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ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ
Vaggi Khandappa Ganapati
ಶಿವಶರಣರ ಬದುಕು ಗಾಳಿ ಸ

ೋಂಕದ. ದುೋಂಬಿ ಮುಟ್ಟದ, ಅರುಣ ಇಣುಕದ ಪರಿಮಳ

ತುೋಂಬಿದ ವ ೈವಿದಯಮಯ ಪುಷ್ಷಗಳಿದದೋಂತ . ಒೋಂದ ೋಂದರಲ್ಲಿಯ

ಒೋಂದ ೋಂದು ಹ ಸ ಕೋಂಪು

ಹ ರಸ ಸುವೋಂತ ಒಬ ೊಬೊ ಶಿವಶರಣನ ಅಭವಯಕ್ತಿಯಲ್ ಿ ಒೋಂದ ೋಂದು ಹ ಸ ಹ ಸ
ವಿಚಾರ ಅನುಭಾವದ ಬಗ ಬಗ ಯ ವಿವರಣ ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಂಡುಕ ೋಂಡ ವಿಚಾರಗಳು
ವಿಮರ್ಾಾತ ತವಾದವು. ಅವುಗಳನುು ಓದಲ್ು ಆನೋಂದ ಕ ಳಲ್ು ಇೋಂಪು ಆಚರಣ ಯಲ್ಲಿ
ತೋಂದಾಗ ಜ ವನವ

ಮುದದ ಮುದ ದಯೋಂತಾಗುತಿದ ನುುವುದು ತಪಪಲ್ಿ.

ಬದುಕು ಭರಮನಿರಸವಾಗದ ಸೋಂಭರಮಯುತವಾಗಬ ಕಾದರ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ವಿಚಾರ
ರ ಢಿಯಲ್ಲಿ ತರಬ ಕು ಅನುಭಾವಿಗಳ ಜ ತ ಗ ಡಿ ಬದುಕು ಸವ ಸಿದವರಿಗ ಮರುಜನಮವಿಲ್ಿ.
ಯಾವ ಸಿರಿಸೋಂಪತುಿ ರಾಜಯ ಸುಖಕ್ತಕೋಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಿದ ಅದಕ್ತಕೋಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸುಖ
ಸಮೃದ್ಧಿ ಕ ಡವೋಂತಹವು ವಳನಗಳಾಗಿವ . ಶರಣರ ನುಡಿಗಳು ಇೋಂದ್ಧನ ಕಲ್ುಷಿತ ಬದುಕ್ತಗ
ಅತಯವತಯಕವಾಗಿದ ದ ೈವ ಶಕ್ತಿಯನುು ಮರ ತು ಕ ಬಿೊರುವ ಮನುಜನು ಸೃಷಿಿಕತಾನೋಂತ
ಇೋಂತಹ ಸಚರಾಚರ ಜ ವವ ೈವಿದಯ ರಾಶಿಯನುು ಅಗಣಿತ ಗರಹ ನಕ್ಷತರಗಳನುು ಸೃಷಿಿಸಲ್ು
ಸಾದಯವ ?

ಇದನರಿತು

ಸೃಷಿಿಕತಾನಿಗ

ಮನ

ತುೋಂಬಿ

ಭಕ್ತಿಯಿೋಂದ

ಆರಾಧಿಸುವುದು

ಜ ವನದಲ್ಲಿ ಅವಶಯಕವಾಗಿದ .
ಶಿವಪೂಜ ಯನುು ಕಡ ಗಣಿಸಿ ವಿಷ್ಯ ವಾಸನ ಗಳಿಗ ಒಳಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಿ. ಅದು
ವ ಶಿಯ ಎೋಂಜಲ್ು ತೋಂದೋಂತಾಗುತಿದ . ಅದುದರಿೋಂದ ಆ ಪರಶಿವನನುು ಆರಾಧಿಸಿ ಇಹ ಪರದ
ಸೌಖಯವನುು ಪಡ ದುಕ ಳಳಲ್ು ಇಚ್ಚಿಸುವದ

ನಿಜವಾದ ಮಾನವ ಧಮಾವಾಗಿದ . ನಮಗಾಗಿ

ಎಲ್ಿವನುು ಕ ಡಮಾಡಿದ ಆ ಸೃಷಿಿಕತಾನಿಗ ಚ್ಚರಋಣಿಯಾಗಿ ಬದಕಬ ಕು ಆತನಲ್ಲಿ ನಮಮ
ಭಕ್ತಿಯನುು ತ
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Corresponding Author:
Vaggi Khandappa Ganapati
Assistant Professor,
Department of Arts, VKG
Degree College Aland, Gulbarga
University, Kalaburagi,
Karnataka, India

ರಿಸಭ ಕು ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಏನ ಲ್ಿ ತ ೋಂದರ ಗಳು ಆಗಾಗ ೆ ಬರಬಹುದು ಅದಕ ಕ

ನಿತಯ ನಿರೋಂಜನ ಸವರ ಪವಾದ ಶಿವನನುು ಮರ ಯದ

ಆರಾಧಿಸಿ ಮ ಕ್ಷದ

ಮಾಗಾವನುು ಕೋಂಡುಕ ಳಳಬ ಕು.
ಇಳ ಬ ಳ ಗಾಳಿ ಜಲ್ ಎಲ್ಿವನುು ನಮಗಾಗಿ ನಿ ಡಿದ ಆ ದ ೈವವನುು ಮರ ಯದ ಗೌರವವನುು
ತ

ರಿಸಬ ಕು ಎನುುವ ಶರಣರ ವಚನ ವಿಚಾರಗಳು ಆದಶಾ ಬದುಕ್ತಗ ಮಾಗಾದಶಾನ
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ನಿ ಡುವೋಂತದ . ಗಾಳಿಯ ಸ ಡರು ಸೋಂತ ಯ ಮೋಂದ್ಧಯೋಂತ

ಒೋಂದ್ಧಲ ಿೋಂದು ರಿ ತಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ು ಸಾಧಯವ ನುುವ ಜ ವನ

ಏನ ನ

ಮೌಲ್ಯವನುು

ಆಸ

ಅರ್ಾಶವತ

ಆಮಿಷ್ಗಳಿೋಂದ

ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಿ

ತುೋಂಬಿಕ ೋಂಡಿರುವ

ಇದನ ುಲ್ಿ

ಮರ ತು

ದ ವರನುು

ಕಲ್ಲಸಿಕ ಡುವ

ಶರಣರ

ವಿಚಾರಧಾರ

ಎನಗಿನ ು ನು ಗತ. ಯಾರು ಸಹಾಯಕ ಕ ಇಲ್ಿದ್ಧರುವಾಗ

ಸಮರಿಸಿದರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತಿದ . ಕ ವಲ್ ಸೋಂಸಾರವನ ು

ಹ ಗ

ನೋಂಬಿ ಕುಳಿತರ ನಮಮ ಬದುಕು ಖಡೆಕ ಕ ಹತಿದ ತುಪಪವನುು

ಸಿಿತಯನುು ಜ ವನದಲ್ಲಿ ಎೋಂದ್ಧಗ

ನ ಕ್ತಕ

ಬಾಹಯ

""ಧ ೃಯಾೋಂ ಸವಾತರ ಸಾಧನೋಂ'' ಎೋಂಬ ನಿಲ್ುವು ತಾಳಿದರ

ತ ಡುಗ

ಯಾರು ಇಲ್ಿ ಎೋಂಬ ಭಾವ ದ ರವಾಗಿ ಒತ ಿ ಕಲ್ಿನುು

ನಾಯಿ

ಆಡೋಂಬರಕ ಕ

ಹಾಳಾದೋಂತಾಗುತಿದ .

ಬ ಲ ಕ ಟ್ುಟ

ಕ ವಲ್

ವ ೈಭವದ

ಉಡುಗ

ಬದುಕು

ಸಾಗಿಸಲ್ಲ

ತ ಟ್ಟರ ಬದುಕು ವಯರ್ಾ ಪರಮಾತಮನು ಇದ ದ ಇರುತಾಿನ .

ಬ ದರಿಸುವ

ನಮಮ

ವಚನದ್ಧೋಂದ ಆಸ

ಪುಣ್ ಯಪಾಪಗಳಿಗ

ತಕ

ಪರತಫಲ್

ಕ ಡುತಾಿನ . ಹುಟ್ಟಟದ ಪರತ ಜ ವಿಗ

ದ ವರು

ಸಾವು ಇದ ದ

ಇದ

ಕಾಮ,

ಶಕ್ತಿ

ಎೋಂಬ

ಅಸಹಾಯಕತ ಯ

ತೋಂದುಕ ಳಳಬಾರದು.

ಬರುತಿದ ಯೋಂಬ

ನಿ ತ

ಶರಣರ

ಅಳಿದು ನಿರಾಸ ಯಿೋಂದ ಮುನುಡ ವರಿಗ

ಕ ರ ಧ,

ಮಧ,

ಮತುರ,

ಮಹ

ವಿಷ್ಯ

ಅದರ ಅಹೋಂಕಾರಿಯಾದ ಮನುಜ ಇದನುು ಮರ ತು ನಾನು

ವಾಸನ ಯೋಂತಹ ಯಾವ ಅರಿಷ್ಡವಗಾಗಳು ಬಾದ್ಧಸಲಾರವು

ಅಮರ

ಎೋಂಬ ವಿಚಾರ ಕಾಯಕವ

ರ್ಾಶವತನ ೋಂಬೋಂತ

ವತಾಸುವ

ಏನ ಲ್ಿವನುು

ಜಪ ವನದ ಮ ಲ್ ಸತವ

ಕ ಡಿಸಿಡುತಾಿನ ... ಬಹುಮಹಡಿ ಮನ ಕಟ್ಟಟ ವಿಲಾಸಿ ಜ ವನ

ಆಧಾರ, ಕಾಯಕವಿಲ್ಿದ ಕಾಯ ವಯರ್ಾ, ಸಕಲ್ ಜಪ ತಪ

ಸಡ ಸುತಾಿನ . ಇದ ಲ್ಿ ಮ ರು ದ್ಧನದ ಸೋಂತ . ಶೂಲ್ಕ ಕ ರಿದ

ಪೂಜ

ವಯಕ್ತಿಯೋಂತರುವ

ಮಿಗಿಲಾದುದು ಮತ ಿಬೊರಿಗ ನ

ಕ್ಷಣಿಕ

ಬದುಕನುು

ನೋಂಬಿ

ದ ವರನುು

ಅನುಷ್ಾಿನ

ಗುರುಲ್ಲೋಂಗ

ಜೋಂಗಮಗಳಿೋಂದ

ವುಉೋಂಟ್ುಮಾಡತಿದ .

ಮರ ಯುವುದು ನಮೆಮಲ್ಿರ ಸವಭಾವವಾಗಿದ ಇದು ಸ ಕಿವಲ್ಿ.

ಮಾಡದ ಸೋಂಪನು ಕಾಯಕದ್ಧೋಂದ ಏನ ಲ್ಿವನುು ಎಲ್ಿಕ್ತಕೋಂತ

ಹ ತುಿ ಹ

ಮಿಗಿಲಾಗಿ

ಗುವ ಮುನು ಮೃತುಯ ಒಯಯದ ಮುನುಡ

ಜಗದ ಡ ಯನ ಸ ವ

ಆತಮತೃಪಿ

ನಿಜಮುಕ್ತಿಪಡ ಯಬಹುದ ೋಂಬ

ಮಾಡಿ ಮರಣದಲ್ಲಿಯು ಆನೋಂದ

ಅತಯಮ ಲ್ಯವಾದ ಬದುಕ್ತನ ಆದಶಾ,ಜ ವನ ಮೌಲ್ಯವನುು

ಪಡ ಯುವೋಂತ ಬದುಕುಮಾಡಬ ಕು. ದ ವನ ಬಗ ೆ ಸೋಂಶಯ

ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿದ ,. ಮ ಸ ವೋಂಚನ ಗಳಿೋಂದ

ತಾಳದ

ದ ರಾದ

ಬೋಂದರು

ನಿಶಯೋಂಕ ಯಿೋಂದ

ಇದದರ

ನ ಮಮದ್ಧಯಿೋಂದ

ಯಾವ

ಬದುಕಲ್ು

ವಿಪಪತುಿಗಳು

ಸಾಧಯವಾಗುತಿದ

ಬದುಕ

ನಿಜವಾದ

ವಸುಿಗಳನುು ಆಶಿಸದ ಇರುವದ

ಅನಯರ

ಜ ವನದ ಉನುತ ಮೌಲ್ಯ

ಜ ವನದಲ್ಲಿ. ಎನುುವ ಶರಣರ ನುಡಿಮುತುಿಗಳು ನಮಮಲ್ಲಿಯ

ಎೋಂಬುದನುು

ಸಕಲ್

ಅರಿವನುು

ಸಾಧಯವಾಗುತಿದ . ಹಿ ಗ ಶರಣರ ಸಾತವಕತ ಯನುು ಸಾರುವ

ನಿಜವಾದ

ವಾಸಿವವಾಗಿ ಅದನುು ನಿಜಾಚರಣ ಯಲ್ಲಿ ತೋಂದುದಾಗಿರುವಾಗ

ಸನಮೋಂಗಳ

ಅರ ೈಾಸಿಕ ಳಳಲ್ು

ಶಕ್ತಿ

ತುೋಂಬಿದ .

ಅ

ಪರಯತುಸವುದು

ಶರಣರ

ಬದುಕಾಗಿದ .

ಮಾನವಿ ಯತ ಯಾಗುತಿದ . ಶಿರ ಗುರುವಿನ ಹಿತನುಡಿಗಳನುು

ಅದರಲ್ಲಿ

ಆಲ್ಲಸುತಿ

ಹುಡುಕುವುದ ೋಂದರ

ಆಚರಿಸುತಿ

ಬದುಕು

ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತ ಲಾಡಿತೋಂದ್ಧರುತಿದ

ಸಾಗಿಸುವುದು

ಅಮೃತ

ಎೋಂಬ ಶರಣರ ಸಿರಿ

ಬದುಕ್ತನ

ವಚನಗಳಿೋಂದ

ಮೌಲ್ಯಜ ವನದ
ಬ ಳಕ್ತನಲ್ಲಿ

ಅರಿಯಲ್ು

ಆದಶಾಗಳನುು

ಬ ಳಕನರಸಿದೋಂದ

ಅವರ ಬದುಕ್ತನ ಬಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಎತಿ ನ

ಇದ .

ಡಿದರು ಸುವಾಸನ ಯ

ವಚನಗಳು ನಮಮ ಆಸ ಆಕಾೋಂಕ್ಷ ಬ ಕು ಬ ಡ ಎಲ್ಿವು

ಪುಷ್ಪಗಳ

ಇವ . ಒತಿ ಹಿೋಂಡಿದರ ಸಿಹಿಯನ ು

ದ ವರಿಗ

ಆತನನುು

ಹಣುಿಗಳ

ಇವ . ಹಕ್ತಕ ತ ಗ ದಷ್ುಟ ಹ ಚಾಿಗುವ ಎೋಂದ ೋಂದ್ಧಗ

ಸಾವಗತಕ ಕ

ಬರಿದಾಗದ

ಮುಡಿಪಾಗಿರಿಸಬ ಕು.

ಉದಯಕಾಲ್ದ್ಧೋಂದಲ
ಹೋಂಬಲ್ಲಸುವೋಂತ

ನ ನ ಯುತಿ

ಆತನ

ಹೃದಯ

ಮನಸುುಗಳು

ಸನುದದವಾಗಿರಬ ಕು.
ಜಗದ ಚಲ್ುವನುು ಕ ವಲ್ ಕಾಮುಕ ಕಣಿಿನಿೋಂದ ನ
ಸಾತವಕ

ರಿ ತಯಿೋಂದ

ನ

ತುೋಂಬಿ

ಅಮರವಾಗಿ

ನಿಲ್ುಿವ

ದೃವಿಸುವ
ಜ ವನ

ಮೌಲ್ಯಗಳು ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತಿವ .
ಗರಂಥ ಸೂಚಿಃ

ಡದ

ಡುವುದನುು

ಮೆೈಗ ಡಿಸಿಕ ಳುಳಯುದರಿೋಂದ ದ ವರ ಬ ಳಕ್ತನ ರ ಪವನುು

1. ವಚನ ಕಮಮಟ್ಃ ಸೋಂಪಾದಕರ ಕ . ಮುರಳಸಿದದಪಪ ಪರ
2016
2. ನಿವಾಚನಃ ಸೋಂಪಾದಕರು ಪ್ರ . ಚೋಂದರರ್ ಖರ ವಸರದ
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ಪರ 2003
3. ಸಮಗರ

ವಚನ

ಸೋಂಪುಟ್

ಸೋಂಪಾದಕರು

ಡಾ.ಎೋಂ.ಎೋಂ.ಕಲ್ಬುರಗಿ ಪರ 1993
4. ಭಕ್ತಿಮಾಗಾ ಪರವತಾಕರುಃ ಎಚ್.ಜ .ರಾಮಯಯೋಂಗಾರ ಪರ
2001
5. ಶರಣರ

ಸೋಂದ ಶ

್ಃ

ಪ್ರ .

ಎಚ .

ಬಿ.

ದ ವರಾಜಸಕಾಾರ್ ಪರ 2003.
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