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 ವಚನಕಾರರಮತ್ತು ಕೀತತನಕಾರರಅನುಭಾವಸಾಹಿತಯ ದೊಂದಿಗೆಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿಕೊಂಡಶರ

ಣ, ಸಂತ, ಅವಧೂತ, ನಾಥ, ಸಿದಧ , ತತವ ದಕಾರರು, 

ಸೂಫಿಮದಲಾದಅನುಭಾವಿಗಳುಮಧಯ ಕಾಲೀನಸಾೊಂಸಕ ೃತಿಕಚರಿತ್ರರ ಯಲಿಮನುಷಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದರಿ

ವತತನೆಯಲಿಮಹತವ ದಪಾತರ ವಹಿಸದ್ದಾ ರೆ. 

ಪುರೀಹಿತಶಾಹಿಮತ್ತು ವಣತವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆಯರ್ಾ ಯವಾಗಿಸಾಮಾಜಿಕಮತ್ತು ಧಾಮರ್ಾ ಕಸಮಾನತ್ರಯ

ನುು ಜಾತಿಮತಧಮತಗಳಎಲಿ್ಲಮೀರಿಮಾನವಧಮತವನುು ಸಾರುವಅನುಭಾವಮಾಗತವನುು ತೀರಿದ್ದಾ ರೆ . 

ಇೊಂಥಅನುಭಾವಿಗಳಅನುಭಾವಜಿೀವಾತಮ ಮತ್ತು ರಮಾತಮ ರಸಮರಸತವ ದಅನುಭವ.ಜಿೀವದೇವ

ನಾಗುವ, ವಯ ಕು ಶಕು ಯಾಗುವ, ನರಹರನಾಗುವಸಾಧಯ ತ್ರಯನುು ಕಂಡುಕಳುು ವಮಾಗತವೆಅನುಭಾವ. 

ಈಮಾಗತದಲಿನಡೆದಅನೇಕಅನುಭಾವಿಗಳುಜಾತಿಮತಗಳನಿರ್ತೊಂಧವನುು ರ್ದಿಗೊತಿು ತಮಮ ನಡೆನುಡಿ

ಯೊಂದಲ್ಲಮಾನವಮತ್ತು ಸಮಾಜದಳಿತನುು ರ್ಯಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರತತವ ಗಳು, ಆಲೀಚನೆಗಳು, 

ಚೊಂತನೆಗಳು, ಧಮತ, ದೇವರು, ವಣತವಗತ, ಜಾತಿ, ಲೊಂಗ, ಅಧಿಕಾರ, 

ಅೊಂತಸ್ತು ಇವುಗಳನುು ಮೀರಿದಸಮಾನತ್ರಯಸಾಮರಸಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾದತತ್ರಯನೆಲ್ಲಯಾಗಿದ್ದಾ ಸಮಕಾಲೀ

ನಸಂದಭತಕ್ಕಕ ರ ಸ್ತು ತವಾಗಿನಿಲಿ್ಲತು ವೆ. ಅನುಬಾವದೇವರು, ಜಗತ್ತು , ಆತಮ , 

ರಮಾತಮ ಗಳಸಂಬಂಧದಚೊಂತನೆಯಜೊತ್ರಗೆ, 

ಸಾಮಾಜಿಕಸಂಗತಿಗಳನುು ಳಗೊೊಂಡಿರುತು ದೆ.ಇದ್ದಮಾನವನಬುದಿಧ ಶಕು , 

ತಕತಮತ್ತು ರ ಯೀಗರಿೀಕೆ್ಕ ಗಳಿಗೆನಿಲ್ಲಕುವಂಥದಲಿ್ . 

ಅೊಂತರಂಗದರಹಸಯ (ಅರಿವು)ವನುು ಶೀಧಿಸ್ತವಂತಹುದ್ದ. 

ಆಅರಿವುಆಗಬೇಕಾದರೆನೀಡುವನೀಟಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯದ್ದರಿಯಲಿಯಲಿ ಸೆಿ ರತ್ರಯನುು ಹೊಂದಿರಬೇ

ಕು.  

ತಮಳುನಾಡಿನನಾಯನಾಮ ರರು, ಆಳ್ವವ ರರು, ಕನಾಟಕದಶಿವಶರಣರು, ಹರಿದ್ದಸರು, 

ತತವ ದಕಾರರುಮಹಾರಾಷ್ ರದಸಂತರು, ಉತು ರಭಾರತದಲಿಕಬೀರರು, 

ಚೈತನಯ ರುಮದಲಾದಅನುಭಾವಿಗಳಪಂಥಗೂಢವಾದರತತವ ದರಹಸಯ ವನು ಸರಳವಾಗಿತಮಮ ತಮಮ

ಪಾರ ೊಂತಿೀಯಭಾಷೆಯಲಿ ಅಭಿವಯ ಕು ಡಿಸ್ತವಮೂಲ್ಕಸಮಾನತ್ರಯನೆಲ್ಲಯಲಿಸಮಸಮಾಜವನುು ಕಟ್್ಟ

ವರ ಯತು ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಮಧಯ ಕಾಲೀನಅನುಭಾವಿಗಳರಂರೆಯಲಿಶರಣ, ಸೂಫಿ, ಸಂತ, ನಾಥ, ಸಿದಧ , 
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ಆರೂಢ, 

ಅವಧೂತಪಂಥಗಳೆಲಿಾ ೊಂದಿಲಿೊಂದ್ದಕಡುಕಳುವಿಕ್ಕಯಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿಕೊಂಡುಬೆಳೆದ್ದ

ಬಂದಿವೆ. 

12 ನೇಶತಮಾನದವಚನಚಳುವಳಿಯಲಿನಆತಮ ಲೊಂಗವಾದಿಗಳು, 

15ನೇಶತಮಾನದಲಿಕಂಡುಬಂದವಿಜಯನಗರದಪ್ರರ ಢದೇರಾಯನಕಾಲ್ದನೂರೊಂದ್ದವಿರಕು ರಲಿದಾ ವಿಶಿ

ಷ್ ಸವ ಭಾವದವಿರಕು ರಲಿ ಅವಧೂತರಂರೆಯೊಂದ್ದಬೆಳೆದ್ದಬಂದಿರುವಸಾಧಯ ತ್ರಇದೆ .  15 ಮತ್ತು  16 

ನೇಶತಮಾನದಲಿಧಮತಗಳುಸಾೊಂಸೆಿ ಕತ್ರಹೊಂದ್ದತಿು ದಾ ೊಂತ್ರಅದರಿೊಂದಹರಗುಳಿದಈಪಂಥದವರುಸೆಾಪಿ

ತಸಂಸಕ ೃತಿಯನುು ವಿರೀಧಿಸ್ತತ್ತು ಗುರುಶಿಷಯ ರಸಂಯೀಗದದಿಕೆಾರ ಕರ ಯೆಯನುು ಮುಖಾಮುಖಿಸಂ

ಯೀಗದಅನುಭಾವಮಾಗತವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  

ಶಿಷ್ ಸಂರ ದ್ದಯಗಳಿಗೆಯರ್ಾ ಯವಾಗಿಮಲನತ್ರಮೌನಅಲ್ಲಮಾರಿತನಮತ್ತು ಏಕಾೊಂಗಿತನದ

ದ್ದರಿಗೆಮಹತವ ನಿೀಡಿದಅವಧೂತರಲಿಕ್ಕಲ್ವರುವಚನಗಳನುು ತತವ ದಗಳನುು ರಚಸಿದರೆ, 

ಕ್ಕಲ್ವರುಸಾೊಂದಭರ್ಾ ಕವಾಗಿನುಡಿದಕ್ಕಲ್ನುಡಿಗಳು, 

ಅವರಆೊಂಗಿಕಅಭಿನಯಗಳುಸಾೊಂಕೇತಿಕಅಥತಡೆದ್ದದೈವಿಕಬಾವನೆಮೂಡಿಸಿವೆ . 

ತಮಮ ಆತಮ ೀನು ತಿಗಾಗಿಸಾಧನೆಯಸಿದಿಾ ಗಾಗಿ, ಗುರವಿಗಾಗಿಅಲ್ಲದ್ದಡಿ, ಗುರುವಿನನೆರವನುು ಡೆದ್ದ, 

ಧಾಯ ನಯೀಗದಲಿನಿರತರಾಗಿಲೌಕಕವಯ ಮೀಹವನುು ಸಂಪೂಣತವಾಗಿನಿಲ್ತಕೆ ಸಿಸಾಧನೆಯಹಾದಿಯಲಿ

ನಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಸಾಧನೆಯಸಿದಿಾ ಗೇರುವಮದಲ್ಲಜನಸಾಮಾನಯ ರಂತ್ರಬಾಳಿರ್ದ್ದಕದವರು .ಹೊಂಡತಿಮಕಕ ಳೊಂದಿಗೆ

ರ್ದ್ದಕನುು ಹಂಚಕೊಂಡವರು.ಅನಿವಾಯತವಾಗಿಎದ್ದರಾದನೈತಿಕಸಂಘಷತಗಳಿೊಂದಮಾನಸಿಕರಿವತತ

ನೆಯಾಗಿಲೌಕಕರ್ದ್ದಕನರ್ಗೆೆಜಿಗುಪೆ್ಸಮೂಡಿವೈರಾಗಯ ತ್ತಳಿವಿಲ್ಕ್ಷಣಸೆಿ ತಿಯಲಿರ್ದ್ದಕಗುರುಸೇವೆ , 

ಗುರುಧಾಯ ನ, ಯೀಗಮದಲಾದಸಾಧನೆಯಮಾಗತವನುು ಅನುಸರಿಸಿಸಿದಿಾ ಗೇರಿದವರು. 

ಸಾಮಾಜಿಕರ್ದ್ದಕನಸಂಘಷತದಿೊಂದದೂರವಾಗಿದಾ ಅವಧೂತರುಆಧಾಯ ತಿಮ ಕಶಕು ಯನುು ತಮಮ ಸಾ

ಧನೆಯಸಿದಿಾ ಯೊಂದಡೆದವರು.ಸಂಸಾರ, ಅಧಿಕಾರ, ಹಣಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ, ಮೀಹಗಳನುು ತಯ ಜಿಸಿ, 

ವೈರಾಗಯ ತ್ತಳಿಲೌಕಕಬಂಧನದಿೊಂದಸಂಪೂಣತಬಡುಗಡೆಹೊಂದಿದವರು.ೊಂಟಿಯಾಗಿಊರೂರುಅಲ್ಲ

ಯುತ್ತು ಬೆಟ್ ಗುಡಡ , 

ಗವಿಗಳಲಿದ್ದಾ ಕೊಂಡುಯೀಗಸಾಧನೆಮಾಡಿಅವಯ ಕು ಶಕು ಡೆದವರು .ಮೀಕ್ಷಕಾಕ ಗಿಗುರುಗಳನುು ಆಶರ ಯಸಿ

ಅವರಿೊಂದಉದೇಶಡೆದ್ದಜಿೀವನುಮ ಕು ಸೆಿ ೀತಿಯನುು ಡೆದವರು.ಕರ ಮೇಣಅದ್ದು ತ, ಅತ್ತಯ ಶಚ ಯತವಾದ, 

ಉಹಾತಿೀತವಾದಘಟನೆಗಳನುು ಸಹಜವಾಗಿಯೆತೀರಿದಇವರನುು ಜಿೀವನುಮ ಕು ರೆೊಂದೂ, 

ರಮಹಂಸರೆೊಂದೂ, ರಮಾರೂಢರೆೊಂದೂಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಅಕ್ಷರತ್ತವ ತವ ರೇಣಯ ತ್ತವ ತ್ಧಧ ತಸಂಸಾರಬಂಧನಾತ್ 

ತತವ ಮಸಾಯ ದಿಲ್ಕ್ಷಯ ತ್ತವ ತ್ಅವಧೂತಇತಿಯತತೇ. 
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ಎೊಂದ್ದಅವಧೂತಉನಿಷತಿು ನಲಿ ಅವಧೂತರಅಥತವನುು ಉಲಿ್ಲೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ.ನಾಶರಹಿತನೂ, 

ಪುರುಷಶ್ರ ೀಷಠ ನೂಸಂಸಾರಬಂಧನಗಳಿೊಂದವಿಮುಕು ನೂಮತ್ತು ಜಿೀವರ್ರ ಹಮ ೈಕಯ ಜಾಾ ನವನುು ಹೊಂದಿರುವ

ವನುಅವಧೂತನಾಗುತ್ತು ನೆಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ಇಹರವೆೊಂರ್ಎರಡರರ್ಯಕ್ಕಯನುು ಬಟ್್ಟ ನಾಡುಕಾಡೆನು ದೆರವಶನಾಗಿತಿರುಗಾಡುತಿು ದ್ದಾ ಗಅವರನಡೆ

ನುಡಿನೀಟವೇಷ, 

ವತತನೆಸಂಪೂಣತವಾಗಿಲೌಕಕಕ್ಕಕ ಬನು ವಾಗಿರುತು ದೆ.ತನಗಿಷ್ ಬಂದಮಾಗತದಲಿವಿಹರಿಸ್ತತ್ತು ಯಾವಸಿೀ

ಮತಕ್ಕಕ ಳಡದೆವಿವಿಧಸೆಿ ಗಳಲಿವಿಹರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.ಅವಧೂತಗಿೀತ್ರಯನುು ರ್ರೆದಕವಿಗುರುರ್ಸವನುಹೇಳು

ವಂತ್ರ 

 ನಾನಾವಿಧವಧೂತನಚಹು , ಯೇನೆೊಂದರಿಯಲ್ಲಬಾರದ್ದತನು  

 ಜಾಾ ನೀತು ರವಿವರಣೆಯಳಭಿನು , ಸಾನಂದವೆತ್ತನಾಗಿಹಚೆನು . 

ಅವರವರಳಗಿಹನವರವರಂತ್ರ, ವಿವರಿಸಿನೀಡಲ್ಲತ್ತತನು ೊಂತ್ರ 

ರವಿಗಗನಾೊಂಗಣದಳುನಡೆವಂತ್ರ, ಭವವಿರಹಿತನದನುವೀರಂತ್ರ. 

 ಎಲಿ್ರಂತ್ರಅವಧೂತನಿರದೆಹುಚಚ ರಿಗೆಹುಚಚ ನಂತ್ರ, 

ಭಕು ರಿಗೆದೇವರಂತ್ರಆಕಾಶದಲಿನಸೂಯತನಂತ್ರಗಂಭಿೀರನಾಗಿರುತ್ತು ನೆ.ಸೇವೆಉಚಾರಗಳೊಂದನುು ರ್ಯ

ಸದಅವಧೂತ, 

ದೇಹದಮೇಲನರಿವೆಯಲಿ್ದೆಯಾವುದರಅರಿವೂಇಲಿ್ದೆಜಾತಿಮತಪಂಥಗಳಭೇದಭಾವವಿಲಿ್ದೆತನು ಷ್

ಕ್ಕಕ ತ್ತನಿರುತ್ತು ನೆ.ಚಳಿಮಳೆಬಸಿಲ್ಲನು ದೆಜಾತಿಮತಗಳಭೇದವಿಲಿ್ದೆತನಗಿಷ್ ಬಂದವರಮನೆಯಕಟ್್ಟ ಯಮೇ

ಲೀಹಟ್ಿ ಯಲಿೀಗುಡಿಗವಿಯಲಿೀಇರುವುದ್ದ.ಯಾರಾದರುಕಟ್ ರೆಊಟ, 

ಇಲಿ್ದಿದಾ ರೆಯಾವುದೂಇಲಿ್ . 

ಇೊಂಥಅವಧೂತನಸೆಿ ತಿಯನುು ಚದ್ದನಂದವಧೂತರುತಮಮ ಜಾಾ ನಸಿೊಂಧುವಿನಲಿಹೇಳಿರುವಂತ್ರ 

  ಆರವಸೆ್ಥಯುಆತಗೆಯುತ್ತ 

  ಸಾರಿಹವುಕೇಳಯಯ ಅರಿವಡೆ  

  ಮೂರುಬಾಲೀನಮ ತು ನಂತ್ರಪಿಶಾಚವೆೊಂಬಂತ್ರ. 

  ಮೂರುಅೊಂಧನುಮೂಕನಂತ್ರವಿ 

  ಚಾರಿಸಲಕ್ಕಯುರ್ಧಿರನಂತ್ರಯು 

  ವಿೀರನಿನಗಾವಸೆ್ಥ ಆರನುವಿವರಿಸ್ತವೆನೆೊಂದ. 
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 ಬಾಲಾಯ ವಸೆ್ಥ , ಉನಮ ತ್ತು ವಸೆ್ಥ , ಪಿಶಾಚಾವಸೆ್ಥ , ಅೊಂಧಕಾವಸೆ್ಥ , ಮೂಕಾವಸೆ್ಥ , 

ರ್ಧಿರಾವಸೆ್ಥಹಿೀಗೆಆರುಸೆಿ ಗಳಲಿವಿಹರಿಸ್ತತಿು ರುತ್ತು ನೆ. 

ಗುರುವಿನಿೊಂದಅನುಗರ ಹಮತ್ತು ಉದೇಶಡೆದ್ದತ್ತನೆಗುರುವಾಗಿಲೀಕಜಾಾ ನವಿಲಿ್ದೆತ್ತೊಂಡುರ್ಟ್್ಟ ಧರಿಸಿ

ಹಗಲ್ಲರಾತಿರ ಯೆನು ದೆರ್ರಿಮೈಯಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ೊಂದರಲಿ ಅಲ್ಲದ್ದಡುತಿು ರುತ್ತು ನೆ.ಎಲಿ್ರಡನಿದೂಾ ಎಲಿ್ರಂತ್ತಗ

ದೆಸಂಗದಲಿದಾ ರೂನಿಸೆ ೊಂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತು ನೆ.ಸದ್ದೊಂಟಿಯಾಗಿಜಗಕ್ಕತ್ತಮರುಳ, 

ತನಗೆಜಗಮರುಳಎೊಂಬಂತ್ರಲೀಕದಕಣಿ್ಣ ಗೆಹುಚಚ ರಂತ್ರತೀರಿದರೂಅೊಂತರಂಗದಲಿರಶಿವತತವ ದಸಾಕೆಾ

ತ್ತಕ ರಡೆದ್ದಆತಮ ಜಾಾ ನದಲಿಮುಳುಗಿರುತ್ತು ರೆ. 

 ವಿವಿಧಸೆಿ ತಿಮತ್ತು ವಿವಿಧಲ್ಕ್ಷಣಗಳಲಿಕಾಣರ್ರುವಅವಧೂತಮಾಗತಕ್ಕಕ ಪಾರ ಚೀನರಂರೆಯದೆ .

ನಾಡಿನಬೇರೆಬೇರೆಸೆ ಳಗಳಲಿ ಇೊಂದಿಗೂಕಾಣರ್ರುತಿು ದ್ದಾ , 

ತಮಮ ದೇಆದವೈಶಿಷಯ ವನುು ಹೊಂದಿರುವಇವರುಐಕಯ ರಾದಸೆ ಳಗಳುನಾಡಿನಸಾೊಂಸಕ ೃತಿಕಸೌಹಾದತತ್ರಮ

ತ್ತು ಭಾವೈಕಯ ತ್ರಯಸಾಮರಸಯ ದನೆಲ್ಲಗಳ್ವಗಿವೆ.  

 ಜಾಗತಿೀಕರಣದಂತಹಈಸಂದಭತದಲಿಸಾವ ಥತ, ದ್ದಹ, ಅಧಿಕಾರ, 

ಅೊಂತಸ್ತು ಗಳದೆಾ ೀಕಾರುಬಾರು.ಎಲಿ್ರೊಂದಿಗೆಬಾಳಬೇಕಾದಮನುಷಯ ಕುಟ್ಟೊಂರ್ಗಳುವಿಘಟಿತವಾಗುತಿು ವೆ.

ಮಾನವಸಂಬಂಧಗಳುಶಿಥಿಲ್ಗೊಳುು ತಿು ವೆ.ಜಾತಿಗೊೊಂದ್ದಧಮತಕಕ ೊಂದ್ದದೇವರು, 

ಮಂದಿರಮಠಗಳುಮೂಡುತಿು ರುವಈಕಾಲ್ಘಟ್ ದಲಿ , 

ಸಮಾಜದಲಿ ಆಗಿೊಂದ್ದಗೆೆಜಾತಿಮತಧಮತಪಂಥಪಂಗಡಗಳಹಸರಿನಲಿಘಷತಣೆಗಳುನಡೆಯುತಿು ದ್ದಾ , 

ಧಮರ್ಾ ಾೊಂಧತ್ರ, ಮತ್ತೊಂಧತ್ರ, ಅಸಮಾನತ್ರ,, 

ಅನೈತಿಕತ್ರತ್ತೊಂಬರುವಸಮಾಜವನುು ತಿಳಿಗೊಳಿಸ್ತವುದ್ದಅನಿವಾಯತವಾಗಿರುವಈಹತಿು ನಲಿ ಅನುಭಾವ

ಮಾಗತದಅವಧೂತರರ್ದ್ದಕುಅವರಸಮಾಧಿಸೆಳಗಳಲಿನಆಶರ ಮ, ಮಠಗಳಲಿನಡೆಯುವಆಚರಣೆಗಳು, 

ವಿವೇಕದರ ವಚನಗಳು, ಸತೆ ೊಂಗಗಳು, 

ತತವ ದಗಳುಇವೆಲಿ್ವುಗಳಲಿನಸಾಮರಸಯ ಸಹಬಾಳೆವ ಸಮಾನತ್ರಮದಲಾದಮಾನವಿೀಯಮೌಲ್ಯ ಗಳುಸ

ಮಕಾಲೀನಸಂದಭತಕ್ಕಕ ಅಗತಯ ಮತ್ತು ರ ಸ್ತು ತವೆನಿಸಿವೆ. 

ಮತ್ರು ಎಲಿ್ರನುು ೊಂದೆಡೆಸೇರಿಸ್ತವಸಾಮಾಜಿಕಸಾಮರಸಯ ಕ್ಕಕ ತಳಪಾಯಹಾಕುವಅವಧೂತಸಂಸಕ ೃತಿಯ

ನುು ಬೊಂಬಸ್ತವಚೊಂತನೆಗಳುರ ಸ್ತು ತವಾಗಬೇಕದೆ. 

 


