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ಬುದ್ದ  ಭಾರತ: ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳು 
 

ಮಹೇಶ ಎ. ಎಸ್ 
 
¦ÃpPÉ 

ಬುದಧ  ಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ವು ಕನ್ನ ಡ ಸಾರಸ್ವ ತ ಲೋಕಕೆ್ಕ  ಕವಿ ನಾಗರಾಜ್ 
ತಲಕಾಡು ಅವ್ರ ಅತಯ ಮೂಲಯ  ಕೊಡುಗೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾ ಗದು. ಕಾವ್ಯ ವು 

ಸ್ರಳ ಆಧುನಿಕ ಚಂಪೂ ಶೈಲಿಯಲಿಿದುು , ಒಂಬತ್ತು  ಅಧ್ಯಯ ಯಗಳನ್ನನ  

ಹಂದಿದೆ. ಪ್ರ ತಿ ಅಧ್ಯಯ ಯಕೆ್ಕ  ಹಂಬಲವಂದು ಹೆಸ್ರಿಟಿ್ಟ ರುವ್ ಕವಿಯು 

ಸ್ದಾ ಆರೋಗಯ ಪೂರ್ೆ ಸುಸ್ಥಥ ರ ಶಂತಿಯುತ ಸ್ಮಸ್ಮಾಜದ 
ನಿಮಾೆರ್ಕೆ್ಕ  ಹಂಬಲಿಸುವ್ ಒಳಮನ್ದ ತ್ತಡಿತ ಮಿಡಿತವಿಲಿಿ  ಹಂಬಲದ 
ರೂಪ್ ಕಂಡಿದೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮಹಾಯುದಧ ಗಳನ್ನನ  ಕಂಡಿರುವ್ ನಾವು ಮೂರನೆಯ 
ಮಹಾಯುದಧ ದ ಹಸ್ಥು ಲಿನ್ಲಿಿ  ಬಂದು ನಿಂತಿರುವುದಷಿ್ ೋ ಅಲಿದೆ, ಅದಕೆ್ಕ  

ಬೇಕಾದ ಸ್ಕಲ ಸ್ಥದಧ ತೆಗಳನ್ನನ  ಇಲಿಿನ್ ಬಡ,ಬಲಿಷ್ಠ  ರಾಷಿ್ ರಗಳೆಲಿವು 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುು , ಯುದಧ ವ್ನ್ನನ  ದಿೋವ್ಳಿಗೆ ಹಬಬ ದ ಸಂಭ್ರ ಮಿಸ್ಲು 

ಉತ್ತು ಕರಾಗಿ ನಾಮುಂದು ತಾಮುಂದೆಂದು ನಿಂತಿವ.ಒಬಬ ರನೊಬಬ ರು 

ಕೊಂದು, ಒಂದು ದೇಶವ್ನ್ನನ  ಮತ್ು ಂದು ದೇಶವು ಮುಕೆ್ಷ , ಒಬಬ ರ 

ಬದುಕನೊನ ಬಬ ರು ಹಾಳುಗೆಡವಿ ಮೆರೆವ್ ಈ ವಿಕೃತಿಯಾಟಕೆ್ಕ  ಯುದಧ ವಂದು 
ಕರೆದುಕೊಂಡಿದೆು ೋವ. ಇಡಿೋ ಜಗತಿು ಗೆ ಶಂತಿ, ಸೌಹಾದೆತೆಯ ಪ್ಪಠ 

ಹೇಳುತಿು ದು  ನಾವುಗಳು ಕ್ಕಡ ಇಂದು ಯುದಧ ದ ಹಪ್ಹಪಿತನ್ದಲಿಿ  
ಇರುವುದು ನಿಜಕೆ್ಕ  ವಿಪ್ಯಾೆಸ್ವೇ ಸ್ರಿ. ರಾಜಪ್ರ ಭುತವ ದಲಿಿದುು  

ನಂತರದಲಿಿ  ಬ್ರರ ಟ್ಟಷ್ರದಾಸ್ಯ ಕೆ್ಕ  ಸ್ಥಕೆ್ಕ , ಅದನ್ನನ  ದಾಟ್ಟ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ ಕೆ್ಕ  

ಬಂದು ನಿಂತರು ಕ್ಕಡ ನ್ಮ್ಮಮ ಳಗಿನ್ನನ  ಈ ಯುದಧ ದ ಸ್ದುು  
ಗುಡುಗುಟಿ್ಟ ತು ಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹರಬರಲು ನಾವುಗಳೆಂದೂ 

ಪ್ಪರ ಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರ ಯತನ ವ್ನ್ನನ  ಮಾಡುತು ಲೇ ಇಲಿವನ್ನ ಬಹುದು. 

ಬುದಧ  ಹುಟಿ್ಟ ದ ನಾಡಿನ್ವ್ರಾದ ನಾವು ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ ದ ಹೆಸ್ರಿನ್ಲಿಿ  
ರಾಜಪ್ರ ಭುತವ ವ್ನೆನ ೋ ಮತೆು  ಮತೆು  ಪ್ರ ತಿಪ್ಪದಿಸ್ಲು ಹರಟಿ್ಟ ದೆು ೋವಯೇ 
ಹರತ್ತ ಶಂತಿಪ್ರ ಭುತವ ದ ಹಾದಿಗೆಂದು ಹರಳಿ ಮರಳಿದವ್ರಲಿ . 

ನಾವಲಿರು ಆಂತಯೆದಲಿ ಹಡಿ, ಬಡಿ, ಕೊಲಿು , ಗೆಲಿು , ಕಬಳಿಸು, 

ಆಕರ ಮಿಸ್ಥ ಎನ್ನನ ವ್ ಹಂಸೆಯ ಮಂತರ ಗಳನ್ನ ಜಪಿಸುತಿು ದು ರೂ, ಬಾಹಯ ದಲಿಿ  

ಬರಿೋ ತ್ೋರಿಕ್ಕಗೆ ಬೂಟಾಟ್ಟಕ್ಕಯ ಶಂತಿ ಮಂತರ ವ್ನ್ನನ  ಬಡಬಡಿಸುತಿು ರುವ್  
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ಈ ಹತಿು ನ್ಲಿಿ  ಜಗದೊದಾಧ ರಕ ಬುದಧ ನ್ 
ತತಾವ ದಶೆಗಳ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಮತ್ತು  ಅನಿವಾಯೆತೆ 
ಎದುು  ಕಾಣುತಿು ದೆ. ಈ ನಿಟಿ್ಟ ನ್ಲಿಿ  

ಹಸ್ದೊಂದು ಅರಿವಿನ್ ಬೆಳಕ್ಕ 
ಚಲಿಿರುವ್ ನಾಗರಾಜ್ ತಲಕಾಡು ಅವ್ರ ಬುದಧ  

ಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ವು ನ್ಮಗೆಲ್ಲ ಅರಿವಿನ್ ಒಳಗರ್ಣ  
ತೆರಸುವ್ಲಿಿ  ಸ್ಫಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದರಲಿಿ  
ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ . ಇಂತಹ ಯುದಧ  

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಂದ ಇಲಿಿನ್ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಮತ್ತು  ಜೋವ್ 
ಜಗತಿು ಗೆ ಬಂದೊದಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳ 
ದುರಂತಗಳಿಂದ ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಪ್ಪರು ಮಾಡಲು, 

ನ್ಮ್ಮಮ ಳಗೆ ಬುದಧ ನ್ ಶಂತಿ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ನನ  
ಬ್ರತಿು  ಬೆಳೆವ್ ಕಾಯೆವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿ, ನ್ಮಮ ನೆನ ಲಿ  

ಬುದ್ಧ ಪಿರ ೋತಿಯ ಶಂತಿತ್ೋಟದಲಿಿನ್ 
ಹೂವುಗಳಾಗಿಸ್ಲು ಕವಿ ನಾಗರಾಜ್ ತಲಕಾಡು 
ಅವ್ರು ಈ ಕಾವ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಯತಿು ರುವುದು 
ನಿಜಕೆ್ಕ  ಶಿಘನಿೋಯವೇ ಸ್ರಿ.  

ಜಗದ ಶಂತಿಗಾಗಿ, ಜನ್ರ ಪಿರ ೋತಿಗಾಗಿ ಅರಿವಿನ್ 

ದಿೋವಿಗೆಯ ಹಡಿದ ಕಾರರ್ಯ ಮೂತಿೆಗಳಾದ 
ಬುದಧ , ಬಸ್ವ್, ಮಂಟೇಸಾವ ಮಿ, 

ಸಾಹುಮಹಾರಾಜ, ನಾಲವ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ 

ಒಡೆಯರು, ಸಾವ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, 

ಜಯ ೋತಿಭಾಪುಲೆ, ಅಂಬೇಡೆರ್ ಮುಂತಾದವ್ರನ್ನನ  

ನಾಗರಾಜ್ ತಲಕಾಡುರವ್ರು ತನ್ನ  ಕವಿನ್ನಡಿಯಲಿಿ  
ಸ್ಮ ರಿಸ್ಥರುವುದು ಅವ್ರ ತತವ ಗಳೇ ನ್ಮಮ ಗಳ ಬದುಕ್ಷಗೆ 
ಸ್ತವ ವಾಗಬೇಕ್ಕಂಬ ಕಾರರ್ಕೆಾ ಗಿ, ಈ ಮೂಲಕ 

ಕವಿಯು ಸ್ವ್ೆರಿಗೂ ಸ್ಮಪ್ಪಲು ಸ್ವ್ೆರಿಗೂ 
ಸ್ಮಬಾಳು ಎಂದು ಸಾರಿದ ಕವಿ ಕ್ಕವಂಪು ಅವ್ರ 
ತತವ ದ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯ  ನಿಮಾೆರ್ 
ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಯುದಧ ವಂದರೆ ಬರಿೋ ಕೊಲಿುವ್ ಮತ್ತು  

ಗೆಲಿುವ್ ಆಟವ್ಲಿ , ಗೆದು  ಮೇಲೂ ತನೆನ ದುರು 

ಹೋರಾಡಿ ಸೋತವ್ರನ್ನ  ಸಂತೈಸ್ಥ, ಸ್ಮಾಧ್ಯನ್ 

ಪ್ಡಿಸ್ಥ, ಬದುಕಲು ಅವ್ಕಾಶ ಕಲಿಾ ಸ್ಥಕೊಡುವ್ 

ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಹೌದು.ಭ್ರತ 

ಬಾಹುಬಲಿಯರನ್ನನ  ಉದಾಹರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 
ಕವಿ ಮೂರು ಯುದಧ ಗಳಲಿಿ  ಅರ್ಣ ನ್ ವಿರುದಧ  
ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ಥದ ಬಾಹುಬಲಿಯು ಗೆದು  ಖುಷಿಯಲಿಿ  
ಬ್ರೋಗದೆ, ಸ್ಹೋದರ ಪಿರ ೋತಿಗೆ ಕರಗಿ ಬಾಗಿದು ನ್ನನ  

ಓದುಗರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟ ದಾು ರೆ. 

ಜಗದಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರು ನೆಮಮ ದಿಯಾಗಿ 
ಬಾಳಬೇಕ್ಕಂದರೆ ದೇಶವಾಳುವ್ವ್ರು ಮ್ಮದಲು 
ತಮ್ಮಮ ಳಗೆ ದೊಡಡ ತನ್ಗಳನ್ನನ  
ಮೈಗೂಡಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕಂದು ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 
ಪ್ರ ಸ್ಕು  ಸ್ನಿನ ವೇಶದಲಿಿ  ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲಿಿ  

ಜರುಗುತಿು ರುವ್ ವಿದಾಯ ಮಾನ್ಗಳತು  ದೃಷಿಿ  
ನೆಟಿ್ಟ ರುವುದು ಕಾವ್ಯ ದ ವಿಶೇಷ್ವನಿಸುತು ದೆ. 

ವಾಯ ಸ್ಭಾರತದಿಂದ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ್ 
ವಿಕರ ಮಾಜುೆನ್ವಿಜಯವ್ನ್ನನ , ಶಕ್ಷು ಕವಿ ರನ್ನ  

ಸಾಹಸ್ಭೋಮವಿಜಯವ್ನ್ನನ , ದೇಸ್ಥೋ ಕವಿ 

ಕ್ಕಮಾರವಾಯ ಸ್ ಕರ್ಣೆಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾ 
ಮಂಜರಿಯನ್ನನ  ರಚಿಸ್ಥ ತಮಮ  ಕ್ಷೋತಿೆ ಮೆರೆದಂತೆ, 

ಆಧುನಿಕ ಕವಿಗಳಾದ ಕ್ಕವಂಪು, ಬ್ರ.ಎಂ.ಶ್ರ ೋ, 

ಸ್ಥದು ಲಿಂಗಯಯ  ಇನ್ನನ  ಮುಂತಾದ ಸಾಹತಿಗಳು, 

ಕವಿಗಳು, ನಾಟಕಕಾರರು, ಬರಹಗಾರರು 

ವಾಯ ಸ್ಭಾರತವ್ನ್ನನ  ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಬ್ರಡದಂತೆ 
ಅನ್ನಸ್ರಿಸುತು ಲೇ ಬಂದಿದಾು ರೆ. ಬುದಧ ಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ದ 

ಕತೆಯೂ ಕ್ಕಡ ವಾಯ ಸ್ನಿಗೆ, ಪಂಪ್, 

ಕ್ಕಮಾರವಾಯ ಸ್ರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿ,ರನ್ನ ನಿಗೆ ತ್ತಸು ಹೆಚ್ಚ ೋ 

ತಲೆಬಾಗಿ ಕೃತಿರಚನೆಗೆ ಕೈ ಹಚಿಚ ರುವನೆಂದಿರುವುದು 
ಕವಿಯ ವಿನ್ಮರ ತೆಗೆ ಸಾಕ್್ಷಯಾಗಿದೆ. ರನ್ನ ನ್ 

ಗದಾಯುದಧ  ಕೃತಿಯೇ ನ್ನ್ನ  ಕಾವ್ಯ  ರಚನೆಗೆ ಪೂರಕ, 

ಪ್ರ ೋರಕ, ಸೂೂ ತಿೆದಾಯಕ ಶಕ್ಷು ಯಂದು ಮನ್ಸಾರೆ 

ಒಪಿಾ , ಕಾವ್ಯ  ಕಟಿ ಲು ಹರಟ್ಟರುವುದು ಕವಿಯ 

ಕ್ಷರ ಯಾಶ್ೋಲ ಗುರ್ಕೆ್ಕ  ಹಡಿದ ಕನ್ನ ಡಿಯಂತಿದೆ.ರನ್ನ  

ಕವಿಯ ಗದಾಯುದಧ ವ್ನ್ನನ  ಅಭಾಯ ಸ್ 
ಮಾಡುವಾಗಲೆಲಿ  ತಾನೇಕ್ಕ ಇಂತಹದೊಂದು ಕಾವ್ಯ  
ರಚನೆಗೆ ಕೈಹಚಚ  ಬಾರದೆನ್ನನ ವ್ ತನೊನ ಳಮನ್ದ 
ರಿಂಗರ್ಕೆ್ಕ  ಸೋತ್ತ ಕಾವ್ಯ  ರಚನೆಗೆ 
ತ್ಡಗಿಸ್ಥಕೊಂಡಿದೆು ೋನೆ ಎಂದಿದಾು ರೆ. ತನ್ನ  ಕಾವ್ಯ  

ರಚನೆಗೆ ಆರಿಸ್ಥಕೊಂಡ ಕಥಾವ್ಸುು  ಮಹಾಭಾರತ 
ಕಾವ್ಯ ದಲಿಿನ್ ಯುದಧ ದ ಸ್ನಿನ ವೇಶವೇ ಆಗಿದೆ, 

ಅದರಲಿಿಯೂ ಕೊನೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ದಿನ್ದ 
ಕಥಾವ್ಸುು ವ್ನೆನ ೋ ಕಂದರ ವಾಗಿ ಇರಿಸ್ಥಕೊಂಡಿರುವುದು 
ವಿಶೇಷ್ವನಿಸುತು ದೆ.ಇಲಿಿ  ರನ್ನ ನ್ನನ  

ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಥದಾು ರೆಯೇ ಹರತ್ತ ಎಲಿಿಯೂ 
ಅನ್ನಕರಿಸ್ಥಲಿ . ಜಗತಾ ರಸ್ಥದಧ  ಕಾವ್ಯ ವಂದನ್ನನ  ತನ್ನ  

ಕಾಲಘಟಿ ಕೆ್ಕ  ತಕೆಂತೆ ಬದಲಾವ್ಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 
ಕಾವ್ಯ  ರಚನೆಗೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಚ ವುದು ಅಷಿ್ಟ  ಸುಲಭ್ದ 
ಮಾತಲಿ . ರನ್ನ  ಕವಿಯು ತನ್ನ  ಗದಾಯುದಧ  

ಕಾವ್ಯ ದಲಿಿ  ಮರುಳಗ ಳ ಪ್ರ ಸಂಗವ್ನ್ನನ  ಸೃಷಿಿ ಸ್ಥ, ತನ್ನ  

ಶ್ರ ೋಷ್ಠ ತೆಯನ್ನ  ಮೆರೆದಂತೆ, ಇಲಿಿಯೂ ಕವಿಯು 

ಒಂದಿಷಿ್ಟ  ಸ್ನಿನ ವೇಶ ಮತ್ತು  ಸಂದಭ್ೆಗಳನ್ನನ  ಬಹು 
ಜತನ್, ಜೋಪ್ಪನ್, ಜಾಣೆಮಯಂದ ಸೃಷಿಿ ಸ್ಥ 

ಮೂಲಕಾವ್ಯ ಕೆ್ಕ  ಎಲಿಿಯೂ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ 
ಹೆಣೆಯುತು  ಸಾಗುತಾು ರೆ. ಅದೂ 

ಮಹಾಭಾರತವನ್ನನ ವ್ ಕಾವ್ಯ ವ್ನ್ನನ  ಇಂದಿನ್ ತನ್ನ  
ಆಲೋಚನಾ ಕರ ಮಕೆ್ಕ  ಒಪುಾ ವಂತೆ ಬದಲಾವ್ಣೆ 
ಮಾಡಲು ಹರಡುವುದೆಂದರೆ ಹಾವಿನ್ ಹುತು ಕೆ್ಕ  ಕೈ 
ಹಾಕ್ಷದಂತೆಯೇ ಸ್ರಿ.  
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ಕೈ ಹಾಕ್ಕವಾಗ ಗರುಡ ಮಂತರ ವು ಸ್ಥದಿು ಸ್ಥದು ರಷಿ್ ೋ 
ಹಾವ್ನ್ನನ  ಹರಗೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧಯ , 

ಅಂತಹ ಸ್ಥದಿು ಕಲೆಯನ್ನನ  ತಮಮ  ಹಸ್ ಯೋಚನೆ, 

ಯೋಜನೆ, ಅದು ಬಯಸುವ್ ಅಭಾಯ ಸ್, ಸ್ಥದಧ ತೆಗಳ 

ಪೂವ್ೆತಯಾರಿಯನ್ನನ  ಬಲು ಜೋರಾಗಿಯೇ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾು ರೆಂದು ಕಾವ್ಯ ವ್ನ್ನನ  
ಅಭಾಯ ಸ್ಥಸ್ಥದವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತು ದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ 

ಕತೆಯನ್ನನ  ಆಯಾ ಕಾಲಘಟಿ ಕೆ್ಕ , ಸ್ನಿನ ವೇಶಕೆ್ಕ , 

ಸಂದಭ್ೆಗಳಿಗೆ ತಕೆಂತೆ ಬರಹಗಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಬದಲಾವ್ಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ತು ಲೇ ಬಂದಿದಾು ರೆ, ಇದಕೆ್ಕ  

ಬುದಧ ಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ವು ಹಸ್ ಸೇಪ್ೆಡೆಯಾಗಿದೆ. 

ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಬಂದು ಎಪ್ಾ ತೈದಕೆ್ಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ವ್ರುಷ್ಗಳು 
ಉರುಳಿ ಹೋದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಉಳ್ಳವ್ರ, 

ಅಧಿಕಾರಶಹಗಳ ಪ್ಟಿ ಭ್ದರ  ಹತಾಸ್ಕ್ಷು ಗಳಿಂದ ನಾವು 
ತಪಿಾ ಸ್ಥಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧಯ ವೇ ಆಗಿಲಿ , ಇಲಿಿರುವ್ 

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ ವನ್ನನ ವುದು ಬರಿೋ ಹೆಸ್ರಿಗಷಿ್ ೋ. 

ಸ್ಮಾನ್ತೆ, ಸ್ಹಬಾಳೆವ , ಸ್ಹಾಯ, ಸ್ಹಕಾರ, ಸೆನ ೋಹ 

ಇವಲಿವೂ ಇಲಿಿ  ಇದೂು  ಇಲಿದಂತಾಗಿವ. 

ಬಡವ್ನ್ನ್ನನ  ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  ಬಡವ್ನ್ನಾನ ಗಿಸ್ಥ, ಧನಿಕನ್ನ್ನನ  

ಮತು ಷಿ್ಟ  ಧನಿಕನ್ನಾನ ಗಿಸುತು ಲೇ ಹರಟ ಈ 
ವ್ಯ ವ್ಸೆಥ ಯಲಿಿ  ಸ್ಮಾನ್ತೆ ಹೂವು ಮತೆು  
ಅರಳಬೇಕ್ಕಂದರೆ ಅದು ಬುದಧ ನ್ ಶಂತಿಪ್ಥದ 
ಮಾಗೆದ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಸಾಗಿದಾಗ ಮಾತರ  
ಸಾಧಯ ವಂದು ಕಾವ್ಯ ದುದು ಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ತಿಪ್ಪದಿಸುವುದು 
ಇಲಿಿನ್ ವಿಶೇಷ್ತೆಗಳಲಿಿ  ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಇಲಿಿ  ಬರುವ್ ಯಾವ್ ಸ್ನಿನ ವೇಶವು ಕ್ಕಡ ಕೃತಕ, 

ನಾಟಕ್ಷೋಯ, ಪೂವ್ೆಗರ ಹ ಪಿೋಡಿತವನಿಸ್ದೆ 

ಓದುಗನ್ನ್ನನ  ಪ್ರ ತಿ ಹಂತದಲಿಿಯೂ ಚಿಂತನೆಯ 
ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಚ ತು ಲೇ ಸಾಗುತು ವ. ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ದಿಂದ 

ಕ್ಕಡಿದ ಆಧುನಿಕ ದೃಷಿಿ ಕೊನ್ದ ಈ ಜಗತಿು ನ್ಲಿಿ  
ಎಲಿವೂ ಇದೂು  ಏನ್ನ ಇಲಿದ ಆತಂಕ ತ್ತಂಬ್ರದ 
ತಲಿರ್ದ ಬದುಕನ್ನನ  ಬದುಕಲು ಹರಟ್ಟರುವ್ 
ನಾವುಗಳು, ಇಲಿಿಂದ ಎಲಿವ್ನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಳ ವ್ 

ಭ್ರದಲಿಿ  ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ, ಮನ್ನಷ್ಯ ತವ ಗಳನೆನ ೋ 

ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಕತಿು ದೆು ೋವ ಎನ್ನನ ವ್ ಸ್ತಯ ವ್ನ್ನನ  
ಪ್ರ ತಿ ಹಂತದಲಿಿಯೂ ಕಾವ್ಯ ವು ಧವ ನಿಸುತು ಲೇ 
ಸಾಗುತು ದೆ. 

ಮಹಾಭಾರತದ ಹದಿನೇಳು ದಿನ್ಗಳ ಯುದಧ ವು 
ಮುಕಾು ಯಗಂಡಿದುು ,ಇಲಿಿನ್ ತನ್ಕದ ಯುದಧ ದಲಿಿ  

ಕೌರವ್ ಪ್ಪಳಯದಲಿಿ  ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನನ  
ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸ್ಥ ಮಿಕೆ್ಕಲಿರೂ ರರ್ರಂಗರ್ದಲಿಿ  
ಹೆರ್ವಾಗಿ ಮಲಗಿದಾು ರೆ. ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ದಿನ್ದ 

ಯುದಧ ವ್ಷಿ್ ೋ ಈಗ ಬಾಕ್ಷ ಉಳಿದಿರುವುದು, 

ಅಜನ್ಮ ವೈರಿಗಳಾದ ಭೋಮ ದುಯೋೆಧನ್ರ 
ಮಧ್ಯಯ ಯೇ ಅದು ಘಟ್ಟಸ್ಬೇಕ್ಕ. ಹಾಗೇ ಯುದಧ ವು 

ಘಟ್ಟಸ್ಬೇಕ್ಕಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆಯಂದಲೇ ಭೋಮನ್ 

ಕಣಿಣ ಂದ ಕರ್ಮ ರೆಯಾಗಿರುವ್ ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನ 
ಭೋಮನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರಷಿ್ ೋ ಸಾಧಯ . ಇಂದಿನ್ 

ಈ ಸುವ್ರ್ೆ ಸಂದಭ್ೆವ್ನ್ನನ  ಕೈಬ್ರಟಿ್ಟ  ಕ್ಕಂತರೆ 
ಮುಂದೆಂದೂ ಇಂತಹ ಅವ್ಕಾಶ ತನ್ನ  ಪ್ಪಲಿಗೆ 
ಬಾರದೆಂದು ಭೋಮನಿಗೂ ಗತ್ತು , ಅದಕೆಾ ಗಿಯೇ 

ಕರ್ಮ ರೆಯಾಗಿರುವ್ ಕೌರವ್ನ್ನ್ನನ  ಹುಡುಕಲು 
ಆಳುಗಳನ್ನನ  ಅಟಿ್ಟ ದ ರನ್ನ ನ್ ಗದಾಯುದಧ  
ಪ್ರ ಸಂಗದಂತೆಯೇ ಇಲಿಿಯೂ ಕತೆ 
ಪ್ಪರ ರಂಭ್ಗಳುಳ ತು ದೆ. 

ಪಂಪ್ಭಾರತ, ಗದಾಯುದಧ , ಕ್ಕಮಾರವಾಯ ಸ್ 

ಭಾರತದಲಿಿ  ಮಹಾಭಾರತ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ದಿನ್ದ 
ಯುದಧ ಕೆ್ಕ  ಮ್ಮದಲು ಕೌರವ್ನ್ನ ತನ್ನ  ತಂದೆ 
ತಾಯಯರನ್ನ  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಸ್ಲಹೆಯಂತೆ 

ತಾತನಾದ ಭೋಷ್ಮ ರನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟಯಾಗುತಾು ನೆ. ಅಲಿಿ  

ಭೋಷ್ಮ ರು ಸಂಧಿಯ ಮಾತ್ತಕತೆಯನ್ನ  ಆಡಿದರೂ 
ಕ್ಕಡ ಅದನ್ನನ  ಒಪ್ಾ ದೆ ನಿರಾಕರಿಸುವ್ ಸುಯೋಧನ್, 

ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಪಿರ ೋತಿ ತ್ತಂಬ್ರದ ಒತಾು ಯಕೆ್ಕ  ಕಟಿ್ಟ  
ಬ್ರದುು  ಈವಂದು ದಿನ್ವ್ನ್ನನ  ವೈಶಂಪ್ಪಯನ್ 
ಸ್ರೋವ್ರದಲಿಿ  ಜಲಸ್ಥ ಂಭ್ನ್ ಮಂತರ  ಜಪಿಸುತು  
ಕಳೆಯಲು ಒಪಿಾ , ಅವ್ರ ಆಶ್ೋವಾೆದ ಪ್ಡೆದು ಅತು  

ನ್ಡೆಯುತಾು ನೆ. ಸ್ರೋವ್ರವ್ನ್ನನ  ತಲುಪಿದ 

ಉರಗಪ್ತಾಕನ್ನ ಸ್ರೋವ್ರದೊಳಕೆ್ಕ  ಹಮುಮ ಖ್ 
ಚಾಲನೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತಾು ನೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯ ದಲಿಿ  ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನ ತನ್ನ  ತಂದೆ, 

ತಾಯಯರನ್ನ  ಭೇಟ್ಟಯಾದ ಉಲಿೆೋಖ್ವಲಿಿಯೂ 
ಬರುವುದಿಲಿ . ತಾತ ಭೋಷ್ಮ ರನ್ನ  ಭೇಟ್ಟಯಾಗಿ, 

ಧಮೆಜನೊಡನೆ ಸಂಧಿಗೆ ಒಪ್ಾ ದೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಲಹೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ ಗುರು ಬಲರಾಮರು ಬರುವ್ವ್ರೆಗೆ 
ಕಾಲವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ವೈಶಂಪ್ಪಯನ್ 
ಸ್ರೋವ್ರದತು  ಮುಖ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ್ ಸ್ನಿನ ವೇಶವು 
ಇಲಿಿ  ಸುಳಿಗಾಳಿಯಂತೆ ಸೂಚಯ ವಾಗಿ ಬಂದು 
ಹೋಗುತು ದೆ. ಪಂಪ್, ರನ್ನ , ಕ್ಕಮಾರವಾಯ ಸ್ರ 

ಕಾವ್ಯ ಗಳಂತೆ ಭೋಮನ್ನ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ದಿನ್ದ 
ಸೂಯೋೆದಯವಾದೊಡನೆ ತನ್ನ  ಕಡುವೈರಿಯಾದ 
ಕೌರವ್ನ್ನ್ನನ  ಎಲಿಿಯೂ ಕಾರ್ದೆ, ಆತನಿಗಾಗಿ 

ಹುಡುಕ್ಷ ತಡಕ್ಕತಾು ನೆ. 
 

"ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡನೊೋ ನಾರಿ ಸೆರಗಲಿ 

ಷಂಡನ್ನ ಶಯಾಯ ಗೃಹದೊಳೆ? ಅರಮನೆಯಲಿಿಲಿ  ! 

ಆನೆಯಡಗಳಗವಿತ್ತ ಕ್ಕಳಿತನೊೋ 
ಮಣ್ಣಣ ಳಗೆ ಮರ್ಣಣ ಗಿಹನೊೋ ಜೋವ್ಭ್ಯದಿ " 

ಎಂದು 
 

ಎಲಿಿಯೂ ಅವ್ನ್ ಮ್ಮಗ ಕಾರ್ದೆ ಕೊೋಪ್ಗಂಡು, 

ಅವ್ನ್ ಇರುವಿಕ್ಕಯ ಸುದಿು ಯನ್ನನ  ಹುಡುಕ್ಷ 
ತರುವಂತೆ ತನ್ನ  ಪಿರ ಯಶ್ಷ್ಯ ನಾದ ವಿಂಧಯ ಕನ್ನ್ನನ  
ಅಟಿ್ಟ ತಾು ನೆ. ಇಲಿಿ  ಪಿರ ಯಶ್ಷ್ಯ  ಎನ್ನನ ವ್ ಮಾತ್ತ 
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ಪಂಪ್, ರನ್ನ , ಕ್ಕಮಾರವಾಯ ಸ್ರ ಕಾವ್ಯ ಗಳಲಿಿ  ಬರದೆ 

ಕಾವ್ಯ ದುದು ಕೆ್ಕ  ಆಳು, ಸೇವ್ಕ ಎನ್ನನ ವ್ ಮಾತ್ತಗಳೇ 

ಬರುತು ವ. ಆದರಿಲಿಿ  ತನ್ನ  ಆಳನ್ನನ  ಪಿರ ಯಶ್ಷ್ಯ  

ಎಂದು ಭೋಮ ಬಳಸುವುದು ಅವ್ನೊಳಗಿನ್ 
ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಗೆ ಮತ್ತು  ವ್ಯ ಕ್ಷು  ಗೌರವ್ಕೆ್ಕ  ಹಡಿದ 
ಕನ್ನ ಡಿಯಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತು ದೆ. 

ಗದಾಯುದಧ  ಕಾವ್ಯ ದಲಿಿ  ವಿಂಧಯ ಕನ್ನ ಉರಿ 
ಬ್ರಸ್ಥಲಿನ್ಲಿ ಸುತಾು ಡಿದರು ಎಲಿಿಯೂ ಸುಯೋಧನ್ನ್ 
ಸುಳಿವು ದೊರಯದೆ, ಬಾಯರಿ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿ 

ದಾವ್ರ ಇಂಗಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲು ವೈಶಂಪ್ಪಯನ್ 
ಸ್ರೋವ್ರದ ಬಳಿ ಬರವ್ ಸ್ನಿನ ವೇಶವಿದೆ. ಅಲಿಿ  

ಅವ್ನ್ ಕಣಿಣ ಗೆ ಸ್ರೋವ್ರದಿಂದ ವ್ಯ ಕ್ಷು ಯಬಬ ನ್ನ 
ಹರಬಂದಿರುವ್ ಹೆರೆ್ಜಯ ಗುರುತ್ತಗಳು ಮರಳಿನ್ 
ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಾರ್ ಸ್ಥಗುತು ವ, ಆ 

ಹೆರೆ್ಜಯ ಗುರುತ್ತಗಳನ್ನನ  ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಥದಾಗ 
ಅನ್ನಮಾನ್ವಂದು ಕಾಡತ್ಡಗುತು ದೆ. 

ಸ್ರೋವ್ರದಿಂದ ವ್ಯ ಕ್ಷು ಯಬಬ ನ್ನ 
ಹರಬರುವುದಕೆ್ಷಂತ ಮ್ಮದಲು ಆತ 
ಸ್ರೋವ್ರದೊಳಕೆ್ಕ  ಹೋಗಿರಲೇಬೇಕ್ಕ, ಇಲಿಿ  

ಹರಬಂದು ಹೆರೆ್ಜ  ಗುರುತ್ತಗಳಷಿ್ ೋ ಇವ, ಆದರೆ 

ಒಳಹೋದ ಹೆರೆ್ಜಯ ಗುರುತ್ತಗಳೆಲಿಿ  ಎನ್ನನ ವ್ 
ಸಂಶಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಬುದಿಧಯು ಅವ್ನೊಳಗೆ 
ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭ್ಗಳುಳ ತು ದೆ. ಕ್ಕಡಲೇ ಈ 

ವಿಚಾರವ್ನ್ನನ  ತನೊನ ಡೆಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ಕಂದು ಅತು  
ಹರಡುವ್ ವಿಚಾರ ಮೂಲ ಕಾವ್ಯ ಗಳಲಿಿ  
ಕಾರ್ಸ್ಥಗುತು ದೆ. 

ಆದರಿಲಿಿ  ದುಯೋೆಧನ್ನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಷ ತಡಕ್ಷದ 
ವಿಂಧಯ ಕನ್ನ ರರ್ರಂಗದಲಿಿ  ನ್ಡೆದು ಬರುತು  ಭಾರತದ 
ಈ ಘನ್ಘೋರ ಯುದಧ ವು ನ್ಡೆದದುು  ಯಾರಿಗಾಗಿ 
ಮತ್ತು  ಏತಕೆಾ ಗಿ, ಇಲಿಿ  ಬ್ರದಿು ರುವ್ ರಾಶ್ ರಾಶ್ 

ಹೆರ್ಗಳು ಯಾರ ಸಾವ ಥೆಕೆಾ ಗಿ ಸ್ಲುವಾಗಿ 
ಬಲಿಯಾದವು ಎನ್ನನ ವ್ ಪ್ರ ಶ್ನ ಯಂದು 
ಹುಟಿ್ಟಕೊಳಿಳ ತು ದೆ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ಉರ್ಲುಡಲು, 

ನೆತಿು ಕಾಯಲಂದು ಸೂರಿಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ್ದುದು ಕೆ್ಕ  
ಯಾವ್ ಅರಸ್ನ್ನ ಹೋರಾಡಲಿಲಿ ,ಅವ್ರ 

ಕಾದಾಡಿದೆು ಲಿವೂ ರಾಜಯ , ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರದ 

ಪ್ರ ತಿಷ್ಠ ಗಳಿಗಾಗಿಯಷಿ್ ೋ.ತಮಮ  ಸಾವ ಥೆಕೆ್ಕ  ಮುಗು ರ, 

ಬಡವ್ರ, ದಿೋನ್ ದಲಿತರ ಬಲಿ ಪ್ಡೆದದುು  ಬ್ರಟಿ ರೆ 

ಮತಿು ನೆನ ೋನ್ಕೆ್ಕ ಅಲಿ , ಸ್ತು ವ್ನ್ನ ಸ್ತು , ಬದುಕ್ಷದವ್ರು 

ತಮಮ  ಬದುಕನ್ನನ  ನೊೋಡಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆಯೇ ಹರತ್ತ 
ತಮಗಾಗಿ ಪ್ಪರ ರ್ ಕೊಟಿ ವ್ನ್ನನ  ಇಲಿಿ  ಯಾರು 
ನೆನೆಯರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತು  ಹೆರ್ಗಳನ್ನನ  
ದಾಟ್ಟಕೊಂಡೇ ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನನ  
ಹುಡುಕ್ಕತಿು ದಾು ನೆ.ದೂರದಲಿಿ  ಸಕೆ್ಷದ ಆನೆಯಂದು 

ನ್ಡೆದು ಬರುವಂತೆ ಸುಯೋಧನ್ನ್ನ  
ಇತು ಲೇ ಬರುತಿು ರುವುದು ಕಾಣಿಸುತು ದೆ, ಕ್ಕಡಲೇ ಸ್ತ್ತು  

ಬ್ರದಿು ರುವ್ ಆನೆಯ ಮಾಂಸ್ದ ರಾಶ್ಯಳಕೆ್ಕ  

ವಿಂಧಯ ಕನ್ನ ಅವಿತ್ತ ಕ್ಕಳಿತ್ತಕೊಳುಳ ತಾು ನೆ. ತನ್ನ  

ಮುಂದೆಯೇ ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನ ವೈಶಂಪ್ಪಯನ್ 
ಸ್ರೋವ್ರದತು  ಹೋದ ವಿಷ್ಯವ್ನ್ನನ  
ತನೊನ ಡೆಯನಿಗೆ ಅರುಹಲು ಅತು  ಹೆರೆ್ಜ  ಬೆಳೆಸುತಾು ನೆ. 

ಪಂಪ್, ರನ್ನ ರ ಕಾವ್ಯ ಗಳಲಿಿ  ಭೋಮನ್ನ 

ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನನ  ಹುಡುಕ್ಷ ಬರುವಂತೆ ಕಳುಹಸ್ಥದ 
ಸೇವ್ಕರಲಿಿ  ಒಬಬ ನಾದ ವಿಂಧಯ ಕನ್ನ ವೈಶಂಪ್ಪಯನ್ 
ಸ್ರೋವ್ರದ ಮರಳಿನ್ ಮೇಲೆ ತಾನ್ನ ಕಂಡ ಹೆರೆ್ಜ  
ಗುರುತ್ತಗಳ ವಿವ್ರಣೆಯನ್ನನ  ತನೊನ ಡೆಯ ಭೋಮನಿಗೆ 
ನಿೋಡುತಾು ನೆ, ಈ ಮಾಹತಿಯನ್ನನ  ಅಲಿಿಯೇ ಇದು  

ಕೃಷ್ಣ ,ಪ್ಪಂಡವ್ರು ಕಳಿಸ್ಥಕೊಂಡು ಸ್ರೋವ್ರದ ಬಳಿ 

ಬಂದು ಉಸುಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದು  ಹೆರೆ್ಜಯ 
ಗುರುತ್ತಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿೋಕ್್ಕ  ಮಾಡಲು ತ್ಡಗುತಾು ರೆ. ಆ 

ಹೆರೆ್ಜ ಗಳ ಮೇಲಿದು  ಕ್ಕಲವು ಗುರುತ್ತಗಳನ್ನನ  
ಗಮನಿಸ್ಥದ ಕೃಷ್ಣ  ಮತ್ತು  ಧಮೆರಾಯರು ಇವು 
ಕೌರವ್ನ್ ಹೆರೆ್ಜ  ಗುರುತ್ತಗಳೆಂಬ ಸ್ಾ ಷಿ್  ತಿೋಮಾೆನ್ಕೆ್ಕ  
ಬಂದು, ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನ ಈ ಸ್ರೋವ್ರದ 

ನಿೋರಿನ್ಲಿಿಯೇ ಅಡಗಿ ಕ್ಕಳಿತಿರುವ್ನೆಂಬ ಒಮಮ ತದ 
ಅಭಪ್ಪರ ಯಕೆ್ಕ  ಬರುತಾು ರೆ. 

ಬುದಧ ಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ದಲಿಿ  ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನನ  
ಹುಡುಕ್ಷ ಹರಟ ವಿಂಧಯ ಕನ್ನ ಹಂದಿರುಗಿ 
ಬರುವುದಕೆ್ಕ  ಮ್ಮದಲೇ ಕೊೋಪ್ಗಂಡು 
ಚಡಪ್ಡಿಸುತಿು ದಧ  ಭೋಮನ್ನ, ತನ್ನ  ಸ್ಹೋದರರ 

ಮೇಲೆ ಅಸ್ಮಾಧ್ಯನ್ಗಂಡು ತಾನೇ ತನ್ನ  ಕಡುವೈರಿ 
ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನನ  ಹುಡುಕಲು ರರ್ರಂಗಕೆ್ಕ  
ಕಾಲಿರಿಸುತಾು ನೆ. ಹೋಗೆ ಹೆರ್ಗಳನ್ನನ  ದಾಟ್ಟಕೊಂಡು 

ಮುಂದೆ ನ್ಡೆದು ಬರುತಿು ದು  ಭೋಮನಿಗೆ ಅಲಿಿದು  
ಕೊಳೆತ ಹೆರ್ಗಳ ರಾಶ್, ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೋಳಿಡುತಿು ದು  ಭ್ಟರು, ತನ್ನ  ಮಗ, 

ಗಂಡ, ಅಪ್ಾ ನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಷ ಬಂದು, ಅವ್ರ ಶವ್ಗಳ 

ಮುಂದೆ ಕ್ಕಳಿತ್ತ ಕಣಿಣ ೋರಿಡುತಿು ದು  ಪೋಷ್ಕರನ್ನ  , 

ಪ್ತಿನ ಯರನ್ನ , ಮಕೆಳನ್ನ  ಕಂಡ ಭೋಮನ್ನ ತಮಮ  ಈ 

ಕೊಲಿುವ್ ಕ್ಕಲಸ್ಕೆ್ಕ  ತಾನೇ ಹೇಸ್ಥ, 

ಜುಗುಪ್ು ಗಳುಳ ತಾು ನೆ. 

ರರ್ರಂಗದಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತಿು ದು ವ್ನ್ ಕ್ಷವಿಯ ಮೇಲೆ 
ಹಸುಳೆಯ ಅಳುವಂದು ಬ್ರದೊು ಡನೆ ತಟಿ ನೆ ನಿಂತ 
ಭೋಮನ್ ಕಣಿಣ ಗೆ ಸ್ತ್ು ಂದು ಆನೆಯಂದಕೆ್ಕ  ಒರಗಿ 
ಪ್ಪರ ರ್ ಬ್ರಟಿ  ಭ್ಟನೊಬಬ  ಕಾಣಿಸುತಾು ನೆ. ಆತನ್ 

ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ನ್ನ್ನ ಕಾರ್ಲು ಬಂದು, ಅವ್ನ್ 

ಮರರ್ವ್ನ್ನ ಕಂಡು ದಿಗಾಬ ರಂತಗಂಡು ಅಲಿೆೋ 
ಮಗುವ್ನ್ನನ  ಹಡೆದಿದು ಳು. ಶತ್ತರ ವಿನ್ ಖ್ಡಗ ದ 

ಬಲವಾದ ಹಡೆತಕೆ್ಕ  ಹಾರಿ ಹೋಗುತಿು ದು  
ಜೋವ್ವ್ನ್ನನ  ಮುಷಿಠ ಯಲಿ ಬಂಧಿಸ್ಥ ತನ್ನ ನ್ನನ  ಕಾರ್ಲು 
ಬರುವ್ ಮಡದಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲು ಮುಷಿಠ ಗಟಿ್ಟ ದು  
ಆ ಭ್ರವ್ಸೆಯ ಬ್ರಗಿಹಡಿತವಿನ್ನನ  
ಸ್ಡಿಲಗಂಡಿರಲಿಲಿ . ಮದುವಯಾಗಿ ಇನ್ನನ  

ವ್ರುಷ್ವೂ ತ್ತಂಬ್ರಲಿ , ಆಗಲೇ ಮಡದಿ, ಮಗುವ್ನ್ನನ  
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ಅನಾಥರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತಿು ರುವ್ ಅಘಾದವಾದ 
ನೊೋವು ಅವ್ನ್ ಕಣುಣ ಗಳಲಿಿ  ತ್ತಂಬ್ರದು ನ್ನನ  ಕಂಡ 
ಭೋಮನ್ ಕರುಳು ಯಮಯಾತನೆ 
ಪ್ಡುತು ದೆ.ಅಳುತಿು ದು  ಮಗುವ್ನ್ನನ  ಎತಿು ಕೊಂಡ 

ಮಿಡುಕ್ಕಳಳ  ಭೋಮನಿಗೆ ಆ ಮಗುವು ಹಡೆಯತ್ತ, 

ನ್ನ್ನ ಪ್ಾ ನ್ನ್ನ ಕೊಲಿಸ್ಥದ ಕಾಡುಪ್ಪಪಿ ನಿೋನ್ನ, 

ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಕ್ಕಳಗಿಳಿಸು ಎಂಬಂತೆ ಅದರ ಅಳು 
ಕಂಡಿತವ್ನಿಗೆ. ಕೊರಳ ಹಾರವ್ನ್ನ ಆ ಮಗುವಿನ್ 

ತಾಯಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ , ಕಣುಣ ಗಳಲಿೆ ೋ ಭ್ರವ್ಸೆಯನಿನ ತ್ತು  

ಅಲಿಿಂದ ಮುಂದೆ ಹರಟನ್ನ. 

ವೃದಧ  ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬಬ ರು ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದ ಮಗನ್ 
ಮುಂದೆ ಕಣಿಣ ೋರುಗರೆಯುತಿು ರುವುದ ಕಂಡ 
ವೃಕೊೋಧರನಿಗೆ ತನ್ನ  ಮಗ ಘಟೋತೆಚನ್ ಸಾವು 
ಕಣುಮ ಂದೆ ಬಂದು ನಿಲಿುತು ದೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಗನ್ 

ಬಾಯಗೆ ನಿೋರು ಬ್ರಡುವಾಗ ತನ್ನ  ಕೈ ನ್ಡುಗಿದುು  
ಈಗಲೂ ಹಸ್ಥಹಸ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 "ಇಲಿಿ  ಕರುಳ ಕ್ಕಡಿಗೆ ಬೆಂಕ್ಷ ಇಡುವ್ ದೌಭಾೆಗಯ ವ್ 

ನೆನೆದು ಒಂದೇ ಸ್ಲ ಅಪ್ಾ ಳಿಸ್ಬೇಕ್ಕನಿನ ಸ್ಥರಲಿಲಿವ 
ಭೂಮಂಡಲವ್ನೆನ ೋ " 

ಇಲಿಿ  ನಾವು ಪಂಪ್, ರನ್ನ ರ ಕಾವ್ಯ ದಲಿಿ  

ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನ ತನ್ನ  ಮಗ ಲಕ್ಷ್ರ್ಕ್ಕಮಾರನ್ 
ಕಳೆಬರವ್ನ್ನನ  ಕಂಡು"ಜನ್ಕಂಗೆ ಜಲಾಂಜಲಿಯಂ 

ತನ್ನಭ್ವ್ ಕ್ಕಡುವುದುಚಿತಂ" ತಂದೆಯಾದ ನಾನ್ನ 

ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಆದುದು ಎಷಿ್ಟ  ಸ್ರಿ ಮಗನೇ, 

ನಿೋನ್ನ ಹಂದಿನಿಂದ ನ್ಡೆದು ಬಂದ ಕರ ಮವ್ನ್ನನ  
ಮುರಿಗೆ ಎಂದು ನೊಂದು ಮರುಗಿದ ದೃಶಯ ವಿಲಿಿ  
ಓದುಗರ ಕಣುಮ ಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ತ ಬ್ರಡುತು ದೆ. 

ಭ್ಟನ್ ಸಾವು, ಮಗುವಿನ್ ಅಳು, ಮಡದಿಯ ಯಾತನೆ, 

ವೃದಧ  ದಂಪ್ತಿಗಳ ಅನಾಥ ಪ್ರ ರ್ಜಾ  ಇವಲಿವೂ 
ಭೋಮನೊಳಗೆ ಇನಿನ ಲಿದಂತೆ ಕಂಡು ಕಾಡಲು 
ತ್ಡಗುತು ವ. ಶತ್ತರ  ಪ್ಪಳೆಯದ ಸುಪ್ರ ತಿೋಕವಂಬ 

ಮದಗಜದ ಆಭ್ೆಟಕೆ್ಕ  ಇಡಿೋ ಸೈನ್ಯ ವು 
ತತು ರಿಸುತಿು ರುವಾಗ ಗಾಳಿಯ ದಿಕೆನೆನ ೋ ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಥ 
ಬಂದು ಮೃತ್ತಯ ದಂಡದಂತಿದು  ತನ್ನ  
ಗದಾದಂಡವ್ನ್ನನ  ಬ್ರೋಸ್ಥ ಹಡೆದೊಡನೆ ಆಗಸ್ಕೆ್ಕ  
ಚಿಲಿನೆ ಚಿಮಿಮ ದ ಅದರ ಆ ನೆತು ರು ಇಡಿೋ ಮುಗಿಲನೆನ ೋ 
ಕ್ಕಂಪ್ಪಗಿಸ್ಥತ್ತು . ಆ ಕ್ಕನೆನ ತು ರಳಗೆ ಕಮಲದ ಕ್ಕಂಪ್ಪಗಿ, 

ಕಮಲದೇಹದ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ್ನೊಬಬ  ಆಗಸ್ದ ತ್ತಂಬ 
ತನ್ನ  ಬಾಹುಗಳ ಚಾಚಿ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಕರೆದಂತಾಗಿ 
ಮನ್ಸುು  ಅತು  ಹರಳಲು ಚಡಪ್ಡಿಸ್ಥತ್ತ. ತನ್ಗೆ 

ಕಂಡ ಆ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ್, ನ್ಮಗೂ ಕಂಡನೆಂದು 

ನ್ನೊನ ಟಿ್ಟ ಗಿದು  ಯಾರಬಬ ರು ಹೇಳಲಿಲಿ , 

ನ್ನೊನ ಬಬ ನಿಗೆ ಅವ್ನ್ ದಶೆನ್ವಾಗಲು 
ಕಾರರ್ವಾದರೂ ಏನೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಇನಿನ ಲಿದಂತೆ 
ನ್ನ್ನ ನ್ನ ಂದು ಬ್ರಟಿ್ಟ  ಬ್ರಡದೆ ಕಾಡಿತ್ತು . ಹಾಗಿದು ರೆ ಆ 

ಕಮಲಕಾಯದ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ್ನಾರು ಎನ್ನನ ವ್ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗೆ 

ಉತು ರವಿರಲಿಲಿ  ನ್ನ್ನ  ಬಳಿ. ಈ ಯೋಚನೆಯಲಿಿದು  

ಭೋಮನ್ ಕಣುಮ ಂದೆ ತಟಿ ನೆ ಪಿರ ಯಭ್ಟನ್ ಮಗು ಅಳು 
ನಿಲಿಿಸ್ಥ ನ್ಗುವಡೆದ ಮ್ಮಗ ಕಣುಮ ಂದೆ ನಿಂತ್ಡನೆ, 

ಅಂದು ಕಂಡ ಆ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ್ನ್ ಮ್ಮಗವೇ ಇದೆಂದು 
ದಿಗಬ ರಮೆಗಂಡನ್ನ. 

ಹೋಗೆ ಯೋಚಿಸುತು ಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತಿು ದ ಭೋಮನಿಗೆ 
ವಿಂಧಯ ಕನ್ನ ಎದುರಾದನ್ನ, ಅವ್ನ್ನ್ನನ  ಕಂಡೊಡನೆ 

ತನೊನ ಳಗಿನ್ ಆಕೊರ ೋಶ, ನೊೋವು, ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ್ನ್ 

ಧ್ಯಯ ನ್ ಇವುಗಳನ್ನ  ಮುಂದಿಟಿ್ಟಕೊಂಡವ್ನ್ನ 
ತನ್ನ ಷಿ್ ೋ ತಾನೇ ಹೋಗೆನ್ನನ ತಾು ನೆ, 

"ದೆವ ೋಷ್ವಂಬುದು ಭ್ಸ್ಮ  ಮಾಡದೆ ಬ್ರಡದ ಉರಿಬೆಂಕ್ಷ 

ಕರ್ಣ, ಸಾಕಲಿವ ಇಷಿ್ಟ  ಸಾವು ನೊೋವು 

ಉಳಿದವ್ರೆಷಿ್ಟ ? 

ನಾನ್ನ ನಿೋನ್ನ ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  " ಎಂದು ನ್ನಡಿದು ಕ್ಷ್ರ್ 

ಕಾಲ ಮೌನ್ವಾದನ್ನ. ಮತೆು  ಗೆದೆು ೋ ಗೆಲುವ ಇಂದಿನ್ 

ಯುದಧ ವ್ ಮುಂದರ್ ಘನ್ಕಾಯೆಕೆಾ ಗಿ ಎಂದು 
ಮುಂದೆ ಬರುವ್ ಶುಭ್ಕಾಲವ್ನ್ನನ  ಕ್ಕರಿತ್ತ ಶಕ್ಕನ್ 
ನ್ನಡಿಯುತಾು ನೆ. ಹಾಗಿದು ರೆ ಇಲಿಿ  ಮುಂದೆ ಬರುವ್ 

ಘನ್ಕಾಯೆವಾದರೂ ಯಾವುದು, 

ರಾಜಪ್ರ ಭುತವ ವ್ಳಿದು ಪ್ರ ರ್ಜಗಳಿಂದ, ಪ್ರ ರ್ಜಗಳಿಗಾಗಿ, 

ಪ್ರ ರ್ಜಗಳಿಗೋಸೆ್ ರವೇ ಬರುವ್ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ ವೇ 
ಎನ್ನನ ವ್ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗೆ ಕಾವ್ಯ ದ ಕೊನೆಯಲಿಿ  ಉತು ರ 
ಸ್ಥಗುತು ದೆ. ತನ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದ ಪಿರ ಯ ಭ್ಟನ್ 

ಆ ಮಗುವೇ ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜಯ ವ್ನ್ನನ  ಆಳಬೇಕ್ಕಂದು 
ಭೋಮನ್ನ ತಿೋಮಾೆನಿಸುವುದು ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ ದ 
ಸಂಕತವಾಗಿಲಿಿ  ಕಾರ್ ಸ್ಥಗುತು ದೆ. 
 

"ಬಾ ನ್ನ್ನ  ಆಳಲಿ  ನಿೋನ್ನ ಆಪ್ು ಸ್ಮಾಲೋಚಕ 

ಹಣೆಗಾರ ಮಾತರ ವ್ಷಿ್  ನಾನ್ನ 
ನ್ಮಗಾಗಿ ತೇದುಕೊಳುಳ ವುದೇಕ್ಕ ನಿಮಮ  ನಿೋವು  

ಬಾಳಿರಿ ಉಳಿಯರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿೋವು " 

 

ಎನ್ನನ ವ್ ವಿಂಧಯ ಕನ್ನ್ನನ  ಕ್ಕರಿತ್ತ ಭೋಮನಾಡಿದ ಆ 
ಮಾತ್ತಗಳಲಿಿ  ಜಗದಲಿ ಇನ್ನನ  ಆಳು, ಅರಸ್,ಬಡವ್ 

ಬಲಿಿದ, ಮೇಲು ಕ್ಷೋಳಿನ್ ಭಾವ್ ತ್ಲಗಿ, ಸ್ಮಾನ್ತೆ, 

ಸ್ಹಬಾಳೆವ ಯ ಹಸ್ಜಗವಂದು 
ನಿಮಾೆರ್ಗಳುಳ ವ್ ಮುನ್ನು ಚನೆಯನ್ನನ  
ಕೊಡುತಾು ನೆ. ಅರಸ್ರ, ಉಳಳ ವ್ರ ಸುಖ್ಕೆಾ ಗಿ ತಮಿಮ ಡಿೋ 

ಬಾಳನೆನ ೋ ತೇದುಕೊಂಡ ನಿೋವು, ಇನಾನ ದರೂ 

ನಿಮಗಾಗಿ ಬಾಳಿ ಎನ್ನನ ವ್ ಮಾತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ರ 
ಬಾಳಲಿಿ  ಆಶಕ್ಷರರ್ದ 
ಬೆಳಕೊಂದನ್ನನ  ಮೂಡಿಸುತು ದೆ. ಇಲಿಿ  ನಾವೂ 

ಮನ್ನಷ್ಯ ರೇ ಎನ್ನನ ವ್ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗೆ ಹೌದು ನಾವು 
ಮನ್ನಷ್ಯ ರು ಎನ್ನನ ವ್ ಉತು ರ ಸ್ಥಕೆಂತಾಗುತು ದೆ. 

ರನ್ನ ನ್ ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನ ರರ್ರಂಗದಲಿಿ  
ಚಲಿಾಪಿಲಿಿಯಾಗಿ ಚಲಿಾಡಿದ ಹೆರ್ಗಳನ್ನನ  
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ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಸಂಜಯನೊಟಿ್ಟ ಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ತನ್ನ  
ತಂದೆ, ತಾಯಯರ ಭೇಟ್ಟ, ಅವ್ರ ಸಂಧಿಯ 

ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗೆ ಒಪ್ಾ ದ ಕೌರವ್ನಿಗೆ ' ಸ್ತು  ಮಕೆಳು 

ಸ್ತ್ತು  ಹೋದರು, ನಿೋನಾದರೂ ಉಳಿದರೆ ಆ 

ತಿೋರಿಹೋದ ಮಕೆಳನೆನ ಲಿ  ನಿನ್ನ ಲಿಿ  ಕಾಣುವನೆಂದ' 

ತಾಯಯ ಮಾತನ್ನನ  ನಿರಾಕರಿಸ್ಥ ಅಲಿಿಂದ ತಾತ 
ಭೋಷ್ಮ ರ ಭೇಟ್ಟಗೆ ಸಂಜಯನೊಟಿ್ಟ ಗೆ ಹರಡುವುದು. 

ಅಲಿಿ  ಗುರು ದೊರ ೋರ್ರ, ತಮಮ  ದುಶಯ ಸ್ನ್ನ್, 

ಅಭಮನ್ನಯ ವಿನ್, ಮಗ ಲಕ್ಷ್ರ್ಕ್ಕಮಾರನ್ ಮತ್ತು  

ಪಿರ ಯಮಿತರ  ಕರ್ೆನ್ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನನ  ಕಂಡು, 

ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ತ ಮನ್ ಕರಗುವಂತೆ 
ರೋಧಿಸುವುದು. ನಂತರ ತಾತನ್ದ ಭೋಷ್ಮ ರ 

ಭೇಟ್ಟಯಾಗಿ ಹಂದಿರುಗಿ ವೈಶಂಪ್ಪಯನ್ 
ಸ್ರೋವ್ರದತು  ನ್ಡೆದು ಬರುತಿು ರುವಾಗ ರನ್ನ ನ್ನ 
ಅದುು ತ ಸೃಷಿಿ ಯ ಮರುಳಗ ಳ ಪ್ರ ಸಂಗ ಬರುತು ದೆ. 

ಬುದಧ  ಭಾರತದ ದುಯೋೆಧನ್ ಒಂಟ್ಟ 
ಒಬ್ಬ ಂಟ್ಟಯಾಗಿ ರರ್ರಂಗದಲಿಿ  ನ್ಡೆದು 
ಬರುವಾಗ ಆತಿಮ ೋಯ ಗೆಳೆಯ, ಪಿರ ಯ ತಮಮ ನ್ ನೆನ್ಪು 

ಉಕೆ್ಷ  ಬಂದು ದುುಃಖ್ ಉಮಮ ಳಿಸುತು ದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯಯ  

ತನ್ಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನ್ನ  ಸ್ಥಟಿ್ಟ , ಸೆಡವು, 

ಕೊೋಪ್ತಾಪ್ದ ಹಠಮಾರಿತನ್ದಿಂದಾದ 
ಅನಾಹುತಗಳನ್ನನ  ಕ್ಕರಿತ್ತ ನೊೋವು ಬೇಸ್ರಕ್ಕಯು 
ಅವ್ನ್ಲಿಿ  ಹುಟಿ್ಟ ತು ದೆ.ಇಲಿಿ  ದುಯೋೆಧನ್ನಿಗೆ ತನ್ನ  

ತಪಿಾ ನ್ ಅರಿವು ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತು ದೆ. ಕರು 

ತಾಯಯನ್ನನ  ಅರಸ್ಥ ಬಂದಂತೆ ಭಾನ್ನಮತಿ, 

ಲಕ್ಷ್ರ್ಕ್ಕಮಾರರ ಘಟನೆಯಂದು ನೆನ್ಪ್ಪಗುತು ದೆ. 

ಒಮೆಮ  ನಾನ್ನ ಭಾನ್ನಮತಿಯು ಶಯಾಯ ಗೃಹದಲಿಿ  
ನ್ಗುತು , ನ್ನಡಿಯುತು  ಕ್ಕಳಿತಿದಾು ಗ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ರ್ನ್ನ 

ಮದುವಗೂ ಮುನ್ನ  ತಾನ್ನ ಭಾನ್ನಮತಿಗೆ 
ಕಾಣಿಕ್ಕಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದು  ಚಲುವಿನ್ ಮಾಣಿಕಯ ದ 
ಅರಮನೆಯಟಿ್ಟ ಗೆ ಆಟವಾಡುತಾು , ಅದನ್ನನ  ಆಗಾಗ 

ಬ್ರೋಳಿಸುತಿು ರಲು, ಅದ ಕಂಡು ಮಗುವಿನಿಂದ 

ಕೈಯಂದ ಅದನ್ನ  ಕ್ಷತ್ತು ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ರತನ ದ 
ಗಂಬೆಗಳನ್ನ ಕೊಟಿಳು. ಅವ್ನೊೋ ಆ 

ಗಂಬೆಗಳನ್ನನ  ಮುಟಿ ದೆ, ಮಂಚವ್ನೆನ ೋರಿ ಮತು ದೇ 

ಮಾಣಿಕಯ ದ ಅರಮನೆಯನ್ನನ  ಎತಿು ಕೊಳಳ ಲು 
ಹೋದಾಗ ಅದು ಕೈಯಂದ ಜಾರಿ ಬ್ರೋಳುವಾಗ 
ಅದನ್ನನ  ಹಡಿದುಕೊಳಳ ಲು ಭಾನ್ನಮತಿ ಎಷಿ್ ೋ 
ಪ್ರ ಯತನ  ಪ್ಟಿ ರು ಸ್ಥಗದೆ, ನೆಲಕೆ್ಕ  ಬ್ರದುು  

ಚೂರಾಯತ್ತ. ಕೊೋಪ್ಗಂಡ ಭಾನ್ನಮತಿ ಮಗುವಿಗೆ 

ಚಟ್ಟೋರನೊಂದು ಕೊಡಲು ಮಗು ಕ್ಷಟಾರನೆ ಕ್ಷರುಚಿ 
ಅಳಲು ತ್ಡಗಿದಾಗ " ನ್ನ್ನ  ಚಿನ್ನ , ನ್ನ್ನ ರನ್ನ  

ಯಾರು ದೊರೆ ಹಡೆದೊೋರು ಹಡೆದು ಬ್ರಡೊೋರ್ 
ಸುಮಮ ನಿರಪ್ಾ ...." ಎಂದು ಮುದಿು ಸುತು  " ಸಾವ ಮಿ ನ್ನ್ನ  

ಕಂದನ್ನೆನ ೋಕ್ಕ ಹಡೆದಿರಿ" ಎಂದು ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  

ಬೆದರಿಸ್ಲು, ಕ್ಕಡಲೇ ಮಗು ಉಮಮ ಳಿಸ್ಥ ಬರುತಿು ದು  

ಅಳುವ್ನ್ನನ  ತಡೆದು 'ನಿೋನೇ' ಎಂದು ತಾಯ ಕಡೆ 

ನೊೋಡಿತ್ತ.  

ಅಯಯ ೋ ನ್ನ್ನ  ಕಂದ ಜಾರ್ ತಪ್ಪಾ ಯತ್ತ ಎಂದು 
ಅದರ ಬಾಯನ್ನನ  ತನ್ನ  ಬಾಯಗೆ ಒತಿು  " ದೂರಿ 

ದೂರಿ ದುವಾವ ಲಮಮ  ಎಂದು ಹಾಡಿದಳು, ಮಗು 

ನ್ಕೆ್ಷತ್ತ, ಇದನೆನ ೋ ನೊೋಡುತ್ತ ಕ್ಕಳಿತ ನ್ನ್ಗೆ 

ತಾಯಯ ವಾತು ಲಯ ಕೆ್ಕ  ಕಣುು ಂಬ್ರ 
ಬಂದಿರಲಿಲಿವೇ.ಇಲಿಿ  ದುಯೋೆಧನ್ನಿಗೆ ಕಾಡುತಿು ದು  

ಒಂಟ್ಟತನ್ದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಎಲಿ  ನೆನ್ಪುಗಳು 
ಒಂದೊದಾಗಿ ಸುರುಳಿ ಬ್ರಚಿಚ ಕೊಳುಳ ತಾು  ಹೋಗುತು ವ. 

ಈ ನ್ಡುವ ಅವ್ನ್ ನೆರಳಿಗೆ ಅವ್ನೇ ಬೆಚಿಚ  
ಬ್ರೋಳುತಾು ನೆ. ಎದುರಿನ್ ರಕು ದ ಮಡುವಿನ್ಲಿಿ  ಅವ್ನ್ದೇ 

ರೂಪ್ವು ಘನ್ಸ್ಪ್ೆವಾಗಿ ರೂಪು ತಳೆದು 
ಪಿರ ೋತಿಯಂದ ಆಟವಾಡುತಿು ದು  ಮ್ಮಲಗಳನ್ನ  
ನ್ನಂಗಲು ಹೋದದುು  ಮತೆು ೋಕೊೋ ಹಾಗೇ 
ಸುಮಮ ನಾಗುತು ದೆ. ತನ್ನ  ಇಂದಿನ್ ಈ ವ್ತೆನೆಯ 

ಕಂಡು ಕೊೋಪ್ವು ನ್ನ್ನ ಲಿಿ  ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿು ದೆ, ಹಂದೆ 

ಅದೆಷಿ್ ೋ ಮ್ಮಲಗಳ ತಿಂದ ನಾನ್ನ, ಇವುಗಳ 

ಪಿರ ೋತಿಯಾಟಕೆ್ಕ  ಸೋತ್ತ, ಶಂತನಾಗಿ ಹೋದದುು  

ಏಕ್ಕಂದು ತನ್ನ ನ್ನನ  ತಾನೇ ವಿಮಶ್ೆಸ್ಥಕೊಳುಳ ತು , 

ಪ್ಶಚ ತಾಪ್ದ ನ್ಗೆಯಂದನ್ನನ  ನ್ಗುತಾು ನೆ.ಕವಿಯಲಿಿ  

ಕೊೋಪ್, ಹಂಸೆ, ಕೌರ ಯೆಗಳು ಮೂತಿೆವತು  ಹಾಗಿದು  

ದುಯೋೆಧನ್ನ್ಲಿಿ  ಅಹಂಸೆಯ ಬ್ರೋಜವ್ನ್ನನ  
ಸ್ದಿು ಲಿದೆ ಬ್ರತಿು  ಅದನ್ನನ  ಕ್ಕಡಿಯಡೆಸ್ಥ 
ಮರವ್ನಾನ ಗಿಸ್ಲು ಹರಟ್ಟರುವುದು ಕಾಣುತು ದೆ. 

ಹೋಗೆ ಮುಂದುವ್ರೆಯುತಿು ದು  ದುಯೋೆಧನ್ನಿಗೆ 
ಎದುರಂದು ಹಳೆವ್ ಹೃದಯಕವ್ಚವು ಕಣುಣ  
ಕ್ಕಕೆ್ಷತ್ತ. ಆ ರತನ ಖ್ಚಿತವಾದ ಬೃಹತೆಿ ರಿೋಟ, 

ಎದೆಪ್ದಕವು ಏನಿರಬಹುದೆಂದು ನೊೋಡಲು ಮುಂದೆ 
ಬಾಗಿದನ್ನ. ಕಮಲ ಬರ್ಣ ದ ವ್ಸ್ು ರವ್ನ್ನನ  ಧರಿಸ್ಥದು  

ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ್ನೊಬಬ ನ್ನ ಚಿನ್ನ ದ ಕೊಡದಲಿಿ  
ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನನ  ಸುರಿಯುತಿು ದುು , ಅದನ್ನನ  ಕೌರವ್ನ್ನ 

ಬ್ಗಸೆಯಡಿಡ  ಕ್ಕಡಿಯುತಿು ರುವ್ ದೃಶಯ  ಕಣಿಣ ಗೆ 
ಕಂಡಿತ್ತ. ಇದು ಬೆಳದಿಂಗಳಲಿ , "ಜೋವ್ನ್ ಪಿರ ೋತಿ ಮತ್ತು  

ಮನ್ನಷ್ಯ  ಪಿರ ೋತಿ".ಮಕೆಳಾಟದಲಿ ಎಲಿರೂ 

ಸ್ವಿಸುಖ್ವ್ನ್ನನ  ಉಂಡರೆ, ನಾನ್ನ ಮಾತರ  ಬರಿೋ 

ದೆವ ೋಷ್ದ ಜಾವ ಲೆಯನ್ನ  ಉಗುಳುತಿು ದೆು ನೆನ್ನನ ವ್ 
ಯೋಚನೆಗೆ ಬ್ರದು  ದೊರೆಗೆ ಬಾಲಯ ದ ನೆನ್ಪುಗಳ 
ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬ್ರಚಿಚ ಕೊಳಳ ತ್ಡಗಿದವು. 

ಬ್ಗಸೆಯಡಿಡ  ಕ್ಕಡಿಯುತಿು ದು  ಬೆಳದಿಂಗಳ 
ಮನ್ನಷ್ಯ  ಪಿರ ೋತಿಯು ಬ್ಗಸೆಯಂದಾಚ್ 
ಚ್ಲಿಿದೊಡನೆ ತನ್ನ  ಬ್ಗಸೆಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನ 
ಸುರಿಯುತಿು ದು  ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ್ನ್ನ ನ್ಕೆ್ಕ  ಭೋಮನಾಗಿ 
ರೂಪ್ಗಂಡನ್ನ. ಇದನ್ನನ  ಕಂಡೊಡನೆ 

ದುಯೋೆಧನ್ನ್ನ ಕೊೋಪ್ಗಂಡು ವೈಶಂಪ್ಪಯನ್ 
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ಸ್ರೋವ್ರದತು  ಬ್ರರುಸ್ಥನ್ ಹೆರೆ್ಜ ಗಳನಿನ ಡಲು 
ತ್ಡಗಿದನ್ನ. 

ಮ್ಮದಲು ಕೌರವ್ನೊಳಗಿನ್ ಕೊೋಪ್ದ ಉರಿಯನ್ನನ  
ತರ್ಣ ಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ್ನ್ 
ದಶೆನ್ ಮಾಡಿಸ್ಥ, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ  ಅಜನ್ಮ  

ವೈರಿಯಾದ ಭೋಮನ್ ಮುಖ್ದಶೆನ್ ಮಾಡಿಸ್ಥರುವುದು 
ಕವಿಯ ಜಾಣೆಮಯಲಿಿ  ಎದುು  
ಕಾಣುತು ದೆ.ಆತನೊಳಗಿನ್ ಕೊೋಪ್, ದೆವ ೋಷ್ವ್ನ್ನನ  

ಅವ್ನೇ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನ್ವ್ರಿಕ್ಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವಂತೆ ಕವಿ ಇಲಿಿ  ನೊೋಡಿಕೊಂಡಿದಾು ರೆ. 

ವೈಶಂಪ್ಪಯನ್ ಸ್ರೋವ್ರವ್ನ್ನನ  ತಲುಪಿ, ತ್ತಂಬ್ರ 

ತ್ತಳುಕಾಡುತು , ದಡಕ್ಕ ಅಪ್ಾ ಳಿಸುತಿು ದು  ಅಲೆಗಳಿಗೆ 

ಮುಖ್ ಮಜೆ ನ್ಕೆ್ಕಂದು ಕೈಹಾಕಲು, ಮುಟಿ ದಿರು 

ಕಾಡುಪ್ಪಪಿ ಎನ್ನನ ವಂತೆ ಅಲೆಗಳು ಸ್ರೆನೆ 
ಹಂದಕೆೊ ಡಿದವು. ಮತೆು  ಮತೆು  ಬ್ಗಸೆಯನ್ನ 

ನಿೋರಿನ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಲು, ನಾನ್ನ ನಿನ್ಗಿಂತಲೇನ್ನ 

ಕಡಿಮೆಯಲಿವಂದು ಸ್ರೋವ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಹಂದು 
ಹಂದಕ್ಕ ಸ್ರಿಯುತಿು ದು ವು.ಹಠ ಬ್ರಡದ ಸುಯೋಧನ್ 

ಸ್ರೋವ್ರದ ನ್ಡುಮಟಿ ದ ನಿೋರಿನೊಳಕೆ್ಷಳಿದು 
ನಿಂತ್ತ ಮುಖ್ ತ್ಳೆದು, ಬಾಯ ಮುಕೆಳಿಸ್ಥ, ನಿೋರು 

ಕ್ಕಡಿದನ್ನ.ನಂತರ ತಾನ್ನ ಇಲಿಿನ್ ಪ್ಪಪ್ಲೋಕಕೆ್ಕ  

ಕಾಲನ್ನನ  ಇರಿಸ್ಬೇಕ್ಕಂದುಕೊಂಡಾಗಲೇ ಕೌರವ್ನ್ 
ಕಣಿಣ ಗೆ ನಂದನ್ವ್ನ್ವಂದು ಕಂಡಿತ್ತ. ಮೂಲದಲಿಿ  “ 

ಇದು ಪ್ಪತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕ 
ಬಾಗಿಲಿದು,ಘೋರಂದಾಕರಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಪಂ “ 

ಎಂದಿದೆ. 

ಇದು ಪ್ಪಪ್ಲೋಕವ್ಲಿ  ಮಕೆಳು ಮೈಮರೆತ್ತ 
ಆಡುವ್ ನಂದನ್ವ್ನ್ವಿದು, ನಿಜಕೆ್ಕ  ನಿೋನ್ನ 

ಅದೃಷಿ್ ವಂತ,ಭೋಷ್ಮ ರ ಸ್ಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋನಿಲಿಿಗೆ 

ಬಂದೆ, ನಿನೆನ ಲಿ  ಪ್ಪಪ್ಗಳು ಇಲಿಿಗೆ 

ಮುಕಾು ಯಗಂಡಂತೆಯೇ ಸ್ರಿ. ಬಡವ್ನೊಬಬ ನ್ನ 

ತನ್ಗರಿವಿಲಿದೆ ಐಶವ ಯೆದ ಆಗರವ್ನ್ನನ  ಪ್ರ ವೇಶ 
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆಯತ್ತ ನಿೋನಿಲಿಿಗೆ ಬಂದದುು  
ಎನ್ನನ ವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ಥತ್ತ ಆ ನಂದನ್ವ್ನ್ವು. 

ಅಲಿಿ  ಆಡುತಿು ದು  ಮಕೆಳಿಬಬ ರಲಿಿ   

" ಅರೆ ನಾನ್ನ! ಅವ್ನ್ನ ಅವ್ನೇ ಆ ಹಟಿ್ಟಬಾಕ 

ಭೋಮ ಎಂದಾ ಇಬಬ ರಲಿ ಕಂಡನ್ನ ತಮಿಮ ಬಬ ರ 
"ಜೂಟಾಟದಲಿ ದುಯೋೆಧನ್ನಿಗೆ ಭೋಮ 

ಸ್ಥಗಲಲಿ , ಛಲವಾದಿ ಕೌರವ್ ಬ್ರಡಲಲಿ . ಹೋಗೆ 

ಭೋಮನ್ನ್ನ ಹಡಿಯಲು ಕಷಿ್  ಬ್ರದು  ಬಾಲಕೌರವ್ 
ಮುನಿದು, ಬೈದು, ಉಗುಳಿ ಬಾಲಭೋಮನ್ನ 

ಹಡೆಯುವ್ನೆಂದು ಅಳುತ ದೂರು ಕೊಡಲು 
ಓಡಿದನ್ನ.ಹೋಗೆ ಅಳುತ ಹೋದ ಬಾಲಕೌರವ್ನ್ನೆನ ೋ 

ಕೊೋಪ್ದಿಂದ ಹಂಬಾಲಿಸ್ಥದ ಬಾಲಭೋಮನ್ 

ಹಡೆಯಲು ಚಿಮಿಮ ದ ಬಾಲಕೌರವ್ನ್ನ ಸ್ರೋವ್ರದ 
ಒಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ ಮಾಡಿದನ್ನ. 

ಹೋಗೆ ಸ್ರೋವ್ರದ ಒಳಹಕೆ  ಕೌರವ್ನಿಗೆ ಭಾಗಯ ವು 
ದೊರೆಯತ್ತ. " ಏಯ್ ದುರುಳ ದುಯೋೆಧನ್ 

ನಿೋನ್ನ ಪ್ರ ವೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು ಯುದಧ  
ಭೂಮಿಯನ್ನ ಲಿ  ಬದುಕ್ಷನ್ ಸ್ಥದು  ಭೂಮಿಯನ್ನ , 

ಇದು ನಿೋನ್ನ ಎಣಿಸ್ಥದಂತೆ ಪ್ಪಪ್ಕ್ಕಪ್ದ ಬಾಗಿಲಲಿ  
ನಿನ್ನ  ಅದೃಷಿ್ ದ ರಾಜಬಾಗಿಲೆಂದು ಕ್ಷಚಪಿಚನೆ 
ಕ್ಷಚಾಯಸ್ಥದವು ಸ್ರೋವ್ರದೊಳಗಿದು  ಅನಿಮಿಷ್ 
ತತಿಗಳು. 

ಇಲಿಿ  ವೈಶಂಪ್ಪಯನ್ ಸ್ರೋವ್ರವು ಬರಿೋ 
ಸ್ರೋವ್ರವ್ಲಿ , ಅದು ದುಯೋೆಧನ್ನ್ 

ಪ್ಪಪ್ಗಳನ್ನನ  ತ್ಳೆವ್ ಪ್ವಿತರ  ಗಂಗೆಯಾಗಿ ಕಂಡು 
ಬರುತಿು ದೆ. ಇಂತಹ ಗಂಗೆಯ ಪ್ವಿತರ  ತಿೋಥೆದಲಿಿ  

ಮಿಂದು ನಿನೆನ ಲಿ  ಪ್ಪಪ್ಗಳನ್ನನ  ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿರುವ 
ಎಂದು ಅಲಿಿದು  ಜಲಚರ ಜೋವಿಗಳ ಮಾತ್ತ 
ಅದುು ತವನಿಸುತು ದೆ. ಅಲಿಂದು ನಂದನ್ವ್ನ್ 

ಅದರಲಿಿ  ಆಟವಾಡುವ್ ಮಕೆಳಿಬಬ ರು ಅವ್ರಲಿಿ  ಒಬಬ  
ಬಾಲಕೌರವ್, ಇನೊನ ಬಬ  ಬಾಲಭೋಮ, ಜೂಟಾಟ, 

ಮತು ದೇ ಕೊೋಪ್, ದೂರು, ಪ್ರ ತಿದೂರು ಇವು 

ಬಾಲಯ ದಲಿಿ  ಮಕೆಳ ಸ್ಹಜ ಸ್ವ ಭಾವ್ವಾಗಿರುತು ದೆ. 

ಸೋತಾಗ ಅಳುವುದು, ಗೆದಾು ಗ ಕ್ಕಣಿದು 

ಕ್ಕಪ್ಾ ಳಿಸುವುದು ಇಂತಹ ಯಾವಂದು ಸ್ಹಜ 
ಮಕೆಳ ನ್ಡವ್ಳಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಭೋಮ, ದುಯೋೆಧನ್ರು 

ಒಟಿಾ ಗಿ ಬಾಲಯ ದಲಿಿ  ಕಂಡು,ಅನ್ನಭ್ವಿಸ್ಥದವ್ರಲಿ . 

ಬರಿೋ ಸ್ಥಟಿ್ಟ , ಸೇಡವು, ಮುನಿಸ್ಥ, ದೆವ ೋಷ್ಗಳಿಂದ ತ್ತಂಬ್ರ 

ಹೋದ ಬಾಲಯ ವ್ನ್ನನ  ಕಳೆದು, ಅದನೆನ ೋ ಅನಂತರವೂ 

ತಮ್ಮಮ ಳಗೆ ಸ್ಮೃದಧ ವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೊಂಡವ್ರು. ಇಲಿಿ  

ಕವಿಯು ಬಾಲಯ , ಯೌವ್ವ ನ್ದಲಿಾದ ತಪುಾ ಗಳಿಗೆ 

ಮಾನ್ವ್ನ್ನ ವ್ಯಸುು  ಮಾಗಿದಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾನೇ 
ಪ್ಶಚ ತಾಪ್ದ ಶ್ಕ್್ಕಯನ್ನನ  ಕೊಟಿ್ಟಕೊಳುಳ ತಾು ನೆ 
ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಟಿ್ಟವಂತೆ ಚಿತಿರ ೋಸ್ಥರುವುದು 
ಸಗಸಾಗಿದೆ.  

ಇಂತಹ ಹತ್ತು  ಹಲವು ಮಾಪ್ೆಡುಗಳಂದಿಗೆ 
ಕಾವ್ಯ ವು ತನ್ನ  ಹಾದಿಯಲಿಿ  ಸಾಗುತು ಲೇ, ಓದುಗರಿಗೆ 

ಹಸ್ದೊಂದು ಜಗತಿು ನ್ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತು ದೆ. 

ಇಲಿಿ  ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಾದ 
ಅಂಶವಂದರೆ ರಾಜಪ್ರ ಭುತವ ವ್ನೆನ ೋ ಧಿಕೆ ರಿಸ್ಥ ಜನ್ರ 
ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಕಂಡುಕೊಳಳ ಲು ಬಂದ ಬುದಧ , 

ಮತೆು ಂದೂ ರಾಜನಾಗದೆ, ಸ್ನಾಯ ಸ್ಥಯಾಗಿ, 

ಜಾಾ ನಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಲಿಿ  ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗಿ 
ಅರಿವಿನ್ ದಿೋವಿಗೆ ಹಡಿದು ಜನ್ರನ್ನನ  ಜಾಾ ನ್ಪ್ಥದತು  
ಕೊಂಡೊಯುಯ ವ್ ಕ್ಕಲಸ್ವ್ನ್ನನ  ಮಾಡುತಾು ನೆ. ಬುದಧ  

ಅಂದು ಹಾಕ್ಷಕೊಟಿ  ಆ ಶಂತಿಪ್ಥದಲಿಿ  ಅಂದಿನಿಂದ 
ಇಂದಿನ್ವ್ರೆಗೂ ಸ್ಹಸಾರ ರು ಜನ್ರು ಸಾಗಿ, ಸಾಧಿಸ್ಥ, 

ಜನ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನನ  ಉರ್ಬಡಿಸ್ಥ ಹೋದವ್ರೇ ಎನ್ನನ ವ್ 
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ಸ್ತಯ ವ್ನಿನ ಲಿಿ  ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಮನ್ದಟಿ್ಟ  
ಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದಾು ರೆ. 
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