
��ೕ ಕನಕ�ಾಸರು[ಮೂಲ �ಸರು -�ಮ�ಪ��ಾಯಕ] (1508-1606) ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ೧೫-೧೬ �ಯ ಶತ�ಾನಗಳ�� ಜನ��ಯ�ಾದ ಭ�� ಪಂಥದ ಮುಖ�
ಹ��ಾಸರ�� ಒಬ�ರು. �ಾಸ ಪರಂಪ�ಯ�� ಬರುವ 250ಕೂ� �ಚು� �ಾಸರ�� ಕನಕ�ಾಸ�ೂಬ��ೕ ಶೂದ��ಾಸರು. �ಾ��ೕ ಕನ�ಡ �ಾ�ಯ ಪ��ದ�
�ೕತ�ನ�ಾರರು, ಮತು� ಪ�ರಂದರ�ಾಸ�ೂ೦�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂ�ೕತದ ಮೂಲಭೂತ ��ಾ�ಂತಗ�� �ಾ��ಯ��ತ�ವರು. ಕನಕ�ಾಸರು ಮತು�
ಪ�ರಂದರ�ಾಸರನು� ಕ�ಾ�ಟಕ �ೕತ�ನ �ಾ�ತ�ದ ಅ��� �ೕವ�ಗ�ಂದು ಬ��ಸ�ಾ��. ಕನಕ�ಾಸರು ದಂಡ�ಾಯಕ�ಾ�ದು� ಯುದ���ಂದರ�� �ೂೕತ
ಅವ�� ಉಪರ�/�ೖ�ಾಗ� ಉಂ�ಾ�, ಹ�ಭಕ��ಾದರಂ�.

ಜನನ

ಕನಕ�ಾಸರು �ಾ�ೕ� ���ಯ �ಾಡ �ಾ�ಮದ�� 1509ರ�� ಕುರುಬ ಜ�ಾಂಗ�� �ೕ�ದ
ಬಚ�ಮ� ಮತು� �ೕರಪ� ಎಂಬ ದಂಪ�ಗಳ ಮಗ�ಾ� ಜ��ದರು. ಕನಕ�ಾಸರು ಬ� ಕುರುಬ
�ಾ�� �ೕ�ತ�ಾದ ಭಕ�ರಲ� ಎ�ಾ� �ಾ�ಗ�� �ೕ�ಾದವರು. 15-16 �ಯ ಶತ�ಾನದ��ೕ
�ಾ� ವ�ವ��ಯ ಬ�� ಸಮರ �ಾ�ದ ಭಕ� ಎಂದ� ಕನಕ�ಾಸರು ಎಂದ� ತ�ಾ�ಗ�ಾರದು

ಐ�ಹ�

ಸು�ಾರು ಐದು ನೂರು ವಷ�ಗಳ �ಂ�ನ �ಾತು. �ಜಯನಗರ �ಾ�ಾ�ಜ�ದ��ದ� ಬಂ�ಾಪ�ರ
�ಾ�ಂತದ ಮುಖ�ಪಟ�ಣದ �ಸರು �ಾಡ ಎಂದು. �ಜಯನಗರ�ಂದ �ೂೕ�ಾ�� �ೂೕಗುವ
��ಾ��. ಈ �ಾಡ�ಂದ�ೕ �ಾಯು� �ೂೕಗು��ತು�. �ಾಡ ಒ��ೕ ಆಯಕ��ನ ಸ�ಳ. ಈ ಬಂ�ಾಪ�ರ
�ಾ�ಂತ�� ಡ�ಾ�ಯಕ, �ೕರಪ��ಾಯಕ. (ಡ�ಾ�ಯಕ ಎಂದ� ಆಯಕ��ನ ಸ�ಳದ�� �ಾ�ಟ�
�ೖನ�ದ ದಳ�� �ೕ�ಾಪ� ಎಂದು �ೕ�ಸಲ�ಟ�ವನು) �ೕರಪ�ನ �ಂಡ� ಬಚ�ಮ�.

�ೕರಪ��ಾಯಕ�� �ರುಪ� �ಮ�ಪ�ನ�� ಬಹು ನಂ��. ದ�ಣದ�� ಸು�ಾರು ಒಂ�ೖನೂರು
ವಷ�ಗಳ �ಂ� ��ೕ�ಾ�ಾನು�ಾ�ಾಯ��ಂಬ �ೂಡ� ಗುರುಗಳ� ಪ��ದ��ಾ�ದ�ರು. ಅವರು
�ಾ���ದ ಪಂಥ�� ��ೕ�ೖಷ�ವ ಮತ�ಂದು �ಸರು. ಡ�ಾ�ಯಕ �ೕರಪ��ಾಯಕ ಮತು� ಆತನ
ಮಡ� ಬಚ�ಮ� ಇವರು ��ೕ �ೖಷ�ವ ಮತ�� ಶರಣು �ೂೕದ ಕುರುಬರು. ಅಂ��ಂದ ಇವರು ಸಹ
�ರುಪ� ವಂಕ�ೕಶ�ರ �ಾ��ಯ��ೕ ತಮ� ಆ�ಾಧ� �ೖವವ�ಾ�� �ಾ��ೂಂಡರು.

�ೕರಪ� �ಾಯಕ ಮತು� ಬಚ�ಮ��� ಅ�ೕಕ �ನಗ�ಂದ ಒಂದು ಹಂಬಲ�ತು�. ಅ�ೕ�ಂದ�,
ತಮ� ಒಬ� ಕುಲ�ೕಪಕ�ಾದ ಮಗ ಜ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು. “ವಂ�ೂೕ�ಾ�ರಕ�ಾದ ಒಬ� ಮಗನನು�
ಕರು�ಸು” ಎಂದು ಈ ದಂಪ�ಗಳ� �ರುಪ� �ಮ�ಪ��� ಹರ� �ೂ��ದ�ರು. ಅವರ ಆ�
ಫ��ತು. �ೕರಪ� �ಾಯಕ ಮತು� ಬಚ�ಮ��� ಒಬ� ಮಗ ಜ��ದ. ತಂ� �ಾ�ಗ�� ಆನಂದ��ೕ ಆನಂದ. �ರುಪ� �ಮ�ಪ�ನ ಆ�ೕ�ಾ�ದ ಎಂದು ಅವರು
ತಮ� ಮಗು�� “�ಮ�ಪ�” ಎಂ�ೕ �ಾಮಕರಣ �ಾ�ದರು. �ಮ�ಪ� ಜ��ದ �ಾಲ ಇಂತ��ೕ ಎಂದು ��ಯದು; ಹ��ೖದ�ೕಯ ಶತ�ಾನದ �ೂ�ಯ
ವಷ�ಗಳ�� ಹು��ದರು ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು.

�ಮ�ಪ��ಾಯಕ ಒಬ� �ೕ�ಾ�ಪ�ಯ ಮಗ�ಾ� ಜ��ದನ��. �ಾಲ�ದ���ೕ ಅ��ಾ�ಾ�ಸ, �ಾ�ಕರಣಗಳ �ೂ�� ಕ��ವರ�, ಕುದು� ಸ�ಾ�ಯನೂ�
ಕ�ತ. �ಲವ� ವಷ�ಗಳ�� �ೕರಪ��ಾಯಕ ಮತು� ಬಚ�ಮ� �ೕ��ೂಂಡರು. ತಂ�ಯ ಬ�ಕ �ಮ�ಪ� �ಾಯಕ ತನ� ��ವಯ��ನ���ೕ ಬಂ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಂತ��
ಡ�ಾ�ಯಕ�ಾದ.

ಕನಕ �ಾಸರು ತಮ�ನು� �ಾ�ೕ �ಾ�ನ �ೕವ��ಾದ ಯಮ�ಂದು ತಮ� ಕೃ�ಗಳ�� ಉ��ೕ���ಾ��.
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ಕನಕ�ಾಸರು ��ೕ �ಾ�ಸ�ಾಯರ ���ನ �ಷ�ರು. �ಾ�ಸ�ಾಯ�ಂದ ಮಧ� ತತ��ಾಸ�ವನು� ಕ�ತು ಒ���ೂಂಡ ಕನಕ�ಾಸರು ಉಡು� ��ೕ ಕೃಷ�ನ ಅನನ�
ಭಕ�ರು. �ಾ���ಯ ಆ��ೕಶವನ ಭಕ��ಾದ ಕನಕ�ಾಸರು �ಾ�ಪದ��ಯ �ಾರತಮ�ಗಳನು� ಅಲ�ಗ�ದರು. ಇವರ �ೕತ��ಗಳ ಅಂ�ತ �ಾ���ಯ
ಆ��ೕಶವ�ಾಯ.

ಕನಕ�ಾಸರು �ಾ�ತ�ದ ��ಧ ಪ��ಾರಗ�ಾದ �ೕತ��ಗಳ�, ಸು�ಾ�ಗಳ�, ಉ�ಾ�ೂೕಗಗಳ� ಕನ�ಡ �ಾ�ತ� �ೂೕಕ�� ಅ���ರುವ�ದಲ��, ಸಂ�ೕತ
ಪ�ಪಂಚ�� ತನ��ೕ ಆದಂತಹ �ೂಡು�ಯನು� ಮುಂ��ಗಳ ರೂಪದ�� �ೕ��ಾ��. ಸು�ಾರು 316 �ೕತ��ಗಳ� �ಾಗೂ ಇ��ತರ �ಾ�ತ� �ಾತ�
ಲಭ��ಾ�ರುವ�ದನು� �ಾಣಬಹು�ಾ��. ಅವರ ಐದು ಮುಖ� �ಾವ�ಕೃ�ಗಳ� ಇಂ��:

1. �ೕಹನತರಂ��

2. ನಳಚ���

3. �ಾಮ�ಾನ� ಚ��

4. ಹ�ಭ���ಾರ

5. ನೃ�ಂಹಸ�ವ (ಉಪಲಬ��ಲ�)

�ೕಹನತರಂ��

�ೕಹನತರಂ��ಯು 42 ಸಂ�ಗ�ಂದ ಕೂ�ದು� �ಾಂಗತ�ದ�� ರ�ತ�ಾ�ರುವ 2798 ಪದ�ಗ��. �ೕಹನತರಂ��ಯ�� ಕನಕ�ಾಸರು ಕೃಷ�ಚ���ಯನು�
�ೕಳ��ಾ� ತಮ� ಅ��ಾಜ ಕೃಷ��ೕವ�ಾಯನ��ೕ ಕೃಷ��� �ೂೕ�ಸು�ಾ��. ಅವರ �ಾ�ರ�ಾಪ�� ಸ�ಯಂ �ಜಯನಗರ�ೕ ಆ�ರುವ�ದು ಇ��ಾಸ�ಂದ ��ದು
ಬರುತ��. �ೕಹನತರಂ�� ಅಥ�ಾ ಕೃಷ�ಚ�� ಎಂಬ ಈ �ಾವ�ದ�� ಕನಕ�ಾಸರ ಸಮ�ಾ�ೕನ �ೕವನ �ತ�ಗಳ� �ಾಗೂ �ೌ�ಾ�ಕ ಕ�ಗಳ�
ಅಚ�ಗನ�ಡದ�� �ರೂ�ತ�ಾ��. ದ�ಾ�ಯಕ�ಾ� ಕನಕ ಆ�ಾ�� �ಾಜ�ಾ� �ಜಯನಗರ�� �ೂೕಗ�ೕ�ಾ�ತು�. �ಜಯನಗರ �ಾ�ಾ�ಜ�ದ �ಾಜ�ೖಭವ,
�ಾಜಸ�, �ಾಜಪ��ಾರದ ಸರಸ ಸು�ಾ�ನ, ಶೃಂ�ಾರ �ೕವನ, ಜಲ��ೕ�, ಓಕು��ಾಟ, ನವ�ಾ��, �ಜಯನಗರದ ಪ�ರರಚ�, ಉ�ಾ�ನವನ, ಪ��ಗಳ
�ೕಷಭೂಷಣ, �ಾಜ�ದ ಯುದ� ��ಾನ ಇ�ಾ��ಗಳ� ಅವನ ಮನಸೂ��ೂಂ�ದ�ವ�. ಕ� ಮನ�ನ ಕನಕ ತನ� ಅನುಭವವ��ಲ� ಬರಹ ರೂಪ�� ತಂದ. ಆ
ಬರಹ�ೕ ಇಂದು ನಮ� ಲಭ��ರುವ �ೕಹನತರಂ��. ಕನಕನ �ೌವನ �ಾಲದ�� ರ�ತ�ಾದ ತರಂ��ಯ ಒಡಲ�� ಯುದ�ದ ವಣ��ಗಳ�
���ನ�ಬಹುದು. ಏ�ಂದ� ಕನಕ ಸ�ತಃ ಕ��ಾ�ದ�ವ�ೕ �ಾ�ೕ? ಶಂಬ�ಾಸುರ ವ�, �ಾ�ಾಸುರ ವ�, ಹ�ಹರ ಯುದ� �ೕ� �ೕರರಸ, �ೌದ�ರಸ �ಾವ�ದ��
�ೕ�ೖ��.

�ೂೕಮಸೂ�ಯ �ೕ�ಯ ಇ��ಗಳ�
�ೕಮ ���ತ �ೌಧ�ೂೕ�
ರಮ�ೕಯ��ತ� ಕಳಸದಂಗ��ದು�ಂ
�ಾ ಮ�ಾ �ಾ�ರ�ಾಪ�ರ�ೕ

ಓರಂ� ಮರ�ಾಲರು ಹಡ�ನ ವ�ವ
�ಾರ� ಗ��ದ ಹಣವ
�ಾರ ಸಂ��ಯ� ತೂಗುವರು �ೕ�ದ� ಕು
�ೕರಂ� ಕಡವ �ೂಡುವರು

ನಳಚ���

ನಳಚ���ಯು 9 ಸಂ�ಗ�ಂದ ಕೂ�ದು� �ಾ��ೕ ಷಟ��ಯ�� ರಚ��ಾ�ರುವ 481 ಪದ�ಗ��. ಮ�ಾ�ಾರತದಂತಹ �ಾಷ� ಮ�ಾ�ಾವ���
��ೕರ��ಾದ ಉಜ�ಲ ಆ�ೕ�ತರ ��ೕಮಕ� ನಳ ದಮಯಂ�ಯರ ಕ�. ೧೩�ೕ ಶತ�ಾನದ ನಳ ಚಂಪ���ಂತ ಈ ನಳಚ��� ಹೃದಯಸ����ಾದ
�ತ�ಣಗ�ಂದ �ರಂತನ ��ೕಮದ ಕಥನ�ಂದ ಅ��ೕಲ�ಯ �ೂೕಂ�ಲ�ದ ಶೃಂ�ಾರ ವಣ���ಂದ �ೂೕ�ಸು�ಾ� ಇಂ�ಗೂ ಅತ�ಂತ ಜನ��ಯ�ಾ��. ನಳ
ಮತು� ದಮಯಂ�ಯರು ಹಂಸದ ಮೂಲಕ ��ೕಮ ಸಂ�ೕಶಗಳನು� ಕ�ಸುವ�ದು, ಅವರ ಸಂ�ೂೕಷ-ಆ�ೕದ-ಪ���ೕದ ನಂತರದ ಕಷ��ಾಲ �ಾಗೂ ಅದರ
ನಂತರದ ಪ�ನ��ಲನ �ೕ� ಎಲ��ಗೂ ಈ ಕ� �ರಪ��ತ. ಕಷ� �ಾಲದ�� �ಾ�ನ�� ಮಲ�ರು�ಾಗ ದಮಯಂ�ಯನು� ಕು�ತು ನಳ: ಲ�ತ �ೕಮದ
ತೂಗಮಂಚದ �ೂ�ವ �ೕ�ಾ��ನ� ಮಲಗು ಲಲ��ೕ �� ಬಂದು�ೕ �ಾ! ಎನುತ �ಸುಸುಯ� (೫-೨) �ೕ� ನಳಚ���ಯ�� ಕರುಣರಸ��ೕ �ಾ��ಾನ��
ಇ�. ಇನು� ನಳಚ���ಯ��ನ ಶೃಂ�ಾರರಸದ ಬ�� �ೕಳ�ವ��ಾದ� ಅದು � �ೌಢಶೃಂ�ಾರ ಎನ�ಬಹು�ೕ�ೂೕ? ಅ�� �ೕಹನ ತರಂ��ಯ�� ಅದು ಕಣು�
ಕುಕು�ವ ಶೃಂ�ಾರ, ಆದರೂ ಅದು ಹು��ಾ�ನಂ� ಹಂ� �ನ��ಾಗದು. ಮುಕ��ಾ� ಚ��ಸ�ಾಗದು. ನಳಚ���ಯ ಶೃಂ�ಾರ�ಾದ� ಮ��� �ಾ�ನ �ಾ�,
ಮಧುರ ರು�, ಮಧುರ ಸು�ಾಸ�.

�ಾಮ�ಾನ�ಚ��

�ಾಮ�ಾನ�ಚ��� �ಾ��ೕ ಷಟ��ಯ�� ರ�ತ�ಾ�ರುವ 156 ಪದ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ��. ಈ ಕೃ�ಯ�� ಧ�ಕರ ಆ�ಾರ�ಾನ� ಅ�� �ಾಗೂ �ಳವಗ�ದವರ
ಆ�ಾರ�ಾನ��ಂದು ಪ��ಾ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಯ ನಡು�ನ ಸಂ�ಾಷ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾ� �ೕ� ತನ� ಔನ�ತ�ವನು� �ಾ�ೕತು ಪ�ಸುತ�� �ಾಗೂ
�ಾಮ�ಾನ �ಂಬ �ಸರು ಪ�ಯುತ� ಎಂಬುದನು �ರೂ�ಸ�ಾ�� ಇದರ� ಯುದದ ಸ��ೕಶ ಇಲ�ಾದರೂ �ೕರರಸದ �ಾತುಗ��ೕನೂ

ಕನಕ �ಾಸರ �ಾ�ತ� ರಚ�



�ಾಮ�ಾನ��ಂಬ �ಸರು ಪ�ಯುತ�� ಎಂಬುದನು� �ರೂ�ಸ�ಾ��. ಇದರ�� ಯುದ�ದ ಸ���ೕಶ ಇಲ��ಾದರೂ �ೕರರಸದ �ಾತುಗ��ೕನೂ
�ೂರ��ಲ�. ನು�� �ೕಸದ ಭಂಡ ��ೂ�ಳ� �ೂಡುವ�ೕ �ಾರುತ�ರವ ಕಡುಜಡವ�ಾ, ��ೂ�ಡ� �ಾ�ೕ�? �ಣದ �ಾ�� ತುತು� �ೕನ� �ನ� ಜನ�
�ರಥ�ಕವ�ಾ ಎಲವ� �ೕ�����ೕ �ನ�ಯ ಬಳಗವದು.. ಮುಂ�ಾದ �ಾತುಗಳ�� ಕನಕ�ಾಸರು �ಾ�ಯ �ಪ ��ದು ತಮ��ೕ ಆತ�ಕ�ಯನು�
�ೕಳ���ರುವಂ� �ೂೕರುತ��. ಸ�ಾಜದ �ೕಲ�ಗ�ದವರ ಆ�ಾರ �ಾನ� ಭತ� �ಾಗೂ �ಳವಗ�ದವರ ಆ�ಾರ �ಾನ� �ಾ�ಯ ನಡು�ನ ಸಂ�ಾಷ�ಯನು�
�ರೂ�ಸುವ ಕನಕ�ಾಸರ ಸೃಜನ�ೕಲ� ಅ�ಶಯ. ಒಂದು �ೕ�ಯ�� �ಾಮ�ಾನ�ಚ��� ಇಂ�ನ ಬಂ�ಾಯ �ಾ�ತ�ದ �ೕರು, ನ���ೕತ�ರದ ಸೂರು ಎಂದ�
ಬಹುಶ: ತ�ಾ�ಗ�ಾರದು.

ಹ�ಭ���ಾರ

ಹ�ಭ���ಾರ ೧೧೦ ಭ��ಪದ�ಗ�ರುವ ಗ�ಂಥ. �ಾ��ೕ ಷಟ��ಯ�� ಸರಳಗನ�ಡದ�� ರ�ತ�ಾ�ರುವ ಈ ಗ�ಂಥ ಕನ�ಡದ ಭಗವ��ೕ�ಯಂ��. ಒ��ನ��
ಕನಕ�ಾಸರ ಎಲ� �ಾವ�ಗಳ� ಕ� ಸಹಜ�ಾದ ವಣ��ಗ�ಂದಲೂ ಉಪ�ಗ�ಂದಲೂ ��ೕಮಂತ�ಾ�ದು� ಅವರ �ಾವ� �ೌಶಲ�� ಎಲ�ರೂ �ರ�ಾಗುವಂ�
�ಾ���ಂದ� ಉ��ೕ�ಯಲ�.

ಕನಕ�ಾಸರು 316 �ೕತ��ಗಳನು� ರ���ಾ��. ಕನಕ�ಾಸರ ಭ�� �ಾರಮ�ವನು� ಅವರ �ೕತ��ಗಳ�� �ಾಣಬಹುದು. ��ೕಹ�ಯನು� ತಮ� ಧ��ಾ�,
ಇ�ಯ�ಾ�, ಅ�ೂೕರ�ೕಯ�ಾ�, ಮಹ�ೂೕಮ�ೕಮ�ಾ� ಅವರು ಕಂ��ಾ��. '�ಾ ರಂಗ ಎನ� ಮನ� ಎಂದು ಹೃದಯ ಸದನ�� 'ಎಂದು ಕ�ದು ��
�����ೂಂಡ ಅನು�ಾವ ಅವರದು. ಒಳಗ���ಂದ ಅವನ ಕಂಡು- 'ಕಂ� �ಾ ತಂಡ ತಂಡ �ಂಡು �ೖವ ಪ�ಚಂಡ �ಪ� ಗಂಡ ಉದ�ಂಡ ನರ�ಂಹನ' ಎಂದು
ಸಂ�ೂೕಷಪ���ಾ��. 'ಎ�� �ೂೕ�ದರ�� �ಾಮ' ಎಂಬ ಅನುಭೂ�ಯ�� ಹ�ಯನು� ಕಂಡ ಬ�ಕ 'ಬದು��ನು ಬದು��ನು ಭವ ಎನ� �ಂ�ತು' ಎಂಬ
ಧನ��ಾ�ಾವ. '�ಾಸ�ಾಸರ ಮ�ಯ �ಾ�ಯರ ಮಗ ಮಂಕು�ಾಸ ಮರುಳ��ಾಸ ನರಜನ�ಹುಳ� ಪರಮ�ಾ�' ಎಂದು ಕ�ದು�ೂಂ�ದ� ಅವರು �ೕವ �ಾ�
ಹ�ಾ�ದಂ� ಪರ�ಾತ�ನ �ಾ�ಾ�ಾ�ರ�ಾದಂ� 'ಆತ�ೂ�ದ �ೕ� ಇ�ಾ�ತರ ಕುಲವ�ಾ�' ಎಂದು�ೂಳ���ಾ��.

�ೖನ, �ೕರ�ೖವರ ��ಾ�ಟ, ಮುಸ�ಾ�ನ �ಾ�ಬಲ� ಇವ�ಗ�ಂದ �ೂರ� �ೂೕ�ದ� �ೖ�ಕ ಧಮ��� ಪ�ನ��ೕತನ �ೕಡಲು �ಾ�ಸ�ಾಯರಂಥವರು ಶ��ಸು��ದ�
�ಾಲವದು. �ೖ�ಕ ಸಂಸ���ಯ ಉ�ಾ�ನ��ಂದು ಹುಟು� �ಾಕ�ಾದ �ಜಯನಗರ �ಾ�ಾ�ಜ� ಕೃಷ��ೕವ�ಾಯನ ಅ��ನ ನಂತರ ಪತನದ �ಾ� ���ತು�.
ಇಂಥ�� ಕನಕ�ಾಸರಂಥವರ �ಾವ�ಕೃ� �ಾಗೂ �ಾವ�ಜ�ಕ �ೕವನ �ಾ�ಸ�ಾಯ�� �ಂಬಲದ ��ೕರ��ಾ�ದ�ವ�.

'�ಾವ� ಕುರುಬರು ನಮ� �ೕವರು �ೕರಯ� �ಾವ ನಮ�ಜ� ನರಕು� �ಂಡುಗಳ' ಎಂದು ��ೕತ �ಾ� �ಾವ� �ೂೕ�ದ� ಕನಕ�ಾಸರು �ಾ�ಸ�ಾಯರ
ಸಂಪಕ�ದ ನಂತರ 'ಕುಲಕುಲಕುಲ�ಂದು �ೂ��ಾಡ��' ಎಂದು ಜಂ�� �ೕಳ�ವ �ಾ�ಾದರು.

ಇಂಥ ನಡವ��ಗ�ಂದ �ೖ�ಕ ಧಮ�ದ ಗು��� ತಮ�ದು ಎಂದು �ಾ��ದ� �ಾ�ಹ�ಣ�� ಕನಕ�ಾಸರು �� ತುಪ��ಾದರು. �ಂದೂ ಸ�ಾಜದ�� ಈ �ಾ�ಹ�ಣ
�ಾ�ಹ��ೕತರ ಕಂದರ/ಕ �ೂಡ��ಾಗು�ಾ� �ೂೕದಂ� �ಾ�ಸ�ೕಠದ �ೂ�� �ಾಸಕೂಟದ ರಚ�ಯೂ ಆಗ�ೕ�ಾದಂತಹ ಅ��ಾಯ�� ಮೂ�ತು.
ಉಚ�ಕುಲದ �ಾಧ� �ಾ�ಹ�ಣರು �ಾ�ಾ�ಧ�ಯನ-ತಕ�-�ಾ�ಕರ�ಾ� ��ಷ� �ಾನಸಂಪನ��ಾ� ಶಬ� ಶಬ�ಗಳನು� ��� �ೕ� �ಷ��� ��ದು ��ಾ�ಂತ
ಪ��ೕಯಗಳನು� ಮಂ�ಸುವ��ೕ ಮುಂ�ಾದ ಪ����ಗಳನು� �ಾ�ಸ�ೕಠದ�� ನ��ಸು��ದ�ರು. ಪ�ರಂದರ�ಾಸ, ಕನಕ�ಾಸ, ಜಗ�ಾ�ಥ�ಾಸ �ದ�ಾದವರ
�ಾ����ಕ ಸಂಘಟ��ೕ �ಾಸಕೂಟ. ಇವರೂ �ಾಧ� ಮತ ಪ��ೕಯಗಳ��ೕ ಪಸ�ಸು�ಾ� ಆಚ�ಸು��ದ��ಾದರೂ ಅವ�ಗಳನು� ಅ�ಯಲು ಸಂಸ��ತ �ಾನದ
ಅ��ಾಯ��ಯನು� ��ಾಕ��, �ಾ� ಮತಗಳ ಕಟು� �ಾ�ಲ�ದ ಇವರು �ಾ�ಾ�ಧ�ಯನದ ಅ��ಾಯ�� ಇಲ�� ತಮ� ಅನು�ಾವ�ಂದ �ೂರ�ೂಮು�ವ
ಭ���ಾವ�ಗಳನು� ತಮ� �ಾಯು��ಯ�� �ಾ� �ೂೕಕ�ಾವನವನೂ� ಆ�ೂ�ೕ�ಾ�ರವನೂ� �ಾಡ �ೕ�ನು�ವವರು. ಇಂ�ಾ �ಾಸಕೂಟವನು� ಹುಟು��ಾ�
��ೕ�� ���ದವರು �ಾ�ಸ�ಾಯರು �ಾಗೂ �ಾ��ಾಜರು. ಇ��ದ�ರೂ �ಾಸಕೂಟ �ಾ�ಸ�ೕಠಗಳ ನಡು� ಆ�ಂ�ಾ�� ಘಷ��ಗಳ� ನ��ೕ ಇದ�ವ�. ಈ
ಕು�ತು ಕನಕ ಪ�ರಂದರರ �ೕತ��ಗ�ೕ ನಮ� ಸೂಚ��ಾ� �ೕಳ�ತ��. ಕುಲಕುಲ�ನು��ಹರು ಕುಲ�ಾವ�ದು ಸತ� ಸುಖವ�ಳ� ಜನ�� . �ೕಥ�ವನು
��ದವರು �ರು�ಾಮ�ಾ�ಗ�ೕ ಜನ� �ಾಥ�ಕ�ರದವರು �ಾಗವತರಹು�ೕ ಆವ ಕುಲ�ಾದ�ೕನು ಆವ�ಾದ�ೕನು ಆತ��ಾವವ�ತ �ೕ� . ಅವರ
�ೕತ��ಗಳ�� ಅವರ ಸಂ�ೕಶ �ೕರ ಮತು� ಖ�ತ. �ಾ��ೕ ಅಮೂತ��ಾದ ಪ���ಾ �ರೂಪ�ಯ�� ಪ�ಣ�, �ಾಗೂ ಕನ�ಡ �ಾ�ತ� ಮತು� ಸಂಸ��ತ
�ಾ�ತ�ಗಳ ಪ�ಚಯವನು� ಅವರ �ಾ�ತ�ದ�� �ಾಣಬಹುದು.

�ೕ �ಾ��ಳ�ೂೕ ��ೂ�ಳ� �ಾ��ೕ

�ೕ �ಾ��ಳ�ೂ, ��ೂ�ಳ� �ಾ��
�ೕ �ೕಹ�ೂಳ�ೂ, ��ೂ�ಳ� �ೕಹವ�
ಬಯಲು ಆಲಯ�ೂಳ�ೂ, ಆಲಯವ� ಬಯ�ೂಳ�ೂ
ಬಯಲು ಆಲಯ�ರಡು ನಯನ�ೂಳ�ೂ
ನಯನ ಬು���ಳ�ೂ, ಬು�� ನಯನ�ೂಳ�ೂ
ನಯನ ಬು��ಗ�ರಡು ��ೂ�ಳ�ೂ ಹ��
ಸ�ಯು ಸಕ���ಳ�ೂ, ಸಕ��ಯು ಸ��ಳ�ೂ
ಸ�ಯು ಸಕ���ರಡು ����ಳ�ೂ
��� ಮನ��ೂಳ�ೂ, ಮನಸು ����ಳ�ೂ
��� ಮನಸುಗ�ರಡು ��ೂ�ಳ�ೂ ಹ��
ಕುಸುಮ�ೂಳ� ಗಂಧ��, ಗಂಧ�ೂಳ� ಕುಸುಮ��
ಕುಸುಮ ಗಂಧಗ�ರಡು �ಾ�ಣ�ೂಳ�ೂ
ಅಸಮಭವ �ಾ����ಾ��ೕಶವ�ಾಯ
ಉಸುರ�ನ�ಳವಲ� ಎಲ� ��ೂ�ಳ�

�ೕತ��ಗಳ�
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ಒಡಲು ಹ�ಯಲು ಅನ��ಲ�ದ�ೕ ಇರಬಹುದು
ಪ�ದ �ೕತ�ವ �ಟು� �ೂರಡಬಹುದು
ಮಡ� ಮಕ�ಳ��ಾ� �ೂಲ�� �ಡಬಹುದು
ಕಡ�ೂ�ಯ �ನ� ಅ�ಘ�� �ಡ�ಾಗದು /೧/

�ಾ� ತಂ�ಯ �ಟು� ತಪವ �ಾಡಲೂ ಬಹುದು
�ಾ�ಾ� ಬಂಧುಗಳ �ಡಲೂ ಬಹುದು
�ಾಯ �ಾ ಮು�ದ� �ಾಜ�ವ�ೕ �ಡಬಹುದು
�ಾಯಜ �ತ �ನ� ಅ�ಘ�� �ಡ�ಾಗದು /೨/

�ಾ�ಣವ ಪರರು �ೕ�ದ��� �ೂಡಬಹುದು
�ಾನದ� ಮನವ ತ��ಸಬಹುದು
�ಾಣ �ಾಯಕ�ಾದ ಆ��ೕಶವ�ಾಯ
�ಾಣ ��ೕಕೃ�ಾ� �ನ� ಅ�ಘ�� �ಡ�ಾಗದು /೩/
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