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ಹನೆ್ನ ರಡನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಚನ ಸಾಹಿತಯ ವು ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ 

ಅಂಕುಡಂಕುಗಳನೆ್ನ , ನೋವು ನಲ್ಲವುಗಳನೆ್ನ , ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನೆ್ನ , ಸಂಪ್ರ ದಾಯ 

ಹಾಗೂ ವರ ತಾಚರಣೆ, ಜಾತಿ,ವಗಗ ಹಿೋಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಶಿವಶರಣರು 

ತಮ್ಮ  ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ಅನ್ನಭವಗಳ ಅಭಿವಯ ಕತ ಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕ 

ವಚನಗಳು ಅವರ ಜೋವನಕೆೆ  ಬರೆದ ಭಾಷಯ ಗಳಂತೆಯೂ ರಚನ್ನಗಂಡಿವೆ. ಬಸವಣಣ , ಅಲಿ್ಮ್ 

ಪ್ರ ಭು, ಸವಗಜಞ  ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ , ಅಕೆಮ್ಹಾದೇವಿ ಮಂತಾದ ವಚನಕಾರರು 

ಸಾಮಾಜಕ ಕಳಕಳಿಯ ತಮ್ಮ  ವಿಚಾರಗಳನೆ್ನ  ವಚನಗಳಲಿ್ಲ  ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಸೂಳೆ 

ಸಂಕವೆೆ , ಅಮಗೆ ರಾಯಮ್ಮ , ಆಯಾ ಕೆ್ಕ  ಲ್ಕೆಮ್ಮ , ಸತಯ ಕೆ  ಮಂತಾದ ವಚನಕಾತರ್  ಿಯರು 

ತಮ್ಮ  ಜೋವನದ ಆತಮ ಕಥೆಯನೆ್ನ  ಬರೆದುಕಂಡ ರೋತಿಯಲಿ್ಲ  ವಚನಗಳನೆ್ನ  ರಚಿಸಿದಾಾ ರೆ. 

ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ ಮ್ಹಿಳೆಗಿದಾ  ಗೌರವಸಾಾ ನ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಪ್ರ ಭುತೆ ದಲಿ್ಲ  ನಲುಗಿದ ಆಕೆಯ 

ಸಿಾ ತಿಯನೆ್ನ  ಶರಣರು ಸಾಹಿತಯ ದ ಮೂಲ್ಕ ಮ್ಹಿಳಾ ಸೆಾ ತಂತರ ಯ  ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಕ 

ಸಾಾ ನದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ  ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಉಪ್ಮೆಯಗಳನೆ್ನ  ಬಳಸಿ ಅಭಿವಯ ಕ್ಕತ ಸಿದಾಾ ರೆ. 

ಇವುಗಳನೆ್ನ  ಆಧರಸಿ ಶಿವಶರಣರು ಹಂದಿದ ಮ್ಹಿಳಾಪ್ರ ನಿಲುವುಗಳನೆ್ನ  ಒಂದೆಡೆ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಚಚರ್  ಿಸುವ ಪ್ರ ಮಖ ಉದೆಾ ೋಶ ಈ ಲೇಖನದಾಾ ಗಿದೆ. 

 ಜಾತಿಬೇಧ, ವಗಗಬೇಧ, ವಣಗಬೇಧ, ಹಾಗೂ ಲ್ಲಂಗಬೇಧವನೆ್ನ  ಒಪ್ಪ ದ ಶರಣರು ಸಿತ ರೋ 

ಪುರುಷ ಸಮಾನತೆಯ ಘೋಷಣೆಯಲಿ್ಲ  ತಮ್ಮ  ಧೆ ನಿಯನೆ್ನ  ಕೂಡಿಸಿ, ಅದನೆ್ನ  

ಅರ್ಗಪೂಣಗವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ತಂದು ಸಾರ್ಗಕ ಪ್ಡಿಸಿಕಂಡಿದಾಾ ರೆ, 'ನಾಮ್ದಲಿ್ಲ  

ಹಂಗೂಸಂಬ ಹಸರಾದಡೇನ್ನ ಭಾವಿಸಲು ಗಂಡುರೂಪ್ನೋಡಾ' ಎಂದು 

ಅಕೆಮ್ಹಾದೇವಿಯು ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಶರಣ ಧಮ್ಗದಲಿ್ಲ  ನೈತಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರ ರ್ಮ್ 

ಪ್ರರ ಶಸತ ಯ  ಶಿೋಲ್, ಚಾರತೆರ , ವಯ ಕ್ಕತ ಯ ಜೋವರತೆ ಗಳಿದಂತೆ ಎಂದು ನಂಬಿ, ನಿೋತಿಯ ನ್ನಲೆಗಟಿ್ಟ ನ 

ಮೇಲೆ ಸುಂದರ ಸಮಾಜಸೌಧ ನಿಮ್ರ್  ಿಸಲು ಉದೆಾ ೋಶಿಸಿದ ಶರಣರು ಅದನೆ್ನ  ತಮ್ಮ  ಜೋವನದ 

ಮೌಲ್ಯ ವನೆಾ ಗಿ ಸೆಿ ೋಕರಸಿದರು. ಅವರ ಆ ನಿೋತಿಸಂಹಿತೆಯಲಿ್ಲ  ಪುರುಷರು ಸಿತ ರೋಯರನೆ್ನ  

ಕಾಣಬೇಕಾದ ರೋತಿ ವಿಶಿಷಿ ವಾದುದು. ಸಿತ ರೋಯರು ಬಗೆಗಿದಾ  ಪುರುಷನ ರೋಷಪೂಣಗ 

ದೃಷಿ್ಟ ಯನೆ್ನ  ಬದಲ್ಲಸಲು ಪ್ರ ಯತೆಿ ಸಿದರು. ಚಾತುವಣಗ ವಯ ವಸಾ ಯಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳಿಗೆ ಯಾವ 

ಸಾಾ ನವೂ ಇಲಿ್  ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲಿ್  ಎನೆ್ನ ತಿತ ದಾ  ಕಾಲ್ವನೆ್ನ  ಮೋರ ಸಿತ ರೋ ಪುರುಷರು ಸಮಾನರು 

ಎಂಬುದನೆ್ನ  

ಮಲೆ ಮಡಿ ಬಂದರೆ ಹಣೆಣ ಂಬರು  
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ಗಡಡ  ಮೋಸ ಬಂದರೆ ಗಂಡೆಂಬರು 

ನಡುವೆ ಸುಳಿವ ಆತಮ  ಹಣ್ಣಣ  ಅಲಿ್ , ಗಂಡೂ ಅಲಿ್ . 

 ಎಂದು ಆತಮ ದ ಸಮಾನತೆಯಲಿ್ಲ  ಜೋವನದ ಘನತೆಯನೆ್ನ  ಗೌರವಿಸಿ ಜೇಡರ 

ದಾಸಿೋಮ್ಯಯ  ಹಣ್ಣಣ  ಗಂಡುಗಳೆಂಬ ಬೇಧವನೆ್ನ  ಒಡೆದು ಹಾಗಿದಾಾ ನ್ನ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನೆ್ನ  

ಮಂದುವರೆಸಿದ ಸತಯ ಕೆೆ  ..... 

ಮಲೆ ಮಡಿಯದುಾ ದೆ 

ಹಂಣೆಣ ಂದು ಪ್ರ ಮಾಣಿಸಲ್ಲಲಿ್  

ಕಾಸ ಮೋಸ ಕಠಾರವಿದುಾ ದೆ 

ಗಂಡೆಂದು ಪ್ರ ಮಾಣಿಸಲ್ಲಲಿ್  

ಅದು ಜಗದ ಮಾಯೆ ಬಲಿ್ವರ ನಿೋತಿಯಲಿ್ , 

ಏತರ ಹಣ್ಣಣ ದರು ಮ್ಧುರವೇ ಕಾರಣ, 

ಅಂದವಿಲಿ್ದ ಕುಸುಮ್ಕೆೆ  ವಾಸನ್ನಯೇ ಕಾರಣ. ಎಂದು ಹೇಳುತಾತ  

ನಿಜವಾದ ಬೇಧವಿರುವುದು ರೂಪ್ದಿಂದಲಿ್  ಗುಣದಿಂದ ಎಂಬುದಕೆೆ  ಹಣಣ ನೆ್ನ  ಕುಸುಮ್ಕೆೆ  

ದೃಷಿ್ ಂತಿೋಕರಸಿದಾಾ ಳೆ. ವಚನ ಧಮ್ಗದಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳಾ ಸಂವೇದನ್ನಯ ಆಶಯಗಳನೆ್ನ  ಕೇವಲ್ 

ನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲರಲ್ಲಲಿ್  ಅವು ನಡೆ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಣವಿನ ದನಿ ರೂಪ್ಗಳು ಎಂಬುದನೆ್ನ  ತಳವಗಗದ 

ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು ಸಾಕ್ಕಷ ೋಕರಸುತತ ವೆ. ವಚನ ಯುಗವು ಸಿತ ರೋ ಸಮಾನತೆಯನೆ್ನ  ಹಂದಿದೆ 

ಎನೆ್ನ ವುದಕೆೆ  ಅನ್ನಭವ ಮಂಟಪ್ದಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳೆ ಪ್ಡೆದ ಪ್ರ ವೇಶವೇ ಕಾರಣ. ಅಲಿ್ದೆ 

ಸಮಾಜವು ತಿರಸೆ ೃತವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣವ ಸೂಳೆಯೂ ಇಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ನ ಪ್ಡೆದಿದಾ ಳೆಂಬುದಕೆೆ   

ಸೂಳೆಸಂಕವೆೆ ಯ ಸಾಕ್ಕಷ  ಗಮ್ನಾಹಗವಾದುದು. ಹಣಣ ನೆ್ನ  ಮಾಯೆ, ರಕ್ಕಷ ಸಿ ಎಂದು 

ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಂದಭಗವನೆ್ನ  ಒಡೆದು ಹಾಕ್ಕ ..... 

ಹಣ್ಣಣ  ಹಣಣ ಲಿ್ , ಹಣ್ಣಣ  ರಕೆ ಸಿಯಲಿ್  

ಹಣ್ಣಣ  ಸಾಕಾಷ ತ್ ಕಪಿಲ್ಸಿದಧ  ಮ್ಲಿ್ಲಕಾಜರ್ಿ ನ ಎಂದು ಸಾರದರು. 

 ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದಂತೆ ಹಣಣ ನೆ್ನ  'ನ ಸಿತ ರೋ ಸೆಾ ತಂತರ ಯ  ಅಹಗತೆ' 

ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲ್ಕ ಅವಳ ಅಸುತ ತೆ ಕೆೆ  ಕಡಲ್ಲ ಪ್ಟಿ್ಟ  ಹಾಕ್ಕದಾ ನೆ್ನ  ಖಂಡಿಸಿ ಜಗತುತ  

ನಿತಯ  ಸತಯ ವಾದದುಾ  ಮಕ್ಕತ ಗೆ ಸಿತ ರೋ ಪುರುಷನ್ನಂಬ ಅಭಿಮಾನ ತಾರತಮ್ಯ  ಸಲಿ್ದು ಎಂದು 

ಹೇಳಿದಾ ನೆ್ನ  ...... 

ಪುರುಷನ ಮಂದೆ ಮಾಯ  

ಸಿತ ರೋ ಯಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು 

ಸಿತ ರೋಯ ಮಂದೆ ಮಾಯ 

 ಪುರುಷನ್ನಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು, ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲ್ಕ 

ಸಾಮಾಜಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವುಳಳ ವಳು ಎಂಬುದನೆ್ನ  

ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರ ಫಲ್ವಾಗಿಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಅನೇಕ ವಚನಗಾತರ್  ಿಯರು ಪುರುಷ 

ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನೆ್ನ  ಮಂಟಪ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಡೆದರು. ಶರಣರಗಿಂತ ಬಹುಪ್ರಲೌ ಶರಣೆಯರು 

ತಮ್ಮ  ವೈಚಾರಕತೆಯ ಪ್ರ ಬುದಧ ತೆಯನೆ್ನ  ಪ್ರ ದಶರ್  ಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಆ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿಯೇ 

ಚನೆ ಬಸವಣಣ ನವರು 'ನಿಜಪ್ದದ ನೈದಿದ ಮ್ಹಾದೇವಿ ಅಕೆನ ಶಿರ ೋಪ್ರದಕೆೆ  ನಮೋ ನಮೋ 

ಎಂಬೆನ್ನ' ಎಂದು ವಂದಿಸಿದಾಾ ರೆ. 
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 ದೌಬಗಲ್ಯ  ಎನೆ್ನ ವುದು ಬರೋ ಹಣಿಣ ಗಿಲ್ಗಿಲಿ್  ಗಂಡಿಗೂ ಇದೆ ಆದರೆ ದೌಬಗಲ್ಯ ದ ಭಾರ 

ಹಣಿಣ ಗೆ ಮಾತರ  ಸಲಿ್ದು ಎಂಬುದಕೆೆ  ಸಿದಾಧ ರಾಮ್ ಈ ವಚನ ಸಾಕ್ಕಷ  ...... 

ತಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣಣ  ತನೆ  ತಲೆಯನೆ್ನ ೋರತುತ  

ತಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣಣ  ತನೆ  ತೊಡೆಯನೆ್ನ ೋರತುತ  

ತಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣಣ  ನಾರಾಯಣನ ಎದೆಯನೆ್ನ ೋರತುತ . 

 ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಣಿಣ ಗೆ ದೇವತೆಯ ಸಾಾ ನ ನಿೋಡಿದಾಾ ರೆ. ಶರಣ್ಣರ  ಕುರುಹನೆ್ನ  ಬಿಟಿ್ಟ  

ಅರವನೆ್ನ  ಗುರುತಿಸಿದರು. ಶರಣಸತಿ ಲ್ಲಂಗಪ್ತಿ ಭಾವ ಬಹಳ ಮಖಯ ವಾದುದು. ಶರೋರ ಸತಿ 

ಮ್ನಸುು  ಪ್ತಿ, ಮ್ನವೇ ಮ್ಹಾಲ್ಲಂಗ ಅಂಗ ಲ್ಲಂಗ ಸಮ್ರಸಗಳಿಸಬೇಕು. ಶರಣ ಧಮ್ಗದಲಿ್ಲ  

ಸಂಸಾರ ತಾಯ ಜಯ ವಲಿ್ . ಸತಿ ಪ್ತಿಗಳಂದಾದ ಭಕ್ಕತ  ಹಿತವಾಗಿ ಒಪುಪ ವುದು ಶಿವನಿಗೆ. ದಾಂಪ್ತಯ  

ಜೋವನ ಸತಯ  ಶುದಧ ವಾಗಿರಬೇಕು. ದಂಪ್ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಏಕಭಾವ ಇರಬೇಕು ಇಲಿ್ದಿದಾ ರೆ ವಿಷಮ್ 

ದಾಂಪ್ತಯ  ಅಮೃತದಲಿ್ಲ  ವಿಷ ಬೆರಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಗಂಡ ಶಿವಲ್ಲಂಗ ದೇವರ ಭಕತ , ಹಂಡತಿ ಮಾರಮ್ಸಣಿಯ ಭಕೆತ  

ಗಂಡ ಕಂಬುದು ಪ್ರದೋದಕ ಪ್ರ ಸಾದ 

ಹಂಡತಿ ಕಂಬುದು ಸುರೆ ಮಾಂಸ 

ಹಂಡದ ಮ್ಡಿಕೆಯ ಹರಗೆ ತೊಳೆದಂತೆ. 

 ಮ್ಡಿಕೆಯ ಆಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದಂತೆ ಸತಿಪ್ತಿಯರು ಶುದಧ ವಾಗಿರಬೇಕು ಇಲಿ್ದಿದಾ ರೆ 

ದಾಂಪ್ತಯ  ಹಂಡದ ಮ್ಡಿಕೆಯನೆ್ನ  ಹರಗೆ ತೊಳೆದಂತೆ ವಯ ರ್ಗವೆನಿಸುತತ ದೆ. ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ 

ಆಚಾರ ಭಿನೆ ತೆಗಳು ಕುಟ್ಟಂಬದ ಸೌಖಯ ವನೆ್ನ  ಹಾಳು ಮಾಡುತತ ದೆ. 

 ಭಾರತಿೋಯ ಧಮ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ದೇವನಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತರ  ಸಿೋಮತವಾಗಿದೆ. 

ಸಿತ ರೋ ಸಮಾಜ ಮ್ಟಿ ದಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ಕೆಲ್ವಂದು ಪ್ರ ತಿಕೂಲ್ ತತೆ ಗಲ್ನೆ್ನ  

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದವು. ಇಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳೆ ತನೆ  ಆತೊಮ ೋದಾಧ ರದ ಹಂಬಲ್ವನೆ್ನ  ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. 

ಆದರೆ ಶರಣರು ಕರುಹನೆ್ನ  ಮ್ರೆತು ಅರವನೆ್ನ  ಗುರುತಿಸಿದರು. ಹಣಣ ನೆ್ನ  ಹಣ್ಣಣ ಗಿ ಕಾಣದೆ 

ಅವಳಲಿ್ಲನ ಚೈತನಯ  ಸೆ ರೂಪ್ವನೆ್ನ  ಗುರುತಿಸಿದರು. ಹಿೋಗೆ ಶರಣರ ಚಳುವಳಿಯು ಸಿತ ರೋಯರ 

ಬದುಕ್ಕಗೆ ಹಸ ಆಯಾಮ್ವನೆ್ನ  ತಂದುಕಟಿ್ಟ ತು. ಶರಣರು ಸಿತ ರೋ ಪ್ರವಾಗಿ ಕಲ್ಲಪ ಸಿದ 

ನ್ನಲೆಗಳು ಅತಯ ಂತ ಪ್ರಣ್ಣಮ್ಕಾರಕ ಮ್ತುತ  ಕಾರ ಂತಿಕಾರಕವಾಗಿದಾ ವು. 

 

ಪರಾಮಶಶನಗಳು:- 

1. ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನ ಸಂಪುಟ. ಡಾ. ವಿೋರಣಣ  ರಾಜೂರ 

2. ಕನೆ ಡ ಸಾಹಿತಯ  ಚರತೆರ . ರಂ.ಶಿರ ೋ. ಮಗಳಿ 

3. ಸಂಚಲ್ನ. ಡಾ. ಗಾಯತಿರ  

4. ಮ್ಹಿಳೆ ಮ್ತುತ  ಮೌಡಯ . ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪ್ತಿ 

      

http://www.jetir.org/

