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ರಾಮಾಯಣ ದಶ೯ನಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ದ 

ಮಹೋನ್ನ ತ್ ಪಾತ್ರ  
 

ಡಾ.ರತ್ನ ಪ್ರ ಭಾ 
 
¦ÃpPÉ 

ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು  ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರದತ ಎರಡು ಮಹಾರ್ಕವ್ಾ ಗಳು. 

ಭಾರತದ ಜನ್ಮಾನ್ಸದಲಿ್ಲ  ಈ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾ ನ್ವಿದೆ. ಮೂಲ 

ರಾಮಾಯಣವ್ನ್ನನ ಓದುವಾಗ ಅಲಿ್ಲ  ಚಿತಿಾ ಸಿರುವ್ ರಾವ್ಣ ನ್ಮಗೆ 

ದುು಼ ಷಟ ಪ್ರತಾ ವಾಗಿ ಕಮಡುಬರುತ್ತು ನೆ. ಕನ್ನ ಡ ಸ್ಥಹಿತಾ  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆ್ಕ  ಕವಿ 

ಸ್ಥಹಿತಿಗಳು ತಮಮ ದೇ ಆದ ವಿನೂತನ್ ರ್ಕಣೆ್ಕ ಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಈ 

ಮಹಾರ್ಕವ್ಾ ಗಳ ಪ್ರತಾ ಗಳನ್ನನ  ಉದಾತಿು ಕರಿಸಿದಾಾ ರೆ. ನಾಗಚಂದಾ ನ್ 

ರಾಮಚಂದಾ  ಚರಿತಪುರಾಣ ರಾವ್ಣನ್ನ್ನನ  ಉದಾತಿು ಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ರ್ಕವ್ಾ . 

ಆನಂತರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರಾವ್ಣನ್ನ್ನನ  ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ದುಷಟ  ಪ್ರತಾ ಗಳನ್ನನ  

ಉದಾತಿು ಕರಿಸುವ್ ಹೊಸ ಮಾಗ೯ವ್ನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಅಧ್ಾ ಯನ್ದಲಿ್ಲ  

ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಓದಿಗೆ ಮಾಗ೯ವ್ನ್ನನ  ತೋರುತು ದೆ.  

 “ಜನ್ನೋ ಜನ್ಮ  ಭೂಮಿಶ್ಚ  ಸವ ರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿೋಯಸಿೋ” - ರಾಮಾಯಣದ ಯುದಧ  

ರ್ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ  ಬರುವ್ ನ್ನಡಿಗಟ್ಟಟ . 

ತ್ತಯಿ ಮತ್ತು  ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸವ ಗಾಕೆ್ ೆಂತ ಶ್ಾ ೋಷಠ ವಾದದುಾ . ಜಗತಿು ನ್ಲಿ್ಲ  

ತ್ತಯಿಗೆ ಸರಿಸ್ಥಟಿ ಯಾದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲಿ . ತ್ತಯಿ ಜನ್ಮ  ಕೊಟ್ಟ  

ನಂತರವೇ ಜಗತಿು ನ್ ಸಮಸು ವ್ನ್ನನ  ನೋಡುವ್ ಅವ್ರ್ಕಶ್ ಮಾನ್ವ್ನಗೆ 

ಸಿಕೆು ವುದು. ಮಾತೃತವ ದ ಸ್ಥಾ ನ್ ಪವಿತಾ ವಾದದುಾ . ಮಾತೃತವ ದ ಶ್ಕ್ು  ಅರ್ಗಧ್ 

ಹಾಗೂ ಅನಂತವಾದದು. ಕುವೆಂಪುರವ್ರ ರಾಮಾಯಣ ದಶ್ಾನಂ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಬರುವ್ ದಶಾನ್ನ್ ಸವ ಪನ  ಸಿದಿಾ ಯ ಭಾಗ ಮಾತೃತವ ದ ಶ್ಕ್ು  ಮತ್ತು  

ಹಿರಿಮೆಯನ್ನನ  ಚಿತಿಾ ಸುತು ದೆ. ಕುವೆಂಪು ತಮಮ  ಪೂಣಾ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಈ 

ಭಾಗವ್ನ್ನನ  ಅದುು ತವಾಗಿ ಚಿತಿಾ ಸಿದಾಾ ರೆ.  

ಲಂಕ್ಕಯ ರಾಜ ರಾವ್ಣ ಮಹಾನ್ ಪರಾಕಾ ಮಿ. ಅಜೇಯನೆೆಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ 

ಪ್ರತಾ ನಾದವ್ನ್ನ. ಕೃಷಣ ಪಕ್ಷದ ಚತ್ತದಾಶಿಯ ನ್ಡುರಾತಿಾ  ರಾಮನ್ ತಪಶ್ಕ್ು ಯ 

ಬೆಂಕ್ಯ ಜ್ವವ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ರಾವ್ಣನ್ ಮೂಲ ಶ್ಕ್ು ಯ ಬಹುಭಾಗ ಸುಟ್ಟಟ  

ನಾಶ್ವಾಗಿದೆ. ರಾವ್ಣ ದುಗೆಾಯನ್ನ  ಪೂಜಿಸಿ ಅವ್ಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪ್ರತಾ ನಾಗಿ ಶ್ತ್ತಾ  

ವಿದವ ೆಂಸಕ ವ್ರಗಳನ್ನನ  ಪಡೆಯುವ್ ಸಂಕಲಪ  ಮಾಡಿ ಶಿವ್ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ  

ಪೂಜ್ವ ನರತನಾಗಿರುತ್ತು ನೆ. 
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“ಜ್ವಾ ನಾಧಿ ದೇವಿ ನೋೆಂ, ಮೇಣ್ ವಿಜ್ವಾ ನ್ ನೇತಿಾ : 

ಹೊರ ನ್ನನ ಯೆಂದಲಿದಂತಶ್ಚ ಕುು  ತ್ತೆಂ 

ರ್ಕಣಬ  

ಲೌಕ್ರ್ಕತಿೋತಮಹ ನ್ತಾ ಸತಾ ೆಂಗಳಂ 

ತೋರಿಕಗೆ, ದೇವಿ, ವಿಶಾವ ೆಂತರಾತಮ  ! 

ಸ್ಫೂ ಲಮಂ 

ಸ್ಫಕ್ಷಮ ಮಂ, ಕೊೋಶ್ಕೊೋಶ್ಗಳಿತರ ರ್ಕಲಮಂ 

ದೇಶ್ಮಂ, ರ್ಕರಣವ್ನಂತೆ ರ್ಕರಣದಾಚೆ 

ಲ್ಲೋಲಾ ಮಹೊೋದೆಾ ೋಶ್ಮಂ ಬಲಿೆ  ನೋೆಂ....” 

(ಶಿಾ ೋ ರಾಮಾಯಣದಶ್ಾನಂ, ಕುವೆಂಪು, ಪುಟ್ 

೭೬೫ ) 

 

ಎೆಂದು ಶಿವ್ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಏರ್ಕೆಂಗಿಯಾಗಿ 

ಪೂಜಿಸುತ್ತು  ದುಗೆಾಯ ಸ್ಥರ್ಕು ತೆ್ತ ರರೆ್ಕ ಗಿ 

ರ್ಕಯುತಿು ದಾಾ ನೆ. ರಾವ್ಣನ್ ಭಕ್ು ಗೆ ಮೆಚಿಚ  ದುಗೆಾ 

ಇನೆನ ೋನ್ನ ಪಾ ತಾ ಕ್ಷಳಾಗ ಬೇಕು, ಅಷಟ ರಲಿ್ಲ  

ಆರ್ಕಶ್ವಾಣಿ ಕೇಳಿಸುತು ದೆ. ದೇವ್ತೆಗಳು ದುಗೆಾಗೆ 

ನೋನೋಗ ಪಾ ತಾ ಕ್ಷಳಾಗಿ ರಾವ್ಣನ್ ಎದುರು ನೆಂತರೆ 

ರಾವ್ಣ ಧ್ಮಾ ನಾಶ್ರೆ್ಕ ಗಿ ವ್ರಗಳನ್ನನ  ಕೇಳುತ್ತು ನೆ 

ಎೆಂದು ಎಚಚ ರಿಸುತ್ತು ರೆ. ದುಗೆಾ ಹಿೆಂಜರಿದು ಹಿೆಂದೆ 

ಸರಿಯುತ್ತು ಳೆ. ಕೊೋಪಿಷಠ ನಾದ ರಾವ್ಣ ಖಡಗ ವ್ನ್ನನ  

ಹಿಡಿದು ತನ್ನ  ತಲೆಗಳನ್ನನ  ಕತು ರಿಸಿ ಕೊಳಳ ಲು 

ಸಿದಧ ನಾದಾಗ ಶಿವ್ ಮಂದಿರ ಕಂಪಿಸುತು ದೆ ಜೊತೆಗೆ 

ಶಿಲಾ ಮೂತಿಾಯು ಕಂಪಿಸುತು ದೆ. ಆ ರುೆಂದಾ  

ದಶ್ಾನ್ವ್ನ್ನನ  ಮೊದಲು ನೋಡಲು ಸ್ಥಧ್ಾ ವಾಗದೆ 

ರಾವ್ಣ ಸವ ಪನ  ಸಮಾಧಿ ಸಿಾ ತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತು ನೆ. ಈ 

ಸವ ಪನ ಸಮಾಧಿ ಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ರಾವ್ಣ ಲಂರ್ಕ ಲಕ್ು ಮ ೋ 

ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ್ ವಿವ್ರಗಳು ಬರುತು ವ. 

ಲಂರ್ಕಲಕ್ು ಮ ೋಯ ಮಾತ್ತಗಳು ರಾವ್ಣನಗೆ 

ಆಶ್ಚ ಯಾವ್ನ್ನನ  ಉೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುತು ವ. 

ಲಂರ್ಕಲಕ್ು ಮ ೋಯೇ ಜಗದಂಬ, ಶಿವ ಎೆಂದು 

ಅರಿವಾಗುತು ದೆ. 

“ದಶ್ರಥ ಸುತಂ ರಣದಿ ಸೋಲವ ೆಂತೆನ್ಗೆ ಮಾಡು 

ಕೃಪೆಯನ್“, “ಸಿೋತೆ ವ್ಶ್ವ್ಪಪ ೆಂತೆ ಮಾಡು “ಎೆಂಬ 

ವ್ರಗಳನ್ನನ  ಬೇಡುತ್ತು ನೆ. ಶಿವ" ತಥಾಸುು  

ಎನ್ನನ ತ್ತು ಳೆ.  

ರಾವ್ಣ ಮತ್ತು  ಶಿವಯ ನ್ಡುವ ನ್ಡೆಯುವ್ 

ಸಂಭಾಷಣ್ಕ ರಾವ್ಣನ್ ದಾನ್ವ್ತವ ವ್ನ್ನನ  

ನಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ದಹಿಸುತ್ತು  ಹೊೋಗುತು ದೆ.  

 

“ರಾಮ ಜಯಕ್ೆಂ ಮಿಗಿಲ್ 

ಸಿೋತೆ ಸೋಲುವ ದೆ ಸೋಜಿಗ“ 

ಸೋಜಿಗಮದೇಕ್ಕ ? 

ಒಲ್ಲದ ಕಂದಗೆ ತ್ತಯಿ ಸೋಲುದೇನ್ಚಚ ರಿಯೆ ? 

ಸ್ಥಮಾಜಿಕ !” 

ಅದೇನ್ ಮತೆು  ವ್ಕೊಾ ೋಕ್ು  ! " 

ವ್ಕಾ ಮೇನ್ ! 

ನನೆನ ದೆಾಯ ಗೂಢವೃತಿು ಗೆ ನ್ನ್ನ ದುಕ್ು ಯಯ್ ! 

“ಸಿೋತೆ ಸೋಲವ ಳೆ ? ರಾಮನಂ ಗೆಲೆವ ನದು ದಿಟ್ಮೆ 

? " 

ಸಿೋತೆಯಾಲ್ಲೆಂಗಿಪಳ್ ಚೆಂಬಿಸದೆಾಗತ್ತು ವ್ಳ್; 

ರಣದಿ ರಾಮನ್ ಸೋಲ್ಲಪಯ್, ಪುನ್ರ್ ಜನ್ಮ  

ದೊಳ್ ! 

ರ್ಕಣ್ ತೋಪುಾದಂ:" 

ತಿರೋಹಿತಮಾದುದಾ ದಶ್ಾನಂ. 

( ಶಿಾ ೋರಾಮಾಯಣ ದಶ್ಾನಂ, ಕುವೆಂಪು ಪುಟ್ 

೭೭೨ ) 

  

ರಾವ್ಣ ಮತ್ತು  ಶಿವಯ ನ್ಡುವ ನ್ಡೆಯುವ್ ಈ 

ಸಂಭಾಷಣ್ಕ ರಾವ್ಣನ್ ಅೆಂತರಂಗದ ಬದಲಾವ್ಣ್ಕಗೆ 

ರ್ಕರಣವಾಗಿದೆ.ಜಗನಾಮ ತ ರ್ಗನ್ನ ಸೋಲುತ್ತು ನೆ. 

ಸಿೋತೆ ನನ್ನ  ವ್ಶ್ವಾಗುತ್ತು ಳೆ ಎೆಂಬ ಅಭಯವ್ನ್ನನ  

ಕೇಳಿ ರಾವ್ಣ ಆಶ್ಚ ಯಾವಾಗುತು ದೆ.ಆದರೆ 

ಇವರಡೂ ಮೆಂದಿನ್ ಜನ್ಮ ದಲಿ್ಲ  ಎೆಂದಾಗ 

ಏನೆಂದೂ ತಿಳಿಯದೆ ಕಂರ್ಗಲಾಗುತ್ತು ನೆ.ಅವ್ನ್ 

ಅೆಂತರಂಗದಲಿ್ಲ  ಸಿೋತೆಯ ಮೇಲ್ಲದಾ  ರ್ಕಮಭಾವ್ನ್ 

ತಲಗಿ ಮಾತೃಭಾವ್ನೆ ಮೂಡಲಾರಂಭಿಸುತು ದೆ.  

ರಾವ್ಣನ್ ಮೆಂದೆ ದೇವಾಲಯವೆಂದು 

ರ್ಕಣಿಸುತು ದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ದೇವಿಯ ವಿಗಾ ಹಕೆ್ಕ  ಬದಲಾಗಿ 

ದೊಡಡ  ಕುದುರೆಯೆಂದು ಗೋಚರಿಸುತು ದೆ. ಆ 

ಕುದುರೆ ತನ್ನ  ಹಿೆಂರ್ಗಲುಗಳನೂನ ರಿ 

ಮೆಂರ್ಗಲುಗಳನೆನ ತಿು  ನ್ತಿಾಸುತು ದೆ.ಕುದುರೆಯ 

ಖುರಪುಟ್ದ ಧ್ವ ನಯ ಹೇಷಾರವ್ಕೆ್ಕ  ರಾವ್ಣ 

ತತು ರಿಸುತ್ತು ನೆ. ಭಯಭಿೋತನಾದ ರಾವ್ಣ ಹತಿು ರದ 

ನ್ದಿ ತಿೋರದಲಿ್ಲ  ಇದಾ  ದೊೋಣಿಯನೆನ ೋ ರುತ್ತು ನೆ. 

ಆರ್ಕಶ್ದಿೆಂದ ಮೂಡಿದ ಮಷ್ಟಟ ಯ ಖಡಗ ದ 

ಆಘಾತಕೆ್ಕ  ಕುದುರೆಯ ರುೆಂಡ ಮೆಂಡಗಳು ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಯಾಗುತು ವ. ರಾವ್ಣನ್ ಕಡೆಗೆ ಮೆಂಡ 

ಚಿಮಮ ತ್ತು  ಬರುತು ದೆ. ರಾವ್ಣ ಭಯದಿೆಂದ 

ವೇಗವಾಗಿ ದೊೋಣಿಯ ಹುಟ್ಟಟ ಕ್ ಮೆಂದೆ 

ಚಲ್ಲಸುತ್ತು ನೆ. ದೊೋಣಿಯ ಹಿೆಂದೆಯೇ ಮೆಂಡ 

ಕೂಡ ಹೊಳೆಗೆ ಧುಮಕುತು ದೆ. ಅಲೆಗಳು ಎದುಾ  

ದೊೋಣಿ ಮಗುಚಿ ಕೊಳುಳ ತು ದೆ. ರಾವ್ಣನ್ನ 

ಪಾ ವಾಹದಲಿ್ಲ  ಮಳುಗಿ ಮಳುಗಿ ಮೇಲೆದಾಾ ಗ 

ಕುೆಂಭಕಣಾ ರ್ಕಣಿಸುತ್ತು ನೆ. ತಮಮ ನ್ನ್ನನ  ಕಂಡಾಗ 

ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತು ನೆ. ಇಬಬ ರೂ ಅಲೆಗಳೊಡನೆ 

ಹೊೋರಾಡಿ ಶಿಶು ರೂಪವ್ನ್ನನ  ಧ್ರಿಸಿ ದಡವ್ನ್ನನ  

ಸೇರುತ್ತು ರೆ. ಅಲಿ್ಲಯೇ ಒೆಂದು ಆಶ್ಾ ಮವಿದುಾ  ಅದರ 

ಪಾ ಭಾವ್ದಿೆಂದ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಶಾೆಂತಿ 
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ಮೂಡುತು ದೆ. ಪೂವ್ಾ ಜನ್ಮ ದ ವಾಸನೆಯನ್ನನ  

ಮರೆಯುತ್ತು ರೆ. 

ಕುೆಂಭಕಣಾ ಅಳುತಿು ರುವುದನ್ನನ  ಕಂಡು ರಾವ್ಣ 

ತ್ತನ್ನ ಅಳತಡಗುತ್ತು ನೆ. ಸಿೋತೆ ಬಂದು 

ಇಬಬ ರನೂನ  ಎತಿು ಕೊೆಂಡು ಮದಾಾ ಡಿ ತಡೆಯ 

ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊೆಂಡು ಎದೆ ಹಾಲು 

ಕುಡಿಸುತ್ತು ಳೆ. ಇದೆಲಿಾ  ನ್ಡೆಯುತಿು ರುವುದು 

ರಾವ್ಣನ್ ಸವ ಪ್ರನ ವ್ಸ್ಥಾ ಯಲಿ್ಲ  ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  

ಕುವೆಂಪು ಅದುು ತವಾಗಿ ಚಿತಿಾ ಸಿದಾಾ ರೆ. ರಾವ್ಣ 

ರ್ಗಢ ನದೆಾ ಯಿೆಂದ ಎಚೆಚ ತು ವ್ನಂತೆ 

ಎಚಚ ರಗೆಂಡು ಕಳವ್ಳದಿೆಂದ ಮಂಡೋದರಿ 

ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ರ್ಕಪ್ರಡು ಎೆಂದು ಕನ್ವ್ರಿಸುತ್ತು ನೆ. 

ದೈತಾ ನಾದ ರಾವ್ಣ ಮಗುವಿನಂತೆ ಅಳುವುದನ್ನನ  

ನೋಡಿ ಹೆದರಿದ ಮಂಡೋದರಿ ಶಿವ್ 

ಮಂದಿರವ್ನ್ನನ  ಹೊಕೆು  ತಡೆಯ ಮೇಲೆ 

ರಾವ್ಣನ್ ತಲೆಯನನ ರಿಸಿಕೊೆಂಡು ಹಣ್ಕಯ ಮೇಲೆ 

ಮೂಡಿದ ಬವ್ರನ್ನನ  ಒರಸಿ ಬಿೋಸಣಿಗೆಯಿೆಂದ ರ್ಗಳಿ 

ಬಿೋಸಿ ಉಪಚರಿಸುತ್ತು ಳೆ. ಮಗುವಿನಂತೆ 

ಭಯಗೆಂಡ ರಾವ್ಣನ್ನ್ನನ  ಚೆಂಬಿಸಿ ಮೈದಡವಿ 

ಎಚಚ ರಿಸಿ ಹತಿು ರದಲಿೆ ೋ ಇದೆಾ ೋನ್ ಸ್ಥವ ಮಿ, ಹಾಳು 

ಕನ್ಸಿಗೆ ಹೆದರುವುದೇಕ್ಕ ? “ಎೆಂದು 

ಸಮಾಧ್ಯನಸುತ್ತು ಳೆ, ರಾವ್ಣ ತ್ತನ್ನ ಕಂಡ ಕನ್ಸಿನ್ 

ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ  ಮಂಡೋದರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತು ನೆ. 

ಯಾವುದೊೋ ಋಷ್ಟಗಳ ಆಶ್ಾ ಮದಲಿ್ಲ  ತ್ತನೂ, ಸತು  

ತನ್ನ  ತಮಮ  ಕುೆಂಭಕಣಾನೂ ಸಿೋತೆಯ ತಡೆಯ 

ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತ ಅಳುತಿು ರುವಂತೆ ಕನ್ಸು 

ಕಂಡದಾ ನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಮಂಡೋದರಿ 

ರಾವ್ಣನ್ಲಿಾ ದ ಬದಲಾವ್ಣ್ಕ ಕಂಡು ಸಂತೋಷ 

ಪಡುತ್ತು ಳೆ. ಸಿೋತೆಯ ಮೇಲ್ಲರುವ್ ರಾವ್ಣನ್ಲಿ್ಲನ್ 

ಸ್ಥತಿವ ಕ ಭಾವ್ನೆ ಕನ್ಸಿನ್ ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ಬಂದಿರಬಹುದು ಎೆಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತು ಳೆ. 

ರಾವ್ಣನ್ಲಿಾ ದ ಈ ಬದಲಾವ್ಣ್ಕ ಮಂಡೋದರಿಗೆ 

ಬಹಳ ಸಂತೋಷವ್ನೂನ , ನೆಮಮ ದಿಯನ್ನನ  

ಉೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುತು ದೆ. ರಾವ್ಣನಗೆ ಸಿೋತೆ 

ಮಂಡೋದರಿಗಿೆಂತ ಶ್ಾ ೋಷಠ ಳಾಗಿ, ಪವಿತಾ  

ಮಾತೃವಾಗಿ ರ್ಕಣುತ್ತು ಳೆ. ಸಿೋತೆ ರಾವ್ಣನ್ ಕಣಿಣ ಗೆ 

ದೇವ್ತೆಯಾಗಿ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಕಣ್ ತ್ತೆಂಬಿ 

ಕೊಳುಳ ತ್ತು ಳೆ.  

 

“ಮನ್ದಿ ಮೂಡಿದ ಮೈಥಿಲ್ಲಯ ಚಿತಾ ಕಸುರಂ  

ನ್ಮಸೆ ರಿಸಿ, ಮಂಡೋದರಿಯ ಮೆಯೆಾ  

ಮಳೆಳ ೋಳ  

ಪೇಳನಂತಸಾ ಮಂ:" “ನನ್ಗಿೆಂತ ಮಿಗಿಲ್ ಸಿೋತೆ  

ನ್ನ್ಗೆ ದೇವ್ತೆ, ಮಾತೆ ! ಶ್ಾ ದೆಧ ಗೆಟಿಟ ದಾನ್ಗೆ 

 ಶ್ಾ ದೆಧ ಯಂ ಮರುಗಳಿಸುತ್ತತಮ ದುದಾಧ ರಮಂ 

ತಂದ ದೇವ್ತೆ, ಪುಣಾ ಮಾತೆ ! " 

 

ರಾವ್ಣನ್ ಅೆಂತರಂಗದ ಮಾತ್ತಗಳು ಅವ್ನ್ಲಿ್ಲ  

ಆದ ಬದಲಾವ್ಣ್ಕಯನ್ನನ  ಸ್ಫಚಿಸುತು ದೆ.ದಾನ್ವ್ 

ಮಾನ್ವ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದಾಾ ನೆ. ದಾನ್ವ್ತವ  ಸುಟ್ಟಟ  

ಮಾನ್ವ್ತವ ವ್ನ್ನನ  ಸ್ಥರ್ಕರ ಗಳಿಸಿದೆ ಸಿೋತೆಯ 

ಮಾತೃತವ . ರ್ಕಮ ವಾಸನೆ ತಲಗಿ ಮಾತೃಪೆಾ ೋಮ 

ಹುಟ್ಟಟ ವ್ ಅೆಂತರಂಗದ ಬದಲಾವ್ಣ್ಕ 

ಅಪೂವ್ಾವಾದುದು. 
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