಿಪ್ವಾ, ಪಿೀಠಿಕ್ಣ ಸ್ಿಂಧಿ) 

ವೀರನಣರಣಯಣನ್ ಸ್ುಕವಕು  
ಮಣರವಣಯಸ್ರಚನಣಕೃತಿಯ ಕ್ೆೀಳುವ  

ಸ್ ರಗಳು ಸ್ನ್ಕ್ಣದಿಗಳು ಜ್ಿಂಗಮಜ್ನಣದಾನ್ರು || 14 ನೆ 
ನ್ುಡಿಯ ಮೊದಲ್ ಭಣಗ || (ಆದಿಪ್ವಾ, ಪಿೀಠಿಕ್ಣ ಸ್ಿಂಧಿ) 

 

ಈ ಕೃತಿಯು ಕರ್ಣಾಟಕಕ್ೊ ಮತ್ುು ಭಣರತ್ಕ್ೊ 
ಕರ್ಣಾನ್ಿಂದಕರವಣಗಿರುವ ಹೆ ಸ್ ಕ್ಣವಯವು. ಇದರ ನಣಯಕನ್ು 
ವೀರನಣರಣಯಣ (ಕೃಷ್ಣ), ಬರೆದವನ್ು ಕುಮಣರವಣಯಸ್, ಅಿಂದ ಮೀಲೆ 

ಪ್ಿಂಡಿತ್ರ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚಮತಣೂರ ಕೃತಿ ಏಕ್ಣಗಲಣರದು? 

ಮಿಂಜ್ುಳವೆಿಂದರೆ ಕ್ೆೀಳಲ್ು ಇಿಂಪಣದ ಮತ್ುು ಮಿಂಜ್ರಯಿಂದರೆ 
ಹ ಗುಚಛ ಅಥವಣ ಚಿಗುರುತಿುರುವ ಮೊಗುೆ. ಹಿೀಗ್ೆ 
ಮಿಂಜ್ುಳಮಿಂಜ್ರಯಿಂದರೆ ಶ್ಣರವಯವಣದ ಹೆ ಸ್ ಕ್ಣವಯ ಎಿಂಬ ಅಥಾ 

ಕ್ೆ ಟ್ಟೆದೆಾೀನೆ. ವೀರನಣರಣಯಣನ್ ಶ್ೆರೀಷ್ಠ ಕವ ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು 
ರಚಿಸಿದ ಈ ಕೃತಿಯನ್ುನ ಕ್ೆೀಳುವವರು ವದಣವಿಂಸ್ರು, ಸ್ನ್ಕ್ಣದಿ 

ಮುನಗಳು ಮತ್ುು ಜ್ಿಂಗಮ ಜ್ನಣದಾನ್ರು. 
 
ತ್ನ್ನ ಕ್ಣವಯದ ಗುಣಮಟೆಗಳನ್ುನ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸ್ಮಕ್ಣಲ್ಲೀನ್ 

ಕ್ಣವಯಗಳ ೊೆ ಡನೆ ತ್ುಲ್ನೆ ಹೆೀಗ್ೆ ಮಣಡಿದಣಾನೆ ನೆ ೀಡಿ. ತ್ನ್ನ 
ಮಹಣಭಣರತ್ವು ಇತ್ರ ಕ್ಣವಯಗಳಿಗ್ೆ ಗುರು ಸ್ಮಣನ್ ಎಿಂದಿದಣಾನೆ. 
 

ಅರಸ್ುಗಳಿಗಿದು ವೀರ ದಿವಜ್ರಗ್ೆ  
ಪ್ರಮವೆೀದದ ಸಣರ ಯೀಗಿೀಶವ  
ರರ ತ್ತ್ವವಚಣರ ಮಿಂತಿರಜ್ನ್ಕ್ೆ ಬುದಿಧಗುಣ | 

ವರಹಿಗಳ ಶೃಿಂಗ್ಣರ ವದಣಯ  
ಪ್ರರ್ಣತ್ರಲ್ಿಂಕ್ಣರ ಕ್ಣವಯಕ್ೆ  
ಗುರುವೆನ್ಲ್ು ರಚಿಸಿದ ಕುಮಣರವಣಯಸ್ ಭಣರತ್ವ || 17 || 

(ಆದಿಪ್ವಾ, ಪಿೀಠಿಕ್ಣ ಸ್ಿಂಧಿ) 

 

ರಣಜ್ರಗ್ೆ (ಕ್ಷತಿರಯರಗ್ೆ) ಈ ಕ್ಣವಯವು ಶ್ೌಯಾ, ಬಣರಹಮಣರಗ್ೆ ಶ್ೆರೀಷ್ಠ 
ವೆೀದಗಳ ಸಣರ, ಯೀಗಿಗಳಿಗ್ೆ ತ್ತ್ವವಚಣರ, ಮಿಂತಿರಗಳಿಗ್ೆ 
ಬುದಿಧವಣದ, ವರಹಿಗಳಿಗ್ೆ ಶೃಿಂಗ್ಣರ ರಸ್, ವದವಜ್ಜನ್ರಗಿದು ಅಲ್ಿಂಕ್ಣರ 

ಪ್ರಯೀಗ, ಕ್ಣವಯಗಳಿಗಿದು ಗುರು ಸ್ಮಣನ್ವಣದ ಗರಿಂಥ ಎಿಂಬ 

(ಮಹಣ)ಭಣರತ್ವನ್ುನ ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು ರಚಿಸಿದನ್ು. ತಣನ್ು ಓದು 
ಬರಹ ತಿಳಿದವನ್ಲ್ಿ ಎಿಂದು ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು ಹಿೀಗ್ೆ ವವರಸಿದಣಾನೆ. 
 

ಹಲ್ಗ್ೆ ಬಳಪ್ವ ಪಿಡಿಯದೆ ಿಂದ  

ಗೆಳಿಕ್ೆ ಪ್ದವಟೆಳುಪ್ದೆ ಿಂದ  

ಗೆಳಿಕ್ೆ ಪ್ರರೆ ಡಾವದ ರೀತಿಯ ಕ್ೆ ಳದೆ ಿಂದಗೆಳಿಕ್ೆ | 

ಬಳಸಿ ಬರೆಯಲ್ು ಕಿಂಠ್ಪ್ತ್ರದ 

ಉಲ್ುಹುಗ್ೆಡದಗೆಳಿಕ್ೆ ಎಿಂಬಿೀ  

ಬಲ್ುಹು ಸ್ಲ್ುವುದು ವೀರನಣರಣಯಣನ್ ಕಿಿಂಕರಗ್ೆ || 19 || 

(ಆದಿಪ್ವಾ, ಪಿೀಠಿಕ್ಣ ಸ್ಿಂಧಿ) 

 

ಸೆಿೀಟು, ಕಡಿಾ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಲ್ಿ (ಶ್ಣಲೆಗ್ೆ ಹೆ ೀಗಲ್ಲಲ್ಿ), ಒಮಮ ಒಿಂದು 
ಶಬಾವನ್ುನ ಬರೆದು ತಿದಾಲ್ಲಲ್ಿ, ಮತೆ ುಬಬನ್ ಶ್ೆೈಲ್ಲಯನ್ುನ ಅನ್ುಸ್ರಸಿಲ್ಿ, 
ತ್ಪ್ುಪ ತ್ಪ್ುಪ ಬರೆದು ತಣಳೆಗರಗಳನ್ುನ ಹಣಳುಗ್ೆಡವಲ್ಿ ಎಿಂಬ 

ಕಿೀತಿಾಯು ವೀರನಣರಣಯಣನ್ ಭಕುನಗ್ೆ ಸ್ಲ್ುಿತ್ುದೆ. ಇಲಿ್ಲ ತಣಳೆಗರಗ್ೆ 
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‘ಕಿಂಠ್ಪ್ತ್ರ’ ಎನ್ುನವ ಬದಲ್ು ‘ಕಿಂಟಪ್ತ್ರ’ ಎನ್ನಬೆೀಕು ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ೆ 
ತೆ ೀರುತ್ುದೆ. ‘ಕಿಂಟಪ್ತ್ರ’ ಎಿಂದರೆ ಕಿಂಟವೂ ಪ್ತ್ರವೂ ಎಿಂದು ದವಿಂದವ 
ಸ್ಮಣಸ್ವಣಗುತ್ುದೆ. ‘ಕಿಂಟ’ ಅಿಂದರೆ ತಣಳೆಗರಯ ಮೀಲೆ ಬರೆಯಲ್ು 
ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ುವ ಚ ಪಣದ ಮೊನೆಯುಳಳ ಕಬಿಬಣದ ಲೆೀಖ್ನ12 

ಮತ್ುು ‘ಪ್ತ್ರ’ ಅಿಂದರೆ ತಣಳೆಗರ. ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು ವದಣಯವಿಂತ್ನ್ು 
ಎನ್ುನವವರು “ಹಲ್ಗ್ೆ ಬಳಪ್ವ ಪಿಡಿಯದೆ ಿಂದಗೆಳಿಕ್ೆ” ಅಿಂದರೆ 
ಮೊದಲ್ು ಹಲ್ಗ್ೆಯ ಮೀಲೆ ಬರೆದು ಸ್ರಯೀ ತ್ಪ್ರಪೀ ಎಿಂದು 
ನೆ ೀಡಿ, ತ್ಪಣಪದರೆ ತಿದಿಾ, ಮತೆು ತಣಳೆಗರಯ ಮೀಲೆ 
ವಗ್ಣಾಯಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ನೆೀರವಣಗಿ ತಣಳೆಗರಯ ಮೀಲೆಯೀ ಬರೆದ 

ಎನ್ುನತಣುರೆ. 
"ಗದುಗಿನ್ ವೀರನಣರಣಯಣನೆೀ ಕವ ಲ್ಲಪಿಕ್ಣರ ಕುವರವಣಯಸ್" ಎಿಂದು 
ಮೈಸ್ ರು ವಶವವದಣಯಲ್ಯದವರು 1960 - 70 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದ ಪ್ರತಿಯಿಂದರಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನೆನ್ಪ್ು, ಆ ಪ್ರತಿ ಈಗ ನ್ನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಿ. 
ಮೀಲೆ ಹೆೀಳಿದ ಅನೆೀಕ ಸ್ಿಂಪ್ುಟಗಳ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಣಕಯವು ನ್ನ್ಗ್ೆ 
ಕಿಂಡಿಲ್ಿ. 
 

ಭೀಮನ ಹುಡುಗ್ಾಟ ಮರ್ುು ರ್ುುಂಟಾಟ2 

ಭೀಮನ್ು ಚಿಕೂಿಂದಿನ್ಲಿ್ಲ ತ್ುಿಂಬಣ ತ್ುಿಂಟನಣಗಿದಾ ಮತ್ುು ಕ್ೌರವರನ್ುನ 
ಆಟದ ನೆಪ್ದಲಿ್ಲ ಗ್ೆ ೀಳಣಡಿಸ್ುತಿುದಾ. ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು ಇದನ್ುನ ಹೆೀಗ್ೆ 
ಹೆೀಳಿದಣಾನೆಿಂದು ಚುಟುಕ್ಣಗಿ ನೆ ೀಡುವ. 

 

ಇದರೆ ಳ ೊೆ ಬಬನೆ ಭೀಮನ್ನಬರ  

ಸೆದೆವ ತಣ ಸೆ ೀತೆ ಡೆ ವಭಣಡಿಸಿ  

ಕ್ೆದಱುವನ್ು ಗ್ೆದೆ ಾೀಡಿದರೆ ಬೆಿಂಬತಿು ಹಿಡಿದೆಳೆದು |  

ಸೆದೆದು ಬಿಡುವನ್ು ಮುನ್ನ ಭೀಷ್ಮಿಂ  

ಗ್ೆ ದಱ  ಿದ ರುವನವನ್ು ಮಗುೞ  ಿಂ  

ದುದಿನ್ ಸ್ಿಂಗಡವಹರು ತಣ ವಿಂದಣಗಿ ಮಱುಕ್ೆ ಳಿಸಿ || 3 

|| (ಆದಿಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಭವಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 13) 

ಕ್ೆಣಕಿ ದುಯೀಾಧನ್ನ್ನೆತಿುಯ 
ಹೆರ್ೆದು ಹೆ ಯವನ್ು ನಮಮನ್ ವಾವರ  

ಬಣಗುಗಳಿಗ್ೆಗ್ೆಡುಗ್ಣಲ್ ತೆ ಡರದೆ ಬನನ ನೀವೆನ್ುತ್ | 

ಗುಣವ ನ್ುಡಿದೆ ಿಂದಣಗಿ ಕ್ೆಳಗ್ೆ ಿಂ  

ಡಣಕಿಸ್ುತ್ ಮೈಮಱೆಸಿ ಮಱೆಯಲ್ಲ ಕುರ್ಣದು ಹರವನ್ು 
ಭೀಮನಣದುಯೀಾಧನಣದಿಗಳ || 4 || (ಆದಿಪ್ವಾ, 

ಸ್ಿಂಭವಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 13)  

 

 
ಇವರಲ್ಲಿ ಭೀಮನೆ ಬಬನೆೀ ಎಲಣಿ ಕ್ೌರವರನ್ುನ ಸೆಡೆದು ಬಡಿಯುವನ್ು, 
ತಣನ್ು ಸೆ ೀತ್ರೆ ಝಣಡಿಸ್ುವನ್ು, ಅವರು ಗ್ೆದುಾ ಓಡಿದರೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟೆ 

ಹೆ ೀಗಿ ಹಿಡಿದೆಳೆವನ್ು, ಅವರಗಿಿಂತ್ ಮೊದಲೆೀ ಹೆ ೀಗಿ ಭೀಷ್ಮನೆ ಡನೆ 
ಕ್ೌರವರನ್ುನ ದ ರುವನ್ು, ಕ್ೆ ನೆಗ್ೆ ಿಂದು ದಿನ್ ಎಲ್ಿರ  (ಎಲ್ಿವನ್ ನ 
ಮರೆತ್ು) ಮೊದಲ್ಲನ್ಿಂತೆಯೀ ಎಲ್ಿರ  ಒಿಂದಣಗಿರುವರು 
(ಮರುಕ್ೆ ಳಿಸಿ = ಮೊದಲ್ಲನ್ಿಂತೆಯೀ10). ದುಯೀಾಧನ್ನ್ನ್ುನ ಕ್ೆಣಕಿ, 

ಅವನ್ ತ್ಲೆಯನ್ುನ ತಿರುಚಿ (ಹೆರ್ೆದು = ತಿರುಚಿ11) ಹೆ ಡೆಯುವನ್ು. 
ಬನನ, ಕ್ಷುದರರಣದ (ಬಣಗು = ಕಿೀಳು, ಕ್ಷುದರ, ಲೆಕೂಕಿೂಲ್ಿದ12) ನಮಗ್ೆ 
ಕ್ೆಡುಗ್ಣಲ್ ಬಿಂದಿದೆ ಎಿಂದು ಅವರ ಹಿೀನೆೈಸಿ (ಗುಣ ನ್ುಡಿದು), 
ತ್ುಚಿಛೀಕರಸಿ (ಕ್ೆಳಗ್ೆ ಿಂಡು = ಕಿೀಳಣಗಿ ಕಿಂಡು11), ಅಣಕಿಸ್ುತಣು, 
ಮರೆಯಣಗಿ ನಿಂತ್ು, ಕುರ್ಣದು ಕ್ೌರವರನ್ುನ ಬಡೆಯುವನ್ು. ಕ್ೌರವರು 
ಯುಧಿಷ್ಠಠರನೆ ಡನೆ, ಅಜ್ುಾನ್ನೆ ಡನೆ ಭೀಮನ್ನ್ುನ ತ್ಡೆಯಿರ 

ಎನ್ುನವರು. ಭೀಮನ್ು ಒಪಿಪ ಪ್ುನ್ುಃ ವನೆ ೀದದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕ್ೌರವರನ್ುನ 
ಸೆದೆಯುವನ್ು.  
 

ಅಳುತ್ ಧೃತ್ರಣಷ್ರಿಂಗ್ೆ ಭೀಮನ್ು  
ಕಳೆದ ಹಲ್ುಗಳ ತೆ ೀಱ  ಿಮೊಳಕ್ಣಲ್  

ಗಳಲ್ಲ ಘಾಯವ ನೆ ೀಡಿರೆೈ ನೀವೆಿಂದು ದ ಱುವರು | 6 ರ 

ಪ್ೂವಣಾಧಾ (ಆದಿಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಭವಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 13) 

ಮುದದಲೆ ಬಬನೆ ಭೀಮನ್ನಬರ  

ಸೆದೆವ ತಣ ಸೆ ಪಣಪಗಿ  

ಶತ್ಕರ ತಿದಿಯ ಸ್ುಲ್ಲವನ್ು ಕ್ಣಲ್ಲೆ ರುಸ್ುವನೆ ದಱೆ 
ಮಟುೆವನ್ು |  

ಬದಿಯ ತಿವವನ್ು ಬಿೀೞಲೆ ದೆವನ್ು  
ಮೊದಲೆ ತಣನೆೈತ್ಿಂದು ಭೀಷ್ಮಿಂ  

ಗ್ೆ ದಱ  ಿದ ಱುವ ಕ್ೌರವೆೀಿಂದರನ್ ಧುರಕ್ೆ ಸೆಣಸ್ುವನ್ು || 8 

|| (ಆದಿಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಭವಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 13) 

ಮುಳುಳಮೊನೆಯಲ್ಲ ಚಿಗುರ ನೆತ್ುರ  

ಚೆಲ್ಲಿ ಹುಡಿಯಲ್ಲ ಹೆ ರಳಿ ತಣ ಬಿಂ  

ದಲಿ್ಲ ಧೃತ್ರಣಷ್ರಿಂಗ್ೆ ಭೀಷ್ಮಿಂಗಳುತ್ ದ ಱುವನ್ು | 

ಒಲೆಿನೆಿಂದೆ ಡೆ ನ್ನ್ನ ಕರೆವರು  
ಖ್ುಲ್ಿರೆಲ್ಿರು ನಮಮ ಮಕೂಳಿ ಗ್ೆಲ್ಿರಗ್ೆ 
ನಣನೆ ಬಬನಣದೆನೆಯಿಂದನ್ನಲ್ಜ್ನ್ು || 9 || (ಆದಿಪ್ವಾ, 

ಸ್ಿಂಭವಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 13) 

 

 ಕ್ೌರವರು ಭೀಮನ್ು ಬಿೀಳಿಸಿದ ಹಲ್ುಿಗಳನ್ುನ, ಮೊಳಕ್ಣಲ್ುಗಳಿಗ್ಣದ 

ಗ್ಣಯವನ್ುನ ಧೃತ್ರಣಷ್ರನಗ್ೆ ತೆ ೀರಸಿ ದ ರುವರು. ಭೀಮನೆ ಬಬನೆೀ 

ಚೆನಣನಗಿ ನ್ ರು ಕ್ೌರವರ ಉಸಿರುಗಟ್ಟೆಸ್ುವನ್ು (ತಿದಿ = ಶ್ಣವಸ್ ಎಿಂದು 
ಅಥಾಮಣಡಬೆೀಕು, ಸ್ುಲ್ಲ = to plunder, rob, loot11). 

ಕ್ಣಲ್ಲನಿಂದ ಮಟುೆವನ್ು, ಕಿಬಬದಿಯನ್ುನ ತಿವಯುವನ್ು, ಕ್ೆಳಗ್ೆ ಬಿೀಳಲ್ು 
ಒದೆಯುವನ್ು, ಕ್ೌರವರಗಿಿಂತ್ ಮೊದಲೆೀ ಹೆ ೀಗಿ ದ ರು ಕ್ೆ ಟುೆ 

http://www.kannadajournal.com/


 

~ 5 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 
ಮತೆು ದುಯೀಾಧನ್ನೆ ಡನೆ ಕ್ಣಳಗಕ್ೊ ನೆಪ್ವನ್ುನ ಹುಡುಕುವನ್ು 
(ಧುರಕ್ೆ ಸೆಣಸ್ುವನ್ು). ಮುಳುಳಗಳಿಿಂದ ಪ್ರಚಿಸಿ, ನೆತ್ುರು ಸ್ುರಸಿ, 

ಧ ಳಲ್ಲಿ ಹೆ ರಳಣಡಿ, ತಣನ್ು ಒಲೆಿನೆಿಂದರ  ದುಷ್ೆರು ತ್ನ್ನನ್ುನ 
(ಆಟಕ್ೊ) ಕರೆಯುವರು. ನಮಮ ಮಕೂಳಿಗ್ೆ ತಣನೆ ಬಬ ಶತ್ುರವಣದೆನೆೀ 

ಎಿಂದು ಧೃತ್ರಣಷ್ರ, ಭೀಷ್ಮರನ್ುನ ಕ್ೆೀಳುವನ್ು.  
 

ಮರನ್ ಹಿಡಿದಲ್ುಗಿದೆ ಡೆ ಬಿದಾರು 
ಭರತ್ಕುಲ್ಪಣಲ್ಕರು ನ್ ವಾರು  
ವರಮಹಣವಣತ್ದಲ್ಲ ತ್ರುಫಲ್ನಕರ ಬಿೀೞವಿಂತೆ |  

ಶ್ರವಡೆದು ಯದೆನೆ ಿಂದು ಮೊಳಕ್ಣ  

ಲ್ುಮಱಿದು ಕ್ೆೈಗಳು ಮುಱಿದು ನೆತ್ುರು  
ಸ್ುಱಿಯ ಧೃತ್ರಣಷ್ರಿಂಗ್ೆ ತೆ ೀಱಿದರಳುತ್ ಘಾಯವನ್ು || 

14 || (ಆದಿಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಭವಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 13) 

ದುರುಳರೆಲ್ವೀ ನೀವು ಭೀಮನ್  

ಪ್ರಯ ಬಲ್ಲಿರೆ ಜ್ಗಳ ಬೆೀಡೆಿಂ  

ದರಸ್ ಬೆೈದನ್ು ತ್ನ್ನ ಮಕೂಳ ನೆ ೀಡಿ ಖಣತಿಯಲ್ಲ |  

ಹಿರದು ಹೆಚಿಿತ್ು ವೆೈರ ಭೀಮಗ್ೆ  
ಕುರುಕುಲಣಧಿಪ್ರೆ ಳಗ್ೆ ಬಣಲ್ಯದ  

ಭರದ ಮೊದಲ್ಲ್ಲ ಕ್ೆೀಳು ಜ್ನ್ಮೀಜ್ಯಮಹಿೀಪಣಲ್ || 15 || 

(ಆದಿಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಭವಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 13) 

 

 ಒಮಮ ಕ್ೌರವರು ಆಟಕ್ಣೂಗಿ ಮರವನೆನೀರದರು. ಭೀಮನ್ು ಆ 

ಮರವನ್ುನ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ುಗಿಸಿದಣಗ ಬಿರುಗ್ಣಳಿಗ್ೆ ಮರದಿಿಂದ ಫಲ್ಗಳು 

ಉದುರುವಿಂತೆ ನ್ ರು ಮಿಂದಿ ಭರತ್ ವಿಂಶ್ೆ ೀದಣಧರಕರ  ಕ್ೆಳಗ್ೆ 
ಬಿದಾರು. ಒಡೆದ ತ್ಲೆ, ನೆ ಿಂದ ಎದೆ, ಮುರದ ಕ್ೆೈಕ್ಣಲ್ುಗಳಿಿಂದ ಸ್ುರವ 

ನೆತ್ುರನ್ುನ ಅಳುತಣು ಧೃತ್ರಣಷ್ರನಗ್ೆ ತೆ ೀರಸಿದರು. ಧೃತ್ರಣಷ್ರನ್ು 
ಸಿಟ್ಣೆಗಿ ಮಕೂಳಿಗ್ೆ “ಮ ಖ್ಾರು ನೀವು, ಭೀಮನ್ ನ್ಡವಳಿಕ್ೆ ನಮಗ್ೆ 
ತಿಳಿದಿದೆ, ಅವನೆ ಡನೆ ಜ್ಗಳ ಬೆೀಡ” ಎಿಂದು ಹೆೀಳಿದನ್ು. ಹಿೀಗ್ೆ 
ಭೀಮ ಮತ್ುು ಕ್ೌರವರ ನ್ಡುವೆ ವೆೈರವು ಬಣಲ್ಯದಿಿಂದಲೆೀ ತೆ ಡಗಿ 

ಬೆಳೆಯುತಣು ಹೆ ೀಯಿತ್ು. ಬಹಳ ಸ್ುಿಂದರವಣಗಿ ಹಣಸ್ಯವನ್ುನ 
ಕ ಡಿಕ್ೆ ಿಂಡು ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು ಭೀಮನ್ ಹುಡುಗ್ಣಟ್ಟಕ್ೆಯನ್ುನ 
ವವರಸಿದಣಾನೆ. 
 

ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯುಂವ್ರ3 

ಲಣಕ್ಣಗೃಹ ದಹನ್ ಮತ್ುು ಬಕ್ಣಸ್ುರನ್ ವಧೆಯ ನ್ಿಂತ್ರ ತ್ಲೆಮರೆಸಿ 

ಬಣರಹಮಣರ ವೆೀಷ್ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ಣಡುತಿುದಾ ಪಣಿಂಡವರು ದೌರಪ್ದಿ 

ಸ್ವಯಿಂವರ ಮಿಂಟಪ್ಕ್ೊ ಹೆ ೀಗಿ ಬಣರಹಮಣರ ಗುಿಂಪಿನ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ರು. 
ರಣಜ್ಮಹಣರಣಜ್ರುಗಳು ಮತ್ಸಯಯಿಂತ್ರವನ್ುನ ಭೆೀದಿಸ್ಲ್ು ಸೆ ೀತ್ು 
ಬಿಟೆರು. ಯುಧಿಷ್ಠಠರನ್ು ತ್ಮಮನ್ನ್ುನ ನೆ ೀಡಿ ಸ್ನೆನಮಣಡಿದಣಗ 

ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ಮನ್ಸಿಸನ್ಲೆಿೀ ಯುಧಿಷ್ಠಠರ, ಕುಿಂತಿ ಮತ್ುು ಭೀಮರನ್ುನ 
ನ್ಮಸ್ೂರಸಿ, ಕ ತಿದಾ ಎಲಣಿ ಬಣರಹಮಣರನ್ುನ ನೆ ೀಡಿ, ಧೆ ೀತ್ರ, 
ಧಬೆಾಗಳನ್ ನ ಸ್ರಪ್ಡಿಸ್ುತಣು, ಮಲ್ಿನೆ ಎದಾನ್ು. ಅವನ್ನ್ುನ ನೆ ೀಡಿ 

ಎಲಣಿ ರಣಜ್ರ , ಬಣರಹಮಣರ  ಅಪ್ಹಣಸ್ಯಮಣಡಿ ನ್ಕೂರು.  
 

ನೆ ೀಡಿದನ್ು ತ್ಮಮನ್ನ್ು ಸ್ನೆನಯ 

ಮಣಡಿದೆ ಡೆ ಕ್ೆೈಕ್ೆ ಿಂಡನ್ವನಪ್  

ಕ ಡಿ ಕುಿಂತಿಗ್ೆ ಭೀಮಸೆೀನ್ಿಂಗ್ೆರಗಿ ಮನ್ಸಿನ್ಲ್ಲ |  

ಕ ಡೆ ಕುಳಿಳದಾಖಿಳ ವಪ್ರರ  

ನೆ ೀಡಿ ಮಲ್ಿನೆ ಧೆ ೀತ್ರದಭೆಾಯ  

ಗ ಡಸ್ಿಂವರಸ್ುತ್ು ಸ್ಭೆಯಲ್ಲ ನಿಂದನಣಪಣಥಾ || 10 || 

(ಆದಿ ಪ್ವಾ, ಭಣಗ 2, ಸ್ಿಂಧಿ 31) 

ಏನ್ು ಗಡಾದುಪಣಧಯರೆದಿಾರ  

ದೆೀನ್ು ಧನ್ುವಿಂಗಲ್ಿಲೆೀ ಅ  

ದೆೀನ್ು ಮನ್ದಿಂರ್ವರ್ೆ ಬಯಸಿದಿರೆೀ ನತ್ಿಂಬಿನಯ | 

ವೆೈನ್ತೆೀಯನ್ವಗಡಿಸಿದ ವಷ್  

ವೆೀನ್ು ಸ್ದರವ ಹಣವಡಿಗರಗಿ  

ದೆೀನ್ು ನಮುಮತಣಸಹವೆಿಂದುದು ವಪ್ರಜ್ನ್ ನ್ಗುತ್ || 11 || 

(ಆದಿ ಪ್ವಾ, ಭಣಗ 2, ಸ್ಿಂಧಿ 31) 

  

"ಗಡಾದ ಭಟೆರೆೀ, ಏಕ್ೆ ಎದಿಾರ? ಧನ್ುಸಿಸಗ್ೆ ಅಲ್ಿವಲ್ಿ? ನಮಮ 

ಆಸೆಯೀನ್ು? ಸ್ುಿಂದರಯನ್ುನ ಬಯಸಿದಿರೆೀ? ಗರುಡನಗ್ೆೀ 

ಹಣನಮಣಡಿದ ವಷ್ವು ಹಣವಣಡಿಗರಗ್ೆ ಒಗುೆವುದೆೀ? ಏನ್ು ನಮಮ 

ಉತಣಸಹ!" ಎಿಂದು ಬಣರಹಮಣರು ನ್ಕೂರು. 
 

ತಿರುಗಿ ಕಿಂಡರು ಸ್ಕಲ್ಭ ಮಿೀ  

ಶವರರು ಗಹಗಹಿಸಿದರದೆನ್ರೆೀ  

ಮರುಳ ೊೆ  ಜ್ಡನೆ ೀ ವಪ್ರವೆೀಷ್ಚಛನ್ನ ಸ್ುರಪ್ತಿಯ | 

ಮರುಳುಗಳು ತಣವಕಟ ಮದನ್ನ್  

ಸ್ರಳ ಮರುಮೊನೆಗ್ಣರಿಂತ್ುಃ  
ಕರಣ ನೆರೆ ಕಳವಳಿಸ್ದೆಿಂದರು ನ್ೃಪ್ರು ತ್ಮತ್ಮಗ್ೆ || 17 

|| (ಆದಿ ಪ್ವಾ, ಭಣಗ 2, ಸ್ಿಂಧಿ 31) 

 

ಎಲಣಿ ರಣಜ್ರುಗಳು ಎದಾ ಅಜ್ುಾನ್ನ್ನ್ುನ ಕಿಂಡು ಗಹಗಹಿಸಿ ನ್ಕೂರು. 
"ಇವನೆೀನ್ು ಮರುಳನೆ ೀ, ಮಿಂದಮತಿಯೀ, ಬಣರಹಮಣ ವೆೀಷ್ದ 

ಇಿಂದರನೆ ೀ, ನಣವೆಲ್ಿ ಹುಚಿರು, ಕ್ಣಮನ್ ಬಣಣವು ಯಣರ ಮನ್ಸ್ಸನ್ುನ 
ಕಳವಳಿಸ್ದು?" ಎಿಂದು ತ್ಮೊಮಳಗ್ೆ ಆಡಿಕ್ೆ ಿಂಡರು. 
 

ಇತ್ು ನೆ ೀಡೌ ತಣಯ ಹಣರುವ  

ರತ್ತ್ ಗಡಾದುಪಣಧಯರನ್ು ತಣ  
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ವೆತ್ುುವರು ಗಡ ಧನ್ುವನೆಸೆವರು ಗಡ ತಿಮಿಿಂಗಿಳನ್ | 

ಹೆ ತ್ುುಗಳೆವರೆ ಲೆೀಸ್ು ಬಳಿಕಿ  

ನ್ುನತ್ುಮವರೀವಪ್ರರೆನೆ ತ್ಲೆ  
ಗುತಿು ನಣಚಿದಳುಿಂಗುಟದಲೌoಕುತ್ ಮಹಿೀತ್ಳವ || 21 || 

(ಆದಿ ಪ್ವಾ, ಭಣಗ 2, ಸ್ಿಂಧಿ 31) 

 

"ಇಲಿ್ಲ ನೆ ೀಡಮಮ ಬಣರಹಮಣರನ್ುನ, ಅಲಿ್ಲ ಗಡಾದ ಭಟೆರನ್ುನ, ಅವರು 
ಶ್ೆರೀಷ್ಠವಣದ ಧನ್ುಸ್ಸನೆನತ್ುುವರು, ಮಿೀನಗ್ೆ ಗುರಯಿಟುೆ 
ಹೆ ಡೆಯುವರು, ಇನ್ುನ ಬಣರಹಮಣರೆೀ ಶ್ೆರೀಷ್ೆರಲಿ್?" (ಎಿಂದು 
ದೌರಪ್ದಿಯ ಸ್ಖಿಯರು) ಅಿಂದಣಗ, ಅವಳು ತ್ಲೆತ್ಗಿೆಸಿ, ನಣಚಿ, 

ಕ್ಣಲ್ಲನ್ ಉಿಂಗುಷ್ೆದಿಿಂದ ನೆಲ್ವನ್ುನ ಕ್ೆರೆದಳು. 

 

ಭೀಮ – ಆುಂಜನೆೀಯ 4 

 ತಣನ್ು ಅತಿಶಕಿುಶ್ಣಲ್ಲ ಎಿಂಬ ಭೀಮನ್ ಗವಾವನ್ುನ ಹನ್ುಮಿಂತ್ನ್ು 
ಹೆೀಗ್ೆ ಭಿಂಗಪ್ಡಿಸಿದನೆಿಂದು ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ ಮಣತಿನ್ಲೆಿೀ ನೆ ೀಡಿ. 

ಪಣಿಂಡವರು ಅರಣಯವಣಸ್ದಲ್ಲಿದಣಾಗ ಸೌಗಿಂಧಿಕ್ಣ ಪ್ುಷ್ಪವನ್ುನ ತ್ಿಂದು 
ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕ್ೆಿಂದು ದೌರಪ್ದಿಯು ಭೀಮನೆ ಡನೆ ಕ್ೆೀಳಿಕ್ೆ ಿಂಡಳು. ಆ 

ಹ ವನ್ನರಸ್ುತಣು ಭೀಮನ್ು ಕ್ಣಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತಿುದಾನ್ು. ಅವನ್ 

ನ್ಡಿಗ್ೆಯ ರಭಸ್ಕ್ೊ ಮರಗಳಲೆಲಣಿ ಮುರದು ಬಿೀಳುತಿುದಾವು. ಅದೆೀ 

ದಣರಯಲ್ಲಿ ರಣಮಧಣಯನ್ ಮಣಡುತ್ು ಹನ್ುಮಿಂತ್ನ್ು ಕುಳಿತಿದಾನ್ು.  
 

ನಱಿನಱಿಲ್ುನಱಿಲೆನ್ುತ್ ಹೆಮಮರ 

ಮುಱಿದುದಣತ್ನ್ ರೆ ೀಮ ಸೆ ೀಿಂಕಿನ್  

ಲ್ಲಱಿಕಿಲಣದುದು ಧರರ್ಣಯಲ್ನಜ್ ಮುಱಿದ ಮಗುೆಲ್ಲ್ಲ | 

ಉಱುವಬಣಲ್ವ ಬೆಳಸಿ ದಣರಯ  

ತೆಱುಹುಗ್ೆ ಡದೆಡೆಯಡಿಾ ಮನ್ುಜ್ನ್  

ಮುಱುಕವನ್ು ತಣ ಕ್ಣಿಂಬೆನನೆನನ್ುತಿದಾನಣಹನ್ುಮ || 14 

|| (ಅರಣಯಪ್ವಾ, ತಿೀಥಾಯಣತಣರ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 11)  

 
ನರಲ್ ನರಲ್ ಎಿಂದು ಆತ್ನ್ ರೆ ೀಮದ ಸೆ ೀಿಂಕಿನಿಂದ ಮರಗಳು 

ಮುರದು ಬಿದುಾದರಿಂದ ಹಣದಿಯಲ್ಲಿ ಇಕೂಟ್ಣೆಯಿತ್ು. ಮುರದ ಮರಗಳ 

ಮಗುೆಲ್ಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನ ಬಣಲ್ವನ್ುನ ಬೆಳೆಸಿ ದಣರಗಟೆವಟುೆ ಈ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ 

ಮುರುಕತ್ನ್ವನ್ುನ ನೆ ೀಡುತೆುೀನೆ ಎಿಂದುಕ್ೆ ಿಂಡ ಹನ್ುಮ. (ಇಱಿಕಿಲ್ು 
= ಇಕೂಟುೆ11, ಮುಱುಕತ್ನ್ = breaking, ruining capacity11) 

 

ಬರವದೆಲ್ಲಿಗ್ೆ ಮತ್ಯಾನೆ ೀ ಖೆೀ  

ಚರನೆ  ದೆೈತ್ಯನೆ  ದಿವಜ್ನೆ ೀ ಕಿ  

ನ್ನರನೆ  ನೀನಣರೆಿಂದು ಭೀಮನ್ ನ್ುಡಿಸಿದನ್ು ಹನ್ುಮ || 15 

ರ ಎರಡನೆೀ ಭಣಗ || (ಅರಣಯಪ್ವಾ, ತಿೀಥಾಯಣತಣರ ಪ್ವಾ, 

ಸ್ಿಂಧಿ 11)  

“ಎಲ್ಲಿಿಂದ ಬರೆ ೀಣವಣಯಿತ್ು, ನೀನ್ು ಮನ್ುಷ್ಯನೆ ೀ, ಖೆೀಚರನೆ ೀ, 

ರಕೂಸ್ನೆ ೀ, ದೆೀವತೆಯೀ ಅಥವಣ ಕಿನ್ನರನೆ ೀ, ನೀನಣರು?” ಎಿಂದು 
ಭೀಮನ್ನ್ುನ ಹನ್ುಮನ್ು ವಚಣರಸಿದನ್ು. ಭೀಮನ್ು ತಣನ್ು 
ಮಣನ್ವನೆಿಂದ , ತ್ನ್ನ ಪ್ತಿನಯು ಇಚಿಿಸಿದಿಂತೆ ಸೌಗಿಂಧಿಕ್ಣ 

ಪ್ುಷ್ಪವನ್ುನ ತ್ರಲ್ು ಹೆ ರಟ್ಟದೆಾೀನೆಿಂದು ಹೆೀಳಿದನ್ು. ಆದರೆ ದಣರಯ 

ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ ತಿದಾ ಹನ್ುಮಿಂತ್ನ್ ಬಣಲ್ವು ಅವನ್ ದಣರಯನ್ುನ 
ಅಡಾಗಟ್ಟೆತ್ು. ಇನೆ ನಬಬರ ಶರೀರದ ಮೀಲೆ ಅಥವಣ ಶರೀರದ ಭಣಗದ 

ಮೀಲೆ ದಣಟ್ಟಹೆ ೀಗುವುದು ಶ್ಷಣೆಚಣರವಲ್ಿ. ಅಡಾವಣಗಿದಾ ಬಣಲ್ವನ್ುನ 
ತೆಗ್ೆಯದ ಕಪಿಯ ನ್ಡತೆಯಿಿಂದ ಭೀಮನಗ್ೆ ಸಿಟುೆ ಬಿಂತ್ು. "ನನ್ನ 
ಬಣಲ್ವನ್ುನ ಆಚೆಗ್ೆ ತೆಗ್ೆದುಕ್ೆ ೀ" ಎಿಂದು ಗಜಾಸಿದನ್ು. ಅವನ್ು 
ಆಿಂಜ್ನೆೀಯನೆಿಂಬ ವಚಣರ ಭೀಮನಗ್ೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಅಶವತಣಾಮನ್ಿಂತೆ ಹನ್ುಮಿಂತ್ನ್  ಚಿರಿಂಜೀವ.  

 

ಗದೆಯ ಮೊನೆಯಲ್ಲ ನ್ ಕಿದನ್ು ರೆ ೀ  

ಮದಲ್ಲ ಚಲ್ಲಸ್ದ ಬಣಲ್ ನೆ ೀಡಿದ  

ನದು ವಚಿತ್ರವಲಣ ಯನ್ುತ್ ನ್ುಡಿಸಿದನ್ು ಕಪಿವರನ್ | 

ಒಡೆದುವದಿರಗಳಳಿವನೆನ್ನಿಂ  

ಗದಲ್ಲ ತಣ ಬಲ್ಲಿದನ್ು ಬಣಲ್ದ  

ಕದವ ತೆಗ್ೆ ಬಟ್ೆೆಯಲೆಿನ್ುತಣ ಗಜಾಸಿದನಣ ಭೀಮ || 17 || 

(ಅರಣಯಪ್ವಾ, ತಿೀಥಾಯಣತಣರ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 11)  

 

(ಬಣಲ್ವನ್ುನ) ಗದೆಯ ತ್ುದಿಯಿಿಂದ ತ್ಳಳಲ್ು ನೆ ೀಡಿದನ್ು, ಅದರ 

ರೆ ೀಮವೂ ಮಿಸ್ುಕಲ್ಲಲ್ಿ, ಇದನ್ುನ ನೆ ೀಡಿದ (ಭೀಮನ್ು) “ಇದು 
ಆಶಿಯಾವಲಣಿ” ಎಿಂದುಕ್ೆ ಿಂಡು, “ನಣನ್ು ಶಕಿುವಿಂತ್ನ್ು, ನ್ನ್ನ ರೀತಿಗ್ೆ 
ಪ್ವಾತ್ಗಳು ಒಡೆದು ಅಳಿಯುತ್ುವೆ, ಅಡಾವಟೆ ಬಣಲ್ವನ್ುನ ತೆಗ್ೆ” 

ಎಿಂದು ಕಪಿಯ ಮುಿಂದೆ ರ್ಜಾಸಿದನ್ು. (ಅಿಂಗ = way, manner 

11).  
 

ನೀವು ಬಲ್ಲಿದರದಕ್ೆ ಸ್ಿಂಶಯ  

ವಣವುದಲ್ಿದೆ ಡಿೀಮರದಿವಭ 

ವೀವಹಗಕುಲ್ವೀಮೃಗವರಜ್ವಿಂಜ್ುವುವೆ ನಮಗ್ೆ |  

ಆವು ವೃದಧರು ಎಮಮ ಬಣಲ್ವ  

ನಣವು ಹದುಳಿಸ್ಲಣರೆವೀಗಳು  

ನೀವು ತೆ ಲ್ಗಿಸಿ ಬಿಜ್ಯಮಣಡುವುದೆಿಂದನಣಹನ್ುಮ || 18 

|| (ಅರಣಯ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 11) 

 

"ನೀವು ಬಲ್ಶ್ಣಲ್ಲಗಳು, ಇದಕ್ೊ ಸ್ಿಂಶಯವಲ್.ಿ ಇಲ್ಿದಿದಾರೆ ಈ 

ಮರಗಿಡಗಳು, ಮೃಗಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ನಮಗ್ೆೀಕ್ೆ ಅಿಂಜ್ುತ್ುವೆ? ನಣವು 
ಮುದುಕರು, ನ್ಮಮ ಬಣಲ್ವನೆನೀ ನಣವು ಹಿಂದಣಡಿಸ್ಲಣರೆವು. ನೀವೆೀ 

ಅದನ್ುನ ಬದಿಗಿರಸಿ, ದಯಮಣಡಿಸಿ" ಎಿಂದು ಹನ್ುಮಿಂತ್ನ್ಿಂದ. 
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ಐಸ್ಲೆೀ ತ್ಪೆಪೀನೆನ್ುತ್ ತ್ನ್  

ಗ್ೆೀಸ್ು ಬಲ್ವುಿಂಟ್ೆೈಸ್ರಲ್ಲ ಕ  

ಟ್ಣೆಸ್ುರದಲೌಕಿದನ್ು ಬಣಲ್ವನೆ ದರ ಬೆ ಬಿಬರದು | 

ಗ್ಣಸಿಯಣದನ್ು ಪ್ವನ್ಸ್ುತ್ನೆ  
ಳ ಳೆೈಸ್ು ಮಿಸ್ುಕದು ಬಣಲ್ವೂಧ್ಾ  

ಶ್ಣವಸ್ಲ್ಹರಯಲ್ಡಿಗಡಿಗ್ೆ ಲ್ಟಕಟ್ಟಸಿದನ್ು ಭೀಮ || 19 || 

(ಅರಣಯ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 11) 

 

"ಅಷೆೆೀನೆ, ಅದರಲೆಿೀನ್ು ತ್ಪ್ುಪ?" ಎನ್ುನತಣು ತ್ನ್ಗ್ೆಷ್ುೆ ಬಲ್ವುಿಂಟು 
ಅಷ್ೆನ್ ನ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ, ಬೆ ಬಿಬರದು ಬಣಲ್ವನ್ುನ ಅಲ್ುಗ್ಣಡಿಸ್ಲ್ು 
ಯತಿನಸಿದನ್ು. ಪ್ವನ್ಪ್ುತ್ರನ್ು ಸೆ ೀತ್ನ್ು. ಬಣಲ್ವು ಎಳಳಷ್ ೆ 
ಮಿಸ್ುಕಲ್ಲಲ್ಿ. ಉಸಿರುಗಟ್ಟೆ, ಢಣವರಸಿ, ಭೀಮನ್ು ಸ್ುಸಣುಗಿ ಹೆ ೀದನ್ು. 
ಆಗ ಅವನ್ು ಹನ್ುಮನ್ನ್ುನ, "ಅಯಣಯ, ನೀವು ಯಣರು?" ಎಿಂದು 
ಕ್ೆೀಳಿದನ್ು. 
 

ನಣವು ಹಿಿಂದಣ ಯುಗದ ರಣರ್ವ  

ದೆೀವನೆ ೀಲೆಯಕ್ಣರರಣಸ್ು 
ಗಿರೀವಮಿತ್ರರು ಪ್ವನ್ನಿಂದಿಂಜ್ನೆಗ್ೆ ಜ್ನಸಿದೆವು | 

ನಣವು ನಮೊಮಡಹುಟ್ಟೆದವರು ಸ್ಿಂ  

ಭಣವಸಿತ್ು ನ್ಮಿಮಷ್ೆವೆನೆ ನ್ಗು  
ತಣವೃಕ್ೆ ೀದರನೆರಗಿದನ್ು ಕಲ್ಲಹನ್ುಮನ್ಿಂಘ್ರರಯಲ್ಲ || 23 

|| (ಅರಣಯ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 11) 

 

 "ನಣನ್ು ಹಿಿಂದಿನ್ ಯುಗದ (ತೆರೀತಣಯುಗ, ಮಹಣಭಣರತ್ದ 

ಕ್ಣಲ್ದಲ್ಲಿ ದಣವಪ್ರಯುಗ) ರಣಮನ್ ಸೆೀವಕನ್ು, ಸ್ುಗಿರೀವನ್ 

ಸೆನೀಹಿತ್ನ್ು, ಮಣರುತ್ ಮತ್ುು ಅಿಂಜ್ನಣ ದೆೀವಯ ಪ್ುತ್ರ" ಎಿಂದಣಗ 

ಭೀಮನ್ು ಸ್ಿಂತೆ ೀಷ್ದಿಿಂದ, "ನೀವು ನ್ನ್ನ ಸ್ಹೆ ೀದರರು, ನ್ನ್ನ 
ಇಷ್ೆವು ಇಿಂದು ಫಲ್ಲಸಿತ್ು" ಎಿಂದು ಹನ್ುಮಿಂತ್ನ್ 

ಕ್ಣಲ್ುಗಳಿಗ್ೆರಗಿದನ್ು.  
ಆನ್ಿಂತ್ರ ಅಜ್ುಾನ್ನ್ ರಥದ ಧ್ಜ್ವನ್ುನ ಹನ್ುಮಿಂತ್ನ್ು 
ಅಲ್ಿಂಕರಸ್ಬೆೀಕ್ೆಿಂದು ಭೀಮನ್ು ಬೆೀಡಿಕ್ೆ ಿಂಡಣಗ ಅವನೆ ಪಿಪದನ್ು. 
ಪ್ರತಿ ವೀರನ್ ರಥದ ಮೀಲೆ ಒಿಂದು ಧ್ಜ್ವರುತ್ುದೆ, ಅದರ ಮೀಲ್ಲನ್ 

ಚಿತ್ರವನ್ುನ ನೆ ೀಡಿ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಯಣರದಣಾರೆ ಎಿಂದು ರಣಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಿಂಡುಕ್ೆ ಳುಳತಣುರೆ. ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ಕಪಿಧ್ಜ್, ಕಣಾನ್ು ಸ್ ಯಾ 

ಪ್ತಣಕ, ದುಯೀಾಧನ್ನ್ು ಉರಗ ಪ್ತಣಕ ಇತಣಯದಿ.  

 
ಪಾುಂಡವ್ರ ಕುಟೀರಕೆೆ ದೂರ್ಾತಸ್ರ ಆಗಮನ4 

 ದ ವಣಾಸ್ ಮುನಯಮಮ ದುಯೀಾಧನ್ನ್ ಸ್ತಣೂರದಿಿಂದ 

ಸ್ಿಂಪಿರೀತ್ನಣಗಿ ದುಯೀಾಧನ್ನಗ್ೆ ನನ್ಗಿಷ್ೆ ಬಿಂದ ವರ ಕ್ೆೀಳು 

ಅಿಂದಣಗ ಅವನ್ು ಏನ್ನ್ ನ ಕ್ೆೀಳಬಹುದಿತ್ುು. ಆದರೆ ಸ್ದಣ ಪಣಿಂಡವರ 

ಕ್ೆಡುಕನೆನೀ ಬಯಸ್ುತಿುದಾ ಆತ್, “ದೌರಪ್ದಿಯು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ 

ಅಕ್ಷಯಪಣತೆರಯನ್ುನ ತೆ ಳೆದಿಟೆ ನ್ಿಂತ್ರ ತಣವು ಶ್ಷ್ಯರೆ ಿಂದಿಗ್ೆ 
ಪಣಿಂಡವರ ಕುಟ್ಟೀರಕ್ೊ ಹೆ ೀಗಿ ಭೆ ೀಜ್ನ್ವನ್ುನ ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕು” ಎಿಂದು 
ಬೆೀಡಿಕ್ೆ ಿಂಡನ್ು. ದೌರಪ್ದಿಯ ಬಳಿಯಿದಾ ಅಕ್ಷಯಪಣತೆರಯು ಆಕ್ೆ 
ಕ್ೆೀಳಿದ ಭಕ್ಷಯಗಳನ್ುನ ಕ್ೆೀಳಿದಷ್ುೆ ಪ್ರಮಣಣದಲ್ಲಿ ಕ್ೆ ಡುವ ಶಕಿುಯುಳಳ 
ಪಣತೆರ. ಆದರೆ ಆಕ್ೆಯು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ುನ ತೆ ಳೆದ ನ್ಿಂತ್ರ 

ಮುಿಂದಿನ್ ಭೆ ೀಜ್ನ್ದ ಸ್ಮಯದ ತ್ನ್ಕ ಅದು ಏನ್ನ್ ನ 
ಕ್ೆ ಡಲಣರದು. ಪಣಿಂಡವರು ಊಟ ಕ್ೆ ಡಲಣಗದೆ ಹೆ ೀದರೆ 
ಮುಿಂಗ್ೆ ೀಪಿ ದ ವಣಾಸ್ನ್ು ಅವರಗ್ೆ ಶ್ಣಪ್ವನ್ುನ ಕ್ೆ ಡುವನೆಿಂದು 
ದುಯೀಾಧನ್ನ್ ದುರಣಲೆ ೀಚನೆ. ಕ್ೆ ಟೆ ಮಣತಿನ್ಿಂತೆ 
ದ ವಣಾಸ್ನ್ು ಸ್ಮಯಕ್ಣದು ಪಣಿಂಡವರಲಿ್ಲ ಹೆ ೀಗಿ, ಊಟದ 

ಭಕ್ೆಯನ್ುನ ಬೆೀಡಿ, ಶ್ಷ್ಯರೆ ಡನೆ ನ್ದಿಗ್ೆ ಸಣನನ್ಕ್ೊ ಹೆ ೀದನ್ು. ಈ 

ಸ್ಿಂಧಿಗಾ ಪ್ರಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ದೌರಪ್ದಿಯು ಕೃಷ್ಣನಗ್ೆ ಮೊರೆ ಹೆ ೀಗುವುದನ್ುನ 
ಬಿಟುೆ ಮತೆುೀನ್ು ಮಣಡಬಲ್ಿಳು? 

 

ಧಣಯನ್ ಗ್ೆ ೀಚರನಣಗಿ ವನತೆಯ  

ಮಣನ್ಸ್ಲ್ಲದಹ ಪ್ರಮಹಿಂಸ್ನ್ು  
ಮಣನ್ವಣಕೃತಿಯಣಗಿ ತೆ ೀಱಿದ ಬಣಹಯರಚನೆಯಲ್ಲ | 

ಮಣನನಯ ಮೈದಡಹಿ ಚಿಿಂತೆಯ 
ದೆೀನ್ು ತ್ಿಂಗಿ ಲ್ತಣಿಂಗಿ ಹೆೀೞೌ  

ಮೌನ್ಮುದೆರಯದೆೀನೆನ್ಲ್ು ಕಿಂದೆಱೆದಳಿಿಂದುಮುಖಿ || 34 

|| (ಅರಣಯಪ್ವಾ, ದೌರಪ್ದಿ ಸ್ತ್ಯಭಣಮಣ ಸ್ಿಂವಣದಪ್ವಾ, 

ಸ್ಿಂಧಿ 17) 

ಧರರ್ಣಯನ್ು ಬಿಡದಳೆದು ಹೆಚಿಿದ  

ಚರಣವದು ಕ್ಣಳಿಿಂಗಮದಾನ್  

ಚರಣವದು ಹರಳಣದ ಅಹಲೆಯಯ ಶ್ಣಪ್ಹರಣವದು | 

ಚರಣವದು ಸ್ುರನ್ದಿಯ ಸ್ೃಜಸಿದ 
ಚರಣವದು ಶಕಟಪ್ರಭಿಂಜ್ನ್  

ಚರಣವದು ಯನ್ುತ್ ಕ್ೆ ಿಂಡಣಡಿದಳು ಹರಪ್ದವ || 36 || 

(ಅರಣಯಪ್ವಾ, ದೌರಪ್ದಿ ಸ್ತ್ಯಭಣಮಣ ಸ್ಿಂವಣದಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 

17) 
 

ದೌರಪ್ದಿಯು ಮನ್ದಲೆಿೀ ಕ್ಣಣುತಿುದಾ ಪ್ರಮಣತ್ಮನ್ು ಮಣನ್ವ 

ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಣುಣಗಳಿಗ್ೆ ಗ್ೆ ೀಚರನಣಗಿ ಬಿಂದು ಆಕ್ೆಯ ಮೈದಡವ, 

ಎಬಿಬಸಿ “ಹೆೀಳು ತ್ಿಂಗಿ, ಏಕ್ೆ ಮೌನ್ವಣಗಿದಿಾ?” ಎಿಂದು ಕ್ೆೀಳಿದಣಗ 

ಅವಳು ಕರ್ೆಾರೆದಳು. ನ್ಿಂತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ್ನ್ುನ ಕಿಂಡ ಸ್ಿಂತೆ ೀಷ್ದಲ್ಲಿ 
ಆನ್ಿಂದಣಶುರಗಳನ್ುನ ಸ್ುರಸಿ ಭಣವುಕಳಣಗಿ, ಪಣದಕ್ೊರಗಿ ಆ 

ಪಣದಗಳನ್ುನ ಸ್ುುತಿಸಿದಳು. “ಭ ಮಿಯ ಅಳತೆಯನ್ುನ ಮಿೀರದ, 
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ಕ್ಣಳಿಿಂಗನ್ನ್ುನ ಮದಿಾಸಿದ, ಕಲಣಿದ ಅಹಲೆಯಯ ಶ್ಣಪ್ವನ್ುನ 
ವಮೊೀಚಿಸಿದ, ಗಿಂಗ್ೆಯನ್ುನ ಸ್ೃಷ್ಠೆಸಿದ (ಸ್ೃಜ್ ಎಿಂದರೆ ಸ್ುರಸ್ು ಎಿಂಬ 

ಅಥಾವೂ ಇದೆ13), ಶಕಟ್ಣಸ್ುರನ್ನ್ುನ ವಧಿಸಿದ ಪಣದಗಳಿವು” ಎಿಂದು 
ಕ್ೆ ಿಂಡಣಡಿದಳು. ದ ವಣಾಸ್ ಮತ್ುು ಶ್ಷ್ಯರಗ್ೆ ಊಟನೀಡುವ 

ಪ್ರಹೆೀಳು, ತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್  ಉಳಿದಿಲ್ಿ ಎಿಂದಣಗ ತಣನ್  ಹಸಿದಿದೆಾೀನೆ, 
ತ್ನ್ಗ್ೆ ಊಟ ಕ್ೆ ಡದೆ ಇತ್ರರ ಬಗ್ೆೆ ದ ರುಹೆೀಳುತಿು ಎಿಂದು ಕೃಷ್ಣ 
ಹೆೀಳಿದಣಗ ದೌರಪ್ದಿಯು ಕ್ೆೈ ಮುಗಿದಳು. 

 

ನಣವು ಹಸಿದೆೈತ್ಿಂದೆ ಡಿೀಪ್ರ  

ದೆೀವ ನಣನಣದ ಱ ದ ಱುವು  
ದಣವುದುಚಿತ್ವು ಹೆೀೞ ನ್ಲ್ು ನ್ಡುನ್ಡುಗಿ ಕ್ೆೈಮುಗಿದು | 39 

(ಅರಣಯಪ್ವಾ, ದೌರಪ್ದಿ ಸ್ತ್ಯಭಣಮಣ ಸ್ಿಂವಣದಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 

17) 
 

“ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನ್  ಇಲ್ಿದಿದಾರ  ಅಡಿಾ ಇಲಿ್, ತೆ ಳೆದಿಟೆ ಆ ಪಣತೆರಯನೆನೀ 

ತಣ” ಎಿಂದು ಅದನ್ುನ ತ್ರಸಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ೊ ಅಿಂಟ್ಟಕ್ೆ ಿಂಡಿದಾ ಅನ್ನದ 

ಅಗುಳನ್ುನ ತೆಗ್ೆದು, ಚಪ್ಪರಸಿ ತಿಿಂದು ತೆೀಗಿದ. 

 

ಕಿಂಡು ಕಿಿಂಚಿತಣಪಕಶ್ೆೀಷ್ವ  

ಪ್ುಿಂಡರೀಕ್ಣಿಂಬನ್ದನ್ು ಕ್ೆೈ  

ಕ್ೆ ಿಂಡು ತಣನ್ದನ್ುಿಂಡು ತ್ಲೆದ ಗಿದನ್ು ತೆೀಗಿದನ್ು | 41 

(ಅರಣಯಪ್ವಾ, ದೌರಪ್ದಿ ಸ್ತ್ಯಭಣಮಣ ಸ್ಿಂವಣದಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 

17) 

ಅರಸ್ ಕ್ೆೀಳಿೀಚೆಯಲ್ಲ ಮದದು 
ಬಬಸ್ದ ತ್ನ್ುವನ್ ತ್ಳಿತ್ರೆ ೀಮೊೀ  

ತ್ೂರದ ಹೃಷ್ಠೆಯ ಬಳಿಳದೆೀಗಿನ್ ಹಿಗುೆವಳ ಳೆಗಳ |  

ಕ್ೆ ರೞ ಿಗಡರದ ಹೆ ಟ್ೆೆಗಳ  

ಋಷ್ಠ ವರರು ಸ್ಹದ ವಣಾಸ್ಮುನಯಣ  

ಸ್ರಸಿಜಣಕ್ಷನ್ ಬರವ ಕಿಂಡನ್ು ದಿವಯದೃಷ್ಠೆಯಲ್ಲ || 42 || 

(ಅರಣಯಪ್ರ್ವ, ದೌರಪ್ದಿ ಸ್ತ್ಯಭಣಮಣ ಸ್ಿಂವಣದಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 

17) 
 

ಕೃಷ್ಣನ್ು ಆ ಅಗುಳನ್ುನ ತಿಿಂದಣಕ್ಷಣ ಅತ್ು ಸಣನನ್ಕ್ೊ ಹೆ ೀದ ಋಷ್ಠಗಳಿಗ್ೆ 
ಕಿಂಠ್ಪ್ೂತಿಾ ಉಿಂಡಿಂತೆ ಭಣಸ್ವಣಗಿ, ಉಬಬಸ್ದಿಂತೆ ಬಿಂದು, 
ರೆ ೀಮಣಿಂಚನ್ವಣಯಿತ್ು. ಮ ಗಿನ್ ಹೆ ಳ ಳೆಗಳು ಹಿಗಿೆದುವು. 
ಕ್ೆ ರಳಿನ್ ತ್ನ್ಕ ಹೆ ಟ್ೆೆ ಉಬಿಬತ್ು. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ್ 

ಆಗಮನ್ದಿಿಂದಣಯಿತ್ು ಎಿಂದು ದ ವಣಾಸ್ನ್ು ದಿವಯದೃಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಿಂಡುಕ್ೆ ಿಂಡನ್ು.  
 

ಬಿಂದನೀ ಗ್ೆ ೀವಿಂದ ಭಕುರ  

ಬಿಂಧುವೆೀ ಈತ್ನೆ ಳುಮನ್ಸಿಗ್ೆ  
ಬಿಂದಮನ್ುಜ್ರ ಸೆಣಸ್ ಮಣಡುವವರಣರುಭುವನ್ದಲ್ಲ | 

ಎಿಂದೆನ್ುತ್ ದ ವಣಾಸ್ಮುನಪ್ತಿ  

ಬಿಂದು ಕಿಂಡನ್ು ಕೃಷ್ಣರಣಯನ್  

ನ್ಿಂದು ಕುಿಂತಿೀಸ್ುತ್ನ್ ರಣಯನ್ ಪ್ಣಾಶ್ಣಲೆಯಲ್ಲ || 43 || 

(ಅರಣಯಪ್ವಾ, ದೌರಪ್ದಿ ಸ್ತ್ಯಭಣಮಣ ಸ್ಿಂವಣದಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 

17) 
 

“ಭಕುವತ್ಸಲ್ ಗ್ೆ ೀವಿಂದನ್ು ಬಿಂದನ್ು, ಅವನ್ ಕೃಪಣದೃಷ್ಠೆ 
ಇದಾವರೆ ಡನೆ ಯಣರು ಸೆಣಸಣಡಬಲ್ಿರು” ಎನ್ುನತಣು ದ ವಣಾಸ್ನ್ು 
ಯುಧಿಷ್ಠಠರನ್ ಪ್ಣಾಕುಟ್ಟೀರಕ್ೊ ಬಿಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ನ್ುನ ಕಿಂಡನ್ು. 
ಯುಧಿಷ್ಠಠರನ್ು ದ ವಣಾಸ್ನ್ನ್ುನ ಊಟಕ್ೊ ಕರೆದಣಗ ಅವನಗ್ೆಲ್ಲಿದೆ 
ಹಸಿವು?  

 

ಬೆೀರು ನೀರುಿಂಡಣಗ ತ್ರ್ಣಯದೆ  
ಭ ರುಹದ ಶ್ಣಖೆ ೀಪ್ಶ್ಣಖೆಗ  

ಳ ೊೆೀರರ್ಣಯ ನಜ್ದೆೀಹವಿಂಗ್ೆ ೀಪಣಿಂಗವೆಿಂದೆಿಂಬ | 

ಶ್ರೀರಮಣಸ್ಿಂತ್ುಷ್ೆನಣದರೆ ಬೆೀರೆ  
ಭೆ ೀಜ್ನ್ ನ್ಮಗ್ೆ ಬೆೀಹುದೆ 
 ಭ ರಮಣ ಹೆೀೞ ಿಂದುನ್ಗುತಿಿಂತೆಿಂದನಣಮುನಪ್ || 50 || 

(ಅರಣಯಪ್ವಾ, ದೌರಪ್ದಿ ಸ್ತ್ಯಭಣಮಣ ಸ್ಿಂವಣದಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 

17) 

ಮೃಷ್ೆ ಭೆ ೀಜ್ನ್ದಿಿಂದ ನಣವ್ ಸ್ಿಂ 

ತ್ುಷ್ೆರಣವಲ್ಲದುದನ್ು ಬೆೀಡೆೈ  

ದುಷ್ೆ ಕ್ೌರವ ನ್ಮಮ ಕಳುಹಿದ ಧ ತ್ಾ ವದೆಯಯಲ್ಲ |  

ಕಷ್ೆ ಕ್ೆೈಗ ಡಿದರೆ ಮಿಗ್ೆ ವರತ್  

ಗ್ೆಟೆರೆೀ ಪಣಿಂಡವರು ಹರಪ್ದ  

ನಷ್ಠರನ್ು ನಲ್ುಕುವರೆ ದುಜ್ಾನ್ರೆಿಂದನಣಮುನಪ್ || 51 || 

(ಅರಣಯಪ್ವಾ, ದೌರಪ್ದಿ ಸ್ತ್ಯಭಣಮಣ ಸ್ಿಂವಣದಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 

17) 
 

“ಮರದ ಬೆೀರು ನೀರನ್ುನ ಹಿೀರದಣಗ, ಅದರ ಎಲಣಿ ಗ್ೆಲ್ುಿಗಳೊ 

ತ್ೃಪಿುಯಣಗುವಿಂತೆ ಶ್ರೀ ವಷ್ುಣವು ಸ್ಿಂತ್ೃಪ್ುನಣದರೆ ನ್ಮಗ್ೆ ಭೆ ೀಜ್ನ್ 

ಬೆೀಕ್ೆ ಹೆೀಳು ರಣಜ್ನ್? ಮೃಷಣೆನ್ನ ಭೆ ೀಜ್ನ್ದಿಿಂದ ನಣವು 
ಸ್ಿಂತ್ೃಪ್ುರಣದೆವು. ವರವನ್ುನ ಕ್ೆೀಳೆಿಂದಣಗ ದುಷ್ೆ ದುಯೀಾಧನ್ನ್ು 
ನ್ಮಮನನಲ್ಲಿ ಮೊೀಸ್ದಿಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದನ್ು. ಕಷ್ೆಬಿಂದಣಗಲ್  

ಪಣಿಂಡವರು ಶ್ಷಣೆಚಣರವನ್ುನ ಮರೆತಿಲ್ಿ. ಹರಯ ಕರುರ್ೆ ಪ್ಡೆದವರಗ್ೆ 
ದುಜ್ಾನ್ರೆೀನ್ು ಮಣಡಬಲ್ಿರು?” ಎಿಂದ ದ ವಣಾಸ್ಮುನ. ಎಷ್ುೆ 
ಚೆನಣನಗಿ ಈ ರ್ಟನೆಯನ್ುನ ನರ ಪಿಸಿದಣಾನೆ ಕವ! 

 

ಉರ್ುರನ ಪರರುಷ5  

ವರಣಟನ್ ಭಣವ ಕಿೀಚಕನ್ ವಧೆಯಣಯಿತ್ು ಎಿಂಬ ಸ್ುದಿಾ ತಿಳಿದಣಕ್ಷಣ 

ದುಯೀಾಧನ್ನ್ು ಈ ಕ್ೆಲ್ಸ್ವು ಅಜ್ಞಣತ್ವಣಸ್ದಲ್ಲಿದಾ ಭೀಮನಿಂದಲೆೀ 

http://www.kannadajournal.com/


 

~ 9 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 
ಆಗಿರಬೆೀಕು ಎಿಂದು ಊಹಿಸಿ, ಪಣಿಂಡವರ ಅಜ್ಞಣತ್ವಣಸ್ವನ್ುನ 
ಭಿಂಗಗ್ೆ ಳಿಸ್ಲ್ು ವರಣಟನ್ ಮೀಲೆ ಯುದಧಕ್ೊ ತ್ನ್ನ ಸೆೀನೆಯನ್ುನ 
ಕಳುಹಿಸಿದನ್ು ಮತ್ುು ಅವರ ಗ್ೆ ೀವುಗಳನ್ುನ ಅಪ್ಹರಸಿದನ್ು. ಆಗ 

ಪಣಿಂಡವರು ಖ್ಿಂಡಿತ್ವಣಗಿಯ  ವರಣಟನ್ ಸ್ಹಣಯಕ್ೊ ಬರುತಣುರೆ, 
ಅವರ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿದು, ಅವರನ್ುನ ಪ್ುನ್ುಃ 12 ವಷ್ಾ ಅರಣಯವಣಸ್ಕ್ೊ 
ಕಳುಹಿಸ್ಬಹುದು ಎಿಂದವನಣಸೆ.  
ಯುದಧ ಸ್ನನಹಿತ್ವಣದಣಗ ವರಣಟನ್ ಮಗ ಹೆೀಡಿಯಣದ ಉತ್ುರ 

ಕುಮಣರನ್ು ತ್ನ್ನ ಅಮಮನ್ ಅಿಂತ್ುಃಪ್ುರದ ಹೆಿಂಗಳೆಯರ ಮುಿಂದೆ 
ಹೆೀಗ್ೆ ಜ್ಿಂಭ ಕ್ೆ ಚಿಿ ಕ್ೆ ಳುಳತಣುನೆಿಂದು ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು ವರಣಟ 

ಪ್ವಾದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವ ರೀತಿ ನೆ ೀಡಿ. 

 

ಅಹುದಹುದು ತ್ಪೆಪೀನ್ು ಜ್ ಜನ್  

ಕುಹಕದಲ್ಲ ಪಣಿಂಡವರ ಸೆ ೀಲ್ಲಸಿ  

ಮಹಿಯನ್ುನ ಕ್ೆ ಿಂಡಿಂತೆನ್ನ ಕ್ೆಣಕಿದನೆೀ ಸ್ುಯೀಧನ್ನ್ು| 

ಸ್ಹಸ್ದಿಿಂದವೆ ತ್ುರುವ ಮರಳಿಸಿ  

ತ್ಹೆನ್ು ಬಳಿಕ್ಣಕ್ೌರವನ್ ನ  

ವಾಹಿಸ್ಲ್ಲೀವೆನೆ ಸ್ ರೆಗ್ೆ ಿಂಬೆನ್ು ಹಸಿುನಣಪ್ುರವ || 18 || 

(ವರಣಟ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 6) 

 

"ಕಪ್ಟದ ಯತ್ದಲ್ಲಿ ಪಣಿಂಡವರನ್ುನ ಸೆ ೀಲ್ಲಸಿ ಭ ಮಿಯನ್ುನ 
ಕಬಳಿಸಿದಿಂತೆ ನ್ನ್ನನ್ುನ ದುಯೀಾಧನ್ನ್ು ಕ್ೆಣಕಿದನೆ ೀ, ಅದೆೀನ್ು 
ತ್ಪ್ುಪ? (ಅವನ್ ಸ್ವಭಣವಕ್ೊ ಅನ್ುಗುಣವಣಗಿಯೀ ಮಣಡಿದಣಾನೆ). 
ಸಣಹಸ್ದಿಿಂದ ಗ್ೆ ೀವುಗಳನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ ತ್ರುವೆನ್ು, ನ್ಿಂತ್ರ ಆ 

ಕ್ೌರವನ್ನ್ುನ ಬಿಡುವೆನೆ, ಹಸಿುನಣಪ್ುರವನ್ುನ ಕ್ೆ ಳ ಳೆಹೆ ಡೆಯುತೆುೀನೆ" 

ಎಿಂದು ಉತ್ುರನ್ು ಅಿಂದನ್ು. 
 

ಜ್ವನ್ ಮಿೀಸೆಯ ಮುರದನೆ ೀ ಭೆೈ  

ರವನ್ ದಣಡೆಯನ್ಲ್ುಗಿದನೆ ೀ ಮೃ  
ತ್ುಯವನ್ ಮೀಲ್ುದ ಸೆಳೆದನೆ ೀ ಕ್ೆೀಸ್ರಯ ಕ್ೆಣಕಿದನೆ | 

ಬವರವನ್ು ತೆ ಡಗಿದನ್ಲಣ ಕ್ೌ  

ರವನ್ಕಟ ಮರುಳಣದನೆಿಂದಣ  

ಯವತಿಯರ ಮೊಗ ನೆ ೀಡುತ್ುತ್ುರ ಬಿರುದ ಕ್ೆದರದನ್ು || 

23 || (ವರಣಟ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 6) 

 

“ಯಮನ್ ಮಿೀಸೆಯನೆನಳೆದನೆ ೀ, ಈಶವರನ್ ದಣಡೆಯನ್ುನ 
ಅಲಣಿಡಿಸಿದನೆ ೀ, ಯಮನ್ ಸೆರಗನೆನಳೆದನೆ ೀ, ಸಿಿಂಹವನ್ುನ 
ಕ್ೆಣಕಿದನೆ ೀ, ಯುದಧವನ್ುನ ಸಣರ ಅಯಯೀ, ಈ ಕ್ೌರವನ್ು ಹುಚಣಿಟ್ಟಕ್ೆ 
ಮಣಡಿದನ್ಲ್ಿ" ಎಿಂದು ಯುವತಿಯರ ಮುಿಂದೆ ಉತ್ುರನ್ು ಬಡಣಯಿ 

ಕ್ೆ ಚಿಿಕ್ೆ ಿಂಡನ್ು.  
 

ಆರೆ ಡನೆ ಕ್ಣದುವೆನ್ು ಕ್ೆಲ್ವರು  
ಹಣರವರು ಕ್ೆಲ್ರಿಂತ್ಕನ್ ನೆರೆ  
ಯ ರವರು ಕ್ೆಲ್ರಧಮಕುಲ್ದಲ್ಲ ಜ್ನಸಿ ಬಿಂದವರು | 

ವೀರರೆಿಂಬವರವರು ಮೀಲ್ಲ  

ನಣನರ ಹೆಸ್ರುಿಂಟವರೆ ಳೆಿಂದು ಕು  
ಮಣರ ನೆಣಗ್ೆ ಬಿಬನ್ಲ್ಲ ನ್ುಡಿದನ್ು ಹೆಿಂಗಳಿದಿರನ್ಲ್ಲ || 24 || 

(ವರಣಟ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 6) 

 

“ಯಣರೆ ಡನೆ ಯುದಧ ಮಣಡಲ್ಲ, ಕ್ೆಲ್ವರು ಬಣರಹಮಣರು 
(ಕೃಪಣಚಣಯಾ, ದೆ ರೀಣ), ಕ್ೆಲ್ವರು ಯಮನ್ ಪ್ಟೆಣಕ್ೊ 
ಹತಿುರವಣದವರು (ಮುದುಕರು, ಭೀಷ್ಮ), ಕ್ೆಲ್ವರು ನೀಚಕುಲ್ದಲಿ್ಲ 

ಹುಟ್ಟೆದವರು (ಕಣಾ). ವೀರರೆಿಂದರೆ ಇವರು, ಇನ್ುನ ಅವರಲಿ್ಲ ಯಣರು 
ವೀರರದಣಾರೆ, ಹೆೀಳಿ” ಎಿಂದು ಕ್ೆ ಬಿಬನಿಂದ ಹೆಿಂಗಸ್ರ ಮುಿಂದೆ 
ಅಿಂದನ್ು. 
ಆನ್ಿಂತ್ರ, ಯುದಧಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಣಿಂಡವರ ಸೆೈನ್ಯವನ್ುನ ಕಿಂಡು, 
ಹೆದರ ರಥವನ್ುನ ಬಿಟುೆ ಓಡಿಹೆ ೀದ ಉತ್ುರನ್ನ್ುನ ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು 
(ಬರಹನ್ನಳ )ೆ ಹಿಡಿದು, ನೀನ್ು ಸಣರರ್ಥಯಣಗು, ನಣನ್ು ಯುದಧವನ್ುನ 
ಮಣಡುತೆುೀನೆ ಎಿಂದು ವಶ್ಣವಸ್ ಕ್ೆ ಟುೆ, ತಣವು ಅಜ್ಞಣತ್ವಣಸ್ಕ್ೊ 
ಮೊದಲ್ು ಶಸ್ರಗಳನ್ುನ ಅಡಗಿಸಿಟೆ ಸ್ಮಶ್ಣನ್ದ ಬನನಮರದಿಿಂದ 

ಅವುಗಳನನಳಿಸಿ, ಯಣವ ಶಸ್ರ ಯಣವ ಪಣಿಂಡವನ್ದು ಎಿಂದು 
ವವರಸಿದನ್ು. ಇದನ್ುನ ನೆ ೀಡಿ, ಕ್ೆೀಳಿ ಬೆರಗ್ಣದ ಉತ್ುರನ್ು, 
"ಬರಹನ್ನಳ ,ೆ ನೀನ್ು ಯಣರು?" ಎಿಂದು ಪ್ರಶ್ನಸಿದನ್ು.  
 

ಆರು ನೀನ್ಜ್ುಾನ್ನೆ  ನ್ಕುಲ್ನೆ   

ಮಣರುತ್ನ್ ಮಗನೆ ೀ ಯುಧಿಷ್ಠಠರ  

ವೀರನೆ ೀ ಸ್ಹದೆೀವನೆ ೀ ಮೀಣವರ ಬಣಿಂಧವನೆ ೀ |  

ಧಿೀರ ಹೆೀಳ ೈೆ ಬೆೀಡಿಕ್ೆ ಿಂಬೆನ್ು  
ಕ್ಣರುರ್ಣಕ ವಸ್ುರಸ್ು ಪಣಿಂಡುಕು  
ಮರರಣಯುಧತ್ತಿಯ ನೀನೆಿಂತ್ರಯಬಹುದೆಿಂದ || 47 || 

(ವರಣಟ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 7) 

 

"ಯಣರು ನೀನ್ು ಅಜ್ುಾನ್ನೆ ೀ, ನ್ಕುಲ್ನೆ ೀ, ಭೀಮನೆ ೀ, 

ಯುಧಿಷ್ಠಠರನೆ ೀ, ಸ್ಹದೆೀವನೆ ೀ ಅಥವಣ ಅವರ ಬಿಂಧುವೀ? 

ವೀರನೆೀ, ವಸಣುರವಣಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಿಂದು ಬೆೀಡಿಕ್ೆ ಳುಳತೆುೀನೆ, 
ಪಣಿಂಡವರ ಶಸ್ರಗಳ ಬಗ್ೆೆ ನನ್ಗ್ೆ ಹೆೀಗ್ೆ ಅರವದೆ?" 

 

ಆದೆ ಡಣನ್ಜ್ುಾನ್ನ್ು ಬಣಣಸಿ  

ಯಣದ ವಲ್ಲ್ನ್ು ಭೀಮ ವರಯತಿ  

ಯಣದ ಕಿಂಕನ್ು ಧಮಾಪ್ುತ್ರನ್ು ನಮಮ ಗ್ೆ ೀಕುಲ್ವ | 
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ಕ್ಣದವನ್ು ಸ್ಹದೆೀವ ರಣವುತ್  

ನಣದವನ್ು ನ್ಕುಲ್ನ್ು ವಲಣಸಿನ  

ಯಣದವಳು ಸೆೈರಿಂಧಿರ ಐವರ ರಣರ್ಣ ಕ್ೆೀಳೆಿಂದ || 48 || 

(ವರಣಟ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 7) 

  

ಆಗ ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು, "ನಣನ್ು ಅಜ್ುಾನ್, ಅಡುಗ್ೆಯ ವಲ್ಲ್ನ್ು ಭೀಮ, 

ಕಿಂಕಭಟೆನ್ು ಧಮಾರಣಯ, ನಮಮ ಗ್ೆ ೀವಳನ್ು ಸ್ಹದೆೀವ, 

ಲಣಯವನ್ುನ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುಳವವನ್ು ನ್ಕುಲ್ ಮತ್ುು ಸೆೈರಿಂಧಿರಯು 
ನಣವೆೈವರ ರಣರ್ಣ (ದೌರಪ್ದಿ)" ಎಿಂದ. ಉತ್ುರನ್ು ತ್ಲೆಬಣಗಿ 

ಅಜ್ುಾನ್ನ್ನ್ುನ ವಿಂದಿಸಿ, ಅವನ್ ಹತ್ುು ಹೆಸ್ರುಗಳನ್ುನ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಿಂದು 
ಬೆೀಡಿಕ್ೆ ಿಂಡಣಗ ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ಹೆೀಗ್ೆ ಹೆೀಳುತಣುನೆ, ನೆ ೀಡಿ.  

 

ಎನ್ಲ್ು ನ್ಸ್ುನ್ಗುತ್ಜ್ುಾನ್ನ್ು ಫಲ್ು  
ಗುಣ ಧನ್ಿಂಜ್ಯ ಜಷ್ುಣ ಸಿತ್ವಣ  

ಹನ್ ವಜ್ಯ ಭೀಭತ್ುಸ ಪಣಥಾ ಕಿರೀಟ್ಟ ಮೊದಲಣದ | 

ವನ್ುತ್ಕೃಷ್ಣನ್ು ಸ್ವಯಸಣಚಿಗ  

ಲೆನಪ್ಪೆಸ್ರುಿಂಟ್ೆನ್ುತ್ ಪ್ುನ್ರಪಿ  

ತ್ನ್ಗ್ೆ ಬಿಂದಿಂದವನ್ು ವಸ್ುರವಣಗಿ ವವರಸಿದ || 51 || 

(ವರಣಟ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 7) 

 

ನ್ಸ್ುನ್ಗುತಣು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು "ನ್ನ್ಗ್ೆ ಫಲ್ುೆಣ, ಧನ್ಿಂಜ್ಯ, ಜಷ್ುಣ, 
ಶ್ೆವೀತ್ವಣಹನ್, ವಜ್ಯ, ಭೀಭತ್ುಸ, ಪಣಥಾ, ಕಿರೀಟ್ಟ, ಕೃಷ್ಣ, 
ಸ್ವಯಸಣಚಿಗಳೆಿಂಬ ಹೆಸ್ರುಗಳಿವೆ" ಎಿಂದು ಹೆೀಳಿ, ಅವುಗಳು ಬಿಂದ 

ಕ್ಣರಣವನ್ ನ ವವರಸಿದ. ಅಜ್ುಾನ್ನ್ ಹೆಸ್ರುಗಳ ಬಗ್ೆೆ 
ಗ್ೆ ಿಂದಲ್ಗಳಿವೆ, ಅವು ಇಲಿ್ಲ ಅಪ್ರಸ್ುುತ್, ನಣನ್ು ಹೆೀಳುವುದಿಲ್ಿ. ಇಲಿ್ಲ 

ನೆ ೀಡಿ, ಅಜ್ುಾನ್ ಕ ಡಿಸಿ ಹನೆ ನಿಂದು ಹೆಸ್ರುಗಳಣದುವು. ವಣಯಸ್ರು 
ಅಜ್ುಾನ್ ಎಿಂಬ ಹೆಸ್ರನ್ುನ ಸೆೀರಸಿದಣಾರೆ, ಆದರೆ ಪಣಥಾ ಎಿಂಬುದನ್ುನ 
ಬಿಟುೆ ಹತ್ುು ಹೆಸ್ರುಗಳನ್ುನ ಹೆೀಳಿದಣಾರೆ (ವಣಯಸ್ರ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ ಭಣರತ್, 

ವರಣಟ ಪ್ವಾ, ಅಧಣಯಯ 39, ಶ್ೆ ಿೀ. 8). 

 

ಪಾರ್ತಸಾರಥಿ6 

ಯುದಧವು ಅನವಣಯಾವೆಿಂದು ಅರವಣದಣಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಹಣಯ 

ಬೆೀಡಲ್ು ಅಜ್ುಾನ್ ಮತ್ುು ದುಯೀಾಧನ್ರಬಬರ  ಹೆ ೀದರು. ಆಗ 

ಕೃಷ್ಣನ್ು ಯುದಧ ಬೆೀಡವೆಿಂದು ದುಯೀಾಧನ್ನಗ್ೆ ಬುದಿಧಹೆೀಳಿದನ್ು.  
 

ಅವಧರಸ್ು ಮುರವೆೈರ ಧಮಾ  

ಶರವಣಕ್ೆ ೀಸ್ುಗ ಬಣರೆವಣಿಂ ವೀ  

ರವರ ಪ್ಿಂಥದ ಕದನ್ವದಣಯಕ್ಣಮವೆಮಗ್ಣಯುು | 

ನವಗ್ೆ ನಣವತ್ುಿಂಡ ಸ್ರ ಪಣಿಂ  

ಡವರಗ್ೆಯು ಮನ್ದೆ ಲ್ುವನೆ ಳು ಕ್ೌ  

ರವರಗ್ೆಯು ಬಲ್ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕ್ೆಿಂದನ್ು ಸ್ುಯೀಧನ್ನ್ು || 31 

|| (ಉದೆ ಯೀಗ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 1) 

 

 "ಕೃಪೆಯಿಡು ಕೃಷ್ಣ, ಧಮಾಪ್ರವಚನ್ ಕ್ೆೀಳಲ್ು ನಣವಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿಲ್ಿ. 
ವೀರರಗ್ೆ ಉಚಿತ್ವಣದ ಯುದಧವು ನ್ಮಗ್ೆ ಪಣರಪ್ುವಣಗಿದೆ. ನಮಗ್ೆ 
ಎರಡು ತ್ಿಂಡಗಳೊ ಸ್ರಸ್ಮಣನ್, ಪಣಿಂಡವರಗ್ೆ ನಮಮ ಮನ್ವನ್ುನ, 
ಕ್ೌರವರಗ್ೆ ನಮಮ ಸೆೈನ್ಯವನ್ುನ ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕು" ಎಿಂದು 
ದುಯೀಾಧನ್ನ್ು ಅಿಂದನ್ು.  
 

ಎನ್ನಲ್ು ತ್ಿಂಬುಲ್ಸ್ ಸೆ ನ್ಗುತ್  

ಜ್ುಾನ್ನ್ ನೆ ೀಡಿದನ್ನ್ಸ್ುರರಪ್ು ನ  

ನ್ನನ್ುವ ಪೆೀಳ ೈೆ ಪಣಥಾನೆನೆ ತ್ಲೆವಣಗಿ ಕ್ೆೈಮುಗಿದು | ಎನ್ಗ್ೆ 
ಮತ್ ಬೆೀರೆೀನ್ು ದುಯೀಾ  

ಧನ್ನ್ ಮತ್ವೆೀ ತ್ನ್ನ ಮತ್ ನ  

ಮಮನ್ುನ್ಯವೆ ನ್ಯವೆಮೊಮಳಿೀಸಣವತ್ಿಂತ್ರಯವಲೆಿಿಂದ || 32 

|| (ಉದೆ ಯೀಗ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 1) 

  

ಇದನ್ುನ ಕ್ೆೀಳಿ ತಣಿಂಬ ಲ್ ತ್ುಿಂಬಿದ ಬಣಯಲ್ಲಿ ನ್ಗ್ೆಸ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣನ್ು 
ಅಜ್ುಾನ್ನ್ುನ ನೆ ೀಡಿ "ನೀನೆನ್ುನತಿುೀ" ಅಿಂದಣಗ ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು 
ಕ್ೆೈಮುಗಿದು ತ್ಲೆಬಗಿೆಸಿ "ದುಯೀಾಧನ್ನ್ ಅಭಪಣರಯವೆೀ ನ್ನ್ನದು, 
ನಮಮ ಸ್ಹಣಯ ಬೆೀಡುವುದೆೀ ನ್ಮಮ ಉತ್ುಮ ನಧಣಾರ. ಬೆೀರೆೀನ್  

ಬೆೀಡುವ ಸಣವತ್ಿಂತ್ರಯ ನ್ನ್ಗಿಲ್ಲ್" ಅಿಂದ. (ನ್ಯ = political 

wisdom11, ನೀತಿಶ್ಣಸ್ರ, ಉಪಣಯ12). 

 

ಆದೆ ಡಣವಹೆ ವಿಂದುಕಡೆಯಳು  

ಕ್ಣದುವವರಣವಲ್ಿ ಇತ್ರೆೀ  

ಯಣದವರು ಕೃತ್ವಮಾ ನಣರಣಯಣ ಮಹಣಸೆೀನೆ | 

ಕ್ಣದುವವರವರೆ ಿಂದುದೆಸೆ ಯರ  

ಡಣದುದಿವರೆ ಳು ಮಚಿಿದುದ ನೀ  

ನಣದರಸಿ ವರಸೆಿಂದು ಪಣಥಾಿಂಗಸ್ುರರಪ್ು ನ್ುಡಿದ || 33 || 

(ಉದೆ ಯೀಗ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 1) 

 

"ಹಣಗ್ಣದರೆ ನಣನೆ ಿಂದು ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುತೆುೀನೆ, ಆದರೆ ಯುದಧ 
ಮಣಡಲಣರೆ, ಮತೆ ುಿಂದು ಪ್ಕ್ಷದಿಿಂದ ಯಣದವರು, ಕೃತ್ವಮಾ, 

ನಣರಣಯಣ ಮಹಣಸೆೀನೆ ಕ್ಣದುವರು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನನ್ಗ್ೆೀನ್ು 
ಬೆೀಕು, ಅದನ್ುನ ಕ್ೆೀಳಿಕ್ೆ " ಎಿಂದು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ನ್ುನ ಕೃಷ್ಣನ್ು ಕ್ೆೀಳಿದ.  

 

ನಣವು ಬಡವರು ಬಡವರಗ್ೆ ದಿಟ  

ನೀವು ಬೆಿಂಬಲ್ವೆಿಂಬ ಬಿರುದನ್ು  
ದೆೀವ ಕ್ೆೀಳಿದು ಬಲೆಿನೆಿಂದನ್ು ಪಣಥಾ ಕ್ೆೈಮುಗಿದು | 
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ನೀವು ಸ್ುಖ್ದೆ ಳು ಪಣಿಂಡವರನ್ು  
ಜಜೀವಸ್ುವುದೆಮಗುಳಿದ ಯದುಭ   

ಪಣವಳಿಯ ಕೃಪೆಮಣಡಿಯಿಂದನ್ು ಕ್ೌರವರ ರಣಯ || 35 || 

(ಉದೆ ಯೀಗ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 1) 

 

"ನಣವು ಬಡವರು, ನೀವು ಬಡವರ ಬಿಂಧು ಎಿಂದು ಕ್ೆೀಳಿದೆಾೀನೆ. ನ್ಮಗ್ೆ 
ನೀವೆೀ ಸಣಕು" ಎಿಂದು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ಅಿಂದಣಗ, "ನೀವು ಪಣಿಂಡವರ 

ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿದುಾ, ಅವರನ್ುನ ಅನ್ುಗರಹಿಸಿ, ಉಳಿದ ನಮಮ ಸೆೀನೆಯನ್ುನ 
ನ್ಮಗ್ೆ ಕ್ೆ ಡಿ" ಎಿಂದು ದುಯೀಾಧನ್ನ್ು ಹೆೀಳಿದನ್ು.  
 

ನಣವು ಭಕುರು ಭಕುಭೃತ್ಯರು  
ನೀವು ಸಣರರ್ಥಯಣಗಿ ನ್ಮಮನ್ು  
ಕ್ಣವುದೆಿಂದಜ್ುಾನ್ನ್ು ಹರ್ೆಚಣಚಿದನ್ು ಹರಪ್ದಕ್ೆ || 44 ನೆೀ 

ನ್ುಡಿಯ ಎರಡನೆ ಭಣಗ || (ಉದೆ ಯೀಗ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 1) 

ಎನ್ನಲ್ು ನ್ಗುತೆತಿುದನ್ು ಸಣರರ್ಥ  

ತ್ನ್ವ ಕ್ೆೈಕ್ೆ ಿಂಡನ್ು ಕೃಪಣಳುವ  

ನ್ನ್ುನ್ಯವ ನಣವೆತ್ು ಬಲೆಿವು ಭೃತ್ಯವಗಾದೆ ಳು | 

ತ್ನ್ಗಹಿಂಕೃತಿ ಯಿಲ್ಿ ವೆೈರೆ ೀ  

ಚನಯ ಪ್ಡಿಹಣರಕ್ೆ ಕಿರೀಟ್ಟಯ  

ಮನೆಯ ಬಿಂಡಿಯ ಬೆ ೀವನಣದನ್ು ವೀರನಣರಯಣನ್ು || 

44 || (ಉದೆ ಯೀಗ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 1) 

 

"ನಣವು ಭಕುರು, ನೀವು ಭಕುರ ಸೆೀವಕರು, ಸಣರರ್ಥಯಣಗಿ ನ್ಮಮನ್ುನ 
ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದು" ಎಿಂದು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕ್ಣಲ್ಲಗ್ೆ ಬಿದಾನ್ು.  
ಇದನ್ುನ ಕ್ೆೀಳಿ ಕೃಷ್ಣನ್ು ನ್ಗುತ್ು ಸಣರರ್ಥಯಣಗಲ್ು ಒಪಿಪದನ್ು. 
ಕರುರ್ಣಸಣಗರನ್ ಪಿರೀತಿಯನ್ುನ ನಣವು ಸೆೀವಕರೆೀನ್ು ಬಲೆಿವು? ತ್ನ್ಗ್ೆ 
ದುರಭಮಣನ್ವಲ್ಿ ಎಿಂದು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ ರಥಕ್ೊ ಸಣರರ್ಥಯಣದನ್ು 
ವೀರನಣರಣಯಣನ್ು. (ವೆೈರೆ ೀಚನ = ವರೆ ೀಚನ್ನ್ ಮಗ ಬಲ್ಲ, 

ಪ್ಡಿಹಣರಕ್ೆ = ದಣವರಪಣಲ್ಕತ್ನ್, ಒಟ್ಣೆಥಾ?) 

ಅಜುತನ ವಿಷಾದಯೀಗ7  

ಕ್ೌರವರ ಸೆೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನ ಬಿಂಧುಬಣಿಂಧವರನ್ುನ ಕಿಂಡು ಅವರೆ ಡನೆ 
ಕ್ಣದಬೆೀಕು, ನ್ಿಂತ್ರ ಅವರ ಹತೆಯಮಣಡುವ ಪ್ರಮೀಯವೂ 

ಬರಬಹುದೆಿಂದು ಖಿನ್ನನಣಗಿ ಶಸ್ರತಣಯಗವನ್ುನ ಮಣಡಿದುದು ಮತ್ುು ಈ 

ಪ್ರಕರಣವೆೀ ಶ್ರೀಮದಭಗವದಿೆೀತೆಗ್ೆ ನಣಿಂದಿಯಣಯಿತ್ು ಎಿಂಬುದು 
ಎಲ್ಿರಗ  ಅರವದೆ. ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು ಈ ಪ್ರಸ್ಿಂಗವನ್ುನ ಚೆನಣನಗಿ 

ವವರಸಿದಣಾನೆ. ಗಿೀತೆಯನ್ ನ ಸ್ುಿಂದರವಣಗಿಯೀ ಹೆರ್ೆದಿದಣಾನೆ, 
ಅದನ್ುನ ಇಲಿ್ಲ ನರ ಪ್ರ್ೆ ಮಣಡಲ್ು ಸಣಧಯವಲ್ಿವಲ್ಿ! ಆದರೆ ಗಿೀತೆಗ್ೆ 
ಮ ಲ್ವಣದ ರ್ಟನೆಯನ್ುನ ವವರಸಿದ ಪ್ರ ಓದಿ. 

 ಯುದಧದ ಮೊದಲ್ನೆೀ ದಿನ್ ಎರಡ  ಸೆೀನೆಗಳು ಎದುರುಬದಿರಣಗಿ 

ನಿಂತಣಗ ಅಜ್ುಾನ್ನಗ್ೆ ಕ್ೌರವರ ಪ್ರವಣಗಿ ಹೆ ೀರಣಡಲ್ು ಬಿಂದ 

ವೀರರು ಯಣರು, ತಣನ್ು ಯಣರೆ ಡನೆ ಕ್ಣದಬೆೀಕು ಎಿಂದು ಅರಯುವ 

ಇಚೆಛಯಣಗಿ, ತ್ನ್ನ ರಥವನ್ುನ ಕ್ೌರವರ ಸೆೀನೆಯ ಮುಿಂದೆ 
ನಲ್ಲಿಸ್ಬೆೀಕ್ೆಿಂದು ಸಣರರ್ಥ ಕೃಷ್ಣನ್ನ್ುನ ಕ್ೆೀಳಿಕ್ೆ ಿಂಡನ್ು. ಕೃಷ್ಣನ್ು 
ಅಿಂತೆಯೀ ಮಣಡಿದಣಗ  

 

ಮಟ್ಟೆ ನೆ ೀಡಿದನ್ಹಿತ್ ರಣಯರ  

ಥಟುೆಗಳ ತೆರಳಿಕ್ೆಯನ್ುತ್ಸಹ  

ಗ್ೆಟುೆ ಫಲ್ುಗುಣ ಸೆಡೆದು ಮನ್ದಲ್ಲ ನೆ ಿಂದು ತ್ಲೆವಣಗಿ|  

ಕ್ೆಟೆ ಕ್ಣಯದ ಸ್ುಖ್ಕಳುಪಿ ಒಡ  

ಹುಟ್ಟೆದರ ಕ್ೆೈಯಣರ ಕ್ೆ ಿಂದರೆ  
ಮುಟೆದೆೀ ಕಡುಪಣಪ್ ರ್ನ್ಪ್ರತಣಪ್ ತ್ನ್ಗ್ೆಿಂದ || 26 || 

(ಭೀಷ್ಮಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 3) 

 

ವೆೈರರಣಜ್ರ ಸೆೀನೆಯ ಗುಿಂಪ್ುಗಳನ್ುನ ನೆ ೀಡಿ ಉತಣಸಹಕುಿಂದಿ, 

ಮನ್ದಲೆಿೀ ನೆ ಿಂದು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ತ್ಲೆಬಣಗಿದನ್ು. “ಪಣಪಿ ದೆೀಹದ 

ಸ್ುಖ್ಕ್ೊ ಆಸೆಪ್ಟುೆ ಬಿಂಧುಗಳನ್ುನ ತಣನ್ು ಕ್ೆೈಯಣರೆ ಕ್ೆ ಿಂದರೆ ತ್ನ್ಗ್ೆ 
ಘ ೀರಪಣಪ್, ಅತಿೀವ ದುುಃಖ್ವಣಗದೆೀ?” ಎಿಂದು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ಿಂದ. 

 

ಕ್ೆಳಬರೆ ಡಹುಟ್ಟೆದರು ಗುರುಗಳು  

ಕ್ೆಲ್ರು ಕ್ೆಲ್ಬರು ಮಣವ ಮೈದುನ್  

ನ್ಳಿಯ ಮಗ ಹಿರಯಯಯ ಮುತ್ುಯ ಮೊಮಮನೆನಸ್ುವರು | 

ಕಳದೆ ಳಿನಬರಕ್ೆ ಿಂದು ಶ್ವಶ್ವ  

ಕ್ೆಲ್ವು ದಿವಸ್ದ ಸಿರಗ್ೆ ಸೆ ೀಲ್ಲದು  
ಮುಳುಗುವೆನೆ ಭವಸಿಿಂಧುವನೆ ಳಣನೆನ್ುತ್ ಮನ್ಮುರದ || 

27 || (ಭೀಷ್ಮಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 3) 

 

“ಕ್ೆಲ್ವರು ಒಡಹುಟ್ಟೆದವರು, ಕ್ೆಲ್ವರು ಗುರುಗಳು, ಕ್ೆಲ್ವರು ಮಣವ, 

ಮೈದುನ್, ಅಳಿಯ, ಪ್ುತ್ರ, ದೆ ಡಾಪ್ಪ, ಮುತ್ುಜ್ಜ್, 

ಮೊಮಮಗನೆನಸ್ುವವರು. ಕ್ಷರ್ಣಕ ಸ್ುಖ್ಕ್ಣೂಗಿ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ುನ 
ಕ್ೆ ಿಂದರೆ ಶ್ವಣ, ಭವಸಣಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೆ ೀಗುತೆುೀನೆ” ಎಿಂದು 
ದುುಃಖಿಸಿದ. 

 

ಇದಿರುಗ್ಣಣದೆ ಕ್ೆ ಲೆಗ್ೆ ನಬಾಿಂ  

ಧದಲ್ಲ ಬೆಸ್ಸ್ುವ ಕೃಷ್ಣನ್ಕಟ್ಣ ಮದಮುಖ್ನೆ   

ದುಬೆ ೀಾಧಕನೆ ೀ ವಿಂಚಕನೆ  ಘಾತ್ಕನೆ  | 

ಯದುಗಳನ್ವಯದೆ ಳಗ್ೆ ಕರುರ್ಣ  

ಸ್ಪದರು ಜ್ನಸಿರಲಣ ಮುರಣರಯ  

ಹೃದಯ ಬೆಟ್ಟೆತೆನ್ುತ್ು ಫಲ್ುಗುಣ ಬಣಗಿದನ್ು ಶ್ರವ || 28 || 

(ಭೀಷ್ಮಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 3) 
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“ಹಿಿಂದೆಮುಿಂದೆ ನೆ ೀಡದೆ ಹತೆಯಗ್ೆ ಪೆರೀರೆೀಪಿಸ್ುವ ಕೃಷ್ಣನ್ು ದುಷ್ೆನೆ ೀ, 

ದುಬೆ ೀಾಧಕನೆ ೀ, ಮೊೀಸ್ಗ್ಣರನೆ ೀ, ಕ್ೆ ಲೆಗ್ಣರನೆ ೀ? 

ಯದುವಿಂಶದಲ್ಲಿ ಕರುರ್ಣಳುಗಳು ಹುಟ್ಟೆರಲ್ು ಈ ಕೃಷ್ಣನ್ು (ಮಣತ್ರ) 
ನಷ್ುಠರನಣದನ್ಲ್ಿ!” ಎಿಂದು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ತ್ಲೆ ತ್ಗಿೆಸಿದನ್ು. 
(ಮದಮುಖ್ = ದುಷ್ೆ12, ಬೆಟ್ಟೆತ್ು = that which is hard11, 

ನಷ್ುಠರವಣಯಿತ್ು12). 

 

ನ್ರಕಕಮಾವ ಮಣಡಿ ಇಹದೆ ಳು 
ದುರತ್ಭಣಜ್ನ್ನಣಗಿ ಕಡೆಯಲ್ಲ  

ಪ್ರಕ್ೆ ಬಣಹಿರವಣಗಿ ನಣನಣಯೀನಯಳು ಸ್ುಳಿದು | 

ಹೆ ರಳುವನ್ುವನ್ು ಕೃಷ್ಣದೆೀವನ್ು  
ಕರುರ್ಣಸಿದನೆೀ ಹಿತ್ವನೆೀ ಹರ ಹರ  

ಮಹಣದೆೀವಿಂದು ಬೆ ೀಳಕ್ೆ ಬದುಕಿದೆನೆ ಯಿಂದ || 29 || 

(ಭೀಷ್ಮಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 3) 

 

 “ಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ ಘ ೀರ ಪಣಪ್ವನ್ುನ ಮಣಡಿದವನ್ು, ನ್ರಕಕ್ೊ 
ಸ್ಲ್ುಿವವನಣಗಿ, ಕ್ೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊೀಕ್ಷ ಸಿಗದೆ, ನಣನಣ ಪಣರರ್ಣಗಳಣಗಿ 

ಹುಟ್ಟೆ ನ್ರಳುತಣುನೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ು (ನ್ನ್ಗ್ೆ) ಹಿತ್ವನ್ುನ ಬೆ ೀಧಿಸಿದನೆೀ, 

ಮಹಣದೆೀವ, ಈ ಕ್ಷಣ (ನೆ ೀಡಲ್ು) ನಣನ್ು (ಇನ್ ನ) 
ಬದುಕಿದೆಾೀನೆಯೀ?” ಎಿಂದನ್ು. 
 

ಮುಳಿಯಲಣಗದು ಕೃಷ್ಣ ನಮಮನ್ು  
ಳುಹಲಣನ್ು ಸ್ಮಥಾನೆೀ ಕುಲ್  

ಕ್ೆ ಲೆಗ್ೆ ಕ್ೆ ಕೂರಸಿದೆನ್ು ನ್ನೆದನ್ು ಕರುಣ ವಣರಯಲ್ಲ |  

ಬಲ್ುಹನೀ ಮುಖ್ದಲ್ಲಿ ತೆ ೀಱುವ  

ಡಳುಕಿದೆನ್ು ಸಣಮಣರಜ್ಯಸ್ಿಂಪ್  

ತಿುಳೆಯ ಸ್ಕಲ್ಭಣರಿಂತಿ ಬಿೀತ್ುದು ದೆೀವಣ ಕ್ೆೀಳೆಿಂದ || 30 || 

(ಭೀಷ್ಮಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 3) 

 

“ಕೃಷ್ಣ, ಸಿಟುೆಮಣಡಬೆೀಡ. ನನ್ನನ್ುನ ತಿಳಿದುಕ್ೆ ಳಳಲ್ು ನಣನ್ು 
ಸ್ಮಥಾನ್ಲ್ಿ. ಕುಲ್ದವರನ್ುನ ನಣನ್ು ಕ್ೆ ಲ್ಿಲ್ು ಹವರ್ಣಸಿದೆ” ಎಿಂದು 
ಕರುರ್ಣಭಣಷ್ಪದಲ್ಲಿ ನ್ನೆದು, “ಪ್ರಣಕರಮವನ್ುನ ಸೆೈನ್ಯದ ಮುಿಂದೆ 
ತೆ ೀರಲ್ು ಹೆ ೀಗಿ ತ್ಪ್ುಪಮಣಡಿದೆ. ಈಗ ರಣಜ್ಯ, ಸ್ಿಂಪ್ತ್ುು, ಭ ಮಿಯ 

ಮೀಲ್ಲನ್ ಮೊೀಹ ಕಳೆಯಿತ್ು, ದೆೀವಣ, ಕ್ೆೀಳು” ಎಿಂದ. 

 

ಕ್ೆಡುವ ಕ್ಣಯವ ನೆಚಿಿ ಬಿಂಧುಗ  

ಲೆ ಡನೆ ವೆೈರವ ಮಸೆದು ನ್ರಕಕ್ೆ  
ಕ್ೆಡೆವೆನೆೀ ತಣನೆನ್ುತ್ ರಥದೆ ಳು ಬಿಲ್ಿನಳುಹಿದನ್ು || 31 ರ 

ಎರಡನೆ ಅಧಾ || (ಭೀಷ್ಮಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 3) 

 

 “ಎಿಂದಣದರೆ ಮಮ ಹಣಳಣಗಿ ಹೆ ೀಗುವ ಈ ದೆೀಹಸ್ುಖ್ಕ್ಣೂಗಿ 

ಬಿಂಧುಗಳ ೊೆ ಡನೆ ವೆೈರವನ್ುನ ಕಟ್ಟೆಕ್ೆ ಿಂಡು ನ್ರಕಕ್ೊ ನಣನ್ು 
ಹೆ ೀಗಲೆೀ” ಎಿಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಿನ್ುನ ಕ್ೆಳಗಿಟುೆಬಿಟೆನ್ು. ಎಷ್ುೆ 
ಸ್ುಿಂದರವಣಗಿದೆ ಈ ನರ ಪ್ರ್ೆ! 
 

ಅಶ್ವತಾಾಮನ ನಾರಾಯಣಾಸ್ರ8 

ಮೊೀಸ್ದಿಿಂದ ಪಣಿಂಡವರು ದೆ ರೀರ್ಣಚಣಯಾನಿಂದ 

ಶಸ್ರತಣಯಗಮಣಡಿಸಿ ಆ ನ್ಿಂತ್ರ ಅವನ್ನ್ುನ ವಧಿಸಿದಣಗ, ಮಗ 

ಅಶವತಣಾಮನ್ ಸಿಟುೆ ನೆತಿುಗ್ೆೀರ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪ್ರಬಲಣಸ್ರ 
ನಣರಣಯರ್ಣಸ್ರವನ್ುನ ಪಣಿಂಡುಸೆೀನೆಯ ಮೀಲೆ ಪ್ರಯೀಗಿಸಿದನ್ು. 
ನಣರಣಯರ್ಣಸ್ರವು ಬೆಿಂಕಿಯನ್ುನಗುಳುವ ಪ್ರಮಣಸ್ರ. ಅಗಿನ ಅಸ್ರವೂ 

ಬೆಿಂಕಿಯನ್ುನಗುಳುತ್ುದೆ. ಆದರೆ ನಣರಣಯರ್ಣಸ್ರವು ಬೆಿಂಕಿಯನ್ುನಗುಳಿ 

ಶಸ್ರ ಹಿಡಿದ ಶತ್ುರಗಳನ್ುನ ನಣಶಪ್ಡಿಸ್ದೆ ಹಿಿಂದೆ ಹೆ ೀಗದು. ಅಗಿನ 
ಅಸ್ರಕ್ೊ ಪ್ಜ್ಾನಣಯಸ್ರದಿಿಂದ (ಮಳೆಯ ಅಸ್ರ) ಶಮನ್ ಮಣಡಬಹುದು. 
ನಣರಣಯರ್ಣಸ್ರಕ್ೊ ಶಸ್ರ ತಣಯಗ ಮಣತ್ರ ಶಮನ್. ಅದು 
ಪಣಿಂಡುಸೆೀನೆಯನ್ುನ ಸ್ುಡಲಣರಿಂಭಸಿದಣಗ, ಪಣಿಂಡವರು 
ಕಿಂಗ್ಣಲಣದರು.  
 

ವಣಯಕಿಂಜ್ದಿರಿಂಜ್ದಿರ ಫಡ  

ಬಣಯ ಬಿಟೆರೆ ಹೆ ೀಹುದೆೀ ನ  

ಮಣಮಯುಷ್ಕ್ೆ ಹೆ ರ್ೆ ತಣನ್ು ಹೆೀಳಿತ್ ಮಣಡಿ ಬೆೀಗದಲ್ಲ I 

ಆಯುಧಿಂಗಳ ಬಿಸ್ುಟು ಕರ ರಥ  

ಜಣಯಿಲ್ಿಂಗಳನಳಿದು ಬದುಕುದು  
ಪಣಯವೆಿಂದಸ್ುರಣರ ಸಣರದನ್ಿಂದು ನಜ್ಬಲ್ಕ್ೆ II 37 II 

(ದೆ ರೀಣ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 19) 

ಹರಯ ಬೆೈಗಳು ಬೆದರಸ್ಲ್ು ನ್ೃಪ್ 

ರರೆ ನರಣಯುಧರಣಗಿ ಮಣದೆರೀ  

ಯರು ಶ್ಖ್ಿಂಡಿ ಕುಮಣರಕರು ಪಣಿಂಚಣಲ್ನ್ಿಂದನ್ರು  
ಕರದ ಕದಪಿನ್ ತ್ಳಿತ್ ಮುಸ್ುಕಿನ್  

ಮುರದ ಮೊೀರೆಯ ಮುಿಂದೆ ಹರಹಿದ  

ತ್ರತ್ರದ ಕ್ೆೈದುಗಳ ಸ್ುಭಟರ ಕಿಂಡುದಮಳಣಸ್ರ II 41 II 

(ದೆ ರೀಣ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 19) 

  

"ಕಪ್ಟಕ್ೊ (ಶತ್ುರದಣಳಿಗ್ೆ) ಹೆದರಬೆೀಡಿ, ಬಣಯಿಬಟುೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅದು 
ಹೆ ೀಗುವುದೆೀ? ನಮಮ ಜೀವನ್ಕ್ೊ ನಣನ್ು ಹೆ ರ್ೆ, ಆಯುಧಗಳನ್ುನ 
ಬಿಸಣಡಿ, ಆನೆ, ರಥ, ಕುದುರೆಗಳಿಿಂದಿಳಿಯುವುದೆೀ ಬದುಕುವ ದಣರ" 

ಎಿಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ು ತ್ನ್ನ ಸೆೈನ್ಯಕ್ೊ ಹೆೀಳಿದನ್ು. (ವಣಯ = ಕಪ್ಟ, 

ಮೊೀಸ್11, ಜಣಯಿಲ್ = ನಜ್ವಣದ ಅಥಾ ನಣಯಿ11, 12, ಇಲಿ್ಲ 

ಕುದುರೆ ಎಿಂದು ಅಥಾಮಣಡಿಕ್ೆ ಳಳಬೆೀಕು). ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಣತ್ುಗಳಿಿಂದ 
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ಹೆದರದ ನ್ಕುಲ್ಸ್ಹದೆೀವರು, ಕುಿಂತಿಕುಮಣರರು, ಶ್ಖ್ಿಂಡಿ, 

ದೌರಪ್ದೆೀಯರು, ದೃಷ್ೆದುಯಮನರು ನರಣಯುಧರಣದರು. ಕಪಣಪದ 

ಗಲ್ಿಗಳ, ಕ್ಣಿಂತಿಹಿೀನ್ವಣದ ಜೆ ೀಲ್ು ಮುಖ್ದ ವೀರರ ಮುಿಂದೆ ಬಿದಾ 
ಶಸ್ರಗಳನ್ುನ ಆ ಅಸ್ರ ನೆ ೀಡಿತ್ು. ಭೀಮನ್ು ಮಣತ್ರ ಗವಾದಿಿಂದ, 

"ನಣನ್ು ಹೆೀಡಿಯಲ್ಿ, ರಣರಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಸ್ರತಣಯಗ ಮಣಡಲಣರೆ" ಎಿಂಬ 

ಮೊಿಂಡುತ್ನ್ದಿಿಂದ ಮುನ್ುನಗಿೆದಣಗ ನಣರಣಯರ್ಣಸ್ರವು ಅವನ್ನ್ುನ 
ಸ್ುಡಲ್ನ್ುವಣಯಿತ್ು. ಕೃಷ್ಣನ್ು ಕ ಡಲೆೀ ಅದರ ತಿೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ುನ 
ಕಡಿಮಮಣಡಲ್ು ಅಜ್ುಾನ್ನಗ್ೆ ವರುರ್ಣಸ್ರವನ್ುನ (ಮಳ  ೆತ್ರುವ ಅಸ್ರ) 
ಪ್ರಯೀಗಿಸ್ಲ್ು ಹೆೀಳಿದ. ಅದರ ಪ್ರಭಣವ ನಣರಣಯರ್ಣಸ್ರದ ಮುಿಂದೆ 
ಎಳಳಷ್ ೆ ನ್ಡೆಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ್ು ಭೀಮನ್ನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ು ಬೆಿಂಕಿಗ್ೆ 
ಹಣರದನ್ು.  
 

ಆವ ಶರವದೆಾೀಗುವುದು ಮೈ  

ಗ್ಣವನ್ಸ್ುರಣಿಂತ್ಕನ್ಲೆೈ ತಣ  

ನಣವ ವಹಿಲ್ದೆ ಳುರಯಳೆಡೆಹಣಯಾನಲ್ಜ್ನ್ ತೆಗ್ೆದ I 

ನಣವರಯವಣ ಪ್ವನ್ಜ್ನ್ ಶ  

ಸಣರವಳಿಯನಣ ಫಲ್ುಗುಣನ್ ಗ್ಣಿಂ  

ಡಿೀವವನ್ು ಹರ ಸೆಳೆದುಕ್ೆ ಿಂಡನ್ು ಬಿಸ್ುಟನ್ವನಯಲ್ಲ II 49 

II (ದೆ ರೀಣ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 19) 

ಮುರಹರನ್ ಪಣದಣರವಿಂದದ  

ಹೆ ರೆಯಳಗಡಗಿತ್ು ಹೆ ೀಯುು ಭಯವು  
ಬಬರದೆ ಳಗ್ೆ ಬೆ ಬಿಬರದುವು ನಸಣಸಳ ಕ್ೆ ೀಟ್ಟಗಳು II 50 ನೆ 
ನ್ುಡಿಯ ಎರಡನೆ ಭಣಗ II (ದೆ ರೀಣ ಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 19) 

 

ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೈಗ್ೆ ಯಣವ ಬಣಣವು ಹಣನಮಣಡಬಲ್ುಿದು? ಬೆಿಂಕಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಣರ ಭೀಮನ್ನ್ುನ ಹೆ ರತೆಗ್ೆದನ್ು ಮತ್ುು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿದಾ 
(ವರುರ್ಣಸ್ರವನ್ುನ ಪ್ರಯೀಗಿಸ್ಲ್ು ಹಿಡಿದಿದಾ) ಗ್ಣಿಂಡಿೀವವನ್ುನ ತೆಗ್ೆದು 
ಕ್ೆಳಗ್ೆ ಬಿಸಣಡಿದನ್ು. ಹಿೀಗ್ೆ ಎಲ್ಿರ  ಶಸ್ರವಹಿೀನ್ರಣದರು. ಕೃಷ್ಣನ್ 

ದಯಯಿಿಂದ ಭಯವು ಹೆ ೀಯಿತ್ು, (ಸ್ಿಂತೆ ೀಷ್ದಿಿಂದ) ದೆ ಡಾ 
ನ್ಗ್ಣರಗಳನ್ುನ ಬಣರಸಿದರು. ನಣರಣಯರ್ಣಸ್ರವು ವಯಥಾವಣಗಿ 

ಹೆ ೀಯಿತ್ು. ಅಶವತಣಾಮನ್ು ಹತಣಶನಣದನ್ು.  
ಕ್ೆಲ್ವು ಮಹಣಭಣರತ್ದ ಕತೆಗಳಲ್ಲ ಿನಣರಣಯರ್ಣಸ್ರದ ಮುಿಂದೆ ಬೆನ್ುನ 
ಹಣಕಿ ನಿಂತ್ರೆ ಅದು ನರಥಾಕವಣಗುತ್ುದೆ ಎಿಂದಿದೆ. ಭೀಮನ್ು ಬೆನ್ುನ 
ತೆ ೀರಸ್ುವುದು ಹೆೀಡಿತ್ನ್ವೆಿಂದು ನರಣಕರಸಿದಣಗ, ಕೃಷ್ಣನ್ು ಅವನ್ 

ಮುಿಂದೆ ಶಸ್ರಕ್ೊ ಬೆನ್ುನ ಕ್ೆ ಟುೆ ನಿಂತ್ು ಅವನ್ನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸಿದನೆಿಂದು 
ಹೆೀಳಿದೆ. 
 

ಅಜುತನನಿಗ್ೆ ಕರ್ತನ ಮೀಲೆ ಮರುಕ, ಭ್ಾೌರ್ೃಪೆೌೀಮದ ಭ್ಾವ್ನೆ9  

 ಕರ್ಣಾಜ್ುಾನ್ರ ಭೀಕರ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯನ್ು ಸಿಟ್ಟೆನಿಂದ ಸಣರಥಯವನ್ುನ 

ಬಿಟುೆ ರಥದಿಿಂದ ಇಳಿದು ಹೆ ೀದಣಗ, ಕಣಾನ್ು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ುನ ವಧಿಸ್ಲ್ು 
ನಶಿಯಿಸಿದನ್ು. ಆಗ ವಪ್ರನ್ ಶ್ಣಪ್ ಫಲ್ಲಸಿತ್ು, ಕಣಾನ್ ರಥದ 

ಚಕರವನ್ುನ ಭ ಮಿ ನ್ುಿಂಗಿದಳು, ಚಕರವು ಹ ತ್ುಹೆ ೀಯಿತ್ು. ಅವನ್ು 
ಬಿಲ್ಿನ್ುನ ಕ್ೆಳಗಿಟುೆ, ಚಕರವನೆನತ್ುಲ್ು ಕ್ೆಳಗಿಳಿದು ಅಜ್ುಾನ್ನಗ್ೆ “ಸ್ವಲ್ಪ 
ಸೆೈರಸಿಕ್ೆ , ಚಕರವೆತಿುದ ಮೀಲೆ ನ್ನ್ನ ಪ್ರಣಕರಮ ನೆ ೀಡು” ಅಿಂದನ್ು. 
ರಥಸ್ಾನ್ಲ್ಿದ, ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ರವಲ್ಿದವನ್ ಮೀಲೆ ಬಣಣ ಹ ಡುವುದು 
ನೆೈತಿಕ ಯುದಧವಲ್ಿ, ಹಿೀಗ್ಣಗಿ ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ತಣಳಿಕ್ೆ ಿಂಡನ್ು. ಕೃಷ್ಣನ್ು 
ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ, ಕಣಾನ್ ವಧೆಗ್ೆ ಹುರದುಿಂಬಿಸಿದ. ಆಗ ಅಜ್ುಾನ್ನಗ್ೆ ಕಣಾನ್ 

ಮೀಲೆ ಎಲ್ಲಿಲಿ್ದ ಮರುಕವುಿಂಟ್ಣಯಿತ್ು. ಅವನ್ು ಹೆೀಗ್ೆ ಕೃಷ್ಣನೆ ಡನೆ 
ಭಣವುಕನಣಗಿ ಬೆೀಡಿಕ್ೆ ಳುಳತಣುನೆಿಂದು ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು ಹೆೀಳುವ 

ರೀತಿ ನೆ ೀಡಿ. 

“ಕೃಷ್ಣ, ಕಣಾನ್ು ಶತ್ುರವಣಗಿರಲ್ಲಕಿೂಲ್ಿ, ಯಣಕ್ೆಿಂದು ನ್ನ್ಗರಯದು. 
ಇವನ್ ಮೀಲೆ ಕರುರ್ೆ ಮ ಡುತ್ುದೆ, ಬಿಲ್ಿನೆನತ್ುಲ್ು ಕ್ೆೈಗಳ ೀೆ ಮುಿಂದೆ 
ಬಣರವು. ಯಣವ ಸೆನೀಹವೆಿಂದು ತಿಳಿಯದು, ನ್ನ್ನ ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಈತ್ 

ಶತ್ುರವೆಿಂಬ ಭಣವನೆ ತೆ ಲ್ಗುತ್ುದೆ, ಕಣಾನ್ು ನಜ್ವಣಗಿ ಯಣರು? 

ದುಯೀಾಧನ್ನ್ ಮೀಲ್ಲರುವಿಂತೆ ಶತ್ುರತ್ವ ನ್ಮಗ್ೆ ಇವನ್ ಮೀಲೆೀಕ್ೆ? 

ನ್ಮಗಪ್ಕ್ಣರಯಿವನ್ು, ನಜ್. ಇವನ್ ಹತೆಯಗ್ೆ ಯೀಜಸ್ುವುದಿಲ್ಿ. 
ವೆೈರವು ಹೆ ೀಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಠರನಗಿಿಂತ್ ಇವನ್ಲಿ್ಲ ಇಮಮಡಿ 

ಸೆನೀಹವುಿಂಟ್ಣಗುತ್ುದೆ, ಕಣಾನಣರು?” ಎಿಂದು ಪ್ುನ್ುಃ ಬೆೀಡಿಕ್ೆ ಿಂಡ. 

 

ದೆೀವ ಹಗ್ೆಯಣಗಿರನ್ು ಕಣಾನ  

ದಣವ ಹದನೆಿಂದಱಿಯ ಮನ್ದಲ್ಲ  

ನೆ ೀವು ಮಿಗುವುದು ಕ್ೆೈಗಳ ೀೆಳವು ತ್ುಡುಕುವಡೆ ಧನ್ುವ| 

ಜೀವವೀತ್ನ್ಮೀಲೆ ಕರಗುವು 
ದಣವ ಸ್ಖ್ನೆ ೀ ಶತ್ುರವೆಿಂಬಿೀ  

ಭಣವನೆಯ ಬಗ್ೆ ಬಿೀಳುಕ್ೆ ಿಂಡುದು ಕಣಾನಣರೆಿಂದ || 23 || 

(ಕು. ವಣಯ. ಭಣ. ಕಣಾಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 26). 

ಕ್ೌರವನ್ ಮೀಲ್ಲರುವದಗೆದ  

ವೆೈರವೀತ್ನ್ಮೀಲೆ ನ್ಮಗಪ್  

ಕ್ಣರಯಿೀತ್ನ್ು ಮರಣದನ್ುಸ್ಿಂಧಣನ್ವಲ್ಿ ಬರ | 

ವೆೈರವುಪ್ಶಮಿಸಿತ್ು ಯುಧಿಷ್ಠಠರ  

ವೀರನಿಂದಿಮಮಡಿಯ ನೆೀಹದ  

ಭಣರವರ್ೆ ತೆ ೀಱುವುದೆೀನೆೈ ಕಣಾನಣರೆಿಂದ || 24 || (ಕು. 
ವಣಯ. ಭಣ. ಕಣಾಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 26).  

ಋಷ್ಠಗಳನ್ುಮತ್ದಿಿಂದ ಕುಿಂತಿಯ  

ಬಸ್ುರಲೆೀನ್ುದಯಿಸ್ಲೆೀ ನೀ  

ನ್ಸ್ುರರಪ್ು ಬಹುಕಪ್ಟ ನಣಟಕ ಸ್ ತ್ರಧಣರನ್ಲೆ | 

ವಸ್ುಮತಿಯ ಭಣರವನ್ು ಸ್ಲೆ ಹಿಿಂ  

ಗಿಸ್ುವ ಕೃತ್ಯವು ನನೆನದೆನ್ಗು  
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ಬಬಸ್ವದೆೀನೆಿಂದಱಿಯನ್ಕಟ್ಣ ಕಣಾನಣರೆಿಂದ || 27 || (ಕು. 
ವಣಯ. ಭಣ. ಕಣಾಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 26). 

ಬಿಸ್ುಟು ಹೆ ೀದನ್ು ರಥವ ಸಣರರ್ಥ  

ವಸ್ುಧೆಯಲ್ಲ ರಥವದುಾ ಕ್ೆಡೆದುದು  
ನಶ್ತ್ಮಣಗಾಣವಲ್ಿ ಕಯಯಲ್ಲ ದಿವಯಧನ್ುವಲ್ಿ | 

ಎಸ್ುವಡೆಿಂತೆೀಳುವುವು ಕಯ್ ನೀ  

ಬೆಸ್ಸ್ುವಡೆ ಮನ್ವೆಿಂತ್ು ಬಿಂದುದು  
ಬಸ್ುಱ ಶ್ಖಿ ಬಲ್ುಹಣಯುು ಕಣಾನ್ ಕ್ೆ ಲ್ುವನ್ಲೆಿಿಂದ || 36 

|| (ಕು. ವಣಯ. ಭಣ. ಕಣಾಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 26).  

ಗುರುವನೆಸ್ುವಡೆ ಮೀಣು ಭೀಷ್ಮನ್  

ಸ್ರಳ ತ್ಡಿಕ್ೆಗ್ೆ ಚಣಚುವಡೆ ಧಿ  

ಕೂರಸ್ುವಡೆ ಕೃಪ್ ಶಲ್ಯ ಸೆೈಿಂಧವ ಮುಖ್ಯ ಬಣಿಂಧವರ | 

ತ್ರಳಿದೆನೆ ತೆೀರೆೈಸಿದೆನೆ ಹೆೀ  

ವರಸಿದೆನೆ ಹೆ ೀರದೆನೆ ಕಲ್ಲತ್ನ್  

ಕರಗಿತೆೀನೆಿಂದಱಿಯ ಕಣಾನ್ ಕ್ೆ ಲ್ುವನ್ಲೆಿಿಂದ || 37 || 

(ಕು. ವಣಯ. ಭಣ. ಕಣಾಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 26).  

 
ಮುಿಂದುವರಸ್ುತ್ು ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ಪ್ುನ್ುಃ ಕೃಷ್ಣನೆ ಡನೆ ತ್ನ್ನ ಮನ್ವನ್ುನ 
ಬಿಚಿಿಡುತಣುನೆ. “ಇವನೆೀನಣದರ  ಋಷ್ಠಗಳ ಅನ್ುಗರಹದಿಿಂದ 

(ನ್ಮಮಿಂತೆಯೀ) ಕುಿಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೆದವನೆ ೀ? ನೀನ್ು ಕುತ್ಿಂತಿರ, 
ಭ ಭಣರವನನಳಿಸ್ುವುದೆೀ ನನ್ನ ಇಚೆಛ, ಆದರೆ ನ್ನ್ನ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲೆಿೀಕ್ೆ 
ತ್ಳಮಳ, ಹೆೀಳಲಣರೆ, ಕಣಾನಣರು?” ಎಿಂದು ಮತೆ ುಮಮ 

ಅಿಂಗಲಣಚಿದ. “ಸಣರರ್ಥ ರಥಬಿಟುೆ ಹೆ ೀದ, ರಥದ ಚಕರ ಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಹ ತ್ುಹೆ ೀಗಿದೆ, ಚ ಪಣದ ಬಣಣಗಳಿಲ್ಿ, ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಲ್ಿ, ಅವನ್ 

ಮೀಲೆ ಆಕರಮಣ ಮಣಡಲ್ು ಕ್ೆೈಗಳು ಏಳುವುದಿಲ್ಿ, ನನ್ಗ್ೆ ಈ ಮಣತ್ು 
ಹೆೀಳಲ್ು ಹೆೀಗ್ೆ ಮನ್ಬಿಂತ್ು? (ನಶ್ತ್ = ಚ ಪಣದ13, ಶ್ಖಿ = 

ಬೆಿಂಕಿ11) ಹೆ ಟ್ೆೆಯಲ್ಲಿನ್ ಬೆಿಂಕಿ (ಇಲಿ್ಲ ಕಳವಳ) ಅತಿಯಣಯಿತ್ು, 
ಕಣಾನ್ನ್ುನ ಕ್ೆ ಲ್ುಿವುದಿಲಿ್. ದೆ ರೀಣನ್ನ್ುನ ಸೆ ೀಲ್ಲಸ್ಲ್ು, 
ಪಿತಣಮಹನ್ನ್ುನ ಶರಮಿಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿಸ್ಲ್ು, ಕೃಪ್, ಶಲ್ಯ, 
ಜ್ಯದರಥ, ಮತಿುತ್ರರನ್ುನ ಎದುರಸ್ಲ್ು ಹಿಿಂದೆಗ್ೆದೆನೆೀ, ಇಲಿ್, ಆದರೆ 
ನ್ನ್ನ ಶ್ೌಯಾವೆೀಕ್ೆ ಇಿಂದು ಕ್ಷಿೀರ್ಣಸಿತ್ು ಹೆೀಳಲಣರೆ, ಕಣಾನ್ನ್ುನ 
ಕ್ೆ ಲ್ಿಲಣರೆ” ಎಿಂದ. ಅಜ್ುಾನ್ನ್ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲಣಿದ ತ್ುಮುಲ್ವನ್ುನ ಹಿೀಗ್ೆ 
ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು ಹೃದಯಿಂಗಮವಣಗಿ ವವರಸಿದಣಾನೆ. 
 

ದುಯೀತಧನನ ಸೊೀಲಿನ ನುಂರ್ರ 10 

 
ಅರಸ್ ತ್ಲೆಗುತಿುದನ್ು ದೃಗುಜ್ಲ್  

ವುರವರ್ಣಸಿ ಮೌನ್ದಲ್ಲ ಫಲ್ುಗುಣ 
ನರೆ ಮುರಣರ ಸ್ುಯೀಧನ್ನ್ ಸ್ವಣಾನ್ುಗುಣಗಣವ | 

ಪ್ರಪ್ರಯಲೆಚಿರಸಿ ದುಗುಡವ  

ಪ್ರಹರಸಿ ಸ್ಿಂತೆೈಸಿದಡೆ ಮುರ  

ಹರನ್ ಬೆೈದನ್ು ನನ್ನ ಮಗ ನಣನಣ ವಡಿಂಬದಲ್ಲ || 37 || 

(ಗದಣಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 37) 

ಆರ ಬಸ್ುರಲ್ಲ ಬಿಂದು ಮೊಲೆಯುಿಂ  

ಡಣರ ಮಡಿಲ್ಲ್ಲ ಬಳೆದು ಬಳಿಕಿನೆ   

ಳಣರ ಹೆಿಂಡಿರ ಕ್ೆ ಿಂಡು ಕಱು ತ್ುಱುಗ್ಣದು ಕಳವನ್ಲ್ಲ | 

ವೀರ ದೆೈತ್ಯರ ಸ್ದೆಬಡಿದು ಕುರು 
ವೀರವಿಂಶದ ರಣಯರೆಮೊಮಳು  

ವೆೈರಬಿಂಧವ ಬಿತಿು ಕ್ೆ ಿಂದವ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೆಿಂದ || 38 || 

(ಗದಣಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 37) 

 
ಗದಣಯುದಧದ ನ್ಿಂತ್ರ ದುಯೀಾಧನ್ನ್ು ಬಿದಾಲ್ಲಿ ಪಣಿಂಡವರನ್ುನ 
ಕರಕ್ೆ ಿಂಡು ಕೃಷ್ಣನ್ು ಹೆ ೀದನ್ು. ಎಷೆೆಿಂದರ  ದಣಯಣದಿಗಳು, 

ದುಯೀಾಧನ್ನ್ ದುರವಸೆಾಯನ್ುನ ಕಿಂಡು ಮರುಕಗ್ೆ ಿಂಡರು. 
ಯುಧಿಷ್ಠಠರನ್ು ತ್ಲೆಬಗಿೆಸಿದನ್ು, ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ಕರ್ಣಣೀರುಗರೆದನ್ು. 
ದುಯೀಾಧನ್ನ್ು ಅವರಗ್ೆ ಮಣಡಿದ ಅಪ್ಚಣರಗಳನೆನಲಣಿ ಕೃಷ್ಣನ್ು 
ನೆನ್ಪಿಸಿ ಅವರ ದುುಃಖ್ವನ್ುನ ಪ್ರಹರಸಿದಣಗ ನನ್ನ ಮಗನ್ು 
(ಸ್ಿಂಜ್ಯನ್ು ಧೃತ್ರಣಷ್ರನಗ್ೆ ಹೆೀಳುವುದು) ಕೃಷ್ಣನ್ನ್ುನ ನಣನಣ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೈದನ್ು. “ಯಣರದೆ ೀ ಹೆ ಟ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೆ, ಯಣರದೆ ೀ 

ಎದೆಹಣಲ್ು ಕುಡಿದು ಅವರ ಮಡಿಲ್ಲ್ಲಿ ಬಳೆದು, ಯಣವಣರದೆ ೀ 

ಹೆಿಂಡಿರನ್ುನ ಕದುಾ, ದನ್ಕರುಗಳನ್ುನ ಕ್ಣದು, ಮೊೀಸ್ದಿಿಂದ ರಕೂಸ್ರನ್ುನ 
ಕ್ೆ ಿಂದು, ಕುರುವಿಂಶದ ನ್ಮಮಲ್ಲಿ ವೆೈರವನ್ುನ ಬಿತಿು ಕ್ೆ ಿಂದವನ್ು ನೀನೆೀ 

ಕೃಷ್ಣ” ಎಿಂದ. 

 

ಬಣಗುಗಳು ಭೀಮಣಜ್ುಾನ್ರು ಕ್ಣ  

ರರ್ಣಕ ನೀನ್ು ನನ್ುನಪಣಯವು ಧಮಾದ  

ಕರ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಠರನೆತ್ು ಬಲ್ಿನ್ು ನನ್ನ ಮಣಯಗಳ |  

ಸೆಣಸ್ನಕಿೂದೆ ನ್ಮೊಮಳಗ್ೆ ಧಣ  

ರುರ್ಣಯ ಭಣರವ ಬಿಡಿಸ್ಲೆ ೀಸ್ುಗ  

ರಣವ ಹೆ ತಿುಸಿ ನ್ಮಮ ಬೆೀಿಂಟ್ೆಯನಣಡಿಸಿದೆಯಿಂದ || 39 

|| (ಗದಣಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 37) 

ಪಣಪಿ ನ್ಮಮಯ ಗ್ೆ ೀತ್ರದ ವಧೆಯ  

ಶ್ಣಪ್ ನನ್ನನ್ುತಣಗುವುದು ಸ್  

ವಣಾಪ್ರಣಧವು ನನ್ನದಿೀ ಕ್ೌರವ ಪಣಿಂಡವರ |  

ಕ್ೆ ೀಪ್ವನ್ು ಕ್ೆ ನ್ರಸ್ುವ ನ್ಮಮಯ  

ತಣಪ್ವನ್ು ನ್ ಕುವ ಕುಬುದಿಧ  
ವಣಯಪ್ಕನ್ು ನೀ ವೆೈರಯಲ್ಿದೆ ಭೀಮನ್ಲೆಿಿಂದ || 40 || 

(ಗದಣಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 37) 
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ರಣಮುಖ್ದೆ ಳಿೀ ಕ್ಷತ್ರಧಮಾದ  

ಕುರ್ಣಕ್ೆ ತ್ಪ್ಪದೆ ವೆೀದಶ್ಣಸ್ರದ  

ಭರ್ಣತೆ ನೆ ೀಯದೆ ವೀರವೃತಿುಯ ಪ್ದದ ಪಣಡರದು | 

ಸೆಣಸ್ು ಸೆ ೀಿಂಕಿದ ಛಲ್ದ ಬಣಷೆಯ  

ಳಣುವ ಹಿಿಂಗದೆ ಜೀವದಣಸೆಗ್ೆ  
ಮರ್ಣಯದಳಿದುದನೆಲ್ಿ ಬಲ್ಿರು ಕೃಷ್ಣ ಕ್ೆೀಳೆಿಂದ || 40 || 

(ಗದಣಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 37)  

 

“ಭೀಮಣಜ್ುಾನ್ರು ಬುದಿಾಯಿಲ್ಿದವರು (ಬಣಗುಗಳು = 

ಲೆಕೂಕಿೂಲ್ಿದವರು, ಕಿೀಳರು12), ಅದಕ್ೊ ಕ್ಣರಣ ನೀನ್ು ಮತ್ುು ನನ್ನ 
ಕುತ್ಿಂತ್ರಗಳು. ಧಮಾಶ್ಣಸ್ರದ ಗರ್ಣಯಣದ ಯುಧಿಷ್ಠಠರನ್ು ನನ್ನ 
ಮಣಯಗಳನ್ುನ ಹೆೀಗ್ೆ ಅಥಾಮಣಡಿಕ್ೆ ಳಳಬಲ್ಿ? ನ್ಮೊಮಳಗ್ೆ 
ವೆೈರವನ್ುನ ಬಿತಿು, ಭ ಭಣರವನ್ುನ ಇಳಿಸ್ಲ್ು ನ್ಮೊಮಳಗ್ೆ ಯುದಧವನ್ುನ 
ಮಣಡಿಸಿ, ನ್ಮಮ (ಕ್ೌರವರ) ಹತೆಯಯನ್ುನ ಮಣಡಿಸಿದೆ” ಎಿಂದ. “ಲೆ ೀ 

ಪಣಪಿ, ನ್ಮಮ ಗ್ೆ ೀತ್ರವಧೆಯ ಶ್ಣಪ್ ನನ್ಗ್ೆ ತಣಗುವುದು. 
ನ್ಮೊಮಳಗಿನ್ ದೆವೀಷ್ವನ್ುನ ಚಿಗುರಸಿದ ಎಲಣಿ ಅಪ್ರಣಧವು ನನ್ನದು. 
ನ್ಮೊಮಳಗ್ೆ ವೆೈರವನ್ುನ ತೆ ಡಗಿಸ್ುವ ದುಷ್ೆಬುದಿಧಯುಳಳ ನೀನ್ು ನ್ನ್ನ 
ವೆೈರಯಲ್ಿದೆ ಭೀಮನ್ಲ್ಿ” ಎಿಂದ. ಮುಿಂದುವರಸ್ುತಣು “ನಣನ್ು 
ರಣರಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಣತ್ರಧಮಾಕ್ೊ ತ್ಪ್ಪದಿಂತೆ, ವೆೀದಶ್ಣಸ್ರಗಳಲ್ಲಿನ್ 

ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕುಿಂದು ಬಣರದಿಂತೆ, ವೀರವೃತಿುಯನ್ನರದು 
ಯುದಧಮಣಡಿದ, ಛಲ್ದಲ್ಲಿ ರವಷ್ ೆ ಕಡಿಮಯಣಗದಿಂತೆ, ಜೀವದ 

ಹಿಂಗನ್ುನ ಬಿಟ್ಟೆರುವುದನ್ುನ ಎಲ್ಿರ  ಅರತಿದಣಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕ್ೆೀಳು” ಎಿಂದ. 

ಇದರ ನ್ಿಂತ್ರ ದುಯೀಾಧನ್ನ್ ಮೀಲೆ ಹ ಮಳೆಯಣಯಿತ್ಿಂತೆ 
(ಭರ್ಣತ್ = ಹೆೀಳಿಕ್ೆ, ನ್ುಡಿ12). 

 

ಅಜುತನನ ರರ್ದ ದಹನ10  

 
ಇಳಿ ರಥವನೆಲೆ ಪಣಥಾ ಬಳಿಕ್ಣ  

ನಳಿವೆನೆಿಂದನ್ು ಶ್ೌರ ನೀವ್ ಮು  
ನನಳಿವುದೆಿಂದನ್ು ಪಣಥಾನಣಯುು ವವಣದವಬಬರಗ್ೆ | 

ಎಲೆ ಮರುಳ  ೆನಣ ಮುನನಳಿಯ ನೀ  

ನ್ಳಿವೆಲಣ ಸಣಕಿನ್ುನ ಗವಾದ  

ಗಳಹತ್ನ್ವನ್ು ಬಳಿಕ್ಣ ತೆ ೀಱುವೆ ರಥವನಳಿಯಿಂದ || 48 

|| (ಗದಣಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 8)  

ಬಳಿಕ್ಣ ಫಲ್ುಗುಣ ರಥದ ದಿಳೆಗ್ೆ  
ಹಣಯಾನ್ು ಕೃಷ್ಣ ನೀನ  

ನನಳಿಯನ್ಲ್ು ಚಮಮಟ್ಟಗ್ೆ ವಣಘಯ ನೆೀಣ ರಥದೆ ಳಗ್ೆ | 

ಇಳುಹಿ ನ್ಗುತ್ ಮುಕುಿಂದ ರಥದಿಿಂ  

ದಿಳಿಯ ಛಟಛಟ್ಟಲೆಿಂದು ಕಿಡಿಯು  

ಚಿಳಿಸ್ಲ್ುರದುದು ತೆೀರು ಕ್ೆೀಸ್ುರ ನ್ಭವನ್ಪ್ಪಳಿಸೆ || 49 || 

(ಗದಣಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 8) 

 
ಯುದಧದ ನ್ಿಂತ್ರ ಸಣರರ್ಥಗಳು ರಥದಿಿಂದಿಳಿದ ನ್ಿಂತ್ರ ರಥಸ್ಾ ವೀರರು 
ಇಳಿಯುವುದು ಕರಮ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ು ಅಜ್ುಾನ್ನಗ್ೆ ನೀನ್ು ಮೊದಲ್ಲಳಿ 

ಅಿಂದಣಗ ಅಜ್ುಾನ್ನ್ು ಕೃಷ್ಣನಗ್ೆ ನೀನೆೀ ರ ಢಿಯಿಂತೆ ಮೊದಲ್ು 
ಅಿಂದನ್ು. ಈ ವಚಣರದಲ್ಲಿ ಇಬಬರೆ ಳಗ್ೆ ವವಣದವಣಯಿತ್ು. “ಎಲೆ 
ಹುಚಿ, ನಣನ್ು ಮೊದಲ್ಲಳಿದರೆ ನೀನ್ುಳಿಯಲಣರೆ, ನನ್ನ ಗವಾದ 

ಮಣತ್ುಗಳನ್ುನ ಮತೆು ಆಡು, ಮೊದಲ್ು ಇಳಿ” ಎಿಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ು 
ಹೆೀಳಿದನ್ು. ಅಜ್ುಾನ್ನಳಿದ ನ್ಿಂತ್ರ ಚಣಟ್ಟ, ಕಡಿವಣಣಗಳನ್ುನ ರಥದಲ್ಲಿ 
ಬಿಟುೆ ಕೃಷ್ಣನ್ು ನ್ಗುತಣು ಕ್ೆಳಗಿಳಿದಣಕ್ಷಣ ಛಟಛಟ್ಟಲೆಿಂಬ ಕ್ೆಿಂಪ್ು 
ಬೆಿಂಕಿಯಲ್ಲಿ ರಥವುರದು ಆಕ್ಣಶಕ್ೊ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ು (ಕ್ೆೀಸ್ುರ = ಕ್ೆಿಂಪ್ು 
ಬೆಿಂಕಿ11).  

 

ಧ್ಜ್ದ ಹಲ್ಗ್ೆಯನೆ ದೆದು ಹಣಯಾನ್ು  
ನಜ್ನವಣಸ್ಕ್ೆ ಹನ್ುಮ ಧ ಮ  

ಧ್ಜ್ನ್ಮಯವಣದುದು ರಥಣಶವರಥಣಿಂಗರಣಜಗಳು |  

ವಜ್ಯ ಭೀಮಣದಿಗಳು ಕಿಂಡ  

ಕೂಜ್ದೆ ಳಣಕಸಿಮಕದ ಕಿಚಿಿನ್  

ಗಜ್ಬಜ್ವದೆೀನೆೀನ್ುತ್ ನೆರೆ ಬೆಚಿಿದರು ಭೀತಿಯಲ್ಲ || 50 || 

(ಗದಣಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 8)  

ಹರಯಿದೆೀನಣಕಸಿಮಕದ ದ  

ಳುಳರಯಳೆದುಾದು ತೆೀರು ನ್ಮಗಿೀ  

ಯುರಯ ಭಯ ಭಿಂಗಿಸಿತಿದೆೀನ್ು ನಮಿತ್ುವದಕ್ೆನ್ಲ್ು | 

ಉರವುದಿಂದೆೀ ತೆೀರು ಕಣಾನ್  

ಗುರುನ್ದಿೀನ್ಿಂದನ್ನ್ ದೆೈವಕ  

ಶರಹತಿಯಳೆಮಿಮಿಂದ ನಿಂದುದು ಪಣಥಾ ಕ್ೆೀಳೆಿಂದ || 51 || 

(ಗದಣಪ್ವಾ, ಸ್ಿಂಧಿ 8) 

 

ಹನ್ುಮನ್ು ಧ್ಜ್ದ ಹಲ್ಗ್ೆಯನ್ುನ ಮಟ್ಟೆ, ಗಗನ್ಕ್ೊ ಹಣರ ತ್ನ್ನ ಸಣಾನ್ಕ್ೊ 
ಹೆ ೀದನ್ು. ರಥ, ಅಶವ, ರಥದಚಕರಗಳ ಸಣಲ್ುಗಳನ್ುನ (ರಥಣಿಂಗ = 

ರಥದಚಕರ12, ರಣಜ = ಸಣಲ್ು, ಶ್ೆರೀರ್ಣ12) ಅಗಿನಯು (ಧ ಮಧ್ಜ್ = 

whose banner is smoke, ಅಿಂದರೆ ಅಗಿನ11) ಆವರಸಿತ್ು. ಇದನ್ುನ 
ಕಿಂಡ ಭೀಮಣಜ್ುಾನ್ರು ಬೆದರ, ಇದೆೀನೆಿಂದು ಅಚಿರಪ್ಟೆರು. 
ಕೃಷ್ಣನೆ ಡನೆ ಇದರ ಕ್ಣರಣವನ್ುನ ಕ್ೆೀಳಿದಣಗ “ಈ ರಥವು ಕಣಾ, 

ದೆ ರೀಣ ಮತ್ುು ಭೀಷ್ಮರ ದಿವಯ ಬಣಣಗಳ ಆಘಾತ್ಕ್ೊ ಎಿಂದೆ ೀ ಸ್ುಟುೆ 
ಹೆ ೀಗಬೆೀಕಿತ್ುು. ನಣನ್ದರಲ್ಲಿದುದರಿಂದ ಹಣಗ್ಣಗಲ್ಲಲ್ಿ” ಎಿಂದು 
ವವರಸಿದನ್ು. ಈ ಆಶಿಯಾಕರ ರ್ಟನೆಯನ್ುನ ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ು 
ಚೆನಣನಗಿ ಮ ಡಿಸಿದಣಾನೆ.  

http://www.kannadajournal.com/


 

~ 16 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 
ಮಹಣಭಣರತ್ವನ್ುನ ಅನೆೀಕರು ಬರೆದಿದಣಾರೆ. ಈ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವಯತಣಯಸ್ಗಳಿವೆ ಅಥವಣ ರ್ಟನೆಗಳು ಹಿಿಂದುಮುಿಂದಣಗಿವೆ ಎಿಂದು 
ನಣವು ನೆನ್ಪಿಟುೆಕ್ೆ ಳಳಬೆೀಕು. ನಣನ್ು ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ನ್ುನ ಉದಧರಸಿ 

ಅವನ್ ಮಣತಿನ್ಲೆಿೀ ಬರೆದು ಅಥಾ ಕ್ೆ ಟ್ಟೆದೆಾೀನೆ. ನರ್ಿಂಟುಗಳಿಿಂದ 

ಅಗತ್ಯವದಾಲ್ಲಿ ಅಥಾ ಕ್ೆ ಟ್ಟೆದೆಾೀನೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ುು ಕುಮಣರವಣಯಸ್ನ್ 

ಮೀಲ್ಲನ್ ಅಭಮಣನ್ದಿಿಂದ ಬರೆದ ಈ ಲೆೀಖ್ನ್ವು ಸ್ಹೃದಯರಗ್ೆ ಒಗಿೆ 
ನಣನ್ು ಪಿೀಠಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಸಿದಾಿಂತೆ ‘ಕನ್ನಡ ಭಣರತ್’ವನ್ುನ ಹೆಚಿಿನ್ವರು 
ಓದುವಿಂತಣಗುವುದೆಿಂದು ಹಣರೆೈಸ್ುತೆುೀನೆ.  
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