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ಪ್ರ ಸಾತ ವನೆ. 

 ಹನ್ನನ ರಡೆಯ ಶ್ತಮಾನವು ಕನಾಿಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಕಾಲಘಟಟ . 

ರಾಜಕೋಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಮಯ 

ಕನಾಿಟಕದ ಸಾಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಲೋಕವನ್ನನ  ಶ್ರ ೋಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಸುಸಂದರ್ಿ. ‘ವಚನ ಚಳುವಳಿ’, ‘ಶ್ರಣ್ರ 

ಆಾಂದೋಲನ’ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಲಿ್ಲ  ತನನ  ತಾತಿವ ಕ ನಿಲುವುಗಳನ್ನನ  ಪರ ಕಟಪಡಿಸಿದ ವಚನ ಸಾಹಿತಾ  

ತಾನ್ನ ಹಾಂದಿದದ  ಸವಿ ಸಮಾನತೆಯ ಆಶ್ಯಗಳು, ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಕಾರಣ್ವಾಗಿ ವಿಶ್ಷ್ಟ ವೆನಿಸಿದೆ. 

‘ವಚನ’ಗಳಾಂಬ ಸಾಹಿತಾ  ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಅಾಂದಿನ ಅನೇಕ ಗಂಭೋರ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ಸಪ ಾಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಜನಮಾನಸದಲಿ್ಲ  ಸಹಬಾಳವ ಯ ಬೆಳಕನ್ನನ  ಬಿತಿಿದ್ದದ  ಗಮನಾಹಿ ಸಂಗತಿ. ವಣ್ಿ, ವಗಿ, ಲ್ಲಾಂಗಭೇದಗಳನ್ನನ  

ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮಹತವ ದ ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನನ  ಹತಿ್ತ  ದಿೋನದಲ್ಲತರ ಆಶಾ ಕರಣ್ವಾದದ್ದದ  ಚಾರಿತಿರ ಕ 

ಸತಾ ವಾಗಿದೆ. 

 ಜನ ಸಾಮಾನಾ ರ ಅಭವಾ ಕಿಗೆ ಮನನ ಣೆಯನ್ನನ  ನಿೋಡಿದ ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಸವಿ ಸಮಾನತೆಯ 

ಸಮಾಜವನ್ನನ  ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಟಟ  ಶ್ರ ಮ ಅಭನಂದನಾಹಿವಾದ್ದದ್ದ. ಹೆಣ್ಣು -ಗಂಡು, ಬಡವ-ಬಲಿ್ಲದ ಎಾಂಬ 

ಭೇದವಿಲಿದೆ ಸಮಾಜದ ಕಟಟ  ಕಡೆಯ ವಾ ಕಿಯೂ ಸಹ ತನನ  ಅಭಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನನ  ವಾ ಕಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ 

ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕೊಟ್ಟಟ ರುವುದ್ದ ವಚನ ಸಾಹಿತಾ ದ ಹೆಗಗ ಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಕಾಯಕ’, ‘ದ್ಯಸೋಹ’, ‘ಆಚರಣೆ’, 

‘ನಿರಹಂಕಾರ ಮನೋಭಾವ’, ‘ಭಾವಶುದಿಿ ’ ಮೊದಲಾದ ಬದ್ದಕನ ಸಾರ್ಿಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಗುಣ್ಗಳನ್ನನ  

ಜನಮಾನಸದಲಿ್ಲ  ಬಿತಿಿ  ಬೆಳಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತ. ಜನಪರ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಒತಿ್ತ  ಕೊಟಟ  ವಚನ ಸಾಹಿತಾ  

ಜನ ಸಾಮಾನಾ ರ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರರ ಮುಖ್ಾ ತೆ ನಿೋಡಿತ್ತ. ಅಲಿ್ಲನವರೆಗಿನ ಸಂಸಕ ೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠ ವಾದ ಶ್ಷ್ಟ  ಭಾಷೆಯನ್ನನ  

ಕೈಬಿಟಟ ದ್ದದ  ವಚನ ಚಳುವಳಿ ತೆಗೆದ್ದಕೊಾಂಡ ದಿಟಟ  ಕರ ಮವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೇ ‘ರ್ಕಿ’, 

‘ಕಾಯಕ’, ‘ಅನ್ನಭಾವ’, ‘ಸಮಾನತೆ’, ‘ವೈಚಾರಿಕತೆ’ಯಂತಹ ಬಹುಮುಖಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನನ  

ಅಭವಾ ಕಿಸಿತ್ತ. ಆ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಾ ಕೆಕ  ಹಸ ಸಂವೇದನ್ನಯ ಸಾಹಿತಾ  ರೂಪ ಪರ ವೇಶ್ಸಲು 

ಕಾರಣ್ವಾಯಿತ್ತ. 

 ಶ್ರಣ್ ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಈ ಆಾಂದೋಲನವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳಗೆ ಘನತೆಯ ಸಾಾ ನಮಾನ ಹಾಗೂ 

ಗೌರವಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಿತ್ತ. ಲ್ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನನ  ವಿರೋಧಿಸಿದ ಈ ಚಳುವಳಿ ಗಂಡು-ಹೆಣೆು ಾಂಬ 

ಭೇದವಿಲಿದೆ ಮಹಿಳಯರೂ ಸಾಹಿತಾ  ರಚ್ಚಸಲು ಕೊಟಟ  ಅವಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೋತಾಾ ಹಗಳು ಗಮನಾಹಿವಾದವು. 

ಈ ಕಾರಣ್ವಾಗಿ ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾವ ತಂತರ ಾ , ವಿಚಾರ ಸಾವ ತಂತರ ಾ  ಹಾಗೂ ವೈಯಕಿಕ ಸಾವ ತಂತರ ಾ ಗಳು 

ಲಭಸಿದವು. ಆ ಮೂಲಕ ತಮಮ  ಅಭಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನನ  ಮುಕಿವಾಗಿ ಹಂಚ್ಚಕೊಳುು ವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನನ  ಖಂಡಿಸುವ ಕಾಯಿಗಳೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಜರುಗಿದವು. 
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 ಜಾತಿ ನಿಮೂಿಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತರತಮಗಳನ್ನನ  ತೊಡೆದ್ದ ಹಾಕಲು ಅಡಿ ಇಟಟ  ಬಸವಣ್ು  ಈ 

ಕಾಯಿದಲಿ್ಲ  ಬಹಳವಾಗಿ ಶ್ರ ರ್ಮಸಿದ್ಯದ ನ್ನ. 

  ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಎಾಂದೆನಿಸದಿರಯಾ , 

  ಇವ ನಮಮ ವ ಇವ ನಮಮ ವ ಎಾಂದೆನಿಸಯಾ , 

  ಕೂಡಲಸಂಗನ ಮನ್ನಯ ಮಗನ್ನಾಂದೆನಿಸಯಾಾ . 

ಎನ್ನನ ವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮಾ ದ ದೂರವಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನನ  ಖಂಡಿಸುವ ಬಸವಣ್ು  ಎಲಿರನ್ನನ  

ನಮಮ ವರು ಎನ್ನನ ವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯತಿ  ಭಾವನ್ನಯನ್ನನ  ಅಭವಾ ಕಿಸಿದ್ಯದ ನ್ನ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ 

ಅಸಮಾನತೆಯ ಅಾಂತರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕೆಾಂಬುದ್ದ ಬಸವಣ್ು ನ ಮುಖ್ಾ  ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿತಿ್ತ . 

 ಸಮಾನತೆಯ ಆಶ್ಯವೊತಿ  ವಚನಕಾರರು ಜಾತಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಯನ್ನನ  ರ್ಕಿಗಿಾಂತಲೂ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಮಾನವತವ ದ 

ನ್ನಲೆಯಲಿ್ಲ  ಪರಿಬಾವಿಸಿರುವುದ್ದ ಕಂಡುಬರುತಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಮಾದರ ಚೆನನ ಯಾ ನ ಮುಾಂದಿನ ವಚನ 

ಗಮನಾಹಿವಾದ್ದದ್ದ. 

  ‘ನಡೆ ನ್ನಡಿ ಸಿದಿ್ಯಾಂತವಾದಲಿ್ಲ  ಕುಲ ಹಲೆ ಸೂತಕವಿಲಿ , 

  ನ್ನಡಿ ಲೇಸು, ನಡೆ ಅಧಮವಾದಲಿ್ಲ  

  ಅದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲಿದ ಹಲೆ 

  ಇಾಂತಿೋ ಉರ್ಯವ ತಿಳಿದರಿಯಬೇಕು | 

  ಇಾಂತಿೋ ಜಾತಿಗೊೋತರ ದಳಗಾದ ನಿೋಚ 

  ಶ್ರ ೋಷ್ಠ ವೆಾಂಬ ಎರಡು ಕುಲವಲಿದೆ 

  ಹಲೆ ಹದಿನ್ನಾಂಟು ಜಾತಿಯಾಂಬ ಕುಲವಿಲಿ .’ 

ಮಾನವತವ  ಹಾಗೂ ಜಿೋವಪರ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದಿವಾಗಿರುವ ಜಾತಿ ವಾ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನನ  ವಚನಕಾರರೆಲಿರೂ 

ಖಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾತಿ ಪದಿ ತಿಯನ್ನನ  ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದ್ದ ಮನ್ನಕುಲದ ಐಕಾ ತೆ ಹಾಗೂ ಅಖಂಡತೆಗಳಿಗೆ 

ಮಾರಕವಾದವು ಎಾಂಬ ತಿಳಿವು ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಇದದ ದ್ದದ  ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಮನಸಿಾ ತಿ ಮತಿ್ತ  

ಸವಿ ಸಮಾನತವ ದ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತಿವೆ. 

 ಬಹುತವ ದ ಆಶ್ಯವುಳು  ಶ್ರಣ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಮಾಜದ ಎಲಿ  ವಗಿಗಳಿಗೂ ಮನನ ಣೆ ನಿೋಡುವ ಜೊತೆಗೆ 

ಅವುಗಳ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಪ್ರರಂಪರಿಕ ಜಾಾ ನ ಸಿದಿದ ಗಳನ್ನನ  ಗೌರವಿಸಿತ್ತ. ‘ಕಾಯಕ’ವೆಾಂಬ ವಿಶಾಲ 

ಚ್ಚಾಂತನ್ನಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜದ ಎಲಿ  ವಗಿಗಳ ಕೆಲಸ, ದ್ದಡಿಮೆಯನ್ನನ  ಗೌರವಸಾ  ನ್ನಲೆಗೆ ಕೊಾಂಡೊಯಿದ ತ್ತ. 

  ‘ಕುಲವೆಾಂದ್ದ ಹೋರಾಡುವ ಅಣ್ು ಗಳಿರಾ ಕೇಳಿರೋ 

  ಕುಲವೇ ಡೊೋಹರನ ಕುಲವೇ ಮಾದ್ಯರನ ಕುಲವೆ ದೂವಾಿಸನ 

  ಕುಲವೇ ವಾಾ ಸನ, ಕುಲವೇ ವಾಲ್ಲಮ ೋಕನ, ಕುಲವೇ ಕಾಂಡಿಲಾ ನ? 

  ಕುಲವನೋಳಪ ಡೆ ಹುರುಳಿಲಿ .’ 

ಎಾಂದ್ದ ಸಿದಿರಾಮ ಕುಲವೆಾಂದ್ದ ಹೋರಾಡುವ ವಾ ಕಿಗಳ ನಡೆಯನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಖಂಡಿಸಿದ್ಯದ ನ್ನ. ಕುಲದಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ 

ಇಲಿ . ಕುಲದ್ಯಚೆಗಿನ ಮಾನವಿೋಯತೆ, ಮನ್ನಷ್ಾ ತವ ದ ಗುಣ್ಗಳು ಮುಖ್ಾ . ಕುಲದಿಾಂದ ಯಾರನ್ನನ  

ಅಳಯಬಾರದೆಾಂಬ ವಿವೇಕವನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ನ್ನ. 

  ‘ಕುಲವೆರಡಲಿದೆ ಹಲವಿಲಿ  

  ದಿನವೆರಡಲಿದೆ ಸಪಿದಿನವಿಲಿ  

  ಅರಿವು ಮರವೆಯರಡಲಿದೆ 
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  ಬೇರಾಂದ್ದ ತೊಡಿಗೆಯಿಲಿ  

  ಅಕೇಿಶ್ವ ರಲ್ಲಾಂಗ ಏಕರೂಪನಲಿದೆ 

  ಬಹುನಾಮದವನಲಿ .’ 

ಎಾಂಬ ಈ ವಚನವು ಸಮಾನತೆಯ ಆಶ್ಯಕೆಕ  ಹಿಡಿದ ಕನನ ಡಿಯಂತಿದೆ. ಭೂರ್ಮಯಲಿ್ಲ  ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು  

ಎಾಂಬ ಎರಡು ಕುಲಗಳನ್ನನ  ಬಿಟುಟ  ಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಲಿ . ಹಗಲು-ರಾತಿರ ಗಳಾಂಬ ಎರಡು ದಿನಗಳಲಿದೆ ಏಳು 

ದಿನಗಳಿಲಿ . ಅರಿವು ಮರವೆಗಳೇ ತೊಡಿಗೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕೇಿಶ್ವ ರನ್ನ ಒಬಬ ನ್ನ. ಬಹುನಾಮದವನಲಿ  ಎಾಂಬ 

ಮಾತ್ತಗಳು ಗಮನಿಸುವಂತಹವು. ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವು ಕುಲ, ಜಾತಿ, ಮತ. ಪಂರ್ಗಳನ್ನನ  

ವಚನಕಾರ ಇಲಿ್ಲ  ನಿರಾಕರಿಸಿ ಗಂಡು ಹೆಣೆು ಾಂಬ ಸಮಾನ ಕುಲದ ನ್ನಲೆಯನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತಿಾನ್ನ. 

  ‘ಹಲೆಯ ಹಲೆಯನ್ನಾಂದ್ದ ಹರಗಿರು ಎಾಂದೆಾಂಬರು 

  ಹಲೆಯನ್ನಾಂತವನಯಾಾ  

  ತನನ  ಹಲೆಯ ತಾನರಿಯದೆ 

  ಮುನಿನ ನವರ ಹಲೆಯನರಸುವ 

  ರ್ರ ಷ್ಟ ರಿಗೆ ಏನ್ನಾಂಬೆನಯಾಾ  

  ಮಹಾದ್ಯನಿ ಕೂಡಲ ಚೆನನ ಸಂಗಮದೇವಾ.’ 

ಹಲೆಯನ್ನಾಂಬ ಕಾರಣ್ಕೆಕ  ಹರಗಿರು ಎನ್ನನ ವರು. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಹನ್ನಯನೇಗಾದ? ಆತ ಹಲೆಯನಲಿ . 

ತನನ  ಹಲೆತನವನ್ನನ  ತಾನರಿಯದೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನನ  ಹಲೆಯ ಎನ್ನನ ವವರು ನಿಜವಾದ 

ಹಲೆತನವುಳು ವರು. ಇಾಂತಹ ಮನದ ಹಲೆತನಗಳು ನಾಶ್ವಾಗದೆ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ ಹಲೆತನಗಳ ನಾಶ್ 

ಕಷ್ಟ ಕರ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ತಿಳಿಸುತಿಾನ್ನ. 

ಉಪ್ಸಂಹಾರ. 

 ಅಾಂತಜಾಿತಿಯ ವಿವಾಹ, ಇಷ್ಟ ಲ್ಲಾಂಗ ಪರಿಕಲಪ ನ್ನ, ಶ್ರಣ್ ಪರಕಲಪ ನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ ಜಾತಿ 

ಭೇದ, ತರತಮಗಳನ್ನನ  ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪರ ಯತನ ಪಟಟ  ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಅದರಲಿ್ಲ  ಬಹುಪ್ರಲು 

ಯಶ್ಸಿವ ಯೂ ಆಯಿತ್ತ. ಆ ಕಾಲಘಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಜನರ ಮನಸಿಾ ನಲಿ್ಲ  ಉಾಂಟಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಹಾಗೂ 

ಆಲೋಚನಾ ಕರ ಮಗಳ ಕಾರಣ್ವಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೂ ತಮಮ  ಅಭಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನನ  ವಾ ಕಿಪಡಿಸಲು ಸಿಕಕ  ಅವಕಾಶ್ಗಳು 

ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಹಲವು ಜವ ಲಂತ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನನ  ಮೆಟ್ಟಟ  ನಿಲಿಲು ಸಾಧಾ ವಾಯಿತ್ತ. ಇದಕೆಕ  ವಚನ 

ಚಳುವಳಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಾಂಡ ಸವಿ ಸಮಾನತೆಯ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೋನಗಳು ಪರ ಮುಖ್ ಕಾರಣ್ಗಳಾಗಿದದ ವು. 
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