
 

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS) 
Available online at: http://euroasiapub.org 
Vol. 8 Issue 2, February- 2018 
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | 

 

 

 

 
International Journal of Research in Economics & Social Sciences 
      Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org 

  (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.) 
 

1115 

 

THOUGHTS ON SOCIAL REFORM IN THE POEMS OF KANAKADASA 
 

ಕನಕದಾಸರಕೀರ್ತನೆಗಳಲಿ್ಲಸಮಾಜಸುಧಾರಣೆಯಚಿಂರ್ನೆಗಳು 

 

Dr. D.K. Saraswathi  

Associate Professor of Kannada  

Government First Grade Women’s College  

Madikeri  
 

 

ಷಮಾಜದಹಿತಕನನ ಡಕೀತತನಕಾಯಯಸಾಹಿತ್ಯ ೀದ್ದ ೀವದರ ಮುಖಸ್ಫಪ ರ್ತತ.  ಹೇಗೆಫದುಕಬೇಕು, 

ಹೇಗೆಫದುಕದರೆಒಳಿತುಎಂಬುದನ್ನನ ಇಡೀಷಮಾಜಕೆ್ಕಸ್ಫಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿಯೂನವಿರಾಗಿಯುತಲುಪಿಸುಕಾಮತನ್ನನ ಕ

ನಕದಾಷಮಾಡದರು. 

ಕನನ ಡನಾಡನಸಳಿಿಗಳಲಿ್ಲದಿನಬೆಳಗಾದರೆದೇಯದಗಳನ್ನನ ಹಾಡುತ್ತಾ ವಿಶಿಶಟ ಉಡುಪುಅಲಂಕಾಯಗಳದಾಷಮಯ

ರುಬೀದಿಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಸುಳಿದಾಡುದೃವಯ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿತುಾ . 

 ಭನೆಮಗೃಹಿಣಿಮರುರ ತ, ನಿಮಭ, 

ಅಯರ್ತಮೊದಲಾದಶುಬಷಭಮದಲಿ್ಲದಾಷಯಕೀತತನೆಗಳನ್ನನ ಹಾಡಕಳಿ್ಳತ್ತಾ ರೆ. 

ದೇಯನಾಭವೄಂದೇರ ಸಿದಧ ವಾಗಿಕನನ ಡನಾಲಗೆಮಮೇಲೆಷದಾನಲ್ಲದಾಡದಸಾಹಿತಯ ರ ಕಾಯ. 

ಕೀತತನೆಗಳಲಿ್ಲಬಕಾ ಯೇಮುಖಯ ಭಾನ್ನನ ಹಂದಿದದ ರೂ, 

ತಭಮ ಇಶಟ ದೈನ್ನನ ಬಕಾ ಮನಾನಾಮುಖಗಳಿಂದಅರ್ಚತಸುತ್ತಾ ತಭಮ ದಾರಿಮನ್ನನ ಕಂಡುಕಳಿ್ಳವುದರಂದಿಗೆಷ

ಮಾಜದಲಿ್ಲ ಒಂದುಉತಾ ಭಹಾದಿಮನ್ನನ ಸಿದಧ ಡಸಿದರು. ಸಂಸಾಯದನಿಸಾಾ ಯತೆನವವ ಯತೆಮನ್ನನ ಎರ್ತಾ ಹಿಡಯುವುದು, 

ತನ್ಮಮ ಲಕಲೌಕಕಭೀಗದಲಿ್ಲತ್ಡಗಿಯಾಹೇಮಕಾದರೂಸಿದಧ ವಾಗುಭನಷಾ ನ್ನನ ಬಗವಂತನಕಡೆರ್ತರುಗಿಸುವು

ದು, ಹಾಗೆರ್ತರುಗಿಸಿಶಾವವ ತವಾದಸುಖದಕಡೆಗೆಜನಸಾಮಾನಯ ನನ್ನನ ಒಮಯ ವುದುಕೀತತನೆಗಳಒಟ್ಟಟ ಗುರಿ. 

ವೆಯುಕಾ ಕಷದಗ ರ್ತಮಸಾವ ಥತಕೆ್ಕಮಾತರ ತುಡಮದ್ಇಡಒಂದುಷಮಾಜದಉನನ ರ್ತಗೆರ ಮರ್ತನ ಸಿದರಿೀರ್ತವಿಶಿಶಟ ವಾದು

ದುಭತುಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಭಸತವ ದುದ . 

 ಕನಕದಾಷರುತಭಮ ಕೃರ್ತಗಳಲಿ್ಲಹೆಚ್ಚಾ ಗಿಶಾಷಾ ರಜಂಜಡಗಳಿಗೆ, 

ಭತತತವ ರ ರ್ತಪಾದನೆಗೆಭನಗೊಡದ್ಏಕಾಂತಬಕಾ ಮನ್ಮನ , 

ಷವಾತತಣಭನೀಭಾನ್ನನ ಜಗರ್ತಾ ನÀಚಟ್ಟಟಿಕ್ಕಗಳ್ಳಸರಿಚ್ಚಲ್ಲತಎಂಫತತವ ನ್ನನ ರ ರ್ತಪಾದಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕಗಿೀತೆಗಳಲಿ್ಲಜನತೆಮಮೌಢಯ , ಕಂದಾಚ್ಚಯಪೊಳಿ್ಳನಂಬಕ್ಕ, 

ಣತಯ ಸೆ್ಥಮಠÀಕೆನ್ನನ ಕಟ್ಟವಾಗಿರ್ತೀರ ವಾಗಿಖಂಡಸುತ್ತಾ ರೆ. 

ಅರುಜನಯನಡಳಿಕ್ಕಷಮಾಜದಲಿ್ಲಬೇರುಬಟ್ಟ ರೂಢಿಗತವಾದಸಂರ ದಾಮಗಳ್ಳ, ಜಾರ್ತಭತಯ ಸೆ್ಥ ಗಳ್ಳ, 

ಫಡ, ಫಲಿ್ಲದ, ಮೇಲುಕೀಳಂಫತ್ತಯತಭಯ ಸಳಷಲುಮೌಲಯ ಗಳ್ಳ, 

ಫದುಕನಅಡಂಫಯಮೊದಲಾದವಿಚ್ಚಯಗಳನ್ನನ ವಿಡಂಬಸಿರುರಿೀರ್ತಅನನಯ ವಾದುದು. 

 ಣತಗತಆಧಾರಿತಭಾಯರ್ತೀಮಷಮಾಜದಬಾಸಯ ಚಸರೆಫದಲಾಗಿಯಫಹುದು. 

ಆದರೆಅಂತರಂಗದವಿಶಮರ್ತೀರ ತೆತಗಿಗ ಲಿಣತಯ ಸೆ್ಥಮನ್ನನ ಕಡುವಿರೀಧಿಸಿದಕನಕದಾಷರುತನನ ಹಿೀನಜಾರ್ತ

ಮದ್ಸ್ಥಯಂದಾಗಿವಿವಿಧಷನಿನ ವವಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ನಬವಿಸಿದಅಮಾನ, ನೀವುಕನೆತನಕಬೆನನ ಬಡಲ್ಲಲಿ .  

ಆಕಾಯಣದಿಂದಲೆÉೀ ೀಅಯಕೀತತನೆಗಳ್ಳಮೇಲಾಾ ರ್ತಮಯನ್ನನ ರ ಶಿನ ಸುವಂರ್ತದ್ಭತುಾ ಒಟ್ಟಟ ಯ ಸೆ್ಥ ಗೆರ ರ್ತಬಟ್ನೆ

ಯಾಗಿದ್. 

ಕುಲಕುಲವೄನ್ನನ ರ್ತರು 

ಕುಲವಾವುದುಷತಯ ಸುಜನರಿಗೆ 

ಕ್ಕಷರಳ್ಳತ್ತರೆಪುಟ್ಟ ಲುಅದತಂದು 

ಕುಸುಭನಾಬನಿಗೆಅಪಿತಷರೇನಮಯ  ? 

ಆತಮ ನಾಕುಲಜಿೀನಾಕುಲ 

ತತೆಾ ವ ೀಂದಿರ ಮಗಳಕುಲಪೇಳಿಯಮಯ  

ಆತಮ ನ್ನಕಾಗಿನಲೆಯಾದಿಕೇವನಲ್ಲದ 

ಬಕಾ ರಿಗೆಕುಲವಾವುದುಹೇಳಿಯಮಯ  

 

ಷತಯ ವಂತರಾದಜನಕೆ್ಕಯಾವುದೇಕುಲವಿಲಿ . 

ಸುಾ ಅಥವಾಯ ಕಾ ಗಳಗುಣಶಿೀಲಗಳನ್ನನ ನಾವುಗಭನಿಷಬೇಕೇಹಯತುಅವುಗಳಅಥವಾಅಯಹುಟ್ಟ ನನ ಲಿ , 



 

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS) 
Available online at: http://euroasiapub.org 
Vol. 8 Issue 2, February- 2018 
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | 

 

 

 

 
International Journal of Research in Economics & Social Sciences 
      Email:- editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org 

  (An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.) 
 

1116 

ಜಾರ್ತಮನನ ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನನ ಸಲವುಸುರಿರ್ಚತನಿದವತನಗಳಮೂಲಕದಾಷರುವಿರಿಸುತ್ತಾ ಬಗವಂತನ್ನಯಾರಿಗೆಒ

ಲ್ಲಯುತ್ತಾ ನೀಅನಕುಲನ್ನನ ಗಣಿಷಬಾಯದ್ಂದುಸ್ಫರ್ಚಸಿದಾದ ರೆ. 

ಶೂದರ ಕನಕದಾಷಯನ್ನನ ಅಂದಿನಷಮಾಜಅಯಪಾಂಡತಯ , ರ ರ್ತಭೆ, 

ಅನ್ನಬಗಳರ ಭಾನ್ನನ ಕಂಡೂಮುಕಾ ವಾಗಿಸಿವ ೀಕರಿಷಲುಮುಂದಾಗಲ್ಲಲಿ .  

ಇದಕೆ್ಕಕಡುಕಾಯಣಒಂದೇಒಂದುಜಾರ್ತ.  ಆಗಕನಕದಾಷರುಕುಲನೆನ ೀರ ಶಿನ ಸುತ್ತಾ ರೆ. 

ಜಾರ್ತಮಹೆಷಯನ್ನನ ಹೇಳ್ಳತಾ ಯಷ ಯಕಚ್ಚಾ ಡುಜನಯನ್ನನ ತರಾಟೆಗೆತೆಗೆದುಕಂಡದಾದ ರೆ. 

ಅತಯ ಂತಉರ್ಚತಭತುಾ ರಿರ್ಚತವಾದಉದಾಸಯಣೆಗಳಮೂಲಕಜಾರ್ತಮಅಸಿಾ ತವ ನ್ನನ ಅಲಿಗಳದುನಿೀಯಗುಳಿಯಂತೆ

ಕ್ಷ್ಣಿಕವಾದದೇಸನ್ನನ ನಚಾ ದ್ಬಗವಂತನನ್ನನ ಮಾನನೆನೆಮಬೇಕ್ಕಂದುಘೀಷಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

ಸರಿಯೇಷತಶ್ರ ೀಶಟ ಜಗತೆಾ ಲಿಸರಿಭಮಅನನ್ನನ ಆರಾಧಿಸುನೇನಿಜವಾದಕುಲಜಎಂದುಸಾರುತ್ತಾ ರೆ.  

 ಕನಕದಾಷಯಕೀತತನೆಗಳ್ಳನಭಮ ಸಾಮಾಜಿಕಮೌಲಯ ನ್ನನ ರ್ತಳಿಸುತಾ ದ್.  

ಸಾಮಾಜಿಕರ್ಚಂತನೆಮಷವ ರೂನ್ನನ ರ ಕಟ್ಡಸುತಾ ದ್. 

ಉತಾ ಭಕುಲದರುಎನ್ನನ ರೆಲಿಕೀಳ್ಳಭಟ್ಟ ದಸುಾ ಗಳನ್ನನ ಫಳಸುತ್ತಾ ರೆಎನ್ನನ ವುದಕೆ್ಕ ಕ್ಕಷಯಲಿ್ಲಹುಟಿಟ ದಕಭಲ, 

ಸಸುವಿನಹಾಲುಕಸ್ಫಾ ರಿಸುಗಂಧದದೃಷ್ಟ ಂತನ್ನನ ಕಡುತ್ತಾ ನೆ. 

ಇವೄಲಿವೂಶೂದರ ನಿಗಿಂತಕ್ಕಳಭಟ್ಟ ದಲಿವಎಂದುಹೇಳ್ಳತ್ತಾ ರೆ. 

 ಸಾಧು-ಷನಾಯ ಸಿ, ದಾಷ-ಜಂಗಭಮುಂತ್ತದವಶಗಳಮೂಲಕಜಗರ್ತಾ ನಲಿ್ಲನಡೆಯುರ್ತಾ ರುಕಟ್, ವಂಚನೆ, 

ದುರ ಯ ಹಾಯಗಳಿಗೆಲೆಕೆವಇಲಿತ್ತವಕಂಡಅಂಥಸದುಶೆ øತಯ ಗಳನ್ನನ ನಿದಾತಕಿಣಯ ವಾಗಿಖಂಡಸುತ್ತಾ ರೆ.  

 “ಜಮಾಡದರೇನ್ನತಮಾಡದರೇನ್ನ 

ಕಟ್ಗುಣವಿರಿೀತಕಲುಶವಿದದ ರು”ಎಂದುರ ಶಿನ ಸುತ್ತಾ ರೆ. 

“ನೇಭವಿಲಿದಹೀಭವತಕಮಯ ”ಎಂದುಢಂಭಿಕತನನ್ನನ ವೃರ್ತಾ ಮಲಿ್ಲರ ದಶಿತಸುವುದನ್ನನ ಖಂಡಸುರು.  

ಇಡೀಭನ್ನಕುಲನ್ನನ ಷಭದೃಷಿಟ ಯಂದನೀಡುಕನಕದಾಷರಿಗೆಮುಸಿಿಭರಾಗಲ್ಲ, ವೆಶಣ ರಾಗಲ್ಲ, 

ಲ್ಲಂಗಾಮತರಾಗಲ್ಲಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿಆಭತಗಳಅನ್ನಯಾಯಗಳಡಂಭಿಕತನನ್ನನ ಟಿೀಕ್ಕಗೆಒಳಗುಮಾಡುತ್ತಾ ರೆ. 

‘ರ್ತೀಥತಡದರೆಲಿರ್ತರುನಾರಾಮಣನನಾಭಧಾರಿಗಳ’ಎಂದುಎಲಿಾಭತದಯಡಂಬತನವುಅಂದಿನಷಮಾ

ಜದಲಿ್ಲಕಲುಷಿತಗೊಂಡದದ ವೄಂದುರ್ತಳಿಮಫಹುದಾಗಿದ್. 

 ತಲಿಣಿಷದಿರುಕಂಡಯ ತ್ತಳ್ಳಭನವೄ 

 ಎಲಿಯನ್ನಷಲಹುನ್ನಇದಕ್ಕÉಸಂವಮವಿಲಿ . 

ಎಂದುಫದುಕನನಾನಾಫಗೆಮಫಣೆಗಳಲಿ್ಲತಲಿಣಿಸುಭನಸಿಾ ಗೆಕನಕದಾಷರುದೈಯಕ್ಷ್ಣೆಮಅಬಮಉಂಟೆಂದು

ಸಾಂತವ ನನಿೀಡುರಿೀರ್ತವಿಶಿಶಟ ವಾಗಿದ್.  ಇಲಿ್ಲವೃಕ್ಷ್ಕೆ್ಕನಿೀರೆರೆದರು, ಕಿ ಗಳಿಗೆಅನನ ವಿತಾ ರು, 

ಕಪ್ಪ ಗಳಿಗೆಆಹಾಯತಂದಿತಾ ರುಯಾರೂ ? ಎಂಫಬೆಯಗು, 

ವಿಷಮ ಮಮೂಲದರ ಶ್ನ ಮಮೂಲಕದಾಷರಿಗೆಉತಾ ಯಸಿಗುತಾ ದ್. 

‘ಹುಟಿಟ ಸಿದದೇತ್ತಹಣೆಗಾಯ’ಇಲಿ್ಲದೃಷ್ಟ ಂತಗಳಸೊಫಗೇಅಪೂತವಾಗಿದ್. 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿಇಂಥಸವಿಚ್ಚಯಗಳನ್ನನ ಹೇಳಲುಪುರಾಣದರ ಸಂಗಗಳನ್ನನ ಆಧಾಯವಾಗಿಒಡುು ವುದುದಾಷರಂ

ರೆಮರಿೀರ್ತಆದರೆದೈಕಾರುಣಯ ನ್ನನ ಷಭರ್ಥತಷಲುದಾಷರುಕಡುಆಧಾಯಗಳ್ಳಪಾರ ಕೃರ್ತಕವಾಗಿದುದ ಆಕಾಯಣದಿಂ

ದಲೇಈದಯ ದವಾಯ ಪಿಾ ವಿಶಾಲವಾಗುತಾ ದ್. 

ನೆಚಾ ದಿರುಸಂಸಾಯನೆಲೆಮಲಿವಿೀಕಾಮ’ 

‘ದಾನಧಭತಮಾಡಸುಖಿಯಾಗುಭನವೄ’ 

‘ತನ್ನನಿನನ ದುಜಿೀನನಿನನ ದು’ 

 

ಎಂಫಕೀತತನೆಮಸಾಲುಗಳಲಿ್ಲಭನಸಿಾ ನಹಯಾದ ಟ್ಗಳ್ಳಕಾಣುತಾ ವೄ.  ಆತಮ ಶೀಧನೆ. 

ರ ರ್ತಯೊಫಫ ಸಾಧಕನ್ನಕೈಗೊಳಿಬೇಕಾದಸಾಧÀನಶಾವವ ತವಾದಸುಖನ್ನನ ನಿೀಡುವುದರಂದಿಗೆಈಕಾಮತಸಾಥತಕ

ತೆಮನ್ನನ ಡೆಮಬೇಕು, ಅದಕೆಾ ಗಿದಾನಧಭತಮಾಡಸುಖಿಯಾಗಿರುಎನ್ನನ ತ್ತಾ ರೆ.  

ನಭಮ ಲಿ್ಲರುಸುಾ ಗಳಲಿಯಾವುದಾದರುಯಾರಿಗಾದರುರ ಯೊೀಜನಕೆ್ಕಫಯಬೇಕುಇಲಿದಿದದ ರೆಅದುಇದುದ ಏನ್ನರ

ಯೊೀಜನತ್ತನ್ನಉಣಣ ದ್ಯರಿಗಿಕೆ ದಧನವಿದಾಯ ತಕ್ಕ 

ಮಾನಹಿೀನವಾಗಿಬಾಳವ ಭನ್ನಜನೇಕ್ಕ 

ಜಾಾ ನವಿಲಿದ್ನ್ಮರುಕಾಲಫದುಕಲೇಕ್ಕ 

ಎಂದುಅನಿಶಿಾ ತವಾದಈದೇಸವಿದ್ದ ೀನ್ನಪಲ ? 

ಇರುಷ್ಟಟ ಕಾಲಬೇರೆಮರಿಗೆಉಕಾರಿಯಾಗಿಯಬೇಕ್ಕಂದುದಾಷಯಉದೇವ.  

ನಾವುಜಿೀನತ್ರೆದುಹೀಗುವಾಗನಭಮ ಹಿಂದ್ಏನ್ಮಫರುವುದಿಲಿದಾನಧಭತಮಾತರ ಫರುವುದು. 

ಏನ್ನಫಯವುದೀಸಂಗಡೇನ್ನಫರುವುದೀ 

ದಾನಧÀಭತಮಾಡಫಹುನಿಧಾನಿಎನಿಸಿಕಳಿ್ ೀಭನ್ನಜ 

ಬಂಡತುಂಫಇದದ ಧನವುಹಿಂದ್ಉಳಿವುದಲಿ್ಲನಿನನ  

ಪೊಂದಿಕಂಡುಫರುಸುಾ ಕೀರ್ತತಅಕೀರ್ತತಎಯಡೆ 
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ನಾವುಗಳಿಸಿದಕೀರ್ತತ, ಅಕೀರ್ತತಗಳಯಡೇಫರುವುದು.  ಆದುದರಿಂದಕೀರ್ತತವಂತರಾಗಿಬಾಳಬೇಕುಎಂದಿದಾದ ರೆ.  

ಎಲಿಾರುಮಾಡುವುದುಹಟೆಟ ಗಾಗಿಗೇಣುಫಟೆಟ ಗಾಗಿತುತುಾ ಹಿಟಿಟ ಗಾಗಿ 

ವದಶಾಷಾ ರಪಂಚ್ಚಂಗಓದಿಕಂಡುಯರಿಗೆ 

ಬೀಧನೆಮಮಾಡುವುದುಹಟೆಟ ಗಾಗಿಗೇಣುಫಟೆಟ ಗಾಗಿ. ಇದುಕೇಲಫದುಕಗಾಗಿ, 

ಶಾವವ ತಮುಕಾ ಗಾಗಿಕಾಗಿನಲೆಯಾದಿಕೇವನಧಾಯ ನನ್ನನ ಮಾಡುವುದುಮುಕಾ ಗಾಗಿಆನಂದಕೆಾ ಗಿ. 

ಆದದ ರಿಂದಬಗವಂತನನ್ನನ ಪಾರ ರ್ಥತಸಿಫದುಕನ್ನನ ಸಾಥತಕಡಸಿಕಳಿಿಎಂದಿದಾದ ರೆ. 

‘ಜಲದಬಬುಫ ಳಿಯಂತೆಸೆಿ ಯಲಿವಿೀದೇಸ’ಎನ್ನನ ಮುಖಂತಯಜಿೀನಷತಯ ನ್ನನ ಮಾರ್ಮತಕವಾಗಿರ್ತಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  

 ಕನಕದಾಷಯಲಿ್ಲಮಾನಫದುಕನ್ನನ ಅಥತಪೂಣತಗೊಳಿಸುಆದವತಗಳಿವೄ. 

ವೆಚ್ಚರಿಕಭನೀಧಭತವಿದ್ಸಲವುಕೀತತನೆಗಳಲಿ್ಲಷದಾಚ್ಚಯ, ಸುಸಂಷೆ øರ್ತಮನೇಯರ ಸಾಾ ವಿದ್. 

ಲ್ಲೀಭಿಯಾದಸಿರಿವಂತ, ಡಂಭಾಚ್ಚರಿಯಾದಸರಿಬಕಾ , ಅಜಾಾ ನಿಯಾದದುರ ಯ ಷನಿ, ದಾನ-

ಧÀಭತಭರೆತಸಾವ ಥತಇತ್ತಯ ದಿಮನ್ನನ ಕನಕದಾಷರುರ್ಚಕತಾ ಕದೃಷಿಟ ಯಂದನೀಡದಾದ ರೆ. 

ಅಯಕೀತತನೆಯುದದ ಕೆ್ಕಲ್ಲೀಕಜಾಾ ನದವಾಯ ಪಿಾ ಭತುಾ ರಿಕವ ತೆಎದುದ ಕಾಣುತಾ ದ್.  

ಡ.ಎಚ್.ರ್ತಪ್ಪ ೀರುದರ ಸಾವ ರ್ಮಮರು 

“ನಭಮ ಸುತಾ ಮುತಾ ಲ್ಲನರಿಷಯನ್ನನ ಕಣೆದ ರೆದುನೀಡದಅರುಜಾರ್ತಭತಗಳತ್ತಯತಭಯ ಗಳನ್ನನ ಧÀಭತದಆಚಯ

ಣೆಮಹಿನೆನ ಲೆಮಲಿ್ಲರುಕುಟಿಲತೆಕುಸಕಗಳನ್ನನ ಆಧಾಯ ರ್ತಮ ಕಚಟ್ಟಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನನ ಶೀಶಣೆಮಜಾಣೆಮ ಮನ್ನನ ಕಂಡು

ಕ್ಕಯಳ್ಳತ್ತಾ ರೆ. ಸಿಡದುನಿಲಿುತ್ತಾ ರೆ. ಅನೇಕಕೀತತನೆಗಳಲಿ್ಲಕಂಡುಫರುಅಯ 

ಕಟ್ಟವಾದಮಾತುಗಳಹಿಂದ್ಅಯವೆಚ್ಚರಿಕಭನೀಧೈಮತರ್ಮಂಚುತಾ ದ್.  

ಸಾಂರ ದಾಯಕಚೌಕಟಿಟ ನಳಗಿದುದ ಅದನ್ನನ ರ್ಮೀರುಈಭನೀಧಭತದಹಿಂದ್Àಅಪಾಯವಾದಮಾನವಿೀಮಅ

ನ್ನಕಂಸಾಮಾಜಿಕಕಳಕಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕರ ಜ್ಞಾ , ಮಾನವಿೀಮರ್ಮಡತಗಳ್ಳಕಂಡುಫರುತಾ ದ್”ಎಂದಿದಾದ ರೆ. 

ಈಸಾಲುಗಳ್ಳದಾಷಯಸಾಮಾಜಿಕಕಾಳಜಿಗೆನಿದವತನವಾಗಿದ್.  
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