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ಸಂಪಾದಕರ ಮೆಡಿ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾವಿರ್ಣಕ ಸ ಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಸ್ಥಾನ ವಿಶಿಷ್ಟ 

ವಾದದ್ಧೂ ಸಾವಿರಾರಂ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲನಂಸ್ಕೂತವಾಗಿ ಹರಿದು 

ಕೊಂಡರಿ ಬಂದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಭಾಷೆ 

ಯಂಲ್ಲಿ ವಣಟ್ಟಿಂ ಮನೋರಂಜನೆಯ ವಂೂಲಕ ಅವರ ಮಂನೋವಿಕಾಸವನ್ನ್ನು 

ಯಂಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದವರಂ ಹರಿದಾಸರು 

ಹರಿದಾಸರು ವಂಂಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟುಭಕ್ತರಂ ಏಷ್ಟುಪಾರಮ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿದವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಅವತರಿಸಿ ದ್ವೈತಮಂಶ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ವರಡಿದ 

ಮಧ್ಯ್ಯಾಚಾರ್ಯದ ಅನಂಂಶಕಾಂಶಿಂಗಳಂ ಇವರು ವಂಧ್ವ್ವ ಸಿದ್ಧಾ೦ತವನಂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಅಧ್ಯಯ ನ ಮಾಡಿದವರು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ. 

ನಡೆದಂಕೊಂಡಂ ಬಂದಂತೆ ತಾವು ನಂಬಿದ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾಷೆಯನ್ನ 
ಬಳಸಿಕೊಂಡವರು ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರ ಧಾವಿರ೯ಕ ಒಲವುಗಳಂ 

ಹಾಸಂಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹಂದಂ ಧರ್ವವೇ ಇವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಮೂಲ 

ಆದರೆ ವರಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದದ್ದ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ 

ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲಂಥದ್ದ ಧರ್ಮವೇ ಎಂದಂ ಇವರು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಧಾರಕ 

ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಜೀವನನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೂ ಕೌಣಬಹಂದಂ ವಕಾನವ ಜನ್ಮ 
ದೊಡ್ಡದಂ ಇದ ಹಾನಿ ವಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪೃಗಳಿರಾ ! ಎಂಬಂಥ ನಿಲುವು 
ಹೆರಿದಾಸರದು ಹರಿದಾಸರಂ ರಚಿಸಿರಂವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಕಾನವಾನುಕಂಪ 
ಸವಕಾಜ ಸಂಭಾರಣಿೆಯಂ ಆವೇಗ ಕೊಂಕಂ ಡೊಂಕಂಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಸಾತ್ವಿಕ 

ಕ್ರೋಥ ನಗೆ ವಿಡಂಬನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಪಾಯಂವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಂವ 

ಜಾಣ್ಮೆ ಉದಾತ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಭನ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃಕ್ತಿಸಂವ ಸಾವಂರ್ಕ್ಶ-.ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ 

ಕಾಣಬಹ ದಂ 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಸಾವರಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಗಲ್ಪ ಪಂಡಿತರಂ ವಂನಸ್ಸೂ 
ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಎದ್ದತ್ತಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದು ಂಥಗಳನ್ನ್ನ 

ರಚಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದವರಂ ಇವರಲ್ಲನೇಕರಂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥರಚನೆ ಮಾಡಿಯೂ 

ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ವಂಿಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ವಂಸಸ್ಸು ತಿರುಗಿದ್ದದು ಜನತೆಯ ಕಡೆಗೆ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಗಲ್ಫ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಲೋಕಾನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ 

ಜನರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರೆಯೆಂರೆವರಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅನುಭವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂಂದಾಗಿ 

ಆಡಂಭ-ಷೆಯಂ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಹಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಯಿರಿತಂ 



vi 

ಕಾವ್ಯಮಯ ತು ಕೆ ಳುಗರನ್ನು ರೆ ಹಿಡಿಯಿತು ಕ್ರಾಂತಿಯನೆ € ರೂಹಿಸಿತ 

ಅದೊಂದು ಇೃಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ 

ಹರಿದಾಸರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆ೨ಸ ಮಾಡಿದರಾದರೊ ಒಂದರಿ 

ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಂ ವಕಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ 

ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ದೀರ್ಪು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದಂ ಸಂಕ್ರವ ಣ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಂ 

ಹರಿದಾಸರು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ದೀರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಹರಿದಾಸ 

ರಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನುಓಕದಟ್ಲೇ ಶಿವಶರಣರಂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ನವ 

ದಿರ್ಫ್ಥ 7 ರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಉದಾತ್ತ ಶತ್ವಗಳನ್ನೂ ಜನತೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ 

ಕೊಂಡೊಯ್ದಿ ದ್ಹರಂ ತವಿಂಳಂನಾಡಿನ ನಾಯನಾ ರರೂ ಆ ವ್ವೀರರುಗಳೂ ಜನೆತೆಂಯಂ 

ಭಾಷೆಲಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಂಯಗಳನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕನ ಡನಾಡಿ' ಶರಣರೂ 

ತವ ಳುನಾಡಿನ ನಾಯಂನಾ ರರೂ ಶಿವಭಕ್ತರಂ ಆಳ್ವಾರರು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತರ ಶಿವ 

ವಿಷ್ಣು ಎಂ. ಹೆಸರಿನ ಭೆ ದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಎಎ್ಲರ ಕೃತಿಗಳೆಲೂ 

ಅನೇಕ ಸವಕಾನ ೬ ಕ್ಷಣಗಳ ೦ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣವೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಕ್ತಿಪಂಥದ 

ವ ಂಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ 
ಉತ್ಕಟವಾದ ಪ್ರೇವಂಡೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬಂದಂ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದ ಹೇಳಿಕೆ ಈಶ್ವರ 

ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನುರಕ್ತಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಎನಂ ತರೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ತನ ನ್ನು ಶಾನು 

ವಪ.ರೆಯುವಂಥ ಸ್ವಾರ್ಧವನು ಎಣಿಸದಂಥ ಪ್ರೇವಂವೇ ವೆಕ್ತಿ ಎಂಬಂದು ಭಾಗವತದ 

ವಿವರಣೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರೀತಿಯೆ € ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ದಾಮಾಯಂಣದ ಮಾತು 

ಅಗಂಗುಲವಾ ಸೇಹಸೂರ್ವಳವಾಂಗಿ ಧ್ಯಾನ ವಕಾಡಂವುದೇ ವಕ್ಷಿಯೆ ದಂ ರಾವಣ 

ನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ವ ಹಿವೆಂಯನ ರಿತು ಎ.್ಲಕ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುಪುದೂ ಮುಕ್ತಿಯನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕದರ್ಲ ಇದೊಂದೇ 

ಎ೦ಬಂದಂಗಿ ನಂಬಂಪ್ರದೂ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮ ಮಧ್ವರ ಮತ ಪರಮಾಸ್ಮ ನಿರಾಕಂದ 

ನಿಗ ”ಣ ಎಂಬ ಭ ವನೆಗಿಂತ ಪರಮಪುರ ಷನಲ್ಲಿ ನಂಬಕೆ ಪ್ರೀತಿಗಳನಂ ವ್ಯಕ್ತ 

ಪಡಿಸುವೆದೇ ಅವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದೇ ಭಕ್ಷಿಂ ಮೂಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ದೇವರು 

ಕರ ಣಾವಾರಿದಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಂವುದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು..ಎಂಬ ಭಾವದ 

ತಳೆಹದಿರಂ ಮೀಲೆ ರಚಿತವಾದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಮಮಟು ವಾಲುತು ಭಕ್ತಿಯ 

ಆವೆ ಶದಿಂದಾಗಿ ಮಾನವಾನಂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹಂಬಲ 

ನಿಂದಾಗಿ. ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಕು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಗೆ ಯ ಗ ಇವುಳ್ಳದ್ದೂ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಹಲವೇಳೆ ಅತೆವಡುವಂಥದೂ ವಿವಿಧ ಬೆಂದೊ ಬದ್ಧವಾದ್ಧೂ ಜನತೆಯ ನಡುಎ 

ನಲ್ಲೇ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂಟ್ಟೈಿಧದೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವ್ಹೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ-ವಾದ್ದಾಯಿತಂ 



vit 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವ ಇಲಪ್ರೇರಕೆಯಾದ್ದೂ ಬಕ್ತಿಯೆಂಬಂದಂತೂ ನಿರ್ವ 

ವಾದ ಇದು ವಿಷ್ಠೂಬಕ್ತಿಯೇ ದ್ವೃಟ ದೃಷ್ಟಿಯದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನಂ 

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸೇ ಣ ಭಕ್ತಿಯೆಂಂ ಎದು ವಂಖ್ಯ ಆರ್ಯರ ಆಗವಂನ 

ದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ವೇದ ಉಣಳನಿಷತಂ್ರ ಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಭಾರತ 

ದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಕಾಣತ್ತೆದೆ ಭಕ್ತಿ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ 

ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಸಾರ ತ್ರೃಥೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ವಕಾಡಂತ್ತಿದ್ದವ 

ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗ ಭ 4 ಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರವೂ ಇತ್ತು ನೆ ದೋಕ್ತವಂದ ಯಜ್ಞ 

ಯಣಗಾದಿಗಳ ಎಚಾರದಲ್ಲ, ಭ _ಪಂಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಗೌರದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ದಂ ಕಾರಣ 

ಪವರ್ಣವೃವಸ್ಥೆಗೂ ಇದು ಅಇಣ್ಪಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ ತವಿಂಳಂ 

ಆಳ್ವಾರುಗಳಲ್ಲೂ ಶಿವಶರಣರಲೂ ನಾನಾ ಜಾತಿಗಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳೂ 

ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾದರೂ ಬ್ರಾರ್ಮ್ಮ-ರಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹಂ 

ದಾಗಿದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಜ್ರ ಮದಾಗ ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ನಿರತರೂ 

ಇದನಂ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮಾದಾಗಿ ವಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಕ್ಷಿ ಸಂಥಕ್ಕೆ ಒಂದಂ ಗೌರವದ 

ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿತು ಜನ ಬಹಂದಾಗಿದೆ. ದಾರ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ 

ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿತ್ತು 

ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೂಪದಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ 

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಂ ಬಂದಿರುವುದ ತೂ ನಿಜ ಡಾ ಕೆ ಸ ವರದಾ 

ಚಾರಿಯವರು ಇಮ್ಮು ಆಸ್ಬೆಕಳ್ಸ್ಸ ಆರ್ಥ ಫಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪುಸ ಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಇತಿಹಾಸ 

ವನ್ನು ಮೂರು ಅವಧಿಗಳಾಗಿ ವಂಗಡಿಸಂತ್ತಾಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಂ ಅವಧಿಯೂ 

ಸುವಕಾರಂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಡವಸ್ತುಗಳಿಗ ೯ ಪ್ರಕೃತಿ ವ್ಯಾಣಾರಗಳಗೂ ಚೇತನವನಾ ರೋಪಿಸಂವ 

ವಾಡಿಕೆ ಬೆಳೆದಿಳ್ತು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನಂ ಬ ಗ್ವೇದ ಎದಂರಿಸಿತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ 

ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಹಿಂದಿ” ಖಕ ಚಿ ತನವನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಖುಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 

ನಡೆಯ ತಂ ಪಾರ್ಥನೆಂಯಂ ಸಂೂಲಕ ಆ ವಂಹಾಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡುವ ಹಂಬಲ 

ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅದರ ಎಿಧ ವಂಖಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ರೀತ 

ರೆನಾ ಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಂ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದುವು ಈ ಕರ್ವ 

ಎಧಿಗಳಂ ಕ್ರಮೇಣ ಒಳೆದಂ ಜನಸಾವಃನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಂ ವೆಂಟ್ಟೆ 

ದವ್ರ ತತೃಲವಐ ಗಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಹ ಟ್ಟಿತು ನುಹಾಭಾರೆತದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃಕ್ತವಾಗಿನೆ. ಸರಿಯಾದ ವೈದಿಕ ದೃ ಸ್ಟಿಯ ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸ್ರಯಂತ್ನೆ 

ನಡೆದಿದೆ... ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು 

ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾದುವು ಜ್ಞಾನದ 
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ಅಸ್ಲಿಭಾರದ ಮೋಲೆ ಪರವಕಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಂವ ಬಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಬಂತಂ 

ಅನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಂ ಚ್ಞ್ಞಾನಕ್ಕೇ ಸೊಡರೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾವಕಾನುಜರೂ ಮಧ್ವರೂ 

ಜ್ಞಾನದ ಹೀರದ ಮೇಲೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಯಜ್ಚಯಕಾಗಾದಿಗಳ ಅಂಧಾಚರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಂ 

ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಧವರ್ಣಗಳು ಹಂಟ್ಟಿಕೊಂಡುವಾದರೂ ಕ್ರಮೇಣ ಆ 

ಮತಗಳ ಅನಂಯಾಂರಿಂಗಳೂ ಮೂಲ ಸೆಲೆಯನ್ನು ಮರೆತು ದೂರ ಸರಿದಿಸ್ದರಿಂದ 

ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ವೆ ಓದಿಕ ಧರ್ಮದ ಪುನ 

ರಂಜ್ಜೀವನವಾಯಿಂಶಂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಂಕರ ರಾವಕಾನುಜ ಮಧ್ಯ ಸರು ಬಂದದ್ದಾ 

ಶಂಕರರು ಅದ್ಹೈತಿಗಳಾದರೂ ಭಕ್ತಿಪರವಶರಾಗಿ ಗೀತಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಾ 

ನಂಜ ಮಧ್ಯರ ಆಗವಂನಕ್ಕೆ ವಿಂಚಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶೈದ ವೈಷ್ಣವ ಬಕ್ತರನೇಕರಂ 

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮೇದ ಮೂಲ ತಶ್ಪ್ವಗಳನ್ನು ಜನರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ನಿರಾಕಾರನಲ್ಲ ಬಲು ದೂರ 

ವಾದವನೂ ಅ. ಇವರು ಬೇಪರನ್ನ್ನು ಜನರ ನಡು” ಮೆರೆಯಿಸಿದರಂ ತಮ್ಮ 

ಮಾತಂಗಳನ್ನೇ ದೇವದೆ ಬಾಯಿಂದ ಆಡಿಸಿದರಂ ಈ ಸಂಎರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ 

ದೇವರು ನೆರೆಮನೆಯವನಂತೆ ಪರಿಚಿತವಾದ ಅವನಂ ಮಗುವಾದ ತಂದೆಯಾದ 

ಗುರುವಾದ ಸುಂದರ ತರುಣಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಂದುವೆರಾದ ಅಳಿಯನಾದ 

ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ನವುರಾದ ರೇಷ್ಮೆಯಂ ದಾರದಿಂದ ದೇವರಂ ಬಕ್ತರಿಂದ ಬಂಧಿತನಾದ 

ಅವರ ಹಾಡಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕುಣಿದ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದಂ ವಂಹಾಪೂರ 

ವಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಹರಿಯಿಂತತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರು ಈ 

ವಂಹಾಪೂರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿಂಸಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ರಾಜವರಾರ್ಗವನ್ನೂ ನಿಎರ್ಣಸಿದರಂ ಸಾಹಿಸ್ಯವನ್ನೂ ಸಮೃದ್ಧಿಗೊೊಳಿಸಿ 

ದರೆ ಇವರ ಅನಂತರದ ಮೂರನೆಯ ಅವಧಿಯೇ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 

ಅರವಿಂದ ರವೀಂದ್ರ, ಗಾಂಧಿ... ಇವರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಕಾಮವನ್ನೇ ನೀಡಿದ 
ರೆನ ಬಹಂದಂ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಹವು ಮುಖಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. _ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ 

ಪಂಥದ ಹುಟ್ಟೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಇತರ ಸಾಹಿಪ್ಯ 

ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಶವಾಗಿರಂವ 

ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತಾತ್ವಿವ ನಿಲುವುಗಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ 

ಗಳಿಗೂ ಹರಿದಾಸರು ನೀಡಿರಂವ ಕೊಡುಗೆ ವಂಂತಾರ ವಿಚಾರಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಬಖ 

ಹರಿದಾಸರ ಜೀವನ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯಂಗಳನ್ನು ಕ ರಿತ ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಹರಿಬಾಸ 
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ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳ ಪರಿ.ಕಯ ಮಾಡಿಕೊಡಂವ ವಂಹಾ ಸಾಹಸ ಈ ಕೃತಿ 

ಇದಂ ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಕೂಡ 

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಂವ ಲೇಖನಗಳನು ಬರೆದಿರುವವರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೆ ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಂ ಸವರು ಅಥವಾ ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಡಸಿರುಪವರು ಎಲ್ಲರೂ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ಕೃತಿಗಾಗಿಯೇ ಲೇಖನಗಳನ್ನು 

ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ದ ಸಂಪಾದಕನಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಾಶಕರು ನನ್ನನ್ನು 

ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನಂ ಈ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಂ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ 

ವನು. ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವರಿದ್ದಾರೆಂಬಂದೇ ನನ ಅಳುಾಕಿಗೆ ಕಾರಣ 

ಆದರೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನನ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ 

ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಂತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜಿ ಸತ್ಮಮೂರ್ತಿಯಂವರ 

ಬತ್ತಾಯ ಬೇರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿ 

ಬೇಕಾಯಿಂತು ಆದರೆ ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಉರೆಯಿಂಸು 

ವುದಂ ಸುವಭವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಎದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೇ 
ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೌನವನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯೆಂದಾಗಲಿ ನಿರಾಕರಣೆಯೆಂಂದಾಗಲಿ 

ಭಾವಿಸಲಾಗದ ಸಂದಿಗೃಸ್ಟಿತಿ ಒದಗಿ ಒಂತು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೂ ಬೇರೆಯವರಿಂದ 

ಲೇಖನ ಬರೆಯಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವೇ ಬೇಕಾಯಿತಂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬಿಯೂ 

ಬರೆಯಲ್ಲಿವಷ್ಟೇ ಅ್ಲು ಆಗದೆಂದಂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ 

ಆದರೆ ಡಿದ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬಾರದೆಂಬ ಹಟದಿಂದ ಇಂಂನ್ನಡೆಯಲೇಬೇಕಾಂಿಂತಂ 

ಅನೇಕ ವಿದಾಂಸರು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಹರಿದಾ” ಸಾಹಿತ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರುವ 

ಅಭಿವಕಾನದಿಂದ ಲೇಖನಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಂಕೊಟ್ಟರು  ತರಂಣರನೇಕರು ಉತ್ಸಾಹ 

ದೊಂದಿಗೆ ವಿದೃತ್ತನ್ನೂ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂದಕನಾದ ನನಗೆ ಏಸ್ಮಯ 

ದೊಂದಿಗೆ ನಂತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 

ವಾಗಿ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಗೆಳೆಯಂರ ದ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಭಟ್ಟರ ಉಪಕಾರವನ್ನು 

ನಾನಂ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬೇಕಂ ಈ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದನ ಕಾಯ ೯ವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳಂವ 

ವೇಳೆಗೆ ನನಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನಾರೊ ಗ್ಯ ಬಡಿಯಿತು ಒಂದಂ ಕಣರ್ಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 

ವಾಗಿ ಅಸಹಕ ರ ಚಳವಳಿ ಹೂಡಿತು ಅರೆಗುರ ಡನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ 

ವೇದನೆಯ ದಾಗಿ ನಾನಂ ಈ ಕಾರ್ಯ ವರಾಡಲಾರೆನೆನಿಸಿತು ಆಗ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಸೆ 

ಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ಶ್ರೀ ಬಟ್ಟಿರಂ ನನ ಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಬಿ ಜಿ 

ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಬೇನೆ ಪರಿಹ ರವಾಗದಂಥದಲ್ಲ ಎಂದು ಥೈಯರರ`_ ಹೇಳಿ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿ ಡಿದವರು ವೈದ್ಮರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ಥಾಮಿರಾಯಂರಂ ನಾನು 
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ಲೇಖನಗಳ ಹಸ್ತಪ್ಪ ್ರೈತಿಗಳನ್ನು ಓದಲಾರದ ನ್ವತಿಯಲ್ಲದ್ದಾಗ ಅವನ್ನು ಓದಿ ನನ್ನ 
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಂರಂತಂ ವರಾಡಿದವರಂ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮಗಳು, ಮಗ ಮತ್ತಾ ಸೊಸೆ 

ಹೀಗೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ನೆರವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ 
ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಂ ಸಲ್ಲಬೇಕು 

ಈ ಗ್ರಂಧಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ವರಾಡಿಸಿದ 
ಪ್ರಕಾಪಕರಿಗೂ ಬಂ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಪವಾಡವನ್ನು ಮೆರೆದ 

ಲೋಟಸ್ ಟ್ರಂಟರಳ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳಂ 



ಪ್ರೆಕಾಶಕೆರ ಮಾತು 

ಮಂಗಳಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂವಕಾರು ಒಂದು ದಶಕ ಆಗುತ್ತ, 

ಬಂತಂ. ಈ ಸಂದೀರ್ಫ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆವಕಾತ್ರ) 

ಶೀರ ಕಡಿವೆಂ 

1975 ರಲ್ಲಿ ವಂಹಿಳಾವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ವವಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ 

ಕರೆಕೊಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಹೆಣ್ಣಿ ಸವಕಾಜದ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಬಂಧ 

ಸಂಕಲನವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆವು 

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಂತಿ ತಿರುಮಲೆ ರಾಜಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿ ನಾ ಮಂಗಳ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ರಾಮಣ್ಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿರಾಂ ಮತ್ತೂ ಶ್ರೀವಂತಿ 

ಎಂ ಜಯಂತಿ ಬಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕಿಂಯಂರಂ ಹಾಗೂ 

ವಿದುಷಿಯರ ಲೇಖನಗಳಿವೆ ಈ ಗ್ರಂಧದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿ ಖರ್ಚಾಗಲಂ 

ಐದಾರಂವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಬಗೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದಂ 

ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೈೇಯಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರೆರೆಚಿದಂತಾಂರಿಂತಾ 

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕಾಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ವಂತೂ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥ 
ಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾರಾಟಿವಾಗಂವ ಕಾಲ ಬರಲಂ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೆ ಶತವಕಾನಗಳಂ 

ಬೇಕೋ? 

ಈಚೆಗೆ ಮೂರಂ ನಾವ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಹಾಲಂರು ಖರೀದಿ ಚಟಂಪಟಿಕೆ 

ಗಳೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇತರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಗಟಂ 

ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವ ಇನ್ನಿತರ ಅವಿಂಷೆಗಳನ್ನೊಡ್ಡದೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಾರಾಟ 

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿದ್ದಾಂಶವಾಗಿರುವಾಗ ಯಕಾವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ 

ದಂಥ ನಮ್ಮಂಥ ವೃತ್ತಿನಿರತೆ ಪ್ರಕಾಶರ ಪಾಡಂತೂ ಹೇಳತೀರದು 

ವಕಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿ-ಮಿತಿ ತಪ್ಪಿದ ಕಾಗದದ ಬೆಲೆ ಅಟ್ಟ್ಚಜೋಡಣೆ 

ವಂದ್ರಣ ಮತ್ತು ರಟ ಹಾಕುವಿಕೆಯ ಬೆ.3ಗಳಂಶೂ ತೀರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ- 

ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಟಿೆಸದರಂತೂ ಅಂತಹವರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಡ್ಡಿಗೇ ಎಕಾಸ.೦ 

ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶ 

ನಕ್ಕೂ ಕೈ ಹ ಕಡೆ ಗ್ರಂಹಾಲಯಗಳೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ 
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ನಮ್ಮಂಥವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ದಂರ್ಭರವಾದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನೂ ಯಕಾರವಂಂದೆ 

ಹೇಳಕೊಳ್ಳಬೆ ಕೋ ತಿಳಿಯಂದಾಗಿಡೆ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣಾ ಊೋಜನೆಯಂನ್ನೂ ಥೈಂ ವಹಿಸಿ 

ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ 

ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿಟಂ ಅವರೇನೋ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರಂ ಲೇಖಕರಂಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನೂ 

ಬರೆಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೀರಕವಿ,, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಲೇಖಕರು 

ಯಾರೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳನಂ ಕಳುಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ 

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ವಂಠರ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ 

ಮುಖಾಂತರ ಹಲವು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ವ ೨೦ದೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾ 

ಹವೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ ಅವರಿಗೇ ದಂಂಬಾಲು ಬಿಣಂ ಏನಾದರೂಮಾಡಿ 

ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನ ಕೆಲಸವನು ವಜಂದಂವರಿಸಬೇಕೆಂದಂ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು 

ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ನಮ್ಮ್ ಉದ್ಧೇಶ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾ 

ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶೀ ಬಿ ಜಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಕತೆ 

ಗಾರರಂ ನಾಟಕ ಕರ್ತೃಗಳೂ ಕವಿಗಳೂ ಕಾದಂಬರಿಗಾರರೂ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧ 

ಕರೂ ಆದ ಇದರೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪತನ 

ನಮ್ಮ ವೇಲಿನ ಕರಂಣಿ.ಂಂದಲೋ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅವರೆ ಮೇಲಿನ 

ವಿಶ್ವಾಇದಿಂದಲೋ ಅಂತೂ ಶ್ರೀ ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ ಅವರು ಎರಡನೆಬಾರಿಯೂ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಲಂ ಒಬ್ಬ ಈ ವಂಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 

ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡಲಂ ಒಪ್ಪಿದರಂ 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೇ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಲೇಖಕರೆಲ್ಲ ಸಾ ತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು ದಾಸಕ್ಷೀತ್ರೈದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸವಕಾಡಂ 

ತ್ತಿರುವವರಂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅನಂಭವವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಿವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಬಗ್ಗೆ ಇಂಹದ್ಜೊಂದು ಆಚಾರ್ಯಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ವಂಟ್ರಿಗೆ ಫವಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ನವಂಗಿದೆ 

ದಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಇಂಥ ವಶಿಷ್ಟ 

ಕೃತಿ ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣರಾದ ಸಂಪಾದಕರಂ ಲೇಖಕರಂಗಳಂ ಮೆತ್ತು ಸರ್ಕಾರ 

ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ನ ನಾ ಕರಾವಿ ಇತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತ, 

ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಯಶಸ್ಸು ಸೇರಬೇಕು 
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ನೂರಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದುರಾದ್ಭಸ್ಮೈಬಿಂದಲೋ ಏನೋ 

ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣಬೇನೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಕಾಲ ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡಲಾಗಂತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 

ಇನ್ನು ಮಂದ್ರಣದ ಎಚಾರ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಯಕವ 

ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾದರೂ ಹಿಂದೆ ವಂಂದೆ ನೋಡದೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಬಹಂದು. ಆದರೆ ಗ್ರಂಧ 

ಮಂದ್ರಣದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಜಂಗಂಪ್ಸೆ ತರುತ್ತದೆ 

ಇಂಥ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನವ್ಮ ೧ಹಾಯಂಕ್ಕೆ ನಿಂತವರು ಲೋಟಸ ಪ್ರಿಸ್ಸಿಗ 

ವಕಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲರ ಅವರೇನೋ ಮಂದ್ರಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಒಂದ 

ಕೊಂಡರಂ ಆದರೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಎದ್ಕ್ಮುಚ್ಚಕ್ತಿ ಒದಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವಾರಂಕಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಹಂಡುಕಿ 

ದರೂ ಮೈಸೂರು ಮಿಲ್ಲಿನ ಡೆಎಂ ಬಿಳೀ ಕಾಗದ »ಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸವಂಯಂಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಅಚ್ಚಾ ಜೋಡಿಸಂ ನರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ತಾಪತ್ರಯ ಶಲೆನೋವುಗಳ 

ವಂಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ವಕಾಡಬೇಕಾಯಿಂತು ಕರಡು ತಿದ್ದಿ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ವಂರಂ- 

ನಾಲ್ಕೂ ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೋ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರೋ ಬಿಟ ಹೊಗಿ ಮತ್ತೆ 

ವಂಂದ್ರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಬಂತು ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರಿ ಪಾಟೀಲರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಲೇ ಹೆದುರಂಪಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲರು ವಂಂಂದೆ ಬಂದಂ ಗ್ರಂಥವನನ್ನಿ ಸಂಂದರವಾಗಿಯಯಾ ವಣದ್ರಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲರಿಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚಿ॥ ಸೋಮಶೇಖರರಿಗೂ ವಯದ್ರ 

ಣಾಲಯಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಂ 

ಹಣಎಲ್ಲದೆ ತೃಣವೂ ಚಲಿಸದ ಈವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ 

ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ಪ್ರಕಾಶಕರು ತರಂವುದೆಲ್ಲಿಂದ ? ಪ್ರಕಾಶನ ಕಾರಕ್ಕಂತೂ 

ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಹುಟ್ಟದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 

ವಂಂಂದಿನ ಬಾರಿಕಾಣದೆ ತಲೆಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತೂ ಕೂತಾಗ ವಂತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ 

ನಿಂತವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಂತೂ ಪ್ರೀ ಎನ್ ಆರ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ 

ದಂಪತಿಗಳಂ ನವ್ಮೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕರಿಸಿದವರಂ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧಂ 

ಗಳಾದ ಶ್ರೀವಂಶಿ ಮಂತ್ರ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅ-ರಂ 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಗ್ರಂಥದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ವಂತ್ರರಿಗೂ ಸಂಪಾದಕ 

ರಿಗೂ ಲೇಖಕಬಂಥಂಗಳಿಗೂ ವಂಂದ್ರಕರಿಗೂ ವಂಂಖಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ 

ಮತ್ತ ಕನ್ನಡ ಮಂತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಂವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಂ 

ಶಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ 

ಮೈಸೂರಂ-೪ ಎಂ ಎಸ್ ಶೀಲಾಮೂೂರ್ತಿ 
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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಧ ಸೀತಾರಾಮ ಜಾಗೀರದಾರ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಲಿನಿ ರಘುನಾಥ 

ಬಾಸಕೂಟಿ ಮತಂ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಟಿ ಕೆ ಇಂದುಬಾಯಿ 

ಶ್ರೀಖಾದರಾಜರಂ ಎಸ್ ರೆವಕಾವಂಣಿ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌವಂ 

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಡಾ ಜಿ ವರದೆರಾಜರಾವ್ 

ಸಂತಕವಿ ಅನುಭಾವಿ ಕನಕದಾಸರಂ ಜಿ ಎಸ್ ಭಟ್ಟ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಗಂರಂಗಳಂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರಂಗನಾಧ ಎಕ್ಕುಂಡಿ 

ಕವಿರಾಜ ವಾದಿರಾಜರು ಇ ಎನ್ ಭಟ್ಟ 

ವಂಹಿಪತಿದಾಸರು ಎಂ ಜಯಂತಿಬಾಯಿ 

ವಿಜಯಂದಾಸರಂ ಎಚ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜರಾವ್ 

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಿದಾಸರಂ ವೈ ಸಿ ಭಾನುಮತಿ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ 

ಜಗನ್ನೂಥದಾಸರಂ ಕೆ ಆರ್ ಶೇಷಗಿರಿ 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಂ ಹರಿದಾಸರಂ ಜಯಾಂತ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವಂಹಿಳಾ ಕೃತಿಕಾರರ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇಎ 

ವ್ಥಾಸರಾಯಂರಂ ಜಿ ಜಿ ಮಂಜಂನಂಥನ್ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ-ಪ್ರಕಟಣೆ ಡಾ| ಟೆ ಎನ್ ನಾಗರತ್ನ 

ಜನಸಾವಣನ್ಮರ ವೇದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಪಿಕೆ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಂಯಂ 
ಮೌಲ್ಕಗಳಂ ಬಿ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಂತ್ರ್ರ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 
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ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದವ್ಲಿ ದೇಸಿ 

ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ಛಂದಸ್ಸೂ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತಂ, ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಹದಿದಾಸರ ಕೊಡಂಗೆ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ 
ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಹದಿದಾಸರು ವಂತ್ತ ತೆಲಂಗಂ 

ಕೀರ್ತನಕಾರರಂ 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ವಂತ್ತ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಆಜ್ಯ್ಯಾರರೆಂ ಮತ್ತೂ ಹರಿದಾಸರಂ 

ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರುದತ್ತ, 

ಡಾ| ಕೆ ಜಿ ನಾರಾಯಣಪ್ರಸ ದ್ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡೂಪ 

ಚಂದ್ರಮತ್ತಿ ಸೋಂದಾ 

ಬಿ ಜಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ 

ಡಾ॥ ಆದ್ದಿಯಸ್ 

ಪ್ರೊ ಎಂ ಜಿ ನಂಜುಂಡಾರಾಧ್ಮ 

ಡಾ॥ ಬಾ ರಾ ಗೋಪಾಲ್ 

೪೧೮ 

ಲಲ೨ 

೪೬೭ 

ರ್ರ 

೧೪ 

೫೩೯ 

೫೫೫% 

SUN 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಸಂಥ 

ಸೀತಾರಾವು ಜಾಗೀರ್ ದಾರ್ 

ಹದಿನಾರಾಯಣ ಹರಿನ ದಾಯಣ 

ಹರಿನಾರಾಯಣ ಎನು ಮನವೆ 

ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾವ ದ ಬೀಜವ 

ನಾರದ ಬಿತ್ತಿದ ಧರೆಯೊಳಗೆ ॥ 

ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಭಾರತದ ತದಂತರ್ಗತ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇಶೋವಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಕಾಲಾನುಕಾಲದಿಂದ ನೆಲಸಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನತೆಯೆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವ ಗಿ 

ನೆಲಸಿ ನಿಂತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಸ್ರನಾಮ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿ ಎಂಬುದೂ ಒಂದು 

ಅತುಲಃ ಶರಭೋ ಭಿ ಮಃ ಸಮಯಜ್ಞೋ ಹವಿರ್ಹರಿಃ 1 

ಸರ್ವಲ್ಷಣಲ್ಷಣ್ಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ ॥ 

ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಯೆಂದು ಪೂಜಿಸುವವರೆ. ವೈಷ್ಣವರು 

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನ 

1 ಮಹಸ್ತೇ ವಿಷ್ಣೋ ಸುಮತಿಂ ಭಜಾಮಹೇ (ಯ 1-156 3) 

2 ವಿಜ್ಞಾನಸಾರಥಿರ್ಯಸ್ತು ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹವಾನ್ನರಃ 1 

ಸೋಂಧ್ವನಃ ಪಾರಮಾಪ್ನೋತಿ ತದ್ಧಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ॥ 

(ಕರೋಪನಿಷತ್ತು) 

ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಥವಾ ಹರಿಯನ್ನು ದಾಸ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸಂ 

ವನೋ ಯಾವನು ಭಜಿಸುವನೋ ಆತ ಹರಿದಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದಂ ಭಾಷೆಯಂ 

ಚರಿತ್ರೆಯ ಲ್ಲೂ ಕೋಲ್ರಿಜ್ ಕವಿಯ (Coleridge s The Ancient Mariner) 

1 ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಿನ್ನಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದ್ದು ತಾತ್ಮಿಕ ಭೇದಗಳಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆ 

ಹರಿಯೆ ಹಿರಿಯದೇಷತೆ , 

(8) ತಸ್ಮಾದ್ ಆಹುಃ ವಿಷ್ಣುಃ ದೇವಾನಾಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ (ಶತಪಥ XV 1) 

(0) ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೊತ್ತಮ ಹರಿಯೇ ಪರದೇವತೆ | 

ಹರಿ ಸರ್ವವಿಶ್ವಮಯಂ ಜಗತ್ ॥ — ಪುರಂದರದಾಸರು 



೨ ದಾಸ ಸ-ಓಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದ ದರೆ ಜಾರ್ಗನ್ (187608) ಹೇಳಿಕೆಗಳು* ಇರುವುದುಂಟು. 

ಹರಿದಾಸ ವಾಜ್ಮುಖು ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವು 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ ಸದ್ಯ ಹರಿದಾಸ ವಾಜ್ಮಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆಲವು 

ವಿದಾಂಸರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನರಹರಿತೀರ್ಥರಿಂದ 

ಆರಂಭಿಸಿದರೆ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ 4 ಆಯಕಾ 

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಯೆಲ್ಲವನೂ ಸರಿಯಣಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದೆ ಬರೆದಿರುವ 

ಚದಿತ್ರೆಯಂ ಸಾಧಂ ಸೃರೂಪದ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗದಂ 

ಕನ ೯ಟಕದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಂ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾವಂಗ್ರಿಯಂ (Source 

ಬಡಗ) ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಂಗ್ರಹೆವಾಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲಂ 

ಮಾಡಿ ಯಣರಂ ಬರೆಯಖವ ಇತಿಹಾಸವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ 

ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿರಾಜ ವಕಾರ್ಗದ ಕಾಲದ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ 

ಆ ಗೋದಾವರಿ ವರೆಗಿನ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಗೆರೆಗಳನ್ನು ಮನಕ್ಕೆ ತಂದಂಕೊಳ್ಳಬೇಕಂ 

ಆ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ತಂದಿಯವರೆಗಿನ ಸ ವುಂಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅನಂತರೆ 

ಇತಿಹಾಸವನಂ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು ಇದಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಆಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ದಾರಿ 

ಯಣಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವತೆಯ ಆಕಾರ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರಣ 

ಮೊದಲು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯ ಸಾವಂಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದೆಡೆ 
ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇರಲಿ 

ಕ್ರಿ ಪ ೨59 ರಲ್ಲಿ ಯಶೋಧರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನುಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ವಿಲಕ ಚಂಫೂ 

2 Jargon Vocabularies ೩೭೭111೦1! or Confused statements 

ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನುಡಿಗಟು ಗಳು ಪದಪುಂಜಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ 

ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ ವೆ. ಅವುಗಳ ಮುಖ ಜೆಲೆಯ ವೇೋಲೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು 
ಬರೆಯುವುದೂ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ (Their face value cannot be taken 88 
a source for writing history) 

3 (8) ವಿದ್ಧಾನ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚವ ಎಖ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರ ೫೧೫೨ 

(ಕ ಸಾ ಪ ಪತ್ರಿಕಿನಂ ೩೩ ೩೪) 

0) ಡಾ| ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಂತ್ರೆ ಪು ೨೫೬ (೧ ೫೩) 
#4 ಡಾ।! ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ್ ಡಾ|ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್. ನೋಡಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ 

ಕೃತಿಗಳು (ಸಂ ಡಾ! ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ ) ಹೀರಿಕೆ ಪು 1/11! ix 
5 ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ 

ಕಾವೇರಿಯಿಂದಮಾ ಗೋ 

ದಾವರಿ ವರಮಿರ್ದ್ವ" ನಾಡದಾ ಕನ್ನಡದ್ದೊರ್ಳ । 
ಭಾವಿಸಿದ ಜನಪದಂ ವಸು 

ಭಾವಳಯ ವಿಲೀನ ವಿಶದ ವಿಷಯ ಏಶೇಷಂ ॥ | 36 (KBP) 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ FN 

ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಸೊ ಮದೆ ವಸೂರಿಯೆು ಆದರ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 

ಬೌದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಂಥಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆ ಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ 

ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ 

ಚೈನಮೇಕಂ ಮತಂ ಮುಕ್ಕಾ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಸಮಾಶ್ರಯಾೌ ॥ 
ಮಾರ್ಗೌ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವಾಭ್ಕುಪಗಮಾಗಮಃ ॥ 

[ಜೈನ ದರ್ಶನವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕ ದರ್ಶನಗಳಂ (ಜೈನೇತರ ಮತದ) ಆಗಮಂ 

ಗಳು ದ್ವೈತ ಇಲ್ಲವೇ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನಗಳ ವಕಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ] 

(Somedeva seems to say that excepting the Jaina doctrine 

all other systems favour either the path of duality (dvaita) or 

that of non duality (advaita) $ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮತವಾಗಲಿ ಬೌದ್ಧ 

ಮತವಾಗಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾಬ್ದೈಡ ಮತವಾಗಲಿ ದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ 

ಯಾದರೆ ಆಗ ಇದ್ದ ಇತರ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಮತವನ್ನೇ ದ್ವೈತಮತವೆಂದಂ 

ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗಂರಂ 

ಪರಂಪರೆಯೆ ಆಗಲೂ ಇದ್ದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗ ತ್ಹದೆ ಅವರ ಗುರಂ 

ಹರಂಪರೆಯಣನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 

ಪ್ರೀ ಹೆಂಸಂ ಪರಮಾತಾ ನಂ ವಿರಿಂಚಿಂ ಸೆಕಾದಿಕಾನ 

ದುರ್ವಾಸಸೋ ಜ್ಲಾನನಿಧೀನಿ ೦ದ್ರವಾಹನ ತೀರ್ಥಕಾನ್ ॥ ॥ 

ಕೈನಲೃ ತೀಘಥಾ”ನ್ ಜ್ಞಾ ನೇಶಾನ ಪರತಿ ರ್ಥಾನ್ ನಮಾಮ್ಮಹವಮಂ 

ತೃಪ್ರಜ್ಞನ ಪ್ರಾಜ್ಞತೀರ್ಥಾನ ಅನ್ಮಾನ ತದ ೦ಶಜಾನಪಿ ॥೨॥ 

ಪುರೈವ ಕಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾನ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಶೋಧಿತ ವತಾನಸಂ 

ಅಜ್ಕುಶಪ್ರೇಕ್ಷ ತೀರ್ಥಂಚ ಮುಧರ್ಯಾಣಾಂ ಗುರುಂ ಭಚೇ ॥೬॥ 

ಲ ತು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥೇಂದುರ್ನೋ ಹೃದಂಬರೇ 

ಯದ್ವಚಪಶ್ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂತ ಸಂತಂಪಂ ವಿನಿಕೃಂತತಿ 1೪॥ 

ದುರ್ವಾಸರವರೆಗಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರೂ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಯ ಅವರೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಯತಿಗಳಿಂದ ಅಚ್ಮುತಪ್ರೇಕ್ಷ ಯತಿಗಳವರೆಗೆ 
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7 ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ-೧  ಪೂಜಾತತ್ವ (ಸಂ ಬಿಟಿಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ವು ಮತ್ತು 

ಬೆಂಗೇರಿ ಹುಚ್ಚರಾಯರು) ಪು ೧೮೨ 



೪ ಜಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಇರುವ ಎಂಟಂ ಜನೆ ಯತಿಗಳು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವು ನರಹರಿತೀರ್ಥರ 

ಶ್ರೀಕೂರ್ವದ ಶಾಸನಗಳಿಂದ* ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇರುವದರಿಂದಸು ಕ್ರಿಶ 1199 1276 

ಎಂದು ಡಾ| ಆರ್ ಜಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೂಚಿಸಿರು 

ವದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ. ಈ ಯತಿಗಳ ಜೀವನಾವಧಿಯ ಕಾಲಗಡುಗಳೆಂ ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕ 

ವಾಗಿ (೬671881೪911) ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತವೆ (ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯತಿಯಂ ಗೃಹೆಸ್ಥಾಶ್ರವಿಂ 

ಯಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದು ಅನಂತರವೇ ಉತ್ತರ ದಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹೀರವನ್ನ 

ಲಂಕರಿಸಲಂ ಯೋಗ್ಮರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವೆರ ವಯೋವಕಾನದ 

ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಸುವರಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಂದು ಹಿಡಿದಿರ ವೆ) 

ಶ್ರೀಹಂಸ (ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ) 

ಎರಿಂಚಿ (ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂ) 

ಭಟ್ಟ (ಬ್ರಹ್ಮನ ವಕಾನಸ ಪುತ್ರರು) 

ದುರ್ವಾಸರು 

| 
೫ ೫ ೫ ೬ 2 

ಜ್ಞಾನನಿಧಿತೀರ್ಥರು (ಸು ಕ್ರಿ. ಶ 799-849) 

ಬದ ಜತ (ಸು ಕ್ರಿಶ 849.899) 

ಕೈವಲೃತೀರ್ಥರು (ಸು ಕ್ರಿ ಪ 899.949) 

ಜ್ಞ್ಯಾನೇಶತಿ ರ್ಧರು (ಸಂ ಕ್ರಿಶ 949.999) 

ಪರತೀರ್ಥರು (ಸು ಕ್ರಿಶ 999-1049) 

ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞಶೇರ್ಥರು (ಸುಕ್ರಿಶ 1049-1099 

ಪ್ರಾಜ್ಞತೀರ್ಥರು (ಸುಕ್ತಿ ಶ 1099-1149) 

ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಶ್ಷತೀರ್ಥರು (ಸುಕ್ರಿ ಶ (1149-1199) 

ಆನಂದತೀರ್ಥರು (ಸು ಕ್ರಿಶ 1199..1276) 

ತೆ Ep Ind VI 7 263 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ೫ 

ಈಗ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ದೈ ಕ್ವೈತಪಂಥದ ಜ್ಞಾ ನನಿಧಿತೀರ್ಧರಂ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 

2ನೆಯ ಗೋವಿಂದ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪುತ್ರ ನೃಪತುಂಗ ಇಲ್ಲವೇ ಆತನ ತಂದೆ ಧ್ರುವ 

ಧಾರಾವರ್ಷನ -- ಇವರ ಸಮುಕಾಲೀನರಾಗಂತ್ತಾರೆ ಇದೇ ಭ್ರೂವ ಹಾಗೂ 

ಗೋವಿಂದರ ಸಮಕಾಲೀನ ಹ ಗೂ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ವಂಹಾಕವಿೀ 

ಬಿಜಾಪೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಾತೀರದ ಸೆಂಬೆವಾಡದ (ಶಂಭುವಾಡ ಓ. ಸ್ವಯಂಭೂ 

ವಾಡ) ನಿವಾಸಿಯಾದ ಸ್ವಯಂಜೂ ತನ್ನ ಛಂದಲಕ್ಕಿಣ ಗ್ರಂಧ (ಸ್ವಯಂಭೂ 

ಛಂದಸ್) ದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆಂದು ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ ಕವಿಯ ಪದ್ಮವೊಂದನಲ್ನ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅಧವಾ ಭಕ್ಷಿಪಂಥದ ಪರವಂ 

ಏರಹಾಸಕ್ತಿ ರೂಪದ ವೇಲೆ ಇನಿತು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ 

ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಪಂಥದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ರಾಧೆಯ 

ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಕಂಡುಬರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹು ಈಚಿನ 

ದಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಕಲ್ಪನೆಯಂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನೂತನ ವೈಷ್ಣವ 

ಧರ್ಮ ಕೈ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಜಯದೇವ ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಚೈತನ್ಯದೇವ ಮುಂತಾ 

ದವರ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಯಿತು 1 ಮತ್ತೆ ರಾಧೆಯ ಹೆಸರಂತೂ 

ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಗೋಷರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ 

ಕಲ್ಪನೆಯೇ 9ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಈಚಿಸದು ಎಂಬ ಪುಸಳ್ಯರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕಿ!1 

ಇವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯೆಂಬುದನ್ನ್ನು ಈಗ ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಸ್ವಯಂಭೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ ಕವಿಯ ಪದ್ಯವು ಹೀಗಿದೆ (ಹಲ + 

೯ ಯ ಗಣಗಳು) 

ಸೀಹವಿಕ್ಕಂ ತೋ ಸ ದ್ವಸಹಾವಸ [ಸಿಂಹವಿಕ್ರಾಂತಃ ಶುದ್ಧ ಸ ಭಾವಸ]- 

ಉಟಿ ಸರಅಣಿಸಾಏ ರಮಂತೊ ಸಮಂ ಬಾಲಗೋವೀಹಿಂ್ ರಾಹಾಇಕಣ್ಣೊ 6 

ಕರೆ ಪುಂಜಿಅಂ ಧರ್ಧಲಿಷ್ರೆಂಜಂ 

ಲಲಿಆಊಹಅ ಹತೆ €ಣ ಪಚ್ಛಾಇಊಣಚ್ಛಿವ ಎ ಇಂ*ಣಿ ಓ ಸಅಂ 

ಜಾವಸಂಕೇ ಆ ಕೇಲೀ ಪಏ”ಂ | 

6 ಸ್ವಯಂಭೂ ಕವಿಯ ಕಾಲವನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಡಿತ ನಾಥುರಾಮ ಪ್ರೇವಾ 

(ಜೈನ ಸಾಹಿತ ಔರ್ ಇತಿಹಾಸ ಪು ೧೨) ಹಾಗೂ ಪಂಡಿತ ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ 

(ಪಉಮಚರಿ.ು ಉಪೊ ದಾತ ಪುಲ) ಆವರ ನಿರ್ಣಯವನು ಒಪಿ ಕೊಂಡಿಜೇ ನೆ 

ಕಾರಣ ಸ ಯಂಭೂಕವಿಯಶಾಲ ಸು ಕ್ರಿ ಶ ೭೫೦೮ ೪ 

10 (8) ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಮಾಯ ಶ್ರೀಕ ಹ ಚರಿತ್ರೆ (ಕನ ಡಾನುವಾದ 

ಆರ್ ಬ್ಯಾಸರಾವ ) ಪ ೧೫೫ 

(ಏ) ಕನ ಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪು ೧೬೯ ( ೯೬೬) 

11 ಅದೇ ಗ್ರಂಥ (ಕಶಾಸಾಂಅ) ಅ ಟಿ 41 Pubalkar Studies in 
Epics and Puranas of India p81 



೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಏಹಲಿಆ ಕರರೊ ಹೋ ಪಲೊಏಇ ಜಾತಾ ಪುರೋ ಪುಣ್ಣೆ ಮಾಅಂದಬೋಂದೀ 

ಣವೇಂದೀವರಚ್ಛೀ ಕಿಸಂಗೀ 

ವಿಹಸಿಆ ಸವಲಾಂ ಪ್ರಣೋ ಅಆ ಸೋ ಗಾಢಮೂಲಿಂಗಿಓ ಸ ಅರಂ ಚುಂಬಿಓ 

ಣಿಬ್ಬರಂ ರಾಮಿಓ ಅ ॥| 76 1 

[ಶ್ಯ ಶರನಿ ಶಾಯಂ ರಮಮಾಣಃ ಸಮಂ ಟಾಲಗೋಷೀಭಿಃ ರಾಷಂಡಾಾಕೃಷ್ಣ 

ಪ್ರಂಜಿತಂ ಧೂಲಿಪೊಂ'ಸಂ 

ಲಲಿಶೋಭಯ ಹಸಾ ಜ್ಯಾಂ ಪ್ರಚ್ಛಾದ್ಯಾಕ್ಷಿಪತ್ರೇ ನೀತಃ ಸ ಯ ೦ ಯಾವತ್ 
ಸಂಶೇತಕೇಲೀ ಪ್ರದೇಶವು 1 

ವಿಫಲಿತ ಕರರೋಧಃ ಪ್ರೆಲೋಕಯತಿ ಯಾವತಾ ವತ್ ಪುರಃ ಪುರ್ಣಿಮಾಚಂದ್ರ 

ಮುಖೀ ನವೇಂದೀವರಾಕ್ಷೀ ಕೃಶಾಂಗೀ 

ಏಹಸ್ಕೆ ಸಎವಾಸಂ ಪುನಸ್ಸಯಾ ಸ ಗಾಢವ.”ಲಿಂಗತಃ ಸಾದರಂ ಚುಂಬಿರ್ತೋ 

ನಿರ್ಭರಂ ರಮಿತಶ ॥[..75 1/18 

ನೋಡು ಶರನ ಶೆಯಲ್ಲಿ ಜ"ಲಗೋಪಿಯರೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ರಾದಾಳೃಸ್ಥ ರಲ್ಲಿ ರಾಭೆ 

(ಕೃಷ್ಣನ) ಎರಡೂ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಲಿನ ರಾಶಿಯನು ತುಂಬಿ (ಆತನ) ಕಣ್ಣನು 

(ತನ ) ಲಲಿತಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಮುಚಿ ಕೇಲಿಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಡಲು ಸಯ ೦ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಆ ಕ ಶಾಂಗಿ ನವೇಂದೀವರ ಕ್ಷಿ ಪೂರ್ಣಿಮಚಂದ್ರಮುಖಿ ಆ ಕಡೆ 

ಈಕಡೆ ವಿಶೇಷನೋಡಿ (ಕ ಪನ ಕಣ್ಣನು) ಮ ಚಿ ಹಿಡದ (ತನ ) ಶೆ ಗಳನು ಬಿಟ್ಟು 

ಬಿಡಲು (ಕೃಷ್ಣನು) ಆಕೆಯನು ಹಿಡಿದು ಚುಂಬಿ? ದನು ಗಾಢವಾಗಿ ಆಲಂಗಿಸಿದನು 

ಮತ್ತು ರವ ಸಿದನು ಅದನು ಕಂಡ (ಅಡಗಿಕ ಳಿತ) ಇತರರು ವಿಲಾಸಭರಿತ ರೀವಿ 

ಯಲಿ ಹಾಸ್ಮಗೈದರು 1 

ನಮಗೆ ಸದ್ಯ ಈ ಶುದ್ಧಸ್ಹಭಾವ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು ಒಂದು 

ವಾಶತಂ ಸತ್ಯ ಆತ ಸ್ವಯಂಭೂ ಕವಿಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಯಾಾಗಿದ್ದನಂ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ ಕ್ರಿ ಶ 

8ನೆಯ ಶತವಕಾನದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೇನೆ ರಾಧಾ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಾಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯಂ ಕಾವ್ಯ ನಾಯ ಕಿ 

ಯಕಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತೆ ಆಕೆಯ ಭಕ್ತಿಯಂ-ಕಾಂತಾಸಕ್ತ್ವಿ ಆತ್ಮನಿವೇದನಾಸಕ್ತಿ 

12 (8) ಸ್ವಯಂ.ೊ ಛಂಥಸ (ನಂ ಹರಿದಾಮೋದರ ವೇಲಣಕೆರ್) 

೧  ಉಕ್ತಾದಿವಿಧಿಃ ಪ್ರ ೧೩೬ 

(ಐ) ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸದಲ್ಲಿಯ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ 
ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ತುಲಸೀ ವ ಂದಾವನದ ವೇಲೆ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ 

ಪ್ರಸನ ಎಂದು ಬರೆಯುವ ರೂಢಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಇದು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುದನೆ € 

ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಅವರ ಏವಾಹ ಮಹೋತ ವವನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ 

ಈ ಪಂಥ (cult to worship) ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 
ವಿಶೇಷ ಎಿಳೆದಿದೆ 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆರಿದಾಸೆ ಪಂಥ ೩೭ 

ತನ್ಮಯತಾಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪರವಂ ವಿರಹಾಸಕ್ತಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 

ಯೆ ೦ಬ ದು ನಮುಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೂಡುವ ಕಾತುರ ಸಂಕೇತಸ್ವಲ 

ಸುಕ್ಷೇಮಕರ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶಿ ಲಿಸುವಷ್ಕು ಚ್ ಇನಿತಂ ತಲುಪುವಷ್ಟು .. ಕಾಯಂ 

ಗೊಡಲಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟು ಆಕೆಗೆ ಪರವಕಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವ ರತಿಯ ಆವೇಶ ಆ 

ರಾಧಾರತಿಗೆ ಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಧ ಆತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾಗರ ಆತನನ್ನೂ 

ಕೂಡ ಬಯಂಸಿದ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ರಾಧೆಯೆ ೦ಬ ರಾಸಗಂಗೆಗೆ ಸೇರಿದ ಉಪನದಿ 

ಗಳು ಅ ರಾಸರಸವಂತೀಶ್ರವಂತಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರಲು ಹವಣಿಸಿ ಹರಿದಂದೇ 

ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆತ್ಮನಿವೇದನ 3 ಈ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ನಾರದಭಕ್ಕಿ 

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಂ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದಿದೆಯೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 

ಗುಣಮಹಾಸಕ್ತಿ-ರೂಪಾಸಕ್ತಿ ಪೂಜಾಸಕಿ ಸ ರಣಾಸಕ್ತಿ ದಾಸ್ಕಾಸಕ್ತಿ ಸಖ್ಯಾಸಕ್ಕಿ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಕಾಂತಾಸಕ್ತಿ ಅತ್ಮನಿವೇದನಾಸಕ್ತಿ ತನೆ ಯತಾಸಕ್ತಿ ಪರಮವಿರಹಾಸಕ್ಕಿ ರೂಟಾ 

ಏಕಭಾ ಅಪಿ ಏಕಾದಶಭಾಭವತಿ!* 

ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭಾರತದ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿದ ದ್ವೈತ 

ದರ್ಶನ ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ - ಇವು ಹರಿದಾಸಪಂಥದ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳು ಈ 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ 

ವೀರಶೈವ ಪಂಥದಲಿಯ ಅನುಭಾವ ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಗೂ 

ಮೂಲ35 ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಸ್ವವನು ಆತನಿಗೇ ಸವಂರ್ಪಿಸಿ 

ಬದುಕುವುದೇ ಹರಿದಾಸರ ಪರವಮಂಗಂರಿ 

ಕೃಷ್ಣಮಂತ್ರವ ಜಹಿಸೆ- ಏ ಮನುಜ 

ಕೃಷ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೊ 

ವೈಷ್ಣವೊತ್ತಮನಾಗಿ 

ವಿಷು ವೇ ಗತಿಯೆ ೦ದು ॥ ( ಪ್ರರಂದರದಾಸರು) 

ವ್ಯಾಸಕೂಟ ದಾಸಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರವಿದ್ದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಶಿಯುಂಟರ 

ಆದರೆ ಅದಂ ಅಜ್ಞ ಒನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎರಡೂ ಕೂಟಗಳು ಪ್ರವಕಾಣ ಪ್ರವೇಯ 

ರಕ್ಷಕವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದಂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧೆಕವಾಗಿ ಬಂದ 

13 ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಜೂ 6 ಸ ರಣಂ ಖಾುದಸೇವನೆಂ 1 ಆರ್ಚನೆಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಮಂ 
ಸಖ್ಮಿಮಾತ ಏಿವೇದನಂ ॥ ಭಾಗ 7-5 23 

14 ನಾರದಭಕ್ಕಿಸೂಶ್ರ ೮೨ (ಗ್ರ ಕ ಸೋಮನ ಥಾನಂದ) ಪು ೧೧೩ 

15 ರಾಧ ಒಕ್ತಿಗೂ ಶಿವಶರಣೆ ಅಶ್ಶಮಹ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಭಕಿ ಭಂಡಿ ಬಸವಣ್ಣ 

ನವರ ಭಕಿ ಗೂ ಉಪಾಸ್ಕದೇವತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಪರಮ 

ಎರಹಾಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನ 



ಆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಅಕ್ಷೇಪಗಳನು ಅಡಗಿಸಲಿಕ್ಕೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ ವು ಎರಡನೆಯದು ಬಂದ 

ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಅಡಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಶವಾದ ಪ್ರಮೇಯುಗಳನು 

ಅನುಷಾ ನದಲ್ಲಿ ತರಲು ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮವು ಅದರೆ ವ್ಯಾಸಕೂ.ಿದಲ್ಲಿ 

ದಾಸಕೂಟದ ಅಂಶಗಳೂ ದಾಸಕೂಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಕೂಟದ ಅಂಶಗಳೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಂ 

ಹೇಳಲಾಗದಂ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಅಂಗಗಳ ಸಮಾವೇಶವಾಗಂತ್ತದೆ ಆದರೂ 

ಒಂದು ಅಂಗದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ ಆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗಳಿಗೆ ದಾಸಕೂಟ ವ್ಯಾ ಸಕೂಟಿ 

ವೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿವೆ ಸ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಏವೇಚನೆಯಂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ದಾಸಕೂಟ 

ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಸಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮಾವೇಶವಾಗದೆ ಭಕ್ತಿಯು ಏರ್ಪಡ 

ಲಾರದು ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತವಮಂನೆಂಬ ಚ್ಞಾನದಿಂದ ಉದಯ ಹೊಂದದ 

ಕಿ ತನ ಕೀರ್ತನವಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ಶ್ರೀಮುದನಾಂದತೀರ್ಥರು ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಮಹಾತ ಒಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢಃ ಸರ್ವತೋಧಿಕಃ 

ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರೋಕ ಸ್ನಯಾ ಮ ಕ್ನಿರ್ನಚಾನೃಥಾ ॥1 

[ಭಗವಂತನ ವ ಹಾತ್ಮ್ಯ ಸುದೃಢವೂ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವೂ ಆಗಿ (ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ) ಜನ್ಮ 

ತಳೆಯಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಆತ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚೆನವ ಎಂಬ ಅಂಶ ಸ್ನೇಹದಿಂದ 

ಕೂಡಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹವೇ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿಯೂ 

ಇಲ್ಲ] ನಾರದರ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸುವಜಾರು ಹೀಗೆಯೇ 
ಇದೆ 

(8) ಸಾತ್ವಸಿ ನ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮರೂಖಾ ॥ ಸೂ ೨ 

[ಅದು (ಭಕ್ತಿ) ಪರಮ ಪ್ರೇವಂ ಸ್ತ [ೈರೂಪವಾಜದು] 

(0) ಅನ್ಕೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಮಿತ್ಯನೇ॥ ಸೊ ೨೯ 

[(ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು, ಜ್ಞಾನ) ಒಂದು ಸುತ್ತೊಂದನ್ನ್ನಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ] 

ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಲಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ಆಗಲಿ ಒಂದೊಂದೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 

(೧) ತಸ್ಕಾಃ ಸಾಧನಾನಿ ಗಾಯನ್ನಾ ,ಚಾರ್ಯಾಃ ಸೂ ೩೪ 

[(ಭಕ್ತಿಯನು ) ಪಡೆಯಲಂ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಂ ಹಾಡುವರು ] ಆದರೂ 
ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ 

346 ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮ ಖಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪು ೩೭ (ಕಸಾ ಪ ಪ) 
17 ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಐ ೮ಟ/೧೦೭ 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ 

(6) ಅನಿರ್ವಚನೀಲಕ ೦ ಪ್ರೇಮಸ ರೂಪವ ಸೂ ೫೧ 

ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂದ ವಕಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸುಭವಿಸಲ್ರ್ಯೂ ಅಸಾಧ್ಯ 

ವೆಂದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಂಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ 

ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮವನ್ನಾ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ 

ಅನ್ಯಾವೃತ ಭಜನಾಶ್ ॥ ಸೂ ೩೬ 

[ನಿರಂತರ ಭಜನೆಯಿಂದ ಆ ಪರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು] ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ 

ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಂನ್ನ ಏಕ ೦ತವಾಗಿಯರಾಗಲಿ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೂ 

ಗುಣಕೀರ್ತನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯಕಗಲಿ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ 

ಒಂದಂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಜಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ವಶವಾಗುತ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 

ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ನಾರದರ ಪಾಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ 

ಮನೋಗತಿರವಿಚ್ಛಿನಾ ಹರೌ ಪ್ರೇವ ಪರಿಪ್ಲುತಾ 
ಅಭಿಸಂಧಿರ್ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಭಕ್ತಿರ್ವಿಷ್ಟ್ಮು ವಶಂಕರೀ ॥ 

[ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿ ಸಂತತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಾರಾಯಣನ 

ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ವಕಡುವ ಧ್ಯಾನವೇ ಭಕ್ತಿ ಅದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವಶಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ] ಅರ್ಥಾತ್ ಭಕ್ತಿಯ ಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಂಧಿಸು 

ತೈದೆ ಭಕ್ತನ ಪ್ರೇವ ವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಪ್ರೇಮವಾಗಿರಬೇಕು ಇದನ 

ನಾರದರಂ ತ್ರಿರೂಪವಾಗಿರುವ (ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮೋಗ ಣಗಳ) ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಧೀನ 

ವಾಗದೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಂ ಭಗವಂಶನನ್ನು ನಿತ್ಯದಾಸನಂತೆ ಏತ್ಮಕಾಂತೆ 

ಯಂಂತೆ ಭಜಿಸಬೇಕಂ ಮತ್ತು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶವು ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು 

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ತ್ರಿರೂಪಭಂಗಪೂರ್ವಕಂ ನಿಶ್ಶದಾಸ್ಕ ನಿತ್ಯಕಾಂತಾ ಭಜನಾತ್ಮಕಂ 

ಪ್ರೇಮಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರೇಮೈವಕಾರ್ಯವಂ್ ॥ ಸೂ ೬೬ 

ಆ ಭಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಹೀಗಿದೆ 

ಪರ 
ಭಕ್ತಿ (7 ರಾ) 

ಎಸ ಹಾಟ ಮಾಜ ಹುಡಿಯ 
| | | 

ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಃ 

(ಸತ್ವಗುಣ) (ರಜೋಗುಣ) (ತಮೋಗುಣ) 

(ತರ್ತಭಕ್ತ) (ಜಿಜ್ಞಾಸ ಭಕ್ತ) (ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಫಕ್ಷ) 



ಗರಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅತೀತರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸಬೇಕು 

ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಭಕ್ತನಾದಸಸು 

ನಾ ನಗೇನ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ 

ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಇಂ ನೆಲಸಿರು ಹರಿಯೇ ಗ 

ಎಂದು ಹಾಡಬೇಕು ಆತ್ಮಾರಾಮನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು 

ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ 

ಹರಿದಾಸಪಂಥದ ದಾಸರು ಹಾಡಿದರು ತಂಬೂರಿಯ ತಂತಿ ಮೀಟಿದರು ತಮ್ಮ 

ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಚಿಟಿಗೆಯನ್ನೂ ಅಲಂಗಿಸಿದರು ಕಾಲಲ್ಲಿಯಂ ಗೆಜ್ಜೆಂದುನ್ನ್ನ್ನು ಹಿಲ್ಹಿಲ್ 

ಎಂದು ಕುಣಿಸಿದರಂ 

ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೊ ಎನ ಇಷ್ಟು 

ಗಾಸಿಮಾಡುವುದೇಕೆ ದಯ ಸಂಪನ 

ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು 

ನಾರ ಯಣ ನಿನ ನಾಮದ ಸ ರಣೆಯ 

ಸಾರಾಮೃತವ ನಾಲಗೆಗೆ ಬರಲಿ 

ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲಗೆಯ ನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿದರಂ 

ಹರಿಸ ರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ 

ಪರಗತಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾದ 

ಕಟ್ಟಾಸೆಯಿಂದ ಗೀತ ನರ್ತನದಿಂದ ಸೂಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ 

ನಿಂತಿತಡ್ತಿ 

ಸವಪೆೋಹಂ ಸರ್ವಭ್ಭತೇಷು ನ ವೇ ದೇಷ್ಯೋತಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯಃ ! 

ಯೋ ಭಜಂತಿ ತು ಮಾಂ ಭಣ್ಹ್ಣಾ, ಮಯಿತೇ ತೇಷುಚ ಹ್ಯಹವರ ॥ 

(ಗೀತಾ (2-29) 

ಆಲೋಢ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯಚ ಪನಃ ಪುನಃ 

ಇದಮೇಕಂ ಸ.ನಿಷ್ಟನ ೦ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣಃ ಸದಾ ॥ (ಮ ತಾ ನಿ) 

ಪೂಜೆ ವಪಾಡಂವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಕ್ ಯಜುಸ್ ಸಾಮ ಹಾಗೂ 

ಅಥರ್ವಣ ವೇದಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ದಾಸಕೂಟ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಸಕೂಟಿಗಳ ಸಂಗವು 

ವಿದೆ! ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲವೆ? ಹರಿದಾಸರ ಹಾಡೂ 

18 ದಾಸಕೂಟ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಸಕೂಟಗಳು ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಚಾರ್ಗನ್ 

ಹೇಳಿಕೆ 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ೧೨ 

ಸಂಗೀತವಲ್ಲದೆ ಇನೆ €ನಂ ? ಎರಡೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ರೂಹಗಳಾದ ವಾಕ್ಕಗಳಲ್ಲದೆ 

ಇನ್ನೇನು? ಇನ್ನೇನು? ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಂ ಆಶ್ರಯ 

ಪಡೆಯದೆ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಬಿಂಬದ ಜ್ಞಾನ ತ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಇರದೆ ಇರಲು 

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಎಲ್ಲಿದೆ ? 

ಏನಾಜ್ಞಾನಂ ಕುತೋಭೆಕ್ಸಿಃ ಕುಶೋಭಕ್ತಿಂ ವಿನಾಚತತ್ (ಗೀ ಭಾ 1೫ 31) 

ಹರಿದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರಾ ಪುತ್ರ ವಂಹಿದಾಸನ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲದೆ 

ಇನ್ನೇನಿದೆ? ದಾಸರ ಸಂಗೀತಭರಿತ ಕಿ ರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಏನು? 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿರುವ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ 

ಕೇಳನೊ ಹರಿ ತಾಳನೋ 

ತಾಳಮೇಳಗಳಿದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನೆ ॥ಪ॥ 

ತಂಬೂರಿ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಲ ವಾದ್ಯಗಳಿದು 

ಕೆೊಂಬುಕೊಳಲು ಬ್ವನಿಸ್ತ್ರರಗಳಿದು 

ತುಂಬುರು ನಾರದರ ಗಾವ ಕೇಳುವ ಹರಿ 

ನೆಂಬಲಾರ ಈ ಡಂಬಕದ ಕೂಗಾಟ ॥7॥ 

ನಂನಾಬಗೆಯ ಭೂವರಾಗ ತಿಳಿದು ಸ ರ 

ಜ್ಞಾನ ಮನೋಧವ ೯ ಜಾತಿಯಿದು 

ದಾನವಾರಿಯ ದಿವ್ಮನಾಮ ರಹಿತವಾದ 

ಹೀನ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಎತ್ತು ॥೨॥ 

ಆಡಿಗಡಿಗಾನಂದ ಬಾಷ್ಸ ಪುಳಕದಿಂದ 

ನುಡಿನುಡಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೆನು ತ 

ದೃಢಭಕ್ತೆರನು ಕೂಡಿ ಹರಿಕೀರ್ತ್ಶನೆಯಪಾಡಿ 

ಕಡೆಗೆ ಪ್ರರಂದರವಿರಲನೆಂದರೆ ಕೇಳ್ವ ॥೩॥೩೨ 

ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೇಮವ್ವಾದ ಗಾನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು 

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂದರದಾಗರು ಭಗದದ್ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪರವಕಾತ್ಮನ ಮೆ ಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಂ 

ಅನುರಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ 

ಖ್ರೇಮ ನಾರದರ ಸಾತ್ಯಸ್ಥಿನ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪಾ ಎಂಬುದರಿಂದೆ 

ಭಿನ್ನವಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಸದ್ಯ ಇದು ನಾರದರ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ 

ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯೆ ದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು ವಕಾಡಂ 

ವುದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ - ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ - ಎಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು 

ಪ್ರೂಯಃ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪಂಡರಂಗೆಯಂ (ಪಂಢರಪುರದ) ವಿಟ ಲನ ಪರಮಭಕ್ತ 

19 ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು (ಸಂ ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿ) ಪ್ರ ೯೨ 



೧೨ ಬಾಸ ಸ ಹಿತ್ಕ ದರ್ಶನ 

ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಮುದಭಂಗ ಏಎಟ್ಕಲ ಪದಾಂಭೆಗಜ ವಂತ್ತ ಮಧುಕರ ಕನ್ನಡ ಕವಿ 

ಚೌಂಡರಸ (ಸಂ ಕ್ರಿ ಶ ೧೩೦೦) ತನ್ನ ಕೃತಿ ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಯಲ್ಲಿ 

ಸಕಲಾಂತರ್ಮಾಮಿ ಜೀವಪುಕರ ಚೈತನ್ಮ ರೂಪಂ ಜಗದಾ (. 

ಪಕಭಾವಂ ಎಷ್ಟುವೇದಾಗಮತತಿ ಸತತಂ ಸಾರ್ವಸಂಬಂಧದಿಂ ಕೌ 

ತುಕದಿಂದಾನಾವುದಂ ಬಣಿ ಸಿದೊಡದು ಹರಿಸ್ತೋತ್ರಮೇಂದೀಗಳೀ ಚಿ 

ತ್ರಕಥಾವಿಸಾ ರವ ೦ ಒಣಿ ಸಲ್ಕೊಡರಿಸಿದೆಂ ಸತ್ಯವಿಶ್ರೇಣಿ ಮೆಚ ಲ ॥ 

ಎಂದು ಸರ್ವಾರ್ಪಣ ಭಾವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧ್ವಂದ್ವ ಶೈ ಭಾವದಿಂದ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದು 

ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮ ಪ್ರೇವ ವು ಪ್ರಾಪ್ತಬಾಬರೆ ಭಗವಂತನನೆ « ಎಲ್ಲಾ 

ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಭಕ್ತ ನೋಡುವನು ಅವನ ಏಷಯವಣನ್ನೇ ಕೇಳುವನು ಅವನ ವಿಷಯ 

ವನ್ನೇ ಕುರಿತು ವಾಣತನಾಡುವನಂ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಂರಿತು ಚಿಂತಿಸುವನು 

ಮತ್ತೆ ಆತನನ್ನು 

ಶ್ರೀಗೆ ನಿರಂತರಂ ಬಯಸಿ ದುರ್ನರರಂ ಸಲೆಸೇವೆಗೆಯು ಬೆ 

ಳೃಗಿ ದುರಾಸೆಯಿಂದಹ ಪರಕ್ಕತಿನಿಂದಿತನ ಗಿ ತೀವ್ರದೈ 
ನ್ಯಾಗಮಮಂ ಕಟ್ಲೂ ನಿಜವಾದ ಪೆಯೋರುಹಭಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯಸಂ 
ಯೋಗದ್ಧೊಳಿರ್ಪ ಚಿಸ್ತಮನೆಲಂಪಿರ್ನೇಳಿ ವುದಭಂಗವಿಟ ಲಾ ॥ 

ವಿಜಗುಣನ ಮಮಂ ಭುವನ ಮೋಹನಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಯ ೦ಂದಮಂ 

ಇಭಜಸುವೆಸೆಂಬ ಪೋಟ ಧನಪತ್ರಕಳತ್ತಗಿಐಂಸಚಿಂತೆಯೆಂ. 

ಬಜಗರಮೆಯಿ ನುಂಗಿ ನೆರೆ ದುರ್ಗತಿಕ್ಕುವುದಂ ಖಗೇಶ್ವರ 
ಭಜ ಪೆಣಗಿಕ್ಕಿ ನಿನ ಧಿಕಭಕ್ಷಿಯನೀವ್ರದಭಂಗಿಎಟ ಲಾ ॥ 

ಎಂದಂ ವ ಲತಾಗಿ ಆರ್ತಭಾವದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಭಾವೇನ 

ನಿಶಿ ತೈ ಭಗವಾಸೇವ ಭಜನೀಯಃ ? ಎಂಬುದೇ ಎ. ಹರಿದಾಸರ ಹೃದಯದ 

ಆಶಯ  ಹರಿದಾಸಪಂಥದ ಮೂಲ ಗ ರಿಯೇ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರು 

ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸಿದಾಗ-ಕೀರ್ತಿಸಿದಾಗ-ಆ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 

ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮದ ಅನುಭವವನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಈಂಒಲಿಸಂತ್ಲಾನೆಾ 

ಅವನಿಲ್ಲದೇ ಬಾಳಂ ವ್ಯರ್ಥ ನಿಸ್ಸಾರ ಶೂನ್ಯ-.ಎಂದು ವ ಂಂಶಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೊ 

ಅವನ ಸನಿ ಧ್ಯಕ್ಕಿ ಪರಿತಪಿಸ ತ್ತಾನೊ ಆಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರ ವನಂ 

ಸಕೀತ್ಯ ೯ಮಾನಃ ಶೀಘ್ರ ಮೇವಾವರ್ಭವತಿ 

ಅನ ಭಾವಯತಿ ಚ ಭಕಪ್ತಿನ ॥ ನಾ ಭ ಸೂ ೮೦ 

ಭಜನ ಯಜನ (ಪೂಜನ) ಕೀರ್ತನ ಅನುಭಾವನ - ಇವು ಹರಿದಾಸಪಂಥದ 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ಗಿ, 

ಸಂಬಂಧ ಚತುಷ್ಠಯೆಗಳು: ಈ ಸಂಬಂಧ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ ಎಶೆ ಹ್ಯ ಏಶೆ ಷಣ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ 

ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಚತುರ್ವಿಧವಾಗಿದೆ ಹರಿದಾಸಪಂಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಜಾತಿ ವಿದ್ಮಾ ರೂಪ ಕುಲ ಧನ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಭೇದಗಳಿರಬಾರದು 

ನಾಸ್ತಿ ತೆ ಷು ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾ ರೂಪ ಕುಲ ಧನ 

ಕ್ರಿಯಾದಿ ಭೇದಃ "ನಾ ಭ ಸೂ.೭೨ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ನು ನೊಡಿ 

ಹೊಲೆಯ ಹೊಲತಿ ಇವರವರಲ್ಲ 

ಹೊಲಗೇರಿಯೊಳು ಹೊಲೆಯ ಹೊಲತಿಯಿಲ್ಲ ॥ಪ1 

ಹೇ ತೇ 

ಅಜುನುತ ಪುರಂದರವರಲನ ದಾಸರ 

ಭಜನೆಯ ದಾರಿಯ ಬಿಟ್ಟವ ಹೊಲೆಯ 1 

ನಿಜವರ್ಯರಾದ ಸಜ ನರ ಪದಪದ ವ 

ಭಜಿಸದಿರುವಳೆ ಸುದ್ದಹೆೊಲತಿ ॥31 

ಹರಿದಾಸಪಂಧವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿಕೊಂಡು 

ತಿರುಗುವ ನಾಡ ಡಿಗಳ ಗುಂಪ ಹಮ್ಮು ನಡೆ, ನುಡಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರೆ 

20 ಭಕಿ ಕೀರ್ತನ ಆಅನುಭಾವ..ಇವು ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಸಂಗತಿಗಳು ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದವು 

ಭಜ್ ಸೇವಾಯಾಮ ಈ ದಬಾತಶುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭಜನೆ... 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಕನ್ನ ಜದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಎಂದರೆ ಕೀರ್ತನೆಯೂ ಆಗ. 

ಬಹುದು ತಾರತಮ್ಮೋಕ್ತ ಭಜನಾಮ ತ ಎಂದರೆ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳು ಎಂದರ್ಥ ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರೂಪಕ ಇವು ಸಮಿ ಳತವಾದಂತೆ ಭಕ್ತಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಮಿ ಳಿತವಾಗಿಯೂ ವರ್ತಿಸುವುದುಂಟಂ 

21 ಪುರಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ 4 ಲೋಕನೀತಿ ಪದ್ಯ ೮೨ ಪ್ರ ೫೮೫೯ 

ಈ ಬಗೆಯ ಪದ್ಯಗಳನು ಇನೂ ಕೆಲವು ದಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಾವ್ಮಿದಲ್ಲಿ ನಾನು 

ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನು ತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಊರೂರು ತಿರುಗುತ್ತಿದ ಅಸ್ಕೃ ಶ್ಯ ದಾಸರಿನೂ 

ನೋಡಿದೆ ನೆ ಅವರು ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರ ಭಗನಂಶನಲೀಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 
ಹಾಡುಗಳನು ಮನೆಮನೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತ ಹೋಗಿ ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನದತ್ಸ, 

ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಲಕ್ಷಹ೦ಸಿ ಸಮಾಜವನು ಸತ್ತಥಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತಿ ಸುತಿದರು ಆ 

ಹೊಲೆದಾಸರಂ ಹೊಸಹೊಸದಾಗಿ ಕಿ ರ್ತನೆಗಳನು ಹಾಡುಗಳನು ರಚಿಸಿರಬಹುದು ಅದರ 

ಸಂಗ್ರಹಕಾರ್ಯ ಇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿದಾನ್ನವನು ಬಳಿಸುವುದು ಸಹಜವೇ ಜನರ 
ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣನ ನಾಮವನ್ನು ತರುವುದು ಅವರ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಆಗಿತು 
ಅಂತಹವರ ನಾವ ನಿರ್ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾಗದೆ ಇಂತಹ 

ರಲ್ಲಿ ಆಲಾಳ ವೆಂಕಪ್ಪ ಒಬ್ಬ 



ದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕೇಳಲೊಲ್ಲನೆ ಎನ ಮಾತನು ರಂಗ ! 

ಕಾಳಿಮರ್ದನನಿಗೆ ಪೇಳೆ ಗೊ ಪಮ ಬುದ್ಧಿ ಪಟ 

ಬಿಟ ಕಂಗಳ ಮುಚಿ ಲೊಬ್ಬನೆ ಬೀಗ 1 

ಬೆಟ್ಟಕೆ ಬೆನೊ ಡಿ ಏಂತನೆ ॥ 

ಹಿಟ್ಟಿಂದೆ ಕೋರೆಯ ತೋರ್ಪನೆ ಬೇಗ | 

ಗಟ್ಟಿ ಉಕಿ ನೆ ಕಂಬ ಒಡೆದು ಬಂದನೆ ರಂಗ ॥೧॥ 

ಮುರಡಿರ್ಭವಿ ಯ ಬೇಡಿದನೆ...ನೃಪರ 

ಬೇರ ಕಡಿಯ ಲು ಕೊಡಲಿ ತಂದನೆ 

ನಾರಸೀರೆಯನುಟು ಕೊಂಡನೆ ಬೇಗ 

ಚೋರತನದಿ ಹರವಿಹಾಲ ಕುಡಿದನಮ್ಮ ॥೨॥ 

ಬತ್ತಲೆ ನಾರಿಯರನಖ್ಬದ ಬೇಗ 1 

ಉತ್ತಮದ ಅಶ್ವವ ಹತ್ತಿದ ॥ 

ಹತ್ತಾವತಾರವನೆಶ್ತಿದ ನಮ 

ಸತ್ಯಮೂರುತಿ ಪ್ರರಂದರವಿರಲರಾಯ ೫೩॥23 

ಮತ್ಸ್ಯ  ಕೂಮ” ವರಾಹ ನೃಸಿಂಹೆ ವಾಮನ ಪರಶ ರಾಮ ಕ್ಕೆ ಕಷ್ಣ ಬೌದ್ಧ 

ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಿ - ಇವು ದಶಾವತಾರಗಳಾದರೆ ರಂಗ ಇದು ಇವುಗಳ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು 

ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳ ಆಚೆಗಿನದು! ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯಿರದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 

ಮಲಗಿಸಿದರೆ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಂಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಎತ್ತದ ಎತ್ತಣ ಸಂಬಂಧೆ ? ಇಲ್ಲ ಎರಡು 

ಅವತಾರಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ವಿರೋಧ ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ 

ಯಂಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮಂ ಸ್ಮಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ .... ಎಲ್ಲದರ ಪೂರ್ಣ 

ನಿರಸ್ಸಿತ್ವದಿಂದ (annthilaton of place time and action) ಅದ್ಭತ 

ವಾಗಿದೆ ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ! ಭಕ್ತಿಪಂದದ ಶ್ರೇಷ ತೆಯನ್ನು ಕುವಕಾರ 

(ಸನೆತ್ಯುವಕಾರ), ವ್ಯಾಸ ಶುಕ ಶಾಂಡಿಲ್ಕ35 ನಾರದ ಗರ್ಗ ವಿಷ್ಣುಕೌಂಡಿನ್ಯ 

ಶೇಷ ಉದ್ಧವ ಆರುಣಿ ಅಕುಗ್ರರ ವಿದುರ ಬಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಏಭಿಷಣ 

ಅಂಬರೀಷ ಭೀಷ್ಮ ಸನಕಸನಂದ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಪರಾಶರ ಮೈಶ್ರೇಯಂ 

ಮಹಿದಾಸ ಮಂಂತಾದವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ಅದುವೆ ಮುಂದಿನವರು 

ಅನುಸರಿಸಿದ ದಾರಿ ದ್ವೈತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸರ್ವತೋ. ಭದ್ರ ಸುಸ್ಲಿ ತಿಯನಲ್ನ ಒದಗಿಸಿ 

ದವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೇಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರು 

23 ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ೪ ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ಪದ್ಯ ೫ ಪು ೨೫ ೨೬ 

24 ತರ್ಕಕರ್ಕ್ಳಾಂಕುಶಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಾವ ಅತೀತ 

25 ಶಾಂಡಿಲ್ಕರು ಎಷ್ಟುಜನ ಎಂಬ ಸಮೆಸ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೆ ಇದೆ ನೋಡಿ 

Sandilya 818101 sutras (Ed Swami Harashananda) 
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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ೧೬ 

ಅರ್ಥಾತ್ ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕಾರಣ ದ್ವೈತ ತತ್ವ ಹರಿದಾಸಪೆಂಥ ಮಧ್ಯಾ ಕೆ 

ಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಇದ್ದವು. ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮನ್ವ 

ಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವೇದಗಳಂ ಭಾರತ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗವು ವಂೂಲರಾವರಕಾ 

ಯಣ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರವಕಾಣಭೂತ 

ವಾದವು ಭಾಗವತ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ ಹರಿವಂಶ ಗಿ ತಾ-- ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ 

ಸಂಗವಂ ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾರತಮ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ದ್ರೈತದ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 

ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಭಾರತದ ಸಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬ್ವೈತದ ಮುದ್ರೆಯ 

ನೊ ತ್ರಿತಂ ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತಂ ದ್ವೈತ ತತ್ವ 

ಎಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾಂ)೯ರ ವಂತ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿಂತಂ 

ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ 

ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು... ದ್ವೈತ ಇಲವೇ ಮಧ್ವ ಮತದಲ್ಲಿಯ ಸಾವಕಾನ್ಯ ಪ್ರಮೇಯ 

ಗಳಿವು 1) ಹರಿಃಪರತರಃ (ವಿಷ್ಣುವೇ ಸವೊೋೋತ್ತಮ) 2) ಸತ್ಯ್ಮಂಜಗತ್ 

3) ತತ್ವತೋಭೆ ದಃ 4) ಜೀವಗಣ ಹರೇರನ ಚರಾಃ 5) ನೀಚೋಚ್ಕ ಸೈ ಭಾವಂಗತಾಃ 

6) ವಂಕ್ಷಿರ್ನೈಜಸ ಖಾನುಭೂತಿಃ 7) ಅಮರಾಭಕ್ತಿಃ 8) ಅಕ್ಷಾದಿಪ್ರವಕಾಣ 

ಶ್ರಿತಯಂ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅನುವಕಾನ) ಮತ್ತು 9) ಆಮ್ನಾಯ್ಕೆಕ 

ವೇದ್ಕೋಹರಿಃ (ವೇದಗಳ್ಳೆದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏಷ್ಟು)  ಇಪನ್ನು ನವರತ್ನೆ ಮಾಲಿಕೆ 

ಯೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪದ್ಮವಿಂತಿದೆ 

ಶ್ರೀ ಮನ ಧ್ವಮತೇ ಹರಿಃ ಪರತರಃ ಸತ್ಯಂಜಗತ ತಜ್ವತೋ 

ಭೇದೋ ಜೀವಗಣ ಹರೇರನುಚರಾಃ ನೀಚೊ ಚ್ಚಭಾವಂಗತಾಃ 

ಮೂಕ್ತಿನೆ ೯ಣಜಸುಖಾನುಭೂತಿರಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ ತತಕ್ಸಿ ಧನಂ. 

ಹ್ಯಕ್ಷಾದಿತ್ರಿತಯಂ ಪುಮಾಣಮಖಿಖಾಮಾ ಯೈಕವೇದ್ಕೋ ಹರಿಃ ॥ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಈ ಪದ್ಮವನು ಅನಂಸರಿಸಿಯೆಂ ಕೆಲವು ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಉದಾಹರಕ್ಗೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ 

ಸತ್ಯ ಜಗತಿದ ಪಂಚಭೇದವು ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದನ [ 
ಕೃತ್ಯ ತಿಳಿದು ತಾರತಮ್ಮದಿ ಕೃಷ್ಣನಧಿಕೆಂದು ಸಾರಿರೆ ॥ 
ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇದ ಸರ್ವತ್ರ ಜೀವಜೀಪಕೆ ಭೇದವು | 

ಜೀವ ಜಡರೊಳು ಭೇದ ಜಡರೊಳಂ ಭೇದ ಜಡ ಪರಮಾತ ಗೆ ॥8೧॥ 

ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಟುತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ದಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ  ಪಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಮನಂಷ್ಯರ ತನಕ 

ಶಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೆ ಆತೆ ತತ್ವದ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಸನ ವಂಧ್ಹಾಚಾರ್ಯುರ 

2 
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ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸರಿಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಹೊಸಪಂಧ ಎನ್ನು 

ವುದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ 

ಹರಿದಾಸಪಂಹದ ವಾಶ್ಮುಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಆ 

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿತು ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ ನವ ಗೆ ಇತಿಹಂಸದಲ್ಲಿ ರಾಜರಿಂದ ರಂಕರ 

ವರೆಗೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 

ಗೀತ (--80769) ವ ತ್ತು ಪಂಥ (--0010 ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಗೀತೆಗಳು 

ವೃತ್ತಗಳು ಶ್ಲೋಕಗಳಂ ದೇಶೀಯ ಕವಿತೆಗಳು ಕೀರ್ತನಗಳಾಗುತ್ತೆವೆಯೆಂಬುದನ್ನು 
ಮರೆಂಯಂವಂತಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ 

ದೇವಶಾಸ್ತಾತಿ ಭಕ್ತರ ವರ್ಣನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ್ಳೆವೂ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 

ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ 

ಐತರೇಯ ತೈತ್ತಿರೀಯ ವರುಂತಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿ ಬಂದಿದೆ 

ನಾರಾಯಣಾಯ ಎದ ಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯಧೀಮಹಿ ತನೊ 

ಎಷ್ಟುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ (ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕ x ಪ್ರಪಾ) 

ವಸುದೇವ ದೇವಕೀಯ ರ ಪುತ್ರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಆತ ಘೋರ ಆಂಗೀರಸನ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದರ 

ಛಾಂದೋಗ್ಯ್ಕೋಪಬಷತ್ತಿನಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ತದ್ದೈತದ್ ಘೋರ ಆಂಗಿರಸಃ 

ಕೃಷ್ಠೂಯಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರಾಯ ಉಕಪ್ತ್ಪಾ ಇತ್ಮಾದಿ (ಛಾ vai) ಕೃಷ್ಣನು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವತೆಯೆಂದು ಸುಕ್ತಿ ಪೂ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಂಡುಬರಂತ್ತದೆ ವಾಸಂ 

ದೇವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಣಿನಿಯೆಂ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಮಾಯಿಂ ಯಹ ಒಂದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ 

ಎದ್ದ ಕಾರಣಂದ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರ 

ಬಹಂದಂ ಪ್ರಾಚೀನದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನ 

ನೆಟ್ಟರೆ ಗೋದಾವರಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿಯವರಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜಮನೆಶನಗಳು ಆಳಿದುದಂ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಸಾತವಾಹನರು ವಾಕಾಟಕರು ಕದಂಬರು, ವಿಷ್ಣುಕುಂಡಿನರು 

ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಕರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಕಲ್ಮಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಕರಂ ಕಳಚುರ್ಯರಂ 

ಸೇಉಣರಂ ಗಂಗರು ಬಾಣರು ನೊಳೆಂಬರಂ ಹೊಯ್ಸಳರು ವಿಜಯನಗರದ 

ಅರಸರಂ ಮತ್ತಾ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಮಂಂತಾಗಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ 

ವಂನೆತನಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥದ ಕುರುಹಂಗಳನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು 

ಗಂರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.. ೦ಟ1--0 worship ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಂಥ ಎಂಬ 

ಶಬ್ದುವನ್ನೊ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸಾತವಾಹನರು ವೈದಿಕಧರ್ವದ ಕಟ್ಟಾ 

ಅನುಯರಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಇಮ್ಮಡಿ ಸಾತಕರ್ಣಿಯ ನಾನಾಘಾಟ (ನಾಣೇಘಾಟ) 
ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಾಸದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣರ ಸ್ರತಿಗಳಿವೆ 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ೧೯ 

ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ »« ವಾಕಾಟಕರ ಎರಡನೆಯ 

ರ ದ್ರಸೇನ ತನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಭಾವತೀ ಗುಪ್ತ ಇವಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವನಾದನಂ 

ನಳವಂಶದ ಭವತ್ತವರ್ಮನ ಪುತ್ರ ಸ್ಕಂಧವರ್ವನು ಎಷ್ಟು ದೇವಾಲಯವನ್ನೂ 

ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದನಂ  ಅಜಂತೆಯಂ ಒಂದಂ ಶಾಸನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥವಿರಾಚಲ ಎಂಬ 

ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲು ವಕಡಿಕೊಂಡಂ ಹಿಂದೂಧರ್ಮದ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು 

ತಮ್ಮ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯುಂತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೆಂದಂ ಹೇಳಿದುದಾಗಿ 

ತಿಳಿದಂಬರುತ್ತದೆ31? ಅರ್ಥಾತ್ ಆಗ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಇದ್ದಿತೆಂಬುದಂ 

ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅಂಶ ಬಾದಾವಿಂಯ ಚಾಲುಕ್ಕರು ವರಾಹ ಲಾಂಛನವನ್ನು 

ತಳೆದದ್ದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಮ ಭಾಗವತರೆಂದೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿರಂವ ಪೋಗದಿರೆಲೋರಂಗ ಬಾಗಿಲಿಂದಾಚಿಗೆ | ಭಾಗವತರು 

ಕಂಡರೆತ್ತಿಕೊಂಡೊಯ್ಯರೊ ॥ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನಿತಂ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು  ಅವರಂ 

ಹೇಳಿರುವ ಭಾಗವತರು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಧವಿನ ಭಕ್ತರೆ! ಆದಂದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹರಿ 

ದಾಸರೂ ಭಾಗವತರೇ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತರೆಂದಂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವರೆವ್ಸುರೂ ಹರಿದಾಸರೆ 

ಈ ಚಾಲುಕ್ಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಸವಕಾಸಾದಿತರು ಎಂದೂ 

ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ವರಾಡದೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ 

ಬಗೆ ಹೇಗೆ ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಅದಂ ಭಕ್ತಿಯೆಂ 

ಆಗುತ್ತದೆ  ವಂಂಗಲೇಶನು ತನ್ನನ್ನು ವಂಹಾಕೂಟ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ 

ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ರಾಮ ಇವಾಪರಾಜಿತಃ ವಾಸ ದೇವ ಇವ ಶ್ರೀವಂಂತಃ 

ಎಂದು ಮ ಂತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವನಲ್ಲದೆ8 ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಗ ಹಾಂತ 

ಬೇ-ವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕದಂಬ ರವಿವರ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದ 

ಕೊರಮಂಗ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೌಸ್ತುಭವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ39 ಅರ್ಧ್ವತ3 ಆ ರಾಜನಿಗೂ 

ಹರಿಯಂ ಮೇಲೆ ಪೂಜನೀಯ ಗೌರವಯಖತ ಭಾವನೆಯೆಂ ಇದ್ದಿತೆಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಂ 

ತ್ತದೆ ಕದಂಬ ದೊರೆ ಕಾಕುಸ್ಮವರ್ಮನ ಕಾಲದ ಸುಕ್ರಿ ಶ 450ರ ಉಪಲಬ್ಧ 

ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನವಾದ ಹಲ್ಮಿಡಿಯ ಶಾಸನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಸ್ತುತಿಯಿಂೆ 

26 Early History of the Deccan (ಗಿ 870801) Vol | p 141 

27 thd ಐ 198 

28 Sources of Karnataka History (Or S Srikantha 58801 

p 36 
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ಜಯತಿ ಶ್ರೀ ಪರಿಷ ೦ಗ ಶ್ಯಾಜರ್ಕಿ [ರಚ್ಕುತಃ] 

ದಾನವ ಕ್ಟೊ ೯ೀರ್ಯುಗಾಂತಾಗ್ನಿಃ (ಶಿಷ್ಟಾನಾನ್ತು) ಸುದರ್ಶನಃ ॥80 

[ದಾನವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಲಯಂ ಕಾಲದ ಆಗ್ನಿಯಂಶೆಯೂ ಸತ್ಸುರುಷರಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ 

ನಂತೆಯೂ (ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಂತೆಯೂ) ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನಂ ಧರಿಸಿಯೂ (ಇರುವ) 

ಅಚ್ಯುತನ ಜಯಿಸಂತ್ತಾನೆ] ಎಂದರ ವರಾಶನ್ನು ಮರೆಯಖವಂತಿಲ್ಲ ಅದೆಂದರೆ 

ರಾಜರಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಪಂಥಗಳು 

ಅವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಭಕ್ತಿರಸ ದೇವತೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅವರ 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತಾ ಅಚ್ಯುತನ ಸ್ತುತಿಯ ೂ 

ವಿಷ್ಣುಎಗ ಸಣ್ತಿತಿಯೆಂ ಅಂತೆಯೆ ಹರಿಯ ಪೂಜನ ಆಗ್ಗೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ 

ವಾಗಿದ್ದಿತಂ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವಾಗ 

ಡಾ! ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಮೋಘವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಂರಿಂಂದ 

ಶಿವದಾಸ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ 

ಪ್ರೊ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮುನೆಂ ಡಿಯ ಫ್ಲಿ ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

The present work comprising as it does the musical 

compositions of writers who were anterior ₹೦ Purandara by 

about three centuries sets the scholars to think afresh and 

review the position 3 

ಶಿವದಾಸ ಗೀತಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಸಕಲೇಶವರಾದರಸನ ಒಂದಂ 

ಕೀರ್ತನವೇ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಅದು ಹೀಗಿದೆ 

ತಂಗಾಳಿಗಲಿರು ಮರಸಿ ಎ 
ನ ಂಗದೊಳಿರ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗದಮರನೆ ! ॥ಪಲ್ಲಎ॥ 

ಸಂಪಗೆಯ ಮರನನೇಜಾ ಪರಿಮಳದ (ಏವ. ಎ.ಎ) 

ಕಂಪಕೊಯ್ವನಾರೆಲೊ? ಇಂಪುಳ್ಳ (ಬ್ರ ಬ್ರ ಎಷ. ಎ) 

ಜಾಣನಲ್ಲಮ ಕಾಣಿ ಕೆಳದಿ | (ಪಿ-ಬ್ರ ವಿ) 

ಎಲೆಯಿಲ್ಲದುಲಿವ ಮರನೆ ನಿಲಲುಂಟಿ (ವ. ಬ್ರ ಬ. ವಿ) 

ನೆಳಲಿಲ್ಲದಿಪ್ಪ ಮರನೆ ? ನಿನ್ನ ಹೊಲಬ (ವಿ-೬ಬ್ರ ವಿ.ವಿ) 
ತಲೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿಕಂಡೆ ನಾ ಮರನೆ! (ವಿ4-ಬ್ರವ-ಬ್ರ4-ವಿ 2) 

30 MAR 1936 16 
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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ೨೧ 

ಹುಟ್ಟಿದೆಡೆಯ ಬಿಟ ಮರನೆ ಕೈವಲ್ಯಕೆ (ವಿ ವಿ.ವಿ ಎ) 
ದ ಷ್ಹವಾದ ಹೆಮ ರನೆ | ಮೆಟ್ಟಿತ್ರಿ (ಬು... ಬ್ರ4-ರು--ವಿ) 

ಪುಟಿಯ ಕೀಲ ಬೆಟ ದ ವಂರನೆ! (ಬ್ರ4-ವಿ--ರು) 

ಏಜ ಇಳಿಯಲಣ ಯದ ಅಲ್ಲಮಗೆ ಹೋ (ಎ. ಎ.ಎ...ಬ್ರ) 

ಮಾರು ಹೋದ ಮರನೆ ! ಆಜು (ಬ... ಬ್ರ ಬ್ರ. ಬ್ರ) 

ದರ್ಶನಾಕಾರೂಢದ ಮರನೆ | (ಎ-..-ಬ್ರ ರು) 

ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿದ ಮಾಯೆಗೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ 

ಕರ್ತೃ ಶಿವನೊಬ್ಬ ಕಾಣೆ! ಎನ 

ಚಿತ್ತಶುದ್ಧವ ಮಾಡು ಸಕಳೇಶ ಕೆಳದಿ 132 

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲವ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಐದು (ಸ್ಥೂಲರೂಪದ) ತ್ರಿಪದಿಗಳಿವೆ 

ಈ ಪದ್ಮದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಾದಾವಿಂಯಲದ್ಲಿರುವ 

ಸುಕ್ರಿಶ ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದ್ದೆಂದು ಎಲ್ಲ ವಿದಾಂಸರೀದ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಂವ 

ಕಪ್ಪೇ ಆರಭಟ್ಟನ ಗುಣಕೀರ್ತನೆಯಂನ್ನ್ನಳ್ಳೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು 

ಹೀಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶಾಸನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಉಚಿತ 

ಪಂಕ್ತಿಗಳ 

ಲಿಖಿಸುವೆ 

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸನದ ಪಾರವನು ಕವಿತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಕಪ್ಪೇ ಅರಭಟ್ಟನ್ ಶಿಷ್ಟಜನಪ್ರಿಯನ್ 

ಕಷ ಜನ ವರ್ಜಿತನ್ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ [al 

ವರನೆ ೇಜಸ್ವಿನೋ ಮೃತ್ಕುರ್ನತು ಮಾನಾವಷ೩ಿಣ ನಮ್ 

ಮೃತ್ಸುಸ್ತತ ಮಣೆಕೋಬಮಖಮಸ್ಮಾನಭಂಗನ್ನಿವೇ ದಿನೆ [7 

ಸಾಧೂಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧೂರ್ಯ್ಮನೆ ಮಾಧೂರ್ಯಂ 

ಬಾಧಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವೀಪರೀತ 

ರ್ನಾಧವನೀತನೆ ಆನಲ್ಲ [೫] 

ಒಳ್ಳಿತು ಕೋಯೊರಾಖಪೊ ೯] ಲ್ಲಿದುಮದರನೆ 

ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಕಲಿಗೆ ವಿಪರೀತಾ ಪುರಾಕೃತ 

ಮಿಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಕ್ಕುಮದು ಬಂದು [॥*] 

ಕಟ್ಟಿದ ಸಿಂಘವ ನೈಟೊ ಡೇನೆಮಗೆನು 

ಬಿಟ್ಟಿವೆಗಲ್ಕಲಿಗೆ ವಿಪರೀತಂಗಹಿತರ್ಕ್ಯ 

ಳೈಟಿ ಮೆ ೀಣ ತ್ತ್ವರವಿಚಾರವು [॥*]33 

32 ಈ ಪದ್ಮಗಳನು ಅಂಶಗಣದ ತ್ರಿಪದಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ (ಸ್ಥೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸ 
ಬಹುದು ಗಣಪರಿವೃತ್ತಿ ಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವ ಗಿಜಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ ದ ಗಣಕ್ಕಿಂತ 
ಲಯದರ್ಗವೆ ಮುಖ್ಯ ಅದಿಲಿದೆ 

33 Ind Ant VolX p 61(ಶಾಸನದ ಪಡಿಯಚ್ಚನು ನೋಡಿ) 



೨೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಮ ದರ್ಶನ 

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂರಂ ತ್ರಿಪದಿ 

ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಮಗಳನು ನುಡಿಯ್ಗಿಯೊ ಬಿಡಿಯಕಾಗಿಯೊ ದೇಶೀಯ 

ಪದ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಿದರ್ಶನವೊ ದೃಷ್ಟಾಂತವೊ 

ಆಗಿ ಅವು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಶಿವದಾಸೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 

ಸವಿದಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಸುಂದರ ವಚನ 

ವನ್ನ ನೋಡಿ 

ಆದುರಿತು ಪ ದಾಘ ತದಿಂದ ಧರಿ 

ಬಿದಿರಿದುವು ಮುಕುಟ ತಾಗಿ ತಾರಕೆಗಳು 

ಉಡುರಿದುವು ಕೈತಾಗಿ ಲೋಕಂಗಳಿಲ್ಲಾ | 

ಮಹೀಲಾದಾಫಾತ್ದ್ ವ್ರಜತಿ ಸಹಸಾಸಂಶಯ ಪದಂ 

ಪದಂ ಎಿಷಹ್ಲೋರ್ ಬ್ರಮ್ಮದ್ ಭುಜಪರಿಘರುಗ ಗ್ರಹರ್ಗಂ 

ಮಹರ್ ದೌರ್ದೌಸ ೦ ಯಾತ್ಯನಿಭೃತ ಜಟಾ ತಾಡಿತ ತಟಾ 
ಜಗದ ರಕ್ಷಾಯ್ಕೆ ತ್ವಂ ನಟಿಸಿ ನನು ವಾಮ ವ ವಿಭುತಾ ॥ 

ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಂಗಮದೇವನಿಂದು ನಾಟ್ಕವನಾಡೆ ॥೫೪೦13* 

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಮದ ಆಕರ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ 

ಇದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ 

ಪದ್ಮವು ಈಗ ಪುಷ್ಪದಂತನ ಶಿವಮಹಿಮ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನದು ಎಂದು 

ಖಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನೆ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೇ ಆರಭಟ್ಟನ ಗುಣಕೀರ್ತನ 

ವುಳ್ಳ ಹಾಡೇ ಉಪಲಬ್ಧ ಮೊದಲ ಕೀರ್ತನ  ಯಕಾವುದಂ ಕೀರ್ತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು 

ವಾಣಾಡುತ್ತದೊ ಅದು ಕೀರ್ತನ ಕೀರ್ತನವೆಂಬುದೇ ಒಂದರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಂದವಲ್ಲ 

ಶೀರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳ ರಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಕಾಗಿರಬಹ ದು 

ಕ್ರಿ ಶ 1007ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 
ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಗೀತಿ ಮನೋ ಹರರು ಇದ್ದುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ 86 

ವಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಗೀತಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ 
ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದೂ ಹೀಗೆಯೇ ಕ್ರಿಶ 1244ರಲ್ಲಿ 

34 ಬಸವಣ ನವರ ವಚನಗಳು (ಸಂ ಪ್ರೋ ಶಿ ಶಿ ಬಸವನಾಳ) ಪು ೧೪೧ 

ಶಿವನ ನ-ಟ್ಕದ ಪದಗತಿ ವಿಷು ಪದದ ಭ್ರಮೆಯನು ಂಟುಮಾಡಿತು ಎನು ವುದು ಕೃಷ್ಣನ 

ಕಾಳಿಂಗಮರ್ದನ ಇಲ್ಲವೇ ಭೂಮಿಯನು ಅಳೆದ ವಾಮನನೆ ಪದಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಭಿಸಿರ 

ಬಹೆ ಮ ನೋಡಿ ಶಂ ನೋ ವಿಷ್ಕುರುರುಕ್ರಮಃ ಇತ್ಯಾದಿ 

35 ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವ ಬಸವಣ ನವರ ವಚನಗಳು (ಸಂ ಚ ಸುಂದರೇಶನ್) 
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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ೨ 

ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ವೈಷ್ಣವ ನೀತಿ ಮನೋಹರರಂ 

ಇದ್ದ ಉಟ್ಲೇಖವದೆ 87 ಸುಮಾರು ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರಂವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 

ಯಲ್ಲಿರುವ ಜಂಬುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಭಕ್ತರಾದ 

ವಾರಕಾರಿಗಳ (ಪಂಡರಂಗೆಯ ಮಾರಿಯರು) ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ? ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀವಿರಲ 

ದೇವರ ಶ್ರೀಹರಿ ದಿನಂಗಳ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ವೃತ್ತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಈ 

ಎಟ್ಕಲದೇವರೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸಪಂಧದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಸೆಲೆ 

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ವೈಷ್ಣವರೆಂದರೆ ಮಾಧ್ಯರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇಕೆಡ 

೨೨ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ 

ದಾಸರೂ ವಿಟ ಲ. ವಿರಲ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮತ್ತೆ ಯಕಾವ್ರದ ದರೂ 

ಹೆಸರನ್ನೇ ಅಂಕಿತವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವ (ಕನಕದಾಸರು) 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಹವಾ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ (ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು) ವ ೨ಂತಾಗಿ 

ಅಂಕಿತವನ್ನು ತಳೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ವಿತ ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ 

ವಿಶೇಷ ಈ ಎಟ ಲ ಆಥವಾ ಪಂಡರಾದ್ರೀಶ ವಸಂಧಾಧಿಪಶಿ ರಂಗ ವಕಾನಪುರದ 

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಅಎಛೆ ಯನ ಪಂಡರಂಗಪಲ್ಲಿಯ ಶಾಸನದಿಂದ 

ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ 9 ಮಳಖೇಡ (ಮಾನ್ಯಖೆ ಟ) ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಯದಂವಂಶೀ 

ಯರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿರುದಂಗಳು ಗರುಡಧ್ವಜ ಎಲ್ಲವದೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ 

ಸಂಕೀತವುಳ್ಳವುಗಳೆ ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣ ವೀರನಾರಾಯಣ ಇಂದ್ರನಾರಾ 

ಯಣ ಮುಂತಾದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಧ್ರುವ ಮೊದಲಾದ 

ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಂ ಧ್ರುವನ ಪತ್ನಿ ಶೀಲ 

ಮಹಾದೇವಿ ಪೂರ್ವ ಚಳುಕ್ಕ ವಂನೆಗಸನದ ರ ಜ ವಿಟ್ಮರಸನ (ವಿಷ್ಣು ವರ್ಥನನ) 

ಮಗಳು ಎಟ ಲ ಎಂಬ ಹೆಸರು ವಿಟ್ಟ ಎಂದು ಆಗಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದಂ ಬಹಳ 

ಗಮನಾರ್ಹ ಎಷ್ಟು--ಎಷ್ಟ.... ಎಟ ಲ-4ವಿರ ಲ--ವಿರು-ವಿಟು--ಇಟ್ಕಾ 

ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೂಪವನು ತಳೆದಿದೆ ಈ ಶ್ಲು  ಧ್ರುವಧಾರಾವರ್ಷನೆ ಪುತ್ರ 

ಕಂಬಯ್ಯನ ಸಾಮಂತನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ವಿಟ್ಟರಸ. ಈತ ಕೋಲಾರ ಒಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಆಡಳಿತವನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ, ಬಿಟ್ಟೆದೇವ ಎಂದೂ 

ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಪಂಢರಪುರದ ವಿರಲ ಎಷ್ಟು ಪುರಾತನ ? ಈಗಿನ ಮೂರ್ತಿಯು ಗುಪ್ತರ 

ಕಾ್ರದ್ದೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಢರಪುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತೆ 

37 565 1 | ೦! XV 11೧ 178 ಏ 221 

38 ibd No 187 p 230 

389 MAR 1929 ಪಂಡರಂಗಪಲ್ಲಿಯ ಶಾಸನ ಈ ಪಂಡರಂಗಪಲ್ಲಿಯೆಂದರೆ ಪಂಚರ 
ಪುರವೇ ಪಾಂಡ್ಲರಂಗನೇ ದೇವತೆ 



೨೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಶ-ನ 

ಎಂದು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತ ದೆ ಈಗ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ 

ಹಿಂದೆ ಹಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ “ಿಂಪ್ರದಾಯಂದಂತೆ ಸೋಲಾಪುರ್ ಕೊಲ್ಲ ಪುರ್ (ಕರವೀರ 

ಪುರ) ಈಗಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಳಗಳೇ ! ನೋಡಿ ಸೋಲಾಪುರ “ಹಂಚಾಂಗದ್ವಯ 

ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಘವದಲ್ಲಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು pS 

(ಪಂಚಮೋ ಗೌಡದೇಶೇ ಧಾರಾತೀರ್ಥೇ ನಾಗಾರ್ಜುನೆಸ್ತಸ್ಯ ಪಕ ಚತ ರ್ಲಕ್ಷವರ್ಷಾಣಿ। 

ಷಹ  ಕರವೀರಪತ್ತನೇ ಕರ್ನಾಟಕೇ ಕಲ್ಕ್ಕವತಾರಃ ತಸ್ಯ ಶಕ ಏಕವಿಂಶಧಿಕಾಷ್ಟಶತಮಿತಾಬಾ ೫ 

x X x ೫ x 

ಸಹಾವಾ ಕೊಲ್ಹ್ಲಾಪೂರ ಪ್ರಾಂತಾಂತ (ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ) ಕಲಿ 6 ಹೋಯೀಲ್ ತ್ಯಾಚಾ 

ಶಕ ೮೨೧ ವರ್ಷೇ 49 

ಸೋಲಾಪಾರ್ ಮತ್ತಾ ಕೊಲ್ಲಾಪೂರ್ ನಗರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಂಢರಪುರ 

ಪ್ರೆದೇಶ ಹ ಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ 

ದೇಶ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವತೆಯೆ ಆಗಿದ್ದವು ಪಂಢರಪ್ರರದ ಅಭಂಗವಿಟ ಲ 

ಅನೇಕರ ವ ನೆಯ ಮನದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯೆ ಆಗಿದ್ದಿ ತಂ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತರಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರು ಎಟ ಲನನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕಾನಡಾ ಹೋ ಎಟ ಲು ಕರ್ನಾಟಕು 

ಯೇಣೇ ಮಜಲಾವಿಯಲಾ ವೇಧು 

ಖಮೋಲಬುಂಧೀ ಫೇಉನಿ ಖುಣಾಚಿ ಐಲವೀ 

ಆಳವಿಲ್ಮಾ ನೇದೀ ಸಾಧು ॥ * (8) 

[ನೀ ಕನಡ ವಿಟ ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವ | ನನೆ ಮನವ ವೇಧಿಸಿರುಎ 

ಗಂಟನು ಬಿಚ್ಕೊ ಖೂನೆವ ರಕ್ಷಿಸಲು । ಓ ಸಾಧನಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ॥] 

ಜ್ಞಾನದೇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಟ ಲನ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಹ ಡುಗಳು ಏಟ್ಮಲನ ಸುತ್ತ 

ವಂತ, ಕನ್ನಡದ ವಾತಾವರಣ ವಿಶೇಷ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಆ ಯೋಗೀಶ್ವರ 

ಹೀಗೆ ವಿಟ್ಮಲನನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಲಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುತ್ತ 

ಪಾಂಡಂರಂಗನ ಸುತ್ತ ವಂತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಂರಿ ತು ಸಗಂಣ ನಿರ್ಗುಣ 

ವಾಯಿಂತು ! ಸಾಕಾರ ಭಕ್ತಿಂಯಂ ವಸಲ್ತ ನಿರಾಕಾರ ವಸ್ತುವಾಯಿತಂ 1! ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಇನ್ನೊಂದಂ ಸಂಗತಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೆಂದರೆ ದೈ ಆಶವಂತದ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ್ರ 

40 ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿಯನೀಯಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಚಾಂಗದ ಪುಟಗಳನು ತೆಗೆದುಕೊಟ 
ಶ್ರೀ ಎಂ ಪಿ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಣಿ ಸೋಲಾಪೂರ್ ಪಂಚಾಂಗ 1980 81 
ರೌದ್ರಿನಾವಂ ಸಂವತ ರ ಸಂವತ ರಫಲ ಪ ೫ 

41 (೩) ಸಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನದೇವ ಅಭಂಗ ಗಾಥಾ (ಸಂ ಡಾ| ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಹರ ಜೋಶಿ) 

ಅಭಂಗಸಂಖ್ಯೆ 20 ಪು 15 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ಎನೆ 

ಯತಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನೇಶ ತೀರ್ಥರ ಹೆಸರನೆ € ಜ್ಹಾನದೇವನಿಗೆ 

ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉತ್ತರಾದಿಸುರದ 

ಅನುಯಕಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾ ನೇಶರು ಆ ವರದ ಪೂರ್ವ ಪಿ ಗೆಯುಲ್ಲಿ 

ಒಬ್ಬ ರಾದುದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಬಾವ ಮಂಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲಿ ಆಗ ಇದ್ದಿರಬಹು”ಸು 

ಮಹಾನುಭಾವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡುವುದು ಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿರುವ ರೂಢಿಯೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು 

ವ ಳಖೇಡದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಮರಾದ ಒಯತೀರ್ಥರ (ಟೀಕಾರಾಂಯಂರು) 

ತಿರುಕೋಯಂಲೂರಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ರಾದ ರಫಘೋಟ್ಸಮತೀರ್ಥರ 

ಮಂತ್ರಾಲಯೆದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯದ 

ಸವಣೂರಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ರಾದ ಸತ್ಯಬೋಧರ -- 

ಹೆಸರಂಗಳನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಟ್ಟುದನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತೆಯೆ ಜ್ಞಾನೇಶ 

ಎಂಎ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಂತ ಜ್ಞ್ಯಾನೇಶ್ವರರ ತಂದೆ ತಾಯಿ - ವಿಟಲ ವ ರುಕ್ಮೀಣಿಬಾಂರಿಂ 

ಆತನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಜ್ಞಾನದೇವನ ಅಭಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ 

ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೆ ಗೋಕುಲದ 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣನನನ್ನಿ ಗೋಪಿಯರ ವಿರಹ ಭಕ್ತಿಯ ನ್ನೂ ಆತ ಬಹು ಸಂದರಬಾಗಿ 

ಬವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಮರಾರಿ ಏದ್ವಾಂಸರೂ 

ಇಲ್ಲಿ ಇದಮಿತ್ಸಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ $36 

ಪಂಡರಂಗಿಯ (ಪಂಢರಪುರದ) ವಟ ಲನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನ 

ಆತನನ್ನು ಕ ರಿತು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಯತಿಗಳು - ಸಂತರು - ದಾಸರು . ಆರಾಧ್ಯರು 

ಕೀರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೂ ರೆ ಆತನ ಮೂರ್ತಿಯ ನ್ನು ಪರಮಗಂತಪ್ಯವೆಂದು ಪೂಜಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ ಪದಕವಿ ಪಿಶಾಮಹ ಅನ್ನವರಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಯಿಂದಲೂ 

ಕೀರ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬಟ ಲನೇ ವೂಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಅವರು 

ಪ ೦ಡುರಂಗನನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಆದರಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಕಟ್ಟ ರಸಿಕ ಎಂದು 

ಹೆ ಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ 

ಆವಾಜ್ಮಂುದ್ಲ ಪರಿಣತರ ಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಗೊರಬಾಳ ಹಣಮಂತರಾಯರು 

ಅರವತ್ತ ಜನ ಆದ್ಯರು ಆರಾಧ್ಯರಂ ಆಗಿಹೋಗಿರುವರೆಂದು ಬರೆದುದಲ್ಲದೆ ಅವರ 

8೧ ಪದಗಳು ೨ರ ಸಂಳಾದಿಗಳು ಕೆಲವು ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿವೆ 

ಯೈಂದಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ 

ಕೆಲವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಂ ಕಪಟರಾಳ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಈ 

48 (ಯ) ಅದೇ ಗ್ರಂಥ ಮುನ ಡಿ ಪುರ್ಟ 
42 ಕಪಟರಾಳ್ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 

ಹರಿದಾಸರ ಪರಂಪರೆ ಪು ೨೭೧ 



೨೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ೪.ನಷದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಗೆ ತೋಂಡೀ ಸಾಹಿರ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಂಯಂ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವುಗಳ ಯ ಥಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಲ 

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ (ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಗೆ) ಹರಿದಂ ಬರುವಾಗ ಆ ವಾಹ್ಮಯ 

ತನ್ನ ಸುಷು ರೂಪವನಂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ 

ಕೀರ್ತನದ ಭಾಷೆಯೊಂದನ್ನೇ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಇದು 

ಅರ್ವಾಚೀನ ಎಂದಂ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗವಂ ಅಚಲಾನಂದ ದಾಸರು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ 

ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಚಲಾನಂದದಾಸರು ಕ್ರಿಶ 9ನೆಯ ಶಶವಕಾನದಲ್ಲಿ 

ಇದ್ದರೆಂದು ತಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯವೊಂದರ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದಿ 

ಜಾರೆ ಆ ಪದ್ಮವಂತಿದೆ 

ಕಾಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಕೆಕಾಲಾಬೆ « 

ವಿಳಂಬಿ ವರ್ಷೇ ಕಲಿ ಚೈತ್ರಶುಕ್ಲೇ 
ಪಕ್ಷೇ ದಶಮಾ ೦ ದಿನಮಧ ಕಾಲೇ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕೋ ಭೂದ ರು ವಿರಲಾಖ್ಯ ॥ 

ಇದಂ ಶಾಶ ೮೦೧ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಳಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಚೈತ್ರ ಶ ಕ್ಲಪಕ್ಷದ ದಶಮಿ 

ಯಂದಂ ಅಚಲಾಸಂದರಿಗೆ ವಿರಲನ ದರ್ಶನವಾದುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಳ8 ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ದಾಸಕೂಟಗಳನ್ನು ಕ ದಿತು ಬರೆಯಂತ್ತ ಹುಲಗೂರ ಕೃಷ್ಣಾ 

ಜಾರ್ಯರು ತಮಗೆ ಉಪಲಬ್ದವಾದ ಅಚಲಾನಂದ ವಿರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವುಳ್ಳ 

ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವುಧ್ವಾಚಾಯ ೯ರೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದರಿಂದ ಅಚಲಾನಂದ 

ಬಾಸರಂ ಶಾಶ ಆ೦೧ರಲಿ ಅಲ್ಲ ಶಾಶ ೧೨೮೧ ರಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿಶ ೮೬೯ ಹಾಗೂ 

ಕ್ರಿ ಶ ೧೩ರ೯) ಇದ್ದರು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡ ॥ ವರದರಾಜರಾಯರು ಬೇರೆ ಬೆ ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಬ್ಬರು 

ಅಚಲಾನಂದರು ಇದ್ದಿರಬೆ ಕು ಎನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ದು ಒಂದಿದ್ದಾರೆ'? ಈ 

ಊಹೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಕಾಗಿದೆಯೆಂದಂ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಂ 

(ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ) ನಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಂದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಕ್ರಿಶ 15 16 ನೆಯ ಶತವರಾನದ 

ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ಅಜಳಾನಂದ ವಿರಲ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಸನವು 

48 ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ ವಿಜಯ ಪು ೫೭ (1974) 

44 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವೂ ದಾಸಕೂಟವೂ ಪ್ರ ೫೯ ೯೧ (೧೯೫೧) 
45 ಡಾ! ಜಿ ವರದರಾಜರಾಐ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ಹೀರಿಕೆ ಪ್ರ ಭಃ 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾ ಪಂಥ ಪಿ 

ಶೀವರ್ಶಾನಿಸಂತ್ತೆದೆ15 ಆದದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಚಲಾನಂದರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇನೊ ಬ್ಬ ಅಚಲಾನಂದರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ 

ಇದ್ದರು. ಮದ್ವಾಚ ರ್ಯರನಂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಚಳಾನಂದ ವಿರಲದಾಸರು 

ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಮರಾದ ಕ್ರಿ ಪ 15 16 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 
ಅಚಳಾನಂದರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರೇ ಹುಲುಗೂರಂ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಟಿ 

ಸಿದ ಕೀರ್ತನಗಳ ಕರ್ತ್ರೃಗಳಾಗಿರಬಹಂದೆ೦ದಂ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ 

ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕು 

ಶಾಶ ೮೦೧ ರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಚಲಾನಂದದಾಸರು ಪಾಂಡಂರಂಗನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ 

ಸಂಗತಿಯಂ ಆ ಮನೆತನದವರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ನಂಬುವಂತಿದೆ 

ಈ ಅಚಲಾನಂದರ ವಂಶಜರು ಇನ್ನೂ ತುರುವೆಕೆರೆ ತಿಪಟೂರು ಮತ್ತ್ತು ಮೈಸೂರಂ 

ಮೊದಲಂಗಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮಾದ್ಯರಲ್ಲ ಆದರೆ ತಾವೂ 

ಮಾಧ್ವರಂತೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಾಮ ಇತ್ಮಾದಿಗಳನಂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದ್ವೈತ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಂವನ್ನೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಗತಿ ಇವರ 

ಕುಲದೇವತೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಟ ಲಯೆಂಬ ದೂ ಎಚಟಾರಣೀಯ ಅಂಶ ಈ ಅಚಲ 

ನಾಂದರಿಗೆ ವಿಟ ೮ನಂ ದರ್ಪನವಿತ್ತ ಒಂದಂ ಪ್ರಸಂಗವನೆ « - ಎಂದರೆ ಅಚಲಾ 

ನಂದರು ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿ ಭೀಮರಥಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿಕಾರ್ಫ್ಯ ಪ್ರದಾನಕ್ಕೆಂದಂ 

ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಯಃ ಕಾಲು ಜ ರಿಯೊ ಇಲ್ಲವೇ ಸೆಳೆಬಗೆ ಸಿಕ್ಕೊ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಂ 

ತ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ವಯಂ ವಿಟ್ಕಲನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನ್ನು 

ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ಕಾಯ್ದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕುದಿತೇ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯವನ್ಲಿ 

ಬರೆದಂತಿದೆ 

ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ ಬಾರದೆ ॥ಖ॥ 

ಲಕ್ಷಿ ರಮಣ ಕರೆದರೆ ಓ ಎನ ಬಾರದೆ ॥೮ ಪಗ 

ಹಿರಣಕ್ಕನ ಉದರದ ಬಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ 

ಪರಿಪರಿಡುರಿತಗಳನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕಾಯ್ದಂಥ ಸಾ ಏಂ॥ ೧ ॥ 

ಬೀಮರಥಿಯೊಳೆಗೊಬ್ಬದಾಸ ಮಂಣಂಗಿ ಫೋಗಿರಲಂ 'ಬ 
ಹೂಮಾಲೆ ಪೀತಾಂಬರವನು ತೋಯ ದೆ ಕಾಂ್ಲೂಂಥ ಸಾ ಮಿ ॥೨॥ 

46 Ep car Vol VII (1984) ಆಲೂರು 38 ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳ 
ಚಿತ್ರವಿದು ಇದು ವೆಷ್ಣವ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆಯೆನು ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಶಾಸನವು 
ಕೇವಲ ನ ಮ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರ ವುದರಿಂದ ಹೆಚಿ ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳು 

ವಂತಿಲ್ಲ 



೨೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಇತಾದಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಗತಿಯ ೨ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ದ 

ವಾದ ಸಂಗತಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕ: ಭೀಮರದಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ದಾಸನ 

ಹೆಸರನ್ನೂ ಅವರು ಹೇಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ 

ಸಂಗತಿಗಳನಂ ಶೃಂಖಲಾಬದ್ಧವಾಗಿ ರೂಜಎಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಆಲೂರ ತಾ 

ಶಾಸನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಾ ರಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ 

ಆದುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹರಿದಾಸಪಂಥದ ಪರಂಪರೆಯ ನ್ನ ಹೇಳುವವರು 

ಬಾಸವಾಜ್ಮಂಯಂದ ಪರಂಪರೆಯ  ಮೂಲಚೊಲಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಬಯಸುವವರು 

ಶಾಶ ೮೦೧ (ಕ್ರಿಶ ೮೭೯) ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಚಲಾನಂದದಾಸರನ್ನೂ ಆ ಪರಂಪರೆಯ 

ಪ್ರವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೂಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೆಪೇಕು ಪೂರ್ಯೋಕ್ತ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ 

ಶಾಸನದ ವೈಷ್ಣವಗೀತಿ ಮನೋಹರರು ಇಂತಹರೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಂ ಹರಿದಾಸ 

ಪಂಥವು ಆಗ ಇದ್ದಿ ತೆನು ವುದಕ್ಕೆ ಇವು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸೋಮದೇವ 

ಸೂರಿಯ ಹೆ ಳಿದ ದ್ವೈತಮತದ ಅನ ಯಾಯಿಗಳು ಇಂತಹರು ಎಂದು ನಿರೊಪಿ 

ಸಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗದಂ 

ಕ ಷ್ಹಕರ್ಣಾಮೃತ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಲೀಲಾಶುಕ? 

ಅಪರನಾಮಭೇಯ ಬಿಲ್ಲಮಂಗಲ ಕ್ರಿ ಶೆ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದನು48 

ಈ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ಕ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ 

ಯಂ ಶೈವಾಸ್ಸಮುಪಾಸತೇ ಶಿವ ಇತಿ ಬ್ರಹೆ ತಿ ವೇದಾಂತಿನೋ 
ಬೌದ್ಧಾಬುದ ಇತಿ ಪ್ರಮಾಣಪಟವಃ ಕರ್ತೇತಿ ನೈಯಾಯಿ ಕಾಟ 

ಅದ್ದನಿತ್ಯಥ ಜೈನಶಾಸನರತಾಃ ಕರ್ಮೇತಿ ವಿರಾಮಾಂಸಕಾಃ 

ಸೋಜಯಂ ನೋ ವಿಧದಾತು ವಾಂಛಿತಫಲಂ ಶ್ರೀದೇವಕೀ ನಂದನಃ ॥ 

ಇದೇ ಪದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರಭೇದಗಳಿಂದ ಬೇಲೂರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಪಡೆದಿದೆ; 
ಆದಂ ಇಂತಿದೆ 

47 (8) ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು (ಸಂ ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿ) ಪು ೪೫ (೧೯೮೨) 

(ರಿ) ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗ ೩ ಪದ ೩೩ ಪು ೧೩ (ಪಾವಂಜೆ ೧ ನಂ. 

ಸಂಜೆ ರಣ) 

(೦) ಪೂರ್ಮ್ವೊಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ಗ್ರಂಥದ ಹೀರಿಕೆ ಪು 11 ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 

ಕ ಗದಪತ್ರದ ಸಂಗತಿಯನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು 

48 History of Sanskrit Literature (M Winternitz and 

Subhadra tha) Vol I# Pt 1 p 140 (ಐ) 

ಬಿಲ್ಪಮಂಗಲ ಎಂದೇ ಕವಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದರೆ ಬಿಲ ವ ೦ಗಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು 

ಲೀಲಾಶುಕ ಕವಿಯ ಹೆಸರೊ ಅಥವಾ ಯತ್ಯಾಪುಮದ ಹೆಸರೊ ೫ದ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ ತ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ” ಕರ್ನಾಟಕದವನು ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹ.ದು 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ 

ಯಂ ಶೈವಾಸ ಮುಪಾಸಶೇ ಶಿವಇತಿ ಬ್ರಹೆ €ತಿ ವೆ ದಾಂತಿನೋ 

ಬೌದ್ಧಾಬ ದ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರಮಾಣಪಟವಃ ಕರ್ತೇತಿ ನೈಂಯ್ಯಾಯಿಕಾ 

ಅರ್ಹಶೆ ೇತಿಹ ಜೆ )ನಶಾಸನಮಿತಿ ಕರ್ಮೇತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾ॥ 

ಸೋಣಯ-ಂ ವೋ ವಿದಧಾತು ವಾಂಛಿತಫಲಂ ಶ್ರೀಕೇಶವೇಶಸ್ಸದಾ ॥49 

ಕ್ರಿ ಶ ೧೧ನೆಯ ಶತವಕನದಲ್ಲಿಯೆ ಕವಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ದೇವಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ 

ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿಸಿರುವುದಂ ತಂಂಬ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆತನ ನುಡಿ ಕನ ಡ ವಾಡಿ 

ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶಾಸನಸ್ಥ ವಾಗಿರುವುದು ಅವನ ಯಾವುದೊ ಸಂಬಂಧದ ಎಳೆಯನ್ನು 

ನವಂಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ದೇವಕಿನಂದನನ ಹಿರಿಮೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ, 

ಹರಿದಾಸಪಂಥದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ 

ಕ್ರಿ ಶ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಜ್ಯವುಳಂತ್ರಿದ್ದ ಕಲ್ಮಾಣದ ಚಕ್ರವರ್ಶಿ 

೩ನೆಯ ಸೋಮೇಶ್ವರನ (ಕ್ರಿ ಶ ೧೧೨೯ ೧೧೩೯) ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದ ಕೃತಿ 

ವಾಾನಸೋಲ್ಲಾಾಸ (ಅಭಿಎಷಿತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ) ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂವ ಆಧಾರೆ 

ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಂ ಶತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ 

ಪ್ರೊ ಡಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದ: ರೆಕಂ ವಕಾನಸೋಲ್ಲಾಸದ ಕರ್ತೃ 

ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವಿಷ್ಣುಭೆಕ್ರೈನಾಗಿದ್ದನೆನ ವುದು ಆತನೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ 

ಹಲವಾರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲುತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಎದೆ ಆತ ಆ ಮೂಲಕ ವಏಷ್ಣುಸ್ತೂತಿ 

ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನ ಕೈಂಕಯ ೯ವನಿ € ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನಂ ಬರೆದ 

ಪದ್ಮಗಳಂ ತ್ರಿಪದಿ ಷಟ್ಟದಿ ಕಂದ ಪದ್ಧಡಿ ಏಲಾ ಮುಂತಾಗಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ 

ವಾಗಿವೆ ಏ ೨2 ಛಂದಸ್ನೇ ಸೂಳಾದಿಗಳ ಮೂಲ 

ಶುದ ಪಾಯಾ ಲಗಶ್ಸೇತಿ ದಿ ವಧಃ ಸೂಡ ಉಚ ತೇ 

ಏಲಾದಿ ಶುದ ಇತು ಕೊ « ಧ್ರುವಾದಿ ಸಾಲಗೋ ಮುತ॥ ॥ 

ವರಾನಸೋಲ್ಲಾಸಕಾರನು ಕನ್ನಡಿಗನು ಎಷ್ಟುಭಕ್ತನು ಎನಂ ವುದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ 

ಪದ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ 

(ಅ) ಮೇದಿನಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಯಾದಿಯೊಳ್ ಮೀನಾಗಿ 

ವೇದವೊತ್ತಗೆಯನೆತ್ತಿ ತಂದಿತ್ತವನ 

ಪಾದಂಗಳೀಗೆ ವ ಹಿಮೆಯಂ ॥ 

(ಆ) ಗಡಣದಿಂದುರಗನೆ 

ಪೆಡೆವಣಿಗಳ ದೀಪ್ತಿ 

ಗೆಡೆಗೊಂದು ತವಂಗೆತ್ತುವಾರತಿಯಾ ! 

49 Ep car Vol V (BLR} Belur-3 1397A D 

50 ಪೂರ್ವೋಕ್ತ, ಶಿವದಾಸಗೀತಾಂಜಲಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಪ್ರ ೧೨ 



ಥ್ರ 
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಸೊಡರ್ಗಳಪೋಲೆ ಪೂ 

ಲಡೆಲೊಳಿರ್ದಾ ವಿಷ್ಣು 

ಕುಡುಪಿಕೆ ನದುಗಿಷ್ಟ ಸಿದಿ ಯಂ॥ 

(ಇ) ಜನಿತಕಮಲಾನಂದ ಪ್ರಣತ ಸುರಗೋವಿಂದ 

ದನುಜಕುಲ ಸಂಹಾರ ಆಘಕವಂಲ ನೀಹಾರ 

ಭಕ ಜನ ಭಯಕರಣ ಸಾರಸಂಘನತ ಚರಣ 

ಪುಣ ೦ಚಯ ಸದನ ಸರಸಿರುಹನಿಭ ವದನ 

ನೀಟಿಜಲಭರವರ್ಣ ಮಕರಕ ೦ಡಲ ಕರ್ಣ 

ತರುಣರವಿನಿಭಚ ಕ್ರ. ಸ್ವಭಂಜಪಾಲಿತೆ ಚಕ್ರ 

ಹತದ್ಮೆತಗಣದರ್ಪ ದವಿಂತ ಕಾಲಿಯ ಸರ್ಪ 

ಕಂ೧ಭುಜಬಲನಾಶಧಕ್ಷ ॥ (ಪದ್ಧಡಿ-ಕನ ಡ) 

ಮಾನಸೋಲ್ಲಾ ಸಕಾರ ಹಲವು ಏಲಾಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣಿಗಳಂ 

ನಾರಾಯಣ ಪರವಾಗಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಎಷ್ಟುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಯಾಗಲಿ 

ಎರಡೂ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದಂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅಂಶ 

ಒಂದಂ ಏಲಾ ಪದ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿ 

ಯೌವನ । ಭೂಷಿತ ! ಗೋಪವ | ಧೂಮಖ 1 ಪದ ಮ 1ಧುಕರ 

ಶ್ಯಾಮಲ ವಿಗ್ರಹ ಕಾಂತಿ ಎನಿರ್ಜಿತ ನವ್ಯಜಲಧರ 

ದೇವಕಿನಂದನ ೧ €ರಸರೋರುಹ ಸಂಚಯ ಖಂಒರ' 

ಶೊ ಭನ ವಸನ ಕಲಿತ ಸತ್ಯಮಲಾನೆಯನಾಂಬುಜ ವಿಭ್ರಮ ಭವನ 

'್ರುದುಗ್ಧಾಚ್ಛಿವ ತಶಯ ನೆದಲಿತ ಪ್ರಂಡರೀಕನಯನ 

ಕಸು ಭರತ ಮರೀಚಿಕದಂಬಕ ಭಾಸುವರನ ಪಾಹಿಪುರಂದರಗೀತಕ 

ಬಿರುದಪ್ರೇವಂ ಕುಸುಮ ಶರಜನ ವಿಮೋಹಿತ ನಿಖಿಲಭವನ 

ಉತ ತ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಕಾರಣ ಪ್ರಭೋನ ರಾಯಣ ॥ಕಿ೩ 

ಹರಿದಾಸಪಂಥದ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಮುಪರಾಣ ಭಾಗವತಪುರಾಣ ಮಹಾ 

ಭಾರತ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕರೋಪನಿಷತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಹಂ ಮುಖ್ಯ 

ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ್ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಜಗನ್ನಾಥ 

ಏಜಯಂ ಕಾವ್ಮದ ರೂದ್ರಭಟ್ಟಿ ಜೌಂಡರಸ ಮೊದಲಾದವರು ವಂಭ್ಯ್ಯಾಚಾಂರ್ಯರ 

51 ಪ್ರೊ! ಡಿ ಎಲ ಎನ್ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು 

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಪುಟ ೪೫ ಸಂಚಿಕೆ ೨ ಪು. ೫೩ ೭೩ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಾಂತರಗಳು 

ಇವೆಯೆಂಬುದರ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ ಏನೆ ಇದ ರೊ ಕವಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ವಷ್ಟುಸ್ಥುತಿ 

ಎನು ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ ಶ ೧ ೫೦ ಕ್ಕೂ 
ಮ ಂಚೆಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಸು ವಾಗಿತೆ ನ್ನುವುದು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ 

ಸಂಗತಿ 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ೩ದಿ 

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳೆನು ರಚಿಸಿದರೆ ಮಭ್ವಾಚಾಯ ೯ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ 

ಕಂವಕಾರ ವಾಲ್ಮಿಕಿಯಂ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ 

ಸುರನರೋರಗವಂದ ನಿಗಮೋ 

ತ್ಕರ ಕಲಾಪಾನಿಂದ್ಯ ವಿಶ್ವಂ 

ಭರಪದಾಂಬ ಜಭ ೦ಗ ಭೂನುತ ಮುನಿಜನೋತು ೧ಗೆ 

ಶರಇಜನ ಸುರಪಾಲನಾಯತ 

ಪರಿಧಿ ನಿರುಪಮ ತತ್ವವಿದ್ಮಾ 

ಶರಧಿ ಸಲಹುಗೆ ನಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಲ ಯ ॥89 

ಸಂಮಾರು ಇದೇ ಸವ ಯದಲ್ಲಿ ನರಹರಿತಿ ರ್ಥರು ಪೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನದೇವನ 

ಜ್ಞ್ಯಾನೇಶ್ವರಿಯರೂ ಇದೇ ಸುವರಾರಿಗೆ (ಕ್ರಿ ಶ ೧೦೯೨) ಹುಟ್ಟಿತು ಆತನ ಅಭಂಗ 

ಗಳೂ ಅದೇ ಕಾಲದವೆಂದ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅತನ ಮಾತನ್ನು ನೆಂಬುವು 

ದಾದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲೇ ಎಟ ಲನ ಸ್ತುತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕೇರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ - ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಿತು ದುರ್ದೈವ ಅದಂ ಕವಿರಾಜವರಾರ್ಗ ಪೂರ್ವದ ಕನ್ನಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥರು (ಕ್ರಿ ಶ 1281) ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಯರು (ಕ್ರಿಶ 1422-1480) ವ್ಯಾಸರಾಯರು (ಕ್ರಿ ಶ 1447-1539) 

ವಾದಿರಾಜರು (ಕ್ರಿಶ 1480-1600) ಪುರಂದರದಾಸರಂ (ಸು 1480 1564) 

ಕನಕದಾಸರು ಪಂಹಿಪತಿದಾಸರು ವಿಜಯದಾಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯರು ಪ್ರಸನ್ನ 

ವೆಂಕಟದಾಸರ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಜಗನಾ ಥದಾಸರ ಮೋಹನದಂಸರಂ 

ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಮುಂತಾಗಿ ಅನೇಕರು ಕೀರ್ತನೆ ಸುಳ ದಿ ಹಾಡುಗಳು 
ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯಗಳು ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳು ಕೊರವಂಜಿ 

ಪದಗಳು ಜೋಗುಳ ಪದಗಳಂ ಮಂಂತಾಗಿ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿದಾಸಪಂಥದ 

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹರಿದಾಸ ವಾಜು ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ 

ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗೂ ಹಬ್ಬಿಸಲು ಗೆಯ್ಮೆ 

ಗೆಯ್ದರಂ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಬಾದಾವಿಂ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವಿಷ್ಣು (ಅಚ್ಯುತ) 

ವಕನ್ಧವರೇ ಹತ್ತಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸರ ಅರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಆ 

ದೇವರ ಕಭೆಯೆಂ ಹರಿದಾಸರ ಜೀವದೊಳಗಿನ ಜೀವ ಅವನ ಪ್ರೇಮವೇಸರ್ವಸ್ವ 

ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗೆವೋ | 

ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನೆ ಗೋದಾ ಸರಸ ತಿ ಸಿಂಧು 1 

ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳು ಬಂದು ಎಣೆಯಾ ನಿಲ್ಲುವುವು 1 

ವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿರಲ ವೆಂಚ್ಹುವನು ॥ 
ಆ ವಿಟ್ಕಲನ ಪಾದದುಂಗುಟದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಂಥದ ಭಕ್ತಿರಸ ಗಂಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಹರಿದಿ 

ದ್ಹಾಳೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಆದ್ಯಂತ ಅಮೃತದ ಸೇಚನೆ ಗೈದಿದ್ದಾಳೆ 

3೩ ತೊರವೆರಾಮಾಯಣ (ಸಂ ಎನ್ ಬಸವಾರಾಧ್ಯ) ಭಾಗ-೧ ಷು ೨ (1೨56) 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ 

ಶಾಲಿನಿ ರಹನಾಥ 

ಮಧ್ಯಕಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ. ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ 

ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣವೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯೂ ಆದುದು ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕೆ 

ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವರಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವಬೀರಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಗೋಚಂಸಿದೆ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವೆನಿಸುವ 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಆ ಕಾಟದ ಫಲಗಳೆ ಆಗಿವೆ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಮಕ್ ಪೂರದ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವೇಲೆ ಮೊದಲಿನ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಬಾವ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದಾದರೂ ದಾಸಸಾಹಿಶ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಎವು 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತ್ರಿು 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಹರಿಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ರಚಿತವಾದ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಗವತ್ಮಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ವವ ತ ತತ್ತ್ವಗಳ ಭದ್ರ 
ತಳಹದಿ ಇದಂ ದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಸಾರೂಪಗಳೆ 
ವರ್ಣನೆ ಭಕ್ತನ ಆಂತರ ಗಶೋಧನೆ ಕಳವಳ ಸರ್ವಾರ್ಪಣ ಭಾವಗಳ ಜೊತೆಗೆ 

ಮಧ್ವಮತ ತತ್ವ _ನಿರೂಪಣೆಯೊೂ ಕಂಡು ಬರ ತ ದೆ. ಅನೇಕ ದಾಸರ ಕೈತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕುರಿತು ಕಳಕಳಿ ವಿಡಂಬನೆ ಇತ್ಮಾದಿ ಕಂಡು ಬರುತಿದ್ದ, 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾವರಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದನ್ನ್ನಿ ಗುರುತಿಸಬಹಂ 

ದಾಗಿದಿ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಮಂಖಕ್ರಿಯನನ್ನಿ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಂ 

ಮಂಖ್ಯವಾಗಿ ಬಯಸಿದ ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂತ್ರಮುತ್ತಲಿನ 

ಸಮಾಜವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ 

ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆಯನ್ನಬಹುದಂ ಇವು 
ವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು ಸಹಜವಾದ ಅಡುನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಆಂಶರಂಗದ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮತತತ್ತ್ವ್ಯ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಶಾಯು ಡಿಯಂನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ 

ವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಡುಭಾಷೆ ಗೆ ದೇವಭಾಷೆ ಯ ಸ್ಥಾನವಕಾನಗಳನ್ನು 

ಕಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ್ಯ ವೃತ್ತ 

ನಾಮ ದಂಡಕ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು ವಜಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ 

ಗೇಯಗುಣ ಜನಸಾವಣನ್ಮರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಪಾಮರ 
ರನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸೆ ೩೩ 

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ 

ವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ  ಅದಂ ಹೆಚ್ಚು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಜನ 

ಸಾಮಾನ್ಯ್ಮರದ್ದಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕ 

ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮಹಿದಾಸನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಂ 

ತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅರಂವತ್ತ, ಮಂದಿ ಆದ್ಕರು ಒಂಭತ್ತು ಜನ 

ಆರಾಧ್ಯರು ಪ್ರಮಂಖರೆಂದಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರಾಧ್ಯರು ೧೫ನೇ 

ಶತಮಾನದವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ 8 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ 

ಹೆಚ್ಚು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ 'ಹೆಚ್ಚು ಹರಿದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರೆಚಿಸಿದಂ 
ದಾಗಿ ತಿಳಿದಂಬರುತ್ತದೆ8 ಅವರಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರೊಬ್ಬರೇ ನಾಲ್ಕುಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 

ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 

ವರ ಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿಯಕಾಗಿ ತಿಳಿಯದು ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ದೊರಕಿದ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ವಟ್ಟೇ ಇದೆ ಹರಿದಾಸರು 

ರಚಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲ ಈಗ ಉಪಲಬ್ದವ್ನಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ 

ವಾದವು ಸಾಕಷ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಯರವ ದಾಸರು ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾ 
ರೆಂದಂ ತೀವರ್ಣನಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನೈದನೆಯ ಕಶತವಣನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು 

ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದು. ಬಂದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ (ಅಧ್ಯಯನ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ ಗಳನ್ನೂ ವಾಡದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ನಂತರದಲ್ಲಿ 

ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರಅವಲೋಕಿಸುಂತ್ತದೆ ಹರಿದಾಸ 

ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತಿತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದು ಆ ಭಾಷಿ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ ವಂಖ್ಯ 
ವಾಗಿ ಅವರ ಕನ್ನಡ ರಚನೆಸಳಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ 

ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನ್ನವವರಿಗೆ 

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳಿವೆ. ಅದರ ಉಗಮವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒವ್ಮಿತಎಲ್ಲ ಕ್ರಿ ಶ ೯ ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಚಲಾನಂದರು 

ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಕೆಲವರದ೧್ದ * ಆದರೆ ಅಚಲಾನಂದ 

ವಿರಚಿತ ಒಂದಂ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಜೀವನವೆ ನೀ ವಂಧ್ವವುಂತವನನಂಸರಿಸಿ 
ಶ್ರೀ ಲೋಲನಂಘ್ರಗಳ ನೆನೆದು. ಸುಖಿಸೋ ಎಂದು ವಂಧ್ವಮತವನ್ನು ಕುರಿತು 

ಹೇಳಿರಂವುದರಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಚಲಾನಂದ ಎಂಟ 

ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹರಿಹಾಸರಂ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದಂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ 

ಅಚಲಾನಂದನಿರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಕೀರ್ತನೆಗಳು 
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ಮತ್ತು ಸುಳಾದಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವು ಈ ಎರಡನೆಯ ಅಚಲಾನಂದದಾಸೆ 

ರದ್ದೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಕರಾದ ನರಹರಿತೀರ್ಥರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚಿ 

ಸಿದ ಮೊದಲ ಹೆರಿದಾಸರೆಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ 8 ಇಂತರಿ ವಂರುಳಾದೆ ನಾ 

ಇಂತು ಮರುಳಾದೆ ತಿಳಕೊ ನಿನ್ನೊಳಗೆ - ಎದುರ್ಕಾರೊ ಗುರುವೆ ಸಮರ್ಯಾರೋ 

ವಂತ್ತಿ ಹರಿಯೆ ಇದು. ಸರಿಯೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಚನೆಗಳು ಅವರದ್ದೆಂದು ಊಹಿಸ 

ಲಾಗಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ಧಿ  ಮೂಲಪಾರದ ಒಗ್ಗೆ 

ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇದೆ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ರಜನೆಗಳೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಾರಗಳ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿತಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾಗಿ ಕಂಡು 

ಬರುವ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ೧೩ನೆಯ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ 

ದೊಂದಿಗೆ ನರಹರಿತಿ ರ್ಥರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಇತರ ವಿಷಯ 

ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಕಾಡಿದರೂ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಕನ್ನಡ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿವ್ಯ 

ಮೌನತಳೆದಿರುವುದಂ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಒಗಟಾಗಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಖ್ಚನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ರಾದ 

ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆದಿಪತ್ಯವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನರಹರಿತೀರ್ಥರಂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಕೃತಿ 

ರಚಿಸಿದರೆಂಬುದೇ ನಂಬಲಾಗದ ಸಂಗತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದುಕೊಂಡರೂ 

ಕೆಲವೇ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತರಾದುದಂ ಆಶ್ಚರ್ಮಕರವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ತ ಕ್ರೈವರ್ತಕರನು ಸ್ಪ್ಯೂತಿಸುವ ಶ್ಲೋಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ 

ದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯಕಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ' ಅವರ ನಂತದ 

ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶತಮಾನಕಾಲ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರವರೆಗೆ ಯಾವ ಕನ್ನಡ 

ಹರಿದಾಸರ ಹೆಸರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡಂಬಾರದಿರುವುದು ಅವರ ಸಂಶಯವನು 

ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೌೊಳಿಸಿಬೆ ನರಹರಿತೀರ್ಥರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾಮ ಪಂಡಿತ 

ರಾಗಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗೋರಬಾಳ ಹಣವಂಂತ 

ರಾಯರು ತಾವು ದಕ್ಷಿಣದೇಶದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಹದಿನೇಳು 

ರಚನೆಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ರಚನೆಗಳಂ ದೊರೆಯಂದೆ, ಅಂಕಿತಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗದೆ. ಯಾವುದೇ 

ತೀವರ್ಶಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಂ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ತ್ರಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನ 

ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವ ಅನಂಪಲ್ಲವಿಗಳ ಮೂಲದ ಸುಳಿವು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ಕೆ 

ಈ ಕಂರಿತಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾದ ಹೊರತು ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ 

ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ನಮಸ್ತೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಾಯ ಎಂದಂ 

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಅಥವಾ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಗುರ 
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ಪರಂಪರೆ ಯಂ ನಾಲ್ಕೂ ಪ್ರೆಮುಖಯೋಗಿ ಮತ್ತು ದಾಸರಿಗೆ ಸಂಎಂಧಿಸಿದ್ದು ಅದರ 

ರಚನಾಶಾಲವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಂದಂ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆದರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದ 

ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪೇ ಆಗಬಹಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥರನ್ನು ಕನ್ನಡ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಮಪ್ರವರ್ತಕರೆಂದಂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಣ್ಟು ಸವಂಸೆ ಗಳಂ 

ಉದ್ಭವಿಸುವುವೋ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಷಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೆ 

ವವು ಎಂಬುದೇ ಈ ವೇ ಲಿನ ವಾದಗಳ ತಿರುಳು 

ಕೆಲ ಆರಾಧ್ಯ ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹರಿದಾಸರಾಗಿ ಕೃತಿರಚಿಸಿ ಆದ್ಯ ರೆಂದಂ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರೆಂಬ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆ ಇದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಂ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ 

ತೀರ್ಥರಿಗಿಂತ ವೊದಲು ಈ ಆದ್ಕ ರು ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಏಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಅದ್ಕ ರ ಆಂಕಿತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ 

ಶ್ರೀಗೋರಬಾರ ಹಣಮಂತರಾಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥರ ಹಾಗೂ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದವರೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದುಂಟು ಕಖ.3ಲಾಳೆ 

ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಆ ಆರಾಧ್ಯರೂ ಆದ್ಯರೂ ೧೫ನೇ 

ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಡಿ 

ಯಕಠಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ಯರ ಕೆಲವು ಉಗಾಭೋಗಗಳಂ ದೊರಕಿ 

ದರೂ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ತಿಳಿದರು 

ಬಂದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಕ ರನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ 
ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾದ್ಮಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗುರ ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡಂ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲಸ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂ 

ಅಧ್ಯಯನಿಸ ವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸೆಸಾಕಿಂತ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮುಖಿಯವರು ೧೨ ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ೧೯ ನೇ 

ಶತವಕಾನಗಳ ವರೆಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ 

೧) ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಕರಾದ ನರಹರಿತೀರ್ಥರೂ ಜಯ 

ತೀರ್ಥರೂ ೧೨ ೧೩ ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಉಪಾಸನ್ಯೆ 

ಹರಿದಾಸ್ಯ ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಚನಗಳಿಂದ ಜನತೆ 

ಗೋಸ್ಕರ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದೂ 

೨) ೧೩ ರಿಂದ ೧೬ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರರದಂರದಾಸರ ಗುಂಪು. 

ಉದಯಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದು 

೬) ವಿಜಯದಾಸರು ಮೋಹನದಾಸರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮೊದಲಾದ 

ದಾಸವೃಂದವು ರಚಿಸಿದ್ದು 
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೪) ಪ್ರಾಣೇಶರಾಯರು ಗ ರುಪ್ರಾಣೆ ಶರಾಯರು ಮೊದಲಾದವರು 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು 
ಅವರಾದ ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹರಿದಾಸ್ಕ 

ಗಳ ಜೇರುಗಳು ನೀರ್ದಿದೆ ಒಣಗಿ ಬಾಡುತ್ತಿವೆ* ಎನ್ನುವ ಪಂಚಮುಖಿಯವರಂ 

ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟುಗಳ ನಂತರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸತ್ತ ಓಹೀನವಾದಂದನ್ನು ಗಂರಂತಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಇದನ್ನೇ ಡಾ ಎಚ್ ಕೆ ವೇದ್ಯವಾಸಾಚಾರ್ಯರಂ ಕರ್ನಾಟಿಕಡ ಹರಿದಾಸೆರಂ 

ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಕಾ ಉನ್ನತಿಯ ಕಾಲ 

ವಸ್ತಾರಕಾಲ ವ ತ್ತು ಅವನತಿಯಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಭಾಗಕ್ರಮ 

ಗಳನು ಸಮೀಸ್ಷಸುತ್ತಾ ಎಚ್ ತಿಪ್ಪೇರುಬ್ರಸ್ವಾವಿಂಯವರು ವಿಭಾಗದ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು, 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದಂದು ಒಂದೇ ಘಟ್ಟ 

ಅದೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸಯಾಗ ಎಂದಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 39 ಡಾ ಕೆ ಜಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಕಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೇ 

ಘಟ್ಟಗಳು ನರಹರಿತೀರ್ಥರಿಂದ ಪುರಂದರ ಕನಕದಾಸರವರೆಗೆ ಒಂದು ಘಟ್ಟ 

ಎಜಯದಾಸರಿಂದ ನಂತರೆ ರಚಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟ್ಟಿ 

ನರಹರಿತೀರ್ಥರೆ ನಂತರ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರವರೆಗಿನ್ನ ಪುರಂದರದಾಸರ ನಂತರ 

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ವರೆಗಿನ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಕ ರಚನೆಯಾದ 

ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದಂಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ಗರಿಂದ ಅ ಎರಡೂ ಅವಧಿ 

ಗಳೆನ್ನ್ಣಿ ಅವರು ಅಜ್ಞಾತಕಾಲಗಳಿಂದಂ  ಕರೆಯಬಹುದೆನ್ನುತಾದೆ 3: ಕೊನೆಯಂ 

ರೀತಿಯ. ವಿಭಾಗಕ್ರಮ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೂ 

ಬೆಳಕು ಬೀರಬ್ಬಂದೆಂದಂ ತೋರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥರು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹರಿದಾಸರೆಂದಂ ಒಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ 

ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫರಂನರೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ 

ಸಲ್ಲಂತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪರಂಪರೆ ವಂದೆ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರವರೆಗೂ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ನೆಂತರ ಕುಂಟಂತ್ರದೆ 

ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಥಾವಿಂಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿಜಯಂದಾಸರು 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಜ್ವೀವಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಘಟ್ಟದ 

ದಾಸರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಂಪೆ ಅಥವಾ ವಿಜಯನಗರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 

ವಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟದ ಹರಿದಾಸದಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಮಂತ್ರಾಲಯಗಳಂ 

ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಪಾಗಂತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಘಟ್ಟದ ದಾಸರಿಗೆ ಪಂಡರಿಗೆಯ ವಿರಲ 

ಆರಾಧ್ಯದೈವವಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟದ ದಾಸರಿಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ 

ಕೀರ್ತಿಸಂವ ಮುಖ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಕಾಗುತ್ತಾನೆ. _ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮಂಖ 
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ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ವವಂತ ತತ್ತ ಒಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತನ ಅಂತರಂಗದ ಅಭಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾವರಾಜಿಕ ಓರೆ..ಕೋರೆಗಳ ಏಡಂಬನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ದೊರಕಿದ್ದರೈ 

ಎರಡನೆಂಯ ಹಂತದ ಹರಿದಾಸರು ಇತರ ವಷಯಂಗಳೆ.ಇಂದಿಗೆ ಮತತತ್ತ್ವಗಳ ಪ್ರಜಾ 

ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತಂ ವಜಯಂನಗರ ಪತನಾನಂತರದ ಹಲವು 

ಏಪರ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಲೋಲಂಪತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಉಪಾಸನೆ 

ಯನ್ನೂ ಮರೆತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಮಧ್ವವಂತ ತತ್ತ «ಗಳನು ಅವರಿಗೆ ಶಿಳಿಯುವಂತಹ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಯಿತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎರಡನೆಯಂ 

ಘಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾವ್ಕಾಂಶ ಕಡಿಮೆೇಯಾಾಯಿತಂ॥ 

ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯ ವಿಭಜನೆಗಳೇ ಹೊರತಾಗಿ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಇಡಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಅದು ಬೆಳೆದಂ ಬಂದದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿವೆಂ 

ಗುರು ಶಿಷ್ಠ ಸಂಬಂಧದ ದಾಸಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜನವಾಣಿಯನ್ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಣಿ 

ಯಣಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾವಂ 

ಗವಂನಾರ್ಹವಾದುದಂ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟೂ ಪದಿ 

ನಾಮ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಸಂದೇಶಗಳು ವಜುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ 

ಶರಣರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಘಟ್ಸ್ಥಳವಿದ್ಧಂತೆ ದಾಸಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ವಂಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ 

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಕಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ಮೋತ್ತವಂ ಜಗತ್ತು ಪಾರವರಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ 

ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವಗಣಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಚರರು ನಿತ್ಯ ತಾರತವ್ಯೂವುಳ್ಳ 
ವರು ಸ್ವರೂಪಸಂಖಾನ ಭವವೇ ವಂಕ್ಷಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮಂಕ್ತಿಗೆ 

ಸಾಧನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ ಮಾನ ಆಗಮಗಳು ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಪ್ರೀ 

ಹರಿಯಂ ಆಗಮ ಮಾತ್ರ ವೇದ ನು--ಎಂಬುದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ 

ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯ ನ್ನು ಪಡೆದಂ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ದಾಸರು ತಮ್ಮ 

ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿದಿದ್ದಾರೆ 

ಹರಿದಾಸರಾಗಬೇಕೆನ್ನುವವರು. ಮತತ್ತ್ವಗಳನ್ನ್ನ್ನ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು 

ಮೊದಲಂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಕರಗತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಜೀವನದ ನಶ್ವರತೆ 

ಭೋಗದ ಅನುಪಯಂಂಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ವಂನವರಿಕೆ ವರಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅವರೆ 

ಯೋಗ್ಯರ ದಲ್ಲಿ ಗುರಂಖನ ಅನಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ 

ದೀಕ್ಷೆನೀಡಿ ಅಂಕಿತ ಸೂಚಿಸಿ ಹರಿದಾಸರ ನಾಗಿ ವಾಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ದೀಕ್ಷೆ 

ಪಡೆದ ಹರಿದಾಸರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಗೈದು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ 

ಲೋಕ ನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರಂಗದ ಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯೂ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಂಣತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ 

ಅನುಭವ ಅನುಭಾವಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾವತೀವ್ರತೆಯಿಂದ 

ಅವರು ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು 



೩೮ ಪಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ತ್ತಾರೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ನಿವರ್ಕಾಣ  ಆಯಕಾ ದಾಸರ 

ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯ ಅಥವಾ ಗುರು ಕರುಣಿಸಿದ ಅಂಕಿತದ ಮುದ್ರೆ 

ಪ್ರಾಯಶಃ ಇರುತ್ತದೆ ಸಾವಂನ್ಶವಾಗಿ ಸಂಸಾರಿಯರಾದವ ಹರಿದಾಸನಾದರೆ ಅವಣಗೆ 

ಗಂರುವಿನಿಂದಲೇ ಅಕಿಂತದೊರೆಯಬೇಕಂ ಯಂತಿಯೊಬ್ಬ ಹರಿದಾಸನಾದರೆ ತನ 

ಗಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ ಬಹಂದಂಬಂದು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ಅಂಕಿತದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಯಕಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರಂವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನಾರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಗ 

ವಂತನ ದರ್ಶನವೂ ಆಗಬಹದು ಆಗ ದಾಸರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂ ಎಂದೆ 

ನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ 

ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣತ್ತೇವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೀಗ 

ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು 

ನರಹರಿತೀರ್ಧರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಘಟ್ಟದ ದಾಸಸಾಶಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ವಾದಿರಾಜರು ಪುರಂದರದಾಸರು ವೈಕು ರ 

ದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ವಂಖ್ಯ ಹರಿದಾಸರೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ 

ರಿಂದಲೇ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಪರಂಪರಯಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತೊಡಗಿದುದನಂ 

ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕಾಲ ಸು ೧೪೫೦ ಶ್ರೀ 

ಪದ್ಮನಂಭತೀರ್ಥರ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಲೆಯ ಸ್ಮಾವಿಂಗಳಂ 

ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಂಗಳಾವ ಪ್ರೀಸ್ಯಂ೯"ವರ್ಣತೀರ್ಥರು ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದ 

ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮರವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಅದನ್ನೊಂದಂ 

ಉನ್ನತ ಎದ್ಯಾಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ವರಾಡಿದರು ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹನ ಗೌರವ ದರ 

ಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಂಣಯುತ್ತ, ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನ್ನು 

ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಕರನ್ನು ನಿರ್ನ್ಮಾಸಿ 

ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೊಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ತಮಿಳು ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹಂದು.  ಮಂಳ 

ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಕೆ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳನೂ ಆಲಿಸಿರಬಹಂದು ಆದರೆ ಪಂಡಿತರಿಂದ ವಂನ್ಶವಾಗಿರದ ಅವಕ್ಕೆ ಸರಿ 

ಯೆಕಾದ ಸ್ಥಾನವಕಾನಗಳು ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ 

ವಾಕ್ಪರಂಪರೆಯರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಹೊ ಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದ ರಂಗಪಿರಲ 

ನೆಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೊ ಗ ವೃತ್ತನಂವ ದಂಡಕ 

ಇತ್ಮಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳ ರಚನೆ ಸಾಧ್ಯ್ಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೇ ಹಂಟ್ಬುಹಾಕಿರಲೂಬಹಂದಂ ಅನೇಕ ಬಿಡಿ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ರ್ಜ 

ರಚನೆಗಳೆನ್ನಲ್ಲದೇ ಅವರು ಗೋಪಿಗೀತಾ ಮೇಣಂಗೀತಾ ಭ | ಮರಗೀತಾ 

ಶ್ರೀಲಘಕ್ಮೀಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ದಂಡಕ ರಂಸ್ಲಿಣಿಸತ್ಯಭಾಮಾಭಿಲಾಸೆ ಮತ್ತೂ 

ವಂಥ್ವೆ ನಾಮುಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ  ಪರಮನಾಸ್ತಿಕನನ್ನು ಪ್ರೇಮೆರಸದಲ್ಲಿ 
ಮಳುಗಿಸಿ ಅವನ ಕೃಷ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೃದುಮಾಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು ಅಂತೆಯೇ ಹರಿಸ್ತುತಿ ಭಕ್ತಿಪಾರಮ್ಮ ನೀತಿಬೋಧೆ ಮತ್ತಿ 

ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಗಳು ಇರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಪದ 

ಲಾಲಿತ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಶೃಂಗಾರ ಶಾಂತಿ ಭಕ್ತಿರಸಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ 

ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೃದಯಂಗವ ವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷೀಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ದಂಡಕ 

ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೀರಭಕ್ತಿರಸಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿವೆ ಗೀತೆಗಳಂ 

ಗೇಯಂಗುಣಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವೆನ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಅವರ ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೊ ಕಾವೇರಿರಂಗನ 

ಎಂಬ ಗೀತೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೇಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ 

ಹೀಗೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ನರ್ತನಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಚೋದಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ತಮ್ಮನು ಮೀರಿಸಬಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಠರನಂ 

ತಯರಾರುಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ 

ಪಾದರಾಜರಿಗೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಶಿಷ್ಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರು (ಕ್ರಿ ಶ ೧೪೪೭ ೧೫೩೯) 

ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಗುರುಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ವಕಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹರಿದುಸರ 

ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯನೆ € ತಯಕಾರಂ ಫರಾಡಿದರೆನ್ನೆಬಹಂದುಂ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ 

ವ್ಯಾಸಕೂಟ ದಾಸಕೂಟಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮಧ್ವಮಂತ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಕ ತರ್ಕತಾಂಡವ, ನ್ಯಾಯದ ತ ತಾತ್ಟರ್ಯ-ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂಬ 

ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳನಂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ೬ ರೆದು ದಾಸಕೂಟದ ಒಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ 

ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವೃತ್ತನಾವಂ ದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನಂವಾದಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವೊಂದೇ ಶಿಷ್ಟ ಆಥವಾ ದೇವಭಾಷೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ 

ವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲವದಂ ಕನಡ ಅಥಾ ಪ್ರಾಕೃತವನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವ ಅಂಥ 

ಪ್ರಯಂತ್ನಗಳನು ವಕಾಡುವ ಜನರನ್ನ ಕ ರಿತು ಹುಬ್ಬುಗಂಟಿಕ್ಕುವ ಪಂಡಿತವರ್ಗ 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿ ರಲು ಸಾಕು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 

ಹೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ತರುವಾಯದವರೆಂ 

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಹೊರಗೂ ತಂದಿದ್ದು ಕೆಲಕಾಲ ವಂಡಿವಂತರ ಕಣ್ಣು 

ಕೆಂಪಾಗಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ತಿಳಿಯದ ಸವಕಾಜದ ಬಹುಪಾಲಂ ಜನರಿಗೆ 

ಪುರಾಣ್ ಉಪನಿಷತ್ತು  ಮಧ್ಯಮತಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ 

ಅರ್ಥವ ಗುವ ಸ ಲಭಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹರಿದಾಸರಂ 

ಕೈಗೊಂಡರು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾವಕಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ 



೪೦ ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಹಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ವಕಾಡಿಕೊಟ್ಟ 
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ವ್ಯಾಸರಾಜತೀರ್ಥರು ಕ್ರಾಂತಿಕ ರಕರೂ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನು ಳ್ಳ 

ವರೂ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಲಾಧಿಪತಿ 

ಗಳಾದವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಂ ಪ್ರಾಕೃತಗಳೆಂದಂ ತುಚ್ಚವೆಂದಂ 

ತಿಳಿಯಂತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವದು ಈ ಪಂಡಿತ ಯತಿವರೇಣ್ಕರಿರ್ವರೂ ಇತರ ಪಂಡಿತ 

ವರ್ಗದವರ ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೆಲಕಾಲ ಕಾರ್ರ”ರಾಗಿರಬಹೇದಂ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ವಂಹತ್ವದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ 

ಎರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದಂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 

ಊಹೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯದ 

ಆಧ್ವಂಯರ್ಜತನವನ್ನು ಇಂಥ ಮರಾಧೀಶರು ಕೆ ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದರ ಪರಿ 

ಕಾಮವು ಅಗಾಧವಾದದ್ದೂ, ಶಾಶ್ಚತವಾದದ್ದೂ ಆಯಿತಂ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವಿಜಯನಗರದ ಐವರು ಅರಸರಿಗೆ ಕುಲಗಂರುವಾಗಿದ್ದರಂ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಂ ದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೃತಿರಚನೆ ವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ 

ವಿಲಾಸ ವರ್ಣನೆ ಭಕ್ತನಮೊರೆ ಅಂತರಂಗದ ಕಳವಳ ಮತತತ್ತ್ವಗಳ ವಿವರಣೆ 

ಜನತಾದೃಷ್ಠಿ ವಬಂತಾದುವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುದಂುಸ್ತೋತ್ತ ಶಿಷ್ಠ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನೂ 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಂ ಶೈಲಿ ಪದವಿನ್ಮಾಸ ಅಲಂಕಾರಾದಿ ಪ್ರಯೋಗ 

ಭಾವರಸಪುಷ್ಚಿ ಮ ಂತಾದವಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢತ್ವವದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶೊಳಲನ್ನು ಕುರಿತಂ 

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸಂ ಕಿವಿಯೊಳೆನೆಗೆ ಚೆಲುವ ಮೋಹನಾ ಎಂದು ಹಾಡಿರುವ ಗೀತೆ 

ತುಂಬಾ ಕಾವ್ಯವಂಯವಾಗಿಬೆ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ಸವನ್ನು ಪ್ರಶಿಪಾದಿಸುವಾಗ 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವ ಹುಟ್ಟುಕುರುಡನೋ ಮಂಂಂತಾಗಿ ನಿಂದಾಸ್ಟಾತಿ 

ಗೈಯ್ಯುತ್ತಲೇ ಖಂಡಿತವಾದಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತನಾವಂದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ 

ರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಸಂಲಭಗ್ರಾಹ್ಯ 

ವಾಗಿದೆ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಗಂರು-ಶಿಷ್ಯರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ 

ಅಭಿವಠಾನಗಳು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ ವಂಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು 
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕ ಇದೇ ಮುಂದೆ ಒಂದಂ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ 

ಗಂರಂಪಹಿವೆಂಯನ್ನ್ನು  ಗುರಂಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಂರಿತು ಶಿಷ್ಕನಾದವನಂ ಸ್ತೋತ್ರ) 

ವರಾಡುವುದಂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದಂ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ದಾಸರಿಂದ ದಾಸರಿಗೆ 

ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲಿವರಾರಿಗೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಂ ಬಂದಿತ ತಮ್ಮಾ ಶಿಷ್ಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ವನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂರುಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿರುವುದೂ ಕಂಡಂ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ 

ಭಾಗ್ಯವಂತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರೂ ಒಬ್ಬರಂ ಸಾಸಿರ ಜಿಹ್ಕೈಗಳಂಳ್ಳ ಶೇಷನೇ 

ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಸವ ನಿನಿರಾಯರ ಸಂನ್ಮಾಸದಿರವ ಎಂದೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ) 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇ*ಹಾಸೆ ೪೧ 

ಅಭಿವಕಾನದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರೂ ಮಹಿವೆಂ ಸಾಲದೆ ಇಷ್ಟೇ 

ಮಹಿಮೆ ಸಾಲದೆ ಆಹಿಶಯನನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಮಹಿಮೆಯೊಳೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಯರ ಎಂದರಿ ಗುರುವಿನ ಮಹಿವಕಾತಿಶಯಂಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ 

ದಾಸರಿಗೆ ಶಿವಶರಣರೇ ಮೇಲ್ಮಂಕ್ತಿಯಕಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದಂ ಆದರೂ ಅನೇಕ 

ಶತವಕಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರೆಂವ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸುದೀರ್ಫ 

ಗುರು ದಾಸಪರಂಪರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರಲಂ 

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಯರರಿ ವಂದೆ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಿಷ್ಯ ಪಡೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 

ದರಷ್ಟೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವಸಿದ್ದಿಯ ನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಕ ಎಂದಂ ಕೀರ್ತನೆ 

ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟೂ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 

ಯಾವ ಸ್ಥಾನವಾದರೂ ದೊರೆಯಲಿ ಆದರೆ ಈ ಗುರು ವ ಹಿವೆಂಗಳ ಕೀರ್ತಿಸುವಿಕೆ' 

ಸಮರ್ಥ ಶಿಷ್ಯರ ಕೊಂಡಾಡುವಿಕೆ ಇವು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಂತೂ ಅದರ 

ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ ವುದನಒ್ನ ಗಮನಿಸ 

ಬಹ ದಾಗಿದೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ವಿಜಯದಾ”ರಂ ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಚರಿತ್ರೆಯನು ಪದ್ಮ ಮತ್ತಿ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ರಚನೆ 

ಗಳಂ ಬ್ರಹತ್ ಪ್ರವಕ್ಣದವು ಅಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಔನ್ನತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೇರಿತು ಎಂಬ ದನ್ನು ಮನ 

ಗಂಡರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರತಿಭೆ 

ಯನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿ ಕುಲಹೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗ ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಪಂಡಿತ 

ವರ್ಗದ ಹಾಗೂ ವಂಡಿವಂತರ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಶಿಷ್ಯನನು ಪ್ರೋತ್ಸಾ 

ಹಿಸಿದ ಧೀರರಂ ವ್ಯಾಸರಾಜರೆನ ಬೇಕಂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ 

ಕೃತಿರಚಕನನ್ನೂ ಪಡೆದಂಕೊಂಡಿತಲ್ಲದೇ ವಸ್ತಾ..ವಿಷಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲವೂ ಹೆಚ್ಚು 

ವೆ ೈವಿಧ್ಯಮಯವೂ ಆಯಿತಂ 

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 

ವಾದಿರಾಜರು (ಕ್ರಿ ಶ ಸಂ ೧೫೫೦) ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರೆಂದಂ ನಂಬ 

ಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರಂ ತಮ್ಮೊ ಮಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಧರೆಯೊಳಂ 

ವಿಜಯೀಂದ್ರ -ಮಾದಿರಾಜರೆಂಬ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರ ಪಡೆದು ಮರೆದ ಕೀರಂತಿಯ 

ಎಂದಂ ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು ಸಂ್ತತಿಸಿರುವುದಂ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ಆದರೆ ವಾದಿರಾಜರಂ 

ತಾವು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಕರೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೋದೆಯ 

ಮಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವರು ಹಿರಿಯ ಕವ 

ಗಳಾಗಿ  ಆದರ್ಶಭವ ೯ ಸಂಸ್ಕ ನಂಧೀಶರಾಗಿ ರಾಜನೀತಿ ಚತೂರರಾಗಿ ದೀರ್ಫ್ಥ 



೪೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕಾಲಬಾಳಿದವರು ಸಕಲ ಉದ್ಗ ಂಥಗಳನ್ನೂ ಚತಂಪ್ಲುಖಿ ಕಲೆಯನ್ನೂ ಅಭ್ಯ್ಯಸ 

ಮಾಡಿರುವ ವಾದಿರಾಜರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹದಿನ ರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂರವರ್ಣನೆ ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಪ್ನಪದ ಕೀಚಕವಧ ಕೇಶವನಾವಂ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋಭಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಕಕೃತಿಗಳನ ಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆ 

ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮದಾಚಾರ್ಯರ ಜಾತ್ಸಲಂರ್ತೊೋ 

ನಿರ್ಣಯವನು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಬಹುಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿರುವರು ತಳುಭ ಷೆ 

ಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ದೇವರ ನಾವಂಗಳನ್ನಿ ರಚಿಸಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಂತ್ತಾರೆ 

ಸ್ವರ್ಣಕಾರರಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರದವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತವಂಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯ 

ವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವಾದಿರಾಜರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರೂ ಹೌದು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾವಕಾನ್ಕರ ಆಡುವರಾತುಗಳನೆ € ಗ್ರಾವ್ಮೂ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನೇ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯೋಗಶಿ ಲರೆನಿ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ  ಮಧ್ವಮತ ತತ್ತ,ಗಳಂ 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವೂಡಬೇಕು ಎಂಬಂದಂ 

ಅವರ ಹಂಬಲ ಅಂತೆಯೇ ಭಕ್ತೀಯಭರವೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಆಳವೂ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ 

ಭಾಷೆಯೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಏರುತ್ತದೆ ತರ್ಕಶುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು 

ಮಂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಕಾಂಶ ಕೆ೨ವೆಡೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಂಂಟಂ ಅಂತೆಯೆ « 

ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಸಾಹಿತ್ಯ ವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ 

“ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರೋ ಸಂಸಾರದ್ದಂಬಲವ । 
ಸೃಷ್ಟಿಗೋಡೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸುಖಿಸಬನ್ನಿರೋ !! 

ಎಂದು ಕರೆದು ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದತ್ತ, ಸಾವಂನ್ಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ 

ವಾದಿರಾಜರು ಹಾಗೆ ಮನಸೋತವರ ತ ಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅಂಥ ಸಂಖ ಪಡೆಯಂ 

ಬೇಕೆನ್ನ್ನತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಅವರ 

ತಾಳುನಿಕೆಗಿ೦ತ ತಡವು ಇಲ್ಲ 

ಶೇಳೆಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನುಸೊಲ್ಲ 

ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇವರ ಮುದ್ರಿಕೆ ಹಯವದನ ವಾದಿರಾಜರನ್ನು 

ಮುಂದೆ ಒಂದ ವಿಜಯದಾಸ ಗೋಪಾಲದಾಸ ಮೊದಲಾದವರು ಸ್ಟೋತ್ಸ ಗೈಬಿ 
ದ್ದಾರೆ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪ್ರಮಂಖ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಜಯೀಂದ್ರರೂ ಓಬ್ಬರಂ ಮುಂದೆ 

ಇವರು ಸುರೇಂದೃತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರ ಆದರು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ 

ಸೋಲಿಸಿದ ವಿಜಯೀಂದ್ರರು ೧೦೪ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ 

ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲವು ಪದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗಂತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದಂ 

ವರೆಗೆ ವ್ಮಾಸರಾಯರನು ಸ್ತ್ನುತಿಸಿರುವ ಒಂದು ಪದವು ಮಾತ್ರ ದೊರಕಿದೆ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ೪೩ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಮುಕ ಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿದಾಸರು ಇವರನ್ನೂ 

ಸ್ತೋಡು ಮಾಡಿರುವರಂ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಂದರೆದಾಸರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ರಂತಿಯ ಗಃರಂವಿನಿಂದಲೇ ಬಾಯಿತುಂಬ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ದಾ-ವರೇಣ್ಯರಿವರು 

ಪುರಂದದೋಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ 

ಸತ್ವದಲ್ಲೂ ಮಹತ್ತಾದುದಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ 

ಅಪಾರ ನಾಲ್ಕೂಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತೈದು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ 

ಕೊಂಡಿರುವರಾದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಭಕ್ತಿಯೆೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಇತರ ವಂಗ್ಗಲುಗಳನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತಾದುದಾ ಇವರ 

ಅಮೃತವಾಣಿಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರ 
ಲೋಪ ದೋಷಗಳನಂ ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಕವಾಗಿಯೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಮತ್ತು ಸವಕಾಜ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲದಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿದರು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತೂ 

ಪರವರಾರ್ಧಗಳಿರಡನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ 

ವಾಗಿಯೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿದಲ್ಲಿವೆ ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು ಆನಂ 

ಗಾಲವು ಚಿಂತೆ ಜೀವಕೆ ತನ್ನ ಮನವು ಶ್ರೀರಂಗನೊಳ ವೆಂಚ್ಚುವ ತನಕ ಮಾನವ 

ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದಂ ಇದಹಾನಿ ಮಠಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಹ ಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ 

ಪದ್ಯಗಳನಂ ಉದಹರಿಸಬಹದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕ ರಿತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಿಡಂಬನೆಗಳೂ 

ನೇರಚುಚ್ಛುಬಕೆ ಸಾಕು ಪದಗಳಲ್ಲಿವೆ ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯವಿದು ನಮ್ಮ 

ಪದುಮನಾಭನಲಿ ಲೇಶಭಕುತಿ ಇಲ್ಲ ಡೊಂಕುಬಾಎದ ನಾಯಕರೆ ನೀವೇನೂಟವ 

ವಕಾಡಿದಿರಿ ? ಇತ್ಯಾದಿ ಹರಿನಾಮಮಹಿವೆಂಯ ಗೀತೆಗಳಂತೂ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು 

ಹೀಗೆ ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹರಿಗ ರುಗಳಸ್ಮರಣೆ ಸಿತಿ ಅಂತರಂಗ ನಿವೇದನೆ 
ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ. ಸಮಾಜಮಿಮರ್ಶೆ ಸಮಾಜಬೋಧನೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಪುರಂದರದಾಸನ ವ ಧ್ವವಂಶವು 

ಅವನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆರತು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಳಿದ ಜೀವನದ ದರ್ಶನ 

ವಾಗಿತ್ತು ಅಂಶೇ ಅದು ಮತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ 

ಮ ಗುಳಿಯವರ ವಠಾತಂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಮತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರೆದ 

ಭಾಷ್ಕವ ಗಿದೆ ಕೀರ್ತನ ಪದ್ಧತಿಯ ಉದ್ದಾರ ವಂತವೈರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ 

ಪಂಚಮಂರಲ್ಲಿ ಸಹಾಮಭೂತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೋಜ್ಜೀವನ ಸಂಗೀತ 

ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ಧಾರ ಇವನ್ನೂ ಪುರಂದದದಾಸರಂ ಮಾಡಿದರೆಂದಂ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವ 

ದಾಸರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಮಕೃಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೇ ಇವರ ಕೊಡಂಗೆ ಅಗಾಧವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ಆದುದು ಶಬ್ದ... 

ಅರ್ಥ ಸಂಗೀತ ಇವು ಮೂರರ ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಜೀವಾಳ ಅವು 



ಭಳ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಅನಾಯಕಾಸವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದೇರಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಪದಗಳಾಗಿ 

ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಅಸರ ಗುರುಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿರ ವಂತೆ 

ಮುಂದೆ ಬಂದ ಹಲವುದಾಸರೂ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರರಂದರ ಗಢದ 

ಭೂಪರಾಗಿದ್ದು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಎಎವನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದಿ ಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿರಬಹುದಾದ 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರು ನಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಲ್ಲಿ ಪುರಂಬರವಿರಲನನ್ನೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದ 

ಅವನ ಅನಂತ ರೂಪಗಳನ್ನೆ ಜನತೆಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇವಂಗಳಿಂದ 
ಕೂಡಿದ ಜೀವನವನ್ನೆ 

ಹರಿದಾಸರು ವಯಖ್ಯವಾಗಿ ಎರೆಡು ಮುಖಗಳಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 

ರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ 

ಸಂಬಂಧವನು ಕುರಿತ ನಾನಾರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಭಕ್ತ-ಭಗವಂಶರ ನಡಂ 

ವಿನ ಪಂಚವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ.ಕರಿಸಒಹುದು. ಭಕ್ತನ ಅಂತರಂಗದ ಕಳೆ 

ವಳ ಬೇಗಂದಿ ಅಸೆ-ನಿಡಾಸೆ. ತೃಪ್ತಿ ಇಶ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಹಲವಾರಂ 

ಸಂಚಾರೀಭಾವಗಳು ಪರಿಣಾವ ಕಾರಿಯಾಗಿ ಶೋಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರಂವುದನ್ನು ಕಾಣಂ 

ತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದ ತಮಗೂ ಸಮಜಕ ಬ್ಯ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನ ನಾವು 

ಕೆಲವು ಪ್ರವಯಖ ಹರಿದಾಸರ ಕೃಶಿಗಳಲಿ ಕಣಬಹ ದ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತವ ಎಶ್ತಲಿನ 

ಸಮಾಜದ ವಏಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭ__ಯನು ಬೋಧಿಸಿ; ಸವರಾಜದ 

ಉದ್ದಾರಕೆ ಲ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕ ರಿತಾದ ಅಪೂರಕಳಕಳಿ ಮಾತಿನ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಒಂದಾಗ ಕೇವೆಗಯ್ಲೆ ಅದು ಉಗ್ರವಾಗಿರಟಹ ದು ವ್ಯಂಗ 

ಮೊನಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಂ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ 

ವರ್ಧನೆಗೆ ಅವು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಪ್ರರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ನ ವು ಈ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಪದ 

ಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಗೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ 

ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ವರ್ಣನೆ ಲೀಲ ವಿನೋದಗಳು ಚಿತ್ರಿ;ತವಾಗಿರುವುದರೆೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ 

ಅಂತರಂಗದ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನೂ ಉತ್ಕಟಭಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ 
ಎರಡನೇ ಬಗೆಯ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ರಜ್ಞೆ ದಟ್ಟಿವ ಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ 

ಸಮಕಾಲಿನ ಸವರಣಜದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಜಾತಿ ಸ್ನ ಜುರಚರ ವಂಂತದ 

ವನ್ನು ಕಟುವಾಗ್ಕಿ `್ಯಂಗೃವಾಗಿ ಟಿ ಕಿಸಲು ದಾಸರು ಹಿಂದು-ವಜಂದು ನೋಡುವು 

ದಿಲ್ಲ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ರಾಶಸ್ತೃ ಕೊಡ ತ್ತಾರೆ 

ಸಾವಣಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಳವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಬಸದಿ ಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾಸರಲ್ಲೊಬ್ಬರ ಗಿ ಮೆರೆದ ಕನಕದಾಸರ (೧೫೦೯-೧೬೦೭) 

ಹೆಸರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹ ಸದಲ್ಞಯೇ ವೃಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವ ದ್ದು ದ ಸರಲ್ಲಿ ಕವಿ 

ಗಳಂ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಕಾನುಜರ ಸ್ತುತಿಯ 

ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮತದ ಒಗ್ಗೆ ಭಿನಾ ಭಿಪ್ರಾಲ ಗಳಂ ಹ ಟ್ಫಿಕೊಂಡದ್ದೂಂಟು 
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ಮಂಗಳಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಯಾವೊ ದು ಮತದ ಪೆಡಿಯಚ್ಚಿ ಲ್ಲಿ 

ವಕಾತ್ರ ಬೆಳೆಯದೆ. ಎುಮತದ * ರಗ್ರಾಹಿಯತಾದ ಪರಮಬಚಕ್ಷೆರು 14 ಅಂತೆಯೇ 

ಯಾವುದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ -ಸುತದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರಂ ತಮ್ಮನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ 

ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಯರಶಿಷ್ಕರಾದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆ 

ಗಳು ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲವನೂ ಭೈರ್ಮವಾಗಿ ಎದ ರಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಉಡುಪಿ 

ಕೃಷ್ಣದೇವಾವಯಂದ್ಲರುವ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ 

ವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಏನೇ ಇರಲಿ ವ್ಯಾಸರಂಯ ರ ಪ್ರೇವಂ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಸ್ನೇಹ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧೈರ್ಯವನು ನಿ ಡಿರನೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ 

ತೆಯ ಮೌಢ್ಯ ಕಂದಾಚಾರ ಪೊನ್ಳೆನಂಬಿಕಿ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಕನ್ನೂ ೩೦ಡಿಸಿ 

ರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ವಿಶಾ ಮನೋಭಾವ ಸಮಾಜದ 

ಬಗೆಗಿದ್ದ ಕಳಕಳಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಹರಿದುಬಂಸಂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನೆಬಹಂದು. ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಗೆ 

ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕನಕದಾ”ರವು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಆದರೆ ಸಶ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಮಗುಣದ 

ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅವು ಕಡಿಮೆಯದೇನ್ನು ಶಸಕದಾಸರು ಆದಿಕೇಶವ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ 

ಆನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಹರಿಬೆಳ್ತೆ ಸಾರು ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚೆರಿತ್ರೆ' “ನಳ 
ಚರಿತ್ರೆ' "ನೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ “ನೃಸಿಂಹಸ್ತವ ಗಳನು ರಚಿಸಿರುವರ್ಕು 
ಅವರ ಮಂಡಿಗೆಗಳು ತತ್ತ ಗರ್ಭಿತ ಒಗಟುಇಳಾಗಿದ್ದು ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 

ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವೆನಿಸುತ್ತವ್ಯೆ ಹರಿಬಕ್ತಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಹೃದಯದ ನಾನಾರೀತಿಯ ಮೊರೆ 

ಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಶಿಷ್ಟ 

ವಾದಕೃತಿ ದೇವನು ಬಡವರ ಒಂಧುವೂ ಭಕ್ತರ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯೂ ಆಗಿರುವನೆಂಬಂ 

ದನ್ನು ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಇವುಗತೆ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೆ ತಿಕೆವಾಗಿ ನಿರೂ 

ಪಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಳಚರಿತ್ರೆ ನಳದವಂಯಂತಿಯರ ಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು 

ಮೋಹನ ತರ ಗಿಣಿ ರಾಜಕೀಯಧ್ವನಿಯ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲೀನೆ ಸಾವರಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ, 

ವುಳ್ಳ ಪೌರಾಣಿಕಕಾವ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಪಯರ್ಶಾಯಂವಾಗಿ 

ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಈ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾವಂಧ್ಯಾನಚರಿಷ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಿ 

ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಂಯಂಳ್ಳ ಆಕರಗ್ರಂಥವಾಗಬಲ್ಲದು ಅಂತರಂಗದ ಆಳ ಭಕ್ತಿಯ 

ನಿರ್ಭರತೆಗಳನಲ್ನ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಕ ನೀಮಾಯೆಂ 

ಯೊಳಗೋ ಮಂಂತಾದುವು ಶ್ರೇಷ ಭಾವಗಿ ತೆಯ ಮಟ್ಟವನನ್ನಿ ತಲುಪುತ್ತವೆ 

ಬಾಗಿಲನಂ ತೆರೆದಂ ಸೇವೆಯನು ಕೊಡು ಹರಿಯೆ ಕ ಲ. ಕುಲವೆಂದು ಹೋರಾಡ 

ಬರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಂವುದಂ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಭಕ್ತಿ 

ಜೀವನದರ್ಶನ ಸಮಾಜವಿಮರ್ಶೆ ಲೋಕಾನುಭವ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾವ್ಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ 

ಹೊರ-ಹೊವ್ಮವೆ. ಕನಕದಾಸರು ಜಾನಪದ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಥಧಾಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ 



ಳು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಂದರು ಬನ್ನೀರೆ 

ಮುಂತಾದ ಗೀತೆಗಳ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿ ವಶಿಷ್ಟವಾದುದು _ ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 

ಒಟ್ಟರೆ ನೋಡಿದರೆ, ವಿಪಾಲಖಮನೋಭಾವನೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ 

ಕೆಚ್ಚೈದೆಂಯಂ ಹರಿದಾಸನೊಬ್ಬ ಆದರ ಹಿಂದಿರುವುದು ವಿದಿತವಾಗುವುದು ಕನಕದಾಸ 

ರನ್ನೂ ಕುರಿತು ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು ಅವನ ವಾಣಿಯಲಿ ಸಹಜಹೊನ್ಮ್ಮು 

ದೇಸಿಯೆ ಸವತಿರುಳಂ ಮೈಗೊಂಡಿವೆ ಅವನು ಮಹಾಭಕ್ತನಾದಂತೆ ಮಹಾಕವಿಯ 

ಸತ್ವವುಳ್ಳವನು ಅವನ ಜೀವನವೇ ಮಹಾಕೃತಿಯಾಗಿತ್ತು 38 ಎಂದು ನುಡಿದಿ 

ದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ನೆನಎಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಕನಕ 

ದಾಸರದ್ದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆನ್ನುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇ ಈ ಇರ್ವರಂ 

ದಾಸವರ್ಯರ  ಕೃತಿರಚನೆಗಳಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನಕದಾಸರ ಕೊಡುಗೆ 

ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದೆನ್ನಬೇಕು. ಅವರ ರಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ 

ಆಯಾಮವೇ ದೊರಕಿತು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದಲೂ ಕನಕದಾಸರ ಸಾಧನೆಗಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಹತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಮಕಾಲೀನರಲ್ಲಿ ವೈಕ ೦ರ ದಾಸರೂ ಒಬ್ಬರು ಅವರು 

ಭಕ್ತಿರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದ ಬರುತ್ತದೆ 
ಪುರಂದರದಾಸರ ನಂತರ ಸಂಮಾರು ಒಂದು ಶತವಕಾನದವರೆಗೆ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏವರಗಳು ತಿಳಿದಂ ಬರಂವುದಿಲ್ಲ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರ ನಾಲ್ಕುಜನ ಗಂಡಂ ಮಕ್ಕಳು ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ 

ದಂತಿದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಏವರಗಳನ್ನು 

ಮಕ್ಕಳ ರಚನೆಗಳೆಂದವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಗುರುಂ ಮಧ್ವ 

ಪತಿದಾಸರಂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಿಂದ್ರ ತೀರ್ಥ 

ರನ್ನು ಕುರಿತ ಅವರ ಸ್ರೋತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ 

ಪುರಂದರದಾಸಯುಗದ ನಂತರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಲಕಾಲ ಕಳೆಗ ೦ದಿರುವುದಕ್ಕೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯಕಾರಣವನ್ನೂ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿ 

ಗಳ ಆಭಾವವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 36 ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸರಂತಹ ದಾಸ 

ಶ್ರೇಷ ರು ಕೃತಿ ರಚಿಸಿ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ 

ವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವಕಾನ್ಕರಾದವರು ಕೃತಿರಚಿಸಿದದೆ ಅವು ಉಳಿದುಬರಂ 

ಮದಂ ಕಷ್ಟ ಅವರೆ ಪ್ರಭಾವವಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂ ಕೃತಿರಚಿಸುವುದೂ ಸುಲಭ 

ವಾದದ್ದಲ್ಲ ಆದ ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃತಿರಚನೆಯರಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ 

ಕೆಲವು ದಾಸರು ಕೃತಿರಚಿಸಿದರೂ ಅವು ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ 

ವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದಂ ಭಾವಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಜೊತೆಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾಲದ ನಂತರ 

ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟುದಂ ಮತ್ತೊಂದಂ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಆ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ೪೬ 

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿನ ಗೊಂದಲಗಳೂ ಕಂಣಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿವೆ ಶೈವ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ವೀರಶೈವ ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಧರ್ಮದ 

ವರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮತತತ್ತ್ವ್ವಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟೆ 

ನಿಂತಿದ್ದು ಕಂಡಂಬರಂತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತತ್ವ ಇವೇಚನೆಯಾಲ್ಲಿ 

ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಹಾಗೂ ವೆ, ಓದಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಂ 

ಏನಾಶದ ಅಂಚನ್ನು ಸವಿಕಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗವಂನಿಸಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಂತಾ 
ಯಿತು ಮತ್ತೆ ದ್ವೈತ ಮತ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭೆ 

ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಕಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೇ ಆಯಿತಂ 

ಆಷ್ಟೂತ್ಲಿಗಾಗೋ ವಿಜಯನಗರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ದಾಸಕೂಟ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲ 

ದಂತಾಗಿತ್ತ) ಆದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಂಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಪ್ರಶಿಷ್ಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘ 

ವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾವಿಗಳಂ ವಂಂತ್ರಾಲಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡು ಮಧ್ವಮತತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸವ ರ್ಥಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿವರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈ 

ಕೊಂಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಕಾಸರು 

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಗೀತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಸಂಲಭವಾದ ಅರ್ಥಗಂಭೀರವಾದ ಟೇಕೆ 

ಟಿಪ್ಪಣಿ ವಿವೃತ್ತಿಗಳನೂ ಖಂಡಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರಂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 

ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಷಾದಿಸಿದರೆನ್ನ 

ಬಹುದು ಶೈವಾದ್ಯೆ ತ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣದೀಕ್ಷಿತರನು ವಾದದಲ್ಲಿ 

ಸೋಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ರಾಯರದ್ದು ಮಂತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನಾ ಗಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡು ಹರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಸಾರಮೂಡಂವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರರ 

ಕೈಕೊಂಡರು ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೋ ಏನೋ ರಾಯಚೂರರ 

ಆದವಾನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರು ಹ ಟೈಕೊಂಡರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ 

ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಂಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೃತಿರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೀರವೇಣುಗೋಪಾಲ ಎಂಬ 

ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ವರಕ್ತಿಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಹಾಡೊಂ 

ದಂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ರಚನೆಯನ್ನುತ್ತಾರೆ 

ಧೀರವೇಣಂಗೋಪಾಲ ವಂದ್ರಿಕೆ ವೇಣಂಗೋಪಾಲ ದಾಸರದೆಂದೂ ಒಂದಂ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಂವಿದೆ?? ಅದುದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳೆಲಂ 

ಸಾಧ್ಯಎಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮಂಖಿಯವರು ಆಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ 

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಗುಂಪಿಗೂ ವಿಜಯದಾಸಾದಿ ಹರಿಭಕ್ತರೆ 

ಗುಂಪಿಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ದಾಸ-ವ್ಮಾಸ ಕೂಟಗಳ 

ತಿರುಳನ್ನು ಮುಂಂದಿನಭಕ್ತ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಜೀವನಳಿಕೆಯಂತಿದ್ದರಂ** ಎಂದಂ 

ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹಂದು ಆದುದರಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ 



vk ಬಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಹರಿದಾಸರಂಗಳೆಲ್ಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಂತ್ತಾರೆ 

ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸೆರಂ ನರಸಿಂಹದಾಸರು ಜಗನಾ ಥಡಾಸರು 

ಪಂಗನಾಮುದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣದಾಸರಂ ವ್ಯಾಸತತ್ತ, ತೀರ್ಥರಂ ಹೆಳವನಕೆಟ್ಟಿಗಿರಿಯವದ್ಮಿ 

ಮುಂತಾದ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದವರಂ ಈ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲೇ 

ಪಂಡೆರಿಗೆ ವ.ಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿಹೋಗಿತ್ತೂ ಅ ಶೆಯೆಂ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ 

ಪಾಂಡುರಂಗ ಎರೆಲದರ್ಶನ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಯಿಂತು ಅನಿವಾರ್ಯ 

ಪಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನೂ ಎರಲನಿಂದ ತಿರುಪತಿಯಂತಿಮ್ಮಪ್ಪನ 

ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೇನೊ ಆಂತೆಯೆಂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಲನಿಗಿಂತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು 

ವರ್ಣಿತನಾದ ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಘಟ್ಟದ ಅನೇಕ 

ದಾಸರಿಗೆ ಅಂಕಿತವು ಪಂಡರಿಗೆಯ ಶ್ರಿವಿರಲನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ದೊರಕಿದೆಎಂಬ ದರಿ 

ಉದಾಹರಣ್ಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರಿಗೆವಿರಲನ ಅಂಕಿತದೊರಕಿದ್ದರೂ ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ 

ನನ್ನು ಕುರಿತೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 

ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟದ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ(ಕ್ರಿಶ೧೯೮೨ ೧೭೫೫ 

ಸ್ಥಾನ ಹಿರಿದಾದುದು ದಾಸಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀ ವನಗೊಳಿಸಿದವರೆಂಬ 

ಕೀರ್ತಿ ಅವರದ್ದು ಸಮಕಾಲೀನ ದಾಸರಾದ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಮೋಹನ 

ದಾಸರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ವೊದಲಾದವರ ಗುರುಸ್ತಾತಿಗಳಿಂದ ನವಗೆ ಅವರ 

ಜೀವನ ವಿಷಬಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವ ವಿವರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಆವುಗಳ 

ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಮನೆ 

ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ ಪುರಂದರ ಬಾಸರಿಂದ 

ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ವಿಷಯಂ ಮಹತ್ವದ್ದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ಮಂದೆ ವಿಜಯ ಬಾಸರಂ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಮೇಲ್ದಂಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಂಸಾವಿರ ಪದ ಸುಳಾದಿ 

ಉಗಾಭೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ 

ಸೇರಿಸಿ ಐದುಲಕ್ಷೆಸಂಖ್ಯೆೇಯನು ಪೂರ್ತಿವಕಾಡಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಗೌರವಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ದಾಸರಭಾಗ್ಯವಿದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಭಾಗ್ಕವಿದು ಎಂದು ಅವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ 

ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ಯತತ್ತ-ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ್ನ ವಿಜಯದಾಸರು ತವಣ್ಮ 

ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಹುದು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ಸ, 

ಮಂತ್ಚ್ವ್ಯ ಹರಿಯಂಥ್ಕಾನ ಅವನ ಲೀಲೆ ಹರಿನಾವಂ ಮತ್ತ ಹರಿದಾಸರು ಇತ್ಯಾದಿಗ 

೪ನ್ನು ಕುರಿತು ೨ವರಂ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆ ಸುಳಾದಿಗಳೆನ್ನೂ ರಚಿಸಿರುವುದಂ ಕಂಡು ಬರು 

ತ್ತದೆ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶನನ್ನು ಕುರಿತ ಅವರ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದುದು 

ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವರಚನೆಯರಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾದ 

ಪ್ರಸಂಗ ಮಂನೋಹರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ನಂತರ ಬಂದ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ರ್ಲ 

ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಹರಿದಾಸರಾದ ಇವರು ಮುಖ್ಯತಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯ ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ 
ದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ ಳಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿ ರಚನೆ 

ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದ ತೋ ಏನೊ ಸುಳಾದಿದಾಸರು ಎಂದು ಹೆಸರು ಇವರಿಗೆ 

ಬಂದಿದೆ 

ಮಧ್ಯತತ್ತ್ಯ್ವ್ಯಸಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಳಾದಿ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಭಾಗವನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಏಜಯದಾಸೆರ ಒಂದು ಸ ಧನೆಯಾದಲೆ ಅನೇಕ 

ಶಿಷ್ಕರನ್ನು ಹರಿದಾಸರನ್ನಾಗಿಸಿ ದಾಸಕೂಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ ರಣರಂದುದಂ 

ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯದಾಗಿದೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಗೊಪಾಲದಾಸರೂ 

ಒಬ್ಬರು (1728 - 1765) ವರಿಗೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಗೋಪಾಲ ವಿರಲ 

ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬರ ತ್ತದೆ ಹರಿದಾ.ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ 

ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿಭರಿತವಾದ ಕ ತಿಗಳೆಂದು ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಪಾ ನ ಲಭ್ಯ 

ವಾಗಿದೆ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಬಾಗಣ್ಣ ಎಂಬ ಬಿರ ದೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯದಾಸರಿಂದ 

ದೊರೆತಿದೆ ಬಾಗಣ್ಣ..ಎಂಬ.ದು. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು 

ಅವರದು ನಿಷ್ಕಾವ ಬಕ್ತಿ ಏನ ಬೇಡಟೊ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು (ನೀನಿತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ 

ನಿಬಿಡವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡದಂದದಿ ಪಾರು ಮಾಡ 
ಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ವಿಜಯ ದಾಸರಂತೆ ಇವರೂ 

ದೃಢತೆಗಾಗಿ ವ ಧ್ವಮತತತ್ವಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಡ 
ಬೇಕಂಂಂತೆಂ ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಹರಿಷ ರಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ 

ತ ರತಮ್ಮ ಪಂಚಹೀದಗಳ ಎನರಣೆ ವೈರ ಗೃ ವರ್ಣನೆ ಗ ರುಸ್ತೋತ್ರಾದಿ 

ಗಳು ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಗೋಪ ದಾಸರು ಚಿತ್ರಕಲೆ 

ಯನ್ನು ಬ್ತದವರ ಗಿದ್ದು ಆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾಧನವಾಗಿ 

ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಳ..ನಕಟ್ಟೈ ಗಿರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ 

ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು ತೆಮ್ಮ ಮುರು ಜನ 

ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೃತಿರಚನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಜಗನ್ನಾಥ 

ದಾಸರ ಅಪಮೃತ ವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಆಯ ಎಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೆನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ಕೆ 
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಂಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಡಗಿಸಿಕೆ/ಂಡ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ 

ಒಡವಸೂಡಿದೆ ನಾದ ಮಾಧಂರ್ಯ ಅರ್ಥಗ ಂಭೀರ್ಕ ಭಕ್ತಿಯ ಸೆಳೆತ ಗೂಢಾರ್ಥ 

ಭರಿತ ಭಾವಗಳ ಔನ್ನತ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರ ವ ಕೃತಿಗಳು. ಮಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಠಾ ಕಂತ 

ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿವೆ ಹೀಗೆ ವಿಜಯ ದಾಸರ ಪ್ರವ ರಖ 

ಶಿಷ್ಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ನ್ನು ಪುನರುಜ್ಮೀವಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ ಮತ 

ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯ-ದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರು ಬಹುವಾಗಿ ಶ್ರವಿಂಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಶಿಷ್ಕ ಪ್ರಶಿಷ್ಠರ ಬಳಗವೂ ಸಾಕಷ್ಟೂ 
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೫೦ ಜಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನೆ 

ಜೊಡ್ಡಡೇ ತಲ್ಲೂರ ಸ ಬ್ರಣಾಚಾರ್ಯ ಕೊಂಡ್ಲಿ ವ ಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮುಂತಾದ 
ವೇದಾಂತ ಪಂಡಿತರೂ ಪಂಗಸಾವ ದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮೊದಲಕ್ಕುಶೇಷಷ್ಠೆ ಮೊದಲಾದ 

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೂ ಭೂಣ್ಣದಾಸರಂತಹ ಮಂತ್ರ ಮಾಟಗಾರರೂ ಗೋಪಾಲದಾಸ 

ದಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಹರಿದಾಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಅಹಮಹಿಕೆಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರು (೧೭.೮- 

೧೮೦೯) ಮೊದ ಮೊದ. ದಾಸಕೂಟಿಪನು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಬವಂಹೀನವಾಗಿ 
ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ಸಹಿಸಲಾರದ ಉದರಬೇನೆಯ ನೆಪವಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸ... 

ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೆಡೆದಂ 

ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಷ ಹರಿದಾಸರಾಗಿ ಮೆರೆದರೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಪುರಂದರದಾಂಸರಂ 

ಎಜಯದಾಸರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ವ ತ್ತೊ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನು 
ದಾಸ ಚಳುಷ್ಟಯರೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಏರಲ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ 

ಕೀರ್ತನೆ ಸಂಳ೪-7ದ್ಕಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ವಂಹತ್ವದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ರಂ ಶ್ರೀ 

ಮುಗಳಿಯವರು ಬರೆಯಾತ್ತಾ ಪುರಂದರದಾಸ-ಕನಕದಾಸರ ತರುವಾಯ ದಾಸ 

ಕೂಟಿದಪರೆಂಪರೆಯನು ಉಜ್ಕಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಜಗನಾ ಥನು ಹಿರಿಯಂನಂ 

ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯದೊಡನೆ ಕನ್ನಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷೆ ಯೊಡನೆ 

ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಭಕ್ತಿ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿದ ವು 

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ತತ್ವಸುವ್ಹಾಲಿ ಮತ್ತೂ ತಂತ್ರಸಾರಗಳು 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕಾವ ಕೃತಿಗಳು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಹರಿದಾಸ ವಾಜ್ಮಯಂ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಂಥ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಟೀಕೆ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 

ಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ದ್ವೈತವ ಶಾನಂಗುಣ 

ವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ-ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ರಂಥವದಂ ಈ 

ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಬತ್ತಾ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮರು ವೇದ ಆಗಮಗಳು 
ಉಪನಿಷತ್ತೂಗಳು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಇತಿಹಾಸ-ಪುರಾಣಗಳು ಶ್ರೀಮದಾ 

ಚಾರರ್ಯರ ತತ್ತ್ವಗ್ರಂಥಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯಂನವರಾಡಿ 

ವಿಷಯವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತವೇ ಹರಿ 

ಕಥಾಮೃತೆಸಾರವಾಗಿದೆ 3: ಇದು ಭಾವಿಂನಿ ಷಟ್ಟದಿಯಲ್ಲಿ ೩೨ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ 

ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾಂಡಿತ್ಕವನ್ನೂ 

ಭಕ್ತಿಯ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಅವರು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾದೆ ಜಗನ್ನಾಥ 

ದಾಸರ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಕೈ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥವೆಂಬ ಮಹತ್ವ ದೊರೆತು ಅದು ದ್ವೈತ 

ನಿಷ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಪಾರಾಯ ಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅವರ ತತ್ತ್ವ್ವಸುವ್ಯಾ ಲಿ 

ಒನಕೆನಾಡಿನ ತ್ರಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯದಾಗಿದೆ ದ್ವೈತ 

ತತ್ಪ್ಯ್ಯಾನುಸಾರಿಯಾದ ಹದಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ 
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ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆದನ್ನು ಸುವ್ವಾಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ಊಹಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿಯರಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತ್ರಿಪದಿಗಳ ಭಾಷೆಯೂ ಜಾನಪದೀಯ 

ವಾಗಿಯೇ ಇದೆ 

ಊದಾ. ಉಂಡ ಉಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಂಗನ ಸೇವೆಯೆ ನ್ನಿ ಕಂಡ 

ಕಂಡದ್ದು ಹರಿಪ್ರೀತಿಯೆ ನ್ನಿ 1 ಮೂರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 

ಪಾಂಡವ ಎ್ರಯನೆ ದೊರೆಯೆನ್ನಿ 

ತತ್ವ ಸುವ್ವಾಲಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕೆ ದು ಊಹಿಸಲ ಗಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲ 

ಶ್ರತಿ ಇದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೈ ಬರಲು ಕಾರಣ 

ವಾಗಿಬೆ 

ತಂತ್ರೆಸಾರ ವನ್ನು ಜಗನಾ ಧದಾಸರು ಬರೆದ ಒಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಶಯ ವೇ 

ಇದೆ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮರ ಕವಿಚರಿತೆಕ ರರ ಸಂದೇಹವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 

ಅದರ ಭಾಷೆ ರೀತಿಗಳು ವಾಸರ ಇತರ ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ ವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ ತಂತ್ರಸಾರ ವು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನ ಡಿಗಳ್ಳದೆ ವಿಷ್ಠುಸ್ತೂತಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ) 

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹ ಡು ಇದು 

ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಉಪಲಬ್ಧ ಎದೆ 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಗ ರುಸ್ತುತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಗಳು ವಿಶೆ ಷಣಾಗಿ ಕಂಡಂ 

ಬರುತ್ತವೆ. ಅಪುರ್ವ ಪದಬಂಧ ನಿರರ್ಗಳ ಶೈಲಿಯ ಓಟ ಅರ್ಥ ಗಾಂಭಿ ರ್ಯ 

ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಮರ್ಧ ಪ್ರತಿವ ದನೆ ಇವು ಅವರ ಕ ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೌಢವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ 

ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ಸಾಹಿರ್ಯ--ಸಂಗೀಠ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣತರು ಶಂಭೋ 

ಸುರ ಗಂಗಾಧರನೆ 1 ಪಾಲಿಸಂಬುರಮಣಲಿಂಗಾ । ಎಂಬ ಪದ ರಚನೆಯ ರೀತಿ... 

ಸ್ವಾರಸ್ಕಗಳು ಸಂಗಿತಜ್ಞರನ್ನೂ ಲಶ್ಮರ್ಮಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಐ ೦ಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 
ಶೈಲಿಯಿ ೦ದ ಹಿಡಿದ ಅಷ್ಮ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯವರೆಗೆ ಎವಿಧ ಶೈಲಿ-ಧಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರ ವದು ಕಂಡುರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಸೋಹಂ ತವ 

ದಾಸೋಹಂ ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಗೋಪ ಲಕೃಷ್ಣ್ಣ. ಅವ ಭಂವಿಲ್ಲವೋ ಅವ ಭಯ 

ವಿಲ್ಲ ಬಲುರಮ್ಮವಾಗಿದೆ ಹರಿಯ ಮಂಚ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಚವನಿವಾಸಾ ನಿನ್ನ 

ಸೇವ ನುಸೇವಕರ ದಾಸ ಎನಿಸಿ ಜೀವಿಸುವ ನರಗೆ ಆಯಾಸ ಯಾಕೆ ಎನ್ನಪ್ಪ 

ಏನ್ನಣ್ಣ ಎನ ಯ್ಯ ಎನ್ನರಸ ಎನ ಕ ಲದೈವ ಸುಖದೋರೊ ಮುಂತಾದ ಹಾಡಂ 

ಗಳನ್ನೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹ ದು ಅದಿತವರಿಗತಿ ಸುಲಭ ಹರಿಯ 

ಪ್ರಜೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಭಾಷೆ ಲಯಗಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ 

ಎಲ್ಲವೂ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಗೆ ವಿರಾಟರೂಪದ ಪೂಜೆ 

ಯಂನ್ಸೇ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಗನಾ ಥದಾಸರ ಸಿದ್ಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು 

ಗುರುತಿಸಬಹ ದಾಗಿದೆ 



#೨ ಬಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಶ ನ 

ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೋಹನದಾಸರೂ ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಅವರ 

ಸಾಕುಮಗನೂ ಹೌದು. ಸಗುರುಕರುಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರರಾದ ಮೋಹನದಾಸರು 

ಮೊ ಹೆನವಿರಲ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನೂ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 

ಕೋಲಂಪದ ವನ್ನೂ ರಚಿಸಿರುವರು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದೇ ಬರೆಯುವ 

ಸುಲಭ ಶೈಲಿ ಇವರದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎ. ದಾಸರಂತೆ ನಾಮುಮಜಹಿವೆಂ ಹರಿಗುರಂ 

ಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಸ್ತುತಿ ಅಂತರಂಗನಿವೇದನೆ ಭಾಗವತ ಭಾರತ ಕಹೆಗಳ ವರ್ಣನೆ 

ಹಮಾಜ ಏಿದುರ್ಶೆ ಸವಕಾಜ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮೋಹನದ-ಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಕಾಣಬಹುದು ವಿಜಯದಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ತಾವು ಬದುಕ ಳಿಯುವಂಶಾದಂ 

ದರಿಂದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದಂ ಕಂಡು 

ಬರುತ್ತದೆ ೨೧೭ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಕ.ಇಡಿರ ವ ಕೋಲಹಾಡಂ ಮೋಹನದಾಸರ 

ಮಹತ್ವದ ರಚನೆ ದೇಶೀಯ ಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಈ ಕಾವ್ಯ 

ಜನಪ್ರಿಯವಾದಯುಬದರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಮತ್ತು ರುಕ್ಕಿಣಿ ಸುಭದ್ರೆ ಯರ ಸರಸ 

ಸಲ್ಲಾಪ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ  ಯಂಕ್ರಿಯಲಿಮೋಹನ್ನ ಎಂದು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಮೋಹಇದಾಸರು ಆಡುಭಾಷೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಗಾಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಎಶಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಂ ಕಂಡು 

ಬರುತ ಬೆ ಅರಿಯ ಊರೊಳಗೆ ಅಗಸರ ಮಾಳಿಯೇ ಮುತ್ತೈಬಿ ಈಸು 

ಬುರುಡೆಬಿಟಂ ಬಿ ಸೋಶ್ಸುನು ಕಟ್ಟಿ ಈಸುವ ತೆರನಂತೆ ಮುಂತಾದ ನ ಣ್ಥುಡಿ 

ಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಹಜವೆಂಬಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲ್ಲರು ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ ವ ಶಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಆಡುಭ ಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೋರಿಸಿದವರು ಮೋಹನದಾಸರು 

ವಿಜಯದಾಸರ ಸವ ಕಾಲೀನರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತದ ೧೦ನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವನ್ನು ಉತ್ತವಂ 

ವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಗವ 

ವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಲಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನ ರ೯ 

ಶ್ರೀವ್ಕಾಸತತ್ತ್ತೃಜ್ಞರು ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಸಮಕಾಲೀನರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆ, ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾಸುದೇವ ಏರಲ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ 

ಇರುವ ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುರಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ 

ಎಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಕರಾಗಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಹರಿದಾಸ 

ತಿಮ್ಮಣ್ಣನವರನ್ನು ಪಂಗನಾಮದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ರೆಂದೇ ಕರೆಯುವ ರೂಢಿ ವೇಣಂ 

ಗೋಪಾಲ ಏರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು "ನಿನ್ನ 

ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯರಾಪ್ರಯ ವೇಕೋ 1 ತಂದೆ ಗಂರುವಿಜಯೆರಾಯಾ ಎಂದರ 

ಗುರಂಗಳನ್ನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಂವರಂ 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶೆದಾಸರೇ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಾಣೇಶ 



ಹೆರಿದಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯದೆ ಇತಿಹಾಸ ಹ 

ವಿರಲ ನೆಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನ ರಚಿಎದ್ದಾರೆ ಭ್ರಮರಗೀತಾ 

ವಂ ಯೃದಪದ ಗಾಲವಚರಿತ್ರೆ, ಮುಂತಾಗಿ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳು ಇವರ 

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ ಹಳಗನ್ನಡ ಶಿಷ್ಟ ಕನ್ನಡಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕೃತಿರಚೆಸಿರುವುದಂ 

ಕಂಡುಒರುತ್ತೆದೆ ಗಹನವಾದ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪುರ ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ 

ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಷ್ಕೆ ತತ್ತ್ವ ಎರಡೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟವೆನಿಸಂತ್ತವೆ ಪ್ರಾಣೇಶ 

ದಾಸರ ಮಗ ಗುರುಪ್ರಾಣೆ ಶ ವಿರಲ ಎಂಬ ಆಂಕಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸೋದರಳಿಯ 

ರಾವ ದಾಸರು ಶ್ರೀಶ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿರಲ ಎಂಬ ಆಂಕಿತಿದಲ್ಲಿಯೂ ಪದಗಳನ್ನು 

ಶ್ರೀದವಿರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೃತಿರಚಿಸಿದ ಕರ್ಜಗಿ ದಾಸಪ್ಪನವರು ದೊಡ್ಡ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಯರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪದಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ 

ದಾಸಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ "ಹಿಸರಂ ಚಾ 

ದಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರೆಷ್ಟು ಎಂಬುದಂ ಸ್ಪಷ್ಟವ ಗಿ ತಿಳಿ 
ಯ ಂವುದಿಲ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂ. ವ ಗಳು ಕೃತಿರಚಿಸಿರ ವರೆಂದಂ 

ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆರೆಪುರಂದರನಿರೂ  ತಂದೆಪುರಂದರವಿರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತೆ 

ಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ದೊರೆತ 

ಹೊರತು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಇವರನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಮಹಿಳೆಯರ ರಚನೆಗಳು ೧೮ನೇ ಶತಮಾಣಇದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತೆ ಇಡಗುತ್ತವೆ 

ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿಯವರು ತಮ್ಮು ಕನ ೯ಓಕದ ಕವಯಿತ್ರಿಯರು. ಎಂಬ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಹತು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು 

ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ವಮತಾನುಸಾರಿಗಳು ಎನು ವಂತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಹೊರ 

ಸೂಪುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ 

ಪ್ರಭಾವವೇ ಆಗಿಜಿ ಇಂಧವರಿಗೆ ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯಾಗಲೀ ಅಂಕಿತವಾಗಲೀ ದೊರೆ 

ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನು ದಾಸಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸವ ಸೈಯಿದೆ ಆದ ಹ 

ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಗಲಗಲಿಯ ಅವ್ವನವರು ಬಾಗಮ್ಮ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ 

ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಭೀಮವ್ವ ಓರಬಾಯ್.ಕ್ಷೀ ದೇವವ್ಮುರನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸದಿಸಒಹುದು 

ಗಲಗಲಿಯ ಅವ್ವನವರು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ 

ಇದ್ದಂಥವರು ರಾವೆ €ಶ ಎಂಬ ವ ದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಮುಯ್ಮದ ಪದಗಳು ಮೋರೆಗೆ ನೀರಂ ತಂದ ಹ ಡುಗಳು ಶೃಂಗಾರ ತ ರತಮ್ಮ 

ಬೀಗರ ಹ ಡುಗಳು ಇವರ ರಚನೆಗಳೆನ್ನಲ ಗಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ತಾರತವ್ಕಾ 

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಠ ಬಗೆಯ ಕೃತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಶಾರತವ್ಯಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂ 

ಅವರ ಶೃಂಗ ರದ ವರ್ಣನೆಯ ನ್ನೂ ಆವರನ್ನು ಕುರಿತು ಚಕ್ತಿಯನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ 



೫೪ ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಲಾಗಿದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಧರಿಸುವ ಎ) ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಗಳು ದೊರೆ 

ಯ ವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ತ ರತಮ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದೆಡೆ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತಿದೆ ಎನ್ನ 

ಬಹುದು ಅವ್ವನವರ ಉಳಿದಕ್ಕತಿಗಳ್ಳೆ ಬಹುತೆ ಕವ ಗಿ ವಿವಾಹ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ 

ಹಾಡಂವಂತಹವು ಅವುಗಳವ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶ ವತ ರಗಳ ವಣ”ನೆ ರಾಮಾವ 

ತಾರ ಕೃಷ್ಣವತಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಕಂಡರ 

ಬರುತ್ತವೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವರ್ಣನೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಭಾರತದ ವರ್ಣನೆ 

ದೊರೆಯ ತತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯ ೦ದ ಅವ್ವನವರ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರೇಷ ವೆಂದು 

ಹೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ಕಾತಿಶಯ ದ ಕಥಾವಸ್ತಾಎನ ವಿಕಾಸದಿಂದ ಆಡುಮಾತಿನ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳಂದ ಜನಪಿ,ಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಒಹುದಂ 

ಅವ್ವನವರ ಶಿಷ್ಯೆ ಭ ಗಮ್ಮ ಕೂಡ ಸ ಹಿತ್ಯರಚಿಸಿದ್ದು ಅವಳ ತೃತೀಯ 

ಸ್ಕಂಥ ಚಾಗವತ ಮಾತ್ರ ಉಪಲ್ಲ್ಪುವಿದೆ ಚಗದನಾ ಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ತನ್ಮೂಲಕ 

ಅವನ ಲೀಲೆಯಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ 
ವಾದುದಂ 

ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಮಹತ್ವದ 

ಮಹಿಳೆ ಬಾಲ್ಕದಿಂದಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಟಲಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದ ಅವಳು ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ 

ರಂಗನಾಥನ ಭಕ್ತಳು  ಗೋಪಾಲಬಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತ ನು ಬಿಡಿಸಿದ ರಂಗವಲ್ಲಿಯ 

ಲ್ಲಿಯೇ ರಂಗ ಇಧನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಳು. ಅದನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು 

ಶಚಿಸಿರ ವಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕಂಡ ಮಹಾತಾಯಿ 

ಇವಳು ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆರಂಗ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ಅವಳ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕೊರ 

ವಂಜಿ ಲವ ಕ ಶರ ಕಾಳಗ ಉದ್ದಾಲಕನ ಹಾಡು ಶಂಕರ ಗಂಡನ ಕಥೆಯ ಹಾಡು 

ಕೃಷ್ಣಕೊೊರವಂಜಿ ವಂ.ಂಶ ದ ಕಥನಕ ವ್ಯಗಳನೂ , ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತೆ ಸೀತಾ 

ಕಲ್ಯಾಣಗಳಿಂಬ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಗಜೆ ೦ದ್ರ ಮೊ ಕ್ಷ ಗಿಳಿ 

ಪಾರಿಚಾತಗಳನ್ನು ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಒರೆದಿದ್ದಾಳೆನು ತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳೂ ಭಕ್ತಿಯೇ 

ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಶಾನು ದಾಸರದಾಸರದಾಸಿ ಎಂಬ ನವ_ತೆಯ ನ್ನೇ ಎಲ್ಲೆಡೆಯ 

ಮೆರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಗಿರಿಯವ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತವಳ್ಳು ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ 

ಕೃತಿಗಳನಂ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಭಾವರಸಪುಷ್ಟಿ ಆಲಂಕಾರ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಸಹಜ 

ವಾಗಿಯೇ ಮೂಡಿಬಂದು ಅವಳ ಕೃತಿಗಳನು ಸರಳ ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿಸಿವೆ 

ಉಳಿದ ಮಹಿಳೆಯ ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿರಚಿಸಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೈದವಳು 

ಪ್ರಾಯ ಶಃ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ (೧೮೨೨ ೧೯೦೨) ಭೀಮೇಶಕೆ ಹ್ಮ ಎಂಬ 

ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದ ನವುತ ಸ ಭದ್ರಾಕಲ್ಯಾಣ ರಶಿಕಲ್ಕಾಣ ವಣಯ್ಯದ 

ಹಾಡು ನಳಚರಿತ್ರೆ ಶಾಕುಂತಲ ಚರಿತ್ರೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಸುದಾಮಚರಿತೆ ಸತ್ತಿತಿಮಣಿ 

ಮಾಲಿಕೆ ಮಂಗಳ ಇವಲ್ಲದೆ ಶ ಕ್ರವಾರ-ಶನಿವಾರದ ಹಾಡುಗಳು ಇದು ಶುಕ್ರವಾರದ 
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ಹಾಡು ಮಂಂತಾದವನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ 

ಉಳಿದವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಾಯ ಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಿಷಿಯವರು 

ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಜ್ಞಾನೆಪಡೆಯಲಂ ಅಸವ ರ್ಭರಾದ 

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅವಳ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ವರ್ಣನೆ ಪದಗಳಲಿ 

ಸುಂದರವಾಗಿ ಮ್ಮಡಿಒಂದಿದೆ ಕಷ್ಟ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರ ಒಗಟು ಒಡಚ ಏಕೆ ಜಾನ 

ಪದ ಶೈಲಿಯ ಇದ್ದು ಆ ಒಗಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ತ ನೇ ತಾನಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ 

ಒರಬಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೆ ವಮ್ಮ (೧೨೯೦) ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ 

ರನಂ ಕುರಿತಂ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳನಂ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ನರಸಿಂಹವಿರಲ ಇವಳ ಅಂಕಿತ 

ಪಬ್ಹಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ವಜ ಭಿಸುವ ಶೈಲಿ ಇವಳದ್ದೂ 

ಆನಂದದಾಸರ ವ ಗಳು ತುಂಗಮ್ಮ ಕೆಲವು ದೇವರನಾವಂಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ 

ಚಿಕ್ಕೆರೂರಿನ ಹಾಡಿನ ಹುತ್ತಿವ್ಮೂು 'ಜಯಂಪರಾತ್ಸರ ವಿರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ 

ನೂರಾರು ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ವಂಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂರುಕೃಪೆ 

ಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಮರಚೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದೆನೆನ್ನವ ಇವಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ವಂಗುವೆಂದೇ 

ಒಂವಿಸಿ ಭಕ್ಕಾ_ತಿಶಯದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದ್ಧಾಳೆ 

ಬೆಣ್ಣೆಪ ಲು ಮೊಸರು ಚಿಸ್ಮ್ನ ಕೈಯೊಳಿಟ್ಕೂ 

ಬಣ್ಣಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶಣ್ಣಲೆ ನೊ ಡುವೆ 

ಬುತ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತುತ್ತ ವರಾಡುಣಿಸುವೆ 

ಎತ್ತಿಕೊಂಬೆ ಹೊಸ ಮಂತ್ತೂ ವರಾಣಿಕ್ಕಂಬೋ 

ಎಂದು ವ ಂತಾಗಿ ಮವರ್ಗ್ಣ್ಸಿರ ವುದನಂ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳ ಕೊಡಂಗೆ ಉತ್ತವಂ 

ವಾಗಿಯೇ ಇರ ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಕ ಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆವ ಅಷ್ಟಮರದ 
ಯಶಿಗಳನ್ನೂು ವ ೦ತ್ರಾಲಂಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳನು ಅವಳು ಸ್ತುತಿಸಿ ರುವುದು ಕಂಡಂ 

ಬರಂತ್ತದೆ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ರ ಹರಿದಾಸರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಮ್ಮ ಶೆ ಜಮ್ಮ 

ಜೀವಮ್ಮ ವ ಜಮ್ಮು ಮುಂತಾದವರ ಹೆಸರಿದ್ದು ಅವರ ಸ ಹಿತ್ಯದ ವಿವರಗಳಾವವೂ 

ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ 

ನಿಜ ಪ್ರರಜಿಲ್ಲೇಯಂಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಕ ಖಿ೦ಡಿಕಿ ಮಹಿಪತಿದಾಸರಿಗೆ 

ಯೋಗ್ಯ ಗ ರುಜನಿಂದ ಅಂಕಿತ ದೊರೆತ್ತೀವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು 

ದಾಸಕೂಟ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಂಧ್ವೈಮತಸ್ಥರಾದ ಅವರ ದೇವರನಾವಂ 

ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟರೀತಿಯಐನಿಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞ್ಯಾನಗಳಂತೆ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ವ ಹತ್ತ ದೊರಕಿದೆ. ಬೇಲಾರುಕೇಶವದ ಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವಂತೆ ಇವರ 

ಪದಗಳಲ್ಲಿರ ವ್ರದೆಲ್ಲಾ ಯೋಗದ ಅನ ಭವಗಳಂ ಹರಿದ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣರ 

ಬಚನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಧೋರಣೆಯ ನ್ನು ಕ ಬೇಕೆಂದರೆ ಮಹೀಪತಿರಾಂತೆ ರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ! 33 
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ಸಾವಕಾನ್ಯಜನತೆಗೆ ಪರವಕರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಷ್ಟನ್ನೇ ಗ ರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ 

ವರು ಅಂತೆಯೆ ಲಾವಣಿ ಕೋಲುಪದ ಸುಗಿ ಯಪದ ಕೊರವಂಜಿಯಪದ 

ಮೊದಲಾದ ಜನಪದಮಟ್ಟುಗಳನೆ « ಬಳಸಿಕೊಂಡಂ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಇವರ ಮಂಗ ಗ ರ ಮಹಿಪತಿದಾಸರೂ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷ 

ವೆಂಬ ಗಂಥವನ್ನೂ ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದಂಬರುತ್ತದೆ 

ಅಣ್ಣಾವಧೂತರು ನ್ಯಾಯ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿದರಾಗಿದ್ದು ಏರಲ 

ವ್ಯಾಸ ಮಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದ ಈ ವರೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು 

ಗಮನಾರ್ಹ 

ಏರಿಶೇಷುಚಿ ಯ ೯ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಕಲ್ಮಾಣ ವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ 

ಸುರಪ್ರರದ ಆನಂದದಾಸರು ಕಮಲೇಶವಿರಲ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ. ಕದ ರು ಮಂಡಲಗಿ 

ಭಿ ವಾಚಾರ್ಯರು ಆದವ್ಾನಿಯ ರಮಾಸುಂದರ ವಿರಲದಾಸರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯಕಾ 

ಚಾರ್ಯರು ಅಸಗಿಹಾಳ ಗೋವಿಂದದ ಸರೂ ವ ಣರುಹನುವ ೦ ದಾಸರೂ 

ವಕಾನವಿ ಗಂಡ ಚಾಯ ೯ರು ಅನೇಕ ಉತ್ತವ ದೇವರನ ಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವು 

ದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ 

ಇವರಲ್ಲದೆ ಮೋಹನದಾಸರ ಪರಂಪರೆಯ ಕೈಯ ವೇಣ ಗೋಪಾಲ ದಾಸರ 

ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ದಾಸರು ಕ ತಿರಚಿಸುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ 

ದಾಸರ ಶಿಷ್ಯಲ ದ ಗೋಪ ಆದಾಸರಿಂದ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಜಗನಾ ಥ ದಾಸರ 

ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೮ ೨೦ ಹಟದಾಸರು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ 

ಕೃತಿರಚನೆವ೫ಡಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೊರಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿರುರ ಶ್ರೀದವಿರಲರ ಪೀಳಿಗೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ವೇಣ ಗೋಪಾಲದಾಸರ 

ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಪ್ರಿಯ ಸುಬ್ಬರಾಯ ದಾಸರು ಶ್ರೀ ಶಂದೆ ಮುದ್ದು 

ಮೋಹನವಿರಲ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಅನೆ ಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನೂರಾರು 

ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಗಂರಂ 

ಗೋವಿಂದ ಎರಲದಾಸರೂ ಒಬ್ಬರು 

ದೀಕ್ಷೆ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಗಳೆನೂ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬರು 

ತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೊ ಡಿದಾಗ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ನಂತರ 

ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ದಾಸರು ಒಂದಂತೆ ತೋರ ವುದಿಲ್ಲ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು 

ಯಕ್ರೂ ಕಾಣಿಸ ವುದಿಲ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು 

ಕಡಿಮೆ ಪುನಃ ಹಾಡಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಂ 
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ಪೂರ್ತಿಮಾಯವಾಗದೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಬರಲಂ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ರೊಂದಿಗೆ ದ ಸರೂ ಮಹತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿದಾಸರ ಜೀವನ 

ವಿವರಗಳನಂ ಕುರಿಸು ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ವನ್ನು 

ರಚಿಸಿ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವಂಜೆ ಗಂರುರಾಯರು ಗೋರ 

ಬಾಳ ಹನುಮಂತರ ಯ ರು ಸಂಜೋಧರಾಮರಾಯ ರು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ 

ಪ್ರಕಟಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರ ಇವ 

ರಲ್ಲದೆ ಇನೂ ಅನೇಕವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿವೆ 

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹವಿ್ಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರಿ 

ದಾಸಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಕನಿಷ ಪಕ್ಷ ಲಬ್ಧಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ 

ನಿಚ್ಚಳವ ದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯ. ಸಾಧ್ಯವಿದೆ 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವಲೊ ಕಿಸಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ ವೆನ ಬಹುದು 

೧) ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯರಚನೆಯ ನ್ನೇ ತನ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹು.ಕ್ಚಿದ 

ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಮೌಲ್ಯವುಳ ದ್ಲು ಮಧ್ವಮತದ ಹಿನೆ ಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಸ್ವರೂಪ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ 

ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹರಿದಾಸರು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ರಒನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿ 

ಸಿದರೆನ್ನಬೇಕು ಆದರೆ ತೀವ್ರಾನುಭವವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ 

ಅದರ) ಕಾವ್ಮಾಂಶ ತನ್ನಿರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸದೇ ಇರದು ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಪುರಂದ 

ರಬಾಸರ ಕನಕದ ಸರ ರಚನೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ಕ್ರೃಷ್ಟವಾದಂವು 

ಜಗನಾ ಥ ದಾಸ ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲವು ದಾಸರ ಕ ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವ್ಮಾಂಶ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 

ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಸರಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

೨) ದಾಸಸಾಹಿಶ್ಯ ತನ್ನ ಶೈಶವದಲ್ಲಿ ಭಗವನಾ ಮ ಸಂಕಿ ರ್ತನೆಗಣ್ಟೇ 

ಸೀವಿತವ ಗಿ ಪ್ರೌಢಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದು ಪುಷ್ಟಗೊಂಡು ಕಾರಾಣಾಂತರದಿಂದ ರೋಗಪೀಡೀತ 

ರಾದಂತೆ ಕುಗ್ಗಿ ಮಧ್ವಮಂತೆತತ್ತ್ವಗಳ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನವಚೇತನವನ್ನು 

ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಕಾಂಶಗಳನ್ನುಎಂನುಗಿಸಿ ಜೀವಂಶವ-ಗಿರಲು ಪ್ರಯತಿ ಸಿದರೂ 

ಬರಒರ ತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಸತ್ಯ ಚೈತನ್ಮಗಳನಂ ಉಳಿಸಿರ್ಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ ಸೊರಗ ತ್ತ್ವ 

ಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ 

೩) ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇವಲ ಮಂಧ್ಯಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೇ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದ 

ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ ಭಾಗವತಧರ್ಮದ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಸಾವಣಜಿಕ, ಕಳಕಳಿ 



೫೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಅದನ್ನು ಮತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಭಿನ ವಾಗಿಸಿಡೆ ಅಂತೆಯೇ ಇದು ಸರ್ವಜನಾ 

ದರಣೀಂರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿತು._ ಕನಕದಾಸರಂಶಹ ಕೆಳವರ್ಗದವನೊಬ್ಬ 

ಹರಿದಾಸನ-ದುದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದುದೂ 

ಇವೆಲ್ಲ ದಾಸಕೂಟದ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಿಕಾವ ಗಳನು ಒದಗಿಸಿದೆ 

೪) ಅತಿಹಾಸಿಕವ ಗಿ ನೊ ಡಿದ ಗ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರ 

ಪರಂಪರೆ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲದಾಸ೦ಿಂದ ರಚಿತ 

ವಾಗಿರ ವದು ಕಂಡಂಬರ ತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ನಾಂತರವ ದ ಮತ್ತು 

ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ದುದ 

ರಿಂದಲೋ ಏನೋ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಯತಿಹರೇಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಶೆಲವೊಮ್ಮೆ 

ಮಧ್ವಮಂತವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಶಾಲಮನೋಭಾವನೆಯಿ ೦ದ ಸಾವಂಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಡೆ 

ಸಲು ಸಾಧ್ಯವ ಯಿಶಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸೊತ್ತೂಗಲು ಪ್ರಯತಿ ಸಿದ್ದು 

ಇಂಥ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕೆಲವಾದರೂ ಯೋಚಿಸಶೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಗ ರಂ- 

ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಾಗಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಮೊದಲು ಶಿಷ್ಕಾದಿಚ್ಛೇತ್ ಪರಾ 

ಜಯಂ ಎಂಬಂತೆ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ದಾಸರನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಆದರೆ ಮರ 

ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗುತ್ತ ಬಂದಂತೆ' ದೀಕ್ಷೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿತು 

ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂ.ರೈಯೂ ಕಡಿವೆ ಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತು ಎರಡನೆಯ 

ಘಟ್ಟದಲ್ಲಂತೂ ಹರಿದಾಸರ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ಹೈ ಪ್ರೂಯಶಃ ವ ಶತತ್ತ್ವಗಳ ಸವ ರ್ಥನೆ 

ಪ್ರಸಾರಬತ್ತ ಹೊ ಯಿತು ಶಾಸ್ತ್ರಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಂಶ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತು 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಗಿ ಗ ರುಸ್ತುತಿ ಗುರು 

ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ತುತಿ ಪದ್ಯಗಳು ಗಣನೀಯಂವಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿಷಿ ಗ ರುವೇ ಶಿಷ್ಯ 

ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಕರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ 

೫) ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹ ಡುತ್ತಾ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ 

ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕ ಣಿಯ ತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಶಃ ಕಾಳದದಾಸರೂ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿ 

ಯನ್ನು ಮ ೦ಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬೆ ಕು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಗೇಯಸಾಹಿತ್ಮ 

ರಾಗ-ತಾಳ-ಲಯ ಗಳಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವ ನಸ್ಸನಂ ಆಕರ್ಷಿಸಿ 

ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಉದ್ದೇಶ ಹರಿದಾಸರದ್ದು ಆದುದರಿಂದ 

ಆದು ಹ ಟ್ಟಿ ಬಂದ ಸಂಧರ್ಭ - ಉದ್ದೇಶಗಳೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿ 

ಸಿವೆ ಅಂತೆಯೇ ಸಂಗಿ ತ ನೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಮನವನ್ನು 
ಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ 

ಓ) ದಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನಣ್ಣ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ೫೯ 

ನೀಡಿದಂತೆ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅತಿವ ಹತ್ತದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪುರಂದರ 

ದಾಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಶಾಕ್ರದ ಪಿತಾಮಹರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 

ತ್ಕಾಗರಾಜರಿಗೆ ಮೂವಸ್ಟೂರ್ತಿ ದೊರಕಿದ್ದು ಅವರಿಂದಲೇ 

೭) ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಉಗಮ ಎಂದಿನಿಂದ ಎಂಬುದು ಸರಿಯ್ಗಿ ತಿಳಿಯದು 

ಬಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ರಚನೆಗಳನ್ನು 

ನೋಡಿದಾಗ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಂಒರ ವ ಸಂಳಾದಿ ಕೀತ”ನೆ 

ಉಗಾಭೋಗ ದಂಡಕ ವೃತ್ತನಾಮ ಮೂ.ಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರ 

ವಾಗಿವೆ ಪ್ರಾಯ ಶಃ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಮೆದಿಂದಲೇ ಛಂದೋರೂಪ 

ಗಳನು ಪಡೆದು ಅವನು ಕೆಎಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಶರಣ 
ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿರಒಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 

ನೋಡಿದರೂ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಮದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವನ್ನು ಕೃಹಿಮ್ಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ 

ವ ತತತ್ತ «ಗಳನು ವಿವರಿಸುವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ದಾಸರು ಜಾನಪದಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ 

ಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿರ ವ್ರದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 

೮) ದಾಸರಿಗೆ ತವ್ಮೂ ಸಂದೇಶಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕೆಂಬ 

ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಮರ 

ಆಡುಭಾಷೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯ ನ್ನಾಗಿ ವರಾಡಿಕೊಂಡರಂ ಸಂಸ್ಕೃತ 

ದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಎದ್ದ ಕೆಲವು ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಭಾಷೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಎರಡನೆಯ 

ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ ಧ್ವವುತತತ್ತ್ವಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರಿ 
ಭಾಷಿಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆ ಆಡುಭಾಷೆ 

ಯೆಕಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ದಾಸರಂತೂ ಜನಪದದ ಭಾಷೆಯನು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನೂ 

ನಾಣ್ನುಡಿಗಳನ್ನೂ ಅನಾಯಕಾಸವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಕಾಗಿ ಬಳಸಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 

೯) ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ 

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತೆವಾಗಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ 

ದಾಸಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಗಿದ್ದ ಹ ಪಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಾಲಯಗಳೂ ಆ ಪ್ರದೇಶ 

ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು 

೧೦) ವ ಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಮಾಜೋ ಧಾವಿ ೯ಕ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣಗಳ ಅಧ್ಯಯ 

ನಕ್ಕೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ವ ಹತ್ವದ ಆಕರವ ಗಬಲ್ಲದು. ಕನಕದಾಸರ ಮೋಹನ 

ತರಂಗಿಣಿ ರಾವ ಧ ನ್ಯ ಚರಿತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಕದಾಸ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತೆನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ 

೧೧) ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 



ಹು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿದೆ ಯೇ ಸತ್ವದ ದ, ೈಷ್ಟಿಯಿಂದಲ.ೂ 

ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತ್ವಾತಿಶಯವೇ ಎಲ್ಲರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬರುವ 

ವುಖ್ಯ ಅಂಶೆ 

೧೨) ಹರದಾಸರಂ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೈತಿಕ ಎ.್ಟೆ ರವನ್ನು 

ಸವಕಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿಕೊಂಡರು ತಾವು ರ.ಕಿಸಿರಂ. 

ವದನ್ನು ಹಾಡಿಕುಣಿಯುತ್ತು ಮನೆಮನೆಗೂ ಅವನ್ನು ತಟುಹಿಸುವ ಕ ರೃವನ್ನೂ 

ಚೊತೆ-ಜೊತೆಗೇ ಮಾಡಿದರು ಆದುದರಿಂದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವ ತು, ಅವುಗಳ 

ಪ್ರಸಾರ ಏಕಕಾಆಕ್ಕೀ ಆಗಿರ ವುದು ಗಮನಿಸುವಂತಿದೆ 

ಅಡಿಟಪ್ಪೆಚಿಗಳು 

೧ ಗೋರಬಾಳ ಹಣಮಂತರಾಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸರ ಉಗಮ ಮುತ್ತು ಶ್ರೀ 
ಪುರಂದರದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳು ಲಿಂಗಸೂರು ೧೯೫೭ ಹೀರಿಕೆ ಪು ೫ 

೨ ಶ್ರೀ ಕಪಟರಾಳ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಹರಿದಾಸ ಪರ ಪರೆ ಪ್ರಬ ದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಂ ೪೬ 

ಸಂ೧ 

೩ ಶ್ರೀಕೆ ಎಂ ಕಷ್ಟರಾಯರು ಜಗನ್ನಾ ಹದಂಸರು ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ೦ಶಿ ಹರಿ 

ದಾಗರ ಪಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಡಾ| ಕೆಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ದ ಸಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ ದ 
ಹಿಸೆ ಲೆಯೊದಗಿಸುತ್ತಾ ಒಟ ಇ ದಾರ ಂಖ್ಯೆ ಓ೦೦ಕ್ಕೂ ಮಿಕು ಪುದೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ 
ಆಧಾರವೇನೆಂಬಂದು ತಿಳಿಯ ಧು 

೪ ಪುರಂದರದಾಸರು ನಾಲ್ಕೂ ಲಕ್ಷದ ಎಪ ತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕ ತಿಗಳನ್ನು ಭಚಿಸಿದರೆಂದೊ 

ಮುಂದೆ ಅವದಿಂದ ಸ್ವಖಾ ೦ಕಿತರಾದ ವಿಜಯದಾ ರು ಇಪ ತೈೈದು ಸಾವರ ಕೃತಿಗಳನು 

ರಚಿಸಿ ಏದು ಲಕ್ಷ ಪೂರ್ತಿಗಳಿಃ ದರೆಂದೂ ಹೇಳೆಲಾಗಂತ ದೆ 

೫ ಬೆಲೂರು ಕೆ ಶನದಾಃರು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ ಬಂದು ಅವಲೋಕನೆ ಮೈಸೂರಂ 

ದಿ ಮು ೧೮೨ ಪು ೩೫% 
೬ ಎಚ ಎಸ ವೆಂಕಟೇಶವ ರ್ತಿ. ಕೀರ್ಶನಕಾರರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೭೫ ಪು ೫ 

೭ ಜ ವರದರಾಜರಾವ ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ಮೈಸೂರು ೧೯೭೩ ಹೀರಿಕೆ 

ಪು Vit— XVI 
೮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮಾ ಕರ್ನುಟಿಕ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸಪರಂಪಕೆ ಪ್ರಕಟನೆ 

೧೨ ೧೯೪೪ ಪ್ರ ಓವಿ 
೯ ರಾ ಸ್ವಾ ಪಂಚಮಖ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಗಳೂರು ೧೯೫೨ 

ಪು ರ್ಳ ೫೦ 
ಎಚ ತಿಪೇರುದ್ರಸ ಮಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೈಸೂರು ಪು ೩೫೫ 
ಡ॥ಕೆ ಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತಿಯ ಘಟ್ಟಿದ ಹಿನ್ನಲೆ ದಾಸಸಾಕಿತೆ 
ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಧ ರವಾಡ ೧೯೭೦ ಫು. 1 

೪ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹ ಸ ೬೧ 

೧೨ 

೧೩ 

೧೪ 

೧೫ 

೧೬ 

೧೭ 

೧೮ 

ರ್ಣ 

೨೦ 

೨೧ 

K3 

marr 

3889 8 

ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮೆ ಸೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಮು ೧ «೮ 

ಪ್ರ ೨೮೯ 

ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾ ರು ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಮೈಸೂರು ನಾ ಮು 

೧೯೩೩ ಪು ೨೨ ೨೩೦ 

ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ ಪೊರ್ವೋಕ್ತ ಪ್ರ ೨೧ 

ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ್ ಪು ೯4 

ಪ್ರೀ ಕಪಟರಾಳ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಪೊರ್ಮೋಕ್ಷ ಪ ೧-೦ 

ಡಾ ವ ಆ ದಿವಣಜಿ ಪ್ರಸಾದಯೋಗೆ ಮೈಸೂರು ೧೯ ೨ ಪ್ರ ೦೮೩ 

ರಾ ಸ್ವಾ ಪಂಚಮ ಖಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪು ೬೮ 

ರಂ ಶ್ರಿ ಮುಗಳಿ ಪೂರ್ಮೀಕ್ತ ಪ್ರ ೨೯೭ 

ಒಟಗೇದಿ ಕೃಷ ಶರು ಒಗನಾ ಭದ ರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ 

ಧಾರವಾಡ ೧೯೭೦ ಪು ೮೫ 

ಟೆ ಲೂರು ಕೇಶವಬಾಸರು ಶ್ರೀ ಕರ್ನೂಚಳ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ನಾಮು ೧೯೬೩ 

ಪು ೫೪೩ 

ಕಪಟರಾಳ ಕ ಷ್ಲರಾಯರು ಹರಿದಾ” ಪರಂಪರೆ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಂಸ್ಕತಿ. ಶೋಧನೆ 
೧೭೦ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ (7ಂ) ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ 
ಧಾರವಂಡ ೧೯೭೦ 

ಕೊರಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾನ ಹೆರಿದುಸ ಸುಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೨ 

ಕೃಷ್ಣರ ವ ಕೆ.ಎಂ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನುಹದಾಸರು ಮೆಸೂರು ೧೫ 

ಗೋರಬಾಳ ಹಣಮಂ್ರಾಯ ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆರಿದಾಸರ ಉಗಮ ಮುತ್ತಿ 

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಂಳಾದಿಗಳಂ ಲಿಂಗಸೂರು ೧೯೪೭ 
ಕಿಪ್ಲೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಜ್ಞೆ ಮೈಸೂರು ೧೯೬೮ 

ದಿವಾಣಜಿ ವ ಅ ಪ್ರಸಂದಯೋಗ್ಯ ಮೈಸೂರು ೧೯೭೨ 

ಪಂಚಮುಖಿ ರಾ ಸ್ಕಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೫೨ 

ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜ. ಮೈಸೂರು ನಾಮಂ 

೧೯೭೪ 

ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರಾ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದು ಅವಲೋಕನ ವೈಸೂರಂ 
ಪರಿಷ್ಕ ತದ್ದಿ ಮು ೧೯೮೦ 

ವಂಹಿಷಿ ಸರೋಜಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಯಿತ್ರಿಯೇಂರು ಧ ರವಾಡ ೧ ೬೫ 

ಮುಗಳಿ ರಂ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮೈಸೂರು ನಾ ಮು ೧೯೬೮ 

ವರದರಾಜರಾವ ಜಿ ಹರಿದಾಸಹೈದಂಯ ಮೈಸೂರು ೧ ೬೩ 

ವರದರಾಜರಾವ ಜಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ಮೈಸೂರು ೧೯೭೩ 



೬೨ 

೧೫ 

೧೬ 

೧೩ 

೧೮ 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವರದರಾಜರಾವ್ ಜಿ ಕಕರಿಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ೧-೮೩ 

ವೇದವ್ಮಾಸಾಚಾರ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರು ನಂಜನಗೂಡು ೧೯೬೩ 

ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು ೧-೭೫ 

ಕರ್ನಾಟಿಕ ಕನ್ನಡ ಏಿಷಯ ವಿಶ್ವ ಕೋಪ, ಕ ಅ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ 

ವಿದ್ಮಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೯ 



ದಾಸಕೂಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಕೂಟ 

ಎಟಿ ೪ೆ ಇಂದುಬಾಯಿ 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಅವಳಿ ಸವರಾಸ ಪದಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದಭ”ದಲ್ಲಿಯೂ ಪಡೆದಿವೆ ದಾಸಕೂಟ 

ಎಂದರೆ ದಾಸರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಎನ್ನುವ ಸಾವಕಾನ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬಹಂದು 
ಆದರೆ ಈ ದಾಸಕೂಟ ಸಮಾಸ ಪದದ ಪೂರ್ವ ಪದವಾದ ದಾಸ ಎಂಬುದು 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಯೇ ಎವಿಧ ಅರ್ಥಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳಕೆಯಾಗಿರು 

ವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 

ದ್ವೈತಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಪರವರಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಆತನೇ ಶ್ರೀಹರಿ 
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ದಾಸರೇ ' ಹರಿನಿತ್ಯ ಜೀವರೂ ನಿತ್ಮರೇ ಎಂದರೆ ಈ ಹರಿ 

ದಾಸರಿಬ್ಬರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವರೇ ಎಂದ ಯಿತು ಈ ದ ಹ್ಹಿಯಿಂದ 

ದಾಸಕೂಟ ಅನಾದಿಯಕಾದದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದುದಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಥಮಂ ದಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯಂ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿ ಶೇಷ ಗರುಡ 

ರಂದ್ರಾದಿಗಳಂ ಅನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. 

(ಕೆ.ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್-ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪು ೪೩) 

ತಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತೆ ವಿಜಯ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು 

ದಾಸಕೊಟಿ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ 

ಶ್ರೀ ಬೇಲುರು ಕೇಶವದಾಸರು ನಾರದ ಮಹಾಮ ನಿಯಿಂದ ಭಾಗವತ ಧರ್ವಾ' 

ಪ್ರಾರಂಭವ ಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಸಿಷ್ಠ ಲವಕುಶರು 

ವ್ಯಾಸದಂಹರ್ಷಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಭಾಗವತಧರ್ಮದ 

ಪ್ರವರ್ತಕರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ 

ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಕ್ಕುವುದಂ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದೈ ಸತ 

ಮತವನ್ನು ಸ್ಮಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಶ್ರೀ ವ ಧ್ವಾಚಾರ್ಕರೇ ಆನಂದತಿಿ.ರ್ಥ ಎಂಬ 

ಅಂಕಿತದಿಂದ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರ ಬರೆದಂ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ 

ಹಾಡಿದರು * 

(ಗುಂಡ್ಮಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಐತಾಳ್-"ದಾಸಕೂಟ' ಎಂಬ ವಕಾತಂ 

ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ? ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಂ ೫೧ ಸಂ ೪) 



೬2 ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನೆ 

ವಾದಿರಾಜರು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ್ವಾಚಾದ್ಯರನ್ನೂ ಕ ರತಂ 

ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ದಾಸರೊಳು 

ನಿನ ಪೊ ಲುವರುಂಟೆ ಮಧ್ವ ಮುನಿರಾಯು -- ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಜೀವಿಗಳೊರೂ ದ ಸರು 

ಎಂಬ ಆಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದರೆ ಹರಿಯ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ದಾಸರು ಎಂಬ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ ವಿಶ ಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಹರಿದಾಸರು ಎಂಬ 

ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದಾದರೂ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕನ ಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದಂಕಿ ಮಧ್ವರ 

ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾ ಂತವನ್ನು ತಳಹದಿಯೆಸಾಗುಳ್ಳ ಹೆರಿಭಕ್ತೀಯನ್ನ್ನಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ 

ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗಿದೆ 

ದಾಸಕೂಟ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ದಾಸ ಎಂದರೆ ಸೇವಕ ಎಂದೂ ಕೂಟ 

ಎಂದರೆ (ಪಂಥ) ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪು ಎಂದೂ ಅರ್ಥ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಇತರ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚ ರದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಪಂಥಕ್ಕೆ 

ಸಮಾನವಾದುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸಕೂಟ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಕೂಟ ಎಂದರೆ 

ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಎಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು 

— (ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪು. ೪೯) 

ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ದಾಸಕೂಟ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಕ್ರಿ ಶೆ 

೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಚಲಾನಂದ ವಿರವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತಂ ಎಂಬ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವತ್ತು ಅದರೆ ಜಿ ವರದರಾಜರಾಯರು ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಂ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ೯ನೆಯ 

ಶತಮಾನದ ಅಚಲಾನಂದದಾಸರ ಗಲಿ ೧೩ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಯದ್ದ ನರಹರಿತೀರ್ಥ 

ರಾಗಲಿ ಆದ್ಯರೆಂಬುವರಾಗಲಿ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರೆನ್ನುವ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನಂ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಅಕ್ಲೀಗಳೆದು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರೇ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪು ಶ್ರದಾಯದ ಆದ್ಯ ಪ ್ರೈವರ್ತಕರೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀ ವ ಧ್ವಾಚಾರ್ಕರ ದ್ವೈತಮತವು ಉದಿಸಿ ಈ ವೇಳೆಗೆ (ಶ್ರೀಪಾದಲಾಯಂರ 

ಕಾಲಕ್ಕೆ) ಇನೂ ರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅದರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಗ್ರಂಥಗಳು ನಿವರಾಣವಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅದು ವಿದ್ಯೃಜ್ಜನರ 

ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಲಿರಮಿಸಲೆಡೆಯಿ್ವದೆ ಸಾವಕಾನ್ಶ ಜನರಿಗೂ ಅದರ ಸಾರ ದೊರೆಯ 

ಬೇಕಾದುದು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿತು. ಸಾಲದ ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪಾದರ-ಜರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ 

ತೀರ್ಥರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಒಂಧಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ 
ಕೇಳಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಸ ವರ್ಧನೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮ 
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ವೆಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಇದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣರು ಕನ್ನಡದ 
ಮೂಲಕವೇ ತವ್ಮು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆನ್ನುವುದೂ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರುಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಲ ಧರ್ಮ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಪೂಜಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಕನ ಡದಲ್ಲಿಯೇ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕುಣಿದು ಮಣ'ದಂ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಂಂಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ 

ಹಾಕಿದರು ಗ ರುವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಷ್ಕರು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಉದಿಸಿ ಬಂದು ಈ ಸಂಪ್ರ 

ಜಾಯ ಮುಂದುವರಿದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸಲ ರಂಭಿಸಿತು 

— (ಜಿ ವರದರಾಜರ ವ್ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ಪು ೫೫) 

ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೧೩ನೆಯ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹರಿಭಕ್ತಿ 

ವಾಹಿನ್ನಿಹೆರಿದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ 

ಆದರೆ ದ ಸಕೂಟ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರಂ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ನಂ 

ಎಂಬ ಎಚಾರ ಯಾವ ದಾಸರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಹೇಳದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದು 

ಈ ಮೊದಲೇ ಉದ್ಯರಿಸಿದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಂವ ಗುಂಡ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೆ ಖರ 

ಐತಾಳರು ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗೆ ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಪ್ರಾಣೇಶ 

ಏರಲರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಂರುತಿಸಿ 

ಈ ಪದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಉಚ್ಚಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 

ಅಂದರೆ ೧೫ ೧೬ನೆ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು 

ಎಂದ ಆಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು 

೧೩ನೆಯ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಭ ರತದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪಂಧದ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ ಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ದ್ವೈತಮತ ಸ್ಥಾ ಪನೆಯಾಯಿತಂ ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ತಾತ್ವಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ್ಕು 

ವೇದ ೦ತಗ್ರಂಥಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಜನಸಾವರಾನ್ಯರಿಗೆಸಂಸ್ಕೃತ ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ 

ಇವು ಎಟುಕುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರೆನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜನಸಾವರಾನ್ಯರ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಕೀಳರಿಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು ಸ್ನಾನಾನಂತರ 

ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಕತನ್ಡುವುದೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ವರ ದೃವೆಂದಂ ಭಾವಿಸಿದ್ದ 

ಕಾಲ ಹೀಗಾಗಿ ಜನಸಾವಂನ್ಯರಿಗೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ 

ಯಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ೧೩ನೆಯ ಶತವಕಾನದಿಂದ ೧೬ನೆಯ ಶತಮನದ ನಡುವೆ 
ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪಂಥಗಳೂ ಶೆ, ಡವ ಅದ್ವೆ ಅತೆ ವಿಶಿಷಾ ದ್ವೈತ ಪಾಶಂಪತಾಪಿ ಮತ 

ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರತ್ನಿಭಟಿಸಿ 
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ತೆಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಜನತೆಯ ಆದರಣೆ ಅನುಸರಣೆ 
ಯದಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಧ್ವರ ಅನೂಂಯಾಯಿಗಳಿಗಿತ್ತು ಇಂಥ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಳುಬಾಗಿಲು ವ ರದ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಹೀರಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ 

ಶ್ರೀಪಾದರ ಯರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಧ್ವವ ತೆದ ಸಾರವನ್ನು ಹರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಬೋಧಿಸಲು ಮನಸ್ಸುಮಾಡಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪೂಜಾಸಮಯಂದಲ್ಲಿ ಹಾಡಂವ 

ನರ್ತಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೀರ್ತನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಗಳಾದ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ ಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 

ಇವರಿಂದ ರಚಿತವಾದವು ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ವನು ಮಂಂದುವರೆಸಿ ಬೆಳೆದರು. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಕರಾದ ವಾದಿರಾಜರು 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಮೊದಲಾದವರಂ ಹರಿದಾಸ ಕೂಟವನ್ನು ವ್ಯಾಸ 

ರಾಂದಂರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೆನಾ ಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಿದರು. ಇದು ದಾಸ ಪರಂಪರೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಘಟ್ಟ ಮುಂದೆ ವಜಯಂದಾಸರಂ (ಕ್ರಿಶ ೧೬೮೭ ೧೭೩4೫) 

ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೊಂಡು ವಂಂದುವರೆದದಲ್ಬ ಎರಡನೆಯ 

ಘಟ್ಟವೆಂದಂ ಗಂರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಎರಡು ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಟಸ್ಥ ವಾಗಿದ್ದು ದಾಗಿಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಈ ಎರಡಂ ಘಟ್ಟ 

ಗಳ ನಡಂವಿನ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರಂ ಎಂಬ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಧಾವಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನುಳ್ಳೆ ಈ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ 

ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನ್ನ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಹಿತ್ಯ್ಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಗಣ್ಯವಾಯಿತಂ 

ಹೀಗೆ  ಮಧ್ವಾಚಾದ್ಕರಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿವಾಯಿಂತೆಂದಂ 

ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಂವುದಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದಲೇ ಹರಿದಾಸ 
ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಮಂಖರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಂವಾಗ 

ನಮಃ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಾಯಂ ನವಂಸ್ತೇ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿನೇ 

ನಮಃ ಪ್ರರಂದರಾರ್ಯಾಯಂ ವಿಜಯಾರ್ಯಾಯಂ ತೇ ನವಂಃ 

ಎಂದಂ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪುರಂದರದಾಸರು 

ವಿಜಯದಾಸರನ್ನೂ ಮುಖ್ಯರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು 

ವ್ಯಾಸರಾಂರಂರಂ ಯತಿಗಳು ವಂರಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ 

ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಇವರನ್ನೂ ಹರಿದಾಸ ರೆಂದಂ ಕರೆಯಂವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಹದಿಂದರಿ 

ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರನ್ನ್ನ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಲದಾಸರೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದರೂ ದಾಸ 

ಧರ್ಮದೀಕ್ಷೆ ೦ನ ಪಡೆದವರಂ ವಕಾತ್ರವೇ ಹರಿದಾಸ ರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ 

ಹರಿದಾಸಕೂಟ ಕೈ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನಂಸರಿಸ 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹರಿಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಹರಿದಾಸರೆನಿಸಲಾರರು 



ದಾಸಕೂಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಹಿಪ್ಪಿ 

ಏಜಯದಾಸರು *ಹರಿದಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಸುಳಾದಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ ಳಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಹರಿದಾಸನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹರಿದಾಸನಾಗುವವನು 

ದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ 

೧) ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ 

೨) ಸಾಲ ಮಾಡುವುದ್ದಿ ಸಾಲದೆನ್ನುವುದಿಲ ನಾಳೆಗಿಡುವುದ್ದಿ) ಎಂದಂ 

ಪ ತಿಚ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಂತ್ತೇನೆ 

೩) ಹರಿದಿನ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಬಡುವುದ್ದಿ 

೪) ದೈವನಿಂದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ 

೫) ಹರಿಸೇವೆಗೇ ಈ ಜೀವನ ಮಾಸಲು 

ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿ ಕ್ಷಿಸಿ ಯೋಗ್ಯನೆನಿಸಿದರೆ ಅಂಕಿತ 
ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪಡೆದ ಅಂಕಿತ ದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಸರು ಕೃತಿಗಳನದ್ನಿ 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಂಕಿತದ ಸಹಾಯ ದಿಂದಲೇ ಇಂದು ನಾವು ಇದು ಈ ದಾಸರ 

ಕೃತಿ ಎ ದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂಕಿತವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಗುದಂಗಳಂ 

ಅಂಕಿತ ಪದ ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ... ಈ ಅಂಕಿತಪದ ಶಿಷ್ಕನ ಅಂಕಿತದಿಂದ 

ಮೊದಲಾಗಿ ಗ ರುಗಳ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಮ್ಮ 

ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀಶ ಎರ.ರಿಗೆ ಅಂಕಿತಕೊಟ್ಟಾಗ ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಅಂಕಿತಪದ ಹಿ ಗಿದೆ 

ಶ್ರೀಶ ವರವ ನೀನೆ ಸಂತೈಪುದಂ 

ಕ್ಲೇಶನಾಶನ ನಿನ್ನ ದಾಸರವನೆಂದರಿತು nw 

ಸಕಲ ಲೋಕಗಳ ನಾಯಕ ಇವಗೆ ಹೇಯ ಲೌ 

ಕಿರ ವರಾರ್ಗವನೆ ಬಿಡಿಸಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಕಟವನೆ ಗೈಸು ಸದ್ದವರ ಕರ್ಮಗಳ ದೇ 

ವಕಿತನುರು ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಥವಿರಲ ಒಲಿದು nal 

ದಾಸಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆ ಶ್ರೀ ವಧ್ವಾ 

ಚಾರ್ಕರು ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮನಾಮವಾದ ಆನಂದತೀರ್ಥ 

ವೆಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ರಂಗವಿರಲ ವೆಂಬ ಅಂಕಿತ 

ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಕರ ದ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ 

ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಬಂದ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಗುರಂಗ 
ಳಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ಪುರಂದರ ವಿರೂ ಎನ್ನುವ ಅಂಕಿತ ಪಡೆದರು 

ಹೀಗೆ ದಾಸಧವ ೯ದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಂಪು 

ದಾಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಪಡೆದು ಹರಿದಾಸರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರಲ್ಲಿ 

ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಮೊದಲಿಗರು ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರ ದೇವರನಾವಂ 



೬೮ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಗಳವಂ ರಚಿಸಿದ್ದರೂ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದಂ ಗಂರ ದತ್ತವಾದಂ 

ದಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ದ ಬಂದುದು (ಡಾ॥ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಶ್ರೀ ಜಗ 

ನ್ನಾಥದಾಸರು. ಪು ೫೩) ಇವರ ನಂತರ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರ 

ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅಂಕಿತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿದಾಸರಾಗಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡರಪುರದ ಏರಲ ನೇ ದಾಸಕೂಟದ ಮೂಲ 

ಉಪಾಸ್ಕದೇವತೆಯಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಸರ ಅಂಕಿತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಲ ಎಂಬ 

ಪದ ಸೇರಿದೆ 

ಹರಿದಾಸರ ಉಪಾಸನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಭಜನೆ ನೃತ್ಯಗಳ ವ ಒಕ ನಡೆದವು 

ಈ ಭಜನೆ ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತಾರೂಪ ಪಂಡರಪುರದ ಎರಲ ಈಗಲೂ 

ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕಾಂಚನಬ್ರ,ಹ್ಮನೆ೦ದೂ ಉಡಂಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು 

ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ ಪಂಡರಪುರದ ಎರಲನನ್ನು ನಾದಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ ಹೇಳಂವ ರೂಢಿ 

ಯಿದೆ (ಡಾ| ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪ್ರ ೫೪) 

ಹೀಗೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಕೃಷ್ಣ 

ವಿರಲ - ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗಳಾದರು ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯ ಬಗೆ 

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸದಂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ವನಜ ಭವಾಂಡದೊಳು ಹರಿದಾಸತ್ವ ದೀಕ್ಷೆ 

ಬಲಂ ಕಷ್ಟವೆಂದು ಕಾಣೊ 

ವಂನ ಜ-ಧಮಗೆ ಇದು ಸ ಲಭವಲ್ಲವೊ ಪ್ರಾಣಿ 

ವಿಜಯದಾಸರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆರಿದಾಸರಂ ಹೀಗಿರಬೇಕು 

ತಪ್ಪ ಮಂದ್ರಾಂಕಿತ ಧರಿಸಬೇಕಂ ಭುಜದಿ 

ಸಿರಿಬೊಮ್ಮಾ ಭವಾದ್ಕರಿಗೆ ತರತಮಭೇದದಿಂದೆರಗಿ 

ಪೊರೆಯೆಂದಾಡಲಿಬೇಕಂ 

ಅನ್ನಪಾನಕ್ಕೆ ಅವಸೆರ ಬೀಳದಿರಬೇಕು 

ಅಂದವರು ತನಗೆ ಬಹಳ ಬಂಧುಗಳು ಎನಬೇಕಂ 

ಇಂದ್ರಿಂಯಂಗಳನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಂ 

ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಲಿ ನಿತ್ಯ ತಿರುಗಬೇಕಂ 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಪ್ರಕಾರ 

ಆಸೆಯನಂ ನಿಜದಾಸಗೈದಿಹ ಪುಂಸರೆಲ್ಲರಂ ದಾಸರೆನಿಸುವರು 

ಹೀಗೆ ವಂಧ್ವವಂತದ ಅನಂಯರಾಂಯಿಗಳಾಗಿ ಜಾಸಧರ್ವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂ 

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತವ್ಮೂ ಅಪಾರ ಕೃತಿರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ 



ದಾಸಕೂಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಕೂಟ ೬೯ 

ಕೀರ್ತಿವಂತರಾದವರು ಈ ಹರಿದಾಸರು. ಇವರ ಕೂಟವೇ ದಾಸಕೂಟ ಈ 

ಪರಂಪರೆಯ ಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ದಾಸಕೂಟಿ ದ ಅವಳಿ ಪದದಂತೆ ತೋರಂವ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ವನು ಅರ್ಥೈೆಸಂ 

ವಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಮಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತೋರಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ .... 

ವ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು--ಬಾದರಾಯಣರು. ಈ ವ್ಯಾಸಕೃತ 

ವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಲ್ಲವರು ಪಂಡಿತರು ವ್ಯಾಸಕೂಒದವರೆಂತಲೂ 

ಪುರಂದರದಾಸರೇ ವೊದಲಾದ ದಾಸಾರ್ಯರಂ ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞರಂ ದಾಸಕೂಟದವ 

ರೆಂತಲೂ ಪ್ರತೀತಿ (ಡಾ| ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥರು ಪು ೫೭) 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ದಾಸವರ್ಗದ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 

ದ್ಹರೂ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರ ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ € ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಟ ದ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದಿರ 

ಬೇಕು ದೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ರಮ ಅಂಕಿತ ಪ್ರಧಾನಗಳ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ 

ಬಂದುದರಿಂದ ಪರಂದರದಾಸರೇ ದಾಸಕೂಟ ವೆಂಬ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮೊದಲಿಗರೆನ್ನ 

ಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಸಕೊಟ ವೆಂಬ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯ ರೇ ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು 

(ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಪು vi) 

ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಪದದೊಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಪದ ವೇದವ್ಕಾಸರನ್ನು 

ಕುರಿತದ್ದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವ್ಯಾ ಸರಾಂುರನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಎಂಬ 
ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ಉದ್ದರಿಸಿರುವ ಎರಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ 

ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಎಂಬ ಪದ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವುದು ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಲ್ಲೇ 

ಬಂದರ ಸಂಸ್ಕೃತಬಲಿ ಮಧ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಗೂ ಸಾಹಿಶ್ಯಿಕವಾದ 

ಕೃತಿಗಳನು ರಚಿಸಿದ ಪಂಡಿತರ ಯತಿಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು 

ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಹ ಗೂ ದುಸಕೂಟ ಗಳಿಂಬ ಪ್ರಜೇದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯಂರೆ 

ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತವಾದವು ಎಂಬ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ 

The words Dasaru and Vyasaru first came Into vogue in 

the time of Purandara Dasa and his religious preceptor Vyasa 

raja Later onthe disciples of Purandara Dasa were called 

Dasakutastas But afterwards the words Vyasakuta and Dasa 

kuta aquired a different meaning altogether Vyasakuta meant 

Those who were well versed In Sanskrit and conversant with 

the knowledge of the Vedas andthe different branches of 

philosophy And onthe other hand Dasakutastas meant 



೭೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

Those who conveyed the message of the Dvaita philosophy 

and religion through the Vernaculars 

(Karnataka Historical Review—Vol IV 

Jan July 1937 Pp 87 95) 

ವ್ಯಾಸಕೂಟ ದಾಸಕೂಟಗಳಿರಡಕ್ಕೂ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಂತವರು ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕೂಟಗಳ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ವೇದವಿಹಿತವಾದ 

ತತ ಶ್ವ ಗಳನಂಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನಂಸಾರಿಯಾಗಿ ವಿಪರಿಸುವುದು ವ್ಯಾಸರ ಅನುಯಾಯಿ 

ಗಳು ಪಂಡಿತಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಕ್ಟ ಮೂಲಗ್ರಂಥ 

ಗಳನ್ನೊ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಪುರಂದರರ ಅನುಯಕಾಯಿಗಳಂ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕವಾಗಿ 

ಆ ನಿರ್ಣೀಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ವ್ಯಾಸಕೂಟ 

ದವರಿಂದಲೇ ದಾಸಕೂಟದ ವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಪೋಷಣೆಗಳನು ಪಡೆದರ ವ್ಯಾಸ 

ಕೂಟದವರೇ ದ ಸಕ್ನುಟದ ಭ್ಯೇಯೋದ್ಧೇಶ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು 

ಆದ್ದರಿಂದ ವಟೂಲಭೂತವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಭೆ ದವೇನೂ ಈ ಕೂಟಗಳ ನಡಂವಿ 

ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಹೇಳುವುದು ಒಂದನೇ ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷದ ಶಾಖೆಗಳು ಇವು 

ಭಾವ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ದಾಸಕೂಟಸ್ಹರಾದ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ವಿಜಯಂದಾಸರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಮೊದಲಾದವರಂತೆಯೆ 

ವ್ಯಾಸಕೂಟಸ್ಮರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಮ್ಮಾಸರ್ಯರು ವಾದಿರಾಜರು ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲೂ ಕೃತಿರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ಮಹನೀಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಲೇ 

ಇದ್ದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರವಿರಲಿಲ್ಲ 

ವ್ಯಾಸಕೂಟವು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಪು 

ವುದಕ್ಕೆ ವಕಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಸಕೂಟವು ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಅಡಗಿದ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದವಾದ ಪ್ರಮೆ ಯಗಳನ್ನು ಅನುಷಾ ನದಲ್ಲಿ ತರಲು ಮಾಡಿದ 

ಊಪದೇಶ ಕ್ರವಂವೆನ್ನೆಒಹುದು  ವ್ಯಾಸಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಾಸಕೂಟದ ಅಂಶಗಳೂ 

ದಾಸಕೂಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಕುಟದ ಅಂಶಗಳೂ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀಜಗನಾ ಥದಾಸರಲ್ಲಿ 

ಈ ಎರಡೂ ಕೂಟಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನವಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿಶ್ರೆಯಿಂದ 

ತಿಳಿಯೆಬಹುದಂ 

(ಡಾ| ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ಪು 4೮ ೫೯) 

— ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿದ್ದರೊ ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ; ಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ 

ಅವಹೇಳನೆ ನಡೆಯಿತೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಭಾಗವತ 



ಬಾಸಕೂಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಕೂಟ ೭೧ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಂದ ಪಂಡಿತವಕಾನ್ಯವಾದ ಶಾಖೆ ವ್ಯಾಸಕೂಟವೆಂದೂ ಜನಸಂಮುಖವಾದ 

ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಶಾಖೆ ದಾಸಕೊಟವೆಂದೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಏವ ವಿರೋಧವಲ್ಲ 
ವೆಂದೂ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸತ್ಕೂಂಶವಿದೆ ತತ್ವತಃ 
ವಿರೋಧವಿರದಿದ್ದರೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಹೀಯಾಳಿಕೆ ತೋರಿರುವ 
ಸಂಭವವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಟದವರ ನಡುವಿನ ಸೆಂಬಂಧ ನಿಜವಾಗಿ 

ಹೇಗಿತ್ಲ, ? ಮೊದಲು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ವಿರಸ ಮೂಡಿತೆ ? ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ 
ಅದು ಮೊದಲಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಹೇಗೆ? ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ £ ೦ದಂ ಸ್ಪಷ್ಟ 
ಉತ್ತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ದೊರೆಂಯಂ 

ವುದ್ಧಿ ಲೋಕಕ್ಕೇ ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾರ ಹೊರಟ ಇವರ ನಡುವೆಯೇ 

ಹೀಗಾದದ್ದು ವರಾತ್ರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯರಾಗಿದೆ 



ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು 

ಎಸ್ ರಮಾಮಣಿ 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 13 ನೇ ಶತವ್ಷ೯ನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬಿತ್ತಿದ 
ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಬೀಜ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಿತಾದರೂ ಆದು 

ಚಿಗುರಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗ ತೊಡಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಇಂದು 

ನಾವು ಬಹುವಾಗಿ ಕೊಂಡ ಡವ ಸಾಹಿತ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ 

ಲ್ಲೊಂದು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ೦ದ ಬೀಗುವ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಭ್ಯವಾದುದು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಪಟ್ಟ ಶ್ರದ ದಿಂದ ಇಟ್ಟಿ ದಿಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರಂ 

ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದರೂ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಉದಯಕ್ಕೆ 
ಕಾರ£”ರಾಗಲಿಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತ ವೇ ಸ್ವತಃ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಂವುದರ 
ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀವ್ಕಾಸರಾಯರಂತಹ ಶಿಷ್ಯರುಗಳನ್ನು ತಯರಾರುವ೯ಡಿ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನೆ ಲೆ. ತಮಿಳು ಆಳ್ಕಾರರುಗಳು ಪ್ರಬಂದಭಗಳ 

ಪ್ರಭಾವ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪುಷ್ಟಿನೀಡಿತು. ಕನ ಡ 
ವೆಂದರೆ ಮೂಗುವಣರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪೀರಾಧಿಪತಿಗಳಾದವರಂ 

ಸಂಸ್ಕತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭ ಷೆಯನಾ ಡುವುದು ಊಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಪೀರಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವಂತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತರುವಂತಹ 
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ನಡೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗಂಡೆದೆಯನ್ನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ 

ಆಳ್ವಾರರ ಗಳ ಪ್ರಬಂಧ ನೀಡಿತೆನ್ನಬಹ ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ತಿಳಿಯದ ವೇದಉಪನಿಷತ್ತು, 

ಪುರಾಣಗಳ ಸಾರ ತಿಳಿಯಲಂ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಕನ್ಯ ಜನರ ಬೆಂಬಲವೂ 

ದೇಸೀ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಇವರ ನಡೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರಬಹಂದಂ 

ವೇದ ಪ್ರವಣಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ 

ಸ್ವೀಕರಿಸಲ ರದೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಧಾವಿ ೯ಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ 
ಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನತೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೂತ್ಸೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾಗತಿ 

ಸಿದ್ದಿ ರಬಹುದು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಈ ಸಾಧನೆ ಆವರನ್ನು ಹರಿದಾಸ ಪಿತಾಮಹ ಪಟ್ಟಿಕ್ಕೇರಿ 

ಸಿದೆ ಇತರ ದಾಸಶ್ರೇಷ ರುಗಳ್ಲೊರೂ ಇವರನ್ನು ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿ ಹಾಡಿ 



ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ೭೩ 

ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ ರಣದಿಂದಲೇ “ರಬಹುದು ಪರಂಪರೆಯಿಂಂದ ಬಂದ ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧೃಮಾಂಶ ಸಂಭೂತರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಮಾತರಾಗಿರುವ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ 

ರನಣ್ಣ ಮೊದಲೂ ಅಜ.ವಂದಿಸಿ ಪ್ರರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 

ನಮಃ [ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಯಂ ! ನವ ಸ್ತೆ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿನೇ 1 

ನಮಃ ಪುರಂದರ ಯರ್ಕಾಯ | ವಿಜಯಂರ ಜಾಯಂ ನಮಃ 1 

ಇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಕಲಕಷ್ಟಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ 

ಭೋಜನ ಲಭಿಸ ವದೆಂಬ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೂ ಇದರಂ 

ವಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಜನತೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ 

ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಶಿಷ್ಯ ಶೇಷ ರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ತಮ್ಮ ಗುರಂಗಳನ್ನ್ನ 

ಕಂದಿತಂ ರಚಿಸಿರ ವ ಲನೇಕ ರಚನೆಗಳು ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹಾಗೂ 

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಗ ರುರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತಾ ವಿಜಯದಾಸರು ರಚಿಸಿ 

ರಂವ ಶ್ರೀಪ ದರಾಜರ ಸುಳಾದಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಬದುಕಿನ 

ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿರುತ್ತವೆ ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀನಿಧಿ ತೀರ್ಥರ 

ಶ್ರೀಪ ದರ ಜಾಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಭೀವಕಾಚ ಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಪಶ್ರೀಪೊರ್ಣಬೋಧ 

ಗುದುವಂಶ ಕಲ್ಪತರು ವ ಂಂತಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಗಳೂ ಸಹ ಅವರ ಯತ್ಕಾ ಶ್ರಮದ 

ನಂತರದ ಎಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳನು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿವೆ 
ಶ್ರೀವಾದರ ಜರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮ ೦ಚೆನ ಪ್ರಸಂಗಪೊಂದನೆ್ಲಿ 

ಬೇಲೂರು ಕೇಶವನದಾಸರು ಸುದೀರ್ಥವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತವ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಭಕ್ತಚರಿತೆ ಯ ಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರ ಸ ರಾಂಶವಷ್ಟನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಗಳವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರವ ದ ಹೆಸರು 

ತಂದೆ ಶೇಷಗಿರಿಯ ಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಬೆ೦ಗಳೂರಂ ಜಿಲ್ಲೆ 

ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೂರಿನ ಸವಿಪದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿ 

ದರು ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣಂ 

ಒಮ್ಮೆ ಸಾಯ ೦ಕಾಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ ದನಕರ ಗಳನ್ನು ವಂನೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು 

ಹೊರಟಿದ್ದನು ಅದೇ ಸವ ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣತೀರ್ಥಸ್ಥಾ ಒವಿರಿಗಳು ಅಬ್ಬೂರಿನ 

ಸಮಿಪದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿನ ಪುರುಷೋತ್ತವ ರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯರಾಗಲು ಬರಂತ್ರಿದ್ದರೆ 

ಬಾಲಕನನ್ನು ಕರೆದು ಮಗು ಅಬ್ಬೂರು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆಯ ಪ್ಪ ಎಂದು 

ಕೇಳಲು ಬಾಲಕನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸದೆ ಇಗೋ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ದನಗಳನ್ನೂ 

ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದ 



೭೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಮೇನೆಯಂಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 

ಅಬ್ಬೂರಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿದರಂ ಆದರೆ ಆ ಬಾಲಕ ಅದು ನನಿಂದ 

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗನಿಗೆ ಸಂನ್ಕಾಸವಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆ 

ಸಿರುವ ಸ್ಹಾವಿಂಗಳು ಮರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು 

ಬರುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆದರಿಯರಾಳು ಎಂಬನಂ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಾಲಕ 

ನಿಂದ ಅವನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಕೊೊಟ್ಟವರ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೆಂದಂ ಅರಿತು ಅವನನ್ನು 

ಹರಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು ಅನಂತರ ಪುರ ಪೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲಯತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತಮಗೂ ಇಂಧ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಬೇಕೆಂದು 

ಬಯಂಸಿದರು ಹರಿಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ದೊರೆಯಬಹುದೆಂದು ಪುರುಷೋತ್ತವಂರಂ. 

ಉತ್ತರಗಿತ್ತರು ನಂತರ ಸ ಕೈರ್ಣವರ್ಣರು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಂಣನ ಭೇಟಿಯಂ 

ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನಿ ವಿವರಿಸಿ ಬಾಲಕನನು ಬಾಯಿ ತಂಬ ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಶ್ರೀ 

ಪುರುಷೋತ್ತಮರಂ ಆ ಬಾಲಕನಾರಿರಬಹಂದೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಚಿಸಿ 

ಗ್ರಹಿಸಿದರು 

ಇತ್ತ ಮಗನು ಬಂದದ್ದೂ ತಡವಾದಂದರಿ ದ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ ರಿತ ನಿಂತಿದ್ದ 

ಅವನ ತಾಯಿ ಬಂದ ಕ್ಷಣವೇ ಏಕಪಾ ಹೊತ್ತುಮಾಬದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲ 

ಯತಿವರ್ಯರ ಭೆ ಟಿಯ ವಿಷಯ ಶಿಳಿಸಿದನು ಆಕೆಯ ವಣತೃ ಹೃದಯಂ 

ಮಂಂದೇನು ಕಾದಿದೇಯೋ ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಂಡಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಕಾರನೇ 

ದಿನವೇ ಶೇಷಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನೂ ಕರೆತರುವಂತೆ 

ಪುರ ಷೋತ್ತಮರಿಂದ ಆದೇಶಬಂತು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅವಾಕ್ಕಾದರಂ 

ಆದರೆ ಗುರುವಾಜ್ಞೆ ಮೀರಲಾರದೆ ಪುತ್ರಸಮೇತರಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತವಂ ತೀರ್ಥರನ್ನು 

ಕಂಡರು ಅವರು ಶೇಷಗಿರಿಯನ್ನು ಕ ರಿತು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಯನ 

ವಾಡಿ ಅವನ ಇದ್ಮಾಭ ಸ ಸರ್ಣಸ್ವವನ್ನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಂ ಸುವರ್ಣ ತೀರ್ಥರು 

ಸಿದ್ಧರಿರುವರು ವಂದೆ ಅವನನೆ € ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಪಷರೂ ಈ 

ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಮನಬಒಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು 

ಅವರ ಆಶ್ರವಂದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಇರಬಹ ದೆಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದಂಪತಿ 

ಗಳಂ ಒಬ್ಬಗೆ ಕೊಟ್ಟರು 

ಸುವರ್ಣತೀರ್ಥರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣನು ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದ್ಧಿ 

ಹೊಂದಂತ್ತಿದ್ದನು ಬ್ರಹ್ಮೊೋಪನಯನ ಎದ್ಮಾಭ್ಮಾಸ ಇವುಗಳ ಸಂತರ ಸಂನ್ಯಾಸ 

ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪೀರಾಧಿಕ ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವೇದ ೦ತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರನು ಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧರ ದ ಅ ಫೆ ೦ದ್ರ ವಾರದ ಪೂರ್ವಹೀಳಿಗೆಯ 

ಎಬ ಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಹೀಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಂ 

ಶ್ಲಿದ್ಧಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಲೆತಂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಯಂತಂ 



ಶ್ರೀಐಾಂದರಾಜರು ೬ಜಿ 

ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಚಾರ ವಾಡುತ್ತಾ ಕೊಪ್ಪ) ಎಂಬ (ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವಗಿರಿ 

ತಾಲ್ಲೂಕು) ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದರು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೆರಾದಿವೇರದ ರಘುನಾಥ 

ಶೀರ್ಥರೂ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಬ್ಬರೂ ಯತಿವರ್ಯರು ಕೇಳಬೇಕೆ? ಸವಕಾಗಮ 

ದಿಂದ ಸಂತ್ಕೋಷಗೊಂಡರು ನಂತರ ವಬುಧೇಂದ್ರರು ಎದ್ಮಾಪಾರಂಗತರೆನಿಸಿದ್ದ 

ರಘುನಾಧರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಪರಿಚಯ ವಂಡಿಕೊಟಟ್ಟು ಅವನ ಏಎದ್ಯಾಪರಿಶ್ರವಂ 

ವನು ಅವಲೋಕಿಂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದಂ ಕೋರಿದರು ಅಂತೆಯೇ ಕೊಪುದಲ್ಲಿ 

ಆ ಫಕಾರನೆಯಂದಂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಬೆಯೊಂದಂ ನಡೆಯಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ 

ತೀರ್ಥರು ರಘುನ ಧ ತೀರ್ಥರ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿನ ಕರಿಣವಾದ ವಾಕ್ಕವೊಂದಕ್ಕೆ 

ಉತ್ತರವಾಗಿ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಇಡೀ ಗ್ರಂಧವನ್ನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 

ವ್ಡಿತಶೋರಿಸಿದರು  ರಘುನಾಧತೀರ್ಥರು ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ 

ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಂರಣರು ನಾನೊಬ್ಬ ಬಾಲಸಂನ್ಯಾಸಿ ತಾವಾ 

ದರೋ ವ ಹಾಸಂಸ್ಥಾ ನಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳು ನನ ಂಥವನ ಗುಣಕಥ 

ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಮ್ರುರಾಗಿ ನುಡಿಯಲಂ ರಘುನಾಥರು ವೆ ಚ್ವುಗೆಯಿಂದ 

ನಾಸ ಬರೇ ಪಾದಂಗಳು ತಾವಾದರೋ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ನಾವು ಇದನ್ನು 

ವಂನಃ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಆಂದಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ರಾಯಣ 

ತೀರ್ಧರಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಾದರಂ ಸಂಚಾರದನಂತರ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ 

ತಿ ರ್ಥರಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಮಾಸ ಪುರೈಸಿದ್ದರಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾದರು 

ಕೆಲದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಕರ್ಣವರರ್ಣರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಮರಾಗಲಂ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರ 

ಮಂದ ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯವೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರದಾಯಿತು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 

ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು ಸಂಚ ರ ಹೊರಟು ಮುಳುಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವವರಿತಂ 

ಅಲ್ಲಿಯೆ ವ ರವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ವಿಜಯ ನಗರದ 

ಅರಸರ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತಕ್ತ್ ಇವರ ಆಗಮನದಿಂದ 

ದ್ವೈತದರ್ಶನವನ್ನು ಕಲಿಸ ವ ಪ್ರವಂಖ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಯಿಂತಂ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಮರ್ಧಿಪತ್ಯವನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಕೂಡಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಜಂರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ದ್ವೈತ ತತ್ವಗಳಂ ಭಾಗವತದ ಕಥೆಗಳು ಮಹಾಭಾರತ 

ರಾವಕಾಯಣಗಳಂ ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಕನ ಡೀಕರಿಸಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿ 

ವರ್ತಿಸಿ ಪೂಜಾಸಮಯಂದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರ ಮಂಖೇನ ಹಾಡಿಸ ವ ಪದ್ಧತಿಯ ನಂ 

ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾವು ಹಾಡಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

147) ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಅರಸನಾದ ನರಸಿಂಹರಾಜನಂ ಇವರ ಗಂಣಗಳಿಗೆ ಉಪ 

ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತು ಇವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕನಕಾಭಿ 



೭೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಹೇಕ ವಕಾಡಿಸಿದನೆಂದಂ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜ ಪಕ 

ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಒಂದು ದೇವರನಾಮ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಉತ್ತರ ಯ್ತ್ರೆವ೯ಣಡಿ ಬರಲಂ ಅಲೋಚನೆ ಅಂತೆಯೇ 

ಪ್ರಯಕಾಣ ಕೈಗೊಂಡಂ ಹೋದಲೆಲ್ಲಾ ಎದ್ಕ ಓತ್ಸ್ಸಭೆಗಳನನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಗವತ ಧವ ೯ 

ವನ್ನು ಊಪದೇಶಿ-ದರು ಕಾಶಿಯ ಕೊಬ್ಬಿದ ಪಂಡಿತರನ್ನು ₹-ಶೀರಾಜನ ಸವ ಕ್ಷವಂ 

ದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಸೋತ ಪಂಡಿತರು ಸಂನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು 

ನಂತರ ಪಂಡಿತರು ಚ ಟಂ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಾಗೃಂಧ ವಕಡಲು ಹಯಗ್ರೀವ 

ವ ಂತ್ರೋಚ್ವಾರಣೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ, ಹಡೆದು ಮಂಳ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ 

ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದರಂ 

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಚನ ಪಟ್ಟೀಣದ ಅಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಾಲ್ಕವನ್ನು 

ಕಳೆದು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣತೀರ್ಥರಿಂದ ಸಂನ್ಮೂಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಲವು 

ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ವ ರ ದಿಸತ ವಹಿಸಿಕೊಂಗನಂತರ ಮ ಳಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ 

ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು ಡಾ। ಜಿ ವರದರಾಜಾರಾಯರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು 

ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಿ ಎಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಾಲ ಕ್ರಿ ಶ 1404- 

1502 (ಶ್ರೀಪುದರಾಜರಾಯ ರು ಪು ೫೦ ಬಿ ಎನ್ ಕೆ ಶರ್ಮಾರವರು ಇವರ 

ಕಾಲವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ. 1420 1486 ಎಂದು ಹೇಳ ತ್ತಾರೆ (ಪುಟ 250) ಬೇಲೂರು 

ಕೇಶವದಾಸರ ಪ್ರಕಾರ ಆವರಂ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಬುದಂ ಕ್ರಿ ಶ 1486 (ಪುಟ 

37) ಇದು ಮೇಲಿನ ಶರ್ಮಾರವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೂ 

15 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಒನಿಸಿ ಆ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ 

ವರೆಗೂ ಜೀವಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಒಹ ದು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಅತಿಮಾನುಸ ಮಹಿಮೆಗಳು 
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಶೋರಿದದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಆತಿವಳಾನಂುಷ ಮಹಿಮೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರ ಯರ 
ಮಹಿಮೆ ಸಾಲದೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಹಿವೆಂ ಸಾಲದೆ 

ಅಹಿಶಯನನ ಒಲುವೆ ಯಿ ೦ದ । ಮಹಿಯೊಳೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ 

ಮುಂತ್ತಿನ ಕವಚ ಮೇಲ್ಮುಲಾವ 1 ರತ್ನ ಕೆತ್ತಿದ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ | 

ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಶ್ರೀಗಂಧಲೇಪನ । ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಮೆರೆದು ಬರುವ ೧ 

1 ಶ್ರೀಮದ್ವೀರನ ಸ ೦ಹರಾಜ ನ ಪತೇರ್ಭೂದೇವಹತ್ಕಾವ್ಮಥಾಂ । 

ದೂರೀಕೃತ್ಯ ದರ್ಬತರ್ಮೋಜ್ಜಲ ವ ಹಾ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ॥ 

ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ವಕವಾಟ ನಾಮಕಪ್ಪರೇ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಿದ್ದಿಪುದಃ 1 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಯ *ಂದ ಶೇಖರ ಮಣಿರ್ಭೂಯಾತ ನಃ ಶ್ರೇಯಸೇ ॥ 



ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ೭೭ 

ವಿಪ್ರೆಹತ್ಯ ದೋಪ ಬರತಾ । ಕ್ಷಿಪ್ರ ಶಂಖೊ ದಕದಿ ಕಳೆಯೆ | 

ಅಪ್ರಬುದ್ಧರು ದೊಷಿಸೆ ಗೇರೆಣ್ಣೆ ! ಕಪ್ಪ ವಸನವ ಶುಚ್ರಮ್ಡಿದ ೨ 

ಹರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಾನಾ | ಪರಿಯ ಶಾಕಗಳನು ಭುಂಜಿಸೆ । 

ನರರು ನಗಲಂ ಶ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ । ಕರ ಇದಿಂದ ಹಸೆಯ ತೋರಿದ ೩ 

ಕೀರ್ತನೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತೊಡಗದೆ ಅವರ ವ ಹಿಮೆಗಳನ್ನು 

ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರ ಕೃತಿಗಳತ್ತ, ಗಮನ ಹರಿಸುವ 

1) ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಜರ ಭಕ್ತಜನರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಗಂಗೆಯನಂ ಸ್ತೋತ್ರ 

ಮಾಡಿ ನೃಸಿಂಹ ತಿ ರ್ಥದಲೆ € ಆಕೆ ಅವತರಿಸುವಂತೆ ವಕಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ 

ಮಾಡಿಸಿದರು 

2) ಶಂಖೊ ದಕ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾತಕಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ನೊಬ್ಬನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಷ್ಯರಂ ಗುಸು ಗುಸು 

ವರಾತಿಗಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಧವಳ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತರಿಸಿ ಗೇರೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿಸಿ ಅದನ್ನು 

ಶುಭ್ರಮಾಡಲು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಅವರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಲು 7 

ದಿನಗಳು ನಿತ್ಯ ಶಂಖೋದಕವನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರು 

3) ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪುರ ಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರ ಗಂಹೆ 

ಯ ಲ್ಲೊಮ್ಮೊ ಮಲಗಿರಲು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಜಗರವು ಅವರನ್ನು ನುಂಗುವುದಕ್ಕೆ 

ಬಂತಂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಪಾದರಾಂಯ ರು ಸರ್ಪಭಾಷೆಯಿಂದ ಅಜಗರದೊಡನೆ 

ವಕಾತನಾ ಡಿ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು 

4) ಭೀಮರಥೀತೀರಬಲ್ಲಿ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಡಗಿದ್ದ ಸ್ವರ್ಣಹೀರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು 

ಸ್ವಪ್ನ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ತೆಗೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ರಂಗವಿರಲದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು 

5) ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅರುವತ್ನ್ಥಾಲದ್ಯ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥ 

ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯವರಾಡಿ ಭಿಕ್ಷೂಸ್ಟೀಕಾರ ವರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ 

ವಾಗಿ ಒವೆಷಿ ರಾಜನು ಪ್ರಿಪಾದರಾಜರನ್ನು ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಕಾಡಿ 

ಏನೂ ಸಿಗದಂತೆವಕಾಡಲು ವಂಧ್ಯಾನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವತ್ಸೇರಣೆಯಾಂದ 
ಯಕಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ತಂದಂಕೊಟ್ಟಿರು ಎಂದಿನಂತೆ 

ಪೂಜಾಭಿಕ್ಷೆಗಳು ನೆರವೇರಲಂ ರಾಜನು ನಾಚಿ ಪಶ್ಚತ್ತಾಪದಿಂದ ಶರಣಾದನು 

6) ಸಾಳಂವ ನರಸಿಂಹನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಕಾದೋಷ ನಿವಾರಣೆ 

7) ಶ್ರಿಪಾದರಾಜರು ದೈವಕೃಪೆಯಿಂದ ಸುಖ ಪಾರಬ್ಧದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 

ವರಂ ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕೆಲವು ಅಸುಯೂಪರರಂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಈ ಸಂಖಭೋಗ 



೭೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಂದೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಅ್ಲಗೆಳಯ ಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಆಗ ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರಂ ತಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸೂಯಾಪರರ ಎದುರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದಿಡಲು 

ಆಗ ಅದು ಅವರಿಂದ ಭೋಜ್ಕವಾಗದೆ ಹಸಿಹಸಿಯರಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತಂತೆ 

8) ಮಂಸ್ಲಿಮನೊೂನಂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲೋಸಂಗ ಮುಚ್ಚಿದ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ 

ಮಧ್ಯಮಣಂಸವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟು ನಿಯಮ ಭಂಗಮಾಡಿದೆನೆಂದಂ ಹಿಗ್ಗ 

ಶ್ಲಿರಲು ರಾಯರ ಮಂತ್ರಪರನದಿಂದ ಅದು ಹೂವು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಸ ಕಂಡಂ 

ಶರಣಾದ ದು 

ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮೆರೆದರೆಂದಂ ಹೇಳಲಿ ಗಿದೆ ಮಹಾ 

ತ್ಮರುಗಳ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಇವುಗಳ ನಿಜಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ ಹುಟ್ಟಿ 

ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ವಸಾವಕಾನ್ಮ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ ಲಾನಂತರ 

ಪಡೆದ ಜನಾದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಸಹಾಯಕವಾದವಬೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ 

ವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂತಹೆ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಯೇ ಅವರಿಗೆ 

ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನೂ ತಂದ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದೂ ನಿಜವೇ 

ಕೃತಿಗಳ ಅವಲೋಕನ 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಜ್ರ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ 

ರಾಗಿರುವ ಇವರಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರೆ. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯ 

ಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಶ್ರಿಪಾದರಾಜರಂ ಚತ್ರಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾದರ 101 

ರಚನೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 

ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪದ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಶ್ರಿಖಾದಲಾಜರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ 

ಪದ್ಮಸಂಖ್ಮೆಯೇ ಇವರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಬಗೆಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ 

ಪಂಚಭಾವ ನಿರೂಪಣೆ ಉಪದೇಶ ತತ್ತ ಎಪುತಿಪಾದನಿ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಇವೇ 

ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ 

ಪೆಂಚೆಭಾವ ನಿರೂಪಣೆ 

ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ಷಿ 

ಕರ್ಮ ವಕಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಕಾರ್ಗವು ಅತ್ಕಂತ ಸರಳವೂ ಸುಲಭವೂ ಪ್ರಿಯವೂ 

ಅದದ್ದೆಂಬದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾದ ಸಂಗತಿ ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 

ಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೇಮವೇ ಭಕ್ತಿ (ನ ರದ) ಒಕ್ತಭಗವಂತನ ನಡುವಿನ 

ಸಂಬಂಧವೇ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಇಂತಹ ಭಕ್ತರೇ ಅತ್ಮಂತ ಪ್ರೀಯ ರಾದವರೆಂಬರಿ 

ದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಂ 

ಭಕ್ತಿಯ ನವವಿಧವಕಾರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಪಂಚಭಾವಗಳ ಶಾಂತ ದಾಸ್ಯ 



ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ೭೯ 

ಸಖ್ಯ ಮಧುರ ವಾತ್ಸಲ್ಮಗಳೆ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡ 

ನೆಯಂದಂ ಭಕ್ತ-ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ 

ಯಂರಿತವೊ ಹೃದಯ ಕೈ ಹತ್ತಿರವೂ ಆಗಿದೆ ಭಕ್ತನಾದವನಂ ಭಗವಂತನನು ತನಗೆ ತೀರ 

ಪರಿಚಿತವಾದ ಒಡೆಯ ಗೆಳಯ ನಲ್ಲ ಎಳೆಯ ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೃದಯನಂ ಭವಮಾನ್ನು ವ್ಮಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ 
ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸ್ಮರ್ಶಿ ಈ ಭಾವಗಳನ್ನು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಅನಂಷಾ ನಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಶ್ರೀಪ ದರಾಜರಂ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಶಾಂತೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ದೇವನ ಲೀಲಾ 

ಏನೊ ದಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ 

ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ 

ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ತಪ್ತ ಹೃದಯಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನೆಲಸುತ್ತದೆ ಈ ಭಾವದ 

ನಿರೂಪಣೆ ಶ್ರಿಪಾದರಾಜರ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕ್ರ ಹೊಂದಿದೆ 

ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳೆ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಶರಣಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಳ ಚೆಲುವನು ಹಲವು ಉಪವಕಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ 

ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀರಂಗ ಎರಲನ ಶ್ರಿ, ವಜಕುಟಕೆ ಶರಣಂ 

ಸೊಂಪು ನೋಟದ ಚೆಲುವ ಸೋಗೆಗಣ್ಣಿಗೆಶರಣು 

ಸಂಪಿಗೆಯ ಕುಸುಮ ಸವಂ ವಾಸಿಕಕೆ ಶರಣಂ 

ಗುಂಪುರತ್ನದ ಕರ್ಣ ಕ ೦ಡಲಕ್ಕೆ ಶರಣು 

ಇಂಪುದರ್ಪಣ ನಿಭ ಕಪೋಲಗಳಿಗೆ ಶರಣು (ಅನಂಬುಂಧ 2 ಕೀ 5) 

ತಾವು ನೋಡಿ ಸಂತುಷ್ಕರಾದ ವಕಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತೃಷ್ತಿಯಲ್ಲ ಇತರರು ಆ 

ಆನಂದವನದ್ಧಿ ಅನುಭವಿಸಲೆಂದು ರಂಗನಾಥನ ನೋಡಂವ ಬನ್ನಿ ದಿವ್ಯವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಹನ (48) ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಎಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಂತು ಪಿತನೆ ನಿನ್ನ 

ಎಂತಂ ವರ್ಣಿಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪಾಲಿಸನ್ನೆನು ವಿರಂತರದಲಿ (ಅನಂಬಂಧ 2 ಕೀ 

6) ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವನ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿತೋರಿ 

ಸುತ್ತಾರೆ 

ಎಚ್ಚರವಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವನನ್ನು ನೆನೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಈ ಭಕ್ತನಿಗೆ 

ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅವನ ಮಂಗಳೆಮೂರ್ತಿಯೋ 

ಇಂದಿನಿರುಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು 

ವಂಂದೆ ಎಂದಂದ ಕಂಡೆನೆ ಗೋವಳನ 
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ಆಣಿ ಮುತ್ತಿನ ಪೆಂಡೆಯ ಕ-ಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ 

ಜಾಣನಂಗಜನ ಪಿತನ ಕೈಯ ವೇಣು 

ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಂಕಣ ಹೊನ್ನುಡಿ ಘಂಟಿ 

ವಾಣಿಯ ರಚನೆ ಎಲ್ಲಿ (ಯಂ) ಈ ಗೋವಳನಾ (ಅನಂ 38 1) 

ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಂದುವುದ 

ರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆನಂದವನ್ನು ಭಕ್ತರುದೇ ಅನ್ಯರು ಅರಿಯರು ಸದಾ ಹೀಗೆ ಭಗ 

ವಂತನ ನಾಮಸ್ಮಣೆಯಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದವನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು 

ಯಕಾರಾದರೂ ಇದೇನಂ ಹಂಚ್ಚೀ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ ಸಿದರೆ ಉತ್ತರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ 

ಆಕಾಶದ ಆಳವನ್ನು ಸೂರ್ಯಚೆದ್ರರ್ಲುದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಲ್ಲವೆ 

ಒತತ ಕೊಳದ ಆಳವನು ತಾವರೆ ಬಲ್ಲುದ್ಯ್ಯದೆ ದಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವ 

ಗಿಡಮದ ಬಳ್ಳಿ ತಿಳಿಯ ಲಾರದೆಂದು ಇಂತಿವೇ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡ ತ್ಮಾ ಭಗ 

ವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಭಕ್ತರಲ್ಲದೇ ಅನ್ಯರು ಆರಿಯರು ಅರಿತವರಿಗಷ್ಟೆ ಅದರ 

ತೀವ್ರತೆ ಅರಿವಾಗುವುದು (ಆನು 2 ಕೇ) ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ 

ದಾಸ್ಯ ಭಾವ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಬಾಸರದು ಎತ್ತಿದಕೈ ಭಗವಂತನನ್ನು 

ಧ್ಯಾನಮಾಡಲು ವ ನುಷ್ಕ ಜನ್ಮ ದೊರಕಿರುವುದೇ ಹಿರಿತನವೆಂಬಂದು ಅವರ 

ನಂಬುಗೆ ಅದರೂ ಆ ಭಗವಂತನ್ನಿದಾಸನೆನಿಸುವುದು ಅ ಜನ್ಮ ಸ ಕೃತವೆಂದಂ 

ಜಭಾವಿಸಂತ್ತಾರೆ 

ಅನ್ನ೦ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾನರಿಯದೆ ಭವಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೆನೋ 

ಅನ್ನ೦ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂ ಇಂದಂ 

ನಿನ್ನವನೆನಿಸಿದೆ ಅದಾವ ಪುಣ್ಕದಿ೦ದಲೆನ ಮನ 

ನಿನ ಲ್ಲೆರಗಿತೋ ನೋಯ ದಂತೆ 

ಎನ್ನಪೊರೆದು ಪಾಲಿಸೋ ದೀನನಾಥ ಶ್ರೀರಂಗವಿರಲ (12) 

ಒವೆಂ, ತನಂಮನಧನವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು ಬಳಿಕ 

ಆ ಭಕ್ತನನ್ನು ಯಾರೂ ಏನೂ ವಕಡಲಾರರು 

“ಕರುಣದಿ ತನುಮನಧನಂಗಳಿಲ್ಲವು 

ನಿನ ಚರಣ ಕವ ಲ ಕೊಪ್ಪಿಸಿದ ಒಳಿಕ 

ಮರಳಿ ಎನ್ನ ಮರಳುವಕಾಡುವರೆ 

ಸರಕಂ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ವರ್ಕಾಲೆ ಸುಂಕಉಂಟೀ ದೇವಾ (ಉಗಾಭೋಗ 14) 

ಕರ ಕರ ನಿನ್ನ ಚರಣದಡಿಯೊಳಿಟ್ಟಕಾಯೋ ರಂಗುರಲ 

ಸರ್ವವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವೇನ್ನುತ್ಕಾ ಆತನ ಅನಂತ ಮಹಿಮೆಗೆ ಶರಣಾಗಿ 

ದ್ದಾರೆ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದ ತನ್ನ ಗುಣದೋಷವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ರಕ್ಷಸೆಂದಂ ಭಗ 
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ವಂತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಖಂಡಿತಾ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ 

ವೆಂದು ಇರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ 

ನನಾ ಧೀನ ಶರೀರ ಕರಣ ಚೆ ಷ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ 

ನಿನ್ನಾಧೀನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ನಿರಯಗಳು 

ಅಂತದಾತ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಮೋ ಎಂಬೆ 

ಎಂತೋ ಚಿತ್ತವಿನ್ನೆಂತೋ ಪಾಲೆಸೋ ರಂಗವಿರಲ 

(ಷ ಳಾದಿ 30) 

ಪನ್ನಗೇಶಶಯನ ಶ್ರಿಹರೇ 
ಇನ್ನು ಬಿಡೆನೊ ಬಿಡೆನಯ್ಕಾ ಸಂಪನ್ನ 

ಎನ್ನ ಗುಣ ದೋಷವರಸದೆ 

ಇನ್ನು ಕಾಯೊ ರಂಗವಿರು 

ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧನದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 

ಸಂತೋಷ ಉಂಟ ದರೆ ಈ ದಾಸರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಯುವುದೇ ಸಂತಸದ 

ಎಚಾರ ಉಗಾಭೋಗ (40) ಅವನ ನಾಮ ಜಪದಿಂದ ದೊರೆಯ ೨ವಂತ ಸುಖಕ್ಕೆ 

ಸಮನ ದದ್ದಾ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ 

ಸಖ್ಯ ಈ ಭಾವಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಸಂಬಂಧ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಈ ಭಾವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನನು ಲಘುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತ 

ನೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಹೂಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನೊಲಿಯಂದಿದ್ದಾಗ ನಿಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ 

ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು 

ಯಣಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿಎ ನೀ ಸಾಕಲ ರದೆ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ಪುರ ಷನೆ ಕೃಷ್ಣ (ಕೀ 

47) ಎಂದು ಆತನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸ ವ ಧೈಯ ೯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಧನ ರಥಕ್ಕೆ 

ಸಾರಥಿಯಾದುದನು ಬಲಿಂ ಮನೆ ಕಾದುದನ್ನು ಪರವರಾತ್ಮನಿಗೆ ನೆನಪಿಸ ತ್ತಾ 

ನೀನಂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಳಾದಮೇಲೆ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ ರಷ್ಟ ನೀನೋ ನಿನ್ನ ದಾಸಲೋ 

ಎಂದು ಲಘುವ ಗಿ ಛೇಡಿಸ ತ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ 

ಏನೂ ಆಗಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೆ 

ನೀನೇ ಬಲ್ಲಿದನೋ ರಂಗಾ ನಿನ ದಾಸರು ಬಲ್ಲಿದರೋ 

ನಾನಾ ತೆರದಿ ನಿಧಾನಿಸಿ ನೋಡ. ನೀನೇ ಭಕ್ತರಾಧೀನನಾದ ಮೇಲೆ 

(ಕೀ 31) 

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆಪ್ಪನೆ ವಾಸಮಾಡ ತ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ 

ಆಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲೋ ಎಂಬ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ 

[3 
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ಹಾಕಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಲಿಗೆಯ ಮಟ್ಟ 

ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯಂಬಹುದಂ 

ದೇಶದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟೆಸಲೋ 
ಬೇಸರದೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ 
ವಾಸವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀಯೋ (ಅನುಬಂಧ 2 ಕೀ 6) 

ಪಂಧಂರ ಮಧುರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಂತ ಹಿತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಗೋಪಿ 

ಯಂರು ಶ್ರೀಳಾದರಾಜರು ಇವರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮಂವನ್ನೇ 

ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವದರ ಮೂಲಂ ತಮ್ಮ ಜೀವವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ 

ಹಾತೊರೆಯಂವುದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಭ್ರಮರ ಗೀತೆ ಈ 

ಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಚನೆ ಇವರ ಮಧ ರ ಭಾವ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರಂತಿಸಬಹಂದು 

ಸದ್ದು ಕಾಡಲು ಬೆ ಡವೋ ನಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುನಾ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು (ಕೀ 

55) ಎಂದು ಮೊದೆಖಾಗುವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 

ನನ್ನ ಕೈ ಎಳಿದು ಬಳೆಗಳನ್ನುವರಗೆಳೆದು ಪದಕಗಳನು ಸದ್ದುವ೯ಾಡಬೇಡ ನೆರಿಗೆ 

ಹಿಡಿದು ಡಾಬಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದಾಗಂವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಈಗ ನನ್ನ ಅಧರಾಮೃತವನು 

ನಿ ನು ಸವಿದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದರೆ ಆತ ಮಂತ್ಸರಿಯಾಗುವು 

ದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದಂ ಹೇಳಿ ಭೇಟಿಗೆ ಇದು ತಕ್ಕ ಸಮಂಯಂವಲ್ಲಂದಂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ ಪ್ರೇವಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಂ ತವ್ಮು ಗಂಡದಿ 

ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ತನ್ನನ್ನೊಲಿಯಂವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನು ಮಧ ರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ 

ಹೋಗುತ್ತಿರುವನೆಂಬ ಸಂದ್ಧಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಆ ಸುದಿ ಕೇಳಿದಾಗಿನ 

ಗೋಪಿಯರ ಕಳವಳ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಕೌತುಕ ಕೇಳಿದ್ಯಾ (ಕೀ 16) ದಲ್ಲಿ basi 

ಚೆನಾ ಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ 

ನಂತರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಂ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತ 

ಹೊ ಗಚೆ ಡ ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿ ಇರಲಾರವೆಂದಂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಷ Rr 
ನಿವಂನ್ನೆಗಲಿರುವುದು ಕಷ್ಟ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬಂದಂಬಿಡುವೆ ನನ್ನ ಪಾವ ಮಲಯಂದ 

ಹ್ಹಾರೆ ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತ ಹೆಂಗಳ ತ ಆ | 

ಬಡುತ್ತಾನೆಂಬ ಶಂಕೆ. ಆತನಂ ಸ ಹೀಮಕ್ಕೆ ಮಂರುಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು 
ಸ ಸ ಓಲೈಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಣೆ ಇಡಲು ಒಬ್ಬ 

ಮಗ ಮಂನ್ಮಥ ಸಂಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನಿಗೆ ತಾಯಿಯೇ 
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ಇಲ್ಲ ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿ ಟ್ವರೂ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ನೊಂದಂ 

ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ದಾರಿಕಾಣದೆ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ (ಕೀ 43) ಕೃಷ್ಣಗೋಪಿ 

ಯಂ ಸಂಭಾಷಣಾರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೀಳೆವಾದ ವೃತ್ತನಾಮ ಚತುರತೆಯಿ ಂದ 

ಕೂಡಿ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ವ .ಡಿಬಂದಿದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ತ ಣುಕುಗಳು ಇಂತಿವೆ 

ಮಾರನಯ್ಯನೆ ಕೇಳು ಅಲಿರುತಿಹ ನಾರೇರು ಬಲು ವಿಪುಣರೋ 

ನೀರಜಾಂಬಕ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮನವ ನಿಮಿಷುರ್ಧದೊಳು ಸೆಳೆವರೋ 

ಬಿಲ್ಲು ಹಬ್ಬವೆ ಸುಳಂ ಬಿಸರುಹಾಕ್ಷಿಯರಿಕ್ಷಂ 

ಬಿಲ್ಲಿನುತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ 

ಖುಲ್ಲ ಅಕ್ರೂರನನು ಕಳಂಹಿ ಕರೆಸಿದರಲ್ಲಿ 

ವಲ್ಲಭಿಯರನಂ ನೆರೆವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನು ವೆಂರೆವೆ 

ನಾರೀಹಾರಕಿರೀಟ ಕ ೦ಡಲಯುಗ 

ಮಾರಕೆ ಳಿಯ ವರಾಶಿಲಿಂದಲದರೆ ಮನಸೆಮ್ಮಳೊಂದಾಗದೆ 

ನಾರೇರೊಲುಮೆಯುಂಟೆ ಲೋಕದೊಳಗೆ ನನ್ನಾ (ಶಕೆ ದೂರ್ವಿರೇ 

ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವ ನೋಡಬೇಕೆನುತ ನಮ್ಮಾವ 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರಸಲದಕೆ 

ಇಲ್ಲದಪವಾದ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ನೀ 

ವೆಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದಿರಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ನಿಮಗಿಳೆಯೊಳಗೆ 

ಗೋಪಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೃಷ್ಣನ ವಿರಹದಿಂದ ಬೆಂದು ಬಸವಳಿದು ನಡೆಯಲಾರಳು 

ನುಡಿಯಲಾರಳಂ ಆತನ ಕಾಣದೆ ಕಾತರಿಸುವ ಮನವಿಂದಾಗಿ ಗೂಟಸೇರದು ನಿದ್ರೆ 

ಬಾರದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅನ ಭವಿಸುತ್ತ್ವಾ ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮ ಸಾಕವ್ವ ಎಂದು 

ಉದ್ದಾರವ೯ಡುತ್ತಾಳಿ (17) ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಬಲ್ಲೆನವ್ಹಾ ಲಕುವಿಂಯ ನಲ್ಲ 

ಬಾರದಿದ್ದರೆ ತನಂಹೊರೆಯನೊಲ್ಲೆನವ್ವಾ (1 1) ಶರೀರದ ಭಾರ ತಡಿಯಲಾರೆ 

ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಡುಮಾಡಿ ಹೊರಟ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮಂದಾನಿಲ 

ಶ ಕಷಿಕಗಳ ಕಲರವ ಚಂದ್ರಕಿರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತಲಿವೆಯೆಂದು ಪ್ರೆಲಾಪಿಸುತ್ತಾ 

ಅವನಂ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ವನಿತೆಯರನ್ನು ಕಾಣಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಂದ 
ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟತಪ್ಪದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಮರಗುತ್ತಾಳೆ ಮಗದೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಕ್ಕ ಸಪ್ನ ನೊಂದಿಗೆ 

ಸೇರಿ ಎಹರಿಸಿರುವ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ನೆನಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ವಿರಹತಾಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆ 

ಸುತ್ತಿವೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೃದಂಯಂದ ದಣಖವನ್ನೂ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳವ 

ರೀತಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ 
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ಈ ವನಬೆಡೆಗಳು ಈ ಆತೆವಸಗಳು 

ಈ ನದಿಪುಳಿನಗಳು ಶಶಿಶಿಲೆಗಳು 

ಈ ಸುರತರು ನೆಳಲು ಶುಕಪಿಕರವ 

ಯಕಾಕೆ ಮಾದವನ ಮರೆಯೆಲೀಯದಿವೆಕ್ಕೆದಿ (ಕೇ 7)3 

ಕೃಷ್ಣ ಮದುರೆಗ್ನೋದ ನಂತರೆ ನಾನಾ ಎಧದಲ್ಲಿ ವಿರಹ ತಾಪವನ್ನನಂಭವಿಸುವ ಈ 

ತರಳೆಯರ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತ್ಯಂತ ರಮಣಿ ಯಂವಾಗಿದೆ ಮರಾಧಿಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು 

ಸೆಂಂದರವಾಗಿ ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟಿಬ್ಬುರೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ ವಂತಿದೆ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತಾಯಿಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತಲೂ 

ಸುಮಧುರವಾದಂದು ಮಿಗಿಲಾದುದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಂವಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಾಕ್ಷೆ 

ಯಿಂಬದೆ ತೋರುವ ಬ್ರೀತಿ ಅಸದಳವಾದಂದು ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಶೋದೆಯಂ 

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮುದ್ದಾಡುವುದು ಅವನ ಒಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತ 

ಪಡಿಸುವುದು ಶೃಂಗರಿಸಿ ಉಪಚರಿಸ ಪುದು ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಗೋಪಿಯರ ಹತ್ತಿರ 

ಅವನನ್ನೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ವಕಾಶಾಡುವುದಂ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತುಂಬ 

ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಆ ದಾಸ 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಆಳದ ಅರಿವನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರುತ್ತದೆ 

ಕೃಷ್ಣ ಯ ಶೋದೆಯ ಕಣ್ಣು ವ ಂಂದಾಡದೇ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಡುವು 

ದನ್ನು ಆಕೆ ಸಹಿಸಳು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕನ್ನೂ ಅರಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಾಯೆಂತ್ಲಿರಂ 

ವಾಗ ಬಂದ ಮಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಟ್ಟಿದ ಬೆರಳೆ ಉಂಗಂರ 

ಪದಕ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸರಿಸಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆ 

ದುರಿಗೆ ಇರದೆ ದೊರವೇಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೆ? ಎಂದಂ ಮುನಿದು ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ 

ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಸುಂದರೆ ಚಿತ್ರಣ (ಕೀ 9 10) ಮೋಹಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ 

ಇವರ ಎರಡಂ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡಿದರೆ ಚೆಲುವಾದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 

ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಿ ತೆಂಬ ಭಯಂ ಬೇರೆ ಯಶೋದೆಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡವೂ” ಎಂದು 

(24) ಹಲಮುತ್ಹಾಳೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಮಂಂಯೇ ಕುಳಿತು 

ಚೀಸರವಾದೀತೆಂದು ಪೋಪು ಹೋಗೋಣೂಬಾರೋ ರಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯು 

2 ಆಂಡಾಳ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತೆಯೇ ವಿಲಾಪಿಸುತ್ತ್ಥಾಳೆ 10ನೆಯ ತಿರು 

ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನೆ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಗಿಡಬಳ್ಳಿಗಳು ಹೂಗಳು ಪಕ್ಷಿಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಗವಂತನ 

ದಿವ್ಯಾವಯವದ ಫೋಭೆಯನ್ನೊ ನುಡಿಗಳನೂ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಿರಲು ಅವುಗಳಿಂದ ಬಹೆಳ 

ವಾಗಿ ನೊಂದ ನಾಯಕಿ ಇನೂ ಜೀವಿಸುವ ಆಶೆಯೇ ಇಲ್ಲವಂದು ನಿರಾಶಳಾಗೇತ್ತಾಳಿ 

ತಿರುಮಂಗೈಯಾಳ್ಕಾರರ ತಿರುನೆಡುಂದಾಂಡಹಂ ನ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕವನು ಉದಾಹರಿಸ 
ಬಹುದು 
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ತಾಳೆ. (33) ಇಲ್ಲಿನ ಪೋಪು ಬಾಲಬಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಆತ್ಮೀಯಂತೆಯನ್ನ್ನ 

ರ್ಮಡಿಸುತ್ತದೆ 

ಭಕ್ತ ಜಗವಂತನನ್ನು ಅರೆಗಳಿಗೆಯೂ ಕಾಣದೆ ಇರಲಾರನೆಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 

ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಕೃತಿಗಳು ವ ನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ 

ಯಶೋದೆಯ ವಾಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಯೇ ? ಮತ್ತೆ ತಂಂಟಾಟಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಟಕೊಡಂವ್ರದೇ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಎಲ್ಲರ 

ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿದಂ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ನೀರ ಮಡಿಕೆ 

ಗಳನು ಒಜೆಯುತ್ತಾನಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರು ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಾಡಂತ್ತಿರಲಂ ಅವರ 

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರೆಸಿಡುತ್ತಾನೆ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಗಂಡಂದಿರಂತೆ 

ಬಂದು ಮೋಸಮಾಡ ತ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಅವನ ಆಟಗಳು ಯ ಶೋದೆಯಂ 

ಹತ್ತಿರ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ವಗನಿಗೆ ಬ ದ್ವಿಕಲಿಸಬೂರದೇ ಎಂದು ಬೈಯಂ 

ತ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಂಗೆಳೆಯರು (ಅನಂ 3 ಕೀ 15) ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯಶೋದೆ 

ಏಕೆ ದೂರುಎರೆ ರಂಗಯ್ಯನ 

ಏಕೆ ದೂರುವಿರೆ 

ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ದೂರಬಲ್ಲೆನಂ 

ಈ ಕುವರನಾಕೃತ್ಯ ವರಾಳ್ಪನೆ (ಅನು 3 ಕೀ 3) 

*ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ನನ ಮಗನನ್ನು ದೂರುತ್ತೀರಿ ಅಂತಹುದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ 

ಕಂದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂದು ಛಿ ಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ 

ಅವಳಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ತುಂಟನೆಂದು ಹಾಗೆಂದು ಅವರೆದುರಿಗೆ 

ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಅತ್ತ ಕಳುಹಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಗನನ್ನು 

ರಾಕೆ ಹೀಗೆ ವರಾಡುತ್ತೀಯಪ್ಪಾ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಎಂದು ಗದುರುತ್ತಾಳೆ 

ಹೀಗೆ ಗರಿಗೆದರಿ ಸಾಗುವ ಕಟ್ಟಿ ನೆಯ ಬರೆಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೋಹಕವಾಗಿವೆ 

ಓದುಗರ ಚಿತ್ತಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತುವಂತಿವೆ 

ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡುವ ನೆವದಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ 

(21 50) ಇನ್ನೊಂದು ರಪನೆ ಗುಮ್ಮ ಬಂದನೆಂದು ಪೊ ರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೆದರಿ 

3 ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರ ಪೆರಿಯಳಾ ಅ ತಿರ ಮೊಳಿ ಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಹ ವರ್ಣನೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ 

ಉದಾ ಎಲೌ ಗಣಶಾಲಿಯೆ ಯಶೋದೆಯೇ ನಿನ ಮಗ ಮಾಡಿದ ತುಂಟಶನ 

ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೆ: ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳದೇ ಇರುವು 

ದಕ್ಕಾಗದಂ ಹ ತುಂಟತನಗಳನ್ನು ಮಾಡ ವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ 

ಎಂದು ಅವನ ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆಮ್ಡುತ್ತಾರೆ 



೮೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಸುವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಆನು. 3 ೨) ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 

(ಅನು 3 ಕೃ 11) 

ಆತ್ಮಶೋಧನೆ 

ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಮಶೋಧನೆ ಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಕಾನವಿದೆ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ (ವಕ್ಷ) ಈ ಹಂತ ದಾಟಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವುದು ಹಿಂದೆ 

ದೇವನನ್ನು ನೆನೆಯದೆ ಹಲವಾರು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನೊಂದಂ ಬೆಂದಂ 

ಕಾಲಕಳೆದೆನಲ್ಲಾ ಎಂದು ಪರಿಶಪಿಸ ತ್ತಾ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ 

ತಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿ ಆತನನ್ನೇ ನೆನೆನೆನೆದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ 

ದಯಾಮಯನಾದ ಆತ ದಯೆಗೈಯದಿರಲಂ ಆತನನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ಆತ 

ನೆಲ್ಲದೇ ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಭವ ದಂಃಖ ನಿವಾರಣೆಯಾಗದೆಂಬ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿ ಆತನನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಜಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದು 

ತ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಧ ಕರು: ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ 

ನೊಂದು ಬೆಂದು ಪರಿಪಕ್ಕನಾಗ ವವರೆಗೂ ಕಾಯಂಂತ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಲಿದನೆಂದ 

ಮೇಲೆ ಜುತ್ತಿನಿಗಾಗಿ ಎನನಾ ದರೂ ವಂ-ಡಂವನು ಆ ಜಗನಿಯಕಾವ ಕೆ 

ಶ್ರೀಪಾದರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸೆಂದಂ 

ಮೊರೆಯಿಡುವುದನ್ನು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಂ 

ನೀ ಕರುಣಿಯೆಂಂದು ನಿನ್ನ ನಾ ವ ರೆಹೊಕ್ಕೆ 

ನೀಕರಿಗದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಕಾಂತ ಕಾಯಯ್ಯ 

ನಿನ್ನವನೆಂಬೆ ನಾನು ಮತ್ತನೂವನರಿಯ ನು 

ನಿನ ವನೆಂಬೆ ನಾನಂ 

ಕಂದರ್ಪನೆಂದೆಂದು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡೋ 

ವೃಂಬಾರಕಾಧೀಶ ರಂಗವಿರಲ (ಸುಳಾದಿ 2-4) 

ನೀ ಶರುಣಾಕರನೆಂದು ನಾ ನಿನ್ನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು 

ಎಂದು ಬೇಡಂತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನರಿಯದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನರಸಿ 

ಕಾಣದೆ ಕಡೆಗೆ ವ್ರತ ಜಪ ತಪಗಳನ್ನು ವರಾಡಂತ್ತಾ ವ ನೆಮನೆಗೂ ಅಲೆಯಂತ್ರಾ 

ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮಾಶ್ರಯವದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡ ಅವನಲ್ಲಿ 

ಶರಣಾಗಿ ಕೈಪೆದೋರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ 

ಹೆರಿ ನಿನ್ನ ನಾವಕಾಶ್ರಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೂಂಟಿ 

ಮನುಲೋಕದಲ್ಲುಂಟೆ ತನ ಪರಿಣವಲ್ಲಭ 

ಅಮೃತ ಒಸರುವ ಪದಪದುವಂದ 

ನೆಳಲ ನೆಲೆವನೆಯಲಿ ಎನ್ನನಿರಿಸೊ ರಂಗವಿರಲ (ಸು 2 7) 



ಶ್ರೀಪ ದರಾಯರು ೮೩ 

ಬೆಂದ ಸಂಸಾರದಿ ಬಂದು ನೊಂದು ಬಳೆಲಿದೆನಯ್ಯ 

ನಂದನಂದನ ಕಾಯೊ ರಂಗವಿರಲ 

ಹರಿಯನ್ನು ನೆನೆಯ ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಪಕಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಂಭಾಚಾರ ತೋಡುವವರಿಗೆ 

ವ ನೆಮನೆ ಅಲೆಯುವವರಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ 
ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ತಪ್ಪುಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳ ವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ವಣಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ 

ಎಲ್ಲ ವ ನವ ಚಂಚಲವಾಗದೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀ ಈ ಅವಗ ಣಗಳನ್ನು ಎಣಿಸದೆ 

ನನ್ನನ್ನು ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ವಾಡಿಕೋ ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ ಮ ಕ್ತಿಕೊಟ್ಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನ್ನು 

ಕೇಳಿ ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿರುವೆ (ಕೀ 22) ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ 

ಭಗವಂತನನು ಎಂದಂ ತಿಳಿದೇನು ? ದಾಸರ ಸಂಗವೆಂದಂ ದೊರಕೀತಂ ? 

ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ (58) ನೀನಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ಯಾರು ಪಕ್ಷಿಸುವವರು? ನಿ ನಲ್ಲದೆ 

ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಂರಿತ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ 

(61) ಹಂಯನ್ನು ಒವೆ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ನರಕ ಬಯವಿಲ್ಲವೆಂದಿರ ವಾಗ (30.5) 

ತಾನೆಷ್ಟು ಭಾರಿ ನೆನೆದರೂ ಹರಿಯೇಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಲೊಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ 

ನಾನೇನು ಬೋಗಭಾಗ್ಯ ಬೇಡಿಬಂದಿರುವೆನೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಕಥಾ 

ಮೃತಕೊಡಂ ನಿನ. ನಾಮೋಚ್ಛಾರಣೆ ಕೊಡು ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯವ 

ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೊಡಂ ಸಾಕು (5) ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು 

ನಾನೇನು ಬೇಡುವುಬಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂ ನೆಲಸು (27) ಎಂದಂ 

ಒಡ ತ್ತಾರೆ ಅವನು ಒಲಿಯದಿರಲಂ ಕಾರಣವೇನೆಂದಂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ನಾನೇ 

ಸಜ್ಜನನಾದರೇ ಇಂತ ಹೀನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಗೆರಗುವೆನೇನಯ್ಯ ? (28) ಗೊತ್ತಿ 
ದ್ವಲ್ಲಿ ನಾನಿಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನು ಮಾಡ ತ್ತೆಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ 

ತಪ್ಪನು ಮನಿ ಸಿ ಕಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಅಗ್ರಹಹಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಉತ್ಸವ ರ ಸಂಗ ಎನ 

ಗಿತ್ತು ಸಖಹೋ (8) ಎಂದು ಮೊರೆಯಿ ಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಲಾದರೂ ತನ್ನ 

ಭವದಂಃಖ ಹಿಂಗಿ ಬಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾಗಬಹ ಬೆಂಬ ಹಂಟಲ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ 

ವನೆಗೆ ಬಾ ನೀನೇ ಗತಿ ಬೇಗನೆ ಉದ್ಧರಿಸು ನಾನಿನ್ನ ಸೇವಕ (35) ಎಂದಂ 

ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯ ರು ತಮ್ಮ ಕಂದನ ಅ ಗಂಣ 
ವನ್ನು ಎಣಿಸುತಾರೆಯೆ ಶರಣು ಬಂದವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡುವುದು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ 

ಘನತೆಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ (ಅನು 3 17) ವೆಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ 



೮೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಹೀಗೆ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ನ ಡಿದು ಬೇಡುವ ಅವರ ರಚನೆಗಳು ಬಗವೆಂತನಿ 

ಗಾಗಿ ಕಾತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನದ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ ಅನ ಭವದ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ 
ತೆರ್ಯರಾಗಿ ಬಂದ ಈ ರಚನೆಗಳು ಊನ ತ ವ ಟ್ಟದ್ಧವಾಗಿವೆ 

ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಸಿಂಗೆ ೧ರುವೆನೋ ಹರಿಯೆ ಎನ ದೊರೆಯೇ (4) ಹಾಲ 

ಲ್ಲಾದರೂ ಅದು ನೀರಲ್ಲಾದರು ಅದ್ದು ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿರುವೆ (32) ಎಂದು 

ಹತಾಶೆಯಿಂದ ನ ಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಆತ ಒಲಿಯ ದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ 

ವಾಡ ವುದೇ ಸರಿಯೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಯಲಿ 

ಉಊರಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಶರೀರವು ಕಳೆಯ ಲೋ 

ಪರಂವತೆವನೇರ್ಭ್ಯುರ ಳಲೋ ಕೃಷ್ಣ 

ಗರಳ ಮಡ ವನೆ ಧುಮುಕಿ ಉರಗ ಫಣ ತ ಳಿಯಲೋ ( ) 

ಎಂದಂ ಕೇಳ ತ್ತಾರೆ 

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಪುನೀತರಾಗಿ ಬೇರೆಯ ವರಿಗೂ 

ಅವನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿ ಕೃತಂರ್ಥರಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಕೀರ್ತಿಸಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಹರಿಯಗುಣ 

ಕೀರ್ತಿಸಿ ಜನರು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿರೋ (ಅನುಬಂಧ 3 ಕೀ 8) 

ಕಿರಾತೆನನ್ನು ಒಲಿದ ಅಹಲ್ಯೆಯ ನ್ನು ಉದರಿಸಿದ ಶಬರಿಯ ಎಂಜಲನ್ನು ತಿಂದಂ 

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನಾನಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 

ತೆನ್ನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನರ ವಂತ್ತೆ ತಾ 
ನನ್ಮರಿಗೆಪ್ಲಿಸದೆ ಮುನ್ನಿನ ಘನವೆ ಕಳೆದಿನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ 

ಘನ್ನ ವಂಹಿಮ ಶ್ರೀ ರಂಗ ವಿರಲನ್ನ 

ಎಂದಂ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರನ್ನೆಂದು ಸಲಹದೆ ಬಿಡನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಒಮ್ಮೆ ಹರಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಸಂಘಾದಿಸಿದನಂತರ ಅತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಭಕ್ಷ, 

ನನ್ನು ಕೈಬಿಡ ವುದಿಲ್ಲ ಹರಿಭಕ್ತ ಅರಿತು ಪಾಪಮಾಡ ವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ 

ಅರಿಯ ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹರಿ ಎಣಿಸ ವುದಿಲ್ಲವೆಂದು (ಅನು 3 ಕೀ 28) 
ಸಾರುತ್ತಾರೆ 

ಉಸದೇಶವನಾಣಿ 

ತಾವು ಪಡೆದ ಸಂತೋಷವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಂಚುವ ಆಸೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ 

ಅಂತೆಯೇ ಇತರ ಮನ ಜರಿಗೂ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ಹರಿಯ ನ್ನು ಭಜಿಸದೆ ಕೆಡ 

ಬೇಡಿರೆಂದು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರು ಇದಕ್ಕೆ 

ಹೊರತಲ್ಲ ತಾವು ಕಂಡ ಸತ್ಯವನು ಇತರರು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಮಾನವ 

ಕೋಟಿಯ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಟೊಂಕಕೆಟ್ಟಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಯರ ಸಹಜ ಗುಣ 
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ಅಕಟಕಟ ಸಂಸಾರವನು ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬ್ಯಾಡ 

ವಿಕಟದಲಿ ಮಾನವರು ಕೆಟರೆಲ್ಲರುನಿಜ (ಕೀ 1) ಎಂದು ನರಕಾಸುರ 

ಅಂದೂ 1 600ಮಂದಿ ಹೆಂಗೆಳೆಯರನ್ನು ತಂದಂ ಸತ್ತವೆಂಲೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನೂ ಒಯ್ಯಾಲಿಲ್ಲ 

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ದಂರ್ಯೋಧನ ನಹಂಷ ಇವರನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಏನೆಲ್ಲ 

ಮೆರೆದರೂ ಏನನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಭೀಷಣ 

ಧೃವ ಹನುಮಾದಿಗಳು ಹರಿಯನು ಭಜಿಸಿ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆದರು ಎಂದು 

ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಹೇಳಿರಂತ್ತಾರೆ 

ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಯಕಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ 

ರಂಥವರು ಪಾಡುಪಡಬೇಕಾಯಿತಂ ವ ನಂಷ್ಯನ ನು ಸ್ಥಿತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 
ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರುವರು ದರಿದ್ರನಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಕಹಿಡ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ಐಶ್ವಯ ೯ವೆಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನದ ಭಾಗ್ಯ (ಕೀ 15) ಎಂದು ಸಂಸಾರದ ಕಪ್ಪು 
ಕೋ ಟಲೆಗೆಆ ಪರಿಚಯಂವಖಡಿಕೊಡುತ್ಪಾ ರೆ 

ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಯಾರೂ ಯಂಮನಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಡಮಾಡದೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯ ದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆ ಎಂದಂ 

ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ (ಕೇ 19) ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹರಿಯ ಚರಣಕ್ಕೆ 

ಶರಣಂಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (54) 

ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಯರೂ ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡದಿರಲು ಏನು ಭ್ರಮೆ 

ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನು ವಾಂಛಲ್ಕ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಣವನ ೦ಗಿ ಮೀನು ಮೋಹ 

ಹೋಗಂವಂತೆ ಇವರು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರಲ್ಲಾ ಎಂದು ಪರಿತಹಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಏನು ಭ್ರಮೆ ಮನಂಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಮತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲಿ 

ಏರಾನು ಗಾಣ (ಳ) ವ ನುಂಗಿ ಮೋಸ ಹೋದ ತೆರನಂತೆ 

(ಅನು 3 ಕೀ 4) 

ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ ವಕ್ಕಳು ಎಂದು ಸಂಸರ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 

ತೊಳಲಾತ್ತಾ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನೂ ತೋಚದೆ ಒದ್ದಾಡುವ 

ಮನಂಜರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಆಸೆ ಆಕ ೦ಕ್ಷೆಗಳೇ ಅವರನ್ನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ದಮೊಡುತ್ತ 

ವೆಂದು ಪಮ್ಮಲ ಮರುಗುತ್ತಾ ರಂಗವಿರಎನ ನಕಮಸ್ಮರಿಸಲಂ ವಿಗಡ ಸಂಸಾರ 

ಹಗರಣ ನೀರುಗ ಯಂತೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಶಮ್ಡ ತ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ 

ಬಲ ಕೀರ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಅರೋಗ ಆನಂದ ಅಜಾಡ್ಯ ವಾಕ್ಚಟುತ್ವ್ಯ ಮುಂತಾದ ವು 

ರಂಗವಿರಲನನ್ನೂ ಹನುಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆಂದಂ ಆಸೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಂಸಾರ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ 

ಮುಕ್ತಿ ಪಡಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 
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ಬಕ್ಷಿ ಬೇಕು ವಿರಕ್ತಿ ಬೇಕು ಸರ್ವ 

ಶಕ್ತಿಬೇಕು ವಂಂಂದೆ ವಣಕ್ತಿಯ ಬಂರುಸುವಗೆ 

ಸತಿ ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು ಸುತನಲಿ ಗ ಣಬೇಕು 

ಮಂತಿವಂತನ-ಗಬೇಕು ಮತೆ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು 

ಜಪದ ಜಾಣಂವೆ ಬೇಕಂ ತ್ದನೇಮವೆ ಬೇಕು 

ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಬೇಕು ಉಪಶಾಂತವಿರಬೇಕಂ 

ಸುಸರಗ ಹಿಡಿಯಲಿಬೇಕು ದಂಸ್ಸಂಗ ಬಿಡಲಿಬೇಕಂ 

ರಂಗವಿರಲನ್ನ ಬಿಡದೆ ಸಿರೆ ನಂಬಿರಬೇಕು (ಕೀ 37) 

ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ%್ದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವವನಿಗೆ ಸುತ ಮುತ್ತಲ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರ 

ಬೇಕು ಎಂಒಂದರ ಒತ್ತಣವಿದೆ ೧ಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎರಕ್ತಿ ಮತ್ತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳೂ 

ಒಂದುಗೂಡಿರಬೇಕು.. ಅನುಕೂಲಳಾದ ಸತಿ ಗುಣವಂಶನಾದ ಮಗ ಇರಬೇಕು 

ಜಪ ತಪ ವ್ರತಗಳನ್ನು ನೇಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗವನ್ನು ತೆೊರೆದಂ 

ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಜನರನ್ನು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ನಗವದ್ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ 

ಬೇಕೆಂಬ ಆಕ್ಷೂಂಕ್ಷೆ ಇವರದು ಇವರ ಈ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ 

ಹೃದಯದ ದರ್ಶನವಾಗಂತ್ತದೆ ಓದಂಗರಿಗೆ 

ತತ್ತ್ವ ಸ್ರ್ರತಿಪಾಡನೆ 

ಗುರು ಮಧ್ವರ ಶ್ರೇಷ ತೆ ಹರಿಸವೊತ್ತಮಂತ್ಚ್ಯ ಪರಮುತಗಳ ಖಂಡನೆ 

ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ತಾರತಮ್ಮ ಮೊದಲ ದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರೀಪ ದರ ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ 

ಪಡೆದಿವೆ ಇವರ ಮೂಲೋದ್ದೇಶ ಮಾಧ್ಯ ತತ್ತ್ವ ಪ ಚಾರವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ 

ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಕೆ ಗೋಕುಲನಾಥರು ಶ್ರಿಷಾದರ ಒಗ್ಗೆ ಬರೆಯ ತ್ತಾ 

ಶ್ರೀ ಪಾದರು ದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮುದ್ರದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಣಿಮುತ್ಪೊಗಳನದ್ನಿ 

ಸುಳಾದಿ ಕೀರ್ತನ" ಉಗಾಭೋಗ ವೃತ್ತನಾಮಗಳೆಂಬ ಕನ್ನ ಡ ಚಿನ್ನದ ಚ್ಕಟ್ಟೈ 

ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಪೂರ್ವ ಕಂದರ ಹಾರವನ್ನು ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಕ್ಜೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ 
ಬ್ಲಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಹರಿಸರ್ಮೋತ್ರ ಮತ್ವ--ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಥೆಯ ಮೂಟಕ ನಿರೂಪಿಸಿದಲ್ಲಿ 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳು ಿ ತ್ತೆದೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಪಾದರು 

ಅಂತೆಯೇ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭೃಗುಮೂನಿಯ ವೃತಾಂತದ ವರೂಲಕ ಹರಿಸರ್ವೋ 

ತ್ರೈಮಂತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಭೃಗುಮುನಿಯು ಹರಿ, ಹರ ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ ರೆಂದಂ ಮಂನಿಜನ 

ಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಮೊದಲಾಗಲು ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಆರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು 
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ಹೊರಟಂ ಮೊದ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಬೃಗಂಮುನಿಯೆಂ ತನಗೆ 

ವಂದಿಸದಿರಲು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲು ಅವನು ಪರತತ್ತ್ವ್ವ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಬಗೆದು ಹರನನ್ನ್ನೂ 

ಕಾಣಲು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಹರನು ಭೃಗುಮಂನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನೆಂದು ತಬ್ಬಿ 

ಕೊಳ್ಳಬರುತ್ತಾನೆ ಮುನಿ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪಿ ಇವನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು 

ಬರುತ್ತಾನೆ. ಈಶ್ವರನು ಪರತತ್ತ _ವೃವವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತಿರ 

ಬಂದು ತಾನೇ ಕಾಲುಕೆರೆದು ಜಗಳ ತೆಗೆಯುವ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವನ ಎದೆಗೆ ಒದೆಯಂ 

ತ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮುನಿಯ ಕಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ೦ದ ಪ್ರಜೆ ವಕಾಡಲು 

ಭೃಗುವ ಂನಿಯು ಹರಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವೇಲ್ಮೆಯನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯ ೩ವ 

ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಉದಾ ಸಮುದ್ರವ ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ಹರಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದು ಗಜೇಂದ್ರನನಂ ವಿಷ್ಣು 

ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ರಾಜಸೂಯಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಿ ಹ್ಮನು ಕೃಷ್ಣನೇ 

ಅಗ್ರಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನೆಂದು ಹೆ ಳಿದ್ದು ಹರಿಸರ್ವೋತ್ಸಮತ್ಕೈವನ್ನು ಘಂಟಾಘೋಷ 

ವಾಗಿ ಸಾರುತ್ತಾರೆ 

ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪೊಡವಿವಂನುಜರೆಲ್ಲ 

ಒಡೆಯನೊಬ್ಬನೆ ಜಗಕೆ ರಂಗವಿರ೭(36) 

ಇಲ್ಲಿನ ಕಥನ ಶೈಲಿ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ 

ಹಲವಾರು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತ ಹರಿಹರರನ್ನು ಪರಸ್ಪಟ್ರ 

ತ ಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೂಗಿ ನೋಡಿ ಹರಿಯೇ ಶ್ರೇಷ ನೆಂಬುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಿಸಿ ಹರಿಹರರು ಸರಿಯೆ ೦ಬ ಮರಳು ಜನರು ಹರಿಹದರ ಚರಿತೆಯನಂ ತಿಳಿದು 

ಭಜಿಸುವುದು (60) ಎಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಹಾಗೆಂದ ಇವರು ಈಶ್ವರನನಲ್ನಿ ಹೀಗೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ೦ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನನ್ನು 

ಸ್ತಾತಿಸುವ ಕೊಂಡಾಡ ವ ರಿತಿ ವ೯ದ್ವ ಮತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತಾರತಮ್ಮ 

ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಮೊದಲು ಹರಿ ನಂತರ ಈಶ್ವರ ಹರಿ ಪಾತ 
ಹರ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಸಳೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಜಟಾಮಂಡಲಧಾರಿ ಕೈಲಾಸ 
ಗಿರಿಯ ದೊರೆ ಫಣಿಭೂಷಣ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹರನನ್ನು ವಣಕಿ”ಸುತ್ತ ಹರಿಯ ದಂಯಂ 

ದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಭಕ್ಷಸಿಯೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕೃತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರರ ನಡಂವಿನ ಒಂದಂ ರಸ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರನು 

ತನ್ನ ತಾತನಾದ ಹರಿಯ್ದಗೆ ಬಂದಂ ಮೋಹಿನೀರೂಪ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದಂ ಬೇಡಂ 
ತ್ತಾನಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮೋಹಿನೀವೇಷ ಧರಿಸಿ ಹರಿ ಬರವಂ ತಾನೇ ಮೋಹಪರ 

ವಶನಾಗಿ ಹಿಡಿಯ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವೆಂದರಿತು ನಾಚಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ 

ಬೇಡಂತ್ತಾನೆ 



೯೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಇಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ ನಾದ ಹರಿಯನೊ ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೋಗಳಿ 

ದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನೊರತು ಪೊರವ 

ಬೈವವೆಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣನನ್ನು (29) ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೆ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ 

ನೋಡದ (12) ಎಂದು ಪ್ರೀಠಂಗಸನ್ನೂ ಸ್ಥ್ಮರಿಸಿದವರನು ಕಾಯ್ದನವಣ್ಮ 

ಸೂರ್ಯನೇ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಸುರಮಂನಿಗಳ ಸಂಜೀವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನವ್ಮೂ ಪೊರೆವ 

ಎಂದಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನನ್ನೂ ಕುರಿತಂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಶಾವಶಾರವನ್ನಂಶೂ 

ನಾನಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ... ನರ 
ಸಿಂಹಾವತಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರ ವಾಂಛೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ 

ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಇದು ಪಡೆದಿದೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ 

ಸ್ಮರಿಸಿರುಪ್ರದ್ವೂದೆ (31 50 ಮೊದಲಾದವುಗಳು) ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ 

ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದಂಡಕ ವೆಂಬ ದೀರ್ಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಲಸ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರಾಹುರ್ಭಾವ ದಂಡಳೆ ಪ್ರೀ ವದ್ಧಾಗತದ ಏಳನೆಯ 

ಸ್ಕಂದ ಎಂಟನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ದ ಕನ ಆ ಅನುಮಾದವಿದಂ ವೀರ ರಸ ಪ್ರಧಾನ 

ವಾಗಿರುವ ಇದು 546 ಸಾಲುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ 

ಕೃತಿ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವು ನರಸಿಂಹಾವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ಹಿರಣ್ಣಕಶಿಪುವನ್ನ್ನ 

ಸಂಹರಿಸಿ ಭಕ್ತೆನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದವಾದರೂ 

ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯರಾಗಿಲ್ಲದಿರಂವುದು. ಇದರ ಗುಣವಿಶೇಷವೆಂದಂ ಹೇಳಬಹುದು 

ಏವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸ್ವಾತಂಶ್ರ್ಯಕಳೋರಿ ಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರಗು 

ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ 

ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೋಲಕ ಕಾಮಾದಿ ಷಡ್ಚರ್ಗಗಳಂ ಮಹಾವೈರಿಗಳಂ ದೇಹ 

ವೆಂಬ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಹಾಳುವಂಡುವರು ಅದನ್ನು ಗ್ಲೆದೆ ಸಕಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು 

'ಜಯಸಿದನೆಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಾದಿ ಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವನು 

ಶಾನೆ ಪ್ರೇಷ ನೆಂದಂ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ನೃಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಹಿರಣ್ಮ ಕಶಿಪುವಿನ ಕಾಳಗ 

ರುದ್ರರವ ಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ನರಸಿಂಹನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡಂ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನೂ ಕ್ಲೊಬೇ ಕೆಂದಿ 
ರವ ಈ ಸವಂಯ ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಂಂ ಬಂದವನೋ ಇನಂ ನನಗೆ ಮೃತ್ಯು 

ಸವೂಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎಂದು ಕೊಂಡರೂ ವೀರನಾದ್ದರಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆೈಟ್ಟದೆ 

ಪಶಂಗದ ಹ ಳು ಜ್ವಾಲೆಯ ಮಹತ್ವವರಿತೂ 

ಪುತ್ರ ಸಂಹಾರಕುದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿಪ್ಲೊಡೇ 

ಎನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನೋ 

ಇನ್ನ ಮೋಲೀನನಿಂದನ್ನೆಗೆ ಮೃತ್ಯು ತಾ 

ಸಿದ್ದವಾಂತಿಪ್ಪುದೇನೋ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿ 



ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ೯ 

ದ್ವೋಕ್ಕ್ಯಬಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶೇನಹೋ ಎಂದು ವಕಾ 

ಶಾಡುತಾ ನಿಂತು ಉದ್ಯದ್ಗದಾಧಾರಿ ತೆ 

ತ್ರೇಜ ಲಕ್ಷ್ಮೈಸದೇ ಶಟ್ಟಿವಾ ಕಕ್ಷಭುಕ್ 

ಜ್ವಾಲೆಯೋಳ್ ಬಿದ್ದೂದೆನ್ನೇ ಸಮುದ್ಯುದ್ಧ ಸ 

ನದ್ದನಂತಾಗಿ ನೃಸಿಂಹನಲ್ ಹಾರಿದಂ 

ಅದನು ಸವೂಪಿಸುವಂತಿ ನೃಸಿಂಹನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ 

ಹರಿಯಾದರೋ ಹಿರಣ್ಯಾಸುರ ಶ್ರೇಷ ನನ್ನು ಸ ಹರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 

ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ 

ಲೋಕ ದೃಷ್ಟ್ವಾನಂಸಾರ ಕ್ರಿಯಾ 

ಕಾರಿಯಾಗಿಪ್ಪ ನೃಇಂಹನ ದೃದ್ಧದಾ 

ಧಾರಿ ತಾನಾಗಿ ಸದ್ವಿದ್ಯುದಾಭೋದ್ಯದು 

ದ್ವೇಗವೇಗೋರು ಸಂಪದ್ಗದಾದಂಡವಂ 

ಕೊಂಡು ಯಂದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾಹೊ ಮಹಾದೈತ್ಯವ 

ರ್ಯನ್ನ ತಾ ನೋಡಿ ರೊ ಷೋಜ್ಚಲ ಜ್ವಾಲೆಗಳ್ 

ತೇಲಿ ಹಾನೊಲ್ಲಸಜ್ಜಿ ಹೈಯಿಂದಲ್ ಪ್ರಕಾ 

ಶೈಸ ತಾ ಚೀರ ತಾಗಾಟ್ಕಹಾಸ ಕ್ರವಂ 

ನ್ಯಾಸದಿಂ ಹಾರುತಾ ಕೊ ಟಿ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾ 

ಬೀರುತಾ ಆ ಗುರ ತ್ಮಂತ ಕಾಳಾಹಿನಂ 

ಪಿಡಿವನಂತೊಪ್ಲಿ ಶಾನಾ ದಿತೀಪುತ್ರನಲ್ 

ದೂಕಿದಂ 

ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಅದೇ ರೂಪಿನಲ್ಲಿಯೇ 

ಕನ ಡಧಾಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳೆೊದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತುಗಳು ಕನ ಡಕ್ಕೆ 

ಒಗ್ಗಿ ಬಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದೂ ಉಂಟು ನಿರರ್ಗಳ ಸರಳ ಶೈಲಿ 

ಮನಸ್ಸಿಗಾನಂದ ನೀಡುತ್ತದೆ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಿ ಸಲಾಗಿರುವ 

ಒಂದಂ ಆಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ 

ಪೂಜಾ ವಿವರಗಳೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 

ತಂತ್ರಸಾರ ವೆಂಬ ಪೊಜಾವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಹೋಲಂವುದಂ 

ಇನೊ ೦ದು ವಿಶೇಷ ಅಂತೂ ಸಮಯಂ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ 

ತಮಗಿರುವ ಅಭಿವರಾನವನ್ನೇ ನಾನಾರೀತಿಯರಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ 



ದಲ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಶೀಪಾದರಾಜರು ರಜಿಸಿರ ವ ಮಧ್ವನಾಮ (20) ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ವಿಶೇಷವಾದುದು 27 ನುಡಿಗಳುಳ್ಳ ಈ ಕೃತಿ (43 ಫವಶೃತಿ ಒಗನ್ನಾಥ ದಾಸ 

ರಿಂದ್ರೆ ಒಯ ಜಯ ಜಗತ್ರಾಣ ಜಗದೊಳಗೆ ಸುತ್ರಾಣ ಅಖಿಳ ಗುಣಸಬ್ಮಾಯ 

ಮಧ್ವನಾಮ ಎಂದು ಮೊದಲಂಗುತ್ತದೆ ವಾಯದೇವರ ಅವತಶಾರಿಗಳಾದ ಹನುವಂ 

ಭೀಮ ಮಧ್ವರ ಹಿರಿಮೆಯಂನು. ಕುರಿತು ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಹನುಮಂತನ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಾಪಗಳನ್ನೇ ಸಿತ್ರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ 

ವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ 

ಅಜಪದವಿಂಯನು ರಾವಂ ಕೊಡುವೆನೆನೆ ಕನಂವಂಂತೆ 

ನಿಜ ಭಕುತಿಯನೆ ಬೇಡಿ ವರವ ಪಡೆದ 

ರಾವಂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಲೂ ಮುಂದಾದರೆ 

ನಿರಾಕರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆ ಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿ ದಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ ತೆಯನ್ನು 
ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ ದಾಸ್ಕಭಾವಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶನಾದಎನು 

ದ್ವಾಪದದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಾಗಿ ಹಿಡಿಂಬ ಬಕ ಕೀಚಕ ಕೌರವರನ್ನು ಸ೦ಹರಿಸಿ 

ವೀರ ನರಹರಿಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮೆರೆದ ಭೀವು ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಸಗಳ 

ಸಂಕೇತ ಇವನ ಚಿತ್ರಣ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವರಾಯಕಾ 

ವಾದವು ಅೈದಿಕ ಮತವೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರಾಧ್ವವಖನಿಯಾಗಿ 

ಅವತರಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸುಧೆಯನ್ನಿತ್ತು ಉದ್ಭರಿಸಿದ್ದಂತೂ ಇವರ ಅಪಾರ 

ಮೆಚ್ಚೂಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ 

ಈ ಮಧ್ವನಾಮದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನೂ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಈ ಘಂ ಶೃತಿ 

ಯಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದಂ 

ಪುತ್ರರಿಲ್ಯದವರು ಸತರ್ಣಿತ್ರಬ್ಲಿದಂವರಂ 

ಸರ್ವತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯವಹುದು ಸಕಲ 

ಶತ್ರುಗಳಂ ಕೆಡಂಸರಪಮೃತ್ಕಾ ಬರಲಂಜಂವುದಂ 

ಸೂತ್ರನಾಮಕನ ಸಂಸ್ತುತಿ ಮಾತ್ರದಿ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ಪೇಳಿದ ಮಧ್ವನಾಮ ಸಂ 

ತಾಪ ಕಳೆದಖುಳ ಸೌಖ್ಯವನೀವುದಂ 

ಶ್ರೀಪತಿ ಜಗನ್ನಾಥವಿರವಿನ ತೋರಿ ಭವ 

ಕೂಪದಿಂದ ಕಡೆ ಹಾಯಿಸುವುದು 

ಮಧ್ವನಾಮ ಪರನೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿ ಸುವೆಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾ 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ವಂಧ್ಯನಾಮ ದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದರ 
ವರೂಲಕ ಅದರ ರಚನಕಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 



ಶ್ರೀಣಾದರಾಯರು ೯೫ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಮಾಧ್ಯಮತ ನಿಹೆ ವಂರುದಂಶ ಮತ ಹಿಡಿಯದೆ ಇಹ ಪರ 

ದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲವಂತೆ (41) ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅರಿತು ವಿವೇಕದಿ ವರೆ 

ಯ ದೆನವ್ಮು ಗುರ ರಾಯರ ನಂಪಿ ಬದಂಕಿರೋ (41) ಎಂದಂ ನ ಡಿಯಂವಲ್ಲಿ ಎದ್ದು 

ಕಾಣ ತ್ತದೆ ಉಪದೇಶವ್ಣೀದ ಮಂತ್ರ ಏಸು ಜಪಿಸಲು ಫಲಕೊಡದಂತೆ (41) 

ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಗ ರೂಪದೇಶ ವ ಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 

ಸರ ವಧ್ವಶಾಸ್ತವೋದಡೆ ಗರು ತಾರತವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪುಟದಂತೆ ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗವಿರೂನ ಭಜಿಸದೆ ಮುಂದೆ ಪರವಂಗತಿ ದೊರಕದೆಂದು 

ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆಯಂತೂ ಅವಿ ತ ಏಶ್ಲಾ ಸ ಅದ್ದೆ ಅತೆ ಮತ ವಬುರಿದಂ 

ದ್ವೈತ ಮತ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಂ 

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ4 

ಮಧ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧಸಾರದ ಪದ್ಧತಿ ತಿಳಿದಂಧ 

ಅದ್ವೈತ ಪಂಥ ಮಂರಿದು ಮತ ಉದ್ದರಿಸಿದಂಥ 

ರುದ್ರ ವಂದೂ ವಕ್ರುತಿ ರಂಗವಿರಲ ಪದ 

ಪದ್ಮಾರಾಧಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುನೀಂದ್ರರ 

ವಂದನೆ ಮಾಡಿರೈ 
(ಅನುಬಂಧ 3 ಕೀ 22) 

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ ತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಪರವ ತ ಖಂಡನೆಯ ಮೂಲಕ ವಂಭ್ಯವ ತದ ಶ್ರೇಷ ತೆಯನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯು 

ತ್ತಾರೆ ವಣಗಯ್ಾಮತ[ವೊ]ಳಿತೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾಯಿ ಜನ್ಮವು ಬಾರದೆ ಒಡಲ್ಲ (41) 

ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಂವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಹೈ ತೆ ಮತೆದ ತತ್ತ «ಗಳನು ಜಾತಿಭೇದ 

ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ವಯೋಭೇದ ವಾವೆ ಭೇದ ಇಂತಿದೆ ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟೂ ಅಲ್ಲಗಳೆದಂ ಅದಕ್ಕಿಂತೆ ಭೇದವಂತವನ್ನು ಬೋಧಿಸ ವ ದ್ವೈ ಟತೆಮತವನ್ನಿ 

ಗೌರವಿಸಿರೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೀನಿರುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸದೆ 

ಶ್ಷ್ವುಕರೆ ಮತೆವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವ ನನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಲ್ಲು ಗೋಎನ 

ಹಾಲನ್ನು ಒಯ ಸಿದ ಕರು ಹಲ್ಲುಮುರಿದಂ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೆಂಂಬಂದನ್ನು ಅರಿಯ 

ದಂತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಮೆ ಸಹಿತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ 

ಮೂಲಕ ಪರಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಸುಮ್ಮನೆ ವೈಷ್ಣವನೆಂಬಿರಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (58) ನರರು ಸುರರು, 

ಸಂರೇಂದ್ರರಂ ಹರವಿರಿಂಚಿ ಸಿರಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದವನು ಹರಿ ಜಗತ್ತು 

4 ಈ ಕೃತಿ ತನು ಗುರು ರಘುನಾಥತೀರ್ಥರನು ಸ್ಮಾತಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ 



೯೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಸತ್ಯವೆಂದಂ ಅರಿವು ಪಂಚ ಭೇದವ ತಿಳಿದು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನು ವರ್ಜಿಸಿ ಭಗ 

ವಂಶನ ಲೀಲೆಯ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಹೆರಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿ 

ಯದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ನಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳೂತ್ತೆಲೇ ವೈಷ್ಣ್ಯವನ ಗುಣ 

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಶಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರನು ಪ್ರಶಂಶಿಸಿರುವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (6) ಯತಿಶ್ರೇಷ ರೆಂದು 

ಯಂತಿಗಳೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮಂದದವರುಗಳ 

ಪ್ರತಿಗಾಣೆನು ಈಕ್ಷತಿಯೊಳು ಯತಿರಾಯಾ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಠ ಪುರಂದರ 

ರನ್ನೂ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಲುತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಆಂತೆಯೇ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರನ್ನು ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಹರು ನಾವೋ ಬರಿ ಪ್ರಿಪಾದಂಗಳು ತಾವಾ 

ದರೋ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಎಂದು ಹೊಗಳಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಖ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ 

ಬಹುದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಬಾಯಿತುಂಬಾ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವವಿಲ್ಲದೇ ಹೊಟ್ಟೆ 

ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಹೊಗಳುವ ಈ ಶ್ರೇಷ ರ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ 

ನಿಶೇಷ ರಚನೆಗಳು 
ಭ್ರುಮರಗೀತೆ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸತ್ಯಭಾವಕಾ ಸಂವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುದುರ್ಭಾವ 

ದಂಡಕ ಹಾಗೂ ಮಧ್ವನಾಮ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಫ್ಥವಾದ ವಿಶೆ ಹ ರಜನೆಗಳು 

ಕೊನೆಯದೆರಡರ ಪರಿಚಯ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲೆರಡದರತ್ತ, ಗಮನ 

ಹರಿಸೋಣ 

ಭ್ರಮರಗೀತೆ (39) ಭಾಗವತದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಮರಗೀತೆ (೪ ಅ 47) ಇದಕ್ಕೆ 

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಹಲವ ರು ಸ್ವಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಇದೊಂದು ಸುಂದರ 

ಭಾವ ಸೂಸುವ ರಮ್ಮಗೀತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದಲ್ಲಿ 17 

ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಪ್ರಕೃತ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಪಾದಗಳುಳ್ಳ 8 

ನುಡಿಗಳಿವೆ ಗೊ ಹಿಯರು ತವ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ದುಂಬಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ದೂತ 

ನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದನ 

ಯೋಗಕ್ಷೆ ಮ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವನೆಂದು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವನನ್ನೆ ನೆನೆದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸ ತ್ವಿರುತ್ಪಾನೆ 
ಬೇರೆ. ಮದಿರಾಕ್ಷಿಯ ರೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಖಿಸುತ್ತೂರೆ ಅವನ ಅಲಂಕಾರ 

ವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನೆ ಸಂತೆವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೂ ತಮಗೂ ಎಲ್ಲಿಯ 

ಸಾಟಿ ಎಂಬುದರ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಂದ 

ತಪ್ಪೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಷವುಸುವಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಲಹುವಂತೆ ಭೃಂಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಂತ್ತಾರೆ 



ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು. ೯೩ 

ಲಕ್ಷುಮಿರಮಣನವ ಸೂಕ್ಷುವಂ ಗೊಲ್ಲತೇರಾವು 

ಕುಕ್ಷಿಯೊಳು ಬೊಮ್ಮೊಂಡವವಗೆ ಮಕ್ಷಿಕಗಳಂಶಿಪ್ಪೆವು 

ಮೊ ಕ್ಷದರಸನು ಅವ ಗೋಕ್ಷೀರದಿ ತೃಪ್ತೆರಾವು 

ಲಕ್ಷಿಸುವುದೆಂತೋ ಎಮ್ಮನು ಶ್ರೀಹರಿಯು 
ರಕ್ಷಿಸ.ಂದಿಸಿ ಜನರ ರಕ್ಷಣ್ಗೆ ಪಾಲ್ಬಿಣ್ಣೆಯ 

ಭಕ್ಷಿಸಿ ನಿರುತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿಗೆ ಹಬ್ಬವರ್ನುಣೆಸಿ 

ಈ ಕೋಣಿ ಚರಾಜರ ದೀಕ್ಷಿಗೆ ನರರ ಸಾಮ್ಯ 

ವಕ್ಷ [ಮ]]ಣರಾದೆಮೋ ಮೂರ್ಯರೋ ಹೇ ಕಿತನಾ 

ಅಂದೆಮ್ಮೊಳು ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಬಂದಪರಾಧವ 

ನೊಂದನೆಣಿಸದೆ ಸಲಹೆಂದು ಬಿನ್ನೈಸಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗದಿಂದ 

ವಂದಿಪೆವೋ ಭಕ್ತ ಬಂಧುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಂ 

ಮಂದಿರದೊಳೆಂದೆಂದಿರೆಂದು ಹೆ ಕತವಾ 

ಗೋಪಿಯರ ಮೊರೆಯೇ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಳುವ ಈ ವೃತ್ತನಾಮ ಗೀತಗೋವಿಂದದ 

ಶ್ಲೋಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳನ್ನಿ ವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನುಡಿಯೂ 

ಹೇ ಕತವಾ ಎಂದು ಕೊನೆಯರಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಸಂದರ ಕವಿ 

ಹೃದಯವನಲ್ಲ ತೆರೆದು ತೋರುವ ಈ ಕೃತಿ ಅಪೂರ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ 

ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ 

ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸೆತ್ಯಭಾಮೆಂಯೆರ ಸಂವಾದ (13) ಕುಂಜನೇತ್ರೆ ಶು ಮಂಗಳ 
ಗಾತ್ರ ಎಂದು ಶುರುವಾಗುವ ಈ ಕೃತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ನಡುವಿನ 

ಬಿರುಸು ವ ಗ್ಯಾದವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾರು ಆಪ್ತರು ಎನ್ನುವುದೇ 

ಇವರ ಸಂವಾದದ ವಸ್ತೂ ಕೃಷ್ಣ ರ ಕ್ಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂ 

ಎವಾಹವಾದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನಲ್ನ ಸತ್ರಾಜಿತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ವಾಡಿಕೊಡಂ 

ತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರ ಸಂವಾದ ಶೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ದ ಕ್ಮಿಣಿ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ 

ಭಾವೆ ಯ ಮೋರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿ ಒಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರವೇಶ 

ವಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆದಂ ಆಲಿಂಗಿಸಿ ಸಂತಎಸಂತ್ತಾನೆ 

ಸಂಭಾಷಣೆಯಯಯಂ ತುಣುಕುಗಳಂ ಹೀಗಿವೆ 

ನಿಜಳೆಂದು ರಂಗನಂ ಎನ್ನ 

ವಿಜಯಯಕಾತ್ರೆಯಂಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಭುಜಗಳಿಂದಾಲಿಂಗಿಸಿದ 

ಸುಜನೆ ರ ಕ್ಮಿಣಿ ಸಂಪದ್ಮಗಂಧಿನಿ 

ಅರಸರ ಸ್ವಭಾವ ತವು 



೯೮ ದಾಸ ಸ ಹಿಶ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಆರೇರ ಸುನೆಯೊಳಗಿಟ್ಟು 

ರಸ ದಾಸೇರಿಂದ್ಟೋಗೋದಂ 

ಸ್ಮರಿಸೆ ಭಾಮಿನಿ ಸುಗಂಣಿ ಕಾವಿಂನಿ 

ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂದು ಭಾಮೆ ಬಿ ಗಿದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ 

ಅರಸಿಂಂರನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯರನ್ನು ಕರೆದು 

ಕೊಂಡ ಹೋಗ ವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಎಂದು ಭಾವೆಂಯನ್ನು ಪೆಚ್ಚು ಹಿಡಿಸು 

ತ್ತಾಳೆ ರಕ್ಮಿಣಿ ಭವಿನಿಸುಗಣೆ ಕಾಮಿನಿ ಎಂದು ಭಾಮೆಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿ 

ಸಿದರೆ ಬಾಯಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸುಪದ್ಮಗಂಧಿನಿ ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನನ್ನಿ ಸಂಬೋಧಿ 

ಸುತಾ ಛೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕದನೋತ್ಸಾಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟ 

ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸ ಖೋಧಿಸದೆ ಇರ ವುದು ಎಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ 

ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಾಷಣೆ ಸರಸಮಯಂವಾಗಿಯೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಓದುಗ 

ರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಿವಂ ಕು ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಸವತಿ ವರಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ 

ಮರಕ್ತರಾಗದೇ ಕಾರಣವ್ಲಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸತಿಯರು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆಂಬ ದಕ್ಕೆ 

ಉತ್ತಮ ಇದರ್ಶನವಿದು 

ವಾಗ್ವಚ್ರ ವ ಗ್ವಜ್ರವೆನು ವದು ಇವರದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ 

ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾ.ಕ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಇದರ ಹಸ್ತು ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದನು (6 1560) ವೂಲ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಪಂಡಿತರ ಪರಿಶೋಧನೆ 

ಗೊಳಪಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ ಮುಳ ಬಾಗಿಲಿನ ವಂಧ್ಯೇಶರು (ರಾ 

ಭೀ ಮಾಧವರಾವ್) 1974 ರಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಜ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀಮನಾ (ಯ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥಾತ್ಮಿ ಯತೇತೃರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಃ 

ವಾಗ್ಯಖಪ್ರಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಗ್ರಂಥಂ ನಿರ್ಮಾತುಂ ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವಮಾ 

ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಶ್ರೀವಂನ್ಸ್ಯಾಯ ಸುಧೂ ಗ್ರಂಥದ ಅಭಿ 

ಪಶ್ರಿಯವನಂ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಂ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಕಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇ 

ಈ ಗ್ರಂಧ ರಚನೆಯ ಮಂಖ್ಯ ಉದಬ್ದೇಶೆವೆಂದಂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 

ಸುಧಾ ವಾಕ್ಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ವೇದ ಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಸವ ರ್ಥಿಸುತ್ತಾ 

ಕಾರ್ಯತಾವಾದ ಚಾರ್ವಾಕ ಮಂತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತ ವಂತ ಖಂಡನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು 

ತತ್ವವನಂ ನಿರ್ಣಯಂ ವರಾಡಲಾಗಿದೆ ಪೀಮನ್ನ್ಮಾಯ ಸ ಧಾ ಎಯದಧಿಕರಣ 

ಮತ್ತು ತೃತೀಯಕಾಭ್ಯುದಯಂ ಚತುರ್ಥಾಧ್ಮಾಯದ 2 ಪಾದಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ 

ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನುಡಿ ತಥ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂಶ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಕ 



ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ೯೯ 

ಸಮರ್ಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಂಥದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ  ಎವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ 

ಕರಣ ಪಾಟವಂ ಎಂದಂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 42 

ಗ್ರಂಥವು ಗದ್ಯ ಪದ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಗದ್ಮವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿರಳ 

ವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಡಂ ಬರುತ್ತವೆ ಬಿ ಎನ್ ಕೆ ಶರ್ವಾರವರು ಇದು 

300 ಗ್ರಂಥ (ಶ್ಲೋಕ ?)ಗಳ ಳ್ಳ ಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ ತ್ತು ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾದ ಒಂದು 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗ್ರಂಥ ವಿಬೂರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವ ಗಿದೆ ಶೈಲಿ ಮನೋಹರೆ 

ವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಕಷ-ಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪ್ಡುತ್ತಾರೆ 5 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ಕನ್ನಡವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ 

ವಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವರೆ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣ 

ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಘ ನಾಥ ತಿ ರ್ಥರ ಭೆ ಟಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಇವರ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ 

ವಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸತ್ಯವೆಂದು ಸ ರುತ್ತದೆ 

ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶೈಲಿ 

ಕೀರ್ತನೆ. ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ ವೃತ್ತನಾಮ ಹಾಗೂ ದಂಡಕ ಇವೇ 

ವೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ರಚನೆಯ ಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ 

ಬಹ ದು ಸಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಇದರಿಂದಲೇ ಮೊದಲಾಯಿತೆನ್ನ 

ಬಹುದಂ  ಉಗಾಭೋಗಕ್ಕೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿ 

ಪ್ರಾಯವಿದೆ 

ಭ್ರವ ರ ಗೀತೆ ಗೋಪೀಗೀತ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಗಣ ಮುಂಚಿದ್ದೆರೂ 
ಪುರಂದರ ಕನಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸೋಡಿದಾಗ ಇವು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರತಿ 

ರೂಪಗಳಿಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಭಕ್ತನ್ನೊಬ್ಬನು ಪಾಮರರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ 

ೂಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳು ಇವಾದ್ದರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿವೆ ಭಕ್ತ ಗೀತೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಾವೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವಷ್ಟು ಪ್ರೂಧಾನ್ಮ ಅಲಂಕ ರ ಚವ ತ್ಕಾರಗಳಿಗಿಲ್ಲ 

ಅನುಭವ ಗಾಢವಾದಾಗ ಭಕ್ತನ ವಕಾತು ಗಾದೆಯ ೦ತೆ ರಸವತ್ಹಗಬಲ್ಲವು ಮೊರೆಯ 

ಕರೆ ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತುಗಳಂ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಲ್ಲವು ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾದ 

48 ಈ ವಿವರಗಳು ವಾಗಜ್ರ ಪುಸ ಕದ ಮುನು ಡಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ 
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ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಡಾ| ಜಿ ವರದರಾಜರಾಯರದು 

6 ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ಸಂ ಡಾ| ಜಿ ವರದರಾಜರಾವಕ್ಯಿ ಭಿ ೫೪ (ಜನಪ್ರಿಯ 

ಆವೃತ್ತಿ) 



೧೦೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಪ್ರಾಸ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ 

ಕಿ ರ್ಶನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವುಗಳನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಬಹುದ * ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯದ 

ಮಾತಂ 

ಇವರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಕಗಳು ಗಾದೆ ವಣಾತಿನಂತೆಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾಗಿವೆ ಉದಾ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಚ್ಚರಾದರೆ ತಾಯ್ತಂದೆ ಎತ್ತದೆ ನೆಲಕೆ 

ಜಸಂಡುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಸರಕು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಂಂಕ ಉಂಟೇ ದೇವಾ 

ಅರಸು ಮುಟ್ಟಲು ದಾಸಿ ರಂಭೆಯಾದಳು. ದೇವ ಪರುಶು ಮುಟ್ಟಲು ಲೋಹ 

ಸ್ವರ್ಣ ಗೋವಿಂದ 

ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾದುರ್ಬಾವ ದಂಡೆಕದಲ್ಲಿನ ವೀರರಸ ಭ್ರಮರ ವೆಣು 

ಗೋಪೀಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ದವತೆ ಇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನು ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಡಂ 

ತ್ತವೆ ತುರುಗೂಯಬಂದ ಗೋಪಿಯಕಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ 

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ (ಅನಂ 3 ಕೀ 12) ಹಾಸ್ಯದಹೊನಲನೆ « ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ 

ವೇಣುಗಾನವನು ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಂವ ಆತುರದಲಿ ಗೋಪಿಯರ ಅಭಾಸ 

ಗಳಂ ನಗಂ ಉಕ್ಕಿಸುತ್ತವೆ 

ತಂದೆಯ ಕೆಂದನೆಂದು ಕೊಂಕುಳೊಳಿಟ್ಟ 

ಕಂದನ ಕೆಳೆಗಿಟ್ಟ 

ಅಂದಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಿವಿಗಳಿಗಿಟ್ಟ 
ಮುತ್ತಿನ ಬಟ್ಟು 

ಹೊಂದಿಸಿ ಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತಾನಿಟು 

i 
ವಂದುಳಿಂಯಂ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಮೋಹಿತರಾಗಿ 

ಕರುಗಳನು ತಂದರ 

ಕರದಿಂದಲೆತ್ತಿ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ 
ಇರಿಸುತ್ತ ಹಾಲ 

ಬೆರೆಸಂಪ್ಸ ವಂಜ್ಞಿಗೆ ಮೊಸರಿನೊಳಗೆ 

ಪರವರಾತ್ಮನ ನೆನೆದಂ 

ಹೊರಟರಂ ಬಿಸಿಲು ಚಳಿ ಮಳೆಯೊಳಗೆ 

ವಂನೆವಂನೆಯೆೊಳಗೆ 

ಶರಳರ ಬೆದರಿಸಿ ವರಾರ್ಚಿಲಿಕೆ ಮೊಲೆ 

ತ್ವರಿತದಿ ಉಣಿಸಂತ ಸರಿಸರಿಂಬಂನುತಲಿ 



ಶೀಪಾದರಾಯರರಿ ೧೦೧ 

ಪಾರ್ವ ಕಥೆಗಳನು ಪಂಖಾನಪುಂ೩. ವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾ ದೃಷ್ಟಾಂತ 

ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರಿಪಾದರಂಜರಂ ಇವರ 

ರಚನೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ವಿವಾದವಿದ್ದರೂ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಂ 

ಮುಂದೆ ಈ ಪಂಥದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒದಗಿಸ 

ದವೆಂಬುದಂ ನಿರ್ವಿವಾದವಾದ ಸಂಗತಿ ಆತ್ಮವನು ತಟ್ಟುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ಮುಟ್ಟುವ ಹೃದಯವನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಇಂಪಿನ ತಂಪನ್ನ ಗಾಳಿಯಕಂಪಿನಲ್ಲಿ 

ಕಿವಿಗೆ ತಾಕಿಸುವ ಅಂತಃ ಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಹೊಂಗಿರಣಗಳನು ನರನಾಡಿ 

ಯಂಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿಸುವ ಭಕ್ತಿರಸ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ನವ ವಿಧ 

ಭಕ್ತಿಯ ನಇಪಂಥಮೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವೈಕುಂರಕ್ಕೆ ಪಾಹೇಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ 

ಕಟ್ಟಾಳುಗಳಾದವರು ಶ್ರಿಪಾದರಾಜರು ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ? ಆರಳು ವ ಲ್ಲಿಗೆ 

ಪಾರ್ಧಸ್ರಥಿಯುವರು 

ಉಪಸಂಹಾರ 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರೆ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿದಾದುದು 

ಅವರ ಸಾಧನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಬಹಂದು 

ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರ ದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು 

ವ್ಯಾಸಕೂಟಿ ದಾಸ ಕೂಟಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವರು 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ 

ತಮ್ಮ ಪೌಢಿವೆ ಯನ್ನು ವೆ ರೆದಿರ ವರು. ಸಂಗೀತದ ಮೌಲ್ಕವರಿತು ಅದನ್ನು 

ತತ್ವಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾದ್ಯವ ವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಹರಿ 

ದಾಸರದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ 8 ರಣ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಂ 

ವಂತಿಲ್ಲ  ಶಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಲಿ ಕೇಶವಯೆನಆಂ ಕೈಗೊಡುವನು ವರಲ ಎ ದು 

ಹಾಡುತ್ತಾ ಗಾನದಿಂದಲೇ ದೈಮೂಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಸುಎಭೋಪಾಯವನಲ್ನ 

ತೋರಿಕೊಟ್ಟವರಂ ಪ್ರಿಪಾದರಾಜರು ತಮ್ಮು ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಇವರು 

ನಡೆಸಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ 

ತೆಂಬಂದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಸುಳಾದಿ ಕೀರ್ತನೆ ವೃತ್ತನಾಮ ಉಗಾ 

ಭೋಗಗಳನ್ನೂ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಮುಂದೆ ಪ್ರರಂದರ ದಾಸರಂಥ 

ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಳಪಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಮರಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ 

ಅವುಗಳನ್ನೂ ಪೂಜಾಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸಿ ತವ್ಮಾ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ 

ವರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ಮಾತಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ನೀತಿಬೋಥೆ 
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೧೦.೨ ದಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವಂತ್ರ್ತ್ರ ತತ್ತ್ವ್ವಪ್ರೇಕ ರೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತರಣ್ಗೆ ಅಂಡೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸ ಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್ತೆರಣೆಗೂ ಕಾರಣರಾದ 
ವರು ಈ ಮಹಾತ್ಮರು ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ಸಂನ್ಮಾಸಿಂಯಿಂಂದ ಇದಕ್ಕಿಂಥ ಇನ್ನೇನ 
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುಹುದು 

ಗ್ರಂಥಯಣ 

1 

ರ ಟಾ ಬು 

ಶ್ರಿಖಾದಲಾಜದೆ ಕ ತಿಗಳು (ಜನಪ್ರಿಂರು ಆವೃತ್ತಿ) ಸಂ ಡಾಗ ಜಿ ವರೆದರಾಜಲಾವ್ 

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯ೦ರಂನೆ ಸಂಸ್ಕ ಮೆ ಸೂರು ವಏಶ್ವವಬ್ಮಾನಿಲಯ 1973 ಪ್ರಕಓಣಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮುಖಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು 1982 

ಶ್ರಿಜಾದರಾಜರ ಹಾಡ ಗಳು ಸಂಪ ದಕ ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿ ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಂರ 

ಧಾರವಾಡ 1977 

ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸರು ಎಚ್ ಕೆ ವೆ ದವ್ಯಾಸಾಚಾಂರ್ಯ, 1965 

ರಂಗವಿರ ೨, ಸಂ ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ 

ಶ್ರಿಯಾದದಾಜರು, ಆರಳುವ ಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ 

ಹರಿದ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈಭವ, ಅರೆಳಂಮಲ್ಲಿಗೆ ಐ-ಧ”-ಸಾರಥಿ 

ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶ್ರಿಪಾದರಾಜರ 5ನೇ ಶತಮಾನೊ ತ್ಸ ವದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 

ಶ್ರಿವಾದದಾಜಮರ್ಯ ಮಂಂಳಬಾಗಿಲ , 1982 

ಶ್ರಿ ಎಜಯ ಹಾಸರ, ಜೀವನ ವತ್ತ ಕ ತಿಗಳ ಸೆಮೀಕ್ಷೆ ಡಂ॥ ಕೆ ಗೋಕುಲನಾಥ್, 

ಸಿಂಧುಶಂಯನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆ೦ಗಳೂರು, 1978 

ಶ್ರಿ ಕರ್ನೂಟಕ ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯ, ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಮ ಮಾಲ್ಕೆ 

ಮೈಸೂರು. 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿ 1974 

ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಜೆ ಎಚ್ ಬಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸರು ? ) 
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Literature Vol 1 Dr B N K Sarma Booksellers 

Publishing Co Bombay 1961 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಬೌಮ - ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಡಾ!! ಜಿ ವರದರಾಒರಾಪ್ 

ವ್ಯಾಸಬೋಧಿತ ಶಿಷ್ಯ ಹರಿದಾಸ ಕುವವಗಸ್ಯ 

ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವುದೆ ಪುಣ್ಣ ಪಾಡುವುದೆ ಶುಭಕಾರ್ಯ 

೧ ಸ್ತುತಿ ಪರಂಪರೆ 
ಕನ ಡ ಸಾಟತ್ಯದ ವಿಎಭಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಒಂದೊಂದು 

ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಗಿಧಿಗಳೆಂ ಕಂಡ ಒರ ತ್ತಾರೆ ತಂ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಪಂಪ 

ರಗಳೆಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಹರಿಹರ ಷಟ್ಟದಿ ಬ್ರಕ ರಕ್ಕೆ ಕುವಣರವ್ಯಾಸ ಸಾಂಗತ್ಯ 

ಪ್ರಕಂರಕ್ಕೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ತ್ರಿವದಿಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೊದಲ ದವರು 

ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ವತನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಸವೇಶ್ವರರೂ 

ಕೀರ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣತರಾಗಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ಸಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಗ ಕೈ ಸೇರಿದ ಯಾರೂ ತಾವಾಗಿ ಸಾಹಿಆಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ 

ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ರಥಮತಃ ದೈವಭಕ್ತರು ಅವರು ತಮ್ಮೂ 

ಇಷ್ಟದೆ ವತೆಯನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಭಾವಾವೇಶದಿಂದ ಹೃದಯ ೨೦ 

ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಭ್ರುರಚನೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿರ ಸ ಸತ್ವವಿರಂ 

ವುದನು ಕಂಡ ಸಹೃದಯರು ಅವರ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 

ಭಾವಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರೌಢ ಕವಿಗಳಂತೆ ಅವರು ಹಲಗೆ ಬಳಪವನ್ನು 

ಹಿಡಿದಂ ಕಾವ್ಯರಚನಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಆದರ ಈ ಒಂದೊಂದು ನಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವೂ 

ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯೊಬ್ಬನ ಪರಿಶ್ರವಂದಿಂದ ಪ್ರಷ್ಟಿಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 

ಇತರರೂ ಆತನನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆದು ಬೆಳೆಸಿದರು ಈ ಎನೆ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 

ದಾಗ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ 

ಅವರ ಕೃತಿ ಸಮಂದಾಯಂವನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಗ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉತ್ತಮೋಶ್ತವು 

ನಿದರ್ಶನಗಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ 
ವನ್ನು ಕೆ ಕೊಂಡವರ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನೆಂದಂ ಪರಿಗೇಕಿಸಿರಂವರೆನಂ, 5 

ವುದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹಂದು 

ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಅಂ ತವನ್ನೂ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ 

ರಾಯಂರಂ ತವ್ಮೂ ಶಿಷ್ಯನ ಸಿದ್ಧಿ ಯನ್ನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದ ಸರೆಂದರೆ ಪ್ರರಂದರ 

ದಾಸರಯ್ಯ ಎಂದು ವಂಕ್ರಕಂರದಿಂದ ಹೊಗಳಿರ ತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಾಗಳಿಕೆಯ 
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ದಾಟಿಯೂ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಕವಾದಂದು ಹರಿದಾಸರೆಂಬ ವೇಸ ತೊಟ್ಟು ನಟಿಸು 

ಶ್ತಿದ್ದಚರ ದಂರ್ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲಂ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಹೇಳುವರು ಕಾಡಿ ಬಡಿ 

ಬಳಲಿಸಂತ ಕಸಂ ಗಳಿಸುವ ಪುರುಷ ಹರಿದಾಸನೇ ? ಅಂಬಂಜೋದ್ಭವ ಒತವ 

ಆಗವಂಗಳರಿಯದೆ ತಂಬೂರಿ ಮಾಟಲವ ಹರಿದಾಸನೇ ? ಮಾಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 

ಮವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಟ್ಟುು ಗಾಯಂನವ ವಕಾಡಿದವ ಹರಿದಾಸನೇ ? ಗೂಟನಾಮವ 

ನಿಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ “ರಂಯಂ ತಾನೆನಂಾ ತೂಟಕವ ವಕಾಡಿದವ ಹೆರಿದಾನನೇ ? ಎಂದು 

ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರಂವರಂ ಪುಣಿಂದರೆದಾಸರಂ ಬಾಳಿ ಒದಂಕಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 

ನವಂಗೆ ತಿಳಿದಂಬರುವಂತೆ. ಕನಕದಾಸರು ಮತಂ, ಬೇಲೂರಿನ ವೈಕಂಂರದಬಾಸರೆನಲ್ನ 

ವವರಂ ಇದ್ದರು. ಕನಕದಾಸರಂತೂ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾ ಸುರಾವರಂರೆ ಅನಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ರ 

ರಾದವರೂ  ವೈಕುಂರದಾಸರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂ ಒಲಿದಿದ್ದ ನೆಂದೂ ಆತನ ಬಾಲಲೀಲೆ 

ಯಂ್ನು ಕಂಡಂ "ಅವರ ಕೃತಾರ್ಧರಾಗಿದ್ದ 'ರಂದೂ ತಿಳಿದುಬರಂತ್ತ ದೆ ಶ್ರೀವಾದಿ 

ಬ ಒರೆಂ ಈ ಬಾಸರನಲ್ನಿ ನೋಡಲೆಂದು "ಚೀಲೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆಂದಂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಂ 

ತ್ತದೆ ಕನಕದಾಸರೂ ಸಹ ವೈಕಂಂರದಾಸರ ಮನೆಯ ಊಳಿಗ ವರಾಡಿದಂಬಾಗಿ 

ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಚರ ರಚನೆಯಿಂದೆ... ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಸ್ವರ್ಣ 

ಯಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜದಂ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು 

ಯಂತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೆಗೆ ಡಂಂಖ್ಯ ಆಧಾರಪ್ರಾಯಂರಾಗಿ 

ದ್ಧ ರಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾ ಸರಾಂಯಂರಂ ಮೂಡಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನೂ "ಗವಂನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ 

ಕೆಲವರು ಇದ್ದಿ ರಬಹುದಂದು ತೋರಂತ್ತದೆ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಸ್ವರ್ಣಯಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಸಂವಕಾರಂ 118 ವರ್ಷ 

ಗಳ ಶರಂವಾಂದರಿ ವಿಜಯದಾಸರ ನೇತೃ ತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುನರಂಜ್ಜೀ 

ವನವಾಂಯಂತಂ ಆಗ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯ ನನ್ನಿ ತಾಳಿದ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಬಹಂಮಂಟ್ಟಿಗೆ 

ಎಲ್ಲರೂ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನ ಸ್ತೂತಿಸಿರುತ್ತೂರೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಹಿರಿವೆಂ ಹೇಗೆ ಶತವಕಾನ ಕಳೆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಂಗ್ಲಲಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಂ 

ತ್ವದೆ ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು 

ಹೇಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿರಂವರೆ ಕ್ನುವುದನ್ನ ನೋಡಬಹಂದಂ 

ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ವಿಜಯವಿರಲನೆಂಬಂದಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನಾಂಕಿತವನ್ನು ಪಡೆದ 

ವಿಜಯದಾಸರೊಬ್ಬರೇ ಈಗ ತಿಳಿದಂ ಬಂದಿರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ಲಿ 

ಕಂದಿತಂ ಇಪ್ಪತ್ತ ವಂರಂ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿರಂವರಂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ 

ಸಾಧನೆಗಳನಲ ತಿಳಿಸಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮೊದಲಿಗರಂ ಆ ಷೇಳೆಗಾಗಲೇ ಒಂದಂ 

ನೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ವಿಜಯಂದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ 

ವಾದ ಗಂರುಭಕ್ತಿ ಇದ್ದ ದರಿಂದಲೂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ 

ಇತಿಹಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಐತಿಹ್ಯದ ಅಂಶ ಕಂಡಂಬಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಎಚಾರವಂತಿ 
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ಗಳಂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನವನಂ ಪುನರ್ರಚಿಸಂವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ 

ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿತರಾದರು ಎನ್ನು 

ವುದನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಖಂ ಪ್ರಯಂತ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲವು 

ಅಂಶಗಳು ಚರ್ಚಾಸ್ಟದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿ3ರಸಲಂ ತೊಡಗಂ 

ವದಿಲ್ಲ ವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಂ 

ವರದಪ್ಪನಾಯಂಕನಿಂದೂ ಅವರು ಚಿನಿವಾರದವರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ ಹೇಳಂವರೇ ಎನಾ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಪೂರ್ವನಾಮವನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಹೇಗೋ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯಕರೆಂದೋ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಾಯ ಕರೆಂದೋ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅವರ 

ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರನಂ ಸಹ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತೀಬಾಯಿಯೆಂದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 

ಯೆಂದೋ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ... ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ ರುಗಳ-ದ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಅವರ ಪೂರ್ವನಾಮುವಲ್ಲ ಅವರು ನಾರದರ 

ಅವತ್ರದೆಂಬ ಅಂದಿನ ಪ್ರತೀತಿಯನು 5 ರಿತೇ ಒಂದು ವಾರ್ಥಕ ಹಟ್ಟದಿಯೆನ್ಲಿ 

ರಚಿಸಿರ ವರು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತನ ಪರಿವ ರ ಸಮೇತನಾಗಿ ಸಂತೋಷ 

ದಿಂದಿರಲೂ ಆಗ ನಾರದರು ವರವತ್ತೆರಡು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ 

ಆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು ಆಗ ನಾರದರ ಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರೀತನಾದ ಹರಿ ನಾರದರ 

ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದನು ಭಕ್ತಶಿರೋವ ಣಿಗಳಾದ ನಾರದರು ಅಚ್ಚಗು ಕೆ 

ರಮಣ ದೀನನನಂ ಪನಿ ಪುದು ನಿಚ್ಚಟೆನ ಯ ಕೂಡೆ ಬಿಡದೆ ಆಡು ಎಂದು 

ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಬಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಭಗವಂತನು ಕಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ 

ಸಲಿಸುನೆನಂ ಕೀರ್ತಿಗಳ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿಸುವೆನು. ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನವಿತ್ತನು. ಆ 

ಮೇರೆಗೆ ನಾರದರು ಪುರಂದರವೆಂಬ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು ಕೆಲವು ಕಾಲದಮುಟ್ಟಿಗೆ 

ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ತೊಳಲಿದರಂ ಅನಂತರ ವೈರಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಿ 

ಕಿಷ್ಠಿಂಧನಗರಿಯಿರುವ ಹಂಪೆಗೆ ಬಂದರು ಪ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ಉಪದೇಶ 

ಪಡೆದರು ದೇವರು ಅಂದು ಭಕ ತಗೆ ಇತ್ತ, ಭಾಷೆ ತಪ್ಪಲಿಬಾರದೆಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿ 

ದಯದಿಂದ ಒಲಿದವರ ಮುಂದೆ ಒಂದರೆಘಳಿಗೆ ತೊಲಗದಲೆ ಕುಣಿಕುಣ'ದಾನಂದವನೆ 

ತೋರಿಕೊಳುತ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು ಪುರ ದರದಾಸರು ತಮ್ಮಾ 

ಹರಿದಾಸ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಅವರಂದ 

ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಾರ್ಧವಾಗಿ ಅವನಿಯೊಳು ತುಂಬಿಹುವು. ಎಂದು ವಿಜಯ ದಾಸರಂ 

ನಂಡಿದಿರುವರು ಆ ಬಳಿಕ ಪುರಂದರದಾಸರು ಪುನಃ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವರು 

ವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ಬೇರೊಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವರದಪ್ಪನೇ ಸೋಮ 

ಗಂರುರಾಯ ದಿನಕರನ ಗುರುವುಧ್ವಪತಿಯೇ ಭೃಗು ಅವಿಸವನೇ ಜಿವ ಎರದೂ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ನಾವ್ಟಿರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರೂ ಸಹ ದೈವಾಂಶರೆನ್ನೂ 
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ವದನ್ನು ತಿಳಿಸ ವರು ವಿಜಯ ದಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ (ಕ್ರಿಶ 1687-1755) 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ವ ಕ್ಕಳೂ ಸಹ ದೆ ವಾಂಶ ಪುರುಷರೆಂಬ 
ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು ಎನು ವುದನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದಂ 
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅವರ 

ಹೆಂಡತಿಯ ಮೂಗುತಿಯ ಸಂಗತಿ ಯಂ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. (ಇಲ್ಲಾದರೂ ವಿಜಯಂ 

ದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರನು ಹೇಳಬಹ ದಾಗಿತ್ತು ) ಸ ಇದಿ 

ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ದಾಸರು ಕೆಲವು ಆದ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆ 

ಸಮೂಹದವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರ ಸಮೇತವಾಗಿ 

ತಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿರುವರಂ ಪ್ರಕೃತ ಸುಳಾದಿ 

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿ ಕಕದಾಸರಂ ಬೇಲೂರು ವೈಕ ರದಾಸರನ್ನೂ 

ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಹರಿದಾಸರಿದ್ದರೆನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಈ ಆದ್ಯರಂ 

ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗರೆಂದಂ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರಂ ಚಾರ 

ಮಾಡಿರಂವುದಂಂಟಿಂ ಪುರಂದರದಾ-ರಾಗಲಿ ಕನಕದಾಸರಾಗಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು 

ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯಂಗದ ವಣಲಂದಾಳಂ 

ಗಳಾದ ವಿಜಯದಾಸರಾಯ ರಾದಲೋ ತಮ್ಮ ಈ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯರ ಹೆಸರು 

(ಅಂಕಿತ) ಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತವನು ಹಾಕಿ ಅವನಿಯೊಳಗೆ 

ಸಂಚರಿಸ ತ್ತಲಿರಲಿತ್ತೆಲು ಭವದೂರರಾಗಿ ದಾಸರು ತವ್ಮಿ ಸ ತರ್ರೊಡನೆ ಎರಚಿಸಿದರು 

ಪುರಂದರ ವರದ ಅಭಿನವ ಗುರುಮಧ್ರ ತಪತಿ ಎಂಬಂಕಿತದಿಂದ ಎಂದಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದನ್ನೂ ಕಂಡರೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗದ ಇಲ್ಲವೇ 

ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹ ದಾದ ಇತರ ಹರಿದಾಸರನ್ನು ವಿಜಯ ಬಾಸರಂ 

ಆದ್ಯರೆಂದು ಕರೆಯ ಎವುದರ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಪರ ಪರೆಯ ಸ್ನುತಿಯನ್ನ್ನ ಮಾಡಿರು 

ವಂತಿದೆ. ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ವೇ ದಿನಿಯೊಳಗಂದು ವ್ಯಾಸಮುನಿ 

ವಿತ್ಯ ಮೊ ದಮನಸು ಉಳ್ಳ ಪುರಂದರದಾಸರು ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾವಿಂ್ಥಡ.. ಬಲಂ ಜನ 

ಅದ್ಯರು ಭೆ ದಸಿದ್ದರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗಿ ವೇದ ವೇದಾಂತರು ಇವರಿವರು 

ಕಾಣೊ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಸ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ ವರೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, 

ಪ್ರೀಪಾದರಾಒರು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಪುರಂದರದಾಸರಂ 

ವತ್ತು ಆದ್ಕರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ ರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ 

ಪುನರಾಲೋಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ದಾಸರ ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ 

ವೆಂದು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಅವರು ಬರೆಯ ದೆ 

ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ 75 000 ರಚನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವಶದಪಡಿಸುವರು 
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ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಯಂಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಮಿಗಿಲಾದುದು 

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವರು 

ಇಂಥ ಹರಿದಾಸರು ವಿ ಗಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದ 

ಇಂತು ಎನಗೆ ಬಂದಂ ಪ್ರಾಪುತವಾದ ಮೇಲೆ 

ಚಿಂತೆ ಯಾತಕೆ ಮನವೆ ಆನಂದತೀರ್ಥರ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿಪ್ಪುದಂ 

ಪಂಥವಾಡುವ ಜನರು ಆಡಿಕೊಳ್ಳೆಲಿ ಅವರ 

ಪಂಥ ಪೋಗದಲಿರು ಕಂಡರೆ ಕೆಲ ಸಾರು 

ಕಂತು ಜನಕ ರಂಗ ವಿಜಯವರಟ ತಾನೆ 

ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ನನೆಸಿದ ಭಕ್ತನಿಗೆ 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೆ ರಿದವರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹ ದಾದ 

ವಿಜಯದಾಸರ ರ.ಕನೆಗಳನೆ ಲ್ಲ ಪರಿಶಿ ಲಿಸಿದರೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸ್ಥಾನ 

ವೇನಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಭವ ತಃ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ ತ್ತದೆ 

ವಿಜಯದಾಸರ ಅನಂತರ ಪುರಂದರದಾಸರ ಗಂಣಕೀರ್ತನ ವಣಡಿದ ಇತರ 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಬಹಂದಂ 

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕತದಾಸರು (ಕ್ರಿ ಶ 1680) ತಂದೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸ್ಮರಿಸುವೆ 
ಎನ್ನ ಮಂದಮತಿಗಳೆಂದು ಹರಿಭಟನೆನಿಸುವೆ ಎಂದಂ ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಹತ್ವವನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಸ್ತವಾಗಿ ನಿವೇದಿಸಿರು 

ವರು 

ಗಂರು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಚರಣಾಜ್ಞ ಭಟ ಚರಣ 

ವಿರತಿ ಭಕುತಿ ಜ್ಞಾ ನಾರ್ಣವನ 

ವರ ಉಪನಿಷದ್ದಾರಿ-ಧಿಗೆ ತಿವಿಂಂಗಿಲನಹನ 

ಧರೆಯ ಕಎಕುಲ ಶಿಖಾವ ಣಿ ಎನಿಪನ 

ಇದೇ ಕೀರ್ತನೆಯ ಕಡೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು 

ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿರುವರು 

ಗೀತ ರಾಯ ಸುಳ್ಯಾದುಗಾಭೋಗ ಪದ ಪದ್ಮ 

ವ್ರಾತ ಪ್ರಬಂಧ ರಚಿಸಿ ಎರಟಐನ 

ಪ್ರೀತಿ ಬಡಿಸಿ ಪ್ರಶ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡು ನಲಿವ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರ, 

ನಾಥ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯನ 
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ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಂ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳೆಂದು ತೋ ರುಪುದ 

ಬಿಂದ ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಎಷ್ಟರವ ಟ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುಬೆನ್ನು 

ವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ ನೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರೂ ವಿಜಯದಾಸರ 

ಶಿಷ್ಯರೂ ಆದ ಗೊ ಪಾಲದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕಿ ರ್ಶನ ಮಾಧ್ಯಮದ 

ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮುಕ್ತೆಕಂರದಂದ ಹೀಗೆ ಹೊಗಳಿರುವರು 

ಆಗಮಾರ್ಥಗಳ ಅನುವ ಗಿ ಸಾರವ ತೆಗೆದು ದಾಗ ಪದ ಕಾವ್ಯದಿಂದ 

ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಧ್ವಮುನಿಮತವ ಪೊಂದಿ ಬಲು ಭಾಗವತ ದರ್ಮ ವಹಿಸಿ 

ನಾಗಶಯನನ ಗುಣವ ಕೊಂಡಾಡಿ ಜಗದೊಳಗೆ ಯೋಗಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮೆರೆದ 

ಯೋಗದಲಿ ಚರಿಸಿ ಒಳಗಾಗದೆ ಕಲಿಯ ಗೆದ್ದ 

ಪ್ರರಂಜರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಕಲಿ 

ಪುರುಷನನ್ನು ಗೆದ್ದರೆನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿದೆ ವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮಾ 

ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾರ್ಯನೂ ನಾರದನೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಕಲಿಯುಗದ ದೋಷನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವತರಿಸಿದರೆಂದು ಈ ಮೊದಲು 

ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ 

ಗೊ.ಪಾಲದಾಸರಿಂದ ನಾಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಆಯುರ್ದಾನ ಪಡೆದ ಜಗನ್ನಾಥ 

ದಾಸರಾದರೋ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಲಿ ಈ ಕೃತಿ ಪೇಳಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಹರಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತ 

ನೀನಾದ್ಕೊ ಎಂದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೃಶ್ಟೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ 

ಕೊಂಡಿರುವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಕ್ಷಪ ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು 

ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡರೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ 

ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿವೆಯೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯತಃ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿರುವ 

ಕೆಲಸವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದುದು 

ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುವ ಹರಿದಾಸರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿ ಗೆಯೇ 

ಬೆಳಸುತ್ತ ಹೋಗಬಹುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಹರಿದಾಸರೂ 

ಮೊದಟು ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಕೈವಗಿದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಊದ್ಯಕ್ಕರಾಗಿರು 

ವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು  ಭಕ್ತೆವರ್ಗದವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ತುತಿ ಮಾಲಿಕೆ 

ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಸರ (ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕನಕದಾಸರು ಪ್ರೀವ್ಯೂಸರಾಯಂ 

ರನ್ನಾಗಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರನಾ ಗಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿರುವ ಒಂದು ರಚನೆಯೂ ಈವರೆಗೂ 

ಲಭಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಸೋಜಿಗವೇ ಸರಿ!) 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ೧೦೯ 

ಈ ಸ್ತುತಿ ಪರಂಪರೆಗಳನಂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪೂರ್ವ 

ವೃತ್ತಾಂತವೂ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥೆಮ ಪಂಕ್ತಿಗೆ 

ಸೇರಿದವರೆನ್ನುವು ದೂ ದೃಢವಾಗುತ್ತವೆ * 

೨ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ತಿರುಳು 

ಈವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯಾನು 

ಸಾರವಾಗಿ ಎಂಗಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನು ಎನೆ ಚಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರು ಆಗಲೂ 

ಸಹ ಇತರ ಬಾಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅದ್ದ್ವಿತೀಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು 

ಬರ ವ ವಿಷಯ ವೈವಿಧ್ಯ ನಿರೂಪಣ ನೈಪುಣ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಸೌಕುವಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 

ಇತರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾರೆವು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆವವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 

ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದಂ 

ಆತ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 

ಎಜಯದಾಸರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಚಿನಿವಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹರಿಬಾಸರಾದೆದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ 

ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ... ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ 

ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒವೆದ್ಮಿ ಜಿಪುಣರಾಗಿದ್ದ ಪುರಂದರದಾಸರು ತವದ್ಧಿ 

ಹೆಂಡತಿಯ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತವಲ್ಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ 

ರ್ಪಣವೆಂದಂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅನಂತರ ಹರಿದಾಸರಾದರೆಂದಂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 

ಪ್ರಕೃತ ನಿರಪಕ್ಯಾಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂಗುತಿಯ ಘಟನೆ ಇಂದಿನ ಎಚಾರಮತಿ 

ಗಳಿಗೆ ಸಹಜವೆನಿ ಸದಿರಬಹ ದ  ಅಡೆ೧ಂದಂ ಪವಾಡವೆಂದು ತೋರಬಹುದು 

ಆದರೂ ಈ ಐತಿಹ್ಯದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ನೈಜವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ 

ಯಂನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಪತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ತ್ರವಹಿಸಿರಬೇಕೆನ್ನುವದಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಂತ್ರದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾದ 

ಕಾರಣದ ಸ್ವರೂಪ ವೇದ್ಯವ ಗದಿದ್ದರೂ ಆ ಮೂಕ ಆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚಿಸಿಶುವ ಕೀರ್ತನೆ ಈ ಸಂಗತಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರವಾಣದಂತಿದೆ 

ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ 

ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧನ ಸೆಂಪತ್ತಾಯಿತಂ ಪ 
ದಂಡಿಗೆ ಬಿತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ 
ಮಂಡೆ ಬಾಗಿ ನಾಚುತಲಿದ್ದೆ 

ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ 

ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳೆಯ್ಕೂ ೧ 

* ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ದಚನೆಗಳನು ಶ್ರೀ ಊರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿರಲ ಪ್ರಕಾಶನ ದವರು 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಪದಗಳ ವಿಭ ಗದಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 



೧೧೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಗೆಗೀಪಾಳಲಬು ಟ್ಹಿ ಹಿಡಿಯ-ವುದಕ್ಕೆ 

ಭೂಪತಿಯೆಂಂದಂ ಗರ್ಟಸುತಿದ್ದೆ 

ಆ ಪೆತ್ಲೀಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ 

ಗೋಪಾಳಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳೆ್ಯೂ 

ತಂಳಸೀವಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ 

ಅರಸನೆಂದಂ ತಿರುಗುತಲಿದ್ದೆ 

ಸೆರೂಜಾಕ್ಷ ಪುರಂದರವಿರಎನು 

ತ ಳಸೀವಣಾಲೆ ಹಾಕಿಸಿದನಂ ೩ 

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಂತರಂಗದ ಚಿತ್ರ ಅವರ 

ಜೀವನದ ಮಾರ್ಪಾಟಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿ ರುವಂತಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ 

ಅವರು ಈ ಮೊದಲಂ ಎಷ್ಟು ರಿ ವಿಯಿಂದ ಗತ್ತಿನಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಸ್ನುವ 

ಎವರವಿದ್ಧರೆ ಇನೊ ಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ 

ಪರಿವರ್ತಿತರಾದರೆನು ಪಮ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರ ತ್ತದೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ 

ಪುರ ದರದಾಸರ ತಂದೆ ವರದಪ್ಪನಂಯಕನು ಚಿನಿಸಾರನಾಗಿದ್ದನೆಂದ ಬಳಿಕ ಅವರ 

ಮಗನೂ ಶ್ರೀವ ೦ತನಾಗಿದ್ದರಬೇಕು ಎನು ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಈ ರಚನೆ ಅವರ ಹರಿದಾಸ್ಮ ಜೀವನದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಂತಿಜೆ ಎನ್ನಬಹುದಂ 

ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನಂ ವುದಕ್ಕೆ 

ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಚಿಂತಿಸುವ 

ಮತ್ತೊಂದು ರಚನೆ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತಿದೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆಯೆ ಸರಣಿ ಇಂತಿದೆ 

ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗ-ಖಿ ತು ಪ 

ಶ್ರೀಪತಿ ಪಾದ ರದಿಂದ ಸೇವೆಯೆಂಬ ಅಪ 

ಹರಿಕರ ಇವೆ ಅಂಗಿ ಗುರುಕರುಣ ಮುಂಡಾಸು 

ಹರಿದಾಸರ ದಯ ವೆಂಬೊ ವಲ್ಲಿ 
ಪರಮ ಪಾಪ ಕಲಿ ಎಂಬೊ ಪಾಪಾಸು ಮೆಟ್ಟಿ 

ದುರಾತ್ಮರಾದವರ ಎದೆ ಮೋಲೆ ನಡೆವಂಥ ೧ 

ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದ ಹೃದಯ ಬಾಯಿ ಕೇ ವಬಾನಿ 

ನಾಲಿಗೆ ಎಂಬೋದಂ ಲೇಖಿಣಿಕೆಯಂ 

ಶ್ರೀಲೋಲನ ಕಥೆ ದಿವ್ಯ ನಾಮಂಗಳ 

ಶೀಲವ ನದಿ ಬರೆದು ಹರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತ ೨ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ೧೦೯ 

ಈ ಸ್ತುತಿ ಪರಂಪರೆಗಳನಂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪೂರ್ವ 

ವೃತ್ತಾಂತವೂ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥೆಮ ಪಂಕ್ತಿಗೆ 

ಸೇರಿದವರೆನ್ನುವು ದೂ ದೃಢವಾಗುತ್ತವೆ * 

೨ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ತಿರುಳು 

ಈವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯಾನು 

ಸಾರವಾಗಿ ಎಂಗಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನು ಎನೆ ಚಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರು ಆಗಲೂ 

ಸಹ ಇತರ ಬಾಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅದ್ದ್ವಿತೀಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು 

ಬರ ವ ವಿಷಯ ವೈವಿಧ್ಯ ನಿರೂಪಣ ನೈಪುಣ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಸೌಕುವಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 

ಇತರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾರೆವು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆವವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 

ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದಂ 

ಆತ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 

ಎಜಯದಾಸರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಚಿನಿವಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹರಿಬಾಸರಾದೆದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ 

ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ... ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ 

ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒವೆದ್ಮಿ ಜಿಪುಣರಾಗಿದ್ದ ಪುರಂದರದಾಸರು ತವದ್ಧಿ 

ಹೆಂಡತಿಯ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತವಲ್ಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ 

ರ್ಪಣವೆಂದಂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅನಂತರ ಹರಿದಾಸರಾದರೆಂದಂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 

ಪ್ರಕೃತ ನಿರಪಕ್ಯಾಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂಗುತಿಯ ಘಟನೆ ಇಂದಿನ ಎಚಾರಮತಿ 

ಗಳಿಗೆ ಸಹಜವೆನಿ ಸದಿರಬಹ ದ  ಅಡೆ೧ಂದಂ ಪವಾಡವೆಂದು ತೋರಬಹುದು 

ಆದರೂ ಈ ಐತಿಹ್ಯದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ನೈಜವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ 

ಯಂನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಪತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ತ್ರವಹಿಸಿರಬೇಕೆನ್ನುವದಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಂತ್ರದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾದ 

ಕಾರಣದ ಸ್ವರೂಪ ವೇದ್ಯವ ಗದಿದ್ದರೂ ಆ ಮೂಕ ಆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚಿಸಿಶುವ ಕೀರ್ತನೆ ಈ ಸಂಗತಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರವಾಣದಂತಿದೆ 

ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ 

ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧನ ಸೆಂಪತ್ತಾಯಿತಂ ಪ 
ದಂಡಿಗೆ ಬಿತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ 
ಮಂಡೆ ಬಾಗಿ ನಾಚುತಲಿದ್ದೆ 

ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ 

ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳೆಯ್ಕೂ ೧ 

* ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ದಚನೆಗಳನು ಶ್ರೀ ಊರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿರಲ ಪ್ರಕಾಶನ ದವರು 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಪದಗಳ ವಿಭ ಗದಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 



೧೧೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಮ ದರ್ಶನ 

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರ ಪರಸ್ಸರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು 

ಅತ್ಯಂತೆ ಸಂಹತ್ವಪೊರಿತವಾದ ಘಟನೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ 

ಸುಳಾದಿ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಪವಾಗಿಯೆ € ನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಚರಣಕಮ-ದರುಶನವೆನಗೆ ಏಸುಜನ್ಮದ ಸಂಕೃತ ಫಲ ದೊರಕಿತೋ 

ಎನ್ನ ಸಾಸಿರ ಕುಲಕೋಟಿ ಪಾವನ ವಾಯಿತು ಶ್ರೀಶನ್ನ ಭಜಿಸಂದುದಕಧಿಕಾರಿ ನಾನಾದೆ 

ದೋಷರಹಿತೆನಾದ ಪುರಂದರವಿರಲನ ದಾಸರ ಕರುಣವೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಾಗಿ ಎಂದು 

ಗ ರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ತಮಗಾದ ಅಮಿತಾನಂದವನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ 

ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ದೆ ಹ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ಶೆೋಭಿಸದು ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದಿರ 

ಟಾರದು ಎಂದು ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿರಲನ ಅಂಕಿತವೆನಗಿತ್ತ ಗುರುವರ್ಯ 

ಮುನಿರಾಯೆ ಎಂಬಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಂಕಿತ ದೊರೆತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸಿರು 

ತ್ತಾರೆ ಈ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಸವಂಗ್ರ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು 

ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಚರಣವೆನಗ ಗತಿ ಪುರುದರವಿರಲನ ಅರಿತೆ ಇವರಿಂದ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಧನ್ಯತೆಯ ನ್ನು 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವರಂ 

ಅತ್ತ ವೈರಾಜ್ಯೋದಯಾ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ಅಂಕಿತೋಪಡೇಶ 

ವಾದ ಬಳಿಕ ಸುರಂದರದಾಸರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸವಂ ಪಟ್ಟ 

ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭವವನು ಗಳಿಸಲು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಅನು 

ಸಂಧಾನದ ಚಿತ್ರ ಮಾಲೆ ಸುರಳಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸುಳಿಯ ಂತ್ತೆವೆ 

ನಲ್ವತ್ತು, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು 

ಕೈಕೊಂಡರೂ ತಮ್ಮ ಚಂಚೆಲಚಿತ್ತ್ಮವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರು ಹೆ ಗೆ ಪ್ರಯತಿ ಸಿರುವ 

ರೆನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಂತ್ತದೆ 

ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಉಗಾಭೋಗವೊಂದರಲ್ಲಿ 

ಮನೆಯೆ ೦ಬ ಆಸೆಯ ೨ ಎನ್ನೆ ಮುಂದುಗೆಡಿಸುತಿದೆ 

ಮನೆವಾರುತೆಯು ಎನ್ನ ಭಂಗ ಪಡಿಸುತಿದೆ 

ಸುತರ ಸೆಯಂ ಎನ್ನ ದೈನ್ಮಪಡಿಸುತಿದೆ 

ಇನಿಶಾಸೆಯುಳಿದಂ ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ 

ನಿಲುವಂತೆ ಮಾಡೊ ಸಿರಿ ಪುರಂದರವಿರಲ 

ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತೊಳ ವರು 

ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ತೃಷೆಯಿಂಂದ 

ಇರುಳಂ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಭರದಿಂದ 

ಈ ಎರಡು ಬಾಧೆಗೆ ನಾನೊಳಗಾದೆನೊ ಪುರಂದರವಿರಲ 

ಎಂದು ಪೇಚಾಡುವರೆಂ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ೧೦೯ 

ಈ ಸ್ತುತಿ ಪರಂಪರೆಗಳನಂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪೂರ್ವ 

ವೃತ್ತಾಂತವೂ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥೆಮ ಪಂಕ್ತಿಗೆ 

ಸೇರಿದವರೆನ್ನುವು ದೂ ದೃಢವಾಗುತ್ತವೆ * 

೨ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ತಿರುಳು 

ಈವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯಾನು 

ಸಾರವಾಗಿ ಎಂಗಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನು ಎನೆ ಚಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರು ಆಗಲೂ 

ಸಹ ಇತರ ಬಾಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅದ್ದ್ವಿತೀಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು 

ಬರ ವ ವಿಷಯ ವೈವಿಧ್ಯ ನಿರೂಪಣ ನೈಪುಣ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಸೌಕುವಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 

ಇತರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾರೆವು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆವವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 

ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದಂ 

ಆತ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 

ಎಜಯದಾಸರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಚಿನಿವಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹರಿಬಾಸರಾದೆದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ 

ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ... ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ 

ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒವೆದ್ಮಿ ಜಿಪುಣರಾಗಿದ್ದ ಪುರಂದರದಾಸರು ತವದ್ಧಿ 

ಹೆಂಡತಿಯ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತವಲ್ಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ 

ರ್ಪಣವೆಂದಂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅನಂತರ ಹರಿದಾಸರಾದರೆಂದಂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 

ಪ್ರಕೃತ ನಿರಪಕ್ಯಾಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂಗುತಿಯ ಘಟನೆ ಇಂದಿನ ಎಚಾರಮತಿ 

ಗಳಿಗೆ ಸಹಜವೆನಿ ಸದಿರಬಹ ದ  ಅಡೆ೧ಂದಂ ಪವಾಡವೆಂದು ತೋರಬಹುದು 

ಆದರೂ ಈ ಐತಿಹ್ಯದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ನೈಜವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ 

ಯಂನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಪತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ತ್ರವಹಿಸಿರಬೇಕೆನ್ನುವದಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಂತ್ರದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾದ 

ಕಾರಣದ ಸ್ವರೂಪ ವೇದ್ಯವ ಗದಿದ್ದರೂ ಆ ಮೂಕ ಆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚಿಸಿಶುವ ಕೀರ್ತನೆ ಈ ಸಂಗತಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರವಾಣದಂತಿದೆ 

ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ 

ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧನ ಸೆಂಪತ್ತಾಯಿತಂ ಪ 
ದಂಡಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ 
ಮಂಡೆ ಬಾಗಿ ನಾಚುತಲಿದ್ದೆ 

ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ 

ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳೆಯ್ಕೂ ೧ 

* ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ದಚನೆಗಳನು ಶ್ರೀ ಊರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿರಲ ಪ್ರಕಾಶನ ದವರು 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಪದಗಳ ವಿಭ ಗದಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 



೧೧೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ನಿನ್ನನೊಪಿ ,ಸಂಪುದಂ ಎನ್ನ ನೀತಿ 

ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆರಗಂವುದು ಎನ್ನ ಕವರ್ರ' 

ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳ ಎಣಿಸಂವುದಂ ನಿನ್ನದಲ್ಲ 

ನಿನ್ನ ಮರೆದು ಬದುಕುವುದು ಎನ್ನದಲ್ಲ 

ನೀನಲ್ಲದಿನ್ಕಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಂವೆ ಪುರಂದರವಿರಲ 

ಈ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂದರದಾಸರು ತವ್ಮೂ 

ಅಂತರಂಗಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರಂವರೋ ಹ ಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನದಟ್ಟುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಹಂಬಲವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವರು ದಾಸನ 

ವರಾಡಿಕೋ ಎನ ಇಷ್ಟು ಘಾಸಿ ಮಾಡುವರೇನೋ ಕಗುಣಾ ಸಂಪನ ಎಂದು 

ಒಮ್ಮೆ ಗೋಗರೆದರೆ  ಬಿನ್ನಹಕೆ ಬಾಂಯಿಂಲ್ಲವಯಕ್ಯಾ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನಲ್ಲಿ 

ಇರಲಾಗಿ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಂಟ್ಬು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸುಎರು 

ಭಗವಂತನಾದರೋ ಜಕ್ತನನ್ನು ಒರೆಗಿಟ್ಟ, ನೋಡುವನು ಇದನ್ನೂ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರು ಅರಿಯದೆ ಇ ನನ್ನ ಭಕ್ತರೆಂದೆನಿಸಿದ ಜನರು ಭಂಗಪಡಲಿಚೀಕು ದಿನ 

ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ ಉದಕ ವಸ್ತ್ರಗಳಂ ಕಾಣದೆ ಇರಬೇಕು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ರೋಗಗಳು ಹತ್ತಿ 

ಇರಲಿಬೇಕು. ತನ್ನವರ ಕೈಯಂಂದ ಛೀ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪನ ಗಶಯನ ಶ್ರೀ 

ಪುರಂದರಎೂರಲಾ ಎಂದು ಭಕ್ತನ ಸಹನ ಸಂಯವಮಂಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯಿತ್ತಿರಂ 

ವರು ಆದರೆ ಈ ಸೈರಣೆಯೂ ಜಏಕಾರಿ ಆಸೆ.ನಿರಾಸೆಗಳ ಹೊಯಕ್ಹಾಟದಲ್ಲಿ 

ಕಂಗೆಡುವಂತಾಗಲು ಆಗ ಪುರಂದರದಾಸರು ಆರು ಬದುಕಿದರಯ್ಕ ಹರಿ ನಿನ ನಂಬಿ 

ತೋರು ಈ ಜಗದೆ ಳಗೆ ಒಬ್ಬರನಂ ಕಾಣೆ ಎಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನಿತ್ತು ನಿಷು ರದ 

ನಂಡಿಗಳನು ಆಡು”ರಂ ಕರುಣಾಕರ ನೀನೆಂಬುವುದ್ಯಾಕೋ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲೆನಗೆ 

ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಖಿಸಂವರು 

ಈ ರೀತಿ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಹೃದಯಂ ಪುಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಪರಿಪಕ್ಕವಾಯಿತು ಆಗ ಅವರಿಗೆ 

ಪರವಕಾತ್ಮನ ಅರಿವು ಕ್ರವಂಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಗತೊಡಗಿರುವುದನ್ನಿ ಅವರು ಬಹಳ 

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವರು ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡೆ ನಾ ಕನಸಿನಲಿ 

ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೆ ನಾ ಕನಸಿನಲಿ ಕನಕರತ್ನದ ಖಣಿಯ ಎಂದು ಹಾಡತೊಡಗಿ 

ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನಂ ನಖಶಿಖಾಂತವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ 

ವಂೂರುತಿ ಪುರಂದರವಿರಲನ ಕಂಗಳಿಂದಲಿ ಕಂಜಿ ಹಿಂಗಿತು ಭವಭಯ ಎಂದು 
ಹಿಗ್ಗವರು ಬಳಿಕ ಇನೊಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ 

ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಎಂದು ಅರ್ಥಮರ್ಥ ಎಚ್ಚೈತ್ತವರಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂ 

ಯನ್ನು ಮುಡಿಯಿಂದ ಅಡಿಯವರೆಗೆ ವರ್ಣಿಸಿರುವರು ಈ ಘಟ್ಟ ವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ 

ಬಳಿಕ ಕೆಣ್ಕಾರೆ ಕಂಡನಚ್ಕುತನ ಕಂಚಿ ಪುಣ ಕೋಟಿ ಕರಿರಾಜ ವರದನ ಎಂದು 
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ದೃಢವಾದ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವರಂ 

ಈ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವತೆಯನು ತಮ್ಮ 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತತವೂ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಮಿಡಿಯುವುದರ 

ಸಹಜವೇ ಸರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನೀ ನಿಲ್ಲಬೆ ಕಯ್ಯ 

ಮಲ್ಲಮರ್ದನ ಸಿರಿವಲ್ಲಛ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ನಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು 

ಆ ಬಾಲಗೋಪಾಲನನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ಲಾಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವರೆನು ವುದನ್ನು ಅರಿಕೆ 

ವಕಾಡಿಕೊಳ್ಳುಪರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರು ಬದುಕಿದರಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ 

ಎಂದು ಕನಲಿ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾದವರು ಈಗ ನಂಬಿ ಕೆ್ಟಿವರಿಲ್ಲವೋ ರಂಗಯ್ಯನ ನಂಬದೆ 

ಕೆಟ್ಟರೆ ಕೆಡಲಿ ಎಂದು ಸಂತೃಪ್ತೆರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು 

ವರು ಈ ರೀತಿ ಹರಿದಾಸ್ಕದಿಂದ ಹದಗೊಂಡ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ 

ಸಾಧನೆಯನೂ ಒಂದಂ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಹಂಗಮಾವಲೋಕನದಿಂದ ಬಹಳ ಯ ಶಸ್ಟಿ 

ಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವರಂ 

ವರಗುರು ಉಪದೇಶ ನೆರವಾಯಿಂತೆನಗೀಗ ಇನ್ನೀನಿನೆ €ನು ॥ಪ॥ 

ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗ ದೊರಕಿತು ಎನಗಿ ಗ ಇನೆ ನಿನ್ನೇನು ॥ಅ ಪ॥ 

ಮಾಯದ ಸಂಸಾರ ಮವ ಕಾರ ಹಿಂಗಿತು ಇನ್ನೇನಿನ್ನೇನು 

ತೋಯುಜಾಕ್ಷನನಾಮ ಜಿಹ್ವೆಯ್ಲೊಳ್ಳ್ನೆಲೆಸಿತು ಇನೆ ೇನಿನ್ನೇನು 

ಹಲವು ದೈವಗಳೆಂಬ ಹಂಬಲು ಬಿಟ್ಟಿತು ಇನ್ನೇನಿನ್ನೇನು 

ಜಲಜನಾಭನ ಧ್ಯಾನ ಹೃದಯದೊಳ್ನೆಲೆಸಿತು ಇನೆ €ನಿನೆ €ನು 

ತಂದೆ ತಾಯಿ ವ ಂಚುಕುಂದ ವರದನಾದ ಇನ್ನೇನಿನ್ನೇನು 

ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಮ ಕುಂದ ದಯುವರಾಡ್ಜ ಇನ್ನೇನಿನ್ನೇನು 

ಏನೆಂದು ಪೇಳಲಿ ಆನಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನೇನಿನೆ ನು 

ಆ ನಂದಗೊ ಪನ ಕಂದನ ಮಹಿವೆ ಯಂ ಇನ್ನೇನಿನೆ ಅನು 

ಎನ್ನ ವಂಶಗಳ್ಳೆ) ಪಾವನವಾದವು ಇನೆ ೇನಿನ್ನೇನ 

ಚಿನ್ಮಯ ಪುರಂದರವಿರ ದೊರಕಿದ ಇನ್ನೇವಿನ್ನೇನು 

ಪುರಂದರದಾಸರಂತೆ ಈ ಆತ್ಮಾನಂಸಂಧಾನದ ವಿವಿಧ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬೇದೆ 

ಯಾವ ದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕಾಣಲಾರೆವು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ 

ದ್ವವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಘಟನೆಯೊಂದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರೆನ್ನಿಸಿ 

ಆತನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ ದ ಸನಾಗು 

ವುದಕ್ಕೆ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಭಾಸುರ ರವಿ ಕೋಟಿ ಶ್ರೀಶ ಗುಣವಂತ ವಾಶರಹಿತ 

ನಿನ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವ ಲೇಸಾಗಿಕೊಂಡು ಕಂಡ್ಯ ಪುದಂದರವಿರಲ ಎಂಬ ಕೋರಿಕೆಯ 

ಮೂಕ ಅವರು ಹರಿದ ಸತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆನ್ನು 
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ವುದು ಕಯ ೦ ವ್ಯಕ್ತಣಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರಿಗೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆದರ್ಶ 

ಪ್ರಾಯರಾದರೆನ್ನುವುದು ಅವರ ಈ ವಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ 

ಇನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕೃತಿ ಸವಣದಾಯಂದತ್ತ, ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಅವರು 

ಸಾಧಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವುದು 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೈಷ್ಟಿ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ದೃಷ್ಟಿಯಂನ್ನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಶೆ ೇಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ 

ರಾಯಂರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಅವರು ಸ್ವಮತ ನಿಷೆ ಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿರ ವ 

ರೆಂಬ ದಂ ಒಂದು ಘತ್ಟಿವಾದರೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಧ ರ್ಮಿಕ 

ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭೂತಿಯಿ ೦ದ 

ವಂತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದ್ದತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈತಿಪಾದಿಸುವರೆನ್ನುವುದಂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ 

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯದು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು 

ಒಂದು ಶಾರ್ದೂಟ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೆ ಳಿರುವರು 

ಶ್ರೀಮನ್ಮಥಧ್ವಮತೇ ಹರಿಃ ಪರತರಃ ಸಶ್ಯಲ ಜಗತ್ ತತ್ತ್ವತೋ 

ಭೇದಃ ಜೀವಗಣಾಃ ಹರೆ ರನುಚರಾಃ ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವಂಗತಾ 

ಮುಕ್ತಿರ್ನೈೆಜ ಸುಖಾನುಬೂತಿರಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ್ನ ತತ್ಲಾಧನಂ 

ಹ್ಯಕ್ಷಾದಿ ತ್ರಿತಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮಖಿಲಾವರ್ನಾಯ್ಪೆಕ ವೇದ್ಕೋ ಹರಿಃ 

ಇಲ್ಲಿ ಹೆ ಅರುವ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ -.. 

ಮಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಸವಮೋತ್ತವಃ 

ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ 

ಭೆ ದವು ನಿಜ (ಪಂಚ ಭೇದಗಳು) 
ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಚರರ 

ಉಚ್ಚ ವಂತ್ತು ನೀಚವೆಂಬ ತಾರತಮ್ಮವುಂಟಂ 

ಮುಂಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನಂಭವ 
ಈ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಸಾಧನ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನಂವರಾನ ವಂತ್ತು ಶಬ್ದ ಎಂಬುವು ಪ್ರವಕಾಣಗಳು 

ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ವೇದಗಳಿಂದ ವಠಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ 

ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಮೇಯಂ ನವರತ ವೆಕಾಲಾ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಉಂಟಂ 

೪ 0 2೦0 ಓಿಪಫು Wh 
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ಪುರಂದರದಾಸರಾದರೋ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಈ ಮೆಲ್ಲಂಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅನಂಸರಿಸಿ 

ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನಂ ರ.ಕಿಸಿರ ವರು 

ಸತ್ಯಂ ಜಗತಿದು ಪಂಚಭೇದವು ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ 

ಕೃತ್ಯವರಿತು ತಾರತಮ್ಯದಿ ಕೃಷ್ಣನಧಿಕೆಂದು ಸಾರಿರೈ 

ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇದ ಸರ್ವತ್ರ ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದವು 

ಜೀವ ಜಡಕೆ ಜಡ ಜಡಕೆ ಭೆ ದ ಜೀವಜಡ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ 

ಮಾನಂಷೋತ್ತಮರಿಗಧಿಕ ಕ್ಷಿತಿಪರು ಮನುಜ ದೇವ ಗಂಧರ್ವರು 

ಜ ನಪಿತರಂಜಾನ ಕರ್ಮಜ ದಾನವಾರಿ ತತ್ವಾತ್ಮರಂ 

x x x ೫ 

ವಾಯ ವಿಗೆ ಸವ ರಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ವಾಯುದೇವರೆ ಬ್ರಹ್ಮರು 

ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಕೋಟಿ ಗುಣದಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಹಿವ ಳು ಶ್ರೀರವಕಾ 

ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದಧಿಕ ಲಕುವಿ ಗೆ ಆದಿ ಪುರಂದರವಿದಲನಂ 

ಘ ರೂ ಸವ ರೂ ಇಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ಹನ ಮ ಹೃತ್ಸದ್ಮವಾಸನೆ 

ಪಶ್ರೀವ್ಮಾಸರಾಯರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೆವವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 

ಪ್ರರಂದರೆದಾಸರು ವಿಸ್ತರಿಸಿರ ವರು ಪಂಚಭೇದಗಳ ವಿವರಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ್ಕ 

ವರಕನ ಷೋತ್ತವ ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಶ್ರೀಹರಿ 

ಹೇಗೆ ಸರ್ಮೋತ್ತ,ಮನೆಂಬದನಂ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (ಇದಕ್ಕೆ 

ಕಕ್ಷವೆಂದಂ ಹೆಸರು) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಶದಪಡಿಸಿರುವರು ಈ ಕೀರ್ತನೆ 

ಯ ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಣಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರುವರು ಆದರೆ 

ಬೇರೆ ಬೆ ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮೇಯಂಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಲಲಿತವಾಗಿ 

ಸರ್ವಜನ ಗ್ರಾಹ್ಮವಾಗಂವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುವರು  ಅಂಧವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 

ಪರಿಶಿ ಲಿಸಬಹುದು 

ಶ್ರೀಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಧಿಕ್ಕವನ್ನು ಸವಂರ್ಥಿಸಿರುವ 

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನಂ ನೋಡಿರಿ 

ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ಕಾಣ್ ಪ 

ಗೋಪೀಜನೆ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಅಪ 

ದೊರೆಯತನದಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ರಮಣ 

ಸಿರಿಯತನದಲಿ ನೋಡೆ ಶ್ರೀಕ ೦ತನು 

ಹಿರಿಯ ತನದಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೋದೃವನಯ್ಯ 

ಗುರುಪ್ರತನದಲಿ ನೋಡೆ ಜಗದಾದಿ ಗುರುವು non 
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ಪ ವನತ್ಚದಿ ನೋಡೆ ಅಮರ ಗಂಗಾಒನಕ 

ದೇವತ್ನದಲಿ ನೋಡೆ ದಿವಿಜರೊಡಯ 

ಲ ವಣ್ಯದಲಿ ನೋಡೆ ಲೋಕ ಮೊ ಹಕನಯ್ಯ 

ಆವ ಧೈರ್ಯದಿ ನೋಡೆ ಅಸ ರಾಂತಕ ॥೨॥ 

ಗಗನದಲಿ ಸ೦ಚರಿಪ ಗರಂಡದೇವನೆ ತುರಗ 

ಜಗತೀಧರ ಶೇಷ ಪರಿಯಂಕೆ ಶಯನ 

ನಿಗಮಗೋಚರ ಪುರಂದರವಿರಲಗಲ್ಲಬೆ 

ಮಿಗಿಲಾದ ದೈಪಗಳಿಗಿ ಭಾಗ್ಯವುಂಟೆ Hal 

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತೇ ಹರಿಃ ಪರತರಃ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಸದೃಶವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ವೂಲಕ ವ್ಯಾಖಾನ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ ಆತನ 

ಮೋಲ್ಮೆಯನು ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ "ವ ರ್ಥಿಹಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಗಿಲಾದ ದೈವ 

ಗಳಿಗೀ ಭಾಗ್ಯವುಂಟಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶಿ ಸುವ ಸಂವಿಧಾನವಂತೂ ಮನವೊಪ್ಸುವಂತಿದೆಃ 

ಶ್ರೀಹರಿಗೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪುಸ್ತಾಪಿಸು 

ವಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದ ಉಗಾಭೋಗ ಇಂತಿದೆ 

ನಿತ್ಯ ಪತಿಭಾವ ಶ್ರೀಲಕುಮಿಗಯ್ಯ 

ನಿತ್ಯ ಪ್ರತ್ರಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಾಣರಿಗೆ 
ನಿತ್ಯ ಕ್ಷ ತ್ರಭಾವ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರಿಗೆ 

ನಿತ್ಯ ಭೃತ್ಯಭಾವ ಇಂದ್ರ ಕಾಮ ಆತ್ಮ ಜೀವರಿಗೆ 

ಇಂತೆಂದ ಪುರಂದರವಿರಲ 

ಪ್ರಕೃತ ಉಗಾಭೂ ಗದಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 

ರಾರ ಯರಾರ ಸ್ಮಾಸವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಕ ತಾರತಮ್ಮ ತತ್ಯದ 

ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನಃಖಪ್ರಿಯವಾಗಿಸಿರುವರು 

ಭೇದ ಶತ್ವವನು ಎತ್ತಿ ಹಡಿಯು*ೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಇನ್ನೊಂದಂ 

ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪುರಂದರೆದಾಸರು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರ ತ್ಲಾರೆ 

ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದ ಜಡ ಜಡಕೆ ಭೇದ 
ಜೀವ ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದ 

ಜೀವಾಜೀವ ಮುಕ್ತಾಮಂಕರ ಭೇದ 

ಸಂಸಾರದೆೊಳು ಭೇದ 

ಮುಕ್ತರೊಡೆಯ ಹರಿ ಭಕ್ತರಾಧೀದ 

ಜಗತ್ಕರ್ತು ನೀ ಸಲಹಯ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ೧೧ 

ಭಕ್ತಿ ಮಂಕ್ತಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶ್ರೀವಾಸರಾಜರು ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಕಂಡ 

ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವ ಎಕ್ಷಿರ್ನೈಜಸುಖ-ನುಭೂತಿರಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನವಕ ಎಂದಂ 

ಸತ್ರ ಪ್ರಾಯುವಾಗಿ ಹೆ ಳಿರುವರಷ್ಮೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ರಚಿ-ರುವ ಒಂದರಿ 

ಉಗಾಭೋಗವು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಂತಿದೆ 

ಸಕಲ ಸಾಧನಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸುವುದಂ 

ಭಕುತಿ ಸ್ಧನವಲ್ಲದನ್ನ ಸಾಧನವುಂಟೆ ? 
ಭಕುತಿಗಭಿವಕಾನಿ ಭ ರತಿಯ ಕರುಣದಿಂ 

ಮುಕುತಿಗೆ ಪಥವೆಂದು ಮನವಿಟ್ಟು ಭಜಿಸಿರೋ 

ಅಖಿಳೇಶ ಪುರಂದರವಿರಲ ತಾನೊಲಿವ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ 

ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಈಶ-ದಾಸ್ಯಭಾನವನ್ನು ನಿದರ್ಶನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದಂ 

ಸಣ್ಣ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವರು 

ಎರಡೂ ಒಂದಾಗದು ರಂಗ ಪಗ 

ಬರಡು ಒಂದಾಗದು ಎಂದೆಂದಿಗಂ ರಂಗ ॥ಆ ಪ॥ 

ಒಂದಂ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡಂ ಪಕ್ಷಿಗಳೆ 

ಒಂದೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುತಿಹವು 

ಒಂದಂ ಪಕ್ಷಿ ಫಲಗಳನುಂಬಂದು ಮ 

ತ್ತೊಂದು ಫಲಂಗಳನುಣ್ಣದು ರಂಗ ॥೧॥ 

ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗೆ ಒಂದು ಹಾರಿತ್ತು ಒಂದು 

ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗೆ ಹ ರಲರಿಯ ದು 

ಹಲವನ್ನ್ಲ ಒಂದು ಬಲ್ಲಂದು ಒಂದ 

ಹಲವನೆಲ್ಲವ ಅರಿಂಂದಂ ರಂಗ nol 

ನೂರೆಂಟು ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾರಿತು ಅದು 

ಹ ರಿ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ ಮಿಾರಿತು 

ವೂರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿಮ್ಮನು 

ಸೇರಿ ಸಂಖೀರಯಗಿ ನಿಂತಿತು ರಂಗ 

ಇಲ್ಲ ನೀಡಿರುವ ದೃಷ್ಟಾಂತ ವ ತ್ತು ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಪುರಂದರದಾರ 

ಸ್ಕ್ಯಯಂಂ ಸೃಷ್ಟಿ೦.ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ ಸಯುಂಜಾ 

ಸವರಾನಂ ವ ಕ್ಷಂ ಪರಿಷಸ್ವಜಾತೇ ತೆಯೋರನ್ಯಃ ಹಿಷ್ಠಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ತ್ಯನ 

ಶ್ನನ ನ್ಮೋ ಆಭಿಚಾಕಶೀತಿ ಎಂಬ ಸ.ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ತಿಯ ಕನ್ನಡ 



೧೨೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ರೂಪಾಂತರ ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಪರಮಾತ್ಮನಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರವಂತ್ಮಗು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತನಾಗಿ 

ರುವನೇ ಹೊರತು ಲೋಕಾಸಕ್ತನಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನಾದರೋ ಕಿ ರ್ಶನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ 

ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಕುಳಿತು ತನಗೆ ಬೆ ಕಾದುದನ್ನು 

ಸವಿದು. ಕಡೆಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಲು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವುದು ಇದೇ 

ಗಹನವಾದ ತೆತ್ವೇವನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ತ ವು ರಚಿಸಿರ ವಬ ಡುಬ ಡುಕೆಯ ಹಾಡಿ 

ನಲ್ಲಿಯೂ ಗವ್ರಮ್ಯಕೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವರು ಒಂದೇ ಹಕ್ಕಿ ಹಣ್ತಿಂತೈತೆ 

ವ ತ್ತೊಂದ್ಹಕ್ಕಿ ನೋಡ ತೆದಪ್ಪ ಹಣ್ಣೆಂದ್ದಕ್ಕಿ ಬಡವಾಗೈತೆ ತಿನ್ನದ ಹಕ್ಕಿ ಬಲಿ 

ತೈತಣ್ಣ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನೀಕೇಳೊ ತಮ್ಮ ದ್ವಾಸುರ್ಪಾದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೈತೆ ಎಂದು 

ಸಾಧಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವರು 

ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾಯ ರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹನುಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆ 

ಭಿ ಮ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ್ಯ ಆನಂದಶಿ ರ್ಥರೇ ಗತಿ ಗೋತ್ರವಯ್ಯ ಎಂದು ಅವರ 

ಲವತಾರತ್ರೆಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಂದೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅವತಾರಪುರು 

ಷರು ಏನು ಮಹತ್ಯಾಯಂ-ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು ಎನು ವುದನ್ನು ಶಿಳಿಸಂವರು 

ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಕರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಸ್ತಾತಿಸುವಾಗ ಒಂದು ನಿಡಿದಾದ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಹೊ ಜಕಾರವನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರುವರು ಈ 

ಸುಳಾದಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಹಳ ಎಶಿಷ್ಟಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ 

ಒಬ್ಬಾಚಾರಿಯನು ದೈವವೆ ಇಲ್ಲ ವೆಂದ, 
ಒಬ್ಬಾ ನಟಾರಿಯನು ಡಿ ೈವಕೆಂತೇ ಸುಣವೆಂದೆ 

ಒಬನ್ನಾಒಂರಿಯನು ನಗೆ ೯ಣ ನಿರಾಕಾರ 

ರವಯವನೆಂದ ಕಡೆಯ ಲಿ ತಾನೇ ದೈವವೆಂದ 
ಒಬ್ಬರು ವೇದಾರ್ಥವರಿತು ಅರಿಯ ದಿ 
ಒಬ್ಬ ವ ಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆ ಪುರಂದರ ವಿರಲ 

ನೊಬ್ಬ ನೆದೈ “ವವಿಂದಂ ತೋರಿಕೊಟ್ಟರಾ 

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾ ಚಾರ್ಯ ರಿಗಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು 

ಆಸ್ಲಿಕರಂದ ಇತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪಂಥವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರೆಂಬ 

ಜಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹುದು ಅವರುಗಳಾದರೋ  ಪವೇದಾರ್ಥವರಿತು 

ಅರಿಯ ರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿ ಸ್ತುತ್ಕವಾದಂದು ಇತರ ಆಚಾರ್ಕರೂ ತೆಮ್ಮ 

ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ ನುಸಾರ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ 

ದಾಸರು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಇತರ ಆಚಾರ್ಯ್ಕರಿಗಿಂತ ಶ್ರಿ ್ರ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಕರು 

ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವರೆಂದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತೆಯೇ ಈ ಸುಳಾದಿಯ 

ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವ ಧ್ಹಾಚಾರ್ಯರು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು 

ಎಫದ ಪಡಿಸುವರು 



ಹರಿದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ೧೨೧ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನು ಕೇವಲ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ 

ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ತೃಷ್ತಿರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ 

ಗಳಾದ್ದರಿಂದ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಯಷಿಗಳ ಅನುಭವದ 

ಸಾರವನ್ನು ತಾವೂ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯ್ಮಕ್ಷಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ 

ಮೆರುಗನ್ನಿತ್ತಿರುವರು ಇದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ 

ಮನನಮ-ಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವೆಂದೂ 

ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹ ತಾರೆಗಳು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗ ವಪರ್ತಿಸುವವೆಂದೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿ 

ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋಪನಿಷಶ್ತಿನ ಒಂದು ಹೆಳಿಕೆ 

ಹೀಗಿದೆ 

ಭಯಾದಸ್ಮಾಗ ಸ್ತಪಶಿ ಭಯಾತ್ತಣಶಿ ಸೂರ್ಯಃ 

ಭಯಾದಿಂದ್ರಶ್ಚವಾಯುಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂತವಂಃ 

(ಅ 12 ವಲ್ಲೀ ಪದ್ಯ 2) 

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯವರು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯ 

ಸುಳಾದಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ ನೋಜ್ಚವಾಗಿ ವಿಶದಪಡಿಸಿರ ವರು 

ಚಂದಿರೆಗೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಂಬಿಲ್ಲ 

ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿರಲಿಕ್ಟೊತ್ತಿಲ್ಲ 

ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೊ ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳಗೆ 

ನಿಂದು ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಂ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪು 

ರಂದರವಿರಲರಾಯ ಗಟ್ಟರಸು ಕಾಣಿರೋ 

ಕೃಷ್ಣರಇಯನ ಮನೆಯಂ ಭಜಕರಾವು 

ವಿದ್ಯಾವಂತರ ವು ಉತ್ತವಕಾಂಗನ ತೆತ್ತಿಗರಾವು 

ಪುರಂದರ ಎರ.ರಾಯನ ಪ್ರೆಗಳುವರಾವು 

ಧರೆ ಅಂಜುತಲಿದೆ ಗಿರಿ ಅಂಜುತಲಿದೆ 

ಸರಿತ್ಸಮ ದ್ರಗಳಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ 

ಮರಂತ ಪಾವಕ ಆಂಜಿ ಚರಿಸಿ ದಹಿಸುತಿವೆ 

ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳುಫಲ ವೀವುತಲಿವೆ 

ಪುರಂದರ ಏರಲ ನೀನೆಂಥ ಅರಸೋ | 

ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕನ್ನಡ ಶೈಲಿಯ ಸರಣಿ ನಮ್ಮನ್ನು 

ಬರೆಗಾಗಿಸದೆ ಇರದು 

ಭಗವಂತನ ವಿರಾಡ್ರೂಪವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅದನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಆಸಂದದ 

ಸಂವಿಧಾನವೂ ಹೀಗೇ ಹೃದಯ ೧ಗಮವಾಗಿದೆ 



೧೨೨ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಮ ದರ್ಶನ 

ನಿನ್ನ ಬೊಮ್ಮು ವರರುತಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ 

ನಿನ್ನ ರುದ್ರಮೂರ ತಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ 

ನನ್ನ ಚಂದ್ರ ವರ ತಿಗೆ ನಮೋ ಸಮೋ 

ನಿನ ಸ್ಥಾವರ ವ ಬೂರಂತಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ 

ಪುರಂದರವಿರಲ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವ ಮೂರುತಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ 

ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾವಾತ್ ॥ ಆನಂದಾದ್ಯ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ 

ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ॥ ಆನಂದೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ॥ ಆನಂದಂ ಪ್ರಯಂತ್ಮಭಿಸಂ 

ವಿಶಂತೀತಿ ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ಹಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಹೀಗೆ ಪರ 

ವಕಾನಂದಸ್ವರೂಪಿ ಎಂಬ ದು ಅನುಭವವಾಗದಿರದಂ ಈ ಆನಂದದ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪಂದನ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಸುಳಾದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆಯೆನ್ನುವುದನ್ನು 

ಒಂದೇ ಒಂದು ನ ಡಿಯನ್ನು ನೊ ಡಿ ನಲಿಯಬಹಂದು 

ಆ ಪಾದ ಆನಂದ ಆ ನಖ ಆನಂದ 

ಆ ಜಾನು ಜಂಫೆ ಆನಂದಮಯ ವಯ್ಯ 

ಆಊರು ಆನಂದ ಆ ಕಟಿ ಆನಂದ 

ಆಊರ ಆನಂದ ಅ ಭುಜ ಆನಂದ 

ಆ ಕಂರ ಆ ಮುಖ ಅನಂದವ ಯವಯ್ಯ 

ಆ ಶಿರೋರುಹಗಳಂ ಅನಂದಮಯವಯ್ಯ 

ಆ ಸರ್ವಾಂಗದ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ 

ಆನಂದವ ಯಂವಯ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿರಲ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಪರಮಾನಂದ ಹಂತಹಂತೆವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಹೀಗೆ ತುಂಬಿ 

ತುಳುಕ ವ್ರದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಮೈ ಪುಳಕಿತವಾಗುವುದು 

ಈ ಒಗೆಯಕದ ಕ ತಿಗಳನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪುರ ದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ 

ತುತ್ತ ತುದಿಯ ನ್ನು ವಟಿ ದಾಗ ಅವರು ಅಡುವವಕಾತುಗಳ ಮೂಟಕ ಹೇಗೆ 

ದಾರ್ಶನಿಕ ದ ಪ್ಲಿಯುಳ್ಳವರೆನ್ನುವುದು ವಏದಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಶೃತಿಗಳನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ಆರ್ಷೆ:ಯವಾಣಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ 

ಯಾಗರಬಹ ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ 

ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಾಯಣ ಬಾರತೆ ಭಾಗವತ ಮೊದಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ 

ಗಳ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವವೇ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡ ಬರುತ್ತವೆ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರ ಪ|ರಮಾರ್ಥಿಕದೃಷ್ಟಿಯ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ ವನ್ನು ಮನಗಂಡ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯ ರು 

ಅವರ ಒಟ್ಟು ಕೃತಿಗಳನು ಪುರಂದರೆಪನಿಷತ್ತು ಎಂದಂ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿದ 
ರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಉಚಿತವನ್ನಿಸುತ್ತದೆ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ೧೨೩ 

ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಾಲ್ಯ 

ಈ ರಚನೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯ ತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾನುಭವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ 

ದಿಂದ ಹೃದಯಾ ಹ್ಲಾದಕಾರಿಗೆಯಾದ ದರಿಂದ ಸಾಹಿಶ್ಯವ ಗಿ ಪರಿಗಣಿತ 
ವಾಗಿವೆ. ಯಾವ ಸಂತರೇ ಆಗಲಿ ತಾವು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೆ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನು 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ್ಕ ಅವರ ರಚನೆಗಳು ಆತ್ಮಗೀತಗಳೂ ಹೌದು ಆಶುಕವಿತೆ 

ಗಳೂ ಹೌದು ರಸಾರ್ದ್ರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ನುಡಿಗಳು ಹ ದಯವನ್ನು 

ಮಂಟ್ಟುವಂತಿರ ತ್ತವೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ದರೋ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವಭಕ್ತರು ಅವರ 

ಕೃತಿಸಮುದಾಯವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನವವಿಧಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ 

ಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಂಚವಿಧ ಭಾವಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮೂಲಕವ ಗಲಿ ಪೃಹಕ್ಕರಿಸಿದರೆ 

ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಕವೇನು ಎನು ವುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗ ತ್ತದೆ ಭಕ್ತ ವತ್ತು 
ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಪಂಚವಿಧ ಭಾವಗಳಾದ 

ಶಾಂತೆ ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯ ಮಧ ರವತ್ತುು ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳು ಬಹಳ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಒಂದಂ 

ರೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಪಂಥದವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು 

ಭ ವವೂ ಸಷ್ಟಿಗೊಂಡು ಅವು ರಸದ ನೆಲೆಯನೆ ೯ ಮುಟ್ಟಿಬಲ್ಲವು ಪ್ರಕೃತೆದಲ್ಲಿ 

ಈ ಶತ್ವದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಸರಣಿಯ ವಿವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ರಸಾಸ್ವಾದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲವುಕೃತಿಗಳನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿ 

ಸಿದೆ 

ಅವರ ಸವಂಗ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಹರಿದಾಸ್ಕದ ಅನಂಸಂಧಾನವೇ ದಾಸ್ಯಭಾವದ 

ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಪ್ರರ್ಮಾ”ದಂತಿಜೆ. ಅವರ ಈ ಆರಾಧನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜನಾ 

ದರಣೀಯ ವಾದ ವೆಂದರೆ ಒಂದು ಅವರ ಸಹ್ಯುಳ್ತ್ಳೂವ ಇನೊ ೦ದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ 

ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಅವರು 

ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ವರ್ಶಿಸಬಲ್ಯರೆನ್ನುವುದನ್ನುಕಂಡರೆ ಆವರ 

ಸಖ್ಯಬಾವದಸೊಗಸೇನೆನ್ನುವುದು ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ನೀನ್ಕ್ಮಾಕೊನಿನ್ನಹಂಗ್ಯಾಕೊ 

ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ಎಂಬ ಘಧೋರದಣ್ಯನ್ನೂು ವ ನಗಂಡರದೆ 
ಅವರ ಸಲಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಎಷ್ಟು ನಿಕಓವಾದುದು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು 

ಆಪ್ತ ವಿ ತ್ರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ 

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಕ್ತರಾಣೆ ಎಂಬ ಸವಾಲಿನ ಸೊಗಸಂ ಹೇಳತೀರದಂ ಇಡೀ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಎಂಡಿಯುವ ಈ ಸ್ನೇಹದ ಸವಿ ಅನ್ಯಾದೃಶವಾದಂದು ದೇವರೆ.ಇಂದಿಗೆ ಅವರು 

ವಕಾಡಿರುವ ತರ್ಕಸರಣಿೆಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದುದು 

ತಾಯಿಂ ಗೋಷಿಯಂತೆ ಒರಳನೆಳಸಲಿಲ್ಲ 

ವಾಲಿಯಂತೆ ಎದುರ ವಾದಿಸಲಿಲ್ಲ 



೧೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಭೃಗುಮುನಿಯಂಂತೆ ನಿನ್ನ ಎಜಿಯಂನೊದೆಯಲಿಲ್ಲ 

ಭಿ ಷ್ಮನಂತೆ ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ನೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ 
ಕೊಂಕಣೆ ರೆವೆೈಗೆ ಕೊಡತಿ ವ ದ್ವೆಂಬಂತೆ 

ಅವರೆ ಮುದ್ದು ನಿನಗೆ ಪುರಂದರೆವಿರಲ 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೈವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ 

ಶೋರ್ಪ ಅಂತಯ ೯ವನ್ನು ಅರಿತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವೇ 

ಹೊರತು ಆಗ್ರಹವೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ವಾಲಿಯ ಚಯೆ ೯ಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಕುಪಿತನಾ 

ದರೂ ಅವನ ಅನಂತರ ಅಂಗದನಿಗೆ ಪಟ್ಟಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ದೇವರ ದಯೆ 

ಎಷ್ಟು ಉದಾತ್ತವಾದುದು ಎನು ವುದು ವಿದಿತವಾಗ ತ್ತದಜಿ ಭೃಗು ಮತ್ತು 

ಭೀಷ್ಮರಂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡವರಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಆಯಾ ಘಟ 

ನೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೆಯನ್ನು ಮರೆಯುಬದಂತಿಲ್ಲ 

ಸಖ್ಯಭಾವದ ಸರಣಿಯ ಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಕಾ ರವಿ ಯ ಸರ್ವೋಶ್ತೆವಪಂತ್ರ ವನೂ 

ಆಸಾದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಗಾಭೋಗವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ 

ಪರಿಸುವಂತಿದೆ 

ನಿನ ೦ತ ಸಾವಿ ಎನಗ ೦ಟು ನಿನಗ 

ನಿನ್ನಂಧ ತಂದೆ ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ 

ನೀನೆ ಪರದೇಶಿ ನಾನೆ ಸ್ವದೇಶಿ 

ನಿನ್ನರಸಿ ಲಕುವಿಂ ಎನ್ನ ತ-ಯಿ 

ನಿನ್ನ ಶತಾಯ ತೋರೋ ಪುರಂದರವಿಠಲ 

ನಮ್ಮ್ ಹರಿದಾಸದಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಲಗೋಪಾಲನೆಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯಂ ಆತನ ಆಟ 

ಪಾಠ ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಆದರೆ 

ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯಭ ವದನು ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಯಾರೂ ವೂರಿಸಲಾರರು 

ಎನ್ನಬಹುದು ದಾಸರು ಆ ಕಾರಣಿಕ ಶಿಶುವಿನ ಬೇರೊಂದ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಪೋರನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದರೆ 

ಇನೊ ಮ್ಮೆ ಗೊ ಪಿಯ ಪಾತ್ರದ ಪಕಾಧ್ಮವ ದ ವ ೊೂಲಕ ನಷ್ಮು ಹೃದಯವನ್ನೇ 

ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ 

*ಕೂಸನು ಕಂಡಿರಾ ಜ್ಞ್ಯಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಸನು ಕಂಡಿರಾ ಸಾಸಿರನಾಮದ ಶತ 

ಕೋಟಿ ತೇಜದ ಸೂಸುವ ಸುಖಮಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೂಸು ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಶಿಶಂ 

ರೂಪವನ್ನೂ ಆತನ ಅಲೌಕಿಕ ಗುಣವನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ ವರು 

ಆ ಮುದ್ದು ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸುವ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಯ ಶೋದೆ 

ಯನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದು ಕಿ ರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊ ಪಿಯ ಭಾಗ್ಯವಿದು ಶ್ರೀಪತಿ ತಾ ಶಿಶು 



ಜೆರಿಬಂಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ೧ಪಿ೫ 

ರೂಪನಲಿರುವುದು ಎಂದು ಹೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗಿದರೆ ಇಸ್ರೊ ೦ದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗ 

ದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದೆ ಎಂದು ಅದೇ ಸಂಗತಿಯನು ಬೆ ರೊಂದು ಬಗೆ 

ಯಾಗಿ ಹೆ ಳಿ ಆತನ ಅತಿಶಯವನ್ನಿಲ್ಲ ಪಂಕ್ತಿ ಪಂಕ್ತೀಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಗಳಿ ತಣಿಸು 

ವರು ಆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಮಗುವನು ಪಡೆದ ಯಶೋದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವೊ ಅಷ್ಟೇ 

ಆತಂಕವೂ ಕಾಡ ತ್ತದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ 

ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಸರಿಯೇ ಒಡನೆಯೇ ತನ್ನವರೊಡನೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಮಾಡಲಿ ಈ 

ಮಗುವಿಗೇನಾಯಿತೋ ಇದರಾಗಮ ಬ್ಲುವರು ತಿಳಿದು ಹೆ ೪ ಎಂದು ಕೋರಿ ಕಳ 

ವಳಪಡುವಳು ಪೊ ಗಾದಿರೆಲೊ ರಂಗ ಬಾಗಿವಿನಿಂದಾಚೆಗೆ ಫಾಗವತರು ಕಂಡರೆ 

ಕೊಂಡೊಯ್ಯುರೋ ಎಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಬೆ ಡಿಕೊ ನೃವಳು ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣ 

ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಾಯಿ ಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನ್ಲು ಗೊ ಪ ಗೊಹಿಯ 

ಬೆಲ್ಲ ಅವನ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಗೊ ಕ ಲದಲ್ಲ ಅವನ ಪಾಲೇ | ಎಷ್ಟು ಬುದ್ದಿ ಮಾತನ್ನು 

ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದಿರಲು ಗ ಮ್ಮನಣ-ಲ್ನ ಕರೆಯುವೆನೆಂದೋ ಬೂಜಿ ಬಂದಿದೆಯೆಂದೋ 

ಬೆದರಿಸುವಳು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಹೆದರಿದರೂ ಆ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೂ ಸಗ್ಗು 

ವವನಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಗೋಪಿಯ ರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ 

ಮಗನ ಬಾಧೆ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಳಂವೆವೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಎಂದಂ 

ಮಗನ ಮೇಲೆ ದೂರಿನ ಮಳೆಯನೆ € ಕರೆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಸಹಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಎದ ರಿನಲ್ಲಿ ತನ ಮಗನನೆ € ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರು ಮಾಡ್ಕ 

ವರೆ ನೆ ರಂಗಯ್ಯನ ದೂರು ಮಾಡುವರೆ ನೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಕುತ್ತರವೀಯುವಳು 

ಆದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಗೊ ವಿಂದನನ್ನು ಕಂಡು ಹೊರಗೋಗಿ ಆಡದಿರು ಹರಿಯೇ 

ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ, ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ಕಂಡರೆ ದೂರುವುದರಿಯೆ ಎಂದು ಹಿತೋಶ್ತಿ 

ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾಕಾದರೂ ಬೆಳಗಾಯಿತೋ ಎಂದು ನೊಂದು 

ಕೊಳ್ಲು ಡವ ಮಾತೃಸ್ಥಭಾವವನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ಮುರೆತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಲೋ 

ಮಗನೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಾಯಿತೊ ಏನು ಮಾಡಲೊ ಕೃಷ್ಣಯ್ಮ ? ಏಸು ಮಾಡಲಿ, 

ಇನ್ನು ವಕ್ನಿನಿಯರು ಎನ್ನ ವಕನವ ಕಳೆಯುವರೊ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸ 

ತೊಡಗುವಳು ಆದರೇನು ? ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಒಂದೇ 

ಸವನೆ ನಿಂದಿಸಂವವರಲ್ಲ ಅವನನು ಕಂಡಂ ಆನಂದಿಸುವವರೂ ಊಂಟು ತಾರ 

ಮಯ್ಯ ಯದುಕ ಲವಾರಿಧಿ ಚಂದ್ರಮನ, ಮಾರಜನಕನ ಮೋಹನಾಂಗನ ಸೇರಿ 

ಸೆ ಖಿಸಲು ಹಾರೈಸಿ ಬಂದೆವು ಎಂದಂ ಕೃಷ್ಣನನು ಹಡ ಕಿಕೊಂಡು ಬರುವರು 

ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಳಸಿ ನಿಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡುವರೆನ್ನು 

ವುದನ್ನು ಹರಿದಾಸರಂ ಬಹಳ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಚಿಶ್ರಿಸಿರುವರಂ 

ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ಚಪ್ಪಾಳಿಕ್ಟುತ್ಕ ದಿವ್ಯ 

ಮಂಗಳ ನಾಮುವ ಪಾಡಿ ರಂಗನ ಕುಣಿಸುವರು ॥ಪ॥ 



ಬಿಪಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಪಡ್ಕಿವಲ್ಲಾರಿ ಭೈರಏ ಸ ರಂಗ್ಳಿ ದೇಶಿ 

ಗ ಂಡಕ್ರಿಯ ಗಜ್ಜರಿ ಕಲ್ಕಾಣಿ ರ ಗದಿ 

ತಂಡತಂಡದಲಿ ನೆರೆದು ರಂಗನ ಉಡಿಯ ಘಂಟಿ 

ಘಣ್ ಘಣ್ ಘಣಿರೆಂದು ಹಿಡಿದು ಕುಣಿಸುವರು 

ಗೋಲಯರ ಈ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಂಡ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕಳ್ಳತನ ತುಂಟ 

ತನಗಳಿಲ್ಲ ತಟ್ಟಿನೆ ಮರೆತಂಹೋಗುವುದು 

ಅವನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಹೋದರೆ ಯಶೋದೆ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕ ಅವನನು ಹುಡುಕಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಹೊರಡುವರು 

ಅಮ್ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ್ ರಂಗನ ಕಾಣರೇನೆ ॥ ಪ ॥ 

ಕ ಶಿ ಬತಾಂಬರ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಳ-2ಂ 

ಪೂಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮೈಯೊಳಗವಲ್ಮಿ 

ಲೇಸಾಗಿ ತುಲಸಿಯ ಮಾಲೆಯ ಹಾಕಿದ 

ವಾಸುದೇವನು ಬಂದ ಕಾಣಿರೇನೆ 

ಕರದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ 

ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಂಲಿಯಂಗಂರಮ್ಮ 

ಅರಳೆಲೆ ಕನಕ ಕುಂಡಲ ಕಾಲಲಂದಿಗೆ 

ಉರಗಶಯನ ಬಂದ ಕಾಣಿರೇನೆ 

ಕಾಲಲಿ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ನೀಲದ ಬಾವಲಿ 

ನೀಲವರ್ಣನು ನಾಟ್ಕವಾಡುತಲಿ 

ಮೇಲಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನು ತೋರಿದ 

ಮೂರ್ಲೋಕದೊಡೆಯನ ಕಾಳ"ರೇನೆ 

ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಹರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗೋಕುಲವನೆ ಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡುವರಂ$ 

ಗೋಪಿಯ ರ ಹೃದಯರಕಾನ ಭವವನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ 
ಹರ್ಹಪುಲಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ 

ಯಾದವ ನೀ ಬಾ ಯದ ಕುಲ ನಂದನ 

ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನ ಬ ರೊ 

ಸೋದರವಹಾುವನ ಮಧ ರೆಲಿ ಮಡುಹಿದಯಂ 

ಶೋದೆನಂದನ ನೀ ಬಾರೋ 

ಎಂದು ಕರೆಯುವಲ್ಲಿ ತ ವು ನೋಡಬಯಸುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ವೈಭವವನ್ನು ಬಹಳ 

ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವರು ರಕ್ಶಣಕಾಲಂದಿಗೆ ಘಲುಘಲುರೆನುತಲಿ ರುಣ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ೧೨ 

ರಬಣ ವೇಣುನಾದದಲಿ ಚೆಣಿಕೊ ಲ್ ಚೆಂಡು ಬುಗುರಿಯವಾಡುತ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ 

ಗೋವಳರೊಡಗೂಡಿ ಎಂದು ಹೊಗ*ಂವರು ಹೀಗೆಯೆ ಬೇರೊಂದಂ ಕೀರ್ತನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಾರೈ ಶ್ರೀವೈಕು ರಪತಿ ನಿನ್ನ  ಡುವೆ ಮನದಣಿಯೇ ಎಂದಂ 

ಹದಯ ಹಂಬ ವನ್ನು ತೆಣ ಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಆಗಮನವನ್ನೆ ವಿರಿ ಕ್ಷಿಸ್ಸಿ 

ನೋಡಿ ಮು ದ್ದಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಂತೊ ಷಗೂಡಿ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳುವೆನು ಪರಮ 

ಪುರುಷ ಹರಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುನರು ಕೆಂದಾವರೆ 

ಪೊ ಲ್ವ ಪ ದಗಳಿಂದ ರಂಗ ಧಿಂಧಿವಿಕೆಂದು ಕುಣಿಯುಗಲಿ ಅಂದಿಗೆ ಕಿರ ಗೆಜ್ಜೆ 

ಘುಲ ಘುಲ ರೆನ್ನುತ ಚಂದದಿ ಹಿ ತಾಂ೦ಂುರ ನಲಿದಾಡುತ ಬ ರೆಂದು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ 

ಕರೆಯಂವರು 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂ ಕೊಳೆಲೂದಿ ಎಲ್ಲಿರನೂ ಮರುಳು ಮಾಡುವ ವೈಭವವನೂ 

ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಂತು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುವ ರೋಮಾಂಚಕ 

ದ ಶ್ಯವನ್ನೂ ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಅಸದೃಶವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವರು ಈ ಎರೆಡು 

ಕೀರ್ತನೆಗಳೂ ನಿಡಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸ 

ಬಹುದು ರಂಗ ಕೊಳಲನೂದಲಾಗಿ ಮಂಗಳೆಮಯವಾಯ್ತೂ ಧರೆ  ಜಗಂಗಳು 

ಚೈತನ್ಯ ವ ರೆದು ಅಂಗ ಪರೆಶವಾದುವು ಎಂದು ಮೊದಲುಮಾಡಿ ಇಡೀ 

ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತಂ ಎನು ವುದನ್ನೂ ಚಾಚೂ ಬಿಡದೆ ವಿವರಿಸಿರುವರು 

ವೇಣುನಾದದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೀಡಿದ ಮಾರುತ ಮಂದಗತಿ ಗೈಯೆ ಬಾಡಿದ 

ಬರಲು ಫಲಗೊಂಚಲು ಬಿಡೆ ಪಾಡಲ್ಲೊೊವಳಿಕುಲಗಳು ಬಾಡಿದ ಮಾಮರ ಚಿಗು 

ರೊಡೆಯೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕವಿ ಹೃದಯ 

ತನಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತೆವಾಗುವುದಂ ಬೀಸಿ ಬರುವ ಗಾಳಿ ತುಸು ನಿಧಾನವಾಗು 

ವುದೂ ಒಣಗಿದ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಚಿಗ ರುಪ್ರದು ತುಂಬಿಗಳಂ ರೆರೀಂಕರಿಗದೆ ತೆಪ್ಪನಾ 

ಗುವುದೂ ಒಣಗಿದ ಮಾವಿನಗಿಡ ತಳಿರೊಡೆಯುವುದೂ ಅಪೂರ್ವ ಅನ ಭವವೇ ಸರಿ! 

ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೆರಗಾಗಿ ಸ್ತಂಭಿ ಭೂತವಾದರೆ ಯಮುನೆಂಯು ತಂಬಿ ತುಳುಕಿ 

ಚೆಲ್ಲಾಡತೊಡಗಿತೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಮುರಲೀನಾದದ ಮೋಹಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು 

ಹೆಚ್ಚಿಸ ತ್ತದೆ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಪರವಶರ ಗುವುದು ಹಾಗಿರಲಿ ಚಿತ್ತ 

ಸಂಯಮದಿಂದ ಸಮಾಧಿಸ್ವರಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ಧ ಮುನಿಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಪರಸ್ಸರ ಎದಾ 

ರಾಗಿ ನಿಂತಂ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿದ್ದ ದೇವನನ್ನು ಓಲೈಸ ಗೆದ್ದರು ಭವ 

ಸಮುದ್ರವ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರಣವಂತೂ ಭವ್ಯವೆನಿ ಸುತ್ತದೆ ಕೊಳವನಾದ ಕೇಳಿ 

ದ್ದೊಡನೆಯೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿಸಿ ನಿಲ್ಲವ ಗೋವುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆ.ಕ್ಟಿಲು ಹಾಲು ತುಂಬು 

ತುಳ ಕುತಿದ್ದರೂ ಅತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಹ ತೊರೆಯುವ ಕರು 

ಗಳೂ ಸಹ ತಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಗರಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತಿನ್ನದೆ ಸ್ಮಗಿಶವಾದವು ಎಂಬ 

ತನ್ಮಯತೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಬೆರಗಾಗಿಸುವಂತಿದೆ ಬಾ-ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಚೆಲುವು ನಿಲುವು 



೧೨೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಚೆಲ ವುಗಳನ್ನೂ ಕಂಡ ದೇವತೆಗಳೂ ತ ವು ಧನ್ಯರ ದೆವೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ 

ಯನ್ನೇ ಕರೆದರೆಂಬ ಸಂಗತಿ ಸೋಜಿಗಷ್ಟದೆ ವ ತ್ರೇನು! ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ನುಡಿಯಂತೂ 
ಈ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಕಿರೀಟಪ್ಪಾಯ ವ ಗಿದೆ 

ಧಾಮವನಮಾಲೆ ಬರ್ಹ್ಜಿಭೂಪಿತ 

ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಂದರವಿರಲರಾಯನಂ 

ನಾಮಕ್ರಿಯ ಮೇಘರಂಜಿಸಿ ಪಾಡೆ 

ಸಾಮವೇದ ನಮೋ ನಮೋ ಎನ್ನೆ 

ಈ ಒಟ್ಟು ರಚನೆಯೇ ಎಷ್ಟು ರಸವಪತ್ತಾಗಿರುವುದೆಂದು ಮನಗಂಡರೆ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರು ಸ ಸೈ ಭಾವತಃ। ಎಷ್ಟು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರೆನ್ನುವುದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಲವಲೇಶವೂ ಕಂಡು ಬಾರದಂತೆ ತಮ್ಮ, ಕಲ್ಮನಾಬಲದಿಂದ 

ಎಂಥ ಅರ್ಪೂವಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರೆನ್ನುವುದು ವೇದ್ಮವಂಗುತ್ತದೆ 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುರ ಲೀನಾದದ ಸಂಗತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾದ 

ಪ್ರಸಂಗವೋ ಆತನು ದಂಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕುಣಿದ ಸನಿ ವೇಶವೂ 

ಅಷ್ಟೇ ಅದೃತವಾದುದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ 

ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಫಣಿಯಲಿ 

ಎಂದು ಹೇಳುವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಅತನ ಕ ಣಿತದ ವೈಖರಿ ನೋಡುವವರನ್ನು 

ದಿಗ್ಗ ,ವೆಂಗೊಳಿಸಿದರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅತನು ಪಾಡಿವವರಗೆ ಬೇಡದ ವರ 

ಗಳ ನೀಡುತಲಿ ದಯಮಾಡುಶಲಿ ನಲಿದಾಡುತಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತಲಿ ಇದ್ಮ 

ನೆಂಬ ಚಿತ್ರ ಆತನ ಭಕ್ತಿವ ತ್ಸಲ್ಯವೆಷ್ಟನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸತ್ತೆದೆ ಪರ 

ಮಾತ್ಮನ ಈ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದನಿಗೂಡಿಸುವರಂ ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೊದಲಾದ 

ಅಪ್ಸರ ಕನೆ ಯರು ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಾರಂಭಿಸುವರು ನಾರದ ತುಂಬುರರು 

'ಗಾನಗೈಯ್ಯುವರು. ನಂದಿಯ ಮಂದ್ವಲೆ ಬಾರಿಸುವನಂ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ನಾಟ್ಯದ 

ಸೊಒಗೊ ನಿವಿ ಷ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರಲಂ ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದ 

ಯ ಶೋದೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದೊಡೆನೆಯೇ ಬೆಕ್ಕಸ 

ಬೆರಗಾಗುಪಷಳು ಕೇವಲ ಚಿಣ್ಣನೆಂದಂ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಅರಿವಾಗುವುದು. ಆದರೂ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ಅಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ್ಣಿ ಬಿಂಕದೊಳೆತ್ತಿ ಮುದ್ಧಾಡ ವಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾದರೋ ಕಾಳಿಂಗ 

ನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸದೆ ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವದಾನವ 

ನ್ನಿತಠ ಗೋಕುಲದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಕಳಂಹಿಸುವನ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕವಿ 

ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಲಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕೆ ? 

ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೇಗೆ ರಸದ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಂಟ್ಟೂತ್ತದೆ 

ಯೆನ್ನುವುದನ್ನೆ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹಂದಂ ಪುರಂದರ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ೧೯ 

ದಾಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಟಗೋಪಾಲನ ಬ ಲಲೀಲೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗ 

ವತ ಒಂದು ನಿಎಂತ್ತೃ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಬಹುಭಾಗ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗೇ ಸೇರಿ 

ದುದು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೌಢಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಲಲೀಲೆ ಇಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿ ಕಂಡು 

ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಗಣ್ಯರೆನ್ನಿಸಿರ 7 

ಭಕ್ತೆ ಸೂರದಾಸರ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪುರಂದರದ-ಸರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ 

ಯೆಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೌಕಿಕ ವ ತ್ತು ಅಲೆಕಿಕ ಗ ಣಗಳನ್ನು 

ಸವಃನ್ವಯ ಗಳಿಸಿರುವ ಸರಣಿ ವಿಶಿಷ್ಟವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ  ಸೂರಬಾಸರು ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಾಲಗೋಪ ಲನನ್ನು ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ವಿದರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ 

ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದಿತವಾಗುವ ನೈಜನಿರೂಪಣೆ ಅತ್ಮೀಯವನ್ನಿಸುತ್ತದೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಕವಿ ಸಹಜವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂ 
ಬರುವ ಅನಾಯ ಸವಾದ ಅಲಂಕ ರಗಳಿಂದವೂ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಣ್ನುಡಿ. 

ಜಾಣ್ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಣಬಹುದು ಕಲಂ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ನಿ ವೆಲ್ಲರಂ ಕಲ್ಲು 

ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೊ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸವಿ ಬಲ್ಲವರೆ ಬಲ್ಲರು ಫುಲ್ಲಲೋಚನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ನಾಮವೆಂಬ ಎಂದು ಮೊದಲಾಗುವ ಕಿ ರ್ತನೆಯನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿ 

ಸಿದರೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೊ ಗದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು 

ಇದೇ ರೀತಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೂಪಕವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿ 

ರುವ ಅವರ ಚಾತ ರ್ಯ ವೆ ಚ್ಹಬೇಕಾದದ್ದು ಹರಿನಾವ ದರಗಿಣಿಯು ಹಾರ ತಿದೆ 

ಜಗದಿ ಪರಮ ಭಾಗವತರು ಬಲೆಯ ಬೀಸುವರು ಎಂಬ ವ ತ್ರೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಲರಗಿಣಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವರು 

ಅದನ್ನು ಕೋಪವೆಂಬ ಮಾಜ ೯ಲ ಕಂಡರೆ ನುಂಗ ವುದು ತಾಪವೆಂಬುವ 

ಹುಲಿಯು ಕೊೊಂಡೊಯುಯ್ವದು ಆದರೆ ಕಾಪಾಡಲದನೊಯ್ದಾ ಹೃದಯ ದೊಳೆ 

ಗಿಂಬಿಟ್ಟು ಆಪತ್ತಿಗೊದಗುವುದು ಆ ಮುದ್ದು ಅರಗಿಣಿಯ ೨ ಎನು ವಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ 

ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಇರುವ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಆಸರೆಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾವರ೯ಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರು 

ತ್ತಾರೆ 

ಅವರು ಬಳಸಿರುವ ಕೆಲವು ಜಾಣ್ನನ್ನಡಿಗಳತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಅವರ 

ಲೋಕಾನುಭವ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದುದು ಏನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದಿಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಇಟ್ಟರೆ 

ಕೋಡಗ ಕಂದನಾಗಬಲ್ಲಂದೆ ? ಇರದಿಂದ ಶ್ವಾನರ ಬಾಲವ ತಿದ್ದಲಂ ಸರಳವಾಗ 

ಒಲ್ಲದೆ ಮೋಡಕೆ ಮಯೂರ ಕುಣಿವಂತೆ ಕುಕ್ಕುಟ ನೋಡಿ ಕ ಣಿಯ ಬಲ್ಲೂದೆ 

ಊರ ಒಳಗಿನ ಕಳ್ಳ ಅವ ನೆಂಟನೇ ಮಂಡೂಕ ಕೂಗಲದು ಮಂತ್ತಜಿಂತೆನ 

ಬಹಂದೆ ನೆಂಓರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತ ಮೂಖ್ಯ ಮಡದಿ ಹುಟ್ಟಿದ 

ಮನೆಯೊಳಿರುವವನು  ಮೂರ್ಹ ಹೇಮು ಬಲ್ಲುದೆ ಮುಡಿದ ಹೂವಿನ 

9 
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ಪೆರಿಮೆಳವ ಹುಗ್ಗಾೂಣಿ ಎಂಬ ದು ದುರ್ಜನಸಂಗ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ 

ರೊಕ್ಕ ಎರಡಕ್ಕು ದ 8ಖ ಕಾಣಕ್ಕ ಕೆಟಂ, ನೆಂಟರ ಸೇರುವುದು ಕರಿಣ 

ರಮಣನಿಲ್ಲದ ನಾರಿ ಪರರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರಿ ಬೆಟ್ಟದ ನವಿಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದರೆ 

ಬೇಟೆಗಾರಗೆ ದಯ ಪುಟ್ಟೀತೆ ನರಹರಿಯ ಕಾಣದ ಕಣ್ಣು ನವಿಎಂಗರಿಯಂ ಕಣ್ಣು 

ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ರಾಶಿಯನಂ ಕಂಡರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗಿದ್ದ ನಿತ್ಯ 

ಜೀವನದ ನಿಕಟ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಟವಾಗ ತ್ತದೆ 

ಉಪಮಾನ ಮೂಪಕಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಹಳೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಕಾರಿಯೆಕಾಗಿ ಬಳೆಸಬಲ್ಲರು ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಂಡು ಬಂದ ಯಕಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ 

ಯಂನ್ನಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಲ್ಲ ಅವರ 

ಪ್ರತಿಬೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಡುದು. ಎಲ್ಲೋ ಗಂಟಿ ಬಾರಿಸುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂಬರೆ 

ಕೂಡಲೇ ಅವರಂ ತಾಸು ಬಾರಿಸುತಿದೆ ಕೇಳಿ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಶನ ಭಜನೆಯ 

ಮಾಡದ ಮನುಜನ ಆಯುಷ್ಯ ವೃರ್ಥವು ಹೋಯಿತಂ ಎಂದು ದನಿಯೆತ್ತಿ 

ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೇಗೆ ವೃಥಾ ಹೊತ್ತನ್ನು ಕಳೆಯುವರೆಂಬ 

ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವರು ಪಗಾರಿಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಹೊಡೀ 

ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ್ಯ ಫಡಫಡ ಹೊಡೀ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ್ಯ ಎಂದು 

ಆರಂಭಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಹರಿಸವೋೋತ್ತಮಂತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರು ಅವರೆ 

ಹೃದಯಂ ಸಂತತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಥುರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ 

ಬಾಹ್ಮಘಟನೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತತ್ತೊಪದೇಶಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಉಪಮಾನ 

ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆನ್ನೂವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದು ಎಂಬ ತಿಳಿವನ್ನು 

ಉಂಟಂವಕಡಿಕೊಡುವ ಅವರ ಈ ರಚನೆಯ ನ್ನು ನೋಡಿರಿ 

ಹೇಗೆ ಬರೆದೀತೆ: ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ 

ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 

ಪಕ್ಷಿ ಕೂತಿತು ಬಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 

ಕಾರಿ ಹೋಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 

ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ವಂನೆಕಟ್ಟಿದರು 

ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ವಇರಿದೋಡಿದರು 

ಸಂತೆ ನೆರೆದೀತಂ ನಾನಾಪರಿ 

ತಿರುಗಿ ಹೋಯಿತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾರಿ 

ವಸ್ತಿಕಾರ ವಸ್ತಿಗೆ ಬಂದ 

ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದ ಊರಿಗೆ ಹೋಬ 
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ಈ ಸಂಸಾರ ಮಾಯವಬಿಡಿಸಿ 

ಕಾಯೋ ಪುರಂದರವಿರಲ 

ಇಷ್ಟೇ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಉಪಮಾನಗಳಿನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಬಳೆಸಬಲ್ಲ 

ವರಾಗಿದ್ದರಂ 
ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ 

ಭಗೀರಥಗೆ ಶ್ರೀಗಂಗೆ ಬಂದಂತೆ 

ಮ ಚುಕುಂದಗೆ ಶ್ರೀಮುಕುಂದ ಒಂದಂತೆ 

ವಿದ ರನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ 

ವಿಭಿ ಷಣನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಂದಂತೆ 

ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಬಂದು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ 

ನಿಂದು ಸಲಹಲಿ ಪ್ರರಂದಧವಿರಲ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಜೀವನವೂ ಒಂದು ರಸವತ್ತಾದ ಕಾವೃದಷ್ಟು ಅಮೋಘ 

ವಾದದ್ದು ಆತನು ಆಡಿದ ಮಾತ್ತು ಹಾಡಿದ ಹಾಡ ಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾವ 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಮವಾಗಬ್ಬುದು ಇನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಂತಿವೆ 

೩ ಸಾಫ್ಟಿಕ ಜೀವನ ಸಂವಿಧಾನ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದ್ದಿ ತಮ್ಮ 

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೂ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಕಡೆಗೂ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ 

ಹರಡಿದೆ ಅವರು ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಕಹಳೆ ಊದಿದವರಲ್ಲ ಅವರು 

ವನುಷರ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳ ಓರೆ ಕೋರೆಗಳನ್ನು ಕ ರಿತು ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ರಚನೆ 

ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಜಿ ವನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ 

ವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿ ಡಿರುವರೆನ ವುದು ವಿದಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ 

ಆಗಲಿ ಮಾನವನ ಮೇಲ್ಮೈಯನು ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಸ್ಥಾನ 

ವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಸಹಜವೇ ಸರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಕ್ತ ಪುರಂದೆರದಾಸರಂ 

ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವರೆನ್ನುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಸ್ಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ 

ಕೊಟ್ಟಿದೆ 

ಶ್ರೀವ್ಮಾಸರಾಯೆರು ಕೆ ಮಲವೆ ಷಧಾರಿಗಳ ದ ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಖಂಡಿ 

ಸಿರುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಡಂಭಾಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ 

ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆವರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದಂ ಕೀರ್ತನೆಯ ಕೆಲವು 

ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 

ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯವಿದು ನಮ್ಮ 

ಫದುಮವಾಭನಲಿ ಲೇಶ ಭಕುತಿಯಿಲ್ಲ 
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ಉದಯಃಕಾಲದಲೆದ್ದು ಗಡಗಡ ನಡಂಗುತ 

ನದಿಯಲಿ ಮಿಂದನೆಂದಂ ಹಿಗ್ಗುತಲಿ 

ವಂದ ಮತ್ಸರ ಕ್ರೋಧ ಒಳಗೆ ತಂಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂ 

ಬದಿಯಂಿದ್ದವರಿಗಾಶ್ಚರ್ಯವ ತೋರುವುದಂ 

ಕೆಂಚುಗಾರನ ಬಿಡ ರದಂದದಿ 

ಕಂಚು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಂ ನೆರಹಿ 

ಎಂಂಚಜೇಕೆಂದಂ ಬಲು ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಹಚ್ಚಿ 

ವಂಚನೆಯಲಿ ಪೂಜೆ ವಕಾಡಂವುದಂ 

ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕೀತಿ- ಪ್ರರಂದರದಾಸರಿಗೆ 

ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾತತ್ರಿಕವಾದ ಪೂಒವಿಧಾನದನ? ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚು 

ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ. ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾನದ ಸೋಗಂ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ 

ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬೆನು ವಂಟ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹರಿತವಾದ ವಕಾತುಗಳಲ್ಲಿ 

ತೆಗಳಿರಂವರು 

ಇನ್ನೂ ಮಡಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಡಂಬರವನ್ನು ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ಕಟಿಂ 

ವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿರುವರು ಮಡಿಮಡಿ ಮಡಿಯೆಂದಡಿಗಡಿಗ್ಗಾರುತಿ ಮಡಿ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆ ಬೇರುಂಟು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಪೊಡವಿ ಪಾಲಕನ ಪಾಬಧ್ಕ್ಮಾನವನು 

ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಮಡಿಯು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವರು ಈ 

ಸಮಗ್ರ ಕೀರ್ತನೆಯ ಒಂದೊಂದಂ ನಂಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಹ್ಮಾಚಾರದ ಪೊಳ್ಳುತನ 

ವನ್ನು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗಳಿರುವರು ಕೇವಲ್ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗದೆ 

ಸಾಶ್ವಿಕವಕಾರ್ಗ ಯಾವುದಂ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯ. ಹೇಳಿರುವವರಂ ಅವರ 

ಸರಣಿಯಂನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲಂ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು 

ಬಟ್ಟೆಯ ನೀರೋಳೆಗದ್ದಿ ಒಣಗಿಸಿ 

ಉಟ್ಟೂಕೊಂಡರೆ ಅದಂ ಮಡಿಯ್ದ 

ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ 

ಬಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಅದು ವ ಡಿಯಂ 

ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಲಮೂತ್ರ ಶರೀರವ 

ನೆಚ್ಚಿ ತೊಳೆಂಯಂಲಂ ಅದು ಮಡಿಯೆಂ 

ಅಚ್ಕುತಾನಂತನ ನಾಮವ ನೆನೆದು 

ಸಚ್ಛಿತ್ತದಿ ನಡೆದರೆ ಅದು ವಂಡಿಯಂ 

ಕೇವಲ ಕರ್ಮರರಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಲರ್ಧಮಡಿಕೊಳ್ಳದ 

ವರ ಶುಷ್ಕ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪುರಂದರದ-ಸಣೆ ತಂಂಬ ರೋಸಿರ 

ಬೇಕೆಂದಂ ತೋರಂತ್ತದೆ 
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ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನೂ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿರ ವ ಮಾನವರನ್ನು ಪುರಂದರ 

ನಾಸರಂ ಬಹಳ ಜಾಣತನದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವರಂ 

ಯಾರದು ಹಿತವರಂ ನಿನಗೆ ಮೂರುಮಂದಿಗಳೊಳಗೆ 

ನಾರಿಯೋ ಥಭಾರುಣಿಯೋ ಬಲು ತೆನದ ಸಿರಿಯೋ 

ಎಂದು ನವ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆ ಮೂವರ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮ 

ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವರು ವಂದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ ಡದಿಯಾಗಿ ವ ನೆಗೆ 

ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ಒಮ್ಮೊವ್ಮೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ವರ್ತಿಸಂವ ಸಂದರ್ಭವನು ಕಂಡೂ ಈ 

ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ್ನಾ ಇತ್ತಿರುವರು ಇನ್ನು ನಾವು ನೆಚ್ಚಿರುವ ನೆಲದ 

ಸ್ವಭಾವನ್ನಂತೂ ಹೇಳಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಳಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣತೆತ್ಲಿರಂವ ರಾಜಾಧಿರಾಜರ 

ಕಾಳಗಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರು ಆಕೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಏಕೈಕ ರಾಜನ 
ರಾಣಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿರ ವರು ಇನ್ನು ಹೊನ್ನಿನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಚಂಚಲ 

ಯಾರ ಗಳಿಕೆ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಸೇರುವುದೋ ಹೇಳಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ 

ಮೂರೂ ಕಡೆಯಂವರೆಗೂ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಉಳಿಯುವದಿಎವೆನ್ನುವುದನ್ನು ವ ನಮುಟಂರ್ಬ 

ವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುವರಂ 

ಇಂಥ ಸ ದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೆ ಶಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಪುರಂದರೆ 

ಬೂಸರಂ ಒವೆುೊ, ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ 

ನಗೆಯು ಬರುತಿದೆ ಎನಗೆ ನಗೆಯು ಬರಂತಿದೆ ಪ 

ಜಗದೊಳಿರುವ ಜಾಣರೆಲ್ಲ ಹಗರಣ ಮಾಡುವುದನೆ ಕಂಡಂ ಆ ಪ 

ಪರರ ವನಿತೆಯೊಲುಮೆಗೊಲಿದಂ ಹರಂಷದಿಂದ ಅವಳ ಬೆರೆದರಿ 

ಹರಿವ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳಂಗಿ ಬೆರಳೆಣಿಸುವವರ ಕಂಡಂ 

ಪತಿಯ ಸೇವೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಪರಪಶಿಯ ಕೂಡೆ ಸರಸವಾಡಿ 

ಸತತ ಮೈಯ ತೊಳೆದು ವ್ರತವ ವಠಾಳ್ಳ ಸತಿಯಂ ಕಂಡಂ 

ಹೀನಗುಣವ ಮನದೊಳಿಟ್ರ ತಾನು ವಿಷಪುಂಜನಾಗಿ 

ವಕೌನಿ ಪುರಂದರವಿರಲನ್ನ ಧ್ಯಾನವರಾಡುವವರ ಕಂಡರ 

ಪುರಂದರರ ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವರು ಸಾತ್ಮಿಕಗುಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 

ಎಂಥೆಂಥ ಅನ ಚಾರಗಳಂ ನಡೆಯಂತ್ರಿವೆ ಎನಂ ವುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿರ ವರಂ 

ಈ ರೀತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಲಂ ಯಕರಿಗಾದರೂ ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಇರಬೇಕು ಪುರಂದರದಾಸರು 

ತ್ರಿಕರಣಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅವರಂ 

ಸದಾಚಾರದತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ದುರಾಜಾರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 

ವಿವರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸುವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬೋಧೆಗಿಂತಲೂ ಈ 
ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದೆಂದು ಅವರಂ 
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ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಟಕಿ ವಿಡಂಬನೆ ಕಹ ಕೆಗಳನ್ನು 

ಎಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಲದು 

ಇಡೀ ವಕಾನವ ಸಮ ದಾಯಕ್ಕೇ ಅನ್ವಯಿಸ ವಂತೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ರಚಿಸಿ 

ಸಿರುವ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನವಜನ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ 
ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಾರ್ಥಕ್ಕದ ಅರಿವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ ತ್ತವೆ 

ಮನಂಜಶರೀರವಿದೇನು ಸುಖ ಎ ದು ಅದರ ಅಶಾಶ್ವತೆಯ ಬಗೆ ಅವರು ಉದ್ಗಾರ 

ವೆತ್ತಿದ್ದರೂ ವಕಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು? ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುವರು 

ವಕಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಇದ 
ಹಾನಿಮಾಡಲುಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ ! 

ಎಂಬ ಪಲ್ಲವಿಯ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಂವ ದಾಸರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮನಸೆಳೆಯುವಂತಹುದು 

ಮುಂದಿನ ಮೂರು ನ ಡಿಗಳೂ ಹೀಗೇಯೇ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿವೆ 

ಕಣ್ಣು ಕೈ ಕಾಲ್ಕಿಐ ನಾಲಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ 

ಮಣ್ಗಾವಂಕ್ಕಿ ಮರುಳಾಗುವರೆ 

ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಹರಿಯ ನ ಮಾಮೃತ 

ಉಣ್ಣದೆ ಉಪವಾಸ ಇರ ವರೆ ಖೋಡಿ 

ಕಾಲನ ದೂತರು ಕ ಲ್ಪಿಡಿದೆಳೆವಾಗ 

ತಾಳು ತಳಿ ದರೆ ತಾಳುವರೆ 

ದಾಳಿ ಬಾರದ ಮುನ್ನ ಧವ ೯ವ ಗಳಿಸಿರೊ 

ಸುಳ್ಳಿನ ಸಂಸಾರ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಡಿ 

ಏನಂ ಕಾರಣ ಯುದಂಪತಿಯನು ಮರೆತಿರಿ 

ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪುತ್ರರು ಕ ಯುವರೆ 

ಇನ್ನಾದರು ಏಕೋಭಾವದಿ ಭಜಿಸಿರೊ 

ಚನ್ನ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿರಲರಾಯನ 

ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ದೊರೆತಿರ ವ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಿ ಹೇಗೆ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕೆನು ವುದನ್ನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶದಪಡಿಸಿರು 

ವರು ನಾವು ದೃಢವಾಗಿರುವಾಗಲೆ ದೈವ ಚಿಂತನೆಯ ಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿ 

ಸಿರಂವರು ದಾಳಿ ಬರದ ಮುನ್ನ ಧರ್ಮವ ಗಳಿಸಿರೋ ಎನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿವಾದ 

ವಂತೂ ಯ್ರಿಗಾದರೂ ಕಣ್ತೆರಿಸ ವಂತಿದೆ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತ್ರಿಕರಣಶುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಬಾಳಿನ 
ಏಳಿಗೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಆಗ ವುದೆಂದ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತನುವ ನೀರೋಳಗದ್ಲಿ 

ಫಲವೀನು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಮನ ಜನು ಎಂದು ತರ್ಕಿಸಿ 

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದು. ಮಡಿಯ ಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಲವಾರು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ 
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ಮನದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ತನುಶ ದ್ವಿ 

ಯೆನಮು ವರು ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ ದಿನದಿನ ಮಾಡುವ ಪಾಪಪುಣ್ಕದ 

ವೆಚ್ಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆತ್ಮ ಶೋಧನೆಯ ಆಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವರು 

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡಂ ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರಎಲ್ಲದೆ ಪರರ 

ದೂಹಿಇಂವುದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಾಲಿಗೆ ಎಂದು ನಾಲಿಗೆಯ ದುರ್ಗಣವನ್ನು 

ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿ ವಚಶ್ಕುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆನು ಪ್ರದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವರು 

ತ್ರಿಕರಣಶಂದ್ದಿಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಕವೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿ 

ಯಿಂದ ಸತ್ಮಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಎಂಬ ಆರ್ಷೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ 

ವಕಾನವನ ಜಿ, ವನ ಹಸನಾಗಂವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಜ್ಯವೆಂದು ಎಣಿಸ ವರು ಸತ್ಯ 

ವೆಂಬುದೆ ಸ್ನಾನ ಉಪವಾಸ ಜಪ ನೇಮ ಅಸತ್ಯದಲಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ 

ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಇಾತ್ಮಿಕ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ತವ್ಮೂ ಸತ್ವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೆ೧ ಡಿದ್ದುವು ಎನ್ನುವುದು 

ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಶ ಹ್ಮ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ವಿಡಂಬಿಣರುವ 

ಏಿಧಾನವಂತೂ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಕಾರಿಯರಾಗಿದೆ 

ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಪರರ ಒಡವೆಗಳ ತಂದ ೦ಡು ತಾ 

ಒಪ್ಪದಿಂದಂಪವ ಸವ್ರತವಮಾಡಿ 

ತಪ್ಪದಲೆ ಸ್ವರ್ಗವನು ಸೂರೆಗೊಂಬುವೆನೆಂಬೆ 

ಸರ್ಪಗಳು ಮುಡಿದ ಅಪರಾಧವೇನಯ್ಕ್ಮ 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊರಗನ ಉಪವಾಸ ಎಂಬ ನಾಣ ಡಿಯೇ ಉಂಟು (ಪುರಂದರ 

ದಾಸರೆ ಗಂರು ಉಪದೇಶವಿಎದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉರಗನ ಉಪವಾಸದಂತೆ 

ಕಾಣಿರೊ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ] ಹಾವುಗಳು ಗಾಳಿಯನೆ € ಕುಡಿದಂ 

ಬದಂಕಬಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಟಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ ಳಿಯೇ ಆಹಾರವಾಗಿರ 

ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪವ ಸವೆಂದ೨ ಕರೆಯ ೦ ್ ರದು ಸ ಧ ವೆನಿ ಸದು. ಇನ್ನು 

ಅದಂ ನೆಲಸಂವ ಹಂತ್ರವಾದರೋ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳಂವಿನ ಕರ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಆದದ 

ದಿಂದ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕಂಡವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಪರದ್ರವ್ಯ್ಮವನ್ನು 

ಅವಲಂಬಿಸಿ ಊಪವಾಸವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಇಬಯಸುವವರನು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷೇ್ಣವಾಗಿ 

ಖಂಡಿಸಿರುವರು ಹೀಗೆ ವಾಡ ವ ಉಪವ ಸದನಂ ಅತ್ಯುಗ್ರಪ ಗಿ ಆಕ್ಷೇಹಿಸಿರಂ 

ವರಂ 

ಇನ್ನು ಕಪಟ ಜಪವನ್ನು ಅವರು ಆವಹೇಳಿನಮಾಡುವ ರೀತಿಯೂ ಇಷ್ಟೇ 

ಕಟ ವಾಗಿದೆ 
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ಬಿಡದೆ ಮದ ಮತ್ತ್ಸರಾಹಂಕ ರದಲಿ ಮುಳುಗಿ 

ಒಡವೆ ಬೆರಳುಗಳೆಣಿಸಿ ಮೌನದಿಂದ 

ತಡೆಯದಲೆ ಪರಲೋಕ ಸೂರೆಗೊಂಬುವೆನೆಂಬೆ 

ಬಡ ಬಕನು ವರಾಡಿದ ಅಪರಾಧವೇನಯ್ಯ 

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬಕಥ್ಕಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಪಟ ಜಪ 

ಬನ್ನು ಕೆ ರಿತ ಪರಿಚಿತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಬಳಸಿರುವರು 

ಅಧಂ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ೧ಜಂವುದುಂಟಿಂ ಅದರಂತೆಯೇ 

ಮನದ ಕಲ್ಮಷದಿಂದ ಕೂಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಕಪಟವನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ಹೀಯ್ಳಿಸಿರುವರು ಈ ಪೊಳ್ಳು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡಂ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗುವ 

ಜಾಸರು ಅಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಕಾಡ ವ ಕರ್ಮ ವೃರ್ಥ ಎಂದು ಖಂಡಿತೊ ಕ್ರಿಯಿಂಂದ 

ಖಂಡಿಸಿರುವರು 

ಇನ್ನು ಧವರ“್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಪುರಂದರದಾಸರು ವಕಾಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 

ವಂತೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂದೇಶದಂತಿದೆ 

ಧರ್ಮವೇ ಜಯ ವೆಂಬ ದಿವ್ಮಮಂತ್ರ ಪ 

ವ ರ್ವವನರಿತು ಮಾಡಲಿಬೇಕು ತಂತ್ರ ಅ ಪ 

ವಿಷವಿಕ್ಕಿದವಗೆ ಷಡ್ರಸವನ €*ಸಲಿಬೇಕು 
ದ್ವೇಷವಕಾಡಿದವನ ಪೊ ಷಿಸಲಿಬೇಕು 

ಪುಸಿಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸುವನ ಹಾಡಿ ಹರಸಲಿಬೇಕು 

ಮೋಸ ಮಾಡುವನ್ಹೆಸರು ಮಗನಿಗಡಬೇಕು 

ಹಿಂದೆ ನಿಂದಿಪರನ್ನು ವಂದಿಸುತಲಿರಬೇಕು 

ಬಂಧನದೊಳಿಟ್ಟವರ ಬೆರೆಯಬೇಕು 

ಕೊಂದ ವೈರಿಯ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗಲಿಬೇಕು 

ಕು೦ದೆಣಿಸ ವವರ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಬೇಕು 

ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಬಡಿಯುವವರ ಕೊಂಡಾಡುತಲಿರಬೇಕು 

ಕಂಡುಸಹಿಸದವರ ಕರೆಯಬೇಕಂ 

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿರಲನ 

ಕೊಂಡಾಡಿ ತಾ ಧನ್ಮನಾಗಬೇಕಂ 

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಪಂಕ್ರಿಯೂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮೆಲಂಕುಹಾಕಂ 

ವಂತಿದೆ ಇಂಥ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಒರೆಯಂದ ಕ ಲಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮನಸ್ಸು 

ತುಂಬ ಪರಿಪಕ್ಚೆವಾಗಿರಬೇಕೆನಿ ಸ ತ್ತದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ೧೩೩ 

ವಾಖ್ಯಾನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ದಯಜವೆ ಧರ್ಮದ 

ಮೂಲವಯ್ಯ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸತ್ತವನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ 

ದಯಕಾಳುವಾದೆ ವಂನಂಷ್ಯಮ ಎಂತೆಂತಹ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವನೆಂದು ಆಗ 

ಅವನು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದೆನ್ನುವುದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂದರಬಾಸರಂ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ 

ಶಾಲಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವರು. ಧರ್ಮವೆಂಬುದಂ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯದ ಹೆಗ್ಗುರಂ 

ತೆಂದೂ ಅಹಿತರನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರೇವಂದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಾಳಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು 

ವಿಶದ ಪಡಿಸುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಎಟಃಕಲಾರದ 

ಆದರ್ಶವಕಾತ್ರವೆಂದೂ ಎನಿ ಸಬಹುದು ಆದರೆ ಬಂದ್ಧನಂ ಅಂಗುಲೀವರ್ಲ 

ನೆಂಬ ದರೋಡೆಕಾರನನು ಪ್ರೀತಿಯ ೦ದ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿದುದನ್ನೂ ಏಸ ಕ್ರಿಸ್ತನ 

ತನ್ನನ್ನು ಶಿಲಂಬೆಗೇರಿಸಿದವರನ್ನು ಕಂಡ್ಯು ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರನ್ನೂ ಕ್ಷವಿಂಸೆ 

ಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ ದನೂ ಇಡೀ ಭರತಖಂಡವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೊತ್ಸವವನ್ನು 

ಆಚರಿಸುತ್ತಿರ ವಲ್ಲಿ ನವಖಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಜನರನ್ನು ಸಮಾಭಾನ ಪಡಿಸಲು 

ತೆರಳಿದ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವರನ್ನೂ ನೆನೆದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಈ ಕೀರ್ತಣೆ ಕೇವಲ 

ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಯೆ್ಫನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾರ ಚರಿತಾನಾಂತು ವಸ ಧೈವ ಕುಟ.ಂಒಕಂ 

ಎಂಬ ವರಾತಿನ ಮವರ್ಣವಾದರೂ ಇಷ್ಟೆ 

ಈ ರೀತಿ ಪರವಂ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಸಾಶ್ವಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕು 

ದಾದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವರು 

ಪುರಂದರದಾಸರಂ ತವ್ಮು ಆತ್ಮೂನಂಸಂಥ ನದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತೆರೆನ್ನಿಸಿ 

ಪ್ರಥಮತಃ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರೆನಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ಕವಿ ಸಹಜ 

ವಾದ ವಾಣಿಯಿಂದ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಚನೆಗಳು ಶ ಷ್ಯ ಬೋಧೆಯರಾಗಿ ಪರಿಇಮಿ 

ಸದೆ ರಸವತ್ತಾದ ಆತ್ಮಗೀತೆಗಳೆನ್ನಿಸಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ಸವಿಯೆನ್ನಿಸಿದವು ಅಷ್ಟೇ 

ಅಲ್ಲ ಅವರು ಆರಿ೧ಕೊಂಡ ಸಂಗೀತದ ವಕಾಧ್ಮವುದಿಂದ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ನಡೆಸಿದ ಕೇವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹರೆಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ 

ಪಾತ್ರರಾದರು ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರ್ಣಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗ 

ಳಿಂದ ಪುಜ್ಯಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಂತೆಯೇ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಊತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ 

ದಾಸಚತಂಷ್ಟಯಂೆನ್ನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತ 
ವಾಯಿಂತಂ ಅವರ ತರುವಾಯ ವಿಜಯದಾಸರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಮತ್ತೂ 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ವ್ಕಕರ್ಗದರ್ಶಕರು 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಯಂತಿತ್ರಲಂರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು 

ಪ್ರೀವ್ಮಾಸರಾಯರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರಂ ಮೇಲುಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರೆನು ವು 

ದನ್ನು ವ ರೆಯಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ, ಪ್ರತಿಭೆ 



೧೩೮ ದಾಸ ಸ್ಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಯಿಂದ ಬೆಳಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರರಂದರಬಾಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲ ವುದೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ 

ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅವರದೇ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌವ ರು. ಈ ಸಲು 

ವಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ತುತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸ 

ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಅಕ್ಷರಶ। 

ಸತ್ಯವೆನ್ನಿಸಿದೆ 



ಸಂತಳವಿ ಅನುಬಾವಿ ಕನಕದಾಸರು 

—ಜಿ ಎಸ್ ಭಟ್ಟಿ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿತರಾಗಿರುವ 

ಕನಕದಾಸರು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ ಸಂತಕವಿ ಅನುಭಾವಿ ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ 

ಕಾವ್ಯ ಕೇರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು 

ಪುರಂದರಬಾಸರಿಗೆ ಸಮತೂಕದವರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಂತಿಯ ನಳ್ಳವರೂ ಆಗಿ ಅದೇ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರು ಜನರ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಯುತವಾಗಿ ಬರೆದ ಕೀರ್ತಿ 

ಇವರದಾಗಿದೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ಓನೇಕ ವಚನಕಾರರು ಸಮಾಜದ 

ನಾನಾ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಹಾಗೆಯೇ ಕನಕದಾಸರಾದರೂ ಹ ಟ್ಟಿನಿಂದ 

ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರು ಆದರೆ ತಮ್ಮಾ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ 

ದಾಸರು ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೆಮಾಜದ ಅಂಕ 

ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ 

ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಅಂದು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವುನಲಿವು 

ಗಳನ್ನು ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಅರಿಯಲು ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ 
ಕೃತಿಗಳೆ ಆಗಿವೆ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ (1447-1539) ಶಿಷ್ಕರೆಂದು ಮಿನುಗಿದ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂ- 

ಒಬ್ಬರು ಪುರಂದರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕನಕ ಅಂದಿನ ಸನಾತನಿಗಳ ಮೇಲ ಜಾತಿಯವರ 

ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯ ರಂ ಎದ ರಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗವನೂ ಪುರಂದರದಾಸರೇ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಕನಕದಾಸರ ವೇಲೆ ದಯಮಾಡಲು ವ್ಯಾಸಮುನಿ ಮರದ 

ಜನರೆಲ್ಲ ದೂರಿಕೊಂಬಂವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ 

ಸ್ಪಷ್ಟಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ವ ರಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಶೀರ್ಥ ಕೊಡಲು 

ಕನಕದ ಸರನ್ನೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರೆದಾಗ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಕನಕನ ಕರೆಯಲು 

ಧೂರ್ತರ ಗಿದ್ದ ವಿದ್ಧಾಂಸರೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕವ ಯ ತು ಇವನ ಸಂನ್ಯಾಸಿತನವೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ 

ಯಕಾಯಿತು ಎನಲು ಯತಿಯ ೦ ನಗಂತಿಹನಂ -ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರಂ 

ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡಂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಸಮಕ-ಲೀನ 

ಜನಜೀವನದ ವರ್ಣನೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, 

17ನೆಯ ಶತವಕಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿರಂವ ಕಾಖಂಡಿಕೀ ಕೃಷ್ಣರಾಯ 

ಇೆನದಂ ನವಿ ಸುವೆನಂ ನಾನಂ ದಿನ ಹರಿಪದವನಜ ಮಧ ಪರಾದ ಅನುಭವ ಶರಣರ 



೧೪೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಎಂದು ಹರಿದಾಸರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನೆರೆ ತಾಳಪಾಕರ ಸಂತಮತಿ ಕನಕರ 

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಸಕರ' ಎಂದಂ ತೆಲುಗಿನ ತಾಳೈಪಾಕ ಅಣ್ಣಾವಂರ್ಜರ್ಯರನ್ನ್ನ 

ಕನ್ನಡದ ಕನಕದಾಸರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ 

ವೇಳಿಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತಿ. ಹಬ್ಬಿತ್ತೆ೦ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು ಕನಕದಾಸರಂ 

ವ್ಮಾಸರಾಯರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದೂ ಅವರು ವ್ಯಾಸಸಮುದ್ರ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 

ವಿಜಯನಗರದ ಉನ್ನತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಜೀವಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ದಕ್ಕೆ ಅವರು 

ರಚಿಸಿರುವ ಮೊ ಹನತರಂಗಿಣಿ 1 ಆಧಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮಾನುಜ ಮುಗಿಗೆ 

ಶರಣಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ರೀತಿಂ 8 ಪೆಂಪ್ರವಡೆದ ಸದ್ದುರುಕರ 

ವಾರಿಜೋದ್ಭವ ಶಿಷ್ಯಜನರ 

ಪ್ರೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕಗೆ ಫಲವೀವ ತಾತಾ 

ಚಾರಿಯರಡಿಗೆರಗುವೆನು 

ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ತಿರುಮಲೈ ತಾತಾಚಾರಿ ಇವರ ಮೊದಲ ಗುರಂ 

ಬಹಂಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಕನಕದಾಸರ ಕಾಲ 1508-1606 

ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿನಾ ಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಹಂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಜಾಡದಾದಿ ಕೇಶವ ಕಾಗಿನೆಲಯಾದಿ ಕೇಶವ ಎಂಬ ಅಂಕಿತಗಳಿವೆ ತಮ್ಮು 

ಜೀವಿತದ ಬಹ ಕಾಲವನ್ನು ಅವರು ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರಬಹುದು 

ಜನನ ಜಾಲ್ಯ 

ಕನಕದಾಸದಂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೇರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಬಾಡ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಹಾವೇರಿ ತಾಫಛ್ಸೂಕಿನ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 

ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಬಚ್ಚಮ್ಮ ಬೀರಪ್ಪ ಎಜಯ ನಗರ ಸಾವಕ್ರಾಜ್ಮದ ಒಬ್ಬ 

ಜನಪ್ರಿಯ ಡಣಾಯಕ ಅವನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗಳು 75 ವಿಜಯ ನಗರದ 

ದೊರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಬೀರಪ್ಪ-ಬಟ್ಚಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ 

ವ ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 

ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಕೆಲ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯಕಾಗಿ ಗಂಡುಮಗು ಜನಿಸಿತು 

ಏಳುಮಲೆಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸೇವೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಪುತ್ರ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ 

ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಮಗನಿಗೆ ನಾವ ಕರಣ ವರಾಡಿದ್ದು ತಿವ್ಮೂಪ್ತನೆಂದೇ  ಬಾಲ್ಕದಲ್ಲೇ 

ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರಾವ್ ಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಅಲಂಕಾರ ಕಾವ್ಯವಿಗಾವಂಂಸಾ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಛಂದಸ್ಸು ವ್ಯಾಕರಣ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಕತ್ಲೀವದಸೆ 

1 ಡಾ ರಂ ಶ್ರಿ ಮುಗಳಿ ಕನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ 



ಸಂತಕವಿ ಅನುಭಾವಿ ಕನಕದಾಸರು ೧೪೧ 

ಕಂಸ್ತಿ ಅಶ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬೀರಪ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದ 

ಕೆಲದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಯುದ್ಧಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಸಾಧಿಸಿದ 

ಬಾಹುಬಲವಿದ್ಧರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನಾ ದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹಂದಂ ಎಂಬುದು ತರುಣ 

ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನಂಬಿಕೆ. ಯುದ್ಧವೆಂದರ ಅವನ ರೊ ಮ ನಿಮಿರಂತ್ತಿತ್ತು ರಣರಂಗ 

ದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಕ್ಕನೆಂದರೆ ಎದ ರಾಳಿಗಳಂ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಂತ್ತಿದ್ದರು. ಕನಕ 

ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕನಕ ದಳದಲಿ ಕಲೆತನೆಂದರೆ ಘೌಜಂ 
ಕನಕುಮನಕಾಗ ವುದು ಹರಿಯೆ 

ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಾರುಣ್ಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ 

ಇದರಿಂದ ಅವನ ಮಂನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಆದರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಢಣಾಯಕ 

ನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಹೀಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ 

ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದು ಒಂದಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಳಂ ಕೊಡಗಳ 

ತುಂಬ ಚಿನ್ನ ದೊರೆತವಂತೆ ಹೀಗೆ ದೊರೆತ ಹಣವನ್ನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಳಸಿದ್ದೂ 

ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಡಬಗ್ಗರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ 

ತಿಮ ಪ್ಲನನ್ನು ಜನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಕನಕ ದೊರೆತದ್ದರಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಸಕನಾಯಕ 

ನಾದನು ಬಕ್ಷೆನಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನೋಪಯೊ ಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಂ ಆಡಳಿತ 

ನಡೆಸ ತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕನಿಗೆ ಬಂಕಾಪುರದ ಸೈನ್ಮಾಧಿಪ್ಸಿ ಲಭಿಸಿತು 
ಬಂಕಾಪುರ ಆಗ ವಿಜಯನಗರದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು 

ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ವಿವಾಹವೂ ಆಗಿತ್ತು  ಮೋಹನತರಂಗೀಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಂ ತಂತ್ರ 

ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮದ್ವಲ್ಲಭಿ ಮಡದಿ 

ಎಂದಂ ಸಂಭೋದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸುಜ್ಞಾನವಧೂಟಿ ಕವಯ ಹೆಂಡತಿ ಕನಕ ತಮ್ಮ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಣಶೀಲೆ ರೂಪವತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ 

ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗದಿರುವುದು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ 

ಕನಕನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಎರಡನೆಯ ಆಘಾತ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡದ್ದು 

ವಿವಾಹವಾದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹ ಟ್ವಿದ ವಂಗು ಕೂಡ ಆಕಾಲ 

ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಈಡಾಯಿತು  ಅನಂ-ರ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯ ಮಡದಿ 

ಕೂಡ ಅಸು ನೀಗಿದಳು ಆಗಾಗ ಸಂಸಾರೆದಲ್ಲಿ ಎರಕ್ಷಿಯುಂಂಟಾಗೂತ್ತಿದ್ದರೂ 

ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ಜನರನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದೇಟು 

ಹಾಕಂತ್ಲಿತ್ತೂ 



೧೪೨ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಶ ನ 

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಗಾಗ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕಾಳಗ 

ಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದುದುಂಟು ಹೀಗೆ ನಡೆದ ಕಾಳಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನಕನಿಗೆ ಪರಾಭವ 

ಉಂಟಾಯಿತು ನಲವಾದ ಪೆಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಕ ದ ರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿ ಯುದ್ಧ 

ದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಮೆ ತುಂಬ ಆಗಿದ್ದವು ಏಳುವುದೇ ಸಾಧ ವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದಂ ನನ್ನ ದಾಸೆನಾಗುವೆಯರಾ ಎಂದಂ ಕೆ ಳಿದನಂತೆ 

ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಉಂಟೆ ಅರಸನಾದವನು ಆಳಾಗಬಲ್ಲನೆ ಎಂದು ಕನಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ 

ನೋಡ ದಾಸನಾಗುವೆಯಾದರೆ ಬದುಕ ವೆ ಎಂದಂತಾಯಿ ತು ನೋವನ್ನು 

ಸಹಿಸದ ಕನಕ ದಾಸನಾಗುವೆ ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿನೀಡು ಎಂದನಂತೆ ಆಗ 

ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಬಂದು ಉಪಚರಿಸಿದನಂತೆ ದೈವಕೃಪೆ 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾನು ಬದುಕ ತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕನಕ ಭಾವಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಯ ನ್ನು 

ಆವರು ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ರಣದೊಳಗೆ ದೇಹವ ಖಂಡತ ಂಡವ ವಡಿ | 

ರಣವನುತ್ತರಿಸಿ ಮರಣ ತೋರಿದೆ ॥ 

ಪ್ರಣವಗೋಚರನಾಗಿ ಲೀಲೆಯಿಂದಲಿ ಬಂದು 

ಹೆಣಕೆ ಪ್ರಾಣವನು ತಂದಿತ್ತ ಮಹಾತುಮನೆ ॥1॥ 

ತೂಂತಿಕೊಂಡೆವು ಬೆನ್ನಲೊಸರುವ ರೋಹಿತಕೆ 

ಆಂತ್ಯ ಮುಖ ಗುಹಗಳನು ಕಳಚಿ ಬಿಸುಟೆ ॥ 

ವೀರರಾಹುತ ಬಲದ ಭಾರವನು ತರಿದಹಂಕಾರವನು ಮಂರಿದೆ ಹರಿಯೆ ದೊರೆತನ 

ಬಿಡಿಸಿ ಸುಸ್ತಿರವಕಾರ್ಗವನೆ ತೋರಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದೆನ್ನ ಹರಿಯೆ? ಹರಿ ನಿನ್ನ ಪದ 

ಕಮಲ ತರುಣದಿಂದಲಿ ಎನಗೇ ದೊರಕಿತೀ ಗುರುಸೇವೆ ಹರಿಯೇ ಎಂದು ವಿವಿಭ 

ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಕನಕನಾಯಕ ಕನಕದ ಸರು 

ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ದೈವಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾಳಗವೊಂದು ನಿವಿಂತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಬಹುದು 

ಕನಕದಾಸರು ಯಾವ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿವೆ 

ಆವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಇಂಥ ಪಂಧದವರೆಂದಂ 

ಹೇಳಲು ಕೆಲವು ವಿದಾಂಸರು ಪ್ರಯ ತಿ ಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ವ ತದ ಶ್ರೀ 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅವರು ಸ್ತುತಿಸುವುದರಿಂದ 

ವೆ ೈಷ್ಣವ ಪಂಥದವರು ಎಂದಂ ಹೇಳುವ್ರದುಂಟಂ ಮುಂದೆ ಅವರು ವ್ಯಾಸರಾಯ 

ರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಧ್ವ ಪಂಥದವರೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನೂ 

ಆ ಈ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಾಯಿತು ಆದರೆ ಅವರು ಯಕಾವ ಮತವನ್ನೂ 

ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನೂ ಬಹಿಷ್ಯರಿಸದೆ ಎಷ್ಟು-ಶಿವರಲ್ಲಿ ಭೇದವೆಣಿಸದೆ 



ಸಂತಕವಿ ಅನುಭಾವಿ ಕನಕದಾಸರು ೧೩ 

ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆದಡರ್ಲ(ೂ 

ಸವಕನ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಮಹಾನ ಭಾವರು * 

ಜಾತಿ 

ಜಾತಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು 

ಇದ್ದರು ಅವರು. ಯಾವ ಪಂಥದವರೆಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು 

ಅವರ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಿನ್ನವಾದ ನಿಲವನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ॥ ರಂ ಶ್ರೀ 

ಮುಗಳಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು 

ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನು ಬಾಡವೆಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ 

ಬೆಳೆದು ದಂಡನಾಯಕನಾದನೆಂದೂ ಯಾವುದೋ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ 

ಬಗ್ಗೆ ಉಪರತಿ ಹ ಟ್ಟಿ ಭಕ್ತನಾದನೆಂದೂ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಕನಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಮತ್ತು 

ಬೆಂಗೇರಿ ಹುಚ್ಚುರಾಯರು ಕನಕದಾಸರು ಹ ಟ್ವಿದ ಜಾತಿ ಯಾವುದೆಂಬುದೂ ಒಂದಂ 

ಒಡೆಯ ಲಾರದ ಒಗಟೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕುರುಬ ಜಾತಿಯವರೆಂದು ಹೇಳುವ 

ಪರಂಪರೆಯೂ ಇದೆ ನ ಯ ಕ (ಬೇಡ) ಜಾತಿಯವರೆಂದು ಹೇಳುವ ಪರಂಪರೆಯೂ 

ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ರಚಿಸಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ದಾಸರ ನಿಂದಿಸಬೇಡ 

ಮನುಜಾ ಹರಿದಾಸರನು ನಿಂದಿಸಲೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸ ಕಬ್ಬಲಿಗ 

ಜಾತಿಯವರೆಂದೂ ತುಂಬುರನ ಅವತಾರಿಗಳೆಂದೂ ಇದೆ ಎಂಬು ಪ್ರಶೆ ಯನ್ನು 

ಮುಂದೊಡ್ಡಿ ಕನಕದಾಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಅನ ಸರಿಸಿದ 

ಮತತತ್ವ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದಿ 

ದ್ದಾರೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕುಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಮನೆತನದವರು 

ನೆಲೆಸಿರುವರು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ ಜಿ ಹಾವನುರರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು 

ಹೊಸ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನಕದಾಸರು ಕುರುಬರೋ ನಾಯಕರೋ ಎಂಬು 

ದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಕಬ್ಬಲಿಗ ಜಾತಿಯವ ಎಂಬುದನ್ನು 

ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ| ಪಿ ಬಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಕನಕದಾಸ 

ಕುರುಬ ಜಾತಿಗೆ ಸೆ ರಿದವನೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ 

ನಾವು ಕುರುಬರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬೀರಯ್ಯ 

ಕಾವ ನಮ್ಮಜ್ಜ ನರಕುರಿ ಹಿಂಡುಗಳ 

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕುರುಬರೆನ್ನಬಹುದು ಈ ವಾದವನ್ನು ಕಟ್ಟೀ 

* ದೇಜಗೌ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಳಚರಿತ್ರೆ 1965 



೧೪೪ ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಕ ದರ್ಶನ 

ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ ಅಬ್ಲಗಳೆದು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನು ಕುರುಬನಿಗೂ ನರರನ್ನು ಕುರಿ 

ಗಳಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕನಕದಾಸ ಕುರುಬರ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿ ಕ 

ದ್ಹಾರೆ ಆದರೆ ಕಿ ರ್ತನೆಯ ಕೊನೆಯ ಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ್ ದೇವರು ಬಿ ರಸ ಎಂದು 

ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೀರಷ್ಟ ಕುರುಬರ ದೇವರು 

ಮಾರೆಪಿತ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನಂಪ್ರಿ 

ವಾರಿಜವ ನೆರೆನಂಬದವನೆ ಕ ರುಬ 

ಜನರು ಕುರುಬ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಕನಕದಾಸರಂ 

ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರಬಹುದು. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳಿನ ಹಾಡಿನ 

ಮಾದರಿ ಇದೆ ಬಾಲ್ಕದ ಡೊಳಿ ನ ಪದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರ 

ಬಹುದು ಕನಕದಾಸರೇ ರಚಿಸಿದ ಉಗಾಭೋಗವೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 

ನಾರದರ ಅಂಶವೇ ಪುರಂದರದಾಸರು ನಾ ಯಂಮನಂ ಮಂದೆ 

ಮಾಂಡವ್ಯ ಶಾಪದಿಂದ ಎರಡು ಜನ್ಮ ಶೂದ್ರಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕೆನು 

ಒಂದಂ ಜನೊಮೆ ವಿಜರನಾಗಿ ಕುರಂಬರ ಕುಲದಲ್ಲೀಗ ಪುಟ್ಟಿದೆ 

ಎನೆಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವ ಕಂತಿ ಎಂತೆಂಬೆ 

ಹೀಗೆ ಕನಕದ ಸರೇ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕೆ ರಾವ ಚಂದ್ರ 

ರಾಯೆರು ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಕನಕ ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ತಾವು ಕುರುಬರೆಂದೂ 

ತಮ್ಮ ದೇವರು ಬೀರೇದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ ಬರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ 

ಇಡೀ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಟೃತರಾಗಿದ್ದರು ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವೀರಶೈವರು 
ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ಚರನ (ತಿರುಕ್ಕಾಳೆತ್ತಿ ದೇವರ) ಒಕ್ಕಲು ಆದರೆ ಬಹುಮಟ್ಟಗೆ ಗಂಗಮ್ಮ 

ಮುತ್ಕಾಲಮ್ಮ ಹೊನ್ನಿಯವ್ಮಿ ಮyುಮ್ಮ  ಅಂಕಾಲವ್ಮು ಪೋಲೇರಮ್ಮ 

ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾವಂದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಇವರು ಬೀರೇದೇವ 

ರೆಂಬ ದ ಗ್ರಾವಂದೆ ವತೆ ವೀರನೆಂಬುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ 

ವೀರಭದ್ರನನ್ನೋ ಅಧವಾ ವಂಹಾವೀರನನ್ನೋ (ಶಿವನನ್ನೋ) ಸೂಚಿಸುವ ಪದ 

ಇದಂ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುರುಬರೆಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಯ ದೇವರ ಒಕ್ಕಲಾದರಂ 

ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾವ ದೇವತೆಯಾದ ಗಂಗಮ್ಮನೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ತಂಗಿಯೆಂದೇ 

ಕಲ್ಪನೆ. ಈಗಲೂ ಕುರಂಬ ಜನರೆಲ್ಲ ತಿರುಮಲೆ ದೇವರ ಭಕ್ತರು * 

ಡಾ ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರರು ಕನಕದಾಸರು ಅಂಡೆಕುರುಬ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ 

ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಕನಕದಾಸರು ಜನ್ಮತಃ ಕರುಬರು ಎಂದಿ 
ಬ್ಹಾರೆ 

೫ ಸುಧಾ ಸಂಪುಟ 1 ಸಂಚಿಕೆ 15% 1965 ಎಪ್ರಿಲ್ 1 



ಸಂತಕವಿ ಅನುಭಾಟ ಕನಕದ ಸರು ೦೯೪೫ 

ಕನಕದಾಸರು ಯಾವುದೆ ಕುವದವರಾಗಿದ್ದರೆೊ ಅವರು ದಾಸರಟ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 

ಶ್ರೇಷರು ಕನ್ನಡ ಕವಿಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮ 

ಕ ರ್ತನೆ ಜಾಣ್ನುಡಿ ವ್ಯಂಗ್ಯೋಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ 

ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದೆ ಮೋಹನ 

ತರಂಗಿಣಿ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ ನೃಸಿಂಹಸ್ತಾತಿ “ವು 
ದಾ್ರು ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನರ್ಥ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು 
ಲಭ್ಯಎಲ್ಲ 

ನೋಹನತರಂಗಿಣೆ ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೃತಿ ಭೋಗಮೂ೨ವಾದ 
ಶೃಂಗಾರವೇ ವಸ್ತು ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ 42 ಸಂಧಿ 

ಗಳಿವೆ ಸಾಂಗತ್ಮಗಳರುವುದು 2700 ಇದರ ಇನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಚರಿತೆ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರ ಕ್ಮಿಣಿ ರತಿಮನ್ಮಧ ಉಷಾಲಅನಿರುದ್ಧರ ಪ್ರೇಮಗ ಥೆಯನ್ನು ದಾಸರಂ 

ಅತ್ಯಂತ ಸೂಗಸಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ದೈವೀಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಶೃಂಗಾರಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇವರದ್ದು 

ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಗೆ ಕಧಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ದು ಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಹಾಭಾರತ 

ಭಾಗವತ ವತ್ತ ಪ್ರರ ಣಗ”ಂದ ವಿಜಯನಗರದ ಸಮಕಾಲೀನ ಜೀವನವನ್ನು 

ನವ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು 

ಆಕಾಲದ ಚರಿತ್ರಕಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುವರ್ಣ 

ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿಸ್ಬಿಟ್ಟತು ಎಂಬುದಂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ 

ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಶೀಪ್ರವಾಸಿಗಳ 

ವಿಜಯನಗರದ ವರ್ಣನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು 

ಪುರಾಣಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಕೈಷ್ಣನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೆ ವರಾಯ ನೊಂದಿಗೆ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. _ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ನನ್ನು ಸ್ತಾತಿಸಲೆಂದೇ ಕನಕ 

ದಾಸರು ಮೋಹನತರಿಂಗಿಣಿ ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳ ವವರಿದ್ದಾರೆ ಡಾ ಜಿ ವರದರಾಜ 

ರಾವ್ ಅವರು ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ 

ಕಾವ್ಯಮಯವ ದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುಎನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕವಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಖತ್ಸದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ * 

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ವಾರಕಾಪುರ ಕುಸುವಕಾವಟಿ ಶೋಣೀತಪುರ ಇವುಗಳ ವರ್ಣನೆ 

ಯನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಓಂ್ಣವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಪತ್ತು 
ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಮದ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕು 

ಸೋಮಸೂರಿಯ ವೀಧಿ ವೀಥಿಯಿಕ್ಕೆಲದಲ್ಲಿ 

ಹೇಮನಿಎ ೯ತ ಸೌಧದೋಳಿ 

ಹರಿದಾಸ ಹೃದಯ ಪುಟ 79 
10 



೧೪೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ರಾಮಣೀಯತೆವೆತ್ತ ಕಳಸದಂದಡಿಯಿದರ್ಶ 

ವಾ ವಂಹಾದ್ವಾರಕಾಪುರದೆ (3-11) 

ಭೋಜಿಪ ಕರ್ಪೂರ ಕಸ್ತೂರಿ ಜೀರ್ಣಜ 

ವಾಜಿ ಪುಣುಗಂ ಬಹುತೈಲ 

ಸೋಜಿಗವಡೆದ ಸಂಗಂಧದಂಗಡಿಗಳಂ 

ರಾಜಿಸುತಿರ್ದುಎಕ್ಕೆಲದಿ 

ಚಪ್ಪನ್ನದೇಶದ ನಾಣೆಯಂಗಳ ನೋಟ 

ತುಪ್ಪದ ಚಪಲ ಸೆಟ್ಟಿಗಳು 

ಒಪ್ಪವಡೆದು ಕುಳಿತಿರ್ದರು ಹಣಹೊನ 

ಕುಪ್ಪೇೆಯಂ ವ ಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 

ಒರೆಗಲ್ಲ ರಜವ ಮೇಣದೊಳೊತ್ತಿ ತೆಗೆದದ 

ಕರಗಿಸುವರ್ಣ ಬಂಡುಗವ 

ನೆರೆದ ಯಾಚಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕಂಡಂವ ಚಿನ್ನ 

ವರದರೊಪ್ಟಿದರು ಕಟ್ಟೆಯಲಿ 

ಓರಂತೆ ಮರಕಾಲರು ಹಡಗಿನ ವ್ಯವ 

ಹಾರದಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವ 

ಭಾರಸಂಖ್ಯೆಯಲಿ ತೂಗುವರು ಬೇಡಿದರೆ ಕಂ 

ಖೇರಂಗೆ ಕಡವ ಕಂಡುವರು 

ಚಿನ್ನದಿಂದ ನಿರ್ವಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ವಂನೆಗಳು ಸಂವರ್ಣವನ್ನೇ 

ವಂಂಂದಿಟ್ಟು ಕುಳಿತಿರುವ ಶೆಟ್ಟರು ಹಡಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು 

ಭಾರಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗ ವೆ ಬೇಡಿದರೆ ಕುಬೇರನಿಗೂ ಕಡನೀಡುವ ಶ್ರೀಮಂತರಿ 

ದ್ವರು ಎಂದರೆ ಅದಂ ಎಂಫ ವೈಭವದ ಕಾಲ ಎನಿಸುವುದು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ 

ಗರಂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಭೀತಿ ಭಯಂವಿರಲಿಲ್ಲ ಮುತ್ತು 

ರತ್ನಗಳನಲ ಬೀದಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದುದು ಸತ್ಮ- 

ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯಗಳೆ ನಿದರ್ಶನ ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆಯು ಅತ್ಯಂತ 

ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಣಾಸುರನ ಶೊಣೀತ 

ಪುರಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗಂವಾಗಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ 

ಮಂತ್ತಿನ ಗದ್ದುಗೆ ಗರುಡನ ಹೆಗಲಿನೊ 

ಅತ್ಯಂತ ಸೌಖ್ಯವ ವಾಡಿ ಸಂತಸದಿಂದೆ 

ಹತ್ತಿದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಯಂ। 



ಸಂತಕವಿ ಅನಂಭ ವಿ ಕನಕದಾಸರು ೧೪೭ 

ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಎಷಾನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ 

ಹೊರಟರುವುವನ್ನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹ ದಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ದಾಸರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 

ದೇವರಾಯ ಸುಖಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ 

ದಾರೆ ಒಂದೆಡೆ ಅವರು ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಎದ ಸವಿಯೂಟವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ 

ಜೇನು ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಷೀರ ರಸವಪ್ಪ ಫೇಣಿ ಸು 
ಖೀನುಂಡೆ ವಡೆ ಗಾರಿಗೆಯ 

ನಾನಾ.ನಕ್ಷ್ಯ ಭೊ ಜೃಂಗಳ ಪರಮ ಸು 

ಮ್ಮಾನದೆ ಬಡಿಸಿದರೊಲಿದು 

ವಾರವನಿತೆಯರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವಾಗ ಪದ್ಮಿನಿ ಶಂಖಿನಿ ಹಸ್ತಿನಿ ಚಿತ್ತಿನಿ 

ವ ಎಂತಾದ ಹೆಣ್ಣುಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವುದು ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಹದ್ದುಮೀರಿರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳೂ 

ಉಂಟು ರತಿ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ತನ ಗಂಡನೊಡನೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರಿ ತಿ-ಅವಳ 

ಕಾವ ದ ಇಚ್ಚೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ 

ನೆಟ್ಟನೆ ಮೊಗ ನೋಡಿ ಮುದ್ದಿಪಳ್ ತರಳನ 

ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳ ತಂದಂ ತನ್ನ 

ಬಟ್ಟ ಬಲ್ಮೊಲೆಗಡರ್ಚುವಳು ಬ ಯೊಳು ಬಾಯ 

ನಿಟ್ಟು ಗಲ್ಲವ ಪೀಡಿಪಳು 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಭೇಟಿ ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಪ್ರದ್ಮಾಮ್ಮನನ್ನುಕಂಡಾಗ 

ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮೊಲೆಹಾಲು ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಯಂತ ಸೊಗೂಗಿ ಮೂಡಿ 

ಬಂದಿವೆ ಆದರೆ ಬಲಿಷ ವಾಗಿ ಬರಬೀಕಾದ ಅನಿರುದ್ಧನ ಪಾತ್ರಪೋಷಣೆ ಆಗಬರು 

ವುದು ಒಂದಂ ಕೊರತೆ ಬಾಣನ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಷ್ಣನ ಶೃಂಗಾರವಿಲಾಸಗಳು 

ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಉಷೆಯ ಅರಮನೆಯಿಂದ ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ 

ಅನಿರುದ್ಧ ನನ್ನು ವಂನಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೀಳ್ಕೊಡುವುದಂ-ಯುದ್ಧಕೆ ಟ್ರ ತೆರಳ ವ 

ವಿಜಯನಗರದ ವೀರರನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ರು ಬೀಳ್ಕೊಡ ತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು 

ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕಾಲದ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ 

ಎದೆ ನಾಡೊಳಗುಳ್ಳ ಜಾಣರು ಜಾಣೆಯ ರೊಡನೆಯಾಡುವ ಮಾತಂಗಳಂ 

ಸಕ್ಕದ ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು. ಕನಕದಾಸರು. ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 

ಆದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಳಕೆಯಿದೆ ಅಕ ಲದ ಪಂಡಿತರ ಮೈಚ್ಚುಗೆಗಳಿಸ 

ಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅವರು ಬಳಸಿದ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಟ್ಟು 

ಗಳು ಸೊಗಸಾಗಿವೆ 



ಬಿಳಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಮೂಢರಂದದೊಳು ಗುದ್ದಲಿಯ-*ು ಕೊಂಡು ನಾಡ ಕಾಲುವೆ ತಿದ್ದುವೆರೆ 

ಕನಸಿನ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಗೋಣಿಯನಾಂತರೆ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ವಿವಾಹೋತ್ಸವ ಶೃಂಗಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ 

ವಾಗುವ ಕಥೆ ದ್ವಾರಕೆಯ ಲ್ಲಿ ಉಷೆಯನು ಮನೆಗೆ ತಂಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆೊಳ್ಳು 

ವುದಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು 

ವಂಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ 18 ಆಂಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಿಂ ಕನಕದಾಸರ 

ಪ್ರೂಯೋಗಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಕಾಣಿಕ ಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು * 

ನಳಚರಿತ್ರೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಳೋಪಾಖ್ಮಾನ ಈ ಕಾವ್ಯದ 

ವಸ್ತು ಭಾಮಿನಿ ಪಟ್ಟದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತಗೊಡಿರ 7. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 481 

ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಸಂಧಿಗಳು 9 ಇದಾದರೂ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರದ 

ಕಥೆ ಆದರೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು" ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟೆ ರುವುದು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರೆ 

ಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಕಳೆತ ಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ, ಡಾ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ 

ಅವರು ಬರೆದಂತೆ ಇದೊಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಖಂಡಕಾವ್ಯ ವರಪುರದ ಚೆನ್ನಿಗೆ 

ರಾಯನ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೃತಿರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ದಾಸರು ಬೇಲೂರಿ 

ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ನಳಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನಕದಾಸರು ಸಮಕಾಲೀನ 

ವಿಜಯನಗರದೆ ಇತಿಹಾಸ ಮಿಣುಕುಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೂರೆ  ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿಯ 

ಪರಾಭವದ ಅನಂತರ ಪುನಹ ವಿಜಯನಗರದವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಇವು ಅವರ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಳೊ ಪಾಖ್ಯಾನ ಒಂದು 

ಉತ್ಕ ಷ್ಟ ಕಥೆ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು 

ಕನಕದಾಸರದಂ ಜೌಂಡರಸ ಹಿಂದೆ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಳಚರಿತೆ ರಚಿಸಿದ್ದು 

ಉಂ೬ಂ ಅದರೆ ಅದು ಕನಕದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ನಳಚರಿತೆಯಷ್ಟು ಜನಖ್ರಯಾವಾಗಲಿಲ್ಲ 

ಇದಕ್ಕೆ 5 ರಣ ದಾಸರು ಬಳಸಿರುವ ಅಚ್ಚಕನ್ನಡ ನುಡಿಕಟ್ಟುಗಳು ಜನರ ಆಡು 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರೆ ಅದು ಬಹುಬೇಗನೆ ಅವರ ಹೃದಯತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 

ಈ ಕೃತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಳದಮಯಂತಿಯರ ಆದರ್ಶಪ್ರೇಮ ಶೃಂಗಾರ ಪುನರ್ಮಿಲನ 

ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಸುರಿಗೆಲಸ ಗೈದದ್ದಾರೆ ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ 

ಪ್ರೌಢಿವೆಂಯನಲ್ನಿ ಅವರು ಕರಂಣಾರಸದಲ್ಲೂ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ 

ಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋದಾಗ ದಮಯಂತಿಯ ಶೋಕ ಬಣ್ಣಿಸುವ ಪದ್ಮ ಹೃದಯ 

ಕಲಕುವಂತೆ ಇದೆ ಇದಂ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದ-ಸನ ರತಿವಿಲಾಪ ಮತ್ತುರಾಘವಾಂಕನ 

ಚಂದ್ರಮತಿ ಪ್ರಲಾಪ ಇವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ನಳೆಮಹಾರಾಜನನ್ನೂ 

ಈ ಕಟ್ಟಿ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ ಕವಿ ಕನಕದಾಸ 



ಸಂತಕವಿ ಅನುಭಾವಿ ಕನಕದಾಸರಂ ೧೪೯ 

ಕಾರ್ಕೊಟಕ ಕಚ್ಚುವುದು ಒಂದು ಭೀಭತ್ಸ ಪ್ರಸಂಗ  ಕಂರೂಪಿಯಕಾದ ನಳಮಹಾ 

ರಾಜನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ 

ಅಡ್ಡ ಮೋರೆಯ ಗಂಟಿಂವೂಗಿನ 

ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆಂಯಂ ಗೂನಂ ಬೆನ್ನಿನ 

ಗಿಡ್ಡ ಕೆ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಉದಾರಿದ ರೊ ಮಂಮೀಸೆಗಳ 

ಜಡ್ಡು ದೇಹದ ಗಂಜ್ಞಾಗೊರಲಿನ 

ಗಿಡ್ಡರೂಪಿನ ಹರುಕುಗಡ್ಡದ 

ಹೆಡ್ಡನಾದ ಕುರೂಪಿತನದಲ್ಲಿ ನೃಪತಿ ವಿಷದಿಂದ 

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯು ವರ್ಣನೆ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನಾಯ ಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವತಃ 

ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದ ಕನಕದಾಸರು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ 

ದ್ಹಾರೆ ಪತಿವ್ರತೆ ದವಯ ೦ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಂಗ 

ಬಾರದಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಕನಕದಾಸರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಳನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದ 

ಕನಕದಾಸರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಳಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಲಖಪಿಸಖಾ ನಿರ್ಧರಿ 

ಸಿರಬೇಕು  ತ್ಯಾಗಮೂಲವಾದ ಮಹಾನ್ ಅಖ್ಯಾನವೊಂದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ 

ದಾಸರು ಕೃತಜ್ಞ ತೆಗೆ ಪಾತ್ರರು 

ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತ್ರೆ  ಭಾವಿನೀ ಪಟ್ಟದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ  ಪದ್ಯಗಳೆಂ 

156 ಚಮತ್ಕಾರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಬಡವರು ತಿನು ವೆ ರಾಗಿಯೆೀ 

ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿನ್ನುವ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕನಕದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನು ರ ಗಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ (ರಾಘವ) ಎಂಬುದನನ್ನ 

ಹೊರಗೆಡಹಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಾರ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಇದಂ 

ಹೊರತಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಭಾಗವತ ಮನೋಭಾವವನ್ನೂ ಜನತಾ 

ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ರಾಗಿಗೆ 

ನರೆದಲದ ಮತ್ತೂ ಅಕ್ಕಿಗೆ ವ್ರೀಹಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಥ ನ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರ 

ವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರ ವುದರಿಂದ ಇದೊಂದು... ರೂಪಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾವು 

ಅನುಭವಿಸಿದ ದುಃಖದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ವೃಕ್ತಪಡಿಸಿರಬಹ ದಂ 

ದಾಸರು ಮೇಲಂವರ್ಗದವರ ನಿಂದೆ ಮೂದಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರಂ ಎಂಒಂದು ಸತ್ಯ 

ಸಂಗತಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾಗಿಯ ಮೂಲಕ ಬಡವರನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರ 

ಬೀಕು ರಾವ ಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆಯನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರೋ ದೇಜೆಗೌರವರು ಅದಕ್ಕೆ 

ಬರೆದ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತೂ ಕಾಂತಿಯಂತವಾದ 

ವಿಡಂಬನಕಾವ್ಯ ಬಿಂಕುಗುಳಿಗಳ ಮತಾಂಧರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿಶಾಸಕ್ಕರೆ 

ಮೂಗಂ ಕೆತ್ತಿ ಅವರ ಓರೆಕೋರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕವಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯರಾ 
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ಗಿಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಓರೆಕೊರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಮರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗಿ ಅವರು ಎಚ್ಚಿತ್ತು 
ಕೊಳ ಬೇಕೆಂಬ ದು ಅವರ ಅಆಪಹಯವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಿಯಂ 

ಸೂತ್ರ ಸಲ್ಲದೆಂಬುದೂ ಕವಿಯ ದೃಢನಿಲುವಾಗಿದೆ 

ಶಾಂಡಿಲ್ಕಮುನಿ ಯುಧಿಷಿ ರನಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕಥೆಯಂನ್ನು ಹೆ ಳುವನು 

ರಾವಣನ ವಧೆಯ ಅನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಹಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರು 

ನೀಡಿದ ಆದರಾತಿಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು ಅವರು ನಿ ಡಿದ ಧಾನ್ಮಗಳನ್ನು ತರಿ 

ಸಲು ಹೇಳುವನು ಆಗ ಅವರು ಎ.ಎ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಂದು ಸುರಿವರು ಇವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞ್ಲಾ ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಆಗ ನೆರದೆಲದ 

ನಿಗೂ ವ್ರೀಹಿಗೂ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗ ವುದು ರಾಮ ಇವೆರಡು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 

ಸೆರೆಯ ಲ್ಲಿಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವನಂ ಗೌತಮ ಅವುಗಳನ್ನು 

ರಾವ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವನು ಇಂದ್ರನ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವನು 

ನೆರೆದಲಗ ಪ್ರೆ ಹ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡುವನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರೂ 

ಅದಕ್ಕೆ ರಾಘವ ಎಂಬ ಬಿರುದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾಮಧಾನ್ಯವೆ ರಾಗಿಯಾ 

ಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕನಕದಾಸರು ಮೂಲತಃ ರಾಗಿಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದವರಲ್ಲ 

ಆದರೂ ಅದರೆ ಸವಿಯನ್ನು ಉಂಡವರು ರಾಗಿ ಕುಲಹೀನನಾದ ಶನ್ನಂತ ಹವರು 

ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು. ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು ಆದರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸ 

ಬೇಕೆಂದ ಈ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿರಬಹುದಂ ಅಕ್ಕಿ ಸವಕಾಒದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ 

ಭತ್ತ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಇವುಗಳವ್ಲಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೊನಚಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಪೂರ್ಣವ-ಗಿಯೂ ವ ೂಡಿಬಂದಿದೆ ಭೋಜನಪ್ರಿಯರು ಪಂಡಿತರೂ 

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶ-ದ್ರಾನ್ನಾದದೆಂದು ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಮೂದಲಿಸುವುದು 

ಲೋಕದಲಧಿಕ ಭೋಜನ ವಿದೆಂ 

ದಾಕವಾಳರಂ ಒಂಧರು ಜರೆದು ನಿ 

ರಾಕರಿಸಿ ಬಿಡಲಂತು ನೀ ಶೂದ್ರಾನ್ನವಾದೆಯಲ 

ನ ಕನಿಳೆಯರು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನವ 

ವೇಕಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುವರೆ ಬಾಹಿರ 

ಸಾಕು ನಡೆ ನೀನಾವ ಮಾನ್ಮನು ಕಡೆಗೆ ತೊಲಗೆಂದ 

ರಂಗಿ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿತು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನಂಡಿಯಿತು... 

ಸತ್ಯಹೀನನು ಬಡವರನಂ ಕ 

ಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡೆ ಧನಾಢ್ಮರನ ಬೆಂ 

ಬೆತ್ತಿ ನಡೆವವುಪೇಕ್ಷೆ ನಿನ್ನದು ಹೇಳಲೇನದನು 
ಹೆತ್ತ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ರೋಗಿಗೆ 
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ಪತ್ಯ ಪಾನದಿ ಹೆಣದೆ ಬಾಯಿಗೆ 

ತುತ್ತೂ ನೀನಹೆ ನಿನ ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕರವೆಂದ 

ಮಲೆದೆಗೆದು ಬೆಳೆಯಡಗಿ ಕ್ಷಾಮದ 

ಎಲಯಕಾಲದೊಳನ್ನವಎಲ್ಲದೆ 

ಅಳಿವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರಿಸಿ ಸಲಹ ವೆನು ಜಗನರಿಯೇ 

ಎಲವೊ ನೀನೆಲಿಹೆಯೋ ನಿನ್ನಯ 

ಬಳಗವದು ತಾನೆಲ್ಲಿಹುದಂ ಈ 

ಹಲವು ಹುಲು ಧಾನ್ಯಸರಿಯೇ ಎನಗೆ ಕೇಳೆಂದಾ 

ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಒಡವರನ್ನು ಕ ಪಾಡಂವುದಂ ತ ನೆಂದಂ ರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳದ್ಸಿ 

ವದು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನೂ ತನಂ ಎಣಿಸ.ಪೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಕಾತನ್ನು 

ಅದು ಹೇಳ ತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಕ್ಕಿ ಏನೆಲವೋ ನೆರೆಗೇದ ನೀನ ಸವಂ-ನನೆ ಎನಗಿಲ್ಲಿ? 

ಮತಿಹೀನ ನೀನು ಕುವಖಹೀನ ನಿನು ನೀನು ಪ್ರತಿಷ ನೇ ನಿನ ನ್ನು ಸುಡಬೇಕಂ 

ಎಂದಿತು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಗಿ 

ನಂಡಿಯ ಕೇಳುತ ಕನಲಿ ಕಂಗಳಂ 

ಕೆಡಿಮಸಗಿ ಖತಿಗೊಂಡಂ- ನಂಡಿದನಂ 

ಸಿಡಿ ಘರ್ಜನೆಯ ೦ತೆ ಸಭೆಯ ಲಿ ಜರೆದನಾ ವ್ರೀಹಿಯಂ 

ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವ್ರೀಹಿ ಶಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿತಂ 

ರಾಗಿಯ ದೊಡ್ಡಗುಇವನ್ನು ದಾರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಂಯಂ 

ವ ದರೂ ಭತ್ತದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ರಾಗಿ ಒರೆಸಿತು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಶ್ರೀಮಂತ 

ಮತ್ತಾ ಕೆಳವರ್ಗದವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಂಫ್ಲಿದ್ದ ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪುರಾ 

ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಈ ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿದ್ದೂರೆ 

ರಾಗಿಯ ಎಜಂರಂ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ವಿಜಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ದುರ್ಬಲವರ್ಗ 

ದವರ ಕೈಮೇಲಾಗ.ತ್ತದೆ ಎಂಬಂದು ಸೂಚ್ಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ ವುದನಂ ಇಲ್ಲಿ 

ಕೂಣಬಹುದಂ - 

ಸಾವಕಾನ್ಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಕೃತಿ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದಾಗ ತನ ಲ್ಲಿನ 

ಸಾವ್ರ ಜಿಕ ಧ್ವನಿಯಿಂಂದಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ವಏರಳಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಕಂಡಂ 
ಬರುತ್ತದೆ 

ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ ಭಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಸ್ತುವಾಗುಳ್ಳ ಕೃತಿ ಇದೊಂದು 

ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಭಾಮಿನಿಷಟ್ಟದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 110 ಪಟ್ಟದಿಗಳಿವೆ 
ಭಕ್ತಿ ನೀತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಖರವನನ್ನಿ ಕನಕದಾಸರು ಏರಿದ್ದನ್ನೂ ಹರಿ 

ಭಕ್ತಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹ ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಮವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ರಕ್ಷಿಸು 

ನಮ್ಮನನವರತ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ 16 ಪದ್ಮಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಮಯ ಅನಂತರ 
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ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಸುಲಭಕನ್ನಜೆ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಕನಕದಾಸರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವ 

ನದ ಕೊನೆಯ ಕೃತಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಭಜಿಸು 

ವುದೇ ವರುಕ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪುದಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 

ಸಾರಸಂಗ್ರಹವೇ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಬೆ  ಪರವಣಶ್ಮನೇ ತತ್ತ ಭಕ್ತಿಪ್ರುಪತ್ತಿಗಳ ಹಿತ. 

ಮುಕ್ತಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿಯ ನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಭಗವಂತ ಒಲಿದರೆ ಹ ಲುಕಡ್ಡಿಯಂ ಬೆಟ್ಟಿವಾಗಬೂದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಚಲ 

ವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಪ್ರಭಾವವನು ಕಾಣಬಹಂ 

ದಾಗಿದೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಓಟ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಜೀವನದ 

ಅನನೃತಾಭಾವ ಅನನ್ಯ ಶರಣಾಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯರಾಗಿದೆ 

ದೇಹ ದೇವರ ಆಲಯ ಎನು ವ ದಾಸರು ಆನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು 

ಭಜಿಸಿರಿ ಎನು ವರು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಭಕ್ತಿ ಅನನ್ಯ 

ವಾದದ್ದು ಭಕ್ತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಉದಾ 

ಹರಣೆ 

ದೀನ ನಾನು ಸಮಸ್ತಲೋಕಕೆ 

ಬಾನಿ ನೀನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತಿ 

ಹೀನ ನಾನು ವ ಹಾ ಮಹಿಮ ಕೈವಲ್ಯಪತಿ ನೀನಂ 

ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ನೆರೆ ಸು 

ಜ್ಞಾನ ಮೂರ ತಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ 

ಮಾನರಂಟೇ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನವ್ಮುನನವರತ 

ಮರೆದೆನಭ್ಯುಹಂದದಲಿ ನಿಮ್ಮನಂ 

ಮರೆಯೆನಾಪತ್ತಿನಲಿ ಹರಿಯೆಂ 

ದೊರೆಯಂವೆನಂ ಮನವೇಕಭಾವದೊಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಡಿಯ 

ಮರೆದಂ ಬಾಹಿರನಾದವನು ನೀ 

ಮರೆವರೇ ಹಸು ತನ್ನ ಕಂದನ 

ಮರೆವುದೇ ವಂಮತೆಯಲಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ -. 

ಮೃತ್ಮುಬರುವ ಮಂನ್ನ ಈ ನಶ್ವರ ಶರೀರವನ್ನ ಹರಿಭಕ್ತಿಗೆ ಬಳಸು 

ಕಾಯ ೯ವನ್ನೇ ವಣಡಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಕನಕದಾಸರ ಪಕ್ಚಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತೀಕ 

ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ ಭಕ್ತನ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕನ ಡಿಸುವ ಒಂದು ಸರಳ ರಚನೆ * 

ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತವನ ಎಂಬ ಕ ತಿಯನ್ನು ಕನಕದಾಸರಂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕವಿ 

ಚರಿತೆಗಾರರಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾ ರಾದರೂ ಗ್ರಂಥ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ತಿರುಕನ ಕನಸು 

* ಡಾಟಿ ವಿ ವೆಂಕಟಂಚಲಶಾಸ್ತ್ವ್ರಿ-ಕನಕ ಕಿರಣ, ಪುಟ ೬37 
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ಎಂಬುದು ಪುಟ್ಟಕೃತಿ ಇದನ್ನೂ ಕನಕದಾಸರಂ ಶಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಒಂದರಿ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಕೃತಿ ವಂಖ್ಟಿನ ಷಡಕ್ಷರ 

ಅವರದೆಂದು ಬಡವನ ವಿಡಂಬನೆಯ ಳ್ಳ ಈ ಪದ್ಯ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಮಂಕೃಳಿಗೆಲ್ಲ 

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಯಂವಾದದ್ತಿ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಪುರಂದರದಾಸರಷ್ಟು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ರಚಿ 

ಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಸಾಟಿಯರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ 

ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ಕನೆಗಳಿಗಿವೆ ಕಾವ್ಯಗುಣದ ಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂ 

ವೆ ೇಲ್ಮಟ್ಟಿದವು ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳಂ ಮನವೆ ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹವನು ಇದಕೆ 

ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಎಡಂಬನೆ 

ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಗಳಿವೆ ಅವರ ತತ್ತ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ಥೂಲ 

ವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣಿಗೊಂಡಿದ್ದು  ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ ಅವರ 

ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವವನ್ನು ತನು ನಿನ ದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ರಂಗಾ ರಂಗಾ 
ಅನುದಿನದಲಿ ಬಹ ಸುಖ ದಂಃಖ ನಿನ ವಯಕ್ಕಾ ಎಂಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಂ 

ಸಾರಿದೂರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ದಿನದ ಸಂಸಾರ ಡಿಂಬದಲ್ಲಿರುವ 

ಜೀವ ಕಂಭ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ನಶ್ಚರವಾದದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನೂ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿ ಗಂರುತಿಸಲಂ ಈ ಸಾಲಂಗಳನ್ನು ನೋಡ 

ಬಹುದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಿತ ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆವಸ್ತ್ರ ಹೊದ್ದಿಕೆೊಂಡು ಚಳ್ಳಷಿಳ್ಳಿ 

ಗೊಂಬೆಯ ೦ತೆ ಆಡಿಹೋಯಿತು ಹಳ್ಳಹರಿದಂಹೊ ಗ ವಾಗ ಗುಳ್ಳೆಬಂದು ಬಡಿಯಂ 

ವಂತೆ ಉಳ್ಳಪೊರೆಯಂತೆ ಸಂಸಾರ ನಾಯಂ ಬಾಯಿಂ ಆರವಿಯಂತೆ ನಾನಾಕೋಟಲೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 
ಭಕ್ತಿಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯ ದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ 

ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾನರ ಅಂದರೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಆದಿಕೇಶವನನ್ನು ಭಜಿಸದವನಂ 

ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ... 

ಈತನೀಗ ವಾಸುದೇವನು ಲೋಕದೊಡೆಯ ॥ ಪ ॥ 

ದಾಸಗೊಲಿದು ತೇರನೇರಿ ತೇಜಿ ಪಿಡಿದು ನಡೆಸಿದಾತ ॥1ಅಪ ॥ 

ದನ ಜೆಯೂಳ್ಗೆನಣ್ಣನಯ್ಯನ ಪಿತನ ಮ ೦ದೆ ಕೌರವೇಂದ್ರ 

ನನುಜೆಯಾಳಿದವನ ಶಿರವ ಕತ್ತರಿಸಂತ 

ಅನುಜೆಯಾಳಿದವನ ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಯ್ದು ರುಕ್ಕ 

ನನುಜೆಯಾಳಿದವನ ಮೂರ್ತಿಯಂನ್ನು ನೋಡಿರೋ ೧ 

ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆ ಸಾರಲು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಕೊರವಂಜಿಯೆಂದಂ 

ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂ 
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ಕಣಿಯ ಹೇಳಬಂದೆ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲದಿಲ್ಲದೆಂದಂ "ಷೆ 

ಸಿಕ್ಕ ಒಣಗಂ ದೈವದ ಗೊಡವೆ ಬೇಡ ನರಕ ತಪ್ಪದು ॥ಅ ಪ ॥ 

ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಭಾವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ 

ಬದ ಕಿದೆನಂ ಬದುಕಿದೆನು ಭವ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತಂ nen 

ಪದುಮುನಾಭನ ಪಾದದೊಲುಮೆ ಎನಗಾಯಿತಂ ॥ಅ ಪ ॥ 

ಹರಿಶೀರ್ಜ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನೆ ಜಿಹ್ಹೆಗೊದಗಿತು 

ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತ ಕಿವಿಗೊದಗಿತು 

ಹರಿಯ ದಾಸರು ಎನ್ನ ಬಂಧು ಒಳಗಾದರು 

ಹರಿಯ ಶ್ರೀಮರುದ್ರೆ, ಅಭರಣವಾಯಿತಂ 

ಕನಕದಾಸರ ಯಾಕೆ ನೀನಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದೆಯೇ ಹರಿಯೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಷ್ಟು 

ಕಾಲ ನೀನಿಲ್ಲಿ ವ ಲಗಿದರು ಎಬ್ಬಿಸಂುಪವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲೇ 

ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ ವ ಗಿದೆ ಸತ್ತಶಾಲಿಯಕದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕನಕದಾಸರಂ 

ಕನ್ನಡಿಗರ ಆದರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ 

ಮುಂಡಿಗೆಗಳು. ಒಗಟಿನಂಥ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಬೆಡಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಈ 
ಹೆಸರು ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ ಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕನಕದಾಸರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ 

ಅಮಲ್ಯವಾದದ್ದು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಾನುಭವಗಳನಂ ಅವರಿಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಹಿಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತಿನಿ ಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮ ಂಡಿಗೆಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸವಾಲೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಂಬನೆಯ ವ ಲಕ ಸವಶಾಜದ ಅಂಕು ಡೊಂಕು 

ಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಪ್ರಯತಿ ಸಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ತೈೊಲೆಯನಂ ಹೇಗೆ 

ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹ ಗೆಯೆ ಕನಕನ ಈ ಜಾತಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಅರ್ಥವಕಡಲು ಸ ಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಂಂಡಿಗೆಗಳೆಂದು ಕರೆದಿರುವರು * 

ಕನಕದಾಸರು ಮಂಡಿಗೆ ರಚಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ವಚನಕಾರರ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರ 

ಬಹ ದು ಶಬ್ದ ಚಮತ್ಕಾರ ಪೌರಾಣಿಕ ಘಟನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರ ವಂಂಡಿಗೆ 

ಗಳೊ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕಂತಿ ನಾಗಚಂದ್ರ, ಅಲ್ಲವು ಮೊದಲಾದವರ ಈ ಮಾದರಿಯ 

ಸ್ಕಾರಸ್ಕವಾದ ಪದ್ಮ ರಚನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ ೦ಟಿಂ ಒಂದೆಡೆ ಕನಕದಾಸರು 

ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ ಕನಕ ಹೇಳಿದ ಮಾತ 

ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 

ಬೆಳ್ಳಿಕಣ್ಣಿನವರೆ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಮಾತಂ 

ಬಲ್ಲಾದಿಕೇಶವನು 

* ಬುರ್ಲಿ ಬಂದುರ್ವಧವ ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರಶಸ್ತ ಪುಟ 49 
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ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆ ಕಾಲದ ಸಿರಿವಂತರನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಷ್ಟ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಅವರ ಪ ಂಂಡಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡಂ ಉದಾಹರಣೆ 

ಶಕೆಂಪ್ರಮೂಗಿನ ಪಕ್ಷಿ ತಂಷಿನೊಳಿರುವುದು 

ನೆಂಪು ಬಲ್ಲವರಂ ಪೇಳಿ ॥ ಪ॥ 

ಹಂಪೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಲಿಂಗನಲ್ಲಿ 

ರುಂಪಿಯನಾಡುತಿದೆ ॥ ಅನು ಪ॥ 

ಆರು ತಲೆಯಂ ಹದಿನಾರು ಕಣ್ಣುಗಳುಂಟಿಂ 

ಮೂರು ಮೂೂರಂ ನಾಲಿಗೆ 

ಬೇರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೆವಿಗಳುಂಟಿಂ 

ಸೇದಿತಂ ತೆಂಕಲಾಗೆ 

ಬಲೆಯ ಬೀಸಿದರು ಸಿಕ್ಕದು ಆ ಮೃಗ 

ಜಲದೆಳಂ ತಾನಿಲ್ಲದಡ 

ನೆಲನ ಮೋಲಿರುವದು ಐಇಂತರೆ ಸಾವುದು 

ಕುಲದೊಳಗಾಡಂತಿದೆ 

ಸಕಲ ಕಲೆಯ ೦ ಬಲ್ಲ ಸೀತಳ ವಲ್ಲಿಗೆ 
ಬೇರೆ ಬೇರೆನಬಹುದಂ 

ಚೆನ ಕೇಶವನವ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಂಟಾದರೆ 

ಅಲ್ಲ ೦ಟು ಇಲ್ಲಿವೆ 

ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥವಿರುವ ಅವರು ವ ಂಂಡಿಗೆಗಳಿಗೆ ಇನೊ ೦ದಂ ಊದಾಹರಣೆ..... 

ಪರವ ಪುರುಷ ನೀ ನೆಲ್ಲೆಕಾಯಿ nm 

ಸರಸಿಯ್ಲಳಗೆ ಕರಿ ಕೂಗಿರೆ ಕಾಯಿ ॥ಅ ಪ॥ 

ಹಿರಿದು ವಾಡಿದ ಪಾಪ ನುಗ್ಗೇಕಾಯಿ 

ಹರಿ ಎನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಬಾಳೆಕಂಯಿ 

ಕರಿರಾಜಗೊಲಿಗದಂಥ ಬದನೆಕಾಯಿ 

ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗವಿ ಒದಗಿಲಿ ಕಾಯಿ 

ಕ್ರೂರವ್ಯಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೀರೇ ಯಿ 

ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರತಗಳ ತೋರೆಕಾಯಂ 

ಜ ರತಾ ಕಥೆ ಕರ್ಣ ತುಂಬಿದ ಕಾಯಿ 

ಬಾರಿಜಾಕ್ಷನೆ ಗತಿಯೆಂ೦ದಿಪ್ಪೆ ಕಾಯಿ 

ನಿರ್ಗಢಘವಾದ ಅರ್ಥವಿರುವ ಮಂಂಡಿಗೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ... 

ಎಂದೆಂದು ಇಂಥ ಚೋದ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲವೊ 

ತ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಯೊಳ್ಳೆಂದು ಆಕಳ ಕರು ನೂಗಿತು 



೧೫೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಲಂಘಿಸಂವ ಹಲಿಯ ಕಂಡು ನರಿಯು ನುಂಗಿತಂ 

ಹುತ್ತೆದೊಳಾಡಂವ ಸರ್ಪ ಮತ್ತಗಜವ ಮಂಗಿತಂ 

ಉತ್ತರದಿಶೆಯೊಳು ಬೆಳುದಿಂಗಳಾಯಿತವ್ಮ್ಮ 

ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಕಳೆಂದಂ ಕ ಂಡಲಾಗ್ನಿಯ ಅನ್ನತೃಪ್ತಿಗೆ ಕರು ಸರ್ಪ. ಕುಂಡಲಿನೀ 

ಅಹಂಕಾರವೇ ಆನೆ ಅಪರವಂದಂಸೇ ಉತ್ತರಿಳೀ ಜ್ಞಾ ಜೋದಯಂವೇ ಬಿಳದಿಂಗಳಂ 

ಹೀಗೆ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥಎಟ್ಟ ಹೇಳುವ ದಾಸರ ಜಾಣ್ಮೆ ತಲೆದೂಗಂವಂತಹುದಂ 

ಆಗಿಬೆ 

ಜಾಣನಂಡಿಗಳೆಂ ಕನಕದಾಸರ ಲೋಕಾನಂಭವಗಳನ್ನು ಅವರ ಜಾಣ 

ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹಾಸ ದ ಹೊನಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅನು ನೀತಿ ಬೋಧೆಯನ್ನ್ನೂ 

ಮಾಡುವುವು. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಅವನ್ನು ಬಳಸಿದ ದಾಸರ ಜಾಣ್ಮೆ ವೆಚ್ಚು 

ವಂತಹ.ದಂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮತ್ರ ಉದಾಹರಿಸಿದೆ-- ಕಂತೆಗೆ ತಕ್ಕ 

ಬೊಂಕ್ತೆ ಮಂಜುಸುರಿಯ ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಂವುದೇ ಮುಣಿಕ್ಕವೆಂದಂ ಪಿಡಿದರೆ ಭೂರಿ 

ಕೆಂಡವಿದಾಲಂತು ಮ ಂಗೈ ಕಂಠಕಣಕ್ಕೆ ಕನ ಡಿಯೆ ಆಕೆ ಸತ್ಯವಂತರ ಸಂಗವಿರಲಂ 

ತೀರ್ಥಮೇತಕೆ ಸಿರಿಒಂದಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡ  ಮಕೈಳ್ಳಿದೆ ಸಿರಿಯು ಕಳಿತ 

ತೆಂಗಿನಕೂಂಯಿ ಯ ತುಂರಿಯಂ ಬಡತನ ಬಂದಾಗ ನೆಂಟರ ಬಾಗಿಲಂ ಸೇರಬಾರದಾ 

ದೇವರಿಬ್ಸುದ ಗುಡಿಯಂ ಹಾಳಂ ಬಿದ ಅಂಗಡಿಯ 0 ಹರಿಯ ಕೀರ್ತನೆಗೈಂಯದ ಜಿಹ್ಹೆ 

ಕಡಲ ನ ಲಿಗೆ -_ಹೀಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಅನ ಭವ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಗೆ ಈ 

ಚಾಣನುಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ 

ಹವಂಡಗಳು ಕನಕದಾಸರ ಬದಂಕಿನ ಸುತ್ತು ಹಲವು ಪವಾಡಗಳ ಕಥಿ 

ಹೆಣೆಯ ಲಾಗಿದೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪವಾಡಗಳ ಕಥೆ ಅವರು 

ಅಂತರ್ಧಾಸವಾದರೂ ಎನಲ್ನವವರೆಗೂ ಹುಟ್ಟಿಕೆ.-ಂಡಿದೆ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಯಕೆಯಿಂಂದ ಕನಕದಾಸರು ಗುರ ಗಳ 

ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರಿಂದ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಲಭಿಸಿದಲ್ಲ 

ಪವಾಡ ಗುರುಗಳು ಕುರಂಬನಿಗೆ ಎಂತಹ ವಂಂತ್ರವೊ ಕೋಣ ಮಂತ್ರ ಎಂದರಂತೆ 

ಆಗ ಕನಕ ಕೋಣ ಮಂತ್ರೆ ಜಪಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೋಣವೇ ಆಗ ಪ್ರಶ್ಯಕ್ಷವಾಂರಿಂ 

ತಂತೆ ಕನಕದಾಸರಂ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯ ರಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಣ ಒಂದಿದೆ 

ಏನಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎಂದರಂತೆ ಆಗ ವ್ಯಾಸರಾಯಂರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೈಸುತ್ತಿದ್ದರಂ 

ತ್ತೇಬುಗೆ ಆಡ್ಡವಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಿಸಂ ಎಂದರಂತೆ ದಾಸರು ಅದ 

ರಂತೆ ಮಾಡಿಸಿದರು 

ಒಂದು ದಿನ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಒಂದೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬನ್ನಿದಿ 



ಸಂತಕವಿ ಅನುಭಾವಿ ಕೆನೆಕದಾಸದರ ೧೫೭ 

ಎಂದರಂತೆ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಆತುರದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದರು ಕನಕದಾಸರು 

ಮುತ್ತ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರಂತೆ 

ಒಂದು ದಿನ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಕುಂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯಕರು ಶಕ್ತರು ? 

ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರ ಅಗ ಕನಕ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದರು 

ಇದರ ಅರ್ಥ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನೂ ವಿವರಿಸುವ 

ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರಂ ನಾನೆ ಎನು ವ ಅಹಂಕಾರವು 

ಹೋದರೆ ಯಾರಾದರೂ ವೈಕುಂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ದಾಸರು 

ಏವರಿಸಿದರಂ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಒಂದು ದಿನ ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ವ.ಂಷ್ಚಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ 

ಹಿಡಿದಂಕೊಂಡಂ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದರು ಅಂಗೈಯಾಲ್ಲಿ ಇರ ವುದು ಏನು ? 

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರು ಕನಕದಾಸರು ಮಾತ್ರ, ಈತನೀಗ 

ವಾಸುದೇವ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಎಂದರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನ 

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವಿತ್ತು 

ಸಮಸ್ತತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕನಕದಾಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 

ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದರಂತೆ ತಿರ ಕನಂತೆ ಇರುವ ದಾಸರನ್ನು 

ದೇವಾಲಯ ದ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶೂದ್ರನ ನೆರಳು ಬೀಳಬಾರದೆಂದ; 

ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದರಂತೆ ಆಗ ಕನಕದಾಸರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಂ 

ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೂತಿಸಿದರು ಪೂಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ 
ಶ್ರೀಕ ಷ್ಣ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿವಟಂಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿದ ಕನಕನಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರೂ 

ಕನಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿಗೆ ವೆ ಚ್ವಿದರು ಇಂದಿಗೂ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಟಕ ಕೃಷ್ಣ 

ದರ್ಶನವಾದ ಮೇಲೆಯೆ « ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆದಂ ಬಂದಿದೆ 

ವ್ಯಾಸರ ಯರು ಒಂದು ದಿನ ಕನಕ ನಿನಗೆ ಬೇಕೆಂದಾಗ ದೇವರು ಕಾಣಿಸುವ 

ನಂತೆ ಎಮ್ಮೆ ಶೋರಿಸಬಾರದೆ ಎಂದರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕ ಆಗಲಿ ನಾಳೆಯ 
ಪೂಜೆಯೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎ ದರು ಮಾರನೆಯ ದಿವಸ 

ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿಯೊಂದಂ ಮರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮರದವರು 

ಬಡಿಗೆ ತಂದು ನಾಯಿಯಂ್ನು ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರಂ  ಜೂಲ್ಬಾಲದ ನಾಯ ಕೆರೆ ನೀವೇನೇ 

ನೂಟ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂದು ದಾಸರು ಹಾಡಿದರು ಆಗ ಲೀಲಾಭೈರವ ಅಲ್ಲವೋ 

ಕನಕ ನನ್ನನ್ನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾದಿದೆಯೋ 

ಎಂದಂ ಕೇಳಲಂ ದೇವ ನಿನಂದಂ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಡಿಸಿ ಕೆಡಹಿದಂದಿನಿಂದ 

ಎಂದಂ ಹೇಳಿದರಂ ಗೊರುಗಳು ಏನು ನಿನ್ನ ದೇವರು ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬಾಗ 

ಕನಕ ಬಂದಿದ್ದರು ಮರದವರಂ ಓಡಿಸಿಬಿಟ ರು ಎಂದರು. ದೇಪರು ಭೈರವರೂಖ 
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ನಿಂದ ಮೈಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡಿಗೆಯೇಟು ಬಿತ್ತು ಎಂದರು ಹಾಗಾದರೆ 

ಇಂದು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸು ಎಂದರು ಗಂರುಗಳು ಆಗ ಕನಕ ವ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 

ದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾವಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರಂ ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಹಾವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು ಗುರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಂ ತರಿಸಿ ಕ ಡಿಸಿ ಹೆಡೆಯ 

ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರು  ಸುದೀರ್ಥಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದ ಕನಕದಾಸರು ಶ್ರೀ ಆದಿ 

ಕೇಶವಸ್ವಾವಿಂ ಪಾದದಲ್ಲಿ ತನುಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆಂದು ಕೆಲವರು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ 

ಅದೃಶ್ಯರಾದರೆಂದರಿ ಕೆಲವರಂ ಹೇಳಂತ್ತಾರೆ 

ಸಮಕಾಲೀನರು: ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮದಾಸಸ್ಮದಾಸ 

ಎಂದಂ ಕನಕದಾಸರ ಕರೆದಂಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ಕನಕದಾಸರು 

ಸವ ಕಾಲೀನರು ಆ ಕಾಲದ ವ ಹಾನ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಮಾಧ್ವ ಯತಿ ಅವರಿಗೆ ಕನಕದಾಸರು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಗದುಗಿನ 
ಕುವಕಾರವ್ಯಾಸ ತಾತಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ಕೂಡ ಕನಕದಾಸರ ಸವ ಕ ಲೀನರು 

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕನಕದಾಸರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ 

ಚಿತ್ರಿಸಿದ ತಾತಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ವೈಕುಂಠ 

ದಾಸರು ಹಲವು ರಾಜಮಯರ್ಶಾದೆ ಪಡೆದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಇವರ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ 

ಕನಕದಾಸರು ಕೆಲಕಾಲವಿದ್ದರು ಹಲವು ದಾಸರಮನೆಯಂ ಹೊಲೆದಂಸನಾನಯ್ಯ 

ಕ ಲವಿಲ್ಲದ ದಾಸ ಕುರುಬದಾಸ ಎಂದೂ ಒಂದೆಡೆ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 

ಪುರಂದರದ ಸರು ಕನಕದಾಸರ ಸಮಕಾಲಿ.ನರ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರ 

ಶಿಷ್ಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಆದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಮರ್ಶನ ಧೈರ್ಯ ಕ ಕೆದಾಸರದು ಕನಕದಾಸದ ಕವಿಯಾಗಿಯೂ 

ಹೆಸರಾದರು ಪ್ರರಂದರದಾಸರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕನಕ 

ಐಂಸರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾವೋತ್ಕಟತೆ ಕನಕೆಬಾಸರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ, 

ವಾಗಲಿಲ್ಲ 

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕನಕ. ಜಾತಿಮತಗಳೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಕನಕದಾಸರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ನೋವು ಅಪ ರವಾದದ್ದೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿರಿಮೆ 

ಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ ಅವನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ 12 ನೆಯ 

ಶತವಣನದ ಬಸವೇಶ್ವರರಂತೆ ಕನಕದಾಸರೂ ಕ್ರಾಂತಿಯ ರಣಕಹಳೆಯನ್ನೇ ಊದಿದರು 

ಸನಾತನಿಗಳನ್ನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಮತದವರನ್ನೂ _ ಒಂದೇ ಎಂದು 

ಭಾವಿಸಿದರು ಅವರು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಂ ಎಂದಂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ 
ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬದೆದ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು 



ಸಂತಕವಿ ಅನುಭಾವಿ ಕನಕದಾಸರು ೧೫೯ 

ಕುಲ ಕುಲವೆನ್ನ ತಿಹರೊ 

ಕುಲಣಾವುದಂ ಸತ್ಯ ಜನರಿಗೆ? "ಪಗ 

ಕೆಸರೊಳು ತಾವರೆ ಪುಟ್ಟಲು ಅದ ತಂದಂ 

ಕಂಸುಮನಾಭನಿಗೆ ಅರ್ಷಿಸರೇನಯ್ಯ ? 

ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸರ್ದೊಳುತ್ತೃತ್ತಿ ಕ್ಷೀರವ 

ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ಭೂಸಂರರುಣ್ಣರೇನಯ್ಮ ? 

ಆತ್ಮನಾವ ಕ ಲ ಜೀವನಾವ ಕುಲ 

ತತ್ತೈೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕುಲ ಹೇಳಿರಯ್ಯ 

ಆತ್ಮನು ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇ ಶವನೊಲಿದ 
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಲವಾವುದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ ? 

ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಒಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಜೀವನದ 

ತತ್ತ್ವವೇ ಅಡಗಿದೆ ಅಂದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಡಿಮೈಲಿಗೆಯ ಆಚರಣೆಯನು 

ಕಂರಿತಂ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ತೀರ್ಥವನು ಪಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ತಿರುನಾಮಧಾರಿಗಳಿ 

ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಿಲ್ಲದವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವತರೆ 

ಅವರ ಟೀಕೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮತ್ತು ಮಂಸ್ಲಿಮರೂ ಒಳಗಾಗಿ 

ದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಎyು ಜಾತಿಯವರನ್ನೂ ಏಕ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾ 

ಕೆನಕದಾಸರದು ಹೀಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು 

ಮತ್ತ) ಅವರ ಹಲವು ವಚ ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಮಕಾಲೀನಗಳಾಗಿವೆ ಕವ 

ಯಾಗಿ ಸಂತರಾಗಿ ಅನುಭಾವಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದ ಕನಕದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾಸರ 

ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಶ್ರೇಷ ದಾಸರು 

ಕನಕದಾಸರು ಕವಿ ಸಂತರ ಸಂಗಮ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ 

ಕಾವ್ಯವನ್ನೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ 

ಬೋಧೆ ಕಾವ್ಕವಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧೆಯು ಇದೆ ತಳಮಳ 

ಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ 

ಸವರಾಧಾನಗಳಂ ತೋರುತ್ತವೆ. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ! ಹಾ ವರಾ ನಾಯಕ್ 

ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಕನಕದಾಸರು ನೀಡಿದೆ ಜೀವನ 

ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬಹಂದಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಕನಕದಾಸರ 



೧೬೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕ್ಕ ಗೈ ತಿಗಳ ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಬೇಕು ಕನಕದಾಸರು ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 

ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ 

ಆಕರ ಪ್ರಂಘಫಗಳೆ 

1 ಕನಕ ಕಿರಣ ಸಂಪಾದಿತ ಕಾ ತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 

2 ಮಹಾತ್ಮ ಕನಕದಾಸ ಪ್ರಪಸ್ತಿ 

ತಿ ಕನ ೯ಟಕದ ಹರಿದಾಸರು ಜೆ ಎಚ್ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ 

4 ಕವಿ ಕನರದಾಸರು ಕಟ್ಟೆ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯೆ 

5 ಕನಕದಾಸರು ಪ್ರೊ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು 

6 ಹರಿದಾಸ ಹೃದಯ ಡಾ ಜಿ ವದದೆರಾಜರ ವ್ 

7 ಶ್ರೀ ಕನೆಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು 

8 ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬಿ ಶಿವಮೊರ್ತಿಶಾಸ್ತಿ) ಮತ್ತು ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 

9 ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಿ ಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ 2 ರಾ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ 

10 ರಾಮಭಾನ್ಯಚರಿತೆ ಸಂಪಾದಿತ್ಯ ದೇ ಜ ಗೌ 

11 ಮೊ ಹನತರಂಗಿಣಿಸಂಗ್ರಹ ಬ ಎಸ್ ಸಣ್ಮಯ್ಮ 

12 ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರ್ದ ಎಸ್ ಪಂಚಮುಖಿ 

13 ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಜೀವನ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ 

14 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಡಂ ರಂ ಹೀ ಮುಗುಳಿ 

15 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ 



ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳು 

ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರಂಗನಾಥ ಎಕ್ಕುಂಡಿ 

ಗಂರ ಭಕುತಿ ಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕರುಣಬೇಕು 

ಹರಿಕಥೆಗಳ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ ಇರಬೇಕು 

ಎರಕುತಿ ಬೇಕು ಎಷ್ಮುವಿನಾರಾಧನೆ ಬೇಕು 

ಪರಮಂತ್ರಜಪಬೇಕು ತಪಬೆ ಕಂ ಪರಗತಿಗೆ 

ಪರಿಪರಿವ್ರತಬೇಕು ಸಿರಿಹಯವದನನ 

ಪರವಃನಂಗೃಹಬೇಕು ಏಷಯನಿಗ್ರಹ ಬೇಕಂ॥ 

ಸಾಧು ಸಂತರ ವ ಹಾತ್ಮರ ಜೀವನವು ಸುಭಾಷಿತಕಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ 

ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಮೋಡಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೋಪಕಾರದ 

ಲ್ಲಿಯೆಂ ತೊಡಗಿದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೆರಳನ್ನೂ ತಂಪನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಘ-ಗಳನ್ನೂ 
ನೀಡುತ್ತಾರೆ ೫ ಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ರಮೊಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ 

ವನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಡಮೂಡಿಸಿದೆ 

ಅಕ್ಷೇತ್ರವಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದಂ ಹಪ್ರಾಟ್ 

ಸ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದಾನುಶಿಷ್ಟಾಃ॥ 

ಏತದ್ವೈ ಭದ್ರವ ನ ಶಾಸನಸ್ಯ! 
ಸುತಂ ಎಂದತ್ಯಜಸ್ರೀನಾಂ॥ ಯ ಗ್ಹೇದ ೫-32 7 

ಹಾದಿ ತಿಳಿಯ ದವನು ಹಾದಿ ತಿಳಿದವನನು ಕೇಳಿದನು ಹಾದಿ ಬಲ್ಲವನಿಂದ 

ಅನುಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ 

ದುಂಟಲ್ಲ ಅದು ಅನ ಶಾಸನದ ಫಲವು ಇದನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಅನುಶಾಸನ ಶ್ರುತಿ 

ಯೆನು ತ್ತಾರೆ ವ ಹಾತ್ಮರು ಬದ ಕ ವದ ಬ ಳ ವದು ಚಿಂತಿಸುವದು ಹಾಡಂ 

ವದು ಮಾಡ ವದು ಎಲ್ಲವೂ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆ ಹ ದಿಯಲ್ಲಿ 

ನಡೆದವರನ್ನು ಕೇಳ ತ್ತಾರೆ ತಾವೂ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನ ಶಿಷ್ಟರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ 

ಇಂಧ ಆಲೌಕಿಕ ಪುಣ್ಯಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸೋದೆಯ ಶ್ರೀವ ದಿರಾಜಗ ರುಗಳೂ ಒಬ್ಬ 

ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಗುರ ಗಳಿಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು 

ಕೊಂಡರು ತಾವೂ ಆದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದರು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶದರ್ಶನ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮ ವ ಂಕ್ಷುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ 

ವಕರ್ಗದ ಸುಲಭೋಪಾಯವನ್ನೂ ಬೊ ಧಿಸಿರುವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಬದ ಕು ಹಸನಾಗಿ 

14 



ರಿ೬೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಸುಖವ ಯದವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಖದ ಬದ ಕಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಹರಾಗಬೇಕಾದರೆ 

ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ 

ದ್ಹಾರೆ ಗುರಂಭಕಿ ಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕಲುಣೆಬೇಕು ಹರಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು 

ನಿತ್ಯಕೇಳಬೇಕು ವಿರಕ್ತಿಬೇಕು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಬೇಕು.. ಮಂತ್ರ ಬೆಕು ತಪ 

ಬೇಕು ಪರಿಪರಿಯ ವ್ರತ ಬೀಕು ವಿಷಯಂನಿಗ್ರಹೆ ಬೆ ಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 

ಸಫಲವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರವಣನುಗ್ರಹಬೇಕು ಈ ವಿಷಯ 

ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡು ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯೆನ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಹರಿ 

ದಾಸರೂ ಶಿವಶರಣರೂ ತವಲ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದ ವೈಕುಂಠದ ದಾದಿ 

ಯನ್ನು ಒಂದು ಕೂಗಳಶೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆರಿದಾಸಕೂಟದ ರತ್ನತ್ರಯ 

ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಂಕೊಂಡ 

ರಷ್ಟೇ ಅ) ಕುದುರೆಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚಿನ ದ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ 

ಕಡಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಹೂರಣವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರವರು ಶ್ರೀಷ ದರಾಜರು 

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಇವರಂತೆಯೇ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಗುರುಗಳೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 

ಅಗಾಧ ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ವಂತ್ತು ಪಂಡಿತಲೋಕವು ಬೆರಗಾಗಿ ತಲೆ 

ದೂಗುವಂಥ ಅನೇಕ ಉದ್ದ ಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಆದರೆ ಪಂಡಿತರನ್ನು ತಲೆ 

ದೂಗಿಸ ವದಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಇವರು ತೃಪ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಜನ 

ಸಾವನಾನ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಅಲೌಕಿಕದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆ 

ಗಳಿಂದ ದೊರಕುವ ಅಖಂಡ ಆನಂದ ನಿಧಿಯು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಮಂನೆ ವಂನೆಗಳಿಗೆ 

ದೊ:ರಕಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಕನಿಕರಪೂರ್ಣಅಭಿಲಾಷೆಯು ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಿ 

ರಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಿತಂ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಮಹಿಮನ ಭಕ್ತಿಗಂಗೆ 

ಯನು ಪ್ರಾಕೃತ ನುಡಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಹರಿದಾ 
ಸರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿಸಿ ಪುನೀತಗೊಳಿಸಿದರು ಹೀಗೆ 

ಈ ಮಹಾನುಭಾವರು ವ್ಯಾಸಕೂಟಕ್ಕೂ ದಾಸಕೂಟಕ್ಕೂ ಕೂಡಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು 

ಒಂದೆಡೆ ಪಂಡಿತರನ್ನು ನಲಿಸಿದರು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸಂತಸಪಡಿಸಿ 

ಬರು ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಸಾಧನವೂ ಅಸದೃಶವಾಗಿವೆ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿ 

ಕದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕಿಕಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿದೆ 

ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಕಟವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ದಿವ್ಕಾನುಭೂತಿ 

ಯನ್ನು ದೊರಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊನಗಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಯಸಿದ 

ಆಭರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಹರಿದಾಸರು ಆ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಈ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಎರಕ ಹೊಯಖ್ಯತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಂಥ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೆ ಓದಿ 

ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅ ಅಲೌಕಿಕದ ಉಜ್ವಲ ಅನುಭೂತಿಯ ಕಾವು ಹರಿದು ಬರು 



ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳು ೧೬೩ 

ತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಶ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ 

ಒಂದಂ ಉದ್ದೀಪ್ತ ಧರ್ಮನಿಹೆ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ 

ಪ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಗಳೆ ಕೃತಿಗಳೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಆಚ್ಚಳಿಯಂದೆ 

ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಅವರ ಇಂಥ ಕಾವೃಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಪದ ಸ ಳಾದಿಗಳನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ 

ಇವೆಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯ ಪದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿದ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ ಯಾಗಿವೆ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಗ ರುಗಳ ಜೀವನವೂ ಅವರ ವ್ಯಳ್ತತ್ವವು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳೂ 

ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ ಕಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಲ್ಲಿ ಗವ ನಿಸಿದ ಗ ಅಸಾವಣನ್ಯವಾಗಿದ್ದ 

ವೆಂಬುದನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮಣಸಬಹುದು 120 ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬಂ ಜೀವನ 

ನಡೆಸಿದ ಈ ಮಹಾತ್ಮರು ಉಡುಪಿಯ ಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಪರ್ಯಾಯ ಪೂಜೆ ನಡೆ 

ಸಿದ್ದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರ.ಕನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ 

ಪರವಾದಿಗಳನ್ನುಗೆಲಿದು ಸ್ವಮತ ಸ್ಥಾ ಪಿಸವದರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೊಳ ದೇವಾವೀಯಗಳನ್ನಿ 

ಕಟ್ಟಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸವಕಾಜದ ಕೆಳಸ್ತರಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾವಿ ೯ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೂ ದೈವ 

ಭಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುವದರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಸವ ಕ್ರಮಗ 

ಳನು ಸಂಘಟಸ ವದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಗ ರುಗಳು 

ದಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪ 

ಕಾರವನ್ನು ನಾವೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯ ಂವಂತಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣ ತರ್ಕ ನ್ಯಾಯ 

ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೂ ತತ್ವ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಗ ೦ಭೀರ್ಯ 

ವನ್ನೂ ಅವರು ಕನ ಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು ಕನ್ನಡದ ಪದಲಾಲಿತ್ಯವನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ 

ಮತ್ತು ಮಂಜುಳವಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿಯ ೦ಧ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ 

ದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಕ ೈತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಡಾ ಜಿ ವರದರಾಜರಾಯ ರು ಹರಿದ್ದಾರ 

ಪ್ರಸನ್ನ ವಾಣಿಯನು ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತ ಒಂದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸರ ಪರಂಪರೆಯ ನ ನೆನೆದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಹಿವ ರು ಹೇಗೆ 

ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಯನು ತಮ್ಮ ತವ್ಮೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾಗುಇಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು 

ಮನಗಂಡರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಸೀವುಪ ಂಡಿತ್ಯಗಳಿಸಿದ್ದ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಕೀರ್ತನ ಕೈಂಕರ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರೆಂಬ ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ದು ಇವರ್ಗ್ನೆರ ವಾಣಿಯಂ 

ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಶಿಷ್ಟವ ಗಿ ತೋರಿಬರ ತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ ರಭಾವ ಶ್ರೀವ್ಮಾಸರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಆರ್ತ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ 

ಕಂಡರೆ ಅವಿ ತಾನಂದವಿ ಗುತ್ತದೆ ವಾದಿರಾಜರ ವಾಗ್ವಿಲಾಸವಂತೂ ವಣಿ-ಸಎಸ 

ದಳವೂದದ್ದು ಅನೇಕ ಗಹನವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸಾದಿಕ 

ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಟ್ಟೆರುವರು ಎಷ್ಟುವಿನ ದಶಾವತಾರವನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ 

ಪ್ರುತಿಪಾದಿಸಿರುವರು ಸಾಂಗತ್ಮೆದ ಮೂಲಕ ವೈಕುಂಠದ ವೈಭವವನ್ನು ಬಹು 



೧೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಂರಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರಂವರು ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರಹಸ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ ಮುಂತಾದ ಕೈ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

"ಟೀಗೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯ ರಸಾನುಭವವೂ ಶಾಸ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ 

ಗಾಂಭೀರ್ಯವೂ ಚೆನಾಗಿ ಸಂಗಮಿಂಸಿವೆ ಕ್ರಿ ಪ 1614ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ನಗರದ 

ವೀರವೆಂಕಟಪತಿದೇವ ಮಹಾರಾಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶ್ರಿತನಾದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ 

ನಾಯಂಕೆನು ಉಡಂಖಂರು ಕೃಷ್ಣನ ಗುಡಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಣಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾಸನ 

ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಂರುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ವಂದ್ಚೆಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಷಾ ಪನಾ 

ಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವೆ ದೇವ ಪಾದ ಪದ್ಮಾರಾಧಕ ರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 

ದಾ ಬಿ ನ್ಮಾಯಂವಾಗಿ ಆ ಬಿರಂದಂ ಅವರ ವ ರದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀ 

ಮನ ಓಧ್ನಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೆ ಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಾದಿರಾಬಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ 

ರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಯಜ ಪದಸ್ಕೆ ಭಾವಿ ಸವೀರತ್ವವನ್ಣ ಗ ರುಶಿ-ದ ಧ್ವ ನಿಯಂ 

ಅಡಗಿದೆ ಪ್ರೊ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯತು ತಮ್ಮ ಒಂದಂ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 

ಗುರುಗಳ ಉಜ್ವಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ- ಮಧ್ವಾಚಾ 

ರ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರ ಶಿಪ್ಮರಾಗಿ ಬಂದ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು 

ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದು ವಿಖ್ಯಾತರಾದ 

ವರಂ ಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಗ ರುವರ್ಧದೀಪಿಕಾ ನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಳ್ಳಿ ಪಾಷಂಡ 

ಮತ ಖಂಡನ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನಂ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹೆಸರಾಂತರಾದವವರು ದೇಶ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ 

ದುರ್ವಾದಿಗಳೆನ್ನು ಗೆದ್ದು ರಾಜಮಾನ್ಯರಾದವರು ೫ ಒಂಪದಸ್ಥರಾಗಿ ಭಾವಿ 

ಸಮೀರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿತರಾದವರು. ಮಾಧ್ಯ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಅವರೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ 

ದವರು ವಂರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದವರೂ ಅವರೇ ಅವರ ಉಜ್ಜ್ವಲ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಜನಂಂಗದ ಮೇಲೆ ಧೃಡವಾದ ವ ೦ದ್ರೆಯನ್ನೊತ್ತಿತು 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳೆನ್ನೂ 

ತೆರೆದಂ ತೋರಿಸಿದಂತೆಯೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮಂತ ಪ್ರಿಯರಾದ ಶ್ರಿ ಮಧ್ವಗುರುಗಳಂ 

ತೋರಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೂ ಅನ್ಯಾದ ಶವಾದ ನಿಷೆ ಯಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ 

ಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು ರಚಿಸಿದ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಹೇಳಿ 

ಬ್ಲಾರೆ - ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಅತಿಶ್ರೇಷ ವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ 

ಶಪಥ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಂತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಗಿಂತ 

ಏಂಗಿಲಾದ ವಸ್ತಾವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸವ ನಾದ ವಸ್ತಾವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ಬನೇ 

ಸಕಲ ಚೇತನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶೆ ಕೀಷ್ಠನಂ ಶ್ರೀಮಧ್ಯಾ ಸೀ ಚಾರ್ಯರು ನುಡಿದ 

ಈ ಮಾತುಗಳೇ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಗಳ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ 

ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಂತ್ತವೆ ಯತಿಪ್ರಣವ ಕಲ್ಪ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವ ಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 
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ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಸರ್ಮೋತ್ತವತ್ವವನ್ನಿ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಶಿಪಾದಿಸಿರಿ” ಎಂಬ 

ಅದೇಶವನು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗ ಠ ಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದರಿಯಾಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಂದರ್ಶನ ಪಡೆಯ ಲು ತೆರಳುವದಕ್ಕಿಂತೆ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀ ವಂಧ್ಯ 

ಗ ರುಗಳ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಬದೆದಿಟ್ಕ ಹರು ನವ್ಮ ವಚನಗಳಿಗೆ 

ಸಮಾನವಾದ ಹಿತ ವಚನಗಳ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹರಿಸಮರ್ಪಿತ 
ಜೀವನದಿಂದ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವ ತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಗ್ರಂಹಗಳಿಂದ ಹರಿಪ್ರೀತಿಕರ 
ವಾದ ಲೋಕಹಿತದ ಆಚರಣ್ಗಳಿಂದ ಧೃಢವಾಗಿ ಮನಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ ವಾದಿ 

ರ ಜಗ ರುಗಳಂ ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧದ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವರೂಹಿಯಾದ 

ಪರಮಾತ್ಮನನು ಸ್ಥುತಿಸುತ್ತ ಬಹುಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತ 

ಮಂತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿದ್ಧಾರೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಅವತಾರ ಕಥೆಗಳನೆ ಲ್ಲ ನೆನಖಟರ್ಬಿ 

ಕೊಂಡು ಯಾರು ಯಾವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಯೊ ಜನ ಪಡೆದಿರು 

ವರೋ ಅವರನ್ನೇ ಈ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕರೆದು ನಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಓ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಓ ದೇವತೆಗಳೇ ಮಂದರಪರ್ವತವೇ ಭೂಮಿಯೇ 

ಪ್ರಲ್ಹಾದನೇ ಇಂದ್ರನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೃಂದವೇ ಓ ಸಮುದ್ರವೇ ಓ ಅರ್ಜುನನೇ 

ಶಿವನೇ ಎಲೈ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಧವರ“್ವವೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ 

ನ ಡಿಯಿರಿ ಈ ಹಯಗ್ರೀವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತು ನಾವಿನ್ನಾವದೇವರೆನ್ನು 

ನವ ಸೃರಿಸೋಣ? ಹಾಡಿ ಹೊಗಳೋಣ ? ಪುಜಿಸೋಣ? ಕವ ೯ವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆನ್ನ್ನು 

ತ್ತಾರೆ ಓದೆಂದಾದರೂ ನಿತ್ಯ ಸುಹರೂಪವಾದ ಸುಖವನು ಕೊಟ್ಟೀತೆ? ಈ ಹಯಂ 

ಗ್ರೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ “ನಾ ವ ಬ್ರಹ್ಮವು ನವಂಗೆ ಉಂಟು ? 

ಶ್ರೀಹರಿಯು ವಿೀನನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನಿತ್ತು  ಉಪಕರಿಸಿದನಂ 

ಕೂರ್ಮುನಾಗಿ ವ ೦ದರ ಪರ್ವಶವನು ಬೆನ ಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವಿತಗ್ತ 

ಉಊಪಕರಿಇದನು ವರಾಹಸಾಗಿ ದೈತ್ಯನಿಂದ ಘನೋದಕದಲ್ಲಿ ಮಂಳಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ 

ಭೂಮಿಯ ನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದಿತ್ತನಂ ಕ್ರೂರಿಯಾದ ತಂದೆಯ ಪೀಡೆಗಳಿಂದ 

ಪ್ರಲ್ಲಾದನನಂ ಸಲುಹಿದನು ವಾಮನನಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನೂ 

ವೈೆವವನ್ನೂ ವ ರಳಿ ತೆಂದು ಕೊಟ್ಟನು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇತುವನ್ನು 

ನಿವಿ ೯ಸಿ ಸಮ ದ್ರರಾಜನಿಗೆ ಕಿ ರ್ತಿ ತಂದಿತ್ತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ 

ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದನು ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಭಯಂ 

ದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವನನ್ನು ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಪಾರು ಮಾಡಿದನಂ ಕಲಿ 

ಯಿಂದ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಷ್ಟಗೊಂಡಾಗ ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಬಂದಾ ಧವರ್ಣವನ್ನ್ನಿ 

ಮತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದನು ಅಂದಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಯಗ್ರೀವನೇ 

ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದಲ್ಲದೇ ಮತ್ತಿನೆ €ನೆಂದು ಹೇಳಿಯಾರು ? ನಮಗೆಲ್ಲ ತಂದಂಯೂ 
ತಾಯಿಯೂ ಸೋದರನೂ ಮಿತ್ರನೂ ಬಂಧ ವೂ ಆಗಿ ನವಂಗೆ ಮವಹೋಪಕ ರ 
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ಮಾಡುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು. ಹೊಗಳುವ ಈ ಹಯಗ್ರೀವವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವದಂ 

ಮದಿ ಸುವುದು ಆರಾಧಿಸುವದಂ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮಾ ಕನ್ನಡ 

ಕೃತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ನಾರಾಯ ಣನ ವರಿಸು ಮಣ್ನಸು । 

ಆರಾಧನೆಗಳ ವಂಡುತ ಪಾಡುತ ॥ 

ನೀರಾಜನದಿ ಅವನರ್ಚಿಸಂ ದೆಚ್ಚಿಸು ವೇದ । 

ಪಾರಾಯ ಣ ಖ್ರರಯಂನಾ 1 ಪ] 

ಅವನ ಶ್ರವಣ ಮನವ ಜಪತಪ ಭಕ್ತಿಗಳೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ ಹರಿಯಂ 

ನಿರ್ವಾಲ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಹರಿನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಭುಂಜಿಸಬೇಕು ಹರಿಸ್ಮರಣೆ 
ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಹರಿ ಪರದೆ ವತವೆಂದು ಸದಾ ನೆನೆಯಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ... 

ಓಡುವ ನಡುಗುವ ದೇವನೆ ಬ್ಲುನು | 

ಬಾಡುವ ಬೇಡುವ ಮುನಿಗಳೇ ಬಲ್ಲರು ॥ 

ನೋಡುವ ನ ಡಿವ ಮುಕುತರೆ ಬಲ್ಲರೊಡೆ ! 

ನಾಡುವ ರಮೆ ಬಳು ॥ 

ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪತ್ಲಿಯ್ಗಿದ್ದಾಳೊ ದೇವಗುರು ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಗನೋ 

ಆದಿಶೇಷನು ವ ೦ಚವೊ ಪಕ್ಷಿರಾಜನು ವಾಹನನೊ ಶಿವನು ಉಕಾರ ಪಾದನಖದಿಂದ 

ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾವನ ಗಂಗೆಯನು ಧರಿಸಿರುವನೊ ಇಂದ್ರನು ಯಾರ ಚರಣ ಸೇವಕನೊ 
ಆ... 

ಹಯವದನಗಿನ್ನೂರನು ಸರಿಯೆ.೦ದಂ ಪೇಳಂವೆನೈ 

ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ದಲ್ಲಿ ಇನ ಷ್ಟು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ 
ಕೆ ಳಿದ್ದಾರೆ-- 

ಕೊಂಡಾಡಲಳೆವೇ ನಿನ ಯ ಕೀರ್ತಿ 1 ಭೂ | 

ಮಂಡಲದೊಳು ಹಯಗ್ರೀವ ಮೂರ್ತಿ ॥ಪ॥ 

ಜನವರಾನ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರ 

ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಗುರ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ 

ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಊಡಾಷಯಲ್ಲಿ ಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಷೆ ವಾಡಿ ಅವನ ಪೂಜೆ 

ಗೆಂದು ಎಂಟು ಜನ ಶಿಷ್ಕರಿಗೆ ಯತ್ಕಾಶ ಶವ ವಿತ್ತರು ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಧ್ವರ 

ಪೂರ್ವಾಶ್ರವಂ ಸೋದರ ಶಿ ಪ್ರೀವಿಷ್ಟುತೀರ್ಥರಂ ಒಬ್ಬರು ಇವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 

17 ನೇಯವರು ಸೋದೆಯ ಮರದ ಶ್ರೀವಾಗೀಶತೀರ್ಥರು ಇವರು ತಪಸ್ವಿಗಳು 

ಯೋಗಿಗಳು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಜರು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮರು ಆಗಿದ್ದರು ಇವರ ಶಿಷ್ಕರೇ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಟ್ಲೆಯ ಕುಂದುಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಕುಂಭಾಸಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಕೆರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಕಾಚಾರ್ಯರು 
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ಸರಸ್ಕೃತಿ ಎಂಟ ದಂಪತಿಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಇವರು ತಮಗೆ ದೊರೆತದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ 

ಸಂತೃಪ್ತರ ಗಿ ದಾನ ಧವ ೯ ಸತ್ಕಾಯ ೯ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರ ಕ್ರಿಶ 

1480 ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ವಕಾಘ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಇವರಿಗೆ ಗಂಡುಮಗು 

ವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿತು ಈ ಮಗಂ ಸೋದೆ ಮರದ ಪಟ್ಟದ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀವರಾಹ 

ದೇವರ ದಯೆ ಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ವರಾಹ ನೆಂದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು 

ಶ್ರೀವಾಗೀಶತೀರ್ಥರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮಗು ಬೆಳೆಯರುತ್ತಿದ್ದ. ನು ಚೆಕ್ಕಂದಿ 

ನಿಂದಲೂ ಇವರು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಶ್ರೀವಾಗೀಶತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಬಂಧುಗೆ 

ಳೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನಿಧಿತೀರ್ಥರೆಂದು ಬಿಡಿ ಸಂನ್ಯಾಸ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು 

ಇವರಲ್ಲಿ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಕಾವ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣ ತರ್ಕ ವೇದಾಂತಗಳ ಅಭ ಯನ 

ವಕಾಡಿದರು ತುಸು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪಂಡಿತರನ್ನೂ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯ 

ಪಡೆದರು ಎಂಟನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಗೀಶತೀರ್ಧರಂ ಇವರಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸ 

ಎತ್ತು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ತಮಗಿಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರೀವಾದಿ 

ರಾಜರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದರಂ ಅವರ ಸ್ತುತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾದಿಗಳ 

ನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಲಿದ ರಾಜರಿವರು ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಎಂಬ 

ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆೊರನು ಅಥೆಗೃಸಂತ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ... ವಾದಿ ಎಂದರೆ 

ಶ್ರೀಮಧ್ವರು. ಅವರೆ ರಾಜರಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು ತಾವು ಮಧ್ವರ ದಾಸನಾದ ವಾದಿ 

ರಾಜನೆಂಬ ನಾನು ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವೈಣಿಕನ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ವೀಣೆ ನುಡಿಯು 

ವಂತೆ ನುಡಿಯ ತ್ವಿದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂ. ಅವರ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೃಢ ಮತ್ತು 

ಆಳವಾಗಿತ್ತೆಂಬಂದನ್ನು ಗಮಣ೯ಬಹಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಪರ್ವತದಂತಿದ್ದರೂ ಈ 

ಮಹಾತ್ಮರು ತೆಂಬಾ ವಿನಯ ಶಾ?ಗಳು. ತಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ ಗ್ರಂಧದ 

ಶ್ಲೋಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೆ ಳುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಧಮದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ದಷ್ಟ 

ವ ೦ತ್ರಶಕ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದ ಸ್ಲಹವಾಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ದ ಃಶಾಸ್ತ್ರವೋದಿದ ಅಹಂಕಾರ 

ಇವುಗಳಿಂದ €ದ್ಭುತವಂದು ತೋರುವ ನಾನಾ ಕಾಯ೯ಗಳೆಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 

ಅದರೆ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವನ ಉಪ ಸನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವನ ಆಅತುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು 

ಉತ್ತಮಂ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀವ ಧ್ವಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಭಕ್ತಿ ಅಸೀಮ 

ವಾಗಿತ್ತೆಂಬುದನು ಇವರ ರಚಿಸಿದ ಅನೇಕ ನೇಕ ಕೃತಿಗಳಿಂದಲೇ ವಂನಗಾಣಬಹ ದು 

ಹಸುಮ ಭೀಮ ಮಧೆ ರೆಂಬ ವರರು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಂಧ ಅನೇಕ 

ಸುಂದರ ಪದ್ಮಗಳನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹ ಡಿದ್ದಾರೆ 

ಆಯರ್ಣನ್ನಾ 1 ಯೋಗ ಧಾರಾನ್ನಾ । ಒಜಿಸಿ | 

ವರ್ಯನ್ನಾ ಮಧ್ವಾಚಾಯ ೯ನ್ನಾ ॥ಪ॥ 

ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮ ಚಾರಿತ್ರನ 1ಈ। 
ಸಕಲ ಭುವನ ಪವಿತ್ರನ್ಮ ॥ 



೧೬೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಪ್ರಕಟ ಭ ರತಿ ಸತ್ಕಳತ್ರನ್ನ !(ಷಾಷ। 

ನಕಓಕಾನನ ವೀತಿಹೋತ್ರನ ॥೧॥ 

ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಯ ಎಳ್ಳ ವರು ಭುವನ ಪಾವನರು ಬಚನ ಆದ ಶ್ರೀಮಧ್ವ 

ರನ್ನು ಭಜಿಸಿರಿ “ಅದರಿಂದ ನೆನೆದವರ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಸಟ್ಟು Cada ವೆ 

ಶ್ರೀವ ಧ್ವಗುರಂಗಳು ಸಕಲ ದವ ೯ತಗಳನ್ನು ನಿರ ಕರಿಸಿದರು ವರು ದೋಷ 

ವರ್ಜತರು ಅ್ಲದೆ ಭವದ ದುಃಖದಿ ದ ತಾವೂ ದೂರರು  ತಮ್ಮನಾ ಇವ ಸಿದವ 

ರನ್ನು ಸಲಹುವವರು. ಅವರು ಸಜ್ಜನರ ಪಾಪಗಳನೆ ಲ್ಲ ಕಳೆಯ ವರು ಇಂಥ 

ಸದ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣರ ದ ಪೂರ್ಣಬೋಧರನ್ನು ಭಜಿಸಬೇಕು 

ಸದಮಲ ಲಕ್ಷಣ ತ ೦ಗನಾ ಸಿರಿ! 

ಸದನನ್ನ ಕರುಕಾಂತರಂಗನಾ ॥ 

ಮದಮೋಹ ತಿವಿ ರ ಪತಂಗನ್ನಾ (ಹಯ! 

ವದನನ ಚರಣಾಬ್ಧಭೃಂಗನ್ನಾ ॥ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಸ್ಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮಧ್ವರ ಚರಣಗಳನ್ನು 

ಭಜಸಿರೆಂದು ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ನೆರೆನಂಬಿ ಪಡೆಯಿಂರೊ ಹಿತವ |ನಮ್ಮ! 

ಗುರ ವರ ಮಧ್ವವಣನಿಯ ಸನ್ಮತವ 

ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವಚನ ನೀಡಿರ ವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ವ ಧ್ವಗುರು 

ಗಳ ಹನುಮ ಜಮ ವ ಧ್ವರೆಂಬ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸ ತ್ತ 

ಮರಂದಂಶ ಮಧ್ವಮುನಿ ರನ್ನಾ । 

ನಿನಗೆಕ್ಗಾಣೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಸರ್ವರೊಳು ಪೂರ್ಣ 

ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹದಂತೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಪರವಾದಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ 

ನಿಸ್ಸೀಮ ಚ್ಞಾನಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಧ್ವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ 

ಒಣ್ಣಿ ಸಿದರೂ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ 

ಈತನೆ ಕಾಣಿರೋ ಮಧ್ಧವ ಎನಿ ॥ಪ॥ 

ಪರಿಪರಿ ಶ್ರುತಿಗಳೆಂಬ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ 1 

ಕೇಸರಿಯ ೦ತೆ ಚರಿಸಂತ ॥ 

ಶ್ರೀಹರಿಯೆ ಸರ್ಮೋತ್ತಮನೆಂದು ! 

ನರಿಗಳೋಡಿಸಿದಾತ ॥೧॥ 

ಶ್ರುತಿಗಳೆಂಬ ಗಂಹೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಧ್ವಸಿಂಹನು ಮಾಡಿದ ತತ್ವಗರ್ಜನೆಗೆ ಎದುರು 

ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಚದುರಿಹೋದರೂ ಸಕಲ ವೇದಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನು 



ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳು ೧೬೯ 

ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ದ ಟಿವಂತೆ ಯುಕುಶಿಗಳೆ ಳ ಕ ಗ್ರಂಧ ರಚಿಸಿದರು ಈ 

ಕಡಲನ್ನು ಕಡಿದು ನಿರ್ದೋಷನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೆಂಬ ರತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಶಿರಸ್ಸಿ 

ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು 

ವೇದಸ ರವೆಂಬ ಈಶತ್ವವಾದ 1 

ಅಮ ತವನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ॥ 

ಆದಿವ ೂರುತಿ ಶ್ರೀಹಯ ವದನನ್ನ 1 

ದಿವ್ಯ ಪಾದಸೇವಕನಾದ ಟ 
ಮಧ್ವಮುನಿಯೆ ಬಾತ ॥ 

ತಮ್ಮ ರುಕ್ಮೀಣೀಶವಿಜಯ ವೆಂಬ ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಮಧ್ವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ 

ಮಧ್ವಮತದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ ಇನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಆನಂದ 

ತೀರ್ಥರ ಮತವು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ಮಾರ್ಗ 

ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರಂಣಿಸುವಂಥದು ಅದ್ವೈತವನೂ ಮಾಯಕಾವಾದವನ್ನೂ 

ಸೋಲಿಸಿದ ಮತವಿದು ಈ ಮತವು ಅನುಪಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು 

ಯಾರಿಂದವೂ ಭಯವಿರದ ಉತ್ತಮ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿಯನಂ ನೀಡುವ ಬುದ್ದಿಯಂ 

ನನಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದು ಶ್ರೀಆನಂದತೀರ್ಥರ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ 

ಎಂದಂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಧ್ವರನ್ನು ಕ ರಿತು 

ಅವತಾರತ್ರಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀಮುಧ್ವಮುನಿ ಪ್ರತಾಪಾಷ್ಟಕ ಮುಂತ-ದ ಅನೇಕ 

ಸೋಟ್ಮತ್ರುಗಳೆನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಬ್ವಾರಕಿಗೆ 

ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಯ ತಿಗಳೆಂಬ ವರು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲ ತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜ್ವರ 

ನಿವಾರಕ್ಗೆಂದು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಸ್ವಪ್ನಸೂಚಿತವಾದಂತೆ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಷ್ಟಕ ವನ್ನು 

ರಚಿಸಿಕೆೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಪರನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಯ ತಿಗಳಿಗೆ ಗಂಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ 

ವುಳ್ಳವರಾದರು 

ಶ್ರೀವಾಗೀಶತೀರ್ಥರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಕಾಲಂ 

ನಡುಗೆಯಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿದರಂ ಅವರು 

ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖವಾಗಕ.-ಡದೆಂದು ತಮ್ಮ 

ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಈಗಲೂ ಸೋದೆಯ 

ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು 

ನೊ ಡುತ್ತ ಸಂತರಿಸಿದ್ದ್ಲಾದೆ ಅವೆಜ್ತವುಗಳ ಪದಿಚಯ ಮಡಿ ಕೊಡುವ ತೀರ್ಥ 

ಪ್ರಬರಿಧವೆಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೃತಿಯ ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯೋಧ್ಯೆ 

ತಿರುಪತಿ ಪಂಢರಪುರ ದ್ವಾರಕಿ ಪ್ರಯಾಗ ಹಂಪೆ ಗೋಕರ್ಣಗಳಲ್ಲದೆ 

ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತವಾದ ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿ 
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ಚಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರನೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಫು 

ಬರಂತ್ತದೆಯೆಂದು ಶ್ರೀವ ದಿರಾಜರೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಗುರ ಗಳ 

ಸೆಂಚಾರವು ತೀರ್ಥಯೊತ್ತೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೀಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲಿಎ ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ಶೈವ ಪಾಶುಪತ ಮುಂತಾದ ವ ತಗಳ 

ಪಂಡಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಲಿದು ಶ್ರೀಮಧ್ವವಂತವೇ ಮತವು ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಸಮ್ಮತವು 

ಎಂದು ಜಯಭೇರಿ ಹೊಡಿಸಿದರು ದಾರಿಯಯದ್ಧಕ್ಕೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪವಾಡ 

ಗಳನು ಮೆರೆಸಿ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಪೂರ್ವವ ದ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆರ ಧನೆಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 

ದರು ದ್ವಾರಕೆಯ ಗಂಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 

ವೊಂದನ್ನು ದೊಲಕಿಹಿದರು. . ಬದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭೀಮಕುಂಡುದಲ್ಲಿ ಒವೆ,, ಸ್ನಾನ 

ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಪ್ರೀಭೀಮಸೇನ ಪೂಜಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷಿನರಸಿಂಹವ ಬರ್ತಿಯನ್ನ್ನಿ 

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಹಂಪೆಯಂ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಡಗಿದ್ದ ವಾಲಿ ಸಂಗ್ರೀವರ ಭಂಡ ರಗಳಿಂದ ಐ ಲಿಸೆ ಗ್ರೀವರು ಪೂಜಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ 

ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪ್ರೀವಿರ ಲಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ವೂಡುಬಿದರೆಯ 

ಜೈನ ವ ರಕ್ಕೊಮ್ಮೊ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಯ ಪಚ್ಚೆಯ ಏಿಗ್ರಹವೊಂದು ಪಚ್ಚಿಂಂ 

ವಿರ ಲಮೂರ್ತಿಂಯಾಗಿ ಇವರ ಕೈಸೇರಿತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ತಂದ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯ 

ಪ್ರಾಣ ಗರುಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ತಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವ ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ 

ಹಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದ್ವಾರಕಿಯಲಿ ಸಮಂ ದ್ರಸ್ನಾನ ವಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ ಬಲವ ಎರಿ 

ಶಂಖವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಕಿತತಂ ಗಂಡಕಿಯ ಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊರೆತ ಹನೆ ರಡು 

ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಶ-ಲಿಗ್ರಾವ ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸೋದೆಯ ವ ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ 

ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಪೂಜಾಸ ವಂಗ್ರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆ*ದ್ದೆ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಿಮೆಗೆ 

ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿವೆ 

ಡ ॥ ಎಚ ಕೆ ವೇದವ್ಕಾಸಾಚಾರ್ಯರಂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒರೆದ ತಮ್ಮ 

ಉದ್ದ ಂಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ವಿಷಯವನು ಪ್ರಸ್ತಾಖಸುತ್ತ ವ ಗೀಶತೀರ್ಥ 

ದಿಂದ ಆಶ್ರಮ ಪಡೆದ ವೇಲೆ ಇವರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಅವ ರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೇಳಿ 

ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊ ಗಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರರೊಡಗೂಡಿ ಸಕಲ ಉದ್ಯ್ವಂಧಗಳನ್ನೂ ಚತಂಷಷಿ ಕಲೆ 

ಗಳನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಇವರ ವಾಕ್ ಚಿ ತುರ್ಯ ಪ ಎಡಿಶ್ಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ 

ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಂ ಇವರನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಾಭರಣತೀರ್ಥ ರೆಂದಂ ಗೌರಎಸಿ 

ದನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾ| ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚವರಖಿಯ ವರಂ ತಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಇಂಥವೇ ಮಾ ನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ 

ತೀರ್ಧರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಕರಾಗಿದ್ದಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವಕ ಡಿದರೆಂದಂ 
ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ವಿಜಯದಾಸರ ಪದಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿದು ಬರು 



ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳೆ ೧೭೧ 

ತ್ತದೆ ಇವರು ಪ್ರೀಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರ ಉಪಾಸಕರು ಇವರು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಾಗಿಬ್ದರ್ಗುದೆ ರಾಜನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನುರಿತವರಾಗಿದ್ದರು ಶ್ರೀದ ವಿರಲದಾಸರ 

ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಚರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ... 

ಇದಿರ್ಯಾರೊ ! ಗುರುವೆ | ಸಮರರ್ತಾರೊ ॥ಪ|॥ 

ದುರುಳವಾದಿಗಳನು ಮರುಳಂ ಮಾಡೋರನ್ನ | 

ತರಿದಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಿಕ ಗ್ರಂಥವ ರಚಿಸಿ ॥ 

ಶ್ರೀದವಿರಲನಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯರಾದ ಪ್ರೀಪಾದರಾಜರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದ ವ ಹಾ 

ಮಹಿಮ ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ವಾದಿರಾಜ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಪ್ರಮ ಖರಿಗೆ | 

ಆದರದಲಿ ಐ ರ ಹೇಳುತಲಿಪ್ಪನೆ ॥ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀ ಸೋದೆಯ ವ ರದ ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ವರಾಹದೇವರಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ 

ವಾದಿರಾಜರ ಊಪ ಸ್ಥ ದೇವತಾ ಹಯಗ್ರೀವನಾಗಿದ್ದನು.. ಅವರೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿ 

ಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನೊಬ್ಬನ ಪಂಚಲೋಹದ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ 

ಯನು ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತಿ ಸಿದರೂ ಪ್ರತಿವೆ ಯ ಮುಖವು 

ಗಣಪತಿಯದಾಗಿರದೆ ಕುದುರೆಯಂದೇ ಆಗಿದ್ದಿತು ಆಗ ಶ್ರೀವಾದಿರ ಜರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ 

ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳಲು ಬರಲಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಿಂದ ನನನ್ನು ಕರೆ 

ದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ಸುಚನೆಯಾಯಿತು ಆ ಸೊನಗ ರನಿಗೂ ಮಹಾತ್ಮ 

ಯತಿಗಳೊಬ್ಬರು ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು 

ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಚಸುವರೂಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಸುರನು ಕದ್ದೊಯ್ದ 

ವೇದಗಳನು ವ ರಳಿಸಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ 
ಮೂರ್ತಿಯು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಕೈಸೇರಿತಂ  ಅಂದಿಗಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಮಹಾ 

ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಸೇರಿಗೆ ಕಡಿವೆ ಯಾಗದಂತೆ ಕಡಲೆ ಬೆಲ್ಲದ 

ಹೂರಣರ್ಮಡಿ ಶ್ರೀಹಯ ಗ್ರೀವನಿಗೆ ಸಮರ್ಷಸುತ್ತಿದ್ದರು ದಿನಾಲು ಬಾಗಿಲಂ 

ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಮಡ್ಡಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಣದ್ದೂಟ್ಟು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು 

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹಿಡಿದೊಡನೆ ಶ್ರೀಹಯ ಗ್ರೀವ ದೇವರು ಚಂದ್ರನಂಥ ಬಿಳಿ 

ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಭುಜಗಳ ವೆ ೀಲೆ ಬಂದು ಎರಡು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಆ ಭಕ್ಷ್ಯ 

ವನು ತಿನ್ನುತಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ತುಸು ಆಟವಾಡಿ ಉಪಾಸನಾ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಕ್ಮಾರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ವಿಜಯ ದಾಸರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ 

ದ್ಹಾರೆ 

ಒಡೆಯೆಂ ಹಯವಕ್ತ, ಶನಿಗೆ । 

ಕಡಲೆ ಹೂರಣ ವರಾಡಿ ॥ 

ಅಡಿಗಡಿಗವನ ಪಾದ ॥ 



೧೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಬಿಡದಲಾರಾಧಿಸುವ ॥ ವಾದಿರಾಜಧೀರ ಶೂರ ॥ಪ॥ 

ಸ್ವತಃ ವಾದಿರಾಜರೇ ಈ ದಿವ್ಯಾನುಭವದಿಂದ ಪುಲಕಿತರಾಗಿ ಹಯೆಗ್ರೀವವನ್ನೂ 

ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಒಂದಂ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 

ಆವಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ವಾಜಿವದನನೆ 1 

ಭಾವಿಸ ವ ವಾದಿರಾಜ ವ ಎನಿಯ ಕಾಣುತ ಪಗ 

ನೇವರಿಸೆ ಮೈಯತಡವಿ ನೇಹದಿಂದಲಿ ಮೇಲಂ। 

ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತು ಭಜಿಸಂವೆ ॥ಅ ಪ ॥ 

ಭಕ್ತಿಯೇ ಕಡಲೆ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಗಳೇ ಬೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಯ ಆನಂದವೇ ಹಾಲು 

ಲಡ್ಡುಗೆಗಳಂ ಇವನು ನನಗಿತ್ತು ಸಂತತ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದ ಸಂತೋಷವನ್ನನುಗ್ರಹಿಸಲರಿ 

ನೀನು ಬಂದಿರುವೆಂಯರಾ ? 

ಹೆತ್ತ ತಂಪ್ಪೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಡ್ಡಿ ಮೆದ್ದೆಯ । 
ತುತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅವನು ಮೆಲುತ ಮೆಚ್ಚುತ 1 

ಅತ್ಯಂತ ಸಂಶೋಷ ನೀನು ಆಟ ತೋರುತ । 

ಭೃತ್ಯ ವಾದಿರಾಜ ಮುನಿಯ ಸಲಹ ಬಂದೆಯ ॥೨॥ 

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರನು ಸಹ ಬಂದ ಕರು 
ಕಾಳು ನೀನು ಎಂದರ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ ॥ ಎಚ್ ಕೆ ವೇದವ್ಕಾಸಾರ್ಚಾರ್ಯರು 

ಶ್ರೀವ ದಿರಾಜರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ ಹತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲ 

ಸಾಧಕರೂ ಭಜಿಸುವರು ಭಗವಂತನು ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದರೂಷಿಯೆಂದೂ 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ್ವಾದಿ ಅವತ ರವೆಂದೂ ಭಜಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ 

ಹಯಗ್ರೀವ ದಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವನರು ಉತ್ತಮಾದಿಕಾರಿಗಳು ತ್ರಿಎಕ್ರವು 

ರೂಪವು ವ್ಯಾಪ್ತರಪವಾದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಉಪಾಸನೆಯು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ 

ವಕಾತ್ರ ಶಕ್ಕವು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಹಯಗ್ರೀವನೆ ಆರಾಧಕರೂಗಿದ್ದರ್ಗುದೆ 

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಊಪಾಸಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಮುಂದೆ 

ವಾಯಂ ಪದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಜುಗಣಸ್ಥರ ದ ಲಂತವ್ಯರೆಂದು ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳ 

ವಂತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀವಿಜಯ ದಾಸರು ಇವರನ್ನು ಅಜಪಫದಕೆ ಅರ್ಹ ರೆಂದಂ ಕರೆದಿ 
ದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರು 

ಘನ್ನ ಖಯ ಜಗಣದೊಳಗೆ ಮಾನ್ಮನಾಗಿಹ ಸುಪ್ರ । 
ಸನ್ನ ದ್ವಿಜಕ ಲ ರನ್ನ ನಂಒದೆನೊ ನಿನ್ನ ॥ 

ಎಂದಂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಗ ರುಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಒಂದಂ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿದ್ಧಾಗ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀಮಂತರೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ದುಃಖಿಸುತ್ತ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಂ 
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ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದಂ ಕೇಳಿದರು ಆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಗನು 

ವಿವಾಹ ಮಂಟಿಪದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮಡಿದಿದ್ದನು ಕರುಣಾಳುಗಳಾದ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಆ ಮದುಮಗನನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಪ ದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ 

ವಾದಂತೆ ಒಕ್ಷ್ಮೀಶೋಭನ ವೆಂಬ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವಯಂವರದ ಪರಮ ಮಂಗಲಕರ 

ವಾದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದರು ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆನಂದ 

ಗಳಂಂಟಾಗ ವಂತೆ ಮದ ಮಗನನು ಬದುಕಿ: ವಧೂವರರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನೂ 

ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಿದರಂ 

ಪಾಲಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ವಧೂವರರ | ವಂನ್ನೆಯ ವಧೂವರರ ಸಲಹಲಿ ಎಂದು 

ನುಡಿನುಡಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತ 

ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದವ ಪಾಡಿದರೆ । 

ಮದುಮಕ ಳಿಗೆ ವಂದವಹ ದು ॥ 

ವಧಂಗಳಿಗೆ ಓಲೆ ಭ ಗ್ಯ ದಿನದಿನಕೆ ಹೆ.ಕ್ಲವದು 1 

ಮದನನಯ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿ೦ದ ॥ ಶೋಭಾನೆ ॥ 

ಎಂದಂ ಅಭಯವಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಮೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು 

ಜಯಿಸುತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಪಡೆ.ಮಬೇಕೆಂದು ತಿರುಪತಿಗೆ 

ತೆರಳಿದರು ಶೇಷಾಚಲದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಪ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಅನೇಕ 

ವ ಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ಕು ವೆ ಟ್ವಲು ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವದು ಆಯುಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದು 

ಅಂಬೆಗಾಲಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿದರು ಇವರ ಅಸದೃಶೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಕ್ವ ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ 

ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ತೊ ರಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮೊಡನೆ ತಂದಿದ್ದ 

ಶಾಲಿಗ್ರಾವಂದ ಮಾಲೆಯ ನ್ನು ವೇಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಈಗಲೂ 

ತಿರುಪತಿಯ ಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹ ದು ಶ್ರೀಹರಿ ದರ್ಶನದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ 

ಅರಳಿದ ಕೆಂದಾವರೆಯ ಗರುವ ಧಿಃಕರಿಸುವ 1 

ಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮರಾಯನ ಚರಣವನು ಕಂಡೆ ನಾ॥ 

ಸಿರಿಮುಖವ ಕಂಡೆ ಹಯವದನ ವೇಂಕಟೇಶನ । 

ಸಿರಿ ಕಿರೀಟವ ಕಂಡು ಕೃತ ರ್ಥನಾದೆನು ॥ 

ಎಂದಂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಕ ಶಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ 

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಂಧ್ಯಾ ವ ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಯ 

ರೂಪದಿಂದ ಜಟಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣರು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ 

ಅವರ ತಾಯಿ. ಮಗನನ್ನ ಪಡೆದರೆ ಲಕ್ಷ ಭರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆನೆಂದು ಹರಕೆ 

ಹೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರು ವ ತ್ತು ವ ಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ್ಲಿಷ್ಟ 

ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದರೆ ಲಕ್ಷಾಭರಣ ಆರ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುವುದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು 
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ಆದೃಶ್ಯರ ದರು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಅದರಂತ ಲಕ್ಷ ಭರಣ ವೆಂಬ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥ ಎವರಿಸಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸಮರ್ಜಸಿದರು ಆ ಗ್ರಂಥದ 

ಆರಂಭದ ಶ್ಲೋಕದ್ಲೂ ಈ ಮಾತನು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಇ ಒರೆದ ಈ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದಂ 

ರೋಮಾಂಚಿತರಂದದ್ದನ್ನು ವನಗಾಣಬಹ ದು 

ವಭಾ ್ಯಿಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಕಾಸ | ಕಾಯೊ 1 

ಶುದ್ಧ ವರ೯ರುತಿಯೆಂ ಸರ್ವೇಶ ॥ ಪ ॥ 

ಶ್ರೆಬ್ಬೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸುವ ಜನರಿಗೆ । 

ಒದ್ದಾ ದಿಗಳ ಕೊಟ್ಟುದ್ಧರಿಸೋ ದೇವರ ದೇವ ॥ಅ ಪ ॥ 

ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾ ಗ ಅವರು ಇಳಿದುಕೊಂಡ ವ ರದ ಸವಿ ಜಪದಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಹೊಲವಿತ್ತು ಆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಡಲೆಯನು ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಯೊಂದು ದಿನಾಲಂ 

ತಿನು ತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಹೊಲದೊಡೆಯನು ಕುದುರೆಯನು ಬೆನ ಟ್ಟಿ ಒರಲು 

ಆ ಭವ್ಯ ಕುದರೆ ಮರದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಮಾಯೆವಾಯಿತು  ಹೋದೊಡೆಯನಂ 

ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂದುರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ 

ಸಿದನು ಆಗ ಪ್ರೀ ಗಂರುಗಳು ನಾಳೆ ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ನಿನ ನಷ್ಟೆವನ್ನೆಲ್ಲ ನವ್ಮು 

ಹಯಗ್ರೀವನು ತುಂಬಿಕೆೊಡುವನು. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರು 

ಮರುದಿನ ಕ ದುಠೆ ತಿಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿನ ದ ಕಡಲೆಗಳಿದ್ದದ್ದನ್ನ್ನ ಕಂಡು ಹೊಲದೊಡೆ 

ಯನು ಓಡಿಬಂದು ತನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪವನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ ಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿ 

ಕೊಂಡನು ಆ ಹೊಲವನ್ನು ಶ್ರೀಮರಕ್ಕೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯನಾದನಂ 

ಈ ಕುಂದ ರೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಪದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ । ಚೆಲುವ । ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ॥ಪ॥ 

ಕುದುರೆ ಬಂದಂ ವಾದಿರಾಜಗೆ |! ಮಂದದಿ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಭಕುತಿ ಕೊಡುವ ॥ಅ ಪ॥ 

ಹಲ್ಲಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಜವು ಕುದುರೆ 1 ಒಲ್ಲದಂ ಕಡಿವಾಣ ಕುದ ರೆ ಕಡಲೆ ॥ 

ಬೆಲ್ಲವು ಮೆಲಂವ ಕುದುರೆ | ಚೆಲ ವ ಹಯಂವದನನೆಂಬ ಕುದುರೆ ॥ 

ಶ್ರೀಗ ರುಗಳು ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೊರೆ ಅಚ್ಯುತರಾಂರಂನು ಅಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ 

ನರಳುತ್ತಿರೆ ವದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕರುಣೆ ತಾಳಿದರು ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ತಾವೇ 

ಹೋಗಿ ವ ಂತ್ರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲು ದೊರೆ ಕ್ರಮೇಣ ರೋಗ ಮುಕ್ತನಾಗಿ 

ಶ್ರೀ ಗುರ ಗಳ ಸೇವೆಯಂನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಮೂಡ ಬಿದರೆಗೆ ಬಂದಾಗ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಬಂಗವಂಶದ ದೊರೆಯು ತಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನವರತ್ನದ ವಿಗ್ರಹ 

ಗಳನ್ನು ಮೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ವನಂತಿಸಿದನಂ ಆಗ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ನಾವು 
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ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೆ ವರೂ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆದರೂ 

ದೊರೆಯು ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದನು ಅಲ್ಲಿಯ ನವರತ ದ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಪಚ್ಚೆಂಯಂ ವಿಗ್ರಹವು ಸ್ಲುಕ್ಷಣದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವುದನು ಕಂಡಂ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು 

ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಲಮೂರ್ತಿಯನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರು ಕೂಡಲೆ ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ವರೂಪ 

ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಕಟಿ 

ಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಚ್ಚೆ ವಿರಲನ ರೂಪ ತಾಳಿದನು ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಎಸ್ಮಯವನು ಕ ಡು 

ದೊರೆಯು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಗಳಿಗೇ ಸವ ರ್ಷಿಸಿದನಂ ಈಗ ಅದು ಸೊ ದೆಯ 

ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಒಂದು ದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಕ ಅತಾಗ ಇಲಿ 

ಯೊಂದು ಅವರ ಪೀರದ ಕೆಳಗೆ ಓಡಿಬಂದಿತು ಅದರ ಹಿಂದೆಯೆ ಹಾವೊಂದು 

ಬುಸುಗುಡುತ್ತ ಬಂದಿತು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತ ಹರಿದೊಡನೆ ದೈನ್ಯದ 

ಆ ಇಲಿ ಮತ್ತು ರೊಚ್ಚಿನ ಆ ಹಾವುಗಳ ವೈರವೆಲ್ಲ ಆಡಗಿ ಹೋಗಿ ಅವು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ 

ಬಿಟ್ಟವು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಸ್ತಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ವಾದಿರಾಜ | ವಾದಿರಾಜ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೃ 1 

ಗಾಧಿರಾಜ ವಿಬುಧೋದಿತ ಚಂದ್ರ ಪಗ 

ನೀಗತಿಯೆ ೦ದನು ರಾಗದಿ ನಂಬಿದ । 

ಭೋಗಿ ಪುರೀಶನ ರೋಗವ ಕಳಿದೆ ॥೧॥ 

ಎಲರುಣಿ ಭಯ ಕಂಜಿಲಿ ನಿವಕ್ಮಾಸನ | 

ಕೆಳಗಿರೆ ಕಂಡದನುಳುಹಿದ ಕರುಣಿ ॥೨॥ 

ಹಯವದನನ ಪದದ್ವಯ ಭಜಕಾಗ್ರಣಿ । 
ದಯದಿ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ನಯನವನಿತ್ತೆ 0೩॥ 

ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಒದಗಿದ ಕುರುಡಿನಿಂದ ಕಳೆವಳಿಸುತ್ತ, ಶ್ರೀಗುರು 

ಗಳನ್ನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕನು ಆಗ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರ 

ತೀರ್ಥವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಅವನಿಗಿತ್ತು ಅವನ ಆ ಕ ರುಡನ್ನು 
ವಿವಾರಿಸಿದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ದಿನಾಲು ತಪ್ಪದೆ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತದ 

ಹತ್ತನೆಯ ಸ್ಕಂದವನ್ನೂ ಪಾರಾಯಣ ವಠಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂ ಮಯಖ್ಟಿನಿಂದ ಆ ನಿಯವಂ 

ನಡೆಸುವದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಗ ರುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಳೆಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಂ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಹತ್ತನೆಯ ಸೃಂದದ ಸಾರರೂಪವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ 

ಇದರ ಪರನದಿಂದ ಪಾರಾಯಣದ ಫಲ ಡೊರಕುವದೆಂದು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದರಂ 
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ನೆನೆವೆನನುದಿನ ನೀಲನೀರದ ವರ್ಣನಾ ಗಂಣರನ ನಾ । 

ಮುನಿಜನಪ್ರಿಯ ಮ ದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ರಂಗನಾ ದಯಾಪಾಂಗನಾ ॥ 

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಶ್ರೀ ಎಜಯೀಂದ್ರರು ಪುರಂದರದ ಸರ ಸಮಕಾಲೀನ 

ರಾದ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಶ್ರೇಷ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ರಾಜನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ ರಿತವರೂ 

ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತೆಯೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದ ರಾಜರುಗಳೊಡನೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದಿತು 

ವಿಜಯನಗರದ ದೊರೆಗಳಂ ತಿರುವಾಂಕೂರು ಕೊಚ್ಚಿ ಕ್ರಿಯ ಅರಸರು ಸೋದೆಯ 

ಅರಸಪ್ಪನಾಯಕನಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೇಶ್ಚೆಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬಂಗವಂಶದ 
ದೊರೆಗಳು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು 

ಅವರ ಪಂಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಪಟಂತ್ಯದಿಂದ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ಮಂತ್ರ 

ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಧುರಸಂಗೀತದಿಂದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತುಂಬ 

ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದಿತಂ ಶ್ರೀ ಆನಂದತೀರ್ಥದ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ 

ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಜನ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು 

ಪೊ) ಸಾಣೂರು ಭೀಮಭಟ್ಟರು ಬರೆದ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರ ಜರ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವನಃ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಕರಾಗಿದ್ದ ರಘುಸಾಥಾ 

ಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿ೧ದ ಅನೇಕ ವೈಖರಿಗಳನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ 

ಗುರುಗಳ ಮಾತು ವಿನೋದಪೂರ್ಣವ ದುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಸ್ಕಭರಿತವ ದುದು 

ಮೃದುಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿದುದೂ ಅವರ ಮಾತು ರಹಸ್ಕಾರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮತ್ತು 

ಸಪ್ರೆ ವರ” ಇವಾಗಿರುತ್ತಿಸ್ತಾ ಸಂಪ್ರದಾಯರುನುಸಾರಿಯಾಗಿ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೂ 

ಉಂಟುಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಸಂಶಯವೇ 

ಉಂಟೂಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರೂ ಸಂಶಯ”ಸ್ಥದವಾಗದಂತೆಯೇ ಮಾಶಾಡಂತ್ತಿದ್ದರು 

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೇಷ ಶೂ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಖಂಡಿಸಲ ರರು ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ 

ಗಾಳಿಯೆದುರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹ್ಸು)ಕಡ್ಡಿಯಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ 

ಅವರ ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣ ಸ €ದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಂತ್ರಿತ,, ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲೆ 

ಯನ್ನು ಅಲಾ ಡಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ ಸಭಾ ಜನರನ್ನು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ವಂಗ್ಗರನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕೇಳುವವರ ಕಿವಿಗಳೂ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ವ ಎಖವೂ ಆರಳುತ್ತಿತ್ತು 

ಕೇಳುವವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತಿತ್ತಾ ಅವರು ಕಿವಿ ವ ನಸ್ಸುಗಳಿರಡನ್ನೂ 

ವ ದಿರಾಜರ ವಾಣಿಗೆ ಥ ರೆಯೆರೆದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥ 

ಹೈದಯ ೦ಗಮವಾದ ಅರ್ಥ, ಪುರ ಷಾರ್ಥ ಪ್ರದವಾದ ಅರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ 

ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು 
ವಾಣಿ ಪತಿಗೋಸ್ವಾವಿ ಯಾದ ಹಯಗ್ರೀವನ ಕಾರುಣ್ಯ ಹೊರಬಂದ 

ಕೋಮಲ ನಿರ್ದೋಷ ಶರ-.ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶ್ರೀವ ದಿರಾಜರ 

ವಾಣಿಯಂ ವೀಣೆಯ ಸ್ವರದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆನಂದಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು 
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ಶ್ರೀವ ವಿರಾಜ ಗುರುಗಳು * ಸ್ಟೃತನಲಿಯೂ ಉನ ಡದ್ದುಯೂ ಅನೇಕ 

ಗ್ರಂಥಧಗಳನ್ನ್ನ ರಚಿಸಿ ಜ್ಲ್ಯಾನದಾನ ಮಾಡಿರ ವರೆ ವೇದ ಉಪನಿಷನಗಗಳಂ 

ಮಹಾಭಾರತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸದಾ ತತ್ವಪ್ರಕ ಆತಾ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಧಗಳು 

ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏವರಿ"ುವ ಉದ ಶಂದಗಳತು ಸಂೃತೆದ್ಯ್ಯ ರಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಟ್ರ್ತ 

ದಲ್ಲಿ ಏಳು ಶ ಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂದಗಳನು ಆರು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ೪ ೨ ವಾವ, ಕಾವ್ಯಗ್ರಂಭ 

ಗಳನು ಆರು ಎವ ರ್ಪಾಗ್ರಂಧಗೂು ಇವರ ಐವ [8ಕ್ಕೆ ವೆ ಲ್ವ್ಪಟ್ಟು ಸ್ತುತಿ 

ಸ್ತೊ ಪ್ರಗಳನ್ನು ರೆಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಗಳ್ವಃ ಲು ರ ಲ್ಮಣಿ ಶ ಖಹಯ ವು. ರ7ವಾದ 
ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಯ ಇ, ವಲ್ಲಿಕೆಯ ಇವರ ವರ ಎಯರಾಗಿದೆ. ಎದ 

ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಶ್ಲೋಕಳುಳ್ಳ ಈ ಗ್ರಂಧವು ಜಟಿಲ ವೇದಾಂತ ಪ್ರವೆ ೦೨ 

ಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಯ ಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸ ಮಾತ್ಮಲಗೂ ತಿಳಿಸ ಮತ ಬೋದಿ” ತ್ತದೆ 

ಅತ್ಯಂತ ಆಲಿತವ ದ ಪದಗಳಿಂದಲೂ ಪಸ ಎಂಪ್ರಾಸಗಳಂದಲೂ ಸ ಶೋಷ 

ನೀಡ ವ ಕೃತಿ ಅಶ್ವಧ ಟಿಯ ದಶ ಮೂರ ಸಾತಿ ವ ಹಾಬ ರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ 

ಇರ್ಣಯಂ ಶ್ರೀ ಸಧಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸರಸ ರಂ ವಿಟ ಸ ಶಿ ರ್ದಪ್ರಒಂಧ ನ್ಯಾಂಂ 

ರತ್ನಾವಳಿ. ಪ್ರಮೇಯು ದೀಹಿಠಾ ಹರಿವಕ್ತಿ ಲತಾ ವ ೦ ದ ಕೃತಿಗಳು “ವರ 

ಸಾಹಿತ್ಯಶಕ್ತಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಪ್ರ.ಬೆಗ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಾಗಿನೆ. ಲ್ರೀವ್ಶಾಸೆ ಸ್ತುತಿ 

ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತುತಿ ಕೃಷ್ಣಷ್ಟಕ ರವೇ ಶ ಗ್ಹಾತಿ ತ್ರಿಎಕ್ರಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಧ್ಯಾ 

ಪಕ ಹಿತೋಪದೇಶಗೇಲ್ಲಿ ಇವರೆ ಸರಸ ಮತ್ತು ಸ ಲತ ಕಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ 

ದೈವಭಕ್ತಿಯ ನೂ ಕಾಣಒಹ ದು ಕನ್ನದದ್ವಯೂ ವೈಕ ೦ರ ವರ್ಣನೆ ಗಂಡ 

ಕ್ರಿಯೆ ಸುಳಾದಿಗಳು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸ್ವಪ್ನಗದ್ಯ ಎವ ರಗೀತೆ ವಂತ ದ ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ ಳುಎನ್ನಯ ಐ ಕೂಡ ದಶ ಮೂರದ ಪಾಜ್ಮಣೆವ ರ್ಮ 

ರಚಿಸಿ ಸರ್ಮಜದ ತೀರ ಹಿಂದುಳಿದ ದಲತರಿಗೂ ದೈದಛಕ್ಷಿ, ಎಪ೦ಸಗಳಣು ತಲುಖ 

ಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊ ಉಡುಪಿ ವೆಂಕಟಕ ಪ್ಹರುಖು ರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಗ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ದೇಣಿಗೆ ಎಂಬ ಲೇಖಿಸದಲ್ಲ್ವ್ಯ ಶ್ರೀಗಂರ ಇಳ ಸಾೂತ್ಯ ಸೆ ವೆಯ ಸು 

ಪ್ರಸ್ಮಾಎಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವನ ಕಿತ”ನೆ ತ್ರಿಪದಿ ಷಟ್ಟದಿ ಸಾಂಗತ್ಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾವಕನ್ಯರ ಸಾಹಿತ್ಯವನು ರಸಿದಕಿ ತೀ ಸ ಲದ್ದಕ್ಕೆ ತಾತ್ವಿಕ ಗ್ರಂಧ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಷ್ಟೇ ಪ್ರೌಢ ಗ್ರಂಧಗಳನು ಕನ್ನಡದಲಯೂ ರಜಹಿ ಜಗತ್ತಿನ 

ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲವ ದ ಕ ಣಿಕೆಗಳನು ನೀಡಿದ ೪ ರ್ತಿ ಮಾಧ್ವರಿಗೂ ಧ ರಾಳಇಂಗಿ 

ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇಂಥ ವರಧ್ವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು 

ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಅವರಲ್ಲಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ವಶ ಸ್ವೈವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿ-ೂವ 

ಉದ್ಧಾಮ ಗ್ರಂಧ ಒದೆದು ವ್ಯಾಸಕೊಟವನು ಸ್ಟಾ. ಸಿದವರು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಂತ ರಂ 

ಶ್ರೀ ವ ದಿರಾಜರು ಲೌಕಿಕರ್ವಯೂ ವೈದಿಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥರೆನಿಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯ ೂ ಅಮೋಘ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಬ್ಮಾರೆ ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥ 
12 
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ರಚನೆಯಿಂದಹ್ಟರಿಂದಲೆ ತೃಪ್ತರಾಗದೆ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ದೈವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದ 

ಅನೇಕ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಂಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳ ಪ್ರಾಂತದ ದೇವ 

ಸ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಪೊ ತ್ತಿಗಳನೇಕರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 

ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಂಗಳನ್ನೂ ಮರವನೂ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಪ್ರತಿಷೆ ಯ ಮಹತ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತಾ ಅಂತೆಯೆ ತವ ಗೆ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವನ 

ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಉದ್ದರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನು ಕೇಳಿದಾಗ 

ಶ್ರೀ ಗಂಡುಗಳು ಸೊನಗಾರರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಶ್ರೀಮರದ ಶಿಷ್ಕರೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 

ಪರವಕಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ ಡದ ಉದ್ಕ್ಯಾವರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಇದ್ದ ಮಟ್ಟಗ್ರಾವ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಕರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರೂ ಪತಿತರೂ ಆದವರಿಗೆ ಗುಳ್ಳದ ಬೀಜ 

ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಹೇಳಿದರು ಆ ಗುಳ್ಳದ 

ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಯಗ್ರೀವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವಿಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರು ಮೊಗೇರ 

ಬಾಗಿದ್ದ ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯ 

ವನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಹಸವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದರು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳ 

ಸಾವಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಘನತೆಗೆ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಳೆಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮರದ ಪಯರ್ಕಾಯ ಪೂಜೆ 

ಎರಡು ತಿಂಗಳಿದ್ದಿತೆಂದು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಒಂದೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ 

ಎರಡೆರಡು ವಷ-ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಎಧಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ 

ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ದ್ವಂದ್ವಮರದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೂ ಸಂಘಟಿಸಿ ಒಬ್ಬರ ಪರ್ಯಾಯ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಏಳು ಮರಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಏರ್ಪಾಡನ್ನೂ 

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಮರದವರಿಗೂ ಪೂಜೆಯಂ ಅವಕಾಶ 

ದೊರೆತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ಏರ್ಪಡಬೇಕೆಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಂರಂತಿಸ 

ಬಹುದು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲ ಶ್ರಿವ್ಯಾಸರಾ 

ಯರು ಜೊರೆ ಅಚ್ಯುತ ರಾಯಂ ಮತ್ತಾ ಬಂಗಾಲದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಮರಂ ಉಡಂ 

ಪಿಗೆ ಬಂದಂ ಹೋದರು 

ಯಾತ್ರಿಕರ ಕೈಪಿಡಿಯಂತಿರುವ ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಕಾವ್ಯ 

ಶಕ್ತಿಯ ಆಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶೆ ಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಅವರ 

ಕಲ್ಪನಾವಿಲಾಸ ಮತ್ತೂ ಉಪವೆಂ ಉತ್ಸೆ ೀಕ್ಷೆಗಳೆ ಚವಂತೃತಿ ಮನೋಹರವಾದಂದಂ 

ಅವರೆ ಆಲಿತವಾದೆ ಪ್ರಾಸ ಅನುಪ್ರಾಸಗಳಂ ಮಂಜಂಳವಾದ ಪದ ಪುಂಜಗಳು 

ತಮ್ಮನ್ನು ವೀಣೆಯೊಂದಕ್ಕೈ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ ಅವರ 

ಕಾವ್ಯವಲ್ಲಿಯು ವೈದಿಕ ಮತ್ತೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 

ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ 

ಬಹಂದಂ ಶ್ರೀ ಗಂದಂಗಳಂ ಇಲ್ಲ ಕಾಶಿಯ ಬಿಂದಂವರಾಧವನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿ 



ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳು ೧೯ 

ದ್ದಾರೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವು ಯರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಂಂಂದ 

ನಿ ರಿನ ಒಂದು ಬಿಂದ ವಿನಷ್ಟು ಆಗುವದೋ ಅ ಥ ಬಿಂದು ಮಾಧವನು ನನ್ನನು 

ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿ ತಎ ಳ ನಾಡಿನ ತಿರುವಟ್ಟಾರಿನಿಂದ 18 ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಘೃತ 

ವರಾಲಾ ನದಿಯ ನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 

ಸುಂದರವಾದ ಗುಡಿಯಿದೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ 

ತೊಡಗಿರಂವ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಕಾಡನು ಸುಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ 

ವಾದ ಈ ಘೃತವಕಾಲಾ ನದಿಯಂ ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿ ಶೋಭಿಸು 

ತ್ತದೆ ಕಾಂಚಿಯ ಕಾವಣಾಕ್ಷಿಯನು ಇನೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಹೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯೆ ನಿನ ಪಾದಗಳೆನು ನಾನಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಶರಣು 

ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ನಿನ ಆಲೌಕಿಕವ ದ ರೂಪ ಅಲಾವಣ್ಯವೆಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನು 

ನೋಡಲು ಶಿವನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಾದನು 

ಮುಂದಿನ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿಯ ವರದರಾಜನನು ಪ್ರಾಥಿ-ಸಿಕೊಳರ್ಫಿತ್ತಾರೆ 

ಹೇ ಕಾಂಚಿ ಪುರಾಧೀಶ ವರದರಾಜನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಣಮೊದಲಾದ ಯರಾವ 

ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಬೇಡುವದ್ದಿ ಆದರೆ ಚಿ ತನಾಚೆ ತನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ 

ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಕುಂಭಕೋಣದ 

ಶಾರ್ಜಪಾಣಿಯನು ಈ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆ ಸಮರ್ಥನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ 

ಶಾರ್ಜಪಾಣೆಯೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗದಂತೆ ಶಾಜ-ವೆಂಬ ಬ್ಲಿನ್ನು ಕೆಳಗೆಹಾಕಿ 

ಕಂಂಭದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೀನು ಮಲಗಿದ್ದಿ ಆದರೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೌಂದಯ ೯ 

ವುಳ್ಳ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾರಾಯಣನೆಂದೇ ಜನರು ಗಂರ ತಿಸ ತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣು 

ತಪ್ಪಿಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊಗಲಾರೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನು ಕಂಡು 

ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರ ಗಳು ಉತ್ತರ 

ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರ ವ ತನ್ನವರನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತ ದಯರಾ 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಎಶ್ವತಸ್ಚಕ್ಷು ವಾದ ವೆಂಕಟಪತಿಯು 

ವೆಂಕಟಾಚಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಪೆಯ ವಿಜಯ ಏರವಲನನು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಮ 

ದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಿ ನೆಯಂತೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯರಸದಿಂದ ಕೂಡಿ ತುಂಬಾ 

ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ ಹೇ ವಿರವಾ ನೀನು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಲು ಮೊಸರನ್ನುಕದ್ದಾಗ 

ಗೋಕಃಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ: ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೆಹಾಕಿದಳು ಆಗ 

ನೀನು ಬಂದು ಜಾ ನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯ ಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಮ್ಮನಿರ 
ಲಾರಜೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಆಗ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪಾಶದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಹೀಗೆ ಬಂಧನಗಳಿಂದ 

ಬೇಸತ್ತು ಎಂಧ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಂತಾಗ ಭಿ ಮಾತೀರದ ಪುಂಡರೀಕನು ನಿನ ನ್ನ್ನ 

ಗಾರುತಿಸಿ ಗೋಪಿಕಾಜಾರ ಎಂದು ಕರೆದನಂ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿ ಪ್ರದಾನಮಾಡಿ 



೨೮೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಮತ್ತೆಗುರುತುಸಿಗದಂತೆ ವೇ. ಮರೆಮಾಚಿ ಹಂಪೆಗೆ ಬಂದಿರುವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನನ್ನು 

ಗುರಂತಿಸಿದವರು ನಿನ ನ್ನೂ ಚೋರ ಜಾರ ಎಂದಾಗ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನುಕೊಟ್ಟ ತುಂಗಾ 

ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಿ ತನಗೂ ಬ ಕಾಗಿರುವ ಮೋಕ್ಷವನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆಡಹುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಿಯ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಧನನ್ನು 

ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾದೆ. ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಜಿತನಾದ ಪ್ರಿ ಜಗನ್ಮಾಧನಂ 
ಸರ್ವೋತ್ತಮುನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಒ ಮನೊ ಹರವಾದ ಕೊಡಲಿಗೆ ಈ 

ಜಗನಾ ಥನು ಕಾವು ಆಗಿರುವನು ಎಂದು ವೇದಗಳ ಗಾನಮಾಡಿವೆ ಇನ್ನೊಂದಂ 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯೋದ್ಯೇೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾ ರೆ ಅಯೋಧಭ್ಯಾನಗದಿಯ ೨ ಪತಿ ಪ್ರತೆ 

ಯಾದ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಯೋಭ್ಯಾಪತಿ ರ್ರೀರಾಮನು ಕಾಡಿಗೆ 

ಹೋದರೂ ಆವನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನೇ ತನ ಪತಿಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಕನನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗದಾಧರನ ವರ್ಣನೆಯು ಎಷ್ಟು ಮನೊ ಹರವಾಗಿದೆ ಎಂಬು 
ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹ ದು 

ಗಬಾಧರ। ಸುಧಾಧರ ಸ್ಫುರಿಶಚಾರು ಕೂಸೋಲ್ಲುಸತ್ 

ಸುಧಾಧರ ಮುದ ಧರಾಮರ ಕೃತ ಸ್ತುತೇ ಸುಂದರ। 

ಪದಾಧರ ಮದಾಭರ ಸ್ಮಲಿತ ವಿಂೀಪ ವರಾಂ ಸಿದ್ಧರ 

ಪ್ರದಾಧರ ಚಿದಾಧರ ಪ್ರಮುದಿತಾಂತರ ಶ್ರೀಧರ॥ 

ಸದಾ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮುರಿಸುವ ಸುಂದರ ಮಂರಹಾಸವೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು 

ಧರಿಸಿರುವ ಸಂತೋಷರ್ಪರ್ಣನಾಗಿರ ವ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸುಂತ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 

ಮನೋಹರನಾದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟರ್ಧ ಪೂಣ”ನಾಗಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಂದ 

ಸ್ತುತಿಸಲ್ಲಟ್ಟ, ವ ನೋಹರನಾದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಮಾಥ- ನಿ ಡುವ ನಾನು ಸೇವಕ 

ನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಭಕ್ತ ಜನರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟವಾದ ಹೈದಂಯ ವುಳ್ಳ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಸ್ವಾವಿ ಯಾದ ಹೇ ಗದಾಧರನೆ ವಿದ್ಮಾದಿದುದದಿಂದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ 

ಹೊಂದಿರಂವ ಮತ್ತು ಕೆಳಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ 

ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಯವಿತ್ತು ಸಲುಹು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಲವಿತ ಪ್ರಾಸವೂ ಭಕ್ತಿ 

ಮಾಧುರ್ಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫಲ್ಲೂನದಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ 

ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಲ್ಲೂನದಿಯು ನೂರಾರು ಒನ್ಮಗಳ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿ, 

ದ್ಹರೂ ಬಹುದರ್ಧ್ದರದಿಂದ ಬಳಿ ಬಂದವರಿಗೆತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಫಲವು ಆಲ್ಬವಾದುದಂ 

ಎಂದಂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂಥ ಘಲ್ಲೂನದಿಯು ನನಗೆ ವಿನಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು 

ಕರುಣಿಸಲಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ವರ್ಣಿಸಂವಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಗ ರು 

ಗಳಂ ಅಪೂರ್ವ ಕೌಶಲವನ್ನು ಠೋರಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವ ತ್ನು ಇಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ 

ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಮಾದೇವಿಯನು ಪಂಚ ಗಂಗಾ ತರ್ಥದ ಸುತ್ತಲಿನ 

ಸಮೃದ್ಧ ಕಮಲಪುಷ್ಪಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 
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ಅಮಾನ ವನಜ ಸ್ಮಾನ ಸರಸೀಕುಲ ಸಂಕುಲೇ। 

ರಮಾ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಸತೀತಿ ಕಿಮದ್ದುತಮ್ಗ॥ 

“ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ತಾವರೆಯ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಆನೇಕ ಕೊಳ 

ಗಳು ಈ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಎಂದು 
ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಶ್ರೀರಮಾದೇವಿಯರಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಾಸಿಸಂತ್ತಾಳೆ, 

ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಏನು ಆಶ್ಮರ್ಯಕರ'. ಇಂಥದೇ ಕೌಶಲವನ್ನು ಭರ್ಮ 

ಗಂಗೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಬ್ದಾರೆ. "ಗಂಗಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾದ್ದ 

ರಿಂದ ಧರ್ಮಗೆಂಗಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಪೂಪರಾಶಿ ಮಶಗೊಳಿಸುವ ಎತ್ತರವಾದ 

ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಧರ್ಮಾನದಿಯೇ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಧವರ್ಣಸಂಪಾದಿಸಂ 

ವದರಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಂ.' ಕ್ರೋಡ ಶಂಕರ 

ನಾರಾಯಣನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗಲಂತೂ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ವೇದಮಂತ್ರವೊಂದರ 

ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಲೌಕಿಕವಾದ ಮೆರಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

“ದ್ವಾಸುಪರ್ಣು ಸಯುಜು ಸಖಾಯಾ'. -ಆಧರ್ವಣ, "ಜೀವಪರಮೂತ್ಮರೆಂಬ 

ನಿತ್ಯ ಅವ್ಯಾಜ ಸಖರಾದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ದೇಹವೆಂಬ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ, 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಆದರೇನು, ಗೆಲುಎಲ್ಲ, 

ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ತಿನ್ನದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದೆ. ಆದರೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದೆ, 

ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಕ್ರೋಡ ಶಂಕರನಾರ;ಾಯಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ. *ಕ್ರೋಡನೆಂಬ ಯಖಷಿಶ್ರೇಷ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶುಕ್ತಿಮತಿಯೆಂಂಬ ನದಿತೀರದಲ್ಲಿ 

ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ರುದ್ರವಿಷ್ಣುಗಳ ಭೇದವು 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಂಬರುತ್ತದ. ಕ್ರೋದದಲಯ ಶಂಕರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣರರಿ 

ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಬ್ವಾಸುಪರ್ಣಾ ಎಂಬ ಶೃತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾದಶಂಕರನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೈಪೇದ್ಮ 

ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸಣ್ಮ್ಣಜನಿದ್ದಾನೆ ನಾರಾಯಣನು, ಅರ್ಚಕರ 

ಪಕ್ಷಪೂತದಿಂದಾಗಿ ನೈವೇದ್ಧವಿಬದಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರಂ 

ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಡಿಸಿದ ಹಾಸ್ಯ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಕೌಶಲವಸ್ನೇ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಟೀಕೆಟಿಪ್ಸೆಣಿ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಗಂಠಂ 

ಗಳು ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಧ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹಂದಂ. 

ಏದುರನ ಘನತೆಯನ್ನು ತ್ತಿತೋಲಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದಕ್ಕೊಂದಂ 

ದೃಷ್ಟಾಂತ, ತಂಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುಪ್ಮಾಸನನು ನಡೆಸಿದ ಅಕೃತ್ಯದಿಂದ ನೊಂದು 

ದ್ರೌಪದಿಯು "ಇದು ಧರ್ಮವೇ?' ಎಂದು ಭೀಷ್ಮಾಧಿಗಳನ್ನು. ಕೇಳಿಧಾಗ, ಕಲಿಯ 

ಆವೇಶದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ 'ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕೇಳು'' ಎಂದು ನುಡಿದಂ 
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ಸುವ್ಮಿನಾದರು ಆಗ ವಿದಂರನೊಬ್ಬನೇ ಇದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಎಂದಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿ 

ಕೌರವರನಂ ಖಂಡಿಸಿದನಂ ವಿದುರನು ಯಂವರಾಂಶನಾದಂದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲೂ 

ಕಲ್ಯಾವೇಶ ಇರಬಹಂದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವನೆ ತ್ತಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಉತ್ತರಿ 

ಹಂತ್ತಾರೆ ವಿದುರನು ಭೀಮಸೇನನ ಪಕ್ಷೆಪಾತಿಯಂ ಮತ್ತು ವಾಯಂನಂದನನ 

ಅನಂಗ್ರಹ ಪಾತ್ರನು ವಾಯುಂಸ್ತುತಿಯಂ  ದೃಹ್ನಂತೀಮ್ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ 

ಉದಾಹರಿಸಿ ಭೀಮಸೇನನ ಕೃಪೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಬರಲಾರನು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಇನ್ನೊಂದಂ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾಲಯವನನ ಸಂಹಾರ ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನು ನಿಎರ೯ಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಕಾಲಯವನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊರಟನು ಆಗ ಒಂದು ಗಡಿಗೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪವನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾಲಯವನನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಕಾಲಯಂವನನಂ 

ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಇರಿವೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಮೃತವಾದ ಸರ್ಪವನ್ನು ಕ ಷ್ಣನಿಗೆ ಹಿಂತಿರಂ 

ಗಿಸಿದನು ಸಂಖ್ಯಾ ಒಲದಿಂದ ಕೈಷ್ಣನನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದು ಕಾಲಯಂವನನ 

ಅರ್ಧವಾಗಿತಂ, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯುರು ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನಿ 

ನಾಶಮಾಡುವ ಮಗ ಬೇಕೆಂದು ಶಿವನಿಂದ ವರಪಡೆದಿದ್ದರು ಆ ಮಗನೇ ಕಾಲ 

ಯವನ ಕೃಷ್ಣನನು ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಂದ್ರನ ವರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದರ ನಾಶ ಮಾತ್ರ 

ಸಾಧ್ಯವಾಯಿ*ು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತೋರಿದ ಈ ನೀತಿಯಂ 

ಲೋಕೋತ್ತ್ಸರವಾದದ್ದಾ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಮಂಚುಕುಂದನ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಂಕಿ 

ಯಿಂದ ಕಾಲಯವನನ್ನು ಭಸ್ಮಗೊಳಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನ ಶ್ರೀವ-ದಿರಾಜರಂ ತಮ್ಮ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸರಸವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಯಂಂಕ್ಷಿವಂಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಯಕಾರಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಬಡದ. 

ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರಲಾರದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹಂ 

ದಾದ ಅಸಂಖ್ಯ ಯ ಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಸಿದ್ದಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿರು 

ತ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರುತಿಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 

ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಮನೋಹರವಾಗಿರ ತ್ತವೆ. ಅವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಯ ಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ 

ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ಇರುವಿಕಿ ಸಂಹಾರ ಎಂದರೆ ನಾಶಗೊಳರ್ಫಿಎಕೆ ಇವು 

ಮೂರು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಸಷ್ಟಿ ಹೊಂದಂವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 

ಉದಾ-.-- ಗಡಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಎ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟೇ ಹೊರತು ಸೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ 

ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉದಾ-ಕಾಲ ಅಕಾಶ ಪ್ರಕೃತಿ-ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ 

ಕರ್ತನ ವಶದಲ್ಲಿರುವದು ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅವನ 

ವಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ 

ಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತಗಳಂ ವಕಾತ್ರ ಇರಬಲ್ಲವು ಸೃಷ್ಟಿಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದವುಗಳಂ ಇರಲಾರವು 
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ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಸಂಹಾರ ಯೋಗ್ಯವಸ್ತ 

ಗಳು ರಂದ್ರನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲವು ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಹಾರವೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲ 
ಆಕಾಶ ಮುಂಂತ-ದವುಗಳಂ ರ ದ್ರನ ವಶದಲ್ಲಿ ಬರಲ ಲೆ ಹೀಗಾಗಿ ರುದ್ರನ 

ಸರ್ವೋತ್ತಮನಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಹಾರ 

ಯೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಹ ರಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಎಂದಂ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ. ವಿಭಾ 

ಗಿಸಿದಂತೆ ಸಿ ಿತಿಯೋಗ್ಯ ಮಂತತ್ತಿ ಖ್ಲತಿಯೋಗ್ಯ ವಲ್ಲದವೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಂ ಸಾಧ್ಯವೇ 

ಇಲ್ಲ ವಸ್ತು ವೆಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ವಸ್ತುಗಳು 

ಇದ್ದೇ ಇವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಲಿತಿಕರ್ತನ ಅಧೀನವೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 

ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ತ ಎಷ್ಟ್ಮುವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಲದಿರುವ ಯಕಾವ ವಸ್ತುವೂ €ರಕಾವ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಿವೆ ಸರ್ವೋತ್ತವಂಗುಂ ಎರಡನೆಯ 

ಯಂಂಕ್ರಿಯಖ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ವಶದಲಿಲ್ಲದ ಸಂಹಾರಯೋಗ್ಯ 

ವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ರ ದ್ರನ ವಶದಲಿಲ್ಲದ ಸಂಹಾರ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ವಸ್ಸುಗಳೆಂ 
ಮತ್ತೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತಾಗಳೂ ಎಣಷ್ಟ್ಣುವಿನ ವಶದಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೇ ಶ್ರೇಷ ನು ಮೂರನೆಯಂ 

ಯುಂಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.  ಇರುವಿಕೆಯೆಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ದರಿಂದ 

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯಯೂ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತ ರ ದ್ರನಿಗೆ ಸಂಹಾರ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಂಂ ಬಹ್ಮುವಿನೆ ಅಧೀನವಾದ 

ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರ ದ್ರಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣುಟನ ಅಧೀನರೆಂದೇ ಸಿದ್ದವಾಯಿತು ಅವರ 

22ನೆಯ ಯಃಕ್ಷಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ ವುನೋಹರವಾಗಿದೆ ಶಾಶ್ಚತಂ ನಾರಾಯಣಂ 

ಇಲ್ಲಿ ನ ರಾಯಣ ಪದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ಚತವೆಂಬ ದು ಏಶೇಷವಾಗಿದೆ `ಅಂದರೆ ವ್ರದ್ಧಿ ಪ್ರಾಸ 

ವಂತ ದ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಸ್ತ್ರ 
ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ನ ಕರ್ಮ್ಣಾ ವರ್ಧತೆ ನೋ 

ಕನೀಯಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶ ಶ್ವತತ್ವ ನಾರಾಯ ನಲ್ಲಿ 

ಇದೆಯೆಂದು ನಾರಾಯಣೋಪ-ಷತ್ತಿನಿಂದ ೩ದ್ದವಾಗಿದೆ ಯರು ಶಾಶ್ವತನೊ 

ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾರು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಮೋ ಅವನು ಶಾಶ್ವತನು ಎಂಬಂದು 

ಶ್ರುತಿಯಿಂಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಂತ ಈ ನಿಯಮದಂತೆ ಶಾಶ್ವತನಾದ ವಾರಾಯೆಣನಂ 

ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಂತಂ ಎಂದು ಎವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಪ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಗಂರುಗಳೆ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ವಶಿಷ್ಟ ಸೌಂದಯ ೯ವನೂ ಬಂಧ 

ಮಾಧ ಯ ೯ವನ್ನೂ ಅವರ ಅಶ್ವಥ ಟಿಯ ದಶಾವತ ರ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವನ ಕರ ಣೆಯ್ಕಿದೆ “ಂಥ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದಂ 

ಅಸಾಧ್ಯವೆನ್ನಬೇಕಂ ಪ್ರಾಸ ಅನುಪ್ರಾಸಗಳು ಭಕ್ತಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಮಡ ಗೊಂಡು ಅಲೆ 

ಅಆಯ್ಗಿ ಬರುವದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರ ಮ 
ನನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸ ತ್ತಿದ್ದಾ ರೆ 
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ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶುಕಾರಾಮ ಭೂರವತು ಗೌರಾಮಲಾಮಿತ ಮಹೋ 

ಹಾರಾಮರಸ್ತುತ ಯಶೆೋರಾಮ ಕಾಂತಿಸುತನೋ ರಾಮಲಬ್ಧ' ಕಲಹ ॥ 

ಸ್ವಾರಾಮ ವರ್ಯರಿಪು ವೀರಾಮಯುರ್ಥಿಕರ ಚೀರಾಮಲಾವೃತ ಕಟೇ 

ಸ್ಕಾರಾಮ ದರ್ಶನಜ ಮಾರಾಮಯಾಗತ ಸುಘೋರಾಮನೋರಥ ಹರ ॥ 

“ಶ್ರೀರಾಮ, ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆಂಬ ಗಿಣಿಗೆ ವಿಯಾರದ ಉಪವನದಂತೆ ಇದ್ದೀಯೇ 

(ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶ್ರೀರಾಮನಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಮಿತಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು), 

ನಿರ್ಮಲವಾದ ಬಿಳಿಯ, ಉತ್ತಮಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನ್ನು 

ಧರಿಸಿದ್ದೀ, ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ, 

ನಿನ್ನ ಶರೀರವು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಮನೋಹರವಾದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 

ನೀನು ಸೀತಾ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಧಿಲೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ನಿನ 
ಗಿಂತ ಸರ್ವಥಾ ಅಭಿನ್ನನಾದ ಪರಶುರಾದುನ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಕಲಹವನ್ನು 

ಮಾಡಿದೆ. ದೇವತೆಗಳೆ ರಾಜನಾದ ಇಂದ್ರನ ಶತರ್ರಿಗಳಾದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 

ಆವರನ್ನು ಮನೋರೋಗಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ಮಲವಾದ ನಾರುಬಟ್ಟೆ 

ಯನ್ನುಟ್ಟು ನೀನು ಪಂಚವಟಿ ಮಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಮ 
ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಶೂರ್ಪನಖೆಯ ಮೂಗು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಸಿಸಿ ಅವಳ 

ಮನೋಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ನಾಶವಣಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು 

ಕಾಪಾಡು”. ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಕಾವ್ಮಸತ್ವದ ಟಂಕಸಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಪ್ರೀರಾವಂ 

ಟೆಂಕಿಯ ಸೊಬಗು ಒಂದು ವಿಢಮದರೆ ಅದೇ ನಾಣ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಯಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೀಗೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ಐಶು ವೃಂದೂವನಂ ವಿನಂತ ವೃಂದಾರ ಕೈಕಶರಣಂ 

ನಂದಾತ್ಮಜಂ ನಿಹತನಿಂದಾಕೃದು ಸುರಜನಂದಾಮಬದ್ಧ ಜರರಂ ॥ 

ವಂದಾಮಸೇ ವಯಮ ಮಂದಾವದಾತ ರುಚಿ ಮಂದಾಕ್ಷಕಾರಿ ವದನಂ 

ಕುಂದಾಲಿ ದಂತ ಮುತ ಕಂದಾಸಿತ ಪ್ರಭತನುಂದಾವ ರಾಕ್ಷಸ ಹರಂ ॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಸುಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಂ 

ತ್ತಿದ್ದನು. ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಿತರಾದ ದೇವಶೆಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಡುವ, 

ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಆಪ್ರಯನಾದವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. 'ಅವನಂ 

ನಂದಗೋಪನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ದೇವ ದ್ವಿಜರನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಅಸುರ 

ರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಒಡೆದಂ 

ಹಾಕಿದನೆಂದು ಅವನ ತಾಯಿಯು ಅವನನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗಹಾಕಿ ಒರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ 

ದಳು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ದಾಮೋದರ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಅವನ ಸುಂದರ 

ವದನವು ಷೋಡಶ ಕಲಾ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಶುಭ್ರನಾದ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ 
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ಯನು ೦ಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಕೋಲು ವ ಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಸಾವಿನಂತೆ ಅವನ 

ಹ್ಹ ಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತಿ ದ್ಹವು. ಅದನ ಶರೀರ ಕ ಲತಿಯಂ ನೀರು 

ತುಂವಿದ ಮೋಡದಂತೆ ಇತ್ತು ಇಂತಹ ಪ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನು ವೃಂದಾವನದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 

ರಾಕ್ಷೆ್ರೆತು ಸಂಹಾರಮಾಡಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಇಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನು ನಾವು 

ಪುನಃ ಪುನಃ ವಂದಿಸ ತ್ತೇವೆ! ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೌಡಿಮೆ ಪದಲುಲಿತ್ಯ 

ಅರ್ಥಗಾಂಭೀಯ ೯ಗಳಿಗೆ ಇವೆರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೆ ಸಾಕು 

ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಬಾರದವರಿಗಾಗಿ ರೂ ಘನವಾದ ಪ್ರಮೆ ಯಗಳ ತತ್ವವು ತಿಳಿಂರಂ 

ವಂತೆ ಕನ ಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇದರು ಕೃತಿಗಳನು ರಚಿಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಯುಕ್ತಿಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಧಗಳ ಗಾ ಭಿರ್ಯ ತಂಬ ಸರಳವಾಗಿ 

ನರೂಟತವಾಗಿದೆ. ಇವರ ರಚಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳು 

ಮ ಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಗ ಡಕ್ರಿಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೊ ಎನೆ ವೈಕುಂರ ವರ್ಣನೆ ಸ್ಕಪ ಪದ 

ಮ ಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತಾ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಧಾನವ ಗಿವೆ. ಶ್ರಿ ವಾದಿರಾಜ 

ಗುರುಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ ಸ್ಟೂಟವ ಗಿ 4 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸುಹುದು ಕೆವವು 

“ದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರಾವ ಕೃಸ್ಥಾದಿ ಅವತ ರಗಳ ಸ್ತುತಿ ಇರ ತ್ತದೆ ಇನೊ ೦ದು 

ಗುಂಪಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ಪುಸಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಾರವನ್ನು 

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಗುಂಪಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಲೊ ಕಕ್ಕೆ ಹಿತ 

ವಚನಗಳನು ಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಪರೂಪವಾದ ನಾ್ಯಾನೆಎಂ ಗು ಬನ ಕೆಲವು 

ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಒದ್ಲೂೇಯ ಡ ೦೬ಕತೆ ಮತ್ತ್ತು ಅವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ 

ಚಿತ್ರಿಸವಾಗಿದೆ 

ನೂರೆಂಟು ನೆನೆದು ಫಲವೆ ಸು | 

ಈರೇಳು ಜಗದೆ.-ಡೆಯ ಹರಿಯನೆ ಇ ಮ್ಮೈ ಸೆಸ ವೆ ॥ ಪ ॥ 

ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸ ಅತಿಚಂಚಲ ಅದು ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಬವಸಿ ಹರಿಹಾಯ ತ್ವದೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಗ ರುಗಳು ಮೊರೆಯಿಡು 

ತ್ತಾರೆ 

ಏನು ಹೇಳಲಿ ನರಹರಿ | ನಿನ 1 

ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೇನೆಂದರೆ ನಗೊಡದು ಮನ ॥ 

ವ ನಸ್ಸು ವಷಯ ದಾಸೆ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದು. ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದು 

ಮಾಧವನನ್ನು ಪೂಜಿಸದು ವಿದ್ಯೆಗೂ ಹಿದುವದು ತುತ್ತಾ ಅನ ಗಳಿಸಿ 

ತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣದ ಒಲವು ಬರಿದೆ ಕಾದಾಡ ವದಕಿ ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವ ಲೆತಂ 

ಬಿಟ್ಮ್ಯಾಯಿತು ವಾಸುದೇವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣದ ನನಗೆ ಯಾವ ಗತಿ 

ಕಾದಿದೆಯೋ ? ಎಂದ ಕಳವಳಿಸುತ್ತಾರೆ 
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ದೇವರ ಬಳಿಯ ವಂಣಿಮಿಣಿ ದೀಪವಿಟ್ಟು 1 

ಕೈವಲ್ಯದ ಸುಖ ಬೇಡುವೆನು ॥ 

ನಾವುಂಬಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿರಲಂ ನೋಡಿ ! 

ಪಾವಕನಂತೆ ಕೋಪವ ತಾಳಂವೆ 1 

ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂಥ ಧನವು ಸಕಲ ಸಾಧನವು ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ತನ್ನ 

ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೆ ರಾಗ್ಯವೆಂಥದೆಂದಂ ಕಟಂವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ 

ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸತಿಪುತ್ರರೆಲಿ ಭಕ್ತಿ 1 

ಕಂಸಾರಿ ಪೂಜೆಯಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವು ॥ 

ಸಂಶಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಖತನವ ಮರಾಡುವೆನಂ ಟ 

ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಂವೆ ಸಂಜನ ಸಂಘವನಂ ! ರಂಗಾ ॥ 

ಹೀಗಾಗಿ ಎನ ನಂ ಉದ್ದರಿಸಲಾಗದೆ ? ಚನ್ನರಾಯಕಾ ॥ ಎಂದು ಭಿನ್ನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಗಂರಂಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಧ್ವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ 

ಅಂತರಂಗದ ಶಂದ್ಧಿವಕಾಡು ಮನತಿದ್ದಿ 1 

ಸಂತಾಪಗಳ ಕೆಡಿಸು ಹರಿಭಕ್ತಿಕೊಡಿಸಂ ॥ ಶ್ರೀ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂಂದ 

ಅವರಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಗುರುಭಕ್ತಿಗಳು ಮೂಡಿ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಿ 
ವರಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂನ ಡೆಸುತ್ತವೆ ಲೋಕ ಭರಿತ ರಂಗನಂ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವ 
ಕರುಣಿಯೆಂದು ಅವರ ನಿಷೆ ಧೃಡವ ಗುತ್ತದೆ 

ತನುಮನವ ಶ್ರೀಹರಿಯಧೀನ ವಡಿ | 

ಅನಂಸರಿಸಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಡತನವೆನ್ನದೆ ॥ 

ಮನವರಿತು ಹರಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕ 

ಅಣುಮಾತ್ರ ಬರದೆಂದು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ॥ 

ದಿನಗಳನಂ ಕಳೆವ ಜನರೇ ಸುಜನರು । ಹೀಗೆ ಅಹಲೈಯನ್ನುದ್ದರಿಸಿದ 

ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನಳೆದ ಚೆ೨ ವ ಗಂಗೆಯ ಪತ್ತ ಚಂಡ ಕಾಳಿಂಗನ ತುಳಿದ 

ಪಾವನ ಪಾದವನ್ನು ಅಪ್ರಯಸಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ 

ಸೇವಕನೆಲೊ ನಾನಂ ನಿನ್ನ ಪಾದ । 

ಸೇವೆನೀಡೆಲೊ ನೀನು ॥ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ 

ಹರಿಯ ನೆನೆ ಹರಿಯ ನೆನೆ । 

ಅನುದಿನವೂ ಶ್ರವಣ ವಂನನಾದಿ ಸಾಧನ ವಕಾಡು ॥ 

ಇನ್ನು ಸಂಶಯೆವೇತಕೊ ॥ ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ 
ತಾಳಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ 



ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳಂ ೧೮೭ 

ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತ ತಪವಿಲ್ಲ । 

ತಾಳು ಬ ತ್ತ್ತಿಯನು ಉಣಬಹಂದು ಮನುಜ ॥ 

ಕಷ್ಟ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಡದೆ ಧೈರ್ಯವ ತಾಳು 1 

ನೆಟ್ಟ ಸಸಿ ಫಲ ಬಾಹೋ ತನಕ ತಾಳು ॥ 

ಗೋಪಿಯರ ಹ ಗೆ ಮಧಂರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದೆಂದರೆ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ದು ಇವುಗಳ ಕಂಡು ಬರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ 

ರಸವು ಬಹುರಮಣೀಯವ ಗಿರುತ್ತದೆ 

ಏನು ಸಂಕೃತವ ಮಾಡಿದಳು ಯ ಶೋದೆ 1 

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಿಸುವಳೆಂತೆ ॥ 

ಗಂಗಾಜನಕನಿಗೆ ಗಡಿಗೆ ನೀರೆರೆವಳಂತೆ ! 

ಮಂಗಳಾಂಗದಿಗೆ ಶೃಂಗಾರಿಸುವಳಂತೆ ॥ 

ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ ತ್ತ ಇಡೀ 

ದಶಮಸ ೦ದ ಭಾಗವತದ ಸಾರವನ್ನೇ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಂಗಿ ಮೊಸರ ಸುತ್ತ 

ಚೆಲ್ಲಿದಾ ಮುದ್ದು 1 ರಂಗ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆದ್ದು ಬಲ್ಲಿದ ॥ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಶಾವ 

ತಾರಗಳನು ಬಣ್ಣಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೊ ಡಿ 

ಹೇಳೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ! ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ! 

ಕೇಳೆಬಲ್ಲನೆ ಎನ ಮಾತನು ॥ ಪ ॥ 

ಬಿಟ್ಟಿಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚಲೊಲ್ಲನೆ | ದೊಡ್ಡ 

ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ನಿಂತನೆ ಬಹು ॥ 

ಸಿಟ್ಟಿಲಿ ಕೋರೆಹಲ್ಲ ಕೆರಿದನೆ । 
ಗಟ್ಟಿ ಉಕ್ಕಿನಕಂಬ ಒಡೆದು ಬಂದನೆ |! ರಂಗ ॥ ೧॥ 

ಮೂರಡಿ ಭೂಮಿಯ ಬೇಡಿ ಬಂದನೆ | ತಾಯ 

ತಲೆಯಂ ಕಡಿ ಲಕೆ ಕೊಡಲಿಯ ತಂದನೆ ! 

ನಾರ ಸೀರೆಯನುಟ್ಟು ಕೊಂಡನೆ । ಬಹಂ 

ಚೋರತನದಿಂದ ಹರವಿ ಹಾಲ ಕುಡಿದನೆ ! ಕೃಷ್ಣಾ ॥ವಿ॥ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗಲಂತೂ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಭಕ್ತಿರಸದಲ್ಲಿ ಮೈವ ರೆತು 

ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಸೋದೆಯ ಸುಂದರ ಬನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಕೂಗಿದಾಗೊವೆ್ಮಿ 

ಹಾಡಿಬ್ದಾದೆ 

ಗೋಪ ಗೋಪನೆಂಬ ಕೋಗಿಲೆ 1 ನಮ್ಮ 

ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಡರೆ ಬರಹೇಳಂ ॥ ಪ ॥ 
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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನು ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಅವನ ಪರಮ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಂ- ನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಓ್ಬ್ಯವಂತೆ ಉಡ ಪೀಯಂ ಕೃಷ್ಣನ ವಂರ್ತಿಂರುನಂ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುಖವೇ ಸಾಕು 1 

ಗುರುಂ ಮಧ್ವ ಮುನಿಯ ಮನದೆ ವ ಉಡುಪಿನಾ ॥ 

ಕಿರಿಗೆಜ್ಜೆ ಕಡಿಪೆಂಡೆ ಘಂಟಾಕಟಿ ಸೂತ್ರ 1 

ವರಹಾರಪದಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ರತ ॥ 

ಉರುಮ.ದ್ರೆ ಕಂಕಣಾಂಗದ ಕುಂಡಲ ಪ್ರಭೆಯ । 

ಶಿರಿನ್ಮ ಮುಕುಟ ನಾಸಿಕದ ಮಣಿಯು ॥ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಪಡೆದೆ ದಿವ್ಮಾನುಭೂತಿಯನಂ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ 

ವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗ್ಯವನು ಈ ಪದ್ಮ ಓದಿದವರಿಗೂ ಕರುಣಿಸ ವದ 

ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಎಲ್ಲ 

ಶ್ರೀವಾದಿರ-ಜ ಗುರುಗಳು ಸೋದೆಯ ಸಮೀಪ ಶಾಲ್ಮಲಾ ತೀರದನ್ಲಿ ಬಹು 

ಕಾಲ ತಪಸ್ಸುವಾಡಿ ತಪೋವನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲನಾಗಿದ್ದ ಶೈವ ಮಾಂತ್ರಿಕ 

ನನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದದೆ ಸೋದೆಯ ಅರಸಪ್ಪನಾಯ ಕಂಗೆ ಒದಗಿದ ಶಶು 

ಸಂಕಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದರು ಅರಸಪ್ಪನಾಯ ಕನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸೋದೆಯಲ್ಲಿ 
ನೆಲೆಸಿ ಬದರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀತ್ರಿವಿಕ್ರವ ದೇವರನ ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರಮಾ ತ್ರಿಎಕ್ರವಂ 

ರನ್ನು ಪ್ರತಿಷಿ ಸಿದರು ಆ ಸುಂದರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರಸಪ್ಪ ನಾಯ ಕನು ಉಂಬಳಿ 
ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಶಾಸನವು ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗೆ 120 ವರ್ಷ ತ ೦ಬು ಜಿ ವನ 

ನಡೆಸಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಗುರುಗಳಂ ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ರಥೋತ್ಸವವು 

ನಡೆಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು ಕ್ರಿಶ 1600ರಲ್ಲಿ ಫಾಲುಣ ಕೃಷ್ಣ 
ತೃತೀಯಾ ಬುಧವ-ರದಂದು ಸಶರೀರವಾಗಿ ವ ೦ದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ನಾಡಿದರು 

ಕೈಂಯಂ೦ದ ಜಪಸರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಗಳು ವೃಂದಾವನಸ್ಹರಾದಂದಿಲಂದ ಆಸಂಖ್ಯಿ ಭಕ್ತ 

ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿವರನ್ನು ಖ ಜುಗಣಸ್ಥರೆಂದೂ 

ಐ ವಿಸಮೀಲರೆಂದೊ ಗುರ ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಕ ಮಧೇನ ವು ಎರ ಎಲ 

ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಲಿಯ ಎಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ 

ತೀರ್ಥರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ ತ್ತಾರೆ ಪ್ರೀಗ ರುಗಳನು 

ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಫ್ಥದಾರಿದ್ರೃ್ಯವೆಲ್ಲ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನಂಒದವರ ಲೌಕಿಕ 

ದಾರಿದ್ರ್ಯವು ಹೌದೂ ಅಂತರಂಗದ ದಾರಿದ್ರ್ಯವೂ ಹೌದು ಅವರು ಸೂಲ ರಾಜ 

ಭೋಗಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರ್ಲದೆ ಜಯವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ 

ವೆಂದಂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರರ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಕರಾದ ಶ್ರೀವೇದವೇದ್ಮ ತೀರ್ಥರಿಗೆ 



ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗ ರುಗಳು ೧೯ 

ಅವರ ಸೇವೆಯನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದರ್ಶನಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರು ಇವರ 

ಶಿಷ್ಕರಾದ ಶ್ರೀವೇದನಿಧಿ ತೀರ್ಥರಿಗೂ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು 

ಪಂಚ ಸೃಂದಾವನದ ಬಳಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿ ಶ್ರೀವೇದನಿಧಿತೀರ್ಥರಿಗೂ 

ಶ್ರೀವಾದಿದ ಜ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಮಹಿವೆಂಯನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕ 

ಟಿಸಿದರು ಆಗ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಢ ಮೂಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು 

ದಿನಕೊ ೦ದು ಅಧ್ಯಾಯಬಂತೆ 22 ಅಧ್ಯಾಯಗಳೆಳ್ಳ ಪ ಚವೃಂದಾವನಾಖ್ಯಾನ 

ವನು ಹೇಳಿಸಿದರು ಈ ಮೂಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀವಿಶ್ಚಪ್ರಿಯ ತಿ ರ್ಥ 

ಜಿಂದೂ ವ ೦ಂದಾವನಾಚಾಯ ೯ರೆಂದೂ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದರು 
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂಗಳ ಉತ್ತುಂಗ 

ವಿಕ್ರಮ ಎನ ತ । ಶೃಂಗೇರಿ ವರದಿ ಜಯ ಕೇತನ ಹಾಕಿಸಿದ ಎಂದು ಶ್ರೀವಾದಿ 

ರ ಜರನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಗ ರುಗಳಿಗೆ ಜಯಂಪತ್ರಗಳನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ 

ವ್ಯಾಮೋಹವೇಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಂಗಮಂಗಳ ಉತ್ತುಂಗ ವಿಕೆಮ ಎಂದು 

ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಛಲಮ್ತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಸುರ ಷರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ 

ವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನು ಮಾಡಬಹ ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಖವನು ಸುಖದ 
ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವವರ ಒಂದು ಗಂಂಪು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವ ಲ್ನ 

ಹಿತದ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವವರದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಸುಖದ 

ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿತದ ದಾರಿಯನು ತೊ ರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ 

ನಿಯ ಮಎಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೆ ಹಿತದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರಿಗೆ ಸುಖವೇ ಸಿಗುತ್ತಬೆಂಬ 

ಭರವಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀವ ದಿರಾಜರಂಥ ಸತ್ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಮತ್ತು 

ಹಿಇಗಳು ಸಂಗವಿಸಿದ ದಾರಿಯನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಅಮೊ ಘ 

ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಗಡುಚಾದ 

ಪ್ರಹೇಯಗಳನು ಐಎವರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಮರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವತಃ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರನು ಸಿದ್ಧ 

ಗೊಳಿಸಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಆನಂದ ಭಟ್ಟರು ಮಿರ್ಜಿ ವೆಂಕಟಾ 

ಚಾರ್ಯರು ಮುಂತಾದ ಪಂಡಿತರ ಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ವಿಶೆ ಹ ಅನು 

ಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭರತ ವರ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಶನದ ನಿಮಿತ್ತ 
ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಸತ್ವವನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಮಸ್ತು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೂ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಿ 

ದರು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 

ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದಿತಾ ಅವರ ಅಸಕ್ತಿ ಜಡಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ 

ಆದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೈವಳುಗಿಯೂವವರ ಅಸಂಖ್ಯ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ 

ನೆಲೆಸಿದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವದು ಶ್ರೀಗ ರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯಂ 



೧೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಮಗಿತ್ತೂ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವಗಳನು ಪಬೇ ಪದೇ 

ಏರ್ಪಡಿಸಂತ್ತಿದ್ದರು ದೀನದಲಿತರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಅನುಕಂಪವಂಶೂ ಶಿಷ್ಟ ಕೈ 

ವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮ ಧಾವಿ ೯ಕ ದಿಗ್ವಿಜಯದಿಂದ ಗ್ರಂಧ 

ರಚನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವಗಳ ಏರ್ಪಾಡಿನಿಂದ ತಮ್ಮ 

ಕಾಲದ ಜನಮಂನ-ನನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ 

ಗಳಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಹಯಂ 

ವದನನ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರಾದ್ಧರಿಂದ ತಮಗೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ಬೇಕಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವ 

ಪುರುಷಪಾರ್ಥವನ್ನೂ ತಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರು 

ಗಳಾದ ಶ್ರೀವಾಗೀಶತೀಥ-ರು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ರಾಜತ್ವವಸೆ € 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಮಗೆ 

ಪರಮಾನ ಗ್ರಹೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ರುಕ್ಮೀಣೀಶ ವಿಜಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಃ 

ಕಾವ್ಯಕೃತೇ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳು 

ತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕಷ್ಣನು ಈ ಕ ವ್ಯ ಮಾಡಿದ ತನಗೆ ಅವನ ಕರಕಮಲವೆಂಬ ಛತ್ರ 

ವನ್ನೂ ಕೊಡಲಿ ಶಸ್ತ್ರವೆಂಬ ರಾಜ್ಯವನ್ನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವಾಹನವನ್ನ್ನ 

ಕೊಡಲಿ ಹರಿಪಾದ ಪೊಜೆಯೆಂಬ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಹರಿದಾಸ್ಕವೆಂಬ 

ಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಹೃದಯ ದಲ್ಲಿ ಹರಿಧ್ಯಾನವೆಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ 

ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಭಕ್ತರಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ 

ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ ! 

ವ್ಯಾಲೇಸ ಸ್ಟೀವನ್ಸ ಎಂಬ ಕವಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 

A gold feathered bird 

Sings in the palm 

The bird sings Its feathers shine 

The palm stands on edge of space 

The Wind moves slowly in the branches 

The bird s fire-fangled feathers dangle down 

ಬಂಗಾರದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದಂ ತಾಳೆಯ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಆ ಹಕ್ಕಿ 

ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಅದರ ಗರಿಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಆ ತಾಳೆಯು ಆಕಾಶದ ಅಂಚಿ 

ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಳಿಯು ಅದರ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಯ 

ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಗರಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಜೋತಾಡುತ್ತಿವೆ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗ ರುಗಳಂ ಆ ಹಕ್ಕಿಯ: ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದ ಅಂಚೆನಲ್ಲಿ ನಿಂತು 

ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸ್ವರ್ಣಗರಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನವಂಗೆ ಸಂಖವೂ ಊಂಟರಿ 



ಶ್ರೀ ಐಂದಿರಾಜ ಗುರುಗಳು ೧೯೧ 

ಹಿತವೂ ಉಂಟು ಅಂತೆಯೆ ಎಷ್ಟು ಶತವಕಾನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹೆಯವದನ ಹಯಂ 
ಷದನ ಎನ್ನವ ಈ ಸ್ವರ್ಣಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಆಶ್ರೇಯಂ ಬಯಸಿ ಬಂದವರಿಗೆಲ ವಂಂಗಲ 
ತ್ರಂಟಂ ವರಾಡಂವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಜೇಹವಲ್ಲ 

ಓಂ ನ ತೋ ವಾದಿರಾಜಾಯಂ 1 ದೀರ್ಥದಾರಿದ್ಕಘಾತಿನೆ ॥ 

ರಾಜಬೋಗ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ಚ 1 ನಮೋಸ್ತು ಜಯದಾಯಿನೆ ॥ 



ಕವಿರಾಜ ವಾದಿರಾಜರು 

ನಿ ಎನ್ ಭಟ್ಟಿ 

ತಘೋವಿದ್ಯಾವಿರಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗ್ಣುಣೌಘಾತರಾನಹಂ | 

ವಾದಿರಾಜಗುರೂನ್ಯಂದೆ ಹಯಗ್ರೀವದಯಾಶ್ರಯಾನ* ॥ 

ಬೆಳೆಯ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಹುಟ್ಟುವ 

ವನ ವೇ ತಂದೆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆದ ಸ್ವಪ್ನ ಅದೇ ವೇಳೆ ಗುರು ವಾಗೀಶ 

ಶಿ ರ್ಥರಿಗೆ ಆದ ಕನಸುಗಳು ಅವರ ಅಲೌಕಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಂತ್ರವೆ 

ಬರಲಿರುವ ಘಟನೆಗಳಂ ತಮ್ಮ ಛಾಯೆಂಯಂನ್ನೂ ವಂಂದಾಗಿಯೇ ಟೆಲ್ಲಂವವು. ನಂಬರ 

ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಸಾನ್ಸ 

ವಾದಿರಾಜರು. ಗುರುರಾಜರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕವಿರಾಜರೂ ಹೌದು ಅವರ 

ರುಕ್ಮಿಣೇಶವಏಿಜಯ ವಂಹಾಕಾವ ವು ಮಾಘಕಾವ್ಯವನ್ನೂ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟೆಸಿದೆ 

ಉಪಮಾ ಕಾಳಿದಾಸ ಭಾರವೇರರ್ಥ ಗೌರವಂ 

ದಂಡಿನಃ ಪದಲ ಲಿತ್ಮಂ ವಣಾಘೆ ಸಂತಿ ತ್ರಯೋಗುಣಾಃ ॥ 

ಎಂಬ ಮಾತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅದರೆ ಉದಿತೆ ರಕ್ಮಿಣೀಕಾವ್ವೆ ಕ್ವ 

ಮಾಘಃ ಕ್ವ ಚ ಭಾರನಿ ಎಂಬಂತೆ ಇವರ ರುಕ್ಮಿಗೇಶವಿಜಯದ ಮು ದೆ ಯಾವ 

ಕಾವ್ಯವೂ ನಿಲ್ಲದ ಯಂತು ಪುಣೆಯ ಪೇಶ್ಚೆಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯ ಎದ್ದನ್ಮನ್ನಗ್ 
ಹಾಗೂ ರಾಜಮನ ಣೆ ಗಳಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಕವಿಕಂಲತಿಲಕ ನೆಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 

ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ವಾದಿರಾಜರ ಈ ರಾಜಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ರಾಜನು ಗಜರಾಜನ 

ಮೇಲಿರಿಸಿ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆ ರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದಗೆಂದರೆ ಅವರ ಹಿರಿಮೆ 

ಗರಿವೊ ಮಹಿವೆಂಗಳ ಅರಿವಾಗುವುದು 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ ತ್ತಾಂತವನು ವರ್ಣಿಸುವ ಗ್ರಂಥಗಳಂ 

ಅತಿವಿರರ ಇವರ ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧ ಆ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಮರವಷ್ಟೇ ಅ್ಲ್ಭ) ಪ್ರವಾಸಿ 

ಗಳ ಕೈಪಿಡಿಯೂ ಹೌದಂ ಆಸೆ ತ -ಶೀತಾಚಖಪಂ”ಂತ ಭಾರತದೇಶವನ್ನು 

ಕಾಖ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಎರಡಂ ಬಾರಿ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ ಹೆ.-ರಹೊಮ್ಮಿದ ಲನುಭವದ 

ಸವನೀಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ಯಜಕ್ತಿವಲ್ಲಿಕೆ ಪೂಸ್ರೀನು ಗ್ರಂಧವ ದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಮುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆರಡರ ಮಧುರದಾಂಪತ್ಕ ರಸಾನುಒಂಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ 

ಬಹುದು ಸ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಾಜ್ಮಯಂದ ಶುಷ್ಕೂರಣ್ಯದೂ ಸಾಟತ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃರ 

ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿವರಂವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೈ.ಕೇಕ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಸಲು 

ಉಪನ್ಯಾಸಭಾರತಿ ಸರಸಭಾರತೀವಿಲ ಸ ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರು ಮೊದ 

ಲಾದ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಂಥವೂ ವಾದಿರಾಜರ ವಾದಕೌಶ್ಯೂ ಪಾಗ್ಣೆ ಆಖಿರೀ 



ಕವಿರಾಜ ವಾದಿರಾಜರು ೧೯೩ 

ಎಷಯ ವಿನ್ಮಾಸ ಪಾಟವ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣಾ ನೈಪುಣ್ಕಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಮನಿದರ್ಶನ 

ಗಳಾಗಿವೆ ವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಆನಂದದ ಅವಿರತ ಬ ಗ್ಗೆ 

ಬೆಲೆಯಿಂದಕ್ಕುವೆಂ ಕೃತಿ 1 ಗಾವಿಲ । ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ 

ಮುಕ್ಕುಂ ನೊಳ್ಳಂ 
ಬೆಲೆಗೊಟಬ್ಬಲಾರ ವಂಧುವಂ 1 ವಂಲಯಕಾನೀನಂ ಮನೋಜವಂ 

ಚಂದ್ರಿಕೆಂಯಂಗ 

ಎಂಬ ನೇಮಿಚ ದ್ರನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವಿಗಳ ಸತ್ಯತಿಗಳು ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ 

ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಳಿದಾಸನಂತೆ ಕವಿಲಾಜರು ಅನೇಕರಿರ 

ಬಹಂುದಂ ರಾಮಾನುಜರಂತೆ ದಾರ್ಶನಿಕ ತತ್ವವೇತ್ರೃಗಳು ಅನೇಕದಿರಒಹಂದಂ 

ಆದರೆ ವಾದಿರಾಜರುತೆ _ಕವಿರ್ಯಗ್ಮಿ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಂಗಿ ಮಹಾಮಹಿವ ಲಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ್ಲವರಾಗಿ ಇರುವವರಂ 

ಅತಿವಿರಳೆ ಹಿತಮಿತವಚೆನರಚನಾ ಚತುರರಿವರು ಅಪಾರೇ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರೇ 

ಕವೀರೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಎಂಬಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕವಿಯೇ ವಿನೂತನ ಬ್ರಹ್ಮ 

ನವನಮೋನ್ಮೇಷಶಾಲಿನಿಯ೫ದ ಕವಿಪ್ರತಿಭೆ ಅನೇಕ ರಸವತ್ತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ನೀಡ ವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವೀಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇವನೊಬ್ಬ ವರಕವಿ ಯೆ ಹೊರತು 

ನರಕವಿ ಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವ ಗುತ್ತೆದೆ ಅವರ ಒಂದೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಧಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ವ ದವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಂತ್ತೇನೆ 

ರುಫ್ಮಿಣೇಕವಿಜಯೊ -ಇದು ವಂಘಕಾವ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ವಣಘದಂತೆ 

ಇದು 19 ಸರ್ಗಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಚರಿತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದೂ 

ಆಗಿದೆ 19 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕವಿರಾ” ವಾದಿರಾಜರು ರಚಿಸಿದದೆಂದರೆ 

ನಂಬುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ವಕಾಘದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ರಸರಾಜ ಶೃಂಗ ರಕ್ಕೆ 

ಅಗ್ರಪ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಷಲ ನವರಸಗಳು ವಣಿ-ತವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವರಸಗ 
ಳೊಂದಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಕನಸ ಭಕ್ತಿರಸಗಳೂ ಮೇಳವಿಸಿವೆ. ಅಡಿಯಿಂದ ಮಂಡಿಯ 

ವರೆಗೂ ಪ್ರಧಾನರಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಇತರ ರಸಗಳು ಬಂದಿವೆ 

ಕವಬಾಜರ ಕಲ್ಪನಾಸೌಂದಭ ೯ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದ೦ದೆ. ರಮಣೀಯಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕ 

ಶಬ್ದಃ ಕಾವ್ಯಂ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಗರ 
ಅರ್ಣವ ಮುಂತಾದ ಅಷ್ಟಾದಶವರ್ಣನೆಗಳೂ ಬಂದಿವೆ 

ಭಾಗವತದ ದಶಮಶ್ಯಂದವೇ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವೂೂಲ 

ಯಸ್ಮಿನ್ ಮಂಗಲದೇಷತಾಂಖಿಲ ಜಗನ್ಮಾತಾ ರಪಕಾ ನಾಯಿಕಾ । 

ಪದ್ಮಾಪದ್ಮಭವಾದಿ ಸೇವ್ಯ ಚರಣಸ್ತದ್ವಲ್ಲಭೋ ನಾಯಕ; ॥ 
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ಬಾಸ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಎಂಬ ವಾದಿರಾಜರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಜಗನಾ ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಈ ಕಾವ್ಕದ 

ನಾಯಿಕಿ ಚತಂರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ತಂದೆಯಕಾದ ಶ್ರೀಮನಾ ರಾಯ ಣನೇ 

ನಾಯಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಕಸ ಯರ ವಿವಾಹವೇ ಕಥಾವಸ್ತು ಕಥಂನಾಯಕನಾದ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ-ವಎಶಿಷ್ಟ- ಆಧಿಕೃತಿಗಳೆಂಬ ಗಂಣತ್ರಯಗಳೂ ಇವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 

ಕಥೆಯನ್ನು ಸ ೦ದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಮೇಯಂ 

ಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯಪೆ, ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಏವರಿಸಿದ್ದು ಕೆವಿರಾಜರ ವೈಶಿಷ 1 

ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನಂರಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಕ್ತಿ ಇವರ ವಿಶೇಷ 

ಸಾವನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕತ ಕವಿಗಳು ಪ್ರತಿಸರ್ಗದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು 

ಬಳಸಿ ಸರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಒಂದೆರಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ವಕಾತ್ರ ಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಬರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಛಂದಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಬೆ ಸರ 

ವಾದೀತೆಂಬ ಛಾವನೆಯಿಂಂದಲೋ ಏನೋ ಕವಿರಾಜ ವ ದಿರಾಜರು ಆಗಾಗ ಸರ್ಗ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಮಾಧ ರ್ಯ 

ಗುಣಗಳು ಅನುಪ್ರಾಸಾದಿ ಶಬ್ಧೂಲಂಕಾರಗಳು ಉಪಮಾ ರೂಪಕ ದೀಪಕ 

ಉತ್ತ ಕ್ಷೆ ಆರ್ಥಾಂತರನ್ಮಾಸಾದಿ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬರುತ್ತವೆ 

ವಾಖ್ಯಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಸೂಜ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ನ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲೂ 

ದ್ವಿತೀಯಕಾಶ್ಷರ ಅಂತ್ಕಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡಂಬರುತ್ತವೆ 

ಮಾಘಕಾವ್ಯದಂತೆ ರುಕ್ಷ್ಮಿಣೀಶವಿಜಯಂವು ಶ್ರೀಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ತ್ತದೆ 

ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ಮಹಾಚಲಂ ಎಂಬ ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 

ಬಂದಿದೆ ತನ್ನವರಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಕ್ಷೀರಸಮುಂದ್ರ 

ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಮಾ ಶ್ಲಿಷ್ಟೆಪರಂಪರಿತ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಕಾಣ 

ಬಹಂದು ವಂದೆ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯಕಾದ ಶಂಖಶ-ಅಕ್ಷ-ಪುಸ್ತಕ.ಜ್ಞಾನ 

ಮುದ್ರಾಯಂಕ್ರನಾದ ಹಯವದನಮೂರ್ತಿಯ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ ಒಟ್ಟು ಐದು 
ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯನ್ನ್ನಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 

ಕಾಳಿದಾಸನಂ ಕ್ವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ವಂಶಃ? ಕ್ವಚಾಲ ವಿಷಯಾವಂತಿಃ ? 

ತಿಶೀಷ ೯೬ ದುಸ್ತರಂ ಮೋಹಾತ್ ಉಡಂುಪೇನಾಸ್ಮಿ ಸಾಗರಂ 

ಇತ್ಯಾದಿ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಖಂಡನೆ ವಕಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಗುರ ರಾಜರೂ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಖಂಡನೆವ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರೆ ವಿನಯ 
ಗುಣಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ 

ಆಪಂಡಿತೇನಾಷಿ ಮಯಾರ್ಜಿತೇಯಂ 

ಮುಕುಂದಲೀಲಾ ಕವಿಕಂಠಮಾಲಾ 1 

ಅಕೌಶಲೇನ ಗ್ರಥಿತೇತಿ ಜಾತಿ. 

ಪ್ರಸೂನಮಾಲಾಂ ಕಿವಂ ಸಂತ್ಮಜಂತಿ ? 



ಕವಿರಾಜ ವಾದಿರಾಜರು ೧೫ 

ಮರ್ಮುಢನೆಂದಿಹನೆಂದುಜಾಜಿದಂಡೆಯ ಬಿಡುವರೆ? ಹಾಗೆ ತಾನು ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 

ಈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಚರಿತಾಮೃತವನ್ಲಿ ಸಹೃದಯರು ಅನಾದರಿಸಲಾರರು ಇಲ್ಲು 

ಮಯಾ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರ ಏನೀತ 

ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ 

ಮೂರನೇ ಸರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಬಾಲಲೀಲಾರ್ವಾನೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ 

ಸಂಭಾಷಣೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ ಗಂಡಜಿಹ್ವಿಕಾನ್ಯಾಯ ದಿಂದ ಆಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯ 

ಅಡಗಿರುವುದನ್ನಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಉದಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಶೊ ದೆಯರ 

ಸಂಭಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 

ಇದ್ರಾಮಾಶ್ರಯ ಕಿಂ ತದಾಶ್ರಯ ಫ..೦? ಭುಕ್ತಂ ವ್ರಜೆ ಜೀರ್ಣತಾಂ 1 

ನಿದ್ರಾಕಾಂಬ ? ನಿಮೀಲಿತಾಕ್ಷಿಯುಗ..8 ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ಯದಾಲಿಂಗತಿ । 
ಅಸ್ತೈೈವಂ ತ್ವಿತಿಮಂದ್ರಿತಾತ್ಮನಯನಃ ಸ್ವಾಂಗ೦ ಸಮಾಲಿಂಗ್ಯ ತ- 

ತ್ಸರ್ವಂ ಜೀರ್ಣಮಥೋ ದಿಶೇತಿ ಜನನೀಂ ಶಂಸನಿ ಜಂ ಸೋವತಾತ್ ॥ 

3-12 

ತಾಯಿ-ಮಗು ನಿದ್ದೆಮೂಡು 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಅದರಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ? 

ತಾಯಿ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು 

ಕೃಷ್ಣ... ಅಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯೆಂದರೇನು ? 

ತಾಯಿ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಾಗ ಪ್ರಾಜ್ಞನನಂ ಆಲಂಗಿಸುವುದೇ 

ಬಾ 

ಕೃಷ್ಣ... ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮಾ ತಿಂದದ್ದೆಲ್ಲ 

ಜೀರ್ಣವಾಯಿತು ಬೇರೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿ 

ರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಕ್ತರನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೋ ಟಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ 

ಇದ್ದರೂ ನಿಮೀಲಿತ ಕ್ಷಿಯಖಗಲಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ಯ ದಾಲಿಂಗತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಾಕಷ್ಟ ಧ್ವನ್ಯಾರ್ಥವಿದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಹಿಂಡಿ ಯಾರ ಮೊಲೆಹಾಲನ್ನು 

ಕ ಡಿದವನಲ್ಲವಾದ್ನರಿಂದ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನ್ಯ ಪಾನಮಾಡಿದಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ 

ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಒದಗಿದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಿ ? 

ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಂತರನ್ಮಾಸದ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಾಣಬಹಂದಾಗಿದೆ ಏಳನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಂತೂ 

ಎರಹವ್ಮಥೆಯಿಂದ ಕರಗಿ ಕೊರಗಿ ಸೊರಗಿಹೋದ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಚಿತ್ರವು 
ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ 

ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷೋಪರವೇದನಾಜ್ಞಃ ಪದಾಹತೇರೇವ ಪರೋಪಕರ್ತಾ। 

ನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಶಿಥಿಲಾತ್ಮನಾಂ ನಸ್ತತೋಪರತ್ತ ಪ್ರತಿಯಾತ ಸಖ್ಯಃ ॥ 

7-24 



ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಶೋಕ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಾದೀತು ಹೆಂಗಸರು 

ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಗಲೇ ಹೂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪಕರಿಸುವದು ಇದರ ಸ್ವಭಾವ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಂದಿ ಕುಂದಿ ಬೆಂದುಹೋದ ನಮಗೆ ಒದೆಯುವ 

ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಖಿಯರೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ 

ಇಲ್ಲಿಯ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಶಕ್ತಿಕವಿಗಬ್ಲದೇ ಯುಕ್ತಿ ಕವಿಗೆ ಬರಲಾರದು 

ಉತ್ಪ್ರೇ ಕ್ಷಾಲಂಕಾರದ ವೈಚಿತ್ತ್ಯವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ 

ಕಾಳಿಮರ್ದನ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನಣಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಯ ಹೆಡೆಯನ್ನು ತುಳಿದಂ ನರ್ತನ ಮಾಡ ತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಾಲವನ್ನು 

ಮಾತ್ರ) ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ರಹಸ್ಕವೇನು ಗೊತ್ತೆ ! ಅಪರಾಧಿ 

ಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಭಗವಂತ ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕರ ಣೆಯಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡು 

ವನಂ ವಿಷಭರಿತವಾದ ಕಾಳಿಯ ಹೆಡೆ ಅಪರಾಧಿ ಬಾಲ ಏನೂ ಅಪರಾಧ 
ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೂ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ 

ಕಾಳೀವಂರ್ದನನ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದು 

ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಸ್ವಾರಸೈಪೂರ್ಣ ತತ್ವಾರ್ಥಯಂಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅಡಿಯಿಂದ ವಂಂಡಿಯವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಾಣಬಹ ದು ಈ ರೀತಿ ಭಾಷೆ 

ಭಾವದ ರಿಂಗಣಗಂಣಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಳಿಹಾಕಿ ರಸಮೇಳವನ್ನು ಉಂಟು 
ವಕಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಳ 

ಏಕಾಕ್ಷರ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರ ಪಾದಾವೃತ್ತಿ ಖಡ್ಗಬಂಧ ಮುರಜಬಂಧ ಮುಂತಾದ 

ರಚನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಾಜರಂ ಅಸದೃಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉದಾ 

1) ಏಕಾಕ್ಷೆರಯಂಮರಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ- ತತಾತತಾತೀತತತ್ತ್ಪ್ವೃತತಿತಾಶೋ,ತಶೇ 

ತುತತ್ | 

ತತ್ತಾತೌತಾತಿತೇತಾಶಾತೀತೇತತೋತ್ತಿ 

ತಾಮ್ | 7.62 

2) ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಪಾದಯಮಕಕ್ಕೆ- ರಾಸಿಸಾರೋಂಸಿ ಸುರಸಿಮೇಹಿ ಹೆ | ವಂಕಿ 

ವಕಾವಿಂಹ 

ವಾಸೀಂ ಸಸಾವಾಂ ಸದಸಿ ವೇದವಾದವಿದೋ 
ವದ॥ 7-57 

3) ಪಾದಾವೃತ್ತಿಯಂಮಕಕ್ಕೆ-  ರವರಾನಯರಾಹಂ ಕೃತಿದೂರವೃತ್ತಿರವಕಾನಯಕಾ$ 

ಹಂಕೃತಿದೂರವೃತ್ತಿಃ ! 

ರವಕಾನ ಯಕಾಂಹಂ ಕೃತಿದೂರವೃತ್ತಿರವಕಾನಯಾ 

ಹಂಕೃತಿದೂರವೃತ್ಸ್ವಿಃ ॥ 7-61 

೧೯೬ 



ಕವಿರಾಜ ವಾದಿರಾಜರು ೧೯೭ 

ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಕ್ಷರಯವಂಕ ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪದ್ಮ ರಚಿಸಿದ್ದೆನ್ನು ಕಾಣ 

ಬಹಂದಂ ಹಾಗೆ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರ ಪಾದಯವಂಕ ದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾದದಲ್ಲೂ ಎರಡಕ್ಷರ 

ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಪಾದಾವೃತ್ತಿ ಯಂವಂಕ ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾದವು 

ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾದುದನ್ನು ಕಾಣಬಹಂದಂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವು ಮಾತ್ರ ಪದವಿಭಾಗ 

ದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ನೈಷಧಂ 
ವಿದ್ವದೌಷಧಂ ಎಂಬ ವರಾತಂ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ಸೆದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ 

ರಿಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಮಾನವಿಲ್ಲದೇ ಅರ್ಥವಾಗ ವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರೌಢಿವೆಂ 

ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಾವ ದ್ರಾಕ್ಷಾಪಾಕ ದಿಂದ ನಾಲಿಕೇರಪೂಕ ದತ್ತ 

ವಾಲಿದೆ 

9ನೆ ಸರ್ಗದ ರಾಸಕೀಡಾವೈಭವ ವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶೃಂಗಾರ ಚರವಂ 

ಸೀವಕಾವರ್ಣನೆಯಲ್ಲೂ ವೇದಾಂತತತ್ವ ಮರೆಯವದಿರುವುದನು ಕಾಣಬಹುದಂ 

ಗೋಪಿ ರ ವಿರಹ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರಲಂಭಶೃಂಗ ರವಿದೆ ವಕಾಘ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೂ 

ಈ ವಿಪ್ರಲ ಭ ಶೃಂಗಾರವನೂ ಬಾಲಲೀಲಾ ವರ್ಣನೆಯನೂ ಕಾಣಲಾರೆವು 

10 ನೇ ಸರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ-ಆಶ್ರೂರರ ಸಂಭಾಷಣಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಂಬಾ 

ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇವಂವೇ ? ಎಂದು ಅಕ್ರೂರನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ 

ಆತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ! ನೀನಂ ನನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ತನಕ ಕ್ಷೇಮ 

ವದೆ ಮತ್ತೇನು ? ಎನು ತ್ತಾನೆ ಕಂಸನ ಬಿಲ್ಲುಹಬ್ಬದ ಕರೆಯೋಲೆ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂ 

ಸ ತತಃ ಸತತಧ್ಯ್ಮಾನಶುದ್ಧ ವ ದ್ವ ಜನಾಶ್ರಿತಾಂ 1 

ವ ಧ ರಾಂ ಮಧುರಂಂ ಕರ್ತುಂ ಗಮನ್ ಯೋಪಚಕ್ರಮೆೇ ॥ 10-33 

ಅಕ್ರೂರವಾಣಿ ಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸಂತ್ತಿರಂವ 

ವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಂವ ದ ವಂಧ ರೆಯನು ವ ಧುರವನಾ ಗಿ ಮಾಡಲಂ ಹೊರಡಲನಂ 

ವಾದನು ಇಲ್ಲಿ ಯಮಕಾಲಂಕಾರದ ಸೊಬಗು ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ 

13 ನೇ ಸರ್ಗದ ಯುದ್ಧವರ್ಣನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾದಿನಿಗ್ರಹ ಶತ್ರ್ರ 

ನಿಗ್ರಹಗಳಿರಡನ್ನೂ ಶ್ಲೇಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ರಣರಂಗದ ವೀರ 

ರಸ ಹಾಗೂ ವಾದಿನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯ ವೀರರಸದ ಸಾಮ್ಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ 

ಮಾಘದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ರ್ವ೯ನೆ ದುರ್ಲಭ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೈತ ತತ್ವ ತುಂಬು 

ದಾರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಒಳನೋಟಕ್ಕೆ ದ್ವೈತತತ್ತ್ವ ಇಲ್ಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

ಹಲವು ವಲ್ಲಒಯಂರಂ ಉಳ್ಳ ಭಗವಂತ ತನ ನ್ನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದೆಂದು 

ಯೋಚಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಏವಾಹದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮೊದಲೂ ಜಿ.ರಿಕಾಕ್ಷತ ಆರೋಪಣ 

ಮಾಡ ತ್ತಾಳೆ ವಧ ವರರಲ್ಲಿ ಯಕಾರು ವೇ"ದಲು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ 
ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಂತ್ಹಾದೆಂಧು ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರುಕ್ಟ್ರಿಣಿಯೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ 



೧೯೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಈ ರೀತಿ ಬಾಣನಂತೆ ಸೂಕ್ಷಾ ತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವರ್ಣನೆಯನಂ ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ಕಾಣ 

ಬಹುದು 

17 ಸೇ ಸರ್ಗದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಸೈಷಧ ಕಾವ್ಯದ ಪಂಚನಲೀ ಯಲ್ಲಿ 

ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ರಾಮನ ಪರವಾಗಿ-ಕೃಷ್ಣನ ಪರವಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಪರವಾಗಿ-ಕೃಷ 

ಪರವಾಗಿ ಯೇ ಮುಂತಾದ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ 

ಅವತಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳಂ ಕಂಡಂ 

ಬರಂತ್ತ್ನಣೆ 

ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸರ್ಗಗಳನಲ್ನಿ ವಿರೀಸಲಿಟ್ಟ 

ಕವಿರಾಜರು ಉಳಿದ ಆರು ಮಹಿಷಿಯರೊಂದಿಗೆ 16 ಸಾವಿರದ ನೂರು ಸ್ತ್ರೀಯರ 

ವಿವಾಹವನ್ನು ಒಂದೇ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಿಂತಮಿತವಚನ 

ರಚನಾ ಚತುರರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಣನೆಯೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವರ ಕಾವ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ 

ಬಂದ ಪದಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಸವ ಧ ರ ಶಬ್ದಕ ೦ಜಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಿಯುವ ರಸಕಾರಂಜಿ 

ಯನ್ನು ಕಂಡು ವಕರುಹೋಗದವರಾರಂ ! ರಘುನ ಥಾಚಾರ್ಯರ ವೃತ್ತರತ್ನ 

ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರ ಕ್ಮಿಣೀಶವಿಜಯದ ಸ್ಟಾರಸ್ಕವನ್ನಲ್ಲ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ 

ವಿರಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞ್ವಾನಸಂಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಿ ಪ್ರೌಢ್ಮಾದಿಪೂರ್ಣಸ್ಯ ವ ನೋಕಹರಸ್ಸ | 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಃ ಸ್ವಕೃತಸ್ಮ ಕಾವ್ಮರಾಜಸ್ಮ ಸಾಮ್ಮಂ ಸ್ವಯಮೇವಥತ್ತೇ ॥ 

ಈ ಕಾವ್ಯದ ಕೆಲವೆಡೆ ಎಷ್ಟುಸರ್ವೋಕ್ತವಂತ್ಹ ವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದು ಸಕಲರೂ ಆದರಿಸ 

ಬಹುದಾದ ವ್ಯಾಪಕೆ ಶಕ್ತಿಯಂಳ್ಳ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸೀವಿಂತವಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ 

ದಂತೇ ಆಯಿಂತೇನೋ ಎಂದು ಶೋರುಂತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಕ್ರವರ್ಶಿ ಯಾಗ 

ಬೇಕಾದವನು ನಾಡದೊರೆ ಯಕಾದಂತೆ ಆಯಿತೇನೋ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಏನೇ 

ಇದ್ದರೂ ವಾದಿರಾಜರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕವಿತ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಮುಗಿಯಲೇ ಬೇಕು 

ಶೀರ್ಥಪ್ರ ಬಂಧ --ಇದಂ ವಾದಿರಾಜರ ಖಂಡಕಾವ್ಮ ಶ್ರೀಗಂರಂ 

ರಾಜರು ಅಸೇತು-ಶೀತಾಚಲದವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ೦ದ ಎರಡಾವೃತ್ತಿ ಭಾರತದೇಶದ 

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇಶ್ರಗಳನ್ನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವರಾನಿ ದೇವತೆ 

ಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಸಾಧಕನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಕಡಟೀಕಾದ ಅನಂಸಂಧಾನಗಳನ್ನು 

ರಸವಂಯಂಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಿನೆ -ಭಿನ್ನ ವೃತ್ತ ರಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವರಣೆಯಿದೆ 

ಶಿರ್ಥೀಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಮಹಾನಂಭಾವರ ಸಂಚಾರ ಆ ಸ್ಥಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ 

ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಂತ್ತದೆ. ಆಧ್ಮಾತ್ಮ ಸಂಚಾರಿಗಳಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇದು ಕೈಗನ್ನಡಿ 

ಯಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಸೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತಿಎರಳ ಇಲ್ಲಿ 



ಕವಿರಾಜ ವಾದಿರಾಜರು ರೀ 

ಗುರುರಂಜರು ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ 

ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ವರಾತುವೆ 

ಅಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ ಅಕರಗ್ರಂಥ 

ಆಟನ್ ಸ್ಮಯ ೦ ತೀರ್ಥಸಮೂಹಪೂರ್ಣಾಂ ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧಂ ಕೈತವಾನ್ 

ದಯಕಾಲಂ॥ 

ಜನಾಂಸ್ತದಾವರ್ತನಶೀಲಿನಶ್ಚ ಚಕಾರ ತೀರ್ಧಾಟನ ಪ್ರಣ್ಯಭ್ಜಃ ॥ 

ರಘ ನಾಥಾರ್ಯರ ವೃತ್ತರತ್ನಸಂಗ್ರಹ ದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಶಸ್ತಿರೂಪ 
ವಾದ ಪದ್ಯ ದೆ 

ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧವು ಪಶ್ಚಿವ ಪ್ರಬಂಧ ಉತ್ತರ ಪ್ರಬಂಧ ಪೂರ್ವಪ್ರಬಂಧ, 

ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಬಂಧಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎವರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟೆ ಕೈದೆ ಸ್ಮಾರ್ತ 

ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಭೇಧವಎಲ್ಲದೆ ಉಡಂಜ ಸೋಪಾ ವ ೦ಜಗಂಣಿ 

ಯಕಾಣ ಗೋಕರ್ಣ ಬನವಾಸಿ ದ್ವಾರಕಾ ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಪುರಿ ಬದರಿ 

ತಿರುಪತಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ವಮಂಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾವಯಿತ್ರೀ 
ಕಾರಯಿತ್ರೀ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ ವಾದ ಇವರ ಕಲಾಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರ 

ಸಜೀವವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ತಾವು ಕಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳನು ಗುಣಪರಕ 

ವ ಗಿಯೇ ಸ್ತೂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಠಾ ಗೋದಾವರಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಯಸ್ಸಿಂ 

ವರದಾ ನರ್ಮದಾ ಮಂಂತ ದ ನದೀವರ್ಣನೆಯಂಂತೂ ಕವಿರಾಜರ ಕಲ್ಪನಾಕಾರಂಜಿ 

ಯ ದ ಪುಟಿದ ಒಂದ ವಾಗ್ದರಿಯರಾಗಿದೆ 
ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ದ್ವಾರಾವತೀಂ *ಕಲಭ್ ಗ್ಯವತೀಮುಂಪೇಕ್ಷ್ಯ 

ಗೋಪಾಲಬಾಲಲಲನಾಕರ ಪೂಜನಂ ಚ ॥ 

ವಾರ್ಧಿಂ ವಧೂಗೃಹವ ಶೀತ್ಯ ಸ ಮಭ್ವನಾಧೋ 

ಯತ್ತ್ರಾಸ್ತಿ ತದ್ರಜತಪೀರಪುರಂ ಗರೀಯ ॥ ಪ 10 

ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂರ್ ಕೂಡಿದ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ ಂದರಿಯರಾದ ಗೊ ಪಿಯರಿಂದ 

ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿಂಂ ತವರಾದ ಸಮ ದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ 

ಇರಲ್ಲೊಪ್ಪದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವ ಧ್ವಾಚ್ರ್ಯರ ಭಕ್ತಿಗೊಲಿದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂ 

ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ದಂ ಇಲ್ಲಿ 

ಉಡಂಖ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉತ್ತೆಮವ್ಗಿರ ವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕ ಓಷ್ಣ್ಣಣ ನಿವಾಸವೇ ಕ-ರಣವೆಂದು 

ಕಾವ್ಯಲಿಂಗ್ಆಂಕಾರದಿಂವ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿ 

ಯಂಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರು ಗಂಗಾದಿ ನದಿಗಳ ಮುತ್ತು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾರ್ಯನ 

ಅಆಶ್ಚಮೇಧಾದಿ ಯಜ್ಞಪುಣ್ಯಘದಾಯಕವಾಡುದರಿಂದ ಯಾವನು ಇದನ್ನೂ ಓಡು 



ಪಿ೦೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ತಾನೋ ಅಥವಾ ಕೇಳುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಐಹಿಕ-ಅಮಂಷ್ಮಿಕ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತೂ 

ಗಳು ಕೈಗೂಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ದಶಾವೆತಾರಸ್ತು ಕಿ. -ಅಶ್ವಧಾಟಿಯ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ-ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ 

ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಶಾರದೆಯು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಣಿದಂತೆ ಪ್ರಸಾದಾಲಂಕಾರಗಳ ಕಿಂಕಿಣಿ 

ನಾದ ಕೇಳಿ ಬರ ವುದಂ ಶ್ರೀಗ.ರಂಲ ಜರಂ ತಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ 

ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರಿಗೆ ಕಡಲೇ ಹೂರಣದ ನೈವೇದ್ಯವನಲ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ಈ 

ಸ್ಫ್ಕೋತ್ರವನಲ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕುದ ರೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 

ದೇವರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಂತೆ ಅಶ್ವಧಾಟೀ ಎಂಬ ಹೆಸರು 

ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ... 34 ಪದ್ಮಗಳುಳ್ಳು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ 

ಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವಶಾರ ವರ್ಣನೆಗೇ ಹೆಚ್ಚು 

ಪದ್ಯಗಳು ಮಿಸಲಗಗಿವೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾಟಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಭಿರಾಮತೆ ಇದ್ದು 

ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಶ್ವಧಾಟಿಯನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಂಬಾಷ್ಟಕ 

ದಲ್ಲೂ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕರ ಯಾದವಾಭ್ಯದಯ ದ ಒಂದು ಪದ್ಮದಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹು 

ದಾಗಿದೆ ವ ತ್ತೇಭವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅಶ್ವಧಾಟಿ ಎನಿ ಸಂ 

ತ್ತದೆ 29 16ನೇ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಬಂದಿದೆ ಪದಗಳು 

ತಾ ಮುಂದೆ ತಾ ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಆಯನ್ಹಿಕೊಳ್ಳಿದಿ ಎಂದು ಕವಿರಾಜನನ್ನು 

ಅಂಗಲ ಚಿ ಬೇಡುವಂತಿವೆ ಶಕ್ತಿ-ಸಂಪನ ಕವಿಗಳಿಂದ ಏಕಾತ್ರ ಇಂತಹ ರಚನೆ 

ಸಾಧ್ಯ ಸಂಗಿ ತಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರು ಇದನ್ನು ಮಧುರ ಕಂರದಿಂದ ಹಾಡಿದಾಗ 

ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದ ವರ್ಣನಾತೀತ ಉದಾ ರಾವಕಾವತಾರದ ವರ್ಣನೆಯ 

ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹ ದಂ 

ರಾಮೆ ನೃಣಾಂ ಹೃದಲ್ಬರಾವೆ  ನರಾಶಿಕುಲಭೀವೆೀ ಮನ್ನೋಂದ್ಯರಮತಾಂ 

ಗೊಮೇದಿನೀಜಯಿತಪೋ$ಮೇಯಗಾಧಿಸುತಕಾಮೇ ನಿವಿಷ್ಟವ ನಸಿ 

ಶ್ಮಾಮೇ ಸದಾ ತ್ವಯಿ ಜಿಲಾಮೇಯತಾಪಸಜರಾಮೇ ಗತಾಧಿಕಸವೆಂ 

ಭೀವೆ ಶಚಾಪದಲ ನಾಮೇಯಶ`ರ್ಯಜಿತವಾಮೇಕ್ಷಣೇ ವಿಜಯಿನಿ ॥ 

ಪದ್ಮ ॥14/ 

ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಸಜೋಹಣೆ ವೃತ್ತಗತಿತ್ವ ಅನ್ಯಾಧೃಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳು 

ತೆವ್ಮು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಇವರು ಅಪವಾದವಾಗಿ 

ದ್ಹಾರೆ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲಸ್ತುತಿ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾವಂದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಗೂಢ 

ವಾಗಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಕವಿರಾಜ ವಾದಿರಾಜರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಅದ 

ವಾದಿರಾಜನಿ ಥಿ ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದುತೆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಿಗೂ 



ಕವಿರ್ಜ ವಾದಿರಾಜರು ೨೦೧ 

ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 

ಪೂಜಾಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಿನ್ನರಿಯ ಮಂಜುಘೋಷ ಇಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿ 

ದ್ದರೆ ಅದು ವಾದಿರಾಜರ ಕೊಡ ಗೆ. ಲಕ್ಷೋವಿಂ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಅವರೆ 

ಪದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾಸಿಗಳ ಆಹ್ಲಿಕದಲ್ಲೂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ಜೊತೆಗೇ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದ್ದು 

ಗಮನೀಯ ನಮನೀಯಂಯ್ಯ ಸ್ಮರಣೀಯ ಹಯವದನ ನಾವಾಂಕಿತದಿಂದ 

ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನೆ ವಂತ್ತು ಸುಳಾದಿ ಉಗಾ ಭೋಗಗಳನು ರಚಿಸಿ ಕನಡ ಮಡಿ 

ಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊರೆಗೆಡಹಿ ಉಭಯಭಾಷಾ ಕವಿ ಕೋವಿದ 

ರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

1 ಲ್ಲೋಕಭರಿತನೊ! ರಂಗನೇಕ ಚರಿತನೋ। ಕಾತುಜನರ ತರಿದು ತನ್ನೇಕಾಂತ 

ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವ ಕೃಷ್ಣ 

2 ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತೆ ತಪವು ಇಲ್ಲ ಕೇಳಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಸೊಲ್ಲ 

3 ಸಾರಿದೆಸೋ ನಿನ ವೆಂಕಟರನ್ನು ನೀರಜನಯನನೇ ನಿರ್ಮಲಗುಣರನ 

ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಮಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಮವಿದ್ದರೂ ಉಜ್ಚ.ರಗ*ಯ 

ವಂಧುರಭಾವವು ಸಖ್ಯವಾತ್ಸಲ್ಮಗಳ ಎ ಅಚಿನೆಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ 

4೬4 ಉದಾ ಸೇವಕನೋ ನಾನು ನಿನ ಯ ಪಾದ! ಸೇವೆ ನೀಡೆಲೋ 

ನೀನು 

ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ತಂದೆ ವಂಕ್ಕಳನ್ನೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಕಲಹಕ್ಕೆ ಗುರಿ 

ವಕಾಡುವ ಹಣದ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ನ್ನು ಹೃದಯಂ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

5 ಹಣವೆ ನಿನ ಯ ಗುಣವೆನಿತು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ! ಹಣವಿ್ಞದವನೊಬ್ಬ ಹೆಣಕ್ಕಿಂತ 

ಕಡೆಯಯ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ 
ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟುವು ತಾಳಿದ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರೂ ವಾದಿರಾಜರ ದಶಾವತಾರ ವರ್ಣನೆ ವಿಶೇಪ 

ಬೆಡಗುಳ್ಳದ್ದ ಅಗಿದೆ ಉದಾ 

6 ಬಾಲನೇನೆ। ನಿನ್ನ ಮಗನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ! 

ನೀರಪೊಕ್ಕು ವೇದತಂದ ಭಾರಪೊತ್ತ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ! 

ಕೋರೆಹಲ್ಲಂ ತೋರುತಿರುವ ಕ್ರೂರವದನಾಖಾರ ವಂಹಿಮ॥ 

ಮೂರು ಪಾದ ಭೂಮಿ ಬೇಡಿದ ವಿಪ್ರರ ಕರೆ 

ಧ ರುಣೆಯಂ ದಾನಮಾಡಿದ ಪರ್ವತಗಳ॥ 

ತರಿಸಿ ಶರಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ 

ಜಾರ ಚೋರ ಮಾರನಯ್ಯ॥ 



೨೦೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ನರೇರಷ್ಟಿ ವ ರಳು ವಕಾಡಿ। 

ವಾರಿಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನ॥ 

ಏರಿ ಕ ದುರೆ ವೈಹಾಳಿವಕಾಡಿದ 

ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಚಾತುರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಂತ್ತದೆ 

ಹೀಗೆ ವಾದಿರಾಜರ ವೈಕುಂರವರ್ಣ ಕ ಗ ಂಡಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಷ್ನಪದ್ಯ ಭ್ರಮರ 

ಗೀತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರು ಅನನ್ವಯ್ಲಂಕಾರದವರಿಗೆ ಅವರೇ ಹೋಲಿಕೆ 

ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೂ ಅದ ಇವರು ಏರಕ್ತಿಗೀತಕ್ಕೆ ಅನಂದ ಭೈರೆವಿ ಯನಂ ಬಳಸಿ 

ದರೆ ವಂಂಗಲಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯವಕಾವತಿ ಯನ್ನೂ ಪ ಲ ಪಸೂಚಿಯ್ಗಿ ಕೇದಾರಗೌಳ 

ವನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತದ 72 ಮೋಳ ಕರ್ತರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿತವಿದೆ 

ಅವರು ಮಹಾವಾಗ್ಗೇಯಕ ರರಷ್ಟೇ ಆಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರವರ್ತಕರೂ 

ಹೌದು 

ವಾದಿರಾಜರ « ಕ್ಷೀಶೋಭಾನೆ ಹಾಡು ಸಕಲ ಕಾವ್ಯಗ ಣಗಳಿಂದ ತಂಬಿ 

ತುಳಕುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ವಿವಾಹಾದಿ ಶ ಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನು ಹಾಡುವ 

ಸಂಪ್ರದಾಲಂಟದೆ ಇದನ್ನರಿಯ ದ ವೈಷ್ಣವರೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಜಹಗೀರದಾ 

ರನ ಮಗನು ಸರ್ಪಕಚ್ಚಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷೀಶೋಭಾನೆ ಹಾಡಿ 

ವಾದಿರಾಜರು ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದರಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ 

ಕನ ಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ವಾದಿರಾಜರು ಅವ ಕಡೆಯಿಂದ 

ಬಂಜೆ ವಾಜಿವದನನೇ ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಭಕ್ಷಿಪರವಶತೆಯಿಂದ ಹಾಡಿ 

ದಾಗ ಹಯವದನ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಹೆಗಲಸೇಲೆ ಎರಡು ಕಾಲೂರಿ ಮಡ್ಡಿಯನ್ನೂ 

ಮೆಲ್ಲಂತಿದ್ದನಂತೆ 

ಕನ್ನಡವರಿಯದ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಡೊರೆಯಲೆಂಬ 

ಸದಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಇವರು 

ಕವಿ ವೇದಾಂತಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಂಳ ಸವರಾಜಸ ಧಾರಕರ ಇ ಹೌದು 

ಪಂಡಿತವಂದ್ಯರಾದಂತೆ ಪಾವ ರೋದ್ಮಾರಕರೂ ಹೌದು  ಅಂತ್ಯಜರಿಗೂ ಎಷ್ಟು 

ಭಕ್ತಿ ಇರ ವುದಾದರೆ ಅವರನ್ನ ದೂರವಿಡುವ ಸಂಕೋಚಭಾವನೆ ಇಪರ್ವರಲಿಲ್ಲ 

ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಅಂತ್ಯಜ ಭಾಷಾತ್ಮಕವಾದ ಲೇಲೇಗಾ ಮಂತಾದ 

ಹಾಡೇ ಸಾಕ್ಷಿ 

ಹೀಗೆ ಯಂತಿರಾಜರೂ ಕವಿರಾಜರೂ ಅದ ವಾದಿರಾಜರಂತೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 

ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಸ್ಪ್ತೋತ್ರಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾವ್ಶ್ಕ, ವಿಮರ್ಶೆ ಉಭಯ ಭಾಪಾಕವಿತ್ವ 

ಶಕ್ತಿ ವ ರಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೆ ಇರಂವದಂ ಅನ್ಯತ್ರೆದ ರ್ಲಲಭ ಸಹೃದಯ ರ 

ಚಿತ್ತ ಭಿತ್ತಿಯಮೇಲೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಕ ವ್ಮರಚಿಸಬಲ್ಲ 



ಕವಿರಾಜ ವಾದಿರಾಜರು ೨೦೩ 

ಉಪದೇಶ ನೀಡಬ್ಬು ಧರ್ಮತತ್ವ ಬೀರಬಲ್ಲ ಅಳವಾದ ತಪೋಬಲ ಜ್ಞ್ಞಾನಒಲ 

ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೃತಿಗಳಿಂದ ಕವಿರಾಜರಾಗಿ ಮೆರೆದು] ಹೊರನಾಡಿ 

ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡದೇಶದ ಕವಿಕುಂಜರನಾಗಿಮೆದೆದಂ ಮಾಘ ಭಾರವಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯೊ-ಕೈ ಯಕಾಗಿ 

ಹೆಗಲೆಣೆಯಕಾಗಿ ನಿಂತವರೆಂದರೆ ವಾದಿರಾಜರೊಬ್ಬರೇ ಸರಿ 

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 

ರುಕ್ಮೆನೇಶ ವಿಜಯ ಭಾಗ1 2,3,4 

ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧ-- ಸಂಸ್ಕತ ವಹಲ ಮತ್ತು ವಾಖ್ಶಾನ ಸಹಿತ 

ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ ಅಶ್ನಧಾಟೀ (ಎಸ್ ವಿ ಭೀಮಭಟ್ಟ) 

ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಇತಿಹಾಸ..ಡಾ ಬಿ ಎನ್ ಕೆ ಶರ್ಮಾ 

ವಾದಿರಾಜರ ಹಾಡುಗಳು... ಸೆಂ ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿ ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಧ ರವಾಡ 

ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ವಾದಿರಾಜ 

ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ 

7 ಶತ್ವವಾದದ ಕೆಲವು ಸಂಪುಟಗಳು 

೦೮/೩ ಬು ಬ ಇ 



ಮಹಿಪತಿದಾಸರು 

ಎಂ ಜಯಂತಿ ಬಾಂಯ್ರಿ 

ಹೀರಿಕೆ 

ಕ್ರಿ ಪ 13ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನರಹರಿ ಶೀರ್ಥರಿಂದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆರಂಭವಾಯಿ ತು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅನಂತರ 

ಹೀರಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನರಹರಿತೀರ್ಥರು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಾರವ 

ಅನೇಕ ಕಿರ್ಶನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅನಂತರ ಬಂದ ವ್ಯಾಇರಾಯರು 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರು ಮುಂತಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಹರಿದಾಸರೈರೂ ಅವರ ಪರಂಪರೆ 

ಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದರಂ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ 

ಜನರ ಮನವನಂ ಸೂರೆಗೊಂಡರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೋಭಿ 

ಸಾವಣಜಿಕ ಅಶ ೦ಶಿ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆ ವೈಷಮ್ಮಗಳಿಂದ ಕಾಳಾಗಂತ್ತಿದ್ದ 

ಅಂದಿನ ಸಮ್ಜವನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ವ ಮ್ಮಲ ವ ರ ಗಿದರು ಅದರ ಉದ್ದಾರ 

ಕ್ಕಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅವರ ಅನಂತರ ಆಗಿ 

ಹೋದ ಕನಕದಾಸರು ಬೋಧನಾಪ್ರದವಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರಂ ಅಲ್ಲದೆ 

ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ರ ಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆಗಳೆಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು 

ಹರಿಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಬ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನರಹರಿ ತೀರ್ಥರಿಂದ 

ಕನಕದಾಸರ ವರೆಗಿನ ಕಾಲವನ್ನು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಘಟ್ಟವೆಂದು ಕರೆಯುವು 

ದಂಂಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀಮಹಿಪತಿದಾಸೆರಿಂದ ದಿ ಿತೀಯ ಘಟ್ಟಿ ಆರಂಭ 

ವಾಯಿತೆನ್ನಬಹುದೊಂ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಹಿಪತಿದಾಸರಿಂದ 

ವಿಜಯ ದಾಸರ ವರೆಗೆ ಆನೇಕ ಮಂದಿ ದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀತಿಬೋಧೆ ಮತ ಬೋಧೆ ಸಮಾಜರಚನೆ ಈ ಎಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟ 

ಕದ ಹರಿದಾಸರು ಅನ ಪಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಉನ್ನತಿ 

ಯನು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ 

ಪ್ರಚಾದ ಗೌಲವ ಗಿರುತಿತ್ತು ನೀತಿ ಬೋಧೆ ಶುದ್ಧಾಚರಣೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾದನೆ 

ಗಳೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ 

ಶ್ರೀ ವ ಹಿಪತಿದಾಸರ ಕಾಲ ಹರದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಕೇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬ 

ಸಂದಿಗ್ಮ ವಾದ ಕ ಲಡೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕಾಲಮ ಗಿದಿತ್ತು 

ವಿಜಯದಾಸರ ಕಾಲವಿನೂ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ ೫ 1564ರಿಂದ 

1687ರ ವರೆಗೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷಿ ನಡೆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ 



ಮಹಿಪತಿಬಾಸರು ೨೫ 

ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಹರಿದ ಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅದ್ದರಿಂದ ಅದು ತಟಸ್ಥ ಅವಧಿಯ 

ವೆಂದಂ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ 

ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯೆರ ಜೀನನ ಪೆರಿಚೆಯೆ 

ಶ್ರಿ ಶ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣೀ 

ಪಂಡಿತರು. ಸಿಂದಗಿಯ ಜಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಯಣಳಗಿಯ ರಾಮಯ್ಯನವರು 

ಅಗರ ಖೇಡದ ಕೃಷ್ಣದ್ವೆ J ಪಾಯನರು ಮತ್ತು ಕಾಖಂಡಕಿಯ ಮಹಿಪತಿರಾಯದಂ 

ಎಂಬ ಐವರು ಮಹಾಪುರುಷರಿದ್ದರು. ಈ ಐವರು ಮಹಾ ಪುರುಷರೂ ಏಕಪ್ರಕಾರ 

ವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಲವಾಗಿ ಚೆಳೆಗಿಸಿದ್ದರು ಈ ಐವರು ಮಹಾ 

ಪುರುಷರನ್ನು ಅವರವರ ಗುಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ರೊ ಗಿ ಜೋಗಿ 

ಯೋಗಿ ಭೋಗಿ ಮತ್ತು ತ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರವಾಡದ ಶಹಾನಂಗ-ಶಹಾನಂಗಿ ಎಂಬ ಅಣ್ಣತಂಗಿಯರು ಶ್ರೇಷ 

ಅನುಭಾವಿಗಳಿಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ತ್ಕಾಗಿಗಳೆನ್ನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ 

ವಿಚಾರ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕುರಿತು ಮರಾರಿಭುಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಗುರು 

ಮಾಲಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಮಗ ಶ್ರೀ ಕ ಷ್ನರಾಯ ಮತ್ತು ಮರಿ 

ಮಕ್ಕಳ ದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಯ್ಕನವರು ರಚಿಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನುಡಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 

ಸ್ನೋತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕಾಥವಟೆ 

ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಂಗಭಟ್ಟರು ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ದಾರಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಅಧಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಗಳಿಗ್ರಾಮದ ಕರಣಿಕರ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ 

ಯಾದರು ಕರಣಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಯಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ರಂಗಭಟ್ಟರಂ ವಕಾವನ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತರಂ ರಂಗಭಟ್ಟರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಶ್ರೀ ಕೊನೇರರಾಯುರಿಗೆ 

ಇಬ್ಬರಂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲನೆಯವರು ಗುರುರಾಯ ಎರಡನೆಯವರೇ 

ಶ್ರೀಮಹಿಪತಿರಾಯರು 

ಶ್ರೀಮಹಿಪತಿರಾಯರು ಸುಕ್ರಿ ಶ 1611ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರಂವಂತೆ ತೋರಂ 

ತ್ತದೆ ತಂದೆ ಕೊನೇರರಾಯರಂ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 

ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಂ ಶ್ರೀಮಹಿಪತಿಯವರ 

ಮನೆತನದ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಕೊಲ್ಹಾರದ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮಹಿ 

ಪಶಿಯಂ ಉಪನಯನ ವಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಆಗವಿಂಸಿದ್ದರು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ 

ವಾದ ಅನಂತರ ಆವರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬಾಲಕ ವ ಹಿಪತಿಯ ಜಾತಕವನ್ನು 

ನೋಡಿದರ ಈ ಬಾಲಕನ ಜನ್ಮಕೂಂಡಲಿಯೆಂತೆ ಈತನಿಗೆ ವಂಂದೆ ಉತ್ತಮ 

ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಪ್ರವರ್ಧಮರ್ಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಅವರು 



೨೦೩ ದಾಸ ಸ ಎತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಮಹಿಪತಿಯತಂದೆ ಕೊನೇರರಾಯರಿಗೆ ಸ ತೋಷದಿಂದ ಮಹಿಪತಿಯಂ ಮುಂಜಿ 

ರಾಜಾಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗ ವನೆಂದೂ ಅನಂತರ ಶ್ರೇಷ ಯೋಗಿಯರಾಗುವ 

ನೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು ಇದನು ಕೇಳಿ ತಂದೆ ಕೊನೇರರಾಯ ರಿಗೆ ತಂಂಬ ಸಂತೋಷ 

ವಾಯಿತು ಅವರು ಮಹಿಪತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ಟ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ, ವೈದಿಕ ವದ್ಯ 

ಯನ್ನ ಕಲಿಸಿದರಂ 

ಅನಂತರ ಕೊನೇರಿರಾಯಂರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲಸಿದರು ಆಗ ಅವರ 

ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತಂ ತಂದೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪಸರಿಸುತ್ತ ಸ್ಕಾ ನಮಾನ ಏರಿದಂತೆ 

ಮಗ ಮಹಿಪತಿಯ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದವು ಅಷ್ಟ 

ರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕ: ತೆ ಕನ್ನ ಡ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದ ಮಜ 

ಪತಿದಾಸರು ಒಜಪುರದಲ್ಲಿ ವ ರಾರಿ ಉರ್ದೂ ಘಾರಸೀ ಮಂಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ್ನ 

ಕಲಿತರು ಆಗ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ನವಾಬನಾಗಿದ್ದ ನವಾಬನ ದಿವಾನಾ 

ಗಿದ್ದ ಖವಾಸಖಾನನ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಯುವಕ ಮಹಿಪತಿದಾಸರಂ ಕಾಣಿ 

ದರು ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಮಹಿಪತಿದಾಸರನ್ನು ತನ್ನ ಕರಣಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ 
ಕೊಂಡರು ಇದರಿಂದ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ವಕಾಯವಾಯಿತು 

ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಹೀಗೆ ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯ 

ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ವ ತ್ತು ತಂದೆತಾಯಿಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನಂದ 

ದಿಂದ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಕಲ್ಲೂರ್ಗಿಯ ದೇಶವನಖರು ತೆವ್ಮೂ ಒಬ್ಬಳೇ 

ಮಗಳಾದ ತಿಮ ವ್ಹನನು ವ ಹಿಪತಿದಾಸರಿಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊ 

ಟ್ಬರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ತಿಮ್ಮವ್ವ ಮಹಿಪತಿಗೆ ತಂದೆತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 

ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಆಭ್ಯಾಗತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೆರವು ನೀಡಿದರು ಅವರಿಬ್ಬರ 

ಸಾತ್ಟಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯೂ ದೊರೆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವ 

ನವು ಚಿನ ಕ್ಕೆ ಮಿರ ಗ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿಂತಂ ಮಗನ ಖ್ಯಾತಿಯನಲ್ನಿ ವೈಭವವನ್ನು 

ಕಂಡ ಕೊನೇರಿದಂಪತಿಗಳು ಆನಂದ ತುಂದಿಲರಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲಾನಂತರ 

ನಿಧನರಾದರು. ಕುಪಪುರೋಹಿತರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ 

ದರು ಆಂತಿವಂಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾ ವಿಧಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು 

ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕಾಯ ೯ಗಳಿಂದ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಚಾತುರ್ಯಗಳಿಂದ 

ಖವಾಸಖಾನರ ಪ್ರೀತ್ಕಾದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರೆರಾಗಿದ್ದರಂ  ಖವಾಸಖಾನರಿಗೆ ಮಹಿಪತಿ 

ದಾಸರ ವೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿತ್ತೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾರಂ 

ಬಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ವಯಿಪತಿಬಾಸರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಬಾದಶಹರ 

ದರ್ಬಾರಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.  ಒಂದಂ ದಿನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 

ಯಕಾವುದೋ ಲೆಕ್ಕದ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಯಿತು  ಬಾದಶಹರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರದ ವ್ಯವ 

ಹಾರ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಖವಾಸಖಾನರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಬಾದಶಹರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನ 



ಮಹಿಪತಿದ-ಸದಂ ೨೦.೨ 

ವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಆಗ ಖವಾಸಖಾನನು ಮಹಿಪತಿದಾಸರನ್ನು 

ಕರೆಸಿ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಬಾದಶಹರಿಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೂ ಬರಂ 

ಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು ಯ ಜಮಾನರ ಆಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು 

ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆದು ಒಳಿಕ ಬಾದಶಹರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ವ್ಯವ 

ಹಾರದಲ್ಲಿನ ತೊಡಕನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸವರಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು ಮಹಿಪತಿದಾಸರ 

ಗಾಂಜಿ ಯ ೯ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯ ವರತಿನ ರೀತಿ ಸೌಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬಾದಶ 

ಹರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇ.ಹ್ಹಿಕೊಳ್ಳಬಯ. 
ಸಿದರು ಕೂಡಲೇ ಬಾದಶಹರು ಮಹಿಪತಿದಾ-ರ ೦ರಂಜಮಾನರಾಗಿದ್ದ ಖವಾಸ 

ಯಾನರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಗುಣವನೂ ಕೊಂಡಾಡಿದರೇ ಮತ್ತು 

ಮಹಿಪತಿಗೆ ತಮ್ಮು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ € ಕೆಲಸಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಬಾದಶಹರ 
ನಿರ್ಣಯ ದಿಂದ ಖವಂಸಖಾನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಬಾದಶಹರಂ ನೀಡಿದ 

ವಸ್ರಾಚರೇಗಳೆನ್ನು ತಂದು ವ ಹಿಪತಿರಾಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಖವಾಸಖಾನರು ತಮ್ಮ 

ದಿವಾನರಾಗುವ ಪೂರ್ವದ ಅರಸನ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ 

ದರು ಮಹಿಪತಿ ರಾಯರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಹ ದ್ಹೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ 

ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಆವರ ಕಾರ್ಕನಿವ-ಹಣಾಕೌಶಲವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ 
ಬಾದಶಹರು ಸುಪ್ರೀತೆರಾದರು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದಶಹರು ಮಹಿಪತಿ 

ರಾಯರಿಗೆ ದಿವ್ನರ ಪದವಿಯನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿದರು ಕುಲಗರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯ 

ಕಥನ ಸತ್ಯವಾಯ ತು ಕರಣಿಕ ವ ಹಿಪತಿಂ0 ದಿವಾನಮಹಿಪತಿರಾಯರಾದರಂ ವಂಹಿ 

ಪತಿರ ಯರು ದಿವಾನರಾದುದಂ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಂರುಮಾಲಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ 

ವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಹೀಗೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಭಾಗ್ಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತವನು ತಲುಪಿದರೂ ಇದ 

ರಿಂದ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಡತೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಕಾ 

ಸವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿನಮ್ರರಾದರು ಒಂದಿಷ್ಟೂ 

ಗರ್ವಪಡದೆ ಅಹಂಕಾರತೋರದೆ ತುಂಬ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯಹೊಣೆಯನ್ನು 

ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ತುಂಬ ಕರುಣೆತೋರಿ ಎಲ್ಲವರ್ಗದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಂಖ ಸಂತೋಷ 

ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರು 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಧುಸಂತರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಆಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ವಂರ್ಯಾದೆ 

ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಯಕಾಚಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೈತಂಂಬ ನೀಡುತ್ತ, ನಿತ್ಕನೈಮಿತ್ತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ 

ವಂಹಿಪತಿರಾಯರು ಹೀಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದ್ದರೂ 
ಮಹಿಪತಿರಾಯರಿಗೆ ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ ವರಾತ್ರ ಲಭಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಪತಿ 

ರಾಯರು ದುಃಖಪಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಿಮ್ಮವ್ವನಿಗೆ ವಕಾತ್ರ ಈ ಚಿಂತೆ 
ಒಳಗೆ ಕೊರೆಯಂತೊಡಗಿತಂ 



೨೦೮ ಜಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಸಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಪುರದ ಭಾಸ್ಕರ 

ಸ್ಟಾವಿಂಗಳೆಂಬ ಯ ತಿವರ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು 

ಅವರ ಅವಧೂತ ಪಂಧದ ಮಹಾನ್ಯೋಗಿಗಳೆಂದೂ ಅನುಭಾವ ಮತ್ತು ಯೋಗ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದವರೆಂದೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಖ್ಯಾ ತಿಹರಡಿತಂ ಅವರು ನಿಂತ ಸಾರವಾಡ 

ಒಂದಂ ಯಠರಾತಾಸ್ಕಳವೇ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಅವ 

ರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಅವರತ್ತ ಹೋಗುಂತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸ ದ್ಹಿ ಮಹಿಪತಿ 

ರಾಯರ ಪತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿಲ್ಲವೆಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲ 
ಳಾಗಿದ್ದ ಆ ತಾಯಿ ತಿಮ್ಮವ್ವ ತಮ್ಮ ಚೆಂತೆಯಂನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳೆ ಲೆಂದು ಭಾಸ್ಕರ 

ಸ್ವಾವಿ ಗಳಿದ್ದ ಸಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗತೊಡಗಿದರು ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಾದರೂ 

ಮ್ಮವ್ವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಾವಿಂಗಳ ದರ್ಶನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸ್ವಾಎಂಗಳ ದರ್ಶನ 

ವರಾಡಬೇಕೆಂಟ ಪ್ರಬಲ ನಿಷೆ ಯಂದ ಆ ಸಾಧ್ವಿ ತಿವದ್ಮವ್ವ ಸ್ವಾವಿಂಗಳ ಅನುಗ್ರಹ 

ಪಡೆಯಣವವರೆಗೂ ಸಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಛಲತೊಟ್ಟಿರು ಆ 

ಸಾಧ್ವಿಯ ಛಲ ಸ್ಥಾ ಸ್ವಮಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತೋ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ 

ಎದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿಮ್ಮವ್ವನವರಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಬಂದಂ ಆಕೆಯೆ ಡೆಗೆ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಬೀರಿ 

ತಾಯಿ ನೀವು ಸತಿಪತಿಯರೀರ್ವರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಭಗವಂತನು 

ನಿಮ್ಮ ವಂನೋರಥವನದ್ನ್ಣಿ ಪೂರ್ಣವಕಾಡುವನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಎಂದರು ಅದೇ 

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಹಿಪತಿರಾಯಂರು ವಿಚಾರ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಅರವಂನೆಯ ಹೊರ 

ಮಗ್ಗುಲಿನ ಕಂದಕದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶಹಾನಂಗಾ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ಫಕೀರನ 

ಭೇಟಿಯಾಯಿಂತು. ಆ ಫಕೀರನು ನೋಡಲು ಹುಚ್ಚನಂತಿದ್ದರೂ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ 
ಯೆಂದಂ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮಹಿಪತಿರಾಯರು ಕುದುರೆ 

ಯಿಂದಿಳಿದಂ ಎನಮ್ರರಾಗಿ ಶಹಾನಂಗಾ ತಮ್ಮನ ಕರೆಯಂಂತ್ರಿರುವ್ರದನ್ನೂ ಕಂಡಂ 

ಅದನ್ನ ಒಂದು ಶ ಭಶಕ ನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರೆಡೆಗೆ ಹೋದರ ಶಹಾನಂಗಾ 

ತನ್ನ ಕ್ರಪಾದೃ ಸ್ಟಿಯಿಂದ ರತ್ನಪರೀಕ್ಷಕನು ರತ್ನಗಳನಂ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಹಿಪತಿ 
ರಾಯ ರನ್ನು ನೋಡಿ ಇದಂ ದಿಟವಾದ ವಸ್ತು! ಸಟೆಯಾದಂದಬ್ಬ ಎಂದು 

ತನ ಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡರಂ 

ರಾಯ ರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಫಕೀರನು ಮಹಿಪತಿರಾಯರಿಂದ ಆ 

ಉಂಗುರವನ್ನು ಕೆ ಳಿ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ತಿರುಗಿಸಿನೋಡಿ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು 

ಬಟ್ಟಿನಂ ರಾಯ ರ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಿತು ದಿಕ್ಕುಗಾಣದಂತಾಯಿತಂ ರಾಯರು 

ಸ್ತ೦ಭೀ ಭೂತರಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟರಂ ಆಗ ಶಹಾನಂಗನಂ ಇಂಥ ಹೇಸಿ ನಶ್ಚರ 

ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವೃಥೆಯೇ ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಮಹಿಪತಿರಾಯಂಮು 

ಬಾದಶಹನು ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಮುದ್ರೆಯ ೦ಗುರವನ್ನು ಕಳೆದಂಕೊಂಡು ತಾವು 

ಇನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತಮ್ಮ ದ ಗಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 



ವಂಹಿಪತಿದಾಸರು ಎರ 

ವೆಂದು ನಿಜಸಂಗತಿಯನ್ನು ಶಹ ನಂಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಕೂಡಲೇ ಶಹಾನಂಗನಂ 

ಕಂದಕದಲ್ಲಿಳಿದು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ ನಾಲ್ಕಾರು ಮುಂದ್ರೊಯಖಂಗುರಗಳನ್ನು ತಂದಂ 

ತಮ್ಮದನ್ನು ಗಂರ ತಿಸಿ ತೆಗೆದಂಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಹಿಪತಿರ-ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಆದರೆ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಫಕೀರನು 

ವಂಹಿಪತಿರಾಯರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನೆಂಬ ದನ್ನು ಅರಿತ ಕೊ೦ಡು ಅವರೆ ವ ಎದ್ರಕೆಯನ್ನು 

ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಎಸೆದನಂ ಇದನ್ನು ಕಂಡ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರು ಬೆರಗಾದರು ಈತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಾಮ್ರಾಟನಿಗೂ ದರೆ 

ಯದು ಇವನ ವೈರಾಗ್ಯಸುಖವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಂ! ಇದ್ದರಿರ 

ಬೇಕು ಇಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ! ಇಂಥ ಸುಖ ! ಇಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ! ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 
ಪಡೆಯುವುದೆಂತಂ? ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಮಹಿಪತಿರಾಯರನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಕ 

ಘವವೆಂದು ಅರಿತೂ ಫಕೀರನಾ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ 

ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ವುದು? ಇನ್ನು ಆತ್ಮ ಸೂರ್ಯನನ್ನು 

ಕಾಣಬೇಕು |!  ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನೂ ಉಣಬೆ ಕಲ್ಲ! ಎಂದು ಮಹಿಪಶಿದಾಯರನ್ನು 

ಕೇಳಿದನು ಬಳಿಕ ರಾಯರೆ -ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ತಾಫೇದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳು 

ಎರಿ ಇದೀಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಸನಿ ಹಿತವಾಗಿದೆ ಸಾರವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಸ್ಕರ 

ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹಿರ್ತೋಪ 

ದೇಶ ಮಾಡಿದನು ಶಹಾನಂಗನಿಗೆ ವಾಕ್ಸಿದ್ದಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಈ ಮಾತಂಗಳನು ಕೆ ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 

ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಈಗಾಗಲೆ ತನ ಪಿತನಿಂದ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು 

ಮುಂತಾದ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನೆ ಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು 

ಈ ಲೌಕಿಕ ಸಂಕೊ ಲೆಯಿ ೦ದ ಪ ರಾಗಬೇಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನು ಸಂಪಾದಿಸ 

ಬೇಕು ಎಂದು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು 

ವಂನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಪತ್ನಿ ತಿಮ್ಮವ್ವ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಆಕೆ ಭಾಸ್ಕರ 
ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು 

ಆಕೆ ತನಗಿಂತಲೂ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಎಂದರ ಭಾವಿಸಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೆ ಸದೆ 

ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು 

ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾತು ನಿಜವಾಯಿತೆಂದು ತಿಮ್ಮವ್ವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಮಹಿ 

ಪತಿರಾಯರು ಪತ್ನೀ ಸಮೇತರಾಗಿ ಸಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು 

ಭೇಟಿವಕಾಡಿದರು ದಿವ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿವಕಾಡಲಂ 

ದಿವಾಣರು ಸಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಊರ ಜನರೆಲ್ಲ ಮಹಿಪತಿಯವ 

ರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದವರನ್ನು ಆತ್ಮೇಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಊಟಿ 

ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಭೋಜನಮಾಡಿ ವಶ್ರಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗುರುಗಳನ್ನು 
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ದರ್ಶಿಸಲಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಏರ್ಪಾಡು ವಕಾಡಿದ್ದರು ಆದರೂ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು 

ಸ್ವಾಮಿಯಂವರ ದರುಶನವಾಗದೆ ತಾವು ಏನನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರೆವೆಂದಂ ತಿಳಿಸಿ ನೇರ 

ವಾಗಿ ಪತಿ ಯೊಡನೆ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾವಿಂಗಳ ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು 

ಧ್ಯಾನ ನಿರತರ ಗಿದ್ದರು ಅವರ ಧ್ಯಾನ ವಣಗಿಯಖವವರೆಗೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲೇ 

ಕೂತೆರಂ ಅಂದು ನಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಂಚಿತಶವಾಗಿಯೆಂೇ ಸವಕಾಧಿಯಿಂದೆದ್ದ 

ಸ್ವಾಮಿಗಳಂ ದಿವಾಣ ದಂಷೆತೆಗಳನ್ನು ಸರದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಬಂದಂ ಆರು 

ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಇಂದು ಬರೋಣವಾಯ ತೇ ? ಶಹಾನಂಗಾವಲ್ಲಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲಿ 

ಕಳುಹಿಸಿದರೆ? ಎಂದಂ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಹಿಪತಿರಾಯಂರ ಅಂತರಂಗಭಾವ ಅವರಂ 

ತಮ್ಮನೂ ಉದ್ದರಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಪಹಾನಂಗರಂತೆ 
ಸ್ವಾ ಹಗಳಿಗೂ ರಿಯರೊಂದಂ ಹಕ ಸ ಘವೆರದು ಗೈಗತ್ತಿತ್ತ) ಹೀಗಾಗಿ ವಿನೀತ 

ರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಅವರಂ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು 

ಒಂದು 'ಬಟ್ಟ ಲಂ ಹಾಟಂ ತರಿಸಿ ರಾಯರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಕುಡಿದೊಡನೆ 

ರಾಯರ ವ ಠಂ ಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತಂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿನ ಭೇದಭಾವ 

ಗಳು ಅಳಿದವು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಂಡಂತಾಯ್ತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ 

ಹೊಳೆದು ಗುರು ಶಿಷ್ಮದಿಬ್ಬರೂ" ಆದರಲ್ಲಿ ಸಮರಸರಾದರು ನೂತನ ಶಿಷ್ಯನ ಈ 
ಒಗೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸ್ಕಾವಿ ಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಅವರು 

ರಾಯರ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ರಿಸಿದರು ಮಹೀಪತಿಯವರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ 

ಮಹಾ ಸಾತ್ಮಿಕಳು ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರುಗಂಡು ಮುಕ್ಕಳಾಗುವರು. ಮೊದಲನೆಯವನು 

ರಾಜಸಗುಣದಿಂದ ಪದವಿಗಳಿಸಿ ಪ ್ರೈಸಿದ್ದನಾಗುವನು ಎರೆಡನೆಯವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ 
ದಿಂದ ಎ್ಲರ ಆದರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ಇಯೆನಿಸಿ ಕೀರ್ತನಕಾರನಾಗಂವನು ನೀವಾ 

ದರೂ ಇನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಜಂಜಡವನ್ನು ತೊರೆದು ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರಿ 

ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಂಹಿಪತಿರಾಯರನ್ನ್ನ 

ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಶ ಭಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾನಂದ 

ವಾಯಿತಂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರಂ ಭಾಸ್ಕರ ಗುರ ಗಳ ಕರಕಮಲ 

ಸಂಜಾತ ರಾದರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಪದವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾದಶಹರಿಗೆ ಬಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು 

ಮಹೀಪತಿರಾಯರ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡಂ ಬಾದಶಹ ಕೋಪಗೊಳ್ಳ ಲಿಲ್ಲ 

ಮಂತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಗೌರವಾದರಗಳನ್ನ ತೋರಿದರು 

ಈ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಲಾಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟ್ಟ 

ಮಂಗಿದಂತಾಯಿತು. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಾಯರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯಭಾವ ಪ್ರಬಲ 

ವಾಯಂತು ಹೀಗಾಗಿ ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿದರು 

ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಂನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನಮಾಡಿ ಬರುವಂತೆ ಹೆಂಡತಿ ತಿಮ್ಮವ್ಹೆಯನ್ನು ವಿಜಯಂ 

ಪುರಕ್ಕೆ ಕಳ ಹಿಸಿದರಂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧ್ಲಿ ಸ ಪತಿಯಂ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ 

ಬಡವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿತ್ತರಂ 
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ಸದ್ಗುರುಎನ ಕೃಪಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಯ ರ ಉತ್ಕಟಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತಂ 

ದಿನಾಖೂ ಸದ್ದುರುಗಳಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶ್ರವಣ ಪಾದಸೇವೆ ಯೋಗಸಾಧನೆಗಳ-ನ್ನ 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಅನುಭ ಜೆ ಭಾಸ್ಕರರಂದ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕೈಖೆ 

ಹಾಗೂ ರಾಯ ರ ತೀವ್ರ ಮ ವ ಂಕ್ಷತೆಗಳಿಂದ ರಾಯರ ಯೋಗಸಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ನಡೆದೂ ದ ಢಗೊಂಡಿತು ಹಗಲಿರುಳೂ ಸಾಧನೆಮಾಡಿ ಷಟ್ ಚಕ್ರ, ಭೇದಿಸಿದ 

ರಾಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರ ಪಮ ನಿರಂಜನ ನ ಪ್ರಭೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿತಂತೆ ಹರಿಶತ 

ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಳೆಯ ತೊಡಗಿತಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಂ ಗಿಯುವಂಥ 

ಯೋಗವನ್ನು ಅವರು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವ ಗಿಸಿ ದಿಮ್ಮೂನುಭವ ಪಡೆದಂ 

ಕೊಂಡರು 

ಹೀಗೆ ಬಹುಬೆ ಗ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಯನು ಪಡೆದುದನ್ನು ಕಂಡ ಸದ ಇರೆ ಗಳು 

ಮಹಿಪಶಿರಾಯರಿಗೆ ಇನ್ನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದೂ ಸಾಧನೆ ಅನುಭ ವ ಅನು 

ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ 

ಕೊಟ್ಟರು. ವ ಹಿಪತಿದಾಸರು ಗುರ ಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ವಿಜಯ ಪುಂಕ್ಕೈ ಬಂಡು 

ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ 

ಯನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ತಿಮ್ಮವ್ಹನಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಡು ಮಗು 

ಜನಿಸಿತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಾಯನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು ಪುತ್ರೆಲಾಭದಿಂದ 

ತಿಮ್ಮವ್ವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಯಿತು ಸದು ರ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೃತೆಜ್ಞತೆ 

ಆದರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆ.ಕ್ಹಿದವು ಆದರೆ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 

ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕುವರ್ಷಸಳ ಕಾಲ ವರಾತ್ರ ನಿಂತರು ಆದರೂ ಆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅವಧಿ 

ಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಅಸುಗ್ರಹೀತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯಿತು ತಮ್ಮ ಯೋಗಬ..ದಿಂದ 

ಅವರು ಅನೇಕರ ಮನೋರಥಗಳನು ಪೂರೈಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅವಿರತೆ ಸಾಧನೆ 

ಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭಾವವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು ಕೆಲಕಾಲಾನಂತರ ವಿಜಯಂ 
ಪುರದ ವೆ «ಲೆ ಪರರಾಜರ ದಾಳಿಯ್ಗಲಿದೆ ಎಂಬ ದಂ ಅವರ ದಿವ್ಯದೃಖ್ಟಗೆ ತಿಳಿ 

ತು (ಕ್ರಿಶ 1655ರಲ್ಲಿ) ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿವ ರ ಸಣೇತರಾಗಿ 

ನಿಜಾಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಗ ಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಷಾಪುರ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು 

ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರರ ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು 

ದ ಸರಿಗೆ ಬಹಳ ನೆರವು ನೀಡಿದರು ನಿತ್ಯಸಾಧನೆ ಭಕ್ತವೃಂದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಬೋಧೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಕೃಪೆ 

ಯ ೦ದ ರಾಯ ರಲ್ಲಿ ಕಏತಾಶಕ್ತಿಯೂ ಅಂಕುರಿಸಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 

ದಿವ್ಯ ಅನುಭಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮೈ 

ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಭಾವತರಂಗಗಳು ಅದ್ಭುತ 

ನಾದ ಕವನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೂಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದುವು 
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ಷಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ ವರ್ಷ ಕಾಲ ತಂಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಪುರದ 

ನೆರೆಹೊರೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಸಾರವಾಡದ 

ನೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕಾಖಂಡಿಕಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ 

ಶಿಷ್ಯರು ಭಕ್ತರಂ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನಿವ್ಮ್ಮಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹೇಗೆ ನಡೆಸು 

ತ್ತೀರಿ ಎಂದಂ ಕೇಳಿದರು ಆಗ ಮಹಿಪತಿದಾಸರಂ 

ಸಂಸಾರ ಚಿಂತೆಯಂಂ ಸ್ವಾವಿಂ ಶ್ರೀಹರಿಗಂಂಟಂ 

ಕಂಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಿಸುವ ಇದರಿಟ್ಳ್ಬ ॥ 

ತುತ್ತಾಯ ತವ ವಕಾಡಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆಸುವ ಪಡೆಯಂ 

ಮತ್ತು ಚಿಂತಿಸಲೇಕೆ ಹತ್ತುಕಡೆಯ ? 

ಭಕ್ತವತ್ಸಲಸ್ವಾಮಿ ಚಿಂತಾಯಕೆನ್ನೋಡುವ 

ನಿತ್ಯ ನಡೆಸುವ ಗ್ರಾಸ ಭಕ್ತರೊಡೆಯ hou 

ಆನೆ ಮೋದಲಿರಿವೆ ಕಡೆಂತಾನಡಸುತಿರಲಿಕ್ಕೆ 
ಜನಕೊಡ್ಡಿ ಕೈಯ್ಯನಾ ದಣಿಯಲೇಕೆ 
ಅನುದಿನ ಹರಿವಾಕ್ಕ ಅನುಭವಿಸುತಿರಲಿಕ್ಕೆ 
ಅನುವರಾನವಿಡಿದು ನಾ ಹೆಣಗಲೇಕೆ ? ॥೨॥ 
ಭಾರವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಲು ನಾರವಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಸಾರಾಂಶವಿತ್ತು ವರಕೃಪೆಯಂ ಜ್ಞ್ಯಾನ 

ಆರ ಹಗವೆನಗೇಕೆ ದೋರಂತಿವ ನಿಧಾನ 

ತರಕ ಮಹಿಪತಿ ಪೊರೆವಗಂರಂಕರಂಣ HAN 

(ನನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಚಿಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಗಿದೆ ಆತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ವರಾಡುತ್ತಾನಿ ಆತನೆ 
ತನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬದೇ ದಾಸರ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ) 

ಆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಣಿಕ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನು ಮಹಿಪತಿದಾಸರಿಗೆ ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೇ 

ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದಾಸರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗಿದರು ಅಲ್ಲಿ 

ಆವರು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನಗಳೆನ್ನು ವಣಂದುವರಿಸಿದರಂ ಹೀಗಾಗಿ 

ಕಾಖಂಡಕಿಯೇ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಕೊನೆಯವರೆಗಿನ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿವಾಸವಾಯಿತು 

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಬಿಜಾಪುರದ ಸುತ್ತ ವತ್ತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಖಂಡಕಿ ದಾಸರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು 

ಕಾಖಂಡಕಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮವ್ವಳಿಗೆ 

ಎರಡನೆಯ ಗಂಡಂವಂಗಂ ಜನಿಸಿತಂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ನಾಮಕರಣ ವರಾಡಿದರು 

ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಜನಿಸಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದಾಸರ ಪತ್ನಿ ತಿಮ್ಮವ್ವ ಪರಂಧಾವಂ 



ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಪಿ೧೩ 

ವನೆ ದಿದರು ಮಗಳ ನಿಧನದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಲಬಂರ್ಗಿಂಿಂಂದ ದೇಶ 

ಮುಖರು ಕಾಖಂಡಕಿಗೆ ಬಂದು ಮಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ ಂಗಿಸಿ ಮೊವ್ಮೂಗ 

ದೇವರಾಯನನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರ ಗೆರುವಾಕ್ಯದಂತೆ 

ಈ ದೇವರಾಯನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವೀರವೃತ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲಿತ್ತು 

ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಯನಂ ಬೀದರದ ಬಾದಶಹನ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ 

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೋರಿದನು ಈತನು ತೋರಿದ ಅಸಾವಶಾನ್ಯ 

ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಜನ ಆತನಿಗೆ ದೋಣಿ ಶಿವಾಜಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನಿತ್ತರು 

ಬಾದಶಹರು ಚಂದಿ-ಚೆಂದಾವರ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ದೇವರಾಯನಿಗೆ ಇನಾಮಿನ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು ಇತ್ತ ಕಾಖಂಡಕಿಯಲ್ಲಿ ವಕಾತೃವಿಹೀನನಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ 

ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರತ್ತೆ, ತುಕ್ಕವ್ವನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದನುಂ ವರ್ಷ ಒಂಭತ್ತ್ವಾ 

ದರೂ ಓದುಬರಹೆದ ಗಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಚಾಡಿಯರಾಗಿ ತಿರಂಗುವುದನು ಕಂಡ 

ತಂಕ್ಕವ್ವ ಸಹೋದರ ಮಹಿಪತಿದಾಸರೊಡನೆ ತನ್ನ ದುಗುಡವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು 

ಮರುದಿನ ದಾಸರು ವ ಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸ್ನಾನವರಾಡಿ ಹೊಸವಸ್ತಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರೆಲಂ 

ಹೇಳಿದರು ಬಳಿಕ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿ ವಂಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ 

ತಮ್ಮ ವರದ ಹಸ್ತೆವನ್ನಿಟ್ಟಿರು ಕೂಡಲೆ ಓ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಹರಿಯೆ ಎಂಬ 

ಹನ್ನೊಂದು ನುಡಿಯ ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನನು ಕಂಡ ತುಕ್ಕವ್ಹನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ 

ವಾಯಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಹುಂಬತನ ವಶಾಯವಾಯಿತಂ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ- 

ಭಾವ ಜನಿಸಿತು ಯ ಥಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಪತಿದಾಸರೇ ಮಗನಿಗೆ ಯೋಗರಹಸ್ಯವನನ್ನಿ 

ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಆಂದಿನಿಂದ ತಂದೆಗಿಂತ ಮಗ ಮಿಗಿಲೆನ್ನುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖದಿಂದ 

ದಿವ್ಯಕಾವ್ಯದ ಸೆಲೆ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅನಂಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯವನು ಶ್ರೀವಂಂತಗೊಳಿಸಿತಂ 
ಮಹಿಪತಿರಾಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಂದ ಸಂಖವನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನೂ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್ತಾರವನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು. ತಂದೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಅವರ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದನು 

ವ ಹಿಪತಿರಾಯರಿಗೆ ವಯಂಸ್ಕಾಗಂತ್ತ ಬಂಗು ಮತ್ತೊ ಶಹಾನಂಗನಂ 

ರಾಯ ರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹ್ಯಾಗಿದೆ ಎಂದರಂತೆ ಅಗ ರಾಯರು ಪರವಹಕಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ 

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಂಗಾ ಕೇಳಿಸಿತ್ತೇ ನೌಬತಶ್ತಿ (ಕೂಚಕಾನಗಾರಾ) 

ಎಂದಂ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಯಂರು ಹೌದಂ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರಂತೆ ವಂಹಿಪತಿರಾಯರ 

ಹಿರಿಯ ಚೇತನದ ವಂಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ನಂಗ ವರಾಯ ವಾದನಂತೆ ಕೆಲದಿನ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ರಾಯರಂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಲ್ಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಲಗುರು 
ಗಳ ಬಳಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿದ್ದರು ಅವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಶ 1681ರ 

ವಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶ ದ್ದ ಪ್ರತಿಪದೆಯ ದಿನ ತಮ್ಮ 70 ವರ್ಷಗಳ ತಂಂಬು ಬಾಳನ್ನು 



೨೧೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಬಾಳಿದ ದಾಸರು ಮಹಾಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಅವರೆ ಕುಟಂಂಬದವರಿಗೂ 

ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭರಿಸಲಾರದ ದುಃಖವಾಯಿತು ಕೊಲ್ಲಾರದ ಕೃಪ್ಣಾಶೀರದಲ್ಲಿ ರಾಯರ 

ಆಂತ್ಮಎಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರ ದಹನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಂದಾವನವನ್ನೂ 
ಇರ್ಮಿಸಲಾಯಿತೆಂ 

ಮಗ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ತಂದೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಅಂತ್ಯವಿಧಿಯ ನು ಮುಗಿಸ 

ಕಾಖಂಡಕಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಂದೇ ರಾಯರು ಕ ಅತ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಣ್ಾಗೆ ಬೆಂಕಿಹತ್ತಿ 

ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಯರ ಆಗಣ'ತ ಕೈ ಬರಹದ ಪ್ರತಿಗಳು ಸುಟಂ ಹೋದವಂತೆ ಆಗ 

ಕೃಷ್ಣರಾಯ ನು ದುಃಖದಿಂದ ಅನಾ ಹಾರಗಳನ್ನು ತೊರೆಯ ಲಂ ಆತನಿಗೆ ರಾಯರು 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊ ಡು. ದುಃಖಿಸಬೇಡ ಮಗು ತಿಳಿದವನಾದ ನೀನೇ ಹೀಗೆ 

ವೃಧಿತನಾದರೆ ಉಳಿದ ಭಕ್ತರ ಗತಿಯೇನು? ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸಂವವರಾರು? ನಾನಂ 
ಇಲ್ಲಿಯೆ ಇರುವೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನನ ಕೋಣ್ಯೆಲ್ಲಿಯ 

ಬೂದಿಯ ನ್ನು ಕೆದರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳಂ ಸಿಗುವುವು ಅವನು 

ಉಪಯೋಗಿಸು ಮತ್ತಿ ಜಿಕ್ರಿ ಪ್ರೂರದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂಂದುವರಿಸಂ 1 

ಏಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದೃಶ್ಯವಾದರಂತೆ ಅದರಂತೆ ರಾಯರು ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ 

ಶಾಲಿಗ್ರಾವ ದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಂ ವೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು 

ಈಗಲೂ ಈ ವೃಂದಾವನವು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಠರ ಮನೋರಧವನ್ನು ಪೂರೈಸಂ 

ತ್ತೆಡೆ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ. ಕಾಖಂಡಕಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊವೆೊ_ ವಕಾರ್ಗಶೀರ್ಷ 

ಶದ ಪ್ರತಿಪದೆಯಂದು ರಾಯರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ 

ವಂಶಸ್ಥರೂ ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೂ ಆ ದಿನ ಸೇರಿ ಬಹು ವೈಭವದಿಂದ ಈ ಉತ ವ 

ವನು ಅಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 

ಮಹಿಸೆತಿರಾಯೊರ ಕಾಳ ವಿಚಾರ 

ಮಹೀಪತಿರಾಯರ ಜನ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಕಾಣಕಾಲ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 

ಆದರೆ ಅವರು ನಿರ್ಯಾಣ ಹೊಂದಿದ ತಿಥಿ ಮಾರ್ಗಶಿ ರ್ಷ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪದೆ ಎಂದಂ 

ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಯರಾವ ಶಕವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕವಷ-ವೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ 

ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಬಾಳನ್ನು ಬಾಳಿದ್ದರು ಎಂದಂ 

ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯಾಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದೆ 

ನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು ರ ಕ್ಮಿಣಿ ಪಂಡಿತರ ಸವಂಕಾಲೀನರೆಂಬ 

ಸಂಗತಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೂ ಪಂಡಿತರ ಶಿಷ್ಯ ಬರೆದ ಗುರುವರಾಲಿಕೆ ಯಿಂದಲೂ 

ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಕ್ರಿ ಶ 1710 ರಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿದ 

ರೆಂದು ಬರೆದಿರುವರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ. ವಯಸ್ಸು ಆಗಿತ್ತಂತೆ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯಂರ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಆಧಾರಗಳು ಲಭ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮನೋ 



ಪುಹಿಪತಿದಾಸರು ಎ೧೫ 

ಹರಶಾಯುರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು 

ಆನಂದವಹೆರಿ ಎಂಬ ಖಂಡಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು ಅದನ ವರು ಸುಭಾನಂ 

ಸಂವತ್ಸರ ಭ ದ್ರಪದ ದಶಮಿ ಗುರುವಾರ ಮಂಗಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಂಗ 

ಗಳ ಜಂತ್ರಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ .ಸಂಭಾನಂ ಸಂವತ್ಸರವು ಶಕೆ 1625 ದಲ್ಲಿ 

ಆಂದರೆ ಕ್ರಿ ಶ 1703 ರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ರಾಯರು ಕಾಲವಾದಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು 

18 ವರ ಷದವರಿದ್ದರೆಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಖಂಡಕಾವ್ಯವನು ಬರೆದಾಗ 

ಅವರು ಸುವಕಾರ 40 ವರುಷದವರಿದ್ದಿರಬಹಂದೆಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ ರಾಯರೆ 

ನಿರ್ಯಾಣದ ವರುಷವು ಸಮಾರು ಕ್ರಿಶ 1681 (1703-22) ಬರುವುದು 

ಅಂದರೆ ಅವರೆ ಜನ್ಮವರುಷ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಶ 1611 ಆಗುವುದು ಇದಕ್ಕೆ 

ಇತಿಹಾಸವೂ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮಹಿಪತಿಲಾಯ ರು ಖಮಸಖಾನರೆಂಬ ಬಾದಶಹಣ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಣಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಗುರುಮಾಲಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ 

ಬಂದಿದೆ ಈ ಖವಾಸಖಾನರಂ ಶ್ರಿ ಷೆ 1626.56ರ ವರೆಗೆ ವಎಜಾಪುರವನಂ 

ಆಳಿದ ಮಹಮ್ಮದ್ಶಹನ ದಿವಾಣರಾದ ಖವಾಸಖಾನರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವರನ್ನು 

ಶಹನಂ 1635 ರಲ್ಲಿ ಫಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದಕ್ಕೂಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದಸೆಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ 

ಮಂದೆ ರಾಯ ರು ವಿಜಯ ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪರರಾಜನ ದಾಳಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು 

ಅಂತರ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಷಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದರೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಔರಂಗಜೇಓಒನು 1656 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಮೇಲೆ ದಂಡಂ ಕಳಿಸಿದ್ದ 

ನೆಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ರಾಯ ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1655 ರಲ್ಲಿ 

ಷಾಪುರಕ್ಕಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ದಿವಾನರಾದಾಗ ರಾಯೆರ ವಯಸ್ಸು 25 

ಮತ್ತು ಷಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸುವರು 45 ಇದ್ದಿರಬಹಂದು 

ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಜೀನನದ ವ ಹತ್ಚದ ವರ್ಷಗಳಾ 

ವವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ರ ಯರ ಜನನವು ಸಂಮಾರು 1611ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿವಾನ 

ರಾದ ದು ಸುಮಾರು 1635 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾದದು ಸಂ 1651 ರಲ್ಲಿ 

ಅವರು ವಿಜಯಪುರವನು ಬಿಟ್ಟೂದು ಸು 1655ರಲ್ಲಿ ಕಾಖಂಡಿಕಿಯ ಲ್ಲಿ 

ನೆಎಸಿದುದು ಸು 1659 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಜನನ ಸು 1663ರಲ್ಲಿ ರಾಯರು 

ಕಾವವಾದಂದು ಸು 1681 ರಲ್ಲ ೩ 

ಶ್ರೀಮಹಿಪತಿರಾಯ ರ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಯ್ಯ ಸೋಮಯ್ಯ 

ಹರಿದಾಸ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾತಂಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ೭ಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 

ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಂವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪಂಡಿತರು ಕ್ರಿಶ 1610 ರಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿ 1720 ರಲ್ಲಿ ದೇಹವಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸವಂಕಾಲೀನರಾದ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು 

ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಬಿಜಾಪುರದ ಮಹಮದ್ 

1 ಸ್ವಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞ ಪೀರಿಕ-ಪು 20 23 



೨೧೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಆದಿಲ್ಶಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಖವಾಸಖಾನನು ಮೊದಲು ಇವರನ್ನೂ 

ಲೆಕ ಪತ್ರ ನೋಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯವಿ ಸಿಕೊಂಡನು ಈ ಖವಾಸಖಾನನ ವ ರಣ 

ಕ್ರಿಶ 1635ರಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದೆ ಆಗ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಸುಮಾರು 24 25 ವರ್ಷ 

ದವರಿರಟಹುದ ಅದೆ ಇವರು ಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೋಳಗುಮ್ಮುಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ 

ಮಹಮ್ಮದ್ ಅದಿಲ್ಶಹನ ಖಾಸಗಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ ತದನಂತರ ದಿವಾನ 

ರಾಗಿಯೂ ಕೆ೨ಸ ಮಾಡಿ ಕೆ೨ಏವು ವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ ದಿವಾಣ ಪದವಿಯನ್ನು 

ತ್ಯಜಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ 

ಮಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ೯ಶಹಾನಂು ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ ಕಾಲ ಕ್ರಿಶ 1627-1655 

ಅಂದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಶ 1635ರಿಂದ 1655ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಉನ್ನತ 

ಪದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬಂತಾಯಿತು ಕ್ರಿಶ 1686-88 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜ ಪುರದಲ್ಲಿ 

ಅತಿ ದೊಡ್ಡೆ ಪಿಡುಗು ಬಂದು ಸತ್ತವರ ಹೆಣಗಳನ್ನು ತ ೦ಬಿ ಕಳಿಸಿದರಂತೆ ದಿಲ್ಲಿಯ 

ಔರಂಗಜೇಬ ಬಾದಶಹನ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಿಕೊಂಡಳಂ ಲಕ್ಷ ೦ತರ 

ಜನರು ಸತ್ತರು ಈ ಪಿಡುಗನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರ ಕ್ಮಿಣಿ ಪಂಡಿತರು ಮಹಾವಕಾರಿ 

ಅಷ್ಟಕ ವನು ರಚಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಷಿಡುಗಂ ನಿಂತಿತಂತೆ ಆ ಅಷ್ಟಕ 

ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ. ಈ ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಕಾಲವಾಗಿ 4-6 

ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದುವು 

ಈ ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ವಂಹಿಪತಿದಾಸರು ಸು ಕ್ರಿಶ 1611 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ 

ಕ್ರಿ ಶ 1634 ರಲ್ಲಿ ಖವಂಸಖಾನರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಕ್ರಿಶ 1635 ರಿಂದ 1655ರ 

ವರೆಗೆ ಆದಿಲ್ಶಹನ ದರಬಾರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೇರಿ ಕ್ರಿಶ 1665ರಿಂದ 1681ರ 

ವರೆಗೆ ಯೋಗಿ (ತ್ಯಾಗಿ?) ಯಕಗಿ ಬಾಳಿ ಕ್ರಿಶ 1681 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾದರೆಂದಂ 
ನಿರ್ಭರಿಸಬಹ ದುಸಿ 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಈ ನಿರ್ಣಯಂಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ 

ಪ್ರಮಾಣಗಳಂ ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ ಕ್ರಿಶ 1611 1681 ನನ್ನಿ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ 

ಕಾಲವೆಂದಂ ಒಪ್ಪಬಹುದೆಂದು ತೋರಂತ್ತದೆ 

ಮೆಹಿಪೆತಿರಾಯೆರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಸಂದರ್ಶನೆ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಹಾನಂಗಾ ಅವರ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ 

ಘಟಿನೆಯಾದರೂ ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯೆ ೦ದಂ 

ಹೇಳಲೇಬೇಕು  ಸೂಫೀಪಂಥದ ಅನಂಭಾವಿಗಳ ದ ಶಹಾನಂಗಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 

ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಂದಲೂ ಪೂಜ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರ ಆದರೂ 

2 ಸೇವಾತತ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಟ 8.9 



ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ೨೧೭ 

ಅವರ ವರ್ಶನೆ ವಕಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಬಗೆಯ ದ್ಹಾಗಿತ್ತು ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ವಿಷಯ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಶಹಾನಂಗರ ವರ್ತನೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಬಾದಶಹರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ 

ಬೇಗಂ ತಲಾವ್ ಕೆರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ ಇವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಬಾದಶಹರ 

ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಪತಿರಾಯರಿಗೆ ಶಹಾನಂಗರ ದರ್ಶನವಾದದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವೇ 

ಆದರೆ ಮಹಿಪತಿರ್ಯ ರ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ, ಶಹಾನಂಗ ಅದನು ಕಂದಕಕ್ಕೆ 

ಎಸೆದುದಂ ಎ.ಕಿತ್ರವೇ ರಾಯರು ಖಿನ್ನರಾಗಲೂ ಆದೇ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅಂಥ 

ಹದ್ದೇ ನಾಲ್ಕಾರು ಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದದ್ದು ವಿಚಿತ್ರ  ಮಹಿಪತಿರಾಯಂರಿಗೆ 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ರಿಕೆ ಯಾವುದೆಂದು ಗ ರುತಿಸಖು ಸಾಧ್ಯವ ಗದಿದ್ದಾಗ 

ರಾಯರ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ 

ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಎಸೆದುದಂ ಮಹಿಪತಿರಾಯರಿಗೆ ಬೆರಗನ್ನು೦ಟುಮಾಡಿತು ಇವನ 

ವೈರಾಗ್ಯ ಸುಖವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಎಂ! ಇದ್ದರಿರಬೇಕು ಇಂಧ 

ವೈರುಗ್ಯ! ಇಂಥ ಸುಖ ಇಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ! ಆದರೆ ಇದನೆ ಲ್ಲ ಪಡೆಯ ಎವುದೆಂತು ? 

ಎಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿದ್ದಾಗ ಸಾರವಾಡದ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಂಡು 

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಶಹಾನಂಗಾ ಉಪದೇಶ ವರಡಿದ್ದು ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನೆ « ಪ್ರವಹಿಸಿತು ಈ ಲೌಕಿಕ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ 

ಪಾರಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ 

ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರು ತವದ್ಧ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವ 

ಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ 

ಆವರ ಮರಿಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀಪತಿತನುಜ ರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪರಂಪರಾಗತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಾತ್ರವೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 

ದೆ.ೊರೆಯಂವ ಆಧ ರವಷ್ಟೇ ! 

ಸಾರವಾಡದ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಬವಂತೂ ರಾಯರ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೆಂಯ ಅತಿಶಯವಾದುದಂ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾವಿಗಳು ತಮ್ಮನನ್ನು ಹೇಗೆ 

ಉದ್ಧರಿಸಿದರೆಂಬ ಬಗೆಗೆ ವಂಹಿಪತಿರಾಯರಂ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಸ್ವಭಾವತಃ ಅವರ್ಧತಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭ ಸ್ಮರಸ್ವಾಮಿಗಳಂ ರ ಯರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ 

ವಿಧಾನವೂ ತಂಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ದು ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಮಿಯಂ ದರ್ಶನವಾಗಿ ನಾಎಲ್ಲಿ 

ತವಂಗಾಗಿ ಬಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಾಯಿತಂ ಇಂದು ಬರೋಣವಾಯಿತೇ? ಶಹಾನಂಗಾ 
ವಲ್ಲಿಗಳು ತವ್ಮನಿ ಲ್ಲಿ ಕಳೇಹಿದರೇ ? ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಾಯರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ 

ರಾಯರ ಅಂತರಂಗ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಯಿತಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿ 

ನೀಡಿದ ಹಾಲಾ ಕುಡಿದಾಗ ರಾಯರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಕಾರ್ಪಾಡಾಯಿತಂತೆ 

ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿನ ಭೇದಭಾವವಳಿದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವಾವಿಯೇ ಕಂಡರಂತೆ 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಹೊಳೆಯಿತಂತೆ ಅವರ ವಾತಿ 
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ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ವಸ್ರೂ ವಿನ ಅರಿವಾಯಿಂತಂತೆ 

ಈ ಆನಂದದ ವ ಹಿವಕಾತಿಶಯವನ್ನು ರ ಯ ರು ತಿಳಿಸಿರ ವುದು ಹೀಗೆ 

ಇಂದೆನ್ನ ಜನ್ಮ ಪಾವನವಾಯಿತಂ 

ತಂದೆ ಶ್ರೀಗಂರು ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ದರುಶನದಿ 

ಅರ್ಕವೂಂಡಲಗಳು ರವಿ ಶಶಿಕಿರಣವು 

ರಬಳರುಳಿಸುವ ಪ್ರಭೆ ನೋಡಿ ಅನಿಮಿಷದೃಷ್ಟಿಲೆನ್ನ 

ಅಕ್ಷಜೊಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಸ್ತುಗತಿಯ ನಿಮ್ಮ 

ಪ್ರಕಾಶವನು ತಳಿದ. ಅಂಧತ್ವ ಕಳೆದಿನ 

ಓಂಕಾರ ವೊದಲ ದ ಬ್ವಾದಶನಾದದಾ 

ಭೇದದ ಘೋಷವ ಕೇಳಿ ಬಧಿರತ್ವಕಳೆದಿನ್ನ 

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಆರುನೂರರಾ 

ಜಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪ್ರಣವ್ಮೂಲೆನ 
ಸುಷುಮ್ನುದೊಳು ಪ್ರಾಣೇಶಮೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ 

ಮಂತ್ರವನು ತಿಳಿದು ಪಿಶಾಚತ್ವಕಳೆದಿನ್ನ 

ಸ್ತುತಿಸ್ಸಾತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿವ್ಯ ನಾವಕಾಮೃತವ 

ನುಡಿದು ಪಯ ಸ್ವಿನೀ ಜಿಹ್ವೈಲೆನನ್ನ 

ಸ್ಮರಣೆ ಚಿಂತನೆಯೊಳು ಸ್ಫುರಣಮೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ 

ಸ್ಮರಿತಗತಿವರಿತು ಮೂಕತ್ವ ಕಳೆದಿನ್ನು 
ಕೇರ್ತನೆ 314 

ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾವಿಂಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು 

ಈ ಕೇರ್ತನಯಿ ೦ದ ತಿಳಿಯಬಹ ದು ಭಾಸ್ಕರ ಗುರುಕರಕಮಲ ಸ£ಆಚಾತರಾದ 

ರಾಯಂರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಪದವಿಗಳನೆ ಲ್ಲ ತ್ಕಾಗ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಬೆರಗ ಗೊಳಿಸು 

ತ್ರೈದೆ ಅನುಭಾವ ಭಾಸ್ಕರರಾದ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಎಂಗಳು ಕಾವು ಯೋಗಬಲದಿಂದ 

ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾಂ ರಿಗೆ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಧಾರೆಯೆರೆದರು ಹೀಗೆ 

ರಾಯರು ಹನೆ ರಡು ವರ ಷದಲ್ಲಿ ಮ ಗಿವಂಥ ಯೋಗವನ್ನು ಹನೊಂದಂ 
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ದಿವ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಪೆಡೆದರೆಂಬುದನು ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ 

ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅಂಕಿತ 

ಸಾವರಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡವ ಗ ರುವೇ ಆತನಿಗೆ ಅಂಕಿತ 
ವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದ ಯ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು 
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ತಂತವ್ಮ್ಮಾ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯಯಾ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಎಳೆಸುವುದುಂಟಿ 

ಕಲವೊಮ್ಮೆ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಂಕಿತವನ್ನು ಅನಂ 

ಗ್ರಹಿಸುವುದೂ ಉಂಟಂ ಆದರೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯರರಿ ಅಂಕಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಎೂ 

ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮನಾವಂ ಮಹಿಪತಿ ಎಂದೂ 

ಕಾಲಾನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಹಪತಿರಾಯ ರೆಂದು ಮಹಿಪತಿದಾ”ರೆಂದಂ ಬಳಕೆಗೆ 

ಬಂದಿರಬಹಂದಂ ಮಹಿಪತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಗೆ ಪತಿ ಎಂಬ ಭಗವನ್ನಾಮವೂ 

ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕ ರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರು ತೆರಳವ.ಹಿಪತಿ 

ದಾಸಮಹಿಪತಿ ಮೂಢ ಮಹಿಪತಿ ಮಹಿಪತಿಗುರು _ ಇವೇ ವೊದಲಾದ ಅಂಕಿತ 

ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ದಾಸ್ಕಭಾವವನಂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಹಂಶಃ ಅವರ ಮಗ 

ಕ ಷ್ಣರಾಯನು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಪಡೆದು ಗುರುಮಹಿಪತಿ ತಂದೆ ಮಹಿಪತಿ 

ಮಹಿಪತಿಸುತ ಮಹಿಪತಿನಂದನ ವಂಹಿಪೆತಿಕಂದ ಮಹಿಪತಿ ತನಯ ಮುಂತಾದ 

ಆಂಕಿತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರವ ದ 

ನಾವಂವನ್ನು ಅಂಕಿತವೆಂದು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಿದರ್ಶನ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಳ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯರನಂ ಮಹಿಪತಿದಾಸರೆಂದೂ ಮಹಿಪತಿ ಸ್ಥಾಮಿಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯ ವ 

ರೂಢಿ ಇದೆ ಆ ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗ ಇಣವೊಂದು ಕಾಣುವು 

ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆಯ ತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 

ಪಂಡಿತರು ಅವರನ್ನು ಮಹಿಪತಿರಾಯರೆಂದೇ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದೃಷ್ಟಿ 

ರಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರೀತಿಯಖ ಆನ ವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತ್ತು 

ಏಕೆಂದರೆ ಆವರ ಮನೆತನ ಪವಿತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರದ್ದೂ ಅವರ ತಂದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರ ಷರು 

ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯ ಅಧ್ಯಾಪನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ರಾಜಕಾ 

ಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳ ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವುಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲ 

ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಂಗತೆರು ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶುಕ್ಲವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನನಿರ್ವಹಣೆ 

ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವ ಹಿವೆಂಯಂನು ಕೊಂಡಾಡಿದವರಂ 

ರಾಯ ರ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಿರಿಯರ 

ತಾಯಂದಿರೂ ಹಿರಿಯ ರೇ ಇರಬಹ ದು ಇಂಥ ಸಾತಿ ಶಿಕ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ 

ಅಂಥವರ ಭಕ್ತಿಯಂತ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವ ಗುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ತಾವಾಗಿ ಬೆಳೆ 

ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶೇಷ ಹರಿದಾಸ 

ರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅನಂಭಾವಿಗಳಾಗಿ ಪರವ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ತ್ಕಾಗಿಗಳಾಗಿ 

ಬಾಳಿದರು ಇವಿರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವೈಎಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನೂರಾರು ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇನೆಂಬ ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, 



೨೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ದೇವರ ಪೂಜೆ. ಅತಿಧಿಸತ್ಕಾರ ಸತ್ಪಾತ್ರದಾನ ಸತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರವಣ ಮನನ-- 

ಇವುಗಳು ಯ ಥಾಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿ ವಂಹಿಪತಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ 

ಬೀಜವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರದಹ ದು ಎಂ ಎಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ಅವರ ಕೆಲವಾರಂ 

ಕೇರ್ತನೆಗಳನ ವಲ೦ಲಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಯರು ರಚಿಸಿದ ಇಷ್ಟೆ 

ದೈವಸಂ್ರತಿ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ 

ಹೇಳಿದ ನೀತಿಬೋಗಧೆಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ 

ವನು ತಿಳಿಯಒಹ ದು ವ ಹೀಪತಿರಾಯರ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ರಚಿಸಿದ 

ನೆನೆದು ನಮಿಸುವೆ ನಾನು ವಾರಂವಾರ ಎಂಬ ಕೇರ್ತನೆಯಿಂದ ಅವರ ವಂನೆತನದವರ 

ಪರಂಪರಾಗತವಾದೆ ಆಚಾರ ವಿ.ಾರಗಳ ಸಂಪ್ರಬಾಯ ವೇನೆಂಬುದನು ತಿಳಿಯಂ 

ಬಹುದು ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮನ್ಹಭ್ವಾಜಾರ್ಯರಿಂದಹಿಡಿದು ೮ವರೆ 

ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಕರಾದ ಪದ್ಮನಾಭತಿ ರ್ಥ ನರಹರಿತೀರ್ಥ ವಂಧವತೀರ್ಥ ಮತ್ತ 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಕ ತೀರ್ಥರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಮಂದೆ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 

ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಶ್ರೀಮದುತ್ತರಾದಿ ಮರದ ಯತಿವರ್ಯರ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 24ನೆಯ 

ವರಾದ ಸತ್ಯಬೋಧರವರೆಗೆ ಸುತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು 

ಮಾಧ್ವವ ತೀಯರೆಲ್ಲಿ ಯಕಾವ ಮರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಂ ಅಲ್ಲದೆ 

ಶ್ರೀವ ದುತ್ತರಂದಿ ಮರದ ಗಣ್ಯಸ್ಥಾನಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ 

ಉಮರ್ಜಿಯಂವರು ಅವರ ಮನೆತನದ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದೂ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರಂ 

ಮತ್ತು ಕ ಷ್ಞರಾಯರು ಆ ಆಚಾರೈರ ಅನ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ ಅವರ 

ವಂಶೀಯರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಇದೆ ಕಿ ರ್ಶನೆಯ 3ನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯರು 

ಮೆ"ದಲ್ಲೊಂಡು ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವೆತ್ತ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು 

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ಪ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತೂ ಕನಕದಾಸರ 

ಸುತ್ತಿಯಂ ಇದ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ಹರಿ ಹೇಳಯ್ಯಾ ಎಂಬ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಂರ 

ದೇವ ಶೋಧನದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಸರ್ವೋ ಕ್ತಮತ್ವ ಹರಿನಾಮ ಮಹತ್ವ 

ಶೋಧೆನೆ ಹರಿದಾಸರ ಹಿರಿಮೆ ಕೀರ್ತನಕ ರರ ಆತ್ಮ ಲೋಕನೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 

ಉಾದಿಸುವಾಗ ಊಪಮಾನ ರೂಪಕ ಸರಳ ಶೈಲಿ ಮೊದಲಾದುವು ಮಹಿಪತಿದಾಸರ 

ರಜನೆಯ ಲ್ಲಿ ವಿದಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಇತರ ದಾಸರಧಾಟಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮಹಿಪತಿ 

ದಾಸರ ವೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವುದನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 

ಸಕಲಜಿನಗೆ ನೀನೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೆ 
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಹಿತಾತ್ಮೆನು ನೀನೆ 

ಒಂಧು ಬಳಗ ಸರ್ವಾತ್ಮನು ನೀನೆ 



ಮಹಿಪತಿದಾಸರಂ ಪಿ೨೧ 

ದೈವಗುರು ಕ ಲಗೊ ತ್ರೆನು ನೀನೆ 

ಕಾವಕರುಣ ಸೂತ್ರಾಂತ್ರೆನು ನೀನೆ 

ದ್ರವ್ಯ ಧನವು ಸಕಲಾಶ್ರಯ ನೀನೆ 
ದಿವ್ಯಾಲಂಕೃತ ಭೂಷಣ ನೀನೆ 

(ಕೀ 526) 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಪತಿದಾಸರಲ್ಲಿನ ಉಜ್ವಲ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ 

ಮಹಿಪತಿದಾಸರೂ ಸಕಲವೆಲ್ಲವು ಹರಿ ಸೇವೆ ಎನ್ನಿಯುಕುತಿವೆಂತರು ಹೆರಿಭಕುತಿ 

ಯೆನ್ನಿ ಎಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡತೊಡಗಿದರೆಂದರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಿದಾಸರ 
ಧಾಟಿಯೇ ಕೇಳಿಸ ತ್ತದೆ 

ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಹುದೆ ಎರ ಲನ ಸುಸೇವೆಗನ್ನಿ 

ಸೃಷ್ಠಿಯೊಳಿಹ್ಮವೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹವಾಸವೆನ್ನಿ 

ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರಲ್ಲಿನ ದೆ ೈವನಿಷೆ. ನಿಬ್ಬೆರಗನ್ನುಂಟ ವಕಿಡುವಂಥದು ಹಂಸ 

ನಾಮಕ ಭಗವಂತನನ್ನು "ಸಕಲಾಗಮ ಪೂಜಿತ ಏಕೋ ದೇವನೀತ ಏಕಾಕ್ಷರ 

ಬ್ರಹ್ಮೀತ ಹಂಸನಾಧ ಯತಿ ಮ ನಿವಂದಿತೆ ಪಿತಾಮಹನ ಮತ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನೀತ 

ವಿಶ್ವರೂಪ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಹುದೀತ ಹಂಸನಾಥ ಎಂದು ಸುತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ರಾಯರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ನೆನೆದು ನಮಿಸುವೆ 

ನಾನಂ ವಾರಂವಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಅವರ ಮನೆತನದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ 

ಆಚಾರ ಏಚಾರಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನೆಂಬುದನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯ 

ಬಹುದು ಹರಿನಾವಂ ಉಳ್ಳವಗೆ ನಾಸ್ತಿಕವೆಲ್ಲಿಹ ದವಗೆ ಹರಿದಯುಳ್ಳವಗೆ ದೈನ್ಯ 
ವೆಲ್ಲಿಹದವಗೈೆ ಹರಿಯಭಾವಿಕಗೆ ಭವವುಂಟೆ ಅವಗೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಗೆ ತಾ ಭಯಂ 

ವೆಲ್ಲಿಹದವಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರೆಂ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರಂ 

ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಧಮ ಘಟ್ಟದ 

ಮುಖ್ಯರನ್ನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವಂಶಿ ಯರಿಗೆ ಹರಿ 

ದಾಸರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾರೀಪ್ರೇಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ತೆ.ಗಿನ ಕಿ ರ್ತನಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ತಾಳೃಪಾಕಂ ಅಣ್ಣವಕಚಾರ್ಯರಸು (ತಾಳಪಾಶ) ಅವರು ಈ 

ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರ ಹೃದಯವೈಶಾಲ್ಕವನ್ನು ತೋರಿಸು 

ತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವ ತ್ವವನ್ನು 

ನಂಬಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಎನ್ನುವು 

ದಕ್ಕೆ ಮಹೀಪತಿಲಾಯರು ರಚಿಸಿದ ಕೆಳಕಂಡ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹಂದಂ 

ಹರಿರೇವ ಪರೋ ಹರಿರೇವ ಗುರೋ 

ಹರಿಯೋ ಗಂರುವೆಂದರವ್ಮಿರೋ 



೨೨೨ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಗರು ಮದ್ಷ ್ವೈ ಪರ್ಣೇಳಿದ ನಿಜಕೀಲು 

ಅರಿತೆ ಕೇಂಂದಿದೆ ಮೊದಲಂ 

ಪರಮ ಭಾಗವತೆರದುಭವದ ಬಾಗಿಲು 

ಪರಗತಿಸಾಭನಕಿದೆ ಮಿಗಿಲು 

ಕೀರ್ತನೆ 639 

ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರಕೃತಿಗಳು ಪು 430-431 

ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಅನೆ ಕ ಕೀತೆ”ನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರು 

ವರು ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಸರಿಯೆ ಜಗದೊಳಗೇ ! ಹರಿದಾಸಾದವಗೆ ಸಕಲ 

ಮಾನ್ಯವಾಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಹರಿಹರಿಯೆಂದು ನೆನೆಯೋ ಮರೆಯದೆ 

ಮನ ಜ ಎಂದಂ ಎಚ್ಚರಿಸಿ 

ಏಳಂತ ಕೂಡುತ ವಂಲಗುತ ನೆನಿಯೋ 

ಹಲವು ಪರಿಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ 

ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೊ ಮಹಿಪತಿ ೧ಿಜನಾವಂದ 

ಸಲಹುತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಪತಿಯ 

ಕೀರ್ತ 641 

ಪು 432 

ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮಹತ್ತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿನಾಮ ಘೋಷ 

ಅಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷ! ಸುವಭಲಿಹುದು ಭವಭಯದ ನಾಶ! ಹರಿನಾಮ 

ಘೊ ಹ ಎಂದು ಹರಿನಾಮ ಘೋಷದ ಹಿರಿಮೆಯ ನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಹರಿಯ ನೆನೆಯ 

ದೆವಳನಮನು ಅಥಧಮನೆಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುವುದು ಮಹಿಪತಿರಾಯರ 

ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂತಾಪವನ್ನು ತೋರುತ್ತೆದೆ 

ಹರಿಯ ನರಿಯದ ಜನುಮ ಧರೆಯೊಳೆಗಧಮಾಧಮ 

ಹರಿಯ ನೆನೆಯದ ನರನು ಫಾಮರನಂ 

ಹರಿಗೆ ನಮಿಸದ ಶಿರವು ತೋರುವ ಬೆಟ್ಟಿನ ತರವು 

ಹರಿಗೆ ವಂದಿಸದ್ದಣೆಯು ಹುಳೆಕಮಣಿಯಂ 

ಹರಿಗೆ ಮುಗಿಯದ ಕೈಯ ೦ ಮಂರಕಕೀಲಿಯ ಕೈಯು 
ಹರಿ [ಯ]ಕೊಂಡಾಡದ ನಾಲಿಗೆ ಒಡಕ ಸೊಲಿಗೆಯಂ 

ಕೀರ್ತೆ 632 

ಪ್ರ 426 

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಉದ್ಧಾರಗೊಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 

ದಂತೆ ಹೆರಿ ಎಂದು ಪಡೆದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹರಿ ಎಂದಂ ಪಾಂಡವರಿಗಾದ ಸುಪಕ್ಷೆ 



ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಪಿಪಿ 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಕೊನೆಗೆ ಹರಿ ಹರಿ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಬನ್ನಿಃ ಹರಿ ಮಹಿಮತಿ 

ಗ ರುತ ಯಿತಂದೈನ್ನಿ (ಕೀ 640) ಎಂದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು 

ಮಹಿಪತಿದಾಸರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಭಕ್ತದನ್ನು ಕಂಡರೊ ತುಂಬು ಅಭಿವರಾನ 

ಅದನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ 

ಹರಿಕಂಬಿದವರಿಗೆ ಸರಿಯೆ ಜಗದೊಳಗೆ 

ಹರಿದಾಸ-ದವಗೆ ಸಕಲ ಮಾನ್ಯವಗೆ 

ಹರಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳೆವಗೆ ದಣಿವಿಕೆಲ್ಲಿಹದವಗೆ 

ಹೆರಿಧ್ಯಾನ ಉಳ್ಳವಗೆ ತಾಂ ದುರಿತವೆಲ್ಲಿಹದವಗೆ 

ಹರಿದಯಂಳೃವಗೆ ದೈನ್ಯವೆಲ್ಲಿಹದವಗೆ 
ಹರಿಯ ಭಾವಿಕಗೆ ಭವವುಂಟೆ ಅವಗೆ 

ಹರಿಭಕ್ತಿಯಬಳ್ಳವಗೆ ತಾ ಭಯ ವೆಲ್ಲಿಹದವಗೆ 

ಹರಿದಾಸರದಾಸಾದ ವ ಹಿಪತಿಗೆ ಸರಿಯುಂಟೆ 

ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯದ ಫಲಸ್ತುತಿಗೆ 18. 628) 

ಹರಿಭಕ್ತರ ಮಹಿನೆಂಯನ್ನೂ ದಾಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಂತ್ತ ಹರಿಭಕುತರ ದರು 

ಶನವು ಅತಿ ಹರುಷವು ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 

ಹರಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಗ ಸ್ನಾನ ಗಂಗತುಂಗ 

ಹರಿಮಹಿಮರ ಆಂಗ ಅಂತರಂಗ 

ಹರಿಪರಮಾನಂದ ಗ ರು ಕರುಣಾಕೃಪಾಂಗ 

ತರಳೆ ವಂಹಪತಿ ಭವಭಯವು ಭಂಗ !ಕೀ 631 

ಮಹಿಪತಿ ರಾಯರಿಗೆ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚವಲಭಕ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರಿ ರಾಮ ಮತ್ತು 

ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೂ ಅಸೀಮ ಭಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಿ ಲಾಮ ಶರಣ ರಕ್ಷಕನೇಮ 

ಎಂದಂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಂವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವಂಹಿಪತಿದಾಸರು 

ಸೀತಾ ಮನೋಹರ ಸೇತ ಗಟ್ಟಿದ ಶೂರ 

ಹತ್ತೂ ತಲಿಯವನ ಮಾಡಿದೋ ಸಂಹಾರ 

ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತಂದ್ಕೊ ಎಭೀಷಣಗೆ ಸ್ಥಿರ 

ಕುಡಂವೆ ನೀ ವರಪೂರ್ಣ ದೃಢ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾಣ 

ಆಡುದೆೊಂದೇ ವಚನ ಪಿಡಿವದೊಂದೇ ಬಾಣ 

ಜಡವಾಗಿದ್ದ ಶಿಲೆಯಂ ಮಾಡಿದ್ಕುದ್ದರಣ 

(ಕೀ 582) 



ಪಿ೨೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರು ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಂಹಿಮೆಯಂನ್ನು 

ಉತ್ಸಾಹದಡುಂಬಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರವಶತೆಯಿಂದ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮರಾಮೆನ್ನಿರೋ 

ಮುಖ್ಯತಾಕಾರಣ ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 

ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಮರಿಸಿರೋ ರಾಮರಾಮೆಂದು ತಾ 

ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಹುದಂ ಸಾರಸ ಅಮೃತ 

ತಮ್ಮನ ಜೀವ ಪಡೆದ ಸಂಜೀವ ತಾ 
ರಮ್ಮನೆ ಹಾದಿ ವಾಡಿತು ಸವ ಂದ್ರತಾ 

ರಾಮನಾಮವೆ ತಾ ಪಾಪಕೆ ಯರ್ವತಾ (1?) 

ನಾಮ ತೇಲಿಸಿತು ನೀರೊಳು ಪರ್ವತ 

ನೇವಂದಿಂದಾದರ ಭಕ್ತರರಹ ತೆ 

ಸೀಮಿಕೈಗೊಟ್ಟಿತು ಭಕ್ತಗೆ ಶಾಶ್ಶ ತ್ರ 

ನಾಮವೆ ಕವಿಕುಲವ ತಾರಿಸಿತಂ 

ಸೋವ ಶೇಖರೆಗೆ ತಾನೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿತು 

ಗ್ರಾಮನಂದಿಯಲಿ ನೇಮ ಪೂರಿಸಿತು 

ರೋಮರೋಮೆಲ್ಲ ಭೆರತಗ ಸುಖವಾಂಿಂತಂ (ಕೇ 483) 

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪುಳಕಗ್ಗೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀ ಮಹಿ 

ಪತಿರಾಯ ರು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆ ಹಾಗೂ ಅವನ ಅನಂತ 

ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೆವವು ಕೀತ-ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಥಾದೊ ನಿನ್ನ 

ಕರುಣೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 

ತುದುಗಳೆ ಕಾಯ್ದೊ ನೀ ಗೋವಿಂದ 

ಬೆರಳಲೆತ್ತಿದ್ಯೊ ಗಿರಿಯ ಮ ಕುಂದ 

ಮರಳು ಮಾಡಿದ್ಕೊ ಗೋಪೀಕರ ವೃಂದ 

ಹರುಷಗೈಸಿದೆ ಅನೇಕ ಪರಿಯಿಂದ 
ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆಕದ್ದು ತಿಂಬಂ ನಿನಾ ಟಿ 

ಬಾಲಗೋಪಾಲನ ಕೂಡಿ ವಿನೂ ಟ 

ಚಲುವ ನಾರೇರ ನೋಡಂವ ನಿನ್ನೋಟ 

ಒಲಿದು ಕ ಬ್ಹೈಯಂ ಬೆನ್ನೆವಾಡಿದ್ಯೊ ನೀಟ ಕೀ 170 

ಎಂದು ಕೀರ್ತಿಸ ತ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಮನದುಂಬಿ 

ಹೃದಯುತುಂಬಿ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಮಹತ್ವಬನ್ನು ಎರಡೆರಡೇ ಸಾಲುಗಳ 
ಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಕವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದುಂಟು 



ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಪಿಎಭೆ 

ಅಸುವ ಪೂತನಿ ಹೀದಿದಾತ ಕಂಸನ ಮಡುಹಿದಾತ 

ವಂಶ ಕೌದವರ ತಾನು ಸಂಹರಿಸಿಬಾತೆ 

ಬಾಲಕನಹುದೀತೆ ಮೂಲೋಕ ಪಾಎ-ಕನಿ ತ 

ಸಲಹುತಿಹ ಮಹಿಪತಿ ಮೂಲಾಗ್ರಜನೀತ 

ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವೇಶ 1 ಭಾಸ್ಕರಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶ 1 

ಭಾಸ ತಲೀಹ್ಮ ವರಗ ರು ದೇವೇಶ! ದಾಸ ಮಹಿಪತಿಪ್ರಾಣೇಶ ಎಂದು ವಾಸಂ 

ದೇವನನ್ನು ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಿಪತಿದಾಸರಂ 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷಿಯನೂ ಶಾರದೆಯನ್ನೂ ಸುತ್ತಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿದೆ 

ವ ಹಿಪತಿರಾಯ ರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ತಾತಿಸಿದ್ದ ಹೀಗೆ 

ನಮ್ಮ ವ್ಮ್ಮನಕಂಡೆ ಬೊಮ್ಮನ ಪಡೆದಿಹಳ 

ಅಮ್ಮನಕಂಡನಗೆ ಸುಅಮೃತ ಪಾನವಾಯಿ ತು 

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೆನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳು 

ಆಹ್ಲಾದವಾಯಿತಿಂದು ಪುಿಲೋಚನೆಯಕಂಡು 

ಉಲ್ಲಾಸ ತ ಂಬಿತೆನಗೆ ಮೂಲೋಕದೊಳು 

ಮಾತೃಷಿತೃವೆಂಬುದು ಸೂತ್ರಭಾರಿತಾನೊಬ್ಬಳಿ 

ಅಂಶ್ರೈಬಾಹ್ಯದಲೆನಗೆ ಪುತ್ರ ಮಹಿಪತಿ (ಕ 337) 

ಮಹಿಪತಿರಾಯೆರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರು ಕೀರ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಬಂಸಿದ ಯಾವ ಕೀರ್ತನಕಾರರನ್ನೂ 

ಸ್ಮರಿಸಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ದಾಸರಿಗಿಂತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವ 

ರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ದಾಸ್ಯಬಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ಹರಿಸಿ 

ಪ್ಹಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏಕಮುಖವಾಗಿದೆ 

ಆದರೆ ವ ಹಿಪತಿರಾಯ ರು ದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ನ್ನೂ ಶರಣರ ಅನುಭಾವವನ್ನೂ 

ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಭ. ತಿಯನ್ನೂ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊ ಡು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೃತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತ ್ ಲಿರಪವಾಗಿ ಹೆನರಹೊಮ್ಮಿಸಿದ್ದೂರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿ ತಿಗಳ ಸಮನ್ನ. 

ಯತೆ ವಂಹಿಪತಿರಾಯಂರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ 

ಇವರ ಯೊ ಗ ಸಿದ್ಧಿಯು ಇವದರಪ್ಲಿ ಎಶಾಎಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಲು ಆಸ್ಪದ 

ನೀಡಿತು ವ) ಮತಗಳ ಜಾತಿಗಳ ಹಿಷ್ಕರು ಅವರಿಗಿದ್ದರು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ 

ಯೆಂದರೆ ಇವರು ಮಾಧ್ವಮತದವರಾಗಿದ್ದರು ಇತರರಂತೆ ಮಾಧ್ವಮತಗಳನ್ನು 

ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಪದಗಳನು ಹಾಡಿಲ್ಲ ಇತರ ದಾಸರಂತೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 'ಸೌರಾಣಿಕ 
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೨೬ ಜಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವರ್ಣಿನೆಗಳಗೆ ಎಂಸವಿಡಲ್ಲಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಎದ ನೋಡಿದಾಗ ಆವರು ಇಕರ 

ಹರಿದಾಸರಿಗಿಂತ ಭಿನ ವಾಗಿ ಕಾಣ ತ್ತಾರೆ ಪರವಂತ್ಕಾಗಿಗಳೆಂದೂ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ 

ವಂಹಿಪತಿರಾಯ ರು ಜನನಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಬೋಧಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ 

ವೆಂದು ತಿಳಿದ ಕೊಂಡೂ ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮಾ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನಾಗಿ ವಡಿ 

ಕೊಂಡರು ಶ್ರೀಸಾವರಾನ್ಮರಿಗೆ ಕ್ರೊರವಂಜಿಪದ. ಲಾವಣಿ ಕೋಲಾಟಪದ 

ಸುಗ್ಗಿಯ ಪದ ಮೊದಲಾದ ಜನಪದ ಮಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಷಟ್ಟದಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ರಗಳೆಗಳೂ ಕಂಡು ಬರ ತ್ತವೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಕೃಷಿ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಆದರಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಂ ಕಂಟ್ಟಿವ ಪದಗಳು 

ಜೋಗುಳದ ಪದಗಳವರೆಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ರಚನೆಗಳಿವೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರು ಹಿಂದಿ 

ಮರಾರಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳ-ನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಯೋಗಗಸಿದ್ಧಿಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿವಿ 

ಯಲ್ಲದೆ ಶಿವಶರಣರ ಹಾಡಂಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ 

ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಮ-ರಲ್ಲದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಷ್ಯರು ಅನೇಕರಿ 

ದ್ವರಂ ಇಂದಿಗೂ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಯರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ 

ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ ಭಕ್ತರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಯಂರನಲ್ನಿ ಆರಾಧಿಸು 

ತ್ತಾರೆ ಪೂಜಿಸ ತ್ತಾರೆ 

ವಂಹೀಹೆತಿ ದಾಸರ ಪೆವಾಡಗಳು 

ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರಯೋಗ ಅಂಬಿಕಾಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲಿತಂ ಹಾರಂ 

ಗತಲಾದೆ ವ ಹಿಪತಿದಾಸರು ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ ಮೊದಲಾದ 

ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯೆನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನು 

ಸರಿಸಿದರು ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮನಗಂಡ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾವಿಂಗಳು ಮಹಿಪತಿ 

ದಾಸರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಲೊ ಕೋದಬ್ವಾರಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ 

ಕಳುಹಿಸಿದರಂ 

ಮಹಿಷತಿದಾಸರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಷ್ಯರೂ 

ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ದಾಸರ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾಲಮನೋಭಾವದ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿತು ಇವರು ಪವಾಡಪುರಂಷರೆಂದೂ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದರು 

ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಮಹಿಪತಿದಾಸರಂ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಅನಂತರ 

ಪಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ನಿಂತರು ಅಲ್ಲಿನ ಮಂದಾಕಿನಿ ಸರೋವರದ 

ಮೋಲೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪ್ರತಿಪಾ ಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರಂ 

ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲೆಂದಂ ಕೆಲವು ಮಾಂಸದತುಂಡಂಗಳನ್ನು ಹರಿ 



ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ೨೨೦. 

ವಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆಂದು ನೀಡಿದರು ಆದನ್ನು ತಿಳಿದ ವಂಹಿಪತಿದಾಸರೆ 

ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ 

ಪವಾಡವನ್ನು ವೆ ರೆದರು ಆದರೆ ಇಂಥ ಪವಾಡಗಳನು ವರಾಡಲೇಬೇಕಾದ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊದಗಿದಾಗ ದಾಸರು ಖಿನ್ನರಾಗಿದ್ದರು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮ 

ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೆ ಉಪನಯನ ಕಾಎದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಹಸ್ತವನ್ನಿರಿಸಿದ ದರಿಂದ ಅವರ 

ಭಾಗ್ಯ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಹಿರಿಯವನಾದ ದೇವರಾಯ ಶಸ್ತ್ರ 
ಎದ್ಮಾಪಾರಂಗತನಾಗಿ ಬಾದಷಹನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶೌರ್ಯ 

ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ದೋಣಿ ಶಿವಾಜ ಎಂದು ಖ್ಯಾತನಾದ ಮಾತೃವಿಹೀನನಾದ ದಾಸರ 

ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಬತ್ತು ವಷ-ಗಳವರೆಗೂ ಉಂಡಾಡಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ 

ತುಕ್ಕವ್ವನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ವೃಥೆಯಾಂ ಈ  ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಸಾನಿ ಧೃದಿಂದ ಅನೇಕರ 

ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ದಿವ್ಯಚೋಧದಿಂದ ಕೋಣನಂಥವರಿಗೂ 

ಜಾಣ್ಮೆಯ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಏಕೆ ಬೀಳ 
ಬಾರದಂ ಎನಿ ಸಿ ಮಹಿಪತಿದಾಸರಿಗೆ ಮನತಡೆಯುದೆ ಹೇಳಿದರು ಅದರಂತೆ ವರು 

ದಿನ ಸಾ ನವಕಡಿಸಿ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಧರಿಸಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನೆಡೆ ವ ಹಿಪತಿದಾಸರು ಕರುಣಾ 

ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿ ಅವನ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವರದಹೆಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ 

ಕೃಷ್ಣನ ವಯಖದಿಂದ ಓ ಎನ ಬಾರದೆ ಹರಿಯೆ ಎಂಬ ಹನೊ ಂದುನುಡಿಯ ಪದ 
ಹೊರಟಿತಂ ಮುಂದೆ ರಾಯ ರಿಂದ ಯಥಾಕಾಲ ಯೋಗ ಕಲಿತು ಕಷ್ಣ ತಂದೆಗಿಂತ 

ಮಗ ಮಿಗಿಲಂ ಅನ್ನ್ಣವಂತಾದ ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಟ ದಿವ್ಯ ಕಾವ್ಯದಸೆಲೆ 

ಕನ್ನಡ ಆನಂಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯವನು ಸಮ ಶದ್ಮಗ್ಗೊಳಿಸಿು ಒಮ್ಮೆ ದಾಸರ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ 

ಯರು ಸತರ ಷರು ಪವಾಡಗಳನು ವಂಾಡಿತೋರಿಸವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಪತಿ 

ಒಂದೂ ಮಾಡಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಡಿದರೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟರಂ ಆದರೆ 

ಅತಿಮಾನುಷ ವಂಹಿಮೆಗಳೆಂದರೆ ಹಾವಾಡಿಗರ ಆಟ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 

ಮಠಸ್ಮಾಪಕರು ಮಾಡಿ ಜನಗಳನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮಗೇಕೆ ಆ ವಿಚಾರ 

ಎಂದು ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ವ ಹಿಪತಿದಾಸರಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ 

ತ ೦ಬ ಗೌರವ ಪತ್ನಿಯ ನಿಧನಾನಂತರ ಆಕೆಯೇ ಲಾಯರ ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಒಡತಿ 

ಯಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಆಭ್ಮಾಗತರ ಸೇವೆ ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕನ ಆಸೆಯನ್ನೂ ನೆರ 

ವೇರಿಸಬೇಕಾಯಿತಂ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುರುಡಖ್ಸ ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಆತನ 

ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸನಿ ಪಾತಜ್ವರ ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ದಾಸರ ಅಕ್ಕ 

ಅತ್ತಿಗೆ ಚಡಪಡಿಸಿ ಮುರುಡಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮಹಿಪತಿ 

ದಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಆಗ ದಾಸರು ಸತ್ತಾರೆ ಸಾಯಲಿ ಬಿಡು ಸತ್ತರೆ ಬದುಕು 

ತ್ತಾಳೆ ಒದುಕಿದರೆ ಸಾಯಣತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ವಹೀ ಸಾಕು ಬಿಡಂ ನಿನ್ನ 



ಶೆ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವಗಟ ಸ ಟ್ಟೇತು ನಿನ ಯೋಗ ಮನೆ ಮಗನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗಿ 
ನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದಿಕ್ಕು ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಳ್ಯಸಿಗಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಗ ? ನೋಡಂ ನಡಿ ಆಕೀನ 

ಬದುಕಿಸು ಎನ್ನಲು ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಆಯಂಷ್ಯವನ್ನೇ ಆಕೆಗೆ ಹೋಗಲಿ 

ಎಂದು ದತ್ತರಾಜನನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮೃತಪ್ರಾಯಳಾದ ಸತ್ತಳಿಂದೇ ಜನ ತಿಳಿದಿದ್ದ 

ಮುರುಡಪ್ಪಟ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಮಹಾನ್ ಪವಾಡವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತೊ ರಿಸಿದರು 

ಇದೊಂದು ರಾಯರ ಅತಿಮಾನುಷ ಮಹಿಮೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು 

ಸಾಹಿತ್ಯವಿಪುಲತೆ 

ಮಹಿಪಶಿದಾಸರು ವರಕವಿಗಳು ಯಪಷಿಕವಿಗಳು ದೈವಕೃಪೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ 

ಅನುಗ್ರಹ ಸತತ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಅನಂಭಾವವನು ಪಡೆದ ಮಹಿಪತಿ 

ದಾಸರ ಜೀವನ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀತಿಬೋಧೆ ಮತಬೋಧಭೆ 

ಸಮಾಜರಚನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲಿವೆ ಅಗ್ನಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದೆ ಅವರ 

ಸಾಹಿತ್ಯರಾಶಿ ಕಡಿವೆಂಯೇನಲ್ಲ ಮುಹಿಪತಿದಾಸರ ಸಂದೇಶದಂತೆ ಮಗ ಕೃಷ್ಣರಾಯ 

ನಿಗೆ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳು 300ಕ್ಕೂ ವಿಕಾರಿವೆ ದೇಶ 
ಪಾಂಡೆ ಮನೋಹರರಾಯರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ದೊರೆತ ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು 620 ಹಿರಾದಿ ಪದಗಳು 43 ಹಿಂದಿ ಪದಗಳು 18 ಬಹು 

ಭಾಷಾ ಪದಗಳು 25 ಮರಾರಿ ಆರತಿಗಳು 3 ಅಂತೂ ಒಟಂ್ಬಿ ಪದಗಳು 110 

ಈ ಪದ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 723 ಆಗುವುದಂ೦ಟು * ಹಿ ಗೆ ದೊರೆತ ಮಹಿಪತಿ 

ದಾಸರ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ವಿಪುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ವಾಣ ಮಾಡಿರ ವುದಂ 

ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಸರಳೆ ಶೈಲಿಯ ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರ 

ವಂಚ್ಚಿಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ 
ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಸಮೂಹ ದೊಡ್ಡದು ಅವರೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾ 

ಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಹೀಗೆ ಮರಾರಿ ಸಂತ ಏಕನಾಧರಂತೆಯೇ 

ಮಹಿಚೆತಿದಾಸರು ವಿವಿಧ ಅಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳ ವಿವಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಟ್ಟಗಳ 

ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿವರ್ಕಾಣ ಮಾಡಿದರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಕರಿಗಾಗಿ 

ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆರತಿ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯದಿ 

ಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೋಭನಪದ ಜೋಗುಳಪದ ಕುಟ್ಟುವಪದ ಕೊರವಂಜಿಷದ 

ತಾನಾ ತಂದಾನಗಳನು ರಚಿಸಿದರು ಚೌಪದಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ವಾರ್ಧಿಕಷಟ್ಟದಿಗಳಂ 

ಲಾವಣಿಮೂಲವೃತ್ತಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಇತರ ಹರಿ 

ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇವರ ಕೆಲವು ಜೌಪದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮರಾರಿ 

ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರೆಭಾವವಿರಂವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ 

1 ಸಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಕ--ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮನೋಹರರಾಯನಕ್ಕು ಪುಟ 108 109 



ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಖೀ 

ಒಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರಂ ಕಿರಿಯರೆನ್ನದೆ ಎ್ಲುರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು 

ಅವರೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣ್ಯಾಗಬೇಕು ಭಕ್ತೀಯಂ ಹಿರಿವೆಂ 

ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸವೆ ಕು ಎಂಬುದು ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಅಂತರಂಗದ 

ಬಯ ಕೆಯಾಗಿತ್ತ) ಹೀಗಾಗಿ ದಾಸರ ವಿಪುಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರತಿ 

ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ವ ಹಿಪತಿದಾಸರಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಫಾರಸೀಭಾಷಾ ಪಂಡಿತ 

ರಾದುದರಿಂದ ಅವರ ಶೈಲಿ ಮನೋಹರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನುಡಿ 

ಗಳ ಅರ್ಪರ್ವ ಮೇಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹ ದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ವಿದ್ವತಶ್ತಿರು 

ವುದರಿಂದ ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಕನ ಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಭೂಯಿ ಹ ಪಾಗಿದೆ ಗೀತೆ 

ಯೋಗವಾಸಿಷ ದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿನ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅವತರಣಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ 

ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ 1 ಓಮಿತ್ಯೇಶಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ 1 ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ 1 

ಯದ್ಯಾದಿತ್ಯಗತಂ ತೇಜೊ 1 ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಸಮ ಪ್ರಭ ಮುಂತಾದ ಇಂಥ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಚನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ 

ಪಾಂಡಿತ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಜಯ ಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂದಿನ 

ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಳಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಡು ನುಡಿಯ ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ 

ರಾಯರ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದೆ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರು ಮಧ್ವವ ತಸ್ಥರಾದರೂ ಮಾಧ್ಯತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ 

ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ ಪೌರುಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ) ಆದರೆ ಇವರೆ ಪದ್ಮ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಅನುಭವಗಳೀ ತುಂಬಿವೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಕಾಡುವವನೇ ನಿಜ 

ವಾದ ಯೋಗಿ ಆತ ತ್ಕಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮಂತ್ರೋಪಾಸಕನಾಗಿರೆಬೇಕು ಎಂದು 

ವ ಹಿಪತಿದಾಸರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರ ವಾಸುದೇವನಾಶ್ರಯಿಸದ 

ಉಪಾಸನ್ಮೂತಕೆ । ಧ್ಯಾಸಬಳಿಯದಿಹ ಏ.ಗಿಲಭ್ಕಾಸವಾಶಕೆ ಎಂಬ ಪಲ್ಲವಿಯುಳ್ಳ 

ಐದು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 

ಹೃದಯಂಶುದ್ಧವ ಗದೆ ಉಊದಯುಸ್ನಾನವ್ಯಾತಕೆ 

ಬದಿಯಲಿಹ ಸುವಸ್ತ್ರ ಕಾಣದ ಜ್ಞ್ಯಾನವ್ಯಾತಕೆ 

ಉದರಕವಿಂು ಶಾಂತಿಹೊಂದದ ಸಾಧನವ್ಯ್ಕಾತಕಿ 

ಬುಧರ ಸೇವೆಗೊದಗದಲಿಹ ಸ್ವಧನವ್ಮಾತಕೆ 

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 

ಮನವ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳದವನ ಶ್ರವಣವೇಶಕೆ 

ನೆನವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮನನವೇಶಕೆ 

ತನಂಟನಲ್ಲಿ ಘನವ ಕಾಣದೆ ಅನಂಭವ್ಯಾತಕೆ 

ದಾನಿ ಮಹಿಪತಿಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಣದ ಜನ್ಮವೇತಕೆ 
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ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶರಣರ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಥೋರಣೆಯನಂ ತೊ ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಧೋರಣೆ ಕಾಣುವುದು ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯರಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮತೀಯ ನಿಬಂಧನೆ 
ಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ನಡೆಯಂತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ್ಹವೈದಿಕನಿಂದೆಗೆ ಹಿಂಜರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 
ರಾಯರು ರಚಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರಂ ದೇವರ ನಾಮಗಳು ಕಾಖಂಡಿಕೆಯ ಅವರ ವಂಶೀ 

ಯರ ಬಳಿಯೆಲ್ಲಿವೆ ಅವರು ಉತ್ಸೆವದ ಸಹಾಯ ಕೈಂದಂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಮಖಂಡೀ 

ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಹೋದಾಗ ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರ ಪುಣ್ಮಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಹಾಡುವ 

ರಾಯರ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಇವು 

1 ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ-ರುಂಂಪೆ ತಾಳೆ 

ಆರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅರಿತು ನೋಡುವ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪ 

ನಿರ ತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಬೆರೆತು ಕೊಡ ವ ಬನ್ನಿ ಗುರ್ತಿನಿಂದ 

ಸೂರ್ಯನಿ್ವಿದೆ ಸಪ್ರಕಾಶ ತುಂಬಿದೆ ಹೇಳತೀನಿ 

ತಂರಿಯ್ವಸ್ಥೆಯ ಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಕೂಡಿದ ಜ್ಞ್ಯಾನಿಬಲ್ಲ ಖೂನ । 

ಬರಿಯ ವಕಾತನಾಡಿ ಹೊರೆಯ ಹೇಳುವದಲ್ಲ ಅರಿವಸ್ಥಾನ 

ಪರಿಯ್ಯಂದಿಂದಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿನೋಡು ಪರಮ ಪ್ರಾಣ ॥೧॥ 

ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಲಂಬಾಳೆ 

ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಹರುಷದಿ ನೋಡುವಳು ಸರ್ವಕಾಲ 

ಸುಂದರವಾದ ಸುವಸ್ತು ಒಳರ್ಗೆಂದಚಲ 

ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಸುಖತುಂಬಿ ಬೆಳಗುತಿದೆ ಥಳಥಳ ॥೨॥ 

ಮನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಘನಸುಖನೋಡಿರಿ ನೆನೆದು ಬೇಗ 

ನಾನೀನೆಂಬುವ ವರಾತು ಏನು ತಾಳುವುದಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗ 

ಅನುಭವಿಗಳಿಗಿದಂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಂಯೋಗ 

ಜ್ಞಾನಿವ ಹಿಪತಿ ತಾನೆ ತಾನಾದ ಸದ ರುಎನ ॥೩॥ 

2 ಭೀವಂಸೆಳಾಸ 

ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿರೋ ಸದಾ | ಬೋಧವನಿಜಬೋಧ ಪ 

ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿ ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ | ಸಾಧನಕಿದು ಬಲು ಆನಂದ 

ಭೇದಿಸಿ ನೊ ಡುವುದಿದೆ ತನ್ನಿಂದ | ಆದಿ ಅನಾದಿಸಹಜಾನಂದ lei 

ತಂತಂವಎಡಿದಂ ಆದರಂತೆ ತಾನೋಡಿ । ಎಂತೆಂತಿಹ ನಿಜ ಅಂತೇ ಕೂಡಿ 
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ಅ ತರಾತ್ಮದಿ ಅನಂಭವ ಬೆರೆದಾಡಿ । ಸಂತತ ಸಂಮುಖ ಸುಖಸೂರ್ಯಾದ 

ವಿಹಿತಕೆ ವಿಹಿತಾಗುವ ಸ ಪಥ ಬ್ವೈತಾದ್ವೆ,ತಕಿದೇರಹಿತ 1 

ಮಹವ ಹಿಮ್ಟರ ಆನಂದ ಭರಿತ | ಮಹೀಪತಿ ವ ನೋನ್ಮನದಸುವಸ್ತ ।3 

ಈ ಎರಡೂ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗೂಡಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ 

ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಖಲ್ಲ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಹಿಂದುಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಸಲನ್ಮನರಿಗೂ 

ಬಹಳೆ ಆದರವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಕೋಟೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 

ಶಹಾನಂಂಗನ ಸವಕಾಧಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡದ ವಂಸಲ್ಮಾನರು ಕ ಖಂಡಿಕೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಪೌರ್ಜವಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯವ ರಾಂಗೆಂರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಂಸಲ್ಮಾ 

ನರು ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ * ಎಂದು ಬೇವೂರು ಕೇಶವದಾಸರಂ ಹೇಳಿರು 

ವುದು ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ವೈಶಿಷ್ಟ ,ವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಂತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವಂಹಿಪತಿ 

ರಾಯರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲದೆ ಮಂಸಲ್ಮಾನ್ಯ ಲಿಂಗಾಯ ತ ಶಿಷ್ಯರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ 

ಮಹಿಪತಿರಾಯರು ಶಬ್ದ ಸಮ್ರಾಟರು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಮಂತ 

ವಾದುದು ಅವರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾದವಕಾಧುರ್ಯವಿದೆ. ಅವರ ಸತ್ಸಂಗ ವಕಡೋ 

ವನವೆ ಇದೆ ನೋಡಿರೋ ನಿಜ ಕೂಡಿರೋ' ಇತ್ಯಾದಿ ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನು 

ಪ್ರಾಸ ಯವಂಕಗಳಂ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ಸಂತಣ್ಣ ಸಂತ 

ತಲೀಹ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯ ಹೃತ್ಯವಂಲದಲಿ  ಜನವನದೊಳಗ ಜನಾರ್ಧನ ತಶಾನಂ 

ತನ ಮನದೊಳು ಥಳಧಳಿಸುಲಿ ಇಂಥ ಸಾಲು ಕಿವಿಗಳನು ತಣಿಸುತ್ತವೆ ಮಹಿಪತಿ 

ದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಕಾನ ಭವವನ್ನ್ನ ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಅರ್ಧವನಾ ಅನುಕರಿಸುವ 

ಧ್ವನಿಯಂಳೃ ಪದಗಳನಂ ಧಾರ ಳವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನಾದ 

ವರಕ್ಧಂರ್ಯವನ್ನು ಸ ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಥಳಥಳ ಗುಡುವ ಕಳ6ಮಳಗಳು ಭಳ ಭಳ 

ಭಾಸುವ ಬೆಳೆಗಿನ ಬೆಳಕು. ಜ ಮಂಜಂವುಂಂ ವನಾಡಂವ ರೆರೀಂಕ-ರವು._ಹೀಗೆ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಧ್ವನಿಯ್ಗ್ಲಯೆೀ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಂವರಂ 

ಅನುಭವ ಪ್ರಧಾನಇಾದ ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ 

ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಮವಿದೆ. ನಮ್ಮೆಂಬ ಹಲ್ಲಂ ವಂರರಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೂೂ ಸದ್ಭೋಧವನಂ 

ಪಡೆದುದರಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಮರುವಿನ ಪಾದರಕ್ಷಣಿ ಗಂಟಹಾಕಿಕೊೊಂಡು ಹಗಲಿ 

ರುಳು ಅವನ ಗಂಣವನ್ನು ಬೊಗುಳುತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯಕ್ಕೆ" ಡು ಬಿದ್ದಿಹ 

ಶಿಷ್ಠ ಶ್ವಾನನ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು ತಮ್ಮ 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿನ ಭಾವವನ್ನು ತನ್ನ ಊನ ತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ದಿಪ್ಮದರ್ಶ” 

1 ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು, ಪುಟ 566 

2 ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು, ಪುಟ 566 
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ವನು ನೇರವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಬಗೆ ಓದುಗರನ್ನು ಮುಂಗ್ದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ 

ಚೆನ್ಮಯದ ರೂಪು ತೆ ಜಪುಂಜವ ವಸ್ತು ಹೀಗೆ ಉಜ್ವಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ 

ಚಿತ್ತಣಶಕ್ತಿ ದಾಸರಿಗೆ ವೆಣ್ಚಿಗೂಡಿಕೆ.ಂಡಿತ್ತು 

ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳ 

ಸಿರುವರು  ನಾಯುರ ಮೆಹಿವೆ ಯೆ ತೆಂಗಿನ ಫಲದಂತೆ ಬಡೆಯಲ್ಲಿಯ ಜಲದಂತೆ 

ಕಡಲೊಳಗಿನ ರತ್ನದಂತೆ. ಸಾಧಿಸದೆ ತಿಳಿಯದು ಭೇದಿಸದೆ ಹೊಳೆಯದು ಅದನ್ನರಿ 

ಯಲು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯ ಲು ದುಡಿಯ ಬೇಕು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು 

ಕೆಲವೆಡೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷಯಲಂಪಟನೆಯ ರು ಗುರ ಕೃಪೆ ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಎಂದು 

ಹೇಳ ವಾಗ ವ ಹಿಪತಿದಾಸರು ವ ರ ಳಗುಂಟೇ ರಾಜಸನ್ಮಾನದ ಅರಿವು ? ತರಳ 

ಗಂಟೇ ಘಟಸರ್ಪದ ಭಂಂವು ? ಉರಳಗುಂಟೆ ವ್ಭಾಗಜಲದ ಖೂನ ? ಗಿಳಿಗುಂಟೆ 

ವಕಾತಿನ ಚಾತೆ ರ್ಯ ? ಎಂದು ಸ ೦ಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವರು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವನ 

ಕೈಯ ಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಯದವನ ಕೈಯ ಲ್ಲಿಯ ಬಡಿಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲದನಾರಿಯ 

ಸುಗುಣ--ಇವುಗಳಿಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಧವೆಂದು ರ ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ 

ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ರೂಪಕಗಳ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಉಪ 

ವಕಾನಗಳಿಂದ ಅವರ ಕಾಲ್ಮನಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಔನ ತೃವನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ರಾಯದಂ 

ಕಾಮಧೆ ನುಗರವು ತಲ್ಕದೆ ನಮ್ಮ ಮನಿಯಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ದೋರುತದೆ 

ಪರಮಾಮೃತ ಸೂರ್ಯಾಡಿ ಎಂದು ಸಹಜ ರೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ 

ಅವರದ್ದೆ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ಶ್ರಯಭೇನು ಎಂಬ ಒಂದು ರೂಪಕವನ್ನು 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಯ ಥೆ ನು ಒಂತು ಮನಿಗೆ ದಯಕರುಣದಿಂದೊಲಿದು ಸರ್ವಾರ್ಥಗರೆವು 

ತಲಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಷಗೊಂಡು ಅದು ತವ ಗೆ ನೀಡಿದ ಅಮೃತದ ಸುಖವನ್ನು 

ನಿರೂಪಿಸಿ ಎಳಿಗರುವ ಮಹಿಪಶಿಗವಂ ತನುಣಿಸಿಕೊಳಲಾಗಿ ಎಂದಂ ಮಂಕನ್ರಾಯಂ 

ಗೊಳಿಸಿದ ರೀತಿ ಅಮೋಘ ದೈವಸಾಕ್ಷಾತ್ಮಾರವನ್ನು ಪಂಜಭಕ್ಷ್ಯ ಪರವಕಾನ ಗಳ 

ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ತತ್ವಸಾರದೊಂದೇ ತುತ್ತು ಅತಿ ಹರುಷಗೊಂಡಿತು ನಿತ್ಕಇೃಷ್ಟಿ 

ಹೊಂದಿತು ಹಿತ ಮಹಿಪತಿಗಾಯಿತಂ ಎಂದು ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತೆಪಡಿಸುವಾಗ ಊಟದ 

ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಗುರುವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ 

ಮಡಿವಾಳನ ರ.ಪಕದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಜ್ಞಾನಗುರು ಶುದ್ಧ ಮಡಿವಾಳ ಮನಮೈಲಿ 

ತೊಳೆವ ನಿರ್ವಳ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಲೌಕಿಕ 

ವಂಹತ್ವವನ್ನು ತಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಉಪಮಾನಗಳ ಸುರಿವ ಳೆಯಿಂದ ರಾಯರ ಭಾವಭಕ್ತಿಯಂನನ್ನಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು 

ಹೀಗೆ ಅನಂದವೆಂಬ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮನೋ ಅಭೀಷ್ಟೇಯ ಸುವಸ್ಥೃ 

ನೀಡ ತ ತ್ರಿವಿಧಗಣವೆಂಬು ತಾಂಬೂಲ ನೀಡುವ ಪಂಚಭೂತವೆಂಬ ಆರತಿ 
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ಮಾಡುವ ಅನಾಹತವೆಂಬ ಧ್ವನಿವಾದ್ಮಮಾಡುವ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಂಹಿಪತಿ 

ರಾಯರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ 

ಶೈಲಿ ಸ್ವಾನ ಭವ ಸಿದ್ಧಿಯ ನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಕನ ಡ ನುಡಿ 

ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತಿಶಯ ಅಸುಭವವನಂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶೈಲಿ 
ವಿನೂತನ ಉದಾ 

ಏನೋ ಎಂತೋ ತಿಳಿಯದು ತಿಳಿಯದಂ 

ಸ್ವಾನಂದದ ಸುಖದಾಟ 

ಒಳಗೂ ಹೊರಗೊ ಬೈಗೊ ಬೆಳಗೂ 

ಕ ಳೊ ಬೆಳುದಿಂಗಳವೊ 

ವಳೆಯೊ ವಎಂಂಚೊ ಹೊಳಪೊ ಸಳವೊ 

ತಿಳಿಯದ ಕಳೆಕಾಂತಿಗಳು ರೇ 119) 

ಭಾಷಾಪ್ರಯೋಗ---ಮಂಡಿಪತಿದಾ-ರು ಶಿಷ್ಟ ಬಾಷೆಯ ನು ಎಷ್ಟು ಆಹ್ಲಾದಕರ 

ವಾಗಿ ಬಳಸಿದಂತೆಯೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿ 

ಕೊೊಂಡಿರ ವುದನ್ನು ಜ್ಲ್ಞಾನಾಭ್ಕಾ ಸವರ್ಮಡಿ ಹಿಗೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 

ಮನದಲ್ಲಿ ಬಾವ್ನಾಂಗೆ ನೆನೆದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬ್ಜಾಂಗೆ 
ತುನುವಿನಲಿ ನಿಜಗೆೊಂಡು ತಾನೆಲಿಯ ಂಗೊಂಬ್ಲಾಂಗೆ 

ಅನಂದಿನದಲ್ಕನುಭವಿಂಸುವ್ಹಾಂಗೆ 

ಕನಗ (ವ ?) ರಸದಲಿ ಮನೋಹರ ಮಾಡುವ್ಹಾಂಗೆ (ಕೀ 258) 
ಜೊತೆಗೆ ಜಾನಪದ ಧಾಟಿಯ ತಾನಾ ತಂದ ನಾನಾ ತಾನಾ ತಂದನಾನಾ ಎಂಬ 

ಪ್ಲುವಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನು ಆರಂಭಿಸಿರ ವುದು ಮಹಿಪತಿರಾಯಂರಿಗೆ 

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯ ೦ತೆಯೇ ಜಾನಪೆದದಲ್ಲಿಯಯಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿರಂವುದನ್ನ 

ಸೂಚಿಸ ತ್ತದೆ ಉದಾ 

ತಾನಾ ತಂದ ನಾನಾ ತಾನಾ ತಂದನಾನಾ 

ತಾನಾ ತಂದನಾನಾ ತಾನಾ ತಂದ ವಾನಾ 

ತಾನೆ ತಾನಾದ ಖೂನ ತಾನೆ ದೋರ ದುಘನ 

ತಾನೆ ತಾನಾಗಿ ತಾನೆಂಬುದಕಿ ಲೇಸಂ ನಾವಾ 

ತಾನಾಗದೆ ಜ್ಞಾನನಾನಾ ಎಂಬಂದೆ ಹೀನ 

ಶ್ವಾನ ಸೂಕರ ನಾನಾ ಜನುಮ ತಾಳ್ಲೆ ಖೂನ 

ತಾನೆತಾನಾದ ಪೂರ್ಣಭಾನುಕೋಟಿ ಸುಘನ 

ಖೂನ ವ ಹಿಪತಿಗಿದೆ ತಾನೆ ತಾನಾದ ತಾನ (260ನೆ ಕೀರ್ತನೆ) 



ಹಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಹೀಗೆ 269-271ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹಂದಂ ಪ್ರ. 182 

184 ಇಂಧಶಕ್ತಿ ಇರ ವ್ರದರಿಂದಲೇ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಕೃತಿಗಳು ಕೋಲಾಟದ ಪದ 

ಸುವ್ವಿ ಪದ ಶೋಭಾನೆಯ ಪದ ಜೋಗುಳದ ಹಾಡಂ ಕೊರವಂಜಿಯ ಪದಗಳಂ 

ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪಾಮರ ಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ 

ಜನರ ಸಮಾಜದ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಾಗ ರಾಯರ ಮಾತು 

ಮೊನಚಾಗಂತ್ತದೆ ಸಾಧಿಸಿ ತಿಳಿಯದೆ ತನ್ನೊಳಂ ಖೂನ ಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳುದಂ 

ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೇನ ಡಂಭ ಭಕ ತಿಗೆ ಇಂಬುಮೋರನು ನಂಬಿ ನಡೆವ ಭಕ್ತ ಜನರ 

ಮನೆಯೊಳಿಹ್ಕನು ಕೋಟಿವಾಾತಾಡೇನು ಕೋಟಲಿದ್ದಾವೇನು ನೋಟ ನೆಲೆಗೊಳದ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರ ಸಣಡಿಸೆ ನು ಬುಡದಲಿ ಫಲವಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅಡರುವುದ್ಮಾಕೊ ತುದಿಗೆ 

ಎಂಬ ಅನೇಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶರಣರ 

ಪ್ರೆಭಾವವಎರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ದೇವರನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಣವರ 

ವ ಕ್ಕಳ ಮಡಿವಿನೊಳು ಧುಮುಕಿಸಿ ಕಡಿಯಾಲಿದ್ದು ನೆಲೆ ನೋಡಂವರೇನಯಕ್ಕಾ 

ಎಂಬಂಥ ಗಾದೆ ಮಾತ ಗಳನ್ನು ತ ೦ಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ 

ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಸಗಳೂ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಅವರ 

ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಿ 

ಅಡ್ಡಾ ಗಡ್ಡೆಂಬುದೆ ಅನುವಾಾನ 

ಗುಡ್ಡೆ ವೆಂಬ. ದೆ ವಸ್ತಣ್ತ ತಾನಿಧಾನ 

ವೆಡ್ಡಗೊಂಡಿಹುದು ಕಾಣದೆ ಮನ 

ಅಡ್ಡ ಮರಿಬಿಡಿಸುವ ಗ ರಂಜ್ಞಾನ ಕೀ 278 

ಮಹಾವ ಹಿಮ ದೋರುವ ಇದೆ ಬೇವದ್ವಾರ 

ಸೋಹ್ಯದೋರಿ ಕುಡುತಿಹ ಪುಣ್ಯ ಸಹಕ ರ 

ಬಾಹ್ಯಿಂತ್ರು ಭ ಸುತಿಹ ಸದೂರಂ ಸಹಕ ರ 

ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಜಯ ಜಯ ಕಾರ* ಕೀ 279 

ಕೇರ್ತನಕಾದರ ಭಾವಾವೆ ಶವು ಸಾಮಾನ್ಮವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪುನರುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ವೈಕ್ತಪಡುವ ರೀತಿ ವ ಹಿಪತಿದ-ಸರ ಹಾಡ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಂಒರುತ್ತದೆ. ಉದಾ 

ಎನ್ನೊಳಂ ಗೆ ರು ತನ್ನ ವವ ೯ವು ತೋರಿದ ಇನೆ ನಿನೆ ನೆಂ 

ಎನ್ನೊಳು ಘನ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ತಾನಾಯಿಶಂ ಇನ್ನೇನಿನೆ ನು 

ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಕ ತಿಗಳು ಪುಟ 1889 
2 ಪಂಹಿಷಶಿರಾಯರ ಕೃತಿಗಳು, ಪಟ 190 

ಶಾ 
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ನಾನು ನಾನೆಂಬುದು ನಲಿಯ ರತಾ ತಿಳಿಯಿತು ಇನೆ ನಿನ್ನೇನಂ 

ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಅನುಮಾನಗಳೆಯಿತಂ ಇನೆ ನಿನೆ ಮ 

ಕೀ 5 ಪ್ರೆ .42 

ಕನಕದಾಸರ ಮುಂಡಿಗೆ ಶರಣರ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ರಚನೆ 

ಯಲ್ಲಿಯೂ ವಂಹಿಪತಿರಾಯರಂ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರೆಂಬಂದನ್ನ ಕೆಳಕಂಡ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಣಬಹೊದಂ 

ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಶಿಶ ವು ಕಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದಂ 

ಕೆ ಯಂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುವುದಂ 

ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಂಂಗಂವುದಂ ಕಂಡು ಮಹಿಪತಿಯ ೦ 

ಕೈಯ ಮುಗಿದನು ಗುರುವಿಗೆ ತ್ರಾಹಿಯೆ ದಂ ಕಿ 139 

ಹೀಗೆ ಮಹಿಪತಿರಾಯ ರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಲೋಕಾನು 

ಭವ ಒೂೋಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹಂದು ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು ಮುಂತಾದ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಶಬ್ದ ವಕಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಉಕ್ತಿ ಚಿತ ರ್ಯ 

ವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆಂದಂ ತಿಳಿಯಂತ್ತದೆ 

ಹೀಗೆ. ಶ್ರೀಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ದ ಸಕೂಟದ 

ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಖಂಡಿಕಿ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು ಶ್ರೇಷ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಗಿರುವುದರಿಂದ 

ಕ್ರಿಶ 17ನೇ ಶತವಣಇದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ 

ಬಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾವನ ನಾಮವು ಅನುರಣಿಸುತ್ತದೆ.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 

ಕನ ಡಸಂತರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದ ಪರವಕಾರ್ಥ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಂಹಿಪತಿರಾಯ ರು ಶ್ರೇಷ 

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುರಂದೇವ ರಾನಡೆಯ ವರ ಪಃ 118೧1081೧1 

is one of the Greatest mysties of Karnatak nay of the world 

ಎಂಬ ಮಾತು ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ವ ಹತಿಯಂನ್ನಿ ಎತ್ತಿ ತೋರ ತ್ತದೆ 

ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಪ ೦ಡೆ ಮನೋಹರ ರಾಯರ ಜೆಳೆಕಂಡ ವಕು 

ಗಳೊಡನೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿ ವಂಹಾನ್ ದಾಸವರ್ಯರಾದ ವಂಹಿಪಶಿದ ಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು 

ವುದು ಉಚಿತವಾಗಂತ್ತದೆ - ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಹಿರಿಯ 

ಮಹಾತ್ಮರೀರ್ವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದಗಳೆ ಬಲದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ 

3 ಮಹಿಪತಿರಾಯರ ಕ ತಿಗಳ, ಪುಟ 42 
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ಅನವರತ ಅನನ್ಯ ಭಾವಪೂರ್ಣಸಾಧನದ ಬಲದಿಂದಲೂ “ದಿವ್ಯ ಸ್ವಾನಂದ 

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದ ಸಾಮ್ರಾಟರಾದರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿದು ಮಹಾತ್ಮ ರ 

ಮ್ಲಿಕೆಯ ಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ತರಗತಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಪಡೆದರು ಇಡೀ ಮಾನವತೆಗಾಗಿ 

ತಮ್ಮ ಉಜ್ಜ ಲ ಜೀವನ ಸಾಹಿತ್ಯ! ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು 

ಸಲ್ಲಿಸಿದರು 

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 

1 ಕ್ 4 ಕೃತಿಗಳು--ಸಂ ಡಾ| ಜಿ ವರೆದರಾಜರಾವ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯ ನ 
ಸಂ 

ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು ಸಂ ಕಾವ್ಕಪ್ರೇಮಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲಿಕೆ-10 
ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯಃ ಧ ರವಾಡ 

ಸ್ತಾನಂದ ಸಾವ್ರಾಜ್ಯ-- ದೇಶಪಾಂಡೆ ವ ನೋಹರರಾಯರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯ-....ಒೀಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು 

ಪುರಾಣ ನಾಮ ಚೂಡಾವ ಣಿ--ಸಂ ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ, ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಪಟ 1141 

ಕರ್ನಾಓಕದೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ..ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮುಖಿ 
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ಬು 

ಏಲಿಯ ಜಆಜ೦ಿರ ಎಲು 



ವಿಜಂತುದಾಸರು 

ಎಟ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜರಾವ್ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಫೆಕ್ತಿಯ ಹೊನಲು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲ 

ಭೂತ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಗುರಿಯಾದ ಮೊ ಕ್ಷಸಾಧನೆಗೆ ಭಕ್ಕಿಮಾರ್ಗ 

ಜ್ಞ್ಞಾನಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ  ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲಭವೆಂಬುದು ಹರಿದಾಸರ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಲುವು. * ದಾಸವಾಜ್ಮಯ ದಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಇಂವ 

ಏವಿಧ ರೀತಿಯ ಉತ ಟ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ. ಅನುಭಾವಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವ 

ನನ್ನು ಕಾಣುವ ರೂಪವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿತಿ ಮೈದೋರಿದೆ  ಮಗು- 

ತಾಯಿತಂದೆ ಆಳಂ-ಒಡೆಯಂ ಸತಿ-ಪತಿ ಆಪ್ತೆ ಮಿತ್ರ ಈ ಎವಿಧ ರೀತಿಯ 

ಭಕ್ತನಂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾಇುವುದು ಸಾಧ್ಯ ದ ಸಸಾಹಿಶ್ಶ ಈ ವರಾದರಿಯ ಭಕ್ತಿ 

ಭಾವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯನ್ನೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ 3 ಭಕ್ತಿಯ ನಾನಾ 

ಮುಖಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟದೈ ವದ ಆರ-ಧನೆ ಲಾಕಿಕಸಂಖದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಸಂಸಾಧದ ನಿಸ್ಸೂ 
ರತೆ ನಶ್ವರತೆಗಳ ಅರಿವು ದೇವ ಲೀಲೆಗಳ ಹೃದಯಂಗಮ ವರ್ಣನೆ ೀತಿಬೋಧ 

ಪ್ರಚಾರ ಮುಂತಾದವು ದಾಸರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೆ ಷಮಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಶಿವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದಂತೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ 

ಅವರಂತೆ ಇವರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಎರಡೂ 

ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ತೀವ್ರ ಮನೋಭಾವ ತನ್ನ ಗೇಯಗುಣದಿಂದಾಗಿ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಕಿತ-ನ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು ಪುಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹರಿದಾಸರೆ ಹಾಡುಗಬ್ಬ 
ಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ ಸ ೪೦ದಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳಿಂದಂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ 

(ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಘಟ್ಟಿಗ 

ಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ ವುದುಂಟು (0) ಮಧಾ ಿ ಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ 

ಸಮಂದಾಯವು ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ವಾಜ್ಮಯ (1) ವ್ಯಾಸ 
ರಾಯರ ಗುರುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಡಿದ ಪದ 

ಗಳು (ಹ) ವಿಜಯದಾಸ ವಮಂತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು 
(iv) ಪ್ರಾಣೇಶ ಗುರುಪ್ರಾಣೇಶ ಮೊದಲಾದವರ ರಚನೆಗಳು ಈ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನೇ 

ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರಂಭಕಾಲ ಉನ್ನತಿಯ ಕಾಲ ವಿಸ್ತಾರಕಾಲ ಹಾಗೂ ಅವನತಿಯ 

1. ಹರಿದಾಸ ಸುಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧಾರವಾಡ 
(೧೯೭೦) ಪುಟ ೧೨೨ 



೨೩೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕಾಲ ಎಂದು ಡಾ. ಎಚ್. ಕೆ ವೇದವ್ಕಾಸಾಚಾರ್ಯರಂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ವಿಭಾಗದ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟಶಕ್ತಿ 

ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದುದು ಒಂದೇ ಘಟ್ಟ 

ಅದೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಯುಗ” ಎನ್ನವುದು ಡಾ. ಎಚ್, ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ 

ಅವರ ಅಭಿಪತ್ರಿಯ,* "ಆದರೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತವಕಾನದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದುಬಂದ 

ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಪ್ರರಂದರ, ಕನಕದಾಸರ ಜೀವಿತ 

ಕಾಲದ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದಂ ಘಟ್ಟಿವೆಂದೂ, ಮಂಂದೆ ಎಜಯದಾಸರ 

ಹಾಗೂ ತರುವಾಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಘಟ್ಟವೆಂದೂ 'ಹೀಗೆ ಎರಡೇ 

ಪ್ರಧಾನ ಘಟ್ಟಗಳಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಔಚಿತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಅವಧಿಗಳು 

ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪಾಡರಾಯರ ನಡುವಿನ ಹಾಗೂ ಪುರಂದರ ಮತ್ತು, 

ವಿಜಯದಾಸರ ನಡುವಿನ *ಅಚ್ಜ್ವಾತ ಕಾಲ"ಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.” ಅಪ 

ರೂಪವಾಗಿಯೂದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತವಣನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ವನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 

ನಡೆದಿದೆ,* 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಅನಂತರ ಸುವಕಾರು ಒಂದಂ ಶತೆಮಾನ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಅಜ್ಞಾತೆಪರ್ವ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 

ರಾಜಕೀಯ-ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕ್ಷೋಭೆ ಕೋಲಾಹಲಗಳು ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದಿ ರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಭ್ಯವಾದುದು ವಿಜಯದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ. “ಆದ್ದರಿಂದ 

ವಿಜಯದಾಸರನ್ನು ದಾಸಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮ 

ರೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಕಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ *ದಾಸಚತುಷ್ಟಯ' 

ರಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಮೂವರಂ-ಎಜಯದಾಸರು 

ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ವಂತ್ತೂ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಾದ 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂ-ಈ ದ್ವಿತೀಯಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬ ಆಂಶ ಗಮನಾರ್ಹ.) 

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಕಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಕನೆ 

ಪರಿವಿ ಎಂಬ ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಬಡ ವೈಷ್ಣವ ಕುಟಂಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ 

2. ಡಾ. ಎಚ್, ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆೊ ಪುಟ ೩೫% 
3, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ, ಪುಟಿ ।॥ 
4, ಡಾ| ಕೆ ಗೋಕುಲನಾಥ್ : ಶ್ರೀ,ವಿಜಯದಾಸರ್ಕು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, 

(1978) ಪಟ ೪೧ 



ವಿಜಯದಾಸರು ಪರ್ಕಿ 

ವಿಜಯದಾಸರು ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಭಾರದ್ವಾಜಗೋತ್ರದ ಮತ್ತು ಮಕ್ ಶಾಖೆಯ 

ಶಾನಂಭೋಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಟ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕೂಸಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಕರಾದ ಈ ದಂಪತಿ 

ಗಳು ಸ್ಥಳದ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಸಿಂಹದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ 

ದಾಸಪ್ಪ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರರಿಗ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು 

ಬರುತ್ತದೆ ಛ್ಲೈವಿಜಯ ದಾಸರು ಜನಿಸಿದಂದು ಶಾಲಿವಾಹನಶಕವರ್ಷ ೧೯೦೪ 

ರುಧಿರೋದ್ಲಾರಿ ಸಂವತ್ಸರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕಿ ಪ ೧೬೮೩ ೮೪ಕ್ಕೆ ಸವಂ 

ನಾಗುತ್ತದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂತಕಲ್ಲಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿಪ್ಪಗಿರಿ ಕ್ಷೆ ತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಯುವ 

ಸಂವತ್ಸರದ ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ಗಂರುವಾರ ಪ್ರಥಮಯಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂರವಾಸಿ 

ಗಳಾದ ವಿಷಯ ಜಗನ್ನಾಧ ದಾಸರು ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಸರ ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರು 

ತ್ತದೆ. ಈ ತೇದಿವಿವರಗಳು ಕ್ರಿ ಶ ೧೭೫4ರ ನವೆಂಬರ್ ೧೩ ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಸರಿ 

ಹೊಂದುತ್ತವೆ 58 ಆವರಿಗಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ವರ್ಷತುಂಬಿ ಎಪ್ಪಶ್ಮೂರನೆಯ 

ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರುಧಿರೊ ದ್ಲಾರಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ 

ಕಾರ್ತೀಕವಂ ಸಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಿ ರಬೇಕೆಂಬ ಊಹೆಮಾಡಲು 

ಸಾಧ ವಿಜಯದಾಸರ ಕಾಲಾವಧಿ ೧೬೮೩ ರಿಂದ ೧೭೫೫ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹಂ 

ದಾಗಿದೆ. ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯ ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ನವಮಿಯಿಂದ ದ್ವಾದಶಿಯ 

ವರೆಗೆ ವಿಜಯಂದಾಸ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಂತ್ತದೆ 

ವಿಜಯದಾಸರ ಬಾಲ್ಕವೆಲ್ಲ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕೂಸಿಮಗದಾಸ ಎಂಬ ಜನರ 

ತಿರಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿತಂ ಸಂಜಿತನಕವಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸೌಟಿನ ತ ೦ಬ ಗಂಜಿ ಕಾಣದ 

ಬದ ಕಾದರೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೌಲ ಉಪನಯನ ವಿವಾಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾವಿ೯ಕ 

ಎಧಿಗಳಿಲ್ಲ ನಡೆದವು ಅರಳಮವ್ಮು ಎಂಒ ದು ಇವರ ಪತಿ ಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಯಶಃ 

ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕರೋರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ದೇಶಾ 

ಟನ ಹೊರಟರು ದಾರಿಯ ಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟೆ ಬರೆ ಕೂಡ ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಯಿತಂ 

ಲೋಕ ಜನರಂತೆ ಲೌಕಿಕದೆೊಳೆಂ ಸಂಚರಿಸಿ 

ಈ ಕಾಯ ಗೋಸುಗಾನೇಕ ಜನರ ಸೇವೆ 

ಕಾಕಪ್ಪಿಯಾಗಿ ವಸ್ತಾನ್ನ ಕಾಣದೆ ಮರುಗಿ 

ಸಾಕುವಾರಿಲ್ಲೆನುತಲಿ 

ಬೇಕಾದ ದೇಶವನಂ ಚರಿಸುತಿದೆ ಒಂದಂ ಕಡೆ 

ತಾಕಿ ಚೋರರು ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳ ಅಪಹದಿಸೆ ಇ 

ನ್ಯಾಕೆ ಬಳಗವೆಂದೆಮುತ ಅಲ್ಲಿಂದ 
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ನಾಕನದಿ ಮಾವೆನೆಂದು 

ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೇಳದಲೆ ತೆರಳಿಯಠಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಗಿ 

ಎರಡೆಂಟು ವತ್ಸರದ ತರುಣ ಪ್ರಾಯದಲಿಂದ 

ಸರುವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಿಂದು ಎಂಶತಿ ವ 

ತ್ಸರೆಕೆ ತಿರ ಗಿನ್ನು ಬಂದಂ 

ವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ಹದಿನಾರನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು 

ನಾರಿ ವರ್ಷಕಾಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ 

ಹಿಂದಿರ ಗಿದರೆಂದು ಅವರೆ ಸೊ ದರರ-ದ ಹಯವದನ ವರಲರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, 

ರುಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಂವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಷಯವನ್ನೂ 

ಕೇಶವ ಎರಲರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ 

ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದಕವುಲ ಭಜಿಸಲಾಕ್ಷಣ ದಿ 

ಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಪೊರೆವರನುದಿನ 

ದಾಸಪ್ಪನೆಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಕರೆಸುತ ಊದರೆ 

ಗೋಸುಗದಿ ಪರರ ಬಳಿಯ ಆಶ್ರೈಸಂತ 

ಏಸುಪರಿಯೆ ಬಡತನವು ಸೋಸಿ ದಣಿವುತ 

ಕ್ಲೇಶಗೊಂಡು ಸುಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಶಿಗ್ಲೋೊಗುತ 

ವಾಸವಾಗಿ ಸನ್ಕಾಸಿವೇಷ ಧರಿಸುತ ನಿತ್ಯ 

ಬ್ಯಾಸರದಲೆ ವ್ರತಗಳು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ 
ಧಾಶಿರಾಶಿ ಜನರ ಕೂಡಿ ದೇಶ ಚರಿಸುತ ಮ್ಯಾಲೆ 

ಕಾಶಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೇತು ರುಮೇಶನ್ನ ಹುಡುಕೆ ತ 

ತಿರುಗಿ ತಿರ ಗಿ ಬೇಕಲ ಪರಿಗೆ ಬಂದನು ಕಂಡು 

ಗುರ ತು. ಹಿಡಿದು ಆ ಕ್ಷಣದಿ ಕರೆದು ಒಯ್ದರು 

ಪರಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭರಿತರಾದರು ವೆ 

ನೆರೆದ ಶೋಭನಾದಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಮಾಡ್ಮರು 

ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಜಯ ದಾಸರ ತಂದೆ ಮೃತಿಹೊಂದಿದ್ದರು 

ಪರಂಪರಾಗತ ಶಾನ ಭೋಗಿಕೆ ವ ತ್ರಿ ವಿಜಯದಾಸರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂದಿತು ಆ ವೃತ್ತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟಿ ತಿಳಿಯ ನವಂಥದ್ದ ಲ್ಲ 

ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚ ರದಲ್ಲಿನ ದೋಷವೊಂದರ ಆರೋಪವನ್ನು ಆವರು ಹೊರಬೇಕಾಯಿ 

ತಂತೆ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊ೦ದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮುಂತಾದ 

ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆನಂ ಮಾಡಿ ಓಡ 

ಹೋಗುವಂತಾಯಿತು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ ಶ ೧೭೦೫ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ 
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ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಭ ರದತ್ತ ಹೊರಟರೆಂದು ಕೇಶವ 

ಏರಲರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಧಿಗ 

ಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಷೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸರಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಂಡ 
ಹಾಕಿದರು 

ಅಂಕಿತೋಪಶೇಶ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಜಯದಾಸರಿಗೆ ಪುರಂದರೆದಾಸರು ಕೆನಸಿ 

ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನವಿತ್ತು ವಿಜಯವಿರ್ನಲ ಎಂಬ ಅ ಕಿತವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ 

ರೆಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಆಪಾರಗೌರವ ಅಡಿಗಳಿಗೊಂದಿಪೆ ಪುರಂದರ 

ಗ ರುವೆ ಕಡು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೆ ೈರಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯ ಎಂದೂ ಗುರ ಪುರಂದರದಾಸರೇ 

ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಸರಸಿಜ ನಂಬಿದೆ ಎಂದೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾಸ 

ಪುರಂದರನ ಪಾದವನ್ನು ಪೊಂದಿದೆನು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಮರಾಶಿ ಫಲಿಸಿತೊ ಎನಗೆ ಎಂದು 

ಸಂತಸದಿಂದ ಹಾಡಿ ಕ ಸಿಗಾಗದವನು ಸಾಸಿರಕೆ ಬೆ೨ಂಯಾದೆ. ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು 

ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಗುತಿಯ ಕಥೆಯೂ ಸೆ ರಿದಂತೆ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರೆ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತ ವಿಜಯದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಗವ ನಾರ್ಹ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಧ್ವಪತಿಯೆ € ವಿಜಯದಾಸರಾಗಿ ಬಂದ 

ರೆಂದೂ ಅವರು ಭೃಗುವಿನ ' ಅಂಶವೆಂದೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ತಮ್ಮನು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳನು `ಸಾಕಿದಂತೆ ಸಾ8ದರು ಉಪದೇಶ 
ಎತ್ತರು ಎಂಬ ದಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರೆ ತಮ್ಮ ದಾಸರೆ ಪುರಂದರ ದಂಸರು ಲೆ ಸಾಗಿ 

ಎನಗೆ ಸುಮಾರ್ಗವನು ತೋರಿದರು ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ 
ಪುರಂದರದಾಸರು ನಾರದರ ಅವತಾರವೆಂಬ ನಂಬುಗೆ ಇತ್ತೆಂಬುದು ಮಾರಜನಕನ 

ಸನಿ ಧೂನದಿ ಸಾರಗಾನವ ಮಾಡುವ ನಾರದರೆ ಈ ರೂಪದಿಂದಲಿ ಚಾರು 

ದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಎಂಬ ಸಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಪುರಂದರದಾಸೆರಂ 

ರಚಿಸಿದರೆನ ಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಸ್ಪತ್ತೆ ದು ಸಾವಿದ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಎಜಯ ದಾಸರು 

ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ದು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಐದುಲಕ್ಷದ ಪೂರ್ಣಸಂ:ೈಗೆ 

ಕ ರಣರಾದರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಗರ ಶಿಷ್ಕರ ಮೇಲಣ ಅನನ್ಯ ಅಭಿವಕ್ನವೇ 

ಕಾರಣವೆನ್ನಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅವನಿಯೊಳಗೆ ವ ಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉದ್ಭವ 

ರಾದ ದಾಸಪ್ಪ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿಜಯದಾಸರೆನಿಸಿ ವಿಜಯ 

ವರ ಲನ ದಿವ್ಕನ-ಮವನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾದರು 

ಸಾಧನೆ ದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭಾವಮಾರ್ಗದವರು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕೆ 

ಎರಡು ರೆಡ್ ತಾವು-ಭಗವಂತ ಹಾಗೂ ತಾವು-ಸುತ್ತಣಲೋಕ ಒಂದರ ಗುರಿ 

ಭಕ್ತಿಸಾಧನೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದರದು ಲೋಕಕಲ್ಮಾಣ ಭಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ 

ಸಾಧನ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಭಕ್ತಿಭಾವ ನಿರೂಪಣೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ, ನೀತಿಬೋಧೆ 
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ಮತ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ದಾಸವಾಜ್ಮಯಂದೆ ಪ್ರಥಮಘಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಗಂಣ 

ಗಳು ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ 

ಮಂಡನೆ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ , ಲಭಿಸಿತು ಪುರಂದರ 

ದಾ ರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಕಾಧುರ್ಯ ಅಾಲಿತ್ಕಾಂಶಗಳಂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು 

ಬಂದರೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯ ಚೆಂತನಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಣಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿಂದಿನ ವೈಶಾಲ್ಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿ 

ಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಒಂದಂ ವರ್ಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ 

ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜಯದಾಸ ಜಗನ್ನಾಧ ಗೋಪಾಲದಾಸರಂಥ 

ವರಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂದರೆ ಅದು 

ಅವರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಗುಣಾಂಶಗಳ ವಕಾತಾಗುತ್ತೆದೆಯೇ ವಿನಾ ಓಂದಂ ಪರಂಪರೆಯ 

ಅಭಿನ್ನಗುಣಾತ್ಮಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ” ಎನ್ನುವ ವಕಾತನ್ಮು ಮರೆಯಂ 

ವಂತಿಲ್ಲ 

ಕೂಸಿ ಮಗ ದಾಸ ವಿಜಯದಾಸರಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತಿ 

ಎದ್ವತ್ದ ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಜನಸಾವಕಾನ್ಯ ಮತ್ತ ಶ್ರೀಮಂತವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಎಶೇಷ ಗೌರವಾದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಸಮುದಾಯವೂ ಬೆಳೆಯಿತು 

ಅವರಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೊ ಕ ವಿರಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸದಾ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ 

ಅಂಕುರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಂದು ಭೂವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ 

ಅಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡಿದರು 

ನಿನ್ನ ಒಲ ಮೆಯಿಂದ ನಿಖಿಳ ಜನರು ಬಂದಂ 

ಮನ್ನಿಸುವರೋ ಮಹರಾಯ 

ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಪರಿಯಂಂಟೇನೊ 

ನಿನ್ನದೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು 

ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ ವುದಕಿನ್ನ್ನ 

ತಬ್ಬಿ ಬ್ಬುಗೊಂಡೆನೊ ಹಿಂದೆ 

ನಿಬ್ಬರದಿಂದಲಿ ಸರ್ವರ ಕೂಡುಂಬೊ 

ಹೆಬ್ಬವೆನೇಣಿಸುವಿ ಹರಿಯೆ 

ಗಂಜಿ ಕಾಣದೆ ಬಳಲಿದೆನೊ 

ವ್ಯಂಜನ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾರಸಂಗಳ 

ಭುಂಜಿಸುವುದು ವಂತ್ತೇನೊ 

ಜೀರ್ಣ ಮಲಿನವಸ್ತ್ಯ ಕಾಣದ ನರನಿಗೆ 

ಊರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರ, ಸಂವಸನ 

7 ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೆ ಶಮೂರ್ತಿ ; ಕೀರ್ತನಕಾರರು (1971) ಪುಟ 108 
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ವಂತೆ ಮನೆ ತಿರಿದರು ಕಾಸ ಪುಟ್ಟದೆ ಸು 

ವ್ಮನೆ ಚಾಲ್ವರಿದು ಬಳಲಿದೆನೊ 

ಹಣ ಹೊನ್ನು ದ್ರವ್ಯಂಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತನಗೆ 

ತಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನೋಡೊ ಜಿ ಯಾ 

ಸುಖದುಃಖಗಳೆರಡೂ ಹರಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬುದಂ ಹರಿದಾಸರ ನಂಬುಗೆ ಅವರು 

ಸುಖಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗದ ದ ಃಖಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ ಸಾಧಿಸಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ 
ಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ಮಯರಾದವರಂ 

ವಿಜಯದಾಸರಲ್ಲಿ  ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ಅವರ ವಂಧ್ವಮತ ನಿಷೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ 

ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಾನಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದರೂ ಯಕಾವ ದೇವತೆ 

ಯನ್ನು ಹರಿಗೆ ಸಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ವಿಜಯವಿರ ಲ ಜಾತಿ 

ಯಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯ ಜಾತರಹಿತ ಮಹದ್ಧೂತ ವ ತ್ರ ಜಲಕಾಷ ಶೈಲಗಗನ ನೆಲಪಾವಕ 

ಪಾಯು ತರುಘ- ಪುಷ್ಪ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ವಯ ೂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಕಾರದಿಂದ ಕ್ಷಕ-ರದ 

ವರೆಗಿನ ಮಹಾವರ್ಣಗಳಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುನಾಮ ಹರಿ ದೊಡ್ಡವನೆ ಅಧವಾ ಹರ 

ದೊಡ್ಡವನೆ ಎಂಬುದು ನರರ ಸಂದೇಹ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಶಾಸನವೊಂದು ಸಾರುತ್ತದೆ. 

ಭೇದ ಮೂರ್ತಿಯ ಲ್ಲೇ ಹೊರತು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಂದು 
ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸನ ತಿಳಿಸಿದರೂ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹ ಗ್ಲಿವಷ್ಟೆ1 ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ 

ಹರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತವು ಪಟ್ಟ ಆತನ ಸ್ಮಾನ ಮೇಲಣ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆ ರುದ್ರನದಂ 

ಕೆಳಗಣ ಐದನೆಯ ಕಕ್ಷಿ ಹರಿಹರರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸವ ರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸು ಕಟ್ಟಾ 

ಮಧ್ವಮತಾನುಯಾಯ ಯಾದ ವಿಜಯದಾಸರು ಒಪ್ಪಲು ಸಿದ್ಧರ ರ ದ್ರಗೆ 

ಹರಿರೂಪವಿಲ್ಲಾ ಇದು ಪುಸಿಯಲ್ಲೂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗ 

ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಹರಿಹರರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ 

ದುರುಳ ಗುಹಾಸುರನ ಕೊಂದರೆ ದೂ 

ಮರಳು ಮಾನವರು ತಿಳಿಯಾದೆ ನುಡಿವರು 

ಹರಿಹರರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಹರೆ 

ಹರಿಹರರಿ ರ್ವರಂ ಏಕವಾದರೆ ಅಂದೂ 

ಹರನಂ ಮೈವ ದದು ನಿಂದನ್ಯಾತಕೆ 

ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದೈತ್ಯ 

ಸುರರ ಓಡಿಸಿ ಪ್ರಬಲನಾಗಿರೆ 

x x x 
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ಹರಗೆ ಈ ಪ್ರತಾಪ ಉಳ್ಳರೆ ಭಸುವಕಾ 

ಸ£ರಗಂಜಿ ಹರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವನೇನೋ 

ಎಂದು ಶಶಿಧರ ಹರಿರೂಪದೊಳೂ ಕೂಡುವನೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಅವರಿಗೆ ಶಿವ ರವೆ ಯರಸನ್ನ ವಿಜಯವರ ಲನ್ನ ಶಮೆದಮೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಪಧೀರ 
ನಾದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ರಮೆಯರಸನ ಪದಕಮಲ ವ ಧುಪೆ ಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ನಾಡದೇವತೆ 

ಗಳ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೂ ಏಜಯದಾಸರಂ ಒಪ್ಪುವದ್ದಿ 

ನಾಡದೈವಗಳ ಪೂಜೆಯನಂ ಮಾಡಿದರೆ 

ಕೇಡ್ಬುದೆ ಮತ್ತೆ ಕೈವಲ್ಮವುಂಟೇ 

Xx x x 

ಸಲ್ಲದೊ ಸಲ್ಲದೊ ಸರ್ವರು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮು 

ಪುಲ್ಲನಾಭನ ಬಿಟ್ಟು ಖುಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ 

೫ ೫ x 

ಆದ್ದರಿ೦ದ... _ಕೂಗೆಲೊ ಮನಂಜ ಕೂಗೆಲೊ 

ಸಾಗರಶಯನನೆ ಜಗಕೆ ದೈವವೆಂದಂ 

ಈ ಪರಿ ಕೂಗಲು ಆಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ವಾಗ ತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಂಡಾಡ 

ದಿರಿನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ದೆ ವತೆಗಳನು ಎಂದೂ ಗೂರದೇವತೆಗಳನಾರಾಧಿಸಲು ನಿತ್ಯ 

ನೀರೊಳು ಯಜ್ಞವ ವಾಾಡಿದ ತೆರನಂತೆ ಎಂದೂ ಸಾರುತ್ತಾರೆ 

ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ 

ಎದ್ದಿತು ಕಲ್ಲೂರು ಸುಬ್ಬಣ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನುವವರ ಬಳಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ 

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆಂಬ ಒಂದಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುವಿನ 

ದಶಾವತಾರ ಹಲವು ಲೀಲಾ ವಿನೋದಗಳ ವರ್ಣನೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 

ಕಾದನಾ ವತ್ಸವ ಹರಿ ಕಾದನಾ ಎಂಬಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ 

ವರ್ಣನೆ ತುಂಬ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ ಎಳೆಯ ಗರಿಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿ ಗೋವು 

ಗಳನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲೂದುತ್ತ, ತನ್ನ ಸೆರಗು ತೆಗೆದು ಕರುಗಳ ಬೆನೊ ರಿಸಿ 

ಹುಲ್ಲಂ ತಿನ್ನೆಂದು ಹೇಳಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಂಗಳ ಕರಂ ವರ್ಷದ ಕರಂವಂತೆ 

ಬೆಳೆಯಿತಂತೆ. ಅಜಗಳ್ಳಾಂಗ ಇದ್ದ ಕರುಗಳು ಗಜಗಳ್ನಾಂಗ ಆದವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಗೋವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಂ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರತ 

ವಾಗಿದೆ ಉಕ್ಕುತಿಹ ಪಾಲ್ಗೊಡಗಳ ಉರುಳಿಸಿದಾ ಮೊಸರ ಸುರಿದಾ ಹರವಎಯಂ 

ಹಾಲು ಕುಡಿದಾ ಬಾವಿಕೃಷ್ಣನ ತುಂಟಾಟ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ 

ಗೋಪಸ್ತೀಯರು ತೋರವಾದ ಕುಚಗಳ ಪಿಡಿದಾನೆ ಬಲಿದನೇನೆ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ 
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ವನ್ನು ಮತ್ತು ಚಂಡು ಅಂತ ಕುಚಗಳ ಹಿಡಿದಾನೆ ಇಂಧೆದುಂಟೇನೆ? ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯಂ 

ಹುಸಿ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಿಡಿ ತುಂಬ ಅವಲಿಗೆ ಕಡಂ ವೆಚ್ಚದ 

ಪ್ರಧವಂ ದೈವವಾದ ಪಂಢರಿರಾಯನೀಗ ಈ ಧರೆಯೊಳಂ ಭೀವಣತೀರ ನಿವಾಸ 

ಇಹಪರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಆತನ ಚರಣಗಳನ್ನು ಕಂಗಳಬ್ಬರ ತೀರುವಂತೆ ಶೋರಲಂ 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಶವನಾಳುವ ತಂದೆಗೆ ಮುದದಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬ 

ಭಾರವಾದೆನೆ ಎಂದು ಕೊರಗುತ್ತಾರೆ. ದೇವದರ್ಶನದ ಅತೀವ ಹಂಒಲ ಕೈಗೂಡಿ 

ದ ಗ ದಾಸರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಂಂಟಂ ಸಾತ್ವಿಕ 

ಕ್ರೋಧದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಸಹ ದಾಸರ ಭಕ್ತಿಯ 

ತೀವ್ರುತೆಯನು ಬಿಂಬಿಸ ವ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ವಿಜಯಂದಾಸರೂ ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಪರದೇಶಿ ನೀನಂ ಸ್ವದೇಶಿ ನಾನು 

ಪರಮ ಭಾಗವತರನಂ ಬಾ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವ 

ಎನಗೆ ಜನಕನು ನೀನಂ ನಿನಗಾವ ಜನಕನೊ 

ಜನನಿ ಇಂದಿರೆ ಎನಗೆ ನಿನಗಾವಳೊ 

ವನಜ ಹೀರನಂ ಭ್ರಾತ ನಿನ್ನ ಭ್ರಾತನಾರಂ 

ಇನ ಸಮನು ಮಾತುಳನು ನಿನ್ನ ವರಾಶುಳನೆಲ್ಲಿ 

ಎಂದರ ಹೇಳುತ್ತ ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವಕ ನಾನು ನೀನಾರ ಸೇವಕನೊ ಎಂದು 

ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದ ಪರದೇಶಿ ನೀನಂ ಎಂಬ ವರಾತುಗಳಲ್ಲಿನ ಭ್ವನಿರವ್ಯಾತೆ 

ಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿ ನಾರ ಸೇವಕನೊ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ಹರಿಯ ಸಾರ್ವ 

ಭೌಮತ್ವವನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ದರ್ಶನವಾಗದಿದ್ದಾಗ 

ನಿನ ದರ್ಶನಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲವೊ 
ಪುಣ್ಯವಂತರ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ನೋಡಲಿ ಬಂದೆ 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತತನವರಲಿಕ್ಕೆ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒರುವ ಕಾರಣವಾವುದೊ 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೊರೆ ಇ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಕುತವತ್ಸಲನೆಂಬೊ ಬಿರಿದಂ 

ಬಿಡು ಎಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಪಾವನ್ನ ವರಾಡಯ್ಯ ದಿದ್ದರೆ ಎನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋ” 

ಎಂದು ದೀನರಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಏನಿದ್ದ ಪ ರಬ್ಬಿ ಉಣಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಕಾಯೊ 

ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಕೋರಿಕೆ ಇದಂ 

ಹೊನ್ನ ಹಣವ ಕೊಡಿಸಲಿ ಬ್ಯಾಡ 

ಮನ್ನಣೆಯ ಮಾಡಿಸಲಿ ಬ್ಯಾಡ 

ಎನ ದೆಂಜೊ ಮಾತು ಎಂದಿಗನ್ನ ಅನಸಬ್ಮಾಡ 

ನಿನ್ನವನೊ ನಿನ್ನವನೊ ನಿನ್ನವನೆಂಬೊ ದು 
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ಅನ್ನಂಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಿ ಸಿ ಪ್ರೀತಿಬಡಿಸೊ 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ ಳಿದು ನಿತ್ಕಮೂರ್ತಿಯ ತೋರೊ 

ಚನ್ನ ವಿಜಯವಿರ ಲರೇಯ ಸಂ 

ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಸುಖದಲ್ಲಿಡೊ 

ಮಧ್ವಮೆಂತನಿಷೆ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಮಧ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರನಿಷೆ ಈ ಮತದ 

ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿದ್ದಿತು ಮಾನವನಿಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಇದು 

ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಪ್ರವರಣ್ಯ ಬಾರದಂತೆ ಮಧ್ವ 

ಮತಕೆ ವಿರೋಧವ ಗದಂತೆ 

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಸ ಜನರಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀ 

ಪತಿಯ ಸೇವಿಸಿ ಸುಗತಿ ಪಡೆಯೊ ... ಪ್ರಾಣಿ 

ಮಧ್ವಮಂತವೇ ಮತವು ಎದು ಭಾವಿಸಂವ ವಿಜಯದಾಸರು ಮಭ ಮತವ 

ಪೊಂದದವನ ಭಕುತಿ ಯಾತಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ ಸುತ್ತಾರೆ ೪ “ಮಧ್ವೆರಾಯಂರ ಕರುಣ 

ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮತ 

ಪರವಾದ ನಿಲುವ  ಮಧ್ವಾಚಾಯ ೯ರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃತ್ಯುವುದಚಂದ್ರ ಅದ್ವೈತ 

ಮತಾರಣ್ಯದಹನ ಗಂಣಸ್ಂದ್ರ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿ ವಿಜಯವಿರ ಲನನ್ನು ಮಧ್ವ 

ಮಂನಿ ಕರುಣ ಕವ.ಕವನು ತೊಡಿಸೊ ಎಂದಂ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ ಹರಿಯ ವೈಭವವನ್ನು 

ವಿವರಿಸುವ ಈ ಸುಳಾದಿ ಗಮನಾರ್ಹ 

ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಐಕ್ಕ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಭೆ ದ 

ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಮಾತೃ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಸ್ತ್ರೀ 

ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಪುರುಷ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಕೂಟ 

ನಿನಗೆ ನೀನೆ ರಮಣ ನಿನಗಲ್ಲದೀ ಲೀಲೆ 

ಬಿನಂಗು ದೈವರಿಗುಂಟೆ ಅನಯ ವಿಜಯವಿರ ಲ 

ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಆಳು ನಿನಗೆ ನೀನೆ ದೊರೆಯೊ 

ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೀಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಆತ ಹೇಗೆ ದೇವದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ 

ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ನಡೆಸುವನೆಂಬ ದನು ಬೊಮ್ಮನೊಳಗೆ ಬೊಮ್ಮ ಶಿವನೊಳಗೆ ಶಿವ 

ರೂಪ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಸ್ವಮತ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ಪರಮತ ಖಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 

ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಗತಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ ರುಗಳ ಕವನ ಮಿಥ್ಯಾ 

ಮತವೆಂದವನು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಕಾಣೊ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತಾರೆ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರಾದ 

ಕಾಗಿಣಿ ತೀರದ ಮಳಖೆ ಡ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀಗುರು ಜಯತೀರ್ಥರನ್ನು ಅದ್ವೈತಮತ 
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ತಮನಿಧಿ ನಿಶಿಕ ರಾರ ಎಿದ್ಕಾರಣ್ಯನ ಗರುವಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದಂ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಹರಿ ಕೂಡ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದ್ವೈತಮತ ಕೋಲಾಹಲ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತದ 

ಮೂಲಮಂತ್ರೆವಾದ ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಯನು ಕುರಿತು ವಿಜಯದಾಸರು ಸೂಚ್ಯ 

ವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಟೇಕಿಸುತ್ತಾರೆ 

ನಾನು ನೀನೆಂದು ಒಮ್ಮೊಗಾದರಂ ನರ 

ಅನಂತ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ನುಡಿದನಾಗೆ 

ಶ್ವಾನೆಸೂಕರ ದುಯ್ಯೋನಿಯಂಲಿ ಪುಟ್ಟಿ 

ಮಾನವಾಧಮನಾಗಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ 

ನಾನಾ ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ಹೀನ ಭೋಜನ ವರಾಡಿ 

ತಾನಿಳಿವ ನಿತ್ಯ ನರಕದಲ್ಲಿ 

ವರಾಯಕ್ವಾದಿ.ಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯಕಾಗಿ ಅನಂದಿನ ಇರಂವುದಕ್ಕಿಂತ ವೀರವೈಷ್ಣವರ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಾಯಿಯಣಾಗಿ ಇರುವುದು ಲೇಸೆಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದ್ವೈತ ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಟೀಕೆ ಗೇಲಿಯಕಾಗಿ ತಂಂಬ ರೂಕ್ಷವಾಗಂ 

ತ್ತದೆ 

ಮಾಯಂ-ವಾದಿಯೆಂ ನಿನ ಮತವು ದೊಡ್ಡದಂ ಎಂದರಿ 

ಬಾಯಿ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಬಲು ಬಹು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 

ಕುಯಯಕ್ತಿಯ ಮಂಡಿಸಿ ಕುಚ್ಚಿತವಚನದಿಂದ 

ಶ್ರೀಯರಸಗೆ ದೋಷಗಳ ಕಲ್ಪಿಸಿದರಂ 

ನ್ಭಾಯವಾಗಂದು ಕಾಣೊ ದಂರ ಳ ವಿಂಧ್ಯ್ಮಾವಾದಿ 

ತಾಯಿ ವಂಶ ಳು ಸೊಸೆ ಒಂದೆಯಾದರೆ ವ ದುವೆ 

ಬೀಯಾ ಬಿಜ್ಜದ ಗೋತ್ರ ಭೇದ ವ್ಯಾಕೋ 

ಬಾಯಿ ವ ತ್ರೈವಕತಂಗ ಒಂಬೆಂಯಾಗುವುದೇನೊ 

x x x 

ಲಿಂಗಾ ನೀನಾದರೆ ಲಿಂಗದ ನಿಜರಾಣಿ 

ಶೃಂಗಾರ ಗಿರಿಸುತೆ ನಿನಗೇನಾದಳೊ 

ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಲವನ್ನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಮತೀಯ ಸ್ತರದ 

ಉಪಮೆಗಳಿಂದ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದಿ ಪರವ್ತ್ಮೆಗೆ ದಃಖದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭೇದ 

ಎಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕುಮತಿಯಿಂದ ಹೇಳಂವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಜಯವಿರ ಲನ ದಾಸ್ಂಗ 

ವಾಗಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ 
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ವಿಜಯದಾಸರು ವಕಾಧ್ವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಆನಂದಜತಿ ರ್ಥಾದಿ ಅನೇಕ 

ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಮನಸ್ಸು ಮಾನವ ಮನಸ್ಸು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ತವರು ಆಹಂಕಾರದ ಗೂಡು 

ಚಾಂಚಲ್ಮದ ನಿಲಯ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಬಲು ಕರಿಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯ ನಿದ್ಧ 

ವನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಂ ಹರಿವ ನದಿಗಳನ್ನು ತಿರುಹಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮದದಾನೆಯನ್ನು 

ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಂ ಸುರಿವ ಬರುವ ಳೆಯನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಂ ಅಥವಾ 

ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರೆವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹ ದು ಆದರೆ ಹರಿದೋಡುವ ದುರುಳ 

ಮನಸ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ ವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ವಿಜಯ ದಾಸರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮನಸಿನ 

ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡಲು ಬಲಂ ಕರಿಣ ಅವರು ವ ನವೆಂಬ ತರಗೆಲೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಎಂಬ 

ಅನಿಲಾ ಬೀಸಲು ಹಾರಿ ಪೋಗುತಿದಕೊ ಎನಗೆ ಹಿಡಿವ ಶಕ್ತಿಯನು ಕಾಣೆ ಕಾಕ್ನೊ 

ಎಂದು ಕೊರಗುತ್ತೆ ಆ ತರಗೆಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡೆಂದು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ 

ಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಶ್ಶುಚಿಯಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯಂ 

ದಾಸರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರಹಂಕಾರದ ನಿ.ಯವಾಗಬೆ ಕೆಂಬ ಆಶಯ 

ಅಹಂಕಾರವೆಂಬೊ ಪಾಷಿಯ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದರೆ 

ಅಹಂಕಾರವಲ್ಲದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಖವಿಲ್ಲ 

ಕಡಿಯಲು ಕೊನಿಯಿಂದ ಬುಡನಾಶವಿಲ್ಲ 

ಬುಡ ಕೊಯ್ದರೆ ಕೊನೆ ಒಡನೆ ಒಣಗುವುದಂ 

ದೃಢವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿದರೆ ಬಿಂಕದ 

ಬಿಡಿಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಅಡಗಿ ದೂರಾಗುವುವು 

ಅಹಂಕಾರ ಅಂಕುರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಎಎ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಅಹಂಕಾರ 

ನಿರಸನವೇ ಭಕ್ತಿಯ ತಳಹದಿ ಹರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗುವುದರಲ್ಲೇ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು 

ಕಾಣುವ ದಾಸಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ನಂನಂ 

ನಾನೆಂದದರಿಂದ ಹೀನವೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನರಕ ನೀ ನಡಿಸಖ ನುಡಿವೆ ನಿ ನಡೆಸಲಂ 

ನಡೆವೆ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನದಲ್ಲ ನಾನಾ ಕ್ರಿಯ ಕರ್ಮಗಳು? ವಾನಂ ನನ್ನದು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ 

ನಾನೆಂಬಂದ ಬಿಡದೆ ಕೆಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ಬಂದುದನು ಮಾಡಂ ಸರ್ವೇಶ ಎನ್ನ 

ಸಾತಂತ್ರ್ಯ ಲವ ವರಾತ್ರ ಉಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂತಾದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರ 

ಪ್ರಾಮೂಣಿಕೆ ನಂಬುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಹಂಕಾದಿಯನು ಕುರಿತು ಅವರು ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ನಾನೆ ಪೋಗ ತಲಿಪ್ಟೆ ನಾನೆ ಬರುತಲಿಪ್ಟೆ 

ನಾನೆ ಕೊಡ ತಲಿಪ್ಟೆ ನಾನೆ ಕೊಳ್ಳುತಲಿಪ್ಪೆ 

ನಾನೆ ಭುಂಜಿಸುತಿಪ್ಪೆ ನಾನೆ ಬಲವಂತನಿಪ್ಟೆ 
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ನಾನೆ ಘನವಂತನಿಪ್ಪೆ ನಾನೆ ಶ್ರೇಷ ನಿಷ್ಟೆ 

ನಾನೆ ನಾನೆ ಎಂದು ಪೇಳುವ ಮನುಜನಂ 

ನಾನಾ ಯಕಾತನೆಗಳ ಬಡುವನು ಅನಂದಿನ 

ದೀನ ಮಂದಾರ ಸಿರಿ ಎಜಯವಿರ ಲರೇಯ 

ನೀನೆ ಮಾಳ್ಬವನೆಂಬ ಭಕ್ತರ ಕೈಬಡ 

ಭಕ್ತನಿಗೆ ದೇವರೇ ಗತಿ ಪತಿ ತನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡುವ ರಂಗಾ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ 

ಗತಿಯೇ ನೀನೆ ಗತಿ ಎಂದು ವಿಜಯದಾಸರು ತಿಳಿಸ ತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ಪ್ರೀ 

ಹರಿಗಲ್ಲದವನಂ ನಿಲ್ಲದೆ ಜಪಿಸಿದರೆ ಸುವನೆ ಸದ್ಧತಿಗೆ ಎನ್ನುವುದನು ಕಷ್ಟೆ ಕಮಲ 

ತೊಣಸಿ ಹಸು ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಳಿಸಿ ಮುಂತಾದ ಹೋಲಿಕೆಗಳೊಡನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ 

ನಿನ್ನ ಒಲಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಮಂತ್ರ 

ನಿನ ಒಲಿಮೆಯ್ತೀದ ಜ್ಞ್ಯಾನ 

ನಿನೆ ಒಲಿಮೆಯ್ಲದೆ ಭಕುತಿ 

ನಿನ್ನ ಒಲಿವೆ ಯಿಲ್ಲದ ಕ್ರೀಯಂ 

ವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲೇನಂ 

ಕಂನಿ ಯ ಮರಿಗೆ ರನ ದ ಉಡಿಗೆ 

ಯನು ತೊಡಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿರೊ 

ಎಂದಂ ಹರಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗದ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲವೆಂದಂ 

ಸಾರ ತ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಎ.್ಬ ಚಿ ತೆ ಏರಲನ ಚಿಂತೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತಾ ಎಲ್ಲ 

ಆಸೆ ವಿರಲನ ಆಸೆಯಾಗಬೇಕು  ಹರಿಯಂನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಮಾಡ ವ ಕ್ರವ ವನ್ನು 

ಧ್ಯಾನವನು ವಂಣಾಡು ಬಿಂಬ ಮೂರುತಿಯಂ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಮುಟಂ್ಬವಂತೆ 

ಎವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತಂ ಮುಕ್ಷಿಯಿಂಬವೆಂಬುದಂ ಅವರ ನಂಬುಗೆ ಆದರೆ 

ಆಡಂಒರದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಹಾರಿಹಾರಿ ಪಾರಲಾರೆ ಚಿ ರಿ ಕೂಗಿ 

ಕರೆಯ ಲಾರೆ ಮೋರೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಂ ಸಾರಿಸಾರಿಗೆನಲಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮು 

ಭಕ್ತಿಯ ಸೌಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ ತ್ತಾರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಥಾನಭಕ್ಷಿ 

ಮೂರು ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ವನು ಸೇರುವುದು ಅವರ ಬದುಕಿನೆ ಗುರಿ 

ಸಂಸಾರ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಹರಿಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿಯೇ ಶಾಶ್ವತವೆಂಬುದಂ 
ದಾಸರೆಲ್ಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿದಿ ಇನ್ನು ಎಲೊ ಹರಿಯೆ 

ಲೋಕದೊಳನುಗಾಲ ತಿರಿದು ತಿಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವ್ಯಥೆಪಡುವ ವಜಯ 

ದಾಸರು ಒಲ್ಲೆನೋ ಸಾಕು ಈ ನರಜನ್ಮವ ಎಂದೂ ಜನಿಸಲಾರೆನು ಜಗದೊಳಗೆ 
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ಹರಿಯೇ ಕನಸಿನೊಳು ನೆನೆಯೆ ಕಂಪನವಾಗಂತಿದೆ ವಂನಕಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಂತ್ತಾರೆ 

ಆದರೂ ನರಜನ್ಮ ಬರುವುದೇ ಕಷ ಆದ ದರಿಂದ ಹಾಳಂ ಹರಟೆಗೆ ಹೋಗದೆ 

ಕಂಡ ಕೂಳಿನಿಂದ ಒಡಲು ಹೊರೆಯದೆ ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಧ ಕಳೆಯ ದೆ ಗೋವಿಪುರ ಸೇವೆ 

ವಾಡಿ ಒಡುಕಚೆ ಕೆಂಬುದಾ ಅವರ ಉಪದೇಶ ಲೌಕಿಕ ಸಂಸಾರ ಒಂದಂ ಬೃಹತ್ 

ಸಾಗರ ಅದೆಂದು ಒಂಧನ ಅದೊಂದು ಆಂಧಕೂಪ ಮುಂತಾದ ವರ್ಣನೆಗಳು 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಂತ್ತವೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಈಸಲಾರೆನು ನಾನು ಈ 

ಸಂಸಾರದೊಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಂಸಾರ ಸಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಪರಿಲ್ಲ 

ಬಂದನೊ ಭವರೋಗ ಬಂಧನದೊಳಗೆ ನೊಂದೆನೊ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧುವಿಮೊಳೆಗೆ 

ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಪರತಪಿಸ ತ್ತಾರೆ ಅಂಧ ಕೂಪದಲಿ ಬಿದ್ದವನ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ 

ಚಕ್ಕಂದವಾಗಿದೆಯೊ ಎಂದು ಹರಿಯನು ಪ್ರಶಿ ಸಿದ ವಿಜಯ ದಾಸರಂ ಆತನ ಕೃಪೆ 

ದೊರೆಯದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಟೋನಿನೊಳು ಕುರಿಂಠಿ ರಲು ಪುಲಿಖೊ ಗಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಹೀನ 

ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ 

ವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲರ್ಗಾಂದ ಸಂಸಾರವೆ ಅನಿತ್ಯ ವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸುಖವು ದುಃಖ ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಬದ ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಬಹು 

ಮುಖ್ಯವ ದ್ವರಿಂದ ವಿಷಯಾದಿಗಳಿಗೆರಗದಂತೆ ಒಳಗೆ ಕಾಯೊ ಎಂದು ಅವರಂ 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಲೋಕ ಮಾನವನನಂ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಗೆ 

ಗಳಿಸಿ ಧನ ತಡುವಾಗ ಸ ತ್ತ ನೆರೆದಿಹರೆಲ್ಲ 

ಭಳಿರೆ ಇವ ವ ಹಾತ್ಮನೆಂದು 

ಘಳಿಗೆ ತೊಲಗಲು ಧನವು ಕರಗಿ ತಿಂದು ಪೋಗಿ 

ಹಳಿದಂ ಹಲ್ಲೆರೆದಂ ಅಣಕಿಪರೊ - ಪ್ರಾಣಿ 

ಅದ್ದರಿಂದ ನೀರ ಬೊಬ್ಬುಳಿಯ ೦ತೆ ನಿಜವಲ್ಲ ದೇಹ ಈ ಶರೀರದ ಭ್ರಾಂತ ಇನ್ಯಾಕೆ 

ಎಂದು ಕೇಳಿ ಮಾನವ ಕ್ಷಣಿಕ ಲೌಕಿಕ ಸುಖಸಂಪತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ 

ಶಾಶ್ವತ ಪುರಲಮರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂರೆವಾಡಬೇಕೆಂದಂ ತಿಳಿಸಂತ್ತಾರೆ ಶಾಶ್ವತ 

ವಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೃಷ್ಠಾರ್ಪಿತವೆಂದು ಕೊಡಲು ಎಳ್ಳೆಷ್ಟಾದರೂ 

ಮೇರುಪರ್ವತ ಮೀರುವುದಂ ಎನ್ನುವುದು ಆವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ ಈ ಉಗಾಭೋಗದಲ್ಲಿ 

ಆಡಕವಾಗಿರುವ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 

ಉಪವಾಸವಿದ್ದವನಿಗೆ ಊರು ತಂಂಬಿದರೇನು 

ಅಪಹಾಸಗೊಳಿಎವ ಗೆಳೆಯವಾದರೆ ಏನಂ 

ಕುಪಿತವ ಬಿಡದವನು ಕುಲಜನಾದರೇನು 
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ಕಪಟವ ಬಿಡದವನ ಕೂಡ ಉಂಡರೇನು 

ಕೃಪೆ ವಣ ಡಿದವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೇನು 

ತಪಸಿಗಳೊಡೆಯ ನಮ್ಮ್ ವಿಜಯ ವರ ಓರೆ ಯಾ 

ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಪರರ ಗಳಿಕೆಯ ಕಷ್ಟ ಸುಳ್ಳನಿಗೆ ಮಿತಭಾಷೆ, ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೆ ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಮ 

ಕೃಪಣನಿಗೆ ದಾನಧರ್ಮ ತ ಪಸಿಗೆ ಇಹದ ವ್ಯಾಕುಲ ಕಾವಕಾತುರನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ 

ಗೊತ್ತಿರುವುದ್ದಿವೆಂದು ಶುಂರನಿಗೆ ಉಂಟೆ ವೈಕ ೦ರ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ 

ಭೋಜನವೆನ್ನುವುದು ವಿಜಯದಾಸರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಯಜ್ಞ 

ಮಧ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ನಾರಾಯಣಕೃಷ್ಣನನು ನೆನೆಯುತ್ತ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಊಟ 

ಮಾಡಬೇಕೆ ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕ್ಲುಪ್ತಿ ತಾರತಮ್ಮದಿಂದ 

ಇತ್ತರಾದಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾಗಿಹನು ಎನು ವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜಯ 

ದಾಸರ ಮತನಿಹಷ್ಟೆ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವ 

ಮಾತೊಂದಿದೆಯಷ್ಟೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಪೊಟ್ಟೆಗೋಸುಗ ಭ್ರಷ್ಟರ ಸ್ತುತಿಸಿ ನೀ 

ಕೆಟ್ಟು ಪೋಗುವಿ ಯಾತಕೊ ಎಂದು ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರಶಿ ಸುತ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು 

ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ನಿನಾ ಧೀನ ವೆಂದು ನಂಬಿರುವ ಜೀವವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಜೀವಾ 

ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಎಂದು ಕನಿಕರದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ... ಸಂಯವಾ ಸಾಧಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ 

ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬ ಭಾವ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಂ ಇದ್ದೇನು ಫ..ವಯ್ಯಾ 

ವಶಮಾಡಿ ಮನಸು ನಿಲ್ಲಿಸದನ ಕ ಎಂಬ ವಾರಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ 

ಮತ್ತಿತರ ಭಾವಗಳಂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೆಲೆಮಾಡಲೆಂಬುದು ವಿಜಯದಾಸರ 

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 

ನಿನ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಮವೆ ಎನಗಿರಲಿ 

ನಿನ್ನ ಬಿಡೆನೆಂಬೊ ಲೋಭವೆ ಎನಗಿರಲಿ 

ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಮೋಹವೆ ಎನಗಿರಲಿ 

ನಿನ್ನ ನೆನಸುವಲ್ಲಿ ಮದವೆ ಎನಗಿರಲಿ 
ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷರ ಕೂಡ ಕ್ರೋಧವೆ ಎನಗಿರಲಿ 

ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವವರ ಸಂಗವೆ ಎನಗಿರಲಿ 

ನಿನ್ನವನೆಂದೆಂಬೊ ಕೀರುತಿ ಒಂದಿರಲಿ 

ನಿನ ಕೂಡಾಡುವ ಆಟವೆ ಎನಗಿರಲಿ 

ನಿನ್ನ ಹಿತವಾದ ವಂಚನೆ ಎನಗಿರಲಿ 

ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿ ವಿಜಯ ವಿರ ಲ ಸಂಪನ ಪ್ರಸನ್ನ 

ಏರ ಲನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೇ ಮ್ಲ್ಹುಕ್ಕೂ ಸಾಧನ ಆದ್ದ. ರಿಂದ ವಿಜಯದಂಸರಂ 

ಮಾನವನಿಗೆ ಮಂದಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಮರುಗದೆ ಮುಂದಿನ ಗತಿ ನೋಡಲಾ 
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ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಯನ್ನು ವಂರೆಯಂವುದೇ ಮಹಾಪಾಪ ಹೆರಿಸ್ಮರಣೆಯೆ ಅತ್ಯಧಿಕ 

ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಖಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಕಾನವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ 

ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂರವೆಂಬ.ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿದೆ ಲೌಕಿಕ ತೊರೆದಲೆ ಇಪ್ಟೋದಂ 

ಇಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವುದರ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಆಸೆಪಡಂತ್ತ 

ಹೋದರೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದೇ ಇರದು ಃ 

ಸಪ್ಪಡಿ ವೆಂಲುವಾಗ ಉಪ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ 

ಉಪ್ಪು ದೊರೆತಾಗ ಸೊಪ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ 

ಸೊಪ್ಪು ದೊರಕಿದಾಗ ತ ಪ್ಪದ ಯೋಚನೆ 

ತುಷ್ಪೆ ದೊರಕಿದಾಗ ಕುಪ್ಲೆಯ ಯೋಚನೆ 

ಕ ಪೈ ದೊರಕಿದಾಗ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಯೋಚನೆ 

ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಉಂಟಾಗೆ ಸಪ್ತದ್ವೀಪದ ಚಿಂತೆ 

ಹೀಗೆ ಆಸೆ ಕೊನೆಯಂ ಕೊಂಡಿ ಇರದ ಸರಪಳಿಯಕಾಗುತ್ತದೆ 1 

ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕುರಿತ ದಾಸರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಲಂವನಂ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ ಆಕೆ ಪತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸದೆ ಗೃಹ 

ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ವಸನವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನ ವರಾಡಬಾರದು ಕದದ ಮುಂದೆ ಕ ಳಿತಂ 

ತಲೆ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ವಿಧವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡ ಬರಂವುದಿಲ್ಲ 

ಆರೇನು ವಕಾಡುವರಂ ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹರಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಎಂದು 

ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪತಿತ ನಾರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾ 

ಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಡಂಗುರ ಹೊಯಿಸಿದ ಯವಂನಂ ಪ ಬ ಹೆಂಗಳೆಯರ 

ತಂದು ಭಂಗಪಡಿಸಿರೆಂದಂ ಎಂದು ವಂತ್ತೂ ನೆಚ್ಚಬೇಡಿ ಪತಿತ ನಾರಿಯ ಕಚ್ಚುವ 

ಹಾವಿನ ಸಂಗವೆನ್ನಿ ಎಂದಂ ತಿಳಿಸ ತ್ತಾರೆ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡವೊ ಷರರ ಹೆಂಡರ 

ಸಂಗ ಹಾಗೂ ಪರನ್ರೇರ ಮೋಹಿಸಿ ಪಾರಗಂಡವರುಂಟಿ ಎಂದು ವಿಜಯಂದಾಸರಂ 

ಚಪಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಊಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ 

ದಾಸ್ಕಭಾವ ಭಕ್ತನೇಬ್ಬನು ತನ ನು ಹರಿದಾಸನೆಂದು ಕರೆದುಕೆಗಳಂ ವುದು 

ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನನ್ನು ತನ್ನ ದಾಸನೆಂದಂ ಪರಿಗಣಿಸ ವುದಂ ಮುಖ್ಯ 

ಹರಿದಾಸನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನ್ಲೂು ಎಜಯಂದಾಸರ- ತಿಳಿಸ ತ್ತಾರೆ 

ಹರಿದಾಸನಾದರೆ ಹ್ಮಾಗಿರಲಿಬೇಕಂ 

ನರಲೋಕದ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಂ 

ಇಂದಂ ವಾಳೆಂಬ ಯೋಚನೆಯ ಬಿಡಬೇಕು 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಂ 



ವಿಜಯದಾಸರು ಪಿಒ 

ಬಂದದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಈಗಲೇ ಎನಬೇಕು 

ಅಂದವರಂ ಎನಗೆ ಬಂಧ ಗಳು ಎನಬೇಕು 

ಸಾ ನವನು ಜಿಟ್ಟು ಹರಿಕಥೆಯ ಕೇಳಲಿಬೇಕಂ 

ದಾನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೊಗನಾಗಬೇಕು 

ವಕನಾಭಿವಂ"ನಕ್ಕೆ ಹರಿತಾನೆ ಎನಬೇಕು 

ಏನಾದರಾಗಲಿ ಸುಖ ಒಡಲಿಬೇಕು 

x x x 

ಹರಿಯಲ್ಲದನ್ಯ ದೈವವಿಲ್ಲೆನಬೇಕು 
ಮರುತನೆ ಜಗಕೆ ಗಂರುವೆನಲಿಬೇಕು 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರೆ ದಾಸರೆಂದೆನಬೇಕಂ 

ಹಿರಿ ವಿಜಯವಿರ ಲನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಬೇಕೆ 

ಡಾಂಭಿಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೆ ಜನರ ಕುಹಕದ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ವಾಸು 

ದೇವೆನ ಪಾದಸೆ ವೆ ಗೆ ಜವ ಜೀವನ ಮುಡುಪಾಗಿರಬೇಕೆಂ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬದುಕಿ 

ದರೂ ನಿನ ದಾಸನೆನಿಸಿ ತನುವ ಧರಿಸುವೆನು ಎಂದು ವಿಜಯಂದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಏಕೆಂದರೆ ದಾಸನಾಗುವುದು ಅಶೆ ಷ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಮ ಬಾಳಿನ ಏಳು ಬೀಳುಗಳೆಲ್ಲ 

ಜೈವದಾಟವೇ ಮಾನವ ದೈವದ ಕೈಗೆ.7ಂಬೆ ಮಾತ್ರ, ದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತ ಯಾವುದ 

ರಿಂದ. ಕಂದುವುದ್ದಿ ಬಾಳಿನ್ಲು ತಿರುವುಗಳೂ ದೈವೇಚ್ಛೆಯಂತೆ ರೂಪು 

ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ವಕಾನಾಭಿಮಾನ ಸಹ ಹರಿಗೇ ಅರ್ಪಿತ 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರೂಪ 

ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಸಂತಾಪವನು ಬಿಡಿಸೊ 

ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಜಯಂ ವಿರ ಲ 

ಅಂತಿಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಒಂದೆನೀಯೊ 

ಎನ್ನುವುದಂ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಡುವವನು ನೀನಂ ಕೊಂಬುವನಂ ನಾನಂ 

ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸನ ದ್ವರಾಗುತ್ತಾರೆ 

ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಹರಿಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಾಧನ ಸಹ ಇಲ್ಲ 1 

ಗಂಧ ಪರಿವಂಳ ಪಚ್ಚೆಪೆನೆಂಬೆನೆ 

ಗಂಧವಾಗಿ ನಿನ್ನಂಗ ಒಪ್ಪುತಲಿದೆ 

ತಂದು ತುಲಸಿ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಪೆನೆನೆ 

ಕುಂದ ವ ೦ದಾರ ಮಾಲೆ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಲಿ 

ಒಂದೊಂದು ಪರಿ ಧೂಪಾರತಿ ಮಾಡುಂವಿನೆನೆ 



ಪಿಜ೪ 
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಇಂದು ಕೋಟಿಯ ತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವು 

ಒಂದೆ ದೈವವೆ ಈಶ ವಿಜಯೆವಿದ ಲರೇಯಂ 

ಮಂದಮತಿ ಎನಗೊಂದಂ ಸಾಧನಎಲ್ಲ 

ಆದರೆ ಹರಿ ಒಲಿಯುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ? ದಾನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾ ನಮೌನಕ್ಕೆ ಗಾನ 

ಯಕಾಗಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಜಪಕ್ಕೆ ವ್ರತಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹರಿಯಂ 

ದೃಢಭಕ್ತಿ ಮಾತುರಎದ್ದರೆ ತಾನಾಗಿ ಕರೆಯದೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೀಗ ಕಾಣಿಸಿ 

ಕೊಂಬನಂ ಇಂಥ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕಂಡ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕಮಲನಾಭನವ ರ್ತಿ ಉಂಡುಟ್ಟು 

ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಕು ಪೂಜೆ ಹರಿದಾಸೆರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಉಸಿರಂ ಈ ಭಾವ ಶುದ್ದಿಯಂಂದಾಗಿ 

ನಡೆ ನುಡಿ ನೋಟ ವಕಾತು ಎಲ್ಲವೂ ಹರಯದೆಂಬ ಉನ್ನತ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ 

ಮನೆಮಾಡಿರುತ್ತದೆ 

ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ತಮ್ಮನ್ನು ದಾಸಾನುದಾಸ 

ರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸೌಜನ್ಯ ಅವರದ್ದೂ 

ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಪೊದ್ಮ ವಸನವೇ ಎನಗಾಗಲಿ 

ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಉಂಡ ಎಂಜಲು ಎನಗಾಗಲಿ 

ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಪಾದೋದಕವೆ ಎನಗಾಗಲಿ 

ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಇಟ್ಟಾಭರವೆ ಎನಗಾಗಲಿ 

ನನ್ನ ದಾಸರು ಚರಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಭೂಮಿ 

ಪುಣ್ಮನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಎನಗಾಗಲಿ ದೇವ 

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತ ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ದೂಸ್ಯವ ಕೊಡೊ-ದೋಷರಾಶಿಯಳೆದು 

ಎಂದಂ ಹರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂರಿತಂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು 

ವುದು ಹೀಗೆ 

ಎಂದಿಗಾದರು ನಿನ್ನ ಪೊಂದಿದ ಭಕುತರ 

ವಂದಿಸುವರ ಬಾಯ ತೊಂಬಲವಂ ನಿತ್ಯ 

ತಿಂದಂ ಕಾಲವ ಕಳೆವ ಕಂದ ಕಂದನೊ ನಾನಂ 

ಗ್ರಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ವೇಷ ಧರಿಸುವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಗಳುವ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿಂದಿಸುವ 

ಕಪಟದಾಸರನ್ನು ಕುರಿತು ಕಟಕಿಯಾಡುವ ವಿಜಯದಾಸರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು 

ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿಪ್ಪರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತವ್ತಿರೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗದಿಂದ 

ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಂ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತೆವೆ ವಿಜಯದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವರಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಸಾಫಲ್ಕ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಹರಿಕರುಣವೆಂಬಂಥ ಕೈ ದೊರಕಿತಂ ಗಂದಂ ಕರಂಣವೆಂಬಂಥ 

ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತವ್ಮೂ ಅಂತರಂಗದ ಕದವ ತೆರೆಯಂತಿಂದಃ ಎಂದು ಪರವಶರಾಗಿ 

ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 



ವಿಜಯದಾಸರು ೨೪೫ 

ತತ್ತ್ವವಾಹೆ 

ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಎಂಬುದು ಮಧ್ವಮತಾನು 

ಯಾಯಿಂಗಳ ನಂಬುಗೆ ವಿಜಯ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಂತ್ತಾರೆ 

ನೀಲಮೇ ಘಶ್ಯಾಮ ವಿಜಯ ವಿರ ಲರೇಯ 

ಬಾಲಕ್ರೀಡೆಯಂಂತೆ ಬೊಮ್ಮಾಂಡ ಪುಟ್ಟಿಸುವ 

ಸೈಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳು ಕಾಲಾನಂಸಾರಿಯರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರ 

ಸಾಧನೆಯು ಕಾಲದ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಾಧನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲ 

ಮಾನದಂತೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸವಾಗಬೆ ಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ 

ದಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಹಾಯಂಗಗಳು ಕಳೆದಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮಹಾ 

ಯಬಗವೆಂದರೆ ಹನೆ ರಡು ಸಾವಿರ ದೇವತಾಮಾನ ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ನಲವತ್ಮೂರು 

ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು, ಸಾವಿರ ವರನುಷ ವರ್ಷಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೊದಲ ಐವತ್ರ್ರ 

ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಪರಾರ್ಧವೆಂದೂ ಎರಡನೆಯ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ದ್ವಿತೀಯ 

ಪರಾರ್ಧವೆಂದು ಕರೆಯ ಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ 

ಎಷ್ಟುರಹಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾಲದ ಈ ಸಂಕಿ ರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ 

ಎಜಯದಾಗರು ತಮ್ಮ ಸ ಳಾದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಹರಿಯಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಸಾರವನ್ನು ವಿಜಯ 
ದಾಸರು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ 

ನೀನು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ 

ಜ್ಞಾನ ಪುರ್ಣೈಶ್ಚರ್ಯ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ ವಿಮಲ 

ಆನಂದ ಗುಣವನಧಿ ಅಂಚಿತ್ಯ ಘನಶಕ್ತ 

ಶ್ರೀನಾರಿ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಅವಿಯೋಗಿ 

ನಾನಾ ವರ್ಣದ ಅಪ್ರಾಕೃತ ನಗರಿ 

ಭಾನುಕೋಟಿ ತೇಜಾ ಸತತ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ 

ದಾನವರ ಎದೆದಲ್ಲಣನೆಂಬೊ ಬಿರಿದು 

ವೈನತೇಯ ದೇವಾ ವಾಹನನಾಗಿಹನೊ 

ವಕಾಣಿಕ ಫಣಿಯುಳ್ಳ ಭುಜಗನು ಹಾಸಿಗೆಯ 

ಅನಂತ ಮಂಕ್ಷರಂ ವಾಲಗ ವರಾಡುವರರಿ 

ದೀನ ಉದ್ದಾರ ವಿಜಯವಿದ ಲರೇಯ 

ನೀ ನಿರ್ದೋಹಷನೊ ನಾ ನುಡಿವದೇನು 



೨೫. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಹರಿಯು ಜೀವರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ವಕಡಿಸಿದರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಂ 

ಜೀವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಮವಾಗ.ತ್ತದೆ ಎಂಬ ತತ್ತ್ವ ವನ್ನು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ದಿ ಯದಲ್ಲಿ ನೀನೆ ವಾಸ 

ವಾಗಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಜಯಂದಾ ರು ತಿಳಿಸಿರುವರಲ್ಲದೆ ನೀನೆ ಕಾರಣ ಸರ್ವ 

ಜಗತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೀವರಿಂದ ಕವ ೯ವನ್ನು ಅವರ 

ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಹರಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರ ವುದಿಲ್ಲ 

ಅವನ ಸಂಕಲ್ಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇರುವುದ್ದಿ ಅವನು ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಃಕನಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವರಂಶರಂಗದೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದರೂ ನೀರಿ 

ನಲ್ಲಿನ ಕಮಲದಂತೆ ಅಂಟಿಯೂ ಅಂಟದಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿಜಯದಾಸರಂ 

ಸಾರುತ್ತಾರೆ ಹರಿಯ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಈ ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ 

ನಿನ್ನೊಳು ನೀನೆ ಎನ್ನೊಳಂ ನಿ ನೆ ಅನ್ಕರೊಳು ನೀನೆ 

ಅನ್ಕೋನ್ಮನು ನೀನೆ ಚಿನ್ಮಯನು ನೀನೆ 

ತನ್ಮಯನಂ ನೀನೆ ಘನವ.ಹಿವಂನೆ ವಿಜಯವಿರ ಲನೆ 

ಅಣುರೇಣು ನೀನೆ ಪರವರಾಣು ನೀನೆ 

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರ ವ ಹರಿಯು ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯಕ ಹರಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಾಲಕ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ವಿಜಯದಾಸರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ದೇವ ದೇವತೆಗಳೂ ಗ್ರಹಗಳೂ 

ಹರಿಯಣ ಹೇಳಿದಂತೇ ನಡೆಯುವವರು ಆತನ ಗ ಣಗಣಗಳೆನ್ನು ಶರಣಾಗತ 

ವಚ್ರಪಂಜರ ಜರಾವ ರಣ ವಿರಹಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ 

ಜನನ ಮರಣ ವಿದ-ರರಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ ಸಬೇಕಾದುದು ಮಾನವರ ಕರ್ತವ್ಯ 

ಜೀವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ವನು ವಿಜಯದಾಸರು 

ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ 

ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ವ ೦ದಿಗೆ ಉಣಿಸುವಗೊಂದು 

ಚೂರು ತುಂಡೆಲ ಹಾಕಿ ಇದ್ದಂತೆವೊ 

ಈರೀತಿ ಎನ್ನಯ ಸ್ವಾಂತತ್ರ, ,ವೆಂಬಂದಂ 

೫ X x 

ಹೆರಿ ಕೊಡಲು ಉಂಟು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ 
ಹರಿಯೆ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಹರಿವ್ಯಾಪಾರದ 

ವಿರೆಹತಿ ತೃಣ ಒಂದೂ ಚೆಲಿಸಲಾಪದೆ 

ಕರ್ಮಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂಹ ಬಿಡಗಡೆ ಹೊಂದುವವರಿಗೊ ಜನ್ಮಚಕ್ರ, ಮುಂತಾ 

ದುದನು ವಿಜಯದಾಸರು ನಂಬಾತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾನಾಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು 

ದುಃಖಿಪನೇ ಮಂತ್ತು ಯೋನಿಯೋನಿಯಲಿ ಫೊಗಸಿ ಬಳಲಿಪುದುಚಿತವೆ ಎಂಬ 
ಮಾತುಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ 
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ಮುಕ್ತಜೀವರೂ ಹರಿಯ ಅಧೀನರಂಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜಿ ವರು 

ಕಸ್ವರ-ಪವನು. ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಜೀವರನು ಸ್ಯಾತಿಕ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾವಂಸ 

ರೆಂದಂ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿ”ಲಾಗಿದೆ ಜೀವರ ತ್ರಿವರ್ಗವನ್ನು ವಿಜಯ 

ದಾಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಸಶ್ಶರ್ಮ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕರ್ಮ ಜಿ ವರಲ್ಲಿ 

ಸತ್ಯವರ್ಕಾಚರಣೆಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರೇರಕರಾದರೆ ದಂಷ್ಕವರ್ಕಾಚರಣೆಗೆ ದೈತ್ಯರಂ 

ಪ್ರೇರಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೂಖ ಪ್ರೆ ರಕ ಹರಿಯೇ ದೇವತೆಗಳ ಕಕ್ಷ 

ತಾರತಮ್ಮ ಗ ೯ತಾರತಮ್ಮಗಳಿದ್ದಂತೆ  ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಮಉಂಟು 

ದೈತ್ಯರು ಸ ಜನರ ಕೈಯಿಂದ ಪ ಪವನ್ನು ವತ್ತು ಕಂಜನರ ಕೈಯಿಂದ ತ್ಯ ರ್ಮ 

ವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲರು ಈ ಕವ ೯ಗಳಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ ಪಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಯಾ 

ದೇವ ದೆತ್ಕರ ಭಾಗಿಗಳಾಗ ವುದರಿಂದ ಜೀವರ ಪಾ. ಅತ್ಯಲ್ಪ 

ಸೇರು ಸಕ್ಕರೆ ತಂದು ಕೋಟ್ಮನಂಕೊ ಟೆ ಜನಕೆ 

ಶಾರತವ ದಿಂದ ಹಂಚಿದೋಪಾದಿಯ ಲ್ಲಿ 

ವ ರವ ರ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳೆರಡು 

ಆರ ರ ಭಾಗಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿ 

ಭಾರ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೆಷ್ಟು 

ಎಂದು ದಾಸರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಜೀವರು ಗಳಿಸ ವ ಪುಣ್ಯವು ಹೀಗೆ ವಿತರಣೆಯಕಾಗು 

ವದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ದೈತ್ಯರು ಪುಣ್ಮವನು ಆಪಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ನು ಹೊಂದಿರು 

ವುದರಿಂದ ಅ ಥ ದೈತ್ಯರ ಪಾಪ ಪ್ರರ ಷನನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಕ್ರಮ ಶಾ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ವವರಿಸ್ಪುಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೂರು ಹುರಿಯಾನಿಟ್ಟ ಪೂಶದವ್ಹಿ ಎಂಬ 

ಸ ಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಣಿ-ಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ_ಪುರ ಷನ ಎಸರ್ಜನೆಯಾದ ಮೆ ಲೆ ಮಾಡ 

ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾ, ಹಾಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಏವರವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ರಿ ಈ 

ಬಗೆಗೆ ಸ ಪ್ರಣವಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಆಸನವಿಟ್ಕೂ ಮತ್ತೂ ಆರೆಗಣ್ಣ ಮ್ಡಿ ಪಲ್ಲು 

ಕೂಡಿಸದಲಿ, _ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃ. ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗವ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜ್ಸ್ನಭತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ 

ಧ್ಯಾನವೇ ಪ ಕ್ಷಯಂ ಸಾಧನ ಧ್ಯಾನದೆಳೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮೌನ ದಾನಗಳಂ ಅಡಕ 

ವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ 

ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು ಕಾಣಂವ ಪ್ರಯತ ಮಾಡುವವನು ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಭಕ್ತನಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿಂಂನ್ನು ಕಾಣುವವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗ ತ್ತಾನೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ 
ಹರಿನಾವ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಉತ್ತಮ ವರಾಧ್ಯವ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಹರಿನಾಮವ ತೊರೆದು ಕೆವ ೯ಮಾಡಲು ದೋಷ ಕರಗದು 
17 
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ಕರಗಡು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆ ಗದು ಹರಿನಾವ ದಲಿ ಹ್ರೀತಿಯಿಟ್ಟು ಕವ ೯ವ ತೊರೆದರೆ 

ಪಾಪಲೇಶವ್ಣಿ ಘಲವಕ್ಕು ಎನ್ನುವುದು ವಿಜಯ ದಾಸರ ಸಂದೇಶ 

ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಮಂನಂಜಂಗೆ ಸ್ಹಿರವೆನು ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಹರಿ 

ಯೊಲಂವೆ ಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಅದು ಕಳೆವದಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ಪಿಲೆಗೆ 

ತರುವುದಲ್ಲ ಭಯಕ್ಕೆ ಹೂಳುವ್ರದಲ್ಲ ಎಳಲಿಕೆಯಕಾಗಿ ಸಾಕೆಂಬೊದಲ್ಲ ಆದಂ 

ಹಲವು ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಪರ್ವತಕೆ ಕ ಲಿಶವಾಗಿಪ್ಪದು ಹರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿ 

ಯಲು ಶ್ರವಣವೆ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರವಣವಿಲ್ಲದ ತನಕ ಆದರದು 

ಮೇರಕೆದಂ 

ವಿಜಯದಾಸರು ಭಗವದ್ರೂಪಗಳನು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯ ಣನೆಟ್ನು 

ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ” ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜ್ಯ 

ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರಂವ ಭಗವದ್ರೂಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತ, ತೆತ್ಪ್ಯಾಭಿವ೫ನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು 

ಅವರು ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಗಮನ ರ್ಹ ಈ ಎಷಯ ದಲ್ಲ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮ 

ಅವರಿಗೆ ಆಕರ ಗ್ರಂಧವಾಗಿದೆ 

ಆನಂದತೀರ್ಥರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ತತ್ತ್ವ್ವವಾದ ದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಮ 

ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೆತ್ತ್ವ್ವಗಳಲ್ಲೊಂದು ಜೀವ ಜೀವರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆ ಆನಂದಗಳಲ್ಲಿ 

ತಾರತಮ್ಮವನಂ ಈ ರತ್ವ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ( ಮಾನುಷೋತ್ತಮರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ 

ವರೆಗೆ ಮೂವತ್ತೆ ದು ಶಕಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರ ವ ಚೆ ತ ರ ಗುಣತಾರತವ ವನು ವಿಜಯಂ 

ದಾಸರು ಹರಿಗೆ ಸಿರಿದೇವಿ ಅನಂತ ಗುಣಕೆ ನೀಚಳು ಎಂಬ ದಿ ರ್ಫಸುಳಾದಿಯ ಲ್ಲಿ 

ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಈಶ-ಜೀವ ಜಡ ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪಂಚ ಭೇದಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು 
ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಭೇದವನ್ನರಿಯದೆ ಎ್ಲುವಮೊ ಒಂದೇ ಎಂದ ಹೇಳಂ 

ವವರನಂ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತಿಗಳಂ ಖಂಡಿಸ ತ್ತಾರೆ ವಿಜಯ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಪರ 

ಮಾತ್ಮಗೆ ನೀ ಸರಿ ಎಂದು ಕರಗದ ತಮದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೆ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಭೇದವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜಡಜಡಕೆ 

ಜಡ ಜೀವಕೆ ಅಭೇದವೆಂದಂ 

ಕಡುವರ್ಗದಿಲಿ ಊಚ್ಚೆ ರಿಸಿ 

ಮಡಿದು ನರಕಕ್ಕೆ ಉರುಳುವರೆ 

ವಿಜಯದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮದ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಿವೆ 

ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಸಂಚಿತ ಪುಣ್ಯವೂ ಹೋಗಂವುದಂ ಉತ್ತಮದಿಗೆ ತುತ್ತನ್ನ 
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ದಾಸದಿಂದ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಹ್ತಿ ಎ. ದಾಗಕ್ಕಿಂತ ಆನ ದಾನ ಶ್ರೇಷ ಯಾವ 

ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬಾರದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಹರಿಗೆ 

ಅರ್ಪಿತನಾಗಬೇಕು ನಿಷ್ಕಾವ ಕವ ೯ಗಳಿಂದ ಹರಿಯೊಲಿದ ಆನಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ತ 

ವಾಗ ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಗಾಮಿ ಕರ್ಮುಗಸು ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ ಜೀವರು 

ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗನುಣವಾಗಿ ಹರಿಂ ಫ.೨ ನಿ ಡುವನು ಮೊದವಾದ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಊಉದಾಹರಣ್ ಉಪವೆ ಗಳೊಡನೆ ವೃಕ್ತವಾಗಿವೆ 

ಜ್ಮಾನಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತ ಜೀವರು ಮಾಡುವ ಬಿಂಚೊ ಪಾಸನೆಗೆ 

ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ನೀಡ ತ್ತಾನೆ ಅದ ಒಂಒಓದರ್ಶನ ಜಡ ಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ 

ಹರಿಯ ವ್ಯಾಪ ರವನ್ನು ಕಂಡು ತದಂತರ್ಗತ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯ£ನು. ಧ್ಯಾನಿಸಿ 

ಸ್ವಬಿಂಬ ವ ೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಕಗೊಳಿಸಿ ಊಪಾಸಿಸ ವ್ರದೇ ಬಿಂಬಪೊಜೆ ಏಜಯ 

ದಾಸರು ತಾವು ಬಿಂಒಪೊಜೆಯನ್ನೊ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕ ರಿತು ಕುಡಿವ 

ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಇಡುವ ಗಂಧವೆ *ನ್ನಡಿಗೇರಿಸ ವ ಗಂಧ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ 

ದಾರೆ. ಹರಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ ಮತ್ತು ಆಚಲಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳುಂಟು 

ಹರಿಯ ತಲಾತಲ ಪ್ರತಿವೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಸ್ವಬಿಂ 

ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಕಗೊಳಿಸಿ ಧ್ಮಿಸುವುದು ಸವ ನ್ಹಯಪೂಜೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ 

ಇಂಥ ಪುಜಾಕ್ರಮವನು ವಿಜಯ ದಾರು ಒವರಿಸುವುದು ಹೀಗೆ 

ನಿನ ಬಿಂಒವ ಸ್ಮರಿಸಿ ಇದೆ ಇದೆ ಅನಂತ 

ಚಿನ್ಮಯಂ ರೂಪಗಳು ಸಿದ್ಧ ವೆಂದು 

ಭಿನ್ನದೇವರೊಳು ಇದ್ದ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನ ಬಿ ಬವ ಆಂಶವ 
ಮುನ್ನೀಗ ಪೋಗಿಸಿ ಏಕೀಭೂತವ ನೆನೆದು 

ಸನ್ನುತಿಸಿ ತಿರಿಗಿ ಭಿನ ರ ವ ಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಮನ ಣೆ ಗೊಳುತಿಪ್ಪ ಆಗ್ರೇಶರೊಳಗೆ ಸೆಂ 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಆಂಶಗಳೆ ತೆಗೆದು 

ನಿನ್ನ ಬಿಂಬನ ಕೂಡ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಂ 

ಪನ ಭ ಕುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಜೆಮಾಡೋ 

ಒಬ್ಬ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಅವನಲ್ಲಿರ ವ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ 

ನ ಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪುಂ ಸ್ತ್ರೀರೂಪಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಪೂಜಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬನನ 

ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಹಸ್ರ, ದಂಪತಿಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನ 

ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾಎರ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವರ 

ಮಣನಾಗಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಪುರುಷರ ಪಗಳಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಸ್ತ್ರೀರೂಪ 

ಗಳಲ್ಲಿ ರವಎಂಸ ವನೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವರಿಗೆ ಪುಣ್ಮಪ್ರದನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರ ಕ್ರೈತಿಯೊಬ್ಬ 



೨೬೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣದೆ ವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಶ್ವ್ಯ್ವಾನಜಪಗಳನು 

ಪ್ರತಿದಿನವಾ ಮಾಡ ತ್ತಾ ತತ್ಪ್ಯ್ಯಾಜ-ಮಾನಿಗಳೊಡನೆ ಸಕಲ ಕಾಯ ೯ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸು 

ತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯದಾಸರು ತಿಳಿಸ ತ್ತಾರೆ 

ಈಶ ಬಿಂಬವಾದರೆ ಜೀವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಬಿಂಬರೂಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ 

ಜೀವರ ಗುರಿ ಜೀವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ಚೆಕಿ,_ಬ್ಮ ಮಂಡ.ದಲ್ಲಿರುವ 

ಪರವರಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಕಾ ಅಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ 

ದೇವತೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡ ವುದರಿಂದ ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷವಾಗಂ 

ವದು ಈ ಚೆಕ್ರಾಬ್ಬ ಮಂಡಲವನು ಎಜಯದಾಸರಂ ಕಂಕಣಕಾರಸುಳಾದಿ ಎ ದಂ 

ಕರೆಯ ಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ ಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎವರಿಸಿದ್ದುರೆ.. ಈ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏಳಂ 

ಕೋಟ ಮಂತ್ರಾರ್ಧವೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿ ಸಾ ನಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಕವರ್ಕ್ಚರಣೆಯ ₹-ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ 

ಗಳನ್ನು ಚೆಂತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಹರಿಯನ್ನು ಕಾಣ ವುದೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಹೆೊರಗಣ್ಣಿಗೆ ಆಗುವ ಹರಿಯ 

ದರ್ಶನ ಸ್ಮೂಲಾಪರೋಕ್ಷವಾದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಪುದು 
ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷವನಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನವಾದ ಕೂಡಲೀ 

ಸಂಚಿತ ಗಾಮಿ ಕವ ೯ಗಳು ನಾಶವಾದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ 

ಜೀವಾಂತರ್ಗತವಾದ ಮೂರ್ತಿಯೇ ತಾನಾಗಿ 

ಆವಾಗ ಪೊಳೆಯಲು ಸಂಚಿತ ಗಾಮಿ ಕರ್ಮ 

ಬೆ ವೋದು ಅನುಭವಿಪ ಪ್ರಾರಬ್ದ ಶಕರ್ಮಂಗಳಿಲ್ಲ 

ನೋವು ಸ ಖವಾದರು ಉಂಡು ತೀರಿಸಬೇಕು 

ಆ ಎರಜಾ ನದಿಯ ಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಂವ ಪರಿಯಂತ 

ತ್ರಿವಿಧ ಎನಿಸುವ ದೇಹನಾಶವಿಲ್ಲ 

ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನಂಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲ 

ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹರಿದರ್ಶನ ಲಭಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಮಉಂಟು 

ತೃಣಜೀವರಿಂದ ಮಾನುಷಗಂಧರ್ವರವರೆಗೆ ಎ) ಜೀವರೂ ನಿರಂಶರೆನಿಸಿ ಜನ್ಮಾಂತರ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಏವರಗಳನ್ನು 

ಎಜಯದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವರ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸಿ 
ದಾಗ ಜನನ ವ ರಣಚಕ್ರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆಯುವುದು 

ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳಂ ಆನಂದತೀರ್ಥರ ತತ್ತ ಆಶಾಸ್ತ್ರದ. ಕನಡ 
ಸಂಗ್ರಹರೂಪವೆನ್ನಬಹಂದು. ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನೇಕ ಪ್ರವೆ €ಯಗಳನ್ನು 



ವಿಜಯದಾಸರಂ ಪಿಂ 

ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಲಯಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರವರಾತ್ಮನಂ ಮಾಡುವ 

ಕಾರ್ಯಗಳನು ಏವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಳವಾದ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಈ ಸ ಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಜಗನಾ ಧದಾಸರ 

ಪ್ರೀಹರಿಕಛಾಮೃತಸಾರ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರ ತ್ತದೆ 

ಕ್ಷೇತ್ರದರ್ಶನ ವಿಜಯ ದಾಸರು ಭ ರತದಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ 

ಹಲವು ಪುಣ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದವರು ಅವರು ನೋಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 

ಸ್ಥಳಮಹಾತ್ಮೆ ಐತಿಹ್ಯಗಳನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ 
ಅಂದು ನೀ ಪೇಳಿದಂದದಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ನಿಂದಿರದೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲಾ ತಂದು 

ನಿನಗರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕ ತಿಯ ಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಣ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವ 

ಸ್ಮರಿಸಿರೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವ ಸ್ಮರಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗಿರೊ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಸಂದೇಶ 

ತಿರ ಪತಿಯ ಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ದರ್ಶನವಾಗದಿದ್ದಾಗ ನಿನ ದರ್ಶಸಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲವೊ 

ಎಂದು ವಿಂದಾಸ್ತುತಿ ರಚಿಸಿದ ಅವರು ದರ್ಶನಲಾಭವಾದಾಗ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಲಿ 

ಬಂದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ರೌದ್ರಿ ಸಂವತ ರದ ಪುಷ್ಕ 

ಬಹುಳ ಚತಂರ್ದಶಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯ ಲ್ಲಿ ತಿರ ಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 

ನಾದನಂತೆ ಈ ತೇದಿ ಏವರಗಳಂ ಕ್ರಿ) ಶ 1740 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ 

ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಪಕ್ಷ ಬಹ ಳವಾಗಿರದೆ ಶ ದ್ವವಾಗಿತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶನನ್ನು 

ಕುರಿತು ಅವರು ಸುವರು ತೊಂಭತ್ತು ಕೃತಿಗಳನು  ರಚಿಸಿದ್ದಾರ ಎಣ ಲಾಗಿದೆ 

ಉಡುಪಿಯ ಯತ್ರ, ವೈಕುಂರದ ಯರಾತ್ರೆ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಂಚಾಲೆಗ್ರಾಮಕೆ 

ಪ್ರತಿಯು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಡಂವ ವಿಜಯದಾಸರು ವ ನಾ ರ್ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಾತ 

ನಾಡೈ ಮನಾ ರಿಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಹರೆವಶರಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸ ತ್ತಾರೆ ಕನ್ಮಾಕ ಮಾರಿ ಮಹಾ 

ನದ್ಕಿ ಕನಕಗಿರಿ ಹಂಪೆ ವ ಧ್ಮಾಜ ೯ನ ಪಂಢರಪುರ ಶ್ರೀಮುಷ್ಕ ತೋತಂದ್ರಿ 

ಅನಂತೆಗಿರಿ ಅಹೋಬಲ ಕಂಚಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪಂಚತಿರ ಪತಿ ದರ್ಭಶಯನೆ 

ನವತಿರ ಪತಿ ಶೂಂಚೀಂದ್ರ ಘಟಕಾಚಲ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಭಾಸಕ್ಷೇತ್ರ ವಂಧುರ 

ಕಾಶಿ ಗಯ ನಾಸಿಕ ಕುಂಭಕೋಣ ಚಿದಂಒರ ಘನಗಿರಿ ಶ್ರೀರಂಗ ದ್ವಾರಕ 

ಕೇದಾರ ಯಂದುಗಿರಿ ರಾಮನಾಥಪುರ ಬೇಲೂರು ಮಂಗಳಗಿರಿ ತೊರವೆ 

ಹರಿಹರ | ಭದತ್ರಿಚಪು ಶಂಕರನಾರ ಯಣ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಗೋಕರ್ಣ 

ಗೋರಂಟ್ಲಿ ವಳೂರು ಕೋಲ ರ ಕದ್ರಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ವಂಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಆಪ್ರಸಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದೇವದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಅವರದು 
ಶ್ರೀಶೈಲವನು ಕುರಿತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚ ದ್ರಗ ಪ್ಲನೃಪ ನ ಮತ್ತು ಪಂಢರಪುದೆಷನ್ನು 

ಶುರಿತೆ ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಿ ಹೇಣಪುಳೀದ ಪೆಲ್ಕಸ ಕುಂಕ ಕಿರ ತೆಕಾಣ ಆಭೀರ ಯವನ ರ 



ಎ೬೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಗವ ನಾರ್ಹ ವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮೊಂದು ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಿ ದೇಶದ 

ಬಹ.ಪಾಎಂ ನದಿಗಳನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಶಿಷ್ಕಸವಂ ದಾಯಿಂ ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಕಸಮುದಯ ಸಾಕಷ್ಟು 

ದೊಡ ದಿದ್ದಿತ ಎಜಯದಾಸರಿಂದ ಅಂಕಿತ ಪಡೆದ ಶಿಷ್ಕರ ಸಂಕ್ಯೆ ಅರವತ್ತೆಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಗೊ ಪಾಲವಿರಲರು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು 

ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರ್ವೇರ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಅಂಕಿತ ಕೃತಿ 

ಗಳಾಗಲಿ ತಿಳಿದು ಬದ್ಗ್ದಿೀ ಏಎಜಯ ದಾಸರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 

ಹನೊ ೦ದು ವಕಾತ್ರ ಎ ದು ಡಾ ಗೋಕುವನ ಧ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ ತ್ತಾರೆ 

ಅವರೆಂದರೆ ಗೋಪಾವದಾ್ (ಗೊ ಪಾವಎವಿರ೨,  ಆಸಂದದಾಸ (ಹಯವದನ 

ವಿರಲ) ಹೈನಾ ದಾಸ (ವೆಂಕಟವಿರವ್ಯ ಕ್ರೆೊಂಡಲಿ ವ ಧ್ವಾಬೂಯ ೯ (ಗರು 

ವಧ್ವೇಶಟರವ) ಮೋಹಸದಾಸೆ (ಮೋಹ"ವಿರು) ಆದವ ನಿಯ ತಿಸುಣ್ಣದಾಸ 

(ವೇಣಗೋಪ-ಲವಿರಲ) ಶೇಷಗಿರಿದ ಸ (ಹಯೆಗ್ರೀವವಿರಲ) ೆಂಕಟೀಶವಿರಲ 

ಮಾನಪ್ಪದ ಸ (ಮ ದ್ಹುಎರ೨) ರಾಮದಾಸ (ರ ಡುಚಂದ್ರವಿರಲ) ಹಾಗೂ 

ವೆಂಕಟರಾರ್ಮಚಿ ಯೆ ೯ ( ವಾಸ ಬೇವವಿರಲ ) ಇವರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾ..ದಾಸ 

ಮೋಹನದಾಸ ವೆಣಗೊ ಪಾಲದಾಸ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಸರು ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯವನ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದವಾ-ಯು ಶಿಮಣ್ಣನವರು ಅದ 

ವಾನಿ-೮ ಯ ಚೂರು ಪ್ರದೇಶವನಾ ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಟಾಸತ್ ಜಂಗನ ದಿವಾನರಾಗಿ 

ದ್ವರು ಆಸಂದದಾಸೆರ ವಿಜಯ ದಾಸರ ಸ್ವಂತ ಸೋದರರು ವಿಜಂಯಬಾಸರ ವಂಗ 

ಶೆ. ಷಗಿಂದ ಸವತ್ತು ಸಾಕ ಮಗ ಮೋಹನದಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು 

ಎಜಯ ದಾಸರ ಶಿಷ್ಕರಾದ ಗೋಪಾ_ದಾರ ಶಿಷ್ಠರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಜಯ 

ದಾಸರ ಒಗ್ಗೆ ಅಪ ರ ಪ್ರೀತಿಗೌರವವಿತ್ತು. ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಯಾದಗಿರಿ ಶ್ಲೇತ್ರ 

ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ದಾಸರಿಂದ ಕ್ಷಯ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶಿ 
ಶಕ್ರೆವ ರೃ ಅಶ್ವಿನಿನಕ್ಷತ್ರೆವಿದ್ದಾಗ ಅಂಕಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರೆಂದು ತಿಳಿದು 

ಬರುವುದು ಈ ತೇದಿವಿವರಗಳು ಕ್ರಿ ಶ 1746ರ ನವೆಂಬರ್ 14, ಶುಕ್ರವಾರ 

ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಕಾಗಂತ್ತವೆ : ವಿಜಯದಾಸರ ವಂಗ 

ಶೇಷಗಿರಿದಾಸರು ವಿಧಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಭಾದ್ರಪದ ಶ ಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ ಭಾನುವಾರದಂದು 

ವೈಕುಂರವಾಸಿಗಳಾದರೆಂದಂ ತಿಳಿದು ಒರುತ್ತದೆ ಈ ವಿವರಗಳು ಕ್ರಿ. ಶ 1751ರ 

ಆಗಸ್ಟ್ 11 ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗ ತ್ತವೆ ೩ 

ವಿಜಯದಾಸ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತ ಸ್ತುತಿ ಕಂಡಂ 

{1 LOD Swam: Kannu Pillai An 1೧೮107 Ephimeris p 295 
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ವಿಜಯದಾಸರು ೨೬೩ 

ಬರಂತ್ತದೆ. ಆವರ ಶಿಷ್ಯ ಸಮುದಾಯ ದೆ ಭಕ್ತಿಯ ನ್ನ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಈ ವಾಣಿ 

ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ 

ವಿ ಎಂದು ಜಹಿಸಲಂ ವಿರಕುತಿ ದೊರಕ ವ್ರದಂ 

ಜ ಎನ್ನೆ ಜನನ ವ ರಣ ನಾಶವು 

ಯ ಎನೆ ಎ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭಕುತ್ಯಧಿಕಿತ್ಸಾ 

ರ ಯ ಎನ್ನೆ ರಾಯರಾಯ ನ ತೋರ್ಪವುದಂ 

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿ ಎಜಯ ದಾಸರು ಉಭಯ ಭ-ಷಾವಿ೫-ರದರು 

ವಕಾತ್ರವಲ್ಲ “ತೆರ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಇದ್ದಿತು ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೆಲವು ತೀರ ಸಂಸ್ಕೃತಭೂಯಿಷ ವಾಗಿವೆ ಉದಾಹೆರಕ್ಗೆ 

ಶ್ರತಿತತಿನುತೆ ಸರ್ವದ ಸಂಚರಣೆ ನಿ 

ರುತ ಕನ್ಕೆ ಉದಯಾರ್ಕಶ*ಕೋಟಿ ಸನ್ನಿಭೆ ಆ 

ಪ್ರತಿಹತೆ ಹರಿಯಂಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಚತ ರೆ 

ಚತ ರ ಕಪರ್ದಿಯ ೦ಭ್ರಣಿ ಶಿರೀ ಉತ್ಪತ್ತಿ 

ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕರ್ತೇ ಶ ಭ್ರಶೋಭನ ಗಾತ್ರೆ 

ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಶೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಸ್ತುತಿಗಳು ಸಹ 

ಸಂಸ್ಕೃತಮಯವಾಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯ ಇ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ 

ವರಾಗಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ನಸ ಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಹಳಕಷ್ಟ 
ಗುಣಿಸುವುದು ಇಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವೆ ನೆಲೆಬ್ಬುವರು 

ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹಂದು ಸಿಂಹ ಗಜ ವೃಷಭ, ಶರವ ಹೆಯ 

ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಗಳಿಗೆ, ಚಿತ್ರಕವಿತೆಗೆ ಶವನ್ಹಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರೆ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ನಿದರ್ಶನಗಳು €ಭಿಸುತ್ತವೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಕಾತುಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು 

ಬಿರೆತಿವೆಯಲ್ಲದೆ ತೆತ್ತೀಸ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಭಾಷಾ ಶಬ್ದಪ್ಪಯೊ ಗಗಳೂ ಕಾಣ 

ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಂಡುನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವನದೃಷ್ಟಿ 

ವರ್ಣನಾ ಸೌ ದರ್ಯ ಉಪಮೆಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಮತನಿಳೆ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವತ್ತ ಪುರಂದರ ಕ ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸಹ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ 

ಅವರ ಶೈಲಿಯ ವೆ. ಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಮದ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ 

ಉಂಟ 



೨೬೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಆವರ ರಃಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧ ಕೆವವು ಸಾಮುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ 

ನ್ಹೀಿಂತ್ತವೆ 

ದುರ ಳ ಜನ ಸಂಗವೆಂಬ.ದು ಎಂದಿಗೂ ನೊಣ ಬೆರೆಸಿದ ಊಟ 

ಈ ಶರೀರ ಗಾಳಿಗೆ೧ಡ್ಡಿದ ದೀಪ 

ಸಾಲರ್ವಡಲಿಬೇಡ ಸಾಲದೆಂದೆನಬೇಡ 

ಹರಿಗರ್ಜಿಸಿದ ಕರ್ಮ ಸೂಳೆಗೆ ನೀಡಿದ ಎತ್ತ 

ಹರಿಂಖು ಡೆಗಂಕಾದರೆ ಹರ ವ ನೀರು ಡೊಂಕೆ ? 

ಮಣ್ಣುಕೂಡಿಸಿ ಧಾನ್ಯವಕಾರುವವನೆ ಹೊಲೆಯ 

ಓದು ಕಲಿತ ಪಂಡಿತ ಏಕಾದಶಿಲಿ ಉಂಡಂತೆ 1 

ಒಣ್ಣೆಯೊಳಗಿನ ಕೂದಲೂ ತೆಗೆದಂತೆ 

ರತು ಬೆಲೆಯ ಹಾಕಿ ಪತ್ಲ್ಯವ ಕೊಂಡಂತೆ 

ಎತಿ ಗೆ ಭತ್ತದ ಚಿ ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ? 

ಅಂಗಣದ್ದೊಳು ಪಕ್ಕಿ ಕುಳಿಸಂ ಹಾರಿದಂತೆ 

ಕ ಮಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲಂ ಮಡಿಯುಲ್ಲ 

ಈ ಪಟಿ ಯು ೧ನ್ನು ಒಳೆಸುತ್ತ ಹೋಗಬಹುದು ಮಂಣ್ಣುಕೂಡಿಸಿ ಧಾನ್ಯ 

ವರು ಪವನೆ ಹೊಲೆಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಾಮಾಜಿಕ ದ ಜ್ಟಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ 

ದ್ದರೆ ತುಳಸಿ ಇದ ಸದನ ಹೊಲೆವ ದಿಗರ ಸದನ ಎನು ವದು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರ 

ದಾಯ ಕ-ಥಾವಿ ೯ಕೆ ನಿವುವಿನ ಪ್ರಶತೀಕವಾಗುತ್ತೆದೆ ವಿಜಯದ ಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ಹವವು ಪವಾಡಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿದವಂತೆ ಸಾಕುಮಗ  ಮೋಹೆನದಾಸದಿಗೆ 

ಅಪಮೃತ್ಳುವ್ದಾಗ ಇವರು ಬದುಕಿಸಿದರಂತೆ ಮನ್ನಾರಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕನ ವೇಷ 

ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರನು ಆಟ ಆಡಿಸಿದನಂತೆ ಇಂಥ ಪವಾಡಗಳು ಅನೇಕ ಹರಿ 

ದಾಸರ ಬಗೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದುಂಟು 

ವಿಜಯ ದಾಸರ ಸುವಕಾರ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೃತಿಗಳು ಉಪ ಬ್ಹವಾಗಿವೆ 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 550 ಮತ್ತು ಉಗಾಭೋಗಗಳು 71 ಸುಳಾದಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು (580) ಅವರನು ಸ ಳಾದಿಬಾಸ ರೆಂದೇ ಕರೆಯೆಬಹುದಂ 

ಆನಂದಶೀರ್ಹರ ವ ತವನ್ನು ವಿಶದಗೊಳಿಸುವ ಸುಳಾದಿಗಳಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಬಿಡ 

ವಾದ ಅಕ್ಷಯ ಎಧಿಗಳಾಗಿವೆ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷಾಪಾಕವಾದರೆ ಸುಳಾದಿ 

ಗಳು ನಾರಿಕೇಳಪಾಕವನಿಸಿದೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲಿತ್ಕದ ಆಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇತರ 

ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಒರುವಷ್ಟು ವೆ ೈವಿಧ್ಧ ಇಲ್ಲ * ಹಾಗಿದ್ದರೂ ವಾದಿರಾಜರ 

1 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಪುಟ ೧ ೧ 
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ವೈದುಷ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕನಕದಾಸರ ಖಂಡಿತೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ 
ಹರಿದಾಸಸ-ಹಿತ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆಯೆೇ€ ವಿಜಯದಾಸರ 
ಎಚ ರಧ ರೆಯಿಂದ ಅದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಿೆನಿಸಿದೆ * ಕಾರಾಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಿಂತು 

ಹೋಗಿದ್ದ ದಾಸವಾಜ್ಮಯ ಕ್ಕೆ ಪುನಶ್ಚೇ.ನ ನೀಡಿದ ವಿಜಯ ದ ಸರ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಮಂ 

ಖವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ 

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 

೧ ಡಾಃ ಕೆ ಗೋಕುಲನಾಥ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ಜೀವನ ವ ತು ಸವೀಕ್ಷೆ (೧೯೭೮) 

೨ ಪಂವಂಜೆ ಗರ ರುವ (ಸಂ) ಶ್ರಿ ವಿಜಯದಾಸ ಸುಳಾದಿಗಳು ಭಾಗ ೧ ೨ (೧ ೩೯) 

3 ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ ದ ಸಾಧನೆ (೧ ೭೦) 

೪ ಜಿ ವರೆದರಾಜರಾವ ಹರಿದಾ ಹೃದಯ (೧೯೬೭) 

೫ ಗೋರಬಾಳ ಹನಂಮಂತೆಶ ವ್ ವಿಜಯ ದಾರೆ ಪ್ರೂರ್ಥನಾಭೂಗ ಸುಳಾದಿಗಳು ೧೯೪೬) 

೬ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ ಮಹಿಮಾ ಸುಳಾದಿಗಳು 
(೧೯೪೯) 

೭ ಸಾಧನಭಾಗ ನ ಳಾದಿಗಳು ಭ”ಗ.೨ 
(೧೯೫೦) 

೮ ಪ್ರಮೇಯ ಭಾಗ ಸುಳಾದಿಗಳು 
(C೯೫೧) 

ಸ್ಲೋತ್ತಭ ಗ ಸುಳಾದಿಗಳು (೧ ೫೨) 
೧೧ ಉಪಾ ನಾಟಳಗ ಸುಳಾದಿಗಳು 

(೧೯೫೨) 

೧೨ ವಿಜಯ ದಾಸರ ಪದಗಳು ಭಾಗ ೧ 
(೧೯೫೫) 

೧೨ ವಿಜಯದಾಸರ ಪದಗಳು ಭಾಗ ೨ 
(ಲಿ. ೫೫) 

೧೩ ವಿಜಯೆ.ದಾ ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ ಜೀವವ ಚರಿತ್ರೆ 
(೧೯೫೫) 

೧೪ ಸುಬೋಧ ಎಂ ರಾಮರಾವ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ಕ ತಿಗಳು (ದ್ವಿ ಮು) 

೧೫ ಕಾವ್ಮಪ್ರೇಮಿ (ಸಂ) ಎಜಯದಾಸರ ಹ ಡುಗಳು (೧ ೭೬) 

೧೬ ಎಟ ಎಸ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಕೀರ್ತನಕಾರರು (೧೯೭೫) 

೧೭ ಅರ್ ಎಸ ಪಂಚಮುಖಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 

೧೨5 ಪ್ರಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ ೬೪ ಸಂಚಿಕೆ ೨ ಪುಟ ೮೧ ೯೮ 

೧೯ ಬೇಲೂರ ಕೆ ಶವದಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ ವಿಜಯ ಇತ್ಯಾದಿ 

1 ಡಾ ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ್ ಃ ಹರಿದಾಸಹ ದಯ ಪುಟ ೧೭೫ 



ಪ್ರೆಸನ್ನ ನೆಂಕಟದಾಸರು 

ನೈ ಸಿ ಭಾನುಮತಿ 

ಕನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂದೊ ಎನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿದವರಲ್ಲಿ 

ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸರು ಪ್ರಮುಖರು. ಹರಿದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಭಕ್ತಿಪ್ಪಚಾರ ಮತ್ತು ವ ತಪ್ರಜಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದಾದರೂ ವಸ್ತು ಭಾಷೆ 

ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ವಿಶೆ ಷವಾದ ಕಾವ್ಯವೆನಿಸ ಕೊಂಡಿದೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದಾಸ 

ಮಾಜ 0ಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಗ ರುತಿಸ ತ್ತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾಯ ೯ರ ಶಿಷ್ಕ 

ರಾದ ನರಹರಿತೀರ್ಧರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸೃಷ್ಟಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಧಮಘೆಟ್ಟ ವ್ಯಾಸಲ ಯರೆಗ ರ ತ್ವದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೆಯ 

ಶತರ್ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಪ್ರಕೆಪಿಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ 

ದ್ವಿತೀಲುಘಿಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ದಾಸರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ದಾಸರದು 

ವ ರನೆಯಂಘಟ್ಟ ಪ್ರಾಣೇಶ ಗುರ ಪ್ರಾಣೆ ಶ ವೊದಲ ದ ದಾಸರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ವನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ರ.ಕನೆಮಾಡಿದ ಘ್ಟ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಪ್ರಸನ್ನ 

ವಂಕಟದ್ಸರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮರನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು 

ಇವರು ವಿಜಯ ದಾಸರ ಸಮಕ ಲೀನರು 

ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಇತಿವೃತ್ತಗಳ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದ್ಗಿ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿ ವಿರುವ *ಂಗತಿಗಳಿಂದ ವ ತ್ತು ದ ನಪತ್ರಗಳ 

ಆಧ್ರದಿ ದ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಜೀವಿತದ ಒಗೆಗೆ ಕೆ೨ಎವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆ 

ತಿವೆ ಅವನು ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹ ದು-ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಿದಾಸರ ಪೊವ-ಜರು 

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೆ ರಿದ ಬಾಗಎಕೊ ಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಖಂಡಕಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ 

ವರು ಇವರ ತಂದೆ ಕಾಖಂಡಕಿಯನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗ-ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದು ನೆಲಸಿದ 

ರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಕಾಖಂಡಕಿ ಗ್ರಾವ ಕ್ಕೆ ಸೆ ರಿದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸನ 

ವೆಂಕಟದಾ ರ ತಂದೆ ಕಾಖಂಡಕಿ ನರ ಪ್ವಯ್ಯನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು 

ನರಸಪ್ಪಯ ನವರ ಪತಿ ಎಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು 

ಇವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರೆಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ವೆಂಕಟೆ ಶ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೆ ಶನಸ್ಸು ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯನ 

ಜನನ ಉಊಕಾವ-ಗ ಆಯಿತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಷಿತೆವಾದ ಆಧುರಗಳ್ಳಿ ಡಾ ಎ ಟಿ 

ಪಟಿ ರು ಇವರ ಜನನದ ಕ ಲವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ ೧೬೮೦ ಇರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ 

ದ್ಧಾರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು 



ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಹ 

ವೆಂಕಪ ಯ್ಯಸ ಬಾಲ್ಯದದಿಗಗಳು ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಳೆಯ ಬಾಲಕ 

ನ ಗಿದ್ದಾಗಲೆ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ ಪಾಲನೆ 
ಪೊ ಷಣ್ಗಳ ಹೊಣೆ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು 

ಆತ್ತಿಗೆಗೆ ವೆಂಕಪ್ಪಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಧ ಅಕ್ಕರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಹೊತ್ತು 

ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊಟವನಂ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯರ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ 

ಬೆಳೆದ ವೆಂಕ-ಕ್ಚಯ್ಯನಿಗೆ ಬಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪುರಾಣ 

ವಾಚನ ವಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುರ ಣ ವಾಚನದಿಂದಾಗಿ ಆತ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನ 

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು. ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಮನ ವಂನೆಯ ಆರಾಧ್ಯದೈವ 

ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಸ್ತುತಿ 
ನಡೆಯ ಸತ್ತಿತ್ತು ಹುಡುಗ ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯನ ದಿನಚರಿ ದನಗಳನು ವೆೇಯಿಸ ಪ್ರದ 

ರಲ್ಲಿ ಆತ್ತಿಗೆಗೆ ವಃನೆಗೆ-ಸಗಳನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು 

ವೆಂಕಪ್ಟಯ್ಯನಂ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬದ ಕ ಮೂಕುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿ 

ತೆಂದು ಹೇಳಂತ್ತಾರೆ-ಒಂದ ದಿನ ಎಂದಿನಂತೆ ಈತ ದನಗಳನು ಮೇಯ ಲು ಅಟ್ಟಿ 

ಬಂದು ವ ನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂ ಬೇಸಗೆಯ ಕಾಲ ್ಛವೆಂಕಪ್ಪಂಲ್ಯುನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ 

ತ ೦ಬ ಊಟವ) ಬೇಸಗೆಯ ಶಾಪ ಆತನನ್ನು ವ ತ್ತಷ್ಟು ಬಳಲುದಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು 

ಆತ ಬಾಯಂರಿಕೆಯನು ತ ಳಲಾರದೆ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಲ ಕುಡಿಯಲು ವ ಜ್ವಿಗೆಯನ್ನು 

ಬೇಡಿದ ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಪ್ರವಕಾದವಾಯಿತು ಆಕೆ 

ವಜ್ಚಿಗೆಯನು ನಿ ಡದೆ ಆತ ಗೆ ನಿಷು ರದ ನುಡಿಗಳನ್ನೂಡಿ ಮೂದಲಿಸಿದಳು 

ಇದರಿಂದ ವೆ ಕಪ್ಪಯ್ಯನ ವ ನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು  ಆತಣಗೆ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ 

ಯರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರ ವದು ಬೇಡವೆನಿಸಿತು ಆದರೆ ಐ ೦ದೆ ನು? ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ 

ನಿಗೆ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೈವ ವೆಂಕಟರವುಣನ ತಿರುಪಶಿಯನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂಬ 

ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಊಂಪಾಯಿತು ಅತ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ನಾನು ತಿರ ಪತಿಗೆ ಹೋದೆನೆಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ 

ಹೇಳಿ ಎಂದು ನ ಡಿದಂ ತಿರುಪತಿಯತ್ಸ ಪ್ರಯಾ”ಬೆಳಸಿದ ಇದು ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯನ 

ಜೀವನದ ಮುಂಖ್ಯ ತಿರುವು 

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತಂಗಿದ್ದನು 

ಹರಿದಾಸರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆಂದು ತಿರ ಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಂ 

ಸಂಪ್ರದ ಯ ಅಂತೆಯೆ ಹರಿದಾಸರ ಅಂಥ ತಂಡವೆಗಂದೂ ತಿರ ಪತಿಗೆ ಬಂದಿತು 

ಗೆಜ್ಜೆಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಕ ಣಿಯುತ್ತ ಹಾಡು ನೃತ್ಯ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇವೆಗೈ 

ಯುತ್ತಿದ್ದ ಹರಿದಾಸರನು ನೋಡಿ ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯನಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಟಾ 

ಯಿತು ಹರಿದಾಸನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹೊಸ ಆಲಸೆ. ಅಂಕ ರವ ಯಿತು. ಇದು 

ಅವನ ಬದುಕಿನ ಧ್ಯೇಯವಾಯಿತು ಹರಿದಾಸನಾಗುವ ಹೆಂಬಲದಿ ದ ಆತ 

ವೆಂಕಟೇಶನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಭಾವಸಮಾಧಿಗೆ ಏರಿದನಂ ಸ್ಕೃತಿ-ವಸ್ಮೈತಿಯಂ 



೨೩ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ನಡುವೆ ಆತನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯಿತು ಸ್ವತ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆತನ 

ನಾಲಗೆಯ ಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂದು ಬರೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತಂ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ 

ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಹರಿದಾಸನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತನಾಗಿದ್ದನು ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಕವ 

ಚೇತನಕೆ ವಿದ್ಮೂತ್ಸ್ಪರ್ಶವಾದಂತಾಂತು  ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನಂ 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾವತೀವ್ರತೆಯಿ ದ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅದು ಕಾವ್ಯ 

ವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿತು ಪ್ರಸನ್ನವಂಕಟರು ಕೆಲವು ಕಾಲ ತಿರ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದರು 

ಅವರ ಬಾಳಿನ ಕತ್ತಲೆ ಸರಿಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಎದ್ಯಾಭ್ಕಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸಿತು ಅದ 

ಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಗುರ ವಿಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು. ಮುದ್ಧಲ ಜನಾರ್ದವಾಚಾಯಂ೯ 

ಎಂಬವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನು ಕಲಿತರು. ರಾಮಯಣ ಮಹಾಭಾರತ 

ಭಗವತೆಗಳ್ನು ಅಧ್ಯಯ ನ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಗೆ ಖಚಿತತೆ 
ಊಂಟಾಯಿತಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಭಗವದ ರ್ಶನಗಳು ಲಭ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸನ್ನ 
ವೆಂಕಟದಾಸರು ಬ ಗ್ವಕೋಟೆಗೆ ವ ರಳಿ ಬಂದರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 

ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳ ವ ವ ನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಂತ್ತಿದ್ದರೆಂದು 

ತೋರಿಸುವ ತಂಬೂರಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸರ ಕೈಕೋಲು ಗೋಪಾಳ ಬ ಟ್ವೈಯನ್ನು 

ಈಗಲೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹರಿಭಕ್ತಿ 

ಪ್ರಸ್ರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು ಇತರ ಹರಿದಾಸರಂತೆ ಇವರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ 

ಸಂಚಾರವನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲಿವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕವಘಟಗಿ ಬಂಕಾಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಬಂಪಶ್ರೀಕೋತಿ ತಡಸ 

ಶಿರೂರು ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದರೆಂದಂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಬಹಂಶಃ 

ಈ ಕ-ರಣದಿಂದ-ಗಿ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟಬಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ 

ಪ್ರಿಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು 

ಇಂದಿಗೂ ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೆ ೈದಿಕ ಮನೆತನದ 

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಅನೆ ಕ ಕೀರ್ತನೆ 
ಗಳನ್ನು ಮುದವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಹಾಡುಂತ್ರಿದ್ದರಂತೆ 

ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಓದಾಸರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ 

ಬೇಗ ಶಿಷರೆ ತಲುಪಿದರು ಇವರ ಬಗೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಮೂಡಿ 

ದುವು  ಶ್ರೀಮಂತರಂ ಸ ಬೇದ-ರರು ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಇವರಿಗೆ ದಾನ 

ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಡಾ ಎ ಟಿ ಪಾಟೀಲರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸನ್ನೆ ವೆಂಕಟದಾಸರಿಗೆ ದೊರೆತ ದಾನದತ್ತಿಗಳ ಏವರ್ಯನ್ನಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕ್ರಿ ಸೆ ೧೭೨೩ ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಹಣಿಮಿನಾಯಕನು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಿಗೆ ಹೊಲ 
ವನ್ನು ದತ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದನಂ ಇಬೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಮೇಲಗಿರಿ ಜೀಸಾಯಿಂ ಮತ್ತು 



ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟಬಾಸರಂ ಮ 

ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬುವರು ವ ಚಗಂಡಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂಗಿದ್ದೆದ ಭೂಮಿಂಯನಂ 

ಕೊಟ್ಟು ಆದಕ್ಕೆ ಜೂಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಧಿಸ ವ್ರದನ್ನ್ನ ರದ್ದು ರಾಡಿದ್ದರು 

ಬಾದಾಮಿಯ ಕೆಲ್ಲೇದಾರನಾಗಿದ್ದ ಭೋಪರ್ಡೆ ಎಂಬಾತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆ ಕಟ 

ದಾಸರಿಗೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಮನೆಗಳನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆದ್ದನಂ ಇದಲ್ಲದೆ 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಾಗಲಕೊ ಟೆ ತಡಸ ಕಟಿಘಟಗಿ ಮೊದಲಾದ ಊರಂಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ 

ವರ್ಷಾಶನ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಈ ದಾನ ದತ್ತಿಗಳಿಂದ ಇವರ ಆರ್ಧಿಕಸ್ವಿ ತಿ 

ಸುಧಾರಿಸಿತೆನ್ನಬಹುದು 

ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಯಿ 

ತೆಂದಂ ತೋರ ತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದ 

ನೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿದೆ. ವೆಂಕಟದಾಸರ ವಂಶಜರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿನ್ಲೆಯ ಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ 

ಇದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಖ್ಯೂತನಾದರೆ ಅತನ ಸ ತ್ತ ದಂ*ಕಥೆಗಳು ಪವಾಡಗಳು ಹೆಣೆದಂ 

ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ 

ಇವರ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವರುವ ದಂತಕಥೆಗಳ ಇಂತಿವೆ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಶಿಷ್ಕರೊಡನೆ 

ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಡ ವಾಗ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು 

ಮೊದಲು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮ ೦ದೆ ಕಳಿಸಿ ಅನಂತರ ದೇವರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಂದು 

ಕುದುರೆಯಮೇಲೆ ಹೇರಿ ತಾವು ಬೇರೆ.ಂದಂ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಡಿನ 

ವಾಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಪೇಳೆ ಹುಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ ಆಗ ಪ್ರಸನ್ನ 

ವೆಂಕಓದಾಸರು ಅದರ ಮೈದಡಿಹಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಕಂಡಿಲೆ ಹೇರಿ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿ 

ಸವೆಯಂವವರೆಗೆ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಊರಂ 

ಸಮೀಪಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಹುಲಿಗೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸಬೇಡವೆಂದಂ ಹೇಳಿ ಅಂಗಾರ 

ಹಚ್ಚಿ ಕಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ದಾಸರ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದ ಹುಲಿಗಳು ಗೋವುಗಳನ್ನು 

ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಂದಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಆಡಿಯಿಟ್ಟ ನೆವದಲ್ಲಿ 

ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಹುಲಿಯಂ ಜ ಥೆ ಇ್ಲ್ಞವೆಂದಂ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತೂ 

ಆದ್ದರಿಂದ ವೆಂಕಓದಾಸರು ಅಂಗ ರದ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು 

ಇಮ್ಮಡಿ ಹಣಿಮಿನಾಯಕನು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಲವನ್ನು 
ಒಬ್ಬ ರೈತ ಗೇಣಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಒಮ್ಮೆ ಆ ರೈತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾನೆ 

ಅನುಭವಿಸುವ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಾದರೂ ಏನೂ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು 

ಸುಳ್ಳುನುಡಿದ ಆಗ ವೆಂಕಟಿದಾಸರು ಹೊಲ ಬೆಳೆಯ ಲಿಲ್ಲವೆ ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೇ 

ಆಗಲಿ ಎಂದರು ಅಂದಿನಿಂದ 3 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಾಗ 
ಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಂದರೂ ಈ ಹೊಲ ವಕಾತ್ರ ಬರಿದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು 

ರೈತ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಡೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯಿತು 



೨೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವೆಂಕಟದಾಸರ ಒಳಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ ದಾಸರು ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೆಳೆ 

ಯ್ಗಲೆ ದು ಹರೆಸಿದರು ಅನಂತರ ಎ ದಿನಂತೆ ಆದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಾಯಿತು 

ಒಂದು ದಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬಾಜಿ ರಾಯನು ಪ್ರಸನ ವೆ ಕಟದಾ”ರನ್ನು 

ಭೆ ಟಿಂಕಾಗವ ಇಚ್ಛೆಯ.ಂದ ಕರಣಿಕನ ಮೂಲಕ ದ ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳು.ಸಿದತು 

ದಾಸರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಹೋದ ಕರ ಣಿಕೆಸು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿ 
ಚ್ಹಿತು ಇದನ್ನು ನೊ ಡಿದ ದಾಸರು ಆತನನು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಣಭೂಷಣ 

ವೆನು? ಒಂದು ಕೇಳಿದರು. ಕರಣಿಕನು ಗರ್ವದಿಂದ ನನ ತಿ ಪ್ರಬರಹದ ಕುರು 

ಹಾಗಿ ಪೆ ಶ್ವೇಯದರು ಇದನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟಿ ದ್ಮಾರೆ ಎಂದನು 

ಹಾಗಾದರೆ ಬಮ್ಮುನು ಆಧುನಿಕ ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯ ಬಹುದಲ್ಲವೆ ಎದು 

ದಾಸರಂ ಕೇಳಿದರು ಕರಣಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸವ್ಮತಿೊದಸು ದಾಸರು ಕರಣಿಕನ ಗರ್ವ 

ಭಂಗ ಮಾಡೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಗಣಪತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬಿ ತು ಪಡಿಸುವಂತೆ 

ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು ದಾಸರು ಎಂಥಾ ಶ್ರೀವ.ಂತಾನಂತಾನು ಎಂಬ ಕೀತ”ನೆ 

ಯನು ಹಾಡಿದರು. ಕರಣಿಕನಿಗೆ ಈ ಪದದ ಕೆಲವು ಪಂಕ್ತಿಗಳನಾ ದರೂ ಪೂರ್ಣ 

ವಾಗಿ ಬರೆಯಲಂ ಸಾಧ್ಯವ ಗಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸನ ಪೆಂಕಟದಾಸರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆ 

ಯಿತ ದಾಸರ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಕಳಿತ್ತಿಬ್ದೆರು ಆಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಎಂದಂ 

ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವ ನೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಸ ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿ 

ಕೊ ಡರು ದಾಸರು ಅತನ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಪ್ಬಕೊಂಡರು ಕೆಲವು ಗಂಟೆ 

ಗಳ ಬಳಕ ವ ತ್ರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನಾಳೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆ 

ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ದಾಸರು ಇವರಿಗೂ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಧ್ಯಾನದಿಂದ 

ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮೇಲೆ ದಾಸರಿಗೆ ಇ್ಬುರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರಿವಾಯಿತು ಮರಂ 

ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾಸರನು ಮನೆಗೆ 

ಕರೆದರು ದಾಸರು ಮೊದಮು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ ವುದಕ್ಕೆ 

ಮುನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿ ವಚನ 

ವಸು ಪೂರ್ಣಗರ್ಗೆಳಿಸಲು ಬೇರೊಂದು ರೂಪತಾಳಿ ಮೊದವನೆಯೆ ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೂ 

ಹೋಗಿ ಬಂದರು ಅಂದು ಸಂಜೆ ದಾಸರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 

ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ದಾಸರು ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಎಸ್ಮಿತರಾದರು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ದಾಸರ ಮನೆಗೆ 

ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂದಿ 

ನಿಂದ ರಾಯರ ಪ್ರಭಾವ ಅಧಿಕವಾಯಿತು ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾ”ರೆು 

ಇನು ಬಾಗ. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ವವೆಂದು ಭಾವ ಬಾದಾವಿಂಗೆ ಹೋಗಿ 

ನೆಲೆಸಿದರು 



ಪುಸನೆ ವೆಂಕಟಿದಾಸರು ೨೭೮ 

ವೇಲಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಯದ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಖಚಿತವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ 

ದೊರೆಯುವುದ್ದಿ ಆದರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕೂದಾಸರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶ 

ದಲ; ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬಿ ರಿದ್ದರೆಂಎ ಅಂಶ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ 

ದಾಸರು ಭಾವುಕ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿ, ತುಂಬ ಬ ಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಾದಾಮಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಇವರು ವೈಕುಂರವಾಸಿಗಳ-ದ ಕಾಲಕ್ತಿ ಶ 

೧೯-೯ ೧೭೫೨ ಎಂಬ ಊಹೆ ಇದೆ ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಿಣದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವ 

ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದಂ ಕಲ್ಮಾಣಿಯಿದೆ ಇದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು 

ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಇವರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟ 

ಲಾಗಿದೆ ದಾಸರಿ ವಂಶದವರಾದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 

ದರೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿದೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭಾದ್ರಪದ ಶ ದ್ವ ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ಪ್ರಸಸ್ನ 
ವೆಂಕಟದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ 

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡೆಪಡೆದಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಕೃತಿ 
ಗಳಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆ ಕಟ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ 400 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇವರ 

ಪದಗಳು ದೊರಕಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸುಳಾದಿ ಆರಂ ಉಗಾಭೋಗಗಳಂ 

ಸೇರಿವೆ ಇವರ ಉಪಲಬ್ಧ ಕೃತಿಗಳಂ ಹೀಗಿವೆ... 

1 ಸಮಸ್ತನಾಮ ವ ಣಿಗಣ ಷಟ್ಟರಣ ಪದ್ಮಮಾಲಾ 

2 ನಾರದರು ಕೊರವಂಜಿಯ ವೇಷ ತಾಳ್ಹ ಚರಿತ್ರೆ 

3 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ 

4 ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಭಾಗವತ 

5 ನಾರಾಯಣ ಪಂಜರ 

ಭ್ರಮರಗೀತೆ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆಯಿಂದು ಡಾ 

ಪಾಟೀಲರು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾ”ರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸೆ ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 

ಭ್ರಮರಗೀತ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಕೃತವೆಂದು ಡಾ ವರದರಾಜರಾಯರಂ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ ೫ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರು ಇನೂ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 

1 ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದಂಗಟರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ದಶಮಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತವನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ ರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು 

ಪ್ರಗಂಗಗಳನು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವ ತ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ರಚಿತ 

ವಾಗಿರುವ ಅವರೆ ಶ ೦ಗಾರೆ ಪಾರಿಜಾತವೆಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಇತರ ಸ ಳಾದಿಗಳು ಕೀರ್ತನೆಗಳ 

ಬಾಹ.ಳೆ ವನು ಕಂಡಾಗ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಭ್ರೆವರಗೀತಿಯನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲು 

ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಕಗಿಲ್ಲ 

ಶ್ರಿಪಾದರಾಜ ಕೃತಿಗಳು ಪುಟ «11 
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ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಭಾಗವತ ಚಸುರ್ಧಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಟ 
ಸೈಂದ ಮಹಾಭಾರತ ಸಾರನಿಣ-ಯ ಟಿ ಕ್ಯಾ ಎ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭ್ಯಾಷ್ಮ ಅಧರ್ವಣ 

ಟೀಕಾ ತರ್ಕಭಾಷಾ ತಕ-ಸ ಗ್ರಹದಿ ಪಿಕಾ ವೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳು ಇವರದಿರಬಹು 
ದೆಂದು ಪಾಟಿ ಲರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದುದೆ ಹಳ್ಳಿಜನರು ಹೇಳುವ ರಾಗದಲ್ಲಿ 

ಪರಸನ್ನವೆಂಕಟ ಪರಸನ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಮುದ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸುವ್ಹಾಲೆ ಜೋಗುಳಗಳನ್ನು 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಳ್ಳಿಗರ ಜಿ ವನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ 

ಬಾಲ್ಕದ ಅನುಭವ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಅಧಿಕಾರದಪ” ತಾವು ತಿರ ಪತಿಗೆ ಹೋದ ಕಥೆ 

ಇವೊವನ್ನೊ ವ ನಮರುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ » ಎಂಬ ಆಫಿಪ್ರಾಯವಿದೆ 

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ತ ಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ನದಿಯು ಪಾಲುದುವೆಂದಂ 

ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೆಂಕೆಓದಾಸರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿರ 

ಬಹುದೆಂಬ ಊಹೆಯನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ 

1 ಸಮಸ್ತನಾಮ ವ.ಣಿಗಣ ಷಟ್ಕರಣ ಪದ್ಮಮಾಲಾ -- 

ಇದಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

೭೧ ನುಡಿಗಳಿವೆ ಆರಂಭದ ೧೩ ನ ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾಸ್ತುತಿ ಇದೆ ೧೪ ನೆಯ 

ನುಡಿಯ ಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಅನುಸ್ವಾರ ವಿಸರ್ಗಗಳನೂ ೧೫ ಮತ್ತು ೧೬ ನೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ ೧೭ ೪೨ ರ ವರೆಗಿನ ನ ಡಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಕಾಗುಣಿತ 

೪೨ ೫೨ ರೆ ವರೆಗೆ ಅಂಕಿಗಳ ಏಗೆಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ... ೫೮ ೬೨ ರ ವರೆಗೆ ರ ಶಿ 

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ೬೨ ೬೮ ೬೯ ನೆಯ ನಂಡಿಗಳೆಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾ 

ರದ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ  ಸಮಸ್ತನ್ಮವ ಣಿಗಣ ಷಟ್ಟರಣ ಪದ್ಯಮ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಭೂಯಿಷ ವಾಗಿದ್ದರೂ ವಸ್ತುಎನಿಂದಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತ ದೆ ಪೊನ್ನನ ಜಿನಾ 

ಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೆ ರಬಹುದಾದ ಕೃತಿ ಇದು ಇಂತಹವನ್ನು ಪ್ರಬ ಭಾ 

ಮಾತೃಕಾನಾಮ ಎಂದು ವಾಾನಸೋಲ್ಲಾಸಕಾರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 

2 ನಾರದರು ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷ ತಾಳ್ವ ಚರಿತ್ರೆ 
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಗಸಳಲ್ಲಿರುವ ೩೪ ಪದಗಳಿವೆ ರುಕ್ಷ್ಮಿಣಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃ 

ನನ್ನು ವಂದುವೆಯಾಗಬೆ ಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಸ್ಯ 

ತಂಗಿಯನು ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ನಾರದನು 

ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಮನೋರಧ ಸಿದ್ದಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳುವ 

ಸನಿ ವೇಶ ಈ ಕೃತಿಯ ವಸ್ತು ಆರಂಭದ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ 
ವಿದೆ ಆ ಬಳಿಕ ಕಥೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ವೇಗಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ದಾಸರ್ಯ 

ರುಕ್ಮಿಣಿಯ. ಜನನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎವಾಹದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 

2 ಕರ್ನಾಟಕ ಛಕ್ತವಿಜಯ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು 
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ಮೂರನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಮಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಳಿಕ ನಾರದರು ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷ 

ಧರಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ 

ಮಂಜುಗಾವಿಯ ಸೀರಿ ನಿರಿ ತೆಗೆದುಟ್ಟು 

ಕೆಂಜಡೆ$ ಬಿಟ್ಟೋರೆ ದುರ ಬೀ” ಕಟ್ಟು 

ಪಂಜಿನೊಲೆಯಿ ಮೂಗೂತಿ ಬಾಲೆ ಇಟ್ಟುಗುಲ 

ಗಂಜಿ ಹೊಂದ್ಳೆ ಸರಗಳ ಅಳವಟ್ಟು 

ಚಂಚಲನೇತ್ರಕುಜನ ಬಾವುಲಿಟ್ಟು 

ಮಿಂಚಂವ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ತ್ತೇಓದ್ಧಿ 

ಎಂದಂ ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಣನೆ ಉತ್ತಮ ಶಬ್ದ ಒಳ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಕೊರ 

ವಂಜಿಯಂ ರಾಜಬೀದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೇರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮನಿಗೆ 

ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಮಡದಿಯರ ಸುಪ್ಪಾಣೆ ಕೀರವಾಣಿ ಕಿಸಲಯಪಾಣಿ ಕಂಜಜ 

ಬಿಂಬ ಸದನೆ ಕಂಲಿಶಮಣಿರದನೆ  ಮದನಕಾವು ೯ಕೋಪವಂ ಭ್ರೂಲತೆಯಳೆ 

ಮಹಾಲಕುವಿಯಳಿ ಆಅರುಣವಿದ್ರುವಕಾಧರೆ ವೊದಲಾಗಿ ಕರೆಯ ೦ವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ 

ವೆಂಕಟರ ಶಬ್ದಸಂಪತ್ತು ಬೆರಗು ಹುಟ್ಟೆಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನಲ್ನ ಕೈ 

ತೋರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳುವ ಭಾಗ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ 

ಈ ನಾಡ ಚರಿಸಿ ನಿನ ರಸಂತ ಒಂದೆನೆ 

ಜಾಣೆ ಬಂಗಾರವ್ವೆ ಕೈತೋರೆ ನಿನ 

ಕಾಣುತ ಹಸಿವೆ ನೀರಡಿಕೆ ಹೋಯಿತು 

ಜಾಣೆ ಬಂಗಾರವ್ವ ಕೈತೋರೆ 

ಸಂಧಾನಕ್ಕಾರುವನ ಅಟ್ಟಿದ್ದಿ ಮೊದಲೇಸೆ 

ವಂಂಗಳದೇಎ ಕೈತೋರೆ 

ಎಂಬ ಪದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಹೀಗೆ ಈ ಕೃತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ತನ್ನೆ ರಂಜಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಓದುಗರನ್ನು 

ಸೆರೆಹಿಡಿಯೆಂತ್ತದೆ 

3 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ -- 

“ದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಭಾಮಾವಿಲಾಸ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ.  ಇದರೆಗ್ಲಿ ೨೯ 

ನಂಡಿಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ ನುಡಿಗೂ ವನು ಡಿಯ ತೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ 
ಎದೆ ನಾರದನು. ಕೊಟ್ಟ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪವನು ಕೃಷ್ಣನು ರ ಕ್ಮಿಣಿಗೆ ನೀಡಂ 
ತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯಭ ಮೆಗೆ ಮತ್ಸರ ಉಂಟಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ 

ಕೊಳ್ಳುವಳು ಕೃಷ್ಣನಂ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸಲು ಪಾಧಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ 

18 



೨೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶವ 

ವನ್ನು ತಂದು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುವನು ಇದು ಈ ಕ ತಿಯ ವಸ್ತು 

ಕೃಷ್ಣನಂ ಲೆತ್ತವಾಡಿ ವ್ವಾರೆನ್ನೂ ಪರಾ ಫವಗೊಳಿಸ ವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೃತಿ ಮುಕ್ತಾಯ 

ವಾಗ ತ್ತದೆ 

4 ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಭಾಗವತ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದೆಂದರೆ ದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ 

ವಾದ ಕಾರ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಭಾಗವತ ದಶವಂ ಸೃಂಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾ ರೆ ಇದಂ ವೃತ್ತ ದ್ವಿಪದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ 
ಮೂಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ೪೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ೪೩ 

ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವರಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ದಾಸರ ಭಾಗವತ ಮೂವದ 

ಪಡಿಯಚ್ಚಲ್ಲ ಮೂಟದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸತಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ 

ಯಕಾಗಿವೆ ಮೂಲದ ಕೆಲವು ವಿವರವುದ ಭಾಗಗಳು ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಗವತದ ರೂಪಾಂತರ 

ವೆಂದು ಹೆ ಳಬಹುದಂ 

5 ನಾರಾಯ ಣರ ಪಂಜರ |... 

ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ೪೧ ನುಡಿಗಳಿವೆ ನಾರಾಯಣನು 

ಮೆರೆದ ಮಹಿವೆ ಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಆರಂಭ 

ದಲ್ಲ ಬರುವ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದಂ ನುಡಿಯ ಆಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಮರುಕೊಳಿಸಿವೆ 

ನಿನ್ನ ಮೈ ಬೆಮುರಿನ್ನೊಳೆಯಲ್ಲೆನ್ನ ಮುಳಂಗಿಸೊ 

ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯೆ ಣ 

ನಿನ್ನವ ನಾ ನಿನ್ನವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಗ 

ನಾರಾಯಣಾ ನದೋ ನಾರಾಯಣ 

ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತನ ಆಶೆಯ 

6 ಕೀರ್ತನೆಗಳು 

ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವಸ್ತು ಪೂರ್ವದ ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತ 

ವಾಗಿರ ವಂಧದೆ ಆಗಿದೆ ಹರಿನಾಮಮಹಿಮೆ ದೈತಮತಸಿದ್ಧಾಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 

ಬಾಲಲೀಲೆಗಳಂ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಎವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವರ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಪದವನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತೆಂಬೂ 

ದನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಎವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 



ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ೭೫. 

ತುಲಸೀಮಂಜಿ ರ ಪುಷ್ಪ 

ಅವಸಾದೆ ತಂದು ಶ್ರೀ 

ನಳಿನನೇತ್ರನ ನಾಮಾವಳಿಗಳಂದಾ 

ಸಲೆ ಅವನಂಪಿಸಕವ ಲವನರ್ಜ್ಚಿಸದೆ ಸದಾ 

ಆಬನೆ ಸಂಪದಾಭ್ಲಿಯಲಿ 

ಮುಳುಗಿದ್ಯಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 

ಎಂದು ಹೀಗೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳು ವ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕ3ದಾಸರ ಪದ್ಮ ಭಾಗ ಶ್ರಿ ಪಾದ 

ರಾಜರ ಹಾಡ ಗಳಲ್ಲಿನ 

ಹರಿ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಕರವೆತ್ತಿ ಮ ಗಿದೊಮ್ಮೆ ಮೈ 
ವ ರದು ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ 
ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸಿರಿ ತುಳಸಿ ಪುಷ್ಪವನು 
ಕರವೆತ್ತಿ ನೀಡಲಲ ಕಷ್ಣ 

ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ ತ್ತವೆ 

ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಓದಾಸರು ಆನೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿಟ್ಟೂಕೆ/೦ಡು 

ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮ 

ದಾನವಕದಳಿಯ ಕ ನನ ವಂರಿವ 

ಉಂಗುರಗೊರಳ ನೀಲಾಗಚೆಲ್ಯಾನೆ 

ಕಂಗಳಿಹ್ಹೊಳಿವ ವ್ಯ್ಮಾಘ್ರಾಂಗುಳಿಯಾನೆ 

ಬಂಗಾರದ£- ಘಂಟೆ ಶೃಂಗ ರದಾನೆ 

ಮಂಗಳತಿಲಕದ ರಂಗನೆಂಬಾನೆ 

ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರು... 

ಕಂದುರೆ ಬಂದಿದೆ ವಾದಿರಾಜಗೊಲಿದಾ 

ಬಂದು ಸ್ವಾದಿಪುರದಲ್ಲ ನಿಂದಂ 

ಮುಂಗಾಲಂ ಕೆದರಿ ಕುಣಿವ ಕುದುರೆ 

ಹಿಂಗಾಆಲಸಂರರ ಒದೆವ ಕುದುರೆ 

ರಂಗನೆಂದರೆ ಸಲಹೋ ಕುದಂರೆ 

ತುಂಗಹಯವದನ್ನ ಕ ದುರೆ 

ಎಂಬ ಪದದ ಛಾಯೆಯಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ 
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ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸಪರಂಪೆರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಕ್ಧ್ವ ಸಂತತಿಯ ಗಂರಂ 

ಗಳನ್ನು ಪತ್ತು ಹನ.ಮಂತ ವಕಧವ ವೆಂಕಟೆ ಶ್ವರ ಸೀತಾರಾಮ ಮೊದಲಾದ 

ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತೂತಿಗಳೆನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಂ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ 

ಹನಂವಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿತಂದಿ 

ಭೀಮು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಬಳಗಾ 

ಆನಂದತೀರ್ಥರೆ ನಮ್ಮು ಗತಿಗೋತ್ರರು 

ಎಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಂಂದಿನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 

ನಂಡಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗೆಯಾದ ಹಲವಾರು 

ಉಪಾಸನಾ ಪದಗಳು ಮಂಗಳಾರತಿ ಪದಗಳಂ ಜೋಗುಳಪದಗಳು ಇವರ ಕೀರ್ತನ 

ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ 

ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸತ್ಕಾಭಿನವತೀರ್ಥ ಸತ್ಕಾಧಿರಾಜ 

ಗಂರಂಗಳನ್ನು ವಿಶೇಪವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ ವಂಕಟದಾಸರಿಗೆ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರ ಒಗೆಗೆ ವಿಶೇಷಗೌರವ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತ ಕೀರ್ತನೆ ಪುರಂದರರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 

ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕನ ಡಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಿದೆ 

ಕವನೋಕ್ತಿ ಮಳೆಗರೆದು ಹರಿದಾಸ 

ಪವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಎರಳಾನಂದವಿತ್ತರ್ತಿಸುವರಾ 

ನವಭಕುತಿ ವಂನಗಂಡಂ ಸವೆಯೆದಾನಂದ ಪುರಪ 

ಥವನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಬಹುಕೃಪಾಕರನಾ 

ಗೀತೆರಾಯಿ ಸುಳಾದ್ಯುಗಾಭೋಗ ಪದ್ಮ ಪದ 

ವ್ರಾತ ಪ್ರಬಂಧ ರಚಿಸಿ ವಿರ ಲನ 

ಪ್ರೀತಿಬಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡು ನಲಿವ ವೈಪ್ಣವಾಗ್ರ 

ನಾಥ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯನ 

ಎಂದಂ ಪುರಂದರರನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸ್ಲಿತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪ್ರಭಾವವನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ 
ಬಹುದು 

ಹರಿಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಸದಾಚಾರವಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ 

ವೆಂದಂ ಭಾವಿಸುವ ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರಗಳನು ನಿರೂಪಿಸುವುದು 
ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೆ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರಂ 

ಹೇಳಿದ ಯವಮಂಧರ್ಮ ತನ್ನಾಳಿಗೆ 

ಹೇಳಿದ ಯಮ ತನ್ನೂಳಿಗದವರಿಗೆ 



ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರೊ ೨೭೬ 

ಖೂಳ ದರಾತ್ಮರಾಗಿ ಬಾಳುವರನೂ ತರ 

ಹರಿಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ನರನಾರಿಯರಂ ಆ 

ದರದಲಿ ಮಾಡಿದವರ ನಿಂದಿಪರ ತರ 

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂದರದಾಸರೆ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹಂದಂ 

ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರನಂ ಪುಟ್ಟಪುರಂದರದಾಸರು ಎಂದು ಕರೆದದ್ದೂ 

ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ 

ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ವೈರಾಗ್ಯ ಪರವಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ನಶ್ವರತೆ 
ಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಎತ್ತಿತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಸ್ಮಿರವಲ್ಲೀಕಾಯಾ ಈ 

ದೇಹ ಮನವೆ ಗಾಳಿದೀಪಾ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಂವ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಸಂಸಾರ 
ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ... 

ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಲೇಸು ಜ್ಞಾನಿಗೆ 

ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಲೇಸಂ 

ಸತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಮಹಿತದವಳಾಗಿ 

ಸುತನಿದ್ದರೆ ನಿಜಮತದವನಾಗಿ 

ಧನವಿದ್ದರೆ ಸಜ್ಜನಕೆ ವಿಭಾಗ 

ವಂನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಕಾಹ ಕನ ತ್ಯಾಗ 

ಎಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ 

ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರಿಗೆ ಹರಿನಾವಂದಲ್ಲಿ ಆಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದವು 

ಹರಿನಾಮಕ್ಕೆ ಆದ್ದು ್ ಸಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೆ ೦ಬಂದನಂ ಮನಗಂಡು... 

ಮಹತಿಗೆ ಮಹತಂ ಶ್ರೀಹರಿಯನಾವಕಾ 

ಹಿಂದೊದಗಿದಘರಾಶಿ ಬೇಯ್ಲಿ ಬಿಸುಟಂವ ನಾವು 

ವಂದೆ ಬಹ ದ ರಿತಕಡ್ಡಾದ ನಾವಂ 

ಮದಮತಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಾಲಾರ್ಕಸಮನಾಮ 

ದಂದುಗದ ಬಳ್ಳಿಯನು ಹರಿವ ನಾವರಾ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಿ ಇಂಧ ಹರಿನಾಮ ಎನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒದಗಲಿ ಎಂಬುದು ಈ 

ಭಕ್ತನ ಬೇಡಿಕೆ. ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿ ೦ದ ದುರಿತಗಳಂ ನಾಶವಾಗಂತ್ತವೆಯೆಂದು 

ಬಗೆಯಂವ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಂ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣ್ಯ ೦ ಸಾಧುಸಂಸರ್ಗ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆಯೆಂಒಂದೆ ಅಪವರ್ಗ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣಾ ಸ್ಮರಣೇಲಿ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ದೀರ್ಫ 

ತ್ರೀಎಷ್ಟುಸ್ಮರಣೆಗೆಚ್ಚರ ಬುಧವರ್ಗ 



೩೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಎಂದು ಎಷ್ಟುಸ್ಮರಣೆಯ ವಂಹತ್ವವನಂ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಹಾಲಾಹಲ 

ಶೀತಲವಾಗಿದ್ದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಶೀಲ ಕ ಪಾಡಿದ್ದು ಅಜವಿ ಳನ ಪಾಪನಾಶ 

ವಾಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಹರಿಯೆ € ಸರ್ಮೋತ್ತಮನೆಂದು ಸಾರುವ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಸೃಷ್ಟಿಯ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿನೆ ಲೆಯ ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾರುಣ್ಯವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು 
ತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಣ್ಯಯನು ಯಣಶಕೆಲೆ ಮನಸಿ ಭೀತಿಗೊಳ್ಳುವಿ ಎಂಬ 

ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿ 

ದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಅತನನ್ನು ತ್ರಿದಶರದೊರೆ ಭಕುತರಸಿರಿ ದಿತಿಜರರಿ 

ದಾನವಾರಿ ಹಿತಕಾರಿ ವಾರಿಜಾಸನವಂದ್ಕ ಸುರವೀರ ಇತ್ಮಾದಿ ನಾನಾ ಹೆಸರಂ 

ಗಳಿಂದ ಎಧವಎಧವಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಧ ಹರಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂಬಲ ತೀವ್ರ 

ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 

ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ಎನ್ನೆ ಸಲಹ ವ 

ತಂದೆ ಉಡುಪಿಯ ಜಾನ 

ಮಂದಹಾಸಪ್ರವೀಣನಾ 

ಇಂದಿರಾ ಭೂರಮಣನಾ 

ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ 

ಸಾಧಕನಿಗೆ ನೂರೆಂಟಂ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ... 

ಒಲಿಂಯುಯಕ್ಕ್ಯಾ ರಂಗ ಒಲಿಯಯ್ಮಾ 

ನೆಲೆಗುಣದ ಭವಜಲದೊಳು ಮುಳಂಗಂವೆ 

ವರಾಯದ ಕೈಯಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿ 

ಆಯಣಸಬಡಾುತಿದೆ ಪ್ರಾಣದಾತಾ 

ಬಾಯೆ ತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿಯೆನ ಲೀಸದು 

ಕಾಯೊ ದಯಾಳು ಕರಿವರದ ಕೃಷ್ಣಾ 

ಮನ ವೀರಾನೆಯ ಕಡ್ಡಿ ನೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ 

ಕ್ಷಣಕ್ಷಣ ದೈನ್ಯದಿ ಒರಲಂತಿದೆ 

ತನತನಗೆಳಿದಂ ದಣಿಸುವ ಇಂದ್ರೀಯರಿಜಂತಂ 

ವಂನಿಸೇವ್ಯ ನಿನ್ನೂಳಿಗಕ್ಕೆ ದೂರಾದೆ ಕೃಷ್ಣಾ 

ಎಂಬ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಕಟ ಚಲಿಸುವ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು 



ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟಬಾಸರು ೩೯ 

ಚಂಚಲಿಸದೆ ನೀನು ಚೆತಂರನಾಗಂ 

ವ ಚಿಸದೆ ಸಕಲನೊಪ್ಪಿಸು ಹರಿಗೆ ಮನವೆ 

ಎಂದರ ಮನಕ್ಕೆ ವರಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬಹಳ 

ಬೇಗ ದೊರೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ಸಿರಿಎರಲಾ ಇನ್ಕಾಕಾಲಸ್ಕವು 

ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಕಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುವ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಿಗೆ ತಾನು ಶ್ರೇಷ 

ನೆಂಬ ಭಾವನೆಂ ಲ್ಲ 

ದೋಹಿಗಳೊಳಗೆ ಹಿರಿಯನು ನಾ 

ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆರಸು ನೀ ರಂಗಯಕ್ಕಾ 

ಎಂಬ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ಷೆರಿಗಿಂತೆ ಹಿರಿಯಂ 

ದಿಲ್ಲ ಏನ ವನ ಎನಿ ತಭಾವ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ 

ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯರ ಭೃತ್ಯ ನಾನು ಎಂದು ಪ್ರುಸನ್ನವೆಂಕಓದಾಸರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 
ಹಾಸ್ಯ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶಇಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 

ಕರಿಣತರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಿದಾಸರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಭಗವಂತನ 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗ ತ್ತದೆ 

ಕೋಮಲತಿ ಶುಭಗಾತ್ರನ 

ವಂಹತಾಮರದಳ ನೇತ್ರನ 

ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಂಡೆ 

ಹೇಮಗಿರಿ ವರದೀಶನ 

ಎಂದು ಕರ್ಣಕುಂಡಲಧಾರಿಯ್ದ ಸಣ್ಣನಾಮದ ನೊಸಲಿನ ಚಿನ್ನಯರ`ಯನಾದ 

ಶ್ರೀಗಿವಾಸನನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ಬಿಡಬ್ಯಾಡಿ ಹಲವು ದೈವಕೆ ಹಲ್ಲಂ 

ತೆರೆಯದೆ ಹೊಗಳದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅನ್ಯದೈವಗಳೆ ನಿಂದನೆಗೆ ತೊಡಗುವು 

ದಿ ಶಿವನನು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಿಸಿರುವ ಹಾಡುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ 

ಶಿವನನ್ನು ಸರ್ಪಭೂಷಣ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಕರುಣಾಂಕ ನೀಲಕಂಧರ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ 

ಎಂದು ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಿಯಾದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಧು 

ಸೇವೆ ಸಾಧುಸಂಗಗಳ ಆವಶ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 



೨-೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಸಂತರೆ ಒವದೂರರಂ ಹಿತಕಾಯಂರು 

ಸಂತರ ಸೇವೆ ಶ್ರೀಹರಿಸೇವೆ 

ಸಂತರಮ-ವೆ ಹರಿಸಮ್ಮತವು 

ಸಂತರ ಮತಿಂಯೆ € ಮುಕುತಿಯ ಗತಿಯು 

ಸಂತರ ಪಾದಾ ಚಿಂತನಿಗಾಲ್ಹ್ಲಾದಾ 

ಎಂದು ಎಧವಎಥವಾಗಿ ಒಣ್ಣಿಸಿದಾ ದೆ 

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣಿ ಯ ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನು 

ಕ ರಿತ ಪದಗಳು ಕೃಷ್ಣಲೀಲಿಯನಂ ಶೃಂಗಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಇಂತಹ ರಸ 
ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಣಿಸಿದ್ಧಾರೆ ಭಾಗವತದ ಅನೆಕ ಸನಿ ವೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ 

ಪಡಿಮ.ಡಿವೆ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಯಶೋದೆಯು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಂ ತಾಯಿ 

ಯಾಗಿ ತೊದಲುನಂಡಿವ ಮದ್ದುಕ ಷ್ಲನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವ 

ಗೋಪಿಕೆಯರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕೃಷ್ಣನು ನೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಕೆದ್ದು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೆರಗು ಎಳೆದಿ 

ದ್ಹಾನೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಚ ಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಂಧ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪಟಳವನ್ನು 

ಕಂಡು ಅವರು ನಡೆಯೋ ನಿಮ ಮ್ಮನೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಿನ್ನ ತಂಡುಗ ಒಂದ್ಧಿಯ 

ನೆಲ್ಲ ಒಡಿಳುವೆ ಕಳ್ಳಾ ಎನುತ್ತ ಬಂದಂ ಯ ಶೋದೆಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ 

ನೀನೆಂ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಬಾರದೆ ಎಂದು ಯ ಶೋದೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ 

ಆ ದೂರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ ಕರಿಸತ್ತ ಗೋಪಿಯರು ನನ ನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರುತಿದ್ದಾರೆ 

ಎನು ವ ಭಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ 

ನಾನೊಲ್ಲಿನೆಂದರೂ ಗೋ ಪಮ್ಮಾವಲಿತ್ತಿಕೊಂಬರು 

ಆನಿಯಾಡಬಾರೊ ರಂಗಯೆ.ಂದೆನ ನೆ/ೋಯಿದು 

ಸಾಸಿರಬಿಸಳಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಸುಗಳು ವೆಂಲ್ಲೋದುಂಟಿೆ 

ಹೇಸಿಕೆ ಒರುತಿದೆ ಅವರು ಮೊ”ರು ಕಡವುದಂ 

ವಿಕಾಸಲಾ ವ ರರಿದಾರೆ ಅವರು ಚಟ್ಟೆಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ 

ಹಾಸ್ಮದೊಳು ಮಾತನ ಡಿ ಮೋಸಮಾಡುತಿಹರವ್ಮಾ 

ಎಂದಂ ಕೃಷ್ಣನು ಸುಳ್ಳು ಮುಡಿದು ತಾಯಿ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ 
ಯ ಶೋದೆ 

ಆವಳಂಜಿಸಿದಳವಳು ಪೇಳು ರಂಗಮ್ಮಾ ನಾ 

ನವಳ ಗಾರುವರಾಡುವೆ ನಡೆ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ್ಮಾ 



ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಎರ 

ಎಂದು ಮಂಗನ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸುತ್ತಾಳಿ ಬಾಲಕ ಷ್ಣ ಯ ಶೋದೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಂ 

ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಸರು ತಾವೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ... 

ಎತ್ತೋದೆಯಮ್ಮ ನಂಗಣೆ ತ್ತಿಕೋ ಅಮ್ಮಾ ಬಲು 

ವತ್ತು ಅತ್ತು ಬಂದೀಸೆ ಇತ್ಮೆ ಅಮ್ಮಿ ತಿಂದೀನೆ 

ಎಂಬ ನುಡಿಯಂತು ಶಿಶುಸಹಜ ಭಾವ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಪರಾಕಾಷೆ _ತಲಂಪಿದೆ 

ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಿದಾಸರು ಈ ಪದವನ್ನು ಸ ಪೂಣ-ವಾಗಿ ಬಾಲರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೆ 

ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಮೀಯ ತೆಯನ್ನು ಉಂಓಂಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 

ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯ ೦ಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 

ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಡೊಂಕನ್ನು ತಿದು ವ 

ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ನಡೆನುಡಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡಂಒರುವುದಿಲ್ಲ ಸಮ 

ಕ ಲೀನ ಸಮೂಜಜೀವನದ ಹೊಳಹುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಎಡೆಪಡೆ 

ದಿವೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಕಿ ರ್ತನೆಗಳಂ ವೈವಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದೂ 

ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಘವಗೊಳಿಸಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು 

ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಓದಾಸರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಸರಳತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಒಹಂದು ಇವರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಣತಿಂಠಿ ತ್ರಂಬುದನ್ನು ತವ್ಮೂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿ 

ದರೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ ಅನ ಪ್ರಾಸ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳನು ವಿಶೇಷ 

ವಾಗಿ ಕಾಣಬಹಂದು ಶೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ... 

ಉದಾ ಸಾಲಂಕೃತ ಬಾಲನೊಯ್ದಡಎಲಿ ಕೊಲ್ವ 

ಅಲಯದ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಬಾಲೆಯರ 

ನಾ ಳದೆ ಷಂಡ ಘನಕೂಪದೋಳು ನೂಕಿಸುವಂತೆ 

ಪೇಳಲೇನಂ ದುರ್ಬಆರನು ಅರಸು ತೂ ಶೂಲಕ್ಕಿಳಿಸ ವಂತೆ 

ಎಂದಂ ಒಂದೇ ಚರ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಮೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಉದಾ ಎಂಟು ಕಾಡಾನೆ ಎಂಟಿ ಕಡೆಯಲಿ ನಿಂತಿವೆ 

ಗಂಟನಿಕ್ಕಿವೆ ಮೂರು ದಲ್ಲುರಿಯ 

ಸುಂಟರಗಾಳೆ ಬೃ ಶರಿಸಲಂ ಗಿಡ 

ಗಂಟು ಬಿದ್ದೆ ನೀನಲ್ಲದೆನ್ನಾ 



೨೮೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ಲೇಷೆ ಮತ್ತು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕೀಯ ತೆ 

ಚವಂತ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವರ ಶೈಲಿಲೂ ಗ ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರ ಸಂವಾದ 

ದಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರವನು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಒಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ 

ಊದಾ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದೆ ಕೇಳೆ ಗೋವಿಂದನಾ 

ಇಂದಂಮೂಖಿ ನಿದ್ರೆಬಿ.ಾ 

ಒದರಿ ನೀ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೆ 

ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಗೋವಿಂದ ನೀ ಗೋವೃಂದ ಕಾಯ ಲಂ ಹೋಗ 

ಕೃಷ್ಣ ಸೋಮಕಖಳನ ಕೆಂದು ನೇವಂದಿ ವೇದವ ತಂದ 

ಶ್ರೀಮತ್ಸಾ ,ವತಾರ ಬಂದೆನೆ 

ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಮತ್ಸ್ಯ ವಾದರೆ ಆ ಮಹಾಂಬುಧಿಗೆ ಹೋಗಂ 

ಎಂದು ಸಾಗುವ ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರದ ಜೋಡಣೆ ಹೃದಯಂಗವ ವಾಗಿ 

ಸೇರಿದೆ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭ ಷೆಯನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ನಿರ್ಪುರು 

ಉದಾ ಓ ರುಕ್ಮೀಣಿ ತಾಯರ್ಲೆ ಎನ ಮನಸಿಲ್ಮನ್ಯ ನಚ್ಚಿಕಾರ್ಯಂ 

ಕೈಗೊಡೆ ನಾಲು ಎನಕೆ ಎನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಣ್ಣೆರಾಯಿ 

ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಪದದಲ್ಲಿ ಕೆರವಂಜಿಯಂ ಬಾಯಿಂದ ತಎಂಳಂ ಮಾತು 

ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ  ಪ್ರಸನ್ನೆವೆಂಕಟದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ 
ವಂರಾರಿವಂಷೆಯ ಪ್ರಭಾವವನು ಗಂರುತಿಸಬಹುದಂ ಇವರು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶ 

ಗಳಿಗೆ ಜಾನಪದ ಸ್ಮರ್ಶಕೆಗ.ಖ್ಬಿ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಬಲ್ಲರು... 

ಉದಾ ಕೋಲು ಕಾಮನ ಗೆದ್ದ ಕೋಲು ವಕ್ಯಂ ಳನೊದ್ದ 

ಕೋಲು ಆನಂದಮುನಿ ಪಿಡಿದೀಹೆ ಕೋಲೆ 

ತಮನೆಂಬವನ ಕೊಂದು ಕಮಲಜನಿಗೆ ವೇದ 

ಕ್ರಮದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಜಗವ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ 

ವಿವ ಲಾ ಶ್ರೀವಂತ್ಸಾ ,ಮನೆದೈವ ಕೋಲೆ 

ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ೧೧ ನುಡಿಗಳಿದ್ದು ದಶಾವತಾರಗಳನು ಜಾನಪದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ 



ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಎ೮೩ 

ಸತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಂದರ ಮತ್ತು ಕನಕ 
ದಾಸರಿಗೆ ಎಣೆಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವರು ಹರಿದಾಸೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ತೃತೀಯ 

ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗವ ನಾರ್ಹ ದಾಸರ ಗಿದ್ದಾರೆ 

ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳ 

1 ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೃತಿಗಳು ಡಾಟ ಎಟ ಪ ಟೀಲ 

2 ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಬೇಲುರು ಕೇಶವದಾಸರು 



ಗೋಪಾಲದಾಸರು 

ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ 

ಜೀವನ ಪರಿಚಯ 

ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಬಾಸೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಂ ಘಟ್ಟದ ದಾಸ ಚತುಷ್ಟಯ ರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ದಾಸರು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಜಯನಗರ ಪತನಾನಂತರ ದಾಸಕೂಟವು ಆದವಾನಿ ರಾಯ 

ಚೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಳಾಂತರಿಸ್ಪಟ್ಟಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ ನೇತೃತ್ವ 

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಯ ರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾವಎಂಗಳದು : 

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾವತಾರಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಲಕ ೧೬ನೆಯ ಶತ 

ಮಾನದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಮವನ್ನು ವಾಾಡಿದರೋ ಅದರ ಪುನಶ್ಲೇತನ 

ಅದೇ ಪ್ರುಹ್ಲಾದಾವತಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಂದ ವಿಜಯದಾಸರ ವ ಖಾಂತರ ೧೮ನೆಯ 

ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ವಿಜಯ ದಾಸರು ಮದಧ್ವಸಿದ್ಬಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಹರಿ 

ದಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನು ಪುನಃ ಬೆಳಗಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ ಗೋಪಾಲದಾಸ ಜಗನಾ ಥದಾಸ 

ಮೊದಲಾದ ಮತ್ತಿತರು ಶಿಷ್ಕರನು ಪ್ರೇರಿಸಿದ ದ ಸಪರಂಪರೆ ಯ ನೇತಾರರು 

ವ್ಯಾಸರಾಯ ರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಹಾಗೂ ಪುರಂದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತ 

ವ ದ ದಾಸಕೂಟಗಳ ಗ ರಿ ಒಂದೇ ಅದೆಂದರೆ ವೇದ ವಿಹಿತವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು 

ದ್ವೈತ ವಜಾರ್ಗಾನುಸ್ರಿಯಾಗಿ ಎವರಿಸವುದು ವ್ಯಾಸರ ಅನಂಯ್ಯಿಗಳಂ 

ಪಂಡಿತವರಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ಮಾಸಕೃತ ಮೂಲಗಳನು ಎವರಿಸಿದರೆ 
ಪುರಂದರರ ಅನ.ಯಾಯಿಗಳಂ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನಗಳ 

ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರಮ್ಡಿದರು ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರಿಂದಲೇ ದಾಸಕೂಟದವರು 

ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ದ್ವೈತಭಕ್ತಿಯ ಆಚರಣೆ ಸೂತ್ರಗಳನ, ಆತ್ಮೋದ್ಹಾರದ 
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮ್ನ್ಮರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು 

ಹೀಗೆ ರಾಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಸಿದಿ ಗೆ ಬಂದ ವಿಜಯದಾಸರ ಪ್ರಮುಖ 

ಶಿಷ್ಯರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 

ರಾದ ಇವರು ಗಣೇಶಾಂಶರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಇವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಂ 

ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಕಾಣಭೂತವಾದ ಆಕರಗಳಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲದಾಸರೆ ತಮ್ಮ 

ರಂಗದಾಸರು ರಚಿಸಿರುವ ೮೪ ನ ಡಿಗಳುಳ್ಳ ಗೋಪಾಲ ಎರಲರ ಚಂತ್ರೆ, ಪದ ವು 

ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಆಕರವಾಗಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರೆ ಅನೇಕ 

1 ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಪುಟ ೫೪ 



ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಜೆ 

ಪದ..ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವ ಏವರಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ 

ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತೀತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಕೆಲವು ವಿಚ್ರಗಳು ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಇವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು 

ಗೊ ಪಾಲದಾಸರು ಕ್ರಿ. ಶ ೧೭೨೧ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದಂರ್ಗ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಸರ ಕಲ್ಲು (ದಧಿಪಾಷಾಣ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಕುಟುಂಬ 

ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ತಾತ ಮುಂದ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಾರಿ ತಾಯಿಂ 

ವೆಂಕಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಭಾಗಣ್ಣ ಸೀನಪ್ಪ ದಾಸಪ್ಪ ೮ ಗಪ್ಪ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರಂ 

ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರಾದ ಭಾಗಣ್ಣನೇ ಮುಂದೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರೆಂದು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದುದು ತಂದೆ ಮುರಾರಿಯ ಮರಣಾನಂತರ ಇದ್ದ ಆಸ್ತಿಯೆ ಲ್ಲಾ ಕರ 

ಗುತ್ತಾ ಬಂತಂ ಅದೆ ಮುರಾರಿ ಸಹೋದರರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ 

ತಾಯಿ ವೆಂಕಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಗದ್ವಾಲ ಸಂಸ್ಥಾನಕೆ, ೈ ಸೇರಿದ ಸಂಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಂ 

ಆ ಊರಿನ ವ೯ರುತಿ ಗುಡಿ ಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದಳು ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗಿ 

ತಿರಿದು ಶಾಲಯಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಒಳಿ ತನ್ನ 

ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಮಾಸ ವಕಾಡಿಸಿದಳು ಸಂಕಾಪುರದ ಶಾನುಭೋಗ 

ಗುಂಡಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಗಣ್ಣನಿಗೂ ಧರ್ಮೋಪನಯನ 

ವಕಾಡಿ ಆಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವ ೦ತ್ರುಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಸಿದರು ನೋಡು 

ವುದಕ್ಕೆ ಪೆದ್ದನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಗಣ್ಣ ವತೌನಿಯಕಾಗಿ ದ್ಯಾನಪರವಶನಾಗ ಶ್ತಿದ್ದ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಾಯಿತ್ರಿ, ಮಂತ್ರದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 

ಹೀಗೆ ಧ್ಮಾನ ಪರವಶನಾಗಿ ವಟವೃಕ್ಷದ ಕೆಳೆಗೆ ಭಾಗಣ್ಣ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಘಟ 

ಸರ್ಪವೊಂದು ಸಂತ್ತಿಕೊಂಡು ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹೆಡೆಯಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು 

ವಟವೃಕ್ಷದಾ 

ಮೂಲದಲಿ ವಂಲಗಿರಲು ದೇಹದ 

ಮ್ಯಾಲೆ ಸರ್ಪನಂದದಿ 

ಆಡುತಿರಲದ ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳು 

ಓಡಿ ಪೇಳ್ದರು ಜನನಿಗೆ 

ನೋಡಬಂದ ಜನನಿ ಜನರು ಕೊಂ 

ಡಾಡಿದರು ಮಹಿಮೆಗೆ 

ಈಗ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕೆ ಸೇರಿದ ಗದಾ ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ವಿಶಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ 

(ಕರ್ನಾಟಕ) ಪುಟ ೫೧೩ 

2 ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು, ಶಾ ಶ ೧೬೪೦ ಆಂದರೆ ಫ್ರಿ ಶೆ ೧೭೧೭ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಭಾಗ ೨ ಪುಟ ೭೮) 



ಸ್ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಎಂದು ರಂಗಪ್ಪದ ಸರು ತಮ್ಮ ಕ ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ 1 ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ 

ಸಶತ ಸಾಧನೆಯ ೦ದ ಜನರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಬಲ್ಬನೆಂಬ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಾಗಣ್ಣಗಲ್ಲಿ 

ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯ.ದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಲಿಂಗದೇಶದ ಕವಿಯೊಬ್ಬನ ಐಜಿಗೆ 

ಬಂದು ತನ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರದಶ-ನಮಾಡಿ ತನಗೆ ಒಂದು ವಿಜಯ.ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ 

ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು ಆಗ ಅವರು ಅವನನ್ನ ಭಾಗಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು 

ಭಾಗಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ ನರಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ವಿಕ್ರಯಿಸಬಾರದೆಂದೂ ಭಗ 

ವಂತನನ್ನು ಕುರಿತಂ ಕಾವ್ಯಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನಂತೆ 

ಅನಂತರ ಭಾಗಣ್ಣ ಸಂಕಾಪುರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಮ್ಮಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತ 

ನೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲಸಿದ 

ಉತ್ತೆನೊರಿಸೆಲ್ಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿ 

ಸಿದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗಣ್ಣನ ಅದೃಷ್ಟವೂ ತೆರೆದಂತಾಯ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಲು 
ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಆದಾಯವೂ ಅಗಣಿತವಾಯಿತು ಕಣ 

ಭಿಕ್ಷದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಗಣ್ಣ ಸ್ವತಃ ದುಡಿದು ಜೀವಿಸುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ 

ಆದಾಯಂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ದೀನ ಹೀನರ ಸೇವೆ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸದುಪ 

ಯೋಗ ಪಡಿಸಿದ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅವರನ್ನು ಗದ್ವಾಲಿನ ರಾಜನ 

ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳ್ಳತನದ ಆಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೊಳ 

ಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಉತ್ತನೂರಿಗೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ 

ಭಾಗಣ್ಣನ ಸತ್ವವನ್ನೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿದ ಅಂದಿನ ಗದ್ವಾಲಿನ 

ದೊರೆ ರಾಮಭೂಪಾಲ ಭಾಗಣ್ಣನ ದರ್ಶನಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಕಾಗಿ ಉತ್ತನೂರಿಗೆ ಬಂದು 

ಭವಿಷ್ಯಕೇಳಿ ಭೊಮಿಕಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ಹೋದ 
ನಂತೆ ಅನಂತರ ಭಾಗಣ್ಣ ಆದವ-ನಿಯ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಪಂಗನಾಮದ ತಿವ ಟನ್ನೆ 

ಎಂಬುವರ ಬಳಿ ಕೆಲಕಾಲ ಇದ್ದೆ ಆಗ ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಅವನ ಬಳಿ 

ಬಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ ವೆಂಕಟ 

ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ 

ಹೀಗಿರುವಾಗ ವೆಂಕಟೇಶನ ಭಕ್ತರೂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಶಿಪ್ಕರೂ ಆಗಿದ್ದ 

ಎಜಯಂದಾಸರ ಸಂದರ್ಶನ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 

ಆಯಿತೆಂದು ಡಾ ೫ ಗೋಕುಲನ್ಥ್ರಎರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಯಾದವಗಿರಿ 

ಯನ್ನು ಈಗಿನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನೆಲಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ಎಂದು 

1 ಸಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಭ"ಗಣ ನಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸ ಳವೆಂದು ವಟವೃಕ್ಷವಿದ್ದ 

ಗುರುತನೂ  ಭಾವಿಯಮೂ ಶೋಂಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಿದಾ ರೆ ಬೇಲೂರ ಕೇಶವದಾ”ರಾ 

(ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ ವಿಜಯ ಪುಟ ೮೨) 



ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ೮೭ 

ಗುರಂತಿಸಬಹ ದು ವಿಜಯದಾಸರಿಂದ ಗೋಪಾಲವಿರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು 

ಪಡೆದ ಭಾಗಣ್ಣ ಅಂದಿನಿಂದ ಗೊ ಪಾವದಾಸೆನೆಂಬ ಹೆಸರಿ೧ಂದ ಖ್ಯಾತನಾದನು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಕೊಡ ವಾಗ 

ಅಂಕಿತಪದವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದು ಹೊಸ ಶಿಷ್ಕನ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ 

ವಾಗಿ ಗುರಂಗಳ ಅಂಕಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಳ್ಳು ವದು ರೂಢಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ದಾಸ ದೀಕ್ಷಾಪದವು ಇಂತಿದೆ 

ಗೋಪಾಲ ಎರಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವೆನು 

ಕಾಪಾಡೋ ಈ ವರಾತನು 

ಅಪರ ಜನುಮದಲಿಡಿವನ ವಕ್ಯಾಲೆ 

ನೀ ಪ್ರೀತಿಯನು ವಡಿ ನಿಜದಾಸರೊಳಿಡು 

೫ ೫ ೫೭ ೫೩ 2 

ಅಂಕಿತವ ನಂನಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ 

ಕಿಂಕರಗೆ ಲೌಕಿಕದ ಡೊಂಕು ನಡತೆಯ ಬಿಡಿಸಿ 

ವಂಂಕುಜನಂಮ ಜನುಮದಲಿದ್ದ 

ಪಂಕವ್ರವ ತೊ: ಗಿಸಿ 

ಶಂಕೆ ಪುಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪೇಳಿದರಂ 

ಸಂಕಟಗಳಟ್ಟಿದಾರಿಗೆ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ವಿಜಯ ವಿರಲಯೆಂದಂ 

ಅಂಕುರವು ಪಲ್ಲೈಸಿ ಫಲಪ್ರಾ ಪ್ರಿ ಯಕಾಗಲೇ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಂವ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣನಂ ನೀನೆ ವಿಜಯ ವಿರಲ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ವೆಂಕಟ 

ಕೃಷ್ಣೆಂದಂ ಪದಗಳಿಗಂಕಿತವು ನೀಡುತಿರೆ ಎಂಬ ರಂಗಪ್ಪದಾಸರ ಮಾತಂ ಪೂರಕ 

ವಾಗಿದ್ದು ಭಾಗಣ್ಣ ವೆಂಕಓಳ್ಳಷ್ಟ ಎಂಬ ವಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಕವಿತ್ವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಂ 

ಒಂದೇ ಸುಳಾದಿ ಅದೂ ಒಂದೇ ಆಕರದಲ್ಲಿಸ ಆ ಸುಳಾದಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರಗಳನ್ನು 

ಆಧರಿಸಿ ಗೋಪಾಲ ಎರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನವಾದ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಯನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ 

ವರಾರ್ಗಶಿರೆ ಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹನುಮಂತ ಕಾಲವು 

ಎಂದೊ ಬರೆದು ಈ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಂಪಾಸರು ಗೋಪಾಟದಾಸರಿಗೆ ಅಂಕಿತ 

ಪ್ರದಾನ ವಕಾಡಿದರೆಂದಂ ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯ ಹಳೆಯ. ವಹಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ಪದದ 

1 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕ ತಿಗಳು ಸಂ ಡಂ8ಟಿ ಎನ್ ನಾಗರತ್ನ (ಹೀರಿಕೆ) ಪುಟ (೪ 

2 ಅದೇ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ 



ವ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಅಡಿಯ ಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಈ ವಿವರಗಳು ಕ್ರಿ ಶೆ. ೧೭೪೬ ನವೆಂಬರ್ 

೧೪ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತ್ಸವೆ  ಆದವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ 

ರಾಜರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ ವಾದ ಮಂಗರಾಯ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನವಾಯಿತೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ೩ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂಬಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಹಿಪ್ರಾಯರಿ 

ಆದರೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಎರಡು ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವ ವಿಷಯ 

ಇಂತಿದೆ 

ಸುತೆನಾದೆ ನಾ ವಕತಾಖಿತರಿಗೆ ಗೆತಿಯನು 

ಪತಿಯಾದೆ ನಾ ನೋಡು ಸತಿಯಳಿಗೆ ಇನು 

ಪಿತನ ದೆ ನಾ ಎನ್ನ ಸ ರಿಗ್ಲೆ ಇನ್ನೂ 

ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಬಂಧು ಬಳಗವಾದೆ 

ಕಡೆ ಹಾಯಿಸು ಭವದ ಕಡಲ ಎನ್ನನಂ 

ಬೇಗ ಮಡದಿಯ ರು ಮಕ್ಕಳು 

ಒಡವೆಗಳಲಿ ಮನವು ಕಡಕವಲ್ಲದೆ ಎಳಿದು 

ಈ ಎರಡು ಸುಳಾದಿಗಳೂ ಏಕೈಕ ಆಕರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತ 

ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು ಎಂದಂ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾದರೂ ಸತಿ ಮಡಡಿ 

ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ದೀತಿಯ ಅರ್ಧ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನಂ 

ಹಿಂದಿನ ಭವಗಳನ್ನು ನೆನಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಕಾಡಿರುವ ಕಳಕಳಿಯ 

ಪ್ರಾರ್ಧನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರಗಳು ದೊರೆಯದೆ 

ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯಎಲ್ಲ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಗೋಪಾಲ ವಿರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಕೃತಿ ರಚನೆಗೆ 

ಮೊದಲು ವಕಾಡಿದರು ಕ್ರಮೇಣ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ 

ವರದ ಗೋಪಾಲ ವಿರಲ (ಸೀನಪ್ಪ) ಗುರುಗೋಪಾಲ ವರಲ (ದಾಸಪ್ಪ) ತಂದೆ 

ಗೋಪಾಲ ವರಲ (ರಂಗಪ್ಪ) ಎಂಬ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು * ರಂಗಪ್ಪನ 
ಹೊರತಂ ಉಳಿದಿಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣನಂತೆಯೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಹರಿ ಪರವಾದ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರಲು ಒಮ್ಮೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಹಾಗೂ 

ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ರಾಯಚೂರಿನ ಿ  ಉತ್ತರಾದಿಮರದ ಮರಾಧಿಪತಿ 

ಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಬೋಧರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು ಆ ಸತ್ಯಬೋಧರು ಅವರೆ 

ಸ್ವಾ ವಿಜಯದಾಸರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಟ 7೨೪ ೨೫ 
2 ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಭಾಗ ೨ ಪುಟ ೮೨ 



ಗೋಪ-ಲದಾಸರು ೨೮೯ 

ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿ ಕ್ಷಿಸಲು ಮೂವರನ ಇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೆ-ರೆಡಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಕಡಿಸಿ ಮೂವರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು ಆಗ 
ಮಾರ ಮದಘನೂಮಾರ ಎಂದಾರಂಭವಾಗುವೆ ಮೂರು ನುಡಿಯ ಕೀರ್ತನೆಯ 

ಘಹ್ಲುವಿ ಅನುಪ್ಲುವಿ ಹಾಗೂ ಮೂರನೆಯ ನುಡಿಯು ಗೊ ಪಾಲದಾಸರೂ 

ಒಂದು ಮುಂ ಎರಡನೆಯ ನುಡಿಗಳನು ಕ್ರವ ವಾಗಿ ಸೀಸಪ್ಪದಾಸರೂ ದಾಸಪ್ಪ 

ದಾಸರೂ ಮೂಡಿದರಂತೆ ಸತ್ಯಬೊ ಧರ ಯೊ ಗೂಧನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವೇ 

ಈ ಕಿ ರ್ತನೆಯ ವಸ್ತು ಆಸೊ ದರರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನು ಕಂಡ ವ ರಾಧಿ 

ಪತಿಗಳು ನೀವು ಮೂವರೂ ನಮ್ಮ ವ ರಕ್ಕೆ ಕಾವ ಧೆ ಸು ಕ್ರುವೃಕ್ಷ ಚಿಂತಾಮಣಿ 

ಗಳಂತೆ ಇರುವಿರಿ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರಂತೆ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ತಿರುಪತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗ ವ 
ಪದ್ಮತಿಂ.ಂನಿ ಟ್ಕು ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಓಮ್ಮೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾಯ ೯ರೂ (ಭಾವಿ ಜಗನ್ನಾಥ 

ದಾಸರು) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ 

ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದರು ಅದರ ಪುಣಾಮವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾಯ ೯ರು ಸಾಯುವ 
ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು ಆಗ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಗುರುಗಳ ದ ವಿಜಯದಾಸರನ್ನು 

ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ವೆ ರೆಗೆ 

ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪ ಕೇಳೊ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯಮಾಡೊ 

ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ 

ಒನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೊ ಚನ ಮಾಡಿ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುದ್ರದೊ ವಿಭುವೆ 

ಎಂದು ಧನ್ನಂತ್ರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆಂದಂ ಪ್ರತಿ ತಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು 

ರಂಗಪ್ಪದಾಸರಂ 

ಕುಂಡಲಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರನು ಕಂಡು ಎಜಯರಾಯ ರ ದಂಡ ನವ.ನವ ಮಾಡಿ 

ಕೇಳ್ತನುದ್ಧಂಡ ಕ್ಷಯರೋಗ ಕಳಿತ್ಚರಾ ಹರುಷದಿಂದುತ್ತುನೂರು ಸೆ ರಲು ಪರಿ 

ಹರಾಗುವದೆಂದನು ಬರಲಂ ಭಕ್ರಯವೊಳಗೆ ನಾಲ್ವತ್ತೊರ ಷ ಆಯುವನಿತ್ತನು 

ಎಂಬ ವಠಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ ಕೇವಲ 

೩೩ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಕರು ೨೭ ವರ್ಷದವರು ಅಂದರೆ 

ಕ್ರಿ ಶ ೧೭೫೪ ಭಾವ ಸಂವತ್ಸರ ಆಶ್ಚಯ ರಜ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ 
19 



ಚ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾ. ದಾಸರಿಂದ ಅಯೂರ್ದಾನವಾರುತು 1 

ಈ ವಿವರಗಳು ಕ್ರಿ ಶ ೧೭೫೪ *ಪ್ಪೆಂಬದ ತಿ ಗಳೆ ಉತ್ತರ ರ್ಧಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಂತ್ತವೆ 

ತಮ್ಮ ರೊ ಗ ವಾಸಿಯಾದದ್ದೂ ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರದಾದದ್ದು ಗೊ ಪಾಎದಾ”ರ 

ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವನು ಜಗನಾ ಧದಾಸರು ಹೊಂದಿದ್ದು 

ಅದನು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ 

1 ಶೀಗೆೀಪಾಲದಾಸರ ಕ ತಿಗಳು (ಸಂ) ಟಿ ಎನ ನಾಗರತ ಪೀರಿಕೆ ಪಟ ೪ 

ಕೆಭ ಏ ಭಾಗೆ೨ಷಟ೧೬ರಲ್ಲ ಕೇಶವದಾಸರು ಶು ಶ ೧೬೯೮ ಎರೊ ಧಿ ಸಂವತ ರದ 

ಭಾದ್ರಪದ ಶಕ್ಷೆ ನವಮಿಯ ದಿವ ತಮ ಆಯುಸ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಲವತು ವರುಷ ಧರೆ 
ಎರೆದರು ಎಂದು ಹೆ ಳಿಜಾರೆ ಈ ವಿವರಗಳು ಕ್ರಿ. ಶ ೧೬ ಪ್ರ್ಲೆಂಒದ ೯ ಶನಿವಾರಕೆ 

ಹೊಂದುತ್ತವೆ (ಓಣ Indian Ephemeris Vol VI by ಓ D Swam 

Kannu Pilla) 

ಕೇಶವದಾಸರು ಗೋಪಾಆದಾಸೆರೆ ಜನನೆ ಶಾ ಶ ೧೪ ಅಂದರೆಕ್ರಿ ಶ ೧೭೬೧೭ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ ರೆ ಈ ತೇದಿ ಗೋಪ ಲದಾಸರ ಜನನವನು ೪ ವರ್ಷಗಳ ಕ ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ 

ಒಯ ಕ್ವತ್ತದೆ ಮುಂಜಿ ಕೇಶವದಾಸರು ಜಗನಾ ಥದಾಸರಿಗೆ ಆಯ-ರ್ದಾನ ಮಾಡಿದ 

ತೇದಿಯನು ಕೊಡ ತ್ತಾಶಾ ಶ ೧೬೯೮ ಎಂದು ಹೇಳುತಾರೆ ಇದು ಕ್ರಿ ಶ ೧೭೬೯ಕೆ 

ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದು ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಜೀವಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನೊ ಮುಂದಕೆ ಇಳಿ ದೆ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ೨೨ ವರ್ಷದವರಿದಾ ಗ ಆಯುರ್ದಾನ ಮಾಡಿದರೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಇರುವುದ 

ರಿಂದ ಆಯುರ್ದಾನವು ಶಾ ಶ ೧೬೭ ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸ «ಕಾಗಂತ ದೆ ಆದರೆ 

ಅಗ ವಿರೋಧಿ ಸಂವತ ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ತೇದಿ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ ಗೊಂದಲವಿದೆ ಆದರೆ 

ಗೋಪಾಟಎಿದಾ ರ ನಿರ್ಯಾಣವನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಅವರ ಸೋದರನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ 

ಎರಡು ವಿಂಶತಿ ವರ್ಷಕೆ ಈ ಪರಿಯ ಚರಿಯ ಮಾಡಿದ 

ಪರಮ ಹರುಷದಿ ಶಾ ಸ ಬಂಧಿ» ಶಿರವ ಭೇದಿಸಿ ತೆರಳಿದ ॥ 

ಸ ಹ್ಚಿಯನು ಚಿತ್ರಭಾನು ಪುಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣ್ವಾಷ್ಟವಿಂ ರವಿವಾರದ 

ಬಿಟಿ ಫೋದರು ತಂದೆ ಗೋಪಾಲವಿರ ಲನ ನಿಜಧ್ಯಾನದಿ ॥ 

(ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಧದಾ”ರು ಪುಟ ೧:೪) 

ಆಈ ಕ ತಿಯ €ದ ಗೋಪಾಲದಾ ರು ೪ರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ ರೆಂಬ ದಂ ತಿಳದು 

ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ತೇದಿ ವಿವರ ಕ್ರಿ ಶ ೧೭೬೩ ಜನವರಿ ೭ಕ್ಕೆ 

ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ [An Indian Ephameris Vol VIby ಓ ೧ 

Swami Kannu Pillay ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಪ-ಲದಾಸರ ಜ ನಕ್ರಿ ಶ ೧೭೨೩ 

ಅಂದರೆ ಶಾ ಶ ೧೬೫೪ ಶೋಭಕೃತು ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

ಅವರು ತಮ ೩೩ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಯಂರ್ಜಾನ ಮಾಡಿದರೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಇರುವುದ 

ರಿಂದ ಅದು ಕ್ರಿ. ಶ ೧೫ ಅಂದರೆ ಶಾ ಶೆ ೧೬೭೮ರ ಧಾತು ಸೆಂವತೆ ರಮಗುತ್ತದೆ 



ಗೋಪಾಲದ ಸರು ರ್ತಿ 

ಗೋಪಾವದಾಸೆರ್ಯ ನಿನ ಯ ಪಾದ 

ನಾ ಪ್ರೆಂದಿದೆನು ನಿಷ್ಟಯು 

XX 2೭೩ 2೭ ೫೩ 

ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ನೋಡಿ ವಿಜಯರಾಯ 

ಭೂರಿ ಕರುಣವ ಮಾಡಿ 

ತೋರಿದರೆ ಉದ್ದಾರಕರೆಂದಂದಿ 

ನ ರಭ್ಮತವ ಪಾದ ಸೇರಿದೆ ಸಲಹೆಂದು 

ಆಪಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪರಿದೆ ಎನ್ನೊಳಗಿದ್ದ 

ಅಪರಾಧಗಳ ಮರೆದೆ 

ಚಪ ಚಿತ್ತನಿಗೊಲಿದು ವಪುಟ ಮತಿಯ ನಿತ್ತು 

ಜಿರ್ಪನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ತಪಸಿಗಳಿಂದ 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತನೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ಕರು ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರ ಸೂಚನೆಯ ೦ತೆ ಪಂಡರ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೀಮರಥಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಂದಂ 

ಜಗನಾ ಧವಿರಲ ನೆಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಪಡೆದರು ಗೋಪಾ-ದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ವಂದ 

ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ.ಖರಾದವರು ಐಜಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಸ ತತ್ವಜ್ಞರಂ 

ಜಗನಾ ಧದಾಸರು ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯ ಮ್ಮ ದಾಸರ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಅಪರೋಕ್ಷ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಆದ ಸೀನಪ್ಪದಾಸ ಹಾಗೂ ದಾಸಪ್ಸದಾಸರು ಒಮ್ಮೆ ಗೋಪಾ 

ದಾಸರು ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಸಿ ನಪ್ಪೆದಾಸ ದಾಸಪ್ಪದಾ. ಹಾಗೂ ಐಜಿ ಸ್ವಾವಿಂ 

ಗಳು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಮಹಿಮೆಯ ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ದಾಸಪ್ಪ 
ದಾಸರು ಭಕ್ತಿಪಾರವಶ್ಯರಾಗಿ 

ಅಗಲಿ ಸೆ ರಿಸಲಾರೆವೋ 1 ವೇಣುಗೋಪಾಲ 
ಅಗರಿ ಸೈರಿಸಲ ರೆವೊ । ನಗಧರ ಪನ್ನಗ ನಗಾಧಿ ಶ । 

ಮೃಗಮದತಿಗರಿಡ 1 ನಗೆಮೊಗ ಚನಿ ಗೆ 

ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗ 1 ದಗಣಿತಸುಗಣ ನಿನ್ನಗಲಿ 

ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಾವ ಸಮಾಧಿಗೊಳಗಾದರು ಆಗ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಐಜಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕ ಷನ ವೇಣುಗುನವನ್ನು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ 

ಆಲಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಅವಳಿಟ್ಟ 

ರಂಗೋಲಿಂಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಮರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆಂಒ ಮಾತೂ ಇದೆ 

ವಾಸುದೇವ ಎರಲಾಂಕಿತರಾದ ವ್ಯಾಸ ತತ್ವಜ್ಞರು ಬಾವ್ಮಿದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯನೆಂಬ 

ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧ ಶುಂರರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದವರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ 

ಗೋಪಾ೭ದಾಸರ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಹೀಗೆ ಈ 

ಘಟನೆಗಳು ಗೋಪಾ..ಬಾಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚುರ್ಯರ ಬಗೆಗೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆ 



೫೨ ಜಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಗಿರಿಯ ಮ್ಮನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ವ ಮತೆ ಹಾಗೂ ರಾಮುಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನಂಕಂಪ 

ಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಅದೆ ದಾಸರ ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ 

ಹಿಡಿದ ಕನ ಡಿಯಾಗಿದೆ 

ವ್ಯಾಸ ತತ್ವಜ್ಞರು. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಭುವಸೇಂದ್ರಸ್ಥಾಮಿಗಳಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸ 

ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರನಃ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸುದೇವ ವಿರಲ ಎಂಬ 

ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಪಚಿಸೆಲಾರಂಭಿಸಿದರ ಬಳಿಕೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ವ್ಯಾಸ 

ತತ್ವಜ್ಞರಿಬ್ಬರೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ; ತೀರದ ವೇಣಿಸೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮವಾಸಿತ್ತಿದ್ದರಂ 

ಭಗವದಾರಾಧನೆಯೆಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಪದ. ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು 
ರಚಿಸಿದರು ವ್ಯಾಸ ತತ್ತ ಕೈಜ್ಞರು ಎರಾಗಿಯಾಗಿ ಯೋಗಿಯಂತಿದ್ದರೆ ಗೋಪಾ 

ದಾಸರಂ ಮಹಾ ಭೊ ಗಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮೃಷ್ಟಾನ 

ಭೋಜನ ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿಗಳ ಲೇಪನ ಇತ್ಮಾದಿಗಳು ಗೋಪಾಲದಾಸರ ವೈಯಕ್ತಿಕಾ 

ಚರಣೆಗಳಂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹಲವರ ಟಿ ಕೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆಂದ.- ಆ ಟೀಕೆಗೆ 

ಉತ್ತರವಾಗಿ 

ವೈರಾಗ್ಯ ವರ್ಗ ಕೇಳು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ವರಾರ್ಗ ಕೇಳು 

ವರಾರವಂಣನ ಪಾದ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ 

ನಾರಿಯ ಧರಣಿಯ ಧನವ ಬಿಟ್ಟರಾಯಿತೆ 

ವೈರಾಗ್ಯವಲ್ಲ ಕಂಡ್ಕ ಧಿ ರರಿಗೆ 

ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪಾದ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಂ 

ಚೀರವಸ್ವವನುಟ್ಟು ತಿರುಗಾಡ ತ್ರಿರಲಾಗ 

ಆರಾದರೂ ಅವನ ಅವಧೂತನೆಂತೆಂದಂ 

ಸಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕರೆವರಯ್ಯ 

ಎಂಬ ವೈರಾಗ್ಯ ಸುಳ ದಿ ಯನ್ಡಿ ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಇಂತಹ 

ವೈರಾಗ್ಯ ನಾರಾರ್ಯಣಗೆ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲ ವೆಂಬಂದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಆರಿಯದ 

ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹರಹಿಕೆ.೧ಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹರಿಯನ್ನು ಮೊರೆ ಹೊ ಗಿರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ಸ ದಿಯ ಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ 
ಶುದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ೮೯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 

೭೦ ಸುಳಾದಿಗಳ್ಳು ೩೦ ಉಗಾಭೋಗಗಳಂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ| ಕೆ 
ಗೋಕಂಲನಾಥ"ರವರರಿ 

ದಾಸರು ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ 

ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವರ್ಣನೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ ಶ್ರಿ ಶೀಮುಷ್ಕ್ಜೃದಲ್ಲಿ 

ಶ್ವೇತವರಾಹಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂದನ್ನು 



ಗೋಪಾಲದಾಸರು ೨೩ 

ದೇವಿ ಅಂಬ ಜವಲ್ಲಿ ರಮ್ಷನೆ ಭೂವರಾಹ ದಯಣನಿಧೆ 

24 20೮6 ೫% ೫ ೫% ೫8 

ಅವನಿಯೊಳು ಶ್ರೀ ಮ ಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೀ ವಿಹಾರವ ವಣಡುವಿ 

ಭವ ವಿಮೋಚಕ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕರಣಾಕರ 

Kx ೫ ೫ ೫ 2೩ 

ಕಂಗಳೆರಡನು ಕಟೆಯೊಳಿಟ್ಟು ಕೋರೆ ಹುನೆ ಶೋರಂಶ 

ಧರಿಸಿ ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಸರವು ಈ ಪರಿ ಬೆಳಗುತ 

ಘನ್ನ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ವ ರಾತಿ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವದ ಪುಣ್ಯದಿ 

ನಿನ್ನ ಶುಭಕರ ಪಾದ ಪಂಕಜವನ್ನು ಕಂಡೆನು ಇಂದಂ ನಾ 

— ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಮಂತ್ರಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನಂ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಧರೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರಿನ್ನು 

“ರು*ಪ್ಪ ಒವರವ ಅರಿತಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸುವೆ 

ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಂತಪ್ರಿಲಯಪುರ ತುಂಗಾತೀದದಿ 

ಹರಿಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರಯೊಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 

ಸುರರಿಗಮೃತ ಉಣಿಸಿ ಪರಿಪರಿ ಕ್ರಿಯೆ ವಾಡಿ 

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ ನೋಡಿ ಕೋವಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ದಾಸರ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಿವಾಸಸ್ಥಳವೆನಿಸಿರುವ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ವನ್ನು ಕಂರಿತಂತೆ 

ಇದೇ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪೆ ಇಬೇ ಅನಂತಾಸನ 

ಇದೇ ಶ್ರೀ ವೈಕ ೦ರ ಇದೇ ಮುಕ್ತಭಾಗ 

ಇದೇ ವಧ ಕ್ವ ಸರೋವರ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು 

ವಿಧಿ ಕಾಣೊ ವಿರಜಾನದಿಯ ಸ್ನಾನಕೆ ಮ ಂಬೆ 

ಪದ ವೆ ಯಿಂದರ್ಧಿಲಿ ಪೂಜಿತ ಮೂರ್ತಿದು 

ವಿಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮೀತವಾದ ವ ೂರ್ತಿಯು ನೋಡಾ 

ಅಧಿಕಧಿಕವಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ರತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸಲಹೊ ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಮೊರೆ 

ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 



3೫೯೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶ 

ಪಂಡರಪುರದ ವಿರಲನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೆ ಷ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇದೆ 

ಆನೇಕ ಕ್ಷೆ ತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪಂ”ರಪುರಕ್ಕೆ ಹೊ ಗಿರಲ್ಲಿವಂತೆ ಆಗ 
ವರವನೇ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಲೇನಾಹಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನಂತೆ 

ಆದನ್ನು ತೆಮ್ಮ ಸುಳಂದಿಯ ಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ನೀಲ ಕುದ ರೆಯ ನೇರಿ ಶಾಲು ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ 

ಕಾವ ಕುಪ್ಪಸ ತೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೋಹನ ಹಾಕಿ 

ತೋಳು ತಾಯಿತ ಶಿರಕೆ ಮೇಲಾದ ವಸ್ತ್ರ ಸುತ್ತಿ 

ಪಾಲಕಸ್ಸೂರಿನಿಟ್ಟು ಮೈಗೆ ಗಂಧವ ಪೂಸಿ 

ಪಲಾಯನದಿ ಅಶ್ವವೇರಿ ಹಾರಾಡಿಸ ತಾ, 

ಅಲೇನಾಹೀ ಎಂದು ಕೇಳಿದನಾರವ್ವ ? 

ಈ ಇಡೀ ಸಳಾದಿಯೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರದಂತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕೆಲವು 

ವರ್ಣನೆಗಳು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಯ ೯ಓಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭೂತಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಮೇಲೆ 

ಹೇಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ. ತಿರುಪತಿ ಕೊಲ್ಲುಷರ ಕಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ 

ಅಹೋಬಲ ಹಂಪೆ ಮುಂತಾದ ತಿ ರ್ಥಯುತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ ವುದಕ್ಕೆ ಆವರ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಹುಗಳು ದೊರೆಯ ಎತ್ತವೆ 

ಕೇವಲ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಚಿತ್ರಭಾನುಸಂವತ್ಸರದ ಪುಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟವಿಂ (ಬಹ ಳ ಅಷ್ಟಮಿ) 

ರವಿವಾರಣಂದು ಉತ್ತನೂರಿನಲ್ಲಿ ದೈವ ಧೀಸರಾಜರು ಈ ವಿವರಗಳು ಕ್ರಿಶ 

೧೭೬೩ ನವರಿ೭ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದ ತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರಬೇಧಬದೆ 

ಅಂತ್ಯ ಕ ಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಮ್ಮ 

ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿ ದುದಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ತಾವು ವಕಾಡುವ ಕಾಯ ಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ 

ರೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರೆ ಸಾವನ್ನು ಕ ರಿತು ಅವರೆ ತಮ್ಮ ಗೊ ಪಾಲದಾಸರು 

ಅಣ್ಣ ಭಾಗಣ್ಣ ನೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಪುಣ್ಮಲೋಕವ ಸೇರಿದ್ಮಾ ಎಂದಾರಂಭ 

ವಾಗುವ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ತಮಗೆ ದಿಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿದ ಆ 

ಆಣ್ಣನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲೇಸಾಗಿ ಭಜಿಸುವೆ ಗೊ ಪ ಲಬಾಸರ ಎನ್ನುವ 

ಇನ್ನೊಂದ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಜನನ ವಿಜಯೆದಾಸರೆಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಶಿಷ್ಯತ್ವ ತೀರ್ಧಯ್ತ್ರೈಯ ವೈಭವ ಪದಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವ ಧ್ವಮತ ತತ್ತ್ವ 

ಭೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘೆಓನೆಗಳ ಪರಿಚಯಂವನ್ನಿ 

ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಲ್ಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ ಪದದ ಮಹತ್ವವನು ವಿವರಿಸುವು 



ಗೋಪ ಲದ ಸರು ರಿಗ 

ದರ ಮೂಲಕ ಆ ಪದದ ಎಖಚ್ಚಾರಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಘಫಲಪ್ರಾಬ್ತಿಯನ್ನೂ ಕುರಿತಂ 

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಭಾಯೊಂದೊಲಿಸಲು ಭಕುತಿ ಪುಟ್ಟಿಸಂವನು 

ಶ್ರೀಯರಸನ ಪಾದದಲ್ಲಿ 

ಗಯೆಂದುಚ್ಚರಿಸಲು ಗಂಗಾಜನಕಭವನ 

ತೋಯದಿ ತಡಿಗೆೊತ್ತುವ 

ಣಾಯೆಂದುಪಾಸನೆ ವಕಾಡುವ ಸುಜನರ 

ಕಾಯಕ್ಕೇಶವ ಕಳೆದು 

ವಕಾಯಾರಮಣನ ಒಲಿಸ ವಂಥ ದಿವ್ಯವು 

ಪಾಯವ ತೋರಿಪರೊ 

ಈಗಲೂ ಮೇಣೀಸೋಮಪೆರ ಮತ್ತು ಉತ್ತನೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಾ ದಾಸರಂ 

ವಾಸಮಾಡಿಬ್ದ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಉತ್ತನೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಇಟ್ಟು 

ಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿಧಿಎವಾದ ತಂಬೂರಿ ವಿರಲಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ 

ಎಂದು ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ... ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ 

ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಂಬೂರಿ ಹಾಗೂ ಎರಲಪ್ರತಿಮೆಗಳಂ ಗದ್ವಾಲಿನ ವೆಂರೋಬಾದಾಸ 

ರೆಂಬುವರ ಮನೆಯ ಲ್ಲಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ ಟಿ ಎನ್ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು 

ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚಿತ್ರಪಟವೂ ಅವರ ವಂಶೀಕೆರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ 

ಹೇಳುತ್ತಾರಂತೆ 

ಕೃತಿಗಳೆ ಅವಲೋಕನ 
ಸೋಪಾವದಾಸರೊ ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾದರೂ 

ಅವರು ನೀಡಿರ ವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬೋಧನೆಗಳೆರಡೂ ಪಡಿಮೂಡಿವೆ 

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ ಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ ಇವರು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆಗವಕಾರ್ಧವಿಶಾರದ 

ರಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡಿಸಿದ 

ವರು 

ಆಗತಾದಿ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಂ ಆಗಮಾರ್ಧವಿಶ ರದಂ | 

ತ್ಕ್ಯಾಗಭೋಗ ಸವಕ್ಯುಕ್ಷೆಂ ಭಾಗಣ್ಮಾರ್ಯಂ ಗುರಂಂ ಭಜೇ 

1 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಪುಟ ೪; 

2 ಕನಡ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಟ ೫೧೨) 



೨೯೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಗೋಪ-ಲದಾಸರು ಇತರ ಹರಿದ ಸರುಗಳಂತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾ 

ಭೋಗ-ಈ ಪ್ರಕಣರಗಳ ಮೂ..ಕ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಆ ಮೂಲಕ ಮಧ್ವಮತತತ್ತ್ವಗಳನು ಪ್ರಸಾರಮಾಡಿದ್ದಾರೆ  ಮಧ್ವಮತತತ್ತ್ವ 
ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೇ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿಗಳು ಮಾಸಲಾಗಿವೆ ವ ಧ್ವಮತಾನುಸಾರ 

ವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ನಿವೃತ್ತಿಗಳ ಸವ ನ್ಹಯವನ್ನು ತಿಳಿಗನ ಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ 
ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡ ಬರುವಂತೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ 

ಗುರಂಸ್ಮರಣೆ ಭಗವಂತನ ಆರ ಧನೆ ಸಂಸಾರ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ದೈ ತಮತ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಉಪದೇಶವಾಣಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ 

ಭೆಕಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿ 

ನಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭವವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ ವ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಆಂತರಿಕ ತೊಳಲಾಟವನು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು 

ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯ ಲಾಲಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಮನಸಿ ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಾನೇ 

ಮರ ಗುವುದುಂಟು ಕೊರಗುವುದ ೦ಟು ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ಹದಗೊಳಿಸುವುದುಂಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಅವರ ಪುಡು ಕಾಡಾಗಿ ಹರಿದಿರು 

ವುದಂಟು ಆಗ ತಮ್ಮ ವ ನೋದಾರ್ಬಲ್ಮಗಳನ್ನು ಹಳಿದುಕೊಂಡು ಅನ್ಮಥಾ 

ಶರ್ರಇಂ ನಾಸ್ತಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ನ್ನು ಮೊರೆಹೋಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನನ್ನೇ 
ಆಪ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಇಂದಂ ಎನೊ ಳಗೆ ನೀ ಬಂದು ನಿಂದೆಯೊ ದೇವ 

ಅಂದು ನಾ ನಿನ ವ ಇಂದು ನಿನ್ನವನೆ 

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ 

ಅನ ೦ತ ಅಪರಾಧ ಎನ ಲ್ಲಿ ಉಂಟೊ ದೇವ 

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಗೋವು ಅನಂತವಿದ್ದರನ್ನ 

ಮುನ್ನ ನಿನ ಆ ನಾಮವನು ನೆನೆಯದೆ 

ಅನ ತ ಅಪರಾಧಕಧಿಕಾ ಆನಾದೆನೊ 

ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಬಿನೆ ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 

ಕಕ್ಕೆಸ ಭವದೊಳು ರಕ್ಕಿಸಿ ಸಿಗಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಕುಬಿಡಿಸದೆ ನೀ ನಕ್ಕು ಸಮ್ಮನಿರಲಂ 

ದಿಕ್ಕ್ಯಾರೊ ನನಗ ಎಂದು ಭಗವಂತನನು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದುವರಿದು 

ಹರಿಮೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ನೋಡಲ ಗದ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಕ ಹರಿಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳ 

ಲಾಗದ ಅವರ ಕಿವುಡುತನೆ ಹರಿಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದ ಅವರ 
ನಾಎಗೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹರಿನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಆಘತ್ರಣಿಸದ ಅವರ ನಾಸಿಕದ 



ಗೋಲಪಾದಾಸರು 
೯೭ 

ದೋಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ವಾದಿಸದ ರ.ಚಿಗೆಟ್ಟಿನಾಲಗೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂ 

ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಅಂಗಗಳ ಕಾಯಿಲೆಯ ನ್ನು ದೇವಧನ್ಯಂತ್ರಿ ಗೆ ನಿವೇದಿಸುತ್ತ 

ಆವರೋಗವೊ ಎನಗೆ ದೇವ ಧನ್ವಂತ್ರಿ 

ಸಾವಧಾನದಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ನೀ ನೋಡಯ್ಯ 

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಎನ ಭಾಗದ ವೈದ್ಯ ನೀನೆಯಾದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ 

ಭವರೋಗ ಕಳೆಯ ಯ್ಯ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯೆ ನೀ ಮಾಡಿದುಪಕಾರ ಎಂದು 

ಕಳಕಳಿಯ ೦ದ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 

ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅವರ ಚಂಚಲ ವ ನದ ಆಸೆ ಹಿಂಗಲ್ಲೀವೆಂಬ ವೃಥೆ ಅವರನ್ನು 

ಕಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 

ಏಸೇಸು ಜನುಮಂಗಳು ಎನಗೆ ಬಂದು ಪೋದುವು 

ನ ಶವಾಗಲಿಲ್ಲ ವ ನದ ಆಸೆ 

ಬೇಸರವಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ 

ಸಾಸಿರದೆ.-ಳಗೊಂದು ಪಾಲಾದರೂ 

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಏನು ತಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿನ್ನ ದಾಸರ 

ದಾಸತನ ಉಊಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಂಒಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಣು. ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ 

ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಣುಮುಂದಕೆ ಸಾಗೆ ಮೊಳವು ಹಿಂದಾಗುವುದು ಎಂದು 

ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹರಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಗಳು ಹರಿಯ 

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿತವಾಗದೆ ಅವುಗಳ ವಿಪರೀತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆಕ್ಷಿಸಿದ ದಾಸರು 

ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳನಿತ್ತೆ ಅದಕೆ ಎಷಯಂಗಳಿತ್ತೆ ; 

ಒಂದರ ಸಾಧನಗಳೊಂದಕ್ಕಾಗಿವೆ ಆಯ್ಕ 

ಚೆಂದದಿ ನಿನ್ನಯ ಕಥೆಯ ಕೇಳುವ ಕರ್ಣ 

ಮಂದಿ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಮರುಳಾದವೋ 

ಎದು ಹಳಹಳಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಪರಿ ಒಟ್ಟಾಗೆ ಮಂಂದಿನ ಗತಿಯೆನೊ 

ಮುಕ ೦ದನೆ ಎಂದು ಹಲುಬಿ ವಿಷಯದಾಸಕುತಿಯ ಬಿಡಿಸೊ ಎಂದು ಭಗವಂತ 

ನನ್ನು ಬೇಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರರ್ಯೇ ಕಾರಣ 

ವೆಂದು ಅರಿತು ಅವರು ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಮೃತಿ ಎನಗೆ ವುಖ್ಯಪರಾಧ ಎಂದಂ 

ಹೇಳಿ ಇನನ್ನಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯೆ ವಿಧಿ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡು ಚಂಚಲ 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತಿ ಸಿದ್ಧಾರೆ ಹರಿ ನಿನ ಚರಣಸ್ಮರಣೆ ದೀಪ 

ನಿಲ್ಲಿಸೆ ಇರಬಲ್ಲಂದೆ ತಮವು ಹರಿದು ಪೋಗುವುದಯ್ಕ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ 

ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ 



೯೮ ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಮಾಡಿದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಪಾರ ಕರಣಿ ಗೋಪ ಲ ವಿರಲ ಕಾಯೊ ಎಂಬದಂ 
ಹರಿಯನ್ನು ಮೊರೆ. ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಷಂ.೯ಸಕ್ತಿಯ ನ್ಣಿ ನುಚ್ಚಾ 

ವಾಾಡಯ್ಯ ಕಾವಂಕ್ರೋಧಗಳಂಬವು ಬೇಗ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ನಶ ರದೇಹ ಹಾಗೂ ಮೋಹಕಸಂಸಾರದ ಬಗೆಗೆ ವಿರಾಗ 

ವನು ತಾಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದರು ಟೇಡ 

ಬೇಡವೆಂದರೂ ಒದಗಿ ಬರುವ ಈ ಸಂಸ:ರಸಂಖವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯ ಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂ 

ಒಗತನದೊಳು ಸುಖವಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆಂದರೆ ನೀ ಬಿಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ನವದ್ಧಾರಯುಕ್ತ 

ವಾದ ಈ ಶರೀರೆವನು ವಂತಿವ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಅಷ್ಟವ ದಗಳು ಸಪ್ತ 

ವಸ್ಮನಗಳು ಬಾಲ್ಮ ಯತಾವನಾದಿ ಅವಸ್ಥೆ ವಂಂತ ದ ವುಗಳನು ವರ್ಣಿಸಿ ನೃಪನ 

ಭೃತ್ಯರು ಎಳೆದೇಯಶ್ವಾಗ ಹೆತ್ತ೦್ಯ ನೀ ಒಡಿಸದಿರಲು ವ ತ್ಯಾರು ಗತಿ ಹೇಳೊ 

ಎಂದು ಹರಿಯ ನೆ ಆಶ್ರಯಂಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೇ ಭಾವವನ್ನು ಒಂಬಿಸುವ ೧ನ್ನೊಂದಂ 

ಕೃತಿ ಈ ಪರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಒಲ್ಲೆ ನಾನು ಶ್ರೀಪತಿಯೆ ನೀನೊಲಿದು ಏನು ಕೊಟ್ಟೂದೆ 

ಸಾಕು ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯವನು ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅರಿಷಡ್ವೆರ್ಗ 

ಗಳನ್ನು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸೊಗಸಾದ ರೂಪಕವನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 

ಕ್ಷಣಕೆ ನೂರುಪಟಳ ಈ ಕೊ ಟೆಗೆಲೊ ರಾಯ 

ಅನುವಾದ ದಿವಸ ಒಂದ ದರ್ದು 

ಮೊನೆಗ ರ ಬಲವ್ವಿ) ಇದ್ದವರು ವಶವಲ್ಲ 

ಕೊನೆಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಕಾಪ-ಡ ವ ಬಗೆ ಎಂತೊ 

ಇನಿತೆನ್ಯ ಕದ ಕೊಂಪೆ ಒಳಗಿನ ವಾಸ 

ವನು ಒಡಿಸಿ ನಿನ ನಿಜ ಪರ್ಟ್ಟ-ದೊಳು 

ಮನೆ ವಕಡಿಕೊಡಲು ನಿನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು 

ಅನ ಗ ಲ ಒದುಕುವೆನೊ ಗೋಪಾಲ ಎರಲ 

ಎಂದಿದ್ದಾ ರೆ 

ಸಂಸಾರದ ಅನಿತ್ಯತೆಯನಂ ಸಾರುತ್ತ ಮೂರು ದಿನದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವೆಂದು 

ನಂಬಿ ನೀ ಕಾರಣ ಕರ್ತನ ವ ರೆಯದಿರು ಎಂದಂ ಎಚ್ಚರ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ನ್ನು ಮರೆತ 

ರಾವಣ ಹಿರಣ್ಯಕ ಕಂಸ ದುರ್ಯೋದನರಿಗೊದಗಿದ ಸ್ತಿತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಎಂದಿಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕರೆಕರೆ ಸಂಸಾರ ಉರಗನ ಹೆಡೆನೆರಳು ಗಾಣದ ಒರಳವೆ 

ಸಂಸಾರವೊ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಸಂಸಾರ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಈ ನಶ್ವರ ಶರೀರ 

ವನು ನಚ್ಚದಿರು ಎಂಬದನ್ನು ಡೊಂಬನ ಗೂಡಿನಂತೆ ನಂಬದಿರೀ ದೇಹ ನಂಬಿ 

ನೀ ಕೆಡದಿರು ಇಹಲೋಕ ಸುಖವೆಂಬ ಕಂಬಳಯೊಳಟಬುತ್ತಿ ನಿಂಬೆಲೆಯಾಗಿನೂಟ 

ಪರಲೋಕ ಸುಖಸಾರವೆಂಬೋದೆ ನಿಜಭಕುತಿ ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ 



ಗೋಪ-ಲದಾಸರು ರ್ಮ” 

ಭಕ, 1ಗೆ ಭಗವಂತನಂತೆಯೇ ಅವನ ದಾಸರೂ ಪೂಜ್ಯರು ಎಸು ಸುಖವೊ 

ಎಂಧಾ ಸುಖವೊ ! ಹರಿಯಧ್ಯಾನ ವಕಾಡುವವರ ಸಂಗ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲದೆ 

ಕೋವಿದರ ಮನೆ ದ್ವಾರವು ಕಾವಂತೆ ಆ ಊಳಿಗನ ಮಡಿ ಆವಲ್ಮಾದರೂ ಇಡಿಸು 

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿ.ಂವಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಧ ೈಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಅಚೆ ೨ ವಿಶಾ ಸ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ 

ಸಾವಕಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿವಕಾರ್ಗ ನವವಿಧವಾದದ್ದಾ ಎಂದು ಹೇಳಂವು 

ದುಂಟಿ ಆದರೆ ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯ ಮಧುರ ವಾತ್ಸಲ್ಮ ಶಾಂತ ಎಂಬ ಪಂತವಿಧ 

ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನು ಸ್ತುತಿಸಿರುವುದು ಕಂಡ ಬರ ತ್ತದೆ. ವ ಧ್ವಮತ ತತ್ವ 
ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೇ ಗೋಪಾಲಜಾಸರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ವೆ ಲೆ 

ಹೇಳಿದ ಪಂಚವಿಧ ಭಾಗಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡ ಬರದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ 

ಅವುಗಳ ಹೊಳಹನ್ಮು ಕಾಣಬಹುದು ಹರಿ ಪಾಲಿಸಿರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಬಿಡವಾಗಿರು 

ವುದರಿಂದ ಪರರ ಚೀಡಬಂತೆ ಎನ್ನ ಮಾಡೆಯ್ಕ ಹರಿಯೆ. ಎಂದಂ ಆತ್ಮಾಭಿವಣನೆ 

ವನ್ನು ವ ಕ್ರಪಡಿಸಿರ ವ ಆವರು ಹರಿಯ ದಾಸರ ದಾಸನಾಗಲು ಹಿ ಜರಿಯರು 

ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಯನ್ನು ಬೇಡಲು ಅಂಜಿಕೆ ಇು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಬೆಡವೆ 

ನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಲ್ಬಿರಿಯೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಾವಿ.ಯೆ ನೀನು ನಿನ್ನ 

ಭೃತ್ಯನು ನಾನು ಎಂದೂ ದಾಸತ್ವವಹಿಸದೆ ಕಾಶಿಲಾಮೇಶ್ವರ ದೇಶತಿರ ಗಲಾಭಾಸ 

ಎಂದಿರುವ ಅವರು ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ಪೊರೆವ ಭಾರ ನಿನ್ನದೊ ದೇವ ಎಂದಂ 

ಹರಿಯನ್ನು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂಬ 

ತತ್ತ್ವವನ್ನ್ನ ಒಪಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿಃ ಕರ್ತಾ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ 

ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳದರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದಂ 

ನಿಶ್ಚಯದಿಪ್ಟ ನರಗೆ ನಿರಯಖಲ್ಲ ವೆಂದೂ ಕಪಟರಹಿತವ ದ ಕೋವಿದರು ಶಪಥ 

ಮಾಡಲಿಬೇಕು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರಿಯೆಂದು ಎಂದಂ ಹೆ ೪ರ ವುದಲ್ಲದೆ ಸಕಲಸಾಧನ 

ಹರಿಯಕಾಧೀನ ವೆಂಬ ನಿಷೆ ಯ ನ್ನು ಹೊಂದಿ 

ಹರಿಯ ಕತರ್ಕತ್ವ ಶ್ಚವು ಅರಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಭವ 

ಶರಧಿ ಬತ್ತುವುದಿನು ಅರಿದವರಿಗೆ 

ಎಂದು ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರಂವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತನೆನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೂ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರೂ 

ಅವರ ಕರಗೆ ಓಗೊಡದಿರುವುದನ್ನೂ ಕಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯ ಕೇಳೆಂದಷ್ಟು ನಾ ತುತಿ 

ಸಲು ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದಲಿ ಎನ ಕಡೆಯೆ ನೋಡಲೊಲ್ಕೈ ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ 

ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ನಿಂದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 

ಹರಿಯ ನಂ ಅನೇಕ ಕೃತಿ (ಉಗಾಭೋಗ ಸ ಳಾದಿ)ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ನೀರೊಳಗೆ ನಿಂತಂ ನಿಡ ಗುಷ್ಟು ನಾರುವಗೆ 

ಚಾರು ಕಸ್ತೂರಿ ಲೇಪನದ ವ ದವೊ 

ಭ್ರಬೆನ ಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೈಕಾಲು ಮದ ರಿದಗೆ 

ಧೀರಶೇಷಶ-ಯಿಂಯಕಾದ ಮದವೊ 

ಮರೆಯಲಿ ನೆಲ ಕೆದರಿ ಬೆ ರಮೆಲಂವವಗೆ 

ಸಾರಷಡ್ರಸ ಭೋಜನದ ಮದವೊ 

ಹ ಸೆ ಜೇ ತ್ಯೇ 

ವರರ ದಿನದರಸುತನ ಸ್ಥಿ ರವೆಂದು ನೀನೆಚ್ಚಿ 

ಸೆ ರಿದವರನು ಬಿಡುವುದು ಧರ್ಮವೇನೊ 

ಎಂದೊ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ ವ ಸೇಹೆದ ಸಲಂಗೆಯನ್ನೂ ಠೋರಿದ್ದಾರೆ 

ಮೇಲಿನ ಈ ಉಗಾಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಹರಿಯ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನೂ ನನ್ನ ಕರ ಪಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಪಿಡಿಯ ದೆ ಎನ ಕರವ ಸಡಿಲ 

ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೆೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ ಒಬ್ಬರು ನೆಚ್ಚರು ಎಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು 

ಬಟ್ಟ ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಖ್ಯಭಾವದ ನಿರೂಪಣಾ ವಿಶೇಷವೆ ದರೆ ಹರಿಯನ್ನು 

ಆಕ್ಷೇಹಿಸುವುದರ ಮೂಕ ಅವನ ದಶಾವತ ರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ 

ಬಿಡಿಸಿರುವ್ರದು 

ಮಧ ರಭಾವದ ನಿರೂಪಣೆ ಗೋಪಾಆದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು 

ಒರ ವದಿಲ ನಾಳೆ ಬರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮಧ ರೆಗೆ ಪೋದ ಬಹಳದಿನ ವಾಯಿ 
ತೆಲ್ಲೊ ಉದ್ದವ ಎಂದ-ರಂಭವ ಗುವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಷಿಯ ರೊಡನೆ ತ ವೂ 

ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವಿರಹಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿ 

ಸುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳೆನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವವೂ ಅವರ ಕತಿಗಳನ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆ 

ಗಳನ್ನಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಒಂದೆರೆಡು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಮದ ಹೊನಲು ಹರಿದಿದೆ 
ವಗ ವಾಗಿ ಮಗನ ಗಿ ಮವ ತೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಗುವ ರೂಪವು ತೋರಿ ಮರಳಿ 

ಎನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಎನ್ನ ವ ಗನೆಂದು ಪೆ ಳಿಕೇಂಡ ಒಗೆ ಆವ ಲೀಲೆಯೊ 

ಚೆನಿ ಗನಿ ಎಂದ ರಂಭವಾಗುವ ಸ ಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೃ ಕಪ ದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ್ಕೆ ೈಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು 

ಕಂಡರೂ ಅರಿಯದವರಾಗಿ ಸುಳಿದು ಆಡಿದರು ತಿಳಿಯದೆ ನಾ ಪೋದೆ ತಳ ಕು ಹಾಕಿ 

ಕಾಲು ತೊಡರಿಸಿಕೊಂಡರಂ ಎಳೆದು ಎಳೆದು ನಿನ್ನ ಎಬ್ಬಟ್ಟಿದೆನಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಧಿತ 

ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಕಳ ಕಾಯ್ದ ಗೊ ಕುಲವಾಸನನೇಕ ಗ ನಿಧಿ ನಾಕೇಶ ವಿನುತ 

ಎಂದಂ ಮೊದಲಾಗ.ವ ಇನೊ ೦ದಮ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ಕಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಎಳೆ 



ಗೋಪಾಲದಾ ರು ೩೦೧ 

ಎಳೆಯಾಗಿ. ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಳು ಕಾಯಲು ಹೊರಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ 

ರೂಪು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ ಅದನ್ನು (3 

ಕೊಳಲಸೂದುತ್ತ, ಕಿಲಿಕಿಲಿನಗುತ್ತ ಗಿಳಿತಕೊ ರವು ಅಳಿಮಯೆೊರಾ 

ವಳಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲು ಕೃಷ್ಣನಲಿವನಂದವ ಪೆ ಳಲಳವಲ್ಲ 

ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ವ ಂತ್ರಾಲಯದ ಮೂಲರಾಮ್ಕ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಹನುಮಂತ ಶ್ವೇತವರಾಹೆ 

ಸ್ಮಾಮಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ §ರಮಾದೇವಿಯವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಇದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ವಾದಿರಾಜರು ರಾಘವೆ ೦ಂದ್ರರು ಪುರಂದರ 

ದಾಸರು ವಿಜಯ ದಾಸರು ಹಾಗೂ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ 

ಗಳೂ ಇವಿ ಹರಿದಾಸರೈರೂ ಹರಿಯ ಆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಲನ 

ಭಕ್ತರು ಆದರೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತಂತೆ ವಿರಲನ ಕುರಿತಂತೆ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ರಚನೆಗಳ ಕಂಡು ಬರುವುದ್ದಿ ತಿರುಪತಿಯ ಪ್ರೀನಿವಾಸನು ಕುರಿತಾದ 

ಕೃತಿರಚನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿವಷ-ವೂ ಬ್ರಹೋತ್ಸವದ 

ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು 

ಪ್ರಬಲೋತ್ತಮನೆನಸಿ ಅಬಲರ ಕಾಯ ದಿರೆ ಸಬಲರು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುವರೆ 

ಎಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ_ತಿಸಿದ್ದರೆ 8 ಯೋ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಕಾಯೋ ಎಂದು 

ನಾರಸಿಂಹನನ್ನೂ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನೇ ಚರಿತಯಂತ್ರೊದ್ಹಾರ ಎಂದಾ 

ರಂಭವಾಗುವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ 

ಹಂಪೆಯ ಹನುಮಂತನನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಹಲವು 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ ಭವ ಕಡಲಿಗೆ ಕುಂಭಸಂಭವ ಎಂದು ಆರುಭ 

ವಾಗುವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ರಥೋತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ವಣಿ ಸಿದ್ದಾರೆ 

ಮುಂದುವರಿದು ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಮನಕೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಾಧಿ”ಸಿ 

ಪರಿಪರಿಯಿಂದಲಿ ಕರವ ಮುಗಿದು ಸ್ತುತಿಸಿ 

ಕರೆದರೆ ಬಾರದ ಗರ್ವತೆನವು ಯಾಕೋ 

ಕರಿಯ ಮೊರೆಯ ಕೇಳಿ ಸಿರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಬಂದೆ 

ಕರಿರಾಜ ಅವನಿನ್ನ ಕಿರಿಯಪ್ಪನ ಮಗನೇನೊ. 

ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷವರವಣಿ ಎಂಬೊ 

ಬಿರುದುಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ರನೆ ಬಾರಯ್ಕ 
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ಗುರ ಡಗವ ನ ಗೋಪಾಲವಿರಲಿರೇಯ 

ಕರುಎನ ಮೊರೆಗಾವು ನೆರೆದಂತೆ ಪೊರೆಯುತ 

ಎಂದು ಕರೆಯುವಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಒಗೆಗಿರುವ ಆತ್ಮೀಯತೆ ವ್ಯಕ್ಷೆಮಾಗಿದೆ 

ಗೋಪಾಲದಾ"ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ ರುಪರಂಪರೆಯ ಬಗೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳು 

ಮನೆಮಾಡಿದ್ದವು ಆ ಭಾವಗಳು ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದ. ಗುರು 

ವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಎನ್ನುವ ಪುರಂದರರ ಮಾತಿ 
ನಲ್ಲಿ ಅಚಲವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಳೆದರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಗುರು 

ಉಪದೆ ಶವು ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ ದಾಟಲು ಹರಿಗೊ ೮ ಎಂದಾ ಹೆ ಳಿದ್ದಾರೆ 

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ ರ ಗಳ ಸಾಧನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡಿಮೂಡಿಸಿ 

ದಾರೆ ಅವರ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದಾಗುನ ಪ್ರಯೊ ಜನವನ್ನು ಹೆ ಇದ್ದಾರೆ 

ವ್ಯಾಸರಾಯ ರ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಕಮಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಭಕುತರಿಗೆ ಏಸುಜನ್ಮದ 

ಸುಕೃತ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್ದವಗೆ ಈ ಸೇವೆ ದೂರಕ ವ್ರದು ಎಂದು ಮೊದಲಾಗುವ ಈ 

ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಂ ರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾದಿರಾಜ 

ಮನಿಷ ಹಯ ಮುಖ ಪಾದಕಮಲ ಪುನುಪ ಎಂದಾರಂಭಛವಾಗುವ ವಾದಿರಾಜರ 

ಸ್ತುತಿಯ ಲ್ಲಿ ವಾದಿರ ಜರು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಿಮೆಗಳ ಪರಿ 

ಚಯ ವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಗರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮನುಜರಿಗೆ ಕರೆಕರೆಗೊಳಿ 

ಸುವ ದುರಿತೆ ದ ಷೃತವ್ಣಿ ವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ವಕಡಿದ ಕ ರೃಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂ 

ಹೇಳುತ್ತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪದದ ಮಹಿವೆ ಯನು 

ರಾ ಎನ್ನೆ ದುರಿತ ರಾಶಿಸಳೆ ದಹಿಸುವ 

ಘ ಎನ್ನೆ ಫನಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ಈವ 

ವೇಂ ಎನ್ನೆ ವೇಗದಿ ಜನನ ಮರಣ ದೂರ 

ದ್ರ ಎನೆ ದ್ರವಿಣಾರ್ಥ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಕಾಂಬ 

ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಜಟಿಲವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ತತ್ತ ಗಳನ್ನು ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗೆ ಕನ ಡಿಸಿಕೊಟ ಕವರು 

ಪುರಂದರರು ಹಾಗಾಗಿ ಪುರಂದರ ಬಗೆಗೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ 

ಆ ಗೌರವವನ್ನ ತವಮ್ಮ ಪುರ ದರರುಯ ರ ಪುಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇನ್ನು ಜಪಿಸಿರೊ 

ಸುಜನರು ಎಂಬ ಕೆ ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಯೆಂದು ಉಚ್ಚರಿಸೆ ಪುಣ್ಯ ಕವ ೯ಕೆ ಧರ್ಮಸಹಾಯವಾಗಿ ಒದಗುವುದು 

ರಾ ಯಂನ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯವೆಂಒರತೆ ನ ರ್ಥಗಳು ಆಯಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ಬಪ್ಪೆವು 
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ದಾ ಯೆಂದು ಇ ಚ್ಚರಿಸೆ ಸರ್ವಕಾಯಗಳು ದದಾತಿ ಎಂದಾಗ ವುವು 

ರ ಯನ್ನೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಏರಲ ತನ ಸಾಯುಜ್ಮವನಂ ಇತ್ತು ಸ.ಹುವನು 
ಸರ್ವದಾ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ಎಂಎ ಪದ ಪೊರ ದ ರಾ ಎಂದಾಗಿದೆ 

ಇನ ತಮ್ಮ ನೇರ ಗ ರುಗಳಾದ ಏಇಯದಾಸರ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿ ಗ ರುಭಕ್ತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕ ರಿತಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವರ ಜಿ ವನ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನು ಗ ರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಹಿಪಿ ಯನ್ನ 

ಎಷ್ಟು ಕೆ.ಂಡಾಡಿದರೂ ಸಾಲದಿನಿಸಿದೆ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕವ ಲ 

ಗುರು ವಿಜಯ ರಾಯ ಎಂದಾರಂಭವಾಗುವ ೨೧ ನ ಡಿಗಳ ಈ ಕಿ ರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 

ವಿಜಯದಾಸರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜಿ ವನ ಚರಿಶ್ರೆಯನೆ € ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ ರಾಯರ 

ನೆನೆದಂ ದಿಗ್ವಿಜಯಂ ಮಾಡಿರೆ  ರುಜುವತಾರ್ಗ ಪಿಡಿಸಿನ್ನು ನಿಜಪುರಕೆ ಸೆ ರಿಪರೊ 

ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸೆರೆ ನಾಮಸ್ಕ್ಮರಣೆಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನು ಏವರಿಸುತ್ತಾ 

ವಿ ಎಂದು ಜಪಿಸೆಲು ವಿರಕುತಿ ದೊರಕ ವುದಂ 

ಜ ಎನೆ ಜನನ ವ ರಣ ನಾಶವು 

ಯ ಎನ್ನೆ ಎ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭಕತ್ಯಧಿಕಿತ್ತು 

ರಾ ಎನ್ನೆ ರಾಯ ರಾಯರನ ತೋರುವುದಂ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಪಂಡಿತ ರಾಮಾಚ ರೈರ ಕುರಿತಾದ ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಕರುಣೆಗಳೊಳಂ 

ಅಗ್ರೇಸರರಾದ ಪಂಡಿತ ರಾಮಾರ್ಯರ 1 ಕೊಂಡಾಡ ಅವರನು ಎಷ್ಟರವ ನಾನು 

ಕಂಡೆ ಎನ್ನ ವುನಕಂತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಮಂಧ್ವವಂತನಿಷೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಮಧ್ವಮತದ 

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಮೇಂದ ಗಳನು ಸರಳವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ 

ಪರಮಗುರಿ ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ತ್ವನಿರೂಪಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಪ್ರಾಾಭಾನ್ಮ ಸಂದಿದದ್ದಿ ತತ್ವ 

ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಸಂದಿದೆ ಸ್ವಮತ ಪ್ರತಿಷಾ ಪನೆಯ 

ವೀರನಿಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಪರಮತ ಖಂಡ.ಯನ್ನು ಮಾಡಲೂ ಹಿಂಜರಿದಿಲ್ಲ 

ಪದ್ಧತಿ ತಿಳಿಸಿನು ಮಧ್ವವಮತಾನುಸಾರ 

ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ಕೊಟ್ಟ ಪದ್ದಮತಗಳೆನಿ 
ವೇದ್ದವೆನಿಸಿ ಪೊದ್ದಿಸದಂತಘ ಒದ್ದಾ ಕಡೆಗೆ ನೂಕಿ 

ತಿದ್ದಿಸಿ ಎನ್ನನು ಉದ್ಧರಿಸು 
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ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಮತದ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಆಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ 

ಸಿರಿಮಧ್ವಮತದವನು ಪೊಂದದ ಒಪುನಂ ದುರುಳ ನೀಭಾಂತ್ಯಜ ಎಂಬುದನ್ನು 

ನಂಬಿದ್ದವರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುನಿಜಜನ್ಮವು ಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವನಾಗಿ ಶ್ರೀನಾಧ 

ಸೃಜಿಸಿದೆಯೊ ಆವನಿಯೊಳನೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹರಿಯ ಬಗೆಗೆ 

ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹರಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ತಿಳಿದಂ ತಾರತಮ್ಮ 

ಪಂಚಭೆ ದ ಅರಿತವರಿಗೆ ಒಲಿದ ಗೊ ಪಾಲವಿರಲ ಎಂದೂ ಹೆ ಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ 

ಮಾರಸಮತ ಪೊಂದಿದವರನಂ ಪೊರೆಯೆಂದು ಕರವ ವ ಎಗಿದು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವ್ಮಾಪ್ತ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನೀನ್ಸಿದ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ 

ಎಲ್ಫ್ಯರಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಯು ನೀನೆ 

ಎಶ್ವತೋಮುಖ ನಿ ನೆ ಎಶ್ವತೋಚಕ್ಷು ನೀನೆ 

ವಶ್ವತೋಬ್ಹು ನೀನೆ ವಿಶ್ವತೋಹಸ್ತ ನೀನೆ 

ಎತ್ವತೋ ಶ್ರವೇನೆ ವಿಶ್ವಾಧಾರಕ ನೀನೆ 

ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವವ ಯನು ನೀನೆ 

ವಿಶ್ವನ ಮಕ ಹರಿ ಗೋಪಾಲವಿರಲ 

ವಿಶ್ವಾಸಕೊಡು ನಿನ ವಿಶ್ವಚರಣದಲ್ಲಿ 

ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಥ ರಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ತಾತಿಸುವ್ರದರ ವ ಲಕ ತಾವು 

ನಂಬಿದ್ದ ತತ್ವವನ್ನು ಎವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತವಂನಾದರೆ ಸಿರಿ ಆತನ ರಾಣಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ 

ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೂ ಇದೆ ಕ್ಷರ ಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಮಾಪ್ತಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ ಅವಳೇ 
ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಾಮಕಳು 

ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದಲಿ ಜಡಪ್ರಕೃತಿದೆಸೆಯಿಂದ 

ವರತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವ-ದಂಥ ಮಹತತ್ಯ ಅ 

ದರಿಂದ ವೈಕಾರಿಕ ತೈಜಸ ತಾಮಸವನ್ನು 

ಭರಿತವ-ದಂಥ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ಯ್ಯ 

ಪರಿಪರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ 

ಎಂದು ಅವಳನ್ನು ಸ್ಫೋತ್ರಮಾಡಂವಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನು ಎವರಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿವಕಾನಿದೇವತೆಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪಂಚಮಹಾ 

ಭೂತಗಳ ಮತ್ತಾ ಸೆಕಲ ತತ್ತೇಶರುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಅವಳಿಂದಲೇ ಎಂದು 
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 
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ನಾವಸ್ವತಂತ್ರರು ನೀ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಬ ದು ಅವರ ಧೋರಣೆ ಕಾವ 

ಕೊಲ್ಲುವನು ಅವನೆ ಎ್ಲುವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆದೆ ಶದಂತೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಬ್ಬಸಿದು 

ಎಲ್ಲಾ ಅವನ ಅಧಿ ನವಾದ್ದರಿ ದ ಚೇತನನಹಂನೋ ನ ಚಲಿಸೆ ತೆವಿಸುವನು 

ಎಂಬುದನು ಒಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀಹರಿ ತಸ ಭಕ ನಿಗೆ ಏನೇ ಕೆಡುವ್ರದಾದರೂ ಅದು ಪ್ರಾಣದೇವರ 

ಮ ಖ ೦ತರವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತ ತನ್ನ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ ಣಾಂತಗ-ತ 

ನಾದ ಶ್ರಿ ಹರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ"ನೇಕು ಇಂತಹ ಗುರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ ವ ಪ್ರಾಣ 

ದೆ ವರೆ ಸ್ತುತಿ ಹೆರಿದಾಸರ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ  ಓದರೆಂದಿಗೆ 

ಹನುಮ ಭೀಮ ಈ ಎರಡೂ ಶ್ರೀ ವ ನ್ಮಧ್ವಾಬೂರ್ಯರ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು 

ಅವತಾರಗಳೆಂಬ ನಂಜಿಕೆ. ಮಧ್ವಮತಾನ ಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ದದಿಂದಲೇ 

ಗೋಪಾ.ದ ಸರ ಕೃತಿಗಳೂ ಹನುದು ಭೀವ ಮಧ ರ ಸ್ತೋತ್ರೆಗಳು ಏಪುಲ 

ವಾಗಿ ಒಂದಿದೆ ಈ ಅಮಾರತ್ರಯವನ್ನು ಕೆ ರಿತಂತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಹಾಗೂ ದಿ ರ್ಫ 

ವಾದ ವಿವರಣೆಗಳನೊ ೦ಡ ಕ ತಿಗಳೂ ಇವೆ 

ಗೊ ಪಾಲದಾಸರು ಒಂಬ ಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಗಿದ್ದು ಒಂಚ ರಾಧನೆಯ ನ್ನು ಸ್ವತ 

ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆನು ವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿ ಸ ಳಾದಿಯನು ಗವಂನಿಸಬಹ ದು 

ಗಟ್ಟಿ ಭಕ ತಿ ಪಾಶದಿ ಕಟ್ಟಿ ಎನು ದರರ್ದೆಳಂ 

ಇಟನಿಕ್ಕೊಂಬೆನ್ನೋ ಐ ಜಿಷ್ಣು ಸಹನೆ ಕೃಷ್ಣ 

x x x x 

ಸ್ಪಷ್ಟರ್ರೇಪವ ತೋರೊ ಮೂಟ್ಟಿ ಪ್ರಜೆಸಲು 

x x x x 

ಶೃಂಗ ರ ಗದ್ದಿಗೆ ಭಂಗಾರಭರಣ-ಟ್ಟು 

ರಂಗ ಒಲಿಯೊ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸವರಿಯೆಂ 

ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಮನವೆ ಕ ಳ್ಳಿಹಪಿ ರ 

ಗಂಗಾಜಪಕನೆಂದೆನಿಸಿ ಕೊಂಒಂದೆ ಸಾನ 

ಆಂಗನೆ ದೌಪದಿ ಅಭಿಮಾನ ರಕ್ಷಕ 

ಶೃಂಗ ರ ಒರುದು ವಸನಂಗಳು ನಿನಗೆ 

ಅಂಗವೆ ಕೊರಡು ಶ್ರೀಗಂಧ ತೇಯ್ದಿಡುವನೊ 

ಕೆಂಗಳೆರೆಡು ದೀಪಕರ ಉಭಯ ಚಾಮರ 

ಲಂಗದೊಳಿದ್ದ ಅಷ್ಟಕಮಲವೆ ಕುಸಂಮವು 

ಹಿಂಗದೆನೆ ಯ ಕಿಂಚಿದೃಕುತಿಯೆ ನೈವೇದ್ಯ 

ರಂಗ ದಿನ ದಿನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೆ ಕಪ್ಪ 
20 
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ತುಂಗ ವಿಕ್ರಮ ಜರರಾಗಿ ಆರತಿ ತು 

ರಂಗ ವದನ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕ 

ರಂಗಳ ಮುಗಿವೆ ಎನ ೦ತರಂಗದಿ ನಿಲ್ಲೊಶ್ತ 

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದ್ವದೆ ಎಂದಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ ಹೋದೆ ಸತ್ಯ 

ಇಂದೆ ಮುಂದಕೆ ಕರೆಯೋ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲರೊ ಸ್ವಮತ ಪ್ರತಿಷಾ ಪನೆಗ ಗಿ ಪೆರಮತಗಳನ್ನೂ ಟಿ ಕಿಸು 

ವುದು ತೆಗಳ ವುದು ಉಂಟು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಸ್ವಮತ ಪ್ರಚಾರದ ಭರದಲ್ಲಿ 

ಪರಮತಗಳನು ಕಟುವಾಗಿಯೇ ಟೀಕಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ವಮತ 

ವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮತಗಳೂ ಖೂಳ ಮತಗಳೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಖೂಳ 
ಮತವ ಬಿಡೆ ಬಾಳಲಾರೆಯೋ ನಿ ನು ಎಂದಿರುವ ಅವರು ಮ ಂದುವರಿದು 

ಸೀಳೋರು ಜಿಹ್ಹೆಯ ಕೀಳೋರು ಕಣ್ಣನಂ 

ಹೋಳು ವಣಡೋರ ತೆಲೆ ಆಳಾಗದಂತೆ ನಿನ್ನ 

ಹೂಳೋರು ಕ್ರಿವಂಕೊಂಡದೊಳಂ ನಿನ್ನೊಯಿದಂ 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ಲಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆದ್ವೈತವಂತವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವು 

ಭೇದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ಎಂಬೊ । ಕ್ಷುಲ್ಲಕರ ಹಿಡಿದ್ದಲ್ಲು ಮುರಿಯೆಂದು ಟಿ ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅ-ಂತ ಒಂದೆ ದೈವ ಎಂದು ನಂಬಿರ ವ ಅವರು ಇತರ ಬೇಪ-ದೆ ವತೆ 

ಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪುವುದ್ದಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಣಗು ದೈವಂಗಳ ಭಕ್ತಿಲರ್ಚಿಸುವುದೆ 

ಹೆಣಕೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೈವರಗಂಡ ಚ್ಚೆರೆ 

ಬೈವರಗಂಡ ಗೋಪಾ.ವಿರಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ 

ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೂ ಉಳಿದ ದೇವತೆಯ ರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತೃಣ ಸಮಾನ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 

ಕೆಚ್ಚಿನ ಗಡಿಗೆಮ್ಮೆ ಹುಚ್ಚು ಮೋರೆಯ ಮರಿಗಿ 

ಗಚ್ಚಿನ ಪೋತರಾಜ ರಚ್ಚಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಿ 
ಬಿಚ್ಚಾಳೆಪಲ್ಲಿ ಶಡವಿ ಬನದ ಶಂಕರಿಯಃ 

ಕಶ್ವಿತದೇವತೆಗಳ ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲವಯ 

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಪತಿವ್ರುತಾಸ್ತೀಯಂ ಬಗೆಗೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೆ ಗೌರವವಿರುವುದು ಗರತಿಯ 

ಲಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸು ಎನಗೆ ಎಂದಂ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ವಕ್ತವಾಗಿದೆ ಪತಿಯಾಜ್ಞ್ಲೆಯೊಂದೇ 

ಅವಳ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಪತಿವ್ರತಾಸ್ತೀಗೆ ಆವ ವ್ರತವು 

ಇಲ್ಲ ಪತಿ ಆಜ್ಞವು ಒಂದೇ ಗೋಪಾಲವಿರಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ 

ದ್ಥಾರೆ ದಿಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯಳ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಇಟ್ಟು ತೊಟ್ಟ 
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ಬಹಳ ದಿಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕುಷಿ ಯ ಶೃಂಗಾರ ಎಂಬ ಮಾತ ಗಳಲ್ಲಿ ವೃಕ್ತಪಡಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಆಜ್ಞಾ ನುಸಾರ ಪರಪುರ ಷನನು ಅಮಸರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ 

ಪಾತಕಳೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ದಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ | 

ಪಾಷಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಪೂಜೆಯ ನು ಮಾಡಿರೊ ಪಾಪಿ ಪುರ ಹನಿಗೆ 

ಎಂದಾರಂಭವಾಗುವ ಕೀರ್ತನೆ ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಿ ತಿಯ್ದದ್ದು 

ಪಾಪಿಪ್ರರ ಹನ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ವ ಕೃವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 

ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಪೂಜಾವಿಧಿಯನು ಚಾಖೊತಪ್ಪದೆ ಪಾಪವನ್ನು 

ವ್ಯಕ್ತೀಕರಿಸಿ ಪಾಪಿಪುರ ಹನಿಗೆ ಪೂಜೆಮಾಡ ವ ಒಗೆಯನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ 

ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪರಿಕರಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇವಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪರಿಕರಗಳಿಗಿಂತ 

ಭನ ವಾದದ್ದು ತದ್ದಿರುದ್ಧವಾದದ್ದೂ 

ಸವಕಾಜದ ಲೋಪ-ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಾವ-ನೇರ್ಪುಗೊಳಿಸುವ ಕಡೆಗೆ 

ಗಮನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹರಿದ್ದಿ ಬಹುಶಃ ತತ್ತ್ವಪ್ರಜಾರದ ಕಡೆಗೆ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ 

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದುದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಡಂಭ ಚ ರ 

ಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಟಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ಮಡಿಸುಳಾದಿ 

ಹಾಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಸುಳಾದಿ ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ೧ಿದರ್ಶನವನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತವೆ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ತಪ್ಮಿ ಜಿ ಎತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪವಾಡಗಳನ್ನಿ 

ಮಾಡಿದ ಪವಾಡಪುರುಷರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ ಬಾಗೆ ದಾರಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಶಿವವೆೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡಗದ್ದೆಯ ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆಕೋರ ಭೀವಂ 

ನನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದಿ ದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ 

ಗೌಡನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಉಂಡು ತೃಪ್ತರಾದ ಪಂಡರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 

ಚಂದ್ರಭಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಳ ಕಿಸಿದ ಐಜಿ ಆಚಾಯ ೯ರು ಧಾತ್ರಿ 

ವೇಳೆ ಅರ್ಫ್ಯಕೊಡ ವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಐಜಿ 

ಆಚಾರ್ಯರ ತಂದೆಗೆ ಕೀರ್ತನ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ದರ್ಶನೆ ವರಾಡಿಸಿ 

ಪವಾಡಗಳನಂ ತೋರಿಸಿದ ಬಗೆಗಿನ ಕತೆಗಳು ಕರ್ಣೂಕಣಿ ಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ 

ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಇರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ೩ಚಿತವಾದ ಆಧಾರಗಳು ದೊರೆಯುವು 

ದಿಲ್ಲ 
ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಸಾಹಿತ್ಯದಂತೆ ಸಂಗೀತ-ನೃಶ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಗೆ 

ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ತಿಳಿದು ಒರುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಸೋದರೊಡಗೂಡಿ ತಾಳೆ-ತಂಬೂರಿ 

ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೇವರ ನಾಮಗಳನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಕಾಡುತ್ತಾ 

ಜನರಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು 



೩೦೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕುಶೆಲರೂ ಆಗಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವ ಸಂಗತಿ ಗನಂನಾರ್ಹೆ ಭವಿಷ ಸೆ 

ಕೇಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಅಭಿಮಂತ್ತಿ ಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರವಾಗಿ 

ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಗಿರಿಯಮ್ಮನಿಗಂತೂ ಅವಳಿಟ್ಟಿ 

ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆಂಬ ಮಾತಿದೆ 

ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ದ್ವಾದಶಕಮಲ ಪೈಕ ೦ರಸ್ಮ ಶ್ವೇತವರಣ ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ 

ವಿಜಯದಾಸರ ಕಂಕಣಾಕಾರೆ ಸುಳ ದಿಗೆ ಒರೆದ ಚಕ್ರಾಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪಟ 

ಮೊದಲ ದ ವುಗಳು ದಾಸರ ಚಿತ್ರೆಕಲಾ ಕುಶಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತವೆ 

ಹರಿಭಕ್ತಿ ತರಂಗಿಣಿಯನ್ನು ಪದ ಸ ಳಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಿಡಿಸಿಕೊಂಡು 

ಬಂದ ಹಿರಿಯ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರೂ ಒಬ್ಬರು. ವಿಜಯದಾಸರಿಂದ 

ಮೊದಲಾದ ವಧ ಸಿದ್ದಾ ೦ತ ಪ್ರಮೇಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ವಿಶೆ ಹ 

ಪ್ರಾಶಸ್ತ ,ಎತ್ತುದು ತತ್ತ್ವಸಾರ ದಂತಹ ಪದ-ಸ ಳಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ 

ಅವರೆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆ ವಷಯಗಳ ಅಡಕವ ದ ಜೋಡಣೆಯ 

ಜಾಣ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸರಳ ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣಾ ವೈಖರಿಯ ನು ಗುರುತಿಸಬಹ ದು 

ಇದಕ್ಕೆ ದಶಾವತ-ರಸ್ತುತಿ ಹಾಗ ಅವತಾರತ್ರಯರ ಸ್ತೂತಿಗಳಂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿವೆ 

ಗೋಪಾಲದ ಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೆ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಓಟ ಪ್ರ್ಯಾಸಾನುಪ್ರಾಸ 

ಗಳ ಸಂಯೊ ಜನೆ ಭ ಷಾಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು ಇವರ ಉಗಾ 

ಭೊ ಗ ಹಾಗೂ ಸುಳ ದಿಗಳು ಅರ್ಧಗರ್ಭಿತವೂ ಪ್ರಮೇಯ ಪುಂಜವೂ ಆಗಿವೆ ಈ 

ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಅಗಾಧವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ ನಿಖರತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗು 

ತ್ತದೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ದಾಸರ ನಿರೂಪಣಾ ಕೌಶಲಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಾಶಕ್ತಿಗೂ 

ದ್ಯೋತಕವಾಗಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಕಾಗಿ ಒಗೆತನದೊಳು ಸುಖವ್ಣಿ ಇದ 

ಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ನೀಬಿಡೆಯ್ಗ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಗವ ನಿಸಬಹುದು 

ಗೋಪಾಲದಾಸರ ವರ್ಣನಾ ಸೊಬಗು ಆಕರ್ಷಕವಾದುದು ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿರುವ ಕಾಪಾಡೆಲೆ ಸಕಲಾಪದ್ದಾರಿಣೀ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ 

ಗತ ಕಮಲೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ರೂಪವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟು 

ವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದಚರಿತ್ರೆಯನೊ ಳಗೊಂಡ ದೀರ್ಫ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನರಸಿಂಹಾವತ-ರದ ವರ್ಣನೆಯ ಸೊಗಸನ್ನು ಪರಿಭಾಎಸಿ 

ಭು ಗಿ ಭುಂಗಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ ಗದ್ದರಿಸಿನ್ನು 

ಧಗ ಧಗಾಯಮಾನವಾಗಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ 

ಯಂಗ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ವೋ ಎಂದು ತೋದುತ್ತಿರಲಾು- 

ಧಿಗಿ ಧಿಗಿನೆ ಕಂಬದಿಂದ 

ರಬಗ ರಂಗಾ ಎಂದಂ ಜನಿಸಿ ಮೃಗನರರೂಪ 



ಗೋಪ-ಲದಾಸರು ೩ರ 

ಸೊಗಸಾಗಿ ಧರಿಸಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶಂಖಚಕ್ರ 

ಯಂಗ ಭೆ ಜಗಳಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪೆ ಈಶ ಸರ್ವೇಶ 

ರೌದ್ರರೂಪಿ ನರಸಿಂಹ ಕಂಬದಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಪರಿಯ ನ್ನು ಥಗ ಧಗಾ ಧಿಗಿ 

ಧಿಗಿ ರುಗರರಿಗಾ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಪ್ರತಿಒಂಬಿಸಿವೆ ಶೌದ್ರರೂಪದಲೂ ಒಂದು 

ರೀತಿಯ ಸೌಮ್ಮಭಾವವೂ ಇದೆ ಎಂಬ ದನ್ನು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಪರಿಣ ವ ಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಗೋಪಾ..ದಾಸರು ಬಳಸುವ 

ಆ.ಂಕ ರಗಳು ಶ್ರುತಿಸ ಭಗ ಒಧ”ಪೊ ಷಕವಾದವು ಕವ ಲಮುಖಯೆ 

ಕವ ಲಾಪಯೆ ಕವಲೆ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪವನನಯ್ಯ ಪಾಲವಾರಿಧಿಶಯ್ಯ 8 

ಮಂಗಳವರರುತಿ ಪೊಂಗಳಲೂದ ತ ತಿ ಗಳನಂದದಿ ಕಂಗಳು ಪೊಳೆಯೆ ಎಂಬಲ್ಲಿನ 

ಶಬ್ದಾಂಲಕಾರಗಳೂ ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರ ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಫಥವು ಹರಿ 

ಆರ್ಪಣರಿಯ ದೆ ಆವೆ ಕರ್ವುವು ಮಾಡೆ ಹುರಿದು ಬಿಶ್ತಿದ ಬೀಜ ಹಕ್ಷಿಎಲ್ಲದ 

ಕದ ರೆ ಹತ್ತಿ ಓಡಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಹೈಹಾಕದ ಪರಮಾನ್ನದಂತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ರೂಪಕ 

ದೃಷ್ಟಾ ತಾದಿ ಆಲಂಕಾರಗಳೂ ಗವ ನಾರ್ಹ ಶ್ವೇಶವರಾಹಸ್ವಾವಿ.ಯ ಕುರಿತಾದ 

ಕರಇಳಿಲಡನು ಕಟಿಯಲಿಟ್ಟು ಕೋರೆಹಲ್ಲನೆ ತೋರುತ ಎಂಬ ವರ್ಣನೆ ಸ್ವಭಾ 

ವೋಕ್ತಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದ ಹರಣೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಪಾಹಿಪುರುಷನ ಕುರಿತಾದ 

ಕೃತಿ ಒಳೆ ಯ ರೂಪಕವೆನಿಸಿರುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದೆ 

ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅನುಪ್ರಾಸ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಗಳಂ 

ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಕ್ಗೆ ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸ 

ಬಹುದು 

ಮಡದಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಕಡ ಶ ಭ ಎಂಬೋರು 

ಹ ಡುಗರಿದ್ದರೆ ವ ನೆ ಕಡುಶ ಛೆ ಎಂಬೊ ರು 

ಒಡವೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಕಡುಶುಭೆ ಎಂಬೋರಂ 

ಪಡೆದರಿದ್ದರೆ ವನೆ ಕಡ ಶಭ ಎಂಬೋರು 

ಆಜವಿಳನೆ ಸಲ್ಲಹಿದಾತ 

ವಜ್ರದಗೋವು ಕ ಉಿ ದಾತ 

ಭಜಸುವವರ ಒಡನು ಪ್ರೀತ 

ಶ್ರಿಜಗದೊಳಗೆ ವೆ ರೆವ ದಾತ 

ಇತ್ಯಾದಿ 

ತತ್ತ್ವಗಳನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವೆಡೆ ಭಾಷೆಯ ಬಂಧ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಶಿಕ್ಷಕ 

ಮೋಕ್ಷದಾಯ ಕ । ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘನಮಹಾವ್ಯಾಪಕ ಎಂಬಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪ್ರಯೋಗ 



೩೧೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕಂಡುಒಂದಲೂ ಕನ ಡ ದೇಸಿಯ ಬಳಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಡುವಿ 

ಮೊಳೆಗೆ ಗಜರ್ಮೊರೆಯಿ ಡಲಾಕ್ಷಣ ವ ಡದಿಗೆ ಹೇಳದೆ ದುಡು ದುಡುನೆ ಬಂದು 

ಪರನಾರಿಯರೊಡನಾಟ ನರಕದೊಳಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಂ 

ಕ್ಷೀರ ಉಕ್ಕಿದವರು ನೀರು ಎರೆವರಯ್ಯ “ಕೋಡಗನ ಕೊರವ ಆಡಿಸಿದಂತೆ 

ವ್ಯಾಘ್ರನ ನೋಡಿ ನರಿಸ ಟ್ಹುಕೊಂಡಂತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕಾತುಗಳ ಬಳಕೆಯೂ 

ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಂಡ ಬರ ತ್ತದೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ 

ಆಷ್ಮ್ಮಾಗಿ ಕಂಡ ಬರುವುದ್ದಿ 

ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ೩ ನುಡಿಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ೩೦ ನುಡಿ 

ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೀರ್ಪಕೀತೆ”ನೆಯ ನ್ನೂ ಕಾಣಬಹ ದು ಇವರ ಕೃತಿಗಳ 

ಉಗಾಭೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತತ್ತ ಆಪುಶಿಪಾದನೆಗೆ ಶೀರ್ತೆನೆ ಉಗಾ 

ಭೋನಗಗಳಿಗಿಂತ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳೆಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿ 

ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟವು ದ್ವ ಆತೆಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಕನ್ನಡಿಸಿದ್ದು ಆದರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾೂ-ದಾಸರ ಸೇವೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾದದ್ದು 

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ (ಭ ಗ ೨)--ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರು ಹೆಚ್ ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸಚಾರ್ಯ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ...ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮುಖಿ 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ 

ಹರಿಭಕ್ತೆಸುಧೆ--ರ ರಾ ದಿವಾಕರ 

ಶ್ರೀ ಗೋಪಖಾಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು (ಸಂ) ಡಾ| ಟಿ ಎಸ ನಾಗರತ್ನ 

ಕನ್ನಡೆ ವಿಷಂ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಕನ ೯ಟಕ) 

ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ --ಡಾ॥ ಕೆ ಗೋಕುಲನಾರ್ಥ ೦೦ 2 0 ಉ ಹ ಬು ಬ ಟು 



ಜಗನ್ನಾದದಾಸರು 

—ೆ ಆರ್ ಶೇಷಗಿರಿ 

1 

ಕನ ಡ ವಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವ 

ಮತೊಂದು ಪ್ರಕಾರವೆಂದರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಥವಾ ದಾಸ ವಾಜ್ಮಯ ಮಂಕಿ 

ಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಅವಶ್ಯಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ 

ಸರಳವಾಗಿ ಕಿ ರ್ತ್ೆಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದೇ ಈ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ನಾಡಿನ 

ಜನತೆಯ ಗಮನವನು ಸೆಳಿದಿದೆ ದಾಸ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಅವನು ಯಾರ ದಾಸ 

ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ದಾಸ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತ ಹರಿಭಕ್ತೆ 

ಹರಿ ಎಂದರೆ ಕ ಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಂದರವಿರಲ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕ 

ರಘುಪತಿ ಹಯವದನ ರಂಗವಿರಲ ಆದಿಕೇಶವ ವಿಜಯವರಲ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟ 

ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ಶ್ರೀದವಿರಲ ಮೊದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ 

ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಕಿತಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು ಇವಲ್ಲವು ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 

ಅನ್ವಯ ವಾಗುವ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ 

ದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ 

ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಕನಕದಾಸರು ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಜತೆಗೆ ನಳಚರಿತೆ ರಾಮಧಾನ್ಯ 

ಚರಿತೆ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರಗಳೆಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನಿ ರಚಿಸಿದರು 

ದಾಸರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗೈದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಾಸರೆಂದರೆ ಸುವರು ಸಾವಿರ 

ಭ ಮಿನೀ ಷಟ್ಟಿದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವನು ಬರೆದ ಜಗನಾ ಥದಾಸರು 

ನರಹರಿತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಾಂಂ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸ 

ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರಥಮಾ ಘಟ್ಟದ ದಾಸರೆಂದೂ ವಿಜಯದಾಸ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ 

ದಾಸ ಗೋಪ-ಲದಾಸ ಜಗನಾ ಧದಾಸ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ವೊದಲಾದ 

ವರು ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ದಾಸರೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ವಕೌಢ್ಯತೆ 

ಅಜ್ಞಾನ ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದ್ಯ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಸಜ್ಜನ ದುರ್ಜನರ ಒಕ್ಷಣ ಭಕ್ತಿ 

ಸೇವೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಾಸ್ಕ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿ 

ಸುತ್ತಾ ಇಡೀ ನಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಸ ತ್ತಾಡಿದಾಗ ಆದ ಅನುಭವ 

ಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವ ಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಿದರಂ ಯಣರೆ ಹಂಗಿಗೂ 

ಅಂಕೆಗೂ ಒಳಗಾಗದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಹರಿ 
ದಾಸರೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇವರ ಇರುವಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಕಂಡರೂ ಜನರ 



೩೦೨ ದ ಸ ಸಾಹಿತೆ ದರ್ಶನ 

ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆ೨ವರು ದೆ ಮೋನ್ಮಾದಿಗಳಾಗಿ ಜಡ 

ಭರತರಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಶ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಕ್ಕಕಾಲ ಬ ದಾಗ ಒವಿ್ಠಂದೊಮ್ಮೆಲೆ 

ಜಿಗಿದೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ ಮೊದಲಿನ ಜೀವನಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರ ದರದಾಸ 

ರಂತೆ ಜಿಪುರೂ ಶ್ರೀವ ೦ತರೂ ಆಗಿರಬಹ ದು ವಿಜಯಂದಾಸರು ಗೊ ಪಾಲ 

ದಾಸರಂತೆ ಕಡುಬಡವರಾಗಿರ ಹುದು... ಮೋಹನದಾಸರಂಶೆ ಕಡು ರೋಗಿಗಳಾಗಿರ 

ಒಹದಾ ಜಗನಾ ಧದಾಸರಂತೆ ಉದ್ದಾಮ ಪಂಡಿ್ರೂ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕೂದಾಸೆ 

ರತೆ ಶತದಡ್ಡರೂ ಆಗಿರುಹುದು ಆದರೆ ಈ ಎ. ಬಗೆಯ ಭಕ್ತ ಹೃದಯ ಶತ 

ದಳವು ನಳನಲ್ಲಿ ಬೆ ಕ ದರೆ ಪಕ್ಚಕಾ೨ ಅಧವಾ ಪರ್ವಕಾಲ ಬಂದು ಅಪರೋಕ್ಷಿಗ 

೪-ದ ಗ ಎಲ್ಲ ದಾಸರ ಜಿ ವನವೂ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾಸರ 

ಗರಿ ದೈವೋಪ ಸನೆಯಿ ದ ಮುಮುಕ್ಷ ತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುಬವದೇ ಆಗಿದೆ 

ಹರಿದಾಸರ್ಲ(ರೂ ಹರಿಯ ನೆ ನಂಬಿ ಬದುಕ ತ್ತಾ ಕೀರ್ತನೆಗಳನು ಹಾಡುತ್ತಾ 

ಜೀವನವಗ್ನ್ನು ಸವೆಸಿದವರು ಅನೇಕ ಮತಗಳ ಧವ ೯ಗಳ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ 

ಮತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಕೀತಿ” ದಾಸರದೆ ದ್ವೈಠತಮತ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ 

ಮಧ್ವಾಚ ಯ ೯ಲೇ ಇವರ್ದೆರಿಗೂ ಗರು ಎರ೨ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕ್ಕೊ ಶ್ರೀ 

ವಧ ಚಾರ್ಯರೇ ಕಾರಣೇಭುಣತರು ಈಗ ವ ರಾರಿಗನಾದ ವಿರುನು ಇವರ 

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ ಡಿಗನಾಗಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದ ಸರೂ 

ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾವ ನಾಮ ಪಾಯಸಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾವಂ 

ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರಸಿದಂತೆ ದ್ವೈತವ ಎಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಸಕ್ಕರೆಯ ನು ಬೆರಸಿ ಇನಷ್ಟು ಆ 

ಮತೆವನು ಕಂಪುಗೊಳಿಸಿದರು ಬರಿ ತತ್ತ್ವವನಂ ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಾವು 

ಕಂಡುಂಡ ಅನುಭವಗಳಸು ಮಿಶ್ರರ್ವಡಿ ಜನರ ನುಡಿಯ ಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಡುಗಳ 

ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿದರು ದಾಸರ ಎಲ್ಲೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸ ಲಭ ಗ್ರಾಹಿಯಲ್ಲ 

ಆದರೂ ಭಕ್ತಿ ವಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದು ಬಹು ಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿತ 

ವಾಯಿತು 

2 

ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪ ದರಾಜಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿನೇ 

ನಮಃ ಪ್ರರಂದರಾರ್ಯಾಯ ವಿಜಯಾರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ 

ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಯ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಪುರಂದರಾಯ ವಿಜಯ ರಾಣೆ ರನ್ನು ದಾಸ 

ಕೂತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಅನಂತರ ಅವರ ಪಟ್ಟ 

1 ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತಿ ಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧ ರವಾಡ 
ಪುಟ ೯೮ 

2 ಜಗನಾ ಫದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು ಅರ್ ಎಸ್ ಸುಂಕದ ವಿ ಆರ್ ಬೇಗೂರ ಪುಟ 6 



ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ೩೧೩ 

ಶಿಷ್ಯರಾದ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಅವರ ಶಿಷ್ಕರ್ದ ಜಗನಾ ಧದಾಸೆರು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ 

ಪಡೆದವರು ವ ರಶೈವರಲ್ಲಿ ರೇಣ ಕಾಚಾರ್ಯ ವ ರ ಳಸಿದ್ದಾಚ ರ್ಯ ಏಕೋ 

ರಾಮ ಪ ಡಿತ ರ ಧ್ಯರೆಂಬ ಚತ ರಾಚಾಯ ೯ರಿದ್ದಂತೆ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ 

ಪ್ರರ ದರದಾಸ ವಿಜಯ ದಾಸ ಗೋಪಾಲದಾ.. ಜಗಾ ಧದಾಸರು ಗಣ ದೆದಿಸಿ 

ದ್ಹಾರೆ ರಾಜಂಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಾ ತ ೦ಗಭದ್ರಾ, ನದಿಗಳ ನಡ ವೆ ಇರುವ 

ವಕಾನ್ವಿ (ಮಾನವಿ) ತಾೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾಗವಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಚೋಗರಾಗಿ 

ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನರಸಿಂಹಾಯ ೯ರ (ನರಸಿಂಹದಾಸರು) ವರ ಧವಪತಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ (ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ) ಯೊಡನೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರ ಮನೆದೇವರು 

ತಿರುಪತಿ ವೆಕೀಶ ಆ ದೇವರನು ಅತ್ತಿಕ್ತಿಯ ೦ದ ಪೂಜಿಸ ತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೆ ಕ 

ಬಾರಿ ತಿರ ಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಒಮ್ಮೆ ಆ ದೇವರ ಸಂಧಿ 

ಯಲ್ಲಿತವಗೆ ವಗ ವಾದರೆ ಆತನ ಹೆಸರನಿ ಡುವುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರು ಕೊನೆಗೆ 

ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ೧೬೫೦ ಕೀಲಕ ಸಂವತ್ಸರದ ಶ್ರಾವಣ ಒದಿಗೆ ರವಿವಾರದಂದು 

(ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಶ 27 7 1728) ಒಂದು ಗಂಡು ಸಂತಾನವಾದಾಗ ಅವರ ಸಂತೋ 

ಷಕ್ಕೆ ಪಾರವಿಲ್ಲಯಾಯಿತು ಮಗುವಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ..೦ದೆ. ನಾವ ಕರಣ ಪಡಿದರು 

ಅನಂತರ ಮಂಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪ ಂತ್ರಾವಯ ದ  ಪೀಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ 

ವರದೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಬಳಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಷೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವೇದ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರ ಧವ ೯ಗ್ರಂಧಗಳನು ಲೀಲಾಜಾಲ 

ವಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯೆಸಿ ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾಪಂಡಿತ 

ನೆಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ ಗ ರುವಿನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ ವಾದನು ಪೆಂಡಿತರಾಜನೆಂಬ 

ಅನ್ವರ್ಧನಾವ ವು ಅವನಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು ನಿಂತಕಡೆಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನು 

ರಚಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಶುಕವಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿ-ದನು ಅವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ವಿಸ್ಮಯಪಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿ ಆತನಿಗೆ ಅಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಪದವಿಯ ನ್ನು ಗುರುಗಳು 

ನೀಡಿದರು 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನು ಕಲಿತ ಹೆಮ್ಮೆ ಜತೆಗೆ ಆಚಾರ ೯ನೆಂಬ ಬಿರುದು 

ಬೇರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿತು (ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ 

ಚಾಯ ೯ರಿಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಮದವಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ) 

ತನ ವಾಸಂಗವೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ವೇಲೆ ವ ೦ತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ 

ಗುರ ವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದರು ತಮ್ಮ ಗುರುಎ 

ನಂತೆಯೇ ಒಂದಂ ಗುರ ಕ ಲವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು 

ತಿಳಿದಿದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದ್ಮಾಛ್ಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿಗೇ ಕಳ ಹಿಸಿದರು 

1 ಹರಿಕಧಾಮ ತಸಾರಟಿ ಕಾ ಪಂಚರತ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಪು.3 xvi 
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ಅನೇಕರು ಇವರ ಪ್ರಭಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಮರಾದರು ವಠಾನವಿಗೆ ಎಂಟಂ ಮೈಲಿ 

ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೀಕೆ-ಪರಿವೆಯ ಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸೆರೆಂ. ಪ್ರಸಿದ್ದ ಹರಿದಾಸರಿದ್ದರು 
ಅವರಿಗೆ ಗೋಪಾಎದಾಸ ಮೋಹನದಾಸ ತಿಮ್ಮಣ್ಣದಾಸರೇ ಮೊದಲಾದ ಶಿಷ್ಯ 
ರದ್ದರು ಆ ವಿಜಯ ದಾಸರು ಕೂಸಮ್ಮಳ ಮಗನಾದುದರಿಂದ ಕೂಸಿ ಮಗದಾಸ 

ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೂ ಒಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು 
ಕಂಡರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾಯ ೯ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲ್ಲಿಎ ಹಾಗೂ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ವಿಜಯ ದಾಸರು ಕ್ಷಮಾಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ 

ರನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿದೆಯೆ ೦ ಅಹಂಕಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುದಂ 
ಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಆನಿಷ್ಟಕರವೆಂದೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ ಜ್ಞಾನಿ 

ಉತಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಲೋಚಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾನವಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸದರು 

ಅವರ ಬರ ವಿಕೆ ಲಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಂರ ಆನಂದವನು ೦೬೨ ಮಾಡಿತಂ ಊರನೆ ಲ್ಲ 

ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅನ ಸಂತಪಣಣೆ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತಿ ರ್ಮಾನಿಸಿದರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಜಯ ದಾಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ 

ಪದ್ಧಶಿಯ ೦ತೆ ಸ್ವಯ ೦ ವಿಜಯ ದಾಸರೇ ಆ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಮಂತ್ರಿ 

ಸಿದರು ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾಯ ೯ರಿಗೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಗರ್ವದಿಂದ ಆಗಲಿ” ಎಂದರಂ 

ಇನೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭ ಗಿಯಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಪುನ ವಜಯ 

ದಾಸರು ಒಬ್ಬ ಆ೪ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚ ರ್ಯರಿಗೆ ಆ 

ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭುಜಿಸ ವುದೆಂದರೆ ಹಿಡಿಸದಾಗಿತ್ತು  ಶವಂಗೆ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಊಟ 

ಮಾಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಊಟಮುಡಿದರೆ ಉದರ ಶೂಲೆ 

ಯಕಾಗ ಪುದೆಂದೂ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಲೇ ಊಟ ಮಬಗಿಸಿರ ವ್ರದಾಗಿ ಕರೆಯಲಂ ಒಂದ 

ಆಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ವಿಜಯಂದ ಸರು ಶ್ರೀವಿವಾಸಾಚಾರ್ಯದಂ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ 

ಎಂಬ ದರ ಒಳಾರ್ಥ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅವರು ಆ ದಂತೆಯೆ € ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತವ್ಮ 

ಕಾಯ ೯ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ 

ನೋವು ಆರಂಭವ ಯತು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಕವಾಯಿತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ 

ಕ್ಷೆಯರೋಗವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ವೈದ್ಯರನೇಕರಿಂದ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳಾದುವು 

ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ತು ರ್ಗುವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನೇನು ಅವರ ಜೀವನ ಕೊನೆ 

ಯುದಂತೆಯೇ ಎಂದು ಎಕ್ಲಿರೂ ತೆಪ್ಪಗಾದರು. ತಾಯಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು 

ಮಂಗನ ನೆನಶಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮ ಗಿರಲು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವ ೦ಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರರ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಪುಜಿಸಿ ವಿಜಯ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿ 

ಸಲು ಆದೇಶವಿತ್ವಂತಾಲಯುತು ವಕಾರನೇ ದಿನ ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ತಿರುಪತಿಗೆ 

ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಯ ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇಗುಲದಿಂದ ಹೊರಒರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತೆಯೇ ಆ ಸ್ಮಳಕ್ಕೆ 



ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ೩ ೫ 

ವಿಜಯ ದಾಸರ ಆಗವೆ ನವಗಿಸ್ತಾ 4 ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾಯ ೯ರಂ 

ಶ್ಷವೆಂ ಕೋರಿದರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು 

ದನ್ನು ವಿಜಯದಾಸರು ಗಮನಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಭೆಯ ಪ್ರದಾನ ರ್ವಡಿ ಆಶಿ ವ್ದಿಸಿ 

ದರು ಗುರುವಿನ ಕಪೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೇಸಿತು ತಾವೇ ಅವ 

ರಿಗೆ ಅಂಟಿದ್ದ ರೋಗವನು ನಿವ ರಿಸುವ ಸಾವುರ್ಧ್ಯವಿದ್ದೆರೂ ರ್ಗಪತಿಯ ಅಂಶ 

ಸಂಭೂತರ-ದ ತವ್ಮಿ ಪ್ರೀಯ ಶಿಷ್ಯ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಬಳಿಗೆ ಅವರಸು ಕಳಂಹಿದರು 

ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರನಲ್ಲ ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು... ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಪೂಜ್ಯರಾದ ವಿಜಯದಾಸರನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡದ್ದರಿಂದ 

ನಿನಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ 

ಕರಂಣೆಯಿಂದಲೇ ಸರ್ವವು ಸಂಗವ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಯವಿತ್ತಾ ಒಂದು 

ಜೊ ಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನು ಧನ್ವಂತರೀ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಹಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಅವರ ಕೈಯ ಲ್ಲಿ 

ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಲು ಸೂಚಿಸಿದರು ದಾಸರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಭಕ್ತಿಯ ೦ದ ರೊ-ಟ್ಟಿಯನು 

ತಿಂದರು ಕ್ರಮೇಣ ರೋಗವು ಕಡಮೆಂರೊತಾಗುತ್ತ, ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ 

ರಾದರು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಗ ರುಕ ಲವನೂ ನಡೆಸತೊಡಗಿದರು ವಿಜಯ ದಾಸರ 

ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳು ಮೂಡಿದುವು 

ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಕರೊಂದಿಗೆ ತಿರ ಪತಿಗೆ ಹೋಗು 

ತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಸಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ರೂ ಜತೆಗೂಡಿದರು ಆಚಾರ್ಯರು 

ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿರಂವಾಗ ಆಯಕಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದರು. ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರು ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ವಿಜಯದಾಸ ಗುರುವರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ 

ಆಯ ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡೆಂದು ಪ್ರೇರಕ್ಯಾಗಲಾಗಿ 

ಅದರಂತೆ ಆಯ ದ ೯ನ ವಣಡಿದರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಗುರುಭಕ್ತಿಯನನ್ನು 

ಶೋರಿಸಿಕೆೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ (ಗೋಪ-ಲದಾಸರ 

ಮೊದಲ ಹೆಸರು) ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಧನಾಮವುಂಟಾಯಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾ-ರ್ಯದರು 

ಪುನಃ ಚೇತರಿಕೊಂಡು ತಿರುಪತಿ ಯಕಾತ್ರಯನಂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದರು 

ಅಪಮೃತ್ಯುಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು ಐ ರಾದರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಅವರಿಗೆ 

ಗುರುವಾದರು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸೊಕ್ಕು ಇಳಿದು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವ ಇಡಿತು ಆಗಲೇ 

ಹರಿದಾಸರ್ಗುವ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಮೊಳಕೆದೋರಿತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕಾಲ ಒದಗಿದ 

ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇನೊ ೦ದಂ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಕಾದಿತು, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ 

ಅನಂತರ ದಾಸನಲ್ಲಿ ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದಂ ಕೋರಿದಾಗ ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ 

1 ರಾಗದಿಂದ ಇಳಳುತಿ ದ ಆಚ ಯ ೯ರು ವಿಜಯ ದಾಸರು ಕಾಣಲು ಚೇಕಲಪರಿವೆಗೆ ಬಂದು 
ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆಗೈದಾಗ ಅವರು ತಮ ಶಿಷ್ಯ ಭಾಗಣ್ಣನವರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಎಂದು 

ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ --ಪೂರ್ಮೋಕ್ಷ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 



೩೧೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಹೋಗಿ ವಿರಲನನು ಧ್ಯಾನಿಸು ಚಂದ್ರಭಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾ ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ 

ಹಿದ್ಧಿಸುವುದು ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳ ಹಿದರಂ ಆಚಾಯ ೯ರು ಭಿ ಮಾನದಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಹಾಕಿದರು ಮೂರನೆಯ ಸಖ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಒಂದು ಶಿಲೆಯಂ 

ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗನಾ ಥ ಎರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವಿದ್ದಿತು ಅದನ್ನು 

ಓದಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಸದಳ ಆನಂದವಾಯಿತು ಮೈೈ ಪುಳಕಿತಗೊಂಡಿತು ಅಂದಿನಿಂದ 

ಪ್ರೀನಿವಾಸ ಚಾಯ ೯ರು ಜಗನಾ ಥದಾ ರೆಂಬ ನಾವ ವನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಕೃತಿ 

ಗಳನು ಜಗನಾ ಧ ವಿರೂ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ರ.ಕಿಸಲುರಂಭಿಸಿದರು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗಿ ಜನಸ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರುಚಿಸುವಂತಹ ಕವಿತೆ ಕೀ ೯ನೆಗಳ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹ್ಹೇರಹೊಮವ್ನಿತು ಅಂದೇ ಪಾಂಡುರಂಗನನ್ನು ಸ್ತುತಿ-ಂತ್ತಾ ವಂನ ಡೆ 
ದರು ಆಗ ಹ ಡಿದ ಮೊದಲ ಕೀರ್ತನೆ ಇದು _.. 

ತಟಿತ್ಕೋಟಿ ನಿಭಕಾಯ ಒನನ್ನಾಧ 

ಏರವಎಯ್ಯ ವಿರ ಯ್ಮ ಪ್ಪ 

ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ ನು ಅಜಭವ ಸುರನುತ 

ಭಜಕಾಮರತರು ಕ ಜನ ಕ ರಾರೀ ೧ 

ನೀ ಕರ ಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆನ 

ಸ್ಕುವರ ರೊ ದಯಾಕರ ಮೂರ ತಿ 2 

ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬ ತೆವ 

ಬಿರ ದು ಕಣಾ ಸಿರಿವರ ಜಗನ್ನಾಥ ೩ 

ಈ ಜಗನಾ ಧ ವರಲ ಅಆಂಕಿತವಿದ್ದ ಶಿಲೆ ಬಹ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮಾನ್ವಿಯ ಲ್ಲಿಯೇ 

ಇತ್ತೆಂದೂ ಅನಂತರ ಅದು ಅಪಹೃತವಾಯಿತೆಂದೂ ದಾಸರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ  ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ದೊರೆತು ಜಗನಾಥ 

ದಾಸರ ದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ವಿಜಯದಾಸರಾ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಮಹದಾನಂದ 

ಪಟ್ಟರು 

ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ದಾಸರಾದ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು 

ಅನೇಕಾನೆ ಕ ಶಿಷ್ಕರು ಲಭಿಸಿದರು ಹಲವ ರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು 

ಈ ಸಂಚಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸವಣೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಭೋಧಸ್ವಾವಿಗಳ ಕೃಪೆಗೆ 

ಪಾತ್ರರಾದಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದಂ ತಟ್ಟೆಯನು ದಾಸರು ಅರ್ಪಿಸಿದರು 

ಹಾಗೆಯೇ ದಾಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾದೂಕೆಗಳನೂಂ ಉಡುಗೊರೆಯರಾಗಿ ನೀಡಿದರೆಂದು 

ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೆ ರಿತು ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 
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ವಾದಿ ವಾರಣ ಪಂಚವದನ ಸತ್ಯ 

ಬೋಧ ಸದ್ದರು ಜಿತಮದನ !ಪ| 

ಸತ್ಯಪ್ರಿಯರ ಕರಕವುಲ ಜಾತ 

ವಿತ್ಮನಿರ್ಜಿತ ಘೋರ ಶಮಲ 

ಚಿತ್ತ ಜಪಿತ ಜಗನಾ ಥ ವಿರಲನೆ 

ಚಿತ್ತಾನುವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸಂಚರಸುತ 

ಅನಂತರ ಸವಣೂರಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟರು ಕರಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ 

ವಿಷಯಲಂಪ4ನ ಗಿದ್ದ ದಾಸಷ್ಟೆನನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಪವೆ ಶಾಮೃತದಿಂದ ಆತನ ಮನಃ 

ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು ಜಗನಾ ಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಪ್ರಾಣೆ ಶದಾಸರು 
ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೆ ೪ದರು 

ಆದದ್ದಾಯಿತು ಇನಾ ದರೂ ಒಳ್ಳೆ 

ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಣೇ ॥ಪ॥ 

ಈ ದುರ್ನಡತೆ ತಿಂದ್ಹೋದರಿಹಪರದಿ 

ಮೋದೆಂದಿಗೂ ಕಾಣಿ ಪ್ರಾಣೀ 

ನೆ೨ ಸತಿ ಧನದೊಳಾನವರತ 

ಹುಳುವಾಗಿರುವೆ ಯಲ್ಲೋ 

ಸ್ಥಳಾಸ್ಥಳರಿಯ ದೆ ಕಲಾಪ ಮಾಡ್ಕಘ 

ಕೇಳಲಾಗುವುದು ಸಲ್ಲೋ 

ಹಲ ಹಿಡಿದು ವಿಧಿ ಕ ಲಾಚರಣೆ ಬಿಡೆ 

ಘಲಾತೆಗ ವರೆಲ್ಲೋ 
ಎಲಾ ಕೇಳು ಒಂದು ತಿಲಾವಕಾತ್ರೈ ನೀ 

ಗೆಲಾಹ ಬಗೆಯ ಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಣೀ ೧ 

ಅನಂತರ ದಾಸಪ್ಸನಂ ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರ ಶಿಷ್ಯನಾದನು. ಅವನಿಗೆ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ 

ಯನಿ ತ್ತು ಶ್ರೀದಎರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸಿದರು ದಾಸಪ್ಪ ಹರಿ 

ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆಯೊ ಎಂಬಂತೆ ಮಂದೆ ಗುರುವಿಂದ 

ರಚಿತವಾದ ಹರಿಕಧಾಮೃತಸ ರ ಎ ಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ೨೪ ಷ್ಪಿದಿಗಳನ್ನು ಒರೆದು ಆ 

ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ೩೩ನೆಯ ಫವಶ್ರುತಿ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಮ 
ಗಳು ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಗಳಂತಿವೆ 



೩೧೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನೆ 

ಕರ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಹಂಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗದಗ ಅಣ್ಣಿಗೆರೆ ಕೋಣನತಂಜಬಿಗೆ ಒಳಗಾವಿ 

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಚರಿಸಿದ್ದೆಲದೆ ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆ 

ಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾದಯಣತ್ರೆ, ಬೆಳೆಸಿದರು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರಂ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ 

ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರು ಗದ್ದಲ ಮಹಾರಾಜರು ಆವಂಂತ್ರಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು ರಂಗೋಲೆ 

ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾದ ದಾಸರಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರಿ ರಂಗನಾಧಸ್ವಾವಿ ಯ 

ಚಿತ್ರವನು ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ಲಾ ್ರಿಥಿ”ಸಿದರು ಅದರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ (ಕಿರೀಟರಹಿತ) 

ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರು ಕಿರಿ ಟವ್ದಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದಿವಾನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾ 

ಧಾನಗೊಂಡರು.. ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಥರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ 

ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಚಾರಕರಿಂದ ತಿಳಿದು ಏಕ ಕಾ೨ದಲ್ಲಿಆಶ್ಚಯ ೯ ವ ತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ 

ಗಳುಂಟಾದುವು ಅನಂತರ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದರು ಅವರ ಸಂಚಾರ 

ಕೆ ಂದು ಪ್ಲುಕಿ ಯೆನ್ನೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಂ 

ಅನೇಕವಿವೆ  ಮೂಕರಾದವರು ಮೂತನಾಡಿದ್ದು ಸೋದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 

ಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಿಯ ಪೀಡೆಯ ೦ದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಹಟ್ಟು 

ಮ ತನಾದವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲಾದುವು 

ನಾಡಿನಾದ್ಕಂತ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಜನರ 

ವ ನಸ್ನೆಸು ಭಕ್ತಿಯತ್ತ, ತಿರುಗಿಸಿದರು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು 
ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಕರಿಗೆ ದಾಸ ದಿ ಕ್ಷೈಯನಿ ತ್ತರು ಜನೋಪಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು 

ಇವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ ನೆಯಲ್ಲದೆ ಇನ ಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಹಾವೇರಿಯ ಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ದಾಸರಿಗೆ ಇವಾವುದರ ಪರಿವೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ 

ಜಗನಾ ಧದಂಸರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶವಿರಲ ಶ್ರೀದವಿರಲ 

ವೆಂಕಟವಿರಲ ಗೋಪತಿವಿರಲೂ ಜ್ಞಾನಮಯವಿರಲ  ಆನಂದಮಮವಿರಲ ಎಂಬ 

ಅಂಕಿತಗಳನ್ನುಳ್ಳೆವರಂ ಮುಖ್ಯರಾದವರು. ಗುರ ಗಳಾದ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಂದ 

ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯೆುರ್ದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುದರ ಫಲವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರಂ 

ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ೧೭೩೧ನೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ನವಮಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯ 

ಮೊದಲ ಪ್ರಹರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ ದಿ 17-9-1809 ರಲ್ಲಿ) ವೈಕುಂರವಾಸಿಗಳಂ 

ದರು ಅವರು ಬದುಕಿದ ಕಾಲಾವಧಿ ೮೧ ವರ್ಷ ೧ ತಿಂಗಳೇ ೨೦ ದಿನಗಳು ಈಗ 

ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ ನೆ ವ ಂದಿರವಾಗಿದೆ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಳತಂಬೂರಿ 

ಗಳು ಪಾದುಕೆಗಳು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೂ ಅಲ್ಲಿವೆ 

ಹಾಗೂ ಅವರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಗಿ ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಂಥರಚನೆ ಗೈಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ 

ಕಂಬಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಥದಾಸಾರ್ಯೆರ ಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಜನರಂ ಭಕ್ತರು ಕರೆಂಯಂಂ 

ವರು ಆ ಕಂಬವನ್ನು ಕವಚಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ 

ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 
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ಜನನಾ ಧದಾಸರು ತಮ್ಮ ಬಾವ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕರಗತ ಮಡಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದರಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ದಾಸರಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೆ ಲಿದ್ಧ ಆಭಿಮೂನ ಕಾಲ 

ಕ್ರಮೇಣ ಕಡವೆ ಯಾಗಿ ಜನರ ನುಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹಾಯ್ದಿದರು ಹಾಗಾಗಿ 

ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಸುವ್ವಾಲಿ ಮತ್ತಿತರೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸತೊಡಗಿದರಂ 

ಪುರಂದರದಾಸೆ ಕನಕದಾಸ ವಿಜಯದಾಸ ಗೋಪ ಲದಾಸ ಮೋಹನದಾಸರಂತೆ 

ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಲಿ ಕೆಎವು ಕೃತಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಅರ್ಧವಾಗುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ “ವರ ಉಪಲಬ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ತಂತ್ರಸಾರ ಉಗಾಭೋಗಗಳು (೨) ಸುಳಾದಿಗಳು (೩) ಸುವಾಲಿ 

ಗಳು (೬೦೦) ಕೀರ್ತನೆಗಳು (೧೯೪) ಮತ್ತು ಜಗನಾ ಥದಾಸರನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಶಾಶ್ಚತವಾಗಿರಿಸುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂಇವನು ನಿವೇದಿಸುವ ೯೮೮ 

ಭಾವಿನೀ ಷ್ರೊದಿಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ದಾಸರುಗಳು ನಾಡಿನಾದ್ಮಂತ 

ಸಂಚರಿಸಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನು ಸಂದರ್ಭಾಸುಸಾರ ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ರಚಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು 

ಅವರ ಶಿಷ್ಕರು ಬರೆದ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಅವನು ಓಲೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿ 

ಸಿಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಹರಿಕಥಾಮ್ಸುತಸಾರವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರೇ ಕುಳಿತು 

ರಚಿಸಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೃತಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿಯ 

ಪಂಡರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥವರವ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದ ಶಿಲೆ ದೊರಕಿದುದರಿಂದ 

ಜಗನಾ ಧದಾಸರು ಮುಂದೆ ರಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಅಂಕಿತವನ್ನು 

ಬಳಸಿದರು 

ತಂತ್ರಸಾರ ೨೯ ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿ ಇದೊಂದು ಪುಷ್ಪ 

ಮಾಲಿಕೆ ಮೂಲರಾಮನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮರ್ಮ 

ಇದನ್ನು ಜಪಿಸುವವನು ಧನ್ಮನಾಗುವನು ರಾಮನು ವನಜ ಸಂಭವನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 

ಹೀಗೆ ಏವರಿಸುವನು 

ವನಜ ಸಂಭವ ಕೇಳು ನಾನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು 

ವಏನಗನಂತಾನಂತ ಮಂಗಳ ಗುಣ 

ಪ್ರಣವ ವಾಚ್ಯನು ನಾನು ಅಷ್ಟ ವರ್ಣೋಪೇತ 

ಪ್ರಣವದ ವಿಚಾರವನು ಪೇಳ್ವೆ ನಿನಗೆ ೪ 

ಸಾದೆರದಿ ಕೇಳು ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ 

ನಾದ ಜಿಂದಂ ಘೋಷ ಶಾಂತತಿ ಶಾಂತರು 

ಈ ದಿವ್ಯ ವರ್ಣದಲಿ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ 

ಮೋದಮಂಯಂ ತುರ್ಮಾತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ೫ 
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ಅಂತಲಾತ್ಮ ತುಯಾ-ತ್ಮಗಳಂ ಹಾಗೂ ಅಜ ಆನಂದ ಇಂದ್ರೇಶ ಮೊದಲಾದವರ 

ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅನಂತರ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ರೂಪಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ 

ಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಒಂಬತ್ತೂ ನಿರುಪಮ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಶೋಭಿಸಿದ್ದುದರ 

ವಿಚಾರ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಹನ ತತ್ವ ಎಚಾರಗಳನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ 

ಲಾಗಿದೆ ಈ ಕೃತಿಯು ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರದ್ದೇ ಎಂದಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ * ಅದರೆ 

ಕವಿಚರಿತಕಾರರು ವರದೇಂದ್ರ, (ಕ್ರಿ ಶ 1774) ರದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ವ 

ಕವಿಯರಾಗಿ ನಂಜನಗೂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ.ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಎ ಯಾಗಿದ್ದು ಇವನ ಗುರು 

ವಸಧೇಂದ್ರರು ನರಸಿಂಹ ಭಾಗವತನ ಮಗನಾದ ಜಗನಾ ಧದಾಸನ ಪ್ರೂರ್ಧ 

ನಾನ ಸ ರವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಧವನ್ನು ವಸುಧೆ ೦ದ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಚ್ಚಿರ ವಂತೆ ಕವಿ 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 6 ಎಂದಂ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವರದೇ೦ದ್ರತೀಧ-ರು 

ಇವರ (ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚ ರ್ಯರೆ) ಬಿನ ಹದ ವೇ ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿ ದ ತಂತ್ರಸಾರ ಎಂಬ 

ಕೈತಿಯನು ರಚಿಸಿ ಅನ ಗ್ರಹಿಸಿದರು ? ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇದೆ ಕವ ಚರಿತ 

ಕಾರರು ದೊರಕಿದ ತಂತ್ರಸ ರದ ಪದಗಳು ೨೯ ಆದರೆ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ೨೭ 8 

ಇವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಕೃತಿಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಕ ಕೆ ಚ ಕಾರರು ಉದ ಹರಿಸಿರ ವ ಪ್ಲುವಿ 

ಮತ್ತು ಮುರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ನ ಡಿಗಳು ಈಗ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕ ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಂ 

ವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗ ನ ಭಿನ ವಲ್ಲ ೬ನೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ - 

ವ ೦ಗಳ ದಶ ಪ್ರಮತಿ ಮುನಿಮಾನ್ಮನಿಗೆ 

ಮಂಗಳ ಶಿವೇಂಬ್ರಾದಿ ಸುರನಿಕರ ಪೂಜ್ಯನಿಗೆ 

ಮಂಗಳ ಶಿವೇಂದ್ರಾದಿ ಸುರನಿಕರ ಪೂಜ್ಯನಿಗೆ 

ವ ೦ಗಳೆ ಜಗನಾ ಧವಿರ.ಯ್ಯಾಗೆ 

ಎಂದಿರುವ ಸ್ತುತಿಯ ಲ್ಲಿ ಜಗನಾ ಥದಾಸರ ಅಂಕಿತ ಜಗನಾ ಧವಿರರು ಎಂಬ ಅಂಕಿತ 

ಏರ ವುದರಿಂದ ಈ ನುಡಿಯು ಜಗನಾ ಥದಾಸಲಡೇ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದು 

ಸುಳಾದಿ ಹ ಗೂ ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಈ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಡುಗಳು 
ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗೀತ 

ವರೌಲ್ಮಗಳಿರುತ್ತವೆ . ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಚನಗಳ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇದೆ ಬಿಡಿಯಾದ 

ಅನ ಭವದ ಉತ್ಕಟ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ದಾ ಹ 

5 ಶ್ರೀ ಜಗಸಾಥದಾಸರ ಕತಿಗಳು ಸಂಕೆ ಎಂ ಕೃಷರವ್ ಇವರ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

6 ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ೫೦ ॥॥ (1929) ಪುಟ 136 ಆರ್ ನೆರೆಸಿಂಹಾಚಾದ್ಕೆ 
9 ಶ್ರೀ ಜಗನಾಥದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು (ಉಡುಪಿ ಪುಟ ೧೧೬ 

8 ಪುರ್ಪೋಕ್ಷ--ಕೆ ಎಂಕ ಷ್ಲರಾವ್ ಇದರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೨೮ ನುಡಿಗಳಿವೆ 



ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ೩೨೧ 

ಆಭೋಗಗಳ ತದ್ದವವಾದ ಉಗಾಭೋಗಗಳು * ಸ ಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಸಾಲು 

ಗಳು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಯದ ವಿವರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅನಂತರ 

ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪದದ ಒಟ್ಟೂ ಸಾರವಿರುತ್ತದೆ ಲಯ ಪ್ರಾಸ 

ಗಳು ಕ್ರವ ಬದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಪ್ತ ತಾಳಗಳಾದ ಧ್ರುವ ವಟ್ಟ ರೂಪಕ 

ರಬಂಪೆ ತ್ರಿಪುಟ ಅಟ್ಟಿ ಆದಿತಾಳಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ... ಆದರೆ ಈ ಸಪ್ತ 

ತಾಳಗಳು ಉಗಾಭೋಗಗಳಲ್ಲಿರ ವದ್ದಿೀ ಒಂದಾ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಶೇಷಣೆ ಹಾಗೂ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿಂತನೆಯನು ಕಾಣಬಹ ದು ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 

ಪದಗಳು ಕೇವಲ ೨ ೩ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ 

ಬಹುದಾ ರಸಭರಿತವ ದ ಉಗಾಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವದ ಸಾರ ಎಂದೇ 

ಕರೆಯಒವರು 

ರೂಪಕ ತಾಳ 

ಸುಳಾದಿಗೆ 

ಮೂರು ಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸುಖಪೂರ್ಣ 

ಪ್ರೇರಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ದೋಷವಿ 

ದೂರ ಸದ್ಲ್ಲಣ ಸಾಂದ್ರ ಸಜ್ಜನಾಂಬುಧಿ ಚಂದ್ರ 

ಭಾರಕರ್ತ ಜಗಕೆ ನೀ ನಿರೆ ಎಮ್ಮು ಮ 

ನೊ ರಥ ಸಲಿಸುವ ದೇಶಸಾಧ್ಯವೋ ನಿನಗೆ 
ಕ್ರೂರ ವಕಾನವರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸು ಗ ರು 

ಮಾರುತೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಾರ್ಧಿಸ ವ ಭಕ್ತರಿಗೆ 

ಭೂರಿ ಒಗ್ಯವನಿತ್ತು, ನಿ ರಕ್ಷಿಸನ ದಿನ 

ಶೂರ ಜಗನ್ನಾಧ ವಿರಲ ನೀನಲ್ಲದಿ 

ನಾರು ಭಕ್ತರ ಕಾವ ಕರುಣಿಗಳು ಜಗದಿ 36 

ಉಗಾಭೋಗಕ್ಕೆ 

ಆರು ವಂದಿಸಲೇನು ಆರು ನಿಂದಿಸಲೇನಂ 

ಆರು ಶಾಪಿಸಲೆ ನು ಆರು ಕೊ ಪಿಸಲೇಮ 

ಆರು ಮುನಿದು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಂ 

ಮಾರುಶಾಂತರ್ಕಾಮಿ ಜಗನಾ ಧ ಎರಡನ 

9 ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂರ್ವೋಕ ಪುಟ ಭಟ 

10 ಜಗನಾ ಥದಾಸರ ಹಾಡ ಗಳು ಪುಟ ೯೦ 

21 
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ಕಾರುಣ್ಕಪಾತ್ರರ ಕರುಣವೆನೊ ಳಗಿರೆ 

ಆರು ವಂದಿಸಲೇನು ಆರು ನಿಂದಿಸಟೇನು 3೩ 

ಸಂವಾಲಿಗೆಳು. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ (ತ್ರಿಪದಿ) ಗಳಂತೆ ಶುದ್ಧ ದೇಸೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ 

ಸುವಾಲಿಗಳು ಎಂಬ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕರೆಯಲ ಗುವ ಈ ಪದಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 

ಕಾಣುವ ಅನೇಕೆ ಲೋಪ ದೊ ಷಗಳನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚ.ರ್ಕಿಸಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ 

ಚಿಕ್ಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಗಹನವಾದ ಎಚಾರಗಳನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು 

ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ತತ್ತ್ವ್ವವನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ತತ್ತ್ವ ಸುವಾಲಿ ಎಂದೂ 

ಕರೆಯುವರು ಸುವ್ಲಿ ಸುವ್ವಾಲೆ ಸಂವ್ಚಲೇ ಕೊನೆಗೆ ಹ್ರೆಸ್ತವಾಗಿ ಸುವ್ವಿ 

ಎಂದೆಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿವೆ ಸುವಾಲೆ ಎಂದರೆ ಸು ವಾಲೆ ಎಂದೂ ಸುಂದರ 

ವಾದ (ಚಿನ್ನದ) ವಾಲೆಯೆಂದೂ ಅರ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾರೀ ವ ಣಿಯರಿಗೆ ವಾಲೆ 

ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ವಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತ್ವ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು 

ಕೈ ಮಿಗಿಲು ಅದೇ ನಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ದುರದೃಷ ವಶಾತ್ ವಿಧವೆಯಾದಾಗ 

ವರಾಂಗಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ ವಂತೆ ವಾಲೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆಯದಿರುವುದು ಅಪವಾದ 

ವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ವಾಲೆಗಳೇ ಕಿವಿ 

ಯೋಲೆಗಳಂ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೋಚರವೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸುವಾಲಿಗಳು 

ಅಷ್ಟೇ ಬಹಿರಂಗ ಮುಚ್ಚು ವ ರೆಯಿಲ್ಲದೆಯೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ನೀತಿ ಅನೀತಿ 

ಡಾಂಬಿಕತನ ದುರ್ವರ್ತನೆ ದುರ್ಜನ ಸಜ್ಜನ ತೆಗಳಿಕೆ ಹೊಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ 

ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಶುಚಿ ಅಶ.ಚಿಗಳ ಗುಣಾವಗುಣಗಳನ್ನು ಮನುಮುಟ್ಟುಂತೆ ನಿವೇದಿ 

ಸುತ್ತವೆ ಹೀಗೆಯೇ ಗಣಪತಿ ಈಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭೂ ಮಾತೆ 

ರಂಕ್ಮಿಣಿ ವೆಂಕಟೇಶಾದಿಗಳ ಪದಗಳೂ ಇವೆ 

ದೇವರು ಗ ರುಗಳ ಸ್ತುತಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ 

ಅಂಬಿಕಾತನಯ ಭೂತಾಂಬರ ಧಿಪ ಸುರಕ 

ದಂಬ ಸಂಪೂಜ್ಯ ನಿರವದ್ಯ । ನಿರವದ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾ 

ದಾಂಬ ಜಗಳೆನ್ನ ಸಲಹಲಿ 

ಗಣಪತಿ 

ಪಂಚಾಸ್ಯ ಮನನದ ಚಂಚಲನ ಪರಿಹರಿಸಿ 

ಸಂಚಿತಾಗಾವಿಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ 1 ಪಾರಬ್ಬಿದಾಟಿಸು ವಿ 

ರಂಚಿ ಸಂಭವನೆ ಕೃತಯೋಗ 
—ಈಶ್ವರ 

ಸ ವ 

11 ಅದೇ ಪುಟ ೯೪ 



ಜಗನಾ ಥದ “ರು ೩೨೩. 

ಹೃದಯದಲಿ ತವರೂಪ ವದನದಲಿ ತವನ ಮ 

ಉದರದಲಿ ಸೈವೇದ್ಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ । ಶಿರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ 
ಪದಜಲಗಳಿರಲು ಭಯ ಉ ಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ 

ನೋಡಿದದ ದುರಿತ ಈಡಾಡಿದವ ನಿನ್ನ ಕೊಂ 

ಡ ಡಿದವ ನಿತ್ಮಹರಿಪಾೂದ 1 ಹರಿಪಾದ ಕಮಲಗಳ 

ಕೂಡಿಸುವ ಸತ್ಯವೆಂದೆ ದು ೨-ರಾಥವೆ ಂದ್ರ 

ಮತ ವ್ರತ ಕಥೆ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ ವಾವುವು ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ ಒಂದು ಸುವಾಲಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಕಣಬಹುದು 

ಮತದೊಳಗೆ ಮಧ್ವಮತ ವ್ರಸದೊಳಗೆ ಹರಿದಿನವು 

ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಭಾಗವತ ಕಥೆಯೆ ನಿ 1 ಕಥೆಯೆ ನಿ ವೂರ್ಲೋಕೆ 

ಕತಿಶಯ ಶ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆನಿ 

ದೈವವನು ೪ದು ಯಾವ ನರನನೆ € ನಂಬುವುದಾಗವಿ ಹೊಗಳುವುದಾಗಲಿ ಫಲವಿಲ್ಲ 

ನರರ ಎಂಡಿ ದಿನ ಬರಿದೆ ಕಳೆಯಲು ಬೆಡ 

ನರನ ಸಖೂದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ 1 ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಮಾರ ತಿಯ 

ಚರಿತೆಯ ಕೆೊಂಡಾಡೊ ಮುನವುಬ್ಬಿ 

ಸುಳ್ಳಿನ ಬಗೆಗೆ ಸೊಗಸ ದ ವಿವರಣೆ ನ್ನು ಈ ತ್ರಿಪದಿಯ ಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣಬಹುದು 

ಅಂತೆಯೇ ಜೈನರಲ್ಲಿ ” ಉೃ ಪಂಚಮಹಾಪೂತಕಗಳೆಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೇ 

ಆಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟನೆಂದರೆ (ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯ ದೆಯೊ ) ಅದನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸಲು ಇನೂ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾಲೆಯ ನು ನೇಯಬೆ ಕಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಒದಗಿ 

ಬರುತ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಳ್ಳು ತನ್ನ ಹಾದಿಂ. ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ನಿಜಾಂಶ ಹೊರಬೀಳೆ ವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ದರೆ ಸಳವಂ ಇೆನಪಿನಲ್ಲಿರಿಹ 

ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಸತ್ಯವಸು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ದರೂ ಸ್ಮೃತಿ 

ಪಟ..ದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹ ದು 

ಸ ಳೈಗಿಂತಧಿಕ ಮತ್ತಿಲ್ಲವೊ ಮಹ ಪಾಪ 

ಸುಳ್ಳು ಕಳ ತನಭು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ | ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿ 

ತೆಲ್ಲೊ ಜಾರತ್ವ ಇದರಂತೆ 

ಸತ್ಯದ ಸ್ವಸೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಹ ಡುವೆ ಪದವಿದು 

ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಖರೆಯು ವಿ ಧೈಯೆಂದರೆ ಸುಳ್ಳು 

ಸತ್ಯವಿ ಥ್ಮಗಳು ಏಕತ್ರ | ಏಕತ್ರವಿಹಂದೆ ಉ 

ನ್ಮತ್ತ ಈ ಮಾತು ನಿಜವಲ್ಲಿ 



೩೦೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಇಂತಹ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಲೋಕಾನುಭವಗಳನು ವೆ ರೆದಿರುವರು 

_ಗುಣವಂತನೆಂಬ ವಾಾತನು ಕೇಳಿ ಸ ಖಿಸದವ 

ಮನುಜ ಪಶುಸಿದ್ಧ 

ಬಒಡಿಹೋಗುವ ಮುಡಿಯ ಮಾಡಿ ದಣಿಯೆ ಲು ಬೇಡ 

ವಜಲದೊಳೆಗೆ ಮಿಂದು ನಿರ್ಮಟರಾದೆವೆಂದು ತೆ 

ಮ್ಮೊಳು ತಾವೆ ಹಿಗ್ಗಿ ಸುಖಿಸೋರು 

__ಮಿಾನಂ ಮೊಸಳೆಗಳು ತಪ್ಪೇನಂ ಜಲದೊಳಗಿಹವು 

ಸಾನ ಫಲವ್ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ 

ನರಕ ಸ್ವರ್ಗಗಳೆಂಬೆರಡು ಇಲ್ಲಿಹವು ವಿಸ್ಮೃತಿ 

ನರಕ ಸ್ಮೃತಿಯೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಮೃತಿ 1 ಸ್ವರ್ಗವರದಿರೆ ಬಾಹ್ಯ 

ನರಕ ಭಯಕಂಜಿ ಎಂದೆಂದು 

ಮಂಡಿಮೈಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಡಂವವರನು ಕಂಡು ದಾಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ ಕೋಪವಿದೆ 

ಮಡಿವ ಡಿಯೆಂದು ಆಡಿಗಡಿಗ್ದಾರುವೆ 

ಮಡಿಯೆಲ್ಲೆ ಬಂತಂ ಬಿಕನಾಸಿ 

ಎಂದು ಬೇರೊಬ್ಬ ದಾಸರು ಛೆ ಡಿಸಿದ್ಮಾರೆ  ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಾಬರೊ ಖಂಡಿಸುವ 

ಬಗೆ ಇಂತಿದೆ 
ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಮಡಿಯ ಮಾಡಿ ದಣಿಯ ಲು ಬೇಡ 

ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹರಿರೂಪ । ಹರಿರೂಪ ನೋಡಿ ಕೊಂ 

ಡಾಡಿ ಸುಖಿಯಾಗೆ ವ ನವುಬ್ಬಿ 

ವಂಡಿಯೆಂದರೆ ಬರಿದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರಾಯಿತೆ ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀರಿನಪ್ಲಿಯೇ ಇರುವ 

ಎಕಾನು ಮೊಸಳೆಗಳೇ ಮೊಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೇಕೆ ಮಡಿ ಬಾರದು ಎಂದಾ ಜಗನ್ನಾಧ 

ದಾಸರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಂತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಡಂಭತೆನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೀಯದೆ ಜ್ಞಾನದತ್ತ 

ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬಂದೇ ದಾಸರ ಅಭೀಷ್ಟೆ 

ಮಾಯಾ ವಾದವನ್ನು ದಾಸರು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ 

ಮಾಯವಾದಿಯ ವಂತವು ಹೇಯವೆಂಬಂದಂ ಹಿದ್ಧ 

ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಸತಿ ಪುತ್ರ 1 ಸತಿ ಪುತ್ರರಗಲಿದರೆ 
ಬಾಯಿ ಬಟ್ಕಾಕೋ ಅಳಂತಿದ್ದಿ 

ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಖುಲ್ಲ ವಳಾನೆವ ನಿನ್ನ 

ವಲ್ಲಭೆಯ ಬೆರೆದಂ ಸಂತಾನ । ಸಂತಾನ ಪಡೆದೇಕೆ 

ಇಲ್ಲವೇ ಜನನಿ ಭಗಿನೇರಂ 



ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ೩೨೫ 

ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಶ್ರೇಹ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ 

ವೆಂಬಂದನಂ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ತತ್ತ್ವ 

ವನ್ನೂ ಸಂತಾರಾಂ ಒಪ್ಪವದ್ದಿ 

ಪಾಲು ಗಡಲೊಳಗಿಪ್ಪ ಶ್ರೀಲೋಲ ಹರಿಯೆಲ್ಲಿ 

ಹೇಲುಚ್ಚೆ ಯೊಳಗೆ ಹೊರಳುವ ಹೋರಾಡಿ ಬಳಲುವ 

ಖೂಳ ಮಾನವನೆ ನೀನೆಲ್ಲಿ 

ಈ ಶನಾನೆಂದವನ ಶ್ವಾಸಬಿಡಗೊಡದೆ ಯಮ 

ಪಾಶಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಸೆಳೆದೊಯಿದು | ಸೆಳಿದೊಯಿದಂ ನರಕದೊಳಂ 

ಘಾಸಿಗೊಳಿಸ ವನೊ ಬಹ ಕಾಲ 

ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸರ್ವಮಾನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳೆ ವ ಬೋಧಕರಿಗೆ ದಾಸರು ಹೇಳಂವ 

ಪ್ರತಿ ನುಡಿ 

ಮಾತಾ ಪಿತರ ದ್ರೋಹಿ ಬಂಧು ಘಾತಕ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಘಾತಕನ ನೀನಂ ಪುಸಿಯೆ ಲ್ಲ । ಪುಸಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜಗ 

ನಾಥ ಎರಲನೇ ನಾನೆಂಬಿ 

ದ್ವೈತಮತದ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಾರ್ಧಕತೆಯನ್ನೂ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವ 

ಪದದ ಹಾಗೂ ಪದದ ಭಾಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ 

ನಿನಗೆ ದಾಸನು ನಾನು ಎನಗೆ ದಾಸನು ನೀನು 

—ಇಂದಿರಾಪತಿ ನೀನು ಮಂದಭಾಗ್ಯನು ನಾನು 

— ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧನು ನಾನು ನಿತ್ಯ ವ ೭ಕ್ಷನು ನೀನು 

ಭೃತ್ಕನೋ ನಾನು ಪ್ರಭು ನೀನು 1 ಪ್ರಭು ನೀನಂ ಮೂರ್ಲೊೋಕ 

ವ್ಯ್ಮಾಪ್ತನೂ ನೀನು ಅಣು ವಾನಂ 

ಬಿಂಬ ನೀ ಎನಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾನಿನಗೆ 

-ನೀನದನ್ಮರಿಗೆ ನಾನೆರಗನೊ ಸ್ವಾವಿಂ 

ದಾನವಾಂತಕನೆ ದಯ ವಂತ । ದಯಂವಂತ ಎನ್ನೊಳ ಭಿ 

ಮಾನ ನಿನಗಿರಲಂ ದಯವಾಗೊ 

ನಿನ ಅಧೀನನು ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ 

ನಾನಿನ್ನ ಮರೆತರೂ ನೀನೆಲ್ಲ ಮರೆಯಂದೆಲೆ 

ಸಾನ ರಾಗದಲಿ ಸಲಹುವಿ । ಸಲಹುವೀ ಸರ್ವಜ್ಞ 

ಏನೆಂಬೆ ನಿನ್ನ ಕರ ಣಕ್ಕೆ 



೩೨ ದಾಸ -ಇಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಹೀಗೆ ಸ ಲಭರ್ಮರ್ಗದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ವ ತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ ವಲ್ಲ್ಯಾದೆ ಸುವಾಲಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನು ಪ್ರಮೋಯಾಗಳನ್ನು ತ ಂಬಿದ್ದಾರೆ. ವ ಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ 

ಗೈಯಃವ ಒಂದು ಸುವಾಲಿ 

ಈಶ ಪ್ರವಿಷ್ಠೆ ಈಶ ಭಿನ ಳೆ ಸರ್ವ 

ದೋಷ ವರ್ಜಿತಳಿ ವರದೆ ಶೆ 1 ವರದೇಪೆ ಪತಿಯೊಡನೆ 

ವಾಸವಾಗೆನ ಮನದಲ್ಲಿ 

ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾ ೦ತ ಸಾರವಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಭಿನ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಹರಿಗೆ ಸಮ 

ಳಾದರೊ ಗ ಣದಿಂದ ಅಸವ ಳಾದ ರವರಾದೇವಿಗೆ ಸಮಾಸಮ ಎಂದೇ ಹೆಸರು 

ಚೇತನಾಚೇತನ ಸರ್ವ ಸಮುದ ಯಂವನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಈಶವರ್ಗಕ್ಕೆ 

ಸೇರಿದಾಕಿ ಸರ್ವದೋಷ ದೂರಳು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಳು ನಿರ್ವಿಕಾರಳು ಸರ್ವರಿಗೂ 

ವರದಾಯಕಳು ಜೀವೊ ತ್ತವ ರೆನಿಸಿದ ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೂ ಅಧಿಕಳು ಇಂತಹ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನನ ವ ನಸ್ನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೂ ವರಪ್ರದಳಾಗು ಎಂದು 

ಪ್ರಮುಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುವಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗಿದೆ 3 ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳಿಗೆ 

ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬ ಅಂಕಿತೆವಿದ್ಧಂತೆ ಈ ಸುವಾಲಿಗಳಿಗೇಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸೋಜಿಗ 

ಒಹ ಶಃ ಭಾವ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಕುಂರಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೊ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ದಾಸರ ಗಳ ಯಾವ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಕಿಸಿದರೂ ಅವು ದೈವ 

ವನ್ನೊ ಗರ ವನೊ ಅಧವಾ ಸಮಾಜ ಸ ಧಾರಣಿಯನೊ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೆವೆ 

ಆ ದೈವದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನೂ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಹಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂದರ್ಭಾನು 

ಸಾರ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣೋಕ್ತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು ಉಲ್ಲೇ 
ಖಿಸುತ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ಆಗುಹೊ ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕ್ಸ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದ 

ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತೆಯೇ ಜನ 

ಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡ ವೆ. ಇದ್ದರೂ ತಾವರೆಯ ಎಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನಂತೆ 

ಆಂಟಿಯೂ ಅಂಟದಂತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಗನಾ ಥದಾಸರ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸರ ಶೀರ್ತನೆಗಳಷ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು 

ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬಹುಂಪಾ.ಎ೦ 

ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧ ನವ ಗಿವೆ ದೇವ ದೇವತೆಗಳನು ನದಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ 

ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಾರತಮ್ಮ ಭಕ್ತ ನಾಸ್ತಿಕರ ವ್ಯತ್ಕಾಸ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ 

ಆಚಾರ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಢನಂಬಿಕೆ ಆಡಂಒರ ಡಂಭಾಟಾರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿವೆ 

ತಮ್ಮ ಜಿ ವನದಲ್ಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವ ಲಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 

12 ಅದೇಕೆ ಎಂ ಕೃಷ ರಾವ ಪುಟ೪ಃ। ಹಾಗೂ ಉದ್ಮದಿಸಿರುವ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು 

ಆ ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೇ ಆಯಿ ಬೆ 



ಜಗನಾ ಧದಾಾ.ರು ೩.೨೭ 

ವರ್ಣಿಸಿವೆ ದಾಸರನು ಯಾರು ಯಠಕಾವ ಒಗೆಯ ಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದರೂ ತೆಗಳಿದರೂ 

ಅವರು ಎ.ವನ್ನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ನೋಡುವವರು. ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲ್ಲಿಯೂ 

ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಬಿಡದವರು ಉದಾ ವಿಜಯದಾ”ರನ್ನು ಜಗನ್ನಾಧದಾಸೆರು ಕೂಸೀ 

ಮಗದಾಸ ನೆಂದು ಹಾಸ್ಕ ಮಾಡಿದರಾದರೂ ಅವರಿಂದಲೇ ಇವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ದೇಶನ ದೊರೆತದ್ದು. ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಬಿಡಂ 

ಶ್ರಿರಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರನ್ನೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾ 

ಪುರುಷರು ಈ ದಾಸರು ಕರಜಿಗೆ ದಾಸಪ್ಪನನ್ನು ಹರಿದಾಸ ದಾಸಪ್ಪರನ್ನಾಗಿ 
ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವರು ಜಗನಾ ಧದಾಸರೇ ಸದಾ ಸುಒಲೋಲ ಪ್ರನ ಗಿದ್ದ ವನನ್ನೂ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀದವಿರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನಿ ಶದ್ದಿ 

ಆತನಿಂದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮೂಡಿಬರಲಂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ಇವರಿಗೆ 

ವಿಜಯಂದಾಸರಂ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಹೇಗೋ ಕರ್ಜಿಗೆ ದಾಸಪ್ಪನಿಗೆ ಇವರು ಸನ್ಮಾರ್ಗ 

ತೋರಿದರು 

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ತುತಿಸುವ ಕೀರ್ತನೆ 

ಹೀಗಿದೆ 

ರೋಗಹರನೆ ಕೃಪಾಸಾಗರ ಶ್ರೀಗುರು 

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲಿಸೊ ॥ಪ॥ 

ಸಂತತ ದರ್ವಾದಿ ಧ್ವಾಂತ ದಿವಾಕರ 

ಸಂತತ ವಿನುತ ಮಾತೆ ಲಾಲಿಸೂ ೧ 

ಪಾವನ ಗಾತ್ರ ಸುದೇವ ವರನೆ ತವ 

ಸೇವಕ ಜನರೊಳಗಾಡಿಸೊ ೨ 

ಘನ ಮಹಿಮ ಜಗನಾ ಥ ಎರಲ ಪ್ರಿಯ 

ನಿನ್ನಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೊ ೩ 

ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ರ ಘವೇಂದ್ರರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀ ರಾಘವೆ ೦ದ್ರಾಯ ೯ ಬಾರೋ 

ಕ ರಣ್ಯ ವಾರಿಧಿಯೆ ಬಾರೋ 

ಆರಾಧಿಪ ಭಕ್ತ೦ಿಷ್ಟಾ ಪೂರೈಸುವ ಪ ಕ್ರಭುವೆ ಬಾರೋ ಪೆಟ 

ಸನ್ಯಾಸ ಕುಲದೀಪ ಬಾರೋ ಸನ್ನುತ ಸದ್ಗುಣನೆ 

ಭಾಸ ರ ಚರಿತನೆ ಭೂಸ ರ ವಂದ್ಯನೆ 

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಾಾಯ ೯ರ ವರಪುತ್ರ ರಾಯ ಬಾರೋ 

ಶ್ರೀ ಸಧೀಂದ್ರಾಯ ೯ರ ವರಪುತ್ರರೆನಿಸಿದ 



ದೇಸಿಕರೊಡೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯ ಬಾರೋ 

ರಾಘವೇಂದ್ರಯಂತಿ ಸ ರ್ವಭೌವ.ದಿ ದುರಿ 

ತಾಘದೂರ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಆ ವ ಂತ್ರಾಲಯವಾದರೋ ಜನರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಸೊಬಗು ವರ್ಣಿಸಲಸದಳ 

ಸ ರಪನಾಲಯ ದಂತೆ ವ ೦ತ್ರಾಲಯಂ 

ಕರೆಸುವುದು ಕಂಗೊಳಿಸುವದು ನೋಳ್ಬ ಜನಕೆ 

ಕಾಮಧೇನುವಿನಂತೆ ಇಪ್ಪ ಗುರುವರ ಸಾರ್ವ 

ಭೌಮ ಸ.ಧಿಯಿಂದ್ರ ಸುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ) 

ಆವ ಯರಧಿಪ ಒಳೆತಮಿಶ್ರ ಓಡಿವ ಚಿಂ 

ತಾವ ಣಿ ಪ್ರಕಾಶದಂತಿಪ್ಪ ವ ಂದಾವನದಿ 

ವಾದಿರಾಜಗ ರುವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ... 
ವಾದಿರಾಜ ಗರ ವಾದಿ ೦ ಜಾ 

ವಾದಿರಾಜ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಗಜೆ ದ್ರ ಥ 
ರಾ ಧರಾಟ ವಿಬೋಧದಿ ಚಂದಿ 

ಬದಿಗಳನು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನು ಸ್ಮರಿುವುದನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ 

ವರದೇ ಕಾರುಣ್ಯ ಶರಧೇ 

ಕರೆದೆನ್ನ ತವ ನಿ ಧಿಯಲಿಟ್ಟ ಪೊರೆದೇ 

ಯವರ ನದಿಯ ಮಹಿವೆಂಯನ್ನು ಕುರಿತು -- 

ಯ ವನೇ ದುರಿಶತೋಪ ಶಮನೇ 
ಈವ ೯ ಪರಿಹರಿಸು ಬಳಗದಮನೆ ದಯವಂತೆ 

ಕಾವೇರಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ -- 

ಕಾವೇರಿ ಕಲ ಷಾಪಹಾರಿ ಪಾವನ 
ಶರೀರೆ ಶುಭತೊ ಷರಿ 

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ರಂಗೇಶನಾಲಯಂಕೆ ನೀ 

ನಾವರಣನಾಗಿಪ್ಟೆ ವಿರಜೆಯ ೦ತೇ 

ದೇವಯಷಿ ಗಂಧರ್ವ ಪಿತೃಪ ನರವರರಿಂದ 

ಸೇವನಿಯಾಳ ಗಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಪುರೈಖೆಿ 

ಪಂಢರಿನಾಥನನ್ನಿ ಭಜಿಸ ವಾಗ 

ಕಂಡೆ ಪಂಢರಿರಾಯನ ಸಿರಿಮನ ಪ್ರಿಯನಾ 

ಚಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಕರದಂಡ ಮ ನಿಪನೊಲಿ 

ದಂಡ ಜಾಧಿಪ ಪ್ರೆಕಾಂಡ ಸುಪೀರನ 

॥ಪ॥ 

॥ಪ॥ 

el 

॥ ಪ 

nal 

॥ಪ॥ 



ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ೩೨೯ 

ಕಂಡೆ ಪಂಢರಿರಾಯನ ತನ ನು 

ಕೊಂಡಾಡ ವರ ಪ್ರಿಯ ನ ಎರ..ನ ಪ 

ಇಷ್ಟದೈವವಾದ ತಿರ ಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜಗನಾ ಧದಾಸರಿಗೆ ತ ೦ಬಾ 

ಒಲವು ಕಡೇಪಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಬ ರಿಯ-ದರೂ ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ವಃಡಿದ್ದಾರೆಂದಂ 

ವದಂತಿ 

ತುತಿಸಬಲ್ಲೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ನಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾ 

ರ್ವತಿ ಪತ್ಕಾದ್ಕಳವಡ ದತಂಳ ಮಹಿಮೆಗಳ ॥೮॥ 

ಆ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ನಿಲಯ ನಂಫ್ರರಾ 

ಜೀವಯುಗಳಿಗಾ ನಮಿಸುವೆನು ಪಗ 

ಸೇವಿಪ ಜನರಿಗವ ರ ತರುವೆನಿಸಿ ಧ 

ರಾವವಿಯಕಾಖ್ಯಿ ದಿವಿಯೊಳೆಸೆವ net 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಓಶೆ ಲಾಧಿಪ ನಮೋ ರಾ 

ರಾಜೀವ ಭವ ಭವಾರಾಧ್ಯ ನಮೋ ॥ಪ॥ 

ಪಾತಕಲ್ಲೊಳಗಧಿಕ ನಾನಯ್ಯ ಜಗ 

ತ್ಪಾತಕವ ಕಳೆವ ಮಹರಾಯ ನಿನ್ನ 

ದೂತನಲ್ಯವೆ ಜೀಯ ಜಗ 
ಭಾ ಧ ವಿರಲ ಪಿಡಿಯೋ ಕೈಯ «೬ 

(ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ೪೬ ಪದಗಳಿವೆ) 

ಜೀವನ-ಘಟಿನೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದವರಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಚರಿತೆಗಳನ್ನೂ ದಾಸರು 

ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಘಟನೆಗಳನಂ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕೆ 

ಬವೇದಿಸಿದರು ಅವುಗಳಿಂದ ಅವರ ಜೀವನಪಧ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು 

ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಉಡುಪಿಯ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಹೇಗಾ೦ರಿಂಕು ಏಕಾಯಿತು ಎಂಬುದರ 

ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಜಿ ವನದ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂದಲೇ ವ ನಗಾಣ 

ಬಹುದು  ಉದರಶೂಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಜಯ ದಾಸರನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮಾ 

ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಆಗ ಅವರು ಗೋಪಾಲದಾಸರ 

ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿದರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೋಪಾ. ದಾಸರು ತಗಲಿದ್ದ ರೋಗ 

ವನಂ ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆಯ ಹ್ಯದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ದ್ನ 

ಮಾಡಿದರು 



೩೩೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಏಜಯದಾಸರನನ್ನಿ ಹೊಗಳುವ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಿ ಅವರ ಸವಕಾಗಮುದಲ್ಲಾದ 

ಮನದ ತುಮು.ವನ್ನು ಗವ ನಿಸಬಹ.ದು 

ರತುನ ದೊರಕಿತಲ್ಲ ಎನಗೆ ದಿವ್ಯ 

ರತ ನ ದೊರಕಿತಲ್ಲಾ ಪ್ಪ 

ರತುನ ದೊರಕಿ ಎನ್ನ ಜನುಮ ಪ 

ವಿತರವಾಯಿತು ಈ ದಿನವು ನಾ 

ಯತನ ಗೈಯುತ ಬರುತಿರಲಂ ಪ್ರ 

ಯತನವಿಲ್ಲದೆ ವಿಜಯದಾಸರ ॥ಅ ಪ॥ 

ಪಥದಿ ನಾ ಒರುತಿರಲು ಥಳಧಳವೆಂದು 

ಅತಿ ಕಾಂತಿ ರಹುಳಖಿಸಲಂ ಬೆರಗಾಗಂತ್ತ, 

ಅತಿ ಟೋದ್ಯವ ಕಾಣಲು ಸೇವಿಸುತಿರೆ 

ಸತತ ಕರಪಿಡಿದಾಧರಿಸಿ ವ ನೋ 

ರಥವ ಪೂರೈಸುತಲಿ ದಿವ್ಯ ಸ 

ನ್ಮತಿಯಂ ಪಾಲಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಸ ಪಥವ 

ಅತಿಶಯದಿ ತೋರುತ್ತೆ, ಪೊರೆವ ೧ 

ವಿಜಯ ದಾಸರ ಆಜ್ಞೆಯ ೦ತೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ರೋಗವನು 

ನಿವಾರಿಸಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಒಂಧಿಸಿದ ಹಾಡು 

ಗೋಪ-ಲದ್ದಾರಾಯ ನಿನ್ನಯ ಪ ದ 

ನಾ ಪೊಂದಿದನೊ ನಿಶ್ಚಯ ॥ಪ|| 

ಈ ಪೀಡಿಸುವ ತ್ರಯ ತಾಪಗಳೋಡಿಸಿ 

ಕೈಷಿಡಿದೆನ ಕಾಪಾಡಿದ ಗ ರ ರಾಯ ॥ಆ ಪ॥ 

ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯನೆ ನೋಡಿ ವಿಜಯರಾಯ 

ಭೂರಿ ಕರುಣವ ಮಾಡಿ 

ತೋರಿದರಿವರೆ ಉದ್ಧಾರಕರೆಂದಂದಿ 

ನಾರಭ್ಯ ತಪಪಾದ ಸಾರಿದೆ ಸಲಹೆಂದು 

ಸೂರಿ ಜನ ಸಂಪ್ರಿ ಯ ಸುಗ ಣೋದಾರ 

ದುರುಳನ ದೋಷ ವಿಒಯವ 

ದೂರಗೈಸಿ ದಯುಂಯುನಿಧೆ ನಿ 

ವಾದಿಸಿದೆ ಕರಪಿಡಿದಂ ಕರುಣದಿ ೧ 



ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ೩೬೧ 

ಅಪಮೃತ್ಯುವನು ತರಿದೆ ಎನ್ನೊಳಗಿದ್ದ 

ಅಪರಾಧಗಳ ಮೆರೆದೆ 

ಚಪ ಚಿತ್ತನಿಗೊಲಿದು ವಪುಲ ಮತಿಯನಿತ್ತು 

ನಿಪುಣನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ತಪಸಿಗಳಿಂದಲಿ 

ವಿಜಯದಾಸರು ವೆ ಕಂರವಾಸಿಗಳಾದ ವೃತ್ತಾಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿದೆ -- 

ತೆರಳಿದರು ವಿಜಯದಾಸರು ವಿಜಯ ವಿರಲನ 

ಪುರದೊಳಗೆ ಪರವ ಭಕ್ಕರ ಕಾಣಬೆ ಕೆನಂತ ॥ಪ॥ 

ಯಬವ ಸಂವತ್ಸರದ ಕಾರ್ತಿಕ ಶ ದ್ಧ ದಶಮಿ ಏಭಕ 

ರವು ಗ ರುವಾರ ಪ್ರಥಮ ಯಕಾವ ದೀ 

ಪವನಾಂತರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದರ್ಶನೋ 

ತ್ಸವ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಹು ಲವಲ.ಕೆಯಿಂದ ೧ 

ಇದೇ ರೀತಿ ನರಸಿಂಹದಾಸರ ಮರಣವನು ತಿಳಿಸುವ ಕೀರ್ತನೆ ಇದಂ 

ತೆರಳಿದರು ವೈಕುಂರಪುರದರಸನ 
ಚರಣಾಬ್ಹ ಸೇವಿಸಲಂ ನರಸಿಂಹದಾಸರು hau 

ಜವ ಹರುಷದಿಂದ ಪಾರ್ಧಿವ ವರ ಷ ಮಾರ್ಗಶಿರ 

ಅಪರ ಪಕ್ಷದ ಷಹಿ ಭೌವ ವಾರ 

ದಿವದಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಸಮಯದಲಿ ಶ್ರೀಲ ಸೀ 

ಧವನಂಘಿ) ಕಮಲ ಧೇನಿಸುತ ಸಂತೆಗೀಷದಲಿ ೧ 

ಈ ನರಸಿಂಹದಾಸರೇ ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರ ತಂದೆಯಿರ..ಹುದಾದರೆ ಅವರು ಗತಿಸುವಾಗ 

ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರಿಗೆ ೩೮ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತೆ೦ದು ಊಶಿಸಒಹುದು 

ರ ಘವೇಂದ್ರರಾಯರ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಂವ ಕೇರ್ತನೆ 

ಜಿ ದಂ ಇದರಿಂದ ವರು ಗತಿಸಿದ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು 

ವಂದಿಸುವೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ೯ರೆ 

ವೃಂದಾವನಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ॥ಪ॥ 

ಸಂವಿರೋಧಿ ವತ್ಸರದಿ ಶ್ರಾವಣ ಪರದ್ವಿತಿ ಯ 

ರವಿವಾರ ತೂಂಗಭದ್ರಾತೀರದಾ 

ಪವ ಸ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿ ದೇಹವನು ಒಟ್ಟು ಮಾ 

ಧವನ ಪುರವೈದಿದ ಮಹಾತ್ಮರಿವರಹ ದೆಂದು ೧ 



೩೩ರ ದಾ ಸ್ಹಿತ್ಮ ದರ್ಶನೆ 

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ದಾಸರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೇ ಖ್ಯಾತಿ 

ಪಡೆದವರು ಆದರೆ ಕನಕದ ಸ ಜಗನಾ ಧದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದವರೂ ಹೌದು ಕನಕದಾಸರ ಹದಿ 

ಭಕಿ ಸಾರ ಹಾಗೂ ಜಗನಾ ಧದಾಸರ ಹರಿಕಧಾಮೃತಸಾರ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರ ತ್ರೆಸಿದ್ಧವೆನಿ 

ಸವ ಕೃತಿಗಳು ಹರಿಬಕ್ತಿಸಾರ ಗ್ರಂಥವು ವರ್ಣನೆಗಳಿಂದ ರಸಭರಿತ ಕ ತಿಯಾದರೆ 

ಹರಿಕಧಾಮೃತಸಾರ ತೆತ್ತ್ವೈಭೋಧಾತ್ಮಕ ಆದರೆ ಶುಷ್ಕವೆನಿಸದ ಮಧ್ಯಾ ಚಾರದ 

ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮಹತ್ಯತಿ 

ಹರಿಕಧಾಮೃತಸಾರ ಕಾವ್ಯದ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿಕದೆಯೆ ನಲ್ಲ ಆದರೆ 

ಒಬ್ಬರು ಈ ನಾವಕಂಕಿತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಕಥೆ ಎಂಬ 

ಅಮೃತರಸದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಕ್ಷು ದಂಡದಂತಿರುವುವು ನೇದಗಳು ಭಾರತ 

ಮೊದಲಾದವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಹರಿಕಥೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಅಆಮೃತವೆಂದರೆ ಅದರ 

ಸಾರವೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಕಥಾಮೃತವೆಂದರೆ ಭಾಗವತವೆಂದು ಆಗುವುದು. ಅದರ 

ಸಾರವೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನು ಕಾಯಿ ಸಿ ಪಕ್ಚರ್ಮಡಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಗೋ 

ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಂಧವಿರುವುದು 38 

ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಂಧಿಗಳ ಳ್ಳ ೯೮೮ ಭಾಮಿನಿಷಟ್ಟದಿಯಲ್ಲಿರ ವ ಸರ್ವೊತ್ಛೃಷ್ಟ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನವ ದ ಕೃತಿ ಹರಿಕಧಾಮೃತಸಾರ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೆ 

ನೆರೆಯ ಪ್ರಾಂತ್ಮಗಳೂ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಇದರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 
ವಿವಿಧ ಮುದ್ರಣ-ಳಿವೆ ಹಲವು ಅನುವಾದಗಳೂ ವ್ಯಾಖ್ಮಾನಗಳೂ ಇವೆ ಸಂಸ್ಕೃತ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂದಕೆ ಟೀಕೆಯನೂ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಚೆಗೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೂ 

ಭಾಷ ಂತರವಾಗಿದೆ 3* ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಶ್ರೇಷ ತೆ ಗುಂಧವನ್ನೋದದೆಯೇ 

ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹರಿಕಧ ಮೃತಸಾರ ದ ಬಗೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಕರ್ತೃವೇ ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 

— ತಾರಕವಿದು ಹರಿಕಧಾಮೃತಸ-ರ ಜನಕೆ ॥ ಪ ॥ 

ಘೋರತರ ಅಸಾರ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ವನಧಿಗೆ ನವ ॥ ಅಪ ॥ 

— ®ಹರಿಕೆಧಾವೃತವ ಬಿಟ್ಟು ನರ.ಕರಿತ್ರೆಯಿಂದ ದು 

ರ್ಪರಗಳಂತೆ ಹರಟಿ ದಿವಸ ಬರಿದೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿಷ್ಟ ಮನುಜ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಈ ಉದ್ದ )ಂಥದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ವ ತವನ್ನು ಎವರಿಸ ತ್ತದೆ 

ಹ ಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಇದರ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ಕವಿಯ 

13 ಹರಿಕೆಧಾಮೃತಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಪುಟ ೧೪ 

14 ಕನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಕನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ೭ ೬೪೬ 



ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ೩೩೩ 

ಆಶೆಯ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಾಸರಣೆ ಕರ ಣಾ ವ್ಮಾಪ್ತಿ ಭೋಜನರಸ 

ವಿಭ ಗ ವಿಭೂತಿ ಪಂಜಾಗಿ ಹೋತ್ರ ವಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾ ಮಾತೃಕಾ ರ್ವ 

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸರ್ವ ಪ್ರತಿ ಕ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಾಡೀಪ್ರಕರಣ ನಾಮಸ್ಮರಣ 

ಸರ್ವಜೀವನ ಕು ಶ್ವಾಸ ದತ್ತ ನ್ಯಾತತ್ತ್ಯ ಸ್ವಗತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಕ್ರೀಡಾ 

ವಿಲಾಸ ಕವ ೯ ವಿಮೋಟೆನ. ಗುಣ ತಾರತಮ್ಮ ಆದೆ ಶಾಮೂರ ಸಕ. ದುರಿತ 

ನಿವಾರಣ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಧನ ಬಿ ಬಾಹರೋಕ್ಷ ಆರೊ ಹ ತಾರತಮ್ಮ ಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರ 

ಅಣು ತಾರತಮ್ಮ ದೈತ್ಯ ತ ರತಮ್ಯ ನೈವೆ ದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಕಕ್ಷ ತ ರತಮ್ಮ ಸಂಧಿ 

ಗಳೆಂದು «೨ ಸಂಧಿಗಳಿವೆ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ವ ಒಂದೊ ದು ಪದ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಸ್ತ 

ಪ್ರರಾ£ ಗಳ ಹಿನೆ ಲೆ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತ ಕೈತಿಯ ಲ್ಲಿ ಶರೀರ ರಚನೆ ತ್ಲ್ಹ್ಯ್ಯೂಭಿಮಾನ 

ದೆ ವತೆಗಳ ವಿಚಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ನವ್ಮೂ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮುಖ 

ಆಧಾರ ಈ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಗಳಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಲಂಕೆ ಷವಾಗಿ ಎಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ 

ಇದರ ಮಹತ್ವವೆಷ್ಟೆಂಒಂದು ವಿದಿತವಾದೀತಂ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರ ಅಸೀಮ 

ವದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧಗಳ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಆವರ ಹರಿದಾಸ ಮನೋಧರ್ಮದ 

ಮಧ್ಯವ ದ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಾದ ಹರಿಕಧಾಮೃತಸಾರ ಶುಷ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ 

ವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸದೆ ಎ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಆಹ್ಲಾದವನು ಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಕೃತಿಯಾಗಿ ಮ್ನ್ಯವೆನಿ2ದೆ ನವರಸದನ್ನಾಗಲಿ ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ 

ಚೇತೋಹಾರಿಯಾದ ಕದೆಯನಾ ಗಲಿ ರಮಣಿ ಯ ಕಾರ್ಯವೆನಿಸದಿದ್ದರೂ ಸರಸವಾದೆ 

ಸೂಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಸಾದೃಶ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸುಭಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಸಮಿತಿ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಶ ಸ್ವಿಜ್ಞನಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞನಿಗೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಆನಂದ 

ವನು ೦ಟು ಮಾಡಬ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಗ್ರಂಧವೆನಿಸಿದೆ 1 

ಜಗನಾ ಧದಾಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು ವೇದಶ-ಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ 

ಧರ್ಮಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ಬರಿದೆ ಓದಿದರೆ ಫಲವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಆದು ಗಾಳಿಯೋದು ಆಗುವು 

ದೆಂದೂ ಆದರೆ ಅನಿಷಡ್ಚರ್ಗವನ್ನು ದಮನವರಾಡಿ ಆಚರಣೆ ತರಬಹುದೆಂದೂ ಅವರೇ 

ತಿಳಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರ್ ಕಥೆಗಳ 

ಓದಿ ಪೇಳಿದರೇಳು ಸಕಲ ನಿ 

ಷೇಧ ಕರ್ಮಾವ ತೊರೆದು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡೇನಂ 

15 ಶ್ರೀಮದ್ದರಿಕಥಾಮ ಶಸಾರಪ್ರವೆ ಶಿ ಕೆ ಆರ ಏಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆವರ ಗ್ರ ಥಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ 

ಡಾ| ಜಿ ವರದರಾಜರಾಐ ಅವರ ಸವಿ ೨ಡಿ ಪುಟ | 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಓ ಧನಂಗಳ ಜರಿದು ಶಾಸನಿ 

ರೋಧಗೆ ಸಿದರೇನು ಕಾಮ 

ಕ್ರೋಧವಳಿಯದೆ ನಾನು ನನ ದು ಎಂಬ ಮಾನವನು!* ೧೦-೧೬ 

ಬಾಹ್ಮಾಡಂಒರೆದಿಂದ ದೇವರನೂ ಒಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರನು ಛೆ ಡಿಸುತ್ತಾರೆ 

ನಾಮ ಮುದ್ರೆಗಳನು ಧರಿಸಿ ಮೆರೆವವರನು ಕಂಡು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಬೆಳಗಿದ್ದೂಜಿಯ ನೊ ಳ್ವರಿಗೆ ಧಳ 

ಥಳಿಸ ತಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂದದಿ 

ತೊಳೆದು ದೇಹವ ನಾವ ಮುದೈೆಗಳಿಂದಎಂಕರಿಸಿ 

ಒಲಿಪಿನಿತ್ಯ ಕುತರ್ಕಯ ಕ್ತಿಗ 

ಗಳಲವ ಬೋಧಕ ಶಾಸ್ತ್ರವ ವವ 

ತಿಳಿಯದಿಹ ನರ ಬರಿದೆ ಇದರೊಳು ಶಂಕಿಸಿದರೇನು37 ೧೫ ೨೨ 

ಹೂಜಿಯನು ಎಷ್ಟು ಊಜ್ಜಿದರೇನು ತೊಳೆದರೇನು ಆದರ ವೇಲ್ಭಾಗ ಮಾತ್ರ 

ಪ್ರಕಂಶಿಸ ತದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಶ ಭ್ರಗೊಳಿಸ..೨ಿ 

ಅಸಾಧ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದು ಆದ ದರಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ 

ಯಿಂದ ನರನಾದವನು ಹೊಳೆಯಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬಹಿರಂಗದಿಂದಲ್ಲ ಅಂತರಂಗ 

ಶುದ್ಧಿಗೆ ದಾಸರೂ ವಚನಕಾರರೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಇದೇ 

ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಇಷ್ಟ ದೈವವನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೆ 

ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಗಳಿಂದಲೇ ಬಾಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ ಅಂತಹವರ ಜೀವನ ಬರಡೇ 

ಸರಿ! 

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ದ್ವೈತತತ್ವೆ,ದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸರ್ವಕಾ-ಕ್ಕೂ 
ಮಾನ್ಯವಾದುವುಗಳು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಬೇರೆಬೇರೆ ಅವು ಬೇರೆ 

ಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಾನೆ ಭಕ್ತೆ ದೈವ ಎಂಬುದರ ತಾರತಮ್ಮವನ್ನು ಗ ರುತಿಸಬಹುದಂ 

ನಾನೇ ದೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವುದೂ ಅರ್ಧವಾಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು 

ದೀನನಾಸುಸವಂಸ್ತ ಲೋಕಕೆ ದಾನಿ ನೀನು ಎಂಬ ಕನಕದಾ೧ರ ನುಡಿಯ ಅರ್ಥವೂ 
ಇದೇ ಆಗಿದೆ 

— ನಿನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ವರಾಡೋ 

ಎನ್ನ ಸಾಕ ವ ದೊರೆಯೆ ವಾನ್ಮವಕಾನದನೇ 

— ಪತಿತ ಪಾವನ ಪ್ಲೂರ್ಣಕಾಮ ನೀನೆ 

ಗತಿ ಎನಗೆ ಸಂತತ ಪರ ಧಾಮ ಬೆ ಡಲೇತಕೆ ಪರರ ದೇಹಿ ಎಂದು 

16 ಶ್ರೀಮದ ರಿಕಥಾಮ ತಸಾರಪ್ರವೇಶಿಕೆ 

17 ಆದೆ 



ಜಗದಾ ಪದಾಸರು ೩೩೫ 

ನೀಡುವ ದೊರೆ ನಮಗೆ ನೀನಿರಲು ಸರ್ವದಾ 

ಯಾತರ ಭಯ ಶ್ರೀನಾಥನ ಪರಮ 

ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆದವನೆ 

ಮಹತ್ವದ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನೂ ರ.ಕಿಓಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 

ಪದ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಾತ್ಸಯ ೯ ಕನ ಡಾರ್ಧಗಳನು ಇಲ್ಲಿ 

ಉದ್ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಈ ಪದ್ಮದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ 

ಬಂದಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು 

ಕಾದ ಕಬ್ಬಣ ಹಿಡಿದು ಬಡಿಯಲು 

ವೇದನವು ಲೋಹೆಗಳಿಗ್ಲದ 

ಲಾದ ದೇನೈ ಅನಲಗಾವ ೈಥೆಯೇನು ಮಾಡಿದರು 

ಆದಿ ದೇವನು ಸರ್ವಜೀವರ 

ಕ-ದ ಕೊೊಂಡಿಹನೊಳ ಹೊರಗೆ ದು 

ಖಾದಿಗಳು ಸಂಬಂಧವಾಗುವವೇನೊ ಚಿನ್ಮಯಗೆ ೩-೨೭ 

ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆ 

ದರೆ ಆ ಹೊಡೆತವು ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ತಗ ಲಿ ಉದ್ದವಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಆ ಕರ್ಬೀ"ದಲ್ಲಿ 

ಅವತರಿಸಿರುವ ಅಗಿ ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಗಲದು ಅದರಂತೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವ 

ಜೀವರ ಒಳ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರ ವುದರಿಂದ ಜೀವರ ದೇಹ 

ಗಳಿಗಾಗುವ ದುಃಖಾದಿಗಳೆಂ ದೇಹಸ್ಥ ನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗದು 18 

ಕನ್ಸ್ನಡಾರ್ಥ ಕರ್ವಗಳು ನನಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗೀತಾ 

ವಾಕ್ಕದಂತೆ ಸಂಬ ಧವಾಗದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಗೆ ಕವ ೯ಲೇಪವಿಲ್ಲ 

ಎಂದಂ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾಲಿಗೆ ಕೊಳೆಯು ಹೇಗೆ ಬಿಡದೋ 

ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಲೇಪವು ಕವಿ ೯ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಗೆ ತಪ್ಪಲಾರದು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು 

ಉದಯ ಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ವ ಲೆ ಪವು ಬಾರದಂತಿರುವ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನೂ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತವು ಸಾವು ನೋವುಗಳ ನೆಲೆ ಬೀಡಾಗಿರುವ 

ಬಾಳು ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬೆಂಡಾಗಿರುವವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಸಿದ್ಧೌಷದವಾಗಿರುತ್ತದೆ 

ವಿಷಯ ವಿಷಸರ್ಪಗಳೆ ಸುಳಿವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮೂಲನಗೊಳಿಸುವ ಮಹಾಮಂತ್ರ 

18 ಹರಿಕಥಾಮ ತಸಾರಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಪುಟ 258 

19 ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರಟೀಕಾ ಪಂಚರತ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಪುಟ 222 



ಶಹ ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಕ ದರ್ಶನ 

ವಾಗಿರ ತ್ತದೆ ವೈಕಂರದ ಪ್ರಧಮ ಸೋಪಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ 

ಕ ೯ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮ ಮಂಗ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಪಾಪ ಅತ್ತಾ ನ ಮುಂದ 

ಸಕಲ ದೋಷಗಳೂ ಕವಿ ಕಲ ಷಗಳೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವುವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ 

ಸಂದೇಹವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ 3: ಎಂಬ ನುಡಿಗಳಂ ಮಾನ್ಯವಾದುವು 

ಜಗನಾ ಧದಾ”ರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀದವಿರಲ ಆಂಕಿತರಾದ ಕರ್ಜಸಿ ದಾಸಪ್ಪ 

ನವರು ಈ ಗ್ರಂಧಕ್ಕೆ ಘ-ಶ್ರುತಿಯೆ ಬ ಕೊನೆ ಸಂಧಿಯ ಛ್ಲಿರ ವ ೨೪ ಪದ್ಯಗಳು 

ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಂತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಯ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಸಿರುವ ಮೂರು ಪದ್ಮ 

ಗಳೇ ಗ್ರಂಥದ ಘನಕತೆಯೆನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ 

ಸಾರವೆಂದರೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ 
ಸಾರವೆಂಬಂವುದೆವ್ಮ ಗ ರುವರೆ 
ಸಾರಿದಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಯದೆನುತ ಮಹೆ ೦ದ್ರನಂದನನ 

ಸಾರಥಿಯು ಬಲಗೊಂಡು ಸಾರಾ 

ಸಾರಗಳ ನಿರ್ಣೈಸಿ ಪೇಳ್ವನು 
ಸಾರ ನಡೆವ ಮಹಾತ್ಮ! ರಿಗೆ ಸಂಸಾರವೆಲ್ಲಿಹುದೊ 
ಪರಮ ತತ್ವದ ಸಾರೆಯೋಗೀ 
ಶ್ವರರ ಮನೆ" ಎಹಾರ ಸಜ್ಜನ 
ನೆಶವಿಗಳ ಶ್ರುಸಿಗೊಪು ತಿಹೆ" ಶೃಂಗಾರವಲಂಕಾರ 
ಶರಣಜನ ಮಂದ-ರವೆನಿಸುವ 

ಹರಿಕಧಾಮೃತೆಸಾರ ಕೇಳ್ದರೆ 

ದುರಿತ ಪಾರುವಾರವನು“ದಿಟ ಪಾರ ಕಾಂಬುವನಂ ೩೩೭ 

ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯ (೩೩ ೭) ಕ ಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತ ಕಧಾಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ 

ನಾಂದಿ ಪದ್ಯಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಸ ಸಗಳಿಗಿದು ಏರ ದ್ವಿಜರಿಗೆ ಪರಮ 

ಮವೇದದಸಾರೆ 'ಯೋಗೀಶ್ವರರ ತತ್ತ್ವೈವಿಚಾರ ಮಂತ್ರೀಜನಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಗಃ ಎಂಬ 

ಘುಶ್ಕುತಿ ಪದ್ಮದ ರೀತಿಯ ಲ್ಲದೆ ಯಾರೋ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನೂ ಬರೆದು. ಕುಮಾರ 

ವ್ಯಾಸನ ತಲೆಗೆ ಗಂಟ ಕಿರಬೆ ಕು. ಆ ನಾಂದಿ ಪದ್ಮಗಳನು ಕರಜಿಗೆ ದಾಸಪ್ಪನವರ 
ಓದಿರಚೇಕು ಅದೇ ಧಾಟಯಲ್ಲಿ ಹರಿಕಛಾಮೃತಸಾರಕ್ಕೆ ಎಣಿದಿರಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳಂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬಂದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವ್ಲಿ ಈ 

ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಮವನು ಉದ್ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ 

ಹರಿಕಥಾಮೃ ತ ಸಾರ ನವರಸ 

ಭರಿತ ಗಂಣಗೆಂಭೀರ ರತ್ನಾ 

ಕರಸುಚಿರ ಶೃಂಗಾರ ಸಾಲರಿಕ ರೆ ಎಸ್ತಾರ 
ಸರಸ ನರಕಂರೀರ ವಾಚಾ 

ಯ ೯ರ ಜನಿತ ಸುಕುಮಾರ ಸಾತ್ವಿ 

ಕರಿಗೆ ಪರಮೋದಾರ ಮಾಡಿದ ಮಠೆಯಂದ ಪಕಾರ ೩೩ ೧೪ 

21 ಅದೇ ಪುಟ 



ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿದಾಸರು 

ಜಯಂತ ಸುರತ್ಯಲ್ಲು 

೧ ತುಪಾಕಿ ವೆ೦ಂಕಟರಮಣಾಚಾರಲರು 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆ ಪ್ರಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಟ್ಲಿಯವರು 
ಯಥೋಚಿತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ಸೋದೆ ವ ರದಶ್ರೀ 

ವಾದಿರಾಜರು ಅಗೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಪಾಕಿ ವೆಂಕಟ 

ರವ ಕಾಂಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ದೇವರ ನಾಮ ಗಳು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೆ € ಅಚ್ಚಾಗಿವೆ 

ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಆ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು 

ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರಿಂದ ತಕ” ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಸಿದರಂ 

ಶ್ರೀ ಮಧ್ಯಾ ಕ್ವಕಾರ್ಯರ ಭಾರತ ತಾತ್ತರ್ಯ ನಿಣ”ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಭಾಗವತ ಅಗ್ನಿ 

ಪುರಾಣ ಮೊದಲ ದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ವಾಚಿಸಿದರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಶಿರಸ್ತೆ 

ದಾರರಾಗಿದ್ದರು 18 ನೇ ಪ್ರಾಯ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು 

ತಾಯಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ತಿರ ಪತಿಯದೇವರ ಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ರ.ಕಿತವಾಗಿವೆ 

ಅಂತೆ 32 ನೇ ವಹಇದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಹಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನು ರಚಿಸಿದರು ಅವುಗಳು 

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಛಾಪಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀ ತುಪಾಕಿ 

ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಲಾಸ 

ಮುದ್ರಾಕ್ಷರ ಶಾಲೆಯೊಳ್ ವ ಂದ್ರಿಸಲ್ ಪಟ್ಟಿತು (ಇಸವಿ 1874) ತುಪಾಕಿ 

ಯವರ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ವ ೦ಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದು ಶವ್ಮ 

ನಿವಾಸವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವೃಂದಾವನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟು ಕೊಟ್ಟರು ! ಈ 

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 328 ಕೃತಿಗಳಿವೆ 

ಈ ಹರಿದಾಸರು ಮಭ್ವಮತಾನುಸಾರವಾಗಿಯೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನು ಕವಯಿಸಿ 

ದ್ಮಾರೆ ನಾರದ ಜಯತಿ ರ್ಧ ವಾದಿರಾಜ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ 

ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸ್ತುತಿಗಳು 

ಇಲ್ಲಿವೆ ದೇವರ ಎವಿಧ ರೊಪಗಳು ಪ್ರತ್ಕೇಕವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿವೆ. ವಿಶೇಶವಾಗಿ 

ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದೇವರುಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸೆ ರಿವೆ 

ವಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ತೀರ್ಥಗಳ ಒಗೆಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷದ 

ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಕೃತಿಗಳು ಇವರ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ ವಿಎಧ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇವು 
ರಚಿತವಾಗಿವೆಯೆಂಬ ದು ವಿಶೇಷವ ಗಿದೆ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿವೆ 
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i ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಗೆ ಇವರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇಲ್ಲಿ 

ಬರೆಯಲಿದೆ 

ನಂಡಿಯ ಲಾಲಿಸಂ ಮಾಧವ ॥ 

ನಂಡಿಯಂ ಲಾಲಿಸು ಪಾಲ ।ಟ ಕಡಲರಾಯನ ದೇವ । 

ಕಡೆಗೊ ಲ ಪಿಡಿದವ  ವಬ್ಮುಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ॥ 

ಮಾವನ ಮದವನ್ನು ಮೊಸರಂತೆ ವ ಥಿಸಿದ ॥ 

ಕಾವನ ತೋರುವೆಯಕಾ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 

ದೆ ವತೆಗಳಿಗಮೃತವನುಣಿಸಿದೆನೆಂಬ ॥ 

ಸೋವನು ಸಾರಿದೆಯಾ !ಸೌಬಾಗ್ಯ ಹಿರಿದೊ 1 

ಸೇವಕರ ಸೇವಾನಂಗುಣ ಫು ॥ 

ವೇದ ತರತಮ ಭಾವವೊ ಭವಃ 

ನಾವ ನಡೆಸುವ ನಿಪುಣತೆಯೊ । ದಂರಿ । 

ತಾವಳಿಯ ದೂರೋಡಿಸುವೆಯೊ NON 

2 ನವಗ್ರಹಸ್ತೋತ್ರವು ಸೀಸ ಪದ್ಯರೂಪವಿದೆ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ನೀ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಪ್ರೀಯ ! 

ಪಕ್ಷಪಾತೆದಿ ಸತ್ಯಟಾಕ್ಷವಿರಿಸು । 

ರೂಕ್ಷಹಾಟರ ಕಶಿಪು ವಕ್ಷೋವಿಹಾರೈಕ 

ದಕ್ಷನಖವಿಜ್ರಿರಿಪು ಪಕ್ಷ ದಂಡಿಸಂ 1 

ತೀಕ್ಷ್ಮ ಮೂಲಾಗ್ರಢಿತ ಕಕ್ಷ ಸಂಚಾರಿಗ್ರಹ । 

ರಕ್ಷಾಕೃತೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶರಣು । 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾಲಾದ್ಯುಪಾಧಿಗಳಿಂದ ದಿನವ ಟ 

ಪಕ್ಷ ವೃತ್ಯಯದ ಸಂವತ್ಸರಾಖ್ಯ ॥ 

ಅಕ್ಷೀಣಬಲಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾಗಿ 

ದೆಯೆವರಾಡಂ ಶರೇಕೆಂದು ನವಿಂಪೆ ನಿನ್ನ Hon 

ಹೀಗೆ ನವ ಸಂಖ್ಯಾಪದಗಳಿಂದ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದೆ. ಮಹಾಕಾವ್ಯ-ಖಂಡ 
ಕಾವ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಸ ಪದ್ಮ ಬಳಸಿದೆ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಇದನ್ನು ಒಳೆಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ 
ವಾಗಿದೆ 

ತಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಯಂ ಕೊ ಲುಹಾಡಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ 

ಕೋಲಂ ಕೋಲೆನ ಕೋಲೆ | 

ಕೋಲಂ ಕೋಲಂ ಕೋಲೆ ॥ 

ಕೋಲಂ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಬಲಗೊಂಬೆ ರನ್ನದ ॥ಪಣ 
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ಭೂವಿ ಯೊಳಗೆ ಸಿ ತ ರಾವ ಮ ಜನಿಸಲು 

ಸೀವೆ ಯ ನಾರೀ ಜನರೆಬ್ಸರನ್ನದ ॥ 

ಸೀವೆ ಯ ನಾರೀ ಜನರೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ಸು | 

ಪ್ರೇಮದಿ ಬಾಡಿ ನಲಿದರು ರನ್ನದ ॥೧॥ 

ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಜಾನಪದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಜನ್ರುಯ ವ ಗಲು 
ಅವಕಾಶವಿದೆ | 

ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲದೋಷ | 

ಭಕ್ತಕಲ್ಪತರೋ ವಿಭೋ 1 

ದಯಕಸಿಂಧೋ ಸಮಗತ್ಯ | 

ಪಾಹಿ ವರಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥ 

ಎಂಬೀ ಶ್ಲೋಕದೊಡನೆ (328) ಈ ಕೃತಿ ಸಂಕಲನ ಪೂರೈಸಿದೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರ 

ಪೂರಿತಗಳಾದ ಹರಿದಾಸರ ಕ ತಿಗಳಂ ಅವರ ಎಶ ಲ ಭಾವನೆಯ ನ್ನೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ 

ಯಂನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ! 

2 ಪಾವಂಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯ ಣಪ್ಪಯ್ಕನವರು ಮಂಗಳೂದಿಂದ 13 

ಮೈಲಂ ಬಡಗು ಪಾವಂಜೆಯ ಲ್ಲಿ ಇಸವಿ 1854 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು 1924ರಲ್ಲಿ ನಿಧನ 

ರಾದರು ಇವರ ಭಾವಚಿತ್ರವು ಪಾವಂಜೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೆ ವಾಲಯ ದಲ್ಲಿದೆ 

ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದವರಾದ ಇವರು ವೈರ ಗೃತಾಳಿ ಸಂಚ ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಭುವನೇ೦ದ್ರ 

ತೀರ್ಥರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಶೀವ ರಾಧಿ ಶರು ಸದಾಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಟ 

ರಮಣನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಇವರು 

ಹರಿಕಥೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಾಗಲೂ ಆಶು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂ 

ಇವರ ಕೃತಿ ಸಂಕಲನಗಳು ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಟವಾಳೆ ಪಾವಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ 

(186 ಕೃತಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಪಾವಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿದೆ) ಇವು ಗಣಪತಿಪರ 

ಸರಸ್ವತಿಪರ ವಿಷ್ಣುಪರ ದುಗಾ-ಪರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಪರ ಶ್ರೀರಂದ್ರಪರ 

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಮಪರ ಕಾ. ಭೈರವ ಪರಗಳೆಂದು ಎಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಎರಾಟ 

ಪರ್ವ (15 ಸೊಬ್ಬು) ಇವರ ಕೃತಿಯೊಂದಾಗಿದೆ ಪಾವಂಜೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 

ದೇವಾಲಯ ಕೈ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿವರು ಇವರು ಶೈವಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ರಾದರೂ ವಕಾಧ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ 
ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಪದಗಳೆ 88 ಕೃತಿಗಳಿವೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಪರಾಗಗಳು 13 ಕೃತಿ 

ಗಳಿವೆಂಬುದೇ ಇವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಂ 
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1 ಹರಿಧ್ಯಾನವೆ ಗಂಗಾಸ್ನಾನವಿಧಿ । 

ಯಂನಭವ ಜಯಂವೆ ವೌನ | 

ಪ್ರಾಣೇಶನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವೇದಪು । 

ರಾಣ ಪ್ರಮಾಣವೆ ಜ್ಞಾನ ॥೧॥ 

ಮತ್ತರ ಸಂಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೊಳಿರೆದೆ ನಿಃ 

ವೃತ್ತಿಯೊಳಿರ.ವುದೇ ವರಾನ ॥ 

ಸತ್ಕಾತ್ಮನ ರೂಪದೊಳಂ ಭೆದರಾ | 

ಹಿತ್ಯವೆ ಸರ್ವಸಮಾನ ೨ 

ಕರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ! 

ಭಕ್ತಿವಿರಹಿತನೆ ಹೀನ 

ಚಿತ್ತಜೋದ್ಭವ ಪರಾತ್ಚರ ತ್ರಿಜಗವು | 

ಪ್ರಶ್ಯಗಾತ್ಮನಾಧೀನ al 

ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೈತೆವೇದಾಂತದ ಸಾರವೇ ಹೇಳಿದೆ 

2 ಸಾಯಂಬೇಕೊಂದಂ ದಿನ । ಎಲೆಮನ ॥ಪ॥ 

ಮಾಯಾ ಮಮತೆಯ 1! ಜಾಯರಾದಿಗಳ ಸ ॥ 

ಹಾಯವಿದ್ದರೆ ಕಾಯುವ *ೂರೆದು ॥೧॥ 

ಎಷ್ಟು ಬದುಕಿದರು ಗಟಾ (ಗಿದ್ದರಂ ॥ 

ಪಟ್ಟವಳಿದರಂ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲವನಂ ॥೨॥ 

ಕರ್ತ  ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯೆಂಣನ ಪಾದ 

ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯೊಳ್ ನಿತ್ಯವಾಗಿರು ॥೩.॥ 

ಮರಣಂ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಶರೀರಿಣಾಂ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಿಯಂತೆ 

ಸಾವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಯಾದರೆ ಅದರ ಮೊದಲಂ ನಾವೇನಂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು 

ಚಂಟುಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 

3 ಕೇಶವಾದಿ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ (24) ನಾಮಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸೊಲ್ಲಿ 

ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಗುಣ-ಅಲಂಕಾರ-ಭಾವಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಅದೂ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪದವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಸರ್ವತ್ರ, ಪ್ರಸಾರ 

ವಾದರೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳ ಹರಡಿಕೆಯಾಗ ಬಲ್ಲುದು ! 
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೩ ಪೆಣಂಬೂರ "ಸದಾನಂದೆ ಗೆಂರು? 

ವೆ ಂಗಳೂರಿಂದ ಅನತಿದೂರದಲ್ಲಿ (6 ವೆಂ ಲಂ) ನವವಂಂಗಳೂರು ಬಂದರ 

(ಪಣಂಬ-ರಂ) ಸರ್ವ ಖುತಂ ಬಂದರವೆಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಖ್ಶಾತೆವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 

ಹರಿಹರರ ಗುಡಿಗಳಿವೆ ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಈ ಶತಕದ ಮೊದಲ 4 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊಟ ಬಯೆಲಾಟ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮಂದಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು ಅದರಲ್ಲಿ 

ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಸದಾನಂದ ವೆಂಬ ಮುದ್ರಿಕೆಯಂಲ್ಲಿ 

ಕಿ ರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೂರು ಕೀರ್ತನೆಗಳು (ಕನ ಡ-ತುಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 

ಮತ್ತು, ಮುಕ್ತಸಾರ ವೆಂದು ಖಂಡ ಕಾವ್ಯವೂ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ ಶೈವ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದವರಾದರೂ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಪರಕಾಷ ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 
ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

1 ಮುನ್ನ ವಣಡಿದ ಸುಕೃತದಿಂದಲಿ । 
ನಿನ್ನ ನಾವಂ ಸ್ಮರಣೆ ದೊರಕಿತು | 

ಚೆನ ಕೇಶವರಾಯ ಪಾಲಿಸು 1 

ನಿನ್ನ ನಂಒದನಾಧನನಂದಿನ ॥ 

ಹರಿಭಕ್ತನ-ಗಲು ಪೂರ್ವಸ ಕೃತವೇ ಮೂಲವೆಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿತ 

2 ಭಗವಂತನೇ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಾ ಬೇಡುವೆನು 1 

ಧಗಧಗಿಪ ಜಿಸಿಯೊಳಗೆ ಜಗವು ಸುಡುತಿಹ ದಂ ॥ 

ಎಂಬ ಹಾಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿದುದೆಂದು ಇವರ ದೈವಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 

ಕಾಣುತ್ತೇವೆ 

3 ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೆ ಎಂಕ್ಳು | 

ಕಾ ತೊಂದುಳ್ಳ ಈರೆನ್ ತೂಯೆರೆ ॥ 

(ನಾರಾಯಣ ನಿನ ನು ನೋಡಲು ಕಾದಿರುವೆವು) ಎಂಬೀ ತಳು ಭಾಷೆಯ ಪದ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಹೊನಲು ಹರಿದಿದೆ! 

ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಸಪ್ರೆಯ್ಯ ಮೂಲ್ಕಿ ವೆಂಕಣ್ಣವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ನಾರಾಯಣ 

ಕಾಮತ್ ಬೋಳಾರ ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ರಾವ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವಶ್ಕಾನುಭಾಗ 

ಮತ್ತು ದೇವರ ಮು ದ್ರಿತಗಳಾಗಿ ಕೆಲವು ಹರಿಕೀರ್ತನೆಗಳನು ರಚಿಸಿದ್ದೆರೆಂದು 
ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಜಾತಿ ಭೇದವಿದೆ ಹೆರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಾರಿದವರಿಂದಾಗಿ ಈ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಭಾವವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ 



೩೪೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಸಕ ದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ 

ತವಾಸ್ಮೀತಿಚ ಯಾಚತೇ | 

ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭತೇಭ್ಕೋ 1 

ದದಾಮ್ಮೇತದ್ವ ತಂ ಮಮ ॥ 

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾವಂನೆಂದ 

ಮಾತು ಮತ್ತೊ ಸದಾ ಆಸಕ್ತನಾದ ಹರಿದಾಸನಿಗೆ ದೆ ವರ ರಕ್ಷೆಯಿದೆಯೆಂದಾ 

ಸಾರುತ್ತದೆ ! 

ಉಡೆಪಿಯ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮರಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಎಶ್ವೇಂದ್ರ 

ತೀರ್ಥರು (20 ಶತ) ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನ ಮಂಜರಿ 1955 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ 

ವಿರೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿತವ ರಾಜನಾಥ ರಾಜೆ ಶ ಎಂಬ ಮುದ್ರಿಕೆ 

ದೆ 48 ಪದ್ಮಗಳಿವೆ ವವಧ ರಾಗ ತಾಳಗಳಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತವು 

೧ ಭುಕ್ತಿಪುರ-_ಉ ಡಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಭಕ್ಷಿಗೆ 

ವಕಾವನ್ನೂ ಕುಡಿದ ಅನ ವುಂಡ ಕಥೆಯಿಲ್ಲಿದೆ 

ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ತಿಯೆ ಪಾಹಿ ಭುಕಿ ವಂತೀಶ ॥ 

ಜಿಷ್ಣುನಂದನ ಸೂತ ವೃಷ್ಟಿ ಕುಲೇಶ ಪಗ 

*೫ ಬೇಸಿದ ವಕಾವಿನ ಘಲದೊಳು ಪ್ರೋಮವೊ । 

ಬಾಲನ ನುಡಿಯೊಳೆಗಾಯ್ದ್ಲೋನೋ ಪ್ರೇಮಂ ॥ 

ದಾಸರೊಳ್ ನಿನಗಿಪ್ಪ ಪ್ರೇಮವ ಜಗಕೆಲ್ಲ ! 

ಬಾಲನಿಂದು ತೋರ್ದೆ ವಿಷ್ಣು ಮೂರುತಿಯೆ ॥ 

(ಈತ ತೆಜನ ಜನಿತವಾಗಿರ ವುದು) 

2 ಯಾತರ ಭಯವಿದೆ ಹರಿಯ ಕಿಂಕರನೆ | 

ಪಾರ್ಥಸೂತನ ದಯಂವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದೆ ॥ 

** ಹರಿದಿನ ವ್ರತವನಂ ಬಿಡದೆ ವಕಡುವಗೆ । 
ಸರ್ವಜೀಮೋತ್ತಮು ಪ್ರಾಣನೆಂಬವಗೆ ॥ 

ಜಗದೊಳಂ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವರಾಯರ ವ ತವೇ ॥ 

ನಿಗವಕರ್ಥವೆಂದು ಡಂಗುರ ಸಾರುವಗೆ ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಮತದ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ 



ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿದಾಸರು ೩೪೩ 

3 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೆಂರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಶಿವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿವ 
ಬ್ರಾಹ್ಮೆಣರಂ ಮಾತಾಡುವ ನಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಮುದುಮೆ ಒಂಜಿ ದ್ರುಪದ ರಾಜ ಮಂದಿರೊಂಟು ! 

ಬುಂದೆಲಾಡ್ ಚುರಂಟಿ ಪ್ರೇಣಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ದ್ರೌಪದಿಯಂ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಂವ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ 

ದೈಎಕ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳಂ ಸದಾ ಸರ್ವಸಾಮಾಜಿಕರಿಗೆ ಆದರಾರ್ಹಗಳಂ | 



ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಕೃತಿ ಕಾರರು 

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಶಿಷ್ಟ 

ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ 

ಸಾಮಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಗಣನೀಯವಾದುದು ನರಹರಿ 

ತೀರ್ಥರ ಕಾಟದಿಂದ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಮ 

ವಾಸ್ಮಕೂಟದಾ”ಕೂಟಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಟಿಹೊಂದಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಮೋ 

ನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೂ&ತು ಕನಕದಾಸಾದಿಗಳು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದು 

ವರಿಸಿ ಕನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡಿದರು... ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯ ಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಪಾವ್ಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು 

ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ 

ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಯಕ್ವುದೇ ಬಾಷ ಪ್ರದೇಶದ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಭೂಶಸತ್ವ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ದೃಷ್ಟಿಯ ಲ್ಲಿ ವ ಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಅನನ್ಯವಾದುದು ಕನ್ನಡವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾ 

ಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಗೆಳೆಯರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ 

ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾವ ಮೊದಲ ಕನ ಡ ಕವಿಯತ್ರಿ) ಕಂತಿ ಈಕೆಯ ಕೆವವು 

ಸಮಸ್ಯ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿಭಾಪಾಂಡಿತ್ಯಗಳು 

ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ ಶಿವಶರಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ ಡ ಮಹಿಳೆ 

ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಮಹಾದೇವಿಯ ಕ್ಕ ಶರಣ 

ಯುಗದ ಸಾವಕಾಜಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ತನ್ನ 

ನಿರ್ಮಾಣಶಕ್ತಿಯಂ೦ದ ಅನಂತರ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಕವಿಯಿತ್ರಿಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶಳಾಗಿ 

ದ್ದಾಳೆ ಮೋಳಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಕಾಳವ್ವೆ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ 

ನಾಗಲಾಂಒಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೃ ಮೊದಲಾದ ವಚನಕಾರ್ತಿಯವರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪಶ್ರೀಮಂತವಾಯ ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯ ರು ಕಾವ್ಮಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುದೇ 

ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಸನ್ನಿವೇಶ 

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮನದ ವಚನಕಾರ ಯುಗದ ಅನಂತರ ವಂಹಿಳಿಯರಂ 
ಸಾಹಿತ್ಯೆ ನಿವರ೯ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ ಶಿವಶರಣ ಯ ಂಗದಲ್ಲಿ 
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ಮಹಿಳೆಯ ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊ ತ್ಲಾಹವಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದ ಮಹಿಳಾಕೃತಿ 

ಕಾರರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳೇ ಸ್ಟಾ 

ಹರಿದಾಸಯ ಗದ ಸ್ವರ್ಣಯಂಗವೆನ ಲಾಗುವ ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮ್ಮನದಲ್ಲಿ 

ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರೂ ಗಣನೀಯಂ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹದಿಮೂರೆ 

ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದವರೆಗೂ ಹೆಸರಿಸ 

ತಕ್ಕ ಕವಯಂತ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯ 

ಕನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹದಿನೆಂಟ 

ನೆಯ: ಶತವಕಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೀತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊ ತ್ಲಾಹ 

ಲಭಿಸಿತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಇವರ್ತಾಣದ ಸರಳದೃಷ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ 

ಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು ಚಿಕ್ಕ ಚ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ ಹಳೆಯರ" ವಿದ್ಯೆಗೆ 

ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಕಾಲದ 

ಹೊನ್ನವಕ್ಮೂ ಶೃಂಗ್ರಮ್ಮ ಮೊದಲಾದವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ 

ವಂಹಿಳೆಯರಂ ಸಂಮಾರಂ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅನಂ*ರ ಮತ್ತೆ ಕೃತಿರಚನೆಗೆ 

ತೊಡಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಕೆಎವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮ! ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಶ್ಚಂಗಾರಮ್ಮ, ಹಾಗೂ ಚೆಟುವಾಂಬೆಯರು ಅನಂತರ. ಕಾಲದವರಿಗೆ 
ಮ ಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯೆನ ಬಹುದು 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನು ಬೆಳಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎರಡು ತರದ ಪ್ರೇರಣೆ 

ಗಳಿದ್ದವೆನ ಬಹುದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮೃದ್ಧ ನಿವರ್ಕಣದ ಕಾ.೨ ಎಂದರೆ 

೧೫ ೧೬ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು ಕನ ಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಂದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ 

ಮೊದಲನೆಯ ದು ಪುರಂದರ ಕನಕ ಮೊದಲಾದವರು ಸಮಕಾಲೀನ ಮತ್ತು 

ಅನಂತರ ಕಾಲದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೆ €ಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಿಭಾವ ಬೀರಿದರೆಂಬುದರಲ್ಲಿ 

ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಂಹಿಳ ಕೃತಿಕಾರ೦ಗೆ ಅವರಿಗಿಂತ 

ಒಂದೆರಡಂ ಶತವಕಾನಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದ ಕವಿಯಿತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ವಿಜಯದಾಸ 

ಗೋಪಾಲದಾಸಾದಿಗಳು ನೀಡಿದ ಪ್ರೇರಣೆ ಎರಡನೆಯ ರೀತಿಯ ದು 

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತವ೫ನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಘ.ಪ್ರದವಾಗಿತ್ತು ಹೆದಿನಾವ್ಕನೆಯಂ ಶತವಕನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಭಾಗವತ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತವರಾನದಲ್ಲಿ ವಂದ ವರಿದು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಎಕಾಸ 

ಗೊಂಡಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲೂ ಇದೆ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ ಮ್ಮನ 

ಹದಿಬದಿಯಧರ್ವ್ಮ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಮತಾಭಿವಕನ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ತ ವಾಗಿದೆ 

ಚಿಕದೇವರ ಯನ ಆಸ್ಥಾನದ ಬೇರೆ "ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಅನ್ವ ಯಿಸು 

ತ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಚಿಟುವಾಂಬಿ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈ ಷ್ನವ 



೩೪೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಮ ದರ್ಶನ 

ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಮಹಿಳಾ ಕೃತಿಕಾರರಂ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ 

ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡಂಗಯನಿ ತ್ತರು 

ಗೆಲಗಲಿ.ಂ ಅವ್ವ 

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ಮಗಳಾದ 

ಈಕೆ ಎಜಾಪುರ ಜಿಲೆ ಯ ಗಲ್ಲಗಲಿಯ ಮುದ್ದ ಲಾಚಾರ್ಯರನು ವ ಹುವೆಯಾದಳು 

ಆಗ ಆಕೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಈಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈ,ದು ವರ್ಷ! ಮದುವೆ 

ಯಾದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಗೇ ಮುಂದ ಲಾಚಾರ್ಯರಂ ದಿವಂಗತರಾದರು ಅವರ 

ಇದಂ ಜನ ಮಲವ ಕೃಳೆ ಈಕೆಗೆ ಪಾರ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಿದರು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ 
ರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದು. ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ 

ಹೋಗಿ ರಾಜಗಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ದಿನ ಖಾರವನ್ನೂ ಹೇಳಿ 

ದಳು ಈಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಸತ್ಯಾಂಶವೆಹ್ಚಿದೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಂತೂ ಅಸಾಧ್ಯ 

ಮುಯ್ಯದ ಪದಗಳು, ಮೋರೆಗೆ ನೀರು ತಂದ ಹಾಡು ಶೃಂಗಾರ ತ ರತವ್ಯು 

ಬೀಗರ ಹಾಡುಗಳ - ಇವೇ ಮುಂತಾದುವು ಈಕೆಯ ಕೃತಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮೇಶ 
ಎಂಬ ವಣದ್ರಿಕೆಯಿಂದೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿರುವ ಅವ್ವ ಹದಿಸೆಂಟನೆಯ ಶ*ಮಾನದ 

ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲದ ಕವಯಿತ್ರಿ) 

ಮುಯ್ಯದ ಹಾಡಂ ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸುದೀರ್ಫ್ಥ ಗೀತೆ ಗೌರೀ 

ಪೂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಯ್ಯ ಒಯ್ಯವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ವಿನೋದವಾಗಿ 

ಹಾಡಿ ನರ್ತಿ೧ ಆಚರಿಸ ವ ತಹ ಸಂದರ್ಭವಿದು ಸುಭದ್ರೆ, ದ್ರೌಪದಿಯ ರು 

ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಮುಯ್ಯ ಒಯ್ಯುವಂತೆ ಈ ಹಾಡಂ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಮುಯ್ಯದ ವಾದದಲ್ಲಿ 

ತನ್ನನು ಗೆಲ್ಲ”ಬೇಕೆಂದು ಅವ್ವ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ... ಪಾಂಡವರ 

ಭಕ್ತಿಯ ನು ಕೃಷ್ಣನ ವಾತ ಲೃವನ್ನ್ನು ಕವಯಿತ್ರಿ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಣಿ-ಸಿದ್ದಾಳೆ 

ರ ಕ್ಕೀಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ರ ಜಗಳದ ನಡುವೆ ಕ ೈಷ್ಣನಿಗ ೦ಟಾದ ಸ್ಥಿತಿಂಶ ನು ದ್ರೌಪದಿ 

ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಸುತ್ತಾಳಿ ಇದೇ ಸಂಹರ್ಭವನ್ನು ದಶಾವತಾರದ ವರ್ಣನೆ 

ವಂಡಲು ಕವಯಿತ್ರಿ ಊಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ 

ಮೋರೆಗೆ ನೀರು. ತಂದು ಹಾಡಂಗಳು ಇನೊ ೦ದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು 

ಪ್ರತಿಒಧಿಸುತ್ತವೆ ವಂದ ವೆಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಗರಂ ಗಂಡಿನ ಮನೆಗೆ ಮೋರೆಗೆ 

ನೀರು ತರ ವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಸ ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಂ 

ತ್ತಾರೆ ಇವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜರಿಯುವ ಪದಗಳು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರ 

ದಾಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಗಲಗಲಿಯ ಅಷ್ಟ ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಕೃತಿಕಾರರು ೩೪೭ 

ಬೀಗರ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಈ ರಿ ತಿಯವೆ ರಾಮಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ 

ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ? ದಂತೆ ಈಕೆ ಈ ಹಾಡ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಈಕೆಯ ಹಾಡು 

ಗಳು ಒಹೆಪಾವಲಂ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳಾಗಿವೆ ಹರಿಕಧಾಮೃತಸಾರ ದಲ್ಲಿ ಎವರಿಸಲಾಗಿ 

ರುವ ದೇವತೆಗಳ ತಾರತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನೂ 

ತೊರೆದು ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನವನು ಪಡೆಯುವದು ಎ. ತರಹದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ 

ದಂತೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾದ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು 

ಗಲಗಲಿಯ ಅವ್ವ ಆಡುನುಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಮವನ್ನು ಕೆ೧ಟ್ಟು ಅವಂಕಾರ 

ಗಳಿಂದ ವ್ಯಂಗ್ಯದಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳಿಂದ ತನ ಕೃತಿಗಳನು ರಚಿಸಿ 

ಬಾಳೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಸರ್ವವಧದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸಾರಿದ್ದಾಳೆ 

ಭಾಗವನ್ನ 

ಗಲಗಲಿಯೆ ಅವ್ವನ ಶಿಷ್ಕೆಯಾದ ಭಾಗಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು 

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ವ ಮತ್ತು ಭಾಗಮ್ಮ...-ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎವರಗಳನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ 

ಡಾ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ (ಕರ್ನಾಕದ ಕವಯಿತ್ತಿ ಯ ರು ೧೯೬೫ ) ಅವ್ವನ ಜೊತೆ 

ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರ ವಾಗ ಭಾಗಮ್ಮ ಕಾಲರಬೇನೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತಳಾದಳಂತೆ ! ಆಗ 

ಅವ್ವನ ಆದೇಶದಂತೆ ಭಾಗವತದ ತೃತೀಯಸ್ಕಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿ ರೋಗಮುಕ್ತಳಾದ 

ಳಂತೆ 1 ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಮ್ಮನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ 

ಲಭ್ಯವಾದಂಥ್ದು 

ದ ರ್ಕ್ಮೋಧನನ ಕೆಟ್ಟ ವರಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪಾಪಪರಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದಂರೆನು 

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟನು ದಾರಿಯ ಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಊದ್ಧವನೆಂಬವ-ಂ ಸಿಕ್ಕಿದನು 

ಎದುರನು ತನಗೆ ಹರಿಯಚರಿತ್ರೆಯನಂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯ 

ಮಾಡಲು ವೆಂ ಶ್ರೇಯ ಯಹಿ ಶಕ್ತನಾದವನೆಂದು ಉದ್ಧವ ಉತ್ತರವಿತ್ತ 

ಮೈತ್ರೇಯರಿಂದ ಹರಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನು ತಿಳಿಯ ೦ವುದೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನವಸ್ತು 

ಭಾಗವತ ನ ಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೇ ಈಕೆಯ ಮುಖ್ಕೋದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತೆಂಬುದಂ 

ಈಕೆಯ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು 

ಹೆಳೆವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಂಹಿಳಾಕೃತಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಳು ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಈಕೆ 

ಭಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಿನಿನ್ನೂರಿನ ಭಿಷ್ಮಪ್ಪ ಜೋಯಿಸರ ಮಗಳು ಚಕ್ಕ 
ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈಕೆಗೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳೆ ಬೆನ್ನೂರಿನ ಶ್ಯಾನುಭೋಗ 

ಕೃಷ ಪನ ಮಂಗ ತಿಪ್ಪರಸನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು ಆದರೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ 



೩೪೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ವಮುಖುಳಾಗಿದ್ದಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಭೆಗವದ್ಕ ಕ್ಷಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಒಂತು 

ಮಲೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಸವ ಪದ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಳವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ರಂಗನಾಧಮೂರ್ತಿ 

ಸಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥಕ್ಷೇತ್ರು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಆ 

ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಯಿತಂ ಈ ರಂಗನಾಧನೇ ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧ್ಯದೈವವ ದನು 

ಆಕೆಯ ಗಂಡನೂ ಗಿರಿಯಮ ನನ್ನೂ ದೈವೀಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂದಂ ಭಾವಿಸಿ 

ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು ಗಿರಿಯ ಮ್ಮನ ವರಾತಿನಲ್ಲಿ ಊದಿನ ಜನರಿಗೂ 

ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿತು. ಈಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಐತಿಹ್ಯಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 

ಸತ್ಕಾಂಶವಿದೆಯೋ ತಿಳಿಯ ದಂ 

ಕವಿಚರಿತೆಕಾರರು ಈಕೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಸು. 1750 ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಗಿರಿಯಮ್ಮ ತನ ಚಂದ್ರಹಾಸನಕಥೆ ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ದ ಚಂದ್ರ 

ಹಾಸೋಪಾಖ್ಮಾನ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ ದರಿಂದಲೇ ಈಕೆಯು 

1725-50 ರ ಸುಮಾರರಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದಳೆಂದು ಹೇಳಬಹ ದು 

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸುಮತೀಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಿರಿ 

ಯಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದರೆಂದೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತವರಾದುದ 

ರಿಂದ ಗಿರಿಯಮ್ಮನಿಗೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ತೀರ್ಥ ನೀಡಿದರೆಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ 

ಉಡುಪಿಗೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಮಲೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ 

ಬಂದು ಗಿರಿಯವ್ಮೂನಿಗೆ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುದ್ರಿಕೆಯ ನ್ನು ನೀಡಿದ 

ರಂತೆ 1 ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆರಂಗ ಎಂಬ ಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಲು ಗೋಪ-ಲದಾಸರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೆನ್ನಲಾಗಿದೆ 

ಗಿರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಮಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪು್ರತ್ರನೆಂದಂ 

ಭಾವಿಸಿ ಆ ಮಗ ವನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಮುದ್ದಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ 

ಈಕೆ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅನೇಕ ಬಿಡಿ ಹಾಡ ಗಳ ಜತೆಗೆ 

ವಿಶೇಷ ಕೃತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕೆರವಂಜಿ ಲವಕುಶರ ಕಾಳಗ ಉದ್ದಾಲಕನ ಹಾಡು 

ಕೃಷ್ಣಕೆ-ರವಂಜಿ ಮುಂತಾದ ಕಧನ ಕಾವ್ಯಗಳನು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತೆ ಮತ್ತಂ 

ಸೀತಾಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷ 

ಮತ್ತು ಗಿಳಿಪಾದಿಜ ತ ಎಂಬವು ಕೂಡ ಈಕೆಯದೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವು 

ಅಲಭ್ಯ ಹಲವ ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕೀರ್ತನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನೂ 

ಪಡೆದಿರ ವುದು ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯೇ 

ಗಿರಿಯಮ್ಮ ತನ ಕೀರ್ತೆನೆಗಳನು ವಿವಿಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ 

ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪವಾಡಗಳಿವೆ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆಯ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಕೃ3ಕ್ರರು ೨೪೯ 

ರಂಗನಾಥನ ಉತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಂಗುರ ವ್ಷಯವಾಯಿತೆಂದೂ ಗಿರಿಯಮ್ಮ 

ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯ ನ್ನು ಹಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗುಬ್ಬಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ 

ತಂದು ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ 

ರಂಗನಾಧನನ್ನು ಪ್ರಾಥಿ-ಸಿ ಗಿರಿಯವ್ಮೂ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಳಂತೆ! ಈ 

ಅತಿಹ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೀರ್ತನೆ ಆಧಾರ 

ಮಳೆಯ ದಯಮಾಡೋ ರಂಗ ನಿಮ್ಮ 

ಕರ ಣೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಉಳಿಯ ದು ಲೋಕೆ ಪ 

ಪಶ ಜಾತಿ ಹುಲ್ಲೆ ಸಾರಂಗ ಮೃಗಗಳು ಬಹಳ 

ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿ ಬತ್ತಿದ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು 

ತೃಷೆಯಡಗದೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡಂ 

ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಬಾಯ್ಬಿ ಡುವವಂದ್ಕು ಹರಿಯೆಂ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀದ್ದಿದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರ ಹೃದಯುಾರ್ದ್ರವಾಗಿದೆ 

ಸಂದು ಹೋದವು ಜ್ಕೇಷಪ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ 

ಬಂದಿದೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸವೀಗ 

ಇಂದು ಪುರಂದರಗೆ ಹೇಳಿ ವೃಷ್ಟಿಯ ತರಿಸೊ 

ಸಂದೇಹವ್ಕಾಕೆ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆಯ ರಂಗ ॥ 

ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರವೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ವ ಧುರಭಕ್ತಿಯ ಭಾವಾಭಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆಂಬ ಒರುದಂ ಬಿಡದಿರು 

ದೇವ ಬಹು ಪರಾಕಿಲೊ ಮುರಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ವಕಾತು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತೆನೆಯಲ್ಲಿ 

ಮನವೆನ್ನ ಮಾತ ಕೇಳದು ಮಂದ ಜ್ಞಾನದಿ । 

ತನಂವಿನಾಶೆಯ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದು ॥ಪ)॥ 

ವನಜನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ 

ಕಂಡ ಕಂಡೆಡೆಗೆ ಆಲೆಯುತಲಿದೆ 

ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವ ವರಾಡಿ ಪರಾಗತಿ 

ಆದರವನು ವಾಡಲೊಲ್ಲದಂ 

ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಕೀರ್ತನೇತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶಿ ಲಿಸ 

ಬಹುದಂ ಕೃಷ್ಣಕೊರವಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೊರವಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಕಥೆ 

ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಅಣ್ಣು ರುಕ್ಮಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ನ್ನು ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ 

ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸ ತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ ಕೊರವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು 



೩೫೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಆಕೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಂಂಬೂತ್ತಾನೆ  ಬ್ರಹ್ಮಕೊರವಂಜಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಕೊರದಂಜಿಯನ್ನೇ 

ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಭಗವಂತ ನ ಆಗವ ನ 

ವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕೊರವಂಜಿಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಕಣಿ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತಾನೆ 

ಈಕೆಯ ಲವಕುಶರ ಕಾಳಗ ಒಂದು ಹೊಸ ತರಹದ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ 

ಶೂರ್ಪನಖಿ ಕೊರವಂಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾವಣ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವಂತೆ 
ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಸೀತೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲವಂತದಿಂದ ಬರೀ ಟಾದ 
ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಕೊರವಿ ತಾನಂ ಬರೆದು ಒವ 

ತುಂಬಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆ ಚಿತ್ರ ರಾವಣನಾಗಿ ಕುಣಿಯತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 

ರಾಮ ಸೀತೆಯಸ್ನೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ವತ್ತ ಕಾಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಾನೆ 

ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಸತಂ ಉಳಿದಂತೆ ಇದಂ ಜನಪದ ಮೂಲದ ಕಥೆ 

ಉದ್ದಾಳಿಕನ ಕಥೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಧಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾ 

ಹರಣ್ಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 447 ಪದ್ಮಗಳಿವೆ ಇದರ ಕಥನ ಕಲೆ ನೂತನ 

ವಾದಂಡಥದಂ 

ವೈಷ್ಣವ ಕವಯಿತ್ರಿಯಾದ ಈಕೆ ಪರಮತ ಸಹನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಗಂಡನ 

ಹಾಡು ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರತಿ ಶಿವನ 

ತೆಂಗಿ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ಶಿವನನ್ನು ಮನ್ಮಧ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ 

ಶಿವ ಅವನ ಗರ್ವಭಂಗ ವರಾಡಂವುದೇ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತು 

ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಕಥೆ ಸು 350 ಪದ್ಮಗಳಂ ನಾಲ್ಕು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ 
ಬಂದಿರುವ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೃತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಪ್ರಭಾವ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ 

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜವಾದ ಅನಂಕಂಪೆ ಕರಂಣಾಜಸಕವಾದಂತಹ 

ಸನಿ ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಕಾವ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ತಂದೆತಾಯಿ 
ಗಳನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನಾಥ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ 

ದಾಸಿ ಹೇಳುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು 

ದೇಶಾಧಿಪತಿಂಯ ಗರ್ಭದಿ ಬಂದಂ ನಿನಗೀಗ 

ಹಾಸ ವ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲ 

ಬೀಸಿ ತೂಗುವರೆ ತೊಟ್ಟಿಲುಯಿಲ್ಲ ಎನುತಲಿ 

ಬೇಸತ್ತ ಅಳಲುವಳೊಮ್ಮೊೆ 

ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಈ 8 ವೃದುದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೀತಾಕಲ್ಯಾಣ 

87 ಪದ್ಮಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾವ್ಯ ಜಯ ಜಯ ಎಂಬ ಸೊಲ್ಲಿಬಂದ ಮುಕ್ತಾಯ 

ವಾಗುವ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಮಾಣದ ವರ್ಣನೆಯೇ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಕ ತಿಕ ರರು ಗಣ 

ಮುಖ್ಕೋದ್ಜೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕಾವ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣ್ಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಂಭ್ರವ ವೇ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಂವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ 

ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸರಳವೂ ಸ ಲುಭವೂ ಆದ ಶೈಲಿ 

ಈಕೆಯದೆಂದಂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ತೊಡಕಿನದಾದ ವರ್ಣನೆಗಳು ಅಲಂಕಾರಗಳಂ 

ಇ್ವ್ಯದೆ ದೆ ಶೀಯ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈಕೆ ಸಾವರಾನ್ಯಜನರಿಗಾಗಿಯೇ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿ 

ದಂತಹವಳು ಆಕೆಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯೆ € ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ ಡು ಬರುತ್ತ 

ದೆಯೇ ಹೊರತು ವಿದ್ವತ್ತಲ್ಲ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದ ಆಚಾರ ವಿಕಾರ ನಂಬಿಕೆ 

ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕ ವೃದ್ಧ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿವೆ ಈಕೆಯ 

ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ನಿರೂಪಣೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿವೆ ಹೃದಯ 

ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿ ರುವ ಈಕೆ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಕೃತಿಕಾರ 

ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ 

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಭೀಮವ್ವ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಯಿತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭೀಮವ್ವ ಒಬ್ಬಳು ಬಳ್ಳಾರಿ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣದೆ ವರ ಕೆರೆಯ ಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಜನ್ಮಿಸಿದಳು 

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಭಿ ಮವ್ವ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮೆರೆದಳೆಂದು ಹೆ ಳುತ್ತಾರೆ 

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ 

ಳೆಂದೂ ಹೇಳ ತ್ತಾರೆ ಈಕೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೇ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದೆ 

ಮ ನಿಯಪ್ಸನ ಮೂರನೆಯಂ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹೆವಾದಳು ವಿವಾಹಾನಂತರ 

ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿಯಾದಳು. ಗಂಡನ ಊರಾದ ರಾಯದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳೆ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಂಗೆಗೆ ಛಯಪ.ಶ್ಟ ನಂಯಕರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಗೆ 

ಹೊ ದರು ತನ್ನ 35ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಿ ಮವ್ವ ವಿಧವೆಯಾದಳು ಅನಂತರ 

ಆಕೆಯ ಜೀವನಮಾರ್ಗವೇ ಬದಲಾಯಿತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಮೆಯ್ದ ಈಕೆಗೆ ಕಾವ್ಯ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಶಕ್ತಿ ಬಂದದ್ದೇ ಒಂದಂ ಪವಾಡ! ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೆಬೆ ಕೆಂದು 

ಪ್ರೇರಣೆಯಾದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎದುರು ನಿಂತು ಆ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ! ಒಮ್ಮೆ ನಾರದ ವಿ ಣೆಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆದ ಕೊಂಡಂ 

ಬಂದನಂತೆ | ಇದೇನೆಂದು ಭಿ ಮವ್ವ ಕೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ತನಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 

ದಾನಮಾಡಿದಳೆಂದು ಹೇಳಿದನಂತೆ |! ಇದೇ ಪ್ರಸಂಗ ಕೃಷ್ಣದಾನವ್ರುತ ದಲ್ಲಿ ವಿರೂ 
ಪಿತವಾಗಿರುದುವಂತೆ ! ಈಕೆಗೆ ನಾರದನೇ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಿ ಮೇಶಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ 

ಅಂಕಿತ ಕೊಟ್ಟಿನಂತೆ ! ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಮಾಂಶವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಜನೆ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತೌರು ಮನೆಯ ಭೀಮ ಅತ್ತೆಮನೆಯ 

ಕೃಷ್ಣಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿ ಭಿ ಮೇಶಕೃಷ್ಣೆ ಆಯಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 



೩೫೨ ದಾಸ ೧ಂಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಭಿ ಮವ್ವ 143 ಸ್ಥಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಮುಯ್ಯದ ಹುಡು 

ಪತಿದಾನಕೊಟ್ಟ ಹಾಡು ಶಕುಂತಲೆ ದುಷ್ಕಂತ ಮಹಾರಾಜನ ಹಾಡು ರತಿಕಲ್ಯೂಣ 
ಸುೆದ್ರಾಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ (ಹರಪನ 

ಹಳ್ಳಿ ಭಿ ಮವ್ವನ ಕೃತಿಗಳು ಸಂ ಡಾ| ಟೆ ಎನ್ ನಾಗರತ್ನ) 

ಈಕೆಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಥನಕಾವ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಇವುಗಳಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ 

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಗಳಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ  ಮಂಗಳಗೌರೀ 

ಪ್ರತ ಸ್ತಾತಿಮಣಿಮಾಲಿಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರದ ಹಾಡುಗಳು ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟುವ 

ಹಾಡುಗಳು ಕೋಲ್ಲೂಡು ಹಸೆಕರೆಯುವ ಹಾಡು ಮುಂತಾದುವು ಇವಳ ಹಾಡು 

ಗಳಲ್ಲಿವೆ 

ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಬೃಹದಶ್ಹನೆಂಬ ಮುನಿಹೇಳಿದ ನಳನಕಥೆ ಭಿ ಮವ್ವ 

ಉವೆ ಯ ಸುತನ ಚರಣಕಮಲಕೆ ನವಿೀಸಿ ಪೇಳುವೆ ನಾನು ಹರುಷದಿ ರಮೆಯ 

ರವ ಣನ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ನಳನ ಕಛೆಗಳನು ಎಂದು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ 

ದೂತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೂಳಿ 

ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಳ ದಮಯಂತಿಯೊಡಸನೆ ಉಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ನಳನ 

ವಕಾತನು ಕೇಳದೆ ದಮಯಂತಿ ಆತನ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳನ್ನು 

ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಂ ರಾತ್ರಿ; ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಬಿ 

ಹೋದರೆ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ನಳನ ಮನಸ್ಸಿನ ಡೋಲಾಯ 

ವರಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹಜಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಭಿ ಮವ್ವ 

ಅತ್ತ ಹೋಗುವನು ಇತ್ತ ಬರುವೋನೊ ಭರದಿಂದ ಕೋವ ಲಾಂಗಿ 

ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗುವಂದದಿ ತಿರುಗಾಡಿದಾ 

ಶೃಂಗರ ಕರುಣ ಭಕ್ತಿ ವೀರರಸಗಳ ಚಿತ್ರಣ ವ ನೋಹರವಾಗಿ ಕಥೆಯ 

ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಉಪಮೆ ಕವಿಸಮಯ 

ವನ್ನು ಬಳಸಿ ತುಂಬ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾವ್ಮ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾಳೆ 

ಮುಯ್ಯದ ಹಾಡು ರ ಕ್ಕಿಣಿ ಸತ್ಕಭಾಮೆಯರು ಕುಂತಿಯ ಸೊಗೆಯ ದಿಗೆ 

ಮ ಯ್ಕಿಕೊಟ್ಕ ಬರುವುದು ಇವರ ಪ್ರದಾನವಸ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗನೆಯ ರ ವರ್ಣನೆ 

ಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ ಭೈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 
ಅವತಾರಗಳ ವಣಇನೆ ಸಾಹಸಗಳ ವರ್ಣನೆಗಳು ಇವೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 

ದಶಾವತಾರದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ 

ಪತಿದಾನಕೊಟ್ಟಹಾಡು ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣದ್ನ 

ವ್ರತ ಎಂದೂ ಹೆಸರು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಸತ್ಮಭಾಮೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು 



ಬಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಕ ತಿಕಾರರು ಹಗ 

ದಾನ ಕೊಡ ವ್ರದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಧ ವಸ್ತು ಕಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ 

ಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರತಿ ಪತಿ ಪಿತನದಾನವ ಕೊಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನೂ ಅತಿ 

ಹರುಷದಲಿ ಪೇಳ್ವೆನು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಭಿ ಮವ್ವ 

ನಾರದನ ಸಂಚು ಭಾವೆಯ ಗರ್ವ ರ ಕ್ಕಿಣಿಯ ಹಿರಿಮೆ ತಾಳಸಿಂರಂ 

ಮಹಿಮೆ ಮ ಂತಾದ ವು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸ್ಟಟ್ಟಿದೆ 

ಶಕ ೦ತಲೆ ದ ಹ್ಯಂತ ಮಹ ರಾಜನ ಹೂಡು ಕೂಡ ವ ಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ 

ಕಾಳಿದಾಸನ ಅಭಿಜ್ಞಾ ನೆ ಶಾಕುಂತಲದ ಕಧೆಯಸೂ ಜೋಡಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದೆ ರೀತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಭೀಮವ್ವ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ 

ರತಿಕಲ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ ಭೀಮವ್ವ ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಕ ಷ್ಣಭಕ್ತಿಗೂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 
ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಮಗ ಮನ್ಮಧನಿಗೆ ಮದ ವೆ ಮಾಡಲು 
ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ರತೀ ಕಲ್ಮಾಕೈ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ 

ಸಿದ್ಧತೆಗಳನೂ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ 

ಸೆ ಭದ್ರಾಕಲ್ಯಾಣ ವೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯ ೦ದ ನಡೆಯುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ 

ಆಜ ೯ನನು ಯತಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಭದ್ರೆಯ ನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸ್ವಾರಸ್ಮಕರ 

ವಾದ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ 

ಉಳಿದ ಹಾಡುಗಳ ಕಧಾಂಶವಿರುವ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ 

ಭೀಮವ್ವ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳನು ವರ್ಣಿಸುವ 

ಒಂದು ಹಾಡು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೀತಿಂಯ ಲ್ಲಿ ಇದೆ 

ಅಕ್ಕರವುಳ್ಳ ನಮ್ಮಕ್ಕ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ 

ರಕ್ಕಸಾಂತಕ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಪೋದ ಎಂದು ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ. 

ಸತ್ಮಭಾಮೆಯೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದ್ವಲಭ 

ನೀರೊಳು ಪೊಕ್ಕು ವೇದವ ತಂದು ಪುತ್ರಗಿಡಯೋದ ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ 

ಉತ್ತರೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ 1 ಇದೇ ರಿ ತಿ ಹಾಡು ಮುಂದಾವರಿಯ ೨ತ್ತದೆ 

ಕ ಹ್ಮಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಭಿ ಮವ್ವ ಇನೊಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ 

ಭೀಮವ್ವನ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಂತಿರುವ ಕೆಳಗಿನ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ ಧುರ ಭಾವ 

ಗಳಿವೆ 

ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿ ಎನ ದೆ ಈ ನಾಲಿಗಿ 

ನ್ನಿರುವುದ್ಕಾತಕೆ ಸ ಮ್ಮನೆ 

ಸರಸಿಜಾಕ್ಷನ ದಿವ್ಮ ಸಾಸಿರನಾಮ ಬಿಟ್ಟು 
23 



ಶೃ೫ಲ೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಶ ನ 

ಪರರವಾರ್ತೆಲಾಸಕ್ತಿ ಪಾಮರನಾಗುವುದ್ಯಾಕೆ 

ಕಮ ಹಿಷ್ಸಾಗಿ ರಂಗವಾಲಿ ಎನಿಸುವುದು 

ಭೀಮವ್ಧ್ವನ ಕೃತಿಗಳು ಕಥನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣನಾ ನೈಪುಣ ದಿಂದ ಕೂಡಿ 

ಸರಳೆಶೈಲಿಯಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನೂ ಆಕಷಿ-ಸ ತವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು 

ಕೃ ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕವಯಿತ್ರಿಯರು ಬಹಳ ಎರಳ ಅಧವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬ "ಎನ್ನೆ 

ಬಹ ಕೃತಿಯ ವೆ ೈವಿಧ್ಯದೆ್ಲಿ ಭೀಮವ್ವನನಲ್ನ ವೂರಿಸ ಡವರಿಲ್ಲ ಹೊ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದ ಭೀಮವ್ವ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ ಳಾಗಿದ್ದಾ ಛೆ 1822 ರಿಂದ 1902ರ ವರೆಗೆ 

ಬಾಳಿದ ಭಿ ಮವ್ಹ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಯಿತ್ರಿಯ ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು 

ಇತೆರ ಕವಂಯಿ ತ್ರೀಯೆಂರು 
ಇದ ವ ಹೇಳಿದ ಮಹಿಳಾ ಕೃತಿಕಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ; ರೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬರ 

ವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದವರಾಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿ ತರಾದವರಾಗಲಿ ಕಂಡಂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ 

1850 ರಿಂದ ಈಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಕೃತಿರಚನೆ ಮಾಡಿ 

ದ್ವಾರ ಡಾ| ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿಯವರು ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನು ಕೊಟ್ಟಿ 

ದ್ಹಾರಿ (ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಯಿತ್ರಿಯರು) 

ಚೆ ರಾ ಚೆ್ಣಮ್ಮ (1850) ಈಕೆ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ 

ಕೃಷ್ಣಾತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಚೆರಃಕ ಪು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ "ರಾಮಯಾರೃ ಲಾಕಿಕ 

ಎಹಾರದಿ ವೇತನಾಂಕಿತನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಯಿರುತಿರಲು ಚೊಮ್ಮೂ ಹುಟ್ಟಿ ದಳು 

ಚೆಲ್ಲವ್ಮೂ ರಚಿಸಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಪರಿಣಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೌರಾಣಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡ ಕೃತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೆಂರಗನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಲಲಿತ ಷಟ್ಟಿದಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆ 

ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ 

ರಾಜಕಳಾನಿಧಿ ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥದಂ ಗೃಹಿಣೀಧರ್ಮ ಜನ್ಮ 

ರಾಜಕೀಯ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಅಮಾತ್ಯ ಅರ್ಥ ಕಾಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಂತಾದ 16 

ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಕೃತಿ ಚುವವ್ಧನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು 

ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 

ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣ ಈಕೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಒಂದಂ ಕಾವ್ಯನಾಟಕ ಇದ 

ರಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಕಗಳಿವೆ ಕೃಷ್ಣನು ಭಾಮೆಗಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ವನದಿಂದ ಪಾರಿಜಾಶವನ್ನು 

ಅಪಹರಿಸಿದ ಕಥೆಯೇ ಇದರ ಕಥಾವಸ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ನ್ನೇ 

ಈಕೆ ಅನಂಸರಿಸಿದ್ದಾಳೆ 

ಚೆಲ್ಲಮ್ಮನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಗಂಣವದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ 

ಉಪೆಮೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾಳೆ. ರಂಕ್ಮಿಣಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡು 



ದಾಸ ಸಾಹಿತೆ ದ ಮಹಿಳಾ ಕ ತಿಕಾರರು ೩೫೫ 

ವಾಗ ತುಂಬಿಯನು ಜರಿದವು ಸತಿ ಕೆ ರುಳಂಬುಜದ ಡಾಳವನು ವದನವು ಬೆಂಬಿಡಿ 

ದವಾ ಶ್ರುತಿಗಳುರೆ ಶ್ರೀಕ ರದಾಕ ತಿಯಕಾ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ ಚೊಮ್ಮು 

ಈಕೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೂ ರಸಭರಿತವಾದ ಭಾವಗಳೂ ಇವೆ 

ಭಕ್ತಿಯೇ ಈಕೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪ್ರಧಾನರಸ ಈಕೆಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು 

ಕಂಡಂ ಒರುತ್ತವೆ 

ಗಣಪಕ್ಕೆ (1870) 

ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ಕವಯಿತ್ರಿಯಾದ ಈಕೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕರ್ಣದವಳು ಈಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕಾಮ್ಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 

ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ ಈಕೆ ಅಕ್ಷರಸ್ಥಳು ರಾಮಭಕ್ತರಂದ ಗಣಪಭಟ್ಟರು 

ಈಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇವರ ವ ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಜನೆ 

ಕೀರ್ತನೆ ಸಂತರ್ಪಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದುದರಿಂದ ಈಕೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದೈವಭಕ್ತಿ 

ಬೆಳೆಯಿತು ಹನೆ ರಡನೆಯ ವಯ ನಲ್ಲಿ ನ ಗಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಭಡತಿ ಎಂಬ ವದನ 

ಜೊತೆ ಈಕೆಯ ವಿವಾಹವಾಯಿತು ಬಡತನದ ಸಂಸಾರವಿದ್ದರೂ ಈಕೆ ಕಾವ್ಯ ರಚಿ 

ಸುವುದನು ಆಘ್ಕ್ಮಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ಗೊಕರ್ಣ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟೂ 

ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ಕೃಷ್ಣನಹ ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನಂತನ ಕಥೆ ತ ಳಸೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆರತಿ 

ಪದಗಳ ಮದುವೆಯ ಹಾಡು ವ ಂ೦ತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಗಣಪಕ್ಕ 

ಗೋಕಣ- ಮಹಾತ್ಮೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಸ್ಥಳಪುರಾಣವನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ 

ಜಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪರಿಣಯ ದ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಈಕೆ ಬರೆ 

ದಿದ್ದರೂ ಸಂಪೂಣ ವಾಗಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲವೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾ! ಸರೋಜಿನಿ ವಂಹಿಷಿಯೆವರು 

ಈಕೆಯ ಬಿ ಗರ ಹಾಡುಗಳು ವಿನೋದ ಪ್ರ”್ಂಗಗಳಿ ದ ಬಿ ಗರನ ಜರಿಯುವ ಪದ 

ಗಳಿವು ದೇವರ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಯ ವಣಇನೆಗಳೂ ಈ ಹಾಡಿಸಲ್ಲಿರು*,ವೆ ಕೃಷ್ಣನ 

ಹುಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿಯಾದರೂ ದ ಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರ್ಷೂಣೆಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ 

ವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೃತಿ ಇದನ್ನೇ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ 

ವುಳ್ಳ ಒಂದು ಯ ಕ್ಷಗಾನವನ್ನೂ ಈಕೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ 

ಸಂಂದರಾಬಇಂತಿಂ (1875) 

ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಹಗಿ ರದ ರರ ಮನೆತನ 

ದವಳು ಈಕೆ ಬಾವಎವಿಧೆವೆಯಾದ ಸುಂದರಾಬಾಂಯಿ ಮಾವಂದಿರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ 

ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಕಾರ್ನಗಳ ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಳು 

ದಾಸಪ ಥದ ಕವಯತ್ತಿಯರಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ 

ಈಕೆಯೂ ಕಾವ್ಯರೂಪಕ್ಕಿ ಳಿಸಿದ್ಮಾಳೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾ ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ ಪ್ರೀ 



೩೫೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವೆಂಕೆಟೇಶಾ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಮ ದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಈಕೆ ಕೃತಿಗಳನಂ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣನ 

ಹುಟು ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಚರಿತ್ರೆ ಸಭದ್ರಾಮುಯ್ಯ ರಕ್ಕಿಣಿ ಮುಯ್ಯ ರುಕ್ಮಿಣೀ 

ಪರಿಣಯ ಸುಭದ್ರಾಕಲ್ಯಾಣ ಶುಕ್ರವಾರ-ಶನಿವಾರ ಗೌರಿಯ ಹಾಡುಗಳು 

ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಈಕೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಶೆ ಕ್ಮೀತೇ ಸ್ವಯಂವರ ದಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿ; 

ತಾನೇ ಕಥಾನಾಯಿಕೆಯೆ ದ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದಂತೆ ತೊ ರ ತ್ತದೆ 

ರ ಕ್ಮಾಂಗೆದ ಚರಿತೆ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತನ ಚರಿತ್ರೆ ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತವನ್ನ್ನ 

ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ ವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಕೃಷ್ಣನ 

ಹುಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನು ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಕಾವ್ಯ ರಚಿ೧ದ್ದಾರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಮಾಸಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈಕೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವಿದೆ ಸರಳ 
ತೈಲಿ ನೇರ ನಿರೂಪಣೆ ಪರಿಚಿತ ಕಧಾವಸ್ತುೂ ಮೃದುಮಧುರ ನೀತಿ ವಾಕ್ಕಗಳಂ 

ಈಕೆಯ ಕಾವ್ಯಗುಣಗಳಂ 

ಪೆನ್ನಿ ಲಶ್ಮೀಜಾಂಯಿಂ (1880) 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕರ್ಣದ ರಾವ ಭಟ್ಟರೆಂಬ ವೈದಿಕದ ಮಗಳಾದ 

ಈಕೆ ದೇವರನಾಮುಗಳನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ 

ಇತ್ತಂತೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈಕೆಯ ಹಾಡಂಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ 

ಬಹಳಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುವರಾತನೆ € ತನ್ನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ ವ ಈಕೆಯ ಶೈಲಿ ತ ೦ಬ 

ಸರಳ ಈಕೆ ತನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾವ್ಯ ಸುಂದರ 
ವಾಗುವಂತೆ ವಣಡಿದ್ದಾಳೆ 

ಶಾಂತಿಬಾಂರಿಂ (1880) 

ಶಿವಮೊಗ್ಗೆಯ ಸಾಗರದ ಕೊಪ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯನವರ ಮಗಳು ಈಕೆ ಜೀವನ 

ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶಾಂತಿಬಾಯಿಗೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಮನೆಂಬ ಸಾಧ ಗಳ ಪರಿ 

ಚಯೆದಿಂದ ಪರೆವರಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಿತು ಇಹಲೋಕದ ಪರಿ 

ವಯೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದಳು 
ಈಕೆ ಕನ ಡ ಮರಾರಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಪಾಂತಿಪಾಲಿಪ 

ಗರಂ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಹಲವ ಕೀರ್ತನೆಗಳನಂ K ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಹೆಂಪಾಮು ಭಕ್ತಿಪರವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 

ಓರಜಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೀವಮ್ಮ (1890) 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊಂಡೂರಿನ ದಿವಾನ್ ಅಚ್ಚಪ್ಪನಾಯಕರ ಮಗಳು ಈಕೆ 

ಈಕೆಯ ಪತಿ ವಾಧವರಾಯರಾು ವಕೀಲರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ವಿಧವೆಯಾದ ಆಕೆ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಕೃತಿಕಾರರು ೩೫೭ 

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಂವನ್ನು ಕಟ್ಟಸ ತನ್ನೆ ತನುವ ನಧನ 
ಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸೇವೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು 

ಈಕೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದ ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಗಳೆನ್ನು ಕ ರಿತು ಅನೇಕ ಹಾಡೂ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಈಕೆಯ ಹಾಡುಗಳ ಪ್ರಧಾನವಸ್ತಾ 

ಈ ಕೆಲವು ಕವಯಿತ್ರಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗಲೂ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ 

ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೆೊ-ಂಡಂ ಬರಂತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ವಾದಿ 

ರಾಜವ ರದ ಗಿರಿಬಾಲೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎದ್ಕಾರಣ್ಮಪುರಂನ ಜೀವೂವಾಯಿ ಬೆಂಗ 

ಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ರ-ಜಾವ ಣಿಯವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಇವದ್ಗೆದೆ 

ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಜ್ಞಾತ ಕವಯಿತ್ರಿಯರು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೂಂದಂ 

ವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮಂಖ ಹರಿದಾಸರಾದ ಪುರಂದರ ಕನಕಾದಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ 

ಕೆವಲುತ್ರಿಯ ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಬಿ ರಿದರೂ ಅವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು 
ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲವೇ ಬೆ ಕಾಯಿತು 18ನೆಯ ಶತವವದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ವಾತಾವರಣ 
ಏರ್ಪಟ್ಟು ಕೆಪವು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ತಬ್ದವಾಗಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು 
ಮುತ್ತೆ ಕೃತಿರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿದರು ಆವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಬೊರೆಯಿತು ಇದು 

ವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಕವಯಿತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಾಡುಗಳು ಜನಸ ಮಾನ್ಯರ 
ಬ ಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ವೆ ರೆಯುತ್ತಿವೆ ಈ ಕಪಯಿತ್ರಿಯ ರ ಸರಳಶೈಲಿ ಸರಳವಾದ 
ಭಾಷೆ ನೇರ ನಿರೂಪಣೆ ನೂತನ ಉಪಮೆಗಳಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವರ್ಣನೆಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ಹಾಡುಗಳು ಮ್ಲುರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದಂಧವು 



ವ್ಯಾ ಸರಾಂತುರು 

ಜಿ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥನ 

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ, ವ್ಯಾಸರಾಯ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಸರಾಜಸ್ವಾವಿ ಗಳು ಎನ್ನುವ 

ನಾವಾಂತೆರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ರಾಜೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಪರಂಪರೆ 

ಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವರಾಗಿ ಒಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಮತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಕರು ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆಯ 

ಸಂನ್ಮಾಸಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಜಯತಿ ರ್ಧರ ಅನೆಂತರೆ ಬಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ವಾಮಿಗಳು ವ ಧ್ವರು 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮ ಕಳಿಂಗ ತ ಳಂನಾಡು ಮತ್ತೂ ಆನೆಗೊಂದಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಈ ಜ್ರಾಯವನು ಹೊಂದಿದ್ದಿತು ಅನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಕ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ಮಧ್ವದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂದಂ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಜೀವನ ವಿಚಾರವನು ಕುರಿತು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಸಮಕಾಲೀನ 

ನಾದ ಸೋಮನಾಧ ಎಸುವ ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ ಣಕವಿ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿ ಚರಿತವನ್ನು 

ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯಾಸರ ಯರ ಬಂಧುವಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥನಂ ವ್ಕಾಸವಿಜಯರಿ 

ವನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರರಂದರದ ಸರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ವಿಜಯ 

ದಾಸರು ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಯುತರಾಯಾಭ್ಯುದಯಂ 

ಕೃಷ್ಣರಾಯಾಭ ,ದಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ 

ವಾಗಿ ಒಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯುರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದತ್ತಿಗಳು ಶಾಸನಗಳು ಅವರ ಜೀವಿತ 

ರುಪಿಸವಂ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಕರ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಜೀವನ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿನಂತಿದೆ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಚರಣಕಮಲ ದರ್ಶನವೆನ 

ಗೇಸುಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲದಿ ದೊರಕಿತೊ ಎನ 

ಸಾಸಿರ ಕುಲಕೋಟಿ ಪಾವನವಾಯಿತಂ.. . 

ಎಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಯ ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ 

“ಪುರಂದರ ವಿರಲನೇ ಪರ ಎನು ವ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರು 

ಪುರಂದರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ಚಕ್ರಾಂಕಿತವನ್ನು ಮ್ಡಿದ್ದೂರೆ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರಿಗೆ ಪುರಂದರವರಲ ಎನು ಪ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರೆ 

ಅವರು ನ್ಯಾಯರಾಮೃತ ತರ್ಕತಾಂಡವ ಚಂದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಕಾಯಾವಾದಿ 

ಮದಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕುಭಾಷ್ಯರ ಬಾಯನ್ನು ವದ್ರಿಸಿದರು ವ್ಯಾಸ 



ವಾ ಸರಾಯರದೆಂ ಎರ್ 

ರಾಯರು ದಾಸರೊಳು ನಾಯಕನೆಂಡೆನಿಸಿದರು ಶೇಷಾದೆ ಶ ಪ್ರದ್ಲಾದನವತಾರ 

ವೆನಿಸಿದರು ದೇಶಾಧಿಪನಿಗೆ ಬಂದ ಕ ಹೂಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನ 

ವನು ಏರಿದರು ವ್ಮಾಸಾಬ್ಲಿಯನ್ನು ಬಲಿಸಿದರು ಕಾಶೀದೇಶದೊಳಿಲ್ಲ ಭಾಸಂರ 

ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಸರಾಯದರಿಗೆ ವಿಜಯೀಂದ್ರ) 

ವಾದಿರಾಜರೆನ್ನುವ ಶಿಷ್ಕರು ಸಂರೇಂದ್ರರು ಬಂದು ವ್ಯಾ”ರಾಯರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿ ೧ದ್ರ 

ರನ್ನು ಪುತ್ರೆಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವಿಜಯೀಂದ್ರರನ್ನು ಕೆ.೧ಟ್ಟೂ ಮರ 

ವನ” ಉದ್ಧರಿಸಿದರು ವಂಧ್ವವ ತೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಂತೆ ಉದಯಿಸಿದ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ಕಂವರನೆಂದನಿಸಿದರಂ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕಾಶಿಯ ಗದಾಧರವಿ.ಪ್ರನನು *.ಲಿಸಿ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ 

ವಂಡಿಕೊಂಡರು ಪಕ್ಷ-ಧರ, ವಾಜಪೇಯಿ ನಾರಸಿಂಹ ಲಿಂಗಣ್ಣಮಿಶ್ರ 

ಮೊದಲಾದ ನೂರೆಂಟು ಮಂದಿಯ ನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಡೆದ ಎಜಯ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಸಂ 
ದೇವ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನೆಗೆ ಎಭೂಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಸಿದರು 

ಇಷ್ಟು ಪುರಂದರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ದೊರೆಯುವ ಅಂಶ 

ಗಳು ವಿಜಯ ದಾಸರು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗಳನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 

ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಭೂಸ್ಪರ್ಶವಎಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಮತೀರ್ಧರ ದಿವ್ಯಕರೆಗಳಿಂದ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಪನೀತನಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿಕೊೊಂಡಂ ಸಂನ್ಯಾಸ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದುಬಾಗಿ 
ತಿಳಿದಂ ಒರುತ್ತದೆ 

೩ 

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಹರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬಲಣ್ಣಸುಮತಿ ಈತೆ ಕ್ಕಾಶಪಗೋತ್ರದ 

ರಾವಕ ಚಾಯ ೯ರ ಅರಂಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯಾತ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ 

ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಗಂಡಂ ಮಕ್ಕಳಂ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವನೇ ವ್ಯಾಸ 

ತೀರ್ಥ ರೆಂದು ಹೆೊರಾದ ಯತಿರಾಜ ಯತಿರಾಜನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ 

ಏದ್ಯಾರತಾ ಕರಸ್ವಾವಿಂಗಳು ಹಿ ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ರಾಮಾಚಾಯ ೯ ಸುಧೀಮಣೀರ್ದಯಿತಯಾಗರ್ಭೇಧೃತಃ ಶ್ರಿ ಮತೋ 

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಯತೀಶತಂಃ ಕರುಣಯಾ ಸಂವತ್ಸರೇಷ್ಟಾದಿಮೇ 

ವೈಶಾಖಾದಿವ ಪಕ್ಷಕೇ ದಿನಮಣೀರ್ವಾತೀ ದಿನೇ ಸಸ್ತಮೇ 

ಪ್ರಹ್ಲಾದೋವತತ ರ ಭೂವಿಂವಲಯೇ ನಾಗಾಧಿಪಾಸ್ಕಾಂಶಭೃತಿ್ ॥ 

ಸ್ವ್ಯಾಬಂ ಕಣ್ಣ ಹಿಳ್ಳೆಯವರ ಪಂಚಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತೇದಿ ಕ್ರಿ ಶ 1447 ನೇ 

ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ದಿನ ಭ ನುವಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸಯೋಗಿ 



೩೬೦ ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನೆ 

ಚರಿತವನು ಆಧರಿಸಿ ಬಿ ಎನ್ ಕೆ ಶವ“್ವರು ಸು 18400 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಧ 

ಜನನವ-ಯಿತೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ ತ್ತಾರೆ 
ವಾ ಸರಾಯರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೌಲ ಐದನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 

ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಏಳನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪನಯಇಗಳಾದುವು. ಬಲಣ್ಮನು ತನ್ನ 

ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ ಯತಿರಾಜನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಮತೀರ್ಧರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಮ 

ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ನ್ಶಾಯವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಚನಗಳಾದ ವು 

ಆಶ್ರವ ಧವ ೯ಗಳ ಉಪದೇಶವಾಯಿತು ಆತ್ಮ ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿಕಷ ೯ಗಳನು ಮಾಡಿಸಿ 

ದೀಕ್ಷೆಕೊಟನ್ಬಿ ವ್ಯಾಸತಿ ರ್ಥರೆಂದು ಸಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು 1478 ರಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಪ್ಯೂವೇರಿದರು ಅನಂತರ ಕಂಚಿಗೆ ಪ್ರಯಕಾಣ ಮಾಡಿದರು 

ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೇದಾಂ್ದ ಷಡ್ಡರ್ಶನವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದರು 

ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ತಾತ್ಸಯ ೯ ಚಂದ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತರ್ಕತಾಂಡವಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು 

ಕಂಚಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಒಂದ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಮುಳ ಬಾಗಿಲಿನ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರಲ್ಲಿ 

15 ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ವ್ಮಾಸಂಗವನು ನಡೆಸಿದರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅನಂತರ ಸಂಚಾರ 

ಕ-ಲದಲ್ಲಿ ಪ ೦ಡ ರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಮಾಸರಾಂ. ರು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಭೀಮಂ 

ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಕರಂಡದಲ್ಲಿ ರ ಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾವರಾ ಸಮೇತನಾದ ವೇಣಂ 

ಗೋಪಾ..ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದ್ದಿತು ಈ ಎಗ್ರಹವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ೦ದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ 

ವ್ಮಾಸರಾಯ ರು ಕ ಣಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಎಗ್ರಹ ಸೋಸಲೆ 

ಮರದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ 

ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹನಂ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆ೪ಂವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯ ರು ಬಂದರು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಗತವನು ದೊರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ಇಲ್ಲಿ 

ಹಲವ ರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರಿದ್ದರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರನ್ನು ಕಾರ್ತ 

ವೀರ್ಯನ ಬಾದರ ರ್ಯ-ನನ್ನು ಯ ಧಿಹಿ ರ ಗೌರವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯದನ್ನು ಸಾಳ ವ ನರಸಿಂಹನು ಗೌರವಿಸಿದನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂಗೋಷಿ ಗಳು 

ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಹುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗೇಶನ ತೆತ್ವಚಿಂತಾ 

ಮಂಣ್ಯೆಂತಹ ತರ್ಕಗ್ರಂಥಗಳ ಖ೦ಂಡನವನು ವರಡಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ತಿರ ಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪೂಜವಕಂಯರ್ರ್ದ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು. 1486 ರಿಂದ 

1498 ರ ವರೆಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದುಬಾಗಿ 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ದಕ್ಷಿಣ ಭರತ 

ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ ವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಡ ತ್ತಿದ್ದರು 

ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹನ ವ ಂತ್ರಿಗಳ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ 

1493 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು ವಿಜಯನಗರದ ದೊರೆ ಪ್ರತಿ 



ವಾ ಸರಾಯರು ೩೬೧ 

ದಿವಸ ಇವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯ ತ್ರಿದ್ದನಂ ಈ ಸ್ವಾನ ವ್ಯಾಸರ-ಯುರಿಗೆ 

ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಳಿಂಗದ ಬಸವಭಟ್ಟನನು 30 ದಿನ 

ಗಳ ಕಾಟ ವಾದಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಬೆ ಕಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವನು ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿಕೊಟ್ಟ ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ಇಂದಿಗೂ ಸೋಸಲೆ ವ್ಮಾಸರ ಯೆ 

ಮರದಲ್ಲಿದೆ 

ಸಾಳುವ ನರಸನ ಅನಂತರ ಬಂದ ವೀರನರಸಿಂಹನು ವ್ಮಾಸರ-ಯ ರನ್ನೂ 

ಗೌರವದಿಂದಲೆ ಕಂಡನು. ವಿಜಯನಗರದ ರಾನಾ ಪ್ರತಿದಿವಸ ಮದ ವೆಯಾಗದ 

ಎಂದೆಂದೂ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಊಪದೇಶವನು 

ಪಡೆಯ ತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನ್ಕೂನಿಜ್ ಹೇಳುವ ಮಾತು ವಿ ರನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರಿಗೆ ಅನ್ವ್ಯಯಿಸುವಂಥವು ಸೋಮನಾಥನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯ ರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ತರ್ಕತಾೂಂಡವ ಮತಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಗಳನಂ ರಚಿಸಿದರು 

ಇದು ಸೋಮನಾಥನಂ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ಆದರೆ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ 

ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ನ್ಯಾಯಾಮೃತೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ತರ್ಕತಾಂಡವಗಳನಂ ರಚಿಸಿ 

ರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ದೆ 

ಕೃಷ್ಣದೇವರ-ಯ.ನು 1509 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ 

ಜೀವನದ ವೈಭವ ಮುಗಿಲು ಮ.ಟ್ಟಿತ ತನ ಕುಲದೇವತೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ 
ಆತ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರನ್ನ ಕಂಡನಂ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕುರಿತು ಸೋಮನಾಥ 

ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 

ಯಕಾವಂತೋ ಎಷಯರಾಹೃತಾ ಭ ಜಬಲಂ ಯಕಾವತ ಪತ್ನಾಜಿತಾ 

ಯಾವಂತಶ್ಚ ವದಾನ್ಮತಾ ಕರಸರೋಜಾತಾಪ್ರಯಾ ಯಾವತೀ 

ಯಾವತ್ಕೋ ಧನಸಂಪದೇ ಗ ಣಗಕೇ ಯರಾವಾಂಶ್ಚ ಯಾವದ್ಯಶ 

ಸ್ತಾವತೃರ್ತು ಮಿಯೇಷ ಪೂಜನಮಸೌ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಭಿಕ್ಷೇನೃಪಃ ॥ 

ಸು 1500 ರ ಹೊತ್ತಿಗಾಲೇ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ಬಿಜಾಪುರದ ಸ ಲ್ಹಾನರಿಂದ 
ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಭಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು 

1511 ರಲ್ಲಿ ಕಂಚಿಯ ವರದರಾಜನಿಗೆ ತವ್ಮೂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆವಣಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು 

ನಡೆಸಲ ಪಡವೀಡು ರಾಜ್ಯದ ಪೂಲಂಬಾಕ್ಕಂ ಎನು ವ ಗ್ರಾವ ವನ್ನು ದೊರೆಯಿಂದ 

ದತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಹಂಪೆಯ ಎರಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ 

“ರುವ 1513 ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೂವ ಯನ್ನು ದಶ್ತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟ 

ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ ರುಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ಪಾಲು (ಸೌ ಇ ಇ | 

489 1889) ಎನ್ನುವ ವರಾತಿದೆ 



೩೬೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒರೆದ ಕಾವ್ಯದ ತುಣುಕೊಂದು ಲಭ್ಯ 

ಎದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರನು ಕುರಿತು 

ಉತ್ಸಾಹಂ ಮಮ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮದ್ಗುರ ರಥ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥೊೋ ಮುನಿಃ 

ಪರ್ಯಾಲೋಚ್ಯ ಪುರಾಣ ಪಾಸ್ರಿವಿವಿಧಾಮಾ ಯೇತಿಹಾಸಾದಿಕಾನ್ 

ಒಬ್ಬಾಸ್ತತ್ರು ಕಧಾ ಹರೇಃ ಪಶುಪತೇಃ ಸಾಮ್ಯಂ ನಿರಸ್ಕಾಧಿಕಂ 

ವಿಷ ನಂ ಕೀರ್ತಯ ಸರ್ವಥೆ ತ್ಯುಪದಿಶನ ಮಹ್ಯ ೦ ಮುಂದಾ ದತ್ತವಾನ್ ॥ 

ಎನುವ ಹಟ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ದೆ ವರಾಯ ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರನು ತನ ್ನ 

ಪರಮಗ ರುವೆಂದು ಸ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದುದು ಬಜಿತವಾಗುತ್ತ. ದೆ 

ಕಳಿಂಗಯ ಎದ್ಧಾನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣರಾಯನು ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಲ್ಲಿಗೆ 

ಗ್ರಂಧರ್ವೆಂದನ್ನ್ನು ಹಿಡಿದು ಧಾವಿಸಿದನು ಅದು ಕಳಿಂಗದ ದೊರೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ 

ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತವನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಸರಾಯರಲ್ಲಿಗೆ ಅದು 

ಏಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿತು ಆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಆಹಾ ನ 

ದೊರಕಿದ್ದಿತು ರ ಯನ ಘನತೆ ಮತ್ತು ದ್ವೈತವೇದಾಂತದ ಬಗೆಗಿನ ವಿಜಯನಗರದ 

ಒಲವು 8 ೮ಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿ ಇದು ಕೆಣಕಿದ್ದಿತು ವ್ಮಾಸ 

ರಾಯರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು ಕೃಷ್ಣದೇವ 

ರಾಯನ ಗೌರವ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿತ ಸೊ ಮನಾಥ ಕವಿ ಈ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು 

ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಈ ಗ್ರಂಥವು ವಿದ್ಯಾಧರ ಮಹಾಪಾತ್ರನದೆಂದು 

ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕ್ರಿ ಶ 1520ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಧಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕೃಷ್ಣ 
ರಾಯನು ವ್ಯಾ ಸರಾಯರಿಗೆ ರತ್ನಾ ಭಿಷೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು 

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಹುಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು 

ಇದು ದೊರೆಗೂ ಸಾವಕ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೇಡನು ಸೂಚಿಸಿತು  ಆಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಮಾಸ 

ರಾಯರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಸಹಾಯ ಕೈ ನಿಂತರು 8-1-1521 ಕ್ಕೆ ಸರಿ 

ಹೋಗುವ ವಿಕ್ರಮ ಸಂ॥ ಪುಷ್ಕ ಬಹುಳ 30 ರಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ವ್ಮಾಸ 

ರಾಯರಿಗೆ ಸಕಲ ಸಾವಾಜ್ಮವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ 

ದನಂ. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜತದಂತೆ ಅವರಿಂದ ಆನೇಕ ದಾನಗಳು ನಡೆದುವು ಆ 

ಸಂದರ್ಭವನು ಕುರಿತು ಎದ್ಯಾರತಾ ಕರರು..... 

ತತ್ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾರುಹನ್ಸ ಚುರ ಭೂದಾನಾದಿ ಸಂಸಾಭಯಂ 

ಸ್ತದ್ರಾಜ್ಯಂ ಪುನರೆಪ”ಯ ಕ್ಷಿತಿಭೃತೇ ಕೃಷ್ಣಭಿಧಾನಾಯ ಸಃ 

ತತ್ಸ್ಯಂವತ್ತ್ಸರಗಾಂತ್ಯವಕಾಸಿ ಧವಳೇ ಪಕ್ಷೀ ಪೆರೇವಾಸ ಶೇ 

ಷ್ವಂತೇ ವ್ಯಾಸ ಸಮುದ್ರನಾಮಕವ ದಾದ್ದಾ _ಮಂ ಸ ಚಾಸ್ಮೈ ನಪಃ॥ 



ವ್ಯಾಸರಾಯರು ೩೬೩ 

ಅಂದಿನಿಂದ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ವ್ಯಾಸರಾಯ ರಾದರು ಕಂಹುಯೋಗ ಕಳೆದ ಅನಂತರ 

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ.ನಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಸಿಂಹಾ”ನವನ್ನೂ 

ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು. ಇದರ ಕುರ ಹಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ ವ ರದಲ್ಲಿ ಸಕವರ ಜಗೌರವಗ 

ಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೀರವನು ಇಂದಿಗೂ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 

ಕಿ ಶ 1523ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥಪ್ರರ ದತ್ತಿಯಕಾಗಿ 

ಲಭಿಸಿತು ತಿರ ಪತಿಯ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ವ ರದಲ್ಲಿರುವ 1524 ರ ಶಾಸನದಂತೆ 

ಬಹುಶಃ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕುಹೂಯೋಗ ನಿವಾರಣಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಧನೆ ವಡಿದುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 1526 ರಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕೊಂಡ ಎನ್ನುವೆ 

ಗ್ರಾಮವನು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ದತ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ 'ವ್ಯಾಸಸಮುದ್ರ ಎಂದಂ 

ಪುನರ್ನಾಮಕರಣಮುಡಿದರು 

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು 1527 ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿರ ಗ ವ 

ವರೆಗೆ ಅಳಿಯ ರಾವ ರಾಯನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತವಿದ್ದು ಆ ಸಮಯಂದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯ ರು ಜೆಟ್ಟಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಕ ಪ್ಲದೇವರಾಯ ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ 
ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ದತ್ತಿಯನು ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಂ 

ಇದ್ದ ಸ್ಮಾನವನು ಕಲ್ಪಿಸಿದನು ಅದರಲ್ಲಿ--- 

ನಿಗಮಾಗಮ ನಿರ್ಣೀತ ನಿರ್ಜರಾಧೀಶ ಮಂತ್ರಿಣೇ 

ನೃಪೆ ೦ದ್ರ. ಮುಕುಟೀರತ ನೀರಾಜತ ನಿಜಾಂಘ್ರುಯೋ 

ನಿರಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾಯ ನೀತಿವಕಾರ್ಗೋಪದೇಶಿನೇ 

ಶೇಷಾಯ ನರವೇಷಾಯ ಶಿಕ್ಷಿತಾಂತರ ವೈರಿಣೇ 

ಪುರಾಣ ಪುರುಷಧ್ಕಾನ ಪುಷ್ಕತ್ಹುಷ್ಕಲ ವರಾರ್ತಯೇ 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮತಾಂಭೋಜ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯಿತ ತೇಜಸೇ 

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀಥ” ಶಿಷ್ಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಮೂರ್ತಯೆ « 

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಧಯ ತೀಂದ್ರಾಯ ವಿದ್ವದಿಂದೀವರೇಂದವೇ 
(ಶಿವಮೊಗ್ಗ 85 ನೆಯ ಶಾಸನ) 

ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಯಿದ್ದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ 

ಚಕ್ರತೀರ್ಥದ ಬಳಿ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪ್ರತಿಷೆ ವಕಾಡಿ 

ದೇಶಾದ್ಯಂತ 732 ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪ್ರತಿಷಾ ಪನೆ ವಕಾಡಿದುದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ 

ಸಂಗತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕುರಿತು ಎದ್ಯಾರತ್ನಾಕರರು.... 

ಮೂರ್ತಿೀಸ್ಸಪ್ತಶತಂ ಪ್ಲೆವಂಗವಂಪತೇರ್ದ್ವಾ ತ್ರಿಂಶದಪ್ಶಂಜನಾ 

ಸ್ನನೋರ್ನಿವವೂ ಈಶತೋಷಣ ಕೃತೇ ರೌದ್ರಾಹ್ಟಯಾಬ್ದೇಶಕೇ 



೩೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಶಾಲಿವಾಹನ ನಾಮಿ ಯುಗ್ಮಯ ಗಳಂ ಚತ್ವಾರಿ ಚೈಕಂ ಲಿಖಿನ್ 

ಯುಂ ಸಂಖ್ಯಾಂ ಮನಸಾ ದಧಾತಿ ತದಿಯಂ ಸಂಖ್ಯಾಯತ ಪೂರ್ಯತೇ ॥ 

ಎಂದಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೈಷ್ಣೆದೇವರ ಯ ನ ಮರಣಾನಂತರ ಅಆಚ್ಮುತರಾಯನೂ 

ವ್ಯಾಸರಾಯ ರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದನು ಆಚ್ಯುತೆರಾಯನ ಆಡಳಿತ ಕಾ-ದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ 

1532 ರಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಎರವಿಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಯೋಗ 

ವರದ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಪ್ರತಿಷಿ ಸಿದರು 

8-3. 1539 ಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಎಳಂಬ ಸಂವತ್ಸರ ಪಾಲ್ಗುಣ ಬಹಳ 

ಚತ ರ್ಥಿ ಶನಿವಾರದಂದು ವ್ಯಾಸರ ಯರಂ ನಿಧನರಾದರೆಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು 

ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭವನು ಕುರಿತಂತೆ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ... 

ಪುಟ್ಟಿ ನಾಭುವಿಯೊಳಗೆ ಬಹುದಿನ ಕಳೆಯಿಂತೋ 

ಪುಟ್ಟದಂತೆ ವಾಡೊ ಸೃಷ್ಟೀಶ ಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ॥ಪ॥ 

ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಜೀವನ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು 

ಆನೆಗೊಂದಿಯ ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ನವಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಬೃಂದಾವನವಿಜಿ 

೪ 

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ತವ್ಣಿ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅಮೊ ಘವಾದ 

ಶ್ರಮದಿಂದ ದ್ವ ಆತೆಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಅಖುಂಡಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದರಂ ನ್ಯಾಯಾ 

ಮೃತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ವಂತ್ತು ತರ್ಕತಾಂಡವ ಎನ್ನುವ ಕಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಛಿದ್ರ 

ಗೊಳು ತ್ತಿದ್ದ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆಂದಂ ಅಪ್ವೇಯ 

ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷಧರಮಿಶ್ರ ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 

ಎದ್ವಾಂಸನೊಬ್ಬನಂ ವ್ಯಾಸರಾಯಂರನಮು ಕ ರಿತು. 

ಯದಧೀತಂ ತದಧೀತಂ ಯದನಧೀತಂ ತದಪ್ಯಧೀತಮ್ 

ಪಕ್ಷಧರವಿಪಕ್ಷೇ ನಾವೀಕ್ಷಿ ವಿನಾ ನವೀನ ವ್ಯಾಸೇನ ॥ 

ಎಂದು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ದಾಗಿ ಒಂದು ಸಾ ಪ್ರದ ಲಂಕ ಹೇಳಿಕೆಯ ದೆ ವಂಶೀ 

ವಿಭೂಹಿತ ಕರಾತ್ ಎಂದು ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ವ್ಯಾಸರಾಯ ರನ್ನೂ 

ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರಂ ಸರ್ವಧರ್ವಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾಗಲು ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಶ್ರಮವೆ ಕಾರಣ ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಸವಭಟ್ಟನನ್ನು ವ್ಯಾಸರ ಯರು ಅದ್ಭುತ 

ವಾದ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ತಿರ ಪತಿಯಲ್ಲಿ 



ವ್ಯಾಸರಾಯರು ೩೬೫ 

ತಮಗೆ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದ ಪೂಜೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು 

ತಮ್ಮ ಧವಿರ್ಕಾಯ ರೆ ಆಧಿಪತ್ಮವನ್ನು ಆಲ್ಲಿ ಎರ್ಪಡಿಸುಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು 

ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ವೆ ಷ್ಣವಮತದ ಆಟಾಯ ೯ರಾದರೂ ಶಿವ 
ನನ್ನು ಶೈವರನು ದ್ವೇಷಿಗಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಂದಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರ 

ವೊಂದನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಭಟ್ಟಿನ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಶಿವಲಿಂಗೆ ಸೋಸಲೆ 

ಮ್ಯಸರ ಯರ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ವ ಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ವಿಶೆ ಷವಾಗಿ 

ಪೂಜೆಗೊಳು ತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ಯಾರಣ್ಮರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಟ ಲ 

ನೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ದೈವವಾಗಿದ್ದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮಂತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷರಾಜಮುದ್ರೆ 

ಮುಂದುವರೆಯಿತು 

ವಾ ಸರಾಯರ ಸಂದೇಶ ಚಿಂತನಶೀಲರೂ ಪ್ರೂಮಾಣಿಕರೂ ಆದವರಿಗೆ 

ತಲುಪಿತು ಅವರ ಕಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಪರವಾಗಿದ್ದಿ ತೆರ 

ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೆವೆ ಅಮೋಘವಾದ ದು ದರ್ಶನ 

ಶಾಸ್ತಿದಲ್ಲಿ ಆವರು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟೆಗರೊ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟೆಗರು ಕೀತ-ನಕಾರರಾಗಿ ಕೂಡ 

ತಮ್ಮ ಗ ರು ಶ್ರೀಪಾದರ ಜರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೆ ಕ ಸ ೦ದರ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳನು ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ರೆಚಿಸಿದರು ತೆಮ್ಮ ಶಿಷ್ಕರಾದ ಪುರಂದರ ಮತ್ತು ಕನಕ 

ದಾಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಇತ್ತುದೇ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಘನಕಾರ್ಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಸರ್ಕಟವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು 

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನೈತಿಕ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪ್ರಭಾವ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹುನಗುಂದ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಂಭಕೋಣ ಕಂಚಿ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಕರಿ 

ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಂಗಾಳದ ಚೈತನ್ಯ ಪಂಥೀಯರ ಭಕ್ತಿಪಂಧದಮೇಲೆ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪ್ರಭಾವ ದೊಡ್ಡದು ಜೈತನ್ಯಪಂಥೀಯರ ಒಂದು ಗುಂಪು ತಾವು 

ರಾಜೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಮಾಧ್ವರು ಎಂದಂ 

ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯರ ಜೀವಿತವನು ಕ ರಿತು ಬರೆದ ಕವಿ ಕರ್ಣರ್ಪರ್ಗನಂ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಂಹಿತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ 

ಈ ವ್ಹಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಯಂರು 16 ನೆಯ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ 

ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ 



೩೬೬ ದಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

೫ 

ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಮ ವಂಧ್ಯಮಕದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 

ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತೇ ಹರಿಃ ಪರತರ ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ತತ್ವತೋ 

ಭೇದೋ ಜೀವಗಣಾ ಹರೇರನ.ಚರಾಃ ನೀಚೋಚ್ಛಭೂವಂಗತನಂಃ 

ಮುಕ್ತಿರ್ನ್ವೈೇಜ ಸುಖಾನ ಭೂತಿರಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ವ ತತ್ಸಾಧನಂ 

ಹ್ಯಕ್ಷಾದಿತ್ರಿತಯಂ ಪ ರ್ರೈಮಾಣಮುಖಿಲಾವಕ್ನಾಯ್ಕೆಕ ವೇದ್ಕೋ ಹರಿ ॥ 

ಇದರ ಪ್ರಕಾರ.....1) ಶ್ರೀಹರಿಯಂ ಸರ್ಮೋತ್ತವು 2) ಜಗತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥಿಕ 

ಸತ್ಯ 3) ಪಂಚಭೇದವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಮತು ನಿತ್ಯ 4) ಜೀವಗಣಗಳು 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಚರರು 5) ನಿತ್ಯ ತಾರತಮ್ಮವುಳ್ಳವರು 6) ಸ್ವರೂಪ 
ಸುಖಾನುಭವವೇ ಮುಕ್ತಿ 7) ನಿವ ೯ಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯಂ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ 

8) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳು ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ೨9) ಶ್ರೀಹರಿಯು 

ಆಗಮ ಮಾತ್ರ ವೇದ್ಮನಂ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳೂ ಮಂಧ್ವಾಚಾಯ ೯ರ ತತ್ವವಾದದ 

ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ವಸೂಪ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಶ್ರೀಐ ದರಾಯರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗಂಗ ಮಾಡಿದವರು... ಈ ತತ್ವ 

ಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 9 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸತ್ರ 

ಯಗಳಿಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯ-ಮೃತ ತಕ-ತಾಂಡವ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಿಕಾಗಳು 

ಅವರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಧಗಳು ಕಿರುಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದೋಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅನಂತರ ಅವರ ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಖಂಡನ 

ತ್ರಯ (1 ಮಾಯವಾಡ ಖಂಡನ ವಂಂದಾರ ಮಂಜರಿ 2 ಉಪಾಧಿ ಖಂಡನ 

ಮಂದಾರ ಮಂಜರಿ 3 ಪ್ರಪಂಚವಿ ಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನಖಂಡನ ಮಂದಾರ ಮಂಜರಿ) 

ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಎವೇಕಗಳು ಬರ ತ್ತವೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 37 ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವರದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಚಿತವೆಂದು 

ಹೇಳುವ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತೆ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೂ ಹೇಳು 

ತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಬಿ ಎನ್ ಕೆ ಶರ್ಮ ಅವರು ವ್ಮಾಸ 

ರಾಯರೆ ಸತ್ತರ್ಕೆವಿಲಾಸ ಎನು ವಕೃತಿಯೊ ದಿದ್ದು ಅದರ ವ೯ಕತ್ಚಕೆಗಳು ಉಪ 

ಲಬ್ಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಸಂಳಾದಿ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆಂಸಯೆ € 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 



ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಸಿ 

ಸುಮಾರು 102 ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನು ವ ಅಂಕಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವೆ ಅವರ ಅಂಕಿತವಸು 

ಕುರಿತು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಹಿಗಿದೆ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ಕೃಷ್ಣ ಮ ದ್ರಕೆಯಿಂದ 

ದೆ ವರನಾಮುಗಳನಂ ಮಾಡ ತ್ರಿದ್ದರು ಒಂದ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ- ನೀನಂತಂ 

ಸಂನ್ಮಾಸಿ ನಿನಗೆ ಹೆಂಡರ್ಲಿ ನನಗ್ಗಿವೆ ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಅಂಕಿತಮಾಡು ಎಂದು 

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೆ ಳಿದನಂತೆ ! ಅನಂತರ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂದ ಪದಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ 

ಮಾಡ ತ್ತ ಒಂದರಂತೆ 1 ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನು ಕ ರಿತು ಆರ್ ಎಸ್ 

ಪಂಚವರಾಖಿಯವರು ಹಿ ಗೆ ಹೆ ಳುತ್ತಾರೆ ಸಂಸ ರದಲ್ಲಿ ಹೇಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯ 

ನಿಗ್ರಹ ಸಜ್ಜನ-ಂಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅತುಎವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಶರಣು 

ಎಂಬ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸ ಇವು ವ್ಯಾಸರಾಯ ರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಒಡೆದು ಕಾಣ ತ್ರೇಷೆ 3 

ವ್ಯಾಸರಾಯ ರ ಕೃತಿಗಳು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಪಮೆ ರೂಪಕೆ ಮುಂತಾದ ಅವಎಂಕಾರ 

ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸರಳವ-ಗಿವೆ. ಅವರ ಭಾಷೆ ಹೃದಯ ಂಗವ ವಾಗಿದೆ ಅವರು 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬರುವುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು 

ಪಂಧದ ಮೆ ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಆತ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಿದೆ. ಆರ್ತಭಾವಎದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಒಯಕೆಯೂ 

ಇದೆ ಉದ ಹರಣೆಗೆ ಜೇನಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನೊಣದಂತೆ ಕರದಲೊಪ್ಪುವ ಮುತ್ತಿಗೆ 

ಕನ್ನಡಿಯ ನೋಡಬೆ ಕೆ ? ಏನೆಂಬೆ ದಾಸರಿ ಕೋಡಗೂಂದದಿ ಕುಣಿಯ ವೆ ನಾನೆಲ್ಲ 

ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಜೊ ಗಿಗಾಗಿ ಕೊ ಡಗ ಪಾಟು ಬಡುವಂತೆ ಜಾರತ್ವ್ಕವನು 

ವಂಡಿದ ಪಾಹಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೋಪೀಜನಜಾರನೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ ಕರಿರಥಾ ತುರಗವಿರಲು 

ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಡಹುವ ಕತ್ತೆಯೆರಲಿ ಬೇಡವೊ ದಾವಾನವವ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕ ಡಾನೆಯ 

ದೇವಗಂಗೆಯ ತಂದು ಹೊ ಗಿಸಿದಂತೆ ಗಾತ್ರವೆ ವಂದಿರ ಹೃದಯವೇ ಮಂಟಪ 

ನೇತ್ರವೇ ಮಂದಿರ ಮ ಂತಾಮವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಂ ಪುರಂದರದಾಸರು 

ವ್ಯಾಸರಾಂಶ ರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಸ್ತುತಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಇಕ್ಕರಾದಾಗ 

ಬರೆದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒರುವ..... 

ಭಕುತಿಯಂ ಕುತರಾಗಿ ಮುಕುತಿಮಾರ್ಗಪಿಡಿದು 

ಅಖಳ ಬಗೆಯಿಂಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ 

ಸಕಲಾಗಮಗೇಯ ಸದ್ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಅಕಳಂಕ ಪ್ರರಂದರವಿರಲನೆ ಬಳಿಗೆ ॥ 

1 ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯ (1963). ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಪುಟ 387 

1 ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ (19 532) ಆರ ಎಸ ಪಂಚಮುಖ ಪುಟ 116 



೩೬೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಶ-ನ 

ಎನ್ನುವ ಮಾತು ವ್ಯಾಸರಾಯ ರ ಜೀವಿತದ ಗಂತವ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 
ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಾರಿ ಬದುಕಿದ್ದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು 16 ನೆಯ ಶತ 

ವಕಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನದ ನೇತೃತ್ವ ಶ್ ವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು 

ರಾಜಕೀಂಯೆಂ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು 
ಸಮಾಜದ ಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು ಏಸು ಮುನಿಗಳಿದ್ದೇನಂ ಮಾಡಿದರು 

ವ್ಯಾಸಮ ನಿ ಮಧ್ವಮತವನುದ್ಧರಿಸಿದ ಎನ್ನುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಾತಿನ 

ಸಾರ್ಥಕ್ಕ ಅವರ ಜಿ ವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 

ಆಕರ 

History of the Dvaita School of Vedanta and tts Literatura- 

B N K Sharma Motilal Banarst! Das Delhi 1981 

2 ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಸುಬೋಧ 

ಮ ದ್ರಣಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು 1963 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮುಖಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು 

ಬೆಂಗಳೂರು 1952 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರು--ಎಚ್ ಕೆ ವೇದವ್ಮಾಸಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಿಮಳ ಸಂಶೋಧನ 

ಮತ್ತು ಪ್ರಕಂಶನ ಮಂದಿರ ನಂಜನಗೂಡು 

5 ಪೂಜಾತತ್ವ (ಪುರಂದರದಂಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು. ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚೂರಾವ 

ಬೆಂಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ 

6 ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹಾಡ ಗಳು--ಕಾವ್ನಪ್ರೇಮಿ ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಧ ರವಾಡ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರು. ಜೆ ಎಚ್ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ 

8 ವ್ಯಾಸ೦-ಯರಾು. ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತ 

ಇವ 



ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ರಪ್ರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಡಾ| ಟಿ ಎನ್ ನಾಗರತ್ನ 

ಉಕಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿರ ಪನ್ನು ಅಭ್ಯಾ್ವರಾಡಬೇಕಾದರೂ ಮೊದಲ 

ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇಂಗ್ರ ಖಸಬೇಕ ಸವ ಕಾಲ ಬಸ ಹಿರ್ಯ ಸಂಸೃಹಣೆ 

ವವಿದ್ರಣ ವ ವಸ್ಥೆಯ ದಾಗಿ ಸುಲಭವಾದರೂ ಹಿ ದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಂ 

ವುದು ಅಷ್ಟು ಸು.ಭದ ಕೆಲಸದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರ ವರ್ಷಗಳ ಹಳವೆಂ 

ಯಿದ್ದರೂ ಆ ಸಾಹಿಶ್ಯವೆಲ್ಲ ಬ ಖಲಾಗಿರುವುದು ಹಸ್ತಪ್ರಎಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ರಿಂದ 

ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಮೊದ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ 8 ಯ ಮಾಡುವುದಂ ಅನಿಎ ರ್ಯ 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಒಗೆ ಒಂದು ಧ ್ಣಕ ಆವರಣವಿರ ತ್ತದೆ ಹ ಪ್ರೆತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಧಗಳನು ಮನೆತನದ ಆಸ, ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದೇವರ ಬಳಿಲಂಟ್ಟು 

ಪೂಜೆಮಾಡಲಾಗ ತ್ತದೆ ಈ ರಿ ತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ ಬಂಧಗಳು ಬಲವಾಗಿರು 

ವುದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರಂವ ಇಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನು ಯಾರೂ 

ಅಷ್ಟ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ*ರರಿಗೆ ಕೊಡಂವುದ್ದಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ 

ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನಂ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ,ವಎರದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅವುಗಳ 

ಪ್ರೀಜೆಯನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳ 

ಅರಿವಿದ್ಧೂ ಲರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಆದರೂ ಅವರು ಸರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲಾನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಅವುಗಳ 

ಧೂಳು ಕೊಡ ) ಊದಿನಕಡಿ ಹತ್ತಿಸಂಶ್ತಾರೆಯೇ ಏನಾ ಇತರರಿಗೆ ತವನು ಕೊಡಂ 

ವದ್ದಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಹಸ್ತವ್ರತಿಗಳನು ಪಡೆದು ಇವರು ವಿಪರೀತ ಹಣ ಸಂಹಾದಿಸು 

ವರೆಂಬ ಯೋಚನೆಯೂ ಕೆಲವರಿಗುಂಟಿಂ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಪ್ರಅಗಳ 

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಅದರೂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಇತರ ಲಿ.ಶಿತ 

ಕಾವ್ಯಗಳಂತಲ್ಲ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಲೂಯಿ ಂದ ಬಾಯಿಗೆ ದ ಟೆ 

ಒಂದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರು ಓದುಬರಹ ಬಲ್ಲವರಂ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರವಂ 

ಬ್ರೆಳ್ಳವರು ತವ ಗೆ ಇಷ್ಟವ ಗಿ ತೋರಿದ ಹಾಡಂಗಳನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು 

ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು ಆಗ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಗಳು ತಯ ರಾದವು 

ಲ ಕೋ ಭಿನ್ನರುಚೆಃ ಆದಂದರಿಂದ ಒಪ್ಟೊಬ್ಬರಂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಹಾಡುಗಳು 

ಒಂದೊಂದರ ರೀತಿಯವು ಕ ಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆ ಕೆ೨ವರಿಗೆ ವೆ ಚ್ಹಿಗೆಯಾಗಿರಬಹುದು 

ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ ತತ್ವಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರಿ ತಿಯ 

ಕ ತಿಯಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ದಾದರೆ ರಿ ಎನ್ನುವ ವನೋ 

24 
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ಭಾ ಹಲವರಿಗಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜಕ್ತಿ ಸ ಹಿತ್ಯಾಭಿರುಚ 

ವ ದ್ವವ ತ”ಷೆ. ದಾಸರಂ ಹಂಟಿ ಬಿಳಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ ಬಾಂಧವ್ಯ 

ಅಭ್ಯಾಸಾಸಕ್ತಿ ಹಾ.ತ ವಗೀಳು ಇನೆ. ಮೂದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಂದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜೈನ ಎ ರಶೈವ ವೈದಿಕಮರಗಳಲ್ಲಿ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹವ್ಧಿ ಬಹಂಶಃ ವಂರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಸಾಹಿತ್ಮ 

(--ಸಂಸ್ಕೃತ ಭ ಷೆಯ ವಂ”ಲಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವಕಾಧ್ಯಮತ ತತ್ವಗಳ) ಕೈ ಇದ 

ಮನ ಣೆ ದಾಸಸಾಹಿದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಂದಂ ನಾವು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ದಾ ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳನೂ € ಆಗಕ್ತರ ದ ಆಸ್ತಿಕರನೊ ಅವಲಂಬಿಸ 

ಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಹೀಗೆ ಈಗ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 

1} ಓಲೆಯ ಪ್ರತಿಗಳು 

2) ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾಗಬದ ಪ್ರತಿಗಳಂ 

3) ಸಾವಕಾನ್ಯ ಕಾಗದದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು 

ಎಂ ಎಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹಂದಂ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯಂ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೂ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಂಂಟು ಅಂತೆಯೆ ಕಂದಸ್ಥವಾಗಿ 

ರುವ ದಾಸರ ಪದಗಳನು ಧ್ವನಿ ಸುದ್ರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಅವುಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಕೇಕ ಹ್ಹ 

ಪ್ರತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ್ನ ಕೊಡಒಹುದಂ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿತಿಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳೂ 

ಮೈಸೂರಿನ ಕನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಂಥ 

ಭಂಡ-ರದಲ್ಲಿವೆ ಧ್ವಲಮೊದ್ರಿತವಾದ ನೂರಾರು ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸು 335 

ಲಿಖಿತ ಹಸ್ತಪ್ರಅಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕೆ ಹಳೆಯ ವಂಂದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳೂ 

ಇದ್ದೂ ಗ್ರಂಥಫಂಡ್ ರವನು ಶ್ರೀಮಂತವ ಗಿಸಿವೆ ಓಲೆಯ ಪ್ರತಿಗಳಂ ಕನಡ 

ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿಯ ಇ ಕಾಗದದ ಪ್ರತಿಗಳು ದೇವನಾಗರೀ ತೆಲುಗು ಪಂತರ ಕನಡ 

ಅಿಖಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ 

ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಮಂತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ 

ಬಲಂಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮಂಟ್ಟೈದರೆ ಪುಡಿಯಕಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ 

ಬಂದಿರುವ ಓಲೆಯಂ ಕಾಗದದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳೂ ಇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು 

ವಂ.ತಂವರ್ಜಿಯಿಂಚ ನೋಡಿಕೊಂಡಂ ಕಾಪಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಂರಿಂದಿನ ತಲೆವಕಾರಿಗೆ 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ನೀಡಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅದ್ದರಿಂದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 

ಎಷ್ಟು ಕೆಷ್ಟಸಾಧ್ಯವೊ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತ 

ವಾದದ್ದು 
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ಮೊಷ್ಸಿಮೊದಲಿಗೆ ಹಸ್ತಿಪ್ರತಿಗಳೆನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮವು ಎನು ವ 

ಅಮಾಸ ಆಅತ್ಮಗತ್ಮ ಒಂದು ಒಳೆಯ ವಗ ವನು ಎತ್ತಿಕೇಳು ವಾಗ ಇರ ವ 

ಎಲ್ಲಿ ತಗುಲಿಸಿವಿಡುತ್ತೇವ್ರೇೇ ಬೀಳಿಸಿಬಿಡ ತ್ತೇವೊ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋವಾಗುತ್ತೆದೊ 

ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಎಷತ್ಕರ ಕಳಕಳಿಗಳು ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದಂ 

ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು 

ಹಿಂದಿನವರು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನೇಕ ವ೫ರ್ಗಗಳಸು ಹಡ ಕಿಕೊಂಡಿ 

ದ್ವರು  ಅವಗಳಸು ಕಲು ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಒಟೆ ಗಳು ಕಟ್ಟಿಡುವುದ 

ಹೊಂಗೆಎತೆ ಬೇಟಸ್ತಿ ಕರ್ಪೂರದ ಹೆಂಟೆಗಳು ಅರಿಶಿನ ಶ್ರಿ ಗಂಧದ ಪುಡಿಗಳನ್ನು 

ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಡುವುದು ಇವೇ ವೊದಲಾದ ಕ್ರೆಮಗಳಿ ದ 

ಬೆಳ್ಳಿ ಮನು ಜಿರಳೆ ಪುಸ್ತಕಕಿ ಟ ಗೆದ್ದೇಲಂ ಮೊದಲಾದ ಪುಸ್ಮಕ ವೈರಿಗಳ ದಕ್ರಿವಿ 

ಕೀಟಗಳನು ಇವ ರಿಸ ತ್ತಿದ್ದರು. ಕ ಗದದ ಹಸ್ತಪ್ರೆತಿಗಳಾದರೆ ದಪ್ಪಒಟ್ಟೆ ಈ ಗೂ 

ರಟ್ಟುಗಳನು ಒಳಸಿ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ರಟ್ಟು ಹ ಕಿಡ ವ ಮೂಲಕ ರ್ದ್ಷೊಣೆ ಒದಗಿಸಂ 

ಶ್ರಿದ್ದರು. ಸೌದೆಒಲೆ ಸ ರುಗುಗಳತು ಹೊತ್ತಿಸಂಶ್ರಿದ್ದ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ವ ರದ ಸೆಟ ರಿಗಳೋ ಸಂದೂಕಗಳ ಷೂ ಬೆತ್ತದ ಒ ಟ್ವಿಗಳಲ್ಲೂ 

ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನಿ ಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಗೆಗಿ ಡಿಗಳಲ್ಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹೊಗೆಯ 

ಹ ಗೂ ಬೆಟ್ಟೆ ಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಹ್ಹುಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿಯಂತ್ತಿರ 

ಲಿಲ್ಲ ಹ್ಹುಪ್ರತಿಗಳಸು ವ ನೆಯ ಮಾಡಿ” ಒದಿ ನಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸ ತ್ತಿದ್ದುದೂ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ನೊ ಟವ ಗಿತ್ತು ಅಪ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾದರೂ ಹಳುಹ ಪೆಟೆ 

ಗಳಿಗೆ ತ ತ್ತಾಗ ತ್ರಿರಲಿಲ್ಲ ಧಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ಮೆ ಲ ಖೂಷ್ಯೂ ಎಳೆಯ ತ್ತಿರೆ 

ಲಲ್ಲಿ ಓಲಯಿ ಪ್ರತಿಗಳುದರೆ ಎಶೆ ಷ ಮ ತ ವರ್ಜಿ ವಹಿ& ಓಲೆಗಳನು ಒಂದರ 

ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಓಲೆಗಳ ಆಳತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎರಡು 

ಮರದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ದಾರದಿಂದೆ 

ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಇಡ ಪ್ಲಿದ್ದರು ಓಪುಗಳ ಅಳತೆ ಗಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡು 

ನಡುವೆ ರಂಧ್ರಗಳಸು ಕೊರೆದು (ಒಂದು ಅಧವಾ ಓಲೆ ಉದ್ದವ ಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು) 

ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ದ ನೆಯ ವಾ"ವನು ಪೋಣಿಸಿ ಕಟ್ಟಡುತ್ತಿದ್ದುದೂ ಉಂಟು 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಕ ಹ್ಮೂಜಿನದ ರ.್ಟು ಹಾಕಿ *ಂರಕ್ಷಿಸಿರು 

ವ್ರದು ಗವ ನಾರ್ಹ (ಕನ ಡ ಅಧ್ಯಲೂನ ಸ ಸ್ಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇ 22 ಕೋಲಾರದ 

ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯರ ಸಂಗ್ರಹದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಮೊದಲಾದುವು ) 

ಈಗ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಸ ಲಛೆವಾಗಿದೆ ಶಿಥಿ೨ 

ವಾಗಿರುವ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಓಲಯ ದ ಗಲೀ ಕಾಗದದ್ದಾಗಲೀ ಕಡಲೆ ನಕಲಂ 

ಮಾಡಿ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ನೋಡಿ ರಟ್ಟು ಹಾಕಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಓಳ್ಳೆ 

ಯದು ಮುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಯ ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೆ ಕಾದಾಗ ಅದರ ನಕಲನ್ನು 
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ನೊ ಡಿದರೆ ಸಾಕು ಓಲೆಯ ಪ್ರತಿಗಳಾದಲ್ಲಿ ಅವು ಒಣಗಿ ಪೆಡಿಪುಡಿಯಕಾಗಲು 

ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂತೆ ಧೂಳು ಮ ಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಎಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ರಿ ತಿಯ 

ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಎಣ್ಣೆಯನು ಬಳಿದು ಅವು ಮೆತ್ತಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ 

ಮೆ ್ ಬಿಸರಿನ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥ ಯಲ್ಲೂ 

ಈ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರದ ಎಣ್ಣೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ 

ವನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು ಓಲೆಗಳ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಿಗೂ ಕುಂಚಗಳಂದ ಈ ಎಣ್ಣೆ 

ಯನ್ನು ಸವರಿ ಒಂದರೆ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡು 

ತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ಅವುಗಳ ಎರಡು ಮಗ್ಗುಲಿಗೂ ಮರದ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು 

ಜೋಡಿಸಿ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ದಾರವನು ಪೋಣಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಡಬೆ ಕು ಅಷ್ಟು ಬಿಗಿ 

ಯಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟದೆ ಸಡಿ ವಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟದೆ ಓಲೆಗಳು ಸ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ 

ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಹವಾ 
ನಿಯ ೦ಶ್ರಣ ಕೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿಡುವುದು ಹವಾಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ 

ಶಾಖದ ಆದೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಗೆಬಗೆಯ 

ರಾಸಾಯಂಣಕ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಜ್ರಾವಣಗಳೆನ್ನಿ ಬಳಸುವುದು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ 

ಗಳ ಮೆ ಲಿನ ಧೂಳಂ ಬೂಷ್ಟುಗಳನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಇವೇ 

ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನನಂಸರಿಸಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗದ ಹ ಗೆ ತಡೆಯ 

ಬಹುದು 

ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ 

ದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಸರಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ 
ಬೆರಳಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಬಹಂದ. ವಂನ ಹ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 

ವ್ಯಯ ಮಾಡದೆಯೇ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ರೆಹರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು 

ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಮ್ ವರಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂ ಫೋಟೋ ಸ್ಟಾಟ್ ನಕಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಂ 

ವುದು -. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ 

ಕಂರಸ್ಕವಾಗಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿವಂಯದ್ರಕ ಯಂತ್ರದ ಸಹುಯದಿಂದ 

ಮುದ್ರಿತ ಟೇಪುಗಳಾಗಿ ಕ್ಕಾಸೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಬಹುದರಿ 

ಆಥವಾ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಹಾಡಿಸಿ, ಶೀಘ್ರಲಿಹಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದಂ 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದೇನೂ 

ಸಂಲಭವಲ್ಲ ಈಗ್ಗೆ ಸಂ 160 ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುದ್ರಣಕಲೆ ಹುಟ್ಟಿ 
ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ 
ದಾನವಕಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಂತ್ತಿತ್ತು ಗ್ರಂಥ 

ದಾನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯವೆನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಗುಜರಾತಿನ ದೊರೆ ಜಯಸಿಂಹ ಸಿದ್ಧರಾಜನು (1096-1143) ಹೇಮಚಂದ್ರ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಕಟಣ ಆರ್ತ 

ಒರಪಿತ ಹೈಮವ್ಕಾಕರಣ ವನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಾದ್ಕಂತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂಬ 

ಆಸಯಿಂದ ಮನೂರು ಜನ ಲಿಪಿಕಾರರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾ ಸತತವಾಗಿ 

ಪ್ರತಿವಕಡಿಸಿ ಅದರ 1 25 000 ಪ್ರತಿಗಳನು ಹಂಚಿದನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾನೆ 

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿಪುರಾಣ ದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿಸಿ ಬಾನ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಸರ್ವವಿದಿತ ಆದರೆ ಹರಿದ ಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ 

ಒಂದ ಪರಿಪಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ನೂರ ರು ವರ್ಷಗಳ 

ಕಾಲ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಯಕವ 

ಕೀರ್ತನೆ (ಅಧವಾ ಕೀರ್ತನೆಗಳು) ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟಂರ್ಬ 

ಕೆ೧೦ಡದ್ದು ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ ವ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ 

ವಾದ ಲಿಖತೆ ಕಾಲದ ಸೂಚನೆಯಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೇವಲ 167 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನದು 3 

ಉಳಿದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ನಿರ್ದೇಶನವಿಲ್ಲ ಅವಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 

ಹೇಳ ವುದ ದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನೂ ಸು 200 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ 

ದೆಂದು ಗ ರುತಿಸುವುದಂ ಕಷ್ಟ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಲಿತ್ಮಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ವಹನೀಯರು 

ತವ ಗೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ 

ಕನ ಡಿಗರ ಪುಣ್ಯ 

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ ವಂತೆ ಕ್ರಿ ಶ 1850 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ 
ದಾಸರ ಪದಗಳು ಎಂಬ ಕಲ್ಲಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಯೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂದು ಇದನೇ ಡಾ 

ವರದರ ಜರಾಯರಂ ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದ 

ಕರ ಹೆಸರಿರುವ ಪುಟ ತ್ರುಟಿತವಾಗಿದ್ದೆರೂ ಮಂದೆ 1871 ರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ 

ಇದರೆ ಸಕಲೇ ಎನ ಬಹ ದ ದ ಪುಸ್ತಕೆ ಮೈಸುರು ಗವರನ್ಮೆ ೬ ಡೈಬೆಕ್ಟೆರ್ 

ರವರಾದ ಜಿ ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಹೇಒರ ಲಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕ-ರ ೨ನೇ ಆವರ್ತ್ಶಿ ಛಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತಂ 

ಎಂದೂ ಹೊಕ್ಕು ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಮರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದು 

ಒರ ತ್ತದೆ... 158 ಪುಟಗಳಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೆ ರೆ ಬೇರೆ ದಾಸರ ಗಳ 173 

ಕೇರ್ತನೆಗಳಿವೆ 

ಅನಂತರ 1873 ರಲ್ಲಿ ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹರಿಭಜನ ಕೀರ್ತನೆ 

(ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾಸರ ಪದಗಳು) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ ಡಿಪೋ ಅಚ್ಚು 

ಮಾಡಿರ ವ ಹರಿಭಜನೆ ಕಿ ರ್ಶನೆ (ಕನಕದ ಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಹೀರದಾಸರ 

ಕೆಲವು ದೋಹೆಗಳಂ ಇವೆ) ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ಷರ ಮುದ್ರಶಾಲೆಯಿಂದ ತೆಲ ಗು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ 

ಅಚ್ಚಾಗಿರ ವ ಕನಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿಸಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರೆಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು 

1 (ಪಾ ೫ಪಏ) ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸೆ ಯಲ್ಲಿದೆ 



೩೭೦ ದ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

1877 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರ ವ ಹರಿಕದಾಮೃತೆಸಾರ 1888 

ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ. ವಿಚ ರದಪ”ಣ ಮಂದ್ರಶಾವೆಯಿಂದ ಪ್ರಕತಿದಾಗಿರ ವ ಕನಕ 

ಬಾಸರೆ ನಳ.ಕರಿತೆ 1891 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿವ ದ ಕನಕದಾಸರ 

ಹರಿಭಕ್ತಸ ರ ಇವುಗಳು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಕಓಕ್ಗಳು 

ಅನಂತರ 1894 ರಿಂದ ಮಡಕಶಿರ ಬಾವಕೃಷ್ಣರಾಯ ರ ಪುರಂದರದಾಸಲಂ 

ಮರು ಪಡಿನ ಕಿ ತ್ನಲು (ತೆಲುಗು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ) ಬೆಳಗುವಿಯ ಆಮಾಜಿ 

ರಾನಂಚಂದ್ರ ಸಾವಂತೆರ ದಾಸರ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು (ದೇವನಾಗರೀ ಲಿಹಿಯಲ್ಲಿದೆ) 

ಇವೆ ವೆ -ದಲಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುವು 1914 ರಫಿ ಬೆ ಗಳೂರಿನ 

ಟಿ ಎನ್ ಕೈಷ್ಣಯ್ಯೆಶೆ್ಸಿರೂ 1923ರ ವೇಳೆಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಪಾವಂಜೆಗ ರಂ 

ರಾಯ ರೂ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯುನ್ನು ಪ್ರಾರಂಬಿ-ದರು. ವಂದೆ 

2 ತಿ ವಷ ಗಳಲ್ಲಿಸ ಬೋಧ ಎಂ ರಾವ ರಾಯರ ಹರಿದುಸ ಕಿ ರ್ತನ ತರಂಗಿಣಿ 

ವಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಖಿ ತು 1944ರ ವೆ ಳೆಗೆ ರಾಯ ಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗ 

ಸೂಗೂರಿನ ಎರದೆ ೦ದ್ರ ಹರಿದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮ ಡವದಿಂದ ಶ್ರೀ ಗೊ ರೆವಾಳಂ 

ಹೆತುಮಂತೆರಾಯ ರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಪುಟಗಳನು ಪ್ರಕಟೆಸಲಾರಂಬಿಸಿದರು 

ಆ ತರುವಾಯ ಬಂದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಟಕ್ಗಳೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ಕನಕರ ಚತುರ್ಧ 

ಶತಮಾನೋ* ವದ ಪ್ರಕ. ಣ್ಗತು ವತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಎ ಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಕ ಶನ 

ದಂದ ಪ್ರಕೂಮದ ಪುರಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರು 7 ಪು.ಗಳು (ಗಂಪ ದಕರು 

ಶ್ರಿ ಬೆಂಗೇರಿ ಹಟ್ಚರವ ಶ್ರೀ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ) ಹಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 

ಹರಿದಾಸರ ಕಿ ರ್ಶನೆಗಳ ಹ ಗೂ ಕ ಕದ ಸರ ಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಕಾರ್ಯಗಳ ಸು 135 ವಷ-ಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ಒಂದಿವೆ 

ಈ ಕಾಯ ೯ದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಸ ಸೈಗಳೆಂದರೆ 

ಶ್ರೀಮನ್ಮದ್ಧ ಇದ್ಮಾಂತ ಗ್ರಂಥಾವಪಿಯ ಉಡುಪಿ ಶ್ರಿ) ವರದೇಂದ,) ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು... ಸುಬೊ ಧ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ ಬೆಂಗಳುರು 

ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕ ಲಯ ಧಾರವಾಡ ವಎಂಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಧ ರವಾಡ 

ಪರಿಮಳ ಸಂಶೋಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ ನಂಜನಗೂಡು ಗುರುಕೃಪಾ 

ಗ್ರೆಂಹೆವಾಲಾ ಮೈಸೂರು ಕನಕ-ಪ್ರರಂದರರ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಸವ 

ಸಮಿತಿಗಳು ದಾಸಾಶ್ರಮ ಸಂಶೊ ಧನ ಪ್ರಕತನ ಮಾಲೆ - ಇತ್ಯಾದಿಗಳನು 

ಹೆಸರಿಸಬಹುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದದಲ್ಲಿ ವ ಡಕಶಿರ ಬೋಕ ಷ್ಞರಾವ್ 

ಆಬಾಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾವಂತೆ ಟಿ ಎನ ಕ ಹ್ಣಯ್ಕಶೆಟ್ಟಿ ಟಿ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ 

ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿದಾಸರತ ೦ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಒಹುದು 

ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಂಕಲನಗಳು ಕಾವ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದುದು ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅನಂತರ ಡಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆ 
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ಸಂಶೋಧನೆ  ದಾಸರಪರಿತ್ರೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ 

ಕುರಿತಂತೆ ನೂರಾರು ಪುಸ ಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ ಅವಗಳಲ್ಲಿ ಮ ಖ್ಯವಾದವ 

ಗಳತು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಪರಿಚೆಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಒಹುದು 

(ಅ) ಹೆರಿದಾಸೆಸಾಹಿಶ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಬರೆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟೋೋ 
ಕೇಟ್ ನಿಬಂಧಗಳಂ 

(ಕ) ಪ್ರ”ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಮತ್ತೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು -- ಲೇಖಕರು 

ಡಾಗಎ ಟಿ ಪಟಿ ಲ ವದ ಮುದ್ರಣ 1956ರಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ ಎಸ್ 

ಪಂಚಮುಖಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಖಯದಿಂದ 

ಪಿಹೆಚ ಡಿ ಪದವಿಯ ನು ಪಡೆದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕ ರಿತ ವೊದಲ ನಿಬಂಧ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೃತಿಯ ಹಿನೆ ಲೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿ 

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಇರ ಜಿ ವನ ವಚಾರವನು ಆ ಕಾಲದ ರಾಜಕಿ ಯ ಸಾಮಜಿಕ 

ಪರಿ೧ರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡ್ರೈೈತ 

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರದೆ ಯಗಳು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಕೃತಿಗಳೆ ಭಾಷಿ 

ಬಂಧ ಶೈಲಿ .ಈ ಎ.) ಎಚ ರಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿ ಲಿಸಿರುವರು ಪ್ರಸನ್ನ 

ವೆಂಕಟದಾ ರ ೨೦೩ ಕೀತ”ನೆಗಳು ೩ ಸುಳಾದಿಗಳು ವ ತ್ತು ೩ ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನು 

ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೆಕಾಯ ೯ದಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಉಳಿದ ಉಪಲಬ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನು ಒಳಸಿ 

ಕೊಂಡು ಸು 356 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿ.ಂಧವನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ 

ವಾಡದ ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ೧೯ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಕ ಡಿಯಾಗಿ 

ಈ ನಿಬಂದವನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ 

(ಚ) ಶಪ್ರೀಜಗನಾ ಧದಾಸರು --ಲೇಖಕರು ಡಾ| ಕೆ ಎಂ ಕೃಸ್ಕ ರಾವ್ 

ಮೊದಲವು.ದ್ರಣ 1956ರಲ್ಲಿ ಇದೂ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮುಖಿಯವರ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಿಬಂಧ ಮೈಸೂರಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ 

ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಕನ ೯ಓಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪ ಥ ಎಂಬ ವಿವರ 

ವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವ ೨೫ ಹರಿದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ವಕಹಿತಿ ನೀಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ 

ದ ಸರಜಿ ವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಶತಿಗಳನ್ನವಲೋಕಿಸಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿರುವ ಕೃತಿ 

ಇದು ದಾಸರ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಸಂದೇಶ ಶೈಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿ ಲಿಸಿರುವರು ಊಪಯು ಕ್ಷವಾದ ಆಸುಬಂಧಗಳಿಂದ ಕೊಡಿ 400 ಪುಟ 

ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿ.ಎಂಧವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಉಖಾಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ 

(೬೨) ರರ್ನಾಟಕದ ಕಲದಾಸರು (ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ) ಲೇಖಕರು 

ಡಾ ಎಚ್ಚ ಕೆ ಬೆ ದಮ್ಮಾಸಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲ ಮ ದ್ರಣ 1965ರಲ್ಲಿ ಇದೂ 
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ಶ್ರೀ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮ ಖಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವ ಗಿದ್ದು 

ಹಿಹೆಟ್ ಡಿ ಪದವಿಗಾಗಿ ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಸಿಸಿದ ನಿಬಂಧ 

ಧೆವ್ವ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪ ಇತಿವೃತ್ತಗಳು ವೈದಿಕಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ 

ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿವೇಚನೆ ಎ ರತ 

ದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರು ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸರು-ಹೀಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಪರಿಧಿಯ 
ಹಿನೆ ಲೆಯ ಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ತಿರುಳನು ಕ ರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎವೇ 

ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸು 700 ಪುಟಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಿರುವ ಈ ನಿಬಂಧವನ್ನು ನಂಜನ 

ಗೂಡಿನ ಶ್ರೀ ಪರಿವುಳೆ ಸಂಶೋಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ 

(ತ) ಪ್ರಸಾದಯೋಗ (ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜಿ ವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು) - 

ಲೇಖಕರು ಡಾ। ವ ಅ ದಿವಾಣಜಿ ಡಂ॥ ದಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರ ಮಾರ್ಗ 

ದರ್ಶಿತ್ತೆ ದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೂನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾವಿಲಯದಿಂದ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿಯನು 

ಪಡೆದ ನಿಬಂಧವಿದು ಇಡಿ ನಿಒಂಧ ಪ್ರರಂದರದಾಸರಿಗೇ ಕೇಂದ್ರಿ ಕೃತಮಾಗಿದ್ದೂ 

ಹಿನೆ ಲೆಯರಾಗಿ ಹರಿದಾ್ಕ೧ಓ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಮತದ ಪರಿ.ಕಯವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧ್ವದರ್ಶನ 

ಬೋಧಿಸಿದ ಲೋಕನೀತಿ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 

ಎಶ್ಲೇಷಿಶಿ ಎವ ರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಉಷೆಯ ಕ್ರವಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು 

ಒಟ್ಟೂ 233 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿಬಂಧವನು ಮೈಸೂರಿನ ಉಹಾಸಾಹಿತ್ಯಮಾವೆ 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ 

(ಪ) ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ. (ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ) ಲೇಖಕರು 

ಡಾ| ಕೆ ಗೊ ಕುಲನಾಧ್" ಮೊದಲ ವದ್ರಣ 1978ರಲ್ಲಿ ಡಂ॥ ಜಿ ವರದಾ 

ರಾಜರಂಯ ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ 

ಎದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಬ್ಬಭಧವಿದು. ವಿಜಯದಾಸರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಿನೆ ಲೆಯಾಗಿ 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ ದಾಸರ ಅಂಕಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶಿ ಲಸಿ ದಾಸರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡರಿಸಿರುವರು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ ಕಾವ್ಕಮೌಲ್ಮಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವುದ್ದುದೆ 

ವಿಜಯಂದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರದ ತೌಲನಿಕ 

1 ಇದೇ ವಿದಾ ಸರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ದಲ್ಲಿ ಡ ॥ ಟಿ ಎನ್ ನಾಗರತ ರವರು ಹರಿದಾಸರ 

ಭತ್ತೆ ರೂಪ . ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಬಂಧ ರಚಿಸಿ 1975ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ 

ನಿಲಯದಿಂದ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿಯನು ಪಡೆದಿದಾ ರೆ. ಆ ನಿಒಂಧ ಇನೂ ಒಳಕನು 

ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ ಹೊತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ಚಎದ್ಯ್ಮಾನೀಯದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆ 

ಯುಧಿ ಕ 9ತಿದೆ! 
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ಅಭ್ಮಾ”್'ವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ದಾಸರ ಸ್ನಾನ 

ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಸು 450 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬೆಂಗ 
ಳೂರಿನ ಸಿಂಧುಶಯ ನ ಪ್ರಕಾಶನವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ 

(ಆ) ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನನ್ನು ಕುರಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಮರ್ಶಾ ಗ್ರೆಂಥೆಗಳು 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವನುಖ್ಯವಾಡ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ 

(ಕ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೇಖಕರು ರಾ ಸ್ವಾ ಪಂಚಮುಖ 

ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ 1952ರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸು 70 ಪುಟಗಳ 

ಎದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಪೀರಿಕೆಯಿದೆ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ) ಅನಂತರ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರಂ ಭಾಗ 

ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಪ್ರಸಾರ ಬ್ವೈತ 

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ದಾಸಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪಂಢರಾಪುರ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಚಯ-ಈ ಎವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ 

ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ ಹೆರಿದಾಸಲ ವೆ ಬಾಂತ ಪ್ರಮೇಯ 

ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರ ಜರಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ 

ದಾಸರವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹತ್ತುಜನ ದಾಸರ ಊಪದೇಶ ಸರಣಿಯ ಸ್ಕೂಲ ಪರಿ 

ಚಯಂವಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಭಾಷೆ ಶೈಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 

—ಆಲಿತಕಲೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನದ ಚಿತ್ರ ಹರಿದಾಸರು 

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕ-ರ ಇತ್ಮಾದಿ ವಿವರಗಳನೊ ಳಗೊಂಡಿದೆ ಒಟ್ಟು ಸಂ 

380 ಪುಟಗಳಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತೂ 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ 

(ಚ) ಹರಿಭಕ್ತಿಸುಭೆ ಲೇಖಕರು ರಂಗನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ, ದಿವಾಕರ 

ಮೊದಲ ಮಂದ್ರಣ 1935ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ 1948ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಮೂರನೆ 

ಯಂದು 1956ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ-ಭಕ್ತಿ ವಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿವೈಎಧ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ 15 ಪುಟಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿದೆ. ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ 

ಸ.ಳಾದಿಯ ನುಡಿಗಳಂ ಹಾಗೂ ಉಗಾಭೋಗಗಳನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ 

ತಕ್ಕಂತೆ 26 ವಭಾಗಗಳನಾ ಗಿ ಎಂಗಡಿಸಿ ಗಗುರುಮಹಿವೆುಂ ನಾಮಮಹಿಮೆ ಆರ್ತ 

ಭಾವ ದಾಸ್ಮಭಾವ ದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇತ್ಮಾದಿ) ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನಿ ಕುರಿತಂ ಸೂಕ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬದೆದಿರುವರಂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 

ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟವಿರುವುದಂ (ಅಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಪರಿಚಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಕಥಾ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಎವರಣೆ ಕರಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು) ಒಟ್ಟಿ 

272 ಪುಟಗಳಿರುವ ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ 



೩೭೪ ದಾಸ ಹಿತ ದರ್ಶನ 

(ಟ) ಹರಿದಾಸ ಹೃದಯ ಲೇಖಕರು ಡಾ| ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ್ ವೆ.ಇದಲ 

ಮುದ್ರಣ 1967 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 10 
ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಒಂಧಗಳಿವೆ ವಾದಿರಾಜರು ಪುರಂದರದ ಸರು ಕನಕದಾಸರು 

ವಿಜಯ ದಾಸರ ಗಳನು ಕೆ ರಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಬಂಧೆಗಳ್ಳೊದೆ ಭಕ್ತಿದೈವಿಧ್ಯ 

ಹರಿದಾ.ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಕಾಸ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ ಸೇರಿವೆ 

ನಿಜವ ದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹರಿದಾಸರ ಹೃದಯ ವನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳ ಹೃದಯಾನುಭವವನ್ನು ಅವರ ಮಾತ ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪರಚೆಯಿ 

ಸಿದ್ದ ದೆ ಒಟ್ಟು 218 ಪುಟಗಳಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಶಾರದಾ 

ಮಂದಿರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 

(ಕ) ದಾಸಸ-ಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತಿಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರ 

ಆರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಕಲಸವಿದು - ರ ಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 1970 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಒರ 

ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ (11 12 13ನೇ ತಾರಿ ಖು) ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯ್ಮಾಸ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 

ವಿದ್ವಾಂ್ರ ವ ಂಡಿಸಿದ ಪ ತ್ರ ಬಂಧಗಳ 7೦ಕಲನ ಹರಿದಾಸರ ಪೈಕಿ ವಿಜ.ಂದಾ ರು 

ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನು ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದವರೆಂದೂ ಶ್ರೀಪ ದರಜ 

ರಿಂದ ಪುರಂದರರವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಘಟ್ಟದವರೆಂದೂ ಭಾವಿಸುವ ರೂಢಿಯಿದೆ 

ಅದರಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಹರಿದ ಸರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದ ವಿಜಯದಾ"ರು, 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಜಗನಾ ದದಾಸರು ಮೋಹನದಾಸರುಗಳನು ಕುರಿತ ತೆ ಹಾಗೂ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಘಟ್ಟದ ಹಿನೆ ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಗಳನು ಕ ರಿತು 6 ಪ್ರಬಂಧ 

ಗಳು ಒಟ್ಟೂ 140 ಪುಟಗಳ್ಲೂದ್ದ್ಧೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದಿ ದ (ವಿಶೆಷ 

ವಾಕ್ಕುಯ ಪ್ರಸಾರ ಪುಸ್ತಕಮ್ಆೆ ೮) ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ 

(ಪೆ) ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸವಿಶಾಕ್ಷಿ ಸಂಪ ದಕರು ಡ ॥ ಜಿ ವರದರಾಜ 

ರಾವ್ ಮೈಸೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್ಲೆಂಂ 

ಮೊದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ (ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು) ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

(5 8 1973) ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಗೊ ಷಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವ ಂಡಿಸಿದ 

ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸ ಕಲಸವದು ಏಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ 
ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಮದ ಒಂದು ಎವ ರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅವಲೋಕನವಿದೆ ದಾ” ಸಂಹಿತ 

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದರ ಪೌರಾಣಿಕವಕೌಲ್ಯ ಸಂಗೀತಮೌಲ್ಯ ಸ ಹಿತ್ಯ 

ವಕಾಲ್ಯ ಸಾವರಾಜಿಕವಕೌಲ್ಕ ಗಳು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೆ ದಾಂತ 

ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತ - ಈ ಎಳು ವಿಷಯ 

ಗಳನೂ ಕ ರಿಶ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸವಿಕ್ಷೆ ಒಟಂ್ಬ. 

121 ಪುಟಗಳಿರ ವ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯ ನ ಸಂಸ್ಥೆಂಕು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ 



ದ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ೩೭೫% 

ಇವುಗಳೆ ಅದೆ ಪುರಂದರದಾಸರನು ಕುರಿತಂತೆಯೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು 

ಹೈರಬಂದಿವೆ ಉದಾ ಪ್ರರಂದರೊ ಪನಿಷರ್ (ಭಾಗ ೧-೨). .ಲೇಖಕರು 

ಭದ್ರಗಿರಿ ಕೆ ಶವದಾಸರು ಪ್ರರಂದರದಾಸರೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿ ರ್ಶೆನೆಗಳು 

ಲೇಖಕರು ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ್ ಶ್ರಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಲ್ರೇಖಕರು 

ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮ.ಕಂದ್ರರಾಯರು Purandara & Haridasa Movement 

ಲೇಖಕರು ಎಂ ವಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ ಇತ್ಯಾದಿ ಕನಕದಾ ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ವ ಹಾತ್ಮೂ ಕನಕದಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು ರಾಜ್ಯಸಮಿತಿ ಕನಕದಾ-ರ 

ಚತ ರ್ಥ ಶತೆಮಾಸೊ ತ್ಸವ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕಣನಕಕಿರಾ ಸಂಪಾದಕರು 

ಕ್ಯಾತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ - ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಒಹುದಂ 

(ಇ) ಹರಿದಾಸರ ಚೆರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು 

(ಕ) ಕವಿ ಕನಕದಾಸರು ಲೀಖಕರು ಕಟ್ಟಿ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ 

(ಚ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ಎಜಯ ಲೆ ಖಕರು ಬೆ ಲೂರು ಕೆ ಶವದಾ”ರು 

(ಓ) ಮಾಧ್ವ ವಾಜ್ಮಯ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಲೇಖಕರು ಎಂ ಪಂಡರೀನ ಧಾ 

ಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ 

(ತ) ಹರಿದಾಸರ ಕತೆಗಳು ಲೆ ಖಕರು ಕಲಮದಾನಿ ಗುರ ರಾಮರು 

(ಪ) ಹರಿಭಕ್ತ ವಿಜಯದ ಸಂಪುಟಗಳು ಲೇಖಕರು ಎಂ ಗೋವಿಂದರಾವ್ 

—- ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು 

ಇವುಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಕೊರಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರ ವ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು. . ಶ್ರೀಮಧ್ವಾ 

ಚಾಯ ೯ರು ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು 

(ಈ) ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಳಾರರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ 

ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖನಗಳು 

ಉದಾಹರಣ್ಗೆ (ಕ) ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಲೇಖಕರು ಕೊರಟಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ 

(ಚ) 1984 ಜನವರಿ 29ರ ತರಂಗ ದ ಡಾ ಜಿ 

ವರದರಾಜರಾಯರೆ ಲೇಖನ 

(ಉ) ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳೆನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಚ್ಚೆಸಿರುವ 
ಪುಸ್ತಳಗಳು 

ಉದಾಹರಣ್ಗೆ (ಕು ವಿಜಯದಾಸರ "ಸ ಪ್ಚಿಪ್ರಕರಣ ಸುಳಾದಿಗಳು 

1948 ರಲ್ಲಿ (ಲಿಂಗಸೂಗೂರಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ) 



೩೭೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

(ಚ) ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸರ ಊಗಾಭೋಗಗಳಂ 1965 ರಲ್ಲಿ 

(ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹರಿದಾಸರತೆ ೦ ಗೋಪಾಲದಾಸರು) 

(ಟ) ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಢದಾಸರಾಯರ ಕೃತ ತತ್ವ ಸುವ್ವಾಲಿ 

1895 ರಲ್ಲಿ (ಮದರಾಸು ಮಡಕಶಿರಾ 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆರಾವ್) 

(ತ) ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು (ಚತ ರ್ಧ ಶತಮಾ 

ನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ) 

(೪) ಹರಿದಾಸರ ತತ್ತಗ್ರಂಥೆಗಳಿ ಪ್ರಕಜಣಿ 

ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ (ಕ) ವಾದಿರಾಜರ ಸ್ವಪ ಪದ ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಶೊ ಭಾನೆ 

(ಚ) ಕಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ 

(ಟ) ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ತ್ವಸುವ್ಹಾಲಿಗಳು ಹರಿಕಥಾ 

ಮೃತಸ-ರ 

(ಏರು) ಓೀಕಂಸಹಿತ ಜಾಸರ ತತ್ವಗ್ರುಂಥಗಳೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ (ಕ) ವಾದಿರಾಜರ ಸ್ವಪ ಗದ್ಯ ವೈಕುಂರ ವರ್ಣನೆ 

ಮೊದಲಾದುವು ದಾರ್ವ”ಗೆರೆಯ ಬಿ ಭೀಮರಾಯ ರ 

ಟೀಶುವಿನೆ೧ಡನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ 

(ಚ) ಜಗನಾ ಧದಾಸರ ಹರಿಕಧಾಮೃತಸ-ರ- ಸಂಕರ್ಷಣ 

ಒಡೆಯರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಟೀಕುಗಳೊಡನೆ 

ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ 

(ಯೂ) ದಾಸರ ಬಿಡಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ (ಕ) ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭಿ ವವ್ವನ ನಳಚರಿತ್ರೆ, ಹಾಡು 

(ಶಾರದಾ ಎಲಾಸ ಮುದ್ರಣ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು) 

ಶಕುಂತಲಾ ಚರಿತ್ರೆ, (ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ 

ಹೊಂಬಾಳಿ ಗದಗ) 

ಸ ಭದ್ರಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಡು (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ 

ಧಾರವಾಡ 1956) 
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(ಎ) ಹಂದಾಸರ ಆಯ್ತೆ ಪದಗಳೆ ಸಂಕಲನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ (ಕ) ಮಾಧ್ವ ಭಜನ ಮಂಜರಿ (ಶ್ರಿ ನಿವಾಸುಚಾರ್ಯ 

ಹೊಂಬಾಳಿ ಗದಗ) 

(ಚ) ಹರಿಭಕ್ತಿವಾಗಿನಿ (ಎಶ್ವಕನ ಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಕಟಣೆ) 

(ಟ) ಶ್ರೀ ಹರಿಭಜನಾಮೃತಸಾರ (ಲಿಂಗಸೂಗೂರಿನ 

ಪ್ರಕಟಣೆ) 

(ಏ) ಹರಿದಾಸರನೆ್ಲಿ ಕುರಿತ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ (ಕ) ಮುಕ್ತ ಕನಕದಾಸ (ಲೆ ಖಕರು ಎಂ ಡಿ ಶ್ರೀನಿ 

ವಾಸಯ್ಮಂಗಾ೦್ 1927ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 5 ಅಂಕಗಳ 

ನಾಟ) 

(ಚ) ಮುಕುತಿ ಮೂಗುತಿ (ಪರ್ವತವಾಣಿ) 

(ಟ) ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು (ಸುಬೋಧ ಎಂ 

ರಾವ ರಾವ್) 

(ತ) ವಿಜಯ ರಾಯರ ಪಾದ 

ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬಲು 1 (ಸೀತಾರಾಮದಾಸ) 

(ಪ) ಪುರಂದರದಾಸ ನೃತ್ಯರೂಪಕ (1984ರ ಗಾನ 

ಭಾರತಿಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಮಂರಲೀಭರರಾವ್) 

(ಐ) ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಕುರಿತ ಕವನೆಗಳ ಪ್ರಕಟನೆ 

ಉದಾಹರಣೆ (ಕ) ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ( ತೋರಣ ಪು 71 

ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ್) 

(ಚ) ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ( ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ, 

ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸ್ಸಾರ್ ಅಹವಂದ್) 

[ಒ) ಸ್ವರಪ್ರೆಸ್ವಾರಡೊಡನೆ ಜಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಉದಾಹರಣೆ (ಕ) ಪುರಂದರದಾಸ ಕೀರ್ತನ ಸ್ವರಾವಳಿ (ಎಚ್ ಕೆ 

ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ) 

(ಚ) ಪುರಂದರ ಕೃತಿಶತಕ (ಪುರಂದರದಾಸರ ಚತುರ್ಧ 

ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ) 
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(ಓ) ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಉದ ಹರಣೆ (ಕ) ಜೀವನ ಸಂಪುಟ 24 ಸಂಚಿಕೆ 9 

(ಚ) ಸುಬೋಧ ಜನವರಿ 1964 

(ಟ) ಪರಿವ ಳೆ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸಾಂಕ 1964 

(ತ) ತರಂಗ ಜನವರಿ 29 1984 

ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪುರಂದರದಾಸರ ಉತ ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವ ಗುವ 

ದೈನಿಕಗಳ ಪುರವಣಿಗಳು ಸವಿಸಂಚಿಕೆಗಳು (ಉದಾ ಪುರಂದರ 1983 1984) 

ಇತಾದಿಗಳು 

ಹಿ ಗೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕ ರಿತಂತೆ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೇಖನಗಳು 

ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ 

1968ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಎಶ ವಬ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯು 

ದಾಸರೆ ಕೀರ್ತಲಗಳ ಪರಿಸ್ಸ್ತ ವಿಮಶಾ-ತ್ಮಕ ಆವೃತ್ತಿ (Critical Editions) 

ಗಳನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 

ಶೀಗೆ ಪೇಟೆ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕಂರಸ್ಕೃವಾಗಿಯೆ € ಉಳಿ 

ದಿರುವ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಂಥಇಂಪಾದನ ಶಾನ್ವರಿ ತ್ಯಾ 

ಸಂಪ ದಿಸಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜನತೆಗೆ 

ಓದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ 
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆರಿದಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಿಭಾಗವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸು 335 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನೂ 

ತನ ದೇ ಆದ ಧ್ವನಿವ ದ್ರಣಯಂತ್ರವನ್ನೂ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ಟೆ ಪುಗಳನೂ ಪಡೆದಿ 
ರುವ ಗ್ರಂಥಭುಡಾರವನು ಹೊಂದಿದೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ದಾಸರ 

ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 

1973ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಡ ॥ ಜಿ ವರದರಾಜರಾಯರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಇದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ 

ಇತಿಹಾಸದಪ್ಲೀ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂಬುದಂ ನಿರ್ಣವಾದ ಕವಿಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೂ 

ಕುರಿತ ದಿವ ರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಸ್ಮಾರವಾದೆ ಪೀರಿಕೆ ಉಪಯ ಕ್ಷೈವಾದ ಅನುಬಂಧ 

ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆನು ವುದಕೆ ೈ ಈ 

ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 112 ಆಕರಗಳಿಂದ (ತಾಳೆ 

ಗರಿಯ ಕಾಗದದ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳು) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ 101 
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ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 65 ಕೃತಿಗಳು ಎರೆಡು ಅಧವಾ ಅನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ 

ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಅವು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರವೇ ಎಂಬ ವಿಶಾ ಸಸವನ್ನಿಡಲಾಗಿದೆ 

28 ಕೃತಿಗಳು ಏಕೈಕ ಆಕರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಆಅಸುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರದವಿದ್ದು 
ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕರ ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೆ ನಿಬುತ್ತವೆ 

ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೃತಿಗಳು ಪ ರ ಪ್ರಭೆ ದಗಳು ಎರಡು ರಿ ತಿಯ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ 

ಇರ ವ ಒಂದೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ ಹೀಗೆ ಕರೆದಿದೆ 6 ಕೃತಿಗಳ ಅಂಕಿತ ಸಂದಿಗ್ವವಾಗಿದೆ 

ಅವು ಯಾರ ಕೃತಿಗಳೆಂದು ಉಪ..ಬ್ಹ ಆಕರಗಳ ಆಧಾರದ ವೇ ಟೆ ನಿಧ-ರಿಸಲಾಗ್ವಿ 

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 23 ಕಿ ರೂಗಳನ್ನು ಹೊ್ದಾಗಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ವ ಎದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಒಟ್ಟು ಸು 478 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಮಾರ್ಗವಣು ತೆರೆಯಿತು. ಅನಂತರ ಇದೇ ಸಂಪಾದಕರ ಶ್ರೀ ವಿ 

ಪತಿರಾಯ ರ ಕೃತಿಗಳ 1976ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತಂ 680 ಕೃತಿಗಳನು ಳ್ಳ ಈ 

ಪುಸ್ತಕ ಒಟ್ಟು 580 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ 

ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಗೊ ಪೂಎದಾಸರ ಕೃತಿ 

ಗಳು ವತ್ತ, ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1977 ವ ತ್ಮ 1980ರಲ್ಲಿ 

ಡಾ| ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗರತ ರವರಿಂದ ಸಂಪಾದಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ 

ಯ ೦ದ ಪ್ರಕಟವ ಗಿವೆ ಗೋಪಾವದಾಸರ 87 ಕಿ ರ್ತನಗಳು 71 ಸಲ ದಿಗಳಂ 

20 ಉಗಾಭೆೊ ಗಗಳೂ ಇವೆ (ಒಟ್ಟು 178) 82 ಕೃತಿಗಳು ವಿಶ್ವಸನಿ ಯವಾಗಿದ್ದಾ 

೨4 ಕೃತಿಗಳು ಏಕೈಕ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳ ಆಂಕಿತ ಸಂದಿಗ್ಧ 

ವ ಗಿದೆ ಕವಿಕಾವ್ಮಗಳನು ಕುರಿತ ಪೀರಿಕೆ ಶ.ನ್ಹಾರ್ಥಾದಿ ಅನ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ 

79 ಆಕರಗಳ ಆದಾರದಿ ದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 630 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲ 

ಬಾರ ಕೃತಿಗಳು ಅಚ್ಚಗಿದೆ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕ ತಿಗಳು 143 ಆಕರಗಳ ಆಧ ರದಿ ದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು 

ಒಟ್ಟು 313 ಕೃತಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 291 ಕೀರ್ತನೆಗಳಂ 10 ಸುಳಾದಿಗಳು ಮತ್ತು 

12 ಉಗಾಭೋಗಗಳು 170 ಕೃತಿಗಳು ಎಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು 127 ಕೈತಿಗಳು 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಚ್ಚಾಗಿವೆ. 861 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ 

ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕವಿ-ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಡಾ! ಜಿ ವರದರ ಜರಾಯರು ವಿಸ್ತಾರ 

ವದ ಪೀಠಿಕೆಯ ನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಬಂಧಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಆವೃತ್ತಿ 

ಸಂಶೊ ಧಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕರ ಗ್ರಂಥವ ಗಿದೆ 

ಈಗಲೂ ಕನ ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸ ಗ್ರಹಣೆ ಸಂಪಾದನೆ 

ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಘವವಾಗಿ ಆ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
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ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವನ ಹಾಡ ಗಳು ಅಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು (ಸಂ ಡಾಟಿ ಎಸ್ 

ಮಾಗರತ ) ಸದ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ (ಸು 700 ಪುಟಗಳು) ಶ್ರೀ 

ಜಗನಾ ಧದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು (ಸಂ ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗರತ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ? 
ವೆಂಕಟದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು (ಸಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಟೆ ಕೆ ಇಂದುಬಾಯಿ) ಆಚ್ಛೈನ ಮನೆಗೆ 

ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ಶೃತಿಗಳು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಶೃತಿಗಳು ಸ ಪಾದನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ ಮುಂದೆ ಉಪ-ಬ್ಧ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಮವಷ್ಟನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಹೀಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ 

ಯೋಜನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿದೆ 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಕಟಣಿಗಳು ನಡೆಯಂ 

ತ್ತಿದ್ದ ಒಗ್ಗೆ 1850ರಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1984ರ_ಓೂ 

ಆ ಕಾಯ ೯ಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಾತ್ತಲಿದ್ದು, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ 

ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ * 

* ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಡಾ ವರದರಾಜರಾಯ ರ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕ ತಿಗಳು ಪೀರಿಕೆಯನೂ 

ಲ ಎಂ ಶ್ರಿ ಸಾರಕ ಪ್ರತಿಹಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆ... ಹ್ಹ್ರೂಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ ವನೂ ವಿಶೆ ಹವಮಾಗಿ 

ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ 



ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವೇದ , ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಿಪಿಕೆ 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನು ಅವಲೊ ಕಿದಸಿದರೆ ಎರಡು 

ಸರ್ವೋದಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಶಿವಶರಣರದು ಹನೆ ರಡಯ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸದ್ದು ಇನೊ ೦ದು ಹರಿದಾಸರದು ೧೫-7೬ ಸಯ ಶತ 

ವಕಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಧದು ಶಿವಶರಣರ ಈ ವಚನ ವಾಜ್ಮಯಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವ 

ಧರ್ಮ ಹಿನ್ನಲೆಯ್ದರೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾಯ ೯ 

ಪ್ರಣಿ ತ ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಿನೆ ಲೆಯ್ಗಿದೆ ವಚ”ಕಾರರೂ ಹರಿದ ಸರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ 
ದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷಿಷ್ತವಾಗಿ ಸಾಮ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಅಗಮ್ಮವಾಗಿದ್ದ ಎಷಯ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಗನ್ನಡ 
ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಧವಾಗುವ ಛಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಡಂ 

ನುಡಿಯ ಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪಹನಗೊಳಿಸಿ ಉಪಕರಿಃ? ದರು ಗಂಡು- 

ಹೆಣ್ಣು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಶುದ್ರ ಅಗ್ರಜ-ಅಂತ್ಯಜ ಎಂಬ ಹೀದವ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ 

ಉಬ್ಮಾರಗೊಳ್ಳೆಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರ 

ಬಿನ ಎಂದು ಕರೆಯ ಬಹುದು ವೇದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಸೆಂಬ ವ್ಮಾಪಕಬ ದ 

ಮುೂಲಾರ್ಥಟರುವುನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು ( ಅನಂತಾ ಹಿ ವೈ ವೇದಾಃ ಎಂಬ 

ಮಾತನು ಸೆನೆಯಬಹುದು) ಜ್ಞಾನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಉಪದೇಶ ಐ ಮರರಿಗೆ 

ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತೆನ್ನುವುದು ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿ 

ಸಾವಕಾನ್ಕರ ವೇದ ಎಂಬ ವಕಾತು ಹರಿದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಸಮಂಜವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ವೆದ ಶಬ್ದದ ಸ ಮಾನಾ ರ್ಥದಲ್ಲಿ ದಾಸರ 

ಮಾಧ್ಯಮ ಕನ ಡವಾದರೂ ಅವರದು ಶುದ್ಧ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯೆ € ವಚನಕಾರರ 

ಬಗೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಅವರು ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ 

ವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯದಿದ್ದರೂ ವೈದಿಕ ಪರ ಪರೆಯನು ಕ ರಿತು ಅವರದು ಮುಖ್ಯ 

ವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಿಲಂವು ವೇದದ ಜ್ಲ್ಞ್ಯಾನಕ-ಂಡವನ ಷ್ಟೆ ವಚನಕ-ರರು ಪುರಸ್ಕರಿ 

ಸಿದರು ಕವ ೯ಕಾಂಡವನು ಖಂಡಿಸಿದರು ಹರಿದ ಸರೆ ವೇದದ ಕವ ೯ಕಾಂಡ 

ವನ್ನು ಶಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ವರ್ಕಾಶ್ರವ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸು 

ವುದಿಲ್ಲ 

ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನ ವಾಜ್ಮಯ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತಿರುಳನ್ನು ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಗಹನ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮರಹಸ್ಮಗಳನ್ನು 
25 



೩೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಸೆರಳ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಮರಿಗೆ ಅನಾವರ್ರಗೊಳಿ ಎತ್ತದೆ. ದಾಸ 
ಶೇಷ ರೆನಿಸಿದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರರಂದರೋಪನಿಷರ್ ಎಂಬ 

ಅಭಿಧಾನ ಸಂದಿರ ವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸವ ಗ್ರ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ 

ಅನ ಯಸುತ್ತದೆ ಕ್ಸು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ಎಂದು ದಾಸರು ಮಣಿವಂನೆಯ 

ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೊ ಗಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳ ಸಂದೆ ಶವನ್ನು ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದರು 

ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಧ್ವಸಿದ್ದಾಂತ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು 

ಶಡೆ ವ್ಯ ಮತ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಸದಾಚಾರಸಂಹಿತೆಯಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ 

ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಡನೆಯದೇ ವಬಖ್ಯ 

ಹರಿದಾಗದರ್ಶನದ ಆಕರಗಳೆಂದರೆ ವಂಧ್ಯಾಚಾರ್ಯರೂ ಅವರ ಅನ ಯಾಯಿ 

ಗಳೂ ವ್ಯಾರ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ ವೆ ದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೆಗಳು 

ಭ ಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ೮ ಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ನ್ಯಾಯಸುಧಾ 

ದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಮೂತಾದುವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳನು 

ದಾಸೆರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನಂವಾದಿಸುವುದುಂಟಿ 

ಮಧ್ವವಂತವನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀಮನ್ವ ಧಮತೆ ಹರಿಃ ಪರತರ; ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ತತ್ವತೋ | 

ಭೆ ದೆ ಜೀವಗಣಾ ಹರೆ ರನಂಟರಾಃ ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವಂಗತಾಃ ॥ 

ಮುಕ್ತಿರ್ನೈೈಜಸು.ರಾನ ಭೂತಿರವ ಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಂ । 

ಹೈಕ್ಷಾದಿ ತ್ರಿತಯಂ ಪ್ರವತಾಣಮುಖಿಲಾಮ್ನಾಯೈಕವೇದ್ಕೋ ಹರಿಃ ॥1 

ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಹ ಡಂಗಳನು ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವೆನ್ನೂಗಿಸಿದ್ದೂರೆ 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂಧ ಗ್ರಂಧಗಳಂತೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನು ಸಾಲಾಗಿ 

ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೆಮೇಯಂವನಂ ಪ್ರತಿಷೆ ಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಅನುಸರಿಸಟ್ಟಿಲ್ಲ 

ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟನಾ ಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನಸಾಮೂನ್ಯರ ಅನುಭವವನ್ನು 

ವಿದೇಚಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ವೇದೈಕವೇದ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ 

ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಪ್ರಹ್ಞಾದ-ನಾರದಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 

ವನೂ  ಊದಾಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನದಟ್ಟಾಗಂವಂತೆ ಗುಹ್ಯ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು 
ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 8 

1 ಪ್ರೀಜರಿ ಸರ್ವಾತ್ತವಾ ಜಗತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಪಂಚಭೆ ದವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ 

ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವಗಣಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಚರರು ನಿತ್ಯ ತಾರತಮ್ಮವುಳ್ಳವರು 

ಸ್ವರೂಪ ಸುಖಾನುಭವವೇ ಮುಕಿ ನಿವ೯ಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 

ಅನುಮಾನ ಆಗವಂಗಳು ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಶಪ್ರಿಹರಿಯಂ ಆಗಮಮಾತ್ರ ವೇದ್ಯನು 

2 ರಾ ಸ್ಟಾ ಪಂಚಮುಖ... ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಟ ೯೯ 



ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವೇದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ 

ಪೆರಂಚೆರದ್ಸರು ದ್ವೈತಃ ದ್ಕಾಂತವ್ ಹೀಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತೆವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಸತ್ಯ ಜಗಕಿದು ಪಂಚಭೇದವು | 

ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋಎಂದನ ಟ 

ಕೃತ್ಯವನ-ಂತು 3 ರತಮ್ಯದಿ 1 

ಶಷ್ಣನಧಿಕೆ ದು ಸ ರಿರೆ ॥ 

ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎತ್ಸೆರಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಬಿಡಬೆ ಡಿ ಬಿಡಬೇಡಿ 1 

ಮಧ್ವವ ತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪದ್ಧತಿ 1 

ಬಿಡಬೆ ಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೆ ಡಿ ॥ 

ಪರಂದರದಾಸರ ಈ ಕೇ ನಂಯೂ ಗವ ನಾರ್ಹ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದ 

ಒಬ್ಬ ಆಚ ರಿಯ ನು ದೈವವೇ ಇಬ್ಬುವೆಂದ 

ಒಬಬನ್ಬಿಒಂರಿಯ ಮು ದೆ, ೈವಕೆಂಟೇ ಗ ಣವೆಂದ 

ಒಬ್ಬಾಚಾರಿಂ ನು ನಿಗ ೯ಣ ನಿರಾಕ ರ 

ನಿರವಯ ವಸೆಂದಾ ಕಡೆಯೆಲಿ ತಾನೇ ದೈವವೆಂದಾ 1 

ಒಬ್ಬರು ವೇದಾರ್ದವರಿತು ಆರಿಯರು 

ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಾ ಿ ಚಾರಿಯಂರೆ ಪುರ ದರ೩ರ ಲ. 

ನೊಬ್ಬನೆ ದೈವವೆಂದು ಹೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಲಾಗಿ ॥ 

ವೈದಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇವೆಂದು ತಾವು 

ವೈಷ್ಣವವಂ ಒಟ್ಟುಕೆ.-ಟ್ಟರು ಕೆಲರು 

ವೈಷ್ಣವ ಮತದಲ್ಲಿ ನಡೆದೆ ವೆಂದು ತಾವು 
ವೈದಿಕವಂ ಬಿಟ್ಟುಕೊ.್ಲಿರು ಕೆಲವರು 

ವೈದಿಕ ವೈಷ್ಣವವೊಂದೆಂದು ವ ಧ್ವವ ಎನಿ 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರರಂದರಎರಲ ವೆ ಚ್ಕೈ nl 

ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನು ಅದರ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು 

ಖ್ರರಂದರರ ಒಂದು ಪರಿಚಿತ ರೂಪಕದ ಮೂ..ಕ ವಿವರಿಸ ತ್ತಾರೆ 

ಅನ ಭವದಡ ಗೆಯ ಮಾಡಿ ಅದ 

ಕೈನ ಭವಿಗಳು ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ॥2॥ 

ತನುವೆಂಬ ಭಾಂಡವ ತೊಳೆದು ಕೆಳವ 



೩೮೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಪನೆ 

ಮನದ ಚಂಚಲವೆಂಬ ವ ಎಸುರೆಯ ಕಳೆದು 

ಘನವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಳೆದು ಆಲ್ಲಿ 

ಮಿನುಗುವ ತ್ರಿಗುಣದ ಒಲೆಗುಂಡ ನಡೆದು (7) 10 

ವಿರಕ್ತಿಯೆ೦ಬುವ ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ 

ಹರಿಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ನೀರನ್ನೆಸರಿಟ್ಟು 

ಅರಿವೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಯಾ 

ಮರೆಯೆಂಬ ಕಾಷ ವ ವ ದದಿಂದ ಸುಟ್ಟು ॥.೨॥ 

ಕರುಣೆಂಬ ಸಾವ ಗಿ ಹೂಡಿ ಮೋಕ್ಷ 

ಪರಿಕರವಾದಂಥ ಪಾಕವ ವರಾಡಿ 

ಗುರುಶರಣರು ಸವಿದಾಡಿ ನಮ್ಮ 

ಪುರಂದರವಿರಲನ ಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡಿ nal 

ಹರಿಸರ್ವೋತ್ಸವಂತ್ವವನ್ನ್ನು ಹೇಳುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಈ ಹಾಡು 

ಭಗವನ್ಮಹಿವೆಂಯನ್ನು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಂತ್ವದೆ 

ಸಕಲ ಗ್ರಹಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಾ 

ನಿಖಿಳರಕ್ಷಕ ನೀನೆ ವಿಶ್ವವ್ಮಾಪಕನೆ 

ಜಿತವಾಗಿ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಪುರಂದರ ಎರಲನೆ । 

ಶ್ರುತಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಅಪ್ರತಿಮಮಹಿಮು ನೀನೆ ॥ 

ಒಳಗಣ್ಣಿಗೆ ಹಲಿ ತೋರುವ ಪರಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ 
ಪುರಂದರದಾಸರಂ 

ಆಧಾರ ಮೊದಲಾದ ಆರುಚಕ್ರ 

ಶೋಧಿಸಿ ಬಿಡಬೆ ಕು ಈಷಣ ಮೂರು 

ಸಾಧಿಸಿ ಸುಷುಮ್ನ ತಿರು ಅಲ್ಲಿ 

ಭೇದಿಸಿ ನೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸೇರು ॥೧॥ 

ಎಲೆಹಾಕದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡು ಮುಂದೆ 

ತವಕದಿಂದಲಿ ವಾಯಖಬಂಧನೆ ವಾಡು 

ಸವದಂ ನಾದವ ಪಾನಮಾಡು ಅಲ್ಲಿ 

ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಲಿ ನಲಿನಲಿದಾಡು 

ಅದರೊಳಗೆ ಆಡುತಾನೆ ಭಾನು 



ಜನಸಾಮಾನ ರ ವೆ ದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ೩೮೯ 

ಮಂಡಲ ನಾರಾಯಣನೆಂಬುವನೆ 

ಕುಂಡಲಿ ತುದಿಯೊಳಿಬ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ 

ಪುರಂದರ ವಿರಲನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ 

ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಗೆ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಪುರಂದರಲ್ಲಿ 

ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತದೆ 

ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸ ವಿರಾಪ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾಯಂಜ್ಯ ಸಾರಿಷ್ಣಿಯಂಗಳಂ 

ಯೋಗ್ಯ ಜೀವರಿಗೆ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿಪ್ಪುದಂ ಸಾಲೋಕ್ಕಮೆಂಬ ದ । 

ಆ ಪಟ್ಟಣ ಸವಿಂಪದಲ್ಲಿಪ್ಪದು ಸಾವಿಣಿಪ್ಯಮೆಂಬುದು 

ಶಂಖ ಚಕ್ರಗದ ಪದುಮಧರರಾಗಿ ಸರ್ವರಂ ಸಾರುಪ್ಯವೆಂಬ 

ಮುಕಂತಿಯೆಸೆವುವು । 

ಹರಿವಾಯಂಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಾಭಿವರಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂಬ ಮುಕುತಿ 
ನೋಡಯ್ಯ ಟ 

ಎಂಬ ವದು ಪಂಚೆವಿಧ ವ ರಿಕುತಿಯೆಂಬುವರು ॥ 

ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೆ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವೆನು ತ್ತಾರೆ ಪುರಂದರರು 

ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದೆ ಗೋವಿಂದನ 

ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೆ ಸಾಲದೆ 

ಪರಿಪರಿವಿಧವೆಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ತಿಳಿದಂ 

ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯ ನೆರೆ ನಂಬದವರಿಗೆ 

ದೇಹದ ಅನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಾರ ವುದು ಹೀಗೆ 

ನಂಬದಿರು ಈ ದೇಹ ನಿತ್ಯವಲ್ಲ । 

ಆಂಬ.ಜಾಕ್ಷನ ಭಜಿಸಿ ಸುಖಿಯರಾಗೊ ಮನವೆ 

ಎ.ಂಒಂ ರಕ್ತಮಾಂಸಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ 

ಒಳಗೆ ಮಲಮೂತ್ರ) ಕ್ರಿಮಿರ ಶಿ ಇಹವು 

ಹಲವು ವ್ಯಾಧಿಯ ಬೀಡಂ ಪಂಚಭೂತದ ನಾಡಂ 

ಬಲುಹು ದೇಹದ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ ಮನವೆ 

ವೈರಾಗ್ಯಬೋಧಕವಾದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾದುದಂ 

ಆರಂ ಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಈ ವರೂವರೊಳೆಗೆ 

ನಾರಿಯೋ ಧಾರಿಣಿಯೋ ಬಲ ಧನದ ಸಿರಿಯೋ 

ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಆಂಗನೆಯ ಕರೆತಂದಂ 

ತನ ಮನೆಗವಳೆ ಯ ಜವಕಾವಿ ಎನಿಸಿ 



೩೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಭನ್ನಎವದೆಯರ್ಥ ದೇಹವೆನಿಸ ವ ಸತಿಯು 

ಕಣ್ಣಿನಲಿ ನೋಡಲಮ್ಮಳೆ ಕಾಲವಶದಿ 

ಈ ಸಂಸಾರ ಹೆ ಯವೆಂದೇನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ದಾಸರು ಬದುಕಬೇಕು 

ಆದರೆ ಭಗವಂ*ನನ್ನು ವ ರೆಯದೆ ಅಹಂಕಾರ ವ ಮಕಾರಗಳನು ಬಿಟ್ಟು ಆನಾ 

ಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದ ಕಬೇಕು ಎಂಒಂದು ಅವರ ಹಿತವಚನ ಇದು ಪ್ರರಂದರವಾಣಿ 

ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು 

ಹೇಸಿಕೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಲೇಶ ಮಾಡದ್ದಾಂಗೆ 

ತಾಮರಸ ಜಲದಂತೆ ಪ್ರೇವಂವಿಟ್ಟು ಭವದೆಳು! 

ಷಟ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೆ ಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾ”ರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಇವು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀತಿಯ ಊಪ 

ದೇಶ ಲೋಕದ ಜನರ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಧನೆ ಯೋಗ್ಮತೆಗನುಸರಿಸಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 

ಉಪಾಸನೆಯ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟುಭಕ್ತಿಯನು ಊದ್ರೇಕಿಸುವ ತಾರತಮ್ಮ ಪಂಚಭೇದ 

ಜ್ಞಾನ ಶ್ರಿ ಹರಿಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಜೀವನ ಪರಾಧೀನತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಾತಂತ್ರ, 

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಶ್ಮನ-ದ ನಾರಾಯಣರ ಅಚಿ ತ್ಕಾದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ 

ಆವತಾರಲೀಲೆಗಳು ಹರಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಪ್ರತಿಹತಿ ಕರ್ವತ್ರಯ ದಿಂದ. ಸಂಚಿತ 

ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆಗಾಮಿಗಳಿಂದ-ಸಂಸಾರದ ಸಂಕೋಲೆಯ ಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಗತಿಗಾಣದ ಜೀವನು 

ಈ ಸಂಸಾರದಸ್ಷಿಯೆೇೇ€ ಇದ್ದು ಅವುಗಳ ವಾಧೆಯ ಮ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯ 

ವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಶರಣಂ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವನ ಕಾರ ಣ್ಯದಿಂದ ಯಥಾ 

ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನು ಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾನಾನಲದಿಂದ ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿ 

ಗಳನು ಸುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಬ್ಧವನು ತಗ್ಗಿ ಸುವುದು -ಇತ್ಯಾದಿ 

ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಕುರಿ*ು ಶ್ರಿ ಪದರ ಜರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಭಕ್ತಿಬೇಕಂ ಎರಕ್ತಿಬೇಕಂ 

ಶಕ್ತಿಚೇಕು ಮುಂಂದೆ 

ಮುಕ್ತಿಯ ಬಯೆಸುವಗೆ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನು ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಜ್ಞ್ಞಾನಕಾರಣ 

ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷಕಾರಣ 

ಅಪರೋಕ್ಷಿಗೆ ಅಧಿಕಾನಂದಕಾರಣ 

ಮುಕ್ತಿಗೆ ತಾನೆ ಭಲರೂಪ 

1... ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಛಸಾ ಎಂಬ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹೋಲಿಕೆಂ.ದು 



ಜನಣೂವನೆ ರೆ ವೇದ ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಕ ೩೯೧ 

ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಧರು ಅಷ್ಟಾದಶಪ್ರರಾಣಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಂ ಪಡಿ 

ಸುವ ಹಲವ್ಾರು ಪದ್ಯಗಳನು ಗದ್ಯ ಪದ್ಮ ಗ್ರಂಧಗಳನೂ ರಚಿಸಿದರೆ. ಅಷ್ಟೈ 

ಅ ಊಪಣಇಷತ್ತು ವಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂಶ್ರಗಳು ಪಾಂಚರಾತ್ರಾ 

ಗಮ ವೊದಲಾದ ಮೂವಭೂತ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತವಂ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ 

ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ಞಾನವ್ಹಿದವರಿಗೆ ಇವು ತಂಂಬ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿವೆ 
ವಿಜಯದ ಸರ ಹ ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಪರತತ್ತ್ವ ಹರಿವಾಯಂಗಳ್ಳು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ 
ಗಳು ವೆ ಂಂತಾದಂವನಂ ಕ ರಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ಟೋತ್ರಗಳೂ 

ಕಂಡ ಬರುತ್ತವೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಭಾರತ ಭಾಗವತ ರಾವರ ರ್ಯ-ಗಳ ಕಥೆ 

ಗಳನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮತಂ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಮಾದಿ ಗ ಣಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ  ಉಪನಿಷತ್ತತ್ತೃಗಳೊ ಅದರಲ್ಲ 
ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಗನಾ ಥ್ದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ 

ಶ್ರೀ ವದ ಚಾರೇರ ೩೭ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊದಲಾದಂವುಗಳ ಹ ರುಳಂ ಕ್ರೋಡೀ 

ಕೃತವಾಗಿದೆ 

ಒಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ೧೬ ೧-ನಿಯೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಶೀರ್ಥ ಪರಂದರ 

ಬಾಸ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥ ಕ£ಕದಾಸ ವ ಎ೦ಂತಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜನತೆಯ ಎಲ್ಲ 

ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭಿಜ್ಞರೂ ಇವರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 

ಶೂದ್ರರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ಞನವಿಲ್ಲದವರ ಪರ್ಯಂತ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸವಿಯ.ಇಓವನ್ನೊ 
ಭಕ್ತಿಯ ಬ್ರಾಕ್ಷಾಪಾಕದಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು * ಜಟಿಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಏಚಾರಗಳನು ವೇದಾಂತ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಜಸಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ವರಾಡಿಕೊಟ್ಟರು * 

ಹರಿದಾಸರ ಉಪದೇಶ ಸಾವ8ನ್ಯರ ವೇದ ವಃತ್ರೆವಲ್ಲ ಅಸ ಮಾನ್ಯ ರಿಗೂ 
ಅದರಿಂದ ಸ್ರಯೋಜನಲಉಂಟು ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಿಯದ 

ವರ ಕಾಮಧೇನು ಮಾತ್ರವಮ ಕಲಿತವರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮೊ ಹೌದು ಅದರ ಗರಿ 
ಎಲ್ಲಿದ ಏಳ್ಗೆ ಕಲ್ಮಾಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣರು ಮತ್ತು ದಾಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದ 
ದೇವಗಂಗೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆದೆತಂದರು ಭೆಗಿ ರಥರಾದರಂ ಅವರಿಗೆ 
ನಾಡು ಯಣಿ 

1 ಬಾ ಸ್ಟಾ ಪ ಪವ ಖಿ ಪುಮೋಕ್ತ ಪಟ ೭ 

2 ಅವರು ಬಳಸುವ ದೇಸಿಯ ಇನ್ಯಾಸ ಗ್ರಾಮ್ಮು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಒನಜೀವನ 

ದಿಂದೆತ್ತಿಕೊ ಡ ಉಪವೆ ರೂಪಕ ದೃಷಾ ತಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿಶೆಯ ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದವು 



ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು 

ಜಿ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ 

ಕನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ ಕ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ 

ಸ್ಥಾನವನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ 
ಸ್ವತತ್ತಿಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ದಾರ ಹಾಡುಗಳು ದಾ್ರ ತಾವು 

ಬದಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅಂಕ ಡೊಂಕುಗಳನ್ನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ತಿದ್ದಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ 

ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನತೆ ಭಾವಿಸಿರುವ 

ಬಳಿತು ಕೆಡಂಕ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಉತ್ತಮಂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಹೇಳುವ ತತ್ವೋಪದೇಶ 

ಇವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ರಚಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನವಾದ ಲೋಕ 

ವನು ತಿದ್ದಬಯಸುವ ಹಾಡುಗಳು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡುವುದರಿಂದ ಹಾಡಲು 

ಅನ ಕೂಲಐನಿಗಿ ಅದರಿಂದ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ 

ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಪುಂಜಗಳಿಂದ ಆಡುಮಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು 

ಉಪಮೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಾಪಕ್ನ್ಯ ಜನತೆಗೂ 

ವ ಸಮು.್ಯುವಂತೆಹುಬ”ಗಿದೆ ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ೬ದ್ಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ 

ಯನು ಕಾಣಬಹ ದು ದಾಸರ ಗಂರಿ ಸವಕಾಜಸುಧಾರಕ್ಯಾಗಿದೆ. ಅದಂ ಆರ್ಥಿಕ 

ಸುಧಾರಣೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮೋಸನ್ನತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಕಮರ-ವಿಮುಕ್ತಿಗೆ 

ಕ-ರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಲೋಕಾನುಭವ ಅಪಾರ ಆ ಅಪಾರ ಅನುಭವ 

ಗಳೇ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದೆಳೆದಿವೆ. ಇವುಗಳ್ಳಡಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೌಲ್ಯ 

ಗಳೇ ಈ ಹಾಡುಗಳ ಶ್ರೇಷ ತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ 

ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ನೆರಹರಿತೀರ್ಥರೇ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತೃವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತ 

ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಬಂದ ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳೆಂದು ಹೆಸರ ಪಡೆದರು ತರ ವಾಯ ಬಂದ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟ 

ದಾಸ ವಿಜಯದಾಸ ಗೋಪಾಲದಾಸ ಮೊದಲಾದವರು ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟದ ಹೆಸ 

ರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯನಿರೂ 

ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶವೂ ಮೋಕ್ಷವಕಾರ್ಗದ ಏಕೈಕ ಗಂರಿಯಾಗಿದೆ 

ಈ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದರೆ ವಕಾನವಜನ್ಮವೆಂಬುದಂ 

ದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಂಂವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಪಕಾನವಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದಂ ಇದ 

ಹಾನಿಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪೆಗಳಿರಾ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ೩೯೩ 

ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಜೀವವು ಕವರ್ವಪಾಠದಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾದಿ 

ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಅನೆ ಕಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಯಾವುದೋ ಸುಕೃತದಿಂದ ಮಾನವಜನ್ಮ 

ಪಡೆಯ ಂತ್ತೆದೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಹರಿಣಿಯಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಕಾಯ ನ 

ವನ್ನು ಮಾನವನು ಬ ದ್ದಿಶಕ್ತಿಯ ಬ೨ದಿಂದ ಕೆ, ೈಗೇಳ್ಳಬಹುದು “ಲ್ಲಿ ದೈವವ" 

ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವದು ಸ ಆಭವೆಂಬುದು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ ವಕಾನವವಾಗಿ 

ದ್ದಾಗ ಏವಿಧ ಆಸೆ ಆವಿ ಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಹಜವಾದುದು ಈತನಲ್ಲಿ 

ಪಶಂಶ್ಞ್ಯ ಮಾನ ಷತ್ವವೆರಡೂ ಆಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪಶುಶ್ವೈವನು ವೆ ಟ್ವಿನಿಂತಂ 

ಮಾನವತ್ವ ಮಂದ ವರಿದಾಗ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಹರಿಗೋಲನೆ «ದಿ ದೈವಸ್ನಾಾಂತ್ಮಾರ 

ವಃಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಜೀವನದಲ್ಲೊದಗುವ ನಶ್ವರ ಸುಖಗಳನ್ನು ಠೆಡೆಗಣಿಸಿ 

ಶಾಶ್ವತ ಸುಖಪ್ರದಾಯಕವಾದ ಮೊ ಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮಾನವನು 

ಈ ದೇಹದ ನಶ್ಚರತೆಯ ನ್ನು ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಅದುದರಿಂದಲೆ ದಾಸರು ನಿತ್ಯವಲ್ಲ 

ನಿತ್ಯಮ್ಲ ಅನಿತ್ಯ ದೇಹವಿದಣ್ಣ ನಂಬದಿರು ಈ ದೇಹ ನಿತ್ಯವ)) ಎಂದು ಮೊದ 

ಲಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜೀವನದ ಅಲ್ಬತೆಯನು ಸಾರಿದರು ಮಾನವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಧನ 

ಧಾನ್ಯ ಕನಕಾದಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಬಡನಿರ್ದ ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧುಬಳಗಗಳಾರೂ 

ಜೊತೆಯ ಲ್ಲಿ ಬರಲಾರರು ಶಾಶ್ವತವಾದುದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ಬರುವಂತ 

ಹುದೂ ಆದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ವರಾಡಿ 

ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು 

ನೆಚ್ಚದಿರು ಈ ಭಾಗ್ಯ ಆರಿಗೂ ಸ್ಥಿರವ್ಸ ನಿಶ್ಚಯಂವೆ.ಕ್ಮಿರಿಕೆ 

ಹೆಚ್ಚದೆ ಹಿಗ ದೆ ಇದ್ದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ 
ಮೆಚ್ಚು ಕೇಳೆಚ್ಚರಿಕೆ 

ಎಂದರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನು ಮಣಿ ಸ ಈ ಮೂರರ ಬಂಧನದಿಂದ 

ವಂ ಕ್ಷನಾಗ ವುದಂ ದುಸ್ತರವೇನೊ ಹೌದು ಇದನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂ 

ದೇನೂ ದಾಸರಂ ಹೇಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಯೂ 

ಹೊಂದದವನಂತೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ದೈವದತ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅತಿ 

ಮಾಖ್ಯವೆಂದರು ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು 

ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು ಈ 

ಹೇಸಿಕೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 

ಎಂದರು ಭಕ್ತನ ಬಯ ಕೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊಸಲು ಎಂದರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ಉತ್ಸವಂ ಮಾರ್ಗವಾವುದೆಂಬಂದನು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ 

ಬದಂಕನು ಭಗವಂತನಿಗರ್ಷಿಸಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದೈವಸಾನ್ನಿಧ್ಮ 
ಪಡೆಯುವುದಂ ಸುಲಭವೆಂದರು ವಿಜಯದಾಸರು 



೩೯೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಬಡತನ ಬಂದರೆ ಹಿಗ್ಗು ತಲಿರಬೇಕು 

ಹೊನ್ನಿ ಹಣವ ಕೊಡಲಿಬೇಡ 

೫ x x 

ಎನ ದೆಂಬೊ ಮಾತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬೇಡ 

ನಿನ್ನವನಂ ನಿನ ವನು ವಿನ ವನೆಂದೆನಿಸಿ 

ಮುನಿ ಸಿ ಪಾಲಿಸೈ ವಿಜಯವಿರಲಾ 

ಎಂದು ದೈವವನು ಬೇಡಿದರು ಪುರಂದರರು ರೌದ್ರದಾರಿದ್ರ ವು ರಾಘವ 

ನಡಿಗೆನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಒರ ವ ಆಗುಹೋಗು 

ಗಳಾವುದಕ್ಕೂ ಗಮನವೀಯದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೈವೇಚ್ಚೆ ಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿ 

ಕೆಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪುರಂದರ 

ಬಾಸರಂ 

ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಅಪರ ಧವೆನಗಿಜ್ಲ 

ಕಪಟನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನೀನೆ 

ನೀನು ಆಡಸಲು ಜಡವೊನಕೆ ಅಭಿನಯಂಗೆ.ಗಂಬೆ 

ಏನ ಬದು ಬೇರೆ ಕೃತಿಯನೊಂದ ? 

ಎಂಬಿವೇ ಮಾತ ಗಳಿಂದ ಪುರಂದರ ವಿರ ಲನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಯೇೌವುದು 

ಒದಗಿಬಂದರೆ ಅದನು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ದ ರ್ನಡತೆ 

ದುರಾಚಾರಗಳಿಂದ ವಿವ ೨ಕ್ಷನಾಗಿರುವುದನು ವಕಾತ್ರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವ ರೆಯಂಬ ರದು 

ದೈವೆ ಚೈಯೆಂದಂ ಸ್ವಾರ್ಧಬುದ್ಧಿ ಯಿಂದ ಇಹಲೋಕದ ಭೋಗಭ ಗೃಗಳಿಗೆ ವರು 

ಳಾಗಿ ಕೂರುವುದು ಮದರುಳ್ಲೆನದ ಪರಮಾವಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.  ಅಲ್ಲಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ 

ಗಳು ದೆ ವೇಚ್ಛೈಯಂತೆ ನಡೆಯಂತ್ತೃದೆಂದು ನಂಬಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂಡಬಾರದಂ ಆತನ 

ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕಾಯ ೯ಗಳನಂ ಮಾಾಡಬೇಕೆಂಬದೇ ಅವರ ಬಯ ಕೆ 

ಕನಕದಾಸರಂ 

ಗಳಿಸೆದಿರಂ ಸೀವೆ ಯನು ಗಳಿಸದಿರು ದ್ರವ್ಯವನು 

ಗಳಿಸದಿರು ನೀ ದುರಿತೆರಾಶಿಗಳನು 

x x x 

ನಳಿನನಾಭನ ದಿವ್ಕನಾಮವನು ನೆನೆದು 

ನೆಲೆಯಾದ ಪರವ ಪದವಿಯ ಪಡೆಯಾ ವಂನುಜ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೌವ್ಯಗಳು ರ೯೫ 

ಎಂದು ಸಾರಿದರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಸಿರಿತನಗಳು ಮಂಖ್ಯವಲ್ಲ ಇದು 

ಯಾವ್ರವೂ ಅಂಶ ತವು ಶಾಪ ಕತ ಸುಖದನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಇವಾವುವೂ ನೆರವಾಗ 

ಲ ರವು ಎಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದರೂ ದೈವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಮುಖ 

ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ದರಿದ್ರನೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ದೈವಭಕ್ತನಾದವನು 

ಎಂತಹ ಕರಿಣ ಪದ್ದಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನು ಹೊಂದಿದವ 

ನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಡಂಭ ಚಾರವನು 

ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯವೆಂಬುದನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಆದುದರಿಂದಲೆ 

ಅವರು 

ಕ ಟಿಲವ ಬಿಡದಿಹ ಕುಜನರು ಮಂತ್ರದ 

ಪರಣೆಯ ವಕಡಿದರೇನು ಫಲ ? 

ಎಂದೆಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದರು 

ನೈತಿಕ ಜೀವನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬರ ವುದ್ಧಿ ವಕಾನವನು 

ತಾನು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ನಡೆಯ ಎವ ರಿ ತಿ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಆದು ದೊರೆಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರತ್ಯ್ಕಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ಬೇಹೆದಂಡನೆಂಯಾಗಲಿ ಬೆ ಕುಗುವುದ್ದಿ ಬೇಕಾ 

ದದ್ದು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಪರಿಶ ದ್ವ ಮನಸ್ಸು 

ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯೇ ಆಗಲಿ ಜೊಶೆಯಲ್ಲಿ ಒರುವುದಿಲ್ಲ 

ಮಂಚ ಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರಳು ಕಂಚು ಕನ ಡಿಬಾರದು ಸಂಚೆಶಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ 

ಒಡವೆಯಣಸೆಗೆ ಒಡಲ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ವ ಡದಿ ಬೆನ ಲಿ ಬಾಹಳು ಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಅರ್ಥ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರ್ರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದ್ದಿವೆಂಬುದನಂ ವಿವರಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ 

ನಿಶ್ಚಯವೆಚ್ಚರಿಕೆ 

ಹೆಚ್ಚದೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ 

ಮೆಚ್ಚೂ ಕೇಳೆಚ್ಚರಿಕೆ 

ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಂಂತ್ತಿದ್ದಾರೆ 

ವಜಕ್ತಿಸ್ಧನೆಗೆ ಯಕಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇಧವಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಎಂಬ ವಾದ 

ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಹ”ರು ಆದುದರಿಂದಲೇ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೊಲೆಯನಾರಂ ಊರ ಹೊರಗಿರುವವನೆ ಹೊಲೆಯ? ಅಲ್ಲ 

ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿದರು ಹೊಲೆಯನಾರೆಂಬಂದನ್ನೂ ಆತನ ಸಡತೆಯವೆ ಲೆ ನಿಷರ್ಷಿ 

ಸಿದರು ಸವರಾಜದಲ್ಲಿನ ಸಾವಕಾನ್ಯ ಜನ ಹಂಟ್ವಿನಿಂದ ಹೊಲೆಯನೆಂಬ ಹಕ್ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ 



೩೯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಊರ ಹೊರಗಿರಿಸಿದ ವಕಾತ್ರ ಆತ ಖಂಡಿತ ಹೊಲೆಯನಾಗಲಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ 

ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಊರ ಹೊರಗಿರುವವ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯುಂಳ್ಳ 

ವನಾಗಿದ ಲ್ಲಿ ಅತನೇ ಯೋಗ್ಯ ಉಊರೊಳಗಿದ್ದವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಉತ್ತಮನೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿತನಾಗಿದ್ದರೊ ಕೀಳು ನಡತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಆತನೇ ಅಧಮ ಎಂದರ 

ಇದು ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ಲೌಕಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

ಕುದೃಷ್ಟಿಯ ಅಂಧಾನಂಕರಣೆಯಂ ಮೂಢಜನ ಮಾತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ವಿಷಯಾ 

ಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದವನೂ ಆರ್ಥಹೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವನೂ ಅರ್ಥ 

ವಲ್ಲದ ಮೂಢ ನಂವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನೂ ಅನೈತಿಕತೆಗೆ ಆಗರವಾದವನೂ 

ಕಿ ಳು ಮಾನವನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಧ್ಯ ಎಂಖುದನು ದಾಸರು 

ಮನಗಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಶೀಲವಂತನಾಗದವನು ಹರಿಕಥೆಯನ್ನ್ನು ಕೇಳದವನು 

ಆಳಾಗಿ ಅರಸಂಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವವನಂ ಸೂಳೆಯನು ಕಾವುಸಂವವನಾ ಭಾಷೆ 

ತಪ್ಪುವವನು ಮೊದಲಾಗಿ ಹಲವ ರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೊಲೆಯನಾರೆಂಬುದನ್ನು 

ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ದಾಸರು 

ನಿರ್ಮಲ ಕೋಪವಳೆಯಲರಿಯದವ ಹೊಲೆಯ 

ಬಳಗ ಬರಲು ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಉಂಬವ ಹೊಲೆಯ 

ಹೊನ್ನು ಹಣಗಳಿಸಿ ಕೂಡಿದವನೆ ಹೊಲೆಯ 

ಹೆಣ್ಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಲಂವವನೆ ಹೊಲೆಯ 

ಉಣ್ಣಲಿಕ್ಕಿ ಹಿಂದೆ ಹಂಗಿಸುವವನೆ ಹೊಲೆಯ 

ಸವತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಗಳ ಕೊಡುವವನೆ ಹೊಲೆಯ 

ಪಿತ ವರಾತಾ ಗ ರುಗಳ ಬೈಯ ವವನೆ ಹೊಲೆಯ 
ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವು ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪರಂಪರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ 
ದೈವಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಕಾರ್ಗ-ೆಂಬುದು ಅವರ ನಿರ್ಣಯ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ 

ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನೂ ಆತನಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಪಣಾಭಾವ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 

ತುಂಬಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು 

ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಕ ತಾಳಂ ಮನವೇ 

ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹುವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಎಂದರು 

ನಿನ್ನಾಧೀನ ಎನ್ನ ತನುಮನ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ೩೯೭ 

ಇನಾಧಿ ನ ಎನ ಧನ ಧಾನ್ಯ 

ಎನ್ನ ವಸ್ತು ವಾಹನ ನಿನ್ನಾಧೀನ 

ಎನ ಪುತ್ರ ಏಂತ್ರ ಕಳತ್ರರಂ ನಿನ್ನಾಧೀನ 

ಎನ್ನ ಅಧೀನ ಆವುದುಂಟು ನಿ ನೆ ನೋಡಾ 

ಎನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಪುರಂದರ ಎರ ಲಾ 

ಎಂದು ತನ ದೆಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲವಸ್ತುಗಳೂ ದೈವಾಧಿ ನವೆಂದರು 

ದಾಸರು ವ ಡಿಮ್ಮೆಲಿಗೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊರಗೆಡ 

ಹಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವವ ಸತ್ತಿರುವರೇ ಹೊರತು ಬಾಹ್ಯ 

ಆಡಂಬರಕ್ಕಲ್ಪವೆಂಬ.ದನು ಇಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣಬಹುದಂ ಪುರಂದರರು 

ಮಡಿ ಮಡಿಯೆಂದಡಿಗಡಿಗ್ಲಾರುತಿ 

ಮಡಿ ಮಾಡಂವ ಬಗೆ ಬೆ ರುಂಟು 

ಪೊಡವಿ ಪಾಲಕನ ಪಾದಧ್ಮಾನವನಂ 

ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವ್ತದಂ ಅದು ವಂಡಿಯಂ 

ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಯೆಂದರೇನೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಕೊಂಡು ಹೊರಗಣ ತೋರಿಕೆಗೆ 

ಬಪ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಉಪ್ಪುಕೊಂಡರೆ ಆದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೊ ಜನವೂ 

ಇಬ್ಬವೆಂದಿದ್ದಾರೆ  ಅಷಾಢವೊತಿಗಳಿನಿಸಿಕೊಂಡ ದೈವ ಭಕ್ತರಂತೆ ನಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಗಳಿಗೆ ದಾಸರ ಮಾತು ವಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹುದರಿಂದ ಎ ಬದುಕನ್ನು ತಿದ್ದಿ 

ಕೊಳ್ಳೆಲಾಗದ ಮನುಜರು ಪೂರ್ಮುರ್ಜಿತಕವ ೯ದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಹಾ 

ನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

ಹೀಗೆಯೇ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆಗೂ ದಾಸರು ಚ್ಚರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಏನಂ ವ್ರತವೇನಂ ಸಾಧನಗಳೇನೊ 

ಸ್ವಾನುಭವದಜ್ಜಾನಿ ಹೀನ ಮಾನವನೇ 

ಶಾಕವ್ರತವೆನುತ ಫಲಶಾಕಗಳ ಬಿಡುವಂತೆ 

ಬೇಕಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬಿಡಬಾರದೆ 

ಸಾಕೆನಿಸಿದ ರತಿಗೆ ಸತತ ಮನಕೊಡುವಂತೆ 

ಶ್ರೀಕಂಂತನೊಳು ಮನವನಿಡಬ ರದೆ 

ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ವ್ರತವೆಂಬ ಬಾಹ್ಮಾಚರಣೆಯಿ ೦ದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ 

ವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ 



ರಲ ದಾ” ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಶಂದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲದ ಹೊರತಂ ಸಾರ್ಧಕವ್ಣಿ ಪರಸತಿ ಪರಧನ ಪರನಿಂಬೆ ಪರಮ ಪಾತಕ 

ವೆಂದರಿತರೆ ಅದೇ ಉತ್ತಮ ವ್ರತ ದೈವಸಾನ್ನಿಧ್ಮನವನ್ನು ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಎಂದಿ 

ದ್ದಾರೆ 

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳ ಬಗೆಗೂ ದಾಸರು ಎಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರನ್ನು 

ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಒರುವುದು ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಪದವೆಂದಂ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ 

ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದು 

ಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬ ನಂ...ಕೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ ತೀಥಕ್ಷೆ ತ್ರು ದರ್ಶನದಿಂದಲೆ ಪಾಪವಿಮ ಕ್ತ 

ನಾಗುವುದಾದರೆ ಹಲವರು ಅಂತಹ ಕಾಂಯ ೯ಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿಯ್ರು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ 

ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಪು್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದು ಗಣಿಸಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲಿದೆಂದ 

ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನು ಪುಪಪೂರಿತನಾಗುತ್ತಾನೆಯೆ? ಇದು ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯವಿವೆಂಬು 

ದನ್ನು ದಾಸರು ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವವಧ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ದೆ ವರ ದರ್ಶನಮಾಡಿ ಬರುವ ಬದಲು 

ಅಂತರಂಗದ ದೈವವನ್ನೂ ಕಾಣುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ದಿಸಾಧ್ಯ 

ಎತ್ತಹೋದರೇನು ಎತ್ತ ನಿಂದರೇನಂ 

ಚಿತ್ತೆ ಬಂದಂತೆ ಚಿಗಿದಾಡಿದರೇನಂ 

ಚಿತ್ತದಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣ ವ ಭಕ್ತರಿಗೆ 

ಮತ್ತೆ ಇತರ ಜನರ ಪರಿವೆಯೇನೊ 

ಎಂದು ಕ್ಷೆ ತ್ರಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿತವಚನ ವಿತ್ತರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಚಿತ್ತ 

ದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಭಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತ ಹೋದರೂ ಬಂದರೂ 

ಒಂದೇ ಅದ್ದಿದೆ ಬರಿಯ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪುರುಷ ರ್ಧವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು 

ಕನಕದಾಸರು ಮತ್ತೂ ಮುಂದುವರಿದು 

ಕಾಶಿವಾರಣಾಸಿ ಕಂಚಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ರಾಮೇಶ್ವರ 

ಏಸು ದೇಶ ತಿರುಗಿದರೆ ಬಾಹುದೇನೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಂದೇನೊ 

ಎಂದವರೆ 

ವಾಸುದೇವನೆಂಬ ಒಳಗಿದ್ದ ಹಂಸನ ಸೇರಿ 
ಲೇಸನುಂಡು ಮೋಸಗೊಳದೆ ಮುಕ್ತನಾಗೊ ನೀ ಶಕ್ತನಾಗೊ 

ಎಂದು ಸಾರಿದರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಹರಿಭಕುತಿ ಉಳ ಶಿವರ ಶರೀದವೆ ಕರೈ 

ಶ್ಲೇತ್ರ ಪದಂಮನಾಭನ ಪಾಡ್ವ ವದನವೆ ವೈಕೆಂಂದ ಎಂದರು ಎಂದರೆ ವಿವಿಧ 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವುದೇ ತಪ್ಪೆಂದಂ ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬ ರದು ಪ್ರವಾಸಿ 

ಯಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನದ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೂ ದೈವವನಲ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಟ ಗಳು ರ್ಕ 

ನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಂತರವನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ ವದು 

ಉತ್ತಮಂವೆಂಬ ದನು ಗವ ನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಪತಪಗಳಿಗೂ ಅವರ ವಿರೋಧವಿದೆ ಇಂತಹ ಜಪತಪ 

ಗಳಂ ದೈವವನ್ನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಂಪ್ರ 

ದಾಯಿಕ ಯ ಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಲೌಕಿಕ ಆಸೆ ಆವಿಂಷಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಡುವಂತಹಂ 

ದಾದರೆ ಅದು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತೆದೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಕನಕದಾಸರು 

ಜಪವ ಮಾಡಿದರೇನು ತಪವಮ್ಮಡಿದರೇನು 

ಏಪರಿ ತ ಕಪಟಗುಣ ಕಲುಷವಿದ್ದವರು 

ಎಂದರೆ ಪ್ರೆರಂದರರು 

ಶ್ವಾನ ಬೂದಿಯೊಳಿರಲು ಶಿವಭಕ್ತನೆನಬಹುಡೆ 

ಕಾನನದೊಳಿಹ ಕಾಗೆ ವನವಾಸಿಯೇ 

ಗಾಣ ತಿರ ಗಲು ಎತ್ತು ದೇಶಯಾತಿ) ಎನಬಹಂದೆ 

ಗಾಳಿಯ ಂಬಾಭಂಜಗ ಉಪವಾಸಿಯೆಂ 

ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು ಉಪಮಾನಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಿದ್ದರೂ ಕಲ್ಮಶ 

ಹೃದಯಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯರ್ಥವೆಂಬ ದನ್ನು ಸಾಧಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಅದರ್ಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಧ್ಯಾನ ಮೌನ ಜಪಾನುಷಾ ನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ 

ವಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು 

ದಾಸರು ಯಕಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿದೆ ಎ ವಕಾನವರು ಉತ್ತಮ 

ನಡವಳಿಕೆಯಂದ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ದನು ನಿರೂಪಿಸಿದದೂ 

ಏಕೊ ಏನೊ ಕೆಲವರಾದರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ 

ದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಲವರಂ 

ಹಲವು ರೀತಿಯ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಕನಕದಾಸರು 

ಪತಿವ್ರತೆಯೆಂಬ ವರು ಶತಸಹಸ್ರದಲೊಂದು 

ಮಿತಿಮಿಸಾರಿ ಇರುವರೈ ಇತರ ಜನರು 

ಮತಿಗೆ ಮನಸೋತು ಅನ್ಯ ಪುರಂಷರ ಕೂಡಿ 

ರತಿಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವರು ರಮ್ಯದೊಳಗಿಹರು 

ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆನ ಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಜಿಗುಪ್ಲ್ಸೆಗೊಂಡಿರ 

ಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರದೆ ಅಥವಾ ವಂಚಿತರಾದ 

ವರನು ಕಾಣದೆ ಇಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ ತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಂದ 

ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಠಾತ್ರ ಇಂತಹ ನಡುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರೆಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ 



೪೬೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಇಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ ವುದು ಸಾಧ್ಯವ ಗುವದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ 
ರಿಗೂ ಉತ್ತವ ರೆಂದೂ ಯಕ ರೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾನವಸಹಜ ದೌರ್ಬಲ್ಯ 

ಸ್ತ್ರೀಯಂದಿಗೆ ವರಾತ್ರವಲ್ಲ ಪುರ ಷರಿಗೂ ಇದ್ದದ್ದೆ ಅಂತೆಯೇ ಎ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ 

ಇಂತಹವರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನೆ € ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹೇಳುವುದ 

ರಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕನಕನದಾಸರು ಹೇಳುವ ಮೆ ಲಣ ವರಾತನ್ನು 
ವಕನವ ಸವದಾಯ ಕೈ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೇನಲ ಸ್ರ್ರೀಲುರಿಗಲ್ಲ 

ಹಾಗೆಯೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳುವ ನಂಬಬೇಡಿ ನಾರಿಯನು ಹರಿಬಲ 

ಹಾರೈಸಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಬಗೆಗೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಂರಾದರೂ 

ಹೊಂದಟೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು 

ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ 

ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬೇಕಂ ಬಾಳೆ 

ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯ ೦ತೆ ಗುಣವಿರಬೇಕು 

ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳ ವ ವರಾತಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಣವನು 

ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನೇ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳ ವುದಾದರೆ ಉತ್ತವಂ ಪುರ ಷನ 

ರೂಪು ಲಕ್ಷಣಗಳನೆ « ಬಯಸ ತ್ತ್ವೂಳೆ ದಾಸರ ಇಂತಹ ಮೇಲಣ ವ್ವತ ಗಳು 

ಪುರುಷಜ್ರಯವಾಗುವುದೇ ಹೊರತಂ ಇಡೀ ವಂಣನಷ ಸವಂದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಂ 
ವಂತಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ 

ಹೀಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ರನ್ನೂ ಕಟಂವಾಗಿ ಎವಪಂರ್ಶಿಸಿದ ದಾಸರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗೆ 

ಮರ ಕವನು ವ್ಮಕ್ತಗೊಳಿಸ ವ್ರದನ್ನು ಕಾಣಬಹ.ದು ಬರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ಬದ್ಧ ನಿಯ ಮುಗಳಲ್ಲೇ ನಿರತನ ಗಿರುವ ಪತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೆಕೊಂಡ ಸತಿಯ ವ ನದ 

ತೊಳಲಾಓವನ್ನು 

ಒಲ್ಲೆನ ವೈದಿಕ ಗಂಡನ ನಾ 

ನೆಲ್ಲಾ ದರು ಕಲ್ಲ ಹಾಯುವೆನಮ್ಮಾ 

ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ವ್ಯಥೆಂಯಂನ್ನು ಸಹಜದಾಗಿ ಚೆತ್ರಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ ಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಕೋಟಲೆಗಳು 

ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ದಾಸರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗೆ 

ಹೊಂದಿರುವ ಕರುಣಭಾಗವಸ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆತೆ ಬಾವದಿಂರು ಭಾವ 

ಮೈದ ನರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾದಿನಿಯರಂ ಕೊನೆಗೆ ಪತಿಯಾದವನೂ ಕೂಡ ಪತ್ನಿಯನ್ನು 

ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪರಿತಪಿಸುವ ರೀತಿಯ ನಲ ಏಷಕ ಡಿಯಂ 



ಜದ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ೪೦೧ 

ತ್ತೇನೆ ನೋಡು ಗಂಡ ಎಷೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಮಟ್ಟಿನ ತೀವ್ರಭಾವನೆ 

ದಾಸರ ಹಾಡ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ 

ಮುಖ್ಚನ ಗಂಡನ ಒಲ್ಲೆಮೆ ನಾನು 

ತಪ್ಪದೆ ಪಡಿಪಾಟ ಪಡಲಾರೆನಕ್ಕ 

ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮುದುಕನನ್ನು ಕೂಡಿದ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಅನಂಭವಿ 

ಸುವ ಘೋರಯಾತನೆಯನು ಸಹೃದಯ ಹೃದಯಸ್ಸರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗೆ ದಾಸರು ನಿಷು ರ ಹಾಗೂ ಮಧುರ ಭಾವನೆಗಳೆರಡನ್ನೂ 

ಹೊಂದಿರ ವದನ್ನು ನಾವು ರ್ಕಾಬಹುದು 

ಸ್ತ್ರೀಯ ರ ಬಗೆಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ ದಂಸರು ಪುರುಷರ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ 

ಸ್ತೀಯರ ಬಗೆಗೆ ಆಡಿದಪ್ಟು ಕರಿಣ ನುಡಿಗಳು ಇವರ ಬಗೆಗಿಲ್ಲ ಪುರುಷನು 

ಹೆಂಡತಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರಬ ರದೆಂಬ ಉಪದೇಶವದೆ ಆತನು ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಲ ಮೆಗೆ 

ಮನಸೋತಂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ವ ರೆಯ.ವನೆಂಬ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ತಿಳಿಯ: ಹೇಳಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುವುದಲ್ಲದೆ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನ 
ವಕಾನದ ಮೇಲೆ ಆಡಿದ ಮೂತ ಗಳೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 

ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಕಾವ ಬೆಲೆಯೂ ನೆಲೆಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದ್ದಿ ಅದೆ ಇಂತಹ ಹಾಡು 

ಗಳು ದಾಸರಿಂದ ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ ಬೇರಾರೊ ಬರೆದು ಸೇರಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ ಊಹೆ 

ಯನು ಮಾಡುವವರೂ ಇರಬಹುದು 

ವರಾನವನ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳುವುವೆಂಬುದನ್ನು ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಹಾಡು 

ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರನಿಂದೆ ಕೂಡದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕನಕದಾಸರು ಪರನಿಂದೆ 

ಗಿಂತ ಪಾತಕವೆಂಬುದುಂಟೆ. ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಜಯ ದಾಸರಾದರೊ ಇತರರು 

ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಕಿಂಚತ್ತೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರೆಂದು ಉಪ 

ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸತ್ಸಂಗಎರಬೇಕೆನ್ನುತ್ತುರೆ. ಉತ್ತವ ರ ಸಂಗದಿಂದಧಿಕ 

ಧರ್ಮವುಂಟೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆಯ ಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನಡೆವುದರಿಂದ ತಾನೂ 

ಅಂತಹ ಉತ್ತಮಮ ನಮುಷ್ಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ 

ಹಾಗೆಯೇ ದುಷ್ಟಸಂಗವೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಸರದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ 

ಬೇಕಾದಂದ್ದು ಐಹಿಕ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಏ ಗಿಲಾದ ಶಾಶ್ವತ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬಂದೊ 

ಅವರ ಯಉಪಾದೇಶಾವಳಿಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ 
26 



೦೨ 
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ವಕಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಹೆ ಳಂವ ಅವರೆ ಕೃತಿಗಳಂ ಅತ್ಮಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂವು 

ಭಕ್ತಿ ಧರ್ವುವರಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂಬ ಉನ್ನತ 

ಆದರ್ಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅವರು ಇತರರನ್ನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದಂ 

ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೋಕಾನಂಭವವನ್ನು ಶಾಶ್ವಿಕ 

ನೆಲೆಗಟ್ಟೆನ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿ ಜನವಂನದ ಉತ್ತವಂ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಯಂತ್ನಿಸಿದರಂ 

ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹುಜನ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು ಈ ಆದರ್ಶಪಾಲನೆಯಿಂಂದ ಪ್ರತಿವೃಕ್ತಿಯೂ ಉತ್ತಮಂ 

ಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಸವಕಾಜೋದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯ 



ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ 

— ಆರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 

ಭಾರತದ ಇತರ ಎ.ಎ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೆಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಕ 

ಪ್ರಚೋದಕ ವಂತ್ತು ಪೊ ಷಕ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮವೆಂಬದು 
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂತಭರ೯ತ ಮಾನವ ಗುಣ ಆದ ದರಿಂದ ಕನ ಡ ಸಾಹಿತ ದಲ್ಲಿ 

ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕಂಡುಬರ ಪುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ _ಜನಸಾಮುನ್ಮರಿಗೆ ಧರ್ಮ 

ಬೋಧೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಧವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೆ ಕು 

ಈ ಅಂಶವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಕೆೊಂಡು ಬೌದ್ಧರು ಸಂಸ್ಟ್ರುತದಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮ ತತ್ವೆ 

ಗಳನ್ನು ಆಂದಿನ ಜನರ ನಿತ್ಯಬಳಕೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾರ 

ಮಾಡಿದರು. ಅವರಂತೆಯೇ ಜೈನರೂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಹೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ವೀರಶೃವ ವಚನ 

ಕಾರರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕೃತಿರ.ಕನೆ ವಾಸಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು ಅವರ 

ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರ್ವರ ಸ್ವತ್ತಾಗ 

ಬೇಕೆಂಒಂದು ಅವರ ಹೆಬ್ಬಯ ಕೆ ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ವೈದಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು 

ಸಡಿಲಿಸಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಜಒಂಧಗಳನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಶೂದ್ರರೂ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಅನರ್ಹರು ಎಂಬ ಸಂಕ ಚಿತ ಛಾವನೆಯ ನ್ನು ದೂರು 

ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾವ ವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಎ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರೂ ವೀರಶೈವ 

ಮತದ ಅನ ಯಕಯಿಗಳಾದರು ಅನುಭಾವಿಗಳಾದರು 

ವೀರಶೈವ ಮತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ 

ನಿಂತಿದ್ದ ವೈದಿಕ ಮತದ ಅನುಯಾಯಿ ಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಮಖು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ 

ಪಟ್ಟರು ಅವರ ಪ್ರಯತ ದ ಫಲವೇ ಬ್ವೈತಮತದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಧ್ಯಾಚ ರ್ಯರೇ 

ಈ ಮತದ ಸ್ಮಾಪಕರು ಈ ಮತದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳಿವು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ 

ಸರ್ವೋತ್ತಮನಸು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಜಿ ವರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಮವಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು 

ಹರಿಯ ಅನುಚರರು ಮ್ಲೂದರಲ್ಲಿಯೂ ತರತಮ ಭಾವವಿದೆ ನೈಜ ಸುಖಾನ್ಫ 

ಭವವೇ ವ ಕ್ತಿ ಈ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಸಾಥನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನಂವರಾನ ಶಬ್ದ 

ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯನಲ್ನ ವೇದಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಂ 

ವುದು ಸಾಧ್ಯ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದ 

ಕ್ಯಾಗಿಯೇ ಹೆ ಟ್ಲಿದಂದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 



ಲಳ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವೀರಜೈಷ ಮತವು ತ್ವರಿತಗತಿಯಿಂದ ಹರಡಿದ ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 

ವಚನಕಾರರು ಬಳಸಿದ ಭಾಷಾವಾಧ್ಯಮು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನಂ ಅರಿತ ವೈಷ್ಣವ 

ಧರ್ಮದ ಅಸುಯಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಆಡುನುಡಿಯನ್ನೇ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಶಿವಶರಣರು ಕಾವ್ಯಮಯವಾದ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿ ಹನಮನವನು ಸೂರೆಗ್ಗೊಂಡರೆ ಹರಿದಾಸರು ಹೃದಯವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನು. ಹಾಡಿ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದ ಕೊಂಡರು ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 
ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು  ಪರವರಾತ್ಮನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕಿ ರ್ತನೆ ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಬಹುಬೇಗ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿಯ ಪದಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದಾದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಸೇರಿದರೆ ಅದರ ಸೊಗಸು ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚುವು 

ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಹದಿಬಾಸರು ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ಕೂ ಸಾಮರಸ್ಯೆ ವನೂ 

ವೈವಿಧ್ಯವನೂ ತಂದರು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಗತಾಳಗಳಲ್ಲೂ 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏವಿಧ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ್ಳೂ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದರು 

ಪದ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ ಶ್ಲೋಕ್ಕ ಕಂದ ವೃತ್ತ ದ್ವಿಪದಿ ತ್ರಿಪದಿ ಚೌಪದಿ 

ಷಟ್ಟದಿ ರಗಳೆ ವಂಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಕನ್ನಡ 

ವನು ಸಂಗೀತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ" ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ 

ಸಲ್ಲಬೇಕು 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಪಾರವಾದಂದು ವೈವಿಧ್ಯವಾದುದು ಆದುದರಿಂದ 

ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ 

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಜ್ಮಯಂಕ್ಕೆ ಸಂದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀನರ 

ಹರಿತೀರ್ಥರ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು ಮಾತ್ರೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ರಚನೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದಲೇ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮಾಧ್ವ 

ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯ ದ ಜನರಿಗೆ ಸರಳ ಕನ್ನಡ 
ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸು ಉಪಯಂ ಕ್ತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೈಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ 

ರೆಂದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಷಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ಕಾಲ 

ಮತ್ತ್ತು ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಂ ಎದ್ವಾಂಸರಂ 

ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ 1 ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಯುಗ (15-17ನೆಯ 

ಶತವಕಾನದವರೆಗೆ) 2 ಎಜಯದಾಸ ಯಣಗ (17-19 ನೆಯ ಶತವಣನದವರೆಗು 

ವಂತ್ತೂ 3 ತಂದೆ ವಂಂದರ ಮೋಹನ ಏಠಲ ಯಣಗ (20ನೆಯ ಶತೆಮೂನ) 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಪಾರವಾದುದು ವೈವಿಧ್ಯವಾದಂದಂ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ 

ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹರಿದಾಸರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾಸಶ್ರೇಷ ರಾದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರೊಬ್ಬರೆ ನಾಲ್ಕೂ ಲಕ್ಷ 

ಎಪ್ಪತ್ತೈದಂ ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳನ್ಲಲ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದಂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಅಪಾರವಾದ 



ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ ಡ ೪೦೫ 

ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ರ ಶಿಯನಂ ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟ 

ತೊಡಕಿನ ಕೆಲಸವೆಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆರಿವಾಗದಿರದೊ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧದ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದಂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವುದಂ 

ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆದುದರಿಂದ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಂಖರಾಂದವರ (ಶ್ರೀ 

ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸ ವಿಜಯಂದಾಸ ಮುಂತಾದವರು) ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ವರಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದರ 

ಪ್ರಯಂತ ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವನಾಡಲಾಗಿಬಿ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡುಗನ ಡ ಮತಿ ಹೊಸಗನ್ನಡ ರೂಪಗಳಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ನಡುಗನ ಡ ರೂಪವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಪ್ರವ ೩೫ರ 15 ರಿಂದ 18 ನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ 

ಶತಮಾನಗಳ ಲಿ ನಡುಗನ್ನಡವೇ ಪ ್ರೈಚಲಿತವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ 

ಕಂಣಂತ್ತೇವೆ 

ವ್ಯಂಜನಾಂತ ಪದಗಳು ಸ್ವರಾಂತವಾಗಿವೆ  ಉದಾಹರಣಿಗೆ 

(0 ನಾಲ -.. ನಾನು ನೀನ, ಅವನು ಏನು ತಾನಂ 

(1) ರಾಉ - ಉಣ್ಣು ಕಾಣು ಶಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣ 

(10) ಲವ. ಉ ಎ. ಕಾಲು ಪಾಲು ಸೋಲಂ ಬಿಳಲು ಅರಲಂ 

(wv) ೪೫ ಉ — ತಾಳು ಬಾಳ ಕೇಳು ಆಳಂ ವಂರಂಳು 

() ರನ ಉ ಎ. ಸೋರಂ ಉಸಿರು ಬಸಿರು ಮೊಸರು ನಾರಂ 

ಅನುಸಷ್ವರದಿಂದ ಕೊಡಿದ ಪದಗಳು ಅನಂಸ್ವಾದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ 

ಉದಾ ತೋಂಟ » ತೋಟ ಪೆಲುಂಬು >» ಹಲಂಬು ತಂಳೆಂಂಕು ಎ. ತ ಳಕು 

ತುರುಂಬಂ > ತುರುಬು ಮುಸಂಕು» ಮುಸುಕು/ಮುಸುಗು ಸರಂಗು » ಸೆರಗಂ 

ಬೆಡಂಗು 7. ಬೆಡಗು ಅಲ್ಲಂ» ಅ) 

ಪಕರ ಹಕ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಉದಾ ಪಾಸು 7 ಹಾಸು 

ಪರಿ» ಹರಿ ಪಕ್ಕಿ» ಹಕ್ಕಿ ಪೊಳ ಹೊಳೆ ಪೊತ್ತು» ಹೊತ್ತಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಪ ಕಾರವೇ 

ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಉದಾ ಪೋಗದಿರು ಪಾಲಂ 

ಅ ಮತ್ತು ಛಿ ಕಾರಗಳು ರ ವಂತ ಳ ಕಾರಗಳಾಗಿವೆ ಉದಾ ಅಟ ಅರಿ 

ವಂಕಿ ಮರಿ ವಂಜಕಿಾ- ಮಳೆ ಬಾಯಿ» ಬಾಳಂ 

ಯ ಕ ರಾಂತ ಪದಗಳು ಇ ಕಾರಾಂತ ಮತ್ತು ಏ ಕಾರಾಂತವಾಗಿವೆ ಉದಾ 

ಯಯ ಇ - ತಾಯಿ ಕಾಯಿ ಕಯ್ಯ್ಕಿ/ಕೈ ಮೆಯ್ಯ್ಯ/ಮೈ ಸಾಯಿ 

ಯ” ಏ ಎ ಲಲನೆಯರ ಎ. ಲಲನೇರ 
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ಎ ಕಾರ ಪದಗಳು ಯ ಕಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೊಂಡಿವೆ. ಉದಾ ಕಂಡಿರೆ 2- 

ಕಂಡಿರಾ, ತಂದಿರೆ:- ತಂದಿದ್ಯಾ 

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು: ಆಲ್ಬ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾ 

ಛಂದ» ಚಂದ ಘೂಕು ಗೂಗೆ, ಅರ್ಥ ಅಗ್ಗ ಢಕ್ಕೆ-- ಡಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ರೂಡಿ 

ನಿಧಾಸ* ನಿದಾನ 

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೆಲವು ಖ ಕಾರಾಂತ ಪದಗಳಂ ಗ ಕಾರಗಳಾಗಿಯೂ ಧ ಕಾರವು 

ಟ ಕಾರವಾಗಿಯ್ಕೂ ಧ ಕಾರವು ದ ಕ ರವಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪಡೆದಿವೆ ಉದಾ 

ಖಾ ಗ--ಮಂಖ - ಮೊಗ ವೈಶಂಖ > ಬೇಸಗೆ 

ಥ ಎ. ಟಟ... ಗ್ರಂಥಿ ಎ ಗಂಟು 

ಎ. ದಿ... ವೀಧಿಎಾ ಬೀದಿ 

ಇವ್ಸದೆ ವೇತ್ಸ ಬೆತ್ತ ವಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಿ ದೋ ದೋಣಿ ಪ್ರಣತ 

ಹಣತೆ ಪುಸ್ತಕ. ಹೊತ್ತಗೆ ಬ್ರಹ ಎ. ಬೊಮ್ಮ ಕಾಂಸ್ಕು. ಕಂಚು ಜಟಾ ಜಡೆ, 

ಇಳಾ ಎಳೆ ಪ್ರಯಾಣ. ಪಯಣ ಗಹನ. ಗಾನ ನಿಯಮ ನೆ ಮ ಪತ್ತನು. 

ಪಟ್ಟಣ ಆಜ್ಞೆ. ಆಣೆ ದ್ಯೂತ" ಜೂಜು ಪ್ರಗ್ರಹುಾ ಹಗ್ಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. 

ಅಚ್ಚರಿ ಧ್ವನಿ. ದನಿ ಕಾಷ ಎ.ಕಡಿ ದೃಷ್ಟಿಖದಿಟ್ಟೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಕು ೦೦ಬಳ 

ವಿನಾಯಕ» ಬೆನಕ ಮುಂತಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು 

ಕಟತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಗಡದ ಗಳಾಗಿವಿ ಉದಾ ಡಮರಂಕಾ ಡವಂರಂಗ 

ಮಲ್ಲಿಕಾ» ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟಕು. ಕಡಗ ಅಟವಿಎ ಅಡವಿ ತಟ. ತಡ ಭೂತಿ ಬೂದಿ 

ಕೆಲವು ನ ಕಾರಾಂತ ಪದಗಳು ಕೊನೆಯನ ಕ ರವನ್ನು ಲೋಪ ವರಾಡಿಕೆ.-ಂಡಿವೆ 

ಉದಾ ರಾಜನ ೨ ರಾಜ ಕರಿನಾ ಕರಿ ಆತ್ಮನ್ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮ 

ವ್ಯಂಜನಾಂತ ಪದಗಳು ಕೊನೆಯ ವ್ಯಂಜನವನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲಿ 

ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದಂ ಅದೇ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ಉ ಕಾರದೊಡನಾಗಲಿ ವ್ಯತ್ಕಾಸ 

ಗೊಂಡಿದೆ ಉದಾ ಶಿರೆಸ್». ಶಿರ ಯಶಸ್. ಯಶ ವ ನಸ. ವಂನ (ವಂನಸು) 

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಥಮಾ ಎಭಕ್ತಿಯ ಬಹುವಚನಾಂತವಾಗಿರಂವ ಕೆಲವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ 

ವ್ಯಂಜನಾಂತ ಪದಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯಂ ವಿಸರ್ಗವನ್ನು ಲೋಪ ವಾಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ 

ಉದಾ ಹನೆ ಮಂತಖಾ ಹನಂಮಂತೆ ಭಗವಂತಃ-. ಭಗವಂತ 

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಏಕವಚನಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಂಜನ 

ದೊಡನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆದೇ ವ್ಯಂಜನವನೂ ಉ ಕಾರವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ 

ಉದಾ ಸಂಪತ್» ಸಂಪತ್ತು ಎಪತ್ಎ ವಿಪತ್ತು ದಿಕ್. ದಿಕ್ಕು 
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ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅನಂಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಜಾತೀಯ ದ್ವಿತ್ವ್ವಾಕ್ಷರಗಳಾ 

ಗಿವೆ ಉದಾ ಘನು ಘನ್ನ ರಮಣಿ ರಮ್ಮಣಿ ಮುನಿ” ಮುನಿ 

ತಾಳಕ್ಕನಂಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ದೀರ್ಥಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿವೆ. ಊದಾ 

ಶರಣು ಶರಾಣು ಚರಣ. ಚರಾಣ ಸ್ಮರಣ ಸ್ವರಾಣಿ ಕರ ಣು ಕರೂಣ 

ದೀರ್ಫಾಂಶಗಳು ಸ್ವರಾಂತಗಳಾಗಿವೆ ಉದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ಯೃತೀ2- 

ಸರಸ್ವ ತಿ ಸರಸತಿ 

ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೇರುವಾಗ ಎರಡನೇ ಪದದ ಆದಿವ್ಯಂಜನವು 

ಲೋಪವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಬಂದು ಮೊದಲನೆ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದ 

ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ ಉಚ್ಚೆರಿಸಲೋಪವಲ್ಲ (ಉಚ್ಚರಿಸಲು-.- 

ಶಮ) ಎಂಬ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ ಪದದ ಆದಿವ್ಯಂಜನ ಲೋಪಗೊಂಡು ಆದರ 

ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ ಒ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಬಂದು ಎಜಾತೀಯ ಸಂಧಿಕಾರ್ಯು ನಡೆದಿದೆ 

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸುವರ್ಣದೀರ ಮತ್ತು ಯ ಣ್ ಸಂಧಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗೆ.”೦ಡಿವೆ 

ಉದಾ ಸವರ್ಣದೀರ್ಥಸಂಧಿ. ದೇವಾಸುರ ಗಂರೂಪದೇಶ  ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಾ 

ಡ್ನಾಡಿ 

ಯಂಣ್ಸಂಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಶೆ ತಾಳೊದ್ದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಪಷಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಸೇರುವಾಗ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ದ್ವಿತ್ವರುಪವಾಗುತ್ತವೆ ಉದಾ 

ಶ್ರೀಧರಿನು ಶ್ರೀಧರನ್ನ (ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಧನ ಸಂಪತಾಯ್ತೂ) ವರಲನು- 

ಎರಲನ (ಗುಣನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿರಲನ್ನೆ ಬಂಟಿನಾಗದವ) ಇದು ತಾಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ 

ಮಡಿಕೊಂಡ ವಣಾರ್ಪಾಡಾಗಿರಬಹುದೆಂದೆಂ ಕೆಲವರ ಊಹೆ 

ವಂಡಿದ ನೋಡಿದ ಕೇಳಿದ ಮಂಂತಾದುಂವು ವರಾಡ್ಡ (ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ದ) 

ನೋಡ್ಡ ಕೇಳ್ದ ಎಂದಾಗಿವೆ ಅಂತೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ 

ಪದಗಳು ಲಕುವಿಂ ಬರವಂ ಸರಸತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಳಕೆಗೊಂಡಿವೆ 

ಷ ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೂ ಇಷ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ 

ಊದಾ ಇಷ್ಟ ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕೆಂಬಾಸೆ ಅಷ್ಟೂ ದೊರಕಿದರೆ 

ಇನ ಷ್ಟರಾಸೆ 

ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯ 

ಗಳನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಯಣಾಗಗೊಂಡಿವೆ. ಉದಾ ಊಳಿಗ್ಯ ಅಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಸ್ವಾವಿಂ 

ಕಲ್ಲೂ ಅಂಬಿಗ 
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ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳ ಬಳಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಉದಾ 

ಇಟಾ ೦ಗೆ ಇರುವೆನು ಹರಿಯೆ ಎನ್ನ ಥೊರೆಯೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ--ಹಾಂಗೆ ಎಂಬ 

ಪದಗಳ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ಟ್ಹ ಮತ್ತು ಹಾ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆಯೇ 

ಅಟ್ಟವೆಂಧತ್ತಿ ತಟ್ಟನೆ ಬಿದ್ದನಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟವೆಂದು -- ಹತ್ತಿ ಇವೆರಡರ ಸಂಧಿ 

ಯಾಗಿ ಧ ಕಾರ ಬಂದಿದೆ 

ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಪದಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಉದಾ ಅಗಿ ಅರಸು 

ಅರೆ ಅವು ಆಳು ಇಳಿ ಉಡು ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಒಂದು ಕದ ಕಲ್ಲು ಕಡಿವೆಂ 

ಕೈ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕರಿ ಕರು ಕಾರು (ಕಾರಿದ) ಗಿಡ ತಲೆ ತರು ನೆಲ ನೆಲ್ಲಂ 

ನು ರಂ ಬರು ಬೆಚ್ಚನೆ ಬಾಲಂ ಮೈಲ್ಚಿನೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಣ್ಣ 

ಹೊಳೆ ಇತ್ಕಾದಿ 

ಸಂಸ್ಕೃಸ ಪದಗಳು ಭಾವಕ್ಕನಂಗಂಣವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಉದಾ ಅಂಗ 

ಆಕಾಶ ಅದೇಶ ಉತ್ತರ ಉರಗ ಕುವಕಾರ ಗ್ರಹ ಗಂಧ ಗಗನ ಗದಾ 

ಗಂಗಾ ದಶ ಧರ್ಮ ದೀನ ದ್ವಾರ ನದಿ ಪಿತೃ ಪಾಂಚ ಪುತ್ರ ಪುರ ಪಾದ 

ಪತ್ರ. ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಮಾತೃ ಮುನಿ ಮತ ಮೋಕ್ಷ 

ವಣಖ ಮಹಾ ಯಾತ್ರಾ ಯುಗ ಯಂದ್ಚ ಯಮುನೆ ರಾಮ ರಾಶಿ ಸಂಧ್ಯಾ 

ಸಂಗ ಸಹಸ್ರ ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ಶಿರ ಶತ ಶಿವ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಕಲವು ಮರಾರಿ ಪದಗಳೂ ತಮಿಳು ಪದಗಳೂ ಬಳಕೆಗೊಂಡಿವೆ ಉದಾ 

ಮರ ಟಿ ಛಪನ ದೇಶ ಪಾಳತಿ ಫಕಟೆ 

ತಮಿಳೆ ನಾಲು ಎನಕೆ ಇದಂ ಪಣ್ಣಿಕೊ 

ಬಾಲಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಉದಾ 

ಬೂಚಿ ಬಂದಿದೆ ಚಾಚಿ ಕುಡಿದು ಪಾಚಿಕೊಳ್ಳೊ ನಾಲುಮುಖದ ಕಾಕುಮಾಡಿ 

ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮಿಯ ಬೇಡೆನು ಮಮ್ಮ ಉಊಣಕೇನೆ ಅಂಗಿ ತೊತ್ತೇನೆ 

ಗೋಪಿ ಡೀ ಡೀ ಅಡೋನೆ ರಂಗ ಅಪ್ಪತ್ತಿಕೆೊಇಡು ಬಿತಿ ಬಿತಿ ಬೂವಾ ಉಂದೇನಂ 

ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬತಂ ಕೊಡು ಇತ್ಯಾದಿ 

ಹರಿದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 

ಗುರುತಿಸಬಹ ದಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ವಚನಗಳ ಪ್ರಭಾವ 

ಉಂಟಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಉಗಾಭೋಗಗಳ ಬಂಧವು ವಚನಗಳ ಬಂಧವನ್ನೇ ಹೋಲು 

ತ್ತದೆ ಉದಾ 
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ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ 

ಹರಿವ ಹಾವಿಗಂಜಿ ಉರಿಯ ನಾಲಗೆಗಂಜೆ ಸುರಗಿಯ ಮೊನೆಗಂಜೆ. 

ಒಂದಕ್ಕಂಜುವೆ ಒಂದಕ್ಕಳುಕುವೆ 

ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಭನವೆಂಬೀ ಜೂಬಿಂಗಂಜುವೆ 

ಮುನ್ನ೦ಜದ ರಾವಣನೇ ವಿಧಿಯಾದ 

ಅಂಜುವೆನ ಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ 

ಪುರಂದರೆದಾರರ ಉಗಾಚೋಗ 

ಉರಿಗಂಜೆ ಸೆರೆಗಂಜೆ ಶರೀರದ ಭಯಕಂಜೆ 

ಹಾವಿಗಂಜೆ ಚೇಳಿಗಂಜೆ ಕತ್ತಿಯ ಧಾರಗಂಜೆ 

ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಂಜರಿವೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಳ ಕುವೆ 

ಪರಧನ ಪರಸತಿಗೆರಡಕ್ಕಂಜುವೇನಂಯ್ಯ 

ಹಿಂದೆ ಕೌರವ ರಾರ್ವರೇನಾಗಿ ಪೋದರು 

ವಣಂದೆ ಸಲಹೊ ಪುರಂದರವಿರಲ 

ಈ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾವ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇವು ಶಿವಶರಣರಂತೆ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹದಿ 

ದಾಸರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ 

ನಾಮಪದಗಳು ನಾಮಪದವು ಲಿಂಗ ವಚನ ವಭಕ್ಲಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರು 
ತ್ತದೆ ಲಿಂಗ ಪ್ರಭೇದವು ಅರ್ಥವನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ 

ಯಿಂದಲೇ ಸೂಚಿತವಾಗಂತ್ತದೆ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಕೆಯೂ ದ್ವಿಎಧೆ ವಚನ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ವಚನ ಎಭಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಯ 

ಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತವೆ 

ವಸ್ತುವಾಚಕಗಳು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಕೆಯಾಗ ವ ವಸ್ತುವಾಚಕಗಳೆು ಜನ 

ಬಳಕೆಯ ಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾವರಾನ್ಯ ಪದಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಇವುಗಳನಂ ರೂಢನಾಮ 

ಅಂಕಿತನಾಮ ಅನ್ವರ್ಥಕನಾಮ ಎಂಬದಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಉದಾ 

ನದಿ ದೇಶ ರಂಗ ಬೇವು ಕುಂಟಿ ಯೋಗಿ ರೋಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಗುಣವಾಚಕಗಳಂ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಗುಣ ರೀತಿ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥವು 

ಉದಾ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯ 

ಸೆಂಖ್ಮಾವಾಚಕಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯನಂ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಉದಾ ಒಂದಂ 

ಎರೆಡಂ ನೊರು" ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಛಪನ್ನ ಬತ್ತೀಸಂ ಶೆತ್ತೀಸು ಮುಂತಾ 

ದವೂ ಬಳಕೆಗೊಂಡಿವೆ 



೪೧೦ ದಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಮಯಗಳು ಉ ಪ್ರಧಮಾ ಎಭಕ್ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಯಂವೆಂದಂ ಬಳಕೆಯರಾಗಿದೆ 

ಉದಾ ಕಾಲು ಹಾಲಂ ಕಾಳು ಬಾಳು ದ್ವಿತೀಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯವಾದ--- ಆನ್ 

ಉ ಕಾರವನು ಹೊಂದಿ. ಆನು ಎಂದು ಅಧವಾ ಅನುನಾಸಿಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 

ಆ ಎಂದಾಗಿದೆ ಊದಾ ನನ್ನನಂ ಗಿರಿಯ ಕೊರಳ ತೃತೀಯಕಾ ಪ್ರತ್ಯಯ 

ಇಂದು ಎಇಂದೆ ಎಂಬವು ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡಿದ್ದ ರೂ... ಇ ಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಕಂಡಂ ಬರುತ್ತದೆ ಉದಾ ವರದಿ ನೆಲದಿ ಚತುರ್ಥೀ ಪ್ರತ್ಮಯ ಕಿ ಕ್ಕಿ ಗೆ 

ಉದಾ ಮುಂಜಕೆ ಅಕ್ಕೆ ಒಳೆಗಣ್ಣೆ ಸಪ್ತವಮ್ಯುರ್ಥದಲ್ಲೂ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು 

ಬಳಸಿರುವುದೂ ಉಂಟು ಪಂಚವೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಕನ ಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೆಸೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 

ತ ಶೀಯಾ ಚ್ರತ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ ಷಷಿ ಪ್ರತ್ಯಯ -ಅ ದ್ವಿತೀಂಕಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಕಯ ದ 

ಕೊನೆಯಂ ಅನುನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಲೋಪವುಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ದಿ ಿ ತೀಯಾ ಹಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 

ಸಲ ಸಂದೇಹ ತಲೆದೋಶುವುದು ಉದಾ ರಾಮನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಪ್ತವೀ 

ಪ್ರತ್ಮಯು-ಅಲಿ -ಅಲು -ಇ ಉದಾ ನೊಸಲಲಿ ಎಮ್ಮಾಲಿ ಕೈಯ ಲು ಬಲದಿ 

ಸರ್ವನಾಮಗಳಂ ಪುರುಷವಾಚಕಗಳ ಕೊನೆಯ ನ್ ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪವಾಗಿ ನಾ 

ನೀ ಅವ, ಎಂತಲೂ ಇಲ್ಲವೇ ಅನಂನಾಹಿಕಯಂಕ್ರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಉ ಕಾರವನ್ನು 

ಹೊಂದಿ ನಾನು ನೀನು ಅವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡಿವೆ 

ಕ್ರಿಯಾಸವಗಳು ಕ್ರಿಯಕರ್ಧವನು ತಿಳಿಸುವ ಪದಗಳಿಗೆ (ಭಾತಂಗಳಿಗೆ) 

ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಕ್ರಿಯಕಾಪದಗಳಾಗಿವೆ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು 

ಸಾಧಿತ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ ಉಪಾ 

ಮೂಲ ಧಾತು ತಿನ್ ಖರ್ ಬಾಳ್ ಕೆರಳ್ ಸಾಧಿತ ಧಾತು ಮಡಿ 

ರಕ್ಷಣ ಆಲಿಸು ಮಡಿಯಿಸು ಭಾತುಗಳನ್ನೂ ಸಕವ ೯ಕ ಆಕರ್ಮಕ ಎಂಬದಾಗಿ 

ಎಂಗಡಿಸಬಹುದಂ  ಕರ್ವೂವನದ್ದಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುವು ಸಕರ್ಮಕ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರುವುವು 

ಅಕರ್ಮಕ 

ಸಕರ್ಮಕ ವಕಾಡ್ ಉಣ್ ತರ್ ಕೊಯರ್ ಅಕರ್ಮಕ ಬದುಕು ಮಲಗು 

ಇರ್ ಬರ್ ಏಳ್ ವರ್ತಮಾನ ಭಟಷ್ಯತ್ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ 

ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ ಕಾರ ಹ ಕಾರವಾಗುವುದು ಏಶೇಷವಾಗಿ-ಇರ್ 

ಬದರ್ ಎಂಬ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ: ಹ ಕಾರ ಬರಂವೆದ ಉದಾ 

ಇಹಂದು ಬಹುದು 

ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ವಿದ್ಮರ್ಥದಲ್ಲಿ- ಅಲಿ ಪ್ರತ್ಕಯಂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾ 

ಹೋಗಲಿ ಬರಲಿ ಕೊಳ್ ಎಂಬ ಧಾತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಂಜನವನ್ನು 

ಕಳೆದ. ಕೊಂಡು ವಿದ್ಕರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡಿದೆ ಉದಾ ನೋಡಿಕೊ 
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ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಭಾತುಗಳಂ ಅಪ್ಪು 

ಅಗೆ ಅರಸು ಅಡಗು ಅಂಜಂ ಆಳ್ ಇರ್ ತುಳ್ ಒಯ್ ಕದಿ ಕರಿ ಕಳ್ 

ಕಾಯ್ ಕಾಣ್ ಕೀಳ್ ಕುಡಿ ಕೇಳ್ ಕೊಲ್ ಗೆಲ್ ತಾಳ್ ತಿಳಿ ಶಿನ್ 

ತೊರ್ ದೊರೆ (ದೊರೆಯಿತು) ನಗು ನಲಿ ನಾಚು ನಿಲ ನಡಿ ನೆನೆ ನೋ 

(ನೊಂದನು) ಪೆ ಳ್ ಪೊರೆ ಪೊಳೆ ಪೋ (ಪೋಗು) ಪೇಳ್ ಬರ್ ಬೀಳ 

ಬೇಡ್ ಮಾಡ ಮೀ (ವೀಯ್) ವೆಂಲ್ ಸಲಹಂ ಸವಿ ಸಾಕಂ ಹೊಳೆ 

ಇತ್ಮಾದಿ 

ಶೈಲಿ ಹರಿದಾಗರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಶೈಲಿಯನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷಾ ಸ್ವರೂಪ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ... ನಾವ 

ಗಳ ಸವ ರಸ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಕಾವ್ಯತ್ವವಲ್ಲ ರಸ 
ಹೊರ ಸೂಸದಂ ಆನಂದ ಅದೃಶ್ಯ 1 ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕ ಷೆ 

ಯ ನು ಜೋಡಿಸುವ ಸಮಾರಂಭವೇ ಶೈಲಿ 3 ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಜೆ ಎ ಸಿಮನ್ಸ್ 

ಚೆಲುವಾದ ಭಾವನೆ ಚೆಲುವಾದ ಭಾಷೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಕುರೂಪ 

ಭಾವನೆಗೆ ಕುರೂಪ ಭಾಷೆಯೇ ಸಂಗಾತಿ ವಿಶಾಲ ಭಾವನೆ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾಷೆಯೊಡನೆ 

ಎಂದಿಗೂ ಸೇರದು ನೀಚ ಭಾವನೆಗೆ ಕೋಮಲ ಭಾಷೆಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ * ಭಾಷೆಯ 

ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹಿಡಿತವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ 

ಭಾಷೆಯೇ ಕರಗತವಾಗದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಉತ್ತಮವಾದರೂ ಸವ ರ್ಪಕವಾದ 

ಭ-ಷಾಪು್ರಯೋಗದ್ವೀದೆ ಕವಿಯ ಭಾವನೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗದಿರಬಹಂದು 

ಆದ ದರಿಂದ ಭಾಷೆ - ಭಾವಗಳೆರಡೂ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕವ ದರೆ ಅವನ ಕಾವ್ಯ 

ರಸಾಸುಭವನ್ನುಂಟಂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹ ದು ಶಬ್ದಸಂಪತಶ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಳೃ 

ಕವಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಭಾಷಾ ಹಂದರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಲೋಕವನ್ನೇ 

ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವನಾಗುತ್ತಾನೆ * ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಈ ಸೂತ್ರ 

ಗಳು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನು ಪರಿಶೀಲಿಸ 

ಬಹುದು 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದ ಜೋಡಿ ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಂಕ್ತಿಯ ಎರಡನೆಯ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಾ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಾಸಗಳೂ 

ಡಾ ಎಸ್ ಎ ರಂಗಣ ಶೈಲಿ೧ ಪಟ ೨ 

ಅದೇ ಪುಟ ೭ 

ಡಾ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ ರಾವ್ ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಥದಾಸರಂ ಪುಟ ೩೨೧ ೧೯೫ 

ಡಾ ಕೆ ಗೋಕುಲನಾಥ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ದಾಸರುಜಿ ವನ ಮತು ಕ ತಿಗಳ ಸವೀ ಕ್ಷೆ 
ಪುಟ ೨೯೪, ೯೭೨ 

ಫಲು ಬ 



೪೧೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಪಂಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಸಗಳೂ ಬಂದರ ಕಾವ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ 

ಪ್ರಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳೂ ಲನಸ ವವ ಮಂಂತಾದ ಲಲಿತ ವರ್ಣಗಳೂ ಬಹು 

ಮ.ದ್ವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉತ್ಕಾರ ವಕಾತ್ರದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೊರ 

ಸೂಸಿ ಬರುವಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತದ ಸಹಕಾರವೂ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸವು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ ರಸ ಪೋಷಣೆಯನ್ನೂ ಚೆನಾ ಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ 

ಅಕ್ಷರಯಂಂತ ಶಬ್ದಗಳಂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಕೊಂಡಿವೆ * 

ವಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಹೆಜವಾದುದು 

ಪ್ರಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನುಚಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸದೆ ಅರ್ಧ ದ ಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದಿ 

ವ ಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಭರದಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರಿತ 

ವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಅನ ಕೂಲವಾಗುವ ನಿರರ್ಗಳ ಓಟವುಳ್ಳೆ ಪದಗಳು ಎಶೆ ಷವಾಗಿ 
ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೋಲುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ 

ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸಗಳು 

ದೇವ ಬಂದ ನವ್ಮಾ ಸ್ವಾವಿಂ ಬಂದನೋ 

ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾವಂಣಿ ಬಂದನೋ 

ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡಗವಂನ ಬಂದ 

ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯ ಇ ಬಂದ 

ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಆಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿನ್ನ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ 
ರಕ್ಷಃಶಿಕ್ಷಣ ದಕ್ಷ ಪಾಂಡವ 

ಪಕ್ಷರಕ್ಷ ಕಮಲಾಕ್ಷ 
(ಪುರಂದರದಾಸ) 

ಕಸೂರಿ ಟ್ರ ಕಂಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 

ಮತ್ತೆ, ಕದಪಿನಲಿ ಕಂಂಕುಮುವನೆೊತಿ 

ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಯ ಜಯಂ ಜಯುಯಿನ್ನೆ 

ಭೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಯ ಭಯ ಭಯವೆನ್ನೆ 

1 ಡಾ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ಷು ೭೧ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕನಡ ಯ 

ಯುವಂಕೆ 

ಚಿತ್ರ ಕವಿತೆ 

ರಂಗ ಬಾರೆ ೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ 

ರಂಗ ಬಾರೋ ನರಸಿಂಗ ಬಾರೋ 

ಕಂದ ಬಾರೋ ಎನ ತಂದೆ ಬಾರೋ 

ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ವಬಕುಂದ ಬಾರೋ 

(ಪುರಂದರದಾಸ) 

ವರಿದು ವರಿದು ಭಾರತದರ್ಥವ ೬ ಅರಿದು ಅದಿದು ವರ ಛಾಗಚಿತ | 

ಪರಿಯ ಪರಿಯ ಪುರಾಣಕೃತಿಯರಾ। 

ಪಾರಾಣ ಮಾಡಿ ಕುರುಡ ಬಧಿರೂ 1 ನರರ ತೆರದಿ ಅರಹು ಮರವು । 

ಬೆರೆತು ಬೆರೆತು ತಾರಕಮಿಲ್ಲಾದೆ। 

(ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು) 

ಅಕ್ಷರಗಳನೂ ಪದಗಳನ್ನೂ ಕ ಶಲತೆಯಂದ ಆರಿಸು ಜೋಡಿಸಿ ಕವಿಗಳು 

ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವವೆಂದೂ ಹೆಸರು ದಾಸರ ಕೃತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ತತ್ತ್ವ್ವಗಳನ್ನೂ 
ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಸ್ತುವನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ತ್ವಪ್ರತಿಷಾದನೆ ಮಾಡು 

ವುದರ ಮೂಲಕ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೂ ಕೌಶಲವನ್ನೂ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಕಲ್ಲಿಸಿಂದ ಸರ್ವಫಲ ಬಾಹುದೋ Nh 

ಕಲ್ಲು ಭಜಿಸಿದರೆ ಕೈವಲ್ಯ ತೋರುವುದು ॥ಅ ಪ॥ 

ಕಲ್ಲು ಕಡೆಯುತ್ತಿರಲು ಅಮೃತವೇ ಪುಟ್ಟಿತು 

ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಲು ವಾಳೆಯೊಳೆಲ್ಲರು ಉಳಿದರು 

ಕಲ್ಲು ಹರಿಪಾದನು ಸೋಕೆ ಹೆಣ್ಣ್ವಾಯಿತು 

ಕಲ್ಲು ಲಂಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೊ ಭಿಸಿತು ೫ 

(ಪ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು) 

ಐದು ಮುಂದಿ ಭಾವನವರು ಐದು ಮೈದುನರು ಕೂಡಿ 
ಐದು ಪರಿ ತಾನಾಗಿ ಮಾವನೈದಂ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ 



೪೧೪ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಗೈದ ವಂತೆ ಮಾಡಂವರು ಐದು ತಂದು ಬೆಚ್ಚಿಸುವರು 

ಐದನೆ ಬೊಕ್ಕಸದ ಮನೆಯೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ನಾಕಣೆ 

(ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರು) 

ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿ 
ದಾಸರು ವ್ಯೊಮರೆತು ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವೊ ಕ್ತಿಗಳಂ ನೈಜವ ಗಿ 

ಅಸಪ್ರಯತೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕೂಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ 

ಮುದ್ದಾಟಿಗಳು ಮಗುವಿನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು. ವಿನೋದಗಳು ಅಂದಚೆಂಬಗಳು_ 

ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ದಾಸರು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರ ದರ 

ದಾಸರ ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ ಸ್ನ ಸೈ ಭಾಮೋಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ಸವಂ 

ಉದಾಹರಣೆ 

ಬಿಗಿದ ಪಟ್ಟೆಯಲಿ ಬಾಯಿ ತಲೆಯು ಹೊಳೆಯುತಿರೆ 

ಚೆಗಂಟಂತೆ ಎಡದ ಕೈಯಲಿ ಕುಚವೆ 

ನಗಂತ ನಾಚುತ ಗೋಹಿಯ ಮಂಖ ನೋಡುತ 

ಮಿಗೆ ನಲಿನಲಿದುಂಡ ಪುರಂದರವಿರೆಲ (ಪುರಂದರದಾಸರು) 

ಚರಣತಳದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಶುದ್ಧ 

ಅರವಿಂದ ಧ್ವಜವಜ್ರ ಸೊಪುಸ್ತುತಿ 

ಪರಿಗೆ ಸುರಭೂಜ ತಂಪುನೋಟಿ (ಶೀಟಜಂರಂದಾಸದು) 

ದೇಸಿ ಪದಗಳು 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡಿರುವ ದೇಸಿ ಪದಗಳು ಶವ್ಮಿ ಅಪೂರ್ವತೆ 

ಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವರೌ್Xಾವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ನಿದರ್ಶನ 

ಕಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಬೇಸಿ 

ಪದಗಳ ಚೆಲುವನ್ನು ಗವಂನಿಸಬಹ ದಂ ಪುರಂದರರ ಲೋಕಾನುಭವ ಅಪಾರ 

ವಾದುದಾಂಾ ಅವರು ಲೋಕಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಸಮಾಜದ ಎಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಕಾರಣ ಅವರ ಲೋಕಾನಂಭವ ಎಸ್ತಾರವಾಯಿತಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ 

ಗಳು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ತಿರುಕರಂ ಬೇಡರು ಬೆಸ್ತರು ಮುಂತಾದವರ ಆಡುಮುಡಿಯನ್ನಿ 

ತವರ್ಮಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವ ರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಂಡಿಗಳಂ ಜನರ 

ಜಾನಪದವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾವಂಕಾರಿಯಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಭಾ 

ನಯಂತವಾಗಿದೆ. ನಿದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೆರಡನ್ನು ನೋಡಬಹಂದಂ 



ದಾಸ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕನಡ ಲಲಿ 

ಬುಡಂಬ ಡುಕೆಯವನಂ ಹಾಲುಹಕ್ಕಿಂಯಂ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಲೋಕದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪುರಂದರರು ಶಂಕವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿಯಿ ೦ದ ಕೇಳಿಸಿಕೊ೦ಡದ್ದನ್ನು ಈ ರೀತಿ 

ಹೇಳಂತ್ತಿದ್ದಾರೆ 

ಜಯೇನಬೆ ಜಯಂವದೆ ಈ ಮನೆತನಕೆ । 

ಭಯ ಎಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಜವು 1 

ಬಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಮನ ಸಂಶಯವ । 

ಶೆ ಕನೆಂಬ್ಹಕ್ಕಿ ಹೇಳುತದಪ್ಪ 1 ಜಗವೆಂಬಾ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟೆ ಆತೆಣ್ಣ 

ಹಣ್ಣುಗಳಿರಡಂ ಐದಾವಪ್ಪ । ಮೂರು ಬುಡ ಗಿಡದ ಕೆ ಳಣ್ಣ 1 

ಹೊನ್ನು ಹೇಣ್ಣು ಮಣು ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ಥಿರ ಇದನ್ನು ಅರುಹುವ ಪೆದ್ಯವಿದರಿ 

ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ್ಲಾ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಆನೆ ಉದ ರೆ ಒಂಟೆ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಸೇನೆ ಭಂಡಾರವು ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ವರಾನಿನಿಯರ ಸಂಗ ಲೊಳಲೊಟ್ಮೈ 

ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೋಣಿಶನೆಂಬಂದು ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಮಂತ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಚಿನ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಧ್ವಜ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಸುತ್ತಗಲ ಕೋಟೆ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಕಂಟಕರೆಂಬೋದಂ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಗುಣನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿರಲನ 

ಬಂಟನಾಗದವ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಕನಕದಾಸರ ಭಾಷೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ್ಮವೂ ಶಕ್ತಿಯಂಕ್ಕವೂಾ 

ಆಗಿದೆಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೇವಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಂದರು ಬನಿ ರೆ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ 

ಕೆಲವು ಸಾಲಂಗಳನು ಗಮನಿಸಬಹುದಂ 

ದೊಡ್ಡ ಮಡುವಿನೊಳೆ ನಮ್ಮ ರಂಗ 
ಗುಡ್ಡವ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಂತಾನ್ಮ್ಮ್ಯಾ 

ಗಂಡ್ಲವ ಹೊತ್ತೂಕೆ೧ಂಡಂ ನಿಂತು ಸೈರರನಂ 

ಡೊಳ್ಳಿನ ಮೇಲ್ ಕೈಯ ಭರಮಷ್ಟ ಹಾತ್ಕಾನಃ 



೪೧೬ ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ತಾಳವ ಶಿವನಪ್ಪ ತಾಟ್ಟ್ಮಾನ್ಮ್ಯಾ 

ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೆದಗಳ ಹನುವ ಪ್ರ ಹಾದ್ಯಾನಂ 

ಚಿಲ ವ ಕನಕಪ್ಪ ಕುಣಿದಾನ್ಮ್ಯಾ 

ದಾಸರ ಭಾಷಾಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು 

ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಗಾದೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗ 

ವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉದಂಹರಣೆಗೆ ರವ ಣನಿಬ್ಲದ ನಾರಿ 

ಪರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರಿ ಕೋಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊನ ಪಂಜರ ಬೋಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಜಿ 

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬ ಎ ತೋಡಿದರೆ ಬೇತಾಳ ಹೊರಟಿತು ರೊಕ್ಕ ಎರಡಕ್ಕೂ ದುಃಖ 

ಕಾಣಕ್ಕ ಹರಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಣಲಿಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ವ ಡಿಯ ಮಾಡಿ 

ದಣಿಯಲು ಬೇಡ ಅರಿತವರಿಗತಿ ಸುಲಭ ಹರಿಯಂ ಪೂಜೆ ದೇವಗಂಗೆಯ ತಡಿಯ 

ಭ ವಿ ತೋಡುವನಂತೆ ನಡೆವುದೇ ಹರಿಯಾತ್ರೆ ನುಡಿವುದೇ ಹರಿನಾಮ ಅರಸು 

ಮುಟ್ಟಿದ ನಾರಿ ವ೯ನ್ಮಳು ಪರುಸು ಮುಟ್ಟದ ಲೋಹ ಚೆನ್ನ ಕುನ್ನಿ ಕಚ್ಚಿದ 

ರಾನೆ ಅಳ ಕುಪುದೇ ಆರಸು ಒಲಿದ ಮೇಲೆ ಪಿಸುಣರ ಭಯವುಂಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ 

ದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವ ಭಕ್ತಿ ಮಂಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲ 

ಭಾಷೆ ಬದಲಾದರೂ ತತ್ತ್ವ ಭಾವ ರಸ ರಹಸ್ಯ ಒಂದೇ ಭಾಷಾ ಭೇದದಿಂದ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅಡಿಯಾಗಬಾರದು ದಾಸ ಪ್ರಮಂಖದರು ಸಂಸ್ಕೃತ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾಕಾ ಅವರ ಕೃತಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ ಕನ್ನಡ ಆಡು ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೀಲಾ 

ಜಾಲವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸೀತಾಪತೆ | ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ | 

ನವನೀತ ಚೋರ ಶತಪತ್ರಾಯಂತ ನೇತ್ರಾ ದಾತಾಪತ್ಯ ಆಸ್ಮತ ಪಾಪ 

ಪಂಕ ಶೋಷಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕಮನೀಯತರ ಗಾತ್ರನಾ ಅರುಣ 

ಕವ ಲಾಯಂತ ನೇತ್ರ ಖಾಥೇಯಂ ಸ್ಮಿತವದನ 

(ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು) 

ದ£ಃರ್ಗಾ ದಂರ್ಗೆಯ ವಂಹಾ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರಿ 

ದುರ್ಗಾಂತರ್ಗತ ದಂರ್ಗೆ ದುರ್ಲಭೆ 

ದಂರ್ಗಮವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿವೆಂ ಬೊಮ್ಮ 

ಭರ್ಗಾತಿಗಳ್ಳೆ ಗುಣಿಸಿದರೂ 

(ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು) 
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ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 1 ವ್ಯಾಪ್ತ ಗುಪ್ತ ಜಗದ ಪ್ತ । 

ದೋಷ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ತೃಪ್ತ ಗತಸುಪ್ತ ಇಷುಪ್ತ 

(ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಥ ದಾಸರು) 

ಇದುವರೆಗೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷಾ ಸ್ವರೂಪನು ಕಂಡುಕೆ ಇಳ್ಳುವ 

ಪ್ರಯ ತೆ ತಕವ ಟಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಐದು ಶತಮಾನಗಳ ದ್ವಕೂ ಹರಡಿಕೆ.-7ಂಡಿರ ವ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನು ಅರ್ಧಮಾಡಿಕ್ಕೊಳು ವುದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ 

ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞುನೆ ಭಾಷಾಜ್ಞಾನಗಳಂ ವಿಶೆ ಷವಾಗಿ ಬೇಕು ಹೀಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 

ಹರಿದಾಸರ ಹಾಡ ಗಳು ಕೇವವಿ ವೆ ದ ೦ತವನೇ ಹೇಳಂವ ಬರಡು ನುಡಿಗಳಲ್ಲ 

ಜಿ ವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ? ದಂತೆ ಇಹಕ್ಕೂ ಪಶಕ್ಕೂ ಸಾಧಸವಾಗುವ ತೆ ಒ ವನ ಸುಖ 

ಮಯ 7ಂ೦ದರವಾಗ ವಂತೆ ಆನಂದವನು ತಂದ ಕೊಡುವಂತೆ ಇರುವ ಉತ್ತವಂ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಗಸು ಆವುಗಳೆಲ್ಲದೆ ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ರಾಗ ತಾಳ 

ಕಾಲಗತಿಯಂನು ಓನಂಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಾಂಭಿಯ ೯ ಶಬ್ದಸಂಪತ್ರ್ತೂ ಅರ್ಥ 

ಪೂಣಇತೆ ರಸಜೂವಗಳ ಆವಿಭಾ”ವ ಒಂದೊ ದೂ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅಸಂಭವ 

ಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಆನಂದ ಅಷ್ಟ್ರೃಷ್ಟಲ್ಲ ಕನ ಡವು ಎಳೆದಂತೆ ಬರುವೆ ಸರಳ 

ಭಾಷೆಯೆಂಬುದನ್ನು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ದೆ ಕನ ಡ ನುಡಿಯ ಸೊಬಗು 

ಸಂಭ್ರಮ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧುರ ಜೆ ಡಣೆ ಲೀಲಾಜ ಲ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೊಸ 

ಮಾಗ- ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹರಿದಾಸರು ಭಾಷೆಯಂನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ « 

56 ಡಾಕೆ ಎಂ- ಕಷ್ಟರಾವ್ ಶ್ರಿ ಜಗನಾಥವಾಸರು ಪುಟ ೭೦ ೧೯೫೬ 
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ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರುಪತ್ತ 

ಕನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತವನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಎಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರ 

ವಾಗಿರುವ. ಜನತೆಯ ಜೀವನಾಡಿಯನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಿಕ 

ಶಕ್ತಿಯ ಬಹು ಆಯಕಾಮಗಳನು ಸೆರೆದು ತೋರಿರುವ ಕ? ಭಾರತೀಯಂ ಸಂಗೀತ 

ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನು ಅವ ರವಾಗಿಸಿರುವ ಅಷ್ಟೇ ಅ, ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಂಗೀತಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಮರಸ್ಮೆವ ನ್ನ ಮೆರೆದಿರುವ" ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗ 

ಇಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ ಎಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಮಹತ್ವವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದವರಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದಾಸರನ್ನು 

ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ವೇದಾಂತದ ಪರಮೋಚ್ಚ ತತ್ವ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆಯೇ ಉಸಿರಾ 

ಗಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಧ್ರುವಗಳಷ್ಟು ಅಸಂತರ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಉಪ 

ನಿಷಶ್ನಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ಸುಂದರೆ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಡ 

ಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಂಪಾದ ಗೀತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಈ ನಾಡಿನ ಮನೆ ಮನೆಯ ಮಂಂದೆ ಅವು ಮೊಳೆಗುತ್ತಿವೆ ಮಾನವ ಹೃದಯ 
ತಂಂಬ ಆನಂದದಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಗೀತಗಳಂ ಇವು 6 ಎಂದೂ 

ಅವರೆ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೃದು ಮಧುರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನು ನೇರವಾಗಿ 

ತಟ್ಟಬಲ್ಲಂಥ ಎಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದರೆ ಉದಾತ್ತ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ 

ಗಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವ ಹೃದಯವೂ ಎಂದೂ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳ 
ಲಾರದು * ಎಂದೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿರಿಮೆಯನು ಬಗೆಬಗೆ 

ಯಾಗಿ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ 

ಜಾಗತಿಕ ಭಾವಿ ೯ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಸಂದಿಗ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಒಂದು 

ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾಗ 

ಮಾತ್ರವೇ ಧರ್ಮ ಆಅರ್ಧಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಬೋಧೆ ಮತ್ತು 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಂತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಬರಲೂ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅದು ಜನತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗಲೇ ಈ ಸತ್ಯ 

ವನ್ನ ಅರಿತು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದಂದರಿಂದಲೇ ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನಧವ ೯ಗಳಂ 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಎಂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಂ ಈ ಆಘಾತಗಳೇ ಹಿಂದೂ 
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ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆ ಳಬೇಕೆಂದರೆ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವು ಎ. 

ಜಗಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಳಿಗೆ ತಂದುವು ಭಕ್ತಿಪ ಧದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ 

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಜನ-ಸ ಮಾನ್ಮರಪ್ತ ನಡೆದು ಬಂದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾವನ 

ಗಂಗೆ ಜನ-ಸಾವಕನ್ಯರ ಮೈಮನಗಳಿಗೆ ತಂಪೆರೆದ ದ್ಹೂ ಈ ಅವಧಿಂಯಂಲಿಯೆ € 

ಜ್ಞಾನದ ಮೇರುವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಳವಿಗೆ ಮಿ ರಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನದ 

ತೊರೆಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದು ಎಪ್ಲಿಲ್ಲೊ ಹೆಸಿರುಮೂಡಿಸ ವ ಪನಾಡವನು ವೆದೆ 

ಯಂತಂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯ ಒಎರತೀಯ ಒಕ್ಷಿ ಪ ದದ ಈ ವರ್ಣ 

ವ ಯ ಸ ಧನೆಯ ಒಂದು ವಂಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ವ ೨೦ದೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ 

ವೆಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧುರಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದ ವೇದೊ ಪಸಿಸತ್ತೂಗಳಿಲ್ಲ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಯು- ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರ 

ಸರಿದು ಇಲ್ಲುವಂತಾಗಿತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವ ರಿಸಿ ಆ ಆರ್ಷೇಯ ಗ್ರಂಧಗಳ 

ಸಾರವನು ಕಣ ಡದಲ್ಲಿ ರಂದುಕೇಡುವ ಕನ ಡವನು ಈ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳುವ ಹೊಣೆ ಹರಿದಾಸರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಾವು 

ಇವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದಂತೆ ಇತರರನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೆ ಕಾದ ಹೊಣೆಯೂ ಅವರದಾಗಿತ್ತು 

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗೆಗಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಕನ ಡದ ಬಗೆಗಿನ ಒಲವರವನ್ನಾಗಿಸಬೆ ಕಾಗಿ 

ಬಂದಾಗ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಸವ ರ್ಧಿಸಲು ಯ ತ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು 

ಕಾಣಬಹ.ದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗೊ ಪೀವಿಶಾಸಂ ಕರ್ತೃವ ದ ವೆಂಕಟ ರ್ಯ ಶಿಷ್ಯನ 

ಗಂಗೆಯ ಗಾಜ ಕಂಪ್ಚಿಗೆಯೊಳು ತರ. ತಾಂ 

ಗಂಗೆಯುಹ.ದಲ್ಲದೆ ಜಲವಹುದೆ? 

ರಂಗನ ಕಥೆಯಂಭ ಹ ೦ತರಮೊಳುಪೆ ಳಿ 

ವ ೦ಗಳ ಮಹಿಮೆ ತಪ್ಪುವುದೆ ? 

— ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಾಗಲೀ *? ಅನ ಭವಾಮೃತ ದ ಕರ್ತವ-ದ ರಂಗನಾಥನ 

ಲಲಿತವಹ ಕನ ದದ ನ ಡಿಯಲಿ 

ತಿಳಿದು ತನ್ನೊಳು ತನ್ನ ಮೊ ಕ್ಷವ 

ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲಿನೆ ನು ? ೬ 

—ಎಂಬ ನುಡಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಎದಲ್ಲೆಂದು ಕ ಹಕ ತಿ- 

ರಸ್ಕರಿಸಲೇನಹ.ದು ಭಕ್ತಪ್ರು 

ರಸ್ಕರದಿ ಕೇಳ್ವೆರಿಗೆ ಒಲಿವನು ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ ಸದಾ॥ * 



೪೨೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಹಾಗೂ 

ಕೃತಿಪತಿ ಕಧಾನ್ಹಿತವೆನಿಪ ಪ್ರಾ- 

ಕೃತವೆ ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತವೆನಿಸಿ ಸ 

ಬ್ಲತಿಯ ನಿ ವುದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪೆ ೪ ಶೇಳ್ವರಿಗೆ! 36 

ಎಂಬ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಮಾತುಗಳವ್ಲಾಗಲೀ 

ಶ್ರೀ ಕೃತೀಪತಿಯಮಲ ಗುಣಗಳು 

ಈ ಕೃತಿಯೆ.ೊಳುಂಟಾದ ಬಳಿಕ 

ಪ್ರಾಕೃತವೆ ಸಂ ವೃತದ ಸಡಗರವೇನು ಸುಗುಣರಿಗೆ? ೩೩ 

೨. ಎಂಬ ಕರ್ಜಗಿ ದಾಸರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತ 

ದಿಂದ ಕನ ಡದತ್ತಿ ಸರಿಯಜೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅಗತ್ಯದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನು ಈ 

ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ದಾಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ ಕನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಗಳನು ವಾಗು ಒಳುನ ಗಳನ್ನು ಬಿಂಕ-ಬಿನಾ ಣಗಳನು ನೆಯನ ಣುಪುಗಳನ್ನು 

ದೇಸಿ ಎಂಬ ವಖಾತಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆ ಸಿಯ ಈ 

ಸೊಬಗು ಮೈದಳೆದಿರುವ ಪರಿಯನು ನಿರೂಪಿಸ ವುದೇ ಈ ಲೆ ಖನದ ಉದ್ದೇಶ 

ದಿ ಲಿ ೦ 

ದೇಸಿ ಎಂಬ ವರಾತಿಗೆ ಕಾಕು ದೆ ಶ್ಶ 33ಎಂಬ-ಅಂದರೆ ಕೊಂಕುನುಡಿ 

ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದು (ದೇಶೀಯ) 

ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ರಾತ್ರವಲ್ಪ್ಲದೆ ಸೊಬಗು ಸೌಂದಯರ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳನುಳ್ಳೆ 

ದೇಸೆ * ಶಬ್ದದ ಅರ್ಧಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಬೆ ಶ 

ನಿಷ ವಾದುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕಾಲಾನ ಕ್ರವ ದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಸೊಬಗು- 

ಸೌಂದರ್ಯ ಇಂಬ ಅರ್ಥಛಾಯೆಗಳೇ ನೆಲೆನಿಂತಿವೆ ದೇಸಿ ವೇಣಿ ವೇ ಯಪ್ಪ 

ದಟಂ ವಾಸುಗೀಯ ೦ ಬೆ ಸಬಸ ಗಂ ಎಂಬ ಕವಿರಾಜ-ವತಾಗ ಕ ರನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ ಶವೇ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ ಪಂಪನಲಿ ಈ ಪ್ರಾದೆ ಶಿಕ ಅಥವಾ 

ಬೌಗೋಳಿಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೊಬಗು ಎಂಬ ಅರ್ಥದವ್ಸಿಯೂ ಈ 

ವಕಾತು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದಕ್ಕೆ ಒಂದಿದೆ ಸಿಯೋಳ್ ಪುಗುವುದು 3* ಹಾಗೂ 

ಕುರುಳ್ಳಳ್ಳೊಳ್ ತೊಡದ ೯ ದೇಸಿಯನಾವಗವಿ €ವ ಚೆನ್ನ ಪೊಗಳನವಸೊಯ್ಯ 
ನೋಸರಿಸುತಂ 15 ಎಂಬಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 

ದೇಸಿಯೊಳ ಎಂದರೆ ದೇಸಿ ಶೈಲಿಯ ಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚಗನ ಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 16 

ಎಂದೂ ಎರಡನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಲುವು ಎಂದೂ? ಡಿ ಎಲ್ 

ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನ ಡಿಗಳ ದೇಸಿ ನುಡಿ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ೪೨೧ 

ಗಟ್ಟಿನ ದೇಸಿ ಗಾದೆಯ ದಿಸಿ ಛ ದಸ್ಸಿನ ದೆಸಿ ವರ್ಣನೆಗಳ ದೆ ಸಿಯಿಂದು 

ವಿಂಗಡಿಸಿ ಏವರವಾಗಿ ನಿರೂಷಿಸಿದ್ದರೆ ಮ ಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನವರು 3 ಕನ ಡೆ 

ದರ್ದೊಳೊಲ್ಲ ಪೂವ ೯ಚಾಯ ೯ರ್ ದೇಸಿಯನೆ ನಿಚಿಸಿ ದ ವಿಚಾರವನು ಕವಿರಾಜ 

ಮಾರ್ಗಕರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೆ 39 ದೇಸಿಗೆ ಬೀಲ್ಕಿ ಮಹಾಕವೀಶ್ವರ ರ ಬದ್ಧತ್ಯ 

ವನು ಸೂಕ್ತಿ ಸುಧಾರ್ಣವ ದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಸ್ಯವರಿಯುವಾಗಿ ವಿವರಿಸು 

ತ್ರೈದೆ 16 ಆ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೀಗಿದೆ 

ಛ ದ ವ ದಾವುದೆಂರ್ದೇಡಿಜ್ ವರ್ ಪದಬಂಧರ್ದೆೊಳೀಪ್ರಯೋಗವೆ ೦ 

ತೆಂದೊಡೆ ಬಯ್ಲುರಾವ ಕವಿವಾಾರ್ಗವಿ ದೆಂದೊಡೆಪೊಂಯರ್ಚರ್ಅರ್ಥಯೇ। 

ನೆಂದೊಡೆ ತೊಂಡಂಭಿಂಡಂಗೆಡೆದುಟ್ಬದ ನಿಕ್ಕುನರಾವ ನೀತಿ ಪೇ 

ಆತಿಂದೆಡೆ ಕೊಲ್ಜರೀಗಳಿನ ದೇಸಿಗೆ ಬಿ ಟ್ಹಿ ವ ಹ ಕೆವೀಶ್ವರರ ॥ 

ಹಾಸ್ಕದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆಯೇ ದೇಸಿಯನು ಯಾವ 

ರೂಪಗಳ) ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯ ತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತೆಂಬ ದರ ಉಲ್ಲೇಖಿದಾಗಿಯೂ ಈ 

ವೃತ್ತ ಗವ"ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಷದಪ್ರಯೊ ಗ ಶೈಲಿ ಆರ್ಧ 

ಹಾಗೂ ನಿ ತಿಗಳ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವನು ಮೆರೆದಿದ್ದರೆ ಅದನು ದೇಸಿಯೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹ ದು ಸಿದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು ನಿರ್ವಿಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವತ್ಛ೦ದಶಿ ಲವ ನೋ 

ಭಾವವೂ ಇರಬಹುದು ಎಂಬದನ್ನು ನಾವು ವ ರೆಯುವಂತಿಬ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದೇಸಿಯ 

ಬಳಕೆಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಯ ಶಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ ಕೂಷೆಗೆ ಎಷ್ಟರ 

ವ ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾವ ಗಳು ಕಲ್ಪಿತವಾದ ವು ಎಂಬುದು ಹಾಗೂ ವಿನೂತನ 

ಎಷಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯವ ವಾಗಿ ಬಳಸ ವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸಿ 

ಸಾಧಿತವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಮಾನಕಗಳು ಅಧವಾ ಒರೆಗ್ಗು ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತನ ದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು 

ಹಿ ಗಾಗಿ ತ ೦ಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಚ ರವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹರಿ 

ದಾಸರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅನ ಲಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೀಮಾ 

ಶೇಖೆಗಳನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ ದ್ರವಷ್ಟೆ ನಾವು ಮಾಡುಹುದಾಗಿರುವ ಕಾಯ ೯ ಏಕೆ ದರೆ 

ಹರಿದಾಸರ ಇಂ.ಕ್ಕೈ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ ಅವರ ರಚನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಣಿತವಾಗಿದೆ 

ದಾಸಸ ಹಿತ್ಯದ ಯಾವ ಮುಖಗಳನ್ನು ದೆ ಸಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿ ೦ದ ಪರಿಗಣಿಸ 
ಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶೆ ಗೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೆ € ಇದೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

ಗ ೨ ಎಂದು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ 

ದೇಸಿ ಎಷ್ಟರ ವ ಟ್ವಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಒಂದನ್ನ್ನ ಗಮನಿಸ ವದು ಈ ದೃಷ್ಟಿ 
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ಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ಡಾ ಜಿ ವರದರಾಜರಾಯೆರಂ 
ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕನ ಡ ಹರಿದಾಸೆಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಧ ನವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪರವಾದದ್ದು ಭಗವದ್ 

ಭಕ್ತನು ಶನ ಆತ್ಮ ಶೋಧನೆಯನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ 

ಹಗಲಿರುಳೂ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ದಿಯಕಾದ ವೇಲೆ ತನ ದಿವಾನ ಭವ 

ವನ್ನು ಇತರರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿ ಸವಂಸ್ತರನ್ನೂ ಪುನೀತರನಾ ಗಿ ಮಾಡುವುದೇ 

ಅವನ ಮುಖ್ಯಗುರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವಸಂ ಸಮಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸವಿಕಾಕ್ಷಿ 

ಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ೮ಯಾ ಹರಿದಾಸರ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಅಸರೋಪ್ಛಾನಂಭವ 

ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವರಂ ಆರಾಧಿಸುವ ನಾನಾ ಐಧಾನಗೆಳು ಇದಲ 

ನೆಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನನ್ನಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಈ ಹರಿದಾಸರು ಶ್ರೀವ ಧ್ವಾಬೂಂ ೯ರ 
ಅನ ಯಕಾಯಿಗಳಾದ ದರಿಂದ ಆ ಮತದ ಪ್ರವ ೦ಖಾಂಶಗಳನಂ ಈ ಕೀರ್ತನ ಮಾಧ್ಯ 

ಮದ ಮೂಲಕ ಸವ”ರಿಗೂ ಸುಪಭವಾಗಿ ವೇದ್ಯವಾಗುವಂಶೆಯೂ ತಿಳಿಸಿರುವರು 

ಆದ ರಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮೊದಸೊದಲು ಆಯಾ ಭಕ್ತರ ಆ ಆಂತ 

ರಂಗಿಕೆವಾದ ಆಭೀಪ್ರೇಯಸು ನಿರೂಪಿಸುವುದನ್ನೆ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಷದಲ್ಲಿಟ್ಟು 
ಕೊಂಡು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮದ ಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಾರಿ 
ಹೇಳುವ ಸಾಧಇವಾಂರಿತೆಂಡು ಎಣಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು ಈ ರೀತಿ ಆದರ ಕ್ಷಿತಿಜ 
ವಿಸ್ತಾರವ ದಂತ್ಲೇ; ಹರಿದಾಸ ಇಾಹಿತ್ಯವು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವ ಣಿದರ್ಪಣವೆನಿ 

ಸಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದ, ಉಷನನಿಷತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಭಾಗವತ 

ವಿವಿಧ ಪುರಾಣಗಳು ಮುತ್ತು ಹಾಂಚರಾತ್ರಾಗವಂಗಳೆ ಶಿರುಳೆಲವೂ 

ತಿರುಳ ಗನ್ನಡದ ನುಡಿಗೆಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಬಂಡಿಯ 

ಲಾರಂಭಿಸಿತೂ 31 

ಈ ಹಿನೆ ಲೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ 
ತಿರ ಳುಗನ ಡದ ಬೆಡಗನ್ನು ಅಂದರೆ ದೇಸಿಯ ಚೆವಾವನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು 

ಹರಿದಾಸರ ಪೆ ಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾಕ್ಯರ ಗಿರುವ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ (ಕ್ರಿ ಶ ಸು 

೧೪೫೦) ಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು 
ಇಟ್ಟಾಂಗೆ ಇರುವೆನೋ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ। 

ಸೃಷ್ಟಿವಂದಿತ ಪ-ದಪದುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ॥ 38 
— ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ 

ಎನಯಂದಲ್ಲಾಗಲೀ 

ಬಂದು ಬಂದು ನಾನಾ ಚೆವದಲ್ಲಿ ಬೆಂದೆನಯ್ಮ 

ಇಂದೆನ್ನ ಸಹಯ್ಯ ರಂಗವಿರಲ ೩3 



ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇ? ೪೨೬ 

ಎಂಬ ಅವರ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ 

ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಸಂದೇಹವನಂ ಪೊಡವಿ ಮನಂಜರೆಲ್ಲ! 

ಒಡೆಯನೊಬ್ಬ ನೆ ಜಗಕೆ ರೆಂಗವಿರೆಲ॥ ₹4 

ಎಂಬ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಾಗಲೀ, 

ಪೋಪೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾರೊ ರಂಗ। 

ಪೋಪು ಹೋಗೋಣ ಬಾರೋ॥ 38 

—ಎಂಬ ಶಿಶುಗೀತೆಯಂಲ್ಲಾಗಲಿ 

ಬ್ಯಾಡ ವಂಧುರೆಗೆ ಪೋಗ ಬ್ಮಾಡೆಲವೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ! 

ಬೇಡಿಕೊಂಬೆವೊ ದೈನ್ಯದಿ॥ 

ನೋಡಂ ನವಕ್ಕ್ಯಾಲೆ ದಯವಕಾಡು ಮಂದನಂಗೀಡಾ!। 

ಮಾಡುವುದೇನುಚಿತವಲೋ ಮಾಧವ ಕೃಷಾಕರನೆ ॥36 

ಎಂಟ ಗೋಪಿಯರ ಪ್ರಾರ್ಧನೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ 

ವಿಧಿಗೆ ದಯವ್ಚಿವಕ್ಕ ಎಮ್ಮ ವಕ್ಮಾಲೆ! 

ಯೊಮು ಫೆ ತಿಯನಗಲಿಸಿದ ಒಎಂದಲೊಮ್ಮೆ! 3 

ಎಂಬ ಅವರ ವಿಷಾದ ಭಾವದಲ್ಲಾಗಲೀ 

ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಕೌತ ಕವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಯಾ! 

ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಕೌತ ಕವನಂ ನಾ 

ಕೇಳಿದೆ ನಿನಗಿಂತ ವ ರನ್ನು ಆಹಾ 

ಚಾಳಿಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಪೇಳದೆ ವಂಧುಶೆಗೆ 

ಕೋಳಿ ಕೂಗದ ವಾನ ನಾಳೆ ಪರ್ಯಣ-ವಂಶೆ॥ 98 

ಎಂಬ ಸ ದ್ಹಿ ಚಿಂತರನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಗೋಪಿಯರ ವಿಹ್ವಲತೆಯಲ್ಲ್ಮಾಗಲೀ 

ಎಲ್ಕಾಡಿ ಬಂದ್ಕೋ ಎನ್ನೆ ರಂಗಯಕ್ನಾ ನೀ 

ಎಲ್ಯಾಡಿ ಒಂದ್ಯೋ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಂದಾಡದೆಟ 

ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಲಿ ಆರಸಿ ಕಾಣದೆ ಬಹಳ 

ದ ಖ್ಹಿಗೆಟ್ಟೆನಂ ಬನ್ನ ನೋಡದೆ ಇ 

ನಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಕೇಳಬಾರದೆ ರಂಗ 

ಎರಲ ನೀ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಾಡದೆ॥ 39 



೪೨೪ ದಾಸ ಸ-ಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಎಂಬ ತಾಯಿಂ೨ ಎದೆಯೊಳದ ಕಾಶರದಲ್ಲಾಗಲೀ 

ಸದ್ದು ವರಾಡಲು ಬೇಡದೊ.. ನಿನ ಕಾಲಿಗೆ 

ಬಿದ್ದು ನಾ ಬೇಡಿಕೊಂಟಬೆ! 

ನಿದ್ದೆ ಗೆಯ್ಕುವಲ್ಲೆ) ಎದ್ದರೆ ನೀನು ಬಂ 

ದಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡರೇನೆಂಬಂವರೋ ರಂಗ॥30 

ಎಂಬ ಗೋಹಿಕೆಯ ಪ್ರಣಯಭೀತಿಯೆಲ್ಲಾಗಲೀ 

ಏನು ಭ್ರೈಪೆರಿ ವ ನ ಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಮತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಲಿ 

ವಿಕಾನುಗಾಳವ ನ ೦ಗಿ ಮೋಸ ಹೋದ ತೆರನಂಶೆ॥33 

ಎಂಬ ಅನುಕ ಪಡ ನ ಡಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಅಹವಾದ ಸ್ವರೂಪ 

ಏಗಿಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತವೆಯೆೇ ಹೊರತು ನಿಯಮವೆಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲ ಭಾವದ ಬಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಮೈದಳಯುವುದು ಅಚ್ಚಗನ ಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಳುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಆಡುನುಡಿಯ ಮೋಡಿಯ ೦ತೂ ಅಚ್ಚರಿಯನು ೦ಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೃತಕತೆಯಾಗಲಿ 

ಶ್ಲಿಷ್ಟತೆಯಾ-ಗಲೀ ಈ ಒಗೆಯ ನ ಡಿಗಳಲ್ಲ ನವ ಗೆ ಎದ ರಾಗದಿರ ವ್ರದ ಅಪ್ರೆಯತ್ನ 

ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅನುದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಹಜವೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೂ ಆದ ಶ್ರಿ, ಪಾದರಾಜರ 

ದೇಸಿಯ ಒಲವಿಗೆ ೧ಂಕ್ಷಿಂ ನು ನುಡಿಯ ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಸರ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳೆದುನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಪರಿಮಳವನು ಬೀರಿದ ಈ ದೇಶಿಯ 

ಸೊಒಗು ಆನಂದಾತಿಪಯ ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಪೋಪು ಹೋಗೋಣ ಬ ರೋ 

ರಂಗ ಪೊಪು ಹೋಗೋಣ ಬಾರೋ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ ಜನಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿರು 

ವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಪೊ ಪು ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮೀಯಂತೆ 

ವತ್ತು ವ ತ್ಸಲ್ಕವಂತೂ ಅನನ್ಕವಾದುವು ಇಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀ 

ಪಾದರಾಜರ ದೇಸಿ ನಮ್ಮ ವ ನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 

ಸಾಸಿರ ಜಿಹ್ವೆಗಳಳ್ಳ ಶೇಷನ ಶೊ ಡಾಡಬೆ ಕು ವ್ಯಾಸಮುನಿರಾಯಂರ 

ಸನ್ಮಾಸದಿರವ ಎಂದು ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಪಾದರ-ಜರಿಂದಲೇ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ 

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು (ಕ್ರಿ ಶ ೧೪೪೭. ೧೫೩೯) ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹ ಸದಲ್ಲಿ 

ವಂತ್ರವಸದೆ ವಿಜಯ ಸಗರದ ಇತಿಹಾಸದ್ಭೂ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರು 

ವಂಧವರು- ತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರ್ಯನನ್ನೂ ಕುಷೂಯೋಗ ದ ದಂಷ್ಟ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 

ಪಾರುಗೊಳಿಸುವ ಸ.ಎಂವಾಗಿ ಸ ತಃ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಕ್ರಾಜ್ಯ ರತ್ನ 

ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರೂ ಆಗಿದ್ದುದರಿಂದಾಗಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಮಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿ 

ಯೆನು ಹಾಕಿದ ಈ ಯುತೀಶ್ವರರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದೃತ್ತಿನ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರ 

ವನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ ತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಪೌಢಿಮೆಯನ್ನು ವೆರೆದಂಥ 

ವರು ಕನ್ನಡ ವಶ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಹಿತ ಖುತವ-ದ ಬಂಧವನು ವೆ ರೆಯಕಿ 



ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆ ಸಿ ೪೨೫ 

ವಂತೆಯೇ ಅಷ್ಟಿಗನ ಡೆಜಿ ಸಂಪನೂ ಅವರ ಭಾಷೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ 

ಉದ ಹರಣಿಗೆ 

ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಂಎ ಕಳ್ಳರೈವರು 

ಬಂಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಕೊಯ್ದೆನ 

ಕಂದಿಸಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯ 

ಎಂದೆಂದಿನ ಧರ್ಮಧನವನೊಯ್ದ ಪಂತ 

ಎಂಬ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಭ ಹೆಗಳ ಸವ ರಸಪೂರ್ಣ ಸಂಗಮವನ್ನು ಗರ ತಿಸಿ 

ಬಹ ದಾದರೆ, 

ಕರಿಯ ಭಯುವುಂಟೆ ಕೇಸರಿಯ ಇಕೆ ಯೊಳಿದ್ದವಗೆ 

ದಾರಿತದ ಭಯವೆ ಶ್ರೀಕ ಷ್ಹನ ದಾಸರ ಸಂಗವಿದಲು 

ದುರಿತ ತಿಮಿರಕ್ಕೆ ತರಣಿ ನಾನಲ್ಲವೆ ೫ 

ಎಂಬ ಅಭಯದ ನಮುಡಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ 

ಕೊಳಲ ನುಡಿಸು ಕಿವಿಯ್ಲೊಳೆನಗೆ ಚೆಂದ ಮೋಹನಾ | 

ಕೊಳಲ ನುಡಿಸಿ ಪ್ರೇವ-ಸುಧೆಯ 

ವ ಳೆಯ ಸುರಿಸಿ ಭವದ ತಾಪ 

ಕಳೆದು ತಿಳಿನೆಳೆಬಳ್ಳಿಯ 

ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಕಿಗನ್ನೆ ವ ನದೆಳು ॥ 34 

ಎಂಬ ಮುರುಳಿಯ ನಾದದ ವ ಹಿಮೆಯನು ಸ ರುವ ಮೋಹಕ ಗೀತದಲ್ಲಾಗಲೀ 

ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಯಮನಾಳು ಮಂತ್ತಿಕೊಂಡು 

ಪಾಳು ಮಾಡೇವೆಂದು ಪೇಳಂತ್ತಿರಲು 

ಆಳು ಸಂವಾಗ್ರಿಯ ಆಪಾರ ಬಲಮೋಡಿ 

ಕೇಳಂ ಹೋಗದ ವಯನ್ನ ಕೋಟೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು 38 

ಎಂಬ ಉಊಪದೇಶಾಮೃತದಲ್ಲಾಗಲೀ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಹೇಗೆ ಸುಳಿದು ಸ ತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು 

ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂಬಂದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರಂತೂ (ಕ್ರಿ ಶ ೧೪೮೧ ೧೬೦೦) ವ್ಯಾಸಕೂಟ_ ದಾಸಕೂಟ 

ಗಳೆಡರಲ್ಲೂ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವಎನಂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ ವಂಧವಎರು ಅವರ ಬಹು 

ಒ ಷಾ ಪರಿಣತಿಯಂತೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂಥದು ಚಿತ್ರ, ಏಚಿತ್ರ, ಚಿತ್ತಾರ 

ಪ್ರತಿಮೋಫ್ಲಿಸಿತತಪ್ತರಜರರಂಜಿತಸ್ಥಟಿಕವ ೯ಗರ್ಗಪ್ರ. ರತೆಓತ್ಕೋಟೆಜ್ವಾಲಾ ಎಲ 

ಸಿತವಾದ ವಜ್ರಪೀರದಲಿ ಕುಳಿತು ₹೪ ಎಂದರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜಭೂಯಿಷ ವಾಗಿ 

ಬರೆದು ಬೆರಗಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸತ್ಯಮುಗಾ ಚೆಪ್ಪುತಾನವಕ್ಕಾ 



೪೨೬ ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಕ ದರ್ಶನ 

ಏನುವಮ್ಮ । ಸತ್ಯಹರಿಶ್ವಂದ್ರೆನಿಕೆ ಚಾಲಚೆಪ್ಪಿರೆ. ಕನ್ನೆ ವಿನವೆ ನಾವ೫ಟ 5" ಎಂದಂ 

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಬಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ ಡದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಸಿಯನ್ನು 

ಮೆರೆಯಬಲ್ಲರು ರಂಗನಿನಗಾರೇನೆಂದರು ಮದೆತಂ ನಿದ್ರೆಗೈದೆಯಾ ಎಂಬ 

ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಿನ ಈ ನ ಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 3 

ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿಯಳುತ ಬಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ 

ಉಕಿ ಹರಿವ ಸಣ್ಣನೀರ ತೊಡೆದಳೆಶೋದೆ 

ಅಕ್ಕರದಿಂದಲಿ ಮಗನ ಅತಿವ ಂದ್ದನಾಡಿ 

ಮಕ್ಕಳ ವರಾಣಕ್ಯವೆ ನೀ ಮುನೆಯೊಳಗಾಡೈ ॥ 

ಮುದಂ ಸರ್ವಥ ನೆ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಕಂದ ದೂರ ವ ಬಗೆ ಇದು 

ಹಳ್ಳಿಯಂ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಬೈದರಮ್ಮು 

ಕಳ ನೆಂದು ಎನ ಕೂಡೆ ಆಡಲೊಲ್ಲರು 

ಮೈಲನೆ ಬೈಯ ಉತ್ತ ಬ ರಲು ಕಲ್ಬಲಿಟ್ಟರಮ್ಮಯ್ಯ 

ಆಲ್ಲಿಂದಂಜಿ ಅಳ ತ ನಾನು ಡುತ ಬಂದೆ ॥ 

ಅಂತೆಯೇ ವಿಡಂಬನ ವ್ಯಾಜದ ಸು ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಆಡುನುಡಿಯ ಸಹಜರೂಪ 

ಹೇಗೆ ವೆ ರೆಯತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ 

ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಹೆಣ್ಣ ಸಾಗರನು ಈ ವರಗೆ ॥ 

ಶೃಂಗಾರ ಪ್ರರುಷರು ಬಹ ಮಂದಿಯಿ ರಲು ॥ 

ಗಷ್ಟುನಾರಂವ ಮೈಯ್ಯುಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿರುಗಣ್ಣು 

ಮುಟ್ಟಿನೋಡಿದರೆ ಮೈಯ್ಯತಿ ಕರಿಣವು ॥ 

ಸೊಟ್ಟ ಮೋರೆಯ ಇವಗೆ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಹಂಗಳ 

ಇಷ್ಟು ಘೋರಮುಖದಳಿಯನೆಸ್ಸಿ ದೆ.ರಕಿದನೊ ॥ 

ಬಡವನು ಭಿಕ್ಷುಕುನ ಬದಬನಂದದಿ ಕೋಪವು 

ನೋಡಿದರೆ ತಲೆ ಜಟೆಯಂ ಕಟ್ಟಿದುದು 

ಟಿಡಗು ನ ಡಿಗಾರ ಚಾರ ಚೋರನಿಗೆ ॥ 

ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ॥ 

ಭಂಡನಾಗಿರ ವನು ಕಂಡವರೊಡನೆ ಕಾಳಗವ 

ಕೊಂಡುಬಹ ಬಲು ಉದ್ದಂಡನಿವನು । 

ಅಂಡಜವಾಹನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹೆಣ್ಣ 

ಕಂಡುಕಂಡೀ ಹಯವದನಗೆ ಕೊಟ್ಕಿನ್ಸಾಗೆ ॥ 89 



ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ವದಭ್ಲಿದೆ ಸಿ ಳಿತ 

ದಶಾವತಾರದ ನಿರೂಪಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುನ್ನು ಗುರ ತಿಸುವು 

ದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಷ್ಟರ ನಾರು ಬಿರ ಗಣ್ಣು ಸೊಟ್ಟಮೋಡಿ ನ ಡಿಗಾರ ಭಂಡ 

ಮೊದಲಾದ ಮಾತಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯ ಚೆಲುವು ಸಹಜ ಅನಲಂಕ್ಯತ್ಕ ಅಕೈತಕ ರಪ 

ದಲ್ಲಿ ಮೃದಳೆದಿದೆ ಎಂಬ ದನು ನೋಡಬಹುದು 

ಸಂಸಾರದ ಮಾಯೆಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಭಕ್ತನು ಮಾಡ 

ಬೇಕಾಗಿರ ವ ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂದನು ಮನಗಾಣಿಸ ವ ಕಿ ರ್ತನೆ ಯಲ್ಲೂ ಆಡುನುಡಿಯ 

ಇದೇ ವಿಲಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಂ 

ಬಿಟ್ಟು ಬನಿ ರೊ ಸಂಸಾರದ್ದಂಬ । 

ಸೃಷ್ಟಿ ಪತಿಯ ಸೇರಿ ನೀವು ಸುಖಿಸಬನಿ ರೊ ॥ 

ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬೋ ಹಂಬಲ ಸಿ ಡಿರೋ 

ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಮ ೦ದಿನ ಗತಿಯೇನು ॥ 

ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಗಳಸಿ ತಂದರು ಸಾಲದೆಂಬರೊ । 

ನಷ್ಟಮಾಡಿ ಇವನ ಬದ ಕು ಎ) ತಿಂ.ರು ॥ 

ನಡು ಬೀದಿಯಲಿ ಇವನ ಎಳೆದು ಸೆಳೆವರೊ । 

ಕಡೆಗಣ್ಣು ಕುಡಿಹುಬ್ಬ ನೋಟದಿಂದಲಿ ॥ 

ಉಂಡು ಉಟ್ಟು ಗುಂಡಿನಂತೆ ಮನೆಯಲಿರುವರೊ 1 

ಚಂಡ ಯಮನ ದೂತರು ಬಂದು ಎಳೆದು ಒಯ್ವುರೊ u 

ವ ಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರೊ ಹಯವದನನಂಫಿ್ರೀಯ 1 

ನೆಟ್ಟನೆ ಮಂಕ್ರಿಮಾರ್ಗ ತೋರಿಕೊಡುವನೊ ॥ 40 

ಉಪದೇಶ ನೀತಿಬೊ ಧಗಳಂತೆಯೇ ಲೋಕಜೀವನವನೂ ವಿಡಂಬಿಸುವುದೂ 

ದಾಸರ ರೀತಿಯೇ ಈ ಎಡಂಜಒನೆ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ ವಂತೆ ಮಾಡು 

ವಲ್ಲಿಯೂ ಆಡ ನುಡಿ ತೆನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಣದ 

ಗುಣವನು ಬಣ್ಣಿಸುವ ವಾದಿರಾಜರ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹ ದು 

ಹಣವೆ ನಿನ್ನಯ ಗ ಣವೇನಂ ಬಣ್ಣಿಪೆನೊ I 

ಹಣವಿಲ್ಲದವನೊಬ್ಬ ಹೆಣವೆ ಸರಿ ಕಂಡ್ಕಾ ॥ 

ಬೆಲೆಯಾಗದವನೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಯ ಮಾಡಿಸುವಿ 

ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನಿದ್ದಲ್ಲೆ ತರಿಸುವ ಟ 

ಕ ಲಗೆಟ್ಟವರ ಸತ್ಯುಲಕೆ ಸೇರಿಸುವಿ 

ಹೊಲೆಯನಾದರೂ ತಂದೊಳಗಿರಿಸುವಿ ॥ 

ಆಂಗನೆಯರ ಸಂಗ ಅತಿಶಯದಿ ವಾಡಿಸುಎ 

ಶ ೦ಗಾರಾಭರ್ರ-ಂಗಳ ಬೇಗ ತರಿಸುವ ! 



೪೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಮಂಗನಾದರು ಅನಂಗನೆಂದೆನಿಸಎ 

ಕಂಗಳ್ಳಿದವಗೆ ವ ಗಳ ಕೊಡಿಸ ವಿ॥ 

ಚರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ದುರಿತವನ್ನು ಬಿಡಿಸ ಎ 

ಸರುವರಿಗೆ ಶೇಷ ನರನ ವರಿಸುವ ಟ 

ಅರಿಯದ ಶ €ರನ ಅರಿತವನೆನಿಂವಿ 

ಸಿರಿಹಯವದನನ ಸ್ಮರಣೆ ವರೆಬುವಿ ॥ «8 

ಹರಿಸರ್ವೋತ ವ ತ್ವದ ಪ್ರತಿಪ ದನೆ ಕಾ ಗೂ ಅನನ್ಯ ಶರಣಾಗತಿಯ ನಿರೂ 

ಪಣೆ ಹರಿದ ಸಸಾಹಿತ್ಮದ ಒಂದು ವಶಿಷ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಭಾವನೆಯನು ಬಿಂಬಿಸುವ 

ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಯೂ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ಸೆಇಗಸನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡು 

ಪಂತೆಯೂ ಇದೆ 

ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುವೆ ಇನ್ಯಾರ ಬೇಡುವೆ ಪ್ರ 

ಪ್ರಸನ ಚಿನ ಕೇಶವ ಎನ್ನ ಬಿನ ಪವ 1 

ವ ನ್ನಿಸಿ ದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 
ನಿನ ನರ್ಚಿಪಂತೆ ಮಾಡು ॥ 

ಮೇಲೆಯ 00ಬ ಹಸ ಗೂಸು ಮಾತನಾಡಿ ತನ್ನ 

ಮನದಭೀಷ್ಟವ ಪೇಳ್ವುದೆ 

ಚೇರಿ ಅಳ ವದೈಸೆ ಆದನರಿತು ಆದರ ತಾಯಿ 

ಅಪ್ಲಿ ಮದ್ದಾಡಿಸುತ್ತ 

ಬಳಲಿಕೆ ಪೋಪಂತೆ ನುಸ ಬಿಸಿ ಪ ಅನು 

ಬಾಯೆಂದು ಕುಡಿಸುವಳು 

ಸಿರೀ.ಲನೆಯ ರಸ ನಮ್ಮಿ ಈ ಪರಿಯಲಿ 

ನೀನು ಲ ಲಿಸಿ ಸಲಹಬೇಕು ॥ 

ಖರರ ವ ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಪರಿದು ನಾನು ಬೇ 

ಸರಲ ರೆ ತಂಬಿ ನೀ 

ನಿರಿಸಿದಂತೆ ಇರಲ ಳೃವನು ಎನ್ನ 
ಭರಭಾರ ನಿನ ದಯ್ಯ 

ಅರಿಯ ದ ಮೂಢ ನಾನು ಅರಿಎನ್ನೊಡಲಂ ನೀನು 

ಶಿರಿದಿಗೆ ಕಿದಿದು ನಾನು ನೀನು 

ಪಿರಿಯ ರಿಗೆ ಪಿರಿಯಮ ಕರಿಕರೆಯಲಂ 

ಪೊರೆದಂತೆ ಪ್ರೆರಂಿ ನನು 

ವ ಕರಿಯ ಕೊಂದು ಪ್ರೌರೆದಂತೆ ॥ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆ ಹ ಅರ 

ಸರಿ ಎಂಗಿಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ವೇಶ ಹರಿಯೆ ೦ದಂ 

ಸಿರಿ ಹಯವದನರ ಯ ನಿನ್ನ 

ಪರಮ ಮವರುನಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಿನೋಡಿ 

ವಣನ ನಿರ್ಣೈಸಿದರು. ಇನ್ನಾರು ನಿನ್ನಂಥವರು ? ॥ 48 

ತಾತ್ವಿಕ ವಿಒಂರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ ಸ ರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿ 

ಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ದೇಸಿಯನೆ « ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾ 

ಹರಣ್ಗೆ ತಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನು ಒತ್ತಿ ಹೆಳುವ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು 

ನೋಡಬಹುದು 

ತ ಳುವಿಕೆಗಿ ತೆ ತಪವು ಇಲ್ಲ ! 

ಕೇಳಬ್ಬ್ಯೂವರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಸೊಲ್ಲ ॥ 

ದಂಷ್ಟ ವ ಸುಜರು ಪೇಳ್ವ ನಿಷು ರದ ನುಡಿ ತಾಳು 

ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ತಾಳು ಕಂಗೆಡದೆ ತಾಳು । 

ನೆಟ್ಟ ಸಸಿ ಘಲ ಬರ ವತನಕ ಶಾಂತಿಯ ತಾಳು 

ಕಟ್ಟು ಒಂತ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಉಣ... ೦ಟು ತಾಳು ॥ 

ಹಳಿದು ಹಂಗಿಸ ವ ಹಗೆಯ ಮಾತನು ತಾಳು 

ಸ ಳಿನುಡಿ ಕುಹಕ ಕುಮಂತ್ರವನ್ನು ತಾಳು 1 

ಅಳ ಕದಲೆ ಬಿರುಸು ಬಿಂಕದ ನ ಡಿಯ ನೀತಾಳಂ 

ಹಲಧರಾನುಜನನಂ ಹ ದಯದಲಿ ತಾಳು 

ನಕ್ಕು ನ ಡಿವರ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ಕರಿಸಜಿ ತಾಳು 

ಅಕ ಸವ ಮಾಡುವರ ಅಕ್ಕರದಿ ತಾಳು ! 

ಉಕ್ಕೋ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಇಕ್ಕಿದಂದದಿ ತಾಳು 

ಪಕ್ಷೀಶ ಹಯವದನ ಶರಣೆಂದು ಬಾಳು ॥ ** 

ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾ ರಯ್ಯ ಎಂದು ಗ ರುಗಳಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯ 

ರಿಂದಲೇ ಹೊಗಳಿಸಿಕೆ೧೦ಡ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರೆದಾಸರಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ ಶ ೧೪೨೪-೧೫೭೪) 

ದೇಸಿಯ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ದೇಸಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ವೆರೆ 

ಯದ ಅವರ ರಚ£%ಯೇ ಇ್ಥುವೆನು ವಷ್ಟು ದೇಸಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನು ಅವರ 

ರಚೂಗಳೊ ಸೂರೆಗೊಡುತ್ತವೆ ಅವರ ಹೃದಯವೇ ದೇಸಿಯ ಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ 



೪೩೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಕೆ ದರ್ಶನ 

ಯೆಂಬ ಅನುಭವ ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ಉದ್ದೆ ಶಗಳಿಗೆ 

ಜೇಶಿಯನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿಮಾಡಿದ ಹಿರಿಮೆಯೂ ಅವರದಾಗಿದೆ ವಾಸ್ತವ 

ವಾಗಿ ಅವರ ರಚನೆಗಳ ಕ್ಲಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಜೇಸಿಯೂ ಬಹುವ ಟೈಗೆ ಕಾರಣದೆಂದರೆ 

ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯ ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಈ ಕೀರ್ತನೆ 
ಯಲ್ಲಿನ ದೇಶಿಯ ಸಹಜ ಲಾಸ್ಕವನು ನೋಡಿ 

ಮೆಲ್ಲ ವೆ ಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೆ ಆಿ 

ವೆಲ್ಲಮೊ್ಬನೆ ಬಂದನೆ ॥ 

ವೆಲುವೆಲ್ಲನೆ ಬಂದು ಗ್ಲಕೆ ಮುಬ್ಹುಕೊಟ್ಸಿ 

ನಿದೆ ಓಡಿ ಹೋದ, ಕಳ್ಳಗೆ ಬುದ್ದಿ ಪೇಳಿ ॥ 

ಹಾಲು ಮಾರಲಂ ಪೋದರೆ ನಿನ ಯ ಕಂದ 

ಕ್ಲಿಗಡ್ಡವ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಲ ಸುಂಕವ ಬೇಡಿ । 

ಕೋಲನೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು 

ಹೇಳದೊಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ॥ 

ಹೋಗೀರೆ ರಂಗಯ್ಯನ ಮೆ ಲೆ ನೀವು 

ದೂರೇನು ಕೊಂಡ. ಬಂದಿರೆ 

ಯೋಗೀಶ ಪ್ರರಂದರವಿರಲರಾಯನ 

ತೂಗಿ ಪಾಡಿರೆ ಬೇಗ ನಾಗವೆ ಣಿಯ ರೆಲ್ಲ ॥ ** 

ಐಹಿಕ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸನ್ಸಿರತೆಯನು ಸಾರಿಹೇಳುವ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಿನ 

ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ವಿಲ್ಮಾ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಂತೂ ದೇಸಿಯ ಅಸೆದ ಶಶ 

ಸಾವ ರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾರ ತ್ತೆವೆ 

ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಆನೆಕ ದ ರೆ ಒಂಟೆ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ॥ 

ಬಹ ಸೇನೆ ಭಂಡಾರವು ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಮಾನಿನಿಯರ ಸಂಗ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ಕಂಟಕರೆಂಬೋದು ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ 

ನಮ್ಮ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು ಲೊಳಲೊಟ್ಮೆ ಸ 

ಉಂಟಾದ ಗುಣನಿಧಿ ಪುರಂದರಎರಲನ್ನ 

ಬಂಟನಾಗದವ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ॥ * 
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ಹರಿನಾಮದ ವಹಿಮೆಯನು ಸಾರುವ 

ಕೈಮ ಸಕ ರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೊ ನೀವೆಲರು ಕು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ॥ 

ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸವಿ ಬ್ಲವರೆ ಬ್ಲುರು 

ಘೆಲಲೋಚಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮವೆಂಬ ॥ 

ಎತ್ತಿ ಹೆ ರುಗಳಿಂದ ಹೊತ್ತು ಮಾರುವುದು 

ಒತ್ತೊತ್ತಿ, ಗೋಣಿಯೊಳ್ತುಂಬುವುದಲ್ಲ 1 

ಎತ್ತ, ಹೋದರು ಬಾಡಿಗೆ ಸುಂಕವಿದಕಿಲ್ಲ 

ಉತ್ತಮಂ ಸರಕಿದು ಅತಿಲಾಭ ಬರುವಂಧ ॥ 

ನಷ್ಟ ಬೀಳುವುದಲ್ಲ ನಾತ ಹುಒತ್ಬಿವ್ರದಲ್ಲ 

ಎಷ್ಟು ಒಯ್ದರು ಬಿಲೆರೆ.-ಕ್ಕವಿದಕ್ಕಿಬ್ಲ । 

ಕಟ್ಟಿರುವೆಯು ತಿಂದು ಕಡವೆ ಯ್ಾಗುವುದಲ್ಲ 

ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಸ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಧ ॥ 

ಸಂತೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರಮಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ 

ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರುವುದು । 

ಸಂತತ ಭಕ್ತರ ನ ಲಿಗೆ ಸವಿಗೊಂಬ 1 

ಶಾಂತ ಪ್ರರಂದರವಿರವನ ನಾಮವೆಂಬ ॥ 44 

ಎಂಬ ಈ ಕಿ ರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಐಹಿಕ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೈವ ರೆತು ಭಗವಂತ 

ನನ್ನು ಮರೆತುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷಾದಿಸಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ಭಕ್ತನ ಆತ್ಮನಿವೆ ದನೆಯ ಪ್ರತೀಕ 

ವಾಗಿರುವ 

ಏನು ಗತಿಯೋ ಎನೆಗೆ ಎಲೈ ಹರಿ । 

ನಾ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯ ದೆ ಮೋಸಹೊ ದೆನಲ್ಲೋ ॥ 

x ೫ ೩ x 

ಉರಿವ ಕಿಚ್ಚನು ಹಿತವೆಂದು ಬಂದದರೊಳು 

ಎರಗಿದಾ ಪತಂಗದ ತಾದೆನಲ್ಲೋ 1 

ಸಲೆ ನಿಜವೃತ್ತಿಯ ಜರೆದು ಪರಾನೆ ವಾ 

ನಲಿದ ೦ಡು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರೆಯುತಲಿ ॥ 

ಒಲೆಯ ತುದಿಯ ಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಸಕೆ ಮೋಹದಿ 

ಸಿಲುಕಿದಾ ಮಾನಿನಂತಾದೆನಲ್ಲೋ ಹರೀ ॥ ೪ 

ಎಂದು ಸಾಗುವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಇಹಲೋಕ ಪರೆಲೋಕಗಳೆ ಭೇದ 

ವನಂ ವ ನೆಗಾಣಿಸಿ ನೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರ ವ ನಿಜದ ನೆಲೆಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ 
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ಆಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ॥ 

ಕದ ಬಾಗಿಲಿರಿಸಿದ ಕನ್ಸೈಮನೆಯಿ ದೂ 

ಮುದದಿಂದ ಲೋಲ್ಕಾಡೊ ಸ ಳ್ಳುಮನೆ ॥ 

ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನೆಚ್ಚಿಕೆಡಲುಬಖೀಡ 

ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿಕಥೆ ಶ್ರವಣಂಗಳಾ ॥ 

ನಾಳೆಮದೂತರು ಒಂದೆಳೆದೆ-ಯ್ಯಾಗ 

ಮಳಿಗೆ ಮನೆ ಸಂಗಡ ಬ ರದಯ್ಯ ॥ 48 

ಎಂದಂ ಮುಂತ ಗಿ ಸತ್ಕೋದ್ಭಾಟನೆ ಮಾಡ ವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ 

ಶೀಲದ ಪಠ್ರಿಮುಖ್ಯವನು ಸಾರುವ... 

ಹೊಲೆಯ ಹೈೊರಗಿಹನೆ ಊರೊಳಗ್ಗಿ)ವೆ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಪೇಳಿ ॥ 

೫ x x x 

ಇದ್ದಾಗ ದಾನಧರ್ವವ ಮಾಡದವ ಹೊಲೆಯೆಂ 

ಮದ್ದಿಕ್ಕಿ ಕೊಂವವ ವರಾರಿ ಹೊಲಂರು 

ಬದ್ಧವಾದ ನಯ ನುಡಿಯು ಇ್ಲದಾತನೆ ಹೊಲಯ 

ಶುದ್ದನೆಂಬಾತ ಶುಂರ ಹೊಲೆಯರ ॥ 

ಅಸೆಮಾತನಂ ಕೊಟ ಭಾಷೆ ತಪ್ಪುವ ಹೊಲೆಯ 

ಲೇಸ ಉಪಕ ರಗಳ ಮಾಡಿದವ ಹೊಲೆಯ ಟ1 

ಮೋಸದಲಿ ಜೀವನವ ಮುನಿದು ಕೆಡಿಸುವ ಹೆ-ಲೆಯ 

ಹುಸಿಯ ಬೊಗ ಳೆ ವನೊಬ್ಬ ಹ ಚ್ಚು ಹೊಲೆಯ ॥ 

ಅರಿತು ಆಟಾರವವಂ ನಡೆಸದಾತನೆ ಹೊಲೆಯ 

ಪರಸತಿಗೆ ಆಳ ಕಿದವ ಪಾಪಿ ಹೊಲೆಯ । 

ಗಂಠಂಹಿರಿಯ ರನು ಕಂಡು ನಮಿಸಿದ ತನೆ ಹೆ.-ಲೆಯ 

ಪುರಂದರವಿರ ೮ನ ನೆನೆಯದವ ಹೊಲೆಯ ॥ 9 

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಾಗಲೀ ೀನೆ ಗತಿ ನೀನೆ ಮತಿ ನೀನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಲ್ಲದ 

ನ್ಮತ್ತ್ರ; ದೈವಗಳ ನಾನರಿಯೆ *8 ಎಂಬ ಪರಮ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದ ರಚನಯ ಲ್ಲಾ 

ಗಲೀ ಜೇಸಿಯೊ ಸೊಗಸ ಸ್ವಾರಸ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯದೆ ಇರುವು 

ಧಾರ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಆಗಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಸ್ಪರ್ಶದ ಭಾವನೆಗಳೇ ೮ಗಲಿ ದೇಸಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಬೆಸುಗೆಗೊಂಡು ಅಪೂರ್ವ ಸೌಂದಯ ೯ದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ ತ್ತವೆ 
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ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸವ ಕ ಲಿ ನರಾದ ಶ್ರಿ, ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ (ಕ್ರಿಶ 

೧೫೦೯ ೧೬೦೭) ದೆ ಸಿಯ ಚೆ ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತುವೆ ಭವಗಳೆನ್ನು ಕಾಣ 

ಬಹುದು. ಲೋಕದ ಭಂಡತನವನ್ನು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಬಯ ಲಿಗೆಳೆಯ ವ 

ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣಂಒಟ್ಟೆಗಾಗಿ 

ಚಂಡಭಟರ ಗಿ ಇಡೆದು ಕತ್ತಿ ಡಾಲಂ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು 

ಖಂಡತುಂಡ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗ ಗಿ ॥ 

ಅಂದಣ ಪಲ್ಚಕ್ಕಿಯೇರಿ ವಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ ರ್ಕೂಡಿ 

ಚಂದದಿಂದ ವಿ ರೆಯುವ್ರದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ॥ 

ಸಂನ್ಕಾಹಿ ಜಂಗಮ ಜೋಗಿ ಜಟ್ಟಿ ಮೊಂಡ ಬೈರಾಗಿ 

ನಾನಾ ವೆ ಷಗಳ್ಳೆ) ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ॥ ₹೩ 

ಇಂಥ ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಾಗಲೀ 

ಉಂಬುವುದಕಿಲ್ಲದ ಅರಸಿನೋಲಗಕಿಂತ 

ತ ಂಬಿದೂರೊಳೆಗೆ ತಿರಿದುಂಬ ವುದೆ ಲೇಸು 

ಹಂಬಲಿಸಿ ಹಾಳು ಹರಟೆ ಒಡಿಯುವುದಕೀತ 

ಹರಿದಾಸರಲಿ ಕಲಹವೇ ಲೇಸು ॥ 82 

ಎಂಬಂಧ ವಿವೇಕ ಬೋಧೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ದೇಸಿ ಸಾಂದ್ರ ಪ್ರಭ ವದೊಂದಿಗೆ 

ಮೆರೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒರುತ್ತೆದೆ ಆಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೆಡಗಿನ 

ವಚನಗಳನೆ € ಹೋಲುವ ವ ಂಂಡಿಗೆಯ ರಚನೆ ಗಳಲ್ಲಿಯ . ದೆ ಸಿಯ ವೈಭವ 

ವನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ಮೆರೆಯುಒಲ್ಲರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು 

ಒಂಬತ್ತು ಹೂವಿಗೆ ಒಂದೇ ನ ಳಪು ! ಚ ದಮಾಮಾ ॥ 

ತುಂಬಿನಾಳ ತ ದಿತ ಬ ಭಾನ ಪ್ರಭೆ 1 ಚಂದಮಾಮಾ 

ಕದರುಗಾತರ ಕಂಬ ತೆಕ್ಕೆಗಾತರ ಹೂವು । ಚಂದವಕಾನಕಾ 

ಆನೆಗಾತರ ಕಾಯಿ ಒಂಟೆಗಾತರೆ ಹಣ್ಣ ! ಚಂದಮಾಮಾ ॥ 

ಕಾಲ್ಲೀದಾತನು ಹತ್ತಿದನಾ ಮರ ।ಃ ಚಂದವಕಾವಕಾ 

ಕೈಯ್ಲೀದಾಸನು ಕೊಯ್ದನು ಆ ಹಣ್ಣು | ಚತಂದಮಾಮಾ 

ಕನಕನಾಡಿದ ಗುಟ್ಟು ಆದಿಕೇಶವ ಬಲ್ಲ 1 ಚಂದಮಾಮಾ ॥ 

ತಿಳಿದವರು ಪೇಳಿರೈ ಹಳಗನ್ನಡ । ಚಂದಮಾಮ ॥ 8 

ದೇಸಿಯ ಅಚ್ಚಗನ ಡತೆದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತೆ 

ವಾದ ಆಡ ನುಡಿಯ ಸೊಗಸನು ಅಥವಾ ಜಾನಪದದ ಸೊಬಗನು ತಂದು ಕೊಡ 

28 
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ಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಣಕದಾಸರಥ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ನಮ ದ್ಯಾವರು ಬಂದರು 

ಬನ್ನಿರೆ ನೋಡ ಬನ್ನಿರೆ 54 ಎಂಬ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೊದಗಿ 

ಸೆಂತ್ತೆಡೆ 

ಅನುಸ್ಮೂತವಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಹರಿದಾಸರ ವ ಹಾ 

ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು (ಕ್ರಿ ಶ ೧೬೧೧ ೮೧) 

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸೆರು (ಕಿ ಶ ೧೩೨೧ ೬) ವತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಥದಾಸರ 

(ಕ್ರಿ. ಶ ೧೭೨೮ ೧೮೧೯) ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಂ 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ ದ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 

ಮಹಿಪತಿದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ ದೇಸಿಯ ನಿಚ್ಚ ಕಳವಾದ ನಿಲುವು ಇರುವಂಥ ರಚನೆಗಳನ್ನು 

ಕಾಣಬಹ ದಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಾನಂದದ ಅನ ಭವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಅವರೆ ಈ ಪರಿ 

ಯನ್ನು ನೋಡಿ 

ಸ್ವಾನೆಂದದ ಸುಖ ಏನೆಂದ್ಹೇಳಲಿ ಕೌತ ಕ! 

ಒಡೆದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ತಾ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 

ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೆ ಬಲ್ಲ ಗೂಡಿನ ಸೊಲ್ಲ ॥ 

ಸಕ್ಕರೆ ಸವಿದಂತೆ ಮೂಕಪ್ರಕಟಿಸೇನೆಂದರೆ ಸುಖ 

ಮುಕುತಿಗೆ ಬಾರದು ನಿಶ್ಶ೦ಕ ಸುಖ ಅಲೌಕಿಕ ॥ 

ಮನುಜನರ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೆಟ್ಟು ಏನೆಂಬ್ಸೇಳಲಿ ನಾ ಗುಟ್ಟು 

ಅನುದಿನ ಮಹಿಪತಿ ಗುಟ್ಟು ಘನಕೈಗೊಟ್ಟು 188 

ಅಥವಾ ಭವದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದ ಚಿತ್ಪ_ಕಾಶದ ಬೆರಗನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವ 

ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 

ಬೆಳಗಿನೊಳು ಬೆಳಗಾಯಿತಂ ನೋಡಿ 

ಥಳಧಳಿಸುತ ಮನದೊಳಗೆ 

ಹೊಳೆಯುತ ಒಳಹೊರಗೇಕೋ ವಂಯಬಲ 

ರಲಳ ದಂಗಳಿಸುತಿಹುದು ಜಗದೊಳಗೆ 

ಬೆಳಗಾಯಿತು ಎನ್ನೊಳಗೆ ॥ 

2 x x x 

ಬೆಳಗಿನೊಳು ಬೆರಗಾದನು ವಂಹಿಪತಿ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವ ನೋಡಿ 

ತೊಳಲಿ ಬಳಲುವ ಭವದ ನಿದ್ರೆಯಗಳದನಂ ತಾ ಕಾಡ್ಕಾಡಿ 

ಬೆಳಗೇ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಘನಗಂರಂದಯಂವಂನದೆೊಳಂ ನಿಜ ಒಡಮೂಡಿ 

ಬೀಳುವ ತಿಮಿರ ೦ಧವ ಭವಪಾಕವ ಕಳಿದನು ಸದ್ಗುರು ಪಾದವ ಕೂಡಿ ॥ 5 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ೪೩% 

ಅಸುಭವೆ ಕಗಮ್ಮವಾಗಿರುವ ಇ ಧ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಂತ ದರೂ ತೆರೆದು 

ಹೇಳಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ದೇಶಿಯಯೂ ಕಾರಣವ ಗಿದೆ....ಹೃದಂಯು ಸಂವಾದ 

ವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿ ಡ ಬಿಟ್ಟಿರಂ 

ವುದರಿಂದ ಅಂತೆಯೆ « ಬೆಡಗಿನ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ದೇಸಿ 

ಯನ್ನ ಯ ಶಸ್ವಿಯರಗಿ ಬೆಳಸಬ್ಬರು ಎಂಬ ದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ 

ತಾಯಿ ಇದ ಶಿಶುವ ಕಾಯ ವ್ಹಿದೆ ಬಂದು 

ಕೈಯ ೨ಲ್ಲದೆ ಕೊಂಡು ಸೆ ವಿಸುವುದು 

ಬಾಯಿ ಇದೆ ನುಂಗುವುದು ಕಂಡು ವ ಹಿಪಶಿಯಂ 

ಕೈಯ ಮುಗಿದನು ಗುರುವಿಗೆ ತ್ರಾಹಿ ೦ದು ॥ 8? 

ಇಂಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾನ ಭವವನ್ನು ಮ ಕ್ಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಹಂಚಿಕೊಳು ವಾಗಲೂ ಅವರೆ ಬಳಕೆಯ ಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯ ಸೊಗಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದರಿ 

ಉದಾ ಲೇಸ ಲೇಸಾಂುತೆನ ಜನುಮ ನೋಡಿ ವಾಸ್ ದೇವನೆ ಬಂದು 

ಕೈಗೊೊಡಿ $8 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ ಖಲೆಂದು 

ಹೆಸರ ಗಿರ ವ ಗೋಪಾಲದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಆಡ ನ ಡಿಯ ಬನಿಯ ನು ಕಾಣ 
ಬಹುದಂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ದಯವಿರಲಿ ದಯ ಏರಲಿ ದಾಮೋದರ । 

ಸಯವಾಗಿ ಬಿಡದೆನ್ನ ಸಾಕ ವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ॥ 

ಹೋಗಿಒರುವೆಯ್ಕ ಹೋದ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ 

ಸಾಗುವವಸ್ಥು ನಾ ನನ ಬಿಟ್ಟು । 

ತೂಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನವುದ 

ಹ್ಯಾಗೆ ನೀ ನಡೆದಂತೆ ಹಾಗೆ ನಾ ನೆಡಕೊಂಬೆ ॥ 

೫ x x x 
ಬಿನ ಪವ ಕೇಳು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ ನೊಬ್ಬನೆ ಅಲ್ಲ 

ಎನ ಹೊಂದಿನಡೆವ ವೈಷ್ಣವರೆನ | 

ಇನ್ನೆವರಿಗೆ ಬಾಹೋ ದ ಹರ್ಮಗಳ ಕೆಡಿಸಿ 

ಘನಗತಿಗೆ ೈದಿಸುವ ಭಕುತಿ ಕೊಡು ಕರುಣದಿ ॥ 



Nk ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಎನಗೆ ಆವುದಂ ಒಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೋದರು 

ಕ್ಷಣ ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನ ನೋಳ್ಪ ಜ್ಞಾನವ ಕೊಡೊ 1 

ಚಿನ ವ ಯ ಮೂರುತಿ ಗೋಪಾಲವಿರಲ 

ಘನೆಕರುಣಿ ಮಧ್ವಮ ನಿ ಮನಮಂದಿದನಿವಾಸ ॥ 8 

ಅಥವಾ 

ಹಾಗೆ ಇತ್ತೇ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ದೇವ 

ಹೀಗೆ ಇತ್ತೇ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಗಲಿ ದೇವ 

ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡೂ ಆಗಲಿ ದೇವ 

ಆಗಲಂಒಂವನ್ಯಾರು ಈಗ ಅಳುಕವನ್ಯಾರು 

ಆಗ ವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲೀಸನಂ ಯ0-ರಂ 

ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗುಮಾಡುವನ್ಮಾರು 

ಬ ಗಿದೆ ನಿನ ಚರಣಂಗಳಿಗೆ ನಾನು 

ಹೇಗಾದರು ಲೇಸೆ ನೀನಿತ್ತ ಭಾಸ್ಕಕೆ 

ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಆಡುನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿ 

ಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ಇಂಥ ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ 

ಯಾಗಬಲ್ಲವು 

ಗೂಢಭ್ರಕನ ವರ್ಣನೆಗೂ ಇದೇ ದೇಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಕಿ ರ್ತನೆಯಾಲ್ಲಿ 

ಅವರು ಓದುಗರನ್ನು ಬೆರಗಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ವರ್ಡಲಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವರಾಡ್ಜಿವೆನಬೇಕಂ 

ನೋಡಲಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲವೆನಬೇಕು 

ಬೇಡಲಿ ಬೇಕಂ ನಾನೆ ಬೇಡ್ಬಿವೆನಬೇಕಂ 

ಓಡಲಿ ಬೇಕು ನಾನೆ ಓಡಲಿಲ್ಲೆನಬೇಕಂ 

ಆಡಲಿ ಬೇಕು ನಾನೆ ಆಡಿಲ್ಲವೆನಬೇಕು 

ನೀಡಲಿ ಬೇಕು ನಾನೆ ನೀಡಿಲ್ಲವೆನಬೇಕೂ 
ಕೇಡು ಲಾಭಕೆ ವಂನವ ಕೆಡಿಸದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ 

ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಉನ್ಮದನಂತೆ ತೋರುತ್ತ 

ಗೂಢನಾಗಿ ಹರಿಯ ಗಂಣಗಳ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ, 

ರೂಢಿಲಿ ಈ ವಪುವನ್ನೂ ವರಾಡಿದೆಲ್ಲ ಸಾಧನ 

ಪಾಡಿದವರ ಪ್ರಾಣ ಗೋಪಾಲವಿರಲ ತಾನಂ 

ನೋಡು ಈ ಪರಿ ಇದ್ದವಗೆ ಮಾಡಂವ ಗತಿಗೆ ಹವಣಿ 6೩ 



ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ೪೩೭ 

ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಲಾನಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ 

ಅನುಭಾವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಭಯಂ ಭಾಷಾವಿಶಾರದರಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಬರುವ 

ಭಾಷಿಕ ಸಂಕ್ರಣವನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ಡಾ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಕನ್ನಡದ ಹರುಕಂ ಮುರ ಕು ನ ಡಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮ್ಮ ಮಹಿಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ 

ಒಲಿಯಂವುದು ಸಾಧ್ಯವೆ ? ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಸೂತ್ರಾದಿಗಳೇ ಸಾಕಾಗದಿರುವಾಗ ದಾಸ 

ಪಜ ಪೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಶನ್ನೊಲಿಯ ವನೆ ? ಎಂದು ಚತುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಘನಪಂಡಿತರಾದ 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ಯರಿಗೆ (ಜಗನಾ ಥ ದಾಸರಿಗೆ) ತೋರಿದುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ವಾದರೂ ಏನು ? ಹೀಗೆ ಅವರು ಇಡೀ ಹರಿದಾಸವೃಂದವನೆ € ತೆಗಳಿರಬೇಕಿಂದಂ 

ಆನುಮಾನಿಸಬಹುದ ಆದರೆ ದೈವಲೀಲೆಂಿ.ಂದ ಅವರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಾಗ 

ಬೇಕಾಯ ತು ತಾಪು ವ ಗುಂಪನ್ನು ತೆಗಳಿದ್ದರೋ ಅವಜ್ಞೆಲ ೦ದ ಕಂಡಿ 

ದ್ಹರೋ ಅದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೆಖ್ಯಾತರೂ ಆದರು! ಇದೆ ಒಂದು ಪವಾಡ 

ದಂತಿದೆ....ತನು ಬೆಂದಂತೆ ಮನ ನೊಂದಂತೆ ಭಾವ ಮೃದುವಾಯಿ*ಂ ಸೆಂಸ್ಕೈತದಲ್ಲಿ 

ಓದಿದ್ದ ಘನತತ್ವ್ವಗಳು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯಗಳು ಸರಳ ಸ ೦ದರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿದಂವು 83 ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾ. ದಾಸರ ಯೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಆಯ ರ್ದಾನ ಕನ ಡದ ಏ ಲಿಗೆ ವರವೇ ಆಯಿತಂ 

ಮುಂದುವರಿದು ಕೃಷ್ಣರಾಯುರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತೋ;ಹಂ ಎಂದು ಬಿ ಗುತ್ತಿದ್ದ 

ವರು ದಾಸೋಹಂ ಎಂಬ ದೈನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು ! ಎಂತಹ ಮಾರ್ಪಾಟಂ 1 ಸ್ನಾನ 

ವಾದ ಮೇಲೆ ವ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ ಡ ವರಾತನಾಡ ವುದಿರಲಿ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡದು 

ಎಂದಿದ್ದ ಶಾರ್ಯ ಹೋಗಿ -ರಾತೃ್ರಭಾಷೆ ಯಾದ ಕನ್ನಡನುಡಿಯ ಸವಿಯನ್ನು ಸಎದಂ 

ದೈವದತ್ತವಾದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರ ಗಿಸಿ ಕನ ಡ ನುಡಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು 

ಅಪಾರವ-ಗಿ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಕನಡ ವಾಜ್ಮಯ ದ ಗೌರವವನ್ನೂ 

ಕಾಪಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದರು... ಸಂಸ್ಕೃ*ದಲ್ಲಿನೆ ನು ? ಎನು ವಷ್ಟರ ಪಟ್ಟಿಗೆ 63 

ಅವರ ಹರಿಕಥಾಮೃತೂರ ದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳ ಭಾರದಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿ 

ರುವಂಥ ಷಟ್ಟದಿಗಳನು ಗುರ ತಿಸಒಹ ದಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಅಚ್ಚ ಕನ ಡತನದಿಂದ 

ಮೆರೆಂತ್ತಿರುವಂಥ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ ಹ ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಗ-ಲವೂ 

ಹೇಗೆ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಂಲ್ಲಿ ಕಳೆಯ ಒಹುದೆಂಬದನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಷಟ್ಟದಿ ಹೀಗಿದೆ 

ಮಕ್ಕಳಾಡಿಸುವಾಗ ವ ಡಿದಿಯೊ- 

ಳಕ್ಕರದಿ ನಲಿವಾಗ ಹಯಪ 

ಲಕ್ಕಿ ಗಜ ಮೊದಲಾದ ವಾಹನಗಳೇರಿ ವೆ ರೆವಾಗ 1 

ಒಕ್ಕುವಾಗಾಕಳಿಸುತಲಿ ದೇ 

ವಕೀತನಯನ ಸ್ಮರಿಸುತಿಹ ನರ 

ಹಿಕ್ಕಮು ಯಮದೂತರಿಗೆ ಆವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ॥ 



೪೩೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಸರ್ವಾಂತಯರ್ಕಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಭಗವಂತೆನನ್ನು ವರ್ಣಿಸವ ಈ ಷಟ್ಪದಿ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಕನ ಡಮಯವಾಗಿದೆ 

ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ 

ಶೆಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರೆಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ 

ರೆನಿ ಓಡಿದರೆಲ್ಲಿಯಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಇರುತಿಹನು | 
ಬಲ್ಲಿದರಿಗತಿಬಲ್ಲಿದನು ಸರಿ 

ಇಲ್ಲ ಇವಗಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಲು 

ಖುಲ್ಲ ಮಾನವರನೊಲ್ಲಸ ಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಜಗಕೆಲ್ಲ ॥ 

ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಿಂ ಹಿತವಾದ ದೇಸಿಯ ಸಂಗಮವಿರಬಲ್ಲದು 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ತುತಿನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ಅತೀತರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂ..ಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ 

ಬಂಧುಜನರು ತನಗೊಂದಿಸಿ ನುಡಿಯು ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವೇನೋ । 

ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ನ ಡಿಯಲು ಕುಂದ ದದ್ದೇನೋ ॥ 65 

ಎಂಬ ನುಡಿಯಾಗಲೀ 

ಕೊಳಲೇನು ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕರವನೈದಿತೇ 57 

ಎಂಬ ಕೊಳಲಿನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನಾಗಲಿ 

ಉಂಡೆಂ ಉಟ್ಟುದ್ದೇಲ್ಲ ರಂಗನ ಸೇವೆಯೆನಿ 

ಕಂಡ ಕಂಡದ್ದು ಹರಿಪ್ರೀತಿಯೆನ್ನಿ ಮೂರ್ಲೊಕಕ್ಕೆ 

ಪಾಂಡವಪ್ರೀಯನೆ ದೊರೆಯೆನಿ ॥ 

ಎಂಬ ತತ್ವ್ವಸುವಾಲಿಯನ್ನಾಗಲೀ 

ಎನ್ನಪ್ಪ ಎನ್ನಣ್ಣ ಎನ್ನಯ್ಯ ಎನ ರಸ 

ಎನ್ನ ಕುಲದೈವ ಸ ಖದೋರೋ ಇಹಪರದಿ 

ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಗಲದಿರು ಕಂಡ್ಯ ॥ 4 

ಎಂಬ ಬಿನ್ನಹದ ಸುವಾಲಿಯನಾ ಗಲೀ ದೇಸಿಯ ಬಳಕೆಯ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ 

ಹೆ ಳಬಹಂದು ಆದರೂ ಇತರ ಬಾಸೆರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೇಸಿಯ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ 

ಜಗನಾ ಥದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೇ ಎಂದೆಇಸುತ್ತದೆ ಇತರ ದಾಸರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಮ 

ವನ್ನೆ ಗಣಿಸಿಯೂ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆ ಸಿ ಲ್ಕ್ಷ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು 

ಹೇಳಬಹಂದಂ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಶ್ರೀಸಾವರಾನ್ಮರ ಬಗೆಗೆ ತೋರಿದ ಕಳಕಳಿಯಂ ಕುರಂ 

ಹಾಗಿರ ವ ದೇಸಿಯ ಬಳಕೆ ಕನ ಡದ ಶಕ್ತಿ ಸಾವ ರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದಂ ತೋರಿತು 

ಹೊಸ ಲಯಾಮಗಳನು ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಭಾಷಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆನಂಭಾವದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ 

ಎಂಡಿದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭ ಷೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ಬಿತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕೊಂಡಿತು 

ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಯೋ ಕ ಅನ ಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿ 
ಸಲ್ಲ ಅದು ನೆರವಾಲಂತು _ ಹೊಸ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪರಿಭ ಷೆಯ ನ್ನೇ ಅದು ದೇಶಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಸು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಆರೋಹಣಕ್ಕೆ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೇರ ವಾಗಿ 

ಉಳಿಯದೆ ಎಕ್ಲಿರೆ ವ ನೆಯ ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಹರಿದು ಬಂದು ಮೈಮನಗಳಿಗೆ 

ತಂಪ ರೆದ ಪಾವನಗಂಗೆ. ಕಾರಿತು ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಡುವೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ 

ಭಾಷೆಯ ಗೋಡೆಯು ಕೆಡವಿ ನೇರವಾದ ಹೃದಯಸಂವಾದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ 

ಮಾಡಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಾರಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯಕಾಗಿ ಪರಿ 

ಣಮಿಸಿತು ಗೌರವಾದರ-ಳನು ಗಳಿಸಿಕೊಡುವ ಸ ಪತ್ತಾಯಿತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ ಧನೆ 

ಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ತಾನು ಬೆಳೆದು ನಾಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿತು ಒಂದು 

ಭಾಷೆಯ ಜನಾಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸಣರ್ವವಾಗಿ ಘಟಿಸುವ ಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರತೀಕೆ 

ವಾಯಿತು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಧನೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ 

ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

1 ಕನ ಡ ಸ ಹಿತ್ಯ ಚರಿತೆ ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ ಪು ೨೬ 

2 ಪಶ್ರೀಜನಾಥದ “ರು ಡಾಕೆ ಎಂ ಕಷರಾವ ಪ್ರ ಓಓ 
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4 ಹರಿದಾಸರ ಸ ಹಿತ್ಕ ಸಂಗಿ ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರಸ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿಸ ವಂ ಹುದು ಎಂದಿದಾ ರೆ 

ಡಾ ಕೆ ಎಂ ಕಷ ರ-ಯರು ನೋಡಿ ಪೂರ್ವೇೋಕ ಪ್ರ ೬೫% 

5 ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಜಿ ಬಿಂಗೇರಿಯವರ ಮೂಲ ಹೇಳಿಕೆ ಇಂತಿದೆ Taka away the 

Dasas from public life the high principles of Vedantha 

and tolling masses are poles asunder The difficult thou 

ahts of tha Upanishads have been analysed into simple 

and beautiful Kannada and rendered into 1791೦61053 verses 

which are sung at the door of every Cotiage 1೧ the Coun 

iry What human heart can but grapple with the immense 
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10% (The Haridasa Kuta p 30) ಡಾ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷರ ಯರ 

ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉದ ಶ ಪ್ರ ೭೫ 

ಮೂಲ ಹೇಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ The gentle message of their songs had 

a direct appeal which no haart suscepitble to noble 

impulse could ever resist {The Journal of the Music 

Academy Madras Vol XIV P 48) ಡಾಕೆ ಎಂ ಕಷರಾಯರ 

ಪೂವೆಗನೀಕ್ಷ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉದ ತ ಪು ೭೫ 

ಕೆ ಪೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪನವರಿಂದ ಉದ್ದ ತ ನೋಡಿ ಕನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪು ೫೪ 
ಡಾ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವ್ ಅವಂಂದ ಉದ ತ ನೋಡಿ ಪುರ್ವೋಕ್ತ ಗ್ರಂಥ ಪು ೩೫೫ 

ಕನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂರ್ವೋಕ, ಪು ೫೫ 

ಅದೇ ಪು ೩೫೬ 

ಅಲ್ಲೇ 

ಅಲ್ಲೇ 

ಹಳಗನ ಡ ನಿಘಂಟು ಸಂ ಎನ್ ಬಸವಾರಾಧ ಪು ೫೭೭ ೫೪೮ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೫೭ 

ಏಿಕ್ರಮಾರ್ಜನ ವಜಯ ೧೨ 

ಆದೆ ೨೧ 

ಪಂಪಭಾರತ ದೀಪಿಕೆ ಪು ೫ 

ಅದೇ ಪು ೬೨ 

ನಾಡೋಜ ಪಂಪ ಪ್ರ ೨೩೮ 

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ 

ಸೂಕಿ ಸುಧಾರ್ಣವ ೧೩೫ 

ಶ್ರೀ ಪಂದರಾಜರ ಕ ತಿಗಳು ಸಂ ಡಾ ಜಿ ವರದರ ಜರಾವ ಪು ೫x xx 

ಅದೆ ಪು ೮ 

ಆದೇ ಪು ೮. 

ಅದೇ ಪ್ರ ಣು 
ಅದೇ ಪ್ರ ೮೭ 

ಆದೇ ಪ್ರ ೧೧೫ 

ಅದೇ ಪು. ೧೫೩ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೪ 

ಅದೆ ಪುವಿಳ೪ ೬ 
ಆದೇ ಪು ೧೬ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೨೦1 

ಶ್ರಿ ಜಗನಾ ಥಧದಾಸರು ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪು ೯೦ 

ಅಲ್ಲೇ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೯೧ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೯೦ 
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ಶ್ರೀ ಐ-ದಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ಸಂ ಡಾ ಟಿಎನ್ ನಾಗರತ ಪುವ೨೫೫ 

ಅಲ್ಲೀ 
ಅದೇ ಪ್ರ ೧೮೧ 

ಅದೆ ಪ್ರ ೧೭೫ 

ಅದೇ ಪು ೧೫ 

ಅದೆ ಪು ೧೬೫ 

ಅದೇ ಪ್ರೆ ೧೯೨೩೧ 

ಅದೇ ಪು ೬೩೪ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ (ಭಾಗದ ಪ) ಶ್ರೀ ಮನ್ಮದ್ದಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಊಡುಪಿ 

೧೯೩೧ ಪ್ರ. ೪೬ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೫೫ 

ಅದೇ ಪು ೬೪೬೫ 

ಅಜೇ ಪ್ರ ೬೦೬೧ 

ಅದೇ ಪ್ರಲ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೯೩೮೪ 

ಅದೇ ಪು ೮೭ 

ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ಪೂರ್ವೋಕ ಪು. ೧೯ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಧ ತ 

ಅದೇ ಪು ೧೨೦ರಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ತ 

ಅಲ್ಲೇ 
ಶೀ ಮಹಿಪ ರೌಯರ ಕ ತಿಗಳು ಸಂ ಡಾ ಜಿ ವವೆದರಾಜಲ ವ್ ಪು ೩೯೩ 

ಆದೇ ಪು ೨ ೨ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೨೬ 

ಅದೇ ಪು ೩೩೬ 

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಬಾಸೆರ ಕ ತಿಗಳು ಸಂ ಡಾ ಟಿ ಎನ್ ನಾಗರತ ಪ್ರ ೧೦೨ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೧೩೪ 

ಅದೇ ಬ್ರಿ ೪೫ 

ಶ್ರೀ ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ಪೂರ್ವೋಕ ಪು ೧೭೬ 

ಅದೆ ಪ್ರ ೧೭೭ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೨೩೯ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೨೩೮ 

ಅದೆ ಪು ೩೦೮ 

ಅದೇ ಪು ೩೦೯ 

ಅದೇ ಪ್ರ ೩೧೫ 

ಆದೇ ಪು ೩೨೬ 



ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ಛಂದಸ್ಸು 

—ಡಾಕೆ ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೆಸಾದಡ್ 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಮದ ಇತಿಹಾಸದ; ಹರಿದ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 

ಘಟ್ಟ ಶಿವಶರಣರ ನಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭವ ಗಿ ನಿಲುಕುವ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಹರಿದಾಸರು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮವನ್ನು ಮಧ್ವಾ 

ಜ-ರರಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಬೆಳೆಯ ಎತ್ತಲೇ ಒಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸ ದೀರ್ಫ್ಥವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ 

ಎಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯಿ ದ ಮೆರೆದವರು ಕೆಎವು ವಂದಿ ಮಾತ್ರ ಮಹೀಪತಿ 

ರಯ ರಂ ಶ್ರೀಪಾದಲಾಯರಂ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ವಾದಿರಾಜರು ಪುರಂದರದಾ”ರು 

ಕನಕದಾಸರು ವಿಜಯ ದಾಸರು ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಪ್ರಗನ 

ವೆಂಕಟದಂಸರು ಮಂಂತಾದ ಕೆಲವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು 

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರವ ೦ಖರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯುಲ್ಲಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಲಾಗಿದೆ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಇ ಳ್ದಿಗಳು ವ ತ್ತನಾಮಗಳು ಹರೀಧೆ 

ಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ಹುಗೂ ದೀರ್ಫ ಕಾವ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ 

ಕೃತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೇಯತಾ ಪ್ರಧಾನವ ದವು ತಾಳ ತಂಬೂರಿಗಳ 

ಮೇಳಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ರಚಿತವಾದವು ಹರಿದಾಸರು 

ಭಕ್ತಿಪರಪಶರಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಲೋ ್ಹಕುಣಿಂಂತ್ತಲೋ ಇವನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಧಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಿಗಿ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ «ಯ ಮ ಪ ಲನೆ 

ಕಂಡುಬರುವುದ್ದಿ ಒದಲಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಛ ದಸ್ಸಿನ ಮಣಿತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹರಿದಾಸರು ಸಂಗೀತದ ವ ಟ್ಹುಗಳಿಗೆ ತ೨ಚಾಗಿದಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಲ್ಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಹೀಗಾಗಿ 

ಹ್ರಸ್ವೀಕರಣ ದೀರ್ಫೀಕರಣ ಮು ತಾದ ಛ ಪಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವ ಗಿ 

ಕ-ಣಿಸಿಕೊಳು ತ್ತವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಛಂದೋಬಂಧ (ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು' 

ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ 

ಆದರೂ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟ ಹಂಡುಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಠ 

ಛಂದೋಬಂಧವಾಗಲಿ ಅದರ ಛಾಯೆ ಯಾಗವಿ ಇರುವುದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹರಿದಾಸರ ಕೃ*ಗಳ ಛ ದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಡುವುದರ 

ಔಚಿತ್ಯವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುವುದು ಸಹಜ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೂ ಇದೆ ಅದರ 



ಹರಿದಾಸ ಕ ತಿಗಳ ಛಂದಸು ೪೪೩, 

ಬಗ್ಗೆ ಆಧ ಯನ ಮೂಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 

ಈಗ ಅಜ್ಞ್ಲಾಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಬಂಧಗಳನು ಕಂಡ ಕೊಳ್ಳಬಹ ದು 

ಮೂತ್ತವಲ್ಲದೆ ಲವನು ಹಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶಿ”ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ 

ಈಗ ಇಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮೂದರಿಗಳು ದೊಲೆಕ ತ್ನವೆ 

ಅಂತೆಯೇ ಈವರೆಗೆ ರಚಿತವಾಗಿರ ವ ಛಂದೋಬಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವ ಹ ಡುವ 

ರೀತಿಯನ್ನ ಕೆಂಡ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಓಧ್ಯಯಂದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ 

ಈ ಹಿನ್ನೆಲಯ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತದ ಅಧ್ಯಯನವನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹರಿದಾಸರ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಲಿನೆ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳಾದ ಪ್ರೂಸ ಯತಿಮು”ತಾದ್ರ ಯರಾವರೀತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ, ಮಾತ್ರಾಛಂದ್ನು ಅ ಶಛಂದಸ್ಸುಗಳೆ ಒಂಧೆಗಳು ಎಷ್ಟರ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನು. ಕಂಡ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಕ ತದ ಉದ್ದೇಶ 

ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶಿ ಆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ 

ಅದು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ವೂರುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಕೃತದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ರಂತೂ ಆದು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿ ದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಂಖ ಹರಿದಾ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿಟಕ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರವ ಖರ ಅನ ಕರಣೆಯೇ 

ಇತರರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಂಬರ ವ್ರದರಿಂದ ಈ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದೇ 

ರೀತಿ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗ ರ ತಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯಎರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಲಘು ಹಾಗೂ 

ದೀರ್ಥಕುವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾನ್ಯವಾಗಿ ಷಟ್ಟಿದಿಯೋ ನಾ ಗತ್ಕವೋ ವ ತ್ತೊಂದೊ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಧ ಬಳಕೆಯಾಗಿರ ತ್ತದೆ. ಆದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸ ವುದು ಆನಗತ್ಮ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕೈಒಡಲ ಗಿದೆ ಹರಿಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕ ಡುಬರುತ್ತೆವೆ 

ಆದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅದೇ 

ಮಾದರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಕಧೆಗಳನೂ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ 

ಹಳೆಯ ಛಂದೋರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪರಿಛ ಷೆಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಬಹ ದೇ 

ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಹಟ್ಟದಿಯ ಮೂರ ಆರನೆಯ ಪಾದಗಳ ಅ ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಂತಾಗಿ ಬ್ಲಿಂವ ಗ ರು 

ವನ್ನು ವ ನಡಿ ಯೆಂದು ಕರೆಯ ವುದು ಈ ಗರು ಆಗೂ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ 

ಇದೆ ಇದನ್ನು ಆಗ ಅಂತ್ಯದ ಗುರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಈಗ ಮುಡಿಯೆ ೦ದು 

ಕರೆಯಬಹುದು ಅಷ್ಟೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಕಾಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಷಟ್ಟದಿಯ 

ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಮೂರು ಆರಸೆಯ ಪಾದಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ ಡಿ ಬರು 

ತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಂದೇನೂ ಬರ ವುದ್ದಿೀ ಆದರಿಂದಾಗಿ 

ಅದು ತಪ್ಪೂ ಆಗಂವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗ ಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು 

ಏವರಿಸಲು ಹೊಸ ಪರಿಭ ಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ 



ಲಳ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಈ ಊದ್ದೇಶ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂ ಇನು ನೇರವಾಗಿ 

ಅಧ್ಮಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಬಒಹ.ದು 

ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ ಗೋ ಹಾಗಯೇ 

ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಿಪ್ರಾಸವು ನಿಂ ತೆವಾಗಿಯೆ ಪಾಲಿತವಾಗ ತ್ತದೆ 

ಅದನ್ನು ಮೂರುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಉಗಾಭೊ ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸ ಉದಿಗಳಲ್ಲಿ 

ವಕಾತ್ರ ಅದರ ಮೂರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಆದಿಪ್ರಾಸ ಸಹಿತ ವತ್ತು 

ಆದಿಪ್ರಾಸ ರಹಿತ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉದ ಹರಣೆಯಾಗಿ ಇವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು 

೧ ಯತಿಪ್ರಾಸವಿರಬೇಕು ಗತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು 

ರ*ಪತಿ ಪಿತನೊಳು ಅತಿಪ್ರೇವ ವಿರಬೇಕು 

( ಗ ರುಮಧ್ವಪತಿವಎರಲ ತಾಳಬೆ ಕು ತಕ್ಕ ಮೆ ಳಬೆ ಕು] 

ಒಂದೆರಡರೆದರೆ ಬಹಂರೆ ಚಿಯೆ ಅಬಿ 

ಮೇಲರಡರೆದರೆ ಬಹುಖ ರೆಂಬೆ 

ಆದು ಎರಡಜಿದರೆ ಅತಿಖ್ರೆಂಪಿ 

[ಪುರಂದರದ ಸರ (?) ವಹವ್ಹಾರೇ ವೆ ಣಸಿನಕಾಯಿ ] 

ಪಾಪಾಟವಿಗೆ ದಾವಾನಲ 

ಕಾಮಾನಲ ಕಾಲಾಂಬ ದ 

ಮೋಹಾಂಬ ದ ರುಂರ್ಲುಾನಿಲ 

ಕೋಪಾನಿಲ ಭುಜಂಗಮ 

ಶಿರಿಕೃಷ್ಣನ ಪದಸೇವೆ ಭವಭ ಜಂಗಗರುಡಾ 

[ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಶ್ರೀದೇಎ ಸುಳ ದಿ] 

ಆದಿಪ್ರಾಸವು ಮೊದಲನೆಯ ದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 

ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುುರುವ ಒ ದು ವಿಶೆ ಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅಂತ್ಯ 

ಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ವಡಿ ಇವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ 

೧ ಪರತತ್ವಭಾವವ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು 
ಹರಿಪರದೇವತೆಯಥೀನ ಇರಜೀ ಕಂ 

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂದದಿ ದಯವಿರಜೇಕಂ 

ಪುರಂದರವಿರಲ ವೆ ಚ ಜೀಕಂ 

[ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು ] 



ಹರಿದಾಸ ಕ ತಿಗಳ ಛಂದ ಪ್ರ ಅಲಭ್ಯ 

ವಿ ಗರುಡಶೇಷಾದಿಗಳು ಬಿಡದೆ ಪೊತ್ತಿಹೆ ಹಾದ 

ಧರೆಯ ಈರಡಿಮಾಡಿ ಅಳೆದ ಷ-ದ 

ಸಿರಿತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಒತ್ತುವ ಪಾದೆ 

ವರಕಾಗಿಸೆಲೆಯ-ದಿಕೆ ಶವನ ಪಾದವನು 

[ಕನಕದಾಸರೂ ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲೊ ವ ನುಜ ಮನಮುಟ್ಟಿ ಹರಿಯ ] 

೩. ವೇದಲ್ಲ ವಾದಲ್ಲ ಭೆ ದಮೂಡುವಹಲ್ಲ 

ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಾ ಸಿಲುಕದ ಮಾ 

ಓದಲ್ಲ ಶೋಧ್ಲ ಗಾದಿಯ ವೂತಲ್ಲ 

ಭೇದಿಸಿದರೆ ತಾನು ತಿಳಿವದು ಮಾ 

[ಮಹೀಪತಿರಾಯ ರು ಏನೆಂದ್ದೇಳಲಿ ಸ್ಮಾನಂದ ಮಹಿವೆಂಯಯ ] 

೪ ಜನಕತನುಜೆಯ ಮನವ ಹರ್ಷಿಸಿ 

ವನವ ನೀ ಕಿಶ್ಪಾಡಿಡದೆ 

ದನುಜರನು ಸದೆದಂ ಲಂಕೆಯ 

ಅನಲಗಾಹುತಿ ಮಾಡಿದೆ 

[ವ ದಿರಾಜರೂ ಆಂಜನೇಯನೆ ಅಮರ ವಂದಿತ ] 

೫ ಕಂಡಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕವ ಲನಾಫನ ಮೂರ್ತಿ 

ಉಂಡಂ ಉಟ್ಟಿದ್ದೆಲ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ 

ತೆಂಡತಂಡದ ವಾರ್ತೆ ವಾರಿಜಾಕ್ಷನ ಕೀರ್ತಿ 

ಹಿಂಡು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ನಾಮ 

[ವಿಜಯದಾಸರು ಸಾಧನದ ಬಗೆಗಾಣೆನೆನ್ನಬಹ ದೆ ] 

ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಂ ಅಂತೆಯೇ 

ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವೈಎಧ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿಗೂ 
ಒಂದೇ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವಿದೆ [000 ವರಾದರಿಯ ಲ್ಲಿ] ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ವೊದಲ 

ಮೂರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಓ ಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ]: ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ ೧-೩ ಕ್ಕೂ 

೨-೪ ಕ್ಕೂ ಇದೆ ಓಸಿ ವಾದರಿಯಲ್ಲಿ] ನಾಲ್ಕನೆಯದರಲ್ಲಿ ೨-೪ ಕೈ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ 

೩b ಮಾದರಿಯ ಲ್ಲಿ] ಐದನೆಯಂದರಲ್ಲಿ ೧-೩ ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಓಕ. ಮಾದರಿ 

ಯಲ್ಲಿ] ಹೀಗೆಯೇ 

೧ ನೀಲಾಂಬರವನೂಟ್ಟು | ನಳನಳಿಸುವ ಮಂಚ 

ನಾಲಿಗೆಯೆರಡುಳ್ಳ 1 ನೈಜವುಂಚ 



ಲ ಬು ೮ ( ದರ್ಶನ 

ನಾವ್ವಿತತ್ತಿ ಕಲ್ಪದಿ । ತಪವ ಮಾಡಿದೆ ಮಂಚ 

ಈ ಲವ ಎಸೂಹಲವ ಟ ಹಿಡಿದಿಹ ವ ೦ಚ 

[ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರು . ಒಲುರಮ್ಯವಾಗಿಹ ದು ಹರಿಯಮಂಚ ] 

ವಿ ಹಹಿವಿಗಾರದೆ ಬೆಕ್ಕು ! ಹತ್ತಿಯನು ಮೆದ್ದಂಠೆ 

ತ್ಯಹಿವಿಗ ರದೆ ಕೂಪ | ತೊ ಡಿದಂತೆ 

ಬಿಸಿಲಿಗಾರದೆ ಕೋತಿ | ಬಂಡೆ ವೆ «ಲೆ ಕೂತಂತೆ 

ಹುನುವಿ ಯ ಹೊಲದೊಳಗೆ | ಕತ್ಸೈ ಹೊಕ್ಕಂತೆ 

[ಪ್ರರಂದರದಾಸರು ಭಾಷೆಹಿ ನರ ಸಂಗ ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗ ] 

ಎಂಬಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಡಿಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹ ದು ಆದರೆ 

ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವನ್ನಾಗಲಿ ವಡಿಯನಾ ಗಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸದಂತೆ ನಿಯತಬಾಗಿ ಪಾವಿಸ್ಸಿ 

ವೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಮರೆಯ ವಂತಿಲ್ಲ 

ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯ ತಿಯು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಯ ತಿಯಂತ್ಗಿ ಬದಲ ಗಿ 

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿರ ವಂತೆ ಲಯಕಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ ವರಾಶ್ರ ಬರುತ್ತದೆ 

ಲಯದ ದೃಷ್ಟಿಯ ೦ದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳಲಯ ವೇ 

ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾತ್ರಾಲಯ ಅಂಶಲಯಗಳನು ಕೂಡ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಗುರ ತಿಸಬಹುದು ಮಾದರಿಗೆ 

ಅಂಶಲಯ ಸ್ಪಂಭದಿ ನರಹರಿ ಎಂಜ ಭಾ ವದಿ ಬಂದು ವಿವವಿವಿ 

ಕ ಂಭಿನಿ ಪತಹು ಸಂಭ್ರಮ ಗೊಳ ತಲಿ ವಿವಿವಿವಿ 

[ವಾದಿರಾಜರು ಬ ರಯ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ತ್ವರಿತದಿ ಬೇಗ 1] 

ಮಾತ್ರಾಲಯ ಉತ್ಸಾಹ ಬಹಳ ದ್ರವ್ಯ ದಿಂದ ಗರುಡ ೩೩೩೬೩ 
ವಹನ ನ ಫ್ರಿ ಭಜಿಸಿ ಅನು ಹಿರಿ ೩೩ 

ಗ್ರಹವ ಮಾಡು ಎಂದು ಬೇಡಿ ೩೩೩೩ 

ಅಹಿಕ ಸುಖವ ಬಯಸು ವವನು ೩೩೬೩೩ 

[ಜಗಸ್ನಾಥೆದಾಸರು ನೀಚನಲ್ಲವೆ ಇವನು ನಿ ಚನಲ್ಲವೆ | 

ಮಂಜ ನಿಲ ಸದ್ಧತಿ ಮುಕ್ತಿಯು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರುವ ಆತನೆ ಸದ್ಗುರು 

ಮೂರ್ತಿಯು ವರಾ ೪೪೪೪೪೪ಳಳ ಮಂ 

[ಮಹೀಪತಿರಾಯರು ದೇಹದ ಒಳಗಿಹ ದೇವರ ತಿಳಿದಿಹ ಆತನೆ ] 



ಹರಿದಾಸ ಕ ತಿಗಳ ಛಂದ ಛಲ 

ಲಲಿತ ಎಳೆತಂಳೆಸಿ ವನಮಾಟೆ ಧರಿಸಿಕೆೊಳ ಬೇಕು ೫೫೫೭ಪ 

ಘಳಿ._(6)ನೆ ಹರಿಯಪೂ ಜಿಸುತಿರಲಂ ಬೇಕು ೫೫೫ಪ 

ಕಳಕಳನೆ ಏಕಮನ ಕರಗುತಿರ ಬೇಕು ೫೫೫ ಪೆ 

ನಳಿನನಾ ಭನಪಾದ ಪೊಗಳುತಿರ ಬೇಕು ೫೫೫ಪ 

[ಪುರಂದರದಾಸರು ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಸುಖವ ನೆಚ್ಚದಿರು ಕ ಡ್ಕ ] 

ಭಾವಿನಿ ಒಂದು ಅರಿಯದ ಮಂದ ವ ತಿನಾ ೩೪ ೩೪ 

ನಿಂದು ನಿಮ್ಮಾನಂ ವಂದಿ ಖೆ ೩೪ ೩ಮು 

ಇಂದಿ ದೇಶ್ ತಂದು ತೋರಿಸಿ ೩೪ ೩೪ 

ತಂದೆ ವಾಾಡೆಲೊ ಸತ್ಸ ಪೆ ೩ ೪ ೩ ಮಂಡ 

[ವಿಜಯದಾಸರು ಗುರುಪುರಂದರದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಸರಸಿಜ ನಂಬಿದೆ ] 

ಇಂದು ನಾವು ಗಣ ಹರಿವೃತ್ತಿಯೆ ಂದು ಗ ರುತಿಸ ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯ ಸಂಳುಹನಂ 

ಕೂಡ ಹರಿದ ಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ ಅ್ಲಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಒಹ ದಂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

೧ ಜನನಿ ಜನಕ ರಂತೆ ಜನಾ 

ರ್ದನನು ಸಲಹು ತಿರಟು ಬಿಟ್ಟು 

ಧನಿಕರಮಣನೆ ಮನೆಗ ಳಲ್ಲಿ ವಾ ಲಬ 
ಶುನಕ ನಂತೆ ತಿರುಗು ವವನು 

[ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರ ನೀಚನ್ಮುವೇ ಇವನು ನೀಚನ್ನುವೇ ] 

೨ ಹಾಲೂ ಹಲವನು ಪಾನವ ವಕಾಡಿದ 

ಫಾಲ ಲೋಚನನೆ ಬಲ್ಲವ ನು ೪೪೪೫ 

[ವಿಜಯ ದಾಸರು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೆರಡಕ್ಷರ ] 

೩ ನಾರಾ ಯಣಪಾ ದಾರ ವಿಂಡೆ ಯುಗೆ ಲ. ೪೩.-೩.-೨ 

ಳಾರಾ ಧನೆಯೊಂ ದೇ 

ತ ರಿಸು ವದುಸಂ ಸಾರಶರಧಿಯಂಗೆ ಛಲ ೩ [೩.೨ 

ತೋರ ವ ದೋಮುಂ ಬೇ 

[ಜಗನಾ ಧದಾಸರು ಬಯಸದಿರಹಿಕ ಸುಖಗಳ ನಂದಿನ ] 

೪ ಕೊಂಡಾಡೆ ಶಬ್ದಪ್ರತಿ ಶಬ್ದವಾಗುತಿದೆ ಭೂ ೫-೫೩-4೫೨ 

ವಂಂಡಲಾ 

[ವಿಜಯದಾಸರು ಭಕ್ತಜನ ಸಂರಕ್ಷಣ ] 

ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಷಮ ಗಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಮಾದರಿಗೆ 



ಬಲಲ 
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೧ ಶ್ರೀ ಕಳತ್ರನಂಫ್ರಿಕವಂಲ 
ವೇಕ ಚಿತ್ತ ದಲ್ಲಿ ಮನೋ ಲದ 

ವಾಕು ಅಗಳಿ ಬಿಟ್ಟ ಸುಖೋ ಲ 

ದ್ರೇಕದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸ ದವನು 
[ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ನೀಚನಲ್ಲವೇ ಇವನು ನೀಚೆನಲ್ಲವೇ ] 

೨ ಬೋಧದ ಭಂಗೀ ಅಮೃತದ ಲಂಗೀ ಸಮಾನ ಗುಳಿಗೆಯ ನಿಟ್ಟಿ ೦-0 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಮಾಡಿದಯೆ ನ್ನ ಫಕೀರನಂ ಸದ್ದುರು ಸ] 

೩ ಶುಳಕಾದಿ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡಿದ ಪ್ರಭೆಯಾು ಲ-ಂ 

[ವ ಹೀಪತಿರಾಯ ರು ಶ ದ್ವ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸರ್ವರಿಗಿದು ಒಂದೆ ] 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ತೂ ವಿಶೆ ಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ  ಅಂಶಲಯ 

ಮಾತ್ರಾಟಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಒಯಗತಿಗೆ ವಿಶೆ ಷ ವೂಟು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು 

ಬಳಿಸಿದ್ದೂರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

೧ ಸದಮಲ ಲಕ್ಷಣ ತುಂಗನಾ [ಸಿರಿ ಎ ಎ ಎ (ಪು 

ಸದನನ್ನ ಕರ ನಾ ತ ರಂಗನ್ನಾ ಏಎ ಎ 

ಮದಮೋಹ ತಿಮಿರಪ ತಂಗನ್ನಾ [ಹಯ ಎ ಎ ವಿ [ಪ್ರ 

ವದನನ ಚರಣಾಬ್ಹ ಭೃಂಗನ್ನಾ ಏವಿಎ 

ವಾದಿರಾಜರು ಆರ್ಮನ್ನಾ ಯೋಗ ಧ ರ್ಯನ್ಮಾ 1 

ತ್ರಿ ವಿಜಯಂ ವಿರಲ ನಾ [ಅಂ ೩ ೩ ಮು [ಪ್ರ 

ಭಜನೆ ವರಾಳ್ಪೆ ರಾ ೩೩ ವಂ 

ಕಂಜನ ಭಂಜ ರಾ [ದಿ ೩ ೩ ಮೂ [ಪು 

ಗ್ವಿಜಯ ಲಾಯ ರಾ ೩ ೩ ಮು 

[ವಿಜಯದಾಸರು ಸಾರಿ ಭಜಿಸಿರೋ ಟೀಕಾಚಾರ್ಮರೆಂಫ ಯಾ 

ಹ್ರಸ್ವೀಕರಣ ದೀರ್ಥೀಕರಣಗಳಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ 

ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನರಚನೆಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇದಂ ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆೊಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹ ದು 

ಹೇಮ ಖಚಿತಕಿ ರೀಟ ಕೆಂಂಡಲ ಕಾಮಿ ತಫಲ ದಾಯ ಕ 

ಅಮಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಬಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ದ್ಹಾಮ ಎದ್ಕ್ಮಾ ಶರನಿ ಥೆ 

[ವಿಜಯದಾಸರು “ಶರಣಂ ಗಜಮುಖ ಅಖುವಾಹನ ] 



ಹರಿದಾಸ ಕ ತಿಗಳ ಛಂದಸು ೪೪ 

ಇಲ್ಲಿ ತಘ೨ ಎಂಬುದನ್ನು ತ()ಫ೨ ಎ ದು ಚತುರ್ಮಾತ್ರಾಗಣವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ 

ಸಿಯೂ ಸೌಎಭ್ಯ ಎಂಬುದನು ಚವಾ-ತ್ರಾಗಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಸಿಯೂ ಹೇಳ 

ಬೇಕಂ 

ಹೀಗೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ವಿವಿಧ ಮೂಲ ಲಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹರಿದಾಸರು 

ಕೃತಿಗಳನಂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಬ ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ 

ಬಹುದು 

ಅಂಶಬಂಧಗಳೆು ಪಾದದ ಉದ್ದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿರಿಯಕ್ಕರವು ಅಂಶಬಂಧ 
ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಿರಿಯದು [ವಿ ವಿ ರುಃ೪ ಎಂಬುದು ಅದರ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ] 

ಬಹಳ ಕಿರಿಯದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಬಂಧ ಅಷ್ಟುಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವು 
ದ್ಧಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ರೂಪಿಸಿದ ಅರ್ಧಸವ.ಚಾಪದಿ 

ಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹರಿದಾಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿಗೆ 

ನಿ ರನು ಕಂಡರೆ ವಳ ಗುತಿದೆ [ತನ್ನ ಎ ಎರು [ಪ್ರ 

ಮೋರೆಯ ತೋರದೆ ಓಡುತಿದೆ ಏ ಏರು 

ಧಾರಿಣಿ ಅಲ್ಲ ಅಳೆಯುತಿದೆ. [ದೊಡ್ಡ ವವರು [ಪ್ರ 

ಭೈರವಾ ಕಾರದಿ ಕೂಗುತಿದೆ ಎ ಎದು 

[ಕನಕದಾಸರು ಮಗೆ ವಿನ ಮರುಳದು ಬಿಡದ್ದ ] 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಗತಿಗೆ ವಿಶೆ ಷ ವರಾಟು ದೊರೆತು ಕಿರಿಯಕ್ಕರದ 
ಪ್ರತ್ಕೇಕಗಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಗತಿಗೆ ವಿಶೆ ಷ ಮಾಟು ದೊರೆತು ಕಿರಿಯಕ ರದ 

ಏಕತಾನತೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಿತವ ಗಿದೆ 

ಇದರಲ್ಲೇ ರ ದ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರ 

ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು 

ಸು (8)ಧೀಂದ್ರು ಕರಕಂಜ ಜಾತ (ಎ ಎ ವಿ ಬ್ರ [ಪ್ರ 

ಬಂಧಸಂಗ ಸತತಸ ಮೇತ ಎವ ಬ್ರ 

ವಧಿಪಿತ ಗುರುಜಗ ನ್ನಾಥ [ವಿರಲ ಏ ಎ ಬ್ರ [ಪ್ರ 

ನಧಿಕನೆಂ ದೊರೆಡವಿ ಖ್ಯಾತ ಖ ವಿ ಬ್ರ 
[ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿರಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ] 

ಇದರಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬದಲು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧ 

ವಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ವಾದಿರಾಜರು ವಿಜಯ ದಾಸರು ಮಂಂತಾದವರಲ್ಲಿ 

ಅಂತಹೆದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಮಾಡರಿಗೆ 
29 
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ಬೆರಳ ಉಂ ಗೆಂರೆವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ [ನನ ಏ ಎ ಎ [ಪ್ರ 

ಕೊರಳಪ ದಕವೆಲ್ಲ ನೀಗಿದೆ ವವಿವಿ 

ಸರಕೆಲ್ಲ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ [ಆ ಏ ವಿ ಎ [ಪ್ರ 

ತರುಣಿವೆಂ ಹಿ (6) ವೆಂ ಹೀಂ ಗಾಗಿದೆ ಏ ಎವಿ 

[ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಏಲ್ಶ್ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಕ್ಯೋ ನೀ ಹೇಳಯಕ್ಕಾ ] 

ಇದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಚೌಪದಿಯಂ ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ವರಾದರಿಗೆ 

ಆಲಯ ದೊಳಗೆ ನೀ ನಾಡದೆ [ಚಿನಿ ಏ ಏ ಏಿ [ಪ್ರ 

ಪಾವಂಸ ಕೃರೆಯ ನೀ ನೊಲ್ಲದೆ [ಚಿಕ್ಕ ಎ ವಿ ವಿ [ಪ್ರ 

ಬಾಲೆಯ ರೊಡನೆ ಕೂ ಡ್ಕಾಡದೆ [ಮಂದ್ಹ ಎ ವಿ ವಿ [ಪ್ರ 

ಬಾಲಯ್ಯ ನೀ ಎನ್ನ ಕಣ್ಮವಂಂ ದಾಡದೆ ಎ ಎ ಎ ಎ 

[ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಎಲ್ಕಾಡಿ ಬಂದ್ಕೋ ಎನ್ನ ರಂಗಯ್ಯ ನೀ 7 

ಹೀಗೆ ಮೂರನೆಯ ಗಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುವನು ತರದೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ರೂಪಿಸಿದ ಸಮಚಾಪದಿ ಬಂಧವೊಂದನ್ನು 

ಮಹೀಪತಿರ-ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಮಾದರಿಗೆ 

ಈಸಂ ಪ ರಿಯಲೆನ ಗಿಂದಂ ಏವಎಿ ಬ್ರ 

ಆಶೆಪೂ ರಿಸಿದೆನ ಗಿಂದು ಏ ಎ ಬ್ರ 

ಭಾಸ್ಕರ ಗಂರುವಾಗಿ ಬಂದಂ ಎವಎಿಬ್ರ 

ಭಾಸಿಪಾ ಲಿಸಿದೆನ ಗಿಂದು ಎವಿ ಬ್ರ 

[ಮಹೀಪತಿರಾಯರು ನೀನೇ ಎನಗಾಗಿ ಬಂದು ನೀನೆ ನೀನಾಗೆನಗಿಂದು ] 

ಇದು ಕಿರಿಯ ಕೃರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಾಪವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ದೊರೆಯಕ್ಕರದ 

ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಕಿರಿಯಪಾದದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಕೂಡ 

ಇದೇ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಕೇಕ ಗಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಪಾದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ 

ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ಇಂತಹದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು 

ಏಜಯದಾಸರು ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ಮಂಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ 

ಮಾದರಿಗೆ 

ಆಶ್ರಿತ ಜನಕಲ್ಹ ವೃಕ್ಷ [ನಿನ ಎ ವಿ ಬ್ರ [ಪ್ರ 

ಆಶ್ರಯಿ ಸಿದೆ ಬಲಂ ದಕ್ಷ [ಗಂ ಏ ಎ ಬ್ರ [ಪ್ರ 

ರಾಶಿವಿ ರಾಗಪ್ರ ತ್ಯಕ್ಷ (ವಾಗೆ ಎ ವಿ ಬ್ರ [ಪ್ರ 



ಹರಿದಾಸ ಕ ತಿಗಳ ಛಂದಸು ೪೫೧ 

ದಾಸತ್ವ ಕೊಡುಬಲ ದೀಕ್ಷ [ಆಹ ಎ ವಿ ಬ್ರ [ಪ್ತ 

ಏಸು ಜ ನ್ಮದಲಿದ್ದ ದೋಷವ ಕಳೆದು ಸಂ ಎಎ ಎಎ 

ತೋಜಷವಾ ಗುವ ಕರ್ಣ ಭೂಷಣ ಕೃಪೆಮಾಡು ಎ ವಿ ಎ ಏ 

[ವಿಜಯದಾಸರು . ಪನವಇನ ಮದು ರುವೆ ಪವಮಾನ ] 

ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೇ ಸಮದ್ವಿಪದಿ ಬರುವಂತಹ ಬಂಧವೊಂದನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರು ವಾದಿರಾಜರು ಮುಂತಾದವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾದರಿಗೆ 

ನಿರಿಗೆಯ ಪಿಡಿಯದಿರೊ [ಕಾಂಚಿ ದಾಮ ವರು [ಪ್ರೆ 

ಕಿರುಗಂಟೆ ಧ್ವನಿಗೈಯ ದೆ ಎರು 

ಕಿರಂದುಟಿ ಗಳ ನೀನು ಸವಿದ ಚ ಪ್ಪರಿಸಲು ಏ ಏ ಎ ಎ 

ತರವಲ್ಲ ಗಂಡ ಮ ತ್ಮರವತಾ ಳವನ್ನ್ಲ ಎ ಐಏಐವಎ ವಿ 

[ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಬೆ ಡವೊ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು 

ನಾ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ] 

ಈ ಬಂಧದ ಅಂತ್ಯದ ದ್ವಿಪದಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನ ಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದೂ ಉಂಟ 

ಮಹೀಪತಿರೌೆಯರು ವಾದಿರಾಜರು ವಿಜಯದಾಸರು ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರು ಮಂಂತಾ 

ದವರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ವರಾದರಿಗೆ 

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇ ತ್ರಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಮ ಹಿಮೆಗಳ ವಿವಿವಿವಿ 

ಕೀರ್ತಿಸಿ ಜಗದಿಕ _ ತಾರ್ಥನೆ೦ ಜಿನಿಸಿದೆ ಏ ಏವಿವಿ 

[ಜಗನಾ ಧದಾಸರು ದಾಸರಾಯಾ ಪ್ರರಂದರದಾಸರಾಯ 3] 

ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸವಿದೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ರಗಳೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯಿ 

ದರೂ ಆದರ ಹರಿವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನ ಡಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ಲವಿಯು ಪುನರಾ 

ವರ್ತಿವಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ತ್ರಿಪದಿಯ ದ್ವಿತೀಯಪಾದಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಿ ಪದಿಯ ನ್ನು ರೂಪಿಸ 

ಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾದರಿಗೆ 

ಹವ್ಮೂನ ಳಿದು ಶ್ರೀರಂಗ ಏ ರ (೮ನ ಎಬ್ರ ಎಎ 
ಸುಮ್ಮಾನ ದಿಂಸೇ ಏಪವ್ಯಾಸ ವಂನಿರಾಯ ಎವಿ ಬ್ರ ವಿವಿ 

[ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಇದಿರದಾವನು ನಿನಗೀ ಧರೆಯೊಳು ] 

ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಿಪ್ರಾಸ ವ೯ತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಎಲ್ಲ 



೪೫೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಛಂದೋವತಂಸದ ಅರ್ಥದಷ್ಟಿರುವ ದ್ವಿಪದಿಯನ್ನು ಮಹಿಪತಿರಾಯರು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯಂರಂ ಮಂಂತಾದವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಉದಾ ಗೆ 

ಹರಿಹರಿ ಎಂದಂಕೊಂ ಡಾಡುಪ ಬನಿ ಏಎಎಬ್ರ 

ಹರಿಮಹಿ ಪತಿಗುರಂ ತಾಯಿತಂ ದೈನಿ ವಿವಿವಿಬ್ರ 

[ವಂಹೀಪತಿರಾಯರು ಹೆರಿ ಹರಿ ಎನ್ನಿ ಸಿರಿಲೋಲ ಎನ್ನಿ ] 

ನಾಲ್ಕ ಎಷ್ಟುಗಣಗಳ ಪಾದ ಮತ್ತೂ ಛಂದೋವತಶಂಸದ ಪಾದ ಇವುಗಳ 

ಬೆಸುಗೆಯಿಂದ ಐಳಿಂಯನು ಹೋಲವ ಎಷಮದ್ವಿಪದಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸ 

ಬಹಂದಂ ಅಂತಹದನು ಶ್ರಿಖುದರಾಜರಂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ವರಾದದಿಗೆ 

ತುಂಂಗವಿ ಹಂಗತು ರೆಂಗದ ಯಕಾಪಾಂಗ ವವಿವಿವಿ 

ರಂಗವಿ ರಲಭವ ಭೆಂಗಶ ಭಾಂಗ ವವಿವಿಬ್ರ 

[ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೆಂ ನಂದನಂದನ ಪಾಹಿ ಗುಣವೃಂದ 1 

ಇದರ ಎರಡರಷ್ಟಿರಂವ ಚೌಪದಿ ಕೂಡೆ ಉಂಟು ವರಾದರಿಗೆ KN 

ಭವ ಜನ್ಮ ದಲಿ ಬಂದು ಒಹು ಬಳ ಲಿದೆ ನಾನು ಎಎಎ ಎ 
ಒರೂವಿಧಿ ಬಲೆಯೊಳು ಸಿಲುಕಿ ಜೀ ವನವು ಎವಿವಿವ 

ಅ(9)ವಿಧ್ಯ ದಾಟಕೆ ಐವರಂ ಕೂಡಿತಾ ವಿವಿವಿವಿ 

ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಗಾ ಣಿಸಗೊಡ ದಿಹರಂ ವಿವಿವಿಬ್ರ 

[ಮಹೀಪತಿರಾಯಂರು ಕರುಣಿಸೊ ಗಂರು ತಾರಿಸೊ 

ಶುದ್ಧ ಛಂದೋವತಂಸವನನ್ನಿ ವಂಹಿಪತಿರಾಯರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮಂಂತಾದವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಪಿತಮಾತೆ ಸತಿಸುತ ರಗಲಿರ ಬೇಡ ವಿವಿಬಬ್ರು 

ಯತಿಯಕಾಗಿ ಅ(s)ರಣ್ಯ ಚೆರಿಸು ಬೆಡ ಏಎವಿಬ್ರ 

ಪ್ರತನೇಮ ವ($ವರಾಡಿ ದಣಿಯಲು ಬೇಡ ಎವಿವಿಬ್ರ 

ಸತಿಯಿಲ್ಲ ದವಗೆಸ ದ ತಿಯಿಲ್ಲೊ ಮೂಢ ಎಎಎಬ್ರ 
[ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಜ್ಞ್ಞಾನವೊಂದೇ ಸಾಕಂ ಎಂಂಕ್ಷಿಗೆ ] 

ಛಂದೋವತಂಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆರೆಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು 

ಒರ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ವಣಾದರಿಗೆ 



ಹರಿದಾಸ ಕ ತಿಗಳ ಭಂದಸು ಭಜ, 

ಕಲಿಕಲ್ಮ ಷ ವಿದೂರ ಕುಜನ ಕು ದಾರ ವಿವಿವಿಬ್ರ 

ನಳಿನಾಕ್ಷ ವಮಲಶ್ರೀ ತುಳಸಿಯ ಹಾದ ಎವಿವಿಬ್ರ 

ಗಳಸ ಶೋ ಭಿತಕಮಂ ಡಲದಂಡ ಧಾರ ಏಎಎಬ) 

ಅಲವಬೋ ಧರಮತ ಜಲಧಿವಿ ಹಾರ ಏವಿವಿಬ್ರ 

ಸುಲಲಿತ ಕರುಣಾಂಬಂ ಧೇಜಗ ನ್ನಾಥವಿ ವವಿವಿಬ್ರ 

ಟ ಲನೊಲಂ ಮೆಯ ಪಡೆ ದಿಳೆಯೊಳು ಮೆರೆವೆ ವಿಎಎಬ್ರ 

[ಜಗನಾ ಧದಾಸರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಚ ರುಚರಣವ ಸಾರಿದೆ ] 

ಛಂದೋವತಂಸದ ವರ್ಗಕ್ಕೇ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಧವನ್ನು ಪುರಂದರೆ 

ದಾಸರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ವರಾದರಿಗೆ 

ಜಿತವಾಗಿ ಕೇಳೊ ಈ ಸೊಲ್ಲ [ಹರಿ ಏಎಬ್ರ [ಪ್ರ 

ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾ ಗಿರು ಲೋಹ ಕಲ್ಲ ಏವಿವಿಬ್ರ 

ಪ್ರತಿವೆಂ ಪೂ ಜಿಸಿದರೇ ನಿಲ್ಲ [ಪರೀ ಏ ಏ ಬ್ರ [ಪ್ರ 

ಕ್ಷಿತನೆಂಬೊ ರಾಯ ಈ ಮಹಿಮೆಯ ಬಲ್ಲ ಏಎಎಬ್ರ 

[ಜಗನ್ನಾಥಬಾಸರು ಮನವೇ ಮರೆವರೆ ನೊ ಹರಿಯ 7 

ನಾಲ್ಕು ವಿಷ್ಣುಗಣಗಳ ಪಾದರಚನೆಯ ಷಟ್ಟದಿಗೆ ಬೇರೆ ರಚನೆಯ ಮೂರಂ 

ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರೂಪಿಸಿದ ಒಂದು ನವಪದಿಯನು ವಿಜಯದಾಸರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಹೇಣ್ಮು ಮಾ ರಿ) ಹೊನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಮನುಜರ ವಿವಿವಿವಿ 

ಕಣ್ಣನೆ ಕಳಜಿಹಿಂ ಗಿನಪುಡಿ ಯನೆ ತುಂಬಿ ವಿಏವಿವಿ 

ಸುಣ್ಣದೊ ಛಗೆ ಹೊಳೆ ಜನ್ಮಕ ಅಳೆದು ಶಿರೆ ಎಎವಿವಿ 

ವಣ್ಣೆಕ ಲ್ಲನೆ ಆಡಿ ಇನ್ನು ಉ ಕೈನ ಕಾದ ವಿವಿವಿವಿ 

ಎಣ್ಣೆಯ ಸರಿದುನೀ ರನ್ನೆರೆದು ನರವಕಂಸ ವಿವಿರುಎ 

ಉಣ್ಣೆಂದಂ ತಿನಿಸಂವದೊ [ತಿತ್ರಿ,ಯನಿಕ್ಕಿ ಏರು [ಪ್ರ 

ಹಣ್ಣಣ್ಮು ವಕಡುವರೊ [ಅಸಿಪತ್ರಾ ವರು [ಪ್ರ 

ರಣ್ಯವ ಹೊಗಿಸುವರೊ [ಕ್ಷುಧೆಯೆನೆ ಏರು [ಪ್ರ 

ವಣ್ಣುಬಾ ಯಲಿತುಂಬಿ ಕುಟ್ಟಿವೆಂ ಲ್ಲಿಸುವರೊ ಎಎಎವಿ 

[ವಎಜಯಂದಾಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮನವೆ ಇನ್ನು ] 

ಐದಂ ಗಣಗಳ ಪಾದರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮದನವತಿಯ ಆರ್ಧದಷ್ಟರ 

ಬಂಧವಸು ಎಜಯದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ವಕಾದರಿಗೆ 

ವಾವ ನ ನಮ್ಮನು ಒಲಿದುಕಾ ಯಂವನಂತೆ ರಾಮರಾವ ವಿವಿವಿವಿರಂ 

ವಾಮನ ನೆ($) ದಯದಿ ಭೂವೈಕುಂ ರವ ಕಂಡೆ ರಾವಂರಾಮ ಎರುಏಎರು 

[ಎಜಯದಾಸರು ಕಾಶಿಯ ಹಾದಿಲಿ ಕೇಪವನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ ] 



ಲ೫೪ ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ರುದ್ರವು ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಮಗಣಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಂತ್ತದೆ 

ದೀರ್ಥೀಕರಣತತ್ವ-ನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಂಚಮಾತ್ರಾ,ಲಯಂಕ್ಕೆ ಕೂಡ 

ತಿರುಗಿಸಬಹ ದು 

ಮದನವತಿಗೆ ಮಹೀಪಶಿರಾಯರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ವಕಾದರಿಗೆ 

ಮಂದರ ಭರಮಾ ಥವಶ್ರೀ ಹರಿಮು ಕಂದಬಾರೊ ಏಬ್ರಬ್ರಬ್ರರಂ 

ಸುಂದರ ವದನನೆ ನಂದಯ ಶೋದೆಯ ಕಂದಬ ರೊ ವಿವಿಎಎರು 

ಕಂದರ್ಪ ಕೋಟಿಲಾ ವಣ್ಮದ ಲೊಪ್ಪುವಾ ನಂದಬಾರೊ ವಿವಿವಿವಿರಂ 

ವಂದಿತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಇಂದಿರಾ ಪತಿ ದೀನ ಬಂಧು ಬಾರೊ ವಏವಿವಿವಿರು 

[ಮಹೀಪತಿರಾಯರು ದೇವಾಧಿದೇವ ಶ್ರೀದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಬಾರೊಬಾರೊ ] 

[ಪೊದೆಲ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಗಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಎಷ್ಟುಗಣಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವಾಗಿ 

ಧ(5$)ರಮಾ ಧ()ವಪಶ್ರೀ ಹ()ರಿವ ೨ ಎಂದಂ ಎಳೆದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟುವಗೆ 

ಹೊಂದಿಸಬಹುದ ] ಇಲ್ಲಿಕೂಡರ ದ್ರವು ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಮಗಇಗಳಾಗಿ ಎಡೆಯುತ್ತದೆ 

ಆದರೆ ಮಾತ್ರಾಲಯ ಕೈ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಥ್ಫೀಕರಣ ತತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೆ ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಶಲಯ ಗ ಣ ಮಾತ್ರ 

ಹಿಂದಿಸದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ 

ಈ ಬಂಧದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದ ರುದ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಂದಾಗ 

ವಂತ್ತೊಂದಂ ಬಂಧ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ 

ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ವರಾದರಿಗೆ 

ಅನುದಿನ ಪೊಕ್ಕು ನೀ ಸಾರಿಸು ಸಜ್ಜನ ರೆಡೆಗೆ ಏಏಎಎಬಜಬ್ರ 

ಮನೆಮನೆ ವಾರ್ತೆಯ ಬಿಟ್ಟುಧ್ಯಾ ನಿಸಿರಡಿ ಗಡಿಗೆ ವಿವಿವಿವಿಬ್ರ 

ಕನಸಿನೊ ೪ ದರು ಪೊ ಗದಿ ರಧಮಂರ ಬಳಿಗೆ ವಿಎಎಎಬ್ರ 

ಗುಣನಿಧಿ ಹಯವದ ನನಭಜಿ ಸಿರೊ ಒಂದು ಘಳಿಗೆ ಏವಿಎಎಬ್ರ 

[ವಾದಿರಾಜರು ಸಾಕು ಸಡಗರವ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಯಂ ನೆನೆ ಬೇಗ 1 

ಇದಕ್ಕೇ ಅಧಿಕಗಣಗಳನಂ ಕೊಂಡಿಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಭೇದವನಂ ನಿರ್ಮ್ವಾಸ 

ಬಹಂದು ಅಂತಹವನು ವಿಜಯಂದಾಸರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿಗೆ 

ಶೀತೆರೆ ಪುಟ್ಟಿರೆ ಮೇದಿನಿ ಪಾಲಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಎಎಎಎಬ್ರ 

ಆತುಮ ಮೂರುತಿ ದಶರಥ ನಿಗೆ ಮಗ ನಾದ ವಿಏವಿವಿಪ್ಬ್ರ 

ಲೀಲಾವಿ ನೋದ ಎಬ್ಬ 
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ಜ್ಯೋತಿಪು ಕಾಶನು ಸಾಕೇತ ಪುರದಲಿ ನಲಿದ ಎಎಎಎಬ್ರ 
ಸ್ತುತಿಪರಿ ಗೊಲಿದ ಎಬ್ರ 

ಭೂತಳ ದೊಳು ಜಾ ನಕಿಗೆ ನಾ ಥ(ಅ)ನಾಗಿ ಮೆರೆದ ವಿಬ್ರವಿವಿಬ್ರ 

ಕಾಯುತ ಗರೆದ ಎಬ್ರು 

[ವಿಜಯದಾಸರು ರಂಗನ ನೋಡಿರೈ ಕರುಣಾಪಾಂಗನ ಪಾಡಿರೈ 7 

ಆರು ಗಣಗಳ ಬ್ರವಿವಿವಿವಿರು ಜಳ ರಚನೆಯ ಬಂಧವನು ನಮ್ಮ 

ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಹೇಳಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ಅಂತಹದು ಇರಲ್ಲಿವೆಂದೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ 

ಆದರೆ ಹರಿದಾಸರು ಆದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬದಲು ಎಷ್ಟುವನ್ನು ತಂದಂ ಈ ಬಂಧ 

ವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹದಣ್ಗೆ 

0 
ಧಳಧಳಿ ಸುವಬ್ರಹ್ಮ ರಂಧ್ರವೆ ಸುಖವೆಂದು ವಂಲಗುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊ 

ವಿವಿವಿವಿವಿರಃ 

ಬಲರವಿ ಶತಕೋಟಿ ಶಿಂಶುವಕಾ ರ()ದಲ್ಲಿ ಶೇರೋವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊ 

ವಏಿವಿಎವಿಎರಂ 

ಕಲಿಯಂಗ ದಲಿ ಹರಿ ನಾಮದ ಅಮೃತವ ನಂಂಡವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊ 

ಎವಿವಿವಿಎದರಂ 

ಸುಲಭದಿ ಪುರಂದರ ಏರ ಲ ರಾಯನ ಶೇರೋವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊ 

ಎವಿವಿವಿವಿರಂ 

[ಪುರಂದರದಾಸರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವ ತಿಳಿದವ ] 

ಸಾಂಗತ್ಯವು ಏಳುಗಣಗಳ ಪಾದರಚನೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಗತ್ಯದ 
ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವಿಷ್ಣುಗಣಗಳೂ ಎರಡಂ 

ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಬರಂ 

ತ್ತದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೆಯೇ ಅಂಶಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಾದೇಶ [ಎಂದರೆ 

ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಣದ ಸ್ವಾ ನದಲ್ಲಿ ವತ್ತೊಂದುರಿತಿಯ ಗಣ ಬರುವುದು-ಉದಾ 

ಹರಣೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ: ವೋ ರುದ್ರವೊ ಬರುವುದು] ಸಹಜವೆಂಬು 

ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ 'ಠಟನಾವಿಧಾನ ಮತ್ತೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 

ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳನು ಮಹೀಪತಿದಾಸರೊ 

ಪರಂದರದಾಸರು ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 



೫. ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಮ ದರ್ಶನ 

೧ ಸೇವಲ್ಲ ಸೊತ್ತಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯನೋ ಟಿಕಿ ಅಲ್ಲ ವವಿವಿವಿ 

ವ ಹಿಪತಿ ನಿನ್ನೊಳು ತಿಳಿವದು ವಕಾ ಎ ಎರು 

ಕೌತುಕ ವನುಕಂಡು ಮಹೆಗ ರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎ ಎವಿ ಎಎ 

ಸಾಯೋಜ್ಯ ಸದ ತಿ ಪಡೆವದು ವರಾ ಎಎ ರು 

[ಮಹೀಪತಿರಾಯರಂ ಏನೆಂದ್ಹೇಳಲಿ ಸ್ವಾನಂದ ವಂಹಿಮೆಯು ] 

ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಂದ್ರ ಬಂದಿದೆ ರುದ್ರವು ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಮಗಳಾಗಿ ಒಡೆ 

ದರೆ ಇದೇ ಶಿರಿಸೀಸವೆ೧ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 

೨ ಪಾತ ಳ ಗಂಗೆಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಲು ಏ ವಿ ಏವ 

ಪಾತಕ ವಿಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವು ಏ ಬ್ರರು 

ಜ್ಯೋತಿ ಲಿಂಗನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಲು ಬ್ರ ಲವಿವಿ 

ದ್ಯೋತಗ ಇಲ್ಲ ಅನುದಿನವು ಎ ಬ್ರ ರಂ 

[ಪುರಂದರದಾಸರು ನೆನೆವೆನನ್ಶರ ಕಾಣೆನು ] 

ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬದ ಬ್ರಹ್ಮವೂ [ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಎ) 

ಡಿಗೆಳ್ಲೂ ಈ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ] ಏಳು ಹದಿಸಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬದಲು ರುದ್ರವೂ 

ಬಂದಿದೆ 

ಗಣಾದೇಶಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಇಡೀ ಬಂಧವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ 

ಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸುಹುದಾದ ಒಂದು ಸಮಚೌಪದಿಬಂಧವನ್ನು 

ಮಹೀಪತಿರಾಯರು ವಿಜಯ ದಾಸರು ಮುಂತಾದವರಫ್ಲಿ ಕಾಣಂತ್ರೇವೆ ಮಾದರಿಗೆ 

ನಾರದ ತಂಂಬುರ ರೆಲ್ಲ ಗಾ ಯನದಲಿ ಮಾಡುವ ರಾನಂದ ಘೋಷ 

ಇರುಳು ಹ ಗಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಳುವ ಹಾಸಿಕೆ ದೋರುವ ಹರುಷತಾ ಶೇಷ 

ಸಂರಮಂನಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಚರಣ ಕ ಮ6)ಲಕೆ ಹಚ್ಚಿಹ ರು(8)ನಿಜ ಧ್ಯಾಸ 

ವರಣಿಸ ಲಾಗದು ಪರಿಪರಿ ಯಲಿ ನಿಮ್ಮ್ಮ ಸಿರಿಲೋಲ ನೀಸ ರ್ವೇಶ 

[ಮಹೀಪತಿರಾಯರು ಕಾಯೊ ಕಾಯೊ ಕಾಯೊ ಕಾಯೊ ದಯರಾನಿಧಿ ] 

ಏಎಏಎ ಏವ ಎವಎ ಏಎ ಎ ಬ್ರ 

ಏವ ಎ ಎ ಎವಿ ಬ್ರ 

ವಿವಿಎವಿವಿವಿ ಬ್ರ 

ವಿವಿಏಎ ಎವಿ ಬ್ರ ಬ್ರ 

ಇರತಹ ಬಂಧವನ್ನು ದ್ವಿಸಾಂಗತ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯಬಹಂದಂ ಗಣಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 

ಸಮಪಾದತ್ವ್ಯಗಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಪಿರಿಯಕ್ಕರದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ 
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ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗಣವನ್ನುೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಪಾದಗಳ ರಚನೆಯನ್ನಿ 

ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಷಟ್ಟದಿ ಬಂಧವೆಂದನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಬಹುದು 

ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಂಧವನಂ ವಾದಿರಾಜರ ರಚನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಂ 

ಮಾದರಿಗೆ ಅದರೆ ಒಂದು ನುಡಿ 

ಮಂದರ ಗಿರಿಯಂನಂ ಬೆನಲಿ ಪೊತ್ತಂಥ ಏ ಎವಿಎವಎ 

ಇಂದಿರೆ ಯರಸನೆ ಭಾಮ [ನಾ ಏ ವಿಬ್ರ [ಪು 
ನಿಂದಿರೆ ಯ ರಸನೆ ಭಾದೆಂ ಎ ಎಬ್ರ 

ಇಂದು ನಿನ ಗಂತಹ ಭಾರಗ ಳಿಲ್ಲವು ರು ವಿವಿಎಏಎ 

ಸಿಂಧ ವಿ ನೊ()ಳುನೀ ಪೋಗೈ[ಕೈಷ್ಣ ಏ ಎ ಬ್ರ [ಪ್ರ 

ಸಿಂಧುವಿ ನೊ(ಳ್ಸಳುನೀ ಪೋಗೈ ಎಎ ಬ್ರ 

[ವಾದಿರಾಜರು  ನಾಗಶಯ.ನನು ನಾ ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದಿಹೆ 1 

“ದನ್ನು ವರ್ಧಿತಸಾಂಗತ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು 

ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಅಂಶಬಂಧಗಳನು ಹರಿದಾಸರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ 

“ಲ್ಲಿ ಎ್ಹವನೂ ಎವರಿ-ಂವುದು ಸಾಧ್ಯವ ಗಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಕೆಲವನು ಮಾತ್ರೆ 

ವಿವರಿಸಿದೆ ಇದು ಹೇಗೇ ಇದ್ದರೂ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಅಂಶ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಎಂತಹ ವೆ ಎಧ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿ-ಸ ತ್ತವೆ ಎಂಬಂದರ ಸ್ಕೂಲ ಪರಿತಯವಾದರೂ 

ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ 

ಮಾತ್ರಾ ಬಂ ಧಗೆಳು ಅಂಶಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯ ತೆಯೇ ಮಾತ್ರಾಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೂಡ ಹರಿದಾಸರು ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾ ದೆ ಷಟ್ಟದಿಗಳು 

ಕುಸುಮಚೌಪದಿ ದ್ವಿಪದಿ ಇವನು ಬಳಸಿರ ವ್ರವಂತೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಇವನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬಳಸಿದ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬಂಧಗಳ ಒಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡ 

ಬಹುದು 

ವಮಾತ್ರಾಲಯ ದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ ೂರುಗಣಗಳವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡ 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಗ ಗ ವಂ [ಗವಗಣ ಮೂ-ವಣಡಿ] - ಮಾದ೦ಯ ಲ್ಲಿ ಮೂರಂ 
ಗಣಗಳಿರುವುದಂ ಇವುಗಳ ವರಲರಚನೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟೂಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕಗಣಗಳ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚೌಪದಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಅದರ 

ರಚನೆ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ 

ಗೆ ಗ ಮು [ಪ್ರ 
ಗಗಮು 

ಗಗ ಮು [ಪ್ರ 
ಗಗ ವಂ 



ಛ೫೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಇದರಲ್ಲೇ ವಿವಿಧ ಲಯಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ೧ಓಗುತ್ತವೆ ಹರಿದಾಸರ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ವ ಂದಾನಿಲ ಮ್ತ್ತಾ ಲಲಿತ ಈ ವರರು ಲಯಂಗಳಲ್ಲೂ 
ಇಂತಹ ಒಂಧಗಳು ಕ ಣಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

೧ ಫಾಲ ಲೋಚ ನ [ವಿನುತ ೩ ೩ ಮು [ಪ್ರ 

ಮೂಲ ದಾಮ ನ ೩೩ ವು 

ಶೀಲ ಸದ್ದು ಣ [ನುತಿಪ ೩ ೩ ವಂ [ಪು 

ಮೇಲಾ ಭಕತ ನ ೩ ೩ ಮಂ 

[ಜಗವಾ ಥದಾಸರು ಪೊಂದಿ ಒದುಕಿರೋ ದಾಘವೇಂದ್ರರಾಯರ , 

೨ ಸಮಚರ ಹಾಂಬಂಜ ನ [ನಗವಕಠಾ ೪ ೪ ಮು [ಪ್ರ 

ಗಮತತಿ ಗೋಚರ ನ ೪ ೪ ವರು 

ಅವಿತೆ ಪ ರಾಕ್ರಮ ನ [ರಕ್ಮ್ಮಿಣಿ ೪ ೪ ಮು [ಪ್ರ 

ರವ ಣರ ವೀಕ್ಷಣ ನ ೪ ೪ ಮು 

[ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ಕಂಡೆ ಪಂಢರಿರಾಯಂನ ] 

೩ ವೈರ ಗ್ಯ ಪುಟ್ಟಲಿ ಲ್ಲ [ಘೋರಸಂ ೫ ೫ ವರು [ಪ್ರ 

ಸಾರದೊ.. ಮಗ್ಗನಾ ದೆ ೫ 4 ಮಂ 

ಸೂರಿಗಳ ವಧ್ಯದ ಲ್ಲಿ [ಬುಧನಂತೆ ೫ ೫ ಮು [ಪ್ರ 

ತೋರುತಿದೆ ನೋಳ್ಪೆಜನ ಕೆ ೫ ೫ ಮು 

[ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಶೇಷಪರ್ಯಕಶಯ ನ] 

ಭಾಮಿನೀ ಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹುದು ರೆಚೆತವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆ ಆ ಆಯದ 

ಸ ಹ್ಟತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಎಲ್ಲ ಅದಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ನಾಲ್ಯ 

ಗಣಗಳಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮರಾತ್ರ ಇವೆ 

ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರೆನೆಯಂದುಂ ಮಂಡಿಯಾಾಗಿದೆ 

ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೆಯ ಪಾದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಮೇಕಗಣ 
ವನು ತಂದ್ಕು ಮುಡಿಗೆ ಬದಲು ಪದ್ಮಗಣವನ್ನು ತಂದರೆ ಇನೊ ೦ದು ಪ್ರಕಾರ 

ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಂ 

ಬದರಿಕಾ ಪ್ರಮಕೆ ನೀ ಪೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ೫ ೫ ಪ [ಪ್ರ 

ಹೃದಯ ವಾ ಸನ ಪದಕೆ ಬಾಗಿ [ಭಾಷ್ಯ ೫ ೫ ಪ (ಪ್ರ 



ಹರಿದಾಸ ಕೃತಿಗಳ ಛಂದಸ್ಸು ೪ರ್ಪ್ಷ 

ಮುದದಿಂದ ಪೇಲ್ಗಿ ಚೆ ನ್ನಾಗಿ [ಎನಗೆ ೫ ೫ ಪ [ಪ್ರ 

ಅದರ ಭಾ ವವ ತಿಳಿಸೊ ಯೋಗಿ ೫ ೫ ಪ 

[ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರು ಶ್ರೀ ಮಾರುತಾತ್ಮಸಂಭೂತ ಹನುಮ] 

ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರುಗಣಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಶರಾದಿ ಷಟ್ಕ 

ಗಳನ್ನು ಹೆ ಇಲುವ ಬಂಧವೊಂದನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಸ್ಶ್ಸ್ಟ್ 

ಇಂದುಕುಲ ಪಾವನನ 

ಇಂದು ರವಿ ಲೋಚನನ 

ಇಂದ ನೀ ಕರೆತಾರೆ ಗಿಣಿಯೆ 

ಇಂದುಶೇ ಖರನುತನ 

ಇಂದಿರಾ ರಮಣನ (69) 

ತಂದುಕೋ ರೇ ವಂಿದ್ದು ಗಿಣಿಯೇ ೫ ಪ 

[ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕಾಣದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಕಮನಿ ಯ ಮೂರುತಿಯ ] 

ಜಳಟಆಳಂಜಜ ೫ 

೫೫೫ ೫ ೬ 

ತ 

ನಾಲ್ಕು ಗಣಗಳ ಪಾದರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ರಗಳಿ 

ಯದಂ ರಗಳೆಯ ಪಾದಗಳನಂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿಪದಿ ಚೌಪದಿ ಅಷ್ಟಪದಿ 

ಗಳನು ಹರಿದಾಸರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾದರಿಗೆ 

೧ ಕನಲಿದ ಜನಪನ ಅನ ನಯ ದಲಿನಿ ೪೪೪೪ 

ನ್ನಣುಗನ ಮಾಡಿದಿ ಘನತರ ಚರಿತಾ ೪ ೪೪೪ 

[ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಿತ ಗ.ಣಸಾಂದ್ರ 1] 

೨ ರಾಜ ಸೂಯ ಯಾಗ ದಲ್ಲಿ ೩೩೩೩ 

ರಾಜ ರಂಜ ರಿರಲು ಧರ್ಮ ೩೩೩೩ 

ರಾಜ ಸುತನಂ ಇವನೆ ಸಭಾ ೩೩ ೩೩ 

ಪೂಜೆ ಗರ್ಹ ನೆಂದು ಪೊಗಳ್ಹ ೩೩೩೩ 
[ವಾದಿರಾಜರು ಲೋಕಭರಿತನೋ ಕೃಷ್ಣನೇಕಚರಿತನೋ 1 

೩  ನೂರಂ ಪರ್ವತ ವರುಷ ಬಿಡದಲೆ ೩೪೩೪ 

ಚಾರು ವೃಂದಾ ವನದ ಲೀಎ ೩೪೬೩೪ 

ಸ್ತಾರ ಆರಾ ಧನೆಯು ತೊಲಗದೆ ೩೪೩೮೪ 

ವಾರ ವಾರಕೆ ಆಗು ತಿಪ್ಪುದು ೩೪೩೪ 

ಸಾರೆ ಕಾರು ಣ್ಯದಲಿ ಲಕುವಿಕಾ ಶಿ೪್ಛಜ೩೪ 
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ನಾರ ಯಣಕಾ ಚಕ್ರ ರೂಪದಿ ಶಿ೪೩೪ 

ಸಾರಿ ದವರಘ ಕಳೆದು ಇವರಿಗೆ ೩೪೩೪ 

ಕೀರು ತಿಯತಂ ದಿಘ್ಟು ದನಂದಿನ ಹ೪೩೪ 

[ವಿಜಯದಾಸರು ನೋಡಿದೆ ಗ ರುಗಳ ನೋಡಿದೆ ] 

ಇಂತಹ ಪಾದರಚನೆಯಲ್ಲೀ ನಾಲ್ಮನೆಯ ಗಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಗಣವನು ತಂದಂ 

ಕೂಡ ದ್ವಿಪದಿ ಚೌಪದಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಬಳಸಿರುವುದು೦ಟು ಮಾದರಿಗೆ 

ದ್ವಿಷದಿ ಸಾಧನ ಪಡೆವದು ಗುರುದಯ ಕರುಣ ೪೪೪೭ 

ಸದಮಲ ಸುಖಸು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟುರಣ ೪೪೪೭ 
[ವುಹೀಪತಿರಾಯ ರು. ಹರಿಹರಿಹರಿಹರಿ ಹರಿಯೆ ೦ದೆನ್ನಿ ] 

ಚೌಪದಿ ವನಜಾಕ್ಷ ವಾಭವ(8) ವಸುದೇವ ತನಯಂ ೫೫೫ಪ 

ಸನಕಾದಿ ವ ಂನಿವಂಬ್ಮೆ ಸಾಧ ಜನ ಪ್ರೀಯ ೫೫೫ಪ 

ಇನಕೋಟಿ ಶತತೇಜ ಮುನಿಕಲ್ಪ ಭಜ ೫೫೫೭ಪ 

ಕನಕಾದ್ರಿ ನಿಲಯವೆಂ ಕಟರಾಯ ಜೀಯ ೫೫೫ಪ 

[ಕನಕದಾಸರಂ ಲಾಲಿ ಪಾವನ ಚರಣ ಲಾಲಿ ಅಘಹರಣ ] 

ಇದಂ ಮಾನೌಮಿ ಚೌಪದದ ಬಂಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಂ 

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಚತುವರ್ಣಾತ್ರಾಲಯದ ರಚನೆಯ ಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಣಗಳನ್ನು 

ಬಳಸಿ ಮತ್ತೊಂದಂ ರೀತಿಯ ಅರ್ಧಸಮ ಚೌಪದಿಯನು ರೂಪಿಸಲಾಗಂತ್ತದೆ 

ಮಾದರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹದು 

ಅಂಡದ ತಂದಿಯ ಲಿ ನವ್ಮೂ ರ [ಓದಿ ೪೪೪ ಮ (ಪ್ರ 

ಕಂಡವ ರಿಲ್ಲವೊ ನಮ್ಮೂ ರು ೪೪೪ಮುಂ 

ದಂಡೆಕಾಣದ (8) ನಮ್ಮೂ ರು [ನಡು ೪4೪ ೪ ಮು [ಪ್ರ 

ಮಂಡೆ ಸ್ಥಳವೇ ನಮ್ಮೂರು ೪೪೪ಮುಂ 

[ಪುರಂದರದಾಸರು ಯಾರೂ ಅರಿಯರೊ ನಮ್ಮೂರು 7 

ಈ ಪರ್ಣ ಪಾದಗಳ ಸರಣ್ಯಂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಂಊನಪಾದವನ್ನು ತರ ವುದನ್ನೂ 

ಗೋವಿನ ಕಥೆಯ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಮೂವಿ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ ಚತುರ್ಮಾತ್ರಾಲಯದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಕ್ಯನ್ನ್ 

ಗಮನಿಸಬಹುದು 



ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ಛಂದಸು ೪೬೧ 

ಹಿಡಿವರೆ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಜಡಿವರೆ ವ ಮತೆಯ ೪೪೪೪ 

ನುಡಿವರಿ ಪುಹಿಯಣು ಬಿಡ್ಡವರೆ ಸತ್ಯವ ಳಿಳ 

ಇಡ ವರೆ ದುರ್ಗುಣ ಸಿಡ ವರೆ ಬೊ ಥಕೆ ೪೪೪೪ 

ಕೆಡುವರೆ ವರವಿಲಿ ಮಡಿವರೆ ವ್ಯರ್ಥ ೪೪೪ಪ 

[ಮಹೀಪತಿರ್ಯ ರ ಹೊಂದಿಸುಖಿಸು ಹರಿಯ ಪಾದ 1 

ಚಿಕ್ಕ ಷಟ್ಟದಿಗಳ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪುದಗಳನು ಬಿಂದಂ 

ಪಾದವಾಗಿಯೂ ಮೂರನೆಯ ಪಾದವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದವಾಗಿಯೂ ರೂಪಿಸಿ 

ಆದೇ ರಚನೆಯ ನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದಾಗ - ಎಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಷಟ್ಟದಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು 

ಪಾದಗಳಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ರಿ ತಿಯ ಅರ್ಧ ಸಮಚಸುಷ್ಟದಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 

ಇಂತಹವನ್ನೂ ಇವುಗಳ ಎರಡರಷ್ಟಿರುವ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳನ್ನೂ ಹರಿದಾಸರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವನು ನೋಡಬಹ ದು 

೧ ಧ್ಯಾನ ಮೌನ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯ ೩೩೬೩೩ 

ಖಾನ ಗುರುತು ಅರಿಯೆ ನಾ ೩೩೩೭ 

ನ್ಯೂನ ಪೂರ್ಣ ನೋಡ ದೆನ್ನ ೩೩೩೬೩ 

ರಕ್ಷಿ ಸೋದ ಯಣನಿ ಧೇ ೩೩೫೩ ಮು 

[ಮಹೀಪತಿರಾಯ ರು ಯುಕ್ತಿಯಿ ದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಷೆನಲ್ಲನಾ 1 

೨ ಆಂಜಿಕೆ ಯಿ ಲ್ಲದೆ ಗಿರಿಸಾ ರಿದ ಕಖ ೪ಳಳ೪ಳ 

ಕುಂಜರ ರಎಸುತ ಬಲ್ಲವ ನು ೪ಲ೪ಳ೪ಮು 

ಎಂಜಲ ಘಲಗಳ ಹರಿಗ ರ್ಪಿಸಿದಾ ೪೪೪೪ 

ಕಂಜಲೋಚನೆಯ ಕೇಳೆ ನಂ ೪೪೪ ಮಂ 

[ವಿಜಯ ದಾಸರು ರಾಮರಾಮ ಎಂಜಿರಡಕ್ಷರ ಪ್ರೇಮದಿ ಸವಹಿತು 

೩ ಏಕ ದಂತನೆ ಲೋಕ ಖ್ಯಾತನೆ ೩೪೬೩೬೪ 

ಭ್ರ 
ಏಕ ವಾಕ್ಕಪ್ರ ವೀಣ ನೆ ೩೪ ೩ಮುಂಂ 

ಏಕ ಎಂಶತಿ ಪತ್ರ, ಪೂಜಿತ ೩೪೩೪ 

ನೇಕ ವಿಘ್ನವಿ ನಾಯ ಕ ೩ಲಒಮು 

[ಪುರಂದರದ-ಸರಂ ಶರಣಂ ಶರಣು ] 

೪ ಅಂತ ರಾತ್ಮದ ತಂತು ಎಡಿಯದೆ ೩ಒಳ೪ಒ೪ 

ಗ್ರಂಥ ಪರಣಗ ಭ್ಯಾತ ಕೆ ಕಿ೪ಜ೩ ಮಂ 

ಕಂತು ಪಿತನಾ ರ್ಚನೆಯಂ ವರಿಯದೆ ಒಳ೪ಒಲ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ೪೬೨ 

ತಂತ್ರ) ಮಂತ್ರಗ ಳಾತ ಕೆ ೩೪೫೩೬ಮು 

ಸಂತತೆ ಚೆಂತಾ ಯ ಕನ ನೆನೆಯದೆ ಹ೩೪೩೪ 
ವ ಂತ್ರ ವಕಾತೆಗ ಳ್ಮಾತ ಕೆ ೩೪೩ವಂ 

ಪಂಥ ವರಿಯದೆ ಪರಮ ಯೋಗದ ೩೪೩೮೪ 

ನಂತ ಪವ್ರತವಿದು ವ್ಯಾತ ಕೆ ಹಿ೪೩ಮಂ 

[ಮಹೀಪತಿಲಾಯರು  ಆದವಿತತ್ವ್ಯದ ಸಾರ ತಿಳಿಯದೆ ಫೆ ದಾಭೆ ದವಿದ್ಯಾತಕೆ ] 

[ಮೂರನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯೆ ಪಾದದ ಎರಡನೆಯ ಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಕ 

ಎಂನುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಒತ್ತಕ್ಷರವಿದ್ದರೂ ಲಘುವಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು 

ಪ್ರ ಶಿಥಿಲೋಚ್ಚಾರಕ್ಕೊಳಪಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಉದಾ ಯ ಐದನೆಯ ಪಾದದ 

ಆದಿಯ ಗಣವನ್ನು ಶ್ರಿವರಾತ್ರಾಗಣಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ] 

೫ ತ್ರೇತೆಯ ಲಿ ರಘುಪತಿಯ ಸೇವೆ ವರಾ ಡುವೆನೆಂದಂ ೫೫೫೫ 

ವ ಶಸಂತ ಹನಂವಂಂತ ನೆಂದೆನಿಸಿ ದ ೫೫೫ ಮು 

ಪೋತಭಾ ವದಿ ತರಣಿ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಲಂಘಿಸಿದ ೫೫೫.೬ 

ಈತಗೆಣ್ ಯಾರು ಮೂ ಲೋಕದೊಳ ಗೆ ೫೫೫ಮು 

[ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಜಯಂಜಯಂ ಜಗತ್ರಾಣ ಜಗದೊಳಗೆ ಸ ತ್ರಾಣ ] 

೬ ಸಿರಿಸಕ ಪದವಿ ವ ಶ್ರೀಧರೆಂ ದೆನಲುತಾ ೫ ೫೫ ೫ 

ಹರುಷಗತಿ ನೀವ ಹೃಷಿ ಕೇಶನೆನ ಲು ೫ ೫ ೫ ಮು 

ಪರಮ ಪಾ ತಕ ದೂರ ಪದ್ಮ ನಾ ಭೆಂದೆನಲಂ ೫೫ ೫ ೫ 

ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಭೆಂಜನಾ ದಾ ಮೋದರೆನ ಲಂ ೫ 24.0 ೫ ಮಂ 

ಸುರಿಸು(8)ವ ಆಮೃತವ(೬) ಸಂಕ ಶುಷೆ ಕ್ಂದನಲು ೫ ೫ ೫ ೫ 

ಜಿನರೆವಧದೆ ಯೊಳು ವಾಸು ದೇವನೆನ ಲಂ ೫ ೫ ೫ ವಣ 

ಪರಿಪರಿಯ ಸಲಹುವ() ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನೆಂದೆನಲು ೫ ೫ ೫ ಮುಂ 

ಅರಹಂಗತಿ ನೀವ ಅನಿ ರ ದ್ವನೆನ ಲು ೫ ೫ ೫ ಮಂ 

[ಮಹೀಪಶೀರಾಯ ರು ಮುಂಜಾನೆ. ಎದ್ದು ಮ ರಹರನ ಸ್ಮರಿಸಲೆ 

ಮನವೆ ] 

[ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದ ಭಂಜನದಾ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾ ವನ್ನು ಹ್ರಸ್ತದಂತೆ 

ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಂಚವಾತ್ರಾಮಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ] 



ಹರಿದಾ ೮ ಕ ತಿಗಳ ಛ ದಸು ೪೬೩ 

ನಾಮ ಗಣಗಳ ಪೂರ್ಣಪಾದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಅಧವಾ ನಾಲ್ಕು ಗಣ 

ಗಳ ಊನಪಾದಗಳನ್ನು ವವಧ ರೀತಿರ ಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಚೌಪದಿ ಪಂಚಪದಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವನ್ನು 

ನೋಡಬಹ ದು 

೧ ಕಾಯವ ಸ್ಥಿರದ ಲ್ಲ ಔ£ಎನ್ನೊಳು ೪ ೪ಮ [ಪ್ರ 

ಮಾಂಕೆಂ ತುಂಬಿತ ಲ್ಲ ೪4೪ ಮಂ 

ಛ 
ಕ್ರಾಯಮಂದಿಸರ ಸ್ರೀಂಿರ ಕೊಡಾಡಿ ೪೫೪ ೪ ೪ 

ಕಾಯಜ ಜನಕನ ಗಾಯ ನ ಮಡದೆ ೪೪೪೪ 

[ಶ್ರೀಪಾದರಂಂಊಂರು. ಕಾಯವು ಸ್ಥಿರವ್ಲು ] 

[ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರನೆಯ ಖಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪರಿವೃತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆಯೇ 

ಮೂರ-ಯ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಗಣವನ್ನು ಚತುರ್ಮಾತ್ರಾವರಾವೈಕ್ಕೆ ಕ ಗ್ಲಿಸಿ ಹೇಳ 

ಬೇಕು] 

೨ ಬಲ್ಲ ಹ ಬ್ಬುವೆಸುಳ್ಳು ಬಿಸರು ಹಾ ಕ್ಷಿಯರಿಕ್ಷು ೫ ೫ ೫ ೫ 

ಬಿಲ್ಲಿನ ತ್ಸವ ನಿ ನ ೫ ೫ ಮು 

ಖುಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೂರನನಂ ಕಳುಹಿ ಕರೆ ಸಿದರಲ್ಲಿ ೫ ೫ ೫೫ ೫ 

ಮ್ಲುಭಿಯ ರನು ನೆರೆವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರನುಮರೆವೆ ೫ ೫ ೫ ೫೫ 

[ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಮಾನನಿಧಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಧುರೆಗೈದುವನಂತೆ 3 

೩ ಸಾರ ವಚನ ಕೇಳಿ ಭಾಮೆ ೩೭೩ ೩ ೩ 

ಮೋರೆ ಕೆಳಗೆ ವಕಾಡಂ ತಿರಲು ೩ ೫೩ ೩೩ 

ನಾರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಭಾವೆಂ ಯ ರನು ೩ ೩ ೩೩ 

ವೀರ ಕರೆದ ನು [ತಾ ೩ ೩ ಮು [ಪ್ರ 

ಸೆರಿ ಮೆರೆದ ನು ೩ ೩ ಮು 

[ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಕಂಜನೇತ್ರೆ, ಶುಭ ಮಂಜುಳಗಾತ್ರೆ 3 

[ಮೂರನೆಯ ಪಾದದ ಎರಡನೆಯ ಗಣವನು ತ್ರಿಮಾತ್ರಾಮಾೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ 

ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ] 

೪ ರಥ ಸಮೂ ಹಗಳೇರಿನೀ ಪ್ರಕಾ ಶಿಪ ಬಗೆಯೊ ಣಿ ೫ ೫ 

ಸತಿಯಲಾ ವಣ್ಕಾತಿ ಶಯವನೋ ಡಂವ ಬಗೆಯೊ ೫ ೫ ೫ 

ಮುತಿಯಿಲ್ಲ ದಸುರರ ಉ ಪೇಕ್ಷೆ ಮಾ ಡುವಬಗೆಯೊ ೫ ೫ ೫ ಜ ೫ ೩ 



೪೬೪ ದಾಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಪತಿತ ಪಾ ವನಪುರ್ಣ ಕಾಮ ನಿನ ಗೆ ೫ ೫ ೫ ಮು 

ನಂತಿಸಿ ಬಿ ನೈಸುವೆನು ಪೇಳೊ ಗುಣ ಧಾಮ ೫ ೫ ೫ ಪ 

[ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಾರಾಯ ಣದ್ರಿಕೃತವಾಸಶರಣು 1 

ಏಳಂಗಣಗಳ ಪಾದಗಳ ಒಂಧವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಪರಿಪರ್ಧಿನಿ ಮತ್ತು 

ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಟದಿಗಳ ದೀರ್ಪಪಾದಗಳಿಂದಾದ ಸಮಚೌಪದಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು 

ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹವಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

೧ ದಾನ ವನಂ ವಕಡ ದವನ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಾತ ಕೆ ೩೩೩೭೬ ೩೩ ವಂ 

ಸಾನ ವನಂ ವಾಡ ದವನ ಮೌನ ವ್ಯಾತ ಕೆ ೩೩೬೩೩೬೩ ೩ವಂ 

ಮಾನಿ ನೀಯಂ ಇಲ್ಲ ದವನ ಬದ ಕು ಯಾತ ಕೆ ೩೩೬೩೩೬೩ ೩ವಂ 

ಧ್ಯಾನ ವನ್ನು ಅರಿಯ ದವನ ಪೂಜೆ ಯಾತ ಕೆ ೩೩೩ ೩೩೩ಮು 

[ವಿಜಯೆದಾಸರು ವ ಧ್ವಮತವ ಪೊಂದದವನ ಭಕಂತಿಯಂತಕೆ ] 

ವಿ ಅನಿರು ದ್ವನಂ ನಿಜ ವನಿತೆ ಸ ಹಿತ ತಾ ಧನಧಾ ನ್ಯಬೊಳಿ ಪ್ಪಾ 

ಅನುಬಂ ಧಿಗಳೊಳು ಕೃತಿಪತಿ ಪ್ರದ. ಮನು ಸಂಖ ಗಳತೋ ರ್ಪಾ 

ಗುಣವಂ ತರೊಳು ಜ ಯಾಪತಿ ಸ ಕರ್ಷಣಕ ರ್ವವಮಾ ಳ್ಬಾ 

ಕುನರರು ಮಾಡುವ ಭರ್ಮುಕರ್ಮಗಳೆ ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಇ ಪ್ಪಾ 

[ ಜಗನ್ನೂಾಧದಾಸರು  ಓಯಂಸದಿರಹಿಕಸುಖಒಗಳನುದಿನ ] 

೪೪೪೪೪೪ ಮು 

೪೪ ೪ ೪ ೪೪ ವಂ 

೪ ೪೪೪೪೪ ಮು 

೪. ೪ ೪.೪ ೪-೧-೪ ಮಂ 

[ಇದು ಮಾತ್ರಾಲಯ ಕೈ ತಿರಂಗಿದ ಅಕ್ಕರಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೆಂಂಬಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು 1 

೩ ಗಂರುಗಳನು ವಹಿಸಿ ಭೂ ಸುರರಿ ()ಗೆ ಕರಿಣ ಉ ತ್ತರ ಪೇಳಿ ಸಾಗಿದ್ದೆ 

ನೋ 

ವರಬ್ರಾಹ್ಮ ಣರ ತಪ್ಪು ಬಲು ಇರಲು ಇಲ್ಲದೇ ಸರಿಯೆಂದು ಸ್ಥಾ 
ಸಿದೆ ನೋ 

ಮರಿವಮೂ ಗಕೆ ಪೋಗಿ ಪುಸಿದ್ರವ್ಯ ವನೆ ಪೇಳಿ ಮರಳಿ ಪೂ ರ್ತಿಸಿ ಇದ್ದೆ 
ಸೋ 

ವರ ವಿಪ್ರ ರಿಗೆ ವಧೆಯು ಬರಮು ಸಾ ಕ್ಲಿ (4) ಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ತ್ಯ 

ಸೋ 

ವಿಜಯದಾಸರು ಆವ ಜನುಮದ ಪಾಪವೊದಗಿತೋ ಎನಗಿಂದು 1] 



ಹರಿಂ ರಕ ತಿಗಳ ಎಂದ ೨ ನ್ಯ 

A 3 3 » ಮಂ 

1 1 04 0 ಪೆ ಮು 

pa ಈೆ ೧ 0 ಮಂ 

Fc aA ಖೆ ವಹ 

ಭನಟಂನಿ ಹ್ಪಿದಿಯಂ ದೀರ್ಥಪಾದಗಳಿಂದ ಇಂತಹವು ರಚಿತವಾದಂತೆ ಜೋರಂ 

ವ್ರದಿಲ್ಲ  ಚತಂರ್ಮಾತ್ರಾಲಯಂದ್ಧರಲ್ಲಿ ವಣತ್ರ ಅಂತ್ಯದ ಮಂಡಿಗೆ ಬದಲಂ ಪದ್ಮ 

ಗಣ ತಂದಿರಂವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಕ್ಕುತ್ತವೆ ಮಾದರಿಗೆ 

ಈ ಪರಿ ಮಾಡೀ ಬಯಲ ತೋರೀ ಕರವನಂ ನೆತ್ತಿಯ ಲಿಟ್ಟ 

ಭೂಪ ಪು ರೆಂದರೆ ಏರ ಲ ರಾಯನು ತಿರಿಗೆಂ ದಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ 

[ಪುರಂದರದಾಸರು ವ್ವಡಿದ ಯೆಂನು ಫಕೀರನಂ ಸದ್ಗುರಂ ] 

೪ ೪ ೪ ಚಿ 

೪೪ ೪ ೪ ಇ ೬೧೮೭ 

ಛಿ 

ಛು 

ಹೀಗೆ ಮುಡಿಯೇ ಬಂದಿರಲ ಪದ್ಮಗಇವೇ ಬಂದಿರಲಿ ಹಲ್ಲವೊವ್ಮೆ ಈ ವರ್ಗದ 

ದ್ವಿಪದಿಗಳನ ತೂ ಆಂತರಿಕಪ್ರಾಸದ  ಜೋಡಣೆಯೀಂದ ಅರ್ಧಸವಮಂಚಾಪದಿ 

ಯಕಾಗಿಯೇ ಒಡೆದಿಡಲಾಗಂತ್ತದೆ 

ಐದು ಮತ್ತೂ ಏಳು ಗಣಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ರೂಪಿಸಿದ ಒಂದಂ ಎಶಿಷ್ಟ 
ಚೌವದಿಯಂನಲ್ನು ವಿಜಯದಾಸರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ವಕಾದರಿಗೆ 

ಅನಘ ನಿನ ನೋಡಿ ಮೋಹಿ ಸಿ [ಅಂತ ರಾತ್ಮ ೩ ೩ ೩೩ ವಂಂ[ಪ್ರ 

ತನುವು ಮನವು ನಿನಗೆ ಅರ್ಷಿ ಸ ೩೩೩೩ ವಂ 

ಜನನ ವಂರಣ ದಿಂದ ಜನರು ದಣಿವ ರೇನೊ 

ಕಾಂತ ನಮ್ಮೂ ೩೩೩೩೩೬೩ ೩೩ 

ಮಂನಣ ನಂತೆ ಒಲಿದಂ ಸಲಹೊ ವನಜ ನಾಭ 

ಏಜಯಂ ವಿರಲ ೩೩೩೩೩೩೩೩ 

[ವಿಜಯಂದಾಸರು ನಿನ ಗಲಿ ಪೋಗಲಾರೆವೊ ನೀರಜಾಕ್ಷ 1 

ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದ್ವಿಪದಿಯಂನ್ನ್ನ ಚೆತಂರ್ಗಣಪಾದದ ಸವಂಚೌಪದಿಯಾಗಿ ಕೂಡ 

ಒಡೆದಿಡಬಹಂದಂ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಿದೆ 

30 



೩೬೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಉಪಸಂಹಾರ ಇಂತೆಹ ಹಲವು ಸೈವಿಧ್ಯಗಳ ಖೊತೆಗೆ ಎಳೆ ತ್ರಿಪದಿ 

ಸಾಂಗತ್ಯ ಹಟ್ಟ ದಿಗಳಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಕ ಎಂಧಗಳನನ್ನ ಕೂಡ ಹರಿದಾಸರು 

ಬಳಸಿದ್ದ ರೆ ಆದರೆ ಆವೆಲ್ಲ ಪ್ರ.ದ್ಧ ಬಂಧಗಳಾದ್ದ ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಂತಹ 

ನೂತನ "ಪ ಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಕಾತ್ರ ವಿಚಾರ ವಶಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಹರಿ 

ಬಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ವಂದಸು ಎಷ್ಟು ವೆ ಗ ವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆಯೆಂಬೂದರ ಪರಿಚಯ 

ವನ್ನು ವಕಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಛಂದಶ್ಮಾಸ್ತ್ರಜ್ಣರ ವಿವೆ ಚಿಸದೆ ಇರುವಂತಹ 

ಬಂದಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗವಂನಿಸಬೇಕು 



ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸುತ್ತು ನೈತ್ಯಕ್ಕ ಹರಿದಾಸರ ಕೊಡುಗೆ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ 

ಮನದ ಭ ವನೆಗಳನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲು ಭಾಷೆಯ ಂತೆಯೇ ಸಂಗೀತವು 

ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಭ ಷ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಭಾವನೆಗಳು ಸುಲ 

ವಾಗಿ ಸಷ್ಟೆಮಾಗಿ ಬುದ್ದಿ ಗಮ್ಮವಾಗ ತವೆ ಸಂಗೀತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರಕಟವಾಗ ವ ಭಾವನೆಗಳು ವೈ.ಕಾರಿಕ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ 

ಕಾರಿಯಾಗಿ ಹ ದಯದನ್ನೇ ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ನಾದಮ್ಮಲವಾದ 

ಸಂಗೀತವ ತಾನಾಗಿಯೇ ಇತರ ವಕಾಧ್ಯಮಗಳ "ಹಾಲೂಮ್ಲುದೆಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ವಿಕಾಸವನಂ ಹೊಂದಂವುದಂ ಸಾಧ್ಯ ಈ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ನುಡಿಯ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ 

ಧ್ವನಿ ವಾಧ್ಯಮದ ಭಾವ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಬುದ್ದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 

ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅವಶ ಎದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬುದ್ದಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಸಂಲಭ 

ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ 

ಭಾರತಿ ಯ ಸಂಗೀತವು ನಾದಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನೆ € ಪಡೆ 

ದಿದೆ ನಾದಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಪರತತ್ವವನ್ನ್ನ ಅರಿತವರು ಹಲವರು ನಾದಸಿದಿ 

ಯನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ 

ವೈವಿಧ್ಯಗಳ 7ಂಯೋಜನೆಯೇ ಸಾಕಂ ಅಸ್ಸರಿಂದಲೇ ಭಾವವೃಎಧ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಸಾಧ್ಯ ಕೇವಲ ಸ್ವರಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬಲ್ಲಂದರ 

ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ವೈ, ರಿಕತೆಯ ಸಿದ್ಧಿ 

ಯಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತು ಸುಲಭ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರವ, ತೆ ಪಡೆಯಂತ್ತದೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸಂಗೀತ ತನ ಅಮೂರ್ತ ಸ್ ್ವ್ಯರುಪವನ್ನು ಕಳೆದಂಕೊಳ್ಳು ಲ 

ತ್ತದೆ ಸಂಲಭವಾಗಿ ಬಂದ್ಧಿಗವ್ಯಾವಾಗುತ್ತದೆ 

ಸಂಗೀತ ಇತಿಹಾಸ 

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದ ಅನಃಕೂಲತೆಗಾಗಿ 

ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವಗಿ ೯ಕರಿಸಬಹುದೂ ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಕಾಲ 

ವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಎಂತಲೂ ಅನಂತರದ ಪುರಂದರದಾಸರವರೆಗಿನ ಕಾಲವನ್ನು 

ವಂಬ್ಯಕಾಲೀನ ಎಂತಲೂ ಪುರಂದರರ ಅನಂತರದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಕಾಲವನ್ಲಿ 

ಅಧುನಿಕ ಎಂತಲೂ ವಿಭಾಗಿಸಬಹಂದಂ ಆಧುನಿಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮೊದ 



೪೬೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ತನ 

ಲನ ಐಬಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾವ ವು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಅನಂತರದ ಕಾಲ ಎಂಬ 

ಎರಡು ಬಗೆಗಳನ್ಣ ಗಂರಂತಿಸಬಹಂದಂ 

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಗೀತದ ಕ ರುಹು ಇಂದು `ವಮ್ಮುಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ 

ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಗ" ಎಸರು ತಾಳಗಳ ಹೆಸರ ವೈವಿಧ್ಯಗಳೆಲ್ಲ 

ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂದು ಹಗೆ ಸೋದಾಹರಣ 

ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಂಟ ಎಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ ಸಂಗೀಶವು ಲಕ್ಷ್ಮ ಪುಧಾಂವಾದುದದಿಂದ 
ಅಂದಿನೆ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥಗಳವ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದ ರಾಗಗಳ ಸೈಬಂಧಗಳ ಹಡಂವಕೆಯ 

ಸ ರೂಪವು ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಂಬಂದಂ ನಡೆ ಗೆ ತಿಳಿಯಂವುದಿಲ್ಲ ಏನಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳಿ 

ಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊಹನೆಗಳಿಗೇ ಶರಣಾಗ ಕೇಕಾಗುತ್ತದೆ  ಊಹನೆಗಳು ವರ್ತ 

ಮಕಾನ ಕಾಲದ ಪ್ರಯೊ ಗವಿದಾನಗಳನಂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಮೂಡಂಸ್ರದು ಸಹಜ 

ವಾದಂದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಂನಿಕತೆಯ ಲೇಪನವ್ಚಿದಿರಲಂ ಸಾಧ್ಯವ೨ ದೇ ಗತಿ 

ಮಧ್ಯ ಕಾಲೀನ ಇ೦ಗೀತದ ಲಕ್ಷ, ಭಾಗಕ್ಕೂ ಒದೆಗಿಡೆ ರಂಗ ತಾಳ ನಿರ್ದೇ 

ಶಿತಬಾದ ಆಕಾಲದ ಪ್ರಬಂದಗಳುಂ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊರೆತರೂ ಅವುಗಳ ಗಾನ 

ಎಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಂಸರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೂ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆ ಬಗೆಗೆ 

ಸಾವು ಕೇವಲ ಊಹನೆಗಳನೆ € ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ಸದೆ 

ಹರಂಸಪರೆ 
ಭಾರತೀಯಂ ಸಂಗೀತವು ವೇದಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇದವೇ ಭಾರತೀಯ 

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ವೇದವೇ ಮೂಲ ವೇದಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಂದಂ 

ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆದಂದರಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಹೆಂಟ್ಕ್ಯೂ ಪರವಾಾತ್ಮನಿಂದಲ ಅದು 

ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಗುರು ಶಿಷ್ಠ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವು0ಂದಂವರಿಯಂರಿತ್ತ ಬಂದಿದೆ 

ಈ ಪರಂಪರ-_ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರ ಅನಾದಿಯಿಂದ ನಡೆದಂ 

ಬಂದಂಥದಂ -ಎಂದು ಸಂಗೀತಗಾರರ , ಸಂಗೀತಾಭಿವಾನಿಗಳು ಹೇಳೆಂತ್ಲಿರಂವುದನು 

ನಾವು ಕೇಳಂತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ವಾದಿಸುಸಪರ ಸಂಗೀತಪರೆಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೊಟ 

150ವರ್ಷಗಳಿಂತೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂದು ಎರೇದದ ವಿಚಾರ ಆನಂದ 

ಭೈರವಿ ಸಂರುಟಿ ನವರೋಜರಿ ರಂಂ೦ಜೂಟಿ ಮೊದಲಾದ ರಾಗಗಳಿೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ 

ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಭೆಗಳಲ್ಲಿ ೪ ಣಿಸಂತ್ತವೆ ಈಗಲೂ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ 

ಆದರೆ ಅವುಗಳನ ನಾವು ಇಂದಂ ನಿರ್ವಹಿಸಂತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹಿಂದೆಯೂ ನಿರ್ವಕಿ 

ಸುತ್ತಿದ್ದರ ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ ಸವ ರ್ಥನೆ ಏನಂ? ವೇದ ಮೂಲವಾದ ಪರಂಪರೆಯಂ ಕಂರಿತಂ 

ಹೇಳಂವವರೆಲ್ಲರ ಪರಂಪರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಪಂಕಾಲೀನರಾದ ದೀಕ್ಷೆ 

ತರ ವಂತ ಶ್ಯಾನರಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನವರ ಶೈಲ್ಕಿ 

ಸ್ರಬಂಧಗಳ ಕಂರಿತಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಹೇಳೆಂವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೇಕೆ? ದಾಸರ ಕೀರ್ಶೆನೆ 



ಕನಾ ಟಕ ಇಂಗಿ ತ ಮತ ನ ಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿಬುಸರ ಕೆ. ಡುಗೆ ಛಂ 

ಗಳಸಂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ರಣಗ ತಾಳೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿ2 ಕೊಂಡು ಹಾಡಿ ಹಲ 

ವೊಮ್ಮೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರೆ ಕೃತಿಗಳ ಆನ ಕರಶ್ಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಹಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಪರಂಪರೆ 

ಎನಂ ತ್ತಾರೆ! ಧ್ವನಿ ಲೇಖನದ ವ್ಯವಗ್ಥೆ ಇಬ್ಬದಿದ್ದ ಆಕಾಲದಲಿ ಯಾವೊಂದು ಶ್ರಾವ್ಯ 

ಪೆರೆಂ"ಕರೆಯಯಾ ಈಳ ಮಾತನ ಗುರುಣನ ಆಧವಾ ಶ್ಟ್ಚಂದರೆ ಆತನ ಗುರಂವಿನ 

ಗಂರಂವಿಸ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋದಂತೆ 6 ಣಿಸುವುದ್ದಿಎ ಹ ಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು 

ಕೆ ಳುವ ಅಧವಾ ಇರ -ಇಪಿಸವ * ಗೀತಸದ್ದ ತಿ ಪೂರ ಇರಂಪರೆಗೆ ಅನುಗಂಣ 

= ಗಿಯೇ ಇ೧ದೆ.ಎ ಬ ಪಣಶಿಗೆ ದಾಂತೆ ದು? 

ಈ ರೀತಿಯ ಲಘುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮಾತ್ರೆ, ಹೊಹ್ಯಲ್ಲ 

ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕಲೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕುಚ್ಚು ಹ್ರಾಹೀನತೆಯಂತು, ಪರಿಶಂದ್ಚತೆಯನ್ನು 

ಆರೋಹಿಸಿದಾಗ ವಕಾತ್ರ ಅದರ ಹಿರಿದೆ ಯಂಗ  ಪುದರ್ಶಿಸಿದಂತಾಗಂತ್ತೆದೆ. ಎಂಬ 

ಬಾನೆ ಅವರದ್ದೂ ಎನೋ ಣ। ಆದರೆ ಸಂಗೀತಗುರರ್ದುದವರಂ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ 

ವಿಜಿ ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಮ 1೮7 ನನಿಗಂಣರರೂ ಈ ರೀತಿಂಂ 

ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಂತ್ತಿರಂವ್ರದಣ್ನೂ ನ ವು ಕೇಳ ತ್ಲೇಖೆ 

ಸಂಗೀತ ಇತರ ಲಲಿತಕಲೆಗಳಂಳಲ್ಲ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಶಿಪ್ಸಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ 

ವಾಗುವಂಥವುಗಳು ಹಿ ದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಶಿಲಾಫಘವಎಕ 

ಗಳ ಮೇಲೆ ರಚಿ೧ದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾಲ ಬಾಧೆ.ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರೂಪಗೊಂಡಿ 

ದ್ವರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ನವಂಗೆ ಕಾಣಲೂ ದೊರೆತಾಗ ಅವ್ರಗಳೆ ಒಗೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ 

ಯಂನಂ ಮಾಡಬಹಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಹಾಗೆಯೆ € ಬರೆದಿರಸಿದಂದಂ ಲಭ್ಯ 

ವಾದಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗ "ತು ರೂಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ 

ಸಂಗೀತ ವಕಾತ್ರ ಹೀಗಲ ಶಾಸ್ತೆವ್ರ ಸ್ರಂಥ ವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊರಕವ ದ 

ಪ್ರಯೋಗವು ಕಿವಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ) ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯ೦೨೦ ದ್ ಮಾಗುವಂತಹಡದು ಕೇಳಿದಂ 

ದನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರ1ಃ ನಿರೂಪಿಸುವ 7 ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿಣನೆ ಮನೊ ಧರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ 

ವಾದರಣ ಮ.-ಡದಿರ.ಂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇ ಅದುದರಿಂದ ಶ್ರಾವೃಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಲೆ 

ನಾಲ್ಕಾರು ತಲೆವೆಕಾರಂಗಳನಂ  ದಾಟಂವಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಮೊದವಿನ ರೂಪವನ್ನು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳೆದ ಕೊಂಡರೂ ಆಶ್ಚಯ ೯ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಸಂಗೀತದ 

ಪ್ರತ ರೂಪವು ಪೂರ್ವ ಇರೆಂಪರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಿ ಹೊ ದಿಕೊಂಡಿದೆ- ಎನ್ನಿ 

ವುದು ಹೇಗೆ ಧ್ಯ ? 

ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಧ್ವನಿಯಂನ್ನು ಹಿಡಿದಿದಂವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನಗಳಂ 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಆದಂದರಿಂದ ಈ ಶತವರಾನದ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದ್ದಿತೆಂ 



೪೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಎಂಬುದನು ಮುಂದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಮತ್ರ 

ನಾವು ಯಾವುದನು ಅತಿಪ್ರಾಚೀನ ಎರು ತೆ ವೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ನೂರಿ 

ನೂ ರಂ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಂವುದಿಲ್ಲ ಎಂದನು ಗಮಂನಿಸಚೇಕಂ 

ಓಂದಂಸ್ತಾನೀ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕೀ ಹೆದ್ಮತಿ 

ಭಾರತೀಯಂ ಸಂಗೀತ ಹಿಂದವೀ ಮತ್ತೂ ಕರ್ನಾಟೀ ಎಂಬ ಎರಡು 

ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡುದು ಸುಮಾರಂ 14ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಿಂದ 

1309-1315ರ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಚಿತೆವಾದುದೆಂದು ಊಹಿ”ಲಾದ ಹರಪಾೂಲಇ 

ಸಂಗಿ ತ ಸುಧಾಕರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೊದಲ ಮಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ 

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ದೊರೆಗಳ ಆಳಿಕೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಈ ಬೆ ದವು ಮೂಡಿತಂ 

ಭಾರತದ ಸಂಗಿ ತದ ಮೆ ಲೆ ಹೊರಗಿನ ದೇಶಗಳ ಸಂಗಿ ತದ ಪ್ರಭಾವ-ಎಂದರೆ 

ಪರ್ಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಂತಂನ ಸಂಗಿ ತಗಳ ಪ್ರಭಾವ-ಬಿದು ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ 

ಎಂಬ ಇಸನ್ನೊಂದಂ ಪ್ರವೇದವು ಮೊಳಕೆಗೊಂಡಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ 

ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಗೀತವು ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರದೆ. ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡರ 

ಕರ್ನಾಟಕೀ ಸಂಗೀತ ಎನಿಸಿತರಿ 
ಪ್ರಚಲಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಶಟ್ಟದವೂ 

ಮುಂದೆ ಕಾಲಾಹಾತವನು ತಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಎಂದರೆ. ಜನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾದರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನ ಅದನೆ « ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ 

ಎಂದಂ ಒಪ್ಲಿಕೊಳ ತ್ತಾರೆ. ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ ಸಂಗೀತ ಒಳ್ಳೆಗು ಉದಾ 

ಹರಣೆ ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ ಸಂಗೀತ ರೂಪುಗೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರತೀಯಂ 

ಸ ಗಿ ತೆ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಪಂಡಿತರು ಅಂತೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಂ 

ತ್ತಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹ ಆ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಶ್ವ ಯ ಎಂದಂ ಅವಗಣಿಸಿರಲೇ 

ಬೇಕು ಆದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಹಾಗೆನ ಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಈ ಮುನು ನಾವು ಇಂದಿನ 

ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹಂದು ಈಗ ನಾವು ಆಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಎಂದು ಸಂಗೀತೆದಲ್ಲಿ 

ಗುರುತಿಣವ ಬಗೆಗಳು ಜಸಪಿ ಯತೆಯಯನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಾದ್ಯವಾದರೆ 

ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆ ಬಗೆಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಎನಿಸಬ ರದೆಂದಿಲ್ಲ 

ಭಾಷೆ ಇಂಹಿತ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಇನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಪು ಗುರರ 

ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಶಾಸ್ತೀಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೇಖೆಯನ್ನು 

ಎಳೆಯುವ ಗ *ಂಯವ ವಿರ ಕಾದುದು ಅವಶ್ಯ ಸರ ಪರೆ ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ 

ದಿಂದ ನಡೆಇಂಎಂದ ಆದರೆ ಕಾಲದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನಜೀವನದೊಡನೆ 

ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹರಿದುಬಂದ ಬಹುಜನ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದವರೆಗೆ 

ಅನ ಮೊ ದನೆಗೊಂಡು ಬಂದ ರಿ ತಿ ಅದೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರ.ತೆಿತವ ಗಿದ್ದಸ್ಥಿಶಿಯೇ ಅ 



ಕರ್ನಾಟಕ ೦ಗಿ ತ ಮಣ ನೃತ್ಯಕೆ ಹರಿದಾ್ರ ಕೊಡ ಗೆ ೪೭೧ 

ಹಿಂದೆ 12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಜಯದೆ ವಣ ಗಿ ತ ಗೊ ಎಂದದ ರಚನೆಯ 

ಬಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಗೆಯ “ಂಗೀತಕ್ರಮವಿರಲ್ಲಿ ಜಂ ದೇವ ಉತೆ ೮ 

ಭಾರತದ ಕೆವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಪ್ಪಪದಿಗಳ ಹಾಡಂಬಿಕೆ 

ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೆ ್ಂಗೀತಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದುದು 

ಕಾರಣ 13 14ನೆಯ ಪತಮತಾನಗಳ ಅನಂತರ ರಚಿತವಾದ ಉತ್ತರ ಬಾರತದ 

ಸಂಗೀತ ವ್ರಬಂಧಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದ್ದಿ ಅಂತೆಯೇ 

ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದ ಅಂತರ ರ.ಕಿತವಾದ ಸಂಗಿ ತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಔತ್ತ 

ರೇಯ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಛಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ-ಎಂಬ.ದು ಗಮನ ರ್ಹ 

ಶುದ್ಧ ಸಂಗೀತ 

ಧ್ವನಿ ವೂಲವಾದ ಸ್ವರಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮೂಡಿಒರುವ *ಂಗೀತ ಶಂದ್ಹ 

ಸಂಗೀತ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಗೆ ನುಡಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಆರಂಬ 

ವಾಯಿಂತು ಎಂಬುದನು ಗಮನಿಸೊ ಣ  ಮನುಹ್ಯ್ಮನಸ್ನು ಆಂತರ್ಮುಖಿಯನಾ ಗಿ 

ಸಲು ನಾದದಷ್ಟು ಸಫ ವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೆ ರೊಂದ್ದಿ ನಾದತನ್ಮಯತೆಯಲ್ಲಿ 

ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂ.ಕವನು ಮರೆತು *ಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆ.ಇಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ 

ಎಂದೂ ಮನಗಂಡ ಸಾಧಕರು ನಾದೋಪ ಸನ ವರಾರ್ಗವನು ಆವಲಂಬಿಸಿದರು 

ಆದರೆ ಮಾತು ವಂಡಿಸಲಾಗದ ಸೂಕ್ಕೂತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಯು 

ವಯೂಡಿಸಿದರೂ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ನುಡಿಗಳ ಜೋಡಣೆ 

ಆರಂಭವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ತೆರದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೊರೆತ ವೈಚಾರಿಕ ಸೌಎಭ್ಯ 

ಇನ್ನಷ್ಟೂ ಒಳಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನ ಡಿಯೊಡ 

ಗೂಡಿದ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂತ್ಯದೊಡಗೂಡಿದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಿರಬೇಕಂ 

ಹಿ ಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಿದರೂ ಅದು ವೆ: ದಲಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಡು 

ಭಾಷೆಯ ಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ಹಾಗೂ ಸಂಪಗ್ನವರ್ಗದವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕಲೆಯಾದ 

ಸಂಗೀತದ ಭ ಜೆಯೂ ದೇವಭ ಇಯಕ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಆಗಿತ್ತೂ ನಾಡಂಗಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಪದ್ಯ ಹಾಡು ಗೇಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗ್ದ ರೂ ಅವುಗಳ ನಿರೂಪಣಾ ವಿಧಾನ ಜಾನ 

ಪದ ಸಂಗೀತವಾಗಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವವಿಯ ದಲ್ಲಿ ನಾಡಂನಂಡಿಯ ಗೀತ 

ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ 

ದಾಸ ಖೆಂಭೆದ ಉಗಮ 

ದಾಸ ಪಂದದ ಆರಂಭ ಸ ಮಾರು 15ನೆಯ ಶತವಕಾನದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳೆ 

ಬಹಂದು ಸ್ವಾಮೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೇ ದಾಸಪರಂಪರೆಯ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು 

13 ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಥದ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಒಂತಂ 



೪೭೨ ದಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ದ್ವೈೃತವತವ್ರ ಆರಂಬವಾದಕಾಲ ದಾಸರೆಲ್ಲರೂ 

ದ್ವೈತಿಗಳೇ ಆದಂದರಿಂದ ದ್ವೈತಮತ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಕರೇ ದಾಸ 

ಪಂಧದ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಎಂಬ ಒಂದು ಅಒಪ್ರಂ ವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಹದಿ 

ನೈದನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ರಚನೆಯಾಾದುದಂ ವಿರಳ 

ದೊರೆತ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳ ಕಾಲನಿಷೃರ್ಷೆ ನಿಶಿ ತವಾಗಿಲ್ಲ ವೀರಶೆ ವ ಪಂಹದವರು 

ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುುಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ನಡದವ್ನಿ 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿವ್ಕಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ 

ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರಕಾಲದಿಂದ..ಕನ ಡನ ಡಿನಲ್ಲಿ ವಚನ 7ಎಹಿತ್ಯ ಧಾರಾಳ 

ಪ್ರವಣಣದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ 15ನೆಂು ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಪಂಥದವರ 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಛೆಕ್ತಿಪಂಥಗಳನರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗಳೂ 

ಸಂಗೀತದ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲೆ € ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ 

ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತವಕಾಸದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಾಷೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆರಂಚವ ಯಿತಂ ಓಡ ಕಾಚ ರರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 

ಹಲವು ೀರ್ತನೆಗಳನು ರಚಿಸಿದರಂ 1450 ರ ಅವಕಾಶದನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರು ದೇಶಭಾಷೆಯಂಲ್ಲ ಬಕ್ತಿಗೀತಗಳ ಹಾಗೂ ಬಒಗಾನ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 

ಯಂ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.  ಉಪಗೇಶಸ್ರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಡಂದಕಾತುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾ 

ಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನಾ ದ ಪ್ರಜನರ ದೊರೆಂ ಏತ್ತೆದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯವನು ರಚಿಸರ ಅಸಾವರಾನ್ಯ ಪಂಡಿತ 

ರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಬ್ಯಾಸ ವಇಡಿದರು 

ಆ ತನಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದ ತತ್ವಶಾ'್ರಿವನು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ಶನೆಗಳಾಗಿ ಹಾಡಿದರು 

ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಚರಣಗಳಿಂಬ ಕೂಡಿದ ಜೀರ ನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರಂ 

ಉಗಾಬೋಗಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು  ಪೂಜಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಸೇವೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ 

ಗಳು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದುದಂ ಅವರ ಕಾಲದಿಂಗ. ಶ್ರೀಣಾದರಾಜರ ಭ್ರಮರ 

ಗೀತ ವೇಣಗೀತ ಗೋಪೀಗೀತ ವೊದಲಾದುವುಗಳಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರತವ ದ 

ಲಾಲಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವರ ಸಂಯೊ ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ 

ಕಹಾಂಡಲು ಅನಂಕೂಲಿಗನ ಅವರ ಬೆ ವರ ನಾಮಗಳು ಹಾಡಂವಿಕೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಖಂಧಗಳು ಮುಂಡೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು 

ಹಲವುಕ ನ ಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳನು ಹ ಡಲಂ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಂನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು 

ರೆಕಿಸಿದರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಾಗಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರಾಗಲಿ ದಾಸರಲ ಧರ್ವ 

ಪೀರಾಧಿಪತಿಗಳಂ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆದಂದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಸವಂಕಾಲೀನರೂ 

ಶಿಷ್ಯರೂ ಆದ ಪುರಂದರದಾಸರೇ ದಾಸೆ3ೆಂಪದ ಅಗ 'ಗಣ್ಯರೆಂದಂ ಹೇಳಬೇಕ೨ಗಂ 

ತ್ತದೆ 



ಕರ್ನಾಟಕ ಂಗೀರ ಸೂ ತೈಕೆ ಹರಿದಾ ರ ಕೊಡುಗೆ ಲಕ 

ಲುಪೆಜೀಶ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಸಂಗೀತ 

ತದಾ ಸತ್ತಮ ತ್ವಲಿನೆ ಜನವರ್ಗವನಂ ತತ್ತೋಪದೇಶ ನೈತಿಕ ಉಪದೇಶ 

ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಪಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರರಂದರೆ 

ದಾಸರಿಗೆ ತಾದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯದ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ 

ವೆಗಂದನಂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿಂಸು ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾವ್ಯವ ದರೆ ಅದು ಪಂಡಿತರ 

ಸೊತ್ತಾಗಿ ವಳಾತ್ರ ಉಳಿದೀತು ವಕಾತಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಜನೆ 

ಎ)0ರಂತೆ ಒದಗಿಸಿದರೂ ನಾಳೆಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುವಂತಹ ಕ್ಷಣಿಕತೆ ವ್ಯಾಪ್ತ್ರವಾದೀತು 

ಎಂದಂ ಭಾವಿ ದ ದಾಸರು ತಮ್ಮಾ ಬೊ ದನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗಿ ತ ಮಾಧ್ಯಸುವನು ಆರಿಸಿ 

ಕೊಂಡರು ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದಂ ತೋರಿದುದನ್ನು ಗೀತವಾಗಿ ಹಾಡಿದರೆ 

ರಾಗಲಯಂಬದ್ಧವಾದ ರಚಸೆಗಳು ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ವ ನಸ್ಸಿನ ನೆಂ ಲೆ. ಒಳ್ಳೆಯ 
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಧವುಗಳು ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಂವಂಥ 

ವುಗಳು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಂಂವಂಧವುಗಳು ಎಂದಂ 

ತಿಳಿದ ದಾಸರು ತಾವು ವಂಾತನಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು ಅವರ ಗೀತಗಳ ಭಾಷೆ 

ಭಾವನೆ ಶೈಲಿಗಳು ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಕರಿಣವಲ್ಲ ಮಾತಿನ ತೆ ನಿ ರ್ವಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ 

ಮರೆಯಂವಂಹವುಗಳೂ ಅ. ಪದಲಾಲಿತ್ಯ ಪ್ರಾಸ ಹಾಸ್ಯ ಊಪಮೆಗಳೆಲ್ಲ 

ಹೆ ರಳವಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಜನಸಾವಕಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ 

ಗಳನು. ಎಷಯಂ ್ವಂರ್ಥನೆಗಾಗಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಡುಗಳು ಸಾವಕಾನ್ಕರ 

ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎ4ಕಿದುವು ಅವರನು ರಂಜಿಸಿದವು. ಅಂತಮರ೯ಖಿಗಳಾ 

ಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು 

ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಳ್ರೆ ಮಹ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 

ಹಿಂದಂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಮೊಗಲರ ಹಾಗೂ ಔತ್ತರೇಯ ರೆ ಆಶ್ರಯಂದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿ 

ದಾಗ ಹಿಂದೀನುಡಿ ಆ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧ ತಿಯಾಲ್ಲಿ ಬಂತಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಡನಂಡಿಗೆ ಕನ ಡಕೆ, ಥಾರಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಣಂಡಂದಂ 

ಪುರಂದರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದಾಸಪಂಥದವರಿಂದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿ 

ಇದ ಭಾಷೆ ವಕಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಪರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಂವಂತಿದ ರೆ ಸಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ 

ಅದನ್ನು ಹಾಡಲು ಇಾಧ್ಯವಾಗಬೇಡದೆ ? ಆತನಕ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಕ್ರವಂ ನಡೆದು 

ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದ ಸಾವಕಾನ್ಮನಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಅರಿವು ವೂಡೀತೆ ? ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ 

ಎನಿ ಸಿರಬೇಕು ಪುರಂದರರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸದ ಕ್ರವಂವನ್ನೇ 

ಸಾವಕಾನ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ವಕಾಡಲಂ ಬದಲಿಸಿದರಂ 

ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಸುಕೀಕಾದ ದು ಸ ಕರಗಳು ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳ 

ವೈಎಧ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ $ಗಳಜ್ಞಾನೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಂ ಪ್ರರಂಪರರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಆವು 



ವಿಭ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದಶ ನ 

ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಂತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಬರುವುದು ಕಲವರಿಗೆ 

ಸ್ವರಜ್ಞಾನ ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇನು ಕೆವಿವರಿಗೆ 

ತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಎವರಿಗೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ. ಸ್ವರ 

ಚ್ಲಾನ ಕೈಗೂಡದೇ ಹೋಗಬಹಂದು 

ಈಗ ಸಂಗಿ ತಾಭ್ಯಾಸವನು ತೊಡಗುವುದು ಸರಳೆವರಸೆಗಳಂ ಮತ, ಜಂಟಿ 

ವರಸೆಗಳು ಎಂಬ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳ ಎಎಧ ರೀತಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಾಳ 

ಬದ್ಧವಾದ ಅಬ್ಯಾಸಗಾನ ಪ್ರರಗಳಿದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭವಾದಂದಂ 
ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ಸ್ವರಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಯಕಾವಕಾಳವಗೌಳ ರ ಗವನ್ನು 

ಉಪಯೊ ಗಿಸಿದವರೂ ಅದರೆ ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಸಂಗೀತ 

ದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ವರಗಳು ಏಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರಸ್ವರೆ ಷಡ್ಡ ಪಡ್ಕಕ್ಕೆ 
ಸಂವಾದಿಯಕಾಗಿರ ವ ಸ್ವರ ಪಂಕವು ಇವೆರಡು ಸ್ವರಗಳ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಐದು 

ಸ್ವರಗಳಾದ ೫ ಷಭ ಗಾಂಧಾರ ಮಧ್ಯವಂ ಧೈವತ ಮತ್ತೂ ಎಷಾದಗಳು ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ಉಪಯೊ ಗಿಸುವ ಸ್ವರಸ್ಮಾನಗತಂ ಹನ್ನೆರಡು ವಮಾಾಯಾನಾಾಳವಗಾಳರಾಗ 

ಷಡ ಕೈ ಸಮಿ ಪ್ಮ್ವಾಗಿರುವ ಶುದ್ಧ ಯುಷಭವನ್ನೂ ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿರುವ 

ಸ್ವರ ಮಧ್ಮವ ಕೈ ಕೆಳಗಿನಿಂದ *ಮೀಪವಾಗಿರುವ ಅ ತರಗಾಂಧಾರವನ್ನೂ ಶುದ್ಧ 

ಮಧ್ಯಮವನೂ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ತಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 

ಪಂಚವ ಕ್ಕಿ ಸಮೀಪಸ್ಥವಾಗಿರಂವ ಶುದ್ಗಧೈವತವನ್ನೂ ವೆ ವಿನ ತಾರಷಡ್ಮಸ್ಟಾ. ನಕ್ಕೆ 

ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಕಾಕಲಿನಿಪಾದಪವನೂ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 

ರಾಗದ ದೃನಿಶ್ರೇಣಿಯ ಸಪ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಂಗವು ಸಂವಾದಿಯಾಗಿದೆ 

ಎಂದರೆ ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಪಂಚಮವೂ ಶಂದ್ಮ ಯಷಭಕ್ಕೆ ಶುದ್ದ ದೈವಶವೂ ಆಂತರಗಾಂಧಾ 

ರಕ್ಕೆ ಕಾಕಲಿನಿಹಾದವೂ ಶಂದ್ಧ ವಂಧ್ಯವ ಕ್ಕೆ ತ ರಷಾಡ್ಮವುಂ ಸೇವಾದಿಗಳು ಆದಂದ 

ರಿಂದ ಸ್ವರ ಪರಿಚಯಂವು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಲ್ಲ ಸಾದಿಸ 

ಲಾರದು ಎಂಬುದು ಪುರಂದರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರಬಹುದು 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಆತನಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲದ್ದ ತಾಳ ಒದಾನಗಳನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿ 

ಸಂಲಭವಾಗಿಸಿದರ  ಅಷ್ಟೋತರ ತಾಳಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸಪ್ತ ತಾಳಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ 

ತಂದರು ಸಾವಕಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನೆ ಲ್ಲ ಸಪ್ತತಾತಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ವಿವರಕ್ಗಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಗಳಂ 

ಎಂಬ ಅಭ್ಯಾಸಗಾನ ಪಾರಗಳೆನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರಂ 

ಸಯ್ತೆತಾಳೆಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ನ ದ್ರೆ ಜಾನಪದ ಆಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹಂದಂ 

ಜಾನಪದ ತಾಳಗತಿಗಳು ಮೂರು ನಾಮು ಅತು ಮತ್ತು ಏಳಂ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು 



ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಶಚು ನತಕೆ ಹರಿದ ರ ಕೊಡುಗೆ ೪೭7 

ರೀತಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕ ೮ಗತಿಗಳಲಿರುತ್ತದೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲಪ್ರವರ್ಕಾವನೆಂ 

ನಾಲ್ಕು ಪಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ದಿಢಥ”ಾಗಿಸಿ ಪ್ತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿ ದೆ ಎಂಬುದರ 

ಗಮನಾರ್ಹ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲಪ್ರವಕಾಣದ ತಿಶ್ಪೆಗತಿಯನ್ನೂ ರೂಪಕ 

ತ ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲಪ್ರವಕಾಣದ ಚಂತರಶ್ರಗತಿಯೆನು ಏಕತಾಳ 

ದಲ್ಲೂ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಕಾಣದ ಖಂಡಗತಿಯ ಎರಡು ವಿಧಾನ 

ಗಳನ್ನು ರಮಿಂಪೆ ವಂತ್ತು ವ ರೃತಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲಪ್ರವಕ್ ಣದ 

ಮಿಶ್ರಗತಿಯು ಮೂರು ವಿದಾನಗಳನ ತ್ರಿಪುಟತಾಳೆ ಅಟತಾಳ ಧ್ರುವತಾಾಗಳಲ್ಲೂ 

ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ R 

ಸಂಗೀತಾಭ್ಯೂಸಿಗಳು ಅಲಂಕಾರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಗೀತೆಗಳು ಎಂಬ 

ಪ್ರಬಂದಗಳನು ಅಬ್ಯಸಿಸತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಗೀತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಅಥವಾ 

ಪದ್ಯ ಎಂಬ ಇ೨ವಕಾನ್ಯ ಅರ್ಥವಎದ್ದರೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಶಿಷ್ಟ 

ರೀತಿಯಂವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೆಸರಿದೆ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ಇರಳವಾದ ಸೆ ಲಭವಾದ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಧಗಳು ಇವು. ಸ೧ಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸಿಗೆ 

ಅಷ್ಟರವರೆಗಿನ ಸ್ವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವಿ ನೃವನ್ನು ಇವು 

ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ದೊರೆಯಂವ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಹಿತವಾದ ಗಾನಪ್ರಒಂಧಗಳು ಇವು. ಅಷ್ಟರ ವರೆಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮದ ಏಕತಾ 

ನತೆಯಂನಂ ದೂರ ವಣಡುತ ವೆ 

ಗಣೇಶ ಗೀತೆಗಳು 

ಸಾವಣನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಲವಿಯಂನ್ನು ಹಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅನು 

ಪ್ಲವಿ ಅಥವಾ ಚರಣಗಳನ ಹಾಡಂವ್ರದು ರೂಡಿ ಆದರೆ ಹಿಂದೆಯಯೂ ಇದೇ 

ಪರಿಪ ರವಿತ್ತೇ ? ಎಂಬುದಂ *ಂಶಯಾಣ್ಚದ ಏಕೆಂದರೆ ಜಯದೇವನ ಗೀತ 

ಗೊ ಎಂದದ ಅಷ್ಟ ಪದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಲಎವಗಳನಂ ಪರಣಗಳ ಬಳಕ ಹಾಡಂದ್ರದು ಪದ್ಧತಿ 

ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಭ್ಕಾಸ ಬದಿ ದ ಪುರಂದರರು ಸಂಗಿ ತಾಭ್ಮಾಸಿಗಳು 

ಮೊದಲಾಗಿ ಹಾಡ 7. ಹಾಡು ಇಂಹಿತ್ಯ ಸಹಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು 

ಅದೇ ರಿ ತಿಯ ಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

ಶ್ರೀ ಗಣನ ಥ ಸಿಂಧೂರವರ ಕರುಣ ಎಗರ ಕರಿವದನ 1 ಚಿಂಣ೧॥ 

ಲಂಬೋದರ ಲಕಂಮಿಕರಾ ಆಂಬಾಗ್ುತ ಅಮರ ವಿನುತ ॥ ಪಲ್ಲವಿ ॥ 

ಸಿದ್ಧಚ ರಣ ಗಣಸೇವಿತ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತೇನ ಮೋನಮೋ ಚರಣ ೨॥ 

ಸಕಲವಿದಾ ದಿಪೂಜಿ* ರಮೋಕಮ ತೇ ನಮೋನಮೋ 1 ಚರಣ ೩ 

ಇದು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಮುರ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ವರಾಡುವ ಮೊದಲಗೀತೆ ಅತ ಯಕಾವ 

ಪ್ರಾಂತದವನೇ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಿರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ 



೪೭೬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಎದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿಯೆಂ ಹಾಡಂತ್ತಾನೆ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ಮೊದಲ ಸಾಲು ಚೆರಣ ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಂ ಪಲ್ಲವಿ ವಂರನೆಯ ಮತ್ತೂ 

ನಾಲ್ಯನೆಯಂ ಸಾಲುಗಳಂ ಚರಣಗಳಂ ಗೀತೆಯನು ಆರಂಪಿಸುವುದು ಚರಣದಿಂದ 

ಆ ಬಳಿಕೆ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಹಾಡಂವು್ರದಂ ಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿರಣಪಸೂ 

ಹಾಡಿದ ಬಳಿಕೆ ಪಟ್ಲವಿಯಂನ್ನು ಹಾಡುವುದಂ ವೆದ್ದೆತಿ 

ಪುರೆಂದರರೆ ಎರಡನೆಯ ಗೀತೆ ಹೆ ಮಕೂಟ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿ ಶನಾದ 

ಹಂಪೆಯಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಸ್ತುತಿ ಮೂರನೆಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಃರುಣದಿಂದ ಲಭ್ಯ 

ವಾದುದನೆ ಲ್ಲ ಹರಿಗೇ ಸವಂರ್ಪಸಬೇಕಂ ಕೆರೆಯ ನೀರನು ಕೆರೆಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆ 

ದಂತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಗೀತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಾದ ನಿಷ್ಣುಸ್ತಾೂತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು 

ಗೀತೆಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಗಣೇಶಗೀತೆಗ4ಿ ಅಥವಾ ಳ್ಳಾರಿ ಗೀತೆಗಳು ಎಂದು 

ಕರೆಯಯತ್ನಾರೆ  ರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯ್ಮಾಣ ಭು ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಅರ್ಥ ಶಿಳಿಯ 

ದಿದ್ದರೂ ಈ ಗೀತೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ವರಾಡದಿರಂವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂದದಿಂದ ಪುರಂದರರು 

ತೋರಿಸಿದ ಸಂಗೀತಾಬ್ಕಾಸದ ನವ್ಯವಕಾರ್ಗ ಆಕರ್ಷಣೀಯಂವಾಯಿಂತು ಎಲ್ಲರ 

ವೆಂಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು ಎಂಬಂದು ನಿರ್ವಿವಾದ ಅಂತೆಯೇ ಅವರನ್ನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗಿ ತದ ಆದಿಗುರಂಗಳೆಂದೂ ಅತಾಮಹರೆಂದೂ ಕರೆದಂ ಗೌರವಿಸಿ 

ದುದು ಶೀರ ಉಚಿತ 

ಸಂಗಿ ತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಕ ಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಬಿಕ ಪಾರಗಳ ದ ಸರಳೆವರಸೆ ಜಂಟಿ 

ವರಸೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನೂ ತಾಳೆಲಯ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು 

ವುದಂ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನು ಗೀತೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಬಹಂದಂ ಎಂಬ 

ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಪುರಂದರರು ತಮ್ಮ ನೊದಲಿನ ಎರಡು ರೂಪಕೆತಾ೪ದ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ 

ಪವೂರು ಮೂರು ಚರಣಗಳನ್ನು ಅಳೆವಡಿ೧ದರೆ ? ಆಂತೆಯೋ ಮುಂದಿನ ಎರಡಂ 

ತ್ರಿಪುಟತಾಳದ ಗೀತೆಗಳು ಎರಡು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಂವ ಉದ್ದೇಪದಿಂದ ರಚಿತ 

ಮಾದವುಗಳೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ 

ವಿವಿಧ ರಾಗತಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಗೀತೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ವರ”ರಿ 

ಚಯಂವು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ದೊರೆತ ಬಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗಿ ತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೆ ಶ ಸಗಮ 

ವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಂಗಳನ್ನು ಹೇಳ ಸಾದ್ಯವಾಗಂ 

ತೈದೆ ಹಾಗೆ ವಕಾಡಲು ಅನಂಕೂಲವಾದ ಸಂಲಭವಾದ ರಾಗತಾಳಗಳ ಸಂಯೋ 

ಜನೆಯಿಂದ ಕೊಡಿದ ಸರಳವಾದ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪುರಂದರರಂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಭಕ್ತಿಗಾನ ಪ್ರಬಂಧಗಳಾಗಿ ನಾವಂಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳಾಗಿ ಇವು ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ 



ಕ ೯ಟಕೆ ಸಂಗಿ ಶ ಮತ್ತೂ ಇ ತ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿದಾ ರ ಕೊಡುಗೆ ಭ್ರ 

ಕೀರ್ತನೆಗೆಳೆ ಛಂದೆಸ್ತ 

ನಾವು ಇಂದಂ ಇಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೊ ಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವರ ನಾವ ಗಳಂ 

ಅಧವಾ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಎ ದು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಛಂದಸ್ಸು ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪ್ರಕಾರದ ಪದ್ಯಗಳ ಛಂದಸ್ಸಿನ ನಿಯವ ಗಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಕಾಗಂ 

ವುದಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ್ಧನ ಪದ್ಮಗಳಂ ಅಧವಾ ವೃತ್ತಗಳು ವಕಾತ್ರಾಗಣ ಅಥವಾ 

ಅಕ್ಷರಗಣ ಅಂಶರ್ಗ ಗಳ ಇಯಂ ಇಳಿಗೆ ಒಳಗ ಗುಸಂಧವ್ರಗಳು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳು ಸ್ವ”ಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರಾಗಣ ನಿಯವಂಗಳಿಗೆ ಅನಂಸಾರವಾಗಿ ಇರಂವಂತೆ 

ಕಂಡರೂ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ 

ಸಂಗೀತದಲ್ಲ ಉಪೆಯೊ ಗಿಸ ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವರಾತುಗಳ ಅಹವಾ ಸಂಡಿಗಳ ಸಂಲಭ 

ವಾದ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಸಂಯೊ ಒನೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಾಳಬದ್ಧ 

ವಾಗಿರ ವುದು ಸೃರಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯವನು ಒದಗಿಸುವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ಷರಗಳ ಕಾಪ್ರವಾಕಾಣವನಲ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸುವ 

ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ವ್ಯಾತಂತ್ರ್ಯ ವಾಗ್ಗೇಯುಕಾರನಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 

ದೀರ್ಫಾ ್ನರೆಗಳನು ಎರಡು ಹ್ರಸ್ವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲಪ್ರವಕ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 

ಪೂರಂ ನಾಲ್ಕೂ ಉದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹ್ರಸ್ವಾಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲ 

ಪ್ರವಕಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಕೊಳು ವುದೂ ಉಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ದೀರ್ವಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು 

ಎಏರಡಂ ಹ್ರಸ್ಕಾಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲೂ ಪ್ರವಕಾಣದ ಬದಲ ಗಿ ೬೭೦ಬಂ ಅಥವಾ ಆರ್ಧ ಅಕ್ಷರ 

ಗಳ ಕಾಲಪ್ರವರಾಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಂ ಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಉಂಟು ಸಂಗೀತ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ 

ಶಾಳಾಕ್ಷರದ ಕಾಲ ಪ್ರವರಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಾಗಂವಂತೆ ಇರಜೀಕಾದಂದಂ ಸ್ವರ 
ದು 

ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಹೊರತು ಸ ಹಿತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವಂಡಬಹಂ 

ದಾಗಂತ್ಸಜಿ ಆದಂದರಿಂದ ಅರ್ಥವರಿಯಬೆ ಹಾಡನ್ನೂ ಹಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 

ಆಭಾಸಕ್ಕೆಡೆಯಾಗಂವುದೂ ಉಂಟಿಂ 

ಅಭಿನವ ಪುರಂದರವಿರಲ ಬಲ್ಲಿರೇ ರಾಮೆನಾಮು 

ಎಂಬ ಪುರಂದರದಾಸರ ಗೀತೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ 7 ಅಕ್ಷರ ಕಾಲಗಳ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳದ 

ನಾಲ್ಕ ಆವರ್ತಗಳಿಗೆ ಸವಂವಾದ 28 ಅಕ್ಷರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಆಭಿನಾವಪು॥ ರಂದರಾ ವಿ1ರಾಲ್ಲ ಭೂಲ್ಲರೆಣ ರಾಮನಾ ಮ 

ಎಂದರ ಕನ ಡೇತರರಂ ಹಾಡಂವುದನ್ನೂ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ 

ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬಹಂಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂವುದಂ ಛಾಪುತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಪ 

ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭ ಇದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರುವರಾಣದ ಆವರ್ತವಿರುವ 

ತಾಳವನ್ನು ಖಂಡಛಾಪು ಎಂತಲೂ ಏಳಂ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲಪ್ರವಕಾಣದ ಆವರ್ತವಿರಂವ 



೪೭೦ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನೆ 

ತಾಳವನು ಮಪ್ರವಾಪು ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಆರು ಆಕ್ಷರಗಳ 

3-43 =6 ಅಥವಾ 244-6 ಕಾಲಪ್ರಮಾಣವಿರುವ ರೂಪಕ ತಾಳದ ಹಾಡು 

ಗಳೂ ನಾಲ್ಕು ಅಧನಾ ಎಂಟು ಲ್ಲರಗಳ ಕಾಲವಪ್ರಮಾಣದ ಏಕತಾಳ ಅಥವಾ ಆದಿ 

ತಾಳಗಳ ಹಾಡಂಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯ್ಮೆಯಲ್ಯವೆ. ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ 

ತಾಳ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಿತಾಳ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದವುಗಳನು ತ್ರಿವುಟ ತಾಳ ಅಧವಾ 

ಮಿಶ್ರ ಛ ಪು ತಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡಂವುದಂ ರೂಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಂರ್ಯತಾಳ ಮತ್ತು 

ರಣಂಪೆ ತಾಳವೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದವುಗಳನ್ನೂ ಖಂಡ ಮಾವು ತಾಳದಲ್ಲಿ ಹನಿಡುವುದನು 

ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಧ್ರುವ ತಾಳ ಒಂತ್ತು, ಅಟ್ಟತಾಳದ 14 ಅಕ್ಷರಗಳು 

747 ಎಂಟ ರೀತಿಯ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದೂ ವಂರ್ಕತಾಳದ ಮತ್ತು ರಿಂಂಖೆ 

ತಾಳದ 10 ಅಕ್ಷರಗಳು 545 ಎಂಬ ರೀತಿಯು ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಂವುದೂ ಕುರಣ 

ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಜಾನಪದ ಲಯಂವಾದ ಬಾಪುತಾಳೆಗಳಿಂದ ಸಪ್ತ ತಾಳಗಳನ್ನು 

ಪ್ರರಂದರರಂ ಉದ್ಭರಿಸಿದರಂ ಎಂದಂ ತಿಳಿಯುಬಹಂದಾಗಿದೆ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವಸ್ತು, 

ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಮದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು 

ತೆರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹ ದು. ಮೊದಲನೇಯ ವರ್ಗ ನಾವಂ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಈ 

ಹಾಡಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾವಕಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾಸಸಹಿತವಾಗಿ 

ಜೋಡಿಸಿದೆ ದೇವತಾ ಸ್ತುತಿಯೇ ಈ ಹಾಡಂಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇಂತಹ ಹಾಡು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಂವುದಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಮಾವಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಾಡುಗಳ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ 

ದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸಂತ್ತದೆ  ಕ್ರಿಯಕಾಪದಗಳಾಗಿ ವಕಾತ್ರ್ರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದಂ 

ಕನ ಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹಂದಂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವಕಿ ನಂದನ ವಂಕಂಂದ 
ಹರಿಗೋವಿಂದಾ ಹರಿಗೋವಿಂದಾ ದಾಸೋಹಂ ತವ ದಾಸೋಹಂ ಭಜರೇ 

ಸನಂಮಂತಂ ಮೊದಲಾದ ಹಾಡಂಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು 

ಹಾಡಂಗಳ ಪಲ್ಲವಿಗಳು ದೇವತಾಸ__ತಿರೂಪವಾಗಿದ್ದಾ ಮ ೦ಬೆ ಅನಂಪಲ್ಯವಿ 

ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತನ ಗಂಣಗಾನ ವಿವಿದ ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನೆಸಗಿದ 

ಸಾಹಸ ದಂಪ್ಪಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಣ ಕ್ರಮದ ವಿವರಣಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನೊಳ 
ಗೊಂಡವು ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದ ಹಾಡಂಗಳು - ವಿವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರಗಳ ವರ್ಣ 

ಗಳನ್ನೂ ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಾಣಬಹೆಂದಂ  ಸಾಮಂ ಸಂಕೀರ್ತನೆ 

ಅನಂದಿನ ವಕಾಳ್ಪಗೆ ಕಥಾಶ್ರವಣ ವಕಾಡೋ ನಿರಂತರ ಎನ್ನಬಿಂಬ ವರೂರಂ 

ತಿಯ ಪುಜಿಪೆನಂ ನಾನಂ ; ಹೇಗೆ ವೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಮೊದಲಾದ 

ಹಾಡಂಗಳಂ ಈ ವರ್ಗದವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 



ಕರ್ವಾಿಕೆ ೦ಗಿ ತ ಮತ್ತ ಇತ ಕೈ ಹ೦ದಾಸರ ಕೊಡುಗೆ ಲ್ 

“ನೋಹದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹ ಡುಗಳು “ಒೂರನೆಯ ವರ್ಗದವುಗಳು 

ಸನ್ಮಾಗ” ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತನ ದ ರವ್ಕಾಗಗಳ ದೂಷಕ್ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಮಾಯ 

ಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಶೀಲಸಂವರ್ಧನಿ ಜಗ್ಗುನಲ್ಲಿ ಕಾಣು] ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳ ಎಮಂರ್ಶೆ 

ಲೌಕಿಕ ನಡೆ ನುಡಿಗಳ ವಿಡಂಎಸೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಿ ವಸದ ಚಿತ್ರಣ ಪರೋಪಕಾರ 

ಇರ್ ಜೀವನದ ಸಂಪನ ತೆ ಮೊದಲಾದ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ಗಳು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 

ಸೆ ರುತ್ತೆವೆ ಕೊಡುವ ಕರ್ತು ಬೆ ರೆ ಇರಲಂ ಮನದಲಿ ಬಿಡಂ ಬಿಡು ಚಿಂತೆಯನಂ 

ಈ ಗ್ರಾ” ದಲಿ ವಾ್ ಇರ ಪ್ರದೇ ಪ್ರಯೆಕಾಸ ವಕಾಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರ ಉಪ 

ಕಾರವ ಅನ್ಯಾಯ ವರಾತಂಗಳನಾಡದಿರಿ ಸೊ ಡದಿರಂ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ 

ಮೊದಲಾದ ಹಾಡುಗಳು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೆ ರಂತ್ತವೆ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಶೈಲಿ 
ಸಂಕ್ಯಾಬಾಹ ಲ್ಯದ ದೃಟಿ ಯಿಂದ ನಮಗಿಂದಂ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಎಪುಲ 

ವಾಗಿ ದೊರೆಯಂತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಶತವರಾಸಗಳ ಕಾಲ ಅವು ಜನಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 

ತೇಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೆಡ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿರಬಹಂದಾದರೂ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥ ಕಿಳಿಯಂದಿರಬಹುದ ದರೂ ಅವು ಹೀಗೆಯೆ € ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕರಿ 

ಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹಾಡುವ ಶೈಲಿ ವಕಾತ್ರ ತೀರ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಪರಂಪರಾ 

ಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಹಾಡಂವಿಕೆಯಂ ಶೈಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೊರೆಯಂವುದಿದ್ದರೆ ಅದಂ 

ಗಣೇಶಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಗುಳ ಹಾಡು ಉದಯರಾಗ ಮಂಗಳ ಗೀತ ಮೊದಲಾದ 

ಕೆಲವೇ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಹಾಡಂಗಳಲ್ಲಿ ವಂತ್ರ್ರ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ.-ಂಡಂ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಮೂರಂ ಹಾಡಂಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ವರ್ಗದ ಪೂಜಾರಿಗಳಂ ಭಜಕರು ಹರಿದಾಸರಂ 

ದಾಸ ಪಂರವಲಂಬಿಗಳ ಮೊದಲಾದವರ ಹಾಡಂತ್ತಿರುವ ಕೆಲವೊಂದಂ ಹಾಡಿನ 

ಧಾಟಿ ಶೈಲಿಗಳು ದೊರೆಯಬಹಂದಂ ಈ ಮೂಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೀರ್ತನ ಶೈಲಿ 

ಗಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ರಾಗತಾಳಗಳ ಲಿಖತನಾಮಕ್ಕೂ ನಿರೂಪಣ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ 

ಸಾಕಷ್ಟು ವೃತ್ಕಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆದೆ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ರಾಗವಿನ್ಮಾಸಗಳಂ 

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಂವುದಿಲ್ಲ 

ಕೃತಿಗಳು 

ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಬಂದಗಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕೃತಿಗಳೆಂಬ ರಚನೆಗಳು 

19ನೆಯ ಶತವಕಾನದ ಅನಂತರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವುಗಳು ಕೃತಿರಚನೆ ವಾಡಿದವ 

ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಗೀತ ತ್ರಿವರೂರ್ತಿಗಳೆಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ದೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತಾ 

ಶ್ಯಾವಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ A 



$೮೦ ದಾಸ್ ಸ ಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕಡವೆಂ ರಾಗದ ಸೊಬಗಂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾಗಂವಂತೆ ರಚನೆಗೆ ಹಾಡುವ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಸಲಂವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಸ್ವರ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದ 

ರೀತಿಯೋ ಕೃತಿಗಳು ಈ ಕೃತಿಗಳನು ವ ದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಡಿಸಿದಾಗ ಎಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವಿರಹಿತವಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಗಲ -ಕೃತಿಕಾರನ ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶ 

ಧ್ವನಿವಣಧ್ಯಮದ ಮೂಲಂ ಸಂಗೀತ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ-ಪಲಿಸಂತ್ಸಬಿ 

ಗಾಯಕನ ಪ್ರೌಡಿವೆಂಯಂಸ್ಥ ಗಾನಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಖಾಂ ಈ ರಚನ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆಂಕೊಲವಿದೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಕೃತಿಗಳ ಕೃತಿಕಾರನ--ವಾಗ್ಗೆ (ಯಂ 

ಕಾರನ-ಉದ್ದೇಶ ಆದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ದಾ” ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದು 

ಭಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣೆ ತಾವು ಹೇಳಬಯಂಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಕಾಣಿಸಲು ವಕಾತ್ರ ದಾಸರಂ ್ಂಗೀತಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ವರಾತನ್ನು ಸ್ಫುಟವ ಗಿ 

ಅರ್ಥವಾಗಿಸಂವುದೇ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯರಾಹಿತ್ಯದಿಂದ 

ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಧಾಟಿ ವಕಾತ್ರದ ಎಂದರೆ ಸೃರಸಂಯೋಜನೆಯಂ..ನಿರೂಪಣದಿಂದ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಂ ಶೋಭಿಸವು ದೇವರ ನಾವಂಗಳನ್ನು ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಡಿಸಿದಾಗ 

ಹಾಡಿದಾಗ ಒದಗಿಒರಂವ ವಾತಾವರಣ ನಿವರ್ಕಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂದೇ ಈ 

ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 

ಎಂಬ ರಚನೆಗಳಿಲ್ಲ ಔತ್ತರೇಯಂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಡಲಂ ಬಳಸುವ 

ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ವಾಬ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಡು 

ಗಾರಿಕೆಗೂ ಅವರಂ ಉಪಯೋಗಿಸಂವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ವಾದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಬಂದಗಳಿಗೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ ಅದಂ ಕೇವಲ ತಾಳ ನಿಬದ್ಧ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆಯರಾಗಿಯೇ ಸಾಗಂ 

ತ್ರದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾನ ಪ್ರಬಂದಗಳನಲ್ನ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ 
ಶೈಲಿಯಂಲ್ಲಿ ನಂಡಿಸಲಂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕೀರ್ತನೆ ಕೃತಿ 

ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರುವಯಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 

ಉಘಫಯೋಗವಾಗಂತ್ತಿರಂವ ಪ್ರಬಂಧಗಳಂ ಕೃತಿಗಳಂ ಈ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲವನ್ನೂ 

ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹಂದಂ ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂದಂ ಪ್ರಚಲಿತ 

ವಾಗಿರುವ ಕೃತಿಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸರಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನಿ ನಿರೂಪಿಸಬಹಂದೆ ? ಅದು 

ಸವಂಂಜಸವೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶೆ ಮೂಡಂತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತದ ವೂಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿದೆ 

ಸಾಮಂವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದ ಪರಣವನ್ನೂ ಆಧಂನಿಕ ಸಂಗೀತ 

ಶೈಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸವಂಂಜಸವೆನಿಸದಷ್ಟೆ ! ಅಂತೆಯೇ ಇದಂ ಕೂಡ ಎಂದಂ 

ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪುರಂದರ ಅಥವಾ ಇತರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನಂ ಸಂಗೀತ 



ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತು ನತಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೊಡಗೆ ೪೮೧ 

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೃತಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಆದರೆ 

ಅವುಗಳನು ಹಾಗೆ ಹಾಡುವುದು ಸರಿಯೆ ? ಅವಶ ವೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ, ನವು 

ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅಧವಾ ವಾಗ್ಗೇಯ ಕಾರ ತನ್ನ 
ಯವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧ”ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ 

ರಚನೆಯನ್ನು ಇನೊ ಬ್ಬ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ತಿದ್ದುವುದಾಗಲಿ ವಕರ್ಷಡಿಸ ವ್ರದಾ 

ಗಲಿ ಸರಿಯೆ ? ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನವ ಗಿದೆಯೆ €? ಎಂಬ ದು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶೆ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅಧವಾ 19೩ಯ ಶಶವರಾನದ ಇತರ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಹಾಡಿದ 

ಕೃತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಹರೆಯಿ ೦ದ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿಯಾದರೂ 

ನಮಗೆ ದೊರೆತಿವೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ರ ಗ ತಾಳೆಗಳ 

ಸಂಯೋಜನ ವಕಾಡಿಯ್ಗಲಿ ಹಾಡ ವುದು ತೆಪ್ಪೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾಗಿರು 

ವಲ್ಲಿ ಪುರಂದರರ ಅಧವಾ ಇತರ ದಾಸರಂಗಳ ಶೈಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಿಕೆ ಇಂದಿನ 

ವರೆಗೆ ತ೨ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಹಿಸಿ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ 

ಹಾಡ ವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಸರ ಕೀತೆ”ನೆಗಳ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ 

ನಡೆಯಬೇಕು ಅಳಿದ ಳಿದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಶೈಲಿಯ ನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ 

ಊಹನಾಬಲದಿಂದ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಎರೋಧವ ಗದಂತಹ ಶೆ ಲಿಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಾ ಸಂಗೀತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಶೈಲಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳನು ಇರಿಸುವುದು ಸರಿಂಕಾಗದು. ಆದ ದರಿಂದ ಇರಿಸಬಾರದು 

ಕೀರ್ತನೆಗಳ ರಾಗಗಳು 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ಬೆಳೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳು 

ವಷ್ಟು ರಾಗಗಳು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದುವು 

ಎಂದು ವ ದಿಸಿದರೂ ದ ಸರು ಅಷ್ಟೊಂದು ೮ ಗಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಂತೂ ನಿಶ್ಚಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಾವು ಹಾಡಿದ ಹಾಡ ಗಳು 

ಬಾಗ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯ ದಾಗಿ ಅಧವಾ ಅಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಟ್ಟವನ್ನು 

ಮೀರಬಾರದು ಎಂದಿರಬಹುದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದ ರ-ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಎಂದಿಗೂ ನೊರನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಕಾಂಭೋಜಿ 

ಭೈರವಿ ವೆಂಖುರಿ ಧನ್ಮೂಸಿ ಕ ರಂಜಿ ನವರೋಜಂ ರಬಂಜೂಟೆ ಮೊದಲಾದಪು 

ಗಳು ಜಾನಪದ ಗ ನ ಶೈಲಿಯ ನೂ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳ ವಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವು 

ಬೇಹಾರ್ಗ ಕಾಫಿ ದ್ವಿಜಾವಂತಿ ಮೊದಲಾದ ಔತ್ತರೇಯೆ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ರಾಗಗಳು ಅವರು ಅಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಈ ರಾಗಗಳ 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ ಸ್ವರ್ರುಪ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಂಬುದೂ 

ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯ.ವುದ್ದಿ  ಠಾಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು 
31 



೪೮೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಇಂದೆ ನಮಗೆ ದೊರೆಯಂವ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಕಾತ್ರ 

ವಾದ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಂತ್ರೇವೆಯೇ ವಿನಾ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣ ರೀತಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ 

ಮಾರ್ಗದ ಉದಾಹರಕ್ಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಆ ರ ಗಗಳನು 

ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಸುಲಭವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು 

ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಸ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನು ಬೆಳೆಯಂಸಿಕೊಳ್ಳು 
ವುದು ಸೂಕ್ತ 

ಇಂದು ಪಾವು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ - 

ಎಂದರೆ ದಾಸರುಗಳು ಉಪಯೊ ಗಿಸದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ 

ಒಂದೇ ಹಾಡನ್ನು ಹತ್ತ್ರ ಜನ ಎದ್ದಾಂಸದಂ ಹತ್ತು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ 

ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು 

ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರಂ ಮೆಂಚ್ಸಿಕೊಳು ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೃತಿಗಳೇ 

ವಂಜರ್ಕಾಂಗವಾಗಿ ಇರಂವ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಗೀತ ಕಛೆ ರಿಯ ಪದ್ಧಶಿಯನು ಸಂಗೀತ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೇ ಪೂರೈಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದೂ ತೋರಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾಭಿವನ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು 
ಆದರೆ ಕೃತಿ ಶೈಲಿಗೆ ಸರಿದೊರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕನ ಡ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಮೆ 

ಕನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಛೆ ರಿಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕನ ಡ ಕೃತಿಗಳ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ 

ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಕೃತಿಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದಾಸರ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೃತಿ ಶೈಲಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಿಗೆ ಕನಡ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೇ ಎದ್ಧಾಂಸರು ರಚಿಸಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂ 
ಉತ್ತಮ 

ಕೀರ್ತನ ಶೈಲಿಯ ಸಂಶೋಧನ 

ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶೈಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿ 
ಕೊಂಡರೆ ಅದಂ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಆಪ ಶ್ನೆ 

ಯಂನ್ನ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಂ ಯಂತ್ಲಿಸಬಹಂದೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹಾಡುವ ಸಲು 

ವಾಗಿಯೇ ರಚಿಕವಾಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವ ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಹೇಳುವ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವು ಕೇವಲ ನಿರೂಪಣಾ ವಠಕಾಧ್ಯಮವಾಗಿರಜಿ ಕುದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಸಲ್ಲದೂ ಸಾವರಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ರಚನೆ 

ಗಳಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ವರಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ 



ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಕೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೊಡ ಗೆ ೪೮೩ 

ಸಂಚಾರಗಳನಾ ಗಲಿ ಇರೂಪಿಶುವ ಉಪ್ಟೇಶವಿರವಾರೆದು ಸೆ ಲ4ೆವಾದ ನೆ ರದಾದ 

ರಂಜಕವಾದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಹಾಡಲು ಚಪ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯ ಸ್ವರ ೦ಯೋ 

ಜನೆಗಳಿರಬೆ ಕು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಭಾವನಾಪೂಣ”ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಅರ್ಧವ್ಯಾಹ್ತಿಗೆ ಹೆ.ತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯವನು ನಿ ಡಬೆ ಕು. ದಾಗರ ಕಿ ರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಎ 

ಅನುಪ್ಯುವಿಗಳದೆ ಹೆ ಳ ವ ವಷಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ 

ಬಹುಚರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಚರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದರಂತೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು 

ಹಾಡುವ ಅಧವಾ ಪ್ಲುವಿ ಅನ ಪ್ಲವಿಗಳಂತೆಯೆ € ತೆರಣಗಳನ್ನು ಹ ಡುವ ರೂಢಿ 

ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಏಲಿತವಾದ ನಡೆಗಳ ವಕ್ರಗತಿಗಳ್ಳಿದ ಲಯಗತಿಯೂ ತಾಳದ 

ಗತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೊ ಗುವ ತಾಳಾಂಗ ವಿ.ನಜಸೆಗಳ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೊಡಕಾಗದುತೆ ಹೇಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಸ್ಕಾಸೆಕ್ರಮ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇವುಗಳು ಹಾಡುವಿಂಯುಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸುವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿರಹಿ 

ವಾಗುವ ವಾದ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸಲಾರವು 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಕನಾಮ ಸಂಕಿ ತ-ನೆ ಎಂಬ ವರ್ಗದವುಗಳಂ 

ದಾಸರ ಕೀತ”ನೆಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹೊ ಬುತ್ತವೆ ಅವುಗಳೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದೇ 

ಪ್ರಧಾನಾಂಗ  ಬಹುಚರಣ್ಣುತಿ ಪ್ರಾಸ ಅನುಪ್ರಾಸ ಶನ್ಹಿ ಪುನರಾವರ್ತನ 

ಏ.ಾರ ಪುನರಾವರ್ತನ ರಾಗತಾಳಗಳ ಸರಳತೆ ಎy್ಲಡೊ ದಾಸರ ಕಿ ರ್ತನೆಯ ದಾರಿ 

ಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದಂಧವುಗಳು ಈ ದಿವ್ಮನಾಮ ಸಂಕಿ ತ-ನಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಶೈಲಿ- 
ಎಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸುಎಭವಾದ ರಂಜಕವಾದ ರಾಗತಾಳ 

ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿಸುವ ರೀತಿ - ನಮಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯ 

ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ದೊರೆತಿದೆ ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಅವಶೈಕ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ 

ಪೂರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಡನೆ ದಾಸರ ಕಿ ತ”ಸೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯೊ ಗಿಸಿ 

ನೋಡಬಹುದು ಇಂತಹ ಪ್ರಯೊ ಗಗಳೆನ್ನು ಗಾಯಕರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೈಯಕ್ಕಿಕ 

ವಾಗಿ ಕೈಗೆೊಳು ಷದಕಿ ಎಂತ ಸ ಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಧ್ವನ್ ಮಂಡಲಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 

ಅಥವಾ ಎಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗತೆ ಸಂಗಿ ತ ವಿಭಾಗಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಗಿ ತ 

ಅಕಾಡೆವಿಂ ಗಾನಸಭೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಿಗೆ ಸ್ವರ 

ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಕಿ ರ್ತನೆಗಳನು ಸಂಗಿ ತಾಸಕ್ತರೆ ರಸಿಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯೋಗದ 

ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೆ ಕು ಅಪ್ಲಿ ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು 

ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದ ಸ್ವರ ಸಂಯೊ ಜನೆಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿ ಎ್ಲರೂ ಹಾಡಬೆ ಕು 

ಅಂತೆಯೇ ಪ ರಹೆ ೪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯ ಮವನ್ನು ಗಾಯ ಕರು 

ತವ ಗೆ ತಾವೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ವರಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಅಪ ರ ಪ್ರಬಂಧರಾಶಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಂಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನು 

ಹೊಂದೀತು ಪರಂಪರಾಗತವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಶೈಲಿಯ ನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿ 



ಲಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಗಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತವಾದೀತು  ಜನೆಮಾನ್ಯೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 

ಸಂಗೀತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದೀತು 

ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಾಲದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅನನ್ಕವಾಗಿರುವ ಕೃತಿ ಪ್ರಬಂಧ 

ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ರಚನೆಗಳು ನವಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡವೆ ? ಅಂತಹ ರಚನಿಗಳಿಗಾಗಿ 

ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಅನ್ಯಭಾಷೆಯ ಕೃತಿಗಳಿಗೇ ಶರಣಾಗಬೇಕೆ 7? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ 

ವರೂಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ ತ್ತದೆ ಕನ ಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ 

ರಚಿತವಾದ ಕೃತಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಂಧ 

ಗಳ ಮಹತ್ವ ಇತರ ಭಾಷಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬರಲಾರದು ನಿಜ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 

ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಬೇರೆಯೆ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾಸರ 

ಕೇರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಬೇಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ 

ರಚನೆಗೆ ಸರಿಮುಗಿಲಾದ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಯಗಬಿ ಕು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಂ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳ-ಎಂದರೆ ಇಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಗೆ 

ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಬೆ ಕು 

ಹೊರತಂ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹರು ಅವರ ಮತ್ತ ಇತರ ಬ ಸರ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಂ ಯಕಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೈತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದಂಕೆೊಂಡು 

ಕೇರ್ಶನೆಗಳನ್ನು ಕೃತಿಗಳ ಪಡಿಖ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಿ ತ 
ಪರಂಪರೆಗೆ ಭೂಷಣವ್ಮು 

ಸಂಗೀತ ಮಂತ್ತು ನೃತ್ಯ 

ಗೀತಂ ವಾದ್ಕಂ ಚ ನೃತ್ಯಂ ಚ ತ್ರಯಂ ಸ ಗೀತಮುಚ್ಯತೇ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ 

ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗೀತ ವಾದ್ಮಗಳೆಗಡನೆ ನೃತ್ಯವನ್ನೂ ಸಂಗೀತದ 

ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ಕಂಡರು ಎಂದರೆ ಗೀತಗಾನದಿಂದ ಮೂಡಿದ ಭಾವ 

ವಾದ್ಯಗಳ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಎಕಸಿತವಾಗಿ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ 

ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಂ.ಹೇಳಿದರು ಮುಂದೆ ಧ್ವನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ 

ವೆಂದೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೃತ್ಕವೆಂದೂ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ 

ವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಗಳಂ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಮೇಕ ಕಲೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದವು ಆದರೆ ನೃತ್ಯ 

ಏರಹಿತವಐಂಗಿ ಸಂಗಿ.ತವು ಬೆಳೆದರೂ ಸಂಗೀತ ಎರಹಿತವಾದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ 

ಲಾಗಲಿಬ್ಬ 

ಸಂಗೀತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನೂಿ ಸಾವಕಾನ್ಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಹಿತವಾದ ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿರಹಿತವಾದ ಪ್ರಟಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪ್ರಾಭಾನ್ಯವಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಗೀತ್ರೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದ ಕೃತಿ 



ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನ ತ್ಮಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೊಡುಗೆ ಇಲಜಿ 

ಗಳಂತಹ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಭಾನ್ಮವಿರುವ 

ಪ್ರಬಂಧ ಹೀಗೆ ಐದು ವರ್ಗಗಳನು ಕಾಣಬಹ ದಾಗಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಹಿತ 

ಪ್ರಬಂಧಗಳನಂ ನೃತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ 
ವೈವಿಧ್ಯಪ್ಪರ್ಣವಾದ ಪದಗತಿ ಚಲನಾ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಜೈರೆಯಂತ್ತದೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಹಿತವಾದ ನೃತ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ - ಎಂದರೆ ಅಭಿನಯ ಕೈ 

ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಳ್ಳ 

ಪ್ರಬಂಧಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ನಾಟ್ಕಗಳಿರಡಕ್ಕೂ ಸವನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ 

ದೊರೆತು ಅದು ನೃತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ 

ಪದ ಕೀರ್ತನೆ 

ಸಾವರ್ವ್ಯವಾಗಿ ಪದ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಡಂ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ- 

ಉಪಯೋಗಿಸ ತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ದಾಸರ ಕಿ ರ್ತನೆಗಳನ್ನು ದಾಸರ ಪದ 

ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ರೂಢಿ ಬಂತು ಆದರೆ ಪದ ವಎಂಬಂದು ಸಂಗೀತ 

ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಚತಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೆಷ 

ವಾಗಿ ರಂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನೃತ್ಯ ಪ ಬಂಧವೂ ಹೌದು ಪದಗಳು ನಾಯಕ 

ನಾಯಂಕೀ ಭ ವಗಳನ್ನು ವಿವಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ 

ಶೃಂಗಾರ ಭಾವವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯ ಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡುದು ಭಾರತದ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ  ಭಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಭಾನ್ಯವಿದೆ 

ಶೃಂಗಾರ ರಸವೆಂದರಲ್ಲೇ ನವರಸಗಳೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ ತ್ತವೆ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು 

ನವಎಧ ಭಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನು ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತೆಯೇ ನವರಸಾಂತರ್ಗತವಾದ ಶೃಂಗಾರದ 

ಬಹ.ಮುಖಗಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿವೆ ಭಕ್ತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ ಡೆದು 

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತೃರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗರಿ ಪದಗಳು ಅದೇ 

ಗುರಿಯ ನು ಪ್ರೀತಿ ಅಧವಾ ಶೃಂಗಾರ ಭಾವದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಭಾರತಿ ಯ 

ಚಿಂತನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಧ ರ ಭಾವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಆತ್ಮವು ಲೀನವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಂ ಪ್ರೇವ ನಿರಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮ 

ಪಜನ ಪ್ರೇಮಚಿಂತನ ಪ್ರೇವಕರ-ಧನ ಪ್ರೇವಾವಿ ಲನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ 

ನಿರೂಪಣೆ ಪದಗಳ ವಸ್ತು ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾಯಕ ನಾಯ ಕೀ ಭಾವದಿಂದ 

ಸಾಧಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ ಪಡೆಯ ವುದು ಶ್ರೇಷ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ತಿಳಿದ ಪಂಥದವರಿಂದ 

ಬಹುಸಂಖ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಪದಗಳ ಪರಂಪರೆ ಜಯದೇವನಿಂದ 

ಆರಂಭವ ದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರೆಜ್ಞ ಸಾರಾಯಣತಿ ರ್ಥ ವೆ-ದಲಾದವರು ಪದ ರಚನೆಗೈದು 

ನಾಯಕ ನಾಯ ಕೀ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಗವದಾರಾಧನೆ ವಡಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದವರಂ 



೪೮೬ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ 

ದಾಸ ಪಂಧದವರ ಮಾರ್ಗವೂ ಭಕ್ತಿ ಪಧದಲ್ಲಿ ಪರವಕಾತ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನು 

ವಗಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಈಶ್ವರನ ವಿಷಯ ಕವಾದ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯೇ ಭಕ್ಷಿ 

ಪಂಥದ ತಳಹದಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವ ಮಾನವನಿಗೂ ಪ್ರೇಮ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದದ್ದೇ 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎವ್ಯರಲ್ಲೂ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ 

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದೇ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ 

ಪೆರಮ”ತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಕಾಣುವ ಭಾವ ಆತನನು ಸೇಹಿತ 

ನೆದು ತಿಳಿಯುವ ಭಾವ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಗೌರವಾದರಗಳಿಂದ ಕಾಣುವ ಭಾವ 

ತನ್ನದನ್ನು ಹ್ರ್ರೀಯಾಗಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನನು ಪುರುಷನ ಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಿ ಆತನನ್ನೂ 

ಪ್ರೇವ ದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವ ಭಾವ ಇಮ್ಟೆೈವೂ ಭಕ್ತಿ ಬೆ ೈರಾಗ್ಯಗಳೆಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ 

ಈ ಭಾವಗ ನು ವಸ್ತುವಾಗಿ ತೆಗೆದ ಕೊಂಡು ದಾಸರು ಅಸಂನ್ಮ ಕೀಠ-ನೆಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದಾ ರೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪದಗಳಿಗೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೂ ಹಲವೊಂದು ಭಾಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಎಶೆ ಷವಾದ ಸಾಮ್ಮವಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ 

ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬ ದ್ವಿಗಮ್ಯುನೆಂದು ದಾಸರು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ತತ್ವ 

ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭಾವದ ಮಾರ್ಗವನೆ ಹಿಡಿದರು ಅತನ ಕುರಿತು 

ತಮ್ಮ ಹ ದಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು 

ವಿಶ್ವವು ನಾದಲಯ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿ ದಲೇ ಆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು 

ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮುರಿಸಿದ ಅವರ ಮಾತುಗಳೂ ರಾಗ ಲಯ ಬದ್ಧವಾದ 

ಸ ಐದರ ಸಂಗಿ ತವಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದರೆ ಆಶ್ಚಯ ೯ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ 
ಭಾವವು ಲಲಿತ ಪದ ಪುಂಜಗಳೆ ರೂಪು ತಾಳಿತು ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜಸೆಯೊಡಗೂಡಿ 

ಹೊನಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು 

ನೃತೃಕ್ಕ್ಯೊದಗೆುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆ 

ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಕೀರ್ಗ್ನೆಗಳು 

ಅನ ಪವ ವಾಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಆವರು ದಂಖ ಸಂಶಪ್ತರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮರೆ 

ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಗೈದ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆದಂ ಕ್ಷಮಾಯ ಚನೆ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ದೊಮ್ಮೆ ಆತನನು ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ ದೈವವೆಂದು ದೀನರಾಗಿ 

ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗೆಳೆಯ ನೆಂದಂ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಡೆಯ 

ನೆಂದು ತೆಲೆಬಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗ ರುವೆಂದು ವಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಅವತಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 

ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾರು ಸೇವಕ ನೀನು ಯಜಮಾನ! 

ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿನ ದು ಎಂದಂ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನ್ನು 



ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೈಶ್ಯಕೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೊಡುಗೆ ೪೮೭ 

ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಕ್ಷಕನೆಂದಂ ಒರ ದು ಹೊತ್ತ ನಿನಗೆ ನನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಂ 

ಸಾಧ್ಯವ್ಲಿವೆ ? ಎಂದು ರೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಮನೆಯಿಲ್ಲದವನು ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದವನಂ 

ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಮಗಿದವನು! ತಿರಿದು ಉಣ್ಣುವವನು! ಪಾಪೆ! ನನಗೇನು ನೀಡ 

ಬಲ್ಲೆ ? ಎಂದು ಹಂಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ನಿನ್ನನು ಕಾಣದೆ 

ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿರಲಿ ? ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸಿ ಕೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನೂ 

ಕಂಡು ನಾನು ಕೃತಾರ್ಧನಾದೆ ನನಗಿಂತ ಧನ್ಯರು ಬೇರಾರು. ಈ ಧರೆಯೊಳಗೆ ? 

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಷ್ಟೆ ಆಗಿ ದಾಸರ ಬಾಯಿಂದ 

ಹೊರಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಕೃತಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಅವ ಭಾವದ ಭಾರದಿಂದ ಬಾಗಿ 

ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಸ್ವರ ಆಯ ಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಹೆಗನಲಾಗಿ ಹರಿದಿವೆ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವ ವ ಧುರಭಾವ್ಕ ದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಾಡ ಗಳಲ್ಲಿ 

ದಾ ರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾ.ಲೀಲೆ. ಗೋಪಬಾಲರೊಡನೆ ಆತನ ಆಟ  ಗೋಪಿಯಂ 

ರೊಡನೆ ಚೆಎ್ಲಾಟಿ ಯಶೋದೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಮಧುರ ಸಲ್ಲಾಪ ರಾಧೆಯೆೊಡನೆ 

ಪ್ರೆ ಮಾಲಾಪ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ವೈಕುಂರ ವೈಭವ ದರ್ಶನ ಭವ್ಯತೆ ಮೊದಲಾದ 

ವಿಷಯಗಳ ವೇಲೆ ಹಲವು ಹಾಡ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನ 

ರಿತಿನಿತಿ ಆಚಾರ ವಿಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು 

ಎಡಂಒನಾತ ಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಾಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಅವತಾರ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು 

ನಿ ಡಿದ್ದಾರೆ 

ಆಡಿದನೆ« ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಎಂದಪ್ಪಿಕೊಂಬೆ ರಂಗಯ್ಯನ ಬಣ್ಣಿಸಿ 

ಗೊಹಿ ಹರಸಿದಳು ಕೊಳಳನೂದುವ ಚದಃರನ್ಯಾರೆ ! ಎಲ್ಲ್ಯಾಡಿ ಓಡಿ ಬಂದೆ 

ರಂಗಯ್ಯ? ಪೋಗದಿರಲೋ ರಂಗ ಬಾಗಿಲಿಂದಾಚೆಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಪೊದ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ 

ನಗಲಿ ಪೋಗಲ ರೆವು ಸದ್ದು ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬದ್ದು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ 

ರಂಗಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ 

ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಧನ್ಯನಾದೆ ಎರಎನ ಕಂಡು ಪರದೆ ಶಿ ನೀನು ಸ್ವದೇಶಿ ನಾನಂ 

ನಾ ನಿನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮಿಕ್ಕ ಮಾನವರೇನ ಮಾಡುವರೋ ಕರುಣಾಕರ 

ನೀನೆಂಬಂವದೇತಕೋ ? ಮೊದಲಾದ ಹಾಡುಗಳು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 

ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡುಗಳೇ ಆಗಲಿ ಇತರ ದಾಸರ ಹಾಡಂಗಳೇ ಆಗಲಿ 

ನೃತ್ಕೋದ್ದೇಶದಿಂದ ರಚಿತವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವನ್ನಾಮ 

ಸಂಕೀರ್ತನೆ ವಂದನೆ ಆರ ಧನೆ ಆದರೆ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಲ್ಲಿ ದಾಸರು 

ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಭ ವಪರವಶರ ಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರೆತು ಕುಣಿದರಂ 



೪೮೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಆದ ದರಿಂದ ಪದಗತಿಗೆ ಈ ಹಾಡ ಗಳ ಲಯ ತಾಳಗಳು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಕ್ೇಂದ್ರೀಯವನ್ನು ಮಾತ್ರೆ ಅವಲಂಬಿಸಂ 

ವುದರ ಬದಲು ನಾಟ್ಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಷ ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು 

'ಮನಗಾಣಲಂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ ತ್ತದೆ ಎಂಬಂದರಿಂದ ನಾಟ್ಯವಎದರು ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು 
ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಸಂಗಿ.ತದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನೂ 

ಸೇರಿಸಿದರು ಆಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಭಾವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ವಾಯಿತು 

ಪರಿಣಾಮ ಆಅವೋಫಘವಾಯಿತು. ದ ಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳೂ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿ 

ಆಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡವು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ 
ಗಳು ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಲಾರದ ಅಗವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ದು 

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅತ್ಮವಶ್ಶವಾದ ಅಂಗವೂ ಆಗಿವೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 
ನೃತ್ಯರಂಗಕ್ಕೆ ದಾಸರ ಅಪೂರ್ವ ಕೊಡ ಗೆಗಳೂಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ 



ಜಾ ಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ 

ಚೆಂದ್ರಮತ್ತಿ ಸೋಂದಾ 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ವರೆಗಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಧರ್ಮದ 

ಆಂವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬಂದಿರುವದನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಕನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂದರೆ ೨, ಶ 10ರಿಂದ 12ನೇ ಶತಮಾಸದ ವರೆಗೆ ಜೈನ ಧವ೯ದ 

ಹಿಗೆ ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತಂ ಅನಂತರದ ತತಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ರಶೈವ ಹಾಗೂ 

ವೃಸ್ಥವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಹಿಶ್ಯಸ್ಥೃಷ್ಟಿಗೆ ವೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಬಂದವು 

ಅ ದರೆ ಆರಂಭದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಕವೂ 

ಪ್ರೇರಕವೂ ಆಗುತ್ತ ಬಂದಿನೆ 

ಈಗ ಉಪಲಬ್ಬ ವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳು. ರಡು 

ಸವಕಾರಂಕ್ರಿ ಶ 850 ರ ಕವಿರಾಜವರಾರ್ಗ ಹಾಗೂಕ್ರಿ ಶ 920 ರ ವಡಾ 

ರಾಧನೆ ಕವಿರ ಒವಕಾರ್ಗ ಕಾವ್ಯ ತತ್ತ್ವಗಳನಂ ತಿಳಿಸುವಂತಹಂಬಾದರೆ ಪಡ್ಗಾ 

ರಾಧ” ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕದೆಗಳನ್ನೊಳಗೆೊಂಡ ಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೂ 

ಹಿಂದಿನ ಪಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ದರ್ಮದ ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು 

ಈಗೆ ಉಪಲಬ್ಧ ವಿರುವಂತೆ ಕನ ಸದ ಮೊದಲ ಶಾಸನವಾದ ಕ್ರಿಶ 450ರ ಹಲ್ಮಿಡಿ 

ಫಾಸನ ನಂತರದ ವಾದಾವಿ ಶಾಸನ (ಕಪ್ಪೆ ಅಜಬಟ್ಟ) ಸಿರಿಗುಂದದ ಶಾಸನ 

ಕ್ರಿ ಶ 700ರ ಶ್ರ ಸಣಬೆಳಗೊಳ ಶಾಸನ-27 ೊದಲಾದ ಶಾಸನಗಳ ಉದ್ದೇಶವೂ 

ಧರ್ಮುವನ ನೆಟಿಗೊಳಿಸುವುಡೇ 

ಕ್ರಿ ಶ 940ರಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೂ ದ ಪಂಪ ಕನ ಡಬ ಆದಿಕವಿ ಪಂಚಿ ಹಾಗೂ 

ಅಪನ ನಂತರದ 1150ರವರೆಗಿನ ಕವಿಗಳಿಲ್ಲ ಟೈನಧರ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ 

ಸ ಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಖ್ಟಿಸುಸ್ತ ಒಂದವರು ಆಕಾಲವನು ಕನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ 

೧ ಭಿ ಚಂಪೂಯ ಂಗವೆಂದು ಗಂರ ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ಚಂಪೂಯ ರಗದ ಸ ಹಿಶ್ಯ ಕೃತಿ 

“ಲಿಲ್ಲ ಮಹಾಛಾರತ ರಾಮಾಯಣ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಚರಿಶ್ರೆಯನಂ ಆಧಾರ 

ವಾಗಂಳೆ ಕೃತಿಗಳ: ಅಂದರೆ ವಸ್ತುನಿಷ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತಹ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಾಗಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ೨:ಕಾಶುರಲ್ಲಿ ಆಂ. ಚೌಕಟ್ಟಿ 

ನೊಳೆಗೇ ಕವಿ ಏನಿದ್ದರೂ ತನ ಸ್ಟೋಪಜ್ಞತೆಯನು ವೆಂರೆಸಟೇಕಾಗಿತದ್ತಿ ಪುರಾಣ 

ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಮೊಟಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಪನ ಕೃತಿಗಳು 

ಉತ್ತನ ನಿದರ್ಶನ ಪ ಪ ಭಾರತ ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏರಿದ ಎತ್ತರವನು ಆದಿಪುರಾಣ 



೪೯೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ದಲ್ಲಿ ಏರಲಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಎಲ ಸ ಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನಂ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನವಂಗೆ 

ಈ ಮತು ಇನ ಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಂತ್ತದೆ 

ಆ ಪಂತಡೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಪೂಯಂಗಣದ ಶೈಲಿ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕೃತಕ ಎನಿಸಿದ್ದರಿಂದ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾ ಿ ಂತಿಕಾರಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ 

ಆಯಿತು ಇಂ 1150ರ ಸಂತರದಲ್ಲಿ ಅನಂಬಾವ ಸಾಕಿತ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಂಸಕಾಯಿಂತ 

ಈ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾವರಾಜಿಕ ಭಾಷಿಕ ಹಾಗೂ ಛಂದಸ್ಸಿನ 

ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉದಯಂಸಿದ್ಧೂ _ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದಂವರೆಗೆ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ 

ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೈನ ಧವ ೯ವನ್ನೂ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ವವನಲ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿ 

ಯಾತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲು ಕೀಳು ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ತೊಲಗಿಸಿ ಸರ್ವೋದ 

ಯಂದ ತತ್ತ್ವವನು ಪಾಲಿಸಿತು ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಚಂಪೂಶೈಲಿಯಿಂದ 

ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಕ್ನ್ಯರಿಗ ಅರ್ಥವಾಗರಿವಂತಹ ವಚನ ರಗಳೆ ಹಟ್ಟದಿಗಳನ್ನೂ 

ಮಾಧ್ಯವಂವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ೧ಂಡಿತಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿ ಹ ಫ್ರೌಢ ಭಾಷೆಯಿಂದ 

ಸರಳಕನ ಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತು ಮಾರ್ಗಿೀಶೈಲಿಗೆ ಬದಲಂ ದೇಸೀ ಶೈಲಿ 

ರೂಪುಗೊಂಡಿತಂ ವಸ್ತು ನಿಷ ತೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ ತೆಗೆ ಪ್ರಾದಾನ್ಯ ದೊರಕಿತಂ 

ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಂಡಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನತೆಯನ್ನು 

ತಲುಪ್ರವಂತಾಂರಿಂತಂ ಲಿಂಗಾನಂಭವಿಗಳೆ ಸಂಗದಿಂದಾನಂ ಕಣ್ಣೆ ದೆದೆನಂ ಎಂದಂ 

ಪ್ರಭಾದೇವ ಎನಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗವಂ ದೇವರ ನೆನೆವ ಚಿಂತೆ ಎನುವ 

ಬಸವಣ್ಣ  ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ಣನನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಸದಂ ಎನ ವನ ಎಂದ ವಂಹಾ 

ದೇವಿಯಕ್ಯ್ಕ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಅನಂಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆ 
ಯರೊ ಇವರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲ ವಚನದ ರೂಪದಲರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ರೂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ... ಈಶ್ವರಂಗೆಯ್ದೆ ನಾಲಿಗೆಂತ ೦ ಪಕಾರಿದೆಂ 

ಎಂದ ರಗಳೆಯ ಕವಿ ಹರಿಹರ ಹಂಪೆಯಂರಗನ ಹೊಗಳಂವ ನಾಲಿಗೆಯಿಂಂ ಅನ್ಯ 

ದೈವವ ಭವಿಗಳಂ ಕೀರ್ಶಿಸಿದೆನಾದೊಡೆ ವಂನೆಸಿ ಜಾರಿಯಂ ಒಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಎಂದ ಷಟ್ಟದಿ 

ಜನಕ ರ ಘವಾ೦ಕ ಈ ಕಾಲದ ವಂಹತ್ತರ ಕವಿಗಳು ವಮಂಂದೆ 15-16ನೇ ಶತ 

ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು ಯಾವ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತದ 

ಸಂಗೀತ ವಂತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ 

ದರೋ ಆ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವದಾಸರ ಈ 

ದೀತಾ (ಹಾಡಂಗಳಂ) ಪ್ರಕಾರವು ಮೂಲವೂ ವಕಾದರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದವು 3 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಉಗಮ 

ವಂತಾಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಆಯಕಾ 

ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನಿ ವೇಶಗಳೇ ಪ್ರಬಲ ಕರಣ ಮಧ್ವ ಮತವೂ ಕೂಡ ಈ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ ತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ೪೯೧ 

ದಿಶೆಯಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದೂ ಬೌದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜೈಸ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರವಾಹದೆದುರಂ 

ವೆ ದಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹ ಟ್ವಿ ಬಂದವು ಮಾದ್ವ ಹ ಗೂ ರಾವಣನ ಜ 

ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ವ ಎಂದೆ ಅವೇ ಬೆಳೆದಂ ಒಂದು ಪಂಧವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ದ ಹೆಸ 

ರನ್ನೂ ಪಡೆದವು ರಾವಣನ ಜರು ನರ ಯಣನೇ ಸರೋತ್ತಮನೆಂಜೂ 

ನಿಂಬಾರ್ಕನು ಕೃಷ್ಣನೇ ದೇವತೆಯೆಂದೂ ಆನಂದತಿ ರ್ಧರು ವಿಷ್ಣುವೇ-ಹರಿಯೇ 

ಪರತರ ವಸ್ತುವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಧ ಸೆಲೆಯೊಡೆದು ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆ 

ಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಕೈ ೈಷ್ಠರಾಯಂರ ಪುಜೆ-ಉಪಾಸನೆ ವ್ಯಾಪಿ 

ಸಿತು * ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪಂದದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ನೇ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಚನ ಸ ಹಿತ್ಮ 

ಗಳ ನಡವೆ ಕೆಲವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ ಮೂಲ ಭತವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಧರ್ವ ಸಮಾಜ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಎರುದ್ಧದ 

ಹೋರಾಟದ ಹಿನೆ ಲೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರ 

ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಧ್ಯತತ್ತ, ಸ 

ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೇಲು ವರ್ಗದ ಜನರ ಲಭಿವೃಕ್ತಿ 

ಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದೆ. (ಕನಕದಾಸರೊಬ್ಬರನು ಬಿಟ್ಟು) ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 

13 ನೇ ಶತವಕಾನದಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಹೋದವರಾದರೂ ಅವರ ತತ್ತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾ 

ರಕ್ಕೆ ಒಂದಿದ್ದು 15-16ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 13-14 ನೇ 
ಶತವಕನಗಳಲ್ಲ ಅವರ ಶತ್ತ್ವೈಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು 

ಖಂಡನೆ ಮಂಡನೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಹರಿಯೇ 

ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂದು ನಂಬಿದ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವೆ ಕೃಷ್ಣಚರೆತೆಯ 

ಎಂದಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ ವಾಡಿದ ಕುಮಾರವ್ಕಾಸನ ಕೃತಿಯ ಎತ್ತರ ಬಿತ್ತರ 
ಗಳೂ ಮಠುಶ್ತೂ ಗೋಚರಿಸಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಲವರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿರಬೇಕು 

ಹೀಗೆ ರ.ಕನೆಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ದಾಸರ ಪದಗಳು ಅಧವಾ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳೆಂಬ ಶ್ಸರು ಬಂತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಪದ ಎಂಬ ದೆ ನೂ ಹೊಸ 

ದಲ್ಲ ವೆ ದಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ೦ದ ಅದು ಬಂದದ್ದೆಂಬುದು ದೂರದ ಮಾತು ಕನ ಡದ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಡು. ಮೆಲ್ವಾಡು  ಬಾಜನೆಗಬ್ಬಗಳಿದ್ದುವು. ಆಮೇಲೆ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ 

ಕೆಲವರು ಪದಗಳನು ಹಾಡಿದರು ಅದೇ ಹರಿದಾಸರ ಬ ಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂದರೆ 

ಹರಿಸ್ತುತಿ ಪರವ ದ ಹ ಡಾಯಿತು ಸಂಗಿ ತದಲ್ಲಿ ಪುಮಾಇ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಿತು 8 
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ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂನ 

ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತಗಳಲ್ಲಿರುವ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು 

ಜನಸಾವಕನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಸರಳವಾದ ಶೈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಓಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ ೨೦ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾ ಕ್ವಚಾರ್ಯರ ತತ್ತ್ವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ 

ಬಂದಂ ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಪ್ರಧಾನ ಗುಣವ ಗಿದೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶ 

ದಿಂದ ರಚನೆಯಾದವಲ್ಲ ಅವು ದೈನಂದಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಪಡಿಮಿಡಿದ ಪ್ರತಿ 

ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಶು ಕವಿತೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಹಿತ ಕನಡ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರ 

ಸಾಹಿತ್ಕೋದ್ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ಹಿತ ಎಂಬುದನ್ನು 

ಇಡೀ ಸರ್ಮಜಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂ ಭಾವುಕರೂ ವಿಚಾರಿ 

ಗಳೂ ಆದ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಚೋದನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒದ 

ಗಿತು * ಕೀರ್ತನೆ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಫೋಗಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ 

ವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಲಲಿತ ಮಂದಾನಿಲ ಉತ್ಸಾಹ ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸದ ಶೈಥಿ ವಿದ್ದರೂ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ 

ಹಾಡುಗಳ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಆಡ ನುಡಿಗೆ ಸವೀ ಪವಾದ್ದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಕೀರ್ತನೆ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ ಈ ವ ಂಖ್ಯರೂಪಗಳಲ್ಲಿವೆ ಎಷಂಯಾನ ಗುಣ 

ವಾದ ರೂಪವನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ರಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಂ ಭಾವಗೀತೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಸ್ವೇಯ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಏಕವೆ ವ ಭಾವದ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದಲೂ 

ಭಾವಗೀತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳಿದೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಗ-ತಾಳ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಲ್ಲವಿ 

ಅನುಪ್ತೂವಿ ನ ಡಿಗಳ ಯೋಜನೆಯ ರುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯ ನುಡಿಯೆ ಲ್ಲಿ ದಾಸನ ಅಂಕಿತ 

ಏರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರೆಗಿಂತ ಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಎದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಎರಡೂ 
ಹೊಂದೆಕೊಳ್ಳಬಹುದು 

ಹರಿಯೇ ಆರ ಧ್ಯ ದೈವವೆಂದು ನಂಬಿದ ಹರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಸರ್ವೊತ್ತ 
ಮತ್ವ ಹರಿನಾಮ ವ ಹೆತ್ತ ಹರಿದಾಸರ ಮಹಿಮೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಮುಖ್ಯ 

ವಾದ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗೆ ದಾಸರು ಹರಿಯನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ ಬಗೆಯನ್ನು 

ಎದ್ದಾಂಸರು ಪಂಒಭ ವಗಳಿಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಒಗಾವ 

ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಎಂದು ಪರಿಭಾವಿಸ ವ ಶಾಂತ್ಯ ಎನಗೂ ಅಣೆ ದಂಗ ನಿನಗೂ 

ಆಣೆ ಎಂದು ಸವಕನವಾಗಿ ಕ ಣ ವ ಸಖ್ಯ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೊ ಎಂದು ದೈನ್ಯ 

ದಿಂದ ಬೆ ಡುವ ದಾಸ್ಕ ಎತ್ತ ಪೋದನೆ ಗೆಳತಿ ಚಿತ್ತ ಚೋರ ಚೆಲುವರಸ ಎನ್ನುವ 

ಮಧ ರ ಪೋಪು ಹೋಗೋಣ ಬ ರೊ ರಂಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಶೋದ ಕೃಷ್ಣರ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇವೇ ಆ ಪಂಚಭಾವಗಳು 



ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ೪೯೬ 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ರು ಜನ ಹರಿದಾಸರು ಆಗಿಹೋಗಿ 

ದ್ಥಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೃತಿಗಳೂ ಈಗ ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲ ಈಗ ವಿಸಲಜ್ಜಿ ವಿರುವ 

ದಾರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತೂ ಹನೆ ರಡು ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾತಿಇಧಿಕವಾಗಿ 

ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅನ ಕೂಡಿದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪರಂಪಶೆಯನ್ನೂ 

ಎರಡು ಘಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗಿದೆ 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂವ ಪುರ ಷರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ವಿದ್ಧಾ ಸ೦ಿಸರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿ 

ಪ್ರಾಯವಿದೆ. 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ನರಹರಿ 

ತೀರ್ಥರೇ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ಏದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿ 

ಪ್ರಾಯ ಎಂತು ವ ರ ಳಾದೆ ನಾನೆಂತು ಮರುಳಾದೆ ಹರಿಯೆ ಇದು ಸರಿಯೆ 

ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎರಡು ಕಿ ರ್ತನೆಗಳು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರದೆಂದು ಬೇಲೂರು 

ಕೇಶವದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮೊದಲ ಕೀರ್ತನಿಗೆ ರಘ ಪತಿ ಎಂದೂ ಎರಡನೇ 

ಕೀರ್ತನೆಗೆ ನರಹರಿ ಎಂದೂ ಅಂಕಿತವಿದೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಜೊತೆ ತಿಳಕೋ 

ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನೆ ಐ ರ ಳೆ ಹಾಗೂ ಎದುರ್ಕಾರೋ ಗರ ವೆ ಸಮರ್ಯ್ಮಾರೂ ಎಂಬ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳೂ ಅವರದೇ ಎಂಬುರು ದಿ ಗೊರಬಾಳು ಹನುಮಂತರಾಯರ ಅಭಿ 

ಪ್ರಾಯ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಳನೂ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ 

ಗಳೆದ ಜಿ ವರದರಾಜರಾಯಂರು ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಯ ರೇ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಪರಂಪರೆಯಂ 

ಮೂೂಲಪುರುಷರೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳು 

1 ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲುಎ ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳಿರ ವುದರಿಂದ ಇದು ನರೆಹರಿ-ತೀರ್ಥ 

ರದಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ವರೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ತೆಲ ಗುಗಳ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ 

ತೇವಾರಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಯದೇವನ ಗೀತಗೋವಂದಗಳಲ್ಲಿ ಈ 

ಪ್ರಯೋಗವು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ ತಾಲ್ಲೆಖಾಕೆಂ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಂ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನರಹರಿತೀರ್ಥರಿಂದ 

ಪ್ರಯೊ ಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಂದು ಇತರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೊ ಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 

2 ಯಾವ ಹರಿದಾಸರೂ ಪೂವ ೯ಚಾರ್ಯರನು ಸ್ಮರಿಸುವಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ 
ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಲ್ಲ ನಂತರದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

3 ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರೊಬ್ಬರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವೈತವೇದಾಂತದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ 

ದ್ಮರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಎದೆಯೇ ಎನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಜಿಸಿದ್ದರೆಂಬುದರ ಊಲ್ಲೇಖ 

ಏಲ್ಲ 



ರ೯ಭಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

4 ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರೇ ಆದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರ ವರೆಗೆ ಈ ಪರಂಪರೆ 

ಏಕೆ ಸೃಗಿತವಾಗಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಜಯದಾಸರು ಕೆಲವರನ್ನು ಆದ್ಯರೆಂದು 

ಹೆ ರಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಮಕ ಲಿ ನರೆ... ಆಗಿರಬಹ ದು 

ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಎಜಯದಾಸರಿಗೆ ಅವರು ಆದ್ಯರು ಅಷ್ಟೆ 

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹರಿದುಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎ. ಪ್ರಕಾರಗಳನೂ ಪ್ರಯೋಗ 

ನಡೆಸಿ ಜಯ ಶಾಲಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರನ್ನು ಹರಿದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ 

ಪುರ ಷರೆ ದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲೂಗಿದೆ 

ಶ್ರೀಷಾದರಾಯಿರು -ಸು ಕ್ರಿ ಶ 1450 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರು ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ 

ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ “ಾದರಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ ರಾಜದಕಾರ್ಗವನ್ನು ನಿವಿ ೯ಸಿದವರು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರು ಮಾಧ್ವ ಪಿ ರ್ಮುರಾದ ಯತಿಗಳ ಹರಿಸ್ತುತಿ ಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಮ 

ನಿ ತಿಬೋಜಿ ತತ್ತ್ವ್ವಪ್ರಚುರಗಳು ಇವರ ಕೃತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ 

ಮಹಿಮೆಂಶ ನ್ನು ಕಂರಿತಂತೆ ಗೋಪೀ ಗೀತ ಪೇಣುಗೀಶ ಭ್ರಮರಗೀತಗಳನ್ನೂ 

(ಭ್ರೃವ ರ ಗೀತೆಯನೂ ಕಾುರಿತಂ ಭಿನಾ ಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ) ಮಧ್ಯಾಚಾರ್ಯರನ್ನು 

ಕ ರಿತ ಮದ್ವನಾಮ ವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ದಂಡಕ ಸ ಇದಿ ವೃತ್ತ 

ನಾಮೆ ಇವು ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ 

ವ ೮ಗಿಸಿ ಹಾಡುವ ದೇವ*ಗಳ ವರ್ಣನೆ ಹರಿಯ ದಶಾವತಾರ ವರ್ಣನೆಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ಲಾಲಿ ಪದವೂ ಅವರದೇ 

ಕಂಗಳಿದ್ಯಾಶಕೆ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಎಂದು ಹರಿಯ ರೂಪವನ್ನು 

ವರ್ಣಿಸಿರುವ ರಾಯರ ಭೂಷಣಕೆ ಭೂಷಣ ಇದಂ ಭೂಷಣ ಎನ್ನವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ 

ಹರಿನಾಮದಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಕಿವಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊ ದೇ ಅಂಗಗಳು 

ನಾವಂ ರೂಪು ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಭ 

ಕ್ವರ ಬಗೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮರ ಸಂಗ ಎನೆಗಿತ್ತು ಸಲಹೊ 

ಎಂಬ ಬೇಡಿಕಿ ವಾಸ ದೇವ ನಿನ್ನ ಮರ್ಮ ಕರ್ಮಂಗಳ ದೇಶದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿ 

ಸಲೆ ಎಂದಂ ಹರಿಗೇ ಸವಾಲೆಸೆಯ ವ ಅವರು ನೀನೇ ಬಲ್ಲಿದನೊ ರಂಗ ನಿನ್ನ 

ದಾಸರು ಬಲ್ಲಿದರೊ ಎಂದು ಭಕ್ತರಾಧೀನನಾಗಿ ಹರಿ ವಕಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸು 

ವ್ರದರ ಮೂಲಕ ದೇವನ ವ ಹಿಮೆಯನು ಕೊಂಡಾಡುವ ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ 

ಎಲ್ಲಾಡಿ ಬಂದ್ಕೊ ಎನ್ನ ರಂಗಯ್ಯ ಪೋಪು ಹೋಗೋಣ ಬಾರೊ ಮನಿಗೆ 

ಗೋವಿಂದ ಮೊದಲಾದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶೊ ದೆ ಕೃಷ್ಣರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾಣದೆ ನಿಲ 

ಲಾರೆ ಕಮನೀಯ ವಂ೯ರುತಿ ಕೊಂಬು ಕೊಳಲನೂದುತ್ತ ನಂಬಿಸಿ ಪೋದನೆ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ರ 

ಯವ್ವಾ ದಂತಹೆ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ ಧುರ ಭಾವ ಚೆನಾ ಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅವರ 

ಭ್ರಮರ ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಧ ರೆಗೆ ಹೋದ ವಿರಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಉದ್ಧವ 

ನನ್ನು ಅಕ್ರೂರಸೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಮೇಲೆ ನಿಜವನ್ನು ಆರಿತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾ 

ಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಂಬಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಅದನು ಕೃಷ್ಣನ ದೂತನೆಂದೇ 

ಭಾವಿಸಿ ಗೋಪಿಕೆಯರು ತಮ್ಮ ವಿರಹ ನೊ ವುಗಳನ್ನು ತೊ ಡಿಕೂಳ್ಳುವ ಗಿತೆ 

ಅಕಟಕಟ ಸಂಸಾರವನು ನೆಚ್ಚಿಕೆಡಬೇಡ ಕಾಳ ಬೆ ದಿಂಗಳು ಈ ಸಂಸಾರ 

ಕತ್ತ ೨೨ ಮುಂತಾದ ಗಿ ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆ ಳಿದ್ದರೂ ಬದುಕನ್ನು 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದವರಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿ 

ಬೆ ಕು ವಿರಕ್ಷಿಬೆ ಕು ಎಂದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ 

ಯ ತ್ತೆ ಮುಖಮಾಡಿ ವಕಾಶೂ ಮನಸೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಅವರ ಹ ಡುಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣ ಭಾವ ನಿಭ”ರತೆ ಸರಳತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 

ಭಾವಸ್ಪಂದನ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯವ ಯತೆ ಅದರೂ ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಹಾಗೂ ಕನಕ 

ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ ವ ಸಾಹಿತ್ಮಿಕ ಸತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾ ವು ಉಪಲಬ್ಧ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಹಿಮೆಯ ಅಚ್ಚು ಮೂಡಿದೆಯಾವರೂ ಸಾಹಿತ್ಯದೃಷ್ಟಿ 

ಯಂದ ಅವು ಹಿರಿದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು » ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ 

ಪಾದರಾಯ ರು ಭಜನೆಯ ಸಲ ವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನಂ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಕಾರಣವಿರ 

ಬಹುದು ಆದರೂ ಪೂಜಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ದೇವರನಾಮ ಹಾಡ ವುದನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ 

ತಂದ ಹಿರಿಮೆ ಅವರದು 

ಮ್ಯಾಸೆರಾಯೆರು 1500 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ವಂಧ್ಹಮತದ ಸಾರವನು ತಿಳಿದಂ 

ಮರಸ್ಥರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ದಾಸಕೂಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ ವುದರ ಮೂಲಕ ಮಹ 

ತ್ನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದರು ದಾಸಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಲೌಕಿಕರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದ 

ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನೂ ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯಂರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದೆ ವೃತ್ತನಾವಂ ವನ್ನು ಸರಳವ ದಭಾಷೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿಗೆ ತಂದರು ತಮ್ಮ 

ಗುರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಂತೆಯೇ ದಾಸೂಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿ 

ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತರಂಗದಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವನೆ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನೊ 39 

ಎಂದು ಬಾಹೈಕ್ಕಿಂತ ಆಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ 

ಗಳು ಬೆ ರೇನನ್ನೋ ಈಕ್ಷಿಸಿ ಆಲಿಸಿ ಘ್ರಾಣಿಸಿ, ಸ್ವಾದಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆಂದು ಅವು 

ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ ೫ಯೊ ಎಂದು ಬೇಡುವ ಅವರು ಸಂಸಾರವೆಂದೆಂಬ 



ಭರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಮಾರಿಗೆ ಸಿಲ ಕಿದೆ ಕಂಸಾರಿ ಕರುಣದಿಂದೆನ್ನ ನೋಡಯ್ಯ ಎಂದು ಆರ್ತರಾಗಿ ಕೇಳು 

ವಲ್ಲಿ ದಾಸಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ಹರಿಯ ಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾನ 

ಹರಿದಾಸರ ಬಗೆಗೂ ಹಾಗ-ಗಿ ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗಳ ಎಕ್ಯಂಂಟಿ ವಿನಿಂದ ನಿನ 

ದಾಸರೆ ಎಂಗಿಲೊ ಎಂದು ದಾಸರ ಶ್ರೇಷ ತೆಯನು ಎತ್ತಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣ 
ದಿಂದಲೇ ಪುರಂದರ ದಾಸರನ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಮ ಎಂದು 

ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿರುವುದು ಕೈಷ್ಣಲೀಲೆ ಭಕ್ತನ ದೈನ್ಯ ವೆ ರಾಗ್ಯ ಸತ್ಯರ್ಮದ 
ಆವಶ್ಯಕತೆ ಸಣ ನಸ ಗ ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತ್ಮಾ ಪ್ರವೆ ಲಯ 

ಬದ್ದ ಹರಿಪೂಜ`ದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಆಚಂಯ ೯ರ ಸ್ತೋತ್ರ 

ಸಿದ್ದಾಂತದ ದೀಕ್ಷೆ ಶಿವಗಣೆ ಹಾದಿಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರ 
ಪ್ರಶಂಸೆ 11 ಇವೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ 

ವ್ಯಾಸರಾಯ ರು ತಾವು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ದಾಸಕೂಟವನ್ನು 

ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರಂಧವರ ಸೃಜನ ಶೀಲತೆಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟುದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವರ ಮಹತ್ತರ ಕಾಣಿಕೆ 
ಯಾಗಿದೆ 

ಪುರಂದರ ದಾಸರು 1484-1564 

ಪುರಂದರ ದಾಸರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಗ್ರೆಗಣ್ಮರು ವ್ಯಾಸರಾಯ ರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ 

ಪಡೆದು ಪುರಂದರ ವಿರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನರ್ನಿ ಪಡೆದ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ತಮ್ಮ 

ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರು ಹ್ಯಾಸರಾಯ ರಂತೆ ಮಧ್ವ ಮತ್ನುಯಾಯಂ 

ಯಾಗಿದ್ದರೂ ಎಶಾಲವಾದ ಭಾಗವತ ಧವ ೯ವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು 

ಪುರಂದರ ದಾಸರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೆ ದು ಸಾವಿರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ 

ಶುವರೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿದೆ 

ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯ ರಿಂದುಪದೇಶಗೊಂಡೆ। ಎರಡೆರಡಂ ಒಕ್ಷದೆಪ್ಪತ್ತೆ, ಲದ ಸಾವಿರೆ 

ವರನಾಷಕಾವಳಿ ವಡಿ ಹರಿಗೆ ಆರ್ಪಿಸಿದೆ! । 

ಎಂದಂ ವಿಜಯದಾಸರು ಹಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚವ ಎಖಿಯವರು 

ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ೫೫ ಅದರೆ ಈ ವರೆಗೆ ದೊರೆತು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಕ ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಆಧಿಕ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಸ ಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಪುರಂದರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಪಾರಮ್ಮತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ ವಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜಿಕ 

ವಿಷಯ ಗಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೇಖೆ ಒಂದು 

ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೊಂದು ತಮಗೂ ತಮ್ಮ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ ತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಲಔ 

ಸುತ್ತಣ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬ ಧ ಈ ಎರಡು ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಹೊರಡುವ 

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿದೆ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 13 
ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನು ವಾತ ಲ್ಯ ಭಾವದ ಗೀತೆಗಳನು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನ 

ಕಾರರಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಹವ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥ ತ್ತದೆ ಆಡಿದನೋ ರಂಗ 

ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ 34 ಆಡಿ ದಳೆಶೋದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಮೊದಲಾದ ವ್ರ ಅವನ 

ಬಾಲಲೀಲಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕ್ಟ್ರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಗೀತೆಗಳಾದರೆ ಗುವ ್ಮನ ಕರೆಯ 

ದಿರೆ ಪೊ ಗದಿರೆಲೊ ರಂಗ ಮನೆಯೊಳೆಗಾಡೊ ಗೊ ಎಂದ ಆಡ ಹೋದಲ್ಲಿ 

ಮಕ್ಕಳು ಗೀತೆಗಳು ತ ಯಿ ಮಗುವಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವವನ್ನು ಕಂಡರಿಸುತ್ತವೆ 

ದ ಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀಯನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವರೆ ತೇಲಿಸೊ ಇಲ್ಲ 

ವಂ ಳುಗಿಸೊ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಹರಿಯನು ರ್ಲುತೆಯಿಂದ ಬೇಡುವ ಬಾಸರಂ 

ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ನೀನ್ಕಾಕೊ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಳ್ಯಾಕೊ ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ 

ಎಂದೇ ಸವಾಲೆಸೆಯ ತ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆ ಅಚ ತನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 

ಹರಿಯ ಸಾಂಪ ದಾಯಿಕ ರೂಪವನ್ನೇ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಸಂಸಾರದ ನಿಸ್ಸಾರತೆ ಐಹಿಕ ಭೊ ಗದ ನಶ್ವರತೆಯನ್ನು ಕುರಿತೂ ಪುರಂದರ 
ದಾಸರು ಸಾಕಷ್ಟುಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಹಿತವರು ನಗೆ ಆರೇನಂ 

ಮಾಡುವರು ಸಾಕು ಸಾಕಿನು ಸಂಸಾರ ಸುಖವು ಅನಂಗಾಲದು ಚಿಂತೆ ಯಾರ 

ಹಾರೈಸಿದರೇನುಂಟು ಎಂದು ಹೆ ಳಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿಗೆ ಎಮುಖರಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ 

ದವರ) ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅದನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬೆ ಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ 

ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದಂ ಬದುಕ 

ಬೇಕು. ಸಂಸಾರಸಾಗರವನ್ನು ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೋಧಿಸು 

ತ್ತಾರೆ ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯವಲ್ಲ ದ್ವರಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಚಿಂತೆ. 

ಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರದೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯವೊಂದಿರಲಿ ಎಂದಂ 

ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವ ಮಾರ್ಗದ 

ದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರು ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಕರುಣಾಕರ ೀನೆಂಬುವ್ರದೇತಕೂ ಏನಂ ಮಾಡಿದರೇನು ಭವ ಹಿಂಗದಂ 

ಬಿನ್ನಹಕೆ ಬಾಯಿಬ್ಬವಯ್ಮ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ದೌರ್ಬಲ್ಮ 

ಗಳನ್ನು ವೆ ಟ್ವಿನಿಲುವ ಪ್ರಯತ ಎದೆ. ಇಂತಹ ಅತ್ಮ ನಿವೆ ದನೆಯ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಜದುಕಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಪಿ ಕೆಂದ-ಹೊಯ್ಲಾಟ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂಬ 

ತ ಡಿತ ಇದು ವಿಷಾದ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ನೀಂತ್ತದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣ 

ಬರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 
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ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಒರುವುದಿಲ್ಲ ಡಾಂಭಿಕತೆಯಂನ್ನ ಟೀಕಿಸುವ ಉದರ ವೈ ೈರಾಗ್ಯ 

ವಿದಂ ನಗೆಯ 0 ಬರುತಿದೆ ಇಕ್ಕಲಾರದ ಕೈ ಎಂಜಲು ಎನ್ನುವ ಹಾಡುಗಳಕ್ಲಿಯಂ 

ಮೊನಚು ಧವರ್ಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಾರದೀಕಾಲ ಸತ್ಯವಂತರಿಗಿದು ಕಾಲವಲ್ಲ 

ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೆ. ರಮಣನಿಲ್ಲದ ನಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಹಾಡುಗಳ 

ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಠವ್ದ್ಧು ಲೋಕದ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳನು ತಿದ್ದಲು ಅವರು 

ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮುಷ್ಟಿನ ಗಂಡನ 

ಒಲ್ಲೆನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನಾ ವೈದಿಕ ಕಂಡನ ಎನ್ನುವ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು 

ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅನಂಕಂಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಗು 

ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ.ದೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ ತ್ತೈದೆ 

ಹೊಲೆತನವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಿ ರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಉಗಾ 

ಭೋಗ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲೆಯ ಹೊರಗಿಹನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಂವ ಕೀರ್ತನೆ 

ಹೊಲೆಯ ಬಂದನೆಂದು ಒಳಗೆ ದೇವರ ಮಾಡಿ 

ಗಣಗಣ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವರಯ್ಯ 

ತನುವಿನ ಕೋಪವು ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೆ ? 

ಪರಧನ ಪರಸತಿ ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೆ ? 

ಹೊರಗಿದ್ದ ಹೊಲೆಯನ ಒಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ 

ಇದಕೇನು ಮದ್ದೋ ಪುರಂದರ ಎರಲ॥॥ 

ಎಂಬ ಉಗಾಭೋಗ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಡೆ ನುಡಿಯಿಂದ ಹೊಲೆತನ ಬರು 

ವಂತಹಂದೇ ವಿನಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಿದವರಲ್ಲ ಯಕಾರು ಹೊಲೆಯ ಎಂಬ ಕಡೆ ಅವರ 

ಗಮನವಿದೆಯೇ ವಿನಾ ಹೊಲೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ 

ಹೊಲಸನ್ನು ತೊಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ನೈತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರದಂ 

ಅಮ್ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಕಾಣಿರೇನೆ ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣನ 

ವರ್ಣನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಹಂಡುಗಾಟ ಲಾಲಿಸಿದಳಂ ಮಗನ ಯಶೋದೆ ಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಂ-ವಂಗುವಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ 

ಹೀಗೆ ವವಧ ಭಾವಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವೋಕ್ಷಿಗಳಂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗಂಗೊಳಿಸು 

ತ್ತವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಜನಸಾವರಾನ್ಯರ ಬದ ಕಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಸ್ತೂವಾಗಿಸಿ 

ಕೊಂಡಂದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳುಗನ ಅನುಭವದ ಪದರವನ್ನು ಮುಂಟ್ಟುತ್ತವೆ 

ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯಂ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ನಾ ಜೊಂಕುದರೆ 

ಅಮ್ಮ ಗಂವ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಹರಿಕುಣಿದ  ಡೊಂಗಂ ಬಾಲದ ನಾಯಕರೆ 

ಮಂತಾದ ಕೃತಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಪ್ರತಿವಕಾನಿಷ ತೆ ಚಿತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
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ದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂ ಈ ಒಂದೊಂದೂ ಉತ್ತಮವಾದ 
ಭಾವಗೀತೆಗಳಂ ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಗೀತೆ ಗಿಳಿ ಹಾಗೂ ನಿವೇದಕನ ಆತ್ಮೀಯಂ 

ಸಂಬಂಧವನು ಗಿಳಿಯ ಅಗ-ಂವಿಕೆಯಂದ ಅವನಿಗ ಟಾದ ನೋವನ್ನು ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ ಪೆರಿಚಯಿಂಸುತ್ತ ತನ ಅರ್ಧ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದು 

ಕೊಳು ತ್ತದೆ ತನ್ನ ಭಾಮನಿಬಿಡತೆಯಿಂಂದ ೮ದು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮ ಗಾಢ 

ವಾದದ್ದು ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆಯ ಕವನವಾ 

ದರೂ ಎಲ್ಲಾ ವಾಚ್ಮತೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು 

ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ದವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಯಕರ ಅಸೆಬ ರುಕತನ 

ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಲಲ್ಬತನ ಶೆ ಚೃತೆ ಹೆ ಡಿತನ ವ್ಯರ್ಥ ಬದುಕನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ 

ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಧ್ವೈನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅನ ಕಂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ 

ಏಶಿಷ್ಟಧ ಓಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಜೆ ರೆ ಹಾಡು ದ ಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ: ಎನ್ನುವ 

ಪಾತು ಅರ್ಧಪೂರ್ಣ 

ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ಹಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಕೊಳ್ಳಿರೊ ಮುತ್ತು 

ಕೊಳ್ಳಿರೊ ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಕೆಲವೆಡೆ ವಾಚ್ಯವಾಗ ವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ 

ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಳೆದಂಕೊಂಡು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ 

ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಯ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗುರ ವಿನಿಂದಲೇ 

ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತ 

ಮಧ ೧ ೯ದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಜನಮನವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡ 

ದಾಸಶ್ರೇಷ ರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಪ್ರಸನ್ನವಾಣ್ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮರತ್ವೆ 

ವನ್ನೂ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನೂ ವೈಶಾಲ್ಕವನ್ನೂ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು 

ಹಿರಿಯ ರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಂಗಂದ ಮತ್ತು  ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ ದಾರಿಯ ಲ್ಲೇ 

ಮ ಂದುವರಿದಂ ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನೂ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವವನ್ನೂ ವಿಶದಪಡಿಸಿದರಲ್ಲದೆ 

ಜನ ಜೀವನದ ವಿವಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಲೋಕಾನುಭವ ತಂಬ  ಅಸದೃಶವಾದದ್ದೂ ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೀತದ ಮಾಧ ರ್ಯವೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಕವೂ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶವೂ 

ಸರಿಸವ ವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀಯ ವಾದವು 3೪ ಅವರ ಇಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಗೆ 

ಕಾರಣ ಪುರಂದರದಾ-ರು ಜನಸಾವತಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯ ನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಗಾಯನ 

ನರ್ತನಗಳ ಮೋಹಕ ಗ ಣವನ್ನು ತೆಮ್ಮು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಮೂಹ 

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಿ ರೂಢಿಸಿದರು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಗಹನ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಕನ ಡಿಸಿದ್ದೂ 

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಒಂಧು ಸಾವಣಾಜಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ 

ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನತೆಯ ವನೌಢ್ಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು 
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ಕಟೂಕ್ತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿಸಿ ತಿಳಿಹೇಳಿ ಅಸಾವರಾನ್ಯ ನೈತಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಮಾ 

ಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು 33 

ಕನಕದಾಸರು 1590 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿ 
ಗಳಷ್ಟೇ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆದಿವೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಮಕಾಲೀನರೇ ಆಗಿರುವ 
ಕನಕದಾಸರು ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಕನಕದಾಸರು ರಾವಂ 

ಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ ಎಂಬ ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕವಿಯೂ ಆಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕೀರ್ತನಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದ 

ವರು ಹೀಗೆ ವಸ್ತುನಿಷ ವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ ವಾದ ಕೃತಿಗಳಿರಡನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ 

ಹಿರಿವೆಂ ಅವರದು ಪುರಂದರದಾಸರಂತೆ ಕನಕದಾಸರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರಿಂದ 

ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಂ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿ ಕೇಶವ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಕೃತಿ ರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿದವರು 

ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ ಯ ಲ್ಲಿ ರಾಮನಕತೆ ರಾಮಧಾನ್ಯದ ಕಥೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ 

ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವೈಷಮ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆ 

ಇದೆ ಆತೆವಾಳರು ಬುಧರು ಜರೆದು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಿಡಲಂತು ನೀ ಶೂದ್ರಾನ ವಂದೆ 

ರಾಗಿಯನ್ನು ಜರಿದಜೆ ಹೆಣದ ಬಾಯಿಗೆ ತಂತ್ತು ನೀನಹೆ ಎಂದು ರಾಗಿ ಭತ್ತದ 

ಎರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಾಮ ತೆಲೆದೋರಿದಾಗ ಮನುಕಂಲ ಬದಕಲು ತಾನೇ 

ವೇಕೆಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಸ್ವಂತ ನೋವಿನ ತುಮುಲದ ಆನ ಭವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಅಬವೃಕ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ದೇವನಾದ ರಾಮಂ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಮೇಲಿ 

ಕೀಳೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೋದಯದ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮುಗಿಯು 

ತ್ತದೆ 

ನಳಚರಿತ್ರೆ ಭಾಎಂನಿ ಷಟ್ಟದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃತಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟದ್ದ 

ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಯಷಿಗಳು ಈ ಕಥೆಯ ನರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಕಲ ವೈಭವದಿಂದಿದ್ದ 

ನಳದೇವಿ ದಂರ್ವಿಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಮಡದಿ ಮಠ ಳನ್ನು ಕಳೆದ ಕೊಂಡು 

ಅನ್ಯರ ಮನೆಯ ಸೇವಕನಾಗಿ ಹರಿಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ ರಳಿ ಪಡೆಯಂ 

ವುದಂ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥಾವಸ್ತು ವಿಧಿ ಎಲಾಸದೆದುರು ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟರವನು 

ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಸಂತೃಪ್ತ ಬದಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಧ್ವನಿ 

ಸುತ್ತದೆ ಹರಿಯ ನೆಲೆಗೆಡಿಸಿದನಂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಭಿಕ್ಷವನೆತ್ತಿಸಿದ ಸರ । ಸಿರುಹ 

ಭವತಾ ಶಿರವ ಹೋಗಾಡಿದನು ಪೂರ್ವದಲಿ ॥ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೇ ಹೀಗಾದ 

ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಡೇನಂ ಎಂದು ವಿಧಿಯವಿಲಾಸದ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು 
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ ತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ೫೦೧ 

ನೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಕೃತಿಕಾರರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣಚರಿತೆ 

ಕೇಳ್ವಿರಿಗಿದು ತನಿ ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚು ಎಂದು ಕವಿ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ 

ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಣನೆಗಳ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ನರಳುತ್ತದೆ ಕಾಮದ 

ಹನ ಉಷಾ ಅನಿರ ದ್ಧರ ಪ್ರಣಯಪ್ರಸಂಗ ಹರಿಹರಸಮಾನತೆಗಳನ್ನ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕೃತಿ ನಳದಮಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ವರೂಲ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾನ 

ವರು ದೈವತ್ವಕ್ಕೇರಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದೈವೀ ಪುರುಷರು ವಾಾನವರಾಗಿ 

ದ್ಹಾರೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಕಥಾನಕ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾನವತೆಯ ಗಾಢ 

ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ ಸಾಂಗತ್ಕರಚನೆ ವರ್ಣನೆ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮೇಲ್ಮೆ ತೋರಿದೆ ೩₹ 

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರವು ಭಾವಿನಿಯ 110 ಪದ್ಮಗಳ ಹರಿನಾಮಸ್ತವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 

ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕವಿಯ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಯ ಕೃತಿ ರಾಮಾಯಣ 

ಭಾರತ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಭಕ್ತರ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ 

ಸರಳತೆ ಆರ್ದ್ರತೆಗಳಂ ಈ ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳ 

ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹರಿದಾಸರೆ 

ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂದವರು ಕನಕದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 

ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕನಕ 

ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ 

ಸತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಲ್ಲವು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗಿಂತ ಕನಕದಾಸರ ಕಿ ರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗುಣ ಒಂದು ಕೈ ಮಿಗಿಲಾಗಿಯೆೇ 

ಇರುವಂತೆ ತೋರತ್ತೆದೆ 38 ಕನಕದಾಸರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ 

ಭಕ್ತಿ ಪ ಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾದರೂ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಕಾವೃಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಭಿಶ್ತಿಯಕಾಗಿ 

ಪರಿಣವಿಂಸಿತು 80 

ಕನಕದಾಸರು ಪ್ರರಂದರದಾಸರಷ್ಟೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಬಂದ 

ವರ್ಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಸಿದ್ಧಿ-ಸಾಧನೆಗಳು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ 

ಪೂರ್ಣವೆನಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನಾ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವೂ 

ಜೀವಂತಿಕೆಯೂ ಕಾಣಬರ ತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿಡಂಬನೆ ಖಾರವೂ ತೀವ್ರವೂ ಆಗಿರರಿ 

ತ್ತದೆ 

ತ್ವುಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಕ ತಾಳು ಮನವೆ: ಗೀತೆಯ ಭಕ್ತಿಯ ತೀವ್ರತೆ 

ತನು ನಿನ ದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ಗೀತೆಯ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವ ಬಾಗಿ-ನು ತೆರೆದಂ 

ಸೇವೆಯ ನು ಕೊಡಂ ಹರಿಯೆ ಹಾಡಿನ ಭಗವಂತ ಮೊರೆ ಇಲೆ ಲ್ಲ ಅವರ ಸರ್ವಾ 

ರ್ಪಣಳಾವ ದೈವಶ್ರದ್ಧೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಸಾರದ 



೫೨ ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ನಿಸತ್ಸಾರತೆಯನು ಕ ರಿತು ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸ ರ ಡಿಂಬ ದೊಳಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಕಂಬ 

ಸೂತ್ರಗೊಂಬೆಯ ೦8 ಹಾಡಂಗಳ ಅವರ ದಹಷ್ಟಿಯನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ 

ಕಣಿಯ ಹೆ ಳ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಲನಾಗರ 

ಕಂಡರೆ ಹಾಲೆರೆವರು ಕುವಲಕುವವೆನು ತಿಹರು ಮಂತಾದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಯಂ 

ವಕೌಢ್ಮ ಪೊಳು ನಂಬಿಕೆ. ಕಂದಾಚಾರ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಕನ್ನು ಕಟ ವಾಗಿ 

ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ತೀರ್ಧವನು ಪಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ತಿರುನಾಮಧಾರಿಗಳಿ 

ಢಾಂಬಿಕತೆಯನ್ನು ಟೇಕಿಸುವ ಪದ್ಮ 

ಕುಲಕುಲವೆನು ತಿಹರು 

ಕ ಲಪಾವುದಂ ಸತ್ಯ ಸ ಜನರಿಗೆ ? 

ಎನ್ನುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಾದ ಕುಲ ಕುಲವಲ್ಲವೆ ದು ಸಾಧಿಸು 

ತ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ತಾವರೆ ಹಾಲು ಮುಂತಾದ ವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ನಂತರ ಪರಾಶರ 

ವಸಿಷ್ಟ ನಾರದರನ್ನು ಉದಹರಿಸಿ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸವ ರ್ಥಿಸು 

ತ್ತಾರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವನೊಲಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಲ 

ವಾವುದು ಕನಕದಾಸರು ಕೂಡ ಪುರಂದರದಾಸರಂತೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 

ಪ್ರಶಿ ಸಿದವರ್ಲು ಪುರಂದರದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಧವನು ಹೊಲೆಯ ಎನ್ನುವುದರ 

ಕಡೆಗಿದ್ದರೆ ಕನಕದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿ ಹ ಟ್ಟಿನಿಂದಾದ ಕುಲ ಕುಲವು ಎಂಬ ಕಡೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 

ಅವರವರು ನಂಬದ ಧಾವಿ ೯ಕ ಚೌಕಟ್ಟು ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ 

ಬಹುದು 

ಕನಕದಾಸರ ಕ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ ದಾಸರ ವನೆಯಂ ದಾಸಿಯ ಮಗ ನಾನು 

ಎನ್ನುವಂತಹ ದೀನ ಭಾವದ ಗಿ ತೆಗಳು ಅಪರೂಪ ನೋಡಂ ನೋಡು ಗೋಪಿ 

ನಿನ ಮಗನ ಲೂಟಿಂಯಂ ರೀತಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಗೀತೆಗಳೂ ಕಡಿವೆಂಯೇ ಆದರೆ 

ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವರಾಣದಲ್ಲಿವೆ 

ಟೊಂಚಿಯ್ ಟಿವನಾಡಿಸಿದೆ "ಮುಟ್ಟಬೆ ಡ ಮುಟ್ಟಬೆ ಡ ಮ ರಹರನ ಭಕುತರನು 

ಇಂತಹ ಗೀತೆಗಳು ಕನಕದಾಸರ ಉತ್ಕಟವಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 
ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಸಿದ ರೂಪಕ ಭಾಷೆ ಉದಾಹರಣೆ 

ಗಳು ಸಾಮ್ನ್ಯರ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹವು ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ 

ಬೀಜವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯದ ರೂಪಕವಿದೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತ 

ಹೋಗಿ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹಂದೆಂಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ 

ದ್ಹಾರೆ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ದ್ಯಾವರು ಬಂದರು ಬನಿ ರೆ? ಹ ಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ 

ಬಳಕೆಯಿದ್ದು ಅದರೆ ಚಿತ್ರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗೀತೆಯ್ಗಿದೆ ಕನಕ 

ದಾಸರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಾವದ ತುಂಬು ಮೊರೆ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ೫೦೩ 

ಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಉಪವಕಾನಗಳೆ ಸಹಾಯಂಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 

ಚಿಂತನೆಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ತವ್ಮಾಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಂದು ಒಟ್ಕಾದ ಅಖಂಡತೆಯನಲ್ನ ಸಾಧಿಸಂ 

ವುದಾದರೂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಗಿಳಿಯ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕುಣ ದ ಗುಮ್ಮನ 

ಕರೆಯದಿರೆ ಕದವಮ ಚ್ವಿದಳಿದಕೋ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳಂತೆ ತವ್ಮ ಪ್ರತಿವಣಾ 

ನಿಷ ತೆಯಿಂದ ಅರ್ಥನ-ದವನ್ನು ಆಕಾರಗೆಡದಂತೆ ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ವನಂ ಪಡೆಯದೇ ಹೋಗಂತ್ತವೆ ೩ 

ಕನಕಬಾಸರಂ ಕನಕನ ಮುಂಡಿಗೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ 

ದ್ಥಾರೆ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಥೈಸುವುದಂ ಕಷ್ಟ ಈ ಪರಂಪರೆ 

ಯ ಲ್ಲಿ ಮಹಿಪತಿದಾಸರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ಕಾರೂ ಈ ಬಗೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನಿ 
ರಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ 

ವಾದಿರಾಜರು. 1480 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರಂತೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ವರಂ 

ವಾದಿರಾಜರು ವ ರಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ ವ ದಿರಾಜರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 16 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂರ ವರ್ಣನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋಭನೆ ಸ್ವಪ್ನಪದ ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ 

ಕೃತಿಗಳನೂ ಹಯವದನ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಶೋಭನೆ 113 ಪದ್ಮಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ 

ಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತವ ತ್ವವನಂ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತತ್ತ್ವೃಪದಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿ 

ಸವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಕ್ರಿಯೆ ಚರ್ವಾಕ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಅದ್ವೈತ 

ಮೀಮಾಂಸಕರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವ ಧ್ವ ತತ್ತ್ವವೇ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದ 

ಪುರ ಷಾರ್ಧವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಕಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಿಂನೀ 

ಷಟ್ಟದಿಯ ಲರ ವ ಸ್ವಪ ಪದ ಹರಿಪಾರವ್ಯುಗಳನು, ವಣಧ್ವ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡ ಕೃತಿ 388 ಪದ್ಮಗಳಿರುವ ವೈಕುಂರೆವರ್ಣನೆ ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣಗಳ 

ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಸಾರವನೆ ಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಕೃತಿ ಕನ ಡಿಯೊಳಿಪ್ಪಂತ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರ 

ಮತದುನ ತ ತೆತ್ತ್ವಸಾರವನು ಕನ ಡದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಸಿರಿ ವಾದರಾಜವ ನಿಯ 

ಬಿನ್ನಪನೆಲ್ಲರು ಎಂದು ಊಪೋದ್ಧಾ,ತದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಈ ಎಲ್ಲ 

ಕೃತಿಗಳೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತಾತ್ರ್ವಿಕತೆಯಂ ಕಡೆಗೇ ಮೆಂಖವಕಾಡಿದವು ಶಾಸ್ತೀಯ 

ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಡ ವಂತೆ ಸರಳವಾದ ಪ್ರೌಢ 

ಕನ 'ಡ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮೇಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿ 

ಮಂಕ್ತಿಯನು ಪಡೆಯ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ 

ಶಾಸ್ತ್ರಸ ಹಿತ್ಯವೆನ್ನಬಹುದು 38 



೫೦೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಪ ವನ ಮಾಡುವುದು ನಾಮಾಮ ತೆರಸ ? ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮದ ಶ್ರೇಷ ತೆ 

ಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಮ ಎಂ ರಸ ಹಣ್ಣು ಕಿನೆವಾಲುಗಳಿಗಿಂತೂ 

ಉತ್ತೆಮವಾದ್ದು ಜೇನ ತುನ್ಸದಂತೆ ಸವಿಯಾದ್ದು ಎಂದು ನಾಮದ ಸವಿಯನ್ನು 

ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕ ಭರಿತನೊ ರಂಗ ಅನೆ ಕ ಬರಿತನೂ ಸೆ ವಕನೆಮೊ ನಾನು 

ನಿನ್ನಯ ಪಾದಸೇವೆ ನೀಡೆಲೊ ನೀನು ಗೀತೆಗಳು ಹರಿಯೆ ಮಹಿವೆ ಯನ್ನು ಭಕ್ತನ 

ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಚಿಶ್ರಿಸುವಂಧವು ಕುದುರಿ ಬುದಿದೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನ ಗ್ರಹ ಪಡೆದಾಗಿನ ಅವರ ಧನ್ಯಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ 

ಅವರ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯಭಾವವೇ ಆಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಏಸು ಸುಕೃತವ ಮಾಡಿದಳೊ 

ಯಂಶೋದೆ ಯಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಮ ಗೀತೆಗಳೂ ವೇಣಿ ಮಾಧವನ ತೋರಿಸೆ ರಂಗೆ 

ನ್ಮಾಕೆ ಬಾರ ತಂಗಿ ಯಂತಹ ಗೋಪಿಯರ ವಿರಹ ಗೀತೆಗಳೂ ವಿರಳವ ಗಿ ಇವೆ 

ಏಷಯಾಸೆ ಬಿಡಲೊಬ್ಬದೊ ದೇವ । ಪಸದೆ ವ ಸತ ನಿನ ವಶವಾಗೊ ತನಕ | 

ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರೋ ಸಂಸಾರದ್ದಂಒಲ ಎನು ವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಿ ತೆಗಳೂ 

ಇವೆ ಈ ಹ ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಣಪ್ರತಿಷೆ ವಿಷಯಾಭಿಲಾಹೆಯಿಂದ ಹದಗ್ಗೊ ಬದುಕಿನ 

ಚಿತ್ರವಿದೆ ಹಣವೆ ನಿನ್ನಯ ಗ ಣವೆನಿತು ಬಣ್ಣಿಸೆನಯ್ಕ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ 

ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವ ಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂತಹ 

ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ..ಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಸತ್ಯ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ 

ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆ 

ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತ ತಪೆವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಗೀತೆ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತ ಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ 

ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದು ಇಲ್ಲಿ ತ ಳ್ಮೈೆ ಒಂದು ತಪ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ 

ತಾಳ್ಮೆಗೆಡಬಹುದಾದ ಸಂದಭ-ವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಗೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ರುವುದರಿಂದ ಇದಂ ಜನಸ ಮಾನ್ಯರನ್ನು ತಲುಪುವ ಕಸುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ 

ದ್ವಿತೀಯೆ ಘಟ್ಟಿಡೆ ದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರ ನಂತರ ದುಸಪರಂಪರೆ 

ಸುವಕಾರು ನೂರು ವಷ” ತಟಸ್ವ ವಾಗಿತ್ತು ವಿಜಯದಾಸರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ 

ವಜಂಂದಾಸರನ್ನೂ ದಾಸಸಂಪ್ರದ-ಯ ವನ್ನು ಪುನರ ಜ್ವೀವನ ವಕಾಡಿದ ವ ಹಿಮ 

ರೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವ ಆಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ 3 ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಗುಂಪಿಗೂ ವಿಜಯದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತರ ಗಂಂಪಿಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ 

ಗಳಾಗಿದ್ದ ಪರಂಪರೆಯಿ ೦ದ ಒಂದ ದಾಸೆ-ಮ್ಯಾಸಕೂಟಗಳ ತಿರ ಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 

ಭಕ್ತವೃಂದಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಜೀವನಳಿಕೆಯಂತೆ ಇದ್ದರು 596 ಈ ಎರಡೂ ಘಟ್ಟಗಳ 

ನಡುವೆ ಆಗಿ ಹೋದವರು ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ತಟಸ್ಥಕಾಲವೆಂದಂ ಪರಿಗಣಿತವಾದ 

ಸಂದಿಗ್ಗವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ ಅವರು 

ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನೆದಂತೆ ಕ ಣ ವುದಿಲ್ಲ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ವಿವಂರ್ಶಿ 1೦೫ 

ವುಹಿಹತಿಹಣಸರು 17ನೆ ಶತಮಾನದ ಮಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೊ ದವರು ವ ಹಿಪತಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಪರ ಪರೆಯ ಪ್ರರಂದ 

ರಾದಿ ದಾಸರಂತೆ ಹರಿಸ್ತುತಿ ಹರಿಲೀಲೆ ಸಂಸಾರದ ನಶ್ವರತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ 

ಕೀರ್ತನೆ ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಬೋಗಗಳನು ಕೋಲಾಟದಪದೆ ಸ ವ್ವಿಸದ ಶೋಭಾನೆ 

ಪದ ಜೋ ಜೋ ಕೊರವಂಜಿ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಪರಮ ಸ ಜೀವನವು ಗರು ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಎಂದು ಹರಿನಾಮವನ್ನು 

ನೆನೆದು ಪರಮ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಜವಿಳ ದ್ರೌಪದಿ ಗಜೇಂದ್ರ 
ಸುಧಾಮ ಮೊದಲಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ನೆನೆದಿದ್ದೂರೆ ಇಂಕಹ ಹರಿ ಭಕ್ತರ 

ಸಂಗ ಸ್ಮಾನ ಗಂಗ ತುಂಗ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ಕರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು 

ಶ್ರೀ ಗ ರುಪಾದ ಪದ್ಮ ನೋಡ ವ ಈತನೀಗ ಕೃಷ್ಣನಾಧನು ಈ ವ ಹಿಮೆಗೆ 

ಏನೇನಒಹುದು. ಎಂಬ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ವ ಹಿಮೆ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ 

ಆಲಬಲೆಯಮ್ಮಾಲೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪವನು ದಶಾವ 

ತಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಉಂಬುವ ಬನಿ ರೊ ಆನಂದದೂಟಿವ ಉಂಬುವ 

ಬನಿ ರೋ ನೀಟ ಅನುಭವದೂಟ ಕೃತಿಗಳು ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ೦ದ ಪಡೆ 

ಯವ ಆನಂದವನು ಗಳಿಸಿದೆನು ಗಳಿಸಿದೆನು ಘಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಗುರುವಿನಧ್ಮುನ 

ಧಾರ£ಣಗಳ ಮೂ... ಸಾಯಂಜ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೆಂಒದನ್ನೂ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ವಿವರಿಸ ತ್ತದೆ 

ಏನು ಸಾಧಿಸುವುದೇನರಿದು ಹಾಡು ವನ ಹ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ ಹಣ ಸಖ ಆಧಿ 

ಕಾರ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನು ಸ ಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೂಢ ಮಹಿಪತಿ 

ಒಡೆಯ ನ ಕೃತಿ ಪಡೆಯಂವುದೇ ದಂರ್ಲಭ ಎಂದಂ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮಹಿಪತಿ 

ದಾಸರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿ”ಬೇಕೆಂದು ನುಡಿದವರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ 

ಅರ್ತರಿಯ್ಯದ್ದಾಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಮರ್ತೃ್ಯದೊಳಗೆ ಇದ್ದದಿರಬೇಕು ಸಂಸಾರ ಸುಖ 

ದಲ್ಲೀಗೆ ಪದ್ಮ ಪತ್ರವು ಜಲದೊಳಗಿದ್ದಾಂಗೆ ಎಂದು. ಉಪಮೆಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಂತ್ತಾರೆ ಏನಗಳಿಸಿದ್ಕೊ ಪ್ರಾಣಿ! ಜ್ಞಾನತ ಮಾಡಿ ನೀ ಹಾನಿ 

ತತ್ತ ತಿಳಿಯದು ಅಹಮಂತ್ಚ ತಿಳಿಯದನಕ ಎನು ವಂತಹ ಆತ್ಮ, ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಂ 

ಗೀತೆಗಳ ವ ಲಕ ತಮ್ಮನೇ ತಾವು ಅರಿಯಲು ಪ್ರೆಯುತಿ ಸಿದ್ದಾರೆ 

ಮಹಿಜತಿಬಂಸರ ಕಿ ರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ 

ಎಂಥ ಮಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಪಮ್ಯ್ಮ ಇವ ನೊ ಡಮ್ಮ ನದನೀತಚೋರ ಎಂದು 

ಗೋಪಿಯ ರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೂರ ವಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು ವ್ಯಕ ವಾಗಿವೆ 

ಇನು ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳನು ನೋಡಿದಾಗ ಪುರ ದರ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರಭಾವ 

ಅವರ ಮೇಲೆ ಗ ಢವಾಗಿತ್ತೆಂಬ ದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಉದಾ; ಜೀವ ನಿನದೋ 

ಗಂರುಭಾವ ನಿನ್ನದೋ ಎನ ಪರ ಧವೇನು ನಿನ್ನ ಸೂತ್ರಾಡಿಸಿದ್ದಾಂಗ ಆಡುವೆ 

ಸಕಲವೆನಗೆ ನೀನೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಕೃಷ ' 



೫೦ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವಂತಾದುವು ಕಣಕನದಾಸರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಂತೆ ಮಂಡಿಗೆಯನಂ ರಚಿಸಿದವರಂ 

ಮಹಿಪಶಿದಾಸರೊಬ್ಬರೇ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಧೈಸ ವುದು ಕಷ್ಟ 

ನಿಜಯೆಂದ-ಸರಂ 

18 ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ವಿಜಯದಾಸರು ಅದಂ 

ವರೆಗೆ ಸ್ಹಗಿತವಾಗಿದ್ದ ದಾಸಪರಂಪರೆಯನು ಮಯಂದುವರಿಸಿದವರು ಅವರು 

ತಾವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಜಗನಾ ಥದಾಸರಂ 

ಮೊದಲ ದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರ ಮೂಲಕ ಪರಂಪರೆಯಂ ಮುಂಂದುವರಿ 

ಕೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮುತ್ತು ಕನಕ 

ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಜನರ ನಾಲಿಗೆ 

ಯಲ್ಲಿ ನಲಿದದ್ದು ವಿಜಯದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಉದಾ ಕೈಲಾಸವಾಸಗೌರೀಶ 

ಈಶ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರಿ ಮುಂತಾದವು 

ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ವರಾ ಡೋ ಸರ್ಮೇಶಾ *7 ದುರಿತ ರಾಶಿಯ ಬಿಡಿಸು 

ದುಸ್ಸಂಗವನು ಕೆಡಿಸು ಎನುವ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿದ ಬಾಸರು 

ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಪೊದ್ಧ ವಸನವೇ ಎನಗಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ದರುಶನಕೆ ಒಂದವನಲ್ಲವೊ 

ಭಕುತ ಜಸ ವಂಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಗಿಂತ ಹರಿಯ 

ಭಕ್ತರೆ ಶ್ರೇಷ ಎಂದು ಹರಿಭಕ್ತರ ಹಿರಿವೆ ಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನ 

ನಲಿಸ ವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯರಾಕೆ ಬಂದಿ ಜೀವ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಪಾಪವೆಂಬದು 

ಹೈೊರಗಿಹುದೆ ತನ್ನ ಕೋಪವದೆ ಬೇರೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಒಹುದೆ ಇವ. ಲೌಕಿಕ 

ಎಷಯಗಳನ್ನು ಕ ರಿತಂತೆ ಅವರ ಲಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂ 

ಗ ರು ಪುರಂದರದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಸರಸಿಜ ನಂಬಿದೆ ಎಂದಂ ತಮ್ಮ 

ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ವಿಜಯ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಂದರಬಾಸರ 

ಪ್ರಭಾವ ಗಾಢವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಪೆರಂದರದಾಸರನು ಕುರಿತು ಹಾಡಿರುವ ದಾಸರ 

ಭಾಗ್ಯವಿದು ಎಂಬ ಹಾಡು ಪುರಂದರದಾಸರ ಗೋಪಿಯ ಭಾಗ್ಯಎದು ಹಾಡನ್ನು 

ನೆನಪಿಗೆ ತರ ತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆದು ಪ್ರರಂದರದಾಸರನೆ « ಕುರಿತ ಹಾಡಾಗಿದ್ದುದ 

ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ದೆರೆತಂತಾಗಿದೆ ಹೊಲೆಯ ನಾವನೊ ಈ 

ಕೆಲಿಯುಗದೆೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಲತಿಯ ನ್ನು ಕುರಿತ ಸ ಛಾದಿ ಈ ಎರಡೂ ಪುರಂದರ 

ದಾ ರ ಹೊಲಯ ಊರೊಳಗಿಹನೆ ಎಂಬ ಗೀತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ನ್ನೇ ಹೊಂದಿರು 

ವಂಥವು ಆ ಗೀತೆಯ ಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನು ಪ್ರಶಿ ಸದೆ ಹೊಲೆಯ ಎಂದರೆ 

ಯಾರು ಒಂಬ ಕಡೆಗೇ ವಿಜಯ ದಾಸರ ಗಮನದೆಲ್ಲ ಹೊಲೆತನ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬರು 

ವಂತಹ.ದಲ್ಲ ನಡತೆಯಿಂದ ಬರ ವಂತಹ ದು ಎಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ 



ದಾಸ ಸಾೂತ್ಯ ಕ ತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ೫೦೩೭ 

ಮದ್ವಮತ ಫೆಗಂದದವನ ಭಕುತಿಯಾತಕೆ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ, ತಿದ್ಧದವನ ಕರ್ಮ 

ವ್ಯಾತಕೆ ಎನು ವಂತಹ ಮತ ಭಿವಕಾನದ ಗೀತೆಗಳೂ ಕೆಲವು ಇವೆ ಅವರ ರಚನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದೆ ಆದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೆ”ಂಡಿಬ್ಮಾರೆ ಶುದ್ಧ ಕನಡ 

ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಯೊ ಜನೆಯಿದ್ದರೂ ವಿಜಯದಾಸರ ಶೈಲಿಯ ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಿಗಿ 

ಯ ರುತ್ತದೆ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಗಳ ಉಚಿತ ಜೋಡಣೆ ಆದಿ ಆಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸಗಳ ನಿಯತತೆ 

ಉಚಿತ ಉಪಮೆಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಮ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಮ್ಮ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ ಸಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ 

ಸಾಮರ್ಥ, ಬಾಸರಿಗಿದೆ 38 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಳಾದಿಗಳನು ರಚಿಸಿದ ಹಿರಿವೆಂ 

ವಿಜಯದಾಸರದು ದಾಸ ಸ ಹಿಶ್ಶ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸುಳಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೆ ಷ 

ಮಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನವುಂಟಂ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಭೋಧಕವಾದ ಅಧವಾ 

ಯಾವುದೊಂದು ನಿ ತಿ ಬೋಧಕವಾದ ಅಧವಾ ಭ ಗವತ ಸ್ತೋತೃಪರವಾದ ಹೀಗೆ 

ಯಾವ ವಚ ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದರ ಕೂಲಂಕಷ ವಿಚಾರವನ್ನೂ 

ಸಂಪೂಣ-ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೂ ಸುಲಲಿತ ತಿಳಿಗನ ಡ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಇವರ 

ಸುಳಾದಿಗಳು ಬಹುಶತ್ತ್ವ ಬೋಧಕವಾಗಿವೆ.  ಮಾಶ್ರವ್ಹ; ಅಧ ೯ನ ಕರಣ ಮಾಡು 

ವಲ್ಲಿ ಅದ್ಧಿತೀಯವನಿಸುವ ಇವರ ಶಬ್ದ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ 

ಭೂಷಣ ಪ್ರದವಾಗಿದೆ. * ಅಲ್ಲದೆ ಅವರೆಸುಳಾದಿಗಳು ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ವಸ್ತು 

ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಸಂಭಗತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು-.1750 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಗೋಪಾಲವಿರ ಅಂಕಿತ 

ದೊಂದಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆಯ ರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿದರು ವಿಜಂಯುದಾಸರಿಗಿಂತ ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ತ್ವಗಳ ಕಡೆ ವಾಲಿದೆ ಭಕ್ತಿ ಪರ 
ವಾದ ಗೀತೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಭಾಗಣ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಗ ರಂಎನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ 

ಮಧುರ ಸಖ್ಯ ಭಾವಗಳಿಗಿಂತ ಶಾಂತ ದಾಸ್ಯ ಭಾವಗಳದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅವರ ರಚನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ 

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲಂ ನೀನಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ 0 ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎನಗೆ ತೀರ್ಥ 

ಯಕಾತ್ರೆಗಳಂಯ್ಯ  ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕರ ಣ ಇರಲಿ ಬೋಗ 

ತೀರಿಸಿ ದಾಸನಾಗ ವಾಡೋ ಮೊದಲಾದ ಸ ಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಗಾಢತೆಯಿದೆ 

ಮಡಿ ಮಾಡ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎನು ವಲ್ಲಿ ವಿರಲನ ಮುಡಿ ಯೇ 



೫೦೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎ ದು ಲಾಕಿಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಇ ಡುವ ಅವರು ಚತ ರಹಿತ 

ವಾದಂಧ ಗತಿಯಂ ಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ಎಂಬ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಷ್ಯ ಅತ ಪ್ತನಾಗದೆ 

ಹಿತಾಹಿತಗಳನು ಅರಿತು ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಗೋಪಾ 

ವಿರ-ನಲ್ಲಿ ರತಿ ಉಳ್ಳವನಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ದತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ 

ನೀಡುತ್ತಾರೆ 

ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತನ ನಂ ಪಾರು ವಕಾಡಬೆ ಕೆಂದು ಬೇಡುವ 

ರಚನೆಗಳೂ ಹಲವಿವೆ ಏನ ಬೇಡಲೋ ನಿನ್ನ ಒಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೆ ಡದಂದಲಿ ಪಾರು 

ಮಾಡು ಸಾಕು ಸಾಕು ದುರ್ವಿಷಯ ಕೃರಗಿಸದೆ ಆವರೊ ಗ ಎನಗೆ ದೇವ 

ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಈ ಪರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಒಲ್ಲೆ ನಾನು ಮುಂತಾದವು ಎಶ್ವತೋ 

ವಂಖ ನೀನೆ ಎಶ್ವತೋ ಚಕ್ಷು ನೀನೆ ಎನು ವಂತಹ ಗೀತೆಗಳಂ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ನೇರ 

ವಾಗಿ ಅನ ವಾದಗೊಂಡಂತ ಹವು ಸಪ್ತಾವರಣ ಶರೀರಕೆ ದಶಸಪ್ತದ್ದಿ ಸಹಸ್ರ 

ನಾಡಿಯ ಲಿ ಆಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ ವಾದವುಗಳು ಇತರ ಎಲ್ಲ 

ದಾಸರಿಗಿಂತ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಜಟಿವತೆ ತಾತ್ತಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚು 

ನಡೆದು ಬ ರಯ, ನೀನು ವೆಂಕಟರಾಯ ಎನು ವಂತಹ ಸರಳೆ ಕನ ಡದ ರಚನೆ 

ಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು 

ಸು ಕ್ರಿ ಶ 1750ರ ನಂತರ ಆಗಿ ಹೋದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ವಿಜಯಂ 

ದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದವರು ವಿಜಯದಬಾಸರನ್ನೂ ರತುನ ರ್ದೇರಕಿತಲ್ಲ 

ಎಂದಿರುವ ಶಿಷ್ಯರು. ಮೊದಲು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಿ ರ್ವಾಣ ಭಾಪಾ ಪಂಡಿತ 

ರಾಗಿದ್ದು ವಿಜಯಂದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರ ದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ 

ರಚಿಸಿರ ವುದ ಗಿ ತಿಳಿದು ಬರ ತ್ರದೆ 

ಜಗನಾ ಥದಾಸರು ತತ್ತ್ವ ಸುವಾಲಿಗಳನ್ನು ದೆ ಸಿ ಛಂದಸ್ಸಾದ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಛಾಷ್ಯ ಭಾಗವತ ಊಉಪ-ಷತ್ತುಗಳು ತಾತ್ಟೆರ೯್ 

ನಿರ್ಣಯ ತಿ ರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ವಾವ ನ ಗರುಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶರ್ಕ ಪುರಾಣ 

ಗಳು ಯಂಕವಲ್ಲಿಕಾ ವಿಷ್ಣುರಹಸ್ಯ ಸತ್ತತ್ತ್ವರತ ಮಾಲೆ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ 

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹರಿವಂಶ ಮೊದ ದಪ ್ರೈಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವ ಗಿರುವ 

ಪ್ರಮೇಯಂಗಳ ಸ ರವನ್ನು ಸರಳ ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುವ ಲಿಗಳಲ್ಲಿ 81 

ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಊಂದು ನೆ. ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ ಹಿಮೆಂಯನ್ನೂ 

ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಕೃಷ್ಣನ 88ದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ 

ಸಾಂಪ್ರದ ಯಿಕ ರೂಪವನ್ನು ವಾರಿಜಾನನು ಇವನ್ಕಾರು ಹೇಳಮ್ಮ ಗಿ ತೆಯಲ್ಲಿ 



ದಾಸ ಸೂಹಿತ್ಯ ಕೆ ತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ೩ರಿ 

ಅವನ ಪಂಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ದಾಸರು ಪಾಹಿ ಪಂಕೇರುಹೇಕ್ಷಣ ಸರ್ವ 

ಕಾಮದ ಕೀತ”ನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಗತಿಯಾವುದೆನಗೆ ಶ್ರೀಪತಿಯೆ ಪೇಳೊ ಎನು ವಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾಯ ದಿರೆ ನಾನಂ 

ಈ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹಾಳಾಗ ವೆ ಎಂದಂ ಬೇಡುವ ದಾಸರು ಪ್ರೀ 

ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಿವಾಸಾ ನಿನ ಸೇವಾನುಸೇವಕರ ದಾಸ ಎಂದು ದೀನವಾಗಿ ಹೇಳಂ 

ತ್ತಾರೆ ಜಗನಾ ಧದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವವೈವಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ 

ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ 32 ಸಂಧಿಗಳ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಭಾಮಿನೀ 

ಷಟ್ಪದಿಯ ಪದ್ಮವುಳ್ಳ ಕೃತಿ ಮಧ್ವಮತದ ತತ್ತ್ವಗಳನು ಪರಮ ಭಗವದ್ದಾಸ 
ವಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಂ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡುಸಾಗುವುದಂ ಸಹಜವೇ ಹೆರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನು ಹೇಳುವ ಸರಳ 

ಶೈಲಿಯ ಪದ್ಯ ಇದು 

ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರೆದಿಪಾಡಲು 

ಕುಳಿತಂ ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲಂ 

ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವ ನಿಮಗೆಂಬ ॥ 

ಎಲ್ಲರೊಳು ತಾನಿಪ್ಮ್ಪ ತನ್ನೊಳಗೆಲ್ಲರನು ಧರಿಸಿಹನಂ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿವೆಂ 

ಯನ್ನು ದಾಸರಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯೇ ಅಂತಹ ದೈವವನ್ನು ನೆನೆದವರಿಗೆ 
ಈ ಭವದ ದಂಃಖವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರೂಯ 

ಅವಕುಲದವನಾದಡೇ ನಿ 

ನಾ ವ ದೇಶದೊಳಿದ್ದರೇ ನಿ 

ನಾವ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಲೇನಿನ್ನಾವ ಕಾಲದಲಿ ॥ 

ಶ್ರೀವರನ ಸರ್ವತ್ರರಲಿ ಸಂ 

ಭಾವಿಸುತ ಪೂಜಿಸುತ ಮೋದಿಪ 

ಕೋವಿದರಿಗುಂಟೇನು ಭವದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳು ॥ (೧೩ ೪) 

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ 
ಅರಿಯದವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಶಬ್ದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಕವಿತಾ ರಚನೆಯ ಅಪೂರ್ವ 

ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಕೃತಿಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ 

ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಗಳು ಸ್ಪುಟವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ವಿಷಯ ತಟ್ಟನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಕ್ಕು 

ಬೋಧಿಸಿ ವಂನ ತಿರುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ ವ ಕೃತಿಗಳೂ ಇವೆ 53 



೫೧೦ ದಾಸ ಸಾಹಿಶ್ಯೆ ದರ್ಶನ 

ಪ್ರೆಸೆ ನ್ನ ಮೆಂಕಟಿದಾಸರು 

17ನೇ ಪತವಕಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರು 

ಬಿಜಾಪುರದ ಬಾಗಿಲಕೋಟೆಯವರು ಅದರು ಆರು ಕೃತಿಗಳನು ಮತ್ತು ಹಲವು. 

ಕಿ ರ್ತನೆಗಳನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ತ ನಾಮ ವ ಣಿಗಣ ಷಟ್ ಚರಣ ಪದ್ಮ 

ಮಾಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನು ಹೇಳ ವಂತಹ 71 ನುಡಿಗಳ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ 

ರುವ ಕೃತಿ ನಾರದರು ಕೊರವಂಜಿಯಾಗಿ ವೇಷತಾಳ್ಹ ಚರಿತ್ರೆ ನಾರದರು 

ಕೊರವಂಒಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಣಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಳ 

ಗೊಂಡಿದೆ 29 ನುಡಿಗಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಅವನ 

ಭಾವೆ ಯರಿಗೂ ಪಾರಿಜಾತವನು ಕುರಿತಂ ನಡೆದ ಸಂವೂದವನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ 

ಅವನ ಭಾಮೆಯರ ಸವತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಗೋಪಿ 

ಯ ರು ಉದ ವನೆ.ಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದುಂಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ 

ವಿರಹವನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭ್ರವ ರಗೀತೆ ಭಾಗವತದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದಂ 

ಆದರೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ನಾರಾಯಣ 

ಪಂಜರ ದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾದ 40 ಪದ್ಮಗಳಿವೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ಭಾಗವತ 

ಭಾಗವತದ ದಶಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯ ಆಯ್ಕಭಾಗ 

ತಂದೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಎಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನೆದ ವೆಂಕಟ 

ದಾಸರು. ಸಖ್ಯವಿರಬೆ ಕು ಹರಿಭಕ್ತಜನಕೆ ಪಾರ್ಧಸಖನ ತಾರಾಬ್ಧದಲಿ ಎಂದಂ 

ಬೇವನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಸುಳಿದನ್ಮಾರೆ ಈಗ ಸುಳಿದನ್ಮಾರೆ 

ಬಾಲನ ಮೆಲೆ ನಿನ ಮೋಹವಮ್ಮಾ ಆರಬಾಲಕನೆ ಚುರನಿವ ಗೀತೆಗಳು 

ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಟಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ ತ್ತವೆ ಮರೆಯದಿರು ಮನವೆ 

ಮಾಧವನಾ ಚಂಚಲಿಸದೆ ನೀನು ಚತ ರನಾಗು ಎಂದು ತವ ಮನಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ 

ನೀಡುತ್ತ ಮನಸಿ ನ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಏನು 

ಗತಿಯೋ ರಂಗಾ ನಿನ ವ ನಾನಾಗಿ! ಜ್ಞಾನದಂತಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗೀತೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಯ ದೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಆಡಂಬರಎ್ಲ ಶಬ್ದ 

ಗಳಲ್ಲ ಕಾರಿಣ್ಮವಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೆಶವರ್ಣಗಳ್ಳಿ) ದಾಸರ ಮೃದು ಮಧುರವಾದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ 

ತಕ್ಕಂತೆ ಕಿರಿದಾದ ವ ತ್ತು ನಯವಾದ ನುಡಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಅಂತೆಯೇ ಅವರ 

ಕೃತಿಗಳ ತುಂಬ ಮಾತನಾಡುವ ಮೃದು ಭಾಷೆಯು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ 8 

ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ 

ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಕ ತಿ ರಚಿಸಿರ ವ ಗಿರಿಯಮ್ಮ 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಆಕೆ 18ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಬಮರ್ಶೆ ೫೧೧ 

ಬದುಕಿದ್ದೆ ವಳು ಕೃಷ್ಣ ಕೊರವಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರವಂಜಿಯಕಾಗಿ ತನ ನ್ನೆ ವರಿಸ 

ಬೇಕೆಂದಿರಂವ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಕಣಿ ಹೇಳುವ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು 
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒ್ರತ್ಮಕೊರವಂಜಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಕಿಗೆ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊರವಂಜಿಯಾಗಿ ಒಂದಂ ಶಕ ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಎರಡೂ ಪೌರಾಣಿಕ 

ಆವರಣವಿರಂವ ಕಥೆಗಳು ಲವ ಕುಶರ ಕಾಳೆಗ ದಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಕೊರವಂಜಿ 

ಯಾಗಿ ಬಂದು ಸೀತೆಯಿಂದ ರಾವಣನ ಪಟ ಬರೆಸಿ ಅವಳ ಪರಿತ್ಕಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ವಾಗಂವ ನವೀನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ 87 ಪೆದ್ಯಗಳ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಸೀತಾ ರಾಮರ ವಿವಾಹ ವರ್ಣನೆಯೆನು ರಾಮನ ಅವತಾರದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಮನ ಅವತಾರವರ್ಣ್ಯನೆಯ ಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವಿನಮ್ರಶೆಗಳಿವೆ ಕವನ 

ಗರ್ವವನು ಶಂಕರನು ಭಂಗಿಸಿದದ್ದಿ ಶಂಕರ ಗಂಡನ ಹಾಡು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರತಿ 

ಶಂಕರನ ತಂಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕವಿಯ ಜೈಮಿನಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಸಂಧಿಯ 

ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೃತಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಕಥೆ ಕಾವ ಕೊಮ್ಮುವ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲದೆ । ಭೂ 

ವಲಯದೊಳು ಬೇರುಂಟಿ ಎಂಬುದು ಕೃತಿಯ ಆಶಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ 

ಹರಿಯ ಮಹಿವೆಂಯನ್ನು ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನನು ಕುಧಿತು ಆನೇಕ ಪವಾಡಗಳ ಕಥೆಗಳಿವೆ 

ಆಕೆಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡ ಕೀರ್ತೆನಗಳೆಂದು ಹಲ 

ವಾರು ಕೀರ್ತನಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ ಮಳೆಯ ದಯಮಾಡೋ ಶ್ರೀರಂಗಾ ದಂತಹ 

ಗೀತೆಗಳು ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಹಾಡುಗಳಂ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತ್ತಿರಂವಂಥವು 

ಈ ಎ. ದಾಸರ್ಗದೆ ಮೋಹನದಾಸರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪದಾಸರು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 

ಭಿ ಮವ್ವ ಮುಂತಾದ ಆನೇಕ ಜನ ಕಿ ರ್ತನಕಾರರು ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋಗಿ 

ದ್ಹಾರೆ. ಕೊರಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಅವರ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 

೩೦೩ ದಾಸರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿವಕಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ 

ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ 

ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶುಷ್ಕವಾದ ಮತೀಯ ವಾಜ್ಮಯ ವೆಂದು ದೂರಎಡು 

ವಂತಿಲ್ಲ. ಮತವನ್ನು ಮೀರಿದ ತತ್ತ್ವ ಸರ್ವಜನ ಹೃದಂಯಾನಂದಕರವಾದ ಕಾವ್ಯ 

ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರ್ವಕಾಲಿ ಕ ಸರ್ವದೇಶಿಕ ತತ್ತ್ವ 

ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನರಿತ ದಾಸರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವ 

ಒಂದು ಮತದ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 



೫೧೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕಾವ್ಯ ಭಂಡಾರ 86 ಈ ಹಿರಿವೆ ಯನ್ನ ಅರಿತ ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರರು ತತ್ತ್ವ 

ಪ್ರಚಾರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದಲೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದರಿಂದಲೇ ದಾಸವಾಜ್ಮಯವನಂ ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುಚ್ಚ 

ಗುಣಗಳು ಕಂಡ ಬರುವವು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭ ವದ ಉತ್ತಮ ವರ್ಣನೆ ಅತ್ಯಂತ 

ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳೆ ಭಾಷೆಯ ಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವ 

ಗಳನ್ನು ಸಹಜ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ ರಿ ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡ ವ ದಾಸರ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಗುಣ ದೇವರ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸ ವ್ರದರಲ್ಲಿ ಅವರು 

ತೋರಿದ ಚವಂತ್ಛೃತಿ ರೂಪಕ ಉತ್ಸೇಕ್ಷಾದಿ ಅಲಂಕಾರಗಳನಂ ಉಪಯೋಗಿಸು 

ವಾಗ ದಾ”ರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಲ್ಪಕತೆ ಕಿಫ್ರಿಗಿಂಪಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದ 

ರಚನೆ ಈ ವ 0೦5 ದ ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕುರ ಹುಗಳು 

ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದುಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 8? 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಅವುಗಳ ಶೌಲನಿಕ 

ಅಧ್ಯಯನ--ಸಾಹಿತ್ಮಿಕ ಆದಯ ನಗಳು ನಡೆಯಂಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಆ ದಿಸೆಯ ಲ್ಲಿ 

ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು 

ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು ಎಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಂನ್ಲಣೆಯ ರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ 

ದಾಸರೂ ತಮ್ಮನು ಕವಿಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ದಾಸ ಸುಹಿತ್ಯ 

ಗ್ರಂಧ್ ವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಾಗಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅದ 

ದಿಂದಾಗಿ ಇಇಂತಹೆ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕಾಯ ೯ ವಿಪುಲವಾಗಿ ನಡೆದ ಹೊರತು 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶಾಸ್ತೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ 

ಅಡಿ ಟಪ್ಪಣಿಗೆಳು 

ಎಲ ಬಸಪರಾಜು--ಶಿವದಾಸ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪುಟ ೬೭ 

ಆರ್. ಎಸ್ ರಾಮರಾವ್... ರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದರ್ಶನ ಸಂ ಅನಕೃ ಪುಟ287 

ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗುಳಿ. ಕನ ಡ ೧ಂಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, (1871) 

ಎಚ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂತಿ”--ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು (1975) ಪಟ 21 

ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗುಳ...-ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ (1971) ಪುಟ 278 
ಟೇಲೂರ ಕೇಶನದಾಸರು ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ 

ಜಿ ವರದರಾಜರ ವ್-_ಶ್ರೀಪಾದರಂಜ ತ ಕ ತಿಗಳು ಪೀದಿಕೆ ಪಂಡಿತ ಅವೃತ್ತಿ 

ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕ ತಿಗಳು ಆಧಾರ 

ರಂ ಶ್ರೀ ಮಗಳಿ-_ಕನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ (1911) ಪುಟ 261 ಯ ಇ೦ಂಲಡರಲುಟ ಎ 
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ಾಹಿತ್ಮ ಕ ತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ 10a 

ಎಲ್ಲ ಹಾಡಂಗಳಿಗೂ ಕಾವ್ಯಪ್ರೆಮಿಯಂವರು ಸಂಪಾದಿಸಿ ದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹಾಡುಗಳು ಆಧಾರೆ 

ಎಟಿ ಕೆ ವೇದಮ್ಮಾ ಎಚಾರ್ಯ--ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸರು (1955) ಪುಟ 267 

ರಾ ಸ್ವಾ ಪಂಚಮಖರಿ -ಪುರಂದರ ಇಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ (1957) ಷಟ 7 

ಜಿ ಎ ಶಿವರೂದ್ರಪ --ಪರಿಶಿ ಲನ (1972) ಪ್ರಟ 79 

ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಸುಚೀೋಧ ರ ಮರಾವ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರಬಾಸರು 
(1964) ಕ ತಿ ಆದಾರ 

ಎಚ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇ ಮೂರ್ತಿ ರ್ಗನೆಕೂರರು ಪುಟ 89 

ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ ಹರಿದಾಸ ಹ ದಯ (1961) ಪ್ರಟ 148 

ಎಚ ಎ” ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಪುಟ 29-30 

ರಂ ಶೀ ಮುಗಳಿಕನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ (1961) ಪುಟ 271 

ಚಿ ಎಸ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ. ಪರಿಶೀಲನ (1972) ಷಟ 96 

ಅಲ್ಲೇ 

ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಬಿ ಶಿವವರೂರ್ತಿಶಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾ॥ ಕೆ ಎಂ ಕಷರಾವ 
ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕನಕದಾ ದೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 

ಎಚ ಎಸ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿಕಿ ರ್ತನಕಾರರು (1975) ಪುಟ 95 

೮ ಸ್ವಾ ಪಂಚಮುವಿ- ಹರಿದಾಸ ಸಂಹಿತ್ಯ ಪುಟ 157 

ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಟಿ ಎನ್ ನಾಗರತೆ ಂಪಾದಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕ ತಿಗಳು 

ಜನಪ್ರಿಯ ಆವೃತಿ ಕ ತಿ ಆಭಾರ 

ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ -ವಿಜಯಬಾಗರೆಂ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿ ತೀಯ ಘಟ ದ ಸಾಧನೆ 

(1970) ಪ್ರಟ 2 

ರಾ ಸಾ ಪಂಚಮುಖಿ--ಹರಿದಾಸ ಾಹಿತ್ಯ (1952) ಪುಟ 68 

ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿಗಣ ಜಿ ವರದರಾಜರಾಯರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶ್ರಿ ಮಹಿಪತಿರಾಯರ 

ಕೃತಿಗಳು ಆಧಾರ 

ಎನ್ ಗೋಪ ಲಕೃಷ್ಣ--೮ ಸಾಪ ಪಡಿ 1963 ಇಂ 48 ಸಂ ೧ ಪುಟ14 

ಎಂ ರಾಮೆಲಿವ .. ವಿಜಯದಾಸರ ಶೃತಿಗಳು 

ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಚಿ ಎನ ನಾಗರತ ಅವರೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಗೋಪಾಲದಾಸರ 

ಕ ತಿಗಳ ಜನೆಪ್ರಿಯ ಆವೃತ್ತಿ ಆಧಾರ 

ಡಾ|| ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್..-ಜಗನಾ ಥದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಪೀರಿಕೆ | 

ಎಲ್ಲ ಹಾಡಂಗಳಿಗೂ ಡಾ॥ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ ರಾವ್ ಅವರು ಇಂಪಾದಿಸಿದ ಜಗನಾ ಹದಾಸರ 

ಕೃತಿಗಳು ಅಧಾರ 

ಅಲೆ « ಪುಟ 329 

ಎಲ್ಲ ಕ ತಿಗಳಿಗೂ ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿಯವರು ಇಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಕೃತಿ 

ಆಭಾರ 

ಬಂರ್ಲಿ' ಬಿಂದಂರ್ಮಧವ....ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ ವಪೆಂಕಟದಾಸರು ವಂತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳೂ 

ಎಂಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ ಪುಟ 137 

ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ --ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಮದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ 

ರಂ ರಾ ದಿವಾಕರ... ಹರಿಭಕ್ತಿಸಂಭೆ ಪುಟ 12 

33 



ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕಿ ದಂಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಬಿ ಜ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ 

ಈ ಜೀವದ ಮತ್ತು ಇರುವಿನ ಅರ್ಥದನನ್ನು ಹುಡುಕ ಹೊರಟಾಗ ಜೀವನ 

ವೆಂದರೇನು ವತ್ತೂ ಈ ವಿಶ್ವದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದಹದು ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞ್ಯಾ ಸೆ ಉಂಟಾ 

ಯಿತು ಬೌದಿಕ ವಕಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಿಬ್ಲೂಸಂಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ 

ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದರು. ಇದು ವ. ಟ್ವಿದ ಒಂದಂ ಹಂತವೇ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದಯ 

ವೇದಗಳಿಂದಲೇ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಂವುದರಿಂದ ಪ್ರುಪಂತದ 

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಾರಗಳು ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಶಂರಂವಾಗುತ್ತವೆ 

ಅವೈದಿಕವಾದ ಬದ್ಧ ಜೈನ ಧವರ್ಣಗಳು ಈಶ್ವರನ ನೆಲೆಯಂನಂ ಹುಡಂಕಂವ ಬದಲಿಗೆ 

ಒದಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಬೆರಳು ವಕಾಡಿದರೂ ತತ ಶೈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೂವಿಂಕೆಯನಂ ಬಿಟ್ಟಾ 

ಹೋಗಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಧವರ್ರ್ಣ' ಎಷ್ಟು ವಂಂಖ್ಯಮೋ 

ವಿಚಾರಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಳೂನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ 

ವಾಯಿೂ ಪರರ ದಂಳಿಯಿಂಚ ನಶಿಸುವ ಹಂತ ಮಂಟಿ ಕ್ಲಿದರೂ ಆರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದ ಗ್ಗೆ ಪುನರಂಜ್ಹ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನೂ ಬತ್ತಿ 

ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಬಂತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸವಂಷ್ಟಿ ರೂಪದ್ದೂ 

ಈ ಧರ್ಮದ ಒಟಿನ್ಬಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಂಗದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಬಾಹ್ಮರೂಪ ವರಾತ್ರ ಒಂದೇ 

ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭ ರತೀಯ ಶತ್ವಶ ಸ್ತ್ರ್ದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿಶ್ಯನ್ನ್ನ 

ಕಾಣುವ ಪ್ರೆಯತ ಕೈ ತೆಗಡಗಿರುವುದರಿಂದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹುಟ್ಟೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 

ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕಿಳಿಯಂವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಂತ್ತು ಆಯಕಾ ಕಾಲದ 

ವಾಜ್ಮುಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತ 

ಭಾರ್ಯಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ 

ದಾಸ ವಾಜ್ಮಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ . ಜನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತ 

ವಾಗಿರಂವುದರಿಂದ ಕ್ರಿ ಶ 13ನೇ ಶತವಕಾನದಿಂದ 16 17 18ರ ವರೆಗಿನ ಕನ್ನಡ 

ಭಾಷಾ ಸ್ವರೂಪ ರಾಜಕೀಯ ್ಹಸಾವರಾಜಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೂ 

ತಿಳಿಯಲು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದ 



ಭಾರತೀಯ ತತ್ಯತಾ ಒದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧೫ 

ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನು ಗಂರಂತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದನಂ ವೈಜ್ಞ್ಯಾನಿಕ 

ಅದ್ಯಯಿಂಇಕ್ಕೆ ಓಳಪಡಿಸಬೆ ಕು ಹೀಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಂಗ ಕಂಡಂಬರುವ ಆಂತರಿಕ 

ಬಾಹ್ಮ ಪ್ರವಕಾಣಗಳ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನಲ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೂವುದಂ ಸ ಲಭ 
ವಾಗುತ್ತದೆ 

ಹಲವಾರು ವದ್ವಾಂಸರಂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಶಾಸನಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹಾಗೂ ವಾಜ್ಮಯ ದ 
ಶೊ ಭನೆಯನೊ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ 

ವೈದಿಕ ದರ್ಮದ ನೆಲೆಯಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿ 

ವರಿಚಯಂದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲರಂವ ಪರಿಭಾಷೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪಂಥಗಳು ನಾನಾ 

ಮಂಖವಾಗಿರಬಹಂದಂ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಹೊಸದಲ್ಲ ಯಕಾವುದೇ ಧರ್ವಾ 

ಕಾದರೂ ಈ ಭಕಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವುದನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಹಿಂದಿ 

ನಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಮೂ ಭ_ ಪ್ರಚ ರದಲ್ಲದೆ. ನಂರರ ಬಂದದ್ನಾ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ 

ಭಕ್ತಿ ನೆಲೆ ಬಲ್ಲಲಂ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಹೆೊರಹೊಮ್ಮಾಲಂ ಅವನಿಗೊಂದಂ ವೂರ್ತರೂಪ 

ಕಾಣಬೇಕಂ ಈ ಕ ರಣದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲ 

ದಿಂತಆ4ೂ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಚೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ವೇದಕಾಲೀನ ಮಂನಿಗಳೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ಕಾಣುವ ಸೂರ್ಯ ಅಗಿ ಭೂವಿಂ ವಂಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರಕೃತಿ 
ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರೆಂಬ ಅಂಶ ಯ ಗ್ವೇದದಿಂದ ತಿಇದಂ ಬರುತ್ತದೆ 

ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಹರಪ್ಪಾ - ವಂಹೆಂಜದಾರೊ ಪ್ರದೇಶಗಳ 

ಉತ್ತನನದಿಂದಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರಂ ಆದಾರಗಳಂ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಕ್ರಿಪೂ 3ನೇ 

ಶತರ್ಮನದ ಹಾಥಿಗುಂಘ ಶಾಸನವೂ ಏಷ್ಟುಬಕ್ತಿಯ ಅಸ್ಮಿತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಲ್ ರ ನೀಡುತ್ತದೆ 

ಕ್ರಿಪೂ 4ನೇ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೆಸಾಸ್ತನೀಸನಿಂದಲೂ ವ ರ್ತಿ ಪೂಜೆಯ 

ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಳಿದು ಬರಂತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ 5ನೇ ಶತಮುನದಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರೈಕೂಟ ಅರಸ 

ನಾದ ದಹ್ರಸೇನ ವತ್ತಿ ಕೆಲವು ಗುಸ್ತರಾಜರಂ ಭಾಗವತಪಂಥದವರಾಗಿದ್ದರಂ 

ವಲಭೀ ರಾಜರಂ ವೈಷ್ಣವರು. ಕದಂಬ ಗಂಗ ಚಾಲಂಕ್ಕ ರಾಜರ ಗಳ ಕಾಲದ್ಲ್ಲೂ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತ 

ಜಾ ಲಾ 

ಈ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ 

ನಡೆಯಂತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಭಾರತೆದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಆಂತರಿಕ ವಿಭೇದ ಬೇಡೆ ಯಕಾವ 

ದೇಶದಲ್ಲೂ ಯಕಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಭೇದ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ 

ವಾಯಿಂತೆಂಬ ಸುಳಿವು ವೇದಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು 

ಬರಂತ್ತದೆ 



೫೧. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವೇದ ಕಂಲದತ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಧರ್ಮ ಇಂಘಳ ಕ್ರಿಶ ದಲ್ಲಿ 

ಹಂಟ್ಮಿದ ಬೌದ್ಧ ಚೈನ "ದರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಣಸಾಟವಾಡಿ ಕ್ರಿ ಶ 12ನೇ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನ “ಧರ್ಮಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ರನ ವರ್ಚಸ ನ್ನೂ ಕಳೆದು 

ಕೊಂಡಿತಂ ಆ ನಂತರ ವಿಪ್ಣು ದರ್ಮವನ್ನು ಪುನರಂಜ್ಹೀವನಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ದಾಸಕೂಟಗಳ ಸಾಹಿತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗು 

ತ್ಲಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೊ ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನ್ಯದರ್ವ ದಾಳಿ 

ಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸೋಹಂ ಇದ್ದಾ ೦ಶವನಂ ಬಿಟ ತಮ್ಮ ದೇ 

ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ಧಾ ಅತವನಂ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ "ಬಂದ ಚೆಂತನಗಳ ಅಧಾರದ 

ಮೇಲ ಪ್ರತಿಷಾ ವಿದ ರಾಮಾನಂಜರ ಸೇವೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಂದೇನಲ್ಲ 

ಈ ಎಲ್ಲ ಧವ ೯ಗಳ ಸಾರವನೂ ಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ಮುದೇ ಆದ ವಂತ್ತೊಂದಂು 

ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂಬವರಂ ಪ್ರೀ ಮದ್ವಾಜಾರ್ಯರು ಅಶ 13ನೇ 

ಶತವರಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಇದ್ದಾಂತವನ್ನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದ ಆಚಾಯ ಇರು 

ಏಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯ ಶುದ್ಧ ರೂಪದ ಪ್ತ ಕ್ರೈ ಟಾರಕ್ಕಾ ಗಿಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲಿ ಗ್ರೈಂದರಾಶಿಯನ್ಲ 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು 

ವ್ಯಾಸ-ದಾಸ ಕೂಟಗಳು ತವ್ಮೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು 

ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಮಹತ್ತಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಜನಾದರಣೀಯಗೊಳಿಸಲು ಪರೋಕ್ಷ 

ನಾ ಅವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಬೌದ್ದ--ಜೈನ ವಂತಗಳೇ ಕಾರಣವೆನ್ನಬೇಕಂ ಈ 

ವಂತಗಳು 'ತವ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ 

ಗಳು ಹಲವು ಹತ್ತು ಬಗೆಯವು ಶ್ರೀಸಾವಕಾನ್ಯನ ಪ್ರಚಲಿತ ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಚಾರನನು ವರಾಡಿದರು. ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ 

ಇಬ್ಬಗೆಯ ಪಲ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಎರಡು ಅನ್ಮವಂತ 

ಖಂಡನೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನು ಹತ್ತಿ )'ಕ್ಯೂವುದಂ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಾ ವಂತೆ "ಅನು 

ಯರಾಯಿಂಗಳನಂ ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಯೆಕಾವ ಮತವೂ ಉಳಿಂಂದೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಶಿಳಿದಿ 

ದ್ದರು ಸಾವದಾನ್ಯರೇ ವಂತ ಪೋಷಕರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಂ ಆ 

ಮತದ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಗಳು ಮೊದಲು ಪಾಮರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಚಾರವಾಗಬೇಕು ಇಂಥ 

ಸ್ತಿ ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಂದಿನ ಜನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಿಗಿ "ಬಂಧಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂ 

ಜಂಜಾಟ ಮತಾಂತರವಾಗುವ ಗಂಡಾಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೆಲೆಸಿತ್ತು 

ಶೈವ ವೈಷ್ಣವರ ಒಳಜಗಳಗಳೇನೇ ಇರಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪ 

ಯೋ ಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ಮಧವ ತಾನಂ ತಳ ಊರಂವ ಅಪಾಯಂವನನ್ನ್ಣ ಗಂರಂತಿಸ 

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟ ವರಾಡಿದವರಂ ಆಚಾರ್ಯ 

ತ್ರಯಂರಂ ಬೌದ್ಧರ ಬಾಳಿ ಜೈನರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಚಾರ ವಕಾಧ್ಮಮಂವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾ 



ಜಾರತೀಯಂ ಶತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ೫೧೭ 

ಜನಖ್ರಯಂವಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ವಂತ, ವೈದಿಕ ಬಾಸೆಯರಾದ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಹಿಂದೂ 

ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವಾದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರಂಗಳಂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಿಂಂದಲಿ ವಕಾಡಂದುದೆಂ ಅನಿವಾ ರ ೯ದಾಯಿ ತೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶನ ೯ಟಕ 

ದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾವಕಾನ್ಯರ ಅಡಂಬಾೆಯನಾಗಿ ದೇಶ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಜಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ 

ರಾಜನ ಕಾಲದಲಿಯೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತರ ಶಾಸನಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಸಂದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಾಸೆ ಯಾಗಿಯೆ ಉಳಿದು 

ಬಿಟ್ಟಿತು 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಜನಿತವಾದ ದೇಶ ಭಾಷೆ... ಕನಡ. ಈ ಕನ ಡವನದ್ನಿ 

ಜೈನರಂತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಾಮಾನ್ಮರಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ಮೊದಲು ಹೊಳೆದದ್ದು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನು ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗಾಗಿ ಅನಂ 

ಪಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೊಸ ಪಂದವಾದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು 

ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಈ ಹೊಸ ದರ್ಮ ವೈದಿಕ ನಿರ್ಭಂಧಗಳನ್ನೆ . ಕಳಚಿ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ 
ಮಂಗಳಂ ಏನಂ ವಾಡಿದವೋ ಹಾಗೇ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಶೀಲಗಳಷ್ಟನೆ « ವಂಯಖಮಾಣಿ 

ಯಕಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿಯಿಂತಂ ವೈದಿಕ ವಂತದ ಬಿಗಿ ನಿಯವಂ ಅರ್ಥವಾಗದ 

ಸಂಸ್ಕೃತಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ್ದ ಕಾಲವಿದು 

ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬೌದ್ಧ... -ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳೂ ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರು 

ಜನರನ್ನು ಕೈ ವಕಾಡಿ ಕರೆಯುಶ್ತಿದ್ದವು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ವೀರಶೈವ ವಂಶವೂ 

ಕೈ ಬೀಸತೊಡಗಿತು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಳದನು ಕಾಣುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಜನ ಈ 

ಕಡೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ 

ಇಷ್ಟೂ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುದವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಧವರ್ಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿ 

ಯಲಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಅಗತ್ಮ5ಂದೂ ಕಂಡು ಬಂತಂ ಆ ಪ್ರಚಾರ ದೇಶ 

ಭಾಷೆ ಅದ ಜನ ಸಾವಕಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ 

ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಸಾಲದು. ಇದೆಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 

ಆಗಬೇಕು ಆ.ಕರಣೆಯೂ ಇರಿಅಭವಾಗಿರಬೇಕ. ತೆಮ್ಮು ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ 

ಗಹನ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಆದರೆ ಆ ತತ್ತ «ಗಳೆ ಇರ ಅರ್ಥವಾಗಂವ ತಿಳಿ 

ಭಾಷೆಯಕಾಗಿರಬೇಕಂ ಜನರಿಗೆ ಮಂಣಟ್ಟಬೇಕಂ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಜನರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ 

ಬೇಕು ಅದರ ದೇಶ ಭಾಷೆಯಾದರೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಎಂತಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಹೊಸ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಹಂಡುಕಾಟಿಕ್ಕೂ ತೊಡಗಿಸಿತಂ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹಂಡಂ 

ಕಲೂ ಹಚ್ಚಿತು ಈ ಮುಪ್ಪುರಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ರಾಜಕಿ ಯ ಸಾವಂಜಿಕ ಮತ್ತಾ 

ಧಾವಿರ್ದಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತು 

ಮತ-..ಭರ್ಮಗಳು ಒನಪದದ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಂವಂತಾದ ಈ ಕಾಲ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಜಿವನ ಕ್ಷೆ ತ್ರದಲ್ಲಾದ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿಂತಂ 



Po ದಾಸ ಸಂಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಅದ ವರೆಜಗೂ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಛಂದೋಮವಾರ್ಗವೂ ಬದಲಾಗಿ 

ತ್ರಿಪದಿ ಷಟ್ಟದಿ ರಗಳೆಗಳ ಛಂದಸ್ಸಗಳಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳೂ ರಚ-ಂಯತಾಗತೊಡ 

ಗಿದುವು 

ವೀರಶೈವಧವ ೯ ರಗಳೆ ತ್ರಿಪದಿಗಳನು ಬಳ. ಗದ ರೂಪದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಾಹಿರ ದ ರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿದರೆ (ಇವನ್ನು ಹಾಡಂತ್ತಿದ್ದುದೂ ಉಂಟ ) ಹರಿದಾಸ 

ಪಂಹ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿ ಉಗಾ ಬೋ ಗಗಳಂಥ 

ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನವ ದ ಹೊಸ ಮು್ಯೂಗಳೆನ್ನ ಶೋಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ತೊಡಗು 

ವಂತೆ ಮಾಡಿತು 

ಕರ್ನುಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೊದ. ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ ಪ್ರುರಂಘವಮಾಜದ್ದೂ 

ಹರಿದಾಸರಿಂದಲೇ ಹರಿದಾಸರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮರ ಪ್ರಾಚಾಯ ೯ರ ಶಿಹ್ಕರಾದ್ದ 

ದಿಂದ ಅವರ ಮರ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಮೇಯೆಗಳಲ್ಲೂ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರತ್ತೈಗಳೇ 

ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವುದು ಸಕುಜ ಕ್ರಿಯೆ ದುಸ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಾಧಾರವೂ 

ಇದೇ 

ಪರರಲಿತ್ಯಪನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಮರಿಸಿ ಲೊ ಕೋವಕುರಕ್ಕೆ ಆಮ್ಮ ಆಸಂಪಿವವನ್ನು 

ವದೆ ಶಗಳ ಮೂಲಕ ವದ್ಯ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿನ ದಾಸರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂ 

ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಬ್ರಹ್ಮಸೂದ್ರದ 7ಮನ್ವಯ-ಧಿಕರಣದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಇಷ್ಣುಏಎನ 

ಸರ್ವೋತ್ತವಂರ್ವವುದ ವ್ರತಿಷುದನೆಯೆ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಂಹಾ ತುತ್ಚರ್ಯವೆಂದು 

ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ದಂಸರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ 

ಸೂರ್ರಗಳನೆ ಸಾಧಾರಣಿ ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನು ಕಾಣಬಹುದು ಇತಿಹಾಸ 

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾಧಿತವಾಗಿ ತೆಗೀರುವ ಎರ್ಥವೇ ನಂೂವಾರ್ಥ ಈ ತತ್ತ್ವ 

ರಹಸ್ಮವನ್ನು ದಾಸರ ಮೂಲ ಕೃತಿಗಾಗಲಿ ಮೂವ ಪ್ರತಿಗಾಗಲಿ ಯಾವ 

ಲೋಪವೂ ಬಾರದಂತೆ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ರಚಿಸಿಕೊಂಡ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 

ಮುಟ್ಟಿಸ ವ ವ ಧ್ವವರ್ಶಿಗಳಾದರು 

ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಪ ಕಟವಾಗಲು ಆರಾಧಿಸಲು ವ ಎಂದೆ ವಿಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು 

ಪೌರಾಣಿಕರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅಜ್ಜನಿಗೆ ವಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ 

ಮಾಡುವುದೆಂತಂ ? 

ಯಗ್ವೇದದ ಶ್ರದ್ಧಾ ವ ೦ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದೆಯೇ ದೆ ವತೆಯೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದೆ 

ಇದರಿಂದ ಪ್ರದ್ಧಾ ವಂದಸಾ ಅರ್ಕನಾ ಭಜನೆಗಳು ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವಶ ವೆಂಬ ಅಂಶ 

ವನನ್ನಿ ದ ಸರು ಕ ಡಂಕೊಂಡರು ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾಗಗಳಿಂದ ಊಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ 



ಭಾರತಿ ಯ ತತ್ಕಶಾ ಒದೆ ಒಳಕಿನಲ್ಬ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ೫೧೯ 

ರೀತಿ 5, ಸರಿಗಾಗಲೀ ದಾಸರಿಗಾಗಲೀ ಸಾವಕಾನ್ಯನಿಗಾಗಲೀ ಹೆಚು ಹಿತ ಕೊಡಂತ್ತ್ಯ 

ದೆಂಬ ವಕಾತೊ ಇದ್ಯ. ದಾಸರು ತನ್ನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡ ಕೊಂಡ 

ಭಕ್ತಿಯಂ ಈ ವಿಧಿ ಗಾವಕಾನ್ಶನ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೊ ಹೆಚ್ಚಾ ಇಂಬ ಕೊಟ್ಟಿತು 

ವಿಸ್ಮೂ ಮತ್ತೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಭಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಪುರಂಷನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ 

ಅನಂಸಾರವಾಗಿ ಅನಾದಿಕ ಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ನಾರಾಯ ಣ ವಾಗಂದೇವ 

ಮತ್ತೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಣಂ ವೆ ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು 

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣಾಎಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೇ ಬಹಂಶಃ ಮಹಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಣ 

ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದೇವರು ಪುರೋಹಿಶಷಾಹಿಯನ ಬಿಟರ್ಕ್ಮಿ ಜನ ನಾವರಾನ್ಯರ 

ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಹಂಶವಾಗಿರಬೇಕು ಪುರಾಣ ಓೀವರುಗಳೂ ಜಣರಿಂದ 

ಬೂರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರಂ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಗಿದ ವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವ 

ರೈ ಪಾತಂಜಲಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಬಕ್ಕರಾದರು 

ಅವತಾರಗಳ ಕೃಷ್ಣ ನೂ ವ ಹಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣ ಸೂ ಒಬ್ಬನೇ 

ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೆ € ಎಂಬ ಒಂದು ವಾದವಿಡಿ ವಾದ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಜನ 

ರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪೂರೊ ಹಿತರಿಗಷ್ಟೇ (ಕಾಣದಿದ್ದರೂ) ಇದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ 

ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ದೇನರನು ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯ. ಧವರ೯ಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಂ 

ಯಂಗ ಯಾಗಗಳೆಲ್ಲೂ ಅವತರಿಸ ವ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೃಷ್ಣ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾ ಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಣಿ ದ್ವಾಪರದ 

ಜನಸವಂು ದಾಯದ ವ ನ್ಲುನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡಿಸಿ ಬಿಂಬವಾಗಿ ದೂರ ನಿಂಶಿ 

ಬ್ಹಾನೆ ಉತ್ತಮ ಜೀ ಸನಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತೀಯಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರಾನವೀಯಂ 

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭೀತಿಯ ೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ 

ಕ್ರಿ ಶ 5ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 6ನೇ ಶತವಕಾನದ ವರೆಗೆ ಅಎಚ್ಛಿನ ಸಾಗಿ 

ಕೈಷ್ಣಭಕ್ತಿ, ಅವನ ಅವತಾರ ಭೂಮಿಯಾದ ವ ಥುರಾ ಪ್ರೂಂತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 

ಗುಜರಾತ ನಾಸಿಕ ನಾ. ಘಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಹಿಸಲೂ ಮಹಾ 

ಭಾರತದ ಕೃಣ್ಣನ ನೆರಳೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೆ ಹವಾಗಿ ಹೇಳಬಹಂದ 

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಶಿವಾ ಮತ್ತು ತುಮ್ರ, ಶಾಸನಗಳಂದಲೂ ಈ 

ವಷಾರ ತಿಳಿದು ಬರ ತ್ತದೆ. ಏಷ ಎ ಸಾಸದೇವ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಸಾರುವ ಆಧಾರಗಳ) ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ ವೈದಿಕ ಧಪ೯ದ ಪ್ರತೀಕಗಳಾದ ಭಗವನ್ 

ಮತ್ತೂ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ವ ೂರ್ತಿಪೂಜೆಗಳೇ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕವ ಗಿಡಲ ಕ ರಣವಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ಕರ್ನಾಓಕದ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳ 

ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೆ ಟ್ಟಿಲ ಗಳನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಕದಂಬ ಮತ್ತೂ 



ಪಿ೨ಿ೦ ದಾ” ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಗಂಗರಸರಂ ಇಟ್ಟಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು. _ಕೃಷ್ಣಭಕ್ಷಿಯ 

ಕಡೆಗಿದ್ದ ಒಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ... ಚಾಟಕ್ಕರ ಕ ಲದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಕೃಷ್ಣ 

ಭಕ್ತಿಯಂ ರಾಜಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿತು 

ವೈದಿಕ ಧವರ್ರ ಶಿಧಿಲವಾಗಂತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿ 

ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೂವಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಾ ಪುರೂಷರು ಸರ್ವ 

ಢವ ಸಮನ್ವಯಂದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಯಂನಂ 

ಸಾಧಿಸಲಃ ಪ್ರಯಂತ್ನಿಇದ್ದೂ ಇದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಶೈವ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ 

ಇತ್ಯಾದಿ ವಂತಗಳ ಸಂವಂರ್ಧದಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ ತೆತ್ವ ಎಚಾರಗಳಲ್ಲಿ 

ಶಿಥಿಲತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅದುವರೆವಿಗೂ ರೂಡಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ 

ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಏಕತೆಯಂ ಒಡೆದು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಸಾವ, ದಿಂದ ವೂಲ ಸ್ವರೂಪ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಯಿತಂ 

ಕ್ರಿ ಶ 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರನಲ್ಲಿದ್ದ ಶೈವ 

ಸಂಘಗಳೂ ತವ್ಮಿ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವು ಈಗ ವಿಷ್ಣು 

ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದ ದರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅನ್ಯ ದರ್ಮಾಯುರೆ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ 

ಬೇಕಾಂಶಿ ತು ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಲೇ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು 

ಉಪಾಸನೆಯ ಭಕ್ತಿ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಂದಂವಂತಾಯಿಸಂ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕ ಧರ್ಮ 

ಗಳ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಯೇ ಹೋಗಂವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 

ಮಂಟೆದ್ದ ಏಷ ಜಕ್ಷಿಯನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೊ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ 

ತಂದು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ವ್ಯಾಸ-ದಾಸ 

ಕ್ಷ-ಟದವರು 

ಕ್ರಿ ಶ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಹ್ಲೋಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾ 

ಚಾರ್ಯರು ತಂದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆಸಾ ವಾದ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಿಡಿಸದಾಂ.ರಿತಂ 

ತಮಿಳಂ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆ ೈಷ್ಟವ ಆಳಾರರೂ ಅನಂತರ ಬಂದ ಶ್ರೀರಾವಕಾನಂಜಾ 

ಚಾರ್ಯರು ವೈಷ್ಣವ ದರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷದಾಗಿ ಕಾರಣರಾದರು 

ಜೈನ ವಂತ್ತೂ ಶೈವ ಮತಗಳ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧದ ವದೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ 

ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥ ತನ್ನ ವಿಕ್ಣ್ವ ಭಕ್ತಿಯನು ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಬೇಕುಗಿ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ 

ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಧಗಳನೂ ರಚಿಸಿ ವಿಷ ಒಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾವಕಾನ್ಯನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ 

ಕಾರ್ಯವನೂ ಮಾಡಿತು 

ಆದರೆ ಎಷ್ಟುಭ 4 ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾ 

ರಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ ಶ 13ನೇ ಶತವಕಾನ 



ಭಾರತಿ ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾ ಸಾಹಿತ 0೨೧ 

ದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಈ ಮತ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರಂ ವರ್ಷ ಕಾವ ಅಡೆತಡೆಯೂ 

ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಮಾಸಕೂಟ-ದಾಸಕೂಟಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಸುವಕಾಸ್ಯರಿಗೆ ತತ್ವೈ ದರ್ಶನ 

ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂತು 

ಶಾತವಾಹನರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ತಪ್ಪಿದ ವೆೀಲಂತೂ 

ಬೌದ್ಧೆವಂತದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕೆಡಿವೆ ಯಾಗಂತ್ತ ಒಂತು ಕದಂಬ ಚಾಲುಕ್ಕರ ಘೋಷಣೆ 

ಯಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವೂ ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವೂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದ 

ರಿಂದ 13 ನೆ ಶತವಕಾನದ ವರೆಗೆ ಧಾರಕ ಕೇರ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುವ 

ಗಟ್ಟಿತನ ಯಕಾವ ದರ್ಮಕ್ಕೊ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಮಾನವನು ಈಗ ಮೊದಲನೆ ಇಲ 

ಗಳಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ವಂಥ್ಯಾಚಾಂದರ್ಗರಂ 

ಮೇಲಿಂದ ವೇಲೆ ಉಂಟಾಗಂತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ 

ಸಾವಕಾನ್ಯ ದಿಗ್ಭ ವೆಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬೌದ್ಧರ ಮೇಲೆ 

ಬಿದ್ದ ತೈನರು ಬೌದ್ಧ ವಂತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ನಾವಕಾವಶೇಷಗೊಳಿಸಿದರು ನಂತರ 

ಚೈನವಂತಪೂ ಕ್ರವೆಂ ಣ ತನ ಜನಾದರಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದಂಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತಂ 

ಆದರೂ ಅಳಿದುಳಿದಿದ್ದ ಜೈನಮತ ವೈಷ್ಣವ ವ ತ್ತು ಶೈವ ಮಗಳೋದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 

ನಿಂದು ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನೂ ಪಡೆದು ಹೋರಾಡಂತ್ತಿದ್ದದಂ6್ದ ದ್ವೈತಮಂತ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 

ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದಂಕೊಂಡಿರಂ 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾವಕಾನುಜಾಚಾಯರ“೯ರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ ವಿಶಿಷ್ಟಾ 

ಬ್ವೈತ ರವಿಂಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ ಶ ೨ನೇ ಶತವಣನದಲ್ಲೇ ಆಳ್ಚಾರುಗಳಿಂದ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಂ ಕ್ರಿ ಶ 131ನೇ ಶತೆವರಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾಮಂನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ 

ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾಂದಿಯಕ ಯಿತು ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾವನಾ ಪ್ರಧಾನರಾದ 

ಆಳ್ಳ್ಯಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾವ ಬೀರಿದ ಉತ್ತರದ ಶ ದ್ವ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ 

ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾಂರ್ರರುಗಳಿಂದ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲಂ 

ಕಾರಣವಾಂದಿಂತು ಆಚಾರ್ಯರಂಗಳೂ ಪ್ರಣೇೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಏವೇಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳನೂ 

ಜನಮೆಚ್ಚುವಂತಾಂಿಂತು 

ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದರೂ ರ ವಕನ ಚಾಚ ರ್ಯರಂ 

ಉಪದೇಶಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟಾಬ್ಯೈ ತ ತೆತ್ವಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಯಾಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೈನಧರ್ಮ 

ಈಗ ಶೈವ ವ ತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ವಂತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು 



ಸಿ೨೨ ದಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ದ್ರಾವಿಡದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜೈನಧವರ್ವ ತನ ಇಳಿಗಾಖ ಎಂದಾಗ 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೆ ರಿತು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಹೋಯಿತು 16 17ನೇ 

ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತನ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನು ಕಳೆದಂಕೊಳ್ಳೆಟೇಕಾಯಿತಂ 

ಖೈನ್ಯದರ್ನುದ ವಿರ್ಗಮದಿಂದ ನಂತರ ಕನ ೯ಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಳಿದದು ಶೈವ 

ಮರ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಗಳಿರಡೇ ಇಣೆರಡರಲ್ಲೇ ಈಗ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದೆ 
ಇವೆರಡು ವ ತಗಳ್ಲೇಯಹೂ ಅಂತರಿಕ ಪ್ರಬೇದವಿದೆ. ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದ ಶೈವ 

ಪಂಥ ಕಳಚುಯ ೯ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ ಶ 12 ನೇ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಬಸವೇ 

ಶ್ವರರ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿತು ಎಲ್ಲ ಶೈವ ಮತಗಳನೂ ಒಂದು 

ಗೂಡಿಸಿದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತಂ. ಜನಸಾವರಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ ಲಭ 

ವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸರಳಗನ ಡದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಕಾದ ಧಾವಿ ೯ಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ದೇಶದ 

ಜನ ಸಂಲಭವಾಗಿ ಸಕಾರು ಹೋದರು ಮತತತ್ವಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ 

ವಾಗತೊಡಗಿದಂವು ಅದೇ ಪ್ರವರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಸೃಷ್ಠಿಯಕಾಗ ತೊಡಗಿರ 

ಎಂಟಿಂ ಶಶತ್ತನೇ ಶತವ ನದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳಂ ಕೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯ 

ಪ್ರಭೂವಕ್ಕೊಳೆಗಾಗಿ ಜಸಸಾವಕಾಸ್ಯರಸಂ ವಂ೬ಓರ್ಬವ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ರಚಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಕಡಿದರೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಊರ 

ಶೈವ ದವ ೯ದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸರಳಗನ್ನಡವನ್ನು ಒಳುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಬಂದರು ತಮಿಳಂ 

ಾಡಿನ್ಲೂ ಶೈವ ಮತವಿತ್ರೂ ಲ್ಲಿಯ ಶಿವಭಕ್ಕರೂ ಶೈವ ಮತಕ್ಕೆ ಸಂ..ಂಧಿಸಿದ 

ಹಾಡಂಗಳನು ಕಟ್ಟೆ ಹಾಡಂತ್ತ ಶೈವ ಮತ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಂ 

ವ ಧ್ವಾಚಾರ್ಯಿರಂ ಮತ್ತಿ ರಾವಕಾನಂಚಾಚೂಂ ೧೯ರೂ ಶೈವ ಮತವನ್ನು 

ಬಲವಾಗಿ ಹಿಂಡಿಸಿದರು ಆಳ್ಮಾರಂಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವಗಳು 

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರಳೀಕೃತಗೊಂಡು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾವಕಾನ್ಯ 

ರನ್ನ ಬೇಗ ವಂಟ್ಬ್ಬವಂತಾಯಿ ತು ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಾದ 

ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ವ ತ ಪ್ರಚಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಶೈವವಂತ ಪ್ರಚಾರ 
ವಾಯುತು 

ಏನೇ ಆದರೂ ಶೈವವಂತ ಜನಾದರಕ್ಗಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜಾಶ್ರಂತಂ 

ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಮೊದಲು ಸಾವಕನ್ಯನ ಒಲವು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಇದೇ 

ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ € ತಎಂಳೆಂನಾಡಿನ ಶೈವರಂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಶರಣತತ್ವ ನೀತಿ 

ಗಳನಂ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿತು ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾದ ಶೈವರು ಶಿಮೋಪಾಸಕರಂ 

ಹೀಗೆ ಧರ್ವ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಜನರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಆಯಾ 

ಮತಪ್ರುಒ ರ ಲನಿವಾಯ ೯ಣಾಯಿತಂ ಬಸವಣ್ಣನವಎರಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಶಿವಭಕ್ತರಂ 



ಬಾರತಿ ಯ ತಶಶ್ಶಶಾಸ್ತ್ದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ೫೧೩ 

ವರಿಣ ವ ಕ ರಿಯಾಗಿ ಾಡದಿದ್ದ ಮತಪ್ರ.ಕಾರವಸನ್ಣ ಸಮಷ್ಟಿಯಂನೆ « ದೃಷ್ಟಿ 

ಯ್ಹಟ್ಟುಕೊಂಡ ವಡ ಂ೧ಎ.ರವೆ ಕು ಇಷ್ಟೇ ಹರಿಣಾಮಕಾರಿಯಕಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ 

ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದವರು ದಾಸಕೂಟದ ದಾಸರುಗಳು ಜನಸಾವಕಾನ್ಮರೆ 

ಖಾಣೆಯ ಲ್ಲಿ “ರಳೆವಾಗಿ ಹೇಳಲಂ ಬರೆ ವಂಧ ಕೀರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ನಣಡಿದ್ದಾ 

ದಾಸಕೂಟ" ಕ )ಂತಿಯೊಂದೇ ಎ ದಂ ಹೇಳಬೇಕಂ 

ಹೀಗೆ ದೇವತಾ. ಆಕ ರ ಕವಿ ನೆಯ ವೃದ್ಧಿಯ ೦ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ 

ಸಿದ್ದಾಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ವಾದಂತೆ ದಾ” ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಭಾರ 

ತೀಯ ತತ್ವದರ್ಶನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ 

ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೂರಾರ್ಥಗಳಡಗಿವೆ 

ವೇದ ವೇದಾಂಗ ಪುರಾಣ ಸ್ಮೃತಿ ಶೃತಿಗಳನೆ ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ವರಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ 

ವೇದಗಳೆಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರುಣ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿರಾ 
ವುದಂ ದಾಸೆರಿಸೂ ತಿಳಿದ ವಏಷಯಂವೇ ಆಗಿತ್ತು 

ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ದೆ ವತಾಯೋಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು ವೈದಿಕ ಖಂಪಿ 

ಗಳು ಅದೇ ಸ್ಮಾನದಲ್ಲ ನಿಂತ ಭಕ್ತ ವಾಾಡಿದ್ದೆ ನಂ? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು 

ಪೂಜೆ ವಕಾಡ ವ ಶರಣಾಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತ, ೨. ಶರಣಾಗತ ನಾದ ಈ ಭಕ್ತನ 

ಬಕ್ಷಿಯ ಶರಣಾಗತಿಯ € ಮಂದೆ ಅವನಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಪರಂಪರೆಯನೂ ದೇವಾ 

ಲಯಗಳ ನೃಷ್ಟಯನ್ನೂ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಂಯಿತಂ 

ಬಕ್ತ್ಷಿಯಣ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಬೂ 

ಪ್ರಷಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರಂವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮೊದ 

ವೊದಲಂ ಶಿವ ವಿಷ್ಠೂಪರಗಳಾಗಿದ್ದದ್ದೂ ವಂಂದೆ ಅವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಜೈನ 

ಬೌದ್ಧ ಧವ ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾವಂ ಬೀರಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಧವರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ 

ತಿಳಿಯಂತ್ರೇವೆ 

ಪ ಕ್ಷ ಪಾಶುಪತ ಮತಗಳ ವೇಲೆ ವೀರಿದ ಹರಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು 

ವಾಷಾಚರಣ್ಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ ಸಿಗಲು 12ನೇ 

ಶತವಕನದ ವ ಧ್ಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಒಂದಂ ಹೊಸ ಪಂಹ 

ವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮ ಂದೆ ವೀರಶೈವ ಮತವ ಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಇಂಥ 

ಅವೈದಿಕ ಮತ ತತ್ವಗಳು ಖಂಡಿಸಿ ವೈದಿಕ ವ ತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಷೆ ಗೊಳಿ 

ಸಿದ್ಧ ದಾಸರಿಗೆ ದೈ ತವ ತ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನಂಕೂಲವಾತಾವರಣವ 

ನಂ ೦ಟಿಂ ವರ್ಡಿತು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳ 

ದೋಷಗಳನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಬಾಧಿತವಾದ ವೈದಿಕ ತತ್ವ್ವಟ್ಲ್ಯಾಃ ನವನು ಎಷ್ಮಭಕ್ತಿ 



೫೨೪ ದಾ. ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಯೆಂವನೂ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಇದೇ ಹಿಂದೂಸ್ಲಾ ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದ 

ಕಡೆಯ ವ ತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ವೆಂಟ್ಟೂ ಆಯಿಂತೆಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷೋಕ್ಷಿ 

ಏನೂ ಇಲ್ಲ 

ಪಂಡರಪುರ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇಠ್ರವಾಗಿದೆ. ಏಂ 

ಭಕ್ತಿ ಉತ್ತರ ಒರತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ದೊರೆತಿದ್ಬ ದಕ್ಷಿಇದಲ್ಲೇ 

ವಂಹಾದಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ 

ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜೆ ಕೈನ ಬೌದ್ದ ಮತಂ, ಶೈವ ಧಮ”ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವತ 

ಧರ್ಮವೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿ*ಂ 

ಪುರಂದರದಾಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ನಾರದ ಬಿತ್ತಿದ ಭರೆಯೊಳಗೆ 

ಎನವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬ.ಯೆ ಹುಟ್ಟು ಶೀರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತ್ಮದೆ ಇದ 

ರಿಂದ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಇವುಗಳ ಚರಿತ್ರೈಯನಲ್ನ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಂದ 

ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು ಅರ್ವಾಚೀನ ಸಂಶೊ ದನೆಯನ್ನಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸು 

ತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜ 

12 13ನೇ ತತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಉಡಂಬಯಂಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತ 

ರರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಇಾವರಾನ್ಯನ ಭಾಷೆ ತಂಳಂ ಆಗಿತ್ತು ಹರಿಭಕ್ತಿನಾರ ಶ್ರೀಸಾವರಾನ್ಮ 

ನಿಗೆ ವಂಿಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನದೇ ಬಾಷೆಯರಾದ ತುಳಂವೇ ಆಗಬೇಕೆಂದಂ 

ಆಜಚಾರ್ಯಪಮಂಧ್ಯರಂ ತತ್ಕೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ತುಳುಬಾಷೆಯಲ್ಲೇ ವರಾಡಿದರಂ 

ಅನ್ಯವಂತ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನೂ ವರಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದಾಸಕೂಟ ಹರಿಭಕ್ತಿ 

ಮಹಿದೆಂಯಂನದ್ದಿ ಸರಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒನರ ಮನ ಸಬಟನ್ಯವಂತೆ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾದ ಏಷ್ಟ್ಮೂಭಕ್ತಿಯಿತಂೂ 

ಅನಂತರ ಬಂದ ಕನಕದಾಸ ವಿಜಯಂದಾಸರ ಸೇವೆಯಕಾಗಲೀ ಪ್ರಾಣೇಶ 

ರಾಯರಂ ಗಂರು ಪ್ರಾಣೇಶರಾಯಂರಂ ಕದರ ಮಂಡಲಗಿ ದಾಸರಂಗಳಂ ಇತ್ಯಾದಿ 

ದಾಸಕೂಟವೆಲ್ಲ ವರಾಡಿದ ಸೇವೆ ಕಡಿವೆಂಯ ದಲ್ಲಿ ಭಜ ದಾತಂವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟೆದ 

ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಜ ಎಂದರೆ ಅಶ್ರಂ.ಂಸಂ ಎಂಬರ್ಥ ಬರಂವ ಸ್ವರೂಪ ಭೂತವ ದ 

ಭಕ್ತಿ ರಸದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಕೂಟಕ್ಕೆ ದಾಸಕೊಟವೇ ಎಂಂದು ಈಜಾಡಿದೆ ಮಂತ್ತು ಈ 

ಭಕ್ಷಿಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆ ಸ್ಲೈಗಳಸ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಂನಸ್ಸಿನೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ 

ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಕವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವರೂಪ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಂದ್ರೀಯ ಗಳನ್ನೂ 

ಹತೋಟಿಸೆ ತಂದಂಕೊಂಡಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬಾವವೇ ಕ್ತಿ ಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗರಿ 

ತ್ತದೆ ವ್ಯಾಸ ದಾಸಕೂಟಗಳನ್ನೂ ೬ ಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ನಿಒವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ 
ವನ್ನ ಕಂಡವರು ತೀರ ವಿರಳ ಕಾರಣ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದಹಾಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ 



ಭಾರತೀಯ ಕತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಸ ೧ಂಹಿತ್ಯ ಶಿ 

ಶಕ್ತಿಯನು ಗಳಿಗ _ರಚೆತ್ತ ಅವಶ್ಯ ಈ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಂಟ್ಟಿ ಕೈದರೆ ಜೀವ 

ಪರವಕಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ವಂಖ್ಯ ಮಾದ್ಯಮ 

ರಜಸ್ತಮೊಗುಣ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆದ ಹೊರತು ತ್ವ ಗುಣವನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಹೊರತಂ 

ಬಕ್ತಿ ವರಾರ್ಗ ೧ಗಲಾರದು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ವಗುಣ ವಿರಲಂ 

ಸಾಧ್ಯ 

ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಬಕ್ತಿಯಂ ಒಂದತ್ತು ವಿಧಗಳೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನೆ, 

ಸ್ಮರಣ ಪ ದ ಸೇವೆ ಅರ್ಚನ ವಂದನ ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯ ಮತ್ತೂ ನಿವೇದನ ಪದ್ಧತಿ 

ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಂತ್ಲಿದ್ದರು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹರಿಯೋ ಬಿಂಬ ಅವನೇ 
ಈ ಸವೇ ಜಗನ್ ನಿಯಾಮಕ ಈ ಸಂಸಾರ ಅನಿತ್ಯ ಅಸಾರ ಎಂದ 

ಸಾವಕಾನ್ಕರಿಗೆ ಬೋಧಿ-ದ ದಾಸರಂ ವಿರಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಹಂಟ್ಟಿಸಿ ನಂತರ ಬಕ್ತಿ ಯಂ 

ವಕಾರ್ಗವನಂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು  ವಿರಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟದಂ ಇದೆಲ್ಲದರ 
ಸ್ವಂಯಂವಂನಂಭವವುಳ್ಳ ಪುರಂದರದಾಸರು 

ವರಕ್ತಿಯೆಂಬುವ ಮಡಿಯಬಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ 

ಹರಿಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ನೀರಿನ್ನೆಸರಿಟ್ಕೂ 

ಅರಿವೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಟ್ಟು ವರಾಯರಾ 

ವಂರೆಯೆಂಂಬ ಕಾಷ್ಟವ ಮಂದದಿಂದ ಸಂಟ್ರು 

ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಮನಂಷ್ಕನಾದರೇನು ? ಮೋಕ್ಷ 

ಪಡೆಯಂವ ವಿರಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಕ್ತನಾಗಲಾರನೇ ? ಇತಿಹಾಸ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಗೂ 

ವೇದಕಾಲೀನ ದಾರ್ಶನಿಕನಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರಂವುದನ್ನಿ ನಾವು ಕಾಣಂ 

ತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನೇ ವಂಥ್ವಾಚಾಂರ್ಥರಂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಂ 

ಸಿಂಧ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ವಸ್ತೂಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕ್ರಿ ಪೂ 

3250 ಅಂದರೆ 5000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ 

ವನ್ನು ತಿಳಿಸಂತ್ತವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೊಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಗಳ ಭೂ 

ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಪೂ 

4 5ನೇ ಶತವಕಾನದ ಈಚಿನ ಶಾಸನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಣ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ 

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಾಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳಂ 

ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳಂ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಠೂವನ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳ ಕಲ್ಪನೆ 

ಆಯಕಾ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಐತಿಹಂಸಿಕತೆಯಂನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಹಂ 

ದಾಗಿದೆ 



ದಾಣ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ವಲ ವೇದ ಕಾಲೀನ ವಾಜ್ಮಯ ಬೀರಿರುವ ಗ ಢವಾದ 

ಪ್ರಭಾವವೇ ಆ ಕೃತಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಪೌರಂಷೇಯಂಬಾದ 

ಈ ವೇದ ವಾಬ್ಮಯ ವನ್ನು ತ್ರಿದ ತಾಚಾರ್ಯರುಗಳೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತ ಪ್ರಚಾರ 

ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಇಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ ತ್ತೇವೆ ವೇದ ವ ಕ್ಕಗನನ್ನೇ 

ಪ್ರವಕಾಣಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾಸಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರಂವ ಧ್ಯ ನಿ 

ಯೊಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ 

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ ಪ್ರಚ ರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಯಇವುದೇ ವಂತಧವ ೯ 

ತವ್ಮೂ ಮತ ತತ್ವಗಳನಂ ಜನ ಸಾವರನ್ಮರಿಗೆ ವಣಟ್ಟಿಎಲು ತತ್ತೋಪದೇಶಗಳ 

ಹಿನೆ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವಕಾಡಂತ್ತಿರಬೇಕ ಗಂತ್ತದೆ ವೈದಿಕ ಮತದ ಕಟ್ಟೂ ಪಾಡು 

ಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅದೇ ಜನ ದಾಸರ 

ಪದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತತ್ವಗಳ ಸರಳೀಕೃತ ರೂಪಗಳನ್ನು ತುಂಬು 

ಹೃದಯ ದಿಂದ ಮಂದೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಈ 

ವೇದೋಪನಿಷತ್ತಿನ ತತ್ವಗಳ ಬಿಗಿ ಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆಚಿ ಹೊರಬಂದ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ 

ವಂತ್ತು ವೀರಶೈವ ಮತಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇದನೆೇೇ ತಣನ್ಮು ಮಂತಾನಂಯರಯಿಂ 

ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೈದಿಕವತ ತತ್ಯ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಿ ವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ ವುದ ಅನಿವಾರ್ಯ 

ವಾಯಂತು ಪಾಮರರಿಗೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಾನಂಚರಣೆ ಕಷ್ಟಸಾದ್ಕವಾಗಿತ್ತು ಬಾಷೆಯೂ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೂಯಿಷ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ದಾಸರು ಜನರಿಗೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರ 

ವಾದ ಭಾಸೆಯನೆ € ಒಳಸಬೇಕಾಂಂತು ಧರ್ಮ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿ. ಸುಲಭ 

ವಾಗಿ ಅರ್ದೈಸಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಹೊರತು ಯಕಾವ ಕ ತಿಯೂ ಅವರನ್ನು ವಂಂಟ್ಟಲಾರ 

ದೆಂಬ ಸತ್ಯ ಕಂಚಂಕೆ.-೦ಚರು 

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ವಚನಕಾರರಂ ಮರ್ತ್ಯ ದುಸಕೂಟದವರಂ ತಮ್ಮಾ ಕೃತಿ 

ರಚನೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಛಂದಸಲ್ಸಿ ತಾಳಿ ಮಟ್ವಿ ರಾಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ವರಾಡಬೇಕಾಗಿ 

ಬಂದದ್ದೂ ಕೂಡ 

13ನೇ ಶತೆವಕಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇ ವಂತಲ್ತ ವೇದಾಂತಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ 

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವೈದಿಕ ತತ್ವವಾದವನ್ನು ವಂತ್ತೊ ಹರಿಭಕ್ತಿ 

ಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ವಕಾಡತೊಡಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು 

ಅನಿತ್ಯವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗೆ ಇರುವ ವಂವಂಕಾರಗಳನ್ನು ಚಿಟ್ಟು ವಿರಕ್ಷಿ 

ಭಾವ ತಾಳಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿವೆಂಯ ನ್ನು ತಿಳಿದಂ ಅವನಲ್ಲಿ 

ನಿರವಧಿಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತವಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವರಾಡುತ್ತೆ 

ಕರ್ತ್ರೈೇತ್ವವನ್ನೂ ಅವನಿಗೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಾಳ್ವೆಯೆಲ್ಲ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕವಾದ ಆ ಪರ 



ಬ ರತೀಂಯ ತ ೫ ಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾ ನಾಹಿತ್ಯ ೨೭ 

ವರುದ್ಮಣ ಪೂಜಾ ರೂಪವೆಂದು ಬಗೆಯಬೇಕೆಂದಂ ಉಪದೇಶಿ8ದರಂ ಕಷ 

ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೋದನೆಯಾದ ಈ ಉಪದೇಶದಿಂದಾಗಿ ವೈದಿಕ ತತ್ವವ ದ ಸಂಪ್ರ 

ದಾಯ ಜನರ ವ ನಸ್ಸನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಯತಿಗಳು ದಾಸರು ವಿಷ್ಣು ವಂತ್ಸು 

ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಪಂಡರಾಪುರ ತಿರುಪತಿ ಕ ೦ಭಕೋಣ ಮತ್ತು 

ಶ್ರಿ ರಂಗಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಗಳನಾ ಗಿ ವಕಾಡಿಕೊಂಡರು 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಪಂಧರ್ಮಗಳನು  ಉಲ್ಲಂಸಿ ಆದ್ದೈತದ 

ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂತರು ಭ _ ಪಂಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಶೀ ವೈಷ್ಣವ ಆಳ್ವಾರರು 

ಇದೇ ವರ್ಗವನ್ನು ಅಸ ಸರಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಯನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರು ನಿಜವ ದ 

ವೈದಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇಂರು ಏಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯ ನೂ ಒಪಖ್ಬಕೊಂಡಂ 

ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೇತನ ತ ಂಬಿದವರೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ಧಾ ಚಾಯ ೯ 

ರೊಬ್ಬರೇ 

ಶ್ರಿ ಮದ್ದೂಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತತ್ವ ವಾದದವ್ಲಿ ಪ್ರವಕಾಣ ಪ್ರಮೇಯಂಗಳನಂ 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಪ್ರವರಾಣಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಇವುಗಳಿಂದ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾದ 

ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ನೈಎಧ್ಯಗಳನೆ ಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಸ ಕೂಟದಿಂದ ತಿಳಿದ ದಾ 

ಕೂಟ ಮಂಂದೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಈ ತಿರುಳನ್ನೇ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನಂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ 

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು 

ಸರಳ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯಂ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನಗೆೊ-ಂಡ ವಿಚಾರಗಳ ಸಾರವನಂ 

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಕಾ ಆಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಜ್ಮಯ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಕಂಡಂಬರಂವುದಿಲ್ಲ 

ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾಗವತ 

ಶಾಂಡಿಲ್ಕ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ವೇದಾಂತಸಾರ ಭಾಷ್ಕಕಾರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು 

ಹರಿದಾಸರಂ ಬ್ರವೆೇಯಂಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತಿ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಮೋಕ್ಷ 

ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಬದಂಕನ್ನು 

ಪರಿಶುದ್ಧ ವಕಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರೋಗ್ಯವರಾರ್ಗ ದರ್ಶನ ವಣಡಿದ್ದಾರೆ 

ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತಬ್ಬುಸಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ತನ ಯಂಹಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞ್ಯಾನ 

ವನ್ನುಂಟಂ ವರಾಡಂವ ಧ್ಯೇಯಂವುಳ್ಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕತೆಯೇ ವ್ಯಾಸ-ದಾಸ ಕೂಟಗಳ ಗಂರಿ 

ಭಾರತೀಯಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವ ಎವೇಚನೆಗೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೊಡುಗೆ ಎಶಿಷ್ಟ 

ವಾದದ್ದೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥಪೊಂದಂ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಅರಎಿಂದರಂ 

ಹೇಳಂವ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನದ ವಂಂಖ್ಯ ಆಧಿಭೌತಿಕ ಸತ್ಯಗಳ 



1೨ ದಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಏಶಾಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲೀ ಒಜಃ 

ಪೂರ್ಣ ವರ್ಣನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಜನತೆಯ ಸಾವಕಾನ್ಯ ವಂನ ಪಟಲದಲ್ಲಿ 
ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ ವಕಾಯಕಾತರ್ವೈ ಲೀಲಾಶತ್ವ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವಾಂತಯರ್ಕಾವಾ 

ತತ್ವಗಳು ಏಕಾಂತ ಅ್ರಯನಾದ ಸೊರ್ಶನಿಕನಿಗ ಸೋ ಮರದೊಳಗಿನ ಸಂನ್ಮಾಃ ಗೆ 

ಹೇಗೋ ಕಂಟೀರವಾಸಿಯಕಾದ ಸಂತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗಿಯೇ ಸಾವರಾನ್ಯ 

ವಂನುಷ್ಯನಿಗೂ ಗುಂಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತೆವಾಗಿದ್ದವು ಎನಂದ ಜಾ 

ಮಿತಾರ್ಧವೇ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಗಿರಂವ ನಿತ್ಮಸತ್ಯ ವನು ಮನಗಾಣಬಹುದಂ 

ಇದೇ ದಾಸರು ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ತತ ದರ್ಶನದ ಮಂತ್ತೊಂದಂ 

ವಂಂಖು 

ಉಊಪನಿಷದ್ಧಾಕ್ಯ್ಕಗಳಿಂದ ವಂತ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಯಬಕ್ಷಿ, ಪುರಸ್ಸರ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಏಕದೇವತಾ ಮತ್ತು ಬಹಂದೇವತಾ ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ವ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗನಾಗಿತ್ತ್ತ 

ಅರವಿಂದರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಹನಸಾವರಾನ್ಯರಂ 

ಸಹ ಶತವಕಾನಗಳ ಕಾಲ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಯಂ ಜನಸಾವರಾನ್ಯ 

ದಿಗಿಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಗಣ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಆಂತರಿಕ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಿಣಾಪ 

ವಾಗಿರಂವ ವಿಚಾರ ವ್ಯಾ ಸಕಾಟ ದಾಸಕೂಟದವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿಯೇ 

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರವನ್ನು ಜನ ಸಾವಕಾನ್ಯರಿಗೆ ವಂಟ್ಸಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ 

ಮಂತ್ರ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಂಲಂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 

ವೇದ ವೇದಂಂಗಗಳನು ಲೌಂಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸು 

ದಂತಾಯಿಂತು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥರಂ ಮಾಡಿದ ಕೆಎಸವೂ ಇದೆ ಇವರು ಕನ್ನರ 

ದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳಿಂದಲೇ ಇವರಂ ದಾಸಕೂಟ ಮೂಲ ಪುರಂಷರ 

ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ವಚಿಂತನೆ ಭಾರತೀಯಂ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗೆ ಆರಣ್ಯಕಗಳ 

ಪಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದೂ ದಾರ್ಶನಿಕ ಚಿಂತನಾಪದ್ಧತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದೇ 

ಖುಷ್ಕಾಶ್ರವಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷದ್ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅರಣ್ಯಕೆಗಳ ರಚನೆಗಿಂತ 

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಗೆ ಟೀದದ ಖಂಷಿಗಳು ನಗರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರಂ ಆಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞ್ಯಾನಕಾಂಡ 

ಸ ಜ್ಟಿಯಾಗಿದಲಿಕಿ ಖಿ ಡಾ| ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 

ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಎರಡಂ ಅವೈದಿಕ ಮೂಲವುಳ್ಳ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ 

ವಂತ್ರೂ ಗಾಢ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅರಣ್ಯಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿಂತೆಂಬಂದಂ ನಿಜ 

ಕ್ರಿ.ಪೂ ಸಂವಕಾರು ಒಂದನೇ ಶತವಕಾನದ ವ ಧಂರೆ ಹತ್ತಿರದ ಮೋರಾಶಿಲಾ 

ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತೋ ವೃಷ್ಣೇಃ ಪಜ್ಞಾ ವೀರಾಣಾಂ ಪ್ರತಿಮಾ ಎಂದಿದೆ 



ಭಾರತಿ ಲು ತತ್ವಪದ ಬೆಳ ನಲ್ಲಿ ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎ೯ 

ಬಗವಾನ ವೃಷ್ಟೀ ಶ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶ್ತು ಐದು ವೀರರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಪ್ರತಿಷೆ ಯಂ 

ಉಲ್ಲೇ.ವಿದಿಂದ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಗುರಂತಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಶ ದ 

ಮೊದಲ ಶತವಕಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೆ ೈಷ್ಣ್ಟವರ ಪ್ರಬಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹುಗೂ ವಂಣಿಮೇಖಲೈೈ 

ನಂತ ಭವ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ 

ಕಶ ದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಕೃಷ್ಣಾಜಿಲ್ಲೆಯಂ ಚೀನ ಗ್ರಾಮದ 

ಶಾಸನದಲ್ಲೂ ನಮೋ ಬಗವತೆ ವಾಸುದವವಾಯಂ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ವಾಸಂ 

ದೇವನನಲ್ನ ಭಗವಂತನೆಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಕೆಲವು ಗುಪ್ತ ರಾಜರೂ ಭಾಗವತ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಂಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ 

ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಮತ್ತು ಹರಪ್ಪ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ 

ಬಯಲಿನ ನಾಗರೀಕತೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತತ್ಮ್ಯ 
ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದ್ಧತಿಯ ಇಕಾಸವನು ಗಂರೆಂತಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲ ಕೃರ ವಂಶ ರ್ಕಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಗವನ್ನಾರಾಯಂಣ ಪ್ರಸಾದ 

ಸಮಾಸಾದಿತ. ಭಗಸನಾ ರಾಯಣ `ಸ್ರಸಾದದಿಂದ ಶ್ರೇಷ ವಾದ ಬಾಗವತ ಧರ್ಮ 

ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಫಕ್ತರೇ ಭಾಗವತರೆಂಬ ಅಂಶ ಸ್ಹಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ 

ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಪ್ರಾಯಶ ವೈಷ್ಣವ 

ಪಂಭಾನುಯರಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಡರಾಪುರದ ಎರಲ ಅಚ್ಚಾ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ 

ವಾಗಲಂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಷ್ಟಾಎನ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪಣೇ ವಿರ ಲನಾಗಿರಂ 

ವುದರಿಂದಲೂ ದಾಸರಂಗಳಿಲ್ಲ ಎರ ಲನನ್ನೇ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರೆ ಉಪನಿಷತರ್ತಿಗಳೇ 

ಭಾರತೀಯ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಕಾಗಿರ ವಂತೆ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ 

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿರ ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಂಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ 

ಅದ್ವೈತ ಮಂತದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಎನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಭಂಗ ಒರಂವುದರಿಂದ ಭಾಗವತ 

ವನ್ನು ಶುದ್ಧ ದ್ವೈತವಾಗಿಸಂವುದೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತಂ ತತ್ವ ಒಂತನೆಯಂನದ್ಲಿ 

ಒಳಗೊಂಡಿರಂವ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಬರಂವ ಬಹಂದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ 

ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಂವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ 

ಶ್ರೀ ವಂಭ್ವಾಚಾಯರ೯ರು ದ್ವೈತ ವಂತ ತತ್ವಗಳಲ್ಲೇ ಸಕಲ ವೇದ ಉಪನಿಷತದ್ವ 

ಭಾಗವತ್ಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ 

ಆತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪನಿಷತೂಗಳೆಂ ಸಾರಿದವು ಜಗತ್ತಿನ 

ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಆತ್ಮದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವವೇ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ 

ಕಾಣಂತ್ಲಿದೆಯೆಂಂಬ ಸತ್ಯ ಉಪನಿಷದ್ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿಂತಂ ಇಂದ್ರಿಯ 

ಗೋಚರವಾದ ಈ ವಿಶ್ವ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೂಢವ ದ ತತ್ವವಿದೆ ಎಂಬಂದನ್ನೂ 
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ಹಸ೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಅಜಾಶಶತ್ರುವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಂ ಉದಾಹರಣೆಯ ಫ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ 

ಇವು ತತ್ವದ ಅಧಿದೈವರೂಪಗಳಂ ಅನಂತರ ತತ್ವದ ಅದ್ಯಾತ್ಮ ರೂಪಗಳಾದ 

ಛಾಯೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಶರೀರ ಮತ್ತೂ ಕಣ್ಣು ಇವುಗಳ ವಷಯ ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಂ 

ಮಂಂಂದುವರಿಯಂಂತ್ತದೆ 

ಈ ವೇದ ಪ್ರಶಿಪಾದಿತ ಪ್ರಕೃತ್ಯತಿಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ 

ಅತೀಂದ್ರಃಯೆಂ ತತ್ವ ಹಿದ್ಧಾಂಶಗಳೊಂದಕೂ, ಷಡ ಬಾಧಕ ಬಾರದಂತೆ ಎ. ಸ ದ್ವಾಂತಗಳ 

ಸಾರವನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಅಸಾ ಪ್ರದಾಯ ಕ ದರ್ಶನದ ಬದಲಿಗೆ 

ಸ್ಮಾಪಿಂದ ಹೊ” ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿದ್ಧಾ ೦ತವೂ ಗೋಚರಿಸಂವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ 

ದಾಸರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

ದಾಸಕೂಟದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರು ಏರಲನನ್ನು 

ಅಧಿದೇವತೆಯಕಾಗಿ ಶ್ಲೀಕರಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ದಾಸವರಂಪರೆಯಲ್ಲ ವಿರ ಲನ ಭಕ್ತರ - 

ಎಷ್ಟುಭಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ.ರಂತೊಡಗಿಶಂ 

ತತ್ವ ೧ಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯುನು ೦ಟಂ ಮಾಡುವ ವಾದವು ಉದಯಿಸಿದಾಗ 

ಅವುಗಳೆ ಯಂಕ್ತಾಯಂಂಕ ತೆಯ ವಿಚಾರವು ಹೊಸ ಹಂರಂಪಿನಿಂದ ನಡೆಯಣಪುದಂ 

ಕ್ರಿಶ 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 14ನೇ ಶತವಕಾನದ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಧುತ ತಡ್ಡವೇತೃಗಳ ಉನ್ನತೆ ವಿಚಾರಗಳ ತಾಕಲಾಟದ ಕಾಲ 

ವಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲಿಯೇ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತತ್ವ 

ಎವೇಚನೆಗೂ ಬಕ್ಷಿವಕಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ತಳಕ ಹಾಕಿ ಉಪದೇಶ 

ಮಾಡಿದವರೆಂದರೆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂಂದ ಪ್ರವರ್ತಕಾಚಾರ್ಯರಂ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು 

ಎಂದಿರುವ್ರದಂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದಂ ಹೊಸ 

ತಿರಂವೇ ಊಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು 

ವೇದದ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ ಚ್ಲ್ಯ್ಞಾನವಾಾರ್ಗದ 

ಉಪದೇಶದ ಶಿರುಳಾಗಿದೆ ವಂಹುಭಾರತವೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅದ್ಜೈತವನೆ ಸೇ 

ಬೋಧಿಸಿದರೂ ಅದೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕೃಷ್ಣನ. ಮುಂದೆ ಟ್ವೈತ ಪಂಥೀಯರ 

ಆರಾಧ್ಯದೈವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಮೆತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ದ್ವೈ ಆತ ಭಾವದ ಬೀಜ 

ಬಿದ್ದ ಸಸಿಹುಟ್ಟಿ ವೃಕ್ಷವಾಗಲು ಹಲವಾರು ನರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತಂ 

ವೇದ ಮತ್ತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಆರಾದಿಸುವ ಅನೇಕ ಜೇವತೆಗಳಂ ಅವರನ್ನು 

ಕುರಿತು ಪಾಡುವ ಯಜ್ಞ ಯಕಾಗಾದಿಗಳಂ ವಂತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಏಕದೇವತಾ 

ಭಾವನೆಯೆ « ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿರಬೇಕಂ ಸಾಂಖ್ಯದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರಂಷಾ 

ತ್ಮಕ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹುಟ್ಟೆಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತಂ ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥ 



ಭಾರ «ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳೆಕಿನವ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ೩ 

ಗಳಿಂದ ಐತಿಹಾಇಕವ ಗಿ ತಿಳಿದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆ ವೆಂಟ್ಟೂಗಳಲ್ಲಿ 

ಎಂಗಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದು ತತ್ವವೇತೃಗಳ ವಂಣಖ್ಯು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರಂವ 

ವಕಾತಿಸೂ ವರಾತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ € ಇರುವುದಂ ಶೋಚೆನಿ ಯ 

ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ವಿವೃತವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನಂ ಬೋಧಿಸಲೆಂದೇ 

ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಎದ್ಕೆಯಂಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾಶ್ಕಾರವನು ೦ಟು ವಕಾಡಿ ಸಂಸಾರ 

ಒಂಬಂಧವಾದ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ದಾಸರು ತಮ್ಮ 

ಕೀರ್ತನ ಸಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಅದ್ವೈ ತಾತ್ಮಕವೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಅಮೂರ್ತ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ 

ಗಳಿಗೆ ಕಾಣ ಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮ ವಕಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಬೇಕಾದರೆ ವಂಂಂಡಕ 

ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಸ ಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದೊಡನೆಯೇ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ನಾಶ 

ವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶಯಗಳೂ ದೂರವಾಗಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳೂ ನಷ್ಟವಾಗು 

ತ್ತವೆ ಈ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಈ 

ಲೆ ಕದಲ್ಲಿಯೂ ಯಕವ ಸಂಖ ದಂಃಖಗಳೂ ಇರಂವುದಿಲ್ಲ ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಆತ್ಮ 

ತತ್ಸೈವನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಃಕರಣ ನಿಯಮಿತವಾದುದರಿಂದ ಯಾವ 

ವಿಷಯ ಬ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಇ್ಲುದಿರುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ಕಾವಂನೆಗಳೂ ಲಯಂವಾಗಂತ್ತವೆ 

ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮನೆಯನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಆರ್ಮ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ವಡೆದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷುದ್ರ 

ಕಾವ ನೆಗಳೂ ನಪ್ಪವಾಗಂತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕರೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಶತ್ವವನ್ನು 

ಏವೇಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಎಲ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಕಾರಣ 
ಎಂದು ಸಾರಿದರಂ 

“್ರಿಹ್ಮಚಯರ್ಕಾಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನವರಾಡಿ 

ಆನ್ಕಮತಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ವಕಾಡಿದರ ಪ್ರೀ ಆಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ 

ಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸನ್ಮಾಸವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನ ಚರಾಚರ 

ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದೇ ಶ್ರೀಹದಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತ 

ವಂತ್ವ ಎಂಬ ತತ್ವವಾದವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರಂ 

ವೈದಿಕ ತತ್ವವಾದದ ಸೋಹಂ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಗೊಳಿಸಿ ದಾಸೋಹಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಕ 

ದಾಸಕೂಟಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಕಾದದಂ 

ಅತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದವನಿಗೆ ದ್ಯೂತಾದಿ ಕ್ರೀಡೆ ಸಂಧ್ಯೂವಂದನ ಅಣಗ್ನಿ 

ಹೋತ್ಪಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅತ್ಮೆನಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಥವನು ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕಾದಿ ಯಾವ 

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಕಾಡಬೇಕ ಗಿಲ್ಲ ಈ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ವಂತ ಭೇದಎಲ್ಲ 



1,೨ ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶ 

ಶ್ರೀ ಸಂಧ್ವಾಚಾಂರ್ಯರಂ ವ ತೂ ಅವರ ನಂತರದ ವ್ಯಾಸ ಕೂಟದ ಆಚಾಂಯ ೯ರಂಗ 

ಳೆಲ್ಲ ಈ ಶತ್ವವನಂ ಅರಿತಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಪುರಂಜರದಾಸರಂ ಸಂತ್ತೂ ಕನಕದಾಸರುಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ಯಜಾತಿಯವರಾದರೂ ದಾಸ ಬೀಕ್ಷೆಯನಂ ಕೊಟ್ಟಿದದ್ದಿ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗೂ ಉಪನಿಷತ ಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯಸಾಧಸ ಸಂಒಂಧವಿದೆ ಒಂದ 

ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ವಂತ್ತೊಂದಂ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಆಂತ ಕರಣಶುದ್ಧಿ 

ಯಂನಂ ಪಡೆಯಣವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹಂಟ್ಟಸಿದರೆ ಉಷನಿಳುತ್ಲಿ ಅತ್ಮತ ಕ್ವಚ್ಛ್ವನವನ್ನು 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ 

ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವೇ ಪ್ರತಿಪಾಬ್ಯ ಯರಾಎ ಪುರಂಷನು ಶರೀರ 

ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ವಣಡುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವನನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಂವ 

ಪತ್ರಗಳು ವಿಕೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಇನಾಶಹೊಂದಂತ್ತಾರೆ ಹೇಗೋ ಉಹಪಾಯಕಾಂತರ 

ಬಿಂದ ಶಿಧಿಲನಾಗಿದ್ದರೂ ಲೋಕೆ ತಿರಸ್ಕೃತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಐತರೇಯೋಪ 

ನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರವನ ನಂಸರಿಸಿಯರೂ ದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ 

ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪದ ಬಂಧಗಳನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅಧರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದೋ ರೂಪವಾದ ಸ್ಪೂತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನ ವಂಹಿಮೆ 

ಯಂನದ್ದಿ ಪ್ರಶಂಸಿ-ಂತ್ತಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಣವೆಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಪರ 

ಮಾತ್ಮನ ಸ್ತುತಿ ಇದೆ ೦ಬ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಖಂಡ 4 ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ 

ಸ್ತಿತಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ದೂಸರಂಗಳಂ ತಾವು ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಗಂರಂ 

ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅನೇಕ ಪತವರಾನಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಅನ್ವೇಷಣ 

ವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎವರಿಸಂವುದು ಸಾಧ್ಯಎಲ್ಲ ಅದರ ಲಕ್ಷಣವು ಹೀಗೆಯೇ 

ಎಂದರ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಖಂಕ್ಸಂಹಿತೆಯ ವಾಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು 

ದೇವತಾ ಶತ್ವವು ಪ್ರತಿಪ ದಿತವಾಗಂವ್ರದು ಮೊದಲನೆಂ ೨ ಮತ್ತೂ ಮಂಖ್ಯ ಅಂಶವಾ 

ಗಿದೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ದೇವತಾ ತತ್ವವು ಪ್ರತಿಷಾದಿತವಾಗಿರುವುದೂ 

ಅದ್ವೈತವಾದಕ್ಕೆ ತಳಹದಿಯಾದ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಯಕ್ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ.ರಂೂ 

ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಶವಾಗಿರುವುದೂ ಸಹ ತಪ್ಪ್ವಾನ್ವೇಹಿಗಳಿಗೆ 

ಸೋಜಿಗವನು ೦ಟಂವರಕಾಡಂವುದಾಗಿದೆ ಖಂಕ್ಸೈಂಹಿತೆಯ ವಾಕ್ಕಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತ 

ವಾಗುವ ಶತ್ವಭಾವನೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಣಖ್ಯವಾದ ಮೂರಂ ಹಂತಗಳನ್ನು 
ನೋಡಬಹಂದು 

ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ವ ಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇನೊ ದ್ವೈತ 

ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಂ ಯಕಾರಿಗರ್ಥವಾಗ 

ಬೇಕು? ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಚಾರ್ಯರಂಗಳಂ ಅರ್ಥೈ 



ಭ ರತೀಯ ತತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ೫೩೩ 

ಸಂತ್ರ ಗ್ರಂಧಗಳನು ರಚಿಸುತ ಬಂದರು ಹೀಗೆ ಬರೆದ ಟೇಕಾಚಾರ್ಯ೯ರಂಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರೇದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀಜಯರ್ತಿರ್ಥರು ಬರೆದ ಟೀಕೆಗಳಿಂದಲೇ ದ್ವೈತ ವಂತ 

ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಂ ವ್ಯಾಸಕೂಟಿ ದಾಸ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥವಾಗುವಂತಶಾಯಿಂತೆಂ 

ಪ್ರಾಯಶ ಜಯಂತೀರ್ಹರು ಅಚಾರ್ಯೇರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಕ ಬರೆಯದೇ ಹೊಗಿ 

ದ್ದರೆ ವ್ಯಾಸದಾಸ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯ ದ ಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪಾರ 

ಷ್ಮವಾಗುತ್ತಿತಕ್ತಾ_ವ ತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸಾದಿ ದಾಸರ ಗಳು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ 

ಪ್ರಮೋಂಯಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಸನ ಡದ ಆಡಂ ನ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜನಸಾ 

ವಕಾನ್ಯರಿಗೆ ವೇದಾರ್ಥವನಂ ೦ಟುವಾಡುವುದು ಆಗ ತ್ರಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ? 

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಸಕ್ರಾಜ್ಯ ನಾಶವಾದ ಮೆ ಲಿ ವ್ಮಾಸ-ದಾಸ ಕೂಟಗಳಿಗೂ 

ದಿಕ್ಕು ತಟ್ಟ್ರದೆಂತಾಯಿಂತಂ ತತ್ವ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಸಿಗದಾಯಿಂತಂ 

ಅರವಿಂದರೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಧನ ಮಹೋನ ತವಾದ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾದ 

ಕಿಸ ವಾದ ಚೊ ಧನೆ ಅಷ್ಟೊಂದಂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜನಮಂನವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಂ 

ಬೇರೆಲಿ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ತಂಕಾರಾಮನ ರಾಮಂ ಪ್ರಸಾದನ ಸಿಖ ಗುರಂ 

ಗಳ ಹಾಡಂಗಳೆ- ಉಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಷ್ಟೇ ಅದೆ ಈ ಗಹನವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಚಿಂತನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಇರರಿಪ ತವಿಂಳಂ ಅಳ್ವಾರುಗಳೆ ಗೀತೆಗಳೂ ಆಹ್ಟೊಂದಂ 

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ದನಿಕೊಟ್ಟ್ಟ ಜನಪ್ರೀಯ ಭಧಾವಿರ್ಣಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ 

ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಂ ಬೆ ರೆಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ? ಅಧ್ಯುತ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಈ 

ಪ್ರಬಲ ವ್ಮಾಪನೆ ಇಲ್ಲವೆ ನಿಕಟ ಸಾವಿಕಾಪ್ಯವೂ ವರಿಹೋನ ತ ಸತ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಕಡೆಗೆ 

ತಿರಂಗಲಂ ಒಂದಂ ಸವಂಗ್ರ ಜನಮನದ ಈ ಸಿದ್ಧತೆ ಯಣಿಗಯಂರಿಂಗೂಂತರೆಗಳಿಂದ 

ನಡೆದಂ ಬಂದ ವಾಸ್ತವವಾದ ಹಾಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತಿ ಪರಮ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಂ ಸಲ್ಮಾನರ ವಿಧ್ಯಂಇಕೃತ್ಯ ದಾಳಿಗಳಿಂದ 

ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೊ ಚೆಗ ರ್ರ ಡೆಯಂವಂತೆ ವಕಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಮಾಸ-ದಾಸ ಕೊಟ 

ಗಳ ವಂಹೋನ್ನತ ಕಾರ್ಯ 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶರೀರವಷ್ಟೇ ದ್ವೈತ ವಂದ್ರೆಯ ವಂತೀಯ ಹೊದಿಕೆ 

ಯಂಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮ ವಕಾತ್ರು ವಿಶ್ವಮಾನವನದಾ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೂರ್ಣ 

ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಿ ದರ್ಶನ ಮನ್ವಂತರಗಳ ಭಾರತಿ ಯ ಧರ ನೆಲ 

ಗಟ್ಟಿನ ವೆ ಲೇ ನಿಂತಿದೆ 

ವೇದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಶೃತಿ ಪುರಾಣ ಭಾಗ 

ವತ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಹರಿವಂಶ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ಓದದಿದ್ದರೂ ನಷ್ಟವು 

ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಸಾಕಂ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಇಜ್ಞಾನ 



ಆಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ವ್ರುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ತ ವಾದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ರಚಿಸಿದ್ದನೆ € ದಾಸ ಕೂಟ ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲಿ ರಚಿ ವ ಜ್ಮಯಂ ಭಂಡಾರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದೇ ದಾ “ೂಹಿತ್ಯದ 

ಹೆಚ್ಚಳ 

ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೇಳಂವ ಹಾಗೆ ಅನಂತ ವೈವಿಧ್ಯವೇ ಉಕ್ಕಷ್ಟ ಧಾವಿ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಂಂಖವನಂ ನಾವು ಕಾಣಂ-ಸುದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ 

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಆ ಸ್ಥಾನವನಂ ಟಂಂಬಬಲ್ಲದು 

ಅರವಿಂದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಯೂರೋಜಟನ ದಾರ್ಮಿಕ ಚರಿತ್ರೆಗಾದರೋ 

ಅವು ಸಂಧೀರ್ಥವಾದ ಭೀಕರವ ದ ರಕ್ತಕಲಂಷಿತವಾದ ಕಆ೬ಂಕವನ್ನು ಮೆಂತ್ತಿವೆ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ ಷ್ಟ ಉಚ್ಕವಾದ ಇನಷ್ಟು ವಿಶುದ್ನವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಬಂದ್ಬಿಯ ಉದ್ಧಾರಕ ದಷ್ಟಿ ಸದಾ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾು ಜನವಂನದ ಮೇಲೆ ಪರಿ 

ಹಾವು ಬೀರಿತ್ತು ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಬೌದ್ದಿಕಾಕರ್ಷ್ಗಳು ಅಪಾರ 

ವೈವಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅನಂತ ಚೇತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಯಂತ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 

ಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಏಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ವೂ ಪೂಣ- ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೂ 

ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವು ಇದಾ ಭಾಟಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೇ ಜೈನ 

ಬೌದ್ದ ಶೈವ ಮತಗಳ ನಡುವಯ ಎ ನಡೆದ ತತ್ವ ಏವೇ.ಕಣೆ ವಂತ್ತು ಮುಸಮ್ಮಾನ 

ಪೋಚ ಗೀಸ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಧರ್ವಗಳೆ ಆಡಳಶಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಆದ ರಾಜನೀತಿಯ 

ಸಾಂಕರ್ಯಗಳ ವ ದೃಯೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಂತ ಒಂದು ಸ ಕೀರ್ಣ ಧರ್ವ ಶತ 

ಶತವರಾನಗಳಿಂದಲೂ ಉಳಿದು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾಯ ೯ರಂಥ ಮತಾ 

ಚಾರ್ಯರ ಗಳ ಅವತಾರವೇ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಸದಾಸಕೂಟಗಳ ಕಂತಿಗಳೂ ಕಾರಣ 

ವಾಗಿಬೆ 

ಜೀವಂತವಾದ ವ ತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವ ದ ಪರಂಪರೆಯೆ € ಹಾರತದ ಆಂತರಿಕ 

ಧಾವಿರ್ಣಕ ಗುಣದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ್ಯಂತ ಪ್ರಾ. ನ ಕಾಲದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ 

ಧರ್ಮವಿಕಾಸ ಅದರ ಸಂತ ಪುರುಷ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಗುರಂಪ ೦ಸರೆ ರಾಮಾನ ಜ 

ವಂಧ್ಹ್ವ ಚೈತನ್ಯ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ದೆೊರೆದ 7 .ಎನಾರ್ಹ 

ವಿಕಾಸ ಎನಂ ವ ಅರವಿಂದರ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯವೇ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವ ಚಿಂದ ಯ 

ವರೂಲ ದ್ರವ್ಯ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯಂರ 

ಇತ್ತ ಜಾರಿಂತೆಂದು ಹತ್ತಿರಕೆ ಕರೆದೊಂದಂ 

ತುತ್ತು ಕೊಡ ವರ ಕ ಣೆಸೊ ಕೃಷ pt 



ಭಾರತೀಯ ಅತ್ತ ಶಾಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾ ಸ ಹಿತ್ಯ ಆಡ್ 

ಇದು ಮನ ಕುಲದ ದ್ವಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಬಡತನದ ಹಸಿವೆಯಂ ಹಾಡು 

ಯಾವ ಜನ ೦ಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ ? ಯರಾದ ಧರ್ಮೇದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯೆಕಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾವ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ? 

ಸಂಸಾರ ಬದಂಕನು ಪರಿಪೂರ್ಣಕ್ಕೊಯಂ್ಯವ ನೈಜ ಬಂ ಆದರೆ ಅದೇ 

ಸಂಸಾರ ಉರಿ ಪರ್ವತ ಗರಳವಡು ಶೂಲ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಹಗ್ಗ ಗರಗಸ 

ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಹಿಂಸಿಸ ವ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸಾರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ 

ನರಕದಿಂದ ಪಾರಾಗಂವ ದಾರಿಕಾಣ ಅದನೆ € ದಾಸರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೇಸೆ 

ರದ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆಎರಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆ ಕು ಆ ಎರಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಿ 

ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಟೇಕಾದರೆ 

ಸಾರ ಮಂಧಭ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಓದದೆ ಎಂದೂ 

ತಾರತವರ್ಯಿಜ್ಮಾನ ಪುಟ್ಟ ದಂತೆ 

ಇಲ್ಲಿ ವಧೆ ಶಬ್ದವೊಂದನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಎಶ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ 

ಸೆಬಂಧಿಇದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕೆ ಸತ್ಯ ವಿರಕ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿ ಕ್ವಿ ಭಕ್ತಿ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ 

ಬಿಂಬವನು ಹೃದಯ ದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಾಗ ಹೇಸಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ಸಂಸಾರ ಈ 

ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣ ವ ದೃಷಿ ಯೇ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ 

ಭುೂೂವಿಂಯನು ಚಿನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮಾಡಿ 

ಸೋವಂ ಊರ್ಯರೆಂಬ ಕಲಶ ಹೂಡಿ 

ನೇಮದಿ ವೇದಗಳ ಸರಪಣಿ ಮಾಡಿ 

ಆ ವರಿಹಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿಗಳ ಹಾಕಿ 

ಸರಸಿ ಜೋದ್ಸವ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿ 

ಯಂನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಂತ್ರ್ನಣಿ ಯಕಾವ ಒಗತ್ತಿನಿಂದ ಬೇಸರ ಹಂಟೈತ್ತ್ಯೋ 

ಈಗ ದಾಸರಿಗೆ ಅದೇ ಜಗತ್ತು ಚೆ ತನವಾಗಿ ಕಾಣಿ ಸಂತೋಷ ಹೃದಯ ತಂಂಬಿ 

ಬರಂತ್ತಬೆ 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನಾ ನಿಗ್ರಹಿುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚವ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿವಂತದ 

ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಗ ವಕಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಸ ದಾಸ ಕೂಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಂ 

ವಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ 

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಒಂದು ಕಡೆ 

ಶ್ರುಶಿ ಶತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂತಿದ್ದು ಇದ್ದು ದು 

ರ್ಮತಿ ದುಷ್ಟಚರಿತೆಗೆ ಎಳೆಯುತಿದೆ ಎನ । 

ಎಂನು ಪ್ರಾವಕಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ವರಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸತ್ಯವನು ಕಾಣಬೇಕು 



೫೩೬ ದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಮತ್ತೊಂದಂ ಕಡೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಯಾರಂ ಬರುವರಂ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ 

ಬಾರೆಂದು ಯ ವಂಭಟರು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವುಗ 

ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿರಂತನತೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತೌಷ್ಠಜಗಳಾಗಿವೆ.. ಈ 

ಸತ್ಯಗಳು ಎಶ್ವ ಮಾನವ-ವಿಶ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾ ಇದನ ಯವ ಭಾಷಿ 

ಯವ ಯಾರು ಬೆ ಕಾದರೂ ಹಾಡಖಹುದೆಂ ಇನ್ನೊಂಯ ಕಡೆ 

ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ವರಂ 

ಬೀದಿಯಲಿ ಇಂತು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುವರು 

ಬಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಕಿಹಾಕಿ ಸುಡಂದರು 

ಬೂದಿಯ ನೀರೊಳಂ ಬೆರಸಿ ಚೊಂವರಂ 

ಜೇವನ ನಶ್ಚರವೆಂದು ತಿಳಿದೂ ಆ ಜೀವನವನ್ನೇಕೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಕೆಂಬ ವ್ಯಾಮೋಹ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಕಾನವ ಜನಾಂಗವನೆ € 

ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತಿ ಖೆರವಶಬಾಗಬೀಕು 

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಸಂತನೂ ಮಾಡದ ತತ್ವ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಾಸ...ದಾಸ ಕೂಪದ 

ವೈಷ್ಣವ ಪಂದ ವಾಡಿದೆ 

ಸಂಸಾರಿಗೆ ವಇತ್ರ ಏರಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಬಲ್ಲದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ದರ್ಶನವೇ 

ಬೇಡ ವೆಂದು ದಾಸರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಡೆಯತನಕ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು 

ವೃಥಾ ಜೀವನ ಹಾಳುಗೆಡವ ವೀಡ ಸೆಂಸಾರವೊಂದು ದಂ ಖಸಾಗರ ಹೆದರಿ 

ದೂರನಿಲ್ಲಬೇಡೆ  ಧೈರಯರ್ಣದಾಗಿ ಎಳಿ ಬಿಟ್ಟ ಧುವಂಕು ಈಜಚಾಡು ಈಜಿ 

ದಡ ಸೇರು ಭವದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ದಡ ಸೇರಿಬಾಗ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು 

ಮನವ ನಿಲಿಸುವುದು ಒಹಂ ಕಷ್ಟ ಹರಿದಾಡಂವಂಥ ಆ ನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯು 

ನೀನಂ ಗಳಿಸಿದೆಯಾದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀನು ಧನ್ಯ 

ಶ್ರೀವಿಜಯಂದಾಸರು ಜನನಿ ಜಸಕದ ೫ ಣವು ಫಲ್ಲುಣ ಸದಿಯುವ್ಲಿ ಗಂಗೆ 

ಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪಾಂದದ ಮೇಲೆ ಎಂಡವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಹೋಗು 

ವುದು ಖಂಷಿಗಳ ಖುಣವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಪದಿ 

ಹಾರವಾಗುವುದಂ ದೇವತಾ ಖಂಣವು ಯಂಜ್ಞ್ಯಯರಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗು 

ವುದಂ ಅನುಬಂಧಿಗಳ ಹಯಣವು ಗೃಹಗ್ಮೂ ಶ್ರವಂದಲ್ಲಿ ಅತಿಧಿ ಬೋಜನದಿಂದ ನಾಶ 

ವಾಗಂವುದ ಆದರೆ ಪರವಿತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮಣವು ಯಕಾತರಿಂದಲೂ 



ಬಾರತಿ ಯ ತತ್ವಪಂಸ್ತ್ರದ ಬೆಳೆ ನಲ್ಲಿ ದಾ ಸಾಹಿತ ೫೩೭ 

ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಾನ ದಂತೆ ಪರಕದ್ರವ್ಯವನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸ 

ಬಾರದಂ ಎನು ನ ಮಾತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇತರರ ಮುಂದೆ ಕೈಚಾ-ಕಬೇಡ 

ನಿನ ಅನ್ನ ಸನಂ ನೀನೇ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊ ಎಂಬ ಅರ್ಹವನು ಕೊಡಂವುದಿಲ್ಲವೇ ? 

ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಂಳಾದಿಯೆಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಖುಣಸ್ಸನ ಶೊಂಡ 

ನಾಗಿ ಇದ್ದು ದುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಂದಂ ವಾತ್ರವೋ ಸಂಖವು ದುಖ ವರ್ವತದಷ್ಟು 

ಸಂದೇಹ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಎಂದೆಂದು ೧ರಿಯೆರಸ ವಿಜಯಂ ವಿರಲನಂ.)) 

ಕುಂದದೆ ಹೃದಯದೊಳು ನೆಸೆಕಂಡ್ಮ ಮನವೆ ಎಂದಂ ಸುಖವನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಎಬ ತತ್ವಾಭಿವಣನಿ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಅಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗ 

ಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಆ ದೇವತಾಂತಯರ್ಯ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರವಣಾತ್ಮನನಂ 

ಶರಣಂ ಹೋಗಬೇಕು 

ಎನಾದರೇನು ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ವೇದ ಓದಿದರೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿದ 

ರೇಮು ಕಾದಿ ಕಾದಾಡಿ ಗೆದ್ದರೇನಂ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಇನ್ನುವ ವಿಜಯದಾಸರು ಜ್ಞಾನದ 

ಪ್ರಾಡ ಎಖ್ಯತೆಯನಂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮಾನವ ಪರತಂತ್ರ, ಯಾವುದೂ ಅವನ 

ಅದೀನವಲ್ಲ ಸರ್ಪ ವ್ಮಾಪ್ತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು 

ಎಂದಂ ಹೇಳುವ ಸುಳಾದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 

ಹರಿಯೇ ನನ್ನಾಧೀನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು 

ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನಾಧೀನ ಕರ್ವೆೇಂದ್ರಿಯಗಳು 

ಹರಿಯೇ ನಿನಾ ಧಿ ಸ ಪಂಚಬೂತಾತ್ಮಗಳಂ 

ಹರಿಯೇ ವಿನಾ ಧೀನ ಮನಚಿತ್ತಗಳಂ 

ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನಾಧೀನ ಸಕಲ ಚೇತನವು 

ದೈವವೇ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಕುಣಿವೆ ನಗಿಸಿದರೆ ನಗಂವೆ 

ಮಣಿಸಿದರೆ ಮಣಿವೆ ಅಳಿಸಿದರೆ ಅಳುವೆ 

ಎನ್ನುವ ಸರ್ವ ಶರಣ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಭೂತದಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ? 

ನಂತರ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಪ್ರೌಢವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 

ತತ್ತೋಪವೇಶಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಭ ಗವತ ರಾವಕಾಯಣ ಆದಿ 

ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉಪನಿಷದ್ ಪ್ರುಮೇಯಗಳೂ ಇವರಿಗೆ ಆಖ್ಯಾಯಿಂಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ 

ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಾಳಲಿ ? ಈ ನಶ್ವರವಾದ ಬಿಡಾರವು ಬೀಳತೊಡಗಿದೆ 

ಕಟ್ಟುಗಳು ಸಡಿಲಿದವ ಒಳೆ ಮೊಳೆ ಕದಲಿದವು. ನೆಟ್ಟ ಕಂಬಗಳು ಕುಸಿದವು 



ಹಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ತೊಟ್ಟ ಪಡಸಾಲೆಗಳು ಬಟ್ಟ ಬಯಂಲಾದವು. ಕಟ್ಟಿಹೊದ್ದಿಸಲಾರೆನೂ ಸಾ ವಿಶಾ 

ಎಂದಂ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಂಕ್ತನನಾ ಗಿ ವಣಡಲ ಪ್ರಾರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ವಾಗಾದಿ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದುಷ್ಪಭೋಗಗಳಿಗೊಳವಾದವೋ । 

ಸಾಗಿ ಬಾರವೋ ಹಿಂದಕೆ. ಸರ್ವೆ ಶ ಯೋಗಿಗಳ ಒಡೆಯ ಕಾಯ । 

ಆವಾವ ಬಗೆಯಿಂದಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನಾವೊಂದು ಸಂ. ಕಾಣೆನೂ 1 

ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಂ ನೆಳಲ ಸೇರಿದ ಅಬಂವಿನ ತೆರನಾದೆನೊ | 

ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಂ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದ ಕುವ ಇಲಿಯಂತೆ ಈ ಸಂಸಾರ 
ಯರಾವ ನೆಚ್ಚ ? 

ತಾತ್ವಿಕ ಗ ಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜಸಗುಣದಿಂದ ಆಧಿದೈವಿಕ ವಂತ್ತೂ 

ತಾವಂಸ ಗುಣಿಯಕಾದರೆ ಆಧಿಭೌತಿಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ವಿರಕ್ತಿ ಭಾವನೆ 

ಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತವಂತ್ವ ಅಡಗಿರುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ವಿರಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ 

ಹುಟ್ಮೈದರೇನೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದಂ ಅರಿಶವರಿಗತಿ ಸುಲಭ ಹರಿಯ 

ಪೂಜೆ ! ಅರಿಯದವ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯತರ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ 

ಹೀಗೆ ಹರಿದಾಸರು ವೇದ ಪ್ರವಕಾಣ ಪ್ರವಿಂತ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು 

ಸಾವಕಾನ್ಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಊಹಿಸಲ 

ಸಾಧ್ಯ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ 

ಚೈತನ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಿದರು. ಪರಾಪರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ ಲಜವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಂವ 

ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಮನ ಓಲಿಸಿದರಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಉಪಾಸನೆಗಳ ಹೃದಯ ಂಗವಂ 

ವಾದ -ಂಗವಂವನ್ನುಂಟಂ ವಕಾಡಿದರಂ 

ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಸಂಗತವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಒನರಿಗೆ ಇವೆರಡೂ 

ಒಂದೇ ಎಂದಂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹರಿದಾಸರದಂ 
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ಕ್ರಿದಾಸಿರು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಕೀರ್ತನಕಾರರು 

ಕಾ| ಆರ್ಲಿಯೆಂಸ್ 

ಗಾನರಸ ಶಿಶುವನು ಪಶಂವನು ಫಣಿಯನ್ನು ಕೂಡಿ ರಂಜಿಸಂವಂತೆಹದು 

ಹೃದಯಕಾನಂದದಾಯಕವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಸತ್ತ್ವ್ವವನು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಧುರವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಂಗೀತ ವಾಹಿಇಗೆ ಕನ ಡ ನಾಡಿನ ಹರಿದಾಸರಂ ಹಾಗೂ ತೆಲಗು ಕೀರ್ತನಕಾರರು. 

ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಚಿರಸ್ಮರಣಿ ಯವಾದುದು ಸಾವಿರಾರಂ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ 

ಜನಮನಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸ ತ್ತಿರುವ ವಕಾರ್ಗ ಮಂತ್ರಿ ದೇಶಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ಗಳನು ಅರಗೊಕೊಂಚು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಭಿರುಚಿಗಳಿಗೆ ಮನ ಣೆಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟ 

ಕಂಂಧ್ರ, ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದೆ 

ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭ ಷೆಯ ಎಲ್ಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರ್ದ್ರಗೊಳಿಸ 

ಬ. ಸಂಗೀತ ಬಾಷಾಪ್ರಾಂತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅತಿ ತವ ಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಕೀರ್ತನ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಒನಹೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವ ತ್ತ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತವಾದುದು ಆದರೂ 

ಅದರ ಸಂಗೀತ ಮಾದ್ಯಮ ಎಲ್ಲ ರಸಿಕರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನೆ ಇದಗಿಸಿತತ ಭಾಷಾ 

ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ 

ಯಕಾಯಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೇದಗಳಿದ್ದರೂ ಹವವು ಸಾನಕಾನ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ 

ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ತಂ 

ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸರಂ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗು ಕಿ ರ್ತನಕಾರರು ಭವ್ಮಪರಂಪರೆಯಂಳ್ಳ 

ವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದ್ನಶಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯಂತೆ 

ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೀರ್ತನಕಾರರ ವಿಷಯದ್ದೂ 

ಈ ಬಾಂಧವ್ಯನು ಗುರುತಿಸುಹುದು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಅನೇಕ ಪ್ರದೆ ಶಗಳನ್ನು 

ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳವರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಬರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಸೇರಿದ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಪರಸ್ವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಂ 

ಇತರರ ಹಿರಿವೆ ಯನು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಹೃದಯದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ 

ಸುಸಂಸ್ಕೃತಜನ ಕಲಾನೈಪುಣ್ಯವನಾ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು 

ಅಸಹನೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರನಿಂದೆ ಮೂಲಭೂತಗುಣಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಂತ್ರಿರುವ ಇಂದಿನ 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಹನೀಯಗಂಣಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಂವೊ 



1೪೦ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ದಿಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರು ವತ್ತು ತೆಲುಗು ಕೀರ್ತನಕಾರರ ನಡುವಿನ ಕೊಳ ಕೊಡಂಗೆಗಳ 

ಪರಿಶೀಲನೆ ಕರ್ಣಾಟಕಾಂಧ್ರ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು 
ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ 

೧೩-೧೪ ಶತವಕಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ನರಹರಿಶೀರ್ಹರಂ ಕನಡ ಕೀರ್ತನ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಕೃತಿಕಾರರೆನ ಲಾಗಿದೆ ೧೨-೧೩ ಶತವಕಾನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 

ಕೃಷ್ಣವರಾಚಾರ್ಯ ತೆಲುಗಿನ ಮೊದಲ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ನರಹರಿ 

ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ರಾಗಯಂಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಡತಕ್ಕ ವಚನಗಳು ರಗಳೆಗಳಂ 

ಹಾಡಂಗಳಂ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದವು. ತೆಲಂಗಿನಲೂ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾಂರ್ಥರಿಗೆ ಮೊದಲೇ 

ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕನ ಡದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂತೆ ತೆಲಂಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತ, ತವಾಗಿ ಕೃತಿರಚನೆಮಾಡಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾಗಿ 

ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಕ ರಕ್ಕೆ ಸ್ವರತೆಯನ್ನೂ ಪುಷ್ಕಿಯನ್ನೂ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಂಧ್ರ 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಅನ್ನರ್ವಚಾರನೇ (15ನೆಯಂ ಶತವಕಾನ) ಕನ ಡ ವಂತ್ತು 

ತೆಲುಗಂ ಕೀರ್ತನಕಾರರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನಂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲಗಳನ್ನು 

ಅಲ್ಲಗಳೆಯಂವಂತಿಲ್ಲ ಬಹಂ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯಂವಾಗಿರುವ ದೇಹಿ 

ರಾಗಗಳಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಗ್ಗೇಯಂ ಸಂಪುದಾಯಂದಿಂದ ಸಂಕ್ರವಿಂಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ನಮ್ಮಾ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಗಳೆಂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕೀರ್ತೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಕಾಸ 

ಗೊಂಡಿದೆ ಕರ್ಣಾಟಕಾಂಧ್ರ್ರ ಕೀರ್ತಕಾರರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ 

ಭಾರತೀಯಂ ಹಿನೆ ಲೆಯಂಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಕ್ಕಿರಬಹುದಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯಂನಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತನಾಗಿ 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ 

ಸಾಮಗಾನದಿಂದೆ ಗೀತಗೋವಿಂಹದವರೆಗೆ 

ವೇದಕಾಲದ ಸಾವಂಗಾನ ದಾಖಲೆಯಕಾದ ಮೊದಲ ಸಂಗೀತಯಂಂಗವೆನ 

ಬಹುದು ವೇದಕಾಲದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಗಾಥಾ ಸಾವು ಮಂಂತಾದಂವು ದೇಶ 

ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧ ವನ್ನಾಗಿ ವರಾಡಲಂ ಪ್ರಂಯಂತ್ಮಗಳಂ ನಡೆದವು ಭರತ ಪನಿ 

ಯಂಂತಹವರಂ ದೆ ಶೀಯ ರಾಗಗಳನಂ ಸ್ಕರಬದ್ಧವಠಾಡಿದ ಕಾಲವನಂ ಗಾಂಧರ್ವ 

ಯುಗವೆನ ಬಹಂದಂ ರಾವಕಾಯಕಾಣ ಮಹಾಬಾರತಾದಿ ಆಖ್ಯಾನಗಳಂ ದಚಿಶ 

ವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಂಹಾಕಾವ್ಯವನು ವಾದ್ಯಗಳ ಸಹಾಯಂದಿಂದ ಗಾನವರಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ 

ಇತ್ತು ವರಹಾಕಾವ್ಯಗಾನ ವಣಾಡಂವ ಕುಶೀಲವರಿದ್ದರು ದೇಶಿ ಸಂಪ್ರದಾಂಯಂದ 

ಸಂಗೀತ ರೀತಿಗಳನಂ ಆಕ್ಷಣಾಸ್ವಿತವಾಗುವಂತೆ ಸಕಾಡಿ ಬೇಶಿ ರಾಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ 

ತಿಳಿಸಿದ ವಂತಂಗನೆಂಬ ಮಹಾಶಯನ ಬೃಹದ್ದೇಶಿ ತಂಂಬ ಉಪಯಣಕ್ಷಗ್ರಂಥ 

ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ದೇಶಭಾಷಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನಂ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಧುುವಾ 



ಹರದಾಸರು ಮತ್ತು ತೆಖಾಗು ಕೀರ್ತನಕಾರರು ೪ಪ 

ಗಾನವೆಂಬ ಹೆ”ರಣ ಡಲಾಯಿತು  ಶಾರ್ಜ್ಸದೇವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏಲಾಪ್ರಬಂಧ ಕರಣ 

ಪ್ರಬಂಧ ವರ್ಣಪ್ರಬಂಧ ಆರ್ಯಾಪ್ರಬಂಧ ವಂಂತಾದ ಪ್ರಬಂಧ ರೀತಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ 

ವೇರ್ಪಟ್ಟಿತಂ 

ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ತನ ಅಭಿನವ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ರ ಗ ಕಾವ್ಠಗಳೆಂಬ ಪ್ರಬಂಧ 

ಗಳನ್ನು ಕಂದಿತಂ ಹೇಳಿದ್ಹಾನಿ ಇದು. ಗವಂಕ ಕಲೆಯಂನು ಹೋಲಂವಂತಹದಂ 

ಗೀತಗೋಪಿಂದಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೆ ಕ ರಾಗಗಳನ್ನು ಬಳ. ಬಕ್ತಿ ಶೃಂಗಾರಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಡಂವ ಅಭ್ಮಾಸವಾಯಿತು ಜಯದೇವನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ 

ಚಾಳಂಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಚಿಸಿದ ಅಭಿಲಹಿತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರಿಗೆ 

ದೊಡ್ಡ ಆಕರಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂ ಹೇಳಿದವರ ಯಕಾರೂ 

ದೇಶೀಯ ರೀತಿಗಳನಂ ತಿರಸ್ಕರಿಸದವರೈ) ದೇಶೀಯ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕಂದಿತಂ 

ಪುರಾತನ ವಾಗ್ಗೇಂಯಂಕಎರದರಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ತೆಲಂಗಂ ಮತ್ತಿತರ 

ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭವ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಕಾಸ 

ಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದಂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ 

ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನಕಾರರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಪ್ರೇರಣೆ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ನೂದಲೇ ಅನೇಕ ಎಥವಾದ ಗೀತಗಳು ರಚಿತ 

ವಾದಂವು  ಕವಿರಾಜವಾರ್ಗ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಬ್ಬಗಳ 

ರಚನೆ ನಡೆಯಿತು ಬೆದಂಡೆ ಲಂ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ಶೃಂಗಾರಾದಿ ರಸಭಾವ ವ್ಯಕ್ತೀ 

ಕರಣಕ್ಕೆ ಗೀತಗಳನ್ನು ಬರೆಯಂಂತ್ತಿದ್ದರೆಂದಂ ತಿಳಿದಂ ಬರಂತ್ತದೆ. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ 

ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾನಂಭವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹಾಡನ್ನ ಶಿವಶರಣರು ಬಳಸಿ 

ದರು. ಶರಣರ ಅನಂಭಾವ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ 

ಎಂಬಂದೇನೋ ನಿಜ ಶರಣರ ಹಾಡಂಗಳಂ ಪಲ್ಲವಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ 

ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಂ ಅನಂವಾಗಿವೆ ಸಕಳೇಶ ವಕಾದರಸರ ತಂಗಾಳಿಗಲಿರಂ ಮರನೆ 

ಎನ್ನಂಗದೊಳರ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗವ ಮರನೆ ಎಂಬ ಶಂಕರಾಭರಣರಾಗದ ಕೃತಿ ಗುಣದ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವಂಹತ್ತ ಎದೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಎಲ್ಲ ಸಂದೀರ್ಥ ಕೀರ್ತನ 

ಪರಂಪರೆಯ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಕೃತಿ ಎಂಬ ಏಅತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಆ ಕೃತಿಗೆ 

ಸಲ್ಲಂವುದುಂ (ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶವರೂರ್ತಿ 1975 4) ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಂಯಂ 

ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಅ.ವಂಪ್ರಭು ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧರಾಮ 

ಅಕ್ಕವಂಹಾದೇವಿ ಮಂಂತಾದವರಂ ಭಕ್ತಿಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ವಂರಿಂದಂವರಿಸಿ 

ದರು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತವಃನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ 

ವಾಯಿಂತೆಂದಂ ಹೇಳಬಹಂದಂ 



ಗಳಿಸಿ ದಾಸ ಸ ಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಶಿವಶರಣರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಟ ದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವ್ಯಿ 

ಶರಣರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ತಎತ ನ ಯಂನ್ಮಾರರ ಶೇವಾರಂ ಗೀತಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ 

ಸಿ ,ರಬಹಂದಂ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೂ ಆಳ್ಚರರ ಭಕ್ತಿಗಿ ತೆ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪ್ರೀಕ ಷ್ಲದೇವರಾಯ ವೈಷ್ಣವ 

ಧವರ್ಕಾಸುಯರಕಯಿಯಕಾಗಿದ್ದಇಂ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯಂರಂ ರ ಒ 

ಗ ರುಗಳಾಗಿದ್ದ್ದ ದರಿಂದ ನಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಂರಂದ ೬ ರ್ತನೆಗಳಂ ಹೊರಬರಲಂ 

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ವ ಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 

ದ್ವಾದಶಸೂತ್ರದ ಮೂಲಪ್ರೇರಣೆ ಇದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಇದ್ವಾಂಸರಂ ಅಬಿಪ್ರಾಯ 

ಪಟೆ ದ್ಮಾರೆ ಭ, ಮುಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಕಾತ್ರನಲ್ಲದೆ. ಸವಕಾಜದ ಹಿತ 

ವನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಾರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಹರಿದಾ”ರು 

ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ ತ್ತಾರೆ 

ತೆಲುಗು ಕೇರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ 

ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಕನ ವರೆಗಿನ ತೆಲುಗು ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ 

ಗಳನು. ಅನಂತರದ ಕಾಲದ ಕೀರ್ತನ ಕಾರರನ್ನು ಅದು ಕಾಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಎಂಬು 

ದನು ಇಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹಂದಂ ತೆಲಂಗಿನ ಆದಿಕವಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು 

ಪಡೆದಿರುವ ನನ ಯಂ (11 ನೆಯ ಶತಕಾನ) ನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅನಿಬದ್ಧರೀತಿಯ 
ದೇಶಿ ಕಾವ್ಮಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೈ೦ದಂ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಹಾಡಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ 

ದ್ವಿಪದಿ ತರುಪೋಜ ಮಂಧ್ಯಾಕೈರ ರಗಳೆ ವಣಂತ ದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ನನ್ನಂಶಂನಿ 

ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಶಾಸನಸ್ಥಿ ಆಧಾರಗಳಿವೆ ನನ್ನೆಚೋಡ (12ನೆಯಂ 

ಶತವಕಾನ) ಉಯಕ್ಕಾಲೆಯ ಹಾಡು ಗೌಡಂ ಗೀತಗಳಂ ವ ಂಂತಾದಂವನ್ನೂು ಹೆಸರಿಸಿ 

ಜಾನೆ ಹಾಲರ್ಯರಿಕೆ ಸೊ ವಂನಾಥ (13 ನೆಯ ಶತವಕಾನ) ಪರ್ವತ ಪದ 

ಆನಂದ ಪದ ಶಂಕರಪದ ನಿವಾಳಿಪದ ಬೆಳ್ಲಿಂಗಳ ಪದ ಮಂಂತಾದಂವನ್ನಿ ಕುರಿತಂ 

ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಂಗ ಕೃ`ಸ್ಥಮಾಚಾರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಾರೆಂಭವಾಯಿತೆಂದಂ 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಕಾಕತೀಯ ಪ್ರತಾವರುದ್ರನ ಕಾಲದವನೆಂದಂ ಕೆಲವರಂ ಅದಕ್ಕಿಂತ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಎಂದರೆ 12 ನೆಯ ಶತಮಾನದವನೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ 

ಹಡುವ ಕೃಷ್ಣವಕಾಚಾರ್ದ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದನೆಂದು 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಬರೆದ ವಚನಗಳಂ ಕನ ಡ ವಚನಗಳಂತೆಯೇ ರಾಗಯಂಕ್ಕವಾಗಿ 

ಹಾಡ ತಕ್ಕಂತಹವು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೃಷ್ಣವಕಾಚಾರ್ಯನ ರಾವು ನ ವಂಗಳೊ ನೃಸಿಂಹ 

ನಾಮಗಳ ಎಂಬ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ವರಾಡಲಾಗಿದ ಜೀವರ ನಾಮು ಎಂಬ 

ಹೆರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಈ ರಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನವಾಗಂತ್ತವೆ 



ಹರಿಣಾ ರು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು 6ರ್ತನಕಾರರು ೧ಡಿ 

ರಚನೆಗಳನ್ನು ತಾಳೆಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸಬಹಂದೆಂದು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಅಹೋಬಲ ಮಸ್ತ ಸಿಂಹಾಚಲ ಎಂಬ ಪುಣ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 13-14 

ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೆವಾಚಾರ್ಯನ ದೇವರನಾವಂಗಳನಂ ಹಾಡಂತ್ತಿದ್ದ 

ರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಾಸನಾಧಾರವಿದೆ ಏಗಂಟಿ ಎಂಬವರಂ ಸಂವಕರು ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತ 

ಮಾನದಲ್ಲಿ ಏಲ ಪದ ಮತ್ತು ವಚನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಇವೆಲ್ಲ ಅನಂತರ ಕಲದ ಕಿ ರ್ಶನಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಬಹುದಂ 

ಹರಿದಾಸರಂ-ತೆಲಂಗೆಡುಿ ಕೀರ್ತನಕಾರರು 

ನರಹರಿತೀರ್ಥರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕನ್ನಡಕೀರ್ತಕಾರರ ಪರಂಪರೆ ತೆಲಗಿ 

ಕೀರ್ತನಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅನ ಮಾಚಾರ್ಕರಿಂದ 

ತ್ಕಾಗರಾಜರವರೆಗಿನ ತೆಲುಗು ಸಂಗೀತಗಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಈ 

ಎರಡು ಪರಂಪರೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಗಳನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿ 

ಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ «ದೆ ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನಂಕ್ರವಮಂವಾಗಿ 

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತ ತೆಲಂಗು ಕೀರ್ತನಕಾರರ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯಂವನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಕೊಡಲಾ 

ಗಿದೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವಗಳನಂ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಪರವಾಗಿ ಆಳವ ಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಲಂ 

ಇದೊಂದು ಪೀರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದಷ್ಟೆ 

ಆಂಧ್ರವಾಗ್ಗೇಂಕಾರರಲ್ಲಿ ಪದಕವಿತಾ ಹಿತಾವಂಹ ನೆಂಬ ಬಿರಂದಂ ತಾಳ್ಳ 

ಪಾಠ ಅನ ಮ್ ಚಾರ್ಕರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಇವರು ಕನ ಡದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಂಊ ವಂತ್ತು 

ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರಬಹಂದಂ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟ 

ಕಾಂಧ್ರ ಕೀರ್ತನಕಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಪರಂಪರೆ ಕನ ಡದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಂತ್ತದನ 

ಬಹುದು 

ನರಹರಿತೀರ್ಥರು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಂಟ್ಕಿಗೆ ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ನರಹರಿ 
ತೀರ್ಥರೇ ಮೊದಲಿಗರು ಇವರ ವೂರಂ ಹಾಡಂಗಳು ವಕಾಶ್ರ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಂ 

ತ್ರಿರುವುದರಿಂದ ತೆಲುಗಂ ಕೀರ್ತನಕಾರರವರೆಗೂ ಇವರ ಪ್ರಭಾವ ಹಬ್ಬಿದೆ ಎಂದರ 

ಹೇಳಲು ಯಕಾವ ಆಧಾರವನ್ನೂ ತೋರಿಸಂವಂತಿಲ್ಲ ಇವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ 

ಚಿಂತನೆ ಮತ ನಿಷಾ ವಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವನೆ ಕಂಡು ಬರಂತ್ರ್ತವೆ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದಂ ಪರಂಪರೇೆಯಕಾಗಿ 

ಬೆಳೆಸಿದವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಂ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವ 

ರಿಗೆ ತವಿಂಳಂನಾಡಿನ ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆತಿರಬಹಂದು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರಂ ಆಳ್ವಾರರ ಭಕ್ತಿನೀತಗಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಿರ 

ಬಹಂದಂ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಗೀತಗಳನ್ನೂ ಪೂಜಾ ಸಮಂಯಂದಧಿ 

ಹಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೊಂದಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಂ ಕೊಟ್ಟಿರ 



ಳಿಳ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಬಹಂದಂ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹರಾಯನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಸಂಪರ್ಕ ತೆಟುಗು ಸಂಗೀಶಾಭಿವಕನಿಗಳಿಗೂ ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ 
ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಭ್ರವಂರಗೀತೆ ವೇಣಂಗೀತೆ ಗೋಜಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಂವಾಗ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರೂ ಆಅಪಾತಮಧುರವಾಬ ತೆಲುಗಂ ಕವಿ ಪೋತನನ ಆಂಧ್ರವಂಹಾ 

ಭಾಗವತ ವನ್ನು ಕೇಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಪ್ರಮ ಖ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಕೀರ್ತನೆ ಸಂಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ ವಂತ, ವೃತ್ತ ಟಾವಂ 

ಎಂಬ ರಚನೆಗಳನ್ನೂ ವಾಡಿದರು. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಎಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕ ರಣವಾದ ಹರಿ 
ಭಕ್ತಿ ನೀತಿ ಬೋದೆ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆ ಸಾವಕಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳಂ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯಂದೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹದಿನಾರನೆಯಂ ಶತವರಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಮಾಸಕಾಟ ದಾಸಕೂಟ 

ಗಳ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವೆನಿಸಿ ಕನ ಡ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು 

ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ವ್ಮಾಸರಾಯಂರಂ ಯಂತೀಂದ್ರರಾದಂದರಿಂದ ಲೌಕಿಕರಿಗೆ 

ದೀಕ್ಷೆಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನಂ 

ಸಾಧಿಸಿದರು ಏಜಯಂನಗರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವದಾಯನಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ ವಿಜಲಂ 

ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಪೀರವನ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರು ಅನ್ನವಕಾಚಾರ್ಯರ 

ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಒರಂವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಮಕಾಲೀನ ತೆಲಂಗು ಈೀರ್ತನ 

ಕಾರರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ 

ಅಂದಿನ ಕೈಷ್ಣರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನ ತೆಲುಗು ಎದ್ವಾಂಸರಿಂದ ತಂಂಬಿತ್ತೂ 

ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಗಳು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಗಮವಾಗಿ ನೆಲೆ 

ಯೂರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಿವಶರಣರ ಗೀತಪರಂಪರೆಯಂನಂ ಮಂಂದಂವರಿಸಿದವ 

ರಲ್ಲಿ ನಿಜಗಂಣರನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ 

ಗುಣಗಳು ಕಂಡಂಬರಂತ್ತವೆ. ಇವರದಂ ಜ್ಞ್ಞಾನವಕಾರ್ಗ ವಿರಕ್ಷಿಯೆೇ ನಿಜಗಂಣರಿಗೆ 

ಪ್ರೀತಿಕರವ-ಯಿಂತತ ಕೈವಲ್ಯಪದ್ಧತಿ ಎಂಬು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿತವಾದ ನಿಜಗುಣರ 

ಹಾಡುಗಳು ತತ್ತ್ವದ ಪದಗಳಿಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಪರವ ತ ಖಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ 

ಕೊಡದೆ ತಾತ್ವಿಕ ಅನಂಭಾವ ಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕೈವಲ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯರೆಂದಂ 

ನಿಜಗಂಣರಂ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ತಾತ್ಲಿಕರೀತಿಯಂನ್ನೂ ವಂಂದಂದರಿಸಿದವ 

ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಾಲಲೀಲಾ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿ ಘನ 

ವಂರಾರ್ಯರು ವಂಪ್ತಿನ ಷಡಕ್ಷರ ಮೈಲಾರ ಬಸವಲಿಂಗ ಶರಣರಂ ಶಿಶಂನಾಳ 
ಶರೀಫರಂ ವಂಂತೂದವರಿದ್ದಾೂರೆ 

ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರಂ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವಕಾಚಾರ್ಕರದಂ 

ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ವ್ಮಾಸರಾಯರಂತೆ ಆಚಾರ ಪರಂಪರೆಗೆ 



ಹರಿದಾ ರು ಮತು ತೆಲುಗು ಕೀರ್ತನಕಾರರು. ಫಿ 

ಸೇರಿದ ಲನ ವ ಯ್ಯ ಅನೇಕ ೧ಿಷೆಯಗಳೆಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಮುತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಾಗ್ಗೇಯ ಕಾರ 

ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂ 15 ನೆಯ ಶತವಕಾನದ ಪ್ರಾರಂಟಿದಿಂದ 16 ಈ ದ ಆರಂಚದ 

ದಶಾಬ್ದಿಯವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಅನ ಮಂಡ್ಯಾ ಸಾಎರಾರಂ ಸಂ ೀರ್ಶನಗಳನು ರಚಿಸಿ 

ವೆಂಕಟರವಂಣನಿಗೆ ಅರ್ಷಿಸಿದರು. ತಾಳ್ಮಪಾಕ ಎಂಬ ಗ್ರವಂದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅನ್ನ 

ಮಯ್ಯ ಅನಂಸರ ಕ ಲದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಣನ ಧರ್ಮ ಹ್ವೀಕಾರದಿಂದ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯದಾಗಿ 

ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ರಚನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು 

ಇವರು ಸ ಸ್ಟೃತದಲ್ಲಿ ಒಸೆದ ಸಂಂರ೯ನ ಬಕ್ಷಣ ವೆಂಬ ಸ್ರಂಹ ಈಗ ಅಲಬ್ಯ 

ಆದರೂ ಇದನು ಅನ ವಂಯ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ತಿರುವಂಲಾಚಾರ್ಯನೂು ತೆಲಂಗಿಗೆ 

ಅನುವಾದ ವಠಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕತಿಯಿಂದ ಸಯಲ ಕೃತಿಯ ಸ್ಸ ರೂಪ ತಿಳಿದಂ 

ಬರುತ್ತದೆ 

ಅನ ವಕ್ಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ಮತ್ತು, ನಿಒಗ ಣರಿಂದ ರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರೆ 

ಬಹಂದೆಂದಂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅನ್ನೆವಕಾಚಾರ್ಯದು ರಾಜರ 

ಅಸ್ಥ್ಮಾನವನ್ನೂಗಲಿ ಪ್ರೋಶ್ಸಾಹವನಾ ಗಲು ಬಯ ದವರಲ್ಲ ಜೀವನವೆಲ್ಲಾ ವೆಂಕ 

ಟೇಶ್ವರನ ಸೇವೆಗೆ ವಿಂಸಲಿರಿಸಿದ ವಂಹಾಭಕ್ಷ, ಇವರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನಂ ಕಂದಿತಂತೆ 

ಸಾವಿರ ರಂ ಶೃಂಗಾರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂು ಭಕ್ತಿಗೀತಗಳನ್ನೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಕೀತ”ನೆ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ವೆಂಕಟ ಶನನ್ನ ಅಳ್ವಾರರ ವರ್ಣನೆಗಳಿಗನುಗ ಣವಾಗಿ 

ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಎಖ್ಯುತಪಡಿಸಿದವರು ರಾವಶಾನುಜಾಚಾರ್ಯದು ಅನಂತರ ವೇದ ೦ಶ 

ದೇಶಿಕರು ಶರಕೋಪರಲೂುತಿ ಅನ ವಾಚ ರೃರು ಐಂಕಟೇಶ್ವರನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ರ ದರಂ.  ಶ್ರೀಣಿಷವಿನ ಪಕ್ಷಸ್ಥಲದ ಕಾ ಭವೇ ಶರಕೋಪಯಂತಿ ಆಯಿ ತೆಂದೂ 

ವಂಕಟೇಶ್ವರಡ ಗುಂಡಿಯ ಗಂಟೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತೆಂದೂ ರವಂಣನ 

ಕೈಯ ನಂದಕಾಂಶದಿಂದ ಅನ್ನವಕಾಚಾರ್ಕರು ಜನಿಸಿದರೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 

ಅನ್ನವಳ್ಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಮೃತಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಆ ಡಿದ ಹಾಡೆಲ್ಲ 

ಪರಮಂಗಾನವಾಯಿಂತಂ 16ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ರಚನೆಂ ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿ 

ಸಿದ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಸ ವಕಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ ಹಿತ್ಯ ವ್ಯವಸಾಯ ವಠಾಡಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸಾಳ ವ ಸರಸಿಂಹರಾಯಂನೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನಮಯ್ಯನಿಗಾದ ವಿರ 

ಇದ ಪ್ರಸಂಗ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಕಾದೆ  ಸಷರಸಿಂಹರಾಯಂ ಆನ್ನವಂಯ್ಯನ ಕೀರ್ತನೆ 

ಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನನ್ನ ಕಂರಿತಂ ಅಂತೆಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನಲ್ನಿ ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ 

ನಂಜಿ ನರಹರಿಕೀರ್ತನೆ ವರಾಡಂವ ನಾಲಗೆ ಪರರ ನಂತಿಸದಂ ವಂಂರಹರನ ಪದಗಳಿ 

ಗೆರಗಿದ ಶಿರ ಪರರ ವಂದಿಸದು ಎಂದಂ ಆನ ವಂಯ್ಯೂ ಹೇಳಿದ ಕೀರ್ತನೆಯನಲ್ಲ 

ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೆ./೧೦ಡ ನರಸಿಂಹರಾಯ ಕವಿಯನ್ನೂ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳೆಂಹಿಸಿದನಂತೆ 

ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದಂ ಶೀರ್ತನೆಯಂನ್ನ್ನು. ಗಾನವತಾಡಿ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ 

ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 
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ಅನ ಮಾಚಾರ ರು. 32 000 ಸಂಕಿ ರತ್ತನೆಗಳನ ರ.೩ಸಿದರೆಂದು ಹೆಳ 

ಲಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ 14 000 ಕೀರ್ತ 3ಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವು ಅನ್ನಮಯ್ಯನ 

ಕಾಲದಲ್ಲೇ ತಾಮ್ರ ವಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಭತ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿರ ವುದು ವಿಶೇಷ 

ಅನ ವಕಾಚಾರ್ಯಪೆರಿತ್ರಮು ಎಂಬ ತಾಳ ಪಾಕ ಚಿನ ನ ನ ಗ್ರಂಧದಿಂದ ಅನ್ನವ ಯನ 

ಜೀವನದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಂಗಳು ತಿಳಿದಂ ಬರುತ್ತವೆ 

ಕನ್ನಡದ ಪಶ್ರೀಪಾದರಾಂ ಂರಿಂದೆ ಅನ ವ ಯ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟರವಂಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 

ದೊರೆತಿದೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಹಣಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಳುಸ ನರಸಿಂಹ 

ರಾಯಂನೆೊಂದಿಗೆ ಳೆಂ.ಎಂಧವಿದ್ದುದು ಇಎಹಾಸದ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಈ ಸಮಕಾಲೀನ 

ವಾಗ್ಗೆ ಯಕಾರರು ಫೆ ಟಿಯಣಗಿದ್ದರೊ ದೋ ತಿಳಿಯ ದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ 

ಬಹಂಪಾಲಂ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನಂ ಕುರಿತಂತಿವ ಅನ ವಂಯ್ಯ್ಮನ ಇಷ ಕೈ 

ದೈವ ತಿರ ಪತಿ ಎಂಕಟಿರವುಣ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನನ್ನು ಕುರಿತು ಅನ ವ ಯ್ಯ ಕೆಲವು 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನಂ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೆ € ನರ ೦ಹನ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೀರ್ತನೆ 
ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ ವ ಯ್ಯನ ಇಷ್ಟದೈವವಾದ ಬೆಂಕಟೇಶ್ವರನನಂ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ರು ಕೆಎವು ಕೆ ತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿರುವ. 

ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಒ್ಲಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೇ ಆದರೂ ಅನ ಮಯ್ಯ 

ಮೊದಲು ಸ್ಮಾರ್ಕರಾಗಿದ್ದ ಅನಂತರ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೆತಿಯಾದವರಂ ಶ್ರೀಪಾದರಂ 

ಮಧ್ವರು ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ರ ವಕಾಯಣ ಭಾರತ ಭಾಗವತ ಹರಿ 

ವಂಶ ವಂಣಂತಾದ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ನೆರವನಂ ಪಡೆದರಂ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಿಗೂ 

ತಿನ್ನವಂಯ ನಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಕಂಡಂಬರುತ್ತವೆ ಗೋಹಿಯರಂ ಬಂದು ಎಧ 

ಏಧವಾಗಿ ದೂರ ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಂಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಯರು ತಣ್ಮು ಪ್ರ ರ್ರೈಸಿದ್ಧ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣ ವಂಕ್ಕಳನ್ನು 

ಆಟ ಆಡಿಸ ನಾನೇನಾದರೂ ದೊಡ್ಡವನೇ ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೂಸ್ಸುವೆ ? 
ಎಂದಂ ಅಳ ತ್ರಾ 

ಗೊಲ್ಲತಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ 

ಇಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ಪುಟ್ಟಿಸಿ 

ಕಳ್ಳನೆಂದು ದೂರಂತಾರೆ ಎನ್ನೆ 

ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಬಗೆಯ ಎಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರಂ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 

ವೃಕ್ತೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಭಾವೆಂಯರ ಸಂವಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯಂಠ 



ಹ೦ಬಂ ರು ಮತ್ತು ತೆಲಗು ೀರ್ತಇಕಾರರು ಲ 

ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವ ದುದಂ ಇಂತಹ ಸಂವಾದ ಅನ ವ ಯನ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ 

ಂ್ರೂ ದೆ ಶ್ರೀಪ ದಲ ಯರ ಭ್ರವರಗೀತೆ ಕೂಡ ಸುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಂಂತಂ 

ಅನ ವ೯ಚಾರ್ಯರೂ ಭ್ರಮರ ಗೀತೆಗಳ್ಳಂ ಸಂಸ್ಕತ ಭಾಗವತವನಂ ಅನಂಸರಿಸಿ 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 

ಸಂಗೀತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಂ ಮತ್ತು ಅನ್ನವಣಾಚಾರ್ಯರಂ 

ನೀಡಿದ ಕೊಡ ಗೆ ಗವಂನ ರ್ಹವಾದುದಂ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತ, ಚರಣಗಳ ವಿಭಾಗ 

ಇವರಿಬ್ಬರ ರ೯ನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂಜತನಾಮದೆ ಪದ್ಧ ತಿಯನಂ ಕೂಡ 

ನಾವು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕಾಣಂತ್ತೇವ ಇಬ್ಬರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುಳಾದಿಗಳಂ ಕಂಡು 

ಒರಂತ್ತವೆ ಈ ಸಮಕಾಲೀನ ಕೀರ್ತನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆ 

ವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲಗಳಿಂರಂವಂತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ನವಣಾಚಾರ್ಯರು 

ತಮ್ಮ ಹದಿನಾರನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೀರ್ತನ ರಚನೆಯ ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು 

ಇದೇನಿದ್ದರೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತೌಲನಿಕವಾಗಿ 
ಅಧ್ಯಯನ ವರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುವಿರ್ಯಾತರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು 
ಪರಿಚಯಿಸಂವ್ರದಂ ಇಲ್ಲಿಯ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಕೀರ್ತನಕಾರರ 

ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಶಿಲೀ 

ಸುಪ್ತದು ಪ್ರಕೃತ ಆಂಧ್ರಪದಕವಿತಾ ಪಿತಾಮಹ ನಾದ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರು 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಮುಕಾಲೀನರಾದರೂ ತೆಂಂಬ ದೊಡ್ಡವರು ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಜನ್ಮಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪಂಯ್ಯನ ವಯಸ್ಸು ಸುವಕಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನ 

ವಾಚಾರ್ಯ ಚರಿತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರಂ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ 

ಯೆಕಾದ ಏಷಯವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕಮಯ್ಯನ ಮೊಮ್ಮೂ” ಒನ್ ನ್ನ ಬರೆದ ಈ 

ವಿಷಯ ಸತ್ಕಾಂಶವೆಂದು ನಂಬಲಂ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಅನ್ನವಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಅವತಾರವೆಂದಂ ಹೂಗಳಿದರೆಂದೂ 

ಅನ ಮಯ್ಯ ಕನ ಡ ಸಂಕೀರ್ತನಾಜಾರ್ಯರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ ಪುರಂದರವಿರಲನ ಅವತಾರ 

ವೆಂದಂ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಪುರಂದರದಾಸರು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಂ 

ಅನ ಮಯ್ಯ ಸುವರು ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನವರಿರಬೇಕಂ 

ಅನ್ನ ಸಂಂಯಂ್ಯ ನಂದಕಾಂಶದಿಂದ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಹೆ ಳಲ ಗಿರುವ ಹಾಗೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ನಾರದನ ಅವತಾರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅನಂತರ 

ಕಾಲದ ವಾಗ್ಗೇಂಯಂಕಾರರ ಮೋಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸ 

ತಕ್ಕದ್ದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ೇರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ 

ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು 



೫೪೮ ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಎಜಯಂನಗರದರಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಭಕ್ಕರ ಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕನ ಡಿಗರಲ್ಲೂ 

ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿರುಪತಿಂಿ ೦ದಿಗೆ ಅನಂಬಂಧನೇರ್ಪಟ್ಟಿಶಂ ಸಾಳಂವ ನರಸಿಂಹರಾಯಂ 

ನಿಗೂ ಅನ್ನಮಯ್ಯನಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಸಂಒಂಧವನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸೆ 

ಲಾಬಿಂತು ನರಸಿಂಹರಾಯಗಸ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ವಿಜಯ 

ನಗರ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ತಂಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವೆಂಬಂದರಲ್ಲಿ ೧ಂದೇಹವಿಲ್ಲ 

ಅನ ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಇರ್ತನೆಗಳಂ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವದವ್ರಯೋಗ 

ದಲ್ಲಿ ರಚನಾಮೈಎಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನೊಳೆಗೊಂಡಿವೆ 

ಅನ್ನವಂಯ್ಯಾ ವಂತ ಪುರಂದರದಾಸರ ೇರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿರಂವ ಹೋಲಿಕೆಗಳನಂ 

ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹ ದು (ಕೆ ಸರ್ವೇತ್ತಪಂನ್ 1982 42) 

1 ಮತ ಸಾದೈಶ್ಯಗಳು 2 ವರ್ಣನಾ ಸಾದೃಶ್ಮಗಳು 3 ರಚನಾ ಸಾದೃಶ್ಯಗಳು 

ಈ ಇಬ್ಬರು ವಾಗ್ಲೇಯಕಾಂರೂ ಎಷ್ಟುನಾಮಂ ಸಂಕಿ ರ್ತನೆ ವಾಡಿದವರೇ ಈ 

ಇಬ್ಬರಂ ದೀಕ್ಷೆಯಂನ್ನು ಪಡೆದ ಹೊಸದರ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯ ಣನ ಪುರಂಷೋತ್ತ 

ವಂತ್ಕವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಲಂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಳಾಗಿ ನೋಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು 

ಗಂರಂತಿಸಒಹುದರಿ ಮೂೂರಂ ಮೂರ್ತಿಗಳ್ಳ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬನೆಂದು. ದಂರ್ಜನರಂ 

ಹೇಳುವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಈತನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದನು ಶಿವನಂ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈತನ 

ಪಾದವ ದರಿಸಿದನು ಒಂದು ಅನ್ನವರಾಚ ರ್ಯರಂ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 

ದರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೂಡ ಮಾಯಾವಾದಿ ಮತಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ಹಚ್ಚ 

ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವಂನೆಂದಂ ಸ್ಮರಿಸದ ಜನರ ಸಂಗಬೇಡ ಮಧ್ಯಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತ 

ಪಬ್ಮತಿ ಬಿಡಬೇಡ ಬಡಚೇಡ ಬಿಟ್ಟೂ ಕೆಡಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡ ಎಂದರ ಘೋಷಿಸಿ 

ದರಂ 

ಅನ್ನಮಯ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ಕನೆಂಬಂದಂ ಪುರಂದರದಾಸರು ವರಲಭಕ್ಷ, 

ರೆಂಬಂದು ಸರ್ಟಜನವೇದ ವಾದಂದಂ ಅನ್ನೆವಃಯ್ಯೂವಿರಲ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 

ಅದರೆ ವಿರಲನೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನೆಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರರಂದರ 

ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಲ ಸ್ನ ್ಯೈರೂಸವನಂ ನೋಡಿದರಂ 

ಶರಣಂ ನಿನಗೆ ಶರಣೆಂಬರಂ ಎರಲ 

ಕರುಣವಾರಿಧಿ ಎನ್ನ ಕಾಯೋ ಏರಲ 

ಕಂಡೆ ನಾ ನಿನ್ನ ವೆಂಕಟನೆಂಬ ವರಲ 

ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇದಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ 

ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನಂತರ ಗಂರುವಿಗೆ ಪ ಕೈಧಾನಸ್ಥಾನ 
ಇವನ 

ಅನ್ನನಂಯ್ಯ ಮತಂ, ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂರುವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೈವವೆಂಬ 



ಹರಿದಾಸರು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಕೀರ್ತನಕಾರರು ೫೪೯ 

ಭಾವನೆ ಹಲವೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅನ ಮಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ವಕಾತುಗಳಂ 

(ಕನ ಡಾನುವಾದ) 

ವೈಷ್ಣವನಾಗಿ ಆಚಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬಂದ್ವಿ 

ಗುರಂವಿರಂವವನಿಗೆ ಕೊರತೆ ಎಂಬಂದಿಲ್ಲ 

ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೇ ತೆರೆದರು 

ಆಕಡೆಯಂ ಜನ್ಮಗಳ ಬಾಗಿಲಂ ವಂಂಚ್ಚು 

ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಅನ ವಂಯ್ಕಾಇಂತೆ ಗಂರ ಭಕ್ತಿಯೆನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಗಂರಂವಿನ ಗಂಲಾವಂನ ಗಂವ ತನಕ ದೊರೆಯಂದಣ್ಣ ಮುಂಕಂತಿ 

ಗುರಂದೈ ವವರಿಯದ ಹಿದಿಯನಾದರೇನಂ 

ರಾವರನಾಮವ ನಂಡಿ ನಂಡಿ ಗುರುಗಳ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ 

ಅನ ವಾಚಾರ್ಕರಂ ವ೯ಡಿದ ಬೃಷ್ಣಲೀಲ ವರ್ಣನೆ ವಾತ್ಸಲ್ಕರಸಪೋಷಣೆ 

ಜನಪದಗೀತ ಅನಂಕರಣೆ ವಂಂಂತಾದಂವ” ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಕಾಣುಹ ದು 

ಅನ್ನಮಯ್ಯನನ್ನೂ ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಅಸುಕರಿ8 ದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೆಳಗಿನದಂ 

ವಕ್ಳವಿರಾಗ ಶರಣು ಶರಣು ಸುರೇಂದ್ರ ಸನು ತ ಶರಣು ಶ್ರೀ ಸತಿವಲ್ಲಭೂ 

ಶರಣರ ರಾಕ್ಷಸಗರ್ವ ಸಂಹರ ಶರಣು ವೆಂಕಟ ನಾಯಕಾ 

ಇದು ಆನ್ನವಕಾಚಾರ್ಯನ ಸ ೇತನೆಯ ಸಲ್ಲಎ 

ಮಾಳವಿರಾಗ ಶರಣಂ ಶರಣ ಸಂರೇಂದ್ರವಂದಿತ ಶರಣು ಶ್ರೀಪತಿ ಸೇವಿತ 

ಶರಣು ಪಾರ್ವತೀತೆನಯ ಮೂರ ತಿ ಶರಣಂ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ 

ಇದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಪಲ್ಲವಿ (ರಜೀಕಾಂತರಾವ್ಯ ಆಂಧ್ರವಾಗ್ಸೇಯಂಕಾರ 

ಚರಿತ್ರವಂ ಪು 114) 

ಕನಕದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಸವ ಕಾಲೀಸರಾದ ಕನಕಬಾಸರಂ ಎಜಂಯಂ 

ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದದ್ದೇ ಶ್ರೀರಂಗ ತಿರುಪತಿ ಉಡಂಪಿ ಮಂಂತುದ 

ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಶನವನು ಕೈಗೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈವಗಳನು ಕಂದಿತ ಹಂಡು 

ಗಳನ್ನೂ ಇವರಂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಕಾನಂಜರ ಸ್ರೂತಿಯೂ 

ಕಂಡು ಒರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಶಿಷ್ಠಾ ಶೃದ್ಧೆ ಆತೆಪಂತಕ್ಕೆ ಗೈ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಅನ ವಚಾರ,ರಿಗೆ. ಸಮೀಷದವರಾಗುಂತ್ತಾರೆ 

ಅನ್ನಮಯ್ಯನ ಸರ್ವಾರ್ಪಣ ಮನೋಭಾವ ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಂ 

ತ್ತದೆ ಜನಪದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಧಾಟಿಯನಂ ಬಳಸಂವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನಮಯ್ಯ 

ನಿಗೆ ಇವರನಂ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು 



ಚೆರಿ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾ ಮತ್ತು ವಾದಿರಾಜರ ಅನಂತರ 

ಆಜ್ಞಾ ತಪರ್ವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಂವ 

ವರೆಗೂ ಹರಿದಾ” ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕತ್ತಲೆಯಂಗ ಎನ್ನಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿ 

ಯಂಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿ ರ್ತನಕಾರರೂ ಉತ್ಸವಂ ರಚನೆಗಳನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ 

ರಾದರಂ 

ಕ್ಂಜೆಲ್ಲ ಗೋಪೆನ್ನ (ಬದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸ) ಹದಿನೈದನೆಂಯು ಶತ 

ಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ವಕಾಚಾರ್ಯರು ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು 

ಮೊಮ್ಮಾಕ ೪೦ ತೆಲುಗು ೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಮವನು ಬೆಳೆಸಿದರು 15 16 ಶತವಕಾನ 

ಗಳ ಕಾಲ ತಾಳ್ಮಪಾಕಯುಗವೆತ ಬಹುದಂ 1620 ರಿಂದ 1680 ರ ರೆಗೆ ಬಾಳಿದ 

ರಾಮದಾಸ ಭಜನೆ ರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಕೆ ಟ್ಟ ಪ್ರಚಾರ ಅನನ್ಯವಾದಂದು. ಶ್ರೀರಾಮ 

ನವಮಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇತರ ಸಂದಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಆಂಧ್ರದಾದ್ಯಂತ 

ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ ರಾವ ದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆಯಂ ಹರಿಕಧೆಗಳ ವಯೂಲಕ ಯಂಕ್ಷಗಾನಗಳ 

ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಹೊಂದಿದೆ ರಾಮದಾಸರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ 

ಆಮೂೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನು ನಿ ಡಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ ಭೈರವಿಯನು ಮೊದಲು 

ಬಳೇೆದ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಇವರೇ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿ 

ದಾಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಿಪ್ರಾಯ ಫೇದಗಳಿದ್ದರೂ ರಾಮದಾಸರ ಆನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ನತ-ನೆಗಳಂ ಆನಂದ ಬೈರವಿಯಲ್ಲೇ “ರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ 

ಪಡುಕೆ ಬಂಗಾರಮಾಯೆನೆ ಕೋದಂಡಪಾಣಿ 

ರಾಮನಾವಂವೇ ಜಿ ನನಮಂ 

ರಾಂಮುನಿವಾರಮು ಮುಕೇದಿ ವಿಚಾರಮು 

ಮುಂಂತಾದುವನು ಉದಾಹರಿ ಬಹುದು 

ಇದ್ದುದೆ ಆಹಿರಿ ಧನ್ಯಾಸಿ ನಾದನಾವ ಶಯ ಶ ಕರಾಫೆರಣ ವಂಖಾರಿ, 

ಸಾವೇರಿ ನಿಲಾಂಬರಿ ನವರೋಜ್ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸರಂ ಕಿ ರ್ಶನೆ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ  ಉತ್ತೆಭದ ರಾಗಗಳಾದ ಕಂಟ ಕಮಾಸು ದಜ ೯ರು 

ಬೇಗಡ ಕಾನಡ ಯಮುನಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿಯ ಇ ಇವರು ಬರೆದ 

ದ್ಹಾರೆ ರಾಮಂದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕಲತ ಬಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ 

ವಿಷಯಂದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನಕಾರರನ್ನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಾರೆ 

ಜೇತ್ತಯ್ಯು ಇದೇ ಕಾಲದವರಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅನ ಮಾಚಾರ್ಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳಂ ಶೃಂಗಾರ ವತ್ತು 

ವೆ ೈರಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡಂ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪದವೆಂಬ 



ಹರಿದಾ”ರು ವ ತ್ತು ತೆಪಿಂಗು ಕೀರ್ತ ಕಾರರು AFD 

ಹೆಸರಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ ೦ಗಾರ ಸಂ €ರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪದವೆಂಬ 

ಪಾರಿಭಾಷಿಕಶಬ್ಧ ಸ್ಥಿರವ್ಯಿಂತಂ ಅಜನಯಯೋಗ್ಯವಾದ ಶ ೦ಗಾರ ಪದಗಳನ್ನು 

ಬರೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯ ತೆಲುಗು ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರ ವನು ಕೊೊಟ್ಟವನಂ 

ಶ್ಲೇತ್ರಯ್ಯೂ ಎಂಬುದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರಂ ಸೊಪ 

ವರದಯ್ಯ ಎಂಬುದು ಇವರ ಹೆಸರೆಂದು ಭಾವಿ್ಲಾಗಿಬೆ ಮೊದಲು ರ ಎಪರನಐ 

ಗಿದ್ದ ವರದಯ ಭ್ತಪರನ ದ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯನಾಗಿ ಪರಮಬಾಗವತೋತ್ತಮನಾದನೆಂದಂ 

ತಿಳಿಯಂತ್ತದೆ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ರಂಜಾಸ್ವಾನಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ 

ಶೃಂಗಾರ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಂ, ಅನಂತರ ಹಲವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ 

ಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪದಗಳನ ಅರ್ಟಸಿದರಂ ಆ ವಾನುಗ ಣವಾದ 

ರಾಗವಿನ್ಮಾಸ ರಾಗಸ್ವರೂಪವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಸಂಪಂತೆ. ವಹಾಡಂವ 

ಮಾತುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಕನಲ್ಲ ಕಂಡಂಒರುಸ್ತದೆ ಅನ ವರಾಚಾರ್ಯರಂ 

ಒಳಸಿದ ಅಹಿರಿ ಕಾಂಭೋಜಿ ಕೇದಾರಗೌಳ್ಕ ದನ್ಮಾಸಿ ಭೈರವಿ ಮಧ್ಯವಕಾವತಿ 

ವಂಖಾರಿ ಪಂತುವಲಾಳಿ ಶಂಕರಾಭರಣ ಸ ವೇರಿ ಇಂಂತಾದುವನಂ ಕ್ಷೇತ್ರಯಂ 

ನವರೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಪದಗಳನು ರಚಿಸಿದರೆ೦ದಾ ಹೇಳವಾಗಿದೆಯ ಕಾದರೂ 
ಕೆಲವು ನೂರು ಪದಗಳಂ ಮಾತ್ರ ಸಿಕು ತ್ರಿವೈೆ ಎಸ್ಲ್ಸು ಅಪ್ಕಾರಾವು ಅವರಂ 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 334 ಪದಗಳು 39 ರಾಗಗಳಲ್ಲಿಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಕಾಂಭೋಜಿರಾಗವನಲ್ನ ಬಳೆೊದಾರೆ ಮುಖಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭೈರವಿ ಎಂಬ ರಂಗ 

ಗಳು ಅನಂತರದ ಸ್ಥಾನಪಣಡೆದಿವೆ ಇಂದಿನ ಕನ ೯ಟಕೆ ಸಂಗೀತದ ಅನೇಕ ರಾಗಗಳಿರ 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯಸಲ್ಲೆ ಎಂದೂ ಅನಂಪಲ್ಲವಿಗೆ 

ಶ್ಷೇತ್ರಯ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂದೂ ರಜನೀಕಾಂತರಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

(ಆಂಧ್ರವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ರಿತ್ರಮಂ ಪು. 210 232) ಆದರೆ ರಾಳ ಪಲ್ಲಿ 

ಅಂತಕ ಷೃಶರ್ಮರಂ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಂಹಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಮುಸು ಡಿಂಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯ ಬಳ 

ಇದ ರಾಗತ ಳಗಳೆಲ್ಲಾ ಪುರಂಒರದಾಸಾದಿ ಪ್ರಾಚೀ್ರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇವೆ ಆ 

ಪದಗಳನಂ ಹಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇವನ್ನು ಹಾಡಬಹಂದಾ ನನ ಗ ರಂಗಳಾದ ಪ್ರೀ 

ಬುಡಾರಂ ಕೃಷ ಪ್ಪನವರಂ ದೇವರ ನಾಮಗಳಸಂ ಹಾಡಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಯಕ್ಕಾದಿಗಳ ಪದ 

ಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಭಕ್ತಿ ಶೃಂಗಾರ ರೂಪ ಭ ವ ಭೇದ 

ವೊಂದನು ಒಟ್ಟು ಹಾಡಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಕಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಷ ನಮ್ಮ ಅನಂಭವಕ್ಕೆ 

ಬಂದ್ವಿ ಹ ಗೆಯೇ ಅನುಪ್ಲುವಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹಲವೆಡೆ 

ಇರುತ್ತದೆ ಇತರ ದಾಸರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇಕೆ ಅನ್ನಮಯ್ಯನ ಸಂಕ್ನಿರ್ಶನೆಯಲ್ಲೂ 

ಇದೆ (ಪರಿಚಯ ಐಗಕ್ಕಗಳು ಪು 14) ಇದರಿಂದ ಅನ ವರಾಚಾ೧ರ್ಣ ವಂತ 



ಈ ೨ ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಸರಂಪರೆಯನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ.ಸ್ಯಾನವರೂ ವ ಎಂದುವರಿ-ದರೆಂದು ಹೇಳ 

ಬಹ ದಂ 

ಇಜಯೆದಾಸೆರು ಮತ್ತು ಜಾಸಸಂಪ್ರನಾಂಕಿಂಪುನೆರುಣ್ಹೀವನ 

ಜಗನಾ ದದಾಸ ಗೋಪಾ ದಾಸ ನೋಹನದಾ್ ಮೊದಲಾದ ಕೀರ್ತನಕಾರರಿಗೆ 

ಗ ರುಗಳಾಗಿ ವತ್ತೆ ದಸ ಸಂತ್ರದಾಯ ದುಂ ವರಿಯಲ೨ ಕಾರ-ರಾದರಂ 

ಏಯದಾ ರು ಪುರಣಂದರಣಾಸರನಂ ಪರೋಕ್ಷಐ ಗಿ ಶಮ ಗಂರುಗಳೆಂದಂ 

ಸ್ವೀಕರಿ-ಿದ ಏಜಯದಾರು ಪದಗಳನಂ ಸುಳ ದಿಗಳನ್ನು ಉಗಾಬೋಗಗಳನ್ನು 

ರೆಚಿ: ದರ್ದುದಿ ಅನೇಕ ಹ೦ದಾಗರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯಂತು ನೀಡಿದರಂ ವಿಜಯ ದಾಸರ 

ಮಮ್ಮಿ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಜಗನಾ ಥದ ಸರ ತಿರ ಪಶಿ ವೆಂಕಟೇಶನನ್ನು ಸ್ನಾತಿಸಂತ್ತಾ 

ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನಂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿರಂಪತಿಯ ಯಕಾತ್ರೆ 

ಕೈಗೊಂಡು ವಂದುರವಾದ ಕೀರ್ಜೆನೆಗಳಿಂದ ಹಿ ಶಿ ೀಹೆರಿಯಸಂ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅನ್ನಮಾಚಾದ್ಯರ ಕ ರ್ತನಗಳನು ಹೋಲುವ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳು ಜಗನಾ ಹದಾಸರ 

ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿವೆ 

ತವ್ಯಗರ೧ಜರಂ (1767 1847) ಕರ್ಣಾಃ ಕ ಸಂಗೀತಐನ್ನು ಅತ್ಯೂನ್ನತ 

ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂ ಹೆರ ರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ದಕ್ಷಿಣ ಬಾರತೀಯ 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕುರಿತ ಅತ ಲ್ಲ ಪರಿಒಯಂಬರ ವವ€ಗೂ ತಾಜಗರಾಜರ ಹೆಸರು 

ಚಿರಪರಿಚಿತವೇ ಆಗಿ” ತ್ಯಾಗರಾಜ ಶ್ಯಾವರಾಖು ಪ ಮತ್ತ, ಮಂಂತಂ್ರಸ್ವಾವಿಂ 

ದ್ವತರನು  ಸಂಗೀತತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಲೆಂದ.- ರೆತ್ನಳ್ರಯಣನೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 

ವ ೂವರೂ ತಂಜಾವೂರು ಜಿ... ಯಂ ಅರ ವಾರೂರಿಗೆ ಸಂಒಂಧಿಸಿದವಲೇ ಅಪೂರ್ವ 

ರಾಗಗಳೆಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಯಕಾಸದಿಂದ.  ರ್ತಣೆಗಳಣು ರಟಿಸಿದವರಿವರಂ 

ಅಸೂರ್ವಭಾತು ಕಲ ಸಾ ಆಾತ ರೃಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರಂ ಹೆಸರುವ ಸಿಯಕದ 

ವರು ಸ ತಂಜಂವೂರನು ಆಳಿ ತೆಲುಗು ರ ಜರು ಮಣಂತ್ತಿ ಇ ಹಾರಾಷ್ರರಾಜರಂ 

ತೆಲಂಗಂ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬ್ಬ ಪ್ರೇರಣೆ ಪೊ ಡಣೆಗಳನ್ನಿತ್ತರು. ಭಾಗಂ 

ವ್ ಗಳೆ ಸವನ ಹಾಥ ನ್ಯಣಂದ «ದ ರಚನೆ ವರಾಡಿದ ಕ್ಷೆ ತುಬ್ಕುನ ಸಂಪು 

ದಾಂಗಂ ಮುಂದ ವರಿಯಿಂತತ ಶಕ ಜೀ ಗಿರಿರಾಜಕವಿ ಏವ £ರಟೂ.ರು ವೀರ 

ಒದ್ರಯ್ಯಾ ಕ ಶಿನಾಥಲ್ನೂ ಪಲ್ಲವಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ೮ ಮಸ್ವ್ಸಾಟರಿ ದೀಕ್ಷಿತರಂ 

ವ ಂಂತಾದವರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟಂ ಶತವಂ ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಐ ಗ್ಲೇಯಂ 

ಕ ರರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಂಖರು. ಶಹ ಆ ಆಸ್ಥಾನ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನಾದ ಗಿರಿರಾಜಕ.೦ರಂ 

ಮೊಮ್ಮಗ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಎನಾಯ ಕನನ್ನೂ ಕಂರಿತ ಒಂದರಿ 

ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿರಒ ಸಂತ ತೂಯಕಾ ಎಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾ ತವ್ಮ ತಾತನವರನ್ನೂ 



ಹರಿದಾ”ರು ಮತೆ ತೆಮುಗು ಕೀರ್ತ”8 ರರು HAA 

ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ತಾಲು ಸೀತವ್ಮೂ ತಂದೆ ರಾಮಬ್ರಹ್ಮವಂ ಇ ತಾ 

ರಾವಂರನ್ನು. ತ ೦ರಿಂತಂದೆಯುರಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ 

ಮೂಲಕ ತೆಲುಗರಿಗೆ ಸೀತಾರಾ ಸರೇ ತಾಯಿಂತಂದೆಯರೆನ್ನುವಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು 

ಹಂಟ್ಟಿ ದ್ದಾರೆ ಸೀಸವ್ಮ್ಹೂ  ವಕಾಯವ್ಮೂ ಶ್ರೀರಾವಂಂಗಾ ವಕ್ಕಂತಂಡ್ರಿ 

( ಸೀತಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪ್ರೀರಾವ ನಂ ನವದ್ಮಿ ತಂದೆ ) ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ ತೆಲ ಗರೆ 

ಬರೂ ವಮೆಂಚಿ ದ್ಧ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಇಷ್ಟದೈವ ಶ್ರೀರಾಮ ಮನೆಯ ಪೂಜಾಮಂದಿರದಲ್ಲೇ 

ಇವರು ಮೊದಲ ಸಂಗೀತ ಪಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು ತಾಯಿ ಸಿ ತಮ್ಮ ತ್ಕಾಗರಾಜರಿಗೆ 

ಒಯದೇವನ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳನಂ ಪುರಂದರದಾಸರ ದೇವರ ನಾವ ಗಳನು ಅನ್ನಮಾ 

ಚಾರ್ಯರ ರ್ತನೆಗಳನಂ ರಾವಂದಾಸರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನು ಕಲಿಸಿದರಂತೆ ಅನಂತರ 

ಆಸ್ಥಾನ ವಿದಾನ ಶೆೊಂರಿ ವೆಂಕಟಿರವಂಣ ಯ್ಯನವರ ಬಳಿ "ಂಗೀತಾಭ್ಯೂ' ವಾಡಿ 

ದರು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ವೇನೋನೇತ್ರದಿಂದ ದರ್ಶಿಸಿದ ತ್ಯಾಗರಾಜರಂ ಬಾಲಕನ 

ಕೆಮಯಂಚೇಲ ಸ ಜನಪರಿಪಾಲ ಘನಾಘನನೀಲ ನವವಣಾಲಿಕಾ ಭರಣ ರಾಜೀವ 

ನೆ ತ್ರ ಜಲಧಿಗಂಭೀರ ಅತಿಲಾವಣ್ಯ ಯೋಗಿ ೦ದ್ರ ುಕ್ಟುದ್ಧಾವಿತ ಎಂದು 

ಮಧುರವಾಗಿ ಸ್ತೂತಿಸಿದರಂ 

ಅನ ಮಾಚ್ಯಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೀರ್ತನೆಯಕಾಗಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಂದ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ 

ಪ್ರಬೇದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಸಂಕೀರ್ತನ ವಾಜ್ಕ್ಮಂಂ ರಾಮದಾಸರಲ್ಲಿ ಭಜನೆಕೀರ್ತನೆ 

ಯಾಯಿತು ಅನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆರವಕಾರ್ಥವನಂ 

ಕವ್ಪಿಸಲು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕಾ ಎಕ್ಕೆ ಅದಂ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಕೃತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೂ 

ಪಡೆಂಖತು ಶ್ಯಾಗರಾಜರ ಉನ ರೆ ಸಿದಿಯಂ ಕೀರ್ರೆನೆಗಳನಂ ಕತಿ ಎಂದು 

ಹೇ ಪಮ ರೂಢಿ ಕರ್ನಾಓಕ ಸಂಗಿ ತ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಬಿಸಿದ ಅತಂತ್ಯ ವಂಧಂರ 

ವಾದ ಫಲವೆಂದರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು 

ರಾಮನನಂ ಕಂಠರಿಶಂದಹವು ಅವರು 72 ಮೇಲೆಕರ್ತ ರಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅರ್ತನೆ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಚಿ ನ ೧ಂಗೀತ ಲಕ್ಷಣಕ ರರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಅನೇಕ 

ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಕೃಅರಚನೆ ವರಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ 

ವನಂ ತ್ಯಾಗರಾಜರೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಬಹುದಂ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀಶಕ್ಕೆ 

ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಗಳಾದವು 

ಸಂಗಿ ತದ ದೃಷ್ಟಿಯ ೦ದಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ತ್ಯಾಗರಾಜರಂ 

ಅನ್ನವಕಚ ರರು ಪುರಂಗರದಾಸರು ಮತ್ತು ರುವ ದಾಸರನ್ನು ಅನ “ರಿಕ ದ 

ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಅವರ ಕೃತಿರಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾವ್ಯತ್ಸತ್ತಿಗಳ 

ಫಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಹಿರಿವೆಂಯನ್ನೂ ದೇಶವಿದೇಶಗಳೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಕಾಡಲಂ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರಚನೆಗಳ ಜನ ತೈ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ 



ಕ ದ ಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಉಪಸಂಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರು ವಂತ್ತು ತೆಲಂಗು ಕೇರ್ಶನಕಾರರ 

ರಚನೆಗಳನಂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕನ್ನಡ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಪಂಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದ: ಎಂದಂತಹದಂ  ವಕಾದ್ವಮತದ 

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾದ ಕಿ ತ೯ಣಕಾರರ ರಚನೆಗಳಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ 

ದಿಂದ ಬಂದ ಅಂಕಿತನುವಂಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿರ್ಯ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ 

ತೆಲಂಗಂ ಕೆ ರ್ಶನಕಾರರಂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ನಿರ್ಬಂಧಇಲ್ಲ 

ದೀಕ್ಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಇತರ ಪರಿಮಿ*ಗಳಿಲ್ಲ ಈಕಾರಣದಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದವ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೂ ಶೃಂಗಾರ ರಸಭರಿತವಾಗಿರಒಹೆಂದೆಂಬ ರಸಿ 

ಕತೆ ತೆಲಗು ಕೀರ್ತನಕಾರರದಂ ಕಿ ರ್ತನೆಗಳ ವಯೂಲಕ ಮಧ್ವ ಮತಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಾ 

ಜಿಕ ರೀತಿನೀತಿಗಳ ಬೊ ದನೆ ವಕಾಡಂದ ಹಂಟಲ ಕನ ಡ ಹರಿದಾಸರದೊ ಇದರಿಂದ 

ತೆಲುಗು ಕೀರ್ಶನಕಾರರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ 

ಇದೇನಿದ್ದರೂ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಂಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ವಂತ ದೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 
ಆಚ ರಗಳು ಅಟ್ಟ ಆಗಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಂರಂವಂತಿಕೆ ಮುಖ್ಯ 

ವೆಂಬ ಆದರ್ಶವುಳ್ಳ ವರಾದಂದರಿಂದ ಹರಿದಾಸರು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗು ಕೀರ್ತನಕಂರರು 

ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನೂ ತೋರಿದರು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರಂ ದ್ವೈತವ ತದ 

ಹಿನ್ನೆಲೆಯ. ದಾಸಪಂಧದ ಪುರಂದರದಾಸರು ತರಂಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಗೆ 

ಹೋದರೆ ತಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ ವಿರಲನ ಅವತಾರ ವೆಂದು ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರು ಸೌಜನ್ಯ 

ದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎತ್ತರದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ವಿನಯವನ್ನೂ ಕಲಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾರ ಇದಂ 

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು 

1 ಅನ ಮಯ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯಲು ಅನ ಮಯ ಪುರಂದರದಾಸು (ತೆಲಂಗು)- ಡಾ ಕೆ 
ಸರ್ಫ್ವೋತ್ತಮನ ಪಾರಿಜ ತ ಪ್ರಚುರಣಲು 1982 

2 ಆಂಧ್ರ ವಾಗ್ಗೀಯಕಾರ ಚರಿತ್ರಮು (ತೆಲುಗು) -ಬಿ. ರಜನೀಕಾಂತರಾವು ವಿಶಾಲಾಂಧ್ರ 
ಪಬ್ಲಿಪಿಂಗ ಹೌಸ 2ನೆಯ ವ ಂದ್ರಣ 1975 

3 ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಮೈೈಸೂದರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 

4 ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಎಚ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶಮ ರ್ತಿ .... ಸಾಮಾನ್ಮನಿಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 1975 

5 ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಕ ಪದಸಾಹಿತ್ಯಂ (ತೆಲುಗು) ಡಾ ಎಸ ಗಂಗಪ್ಪ ಶಶಿ ಪ್ರಚುರಣಲು 1974 

6 ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ವತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಮ-ಡಾ ಆರ್ವೀಯಸ ಸಂಂದರಂ ಮ್ಯಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 
1982 

7 ತೆಡುಗು ಇಂಹಿತ್ಯಮಂಟೋ ದೇಶಿಕವಿತೆ (ತೆಲುಗು) -- ಆರ್ಮಿಯಸ್ ರಂದರಂ ಮಾನಸ 
ಸರೋವರ ಪ್ರಚುರಣಲಂ 1970 

8 ಲಾಳ ಪಲ್ಲಿ ಪೀರಿಕಲು (ತೆಲಂಗಂ)...-ಲಾಲ್ಲಪಳ್ಳಿ ಅನಂತಕ್ಕಷ್ಣಶರ್ಮ ರಾಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನ 
ಸಮಿತಿ 1972 i ಷ್ಟ ಗಿ 



ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪೊ! ಎಂ ಜಿ ನಂಜು೦ಷಾರಾಧ್ಯ 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೈಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವದ ಉಗವಂ 
ವಂತಗ್ತಿ ವಿಕಾಸವನು ಕುರಿತು ಒಂದು ವಕಾತಂ ಹೇಳಂವುದಂ ಅಗತ್ಯ ಭಜಸೇವಾಯಕಾಂ 

ಎಂಬ ದಾತಂ ಪಾರದಲ್ಲಿನ ಭಜ ದಾತುವಿಗೆ ಕ್ಲಿನ್ ಪ್ರತ್ಕಯವು ಸೇರಿ ಭಕ್ತಿ 
ಪದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನನ್ಮತ್ವ ಅಹೇತುಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವಸವಂಣರ್ಪಣ 

ಭಾವವೇ ಉತ್ತವಂ ಭಕ್ತಿಯಲಕ್ಷಣ ನಿಷ್ಕಾಮವೂ ಅನನ್ಮವೂ ಆಗಿ ಪರವಣತ್ಮನಲ್ಲ 

ಐರತಿಶಯಂ ಪ್ರೇವಂದಿಂದ ತಂಂಬಿರುವುದೇ ಉತ ವಂ ಭಕ್ತಿ 

ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದ ಬಾಹ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತ ಈ ಭಕ್ತಿ ಬೀಜವು ಕೀರ್ತ್ 

(ಸ್ತುತಿ) ಮೊದಲಾದ ವಾಚಕ ಕರ್ಮರೂಪದಿಂದ ಬೆಳೆದು ರಣ (ನೆನೆವುದು) 

ವಂ ೦ತಾದ ವರಾನಸಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪು ತಳೆದು ಸರ್ವಸಮರ್ಪಣ 

ಭಾವವನಂ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಹೊಂದಿ ಕಡೆಗೆ ಅದಂ ಆತ್ಮ 

ನಿವೇದನದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಿಯಂತ್ತದೆ 

ಭಕ್ತಿಯು ಉಗಮ 

ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲವೆಂಒಂದು ಕೆಲವರ ಆಭಿಪ್ರಾಯ 

ಏಕೆಂದರೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕುವ ವಾಗಿ ಕರ್ವ ಮುತ್ತಾ ಜ್ಲಾನಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಾಭಾನ್ಯ ಆದರೂ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಂ ವೇದ ಯಂಕದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡಂ 

ಬರುತ್ತವೆ 

ಒಂ ತ್ವಂ ಹಿ ನಃ ಪಿತಾ ವಸೋ ತ್ವಂ ವಕಾತಾ ಶತಕ್ರತೋ 

(ಯ. ೮೯೮-೧೧) 

ಸಖ್ಯೇತ ಇಂದ್ರ (ಯಂ ೧ ೧೧ ೨) ವ ಂತಾದ ವ ಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು 

ತಂದೆಯಂಂತೆಂ ಇ ತಾಲೂಯಂತೆಯೂ ಸಂಟೋಧಿಸಿದೆ ಅಜ್ಮೇಷಾ ಸೋ ಅಕನಿ 

ಷಾ ಸಃ (ಯ ಹ ೬೦ ೫) ದೌ ಪಿತಾ ಜನಿತಾ (ಯ ೧-೧೬೪-೩೩) ನಿಖಿಲ 

ಎಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿ (ಶ್ತ) ಮತ್ತು ಪರವಕಾತ್ಮ (ರ ದ್ರ)ರ ಎಲ್ಲ 

ಜೀವಿಗಳ ಅನಾದಿತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಮುಂತಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವ ವೇದಗಳು ಭಕ್ಷಿಯಂ 

ವಿವಿಭ ಹಂತಗಳಳು ಚಿತ್ರಿಸಿವೆ ಆದರೂ ಪೂರ್ವಕಾಂಡಗಳಿನಿಸಿರುವ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ 

ಕರ್ವುಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ 



afk. ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಅರ್ಜುನ ವೇದಗಳು ಕರ್ವ" ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೈ ೨ಗುಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೈತಿಪಾದಿಚಿ 

ನ ನು ವಿಸ್ಟ ಗ ಣ್ಯ್ವನಾಗಂ ಎಂದರೆ ಕರ್ವವರಾರ್ಗದ ಆಚೆಗಿನ ಜ್ಞಾಸವಕಾರ್ಗ 

ವನ್ನೂ ಹಿಡಿ ಎಂದರೆ ವೇದದ ಅಂತ್ಯವೆನಿಸಿರುವ (ವೇದಾಂತ) ಉಪನಿಷತ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಿತ ಜ್ಞಾ ನವಕಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸು ಎಂಬ ಆದೇಶ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ 

ಪಡಿಸುತ್ತದೆ 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈಶಾದಿ ಹತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಕ್ತಿಯ ಕುರಂಹುಗಳು ಕಂಡಂ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿ 

ಹಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಂದೀಜಿನ ಶ್ವೇಶಾಶ್ಚತರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಕ್ತಿಪೆದವು 

ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ 

ಯಸ್ಕದೇವೇ ಪರಾ ಭಕ್ತಿಃಯಹಾದೇವೇ ತೆಹಾಗಂರೌ॥ (ಶ್ರೇ ೬ ೨೭)ಗಂರು 

ಮತ್ತು ದೈವಗಳಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ನಿ ಡಬೇಕಂ ಎಂಬ ವಕಾತು ಬರುತ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಭ್ಯಾನ 

ಯೋಗಾದವೇಹಿ (ಕೈವಲ್ಯ ೧ ೨) ಮುಂತಾದ ಉಕ್ತಿಗಳಂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿ 

ದಿವೆ ವೇದಾಂತದ ಸಾರವೆನಿಸಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಂಯಂನ್ನು ಯೋಗ 

ವೆಂದಂ ಕೆರೆಯಲೂಗಿದೆ ಯಕ್ರೂ ಶಪಸ್ವಿಗಳಲ್ಲವೊ ಭಕ್ತರಲವೊ ಅಂಥವರಿಗೆ 

ಜ್ಲ್ಞಾನೋಪದೇಶವನೆ « ವರಾಡಬಾರದು (೧೮.೬೬)ಎನ ಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ಗೀತೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಮಭಕ್ತಿ ಯನ್ನೂ ಗಂಹ್ಯ ತಮ (ಅಧ್ಯಾರ್ಯ) ರಾಜಗುಹ್ಯ 

ವಂಂಂತಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಕ್ತಿಯಿರಿರಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ 

ತಮ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ (ನಂಬಿಕೆಯೇ ತಳಹದಿ ಅನನ್ಯತೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಉಪಾಸಿ 

ಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನನ್ನದು (೯ ೨೨) ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ 

ಸಿದ್ದು ಪತ್ತ, ಪುಷ್ಪ ಯಕುವುದಾದರೂ ಸಾಕಂ (೯-೨೬) ಐದೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ 

ನೀನು ಸೇವಿಸುವುದನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಅರ್ಹಿ-ಂ (೯ ೨೭) ಮುಂತಾದ ವಕಾತು 
ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸತಕ್ಕವು 

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನಂ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಂವುದಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ 

ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಿದ್ದಿಸಂತ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ 

ವಂತೂ ಕರ್ಮಫಲತ್ಕಾಗರೂಪವಾದ ಜಕ್ತಿಗಳು ಕಾರಣ ಭಕ್ಷಿಯಿಂದ ಚಿರಶಾಂತಿ 

ಎಂದು ಗೀತೆ ನಿರ್ವಚಿಸಿದೆ 

ಮುಂದೆ ನಾರದ ಮತ್ತು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಯಷಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ 

ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪರಾನುರಕ್ತಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ 



ಪಚನ ಸಂಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚ 

ಭಕ್ಷಿಯ ಮೂಲ ಆಗಮಗಳು 

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಎನಂ ಶೋಧಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆಭಿಪ್ರಾಯ 

ದಂತೆ ವಿಶೇಷತಃ ಬಕ್ತಿಯಂ. ಆಗಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ವಂಡಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ 

ವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ ವೇದಕಾಲಿಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದೆನಿಸಿರುವ ದ್ರಾಎಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಿ 

ಹಕ್ಕಿಗೆ ಅಗ ಸ್ಥಾ ನವಿತ್ತೆ೦ದರಿ ತಿಳಿದಂ ಬಂದಿದೆ 

ಮೊಹೆಂಜೊ ದಾರೊ ಕಣಿದೆಯ ಅಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ 

ವೇದಪೂರ್ವದವರೆನಿಸಿರಂವ ಭಾರತನಿವಾಸಿಗಳಂ ಶಿವಾರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ ಅವರು 

ಲಿಂಗರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಾ ನಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 

ಅವರಂ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ವೂರ್ತಿಯಕಾದ ರುದ್ರನಿಗಿದ್ದ ಹಕ್ಗಣ್ಣು ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ 

ಸಂಕೇತವಾದಮೃತ್ಕುಂಜಯಂರ್ಹ ಸಿದ್ದಿ ಗಾಗಿ ತಪೋಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿ 

ದೊರೆತಿರಂವ ಕೆಲವು ಪ್ರತೀಕಗಳಿಂದ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಮೊದಮೊದಲು ಭಾರತವನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಯ ಉಪಾಸಕರಾದ 

ಆರ್ಯರು ಭ _ಗೆ ವ ಹತ್ವಕೊಟ್ಟಿರಲಿು ಯಂಜ್ಞ-ಯಕಾಗಾದಿ ಕರ್ಮವೇ ಅವರಿಗೆ 

ಮಂಖ್ಯವಾಗಿತ್ರ, ಯ ಜ್ಞ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಪಶಂಹಿಂಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ 

ಅನೇಕ ಭುನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ೪ಂಬಾಗಿ ಆರ್ಯ-ದ್ರಾವಿಡ ಕದನಗಳು ನಡೆಯಂತ್ತಿದ್ದ 

ಬಗ್ಗೆ ವೇದಯಕ್ಕು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಣನೆಗಳಿವೆ... ಸಹಸ್ರಾರಂವರ್ಷ 

ಗಳವರೆಗೆ ನಡೆನ ಈ ಹೋರಾಟದ ಫಘವವಾಗಿ ಆರ್ಯರು ದ್ರಾವಿಡರಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ 

ಉದಾತ್ತೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಸಂಕಲಿತವಾದ ಯಜುರ್ವೇದ 

ತೈತ್ತಿರಿಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂತೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವ-ರುದ್ರೋಪಾಸನೆ ಬೆಳೆದಂ 

ಶ್ವೇತಾಶ್ವರ ವಂತ್ತು ಕೈವಲ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪದಾರ್ಪಣಮಾಡಿದಂತೆ ತಿಳಿದು ಬರಂ 

ತ್ತದೆ ವ ಂಂದೆ ರಚಿತವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಗವಂಗಳ ನೂರಾರು ಶ್ಲೋಕ 

ಗಳಂ ಸವರಾವೇಶವಾಗಿರಂವುದಂ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ 

ವೈದಿಕ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಭಕ್ಕಿಯಪ್ರಭಾನ 

ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೆಂಬ ಪ್ರಸ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ 
ಅದ್ಕೆ ತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ವತ್ತು ದ್ವೈತ ಮತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರದ್ಳು 

ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರೇಷ 3 ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾ 

ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೂರಿಗಳಂ ಪರವಣನಂದ 

1. ಮೋಕ್ಷಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರ್ಯಾಂ ಭಕಿ ರೇವ ಗರೀಯಂಸೀ 



415 ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಪ್ರದಾಯಕವಾದ ಜ್ಲ್ಞುನವಿಶೇಷವೇ ಭಕ್ತಿ ೩ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ ಗಿ ಈ ಮತದಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೊಕ್ಯನ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಚೆರನ್ಯಾಸ ತತ್ವವು ಭಕ್ತಿ 

ಯ ಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿ ಸೀತೆ! ಪೂಜ್ಯರಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾದರೆ ಉಪಾಸ್ಕನಾದ ಭಗವಂತ 

ಪಾಸಕನಂ ನಿರಂತರವೂ (ವಂಕ್ತಿದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ) ಭಕ್ತಿಲಂದ ಸೇವೆ 

ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ 

ಆಗಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕವವಂಗಳಂತಿರುವ ಶೈವ ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಪಾಂಚ 

ರಾತ್ರ ಮೈಖಾನಸ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಸಾರ ಆಗವಂಗಳಂ ಭಕ್ತಿಯ ಆದಾರದ 

ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿವೆ ವಿಶೇಷತಃ ವೀರಶೈವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪರಶಿವಶಕ್ತಿಯೇ 

ಆಗಿದೆ ಅದು ಭಕ್ತೆನನ್ನೊ ಉದ್ಭರಿಸಲಂ ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯಕಾಗಿ ಪರಿಣವಿ ಶ್ರದ್ಧೆ 

ನಿಷೆ ಅವದಾನ ಅನಂಭವ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸವಂರಸ ಎಂಬ ಆರಂ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 

ಭಕ್ತನನಂ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪರಶಿವ ಸಾಮರಸ್ಯ ರೂಪ ಮುಕ್ತಿಯಂನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ 

ಸರ್ವತ್ರ ಭಕ್ಷಿರೇಕೈವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನಂ (ಪಾರ ೧೯-೬೧) 

ಭಕ್ತಾ ,ಸಂತಾರಯೆ ೀತ್ಸರ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ವಶಮಾತ್ಮನಃ1 

ಭೀತ್ಕ್ಮಾಚರಾಚರಂ ವಿಶ್ಯಂ ಶಿವೋಭೂತ್ಥಾ ಸುಖೀಭವೇತ*॥ 

(ಪಾರ ೧೯-೬೪) 

ಭಕ್ತಿಯಂಂದ ಎಲ್ಲರನೂ ಭವಸ-ಗರದಿಂದ ದಡಗಾಣಿಸಬಹಂದಂ ಆತ್ಮವನ್ನು 

ವಶಪಡಿಸಿಕೆ/೧೦ಡಂ ಚರಾಚರ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಸ್ವಯ ಶಿವನೇ ಆಗಿ ಪರಮಾನಂದ 

ವನ್ನು ಅನಂಭವಿಸಬಹಂದಂ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಕಾವುದು ? 

ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು 

ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನವನು ಕೆ ಉವುದು ಸ್ರೂತಿಸುವುವಂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 

ನೆನೆವುದು ಪಾದಸೇವ ಪೂಜೆ, ವಂದನ ದಾಸ್ಯ ಗೆಳೆತನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಅವ 
ನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಸರ್ವಾರ್ಪಣ) ಎಂಬ ಒಂಬತ್ನ? ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಂ 

ಭಗವಂಶನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದು ಸಂಖಿಸಂತ್ರಾರೆ 

ಓಕ್ತಿಯಂ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಎಂದಾ ಏರಡಂ ವಿಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ 

ವಿತ್ತು ಓಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೀಜಾಂಕುರ ಸೆಂಬಂಧವುಂಟಿಂ ಇಜವಾದ ಬಕ್ತನ ವಯಖದಲ್ಲಿ 

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಐಹಿಕವಿಷಯ ವಾಗಿ ಉದ್ದಿಗ್ನತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ 

1 ನಿರತಿಶಯಾನಂದಸ್ರಿಯಾನನ್ಮಪ್ರಯೋಜನ ಸಕಲೇತರ ವೈತ ಷ್ಮ್ಯವತ ಸಾವವಿಶೇ 
ಕಃ 

2 ಶ್ರುರ್ವಂ ಕೀರ್ತನಂ ಶಂಭೋಃ 7 ರಣಂ ಪೂದಸೇವನಂ 

ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾ ೦ ಸಖ್ಯಮಾತ ನಿವೇದನಂ ॥ (ಸಿ ಶಿ ಮಣಿ ಪ ೯) 



ಪಚನ ಎಂಹಿತ ಮತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ 

ಯೋಗಕ್ಷೇವಂದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನದೇ ಇಂಬ ದೈಡವಿಶ್ವಾ”ವು ಅವ ಗೆ ಅಳವಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ 

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಂವಂತೆ 

ಎನ್ನ ನಾಮಕ್ಷೇಮ ಮ್ಮದಯಕ್ಕಾ 

ಇನ್ನ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಂಯ , 

ಎನ್ನ ಮಾನಾಪವಕಾನ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ 

ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬವಿದ್ಠತ್ತೆ ಕೂ ಸಂ ದೇವಾ 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ- 

ತಂದೆ ನೀನಂ ತಾಲಂ ನೀನಂ ಬಂಧಂ ನೀನಂ ಬಳೆಗ ನೀನಂ 

ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲವಯಕ್ಕಾ |! ಕೂ ಸಂ ದೇವಾ ಹಾಲಲ್ಲದ್ದ 

ನಿರಲ್ಲದ್ದೂ! 

ಎಂಬ ಭಾವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆಳವಟ್ಟವೆ ಲೆ ಆತನಿಗೆ ಇನ್ಕಾತರ ಭಯಂ! ಹರಿದಾಸರ 

ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ದೃಡ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಂತ್ತೇವೆ ವಚನ 

ವಾಜ್ಮಯ ಹಾಗೂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಕಟಿಸಂಬಂಧಎದೆ. ಇವೆರಡೂ ಸಾಹಿರ್ಯ 

ಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಂರ್ತಿಸಂವುದಂ ಈ ಲೇಖನದ ಗಂರಿ 

ದಾಸಸಾಹಿತದ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ 

ಹನ್ನೆರಚನೆಯ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಪ್ರಬಲಿಸಿದ ವಿಷಯ ಸಂಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಎ ರಶೈವ ಶಿವಾಗಮು ಮೂಲದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ವೀರಶೈವಕ್ಕೆ ಆಗವ ಗಳಂ 

ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ ವೇದವು ಗೌಣ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈದಿಕ 

ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ವೀರಶೆ ವದ ಮಂಖ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿವನಕೃಪೆ 

(ಶಕ್ತಿಪಾತ)ಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಯಕಾವ್ರದೇ ವರ್ಣದವರಾಗಲಿ ಆಶ್ರಮಂದವರಾಗಲಿ 

ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರಂಷಭೇದಎಲ್ಲದೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ 
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳೆನ್ನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ವೈದಿಕ ವಂತಗಳ 

ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಸರ್ವಸ-ಕಾನತೆಯನಲ್ನ ಸಾರುಂತ್ತಿದ್ದ ಶಿವ 

ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ಜನಸಾವಕಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ಅವರಂ ಶರಣ ಧರ್ಮ 

ವನ್ನೂ ಆಶ ಕ್ರಯಿಂಸತೊಡಗಿದ್ದರಂ ಬಸವಣ್ಣನವರಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನಂಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 

ಎಲ್ಲ ಮತ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾಧಕರೂ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗೊ ಹಿ ಗಳನಂ ನಡೆಸಂತ್ತಿದ್ದರು  ಅಲ್ಲಮಪ್ರಮಯ ಬಸವ ಚೆನ್ನ 

ಬಸವ ಸಿದ್ದರಾವಂ ವಂಂತಾದ ಶರಣರಂ ವಂತ್ತ್ತ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅಕ್ಕ 

ಮಹಾದೇವಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ವಹಾದೇವಿಯಂವ್ಮಾ ವಣಂತಾದ ಶಿವಶರಣೆಯರಂಉಪನಿಷತ್ಕಾ 

ಲದ ಗಾರ್ಗೀ ಮೈತ್ರೆಯಂ ವಣಂತಾದ ಖಂಹಿಪಶಿ ಯ ರಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲಿ 



೬೦ ದಾಸ ಸ ಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಪರಿಣತೆಯರಃಗುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರೆಭಾವಿತರಾದ ವೈದಿಕೆ ಮತಾನುಯಾಯು 

ಗಳೂ ಸಹ ವರ್ಣ ದರ್ವದ ಬೇಲಯನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೋಡೆಗಳನು ಕೆಡವಿ ಆಕಡೆ 

ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ವೈದಿಕ ಧವರ್ಣಗಳಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಆತಂಕ 

ವೆ ರ್ಪಟ್ಟತ್ತು ಅನೇಕ ಕಂದಾಚಾರಗಳ ಆಕರವಾಗಿದ್ದ ವೈದಿಕ ವ ತಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಡ್ಯ 

ಉಚ್ಚನೀಚಭಾವ ಅಂವ ೦ನೃತೆ ಹಾಗೂ ಡಂಫಛಾಚಾರಗಳನಂ ಕಂಡ ಜನಸಾಮನ ರು 

ಅವರನು ತಿರಸ ರದ ಷ್ಕೀಯಿಂದ ಕಾಣತ್ಕಡಗಿದ್ದರಂ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ 

ವೈದಿಕ ವ ತಗಳಲ್ಲಿ ನನಚೇರನವನ್ನ್ನಂಟುವರಾಡ ವ ಆಚಾರ್ಯ ಪವುರುಷನೆ.ಇಬ್ಬ a 

ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಸ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇಂಥ ಪರ್ವಕ ಎದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ 
ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾಂರ ೯ರು ಜನ್ಮದಾರಣಮಾಡಿದರಂ 

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಡಂಟ ಹತ್ತಿರದ ಶಿವಳ್ಳಿ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟಂಂಬದವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂ ಹಂಟ್ಸೈದರಂ ವಂಧ್ವಾ 

ಚಾರ್ಯರ ತಂದೆ ಮಧ್ಯಗೇಹಭಟ್ಟ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲೌಕಿಕ ಬ್ರಹ್ಮ 

ವರರ್ಚಸ್ವಿಯರಾದ ಈ ಬಾಲಕ ಪ್ರಗಲ್ಫ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿ ಸಂನ್ಮಾಸಾಶ್ರವಂವನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ಮಹಾಮೆ ಧಾವಿಯಾದ ಈತ ಆಗ್ಗೆ ಪು.ಕಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ಜೈಶವಮುತ 

ವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾ ಎಸಿದ ಆತನ ಯಂಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ 
ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಸ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆತನ ಅನಂ 

ಯಕಾಯಿಗಳಾದರು ನಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ವಾಕ್ಕಾರ್ಥಗಳೆನ್ನು ನಡೆಸಿ ದಿಗ್ಗಂತಿ 

ಪಂಡಿತರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಯೈ ಅಶೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನಂ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದ ವ ಎಖ್ಯವಾಗಿ ಆತನ 

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸುರಪ ಎ ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹಂದು 

ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ ಜಗತ್ತು ವಿಂಥೈಯಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯ 

ಜೀವರು ತತ್ತ್ವಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ಅನಂಚರರಂ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ 
ಪರಸ್ಪರ ಉಸ್ಮ್ವ ನೀಚ ಭಾವಗಳುಂಟಂ ನೈಜ ಸಂಖಾನಂಭವವೇ ಮುಕ್ತಿ ಆದಕ್ಕೆ 

ಸಾಧಕವಾದದ್ದೂ ಭಕ್ತಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನಂವಹಾನ ಮತ್ತೂ ಶಬ್ದ 

ಎಂಬ ಮೂರೇ ಪ್ರವಕಾಣಗಳಂ 

ಜನಸಾವಣನ್ಯರ ಅನಂಬವಕ್ಕೆ ಎಒಂಕುವ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬಹಂ ಜೇಗ ಜನ 

ಖ್ರ್ರಿಯವಾಗತೊಡಗಿತು. ಭಗವಂತನ ಧವರ್ರ್ಣ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಯ 

ಪ್ರಥವಂ ದಾಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ದಾಸರೇ ಮಧ್ಯ 3 

ರಲ್ಲಿನ ದಾಸಕೂಟ ಕೈ ಇದೇ ಮೂಲವೆನಿಸಿತಂ ಈ ವಂತ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಹೃದ್ಧತ 

ವಕಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಣಿ ಪ್ರಸ್ಮಾನತ್ರಯಂಭಾಷ್ಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಇತರ 

ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನಲ್ನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ವತ್ ಗೋಷಿ ವ್ಯಾಸಕೂಟಿ 
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ವೆನಿ* ತಂ ದಾನಸಕೂಟದಣರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಂಖ್ಯಬ ಷೆಯಕಾದ ಕನ್ನಡವೇ 

ಮಾಧ್ಯಸುವಾಯಿಂತಂ ಇವರು. ಹುಧ್ನವಂತ ತತ್ತ ಗಳನು ಕಸ ಡದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 

ಸುಳ ದಿ ವಂತ್ಹು ಉಗಾಬೋಗವೆಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಧಾಟಿಗಳೇ ಪದಗಳನಂ 

ರಚಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಕಾಡತೊಡಗಿದರು ಯ ೦ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಆನಂದತೀರ್ಥ 

ಪರಾನೆಂದವರಜ ಇಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೀರ್ಡನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ 

ದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಜನಚಾಗ್ರತಿಯಂನ್ನಿಂಟು ವರಾಡಲಂ 

ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ದಚಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 

ಮಧ್ವಾಚುರ್ಯರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಅಚಲಾನಂದವಾಸ್ ನ್್ ಎಂಬುವರ 
ಅಚಲಾನಂದವಿರಲ  ಅಂಕಿತದ್ದೂಜೆ ಜಾಸವಾಜ್ಮಯಂವನ' ಸ ewe 

ಹೇಳಿಕೆಯಿದೆ 

ಕೀರ್ತನೆ-ಸಂಳಾದಿ ಮಿತ್ತು, ಉಗಾಭೋಗ ಸ್ವರೂಪಗಳಂ 

ರಾಗ-ತಾಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲವ ಅನುವಲ್ಲವಿ ಮತ್ತಿ 

ನುಡಿಗಳೆಂಬ ಮೂರಂ ಅಂಇಗಳಿರುತ್ತವೆ ನಂಡಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಮತಿ 

ಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾ ನಿಯವಮಂಕ್ಕಿಂತಲೂ ಲಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಈ ಬಗೆಯ ಕೀರ್ತನೆ 
ಗಳಂ ಬ”'ವಾದಿ ಶಿವಶರಣರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು : 

ಸುಳಾವಿಗೆಳು ವಜನಕ್ಕೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೂ ಪುಧ್ಯವರ್ತಿಯಾದ ಲಯವನ್ನು 

ಹೊಂದಿರಂತ್ಸದೆ ಸುಳಾದಿ ಎಂಬುದು ಸೂಡಾಲಿ ಎಂಬುದರ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ 

ಧ್ರುವನ ಮುಂತಾದ ಅಷ್ಟ ತಾಳಗಳಿಗೆ ಸೂಡಾದಿ ಎಂಟ ಹೆಸರಿರುವುದಾಗಿ ನರ್ತನ 

ನಿರ್ಣಯ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 

ಉಗಾಭೋಗವು ಉದ್ಗಾಾಹ ಮತ್ತು ಆಭೋಗ ಎಂಬ ಎರಡಂ ಪದಗಳ 

ಕೂಡು ನುಡಿ -. ಉದ್ದಾ ೨ಹ ಮೋಲಾಪಕ ಧ್ರವ ಅಂತರ ವಂತ್ತು ಆಭೋಗ 

ಎಂಬಿವುಗಳಂ ಉಗಾಭೋಗದ ಇದರ (ಧಾತು) ಹಂತಗಳು ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು 

ಗ್ರಹಿಸಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭ್ರುವಗೊಳಿಸಿ ಸಮೀಪ ರಾಗಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 

ಏನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ರಾಗ ಸವಕಾರೋಪಣ ಮಾಡುಂವುದಂ ವರಾಶ್ರವಲ್ಲದೆ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಕಾಡಿದರೆ ಉಗಾ ಯೋಗ ವೆನಿಸಂತ್ತದೆ ಈ ಉಗಾ 

ಭೋಗಗಳು ತವ್ಮಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಂ ಮಂಟ್ಸಿಗೆ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು 

ಹೋಲುತ್ತವೆ 

1 ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ ಡ ಇಂಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ (ಪುಟಳ೦ ) ೧೯೭೪ ಶ್ರೀಗಳಾದ ತ ಸಂ ಶಾಮರಾಯ 
ಮತ್ತೂ ಮೋ ರಾಜೇಶ್ವ ರಯ್ಯೆ ಏರಚಿತ 

2 ಶಿವದಾ Reso ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲೋಶಕನೀಯ.--ಸಂ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು 
ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ೧೯೭೩ 
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ಜರಿದಾಸವಾಜ್ಮಯ ಮತ್ತು ವಚನಸಾಕಿತ್ಯು 

ವಚನ ಸಾಹಿತ ದಲ್ಲಿ ವಂತತರ್ದ್ಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಇರಂವಂತಿ ದಾನ 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲಿಯೂ ದ್ವೈತತತ್ತ್ವ ಪೃತಿಖಾದನೆ ಮುಖ್ಯ ಇಮಾಜದಲಿನ ಲೋಪ 

ದೋಷಗಳನಂ ವಿಡಂಬನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಉಭಯಂ ಇಾಹಿಶ್ಯಗಳು ಸ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಶಿಪಾದಿ 

ಸಿವೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾರಮ್ಯ ವಿರಂವಂತೆ ದಾಸ ಾಹಿತ್ಯವು ಹರಿಪಾರಂ 

ವನಂ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎರಡೂ ವಾಜ್ಮಂಯಂಗತಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗ 

ಲ್ಯಜ್ಞಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕೆಲವು ಹೋ. ಕೆಗಳನು ನಿದರ್ಶಿಸಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

ಎನ ವತ್ತ ಹರಿದಾಸರ ಪವಿತ್ರ ಜಿ ವನ ಲೂ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿವ ೯ಲಾಂತಕರಣಾದಿ 

ಗಳನ್ನ ಇಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ -ವೂಕ್ಷಿಸೋಣ 

ದಾಸಕೂಟಿವು ಪ್ರೀಂನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿಂತೆಂದು 

ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯ “ರಹರಿತೀರ್ಥ ಈತನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರವ ದ 

ಹೆಸರಂ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒರಿಸಾ ದ ಗಒಪತಿ ರಾಜ (ಕ್ರಿ ಶ 1280) ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ 

ಯಣಗಿದ್ದ 

ಮಧ್ಯಾಚಾಯ ೯ರು ಬದರಿಯಾತೆ)ಯಿಂಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಂವಾಗ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ 

ಇಬ್ಬರ ಭೇಟೆಯಾಯಿಶಂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಂ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ 

ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರಂ ಈತನಿಗೆ ನರಹರಿತೀರ್ಥ ಎಂಬ ನಾವು 

ಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಈತ ರಚಿಸಿದ ಎರಡು ಕೀರ್ತನೆ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಪಲಬ್ಧ ವದೆ 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ... ಇರಹರಿತೀರ್ಥನು ಕ್ರಿ ಶ 1333 ರಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಸೇರಿದ 

ಅನಂತರ ಸು. ಒಂದಂ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಹರಿದಾಸರ ಸುಳಿವು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕ್ರಿ ಶ 1450 ಕಾಲದಿಂದ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ತಲೆಯೆತ್ತಿತಂ 

ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಕಾಗಿಯಾದ ಈಶ ರಾಜನಂತೆ ವೈಭವ ಜೀವನ ನಡೆಯಿಂಸಿದ 

ಭಾಗ್ಯಪೂಲ  ಶೇಷಗಿರಿ-ಗಿರಿಯವಮ್ಮಾ ಎಂಬವರ ವಕಾತಾ-ಪಿತೃಗಳು ಈತನ 

ಹರಟ ಹೆಸರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದನಗಾಹಿಯಕಾಗಿದ್ದ ಈತ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಣ 

ವರ್ಣತೀರ್ಧರಂಬ ವಂಹಾತ್ಮರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಪುನೀತನಾದ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ 

(ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ) ಸಮೂಪದ ಅಬ್ಲೂರೆಂ ಈತನ ಹಂಟ್ಟೂರು 

ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣತೀರ್ಥರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವಹಿಸ 

ಮಾತು ಪಿತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಗಂರ ಗಳು 
ಸಂನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದರಂ ಬಾಲ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 

ತೀರ್ಥನ ವಿಬ್ಮಾವಿನಯ ಸಂಪನ ತೆಯಳನು ವಾದ ವೈಖರಿಯಂನ್ನೂ ಕಂಡಂ ಉತ್ತ 



ದಾ ಇಾಹಿತ್ಕ್ಯ ುತ್ತು ವಚಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ೬೩ 

ರದಿವರದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಧತೀರ್ಥರಂ ಅವಂಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ನೆಂದು ಅಭಿಧ ನ 

ವಿತ್ಮರಂ ಮಂಂದೆ ಈತ -ಂಂಳೆಂಬ ಗಿಲಿನ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರೆ ಮಂರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನೂ 

ವಹಿಇ ಅಲ್ಲಿ ಸಂ ವೃತ ಪ್ರೌಡ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರವನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಎಜಯ ನಗರದ 

ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹಬಂದ ಕನಕಾಭಿಹೇಕವನು ಪಡೆದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ರಂಗವಿರಲ 

ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಅನೆ ಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದನು 1486 ರಲ್ಲಿ ಈತ 

ಮಂಳ ಬಾಗಿಲಿನ ವ ರದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಸೇರಿದ 

ಮಾಧ್ವಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಂರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಸ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಂವುದೇ ಅಪರಾಧ 

ವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅದೂ ಪೊಜಾಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನು ಕಾಡಂತ್ತಿದ್ದು ವು ಆತನ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕುರಂಹಂ ಅವರು 

ರಚಿಸಿರುವ ಥ್ರವಂರಗೀತೆ ವೇಣಂಗೀಜೆ ಮತ್ತು ಗೋಪೀ ಗೀತೆ ಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯತೆ 

ಊಂದೆ ದಾಸ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನಂ ವೇದ ಪಾರಾಯಂಣದಂತೆ ಪರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 

ಕೇಪಲ ಕೀರ್ತನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನರ್ತನವೂ ಸಹ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ 

ಕಾಲದ್ಲೋಯೇ ಒಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ಕಿ ರ್ಶನೆಗಳು ಭಕ್ತಿ...ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು 

ಪ್ರದರ್ಶಿ-ಂವಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಭಾಗವತೆದ (೧೦ ಸ್ಕಂದ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ 

ಲೀಲೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂ ಮುಂಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ 

ಭಕ್ತಿಬೇಕು ಎರಕ್ತಿಬೇಕಂ ಸರ್ವ 

ಶಕ್ತಿಬೇಕು ವಂ ೦ದೆ ವಣಕ್ತಿಯಂ ಬಂಶಂಸಂವಗೆ ॥ಪ॥ 

ಎಂದಂ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಳಾದ ಸತಿ ಗಂಣವಂತನಾದ ಮಗ ಮಶತಿವಂತಿಕೆ 

ಜಪದ ಜಾಣ್ಮೆ ತಪದ ನೇವು ಸ ಸಂಗಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದ ವಕಾನವ ದುಸ್ಸಂಗವನು 

ಬಿಡಬೇಕೆಂದಂ ಕಳ ಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡಿದ್ದಾನೆ ಭ್ರವಂದ ಗೀತೆಯ 

ಭೃಂಗಾ ನಿನ ಟ್ವಿದನೇ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಭಂರೆಲಿ ನಿಂದಂ 

ಆಂಗಜಲಂಬ್ವಿಕ ಪೂಗೋಲಿಂಗಳ ತಡೆಯುನಿಕ್ಕಿ 

ಆಂಗನೇರೆಂಬೋ ಹಂಲ್ಲೆಮೃಗಂಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯೆಚ್ಕ್ಯಾ 

ಹಿಂಗಿಸಂತೈಧಾನೆ ಅಸಂವ ಹೇಕಿತವ 1 ॥ಪ॥ 

ಸಂವಾರಂ ಒಂಬತ್ತು ನಂಡಿಗಳ ಈ ಗೀತೆ ತಂಂಬಂ ವಂದ್ಮಾಗಿದೆ 

ಉತ್ಸಲ ಶ್ಮಾವಂಲ ವಂದವೆತ್ತ ಭಾವನ್ನವದೀಡಿ 

ಅತ್ಯಮಲ ಪೊನ್ನಂಬರ ಸುತ್ತಿದ 

ಮಂತ್ರನೂಪುರ ರಬಣತ್ಕಾರದಿ ಮಿಂಚಿಯೆಂವ್ಮ್ಮೂ 

ಚಿತ್ತಶಿಖಿಗೆ ಪೀಯೂಷ-ಕ್ತ ಮೇಘದಂತೆ ಒಪ್ಪುವ ಶ್ರೀಹರಿ ಯನ್ನು 



೪೬೪ ದಾ ಸಾಹಿತ ತ ದರ್ಶನ 

ಯನ್ನ ಹೆತ್ತಶಾಯಿಂ ಆಪ್ತಬಂಧು ಗೋತ್ರೆಗತಿನೀನೆ ನಮ್ಮ 

ಚಿತ್ತವೆಂದು ನಂಬಿ ತನ ಹತ್ತಿಲಿ ಸಾರಿದವರ 

ಒತ್ತಿತಂಂ ರಥವನೇರಿ ಸತ್ವರ ಬರುವೆನೆಂದು 

ಮಂತ್ತಕ್ರೂರನೊಡನೈದಿದ ಹೇ ಕಿತವಾ 1 

ಎಂಬ ನಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಭಾವ ಬಂಧಂರತೆ ಸಹೃದಯರ ಚಿತ್ತಚ ಂಬಕವಾಗಿದೆ 

ಅಕಟಕಟ ಸಂಸಾರವನು ನೆಚ್ಚಿಕೆಡಬೇಡ ಎಲ್ಯಾಡಿ ಬಂದೋ ಎನ ರಂಗಯ್ಮ 

ನ ಕಂಗಳಿದ್ಮಾತಕೋ ಕಾವೇರಿರಂಗನ ನೋಡದ ಮಂತಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 

ಪಾದರಾಜನ ಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಆವೇಶವನ ಕಾಣಂತ್ತೇವೆ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂತೆ ಭಕ್ತಿರಸಾವೇಶದಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಒರೆದ ಶಿವಶರಣ 

ರಲ್ಲಿ ಮಂಟ ನ ಷಡಕ್ಷರಿ (ಸಂ ೧೭4೦) ಎಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆವರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ 
ಪದ್ಮವೊಂದಂ ಹೀಗಿದೆ... 

ಎನಗೆ ಬೋಗಭಾಗ್ಯಬೇಡ । ಎನಗೆ ಜಪವು ತಪವು ಬೇಡ । 

ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೊತ್ತಸೇವೆ ನಿತ್ಮವಾಗಲೈ ಪ 

ಎನ ಕಂದಿಸುತ್ತ ಬಹಳ | ಎನ ಬಾಧಿಸುತ್ತ ಬಿಡದೆ ಟ 

ಎನ ನೊಂದು ನೆವಗಳಿಂದ ಕಾಡಿದವರಿಗೆ ॥ 

ಎನ್ನಕೊಂದೊಡವರಿಗೆಲ್ಲ ।ಟ ಎನ ಲೂ ಪೂಜೆಫಲಗಳಿಲ್ಲ । 

ಉನ್ನತದೊಳಗವರಿಗಾಗಿ ಸಂಖದಿಬಾಳಲಿ ॥೨॥ 

ಇವರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬೈದವರಂ ವಂದೆ ಬೈಯಜ್ಯವವರಂ ಸಚೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಹೀಯಕ್ಕಾಳಿಸಿದವರು. ಇಂದಂಧರನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಂದಣದಪನ್ನು ಏರುವ ಪದವಿ 

ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತೆ ! ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ತನಗೆ ಶಿವನ ತೊತದ್ತಿಸೇವ ನಿತ್ಯವಾಗ 
ಲೆಂದಂ ಜೇಡಂವ ವೈರ ಗೃ ಅವರದಾಗಿತ್ತೂ, 

ಕಾಡಲೇಕೆ ನರರಂಗಳನಂ । ಬೇಡಿ ಎಳಲಲೇಕೆ ವಂನದೆ ॥ 

ರೂಢಿಗೀಶನೆವಂಗೆ ದೈವವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರೆ ॥ಪ॥ 

ಅದರ ವೆೀಲೆ ಈ ಶಿವಯೋಗಿ ವೃಡಪೂಜೆಗೆ ಮಡಂವಿನ ಅಗ್ಗವಾಣಿಯಂಂಟಿಂ 

ಕಂಡಪತ್ರ, ಪುಷ್ಪಗಳಂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಟಂ ಎನಂ ತ್ತಾನೆ ದಂಡಿದೆರೆ ಒಡಲಿಗೆ ಅನ್ನ 

ವುಂಟಂ ಶಯಂನಕ್ಕೆ ಗಂಡಿಗಳು ಒಡೆಯಂರಂಗಳಂ ಬಿಸಂಟಿಂ ಅರಿವೆಗಳಂ ಶೀತಕ್ಕೆ 

ವುಂಟಂತೆ ? ಹೀಗಿರಂವಾಗ ವಿಂಗಿಲು ಮನೆಗಳೇಕೆ ನಮಗೆ ? ಎಂದಂ ಕೇಳುವ ಈ 

ಷಡಕ್ಷರಿಯೋಗಿಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ ಉದಾಹರಿಸತಕ್ಕ ವಾಗಿವೆ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತು ವಚನ ಇಾಹಿತ್ಯ ಗಹ 

ಬಟ್ಟೈಸಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಹಾಗೂ ಶಿವಶರಣರ ಈ ಬಗೆಯಂ ಕೃತಿಗಳು 

ಜನರ ಇೀತಿಲಂನಂ ತಿದ್ದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಚಾಗ್ರತಿಯಂನು ಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೃತ 

ಕೃತ್ಯವಾಗಿವೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಗ ವ ಧ್ವಪತಿದಾಸ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರನ್ನ 

ವರದ್ರುವನತಾರ ಎಂದಂ ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆ 

ಮಾಸೆರಾಯಿರು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರೇ ವ್ಯಾಸರಾಯರು  ಇವರಂ ಮೈಸೂರು ಸವಿಕಾಪದ 

ಬಸೂ ರಿನವರು ಬಾವಣ (ಬೆಲ್ಲಣ್ಣ) ಮತ್ರ ಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಬಂವರು 

ತಂಬೆತಾಯಿಂಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹ ಟ್ವಿದ ಇವರಿಗೆ ಯತಿರಾಜ 

ನೆಂದೇ ನಾಮಕರಣ-ಕಾಡಲಾಂಶಿಂತು. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಮತೀರ್ಥರು ಎಳೆಗೂಸನಲ್ಬ ತಂದೆ 

ತಾಯಿ ಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ದೇವರ ಲಭೀಷೇಕದ ಹಾಲಿನಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದರಂತೆ ! ಐದು 

ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಉಟನಯಂನ... ಸಂನ್ಯಾಸ ದಿ ಕೈಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟೂ ವ್ಯಾಸರಾಯ ನೆಂಬ 

ನಾನಂಕರಣವಾಂದಿಂತು 

ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣವು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಲ್ಲಿಯೇ ಆಯಂತು ಪ್ರಗಲ್ಪ ಪಾಂಡಿತ 

ವನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ವಾಸರಾಯರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ವಡಿ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತ 

ರನ್ನ ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ದ್ವೈ ತಮತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ವಸಾಡಿದರು ಮತ್ತು 

ಬ್ರಹ್ಮ ತೀರ್ಥರ ವಂರದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದರಂ 

ಜಯನಗರದ ಸುಳುವ ನರಸಿಂಹನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂಂಡೆ ರಾಜಗುರುವಾಗಿದ್ದು 

ನ್ಮಾಯರಾಮ್ಸತ ತರ್ಕತ ೦ಡವ ತಾತ್ಸಯ ೯೩ೆಂಬ್ರಿಕಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಧ 

ಗಳನಂ ನೂರಾರು ಕನ ಡ ೀರ್ಶನೆಗಳನ- ರಚಿಸಿದರು. ಇದರ ಅಂಕಿತ ಕೃಷ್ಣ 

ಅಧವಾ ಸಿರಿಕ ಹ್ಹ ಎಂದು 

ವ್ಮಾಸರಾಂಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೊಳಲನೂದುವ ಚದಂರನ ದೆ ಹೇಳಮ್ಮುಯ್ಯ 1 

ತಳಿರಂದದಿ ಠಾ ಪೊಳೆವ ಕರದಿ ಪಿಡಿದು ಪೆಟ 

ಮಂಂತಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಠ್ಸ್ಸಲ್ಯಭ ವವು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ ಬೇರೆ ದಸ 

ರಂತೆ ಇವರೂ ಸಹ ಸಂಸಾರದ ಅನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಶಿಪಾದಿಸಿ ಸಂಸುರಸಾಗರದಿಂದ 

ಪಾರಾಗಲಂ ಹರಿಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯೆಂದು ಅನ್ಮನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆ ಡಿದ್ದಾರೆ 

ಸಂಸಾರಿಯೆಂಬ ವಂ ರಿಗೆ ಸಿ.ಎಕದೆ ಕಂಸಾರಿ ಕರಂಣದಿಂದೆನ್ನ ನೋಡಯ್ಯ ! ಎನ್ನು 

ತ್ತಾರೆ ಕೆಇಳಲ ನುಡಿಸಿ ಪ್ರೇಮಸಂಧೆಯಂ 1 ಮಳೆಯ ಸಂರಿಸಿ ಭವತಾಪ! ಕಳೆದು 

ತಿಳಿಎನೆಳೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಬೆಳೆಗೆನ್ನ ವಂನದೊಳುಂ ॥ 



1೬ ದಾಸ ನಾಹಿತೆ ದರ್ಶನ 

ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪ ರಾಗಲು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಜೆ ಕು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಾಧಿ ನ 

ಅಂಥ ಬಕ್ತರ ಸಂಗವಿದ್ದವೆ €ಲೆ ಛಕ್ಷನಗೆ ಯಾರ ಯ ? 

ಕರಿಯಂ ಭೇಯಂಪುಂಟೆ ಕೇರಿಯ ಇಕ್ಕೆಯೊಳಿದ್ದ ವಗೆ? ದುರಿತದ ಭಯಂವ್ರಂಟಿ 

ಶ್ರೀಕೃಹ ನದಾಸರ ಸಂಗವಿರ 2 ? ಎಂದು ವ್ರಶಿ ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಂವ ಮುಖ್ಚನ ಷಡಕ್ಷರ ಶಿ ನಯೋಗಿಗಳವರ 

“ಕಾಡಲೇಕೆ ನರರಂಗಳನಂ ಬೇಡಿ ಬಳಲಲೇಕೆ ಮನವೆ ॥ 

ರೂಡಿಗೀಶ ನಮಗೆ ದೈವವಾಗಿ ಇರುತಿರೆ 

ಎಂಬ ನಂಡಿಯನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಸು ಬಿಟ್ರಿ ಇತರರನ್ನು ಆಶ್ರಂಿಂ”ಿವವನನನ್ನಿ ಕುರಿತು 

ಸುರಧೇನಂವಿರಲುಗಿ ಶ್ವಾನನ ಪಾವ ಕರೆದು ಕುಡಿಯಬೇಡವೊ ! ಎಂದು 

ಹೀಯಣಳಿಸು*್ತಾರೆ ಅವರ ದೈಷ್ಟಿಯಲಿ ಕ"ಸಂಲನಾಭನ ಹಂಡಿ ಪೊಗಳದ 

ಸಂಗೀತೆ ಗಾರ್ಹಭರೋದನ ವಂತೆ! 

ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ವ ತ್ತ ದಾಸಕೂಟಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅಪಾರ ಸೇದೆ 

ಸಂದಿದೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮ್ನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವು ಆಸಶರಣರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಂತೆ 

ವ್ಯಾಸರಾಯಂುಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ನಗರವು ಹರಿದಾಸ೦ಿಂದ ತುಂಬಿ ಚಗವನ್ನಾಮ 

ಸಂಕೀರ್ಶನೆಗಳಿಂದ ವಕಾರ್ದನಗೊಡುತಿ ತ್ತು 

ವ್ಯಾಸರಾಯ ರ ಮುಂದಾಳ ತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರಜಾಸ ಕನಕದಾಸ 

ವೈ ಕುಂರದಾಸ ವಾದಿರಾಜ ಮ ಂಶಾದವರು ಹರಿಕಹಾಮೃತ ಸಂಕೀರ್ತನದಿಂದ 

ಜನಜಿ ವನವನ್ನು ಪಾವನಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರ.. ಸ್ಯಾಗರಾಒರನು ಗುರ ಶ್ರಿ ಪಾದರಾಜರಂ 

ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರು ಬಹುವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಜಿಹ್ಹೆಂಕೆಂ 

ಆದಿಶೇಷ ಶೇಷಇವೇಶಸುೃ ಹ್ಲಾದನವತಾರ ಎಂದು ರೂಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸವರು 
90 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದಿ ಜೀವನ ಇಡೆಸಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಬೀರ ವಂತ್ರು 

ತುಳಸೀದಾಸರಂತೆ ಧರ್ಮಜಾಗ ತಿಗ್ರೈದ ಮಹಾಸುಭಾೂವರಂ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ 

ಪುರಂದರದಾಸರು (ಕ್ರಿ ಶ 1484 1564) 

ಶಿವಶರ[ರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರಿಗಿದೆ ಅವರ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹೆ ಳಿರುವಂತೆ ದಾಸಕೆಂಡಕೆ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರಯ್ಯ! ಎಂದ ಮಾಸು ಎಜ ! ಅವರು ನಾರದನ ಅವತಾರವೆಂದು ಹರಿದ ಸರ 

ಭಾವನೆ  ಥಧರ್ವಬೋಧೆಯೆ , ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಾಯಕ 



ವಾಸ್ ಸಾಹಿಸ ವತು ವಚೆನೆ ತ್ಯ ೬೭ 

ಬಸವಣ ವರ ಜಿ ವಸು ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಇ. ನಾವಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೋ 

ಅದರಂತೆ ಪ್ರರ ದರದಾಸರ ಜಿ ವದಯ ೂ ಓಣೆ ಕ ವಿಚಿತ್ರ ೫ 3ರಾದಳಿಗಳ ೦ಟಂ 

ಉತ್ಸವಂ ಕ ಓದ ಜನದ ಬಸವಣ ದೀನ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರ 20*ದಂತೆ 

ಪುರ ದರದಾಸರು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀ ಮಂತರೆನಿಸಿದ್ದು ಜ್ಞಾ ನೋದಂ ೧ಸಾದೊಡಸೆಯೆರೀ 

ಅದೇೇವನ ತಂದಂತೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ಜಸೆತೆಯ ಅಜ್ಜಾ ನವನು ಅಏಳೆಯೆಲ ತಂಬೂರದಿ 

ಹಿಡಿಸು ಮನೆ ಮನೆ ತಿರಂಗಿ ಧನಂಾಯೋಧೆ ಮಾಡಿ ಹಡಿ ಇಣಿತೆಯ ಉದ್ಧಾರ 

ಕ್ಕಾಗಿ ತವದ್ಧ್ಮನೆ ಅರ್ಷಿ ಕೊಂಡರು 

ತಂದೆ ವರದಪ್ಟನಾಯ ಕ ಕೋಟ್ಕಾಧಿ ಶ ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಲೌಕಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕಗಳಿರಡರಲ್ಲಿಯ ಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ 

ಮಾಡಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಸರಸ್ವತಿ 

ಕಾಯಕ ರತ ಪಡಿವ್ಯಾಖಾರ. ಐಶ್ಶರ ವು ಬೆಳೆಯ ರಿಶ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಣ 

ದಾಸೆಯಂ ಇ ಬೆಳೆಯ ತೊಡಗಿತ್ತು, ಎಂಜಲು ಕೈಲಿ ಕ ಗೆಯನೂ ಹೊಡೆಯದಿದಂ 

ವಷ್ಟು ಒಪುಣಾಗ್ರೇಸರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ | 

ಕ ವಿಂಗಾನಿವಾಡು ಮೋಕ್ಷಗಾಬುಗಾಡು ಎಂಬ ವೇಮನ ರಾಧ್ಯರೆ ಬಜ್ಜಿ 

ಯ ೦ತೆ ಲೋಭಿಯಾದ ಸು ಮಹಾದಾನಿಯಾಗಲಾರ ತ್ಯಾಗಿಯೂ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ 

ವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬಂದಕೆ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನೇ 

ತಕ್ಕ ನಿದರ್ಶನ 

ಒಮ್ಮೆ ಬದಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ ವ ಗಳ ಉಪನಯನಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೆ ೪ ಬಂದ 

ಆದಂ ತಿಂಗಳಂ ಅಲೆದರೂ ನಾಯ ಕನಿಂದ ಒಂದು ಒಡಿಕಾಸೂ ಆನಿಗೆ ದಕ್ಕಲ್ಲೀ 

ಆದರೂ ಆತ ಜಿಗಣೆಯಂಂತೆ ಮತ್ತೆ ವಂತ್ತೆ ಕಾಡತೊಡಗಿದ ಕಡೆಗೊಂದು ದಿನ 

ನಾಂ ೦8 ಅವನಿಗೊಂದಂ ಸವ ಕಲ ನಾಣ್ಯವಿತ್ತೆ ಆತ ಅಬನ್ಣ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ 

ಬಳಿಗೊಯ್ದ ತ್ತೆ ಹಣ ಯಾಚಿಸಿದ ಆದರೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವೆಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು | 

ಆದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬೈನ್ಯದ ಮಾತಂಗಳಿಂದ ಸರಸ್ವತಿಂಂ ಮನ ನ್ಯ ಕರಗಿತ ಶನ 

ರವರಂ ಮನೆಯಂವರಿತ್ತ ವ ಗ ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಭಿಕಾರೂುಫ ಅದನ್ನ 

ಗಂಡನನ್ನು ಕೇಳೆದೆಯೇ ದಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಸರಸ್ಕತಿ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಣಇಗೆ ವ ೂಗುತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೈರ್ಷ್ಲಾರ್ಪಣ ಎಂದಳು ಆ ಕಪಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ಅದನು ನಾಯ ಕನ ಎಳಿಗೊಂರ ಕ್ಲಿ ಇಗ ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒದಲಾಗಿ ಹಣ 

ಕೊಡು ಬಂದ ನಾಂರಂಕಿಯು ಒರಟಗುತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಸುದೆಂದು ಗಂರ್ತಿಸಿ 

ಆದನ್ನು ಪೆಟಗೆಯಲ್ಲಟ್ಟು ಭರ್ಹ,ಪಡಿಸಿ ವ ನೆಗೆ ಬಂದು ವ ೧ಗುತಿ ಎಲ್ಲಿ? 

ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸರಸ್ವತಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದಳು ! ದಿಕ್ಕು ತಿಳಿಯ ದ 



ಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿಶ್ಮ ದರ್ಶನ 

ಅವಳು ಆದು ಒಳಗಿದೆ 1 ಎಂದಳು ತೆರಲು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾಯಕ |! ಕೂಡಟೇ 

ಅವಳು ವಿಷಕುಡಿದಂ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಲಂ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ವಿಷದ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ವೆಂಲೆತ್ತಿದಾಗ 

ಆದರವ್ಲಿ ಮೂಗಂತಿ ಕಾಣಿಸಿತಂ ಸೋಜಿಗೊಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನೂಗಂತಿ ತಂದು ಗಂಡನ 

ಕೈಗಿತ್ತಳಂ | ಕೂಡಲೇ ನಾಯಂಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಧಾವಿ ಎಂದು ನೊ ಡಿದಾಗ ಭದ್ರ 

ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಂಗುತಿ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಬತ್ರಿಹ್ಮಣನದು ಹುಡುಕಿಸಲಂ ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರಯತ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ! 

ನಾಯಕ ಬೆ.ತ್ತಿದ ! ಮನೆಗೆ ಬಂದಂ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿಳಂಹಿಸಿದ 

ವೈರಾಗ್ಯ ಮಂ.೧ಡಿ ಬಂತು 1 ನಿಜದ ಅರಿವಾಯಿತು ] ತೆನ್ನಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ 

ದ ನ ದಲಿತರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ತಂರ್ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ 

ಹಂಪೆಗೆ ಬಂದ 

ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿಶೇ ಆಯತು | ವಕಾಧವನಂಟ್ರಯ ಸೇವಿಸಂವುದಕ್ಕೆ 

ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿ ತು ॥ಪ॥ 

ದಂಡಿಗೆ ಚಿತ ಹಿಡಿಂ ಂವುದಕ್ಕೆ 1 ಮಂಡೆ ಬಾಗಿ ನಂಚಂತಲಿದ್ದೆ | 

ಹೆಂಡತಿ ಇಂತತಿ *ಂವಿರವಾಗಲಿ । ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಕಾಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ॥೧॥ 

ದಂ ೦ತಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತ, ಸಂಚರಿಸತೊಡಗಿದ್ ನಾಯಕ ಈತದ ಪರಿಪಕ್ವ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಗರ್ತಿಸಿದ ವ್ಯಾಸರಾಯಂದಂ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯಂನ್ನಿತ್ತಾ ಹರ 

ಸಿದರು ಅಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಪುರಂದರದಾಸ ಬೆಂ. ಹೆಸರಾಂತು 

ಭೆಗವಂತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅವರ ವಂಂಖದಿಂದ ಕವಿತಾ ರುರಿ ಬ ಗ್ಗೆ 

ಯೆಕಾಡೆದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹರಿಯ ತೊಡಗಿತು ಜನ ಹರಿ ಕಹಾಮ್ಟುತ ದಂಡಂವಿ 

ನಲ್ಲಿ ಮಂಳಂಗಿ ಭವ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ತಣಿಯಿತು | 

ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡ ಸಾಲದೆನಬೇಡ ನ ಳೆಗಿಡಬೇಡ ಎಂಬ ಆಸರ ಪಬವು 

ದೆ ವರದಾಸಿಮಾರ್ಯರ ಇಂದಿಗೆಂತು ನಾಳಿಂಗೆಂತೆಂತಂ ಚಿಂತಿಸಲೇಕೆ ? 

ತಂದಿಕ್ಕುವ ಶಿವಂಗೆ ಬಡರನವೆ---ರಾಮನಾಭ 1 

ಎಂಒ ವಚನವು ಭವಂತನಲ್ಲಿ ದೈ ೈಢವಿಶ್ಲಾಸವಳ್ಳೈ ಬಕ್ಷನ ನಿರ್ಧಾರವನಾ ಚಿತ್ರಂ 

ತ್ತದೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಪ್ರಖ್ಯ್ಧಾತಿಯನು ಕಂಡು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವವರು ಅಂದೂ 

ಇದ ರು ಅವರ ಪದಗಳನ್ನು ಹೀಗಳೆವವರೂ ಇದ್ದರಂ ಅದನ್ನು ಅರಿತ ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರಂ ಅವರ ಪದಗಳನು ಪುರಂದರೋಪಿನಿಷತ್ ಎಂದಂ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ 

ಅವರಂ ತೆಪ್ಪಗೂದರಂ ! 



ದಾ” ಹಿಶ್ಕ ವತು ವಚನ ಇಾಹಿ್ ಜಿ ೯ 

-ಓ೬ರಂದರದಾಸರ ಕಿ ರ್ಶನೆಗಳ ಟೂಟಿ ಟಿಕೆ ಡಂಬಾಚಾರಗಳಸು ವಿಡಂಬಿಸ 

ಲಾಗಿದೆ 

ಉದರವೈರಾಗ್ಯವಿದು | ಪದಂವಾಣುಭವಲ್ಲಿ ಲೇಶ ಭಕ ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಗ 

ಉಊದಯಕ ದಲೆದ್ದು ಗಡಗಡ ನಡುಗಂತ ॥ 

ನದಿರ್ಯೆಳು ನಿಂಂದೆವೆಂದಂ ಹಿಗ್ಲುತಲಿ 

ಮದಮಂತ್ಸರ ಕ್ರೋಧಥೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಟ 

ಬದಿಯಲಿದ್ದವರಿಗಾಪ್ವ ರ್ಯಶೋರುವ HCH 

ಎಂಬ ಪದದು ಒನವಣ್ಣ ನವರ 

ತೊರೆಂ.0 ವಿರಾವಣ್ಣಗಳರಾ ತೊರೆಯ ಎಕಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳರಾ | 

ತೊರೆಯಿಂಂ ಭೋ  ತೊರೆಯಿಂಂ ಭೋ 1 

ಪರನಾರಿಯಂ ಸಂಗವ ತೊರೆಯಿಂಂ ಭೋ | 

ಪರಧನದಾಮಿಷಪ ತೊರೆಯ ೦ ಭೋ 1 

ಇವ ತೊರೆಯ ದೆ ಹೋಗಿ ತೊರೆಯುವ ೦ದರೆ 

ಒರು ತೊರೆ ಹೋಹುದಂ ಕೋ ಸಂ ದೇವಾ । 

ಎಂಬ ವಚನಾಜಬಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ 

ಅಂಧ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನು ನೋಡಿ ಹರಿಬಾಸರಂ ನಗೆಯ 2 ಬರುತಿದೆ 

ಎನಗೆ ನಗೆಯು ಏರ ತಿಡೆ! ಎಂಡು ಎ್ಕ್ಯರಿಸಿದ್ದಾದೆ 

ಜಾತಿ ಸೂತಕದ ಬಗೆಗೆ ವಚನಕಾರರ ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸರ ಧೋರಣೆ ಒಂದೇ 

ಬಗೆಯಕಾಗಿದೆ ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಉಕ್ತಿಗಳು ನಿದರ್ಶನ ಗಿವೆ 

ವಕಾಸವನ ಶ್ರೆೈ ಇತೆ ಹಂಟ್ಕಿನಿಂದಲ್ಲ ಅದರ ಅವನನ ಗುಣಇಕರ್ಮಗಳಿಂದ 

ಎಂಬ ಬಗೆ ಹೊಲೆಯ ಊರಹೊರಗಿಹನೆ ಊರೊಳಗಿಲ್ಲವೆ ? ಎಂದು ಪ್ರಶಿ ಸಿದ 

ದ ಸರು ಹೊಲೆತನದ ಗುರ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವಣಡಿದ್ದಾರೆ ಸತಿವಶನಾಗಿ. ಜನನಿ 

ಜನಕಗೆ ! ಆತಿನಿಷಃ ರ ನಂಡಿವವ ಹೊಟೆಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಟಮೂತುಗಳಿಂದ 

ತೆಂಂಬಿ ಹೊಲಸಾದ ಆ- ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹುಟ್ಟಾ ಸಾವುಗಳ ಸೂತಕದ ಮಧ್ಯೆ 

ನಿಂತಿರುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಕಾವೇರಿಲಿ ವಿಂಂದರೆ। ಮೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ 

ಚರ್ವವ ತೊಳೆದರೆ ಕರ್ವವು ಹೊ ದೀತೆ ? ಮಂತಾದ ವಣಾತಂಗಳಂ ಎಷ್ಟು 

ಮರ್ವು ವೇದಕವಾಗಿವೆ ! 

ವೇದಾಂತಿಗಳೆಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲನರಂ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅಸಾರ ನಿಸ್ಸರ 

'ನಣಂತಾಗಿ ಹಿ ಗಳೆಯ ತ್ತಾರೆ  ಪಾನವ ಜನ್ಮವನಲ್ನ ಅ್ಲಗಳೆಯುಂವುದನ್ನು ದಾಸರು 

ಒಪಷು ವದಿಲ್ಲ ಅವರ 



೫೦ ದಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಶ 

ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದಾ ಜೈಸಬೇಕು 

ಹೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಶಲೇಶವಕಾಡದ್ದಂಗೆ 

ಎಂಬ ಅವರ ಪದವು ಸಂಇರದಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮಾನವ 

ಕರಿಣವ ದ ಭವತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದರೆ. ಸಂಸಾರ ಭುಗ್ಯವಿರಲಿ | 

ಕೆಂಸಾರಿ ನೆನೆವೆಂಬ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿರಲಿ ಎನ್ನಿಸಿತ3ಂ | ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 

ವಕಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಇದಂ । 

ಹಾನಿಮಾಡಲಿಬೇಡಿ ಹಂಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ 1 

ಎಂದಂ ದಾಸರು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವರಲ್ಲದೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದನರ್ಯಂ 

ಮೊಂದಿರಲಿ ! ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ವಣಿಂದುವರಿಯಂಬೇಕೆಂಬಂದನಂ ವಕಾರ್ಮಿಕ 

ವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ವರಾಡಿಲ್ಲದ 5ರಂ ಯಕಾರಿದ್ದಾರೆ ! ಶರಣರ ಹೇಳುವಂತೆ 

ಮರೆದರೆ ವಕಾನಟ । ಅರಿತರೆ ಶರಣ ಎಂಬ ವಕಾಶಂ ದಾಸದಿಗೂ ಖ್ರಯಯಂವೆ 1 

ಬನ್ನಹಕಿ ಬಾಯಿ ಲವಯ್ಯ | ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಇನ ಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ । 

ಮಾನವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿರಬೇಕಂ ವ್ಹಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಗಿಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ 

ದೊಡ್ಡದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಎಂಥ ಪಾಪಿಪ ಸೂ ಪ್ರನೀತನಾಗಂತ್ತಾನೆ 

ಶರಣರಂ ಹೇಳವಂತೆ 

ಎಲವೋ ಎಲವೊ ಪೂಪಕರ್ವುವ ಮಾಡಿದವನೆ 
ಎಲವೊ ಎಲವೋ, ಬಹ್ಮತ್ಯವ ವಕಡಿದವನೆ 

ಒವೆನ್ಮಿ ಶರಣಿನ್ನೆಲವೊ 

ಬಒಮೆದ್ಧಿ ಶರಕ್ಂದರೆ ಪಾಪಕರ್ಮ ಓಡ ವು 

ಸರ್ವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನ ಪರ್ವತಂಗಳ್ಳಿ ದಟ 

ಒರ್ವಂಗೆ ಶರಣೆನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕೂ 70೦ ದೇವರಿಗೆ! 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಚಾತ್ಕಾತೀತ ವಂನವೋತ್ತಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 

ಅವರಿಗೆ ಹರಿ ಹರ ಭೇದವಾಗಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಮ”-ಲಿಂಗವಂತರ ಅಂತೆರವಾಗಲಿ ಹಿಡಿಸು 

ತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ ಒಂದರ ಅತಿಹ್ಯವುಂಟಿಂ 1 ಪುರಂದರದಾಸರು ಭಾರತಯರತ್ರೆ 

ಯನಃ ಮುಗಿಸಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲಿಂಗವಂತರ ಕಲಹ 

ನಡೆದಿತ್ತೂ ದಾಸರಂ  ಜಂಗವಂರಂ ನಾವು ಜಗದೊಳು ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ 

ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲಹವು ಉಪಜಮಂನವಾಯಿಂತಂತೆ | ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತವ 

ನೆಂದು ಸಾರಂಪುದೇ ಸೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ |! ವಕಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ರ ದ್ರದೇವರಂ 

ಹರಿಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಐದನೆಯವನಂ ಎ ರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಶಕ್ಷಿಸ್ವರೂಪಸಿ 



ದಾ ಸ ತ್ಯ ವತು ವಚನ ನಾಹಿತ ೫೭೧ 

ಲಿಂಗವು ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಮಯ ಹೀರಿಕೆಯೇ ಶ್ರ, ಅದಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪ ಒಷ್ಟು 

ಮಾಯಿ ! ಮೋಹಿನೀ ರ”ಪು ವಿಷ್ಣವಿದಲ್ಲವೆ ? ಮೋಹಿನೀ (ಕೇಶವ) ಶಿವರ 

ಸಂಬಂಧದಿಂದಲ್ಲವೆ ಕಾಲಬೈರಮೋತ್ಸತ್ತಿ ?* ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನಾರಾಯಣಿ ಎಂಟ ಹೆಸರಿ 

ಲವೆ ? ವಿಷ್ಣುವಲಭೂಯನಮಃ ವಂದೇ ವಂಕಂದ ಪ್ರಿಂ ಹೆಗಿ-ಹರ 

ಶಂಕರ-ನಾರಾಯಂಣ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನಂ ಭಕ್ತನಂ ವಣಡಿ 

ದ ಗ ಯಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ? ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವಳೊ ಅಕ್ಸ ದೊಡ್ಡವನೊ ? ಎಂಬ 

ಮಂಕ್ಕಳ ವಠಾತಿನಂತೆ ಹರಿ ಹರವ ದ ಸೋಒಗಬಿನಿಸಂತೆ ದೆಯಂಲ್ಲವೆ ? 

ಹೀಗೆ ಪುರಂದರದ ಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವ ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಡಂಬನೆ ಸ್ತಿತಿ 

ನಿಂದೆ ಮಂಂತಾದ ವಿವಿಧ ಉಕ್ತಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳನಂ ನವು ಕಾಣಂತ್ಲೇವೆ ಮಧ ರ 

ಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೆ ೦ತಾದ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳ ರಸಾವೇಶವನು ಕುಣಂತ್ರೇವೆ ಪುರಂದರ 

ಜಾಸರ ಉಪದೇಶಗಳು ಜತವಂನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿ ಕ ವ್ಯದ ಕಳಯ ನು. ಕನ ಡದಲ್ಲಿ 

ಅಭಿವ್ಯಂಜಿವೆ ಪುರಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ ಗೀತ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು 

ಸ್ಲಿರಗೊಳಿಸಿದ ಜೀವಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಮ್ಮಾ ತಾಯಿ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನಂ ಹಾಡಂವ್ರದರು ಕೇಳ ಸಂಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ತಾವು ಕ ತಿರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿ 

ದರೆಂಬಂದನಂ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಥ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ತಳೆಯದಿದ 

ಲಾದೀತೆ 1 

ಕನಕದಾಸರು (ಕ್ರಿ ಶ ೧೫೦೯ ೧೬೦೭) 

ಪುರಂದರದುಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಣರಿಬ್ಬರೂ ವ್ಯಾಸರ ಯರ ಶಿಷ್ಕರಂ 

ಪುರಂದರರು ಹರಿದಾಸರಾದರೆ ಕನಕರು ಉತ್ತಮ ಕವಯ ಣೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇವರೂ 

ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ರಾವಂಧಾ್ಯ್ಯಚರಿತೆ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಹರಿಭಕ್ತಸಾರ ಎ ಬ ಕಾವ್ಯ 

ಗಳಸೂ ರಚೊದ್ದಾರೆ ದಾಸರ ಪಂಥದವ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳೆನಿಸಿದ್ದರಂ 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಡ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಕೂರು ಬಿ ರಪ್ಟ ಮತ 

ಬಚ್ಚಮ್ಮ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಮನ ರ ಪೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬನೇ 

ಮಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು 

ಬೀರಟ್ಟ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಪುಟ್ಟ ಪಾಳೆಯಗಾರ ವೀರ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಲ್ಲಿದ ತೆಂದೆಯ ತರುವಾಯ ರಾಜ್ಯ್ಕಾಡಳಿತದಲ್ಲಿಯಯೂ ದಕ್ಷನಾಗಿದ್ದ ಒವೆಡ್ಟಿ 

ಈತನಿಗೆ ಅಪಾರ ದನ ಸಿಕ್ಕಿತು ಜನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು ಕನಕನಾಯಕ ನೆಂದಂ ಕರೆಯ 

1 ಶಿವಶೇಶವ “ಂಟಭ ಇತಂ ಕಲಯೆರೀ ಕಾಲಭೈರವಂ [| 

ಗ್ಯಾಂದ ಲೈಂಗಕೂರ್ಮಪುರಾಣ (ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯ ೩೭೪) 
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ತೊಜಿಗಿದರು ಮುಂದೆ ಅದು ಆಂಕಿತ ನಾವುಪೂ ಆಯಿಪಂ ಅದರಿಂದ ಆತ 

ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆದಿಕೇಶವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷಿ ಇದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು 

ರಟಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಯೌವನ, ಐಶ್ಚಯ ೯ ಪ್ರಭತ್ವ ಮತ್ತೂ ಕೀರ್ತಿಗಳು ಬೆನ್ನು 

ಹತ್ತಿದ್ದವು 

ಪತಿ ವಿಯೋಗದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಗಂಪ್ಲ್ಸೆಹಂಟ್ಟಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿ 

ಬಂದಂ ಯದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿಶನಾದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಮನಸ್ಸು 

ನೊಂದು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಅನಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ದಾಸಕೂಟ ಸೆ ರಿದ ಕನಕನ 

ದೃಢ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರರಂದರದಾ”ರಂ ತಮ್ಮ ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಕನಕನಿಗಿ 

ತ್ತರ. ಕನಕೆ ತನ್ನ ಜಿ ವನದ ಬಹುಭಾಗವಸು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂ ತನ್ನ 

ಕಡೆಯಂ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಲಿ ಅಸುನೀಗಿದವು 

ಕನಕದಾಸರು. ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡಿತರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಭಾಶಾವಿಗಳು ಅವರ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅವರ ವ್ರತ್ಯುತ ನ್ನವಂತಿ ಸವಂಯೆ ಚಿತ 

ಪ್ರಶಿಬೆಗಳಂ ವ್ಯಕ್ಷಪಾಗುತ್ತವೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರಣ ಸ್ವಯಂಂ ವಂಹಾನಂಭಾವರಂ 

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನಂ ಉಚ್ಚನೀಚತೆಯನು ಅವರು ದೂರ ವಕಾಡಿದ್ದರು 

ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಂತೂ ಕನಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತೆ ! 

ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಂದ್ಧ ವಾಗಿತ್ತೂ 

ಕನಕ ಅಪ್ಪಟ ದ್ವಿಜರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಕ್ರದಂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿರ್ದು 

ಇದನ ಗಮದ ದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕತಕ “ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಂತ ದ್ವಿ ಜೊ ತ್ತ 

ಮರ ಪಂಡಿತರ ವೈಶಿಷ್ಟ ವನಂ ಬಯ ಲಿಗಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು 

ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು 

೧ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಧತ್ ಸಭೆ ಏರ್ವಟ್ಟಿತ) ಗಂರುಗಳಂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ 

ಯಾರು ಅರ್ಹರು ? ಎಂಟು ಪ್ರಶೆ ಯನ್ನು ಸಬೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟರು ಪಂಡಿತರು 

ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದರಂ  ಯಕಾರಿಂದಲೂ ಸರಿಖರಾದ ಉತ್ತರೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಕನಕನ ಸರದಿ 

ಬಂತಂ ಆತ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೊ ದೇನಂ ! ಎಂದ ಪಂಡಿಕರು ಕೆರಳಿದರು 

ಏನಂ ಆವರಾತಂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಹಬೇಕಾದದ್ದ್ದು ಶೂದ್ರ, ಕನಕನಂ ಮೊ ಕ್ಷಕ್ಕೆ 

ತಕ್ಕವನೆ ? ಮುಂತಾಗಿ ಗದ್ದಲವೆಬ್ಬಿಸಿದರು ಕಣಕ ಸ್ರಶಾಂಶವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ 

ನಾನು ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಮವ ಕಾರವಳಿದಪರು ಅದು ಯಾರಿಗೆ 

ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲರು! ಎಂದ ಹಂಠಿತರು 

ತೆಣ್ಣಗಾದರಂ 
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೨ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೆ.ಂದಂ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣನಿ ತ್ತಿ 

ಯಕಾರು ಇಲ್ಲದೆಡೆ ತಿಂದಂ ಬನ್ನಿ ಎಂದರು ಎನ್ಲರೂ ತಮ ತಮಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ 

ಗುಟ್ಟಾಗಿ ತಿಂದು ಬಂದರು ಕನಕ ಇಕಾತ್ರ ಹೆಣ್ಮು ತಿನ ದೆಯೆೀ ಹಿಂದಿರಂಗಿದ್ದ 

ಜೆ ೪ಿದ್ದಕ್ಕೈ ಆತ ಉತ್ತರಿಸಿದ--ಎಲ್ಲಡೆಯೂ ದೇವರಂ ಇರಂವುದರಿಂದ ಯಾರೂ 

ಇದ ಸ್ಥಳವೇ ನನಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ! ಎಂದ ಪಂಡಿತರ ಸದ್ದಚಗಿತ್ತು, 

೩ ಕನಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲಂ  ಉಚಂಪಿಗೆ ಹೋದ 

ಅರ್ಚಕರು ಶೂದ್ರ ಕನಕಣಗೆ ಒಳಗೆ ಬರಲಂ ಅವಕಾಶಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕನಕ ಗುಂಡಿಯ 

ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೂತಿಸಿದ ಸಿಷ್ಟಿಬಂಯ ವಿಗ್ರಹ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಯಿಂತರಿ 

ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆಯಂಭ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಬಿತ್ತಿ ಶೃಷ್ಣ ಕನಕಣಗೆ ದರ್ಶನವಎತ್ತ ಕನಕನಕಿಂಡಿ 

ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ 

ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಹನತರಂಗಿಣಿ ೨೭೦೦ ಸಾಂಗತ್ಯ ಛಂದಸ್ಸಿನ 

ಬೃಹತ ಕಾವ್ಯ ಉಳಿದಂವ ಭಾಎಂನಿ ಷಟ್ಟದಿಯಂಲ್ಲಿವೆ ಕನಕದಾಸರ ರಾವಂಧಾನ್ಯ 

ಚರಿತೆ ರಾಗಿ ಭತ್ತ ವಣಂತಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ ಗಳನ್ನೂ 

ಶ್ರೀರಾವಂನ ವಂಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾರಸ್ಕವಾದ ಖಂಡಕಾವ್ಯ 

ಕನಕದಾಸರಂ ಸವರಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮೌಢ್ಯಗಳನು ಕುರಿತಂ 

ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟಂ ಬಗೆಯ ವಂದಗಳೆಲ್ಲ ಕುಲಪಂದವೂ ಒಂದಂ ಜಾತೀಯತೆ 

ಎಂಬುದು ಇದರ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಆಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರು ಜಾತಿ ಸೂತಕವನ್ನು 
ಕುರಿತಂ 

ವ್ಯಾಸ ಬೋಯಂತಿಯ ಮಗ ಐವಕಾಕಇಂಡೆ.0ಂ ವಾತಂಗಿಯ ಮಗ 

ಕುಲವನರಸದಿರಿಂ ಘೋ ಶ್ಚಪಚೋಹಿಯಾದದೇನಂ ? 

ಶಿವಭಕ್ತನೇ ಕಂಲಜನರಿ 

ವಂಂತಾದ ಬಿಚ್ಚು ಮಾತಂಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಂವವನೇ ಮಾದಿಗ ಹೊಲಸಂ ತುಂಬು 

ವನೇ ಹೊಲೆಯ ಮಂಂತಾದ ಚಂಚ್ಚು ವರಾತಂಗಳಿಂದ ಸವಾಜವನಂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕನಕದಾಸರಂ ಇನ್ನೂ ಒಂದಂ ಹೆಜ್ಜೆ ವಂಂದೆ ಹೋಗಿ 

ಕಂಲ ಕಂಲ ಕಂಲವೆನು ತಿಹರಂ | ಕಂಲ ಯಕಾವುದಂ 

ಸುಖಪುಳ್ಳೆ ಜನರಿಗೆ ॥ ಪಗ 

ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ ತಾವರೆ ಹಸುವಿನ ವಶಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹಂಟ್ಟಿದ ಹಾಲು ಮೃಗದ ಮೈೈೇಯಂ 

ಕೊಳೆ ಕಸ್ತೂರಿ ವಂಂಂತಾದಂ-ನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ವಿಜರೆಲ್ಲ ಬಳಸರಿವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಆತ್ಮ ಯರಾವ 
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ಕಂಲ? ಜೀನ ಯಾದ ಕುಲ? ತತ್ತ್ವ್ವೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಕ ಲ ಪೇಳಿರಂಯಕ್ಕಾ ? ಎಂದು 

ಪ್ರತಿ ಸಿ ಕಂಲಮಂದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೃಡ ವಿಶ್ವಾಸವನಿ ಟ್ವ ಮೀಲೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದ ತಬ್ಬಣವೆಲ್ಲಿ 

ಯೆ ದಂ! ಎಂಬುದನು ಕನಕದಾಸರ ಉಕ್ತಿಂ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳೆಬೇಕಂ 

ತ್ಯುಣಿಸದಿರಂ ಕಂಡ್ಕ ತಾಳು ವಂನ ನೆ 

ಎಜ್ಞರನಂ ಸಲಹುವನು ಇದಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ॥ ॥ಪ॥ 

ಬೆಟ್ಟಿದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಟ್ಟಿದ ಸೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ನಿ ರೆದೆದವರು ಯಕಾರು ? 

ಅಡವಿಯಲ್ಲಾಡುವ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಆಹಾರವಿತ್ತವರೆ ಯಕಾರು? 

ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಕೂಗುವ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗಾಹಾರೆವಿತ್ವ್ಮವರಂ ಯಕಾರಂ? 

ಎಂಬ ನಿದರ್ಶಸಗಳಿಂದ ಬಲ್ಲಿದನಾದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯಗಸು ಎಲ್ಲರು ರಕ್ಷಿಪನೆಂಬ 

ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣವೆಂಬುದುಂಟ ದೀತೆ ? 

ಕನಕದಾಸರ ಹಾಡಂಗಳಲ್ಲ ಊತ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗ ವಕಾನವನ 
ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ - 

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸೆ ಹಕ್ಕಿಂಶ 

ಸಂಚ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಜಗಳ ವೇಸ ! 

ಎಂಬ ಅವರ ವಕಾತಿನ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು 

ಡಾಂಭಿಕಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು -. 

ಬಿಡು ಬಾಕಕ್ಯದೊಳಂ ಡಂಘಫವ । ವಕಾನಸದೊಳ 

ಗೆಡೆಬಿಡದಿರು ಶಂಭಂವ 

ಒಡಲೊಳಂ ವಂಚಿಸಿ ಹೊರಗೆ ನೀ ಕೀರ್ತಿಯ 

ಪಡೆದರೆ ಶಿವನಿನಗೊಲಿವನೆ ಮರುಳೆ ಪ 

ಜನವೆಂಚ್ಚ ನಡಕೊಂಡರೇನಂಂಟು ಲೋಕದಿ 

ವಂನವೆಂಜ್ಚೈ ನಡೆಕೊಂಒಂವುದೆ ಚೆಂದವು 

ಜನರೇನು ಬಲ್ಲರಂ ಒಳಗಾಗೊ ಕೃತ್ಯವ 

ವಂನಪರಿರ್ಯದ ಕಳೆ ತನವಿಲ್ಲವಲ್ಲೂ | !ಪ॥ 

ನವೆಂಚ್ಛಿದರೆ ಅವರಂ ನಿನ ನ್ನ್ನ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬಲ್ಲರೆ ಅರು ಮೆಚ್ಚದ 
ವಕಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನನ ಶಿವನಂ ಬಿಟ್ಟಾನೆ! ಇಲ್ಲಿ ಜನರಂ ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವನೆಂದ 
ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ಮಯಂ ಶಿವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಳಿಯದೆ ? 



ದಾ” ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತು ವಚನ ನಹಿತ್ಯ 6.೭0 

ವ ಒ೦ಶಾಗಿ ಡಾಂಭಿಕ ವರ್ತನೆಯನ ಖಂಡ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕ 

ದಾಸರು - 

ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಜಂಗಮ ಜೋಗಿ ಜಟಿ, ಮೊಂಡ ಬೈರಾಗಿ 

ನಾನಾ ವೇಷಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ 

ಎಂದಂ ಬಿಚ್ಚು ವಕಾತಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕನಕದಾ”ರ ಕರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡಾರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಒಗಟಂ ವಕಾತುಗಳೆಂ 

ಸೇರಿವೆ ಇವು ವಚ 1ಕಾರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಮಂಡಿಗೆ ವಚನ 

ಗಳನ್ನು ಹೋಲ ತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನಂ ಕನಕನ ವಂಂಂಡಿಗೆ ಗಳೆಂದಂ ಕರೆಯಂ 

ತ್ತಾರೆ ಅವು ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊರ 
ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವು ಅಸಂಬದ್ಧ ವೆನಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅರ್ಥವು ಹೊಳೆದಾಗ 

ಅವುಗಳ ರವ್ಮೂಕೆ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ 

ಒಂಬತ್ತು ಹೂವಿಗೆ ಒಂದೇ ನಾಳವು ಚೆಂದ”ರಾವಂ 

ತ ಂಬಿನಾಳ ತುದಿ ತಂಬ ಭಾನಂಪ್ರಭೆ ಚಂದವರಾವಾ 

ಕಾವಿಲ್ಲದವನಂ ಆ ವರೆ ಹತ್ತಿದ ಕೈಯಿಲ್ಲದವನು ಆ ಹಣ್ಣನು ಕೊಯ್ದನು 

ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕನಾಡಿದ ಗಂಟೂ ಆದಿಕೇಶವ ಬ್ಲು! ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕಿ ರ೯ನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗೆಯ ಒಗಟಂ 

ವಕಾತಂಗಳಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ 

ಬೀಜವೊಂದನು ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆದಂವು ವರ್ ಮೊಳಕೆಗಳು 

ಬೀಜಕ್ಕೆ ನೆಲಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿದಾತನೆ ಬು ॥ಪ॥ 

ಎಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಏವರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ 

ಹೃದಯಂಂಗವಂವಾದ ಅರ್ಥಬೋಧವಾಗಂತ್ತದೆ 

ಕನಕದಾಸರ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಅಮೋಘನಾದದ್ದೂ ಜೀವಿಯಂ ಮಾನವ ಜನ್ಮ 

ತಳೆಯಣಪುದಕ್ಕೆ ವಂನ ಕ್ರಿವಿಂ-ಕೀಟಿ ವಂಂಂತಾದ ಎಷ್ಟ ಜನ್ಮ ತಳೆದಿರಬಹಂದಂ 

ಎಂಬಂದನ್ನು ಕನಕದಾಸರಂ ಹೇಳಂವ್ರದಂ ಹೀಗೆ - 

ಹಲವು ಒನಂವಂದಿ ತಾಯಿ ಎನಗಿತ್ತ ಮೊಲೆ ಹಾಲು 

ನಲಿದುಂಬಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ದೂ ಕೂಡಿ 

ಅಳಿಯೆ ಕ್ಷೀರಾಂಬಂಧಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಗಿಲಂ 1 

ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ನಿಜಗಂಣ ಶಿವರ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಕಾತನ್ನು ಕೇಳಿ - ಇಡಿಯ 

ಪೃಥ್ವಿಯೆಂಬ್ಲವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅಣುಗಳಾಗಿ ವ೯ಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದೋ ಅಷ್ಟೂ 

ಜನ್ಮಗಳನಲ್ಬ ತಳೆದು. ಈ ಜೀವನಂ ಕಡೆಗೆ ವಕಾನವ ಜನ್ಮ ತಳೆಯ ತ್ತಾನೆ] ಎಂಬ 
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ಅಥ`ದ ಪದವನ್ನು ನೆನೆದಾಗ ಈ ಇಬ್ಬರೊ ಅಪರೋಕ್ಷಾನಂಭಾಎಗ ವಕಾನಸಕ 

ಏಕತಾಸತೆಯಂ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ 

ಇದೆ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ ೦ದಂವರಿದ ದಾಸರು - ವಂಗಂವಾಗಿ ಜನಿಸಿದಾಗ ಆರ್ತ 

ಕಣ್ಣೀರ ಸೇರಿದರೆ ಲವಣ ಮುದ್ರದ ಮೂರರಷ್ಟಾಗಂವುದಂತೆ ! ಆಯಣ ಜನ್ಮ 

ಗಳಲ್ಲಿನ ದೇಹಗಳ ನಲುಒಂಗಳನು. ರಾಶಿ ನಕಾಡಿದರೆ ವೇರಂ ಪರ್ವತದ ನಾಲ್ಕ 

ರಷ್ಟಾಗುವುದಂತೆ 1 ಏನಂ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಕನಕದಾಸರದು ! ರ-ವಕಗಳನಂ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ 

ಕಂಡಂತೆ ಬಣ್ಣಿಸಂ- ಅ ಇಧಾರಣ ಶ್ಲ ಅವರದು 

ಪಂಚೇಂದ್ರೀಯಂಗಳೆಂಬ ಮಂಚಗೆಯ ಹಂಂರಯರ್ಯ 

ಚೆಂಚಲಹೆಂಂ “್ಠರ್ಯಯನದ್ಧ ಓಡಿಸಿರಯ್ಯ 

ಉದಯಕಾಸ್ತವಕಾನವೆಂಬ ಇರಡಂ ಕೊಳಗವ ಮಾಡಿ 

ಆಯಂಷ್ಯದ ರಾಶಿಯಂನು ಆಳೆಯಿಂರಯ್ಯ 1 

ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿ ದ ಸೊಡರು ಸಂಸಾರ ಹೇರೊಟ್ಟುಸಿದ ವೆೇಲ ಸುಂಕವೇ ವಂಂತ ದ 

ಲೋಶಾನ ಭವಗಳನ್ನು ನೆನೆದಾಗ ವಿಮರ್ಶಕ ವಂೂಕನಾಗಬೇಕಾಗಂತ್ತದೆ 

ವಾದಿರಾಜ 

ಘುದಿರಾಜರೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕಾಲದವರೆ! ಅವರದುದ ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಹೂವಿನಕೆರೆ ದೇವರರಾವಂಭಟ್ಟ ಗೌರೀದೇವಿಯಂರ ಸತಣ್ಧ ರ್ಬಿ ವಿದ್ಮಾ ಗಂರಂ ಉಡಂಪಿ 

ಆಷ್ಟ ವಂರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಸ್ಟಾ ದಿವಂರದ ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರಂ ಬಾಲ ದಲ್ಲಿ ಸಂನಾಸ್ಕ 

ದೀಕ್ಷೆ ವಾದಿರಾಜನೆಂದಂ ನಾಮಕರಣ ಈತನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ವಾಕ್ರಣದರಿಗಳೆನರ್ಲ dod 

ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗಾಭರಣತೀರ೯ ಎಂಬ ಬಿರಂದಿತ್ತಿದ್ದನಂತೆ 1 

ಇವರೆ ಸ ಸಂಸ್ಕ ಕೈತದಲ್ಲಿಯೂೂ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ವಕಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ ಡದಲ್ಲಿ ವ ಕುಂಬ 

ವರ್ಣನೆ ಸ್ವಪ್ನ ಗದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಶೋಭಾನೆ “ಭಾರತ ತಾತ್ಸರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ 

ಟೀಕೆ ಎಂಬ ಗ ಓ೦ಥಗಳನಂ ಆನೇಕ ಕೀರ್ತನೆ "ಂಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳನಂ 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾದಿರಾಜರು ಹಯವದನ ಎಂಬ ಆಂಕಿತದಿ೦ಂದ ಅನೇಕ ೪ರ್ಶನೆ 

ಗಳನ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ದೀನ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ವ ದಿರಾಜರಂ ತ ಇಂ ಭಾಷೆ 

ಯಲ್ಲಿಯೂ ಊತಕ ನೆ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿಸಿದರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ 

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರಂವ 

ಹರ್ಹ”ಪೆ ಇನ ಲಂ ಗಂಣವೆನಿತು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ 

ಹಣವಿಲ್ಲದವನೊಬ್ಬ ಹೆಣಿಂಂತ ಕಡೆಂಯಂಯ್ಯೂ Mell 
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ಎಂಒ ಪ್ಯವಿಯ ಕೀರ್ತನೆ ವಾದಿರಾಜರದಂ ಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೆಯಾಗದವರನ್ನೈು 

ಬೇರೆವಕಾಡಿಸಂವ ಕುಲಗೆಟ್ಟವರನೆಲ್ಲ ಕುಲಕೆ ಸೇರಿಸ ವ ಹೊಲೆಯಂನಾದರು ತಂದಂ 

ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮಂಗನೆಂದರು ಅಂಗ” ಸುವ ಕಂಗಳಿಲ್ಲಿ ದವರಿಗೆ ವ ಗಳ ಕೊಡಿ 

ಸಂವ ಅರಿಯದ ಶ ೦ರನ ಅರಿತವವೆನಿಸುವ ಹಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನಾ ಮೊನಚಾದ 

ವಕಾತುಗಳಿಂದ ರಚಿತವ ದ ಈ ಪದ ಜನಜನಿತ ! 

ವಾದಿರಾಒರಂ ಸ ಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಕಡಿರುವ ಪರಿಶ್ರಮಕಿ ೦ತ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ 

ಮಾಡಿರುವ ಸ ಧಾರಣೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು... ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಗೊವೆದ್ಧಿ 

ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಯರ್ಕಾಯೋತ ವವನು ಇರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊವೆ್ಮ ವರಾಡಿದ ಸುಧಾ 

ರಣೆ ವಾದಿರಾಜರದು 

ಸಂಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧವರ್ಣಸ್ಥಳದ ಮಂಜಂನಾಥ ಸ್ವಾಟಎಂಯನ್ನು ಕದಿರೆಯಿಂದ ತಂದಂ 

ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ವ ದಿರಾಜರದಂ ಸುಮಾರು ೧-೦ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಥ್ಫ್ಥಕಾಲ 

ಜೀವಿಸಿ ಐದಂ ಪದ್ಯಾಂಯೋತ್ಸವಗಳನು ನಡೆದ ಆರ್ಶಿ ಇವರದು 

ಮೈಕು ಂಶೆದಾಸ 

ಈತನಂ ವಾದಿರಾಜರ ಸವಂಕಾಲೀನ ಬೇಲೂರಂ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿಯ 

ಭಕ್ತ ಅಂಕಿತ ವೈಕುಂರಕೇಶವ ಎಂಬುದೂ ಅತ ಒವ್ಮೈೆ ದೇವರರ್ದನಕ್ಕೆ 

ಹೋದಾಗ ಗಂಡಿಯ ಬೂಗಿಲಂ ವಂಚ್ಚಿತತ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದಂ ಸೇವೆಯಂನಂ 

ಕೊಡಂ ಹರಿಯೆ ಎಂದು ಹುಯ ಲಿಟಗ ದೇವಾಲಯದ ಕದ ತೆರೆಯಿತಂತೆ 1 

ವೈಕುಂರ ದಾಸರ ತರುವಾಯ ಎಪ್ಪತಿ ಎಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಾಸ 

ಪರಂಪರೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತಂ್ಲ, ಎಂದರೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾದ ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭಾವಿ 

ಗಳು ಉರಾರೂ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಾಲ್ಲರಂ ವಂಕ್ಕಳೂ 

ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಂನು ಮುಂಂದಂವರಿ» ದರೆಂದಂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 

ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು (ಕ್ರಿ ಪ ಸಂ 1680) 

ಸಂಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಕುಂಭಕೋಣದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 

ಎಂಬಂವರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶನ ಅನುಸ್ರಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ 

ತರ್ಕ-ವ್ಯಾಕರಣ ಮುತ್ತ, ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಗಳಿಸಿದರಂ ಸಂಧನ ಎಂಬ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇವರಂ ಪರಿಮಳ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದರಂ 

ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ವಂಗನಿದ್ದನಂ ಸಂಧ್ಯಾಂದ್ರರಿಂದ ಸಂವ್ಮಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು 

ವಂಂತ್ರಾಲಯಂ ದಲ್ಲಿ ನೆಲೊದರು  ವೇಣಂಗೋಪೂಲ ಎಂಬಂದಂ ಇವರ ಅಂಕಿತ 

37 
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೦ದಂ ಒಸಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ - ಇ೦ಟಂ ಎನಗೆ ಗೋಎಂದ 

ವಿನ್ನಯಂ ಪಾದಾರೂಂದವ ತೊ ರೋ ಮಂಕುಂದನೆ na 

ಮಂದರೋದ್ದಾರನೆ ನಂದ ಗೋಪನಕಂದ ಟ 

ಇಂದಿರಾವಂಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲಾನಂಬ್ 
1s dl 

ಎ೦ಬ ಕೀರ್ತಷೆಯಂಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಸಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರ ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 

30ಬಾ ಸಹಜವ ಗಿದೆ 

ರಾಪವೇಂದ್ರಲಗಿರುವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಸಾಕಿತಿಯಕಾಗಿದ್ದುದು ಎಂಬುದ 

ಕ್ಕಿಂತ ಅಪರೋಕ್ಷನನಂಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ ವ ಂತ್ರಾಆಂ ಂದರಾಂರೆಂದರೆ ಶ್ರೀ 

ರಾಘವೆಂದ್ರರೇ |! ಅವರ ವಕಾಹಾತ್ಮ, ಕನ್ನ ಡನಾಡಿನಲಿ ಮನೆ ಮಾತ 1 ರಾಘವೇಂದ್ರ 

ಸ್ಥಾಎಂಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಂತ್ತಾಲ ರುದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂವ ಹರಿ 

ದಾಸರು ಜನ್ಮಧಾರಣ ಮಾಡಿದರು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಚಿದಾ ವಿಜಯ 

ದಾಸ್ಯ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ದ-ಸ ಗೋಪಾಲದಾಸ ಮೋಹನದಾಸ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ 

ಮಂತಾದವರಂ 

ಹರಿದಾಸರ್ದು 1 5-16 ನೆ ಶತವರಾನಗಳಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದ ಆರಂಭ 

ವಾದ ಪರಂಪರೆ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟವಾದರೆ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ 

ಪರಂಪರೆಯದಂ 

ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟಿದಾಸ (ಕಿ ಶ 1680) ಈತನದಂ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತಾ ಪಿತೃವಿಯೋಗ ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಕಂಟಿ 

ತಾಳಲಾರದೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಫಗವಂತನ ಕೃಪೆಂಯಿ ೦ದ ಕವಿಶಾಶಕ್ತಿ 

ವಂಡಿ ಬಂರಂ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೀರ್ಶನೆ 

ರಚಿಸಿದ 

ಅರಿಗಳೇ ಸಖರಕ್ಕು ಅತಿವಿಷಾವ್ಬತವಕ್ಕೊ ಉರಗಪೂವಕಾಟೆಯ ಕ್ಮ 

ಶರಘಾತ ಬೆಂಡಕ್ಕೂ ನರಹರಿಯಂ ನಾಮವನು ನಂಬಿ ಭಜಿಪರಿಗೆ॥ 

ಈತನು ಬಾಗವತದ 10 ನೇ ಸ್ಮಂದವನ್ನು ಹಾಡು ದ್ವಿಪದಿ ಮತ, ವೃತ್ತಗಳಾಗಿ 

ಕನ ಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ವಾಲ ಭಾಷಿ ಹೃದ್ಯ ! 

ಯಶೋದೆಯಂಮ್ಮನಂಗನ್ನೆತ್ತಿಕೋ ಅಮ್ಮ । ಒತ್ತಿ ಬಲಂ ಅತ್ತೂ 
ಬಂದನೆ ನಾ 

ರಂಗನ್ನೆತ್ಲಿಕೋ (ನಂಗನ್ನೆತ್ತಿಕೋ) ಒತ್ತಿ ಬಲು ಅತ್ತ“ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಲಂ ಹಸ್ತ, 



ಬಾಸ ನಂಹಿತ್ಯ ಇ ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎ೯ 

ಬಂದೀನೆಇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬ ವಂಂದ್ಹು ವಕಾತಂಗಳ್ಳ್ಲ ಭಕ್ತಿ ರಸವು ಸ್ರೋತಾಗಿ 

ಹರಿದಿದೆ 

ಜಯ ದಾಸರಂ--ಇವರಂ ಪ್ರಸನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಸವಂಕ ವೀನರಂ 

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದ ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ-ಕೂಸಮ್ಮ ಎಂಬಂವರು ತಂದೆ 

ತುಂದಿಂಗಳಂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ವಂಂಕನಂತಿದ್ದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ 

ಅವಳಿಗೆ ಕವಿತಾಶಕ್ತಿ ಉದಿಸಿತು ಮುಂದೆ ಅವನು ಹಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಡಾಲುತು 

ಇವನ ಅಂಕಿತ ಹಯವದನವಿರಲ 

ವಿಜ ದಾಸರ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ವಾಸವಕಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ 

ಎಂದಂ ಆರಂಬಸಿ ಇಇ ನಾನು ಬಿಡಂವನಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಿ ನಂ ಆಡಲು ಸಲ್ಲ ಎಂದು 

ಹ ಡನು ವಣಜಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಂಳಾದಿ ರಚಣಂಯಂ್ಯ. ಈತ ಪುರಂದರದಾಸದಿಗೆ 

ಎಂಹೀಪಶಿ೦ಾಂಟಂರಂ (ಕ್ರಿ ಪ ೧೬೧೧-೧೬೮೧) 

ಬಿಜ ಪುರ ಜಿಲ್ಲಿಂಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಛಿಯನನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದವರು ರ ಕ್ಮೀೇ 

ಪಂಡಿತರು ಸಿಂಧಗಿಯ ಜಕ್ಕಪ್ಸೇಯ/ನವರು ಯಾಳಗಿಯ ರಾಮಯ್ಯನವರು 

ಅಗರೆಖೇಡದ ಕೃಷ್ಣದ್ಧೆ J ಪಾಯನರು ಮತ್ತಾ ಕಾಖಂಡಕಿಯ ವಂಹೀಪತಿರ ಯ ದು 

ಇವರನ್ನ ಅವರವರ ವೈಶಿಷ ಧವನಂ ಸೂಚಿಸುವ ಅನ್ವದ”ಕವಾದ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಂ 

ಗಳಿಂದ ಕರೆವ ವಾಡಿಕೆಯಿಂತತ್ರು ಅವ್ರ ಕ್ರವ ವಾಗಿ ರೋಗಿ ಜೋಗಿ ಯೋಗಿ 

ಬೊ ಗಿ ಮತ್ತಿ ತ್ಯಾಗಿ ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಂಹೀಪತಿರಾಯರಿಗೆ ತ್ಯಾಗಿ ಎಂಬದು 
ಅನ್ವರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತ್ತು 

ವಂಹೀಪತಿರಾಯರ ಅಜ್ಜಂದಿರು ರಂಗಭಟ್ಟರಂ ಆವರು ಬಿಜಾಪರದಲ್ಲಿ 

ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು ಮಗ ಕೋನೇರಿರಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು 

ಮಂಕ್ಕಳಂ ಗುರುರಾಯ ವಂತ್ತು ಮಹೀಪತಿರಾಯ ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಉಪನಯಂನ 

ವನ್ನು ವಕಾಡಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಕರು ಮಹೀಪತಿಯ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಈತ 

ರಾಜಮನ್ಯನ ಗಿ ಕಡೆಗೆ ಯೋಗಿಯಕಾಗಂವನೆಂದಂ ಬಎಷ್ಮ ನಂಡಿದರ 

ಕೃಷ್ಣವರಾಚಾರ್ಯರ ಭವಿಷ್ಯ ಸಂಳ್ಳಾಗಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದರು 

ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ ಷಾನ ದಿವಾನನವರೆಗೆ ವಂಟ್ಟತೂ ನವಾಬನ 

ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಣಿಕನಾಗಿ ಸೇರಿದ ವಂಹೀಪತಿರಾಯಂ ಉಾದಶಹನ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಸಿ ದಿವಾನ್ 

ಪದವಿಗೇರಿದ 

ಅವೇಳಿಗೆ ಮಹೀಪತಿಯ ತಾಯಿಂ-ತಂದೆಗಳಂ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂ ಹೆಂಡತಿ 

ತಿಮ್ಮವ್ಚನಿಗೆ ವಂಕೃಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಸಾರವಾಡದ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಅವಧೂತರ 



೪೮೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ದರ್ಶನವನಂ ಆಗಾಗ ಪಡೆದಂ ಬರಂತ್ತಿದ್ದ ಳು ಆ ವೇಳೆಗೆ ಶಹಾನಂಗ ಎಂಬ 

ದಿವ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಯಂ ವ ಹೀಪತಿಯನಂ ಕೆರೆದು ನೀನು ಈ ತ ಸೆದಾರಿಯ ಲ್ಲೇಕೆ 

ಇದಿ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾವಿ ಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆ! ಎಂದನು ಮಹೀ 

ಪತಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು ಅವರಂ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಮಾಗವರಾಡಿ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಮಿ 

ಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಅವರಿಂದ ಯೋಗ ರಹಸ್ಕಗಳನ್ನು ಅರಿತರು ತಮಗೆ 

ಆದ ಸ್ಥಾನಂದ ಸುಖವನಂ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರಂ 

ಮುಂದೆ ಅವದಂ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರವು ಶತರ್ರ)ಿ ವಶವಾಗಂವುದೆಂದು 

ಅರಿತಂ ಶಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಖಂಡಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು ಆವರ 

ಹಿರಿಯ ಮಗ ದೇವರಾಯ ಕ.ಬ್ಬರ್ಗಿ ದೇಸಾಯರವಿ ಸೆ ರಿದ ಬಿದಿರೆಯ ನವಾಬ 

ಅವನಿಗೊಂದು ಜಹಗೀರಿ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಮಗ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ತಂದೆಯ ಸೇವೆಗೆ 

ನಿಂತ ವಂತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಹಾನಿಂಗ ರು ಮಹೀಪತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅಬಿನಂದಿಸಿ 

ದರು ಮುಂದೆ ಮಹಿ.ಪತಿರುಯರಂ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಸೆ ರಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತರಾದರಂ 

ಗಂರುಅನುಗ್ರಹ 

ಮಹೀಪತಿರಾಯಂರಿಗೆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹವಾದೊಡನೆಯೇ ಅವರು ಭಕ್ತಿಪರವಶ 

ರಾದರು ಅವರ ಅಭಯ ಹೆಸ್ತ ವರಿಸ್ತಕದ ಮೆ ಲೆ ಇಡಂವುದೇ ತಡ ಅವರಿಗೆ 

ಅಪೂರ್ವ ಅನಂಭವವಾಯಿ ತಂ. ಸದೃಸ್ತುಎನ ಅನಂಭವವಾಯಿಂತು ಇದನ್ನು 

ಇಂದೆನ್ನ ಜನ್ಮ ಪಾವನವಾ೦ರಿಂತಂ | 

ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಗಂರು ನಿಮ್ಮ ಚರಣದರಂಶನದಿ ॥ (ಕೀ ೮೮) 

ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯ ಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ತೊಂದಂ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ 

ಚಥಕಳಸಿದ ತಪ್ಪನೆ ಕ್ಷವಂಸಬೇಕಃ ಎಂದಂ ದೆ ವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟದ್ದಾರೆ 

ಗಂರು ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾವಿಂಗಳಂ ವಂಹೀಪತಿರಾಯರಿಗೆ ಆಂಕಿತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 

ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಮಹೀಪತಿ ಅಂಕಿತದಿಂದಲೇ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಂಗ 

ಕೃಷ್ಣರಾಂರಂನಂ ತಂದೆಯಿಂದ ಆನುಗ್ರಹೀತನಾಗಿ ವಂಹೀಪತಿನಂದನ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ 

ದಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಹೀಪತಿದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಸಂ ೬೮೯ ಕೃತಿ 
ಗಳ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯಂನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದೆ ಡಾ ಜಿ 

ವರದರಾಜರಾಯಂರಂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪೀರಿಕೆ ಬರೆದು ವಿಚಾರ ಪರಿಪ್ಲುತವಾದ ಅಂಶ 

ಗಳನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂರುದರ್ಶನ ಅಂಕಿತಪ್ರಯೋಗ 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದೃಷ್ಟಿ ಆತ್ಮಾನಂಸಂಧಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಕೌಲ್ಯ ವಂಂತಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವು ಹರಡಿವೆ 



ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ ಸು ವಚನ ಇಾಹಿತ್ಯ ೬೧ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು (ಕ, ಶ ೧೭೨೧] 

ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಕರೇ ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ ಊರು ರಾಯಚೂರುಜಿಲ್ಲೇಯಂ 

ಮೊಸರಕ್ಕುು ಮುರಾರಿರಾಂರವೆಂಕವರ್ಮೆ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಹಿರಿಯ ಮಗ 

ಭಾಗಣ್ಣ ನಾವ್ವಿರಂ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ವೆಂಲೆ ತಾಯ ವೆಂಕವು 

ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಸುಂಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು 

ಸ ಂಕಾಪುರದ ಶ್ಯಾನಂಭೋಗ ಗಂಂಡವ್ಬನವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜೊತೆ ಭಾಗಣ್ಣ 

ಐಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸಿದರು ಭಾಗಣ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಾಂಂತ್ರಿಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದ 

ಫಲವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಂದ ಶಕ್ತಿಯಂಂಟಾಗಿತ್ತು ಭಾಗಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಉತ್ತನೂರಿಗೆ ಬಂದ ಆಗ ಆವನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆಯಣಂಟಾಗಿ ಅವನ 

ಭವಿಷ್ಯವೂ ಖಂಲಾಂಯಂಸಿತಂ 

ಗದ್ಮಾಲಿನ ದೊರೆ ಭೂಪಾಲಿ ಭಾಗಣ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಭಾಗಣ್ಣನಿಗೆ 

ಭೂಮಿಕಾಣಿಗಳನ್ನು ಕುದಂರೆ ಮುಂತಾದಂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ ಭಾಗಣ್ಣ 

ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಂತ್ತಿದ್ದ.. ವಿಜಯದಾಸರು 

ಭಾಗಣ್ಣನನ್ನು ಅನಂಗ್ರಹಿಣ ಗೋಪಾಲವಿರಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ನೀಡಿದರು 

ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾಗಣ್ಣ ಗೋಪಾಲದಾಸ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಣ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪ ತ್ರರಾದರ 

ವಂದೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಹಂಪೆ 

ಕೊಲ್ಲಾಪುರ. ಪಂಡರಾಪುರ ಅಹೋಬಲ  ಉಡಂಪಿ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣ ತಿರಂಪಶಿ 

ಮಂತ್ರಾಲಯ ವಜುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿ: ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ನೇವಸ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕ ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಚಿತ್ರಭಾನು ಸಂ ದಲ್ಲಿ 

ಪುಷ್ಕಕೃಷಾ ಪೃವಿಂಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೆನೂರಿನಲ್ಲಿ ದೈವಾಧೀನರಾದರಂ 

ಕೃತಿರಚನೆ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಂವುವು ೧೭೮ ಅವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೮೭ ಸಂಳಾದಿ ಎ೧ ಉಗಾಬೋಣಗಳಂ ೨೦ ಉಇವುಗಳನದ್ನಿ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ ಟಿ ಎನ್ ನಾಗರತ್ನ ಅವರ ಸಂಪ ಪಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ 

ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ (೧೯೭೭) 

ಖೀರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಗಳ ವಂಹತ್ವವನಂ ಕುರಿತು ಆತ್ಮ ಶೋಧನೆ ಭಗ 
ವಂತನ ಆರಾಧನೆ, ತತ್ತ್ವ ಪ್ರತಿಐ ದನೆ ಊಪದೇಶವಾಣಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಉದಬಾಹರಣ್ಗಳನ್ನಿತ್ತ) ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕೊಟ೧್ಬ ಸಂಪಾದರು ಉಪಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ 
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ಚಗನ್ನಾಭೆದಾಸೆರು 

ಗೊ ಪ ಲದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಜಗನ್ನಾದದಾಸರಂ ಹೆೇೇವಸಕಟ್ಟೈ ಗಿರಿಯವದ್ಧೂ 

ಈ ಶಿಹ್ಮವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವಳು 

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ಬ ಗಗಟ ಜಗನ್ನಾದದ ಇರ ಹಂಟ್ರೂರಂ ನರಸಪ್ಪ 
ಮತ ಲಕ್ಷಿ ವಾಯಿಂಯ ವರಂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಂಗಳಂ ಕಾಲಕ್ರವಂದಲ್ಲಿ ನರಸಪ್ಪ] 

ನರಸಿಂಹೆದಿರ ೨ ಎಂಬ ಎಂಕಿಸ ಪಡೆದ ಹರಿಬಾ್ನಾದ ಈ ಹರಿದಾಸನ ಮಗನೇ 

ಶ್ರಿ ನಿವಾಸ ಇವನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂದೆಯಿಂದ ಈತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತಿ ಯ ಪಂಡಿತ 

ನಾದ ದೈವದತ ವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕವಿ ಇಶಕ್ತಿ ವ ೦ತ್ರಾಲಯ ದ ಇ್ವುಮುಗಳು 

ಇವನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಎ೦ಬ ಒರಂದಿತ್ತರು ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿ ರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷೆ ಗಳ 

ಜೊತೆಗೆ ಐಶ್ಚಯ ೯ವನಂ ಗಳಿ ವಿದ್ಯಾವ ದದಿಂದ ಕ ಲೈರೆದು ವಾದಕ್ಕಿಳಿಯ 0 

ತ್ತಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾರ್ಯ” ಒಮ್ಮೆ ವಿಜಯದ ಸರನಂ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರನು 

ಕೂಸಿನ ಮಗ ದಾಸನವೆ ಷದಿಂದ ಜನಲಗೆ ಮೊ ಸ ಮಾಡುವವ ಇಂದು ನಿಂದಿಸಿದ 

ಇದರ ಘಟಇಂಗಿ ಕೈಯರೋ ಸಂಘಟಿಸಿತು ಅದರ ಇವಾರಕ್ಗೆ ಆತ ಎಒಂ 

ದಾಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಗೋಪಾಲದಾಸರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು 

ಅವರು ಪ್ರೀಂವಾಸಾಚಾದ್ಯವಗೆ ಒಂದು ಹೋಬ ಕೊನೆಯ ನು ಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ ರ 

ಅದರ ಸೇಮೂಯಿಂದೆ ಕಯರೋ” ನಿವಾರಣಾಯಾಯಿ ತು ಜೊತೆಗೆ ಅನೆ ಭವ 

ರೋಗವು ತೋಗಿತ್ತು ದಾಸರ ಪದಗಳನು ಸ್ರಾಕ ತ ಪದವಾಗಲೆಂದ ನಿಂದಿ 

ಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ತಾಣೂ ಹರಿದಾಸನಾಗ ೂ ಪ್ರೇರಣ್ಯಾಯಿತು ಅಂಕಿತ 

ವನ್ನು ಕೊಡಲು ಗೋಪಾ. ದಾಸರನ್ನು ಕೆ ಳದ ಅವರು ವಿರಲನೇ ನಗೆ ಅಂ 

ಗ್ರ ಖಸುವನೆ)ದರು ಹಂಡರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಧಿ ಕಂಬ್ರ ನಂಗಾ ನದಿ.ರ ವ ಸ್ನಾನಮಾಡು 

ವಾಗ ಒಗೂ ಥ ನಿರಲ ಎಂದು ಕೆತ್ತಿದ ಕ್ಲಂ ದೊರೆಯ ಎ ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರೀಲಮಾ 

ಜಗನ್ನಾದದಾಸ ನೆಂ. ಹಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿ್ ನಾದ 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಜೀವನ ಅನೇಕ ವೆ, ವಿಧ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹರಿಕಹಾಸ್ಳುತ 

ರ ಆತನ ೩೨ ಸಂಧಿಗಳ ೧೦೦೦ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಬಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ 

ಸಿಬ್ನಾಂತದ ಎಲ್ಲ ವಿಜ ರಗಳ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಅದೊಂದು ಬ್ಯ ತವಂತತತ್ತ್ವದ 

ವಿಶ್ವಕೋಶನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾಡವಾಗಿದೆ 

ಭಗವಂತನು ಕರ ಕ್ ಮಯನೆಂಬುದನ್ನಿ ಸೂಚಿಸಂವ ಜಗನಾ ಥದಾಸೆರ ಈ ಪದ 

ತುಂಬಾ ಜನಾದರಣಿ ಯವಾಗಿದೆ 

ವಂವಿಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡು | ಕುಳಿತು ಕೆ ಆಂವ ಕಂಳಿತೆಂ ಖಾಡಲಂ 

ನಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ 
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ಸಂಲಭನೋ ಹರಿ ತನ ವರನರೆ ! ಘಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನೋ ರವಕಾಥವ 

ಹೊಲಿಸೆಲರಿಯದೆ ಬಳಲಂವರಂ ಪೂ ರರು ಭವದೊಳಗೆ ॥ 

ಎಂಬ ಭಾವವು ಅಜೆಷು ರಮ್ಮ 1 ಬಗವಂತನನು ನೆನೆಯಲು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಗಳ 

ನಿಯವ ವಿಲ ಯಕಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನ ನೆನಪು ಎಡಬಿಡದಿರಬೇಕು 

ಎಂಬುದನ್ನು ವಣವಿರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ  ಸರ್ವಸವಕಾನತೆಯಂಸ್ಸ ಚಿತ್ರಿಸಿ ರುವ 

ಈ ಪದ್ಯವಸಂ ಗಮನಿಸಬೇಕು... - 

ಅವಕುಲದವನಾದೊಡೇನಿ । ನಾ ವದೇಶದೊಳಿದ್ದೊಡೇನಿ । 

ನ್ನಾವಕರ್ವವ ವಾಡಲೀ ನಿನಾ ವ ಕಾಲದಲಿ 

ಶ್ರೀವರನ ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಸಂ । ಭಾವಿಸುತೆ ಸೂಜಿಸಂತ ಮೋದಿಪ 

ಕೋವಿದರಿಗಂಂಟೇನೊ ಭವದಂಃಖಾದಿ ಬೋ "ಸೆಗಳಂ ॥ 

ವಂಂದಂಿವರಿದ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಸರ್ವದೇಶವು ಪುಣ್ಯದೇಶವು । ಸರ್ನಕ ಲವು ವುಣ್ಯಕಾಲವ 

ಸರ್ವಜಿ ವರು ಬ ನಪಾತ್ರರು ವರ ಲೋಕದೊಳು | 

್ರ್ವವಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರವು | ಸರ್ವಕೆಲಸಗೆಳ್ಳೆು ಪೂಜೆಯು 

ಸರ್ವವಂದ್ಯನವಿಸುಲಮೂರ್ತಿಧ್ಯಾಇವುಳ್ಳವಗೆ ॥ 

ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ) ಹರಿದಾ್ರ ಊದಾರದೃಷ್ಟಿ ವಿಶ ಲಮನೋಭಾವಗಳು ಮಡು 

ಗ.ಕ್ಟಿನಿಂತಿ.ನೆ ನೆಎನೊಂದೆ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವ ಲಯಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಶರಣರ ವಂತಿಗೆ 

ಸರ್ವದೆ ಶವು ಪುಣ್ಯದೇಶವ್ರ | ಎಂಬ ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ ಸರ್ವಕಾವವು 

ಪ್ರಣ್ಯಕಾಲವು ಎಂಬ ಸಂಡಿಗೆ ಶರಣರ ನಿಮ್ಮುವರಂ ಬೆ*ಗೊಂಡರೆ ಶುಭಲಗ್ನವೆನಿ 

ರಯ್ಯ ಎಂಬ ಉಕ್ಷಿಟಿ ಕೆಯ ಅಂತಿದೆ ್ರ್ವಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರವ್ರ ಸರ್ವಕೆಲಸ 

ಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಯು ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಸ್ಲೋತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಗಿರಃ 

ಯದ್ಮರ್ಯವ ೯ ಕರೋವಿ ತರ ದಖಿಲಂ ಶಂಭೊ ತವಾರ-ಧನಂ ಎಂದಂತಿದೆ 

ಯಲ್ಲವೆ ? 

ಭಗವಂತನಂ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ತಾನೇ ತಾನ ಗಿದ್ದಾನೆ 

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಡಲಿ ಕೇಳಿದ । ರಲ್ಲಿ ಬೆ ಡಿದರೆಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ 

ರೆಲ್ಲಿ ಓಡಿದರೆಲ್ಲಿ ಯಾಡಿದರು ಇರುತಿಹಸಂ 

ಎಂಬ ವಕಾತಂ ವಹಿ ನ ಷಡಕ್ಷರಿಗಳ 

ಸಕಲಕೆಲ್ಲಕೆ ೈ ನೀನೆ 1 ಅಕಳಂಕ ಗುರ ವೆಂದು 1 

ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ವ್ರೃವು ಪೇಳಂತಿರಲರಿದೆನು ॥ಪಃ 
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ಮಂಂದಂವರಿದಂ ಷಡಕ್ಷರಯೋಗಿಗಳ 

ಅವರವರ ದರುಶನಕೆ । ಅವರವರ ವೇಷದಲಿ । 

ಅವರವಣಇಗೆಲ್ಲ ಗ ರ ನೀನೆ.ಬ್ಬನೆ 

ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ! ಅವರವರ ಪೂ.ೆಗಂ ॥ 

ಆಣರವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವ ನೀನೊಬ್ಬನೆ ॥ 

ಹೋರಾಟವಿಕ್ಕಿಸಲು 1 ಬೇರಾದೆಯಲ್ಲದೆ । 

ಬೇರುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಎಲೆ ದೇವನೆ ॥ 

ಆರಂ ಅರಿಯರಂ ನೀನು ! ಬೇರ ದ ಪದಿಗಳನಂ ॥ 

ವರಾರಾದಿ ಶಿವಷಡಕ್ಷೆರಿ ಲಿಂಗವೆ 

ಎಂಬ ನಂಡಿಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವಪರಣ ಮತ್ತೂ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ 

ಯಣವ ಬಿರುಕಿದೆ ? ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಾಗುತ್ತೆದೆ । ಅವರವರ ಎಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ 

ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವ ವಜ ರ್ತಿಯಾದರೇನು ? ಹರಿ ಹರರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯವುದೇ ದೇವ 

ರಾಗಲಿ ಜೀದವೆಣಿಸಲಾದೀಶೆ 1 

ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊ. ರಾಟವಿಕ್ಕಿಸುವುದೂ ಅವನ ಗ ರಿಗಳಲಿ ಒ೦ದಾಗಬೇಂತ್ತೆ ? 

ಇಂಬ ಯೋ.ಟಕನೆಯೂ ಹೊಳೆಯುಂತ್ತದೆ. ಹೆ ಗೇ ಆದರೂ ವಚನಕಾರರ ಕಾ ಗೂ 

ಹರಿದಾಸರ ಈ ಪುಣ್ಯನಿಧಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿರುವ್ರದಂ ನಾಡಿನ ಫಾಗ್ಯ 1 

ವೇದೊ. ಪನಿಷದ್ಧರ್ರವಾದ ಶಿವಾಗವಕಾನ ಗೃಹಿತವಾದ ಭಕ್ಷಿತತ್ತ್ವವನಲ್ನ 

ಈ ಅನ ಭಾವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ 
ನನ್ನ್ನ ತಮ್ಮೊಡನಾಡಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯನಂತೆ 

ನವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ.ಕನಗಳು ಗೀಡೆಗಳಂ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳು. ಹಿಂದಂ ಮಂಂಂಬಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣದ ಸ ಳಿವಿಲ್ಲ ಮಹಾಸಂಭಾವಿ 

ಗಳಾದ ಅವರು ಮುಂತ್ರದೃಷ್ಟಾರರ ದ ವಂಹರ್ಷಿಗಳಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿನೋದ 

ಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡಿಕೆೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ್ನು ಪ್ರಜೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಂಹಾನು 

ವಾವರ ಸಂಡಿಗಳು ಅವರೇ ಹೇಳಿರ ವಂತೆ ಅವರ ವಕ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ವಂಂತ್ರ ಗಳಂ 
ವೇದ ಪಾರಾಯಣದಂತೆ ಅನುದಿನವೂ ಪ ರಾಯಣಮಾಡಿ ಆನ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ 

ನಾಡುನಲಿಯಲಿ 1 ಪುನೀತವಾಗಲಿ ! ಪರವಕಾನಂದದಲ್ಲಿ ಲೋಲೀಬಾವವನ್ನ 
ಅನಂಭವಿಸುವಂತಾಗಲಿ 1 



ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸರು 

ಡಾಟಿ ಬೌ ರಾ ಗೋಪಾಲ 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಶಿಷ್ಟಾದ್ದೆ ತದಲ್ಲಿ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಹರಿದುಂದಿರುವ 

ಭಕ್ತಿಯ ನಂ ಕುರಿತು ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥ ಕ್ವಲ್ಪಮಂಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ತಿ ಗೆ ಇದಂ 

ಎಷ್ಟು ಸನಿ ಹಿತ ಎಂಬಂದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ ವಕಾಡಿದೆ ಭಕ್ತ ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ 

ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಆರಾಧನಾಪ್ರೇವಂ ಆನಂರ ಗಪೂರಿತ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಧ 

ನೀಡಬಹುದು ನರಳುತ್ತಿರ ವ ವಂನಂಷ್ಯರನ್ನು ಇದು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ 

ವಕಾರ್ಗ ಎಂದೂ ವಿಫಲವ ಗುದ್ದಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ ದೈವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ - ಭ , ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ - ಸೂ.ಕಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನ 

ಯೊೋಗಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ 

ಸ್ಥಾ ನವನಲ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅನುಭವ ಇದರ ಉಗಮ 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯದು ನಿಶ್ವದ ಎ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಹತ್ವಪೊರ್ಣಿ 

ಸ್ಥಾನವಿದೆ 

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣ ಸವಿತೃ ಉಷಸ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು 

ಸ್ತೋತ್ರ ವಾಡ ವ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನಂ ಕ ಣಬಹುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ದೈವಭಕ್ತಿ ಧರ್ಮನಿಷೆ ಕಾಣಂತ್ರದಿ 

ವಿಮಚ್ಚತಾಯಂ ರಶನಾಮಿವಾ 

ಯೊಧ್ಯಾವಂ ತೇ ವರುಣ ಖಾವ್ಭತಸ್ಕ 

ವಕ್ತಸ್ತೂಚ್ಛೇದಿ ವಯತೋ ಧಿಯಂವೇ 

ವಕಾವಣಿತ್ರಾ ಶಾಲಿರ೯ಪಸೆಃ ಪುರಯುತೋಃ 

(ಎಲೈ ವರುಗಸೇ ನನ್ನನು ಈ ಪಾಪ ಬಂಧನದಿಂದ ವರುಕ್ತಗೊಳಿಸು ನಿನ್ನ 

ಪಮುತವನಂ ನಾನು ಪಡೆಯ ವಂತಾಗಲಿ ನಾನು ನೇಯಂತ್ರಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ 

ನೂಖಂ ಹರಿಯ ದಿರಲಿ ನಿಗದಿಗೂ ಮಂಂಚೆಯೇ ಕರು ಸಾಧನವಾದ ಈ ನನ್ನ 

ದೇಹವನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಡ) 

ವಎಂತ್ರೋ ಆಂಹೋಶ್ಚಿದಾದುರು 

ಶ್ಷಯಾಾಯ ಗಾತಂಂ ವನತೇ 

ಮಿತ್ರಸ್ಮ ಹಿ ಪುತೂರ್ವತಃ 
ಸುವುತಿರಸ್ತಿ ವಿಧಶಃ 



೫೮ ದಾ” ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

(ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು” ಹಾಪಿಗೊ ಸಹ ನಿಂತ್ರನು ದಿ ರ್ಫ 

ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾದ ಜೀವನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕರಣಿ” ತ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ದಿ 
ಸಿದರೆ ಮಿತ್ರನ ದಯೆ ಪಾಹಿಂಂ ಮೇಲೂ ಇರಂನ್ವದೆ) 

ಮುಂಡಕೋವನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಅರಿವು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದ ಇವ ರ್ಶೆಯಿ ೦ಬಾ 

ಗಲಿ ಪ್ರವಚನದಿಂದಾಗಲೀ ಬಾರದಂ ಆದರೆ ಯಕಾರಂ ಆದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನಿವೇದನ 

ಮಾಡಿಕೆ.ಂಡು ಹಂಬಲಿಸಂವರೋ ಓಒಂತ ವರಿಗೆ ಅದರ ಅಸಂಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ 

ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ 

ನಾಯಂವರಾತ್ಮಾ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯೋ ನ ವೆೇೇದಯಾ ನ ಬಹ ನಾ ಪ್ರೂತೇನ। 

ಯಂವೆಂವೈಷ ವೃಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯಸ್ತಿಸ್ಕೈಷ ಆತ್ಮಾ ವಿದ್ರಣುತೇ ತನ ೦ ಸ್ಮಾವಂ ॥ 

ಹೇವನನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾ? ದೆಂದು ದರ್ಶ”ಗಳಂ ಧರ್ವ೯ಗಳು 

ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಸ ರುತ್ತವೆ ತರ್ಕ ವಾದಗಳ ವ್ಮಾನ್ತಿಗೆ ಆತ ಎಟುಕಲ ರ 

ಶದ್ದ್ಹಾಂ೨8ಕರಣದ ತಂಂಒಂ ಹೃದಯಂದ ಅನಂರಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಆ ನನಂ 

ಅರಿಯಬಹುದು ವೈಷ್ಣವ ದರ್ಶನಗಳ ದೈವಬಕ್ತಿಯ ನ್ನು ೩ ತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 

ದೈವಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ದೈವಶಕ್ತಿ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಮುನ ಡೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ 

ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೇವಂ ಅನುರಾಗ ಭಗವದ್ಧಿ ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಕಿ ಯ ನಃ ಪರೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ 

ಎಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವೃದೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ 
ಭಕ್ತಿಯಂನು ತೊ ರಿಸುವುದಂ ಒಂದು ವಿಭ ಜ್ಞಾನೋದಯಂಕಾ, ಗಿ ತಮಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಜ್ಯೋತಿಯ, ತೆರಳಲು ಭಕ್ತಿಯ ೦ದ ದೇವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಒರಡನೆಯ 

ಹಂತ ದೈವಾನ್ಹೇಷಣೆಯನ್ನು ದೈವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾತ್ಕಾರವನು ಅಂಶಿಮ ಗುರಿಯಂನಾ ಗಿ 

ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನಿ ತೋರಿಸುವ ಭೆ ಸರವ" ಮವಾದಂಬಂ ಇದಂ ಪರಮ ಭ್ರ 

ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳ ತ್ತದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಲವ ಟೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಕೇಷವ ದ 

ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಮ೯ಗಳಿಂದ ನಿಸ್ತೇಜವ ಗದ ಕಾಂಕಾ ಐ ಪಾ ವಂನಸಾ ಅತ್ಯುಚ್ಚ 

ಗಂರಿಯಂಗಿ ಮೊಡೋರಂವ ಭಕ್ತ ಇಂತಹಂದಂ ಆತ್ಮೀಯ ರನೂ ಒಂದುವರ್ಗ 

ದವರನೂ ಸಹ ನಾವ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಲವ್ರ ಅನುರಾಗಗಳಿವೆ 

ಭಕ್ತಿಯೂ ಅಂತಹುದೇ ಎನ್ನಬಹುದಾದರೂ ಪ್ರಾಪ ಚಿಕ ಒಲವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ 

ನಶ್ಚರ ಪರಿವಿತ ದೈವವಕ್ತಿಯ ಗುರಿ ಶಾಶ್ವತ ವಿನ ಪ ಅನಂತೆ 

ಭಕ್ತೆ ಶ್ರೇಷ ನೆನಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನು “ ನೆನೆಯಂಬಹುದು 

ಯಾ ಪ್ರೀತಿರವಿವೇಕಾನಾಂ ವಿಷಯೋಸ್ವನಪಾಂರಿಂನೀ 1 

ತಾಮಂನಂಸ್ಕರತ ಸ ಮೇ ಹೈದಯಾತ್ ವಕಾಪಸರ್ಪತು ॥ 

ವಿವೇಚನಾಶೂನ್ಯರಂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೋರಂವಂತಹ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ 



ಆಳ್ಪೂರರು ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸರು ೫೮೭ 

ವಾದ ಒಲವು ನಿನ್ನನ್ನು ಅವಿರೆತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯಂದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳ 

ಮೇಲಿನ ಅನುರಾಗ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಮೂಲನಾದ 

ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಶೋಹವನ್ನೀಯಬಐತ್ತದೆ 

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಂವುದು ಸವುರ್ಪಣಾಭಾವ. ಚಿಂತನೆ, ವೇದನೆ 

ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೆ ೈವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹೆಬ್ಬಯಂಕೆಗೆ ಒಟ್ಯಿಗೂಡಿದ ಒಂದಂ 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಚಿಂತನವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ವೇದನೆ ಭಗವದನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ವೂಲಕ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಬೆಳೆದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಾ ದೈವವನ್ನು ಕುರಿತೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿಯೆಂ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ 

ಬಂದ್ದಿಂಯಂನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮುಂದಿನದು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ, 

ಇದು ಕೇವಲ ವಿಧಿಯಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಕ್ರಯೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೈವಶಾಶ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ 

ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೋಭಾವ. ನಾವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ, 

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 

ಯತ್ಯರೋಪಷಿ ಯದಶ್ಲಾ ಹಿ ಯಜಕ್ಚಿಹೋಸಿ ದದಾಹಿ ಯತ್ 

ಯತ್ತ ಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂಶೇಯ ತತ್ಕುರಂಷ್ಯ ವುದರ್ಪಣರ್ಮ್ 

ಎಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಭಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಮುಂವಂುಕ್ಷಂ ಇದನ್ನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ 

ಭಾವಿಸದೆ ಇದನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾವಿಸಂತ್ತೂಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದು ಆತ್ಮ 

ನಿವೇದನೆ, ಆತ್ಮಸವಂರ್ಪಣೆ. 

ಭಕ್ತಿಯಂ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಅನುಭಾವ ಎಂಬಂದು. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ 

ಬುಹ್ಮಾನಂಸಂಧೂನ. ಭಗವಂತನ ಬಾಹ್ಮದರ್ಶನದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಆನಂದೋದ್ರೇಕದ 

ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿ. ಭಕ್ತಿಯಂ ಹಾತೊರೆಯಂವಿಕೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹರ್ಷೊೋನ್ಮಾದವು 

ಅನಂಭೂವ. ಅದುಪ್ಪ ಜ್ಞ ಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಂತ್ತದೆ. ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಉಜ್ವಲ 

ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಚೇತನಗೊಳಿಸಂತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸವಕಾ 

ಜದ ನಡಂವಣ ಕೃತಕ ಭೇದಗಳನ್ನು ವಕಾರಂತ್ತದೆ. ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು 

ನಿರೂಪಿಸಲು ದೈವಾನಂಭವವೊಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷಂಸ್ಸಿಗೆ (ತರ್ಶದೃಷ್ಟಿಗೆ 

ಎಟಂಕುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಭಾವಾತ್ಮಕ ಜ್ಞ್ಯಾನ. ಆದರೆ ಜೈವದ ಗ್ರಹಿಕೆ 

ಲಭಿಸುವುದು ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ. ದೈವ ಪ್ರೇಮವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ"ಮುತ್ತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ; 

ಯಾವುದೇ ತರ್ಕ. ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅದರ ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗದಂ. 

ಪ್ರುರ್ಥನೆ, ಸ್ಲುತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆದು ಮಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವಾನುಭವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 

ಗೀತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊವಬ್ಮತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರಿಗೂ ಹಿಂದೆಯೇ 



AUS ದಾ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂತರು ಈ ದಿವಾ ನಂಒವವನ್ನು ಸವಿದು ತಮ್ಮ 

ಗೀತೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಆಸ್ಕಾರರಂ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂದರೆ ಭಗವದನಂಬವ 

ದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮುಳಂಗಿದವರಂ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆ ಅನುಭವಾನಂದವ್ನ್ನು ಅವರಂ 

ಗೀತೆರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊವಿ್ಮಿಸಿದರು ಈ ಗೀತೆಗಳಿಲ್ಲವೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ 

ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ ಇವು ನುಲು ಸಾವರ -. ನಂಲಾಯಿಲೆವ್ -ವೇದ 

ಗಳಿಗೆ *್ಮಾನವೆಂದು ಇವುಗಳನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದ್ರವಿಡ 

ವೇದ - ದ್ರವಿಡೋಪನಿಷತ್ತೂ - ಗಳೆಂದಂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಂತೆ ಈ ಆಳರ್ವರಂಗಳ ಕಾಲ ಕಲಿಯಯಂಂಗಾರಂಭ -... 

೮ ಪೂ 4203 ರಿಂದ ೨ ಪೊ 2706ರವರೆಗೆ ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರ್ವ 

ಸಮ್ಮತವಾದಂದಲ್ಲ ಸುವಕಾರಂ ಕ್ರಿ ಕ 7 ರಿಂದ 9ನೆಯ ಶತವಕಾನದವರೆಎಗೆ 

ಎಂಒಂದಂ ಬಹುಟಕಾನ್ಕವಾದ ಅಜಿಪ್ರೂಯಂ ಇವರು ಹಣಿ ರಡು ಮಂದಿ ಇವರನ್ನೂ 

ಭಾಗವತರೆಂದೂ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಭಕ್ಷಿ - ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬಗವಂತನಂ ಕ ಪಾಮಯ ಪ್ರೇಮವಂಯ  ಯಕಾವ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಗಳ 

ಭೇದಗಳ್ಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಜರಿಗೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿಯಂನವನು ಎಂಬದು 

ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದ ನಂಬ ಗೆ. ಸ್ವತಃ ಆಳ್ವರರಲ್ಲಿಯೆೇ ಈ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಗಳ 

ಬೇದವಿಲ್ಲವೆಂಬಂದು ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರಂ ಮಾತ್ರ - ವಂಧ ರಕವಿ 

ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ ವ ತಂ, ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ - ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಬ್ಬಾಕಿ ಆಂಡಾಳ್ 

ಸ್ತ್ರೀ, ಒಬ್ಬರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಂ ಅರಸರಂ ಕುಲಶೇಖರರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂ ತಿರಂ 

ಮಂಗೈ ಚತುರ್ದ ವರ್ಣದವರು ಸಮ್ಮಾವ್ವರರು ವೆಳ್ಳಾಳರು ತಿರುಪ್ಪಾಣರಂ 

ಪಂಚಮರಂ ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಲ್ಕರ ಬಗೆಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ 

ಆಚಾರೂರೆನಿಸಿದರಿಗಿಂತಲೂ ಉಚ್ಚರೆಂದ ಪೂಜಾರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ 

ದರ್ಶನದ ವಿವರಗಳೇನೇ ಇರಲಿ ಭಗವಂತನ ದಯೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಂ 

ಭಕ್ತಿವಕಾರ್ಗ ಉತ್ತವಂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ ಎಂಬ ದು ಇವರ 

ಅಭಿವಂತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳು ಕುಲಶೀನನಿಗೆ ಕುಲನನು ಬಡವನಿಗೆ ಸಿರಿಯಂನೆ್ನ 

ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆಂಬಂದಂ ಇವರು ಬೋಧಿಸಿದ ಶತ್ವ 

ಪೊಯ್ಗೆ ೪ ಪೂದತ್ತ ಮತ್ತು ಪೇಯರ್ ಇವರಂಗಳು ವೊದಲ ಮೂವರ 

ಇವರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವ ಎವರಗಳೂ ತಿಳಿಯದಂ. ಮೂವರೂ ಪುಷ್ಪ ಸಂಜ 

ತರಂ ಕಾಂಚೀಪುರದ ಉಂಹೋಕ್ತೆಕಾರೀ ದೇವಾಲಯದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನ ಕರ್ಣ ಕಮಲ 

ದಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲೊ ಆಳ್ವಾರರು ಜನಿಸಿದರು ಸಾರಯೋಗಿ ಎಂಬುದು ಇವರ ಇನ್ನೊಂದು 

ಅಭಿದಾನ ವಂಹಾಬಲಿಪುರದ ವಕಾಧವೀಪುಷ್ಪ (ಕುರುಕೃತ್ತಿ) ದಲ್ಲಿ ಪೂದತ್ತರ 



ಆಳ್ವಾರರು ವ ತ್ತು ಹರಿದಾಸರು ಆರ 

ಜನನ ಪೆ ಯಕಾಳಾರರು ಮೆೈಲಾಹ್ರರದ ಕೊಳದ ಕೆಂದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆಂದಂ 

ಪ್ರತೀತಿ ಇವರ ಪಾಶ ರ ಬಿಡಿಪದ ಗಳಿಂದ ಇವರ ಜ್ಞಾನ ಪರಾಕಾಷೆ ಯ ಪರಿಚಯ 

ನವ ಗಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ನೂರು ನೂರು ಅಂತಾದಿಗಳಿಂಬ ಪದ್ಮಗಳನು 

ಹಾಡಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ಕದ ಅಂತಿವಂ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರ ಅಥವಾ ಪದ 

ಮುಂದಿನ ಪದ್ಮದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬರಂವ ಈ ಶೆ ೈಲಿಗೆ ಅಂತಾದಿ ಎಂದಂ ಹೆಸರಂ 

ಇವು ವೆಣ್ಬಾ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ ಮೂವರು ಮೂರೆಂ ನೂರು ಅಂತಾದಿಗಳನ್ನೂ 

ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒದೆ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಕಾತ್ರು ಮಲಗಬಹುದಾದ 

ಅಥವಾ ಇಟ್ಟುರು ಕುಳಿತ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂವರು ನ್ಲಿಬಹುದಾದಂತಹ 

ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಆಶ್ರಯಂವಾಗಿ ಬಂದಂ ನಿಂತ ಇವರಿಗೆ 

ನಾಲ್ಕನೆಯವರೊಬ್ಬರು  ಆಗೋಚರರಾಗಿದ್ದಿ ತಮ್ಮನು ಒತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿದರ 

ಅನುಭವವಾಯಿತು ಈತನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಫರಿಸಿತ್ತೂ 

ತಪ ಜ್ಞಾನ ಪರಾಭ_ ಮತ್ತೂ ಪರವಂ ಜ್ಞಾನಗಳ ವಣೂಲಕ ಆತನನ್ನೂ ಅಂತರ್ದ್ಯಖ್ಟಿ 

ಯಂದ ಕಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಚವಗಳನ್ನು ಹಾಡಿನ ವಹೂಲಕ ತೋಡಿಕೊಂಡರು 

ಖೊ ಅಳ್ವಾರರು ಹಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪಾಶಂರ ಹೀಗಿದೆ 

ಪೈಯಂಂ ತಗಳಿಯಾವಾರ್ ಕಡಲೇ ನೆಯಕ್ಕಾಗ 

ವೆಯ್ಯ ಕದಿರೊ ನ್ ಎಳಕ್ಕಾಗ ಶೆಯ್ಯ 

ಶಂಡರಾಅಕಿಯಾನಡಿಕ್ಕೇ ಶೂಟ್ವಿನೇರ್ ಶೊನ್ವಕಾಲೈ 

ಇಡರಾಣಜಕೆ ನೀಬಂ್ಲ ವೇ ಯೆಂನಂ 

ಇದನ್ನು ವರಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗಾರ,ದಂ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ) ಹೀಗೆ ಅನಂವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ನೆಲವೇ ಹಣತೆಯಕಗಿ ಹರಹಿದ ಕಡಲು ನೆಯ್ಕಾಗಿ 

ಬಿಸಂಗದಿರ ಸೂರ್ಯನೇ ಸೊಡರ ಕಂಡಿಯಕಾಗಿರಲಂ 

ಎಡರ ಕಡಲಾದ ಸಂಸಾದ ಅಳಿಯಂಲಿ ಎಂದಂ 

ಸೊಡರಂತೆ ಚಕ)ವನಂ ಹಿಡಿದವನ ಕನ್ನಡಿಗೆ 

ನಂಡಿವಕಾಲೆಯಿಂದನಂ ತೊಡಿಸಿದೆನಂ 

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗೋಚರ ವಿಷಯದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದಂ 

ಹಣತೆ ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಂತ ತಂಪ್ಸವೆಂಬ ಕಡಲಂ ಬತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ *ಈ ಬತ್ತಿ 

ಯಂನ್ನು ಹಚ್ಚುವಾತ ಆ ಹಣತೆಯಂಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭೆ ಅತೀತನಾದ ಸೃಟ್ಟುಕರ್ತನನ್ನು 

ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಂ ಬಹಿಗೋಚರ ಆದರೆ ಪೂದತ್ತಾಳ್ವಾರರಂ ಅಂತಸ್ತತ್ವ 

ವನ್ನು ತವ ಪಾಶಂರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ (ಇರಂಡಾವರ) ತಿರುವಂದಾ 

ದಿಯಂ ಮೊದಲ ಪಾಶಂರ ಹೀಗಿದೆ 



ಜಟ ದಾಸ ಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಅಸ್ಕೈ ತೆಗಳಿಯಕಾ ಆರ್ಫಮೋ ನೆಯಕ್ಯಾಗ 

ಇನ್ಫುದೆ ಗಿ ಶೆನ್ನೈಯಂಡಂ ತಿದಿಯಾ ನನ್ಸೂರ ಗಿ 

ಜ್ಲನಚ್ಚುಡರ್ ಎಳಕೆ ೀತ್ತಿನೇನ್ ನಾರಣಜರ್ಯ 

ಚ್ಞಾನತ್ತವಿಂಜ ಪುರಿನ್ಹ ನ ನ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಭಾಷಾಂತರ 

ಚ _ಯೇ ಹಣತೆ ಮನಬಾಸೆಂಯೆಂ ನೆಯಕ್ಕಾಗಿ 

ಆನಂದ ಅರಾಗಿ ಭಾವವೆ ವರ್ಶಿಯಕಾಗಿರ.ಂ 

ಬೆಳಗಿ ಹಚ್ಚಿ ದೆನರಿಐಸೊಡರ ಆತಂಮುಕರಗಿ 

ತಿಳಿವೀವ ತವಿಂಳರಿತ ನಾನಂ ನಾರಾಯರಣಗೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಜಕ್ಷಿಯ ಹಣತೆಯನಂ ಆಳ್ವಾರರಂ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ತನ್ಮೂಲಕ ದಿವೃಸ್ಥರ್ರಪ 

ವನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ 

ಪೇಯಕಾಳ್ವಾರರದು ದಿವ ದೃಷ್ಟ ದಿವ್ಯಾನ ಭೂತಿ ಭಾವ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೀಗೆ ಮೂದಿದೆ 

ತಿರುಕ ಣ್ಮೇನ್ ಪೊನ್ ಮೇನಿ ಕಣ್ಣೇನ್ ತಿಗಟಿಂವರ್ 

ಆರಂಕ್ಕವಣಿನಿಣವಂಂ೦ ಕನ್ ೀನ ಶೆರಂಕ್ಕಿಳರುವರ್ 

ಪೊನಾ ಆ ಕಣ್ಣೇನ್ ಪುರಿಶಬ್ಧ ಜ್ಜ ಕಣ್ಣೇನ್ 
ಎನ್ಶಾ ಟವಣ್ಣನ ಪಾಲಿನ್ನ್ನ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಭಾಷಾಂತರ 

ಸಿರಿಯಂನಂ ಕಂಡೆನಂ ಹೊನ್ನೊಡಲ ಕಂಡೆನಂ 

ತೊಳೆವ ಸೂಯ ೯ನ ತೆರೆದ ಚೆಲ ಹೊಗರ ಕಂಡೆನಂ 

ಕಣದೆ ಹೊಳೆಯಣವ ಹೊನ ಚಕ್ರ ವಂಂರಿಶಂಖನಂ 

ಕಡಲ ಬಣ್ಣದ ನನ ಹರಿಯ ಬಳಿ ಕಂಡೆನಂ 

ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಗಂಣಗಲೆಗಡನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಾಯ ವೂ ಪರವಕಾತ, ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿ. ತ 

ವಾಗಿರಂವುದನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ "ಜೇಪರನು ವಹಿನವ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ೦೫ ವಿಂಗಿಲಾಗಿ 

ದೈವಿಕ ಪ್ರೇನಂದಿಂದ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೈವತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ 

ಮೊದಲ ಮೂೂವರಂ ಆಳ್ವಾರರ ಸಮಕ-ಲೀನರೂ ಅನ್ಯ “ಂಯಾಗಳಲ್ಲೂ 

ಪ್ರವೇಶವಿದ್ಧವರೂ ಆದ ತಿರವಂಳಿೈ ಆಳ್ವಾರರು ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ತಿರಂ 

ಮಳಿಸೈೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಪಡೆದವರಾಡರೂ ಇ ಬಕ್ತಿಸಾರವೆಂಬಂದಂ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೂ 

ಅನ್ವರ್ಥವಾದ ಹೆಸರಂ ಗಂರಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನದ ಎವರ 



ಆಳ್ದಾರರು ಮತ್ತು ಹರಿದಾಸರು ರಂ 

ಗಳಿವೆಯಾದರೂ ಅವೆಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ. 

ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಹುಗೂ ಕನಕಾಂಗಿ ಎಂಬ ಅಪ್ಪರೆಗೆ ಜನಿಸಿದ ಇವರನ್ನು ಸಾಕಿ 

ಸಲಹಿದಾತ ತಿರುವಾಳರ್ನ ಎಂಬ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಪಂಗಯಚ್ಚಲ್ಹಿಯಕಾರ್, 

ಆಕೆಯ ಗರ್ಭಸಂಜಾತೆ ಕಣಿಕೃಣ್ಣರ್ನ ಈ ಆಳ್ವಾರರ ಶಿಷ್ಯ-ಸಖ. ಮೊದಲು ಶೈವ 

ಧರ್ಮವನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿ, ಶಿವವಾಕ್ಮಿಯತಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಈತ ಕ್ರಮೇಣ 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಾ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನಾದ. 

ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲದೆ ಪರದ ವವಿಭ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿದ ಈತ ಎಣಷ್ಟುಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 
ಬಹಳ ಪ್ರವಿಸಿದ. ಈತನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವಾರು ಕತೆ 

ಗಳಿವಿ. ರಸತಂತ್ರದಛೂ ಪರಿಣತನಾಗಿದ್ದನೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆವುಗಳು ಎಷ್ಟರ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಲರ್ಹವಾದುವುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದು. 

ನಾನ್ವಂಕನ್ ತಿರುವಂದಾದಿ ವಂತ್ತು ತಿರಂಚ್ಚಂದವರಂತ್ತ ವರ್ ಎಂದು ಕ್ರಮ 

ವಾಗಿ 96 ಮತ್ತು 120 ಪಾಶುರಗಳ ಎರಡಂ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಈತನಿಂದ ಹಾಡ 

ಲ್ಪಟ್ಟುವು. ನಾನ್ವಂಕನ್ ತಿರುವಂದಾದಿಯಂಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸವೆಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನ 

ಪಾರವಕ್ಯಿವನ್ನು ವೇದ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣಗಳ ಆಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ 

ಪ್ರಯಂತ್ನವಎದೆ. ಇದರ ಕೊನೆಯಂ ಪಾಶಂರದಲ್ಲಿ ವಷದ್ಧವೊಬ್ಬನೇ ಪರದೈವವೆಂಬಂ 

ದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೂ ಶಿವರು ಆತನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆಂಬುದನ್ನೂ ಈಗ 

ಚೆನ್ನಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ವರುತಿದೆ. 

ಇನಿಯಂಿನ್ಸೇನ್ ಈಶಣ್ಯಂ ನಾನ್ಮುಗಣ್ಮ೦ ದೆಯ್ವವರ್ 

ಇನಿಯಅನ್ನೇನ್ ಎಮ್ಬೆ ರುವರಾನ್ ಉನ್ನ್ನೈ ಇನಿಯಂಜಿನ್ಹೇನ್ 

ಕಾರಣನ್ನೀ ಕತ್ತವೈನೀ ಕಣ್ಬ ವೈನೀ ನಲ್ಕಿರಿಶೈ 

ಸಾರಣನ್ನೀನನ್ನಜನ್ಮೇನ್ ನಾನ್ 

ನನಗೆ ಸ್ವಾವಿಂಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು (ನಾರಾಯಣನನ್ನು) ಶಿವನಿಗೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ 

ದೇವಾಧಿದೇವನೆಂದು, ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತನೆಂದಂ, ನನಗಿದಂವರೆವಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ 

ಇನ್ನು ಮೋಲೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದುವೆಂದೂ ಈಗ 

ತಿಳಿದಂಕೊಂಡೆ. ಅತಿಮಾನುಷ ಚೇಖ್ಟತನಾದ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ಮರನಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ 

ನೆಂದಂ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 

ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಈತ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಭಕ್ತರ ಭಕ್ಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿಯಂ 

ದೈವಭಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಈತ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಆಳ್ವಾರೆಂಗಳಿಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಮ 

ವಾಗಿ ದೇವರ ಅವತಾರಗಳೆನ್ನಿ ಸ್ತೋತುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಳ್ವಾರರಂ 

ಅದರ ದಿವ್ಯಪ್ರಭೆಗಳನ್ನು ಅವತಾರಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ 

ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಂಣ ಮಹಾಭಾದತಾದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳ, ಏಷ್ಟು 



೫-೨ ಬಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಪುರಾಣ “ಂಂಂತಾದ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳ ದರ್ಶನಗಳ ಗಾಢ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಇವರಂ 

ತಮ್ಮ ಪಾಪುರಗಳೆಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರುಚ್ಚಂದ 

ಏರುತ್ತವರ ಇವರೇ ಹಾಡಿದ ತಿರ ವಂದಾದಿಗಿಂತೆಲೂ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವ ಗಿದೆ 
ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಳಸಿರುವುದೊಂದು ವೆ ೈಶಿಷ 

ತಿರಂಃಕ್ಸೆ ಓಂದವಿರುತ್ತದ ಮೂದಲ ವದ್ಯವೇ ಹೀಗಿದೆ 

ಪುನಿಲಾಯಂವೆ ನವಕಾಯಿತ ಪುನಲ್ಯಣಿನ್ವನಾನ್ರುವರಾಯ್ 

ತೀನಿಲಾಯಂ ಮೂನುವರ ಯರ್ ಚಿಳನ್ಮ ಕಾಲಿರಣ್ಣ ವಕಾಯ್ 

ವಿಖಾನಿಲಾಯದೊನ್ರುಮಾಯರ್ ವೆಂಯಿಂ ನೋಡು ಪೊಯಖ್ಯವಕಾಂಯ* 

ಊಲಕಿಡೋಶೈಯರಾಯಂವೈನರ ವರ್ ಆಯವನಂರಂವರಾಂಗಂನೇ 

(ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಐದಾಗಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಅಗಿ ಯಲಿ ಮೂರಾಗಿ ಬಲವಾದ 

ವಾಯ ಎವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗಿ ಮೇಲೆ (ಆಕಾಶದ್ರವ ದಲ್ಲಿ) ಒಂದಾಗಿ ಆದರೂ ಇವೆಲ್ಲವು 

ಗಳಿಂದಲೂ ವಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿನ ವಾದ ನಿನ ನು ಯಾರಂ ತಾನೇ ಅರಿಯಂಬಲ್ಲರು?) 

ಇಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವ ವಿಚಾರಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗಂಣಗಳಂ ಶಬ್ದ 

ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಇದಂ ಜಲ ಅಗ್ಲಿ ವಾಯಿಂಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಒಂದೊಂದೇ ಇಲ್ಲವಾಗಂತ್ತದೆ. ಜಲದಲ್ಲಿ ಗಂಧವಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧ ರಸಗಳಿಲ್ಲ 

ವಾಯಂಂವಿನಲ್ಲಿರುವುದಂ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳೆರಡೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರಂವುದಂ ಶಬ್ದವಪಷ್ಟೇ 

ಇವಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ವರೂಲ ಆದಾರಭೂತವಾದ ದು ದೈವವೊಂದೇ 

ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲವೂ ನಗವಂತೆನಲ್ಲೀ ಉದಿಸಿ ಎಗವಂತನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಂವುವು 

ತನು ಳಿ ತಿರೈತ್ವೆಖಂವಂ ತರಒ ವೆಣ್ತಡಒ ಡಲ್ 

ತನ್ನುಳಿ ತಿರೈತ್ತೇಯುನ್ನೂ ಅಡಜ್ಲ ಹಿನ ಶತೆನ್ಮೈ ಪೋಲ್ 

ನಿನ್ನುಳೇ ಎಜನ್ನಿಜನ್ನು ನಿಟ್ಟವುಮ್ ತಿರಿಖವುವರ್ 

ವಿನನ್ನಳೇಯಡಂಚ್ಲು ಹಿನಟ್ಟಿ ನೀರ್ಮ ೈನಿನೃಣಿನಣ್ಕದೇ 

(ತನ್ನಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಹರಡಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗುವ ಅಲೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಬಿಳಿನೊರೆಯಂ 

ಕಡಲಂತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಹಂಟ್ಕಿ ಉಳಿದ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಲೀನ 

ವಾಗುವುವು) 

ಇವರ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ವಗಳಂ ಎದ್ದೂ 

ಕಾಣಂತ್ರವೆ 

ಠತೊಂಡರಡಿಪ್ಹೊಡಿ ಆಳ್ಕ್ಯಾರರಂ ತಿರಂವಂಂಡಾಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾವಂದ ವಪ್ರಕುಲದಲ್ಲಿ 

ಹಂಟ್ಟಿದವರಂ ಏಪ್ರನಾರಾಯಣ ಎಂಬಂದಂ ಇವರ ಹೆಸರ: ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ 



ಆಳ್ಫಾರರು ಮತ್ತು ಹರಿದಾ ರು ರತಿ 

ಪಾರಂಗತರಾಗಿ ನೈಷಿ ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಒಂದ 

ಪುಷ್ಪ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿದರು ಶ್ರೀರಂಗ ದೇವಾಲಯಂದ 

ತೋಟದಲ್ಲಿ ತ ಳಸೀಗಿಡಗಳನ್ನು ನತರ ಸುಂಗಧ ನಯಂನಮನೋಹರ ಪುಷ್ಪ 

ಗಳನೂ ಪೊ ಸಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಸೂವ ಕಾರ್ಯ ಇರದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನ 
ರಾಗಿದ್ದ ಇಎರನ್ನೂ ಅ್ವಾನ ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯಕಾದ ದೇವಾದೇವಿ ಮೋಹಿಸಿದಳು 

ಸ್ತೀ ರನ್ನೂ ಕಣ್ಣೆ ಶ್ತಿಯಂ.ೂ ನೋಡದಿದ್ದ ಇವರನು ಆಕೆ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಳು ದೇವ 

ದಾಸನಾದ ತೊಂಡ ಈಗ ದೇದಾದೇಮಿಯಂ ದಾಸನಾದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನೆ ಲ್ಲ 

ಮರೆಡ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನು ಆಕೆಗೆ ಒಖ್ಬಸಿದ ಆತನನ್ನು ಸುಲಿದ ನಂತರ 
ದೇವ ದೇಟ ಅವನನ್ನು ಮಣನೆಂಂಂದ ತೊ ಟಿದಿಂದ ಹೊರದೂಡಿದಳು ಇಂತಹ 

ದ ರುಣ ನ್ಲತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವನಾದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೂ ಮಹುಲಸ್ಷೀಯಣ ಆತನ 

ಮೇಲೆ ಕುರ ಣೆ ತೋರಿದರು. ನೌಕದನಂತೆ ವೇಷದದಿಸದ ದೇವರು ದೇವಾಲಯದ 

ಪೂಜಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ ದ ಬಟ್ಟಿಲನು ಈ ಆಳ್ವಾರರು ಕಳೆಂಹಿಸಿದರೆಂದಂ 
ಹೇಳಿ ದೇವಾದೇವಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ನೀಡಿದ್ದ 

ದ್ದರನಂ ಆಧರಿಸಿ ದೇವಾದೀವಿಯ ಮನೆಯನಂ ಶೋಧಿಸಿದಾಗ ದೆ ರೆತ ಚಿನದ 

ಬಟ್ಟಲು ವಿಪ್ರನಾರಾಯಿಣನ ಮೂಲಕ ಲಭಿತೆಂದಂ ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅಭಾರದ 
ಮೇಲೆ ಸ್ಮಳೀಯಂ ನಾಯ ಕನು ತಿ ರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದ. ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿಪ್ರನಾರಾಯಣನ ಮನಸ್ಸು ವಂತ್ತೊವೆು 

ತನ್ನೆಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಐಂಡಿದರು ತಾನಂ ಮಾಡಿರಂದಂ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನರಿತ 

ಒಪ್ರನಾರಾಲಂಣರಂ ದೇವರ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತವ್ಮೂ ಬಾಳನು ಒಸಾಸಲಾಗಿರಿಸಲಂ 
ನಿರ್ಧರಿ-ದರು ದೇವರ ಇಕ್ತೆರ ಪಾದದೂಳಿಯಂನ್ನ್ನು ತಾನಂ ದರಿಸಬೇಕಂ, ಭಕ್ತರ 

ಭಕ್ತನಾಗಿಬೇಕು ಂಬಂದು ಈಶನ ಬಯಂಕೆಯರಾಂರಿತಂ. ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಎಂಬ 

ಹೆಸರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತರೂಪ ಭಕ್ತಾಂ೩ಿಿರೇಣ ದೈವ ಕೃಪ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಉಂಟ 

ಗಂತ್ತದೆ ಎಂಬ ದಂ ಹೇಳಲಾಗದ ನಿರ್ದರಿಸಲಾಗದ ಆಂಶ ಮನ ಷ್ಮನನು ರಕ್ಷಿಸಂ 

ವುದಂ ಅದೊಂದೇ ಆನ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ನೀಡುವಂತ 

ಹುದು ಭಗವದನಂಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಂಳುಗಿದ ಈ ಆಳ್ವಾರರು ಅದರಿಂದಂಂಟಾದ 

ಪ್ರೇವಕಾನುಭವವಸುೂ ತಿರಂಪಕಾಲೈ ತಿರುಪೃಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಎಂಬ ಒರಡಂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 

ತಿರಂವಕಾಲ್ಕೈ 45 ಪಾಶಂರಗಳ ಹಾಡಂ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿನ ರಂಗನಾಥನ 

ವಂಹಿವೆ ೧ನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ ರಂಗನೇ ದೈವಂ ಎಂದು ಬಗೆದು ಆತನನ್ನ 

ಇದೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ಈತ ಹೆಸರಿಸಿ). ಇವರ ಹಾಡಂಗಳು ಹೃದಯಂವನದ್ನ 

ಕಲಕುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ವೇದಾಂತದ ಸೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಕಾನಂಭ 

ವಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಆಳ್ವಾರರಂ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ದೇವನ ನೆರವನ್ನೂ ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನೂ 
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4 ೪ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಅವಂಗ್ರಹಿಸಂದವಂಟ ಪ್ರಾಥಿ”ಸಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಶ್ರಾದ್ಧರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 

ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ತಾನಂ ಒಟ್ಮೂ ಹಾಗ್ ನಡೆದಂಕೊಂಡಂದನೆ € ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 

ತಾನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಂ ಯ ತ್ಲಿಸಿದಂದು ಹೊರಗಿಇವರನ್ನಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಡಗಿದ್ದವನನ್ನೇ 

ಆತ ತಾನು ವಂಾಡಿದ ಎಎ ಅಆಲಾೋಚನೆಗಳಸ್ಲೂ ಅರಿತಿದ್ದ ಅಂತಹವನನು ಮೋಸ 

ಗೊಳಿಸ ವುದು ಅದೆಷ್ಟು ಮೂರತನ ತನ ಈ ಕಪಟತನವನು ಕಂಡು ತಾನೇ 

ಸಕ್ಕ ಈತ ಹಿ ಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ 

ಉಳ್ಳತ್ತೀಯ ಉಕ್ಕಿಯಮ ವಕಲೈ ಉಳ್ಳುವಾರ್ ಉಣರ್ವೂಣಟವ್ಲಾ 

ಉಳ್ಳುತ್ತೇನ ನಾನು ತೊಣ್ಣಾಯರ್ ತೊಣ್ಣುಕ್ಕೇ ಕೊ ವಲವರ ಪೂಣ್ಣು 

ಉಳ್ಳುವಾರ ಕೃತ್ತೆಲ್ಲಾಮ್ ಉಡನಿರುನ್ಹು ಅರಿದಿಯನಂ 

ವೆಳ್ಹಿಪ್ಪೋಯ್ ಎನ್ನುಳ್ಳೇನಾನ್ ಎಲವಂಅಳಿಚ್ಚಿ ಅಕಿತ್ತಿಟ್ಟೇ ಲೇ 

(ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸಿಂರಾದ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಅನಂಸಂಧಾನ ವಕಾಡಲಂ 

ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ನಾನು ಲೋಕದ ಜನರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ನಟಿ 

ಸುತ್ತಾ ಎನ್ನ. ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಭಗವಂತನ ದಾಸನೆನಿಸಲಂ ಬೇಕಾದ ವೇಷ 

ವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಎನಂ ನನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೂ ಕೂಡಲೇ ನನ ಯೋಚನೆಗಳ 
ನೆ ಲ್ಲಾ ಅರಿಯಂತ್ತಿರುವಿ ಎಂಬಂದನದ್ದಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ನನೊ ಳಗೆ ನಾನೇ ಲಜ್ಞಾನ್ಸಿತನಾಗಿ 

ನನ ನ ಕಂಡ ಇತರರು ಪರಿಹಾಸ ವನಡಬಹುದೆಂಎರಿದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಾಚಿಕೆಯ್ನಿದೆ 

ನಕ್ಕುಬಿಟ್ಟೆ ) 
ಭಕ್ತನಾದವನು ನೀಚವೆನಿಸಿದ ಯಾವ ಕಂಲಕ್ಕೈ ಸೇರಿದ್ದರೊ ಆತನ ಪಾದ 

ಸೇವೆ ಉತ್ತವಂವಾದಂದು ಯಕಾವ ಭೆ ದಭಾವವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎ. ಭತ್ತರಲ್ಲೂ ದೈವ 

ವನ್ನು ಆಳ್ವಾರರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ 

ಅಡಿಮ್ಮೈಯಿಂಲ್ ಕುಡಿಮೃಯಿಲ್ಲಾ ಆಯಲ್ ಶುದಂಪ್ಪೇದಿ ವಕಾರಿಲ್ 

ಮಂಡಿವೆ್ಗಯಿ ಖ್ ಕಡಣ್ಕು ಪಟ್ಟ ಕ ಕೃರಿ ಲ ಪಿಅಹ್ಟರೇಲುಮೆ 

ವ ಂಡಿಯಿನಲ್ ತುಳಬವರ್ ವೈತ್ತಾಯ ಮೊಯ್ಯುಳಳನ್ಸುಪೆಯಖ್ಯವೆ೨ 

ಅಡಿಯಂರೇ ಉಹತ್ತಿಪೋಲುವಂ್ ಅರಂಗಪರಾನಹರುಳಾನೇ 

(ಶಿರದಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ವರಾಲೆಯನ್ನೂ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾ 1 ಚತಂರ್ವೇದಗಳನ್ನು 

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಪರಂಷಾರ್ಥಟಿಂಬುದನ್ನರಿಯದವರಿ 

ಗಿಂತಲೂ ಪಂಚಮ ಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಕೈಂಕರ್ಯ ವಕಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾಸರೇ ಮೇಲಲ್ಲವೇ ? 

ಅಂತಹ ನಿನ ದಾಸರು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವುಂಟುಪಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ?) ಇಲ್ಲಿ ಕಲ 

ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಮನೋಭಾವ ಮಂಖ್ಯ ದೇವರ ಮಂದೆ ತಾರತವ್ಯಾ ಸಲ್ಲದಂ 



ಆಳನ ರರು ಮಂ ಹರಿದರು AY 

ಅಮರದೊ ರ್ಮಮಾಟುವಂ ವೇದಮೋರ ವಾನ್ಲುಮೋದಿ 

ತಮರ್ಹಳಿಲ್ ತೆಲ್ಫಿವರಾಯ ಶಾದಿಯಂದಣರ್ಹಳೇಲ ವ * 

ನುಮರ್ಹಳ್ಳೆಪ್ಪ (ಿಪ್ಪುರಾಹಿಲ ನೋಡಿಪ್ಪರೊ ರಳೆವಿಲ್ ಆಜಕ್ನಿ 

ಅಪರ್ಹಳ ತುವ ಪುಲ್ಮೆಯರ ಪೋಲುವರ್ ಅರಜ್ಞುವಕಾನಹರುಳಾನೇ 

(ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳನಂ ಸಾಪಾಕಾಶವಾಗಿ ಆಧ್ಯಯಂನ ವರಾಡಿ. 

ಬಾ್್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ ರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಂಲದಲ್ಲು ಹ ಟ್ವಿದನರಾದರೂ ಆಂತಹ 

ವರು ನಿಷ ರಾದ ನಿನ್ನ ಬಕ್ತರ ಕಂಲಹೀನತೆಯಂನು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಿ 

ದ”ಷಿಸುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೆ € ಅ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಯೇ ತಾವೇ ಚಂಡಾಲರಾಗಂವುದಿಲ್ಲವೇ ಓ 
ರಂಗನಾಥ ?) 

ಇವರ ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಎ೪ಂಚ್ಛೈಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಪಾಶುರಗಳಿವೆ ಶ್ರೀರಂಗ 

ಶಾಂ.ಂಯನ್ನು ಪ್ರಾತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿದೈೆಯಿಂಂದೆಬ್ಬಿಸಂವ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿವು 

ಸಂಸಾರದ ಅಸ್ವಾಸ್ಸ ಗಳಿಂದ ವರಾನವ ಕುಲವನ್ನು ವ ಂಕ್ತಿಗೊಳೂ ಅವರ ಮೇಲೆ 

ಕೃಪೆ ದೊರಕಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಧನೆ ಇದರ್ದದೆ  ಸೆದಾ ಎಚ್ಚತ್ತಿರುವ ದೈವವನ್ನು 

ಸುಂಪ್ರಜ್ಞೂತ ಹಾಡಿ ಎಷ್ಟೈರಿಸ ವುದು ಮನಂಷ್ಯತ್ವಾರೋಪಣೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾಬ್ಯೆ ತದಲ್ಲಿ 

ಆರ್ಚಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವಟದೆ  ಬಕ್ತೆರ ಸೇವೆಯನು ಸ್ಟೀಕರಿಸಲು 

ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು ತೊಂಡರಡಿಪ್ಲೆಡಿಯಾದ ನಾನು ತಂಳೋ 

ವಕಾಲೆಯಂಂದ ನಿನ ಸು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಕಾತುರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಂ ಕೊನೆಯ 
ಪ ಶಂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 

ಕಡಿವಂಲರ್ಕ್ಕವ ಲಬ ೪* ವಂಲರ್ನ್ವನವಿವೈಯೋ 

ಕದಿರವನ್ ಕನೈಕಡಲ ಮಖಳ್ಳಿತ್ತೆನನಿವನೋ 

ತುಡಿಯಿಡೈಯರಾರ ಶುರಿಕಂಟಿಲ ಪೀ೭ಸಿನ್ಣದರಿ 

ಸಂಹಿಲುಡಿತ್ಲೇಲಿನರ ಶೂಲ ಪುನಲರಜ್ಲಾ 

ತೊಡೈಯೊತ್ತ ತ ಳುವಂಮ್ ಕೂಡೈಯ ಂವಂ ಪೊಲಿನ್ನು 

ತೋನಿಜಯ ತೋಳ್ ತೊಣ್ಣ ರಡಿಪ್ಟೊಡಿಯೆನು ಮ್ 
ಅಡಿಯನೆ « ಅಳಿಯನೆನಣಿರಾಳಿ ಉನ್ನಡಿಯರಾರ್ಶ್ಶ 

ಅಳ್ಪಡುತಾಂಯರ" ಪಳ್ಳಿಯಂಲಿನ್ನ ರುಳಾಯೇ 

(ಸುಗಂಧ ಕಮಲಗಳಂ ಅರಳಿವೆ ಪೂರ್ವದ ಭೊ ರ್ಗರೆಯಂವ ಕಡಲಿನಿಂದ 

ಸೂರ್ಜುನಂ ಮೇೋಲೇರಿದ್ದಾನೆ  ಕೃಶನಡುವುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯ ರಂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಂಂದಂ 

ನೆನೆದ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹರಹಿ ವಸ್ತ್ಯಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನದೀ ತೀರದಿಂದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ 

ತೊಂಡರಡಿಪ್ಟೊಡಿಯಕಾಗಿ ತಂಳಸೀವಕಾಲೆಯನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ 
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ಪ್ರೇವಂಕ್ಕೆ ಯೊ ಗ್ಯನೆಂದು ಭಾವಎಸಿರುನ ಕಾಪತೀರಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುಬರಿದ ಶ್ರೀರಂಗ 

ನಾಧನೇ ಎದ್ಲೇಳಂ ಬಕ್ತೆರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಂ ) 

ಈ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನಂ ಪೀಸೈಷವ ದೇವ ಲಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಭಾತ 

ವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಹ ಡ ತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ೪ ಉದು ಭಕ್ತನ ಸಮರ್ಪಣಾ 

ವೂ ಭಾವ ತಿರುವಾಲೈ ಆರುಶೀರ್ ಅ.ಕರಿಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಣ್ಣರೆ ತಿರುಪ್ಸಳ್ಳಿ 

ಎಳುಚ್ಛಿಂ.೦ಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೀರ್ ಆಚೆರಿಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಬಳಿಸಲಾಗಿದೆ 

ನಂತೆರದವರು ಕ ಲಶೇಖರರು ಇವರು ಊಳಿಕ್ಟಾವಲ (ಕೊಲಿಯಂ ಅರಸ) 

ಕೂಡಲ ವಾಲ ನ್ (ಮಧಂರೆಯ ನಯಕ) ಕೊಲಿಕ್ಕೋನ (ಉರೈಯೂರಂ 

ಅಧೀಶ್ವರ) ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಚೋಳದೆ ಶ 

ಇಳ (ಭಾಗಗಳ) ಮೇಲೆ ಪ್ರಭ ತ್ವ ಸಡೆದಿದ್ದ ಅರ ರಂವರು ಮಜ ರಿನ 

ತಿರುವಇಸಕ್ನೆಕ್ಕೊಳ೪ವಂ ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ದೈನಾನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು 

ತ್ಮಜಿಸಿ ಪ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲಿ ಸ್ವಾವಿಂಯ ಸೇ ಯರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು 

ದೇವಾಲಯದ ಕಲವು ಭ ಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆನ ಲು ಆಧಾರಗಳಿವೆ ತವಿಂಳು 

ಮ ೨6 ಸಂತೆಗಳೆರಜ್ದೂಯೂ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರ 

ಮೇರುಕೃತಿಗಳು ಪರೆಎಕಾಳ್ ತಿರಂಮೊಟ (ತಮಿಳು) ವಂತ್ತು ವಂಂಕಂಂದಮಾಲಾ 

(”೦ಸ್ಕೃತೆ) ಷೆರುವಃ ೪೯ ತಿರುಮೊಲಶಿಯಂ 105 ಖಾಶುರಗಳಂ ಆರಂ ಭಿನ್ನ ವೃತ್ತ 

ಗಳಲ್ಲಿವೆ ಕುಲಶೇಖರರು ದೇವರೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಿಷೆ ಯ ೦ದ ಕೂಡಿದ್ದು 

ಶಾಶ್ಚುತ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದವುಗಳೆಂಬುದನಂ ಇೋರಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ಮಗಂವಿನಂತಿ 

ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪತಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಂತೆ ಅರಸನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಯಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ 

ತಾಯಿ ತನೆ ವಂಂಖವನ್ನು ತಿರಂಗಿಸಿದರೂ ಆಕೆಯ ಅನಂಗ್ರಹಸನ € ಕೋರುವ 

ಅಳುಷ್ತಿರುವ ಮಂಗಂವಿಇಂತೆ.... 

ಅರಶಿನತ್ತಾಲ್ ಈನ್ಮತೂಯ್ ಅಹತ್ತಿಡಿನುವರ್ ವಂತ್ರವಲ್ ತನ್ 

ಅರುಳ್ ನೀನೈನ್ಸೇ ಆಟುವರ್ ಕಂಟಯಂದಾಂವೇ ಪೋನ್ಜಿರಂಸ್ಟೇನೇ..... 

ಇತ್ಯುಲದಲ್ಲ ಜದಿಸಿದ ತರಂಣಿಯಂಂ ಇತರ ಪುರುಷರ) ಪರಿಹಾಸ ವರಾಡಂವಂಶಹ 

ಶಾರರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಬೇರೋಬ್ಬ ನನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಂದೆ 

ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನೀನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ ಇ ನು ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ 

ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾನಂ ಎನ್ನನಂ ಕುರಿತು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೂ 

ಪ್ರಜೆಗಳಂ ವರಾತ್ರ ರಾಜನ ದಂಡವನೆ « ನೋಡುಂತ್ತಿರುವಂತೆ-- 

ತನೊ ಕಾದು «ತ್ತೋಯಂರವರ್ ಶೆಯ್ಲಿಡಿನಂವರ್ ತಾರ್ವೇನ್ಜನ್ 

ಕ ಲ್ನೋಕ್ಕೆ ಮವಾಯುವರ್ ಕುಡಿಪೊನ್ನಿರಂನ್ನೇನೇ 



ಆಳಾ ರರಂ ಸುತ್ತು ಹರಿದಾಸರು He 

ವೈದ್ಯನೊ್ಬ ಕತ್ತಿಯ ದ ಕೊಯ್ದು ಸೂಜಿಯಿಂದ ತಂಚ್ಛಿದರೂ ರೋಗಿಂಯರಿ 

ನಂಬುಗೆ ಇಡ ವಂತೆ ಗೀರ್ಫ್ಥಕಾಲ ೧ಸ ಮಾಯೆಖೂ ದ ನಡೆ ದ ಖವನ್ನು ಹೆತ್ತಿಸಿ 

ದರೂ ನಿನ ಡಿಯಇಳಾದ ನಾನ ನಿ” ಕೈಂಕಯ”ಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದು ನಿನ ಕೆ ಪೆಗಾಗಿ 

ಹಾತೊಣೆಯಂಂತ್ಲಿರುವನೆಂ.... 

ವಾಚಾಲಟಕಿತು ಚಡಿನಂವರ್ ವಂರುತ್ತಾರ್ವ್ ಪಾಲ 

ಪಕಾಳಾದ ಕಾದಲ್ ನೋಂಯಳನ್ ಪೋಲ್ ವಕುಯುತ್ತಾಲ್ 

ವಿಕಾಳಾತ್ತಂರ್ ತರಿನಂಿವಕ ವಿತ್ಲುವಕೆಗೈಟ್ಟಮ್ಮಾ ನಿ 

ಆಳಾವ್ರನದರಂಳೆ ಪಾರ್ಗಇಡಿಯೆಂ ನೇ... 

ಇ೦ದೆ.2್ಲ ಹಾಡಿದೂ ರೆ 

ಕುಲಶೇಖರರಿಗೆ ಅನಂತದ ಅದಿವು ತನ ನಿಯತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದಂ ಅವಶ್ಯಕ 

ವಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಶರ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪೂಂಡಿತ್ಯವಿದ್ದು ಪರಿಇಂತ 

ಬಂದ್ವಿ ಗೆ ವಿರಿ ನಿಂತ ಅನಂತ ದೈವವೇ ಆರಾಧನೀಯಂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವತ್ತಿ 

ಆನಂದಗಳನಂ ನೀಡಬಲ್ಲಂದಂ ಎಂಬ ದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಪರವಕಾತ್ಮನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಯಂ ಕ್ಲೇಶ ಯಾತನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಒಯ್ಯಖಬಟನೆಂಬಂದು ಪಾಪಾತ್ಮನನ್ನೂ ಆ 

ದೈವದ ಸೋಂಕು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬದು ಅವರ ಅಪಾರನಂಬಂಗೆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ 

ಅವಶ್ಯವಾದ ಆನುಕೂಲಸ್ಕ ಇಂತ ್ಛಪ್ರಾತಿಕೂಲಗ್ಯ ನರ್ಜನ ರಕ್ಷೆಹ್ಮತೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ 

ಗೋಪ್ತತ್ವವರಣ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೆ ಪ ಕಾಪ್ ಗಳೆಂಬ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ವರ್ಣನೆ ಪೆರು 

ಮಾಲ್ ತಿರುಮೊಟ ಯ ಮೊದಲ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಕಟ್ಟಿವೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ 

ಭ್ರಮೆ ಮಕಾನಿನಿಯರ ಸ ಗದಲ್ಲಿ ಸೋಹ ಅಶನಾಚ್ಛ್ಯಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಂತಹ 

ಗ ಣಗಳುಳ್ಳವರ ಸಂಗ ಎನಗೆ ಪೀಡ ನಶ್ವರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೆೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನು 

ರಾಗವುಳ್ಳವರನ್ನು ಸಾನಂ ಹಂಚ್ಚರೆಂದಂ ಕಾಣಂತೆ ೪ವೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಉನ್ಮಾದಿ 

ವೇಯ ರೇ ಬಕ್ಕು ಯರಾವರುವರ್ ಯರಾಣೆ ಮೋಲ್ 

ಪೇಯಂನೇ ಎದರ್ಣ್ಣಮ್ ಇದು ವೇಪಿ.ರಿಸ್ 

ಆಯಂಣೀ ಅರಬ್ಲೂ ಬನ್ಸಣತ್ಯಿಕ್ಕಿನ್ನೇನ್ 

ಪೇಯನಾಯೊಟಿಿನ್ಲೇನ್ ಎವಿ್ವಿರಾತ ಕೈ. -ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಆರನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾಂಯಂಕಿಎಸಂ ನಾಖಂಕನ ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾತಂರ 

ದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಐ ಯಕೀ---ನಾಯಕ ಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಂತ್ಲೇವೆ ಅದರೆ ಅದ 

ಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿ ಗಿಲಾದ ದು ವಾತ್ಸಲ್ಮಭಾವ--ತಾಯಿ-ಮಂಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕ 

ಪ್ರಲಾಪಗಳಂ ಮಂಕ ೮ಸವಕಣಲಾದೆಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಆದರೆ ಪೆರಂ 



೫೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಮಾಲ ತಿರುಮೊಣಿ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ವಶೆ ಷ ಸ್ಕಾ ನ ಇಲ್ಲಿ ದೇದರು ಮಗಂ 

ವಾಗಿದ್ದಾನೆ 

ಏಳು-ಎಂಟನೆಯ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ ರಾಮಕದಾ ನಿರೂಪಣೆಯ 

ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಶೂಗುವ ಜೋಗುಳದ ಹಾಡು 

ಗಳಿ  ದೇವಂಗಿಂತಲೂ ಕೌಸಲ್ಯೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಗ 

ನಾದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಾಲ್ಕದ ಮ ದ್ದ ಮಾತುಗಳ ಬಾಎಲೀಲೆಗಳ ಅನಂಭವಸಾಗರ 

ದಲ್ಲಿ ಮಂಳೆ ಗಿದವಳು ಆದರೆ ಆಕೆ ಜೋಗುಳದ) ನೆನೆಯ ೦ವ್ರದು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ರಾವಂನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾದನೆಗಳಸಂ ಆವುಗಳ ಬಗೆ 

ಆಕೆಯಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದ್ದರೂ ಆತನು ರಾಜ್ಯ ತೊರೆದು ದ”ರವಿದಾ ಗ ಆತನೊಡನೆ 

ತಾನೂ ಇರಲಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ವೇದನೆಯ ಲಾಯೇಯನಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ತ್ತೇವೆ 

ವರಿ ನ್ನು ಪುಕುಟ್ಕ್ಯಾಸಲ್ಕೈದನ್ ಮಣಿಯಿಳಂವಾಯ್ಡತ್ತವನೇ 

ತೆ ನ್ಲಿಲಜಸಿಕ್ಕೋನ್ಮು ದಿಹಳ್ ಶಿನ್ಹುಎತ್ತಾಯ್ ಶೆಮ್ಮಾನರ್ ಶೇರ್ 

ಕನ್ನಿನನ್ಮಾಮದಿಳ್ ಪುಡೈಶೂಟ್ ಕಣಪುರುತ್ತೆನ್ ಕರುಮಣಿಂಯೆಂ 

ಎನ್ನೊಡೈಯ ಇನ ಮುದೇ ಇರಾಘವನೆ ತಾಲೇಲೋ 

x x x ೫೩ 

ಮಲೈಯದನಾಲಣ್ಟೆಕಟ್ಟಿ ಮದಿಳಿಲಜಿ ಯಲಕಿತ್ತವನೇ 

ಅಲೈಕೃಡಲೈಕ್ಕಡೈನ__ ಅಮರರ್ಕು ಅಮಂದರಂಳಿಚ್ಛೆಂಯ್ದವಸೇ 

ಕುಲೆ ವಿವರ್ ತಾಮ್ ವ ಲವರ್ ಕಣಪುರತ್ಲೆನ್ ಕರುಮುಣಿಯೆ 

ಶಿಲೈವಲವಾ ಶೇವಹನೇ ಶೀರಾವಕಾ ತಾಲೇಲೊ 

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಂಡೆ....ಪುತ್ರರ ವಾತ್ಸಲ್ಕ ತಾನೇ ದಶರಥನೆಂದು 

ಭಾವಸಿ ಕೈಕೇಯಿಂಯ ವಕಾತಿಗೆ ಮರ ಳಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ತಾನೇ ಕಾಡಿಗಟ್ಟಿದುದನಂ 

ನೆನೆದು ದುಃಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರೆ ಮಗನಾದರೂ ಇಂತಹವನಂ ! ಒಂದರ ಕ್ಷಣವೂ 

ಮನಃ ಕ್ಷೋೆಗೊಳ ಡೆ ರಾಣ” ದಂಕೂಲಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ನಾರುಮಡಿಯುಟ್ಟು ಎ) 

ವನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅನಂಜರೊಡಗೂಡಿ ಹಿಂದಿರಂಗದೆ ಕಾಡಿಗೆ 

ಹೊರಟು ಹೊದನಲ್ಲಾ ! ನಿನಗಾಗಿ ನುಮ ಏನು ಮಾಡವಿ ದಾದಂಚಂದಾ) ! 

ವ ನುಕುಲವ ಶೋಕ ಇದು ಪಾಪದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದಶರಥನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ವಕಾರ್ಪಡಿ 

ಸಲಾಗದ ದೈವಸಂಕಟ್ಟುದ ಮುಂದೆ ಮಾನಹ ದ ರ್ಬ೨ ಸತ್ಕಹೀನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಅಸಹಾಯ ಕ ವಂಸೋಘಾವ.... ೨ಕಿಂ.ತನತ್ವ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ 

ತಾನು ಪಾಹಿ ಕೈಕೇಯಿ: ತಗಗಿಂತಲ ಇ ಹಾಟ! ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾನಂ ಅಸ 

ಹಾಯ ಕನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಮಾತ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ತನಗಿನ್ನು ಈ ಬಾಳು ಅಸಹನೀಯ 



ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತೂ ಹರಿದಾಸರು ರ್ಶ 

ಎಂದಂ ಭಾವಿಸಿದ ದಶರಥ ಸಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾಶುರಗಳನ್ನೂ 

ನೋಡಿ : 

ವನ್ತಾಳ್ಲಿಣೈವಣಜ್ಣವಳನಹರವೂ ತೊಟ:ದೇತ್ತ ಮನ್ನೆನಾವಾನ್ 
ವಿದ್ಣಾ ಯೈ ಅರಿಯಣೈೆ ಮೇಲಿರಂನ್ಹಾಯ್ಕೆ ಸೆಡುಜ್ಣನೆವರ್ 

ಪಡರಪ್ಪೋಹಂ 

ಎನ್ಮಾಳ್ ಎಮ್ಮಿ ರಾಮಾವೋ ಉನೈಪ್ಪಯಸ್ನ ಕೈಕೇಶಿ ದನ್ ಶೊಹಕ್ಕೀಟಂ 

ನನ್ಮಾಹೆ ನಾನಿಲ್ತತ್ತೈಉರಾಳ್ವಿತ್ತೇನ್ ಉನ್ನೈ ನಾನೇ 

ಷೆವ್ವಾಯೆನ್ ವೆವ್ಹುರೈಕ್ಕೇಟ್ಟೂ ಇರುನಿಲತ್ತೈ ವೇಣ್ಣಾದೇ ಎಂರೈನ್ಧಿವೆನ್ನ 

ಮೈವಾಯ ಕಳೆಜ್ಟತಿನ್ಲು ತೇರೊಆಟಕ$ಿ ನ್ನು ಮಾವೊಟಕಿನ್ನು ದನಮೇ ಮೇವಿ 

ನೆಯ" ವಾಯಮೇಲ್ ನಡ:ಜ್ಕ ಣ್ ನೇರಿಲಿಕ್ಟಿಯಂವರ್ ಇಳೆಲಸ್ಲೋವಂವಮರ್ 

ಪಿನ್ಸರಪೋಹೆ 

ಏವ್ವಾಣಿಂ ನಡನ್ವನೈ ಎಮ್ಮಿ ರಾಮುವೊ" ಎಮ್ಮೆ ರುಮಾರ್ನ ಎನ್ ಶೆಯಂ್ 

ಹೇನೇ 

ಪೊರಂನ್ಹಾರ್ ಕೈವೇಲ್ ನುದಿಪೊಲ್ ಪರಲ್ಪಾಯು ಮೆಲ್ಲಡಿಕಳ್ ಕಾರುದಿ 

ಶೋರ 

ವರುವಕ್ಕಾದಕಾಜ ಕುನ್ ಏರುವ ಮೇಯಿಲಂಖಿಕೃಿಷ್ಟ ವೆಮ್ಸಶಿ ನೋಂಯಂ್ 

ಕೊರ ಇನ್ನೊ 

ಪೆರಂವಕ್ಕಾವಿಯೋನ್ ವಂಹನೇ ಪೋಹಿನ್ರಾಂಯಂ್ ಕೇಕಯರ್ ಕೋನ್ 

ವಂಹಳಾಯ್ಪ್ಲೈತ್ತೆ 
ಅರುಮ್ಯಾವಿ ಶೂಜಸ್ಕೀಟ್ಟಿ ಆದಂವಿನೈಂಯೇನ್ ಎನ್ ಶೆಯಹೇಸನ* 

ಅನೋಯಕಾನೇ 

ತೇನಹುವಕಾಮರ್ಕ್ಯೂನ್ಣಲ್ ಕಾಸಲೈಯಾವರ್ ಸಮಿಶ್ಸರೈಯವಿವ್ ಶಿನ್ಹೈ 

ನೋವ 

ಕೂನಂರುವಿನ್ ಕೊಡುನ್ಹೊಟಿತ್ತೈ, ಶೊಲಸ್ಕೈಟ್ಟಿ ಕೂಡಿಯವಳ್ ತನ್ 

ಶೊಟಸ್ಕೊಣ್ಣು ಇನ್ನು 

ಶಾನಹವೇ ವಿಮಿರುಮ್ಬಿ ನೀ ತುಜಿನ್ನವಳನೆಹೆರೈತ್ತುಣನ್ನು ನಾನುರ್ಮ 

ವಾನಹಮೇವಿಹಮಿದುವ್ವಿ ಪೋಹಿನ್ಹೇನ್ ಮನುಕುಲತ್ತಾರ್ ತಜ್ಞುಳ್ 

ಕೋವೇ 

ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಇವರ ದೈವಪ್ರೇಮ ಅಪೂರ್ವವಾದ 



೬೦೦ ದಾಸೆ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ರೂಸಪವನಂ ತಾಳಿದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತದ ಸಮೂಪದಲ್ಲಿರಲಂ ಆತನ ಪವಳತುಟಿ 

ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಂತ್ರಿರಲು ತಾನಂ ಜಡವಸ್ತಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ್ರಷ್ಟವ ಕ್ಷ 

ವಿಕಾನು ಪೊಡೆ ನದಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪಣಿತ್ರಮದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವನೆ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ 

ಹೊಸತಿಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೆ. ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಆಸರು ಾಪುರಗಳವ್ಲಿ ಸರಿದೆ 

ಶೆಡಿಯಕಾಯಿಂ ವೆಲ್ಹಿನೈಹಳ೪ ತೀರ್ಕ್ಯಮ ತಿರುವ 

ನೆಡಿಯಕಾನೇ ವೇಜ್ಸಡವಾ ನಿನ್ ಕೋಂಯಂಲಿನ್ವಾಶರ 

ಅಡಿಯಾರುಮ್ ವಾನವರುವರ್ ಅರಮ ಯ ರುಎರ್ ಕಿಡನ್ಬಿ 

೦ಯಂಜ್ಞಾವರ್ 

ಪಡಿಯಕ್ಯ್ ಕಿಚನ್ಧ್ಣ ಉನ್ ಸವಳೆಖ ಯ್ ಕ ಣ್ಛೌನೆ 

ಇವರ ವಯಕುಂದವಕಾಲಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕ ಹ್ಹನಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ, 

ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿಯ ಸವಿಕಾಪದ ಉರೈರ್ಯ ರ್ ಗ್ರಾವಂಸ್ಕರಾದ ತಿರಂಪ್ಪಾಣಿ 

ಗಳು ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಹನ ಛಕ್ತರು. ದೈವದತ್ತವಾದ ವಂದುರದ್ದನಿಯಿ ೦ದ 

ಆ ದೇವರ ಸ್ತತಿಗಳನು ಸಂಶ )ವೃಟಂಗಿ ಕಾಡಿ ಇನ್ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂ 

ಆದರೆ ಪಂಚಮ ಕು೨ದವರೆಂಬ ಕುರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೆ ವರ ಅರ್ಚನಾ ವರ್ತಿ 

ಯನಂ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ ವ ಭ ಗೃವಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾನೇರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರದಲ್ಲಿ ದೇವಾ 

ಲಯುಕೃಭಿಮುಖವಾಗಿ ಗಂಡಿಸಿಲೆ.ೊಂದನು ನಿವಿ ೯ಸಿಕೊಂಡು ಅವಧ ವಾಸಿಸುತ್ತ ದೇವ 

ಗಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಂ ಮುತ್ತಿದ್ದರ ಭ .್ತಪರವಶವಾದ “ಸರ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ 

ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಕೈಂಕರರ್ಣಪರರಲ್ಲೂಬ್ಬುರಾದ ಲೆೋಕಸ”ರಂಗ 

ಮುನಿಗಳು ದಾರಿಗಡ್ಡಪಾಗಿ ನಿಂತು ಸಂಗಿ ತದಲಿ ತನ್ಮಯಂರಾಗಿದ್ದ ತಿರುಪಾಣಿಗಳನ್ನು 

ದೂರ ಸರಿಯುವಂಶೆ ಎಷ್ಟೆರಿಸಿ ಕಲ್ಲ್ಯೂದನ್ನು ಎಸೆದರು ನೆ «ವಿನಿಂದ ಬಾಹ್ಯ 

ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ತಿರುಪ್ಲಾಣಿ ಅಪಚಾರಣಾಯಿಂಡೆಂದು ದೂರ ಸರಿದರಂ ಮಂನಿಗಳಂ 

ದೇವಾಲಂ ಕೈ ಬಂದ ಗ ರಂಗನುಥನ ಹಣೆಯ ಗಾಯವನ್ನು ಕ ಡರು ತಾರಿ 

ತಿರ ಪ್ಪಾಣಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿ ದುದು ಇೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಆ ಪೆಟ ದೇವರ ಹೆಣ್ಗೇ 

ತಾಕಿತ್ತು ! ತನ್ನಿಂದಾದ ಅಪಚ ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶಿ ತವ ಗಿ ಆ ಭಕ್ತನನ್ನು ದೇವಾಲ 

ಯಕ್ಕೆ ತನ ಸನಿ ಧಿಗೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಆಣ ಎಸ ಜರು ರಂಗನಾಥನೆ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ ಲಿಡಲು ತಾವು ಯೋಗ್ಯರ್ದವೆಂದು ಆತ ವಾವಿಸಿದಾಗ ಮ ಣಗಳು ಆತ 

ನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ರಂಗಣಾಧನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರೆತಂದರು ಹೀಗೆ 

ಆತ ವ ಒಿವಾಹ-ನೆ ಸದ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನನು ಕೆಳಗೆ ಇಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ತಿಗೆದ ಆಳ್ವಾರರು 

ಕಂಡದ್ದು ರಂಗನಾಥನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಎಗ್ರ ಹವನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಕವಾಗಿ ಎನ್ನು 

ವಂತೆ ಆ ದೇವದೇವನ ಪಾದಾದಿಕೇಶಪರ್ಯಂತ ಹತ್ತ ಪಾಶುರಗಳೆನು ಆಳ್ವಾರದು 

ಹಾಡಿ ಆ ದೇವನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾದರು ಆವರ ಪಾಶುರಗಳು ಅವಂಲವಾದಿಪಿರಾನ್ 



ಆಳ್ಲಾರರು ಮತ್ತು ಹರಿದಾ ರು ೬೦೧ 

ಎಂದಂ ಪ್ರಾರಂಚವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಹೆಸರಂ ಆನರು ಹಾಡಿದ ಹತ್ತು ವಾಶಂರ 

ಗಳ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ ಈ ದೈವವನು ಕಂಡ ಕಣು ಇಳು ಅನ್ಯ ದೈವಗಳನಂ 

ಕಾಣವು 

ಕೊಣ್ಣರ್ಲವಣ್ಣನೈ ಕೋವಲನಾಯತ ವೆಣ್ಣಿ ಹ 

ಯುಣ್ಣ ವಾಯ್ ಎನು ಳೃವರ ಕವರ್ನಾನೈ 

ಅಣ್ಣರ್ಕೋನ ಅಣಿಯೆರಜ ನ್ ಎನ ಮುದಿನೇ 

ಕಣ್ಣ ಕರ್ಣಾಗಳ ಮತ್ತೊನ್ಹಿ ನೈಕ್ಯಾಣಾವೇ 

ಈದೇವ ಅಮಲ ಆದಿಬರಾನ ವಿಮಲ ನಿಮಲ ನಿರ್ವಲ ನೀತಿವಾನ್ 

ಎಂದು ಮೊದಲ ಪಾಶ ರಬ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ ದೆ ವನ ಪಾದಕಮ ಗಳು ಈತನ ಕಣ್ಣಿ 

ನೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಟವು. ದೆ ವರು ನಿಸ್ಕಾರ್ಥಿ ನನ ನು. ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನು ತನಗೆ 

ಮುತ್ತ, ದಕ್ಕಿಇಕೊಳ ದೆ ತನ್ನ ದಾಸರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನಂ ಆಳಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನನ್ನನು 

ಗುರುತಿಸಿದ ವಿವ ಆ ಆತ ಆತ ತಿರುವೇಂಗಡದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿನ 

ತೋಪುಗಳಂ ಸ ಗಂಧಪೂರಿತವಾದವುಗಳು ಆತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. -ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ೦ರಿಗೂ--- 

ಸುಲಬ ಲಭ್ಯ ಈ ನೊದಲ ಪಾಶುರ ಹೀಗಿದೆ 

ಅಮಂಖನಾದಿ ಪಿನಾನ್ ಅಡಿಯುರ್ಕೈನೆ ಯ ಆ.್ರಿಡುತ್ತ 

ವಿಮವಲನ ವಿಣ್ಣವರ್ ಕೊ ನ್ ಎರೈಯಕಾರ್ ಪೊಟ ಆ ವೇಜ ಡವನ್ 

ನಿಮನಲ ನಿಮ್ಮಓನ ನೀಡಿವಾನವರ್ ನೀಣ್ಮದಿಳ್ ಅರಬ್ಲತವಕ್ಕಾರ್ ತಿರಂ 

ಕೃವ ಲ ಪಾದವ ವನದ್ಧಿ ಎನ ಕಣ್ಣಿನ ೪ ಪೊಕ್ಕಿನ ದೇ 

ಅಸುಭಾವಿಗಳಾದ ಅಳ್ವಾರರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾಶೀಲನಾದನಂ ರಂಜಕ 

ನಾದವನು ತಿರುವ ೦ಗೈ ಈತ 7 ತನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿನಾದ ಪಾಪಾತ್ಮ ಕಳ್ಳರ ಕುಲದ 

ಈತನು ವೃತ್ತಿಶಃ ದರೋಡೆಕಾರ ತನ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಸೇನಾನಾಯಕನೆನಿಸಿದ 

ಈತನಿಗೆ ನಂತರ ಪರಕ ಲ ಕಲಿಧ್ವಂ ಎಂಬ ಬಿರುಮುಗಳೂ ಒಂದುವು. ಕುಮಂದ 

ವಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಹ್ರೇವಿ ಸಿ ಆಕಿ ಹಾಕಿದ ನಿಯಮದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬಕ್ತನಾಗಿ 

ಪ್ರತಿದಿನ 10008 ರಂತೆ ಒ ದು ಸಷೆ"ಕಾಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರದಾನ ಮಡುವ ಕಟ್ಟು 

ಪಾಡಿಗೆ ಬದ್ಧನ ಗಿ ತನ್ನ ಒಡಂ ನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ 

ದಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯೊಂದನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು 

ಕಷ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳೆಂದು ಸಲ್ಲಿ. ಬಂಧವ ಎಕ್ಕನಾದರೂ ತನ್ನ ನಿಯಮದ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ 

ದರೋಡೆಗೆ ಇಳಿತ ಇವನನಂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಭಗವಂತ 

ಸ್ವತಃ ಮದಂವೆಯಂ ದಿಬ್ಬಣವೊಂದರ ನೇತಾರನಾಗಿ ಇವನಿ ದ ದರೊ ಡೆಗೊಳಪಟ್ಟು 

ತನ್ನ ನಿಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಈತನಿಗಿತ್ತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರುವ 



೬೦೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ದಂತಿರಲಿ ಅಲಂಗಾಡಿಗಇಂವುದೂ ಅವನಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ವಂದುವೇಗಿಗ ಮಂತ್ರವಾದಿ 

ಎಂದಂ ಭಾವಿಸಿ ಅವನಂ ಹಾಕಿರಬಹಂದಾದ ವಂಂತೃ್ರವಣು ತನಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡ 

ಬೇಕೆಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ತಿರಂಇಂ0ಗೈನನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತಲೆ ಬಾಗಂವಂತೆ 

ಹೇಳಿದ ತಲೆಬಾಗಲು ತಿರಸ್ಕರಿದ ಕಳ್ಳ ಕತ್ತಿ ಹಿರಿದ ಆಗ ವಂದುವಣಿಗನ ರೂಪ 

ದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವನೇ ಅವನಿಗೆ ಅಹಾ ಕ್ಷರಿಯನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಆ ಕೂಡಲೇ ಗಂಟು 

ಹಗುರವಾಗಿ ಎದಂರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮೇತ ನಾರಾಯಣನು ಗರುಡವ-ಹನಾಗಿದ್ದಂತೆ 

ಕಂಡ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿತು ಆಗ ಅವನಲ್ಲಾದ ಅನಂಭವದ ಸಂಖದ 

ಮಂಂದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗಗಳಂ ತೃಣ ಸವರಾನವೆನಿಸದವು. ಜಕಿ ಪಾರವಶ್ಯದಿಂದ 

ಈ ಆಳ್ವಾರ್ ಹಾಡ ತೊಡಗಿದ 

ಈತನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಆರಂ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲ ತಿರಂಕ್ಕು0ನ್ರಾಂಡಗವಂ 

ತಿರಂನೆಡುನ್ಹಾಂಡಗವರ್ ತಿರು-ೆಳಂಕ್ಕೂಚತ್ಮಿರಂಕ್ಕೆೆ, ಶಿರಿಯೆ ತಿರುಮುಡಲ್ ಮತ್ತು 

ಪದಿಯಂ ತಿರುವಂಡಲ್ ವುಡ್ ಎಂದು ತಮಿಳಿನ ಅಕಮ್ಮ ಪದ್ಯದ ಒಂದು 

ವ ಂಖ- ಪ್ರೇಮಗೀತೆ ಎನಿಸುವಂತಹುದು  ಉನ್ಮತ್ತನಾದ ಪ್ರೇಮಿ ತನ ಸ್ನ 

ಪ್ರೆ ಯಿ ಸಿ ಒಲಿಯದಿದ್ದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಂಂಂದೆ ತನ ಪ್ರೇವಂವನು ಸಾರಿ 

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಧಾನಕ್ಕೆ ಮಡಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ತಾಳೆ 

ಎಲಯ ಗರಿಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಯರಾಕಾರವೊಂದನ್ನು ಹೆಣೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೇಮಿ 

ಕೂತಿದ್ದು ಇವನನ್ನು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಥದಂತೆ ಎಳೆಯ 4, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹರಿತ 

ವಾದ ಗರಿಗಳು ಈತನನ್ನು ಕೊದೆಯಂತ್ತಾ ಹೋಗುತ ವಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರಲ್ಲಿ 

ಈತನ ಬಗೆಗೆ ಜಿಗಂಪ್ಸೆ ಅಥವಾ ಅನುಕಂಪದ ಭಾವ ಮೂಡಂತ್ತದೆ ಅದಂವರೆವಿಗೂ 

ಇವನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ಈಗ ಈತನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಅರಿಯ ಲೇ 

ಬೇಕಾಗಂತ್ತದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಆತ ಊಳಿಯ ರಿತ್ಲಾನೆ ಎರಾಕರಿಸಿದದೆ ಸ ಯಂಂತ್ಚಾನೆ 

ಒಬ್ಬನ ಆಂತರಂಗಿಕ ವೃಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಇದು 

ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗವೆನ ಲಾಗದಿದ್ದರ ಈ ಏಕವಹಖಪ್ರೇವಂದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಮವಾದ 

ಅಂಶಗಳೂ ಇವೆ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗೂ ಕಂರಂಡಂ  ಅಗ್ದಲ್ಲಿ ತರ್ಕವಾಗಲೀ ಸಭ್ಯತೆ 

ಯಕಾಗಲೀ ಔಚಿತ್ಯ ವಾಗಲೀ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಮಂಡ್ವನಲ್ಲಿರುವುದು ಜಿದರಿಕೆಯೆ ಎಂದರೆ 

ಹೌದು ಎನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ ದೇವರನ್ನು ವಿಷಯರಾತಿ ತ 

ಸಾವಕ್ಪಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಕ್ತೆನು ಆರ್ಪಿಸುವ ಕಾವಂಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸ್ಟೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 

ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಲಾವಣಿಗೆ ತಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 

ಎಂಬ ವರಾತಿಗೆ ಸಂವಾದಿ ಎಂದಂ ಭಾವಿಸಬಹಂದಂ ತಿರಂಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರು 

ಕುವಣದವಲ್ಲಿಯನ್ನೂ ಪ್ರೇಎಂ ಮದಂನೆಯಾದರು ಅಮ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೇಮ 

ಭವದನಂತರ ಆ ಪ್ರೇಮ ದೇವರತ್ತ ತಿರ ಗಿತು  ಸಾಮಾನ್ಮವಾಗಿ ಈ ಮಂಡಲ್ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ಪ್ರೇವಿ ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯಸಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ 
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ತಿರುವರಂಗೈೆ ಆಳ್ವಾರರ ಮಡಲ್ಗಳಲಿ ಭಕ್ತನಂ ಪ್ರೇಯಂಸಿಯಕಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಕಾಗಿ 

ನಾರಾಂಶಣನೆಂ ೨ ವಂಹಾಪುರುಇನಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸುವುದನಂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇದೊಂದು 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದನು ಶರಣಾಗತಿ ತತ್ತ್ವ ಗಳೆಲ್ಲೊಂದಾದ ಕಾರ್ಪಣ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ 

ಹೊ ಲಿ"ಬಹೆಂದಂ 

ಶಿರಿಯ (ಚಿಕ್ಕ) ತಿರುಮಡಲರ್ಲನಲ್ಲಿ 155 ಸಾಲ ಗಳೆ ಹದ್ಮವಿದ್ದರೆ ಪೆರಿಯ (ದೊಡ್ಡ) 

ವಮಂಡಲ್ನಲಿ 297 ಸಾ..ಗಳ ಪದ್ಮಗಳಿರುತ್ತೆವೆ ವೇದಗಳು ಸಾರಂವ ನಾಲ್ಕೂ ಪುರಂ 

ಷಾರ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊ ಕ್ಷವೆಂಂ ೦ದು ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತದ ಸಿಗುತ್ತದೆನು ತ್ತಾರೆ ಈ 

ವೀಚಂ ಪಡೆದವನಂ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಪಡೆದರಂ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯ ದಂ ಆದರೆ ಹಾಗೆ 

ಸೋರ್ಯಮಂದವವೆಂಬ ಕಿರುಬಾಗಿಲನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದವರಾರೂ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು 

ಕುರಿತ ಏನ. ಹೇಳಲಿಲ್ಬಟಲ್ಲ! ಧರ್ಮ ಎಂಬ ದಂ ಯುಜ್ಞಗಳಿಂದ ಕಾಮೇಖ್ಟಗಳಿಂದೆ 

ಲಭಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಗೀಯಂ ಆದರೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬಾರದ ಸುಖಗಳು! ಅವಗಳು ಲಭಿಸುವುದಂ 

ಸಹ ಪ್ರಾಣಿಬಲಿಗಳಿಂದಲೇ ಅದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರೃವಿದೆ ಹಾಗೆ ಗಳಿಸಿದ 

ಪುಣ್ಯ ವ್ಯಯಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರಂಗಬೇಕಾ 

ಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥವಂತೂ ಅಶಾಶ್ವತ ಅದರಿಂದ ಲಭಿಸಂವ್ರದಂ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ಆದುದ 

ರಿಂದ ಕಾಮವೇ ವಂನ ಷ್ಯ ಪ್ರಯತ ದ ಗ ರಿಯಾಗವೇಕು ತಾನು ಬಯಂಸಿದಂದಣ್ನು 

ಪಡೆಯಲು ಯತಿ ಸಂಪ್ರದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಇಂಟಗೆ ಕರಗದವರು 

ಹಕ್ಕಿಗಳಂ ಚಿಲಿಟಲಿಗುಟ್ಟಿದಾಗ ತೆವ್ಮು ಪ್ರೇಯಃ ಯನ್ನು ನೆನೆಯದವರು ಭೌತವಾದಿ 

ಗಳಂ ಪುಣ್ಣಪಯ ೦೯ಕಗಳ ಮೇಲು ಹೊಸಹೂಗಳನ್ನು ಮಂಡಿದು ಮಲಗಿದರೂ 

ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೆ ಮಯಾತಸನೆಗೊಳಗಾಗದ ಉತ್ಭೃಷ್ಟ ಸ್ರೀಯರಿರಬಹುದಂ ಆದರೆ 

ಅವರಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇಮಿಸಬಲ್ಲವರಲ್ಲ 

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಅದ ವಂಡಲ ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ತ್ರೀ೦ರಂರಂ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರದ್ಲಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 

ಅವವಂಬಿಸುತ್ತೇವೆ ಎ ಬಿವು ಈ ತಿರುವಂಡಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವಗಳು 

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಂ ಸಂಪರ್ಣ ಶರಃಕಾಗತಿ ಶಿರುಕು ಉುಸ್ತಾಂಡಗವಂ"' ವಂತೂ 

ನೆಂಡಂನ್ರಾಂಡಗವತ್ಗಳು ದಂಡಕಗಳಂ ದಂಡ ಎಂದರೆ ಊರುಗೋಲು ವಂಡಲ* 

ಹಾಡಿದ ಆಳ್ವಾರರು ಈಗ ದೈವಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಊರುಗೋಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 

ದ್ಹಾರೆ ್ರ್ಮೇತ್ಮಷ್ಟನಾರ್ ದೇವರು ಅನಲಂಬಿಸಬಹುದಾದ ಅವಶ್ಯಕವಾದ 

ಊರಂಗೊೋಲಿನಂತೆ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಚನ ದಾಗ ದೇವನನು ಆಶ್ರಯಂಸುತ್ತದೆ ಆಗ 

ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ದೇವಸ ದಾಸನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ಈಗ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ 

ಆತನನ್ನು. ಸಾನು ಬಿಡಲರೆ ಹವಳದ ಕಂಭದಂತೆ ಅವನೊಂದಂ ವಿಧಿ 

ಅತನನ್ನು ನೆನೆಯ ೧ಪವರ್ಗೊರಿಗೂ ಕ್ರವೆ €ಣ ಸಾಧಿತವಾಗಬಹುಬಾದ ಗುದಿ ಕಂಸನ 

ಕೆ೧ಂದ ಆತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೇ ಅರಸ ತನ ಭಕ್ಕರನೆ ಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ 
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ಆತೆ ನನ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ನಾನಂ ಆತನನಂ ಸ್ಟೋಕ್ತವಕಾಡಲೆಂಬ 

ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ ಮೇಲಿದ ಹಿ ೀಶಿಂರಿಂದ ನನ್ನಿ ಆವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬೇರಂ 

ಪ್ರದೂ "ನ ನಂ ಆಕರಿಸುವುದ್ದಿ 

ವಿದಿಯಿಂನೈಪ್ಪವಳತ್ತೂಣೈ ನೆಜಮೊಯಾಲ್ ನಿಸ್ಕೈಯವಲ್ಲಾರ್ 

ಕದಿಯಿನ್ಸೈ ಕಚ್ಚವಂಳಕ [ಣೈ ವನ್ ಆಣ್ಣವಕಾಳಳಮು 

ಮಂದಿಯಿನೈ ಮಾಲೆ ವಾಟಕ್ತಿ ವಣಜ್ಞು ಎನ್ ಮನತ್ತವನ್ನ 

ಏದಿಯಿಂನೈ ಕಣ್ಣೂಕೆ೧ಣ್ಲ್ಣ ತೊಣ್ಣನೇನ್ ಎಡಿಹಿಲೇನೇ 

ತಿರಂವೆಳೆಕ್ಕೂಟ್ ರರಿಕ್ಟೈ ಕಂಂಬಕೋಣದ ದೇ ದರಿಗೆ ಹಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿ ಪದ್ಮ 47 

ಸಾಲುಗಳು ಆಶಿರಿಂಂಪ್ಪಾವೃತ್ತದಲನ ರಢಬಂಧವೆನಿಸಿದ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವರ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇದಲ್ಲ ತತ್ವ ಹಿತ ಹಾಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ 

ಗಳ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವದೆ 

ಈ ಆಳ್ವಾರರಂ ತೀರ್ಥಯಕಾತ್ರೆ ಕೈಕೊಂಡಂ ಹಲವಾರು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ದರ್ಶಿಸಿ 

ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ 108 ದಿವ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 86 

ಇವರ ವರ್ಣನೆಗೆ ಎಟಂಕಿವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂ ಉತ್ತರದ ಬದರೀನಾಥದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ 

ತಿಲಂಕ್ಕುರುಲಗಂಡಿಯಂ ವರೆವಿಗೂ ಹರಡಿವೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ ಶೂ ಸುದೀರ್ಫ್ಥ 

ವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಭಕೋಣದ ಸಮಾಪದ ನಾಚ್ಚಿಯಕಾರ್ ಕೋವಿಲಿನ 
ಹಾಗೂ ತಂಜಾವೂರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುಕೃಣ್ಣಪುರಮ ನ ವರ್ಣನೆಗೆ ಸೂರು ನೂರು 

ಶ್ಲೋಕಗಳು ವಿಕಾಸವಾಗಿದೆ ಪೆರಿಯ. ತಿರಂಮೊ ಆ ೦೮೩ ಈ ಪಾಶ ರೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿಯೇ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನಂ ಉದ್ದಾರವಾದೆ 

ಆದಂವರೆವಿಗಣ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೊಡಬಹ ದಾದ ಸುಖವನೆ « ಆಶಿಸಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ 

ಓಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಾಡಿ ಮನಸನ ರುಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೊ ಕಪೂರಿಡ ತಪ್ಪೊ ಟಿಗೆ ದೆ 

ನಾನು ಕಳ್ಳ ಕೆಡುಕು ಇರಾಡಿದ್ದೆನೆ ಅದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅರಿವಂಟಾಗಿದೆ ದೇವರ 

ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯ ಣಾ ಎಂದು ಕರೆಂಯಂ ತ್ತಿರುವೆನಂ 

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ನಿತ್ಕಾನಂಸಂಧಾನದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕೆಲವು 

ಸೇರಿವೆ 

ವಾಡಿನೇನ್ ವಾಡಿವರುನ್ನಿನೇನ್ ಮನತ್ತಾಲ್ 

ೆರುನ್ಹೂಯಿರಿಡುಮೆ ಯಲ್ ಏಣಿನದ್ದಿ 

ಕೂಡಿನೇನ್ ಕೂಡಿ ಯ ಕೈಯವರ್ ತಮ್ಮೋಡು 

ಅವರ ತರುವರ್ ಕಲವಿಯೇ ಕರ ದಿ 
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ಓಡಿನೇನ ಓಡಿ ಉಯ್ದದರ್ದೋರ್ ಪೊರುಳಾಲ್ 

ಉರಣರ್ವೆಸಂವರ್ ಸರುವಥ್ಚದಮರ್ ತಿರಿನ್ಹು 

ನಾಡಿನೆ ನ ನಾಡಿ ನಾನ್ ಕಣು ಕೊಣ್ಣೇನ್ 

ನಾರಾಯಂಣಾನೆನ್ನ ವರ ನಾವಂವಂ್ 

ಕಳ್ಹನೆ ನಾನೇನ್ ಪಡಿಲತಿ ಶೇಂ ರಂಪ್ಛೆ ನ್ 

ಕಣ್ಣವಾ ತಿರಿತನ್ಹೇನೇಲಂವರ್ 

ತೆಳ್ಳಿಯೇ ನಾನೇನ್ ಶೆಲ್ಗತಿಕ್ಕೆಮ್ಮೆನ್ಸೇನ್ 

ಶಿಕ್ಕೆನ ತ್ತಿರಂವರಂಳ್ ಪೆಠ್ಮೀನ್ 

ಉಳ್ಳೆಲಾಮಂರಂಹಿ ಕ್ಕಿರಲ್ ತಟಿಂತ್ರೊಲು-ನೆೇ €ನ್ 

ಉಊಡವ್ಟೊಲ್ಲಾಮ ಕಣ್ಣನಿ ರ ಚೋರ 

ನಳ್ಳಿರಂ೪ಳವುವರ್ ಪಹರವಖ ನಾನ ಆಬಸಿಪ್ಪೇನ್ 

ನಾರ ಯಣಾವೆನು ವ ೯ ನಾವುಮ್ 

ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಂ ರಾಮನಾಧಪುರವರ* ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಾವಂ ಇಲ್ಲಿನ ವಟ 

ಪತ್ರ) ಶಾಯಿ ದೇವಾಲಯದ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ತಂಳಸಿಯನ್ನು ಪರಾಲೆಂಯಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ 

ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಂತ್ರಿದ್ದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ತ 

ನಡು. ವಟಪತ್ರಶಾಯಿಂಯ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತನಾದ ಈತನಿಗೆ ದೇವರನಂ ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ 

ತಾಯಿ: ವಂಗಂವನ್ನು ಉಣಂವಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಮಭಾವ ಉಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಈತ ಜ್ಞಾನಿ 

ಯಂಲ್ಲ ಭಕ್ತ, ಸವಂ ಎಲೀನ ಪುಂಡ್ಕ್ಮರ ದೊರೆ ದೇವರಂಗಳ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಿಸಿ ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಶಂಂಬಿದ ಗಂಟನಂ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ 

ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಭಗವದನಂಗ್ರಹದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತನಾಗಿ ಅರಸನಿಂದ 

ಭಟ್ಟರ್ ಪರಾನ್ (ಪಂಡಿತ ಶೇಷ) ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನೂ ಪಡೆದನಂ ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ 

ಲಭಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಶುವೇ ವರಂದೆ ರಂಗನಾಥನನ್ನೂ ಒಲಿದು ಮದಂವೆಯಕಾದಾಗ ಆ 

ದೇವರಿಗೇ ಶ್ವಶ ರನಾದ ವಟಪಶ್ರಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇವನದಂ ವ ಗಂವಿನ ಮೇಲಿನ 

ಮೊ ಹದಂತೆ ಈ ಆಳ್ವಾರರಂ ಹಿರಿಯರು ಹೆರಿಯ ಅಳ್ಕ್ಯಾರರು ಈ ಹೆಸರಂ 

ಬರಲಂ ವೈಷ್ಣವಸಂಪ್ರದಾಯಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ 

ನವರಾಗಲೀ ಇವರ ನಂಸರ ಬಂದವರಾಗಲೀ ಯಾರೂ ದೇವರಿಗೆ ವಂಂಗಳಾಶಾಸನ 

ಹಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸಾವಕ್ರಾಜ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಖರಾರಂ ವರ್ಷಗಳು ಬಾಳಲಿ 

ದೇವರಿಗೆ ವಂಂಗಳವಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಂಯಂಸಂವ ಆಶೀರ್ವಚನದಂತಹ ವಂಂಗಳಾಶಾಸೆನ 

ಹಾಡುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ಯರಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜರಂ ಎಷ್ಟ್ಯುಚಿತ್ತರ 

ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂತೊ ಷಗೊಂಡಂ ಆವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನೂ 



ಓಓ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಆನೆಯ ಮ ಖೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ವೈಭದಿಂದ ವಂಧಾರೆಂಯಂ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರವಣಿಗೆ ವಕಾಡಿ 

ಸಿದರು ತನ್ನ ಭಕ್ತಣಗೆ ಸಂದ ಈ ಗೌರವವನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಲು ವಿಷ್ಣು 

ಗರುಡಾಸೀನನಾಗಿ ಬಂದು ವಿಷ್ಮ್ಠುಬತ್ತನಿಗೆ ದರ್ಶನನೀಡಿಟ ತನ್ನ ಸ್ವಾವಿಯ ಈ 

ಔದಾರ್ಯ ಪಾರವಶ್ಶವನ್ನು ಕಂಡ ವಿಸ್ಕುಚಿತ್ತ ಆತನಿಗೆ ದಷ್ಟಿ (ಕಣ್ಣೆಚ್ಚಿರ) ತಾಗ 

ಬಹುದೆಂದು ಹೆದರಿ ಆತನಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ನುಂಗಳಾಶಾಸನ ಹಂಡಿದ ಅಲ್ಲದೆ 

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಆಂಡಾಳ್ ಮುಡಿದ ವಠಾಲೆಯಂನ್ಧ ಅರ್ಪಿಸುವುದೂ ಸಣ್ಣ 

ವಿಷಯವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಇವರು ವಂಹತ್ತರರಾದರ -... ಪೆರಿಯಾಳಾ ಸರ್ ಎನಿಸಿ 

ದರಂ 

ಇವರು ಹಾಡಿದ ತಿರುಮೊೋಟ ಯಂ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಈ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಂಡಂ 

ಎಂದಂ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ತಿರಂವ೧. ಯಲ್ಲಿ ಎಂಟಂ ಭಿನ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ 462 

ಪಾಶುರಗಳಿವೆ ರಕ್ಷಕನನೆ « ರಕ್ಷಕ್ಗೆ ಅರ್ಹನೆಂದಂ ಭಾವಿಸಿ ಹಾಡಿದ ತಿರಂಪ ್ಸ 

ಲ್ಲಾಂಡಿನಲ್ಲಿ 12 ಪಾಶಂರಗಳಿವೆ ತಿರುಮೂಟಿಕಿಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣು 

ವುದು ಯಂಶೋದೆಂಯ. ರೂಪದಲಿನ ಆಳ್ವಾರರು ದಿವ್ಯಬಾಲಕನಾದ ಕೃಷ್ಣನ 

ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಂದ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗೊಂಡ ಯಂಶೋದೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪೌರಾಣಿಕ 

ಹಿನ್ನೇ ಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು 

ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾನವಣಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೋಗಂಳ 

ಹ ಡಿದ್ದಾ ರೆ ದಯಾಮಯಂನಾದ ದೇವರಂ ತನ್ನನ್ನ ರ್ಷೌಸಲೆಂದಾ ಸವಣದ್ರ 

ವಂಧ್ಯ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮೃದವಾದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನೊ ಳಗೇ 

ನಿಂತಂ ತನ ನ್ನು ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿ ದ್ದಾನೆ 

ಪನಿಕ್ಕಡಲಿಲ್ ಪಳ್ಳಿಕೋಳ್ಳೆ ಪಟಹವಿಟ್ಟು ಓಡಿವನ್ಹೇನ್ 

ಮಕ್ಕಡಿಲಿಲ್ ವಾಲವಲ್ಲ ಮಾಯಂಮಂಣಾಳನವಿಕ್ಟಾ 

ತನಿಕ್ಕಡಲೇ ತನಿಚ್ಛುಡಲೇ ತನಿಯಂಲಹೇಯೆಂನ್ಸನಲ್ನ 

ಉನಕ್ಕಿ ಡವಕಾಯಿಂರಂಕ್ಕ ಎನ್ನೈ ಊನಕ್ಕು ಉರಿತ್ತಾಕ್ಕನೈಯೇ 

ತಾನಂ ಭುಂಜಿಸದಿದ್ದ ದಿವಸ ಉಪವಾಸದ ದಿವಸವಲ್ಲ ಯರ್ ಯಂಜಸ ಸಾಮವೇದ 

ಗಳಿಂದ ಆಯ್ದಾ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗಿ ಅರ್ಪಿಎದಿದ್ದ ದಿವಸಗಳು ಪಚ್ಚೈನಿಯ 

(ಉಪವಾಸ) ದಿನಗಳು 

ಕಣಾ ನಾನ್ಮ್ಮಹನೇ ಪ್ಲಡೈತ್ತಾನೇ ಕಾರಣಾ ಕರಿಯರಾಯ್ ಅಡಿಯೇನ್ 

ನಾನ್ 
ಉಣ್ಣ್ಯಾನಾಳ್ ಪಶಿಯರಾವರೊನ್ನಿಲ್ಲೈೆ ಓ ವಾದೇನಲೋ ನಾರಣಾವೆನ್ನಿ 



ಆಳ್ವಾರರು ಮತು ಹರಿದ ಸರು ೬೦೭ 

ಎಣ್ಣ್ವಾನಾಳಂವಂ ಇರುಕ್ಕೆಶ ಚ್ಯ್ಯಾವ ಹೇದ ನಾಣ್ಮಲರ್ ಕೊಂಡು ಉನ್ 

ಪಾದೆವತ್ 

ನಣ್ಮಾನಾಳಾ ಅವೈತತ್ತುಜುವ೯ ಹಿಲ್ ಅನ್ಮೆ ನಕ್ಕವೃ ಪಟ್ಟಿನಿನಾಳೀ 

ದೇವರ ದಿವ್ಯ ನಾವಂಗಳಸು ನಿಮ್ಮ ಮಂಕ್ಕಳ ಹೆಸೆರಾಗಿಡಿ ಆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ 

ಕರೆಯಯವಾಗ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರ ನಾಮಗಳೆನಂ ಉರಿಸಿದ 

ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಕೂಶುವರ್ ಕಲಕಿ. ಯಡ ಕ್ಕೂಲಕ್ಕಿಕ್ಕುವ್ ಅಜುಸ್ಲೋರ ಕಣಿ ಕ್ಯುವಕ್ 

ಆತ್ಮ €ಂನಾಲ್ ಅಣ್ಣ ವತ್ತಪ್ಪೆ ೫ ರಿಡುಮೇ ಅದರ್ಹಾ" 

ಕೇಶವಸ್ಪೇರಿಟ್ಟು ನೀ. ೪ ಶೇನಿತ್ತಿರಂವಿನೋ 

ನಾಯಂಕನ್ ನಾರಾಣನ ತಮ್ಮನೆ ಮ ನರಕೆವಕ್ ಪುಹಾಳ್ 

x x x x x x ೫ x 

ನವಿಶ್ಚಿಪಿವಿ ಎನ್ನು ನಾಟರ್ಬಿ ವಕಾನಿಡಪ್ಪೇರಿಟ್ಟಾಲ್ 

ನವಂ್ಬವು್ ಪಿವಣ್ಣಮೆಲ್ಲಾವರ ನಾಲಂನಾಳಿಲಿಲಿ೨ಿಪ್ಪೋಮು್ 

ಶೆವ್ಟೆರುನ್ಹಾವ ರೈಕಣ್ಣನ್ ಪೇರಿಟ್ಟಲಕೈೆತ್ತಕಾಲ 

ನವಂ್ದಹಾಳ್ ನಾರಣನ್ ನರಕಪತ" ಪುಹಾಳ್ 

ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿನ ರಂಗನ-ಥನಲ್ಲಿ ಈತನದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ್ಯ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನಂ ನಿನ ನು ಕ ರಿತು ವಕಾತಾಡಲಂ ನೆನೆಯಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರ 

ದೇನೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯಂದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ ನಂ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದಂ ಇಗೋ 

ಈಗಲೇ ಮಂಂಗಡವಾಗಿಯೋ ಇನ ಲ್ಲಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಣವಿಂಸಂತ್ತಿದೆ ನೆ. ಎಂಬ 

ಭಾವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ 

ಶಿಣಕ್ಕಿಲ್ ವಟ್ಪ್ಫೊರಾಳಾಹಿ ನಿನ್ನ ದೇವರ್ಹಳೀ ನಾಯಕನೇ 

ಎವಕ್ಕಾನೇ 

ಎಣ್ಣಲಿಲೆನೂ ಡೈ ಇನಂ ವಂದೇ ವಿಟ ಹಂವಣಡೈಯರಾಯ್ ಎನ ಪ್ಪಾ 

ವಣ್ಣವುರಂವಿನ್ ನವಂನ್ತಮರ್ಹಳ್ವಲಿನಲ್ಬ ನಲಿನ್ದೆನ್ನೆ ಪಣವ 

ಪೋದಂ 

ಅಣ್ಲುಲವೆಂನ್ಶ್ಹು ಎನೆ ಮ ಕಾಕ್ಕವೀಣಶರ್ಹಿ ವರ್ ಅದಜ್ಜುತ್ನ ಶಿ ರವಣಿ ೈಪುಳ್ಳಿಯರಾನೇ 

ಮಂಗಳ ಶಾಸನದ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ 

ಮಂಗಳ ಹಾಡಿರಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಕೆಲವು ಷರತ್ತಾಗಳನ್ನ್ನು ವಂಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ 

ಸುಖಾನಂರೂಪವಾದ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ತಿರುವು 



೬೦೮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ದಾದರೆ ತಡಮಾಡದೆ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಆಂಕಂರಾರ್ಪಣಕ್ಕಾಗಿ ವಂಣ್ಣುಹೆ”ರಂವ 

ಕೈಂಕಂರ೯ವನಂ ಅನಂತರದ ಕಲ್ಮಾಣೋತ ವಗಳ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೂ ಕೈಕೊಳ್ಳರಿ 

ಕೂಳಿಗೆ ಅಡಿಂರಕಾಳಾಗಿ ವಿಂತಿರುವವರನ್ನೂ ನವ್ಮೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಗೆೀಷಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಸೇರಲಂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಸು (ಏಕೆಂದರೆ) ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏಳು ಈಗ ಏಳು 

ಮಂಂದೆ ಎಳು ಎಂಬ ಒಟ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಲೆವಕಾರುಗಳೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದವ 

ರಾಗಿದ್ದೇವೆ (ನಾವು) ರಾಕ್ಷಸರಂ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದ ಲಂಕೆಯು ಜನರ ದಂತೆ ಹಾಳಾಗುವ 

ಹಾಗೆ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಯಂದ್ಧವಣಡಿದ ಪ್ರೀರಾವಂಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಲವಾರಂ ವರ್ಷ 

ವಂಂಗಳವಾಗಲಿ ಎಂದಂ ಬಯಂಸುವವರಲ್ಲವೇ ! (ಜಿ ಆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ 

ಭಾಷಾಂತರ) 

ವಾಳಾಳ್ಪಟಂನಿನ್ರೀರ್ ಉಳ್ಳೀರೇಲ್ ವಂದು ವ ಣ್ಣಿಂ ಮಣಮಂಂ 
ಕೊಣ್ಮಿನ 

ಕೂಳ್ ಆಳ್ವಟ್ಟು ನಿನ್ರೀರ್ಹಳ್ಳೆ ಎಂಗಳ ಕ ಳಂವಿನಿಲ್ ಪ್ರಹಂದಲೊಟ್ಟೋಂ 

ಎಳಾಟ್ಯಾಲಂ ಪಳಿಷ್ಟಿಲೋಂ ನಾಂಗಳ್ ಇರಾಕೃದರ್ ವಾಳ್ ಇಲಂಗೈ 

ತಾ*ೂಳಾಹಪ್ಪಡೈ ಪೆರುದಾನಂಕ್ಯುಪ್ಪಲಾಂಡು ಊರುದುಮೇ 

ಭಗವಂತನು ಭೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ದಾಸರು ನಾವು ನೀನು 

ನಡಂಏನಲ್ಲಿ ಉಟ್ಟು ಕಳಚಿದ ಖ ತಾಂಬರವನ್ನೂು ಉಡುವ ನೀನು ಉಂಡಂ ಮಿಕ್ಕು 

ದನಂ ಉಣ್ಣುವ ನಿನಗೆ ವಂಡಿಸಿ ಕಳಟಿದ ತಂಳಸೀಮಾಬೆಯಂನಂ ಧರಿಸುವ ದಾಸ 

ರಾದ ನಾವು ನಿನ ಆಜ್ಞೆಂಯಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕವ ೯ಗಳೆಸ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಡಿ ಶ್ರವಣ 

ನಕ್ಷತ್ರದ ವಂಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ನಾಗಪರ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗ 

ನಿದ್ರೆ ವಕಾಡುವವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಎಂದಂ ತಪ್ಪದೇ 

ಹೇಳುತ್ತೇವೆ 

ಉಡಂತ್ತು ಕಳೆ ನ್ಹ ನಿನ್ ಪೀತಗವಾಡೈ ಯಂಡಂತ್ತು ಕಲತ್ತೆದಂಣ್ಣು 

ತೊಡುತ್ತತಂಲಾಯರ್ ಮಲರ್ ಶೂಡಕ್ಕ್ಳೈನ್ಡನ ಶೂಡುವಿಂತ್ಲೊಣ್ಣರ ಗ 

ಳೊ ಮ್ 
ವಿಂಡತ್ತದಿಶ್ಟಿಕೈರುಮಂನ್ಹಿ ರುತಿ ತ್ತಿರಂಪೋಣತ್ತಿರುವಿಲಏಲ್ 

ಪಡಂತ್ತಪೈನ್ಸಾಗಣೈಪ್ಪಳ್ಳಿಕೊಣ್ಣಾನ ಕ್ಕುಪ್ಪ ರ್ಲೈೇಲ್ಲಾಣ್ಣ ಕೂಲಿಡಂವೆಂೀ 

ಮಂಗಳಾಶಾಸನದ ನಂತರದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡಿ 

ಬಂದಿದೆ ಇದಂ ಬಹಳ ರವಂಯ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಒಂದೊಂದೂ ಕಣ್ಣಮಂಂದೆ ನಡೆಯಂತ್ರಿ 

ರಂವಂತೆಯೆಂ ತೋರಂತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷನ ಲೀಲೆಗಳಿಲ್ಲಾ ತಿರುಗೋಹಿ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ 
ನಡೆದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಕೃಷ್ಣ್ವಾವತಾರವನ್ನು ಕಾಣ 
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ಓಡುವಾ೦್ ವಿಟುವಾರಂಕನ್ಮಾಲಿಪ್ಪಾರ 

ನಾಡ ವಾರ ನಮ್ಮ್ಬಿರಾನೆಬ್ಲುತಾನೆನ್ಬಾರ್ 

ಪಾಡಂವಾರ್ ಕಳುವ ಪಲ ಪಲಕೃಕೆ-ಟ್ಟನಿನರ್ರೀತಿ 

ಆಡಂವಾರ್ ಕಳಂದತಾಂ ತಾಯ್ ಪ್ಪಾಡಿಯೆ 

ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಓಡುತ್ತಾರೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.  ಸಂತೋಸದಿಂದ ಅಲಂಗಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಮಗಂ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹುಡ ಕುಠ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಿಂಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎವಿಬ್ದವ 

ನೆಂದಂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಹ ವಿದವಾದ್ಕಗಳಂ ಧ್ವನಿಗೈಯ್ಯಾತ್ತಿದ್ದಾಗ ನರ್ತಿಸಂತ್ತಾರೆ 

ಯಂಶೋದೆ ನುಗುವಿನ ಕೈಕಾಲುಗಳನು ನಿ ವ ಕಡಾರದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ 

ವಕಾಡಿಸಿ ನಾಲಿಗೆಯನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿ್ಲೆಂದು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಆ 

ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಲೋಕೆಗಳನೆ € ಕಂಡಳಂ 

ಕೈಯುಮ್ ಕಾಲುವ * ನಿವಿ ತರ್ತ್ಸ್ರಕೃಡಾರನೀರ 

ಪೈಯಂವ ಚೈೈಪ್ಸಶಂವರ್ ಶಿಖುವ ಇಛಾಲ್ 

ಉಂಯಂನಾವಲ ತ್ತಾಳಂಕೃಬ್ಲಾನ್ಹಿಡ 

ವೈಯವೆ ಉಂ ಮ ಕಣ್ಮೂಳ್ ಪಿಳ್ಳೈ ವಾಯ ಳೇ 

ಈ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದಾಗವಿಂದ ಯ ಶೋದೆ ಹಾಲಂ ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ 

ದವಳೇ ಲ್ಲ ವಂಗಿಲಾದ ಪ್ರೇಮವುಳ್ಳ ತಂದ. ಆತನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆಂದು ಲೋಕ ದೂಷಿಸಿದರೂ ನಾನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಕೂಡ ಅದ-ನ್ನ್ನ ಬಹಿ 

ರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ಥನಮಾಡಲು ಬಾ ಎಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಲು 
ಮೊಸರುಗಳು ಸಹ ಅವನಿಂದವೇ ಇಬ್ಬುವಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾರು ಸೂಚ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲ 

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 

ಕಜನ್ಹನಉಲ ನ್ತಯಿರ ವಂ ಕಡೈೈನಣ್ಣರಿಮೋಲ್ವೈತ್ತೈವಣ್ಣಿಯಂ 

ಇಜಿನರ್ದದಂವೇ ಮೊದಲಾಗಪೆಣ್ಣಿಜ ಯೋ ನವಎ್ಬರಾನೇ 

ಶಿಣಂನ್ಹನಚಾಯಲರ್ತ್ತೂ ಲಾ ಮೆನ್ಸ ದನಾಲ ಪಿರರ್ಮಂಸ್ಸೇ 

ವಃಟನಜ್ಜ ವಂದೈಯಕಾಡವಕಾಟ್ಟೇನ ಮಣಔ್ಹಿನವಕಾಡ ನೀವಾರಾಯ 

ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಧೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿನ್ನ ಶರೀರ 

ವನ್ನ ನೋಡಲು ನನಗೇನೋ ಆಸೆಯೇ ಆದರೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಹೇಳನ 

ವಕಾಡಂತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಾಚಿಕೆಯಿಲದವನೇ ನಪ್ಪಿನ್ನೈದೇವಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ 

ನಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ಎನ್ನ ವರಾಣಿಕ್ಕವೇ ಮಣಿಯೇ ಸ್ಮಾನವಣಡಲಂ ಬಾರಯ್ಯ 
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ಪೂಣಿತ್ತೊಟುವಿನಿಚ್ಸುಕ್ಯಪ್ಸಟಂದಿಯಳ್ಳೆನ್ಸ ಪೋನ ವೋನಿ 

ಕಾಣಪ್ಪೆರಿದಂ ಮುಗಪ್ಪನಾಗಿ ಉಮ್ ಕಣ್ಣಾರ್ ಕ ಪರ್ 

ನಾಣಿತ್ತನೈಯಂವಿಂಲಾದಾಯ್ನಷ್ಟಿನ್ಟ್ನೆಕಾಣಿಣಕ್ಚಿರಿಕ್ಟುವರ್ 

ವರಾಣಿಕ್ಕಮೇ ಎನ್ ಮಣಿಯೆ ಮಣ್ಣನಮಾಡವನೀವಾರಾಯ 

ಜೋಗುಳದ ಪಾಶಂರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಅವುಗಳನಂ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಂ ಮುಂಡಾದವರಂ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ಕಳಂಹಿಸಿದ್ದಾ 

ರೆಂದಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಷ ಮಂಹಿಷಿಯಣದ ಪ್ರೀಲಕ್ಷೀದೇವಿಯಂಂ ಮಧುವಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ತುಳೆಸಿದ೪ಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಬವ್ಟಕ್ಷಗಳ ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ವಕಾಲೆಗಳನ್ನು 

ತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎ೦ದರಿ ಹೇಳುವ ಪಾಶಂರದಲ್ಲಿ ಕಂಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ (ಕಂಡನ್ನೆ ೪) ಪವಡಿಸಿ 

ರುವ ದೇವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಇದೆ 

ಕಾನಾಆತನಮುನ್ಹುಟಾಂಯರ್ ಕೈೈಶೆಯ್ದ ಕಣ್ಣಿಯ ಎವರ್ 

ವಾನ ಜ್ಶಿಬುಲಿಇಸ್ಲ್ಕೋಲೈಕೈಲ್ಲಕಶ್ಲಿನ್ ವಾಶಿಕೈಂಯಂವರ್ 

ತೇನಾರ್ಮಲರ್ಮೇಲ್ತಿರುಮಜಸ್ಳ್ರೈಪೋತ್ಲೈನ್ನಾಳ್ 

ಕೋನೇಯಂಟಸೇಲಟಕ ಲ್ ತಾಲೇಲೋ  ಕುಡನ್ಸೈಕ್ಕಿಡನ್ನೇನೇ ಶಾಲೇಲೋ 

ಶಿನಿ ಯೋಜ್ಲು ಎಂಬ ಐದನೆಯ ನೂರನಾಲ್ಕನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಸ್ವಭಾವದ 

ಕ್ಷಿರಾಬ್ಲಿ ಶಯಂನವನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನನ್ನ ವಂನಸ್ಸೆಂಬ ಸವಂ ದ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ವಲ್ಲಭನೇ ಕ್ಲೀರಸಾಗರೆ ಸೂಯರಮಂಡಲ ಹರವಂಪದ ಮಂಂತಾದ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ 

ಸ್ಕಳಗಳಿದ್ದರೂ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವ್ಲಿದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ನೀನು ವಾಸ 

ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಆಯಣ್ಣಕೊಂಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂ ದೈವ ಕೃಪೆ 

ಪನಿಕೃಡಲಿಲ್ ಪಳ್ಳಿಕೋಳ್ಳೆಪ್ಪಟಿಗವಿಟ್ಟೋಡಿವನ್ಲೇನ್ 

ವಂನಕ್ಕಡಲಿಲ್ವಾಲ ವಲ್ಲವಕಾಯಂಮಂಣಾಳನವಿಕ್ಟಾ 

ತನಿಕ್ಕಡಲೇ ತನಿಚ್ಚಾಡರೇ ತನಿಯಲಗೇ ಯೆಂ_ನ್ನನ್ನು 

ಉನಕ್ಕಿಡಮಾಯಿಂರಂಕ್ಕವೆನ್ನೈ ಯಂನಕ್ಕುರಿತ್ತಾಕ್ಕಿನೈಯೆಂ 

ಈ ಆಳ್ವಾರರ ಸಾಕು ಪುತ್ರಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ 

ಶಂದೆ ಬೆಳೆಸಿದ ತೋಟದಿಂದ ತಂದ ಹೂವಕಾಲೆಯಂನಂ ಸವಂರ್ಬಸಂವ ಕೈಂಕರ್ಯ" 

ವನಂ ಕಂಡವಳೆಂ ಅ ವಟಪತ್ರ ಶಾಯಿಗೆ ವಂನಸೋತಂ ಆತನನ್ನೇ ವರಿಸಂವ 

ನಿಶ್ಚಯವರಾಡಿ ಅ ವರಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಷಿಸಂವ ವನ ಅದು ತನ್ನ ಇನಿಯಂನಿಗೆ 

ಶೋಭಿಸಂತ್ತೆದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನರಿಯಲಂ ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಮಂಡಿದಂ 

ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳಂ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಪೆರಿಯಕಾಳ್ವಾರರಂ ಕಂಪಿತರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 
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ತಡೆಯೊಡ್ಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮಾಲೆಯ ನಂ ದೇವನಿರ್ಗುಸಿದರು. ಆದರೆ ಆತನೂ 

ಗೋದಾಡೇವಿಯ ಪ್ರೇ ಯೆ ಇದು ಬೇಡ ಗೋದೆವಂಡಿದ ವರ್ಶ-ಲೆಂಕನೇ 

ಬೇಕೆಂದು ಹಟ ಮಾಡಿದ ಹೀಗೆ ಗದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಶೂಡಿಕಂಡಂಡ್ತನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ 

ಎನಿಸಿದಳೆಂ ರಂಗನನೆ ೀ« ಒಲಿದಳಂ 

ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ರಂಗನಾಥನೊಡನೆ ಕಲ್ಮಾಣ ಈಕೆಯಂನು ಸವಂರ್ಪಿಸಲಂ 

ಗರ್ಭಗೃಹಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಾಯಿತು ಅವ ಈಕೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಅಂತರ್ದಾನಳಾದಳಂ 

ಇದಂ *ಶಕೆಂಂ ಕತೆ ಈಕೆ ಹಾಡಿದುದಂ ಎರಡು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ತಿರಂಪ್ಪಾವೆ A 

ಮತ್ತು ನಾಚ್ಚಿಯಕರ ತಿರಂಮೆ"ಣ ಎರಡೂ ವಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ವಂದುರೆ ಭಾವದ 

ಜಾನವದದೆನಿಸಬಹುದಾದ ಗೀತೆಗಳು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ 

ಗಳು ಒಂದರ್ಥದಂತೆ ದೈವಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಈ ವರಾತಂ ಗೊ ದೆಯ ನೇ ಸೂಪಿಇಂತ್ತದೆ 

ಶ್ರೀರಂಗನಾಧನನು ವ ದುವೆಯುದ ಈಕೆ ಆಂಡಾಳ ರಣಿ ಯಂಜವರಾನಿ 

ಸ್ವಾವಿಂನಿ ಎನಿಸಿದಳು ಪವೈ ಎಂದರೆ ವ್ರತ ತಿರುಪ್ಚಾವೈಯಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಆಚರಿ 

ಸುವ ವ್ರತಶವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಟಎದೆ. ಇದು ವಕಾರ್ಗಶಿರ ವಕಾರ್ಗಲ| ಮಾಸದಲ್ಲಿ 

ಆಚೆರಿಸುವ ಪ್ರತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವುದಂ ಗೋಟೀ ಪ್ರೇವಂ ಆ ಮಾಯಂವನ್ 

ತನ ಮೋಹಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಂರಂಳಂವಕಾಡಿದ ಗೋದೆ ಗೋಟು 

ಯಕಾಗಿ ತನ ಸಖಿಯ ರೊಡಗೂಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿದ್ರೆಯಿಂದೆಬ್ಬಿಸಂತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಿದ್ರಾ 

ಸಂಂದರನನೂ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆತನಲ್ಲಿ ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನಂ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳಂೈತ್ತಾಳೆ 

ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂತಹಂದಂ ? 

ಶಿತ್ತಂಶಿರಂಕ್ಕಾಲೇವನ್ನೂನೆ ಚ್ಹೇವಿರ್ರ, ಉನ್ 

ಪೊತ್ತಿ ವುರೈಯಂಡಿಯೆೀ ಪೋತರ್ಯಂ ಪೊರಂಳ ಕೇಳಾಂಯ್ 

ಪೆತ್ತಂ ವೋಯಂದ್ವಣರ್ಲ್ಣಲ ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಪಿರನ್ನಿ ನೀ 

ಕಂತ್ತೇವಲೆಂಗಳಿ A ಕೊಳ ವಲ ಪೋಹಾದಂ 

ಇತ್ತೆ ಪರೆ, ಸ ಕೊಳ್ಳ್ವಾನನರ ಕಾಣ್ ಗೋವಿಂದಾ 

ಎತ್ತೈಕಮೇಳೇ೪್ ಖರವಿಕ ೦ ಉನ್ನನ್ನೋ 

ಡುಂತ್ತೋವೇೀಯಕಾವೋವ್ ಉನಕ್ಕನಾಮಾಳ್ವೈಯ್ವೋವ 

ಮಂತ್ತೈನಂಕಾವಂಂಗಳ್ ಮಂತ್ತೆಲೋರೆಂಬಾವಾಂರರ 

ಉದಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾ ನಿನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಂಸಂವುದಾದರೂ ಏಕೆ? 

ಗೊಲ್ಲರ ಕಂಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೀನಂ ನೆವ್ಮೂ ಅಂತರಂಗ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ 

ಹೋಗಕೊಡದು ಇದು ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ವಾತ್ರ ನೀವಿಂತವಲ್ಲ ಏಳೇಳು 

ತಲೆವಕಾರಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನೊಡನಿದ್ದಾ ನಿನಗೇ ದಾಸೆರಾಗಿರುವೆವು ನವ ಇತರ 
ಬಯಂಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಾರ್ಪಡಿಸಂ 



೬೧೨ ದಾ ಸಾಹಿತ ದರ್ಶನ 

ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನಂ ಸಲ್ಲಸಲು ಗೋದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೆಷ್ಟು? ಗೊಲ್ಲವಾಡಿಯ 

ಎಲ್ಲ ತರೂಂಣಿಯರನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸ ತ್ತಾಳೆ ಆ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಪದೈ - ಎಂದರೆ 

ಆತನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪ್ರೇವಂದ ಸಂಕೀತವಾದ ಹರೆ ಎಂಬ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷ 

ವನ್ನು ಪಡೆದಂಕೊಳ್ಳಲಂ ಈ ಗೋಪಿಂ೦ತ ರ ನಿಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದೆ ಒಳಸಿರಂವ 

ಪಬ್ದ ಚಿತ್ರಣಗಳು ರೂಪಕಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಂದ 

ಗೊ ಪನ ಕುವರನ್ ಏರಾರ್ನ್ಹ ಕಣ್ಣಿ ಯ ಶೊ ದೈ ಇಳಂ ನ೦ಗಂ ನಂದಗೋಪನ 

ಮಗ ಚೆಲುವು ತೆ ಂಬಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಯಶ ಡಿಯ ಸಿಂಹದ ಮರಿ! ಇದರಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರವಂನ 

ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ೩ ೦ದಿದೆ ಓಂಗಿ ಉಲಹುಳನ್ಹ ಉತ್ತವ ನಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಹೆಸರನ್ನು 

ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ವ್ರತಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಾಟವಾಡಿದರೆ ನಾಡಿನಲೆ ಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಣೂರಂ 

ಬಾರಿ ವಳೆ ಹೊಂ ಬ್ಲು ಸಿರಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆಯೂ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ. ಭಾರದ್ದಾಟ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೀಚ್ ಕಿ ಚ ಎಂದು ವಾಡಿದ 

ರವವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲದೆ ? ಕಡೆಗೋಲಿನಿಂದ ಕಡೆದ ನೊಸರಿನ ರವವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? 

ಸಂಪ್ರಭಾತವಾಯಿತೆಂದು ಎಮ್ಮೆಗಳಂ ಹಂಲ್ಲಂ ಮೇಯಲು ಹೊರಟವು (ಎರಂಮೊೊ 

ಶಿರ ವೀಡು ವೆ €.ರಕ್ಕಾನ್ ಪವನ್ನನಹಾಣ್) ಎಳೆಕರಂಗಳಂ ಅರಚಿದ ಗ ಮರುಗಿದ 

ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಡಿಲಬಿಟ್ಟಿ ಮೊಲೆಹಾಲು ಸೋರಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲಾ ರಡಿ ಕೆಸರಾಗಿದೆ 

(ಶನೈತ್ತಿಳಂಕತ್ತೈರುಮೈಕನ್ರುಕಿರುಂಗಿ ನಿನೈತ್ತೂ ವಖಲೈವಳಿಯೇ ನಿನ್ರ್ರಿಪಾಲ ಶೋರ 

ನನೈತ್ತೆಲ್ಲಾಂ ಶೇರಾಕ್ಕೂಂ) ಇವೆಲ್ಲಾ ಸುಪ್ರಭಾತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರೇಮ 

ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬಹಿರಂಗ ನೋಟಗಳಿವು ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ಕ ರಣ ಆಕೆಯ ಅನಂಭವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 

ಸೀಎಂತ ಆದರೆ ಆಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣ 

ಸ್ವದ ಹಿಡಿತಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕದ ಸೊಬಗು ವ ಚ್ಹುವಂತಹುದಂ 

ಈಕೆ ರಚಿಸಿದ ಇನೊಂದು ವ್ರುಂಧ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮಲ ಐದು 

ಭಿನ್ನ ವೃತ್ತಗಳ 143 ಪಾಶುರಗಳ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಿ ದೆ ವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ 

ಐಕ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೂ ತನ್ನನ್ನು ದಹಿಸುಶ್ತಿರುವ ಭಾವೋದ್ರೇಕವನಂ ಶೋಡಿಕೊಂಡಿ 

ದಾಳ ತನ್ನ ಪ್ರೈ ಮ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಖನ್ಮತೆಯಿಂದ 
ಬು ೦ ¢ 

ಕೊರಗಂತ್ತೂಳಿ ಆಗ ಮನ್ಮಧನ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದಳು 

ತೈಯೆರಂ ತಿಜ್ನಳುಮ್ಮ್ ಶಂ ಎಳಕ್ಕಿತ್ತಣಮಣ್ಣ ಲಮಿಟರ್ಬ ವರಾಶಿವರಂನ್ನಾಳ್ 

ಐಯನಂಣ ವೂಣ೮ಕರ್ಕೊೋಲ್ಲ ಶೆರುವಣಿನ್ನು ಅಟಹನಂಕ್ಕು ಅಲಜ್ಜು ರಿತ್ತನಜ್ಞು 

ಬೇವಾ 
ಉಯ್ಕವುವಂ* ಆಜ್ಲೂಲೋಗದೆನಂಜ ಶೊಲ್ಲಿ ಉನ್ನೆಯಖವರ” ಉವಿಷ್ಮಯ್ಕೆ 

ಯುವರ್ತೊಲಟುದೇನ್ 

ವೆಯ್ಯದೋರ್ ತಲಲುವಿಂಟ್ ಶಕ್ಕರಕ್ಕೈ ವೇ ಡವಣ್ಮು ಎನೆ ಎದಿಕ್ಕಿತ್ತಿಯೇ 



ಆಳ್ವಾರರು ಮತು ಹರಿದಾಸರು ಹಣ 

ತಾನಂ ವಕಾಡಬಹುದಾದ ತಾ ಪೊಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ವಣ“ ದಳು ದೇವ 

ನಾದ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ತನ ವಿವಾಹದ ಸ್ವಷ್ನೆವ್ು ನಂತೆ ಸಂಶ್ರಾವ್ಯ 

ವಾದ ಥೆ ನಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಜೇದೆ ಘೊ ಹಗಳಿಂದ ದಭೆ-ಯ ನು ಅಗಿ ಯಂ 

ಸಂತ್ಮಲೂ ಹರಹಿ ಸ. ತ್ಲಿನಿಂದ ಹೆಇ ಮು ಮಾಡಣ ಮುತ್ತಗಜದಂತೆ ಎಲ್ಲಶಲಿರ್ಯದ 

ಕಷ್ಣನು ನನ ಕೈಹಿಡಿದು ಹೊ ಮಕುಂಡದ ಸುಕ್ಕಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ 

ಸ್ವಪ ಕಂಡ ದ ಗಿ ತನ ಸಖಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ 

ವಾಂಂ್ನಲ್ಲಾರ ನ್ಬುಮಜಕ್,ಯೋದಿ ಮನ್ಹಿರತ್ತಾಲ್ 

ಪಾಶಿಪೇನಾಣಲ್ಟಡುತ್ತುಪ್ಪರಿದಿ ನತ್ತು 

ಕಾರ್ಯಶಿನಮಾಕಳಿಐನ್ನಾನೆನ ಕೈಪುಯ್ಲ್ಣ 

ತ್ರೇವಲ"ತ್ಮ ಯ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಕ್ಕಣ್ನೇನ ತೊ ಟಿ ವಾರ್ 

ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಪ ದ್ಲುಷೆ, ಹತಾಶಳಾದ ಆಕೆ ವ ಥಿತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಅವಳೆ 

ಯಶ ಗಳು ಫಲಿಸದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೇವಿ ಯನು ಹಿ ಯಾಳಿಸುತ್ತಾಳೆ ಆಶ ಸಂಳ್ಫೃಗಾರ 

ಧವ ೯ವನ ರಿಯದ ಕುಚೋದ್ಮಗಾರ 

ತರುಮ ಮಲಯಾ ಕ ಜುಮ್ಪನೈ ತಣ್ ಕೈ ಚ್ಹಾರ್ಬ್ಸಮದುವೇಪೋಲ್ 

ಪುರುವವಟ್ಟುವಂಟಿಹಿಯ ಪೊರಂತ್ಮವ ಲಿಯೆ ಕೃಣ್ಣೇರೇ 

ಹೊರಗೆ ತೋರುವೆಂತೆಯೇ ಒಳಗೂ ಕರಿಯ ಶ್ಕಾಮಲವರ್ಣದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಟಿಂಗ 

ತನದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳೆವನ ಎ. 

ೊರುತ್ತಮುಡೆ ಯಂ ನಮ್ಮಿಯೈ ಪಫ್ಹುಜವರ್ ಪೋಲುಳೆ ಕವ ಕರಿಯಾ 

ಕರುತ್ತೈಪ್ಟಿಅಕ್ಕಿತ,, ಎನ್ನ ಅಕ್ಕರುವರಕಸಜಹಿಲೈಕ್ಕಣ್ಣೀರೇ -- 

ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಜರೆಯಂತ್ಪಾಳೆ ಶ್ರಂಗಾರ ಸಾಹಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿ ಒಂದು ವಕ್ದರಿ 

ಯಂನಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ 

ಒಂಭತ್ತನೆಯಂ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದವರಂ ಇನಿ ವ್ಯ ಶರಂ ಆಳ್ಯಾ ಶರರ 

ಮಧ.ರಕವಿ ಮತ್ತು ನವಕ್ಮಾಳಏಾ ಸದ್ ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಂತ ಶ್ರೇಷ ರೂ ವಂಹಿ 

ಮಾನ್ಯಿತರೂ ಆದವರಂ ನಮ್ಮಾಳ್ಕಾರರು ವಕ್ರವ್ ಎಂಬಂದಂ ಹೆಶ್ತವರಂ ಕೊಟ್ಟ 

ಹೆಸರಾದರೆ ಶರಗೋಪನ್ ಗುರು ನೀಡಿದ ಹೆಸರು ತಿರಂನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈಗ 

ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ ಎನಿಸಿದ ಕುರುಗೂರು ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಹ ಟ್ವಿನಿಂದಲೇ 

ಯೋಗಿಗಳು ಮನೆ ತೃಜಿನ ಹಂಣಿಸೇವ ರವೊಂದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತು 

ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದರು ಮಧುರಕವಿ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರೆ ಕ್ಕೋಳ್ಳರು 



೬೧೪ ದಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಗ್ರಾವಸ್ಥರಂ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ಅಯೋದ್ಯೆಗೆ ಹೊ ಗಿದ್ದಾಗ 

ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಒಂದು ದಿವ ಜ್ಯೋತಿ ಇವರನು ಆಕರ್ಕಿಸಿತ ಅದನ ರೂಂತ್ಹಾ 

ಕುರಂಗೂರಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಬೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರಿಂದ ಹೊವ ರೃಿತ್ತಿದ್ದುದನು ಕಂಡರಂ 

ಒಂದಂ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಿಯಂಭ್ಲಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಎಚ ರಿಸಲಂ ಯಶ್ನಿಸಿ ಸಫಲರಾಗಿ 

ಅವರು ಕಣ್ಣೆರೆದಾಗ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೇತನವು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಏನನ್ನು 

ತಿಂದಂ ಎಲ್ಲಿರುವುದಂ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ ಸಿದರಂ ಅದನೆ ೀ ತಿಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದರ 

ಎಂಬಂದಂ ನವಕ್ಕಾಳ್ವಾರರ ಉತ್ತರ ಇದರ ಅತ್ವ್ಯನೇನೇ ಇರಲಿ ಅಂದಿನಿಂದ 

ವಂಧಂರಕವಿಗಳಂ ನಮ್ಮಾಳ್ಳಾ ರರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು ಮದಂರಕವಿ ಎಂಬುದೊಂದು 

ಬಿರಂದಾಗಿರಬಹಂದೇ ಹೊರತು ಹೆಸರಾಗಿರಲಾರದಂ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕೃತಿ 

ಗಳನೂ ರಚಿಸಿರಬಹಂದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದೆಲ್ಲಾ 11 ಪಾಶಂರಗಳು 

ಇವುಗಳಲಿ ಮೊದಲಿನದಂ ಕಣ್ಣಿನ ಶಿಜರಿತ್ತಾಂಬು ಬಂದು ಆರಂಭವಾಗಂವುದರಿಂದ 

ಇದೇ ಆ ಪ್ರಬಂಧದ ಹೆಸರಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ 

ನಮ್ಮಾಳ್ಜಾರರ ಸ್ತುತಿ ಇವಿಷ್ಟೇ ಅವರ ಕೃತಿ ಎಂದರೂ ಇವು ಅವರ ಹಿರಿವೆಂಗೆ 

ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುವಿನ ಗಂಲಾವಂನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು ಗುರುವಿಗೆ ವರಣಾದರಂ 

ಅವರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನೂ ಕಂಡರಂ ವಂತ್ತೇನನ್ನೂ ದೇವರನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ 

ಇದಂ ಅನನ್ಯ ಗುಧಂಭಕ್ತಿ, 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಂಶೊ.ದೆ. ಮೊಸರು ಕಡೆರಂ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆಯನು ಕದ್ದ 

ತಾಯಿಂ ನೋಡಿದಳು ಮೊಸರು ಕಡೆಯಂವ ಗಂಟಂಗಂಟಾದ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಗ್ಗದಿಂದಲೇ 

ಅವನನು ಕಟ್ಟಿದಳು ಆ ಕೈಷ್ಣನೇನೋ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆದರೆ ಅ 

ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಿಂತಲೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಂರುಗೂ೦3 ನಿರ್ವಾಹಕ (ನಂಬಿ) ನಾದ ನವಕ್ಮಾ 

ಳ್ವಾರರ ನಾಸುಸ್ಮರಣೆಯೋ ನನಗೆ ಅಮೃತಪ್ರಾಯಂ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಊರಂತ್ತಿರು 
ತ್ತದೆ 

ಕಣ್ಣಿನಂಕಾ್ ಶಿಐಂತ್ತ್ವಾವಿ ನಾಲ್ 

ಕಟ್ಟುಣ್ಣಪ್ರಣ್ಣಿಯ ಪೆರುಸಾಯನ್ ಎನ ಪ್ಲನಿ೨್ 

ನಣ್ಣಿತ್ತೆನಲ್ಲ ರಂಗೂಲ್ ನಮ್ಮಿಯೆನಆ ಕ್ಕಾಲ್ 

ಆಅಣಕ್ಲಿಕ್ಕುಮ ವಂದೂಯಿಂಎನಾ ವುಕ್ಕೇ 

ಹಾಗೆ ಸ್ತಾತಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿರತಿಶಯಕಾನಂದವಾಗಿದೆ ಆ ಆಳ್ವಾರರ ಶ್ರೀಪಾದ 

ಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಅನರನ್ನು ತಪ್ಪಿದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಅರಿವಿಲ್ಲ 

ಅವರು ಹಾಡಿದ ಪಾಶುರಗಳನಂ (ತಿರುವಾಯ್ಕೊಟಜ ಯನ್ನು) ವ ಧಂರವಾಗಿ 

ಹಾಡಂತೂ ಅಲೆಯಂತ್ಲೇನೆ 
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ನಾವಿನಾಲ್ ನವಿತ್ತು ಇನ್ಟವೆಂಯಿರ್ಹನೇನ 

ವೆೋಎನೇನ ಅವನ್ನೊಸ ಡಿವಂಯ್ವೆದ್ಮೀಯೆ € 

ತೇವುವಂಜ ರಿಂ ನ್ ಕೊರುಗೂರ್ನಂಬಚಿ 

ಪಾವಿನಿನಿ ಶೈ ಪಾಡಿ ತಿರಿವಿಸೇ 

ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿಎಕ್ಷಣವಾದ ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ನನ ದೆಂದಂ ನಂಬಿದ್ದೆ ಇತಿವುತೆ 

ಯರಾದ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ-ಂ ನಂಬಿದ್ದೆ. ಈಗ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲನ ಈ ಕಂರುಗೂರಂ 

ನಮ್ಮಿಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವೆ ದಗಳ ಸಾರವನೆ ಲ್ಲಾ 
ವಂನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಹಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಯೋಜಕನಾದ 

ಅನಂಕೂಲರಹಿತನಾದ ನನ ನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ಒಗವದ್ಕಾ ಿ ಗವತಾಚಾದ್ಯ ಕೈಂಕಂಯಂರ೯ 

ಪರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಸಂವಿನೇನ್ಪಿಜರ್ ನಮ್ಸೊರುಳ್ ತನ್ನೈಯ ಮ್ 

ನಂಬೇಸೇನ್ ವಂಡವಾರೈೈೇಯಂವ ನಲ್ಲಾ ಮ್ 

ಶಿಂಬೊನ್ಮಾಡತ್ತಿರುಕಣ್ಣರಂಗೂರ ನೆಎಎ್ಬ 

ಕೃನ್ಸುನಾರಿರ್ ಅಡಿಯೆರೇನ್ ಶದಿರ್ತೇನಿನೆ € 

x x x x 2ೀ x 

ಮಿಕ್ಕವೇದಿಂಯ ರ್ ವೇದತ್ತಿನುಟ್ಟೊರುಳ್ 

ನಿಜೃಪ್ಹಾಡಿ ಯೆನೆ ಇ್ಹು ೪ ನಿಯಿತ್ತಿನಾನ್ 

x x x 2ೀ x x 

ಪಯಂನನ್ಮಾಗಿ ಉವರ್ ಪಾಜ್ಚ ರಾಗಿ ಉಮ್ 

ಶಿಯಲ ನನ್ನಾಗತ್ತಿರಂತ್ತಿಪ್ಪಣಿಕ್ಕೊಳ್ವಾನ್ 

ಈ 11 ಪಾಶಂರಗಳನ್ನು ಬಿಟಿ ವಂತ್ರೇನೂ ಇವರಂ ಬರೆಯ ಲಿಲ್ಲವೇನೋ 
ಬರೆಯರವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಇವರ ಗ ರು ಶರಗೋಪರದಂ ದಿವ್ಯ 

ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿಂಗಿಲಾದ ಕಾಣಿಕೆ ತಿರಂವಿರಂತ್ಸವರ್ ತಿರುವಾಶಿರಿಯಂಮ್ ತಿರಂವಾ 

ಯ್ಹೊಟಿ ಇಂತಲ್ಬ ಪೆರಿಯ ತಿರಂವಂದಾದಿ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಂ ಇವು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗ 

ಳಿಗೆ ಸಮವೆಂದಂ ಭಾವಿ”ಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯೀಂದಷ್ಟೆ 

ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾಶ್ಮಾರಪಡೆದ ಆಳ್ವಾರರು ತಿರ ವಿರುತ್ತೈವಂ ವೂಲಕ ಆ ವೃತ್ತಾಂತ 

ವನ್ನು ಸಾರ ವ ಮನೋಭಾವ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಿರ ವಿರುತ್ತವರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾ 

ರರಂ ನಾಯ ಕಿಯರಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಂ ವ ಧುರಭಾವದಿಂದ ಪರವಕಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಂಬವಿಸಂ 

ತ್ತಾರೆ ದೈವದ ಪರವ ಕರ್ಷಕ ಸ್ವಭಾವ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅತನತ್ತೆ, ಸೆಳೆಯ-ಂ 
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ತ್ತವೆ ಬೇರಾವ ಸಹವಾಸವೂ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದು ಪರವರಂಸೌಂದರ್ಯ 

ಭಕ್ತನನು ಸೆಳೆದು ಕರಗಿಸಿ ತನ ಲ್ಲಿ ಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಳು ತ್ತದೆ ಅವತಾರಗಳ 

ಮೂಲಕ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ |ಬೈವವಸ್ನೂ ಅಪರ ಸೌಂದರ್ಯವನೂ ಕಂಡ ಆತ್ಮ 

ತನ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನು ನಿವಾರಿಸಲು ದೈವವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು 
ತ್ತದೆ 

ಎನ್ನಿನ ಯೋನಿಯುವರಾಯರ್ ಎರಂದಾಯ್ ಇಮೈೈಯೋರ ತಲ್ಮಿ 

ವಾಮೆರ್ಯ 

ನಿನು) ಕೇಟ್ಟರ ಳಾಲರ್ ಅಡಿಯೇನ ಶಿಯ್ಕಂವಿಣ್ಣಪ್ಪವೇ 

ಹೀಗೆ ಆರಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ನಾಯಕಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಈ 

ಯಾತನೆ ತಿ ವ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕಿಗೆ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯ 

ನಾವಂಗಳಲಿ ನಿರುಪ ಧಿಕದಾದ ದಯೆಯ ಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಂಗೆ ಇದೆ ಕೊನೆ 

ಗೊವೆದ್ಠಿ ಈ ಪೆ ದನೆ ನಾಯ ಕ ನಾಯಿಕೆಯರ ಸವಕಾಗಮದವಿ ಪೂರ್ಣವಾಗ ತ್ತದೆ 

ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ 

ತಿರುವಾಶಿದಿಯವ *ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳು ಪಾಶುರಗಳಿವೆ ನಾವು ಬಯಂಸುವುದಂ 

ದಾಸತ್ವ ಮೂರು ಲೋಕಗಳೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತೆ ಒ್ಸಿಗೆ 

ಆಶ್ರಯಿ-ಂವಂತೆ ಮಾಡ ವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲಿ ಶ್ರೇಷ ನಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತಹ ಅಲೆ 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವನು ಮಥಿಸಿದ ಸರ್ನೇಶ್ವರನ ದಾಸರಾದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ 

ನಾವು ದಾಸರಾಗುವ ಸಂಬವವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಕಂರುಷ್ಟಿಲ್ಕೊಂಡು ನೆರಿಡ ಉಲಹಂ 

ಮೂನ್ರುಡಸ್ ವಣಂಗು ತೋಸ್ರುಪುಹಟ್ ಆಣ್ಮೈ 

ಂಯ್ಪೆರನಡುಯ ತೆಯ್ವಮ ಮೂವರಿ೨₹ 

ಮೊದಟ್ಟಿ ನಾಡ ಶುಡರ್ಎಳುಗು ಅತ ೭ತ್ತು 

ವರೈಪುರೈ ತಿರೈಪೊರು ಪೆರುವರೈ ವೆರುವುರ 

ಉರಮೂರಲ್ ಒಲಿಮುಲಿನಆಳರ ಕಡಲ್ಪಡಂ ಆರವು 

ಅರಶು ಉಡಲ೯ತಡವರೈ ಶ-ಲಿತ್ತಿಯ ತನಿವಕಾ 

ಶ್ರೈಯ್ವತ್ತಡಿಯವಶ್ಕು ಇನಿ ನಾರ್ ಆಳಾಹವೇ 

ಇತ್ರೆಯಂಗೊಲ್ ಊಲಾತೋರೂಲಿ ಓವಾದೇ 

87 ಪಾಶುರಗಳ ಪೆರಿಯ ತಿರುವನ್ಹಾದಿಯಲಿ ದೇವರ ಅನಂತ ಮಹಿವೆಂಯ 

ವರ್ಣನೆಗಳಿವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಒಿರಿವೆ ಯೆಂನ್ಣ  ಅರಿಯಂನ್ರದರ 
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ಮೂಲಕ ಸ್ವರೂಪ. ಜ್ಞಾನವೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ ದೇವರು ಮನಂಚ್ಯನ ಚಿತ್ತೈಸ್ವಭವ 

ವಕ್ಕನುಗಂಣವಾಗಿ ಉಪಾಸನಾ ಮವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಈ 

ಆಳ್ವಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವಿಷಯಂ ದೈವದ ಅನಂತತ್ಯವಸೂ ಆಶ್ಚೇರರ್ಣದಿಂಬ 

ಮೆಚ್ಚುವ ಅನ ರಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತಕಾರ್ಯುನಿರ್ವಹೆಣಾಶಕ್ತಿವಹಾರ್ಪಟ್ಲ್ಲೂ 

ಸುಖಾನುವವದ ಗ್ರಹಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮುರ್ತೃಲೊ ಕದಲ್ಲಿಯೇ ದಿವ್ಮದ 

ದೃಷ್ಟಿಯ ನಿರಂತರ ಸುರಾನ ಒವಸಾಧ್ಯ ಹೂವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ದೇವರ 

ಕೈಂಕರ್ಯ. ಮಾಡಬಹುಬಾದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆದೆ ಇವು ಇಂತಹವು ಈ 

ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಂವ ವಿಷಯಗಳು ತಿರುವಾಯ್ದ್ತೊೋ ಇವರ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ 

ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ದಿಷಯವೆಂದಂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 1102 ಪಾಶುರಗಳ ಈ ಪ್ರಬಂಧ 

ದಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಗಾತ್ಕಾರದ ಅನಂಬವದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ 

ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಅದಂ ಇದು ನಡುವಿನದು ಅವನು ಇವನು ನಡಂದಿನ 

ವನಂ ಅವಳಂ ಇವಳು ನಡಂವಿನವಳು ಇಂದು ನಿನೆ ನಾಳೆ ಎವೂ ಅವನೇ 

ನಾವ ₹ ಅವನಿವನುವನ ಎಳವಳುವಳೆವಳ* 

ತಾವ: ಅವರಿವರಂವರದುವಿದಂವುದುವೆದು 

ವೀಮ ಅವೈಯಿಂದೈಯುವೈಯವೈನಲನ್ಹೀಜ ವೈ 
ಅಮವೈಯಾಯಾವೈಯಾಯರ್ನಿನ್ನ ವವರೇ 

ಸಕ ವಿಷಯ ಸಂಗಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು ಆತ್ಮನಾಥನಾದ 
ಸರ್ವೇಶ್ವರಣಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ 

ಎ ಡುವಿನ್ ಮುಣ್ಣಿವುವರ್ ವೀಡುಶೆಯ್ಲು ಉನೂಂಯಿರ್ 

ಎಏೀಡುಡೈಯುನಿಡೈ ಎ ಡು ಶಂಯ್ಕ್ಮಿನೇ 

ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವಭುವವುಳ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆತ್ಮರನಂ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಮಾಣಗುಣ 

ಗಳನು ಳ್ಳ ಶ್ರೀಮನಾ ರಾಯಣನಂ ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತರೆಂದಂ ಭಾವಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ 
ಆತನ ಶ್ರೀ ಪಾದಗಳನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ 

ಎಣ್ಬಿರುಕ್ಕನ ಲತ್ತು ಒಣ್ಣೊರುಳೀಟಿ ಲ 

ಐಣ್ಣ್ಟುಗಲ್ನಾರಣನ್ ಸಿಣ್ಕೀಲಿಲ್ ಶೀದೇ 

ಇವಿಮ್ಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರರ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಸಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 

ಹರಿಜಾಸರಂ ಒಂದಂದಂ ಆಳ್ವಾರರಂ ಆಗಿಹೋದ ನಾಲ್ಕೂ ಶತವಕಾನಗಳನಂತರ 

ಈ ಆಳ್ವಾರರ ಉಪದೆ ಶ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಭಕ್ಕರಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರವ ಟ್ಹೆಗೆ ಆಗಿದೆಎಂಬುದೆಂ 



೬೧5 ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಇಲ್ಲಿ ಆನವಶ್ಶ ಆದರೆ ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳ ಬೇರೆಯಾದರೂ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ 

ಹರಿದಾಸರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ವಕಾತ್ರ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ 

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹಂದು ಇವುಗಳ ತಂಲನಾತ್ಮಕ ಅದ್ಮಯಂನಕ್ಕೆ ಇದಂ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ 

ಮೊದಲ ತಿರಂವಂದಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಹ ದೇವ 

ರನ್ನ ಅಂತ ಚನ್ಷುಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ 

ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಹರಿಯ ಒಳೆಗಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ 

ಹಂಸ ನಿನ ಲಿ ನೀ ನೋಡೋ ಭವ ಪಾಶವಂಂಕ್ತನಾಗಿ ಹರಿಯಂನ್ನೂ 

ಕೂಡೋ 

ಇದನೆ « ವಿಜಯಬಾಸರಂ 

ಅಂತರಂಗದ ಕದವ ತೆರೆಯಿಂತಂ ಇನ್ನು ಹೃದಯ ಕವಂಲದೊಳಿಗಿನ 

ವಿಜಯಂವಿರ ಲನ ಕಂಡೆ ಎಂದರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ತಿರಂಮಾಳಿಶೈ ಆಳ್ವಾರರ ತಿರಂಚ್ಛನ್ನವಿರಂತ್ಹದಲ್ಲಿ ಸಂರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತತ್ವ 

ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೆ ವೆ ವಾಯಂದೇವನ ಅವ 

ತಾರತ್ರಂಯಂವನಲ್ನ ಬಣ್ಣಿಸುವ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ತಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪದಾಸರ ಈ ಹಾಡು 

ನೋಡಿ 

ಐದನೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಕೈೆ ಸಿದೆ ಐದಂವರಂಷದವನು ವಂಂದಾಹ 

ಶುಭಚರಿತೆ ಆ 

ಐದರೊಳಗೊಂದರ ತನಯನೆನಿಸಿಕೊಂಡಂ ಉದರೊಳಗೊಂದಂ ವಕಾರ್ಗ 

ವನೆ ಪಿಡಿದು 

ಐದರೊಳಗೊಂದಂ ರಾಶಿಯ ಹಾರಿ ರಕ್ಕಸರ ಐದೆರಡು ವರುಷಗಳ 

ಮನ ವಕಾಡಿದನೆಂದಂ 

ಐದುಬಾಣನ ಗೆಲಿದ ಆಶ್ರಮಂವಕೈಕೊಂಡಂ ಖದ್ನೊ೦ದು ಅರಿಗಳನಂ 

ಮುಂದಿದಂವೆಂಟ್ಟಿ 

ಐದಂ ಪು್ರಾಣರಿಗೆ ಗುರಿ ಗೋಪಾಲವಿರಲನೆ ಐದೆರಡು ನಾಮಗಳಿಂದ 

ಭಜಿಸುವೆನಂ 

ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿಗಳಂ ತಾನಶಿ ಜೈವಭಕ್ಕನೆಂಬ ಸೋಗಂ ಹಾಕಿ ಅಂತರಂಗ 

ದಲ್ಲಿನ ದೈವಕ್ಕೇ ಮೋಸವರಾಡಲಂ ಯತಿ ಸಿ ವಿಫಲರಾಗಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ನಕ್ಕೆ ಎಂದಂ 



ಆಕಿನ್ಮಿರರು ಮತು ಹರಿದಾಸರು ೬೧೯ 

ಹಾಡಿದವರಲ್ಲವೇ? ಪುರಂದರದಾಸರ ಇಂತಹುದೇ ಕೀಯಕಾಳಿಕೆಯ ಧುಟಿ ಅವರೆ 

ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ 

ನಗೆಯಂಂ ಬರಂತಿದೆ ಎನಗೆ ನಗೆಯಂಂ ಬರಂತಿದೆ 

ಪರರವನಿತೆಯೆಕಸಾಲಂಮೆಗೊಲಿದು ಹರಂಷದಿಂದ ಅವಳ ಬೆರೆದು 

ಹರಿವನೀರಿನೊಳಗೆ ಮಂಳಂಗಿ ಬೆರಳನೇಣಿಸುವವರ ಕಂಡಂ 

ತಿರುಪ್ಸಾಣಾಳ್ಹಾರರು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ ಪಾದಾದಿಕೇಶಪರ್ಯಂತೆದ ವರ್ಣನೆ 

ಮಾಡಿದರು. ಹರಿದಾಸರಲ್ಲೂ ಪಾದಾದಿ ಅವಯವಗಳ ವರ್ಣನೆ ವಣಾಡಿರುವುದಂ 

ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಂತಂರು ವರ್ಣಾ ವೈಖರಿ ಹಿ ಗಿದೆ 

ಇಕ್ಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾದವ 

ಸಿಕ್ಕತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ ೀಪತಿಯ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ 

ಲಟನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂಕದಿ ನಲಿಯುವ ಪಾದವ 

ಜಲಜಾಸನ-ನಫೀಷ್ಟವೆಲ್ಲವ”ಲಿಗುವ ಪಾದವ 

ಮಲ್ಬರಗೆಲಿದು ಕಂಸಾಸುರನಕೊಂದ ಪಾದವ 

ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿದ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಪ ದವ 

ಜಗನಾ ಥದಂಸರು 

ವಾರಿಚಾನನೆ ಇವನಾರು ಪೇಳೆವ್ಧ 

ವಕ್ರಜನಕ ಮುರಾರಿ ಕಾಣಮ್ಮ 

ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಯ ವಗಳನ್ನೂ ಕ್ರವ ವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಳ್ವಾರರು ಕಂಡಂತೆ ದಾಸರಂ ವಎಿಧಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ 

ತೊಟ್ಟಿಲ ಮಗು ತಾಉಂಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದಂತೆ ಕನಕದಾಸರು ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ 

ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ಶಿಶಂ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ತೆರನಂತೆ 

ಕಂಗೆಟ್ರ ಸೊರಗಿದೆನಯ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಿನಾರ ಸಖ 

ಆದಿಕೇಶವನೇ ಉಡಂಟಂರಂವಾಸ 

ಸಾಕಿಸಲಹೆ, ಲ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾ 

ಯಶೋದೆ ಬಾವಕೈಷ್ಠನಿಗೆ ವಾಡಿದ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಾದಿರಾಜರ 

ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ 



ಹಿ೨೦ ದ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಏನು ಸುಕ್ಕತವ ಮಾಡಿದಳೋ ಯಶೋದೆ 

ಶ್ರೀ ನಿಧಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಕರದೆತ್ತಿ ಮಂಬ್ದಪಳಂತೆ 

೫ ೫ 2 ೫ 

ಜಗವನೆತ್ತಿದವನ ವಂಗಂವೆಂದೆತ್ತುವಳಂತೆ 

ನಿಗವ ಗೋಚರನ ಈಕ್ಷಿಸುವಳಂತೆ 

ಅಗಣಿತಸದ್ಗುಣನ ಹಗ್ಗದಿ ಕೆಟ್ಟುವಳಂತೆ 

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಗೆ ಪಾಲನ್ನೆರವಳಂಶೆ 

ಇಂತಹ ದಿವ್ಯಬಾಲಕನನ್ನು ತೋಟ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ತೂಗುವುದು ಭಕ್ತಿ ಪೂರೆವಶ್ಯದ 

ಉನ್ನತಹಂತ ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಯಂರು ಹಾಡಿರುವ ಜೋಗುಳ 

ಭೂವಿಂಯಂನೆ ಚಿನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲವರಾಡಿ 

ಸೋಮಸೂರ್ಯರೆಂಬ ಕಳಶವಹೂಡಿ 

ನೇವುದಿ ವೇದಗಳ ಸರಪಣಿಂರಂ ವಕಾಡಿ 

ಆ ಮಂಹಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿಗಳ ಹಾಕಿ 

ಸರಸಿಜೋದ್ಭ್ಛವ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿ 

ಗದುಡಶೇಷರುದ್ರರಿವರಸತಿಯಂರು 

ಸ ರರಂ ಕಿನ್ನರರಂ ಕಿಂಪುರುಷನಾರದರಂ 

ಪರಿಪದಿ ಗೀತೆ ನಂತಿಸಿ ಹಾಡಿದರು. 

ದೀನನಾದ ಭಕ್ತ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಮಾರಕ್ಕೆ ಹಂಒಲಿಸಂತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ದೈವ 

ದಲ್ಲಿ ನಂಒಂಗೆ ಇದೆ ಆತ ಕೈ ಒಡಲ ದನೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಕನಕದಾಸರು 
ಹಾಡಿದಂತೆ 

ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳಂ ವಂನವೇ 

ಎಲ್ಲರನಂ ಸಲಹಂವನು ಇದಕೆ ಸಂಶಯಂಎಲ್ಲ 



ಈ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ನೀಡಿದವರು 

ಸೀತಾರಾಮ ಜಾಗೀರ ದಾರ್ ಶಾಸನ ಸಹಾಯಕ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ೬ 

ಶಾಲಿನಿ ರೆಘುನಾಢ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತೆರಟನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ 

ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರ ೬ 

ಹ ಕೆ ಇಂದುಬಾಂರಿಂ ಸಂಶೋಧನ ಸಹಾಯಕಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗ 

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ೬ 

ಎಸ್ ರಮಾಮಣಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಹಾಯಕಿ ಸಂಪಾದನ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ 

ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ೬ 

ಡಾಇ। ಜಿ ನರದರಾಜರಾವ್ ಇಐವೃತ್ತ ಕನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸುದರ್ಶನ 
12ನೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಜಯನಗರ ವೆೈಸೂರು-೧೪ 

ಜಿ ಎಸ್ ಭಟ್ಟಿ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಕನ ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ 
ವಕಾನಸಗಂಗೋತ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ಓ 

ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರಂಗನಾಥ ಎಕ್ಕುಂಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸಿದ್ಧ ಕವಿ 

ಬೆಂಗಳೂರು... ೨೧ 

ನಿ ಎನ್ ಭಟ್ಟ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೆ ಜಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 

ಎಂ ಜಯಂತ ಜಾಯಿಂ ಸಹಾಯಕ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಭಾಷಾಂತರ ಮಂತ್ರಿ 

ಪರ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿಭಾಗ ಕನ ಡ ಅಧ್ಯಯಂನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ 

ವೆ ಸೂರಂ-ಓ 

ಎಚ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜರಾವ್" ಶಾಸನ ಸಹಾಯಕೆ ಕನ ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ 

ವಾನಸಗಂಗೋಶ್ರಿ) ವೆ ಸೂರಂ-ಓ 

ಮೈ ಸಿ ಭಾನುಮತಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಶೋಧಕಿ ಸಂಪಾದನ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ 

ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ) ಮೈಸೂರಂ ೬ 

ಶೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಶಾಸನ ಸಹಾಯಕಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಕಾನಸಗಂಗೋತ್ತಿ, 

ಮಸೂರಂ-೬. 

ಕೆ ಆರ್ ಶೇಷಗಿರಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಹಾಯಕ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ 

ವಕಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ೬ 



೬೨೨ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 

ಜಯಂತ ಕೆ ವೆಂಕುರಾಯಕಾಚಾಯ ೯ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂರತ್ಮಂ ೫೭೪ ೭4೮ 

ಅಕ್ಕಮಹಾಷೇವಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಎಭಾಗ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯಂನ ಸಂಸ್ಥೆ 
ವಕಾನನಗಂಗೋತ್ರಿ; ಮೈಸೂರ -೬ 

ಜಿ ಜಿ ಮಂಜುನಾಷನ್ ಸಂಶೋಧನ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದನ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ 

ಅಧ್ಯಯಂನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಕನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರಂ ೬. 

ಡಾ॥ ಟಿ ಎನ್ ನಾಗರತ್ನ ಸಂಶೋಧನ ಸಹಾಯಕಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಮಂಯಂನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಕಾನಸಗಂಗೋಶ್ರಿ ಮೊಸೂರಂ ೬ 

ಸಿಪಿಕೆ ಡಾ ಸಿ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಕಂವಕಾರ್ ಕನ ಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕನ್ನಡ ಆಧ್ಯಯನ 

ಸಂಸ್ಥೆ ವಣನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈೈಸೂರು-೬ 

ಬ್ಯ ಎಸ್ ಸಣ್ಣ ೦ರ ಸಹಾಯಂಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಪಾದನ ವಿಭಾಗ ಕನಡ 

ಅಧ್ಯಯಂನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಕಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ) ವೈೈಸೂರಂ ೬ 

ಆರ ರಾನುಕೃಷ್ಣ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಕನ್ನಡ ಎಶ್ವಕೋಶ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯಂನ 

ಸಂಸ್ಥೆ ವಕನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರಂ ೬ 

ಪ್ರಧಾನ್ ಗುರುದತ್ತ ರೀಡರ್ ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ಅದ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ 

ವಃಣನಸೆಗಂಗೋತ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ೬ 

ಔಾ|| ಕೆ. ಜಿ ನಾರಾಯೆಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಲಂ ಹೈದರಾಬಾದಂ ೫೦೦ ೦೦೭ 

ಶ್ರೀನಿನಾಸ ಉಡುಪ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಲತಾಕಂಂಜ ಕೊಂಚಾಡಿ ಸೇಂಟ್ 
ಮೋದಿ ಹಿಲ್ ಪಂಂಗಳೂರು..ಆ 

ಚಂದ್ರವಂತ್ತಿ ಸೋಂದಾ ಲೇಖಕಿ ಉದಯಗಿರಿ ಮೈಸೂರು 

ಬಿ ಜಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಲೇಖಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಲಯ ೫೦/೬೯ ಮಾದರಿ 
ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ೪ 

ಹಾ ಆರ್ವಿಯೊಸ್ ಡಾ| ಆರ್ ವಿ ಎಸ್ ಸುಂದರಂ ತೆಲಂಗಂ ಆಧ್ಯಾಪಕ 

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ವರಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರಂ-೬ 

ಪ್ರೊ ಎಂ ಜಿ ನಂಜುಂಡಾರಾಧ್ಯ ವಿದ್ಧಾಂಸ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರಂ 

ಜಾ! ಜಾಇ ರಾ ಗೋಪಾಲ್ ರೀಡರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕನ್ನಡ 

ಅಧ್ಯಯಂನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಕಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ) ಮಸೂರು ೬ 





ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಶನ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ 
ಅವರ ಪುರ್ಣ ಹೆಸರು ಎಟ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಂ ಎ ಬಕಾಂ ಪದವಿಧರರು ಒರಹ 
ಗಾರರಾಗಿ ಸ ಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ 

ವಿಮರ್ಶೆ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಬಂಧ ಹರಟೆ ಜೀವನಚಂತ್ರೆ 

ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ನಾನಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖನ 

ಗಳ ರಚನೆ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳು ಬಹುವಣನ ಪಡೆದಿವೆ ಕಾಲೇಜು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿವೆ 

1980 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡವಿಂ ಬಹುವಣನ 
ವಿಜೇತರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ 

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಮಾನವಿಕ ಸಂಪಾದಕ 

ರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ವಿನಂಂ-ನಿಧೇಯತೆಗಳ ಸಾಕಾರ 

ರೂಹಿ ನಿಗರ್ವಿ ಇವರ ಈ ಶುದ್ಧಾಂತಕರಣಕ್ಕೆ ವಣರು 

ಹೋಗಿಯೇ ಶಿಷ್ಯರೂ ಮಿತ್ರರೂ ಸೇರಿ ಅರವತ್ತು ತುಂಬಿದ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಆಯ್ದು ಬರೆಹಗಳ 
ಸಂಕಲನ ವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸನ್ಮಾಂಸಿದ್ದಾರೆ 

ಪ್ರಕಾಶಕರು 


