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Abstract 

Sharan's thoughts are formed on a universal basis so everyone needs to follow them. He was 

never one to compose vachanas in the background of scholarly display. Experience rather than 

imagination is the basis of his words. In that background, all the devotees have given life to 

their thoughts by making proper use of physical images. An attempt has been made through 

this research paper to identify the necessity and specialty of his base of thought. 
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ವಚನಕಾರ್ತಿಯರು: ದೈಹಿಕ ಪ್ರ ರ್ತಮೆಗಳು 

ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರ್1 

1ಕನ್ನ ಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪಾ ಥಮದರ್ಜಧ ಕಾಲೇಜು ಶೇಷಾದ್ರಾ  

ಐಯಾ ರ್ ರಸೆ್ತ , ಮೈಸೂರು 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವನೆ 

ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಾವಧತ್ರಾ ಕ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ರೂಪುಗೊಳುು ವುದರಿಂದ ಎಲಿ್ರೂ ಅದನ್ನನ  

ಪ್ರಲ್ಲಸುವ ಅಗತಾ ವಿದೆ. ಅವರು ಎಿಂದೂ ಪ್ರಿಂಡಿತಾ  ಪಾ ದಶಧನ್ದ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  

ವಚನ್ಗಳನ್ನನ  ರಚಸಿದವರಲಿ್ . ಕಲ್ಪ ನೆಗಿಂತ ಅನ್ನಭವವೆ ಅವರ ವಚನ್ಗಳಿಗೆ 

ತಳಹದ್ರಯಾಗದೆ. ಆ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಶರಣರೆಲಿ್ ರೂ ದೈಹಿಕ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳನ್ನನ  

ಔಚತಾ ಪೂಣಧವಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳುು ವ ಮೂಲ್ಕ ತಮಮ  ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವತಿಂಬಿದ್ಯಾ ರೆ. 

ಅವರ ಈ ನೆಲೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಅಗತಾ  ಮತೆ  ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನನ  ಗುರುತ್ರಸುವ ಪಾ ಯತನ ವನ್ನನ  

ಈ ಸಂಶೀರ್ನಾ ಲೇಖನ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಡಲಾಗದೆ.  

ಕೀ ವರ್ಿ: ಸಬಾಲ್ಟ ರ್ನಧ, ಯಜಮಾನಿಕೆ, ವೈಕಂ, ನಿಗೊಾ . 

ಪ್ರಿಚಯ 
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ವಚನ್ಕಾತ್ರಧಯರು ದೈಹಿಕ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮೌಲ್ಲಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಕೊಡುವ 

ಪಾ ಯತನ  ಮಾಡಿದ್ಯಾ ರೆ. ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿ, ನಿೀಲ್ಮಮ , ಅಕಕ ಮ, ಹಡಪದಪಪ ಣಣ ಗಳ ಪುಣಾ ಸೆಿ çÃ 

ಲ್ಲಿಂಗಮಮ , ಗೊಗಗ ವೆೆ ಯವರ ವಚನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬರುವ ದೈಹಿಕ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳನ್ನನ  ಕುರತ ಈ 

ಲೇಖನ್ದಲಿ್ಲ  ಚಚಧಸಲಾಗುತೆದೆ. ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ತಮಮ  ಅನೇಕ ವಚನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ದೈಹಿಕ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳನ್ನನ  ಬಳಸುತೆ್ತರೆ. ಈ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳು ಅವರ ಮಾತಗಳನ್ನನ  ಮತೆಷ್ಟಟ  

ಸಪ ಷಟ ಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗ ಮಾಡುತೆವೆ. ಅಕಕ ನ್ವರು ಬಳಸುವ 

ದೈಹಿಕ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳು ಓದುಗರಲಿ್ಲ  ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನನ  ಹುಟ್ಟಟ ಹಾಕಿ ಮನಃಪರವತಧನೆಗೂ 

ಕಾರಣವಾಗುತೆವೆ. ಅಿಂಥ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಣ್ಣಣ , ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಉದರ(ಹೊಟ್ಟಟ ), ತಲೆ, ಮೊಲೆ 

ಪಾ ಮುಖವಾದಂಥವುಗಳಾಗವೆ.  

ಭೌತ್ರಕ ವಸೆು ಗಳ ಆಕಾರ, ಸೆ ರೂಪವನ್ನನ  ತ್ರಳಿಯಲು ಕಣ್ಣಣ  ಸಹಕಾರಯಾಗದೆ. 

ಕೆಲ್ವು ವಸೆು , ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ಸುು  ಸಪ ಿಂದ್ರಸಿ, ಸಂತೀಷ ಹಾಗೂ ಸಂಕಟಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಭವಿಸಲು ಕಣ್ಣ ೀ ಮೂಲ್ ಕಾರಣ. ಕೇವಲ್ ನೀಟದ್ರಿಂದಲೇ ನ್ಮಗೆ ನ್ವರಸಗಳು 

ವೇದಾ ವಾಗುತವೆ.  

“ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಧನ್ಯಾಾ ,  

ನಿಮಮ  ಶರಣರನಡನೆನ್ನ  ಕಣಣ  ಮುಿಂದೆ ಕಂಡು  

ಮೊಗೆದುಿಂಡಮೃತದAತೆ ಅದೆನ್ಯಾಾ .”   

ಎಿಂಬಲಿ್ಲ  ಅಕಕ ನ್ವರ ಸಂಭಾ ಮಕೆಕ  ಕಣ್ಣಣ  ಸಹಕಾರಯಾಗದೆ. ಶರಣರನ್ನನ  ಕಾಣಬೇಕೆಿಂಬ 

ಅವರ ಮನ್ಸಿು ನ್ ಹಂಬಲ್, ಆತರವನ್ನನ  ಕಣ್ಣಣ  ತನ್ನ  ನೀಟದ ಮೂಲ್ಕ 

ಪರಪೂಣಧಗೊಳಿಸುತೆದೆ. ಅಮೃತವನ್ನನ  ಸವಿದ ಅನ್ನಭವವನ್ನನ  ಸಹ ಅದು ನಿೀಡುವುದು 

ಇಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನ್ಮಮ  ಸ್ತನ ೀಹಿತರು, ಸಂಬAಧಿಕರನ್ನನ  ಬಹುದ್ರನ್ಗಳ 

ನಂತರ ಕಂಡಾಗ ಸಂಭಾ ಮಿಸುತೆೆೀವೆ. ಅವರಿಂದ್ರಗೆ ಫೀನಿನ್ ಮೂಲ್ಕ ಎಷ್ಟ ೀ 

ಮಾತನಾಡಿದರೂ ನೀಡಿದಷ್ಟಟ  ಆನಂದವಾಗುವುದ್ರಲಿ್ . ಅಿಂಥ ಆನಂದಕೆಕ  ಕಣ್ಣಣ  

ಸಹಕಾರಯಾಗರುವುದು ಅಕಕ ನ್ವರ ಸಂತೀಷವನ್ನನ  ಇಮಮ ಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲ್ವೊಮೆಮ  

ಕಣ್ಣಣ  ಇದಾ ರೂ ಅದು ತನ್ನ  ಕಿಾ ಯೆಯನ್ನನ  ಸಮಥಧವಾಗ ನಿವಧಹಿಸಲಾಗದೆ 

ಅಸಹಾಯಕವಾಗ ಬಿಡುತೆದೆ. ಇದಕೆಕ ,  

“ಗೂಗೆ ಕಣಣ  ಕಾಣಲ್ರಯದೆ ರವಿಯ ಬೈಯೆ್ವ ದು. 

ಕಾಗೆ ಕಣಣ  ಕಾಣಲ್ರಯದೆ ಶಶಿಯ ಬೈಯೆ್ವ ದು.”   

ಎಿಂಬ ವಚನ್ವೇ ಸಾಕಿಿ . ಗೂಬೆಗೆ ಕಣ್ಣಣ ದಾ ರೂ ಹಗಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ , ಕಾಗೆಗೆ ಕಣ್ಣಣ ದಾ ರೂ ರಾತ್ರಾ ಯಲಿ್ಲ  

ನಿರಥಧಕವಾಗಬಿಡುತೆದೆ. ಕಣ್ಣಣ ದಾ ವರೆಲಿ್  ಪರಪೂಣಧರಾಗಲು ಸಾರ್ಾ ವಿಲಿ್  ಎಿಂಬುದಕೆಕ  ಇದು 

ನಿದಶಧನ್ವಾಗದೆ. ದ್ರೀಪದ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಬೆಳದ್ರಿಂಗಳು ಇಲಿ್ ದ್ರದಾ ರೆ ಮನ್ನಷಾ ರು ಕಣ್ಣಣ ದೂಾ  

ಕುರುಡರಾಗುವುದು ಪಾ ಕೃತ್ರ ಸಹಜ ನಿಯಮವಾಗದೆ ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. 
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ನ್ಮಮ  ಅಿಂದವನ್ನನ  ಮನ್ದುಿಂಬಿಕೊಳು ಲು ಕನ್ನ ಡಿ ಸಹಕಾರಯಾಗದೆ. ಆದರೆ ನ್ಮಗೆ 

ಕನ್ನ ಡಿಯನ್ನನ  ನೀಡಲು ಕಣ್ಣಣ ಲಿ್ ದ್ರದಾ ರೆ ಕನ್ನ ಡಿ ನ್ಮಮ  ಪ್ರಲ್ಲಗೆ ನಿಷಪ çಯೀಜಕವಾಗುತೆದೆ. 

ಅದನೆನ ೀ ಅಕಕ ನ್ವರು “ಕುರುಡ ಕಣಣ  ಕಾಣಲ್ರಯದೆ ಕನ್ನ ಡಿಯ ಬೈಯೆ ನ್ನ.”  ಎನ್ನನ ತೆ್ತರೆ. 

ಅದೇ ರೀತ್ರ ಕೆಲ್ವರಗೆ ಪಾ ಕೃತ್ರ ಸಿಂದಯಧವನ್ನನ  ನೀಡಿದ್ಯಗ ಆನಂದ ಉಿಂಟಾಗುತೆದೆ. ಆಗ 

ಅವರ ಕಣ್ಣಣ  ಪ್ರವನ್ ಎಿಂದೆನಿಸುತೆದೆ. ಮತೆೆ  ಕೆಲ್ವರಗೆ ಧ್ಯಮಿಧಕ ಕಿೆೀತಾ ಗಳು, ವಾ ಕೆಿಗಳನ್ನನ  

ಕಂಡಾಗ ಕಣ್ಣಣ ಗೆ ಸಾಥಧಕ ಭಾವ ಉಿಂಟಾಗುತೆದೆ. ಅದನೆನ ೀ ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು “ಕಣ್ಗ  

ಶಿಂಗಾರ ಗುರುಹಿರಯರ ನೀಡುವುದು.”  ಎನ್ನನ ತೆ್ತರೆ. ಶರಣರ ಕಂಗಳು ಗುರುಹಿರಯರನ್ನನ  

ನೀಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಮಾತಾ  ಸಾಥಧಕ ಭಾವವನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸುತೆದೆ ಎಿಂಬುದು ಅವರ 

ಮಾತ. ಹಿೀಗೆ ಮನ್ನಷಾ  ಜೀವಿಯ ಬದುಕಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕಣ್ಣಣ  ಪಾ ಮುಖ ಪ್ರತಾ  ನಿವಧಹಿಸುವುದನ್ನನ  

ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಮನ್ನಷಾ ನ್ ಜೀವ ಅಿಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಮೂಗನೆನ ೀ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗ 

ನೆಗಡಿ, ಶಿೀತ ಆದ್ಯಗ ಮೂಗನ್ ಮಹತೆ  ನ್ಮಗೆ ಅರವಾಗುತೆದೆ. ಅದು ನ್ಮಮ  ದೈಹಿಕ 

ಸಿಿ ರತೆಯನ್ನನ  ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲ್ಕ ಕಾಯ್ವಾ ಕೊಳು ಲು ಅನ್ನವಾಗುತೆದೆ. ಅದರ 

ಅನ್ನಪಸಿಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ನಾವು ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಲ್ ಜೀವಿಸಲು ಸಾದಾ ವಾಗುವುದ್ರಲಿ್ . ಅದನೆನ ೀ 

ಅಕಕ ನ್ವರು, 

“ತನ್ನವ ಬೇಡಿದಡೆ ತನ್ನವ ಕೊಟ್ಟಟ  ಶುದಧ ವಪ್ಪಪ .  

ಮನ್ವ ಬೇಡಿದಡೆ ಮನ್ವ ಕೊಟ್ಟಟ  ಶುದಧ ವಪ್ಪಪ . 

ರ್ನ್ವ ಬೇಡಿದಡೆ ರ್ನ್ವ ಕೊಟ್ಟಟ  ಶುದಧ ವಪ್ಪಪ . 

ನಿೀನಾವುದ ಬೇಡಿದಡೂ ಓಸರಸಿದಡೆ, 

ಕೈವಾರಸಿದಡೆ ಹಿಡಿದು ಮೂಗ ಕೊಯಿ.  

ಎನ್ನ  ಕಲ್ಲತನ್ದ ಬಿನ್ನ ಪವ ಕಡೆತನ್ಕ ನ್ಡೆಸದ್ರದಧಡೆ  

ತಲೆದಂಡ ಕಾಣಾ ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲ ಕಾಜುಧನಾ.”   

ಎನ್ನನ ತೆ್ತರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಮೂಗ ಕೊಯಿ ಎಿಂಬುದು ತನ್ನ ನ್ನನ  ಕುರೂಪಗೊಳಿಸು ಅಥವಾ ತನ್ನ  

ಅಸೆಿತೆ ವನ್ನನ  ಇಲಿ್ವಾಗಸು ಎಿಂಬ ಅಥಧವನ್ನನ  ರೆ್ ನಿಸುತೆದೆ. ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಧನ್ನಿಗಾಗ 

ತನ್ನ, ಮನ್, ರ್ನ್ವನ್ನನ  ನಿವೇದ್ರಸುವ ನಿಧ್ಯಧರವನ್ನನ  ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು 

ಕೈಗೊಿಂಡಿದಾ ರೂ ಎಿಂಬುದಕೆಕ  ಈ ವಚನ್ ಸಾಕಿಿಯಾಗದೆ.  

ಮೂಗು ಕೇವಲ್ ನ್ಮಮ  ಉಸಿರಾಟಕೆಕ  ಮಾತಾ ವಲಿ್  ಅಿಂದಕೂಕ  ಕಾರಣವಾಗದೆ. ನ್ಮಮ  

ಮುಖ ಲ್ಕ್ಷಣಕೆಕ  ಮೂಗು ಭೂಷಣವಾಗದುಾ , ನ್ಮಮ  ಸಿಂದಯಧವನ್ನನ  

ಇಮಮ ಡಿಗೊಳಿಸುತೆದೆ. ಅದನೆನ ೀ ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು, “ಮೊಲೆಮುಡಿಯಿದಾ ಡೇನ್ನ 

https://tumbe.org/


 

 
ISSN: 2581-8511 64  ISSN: 2581-8511 

 

 
 

Vachanakarti: Physical Statues 

Dr. Sivakumar R1 

ಮೂಗಲಿ್ ದವಳಿಿಂಗೆ?”  ಎನ್ನನ ತೆ್ತರೆ. ಹೆಣ್ಣಣ ನ್ ಸೆ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಸಿಂದಯಧವನ್ನನ  ಈ ರೀತ್ರ 

ಗುರುತ್ರಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಮೂಗನ್ ಅವಶಾ ಕತೆಯನ್ನನ  ತ್ರಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಟ ದ್ಯಾ ರೆ. 

ಮನ್ನಷಾ ರು ಹಸಿವನ್ನನ  ಗೆಲಿ್ಬಲಿ್ವರಾದರೆ ಎಲಿ್ವನ್ನನ  ಗೆಲಿ್ಬಲಿ್ ರು. ಕೆಲ್ವೊಮೆಮ  

ಹಸಿವೇ ನ್ಮಮ  ಸಾರ್ನೆಗೆ ಮುಳಾು ಗುತೆದೆ. ಕೆಟಟ  ದ್ಯರಗಳನ್ನನ  ತಳಿಯ್ವವಂತೆ ಮಾಡುತೆದೆ. 

ಸತಾ , ನಾಾ ಯ, ಕರುಣ್ಗಳಿಗೆ ತ್ರಲಾಿಂಜಲ್ಲ ಇಡುವಂತೆ ಮಾಡುತೆದೆ. ಉದರ ಪೀಷಣ್ಯೇ 

ಮುಖಾ ವಾದ್ಯಗ ಸಂಬAರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿೀಡುವುದ್ರಲಿ್ . ಇಿಂಥ ಉದರ ವೇದನೆಯಿಿಂದ 

ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಮರುಗುತೆ್ತರೆ. ತಮಮ  ಹಸಿವಿಗಾಗ ಮನ್ ತಡಿಯ್ವವುದಕೆಕ  

ಬೇಸರವನ್ನನ  ವಾ ಕೆಪಡಿಸುತೆ್ತರೆ.  

“ಆವಾಗಳೂ ಎನ್ನ  ಮನ್ ಉದರಕೆಕ  ಹರವುದು.  

ಕಾಣಲಾರೆನ್ಯಾಾ  ನಿಮುಮ ವನ್ನ, ಭೇದ್ರಸಲ್ರಯೆ. 

ಮಾಯದ ಸಂಸಾರದಲಿ್ಲ  ಸಿಲುಕಿದೆನ್ನ. 

ಎನ್ನ  ದೇವ ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಧನ್ಯಾಾ ,  

ನಿಮಮ  ಹೊದುಾ ವಂತೆ ಮಾಡಾ, ನಿಮಮ  ರ್ಮಧ.”   

ಎನ್ನನ ತೆ್ತರೆ. ಉದರಕೆಕ  ತಡಿಯ್ವವ ಮನ್ಸು ನ್ನನ  ನಿಯಂತ್ರಾ ಸುವ, ಅದರಿಂದ ವಿಮೊೀಚನೆ 

ಹೊಿಂದುವ ಮಾಗಧವನ್ನನ  ಸೂಚಸ್ತಿಂದು ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಧನ್ನ್ನ್ನನ  ಬೇಡುತೆ್ತರೆ. ಉದರ 

ಪೀಷಣ್ಗಾಗ ಜನ್ರು ಹಲ್ವಾರು ವೇಷ ರ್ರಸುತೆ್ತರೆ. ಅಿಂಥವರನ್ನನ  ಡಾಿಂಭಿಕರು ಎಿಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತೆದೆ. ಅವರ ಅಿಂತರAಗ ಮತೆ  ಬಹಿರಂಗ ಭಿನ್ನ ವಾಗರುತೆವೆ. ಬಹಿರಂಗದಲಿ್ಲ  

ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು, ಜಂಗಮರು ಎಿಂದು ತೀಪಧಡಿಸಿಕೊಳುು ವ ಅವರು, ಅಿಂತರAಗದಲಿ್ಲ  ಹಸಿವಿನ್ 

ಒಡಲ್ನ್ನನ  ತಿಂಬಿಸುವ ತವಕದಲಿ್ಲರುತೆ್ತರೆ. ಹಾಗಾಗ ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು,  

“ಶಿವಾಚಾರದ ಮಾಗಧವನ್ನ, ಶಿವಾಚಾರದ ಮಮಧವನ್ನ, 

ಶಿವಾಚಾರದ ವಿಸೆಾರವನ್ನ, ನ್ಮಮ  ಶರಣ ಬಸವಣಣ  ಬಲಿ್ ನ್ಲಿ್ ದೆ  

ಉದರವ ಹೊರವ ವೇಷಧ್ಯರಗಳೆತೆಬಲಿ್ರಯಾ ?”   

ಎಿಂದು ಪಾ ಶಿನ ಸುತೆ್ತರೆ. ಹಸಿವಿಗಾಗ ತಡಿಯ್ವವವರು ವೇಷಧ್ಯರಗಳೇ ಹೊರತ, 

ಶಿವಾಚಾರಗಳಾಗಲಾರರು ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ಸಪ ಷಟ ಪಡಿಸುತೆ್ತರೆ. ಶಿವಾಚಾರಗಳಾಗಲು ಉದರ 

ನಿಯಂತಾ ಣವೊAದೇ ದ್ಯರ ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ಸಪ ಷಟ ಪಡಿಸುತೆ್ತರೆ. ಉದರದ ತಡಿತ 

ಸೆಾ ಥಧಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾದರೆ, ಶಿವಾಚಾರವು ನಿಸೆಾ ರ್ಥಧಗಳನಾನ ಗ ಮಾಡುವ 

ಸಾರ್ನ್ವಾಗದೆ.  

ಶಿರವಿಲಿ್ ದ ಮನ್ನಷಾ ರ ಅಸೆಿತೆ ವಿಲಿ್ . ಶಿರದ ಕಿಾ ಯಾಶಿೀಲ್ತೆ ಮನ್ನಷಾ ರ ಜೀವಂತ್ರಕೆಯ 

ಸಂಕೇತ. ಆ ಶಿರವನ್ನನ  ಕತೆರಸುವನ್ನ ಎಿಂದರೆ ವಾ ಕೆಿಯ ಪ್ರಾ ಣವನ್ನನ  ತೆಗೆದಂತೆಯೇ ಲೆಕಕ . 
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ಅಮೂಲ್ಾ ವಾದ ವಸೆು ಗಳೆಲಿ್ವೂ ನ್ಮಮ  ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಲಿ್  ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರ, 

“ಚನ್ನ ದ ಕತೆ್ರಯಲಿ್ಲ  ತಲೆಹೊಯಾ ಡೆ ಸಾಯದ್ರಪಧರೆ?”  ಎಿಂಬ ಮಾತ ಇದಕೆಕ  ಸಾಕಿಿಯಾಗದೆ. 

ಕತೆ್ರ  ಚನ್ನ ದ್ಯಾ ದರೂ ಅದು ನ್ಮಮ  ತಲೆಯನ್ನನ  ಕತೆರಸುವ ಕೂಾ ರ ಗುಣವನ್ನನ  ಹೊಿಂದ್ರದೆ 

ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ನಾವು ಅಥಧಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕು. ಕೆಲ್ವು ವಾ ಕೆಿಗಳು ಅಿಂತಸೆಿನಿAದ 

ಹಿರಯರಾದರೂ ನ್ಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಸಣಣ ತನ್ ತೀರುವ ಮೂಲ್ಕ ಬೇರೆಯವರ ಮನ್ಸು ನ್ನನ  

ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತೆ್ತರೆ. ಅಿಂಥವರು ಚನ್ನ ದ ಕತೆ್ರಯಂತೆ ಅಪ್ರಯಕಾರಯಾದವರು 

ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ಮರೆಯಬಾರದು. 

ಕಣ್ಣಣ , ಕಿವಿ, ಕೈಗಳ ಕಿಾ ಯೆಗಳು ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಶೇಷಠ ರನಾನ ಗ ಮತೆ  ಕನಿಷಠ ರನಾನ ಗ 

ಮಾಡುವ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನನ  ಹೊಿಂದ್ರವೆ. ಇವುಗಳ ಕಿಾ ಯೆಯನ್ನನ  ಎಚು ರವಾಗ 

ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ, 

“ಹೆಣ್ಣಣ  ಹೊನ್ನನ  ಮಣ್ಣಣ  ಮೂರನ್ನ  

ಕಣ್ಣಣ ನ್ಲ್ಲ ನೀಡಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲ ಕೇಳಿ,  

ಕೈಯಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಟ , ಮಾಡುವ ಭಕೆಿ   

ಸಣಣ ವರ ಸಮಾರಾರ್ನೆಯಾಯಿತೆ .”   

ಹೆಣ್ಣಣ , ಹೊನ್ನನ , ಮಣ್ಣಣ  ಈ ಮೂರರಲಿ್ಲ  ಅತ್ರಯಾದ ವಿೀಕ್ಷಣ್, ಅತ್ರಯಾದ ಆಲ್ಲಕೆ, 

ಮುಟಟ ಬೇಕೆಿಂಬ ಅತ್ರಯಾದ ಬಯಕೆ ಉಿಂಟಾದರೆ ಅದು ಗಂಡಿನ್ ನಾಶಕೆಕ  ನಾಿಂದ್ರಯಾಗುತೆದೆ. 

ಹೆಣ್ಣಣ  ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಹೊರತ್ತಗಲಿ್ . ಕಣ್ಣಣ , ಕಿವಿ ಮತೆ  ಕೈಗಳು ಮಾಡುವ 

ದುವಧತಧನೆಗಳಿಿಂದ ವಾ ಕೆಿ  ನಾಶವಾಗುವ ಸಾರ್ಾ ತೆ ಇರುತೆದೆ ಎಿಂಬ ಎಚು ರ 

ಪಾ ತ್ರಯಬಬ ರಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣಣ , ಹೊನ್ನನ , ಮಣ್ಣಣ  ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಕಣ್ಣಣ , 

ಕಿವಿ, ಕೈಗಳನ್ನನ  ನಿಯಂತ್ರಾ ಸದೇ ಇದಾ ಲಿ್ಲ  ವಾ ಕೆಿತೆ  ಹರಣ ಶತಸಿದಧ  ಎಿಂಬುದನ್ನನ  

ಮರೆಯಬಾರದು.  

ಸೆನ್(ಮೊಲೆ)ವು ಹೆಣೆನ್ದ ನೈಸಗಧಕ ಸಂಕೇತ. ಮಗುವಿನ್ ಜೀವಂತ್ರಕೆಯ, ಚೈತನ್ಾ ದ 

ಸ್ತಲೆಯೂ ಆಗದೆ. ಅದನ್ನನ  ಕಾಮದ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಿಂದ ಕಂಡು ಲಿಂಗಕ ದೌಜಧನ್ಾ ದ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  

ನೀಡುವವರಗೆ “ಬಟ್ಟಟ ಹ ಮೊಲೆಯ ಭರದ ಜವೆ ನ್ದ ಚೆಲುವ ಕಂಡು ಬಂದ್ರರಣಾಣ .”  ಎಿಂದು 

ವಿರೀರ್ವನ್ನನ  ವಾ ಕೆಪಡಿಸುತೆ್ತರೆ. “ಮೊಲೆ ಬಿದುಾ , ಮುಡಿ ಸಡಲ್ಲ, ಗಲಿ್  ಬತೆ್ರ , ತೀಳು 

ಕಂದ್ರದವಳ ಎನ್ನ ನೇಕೆ ನೀಡುವಿರ ಎಲೆ ಅಣಣ ಗಳಿರಾ?” ಎಿಂದು ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು 

ಪಾ ಶಿನ ಸುತೆ್ತರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಸೆನ್(ಮೊಲೆ)ವನ್ನನ  ಕಾಮದ ಪಾ ತ್ರಮೆಯಾಗ ಬಳಸಲಾಗದೆ. 

ನಿೀಲ್ಮಮ ನ್ವರ ವಚನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ದೈಹಿಕ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳ ಬಳಕೆ ಇರುವುದನ್ನನ  ನಾವು 

ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು. ಕೆಲ್ವೊಮೆಮ  ಯಾವುದೀ ವಸೆುವಿಗಾಗ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ನಿರಾಸ್ತಯ 

ಅಿಂಚನ್ನನ  ತಲುಪಿರುತೆೆೀವೆ. ಅದು ಇನಾನ ವುದೀ ಸಂದಭಧದಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ಗೆ 

ಗೊೀಚರವಾದರೆ ಎಲಿ್ಲಲಿ್ದ ಆನಂದ, ಮನ್ಸಿು ನ್ಲಿ್ಲ  ಏನೀ ಉಲಿಾ ಸ, ತೃಪೆ  ಭಾವ 
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ಉಿಂಟಾಗುತೆದೆ. ಇದಕೆಕ ಲಿಾ  ಕಣ್ಣಣ  ಸಹಾಯಕವಾಗರುತೆದೆ. ನಿೀಲ್ಮಮ ನ್ವರು ಕೂಡ ಇದೇ 

ರೀತ್ರಯ ಅನ್ನಭವವನ್ನನ  ಎದುರುಗೊಳುು ತೆ್ತರೆ. 

“ಅರಸರಸಲು ನಾನ್ನ  

ಅರಸುವ ವಸೆು  ಎನ್ನ  ಕಣ್ಣಣ ಿಂಗೆ ಕಾಣಲಾಯಿತೆ .  

ಬಯಕೆಯ ಬಯಸಲು ನಾನ್ನ  

ಬಯಸುವ ವಸೆು  ಕೈಗೂಡಿತೆ . 

ನಾನೆಿಂತಹ ಪುಣಾ ವುಳು ವಳೀ!  

ನಾನೆಿಂತಹ ಮುಕೆಿಯ್ವಳು ವಳೀ!  

ನಾನ್ನಭಯದ ಸಂಗವ ಹರದು ನಿಸು ಿಂಗಯಾದೇನ್ನ  

ಸಂಗಯಾ ನ್ಲಿ್ಲ  ದೆ ಿಂದೆ ಕಮಧರಹಿತಳು.”  

ಎಿಂಬಲಿ್ಲ  ನಿೀಲ್ಮಮ ನ್ವರು ನಿಜ ಸಂಗಯಾ  ಸಿಕಕ  ಸಂತೀಷದಲಿ್ಲದ್ಯಾ ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಸಂಗಯಾ ನ್ 

ಪಾ ತ್ರರೂಪವಾದ ಇಷಟ ಲ್ಲಿಂಗವು ಇವರ ಕಣ್ಣಣ ಗೆ ಕಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಷಟ ಲ್ಲಿಂಗದ 

ಸಹಾಯದ್ರಿಂದ ಹುಡುಕುತೆ್ರದಾ  ನಿಜಸಂಗಯಾ  ಅಿಂತರAಗದ ಕಣ್ಣಣ ಗೆ ಗೊೀಚರಸಿರಬಹುದ್ಯದ 

ಸಾರ್ಾ ತೆಯಿದೆ. ನಿೀಲ್ಮಮ ನ್ವರು ಅರಸುವ ವಸೆು  ಭೌತ್ರಕ ಅಥವಾ ಅಭೌತ್ರಕ 

ನೆಲೆಯದ್ಯಾ ದರೂ ಅದನ್ನನ  ಕಾಣಲು ಬಹಿರಂಗ ಅಥವಾ ಅಿಂತರAಗದ ಕಣ್ಣಣ  ತೆರೆದು 

ನೀಡಲೇ ಬೇಕು. 

ನ್ಮಮ  ದೃಷ್ಟಟ , ಕೆಲ್ವೊಮೆಮ  ನ್ಮಮ  ಆಲೀಚನೆ ಹಾಗೂ ನ್ಡೆಯನ್ನನ  ಸಾರ್ನೆಗೆ 

ತದೆ್ರ ರುದಧ ವಾಗ ರೂಪಿಸಿಕೊಳುು ವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತೆದೆ. ಅದು ನ್ಮಮ  ಅರವಿಗೆ ಬಂದೀ 

ಬಾರದೆಯೀ ಸಹಜ ಕಿಾ ಯೆಯಾಗ ನ್ಡೆಯ್ವತೆ್ರರುತೆದೆ. ಹಾಗಾಗ ನ್ಮಮ  ನೀಟದಲಿ್ಲ  

ಎಚು ರವಿರಬೇಕು. ಅದನೆನ ೀ ನಿೀಲ್ಮಮ ನ್ವರು,  

“ಇಷಟ ವನ್ನ ಅಷಟ ಮದಲಿ್ಲ  ಕಂಡು, 

ಕಾಮದ ಕಣ್ಣಣ  ಕಿತೆ , ಕಮಧದ ಕಾಲ್ ಮುರದು, 

ಬಯಕೆಯ ಮುದ್ರಾ ಸಿ, ಸಂಗಯಾ ನ್ಲಿ್ಲ   

ಇಷಟ ವನ್ನ ಅಷಟ ಮದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಲ್ಲಸಿದ್ಯತ ಬಸವಯಾ ನ್ನ.”  

ಎನ್ನನ ತೆ್ತರೆ. ಕಾಮದ ಕಣಣ ನ್ನ ಪಾ ೀತ್ತು ಹಿಸುವತೆ  ನ್ಮಮ  ಆಲೀಚನೆಯನ್ನನ  ಹರಸಿದೆಾ ೀ 

ಆದರೆ, ಪರಪೂಣಧವಾದ ಸಂಗಯಾ ನ್(ವಿಶೆ ) ದಶಧನ್ವಾಗುವುದ್ರಲಿ್ . ವಿಶೆ ರೂಪದ ದಶಧನ್ 

ಮಾಡುವ ವಿಶಾಲ್ ಮನ್ಸಿಿ ತ್ರ ಮರೆಯಾಗ, ಸಂಕುಚತ ಕಾಮದ್ಯಸ್ತ ಮುಖಾ ವಾಗುತೆದೆ. 
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ಇದರಿಂದ ಮುಕೆರಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಕಾಮದ ಕಣಣ ನ್ನನ  ನಿಯಂತ್ರಾ ಸುವ ಅಗತಾ ವಿದೆ ಎಿಂಬ 

ಎಚು ರವನ್ನನ  ನಿೀಲ್ಮಮ ನ್ವರ ಈ ವಚನ್ ನಿೀಡಿದೆ. 

ನಾವು ಸದ್ಯ ನ್ಮಮ  ಆಲೀಚನೆಗೆ ಸರದೂಗುವ ಸಜಜ ನ್ರ ದಶಧನ್ ಮಾಡುವುದು 

ಒಳಿತ. ಇದರಿಂದ ನ್ಮಮ  ಮನ್ಸಿು ನ್ಲಿ್ಲ  ಸದ್ಯಾ ವನೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ, ವಿಶೆ ಪ್ಪಾ ೀಮ, 

ಸಕಲ್ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಲೇಸನ್ನನ  ಬಯಸುವ ಗುಣ ಬೆಳೆಯ್ವತೆದೆ. ದುಜಧನ್ರ ಸಹವಾಸ 

ಮಾಡಿದಲಿ್ಲ  ಅಹಂಕಾರ, ಸೆಾ ಥಧ ಮನೆ ಮಾಡುತೆದೆ. ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  ಕೂಾ ರ ಭಾವನೆಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಿ 

ಪೀಷ್ಟಸುತೆದೆ. ಈ ಕಾರಣಕೆಕ  ಇರಬಹುದು ಅಕಕ ಮಮ ನ್ವರು, 

“ಎನ್ನ  ಸಮಗಾಾ ಹಕ ಶಿೀಲ್ಸಂಪ್ರದಕರನ್ಲಿ್ ದೆ 

ಎನ್ನ  ಕಣ್ಣಣ ನ್ಲಿ್ಲ  ನೀಡೆ, ಜಹೆೆ ಯಲಿ್ಲ  ನೆನೆಯೆ”  

ಎಿಂದ್ರದ್ಯಾ ರೆ. ಅವರು ತಮಮ  ಆಲೀಚನೆಗೆ ಹೊಿಂದ್ರಕೆಯಾಗುವವರನ್ನನ  ಹೊರತ 

ಬೇರೆಯವರನ್ನನ  ನೀಡುವುದ್ರಲಿ್ , ಅವರಿಂದ್ರಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದ್ರಲಿ್  ಎಿಂದು ಪಾ ತ್ರರ್ಜಾ  

ಮಾಡುತೆ್ತರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಕಣ್ಣಣ  ಮತೆ  ಜಹೆೆ (ನಾಲ್ಲಗೆ) ವಾ ಕೆಿಯಿಂದ್ರಗನ್ ಸಂಬAರ್ದ 

ನಿಬಧಿಂಧಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕಿಿಯಾಗವೆ. ಅವು ಸಗುಣವನ್ನನ  ಒಪಿಪ  ದುಗುಧಣವನ್ನನ  

ವಿರೀಧಿಸುತೆ್ರರುವುದು ಇದರಿಂದ ತ್ರಳಿಯ್ವತೆದೆ. ಕೆಲ್ವರು ತಮಮ ನ್ನನ  ತ್ತವು ಎಲಿ್ವನ್ನನ  

ತ್ರಳಿದ ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು, ಯೀಗಗಳು, ಜಂಗಮರು ಎಿಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಇತರರನ್ನನ  ನಂಬಿಸಿರುತೆ್ತರೆ. 

ಅಿಂಥ ವಾ ಕೆಿತೆ  ಹೊಿಂದ್ರದ, ಅಿಂತರAಗ ಮತೆ  ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ರಧ  ಇಲಿ್ ದವರನ್ನನ  ಶರಣರು 

ವಿರೀಧಿಸುತೆ್ತರೆ. ಅಿಂಥವರ ಸಹವಾಸ ಹಾಗೂ ಬೀರ್ನೆಯನ್ನನ  ಟ್ಟೀಕಿಸಿದ್ಯಾ ರೆ. 

ಹಡಪದಪಪ ಣಣ ಗಳ ಪುಣಾ ಸೆಿ çÃ ಲ್ಲಿಂಗಮಮ ನ್ವರ,  

“ತನ್ನ  ತ್ತನ್ರಯದೆ ಅನ್ಾ ರಗೆ ಬೀಧೆಯ ಹೇಳುವ  

ಅಣಣ ಗಳಿರಾ, ನಿೀವು ಕೇಳಿರ. 

ಅವರ ಬಾಳುವೆ ಎಿಂತೆAದಡೆ  

ಕುರುಡ ಕನ್ನ ಡಿಯ ಹಿಡಿದಂತೆ. 

ತನ್ನ  ಒಳಗೆ ಮರೆದು ಇದ್ರರಿಂಗೆ ಬೀಧೆಯ ಹೇಳಿ,  

ಉದರವ ಹೊರೆವ ಚದುರರೆಲಿ್ ರೂ ಹಿರಯರೆ? ಅಲಿ್ಲಿ್ . 

ಇದ ಮೆಚ್ಚು ವರೆ ನ್ಮಮ  ಶರಣರು?”   

ಎಿಂದು ಪಾ ಶಿನ ಸುವ ವಚನ್, ಈ ಸಂದಭಧಕೆಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸೂಕೆ  ಎನಿಸುತೆದೆ. ತಮಮ  ಉದರ 

ಪೀಷಣ್ಗಾಗ ಹಲ್ವು ವೇಷಗಳನ್ನನ  ರ್ರಸುವ ಡಾಿಂಭಿಕರನ್ನನ  ಪಾ ಶಿನ ಸುವ ಮೂಲ್ಕ, ಅವರ 

ಆಧ್ಯಾ ತ್ರಮ ಕ ನ್ಡೆಯನ್ನನ  ವಿರೀಧಿಸುತೆ್ತರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಉದರ ಪೀಷಣ್ಯ್ವ ಸೆಾ ಥಧ, 

ನಿಷಪ çಯೀಜಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗದುಾ , ಸತಾ  ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದೂರವಾದುದು ಎಿಂಬ 
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ಭಾವವನ್ನನ ಿಂಟ್ಟಮಾಡುತೆದೆ. ಕೆಲ್ವು ಮೈಗಳು ರು ಹಸಿವನ್ನನ  ನಿೀಗಸಲು, ಜನ್ರಗೆ ಮೊೀಸ 

ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ತಪುಪ  ದ್ಯರಗೆ ಎಳೆಯ್ವತೆ್ತರೆ. ಕೆಲ್ವೊಮೆಮ  ಇಿಂಥವರೇ ವೇಗವಾಗ ಬೆಳೆದು 

ಹಿರಯರು, ಸುಸಂಸಕ ೃತರು, ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಎಿಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳುು ತೆ್ತರೆ. ಇಿಂಥವರ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  

ಎಚು ರವಾಗರದ್ರದಾ ಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ರ್ನ್ ಮತೆ  ಪ್ರಾ ಣ ಎರಡನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೊಳು ಬೇಕಾಗುತೆದೆ. 

ಅಿಂಥ ಅವಘಡಕೆಕ  ಎಡೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ವಚನ್ ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಎಚು ರಸುತೆ್ರದೆ. ಉದರಕೆಕ  ವಾಮ 

ಮಾಗಧ ತಳಿದ ಜೀವ, ಎಿಂದೆAದೂ ಅಪ್ರಯಕಾರ ಎಿಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನನ  ಸಾರುತೆ್ರದೆ. 

ಕೆಲ್ವು ದೈಹಿಕ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳು ನೈಸಗಧಕವಾಗ ಹೆಣ್ಣಣ  ಮತೆ  ಗಂಡನ್ನನ  ಸಾಿಂಕೇತ್ರಸುವ 

ಹಾಗೂ ಪಾ ತೆಾ ೀಕಿಸುವ ಕಾಯಧವನ್ನನ  ನಿವಧಹಿಸುತೆವೆ. ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನನ  ವೈರುರ್ಾ ವೆಿಂದು 

ಭಾವಿಸದೆ ವೈವಿರ್ಾ ವೆಿಂದು ತ್ರಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಿಂದರೆ, ಇವು ಅನಿಯಂತ್ರಾ ತ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳಾಗವೆ. 

ಗೊಗಗ ವೆೆ ಯವರು,  

“ಮೊಲೆ ಮುಡಿ ಬಂದಡೆ ಹೆಣ್ಣ ಿಂಬರು. 

ಮಿೀಸ್ತ ಕಾಸ್ತ ಬಂದಡೆ ಗಂಡೆAಬರು 

ಈ ಉಭಯದ ಜ್ಞಾ ನ್, ಹೆಣ್ಣಣ  ಗಂಡೊ ನಾಸೆಿನಾಥಾ?”   

ಎಿಂಬಲಿ್ಲ , ಹೆಣ್ಣಣ  ಮತೆ  ಗಂಡಿನ್ ಎರಡು ನೈಸಗಧಕ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ  ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು. 

ಮೊಲೆ(ಸೆನ್) ಹೆಣ್ಣಣ ನ್, ಮಿೀಸ್ತ ಗಂಡಿನ್ ನೈಸಗಧಕ ದೈಹಿಕ ಪಾ ತ್ರಮೆಯಾಗದೆ. ಹಿಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣಣ  

ಮುಡಿ(ತರುಬು) ಕಟ್ಟಟ ವುದು, ಗಂಡು ಕಾಸ್ತ(ಕೌಪಿೀನ್, ಲಂಗೊೀಟ್ಟ) ತಡುವ ಪದಧ ತ್ರಯಿತೆ . 

ಈಗ ಅದು ಮಾಯವಾಗುತೆ್ರದೆ. ಪಾ ಸೆುತ ವಚನ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ದೈಹಿಕ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳನ್ನನ  ಅರಯ್ವವ 

ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನನ  ಶೂನ್ಾ  ಎಿಂದು ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು. ಶೂನ್ಾ ವನ್ನನ  ತ್ರಳಿದವರು ಅಥವಾ 

ಅರತವರು ಹೆಣ್ಣಣ -ಗಂಡು ಎಿಂಬ ಭೇದವನ್ನನ  ಅಳಿದು ನಿಲ್ಲಧಿಂಗಗಳಾಗುತೆ್ತರೆ ಎಿಂಬುದು ಈ 

ವಚನ್ದ ಆಶಯವಾಗದೆ. 

ಉಪ್ಸಂಹಾರ 

ಹಿೀಗೆ ವಚನ್ಕಾತ್ರಧಯರು ತಮಮ  ಮಾತ್ರನ್ ಮೌಲ್ಾ ವನ್ನನ  ಹೆಚು ಸುವ ಹಾಗೂ ಸಪ ಷಟ  ಪಡಿಸುವ 

ಉದೆಾ ೀಶದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಪಾ ತ್ರಮೆಗಳನ್ನನ  ಪಾ ಯೀಗಸಿದ್ಯಾ ರೆ. ಇದರಿಂದ್ಯಗ ಅವರ 

ಮಾತ್ರನ್ ಅಥಧ ವಿಸೆಾರಗೊಳುು ತೆ್ತ  ಹೊೀಗುತೆದೆ.  
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