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ಭರಮಸಾಗರ 

 ವೈಚಾರಿಕತೆಎನ್ನು ವುದುಬುದಿ್ದಮತ್ತು ಭಾವನೆಗೄಸಂಬಂಧಿಸಿದಿುಜೀವನದಅನ್ನಭ

ವಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಲ್ೂ ನೆಗಳುಇಲಿ್ಲಪ್ರಾ ಮುಖ್ಾ ತೆಡೆಯುತು ವೆ.ಯಾರುಈಎರಡುಅಂಶಗಳ

ನ್ನು ಗಾ ಹಿಸುವಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಹಂದ್ದರುತ್ತು ರೀಅಂತಹವರುಬದುಕಿನವಿವಿಧಮುಖ್ಗಳಬಗೆೄ

ಆಲೀಚಿಸುತ್ತು ರೆ.ಮುಂದುವರೆದುವೈಚಾರಿಕತೆಬುದಿ್ದಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆಚ

ಚಿಿಸುತು ದೄ.ವಿಜ್ಞಾ ನಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕವಾದವಿಷಯದಮೂಲ್ಕನಮಮ ನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೄತೊಡಗಿ

ಸುತು ದೄ.ಅಂದರೆಅದರಕ್ಷ ೀತಾ ಸಿೀಮಿತವಾದದಿು ಆದರೂಕೂಡವಿಜ್ಞಾ ನಜ್ಞಾ ನದಒಂದು

ಭಾಗವೇಜ್ಞಾ ನದವಿಷಯಬಂದಾಗಸಾಹಿತಾ , ಚರಿತೆಾ , 

ಮಾನವಿಕವಿಜ್ಞಾ ನಗಳೆಲಿ್ವೂಮುಖ್ಾ ವೆನಿಸುತು ವೆ.ಈಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲಜ್ಞÐನಮಿೀಮಾಂಸೆ

ಮುಖ್ಾ ವೆನಿಸುತು ದೄ.ಜ್ಞಾ ನಮಿೀಮಾಂಸೆಗೄಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1400 

ವಷಿಗಳಹಿಂದೄಯೇಚರ್ಚಿನಡೆದ್ದದೄ.ಮುಗೀ ಮನಸುು ಗಳಮೇಲೆಪುರೀಹಿತಶಾಹಿಗಳದ

ಬ್ಬಾ ಳಿಕ್ನಡೆದ್ದರುವುದುಕಂಡುಬರುತು ದೄ.ಸತಾ ವನ್ನು ಾ ತಿಪ್ರದ್ದಸಿದಸಾಕ್ಾ ಟಿಸು ಂತವರು

ಇಂದ್ದಗೂಾ ಸುು ತ. ಚಾವಾಿಕರು, ಗೌತಮಬುದೀ , ಮುಖ್ಾ ರೆನಿಸುತ್ತು ರೆ.ಈದ್ದಸೆಯಲಿ್ಲ  

12ನೆಯಶತಮಾನದವಚನಸಾಹಿತಾ , ಅಂದ್ದನವಚನಕಾರರು (ಶರಣರು) 

ಮುಖ್ಾ ರಾಗುತ್ತು ರೆ. 

 ಅಂದುಅಧಿಕಾರವಾದ್ದಗಳುದವರು, 

ಧಮಿಮತ್ತು ಭಕಿು ಯಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಸಾಮಾನಾ ಜನರಶೀಷಕರಾಗಿದಿರು.ವೇದಉನಿಷತೆ

ಳಲಿ್ಲನ, ಬೈಬಲ್, ಖುರಾನ್ನಮ ಂತ್ತದಗಾ ಂಥಗಳಲಿ್ಲನವೈಚಾರಿಕಅಂಶಗಳನ್ನು ಓದು-

ಬರಹತಿಳಿಯದಮುಗೀ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಜಗತಿು ನಾದಾ ಂತಈತರಹದಅಧಿಕಾರವಾದವ

ನ್ನು ಾ ಶ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೄಧಮಿವಿರೀಧಿಟ್ಟ ಕಟಿಟ ದರು. 

ಈದ್ದಕಿಿನಲಿ್ಲವಚನಸಾಹಿತಾ ಮತ್ತು ಕಿೀತಿನ (ದಾಸ) 

ಸಾಹಿತಾ ಜನಸಾಮಾನಾ ರನ್ನು ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿರಿಸಿಕಂಡುಜನಮ ತಳೆಯಿತ್ತ.ವಚನಸಾಹಿತಾ ಶಾ

ಮಿಕವಗಿದ (ಕಾಯಕ) ಆಶೀತು ರಗಳನ್ನು ಬಂಬಸಿದರೆದಾಸಸಾಹಿತಾ ಭಕಿು ಮೂಲ್ಕ 

(ಸಂಗಿೀತವೂಸೇರಿದಂತೆ) ಜನತೆಯನ್ನು ತನು ತು ಸೆಳೆಯಿತ್ತ. 

 12ನೆಯಶತಮಾನಧ್ಯಮಿಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸಿ øತಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕಿೀಯವಾಗಿ, 
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ಸಾಹಿತಾ ಕವಾಗಿತ್ತಂಬ್ಬಮುಖ್ಾ ವೆನಿಸುತು ದೄ.ಕಾರಣವಿಷ್ಟಟ ವಚನಸಾಹಿತಾ ಚಳವಳಿರೂವ

ನ್ನು ಡೆದುಕಂಡುಕಾಯಕಸಂಸಿ øತಿಗೄಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕಟಿಟ ದಿು .ಯಾವುದಸಾಹಿತಾ ಪಂ

ಥಗಳಾಗಲ್ಲಅಥವಾಸಾಹಿತಾ ರೂಗಳಾಗಲ್ಲಜನತೆಯಆಶೀತು ರಗಳಿಗೄ (ಭಾವನೆಗಳಿಗೄ) 

ಸೂ ಂದ್ದಸಿದಾಗಹಾಗೂನಡೆಮತ್ತು ನ್ನಡಿಒಂದಾದಾಗಜನಮನದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುತು ದೄ.ಆದಕಾ

ರಣವಚನಸಾಹಿತಾ ಮತ್ತು ವಚನಕಾರರುಇಂದ್ದಗೂಾ ಸುು ತತೆಮತ್ತು ಸಾವಿತಿಾ ಕತೆಡೆಯ

ಲುಸಾಧಾ ವಾಗಿದೄ.ಈಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲವಚನಕಾರರುಾ ತಿಪ್ರದ್ದಸಿದಶರಣತತವ ಗಳುಮುಖ್ಾ ವೆ

ನಿಸುತು ವೆ.ವಚನಕಾರರುರಿಚಯಿಸಿದಗುರು-ಲ್ಲಂಗ-ಜಂಗಮರಿಕಲ್ೂ ನೆ, 

ಕಾಯಕಮತ್ತು ಭಕಿು ಹಾಗೂಲೌಕಿಕಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ (ಅಧ್ಯಾ ತಮ ) 

ವನ್ನು ಸಾಮಾನಾ ರಿಗೂಅಥಿವಾಗುವಂತೆಬೀಧಿಸಿದರು.ವಣಿಮತ್ತು ವಗಿರಹಿತವಾದ

ಲ್ಲಂಗಭೇದವಿಲಿ್ದಸಮಸಮಾಜನಿಮಾಿಣಹಾಗುಅಸಮಾನತೆಹೀಗಲಾಡಿಸುವುದುಶರ

ಣರಉದಿೄ ೀಶವಾಗಿತ್ತು . 

 ವಚನಚಳವಳಿ 

12ನೆಯಶತಮಾನದಸಂದಭಿದಲಿ್ಲತ್ತಂಬ್ಬಪ್ರಾ ಬಲ್ಾ ಹಂದ್ದದಿ ಧಮಿಮತ್ತು ಸಾಂಾ

ದಾಯಕತೆಯನ್ನು ದಾಟಿ “ಕಾಯಕತತವ ” ದೄಡೆಗೄಚಲ್ನೆಡೆಯಿತ್ತ.ಜ್ಞತಿ, 

ವಗಿಮತ್ತು ವಣಿವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ “ಕಾಯಕ” 

ಶ್ನಾ ೀಷಠ ವೆಂದುಸಾರಿಶಾ ಮಸಂಸಿ øತಿಗೄಪ್ರಾ ಮುಖ್ಾ ತೆನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ.ಬಸವಣಣ ನವರವಿಚಾರ

ಧ್ಯರೆಗಳುವಚನಸಾಹಿತಾ ಕಿ್ಹಾಗೂಶರಣರವಾ ಕಿು ತವ ಕಿ್ಮಹತು ರವಾದಗೌರವಮತ್ತು ಘನತೆ

ಯನ್ನು ತಂದುಕಟ್ಟ ವು.ಸಾಮಾಜಕವಾದಸಮಾನತೆಗೄಶಾ ಮಿಸಿದಿ ಲಿ್ದೄಮೇಲುಕಿೀಲುಸಲಿ್

ದೄಂದರು.ಕಾಯಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ರೂಸಮಾನರೆನ್ನು ತ್ತು ಅದವೇಳೆಗೄಸೀಮಾರಿತನವನ್ನು ಖಂ

ಡಿಸುತ್ತು ರೆ.ನಡೆಮತ್ತು ನ್ನಡಿಗೄಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಅಂತರಂಗಹಾಗೂಬಹಿರಂಗಗಳೆರಡೂಶು

ದೀ ವಾಗಿರಬೇಕ್ಂದರು.ಮನ್ನಷಾ ನವಾ ಕಿು ತವ ಕುರಿತಂತೆಹೇಳುವಮಾತ್ತಗಳೆಂದರೆ 

“ಕಳಬೇಡಕಲ್ಬೇಡ, ಹುಸಿಯನ್ನಡಿಯಲುಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, 

ಅನಾ ರಿಗೄಅಸಹಾ ಡಬೇಡ, ಇದ್ದರುವಅಳಿಯಲುಬೇಡ, ಇದಅಂತರಂಗಶುದ್ದೀ , 

ಇದಬಹಿರಂಗಶುದ್ದೀ , ಇದನಮಮ ಕೂಡಲ್ಸಂಗಮನನೆನೆಯುವರಿನೀಡಾ “  

 ಬಸವಣಣ ಮೇಲ್ಲನವಚನದಮೂಲ್ಕವಾ ಕಿು ಯವಾ ಕಿು ತವ ವನ್ನು ಕುರಿತ್ತಹೇಳುವುದರ

ಜೊತೆಗೄಅವನಅಂತರಂಗಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಗಳೆರಡೂಶುದೀ ವಾದಾಗಅವನ್ನನಿಜವಾದಭಕು

ನಾಗುತ್ತು ನೆನ್ನು ತ್ತು ನೆ.ಬಸವಣಣ ಹೇಳವಂತೆಭಕು ನಾದವನಿಗೄಅಂತರಂಗಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಶು

ದೀ ದಮೌಲ್ಾ ಗಳುಮುಖ್ಾ ವೆನ್ನು ತ್ತು ರೆ.ಅಂದರೆಅವನವಾ ಕಿು ತವ ಕಿ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದಮಾತ್ತಗಳಿ
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ವು.ಇಲಿ್ಲಭಕು ನಗುಣಕಿ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದವಿಷಯಒಂದಾದರೆಮುಂದುವರೆದುಅವನ್ನಮುಂದೄ

ಸಾಗಬೇಕಾದದಾರಿಗೄಸಂಬಂಧಿಸಿದಿು , 

ಭಕು ನಾದವನಿಗೄಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಮುಖ್ಾ ವೆಂದೂಇವೆರಡೂಮನಸುು ಮ

ತ್ತು ಕಿಾ ಯೆಗಳಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕತೆತಿಳಿಸುತು ದೄನ್ನು ತ್ತು ರೆ. 

ಭಕು ನಾಗಬೇಕಾದರೆಅಗತಾ ವಾದಗುಣಗಳಿವು. 

 ಈರಿೀತಿಬಸವಣಣ ನವರುಾ ತಿಮೆಗಳನು ಬಳಸುವುದರಮೂಲ್ಕವಾ ಕಿು ಯವಾ ಕಿು ತವ 

ರಿಚಯಿಸುತ್ತು ರೆ.ವಾ ಕಿು ತವ ದವೈರುಧಾ ಗಳನು ಈರಿೀತಿಯರೂಕಗಳನು ಬಳಸಿಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

(ಅಂತರಂಗಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ)  

 ಬಸವಣಣ ನವರಚಲ್ನಶೀಲ್ (ಕಿಾ ಯಾಶೀಲ್) 

ಸಮಾಜದಕನು ಡಿಯೆಂದರೆಕ್ಳಗಿನವಚನದವಾಲ್ಯ, 

ವಗಿಸಮಾಜಮತ್ತು ಆಡಂಬರದಭಕಿು ಕುರಿತವಾ ಂಗಾ ವನು ಈವಚನದಲಿ್ಲಕಾಣಬಹುದು. 

ಉಳಳ ವರುಶವಾಲ್ಯಮಾಡುವರು 

ನಾನೇನಮಾಡುವೆಬಡವನಯಾ  

ಎನು ಕಾಲೇಕಂಬ, ದಹವೇದಗುಲ್ 

ಎನು ಶರಹನು ಕಳಸವಯಾ  

ಸಾಾ ವರಕಿಳಿವುಂಟು, ಜಂಗಮಕಿಳಿವಿಲಿ್  

ಮೇಲ್ಲನವಚನದಲಿ್ಲವಗಿ, ದವಾಲ್ಯದರಿಕಲ್ೂ ನೆ, ಚಲ್ನಶೀಲ್ಸಮಾಜ, 

ಜಡಸವ ರೂ, (ಜಡತವ ) ಅಜ್ಞಾ ನದ್ದಂದ-ಜ್ಞಾ ನದಕಡೆಗೄ (ಕತು ಲೆಯಿಂದಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೄ) 

ಚಲ್ಲಸಬೇಕ್ನ್ನು ವರಿಕಲ್ೂ ನೆಜೊತೆಗೄದವಾಲ್ಯದನಿರಾಕರಣೆಕುರಿತ್ತಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

ಏಕ್ಂದರೆಅಂದುದವಾಲ್ಯಗಳುಅಧಿಕಾರಸಾ ರಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳದಿದಸಂ

ಕೇತಗಳಾಗಿದಿವು.ಆಕಾರಣಕಿ್ದವಾಲ್ಯನಿರಾಕರಣೆಇಲಿ್ಲದೄ, 

ಉಳಳ ವರುಮತ್ತು ಬಡವರಿಕಲ್ೂ ನೆ (ವಗಿವಾ ವಸೆಾ ) 

ತನು ನೆು ೀತ್ತನ್ನದವಾಲ್ಯಕಿ್ಅರ್ಪಿಸಿಕಳುಳ ವರಿಪ್ರಠ, 

ಬಸವಣಣ ನವರುಇಲಿ್ಲಬದುಕುಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ನಎರಡನ್ನು ಕುರಿತ್ತಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

ಅಂದರೆಕತು ಲ್ಲಂದಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೄ, 

ಅಜ್ಞಾ ನತೊಡೆದುಜ್ಞಾ ನದಮಾಗಿಹುಡುಕುತ್ತು ಸಾಗಬೇಕ್ನ್ನು ತ್ತು ರೆ.ಜಡತವ ದ್ದಂದಬಡಿಸಿ

ಕಂಡುಚಲ್ನಶೀಲ್ತೆಯಮೇಟಿಟ ಲೇರುವುದರಮೂಲ್ಕಮುಕಿು ಡೆಯಬೇಕ್ನ್ನು ವುದು, 

ಸಾಾ ವರಮತ್ತು ಜಂಗಮರಿಕಲ್ೂ ನೆಜಡತವ ಮತ್ತು ಚಲ್ನೆಅಂದರೆಅಜ್ಞಾ ನಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ನವ

ನ್ನು ಕುರಿತ್ತದದಿು . 

ಇಷ್ಟಟ ಲಿಾಹೇಳಿದಬಸವಣಣ ದವರವಿಚಾರವಾಗಿಏನನ್ನು ಹೇಳುವುದ್ದಲಿ್ . 

mailto:editorijrim@gmail.com


IJRESS                                              Volume 6, Issue 4 (April, 2016)                 (ISSN 2249-7382) 
International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IMPACT FACTOR – 6.225) 

International Journal of Research in Economics & Social Sciences                                                                  

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

437 

ಏಕ್ಂದರೆಇಂತಹದವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲಭಕು ತನಗೄಬೇಕಾದದವರನ್ನು ಸಾಾ ರ್ಪಸಿಕಂಡುದಶಿ

ನಮಾಡಿಕಳಳ ಲೆಂಬುದಾಗಿರಬಹುದು.ಕಾರಣವಿವಿಧತೆಯಲಿ್ಲ ಏಕತೆಯನು ಕಂಡುಕಂ

ಡಿರುವಈನಾಡಿನಲಿ್ಲದೆವದಬಗೆೄಹೇಳುವುದುಬಸವಣಣ ನವರಉದಿೄ ೀಶವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ವೆಂದು

ತೊೀರುತು ದೄ.ಬಸವಣಣ ಅವರುವೈಚಾರಿಕವಾದದವರದಶಿನವಾಗಬೇಕ್ಂದುಹೇಳುತ್ತು ರೆ.

ಈತರಹದದವರದಶಿನಕಿ್ ಸದಾಭಕು ನಮನಸುು ಹಾತೊರೆಯಬೇಕ್ನ್ನು ತ್ತು ರೆ.ಮನೆಯ

ಳಗೄಮನೆಯಡೆಯನಿದಿಾನೀಇಲಿ್ವೀಎನ್ನು ವವಚನಕೂಡವಾ ಕಿು ಯಅಂತರಂಗದಶು

ದೀ ತೆಯನ್ನು ಕುರಿತದಿಾ ಗಿದೄ.ವಾ ಕಿು ಯುತನು ಆಂತಯಿವನ್ನು ತ್ತನ್ನಶೀಧನೆಗೄಒಡಿಡ ಕ

ಳುಳ ವಬಗೄಯಿದು. 

 ಶೂದಾ ರು, ಸಿು ಿಯರು, 

ಅಸೂ øಶಾ ರುಸಮಾಜದಮುಖ್ಾ ವಾಹಿನಿಗೄಬರಬೇಕ್ನ್ನು ವುದುಅಂದ್ದನಶವಶರಣದರಉದಿೄ ೀ

ಶವಾಗಿತ್ತು .ಅಧ್ಯಾ ತಮ ದವಿಷಯದಲಿ್ಲಸಿು ಿೀಯರಿಗೂಅವಕಾಶಕಲ್ಲೂ ಸಿದಿು , 

ವಚನಕಾರರುಲ್ಲಂಗಅಸಮಾನತೆತೊರೆದುಹಾಕುವುದರಾ ಯತು ವೇಆಗಿದೄ.ಈದ್ದಸೆಯಲಿ್ಲ

ಅಕಿಮಹಾದವಿಲೌಕಿಕತೆಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕತೆಕುರಿತ್ತಮಾತನಾಡುತ್ತು ಳೆ.ಲೌಕಿಕದಸಂಕೇತ

ವಾಗಿಪುರುಷನನ್ನು ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿರಿಸಿಕಂಡುಹಾಗೂಅಲೌಕಿಕತೆಸಂಕೇತವಾಗಿಚನು ಮಲಿ್ಲ

ಕಾಜುಿನನÀನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿಸಿಕಂಡುದನಿಎತಿು ಮಾತನಾಡುತ್ತು ಳೆ.ಅಲಿ್ದೄಪುರುಷಸ

ಮಾಜದಹಿಡಿತಕಿ್ ಸಿಲುಕಿನಲುಗಿದಸಿು ಿೀಸಮುದಾಯದರವಾಗಿಮಾತನಾಡುತ್ತು ಳೆ.ಅಲಿ್

ದೄಹೆಣಿಣ ನಬೇಗುದ್ದಯನ್ನು ಕುರಿತ್ತತನು ನೆು ೀತ್ತನ್ನಶೀಧಿಸಿಕಳುಳ ತ್ತು ಳೆ.ಈತರಹದಬೇಗು

ದ್ದಯನ್ನು ಕುರಿತವಚನವೆಂದರೆ “ತೆರಣಿಹುಳುತನು ನೂಲುತ್ತನೆಸುತಿು ಸಾವತೆರನಂತೆ. 

................................” 

ತನು ಮನಸಿು ನತಳಮಳವನ್ನು ಇನು ಬಾ ರಹತಿು ರಹೇಳಲಾರದಸಿಾ ತಿಗೄಸಿಲುಕಿರುವಅಕಿರೇ

ಷ್ಟಮ ಹುಳುತನಗೄಗೊತಿು ಲಿ್ದಂತೆತನು ಸಾವನ್ನು ತ್ತನೆತಂದುಕಂಡಂತೆನನು ಸಿಾ ತಿಎನ್ನು ವಬೇ

ಗುದ್ದಯನೆು ವಾ ಕು ಡಿಸುತ್ತು ಳೆ. 

ತನು ಅಂತಮುಿಖ್ತೆಯನ್ನು ವಾ ಕು ಡಿಸುತ್ತು ಳೆ.ಮುಂದುವರೆದುಲೌಕಿಕಗಂಡಂದ್ದರಬಗೆೄ , 

ದಹಮತ್ತು ಮನಸುು ಗಳಛಿದಾ ತೆಯನ್ನು  (ತ್ತಕಲಾಟ್) ಕುರಿತಂತೆಹೇಳುವಮಾತ್ತಗಳೆಂದರೆ  

ಎನು ಕಾಯಮಣ್ಣಣ , ಜೀವಬಯಲು 

ಆವುದುಹಿಡಿವೆನಯಾ ದವಾ ? 

ನಿಮಮ ನಾವರಿಯಲ್ಲನೆನೆವೆನಯಾಾ  ? 

ಎನು ಮಾಯೆಯನ್ನಮಾಣಿಸಯಾ  ? 

ಚನು ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಿನ. 

 ಲೌಕಿಕವಾದದವ ಂದವ ಮತ್ತು ಜಂಜ್ಞಟ್ಗಳನ್ನು ಕುರಿತ್ತಮೇಲ್ಲನಂತೆಅಕಿಮಹಾದವಿ
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ತನಗೄತ್ತನೆಾ ಶ್ನು ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತು ಳೆ.ಲೌಕಿಕಬದುಕಿನಅನಿವಾಯಿತೆಯನು ಮೇಲ್ಲನವಚ

ನದಲಿ್ಲವಾ ಕು ಡಿಸುತ್ತು ಳೆ.ಬಯಕ್ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷ ಯನ್ನು ವಾ ಕು ಡಿಸುತ್ತು ಳೆ.ವಿಷಯಸಂ

ಸಾರದನಿರಾಕರಣೆಯಜೊತೆಗೄಲೌಕಿಕದಎಲಿಾಮಿತಿಗಳನ್ನು ಾ ಶ್ನು ಮಾಡುತ್ತು ಳೆ.ಈತರಹದ

ಲೌಕಿಕಸಂಬಂಧಗಳಿಂದದೂರಹೀಗುವಹಾಗೂಹಸಸಂಬಂಧದಹುಡುಕಾಟ್ವಾ ಕು 

ಡಿಸುತ್ತು ಳೆ.ಎನು ಮಾಯೆಯನ್ನಮಾಣಿಸಯಾ ಅಂದರೆಮೀಹ (ಆಸೆ) 

ವನ್ನು ದೂರವಾಗಿಸೆಂದುಚನು ಮಲಿ್ಲಕಾಜಿನನಲಿ್ಲಬೇಡುತ್ತು ಳೆ.ಕುಟುಂಬಮತ್ತು ವಾ ಕಿು ಸಂ

ಬಂಧದನಿರಾಕರಣೆಅಕಿನಲಿ್ಲಕಂಡುಬರುತು ದೄ.ಬದುಕುಎರೆಡುವಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲಛಿದಾ ವಾಗಿದೄ

ಯೆಂದುಹೇಳುತ್ತು ಳೆ.ಇದಮಾತನ್ನು ಬಸವಣಣ ನನವರುಮೀಹಮತ್ತು ಲೌಕಿಕತೆಕುರಿತ್ತ

ಜಂಜ್ಞಟ್ದಬಗೆೄಹೇಳುವಮಾತೆಂದರೆ “ತೇಲ್ಲ್ಲೀಯದುಗುಂಡು, 

ಮುಳುಗಲ್ಲೀಯದುಬೆಂಡು” 

ಎನ್ನು ತ್ತು ರೆ.ಅಂದರೆಸಂಸಾರವನು ಸಮುದಾ ದಲಿ್ಲ ಈಜುವಾ ಕಿಾ ಯೆಗೄಹೀಲ್ಲಸಿದಿಾರೆ.ಗುಂ

ಡುಮತ್ತು ಬೆಂಡುಸಮಾಜಮುಳುಗಲೂಬಡದೄ, ತೇಲ್ಲೂಬಡದೄದವ ಂದವ ಕಿ್ ಸಿಲುಕಿಸುವ 

(ಜಂಜ್ಞಟ್) 

ರೂಕಗಳು.ಅಕಿಮಹಾದವಿಯರಿಸಿಾ ತಿಯುಇದಆಗಿದೄ.ಕೌಟುಂಬಕರಚನೆಮತ್ತು ಲೌ

ಕಿಕವಾದಸಂಬಂಧಗಳಬಗೆೄಹೀಲ್ಲಕ್ಮೂಲ್ಕವಾಸು ವವನ್ನು ರಿಚಯಿಸುತ್ತು ಳೆ.ವಾ ಕಿು

ಸಾವ ತಂತಾ ಾ ಕಿ್ ಅವಕಾಶವಿಲಿ್ದ, 

ಕುಟುಂಬದಬಗೆೄವಾ ಕಿು ಗಳಕೂಾ ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನೇಕವಚನಗಳಲಿ್ಲವಿಡಂಬಸಿದಿಾಳೆ. 

 ಅಕಿಮಹಾದವಿಯವಚನಗಳಲಿ್ಲಬಹುಮುಖ್ಾ ವಾಗಿದವ ಂದವ ಒಂದಾಗುವನೆಲೆಕಂ

ಡುಬರುತು ದೄ.ಚನು ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಿನನಡನೆಎರಡಿಲಿ್ದಂತೆಒಂದಾಗುವರಿಅಕಿ ನವಚನ

ಗಳಬಯಕ್, 

ಅಕಿನಬಯಕ್ಯನ್ನು ಅವಳವಾ ಕಿು ತವ ದಲಿ್ಲಯೆಕಂಡುಕಳುಳ ತೆು ೀವೆ.ಅಕಿವಾ ಕಿು ತವ ದರಿಪೂ

ಣಿತೆಗಾಗಿಲೌಕಿಕದ್ದಂದಅನ್ನಭಾವದನೆಲೆಗಾಗಿಹುಡುಕಾಡುತ್ತು ಳೆ.ಈರಿೀತಿಚನು ಮಲಿ್ಲಕಾ

ಜುಿನನಡನೆಒಂದಾಗುವಬಯಕ್ಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿವಾ ಕು ಡಿಸುತ್ತು ಳೆ.ಈರಿೀತಿಚನು

ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಿನನಡನೆಒಂದಾಗುವಬಯಕ್ಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿಾ ತಿಮೆಗಳಮೂಲ್ಕ

ವಾ ಕು ಡಿಸುತ್ತು ಳೆ.ಅಕಿಲೌಕಿಕದಲಿ್ಲಸಾಧಾ ವಾಗದತನು ಬಯಕ್ಯನು ಚನು ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಿ

ನನಸಂಬಂಧದೇಟಿಟ ಗೄಬೆಸೆದುಕಂಡುಲೈಂಗಿಕಾ ತಿಮೆಗಳನು ಾ ಯೀಗಿಸುತ್ತು ಳೆ.ಇಂತ

ಹಾ ತಿಮೆಗಳುಅವಳಒಂಟಿತನದತೊಳಲಾಟ್ದಅಭಿವಾ ಕಿು ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತು ದೄ.ಉದಾ: 

ಬಂದೄಹೆನೆಂದುಬಟ್ಟಟ ಯನೀಡಿಬ್ಬರದ್ದದಿ ರೆಕರಗಿಕರಗಿದೄನವಾವ , 
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ತಡವಾದಡೆಬಡವದೄತ್ತಯೆ, ಒಮೆಮ ಕಾಮನಕಾಲ್ಹಿಡಿವೆಸುಡಲ್ಲವಿರಹವ, 

ನಾನಾರಿಗೄಧೃತಿಗೄಡುವೆ? 

ಚನು ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಿನನಕಾರಣಅಕಿನಈತರಹದಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಅವಳಪ್ಾ ೀಮದಅಭಿವಾ ಕಿು

ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನಸಹಿಸಲಾರದಸಿಾ ತಿಯನ್ನು ವಾ ಕು ಡಿಸುತು ವೆ.ಇದೂಕೂಡಅಕಿನವಾ ಕಿು ತವ

ದರಿಪೂಣಿನೆಲೆಯಹುಡುಕಾಟ್ವೇಆಗಿದೄಯೆಂದುಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೄ. 

ವಚನಚಳವಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಮಾ ಭುವಿನದುತ್ತಂಬ್ಬಉನು ತವಾದಮತ್ತು ವೈಚಾರಿ

ಕವಾದಾ ತಿಭೆ.ಬಸವಣಣ ನವರಿಂದಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿಅನ್ನಭವಮಂಟ್ಕಿ್ಬಂದುಾ ಭುಅ

ದರಅಧಾ ಕ್ಷ್ರೂಆಗುತ್ತು ರೆ.ಅಲಿ್ಮಾ ಭುವಿನಲಿ್ಲಮುಖ್ಾ ವಾಗಿಕಂಡುಬರುವುದುಪ್ರಾ ಪಂಚಿ

ಕನೆಲೆಗಳಿಂದಾ ತೆಾ ೀಕತೆಬಯಸುವಮಾನವ.ಸಮಾಜಮತ್ತು ವಾ ಕಿು ಸಂಬಂಧಕುರಿತಂತೆಅ

ಲಿ್ಮನಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆವಾ ಕಿು ಸಮಾಜದಎಲಿ್ವಲ್ಯಗಳಲಿೂಮುಕು ನಾ

ಗಬೇಕ್ನ್ನು ವವನ್ನಭೌತಾ ಪಂಚದವಾ ಕಿು ಯು (ಲೌಕಿಕ) 

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿನಿರಾಕರಿಸುತ್ತು ನೆ. 

ಈರಿೀತಿಸಮಾಜದಎಲಿ್ಸು ರಗಳಿಂದಲೂವಾ ಕಿು ಯುಬಡುಗಡೆಬಯಸುತ್ತು ನೆಂದರೆಆತನ್ನಸ

ಮಾಜದಎಲಿಾ ಆವರಣಗಳಿಂದಾ ತೆಾ ೀಕವಾಗುವುದು.ಈತರಹದಾ ತೆಾ ೀಕತೆಯಮೂಲ್ಉ

ದಿೄ ೀಶವೆಂದರೆತನು ನ್ನು ತ್ತನ್ನಅರಿಯುವುದಆಗಿದೄ.ಅಂದರೆಸಾಮಾಜಕಮೌಲ್ಾ ಗಳಹುಡು

ಕಾಟ್. 

ಈತರಹದಹುಡುಕಾಟ್ದಲಿ್ಲ ಎಲಿಾತರಹದಕಿಾ ಯೆಗಳೂಲೌಕಿಕವಾದದವ ಂದವ ದಲಿ್ಲಸುತ್ತು ವ

ಗಾಣಗಳಾಗಿಬಡುತು ವೆ. 

 ಎಲಿ್ವಚನಕಾರರಹಾಗೄಯೇಾ ಭುಕೂಡಮಾಯೆ (ಮೀಹ) 

ಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದಿಾರೆ.ಾ ಭುಹೇಳುವಂತೆಹೆಣ್ಣಣ , ಹನ್ನು , ಮಣ್ಣಣ ಮಾಯೆಯಲಿ್ “ 

ಮನದಮುಂದಣಆಸೆಯೇಮಾಯೆಕಾಣಾಗುಹೇಶವ ರಾ “ ಎನ್ನು ತ್ತು ರೆ. 

ಮನಸಿು ನಆಸೆಯನ್ನು ಮಾಯೆಯೆಂದುಕರೆಯುತ್ತು ರೆ.ಗೃಹಸಾ ಬದುಕಿನಪ್ರವಿತಾ ಾ ತೆಯನ್ನು

ಕುರಿತ್ತಅಲಿ್ಮಾ ಬುಾ ಶ್ನು ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.ಲೌಕಿಕತೆಯನ್ನು ತಾ ಜಸಿದಒಂಟಿಬದುಕಿನನಿರಾಕ

ರಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತ್ತವಿವರಿಸುತ್ತು ನೆ.ಭೀಗವಸುು ಗಳಲಿ್ಲಮೈಮರೆತವರನ್ನು ಶುವಿಗೄಸಮಾ

ನವೆಂದುಹೇಳುತ್ತು ನೆ.ಇಂಥಹವಾ ಕಿು ಗಳಬದುಕನು ಅಜ್ಞಾ ನಿಗಳಕೂಟ್ವೆಂದುಕರೆಯುತ್ತು

ನೆ.ಒಟ್ಟಟ ರೆಶರಣರು“ ಸಹಜವನಮತ್ತು ಸಮನವ ಯತೆಗೄ” ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕಟ್ಟ ವರು.  

 ಅಲಿ್ಮಾ ಭುವಿನಮತೊು ಂದುವೈಶಷಠ ವೆಂದರೆಆತನಬೆಡಗಿನವಚನಗಳದಿು .ಒಗ

ಟಿನರೂದವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು.(ಾ ತಿಮೆಅಥವಾಸಂಕೇತಗಳಬಳಕ್) 
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ಬೆಡಗಿನವಚನಗಳುಮೇಲು ೀಟ್ಕಿ್ಕಡುವಅಥಿವೇಒಂದುರಿೀತಿಯದಿಾದರೆ.ಅವುಗಳಒ

ಳಅಥಿವೇಮತೊು ಂದುರಿೀತಿಯದಾಗಿರುತು ದೄ.ಉದಾಹರಣೆಗೄನೀಡುವುದಾದರೆ,  

“ಸಂಸಾರನೆಂಬಹೆಣಬದಿ್ದ ರೆತಿನಬಂದನಾಯಿ 

ತಿನಬಂದನಾಯಜಗಳವನೀಡಿಹೆಣನೆದಿುನಗುತಿರೆ 

ಗುಹೇಶವ ರನೆಂಬಲ್ಲಂಗಅಲಿ್ಲಲಿ್ಕಾಣಿರೆ” 

ಗುಹೇಶವ ರನೆಂಬಲ್ಲಂಗಅಲಿ್ಲಲಿ್ಕಾಣಿರೆ” 

ಮೇಲ್ಲನವಚನಗಳಲಿ್ಲಸಂಸಾರ, ಹೆಣ, 

ನಾಯಿಎನ್ನು ವಮೂರುಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಿಾರೆ.ಈವಚನದಒಳಹಕಿುನೀಡಿದಾ

ಗಮೇಲ್ಲನಮೂರುಸಂಕೇತಳಅಥಿವನು ಸಮಾಜಟ್ಟ ಭದಾ ರುಮತ್ತು ಸೂ ರ್ಧಿಗಳೆಂದುಮಾ

ಮಿಿಕವಾಗಿ, 

ಧವ ನಾಾ ತಮ ಕವಾಗಿಾ ಯೀಗಿಸಿದಿಾರೆ.ಅಂದರೆಈಸಮಾಜದಮೇಲೆಹಿಡಿತಸಾಧಿಸುವುದಕಿಾ

ಗಿಸೂ ರ್ಧಿಮಾಡುವಟ್ಟ ಭದಾ ರುತ್ತವೇಕಿತ್ತು ಡುವಜಗಳವಾಡುವನಾಯಿಗಳಿಗೄಹೀಲ್ಲಸ

ದಿಾರೆ.ಈಸಂಸಾರವನ್ನು ಒಂದುಹೆಣಕಿ್ಹೀಲ್ಲಸಿದಿಾರೆ.ಅಲಿ್ಮಾ ಭುಅಸಮಾನತೆಯಿಂ

ದಕೂಡಿದಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಮರುಕಡುತ್ತು ರೆ.ಸಾವ ಥಿದಬಗೆೄ ಕಳವಳವಾ ಕು ಡಿಸಿದಿಾರೆ.

ಸಮಸಮಾಜದಕಲ್ೂ ನೆಅಲಿ್ಮಾ ಬುವಿನದು.ಮೌಢಾ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕತೆಯನ್ನು ವಿ

ರೀಧಿಸಿದಾ ಭುಸಮಾನಧಮಿದಕನಸುಕಾಣ್ಣತ್ತು ರೆ.ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, 

ಸಂಬಂಧಕುರಿತ್ತಈಕ್ಳಗಿನಂತೆಹೇಳುತ್ತು ರೆ. 

ಇಂದುಸಾವಹೆಂಡತಿಗೄನಾಳೆಸಾವಗಂಡನೀಡವವ  ! 

ಘಳಿಗೄಘಳಿಗೄಗೄಮಗುಹುಟಿಟ ಕೈಗೄಬ್ಬಯೆೆಬಂದ್ದತು ವವ  ! 

ಅರಿವುಕುರುಹನ್ನಮರವೆನ್ನಂಗಿತ್ತು ! 

ಗುಹೇಶವ ರನ್ನಳಿದನವವ . 

ಗಂಡಹೆಂಡತಿಮತ್ತು ಮಗುವಿನಸಂಬಂಧಗಳಲಿ್ಲಸಂಸಾರಮತ್ತು ಅದರಮುಖೇನ

ಲೌಕಿಕವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತು ನೆ.ಾ ಭುಹೇಳುವಂತೆಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಸಂಸಾರವೇನಿಷೂ ಲ್

ವೆಂದುಈಮೂಲ್ಕಸಾದಾರಡಿಸುತ್ತು ನೆ.ಅಲಿ್ಮನಾ ಕಾರಈತರಹದಸಂಬಂಧಗಳುವಾ

ಕಿು ಯಅರಿವಿನನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸು ರಿಸದಕೇವಲ್ಪ್ರಾ ಪಂಚಿಕವಾದತೊಳಲಾಟ್ಕಿ್ಸಿಲುಕಿಸು

ತು ವೆನ್ನು ತ್ತು ನೆ.ಆದಕಾರಣವಾ ಕಿು ಯಅಧ್ಯಾ ತಮ ದಅರಿವಿನನೆಲೆಗಳಿಗೂಹಾಗೂಆತನಬದುಕಿ

ನನೆಲೆಗಳಿಗೂವಿರೀಧವಾದಸಂಬಂಧವಿದೄನ್ನು ತ್ತು ನೆ.ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕಮತ್ತು ಅರಿವನ್ನು ಬತು

ರಿಸಿದಮತೊು ಬಾ ವಚನಕಾರನೆಂದರೆಅರಿವಿನಮಾರಿತಂದೄ, 

ಆದರೆಇದುವರೆಗೂನಮಗೄಸಿಕಿಿರುವವಚನಕಾರರಿಗೄಹೀಲ್ಲಸಿದರೆಅರಿವಿನಮಾರಿತಂದೄಬ

ಗೆೄಹೆಚಿು ನಸಂಶೀಧನೆಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ರ್ಚಲಿುವಕಾಯಿಗಳುನಡೆದ್ದಲಿ್ವೆಂದಹೇಳಬಹು

ದು. 
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ಅಲಿ್ಮಾ ಭುವಿನವಚನಗಳಿಗಿಂತಲೂವಿಭಿನು ವಚನಗಳನ್ನು ಈಗರಚಿಸಿದಿಾರೆ.ಈತನವೈ

ಯಕಿು ಕವಿವರಗಳುಹೆಚಾು ಗಿತಿಳಿದುಬಂದ್ದಲಿ್ . ಈತನ 308 

ವಚನಗಳುಮಾತಾ ನಮಗೄದೇರೆತಿವೆ.ಬದುಕಿನಸಂಕಿೀಣಿತೆಮತ್ತು ದವ ಂದವ ಗಳನ್ನು ಾ ಭುವಿ

ನರಿೀತಿಯಲಿ್ಲಗುರು, ಲ್ಲಂಗ, 

ಸಂಕೇತಮತ್ತು ರೂಕಗಳಮೂಲ್ಕಹೇಳಿದಿಾರೆ.ಜಂಗಮದರಿಕಲ್ೂ ನೆಇಂದ್ದಾ ಯಗಳವಿ

ಚಾರವಾಗಿಮತ್ತು ಮಾಯೆಯನ್ನು  (ಮೀಹ) ಕುರಿತ್ತಹೇಳುತ್ತು ನೆ.ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ. 

ಬಾ ಹಮ ಂಗೄಸರಸವ ತಿಯಾಗಿಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, 

ವಿಷ್ಣಣ ವಿಗೄಲ್ಕಿಷ ಮಯಾಗಿಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, 

ರುದಾ ಂಗೄಉಮಾದವಿಯಾಗಿಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, 

ಎನಗೄನಿಮಮ ನರಿವಬಯಕ್ನಿೀನಾನ್ನಳಳ ನು ಕಿ ಉಭಯವು 

ಸದಾಶವಮೂತಿಿಲ್ಲಂಗವುನಾನಿೀನೆಂಬುದೄಮಾಯೆ. 

ಮಾಯೆ(ಮೀಹ) 

ಯಾರನೂು ಬಟಿಟ ಲಿ್ವೆಂದುಇಂದ್ದಾ ಯನಿಗಾ ಹಮುಖ್ಾ ವೆನ್ನು ತ್ತು ರೆಮಾರಿತಂದೄ, 

ಮಾಯೆತಿಾ ಮೂತಿಿಗಳನ್ನು ಬಡದಂತೆಕಾಡಿದೄಯೆನ್ನು ವಮಾರಿತಂದೄನಿೀನ್ನಮತ್ತು ನಾನ್ನಎ

ನ್ನು ವಅಹಂಅನ್ನು ತಾ ಜಸಬೇಕಾಗುತು ದೄ. ನಾನಿೀನೆಂಬುದುಮಾಯೆ, 

ಭವಮತ್ತು ಸಾವುಮಾಯೆಯಾಗಿಮನ್ನಷಾ ನನ್ನು ಕಾಡುತೆು ನ್ನು ತ್ತು ನೆ. 

ವಚನಕಾರರದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲಕಾಯಕವೆಂದರೆದುಡಿಮೆಅಥವಾದೆಹಿಕಶಾ ಮಮಾತಾ ವ

ಲಿ್ . 

ಇದುದವರಸೇವೆಯೆಂದುಭಾವಿಸಿಭಕಿು ಯಿಂದಮಾಡಬೇಕ್ನ್ನು ತ್ತು ರೆ.ಭಕಿು ಯೆಂದರೆನಿಷ್ಟಟ

ಎಂದಥಿ. 

ಪೂಜಾ ಮನೀಭಾವದ್ದಂದಮಾಡುವಕಾಯಕವಾದಿರಿಂದಯಾರುಯಾವಕಾಯಕವನಾು

ದರೂಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೄಎಂದುಶರಣರುಹೇಳುತ್ತು ರೆ.ಈರಿೀತಿವಿವಿಧಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಕೈ

ಗೊಳುಳ ವುದರಿಂದಮೇಲುಮತ್ತು ಕಿೀಳುಎನು ದೄಅವರವರುಮಾಡುವಕಾಯಕಶ್ನಾ ೀಷಠ ವೆಂದು

ಭಾವಿಸಬೇಕು.ಈರಿೀತಿವಚನಗಳಲಿ್ಲನವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಸೂಾ ಲ್ವಾಗಿಗುರುತಿಸಬಹುದು. 
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