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ಔನನ ಡಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತ್ರಾ ಯಲಿ್ಲಸನ್ನನ ರಡನ್ನಯವತ್ಮಾನಮಸತ್ತ ರವಾದುದು.ಕಾರಣಅದು

ರೆಗೂರಾಜಾವಾ ಯದಲಿ್ಲರೂಪುಗೊಳ್ಳು ತ್ತತ ದದ , 

ಸಾಹಿತ್ಾ ರಾಜಕೀಯಮತ್ತತ ಧ್ಯರ್ಮಿಔಸಿ್ಥ ತ್ಾ ಂತ್ರಖಳಂದರಾಜರಆಸಿಾನತ್ಾ ಜಿಸ್ಥದಔವಿಖಳ್ಳಮತ್ತತ

ಬರಸಗಾರರುಾ ತ್ತಭಟನಾತ್ಮ ಔವಾದಸಾಹಿತ್ಾ ರಚನ್ನಯಲಿ್ಲತೊಡಗಿದರು. 

ರಾಜರಆವಾ ಯದಲಿ್ಲದದ ಂತ್ಸಕೄಲವುಔವಿಖಳೂಕೂಡಅರವಿರೀಧಔಟಿ್ಟ ಕಂಡೇಬದುಔಬೇಕಾ

ಗಿತ್ತತ .ಇಂತ್ಸಹೊತ್ತ ಲಿ್ಲಚನಕಾರರುಸಾಮಾಜಿಔಮತ್ತತ ಧ್ಯರ್ಮಿಔವಾದಅಂದೇೀಲನನ್ನನ ಹು

ಟಿ್ಟಹಾಕದದ ರು.ಖಿಮತ್ತತ ಣಿಾ ಸಿ್ಥಯನ್ನನ ತೊಡೆದುಹಾಕುಲಿ್ಲವಾ ರ್ಮಸ್ಥದರು.ಕಾಯಔಸಂ

ಷಕ øತ್ತಗೄಮನನ ಣೆತಂದುಕಡುವುದರಮೂಲಔಸಾಮಾಜಿಔಅಷಮಾನತ್ರಯನನ ತೊಡೆದುಹಾಕದ

ರುವಾ ರ್ಮಔರುಮತ್ತತ ತ್ಳಖಿದಷಮುದಾಯಖಳ್ಳಹಾಗೂದನಿಇಲಿದಖಿಕೄಕ ದನಿನಿೀಡಿದರುಮ

ಹಿಳೆಯರೂಕೂಡಈಹಿನ್ನನ ಲೆಯಲಿ್ಲಷಮಾಜದಮುಕಾ ವಾಹಿನಿಗೄಬಂದರುಎಲಿಖಿದ, 

ಎಲಿಜಾತ್ತಯವಾ ಮಮೂಲದರುತ್ಮಮ ಅನ್ನಭಖಳನ್ನನ ಬೇರೆಯರಜೊತ್ರಹಂಚಿಕಳು ಲುಅ

ಕಾವದೇರೆಯಿತ್ತ.  

 ಅಂದಿನಸಾಮಾಜಿಔರಿಸಿ್ಥ ತ್ತಚನಕಾರರಅಂದೇೀಲನಕೄಕ ಷಸಕಾರಿಯಾಯಿತ್ರಂದರೆತ್

ಪ್ರ ಖಲಾರದು.ರಂರಾನ್ನಖತ್ವಾಗಿಭಾರತ್ತೀಯಷಮಾಜಜಾತ್ತಆಧ್ಯರದಮೇಲೆನಿರ್ಮಿತ್ವಾಗಿ

ಾ ಕತ ಯಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಖಳಮಧ್ಯಾ ಬಿರುಔನ್ನನ ಂಟ್ಟಮಾಡಿತ್ತತ .ಜಾತ್ತಆಧ್ಯರದಮೇಲೆಹುಟಿ್ಟ ನಿ

ಧಿರಿಷಲ ಡುತ್ತತ ತ್ತತ .ಈಕಾರಣದಿಂದಂದುಜಾತ್ತಯಲಿ್ಲಹುಟಿ್ಟ ದಾ ಕತ ಗೄಆಜಾತ್ತಯಿಂದಬಿಡುಖಡ

ಯಿರಲ್ಲಲಿ . 

ಜಾತ್ತಖಳಲಿ್ಲಮೇಲುಕೀಳ್ಳಎನ್ನನ ಶ್ಾ ೀಣೀಕೃತ್ಾ ಸಿ್ಥ ನಿಮಾಿಣವಾಗುತ್ತತ ತ್ತತ .ಮೇಲುಜಾತ್ತಯ
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ರುಕೄಳಜಾತ್ತಯರಲಿ್ಲ ಈಜಾತ್ತಾ ಸಿ್ಥದೆನಿಮಾಿಣವೄನ್ನನ ದಂತ್ಔತ್ರಖಳನ್ನನ ಹುಟಿ್ಟ ಸ್ಸತ್ತತ ದದ

ರು.ಈರಿೀತ್ತಯಶೀಶಣೆಅಂದುನಡೆಯುತ್ತತ ತ್ತತ .ಸಾಮಾಜಿಔಸಿಾನ, 

ಅಧಿಕಾರಮತ್ತತ ಸಣಇವುಮೂರನ್ನನ ಬಯಸ್ಸಖಿಂದಲಿ ಂದುರಿೀತ್ತಯಶೀಶಣೆಮಾಡು

ತ್ತತ ದದ ರು.ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ತ್ರಾಗಿದದ ಸಾಮಾನಾ ಖಿದಲಿ್ಲ ಎರಡುಗುಂಪುಖಳಾದಷ øವಾ ರುಮತ್ತತ ಅ

ಷ øವಾ ರುರೂಪುಗೊಂಡುಸಂಗಶಿವಿಟಿ್ಟ ತ್ತತ .ಇಂತ್ಸಆಂದೇೀಲನದಲಿ್ಲಷಮಾಜದಔಟಿ ಔ

ಡೆಯಸಿಾನದಲಿ್ಲಮಹಿಳೆಯನ್ನನ ಇಡಲಾಗಿತ್ತತ .ಅಂದರೆಗಂಡಿಗಿಂತ್ಹೆಣ್ಣು ಕೀಳ್ಳಎಂಬಭಾನ್ನಮ

ನ್ನಮಾಡಿತ್ತತ .ಈಎಲಿಾ ಅಷಮಾನತ್ರಹೊೀಖಲಾಡಿಸ್ಸಲಿ್ಲವಾ ರ್ಮಸ್ಥದರೆಂದರೆಚನಕಾರರು.ಈ

ರಿೀತ್ತಸಾಮಾಜಿಔಮತ್ತತ ಸಾಹಿತ್ಾ ಔವಾದಹಿನ್ನನ ಲೆಯಲಿ್ಲಚನಕಾರರನ್ನನ ಅಧಾ ಯನಮಾಡಬೇಕಾಗಿ

ದೄ. 

 ಹೊಷಷಮಾಜನ್ನನ ನಿರ್ಮಿಷಬೇಕೄನ್ನನ ಹಂಬಲದಿಂದಚನಕಾರರುಸಾಮಾನಾ ಜನತ್ರ

ಯಬಳಗೄಹೊೀದರು.ಶ್ಾ ೀಮಂತ್ರನ್ನನ ಉಪೇಕಿ ಸ್ಥ, 

ಷಮಾಜದಲಿ್ಲನಮೌಢ್ಾ ನ್ನನ ತೊಡೆದುಹಾಕಸಾಮಾಜಿಔಷಮಾನತ್ರತ್ರುಲಿ್ಲವಾ ರ್ಮಸ್ಸವುದರಜೊ

ತ್ರಗೄಅನಾರೀಖಾ ಔರವಾದಆಚರಣೆಖಳನ್ನನ ನಿಲಿ್ಲಸ್ಸವಂತ್ರಜನತ್ರಯಲಿ್ಲಜಾಗೃತ್ತಮೂಡಿಸ್ಥದರು. 

ಬಷಣು ಮುಂತಾದಚನಾರರುಶ್ನೇದೆವೄಂದುಾ ತ್ತಪ್ರದಿಸ್ಸವುದರಮೂಲಔಪ್ರಾ ದಶ್ಔ 

(ಸಲವು) 

ದೆಖಳಪೂಜೆಯನ್ನನ ನಿಲಿ್ಲಸ್ಸವಂತ್ರತ್ಮಮ ಚನಖಳಮೂಲಔತ್ತತ ಹೇಳದರು.ಸಾಮಾನಾ ಜನತ್ರ

ಯನ್ನನ ಂದುದೆದಭಔತ ರನಾನ ಗಿಮಾಡುವುದರಮೂಲಔಎಲಿರೂಶ್ನಮಔಕ ಳ್ಳಎನ್ನನ ಭರ

ಸ್ಥಮೂಡಿಸ್ಥಸಾಮಾಜಿಔಷಮಾನತ್ರಸಾರಿದರು. 

 ಟಿ್ಟ ಚನಕಾರರಆಂದೋನಲದಲಿ್ಲ  (ರಿಷರ) 

ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾಐದುಸ್ವ ರಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ತಷಬಹುದಾಗಿದೄ.ಅವೄಂದರೆ 

1) ರಾಜಕೀಯಾ ಸಿ್ಥ  

2) ಸಾಮಾಜಿಔ –ಧ್ಯರ್ಮಿಔಾ ಸಿ್ಥ  

3) ವಿೀರಶೈ (ಶ್ಧಮಿ) ಷಮಾಜ 

4) ಅಂತ್ರಂಖನಿವದನ್ನ.  

5) ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ದರಿಔಲ ನ್ನ 
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ಈರಿೀತ್ತಯಾಖಚನಸಾಹಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲ ಐದುಬಗೄಯಹೊೀರಾಟದನ್ನಲೆಖಳನ್ನನ ಕಂಡುಕಳು ಬ

ಹುದಾಗಿದೄ.ಈತ್ರಸದಚನಖಳರೂವಅಭಿಾ ಕತ ಔಾ ಮವಔನನ ಡಸಾಹಿತ್ಾ ಕೄಕ ಹೊಷಮಾದರಿ

ಯಾಗಿಕಾಣಸ್ಥತ್ತ.ಪೂಣಿದಾ ವುಅಲಿದ, 

ಖದಾ ವೂಅಲಿದನೂತ್ನಮಾದರಿಚನಕಾರರಮನೀಧಮಿಕೄಕ ಓಚಿತ್ಾ ಪೂಣಿವಾದಸಂಸನ

ಔಾ ಮವಾಯಿತ್ತ. 

 ಇಲಿ್ಲಸಂಕೀಣಿಚನಕಾರರೆಂದುಗುರುತ್ತಷಲ ಟಿ್ಟ ರುಸ್ಸಮಾರುಇ ತಾನ ಲುಕ ಚನಕಾ

ರರನ್ನನ ಸಂಶೀಧಔರಾದಎಂ.ಎಂ.ಔಲುು ಗಿಿಅರುಸಂಪ್ರದಿಸ್ಥರುಔನನ ಡಮತ್ತತ ಸಂಷಕ øತ್ತಇ

ಲಾಖೆಾ ಔಟ್ಟಸ್ಥರು „ಸಂಕೀಣಿಚನಸಂಪುಟ-1” ರಲಿ್ಲ ಅರಿವಿನಮಾರಿತಂದೄಯರ 308 

ಚನಖಳ್ಳನಮಗೄಅಧಾ ಯನಕೄಕ ದೇರೆತ್ತವೄ (ಷಮಖಾ ಚನಸಂಪುಟ, ಜನಪ್ರಾ ಯಆವೃತ್ತತ ) 

ಸಂಪ್ರದಔರಾದಎಂ.ಎಂ.ಔಲುು ಗಿಿಅರೆಹೇಳರುವಂತ್ರ 24 

ಚನಕಾರರಲಿ್ಲ ಅರಿವಿನಮಾರಿತಂದೄಹಾಗೂಉಳದಸತ್ತತ ಚನಕಾರರುಸೇರಿದಂತ್ರಟಿ್ಟಹೊ

ನನ ಂದುಜನಚನಕಾರರಚರಿತ್ರಾ ಯಬಗೆೄವಿರಖಳ್ಳತ್ತಳದುಬಂದಿಲಿವೄಂದಿದಾದ ರೆ. 

ಮುಂದುರೆದುಅರಿವಿನಎಂಬುದುಚನಕಾರರಮನಸಿ್ಥ ತ್ತಯನ್ನನ ತ್ತಳಸ್ಸವುದರಿಂದ, 

ಅರಾ ಕತ ತ್ವ ಮತ್ತತ ಷವ ಭಾತ್ತಳಯಲುಷಸಕಾರಿಯಾಗುತ್ತ ದೄ.“ಅರಿವು” ಎನ್ನನ ರಿಭಾಷೆ 

“ತ್ತಳವು” 

ಎನ್ನನ ಅರ್ಿನ್ನನ ಕಡುತ್ತ ದೄ.ಆದರೆಇಲಿ್ಲ ಅರಿವುಎಂದರೆಚನಕಾರರಾದಮಾರಿತಂದೄಯ

ಟಿ್ಟ ಾ ಕತ ತ್ವ ಕೄಕ ಅನವ ಯಿಷಬಹುದು.ಅರಿವುಆತ್ನ 

“ಅನ್ನಭಾ”ವೄಂದುಅರ್ಥಿಸ್ಥಮಾರಿತಂದೄಯಚನಖಳನ್ನನ ಖಾ ಹಿಷಬಹುದು. 

 ಅರವಿನಮಾರಿತಂದೄಯಚನಖಳ್ಳ 308 ಇವುಖಳಲಿ್ಲಹೆಚಿಿ ನಚನಖಳ್ಳನಿೀತ್ತಬೀಧ್ಯ, 

ಕಾಯಔ, ಅಧ್ಯಾ ತ್ಮ ಅಂದರೆಅಲೌಕಔತ್ರಗೄಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದವುಖಳಾಗಿವೄ.ಗುರು-ಲ್ಲಂಖ-

ಜಂಖಮಕೄಕ ಹೆಚಿಿ ನತ್ತತ ಕಟಿ್ಟ ದಾದ ರೆ.ಅನಾ ಮತ್-

ಧಮಿನ್ನನ ಕುರಿತ್ತಚನಖಳನ್ನನ ರಚಿಸ್ಥದಾದ ನ್ನ.ಸಾಮಾಜಿಔಷಮಾನತ್ರಮತ್ತತ ಭಕತ ಕುರಿತ್ತಾ ತ್ತಪ್ರ

ದಿಸ್ಥದಾದ ನ್ನ.ನನನ ಒದಿನ (ತ್ತಳವು) 
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ರಿರ್ಮತ್ತಯಲಿ್ಲ ಅರಿವಿನಮಾರಿತಂದೄಚನಖಲಲಿ್ಲಕೄಲವುಅಂವಖಳನ್ನನ ಟಿ್ಟಮಾಡುವುದಾದರೆ 

(1) ಉದವ, (2) ಅಲೌಕಔತ್ರ (ಇಂದಿಾ ಯಖಳಕುರಿತ್ತ) (3) ಭಕತ ಮತ್ತತ ಷತ್ಾ  (4) 

ಸಾಮಾಜಿಔಷಮಾನತ್ರ (5) ಗುರು-ಶ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ (ಲ್ಲಮಖಮತ್ತತ ಜಂಖಮ) (6) ಕಾಯಔ (7) 

ಾ ಕೃತ್ತಮತ್ತತ ಸಂತ್ತತ  (8) ಅನಾ ಮತ್ಧಮಿಔಲ ನ್ನ (9) ಮನ್ನಶಾ ಷವ ಭಾ, ಾ ಕತ ತ್ವ / ಅರಿವು 

(ತ್ತಳವು) ಮುಂತಾದವಿಶಯಖಳನ್ನನ ಗುರುತ್ತಷಬಹುದಾಗಿದೄ.  

ಗುರು-ಲ್ಲಂಗ- 

ಜಂಗಮಸಿ್ರೂಪನ್ನು ಕುರಿತಂತೆಅರಿವಿನಮಾರಿತಂದೆಹೇಳುಮಾತುಗಳು 

ಗುರುಮೂತ್ತಿಯಔಳೆಜಂಖಮದಲಿ್ಲಪು ದು, 

ಜಂಖಮಮೂತ್ತಿಯಔಳೆಲ್ಲಂಖದಲಿ್ಲಪು ದು, 

ಆಲ್ಲಂಖದಔಲೆಅರಿದುಮಾಡುಭಔತ ನಲಿ್ಲ  

ನಿತ್ಾ ನಿರಂಜನನಾಗಿಬೆಳಗುತ್ತತ ಪು ದು, 

ಆಲ್ಲಂಖದಔಳೆಅರಿದುಮಾಡುಭಔತ ನಲಿ್ಲ  

ನಿತ್ಾ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿಬೆಳಗುತ್ತತ ಪು ದು 

ಷದಾಶ್ಮೂತ್ತಿಲ್ಲಂಖದಹೃದಯವುತಾನಾಗಿ 

ಈಚನದಲಿ್ಲಭಔತ ನಕಾಯಔಕುರಿತ್ತಹೇಳಲಾಗಿದೄ.ಇಲಿ್ಲಭಕತ ಯಂದರೆಮೂತ್ತಿಯನ್ನನ ಪೂ

ಜಿಸ್ಸವಂತ್ಹುದಲಿ . ಭಕತ ಇಲಿ್ಲಕಾಯಔ, ತಾನ್ನಮಾಡುಔತ್ಿಾ . 

ಏಕೄಂದರೆಚನಕಾರರುಾ ಭುತ್ವ ಮತ್ತತ ದವಾಲಯನ್ನನ ನಿರಾಔರಿಸ್ಸತಾತ ರೆ.ದವಾಲಯಮತ್ತತ

ಾ ಭುತ್ವ ದಲಿ್ಲತ್ನನ ಶ್ಾ ೀಮಂತ್ತಕೄಮತ್ತತ ದಿನನ ಾ ದಶ್ಿಷಲುಅಕಾವವಿತ್ತತ .ಈಕಾರಣದಿಂದಆ

ರಾಧನ್ನಮತ್ತತ ಪೂಜೆಯನ್ನನ ನಿರಾಔರಿಸ್ಥದಅರಿವಿನಿಮಾರಿತಂದೄಗುರುಮೂತ್ತಿಯರೂನ್ನನ ಜಂ

ಖಮಷವ ರೂದಲಿ್ಲಕಾಣ್ಣತಾತ ನ್ನ.(ಬಷಣು ನಸಿಾರದÀ ನಿರಾಔರಣೆ) 

ಜಂಖಮದಔಳೆಯನನ ಲ್ಲಂಖದಲಿ್ಲಕಾಣ್ಣತಾತ ನ್ನ.ಆಲ್ಲಂಖದಔಳೆಯುಅರಿವು, 

ತ್ತಳ್ಳಳಕೄಇರುಭಔತ ನಲಿ್ಲಕಾಣ್ಣತಾತ ನ್ನ.ಆಅರಿವುಅರ್ವಾತ್ತಳವುನಿತ್ಾ ವೂನಿರಂಜನರೂದಲಿ್ಲಬೆ

ಳಗುತ್ತತ ರಬೇಕೄಂದುಹೇಳ್ಳತಾತ ಈರಿೀತ್ತಯಾಗಿಗುರು, ಲ್ಲಂಖ, 

ಜಂಖಮಮತ್ತತ ಭಔತ ನಸಂಬಂಧವಿರಿಸ್ಸತಾತ ನ್ನ.ಭಕತ ಯಷವ ರೂನನ ಸಾಮಾನಾ ಅರ್ಿದಿಂದ

ತ್ತಂಬಾಮೇಲ್ನ ೀಟಕೄಕ ಕಂಡೊಯಾ ತಾತ ನ್ನ.ಅಂದರೆಅರಿವಿನಿಂದತ್ನನ ಕಾಯಔಮಾಡಬೇಕೄಂದು

ಉನನ ತ್ವಾದಅರ್ಿನ್ನನ ಔಲ್ಲ ಸ್ಸತಾತ ನ್ನ. 
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 ಚನಕಾರರುವಾ ಮಸಂಷಕ øತ್ತಗೄಹೆಚಿ್ಚ ತ್ತತ ಕಟಿ ರು.ವಾ ರ್ಮಔಖಿನ್ನನ ಹೆಚಿ್ಚ ಗೌರವಿ

ಷಬೇಕೄಂದರುತ್ನನ ದಸಮತ್ತತ ಮನಸ್ಥು ನಕಾಯಔಕುರಿತ್ತಹೇಳ್ಳಮಾತ್ರಂದರೆ “ಕಾಯಕೄಕ ” 

ಔಮಿಗುರುವಾಖಬೇಕು, ಜಿೀಕೄಕಮೀಕ್ಷಗುರುವಾಖಬೇಕು, 

ಉಭಯಭೇದಿಸ್ಥನಿಂದಲಿ್ಲಸಾವ ನ್ನಭಾಷನನ ದಧ ನಾಗಿಗುರುವಾಖಬೇಕು .......!! 

ಕಾಯಔವೄಂದರೆಇಲಿ್ಲದಸದೆಹಿಔವಾ ಮಕೄಕ ಅಂದರೆದಸಕೄಕ ಔಮಿವಗುರುವೄನನ ತಾತ ನ್ನ.ಮುಂದು

ರೆದುಜಿೀಕೄಕ ಪ್ರಾ ಣಕೄಕ ಮೀಕ್ಷಗುರುವಾಖಬೇಕೄನ್ನನ ತಾತ ನ್ನ.ಷವ ಖಿನ್ನನ ದಾಟ್ಟದಅಸ್ಥತ ಯೇಮೀಕ್ಷ

ಅಂದರೆಈಮೀಕ್ಷಸಂಪ್ರದನ್ನಗಾಗಿಲೌಕಔಜಂಜಾಟದದುರವಿರಬೇಕೄನ್ನನ ವಿಚಾರಲೌಕಔನ್ನನ

ದಾಟ್ಟಅಲೌಕಔತ್ರಯನ್ನನ ಸಾದಿಷಬೇಕೄನ್ನನ ಮಾರಿತಂದೄಔಲ ನ್ನದಸಮತ್ತತ ಆತ್ಮ ದರಿಔಲ ನ್ನ

ಹೇಳ್ಳತಾತ ಅದುಗುರುಶ್ಶಾ ರಸಂಬಂಧವೄಂದುವಿರಿಸ್ಸತಾತ ರೆ. ಆತ್ಮ  – 

ದಸಇಂದಿಾ ಯಖಳಸಂಬಂಧಅರರಅಂದರೆಾ ಕತ ಖಳಗುಣನ್ನನ ಅರಿಯಲುಷಸಕಾರಿಎನ್ನನ

ತಾತ ರೆ.ಇಲಿ್ಲಾ ಕತ ಮನಸ್ಸು ಾ ಮುಕಪ್ರತ್ಾ ಹಿಸ್ಸತ್ತ ದೄನ್ನನ ತಾತ ರೆ. 

 ಚಂಚಲಮನಸ್ಥು ನಮೇಲೆಔಡಿವಾಣಹಾಕಕಳು ಬೇಕೄನ್ನನ ವಿಚಾರ. 

 ಸಾಮಾಜಿಔಷಮಾನತ್ರಬಗೆೄಮಾರಿತಂದೄಯಚನಖಳ್ಳವಿರಖಳನ್ನನ ನಿೀಡುತ್ತ ವೄ.ಏಕೄಂದ

ರೆಚನಕಾರರುಉದೄದ ೀವವಅಷಮಾನತ್ರಹೊೀಖಲಾಡಿಸ್ಥಖಿಮತ್ತತ ಣಿರಹಿತ್ಷಮಷಮಾಜನಿ

ರ್ಮಿಸ್ಸವುದಾಗಿತ್ತತ . 

“ಷಸಬೀಜನಮಾಡುನಇರವುಹೇಗೄಂದರೆ; 

ದುಖಧ ಟದಂತ್ರ ....ಡಲ್ಲನಆತ್ಮ ದಭೇದದಂತ್ತರಬೇಕು .... 

ಆಕಾವದಸಾಕಾರದಲಿ್ಲತೊೀರುನಾನಾಛಾಯದಂತ್ರ 

ಕಾಯದಛಾಯದತೊಟಿ್ಟ ಲಲಿ್ಲಲ್ಲಂಖಕಕ ೀತ್ನಗೊೀಷಸಭೀಜನಷಲವುದೄಂದು 

ಅನಾ ಭಿನನ ವಿಲಿದಿರಬೇಕು, ಷದಾಶ್ಮೂತ್ತಿಲ್ಲಂಖದಲಿ್ಲ ”. 

ಅರಿವಿನಮಾರಿತಂದೄಆದಿನಸಾಮಾಜಿಔಅಷಮಾನತ್ರಕುರಿತಂತ್ರಶ್ಭಔತ ನಿಗೄ, 

ಕಾಯಔಜಿೀವಿಗೄ (ವಾ ಮಜಿೀವಿ) ಯಾವುದರಿೀತ್ತಯಅಷಮಾನತ್ರಷಲಿದೄನ್ನನ ತಾತ ನ್ನ, ಮೇಲು-

ಕೀಳ್ಳಭಾನ್ನಷಲಿದು, 

ಉತ್ತ ಮಅಧಮಔಲ ನ್ನದೂರವಾಖಬೇಕೄಂಬುದುಎಲಿಖಿಮತ್ತತ ಣಿದರುಟಿ್ಟ ಗಿಷಸ

ಭೀಜನಅಂದರೆಂದಪಂಕತ ಯಲಿ್ಲಕುಳತ್ತಉಣು ಬೇಕೄನ್ನನ ತಾತ ನ್ನ. 
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ನನನ ಕಾಯಮತ್ತತ ಲ್ಲಂಖಕೄಕ ಷಸಬೀಜನಷಲಿುತ್ತ ದೄನ್ನನ ತಾತ ನ್ನ.ಈರಿೀತ್ತಅನಾ ಭಿನನ ಅಂದರೆಎಲಿರೂ

ಂದಎನ್ನನ ಷಮಾನತ್ರಕುರಿತ್ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವಿದು, ಶ್ಭಔತ ನಿಗೄಔತ್ಿಾ  (ಕಾಯಔ) 

ಮುಕಾ ವಹೊರತ್ತಈರಿೀತ್ತಭಿನನ ತ್ರಮತ್ತತ ಅಷಮಾನತ್ರಮುಕಾ ಲಿವೄನ್ನನ ತಾತ ನ್ನ.ಡೆಯ, ಸೇಔ, 

ಭಔತ ಮತ್ತತ ಕಾಯಔಖಳನ್ನನ ಕುರಿತ್ತಅರರಗುಣಖಳಗೄ (ಔತ್ಿಾ ) 

ತ್ತತ ಕಡುತಾತ ನ್ನ.ಎಲಿರೂಷಮಾನತ್ರಯಿಂದತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಔತ್ಿಾ ಖಳನ್ನನ ನ್ನರವರಿಷಬೇಕೄನ್ನನ

ತಾತ ನ್ನ.ಮುಂದುರಿದುಕಾಯಔಜಿೀವಿಧರೆ, 

ಸ್ಥರಿಮತ್ತತ ಉರಿಈಮೂರರಗುಣಖಳನನ ರಿಯಬೇಕೄನ್ನನ ತಾತ ನ್ನ. 

ಔಣು ಲಿದಕುರುಡಔನನ ಡಿಯನೀಡಿಮೂರುಔಣು ಕಂಡ 

ಂದುಧರೆಯಔಣ್ಣು , ಂದುಸ್ಥರಿಯಔಣ್ಣು ,ಂದುಉರಿಯಔಣ್ಣು , 

ಉರಿಸ್ಥರಿಯನ್ನಂಗಿ, ಸ್ಥರಿಧರೆಯನ್ನಂಗಿಧರೆಅರುಹಿರಿಯರನ್ನಂಗಿತ್ತತ . 

ಆಗುಣನನ ರಿಯಬೇಕು, ಷದಾಶ್ಮೂತ್ತಿಲ್ಲಂಖಭೇದಿಷಬೇಕು. 

 ಅಂದರೆಔಣು ಲಿದಕುರುಡಔನನ ಡಿಯಲಿ್ಲಮೂರುಔಣ್ಣು ಖಳನ್ನನ ಕಾಣ್ಣತಾತ ನ್ನ.ಅವೄಂದರೆಧರೆ 

(ಭೂರ್ಮ) ಸ್ಥರಿ(ಸಂತ್ತತ ) ಮತ್ತತ ಉರಿ(ಬೆಂಕ), 

ಈಮೂರುಕೂಡಮನ್ನಶಾ ನಬದುಔಲಿ್ಲ ಎಷಿ್ಟ ಾ ಮುಕಪ್ರತ್ಾ ಹಿಸ್ಸತ್ತ ವೄಯೀಅಷಿೆ ೀಅಪ್ರಯ

ವಾಖಬಹುದು. 

ಭೂರ್ಮಮತ್ತತ ಸಂತ್ತತ ಚಂಚಲವಾದವುಖಳ್ಳಈರಿೀತ್ತಚಂಚಲವಾದಭೂರ್ಮ,ಸಂತ್ತ ನ್ನನ ನನನ ದೄ

ನ್ನನ ವುದುಮತ್ತತ ಇವುಖಳಮೇಲ್ಲನಮೀಸಎಶಿ ರಮಟಿ್ಟ ಗೄಷಮಂಜಷಇವುಮೂರರಗುಣಖಳನ್ನನ

ಷವ ರೂನನ ರಿಯದೄನನನ ದುಅವುಖಳಗೄನಾನ್ನಡೆಯಎನ್ನನ ವುದಅಹಾಷಾ , 

ಬೆಂಕಜಾವ ಲೆಗೄಸಂತ್ತತ ಎಲಿವುಷಿನಾವವಾಗುವಂತ್ರನನನ ಲಿ್ಲರುಮೀಸನ್ನನ ಸ್ಸಡಲೇಬೇಕೄ

ನ್ನನ ತಾತ ನ್ನ. ಮುಂದುರೆದುಸಂತ್ರತ ನ್ನನ ವುದುಮಾಯಯಾರನ್ನನ ಬಿಟಿ್ಟ ಲಿವೄನ್ನನ ತಾತ ನ್ನ.ಮಾಯೇ 

(ಮೀಸ) ನಮಮ ನನ ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸ್ಸತ್ತ ದೄನ್ನನ ತಾತ ನ್ನ. 

 ಈಮೀಸಯಾರನ್ನನ ಬಿಡದೄಕಾಡುತ್ತ ದೄಂಬುದಕೄಕ ಉದಾ!! 

ಬಾ ಸಮ ಂಗೄಷರಷವ ತ್ತಯಾಗಿಕಾಡಿತ್ತತ ಮಾಯ, ವಿಷ್ಟು ವಿಗೄಲಕಿ ಮಯಾಗಿಕಾಡಿತ್ತತ ಮಾಯ, 

ರುದಾ ಂಗೄಉಮಾದವಿಯಾಗಿಕಾಡಿತ್ತತ ಮಾಯ, 
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ಎನಗೄನಿಮಮ ರಿಂದಬಯಕೄಭಮಾಯಯಾಗೄಕಾಣ್ಣತ್ತ ದೄ.ನಿೀನಾನ್ನಳು ನನ ಔಕ ಉಭಯವುಮಾಯ

ಯಾಗಿದೄ, ಷದಾಶ್ಮೂತ್ತಿಲ್ಲಂಖವುನಾನಿೀನ್ನಂಬುದೄಮಾಯ”. 

 ಈರಿೀತ್ತಮಾಯಹೆಣು ನರೂದಲಿ್ಲಯಾರನ್ನನ ಬಿಡದೄಕಾಡುತ್ತ ದೄ.ಹೆಣ್ಣು , ಹೊನ್ನನ , 

ಮಣ್ಣು ಈಅರ್ಿದಲಿ್ಲಮಾಯಯಾಗಿಷದಾಮನ್ನಶಾ ನನ್ನನ ಹಂಬಲ್ಲಸ್ಸತ್ತ ದೄ.ತ್ತಾ ಮೂತ್ತಿಖಳನ್ನನ

ಕೂಡಬಿಡದೄಕಾಡಿರುಮಾಯಅಂದರೆಮಾರಿತಂದೄದೃಷಿ್ಠಯ “ಭವ” ಂದುಮಾಯಈಭ 

(ಹುಟಿ್ಟ ) ಮಾಯರೂದಲಿ್ಲನಮಮ ನ್ನನ ಕಾಡುತ್ತ ದೄ. 

 ಅರಿವಿನಮಾರಿತಂದೄಚನಖಳಲಿ್ಲಸಂಕೀಣಿವಾದಅಂವಖಳನೂನ ಗುರುತ್ತಸ್ಥದರೂಾ ಧ್ಯ

ನವಾಗಿಮತ್ರತ ಮತ್ರತ ಅರಿವಿನ(ತ್ತಳವು) ಬಗೆೄಾ ಸಾತ ಪ್ರಸ್ಸತಾತ ನ್ನ. ಮನ್ನಶಾ ನಅರಿವುಹೇಗೄಂದರೆ – 

“ಮನ್ನತ್ಪ್ರ ದಲಿ್ಲ ಅಲಗಿನಗನವನಮಾಡುವುದು 

?ಅರಿವುಹಿೀನವಾದಲಿ್ಲಕಾ ಯಾಸರರಿಯೇನಮಾಡುವುದು ?................... 

ಮನಚನನ ಔಳೆದುಕಂಡಅಲಗು (ಔತ್ತತ ) 

ಕೂಡತ್ನನ ಗುಣನನ ಔಳೆದುಕಳ್ಳು ತ್ತ ದೄ.ಅಂದರೆಔತ್ತತ ಯಷವ ಭಾಅರ್ವಾಗುಣವೄಂದರೆಸರಿತ್ವಾ

ಗಿದುದ , 

ಔತ್ತ ರಿಸ್ಸವಂತ್ಸದು.ಅದುಸರಿತ್ನನ ಔಳೆದುಕಂಡರೆತ್ನನ ಕಾ ಯಕೂಡಮಾಡಲುಸಾಧಾ ವಿಲಿ . 

ಹಾಗೄಯೇಮನ್ನಶಾ ಷವ ಭಾಕೂಡಅರಿನನ  (ತ್ತಳವು) 

ಹೊಂದಿಲಿದಿದದ ರೆಅನಬಾಳ್ಳಾ ರ್ಿವೄಂದುಹೇಳ್ಳತಾತ ನ್ನ. 

 ಈರಿೀತ್ತಅರಿವಿನಮಾರಿತಂದೄಯುಷದಾಶ್ಲ್ಲಂಖಮೂತ್ತಿಎನ್ನನ ಅಂಕತ್ದಿಂದಚನಖ

ಳನ್ನನ ರಚಿಸ್ಥದಾದ ನ್ನ.ಗುರು-

ಹಿರಿಯರಿಗೄಗೌರವಿಷಬೇಕೄನ್ನನ ತಾತ ನ್ನ.ಸಾಮಾಜಿಔಅಷಮಾನತ್ರಬಗೆೄಹೆಚಿಿ ನಚನಖಳನನ ರಚಿಸ್ಥದ

ರೂಅಲೌಕಔತ್ರಗೄಹೆಚಿ್ಚ ತ್ತತ ಕಟಿ್ಟ ದಾದ ನ್ನ.ಗುರು, ಲ್ಲಂಖ, ಜಂಖಮ, ಕಾಯಔ, ಭಕತ , ಮೀಸ, 

ಇಂದಿಾ ಯಖಳಬಗೆೄಹಾಗೂ “ಅರಿವು” 

ಕುರಿತಂತ್ರಒದುಒದುಖರಲಿ್ಲಹೊಷಅರಿನ್ನನ ಮೂಡಿಷಲುಯತ್ತನ ಸ್ಥದಾದ ನ್ನ. 
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