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ಅನುಭವದಿಂದ ಅನುಭವಾದಡೆಗೆ 
Yankamma 

 

ಸಂತರು, ಸಿದ್ದರು, ಆರೂಢರು, ಅವಧೂತರು, ಶರಣರು, ಸೂಫಿಗಳು ಮತುು ತತವ ಪಾದ್ಕರಾರು 
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚದ್ ಅನುಭವವನುು ಉಂಡು ಉಣಬಡಿಸಿರುವಂತವರು. ಇವರು 
ಪಾರಪ್ಂಚಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಂದಿಗಿನ ಬದ್ುಕನುು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನೊೋಡಿ ಮತೊುಬಬರಿಗೆ 
ನೊೋಡಿಸಿರುವವರಾಗಿದ್ದರೆ. ಇವರು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕಂಡ ಅಸತಯವನುು ಕ್ಷಣಿಕದ್ ಸುಖವನುು 
ಅಲೌಕಿಕದ್ಲ್ಲಲ ಅರ್ಥಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೃಷ್ಿಕತಥನ ಮಾಯಾವಿಲಾಸದ್ಯಂದ್ 
ಅನುಭವಗಳ ೆಂದಿಗಿನ ಜೋವನಕೆೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ ಹೊಸದೊಂದ್ು ಮಾಗಥದಿಂದ್ ಮುಕಿು 
ಪ್ಡೆಯುವ ತವಕದ್ಲ್ಲಲ ತೆೋಲಾಡಿದಾದರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ ತಮಮ ಅಸೌಖಯದ್ ಬದ್ುಕಿನ 
ಪ್ಯಾಥಯ ದಾರಿಯನುು ಅವರು ಹುಡುಕ ಹೊರಟಿದ್ುದ ಈ ಅನುಭಾವದ್ ಹಾದಿಯನುು ಇದ್ರಲ್ಲಲ 
ಅವರು ತಮಮ ಬದ್ುಕಿನ ಜೋವನದ್ ಮುಕಿುಗೊಂಡು ಅರ್ಥವನುು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದಾದರೆ. ಯಾಕೆ 
ಅನುಭವದ್ಲ್ಲಲ ಫಲ್ವನುು ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಅನುಭವದ್ ಹಾದಿ ಅಷೊಿಂದ್ು ಬಯಾನಕವೆೋ? 
ಎಂಬುದ್ು ಪ್ರಸುುತವಾಗಿ ಗರಹಿಕಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ೆುಯಾಗಿದೆ.  
ಸಂತರು, ಸಿದ್ದರು, ಆರೂಢರು, ಶರಣರು, ತತವಪ್ದ್ಕಾರರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ 
ಅನುಭವಿಗಳಾಗುವದ್ಕಿೆಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬಬ ಸಾಮಾನಯ ಸರಳತೆಯ 
ಮನುಷ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಹಲ್ವಾರು ಕಷ್ಿಸುಖಗಳ ಬದ್ುಕಿನಲ್ಲಲ ನರಕದ್ ನರಳಾಟವನುು 
ಉಂಡವರು. ಇವರಲ್ಲಲ ವಯರಾಗಯವೆಂಬುದ್ು ಬಂದಿರುವುದ್ು ಮನಸಿಗಾದ್ ಆಘಾತಕರವಾದ್ 
ಘಟನೆಗಳು, ಸಂದ್ಭಥಗಳು, ಸಮಯಗಳು ಹಿೋಗೆ ಹಲ್ವಾರು ಇರಬಹುದ್ು. ಎದ್ದರು ಇವರು 
ಇದ್ರಲ್ಲಲ ಶಕಿುಯನುು ರೋರಿ ಜೋವನ ನಡೆಸಿ ಉಸಿರು ಕಟಿಿದ್ಂತ, ಪ್ರಿಸಿಯಿಲಯಲ್ಲಲ ತಮಮ ಜೋವನದ್ 
ಬಗೆೆ ವಿರಕು ಭಾವನೆ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಭವದಿಂದ್ ಅನುಭವದೆಡೆಗೆ ತಮಮ 
ಪ್ಯಣವನುು ಬೆಳೆಸಿದ್ವರು. 
ಅನುಭವದ್ ಜೋವನದ್ಲಾಲಗಿರುವ ಅನುಭವಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಏನಿರಬಹುದ್ು. ಈ ವಿರಾಗಿಗಳು ಏಕೆ? 
ಹೆೋಗೆ? ವೆಯರಾಗಯವನುು ತಮಮ ಬದ್ುಕಿನಲ್ಲಲ ತಾಳಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಿಸಿಿಯಲಯಾದ್ರು ಯಾವ 
ಮಟಿದ್ಲ್ಲಲರಬಹುದೆಂಬುದ್ು ಗರಹಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಒಬಬ ಅವಧೂತನ 
ವಿಷ್ಯವನುು ಗಮನಿಸಲೆೋ ಬೆೋಕು. ಅವನು ಹೆೋಗೆ ಅವಧೂತನಾಗಿರುವುದ್ು ಯಲಳಿದ್ುಬರುತುದೆ. 
ದ್ಮೂಮರು ವೆಂಕಾವಧೂತರು ಇವರು ಅವಧೂತರೆನಿಸಿಕೊಳುುವ ಮುಂಚೆ ಒಬಬ ಸಾಮಾನಯ 
ಮನುಜನಾಗಿದ್ದನು. 
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"ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಅಶ್ಾಂಯಲ, ಅತೃಪ್ತು, ಬಡತನ ಗಳಿಂದ್ 
ಜೋವನದ್ ಬಗೆೆ ಬೆೋಸರವಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಬಂಧನವನುು 
ತೊರೆದ್ು ಸಾಧನೆಯ ಸಿದಿಿಯಂದ್ ಅವಧೂತನಾಗಿ 
ಅವತರಿಸಿದ್ ದ್ಮೂಮರು ವೆಂಕಾವಧೂತರ ಜೋವನ ಚರಿತೆರ, 
ಆದ್ುನಿಕ ಜಗಯಲುಗೆ ಆಶಚಯಥ ಮೂಡಿಸುವಂರ್ದ್ುದ. 
ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ, ಸಾಧುವಾಗಿ, ಸಂತನಾಗಿ, ಸಿದ್ದನಾಗಿ, ಭಕಿು-
ಜ್ಞಾನ ವೆಯರಾಗಯದ್ಲ್ಲಲ ತಲ್ಲಲೋನನಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಗಥದ್ 
ಅವಧೂತನಾಗಿ ತನುನುು ಶರದಾಿಭಕಿುಯಂದ್ ನಂಬಿದ್ 
ಶುದ್ಿಮನಸಿಿನ ಭಕುರಿಗೆ ಕೃಪೆತೊೋರಿ ಭಕಿುಯಂದ್ ಸಕಲ್ವೂ 
ಸಾಧಯವೆಂದ್ು ಸಾರಿದ್ವರು"1.  
ರೆೈತನಾಗಿ ದ್ುಡಿಯುತು ಜೋವನ ನಡೆಸುತಾು ಸಂಸಾರಿಗನಾದ್ 
ವೆಂಕಪ್ಪನಿಗೆ ಆರು ಜನ ಪ್ುತರ ಪ್ುಯಲರಯರು. ಮಕೆಳು ಹುಟಿಿ 
ಬೆಳೆದ್ಂತೆ ಇವರ ಸಂಸಾರದ್ ಖಚುಥ ಹೆಚಚಗಿ ದ್ುಡಿಮೆ 
ಮಾಡಿದ್ ಹಣ ಕುಟುಂಬ ವೆಚಚ ಭರಿಸಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗದೆ 
ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದ್ಲ್ಲಲ ಸೆೋರಿಕೊಂಡು ಇವರ ಜೋವನದ್ ಜೊತೆ 
ಆಟವಾಡುತು ಹೊೋಗುತುದೆ. ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಲ್ು ಕಷ್ಿವಾಗಿ 
ಇದ್ದ ಜರೋನು ಮತುು ಹೊಲ್ ಸಾಲ್ಕೊಟಿವರಿಗೆ ಸೆೋರುತುವೆ. 
ವಾಸ ಮಾಡಲ್ು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೊೋಗಿ 
ನೆಲೆಸುತಾುನೆ. ಇದ್ು ಇವರ ಮನಸಿಿಗೆ ತುಂಬ ನೊೋವುಂಟಾಗಿ 
ಸಂಸಾರ, ಕುಟುಂಬ, ಜೋವನ ಯಾವುದ್ು ಬೆೋಡವೆಂದ್ು 
ಆತನಲ್ಲಲ ವೆಯರಾಗಯ ಮಾಡುತುದೆ. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲ್ು 
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣವಾಗುತುವೆ. 
ಅನುಭಾವಿಗಳು ಅನುಭವಿಗಳಾಗುವುದ್ಕಿೆಂತ ಮುಂಚೆ 
ಸಾಮಾನಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೂ ಜನಮ ಪ್ಡೆಯುತಾುನೆ. ವಯಕಿುಯ 
ಜೋವನದ್ಲ್ಲಲ ಸಂದ್ಭಥ ಘಟನೆಗಳು ಅವರನುು 
ಅನುಭಾವಿಗಳಾಗಲ್ು ಪ್ರಚೊೋದಿಸುತುವೆ. ವಯಕಿುಯ ಜೋವನದ್ಲ್ಲಲ 
ಅನೆೋಕ ಅನುಭವಗಳೆೋ ಅನುಭಾವದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯುಯತುವೆ. 
ಶರಣರೆಂದ್ು ಕರೆಯುವ ಈ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಲ 
ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮನೊೋಧಮಥದ್ ನಿಲ್ುವಿನ ಜೊತೆಗೆ 
ಇಷ್ಿಲ್ಲಂಗದ್ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಲ ಭಗವಂತನ ಸಾರೋಪ್ಯವನುು 
ಪ್ಡೆಯುವಲ್ಲಲ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೆಯದ್ವರು. ಈ ಶರಣರು 
ಜಾಯಲಯಲ್ಲಲ ಕಿೋಳು ಜಾಯಲಯವರಾಗಿ (ಕೆಲ್ವರು ) ನೊಂದ್ು 
ಬೆಂದ್ವರು ಕೂಡ ಶರಣತವವನುು ಪ್ಡೆದ್ು ಶರಣ 
ಆನುಭಾವಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದಿದಾದರೆ. 
ಮಾದಾರ ಧೊಳಯಯ, ಮಾದಾರ ಚನುಯಯ, ಮೆೋದ್ರ 

ಕೆೋತಯಯ, ಸಯಲುಗೆ ಕಾಯಕದ್ ಮಾರಯಯ, ಹೆಂಡದ್ ಮಾರಯಯ, 
ಅಮುಗಿರಾಯಮಮ, ಆದ್ಯಯ, ಅಕೆಮಮ, ಸಂಕವವ, ಗೊಗವೆವ, 
ಘಟಿಿವಾಳಯಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, 
ಅಕೆನಾಗಮಮ, ಅಕೆಮಹಾದೆೋವಿ, ಇನುು ಅನೆೋಕ ಶರಣರು 
ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಲ ಶರಣರಾಗಿರುವವರು. ಇಲ್ಲಲ ಯಾರನುು 
ಕುಲ್ಜಾಯಲಯಂದ್ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಸಂಗವೆೋ ಇಲ್ಲ. ಶರಣರು 
ಅನುಭಾವಿಗಳೆಂದೆೋ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿಿದಾದರೆ.  
ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ್ ಮಾಡುವ ಕಾಯಥಗಳು ಬಂಧನಕೆೆ 
ಕಾರಣಗಳು. ಜ್ಞಾನದಿಂದ್ ಮಾಡುವ ಕಮಥಗಳು ತಾರಕ. 
ಕಮಥ ಮತುು ಜ್ಞಾನಮಾಗಥಗಳೆರಡೂ ಸಮನವಯಗೊಳುಬೆೋಕು. 
ಇನುು ಒಂದ್ು ಹೆಜೆೆ ಮುಂದೆ ಹೊೋಗಿ ಕಿರಯಾಜ್ಞಾನಗಳ 
ಸಮನವಯ ಮಾಗಥಕೆೆ ಭಕಿು ತಳಹದಿಯಾಗಿರಬೆೋಕು".2 
ಎಂದ್ರು.  
ಶರಣರು ಹೆೋಳುವ ಈ ಮಾತು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ 
ನಮಗೊಂದ್ು ನಿಜಾಂಶ ದೊರಕುತುದೆ. ಲೌಕಿಕದ್ಲ್ಲಲನ ಬದ್ುಕು 
ನಿಜಕೂೆ ಅಜ್ಞಾನದ್ ಕಮಥವೆನಿಸುತುದೆ. ಅಂಧಕಾರದ್ಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ುಕಿ 
ಬೆಳಕಿನಡೆ ಆಸರೆ ಬಯಸಲ್ು ಬಡಿದಾಡುವಂತೆ ತೊೋರಿ 
ಬರುತುದೆ. ಅಜ್ಞಾನದ್ ಲೌಕಿಕದ್ ಕಮಥದ್ ಫಲ್ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ುದು 
ಅನುಭವಿಸುವುದ್ು ಬಲ್ು ಕಷ್ಿಮಯವಾಗಿರುತುದೆ. ಈ ಕಠಿಣ 
ಕಮಥದ್ ಫಲ್ದಿಂದ್ ಮುಕಿು ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಜೋವ ಹಂಬಲ್ಲಸುತುದೆ. 
ಆಗ ವಯಕಿುಯ ಮನಸುಿ ಲೌಕಿಕದ್ ಬದ್ುಕಿನಿಂದ್ ಅಲೌಕಿಕದೆಡೆಗೆ 
ವಾಲ್ುತುದೆ. ಈ ವೆಯರಾಗಯದಿಂದ್ ಪ್ಡೆಯುವ ಮುಕಿುಯ 
ಮಾಗಥದ್ ಹಾದಿಯೋ ಅನುಭಾವದ್ ಮಾಗಥ ಈ ಮಾಗಥದ್ಲ್ಲಲ 
ನಡೆದ್ು ಯೋಗ ಆಧಾಯತಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಲ ನಿರತರಾಗಿ 
ಸಾಧನೆಯ ಸಿದಿಿಯನುು ಪ್ಡೆದ್ು ಅನುಭಾವಿಗಳಾಗುತಾುರೆ. 
 
ತತವಪದಕಾರರು 
ಇವರು ಅನುಭಾವಿಗಳಾಗಲ್ು ಕಾರಣವೆೋನು? ಇವರ 
ಬದ್ುಕಿನಲ್ಲಲ ನಡೆದ್ ಘಟನೆಗಳೆೋನಿರಬಹುದ್ು? ತತವಪ್ದ್ 
ಎಂದ್ರೆೋನು? ಇದ್ರ ಹುಟುಿ ಆದ್ುದ್ರ ಬಗೆ ಹೆೋಗೆ? ಹಿೋಗೆ 
ಹಲ್ವಾರು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ನಮಮ ಎದ್ುರಿನಲ್ಲಲ ಮಾಡುತುವೆ. ತತವ 
ಅಂದ್ರೆ ಸಿದಾಿಂತ ಅರ್ವಾ ನಿಜಸವರೂಪ್. ಪ್ದ್ ಎಂದ್ರೆ 
ಹಾಡು. ನಾವು ತತವಪ್ದ್ ಎಂಬ ವಾಕಯ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ 
ಅರ್ಥ. ತತವಪ್ದ್ದ್ ಅರ್ಥದ್ ಬಗೆೆ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ್ 
ಅವರು ಹಿೋಗೆ ಅಭಿಪಾರಯ ಪ್ಡುತಾುರೆ. "ತತವ" ಎಂದ್ರೆ 
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ಸಿದಾಿಂತ, ನಿಜಸಿಯಿಲ. ಪ್ರಮಾತಮ, 'ಪ್ದ್' ಎಂದ್ರೆ 'ಹಾಡು' 
ಹದ್ಗೊಂಡ ಶಬದ ಎಂದ್ು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾತಮನಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ಸಿದಾಿಂತವನುು ಹಾಡಿನ ಮೂಲ್ಕ ಅಭಿವಯಕಿುಸುವ 
ಕಿರಯಗೆ ತತವಪ್ದ್ ಎಂದ್ು ಕರೆಯುತಾುರೆ".3 

ತತವಪ್ದ್ಗಳು ಪ್ರಮಾತಮನಿಗೆ ಅಭಿವಯಕುಪ್ಡಿಸಲ್ು 
ರೋಸಲಾಗಿದ್ದವು ಎನುಬಹುದ್ು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ು ಹೆೋಗೆ ಈ 
ತತವಪ್ದ್ಕಾರರಲ್ಲಲ ಹುಟಿಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ತತವಪ್ದ್ಕಾರರು ಈ 
ಪ್ದ್ಗಳನುು ರಚಿಸಲ್ು ಯಾವ ಸಂದ್ಭಥ ಅವರಿಗೆ 
ಪೆರೋರೆೋಪ್ತಸುತು ಎಂಬುದ್ು ನಮಮ ಗರಹಿಕೆಯಲ್ಲಲ 
ಹೊಳೆಯುವಂತದ್ು. ತತವಪ್ದ್ಕಾರರು ಜನಸಾಮಾನಯರಲ್ಲಲ 
ಸಾಮಾನಯರಾಗಿ ಬದ್ುಕನುು ಜನರ ಮಧಯದ್ಲ್ಲಲದ್ುದ ಕಂಡವರು 
ಅವರ ಕಷ್ಿ-ನೊೋವುಳನುು ಹಯಲುರದಿಂದ್ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು ಈ 
ತತವಪ್ದ್ಕಾರರು.  
17, 18, 19ನೆೋ ಶತಮಾನದ್ಲ್ಲಲ ಹಲ್ವು ರಿೋಯಲಯ ರಾಜಕಿೋಯ 
ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಲ ಹಲ್ವು ರಿೋಯಲಯ ಜನರು 
ಎಂದ್ು ಕಾಣದ್ ಅರಿಯದ್ ಕ್ಷಾಯ, ಸಾಂಕಾರರಕ ರೊೋಗ 
ಅರಾಜಕತೆ, ದ್ರೊೋಡೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದ್ು ಜನರು 
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದ್ು ಬಿಟಿರು. ಇಂತಹ 
ಪ್ರಿಸಿಿಯಲಯಲ್ಲಲ ಜನರಿಗೆ ಬದ್ುಕಿನ ಬಗೆ ೆವಿರಕಿು ಮಾಡಿ ಇದ್ರಿಂದ್ 
ಮನಸಿಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಆಘಾತನವನುು ನಿವಾರಿಸಲ್ು ಜೋವನದ್ 
ಬಗೆಗಿನ ವಾಯಮೋಹವನುು ಮರೆತು ಮುಕಿುಯ ಮಾಗಥದ್ತು 
ವಾಲ್ಲ ಅನುಭಾವಿಗಳಾಗುತಾುರೆ. ಈ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಈ ಮುಕಿುಯ 
ಮಾಗಥವನುು ಹಾಡಿನ ಮೂಲ್ಕ ತತವಪ್ದ್ಕಾರರು ಹಾಡುತು 
ಅನುಭಾವಿಗಳಾದ್ರು. 
ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿಯ ತತವಪ್ದ್ದ್ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲ್ು ಹಿೋಗಿದೆ:  
"ಜೊಯೋಯಲಯಳಗೊಂದ್ು ಜೊಯೋಯಲ ಬೆಳಗುಯಲದೆ  
ನಿೋ ಯಲಳಿಯದೆಯಯಲುೋಡಾಡುವೆ ತನುಜ"4 

ದೆೋಹದ್ಲ್ಲಲರುವ ಆತಮವೆೋ ಒಂದ್ು ಜೊಯೋಯಲ ಎಂದಿದಾದರೆ. ಆತಮ 
ದೆೋಹಕೆೆ ಬೆಳಕು ಅದ್ು ಇರುವವರಿಗೆ ದೆೋಹ ಅನೆೋಕ 
ಕಾಯಥಗಳನುು ಮಾಡುತುದೆ. ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಾಯದಿಂದ್ 
ಭಗವಂತನ ಪ್ತರೋಯಲಯ ಸವರೂಪ್ವನುು ಪ್ಡೆದ್ು ಅವನಲ್ಲಲ 
ಮುಕಿುಯನುು ಹೊಂದ್ುವ ಬಗೆಯನುು ಹುಡುಕುವ ಬದ್ಲ್ು 
ಅದ್ನುು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳುದೆ ಮೂಕನಾಗಿರುವೆ ಏಕೆ ಎಂಬುದ್ು 
ಈ ಪ್ದ್ವು ವಿಶ್ೆಲೋಷ್ಟಸುತುದೆ.  
 

ಸೂಫಿಗಳು 
ಸೂಫಿಗಳು ಪ್ರಮಾತಮನನುು ಶ್ರೋ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ಪ್ೂಜಸುತಾುರೆ. 
ಆತಮ ಪ್ರಮಾತಮನನುು ಸಯಲಯನಾುಗಿ ಉಪಾಸನೆ 
ಮಾಡುತಾುರೆ. 
"ಸೊೋಫಯ ಎಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂದ್ರ್ಥ. ಸೂಫಿೋಗಳು ರಹಸಯ 
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ುದ ಅವರನುು ಜ್ಞಾನಮಾಗಿಥಗಳೆಂದ್ು 
ಕರೆಯುತಾುರೆ. ಅವರ ಸಾಧನಾನುಭವ ಸಿದ್ಿಜ್ಞಾನದಿಂದ್ಲೆೋ 
ಸೂಫಿತತವವು ಪ್ರದ್ಶ್ಥತವಾಗುತುದೆ ಎಂದ್ು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ"5 

ನಿಜ ಸೂಫಿಗಳು ರಹಸಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಜ್ಞಾನದಿಂದ್ಲೆೋ 
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ತರೋಯಲಯ ಮಕೆಳಾಗಿದ್ದರು. ಭಗವಂತನೊಬಬನೆೋ 
ದೆೋವರು ಅವನನುು ನಾವು ಪ್ಡೆಯಬೆೋಕಾದ್ರೆ ಪ್ತರೋಯಲಯಂದ್ 
ಮಾತರ ಸಾಧಯ ಭಯದಿಂದ್ ಅಲ್ಲ. ಭಕುನ ಅರ್ವಾ ಸಾಧಕನಾಗ 
ಬಯಸುವವನ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಪ್ತರೋಯಲ ಮಾತರ ಇರುತುದೆ. 
ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದ್ು ಇವರ ಧೆಯೋಯವಾಗಿತುು.  
ಸೂಫಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಲರುವ ಒಂದ್ು ಬಲ್ವಾದ್ ಅಂಶವೆಂದ್ರೆ 
ಪ್ರಮಾತಮನೊಬಬನೆೋ ಸೃಷ್ಟಿಕತಥ ಈ ಜಗಯಲುನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ 
ಅವನೆೋ ಕಾರಣ. ಪ್ರಮಾತಮ ಜಗತುನುು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದನೆಂದ್ರೆ ಈ 
ಪ್ರಪ್ಂಚದ್ಲೆಲಡೆಯೂ ಅವನಿದಾದನೆ. ಪ್ರಯಲ ವಸುುವಿನಲ್ಲಲಯೂ 
ಅವನಿದಾದನೆ. ಈ ಜಗಯಲುನೆಲೆಲಡೆಯೂ ಇರುವ ಪ್ರಮಾತಮನನುು 
ನಾವು ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಅವನ ಪ್ತರೋಯಲಗೆ ಪಾತರರಾಗಬೆೋಕು. ಮನದ್ 
ತುಂಬ ಪ್ರಮಾತಮನನುು ಧಾಯನಿಸಬೆೋಕು. ಆತನನುು 
ಪ್ತರೋಯಲಸುವ ಮನದ್ಲ್ಲಲ ಪ್ತರೋಯಲ ಈರಬೆೋಕು ಹೊರೆತು 
ಭಯವಿರಕೂಡದ್ು. 
ಮಧಯಕಾಲ್ವು "ಹಿಜರಾ ಶಕೆಯ ಆರಂಭ ಕಾಲ್ದ್ಲ್ಲಲ ಮದಿೋನಾ 
ನಗರದ್ ಸುತು ಅನೆೋಕ ದ್ುವೆೋಥಶರು ಹೊಸ ಧಮಥದ್ 
ಸಾವಗತವನುು ಬಯಸಿ ಅಲೆದಾಡುಯಲುದ್ದರು. ಅವರು ಕೆೈಸು 
ಧಮಥದಿಂದ್ ಬೆೋಸತುು ತಮಮ ಚಿಂತನ ಮಂರ್ನಕೆೆ 
ಅನುಕೂಲ್ಕರವಾದ್ ಪ್ರಿಸಿಿಯಲಯಂದ್ಲ್ೂ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. 
ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆೋಕಾದ್ ವಾಕ ಈಶವರನ ಆಲ್ಂಬನೆಯೂ 
ಕೆೈಸುನಲ್ಲಲ ಸಿಗುವಂಯಲರಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪಪಯಲುಗೆ ಇಸಾಲಂ ತನು 
ಬೆೋರುಗಳನುು ಭದ್ರಪ್ಡಿಸುತಾು ಅನೆೋಕ  


