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                                     ಪ್ರಾಚೀನ ಕನನಡ ಸರಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್್ಾೀಮ-ಕರಮದ ರರಯಬರರ 

                                                                                                                       ಡರ. ಟಿ.ಡಿ. ರರಜಣ್ಣ ತ್ಗ್ಗ ಿ

                                                                                                                      ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾಧ್ಾಾಪಕರು                                                                                                                            
                                                                             ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಕ ೀೇಂದ್ಾೀಯ 

                                                                                                                      ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ  

                                                                                          

 ಪ್ರೇಮವ್ೆಂದರ್ ಅದ್ ೆಂದು ಸೆಂವ್ೇದನ್ ಮತ್ುು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದಯಮಾನ ಎೆಂದು ಮನಃಶಾಸರ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್. ಈ 
ಪ್ರೇಮವನುು ಒಲುಮೆ, ಪ್ರೇತಿ, ಅಕಕರ್, ಒಲವು, ಕಾದಲ್ ಹೇಗ್ ಹಲವಾರು ಪರ್ಾಾಯ ಪದಗಳೆಂದ ಹ್ಸರಿಸಬಹುದು. 
ಆದರ್ ಪ್ರೇಮವ್ೆಂದರ್ ಇದ್ೇ ಎೆಂದು ನಿರ್ದಾಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಉತ್ುರಿಸಲಾಗದು, ಅರ್ಥಾಸಲ  ಆಗದು. 
ಪ್ರೇಮ ಅನುಭವಕ್ಕ ದಕುಕವುದ್ೇ ಹ್ ರತ್ು ಪದಕ್ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವೆಂಥದದಲಿ. ಪ್ರೇಮ ಎನುುವುದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯರ್ದೆಂದ 
ಕ ಡಿದ ಮಾನಸಿಕ ಅನುಭ ತಿ. ಅದ್ ೆಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಕ್ರರಯೆ. ಮ ಲಭ ತ್ ಬಯಕ್. ಇೆಂರ್ದರರ್ಾಪ್ೇಕ್ಷ್. ಅದು 
ಬಾೆಂಧವಯಗಳ ಸೆಂವ್ೇದನ್ಯ  ಕ ಡ. ಅದ್ ೆಂದು ಮೇಹ. ಅದ್ ೆಂದು ದಾಹ. ಅದ್ ೆಂದು ವಾೆಂಛ್. ಅದ್ ೆಂದು 
ಸಾಾಥಾ. ಓವಾ ವಯಕ್ರು ಇನ್ ುೇವಾ(ವಿರುದಧ ಲ್ಲೆಂಗಿ) ವಯಕ್ರುಯೆಂರ್ದಗ್ ಹ್ ೆಂದಬಯಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೆಂಬೇಂಧ.  

ಈ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಬಹುಕಾಲದ ಆಯುಷ್ಯವಿಲಿ, ಅದು ಶಾಶಾತ್ವೂ ಅಲಿ. ಈ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮವಾಗಿಯೆೇ ಮುೆಂದುವರ್ದ 
ಉದಾಹರಣ್ಗಳು ಸಿಗುವುದ  ದುಲಾಭವ್. ಈ ಪ್ರೇಮವು ಸೆಂಕ್ರೇರ್ಾವೂ ಹೌದು, ಅಮ ತ್ಾ ಸಾರ ಪದ ದ ಹೌದು. 
ಪ್ರೇಮವ್ನುುವುದು ಎರಡು ದ್ೇಹಗಳ ಬ್ತ್ುಲಾಗುವಿಕ್ಯಲಿ, ಅದು ಎರಡು ಮನಸುುಗಳ ಬ್ತ್ುಲಾಗುವಿಕ್ ಎೆಂದು 
ವಿವರಿಸಬಹುದಾದರ  ಈ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಪಾರಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ುು ಅೆಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ ಎೆಂಬ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳವ್. 
ಪಾರಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ಮನಸುುಗಳ ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಸಾಫಲಯತ್ಯನುು ಕೆಂಡುಕ  ೇಂಡರ್, ಅೆಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶವು ಶಾರಿೇರಿಕ 
ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ ನ್ಗ್ ಳುುತ್ುದ್.  

ಪ್ರೇಮವ್ನುುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವ ಒೆಂದು ಸೆಂವ್ೇದನಾ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಾದರ  ಈ ಪ್ರೇಮವು 
ಗೆಂಡು-ಹ್ರ್ುುಗಳಾದ ಇಬಬರು ನಿರ್ದಾಷ್ಟ ವಯಕ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಎೆಂದ  ಪ್ರೇಮವಾಗಿಯೆೇ ಉಳಯುವುರ್ದಲಿ. ಅದು ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ 
ಸಾರ ಪಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ ನ್ಗ್ ಳುುತ್ುದ್. ಪ್ರೇಮವು ಅದರ ಅೆಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ ನ್ಗ್ ೆಂಡರ್, ಕ್ಲವೆಂದು 
ಸಲ ಈ ಪ್ರೇಮವು ವ್ಥವಾಹಕ ಜಿೇವನಕ್ಕ ಕಾಲ್ಲಡುವ ಮ ಲಕ ಕ್ ನ್ಗ್ ಳುುತ್ುದ್. ಅೆಂತ್ಯೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಕ್ಲವಮೆಮ 
ದ್ಾೇಷ್ದ ಮ ಲಕವೂ, ಕ್ಲವಮೆಮ ಸಾವಿನ ಮ ಲಕವೂ ಕ್ ನ್ಗ್ ಳುುತ್ುದ್. ಹಾಗ್ಯೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಾಫಲಯತ್ಯನುು 
ಪಡ್ಯದ್ಯ  ಕ್ ನ್ಗ್ ಳುುತ್ುದ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಎೆಂದ  ಇಬಬರು ವಯಕ್ರುಗಳ ನಡುವ್ ಬಹುಕಾಲ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ 
ಉಳರ್ದರುವುರ್ದಲಿ.  

ಪ್ರೇಮದ ಅೆಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಶಾರಿೇರಿಕ ಮಿಲನವನುು ಕಾಮವ್ನುಬಹುದು. ಈ ಕಾಮ ಮಾನಸಿಕ 
ಅನುಭ ತಿಯೆಂರ್ದಗಿನ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ದ್ಥಹಕ ಪರಕ್ರರಯೆ. ಇದು ಭಾವನ್ಗಳ ್ೆಂರ್ದಗ್ ಬ್ಸ್ರ್ದರುವ ಲ್ಥೆಂಗಿಕ ಬಯಕ್. 
ವಿಷ್ಯಲಾಲಸ್, ಭ್ ೇಗಾಸಕ್ರು, ಮಿದುಳನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನುು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಭಾವನ್ಯ  ಕ ಡ. ಪ್ರೇಮವು 
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಯಕ್ಯನುು ಆದರಿಸಿದರ್, ಕಾಮವು ಲ್ಥೆಂಗಿಕ ಆಕಷ್ಾಣ್ಯನುು ಆದರಿಸಿದುದಾಗಿದ್. ‘ಅಪಾಯಕರ 
ಪರರ್ಯ ಎೆಂದು ಗ್ ತಿುದ ದ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರೇಮಿಸುತಾುರ್. ಅನ್ಥತಿಕ ಎೆಂದು ಗ್ ತಿುದ ದ ಅದರ ಕಡ್ ಆಕರ್ಷಾತ್ರಾಗುತಾುರ್’ 
ಎೆಂದು ಡಿ.ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತ್ಮಮ ‘ಸಾಹತ್ಯ ಕಥನ’ (ಪು.೨೩೭)ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ-ಕಾಮದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳದ ಮಾತ್ನುು 
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ಗಮನಿಸಬ್ೇಕು. ಅೆಂತ್ಯೆ ‘ರ್ಾರಾದರ  ಇಬಬರು ವಯಕ್ರುಗಳು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿದಾದರ್ೆಂದರ್ ವಾಸುವವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಮಕ್ಕ 
ಹಾತ್ ರ್ಯುತಿುರುವವರ್ೆಂದ್ೇ ಅಥಾ’ ಎೆಂದು ಎರಿಕಾ ಎಫ್. ಐಸಾಕ್ ಹ್ೇಳರುವುದನುು ಇಲ್ಲಿ ನ್ನ್ಯಬ್ೇಕು.  

ನ್ೇಮಿಚೆಂದರನು ತ್ನು ‘ಲ್ಲೇಲಾವತಿ ಪರಬೆಂಧ’ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮವನುು ಶ ೆಂಗಾರವ ೇಂದು ತಿಳಸುತ್ು, ‘ಸ್ತ್ರೀರ ಪಮೆೇ ರ ಪೆಂ 
ಶ ೆಂಗಾರಮೆೇ ರಸೆಂ ಅತ್ುಳ ಸುರತ್ಗೆಂಧಮೆೇ ಗೇಂಧೇಂ’ ಎೆಂದು ಹ್ೇಳ, ಮುೆಂದುವರ್ದು ‘ಕಾಮಾಗಮಮೆೇ 
ಪರಮಾಗಮೆಂ, ಪ್ರೇಯಸಿ ಪರಸಾದ ಪರಣಾಮಮೆ ಪರಣಾಮೆಂ, ಸೆಂಭ್ ೇಗಮೆೇ ಭ್ ೇಗೆಂ, ಸುರತ್ ಸುಖಮೆೇ ಸುಖೆಂ, ವಿರಹ 
ದುಃಖಮೆೇ ದುಃಖೆಂ’ (ಲ್ಲೇ.ಪರ. ೧೨ನ್ೇ ಆಶಾಾಸ ಪದಯ ೮, ಪು. ೨೫೮) ಎೆಂರ್ದದಾದನ್. ಅೆಂದರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಶ ೆಂಗಾರ ಮತ್ುು 
ಸುರತ್ವ್ನುುವುದು ಪರರ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾಮಕ್ಕ ಇರುವ ಪರ್ಾಾಯ ಪದಗಳ್ನುುವುದನುು ಮರ್ಯಬಾರದು. ಇಲ್ಲ ಿ
ನ್ೇಮಿಚೆಂದರನು ಕಾಮವ್ೇ ಪರಮ ಆಗಮವ್ೆಂದ , ಸೆಂಭ್ ೇಗವ್ೇ ಭ್ ೇಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವ್ೆಂದು, ಸುರತ್ ಸುಖವ್ೇ 
ಸುಖವ್ೆಂದು ಹ್ೇಳರುವುದನುು ಗಮನಿಸಬ್ೇಕು.  

ಪ್ರೇಮ ಮತ್ುು ಕಾಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕ್ರನ ಒೆಂದ್ೇ ನಾರ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳದದೆಂತ್. ಇವು ಒೆಂದಕ  ಕೇಂದು 
ಪೂರಕವಾಗಿದುದಕ್ ೆಂಡು ಬ್ೇಪಾಡಿಸಲಾಗದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸೆಂಬೇಂಧವನುು ಹ್ ೆಂರ್ದರುವೇಂಥವು. ಇವು ಪರಸಪರರಿೆಂದ 
ಸಮಪಾಣಾ ಭಾವವನುು ಬ್ೇಡುತ್ುವ್. ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಕಾಮವ್ನುುವುದು ಗೆಂಡಿನಲ್ ಿ ಅಥವಾ ಹ್ಣ್ಣುನಲ್ ಿ ಹುಟ್ಟಟದರ್ 
ಅದು ಕ್ೇವಲ ಒಮುಮಖವಾದುದಾಗಿರುತ್ುದ್. ಆ ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೇಮವೂ ಆಗಿರುವುರ್ದಲ.ಿ ಕಾಮವೂ ಆಗಿರುವುರ್ದಲಿ. ಈ 
ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಕಾಮವು ಇಬಬರು ವಯಕ್ರುಗಳ ನಡುವ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ುು ಶಾರಿೇರಿಕವಾಗಿ ಬ್ಸ್ದುಕ್ ಳುಬ್ೇಕಾದರ್ 
ಕ್ಲವಮೆಮ ರ್ಾರದಾದರ  ಮಧಯಸಿಿಕ್ಯನುು ಬ್ೇಡುತ್ುದ್. ಈ ಮಧಯಸಿಿಕ್ಯ ಸಹಾಯವನುು ನಾನು ರಾಯಬಾರ ಎೆಂದು 
ಕರ್ಯಲು ಇಚ್ಛಸಿುತ್ುೇನ್. ಪ್ರೇಮವಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಮವಾಗಲ್ಲ ರ್ಾರಲ್ಲ ಿ ತಿೇವರತ್ರವಾಗಿರುತ್ುದ್ಯ ಅವರು ಈ 
ರಿೇತಿಯ ರಾಯಬಾರದ ವಯವಸ್ಿಯನುು ಏಪಾಡಿಸಿಕ್ ಳುುವುದುೆಂಟು. ಇೆಂಥ ರಾಯಬಾರವು ಪರಿಸಿಿತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ 
ಕ್ಲವಮೆಮ ಸಾ-ಇಚ್ಯಿಿೆಂದ ನಡ್ಯುವುದಾಗಿದದರ್, ಕ್ಲವಮೆಮ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯ ಮ ಲಕವೂ, ಕ್ಲವಮೆಮ ಆದ್ೇಶದ 
ಮ ಲಕವೂ, ಕ್ಲವಮೆಮ ಆಮಿಷ್ದ ಮ ಲಕವೂ, ಅನುಕೆಂಪ-ಅನಿವಾಯಾತ್ಯೇಂದಲ  ನಡ್ಯುವುದಾಗಿದ್. ಈ 
ರಾಯಬಾರದ ಹೆಂದ್ ಒಮಮಮೆಮ ಸಾಾಥಾವೂ, ಕ್ಲವಮೆಮ ಕಾಳಜಿಯ , ಕ್ಲವಮೆಮ ತಾಯಗವೂ ಇರುವುದನುು 
ಕಾರ್ಬಹುದು. ಏನ್ೇ ಆದರ  ಈ ರಾಯಬಾರದ ಸಹಾಯರ್ದೆಂದಲ್ೇ ಅನ್ೇಕ ಪ್ರೇಮಗಳು ಸಫಲಗ್ ೆಂಡಿರುವುದನುು 
ಅೆಂತ್ಯೆ ವಿಫಲಗ್ ೆಂಡಿರುವುದನ ು ಕಾರ್ಬಹುದು. ಅದರೆಂತ್ಯೆ ಕಾಮವೂ ಕ ಡ. ಇೆಂತ್ಹ ರಾಯಬಾರಗಳ ಮ ಲಕ 
ಉೆಂಟಾದ ಅನ್ೇಕ ಪ್ರೇಮ-ಕಾಮದ ಸೆಂಗತಿಗಳು ಪಾರಚ್ಛೇನ ಮತ್ುು ಮಧಯಕಾಲ್ಲೇನ ಕನುಡ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ೇರಳವಾಗಿ 
ಸಿಗುತ್ುವ್. ಇಲ್ಲ ಿ ಪಾರಚ್ಛೇನ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕ್ಲವು ಪರಮುಖವಾದ ರಾಯಬಾರಗಳನುು ಮಾತ್ರ ಚಚ್ಛಾಸುವ ಪರಯತ್ು 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  

ಕನುಡದ ಮದಲ ಗದಯಕ ತಿಯೆನಿಸಿದ ವಡಾಾರಾಧನ್ಯ ‘ಗಜಕುಮಾರನ ಕತ್’ಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ುು ಅಧಾಚಕರವತಿಾ ಎೆಂಬ 
ಅರಸನು ‘ಪೌದನಪುರಾಧಿಪತಿಯಪಪಪರಾಜಿತ್ನೆಂ ಸೆಂಗಾರಮದ್ ಳ್ ಕಾರ್ದ ಗ್ಲುದ ಪ್ಡಿದುಕ್ ೆಂಡು 
ಬಕುಕಾೆಂಮಾತ್ಮ್ೇಂಗಾತ್ನು ಬ್ೇಡಿದುದ್ಲಿಮೆಂ ಕುಡುವ್ನ್ೆಂದು’(ವಡಾಾರಾಧನ್, ಪುಟ ೪೧) ಹ್ ರಡಿಸಿದ ಘ ೇಷ್ಣ್ಯನುು 
ಕ್ೇಳದ ಗಜಕುಮಾರನು ಅದರೆಂತ್ ಅಪರಾಜಿತ್ನನನುು ಸ್ ೇಲ್ಲಸಿ ಹಡಿದು ತ್ರುತಾುನ್. ಅದರಿೆಂದ ತ್ ಪುನಾದ ವಿಷ್ುು 
ಅರಸನು ‘ಮೆಚ್ಛಿದುದೆಂ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಳ ು್ೆಂದ್ ಡ್’ ಗಜಕುಮಾರನು, ‘ನಿಮಮೆಂತ್ಃಪುರಮನುೞಿಯೆ ಪೊಳಲ್ ಳಗ್ನು ಮೆಚ್ಛಿದ 
ಪ್ೆಂಡಿರನ್ ಕ್ ೆಂಡ್ನಿುಚ್ಿಯಳ  ್ಮೆಚ್ಛಿದೆಂತ್ ಬಾೞವಾನಿೇದಾಯಮೆಂ ಬ್ೇಡಿದ್ನ್’ (ವಡಾಾರಾಧನ್, ಪುಟ ೪೧-೪೨) ಎೆಂಬ 
ಬ್ೇಡಿಕ್ಯಿಡುತಾುನ್. ಇದು ತಾನು ಮುೆಂದ್ ಹ್ ೆಂದಲ್ಲಚ್ಛಿಸಿದ ಕಾಮದ ಸೆಂಬೇಂಧಕ್ಕ ರಾಜನ್ೇ ರಾಯಬಾರದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿ
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ಬ್ೆಂಬಲಕ್ಕ ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಬ್ೇಡಿದ ಕ್ ೇರಿಕ್ರ್ಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಸುತ್ುದ್. ಮುೆಂದ್ ಈ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೆಂರ್ದಗ್ 
ತ್ನು ಕಾಮಸೆಂಬೇಂಧವನುು ಆ ನಾಡಿನ ಹ್ರ್ುುಗಳ ್ೆಂರ್ದಗ್ ನಡ್ಸುವುದು ಕ ಡ ರಾಜನ ಈ ರಾಯಬಾರದ 
ನ್ರವಿನ್ ೆಂರ್ದಗ್ ಎೆಂಬುದು ಗಮನಾಹಾ. ಈ ರಾಯಬಾರವು ಪರಭುತ್ಾದ ಅಧಿಕಾರಶಾಹ ನ್ಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಯುವುದಾಗಿ 
ಕಾಣ್ಣಸುತ್ುದ್.  

‘ಕಾತಿೇಾಕ ಋರ್ಷಯ ಕತ್’ಯಲ್ಲ ಿ ಕೆಂಡುಬರುವ ‘ಕ್ರಱಿಯ ಮಗಳಪಪ ಕ ತಿುಕ್ಯ ರ ಪುೆಂ ತ್ೇಜಮುೆಂ ಗಾಡಿಯುಮೆಂ 
ಕೆಂಡಾಕ್ಗಾಟ್ಟಸಿ’ ಎೆಂಬ ಮಾತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಿುರಾಜನ್ೆಂಬ ಅರಸನು ತ್ನು ಮಗಳ ಮೆೇಲ್ಯೆೇ ಮೇಹಗ್ ೆಂಡಿರುವುದು 
ಕೆಂಡುಬರುತ್ುದ್. ಇಲ್ಲಿನ ಮಗಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ವಾಯಮೇಹವು ಮ ಲಭ ತ್ವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ುು ಕಾಮದ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛತ್ರ 
ಹೆಂತ್ವಾಗಿದ್. ರಾಜನು ಆಕ್ಯನುು ಪಡ್ಯುವುದಕಾಕಗಿ ಉಪಾಯದ ಮ ಲಕ ತ್ನು ಆಸಾನಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು ಮತ್ುು 
ನಾಡಿನ ಪರಜ್ಗಳನುು ರಾಯಬಾರಿಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ್ ಳುುವ ಸೆಂಚ  ೇಂದು ರ ಪ್ಸುವುದು ಕೆಂಡುಬರುತ್ುದ್. ಈ ಎಲ ಿ
ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುು ಪರಜ್ಗಳ ಎದುರು, ‘ಎನಾುಳಾ ಮೆಂಡಳೇಂಗಳ ್ಳ್ ಪುಟ್ಟಟದ ಲ್ೇಸಪಪ ವಸುುವಾಗಾಕುಕೆಂ’ (ವಡಾಾರಾಧನ್, 
ಪುಟ ೯೩) ಎೆಂದು ಕ್ೇಳುವ ಪರಶ್ುಯಲ್ಲಿ ತ್ನು ಕಾಮದ ದಾಹವನುು ಅವರ್ಲಿರ ಒಪ್ಪಗ್ಯ ಮ ಲಕ ಈಡ್ೇರಿಸಿಕ್ ಳುುವ 
ಬಯಕ್ಯಿರುವುದನುು ಕಾರ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಜ್ಗಳು ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ ಒಡಿಾದ ಬಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗ್ 
ಸಿಲುಕ್ರ, ‘ಒಳುತ್ುಪಪ ಆನ್ ಕುದುರ್ ಮುತ್ುು ಮಾಣ್ಣಕಮುೆಂ ಸ್ತ್ರೀರತ್ುಮುೆಂ ಪ ಥ್ವಿರ್ಾಳ ್ಾೆಂಗಕುಕೇಂ (ವಡಾಾರಾಧನ್, ಪುಟ ೯೩) 
ಎಲಿವೂ ರಾಜನಿಗ್ೇ ಸ್ೇರಬ್ೇಕ್ೆಂದು ಒಮಮತ್ವಾಗಿ ಅನಿವಾಯಾದ ಸಮಮತ್ದ ಮುದ್ರಹಾಕುವುದು ಕೆಂಡುಬೇಂದರ  ಆ 
ಪರಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಈ ಕ್ ೇರಿಕ್ಗ್ ತ್ಮಮ ಸಮಮತಿಯಿಲರಿ್ದದದರ  ಪರಭುತ್ಾಕ್ಕ ಹ್ದರಿ, ಈ ಸೆಂಬೇಂಧಕ್ಕ ಅನಾಯಯದ 
ಅಸಹಾಯಕ ರಾಯಬಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಸಿದವರಾಗಿ ಕಾರ್ುತಾುರ್.  

ಇನುು ಪೆಂಪನ ‘ವಿಕರಮಾಜುಾನ ವಿಜಯ’ ಶುರುವಾಗುವುದ್ೇ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪ್ರೇಮ ರಾಯಬಾರದ ಸೆಂಗತಿಯೇಂದ ಎೆಂದರ್ 
ತ್ಪಾಪಗಲಾರದು. ಕುರುವೆಂಶದ ಮದಲ ಪರಧಾನ ವಯಕ್ರುರ್ಾದ ಶೆಂತ್ನು ಒಮೆಮ ವಿನ್ ೇದಕ್ ಕೇಸಕರ ಬ್ೇಟ್ಗ್ 
ಹ್ ೇಗಿದಾದಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಜನಗೆಂಧಿರ್ಾದ ಸತ್ಯವತಿಯ ಮೆೇಲ್ ಮೇಹಗ್ ಳುುವುದು ಶೆಂತ್ನುವಿನ ಮನದ್ ಳಗ್ ಹುಟ್ಟಟದ 
ಪ್ರೇಮವಾದರ  ಅದು ಕಾಮದ ಬಯಕ್ಯ  ಹೌದು. ಆದರ್ ಅದು ಸಫಲಗ್ ಳುುವುದು ಮಾತ್ರ ಶೆಂತ್ನುವಿನ ಮಗನಾದ 
ಭೇಷ್ಮನು ವಹಸಿದ ರಾಯಬಾರದ ಮ ಲಕ ಎೆಂಬುದನುು ಗಮನಿಸಬ್ೇಕು.  

‘ಮ ಗರ್ಾವಾಯಜರ್ದನ್ ಮೆಾ ಶೆಂತ್ನು ತ  ೀಲುಪಾೆಂ ಪಳೆಂಚಲ್ಕ ತ್ 

ನ ಗಶಾಬಾಕ್ಷಿ ಕೆಂಪು ತ್ಟ್ಟಟ ಮಧುಪೆಂಬ್ ೇಲ್ ಸ್ ೇಲುು ಕೆಂಡ್ ಲುದ ನ 

ಲ್ಮಗ್ ರ್ದಬಯೆಂಬಿಡಿವೇಂತ ವೇಲ್ ಪ್ಡಿದು ನಿೇನ್ ಬಾ ಪೊೇಪಮೆೆಂದೇಂಗ್ ಮೆ 

ಲಿಗ್ ತ್ತ್ಕನಯಕ್ ನಾಣ್ಣಿ ಬ್ೇಡುವಡ್ ನಿೇವ್ಮಮಯಯನೆಂ ಬ್ೇಡಿರ್ೇ’ (ಪೆಂ.ಭಾ. ೧-೭೦, ಪುಟ ೮೮) 

ಶೆಂತ್ನು ಸತ್ಯವತಿಯ ಮೆಥಯ ಸುಗೆಂಧಕ್ಕ ಸ್ ೇತ್ು, ಒಲ್ಲದು, ದುೆಂಬಿಯೇಂತ  ಅವಳಲ್ಲಿ ಅನುರಕುನಾಗುವುದು ಮತ್ುು 
ರ್ದವಯವನುು ಹಡಿಯುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕ್ಥಯನುು ಹಡಿದುಕ್ ೆಂಡು ಕರ್ಯುವುದು ಅದು ಅನಥಾಗಳನುು ಮಿೇರಿದ 
ಪ್ರೇಮಾನುಭ ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಥ ಹಡಿಯುವುದು ಎೆಂಬುದಕ್ಕ ಬ್ೇರ್ ಅಥಾಗಳದದರ  ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಥ ಹಡಿಯುವಿಕ್ಯು ಪಾಣ್ಣಗರಹರ್ 
ಎೆಂಬ ಅಥಾದಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದುಕ್ ಳುಬ್ೇಕು. ಏಕ್ೆಂದರ್ ಒಬಬ ಗೆಂಡು ಮದುವ್ರ್ಾಗದ ಹ್ಣ್ಣುನ ಕ್ಥ ಹಡಿಯುವುದು ಎೆಂದರ್ ಅದು 
ಪಾಣ್ಣಗರಹರ್ ಮಾಡಿದೆಂತ್ಯೆ ಸರಿ. ಇದಕ್ಕ ಪೂರಕ ಉದಾಹರಣ್ಯೆೆಂದರ್ ಮರಾಠಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದೆಂಬರಿರ್ಾದ 
ಯರ್ಾತಿಯಲ್ಲ ಿ ದ್ೇವರ್ಾನಿಯ ಸೌೆಂದಯಾಕ್ಕ ಅಸ ಯೆಗ್ ೆಂಡ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಶಮಿಾಷ್್ಠಯು ದ್ೇವರ್ಾನಿಯನುು 
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ಬಾವಿಗ್ ತ್ಳುುತಾುಳ .್ ಆಗ ಅದ್ೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿುದದ ಯರ್ಾತಿಯು ಅವಳ ಕ್ಥಹಡಿದು ಬಾವಿಯಿೆಂದ ಮೆೇಲ್ತ್ುುವುದನುು 
ಪಾಣ್ಣಗರಹರ್ವ್ೆಂದ್ೇ ಭಾವಿಸಿ ದ್ೇವರ್ಾನಿಯನುು ಮದುವ್ರ್ಾದ ನಿದಶಾನವಿದ್. ಇಲ್ಲಯಿ  ಸಹ ಶೆಂತ್ನು ಸತ್ಯವತಿಯ 
ಕ್ಥಯನುು ‘ಪ್ಡಿದು ನಿೇನ್ ಬಾ ಪೊೇಪೆಂ’ ಎೆಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಥವಾಹಕ ಜಿೇವನಕ್ಕ ನಿೇಡುತಿುರುವ ಆಹಾಾನವಿದ್ ಎೆಂದು 
ಎಷ್್ಟೇ ಅರ್ಥಾಸಿದರ  ಅದರ ಹೆಂದ್ ಪ್ರೇಮವೂ ಇದ್, ಅದರ್ ೆಂರ್ದಗ್ ಕಾಮದ ತಿೇವರತ್ಯ  ಇದ್ ಎೆಂಬುದನುು 
ಗರಹಸಬ್ೇಕು. ಸತ್ಯವತಿಯು ಶೆಂತ್ನುವಿನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಸ್ ೇತ್ಳ್ೆಂಬುದು ಅವಳ ನಾಚ್ಛಕ್ಯಲ್ಲಿ ವಯಕುವಾದರ  ‘ತ್ತ್ಕನಯಕ್ 
ನಾಣ್ಣಿ ಬ್ೇಡುವಡ್ ಎಮಮಯಯನೆಂ ಬ್ೇಡಿರ್’ ಎೆಂಬ ಮಾತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕ ಅಪಪನ ಅನುಮತಿ ಬ್ೇಕ್ರದ್ ಎೆಂಬ ಆಶಯವೂ 
ಕೆಂಡುಬರುತ್ುದ್.    

ಅದಕ್ಕ ಶೆಂತ್ನು ಸಾತ್ಃ ತಾನ್ೇ ದಾಶರಾಜನಲ್ಲಿಗ್ ಹ್ ೇಗಿ ಸತ್ಯವತಿಯನುು ಬ್ೇಡಿದಾಗ ಶೆಂತ್ನುವಿಗ್ ಭೇಷ್ಮನ್ೆಂಬ 
ಮಗನಿರುವ ಕಾರರ್ ಆ ಸೆಂಬೇಂಧ ಏಪಾಡುವುರ್ದಲಿ. ಆದರ್ ರ್ದನಕಳ್ದೆಂತ್ ಆ ಪ್ರೇಮದ ವಿರಹದಲ್ಲಿಯೆೇ ಕ್ ರಗುತಿುದದ 
ತ್ನು ತ್ೆಂದ್ಯ ಮನದ ವ ತಾುೆಂತ್ವನುು ಅಥಾಮಾಡಿಕ್ ೆಂಡ ಭೇಷ್ಮನು, ತ್ನು ತ್ೆಂದ್ಯು ಈ ಕಾಮ ವಿರಹರ್ದೆಂದ ಸತ್ುರ್ 
ಆ ಪಾಪ ತ್ನಗ್ ತ್ಟುಟತ್ುದ್ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನ್ೇರವಾಗಿ ದಾಶರಾಜನ ಮನ್ಗ್ ಹ್ ೇಗಿ,  

‘ನಿೇಡಿರರ್ದೇವುರ್ದೇ ನಿಜ ತ್ನ ಜ್ಯನಿೇ ವಧುಗಾದ ಪುತ್ರರ್ ಳ್ 

ಕ ಡುಗ್ ರಾಜಯಲಕ್ಷಿö್ ಮ ಮಱ್ಯಲ್ುನಗೆಂತ್ದು ಪ್ೆಂಡಿರ ೇಂಬರ್ ಳ್ 

ಕ ಡುವನಲ್ಿನೇಂದು ಮದಲಾಗಿರ್ ನಿಕುಕವಮೆೆಂದು ರಾಗರ್ದೆಂ 

ಕ ಡಿದನುಯುದ ಸತ್ಯವತಿಯೆಂ ಸತಿಯೆಂ ಪತಿಯಳ್ ನರ್ದೇಸುತ್ೆಂ’ (ಪೆಂ. ಭಾ. ೧-೭೩ ಪುಟ ೮೯) 

ಎೆಂದು ತ್ನು ಪರತಿಜ್ಞ್ಯನುು ಅರುಹದರ  ಹ್ ೇಗಿದುದ ಮಾತ್ರ ತಾನ್ ಬಬ ಸಾ-ಇಚ್ಿಯ ರಾಯಬಾರಿರ್ಾಗಿ ಎೆಂಬುದ  ಇಲ್ಲ ಿ
ಮುಖಯವಾಗುತ್ುದ್. ಭೇಷ್ಮನು ಪರತಿಜ್ಞ್ಯ ಮ ಲಕ ತ್ನು ತ್ೆಂದ್ಯ ಪ್ರೇಮವನುು ಮತ್ುು ಆಸ್ಯನುು ಈಡ್ೇರಿಸುವಲ್ಲ ಿ
ಸಫಲನಾಗುವುದು ರಾಯಬಾರದ ಮ ಲಕ ಎೆಂಬುದು ಮುಖಯ.  

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಸೆಂಬೇಂಧಿಸಿದೇಂತ  ಮತ್ ುೆಂದು ವಿಚಾರವ್ೆಂದರ್ ಸತ್ಯವತಿಯ ಮೆೇಲ್ ಶೆಂತ್ನು ಮೇಹಗ್ ಳುುವುದು 
ಅವಳ ಮೆಥಯಿೆಂದ ಹ್ ರಡುತಿುದದ ಸುವಾಸನ್ಯಿೆಂದ ಎೆಂಬುದು. ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ಜನುನ ಯಶ್ ೇಧರ ಚರಿತ್ಯಲ್ಲಿಯ  
ಕ ಡ ಅಮ ತ್ಮತಿಯು ತ್ನು ಪ್ರೇಮವನುು ಪರಕಟಪಡಿಸುವುದು ತಾನು ಕ್ೇಳಸಿಕ್ ೆಂಡ ಹಾಡಿನ ನುರ್ದನಿಯಿೆಂದ. ಹೇಗ್ 
ಅನ್ೇಕ ಸೆಂದಭಾಗಳು, ಸನಿುವ್ೇಶಗಳು ಪ್ರೇಮದ ಅೆಂಕುರಕ್ಕ ಕಾರರ್ಗಳಾದರ  ಅವುಗಳು ಸಫಲತ್ಯನುು 
ಪಡ್ಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಇೆಂಥ ರಾಯಬಾರಗಳೆಂದ ಎೆಂಬುದನುು ಮರ್ಯುವೆಂತಿಲಿ. 

ನಾಗವಮಾನ ‘ಕನಾಾಟಕ ಕಾದೆಂಬರಿ’ಯಲ್ಲ ಿ ಕೆಂಡುಬರುವ ಪುೆಂಡರಿೇಕ ಮತ್ುು ಮಹಾಶ್ಾೇತ್ಯ ಪ್ರೇಮ 
ಪರಸೆಂಗದಲ್ಲಿಯ  ಕ ಡ ಅವರ ನಡುವ್ ಉೆಂಟಾದ ಆಕಸಿಮಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಪುೆಂಡರಿೇಕನ ಗ್ಳ್ಯನಾದ ಕಪ್ೆಂಜಲನು 
ರಾಯಬಾರಿರ್ಾಗಿ ಹ್ ೇಗುವುದನುು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ ಡ ಸಾ-ಇಚ್ಿಯಿೆಂದ ರಾಯಬಾರಕ್ಕ ಹ್ ೇದುದಾಗಿದ್. 

ಋರ್ಷಕುಮಾರರಾದ ಪುೆಂಡರಿೇಕ ಮತ್ುು ಕಪ್ೆಂಜಲ ಇವರಿಬಬರ  ಒಮೆಮ ಪೂಜ್ಗ್ೆಂದು ಹ್ ಸ ಹ ವನುು ಕ್ ಯುದ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ ೆಂಡು ಬರುತಿುರುವಾಗ ಎದುರಾದ ಮಹಾಶ್ಾೇತ್ಯು ಪುೆಂಡರಿೇಕನನುು ನ್ ೇಡಿ ಮೇಹಗ್ ಳುುವುದು ಮತ್ುು 
ಅವನ ಕ್ಥಯಲ್ಲಿದದ ಅಪೂವಾವಾದ ಕುಸುಮ ಮೆಂಜರಿಯನುು ಕೆಂಡು ಅದರ ಬಗ್ೆ ತಿಳದುಕ್ ಳುುವ ಆಸ್ ವಯಕುಪಡಿಸುವುದು 
ನಡ್ಯುತ್ುದ್. 
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‘ಎಳಸುತಿುದಾಪ್ ಪುಷ್ಪಮೆಂಜರಿಗ್ ಕ್ ಳುೇ ಸುತಿುದ್ೇಕ್ೆಂದು ಸೆಂ 

ಚಳಸುತ್ಮ್ುತೇಂ ನಿಜಕರ್ಾರ್ದೆಂ ತ್ಗ್ದು ಸ್ ೇಲ್ುೆಂ ಕ ಡು ನಿೇನ್ನ್ ುಳ್ೆಂ 

ದಳಮಾಲಾರವದ್ೇಂದ್  ಪ್ೇಳವ ತ್ರರ್ದೆಂ ಮತ್ಕರ್ಾದ್ ಳ್ ತಾರಕ್ ೇ 

ಜಾಲಮೆಂ ರೆಂಜಿಪ ಪುಷ್ಪಮೆಂಜರಿಯನತೌಯತ್ುುಕಯದ್ೇಂದ್ಕ್ರಕದೇಂ’ (ಕ.ಕಾ., ಮ.ವ . ೧೭, ಪುಟ ೪೧) 

ಪುೆಂಡರಿೇಕನು ಮಹಾಶ್ಾೇತ್ಗ್ ಅದರ ವ ತಾುೆಂತ್ವನುು ತಿಳಸಿ, ನೆಂತ್ರ ಈಕ್ಯು ಈ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಆಸ್ಪಟ್ಟಟದಾದಳ್ೆಂದು 
ಅರಿತ್ು ಪುೆಂಡರಿೇಕನು ‘ನಾನು ನಿನುಲ್ಲಿ ಅನುರಕುನಾಗಿದ್ದೇನ್. ನನಗ್ ರತಿಸುಖವನುು ನಿೇಡು’ ಎೆಂಬAತ್ ಅವಳ ಕ್ರವಿಗ್ ಆ 
ಕುಸುಮ ಮೆಂಜರಿಯನುು ತಾನ್ೇ ತ್ ಡಿಸುತಾುನ್. ಆಗ ಅವಳ ಕ್ರವಿಯ ಸ್ ೇೆಂಕು ಅವನ್ ಳಗ್ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ುು ಕಾಮದ 
ಭಾವವನುು ಉೆಂಟುಮಾಡುತ್ುದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿರ್ಾದ ಭಾವವು ಮಹಾಶ್ಾೇತ್ಯಲ ಿ ಉೆಂಟಾಗುತ್ುದ್. ಆದರ್ ಇಬಬರ  
ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಉೆಂಟಾದ ಆ ಪ್ರೇಮಭಾವವನುು ಪರಸಪರರು ವಯಕುಪಡಿಸುವುರ್ದಲ.ಿ ಅದನುು ಮನಸಿುನಲ್ಲಿಯೆೇ ಇಟುಟಕ್ ೆಂಡು 
ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಭ ತಿಯನುು ಹ್ ೆಂದುತಾುರ್. ಆದರ್ ಪುೆಂಡರಿೇಕನಿಗ್ ಮಹಾಶ್ಾೇತ್ಯ ಮೆೇಲ್ಲನ 
ಪ್ರೇಮವು ವಿರಹಜಾರವಾಗಿ ಕಾಡಲು ಪಾರರೆಂಭಸಿದಾಗ ಪುೆಂಡರಿೇಕನ ಕಾಮಜಾರದ ಪರಿಸಿಿತಿಯನುು ಅರಿತ್ ಕಪ್ೆಂಜಲನು 
ಗ್ಳ್ಯನ ಪಾರರ್ ಕಾಪಾಡಿಕ್ ಳುುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೇಮವಯವಹಾರಕ್ಕ ರಾಯಬಾರತ್ಾವನುು ವಹಸಿಕ್ ೆಂಡು ತಾನ್ೇ 
ಮಹಾಶ್ಾೇತ್ಯ ಬಳಗ್ ಬರುವುದನುು ಕಾರ್ಬಹುದು.  

ಮಹಾಶ್ಾೇತ್ಯ ಬಳಗ್ ರಾಯಬಾರಕಾಕಗಿ ಬೆಂದ ಕಪ್ೆಂಜಲನು ಮದಲು ತಾನ್ ಬಬ ಋರ್ಷ ಎೆಂಬುದನುು 
ನ್ನಪ್ಸಿಕ್ ೆಂಡು, ತಾನು ಈ ಮಾತ್ನುು ಹ್ೇಳಬಹುದ್  ಇಲವಿ ಎೆಂಬ ಕಳವಳರ್ದೆಂದಲ್ೇ ಹ್ೇಳಲುದುಯಕುನಾಗುತಾುನ್. 
‘ಕಾಮಾತ್ುರರ ತ್ುಚಿವಾದ ವಯವಹಾರಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬೆಂರ್ದದ್ದೇನ್. ಇದು ಈ ತ್ಪಸಿಾಗ್ ಮತ್ುು ಉಟ್ಟಟರುವ 
ನಾರುಡ್ಗ್ ಯೇಗಯವಾದುದಲಿ. ಆದರ  ಬೆಂರ್ದರುವ್’ ಎೆಂದು ಹ್ೇಳ ಮತ್ು, 

‘ಏಕಾೆಂತ್ದ್ ಳೇ ಲ್ೇಖಮ 

ನಾಕ್ಗ್ ಪೊೇಗಿ ಕುಡುವುದ್ೆಂದಟ್ಟಟದನ್...’ (ಕ.ಕಾ. ಮ.ವ , ೩೬, ಪುಟ ೪೫)   

ಎೆಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಗ್ಳ್ಯನ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯ ಮೆೇರ್ಗ್ ಪ್ರೇಮವಯವಹಾರಕ್ಕ ರಾಯಬಾರಿರ್ಾಗಿ ಬೆಂರ್ದರುವುದು 
ಗ್ ತಾುಗುತ್ುದ್. ಅಲಿದ್ ಆ ಕಪ್ೆಂಜಲನು ವಿರಹದ ಕಾಮಜಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ೇಯುತಿುರುವ ತ್ನು ಗ್ಳ್ಯನ ಪಾರರ್ ಉಳಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ, ‘...ಎೆಂತಾದ್ ಡಮೆನು ಕ್ಳ್ಯನಸುವೆಂ ಪ್ಡಿವುದು ಸ್ರಗ್ ಡಿಾ ಬ್ೇಡಿದ್ೆಂ ಮ ಗನಯನ್ೇ’ (ಕ.ಕಾ. ಮ.ವ , 
೭೩, ಪುಟ ೫೨) ಎೆಂದು ಬಗ್ಬಗ್ರ್ಾಗಿ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಳುುತಾುನ್.  ಈ ರಿೇತಿ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಳುುವಲ್ಲಿ ಗ್ಳ್ಯನ ಪಾರರ್ 
ಮುಖಯವಾದರ  ಆ ಪಾರರ್ ಉಳಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಮಹಾಶ್ಾೇತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸಮಮತಿಯಿೆಂದ ಎೆಂಬುದು ಅವನಿಗ್ 
ಗ್ ತಿುದ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಮತಿಯನುು ಪಡ್ಯಲು ಮತ್ುು ಆಕ್ಯನುು ಕರ್ದುಕ್ ೆಂಡು ಹ್ ೇಗಲು ಬೆಂರ್ದರುವ 
ಕಪ್ೆಂಜಲನದು ನಿಜವಾದ ಗ್ಳ್ತ್ನದ ನಿಷ್್ಠಯಿೆಂದ ಕ ಡಿದ ರಾಯಬಾರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಸುತ್ುದ್.   

ನಾಗಚೆಂದರನ ‘ಪೆಂಪರಾಮಾಯರ್’ದಲ್ಲಿಯ  ರಾವರ್ನು ತ್ನು ತ್ೆಂಗಿ ಚೆಂದರನಖಿಗ್ ಆಗಿರುವ ಅನಾಯಯಕ್ಕ ಪರತಿಕಾರ 
ತಿೇರಿಸಿಕ್ ಳುುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬರುವಾಗ ರಾಮನ ಜ್ ತ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಳತಿದದ ಸಿೇತ್ಯ ರ ಪವನುು ನ್ ೇಡಿ 
ಮೇಹಗ್ ಳುುವುದು ಕ ಡ ಪ್ರೇಮದ ಮುಸುಕ್ರನ್ ಳಗಿನ ಕಾಮವ್ೆಂದ್ೇ ಭಾವಿಸಬ್ೇಕು. ಕಾಮಾತ್ುರದಲ್ಲಿ ಸಿೇತ್ಯನುು 
ಹ್ ತ್ ುಯಯಲು, ‘ಇವರಾರ್, ಈಕ್ಯನ್ ಈತ್ನಿೆಂದಗಲುಿವ ಉಪಾಯವಾವುದ್ನ್’ (ಪೆಂ.ರಾ.ಸೇಂ. ಪುಟ ೪೨) ಎೆಂದು 
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ಅವನು ಸಹಾಯ ಬ್ೇಡಿದುದ ತ್ನ್ ುಳಗಿನ ಅವಲ್ ೇಕ್ರನಿ ಎೆಂಬ ವಿದ್ಯಯನುು. ಅೆಂದರ್ ತ್ನು ಕಾಮಕ್ಕ ಬ್ೆಂಬಲ ಪಡ್ಯಲು 
ವಿದ್ಯಯನುು ಅವಲೆಂಬಿಸಿದುದ ಕ ಡ ಒೆಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾರದ ನ್ಲ್ಯಲ್ಲ ಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸಿೇತ್ಯನುು 
ಲೆಂಕ್ಗ್ ಹ್ ತ್ ುಯದರ  ಆ ಪ್ರೇಮ-ಕಾಮ ನಿವ್ೇದನ್ಗ್ ತ್ನು ಹ್ೆಂಡತಿರ್ಾದ ಮೆಂಡ್ ೇದರಿಯನುು ಬಳಸಿಕ್ ೆಂಡದದನ ು 
ಗಮನಿಸಬ್ೇಕು.  

ಅೆಂತ್ಯೆ ಇದ್ೇ ಪೆಂಪರಾಮಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ನಳಖ ಬರನ ಹ್ೆಂಡತಿರ್ಾದ ಉಪರೆಂಭ್ಯು ರಾವರ್ನ ಗುರ್ ಪರಖ್ಾಯತಿ 
ಮತ್ುು ಸೌೆಂದಯಾಕ್ಕ ಮನಸ್ ೇತ್ು ಅವನ ಮೆೇಲ್ ಉೆಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮಪೂರಿತ್ ಕಾಮವನುು ಪರಕಟಪಡಿಸುವುದಕಾಕಗಿ 
ಆಕ್ ಆಶರಯಿಸವುದು ತ್ನು ಆಸಾನಿದ ದ ದವಿಯನುು. ಆ ದ ದವಿಯ ಬಳ ತ್ನು ಮನದ ಹೆಂಬಲವನುು ತಿಳಸಿ ರಾವರ್ನ 
ಬಳಗ್ ರಾಯಬಾರ ಮಾಡುವೆಂತ್ ಕ್ ೇರುತಾುಳ .್ ಅದರೆಂತ್ ದ ದವಿಯ  ಕ ಡ ರ್ಾವ ಪರತಿಫಲಾಪ್ೇಕ್ಷ್ಯಿಲಿದ್ 
ರಾವರ್ನ ಬಳಗ್ ಹ್ ೇಗಿ ಉಪರೆಂಭ್ಯು ರಾವರ್ನ ಮೆೇಲ್ ಹ್ ೆಂರ್ದರುವ ಮೇಹದ ಬಗ್ಗ್ ನಿವ್ೇರ್ದಸುತಾುಳ .್ ಹೇಗ್ 
ನಿವ್ೇರ್ದಸುವುದು ಈ ಇಬಬರ ನಡುವ್ ಏಪಾಡಬಹುದಾದ ಕಾಮ ಸೆಂಬೇಂಧಕ್ಕ ಎೆಂಬುದನುು ಗಮನಿಸಿದರ್ ದ ದವಿಯ  
ಕ ಡ ರಾವರ್ ಮತ್ುು ಉಪರೆಂಭ್ಯ ನಡುವ್ ಪ್ರೇಮ-ಕಾಮ ವಯವಹಾರಕ್ಕ ರಾಯಬಾರ ವಹಸಿದಾದಳ್ೆಂದು ಅಥಾ. ನಿಜ 
ಸೆಂಗತಿಯೇಂದರ  ರಾವರ್ನು ‘ಪರಾೆಂಗನಾ ವಿರತಿ’ ಎೆಂಬ ವರತ್ವನುು ಕ್ಥಗ್ ೆಂಡಿದದ ಕಾರರ್ ದ ದವಿಯ ರಾಯಬಾರ ಇಲ್ಲ ಿ
ಯಶಸಿಾಗ್ ಳುುವುರ್ದಲಿ. ಯಶಸಿಾಗ್ ಳುುವುದು ಬಿಡುವುದು ಬ್ೇರ್ ಮಾತ್ು. ಆದರ್ ಅೆಂಥದ್  ದೇಂದು ಸೆಂಬೇಂಧಕ್ಕ 
ರಾಯಬಾರತ್ಾವನುು ವಹಸಿದ ಉದಾಹರಣ್ಯೆಂತ್  ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬರುತ್ುದ್. 

ಜನುನ ‘ಯಶ್ ೇಧರ ಚರಿತ್’ಯಲ್ಲಿ ಅಮ ತ್ಮತಿಯು ತ್ನು ಗೆಂಡ ಯಶ್ ೇಧರನ್ ೆಂರ್ದಗ್ ಮಲಗಿರುವಾಗ, ಆ ಆಸಾನಿದ 
ಕ್ರೇಳು-ಸ್ೇವಕನಾದ ಅಷ್ಾಟವೆಂಕನು, ‘ಬಿನದಕ್ ಪಾಡುತಿರ್ ನುರ್ದನಿ’ (ಯ.ಚ. ಎರಡನ್ ಅವತಾರ, ಪದಯ ೨೮, ಪುಟ ೧೬) 
ಇೆಂಪಾಗಿ ಕ್ೇಳಬೆಂದ ಹಾಡಿಗ್ ಮನಸ್ ೇತ್ು ಹಾಡಿದವನಿಗ್ ‘ಮುಟ್ಟಟದ ಮನಮೆಂ ತ್ ಟಟನ್ ಪಸಾಯದಾನೆಂಗ್ ಟಟಳ್’ 
(ಯ.ಚ. ಎರಡನ್ ಅವತಾರ, ಪದಯ ೨೮, ಪುಟ ೧೬) ತ್ನು ಮನಸುನುು ಉಡುಗ್ ರ್ಯನಾುಗಿ ಕ್ ಡುತಾುಳ .್ ಹೇಗ್ 
ಮನಸುನುು ಕ್ ಟಟರ  ಆ ಉಡುಗ್ ರ್ಯ ಹೆಂರ್ದನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಕಾಮ ಸೆಂಬೇಂಧವನುು 
ಏಪಾಡಿಸಿಕ್ ಳುುವುದಾಗಿಯೆೇ ಕಾಣ್ಣಸುತ್ುದ್. ಆ ಕಾಮಸೆಂಬೇಂಧವು ಏಪಾಡುವುದು ಅಮ ತ್ಮತಿಯ ಆಪು ಸ್ೇವಕ್ರಯ  
ಗ್ಳತಿಯ  ಆದ ದ ದವಿಯ ರಾಯಬಾರರ್ದೆಂದ. 

ಅಮ ತ್ಮತಿಯು ‘ಮನದನುಳಪಪ ಕ್ಳರ್ದಗ್ ಮನಮೆಂ ಮುೆಂರ್ದಟುಟ ಬಳಕ ಕಳಪ್ದ್ ಡ್’ (ಯ.ಚ. ಎರಡನ್ ಅವತಾರ, ಪದಯ 
೩೩, ಪುಟ ೧೬) ರಾಯಬಾರಕಾಕಗಿ ದ ದವಿಯನುು ಕಳಸಿದಾಗ ಆ ದ ದವಿಯು ಆ ಕ್ರೇಳು-ಸ್ೇವಕನನುು ನ್ ೇಡಿ, ಇೆಂಥ 
ಕುರ ಪನಾದ ವಯಕ್ರುಯೆಂರ್ದಗ್ ತ್ನು ಗ್ಳತಿಯ ಅಥವಾ ರಾಣ್ಣಯ ಪ್ರೇಮ-ಕಾಮ ವಯವಹಾರ ನಡ್ಯಬಾರದ್ೆಂದು 
ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲಿದ ಅನ್ೇಕ ಕುರ ಪತ್ಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸಿ ಹ್ೇಳುತಾುಳ .್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಳತಿಯು ತಾನು ರಾಯಬಾರ ವಹಸುತಿುರುವೆಂತ್ 
ನಡ್ದುಕ್ ಳುುತಿುದದರ  ಇೆಂಥದ್  ದೇಂದು ಅನ್ಥತಿಕ ಸೆಂಬೇಂಧವು ಏಪಾಡರ್ದರಲ್ಲ ಎೆಂಬ ಆಶಯವೂ ಆಕ್ಯಲ್ಲಿತ್ುು ಎೆಂಬುದು 
ಆಕ್ ವಣ್ಣಾಸಿದ ಕುರ ಪ ವರ್ಾನ್ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಆಡಿದ ವಯೆಂಗಯದ ಮಾತ್ುಗಳೆಂದ ಗ್ ತಾುಗುತ್ುದ್. ಆದರ್ ದ ದವಿಯು 
ಅಮ ತ್ಮತಿಗ್ ಗ್ಳತಿರ್ಾಗಿದದರ  ರಾಣ್ಣಯ ಆಸಾಿನದಲ್ಲಿ ತಾನ್ ಬಬ ಸ್ೇವಕ್ರ ಎೆಂಬ ಪರಜ್ಞ್ಯ  ಆಕ್ಯಲ್ಲಿತ್ುು. ಹಾಗಾಗಿ 
ರಾಣ್ಣಯ ಆದ್ೇಶವನುು ಪಾಲ್ಲಸಬ್ೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಾತ್ ಎದುರಾದಾಗ ಗ್ಳತಿರ್ಾಗಿ ಅದರಿೆಂದ ಹ್ ರತ್ರಲು 
ಪರಯತಿುಸುತಾುಳ .್ ‘...ಆಕ್ಗ್ ಲೆಂಚಮನಿತ್ುು ಎೆಂದುದನ್ರವಿಗ  ೇಂಡು’ (ಯ.ಚ. ಎರಡನ್ ಅವತಾರ, ಪದಯ ೪೪, ಪುಟ ೧೮) 
ಆದರ್ ಸ್ೇವಕ್ರರ್ಾಗಿ ರಾಣ್ಣ ತ್ ೇರಿಸಿದ ಲೆಂಚವ ೇಂಬ ಆಮಿಷ್ರ್ದೆಂದ ಆ ಅನ್ಥತಿಕ ಸೆಂಬೇಂಧ ಏಪಾಡಲು ಕಾರರ್ 
ಕತ್ಾಳಾಗುತಾುಳ .್ ಈ ಸೆಂಬೇಂಧ ಏಪಾಡಲು ಲೆಂಚ ಕಾರರ್ವಾದರ  ಅದರ್ ಟ್ಟಟಗ್ ಅಮ ತ್ಮತಿಯ ತಿೇವರಕಾಮದ 
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ಬಯಕ್ಯ  ಬಹಳ ಮುಖಯ. ಏಕ್ೆಂದರ್ ದ ದವಿಯ ವಣ್ಣಾಸಿದ ಕುರ ಪದ ವರ್ಾನ್ ಕ್ೇಳದಾದಗ ಯ ‘ಒಲವಾದ್ ಡ್ 
ರ ಪ್ನ ಕ್ ೇಟಲ್ಯೆೇವುದ್ , ಕಾಯಾಮಾಗ್ ಕಾರರ್ರ್ದೆಂದ ಫಲಮೆೇನ್ ’ (ಪದಯ ೪೩, ಪುಟ ೧೮) ಎೆಂದು 
ಸಮಥ್ವಾಸಿಕ್ ಳುುವ ಮತ್ುು ಮುೆಂದುವರ್ದು ‘ಇೆಂದ್ನಗಾತ್ನ್ ಕಾಮದ್ೇವೆಂ ಇೆಂದಾೇಂ ಚೆಂದಾೇಂ’ ಎೆಂಬ ಮಾತ್ುಗಳಲ್ಲ ಿ
ಆಕ್ಯ ತಿೇವರಕಾಮದ ಬಯಕ್ ವಯಕುವಾಗುತ್ುದ್. ಈ ರಿೇತಿಯ ತಿೇವರಕಾಮದ ಬಯಕ್ಯಲ್ಲಿದದ ಅಮ ತ್ಮತಿಯನುು 
ಅಷ್ಾಟವೆಂಕನ ಜ್ ತ್ ಕ ಡಿಸಿ, ಅವರಿಬಬರ ನಡುವ್ ಇೆಂಥದ್  ದೇಂದು ಕಾಮ ಸೆಂಬೇಂಧ ಏಪಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ದ ದವಿಯ 
ರಾಯಬಾರದ ಕಾಯಾ ತ್ುೆಂಬ ಮಹತ್ಾದಾದಗಿ ಕಾಣ್ಣಸುತ್ುದ್.. 

ಹಾಗ್ಯೆ ಹರಿಹರನ ‘ಮಲುಹರ್ನ ರಗಳ ’್ಯಲ್ಲ ಿಮಲುಹರ್ ಮತ್ುು ಮಲುಹಣ್ಣಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ರಾಯಬಾರದೆಂತ್ 
ಮಲುಹಣ್ಣಯ ತಾಯಿರ್ಾದ ಪದಾಮವತಿಯು ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವುದನುು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅೆಂತ್ಯೆ ಕನಕದಾಸರ 
‘ನಳಚರಿತ್ರ’ಯಲ್ಲಿ ನಳ ಮತ್ುು ದಮಯೆಂತಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಹೆಂಸಪಕ್ಷಿಯೇಂದು ರಾಯಬಾರ ವಹಸಿದದನ ು 
ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಸಪಕ್ಷಿಯ ರಾಯಬಾರವು ಪ್ರೇಮಿಗಳಬಬರ ಪ್ರೇಮಪತ್ರಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕ 
ಅೆಂಚ್ವಯವಸ್ಿಯೇಂತ್ಮ್  ಬಳಕ್ರ್ಾಗಿರುವುದನುು ಗಮನಿಸಬ್ೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಳ ದಮಯೆಂತಿಯರ ಪ್ರೇಮ ಸಾಫಲಯಕ್ಕ 
ಹೆಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ರಾಯಬಾರವೂ ಮುಖಯವ್ೆಂದು ಭಾವಿಸಬ್ೇಕಾಗುತ್ುದ್. ಇಲ್ಲಿ ಪದಾಮವತಿಯದ ಸಾಾಥಾ 
ರಾಯಬಾರವಾದರ್, ಹೆಂಸ ಪಕ್ಷಿಯದು ನಿಸಾಾಥಾ ರಾಯಬಾರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಸುತ್ುದ್. ಮಲುಹರ್ನ ರಗಳ  ್ಮತ್ುು ನಳಚರಿತ್ರ 
ಇವು ಮಧಯಕಾಲ್ಲೇನ ಕನುಡ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬರುವ ಕಾರರ್ ಇವುಗಳ ಹ್ಚ್ಛಿನ ವಿವರಗಳನುು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ ಡತಿುಲಿ. 

ಇಲ್ಲಿ ಚಚ್ಛಾಸಿರುವ ಪ್ರೇಮವು ಆಲ್ ೇಚನಾ ಶಕ್ರುಯಿೆಂದ ಮತ್ುು ವಿವ್ೇಕ ಪರಜ್ಞ್ಯಿೆಂದ ನಡ್ಯುವುದಾದರ್, ಕಾಮವು ವಿವ್ೇಕ 
ಪರಜ್ಞ್ ಮತ್ುು ಆಲ್ ೇಚನಾ ಶಕ್ರುಯನುು ಕಳ್ದುಕ್ ೆಂಡು ಜರುಗುವ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಾಗಿ ಕೆಂಡುಬರುತ್ುದ್. ಹಾಗ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಿ
‘ದುಬಾಲಸಯ ಬಲ್  ರಾಜಾಃ’ ಎೆಂಬೇಂತ  ಪರಭುತ್ಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದ ಅಸಹಾಯಕತ್ಯ ರಾಯಬಾರವು 
ವಡಾಾರಾಧನ್ ಕತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬೇಂದರ್, ಪೆಂಪಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಭೇಷ್ಮನ ರಾಯಬಾರವು ತ್ನು ತ್ೆಂದ್ಯ ಪಾರರ್ ಹ್ ೇದರ್ 
ಅದರ ಪಾಪ ತ್ನಗ್ ತ್ಟುಟತ್ುದ್ೆಂಬ ಸಾಾಥಾರ್ದೆಂದ ಕ ಡಿದುದು ಮತ್ುು ತಾಯಗವನುು ಬಯಸಿದ ರಾಯಬಾರವಾಗಿ 
ಕಾಣ್ಣಸುತ್ುದ್. ಅದರೆಂತ್ ನಾಗವಮಾನ ಕನಾಾಟಕ ಕಾದೆಂಬರಿಯಲ್ಲಿನ ಕಪ್ೆಂಜಲನ ರಾಯಬಾರವು ಸೆಂಪೂರ್ಾ 
ಕಾಳಜಿಯಿೆಂದ ಕ ಡಿದ ನಿಷ್ಾಠವೆಂತ್ ಗ್ಳ್ಯನ ಪಾರಮಾಣ್ಣಕ ರಾಯಬಾರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಸುತ್ುದ್, ನಾಗಚೆಂದರನ 
ಪೆಂಪರಾಮಾಯರ್ದಲ್ಲಿನ ದ ದವಿಯದು ಕತ್ಾವಯ ಪಾಲನಾ ರಾಯಬಾರವಾಗಿ, ಅದರೆಂತ್ ರಾವರ್ನು ಸಿೇತ್ಯನುು 
ಹ್ ತ್ ುಯುಯವ ಮದಲು ಅವಲ್ ೇಕ್ರನಿ ವಿದ್ಯಯು ರಾವರ್ನಿಗ್ ಬುರ್ದಧಮಾತ್ನುು ಹ್ೇಳುವಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಬಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ, 

ಹ್ ಣ್ಗಾರಿಕ್ ಮತ್ುು ರಾವರ್ನು ಇದುವರ್ಗ  ಸೆಂಪಾರ್ದಸಿದದ ಗುರ್ಪರಖ್ಾಯತಿಗ್ ಹಾನಿರ್ಾಗದೆಂತ್ ತ್ಡ್ಯುವ 
ರಾಯಬಾರವಾದರ , ಕಡ್ಗ್ ಅಧಿೇನತ್ಗ್ ತ್ಲ್ಬಾಗುವ ರಾಯಬಾರವಾದುದನುು ಗಮನಿಸಬ್ೇಕು. ಇನುು ಕಡ್ಯಲ್ಲಿ 
ಯಶ್ ೇಧರ ಚರಿತ್ಯಲ್ಲ ಿಕೆಂಡುಬರುವ ದ ದವಿಯ ರಾಯಬಾರವೂ ಕ ಡ ತ್ನು ರಾಣ್ಣಯ ಅನ್ಥತಿಕ ಸೆಂಬೇಂಧವನುು 
ತ್ಡ್ಯುವ ನ್ಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬೇಂದರ  ಮುೆಂದ್ ಅದು ಸಾಾಥಾ ಮತ್ುು ಆಮಿಷ್ಕ್ಕ ಬಲ್ಲರ್ಾದ ರಾಯಬಾರವಾಗಿ 
ಕಾಣ್ಣಸುತ್ುದ್. ಹೇಗ್ ರಾಯಬಾರಗಳ ಹೆಂದ್ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ಕಾರರ್ಗಳರುವುದನುು ಗಮನಿಸಬಹುದು.  

ಹೇಗ್ ನಡ್ರ್ದರುವ ರಾಯಬಾರಗಳ್ಲಿವೂ ಯಶಸಿಾರ್ಾಗಿವ್ ಎೆಂದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪಯಶಗ್ ೆಂಡವು ಎೆಂದಾಗಲ್ಲ 
ಹ್ೇಳಲಾಗುವುರ್ದಲಿ. ಕ್ಲವೆಂದು ಯಶಸುನುು ಕೆಂಡರ್ ಕ್ಲವೆಂದು ರಾಯಬಾರಗಳು ಎಷ್್ಟೇ ನಿಷ್್ಠ ಪಾರಮಾಣ್ಣಕತ್ಯಿೆಂದ 
ನಡ್ರ್ದದದರ  ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ಕ್ಲವು ಕಾರರ್ಗಳೆಂದ ವಿಫಲಗ್ ೆಂಡಿರುವುದ  ನಡ್ರ್ದದ್. ಉದಾಹರಣ್ಗ್ ರಾವರ್ನನುು 
ಮೇಹಸಿದ ಉಪರೆಂಭ್ಯು ತಾನು ಕಳಸಿದ ರಾಯಬಾರವು ರಾವರ್ನ ಪರಾೆಂಗನಾ ವಿರತಿ ವರತ್ರ್ದೆಂದ 
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ವಿಫಲಗ್ ಳುುತ್ುದ್. ಅೆಂತ್ಯೆ ಕಪ್ೆಂಜಲನು ತ್ನು ಗ್ಳ್ಯನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ರಾಯಬಾರವನುು ಬಹಳ ಮುತ್ುವಜಿಾಯಿೆಂದ 
ನಡ್ಸಿದರ , ಮಹಾಶ್ಾೇತ್ಯಲ್ಲ ಿಪ್ರೇಮವಿದಾದಗ ಯ ಪುೆಂಡರಿೇಕನ ಮರರ್ರ್ದೆಂದ ಅದ  ಕ ಡ ಯಶಸಿಾರ್ಾಗುವುರ್ದಲಿ.    

 ಹೇಗ್ ಪಾರಚ್ಛೇನ ಕನುಡ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ-ಕಾಮ ಸೆಂಬAಧಕ್ಕ ರಾಯಬಾರಗಳು ನಡ್ರ್ದರುವುದನುು ಗಮನಿಸಿದರ್ 
ಇೆಂಥ ಮಧಯಸಿಿಕ್ ಅಥವಾ ರಾಯಬಾರಗಳೆಂದ ಪ್ರೇಮವನಾುಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಮವನಾುಗಲ್ಲ ಸಫಲಗ್ ಳಸಿಕ್ ಳುಬಹುದು 
ಇಲಿವ್ ಅದು ಸಫಲಗ್ ಳುುತ್ುದ್  ಇಲಿವ ಎೆಂದು ತಿಳದುಕ್ ಳುಲು ಸಾಧಯವಾಗುತ್ುದ್ ಎೆಂಬುದನುು ಅರಿಯಬಹುದು. 
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮ-ಕಾಮ ಸೆಂಬೇಂಧದಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾರವನುು ಅತ್ಯೆಂತ್ ಪರಮುಖ ಸ್ೇತ್ುವ್ೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ರ್ಾವುದ್ೇ 
ಅಡಿಾಯಿಲ.ಿ  

______________________________ 

ಆಧಾರ ಗರೆಂಥಗಳು 
೧.ವಡಾಾರಾಧನ್ - ಶಿವಕ್ ೇಟಾಯಚಾಯಾ, ಸೆಂ. ಕಮಲಾ ಹೆಂಪನಾ, ಪರಸಾರಾೆಂಗ, ಕನುಡ ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯ, ಹೆಂಪ್, ೨೦೦೬ 

೨.ಪೆಂಪಭಾರತ್ಮ್ೇಂ - ಪೆಂಪ, ಗದಾಯನುವಾದ, ಎನ್. ಅನೆಂತ್ರೇಂಗಾಚಾರ್, ಕನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷ್ತ್ುು, ಪೆಂಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ ು್, 
ಬ್ೆಂಗಳ ರು, ೨೦೧೩ 

೩.ಕನಾಾಟಕ ಕಾದೆಂಬರಿ ಸೆಂಗರಹ - ನಾಗವಮಾ, ಸೆಂ. ಟ್ಟ.ಎಸ್. ವ್ೆಂಕರ್ುಯಯ, ಪರಸಾರಾೆಂಗ, ಮೆಥಸ ರು ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯ, ಮೆಥಸ ರು, 
೧೯೭೫ 

೪.ರಾಮಚೆಂದರ ಚರಿತ್ ಪುರಾರ್ೆಂ - ನಾಗಚೆಂದರ, ಸೆಂ. ಡಾ. ಶಾೆಂತಿನಾಥ ರ್ದಬಬದ, ಪರಸಾರಾೆಂಗ, ಕನುಡ ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯ, ಹೆಂಪ್, 

೨೦೦೬ 

೫.ಯಶ್ ೇಧರ ಚರಿತ್ - ಜನು, ಸೆಂ. ಜಿ.ಎಸ್. ಸಿದದಲ್ಲೆಂಗಯಯ, ಸಾಹತ್ಯ ಅಕಾದ್ಮಿ, ಸ್ೆಂಟರಲ್ ಕಾಲ್ೇಜು ಆವರರ್, ಬ್ೆಂಗಳ ರು, 
೨೦೦೯ 

೬.ಲ್ಲೇಲಾವತಿ ಪರಬೆಂಧೇಂ - ನ್ೇಮಿಚೆಂದರ, ಸೆಂ. ದ್ೇ. ಆವರ್ೇಗೌಡ, ಪರಸಾರಾೆಂಗ, ಕನುಡ ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯ, ಹೆಂಪ್, ೨೦೦೬ 

೭.ಹರಿಹರನ ರಗಳ್ಗಳು - ಸೆಂ. ಎೆಂ.ಎೇಂ. ಕಲಬುಗಿಾ, ಕನುಡ ಮತ್ುು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ್್, ಕನುಡ ಭವನ, ಬ್ೆಂಗಳ ರು, ೨೦೧೧ 

೮.ನಳಚರಿತ್ರ - ಕನಕದಾಸ, ಕನುಡ ಮತ್ುು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ್್, ಕನುಡ ಭವನ, ಬ್ೆಂಗಳ ರು, ೨೦೧೧. 
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