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��ೕ ಸೂತರು �ೌನ�ಾ� ಋ�ಗಳನು� ಕು�ತು ಎ!ೈ ಋ�ಗ$%ಾ �ೇ$. ಪ'ವ�ದ)* 

�ೈ!ಾಸಮಂ�ರದ)* -ಂ.ಾಸನದ /ೕ!ೆ ಉ1ಾ2ೇ3 ಸ4ತ ಕು$ತು�ೊಂಡು -ದ6 

ಗಂಧ8ಾ��ಗ$ಂದ 9ೇ3-�ೊಳ:;<=ದ> ಈಶ�ರನನು� AೋB 2ೇವ9ೇAಾಪ<Cಾದ 

ಕು1ಾರನು ತನ� ತಂ2ೆ	ೆ 9ಾDಾEಂಗ ನಮ9ಾFರ 1ಾBದನು. ಬ$ಕ 

!ೋ�ಾನುಗ�ಹ�ಾFI ಪ�ತ� Jೌತ� 9ೌKಾಗLಗಳನು� �ೊಡುವ ವ�ತವನು� .ೇಳMೇ�ೆಂದು 

Jಾ�N�-ದನು. 
 

ಮಗನ Jಾ�ಥ�Aೆಯನು� �ೇ$ ಈಶ�ರನು ಕು1ಾರAೆ, �ೇಳ: – SೕAಾದರೂ 

ಅಥ��ಾಮಗಳAೆ�ೕ �ೇ$ರು3. ಅಂಥ ಇಷE �ಾ1ಾLಥ�ಗಳAೆ�ೕ �ೊಡುವ ��ೕ 

ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತವನು� .ೇಳ:8ೆನು �ೇಳ:. ಪ'ವ�ದ)* ಈ ವ�ತವನು� 1ಾB, ಸಕಲ 

ಫಲಗಳನು� ಪYೆದ ಒಬ[ %ಾಜನ ಕ�ೆಯನು� .ೇಳ:8ೆನು �ೇಳ:. ಸರಸ�<ೕ ನ�ಯ 

ಹ<=ರ 3ಮ!ಾಪ�ರ8ೆಂಬ ನಗರವನು� ಚಂದ�ಪ�ಭAೆಂಬ %ಾಜನು ಧಮ��ೆF ಚುL< 

ಬರದಂ_ೆ ಆಳ:<=ದ>ನು. ಚಂದ�ಪ�ಭS	ೆ ಇಬ[ರು ಪ<�ಯ�ದ>ರು. 4�ಯ ಪ<�ಯನು� 

%ಾಜನು ಅ<CಾI Jೆ�ೕaಸು<=ದ>ನು. ಒಂದು �ನ %ಾಜನು Mೇbೆ	ಾI �ಾB	ೆ .ೋI, 

8ಾLಘ�, -ಂಹ, ಭಲೂ*ಕ ಮುಂ_ಾದ ಕೂ�ರ ಮೃಗಗಳನು� ಸಂಹ�- ಆCಾಸ�ಂದ 

MಾCಾ��ೆCಾI Sೕರನು� ಹುಡುಕು<=ರು8ಾಗ, ಜ!ಾಶಯಗಳ)* ಅರ$ದ 

ಕಮಲಕ!ಾe%ಾ�ಗ$ಂದಕೂB ಜಲಚರಪfಗಳ: ಸಂIೕತದಂ_ೆ ಇಂJಾI, gೕಂ�ಾರ 

Aಾದ 1ಾಡು<=ರುವ�ದನು� �ೇ$, ಸaೕಪದ!ೆ*ೕ ಇದ> ಜ!ಾಶಯವನು� AೋB, 

ಅಶ��ಂದ ಇ$ದು ಅ!ೆ*ೕ ಗುಂಪ�ಗುಂJಾI 2ೇವ_ಾ-hೕಯರು 9ೇ�, ಪ'iೆ 

1ಾಡು<=ರುವ�ದನು� AೋB ಸಂ_ೋಷಪಟುE, 3ನಯ�ಂದ -hೕjಬ[ಳನು� ಕು�ತು, 



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ಕ�ಾ  

 

ಪ�ಟ 2 

 

’ಅ1ಾl, Sೕವ� ಜ!ಾಶಯದ ಬ$ Cಾವ ವ�ತವನು� 1ಾಡು<=ರು3�? ಅದ�ಂದ 

ಬರುವ ಫಲ8ೇನು? ಎಲ*ವನೂ� ದಯ1ಾB ಸ39ಾ=ರ8ಾI .ೇ$’ ಎಂದು �ೇ$ದನು. 
 

%ಾಜನ 1ಾತನು� �ೇ$ದ ಆ 2ೇವ_ಾ -hೕಯು, ’.ೇ %ಾಜAೇ �ೇಳ:. ಸಕಲ 

9ೌKಾಗLಗಳನು� �ೊಡುವ �ವನnಾ�ಂICಾದ ��ೕ ಸ�ಣ� 	ೌ�ಯನು� 

nಾLನ8ಾಹAಾ� Dೋಡ�ೆoೕಪpಾರಗ$ಂದ ಆ8ಾ4- ಪ'qಸು<=2ೆ>ೕ8ೆ. ಇದ�ಂದ 

ನಮl ಇDಾEಥ�8ೆಲ* ಫ)ಸುತ=2ೆ’ ಎಂದು .ೇ$ದಳ:. 
 

ಬ$ಕ %ಾಜನು ಪ�ನಃ ಆ�ೆಯAೆ�ೕ, ವ�ತದ 3nಾನವನು� .ೇಳMೇ�ೆಂದು �ೇ$ದನು. ಆಗ 

ಆ -hೕಯು %ಾಜನು� ಕು�ತು, ’�ೇಳ: %ಾಜAೇ ! Kಾದ�ಪದ1ಾಸ ಶುಕ*ಪt ತ�	ೆಯ 

�ನ ಮಂಗಳ9ಾ�ನವನು� 1ಾB ಶುಭ� ವ9ಾh�ಗ$ಂದ ಅಲಂಕ�-�ೊಂಡು 

ಪ'iಾದ�ವLಗಳನು� ಹ�Aಾರರ ಸಂuೆLಯ)* -ದ6ಪB-�ೊಂಡು, ಭv=wಂದ ಹ�Aಾರು 

ಗಂxನ .ೊಸ 2ಾರವನು� 	ೌ�ಯ ಬ$ ಇಟುE, Dೋಡ�ೆoೕಪpಾರಕ�ಮ�ಂದ 

ಹ�Aಾರು ವಷ� ಪ'iೆ 1ಾಡMೇಕು. ಪ�< ವಷ� ಪ'iೆ 1ಾB 8ಾಯನ2ಾನ, 

ಇ_ಾL� 2ಾನಗಳನು� �ೊಟುE, .ೊಸ .ೊಸ 2ಾರವನು� ಬಲ	ೈ	ೆ ಕxE�ೊಂಡು, ವ�ತ 

�ಾಲದ ಮಧLದ!ಾ*ಗ)ೕ ಅಥ8ಾ ಹ�Aಾರು ವಷ� ತುಂyದ ನಂತರ8ಾಗ)ೕ 

ಉ2ಾLಪAೆಯನು� 1ಾಡMೇಕು’, ಎಂದು .ೇ$ದಳ:. 
 

%ಾಜನು ಆ ವ�ತ3nಾನವನು� �ೇ$ <$ದು�ೊಂಡು _ಾನೂ ಅ!ೆ*ೕ ಭv=wಂದ ಆ 

ವ�ತವನು� 1ಾB 2ಾರವನು� ಬಲ	ೈ	ೆ ಕxE�ೊಂಡು, ತನ� ಅರಮAೆ	ೆ ಬಂದು, ತನ� 

ಸ<ಯ�ಬ[�ಗೂ ಆ ವ�ತ 3nಾನವನು� .ೇ$, Sೕ3ಬ[ರೂ ಪ'iೆ 1ಾಡMೇ�ೆಂದು 

.ೇ$ದನು. ಆ 1ಾತುಗಳನು� �ೇ$ದ 4�ಯ ಪ<�ಯು ಆ ವ�ತವನು� 
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4CಾL$-,ಪ<ಯು ಕxE�ೊಂBದ> 2ಾರವನು� vತು=, ಬ$z ಇದ> ಒಣIದ ಮರದ 

/ೕ!ೆ ಎ9ೆದಳ:. %ಾಜನು .ೆಂಡ<	ೆ .ೇ$ದು2ೆ!ಾ* ವLಥ�8ಾwತು. 
 

ವ�ತದ ಮ4/ಯನು� <ಳ:4ಸಲು 	ೌ�ಯ ದಯ�ಂದ ಒಣIದ> ಮರ ತ{ tಣ8ೇ 

|ಗು�ದ>ನು� %ಾಜನ v�ಯ ಪ<�ಯು AೋB, ಆ 2ಾರವನು� ಮರ�ಂದ ತ�-, _ಾನು 

ಕxE�ೊಂಡು ಸ�ಣ�	ೌ�ಯನು� ಪ'iೆ 1ಾBದಳ:. ಆ ವ�ತದ ಮ4/wಂದ ಪ�ತ� – 

Jೌ_ಾ�� ಸಕಲ ಇಹ!ೋಕ ಸುಖ�ಂದ %ಾಜನ ಅತLಂತ Jೆ�ೕಮJಾತ�~ಾIದ>ಳ:. 

4�ಯ ಪ<�ಯು ಸ�ಣ�	ೌ�ಯನು� <ರಸF�-ದ>�ಂದ %ಾಜSಂದ yಡಲ�ಟುE 

ಅ�ಾನ�ಂದ ಕೂB, ಅರಮAೆಯನು� yಟುE �ಾB	ೆ .ೋI, �	ಾ��ಂತಳಂ_ೆ 

ಅ!ೆಯು_ಾ= ಎ)* .ೋದರೂ, ಎಲ*�ಂದಲೂ 4CಾL$-�ೊಂಡು ಋ�ಗಳ ಆಶ�ಮ�ೆF 

.ೋI, ಅ)*ಯೂ ಪ�ರ9ಾFರ -ಗ�ದ>�ಂದ qೕವನದ)* qಗುJೆ�wಂದ ಒಂದು 

iಾಗದ)* -hೕ 9ೌಜನL�ೆF ತಕFಂ_ೆ ಏನೂ _ೋಚ2ೆ �ೕನಳಂ_ೆ ಅಳ!ಾರಂ�-ದಳ:. 

 

ಸ�Kಾವ-�6wಂದ -hೕCಾದ 	ೌ�ೕ2ೇ3ಯೂ ಕSಕರ�ಂದ %ೋ�ಸುತ=)ರುವವಳ 

ಮುಂ2ೆ �ಾ�-�ೊಂಡು ಅವಳನು� ಕು�ತು ’ಅತ=%ೇನು ಪ�jೕಜನ ! Sೕನು ನನ�ನು� 

4CಾL$-ದ>�ಂದ!ೇ ಈ ಕಷEಗ$	ೆ ಗು�Cಾ2ೆ. SೕAೇ Aೋಡು ! ನನ�ನು� ಪ'q-ದ 

Sನ� ಸವ<ಯು ಸಕಲ 9ೌಖLಗ$ಂದಜ಼ ಕೂB ಸುಖ8ಾIರುವಳ: ! ಅವಳ ಪ'iೆwಂದ 

ತೃ�=Cಾದ Aಾನು ಈಗ Sನ	ೆ �ಾ�-�ೊಂB2ೆ>ೕAೆ’ ಎಂದು .ೇ$ದಳ:. 

 

ಆಗ ಅಳ:<=ದ>ವ$	ೆ �ಾAೋದಯ8ಾI ಎದು> ಮುಂ�ದ> 	ೌ�ಯನು� ಕು�ತು, ’.ೇ 

_ಾzೕ ! Aಾನು Sನ�ನು� 4CಾL$- ಪ'qಸ2ೇ ಇದ>ರೂ SೕAಾI ಭಕ=ರ ತಪ�ನು� 

ta- ಉ2ಾ6ರ 1ಾಡಲು ಬಂ�ರು8ೆ. ನನ	ಾದ%ೋ Sನ�ನು� 9ೊhೕತ� 1ಾಡಲು 
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Mಾರದು. ನನ� ಎ!ಾ* ಅಪ%ಾಧಗಳನು� ta- �ಾJಾಡMೇಕು’ ಎಂದು ಗದ�ದ ಕಂಠದ!ೆ*ೕ 

.ೇ$�ೊಂಡು ನಮ9ಾFರ 1ಾB Sಂತಳ:. ಆಗ ಸ�ಣ�	ೌ�ಯು ಶರ�ಾಗತ$	ೆ ಅನಂತ 

ವರಗಳನು� �ೊಟುE, ಇನು� Sೕನು ನನ� ಮ4/wಂದ ಪ�ನಃ %ಾಜನನು� 9ೇ� 

ಸುಖ�ಂ�ರು3’ ಎಂದು .ೇ$ ಅಂತnಾ�ನ~ಾದಳ:. 

 

ಬ$ಕ %ಾಜನು ಸ<ಯು ತನ� ಅರಮAೆ	ೆ ಬಂದು �ಾಂತನನು� ಕಂಡು ನಮ9ಾFರ 

1ಾBದಳ:. 	ೌ�ಯ ದಯ�ಂದ ಆ %ಾಜS	ೆ ಅವಳ)* ಕSಕರ ಹುxE ಅವಳನು� 

�ದ)ನಂ_ೆzೕ Jೆ�ೕaಸು<=ದ>ನು. ಅಷEರ!ೆ*ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ಬರಲು ಭv=wಂದ 

ಪ'iೆ1ಾB ಸಕಲ 9ೌKಾಗLಗ$ಂದ ಬಹು�ಾಲ Mಾ$ ಅಂತLದ)* �ೕtವನು� 

ಪYೆದಳ:. 

 

ಈ ವ�ತವನು� ಭv=	ೆ !ೋಪ3ಲ*ದಂ_ೆ Cಾರು 1ಾಡುವ%ೋ ಅಥ8ಾ �ೇಳ:ವ%ೋ 

ಅವ%ೆಲ*ರೂ ಸಕಲ ಸುಖವನು� ಅನುಭ3- ಅಂತLದ)* ಸ�ಗ�ವನು� ಅನುಭ3-ವ%ೆಂದು 

�ವನು ತನ� ಸುತAಾದ ಷಣುlಖ Aಾ1ಾತlಕAಾದ ಕು1ಾರ9ಾ�a	ೆ Sರೂ�-ದ 

ವ�ತವAೆ�ೕ ಸೂತರು �ೌನ�ಾ� ಋ�ಗ$	ೆ .ೇ$ದ%ೆಂಬ)*	ೆ ��ೕಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ೕಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ೕಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ೕಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ 

3nಾನ ಕ�ಾ3nಾನ ಕ�ಾ3nಾನ ಕ�ಾ3nಾನ ಕ�ಾ ಸ4ತ8ಾದ ’ ��ೕಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಪ'iಾ’ ಸ1ಾಪ=8ಾwತು. 
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