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ಪ್ಾ ಸ್ತಾ ವನೆ 

  ʻಕವಚʼ ಪದವನ್ನು  ಕವನದಲಿ್ಲ   ರೂಪರ್ಕತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ವಾ ವಸೆ್ಥ ಯಲಿ್ಲರುವ ಸಾಾಂಪಾ ದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ಈ ಕವನ ದವ ನಿಸುತ್ತ ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  

ಅಸ್ತತ ತ್ವ ದಲಿ್ಲದದ  ಅಸುು ಷ್ಾ ತೆಯ ಪರಿಸೆ್ತ ತಿಯನ್ನು  ಇಡೀ ಕವನ ತೆರೆದಿಡುತ್ತ ದೆ  ಎಾಂಬುದು  ಸು ಷ್ು . ವಗಾ-ವರ್ಾ  

ವಾ ವಸೆ್ಥ , ಜಾತಿವಾ ವಸೆ್ಥ , ಲ್ಲಾಂಗತಾರತ್ಮಾ , ಎಲಿ್  ರಿೀತಿಯ ಅಸು ೃಷ್ಾ ತೆಯನ್ನು  ʻಮುಟ್ು ಬಾರದ ಕವಚʼ ಎಾಂಬ 

ಸಾಲು ಎಲಿ್ವನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡದೆ.  

ಪ್ಾ ಮುಖ ಪ್ದಗಳು: ಕವಚ, ಮುಟ್ು ಬಾರದ ಕವಚ, ವಗಾ-ವರ್ಾ  ವಾ ವಸೆ್ಥ , ಜಾತಿವಾ ವಸೆ್ಥ , ಲ್ಲಾಂಗತಾರತ್ಮಾ , 

ಎಲ್ ಹನ್ನಮಂತ್ಯಾ , ಅಸು ೃಷ್ಾ ತೆ. 

ಪೋಠಿಕೆ: ಪ್ರಾ ರಂಭದ ಪದಾ  ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿದೆ, 

ಹುಟ್ಟು ನಾಂದಿಗೆ  ಕಟ್ಟು ಕಾಂಡೀ 

ಕವಚ ಬೀಳಲೊಲಿ್ ದು  ಏಳಲೊಲಿ್ ದು 

ಕರ್ಾದಾನಿಗಳಂತಿಟ್ು ರೂ  ಕತ್ತ ರಿಸ್ತ 

ಮೈಯ ಪ್ರರ್ಶವ ಾಗಳನಾಂದಾಂದೆ 

ಕಳೆಯಲೊಲಿ್ ದು ಜನ್ನಮ ಮೀಹ. 

 

ಸಾಾಂಪಾ ದಾಯಿಕ ಸಮಾಜವಾ ವಸೆ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  ಜಾತಿ, ಧಮಾ, ವಗಾ, ಲ್ಲಾಂಗ ಎಾಂಬ ಕವಚಗಳು ಹುಟ್ಟು ನಿಾಂದಲೇ 

ನಿಧಾರಿಸಲ್ು ಡುತಿತ ವೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಇಾಂತ್ಹ ಸಮಾಜದಿಾಂದ ಬಡಸ್ತಕಳಳ ಬೇರ್ಕದದುದ  ಕಷ್ು ಸಾಧಾ ವಾಗಿದೆ.  ಇದನ್ನು  

ಪುರಾರ್ದ  ಕರ್ಾನ ಸೆ್ತ ತಿಯನ್ನು  ಹೀಲ್ಲಸ್ತ ಹೇಳಲಾಗುತಿತ ದೆ.  ಕರ್ಾ ತ್ನು  ಕವಚವನ್ನು  ಕಿತ್ತತ  ದಾನ ನಿೀಡುತಾತ ನೆ.  

ಪುರಾರ್ದ ರೂಪಕವನ್ನು  ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಕವಿ, ಕರ್ಾ ತ್ನು  ಕವಚವನ್ನು  ದಾನ ಮಾಡದ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಜಾತಿ ಎಾಂಬ ಕವಚವನ್ನು  ಕಳಚಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತಿತ ಲಿ್ , ಎಾಂಬಂರ್ಶವನ್ನು  ಪಾ ಸುತ ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲಟ್ಟು  ನೀಡುತಿತ ದಾದ ರೆ. ಹುಟ್ಟು ನಿಾಂದ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುವ ಈ ಜಾತಿವಾ ವಸೆ್ಥ ಯನ್ನು  ಕಳಚಲು 

ಸಾಧಾ ವಾಗುತಿತ ಲಿ್ . ಕರ್ಾನ್ನ ದಾನ ಕೇಳಿದ ತ್ಕ್ಷರ್ ಕವಚ ಕಳಚಿ ಕಟ್ು ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಜಾತಿ ಚೌಕಟ್ು ನ್ನು  ಕಳಚಲು 

ಸಾಧಾ ವಾಗುತಿತ ಲಿ್  ಕರ್ಾನ ಕವಚ ಮೈಗಂಟ್ಟದುದ  ಆದರೆ ಜಾತಿ-ಧಮಾವೆಾಂಬುದು ಮನಸಿ್ತ ಗಂಟ್ಟದ ಕವಚ. 

 ದೇಹಿಯಾಂದರೂ  ದಾಹ  ತಿೀರದು 

ಹೀಗಲೊಲಿ್ ದು  ವಜಾ ದೇಹಿಗಳಂತೆ, 

ಭೂಮಿಯೊಡಲ್ನ್ನ  ಬಗೆದು  
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ತೆಗೆದ ಚಿನು ವ ಕರಗಿಸ್ತ ಕರವಸತ ರ 

ಮಾಡ ಒರೆಸ್ತಕಾಂಡರೂ ಕರಗಿ 

ಹೀಗದು ಕನಸ್ತನಲಿೂ . 

 

ನಮಮ  ದಾಹವೆಾಂಬುದು ಸಮಾನತೆಯ ದಾಹ. ಈ ಬೇಧ-ಬಾವ ಹೀಗಲ್ಲ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಬೇಡುತಿತ ದೆದ ೀವೆ. 

ಆದರೆ ಸಮಾನತೆಯ ದಾಹ ತಿೀರುತಿತ ಲಿ್ .  ಜಾತಿವಾ ವಸೆ್ಥ  ವಜಾ ದ ರಿೀತಿ ಕಠಿರ್ವಾಗಿದೆ. ಹಿೀಗೆ ವಜಾ ದ ರಿೀತಿ 

ಕಠಿರ್ವಾದ ಜಾತಿವಾ ವಸೆ್ಥ , ವಗಾವಾ ವಸೆ್ಥ  ಎಾಂಬ ಕವಚ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು  ಹಿಡದಿಟ್ಟು ಕಾಂಡದೆ.  

ಎಲ್.ಹನ್ನಮಂತ್ಯಾ ನವರ ಕವನದ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು  ಓದುತಿತ ದದ ರೆ, ಸ್ತದದ ಲ್ಲಾಂಗಯಾ ನವರ ʼನನು  ಜನಗಳುʼ 

ಕವನದ ಈ ಸಾಲುಗಳು ನೆನಪ್ರಗುತ್ತ ದೆ. “ಚಿನು ವನ್ನು  ತೆಗೆಯುವವರು ಅನು ವನ್ನು  ರ್ಕರ್ದವರು, ಬಟ್ಟು ಯನ್ನು  

ನೇಯುವವರು  ಬರಿಮೈಲೆ  ನಡೆಯುವವರು”.  ಚಿನು ವನ್ನು  ತೆಗೆದ ರ್ಕಮಿಾಕರು,  ತ್ಳವಗಾದವರು ಅವರು ತೆಗೆದ 

ಚಿನು  ಲೊೀಕಕೆ್ಕ  ಸಲಿು ತಿತ ದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು  ತೆಗೆಯುವ ಜನರನ್ನು  ಈ  ಲೊೀಕ ಒಳಗಳುಳ ತಿತ ಲಿ್ . ರ್ಕರರ್ ಈ 

ವಗಾವಾ ವಸೆ್ಥ  ಎಾಂಬ ಕವಚ ಅಡಡ ವಾಗಿದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನು  ತೆಗೆಯುವುದು ತ್ಳವಗಾದ ಬೆವರಿನ ಫಲ್. ಅವರ 

ರ್ಶಾ ಮಸಂಸೆ ೃತಿಗೆ  ಸಲಿ್ಬೇರ್ಕದ ಫಲ್ ದಕೆ್ಕ ತಿತ ಲಿ್ . ಸಮಾನತೆಯಾಂಬುದು ಇನ್ನು  ಕನಸಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಾಂಬ 

ವಿಷಾದವನ್ನು   ಈ ಸಾಲುಗಳು ವಾ ಕತ ಪಡಸ್ತದೆ. 

ಕೀರ್ಶನೀದಿ ದೇರ್ಶವನ್ನ ಸುತಿತ  

ಬಂದರೂ  ಬಗಲ್ಲಿೆ  ಭುಗಿಲೇಳುವುದು 

ಧಮಾವೆಾಂಬೀ  ಅಧಮಾದಳಗಿನ 

ಬೀಜಬದುದ   ಮಳೆತ್ತ  ಮರವಾಗಿ 

ಹಣಿ್ಣ ನಂಗಡಯಲಿ್ಲ   ನಳನಳಿಸ್ತ 

ನ್ನಗುವಾಗ  ಕವಚ  ಬಗಿಯಾಗಿತ್ತತ . 

ಶಿಕ್ಷರ್ವನ್ನು  ಪಡೆದರೆ ಸಮಾನತೆ ಸ್ತಗುತ್ತ ದೆ ಎಾಂಬ ನಂಬಕ್ಕ ಇತ್ತತ . ಹಾಗಾಗಿ ಒಾಂದು ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  

ಶೀಷ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದದ  ಸಮುದಾಯ ಪಾ ಸುತ ತ್ ಶಿಕ್ಷರ್ವನ್ನು  ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಶೀಷ್ಣೆಯಾಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಸವ ರೂಪಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡು ಇನು ಷ್ಟು  ಬಗಿಯಾಗುತಿತ ದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಕವಿತೆಯ ಸಾಲು ದವ ನಿಸುತಿತ ದೆ.  

ʻಕೀರ್ಶನೀದಿ ದೇರ್ಶವನ್ನ ಸುತಿತ  ಬಂದರೂ ಬಗಲ್ಲಿೆ  ಭೂಗಿಲೇಳುವುದು ಧಮಾವೆಾಂಬೀ ಅಧಮಾʼ ವಾ ಕಿತ ಯೊಬಬ  

ಎಷ್ು ೀ ಶಿಕಿಿತ್ನಾದರು, ದೇರ್ಶವನ್ನು  ಸುತಿತ ಬಂದರೂ ಜಾತಿಯ ಬೇರುಗಳು ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತ ಷ್ಟು  

ಗಟ್ಟು ಯಾಗುತಿತ ದೆ ಎಾಂಬ ವಿಶಾದವನ್ನು  ಕವಿ ವಾ ಕತ ಪಡಸ್ತದಾದ ರೆ. 

ಕಳೆಯಲೆಾಂದೇ  ಸುಳಿದವರೆಷ್ು ೀ 

ಮಹಾತ್ಮ ರು  ಮೌನ  ದೀಣ್ಣಯಲ್ಲ 

ಶಾಸತ ರದ  ವಸತ ರದಳಗೆ  ಸುತಿತ  

ರ್ಶರಧಿಯಾಚೆಗೆಸ್ಥದರೂ  ಹಡಗುಹತಿತ  

 

ಈ ಜಾತಿ ಚೌಕಟ್ು ನ್ನು  ಕಟ್ಟು  ಹಾಕಲು  ಬುದಧ , ಬಸವ, ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್  ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ು ೀ ಜನ 

ಮಹಾತ್ಮ ರು ಬಂದರು.   ಬಂದ ಮಹಾತ್ಮ ರೆಲಿಾ  ಈ ಎಲಿಾ  ಶಾಸತ ವನೆು ಲಿ್  ಕಿತೆತ ಸ್ಥದರು ಎಾಂಬದನ್ನು  ಕವಿ ಈ 

ಸಾಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಹೇಳುತಿತ ದಾದ ರೆ. ಅಲಿ್ಮಪಾ ಭುವಿನ ವಚನವಾಂದನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ನೆನಪಿಸ್ತಕಳಳ ಬಹುದು, 

“ಶಾಸತ ರವೆಾಂಬುದು ಸಂತೆಯ ಸುದಿದ , ಪುರಾರ್ವೆಾಂಬುದು ಪುಾಂಡರ ಗೀಷಿ್ಠ , ತ್ಕಾವೆಾಂಬುದು ತ್ಗರ ಹರಟ್ಟ, ಭಕಿತ  
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ಎಾಂಬುದು ತೀರಿ ಉಾಂಬುವ ಲಾಭ, ಗುಹೇರ್ಶವ ರನೆಾಂಬುದು ಮಿೀರಿದ ಘನವುʼʼ ಹಿೀಗೆ ಸಮಸಮಾಜದ 

ನಿಮಾಾರ್ವನೆು ೀ ಎಲಿಾ  ಮಹಾತ್ಮ ರು ಬಯಸ್ತದುದ  ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಈ ಪದಾ  ದವ ನಿಸುತಿತ ದೆ.  

ಗುಡುಗಾಗಿ  ಮಿಾಂಚಾಗಿ  ಮಳೆಯ 

ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ  ಮರಿ್  ಸೇರಿತ್ತ  ಕವಚ 

ಕರ್ವಾಗಿ ಅಣುವಾಗಿ  ವಾ ರ್ವಾಗಿ 

ನೆತ್ತ ರಂಗಳ ಸೇರಿ ಕ್ಕಾಂಪು ಬಳಿ 

ಕರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ರ್ಧ್ಯತ್ತ. 

 

ಪಾ ಕೃತಿ ವಿಕೀಪಗಳಂತೆ ಜಾತಿ, ಧಮಾ ಎಾಂಬುವು ಸಮಾಜಿಕ ವಿಕೀಪಗಳನ್ನು  ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುತಿತ ವೆ.  

ಜಾತಿವಾ ವಸೆ್ಥ  ಎಾಂಬುದು  ಅನಾದಿರ್ಕಲ್ದಿಾಂದಲಿೂ  ಈ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುಬಟ್ಟು ದೆ.  ಇದನ್ನು   

ತೆಗೆಯಲು  ಸಾಧಾ ವಾಗುತಿತ ಲಿ್  ಎಾಂಬ  ವಿಷಾದವನ್ನು  ಕವನದ ಪಾ ತಿ ಪದಾ ದಲಿ್ಲ  ಕವಿ ವಾ ಕತ ಪಡಸ್ತದಾದ ರೆ. 

ಅಹಿಾಂಸ್ಥ ಅಸತ ರವನ್ನ ಹೆಗಲ್ಲಿ್ಲ  

ಹತ್ತತ ಬಂದ   ಸಜಜ ನಿಕ್ಕಯ 

ಬುದಧ ದೇವನನ್ನ  ಸದಿದ ಲಿ್ ದೆ 

ದೂರವಿರಿಸ್ತ  ರ್ಕಲಾಾಂತ್ರಗಳ 

ಹೆರ್ಜಜ ಗಳಲಿ್ಲ   ಲಾಳವಾಗಿದೆ  ಕವಚ. 

 

ಕಿಾ .ಪೂವಾದಲಿೆ ೀ ಬುದದ  ಅಹಿಾಂಸ್ಥಯನ್ನು  ಪಾ ತಿಪ್ರದಿಸುತಾತ ನೆ.  ಆದರೆ  ಬುದದ ನ ಸ್ತದಾದ ಾಂತ್ವನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸದೆ  ಅಮಾನವಿೀಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ವತಿಾಸುತಿತ ದೆ ಎನ್ನು ತಾತ ರೆ. ಮುಾಂದುವರೆದು ಕವಿ ಈ ರಿೀತಿ 

ಹೇಳುತಾತ ರೆ,  

ರಾಮಾನ್ನಜರಾರ್ಶಾ ಮದಿ  

ಕೂಡದರೂ ಕಾಂಡ ಅಕ್ಷರದ 

ಸುತಿತ ಗೆ ತ್ತಾಂಡರಿಸ್ತತ್ತತ  ಮಂಡಯೂರಿ, 

ಬಸವ ಬೆಸ್ಥದರೂ ಬಸ್ತಯಲಿೆ ೀ 

ತ್ತಕೆ್ಕ  ಹಿಡದಿತ್ತತ  ಪಕೆ ದಲಿೆ ೀ 

ನಾಳೆಯ ನಾಲ್ಲಗೆ ಸುಡುವ  

ದರ್ಭಾಯನಿಟ್ಟು   ಸೇರಿಹೀಯಿತ್ತ 

ಮಾಯ  ಚರಿತೆಯ  ಚಕಾ ದಲ್ಲ 

 

ರಾಮಾನ್ನಜಚಾಯಾರು ಅಾಂದಿನ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಭಕಿತ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಸಮಸಮಾಜದ ನಿಮಾಾರ್ವನ್ನು  

ಸೃಷ್ಠು ಸಲು  ಪಾ ಯತಿು ಸ್ತದರು.  ಆದರೆ ಅಾಂದಿನ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಅಕ್ಷರ  ಸಂಸೆ ೃತಿಯ  ವಾರಸುದಾರರಂತೆ 

ವತಿಾಸುತಿತ ದದ ವರು ಈ ಕಾಂಡಯನ್ನು  ಬೆಸ್ಥಯಲು ಬಡಲ್ಲಲಿ್ .  ಮುಾಂದುವರೆದು ಕವಿ ಬಸವನನ್ನು  

ನೆನೆಯುತಾತ ರೆ.  ಬಸವರಿ್  ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜಕೆ್ಕ  ಸಂಚಲ್ನವನ್ನು  ನಿೀಡದರು. 

ಎಲಿ್ ರೂ ಒಾಂದೇ ಎಾಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು  ಸಾರಿದವನ್ನ.  ಆದರೆ ಬಸವರಿ್ ನ  ಆರ್ಶಯವನ್ನು  

ಅಥಾಮಾಡಕಳಳ ದೆ  ಪ್ರಾ ರಂಭದಲಿೆ ೀ ಸಮಾಜ ತ್ತಕೆ್ಕ  ಹಿಡಯಿತ್ತ ಎಾಂಬ ವಿಷಾದವನ್ನು  ಕವಿ ವಾ ಕತ ಪಡಸ್ತದಾದ ರೆ. 

ನ್ನರು  ಯೊೀಜನ  ದಾರಿ ತ್ತಳಿದರೂ 
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ಮೂಲೆ  ಮುರೆ್ಕ ಗಿಲಿ್  ಸವೆದಿಲಿ್  ಚೂರೂ 

ರ್ಕಲುಗಳು  ಕ್ಕಾಂಟ್ಟಲಿ್  ಸಾಂಟ್  ಮುರಿದರೂ 

ಹುಟ್ಟು ನಾಂದಿಗೆ   ಗಟ್ಟು ಯಾಗಿದೆ. 

ನೆರಳಂತೆ  ಬಸ್ತಲಂತೆ  ಬಳಿಳ  ಹೂವಂತೆ 

ಹುಟ್ಟು ನಾಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಕಾಂಡೀ 

ಕವಚ ಕಳೆಯಲೊಲಿ್ ದು 

ಬೀಳಲೊಲಿ್ ದು ನನು  ತರೆದು. 

ಹುಟ್ಟು ನಾಂದಿಗೆ ಬೆಸ್ಥದುಕಾಂಡದೆ 

ಕವಚ, ಮುಟ್ು ಬಾರದ  ಕವಚ. 

 

ಉಪ್ಸಂಹಾರ 

ಕವಚ ಇನ್ನು  ಸವೆದಿಲಿ್ . ವಗಾ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಯ ರ್ಕಲುಗಳು ಗಟ್ಟು ಯಾಗಿವೆ. ತಾರತ್ಮಾ  ಸಹಜವೆಾಂಬಂತೆ 

ರ್ಕಣುತಿತ ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇದರಿಾಂದ ಬಡಸ್ತಕಳಳ ಲು ಸಾಧಾ ವಿಲಿ್  ಎಾಂಬಂತ್ಹ ಸಂದಭಾ ಏಪಾಟ್ಟು ದೆದ .  ಈ 

ಕವಚ ಸಹಜ ಅಲಿ್  ಅಸಹಜವೆಾಂದು ನೀಡದಾಗ ಮಾತ್ಾ  ಜಾತಿ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಯಿಾಂದ  ಬಡಸ್ತಕಳಳ ಲು  ಸಾಧಾ .  

ʻಮುಟ್ು ಬಾರದ ಕವಚʼ ಅಸು ೃಷ್ಾ ತೆ ಎಾಂಬುದು ಇದರ ರೂಪ. ಇದನ್ನು  ಕರ್ಾನ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ದಾನ ಮಾಡಲು 

ಸಾದಾ ವಾಗುತಿತ ಲಿ್ . ವಿಶಾದದ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ನೀವಿನಲಿ್ಲ  ಕವಿ ಹೇಳುತಿತ ದಾದ ರೆ.  

ಪ್ರಾಮರ್ೆನ ಗಾ ಂಥಗಳು 

[1] ಎಲ್ ಹನ್ನಮಂತ್ಯಾ  ಅವರ ʻಕವಚʼ ಕವಿತೆ 

[2] ಸಾಹಿತಿ ಎಲ್. ಹನ್ನಮಂತ್ಯಾ ನವರ ಬಡ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತತ  ಆತ್ಮ ಕಥನವನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ಅವರ ಸಮಗಾ  ಸಂಪುಟ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ  


