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              ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸೃತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೀತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಅಗರಸಾಾನವನತು ಗಳಿಸಿದವರತ ಬಸವಷೀಶ್ವರರತ. 
ಧಾರ್ಮಮಕ ಸತಧಾರಕರಷನಿಸಿದ ಗೌತ್ರ್ ಬತದಧ ರ್ತ್ತು ರ್ಹಾವೀರರ ಸಾಲ್ಲಗಷ ಸಷೀರತವ ರ್ಹಾಪುರತಷರತ ಕರ್ಾಮಟಕದ ಇತಹಾಸದಲಿ್ಲ ರ್ಹಾನ್ 
ಕಾರಂತಕಾರಿಯಂದತ, ಲ್ಲಂಗಾಯತ್ ಧರ್ಮ ಸಾಾಪಕರಷಂದತ ಚಿರಪರಿಚಿತ್ರತ ಬಸವಣ್ಣನವರತ.  
               ಜಗಜಷ್ಯೀತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚರಿತ್ಷರ ಬಹತರ್ತಖವಾದತದತ. ಇವರತ ಭಕು ಭಂಡಾರಿ, ಸಮಾಜ ಸತಧಾರಕರತ, ಕಾರಂತಕಾರಿ, 
ವಚನಕಾರರತ, ಸಿರೀ ಕತಲಷ್ ೀದ್ಾಧರಕರತ,ರ್ಹಾಮಾನವತ್ಾವಾದಿ, ಸಮಾಜಶಾಸರರತ,  ಅರ್ಮಶಾಸರಜ್ಞರತ ಹೌದತ. 
              12ರ್ಷೀ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಪೂವಮದಲಿ್ಲ ಕರ್ಾಮಟಕವು ಅಧರ್ಮ, ಅರ್ಾಯಯ, ಶಷ ೀಷಣಷಯಂದ  ತ್ತಂಬಿತ್ತಳುಕತತುತ್ತು. ಆಗ ಗ್ಡ್ತು 
ಸಂಪರದ್ಾಯಗಳ ಆಚರಣಷ, ಜಾತ ಜಾತಗಳ ರ್ಧಷಯ ಬಿರತಕತ,  ಲ್ಲಂಗ - ಅಸಮಾನತ್ಷ, ವಗಮ- ಅಸಮಾನತ್ಷ ಮಾಡಿಕಷ್ಂಡಿದದವು.  ಆಗ 
ಸಮಾಜದಲಿ್ಲರತವ ವಷರ್ ಪರಿಸಿಾತಯನತು ರ್ಾಶ್ಗಷ್ ಳಿಸಿ ಸರ್ಸಿಾತಯನತು ತ್ರಲತ ಬಸವಣ್ಣನವರತ ನಡಷಸಿದ ಜನಪರ ಆಂದ್ಷ್ ೀಲನ ನರ್ಮ ರ್ಾಡಿನ 
ಇತಹಾಸದಲಿ್ಲಯೀ ಒಂದತ ವಶಿಷಟ ಘಟರ್ಷಯಾಗಿದ್ಷ. 
                ಬಸವಷೀಶ್ವರರತ ಸಮಾಜದ ವವಧ ಸುರದ ಜನತ್ಷಯನತು ಅದರಲಿ್ಲಯ್ ದಿೀನ -ದಲ್ಲತ್ರತ, ರ್ಹಿಳಷಯರತ ಬಿೀದಿಗಿಳಿಯತವಂತ್ಷ ಮಾಡಿ 
ನಡಷಸಿದ ಈ ಆಂದ್ಷ್ ೀಲನ 20ರ್ಷೀ ಶ್ತ್ಮಾನವು ಆಶ್ಚಯಮ ಪಡ್ತವ ಸಂಗತಯಾಗಿದ್ಷ. ಇವರತ ಭಂಡಾರಿಯಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಮಕ ಸತಧಾರಕರಾಗಿ, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತ್ಷಯನತು ಪರಿವತಮಸತವಲಿ್ಲ ಬಂಡಾಯಕಾರರಾಗಿ, ಕಾರಂತಕಾರರಾಗಿ, ಸಿರೀ-ಪುರತಷ ಸಮಾನತ್ಷಯ ಆಂದ್ಷ್ ೀಲನದ 
ಹರಿಕಾರರಾಗಿ, ಶ್ರರ್ ಗೌರವ ತ್ತ್ವದ ಪರತಪಾದಕರಿವರತ. ಕಾಯಕ ನಿಷಠ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತ್ಕರಾಗಿ, ಸರಳ ರ್ತ್ತು ಸಪಷಟ  ಆಧಾಯತಮಕತ್ಷಯನತು 
ನಿರ್ಪಿಸತವ ರ್ಹಾತ್ಮರಾದರತ ಬಸವಣ್ಣನವರತ. ದಿೀನ - ದಲ್ಲತ್ರ ಬಂಧತ, ಯತಗಪುರತಷ, ಆತೀಯತ್ಷಯಂದ ಸವಮರನತು ಕಂಡ್ ವಶ್ವಮಾನವ 
ಅನಿಸಿಕಷ್ಂಡ್ರತ ಬಸವಣ್ಣನವರತ. 
                ಬಸವಣ್ಣನವರತ ಅಚಚಕನುಡ್ದಲಿ್ಲ ರ್ತ್ತು ಜನಸಾಮಾನಯರಿಗಷ ತಳಿಯತವ ಹಾಗಷ  ವಚನಗಳ ರಚರ್ಷ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು 
ರ್್ಡಿಸಿದರತ. ಬಸವಣ್ಣನವರತ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲರತವ ಲ್ಲಂಗ - ಅಸಮಾನತ್ಷ,  ಸಾಮಾಜಿಕ ತ್ಾರತ್ರ್ಯ, ರ್್ಢನಂಬಿಕಷಗಳು ಹಷ್ ೀಗಲಾಡಿಸಿದರತ. 
ಇಷಟಲ್ಲಂಗ ಪೂಜಷಯನತು ಪರಿಚಯಸಿದರತ. 12ರ್ಷೀ ಶ್ತ್ಮಾನದಲಿ್ಲ ಕರ್ಾಮಟಕದ ಕಲಾಯಣ್ ಚಾಲತಕಯರ ರ್ಹಾರ್ಂಡ್ಲಷೀಶ್ವರರಾಗಿ, ಬಿಜಜಳನ ಆಸಾಾನದ 
ಕರಣಿಕರಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಿಯಾಗಿ, ರ್ಂತರಯಾಗಿ ಕಲಾಯಣ್ವನತು ಕಷೈಲಾಸವರ್ಾುಗಿ ಪರಿವತಮಸಿದರತ. ಅವರತ ಅನತಭವ ರ್ಂಟಪ ಕಟ್ಟಟ ಅಲಿ್ಲ ಎಲಾಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ - ಆರ್ಥಮಕ ಹಿರ್ಷುಲಷಯ ಅಧಾಯತಮಕ ರ್ತ್ತು ಪಾರಪಂಚಿಕ ಪರಶಷುಗಳನತು ಸಿರೀಪುರತಷರಷಂಬ ಭಷೀದವನತು ಹಷ್ ೀಗಲಾಡಿಸಿ ರ್ತಕುವಾಗಿ ಚಚಿಮಸಲತ 
ಸಾವಗತಸಿದರತ. 
● ಬಾಲ್ಯ : - 
                   ಇತಹಾಸವನತು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ತಳಿದತಬರತವ ಅಂಶ್ವಷಂದರಷ ಬಸವಣ್ಣನವರತ ಕರ್ಾಮಟಕದ ಬಿಜಾಪುರ 
ಜಿಲಷಿಯ  ಇಂಗಳ ೇಶ್ವರದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದರತ. ಇಂಗಳಷೀಶ್ವರ ಗಾರರ್ ಇದತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತ್ಾಯಯ ತ್ವರ್ರತ ಎಂಬತದತ 
ಪರತೀತ್ವಾಗತವದತ. ಮಾದರಸ ರ್ತ್ತು ಮಾದಲಾಂಬಿಕ  ಎಂಬ ಶ ೈವ ಬಾಿಹ್ಮಣ ದಂಪತಗಳಿಗಷ  ಸತಪುತ್ರರ್ಾಗಿ ಕರ. ಶ್. ಸತಮಾರತ 1131 ರಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಿದರತ ಅಂದತ ಆನಂದ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ, ವ ೈಶಾಖ ಮಾಸದ, ಅಕ್ಷಯ ತ್ೃತೇಯದ ರ  ೇಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ಿ ,ವತ್ತು. ಅವರಿಗಷ ದ ೇವರಾಜ ಎಂಬ ಅಣ್ಣ 
ರ್ತ್ತು ನಾಗಮಮ ಎಂಬ ಅಕಕ ಕ್ಡ್ ಇದದರತ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕತಟತಂಬವು ಸಜಜನಿಕಷ, ಉದ್ಾರತ್ಷ, ಅತ್ಯಂತ್ ಸರಳ, ಸಜಜನ ಹಾಗ್ ಶಾಸರ 
ಪಾರಂಗತ್ರಾಗಿದದರತ. ತ್ಾಯ ಮಾದ ಮಾದಲಾಂಬಿಕ  ಆಚಾರವಂತ್ರತ, ದ್ಷೀವರಲಿ್ಲ, ಧಮಾಮಚರಣಷಯಲಿ್ಲ, ಅಗಾಧ ನಿಷ್ಷಠ ಉಳಳವರಾಗಿದದರತ. ಹಿೀಗಾಗಿ 
ತ್ಾಯಯ ಪಷರೀರಣಷ ರ್ತ್ತು ತ್ಂದ್ಷಯ ಪರಭಾವದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರತ  ತ್ರ್ಮ ಎಳಷವಯಸಿಿನಲಿ್ಲಯೀ ವಯಸಿಿಗಷ ರ್ಮೀರಿದ ಪೌರಢಿಮೆಯನತು ರ್ತ್ತು 
ವಷೈಚಾರಿಕತ್ಷಯನತು ಹಷ್ ಂದಿದದರತ  ಎಂದತ ತಳಿದತ ಬರತವುದತ. ಅವರತ ಬ್ಾರಹಮಣ್ರಾಗಿ ಹತಟ್ಟಟದದರ್ ಸಹಿತ್ ಬ್ಾರಹಮಣ್ಕಷಕ ಅರ್ವಾ ವಷೈದಿಕ 
ಸಂಪರದ್ಾಯಕಷಕ ಕಟತಟ  ಬಿೀಳಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಯಾವಾಗಲ್ ರ್ಾಯಯ ನಿಷತಠರ,              ಸತ್ಯ - ಸಂಧತ್ಷ, ತ್ನತ - ರ್ನ ಶ್ತದಿಧೀಕರಣ್, 
ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದರ್ಷ ಅದರ ಜಷ್ತ್ಷಗಷ ಹಿಂಸಷಗಷ ಆಸಪದವಯತತುರಲ್ಲಲಿ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲ್ದಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕ ೇಡು ಎಂದತ ಬಗಷದವರಾಗಿದದರತ  ಬಸವಣ್ಣನವರತ. 
                       ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗಷ ಎಂಟರ್ಷೀಯ ವಯಸಿಿನಲಿ್ಲ ಉಪನಯನ ಅಂದರಷ , ಜನಿವಾರ ಧಾರಣ , ,ಮುಂಜಿವ , Thread 

Cermony, ಎಂಬ ಸಂಸಾಕರವು ಮಾಡ್ಲತ ಆಯೀಜಿಸಲಾಯತ್ತ. ಆಗ ಬಸವಣ್ಣನವರತ ತ್ನಗಿಂತ್ ಹಿರಿಯಳಾದ ಅಕಕರ್ಾಗರ್ಮನಿಗ್ ಜನಿವಾರ 
ಧಾರಣಷ ಮಾಡ್ಲತ ಕಷೀಳುತ್ಾುರಷ. ಆಗ ಜನರತ ಇದತ ಕಷೀವಲ ಪುರತಷರಿಗಷ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತವಂರ್ ಸಂಸಾಕರ ಎಂದತ ಹಷೀಳುತ್ಾುರಷ.  ಆಗ 
ಬಸವಣ್ಣನವರತ  ಸಿರೀ-ಪುರತಷ  ಅಸಮಾನತ್ಷಯನತು ಧಿಕಕರಿಸಿ, ಇದ್ಷ್ ಂದತ ಅರ್ಮಹಿೀನ ಹಾಗ್ ಬ್ಾಹಾಯಡ್ಂಬರದ ಕರಯ ಎಂದತ ಭಾವಸಿ ತ್ಂದ್ಷ - 



ತ್ಾಯ , ಬಂಧತ -ಬಳಗದವರನತು ತ್ಷ್ ರಷದತ ಸಹಷ್ ೀದರಿ ರ್ಾಗರ್ಮ ರ್ತ್ತು ಭಾವ ಶಿವಸಾವರ್ಮಯ ಜಷ್ತ್ಷಯಲಿ್ಲ ಕ್ಡ್ಲಸಂಗರ್ಕಷಕ ತ್ಷರಳುತ್ಾುರಷ. 
                       ಕ್ಡ್ಲಸಂಗರ್ದಲಿ್ಲಯ ಖ್ಾಯತ್ ಗತರತಗಳಾಗಿದದ ಜಾತ್ವ ೇದ ರ್ತನಿಗಳ  ಶಿಷಯತ್ವವನತು ಸಿವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಶಿವದೇಕ್ಷ ಯನತು 
ಪಡಷಯತತ್ಾುರಷ. ಗತರತವನ ಸಾನಿಧಯದಲಿ್ಲ 8 - 10 ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ವದ್ಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡ್ತತ್ಾುರಷ. ಕ್ಡ್ಲಸಂಗರ್ದ  ಆರಾಧಯ 
ದ್ಷೀವರಾದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ರಲಿ್ಲ  ಅವರತ ಗಾಢವಾದ ಭಕು ಶ್ರದ್ಷಧಗಳನತು ಬ್ಷಳಷಸಿಕಷ್ಂಡಿದದರತ. ಅವರತ ಅರ್ಷೀಕ ಧಾರ್ಮಮಕ, ಐತಹಾಸಿಕ ಹಾಗ್ 
ಪೌರಾಣಿಕ ಗರಂರ್ಗಳನತು ಅಧಯಯನಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನತು ಗಳಿಸಿದರತ.  ಅವರತ ಗಳಿಸಿದ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ರ್ತ್ತು ವದವತುನಿಂದ ಅವರಷ್ ಬಬ 
ಶಷರೀಷಠ ವಚನಕಾರರಾದರತ.  ಅವರತ  ಕ ಡಲ್ಸಂಗಮದ ೇವ ಎಂಬ ವಚರ್ಾಂಕತ್ದ್ಷ್ ಂದಿಗಷ ಅರ್ಷೀಕ ವಚನಗಳನತು ರಚಿಸಿದರತ. ವಚನಗಳು 
ಜನಸಾಮಾನಯರಿಗಷ ತಳಿಯತವ ಹಾಗಷ ಅಚಚಕನುಡ್ದಲಿ್ಲ, ಸರಳ ಭಾಷ್ಷಯಲಿ್ಲ ರಚಿಸಿದದನತು ರ್ಾವು ಕಾಣ್ಬಹತದತ. 
  

●  ವಿವಾಹ್ :- 

                    ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಷ್ ೀದರಮಾವ, ಬಿಜಜಳ ರ್ಹಾರಾಜರ  ರ್ಂತರಯತ ಆಗಿದದ ಬಲ್ದ ೇವನ ರ್ಗಳು ಗಂಗಾಂಬಿಕಷ ಜಷ್ತ್ಷ 
ವವಾಹವಾಗಿ ಗೃಹಸಾಾಶ್ರರ್ಕಷಕ ಕಾಲ್ಲಟಟರತ. ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ ದಂಪತಗಳಿಬಬರತ ಕ್ಡ್ಲಸಂಗರ್ದಿಂದ ರ್ಂಗಳವಷೀಢಷಗಷ ತ್ಷರಳುತ್ಾುರಷ.  ಅಲಿ್ಲ ಬಿಜಜಳ 
ರಾಜನ ಒತ್ಾುಯಕಷಕ ರ್ಣಿದತ ಸಿದಧರಸನ ರ್ಗಳಾದ ಮಾಯಾದ ೇವಿ ಅರ್ವಾ ನಿೇಲಾಂಬಿಕ ಯ ಜಷ್ತ್ಷ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಎರಡ್ರ್ಷಯ ವವಾಹವಾಯತ್ತ. 
 

● ವೃತಿ : -  
                  ಬಸವ ೇಶ್ವರರು ಬಸವಷೀಶ್ವರರತ ತ್ರ್ಮ 20ರ್ಷೀ ವಯಸಿಿನಲಿ್ಲ, ಕಲಾಯಣ್ದ ಚಾಲತಕಯರ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲಕ ರಾಜರ್ಾದ ಬಿಜಜಳನ ರಾಜಧಾನಿ 
ರ್ಂಗಳವಷೀಳಡಷಗಷ ತ್ಲತಪುತ್ಾುರಷ. ಆಗ ಸಷ್ ೀದರಮಾವ ಅಂದರಷ ಬಲದ್ಷೀವ ಅರಸರ್ಷೀ ಬಿಜಜಳನ ಭಂಡಾರಿ ಆಗಿದದರಿಂದ ಆತ್ನ ಸಹಾಯವನತು ಪಡಷದತ 
ಆಡ್ಳಿತ್ದ ಕರಣಿಕರರ್ಾಗಿ ರ್ಷೀರ್ಕಗಷ್ ಂಡ್ರತ. ದುಡಿಯದ ೇ ತನುುವ ಹ್ಕ್ರಿಲ್ಲ ಎಂಬತದನತು, ಕಾಯಕವ ೇ ಕ ೈಲಾಸ ವಷಂದತ ಸಾರಿದ 
ಬಸವಣ್ಣನವರತ  ಕರಣಿಕ ಕಾಯಕವನತು ಒಪಿಪಕಷ್ಂಡ್ತ ಶ್ರದ್ಾಧಭಕುಯಂದ ಕತ್ಮವಯ ನಿವಮಹಿಸತ್್ಡ್ಗಿದರತ.  ತ್ರ್ಮ ಸಾರ್ರ್ಯಮ ಹಾಗ್ 
ಪಾರಮಾಣಿಕತ್ಷಯಂದ ಅವರತ ರ್ಂಗಳವಷೀಡಷಯಲಿ್ಲ ಬಹತಬ್ಷೀಗರ್ಷ ಜನಪಿರಯಗಷ್ ಂಡ್ರತ. ಅದ್ಷೀ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಮಹಾಮಂಡಲ ೇಶ್ವರರಾಗಿದದ ಬಿಜಜಳನತ 
ಚಾಲತಕಯ ಅರಸರ್ಾದ ಮ ರನ ೇ ತ ೈಲ್ಪ ನನತು ಸಷ್ ೀಲ್ಲಸಿ ಕಲಾಯಣ್ದ ದ್ರಷಯಾಗತತ್ಾುರ್ಷ.  ಆಗ ಬಿಜಜಳನತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಮದಕ್ಷತ್ಷಯನತು 
ಕಂಡ್ತ ಅತ್ಯಲಪ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ರಾಜಯದ ಬಂಡಾರಿಯರ್ಾುಗಿ, ತ್ದನಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಮಂತಿಯರ್ಾುಗಿ ರ್ಷೀರ್ಮಸತತ್ಾುರಷ. ಈ ರಿೀತ ಬಸವಷೀಶ್ವರರ ಕಾಯಮಕ್ಷೀತ್ರ 
ರ್ರ್ಷಯಂದ ರ್ಂಗಳವಷೀಡಷಯಂದ ಕಲಾಯಣ್ಕಷಕ ಬದಲಾಗತವುದತ. 

● ಅನುಭವ ಮಂಟಪ : - 
                        ರಾಜಧಾನಿ ಕಲಾಯಣ್ದಲಿ್ಲ ಬಸವಷೀಶ್ವರರ ಭಕು ಆಂದ್ಷ್ ೀಲನಕಷಕ ಅನತಕ್ಲಕರವಾದ ವಾತ್ಾವರಣ್ವರತವುದರಿಂದ ಅವರತ 
ಅನತಭವ ರ್ಂಟಪದ ಸಾಾಪರ್ಷ ಮಾಡಿದರತ. ಬಸವಣ್ಣನವರತ ಯಾವುದ್ಷೀ ದ ೇವಸ್ಾಾನ ಅರ್ವಾ ಮಠವನತು ಕಟಟಲ್ಲಲಿ ಅವರತ ಕಟ್ಟಟದತದ ಕಷೀವಲ ಅನುಭವ 
ಮಂಟಪ. ಅದತ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ್ನ ಯ ಪಾರ್ಲಿಮಂಟ್ ಎಂದತ ಹಷೀಳಲಾಗತತ್ುದ್ಷ. ಇಲಿ್ಲ ಯಾವುದ್ಷೀ  ಜಾತ-ರ್ತ್, ಪಂರ್ - ಪಂಗಡ್ಗಳ ಬ್ಷೀಧವಲಿದ್ಷ, 
ಸಿರೀಯರತ ಸಹಿತ್ ಭಾಗವಹಿಸಬಹತದಿತ್ತು.  ಇದ್ಷ್ ಂದತ ಆಧಾಯತಮಕ ಸಂಸಷಾ. ಇಲಿ್ಲ ಅನತಭವ ಗಷ್ ೀಷ್ಠಠಗಳು ನಡಷದವು. ಇಲಿ್ಲ ಎಲಾಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ - 
ಆರ್ಥಿಕ ಹಿರ್ಷುಲಷಯ ಜಷ್ತ್ಷಗಷ ಸಿರೀ -ಪುರತಷರತ ಅಧಾಯತಮಕ ರ್ತ್ತು ಪಾರಪಂಚಿಕ ಪರಶಷುಗಳನತು ರ್ತಕುವಾಗಿ ಚಚಿಮಸಲತ ಸಾವಗತಸಿದರತ. ಅನತಭವ 
ರ್ಂಟಪದಲಿ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಷ್ತ್ಷ 770 ಅಮರಗಣಂಗಳು ಇದದರತ. 1,96,000   ಶ್ರಣ ರಿದದರಷಂದತ ಐತಹಾಸಿಕ 
ಪುರಾವಷಗಳಿವಷ. ಅಲ್ಲಮಪಿಭುಗಳು ಅನತಭವ ರ್ಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅನತಭವ ರ್ಂಟಪದಲಿ್ಲ ನಡಷದ ತ್ಾತವಕ ವಷಯಗಳನತು ನಿರ್ಪಿಸಿದ 
ಗರಂರ್ವಷೀ ಶ್ೂನಯ ಸಂಪಾದನ .  ಇದತ ಶ್ರಣ್ರ ವಚನಗಳಿಂದ ರ್ಪಗಷ್ ಂಡಿದ್ಷ. ಅನತಭವ ರ್ಂಟಪವನತು ಆಗಿನಕಾಲದ ಪರಜಾಪರಭತತ್ವದ ಪರಪರರ್ರ್ 
ಪಾಲ್ಲಮಮೆಂಟ್ ಎಂದತ ಕರಷಯಲಾಯತ್ತ. ಬಸವಣ್ಣನವರತ ಎನಗಂತ್ ಕ್ರರಿಯರಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕಿರಿಗಂತ್ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎಂದತ ಬಗಷದತ, ಕಷಳಸುರದಲಿ್ಲರತವ ಜನರ 
ಏಳಷೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷತಟ ಶ್ರರ್ಮಸಿದರತ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕೀತಮಯನತು ಕಷೀಳಿ ರ್ಾಡಿನ ರ್ಾರ್ಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಶಿವಶ್ರಣ್ರತ  ಕಲಾಯಣ್ಕಷಕ 
ಆಗರ್ಮಸಿದರತ.ಭಕುಯ ಆಂದ್ಷ್ ೀಲನದಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದರತ.  ಕಾಶಿೀರದ ಅರಸ ಮೊೇಳಿಗ ಯ ಮಾರಯಯ , ಕಳಿಂಗ 
ದ್ಷೀಶ್ದ ಮಹ್ದ ೇವಶ ಟ್ಟಿ, ಸೌರಾಷರದಿಂದ ಆದಯಯ ,ಕತಂತ್ಲ ದ್ಷೀಶ್ದಿಂದ ಏಕಾಂತ್ ರಾಮಯಯ, ಮೆೈಸ್ರತ 
ಪಾರಂತ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲಮಪಿಭು, ಉಡ್ತತ್ಡಿಯಂದ ಅಕಿಮಹಾದ ೇವಿ, ಸಷ್ ನುಲ್ಲಗಷಯ ಸಿದಧರಾಮ ರ್ತಂತ್ಾದ  ಶ್ರಣ್ರಲಿದ್ಷ ನ ರ್ಲಯ ಚಂದಯಯ, 
ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದ ೇವ, ಆಯದಕ್ರಿ ಲ್ಕಿಮಮ, ನಿೇಲಾಂಬಿಕ , ಗಂಗಾಂಬಿಕ , ಅಕಿನಾಗಮಮ, ಕಾಳವ ವ , ಸತ್ಯಕಿ , ಸ್  ೇಮವವ ರ್ತಂತ್ಾದ ಶ್ರಣ್ -
ಶ್ರಣಷಯರತ ಅನತಭವ ರ್ಂಟಪದಲಿ್ಲ ನಡಷಯತವ ಚಚಷಮಯಲಿ್ಲ ಪರತನಿತ್ಯ ಪಾಲಷ್ ೆಳುಳತುದದರತ. 



● ಬಸವಣಣ ಒಬಬ ಶ ಿೇಷ್ಠ ವಚನಕಾರು : - 
                          ಬಸವಣ್ಣನವರತ  ಕ ಡಲ್ಸಂಗಮದ ೇವ ಎಂಬ ಅಂಕತ್ರ್ಾರ್ ದ್ಷ್ ಂದಿಗಷ ಸಾವರಾರತ ವಚನಗಳನತು ರಚಿಸಿದರತ. ಅವರ 
ವಚನಗಳು ಅತ್ಯಂತ್ ಸರಳ, ಅಚಚ ಕನುಡ್ದಲಿ್ಲ ರಚಿಸಿದರತ. ಈ ವಚನಗಳನತು ಆತ್ಮ ವರ್ಶಷಮ, ಸಮಾಜ ವರ್ಶಷಮಗಳ ಜಷ್ತ್ಷಗಷ ಸಮಾಜದ 
ಓರಷಕಷ್ೀರಷಗಳನತು, ನ್ಯನತ್ಷಗಳನತು ತದದಲತ ಸಮಾಜವನತು ಬಹತಎತ್ುರಕಷಕ ಕಷ್ಂಡಷ್ ಯಯಲತ ಶ್ರರ್ಮಸಿದರತ. ವಚನಗಳ ರ್್ಲಕ ಜನರಿಗಷ ಆಡ್ಂಬರದ 
ಜಿೀವನದಿಂದ ದ್ರವರಬ್ಷೀಕತ. ಕಾಯಕ, ದ್ಾಸಷ್ ೀಹ, ಭಕು, ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತ್ಷ, ಜಾತ ನಿರ್್ಮಲರ್ಷ, ದಲ್ಲತ್ಷ್ ೀದ್ಾಧರ, ಅಂತ್ಜಾಮತ 
ವವಾಹ, ಸಹಜಿೀವನ, ಸಹಕಾರ, ರ್್ಢನಂಬಿಕಷಗಳ ನಿರ್್ಮಲರ್ಷ ಹಿೀಗಷ ರ್ತಂತ್ಾದ ವಷಯಗಳ ಬ್ಷ್ ೀಧರ್ಷ ಮಾಡಿದರತ. ಅಲಿದ್ಷ 
        ▪︎ಕಾಯಕವ ೇ ಕ ೈಲಾಸ. 
         ▪︎ದ ೇವನ  ಬಬ ನಾಮ ಹ್ಲ್ವು. 
         ▪︎ ನುಡಿದಂತ  ನಡ . 
         ▪︎ದಯವ ೇ ಧ್ಮಿದ ಮ ಲ್ವಯಯ. 
         ▪︎ ಕಳಬ ೇಡ ಕ  ಲ್ಬ ೇಡ ಹ್ುಸಿಯ ನುಡಿಯಲ್ು ಬ ೇಡ, 
               ಮುನಿಯಬ ೇಡ ಅನಯರಿಗ  ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬ ೇಡ , 
               ತ್ನು ಬಣಿಣಸಬ ೇಡ ಇದರ ಹ್ಳಿಯಲ್ುಬ ೇಡ 

               ಅಂತ್ರಂಗಶ್ುದಧ ಇದ ೇ ಬಹಿರಂಗಶ್ುದಧ. 
         ▪︎ ಪರಸಿರೇ ಸಂಗ ನಿಷ ೇಧ್ ತ್ತ್ವ. 
         ▪︎  ಆಸಂಗಿಹ್ಕಾರ ತ್ತ್ವ. 
          ▪︎ಅಂತ್ರಂಗ ಶ್ುದಧ ಬಹಿರಂಗಶ್ುದಧ. 
          ▪︎ಸಕಲ್ರಿಗ  ಲ ೇಸು ಬಯಸುವವನ ೇ ಕುಲ್ಜ. 
          ▪︎ಕಾಯಕದಂತ  ದಾಸ್  ೇಹ್ ಮುಖಯವಾದದುದ. 
          ▪︎ಆಚಾರವ ೇ ಸವಗಿ ಅನಾಚಾರವ ೇ ನರಕ. 
                       ಹಿೀಗಷ ರ್ತಂತ್ಾದ ಸಂದ್ಷೀಶ್ಗಳನತು ಜನಸಾಮಾನಯರಿಗಷ ವಚನಗಳ ರ್್ಲಕ ತಳಿಸಿಕಷ್ಟಟರತ. 

● ಕಾಯಕ ತ್ತ್ವ  : - 
                ಕಾಯಕ ಪರಿಕಲಪರ್ಷ ಬಸವಣ್ಣನವರತ ವಶ್ವಕಷಕ ನಿೀಡಿದ ಅಪೂವಮ ಕಷ್ಡ್ತಗಷಯಾಗಿದ್ಷ.  ಕಾಯಕವ ೇ ಕ ೈಲಾಸ ಎಂದತ ಬಸವಾದಿ ಶ್ರಣ್ರತ 
ಸಾರಿ ಹಷೀಳಿದರತ. ಕಾಯಕ ಎಂದರಷ ಪರತಯಬಬ ವಯಕುಯ್ ತ್ನು ಕಾಯ ಅಂದರಷ ಶ್ರಿೇರವನುು ಬಳರ್ಲಸಿ ತ್ನು ಹಾಗ  ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗ ಗಾಗ 
ದುಡಿಯುವುದು. 
                                ಕಾಯದ ಕ್ರಿಯೆಯೆೇ ಕಾಯಕ.  
               ಬಸವಷೀಶ್ವರರತ ಈ ಕಾಯಕ ಪದಕಷಕ ರ್ಷೈತಕ ರ್ತ್ತು ಆಧಾಯತಮಕ ಆಯಾರ್ವನತು ಸಷೀರಿಸಿ  ಇದರ್ಷ್ ುಂದತ ಉದ್ಾತ್ು 
ಕಲಪರ್ಷಯರ್ಾುಗಿಸಿದರತ. 
            ಕಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಹಿತ್ವನುು ಬಯಸುವ, ಸಂಪತಿನ ಉತಾಾದನ ಗ  ನ ರವಾಗುವ, ಬೌದಧಕ ಹಾಗ  ದ ೈಹಿಕ ಶ್ಿಮವನುು ಕಾಯಕ ಎಂದದಾದರ  
               ಕಾಯಕ ಇದತ ಯಾವಾಗಲ್ ಸತ್ವಯತತ್, ಶ್ತದಧವಾಗಿರಬ್ಷೀಕತ. ಪಾರಮಾಣಿಕತ್ಷ, ಅಸಂಗರಹಕಾರ ತ್ತ್ವದಿಂದ ಕ್ಡಿದಿದರಬ್ಷೀಕತ. ಎಂದತ 
ತಳಿಸಿರತವರತ. 

● ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತ  : - 
                    ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಎದತದ ತ್ಷ್ ೀರತವುದತ. ತ್ರ್ಮ ಜಿೀವನ್ದದಕ್ಕ             ಮೆೀಲತ - ಕೀಳು,  ಸಿರೀ 
- ಪುರತಷ, ಶಿರೀರ್ಂತ್ - ಬಡ್ವ, ಶಷರೀಷಠ - ಕನಿಷಠ , ,ಉಚಚ - ನಿೀಚ, ಎಂಬ ತ್ಾರತ್ರ್ಯ ಹಷ್ ೀಗಲಾಡಿಸಲತ ಹಷ್ ೀರಾಡಿದರತ.  ಬಸವ ಕಲಪರ್ಷಯ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತ್ಷಯ  ಆರ್ಥಮಕ ಸಮಾನತ್ಷ, ಜಾತ ಸಮಾನತ್ಷ,ಕಾಯಕ ಸಮಾನತ್ಷ, ಲ್ಲಂಗ ಸಮಾನತ್ಷ,  ಹಿೀಗಷ ರ್ಾಲತಕ  ರ್ತಖಯವಾದ 
ಆಯಾರ್ಗಳನತು ಹಷ್ ಂದಿದ್ಷ. 



● ಸಿರೇಯರ ಸಮಾನತ  : - 
                    ಬಸವಣ್ಣನವರತ 12ರ್ಷೀ ಶ್ತ್ಮಾನದಲಿ್ಲ ಸಿರೀಯರಿಗಷ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ , ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ವ ೈಚಾರಿಕ ಹಾಗ  ಅಭಿವಯಕ ಿ
ಸ್ಾವತ್ಂತ್ಿವನತು ನಿೀಡಿ ಸಿರೀಯರಲಿ್ಲ ಆತ್ಮಬಲವನತು ತ್ತಂಬಿದರತ. ಹ ಣುಣ ಮಾಯೆ, ಹ ಣುಣ ಅಬಲ , ಹ ಣುಣ ಅಪವಿತ್ಿಳು,  ಹ ಣುಣ ಮೈರ್ಲಗ  

  ಎಂಬತದ್ಷಲಿವನ್ು ಶ್ರಣ್ರತ ಅಲಿಗಳಷದರತ . ಸಿರೀಯರಿಗಷ ಕತಟತಂಬದಲಿ್ಲ, ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ ಉನುತ್ ಸಾಾನಮಾನವನತು ಕಲ್ಲಪಸಿಕಷ್ಟಟರತ.  ಅವರನತು 
ಅತ್ಯಂತ್ ಗೌರವ ನಿೀಡ್ತವುದರಷ್ ಂದಿಗಷ ಪುರತಷರಿಗಷ ಸರಿಸರ್ರ್ಾದ ಅವಕಾಶ್ಗಳನತು ಕಲ್ಲಪಸಿಕಷ್ಟಟರತ.  ಸಿರೀಯರತ ಅನತಭವ ರ್ಂಟಪದ 
ಚಚಾಮಕ್ಟದಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರ್ತಕುವಾಗಿ ತ್ರ್ಮ ಅನತಭವಗಳನತು ಹಂಚಿಕಷ್ಳಳಲತ ಅವಕಾಶ್ವನತು ಕಲ್ಲಪಸಿಕಷ್ಟಟರತ. 
                   ಬಸವಣ್ಣನವರತ  ಜಾತಭಷೀದವನುಣಿಸದ್ಷ, ಸಿರೀಯರಿಗ್ ಲ್ಲಂಗದಿೀಕ್ಷಯನತು ನಿೀಡಿದರತ.ಭಕು , ಜ್ಞಾನ , ವಷೈರಾಗಯ ನಿಧಿಯಾದ 
ಅಕಕರ್ಹಾದ್ಷೀವ ಅಧಾಯತ್ಮದ ಉತ್ತುಂಗಕಷಕೀರಿದರತ.  ಕಾಳವಷವ,  ಸತ್ಯಕಕ , ಸಂಕವಷವ ರ್ತಂತ್ಾದ ಶ್ರಣಷಯರತ ಕಷಳ ಸಮಾಜದಿಂದ 
ಬಂದವರಾಗಿದದರತಸಹಿತ್ ಲ್ಲಂಗಾಚಮರ್ಷ ಹಕಕನತು ಪಡಷದತಕಷ್ಂಡಿದದರತ. ಸಿರೀಯರಿಗಷ ಧಾರ್ಮಮಕ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ, ಕಾಯಕ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ , ಲ್ಲಂಗ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ , 
ಅಧಾಯತಮಕ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ , ಬ್ೌದಿಧಕ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯವನತು ನಿೀಡಿದದರತ. ಇದ್ಷಲಿದರ ಜಷ್ತ್ಷಗಷ ವಚನಗಳ ರಚರ್ಷಗಷ ಸ್ಪತಮ ಸಿರೀಯರ ಮೆೀಲ್ಲರತವ ಅರ್ಷೀಕ 
ನಿಬಮಂಧರ್ಷಗಳು ಸಡಿಲ್ಲಕಷ ಮಾಡಿದರತ. 

● ಶಿವ ೈಕಯ ಗ ಂಡ ಬಸವಣಣನವರು ಮತ್ುಿ ಕಲಾಯಣ ಕಾಿಂತ :- 

                           ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕೀತಮ ಹಷಚತಚತುದದಂತ್ಷ ವಷೈದಿಕ ಸಂಪರದ್ಾಯದ ಜನರತ ಕಷರಳ ತ್ಷ್ ಡ್ಗಿದರತ. ಬಸವಣ್ಣನವರತ ಜಂಗರ್ 
ದ್ಾಸಷ್ ೀಹದ ಹಷಸರಿನಲಿ್ಲ ಭಂಡಾರದ ಹಣ್ವನತು ಬರಿದತಗ್ಳಿಸತತುದ್ಾದರಷ. ಎಂದತ ಅರಸರ್ಾದ                  ಬಿಜಜಳನಲಿ್ಲ ದ್ರತ ನಿೀಡಿದರತ. 
ಅಲಿದ್ಷ ಅಸಾೃಶ್ಯ ಹ್ರಳಯಯನ ಮಗನಿಗ  ಬಾಿಹ್ಮಣ ಮಧ್ುವರಸನ ಮಗಳಿಗ  ಬಸವಣ್ಣನವರ ರ್ಷೀತ್ೃತ್ವದಲಿ್ಲ ವವಾಹವಾಯತ್ತ. ಅಂತ್ಜಾಮತ ವವಾಹ 
ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ ಜನರತ ಅರಗಿಸಿಕಷ್ಳಳಲಾರದ್ಷೀ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತ್್ರಿಯಂದ ರ್ಧತವರಸ ರ್ತ್ತು ಹರಳಯಯನಿಗಷ ರ್ರಣ್ದಂಡ್ರ್ಷಯನತು 
ವಧಿಸಿತ್ತ. ಬಿಜಜಳನ ಕಷ್ಲಷಯತ ಆಯತ್ತ. ಆ ಅಪರಾಧ ಶ್ರಣ್ರ  ತ್ಲಷಕಟತಟವ ಕತಟ್ಟಲ ರಾಜಕೀಯವು ಆಗ ನಡಷಯತ್ತ. ಈ ಎಲಿ ಬ್ಷಳವಣಿಗಷಗಳು 
ಬಸವಣ್ಣನವರ ರ್ನಸಿನತು ಕಲತಕದವು.  ಸಾಮಾಜಿಕ - ಧಾರ್ಮಮಕ ಕಾರಂತಯ ಬಿೀಡಾಗಿ ರ್ಾಡಿಗಷ ಮಾದರಿಯಾಗಬ್ಷೀಕಾಗಿದದ ಕಲಾಯಣ್ವು ರಕು ಸಿಕು 
ಕಾರಂತಯ ರಣ್ರಂಗವಾಯತ್ತ. ಶಿವಶ್ರಣ್ರ ಹತ್ಷುಯಾಗ ತ್ಷ್ ಡ್ಗಿದವು. ಎಲಾಿ ಶ್ರಣ್ರತ ವಚನಗಳ ರಕ್ಷಣಷಗಾಗಿ ಚಷಲಾಿಪಿಲಿ್ಲಯಾದರತ. ಆಗ 
ಕ್ಡ್ಲಸಂಗರ್ ಕ್ಷೀತ್ರದಲಿ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರತ 1167- 68 ರಲಿ್ಲ ಅವರ 36 ರ್ಷೀ ವಯಸಿಿನಲಿ್ಲ ಶಿವಷೈಕಯರಾದರತ. 
 
 

        ಪರಿ. ಎಸ್. ಆರ್ .ಕಲಾಯಣಶ ಟ್ಟಿ. 

 

         ಸಮಾಜಶಾಸರ  ವಿಭಾಗ 

        ಎಸ್.ವಿಿ. ಎಮ್. ಕಲ  ಹಾಗ  ವಾಣಿಜಯ 
         ಮಹಾವಿದಾಯಲ್ಯ, ಇಲ್ಕಲ್ಲ. 
           

                          

                       

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

On Sat, 8 May 2021, 7:49 pm NARENDRA ALEGAVI, <narendra1414a@gmail.com> wrote: 

https://fb.watch/5mlML46E3P/ 
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