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 “ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾ ಣವಿರುವುದು ಕಲ್ಲು ಗಾರೆ ಕಟ್ಟ ಡದಲ್ಲು  ಅಲ್ು ; ಜಂಗರ್ದಲ್ಲು . ಅಂದರೆ 

ನಡೆದಾಡುವ ರ್ನುಷ್ಯ ನೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ್ ಪ್ರಾ ಣ” ಎಂಬ ಮಾನವಿೀಯ ಅಂತಃಸತ್ವ ದಂದಿಗೆ 

ಧಮಾಮಂಧ-ರ್ತಂಧ ಶಕಿ್ತಗಳು “ಒಂದು ಕಾರಣಕಾಾ ಗಿ ಸಾಯಲ್ಲ ಸಿದಧ ರಿರುವವರು ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ಕೂಡಾ 

ಹೇಗೆ ಸಿದಧ ರಾಗುತಿರೆ? ಎಂಬುದನುು  ಚರ್ಚಮಸುವ ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಠೀಡ ಅವರ ‘ಕರ್ನಮಟ್ಕದಲ್ಲು  

ಧಾರ್ಮಮಕ ಸಂಘಷ್ಮʼ ಕೃತಿಯು ಕ್ತಾ .ಶ. 450 ರಿಂದ 1850ರ ವರೆಗಿನ ಶಾಸನ, ಕೈಫಿಯತಿ್ತ , ಕಾವಯ ಗಳನುು  

ಅನುಲ್ಕಿ್ತ ಸಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೀಧರ್ನತ್ಮ ಕ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಕೃತಿಯ ಶೀರ್ಷಮಕೆಯು ಕರ್ನಮಟ್ಕಕೆಾ  ಮಾತ್ಾ  ಸಿೀರ್ತ್ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲು ನ ಚರ್ಚಮಗಳು 

ಆಂದಾ ಪ್ಾ ದೇಶ, ತ್ರ್ಮಳುರ್ನಡು ಒಳಗಂಡಂತೆ ದಕಿ್ತಣಭಾರತ್ ರ್ತಿ್ತ  ಉತಿ್ರಭಾರತ್ದ ಧಾರ್ಮಮಕ 

ಸಂಘಷ್ಮದ ಚರಿತೆಾ ಯಾಗಿ ವಿಸಿಾರಗಂಡಿವೆ. ಪ್ರಾ ರ್ಚೀನ ರ್ತಿ್ತ  ರ್ಧಯ ಕಾಲ್ಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲು  ನಡೆದ 

ಧಾರ್ಮಮಕ ಸಂಘಷ್ಮಗಳು, ಬೌದಧ , ಜೈನ, ಶೈವ, ವೈಷ್ಣ ವ ರ್ತಿ್ತ  ಇಸಾು ಂ ರ್ತ್ಗಳು ಮಾನವಿೀಯ 

ಮೌಲ್ಯ ಗಳಂದ ತ್ರ್ಮ ನುು  ತವು ಕಡಿದುಕಂಡು ಪ್ರಸಪ ರರು ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳ ತತಿವ ಕತೆಯ ಸಿವ ೀಕರಣ-

ನಿರಾಕರಣಗಳನುು  ರ್ಮೀರಿ ಮಾನವ ರ್ತಿ್ತ  ಸಾಾ ವರಗಳ ನಿರ್ನಮರ್ಕೆಾ  ಹೇಗೆ ರೂಪಂತ್ರಗಂಡವು? 

ಅವರವರ ಸಿದಾಧ ಂತ್ಗಳ ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ ತೆಯ ವಯ ಸನವು ಅವರವರ ಶಾಸಿ ರಗಳನ್ು ೀ ಶಸಿಾ ರಸಿ ರಗಳಾರ್ನು ಗಿಸಿತ್ತ. ಈ 

ಸಂಘರ್ಷಮತ್ಮ ಕ ತೊಳಾಲಾಟ್-ಬಡಿದಾಟ್ಗಳು ಆಂತ್ರಿಕ, ಸವ ಸಮುದಾಯ ರ್ತಿ್ತ  ಅನಯ  ಸಮುದಾಯಗಳ 

ನಡುವೆ ಬೌದಿಧ ಕ, ಭೌತಿಕ, ಆಚರಣಾತ್ಮ ಕ, ರ್ತಂತ್ರಗಳಲ್ು ದೆ, ರ್ನಃಪ್ರಿವತ್ಮನ್ಯ ಆಯಾರ್ಗಳಲ್ಲು  

ಪ್ರಸಪ ರ ತರಕಕೆಾ ೀರಿದವು. 

ಇಲ್ಲು  ಪ್ಾ ಧಾನ ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಇಬ್ಭಾ ಯ ಕಡುಗಗಳು ಪ್ರಸಪ ರ 

ರ್ತಿೀಯ ದೆವ ೀರ್ಷಸೂಯೆಗಳ ಜ್ವವ ಲೆ ಭುಗಿಲೆಳಲ್ಲ ಬಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತ್ತ ಕ್ತಡಿಹೊತಿಿಸಿವೆ. ಅಲ್ು ದೆ 

ಸಾಂಸಾ ೃತಿಕ ಲೀಕವು ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳನುು  ಅಂದಿನಂತೆ ಇಂದಿಂಗೂ ಸಹ ಕಂದುಂಬ ಲಾಭಕೆಾ  

ಒರೆಗತಿಿಯಾಗಿ ಜಳಪಿಸುತಿಿದೆ. ವಿರ್ಚತ್ಾ ವೆಂದರೆ ಕನು ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಚರಿತೆಾ ಯಲ್ಲು  ಉಪ್ಲ್ಬಧ ವಾದ ಮೊದಲ್ 

ಕೃತಿ ಕವಿರಾಜಮಾಗಮವು “ಕಸವರವೆಂಬುದು ನ್ರೆಸೈರಿಸಲಾಪ್ಮಡೆ ಪ್ರವಿಚಾರಂ ಪ್ರಧರ್ಮಂ” ಎಂದು 

ಪ್ರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣ ತೆಯನುು  ಸಾರಿದರೂ ಸಹ ನಂತ್ರದ ಕಾಲ್ದಲ್ಲು  ಯಾಕೆ ಈ ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳ 

ಗುದಾಾ ಟ್ಗಳು ಜರುಗಿದವು ಎಂಬ ಪ್ಾ ಶ್ು  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಸ್ಯಯ ಯಿರುವುದು ಆಯಾಯ ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳು 
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ಧಾರ್ಮಮಕ ಪ್ರವಿತ್ಾ ಯ ತೆ ರ್ತಿ್ತ  ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ ತೆಯನುು  ಹೇಳುವಲ್ಲು . ಉಳದೆಲ್ು  ಧರ್ಮಗಳು ತ್ನಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ 

ರ್ತಿ್ತ  ತನು ಮಾತ್ಾ  ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ  ಎಂದು ತ್ನು ನುು  ತನು ಘನತಿಕರಿಸಿಕಳುು ವುದರಂದಿಗೆ ತ್ನ್ು ಂದಿಗಿನ 

ಸಹಧರ್ಮಗಳನುು  ತ್ನಗಿಂತ್ ಕ್ತೀಳಂದು ತ್ತರಿ್ಚಕರಿಸುತಿಿವೆ. ಈ ಪ್ಾ ಕ್ತಾ ಯೆ ಪ್ರಸಪ ರರಲ್ಲು  ಪ್ಾ ತಿಕ್ತಾ ಯಿಸುವ 

ತ್ತರುಸನುು  ಹುಟ್ಟಟ ಹಾಕ್ತ ತಿರಸಾಾ ರ ಅಸಹನ್ಗಳನುು  ಮೈದುಂಬಿಕಂಡು ಮಾನವಿೀಯ ಗುಣ 

ಕಳದುಕಂಡ ʻಸಾಾ ಪಿತ್ʼ ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳಾಗಿ ಕೀಮುಭಾವನ್ಗಳನುು  ಬಿತಿಿ  ಬಳದುದಾ ರ 

ಪ್ರಿಣಾರ್ಗಳನುು  ಲೇಖ್ಕರು ಚರ್ಚಮಸುತಿ್  ಕುಲ್ಕಸುಬುಗಳ ಹಿನ್ು ಲೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಭಕಿ್ತಪಂಥಗಳು 

ಸಾಾ ವರಗಂಡ ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳ ಎದುರು ಜನತೆಯನುು  ಒಗೂೂ ಡಿಸಿದ ಜನಕಥನವನುು  ವಿಸಿರಿಸಿದಾಾ ರೆ.  

 ಧಮಾಮಂಧ ಶಕಿ್ತಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲು ರುವ ಪ್ಾ ತಿಗಾರ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನುು  ತ್ರ್ಮ  ಉದೆಾ ೀಶಕೆಾ  

ಬಳಸಿಕಳುು ತಿ್ವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ದ ಸಮಾಜ ಅದಾಗಿಯೇ ಧಮಾಮಂಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ು . 

ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳು ರಾಜಕ್ತೀಯ ಶಕಿ್ತಗೆ ಹತಿಿರವಾದಾಗ ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತ್ವಾದವನುು  ಪ್ಾ ತಿಪ್ರದಿಸುತಿ್ವೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಾ ಭುತ್ವ ವಂದರ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಸೀಲ್ಲ-ಗೆಲ್ಲವು ಸಾಂಸಿಾ ಕ ಮೂತಿಮಪ್ಲ್ು ಟ್ವನುು  

ಮಾತ್ಾ ವಲ್ು . ದರೆ ರ್ತಿ್ತ  ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಂಥಿಕ ಚಹರೆಯನುು  ಬದಲ್ಲಸಬಲ್ು ವು. ಧರ್ಮ ರ್ತಿ್ತ  

ಪ್ಾ ಭುತ್ವ ಗಳ ಅನೈತಿಕ ಬೌದಿಧ ಕ ಶಕಿ್ತಯು ಪ್ರಸಪ ರ ಸಾವ ಥಮಕಾಾ ಗಿ ಹಿಂಸ್ಯಯನುು  ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಸಿದವು. 

ವಿೀರಶೈವರಲ್ಲು  ತಿೀವಾ ಗಾರ್ಮ (ವಿೀರಭದಾ ) ರ್ತಿ್ತ  ಮಂದಗಾರ್ಮ (ಅಲ್ು ರ್) ಸಂಪ್ಾ ದಾಯಗಳವೆ. ಗಂಗ 

ರ್ತಿ್ತ  ಸಳನಿಗೆ ಜೈನಮುನಿಗಳು ಖ್ಡೂ  ರ್ತಿ್ತ  ಸಲಾಕೆಯನುು  ನಿೀಡಿದಾ ರು. ಬೀಧಿವೃಕ್ಷವನುು  

ಶಶಾಂಕನು, ರ್ನಗಾರ್ಜಮನಕಂಡವನುು  ಶಂಕರಚಾಯಮರು, ಬೌದಧ ಬಿಕುಾ ಗಳನುು  ಪುಷ್ಯ ರ್ಮತ್ಾ ನು 

ರ್ನಶಗೈದಂತೆ, ಏಕಾಂತ್ದ ರಾರ್ಯಯ , ವಿೀರಗಗಿೂ ದೇವ, ರ್ಹಮ ದಿಯರು ಅನಯ ಧರ್ಮದ ಬಸದಿ, 

ದೇವಾಲ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸಂಕೇತ್ಗಳನುು  ನಿರ್ನಮರ್ಗಳಸಿದರು. ಇದಕಾಾ ಗಿ ಜನರನುು  

ಸೈನಿಕ್ತೀಕರಣಗಳಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸತ್ಯ  ಹೇಳುವುದು, ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ ತೆ ಸಾರುವುದು, ಕಟ್ಟ ವಿರ್ಶ್ಮಗೆ ಒಳಗು 

ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದೆವ ೀಷ್ವಲ್ು . ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳು ಕಣಣ  ಮುಂದಣ ಬಳಕಾಗದೆ 

ಧೂಳಾದಾಗ ಮಾತ್ಾ  ಅದಕಾಾ ಗಿ ಜೀವ ಕಡುವ ರ್ತಿ್ತ  ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ರ್ನ್ೀರೀಗವಾಗುತಿ್ವೆ. 

ಧಾರ್ಮಮಕ ಪಂಥಗಳ ಸೈದಾಧ ಂತಿಕ ಹಿನ್ು ಲೆ, ನಿಲ್ಲವುಗಳು, ಚಲ್ನಶೀಲ್ತೆಯ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನುು  

ಗರ್ನಿಸದೆ ಇದಾಾ ಗ, ತ್ನು  ನಿಲ್ಲವನುು  ಹೇರುವ, ತ್ನು ದರ ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ ತೆಯನುು  ಒಪಿಪ ಕಳು ಲ್ಲ 

ಬಲ್ವಂತ್ಪ್ಡಿಸುವ ರ್ನಃಸಿಾ ತಿಯಾಗಿ ರೂಪ್ರಂತ್ರಗಳುು ತಿ್ದೆ. ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳು ನರ್ಮ ನುು  ರಕಿ್ತಸುತಿ್ವೆ 

ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಜ್ವಗಕೆಾ  ರ್ನವೇ ಅವುಗಳನುು  ರಕಿ್ತ ಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೂ, 

ಆತಂಕವೂ ಆವರಿಸಿಕಳುು ತಿ್ದೆ. ಆತಂಕದ ದೌಬಮಲ್ಯ ವು ತ್ನು ದಲ್ು ದಾ ರ ಮೇಲೆ ಆಕಾ ರ್ಣ ಮಾಡುವ 

ನಡವಳಕೆಯಾಗಿ, ತ್ನು ದಕೆಾ  ಎಲ್ು  ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ದಾಳಯಾಗುತಿಿದೆ ಎಂದು ಅಥಮಮಾಡಿಕಳುು ವ 

ಕರಗಾಗಿ ಬಿಡುತಿ್ದೆ. ನರ್ಗಿಂತ್ ಭಿನು ವಾಗಿರುವವರು ವಾಸಿವವಾಗಿ ಹೇಗಿದಾಾ ರೆ ಎಂದು ತಿಳಯುವ 

ಕುತೂಹಲ್, ಸಹನ್ ಕಳದುಕಂಡು ತಿೀಪುಮ ನಿೀಡುವ, ಷ್ರಾ ಬರೆಯುವ ಅವಸರದ ಒತಿ್ಡವಾಗಿ 

ಕಾಡುತಿ್ದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲು  ಘಟಿಸುವ ಎಲ್ು  ಸಂಗತಿಗಳೂ ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿಟ ಲ್ು  ಎಂಬ 

ಖ್ಬರು ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ು . ಇಂಥ ವಿಷ್ರ್ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯು ಸಮಾಜಕೆಾ  ಯಾವಾಗಲೂ ಕಹಿಯನುು  

ಉಣಿಸುತಿ್ದೆ. ಪ್ಾ ಸಿುತ್ ಕೃತಿಯ ಆಶಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಾ ರ್ಚೀನ ರ್ತಿ್ತ  ರ್ಧಯ ಕಾಲ್ಲೀನ ಧಾರ್ಮಮಕ ಸಂಘಷ್ಮದ 

ಚರಿತೆಾ ಯನುು  ಅರಿತ್ತ, ವತ್ಮಮಾನದಲ್ಲು  ನಿಮಾಮಣವಾಗುತಿಿರುವ ರ್ತ್ಧಮಾಮಂಧತೆಗಳಂದ 

ಪ್ಾ ಜ್ವಾ ಪೂವಮಕವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದು ರ್ತಿ್ತ  ಭವಿಷ್ಯ ವನುು  ಮಾನವಿೀಯ ನ್ಲೆಯಲ್ಲು  

ಕಟಿಟ ಕಳುು ವುದಾಗಿದೆ. 
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ಪ್ಾ ಸಿುತ್ ಕೃತಿಯು ತ್ನು  ಕನ್ಯ ಅಧಾಯ ಯದಲ್ಲು  ಧಾರ್ಮಮಕ ಸಾರ್ರಸಯ ವನುು  ರ್ಮಡಿದಿದೆ. 

ಗಾಯಗಂಡ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಅಪ್ಘಾತ್ಕ್ತಾ ೀಡಾದ ರ್ನಗರಿಕತೆಯಂತಿರುವ ಭಾರತ್ದ ಧಾರ್ಮಮಕ 

ಸಂಘಷ್ಮಗಳಲ್ಲು  ಎದುರಾಳಯ ಹಲ್ವಾರು ಅಂಶಗಳು ಆಚರಣೆ-ಅನುಕರಣೆ, ಆಕಷ್ಮಣೆ-

ವಿಕಷ್ಮಣೆಗಳಂದಾಗಿ ಸರ್ಮಮ ೀಳತ್ಗಂಡಿವೆ. ಕರಗಿಸುವ ಮೂಸ್ಯಯಾದ ಈ ನ್ಲ್ದಲ್ಲು  ಧರ್ಮವು 

ಜೀಣಾಮಗಿು ಯಂತಿದೆ. ಸವದತಿಿಯ ಪ್ದಾಮ ವತಿಯು ಎಲ್ು ರ್ಮ ರ್ನಗಿ, ರೇಣುಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕಂಡರೆ, 

ಟಿಬೇಟಿನ ತರಾದೇವಿಯು ಕಾಳ, ಸರಸವ ತಿಯಾದ, ರ್ಚೀರ್ನದ ಮಾನ್ ಚು ಬೌದಧ  ಮಂರ್ಜರ್ನಥರ್ನದ 

ರೂಪ್ರಂತ್ರದ ಕಥನಗಳವೆ. ಬಾ ಹಮ ಜರ್ನಲ್ಯ, ಎಕಾ ೀಟಿ ಜರ್ನಲ್ಯ, ಜೀಗವಟಿಟ ಕೆ, ನಂದಿಕೀಲ್ಲ 

ಮೊದಲಾದವು ಮಾಪ್ರಮಡುಗಂಡಿವೆ. ಧಾರ್ಮಮಕ ಪಂಥಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಪ ರ ಸಾರ್ಯ ತೆಗಳು, 

ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ರ್ತಂತ್ರಗಳು, ರ್ನಃಪ್ರಿವತ್ಮನ್ಯಾದ ಘಟ್ನ್ಗಳವೆ. ನರ್ಮ  ದೇಶದ 

ಅಂತಃಸತ್ವ ವಿರುವುದು ವಿವಿಧ ಸೈದಾಧ ಂತಿಕ ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲು , ರ್ಚಂತ್ರ್ನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲು , ಮುಕಿ  

ಚರ್ಚಮಗಳಲ್ಲು , ಸಹಿಷ್ಣ ತೆ ರ್ತಿ್ತ  ಒಳಗಳುು ವಿಕೆಯಲ್ಲು . ಚಾವಾಮಕ, ಶೂನಯ , ಬೌದಧ  ಸಂಘದಳಗಿನ 

ಸಂವಾದಗಳು, ಅನುಭವ ಮಂಟ್ಪ್ದ ಚರ್ಚಮಗಳು, ಕಡೆಕಲ್ಲು , ತಿಂತಿಣಿ, ಸಾವಳಗಿ, ಸೂಫಿ ರ್ತಿ್ತ  ದಾಸ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಗಳು, ಗಾಂಧಿ-ಅಂಬೇಡಾ ರ್, ನ್ಹರೂ, ಠಾಕೂರರ ಸಂವಾದಗಳು ಅಲ್ು ದೆ ಹಳು ಯ ರ್ರದ 

ಕೆಳಗಿನ ರ್ತಿ್ತ  ಹೊೀಟೇಲ್, ಕಾಯ ಂಟಿೀನ್ಗಳಲ್ಲು  ನಡೆಯುವ ಮಾತ್ತಕತೆಗಳಲ್ಲು  ಮಾನವಿೀಯ 

ಅಂತಃಸತ್ವ ದ ನ್ಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವೆ.   

ಧಾರ್ಮಮಕ ಸಂಘಷ್ಮದ ಚರಿತೆಾ ಯಲ್ಲು  ಮಾನವಿೀಯತೆ ಸತಿ್ತ -ಬದುಕ್ತರುವುದಕೆಾ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ಗುರುತ್ತಗಳವೆ. ನರಳುವಿಕೆ ಕಾಲ್ದಿಂದ ಕಾಲ್ಕೆಾ  ಹೆಚುು ತಿಿದೆ. ಅಂತಃಕರಣದ ಸಾರ್ರಸಯ  ಮಾದರಿ 

ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ನರಳುವಿಕೆಯ ಗಂಟ್ಲ್ಲ ಬಿಗಿದ ಕೀಮು ಸಂಘಷ್ಮದ ಮಾದರಿ ಇನ್ು ಂದೆಡೆಗಿದೆ. 

ನರಳುವಿಕೆಯನುು  ಹೊಗಲಾಡಿಸಲ್ಲ ಸಾಧಯ ವಾದಿದಾ ರೆ, ಮಾನವಿೀಯತೆಗೆ ಅಥಮವಿಲ್ು . ಅಂತಃಸತ್ವ  

ಅಳಯಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಕಟ್ವನುು  ಈ ಕೃತಿ ಧವ ನಿಸುತಿಿದೆ. 

ಚಾರ್ರಸ ರ್ತಿ್ತ  ಕುಮಾರವಾಯ ಸ ಮೊದಲಾದವರ ಕುರಿತ್ ದಂತ್ಕಥೆಗಳು, ಅನಯ ರ್ತ್ ದೆವ ೀಷ್ 

ರ್ತಿ್ತ  ಸವ ರ್ತ್ ಸರ್ಥಮನ್ಯಿಂದ ಹುಟಿಟ ದ ಹಾವಿರ್ನಳ ಕಲ್ು ಯಯ , ಕಲ್ಲದೇವಯಯ ಗಳು ಕಾಗೆ-

ರ್ನಯಿಯಿಂದ ವೇದವನ್ೀದಿಸಿದ ಪ್ಾ ತಿೀತಿ-ಪ್ವಾಡಗಳು ಜ್ವನಪ್ದಿೀಯ ಅಧಯ ಯನಕೆಾ  ಆಹಾವ ನಿಸುತಿ್ವೆ. 

ಇಲ್ಲು ನ ಶರಣರ ಅನೇಕ ಘಟ್ನ್ಗಳು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ರ್ರು ಓದಿನ ಅಗತ್ಯ ವನ್ು ಳುತಿಿವೆ. ಕೇವಲ್ ಸಾಾ ಪಿತ್ 

ಧರ್ಮಗಳಲ್ು ದೆ ಜನಪ್ದ ಧಾರೆಗಳಾದ ಶಾಕಿ  ಪ್ರಶುಪ್ತ್ ಕಾಲಾಮುಖ್ ಸೂಫಿ ಮೊದಲಾದಗಳಂದಿಗೆ ಈ 

ಅಧಯ ಯನವು ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲು  ಬಳಕೆಯಾದ ಧರ್ಮ ರ್ತಿ್ತ  ಪ್ಾ ಭುತ್ವ ಗಳ ನಡುವೆ 

ಭಾಷೆಯ ಜೈವಿಕ ನಂಟಿದೆ. ಸಾಾ ಪಿತ್ ಧರ್ಮಗಳು, ಜನರನುು  ದೂರನಿಲ್ಲು ಸಿದ ರ್ತ್ಗಳು, ಜನತೆಗೆ 

ಮೊೀಸಗೈದ ಪ್ಾ ಭುತ್ವ ಗಳು ಸಂಸಾ ೃತ್ವನುು  ಬಳಸಿವೆ. ಜನತೆಯನುು  ಮೇಲ್ಕೆಾ ತಿಿದ, ಕೀಮು 

ಸಂಘಷ್ಮಗಳ ವಿರುದಧ  ಸಜ್ವಾ ಗಿ ನಿಂತ್ ಜನಪ್ದ ಧಾರೆಗಳು ಸಾಮಾನಯ  ಜನರ ದಿನಬಳಕೆಯ 

ಆಡುನುಡಿಗಳಲ್ಲು  ತ್ರ್ಮ  ಭಾವನ್ಗಳನುು , ಬದುಕನುು  ಕಾಯುಾ  ನ್ಯಾ ಕಂಡಿವೆ. ಪ್ಾ ಸಿುತ್ ಅಧಯ ಯನವು 

ಹಲ್ವು ಮೂಲ್ಗಳನುು  ಅನುಸಾಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೀಧಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲು  ರ್ನಡವ ಭಂಟ್ರು ವಿೀರಬಣಂಜರ 

ಕುಲ್ಮೂಲ್, ಎಲ್ು ರ್ಮ  ತರಾದೇವಿಯರ ದೈವಮೂಲ್, ಗಬ್ಬೂ ರು ಕೆಂಬ್ಭವಿ ಅಬೂ ಲೂರು ಸವದತಿಿ  

ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಾ ಳಪುರಾಣ, ವಿೀರಶೈವ ಲ್ಲಂಗಾಯತ್ ವಿೀರಮಾಹೇಶವ ರರ ರ್ತ್ಚರಿತೆಾ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

ಸೂಕ್ಷಮ  ವಿಶ್ು ೀಷ್ಣೆಗಳವೆ.  
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ಇಲ್ಲು ನ ಬರಹದ ವಿಶೇಷ್ವೆಂದರೆ ಆಯಾ ಸಂಗತಿಗಳಗಿರುವ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ತೆ, ಸಾ ಳೀಯ 

ಐತಿಹಯ ಗಳ ಹಿನ್ು ಲೆ, ಜ್ವರಿತಿಾ ಕ ವಿಘಟ್ನ್ಗಳು ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ್ನ್ಲೆಗಳು, 

ಅವುಗಳಂದಾದ ರ್ತಿ್ತ  ಸರ್ಕಾಲ್ಲೀನ ಸಂದಭಮದಲ್ಲು  ಆಗುತಿಿರುವ ಪ್ರಿಣಾರ್ಗಳನುು  ಆಕರಗಳ ಸಮೇತ್ 

ಮಂಡಿಸಲ್ಪ ಟಿಟ ವೆ. ಪ್ರಾ ರ್ಚೀನ ರ್ತಿ್ತ  ರ್ಧಯ ಕಾಲ್ಲೀನ ಯುಗದ ರ್ತ್ಧರ್ಮಗಳ ಚರಿತೆಾ ಯನುು  ಹಲ್ವು 

ರ್ಗೂಲ್ಲಗಳಂದ ಕಟಿಟ ಕಟಿಟ ರುವ ಈ ಕೃತಿಯು ಸಾಂಸಾ ೃತಿಕ ಅಧಯ ಯನಕಾ ಂದು ಆಕರವಾಗಿದೆ.  
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