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ABSTRACT 

Rational literature is the intellectual philosophy of a language, race and culture. 

As such, literary offerings can be discounted there. In Kannada terms, the twelfth 

century is the epitome of such literary literature. If there is any contribution of 

Kannada to the literature of the whole world, it is these words of surrender. His period 

was a period of religious, literary, social and economic upheaval that did not occur in 

any corner of the world; The miracle was similar. It taught society the virtue of living 

with dignity, equality, coexistence and mutual respect and dignity. The basic 

motivation for this was the society that Basavanna wanted to build. He is an 

adventurer who has avoided all sorts of differences and understands the infinite 

knowledge of shiva. 

So in this article, a survey of Basavanna and his life-long worship of 

Kudalasangama was taken. Kudalasangama is a concept. The confluence of the two 

rivers. As well as symbolizing Bhavi-Bhakta, Shiva-Jeeva, Kayak-Dasoha and 

Sharanasathi-Lingapathi step by step, Shivasharana was the key to triggering a social 

and spiritual revolution. This practice is to realize that all our Kannada achievement of 
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that period was achieved through the movement of Basavanna. Finally, Basavanna and 

Koodalasangama both are same. 

 KEY WORDS: ಚನ ಸಹಿತ್ಾ, ಕೂಡಲಸಂಗಮ, ಶಿ-ಜಿೋ, ಸಮನತ , ಆಧ್ಾತ್ಮಿಕ ರ್ರಂತ್ಮ, ಭವಿ-ಭಕತ, 

ರ್ಯಕ-ದಸ ೂೋಹ, ಶಿವರಣ್ರು, ವರಣ್ಸತ್ಮ-ಲಂಗಪತ್ಮ, ಚಳಳಿ, ಲಂಗ, ದ ೈ, ಲಂಛನ 

      ******** 

 

ವಿಚಹರಸಹಹಿತಯದಡಿಯಲ್ಲಿರಚಿತವಹದಬಷಣಣನರದ ೇರುಎಂಬಕೃತಿಯು೨೦೦೫ರಲ್ಲಿಮೊ

ದಲಮುದರಣನುನಕಂಡಿತು.ಆದರಲ ೇಖಕರಹದರಂಜಹನದರ್ಹಾ಄ರುತಿರಕ  ೇದಯಮಸಹಹಿತಿಮತುುಕ

ವಿಗಳು.ರಜಹವಹಣಿತಿರಕ ಯಲ್ಲಿಬಸಳಶುುಶಾಗಳಕಹಲದಂದೃತಿುನಿರತರು.ಬಳ್ಹಾರಿಯಲ  ೇಹಿ

ಯಹರಕಹವನದರುವಿಶ್ಹಾಷವಿಟ್ುುಕ ೇಳಿಬರ ಸಿ, 

ರಕಟಿಸಿದುಷುಕವಿದು.ಇಹಿಂದ ಆದ ೇಲ ೇಖಕರುಬರ ದ 

‘ಬಷರಜ್ಞ ’ಎಂಬಕೃತಿಒದುಗರಮತುುವಿದಹಾಂಷರಮೆಚ್ುುರ್ ರ್ ಪಹತರವಹಗಿದ . 

ಐತುುುಟ್ಗಳಇಕೃತಿಯಲ್ಲಿಬಸಳಮುಖಯವಹಗಿಬಷಣಣನರಚ್ನಗಳಮ ಲಕಕಂಡರಿಸಿ

ಕ  ಂಡದ ೈರಜ್ಞ ಯನುನಸಹದಯಂತವಿರಿಷಲಹಗಿದ .ಹಿೇರ್ ಮಹಡುವಹಗನಿದಾಶುವಹದಕ ಲವಂದು಄

ಧ್ಹಯಯಗಳನುನರಚಿಸಿಕ  ಳಾಲಹಗಿದ .ಐದು಄ಧ್ಹಯಯಗಳಲ್ಲಿಯಸಿಿತವಹಗಿನಿರ್ಮಾಸಿಕ  ಂಡು, 

಄ಥಾೂಣಾವಹದಶೇರ್ಷಾಕ ಗಳನುನನಿೇಡಲಹಗಿದ .ಮೊದಲ಄ಧ್ಹಯಯದಲ್ಲಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿರಸಹುಪಿತವಹದ

ಮುಖಯಷಂಗತಿಗಳಿರ್ ಪಿೇಠಿಕ ಯನುನತಿಳಿಷಲಹಗಿದ .ುಷುಕದಹ ಷರನ ನೇ಄ಧ್ಹಯಯದಹ ಷರನಹನಗಿಷಲಹಗಿ

ದ .ಎರಡನ ಯ಄ಧ್ಹಯಯದಲ್ಲಿಬಷಣಣನರುತಿರಷಕರಿಸಿದದ ೇರುಗಳನುನಕುರಿತಂತ ಹ ೇಳಲಹಗಿದ .

ಮ ರನ ಯ಄ಧ್ಹಯಯದಲ್ಲಿಜೇಕಹರುಣಯನುನರಧ್ಹನವಹಗಿಟ್ುುಕ  ಂಡುರತಿಪಹದಸಿದಬಷಧಮಾ

ುಹ ೇರ್ ಜೇಜಹಲದಚ್ರಹಚ್ರವ ಲಿದ ೇರ ೇಅಗಿದ ! 

ಎಂಬುದನುನಸಹದಯಂತವಿರಿಷಲಹಗಿದ .ನಹಲಕನ ಯ಄ಧ್ಹಯಯುಶನಿಧಿರ್ ರ್ಮೇಷಲು.಄ಂದರ ಆಲ್ಲಿಕಹ

ಯಕಜೇವಿಗಳಚ್ಳಳಿಯುಟ್ುಭದರಯಸ ಿಯವಿರುದಧನಿಲಿುದರಜ  ತ ರ್ ಯಹುದನುನನಿರಹಕರಿಸಿ, 

ಯಹುದನುನುರಷಕರಿಸಿತುಎಂಬುದು.ವರಣರಸಹಮಹಜಕಮತುುಸಹಹಿತಯಕವಿಿುನ ೇತಹಯತಮಕವಹ
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ದುದಲಿ; 

ಆತಹಯತಮಕವಹದುದುಎಂಬುದನುನಚ್ನಗಳಮ ಲಕತಿಳಿಷಲಹಗಿದ .ಬಷತತುವಗಳನುನ಄ಥಾಮಹಡಿ

ಷುತಹುವಹಯಖ್ಹಯನಿಷಲಹಗಿದ .ಐದನ ಯಮತುುಕ  ನ ಯ಄ಧ್ಹಯಯುಬಷಣಣನರಕನಸಹದ, 

ಕ  ನ ಗ ಕನಸಹಗಿಯೇಈಳಿದಯಹಾಯಷಮಹಜದಷಾರ ನುನವಿಶ್ ಿೇರ್ಷಷಲಹಗಿದ . 

 

 ಲ ೇಖಕರುತಮಮ 

‘ನಿವ ೇದನ ’ಯಲ್ಲಿಬಷಣಣನಬರ್ ರ್ ಚ ನನಬಷಣಣನರುಮನದುಂಬಿಹಹಡಿದಚ್ನವಂದನುನಈಲ ಿೇಖಿ

ಷುತಹುರ .ಆಡಿೇಲ  ೇಕವ ಂಬಲ  ೇಸನುನಅಕರ್ಷಾಷು಄ಯಸಹಕಂತಬಷಣಣ, ‘ಅದಲ್ಲಂಗ, 

಄ನಹದಬಷಣಣನು, 

ಲ್ಲಂಗುಬಷಣಣನಈದರದಲ್ಲಿಸುಟಿುತುು’ಎಂಬುದ ೇಚ ನನಬಷಣಣನರಬಲನಂಬುರ್ .ಕಣಿಣರ್ ಕಹಣುಮ

ತುುಕಣಿಣರ್ ಕಹಣದವಿವಾದಲ್ಲಿರುಂಚ್ಮಹಹಭ ತಗಳನ ನಲಿಳರ್  ಂಡಿರುುದುಬಯಲು.ಇಬಯಲು

ವೃನಯದ ೇನಲಿದ ೇಬ ೇರ ೇನಲಿ. ಆಂಥರಮೆೇವಾರನು 

‘ನಮಮಕ ಡಲಷಂಗನವರಣರಮನದಕ  ನ ಯಮೊನ ಯಮೆೇಲಡಗಿದನು’ಎನುನತಹುರ ಬಷಣಣನರು

ತಮೊಮಂದುಚ್ನದಲ್ಲಿ.ವರಣರುಬಯಲುದ ೇನನುನಆಶುಲ್ಲಂಗದಮ ಲಕ಄ರಿಯುತಹುರ .ಷಮಯ

ನುನನ  ೇಡಲಹಗದು; ಅದರ ಗಡಿಯಹರದಮ ಲಕ಄ರಿಯಬಸುದು.ಗಡಿಯಹರಗಳುಬ ೇರ ಆರಬಸುದು; 

ಅದರ ಷಮಯ಄ಥವಹಕಹಲಂದ ೇ.ಬಷಣಣನರದ ೇರುಕಹಯವ ಂಬಕ ೈಲಹಷದಲ್ಲಿರುುದರಿಂದಆ

ನ ನಲ್ಲಿಯ ಸುಡುಕಬ ೇಕಿಲಿ. ಕ ಡಲಷಂಗಮದ ೇನುನಮೊಮಳರ್ ಬಯಲಹಗಿದಹದನ - 

ಎಂದುಲ ೇಖಕರುತಮಮಮೊದಲಮಹತಿನಲ್ಲಿತಿಳಿಷುತಹುರ ; 

ಅಮ ಲಕಕೃತಿಯಒದರ್ ಷಮಥಾರವ ೇಶಕ ಯನುನದಗಿಸಿಕ  ಡುತಹುರ .  

 ಉದಕದ ೂಳಗ ಬಯ್ಚಿಟಟಬಯ್ಕೆಯಕಿಚ್ಚಿನಂತ್ಮದದತ್ುತ 
 ಸಸಿಯೊಳಗಣ್ರಸದರುಚ್ಚಯಂತ್ಮದ್ದದತ್ುತ 
 ನನ ಯೊಳಗಣ್ಪರಿಮಳದಂತ್ಮದ್ದದತ್ುತ 
 ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ೋಕನ ನಯಸ ನೋಹದಂತ್ಮದ್ದದತ್ುತ 
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 ಬಷಣಣನರಕ ಡಲಷಂಗಮದ ೇನುಹಿೇರ್ ಅಂತಯಾದಲ ಿೇ಄ವಿತಿರುನು.ನಿೇರ  ಳರ್ ಬ ಂ

ಕಿಯಿದ .಄ದರಿಂದಲ ೇವಿದುಯತುುಈತಹದನ ಯಹಗುುದು.ಅದರ ಈತಹದನ ಯತರುವಹಯೂಅನಿೇ

ರುನಿೇರಹಗಿಯೇಈಳಿಯುುದು.ಂದರಿಂದಆನ  ನಂದುಹ  ರಬಂದಮೆೇಲ ಄ದು಄ದಹಗಿಯೇಆರು

ಚ  ೇದಯವಿದು.ಮುಂದ ಬಿಡಲ್ಲರುಸಣಿಣನರುಚಿಇರ್ಹಗಲ ೇಚಿಗುರುತಿುರುಷಸಿಯೊಳರ್ ಸುದುಗಿದ .ಮೊ

ಗುು಄ರಳುಮುಂಚ ಯೇ಄ದರ  ಳರ್ ರಿಮಳಅರಿಸಿರುತುದ .ಹಹರ್ ಯೇರಮಹತಮನಸ ನೇಸಕನ ಯ

ಯೊಬಬಳಜ  ತ ಯಲ್ಲಿಹ  ಂದರುವಿಶ್ಹಾಷದಂತ .಄ದುಪ ರೇಮಲಿ; 

಄ದಕಿಕಂತಲ ರ್ಮಗಿಲಹದುದುಸ ನೇಸ. ಹಿೇರ್ ಬಷಣಣನರದ ೇರು಄ಭ ೇದಯ, 

಄ರ್  ೇಚ್ರಮತುುಅಕಶಾಕ.಄ಂತಃಸಹಕ್ಷಿಯೇದ ೇರ ಂಬಷತಯದ಄ರಿವಹದಹಗಷಸಜವಹಗಿಯೇನಮಮ

ಕಹಯುಕ ೈಲಹಷವಹಗುತುದ . 

 ನಹುಸುಡುಕುದ ೇರುಹ  ರಗಡ ಆಲಿ; 

ಳಗಡ ಯೇಆದಹದರ ಎಂಬುದ ೇಬಷಣಣನರುಹ ೇಳಿದಟ್ುುವಿಚಹರಗಳಅವಯ.ಮನ ಯೊಳರ್ ಮನ 

ಯೊಡ ಯಆಲಿ, ಏಕ ಂದರ ತನುವಿನಲ್ಲಿಸುಸಿತುಂಬಿ, ಮನದ  ಳರ್ ವಿಶಯತುಂಬಿರುವಹಗ, 

ನಹುಷುಳುಾಮತುುಕಹಮನ ಗಳನುನತಯಜಸಿದರ , 

ನಮಮದ ೇಸವ ಂಬಮನ ಯೊಳರ್ ಮನ ಯೊಡ ಯಎಂಬನಿಜಹತಮ಄ಂದರ ರಮಹತಮರತಿಷ್ಹಾಪಿತರ್  

ಳುಾನು. 

಄ದಕಹಕಗಿ಄ಂತಃಸಹಕ್ಷಿರಜ್ಞ ಯೊಂದರ್ ದಹಸ  ೇಸಭಹದಂದಬದುಕುಬ ೇಕಹಗುತುದ .ಅತಮವುದಧಆದದ

ರಿರ್ ಮಹತರಬಷಣಣನರದ ೇರುಲ್ಲಯುನು. 

 ಶಯೊೇಗ, 

ಕಹಯಕಮತುುದಹಸ  ೇಸಗಳಮ ಲಕಬಷಣಣನರುನಮಹನನಷೃರ್ಷುರ್ಹಗಿನಿೇಲನಕ್ಷ ಯೊಂದ

ನುನರ ಪಿಸಿದರುಎನುನತಹುರ ಲ ೇಖಕರು.ಅನಮಹನನ ೇವರಣ.ಮರ ತುಮಹನನಹದ಄ರಿತುವರ

ಣನಹಗಬ ೇಕ ಂಬುದು಄ಣಣನಅವಯ.ಹಿೇರ್ ಬಷತತುವದಲ್ಲಿಪಹಪಿಗಳಿಗ ುಣಯಂತರಹಗಲು಄ಕಹವ

ವಿದ .ಆದನ ನೇಮುಂದ ಕುವ ಂು಄ರುವಿಷುರಿಸಿ, 

ಪಹಪಿಗುದಹಧರರ್ಮಸುದೌಷೃರ್ಷುಯಮಸದ ಾೂಸರಚ್ನ ಯೊಳ್ಎಂದರು. 
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 ಲ ೇಖಕರುಮುಂದುರಿದು, ಬುದಧಮತುುಬಷ- 

ಆಬಬರ ಎರಡುಮಹಗಾಗಳನುನತಿಳಿಸಿದಹದರ .ಂದುಷಮಹಧಿಮಹಗಾಮತುುಆನ  ನಂದುರಜ್ಞಹಮಹಗಾ. 

ಷಮಹಧಿಮಹಗಾದಂದಅಧ್ಹಯತಿಮಕಮತುುಭಹನಹರಂಚ್ಗಳ಄ಥಾವಹಗುುದು.ರಜ್ಞಹಮಹಗಾದಂ

ದಭೌತಿಕರಂಚ್ು಄ಥಾವಹಗುುದು.ದ ೇರ಄ಥವಹಷತಯದಧ್ಹಯನದಲ್ಲಿಮಹನಷಮಹಧಿಸಿಿತಿಯ

ನುನತಲುುತಹುನ .ನಮರ್ಹಗಿಬದುಕುುದುಸಹಾಥಾ; ರರಿರ್ಹಗಿಬದುಕುುದುಲ  ೇಕಕಲಹಯಣ. 

ಆಶುಲ್ಲಂಗೂಜ ಯುನಮಮನುನಷಮಹಧಿಸಿಿತಿರ್ ಯುಯತುದ .ಮೊದಲುಅತಮಕಲಹಯಣಸಹಧಿಸಿಅನಂತರ

ಲ  ೇಕಕಲಹಯಣಕ ಕಟ  ಂಕಕಟ್ುಬ ೇಕು.ಆಶುಲ್ಲಂಗೂಜ ಯನ ನೇಶಯೊೇಗಎಂದರುಬಷಣಣನರು. 

 ಮಹನರುವರಣರಹಗುಬರ್ ಯನುನಬಷಣಣನರುಬಸಳಮಹರ್ಮಾಕವಹಗಿವಿರಿಸಿದಹದರ ಎ

ನುನಲ ೇಖಕರು಄ದಕ ಕಜೇವಿಕಹಷವಹದನುನರಸಹುಪಿಸಿ, 

ಅತ  ೋದಹಧರಎಂಬುದುಂದುದಷದಲ್ಲಿಅಗುಂಥದಲಿಎಂದುತಿಳಿಷುತಹುರ . 

ಕಹಯಕಮತುುದಹಸ  ೇಸಗಳಮ ಲಕಕತಹಾರನಕಮಮಟ್ವಹದಇೃಥ್ವಿಯನುನವಹಷಯೊೇಗಯಮಹಡಿ

ಕ  ಳಾಬ ೇಕು.಄ಂತರಂಗವುದಧಯಿಂದಅತಮಕಲಹಯಣವಹಗಬ ೇಕು.ಬಹಿರಂಗವುದಧಯಿಂದಲ  ೇಕಕಲಹಯಣ

ವಹಗಬ ೇಕು.಄ಂತಃಕರಣಮತುು಄ರಿು- 

ಇಎರಡುಬಷಧಮಾದಎರಡುಕಣುಣಗಳು.ಷಮರ್ಷು಄ನುಭದಂದ಄ನುಭಹಜನಿಷುತುದ .ಇ಄ನು

ಭಹನುನಹ  ಂದದರ ೇನಿಜವರಣರು.಄ನುಭಮತುು಄ನುಭಹ- 

ಆವ ರಡರಲ್ಲಿಂದುಲೌಕಿಕಕ ಕಷಂಬಂಧಟ್ುರ , 

ಆನ  ನಂದುಲ  ೇಕ  ೇತುರಕ ಕಷಂಬಂಧಟ್ುದುದ.಄ನುಭಮತುು಄ನುಭಹಗಳಿಂದಲ್ಲಂರ್ಹಂಗಸಹಮರ

ಷಯುಂಟಹಗುುದು.ಅಗನಮೊಮಳಗಿನದ ೇರುಮುಖದಲ್ಲಿಹ  ಳ್ ಯುನು.ಅತನನಡ ನುಡಿಯಲ್ಲಿದ ೇ

ರುರ ುರ್  ಳುಾನು.ಆಂಥಭಕುನಿರ್ ಮತಯಾಲ  ೇಕವ ೇದ ೇಲ  ೇಕವಹಗುುದು.ದ ೇಲ  ೇಕಎಂಬು

ದುರತ ಯೇಕವಹಗಿಲಿ. ಄ಲ ಿಲ್ಲಿಯ ನಮಮಮನ ಆಲಿ; ನಹವಿಲ್ಲಿರ್ ಷುಮಮನ ಯ ಬಂದಲಿ. 

ಷತಯನುಡಿುದ ೇದ ೇಲ  ೇಕ; ರ್ಮಥಯನುಡಿುದ ೇಮತಯಾಲ  ೇಕ. ಅಚಹರವ ೇಷಾಗಾ; 

಄ನಹಚ್ರವ ೇನರಕ. ಆದಕ ಕಅದ ೇನ ೇರಮಹಣು. 
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 ಚ್ನಕಹರರುಮನನುನಷಾಕ ಕಹ  ೇಲ್ಲಸಿದಹದರ .ಷಾುತಿೇಕ್ಷ್ಣಮತುುವಿಶಕಹರಿ.ಜ  ತ ರ್ ವ ೇ

ಗೂಆದ .ಅಕಶಾಕವಹಗಿಯ ಆದ .಄ದುಹ ೇರ್ ಬ ೇಕ  ೇಹಹರ್ ಹ  ರಳಬಲುಿದು.ಎಲ್ಲಿಬ ೇಕ ಂದರಲ್ಲಿನು

ಷುಳಬಲುಿದು.಄ದುನಮೊಮಳರ್ ೇಆದುದನಮಮನುನಕಚ್ುಬಲುಿದು.ನಮಮನುನಕ  ಲಿಲ ಬಸುದು.಄ದರಲ ಿಆ

ದನುನಷಶುವಹಗಿಹ ೇಳಿದರುಬಷಣಣನರು.ನಿರಂತರವಹಗಿಕ ಡಲಷಂಗಮನನುನೂಜಷುಗರು

ಡಹಷರದಂದಇಷಪಹಾಷರನುನಎದುರಿಷಬ ೇಕು.ದ ೇರಧ್ಹಯನದಲ್ಲಿಮಹನರು಄ದಮಯವಕಿುಯನುನ

ಹ  ಂದುರು.ಮನಸಿಿನಮೆೇಲ ಹಿಡಿತಸಹಧಿಷುರು.‘ಸಲಿತ ರ್ ದುಹಹನಹಡಿಷಬಲಿಡ ಹಹವಿನಷಂಗ

ವ ೇಲ ೇಷುಎನುನತಹುಳ್ ಄ಕಕಮಹಹದ ೇವಿ.಄ಂದರ ದ ೇರಧ್ಹಯನವ ಂಬರ್ಹರುಡಿಗ 

ವಕಿುಯಿಂದಮಹತರಮನಸಿಿನವಿಶದಸಲುಿಗಳನುನತ ರ್ ಯಲುಸಹಧಯ. 

ಮನಸ ಿಂಬಹಹನುನಸತ  ೇಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ುುಕ  ಂಡರ ಲ್ಲಂರ್ಹನುಭತಂತಹನ ೇಸಹಧಯಎನುನತಹುರ ಬಷಣಣ

. 

ವಿವಾದಬಸುಪಹಲುಧರ್ಮಾಗಳುಬಹಹಹಯಚ್ರಣ ಯಲ್ಲಿಯೇವಿರರ್ಮಷುತಹುರ .ಅದರ ಬಷಣಣನ

ರುಎಲಿಧಮಾಗಳಳರ್ ಸುದುಗಿರು಄ಂತಃಷಿತಾವಹದಜೇಕಹರುಣಯಕ ಕಅದಯತ ನಿೇಡುತಹುರ .ಷಕಲ

ಜೇವಹತಮರಿರ್ ಲ ೇಷನ ನೇಬಯಷುರುನಮಮಕ ಡಲಷಂಗನವರಣರುಎನುನತಹುರ .ದಯವ ೇಧಮಾದ

ಮ ಲಎಂದುತಿಳಿಸಿಕ  ಡುತಹುರ .ದಯವ ೇಎಲಿಧಮಾಗಳತಹಯಿಬ ೇರು.಄ಂದರ ಜೇಜಹಲದಷಮ

ತ  ೇಲನನುನಕಹಪಹಡುುದುವರಣರಕತಾಯ. 

ಆಲಿದದದರ ಇನಿಷಗಾದವುಕ್ಷಿಮತುುಷಷಯಜೇಕುಲಗಳಎಷ್  ುೇಕ  ಂಡಿಗಳುನಶಷುತುಹ  ೇಗುುು

.ಮಹನನುೃಥ್ವಿಯಕ ೇಂದರವಹಗಬಹರದು; 

ಷಕಲಜೇವಿಗಳುೃಥ್ವಿಯಕ ೇಂದರವಹಗಬ ೇಕು.ಇಭ ರ್ಮನಮಮದುಮಹತರಲಿ; 

ಆದನುನಹಹಳ್ಹಗದಂತ ನ  ೇಡಿಕ  ಳುಾುದುರತಿಯೊಬಬವರಣನಕತಾಯಎನುನತಹುರ ಄ಣಣನರು.ವಿ

ಜ್ಞಹನಮತುುತಂತರಜ್ಞಹನಗಳಿಂದಮನುಶಯನು಄ಸಂಕಹರಿಯಹಗಿದಹದನ .ಆಡಿೇಜಗತುುಆರುುದುನನರ್ಹ

ಗಿಎಂದುಕ  ಂಡುತಿಾಸಿದದರಿಂದಕಳ್ ದಮ ರುಸಹವಿರಶಾಗಳಲ್ಲಿನಿಷಗಾಹಹರ್ಹದುದಕಿಕಂತಕಳ್ ದ

ಮುನ ನರುಶಾಗಳಲ್ಲಿಹಹಳ್ಹಗಿರುುದುಹ ಚ್ುು.಄ಭಿೃದಧಯಜಹಲದಲ್ಲಿಅಧುನಿಕಮಹನತಹನ ೇಸಿಕಿಕ

ಹಹಕಿಕ  ಂಡುದಹದಡುತಿುದಹದನ .ಕೌರಯಾನುನಮರ ತುಜೇಕಹರುಣಯಮೆರ ದರ ನಮರ್ ೇಳಿತುಎಂಬ

ಆಂದನರಿಷರತಜ್ಞರಅವಯನ ನೇ಄ಂದುಬಷಣಣನರುಹ ೇಳಿದುದಎನುನತಹುರ ಲ ೇಖಕರು. 



IJRESS                  Volume 1, Issue 2(November, 2011)             (ISSN 2249-7382) 

International Journal of Research in Economics and Social Sciences 

International Journal of Research in Economics & Social Sciences 

Email id: editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org 

 175 

 ಆನುನಮುಂದ ಲ ೇಖಕರುಬಷಣಣನರಚ್ನಗಳನ ನೇ಄ುಆದದಂತ ಯೇಈಲ ಿೇಖಿಸಿವಹಯಖ್ಹಯನಿ

ಷುುದರಮುಖ್ ೇನತಮಮವಿಚಹರಗಳನುನಕಟಿುಕ  ಡುತಹುರ .ಸದನ ೈದುಕ  ೇಟಿಚ್ನಗಳನುನಹಹಡಿಹಹ

ರ ೈಸಿತುುಎನನಮನನ  ೇಡಹಎಂದುಒಾಚ್ನಕಹರಹ ೇಳಿದದರಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿನಮಗಿೇಗಈಲಬಧವಿರು

ುದುಕ ೇಲಸದನ ೈದುಸಹವಿರಚ್ನಗಳುಮಹತರ. 

಄ದರಲ್ಲಿಬಷಣಣನರವ ೇಎಂದುನಿಧ್ಹಾರಿತವಹಗಿರುುದುಕ ೇಲಂದುರ ಸಹವಿರಚ್ನಗಳುಮಹ

ತರ. 

ಆದರಲ್ಲಿನಲತ  ುಂದುಚ್ನಗಳನುನಮಹತರಲ ೇಖಕರುತಮಮಮೊದಲ಄ಧ್ಹಯಯದಲ್ಲಿಹ ೇಳಲಟ್ುವಿಚಹ

ರಗಳಿರ್ ಚಿಮುಮಸಲರ್ ಯಹಗಿಬಳಸಿಕ  ಂಡಿದಹದರ . 

 ಎರಡನ ೇ಄ಧ್ಹಯಯದಲ್ಲಿಬಷಣಣನರುತಿರಷಕರಿಸಿದದ ೇರುಗಳಬರ್ ರ್ ವಿಚಹರಮಂಡಿಷುತಹು

ರ .ನ ಲನ  ಂದ ಹ  ಲರ್ ೇರಿಶವಹಲಯಕ ಕಎಂದುಹ ೇಳಿನ ಲನುನದ ೇರಹಗಿನ  ೇಡದ ಕ ೇಲನ ಲವಹಗಿ

ನ  ೇಡುುದನುನಕಲ್ಲಸಿದರು.ಜಲವಂದ ಶ್ೌಚಹಚ್ಮನಕ ಕಎಂದುತಿಳಿಸಿ, 

ಗಂರ್ ಯಜಲಮಹಲ್ಲನಯಕ ಕ಄ದುದ ೇತ ಎಂಬಮೌಢಯಕಹರಣಎಂದರು.಄ಗಿನಯನುನದ ೇತ ಎಂದುತಿಳಿದ

ದದಕ ಕಯಜ್ಞಷಂರದಹಯಬ ಳ್ ಯಿತು.ಆದು಄ರಣಯನಹವಕ ಕನಹಂದಯಹಯಿತು.ಯಜ್ಞದಂದಸಹವಿರಹರು

ಪಹರಣಿಮತುುಮರಗಳುಬಲ್ಲಯಹಗಿವ .ಹಿೇರ್ ಷದಹಶರೇಮಂತರರತಿಷ್ ಾರ್ ಕಹರಣವಹಗಿದದದ ೇವಹಲಯಷಂ

ಷೃತಿಯನುನಚ್ನಕಹರರುವಿರ  ೇಧಿಸಿದರು.ಈಳಾರುಶವಹಲಯಮಹಡುರು, 

ನಹನ ೇನುಮಹಡಲ್ಲಬಡನಯಯಎಂದುಬಷಣಣನರು.ಆನ ನಮುಂದಕ ಕಹ  ೇಗಿ, 

ನಂನಮಮದ ೇಸವ ೇದ ೇಗುಲ, 

಄ದರ  ಳಗಿನಅತಮವ ೇಆಶುಲ್ಲಂಗಎಂದರು.ಏಕ  ೇಭಹದಂದರಮಹತಮನನುನ಄ರಿತುಕ  ಂಡುನಡ 

ಯುರುಎಲಿಜಂಜಡಗಳಿಂದಮುಕುರಹಗುತಹುರ ಎಂಬುದನುನ಄ಣಣಮನರಿಕ ಮಹಡಿಕ  ಡುತಹುರ .ಬ

ಷಣಣಸಂಗುತ  ರ ದುಹ  ಷದ ೇರು, ಹ  ಷಷಮಹಜ, 

ಹ  ಷಚಿಂತನ ಮತುುಹ  ಷಅಥ್ವಾಕನಿೇತಿಗಳನುನಕಟಿುಕ  ಟ್ುರು.ಆದಕಹಕಗಿಅತಮವಕಿುಯಿಂದಅಗುಮಹಡ

ಲುರಯತಿನಸಿದರು.ಬಡರುನ ರಹರುದ ೇರುಗಳನುನಕಟಿುಕ  ಂಡುಹ ಣಗುತಹುರ .ಭಯದಲ ಿೇಲಯ

ವಹಗುತಹುರ .ಆರುುಡಿರ್ಹಷನ ನೇಯಯಿಷುತಹುರ .ಹಹರ್ಹಗಿ, ಭವಿಯುವರಣನಹಗಿ, 
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ಆಶುಲ್ಲಂಗನುನೂಜಷುುದುಷ ಕುಎನುನತಹುರ .‘ಕುರಿಬ ೇಡ, ಮರಿಬ ೇಡ, 

ಬರಿಯತ ರಯತಂದುೂಜಷುನಮಮಕ ಡಲಷಂಗನಎನುನತಹುರ .ಆಂಥಕಹರಣಗಳಿಂದಲ ೇಜನದಕ

ವಿಯೊಬಬನುಬಷತತುವನುನ಄ರಿತುಕ  ಂಡು, 

‘ಕಲಹಯನಣದ  ಳರ್ ಬಷಣಣನಿರುವಹಗಕಲ್ಲಿರ್ಹಯಕಕ ೈಯಮುಗಿಯುವ ?ಎಂದುರಶನಷುತಹುನ .ಹಿೇರ್ ಬಷ

ಣಣನರುನ ರಹರುಕ್ಷುದರ 

ದ ೇತ ಗಳನುನತಿರಷಕರಿಸಿದರು.ಅಮ ಲಕಎಲಿಗುಂುಗಳನುನಂದಹಗಿಸಿದರು.ಏಕದ ೇಕಲನ ಯಿಂ

ದಷಮಹನತ ಯನುನಸಹಧಿಸಿದರು- 

ಎನುನತಹುರ ಲ ೇಖಕರು.ಆದಕಹಕಗಿಬಷಣಣನರಟ್ುುಚ್ನಗಳಪ ೈಕಿಸತುುಚ್ನಗಳನುನಬಳಸಿಕ  ಂ

ಡಿದಹದರ . 

 

 ಮ ರನ ಯ಄ಧ್ಹಯಯದಲ್ಲಿ, 

ಚ್ರಮತುು಄ಚ್ರಎರಡ ಆರುಜೇಜಹಲನುನವಿರಿಸಿದಹದರ .ಜ ೈನಧಮಾದ಄ಹಿಂಸ ಯರಿಕಲನ 

ಯನುನಹ  ೇಲ್ಲಷುತಹುಬಷಧಮಾದಜೇಕಹರುಣಯನುನ಄ಥಾಮಹಡಿಷುತಹುರ .ಅಹಹರದದಧತಿಗಳಿಂ

ದಮನುಶಯರನುನಕಿೇಳ್ಹಗಿಷಬಹರದುಎಂಬವಿವ ೇಕನುನತಿಳಿಸಿದರುಎನುನತಹುರ .ಬಷಣಣನರುರಬಲ

ವಹಗಿವಿರ  ೇಧಿಷುುದುಯಜ್ಞಹಿಂಸ ಯನುನಎನುನತಹುರ .ಇಜೇಜಹಲುತನನದ ೇಅಹಹರಷರಳಿಹ  ಂ

ದದ .ಸುಲ್ಲರ್ ಸುಲುಿತಿನುನಎನನಲಹಗದು.ಹಹರ್ ಂದುಬ ೇಟ ಮತುುಪಹರಣಿಬಲ್ಲಗಳಿಂದಜೇಜಹಲದಷಮ

ತ  ೇಲನನುನಕ ಡಿಷಬಹರದು.‘ಇಭ ರ್ಮ಄ಂದರ ನಹುವಹಸಿಷುಜಹಗುಏಕ ೈಕಮತುುಬದಲುಮಹ

ಡಲ್ಲಕಹಕಗದಮಹಹಮನ .ತನ ನಲಿವ ೈವಿಧಯಗಳಿಂದಮಹನಕುಲಕ ಡವಿಕಹಷದಭಹಗವಹಗಿದ ’ಪಹಯರಿ

ಷ ಮಲದಜನ  ೇಕಹರಿಷಂಸ ಿಯೊಂದುತನನ 

‘ಮಹನಜವಹಬಹದರಿಗಳಘ ೇಶಣ ’ಯಲ್ಲಿತಿಳಿಸಿದ .ಜೇಜಹಲದಷಮತ  ೇಲನನುನಕಹಪಹಡಿಕ  ಳಾ

ದದದರ ಮಹನಬದುಕುದುರಂತವಹಗುುದುಎಂದುಬಷಣಣನರು೧೨ನ ೇವತಮಹನದಲ ಿೇಎಚ್ುರಿಸಿ

ದದರುಎನುನತಹುರ ಲ ೇಖಕರು.ಆಡಿೇವಿವಾುದ ೇರಯಹಹರವಹಗಿದ ; 

಄ದನುನನಮಮಯಹಹರದಭಹಗನಹನಗಿಮಹಡಿಕ  ಳಾಬಹರದು.‘ಧರಣಿಯಮೆೇಲ  ಂದುಹಿರಿದ಄ಂಗ
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ಡಿಯನಿಕಿಕಸರದಕುಳಿಾದಾನಮಮಮಹಹದ ೇಸ ಟಿುʼ 

಄ಂದರ ದ ೇರನುನ಄ಣಣನುಸ ಟಿುಎಂದುಕರ ದದಹದರ . 

ಏಕ ಂದರ ಄ನುವಹಯಪಹರಿ.ನಹವ ಲಿ಄ನರ್ಹರಸಕರು.ಕ ೇಳಿದದನುನಆಲಿವ ನನಬಸುದು; 

಄ಥವಹಕ  ಡಬಸುದು.ಕ  ಟಿುದದನುನತ ರ್ ದುಕ  ಳಾಬ ೇಕು.ಆಲಿವ ನನಲುಬಹರದು.ಷಮತ  ೇಲನವಿಲಿದದದ

ರ ಯುದಧಗಳ್ಹಗುತುವ .ತಿಳಿಳಿಕ ಆಲಿದದಹದಗಜನಹಂಗಸತ ಯಗಳ್ಹಗುತುವ .ನಮಮ಄ವಿವ ೇಕತನದಂದ

ಕಹಡುಗಳುಮರುಭ ರ್ಮಗಳ್ಹಗಿವ ; ಅಮಿಮಳ್ ಗಳ್ಹಗುತುವ .ಒಜ   ೇನ್ ದರತ ತಹಗುತಿುದ . 

 

ನಹಲಕನ ಯ಄ಧ್ಹಯಯದಲ್ಲಿ 

‘ಶನಿಧಿ’ಎಂಬಹ  ಷವಿಚಹರತಿಳಿಸಿ಄ಚ್ುರಿಮ ಡಿಷುತಹುರ .ಬಷಣಣನುಕಹಯಕಜೇವಿಗಳಿರ್ ಆಶುಲ್ಲಂ

ಗನುನಕ  ಟ್ುು, ಸಹಿರಗಳನುನಬಿಟ್ುು, 

ಆಶುಲ್ಲಂಗನ ನೇಧ್ಹಯನದಕ ೇಂದರನಹನಗಿಸಿದರು.ಆದರಿಂದ಄ಸಂಭಹದಬಿೇಜಗಳನುನಷೃರ್ಷುಷುದಹ

ನದಜಹಗದಲ್ಲಿಷಮಭಹದಚಿಂತನ ಗಳನುನಸರಡುದಹಸ  ೇಸಯಸ ಿಸಹಧಯವಹಯಿತು.ರಹಜನಿಧಿರ್ 

ಬದಲ್ಲರ್ ಶನಿಧಿಯನುನಸಹಿಪಿಸಿದರು.ನಷಮಹಜನುನಈಳಿಸಿಬ ಳ್ ಷಲುಆದು಄ನಿಯಾವಹಗಿ

ತುು.ಕಹಯಕಜೇವಿಗಳುಬಡರು.಄ರುಷಂತುನುನಶ್ ೇಖರಿಷುಂತಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಷಂತಿುನಷಂಗರಸಣ ಯೇಎಲಿಯಷನಗಳಿರ್ ಮ ಲಎಂಬಬುದಧನ಄ಷಂಗರಸರೃತಿುಯನುನಬಷಣಣನು

ಮುಂದುರಿಸಿ, ಕಹಯಕ-

ದಹಸ  ೇಸಗಳಮ ಲಕಬುದಧನತತುವನುನಅಚ್ರಣ ರ್ ತಂದರುಎನುನತಹುರ ಲ ೇಖಕರು. 

ಮಹನರುವಿವಿಧಕಹಯಕಗಳನುನ಄ರರಹ  ಟ ುಪಹಡಿರ್ಹಗಿಮಹತರಮಹಡುುದುಬಷತತುವಕ ಕವಿ

ರುದಧವಹಗಿದ .ನಹುಕಹಯಕಮಹಡುಲ್ಲಿಕ ಡಸಹಮಹಜಕಹ  ಣ ಯನುನಮರ ಯಬಹರದು.ಹಹರ್ ಂದು

ಬಷಣಣನರುಬಿಜಜಳನಭಂಡಹರಿಯಹಗಿರಹಜನಿಧಿಯನುನದುಬಾಳಕ ಮಹಡಿಕ  ಂಡರುಎಂದು಄ಥಾ

ಲಿ; ಄ರ ೇಹ ೇಳುಂತ , 

‘ಉರಮುಂದ ಹಹಲಸಳಾಸರಿುತಿುರಲುಬಿಜಜಳನಭಂಡಹರವ ನರ್ ೇಕಯಯ’ಎಂದದಹದರ .ಕಶುದಲ್ಲಿರುರ
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಄ನುಕ ಲಕಹಕಗಿವರಣಷಂಕುಲದಷದಷಯರುತಮಮಲ್ಲಿನರ್ಮಗುತಹಯದಮೌಲಯನುನಶನಿಧಿರ್ ಄ಪಿಾಷ

ಬ ೇಕುಎಂಬುದುಬಷಣಣನರಅವಯವಹಗಿದ ಎನುನತಹುರ ಲ ೇಖಕರು. 

 

 ಮಹನಧನಪಿಶ್ಹಚಿಯಹಗಬಹರದು; 

ಕಿೇಳು಄ಭಿರುಚಿಯಿಂದಮಹನಬದುಕಿನಘನತ ಕಳ್ ಯಬಹರದು.‘ಪಹಪಿಯಧನಪಹರಯಶುತುಕಕಲಿದ ಷ

ತಹತರಕ ಕಷಲಿದಯಯ, 

ನಹಯಹಹಲುನಹಯಿಗಲಿದ ಂಚಹಮೃತಕ ಕಷಲಿದಯಯ’ಎನುನತಹುರ ಬಷಣಣನರು.ಮುಂದುರ ದು, 

‘ಛಲಬ ೇಕುವರಣಂರ್ ರಧನನ  ಲ ಿನ ಂಬ’ಎಂಬವಿಚಹರಮಂಡಿಷುತಹುರ .ಕಲಹಯಣದಲ್ಲಿಕ  ಡುರಿ

ದದರು; ಬ ೇಡುರಿರಲ್ಲಲಿ. 

‘ಬ ೇಡುರಿಲಿದ ಬಡವಹದ ನಯಯ’ಎನುನತಹುರ ಬಷಣಣತಮೊಮಂದುಚ್ನದಲ್ಲಿ.ಲ ೇಖಕರುಆದನುನವಿಷು

ರಿಸಿ, 

ಇರಿೇತಿಯಶನಿಧಿಯನುನಸಹಿಪಿಷುುದುಬಷಣಣನರ಄ನುಯಹಯಿಗಳಅದಯಕತಾಯಎನುನತಹುರ .ಬ

ದುಕಿನಲ್ಲಿಭರಸ ಮ ಡಿಷುುದುಶನಿಧಿಯಪಹತರಹಿರಿದುಎಂದು಄ಭಿಪಹರಯಿಷುತಹುರ .ಆನ ನಲಿಹ ೇ

ಳಲುಬಷಣಣನರಟ್ುುಚ್ನಗಳಪ ೈಕಿಂಬತುುಚ್ನಗಳನುನಬಳಸಿಕ  ಂಡಿದಹದರ . 

 

 ಐದನ ಯಮತುುಕ  ನ ಯ಄ಧ್ಹಯಯವಹಗಿ, 

ಬಷಣಣನರಯಹಾಯಷಮಹಜನುನಹ ೇಳಿದಹದರ .ಆರುಕ ೇಲವಿರ  ೇಧ, ಖಂಡನ , ತಿರಸಹಕರ, 

ನಿಂದನ ಗಳನುನಮಹತರಮಹಡದ , 

ಯಹಾಯನುನಕಟಿುಕ  ಟ್ುರು.ಇಜಗತುನುನ಄ಲಿಗಳ್ ಯದ ಜಗತಿುನಮಸತಾನುನ಄ಥಾಮಹಡಿಸಿದರು.

ಷಂನಹಯಷನುನಬ  ೇಧಿಷದ , 

ಷಂಸಹರದಲ್ಲಿದುದಕ  ಂಡ ೇದ ೇರನುನಅರಹಧಿಷುಮತುುಮೊೇಕ್ಷನುನಷಂಪಹದಷುವಿಧ್ಹನಹ ೇಳಿಕ  

ಟ್ುರು.‘ವರಣಷತಿ-ಲ್ಲಂಗತಿ’ಎಂಬರಿಕಲನ ಯಿಂದಬಷಣಣನರಕಹಯಕತತುವುಷಮಜ  ೇ-

ಕೌಟ್ುಂಬಿಕ಄ಥಾಶ್ಹಷರವಹಯಿತುಎನುನತಹುರ ಲ ೇಖಕರು.ಬಷಣಣಗುರು-ಲ್ಲಂಗ-
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ಜಂಗಮಇಮ ರನುನ಄ರಿು-಄ಂತಃಸಹಕ್ಷಿ-

ಷಮಹಜದಮಸತಾಕ ಕಯಹಾಯವಹಗಿನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.ನಮೊಮಳರ್ ಕಹರಂತಿಯಹಗದ ಹ  ರಗಡ ಕಹರಂತಿಸಹ

ಧಯವಿಲಿಎಂಬುದನುನಜಗತುುತಿಳಿಯುಂತ ಮಹಡಿದರು.಄ಣಣನುಕಟಿುಕ  ಟ್ುಷಮಹಜುಷಾಷಮಹನತ 

ಯತಳಸದಯದು.ಮನುಶಯರುಭವಿಯಹಗದ ಭಕುರಹಗಬ ೇಕು; 

ಯಹುದ ೇಜೇವಿರ್ ತ  ಂದರ ಮಹಡದ ಕಹಯಕಮಹಡಬ ೇಕು.ಆದರಿಂದಬಂದದದರಲ್ಲಿದಹಸ  ೇಸಮಹಡ

ಬ ೇಕು.ಎಲಿ಄ಸಂಕಹರದಂದಹ  ರಬಂದುಪ ರೇಮದ಄ತುಯನನತಮಟ್ುನುನತಲಬ ೇಕು.ಇಷಂಗತಿಗಳ

ನುನತಿಳಿಷುತುಲ ೇಲ ೇಖಕರು, 

ಕಲಹಯಣದವಿಿನುನಕಹರಂತಿಎಂದುಕರ ದುವಿಜೃಂಭಿಸಿರುುದನುನಖಂಡಿಷುತಹುರ .ಟ್ುಭದರರುವರಣ

ರಸತ ಯಮಹಡಿದದನುನಕಹರಂತಿಎಂದುಕರ ಯುುದುಯಹನಹಯಯ?ಎನುನತಹುರ .ವರಣರಸತಹಯಕಹಂಡು

ಮಧಯಯುಗದಭಹರತದಆತಿಹಹಷದಲ್ಲಿದಹಖಲಹಗದ ೇಹ  ೇದುದುಮಹನವಿೇಯತ ರ್ ಮಹಡಿದ಄ಮಹ

ನವಹಗಿದ .ಯಹರು?ಮತುುಯಹಕ ?ದಹಖಲುಮಹಡಲ್ಲಲಿಎಂಬುದುಷಂಶ್ ೃೇಧನ ಯಹಗಬ ೇಕುಎಂದು

ತಹುಯಿಸಿದಹದರ .‘ನಿನನನಹನರಿಯದಮುನನನಿೇನ ಲ್ಲಿಆದ ದ?ಆನ  ನಳಗಿದುದನಿನನತ  ೇರಲ್ಲಕ ಕನಿೇನ ೇರ ಪಹ

ದ ʼಎಂದು಄ಂತಃಸಹಕ್ಷಿಯನ ನೇದ ೇರ ಂದುಷ ಚಿಸಿದವರಣರನುನನಿದಾಯವಹಗಿಕ  ಂದಯಸ ಿಯನುನ

ಬಷಣಣನರು಄ಥಾಮಹಡಿಕ  ಂಡಿದದರು; 

ಯಸ ಿಯೇಬಷಣಣನರನುನ಄ಥಾಮಹಡಿಕ  ಳುಾಲ್ಲಿಸ  ೇತಿತು. 

ಹಿೇರ್ ಸಹಗುತುಆಂದುಜಗತುುರಮಹಣುಬಹಂಬುಗಳನುನಡಲ  ಳಗಿಟ್ುುಕ  ಂಡುಶ್ಹಂತಿಯಮಹತಹ

ಡುತಿುದ ; 

ಬ ಳ್ ಯಭ ರ್ಮಯಲ್ಲಿರಳಯದಕಷತುಂಬುತಿುದ ಎಂದುಲ ೇಖಕರುವಿಷ್ಹದಡುತಹುರ .಄ಸಂಕಹರದಂದ

ವಿವಾನಹವ; ದಯಯಿಂದವಿವಾರಕ್ಷಣ - 

ಆದ ೇಬಷಣಣನರುಸಹರಿದಷತಯಎಂದುಕ  ನ ಯಲ್ಲಿಸಹರರ ದಷತಾನುನತಿಳಿಷುತಹುರ .ಇ಄ಧ್ಹಯ

ಯದಲ್ಲಿಂದುಚ್ನದೂಣಾಪಹಠಮತುು಄ಲಿಲ್ಲಿಚ್ನಗಳಸಹಲುಗಳನನಷ್ ುೇಲ ೇಖಕರುಬಳಸಿಕ  ಂಡಿ

ದಹದರ .ಹಹರ್ಹಗಿ ಕನನಡ ನಹಡಿನಲ್ಲಿ ಸನ ನರಡನ ಯ ವತಮಹನದಲ್ಲಿ ಷಂಭವಿಸಿದ ವರಣರ ಕಹರಂತಿಯು 

ಷಮಹನತ ಯ ಷಮಹಜಕಹಕಗಿ ನಹಂದ ಹಹಡಿತು.ಬಸು ದ  ಡಡ ಮೌಲಯದ ಕಂಕಣನುನ ಕಟಿು 

ಕ  ಟಿುತು.ಆಂಥ ಮಹಹಮನ  ಮತುು ಄ನುಭಮಂಟ್ಗಳು ಜಗತಿುನ ಸಹಹಿತಯಕ ಕ ಕನನಡದ 
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ಕ  ಡುರ್ ಯಹಗಿದ  ಎಂದರ  ಄ತುಯಕಿುಯಹಗಲಹರದು.ರಂಚ್ದ ಮೊತು ಮೊದಲ ಷಂಷತುು ಎಂದರ  

ಈತ ರೇಕ್ಷ  ಅಗಲಹರದು.ಹಿೇರ್ಹಗಿ ಬಷಣಣನರು ಎಂದರ  ಕ ಡಲಷಂಗಮ; ಕ ಡಲ ಷಂಗಮ 

ಎಂದರ  ಄ದು ಬಷಣಣನರ ೇ.ಆರು ಄ರಲ್ಲಿ ಮತುು ಄ರು ಆರಲ್ಲಿ ಏಕಿೇಭವಿಸಿದ ವಹಡ ಇ 

ಕಹಲದುದ. 

  ********** 

ಪರಮವಾನ ಗರಂಥಗಳು: 

 ಬಷಣಣನರು- ಎಲ್ ಬಷರಹಜು, ಷುರುಚಿ ರಕಹವನ, ಮೆೈಷ ರು 
 ಬಷಣಣನರ ದ ೇರು- ರಂಜಹನ್ ದರ್ಹಾ, ಲ  ೇಹಿಯಹ ರಕಹವನ, ಬಳ್ಹಾರಿ 
 ಬಷಣಣನರ ಚ್ನಗಳು: ಸಹಂಷೃತಿಕ ಮುಖ್ಹಮುಖಿ- ಄ಮರ ೇವ ನುಗಡ  ೇಣಿ,  

ಕನನಡ ವಿವಾವಿದಹಯನಿಲಯ, ಸಂಪಿ 
 ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುಗಿಾ ಷಮಗರ ಸಹಹಿತಯ- ಚ್ನ ಪಿತಹಮಸ ಸಳಕಟಿು ಷಂಶ್ ೃೇಧನ ಕ ೇಂದರ, 

ವಿಜಯುರ 
 ಮಹಗಾ ಂದು- ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುಗಿಾ, ಷನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬ ಂಗಳೄರು 
 ಚ್ನ ಸಹಹಿತಯ ಷಂವಹದ- ರಜಹವಹಣಿ ರಕಹವನ, ಬ ಂಗಳೄರು 
 ಚ್ನ ರಿಭಹಷ್ಹ ಕ  ೇವ- ಎನ್ ಜ ಮಹಹದ ೇ, ಭಹರತಿೇ ರಕಹವನ, ಮೆೈಷ ರು 
 ಚ್ನ ಸಹಹಿತಯ- ಎಂ ಚಿದಹನಂದಮ ತಿಾ, ಶರೇ ಸಹಮಹನಯನಿರ್  ಸಹಹಿತಯ ಚ್ರಿತ ರ, 

ಬ ಂಗಳೄರು ವಿವಾವಿದಹಯಲಯ, ಬ ಂಗಳೄರು 
 ಷಮಗರ ಚ್ನ ಷಂುಟ್ಗಳು- ಕನನಡ ಮತುು ಷಂಷಕತಿ ಆಲಹಖ್ , ಬ ಂಗಳೄರು 
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