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ABSTRACT 

Rational literature is the intellectual philosophy of a language, race and culture. 

As such, literary offerings can be discounted there. In Kannada terms, the twelfth 

century is the epitome of such literary literature. If there is any contribution of 

Kannada to the literature of the whole world, it is these words of surrender. His period 

was a period of religious, literary, social and economic upheaval that did not occur in 

any corner of the world; The miracle was similar. It taught society the virtue of living 

with dignity, equality, coexistence and mutual respect and dignity. The basic 

motivation for this was the society that Basavanna wanted to build. He is an 

adventurer who has avoided all sorts of differences and understands the infinite 

knowledge of shiva. 

So in this article, a survey of Basavanna and his life-long worship of 

Kudalasangama was taken. Kudalasangama is a concept. The confluence of the two 

rivers. As well as symbolizing Bhavi-Bhakta, Shiva-Jeeva, Kayak-Dasoha and 

Sharanasathi-Lingapathi step by step, Shivasharana was the key to triggering a social 

and spiritual revolution. This practice is to realize that all our Kannada achievement of 
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that period was achieved through the movement of Basavanna. Finally, Basavanna and 

Koodalasangama both are same. 

 KEY WORDS:  ವಚನ <ಾ2ತ+, ಕೂಡಲಸಂಗಮ, >ವವಚನ <ಾ2ತ+, ಕೂಡಲಸಂಗಮ, >ವವಚನ <ಾ2ತ+, ಕೂಡಲಸಂಗಮ, >ವವಚನ <ಾ2ತ+, ಕೂಡಲಸಂಗಮ, >ವ----9ೕವ, ಸ@ಾನ�ೆ, ಆAಾ+BCಕ ,ಾ&ಂB, ಭE9ೕವ, ಸ@ಾನ�ೆ, ಆAಾ+BCಕ ,ಾ&ಂB, ಭE9ೕವ, ಸ@ಾನ�ೆ, ಆAಾ+BCಕ ,ಾ&ಂB, ಭE9ೕವ, ಸ@ಾನ�ೆ, ಆAಾ+BCಕ ,ಾ&ಂB, ಭE----ಭಕF, ಭಕF, ಭಕF, ಭಕF, 

,ಾಯಕ,ಾಯಕ,ಾಯಕ,ಾಯಕ----Hಾ<ೋಹ, >ವಶರಣರು, ಶರಣಸBHಾ<ೋಹ, >ವಶರಣರು, ಶರಣಸBHಾ<ೋಹ, >ವಶರಣರು, ಶರಣಸBHಾ<ೋಹ, >ವಶರಣರು, ಶರಣಸB----KಂಗಪB, ಚಳವM, Kಂಗ, Hೈವ, 4ಾಂಛನKಂಗಪB, ಚಳವM, Kಂಗ, Hೈವ, 4ಾಂಛನKಂಗಪB, ಚಳವM, Kಂಗ, Hೈವ, 4ಾಂಛನKಂಗಪB, ಚಳವM, Kಂಗ, Hೈವ, 4ಾಂಛನ 

      ******** 

EOಾರ <ಾ2ತ+ದPಯK: ರQತRಾದ ಬಸವಣ�ನವರ Hೇವರು ಎಂಬ ಕೃBಯು ೨೦೦೫ 

ರK: Wದಲ ಮುದ&ಣವನು( ಕಂPತು. ಇದರ 4ೇಖಕ!ಾದ ರಂ1ಾ� ದZಾ- ಅವರು 

ಪB&,ೋದ+ಮ <ಾ2B ಮತುF ಕEಗಳ\.  ಪ&1ಾRಾ' ಪB&,ೆಯK: ಬಹಳಷು^ ವಷ-ಗಳ ,ಾಲ_ಂದ 

ವೃBF�ರತರು. ಬ3ಾ`.ಯ 4ೋ2aಾ ಪ&,ಾಶನದವರು E%ಾbಸEಟು^ ,ೇM ಬ!ೆc, ಪ&ಕdcದ 

ಪeಸFಕEದು. ಈ 2ಂHೆ ಇHೇ 4ೇಖಕರು ಬ!ೆದ ‘ಬಸವಪ&gೆ’ಎಂಬ ಕೃB ಓದುಗರ ಮತುF 

EHಾbಂಸರ 7ಚುiZೆZೆ jಾತ&RಾkHೆ. 

 

ಐವತುF ಪeಟಗಳ ಈ ಕೃBಯK: ಬಹಳ ಮುಖ+Rಾk ಬಸವಣ�ನವರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ 

ಕಂಡ.c,ೊಂಡ Hೈವಪ&gೆಯನು( <ಾದ+ಂತ Eವ.ಸ4ಾkHೆ. 2ೕZೆ @ಾಡುRಾಗ �_-ಷ^Rಾದ 

,ೆಲmಂದು ಅAಾ+ಯಗಳನು( ರQc,ೊಳ`4ಾkHೆ. ಐದು ಅAಾ+ಯಗಳK: ವ+ವcnತRಾk 

�o-c,ೊಂಡು, ಅಥ-ಪpಣ-Rಾದ >ೕq-,ೆಗಳನು( �ೕಡ4ಾkHೆ. Wದಲ ಅAಾ+ಯದK: 

ಕೃBಯK: ಪ&<ಾFrತRಾದ ಮುಖ+ಸಂಗBಗMZೆ rೕs,ೆಯನು( BMಸ4ಾkHೆ. ಪeಸFಕದ 
ೆಸರ�ೆ(ೕ 

ಅAಾ+ಯದ 
ೆಸರ�ಾ(kಸ4ಾkHೆ. ಎರಡ�ೆಯ ಅAಾ+ಯದK: ಬಸವಣ�ನವರು Bರಸ$.cದ 

Hೇವರುಗಳನು( ಕು.ತಂ�ೆ 
ೇಳ4ಾkHೆ. ಮೂರ�ೆಯ ಅAಾ+ಯದK: 9ೕವ,ಾರುಣ+ವನು( 

ಪ&AಾನRಾkಟು^,ೊಂಡು ಪ&Bjಾ_cದ ಬಸವಧಮ-ವe 
ೇZೆ 9ೕವ1ಾಲದ ಚ!ಾಚರRೆಲ: 

Hೇವ!ೇ ಆkHೆ! ಎಂಬುದನು( <ಾದ+ಂತ Eವ.ಸ4ಾkHೆ. �ಾಲ$�ೆಯ ಅAಾ+ಯವe >ವ�uZೆ 

oೕಸಲು. ಅಂದ!ೆ ಇK: ,ಾಯಕ9ೕEಗಳ ಚಳವMಯು ಪಟ^ಭದ& ವ+ವ< nೆಯ Eರುದv �ಲ:ವeದರ 

1ೊ�ೆZೆ aಾವeದನು( �!ಾಕ.c, aಾವeದನು( ಪeರಸ$.cತು ಎಂಬುದು. ಶರಣರ <ಾ@ಾ9ಕ 
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ಮತುF <ಾ2ತ+ಕ Eಪ:ವವe �ೇ�ಾ+ತCಕRಾದುದಲ:; ಇ�ಾ+ತCಕRಾದುದು ಎಂಬುದನು( ವಚನಗಳ 

ಮೂಲಕ BMಸ4ಾkHೆ. ಬಸವತತFwಗಳನು( ಅಥ-@ಾPಸು�ಾF Rಾ+xಾ+�ಸ4ಾkHೆ. ಐದ�ೆಯ 

ಮತುF ,ೊ�ೆಯ ಅAಾ+ಯವe ಬಸವಣ�ನವರ ಕನ<ಾದ, ,ೊ�ೆಗೂ ಕನ<ಾk#ೕ ಉMದ 

ಪaಾ-ಯ ಸ@ಾಜದ ಸbರೂಪವನು( E% :ೇqಸ4ಾkHೆ. 

 

 4ೇಖಕರು ತಮC ‘�Rೇದ�ೆ’ಯK: ಬಸವಣ�ನ ಬZೆZೆ Oೆನ(ಬಸವಣ�ನವರು ಮನದುಂy 


ಾPದ ವಚನmಂದನು( ಉ4 :ೇzಸು�ಾF!ೆ. ಇPೕ 4ೋಕRೆಂಬ 4ೋಹವನು( ಆಕq-ಸುವ 

ಅಯ<ಾ$ಂತ ಬಸವಣ�, ‘ಆ_ Kಂಗ, ಅ�ಾ_ ಬಸವಣ�ನು, Kಂಗವe ಬಸವಣ�ನ ಉದರದK: 

ಹುd^ತುF’ ಎಂಬುHೇ Oೆನ(ಬಸವಣ�ನ ಪ&ಬಲ ನಂಬುZೆ. ಕ'�Zೆ ,ಾಣುವ ಮತುF ಕ'�Zೆ ,ಾಣದ 

EಶbದK:ರುವ ಪಂಚಮ
ಾಭೂತಗಳ�ೆ(ಲ: ಒಳZೊಂPರುವeದು ಬಯಲು. ಈ ಬಯಲು 

ಶ|ನ+Hೇವನಲ:Hೇ }ೇ!ೇನಲ:. ಇಂಥ ಪರ7ೕಶbರನು ‘ನಮC ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ಮನದ 

,ೊ�ೆಯ W�ೆಯ 7ೕಲಡkದನು’ ಎನು(�ಾF!ೆ ಬಸವಣ�ನವರು ತWCಂದು ವಚನದK:. ಶರಣರು 

ಬಯಲು Hೇವನನು( ಇಷ^Kಂಗದ ಮೂಲಕ ಅ.ಯು�ಾF!ೆ. ಸಮಯವನು( �ೋಡ4ಾಗದು; ಆದ!ೆ 

ಗPaಾರದ ಮೂಲಕ ಅ.ಯಬಹುದು. ಗPaಾರಗಳ\ }ೇ!ೆ ಇರಬಹುದು; ಆದ!ೆ ಸಮಯ 

ಅಥRಾ ,ಾಲ ಒಂHೇ.  ಬಸವಣ�ನವರ Hೇವರು ,ಾಯRೆಂಬ ,ೈ4ಾಸದK:ರುವeದ.ಂದ 

ಇ�ೆ(K:ಯೂ ಹುಡುಕ}ೇ~ಲ:. ಕೂಡಲಸಂಗಮHೇವನು ನWCಳZೆ ಬಯ4ಾkHಾ��ೆ- ಎಂದು 

4ೇಖಕರು ತಮC Wದಲ @ಾBನK: BMಸು�ಾF!ೆ; ಆ ಮೂಲಕ ಕೃBಯ ಓ_Zೆ ಸಮಥ- 

ಪ&Rೇ>,ೆಯನು( ಒದkc ,ೊಡು�ಾF!ೆ.  

 ಉದಕHೊಳZೆಉದಕHೊಳZೆಉದಕHೊಳZೆಉದಕHೊಳZೆ ಬ�iಟ^ಬ�iಟ^ಬ�iಟ^ಬ�iಟ^ ಬ#$ಯಬ#$ಯಬ#$ಯಬ#$ಯ ~QiನಂBದ�ತುF~QiನಂBದ�ತುF~QiನಂBದ�ತುF~QiನಂBದ�ತುF 
 ಸc�ಳಗಣಸc�ಳಗಣಸc�ಳಗಣಸc�ಳಗಣ ರಸದರಸದರಸದರಸದ ರುQಯಂB_�ತುFರುQಯಂB_�ತುFರುQಯಂB_�ತುFರುQಯಂB_�ತುF 
 ನ�ೆ�ಳಗಣನ�ೆ�ಳಗಣನ�ೆ�ಳಗಣನ�ೆ�ಳಗಣ ಪ.ಮಳದಂB_�ತುFಪ.ಮಳದಂB_�ತುFಪ.ಮಳದಂB_�ತುFಪ.ಮಳದಂB_�ತುF 
 ಕೂಡಲಸಂಗಮHೇವಕೂಡಲಸಂಗಮHೇವಕೂಡಲಸಂಗಮHೇವಕೂಡಲಸಂಗಮHೇವ ಕ�ೆ(ಯಕ�ೆ(ಯಕ�ೆ(ಯಕ�ೆ(ಯ <ೆ(ೕಹದಂB_�ತುF<ೆ(ೕಹದಂB_�ತುF<ೆ(ೕಹದಂB_�ತುF<ೆ(ೕಹದಂB_�ತುF    
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ಬಸವಣ�ನವರ ಕೂಡಲಸಂಗಮHೇವನು 2ೕZೆ ಆಂತಯ-ದ4 :ೇ ಅEBರುವನು. �ೕ!ೊಳZೆ 

}ೆಂ~�Hೆ. ಅದ.ಂದ4ೇ Eದು+ತುF ಉ�ಾ�ದ�ೆaಾಗುವeದು. ಆದ!ೆ ಉ�ಾ�ದ�ೆಯ 

ತರುRಾಯವp ಆ �ೕರು �ೕ!ಾk#ೕ ಉMಯುವeದು. ಒಂದ.ಂದ ಇ�ೊ(ಂದು 
ೊರಬಂದ 

7ೕಲೂ ಅದು ಅHಾk#ೕ ಇರುವ Oೋದ+Eದು. ಮುಂHೆ yಡKರುವ ಹ'�ನ ರುQ ಈZಾಗ4ೇ 

QಗುರುBFರುವ ಸc�ಳZೆ ಹುದುkHೆ. Wಗು� ಅರಳ\ವ ಮುಂOೆ#ೕ ಅದ!ೊಳZೆ ಪ.ಮಳ 

ಆವ.cರುತFHೆ. 
ಾZೆ#ೕ ಪರ@ಾತCನ <ೆ(ೕಹ ಕ�ೆ+�ಬ�ಳ 1ೊ�ೆಯK: 
ೊಂ_ರುವ 

E%ಾbಸದಂ�ೆ. ಅದು jೆ&ೕಮವಲ:; ಅದ~$ಂತಲೂ ok4ಾದುದು <ೆ(ೕಹ. 2ೕZೆ ಬಸವಣ�ನವರ 

Hೇವರು ಅ�ೇದ+, ಅZೋಚರ ಮತುF ಆಕಷ-ಕ. ಅಂತಃ<ಾ�#ೕ Hೇವ!ೆಂಬ ಸತ+ದ ಅ.RಾHಾಗ 

ಸಹಜRಾk#ೕ ನಮC ,ಾಯವe ,ೈ4ಾಸRಾಗುತFHೆ. 

 �ಾವe ಹುಡುಕುವ Hೇವರು 
ೊರಗ�ೆ ಇಲ:; ಒಳಗ�ೆ#ೕ ಇHಾ�!ೆ ಎಂಬುHೇ 

ಬಸವಣ�ನವರು 
ೇMದ ಒಟು^ EOಾರಗಳ ಆಶಯ. ಮ�ೆ�ಳZೆ ಮ�ೆ��ೆಯ ಇಲ:, ಏ,ೆಂದ!ೆ 

ತನುEನK: ಹುc ತುಂy, ಮನHೊಳZೆ Eಷಯ ತುಂyರುRಾಗ, �ಾವe ಸುಳ\` ಮತುF 

,ಾಮ�ೆಗಳನು( ತ+9cದ!ೆ, ನಮC HೇಹRೆಂಬ ಮ�ೆ�ಳZೆ ಮ�ೆ��ೆಯ ಎಂಬ �1ಾತC 

ಅಂದ!ೆ ಪರ@ಾತC ಪ&B�ಾ�rತZೊಳ\`ವನು. ಅದ,ಾ$k ಅಂತಃ<ಾ�ಪ&gೆ�ಂ_Zೆ Hಾ<ೋಹ 

�ಾವ_ಂದ ಬದುಕು}ೇ,ಾಗುತFHೆ. ಆತCಶು_v ಇದ�ವ.Zೆ @ಾತ& ಬಸವಣ�ನವರ Hೇವರು 

ಒKಯುವನು. 

 

 >ವ�ೕಗ, ,ಾಯಕ ಮತುF Hಾ<ೋಹಗಳ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ�ನವರು ನವ@ಾನವನ 

ಸೃq^Zಾk �ೕಲನ�ೆ�ಂದನು( ರೂrcದರು ಎನು(�ಾF!ೆ 4ೇಖಕರು. ಆ ನವ@ಾನವ�ೇ ಶರಣ. 

ಮ!ೆತು @ಾನವ�ಾದವ ಅ.ತು ಶರಣ�ಾಗ}ೇ,ೆಂಬುದು ಅಣ�ನ ಆಶಯ. 2ೕZೆ ಬಸವತತFwದK: 

jಾrಗMಗೂ ಪeಣ+ವಂತ!ಾಗಲು ಅವ,ಾಶEHೆ. ಇದ�ೆ(ೕ ಮುಂHೆ ಕುRೆಂಪe ಅವರು EಸF.c, 

jಾrಗುHಾvರoಹುHೌ ಸೃq^ಯ ಮಹದೂb�ಹ ರಚ�ೆ�� ಎಂದರು.  
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4ೇಖಕರು ಮುಂದುವ.ದು, ಬುದv ಮತುF ಬಸವ- ಇಬ�ರೂ ಎರಡು @ಾಗ-ಗಳನು( 

BMcHಾ�!ೆ. ಒಂದು ಸ@ಾu @ಾಗ- ಮತುF ಇ�ೊ(ಂದು ಪ&gಾ@ಾಗ-. ಸ@ಾu @ಾಗ-_ಂದ 

ಆAಾ+BCಕ ಮತುF �ಾವ�ಾಪ&ಪಂಚಗಳ ಅಥ-Rಾಗುವeದು. ಪ&gಾ@ಾಗ-_ಂದ �ೌBಕ 

ಪ&ಪಂಚವe ಅಥ-Rಾಗುವeದು. Hೇವರ ಅಥRಾ ಸತ+ದ Aಾ+ನದK: @ಾನವ ಸ@ಾucnBಯನು( 

ತಲುಪe�ಾF�ೆ. ನಮZಾk ಬದುಕುವeದು <ಾbಥ-; ಪರ.Zಾk ಬದುಕುವeದು 4ೋಕಕ4ಾ+ಣ. 

ಇಷ^Kಂಗ ಪp1ೆಯು ನಮCನು( ಸ@ಾucnBZೆ ಒಯು+ತFHೆ. Wದಲು ಆತCಕ4ಾ+ಣ <ಾuc 

ಆನಂತರ 4ೋಕಕ4ಾ+ಣ,ೆ$ �ೊಂಕ ಕಟ^}ೇಕು. ಇಷ^Kಂಗ ಪp1ೆಯ�ೆ(ೕ >ವ�ೕಗ ಎಂದರು 

ಬಸವಣ�ನವರು. 

 

 @ಾನವರು ಶರಣ!ಾಗುವ ಬZೆಯನು( ಬಸವಣ�ನವರು ಬಹಳ @ಾo-ಕRಾk 

Eವ.cHಾ�!ೆ ಎನು(ವ 4ೇಖಕರು ಅದ,ೆ$ 9ೕವE,ಾಸRಾದವನು( ಪ&<ಾFrc, ಆ�ೊ�Hಾvರ 

ಎಂಬುದು ಒಂದು _ವಸದK: ಆಗುವಂಥದಲ: ಎಂದು BMಸು�ಾF!ೆ. ,ಾಯಕ ಮತುF Hಾ<ೋಹಗಳ 

ಮೂಲಕ ಕ�ಾ-ರನ ಕಮCಟRಾದ ಈ ಪೃ��ಯನು( Rಾಸ�ೕಗ+ @ಾP,ೊಳ`}ೇಕು. ಅಂತರಂಗ 

ಶು_v�ಂದ ಆತCಕ4ಾ+ಣRಾಗ}ೇಕು. ಬ2ರಂಗ ಶು_v�ಂದ 4ೋಕಕ4ಾ+ಣRಾಗ}ೇಕು. 

ಅಂತಃಕರಣ ಮತುF ಅ.ವe- ಈ ಎರಡು ಬಸವಧಮ-ದ ಎರಡು ಕಣು�ಗಳ\. ಸಮq^ ಅನುಭವ_ಂದ 

ಅನು�ಾವ ಜ�ಸುತFHೆ. ಈ ಅನು�ಾವವನು( 
ೊಂ_ದವ!ೇ �ಜಶರಣರು. ಅನುಭವ ಮತುF 

ಅನು�ಾವ- ಇRೆರಡರK: ಒಂದು 4ೌ~ಕ,ೆ$ ಸಂಬಂಧಪಟ^!ೆ, ಇ�ೊ(ಂದು 4ೋ,ೋತFರ,ೆ$ 

ಸಂಬಂಧಪಟ^ದು�. ಅನುಭವ ಮತುF ಅನು�ಾವಗMಂದ KಂZಾಂಗ <ಾಮರಸ+ವeಂ�ಾಗುವeದು. ಆಗ 

ನWCಳkನ Hೇವರು ಮುಖದK: 
ೊ3ೆಯುವನು. ಆತನ ನ�ೆನುPಯK: Hೇವರು 

ರೂಪeZೊಳ\`ವನು. ಇಂಥ ಭಕF�Zೆ ಮತ+-4ೋಕRೇ Hೇವ4ೋಕRಾಗುವeದು. Hೇವ4ೋಕ 

ಎಂಬುದು ಪ&�ೆ+ೕಕRಾkಲ:. ಅ4 :ೆK:ಯೂ ನಮC ಮ�ೆ ಇಲ:; �ಾEK:Zೆ ಸುಮC�ೆಯೂ ಬಂ_ಲ:.  
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ಸತ+ವ ನುPವeHೇ Hೇವ4ೋಕ; oಥ+ವ ನುPವeHೇ ಮತ+-4ೋಕ. ಆOಾರRೇ ಸbಗ-; 

ಅ�ಾಚರRೇ ನರಕ. ಇದ,ೆ$ ಆ Hೇವ�ೇ ಪ&@ಾಣು.  

 ವಚನ,ಾರರು ಮನವನು( ಸಪ-,ೆ$ 
ೋKcHಾ�!ೆ. ಸಪ-ವe Bೕ� ಮತುF Eಷ,ಾ.. 

1ೊ�ೆZೆ Rೇಗವp ಇHೆ. ಆಕಷ-ಕRಾkಯೂ ಇHೆ. ಅದು 
ೇZೆ }ೇ,ೋ 
ಾZೆ 
ೊರಳಬಲು:ದು. 

ಎK: }ೇ,ೆಂದರK: ನುಸುಳಬಲು:ದು. ಅದು ನWCಳZೇ ಇದು� ನಮCನು( ಕಚiಬಲು:ದು. ನಮCನು( 

,ೊಲ:ಲೂ ಬಹುದು. ಅದರಲೂ: ಇದನು( ಸ�ಷ^Rಾk 
ೇMದವರು ಬಸವಣ�ನವರು. �ರಂತರRಾk 

ಕೂಡಲಸಂಗಮನನು( ಪp9ಸುವ ಗರು�ಾಸ�_ಂದ ಈ ಸjಾ-ಸ�ವನು( ಎದು.ಸ}ೇಕು. Hೇವರ 

Aಾ+ನದK: @ಾನವರು ಅದಮ+ ಶ~Fಯನು( 
ೊಂದುವರು. ಮನc�ನ 7ೕ4ೆ 2Pತ <ಾuಸುವರು. 

‘ಹಲ: �ೆZೆದು 
ಾವ�ಾPಸಬಲ:�ೆ 
ಾEನ ಸಂಗRೇ 4ೇಸು ಎನು(�ಾF3  ೆಅಕ$ಮ
ಾHೇE. ಅಂದ!ೆ 

Hೇವರ Aಾ+ನRೆಂಬ ZಾರುPಗ ಶ~F�ಂದ @ಾತ& ಮನc�ನ Eಷದ ಹಲು:ಗಳನು( �ೆZೆಯಲು 

<ಾಧ+. ಮನ<ೆ�ಂಬ 
ಾವನು( ಹ�ೋdಯK:ಟು^,ೊಂಡ!ೆ KಂZಾನುಭವ ತಂ�ಾ�ೇ <ಾಧ+ 

ಎನು(�ಾF!ೆ ಬಸವಣ�. 

Eಶbದ ಬಹುjಾಲು ಧo-ಗಳ\ }ಾ
ಾ+ಚರ�ೆಯK:#ೕ Eರoಸು�ಾF!ೆ. ಆದ!ೆ 

ಬಸವಣ�ನವರು ಎಲ: ಧಮ-ಗಳ ಒಳZೆ ಹುದುkರುವ ಅಂತಃಸ�ತbRಾದ 9ೕವ,ಾರುಣ+,ೆ$ ಆದ+�ೆ 

�ೕಡು�ಾF!ೆ. ಸಕಲ 9ೕRಾತC.Zೆ 4ೇಸ�ೆ(ೕ ಬಯಸುವವರು ನಮC ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು 

ಎನು(�ಾF!ೆ. ದಯRೇ ಧಮ-ದ ಮೂಲ ಎಂದು BMc ,ೊಡು�ಾF!ೆ. ದಯRೇ ಎಲ: ಧಮ-ಗಳ 

�ಾ�}ೇರು. ಅಂದ!ೆ 9ೕವ1ಾಲದ ಸಮ�ೋಲನವನು( ,ಾjಾಡುವeದು ಶರಣರ ಕತ-ವ+. 

ಇಲ:_ದ�!ೆ ಈ �ಸಗ-ದ ಪಶುಪ� ಮತುF ಸಸ+9ೕವಕುಲಗಳ ಎ�ೊ^ೕ ,ೊಂPಗಳ\ ನ>ಸುತF 


ೋಗುವeವe. @ಾನವನು ಪೃ��ಯ ,ೇಂದ&Rಾಗ}ಾರದು; ಸಕಲ9ೕEಗಳ\ ಪೃ��ಯ 

,ೇಂದ&Rಾಗ}ೇಕು. ಈ ಭೂo ನಮCದು @ಾತ&ವಲ:; ಇದನು( 
ಾ3ಾಗದಂ�ೆ �ೋP,ೊಳ\`ವeದು 

ಪ&B�ಬ� ಶರಣನ ಕತ-ವ+ ಎನು(�ಾF!ೆ ಅಣ�ನವರು. Egಾನ ಮತುF ತಂತ&gಾನಗMಂದ 

ಮನುಷ+ನು ಅಹಂ,ಾ.aಾkHಾ��ೆ. ಇPೕ ಜಗತುF ಇರುವeದು ನನZಾk ಎಂದು,ೊಂಡು  
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ವB-cದ�.ಂದ ಕ3ೆದ ಮೂರು <ಾEರ ವಷ-ಗಳK: �ಸಗ- 
ಾZಾದುದ~$ಂತ ಕ3ೆದ ಮುನೂ(ರು 

ವಷ-ಗಳK: 
ಾ3ಾkರುವeದು 
ೆಚುi. ಅ�ವೃ_vಯ 1ಾಲದK: ಆಧು�ಕ @ಾನವ �ಾ�ೇ c~$ 


ಾ~,ೊಂಡು ಒHಾ�ಡುBFHಾ��ೆ. ,ೌ&ಯ-ವನು( ಮ!ೆತು 9ೕವ,ಾರುಣ+ 7!ೆದ!ೆ ನಮZೇ ಒMತು 

ಎಂಬ ಇಂ_ನ ಪ.ಸರತ�ರ ಆಶಯವ�ೆ(ೕ ಅಂದು ಬಸವಣ�ನವರು 
ೇMದು� ಎನು(�ಾF!ೆ 4ೇಖಕರು. 

 ಇನು( ಮುಂHೆ 4ೇಖಕರು ಬಸವಣ�ನವರ ವಚನಗಳ�ೆ(ೕ ಅವe ಇದ�ಂ�ೆ#ೕ ಉ4 :ೇzc 

Rಾ+xಾ+�ಸುವeದರ ಮುxೇನ ತಮC EOಾರಗಳನು( ಕd^,ೊಡು�ಾF!ೆ. ಹ_�ೈದು ,ೋd 

ವಚನಗಳನು( 
ಾP 
ಾ!ೈcತುF ಎನ( ಮನ �ೋ�ಾ ಎಂದು ಓವ- ವಚನ,ಾರ 
ೇMದ�ರ 

2�ೆ(4ೆಯK: ನಮkೕಗ ಉಪಲಬvEರುವeದು ,ೇವಲ ಹ_�ೈದು <ಾEರ ವಚನಗಳ\ @ಾತ&. 

ಅದರK: ಬಸವಣ�ನವರRೇ ಎಂದು �Aಾ-.ತRಾkರುವeದು ,ೇವಲ ಒಂದುವ!ೆ <ಾEರ 

ವಚನಗಳ\ @ಾತ&. ಇದರK:  ನಲವ�ೊFಂದು ವಚನಗಳನು( @ಾತ& 4ೇಖಕರು ತಮC Wದಲ 

ಅAಾ+ಯದK: 
ೇಳಲ�ಟ^ EOಾರಗMZೆ QಮುCಹಲZೆaಾk ಬಳc,ೊಂPHಾ�!ೆ. 

 ಎರಡ�ೇ ಅAಾ+ಯದK: ಬಸವಣ�ನವರು Bರಸ$.cದ Hೇವರುಗಳ ಬZೆZೆ EOಾರ 

ಮಂPಸು�ಾF!ೆ. �ೆಲ�ೊಂHೆ 
ೊಲZೇ. >Rಾಲಯ,ೆ$ ಎಂದು 
ೇM �ೆಲವನು( Hೇವ!ಾk 

�ೋಡHೆ ,ೇವಲ �ೆಲRಾk �ೋಡುವeದನು( ಕKcದರು. ಜಲmಂHೆ %ೌOಾಚಮನ,ೆ$ ಎಂದು 

BMc, ಗಂZೆಯ ಜಲ@ಾKನ+,ೆ$ ಅದು Hೇವ�ೆ ಎಂಬ @ೌಢ+ ,ಾರಣ ಎಂದರು. ಅk(ಯನು( 

Hೇವ�ೆ ಎಂದು BM_ದ�,ೆ$ ಯ�ಸಂಪ&Hಾಯ }ೆ3ೆ�ತು. ಇದು ಅರಣ+�ಾಶ,ೆ$ 

�ಾಂ_aಾ�ತು. ಯ�_ಂದ <ಾE!ಾರು jಾ&' ಮತುF ಮರಗಳ\ ಬKaಾkRೆ. 2ೕZೆ ಸHಾ 

>&ೕಮಂತರ ಪ&B� �ೆZೆ ,ಾರಣRಾkದ� HೇRಾಲಯ ಸಂಸ�Bಯನು( ವಚನ,ಾರರು 

E!ೋucದರು. ಉಳ`ವರು >Rಾಲಯ @ಾಡುವರು, �ಾ�ೇನು @ಾಡK ಬಡವನಯ+ ಎಂದು 

ಬಸವಣ�ನವರು. ಇನೂ( ಮುಂದ,ೆ$ 
ೋk, ನಂನಮC HೇಹRೇ Hೇಗುಲ, ಅದ!ೊಳkನ ಆತCRೇ 

ಇಷ^Kಂಗ ಎಂದರು. ಏ,ೋ�ಾವ_ಂದ ಪರ@ಾತCನನು( ಅ.ತು,ೊಂಡು ನ�ೆಯುವವರು ಎಲ: 

ಜಂಜಡಗMಂದ ಮುಕF!ಾಗು�ಾF!ೆ ಎಂಬುದನು( ಅಣ� ಮನವ.,ೆ @ಾP,ೊಡು�ಾF!ೆ. ಬಸವಣ�  
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ಹಂಗು �ೊ!ೆದು 
ೊಸ Hೇವರು, 
ೊಸ ಸ@ಾಜ, 
ೊಸ Qಂತ�ೆ ಮತುF 
ೊಸ ಆ�-ಕ 

�ೕBಗಳನು( ಕd^ ,ೊಟ^ರು. ಇದ,ಾ$k ಆತCಶ~F�ಂದ ಆಗು@ಾಡಲು ಪ&ಯB(cದರು. ಬಡವರು 

ನೂ!ಾರು Hೇವರುಗಳನು( ಕd^,ೊಂಡು 
ೆಣಗು�ಾF!ೆ. ಭಯದ4 :ೇ ಲಯRಾಗು�ಾF!ೆ. ಇರುವ 

ಪePZಾಸ�ೆ(ೕ ವ+�ಸು�ಾF!ೆ. 
ಾZಾk, ಭEಯು ಶರಣ�ಾk, ಇಷ^Kಂಗವನು( ಪp9ಸುವeದು 

ಸೂಕF ಎನು(�ಾF!ೆ. ‘ಕು. }ೇಡ, ಮ. }ೇಡ, ಬ.ಯ ಪ�ೆ&ಯ ತಂದು ಪp9ಸು ನಮC 

ಕೂಡಲಸಂಗನ ಎನು(�ಾF!ೆ. ಇಂಥ ,ಾರಣಗMಂದ4ೇ ಜನಪದ ಕE�ಬ�ನು ಬಸವತತFwವನು( 

ಅ.ತು,ೊಂಡು, ‘ಕ4ಾ+ನಣHೊಳZೆ ಬಸವಣ��ರುRಾಗ ಕK:Zಾ+ಕ ,ೈಯ ಮುkಯುRೆ? ಎಂದು 

ಪ&>(ಸು�ಾF�ೆ. 2ೕZೆ ಬಸವಣ�ನವರು ನೂ!ಾರು �ುದ& Hೇವ�ೆಗಳನು( Bರಸ$.cದರು. ಆ ಮೂಲಕ 

ಎಲ: ಗುಂಪeಗಳನು( ಒಂHಾkcದರು. ಏಕHೇವ ಕಲ��ೆ�ಂದ ಸ@ಾನ�ೆಯನು( <ಾucದರು- 

ಎನು(�ಾF!ೆ 4ೇಖಕರು. ಇದ,ಾ$k ಬಸವಣ�ನವರ ಒಟು^ ವಚನಗಳ jೈ~ ಹತುF ವಚನಗಳನು( 

ಬಳc,ೊಂPHಾ�!ೆ. 

 

 ಮೂರ�ೆಯ ಅAಾ+ಯದK:, ಚರ ಮತುF ಅಚರ ಎರಡೂ ಇರುವ 9ೕವ1ಾಲವನು( 

Eವ.cHಾ�!ೆ. 1ೈನಧಮ-ದ ಅ2ಂ<ೆಯ ಪ.ಕಲ��ೆಯನು( 
ೋKಸು�ಾF ಬಸವಧಮ-ದ 

9ೕವ,ಾರುಣ+ವನು( ಅಥ- @ಾPಸು�ಾF!ೆ. ಆ
ಾರದ ಪದvBಗMಂದ ಮನುಷ+ರನು( 

~ೕ3ಾkಸ}ಾರದು ಎಂಬ ERೇಕವನು( BMcದರು ಎನು(�ಾF!ೆ. ಬಸವಣ�ನವರು ಪ&ಬಲRಾk 

E!ೋuಸುವeದು ಯ�2ಂ<ೆಯನು( ಎನು(�ಾF!ೆ. ಈ 9ೕವ1ಾಲವe ತನ(Hೇ ಆ
ಾರ ಸರಪM 


ೊಂ_Hೆ. ಹುKZೆ ಹುಲು: Bನು( ಎನ(4ಾಗದು. 
ಾZೆಂದು }ೇ�ೆ ಮತುF jಾ&'ಬKಗMಂದ 

9ೕವ1ಾಲದ ಸಮ�ೋಲನವನು( ,ೆPಸ}ಾರದು. ‘ಈ ಭೂo ಅಂದ!ೆ �ಾವe Rಾcಸುವ 1ಾಗವe 

ಏ,ೈಕ ಮತುF ಬದಲು @ಾಡK,ಾ$ಗದ ಮ
ಾಮ�ೆ. ತ�ೆ(ಲ: RೈEಧ+ಗMಂದ @ಾನವಕುಲ ಕೂಡ 

E,ಾಸದ �ಾಗRಾkHೆ’ jಾ+.� ಮೂಲದ ಜ�ೋಪ,ಾ. ಸಂ< nೆ�ಂದು ತನ( ‘@ಾನವ 

ಜRಾ}ಾ�.ಗಳ �ೂೕಷ�ೆ’ಯK: BMcHೆ. 9ೕವ1ಾಲದ ಸಮ�ೋಲನವನು( ,ಾjಾP,ೊಳ`_ದ�!ೆ  



IJRESS                  Volume 1, Issue 2(November, 2011)             (ISSN 2249-7382) 

International Journal of Research in Economics and Social Sciences 

International Journal of Research in Economics & Social Sciences 

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

 177 

 

@ಾನವ ಬದುಕು ದುರಂತRಾಗುವeದು ಎಂದು ಬಸವಣ�ನವರು ೧೨�ೇ ಶತ@ಾನದ4 :ೇ 

ಎಚi.cದ�ರು ಎನು(�ಾF!ೆ 4ೇಖಕರು. ಇPೕ Eಶbವe Hೇವರ ವ+ವ
ಾರRಾkHೆ; ಅದನು( ನಮC 

ವ+ವ
ಾರದ �ಾಗವ�ಾ(k @ಾP,ೊಳ`}ಾರದು.  ‘ ಧರ'ಯ 7ೕ4ೊಂದು 2.ದಪ� 

ಅಂಗPಯ�~$ ಹರದ ಕುM`ದ- ನಮC ಮ
ಾHೇವ<ೆd^ʼ ಅಂದ!ೆ Hೇವರನು( ಅಣ�ನು <ೆd^ 

ಎಂದು ಕ!ೆ_Hಾ�!ೆ. ಏ,ೆಂದ!ೆ ಅವನು Rಾ+jಾ.. �ಾRೆಲ: ಅವನ Zಾ&ಹಕರು. ,ೇMದ�ನು( 

ಇಲ:Rೆನ(ಬಹುದು; ಅಥRಾ ,ೊಡಬಹುದು. ,ೊd^ದ�ನು( �ೆZೆದು,ೊಳ`}ೇಕು. ಇಲ:Rೆನ(ಲು }ಾರದು. 

ಸಮ�ೋಲನEಲ:_ದ�!ೆ ಯುದvಗ3ಾಗುತFRೆ. BMವM,ೆ ಇಲ:_Hಾ�ಗ ಜ�ಾಂಗ ಹ�ೆ+ಗ3ಾಗುತFRೆ. 

ನಮC ಅERೇಕತನ_ಂದ ,ಾಡುಗಳ\ ಮರುಭೂoಗ3ಾkRೆ; ಆಮ:ಮ3ೆಗ3ಾಗುತFRೆ. ಓ1಼ೆ ೂೕ�  

ಪದರ ತೂ�ಾಗುBFHೆ. 

 

�ಾಲ$�ೆಯ ಅAಾ+ಯದK: ‘>ವ�u’ಎಂಬ 
ೊಸ EOಾರ BMc ಅಚi. ಮೂPಸು�ಾF!ೆ. 

ಬಸವಣ�ನು ,ಾಯಕ9ೕEಗMZೆ ಇಷ^Kಂಗವನು( ,ೊಟು^, <ಾnವರಗಳನು( yಟು^, ಇಷ^Kಂಗವ�ೆ(ೕ 

Aಾ+ನದ ,ೇಂದ&ವ�ಾ(kcದರು. ಇದ.ಂದ ಅಹಂ�ಾವದ yೕಜಗಳನು( ಸೃq^ಸುವ Hಾನದ 

1ಾಗದK: ಸಮ�ಾವದ Qಂತ�ೆಗಳನು( ಹರಡುವ Hಾ<ೋಹ ವ+ವ< nೆ <ಾಧ+Rಾ�ತು. !ಾಜ�uZೆ 

ಬದKZೆ >ವ�uಯನು( <ಾnrcದರು. ನವಸ@ಾಜವನು( ಉMc }ೆ3ೆಸಲು ಇದು 

ಅ�ವರ◌್ಯRಾkತುF. ,ಾಯಕ9ೕEಗಳ\ ಬಡವರು. ಅವರು ಸಂಪತFನು( %ೇಖ.ಸುವಂBರKಲ:. 

ಸಂಪBFನ ಸಂಗ&ಹ�ೆ#ೕ ಎಲ: ವ+ಸನಗMZೆ ಮೂಲ ಎಂಬ ಬುದvನ ಅಸಂಗ&ಹಪ&ವೃBFಯನು( 

ಬಸವಣ�ನು ಮುಂದುವ.c, ,ಾಯಕ-Hಾ<ೋಹಗಳ ಮೂಲಕ ಬುದvನ ತತFwವನು( ಆಚರ�ೆZೆ 

ತಂದರು ಎನು(�ಾF!ೆ 4ೇಖಕರು. @ಾನವರು EEಧ ,ಾಯಕಗಳನು( ಅವರವರ 
ೊ�ೆ^jಾPZಾk 

@ಾತ& @ಾಡುವeದು ಬಸವತತFw,ೆ$ EರುದvRಾkHೆ. �ಾವe ,ಾಯಕ @ಾಡುವK: ಕೂಡ <ಾ@ಾ9ಕ 


ೊ�ೆಯನು( ಮ!ೆಯ}ಾರದು. 
ಾZೆಂದು ಬಸವಣ�ನವರು yಜ¡ಳನ ಭಂ�ಾ.aಾk 

!ಾಜ�uಯನು( ದುಬ-ಳ,ೆ @ಾP,ೊಂಡರು ಎಂದು ಅಥ-ವಲ:; ಅವ!ೇ 
ೇಳ\ವಂ�ೆ, ‘ಊರ  



IJRESS                  Volume 1, Issue 2(November, 2011)             (ISSN 2249-7382) 

International Journal of Research in Economics and Social Sciences 

International Journal of Research in Economics & Social Sciences 

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

 178 

 

ಮುಂHೆ 
ಾಲಹಳ` ಹ.ವeBFರಲು yಜ¡ಳನ ಭಂ�ಾರRೆನZೇಕಯ+’ ಎಂ_Hಾ�!ೆ. ಕಷ^ದK:ರುವವರ 

ಅನುಕೂಲ,ಾ$k ಶರಣಸಂಕುಲದ ಸದಸ+ರು ತಮCK:ನ oಗು�ಾಯದ @ೌಲ+ವನು( >ವ�uZೆ 

ಅr-ಸ}ೇಕು ಎಂಬುದು ಬಸವಣ�ನವರ ಆಶಯRಾkHೆ ಎನು(�ಾF!ೆ 4ೇಖಕರು. 

 

 @ಾನವ ಧನr%ಾQaಾಗ}ಾರದು; ~ೕಳ\ ಅ�ರುQ�ಂದ @ಾನವ ಬದು~ನ ಘನ�ೆ 

ಕ3ೆಯ}ಾರದು. ‘jಾrಯ ಧನ jಾ&ಯ>iತFಕ$ಲ:Hೆ ಸ�ಾ�ತ&,ೆ$ ಸಲ:ದಯ+, �ಾಯ 
ಾಲು 

�ಾ�ಗಲ:Hೆ ಪಂOಾಮೃತ,ೆ$ ಸಲ:ದಯ+’ ಎನು(�ಾF!ೆ ಬಸವಣ�ನವರು. ಮುಂದುವ!ೆದು, ‘ಛಲ }ೇಕು 

ಶರಣಂZೆ ಪರಧನವ�ೊ4 :ೆ�ೆಂಬ’ ಎಂಬ EOಾರ ಮಂPಸು�ಾF!ೆ. ಕ4ಾ+ಣದK: ,ೊಡುವವ.ದ�ರು; 

}ೇಡುವವ.ರKಲ:. ‘}ೇಡುವವ.ಲ:Hೆ ಬಡRಾHೆನಯ+’ ಎನು(�ಾF!ೆ ಬಸವಣ� ತWCಂದು 

ವಚನದK:. 4ೇಖಕರು ಇದನು( EಸF.c, ಈ .ೕBಯ >ವ�uಯನು( <ಾnrಸುವeದು ಬಸವಣ�ನವರ 

ಅನುaಾ�ಗಳ ಆದ+ ಕತ-ವ+ ಎನು(�ಾF!ೆ. ಬದು~ನK: ಭರವ<ೆ ಮೂPಸುವeದು >ವ�uಯ 

jಾತ& 2.ದು ಎಂದು ಅ�jಾ&�ಸು�ಾF!ೆ. ಇವ�ೆ(ಲ: 
ೇಳಲು ಬಸವಣ�ನವರ ಒಟು^ ವಚನಗಳ 

jೈ~ ಒಂಬತುF ವಚನಗಳನು( ಬಳc,ೊಂPHಾ�!ೆ. 

 

 ಐದ�ೆಯ ಮತುF ,ೊ�ೆಯ ಅAಾ+ಯRಾk, ಬಸವಣ�ನವರ ಪaಾ-ಯ ಸ@ಾಜವನು( 


ೇMHಾ�!ೆ. ಇವರು ,ೇವಲ E!ೋಧ, ಖಂಡ�ೆ, Bರ<ಾ$ರ, �ಂದ�ೆಗಳನು( @ಾತ& @ಾಡHೆ, 

ಪaಾ-ಯವನು( ಕd^,ೊಟ^ರು. ಈ ಜಗತFನು( ಅಲ:ಗ3ೆಯHೆ ಜಗBFನ ಮಹತbವನು( ಅಥ- 

@ಾPcದರು. ಸಂ�ಾ+ಸವನು( }ೋuಸHೆ, ಸಂ<ಾರದK:ದು�,ೊಂ�ೇ Hೇವರನು( ಆ!ಾuಸುವ 

ಮತುF Wೕ�ವನು( ಸಂjಾ_ಸುವ EAಾನ 
ೇM,ೊಟ^ರು. ‘ಶರಣಸB-KಂಗಪB’ ಎಂಬ 

ಪ.ಕಲ��ೆ�ಂದ ಬಸವಣ�ನವರ ,ಾಯಕ ತತFwವe ಸಮ1ೋ-,ೌಟುಂyಕ ಅಥ-%ಾಸ�Rಾ�ತು 

ಎನು(�ಾF!ೆ 4ೇಖಕರು. ಬಸವಣ� ಗುರು-Kಂಗ-ಜಂಗಮ ಈ ಮೂವರನು( ಅ.ವe-ಅಂತಃ<ಾ�-

ಸ@ಾಜದ ಮಹತb,ೆ$ ಪaಾ-ಯRಾk �K:cದರು. ನWCಳZೆ ,ಾ&ಂBaಾಗHೆ 
ೊರಗ�ೆ   
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,ಾ&ಂB <ಾಧ+Eಲ: ಎಂಬುದನು( ಜಗತುF BMಯುವಂ�ೆ @ಾPದರು. ಅಣ�ನು ಕd^,ೊಟ^ ಸ@ಾಜವe 

ಸವ- ಸ@ಾನ�ೆಯ ತಳಹ_ಯದು. ಮನುಷ+ರು ಭEaಾಗHೆ ಭಕF!ಾಗ}ೇಕು; aಾವeHೇ 

9ೕEZೆ �ೊಂದ!ೆ @ಾಡHೆ ,ಾಯಕ @ಾಡ}ೇಕು. ಇದ.ಂದ ಬಂದದ�ರK: Hಾ<ೋಹ 

@ಾಡ}ೇಕು. ಎಲ: ಅಹಂ,ಾರ_ಂದ 
ೊರಬಂದು jೆ&ೕಮದ ಅತು+ನ(ತ ಮಟ^ವನು( ತಲಪ}ೇಕು. ಈ 

ಸಂಗBಗಳನು( BMಸುತF4ೇ 4ೇಖಕರು, ಕ4ಾ+ಣದ Eಪ:ವವನು( ,ಾ&ಂB ಎಂದು ಕ!ೆದು 

Eಜೃಂ�cರುವeದನು( ಖಂPಸು�ಾF!ೆ. ಪಟ^ಭದ&ರು ಶರಣರ ಹ�ೆ+ @ಾPದ�ನು( ,ಾ&ಂB ಎಂದು 

ಕ!ೆಯುವeದು aಾವ �ಾ+ಯ? ಎನು(�ಾF!ೆ.  

ಶರಣರ ಹ�ಾ+,ಾಂಡವe ಮಧ+ಯುಗದ �ಾರತದ ಇB
ಾಸದK: Hಾಖ4ಾಗHೇ 


ೋದುದು @ಾನEೕಯ�ೆZೆ @ಾPದ ಅವ@ಾನRಾkHೆ. aಾರು? ಮತುF aಾ,ೆ? Hಾಖಲು 

@ಾಡKಲ: ಎಂಬುದು ಸಂ%ೆ|ೕಧ�ೆaಾಗ}ೇಕು ಎಂದು ಒ�ಾF�cHಾ�!ೆ. ‘�ನ( �ಾನ.ಯದ 

ಮುನ( �ೕ�ೆK: ಇH �ೆ? ಇ�ೊ(ಳkದು� �ನ( �ೋರK,ೆ$ �ೕ�ೇ ರೂjಾHೆʼಎಂದು ಅಂತಃ<ಾ�ಯ�ೆ(ೕ 

Hೇವ!ೆಂದು ಸೂQcದ ಶರಣರನು( �ದ-ಯRಾk ,ೊಂದ ವ+ವ< nೆಯನು( ಬಸವಣ�ನವರು ಅಥ- 

@ಾP,ೊಂPದ�ರು; ವ+ವ< nೆ#ೕ ಬಸವಣ�ನವರನು( ಅಥ- @ಾP,ೊಳ\`ವK: <ೋBತು. 2ೕZೆ 

<ಾಗುತF ಇಂದು ಜಗತುF ಪರ@ಾಣು}ಾಂಬುಗಳನು( ಒಡ4ೊಳkಟು^,ೊಂಡು %ಾಂBಯ 

@ಾ�ಾಡುBFHೆ; }ೆ3ೆಯ ಭೂoಯK: ಪ&ಳಯದ ಕಸ ತುಂಬುBFHೆ ಎಂದು 4ೇಖಕರು E�ಾದ 

ಪಡು�ಾF!ೆ. ಅಹಂ,ಾರ_ಂದ Eಶb�ಾಶ; ದ#�ಂದ Eಶbರ��ೆ- ಇHೇ ಬಸವಣ�ನವರು <ಾ.ದ 

ಸತ+ ಎಂದು ,ೊ�ೆಯK: <ಾರರೂಪದ ಸತbವನು( BMಸು�ಾF!ೆ.  

ಈ ಅAಾ+ಯದK: ಒಂದು ವಚನದ ಪpಣ-jಾಠ ಮತುF ಅಲ:K: ವಚನಗಳ <ಾಲುಗಳನ(�ೆ^ೕ 

4ೇಖಕರು ಬಳc,ೊಂPHಾ�!ೆ. 
ಾZಾk ಕನ(ಡ �ಾPನK: ಹ�ೆ(ರಡ�ೆಯ ಶತ@ಾನದK: 

ಸಂಭEcದ ಶರಣರ ,ಾ&ಂBಯು ಸ@ಾನ�ೆಯ ಸ@ಾಜ,ಾ$k �ಾಂ_ 
ಾPತು. ಬಹು Hೊಡ¥ 

@ೌಲ+ದ ಕಂಕಣವನು( ಕd^ ,ೊd^ತು. ಇಂಥ ಮ
ಾಮ�ೆ ಮತುF ಅನುಭವಮಂಟಪಗಳ\ ಜಗBFನ 

<ಾ2ತ+,ೆ$ ಕನ(ಡದ ,ೊಡುZೆaಾkHೆ ಎಂದ!ೆ ಅತು+~Faಾಗ4ಾರದು. ಪ&ಪಂಚದ WತF 
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Wದಲ ಸಂಸತುF ಎಂದರೂ ಉ�ೆ¦ೕ�ೆ ಆಗ4ಾರದು. 2ೕZಾk ಬಸವಣ�ನವರು ಎಂದ!ೆ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮ; ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಎಂದ!ೆ ಅದು ಬಸವಣ�ನವ!ೇ. ಇವರು ಅವರK: ಮತುF 

ಅವರು ಇವರK: ಏ~ೕಭEcದ ಪRಾಡ ಈ ,ಾಲದು�. 

                                           ********** 

ಪ!ಾಮಶ-ನ ಗ&ಂಥಗಳ\:ಪ!ಾಮಶ-ನ ಗ&ಂಥಗಳ\:ಪ!ಾಮಶ-ನ ಗ&ಂಥಗಳ\:ಪ!ಾಮಶ-ನ ಗ&ಂಥಗಳ\:    

• ಬಸವಣ�ನವರುಬಸವಣ�ನವರುಬಸವಣ�ನವರುಬಸವಣ�ನವರು----    ಎ¨ಎ¨ಎ¨ಎ¨        ಬಸವ!ಾಜು, ಸುರುQ ಪ&,ಾಶನ, 7ೖಸೂರುಬಸವ!ಾಜು, ಸುರುQ ಪ&,ಾಶನ, 7ೖಸೂರುಬಸವ!ಾಜು, ಸುರುQ ಪ&,ಾಶನ, 7ೖಸೂರುಬಸವ!ಾಜು, ಸುರುQ ಪ&,ಾಶನ, 7ೖಸೂರು    
• ಬಸವಣ�ನವರ Hೇವರುಬಸವಣ�ನವರ Hೇವರುಬಸವಣ�ನವರ Hೇವರುಬಸವಣ�ನವರ Hೇವರು----    ರಂ1ಾ�ರಂ1ಾ�ರಂ1ಾ�ರಂ1ಾ�        ದZಾ-, 4ೋ2aಾ ಪ&,ಾಶನ, ಬ3ಾ`.ದZಾ-, 4ೋ2aಾ ಪ&,ಾಶನ, ಬ3ಾ`.ದZಾ-, 4ೋ2aಾ ಪ&,ಾಶನ, ಬ3ಾ`.ದZಾ-, 4ೋ2aಾ ಪ&,ಾಶನ, ಬ3ಾ`.    
• ಬಸವಣ�ನವರ ವಚನಗಳ\: <ಾಂಸ�Bಕ ಮುxಾಮುzಬಸವಣ�ನವರ ವಚನಗಳ\: <ಾಂಸ�Bಕ ಮುxಾಮುzಬಸವಣ�ನವರ ವಚನಗಳ\: <ಾಂಸ�Bಕ ಮುxಾಮುzಬಸವಣ�ನವರ ವಚನಗಳ\: <ಾಂಸ�Bಕ ಮುxಾಮುz----    ಅಮ!ೇಶ ನುಗ�ೋ', ಅಮ!ೇಶ ನುಗ�ೋ', ಅಮ!ೇಶ ನುಗ�ೋ', ಅಮ!ೇಶ ನುಗ�ೋ',     
ಕನ(ಡ EಶbEHಾ+�ಲಯ, ಹಂrಕನ(ಡ EಶbEHಾ+�ಲಯ, ಹಂrಕನ(ಡ EಶbEHಾ+�ಲಯ, ಹಂrಕನ(ಡ EಶbEHಾ+�ಲಯ, ಹಂr    

• ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುk- ಸಮಗ& <ಾ2ತ+ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುk- ಸಮಗ& <ಾ2ತ+ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುk- ಸಮಗ& <ಾ2ತ+ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುk- ಸಮಗ& <ಾ2ತ+----    ವಚನ r�ಾಮಹ ಹಳಕd^ ಸಂ%ೆ|ೕಧನ ,ೇಂದ&, ವಚನ r�ಾಮಹ ಹಳಕd^ ಸಂ%ೆ|ೕಧನ ,ೇಂದ&, ವಚನ r�ಾಮಹ ಹಳಕd^ ಸಂ%ೆ|ೕಧನ ,ೇಂದ&, ವಚನ r�ಾಮಹ ಹಳಕd^ ಸಂ%ೆ|ೕಧನ ,ೇಂದ&, 
EಜಯಪeರEಜಯಪeರEಜಯಪeರEಜಯಪeರ    

• @ಾಗ- ಒಂದು@ಾಗ- ಒಂದು@ಾಗ- ಒಂದು@ಾಗ- ಒಂದು----    ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುk-, ಸಪ( ಬು©ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುk-, ಸಪ( ಬು©ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುk-, ಸಪ( ಬು©ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುk-, ಸಪ( ಬು©        
ೌ� 
ೌ� 
ೌ� 
ೌ� , }ೆಂಗಳªರು, }ೆಂಗಳªರು, }ೆಂಗಳªರು, }ೆಂಗಳªರು    
• ವಚನ <ಾ2ತ+ ಸಂRಾದವಚನ <ಾ2ತ+ ಸಂRಾದವಚನ <ಾ2ತ+ ಸಂRಾದವಚನ <ಾ2ತ+ ಸಂRಾದ----    ಪ&1ಾRಾ' ಪ&,ಾಶನ, }ೆಂಗಳªರುಪ&1ಾRಾ' ಪ&,ಾಶನ, }ೆಂಗಳªರುಪ&1ಾRಾ' ಪ&,ಾಶನ, }ೆಂಗಳªರುಪ&1ಾRಾ' ಪ&,ಾಶನ, }ೆಂಗಳªರು    
• ವಚನ ಪ.�ಾ�ಾ ,ೋಶವಚನ ಪ.�ಾ�ಾ ,ೋಶವಚನ ಪ.�ಾ�ಾ ,ೋಶವಚನ ಪ.�ಾ�ಾ ,ೋಶ----    ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�        9 ಮ
ಾHೇವಪ�, �ಾರBೕ ಪ&,ಾಶನ, 7ೖಸೂರು9 ಮ
ಾHೇವಪ�, �ಾರBೕ ಪ&,ಾಶನ, 7ೖಸೂರು9 ಮ
ಾHೇವಪ�, �ಾರBೕ ಪ&,ಾಶನ, 7ೖಸೂರು9 ಮ
ಾHೇವಪ�, �ಾರBೕ ಪ&,ಾಶನ, 7ೖಸೂರು    
• ವಚನ <ಾ2ತ+ವಚನ <ಾ2ತ+ವಚನ <ಾ2ತ+ವಚನ <ಾ2ತ+----    ಎಂ QHಾನಂದಮೂB-, >&ೕ <ಾ@ಾನ+�Zೆ <ಾ2ತ+ ಚ.�ೆ&, ಎಂ QHಾನಂದಮೂB-, >&ೕ <ಾ@ಾನ+�Zೆ <ಾ2ತ+ ಚ.�ೆ&, ಎಂ QHಾನಂದಮೂB-, >&ೕ <ಾ@ಾನ+�Zೆ <ಾ2ತ+ ಚ.�ೆ&, ಎಂ QHಾನಂದಮೂB-, >&ೕ <ಾ@ಾನ+�Zೆ <ಾ2ತ+ ಚ.�ೆ&, 
}ೆಂಗಳªರು EಶbEHಾ+ಲಯ, }ೆಂಗಳªರು}ೆಂಗಳªರು EಶbEHಾ+ಲಯ, }ೆಂಗಳªರು}ೆಂಗಳªರು EಶbEHಾ+ಲಯ, }ೆಂಗಳªರು}ೆಂಗಳªರು EಶbEHಾ+ಲಯ, }ೆಂಗಳªರು    

• ಸಮಗ& ವಚನ ಸಂಪeಟಗಳ\ಸಮಗ& ವಚನ ಸಂಪeಟಗಳ\ಸಮಗ& ವಚನ ಸಂಪeಟಗಳ\ಸಮಗ& ವಚನ ಸಂಪeಟಗಳ\----    ಕನ(ಡ ಮತುF ಸಂಸ$B ಇ4ಾxೆ, }ೆಂಗಳªರುಕನ(ಡ ಮತುF ಸಂಸ$B ಇ4ಾxೆ, }ೆಂಗಳªರುಕನ(ಡ ಮತುF ಸಂಸ$B ಇ4ಾxೆ, }ೆಂಗಳªರುಕನ(ಡ ಮತುF ಸಂಸ$B ಇ4ಾxೆ, }ೆಂಗಳªರು        
 

                                                                              ********* 

 


