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ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

ರಮೇಶ್ ಸಿ, 

¥ÀæªÉÃ±À  

            ಶರಣರ ಬಹುಮುಖ ವಿಚಾರ ಕ್ರ ಾಂತಿ ಅಾಂದಿನ ಜನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ  ರಂಗಗಳನ್ನು  

ವ್ಯಾ ಪಿಸಿದಂತೆ ಕನು ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಪಂಕಿ್ತಯಲ್ಲಾ  ಹೊಸ ನಾದವನ್ನು  ಹಿಡಿಯಿತು.ಆಗ ಕನು ಡ ಭಾಷೆಗೆ 

ಹೊಸ ಶಕಿ್ತಯಾಂದು ಬಂದಂತಾಗಿ ಅದು ಶರಣರ ವಿಚಾರ ವೈಭವವನ್ನು  ಹೊತಿು  ತ್ರುವ ವ್ಯಹನವ್ಯಗಿ 

ಪರಿಣಮಿಸಿತು.ಶರಣರು ತ್ಮ್ಮ  ಗಹನವ್ಯದ ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸಲು ಸಂಸ್ಕ್ರ ುತ್ದ ಮೀರೆ 

ಹೊೀಗದೆ ಕನು ಡವನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿದದ  ಕ್ರಣ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಾ ೀದಯದ ಬಾಗಿಲು  

ತ್ನಗರಿವಿಲ್ಾ ದಂತೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆರೆಯಿತು.ಕನು ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಅದುವರೆಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರ ಯೀಗ 

ಮ್ತಿು  ಪರಿೀಕೆ್ಷ ಗಳ ವೈಭವವಿಲ್ಾ ದೆ ನಾಂತ್ ನೀರಾಗಿದದ  ಕ್ಲ್ದಲ್ಲಾ  ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಪರ ವ್ಯಹದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ  

ಹರಿದು ಬಂತು.ಶರಣರ ಒಾಂದಾಂದು ನ್ನಡಿಯು ಮ್ನ್ನಕುಲ್ವನ್ನು ,ವಿಶವ ವನ್ನು ,ಮಾನವನನ್ನು  

ಜಾಗೃತ್ಗೊಳಿಸಲಾಂದೇ ಉದೆದ ೀಶಿಸದ್ದದ ಗಿದೆ.ಮಾನವ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಮಾನವನಾದರೂ ಮಾನವ 

ಮಾನವನೇ. ಕ್ಮ್, ಕ್ರ ೀದ, ಲೀಭ, ಮೀಹ, ಮ್ದ ಹಾಗು ಮ್ತ್ಸ ರ ಹಿೀಗೆ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಪರ ಚೀಧಿತ್ 

ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮಾನವನನ್ನು  ನಾಗರಿೀಕವ್ಯಗಿ, ಸಾಾಂಸರ ೃತಿಕವ್ಯಗಿ, ನೈತಿಕವ್ಯಗಿ, ಧಾಮಿ೯ಕವ್ಯಗಿ  

ಸಂಸರ ರಿಸ್ಕ್ವ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಶರಣರು ನ್ನಡಿದ ನ್ನಡಿಮುತಿುಗಳಿವು. ಇಾಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂಶೀಧನೆಯ 

ಫಲ್ವ್ಯಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಮಾರು 304 ವಚನಕ್ರರೂ,42 ವಚನಗಾತಿ೯ಯರೂ ಉಲಾ ೀಖಕ್ಷರ  ಸಿಗುತಿಾರೆ. 

ಕನು ಡದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಲ್ಭಾ ವ್ಯಗಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕ್ತರ ಾಂತ್ ಕಳೆದು ಹೊೀದ ಸಾಹಿತ್ಾ ವೇ ಹೆಚಾಾ ಗಿರುತಿ್ದೆ.    

ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಹಾಗು ವಿಶವ  ಸಾಹಿತ್ಾ ಕ್ಷರ  ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ಅಮೂಲ್ಾ  ಕ್ಡುಗೆ ವಚನ 

ಸಾಹಿತ್ಾ .ಕನು ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕ್ಷರ  ಕ್ಡಮಾಡಿದ ಅನಘ್ಾ ೯ ಸಾಹಿತ್ಾ  ರತ್ು  ಇದ್ದಗಿದೆ.ಹನೆು ರಡನೇ 

ಶತ್ಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಶರಣರು ಕನು ಡಕ್ಷರ  ಕ್ಟ್ು  ಲೀಕ ಕ್ಣಿಕ್ಷ.ವಚನಗಳು ಕನು ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  

ಭಂಡಾರದ ಅಮೂಲ್ಾ  ರತ್ು ಗಳಾಗಿ ವಿಶವ  ಸಾಹಿತ್ಾ  ದೃಷ್ಟು ಯಿಾಂದ  ಕನು ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಬೆಲಯನ್ನು  

ಹೆಚ್ಚಾ ಸಿವೆ.ಕನು ಡದ ಉಪನಷತ್ ಎಾಂದು ಇದನ್ನು  ಬಣಿಿ ಸಲ್ಲಗಿದೆ.ಕನಾ೯ಟ್ಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಾ  

ಶಿವಶರಣರ ಚಳುವಳಿ ಒಾಂದು ಅಪೂವ೯ ಘ್ಟ್ನೆ ವಚನಗಳ ಸೃಷ್ಟು  ಒಾಂದು ಅನನಾ  ಪರ ಯೀಗ.ಈ 

ವಚನಗಳು ʻಆತ್ಮ ಕಲ್ಲಾ ಣ ಮ್ತಿು  ಲೀಕ ಕಲ್ಲಾ ಣʼಗಳೆರಡನ್ನು  ಏಕಕ್ಲ್ಕ್ಷರ  ಸಾಧಿಸಿವೆ.ಇವು 

ಧಮ್೯ವನ್ನು  ಬೀಧಿಸ್ಕ್ವುದರಿಾಂದ ʻಧಮ್೯ಗರ ಾಂಥʼವೆಾಂತ್ಲೂ,ತ್ತ್ವ ವನ್ನು  ಬೀಧಿಸ್ಕ್ವುದರಿಾಂದ 

ʻಸಿದ್ದದ ಾಂತ್ ಗರ ಾಂಥʼಗಳೆಾಂದು, ಉತಿ್ಮ್ವ್ಯದ ಕ್ವಾ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಹೊಾಂದಿರುವುದರಿಾಂದ ʻಸಾಹಿತ್ಾ  

ಗರ ಾಂಥʼಗಳೆಾಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿವೆ. 

                ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಅಥ೯: ಸಂಸ್ಕ್ರ ುತ್ದಲ್ಲಾ  ವಚನ ಎಾಂದರೆ ಮಾತು, 

ಮಾತ್ನಾಡುವುದು,ಅಭಿವಾ ಕಿ್ತಸ್ಕ್ವುದು ಎಾಂಬ ಅಥ೯ಗಳಿವೆ.ಕನು ಡದ ಚಂಪೂ ಕ್ವಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ಎರಡು 

ಪದಾ ಗಳ ನಡುವೆ ಬರುವ ಗದಾ ಕ್ಷರ  ̒ವಚನʼ ಎಾಂದು ಕರೆದಿದ್ದದ ರೆ.ಆದರೆ ಶರಣರು ಬಳಸಿದ ವಚನ ಎಾಂಬ 

ಶಬದ ವು ವಿಶಿಷು ವ್ಯದ ಅಥ೯ವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.ಅಷೆು ೀ ಅಲ್ಾ ದೆ ವಚನ ಎನ್ನು ವುದು ಒಾಂದು ವಿಶಿಷು  

ಸಾಹಿತ್ಾ  ರೂಪದ ಹೆಸರೂ ಆಗಿದೆ.ಶರಣರ ದೃಷ್ಟು ಯಲ್ಲಾ  ವಚನ ಎಾಂದರೆ ̒ ಗದಾ ವೆಾಂದು ಅಥ೯ವಲ್ಾ ʼಅದು 

ʻನಡೆದಂತೆ ನ್ನಡಿದ ರಿೀತಿಯೇ ವಚನʼ ಎನಸಿಕ್ಳುು ತಿ್ದೆ.ಅಾಂದರೆ ʻಶರಣರು ಪರ ತಿೀಜಾಾ  ಪೂರಕವ್ಯಗಿ  

ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಾ ವೂ(ನ್ನಡಿ) ವಚನಗಳು ಎನಸಿಕ್ಳುು ವವುʼ.ಶರಣರ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಹ ವಚನಕ್ಷರ  
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ವಿಶಿಷು ವ್ಯದ ಅಥ೯ವನ್ನು  ಕ್ಡುತಿ್ವೆ.ಶರಣರ ದೃಷ್ಟು ಯಲ್ಲಾ  ವಚನ ಎಾಂದರೆ ʻಆಡುವ ಮಾತಾಗಿರದೆ 

ಕ್ಟ್ು  ಮಾತಾಗಿದೆʼ ಅಾಂದರೆ ʻಭಾಷೆ ಕ್ಟ್ು ವನ್ನ ಅದನ್ನು  ನಡೆಸಿದಲ್ಲಾ  ಅವನ ಆತ್ಮ  ಸಾಕೆ್ತಯ 

ನ್ನಡಿಗಳೆಲ್ಾ ವೂ ವಚನಗಳು ಎನಸ್ಕ್ತಿ್ವೆʼ. 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಮೂಲ :  ಶರಣರಿಾಂದ ರಚ್ಚತ್ವ್ಯದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಮೂಲ್ವನ್ನು  ವಿವಿಧ 

ಸಂಶೀಧಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ತ್ಮ್ಮ  ತ್ಮ್ಮ  ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದ್ದದ ರೆ. 

 ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಿಿಂಹಚಾರ್ : ಇವರು ವಚನಗಳ ಮೂಲ್ವನ್ನು  ತ್ಮಿಳಿನ ʻತೇವ್ಯರಂʼಗಳಲ್ಲಾ  

ಕ್ಣಬಹುದು ಎಾಂದಿದ್ದದ ರೆ. 

 ಡಾ.ಎಲ್.ಬಸವರಾಜ : ಅವರು ʻವಚನಕ್ರರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕ್ರ ುತ್ದ ಛಂದೀಗರ ಾಂಥಗಳಲ್ಾ . 

ವೇದ,ಉಪನಷತ್ ಹಾಗು ಬಾರ ಹಮ ಣಕಗಳಲ್ಲಾ ಯ ಗದಾ ಗಳೇ ಪ್ರ ೀರಣೆಯನ್ನು  ನೀಡಿವೆʼ ಎಾಂದಿದ್ದದ ರೆ. 

 ಡಾ.ಎಿಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂತಿ೯ : ಅವರು ʻಕನು ಡದ ವಚನಗಳ ಮೂಲ್ವನ್ನು  ಅನಾ  

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ  ಹುಡುಕುವುದು ವಿಹಿತ್ವಲ್ಾ .ಕನು ಡದ ದೇಸಿೀಯ ಛಂದಸಾಸ ದ ತಿರ ಪದಿಯಲಾ ೀ 

ವಚನಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಕ್ಳು ಲು ಸಾಧಾ ವಿದೆʼ ಎಾಂದಿದ್ದದ ರೆ. 

 ಎಿಂ.ಆರ್.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಮೂತಿ೯ : ಅವರು ʻವಚನ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಎರವಲು ತಂದದದ ಲ್ಾ ,ಅದು 

ಕನು ಡದ ಸವ ಯಾಜ೯ತ್ ಸವ ತಿು ʼಎಾಂದು ಅಭಿಪ್ರರ ಯಿಸಿದ್ದದ ರೆ. 

 ರಂ.ಶ್ರ ೀ.ಮುಗಳಿ : ಅವರು ʻವಚನ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಕನು ಡದ ಒಾಂದು ವಿನೂತ್ನ ಸೃಷ್ಟು ʼಎಾಂದಿದ್ದದ ರೆ. 

     ಹಿೀಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಮೂಲ್ದ ಬಗೆೆ  ವಿದ್ದವ ಾಂಸರಲ್ಲಾ  ಭಿನಾು ಭಿಪ್ರರ ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೂ 

ಕೂಡ ಕ್ಷಲ್ವರು ಹನ್ು ಾಂದನೇ ಶತ್ಮಾನದ ಮ್ಧಾ ಭಾಗದಿಾಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ವಚನಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿ್ವೆ 

ಎಾಂದಿದ್ದದ ರೆ.  ಅಲ್ಾ ದೇ ವಚನಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು ದವು ಎನ್ನು ವುದು ತ್ಡಕ್ತನದ್ದಗಿದ್ದದ  ವಿದ್ದವ ಾಂಸರಲ್ಲಾ  

ಸಾಕಷ್ಟು  ಚಚೆ೯ಯಾದ ಬಳಿಕ ಸದಾ ಕರ ಾಂತೂ ಜೇಡರದ್ದಸಿಮ್ಯಾ ನೇ ಆದಾ  ವಚನಕ್ರ ಎಾಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.ದ್ದಸಿಮ್ಯಾ ನ ವಚನಗಳಿಾಂದ ಸ್ಪೂ ತಿ೯ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕ್ಾಂಡು ಬಸವಣಿ ನವರು 

ವಚನಗಳನ್ನು  ರಚ್ಚಸಿದರು.ಅಲ್ಾ ದೇ ದ್ದಸಿಮ್ಯಾ ನ್ನ ಕೂಡ ತ್ನಗಿಾಂತ್ ಹಿಾಂದೆ ವಚನಕ್ರರು ಇದದ ರೆಾಂಬ  

ಅಥ೯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ವಚನಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ದದ ನೆ.ಡೀಹರ ಕಕರ ಯಾ ,ಕ್ಷಾಂಭಾವಿ ಭೀಗಣಿ ನವರ 

ವಚನಗಳು ಸಿಕ್ತರ ವೆಯಾದರೂ ಇವರನ್ನು  ಕೂಡ ದ್ದಸಿಮ್ಯಾ ನ ಸಮ್ಕ್ಲ್ಲೀನರೆಾಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.       

ಬಸವಣಿ ನವರು ವಚನಗಳನ್ನು  ಹೇಳುತಿಾ “ಕನು ಡದಲ್ಲಾ ರುವ ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಪ್ರರ ಚ್ಚೀನವ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಎಾಂದರೆ 

ವಚನ ಪರ ಕ್ರದುದ .ಈ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಪರ ಕ್ರ  ಇಡಿೀ ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ದಲ್ಲಾ  ಮ್ತಿೆಲುಾ  ಕ್ಣಸಿಗದಷ್ಟು  

ಅನಮ್ಾ  ಮ್ತಿು  ಅಪೂವ೯”ಎಾಂದಿದ್ದದ ರೆ. 

   ಚ್ಚದ್ದನಂದಮೂತಿ೯ಯವರು “ಅಾಂದಿನ ಸಾಮಾಜಕ,ಧಾಮಿ೯ಕ ಪರಿಸರ ಪರ ಭಾವಗಳಿಾಂದ ಆಯಾ 

ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾ  ವಚನಕ್ರರ ಬಾಯಿಾಂದ ಹಾಗೇಯೆ ವಚನಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿರಬೇಕು” ಎಾಂದಿದ್ದದ ರೆ. 

   ಹಿೀಗೆ ಕನು ಡ ನಾಡಿನ ಹನೆು ರಡನೇ ಶತ್ಮಾನದ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಾ  ಹೊಸದ್ದದ ಕ್ರ ಾಂತಿಯನ್ನು  

ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಕೆ್ಷೀತ್ರ ದಲ್ಲಾ  ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು  ಮೂಡಿಸಬೇಕ್ಷಾಂಬ ಶರಣರ ಪರ ಗತಿಪರ 

ಧೀರಣೆಯ ಫಲ್ವ್ಯಗಿ ಕನು ಡದಲ್ಲಾ  ಶರಣರಿಾಂದಲೇ ವಚನಸಾಹಿತ್ಾ  ಹುಟ್ಟು ಕ್ಾಂಡಿತೆಾಂದು 

ಹೇಳಬಹುದು. 
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   ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಉಗಮಕೆ್ಕ  ಕಾರಣಗಳು 

1.ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು : ಕಲ್ಲಾ ಣಿ ಚಾಲುಕಾ ರಲ್ಲಾ  ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಪರ ಬಲ್ ದರೆಯಾದ ಆರನೇ 

ವಿಕರ ಮಾದಿತ್ಾ ನ ತ್ರುವ್ಯಯ ಬಂದ ಮೂರನೇ ಸೀಮೇಶವ ರನ ಕ್ಲ್ದಲ್ಲಾ  ಚಾಲುಕಾ  ವಂಶ ಕೆ್ತ ೀಣಿಸ್ಕ್ತಿ್  

ಹೊೀಯಿತು.ನಂತ್ರ ಎರಡನೇ ಜಕದೇಕಮ್ಲ್ಾ ನ ಕ್ಲ್ದಲ್ಲಾ  ಈ ವಂಶ ಮ್ತಿ್ಷ್ಟು  

ದುಬ೯ಲ್ವ್ಯಯಿತು.ದಕೆ್ತ ಣಭಾಗದಲ್ಲಾ  ಈ ಸಮ್ಯಕ್ರ ಗಲೇ ಹೊಯಸ ಳ ವಂಶದ ಬಿಟ್ಟು ದೇವನ ಪ್ರಬಲ್ಾ  

ಅಧಿಕವ್ಯಗಿತಿು .ಎರಡನೇ ಜಗದೇಕಮ್ಲ್ಾ ನ ತ್ರುವ್ಯಯ ಬಂದ ಎರಡನೇ ತೈಲ್ಪನನ್ನು  

ಮಂಗಳವ್ಯಡೆಯ ರಾಜ ಬಿಜಜ ಳನ್ನ ಎರಡನೇ ತೈಲ್ಪನನ್ನು  ಕ್ಾಂದು ತಾನೇ ರಾಜನಾದನ್ನ.ಈ 

ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ದಕೆ್ತಣಭಾರತ್ದಲ್ಲಾ  ಮ್ಹಮ್ದಿೀಯರ ದ್ದಳಿ ಆರಂಭವ್ಯಗಿತಿು .ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಅಕರ ಮ್ವ್ಯಗಿ 

ಸಿಾಂಹಾಸನಕ್ಷರ  ಬಂದ ಬಿಜಜ ಳನ ಬಳಿ ಬಸವಣಿ  ಕರಣಿಕನಾಗಿ ಕ್ಷಲ್ಸಕ್ಷರ  ಸೇರಿಕ್ಾಂಡನ್ನ.ಬಿಜಜ ಳನಗೆ ತಾನ್ನ 

ಮಾಡಿದ ಅಕರ ಮ್ ಕೃತ್ಾ ದ ಬಗೆೆ  ಒಳಗೊಳಗೆ ಭಯವಿತಿು .ಆದ ಕ್ರಣ ರೂಢಿ ಬದದ ವ್ಯದ ಸಾಮಾಜಕ 

ವಾ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಕ್ವ ಯಾವ ಸಂಕರ ಮ್ಣಗಳು ಆತ್ನಗೆ ಬೇಕ್ಗಿರಲ್ಲಲ್ಾ .ಆದರೆ ಬಸವಣಿ ನ 

ಈ ಆಾಂದೀಲ್ನ ಮದಮದಲು ಯಾರ ಗಮ್ನವನ್ನು  ಸ್ಥಳೆಯದೇ ಬೃಹತಿಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಜಜ ಳ ಮ್ತಿು  

ಆತ್ನ ಅನ್ನಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ತ್ಲನ್ೀವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಗ ಅದನ್ನು  

ಗಮ್ನಸ್ಕ್ವ ಮ್ತಿು  ತ್ಡೆಯುವ ಸಾಹಸವನ್ನು  ಬಿಜಜ ಳನ್ನ ಕಳೆದುಕ್ಾಂಡಿದದ ನ್ನ.ಹಿಗಾಗಿ 

ಬಸವಣಿ ನವರೂ ಕೈಗೊಾಂಡ ಆಾಂದೀಲ್ನವು ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ ಮುನು ಡೆಯಲು ಅನ್ನಕೂಲ್ಕರವ್ಯದ 

ಮ್ತಿು  ಸ್ಪಕಿವ್ಯದ ಸಮ್ಯ ಅದ್ದಗಿತಿು . 

2.ಧಾಮಿ೯ಕ ಅಿಂಶಗಳು : ವಚನಸಾಹಿತ್ಾ  ಹುಟ್ಟು ದೆದ ೀ ಧಾಮಿ೯ಕ ಆಾಂದೀಲ್ನದ ಅಾಂಗವ್ಯಗಿ, ಆದರೆ 

ಅದರ ಮ್ಧ್ಯಾ  ಬಸವಣಿ ನವರ ಕ್ಲ್ದಲ್ಲಾ ದದ  ವಿೀರಶೈವ ಧಮ್೯ಕೂರ  ಮ್ತಿು  ಪೂವ೯ದಲ್ಲಾ ದದ  ವಿೀರಶೈವ 

ಧಮ್೯ಕೂರ  ಇರುವ ಬೇಧಗಳನು ರಿಯುವುದು ಇಾಂದಿಗೂ 

ಸಾಧಾ ವಿಲ್ಾ .ಕ್ಳರು,ಕ್ಳಮುಖರು,ಕಪ್ರಲ್ಲಗಳು,ಲ್ಘುಈಶ ಹಾಗು ಪ್ರಶುಪುತ್ರ ರು ಎಾಂಬ ಮದಲ್ಲದ 

ಶೈವ ಪಂಗಡಗಳು ಇದುದ ದ್ದಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತಿ್ವೆ. 

* ಕಾಳರು : ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಮ್ಧಾ ಪ್ರನವನ್ನು  ಸೇವಿಸ್ಕ್ತಿ್  ಪರ ತಿನತ್ಾ  ಸಮ ಶಾನದಲಾ ೀ ಜೀವಿಸ್ಕ್ತಿಿದದ ರು. 

* ಕಾಳಮುಖರು : ಸಮ ಶಾನದಲ್ಲಾ ನ ಸ್ಕ್ಟ್ು  ವಾ ಕಿ್ತಗಳ ತ್ಲಬುರುಡೆಯಲ್ಲಾ  ಅನು ವನ್ನು  ಬೇಯಿಸಿಕ್ಾಂಡು 

ತಿನ್ನು ವವರು. 

* ಕಪಾಲಿಗಳು : ಸಮ ಶಾನದಲ್ಲಾ ರುವ ಬೂದಿಯನ್ನು  ತ್ಮ್ಮ  ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಾ ಕ್ಾಂಡು ಸಮ ಶಾನದಲಾ ೀ 

ವ್ಯಸಿಸ್ಕ್ವವರು. 

         ಇವರಲ್ಲಾ  ಕ್ಷಲ್ವರು ʻಸೆಾವರ ಲ್ಲಾಂಗʼ ಆರಾಧಕರು,ಕಠಿಣ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು  ಆಚರಿಸ್ಕ್ತಿಿದದ ರು. 

ವಚನಕ್ರರು ಈ ಎಲ್ಾ  ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು  ಖಂಡಿಸಿ ಭಕಿ್ತಯಾಂದೇ ಭಗವಂತ್ನನ್ನು  ಕ್ಣಲು ಇರುವ 

ಏಕೈಕ ಮಾಗ೯ ಎಾಂದು ಸಾರಬೇಕ್ಗಿತಿು .ಈ ಶೈವಶಾಖೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಮ್೯ಗಳು ಕೂಡ ತ್ಮ್ಮ  

ಮೂಲ್ ಸವ ರೂಪವನ್ನು  ಕಳೆದುಕ್ಾಂಡಿದದ ವು.ಬಸವಣಿ ನ ಕ್ಲ್ದಲ್ಲಾ  ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಪರ ಬಲ್ವ್ಯಗಿದದ  

ಜೈನಧಮ್೯ವೂ ಮಾನವಿೀಯತೆಯನ್ನು  ಬೆಳೆಸ್ಕ್ವ ಹಾಗೆ ಅಹಿಾಂಸ್ಥಯ ಅಧಿಪತ್ಾ ವನ್ನು  

ತ್ಲುಪಿತಿು .ಬದುಕ್ಷ ಪ್ರಪ ಎನ್ನು ವ ಜೈನಧಮ್೯ದ ಧೀರಣೆಗಳು ಹಾಗು ಕಠಿಣವ್ಯದ ಸಲಾ ೀಖನ ವರ ತ್ಗಳು 

ಸಾಮಾನಾ  ಮಾನವರಿಗೆ ಎಟ್ಟಕದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದದ ವು. 

3.ಸಾಹಿತಿಯ ಕ ಅಿಂಶಗಳು : ಪ್ರರ ಚ್ಚೀನ ಕ್ವಾ  ಪರಂಪರೆ ಚಂಪೂ.ಪಂಪ ಈ ಪರ ಕ್ರದ ದಡಡ ಕವಿ. 

ಕ್ವಾ ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದುದ  ಪುರಾಣ ವಸಿ್ಕ್ಗಳು,ಭಾಷೆ ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಪ್ರರ ಢವ್ಯದುದು.ಜನ ಸಾಮಾನಾ ರಿಗೆ 
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ಅಥ೯ವ್ಯಗಲ್ಲಲ್ಾ .ಇಾಂತ್ಹ ಕ್ವಾ  ಬರೆಯಲು ಪರ ಚೀದಿಸಿದುದ  ರಾಜರು,ಮಂತಿರ ಗಳು,ಸಾಮಂತ್ರು. 

ಕ್ವಾ ಗಳ ಉದೆದ ೀಶ ರಾಜರನ್ನು  ಸಂತ್ೀಷಪಡಿಸ್ಕ್ವುದ್ದಗಿತಿು .ಅನಂತ್ರ ಬಂದ ಚಂಪೂ ಕ್ವಾ ಗಳು 

ಸತ್ವ ಹಿೀನವ್ಯಗಿದದ ವು.ವಚನಕ್ರರು ಚಂಪೂವಿಗಿಾಂತ್ ವಿಭಿನು  ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ  ವಚನಗಳನ್ನು  ರಚನೆ 

ಮಾಡಿದರು.ಈ ನಟ್ಟು ನಲ್ಲಾ  ವಚನಕ್ರರು ಸಾಮಾಜಕ ಆಾಂದೀಲ್ನಕ್ಷರ  ಕ್ರಣಿೀಕತ್೯ರಾದರು. 

4.ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಿಂಶಗಳು :  ವಚನಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಉಗಮ್ಕ್ಷರ  ಸಾಮಾಜಕ ಅಾಂಶಗಳು ಮುಖಾ  ಕ್ರಣ.ಜನ 

ಸಾಮಾನಾ ರ ಸ್ಕ್ಧಾರಣೆ, ಅಾಂದಿನ ಸಾಮಾಜಕ ಸೆಿ ತಿ ವಚನಕ್ರರಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ್ಕರವ್ಯಗಿತಿು . ಯೀಗಾ ತೆ 

ಮ್ತಿು  ಪರ ತಿಭೆಗಳು ನಧಾ೯ರವ್ಯಗುತಿಿದುದ ದು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ.ಸೌಲ್ಭಾ ಗಳು ದರಕುತಿಿದುದ ದು 

ಕೂಡ ಜಾತಿಯ ಆಧರದ ಮೇಲಯೇ.ಶೀಷಣೆಗೆ ಸ್ಕ್ಲ್ಭ ಮಾಗ೯,ಮೇಲು-ಕ್ತೀಳು ಎಾಂಬ ಭಾವನೆ ದೈವ 

ನಮಾ೯ಣದುದ  ಎಾಂಬ ಕಲ್ೂ ನೆ. ಶೀಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೇಲ್ವ ಗ೯ದವರು ಹಣ,ಅಧಿಕ್ರ ಹಾಗು 

ಅಾಂತ್ಸಿ್ಕ್ಗಳನ್ನು  ಹೊಾಂದಿರುತಿಿದದ ರು. ಮೇಲ್ವ ಗ೯ದವರ ಆಸ್ಥ-ಆಕ್ಾಂಕೆ್ಷ ಗಳು ಈಡೇರುತಿಿದುದ ದು ಜನ 

ಸಾಮಾನಾ ರಿಾಂದ.ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಾ  ವಣಿ೯ತ್ವ್ಯಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ವ ಗ೯ದವರ ಕಥೆಗಳೇ ಹೊರತು ಅವರ 

ಸಲುವ್ಯಗಿ ದುಡಿದ ಕ್ಮಿ೯ಕರ ಕಥೆಗಳಲ್ಾ .ವಣ೯ಗಳಲ್ಲಾ  ಮೇಲು-ಕ್ತೀಳು ಎಾಂಬ ಭಾವನೆ 

ನೆಲಯೂರಿತಿು .ಪರ ತಿಯಾಂದು ವಣ೯ದಲ್ಲಾಯೂ ಶೀಷಣೆ ನಡೆಯುತಿಿತಿು .ಸಿಿ ುೀ ಗಂಡಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ತೀಳು ಎಾಂಬ 

ಸಾವ೯ತಿರ ಕ ಮ್ನ್ೀಭಾವ ಎಲ್ಾ  ವಗ೯ದಲ್ಲಾ ತಿು . 
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