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ಪರಸ್ಪ ರ ದ್ವ ೋಷ, ಅಸೂಯೆ, ತಾತಾಾ ರದಿಂದ ಬದುಕುತ್್ತರುವ ಈ ದನ್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ‘ಸ್ಖ್ಯ ’ದ ಮ್ರುವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನ್ 

ಅವಶ್ಯ ಕವ್ಯಗಿದ್. ಸ್ಮಾಜದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್್ತರುವ ನೈತ್ತಕ ಪೋಲ್ಲೋಸ್ಗಿರಿ, ಕೋಮುವ್ಯದದಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ಸ್ವವ ರ್ಗ ರಾಜಕಾರಣ, ಭಯೋತಾಪ ದನೆ, ಇವು ಆರೋರ್ಯ ಕರ ಸ್ಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆರ್ಳಲಿ . ಮ್ನುಷಯ  ತಾನು, ತನ್ನ  

ಸ್ಮಾಜದಿಂದ ನಿರಿೋಕಿ್ಷಸುವ ತೃಪ್್ತಕರ ವ್ಯತಾವರಣ ರೂಪುಗೊಳಳ ದದ್ಯಾ ರ್ ಸ್ಹಜವ್ಯಗಿ ಅದರ ವಿರುದಧ  

ಬಂಡುಕೋರತನ್ವನುನ  ಪಾ ದರ್ಶಗಸುತ್ಾನೆ. ಆರೋರ್ಯ ಕರ ಸ್ಮಾಜ ನಿಮಾಗಣದಲಿ್ಲ  ಈ ಬಂಡುಕೋರತನ್ವೂ 

ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಗುತ್ದ್. ಸ್ಮಾಜದಲಿ್ಲನ್ ಅನಾಯ ಯದವಿರುದಧ  ಸ್ತಡಿದೇಳುವ ಈ ಬಂಡುಕೋರತನ್ 

ವಿಧವ ಿಂಸ್ಕಾರಿಯಾರ್ದಂತೆಯೂ ನೋಡಿಕಳುಳ ವ ಎಚಚ ರಿಕೆಯೂ ಸ್ದ್ಯ ಜಾಗೃತವ್ಯಗಿರಬೇಕು. 

‘ಸ್ಖ್ಯ ’ವನುನ  ಗೆಳೆತನ್, ಸ್ಥನ ೋಹ, ಒಡನಾಟ, ಎಿಂದ್ಲಿ್ಲ  ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ತಕೊ ಳಳ ಬಹುದು. ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  

‘ಸ್ಖ್ಯ ’ದ ಕುರಿತ ಅಧಯ ಯನ್ರ್ಳು ನ್ಡೆಯುತ್್ತವೆ. ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ‘ಸ್ಖ್ಯ ’ದ ವಿವೇಚನೆಯನುನ  ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  

‘ಒಡನಾಟ’ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ‘ಸ್ಖ್ಯ ’ವನುನ  ರ್ಾ ಹಿಸ್ತದ್ಾ ೋನೆ. ಈ ‘ಒಡನಾಟ’ ಭರ್ವಂತ-ಭಕ್ರ ನ್ಡುವಿನ್ದುಾ , 

ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ -ಸ್್ತ ರೋ ಪಾ ತ್ತನಿಧೋಕರಣವನುನ  ಗುರುತ್ತಸುವ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಚರ್ಚಗಯನುನ  ಮುಿಂದುವರೆಸ್ಲ್ಲಗಿದ್. ಇಲಿ್ಲ  

ಎತ್್ತವ ಪಾ ಶ್ನನ ರ್ಳಿಗೆ ಕಡುವ ಉತ್ರರ್ಳು ಅಧಯ ಯನ್ ರ್ಶೋಲತೆಯನುನ  ಅಪೇಕಿ್ಷಸುತ್ವೆ. ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದ ಮೇರು 

ರ್ಶೋಖ್ರವ್ಯಗಿರುವ ಕನ್ಕದ್ಯಸ್ರು ಮ್ತ್್ತ  ಪುರಂದರದ್ಯಸ್ರನುನ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ತದರೂ ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ  ಬರಡಾರ್ದಂತೆ 

ನೋಡಿಕಳುಳ ವ ಅಧಯ ಯನ್ದ ಸ್ವಧಯ ತೆರ್ಳನುನ  ಈ ಲೇಖ್ನ್ ಅಪೇಕಿ್ಷಸುತ್ದ್. 

ಹರಿದ್ಯಸ್ರು ಹರಿಯ ಒಡನಾಟದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನ್ಯ ತೆ ಕಂಡವರು, ರ್ಶಾ ೋಹರಿಯಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು  ತಮ್ಮ ನುನ  

ಕಾಪ್ರಡಬೇಕೆಿಂದು ಪ್ರಾ ರ್ಥಗಸ್ತಕಳುಳ ವ ಇವರು “ಹರಿಯ ಮ್ನೆಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವ ‘ಕುನಿನ ’ಯಾರ್ಲೂ ಸ್ತದಧ . ಹರಿಯ 

ದ್ಯಸ್ರ ದ್ಯಸ್ರ ದ್ಯಸ್ರ ಮ್ನೆಯ ಬಂಟರಗಿ ಬಾಗಿಲುಕಾಯುವ ತವಕ ಅವರದು. ದ್ಯಸ್ರ ಈ ಆರ್ಾ ಹವೆಲಿ  ಹರಿಯ 

ಅನುರ್ಾ ಹಕಾೊ ಗಿ..... ಹರಿಯ ಎದುರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಹಿೋಗೆ ತಮ್ಮ  ಸುಖ್-ದು:ಖ್ರ್ಳನೆನ ಲಿ  ಆಪ್ವ್ಯಗಿ ತೋಡಿಕಿಂಡು ಪಶಾಚ ತಾಪದ 

ಮೂಲಕ ಅಿಂತರಂರ್ ಶುದಧ ಚಿiÀು ನುನ  ಪಡೆಯುತ್ಾರೆ.” (ಪುಟ-24. ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ  ಸೌರಭ) ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿಬೇಡಿದ್ಯರ್ 

ಹರಿಯು ಒಲ್ಲಯದದಾ ರೆ ದ್ಯಸ್ರದು ಹುಸ್ತಕೋಪ, “ತ್ತರುಕ, ಕಳಳ , ಜರ್ಳಗಂಟ, ಉದಾ ಿಂಡ, ಮೊದಲ್ಲದ ಬೈಗುಳರ್ಳು. 

ಹರಿಯ ಪರಮ್ ಭಕ್ರ ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಇಿಂತಹ ಮಾತ್ತರ್ಳು! ಮೇಲ್ನ ೋಟಕೆೊ  ಇವು ಬೈಗುಳರ್ಳಂತೆ ಕಂಡರೂ 

ಆಿಂತಯಗದಲಿ್ಲ  ಹರಿಯ ದಶಾವತಾರರ್ಳು ಪದರ ಪದರವ್ಯಗಿ ಬಿಚಿಚ ಕಿಂಡು ನ್ತ್ತಗಸುತ್್ತರುವುದು ಅನುಭವಕೆೊ  

ಬರುತ್ದ್. ಹರಿಯನುನ  “ಪರದೇರ್ಶ ನಿೋನು ಸ್ವ ದೇರ್ಶ ನಾನು| ಪರಮ್ ಭಾರ್ವತರ ಬಾ ಹೊೋಗಿ ಕೇಳೋಣ’ ಎಿಂದು ಕಟ್ಟು  

ಪಂಚಾಯ್ಿಗೆ ಕರೆದದ್ಯಾ ರೆ, ವಿಜಯದ್ಯಸ್ರು. ಎಲಿ್ಲ  ದ್ಯಸ್ರದ್ದಾ  ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಇಿಂರ್ದೇ ಆರೋಪರ್ಳು, ವಿಫರಣೆಯ 

ಪರಿ; ಎಚಚ ರಿಕೆಯ ಮಾತ್ತರ್ಳು. ಭಕ್ -ಭರ್ವಂತರ ಪರಸ್ಪ ರ ಸ್ಲ್ಲಗೆ ಸ್ಥನ ೋಹವನುನ  ‘ಸ್ಖ್ಯ ಭಾವ’ವೆಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಗಿದ್” 

(ಪುಟ-25. ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ  ಸೌರಭ) ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ಭಕ್ -ಭರ್ವಂತನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ ಕಲಪ ನೆಯನುನ  ದ್ಯಸ್ಯ , 

ಸ್ಖ್ಯ , ಮ್ಧುರ, ವ್ಯತಾ ಲಯ  ಭಾವರ್ಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು.  ದ್ಯಸ್ರಿಗೆ ಭರ್ವಂತ ಅಲೌಖಿಕವ್ಯಗಿ ಅಷ್ಟು  ಉಳಿದಲಿ . ತಮ್ಮ  
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ವತಗಮಾನ್ದ ಬದುಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ತಮ್ಮ ಿಂತೆಯೇ ಭರ್ವಂತನುನ  ಸ್ವಕಿಾತಾೊ ರಗೊಳಿಸ್ತಕಳುಳ ತ್್ತದಾ ರು. ಇವರು 

ಭರ್ವಂತನ್ನುನ  ಎಷ್ಟು ೋ ಕಟ್ಟು  ಪಂಚಾಯ್ಿಗೆ ಕರೆದರೂ  ವಚನ್ಕಾರರಷ್ಟು  ವಿಮ್ಶ್ಗನ್ ತ್ತೋಕ್ಷ್ಣ ತೆ ದ್ಯಸ್ರಲಿ್ಲ  ಇಲಿವೆಿಂದೇ 

ಹೇಳಬೇಕು. (ಕನ್ಕದ್ಯಸ್ರು ಮ್ತ್್ತ  ಪುರಂದರದ್ಯಸ್ರು ಇದಕೆೊ  ಅಪವ್ಯದ) ಹರಿದ್ಯಸ್ರು ಸ್ದ್ಯಕಾಲ ಭರ್ವಂತನ್ 

ಒಡನಾಟವಷು ನೆನ ೋ ಅಪೇಕಿ್ಷಸುವವರು ಮ್ತ್್ತ  ಒಡನಾಡುವವರು. ವಚನ್ಕಾರರು ರ್ಶವನಿಗಿಿಂತ ರ್ಶವಶ್ರಣರ 

ಅನುಭವದ ಒಡನಾಟದಲಿ್ಲ   ಪರಮ್ ಸುಖ್ವನುನ  ಕಾಣುವವರು. ಈ ಶ್ರಣ ಅದೇ ಪರಿಸ್ರದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಮ್ತ್ಿಂದು 

ಮ್ನುಷಯ  ವಯ ಕ್್ಷತವ  ಎಿಂಬುದನುನ  ರ್ಮ್ನಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅಿಂಶ್. ಹರಿದ್ಯಸ್ರು ಭರ್ವಂತನ್ ಒಡನಾಟದಲಿ್ಲ  ಏನ್ನುನ  

ಸ್ವಧಸ್ಲೆತ್ತನ ಸುತ್್ತದಾ ರೋ ಅದನುನ  ಶ್ರಣರು ಶ್ರಣರ ಒಡನಾಟದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಧಸುತ್್ತದಾ ರು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇದಕೆೊ  

ಅತಯ ತ್ಮ್ ನಿದಶ್ಗನ್. 

ಕನಾಗಟಕ ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ  ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳಾ ಪ್ರಾ ತ್ತನಿಧಯ ದ ದೊಡಡ  ಸ್ಥಪ ೋಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದದ್. 

ದ್ಯಸ್ರೆಲಿರೂ ಸಂಸ್ವರದ ಲೌಖಿಕ ಸುಖ್-ಭೋರ್ರ್ಳಲಿ್ಲದುಾ , ಅದು ನ್ಶ್ವ ರವೆಿಂದು ಅರಿವ್ಯದ್ಯರ್ ಆ ಲೌಖಿಕತೆಯನುನ  

ತರೆಯುವ ನೆಪದಲಿ್ಲ  ಸಂಸ್ವರದ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದಾ  ಹೆಣಣ ನುನ  ಒಿಂಟಿಮಾಡುತ್್ತದಾ ರು. ಭಕ್್ಷಪರ್ದಲಿ್ಲ  ಹೆಣಣ ನುನ  

ಮುನ್ನ ಡೆಸ್ಲು ದ್ಯಸ್ರಿಿಂದ ಏಕೆ ಸ್ವಧಯ ವ್ಯರ್ಲ್ಲಲಿ ? ಹರಿಸ್ರ್ೋಗತ್ಮ್ ಎನುನ ವ ಹರಿದ್ಯಸ್ರ ಪಾ ಜೆ್ಞ ಯಲಿ್ಲ  ಲಕಿ್ಷೋ 

ಗೌಣವ್ಯದದ್ಯಾ ದರೂ ಹೇಗೆ? ರ್ಶವನಿಿಂದ ಸ್ವಧಯ ವ್ಯದ ‘ಅಧಗನಾರೇಶ್ವ ರ’ ಕಲಪ ನೆ ಹರಿಯಿಿಂದ ಏಕೆ ಸ್ವಧಯ ವ್ಯರ್ಲ್ಲಲಿ ? 

ಈ ಪಾ ಶ್ನನ ರ್ಳು ನ್ಮ್ಮ ನುನ  ದ್ಯಾ ವಿಡ ಮ್ತ್್ತ  ವೈದಕ ಸಂಸ್ೊ øತ್ತರ್ಳತ್  ಚಿಿಂತ್ತಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ವೆ. ಮ್ಹಿಳಾ 

ಸ್ವವ ತಂತಾ ವನುನ  ದ್ಯಾ ವಿಡ ಸಂಸ್ೊ øತ್ತ ಒಪ್ತಪ ಕಿಂಡಂತೆ ವೈದಕ ಸಂಸ್ೊ øತ್ತ ಪುರಸ್ೊ ರಿಸ್ಲ್ಲಲಿ . ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ಸ್್ತ ರೋ-

ಪುರುಷರ ಒಡನಾಟ ಮುಕ್ತೆಯಿಿಂದ ಕೂಡಿರಲ್ಲಲಿ  ಎಿಂಬುದಕೆೊ  ಇದು ಪುಷಿ್ಠ ಕಡುತ್ದ್. ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದ ಮ್ಹಿಳಾ 

ಪಾ ತ್ತನಿಧಯಾದ ಹೆಳವನ್ಕಟ್ಟು  ಗಿರಿಯಮ್ಮ ನ್ ವಿಚಾರಧ್ಯರೆಯನುನ  ವೈಧಕ ಪುರುಷ ವಿಚಾರಧ್ಯರೆ 

ನಿಯಂತ್ತಾ ಸುತ್್ತದುಾ ದಾ ನುನ  ಕಾಣಬಹುದು. ಇನುನ  ಹರಪನ್ಹಳಿಳ  ಭೋಮ್ವವ  ಅವಿದ್ಯಯ ವಂತಳಾಗಿದುಾ  ತನ್ನ  ವಿಧವ್ಯ 

ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಜೋವನಾನುಭವವನುನ  ಹಾಡಾಗಿಸ್ತದ ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದ ಮ್ತ್ಬಬ  ಮ್ಹಿಳಾ ಪಾ ತ್ತನಿಧ. 

‘ವಚನ್ಕಾತ್ತಗ’ ಮ್ತ್್ತ  ‘ಕವಯಿತ್ತಾ ’ ಎಿಂದು ಮ್ಹಿಳಾ ಸ್ವಹಿತಯ ಪಾ ತ್ತನಿಧಯನುನ  ನಿದೇಗರ್ಶಸುವ ಈ 

ಪದರ್ಳಂತೆ ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದ ಮ್ಹಿಳಾ ಸ್ವಹಿತಯ ಪಾ ತ್ತನಿಧಯನುನ  ನಿದೇಗರ್ಶಸುವ ಪದರ್ಿಂದನುನ  ನ್ಮ್ಮ  ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ  

ವ್ಯಙ್ಮ ಯ ಕಟಿು ಕಳಳ ಲು ಏಕೆ ಸ್ವಧಯ ವ್ಯಗಿಲಿ ? ತಮ್ಮ  ಅನುಭವರ್ಳನುನ  ವಿಸ್್ರಿಸ್ತಕಳಳ ಲು ವಚನ್ಕಾತ್ತಗಯರಿಗೆ 

ದೊರೆತಷ್ಟು  ಅನುಕೂಲ, ಅವಕಾಶ್ರ್ಳು ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದ ಹರಿದ್ಯಸ್ತಯರಿಗೆ(?) ದೊರೆಯಲ್ಲಲಿ . ಇವರ 

ಭರ್ವಂತನಿಂದಗಿನ್ ಒಡನಾಟ ಆಿಂತಯಗದಲಿ್ಲ  ನಿವೇದನಾತಮ ಕವ್ಯಗಿ ಮುಿಂದುವರೆಯುತ್್ತತ್್ತ . ಆದರೆ 

ವಚನ್ಕಾತ್ತಗಯರಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಟ್ಟಿಂಬಿಕ ಪರಿಸ್ರದಲಿೂ  ಪಾ ೋತಾಾ ಹ ದೊರೆಯುತ್್ತತ್್ತ . 

ಮುಕ್ಾಯಕೊ -ಅಜರ್ಣಣ , ಲಕೊ ಮ್ಮ -ಮಾರಯಯ , ಅಕೊ ನಾರ್ಮ್ಮ - ಬಸ್ವಣಣ , ಅಕೊ ನಾರ್ಮ್ಮ - ಚನ್ನ ಬಸ್ವಣಣ , ನಿೋಲಮ್ಮ - 

ಬಸ್ವಣಣ , ಹಿೋಗೆ ಒಿಂದೇ ಕುಟ್ಟಿಂಬದಲಿ್ಲ  ಬೆಳದುಬಂದ ವಚನ್ಕಾರರನುನ  ಪಟಿು ಮಾಡುತ್ಾ  ಹೊೋರ್ಬಹುದು. 

ವಚನ್ಕಾರನ್ ಅಭವಯ ಕ್್ಷಗೆ ಇದಾ ಷ್ಟು ೋ ಅವಕಾಶ್ರ್ಳು ವಚನ್ಕಾತ್ತಗಗೂ ಇದಾ ವು. ವಚನ್ ಚಳವಳಿಯ ನಂತರದ 

ಕಾಲಘಟು ದಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದುಬಂದ ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ಈರಿೋತ್ತಯ ಅವಕಾಶ್ ಮ್ತ್್ತ  ಪಾ ೋತಾಾ ಹರ್ಳು ಸ್ತರ್ದರಲು 

ಕಾರಣವೇನು? ವಚನ್ ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ದೊರೆತ ಅವಕಾಶ್ರ್ಳು ನಂತರದ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಮುಿಂದುವರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್್ತ . 

ಆದರೂ ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದಿಂದ ಮ್ಹಿಳೆಯರು ಹಿಮುಮ ಖ್ವ್ಯರ್ಲು ಕಾರಣವೇನು? ವೈದಕ ಧಮ್ಗದಲಿ್ಲನ್ 

ಮ್ಡಿವಂತ್ತಕೆಯ ಪಾ ಜೆ್ಞ  ; ಸ್್ತ ರೋಯರ ಬಗೆಗಿನ್ ತ್ತರಸ್ವೊ ರ ಭಾವ ಒಿಂದು ಕಾರಣವ್ಯದರೆ, ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದ ರಚನೆಯಲಿ್ಲನ್ 

ಬಿಗಿ ಬಂಧವನುನ  ಬಳಸುವಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಶ್ಗನ್, ಪಾ ೋತಾಾ ಹ ಇಲಿದ್ಯೇ ಮ್ಹಿಳೆಯರು 

ಹಿಿಂದ್ ಸ್ರಿದರುವುದು ಮ್ತ್ಿಂದು ಕಾರಣವ್ಯಗಿರಬಹುದು. ಮ್ಹಿಳೆಯರು ಈ ಕಾರಣಕಾೊ ಗಿಯೇ ದ್ಯಸ್ಸ್ವಹಿತಯ ದ 

ರಚನೆಯಿಿಂದ ಹಿಿಂದ್ ಸ್ರಿದರೆಿಂದು ಕಡುವ ಕಾರಣರ್ಳು ‘ಇದಮಿತೆ ಿಂ’ ಎಿಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಲಿ . ಅಿಂತಹ 

ಕಾರಣರ್ಳ ಹುಡುಕಾಟದ ದಕ್ಷೊ ನ್ತ್  ನ್ಮ್ಮ  ಸಂಶೋಧನೆರ್ಳು ಸ್ವರ್ಬೇಕಾಗಿದ್. 
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