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ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತಿರುಳು 
 

ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಆರ್. ರಾಜು 
 
ಸಾರಾಾಂಶ 

ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿ ಕೆಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತೆ ಅನಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪದಧತಿ 
ಮ ಢನ್ೆಂಬಿಕೆಗಳು ಸ್ತ್ರೋಯರಿಗೆ ಸಾಾತ್ೆಂತ್ಾಯ ಇಲದಿಿರುವುದು ರಾಜಕೋಯ ಸ್ತ್ಿರತೆ ಆರ್ಥಿಕ 
ಅಸಮಾನ್ತೆ ಹಾಗ  ಧ್ಾರ್ಮಿಕ ಕ್ೆೋತ್ಾದಲ್ಲ ಿವಗಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಅವಕಾಶವಿಲದಿಿರುವುದು 
ಕೆಂಡ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಹೆ ಸ ಸಮಾಜವನ್ುನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮ ಲಕ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುನ 
ತ್ರಲು ಪಾಯತಿನಸ್ತ್ದರು. ಸಮಾಜದ ಪಾತಿ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲ ಿತ್ನ್ನದೆೋ ಆದ ವಿಚಾರಗಳ ಮ ಲಕ 
ಕಾಾೆಂತಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪ್ಾಯ ಹಾಕದರು ಸೆಂಪಾದಾಯವನ್ುನ ತ್ಮಮ ವಚನ್ಗಳ 
ಮ ಲಕ ವೆೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳೆಂದ ಸಮಾಜಕೆೆ ಹೆ ಸ ಬೆಳಕನ್ುನ ತ್ೆಂದುಕೆ ಟ್ುಟ ಹೆ ಸ 
ಸಮಾಜವನ್ುನ ಕಟ್ಟಟ ಇಡಿೋ ಮಾನ್ವಕುಲಕೆೆ ಆದಶಿಪ್ಾಾಯರಾಗಿದಾಾರೆ ಇವರ ಮ ಲ 
ಉದೆಾೋಶವು ನಾವು ಬಾಳಬೆೋಕು ಸಮಾಜ ಉಳಯಬೆೋಕು ತ್ಮಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು 
ಕಟ್ಟಟಕೆ ಳಳಲು ಬೆೋಕಾದೆಂತ್ಹ ಪರಿಸರವನ್ುನ ಅವರು ಸಮಾಜಕೆೆ ಒದಗಿಸ್ತ್ದರು ಅೆಂತ್ 
ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಟಕೆ ೋನ್ವನ್ುನ ಅವರ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲ ಿಕಾಣ್ಬಹುದು.  
 
ಪ್ೊಮುಖ ಪ್ದಗಳು: ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ವಚನ್ಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಧ್ಾರ್ಮಿಕ ನೆೈತಿಕ 
ರಾಜಕೋಯ ಪಾಗತಿಪರ ನ್ಡೆನ್ುಡಿ ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ ಮ ಢನ್ೆಂಬಿಕೆ, ಶೆ ೋಷ್ಣೆ, ಕಾಯಕ, 
ದಾಸೆ ೋಹ.  
 

ಪ್ೊಸಾಾವನೆ  
12ನೆೋ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ತ್ಮಮ ಕಾಲವನ್ುನ ರ್ಮೋರಿ 21ನೆೋ ಶತ್ಮಾನ್ದ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಹೆ ೆಂದಿದುಾ ಆತ್ನ್ ದ ರದೃಷ್ಟಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ವಿಚಾರಗಳು 
ಕನಾಿಟ್ಕದಲಿಷೆಟೋ ಅಲ ಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಿ ನೆೈಸಗಿಿಕವಾಗಿ ಏನೆೋ ಇದಾರ  ಬದುಕನ್ 
ವಿವಿಧ ಸತರಗಳಲ್ಲ ಿಪಾತಿಯೊಬಬರು ಸಮಾನ್ರು ಎೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ುನ ಜಗತಿತಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು 
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿಎದುಾ ಕಾಣ್ುವ ಮಹಾನ್ ವಾಕತಯಾಗಿ ಚಳುವಳಯನ್ುನ ಹುಟ್ುಟ ಹಾಕುವುದಕೆೆಂತ್  
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ಪೂವಿದಲ್ಲ ಿ ಧ್ಾರ್ಮಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ೆೋತ್ಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಅಸಮಾನ್ತೆ 
ತ್ುೆಂಬಿತ್ುತ ಜಾತಿಪದಧತಿ ಕೆಳವಗಿದವರಲ್ಲ ಿ
ಉಸ್ತ್ರುಗಟ್ಟಟಸುತಿತತ್ುತ ಮುೆಂದೆ ಇದೆೋ ಜಾತಿ ವಗಿವಾಗಿ 
ಪರಿಣ್ರ್ಮಸ್ತ್ ಮೋಲು-ಕೋಳು ಎೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮ ಡಿಸ್ತ್ತ್ು 
ಇೆಂತ್ಹ ಹೋನಾಯ ಸ್ತ್ಿತಿಯಲ್ಲಿದಾ ಕೆಳವಗಿದವರ ಧ್ಾರ್ಮಿಕ 
ಬದುಕು ತ್ುೆಂಬಾ ದುಸ್ತ್ಿತಿಯಲ್ಲಿದುಾ ಅಜ್ಞಾನ್ ಮ ಢನ್ೆಂಬಿಕೆ 
ಮತ್ುತ ಕನಿಷ್ಠ ಆಚರಣೆಗಳ ಮ ಲಕ ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾರ 
ಬದುಕು ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಹೆ ೋಗಿದಾಕೆೆ ಬಸವಣ್ಣ ನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ 
ವಗಿಕೆೆ ಬಸವಣ್ಣನ್ ವಿರ ಪವಾಗಿ ಜಗವಿಲ ಿ ನಿದಿಾಸುವಾಗ 
ಎಚೆಿತ್ುತ ಸಮಾನ್ತೆಯ ಆಶಾ ದಿೋವಿಗೆಯನ್ುನ ಹಡಿದು 
ಸಮಾನ್ತೆಯ ಕಹಳೆಯನ್ುನ ಊದಿದರು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಸಮಾನ್ತೆ ಸಕಲ ಜಿೋವಿಗಳಗೆ ಬಯಸುವ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು 
ಮಾನ್ವರಲ್ಲ ಿ ಸಮಾನ್ತೆ ಕಾಣ್ುವುದರಲ್ಲ ಿ ಅಚಿರಿಯೋನಿಲ ಿ
ಇವರು ಸಮಾನ್ತೆಯ ಮೋಲೆ ನ್ವಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಟದರು 
ಜಿಡುುಗಟ್ಟಟದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿ ಪಾಗತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಬಿತಿತ 
ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲ ಿ ಆತ್ನ್ ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯನ್ುನ ಇಲ್ಲ ಿ
ಕಾಣ್ಬಹುದು ಆತ್ನ್ ನ್ಡೆನ್ುಡಿ ಕ ಡ ಒೆಂದೆೋ ಆಗಿದಾವು 
 

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ  
ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ನೆೆಂದೆನಿಸದಿರಯಾಾ 
ಇವ ನ್ಮಮವ ಇವ ನ್ಮಮವ ಇವ ನ್ಮಮವ ನೆೆಂದೆನಿಸಯಾಾ 
ಕ ಡಲಸೆಂಗಮದೆೋವಾ ನಿಮಮ ಮಹಾಮನೆಯ 

ಮಗನೆೆಂದೆನಿಸಯಾ. 
 ಶ ದಾರಾದ ರೆೈತಾಪಿ ಜನ್ರು, ಕಾಯಕಜಿೋವಿಗಳು, 

ಮಹಳೆಯರು ಮತ್ುತ ಪೆಂಚಮರು ಈ ದೆೋಶದಲ್ಲ ಿ
ಸಹಸಾಾರು ವಷ್ಿಗಳೆಂದ ಮನ್ುಧಮಿದ ಪುರುಷ್ 
ಪಾಧ್ಾನ್ವಾದ ವಣ್ಿ ವಾವಸೆಿಯೆಂದಾಗಿ ಪಡಬಾರದ 
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಟದಾಾರೆ. ಮೋಲಾಗಿ ಮತ್ುತ ಮೋಲಾಾತಿಯ 

ಅನ್ುತಾಾದಕ ಪುರುಷ್ರಿಗಾಗಿಯೋ ಬದುಕನ್ ಎಲ ಿ
ಸುಖಭೆ ೋಗಗಳು ರ್ಮೋಸಲಾಗಿದಾವು. ಇವರು ಮಾತ್ಾ 
ಜನಿವಾರ ಧರಿಸುವ ಹಕೆನ್ುನ ಪಡೆದಿದಾರು. 

 ಜನಿವಾರ ಧರಿಸುವ ಬಾಾಹಣ್ ಓದಿರಬಹುದು, 
ಬರೆದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕಾಯಕಜಿೋವಿಯಾಗಿ 
ಉತಾಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಲ.ಿ ಉತಾಾದನೆಯ 

ಅನ್ುಭವದಿೆಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಹೆಂದಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿ

ಅವನೆೆಂದ  ಪಡೆಯಲ್ಲಲ.ಿ ಕ್ಷತಿಾಯ ಕಾದಿರಬಹುದು 
ಆದರೆ ಉತಾಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಲ್ಲಲ.ಿ ವೆೈಶಾ ವಸುತಗಳ 
ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಕೃಷ್ಟಭ ರ್ಮಯ ಒಡೆಯನ್  
ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಸಾತ್ಃ ಉತಾಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಈ 

ಮ ರ  ವಣ್ಿದವರಿಗ  ಜನಿವಾರ ಇದೆ. 
 ಆದರೆ ಉತಾಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿದ ಕಾಯಕ ಜಿೋವಿಗಳಗೆ 

ಮತ್ುತ ಪೆಂಚಮರಿಗೆ ಜನಿವಾರ ಇಲ.ಿ ಯಾರಿಗೆ 
ಜನಿವಾರ ಇತೆ ತೋ ಅವರು ದುಡಿಯದೆ ಸುಖ 

ಜಿೋವನ್ವನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸ್ತ್ದರು. ಯಾರಿಗೆ ಜನಿವಾರ 
ಇದಿಾದಿಾಲಿವೂ ಅವರು ದುಡಿದ  ಕಷ್ಟ ಜಿೋವನ್ವನ್ುನ 
ಅನ್ುಭವಿಸ್ತ್ದರು. ಅೆಂತೆಯ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ 
ಮನ್ುಷ್ಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂದರು ಈ ಅನಾಾಯದ ವಿರುದಧ 
ಸ್ತ್ಡಿದೆದಾರು. 

 "ಜಾತಿ ಸೆಂಕರವಾದ ಬಳಕ ಕುಲವನ್ರಸುವರೆ ?" 

ಎೆಂದು ಪಾಶ್ನನಸ್ತ್ ಕಾಯಕಜಿೋವಿಗಳ ಕೆೋೆಂದಿಾತ್ ಶರಣ್ 
ಸೆಂಕುಲವನ್ುನ ಸೃಷ್ಟಟಸ್ತ್ದರು. ವಿವಿಧ ಕಾಯಕಗಳ 
ಶ ದಾರಿಗೆ, ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ುತ ಪೆಂಚಮರಿಗೆ ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಶ್ನಕ್ಷಣ್ ನಿೋಡುವ ವಾವಸೆಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೆಲ ಿ
ಅನ್ುಭವ ಮೆಂಟ್ಪದಲ್ಲ ಿ ತ್ಮಮ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ 
ಹೆಂಚ್ಚಕೆ ೆಂಡರು. 

 ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ಕಾಯಕಜಿೋವಿಗಳು 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾತಿಯನ್ುನ ರ್ಮೋರಿ ಒೆಂದು 
ವಗಿವಾಗಿದುಾ ಶರಣ್ ಸೆಂಕುಲದಲ್ಲ ಿಎೆಂಬುದು ಹೆಮಮಯ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ ಿ ತ್ಮಮ ಕಾಯಕಗಳ 
ಹೆಸರುಗಳನ್ುನ ಅಭಿಮಾನ್ದಿೆಂದ ಉಳಸ್ತ್ಕೆ ೆಂಡರು. 
ಆದರೆ ಆ ಕಾಯಕಗಳ ಒಳಗೆ ಇದಾ ಜಾತಿ ವಿಷ್ವನ್ುನ 
ಹೆ ರ ಹಾಕದರು. ಹೋಗೆ ಶರಣ್ರಲ್ಲ ಿ ಸಮಗಾರ, 
ಮಾದಾರ, ಮೋದಾರ, ಡೆ ೋಹರ, ಅೆಂಬಿಗ ಮುೆಂತಾದ 
ಪದಗಳು ಜಾತಿ ಸ ತ್ಕವನ್ುನ ಕಳೆದುಕೆ ೆಂಡು ಕಾಯಕ 
ಸ ಚಕಗಳಾಗಿ ಉಳದವು. 

 
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾನತೆ  
ಬಸವೆೋಶಾರರು ಹನೆನರಡು ವಷ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಕ ಡಲ 
ಸೆಂಗಮದಲ್ಲ ಿ ಅಧಾಯನ್ ಮಾಡುತಾತ ಕಳೆದರು. ಅವರ 
ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲ ಿ ದೆೋವನ್ು ಒಬಬ ಮತ್ುತ ಅವನ್ು 
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ಮಾನ್ವನ್ಲ್ಲಿದಾಾನೆಯೋ ಹೆ ರತ್ು ಗುಡಿ-ಗುೆಂಡಾರಗಳಲ್ಲ ಿ
ಅಲ.ಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜಿೋವನ್ ನ್ಡೆಸಬೆೋಕು, ಆಲಸ್ತ್ ಜಿೋವನ್ 
ಸಲ.ಿ ಸುಳುಳ ಹೆೋಳುವುದು, ವೆಂಚ್ಚಸುವುದು, ಕೆ ಲೆ-ಸುಲ್ಲಗೆ 
ಮಾಡುವುದು, ಪ್ಾಾಣಿಬಲ್ಲ ನಿೋಡುವುದು, ಪರಧನ್ ಹರಣ್, 
ಪರಸ್ತ್ರೋ ವಾಾಮೊೋಹ ಹೆ ೆಂದುವುದು ಘ ೋರ ಅಪರಾಧ. 
ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಿಮೋಲು ಅಥವಾ ಕೋಳು ಎೆಂಬುದಿಲ.ಿ ಪುರುಷ್ನ್ೆಂತೆ 
ಮಹಳೆಗ  ವಿದಾಾಭಾಾಸದ ಮತ್ುತ ತ್ನ್ನ ಜಿೋವನ್ವನ್ುನ 
ರ ಪಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಳವ ಹಕೆದೆ. ಹೋಗೆ ಸಮಾನ್ತೆ, ಕಾಯಕ, 
ದಾಸೆ ೋಹ ತ್ತ್ಾಗಳನ್ುನ ಸ್ತ್ಾೋಕರಿಸುವ ಮತ್ುತ ಆಚರಿಸುವ 
ಯಾರು ಬೆೋಕಾದರ  ಶ್ನವಶರಣ್ರಾಗ ಬಹುದು ಎೆಂದು 
ಬಸವಣ್ಣವರು ಸಾರಿದರು. ಪೊಳುಳ ದೆೋವರುಗಳನ್ುನ 
ಸುತತಿಸುತಿತದಾ ಮತ್ುತ ಪುರೆ ೋಹತ್ಶಾಹಯೆಂದ ನಿರೆಂತ್ರವಾಗಿ 
ವೆಂಚನೆಗೆ ಳಗಾಗುತಿತದಾ ಜನ್ತೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಹೆ ಸ 
ಜಿೋವನ್ ನಿೋಡಿದರು. 
ಜಾತಿ, ಮತ್, ಲ್ಲೆಂಗಗಳ ಭೆೋದವನ್ುನ ತಿರಸೆರಿಸ್ತ್ದ 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಾೆಂತಿಗೆ ಕಾರಣ್ವಾದರು. 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರನ್ುನ ಜಗಜೆ ಾೋತಿ ಬಸವೆೋಶಾರ, ಕಾಾೆಂತಿಯೊೋಗಿ 
ಬಸವಣ್ಣ, ಭಕತ ಭೆಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಮಹಾ ಮಾನ್ವತಾ 
ವಾದಿ ಎೆಂದ  ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ವಿಯತೆ. ಕಾಯಕ 
ನಿಷೆಠ ಧಮಿದ ಬುನಾದಿಯಾಗಬೆೋಕು ಎೆಂದು ಬಲವಾಗಿ 
ನ್ೆಂಬಿದಾರು. ಬಸವಣ್ಣ ತ್ಮಮ ವಚನ್ಗಳ ಮ ಲಕ 
ಕಾಯಕವೆೋ ಕೆೈಲಾಸ, ದಯವೆೋ ಧಮಿದ ಮ ಲವಯಾ, 
ಅಯಾ ಎೆಂದರೆ ಸಾಗಿ ಎಲವೂ ಎೆಂದರೆ ನ್ರಕ ಎೆಂದು 
ಸಾರುವ ಮ ಲಕ ತ್ಮಮ ಮಾನ್ವಾತಾ ವಾದಕೆೆ ಸಾಹತ್ಾದ 
ಸಾಶಿ ನಿೋಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹತ್ಾಕೆೆ ವಚನ್ಗಳ ಮ ಲಕ 
ಅಪೂವಿ ಕೆ ಡುಗೆ ಅಪ್ಾರ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1500 

ವಚನ್ಗಳನ್ುನ ಸೆಂಗಾಹಸ್ತ್ಡಲಾಗಿದೆ. 
ಬಸವಣ್ಣ್ನ್ವರ ಪ್ೆಾೋರಣೆಯೆಂದ ಹರಿಜನ್ ಮತ್ುತ ಬಾಾಹಮಣ್ 
ಕುಟ್ುೆಂಬಗಳ ನ್ಡುವೆ ನ್ಡೆದ ಅನ್ುಲೆ ೋಮ ವಿವಾಹ 
ಕಲಾಾಣ್ದ ಕಾಾೆಂತಿಗೆ ಮುನ್ುನಡಿಯಾಯತ್ು. ಇವರು ಷ್ಟ್ 

ಸಿಲ ವಚನ್, ಕಾಲಜ್ಞಾನ್ ವಚನ್, ಮೆಂತ್ಾಗೆ ೋಪಾ, ಶ್ನಖಾರತ್ನ 
ವಚನ್ ಎೆಂಬ ಗಾೆಂಥಗಳನ್ುನ ಬರೆದಿದಾಾರೆ. ಇವರನ್ುನ 
ಕುರಿತ್ೆಂತೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಸೆಂಸೃತ್, ತ್ರ್ಮಳು, ಮರಾಠಿ 
ಮತ್ುತ ಹೆಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ್ಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. 
ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಕಪಾಡಿಸೆಂಗಮ, ಕಲಾಾಣ್ ಪಟ್ಟಣ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಇವರ 

ಸಾಮರಕಗಳವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಿಯ ಅಜುಿನ್ವಾಡದ 
ಶ್ನಲಾಶಾಸನ್ದಲ್ಲ ಿಉಲೆಿೋಖಿತ್ವಾಗಿರುವ ಸೆಂಗಣ್ಬಸವ ಎೆಂಬ 
ಹೆಸರು ವಚನ್ಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರದೆಾೋ ಎೆಂದು ವಿದಾಾೆಂಸರು 
ಊಹಸ್ತ್ದಾಾರೆ. "ನ್ಮನ್" (ಪೊಾ.ಚ್ಚದಾನ್ೆಂದ 
ಮ ತಿಿ¬ಯವರೆಂಥ ಹರಿಯರ  ಕೆಲವು ಗೌರವಾನಿಾತ್ 
ಸೆಂಪಾದಾಯ ಪರಾ¬ಯಣ್ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೂ ವಿೋರಶೆೈವ 
ಧಮಿದ ಪಾತೆಾೋಕ ಅಸ್ತ್ತತ್ಾ¬ವನೆ ನಪಾದೆ ಅದು ಹೆಂದ  
ಧಮಿದ ಒೆಂದು ಭಾಗವೆೆಂದು ಘೆಂಟಾಘ ೋಷ್ವಾಗಿ 
ಸಾರಿದಾಾರೆ. 
 
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆ, ನೆೈತಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಆರ್ಥಿಕ 
ಸಮಾನತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆ 
ಕನಾಿಟ್ಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ ಿ ಹನೆನರಡನೆಯ ಶತ್ಮಾನ್ 
ಒೆಂದು ವಿಶ್ನಷ್ಟವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಜಡುು ಹಡಿದಿದಾ ಸಮಾಜಕೆೆ 
ವೆೈಚಾರಿಕತೆಯ ಸಾಶಿ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ಒೆಂದು ಹೆ ಸ 
ಸಮಾಜದ ಸೃಷ್ಟಟಯ ಕನ್ಸನ್ುನ ಕೆಂಡೆಂತ್ಹ ಶರಣ್ರು, 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ನೆೋತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಸ್ತ್ದೆಂತ್ಹ ಕಾಾೆಂತಿ 
ಅಪೂವಿವಾದುದು. ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ಸಾರಥಾದಲ್ಲ ಿ ನ್ಡೆದ 
ಸುಧ್ಾರಣೆಯ ಪಾಯತ್ನ ಒೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಯಾಗಿ 
ರ ಪುಗೆ ೆಂಡು ಸಾಮಾನ್ಾ ಬದುಕನ್ ಎಲಾಿ ಸತರಗಳು ಆ 
ಚಳವಳಯ ಒೆಂದು ಭಾಗವಾದದುಾ ಶರಣ್ರ ಪೂಣ್ಿದೃಷ್ಟಟಯ 

ಸೆಂಕೆೋತ್. ಜಾತ್ಾತಿೋತ್ ಸಮಾಜ ಕಲಾನೆ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ 
ಕಣಿಣಗೆ ಮೊದಲು ಬಿದಾದುಾ ಅೆಂದಿನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ್ ಜಾತಿೋಯ 

ವಿಷ್ಮತೆ. ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲ ಿ ನ್ಡೆಯುತಿತದಾ ಶೆ ೋಷ್ಣೆ, 
ದಲ್ಲತ್ರ ಮೋಲೆ ನ್ಡೆಯುತಿತದಾ ಕೌಾಯಿ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ 
ಮನ್ಸಸನ್ುನ ತ್ುೆಂಬಾ ಘಾಸ್ತ್ಗೆ ಳಸ್ತ್ತ್ು. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ 
ಬಸವಾದಿಶರಣ್ರು ಇಡಿೋ ಜಾತಿ ವಾವಸೆಿಯ ವಿರುದಧ ಸೆಟೆದು 
ನಿೆಂತ್ರು. ಕೆ ಲುವವನೆ ಮಾದಿಗ ಹೆ ಲಸ ತಿೆಂಬುವವನೆ 
ಹೆ ಲೆಯ ಕುಲಯಾವುದೆ ೋ ಆವೆಂದಿರ ಕುಲ ಯಾವುದೆ ೋ 
ಎೆಂದು ಪಾಶ್ನನಸುವ ಮ ಲಕ 'ಸಕಲ ಜಿೋವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೆೋಸನೆ 
ಬಯಸುವವನ್ು ಕುಲಜನ್ು' ಎೆಂಬ ವಾಾಖಾಾನ್ ನಿೋಡಿದ 
ಹರಿಮ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರಿಗೆ ಸಲುಿತ್ತದೆ. ಜಾತ್ಾತಿೋತ್ ಸಮಾಜದ 
ಪರಿಕಲಾನೆ ಶರಣ್ರ ಬಹುದೆ ಡು ಕಾಣಿಕೆ. 
ಕಾಯಕ-ದಾಸೆ ೋಹ ಸ್ತ್ದಾಧೆಂತ್: ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು 
ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸ್ತ್ದ ಕಾಯಕ-ದಾಸೆ ೋಹ ಸ ತ್ಾ ಒೆಂದು 
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ವಿನ್ ತ್ನ್ವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ತ್ದಾಧೆಂತ್ಕೆೆ ನಾೆಂದಿಯಾಯತ್ು. 
ಕಾಯಕ ಸೆಂಸೃತಿಯ ಪಾತಿಪ್ಾದಕರಾದ ಶರಣ್ರು 
'ಗುರುಲ್ಲೆಂಗ ಜೆಂಗಮವಾದರ  ಕಾಯಕದಿೆಂದಲೆೋ ಮುಕತ' 
ಎೆಂಬ ಸೆಂದೆೋಶ ನಿೋಡಿ ಬೆವರಿನ್ ಹಾಗ  ಶಾಮ ಸೆಂಸೃತಿಯ 

ಪಾತಿಪ್ಾದಕರಾದರು. ಅಲಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕ 
ಸತ್ಾಶುದಧವಾಗಿರಬೆೋಕು ಎೆಂದು ಹೆೋಳುವ ಮ ಲಕ 
ಕಾಯಕಕೆೆ ನೆೈತಿಕ ಮೌಲಾ ನಿೋಡಿದವರು ಬಸವಾದಿ 
ಶರಣ್ರು. ಶರಣ್ ಸೆಂಸೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ ೋಮಾರಿಗಳಗೆ ಸಾಿನ್ವೆೋ 
ಇಲ.ಿ ದುಡಿಮಯಲಿದೆ ಸೆಂಪತ್ುತ ಗಳಸಬೆೋಕೆೆಂಬ ಇೆಂದಿನ್ 
ಸಮಾಜಕೆೆ ಕಾಯಕವೆೋ ಕೆೈಲಾಸ ಎೆಂಬ ಸೆಂದೆೋಶ 
ಎೆಂದೆೆಂದ  ಅನ್ಾಯವಾಗುವ ಒೆಂದು ದಿವಾ ಸೆಂದೆೋಶವಾಗಿದೆ. 
ವಾಕತ ತಾನ್ು ಕಾಯಕದಿೆಂದ ಗಳಸುವ ಸೆಂಪತ್ತನ್ುನ 
ತಾನೆ ಬಬನೆೋ ಅನ್ುಭವಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬ ತ್ತ್ಾವನ್ುನ 
ನಿರಾಕರಿಸ್ತ್ದರು. ತ್ನ್ನ ಗಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ಾತ್ಾವೂ 
ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅದು ಸಮಾಜಕೆೆ ವಿನಿಯೊೋಗ ಆಗಬೆೋಕೆೆಂಬ 
ಒೆಂದು ವಿಶ್ನಷ್ಟ ದಾಸೆ ೋಹ ಸ ತ್ಾ ಪಾತಿಪ್ಾದನೆ 
ಮಾಡಿದವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣ್ರು. ಹೆಂಚ್ಚಕೆ ೆಂಡು 
ತಿನ್ುನವುದು ಶರಣ್ ಧಮಿ. ಹೆಂಚ್ಚಕೆ ೆಂಡು ತಿನ್ುನವ ಗುಣ್ 
ಪ್ಾಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಾಣ್ುವ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರಿಗೆ ಮತೆ ತಬಬರಿೆಂದ 
ಕಸ್ತ್ದುಕೆ ೆಂಡು ತಿನ್ುನವ ಮನ್ುಷ್ಾನ್ನ್ುನ ನೆ ೋಡಿದಾಗ 
ನೆ ೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಈ ವಚನ್ ಇದಕೆೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 
ಕಾಗೆ ಒೆಂದಗುಳ ಕೆಂಡೆ ಡೆ ಕರೆಯದೆ ತ್ನ್ನ ಬಳಗವನ್ು 
ಕೆ ೋಳ ಒೆಂದು ಕುಟ್ುಕ ಕೆಂಡಡೆ ಕ ಗಿ ಕರೆಯದೆ ತ್ನ್ನ 
ಕುಲವನೆಲವಿ ಶ್ನವಭಕತನಾಗಿ ಭಕತಪಕ್ಷವಿಲಿದಿದಾಡೆ ಕಾಗೆ 
ಕೆ ೋಳಯೆಂದ ಕರಕಷ್ಟ. 
ಕ ಡಲಸೆಂಗಮದೆೋವಾ. 
 
ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆ: ಶತ್ಶತ್ಮಾನ್ಗಳೆಂದ ಶೆ ೋಷ್ಣೆಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟಟದಾ ಸ್ತ್ರೋಸಮುದಾಯದ ಧವನಿಯಾದವರು ಬಸವಾದಿ 
ಶರಣ್ರು. ಹೆಣ್ುಣ ಮಾಯಯಲಿ ಎೆಂದು ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸುತಾತ 
ಲ್ಲೆಂಗಬೆೋಧದ ವಿರುದಧ ಸ್ತ್ಡಿದೆೋಳುವ ಮ ಲಕ ಸ್ತ್ರೋ 
ಸಾಾತ್ೆಂತ್ಾಯ ಪಾತಿಪ್ಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು. 
ಹೆಣ್ುಣ ಗೆಂಡು ಎನ್ುನವ ಕಲಾನೆ ಕೆೋವಲ ದೆೋಹಕೆೆ ಮಾತ್ಾವೆೋ 
ವಿನ್ಃ ಆತ್ಮಕೆೆ ಅಲ ಿಎೆಂಬ ವಿಶ್ನಷ್ಟ ಕಲಾನೆ ನಿೋಡಿದ ಹರಿಮ 

ಬಸವಾದಿ ಶರಣ್ರಿಗೆ ಸಲುಿತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ದಿವಾ 

ನೆೋತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲ ಿ ನ್ಡೆದ ಸಮಗಾ ಕಾಾೆಂತಿಯ ಸಾರ ಪವನ್ುನ 
ಅರೆೈಿಸಬೆೋಕಾದರೆ ಅವರು ಹಾಗ  ಅವರ ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ್ 
ಶರಣ್ರು ರಚ್ಚಸ್ತ್ದ ವಚನ್ ಸಾಹತ್ಾಕೆೆ ನಾವು ಮೊರೆ 
ಹೆ ೋಗಬೆೋಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಶರಣ್ರು ನ್ಡೆಸ್ತ್ದ 
ಕಾಾೆಂತಿಗೆ ವಚನ್ಸಾಹತ್ಾವೆೋ ನಿೋತಿಸೆಂಹತೆ. ಅದೆೋ ಅವರ 
ಹೆ ೋರಾಟ್ದ ಸೆಂವಿಧ್ಾನ್. ವಚನ್ ಸಾಹತ್ಾ ಕನ್ನಡ 
ಸಾಹತ್ಾಕೆೆ ಹೆ ಸ ರ ಪ ತ್ೆಂದು ಕೆ ಟ್ಟೆಂತ್ಹ ಅನ್ುಭಾವ 
ಸಾಹತ್ಾ. ವಚನ್ ಸಾಹತ್ಾದ ರಚನೆ, ಶರಣ್ರ ಮ ಲ 
ಉದೆಾೋಶವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದು ಅವರ ನಿರೆಂತ್ರ 
ಜಿೋವನಾನ್ುಭವದಿೆಂದ ಹುಟ್ಟಟಕೆ ೆಂಡ ಅೆಂತ್ರೆಂಗದ ಸಹಜ 
ಅಭಿವಾಕತ. ಶರಣ್ರ ಬದುಕನ್ ಅನ್ುಸೆಂಧ್ಾನ್ದ ಹಾದಿಯಲ್ಲ ಿ
ಅವರ ಅನ್ುಭಾವದ ಮ ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳದ ಅನ್ನ್ಾ 
ಜ್ಞಾನ್ರತ್ನವೆೋ ವಚನ್ಗಳು. ವಚನ್ ಸಾಹತ್ಾದ ಮ ಲ 
ಆಶಯ ವಾಕತಯ ಕಲಾಾಣ್ದೆ ೆಂದಿಗೆ ಲೆ ೋಕಕಲಾಾಣ್ದ 
ಸಾಧನೆ. 
ವಚನ್ ಸಾಹತ್ಾದ ಉಗಮಸಾಿನ್ವೆೋ ಅನ್ುಭವ ಮೆಂಟ್ಪ. 
ವಿಶಾದ ಪಾಪ್ರಥಮ ಪ್ಾಲ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎೆಂಬ ಹೆಗಗಳಕೆಗೆ 
ಪ್ಾತ್ಾವಾದ ಅನ್ುಭವ ಮೆಂಟ್ಪ ಶರಣ್ರ ತ್ತ್ಾಚ್ಚೆಂತ್ನೆಗೆ 
ಒೆಂದು ವೆೋದಿಕೆಯಾಯತ್ು. ಲ್ಲೆಂಗಬೆೋಧವಿಲಿದೆ, 
ವಣ್ಿಬೆೋಧವಿಲಿದೆ ಎಲ ಿ ಶರಣ್ರು ಒೆಂದೆಡೆ ಸೆೋರಿ ತ್ಮಮ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಅಭಿವಾಕತಗೆ ಳಸುವ ಇತ್ರರ ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ 
ಹೆಂಚ್ಚಕೆ ಳುಳವ ಒೆಂದು ವಿಚಾರ ದಾಸೆ ೋಹದ 
ಕೆೋೆಂದಾವಾಯತ್ು ಅನ್ುಭವಮೆಂಟ್ಪ. 
 

ದಯಯ ಧಮಿದ ಮ ಲವಯಾ 
ದಯಯಲಿದ ಧಮಿ ಯಾವುದಯಾ 
ದಯ ಬೆೋಕು ಸಕಲ ಪ್ಾಾಣಿಗಳೆಲಿರಲ್ಲ 
ದಯಯ ಧಮಿದ ಮ ಲವಯಾ 
ಕ ಡಲ ಸೆಂಗಮದೆೋವನ್ೆಂತ್ಲಿದೆ ಲಿನ್ಯಾಾ. 

 
ಎೆಂಬ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ವಾಣಿಯೆಂತೆ ಶರಣ್ ಧಮಿದ ಮ ಲ 
ಆಧ್ಾರವೆೋ ದಯ. ಶರಣ್ ಧಮಿದ ಮ ಲ ತ್ಳಹದಿಯೋ 
ದಯ. ಪರಸಾರ ಪಿಾೋತಿ, ಪ್ೆಾೋಮ, ದಯಯೆಂತ್ಹ 
ಮಾನ್ವಿೋಯ ಗುಣ್ಗಳೆಂದಾಗಿ ಶರಣ್ರು ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸ್ತ್ದ 
ಧಮಿ ಮಾನ್ವ ಧಮಿವಾಯತ್ು. ಶರಣ್ರು ಕೆೋವಲ 
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ಮಾನ್ವರಲ್ಲ ಿ ಮಾತ್ಾ ದಯ ತೆ ೋರಿದವರಲ.ಿ ಇಡಿೋ 
ಜಿೋವರಾಶ್ನಗೆ ದಯಯ ಮಳೆಯನ್ುನ ಸುರಿಸ್ತ್ದವರು. 
ಶರಣ್ರು ಧ್ಾರ್ಮಿಕ ಚ್ಚೆಂತ್ನೆ ಉಳಳವರಾಗಿದಾರ , ಎೆಂದ  
ಸಹ ಮ ಢನ್ೆಂಬಿಕೆಗಳನ್ುನ ಧಮಿದ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲ ಿ
ಪೊಾೋತಾಸಹಸ್ತ್ದವರಲ.ಿ ಬದಲ್ಲಗೆ ಮ ಢನ್ೆಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದಧ 
ಸಮರ ಸಾರಿದವರು. ಅವರು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ುನ 
ಖೆಂಡಿಸ್ತ್ದರು. ವರ, ತಿರ್ಥ, ನ್ಕ್ಷತ್ಾ, ಯೊೋಗ, ಕರಣ್ ಹೋಗೆ 
ಇವುಗಳ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲ ಿ ಶೆ ೋಷ್ಟಸುವವರ ವಿರುದಧ ಸ್ತ್ಡಿದು 
ನಿೆಂತ್ರು. ವೆೈಚಾರಿಕ ಚ್ಚೆಂತ್ನೆಯನ್ುನ ಬೆ ೋಧಿಸ್ತ್ದರು. 
ಕಲಾಾಣ್ ಸಮಾಜ ನಿಮಾಿಣ್: ಶರಣ್ ಸೆಂಸೃತಿಯ ಮ ಲ 
ಆಶಯ ಸಮಾನ್ತೆಯ ಸುೆಂದರ ಕಲಾಾಣ್ ಸಮಾಜದ 
ನಿಮಾಿಣ್. ಅಲ್ಲ ಿ ವಗಿಬೆೋಧವಿಲ,ಿ ವಣ್ಿಬೆೋಧವಿಲಿ, 
ಜಾತಿಬೆೋಧವಿಲ,ಿ ದಯಯೋ ಧಮಿದ ಮ ಲವಾಗಿರುವ 
ಧಮಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಬೆೋಧಗಳೆೋ ಇಲಿ. ಮಾನ್ವ ಸಮುದಾಯವನ್ುನ 
ಎಲಾಿ ಅನಿಷ್ಟಗಳೆಂದ ಮುಕತಗೆ ಳಸ್ತ್ ಪರಿಪೂಣ್ಿತೆಯ ಕಡೆಗೆ 
ಕೆ ೆಂಡೆ ಯುಾವುದೆೋ ಶರಣ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ುತ, 
ಹೆಂಬಲವಾಗಿತ್ುತ. 
 

ಕಳಬೆೋಡ, ಕೆ ಲಬೆೋಡ 
ಹುಸ್ತ್ಯ ನ್ುಡಿಯಲು ಬೆೋಡ, 
ಮುನಿಯಬೆೋಡ, ಅನ್ಾರ ಕೆಂಡರೆ ಅಸಹಾ ಪಡಬೆೋಡ 
ತ್ನ್ನ ಬಣಿಣಸಬೆೋಡ, ಇದಿರ ಹಳಯಲು ಬೆೋಡ, 
ಇದೆೋ ಅೆಂತ್ರೆಂಗ ಶುದಿಧ ಇದೆೋ ಬಹರೆಂಗ ಶುದಿಧ 
ಇದೆೋ ನ್ಮಮ ಕ ಡಲ ಸೆಂಗಮದೆೋವನ್ ಒಲ್ಲಸುವ 
ಪರಿ. 

 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ಈ ವಚನ್ ವಿಶಾ ಸಮುದಾಯಕೆೆ ನಿೋಡಿದ 
ಬಹುದೆ ಡು ನಿೋತಿಸೆಂಹತೆ. ಶರಣ್ರು ತ್ಮಮ ವಚನ್ಗಳ 
ಮ ಲಕ ಸಾಾಸಿಯ ಸಮಾಜಕೆೆ ಅಗತ್ಾವಾದ ನಿೋತಿಸ ತ್ಾಗಳ 
ಸೆಂದೆೋಶ ನಿೋಡಿದಾಾರೆ. ಶರಣ್ರ ವಚನ್ಗಳು ಮಾನ್ವ 
ಸಮುದಾಯಕೆೆ ನಿೋಡಿದ ಜಿೋವನ್ ಸೆಂವಿಧ್ಾನ್ವಿದಾೆಂತೆ. 
ಭಾರತ್ದ ಸೆಂವಿಧ್ಾನ್ವನ್ುನ ಅಧಾಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲ ಿ
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸ್ತ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, 
ನೆೈತಿಕ ಸ ತ್ಾಗಳನ್ುನ ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. 
21ನೆಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಾಗಳನ್ುನ 

9ನೆಯ ಶತ್ಮಾನ್ಗಳ ಹೆಂದೆಯೋ ಕಲ್ಲಾಸ್ತ್ಕೆ ೆಂಡಿದಾ 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಮಹಾನ್ ದಾಶಿನಿಕರು. ಇೆಂದಿಗ  
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಪಾತಿಪ್ಾದಿಸ್ತ್ದ ಶರಣ್ ಸೆಂಸೃತಿ ಇಡಿೋ 
ವಿಶಾಕೆೆ ನಿೋಡಿದ ಆದಶಿ ಮಾನ್ವ ಸೆಂಸೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ 
ವಚನ್ಗಳು ಸವಿಕಾಲ್ಲಕ ಪಾಸುತತ್ತೆಯನ್ುನ ಹೆ ೆಂದಿದೆ. 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಕಟ್ಟಬಯಸ್ತ್ದ ಸಮಾಜ, ಸಾಮಾಜಿಕ, 
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ುತ ಧ್ಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುನ ಸಾರುವೆಂತ್ಹ 
ಆದಶಿ ಸಮಾಜ, ವಣ್ಿರಹತ್, ವಗಿರಹತ್, ಜಾತಿರಹತ್ 
ಸುೆಂದರ ಸಮಾಜದ ಕಲಾನೆ ಹನೆನರಡನೆಯ 

ಶತ್ಮಾನ್ದಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ಾಾಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಅನ್ುಷಾಠನ್ಕೆೆ 
ಬೆಂದದುಾ ಅವರ ದ ರದೃಷ್ಟಟಯ ಪಾತಿಬಿೆಂಬ. 
ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯ ಸೆಂಕೆೋತ್. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧ್ಾರ್ಮಿಕ, 
ಆರ್ಥಿಕ ಚ್ಚೆಂತ್ನೆಗೆ ಸಾಧನ್ವಾದದುಾ ಅವರು ರಚ್ಚಸ್ತ್ದ 
ಸಾಹತ್ಾ. ಶರಣ್ ಸಾಹತ್ಾ ಅನ್ುಭಾವ ಸಾಹತ್ಾವಾಗಿ 
ಭಾಷೆಯನ್ುನ ಬೆಳೆಸ್ತ್ತ್ಲಿದೆ ಮಾನ್ವಿೋಯ ಮೌಲಾಗಳನ್ುನ 
ಬೆಳೆಸ್ತ್ತ್ು. 
ವಚನ್ ಸಾಹತ್ಾ ವಿಶಾದ ಸಾಹತ್ಾದ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲ ಿ
ಸವಿಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ನಿಲುಿವೆಂತ್ಹ 
ಪಾಜಾಸಾಹತ್ಾ, ಪಾಗತಿಶ್ನೋಲ ಸಾಹತ್ಾ. ಎಲಿಕೆೆಂತ್ ರ್ಮಗಿಲಾಗಿ 
ಮಾನ್ವ ಸಮುದಾಯಕೆೆ ದಿಕುೆಗೆಟ್ಟ ಜಗತಿತಗೆ ಜಿೋವನ್ದಶಿನ್ 
ಮಾಡಿಸ್ತ್ದ ಕಾಾೆಂತಿಕಾರಕ ಸಾಹತ್ಾ. 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಕೆಂಡ ವಣ್ಿರಹತ್, ಜಾತಿರಹತ್, ಧ್ಾರ್ಮಿಕ 
ಸಮಾನ್ತೆಯ ಸಮಾಜ ನ್ಮಮಲಿರ ಇೆಂದಿನ್ 
ಆಶಯವಾಗಬೆೋಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ನ್ಮಮಲಿರ ಪ್ಾಾಮಾಣಿಕ 
ಪಾಯತ್ನ ನ್ಡೆಯಬೆೋಕಾಗಿದೆ. 
ಹೋಗೆ ಹಲವಾರು ಶ್ನವಶರಣೆಯರು ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ 
ಧಮಿ ಸಾರವನ್ುನ ಲೆ ೋಕಕೆೆ ಕೆ ಟ್ಟಟರುತಾತರೆ ಸ್ತ್ರೋಯರಿಗ  
ದಿೋಕ್ೆ ಮತ್ುತ ಪುರುಷ್ರಿಗ  ದಿೋಕ್ೆ ಸಾಧನ್ ಮಾಗಿಗಳು 
ಒೆಂದು ಸಮಾನ್ವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ುನ ಕೆ ಟ್ುಟ ಅದರ 
ಫಲವನ್ುನ ಇಲ್ಲ ಿ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಹೆೆಂಗಸರು ಮಾಯಯೆಂದ 
ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಕೆೋಳದಾಗ ಕೆೋವಲ ಗುರುತ್ು ನಿಮಾಿಣ್ದಲ್ಲ ಿ
ಸಾಮಗಿಾಯೆಂದ ಭಾರತ್ವನ್ುನ ಉಪದೆೋಶ್ನಸಲು 
ಮಹಾನ್ುಭಾವಿಗಳ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಈ ರಿೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು 
ಇವರನ್ುನ ಸಮಾನ್ತೆಯೆಂದ ಕೆಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ್ 
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಾಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟಟದಾಾರೆ ಹರಿಜನ್ರು ಹೆ ೋಗಬೆೋಕಾಗಿಲ್ಲ 
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ಅವನ್ ಕೆ ರಳಗೆ ಗೆಂಟ್ು ಬಿದಿಾರುವ ಶ್ನವಲ್ಲೆಂಗ 
ಮಹತಾೆಯಿವನ್ುನ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿೆಂದ ಹಡಿದು 
ಅೆಂತ್ಾದವರೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ್ ಸಮಾನ್ ದೃಷ್ಟಟಯೆಂದ ಕೆಂಡ 
ಹರಿಜನ್ರಿಗ  ಹೆಣ್ುಣ ಮಕೆಳಗ  ಸಮಾನ್ ಧ್ಾರ್ಮಿಕ 
ಹಕುೆಗಳು ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೋ ಪಾಥಮವಾಗಿದೆ 
ಪ್ಾಾಣಿಬಲ್ಲ, ದವಸ ಧ್ಾನ್ಾದ ನಾಶ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತ್ದ ಭಾರತ್ದ 
ಇತಿಹಾಸ ಮ ಢನ್ೆಂಬಿಕೆ, ಸಮಾಜದ ಸುಧ್ಾರಕ 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು. 
ಒಟಾಟರೆಯಾಗಿ ಶ್ನಕ್ಷಣ್ ಕ್ೆೋತ್ಾದಲ್ಲ ಿ ಸಮಾನ್ತೆ ಎೆಂಬುವುದು 
ಪಾತಿಹೆಂತ್ದಲ ಿ ನ್ಡೆಯುತಿತದೆ ಎೆಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲ ಿ
ಸಹಭೆ ೋಜನ್ ಸಮವಸರ ಶ್ನಕ್ಷಣ್ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವ ಮಾನ್ವಿೋಯ ಮೌಲಾಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಣ್ದ 
ಮಹತ್ಾ ಶಾಲಾ ಸೆಂಸತ್ ಮ ಲಕ ಸವಿರಿಗ  ಸಮಾನ್ 
ಅವಕಾಶಗಳನ್ುನ ಹೆಂದಿನ್ ಶಾಲಾಶ್ನಕ್ಷಣ್ದಲ್ಲ ಿ
ಅಳವಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳಲಾಗಿದೆ ಅಭ ತ್ಪೂವಿವಾದ ಅೆಂಶಗಳನ್ುನ 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲ ಿಕಾಣ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಹತಾಥಿಗಳು  
ಪಾಚಲ್ಲತ್ ಶ್ನಕ್ಷಣ್ದಲ್ಲ ಿ ಸಹ ಭೆ ೋಜನ್ ಸಮವಸರ 
ಮುೆಂತಾದವುಗಳನ್ುನ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ಸವಿ ಮಕೆಳ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನ್ತೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ ಸೆಂವಿಧ್ಾನ್ದಲ್ಲ ಿ
ಕಾನ್ ನ್ುಗಳ ಮ ಲಕ ಸಿಳೋಯರಿಗೆ ರ್ಮೋಸಲಾತಿ 
ನಿೋಡುವುದರ ಮ ಲಕ ಶ್ನಕ್ಷಣ್ದ ಜೆ ತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೋ ಸಮಾನ್ತೆ 
ತ್ರಲಾಗಿದೆ ಸಕಲ ಜಿೋವಿಗಳಗೆ ಕಬಳಸುವ ಮ ಲಕ 
ಪಾತಿಯೊಬಬರನ್ುನ ಮಾಡುವುದರ ಮ ಲಕ ಧ್ಾರ್ಮಿಕ 
ಸಮಾನ್ತೆಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮಕೆಳಲ್ಲ ಿ ಮಾನ್ವಿೋಯ 

ಮೌಲಾಗಳನ್ುನ ಬಳಸ್ತ್ಕೆ ಳುಳವುದು . 
 
ಉಪ್ಸಾಂಹಾರ  
ಸಾಾತ್ೆಂತ್ಾಯ-ಸಮಾನ್ತೆ ಮತ್ುತ ಸಹೆ ೋದರತ್ಾಗಳು 
ಪಾಜಾಪಾಭುತ್ಾದ ಅಡಿಗಲುಿಗಳು ಕಾಯಕ ಹಾಗ  
ದಾಸೆ ೋಹದ ಮ ಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನ್ತೆ ಮೋಲುವಗಿ 
ಹಾಗ  ಕೆಳವಗಿದಲ್ಲ ಿ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುನ ಸಾಧಿಸ್ತ್ದ 
ಸ್ತ್ರೋಯರಿಗ  ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುನ ತ್ೆಂದುಕೆ ಡುವಲ್ಲ ಿಧ್ಾರ್ಮಿಕ 
ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುನ ತ್ೆಂದುಕೆ ಟ್ಟರು ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ಅನ್ುಭವ 
ಮೆಂಟ್ಪದಲ್ಲ ಿ ಸಾಾತ್ೆಂತ್ಾಯಕೆೆ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಿದರು ಜಾತಿ 

ಲ್ಲೆಂಗ ವಣ್ಿ ಭೆೋದವಿಲಿದೆ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುನ ಸಾಧಿಸ್ತ್ದ 
ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೋಯ ಇನ್ ನ ಹಲವಾರು 
ಕ್ೆೋತ್ಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ುನ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು 
ಅಸಮಾನ್ತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು 
ಕನಾಿಟ್ಕದಲಿಷೆಟೋ ಅಲ ಿಇಡಿೋ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಿಚ್ಚೆಂತ್ನೆ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಹೆ ೆಂದಿದೆ ಅವರ ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಚ್ಚೆಂತ್ನೆ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಹೆ ೆಂದಿದ ಹೆ ೆಂದಿರುವ ಧಮಿವಿದೆ ಈ 

ಧಮಿವು ವಿಶಾ ಧಮಿ ವೆನಿಸ್ತ್ದೆ. 
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