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ಕಾಯಕ ನಿಷೆ್ಠ , ವ್ರ ತಾಚಾರ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮೆರೆದ ವ್ಚನಕಾರ್ತಿಯರು. 

ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎ; ಎಂ.ಫಿಲ್ 

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ, 

ಸ.ದ.ಪಾ .ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು. 

ಹನ್ನನ ರಡನ್ನಯ ಶತಮಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾದುದು.ಬಸವಣ್ಣ  ಮತುು  ಇತರ ಶರಣ್ರಂದ 

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನನ ಡಿ ಬರೆದ ಕಾಲ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧ್ಯರ್ಮಾಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, 

ಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ತೆರರ್ನದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ್ವಾದ ಕಾಲ. ಮೇಲು- ಕೀಳು, ಶ್ಾ ೀಮಂತ -ಬಡವ, ಉಚ್ಚ -

ನೀಚ್ ಮೊದಲಾದ ಎಲಿಾ  ತರತಮ  ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲ್ಲ ನೀಡಿ, ಮುಕು  ಸಮಾಜದ 

ಪರಕಲಪ ನ್ನಯಲಿ್ಲಲ್ಲಂಗಸಮಾನ್ತೆಯನ್ನನ  ಲ್ಲಂಗಪತಿ-ಶರಣ್ ಸತಿಯ ತಿಳಿವಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 

ಅದುವರೆಗೆ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಎರಡನ್ನಯ ದರ್ಜಾಗೆ ಸೀರ್ಮತವಾಗಿದುು ,ಸಾಕಷ್ಟು  ಕಟ್ಟು  ಪ್ರಡು, ವಿಧಿ, 

ನಬಂಧನ್ನಗಳ ತೆಕೆ್ಕಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿದುು  ಕತು ಲರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದುು  ಬೆಳಕನ್ಸವಿಯನ್ನನ  

ಅನ್ನಭವಿಸದುು  ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದದುು  ವಚ್ನ್ ಚ್ಳುವಳಿಯಕಾಲದಲಿ್ಲ .ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  

ಕಾಣಿಸಕಂಡ ವಚ್ನ್ಕಾತಿಾಯರ ಸಂಖ್ಯಾ ಯೇ ಪಾ ಮಾಣ್. ದೊಡಡ  ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ ಅಭಿವಾ ಕು ಗೆ 

ತೆರೆದುಕಂಡದುು  ಮಾತಾ ವಲಿದೆ ಈ ಸು ರೀಯರು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸು ರಗಳಿಗೆ ಸೇರದವರಾಗಿದು ರು 

ಎನ್ನನ ವುದು ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಾ ವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸು ರೀಯರ ಚಿಕೆ  ಪರಚ್ಯ ಮಾಡಿಕಡುವುದು ಈ 

ಬರಹದ ಉದೆು ೀಶವಾಗಿದೆ. 

  ವಚ್ನ್ಕಾತಿಾಯರಲಿ್ಲ  ಅಕೆಮಹಾದೇವಿಯವರಗೆ ಪಾ ಥಮ ಸಾಾ ನ್ ಸಲಿುತು ದೆ. 

ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ್ಯಾಾ  ಎನ್ನನ ವ ಅಂಕತದಂದ ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ರಚ್ನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೌಶ್ಕನ್ನಂಬ 

ರಾಜನ್ ಪತಿನ ಯಾಗಿದು ಳು. ಶ್ವಭಕು -ಜಂಗಮ ಸತೆ್ಕ ರಕೆ್ಕ  ಕೌಶ್ಕನಂದ ಅಡಚ್ಣೆಯಂಟಾದಾಗ “ ಇಹದ 

ಗಂಡರನೊಯು  ಒಲೆಯೊಳಗಿಕೆ್ಕ ” ಎಂದು ಧಿಕೆ ರಸ ಬಂದವಳು.ಮಾತಾ ವಲಿದೆ ಸಾವಿಲಿದ, ಕೇಡಿಲಿದ, 

ರೂಹಿಲಿದ, ಎಡೆಯಿಲಿದ, ತಡೆಯಿಲಿದ, ತೆರಹಿಲಿದ ,ಕ್ಕಹಿಲಿದ ಚೆಲುವನ್ನ್ನನ , ನಭಾಯ, ನಸಸ ೀಮ 

ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ್ನ್ನನ ೀ ಪಡೆದ ಆಕ್ಕಯ ಶ್ಾ ೀಶೈಲದಲಿ್ಲ  ಐಕಾ ಳಾದಳು. ‘ರಾಮೇಶವ ರಲ್ಲಂಗ’ಎನ್ನನ ವ 

ಅಂಕತದಂದ ನಷ್ಟು ರ ವಾ ತ, ಸತಾ  ಶುದಧ ತೆಯನ್ನನ  ಪಾ ತಿಪ್ರಧಿಸುವ ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸದ ಅಕೆಮಮ  ಎನ್ನನ ವ 

ಅಪೂವಾ ವಚ್ನ್ಕಾತಿಾಯಿಂದ ರಚ್ನ್ನಗೊಂಡ ನೂರೈವತ್ಕು ರು ವಚ್ನ್ಗಳು ದೊರೆಯತು ವೆ. 

ಶರಣ್ರ ಬದುಕನ್ಲಿ್ಲಕಾಯಕ ವಿಶ್ಷು  ಶಕು ಯಾಗಿದೆ.ಮಾತಾ ವಲಿದೆ ಅನ್ನರೂಪ ದಾಂಪತಾ ಕೊ  

ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿರುವ ‘ಸತಿಪತಿಗಳಂದಾದ ಭಕ’  ್ತಯನ್ನನ  ಆಚ್ರಸದ ಆಯು ಕೆ  ಲಕೆಮಮ  ಇನೊನ ೀವಾ 

ಶ್ಾ ೀಷು ವಚ್ನ್ಕಾತಿಾಯಾಗಿದಾು ಳೆ. ಇವಳು ಶ್ವಶರಣ್ರ ಪೇಟೆ , ಅಂಗಳ ಮೊದಲಾದಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲಬಿದು ರುವ 

ಕಾಳುಗಳನ್ನನ  ಆರಸ ಸಂಗಾ ಹಿಸುವ ಕಾಯಕದಲಿ್ಲತೊಡಗಿದು ಳು.ಅಲಿ್ಲ  ಅಂದಂದಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು  ಮಾತಾ  

ಆಯು ಕಳುು ತಿು ದು ಳು. ಸಾವ ಥಾಕೆ್ಕ  ಪ್ಾ ೀರೇಪಿಸುವ ಸಂಗಾ ಹದಂದ ದೂರವಿದು ಳು. ರೆಮಮ ವೆವ  ಎನ್ನನ ವ 

ವಚ್ನ್ಕಾತಿಾ ಕಾ .ಶ.ಸಾವಿರದ ನೂರಅರವತು ರಲಿ್ಲ  ಬದುಕದು ಳು, ಮತುು  ಆಕ್ಕಯ ನೂಲುವ ಕಾಯಕವನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದು ಳು. ‘ಕದರರೆರ್ಮಮಯೊಡೆಯ ಗುಮ್ಮ ೀಶವ ರಾ’ಎನ್ನನ ವ ಅಂಕತವನನ ಟ್ಟು ಕಂಡು ವಚ್ನ್ 

ರಚ್ನ್ನಮಾಡಿದಾು ಳೆ. ಇವಳ ಕ್ಕರತು ಹರಹರ, ಪ್ರಲೆುರಕ್ಕ ಸೀಮರ್ನಥ, ಬಸವಣ್ಣ , ಪಾ ಭುದೇವ, 

ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ  ಮೊದಲಾದವರು ಈಕ್ಕಯನ್ನನ  ಉಲಿೆೀಖಿಸದಾು ರೆ. ದಲ್ಲತ ವಗಾಕೆ್ಕ  ಸೇರದ ಕಾಲಕಣಿಣ ಯ 

ಕಾಮಮಮ ನ್ವರ ವಚ್ನ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಬುಟ್ಟು , ಚಾಪ್, ಮೊರವನ್ನನ  ಹೆಣೆಯವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ಕು  
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ಶ್ವಶರಣ್ರ ಸಾಹಚ್ಯಾದಲಿ್ಲ  ನಮಾಲ ಬದುಕ್ಕ ನ್ಡೆಸುತಿು ದು ರುರೆನ್ನನ ವುದು ತಿಳಿದುಬರುತು ದೆ. ಪುಣ್ಾ ಸು ರ 

ರೇಚ್ವೆವ  ನಜಶಂತೇಶವ ರಾ ಎನ್ನನ ವ ಅಂಕತದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ವಚ್ನ್ವನ್ನನ  ರಚಿಸದಾು ಳೆನ್ನನ ವ 

ವಿಚಾರವನ್ನನ ವಿದಾವ ಂಸರು ಶೀಧಿಸದಾು ರೆ.ಈಕ್ಕಯ ವಚ್ನ್ ಭಾ ಷು ರನ್ನನ  ಸಹಿಸುವುದಲಿ ಎನ್ನನ ತ್ಕು  ದೇವರೇ 

ನೀನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಹವರನ್ನನ  ಬೆರೆ ಅದರೆ ರ್ನನಂತು ಅವರ ಸಂಗವನ್ನನ  ಮಾಡುವುದಲಿ  ಎಂದು ಈ 

ಕ್ಕಳಗಿನ್ ವಚ್ನ್ದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದಾು ಳೆ  

        ಬಂರ್ಜಯಾವಿಂಗೆ ಕಷ ೀರವುಂಟೆ? 

        ವಾ ತಹಿೀನ್ನ್ ಬೆರೆಯಲುಂಟೆ? 

        ನೀಬೆರೆದಡೂಬೆರೆ; ರ್ನನೊಲಿೆ  ನಜಶಂತೇಶವ ರಾ 

 ಬಸವಣ್ಣ ನ್ವರ ಮೊದಲ ಪತಿನ  ಗಂಗಾಬಿಕ್ಕಯ ‘ಗಂಗಾಪಿಾ ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ’ ಎನ್ನನ ವ 

ಅಂಕತದಂದ ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸದಾು ಳೆ. ಹರಹರ,ಭಿೀಮ ಕವಿ , ಸಂಗಿರಾಜ ,  ಡಕ್ಷರದೇವ ಮೊದಲಾದವರ  

ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಈಕ್ಕಯ ಉಲಿೆೀಖ್ವಿದೆ.ಈಕ್ಕಯ ಕಲಾಾ ಣ್ಕಾಾ ಂತಿ ಜರುಗಿದ ನಂತರ ಬಸವಣ್ಣ  ಕೂಡಲಸಂಗಮದ 

ಕಡೆ ನ್ಡೆದರೂ ಈಕ್ಕಯ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಜಿೀವಿಸದು ಳು.ಹುಬಬ ಳಿು ಯ ಸರ್ಮೀಪ ಮಲಪಾ ಭಾ ನ್ದಯ ದ್್ಂಡೆಯ 

ಮೇಲೆ ಈಕ್ಕಯ ಸಮಾಧಿ ‘ಗಂಗಮಮ ನ್ ಗುಡಿ’ ಎಂದೇ ಜನ್ಜನತವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಅವಲ್ಲರನ್ ಗೊಗಗ ವೆವ  

ಶ್ವನಗೆ ನತಾ  ಧೂಪದ ವಾ ತವನ್ನನ ನ್ಡೆಸುತಿು ದು ಳು. ಹೆಣ್ಣಣ  ಇತರರಗೆ ಅಧಿೀನ್ಳಲಿ , ಸವ ತಂತಾ ವಾಗಿ 

ಜಿೀವಿಸಬಲಿಳು ಎನ್ನನ ವುದಕೆ್ಕ  ಈಕ್ಕಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದಾು ಳೆ. 

    ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಮಾದರಾಜ ಹಾಗೂ ಮಾದಲಾಂಬಿಕ್ಕ ಎನ್ನನ ವ ಶ್ವ ಶರಣ್ರ ಮಗಳು ರ್ನಗಲಾಂಬಿಕ್ಕ. 

ಈಕ್ಕಯನ್ನನ  ಅಕೆ  ರ್ನಗಾಯಿ, ಅಕೆರ್ನಗಮಮ , ರ್ನಗಾಯಕೆ  ಎಂದೂ ಕರೆಯತ್ಕು ರೆ. ಈಕ್ಕಯ ತಮಮ ನೇ 

ಬಸವಣ್ಣ . ರ್ನಗಮಮ ನಗೆ ಶ್ವದೇವನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ಇವರಪುತಾ ನೇ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ .ಧಮಾ 

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೀರಾಟವನೂನ  ಮಾಡಿದ ಈಕ್ಕಯ ಅಂಕತ ಚೆನ್ನ  ಸಂಗಯಾ . ನೀಲಲೀಚ್ನ್ನ, ನೀಲಮಮ  

ಎನ್ನನ ವಹೆಸರದು  ನೀಲಾಂಬಿಕ್ಕ ಬಸವಣ್ಣ ನ್ವರ ಎರಡನ್ನಯ ಪತಿನ ಯಾಗಿದು ರು. ಇವರಗೆ ಬಾಲಸಂಗಯಾ  

ಎನ್ನನ ವ ಮಗನದು ನ್ನ. ಈಕ್ಕಯ ‘ಸಂಗಯಾ ’ ಎನ್ನನ ವ ಅಂಕತದಂದ ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸುತಿು ದು ಳು. 

ಕಾಶ್ಮ ೀರಬಳಿಯ ಮಾಂಡವಿಯ ಅರಸನ್ ಮಗಳು ನಜದೇವಿ. ಶ್ವನ್ನ ಇವಳ ಭಕು ಯನ್ನನ  ಪರೀಕಷ ಸ 

ದಯಪ್ರಲ್ಲಸದ ಹೆಸರೇ ಬಂತ್ಕದೇವಿ. ಈಕ್ಕಯ ಅಂಕತ ಶ್ವ ಎನ್ನನ ವ ಅಥಾನೀಡುವ ಬಿೀಡಾಡಿ ಎಂದು. 

ಈಕ್ಕಯಿಂದ ರಚ್ನ್ನಗೊಡವುಗಳುಎನ್ನ ಲಾದ ಜಾತಿ ತ್ಕರತಮಾ  ಮುಂತ್ಕಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಮಶ್ಾಯ ಐದು 

ವಚ್ನ್ಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಮುಕಾು ಯಕೆ  ಗದಗ ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಸೇರದವಳು. ಲಕೆ್ಕಂಡಿಯಲಿ್ಲ  ಜನಸದ ಈಕ್ಕಯ ಗುರು 

ಅಜಗಣ್ಣ  .ಆತನ್ ಹೆಸರನ್ನನ ೀ ತನ್ನ  ವಚ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಕತವಾಗಿ ಬಳಸಕಡಿದಾು ಳೆ.ಮೊೀಳಿಗೆ ಎಂದರೆ ಸೌದೆ 

ಎಂದಥಾ. ಕಾಡಿನಂದ ಸೌದೆಯನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸ, ಮಾರಬಂದ ಹಣ್ದಂದ ದಾಸೀಹ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿು ದು  

ಮಾರಯಾ  ಹಾಗೂ ಮಹಾದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳು ಕಾಶ್ಮ ೀರದ ಸವಾಲಕ್ಷ ರಾಜಾ ದ ರಾಜ- ರಾಣಿಯರಾಗಿದು ರು. 

ಅವರ ಪೂವಾದ ಹೆಸರು ಮಹದೇವಭೂಪ್ರಲ ಮತುು  ಗಂಗಾದೇವಿ. ಸುಮಾರು ಎಪಪ ತು ರಷ್ಟು  ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  

‘ಎನ್ನ ಯಾ  ಪಿಾ ಯ ಇಮಮ ಡಿ ನಿಃಕಳಂಕ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ್’ಎನ್ನನ ವ ಅಂಕತದಂದ ರಚಿಸದಾು ಳೆ.  

   ಉರಲ್ಲಂಗಪ್ದು ಗಳ ಪುಣ್ಾ ಸು ರೀ ಕಾಳವೆವ  ಹನ್ನನ ರಡು ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸದಾು ಳೆಂದು ತಿಳಿದು 

ಬರುತು ದೆ. ‘ಉರಲ್ಲಂಗ ಪ್ದು ಗಳರಸ’ ಎನ್ನನ ವುದು ಇವರ ಅಕಂತವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ಕಯ ಕಾಯಕ ಶಾ ದೆಧ , ಭಕು ನ್ 

ಲಕ್ಷಣ್, ಅಸಮಾನ್ತೆ ,ವಾ ತ್ಕಚಾರಣೆಯ ಕ್ಕರತ್ಕಗಿ ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸದಾು ಳೆ. ಸೂಳೆ ಸಂಕವವ  ಹೆಸರನ್ 

ವಚ್ನ್ಕಾತಿಾಯ ‘ನಲಾರ್ಜಜ ೀಶವ ರ’ ಎನ್ನನ ವ ಅಂಕತದಂದ ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸುತಿು ದು  ಈಕ್ಕ 

ಬಸವಣ್ಣ ನ್ವರ ಸಮಕಾಲ್ಲೀನ್ಳಾಗಿದು ಳು. ಈಕ್ಕಯ ನಷ್ಟು , ಶಾ ದೆಧ , ಭಕು ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾ ತ್ಕಚ್ರಣೆಗೆ 
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ಪಾ ಸದಧ ಳಾಗಿದು ಳು. ರೇಕಮಮ  ಎನ್ನನ ವ ವಚ್ನ್ಕಾತಿಾ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಕೆ್ಕ  ಹೂವಿನ್ದಂಡೆಯ ಮಧಾ ದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಂಪು 

ಸೆವಂತಿಗೆ ಹೂವನ್ನನ  ಪ್Ç  ್ೀಣಿಸ ಅಪಿಾಸುವ ವಾ ತವನ್ನನ  ಆಚ್ರಸುತಿು ದು ರು. ಒಮ್ಮ  ಕ್ಕಂಪು ಸೇವಂತಿಗೆ ಸಗದೇ 

ಹೀದಾಗ ತನ್ನ  ದೇಹದ ಮಾಂಸವನ್ನನ ೀ ಹೂವಿನ್ ಮಾಲೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟು  ಅಪಿಾಸದ ಈಕ್ಕಯ ಅಂಕತ  ‘ಶ್ಾ ೀಗುರು 

ಸದೆಧ ೀಶವ ರ’. ‘ಆವಕಾಯಕ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದೇ ಕಾಯಕವಯಾ ’ ಎನ್ನನ ವ ಸಾಲನ್ನನ ರಚಿಸದ ಗಂಗೇಶವ ರ 

ಅಂಕತದ ಗಂಗಮಮ ಎನ್ನನ ವಾಕ್ಕಯ ಶುದಧ  ಅಂತ:ಕರಣ್ದಂದ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾು ಳೆ. 

‘ಶಂಭುಜಕೆ್ಕೀಶವ ರಾ’ ಈಅಂಕತದಂದ ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸದ ಶರಣೆ ಸತಾ ಕೆ  ದಲ್ಲತ ವಗಾಕೆ್ಕ  ಸೇರದವಳು. 

ಶ್ವಮೊಗೆಗಯ ಹಿರೇಜಂಬೂರನ್ಲಿ್ಲ  ಜನಸದ ಸತಾ ಕೆ  ಶ್ವಭಕು ರ ಮನ್ನಯ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ ಕಸವನ್ನನ  ಗುಡಿಸುವ 

ಕಾಯಕವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸುತಿು ದು ಳು.  ಅದರಂದ ಸಪ್ರದನ್ನಯಾದ ಹಣ್ ದಲಿ್ಲ  ದಾಸೀಹಕೊ  ವಾ ವಸೆಾ  

ಮಾಡುತಿು ದು ಳು. ವೈಚಾರಕ ನಲುವಿನ್ ಸತಾ ಕೆ ನ್ ಬಗೆಗ  ಹರಹರನ್ ರಗಳೆಯಲಿ್ಲ  ಲಕೆಣ್ ದಂಡೇಶನ್ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  

ಮತುು  ಶಂತ ಲ್ಲಂಗದೇಶ್ಕದಲಿ್ಲಯೂ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಬಾಚ್ಕಾಯಕದ ಬಸವಯಾ ಗಳ ಪುಣ್ಾ ಸು ರೀ ಕಾಳವೆವ ಯ 

ಎರಡು ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ಕಮಾಹರ ಕಾಳೇಶವ ರಾ ಎನ್ನನ ವ ಅಂಕತದಲಿ್ಲ  ರಚಿಸದಾು ಳೆ. ಈಕ್ಕಯ ಬಡಗಿ ವೃತಿು ಗೆ 

ಸೇರದವಳು ಎನ್ನನ ವುದು ಆಕ್ಕಯ ವಚ್ನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಕ್ಕಯಾಗಿರುವ ಶಬು ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತು ದೆ. 

  ಹಿೀಗೆ ವಚ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ಅವಲೀಕಸದರೆ ವಚ್ನ್ಯಗದಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣಣ  ಅದುವರೆಗೆ ತ್ಕನ್ನ 

ಅನ್ನಭವಿಸದದು  ಸಾವ ತಂತಾ ಾ ವನ್ನನ  ಪಡೆದರುವುದನೂನ , ಅಭಿವಾ ಕು ಸರುವುದನೂನ  ಕಾಣ್ಬಹುದು. 

ವಚ್ನ್ಕಾತಿಾಯರಂದ ರಚ್ನ್ನಗೊಡ ವಚ್ನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕತಾವಾ  ನಷ್ಟು , ಆಚಾರ ಪ್ರಲನ್ನ, ಕಾಯಕ ನಷ್ಟು  

ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳೆ ಮತೆು  ಮತೆು  ಪಾ ತಿಪ್ರದನ್ನಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಇದು ಧ್ಯರ್ಮಾಕ ಕ್ಕಷ ೀತಾ ಕೆ್ಕ  

ಸೀರ್ಮತವಾಗಿದು ರೂ ವಿಶಲವಾದ ಆಧುನಕ ಜಗತುು  ವಚ್ನ್ಕಾತಿಾಯರಂದ ಬಹಳಷು ನ್ನನ  

ಪಡೆಯಬಹುದು.  
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