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ಮುಸ್ಲಂ ತತವಪದಕಾರರು 

 
ಡಾ. ಉಮಾದ ೇವಿ ಆರ್, ಡಾ. ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ 
 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾವು ಸಾವಿರಾರು ನ್ದಿಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದ . ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ, ವಚನ್ 
ಸಾಹಿತ್ಾ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಾದ ನ್ದಿಗಳು ತ್ುಂಬಿ ಹರಿದಿವ . ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಿಯೋ 
ಹ ಸರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಾವು ಮಣಿಮುಕುಟದಂತ  ರಾರಾಜಿಸುತ್ತದ . ಇದಕ ೆ 
ಸಂವಾದಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಾವ ಂದರ  ಅದು ತ್ತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ. ಇದು ಅನ್ುಭಾವಿಗಳ ಹಾಗ  
ಕಾಯಕ ಜಿೋವಿಗಳ ಕಾಯೆಕ್ ೋತ್ಾವಾಗಿದ . ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು ಒಂದ ೋ ಮತ್ಕ ೆ ಸ ೋರಿದವರಲ್ಿ. 
ಅವರ ತ್ತ್ವಗಳು ಸಮಾರ್  ೋಧ್ಾರ್ಮೆಕ ಪರಿಕಲ್ಪನ ಗಳಾಗಿವ . ಅವರದು ವ ೈವಿಧ್ಾತ ಯಲ್ಲಿ 
ಏಕತ ಯನ್ುನ ಮ ಡಿಸುವ ಮನ  ೋಧ್ಮೆವಾಗಿದ . ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಿರುವ ಅಸಮಾನ್ತ ಯ 
ಭಾವನ ಯನ್ುನ ತ  ಡ ದು ಹಾಕಲ್ು ಅವರು ಆಯೆ ಮಾಡಿಕ  ಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ನ್ವ ಂದರ  ಅದುವ ೋ 
ಆಧ್ಾಾತಿಿಕತ . ಆಡುಭಾಷ ಯನ ನೋ ಬಳಸಿ ಅನ ೋಕ ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ ರಚಿಸುವುದರ ಮ ಲ್ಕ 
ಜನ್ತ ಯಲ್ಲಿ ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯ ಪಾಜ್ಞ ಯನ್ುನ ಬಿತ್ುತವ ಪಾಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಜನ್ಪದರ ಬದುಕಿನ್ 
ಬ ೋರಿನಂದ ಜನ್ಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ ಬ ಳವಣಿಗ  ಕಂಡಿರುವಂತ  ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು ಕ ಡ ಜನ್ಪದ 
ಸಾಹಿತ್ಾದಿಂದಲ ೋ ಬ ಳ ದ ಕವಿಗಳು. ಅವರು ಆಧ್ಾಾತಿಿಕ ಜಿೋವಿಗಳಷ ಿ ಅಲ್ಿ, ಅನ್ುಭಾವಿಗಳು 
ಹೌದು. ಆಧ್ಾಾತ್ಿವ ೋ ಜಿೋವಾಳವಾಗಿಸಿಕ  ಂಡ ತ್ತ್ವಪದಗಳ ಉಗಮ ಹನ ನರಡನ ೋ 
ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲ್ಲಯಿ ಆಯಿತ ಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. ಅದಾ ವಚನ್ಕಾರ ರ್ ೋಡರ ದಾಸಿಮಯಾನಂದ 
ಹಿಡಿದು ಬಸವಣಣ, ಅಕೆಮಹಾದ ೋವಿ, ಅಲ್ಿಮ ಪಾಭು ಮೊದಲಾದ ಶಿವಶ್ರಣರು ತ್ಮಿ 
ಆತ್ಿಗತ್ವಾದ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ ವಚನ್ಗಳ ರ ಪದಲ್ಲ ಿ ರಚಿಸಿರುವರು. ಇಲ್ಲಿನ್ ವಚನ್ಗಳಿಗ  
ಭಕಿತಯೋ ಮ ಲ್ ದಾವಾವಾಗಿದ . ವಚನ್ಗಳ ರ್  ತ ಗ  ಸವರ ಮಾಧ್ುಯೆದಿಂದ ಹಾಡುವ 
ಹಾಡುಗಳಿಗ  ಸವರವಚನ್ಗಳ ಂದು, ಅನ್ುಭಾವ ಪದಗಳ ಂದು, ತ್ತ್ವಪದಗಳ ಂದು ಹಾಗ  ಭಜನ  
ಪದಗಳ ಂದು ಕರ ಯುತಾತರ . ದ ೋವರನ್ುನ ಒಲ್ಲಸುವ ಕಿೋತ್ೆನ ಗಳ ರ್  ತ ರ್  ತ ಗ  ಆಧ್ಾಾತಿಿಕ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಕುರಿತ್ು ತಿಳಿಹ ೋಳುವ ಪಾಯತ್ನವಾಗಿ ತ್ತ್ವಪದಗಳು ಮ ಡಿಬಂದವು. 
ಜನ್ಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಿರುವ ಗಹನ್ವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಸರಳವಾಗಿ ಹ ೋಳುವ ತ್ತ್ವಪದಗಳು ಬುದಿಿ 
ಭಾವಗಳಿಗ  ಪ್ ಾೋರಣ  ನೋಡುವ ಸುಂದರ ಗಿೋತ ಗಳಾಗಿವ . ಅನ್ುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಾ ವನ  ನಳಗ  ಂಡ  

www.kannadajournal.com


 

~ 120 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 

ಈ ತ್ತ್ವಪದಗಳು ತಾತಿವಕ ಚಿಂತ್ನ  ಹಾಗ  ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕ ಡಿದಾಾಗಿವ . ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಿರುವ 
ನ  ೋವು- ನ್ಲ್ಲವು, ಕಷ್ಿ- ಕಾಪೆಣಾ, ಆಚಾರ- ವಿಚಾರ, ಹುಟುಿ- 
ಸಾವು ಅಲ್ಿದ  ಅಂತ್ರಂಗದ ಅರಿವು, ಗುರುವಿನ್ ಮಹತ್ವ, 
ಮೊೋಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ಬದುಕಿನ್ ಮೌಲ್ಾಗಳನ್ುನ ಈ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳು ಸಾರಿ ಹ ೋಳುತ್ತವ . ಆತ  ೋಧ್ಾರವ  ತ್ತ್ವಪದಗಳ 
ಪಾಧ್ಾನ್ ಲ್ಕ್ಷಣವಾಗಿದ . ಸಾಧ್ಕನಾದವನ್ು ತ್ನ್ನನ್ುನ 
ಸಾಧ್ನ ಯ ಮಾಗೆದಲ್ಲ ಿ ತ  ಡಗಿಸಿಕ  ಳುುತ್ತಲ  ಆತ್ಿವನ್ುನ 
ಪರಮಾತ್ಿನ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ುಸಂಧ್ಾನ್ಗ  ಳಿಸುತಾತನ . ಆತ್ಿ 
ಪರಮಾತ್ಿನ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ುಸಂಧ್ಾನ್ಗ  ಳುುವ ಪರಿಯನ ನೋ' 
ಅನ್ುಭಾವ ' ಎಂದು ಕರ ಯುತಾತರ . ಅನ್ುಭಾವವು ಮನ್ುಷ್ಾನ್ 
ಬುದಿಿ ತ್ಕೆಗಳಿಗ  ನಲ್ುಕುವಂತ್ಹದಲ್ಿ. ಇವು ಅಂತ್ರಂಗವನ್ುನ 
ಶ  ೋಧಿಸಲಾರವು. ಅಧ್ಾಾತ್ಿವಂದ  ಅಂತ್ರಂಗವನ್ುನ 
ಶ  ೋಧಿಸುವ ಶ್ಕಿತ ಹ  ಂದಿರುತ್ತದ . ಅದು ಆಧ್ಾಾತ್ಿ 
ಸಾಧ್ನ ಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ುಭಾವಿಗ  ಮಾತ್ಾ ಸಾಧ್ಾವಾಗುತ್ತದ . 
ಇಂತ್ಹ ಆತ್ಿಸಂಧ್ಾನ್ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರದು ಅವರು 
ಒಂದಥೆದಲ್ಲಿ ಅನ್ುಭಾವಿಗಳ ೋ ಆಗಿರುವರು. 
ವ ೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಾಾತಿಿಕತ ಯಲ್ಲಿ ರ್ಮಂದ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು 
ಮ ಢನ್ಂಬಿಕ , ಕಂದಾಚಾರ ಹಾಗ  ಆಷಾಢಭ ತಿತ್ನ್ವನ್ುನ 
ಬಲ್ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಆಸ , ಆರ್ಮಷ್, ಮೊೋಸ ಹಾಗ  
ವಂಚನ ಗಳನ್ುನ ತ್ಮಿದ ೋ ಆದ ಅನ್ುಭಾವಿಕ ಭಾಷಾ 
ಶ ೈಲ್ಲಯಿಂದ ವಿಡಂಬಿಸಿದಾಾರ . ಜನ್ಸಮಿತ್ ವಿಚಾರಗಳು 
ಬದುಕಿನ್ ಆಗುಹ  ೋಗುಗಳ ಚಚ ೆ, ನೋತಿ ಮುಂತಾದ ಮೌಲ್ಲಕ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಇವರ ತ್ತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ . ಈ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳ ಮುಖಾ ಆಶ್ಯ ಬದುಕಿನ್ ನ್ಶ್ವರತ . ಇದನ್ುನ 
ಅರಿಯಲ್ು ಗುರುವಿನ್ ಅವಶ್ಾಕತ  ಇದ  ಎಂದು 
ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಾತರ . ಗುರುವಿನಂದ ಅರಿವು 
ಪಡ ದುಕ  ಂಡರ  ಮುಕಿತಮಾಗೆ ಗ  ೋಚರಿಸುತ್ತದ . ಎಂಬುದು 
ಇವರ ನಲ್ುವಾಗಿದ . ಗುರು - ಲ್ಲಂಗ, ಆತ್ಿ- ಪರಮಾತ್ಿ,  
 ಭಕಿತ- ವ ೈರಾಗಾ, ಸಮಾಜ- ಸಂಸೃತಿ, ಪ್ಾರಮಾಥೆ- ಮೊೋಕ್ಷ 
ಹಿೋಗ  ಒಟ್ಾಿಗಿ ಎಲ್ಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುನ ಒಳಗ  ಂಡ ತ್ತ್ವಪದಗಳು 
ಜನ್ರನ್ುನ ಸನಾಿಗೆದಲ್ಲ ಿ ನ್ಡ ಸಲ್ು ದಾರಿದಿೋಪವಾಗಿವ . 
ತ್ತ್ವಪದಕಾರರ ಇನ  ನಂದು ವಿಶ ೋಷ್ತ  ಎಂದರ  ಜನ್ರನ್ುನ 
ರಂಜಿಸಲ್ು ಸಂಗಿೋತ್ವನ್ುನ ಬಳಸಿಕ  ಂಡರು. ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ 
ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಜನ್ಮನ್ವನ್ುನ ಆಕರ್ಷೆಸಿ 

ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿೋಯ ಮೌಲ್ಾಗಳನ್ುನ ಬಿತ್ತಲ್ು 
ಪಾಯತಿನಸಿದರು. ಅನ ೋಕ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗ  ಹಿಂದ  
ಮುಸಿಿಂ ಹಾಗ  ದಲ್ಲತ್ರ ಲ್ಿರು ಭಜನ ಯ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಿ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ ಹಾಡುವ ಪರಂಪರ ಯನ್ುನ ಕಾಣುತ ತೋವ . ಇಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದ ೋ ಮತ್ ಧ್ಮೆ, ಮೋಲ್ು ಕಿೋಳುಗಳಿಗ  ಅವಕಾಶ್ವಿಲ್ಿ. 
ಇದು ಮತಿೋಯ ಸಾಮರಸಾಕ ೆ ಸಂಕ ೋತ್ವಾಗಿದ . ಬಸವಾದಿ 
ಶ್ರಣರು ವಿೋರಶ ೈವ ಸಿದಾಾಂತ್ದ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ುನ 
ರಚಿಸಿದರ  ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು ಸಮಾರ್  ೋಧ್ಾರ್ಮೆಕ ನ ಲ ಯನ್ುನ 
ದೃರ್ಷಿಯಲ್ಲಿಟುಿಕ  ಂಡು ಜನ್ಜಿೋವನ್ವನ್ುನ ಹಸನ್ುಗ  ಳಿಸುವ 
ನಟ್ಟಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಿದಾಾರ . ಇವರು ಯಾವುದ ೋ 
ಸಾಂಸಿಿಕ ಧ್ಮೆವನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸಿದವರಲ್ಿ. ಅಂತ್ರಂಗದ 
ಅರಿವಿನ್ ನರ ಪಣ  ಮತ್ುತ ಅನ್ುಭಾವದ ಪಾತಿಪ್ಾದನ ಗ  
ಹ ಚಿಿನ್ ಮಹತ್ವವನ್ುನ ನೋಡಿದಾಾರ . ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು 
ಧ್ಮಾೆತಿೋತ್ವಾದ ನ ಲ ಯಲ್ಲ ಿನಂತ್ು ಮಾನ್ವತ ಯನ್ುನ ಎತಿತ 
ಹಿಡಿದವರು. ಹುಟ್ಟಿದ ರ್ಾತಿ ಧ್ಮೆಕಿೆಂತ್ ಮನ್ುಷ್ಾ 
ಪಡ ದುಕ  ಂಡ ರಿೋತಿ ನೋತಿ ಸಂಸಾೆರಗಳು ಮುಖಾ 
ಎಂಬುದನ್ುನ ತ್ಮಿ ನ್ಡ ನ್ುಡಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಹಲ್ವು ರ್ಾತಿ 
ಧ್ಮೆದ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು ಒಗಗಟ್ಾಿಗಿ ಅನ್ುಭಾವ ಪಥದಲ್ಲಿ 
ಸಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನ್ಶ್ವರವ ಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ಾರಮಾಥೆವ  
ಪರಮ ಸತ್ಾವ ಂಬುದನ್ುನ ಜಗಕ ೆ ತ  ೋರಿಸಿ ಕ  ಟಿರು. 
 ಮುಸಿಿಮರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ವಿೋರಶ ೈವ ತ್ತಾವಚರಣ ಗಳನ್ುನ 
ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಅವುಗಳನ ನೋ ತ್ಮಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹ  ಯಾ 
ಮುಸಿಿಂ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರ ಕ  ಡುಗ  ವಿಶಿಷ್ಿವಾದುದು. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಪಾಮುಖರಾದವರ ಂದರ  ಶಿಶ್ುನಾಳ ಶ್ರಿೋಫ, ಚನ್ ನರು ಜಲಾಲ್ 
ಸಾಬ್, ಮೊೋಟನಳಿು ಹಸನ್ ಸಾಬ್ ಸಾವಳಗಿ ಮಹಿದ್ ಸಾಬ್, 

ಮಹಾಗಾಂವ ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬ್ ಇವರಲ್ಿದ  ಇನ್ುನ ಅನ ೋಕ ಜನ್ 
ಮುಸಿಿಂ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರಾದ ಅರವಲ್ಲ ಬಿಜಲ್ಲ ವಸಾತದ, 

ಕ  ಳುುರು ಹಸನ್ ಸಾಬ್, ಮಂಜಲಾೆ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್, 

ಇಂಗಳ ೋಶ್ವರದ ಲಾಲ್ ಸಾಬ್, ಬ ೋನ್ ರಿನ್ ಖಾಕಿಪೋರ, ಕಾಳಗಿ 
ಮಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ಮುಂತಾದವರು ಅನ್ುಭಾವದ 
ಉತ್ುತಂಗಕ ೆೋರಿ ಆಧ್ಾಾತ್ಿದ ಔನ್ತ್ಾವನ್ುನ ಸಾಧಿಸಿದಾಾರ . 
ಪಕವಗ  ಂಡ ಮನ್ಸಿಿನ್ ಪ್ಾರಮಾರ್ಥೆಕತ ಯನ್ುನ 
ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾರಿಗ  ಬ  ೋಧಿಸಿ ಮುಕಿತಪಥದ ಮಾಗೆವನ್ುನ 
ತ  ೋರಿದಾಾರ . ರ್ಾತಿ ಧ್ಮೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಬದುಕಿನ್ಲ್ಲ ಿ ನಾವು 
ನ್ಂಬಿಕ  ಂಡು ಬಂದ ತ್ತ್ವಗಳು, ಅರಿವಿನಂದ ಇಟಿ ದಿಟಿ 
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ಹ ರ್ ೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ುನ ತ್ಮಿ ಜಿೋವನ್ದ ಮ ಲ್ಕ ಸಾಬಿೋತ್ು 
ಪಡಿಸಿದಾಾರ . 
 
೨. ಚನ್ನೂರು ಜಲಾಲ್ ಸಾಬ್:  
 ಚನ್ ನರು ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರು ಸಗರ ನಾಡಿನ್ ಅವಧ್ ತ್ 
ಹಾಗ  ಸ ಫಿ ಪರಂಪರ ಯ ಪಾತಿೋಕವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬ ಳಗಿದಾಾರ . 
ಕಡಕ  ೋಳ ಮಡಿವಾಳಪಪನ್ವರನ್ುನ ಗುರುವನಾನಗಿ 
ಮಾಡಿಕ  ಂಡು ಅವರ ಹ ಸರನ ನೋ ಅಂಕಿತ್ 
ನಾಮವನಾನಗಿಟುಿಕ  ಂಡು ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಿ ಮಹಾನ್ 
ತ್ತ್ವಪದಕಾರರ ನಸಿಕ  ಂಡಿದಾಾರ . ಮಡಿವಾಳಪಪನ್ವರ ಶಿಷ್ಾ 
ಸಮ ಹದಲ್ಲಿದುಾಕ  ಂಡು ಹಿಂದ  ಮುಸಿಂಿ ಭಾವ ೈಕಾತ ಯ 
ಹರಿಕಾರರ ನಸಿಕ  ಂಡಿದಾರು. ಚನ್ ನರು ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರು 
ಜನ್ರ ಮನ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶ ೋಷ್ ಸಾಿನ್ವನ್ುನ ಪಡ ದ ಮಹಾ ಸಂತ್ರು. 
ಮಾನ್ವಿೋಯತ ಯನ್ುನ ಮರ ದ ಅದಮಾ ಚ ೋತ್ನ್ ಇವರು 
ನ್ಬಿೋಲಾಲ್ ಪಟ್ ೋಲ್ ಮತ್ುತ ನ್ಬ ಮಿಬಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ 
ಗುಲ್ಬಗಾೆ ಜಿಲ ಿಯ ಚಿತಾತಪುರ ತಾಲ್ ಿಕಿನ್ ಚಿಕೆ ಗಾಾಮ ಅಣಕ 
ಸ ಗ ರಿನ್ಲ್ಲ ಿ ಕಿಾ. ಶ್. 1770 ರಲ್ಲಿ ಜನಸಿದರು. ತ್ಂದ  
ನ್ಬಿಲಾಲ್ ಅವರು ಮಸಿೋದಿಯ ಖಾಜಿಯಾಗಿ ಧ್ಾರ್ಮೆಕ 
ಕ್ ೋತ್ಾದಲ್ಲಿ ಹ ಸರು ಮಾಡಿದಾರು. ತ್ಂದ ಯ ಆಧ್ಾಾತಿಿಕ ಮಾಗೆ 
ಹಾಗ  ಧ್ಮೆ ಸಮನ್ವಯ ದೃರ್ಷಿ ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರ ಮೋಲ  
ಪಾಭಾವ ಬಿೋರಿದವು. ಮಗನ್ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಉತಾಿಹ ಸೃಜನ್ 
ಶಿೋಲ್ತ ಯ ಮನ  ೋಭಾವವನ್ುನ ಅರಿತ್ ತ್ಂದ  ನಾಲ್ವಾರದ 
ಉದುೆ ಶಾಲ ಗ  ಮಗನ್ನ್ುನ ಓದಲ್ು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮಾತ್ೃ 
ಭಾಷ ಯಾದ ಉದುೆ ಮಾಧ್ಾಮದ ಕಲ್ಲಕ ಯ ರ್  ತ ಗ  
ನಾಲ್ವಾರದ ಕ  ೋರಿ ಸಿದ ಾೋಶ್ವರರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಯುವ 
ಕನ್ನಡದ ಪುರಾಣ  
ಪಾವಚನ್ಗಳನ್ುನ ಭಕಿತಯಿಂದ ಕ ೋಳುವ ಅವಕಾಶ್ ಜಲಾಲ್ 
ಸಾಬರಿಗ  ಏಕಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ದ  ರ ಯುವಂತಾಯಿತ್ು. ರ್  ತ ಗ  
ಸಂಸೃತ್ ಭಾಷ ಯನ್ುನ ಕಲ್ಲತ್ರು. ಹಿೋಗಾಗಿ ಅವರ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳಲ್ಲ ಿತಿಾಭಾಷಾ ಸರ್ಮಿಶ್ಾಣವನ್ುನ ಕಾಣುತ ತೋವ . 
 ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರು ತ್ಮಿ ಉಪಜಿೋವನ್ಕಾೆಗಿ ಹಗಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ 
ಕೃರ್ಷಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ರಾತಿಾ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ರಂಗದ 
ವಿಕಾಸಕಾೆಗಿ ಬಸವ ಪುರಾಣದ ಪಾವಚನ್ ಮಾಡತ  ಡಗಿದರು. 
ಇದನ್ುನ ಸಹಿಸದ ಸವರ್ಾತಿಯವರ ೋ ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರ ವಿರುದಿ 
ನರ್ಾಮನಗ  ದ ರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನರ್ಾಮರಿಂದ ಜಲಾಲ್ 

ಸಾಬರಿಗ  ರ್ ೈಲ್ು ಶಿಕ್ ಯು ಆಯಿತ್ು. ಕ ಲ್ವು ದಿನ್ಗಳು ಕಳ ದ 
ನ್ಂತ್ರ ನರ್ಾಮರು ಚಮೆ ವಾಾಧಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ುತಿತದಾರು. ಆಗ 
ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರು ಒಬಬ ನಾಟ್ಟ ವ ೈದಾರ ಂದು ತಿಳಿದಮೋಲ  
ರಾಜಪರಿವಾರದವರು ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರ ಹತಿತರ ಬಂದು 
ನರ್ಾಮರ ಚಮೆ ವಾಾಧಿಯನ್ುನ ಗುಣಪಡಿಸಲ್ು 
ಕ ೋಳಿಕ  ಂಡರು. ಆಗ ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರು ತ್ಮಿ ನಾಟ್ಟ ವ ೈದಾ 
ಪದಿತಿಯಿಂದ ನರ್ಾಮರಿಗ  ಔಷ್ಧ್  ೋಪಚಾರ ನೋಡಿ ಚಮೆ 
ವಾಾಧಿಯನ್ುನ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಂತ್ೃಪತಗ  ಂಡ 
ನರ್ಾಮರು ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರನ್ುನ ಶಿಕ್ ಯಿಂದ ಬಂಧ್ 
ಮುಕತಗ  ಳಿಸಿದರು. ರ್  ತ ಗ  ಬಸವ ಪುರಾಣವನ್ುನ 
ಪ್ಾರಾಯಣ ಮಾಡಲ್ು ಅವಕಾಶ್ ನೋಡಿದರು. ಬಸವ 
ಪುರಾಣದ ರ್  ತ ಗ  ಖುರಾನ್ನ್ುನ ತೌಲ್ನಕವಾಗಿ ಅಧ್ಾಯನ್ 
ಮಾಡಿ ವಿಶ ಿೋರ್ಷಸುವ ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರ ಪ್ಾಂಡಿತ್ಾವನ್ುನ ಕಂಡು 
ನರ್ಾಮರು ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರನ್ುನ ತ್ುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತಿತದಾರು. 
ಇವರು ಆಧ್ಾಾತ್ಿ ಮಾಗೆದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ ದು ಅನ ೋಕ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ ರಚಿಸುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಜನ್ಪಾಯತ ಯನ್ುನ 
ಪಡ ದುಕ  ಂಡಿದಾರು. ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರು ಧ್ಮೆ ನಷ ೆಯ 
ಮಾಗೆದಲ್ಲ ಿ ನ್ಡ ದು ಇತ್ರರ ನ  ೋವಿಗ  ಸಪಂದಿಸುತ್ತ ಹಲ್ವು 
ರಿೋತಿಯ ಸಮಾಜ ಕಾಯೆಗಳನ್ುನ ಮಾಡುತ್ತ 
ಮುಂದುವರ ದರು. ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರ ಸ ೋವ ಯನ್ುನ ಕಂಡು 
ಅನ ೋಕ ಜನ್ರು ಅವರ ಹತಿತರಬಂದು ತ್ಮಿ ಸಮಸ ಾಗಳಿಗ  
ಪರಿಹಾರವನ್ುನ ಪಡ ದುಕ  ಳುುತಿತದಾರು. ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ರ್ ೋವಗಿೆ 
ತಾಲ್ ಿಕಿನ್ ಚನ್ ನರಿನ್ವರಾದ ಶಿಾೋಧ್ರ ಕುಲ್ಕಣಿೆಯವರ 
ಮನ ಯ ಲ್ಲರಿುವ ಸಮಸ ಾಯನ್ುನ ಬಗ ಹರಿಸಿ ಜಲಾಲ್ 
ಸಾಬರನ್ುನ ತಿರುಗಿ ತ್ಮಿ ಹಳಿುಗ  ಹ  ೋಗಲ್ು ಬಿಡದ  ಅವರು 
ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕಾೆಗಿ ತ್ಮಿ ಮನ ಯ ಅಧ್ೆ ಭಾಗವನ್ುನ 
ಹಾಗ  ಹ  ಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಧ್ೆ ಭಾಗವನ್ುನ ಕ  ಟುಿ 
ಚನ್ ನರಿನ್ಲ್ಲಿಯೋ ನ ಲ  ನಲ್ುಿವಂತ  ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಂದ 
ಈವರು ಚನ್ ನರ ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರ ಂದ  
ಹ ಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ವಿೋರಶ ೈವ ತ್ತ್ವಸಿದಾಿಂತ್ಗಳ 
ದಟಿವಾದ ಪಾಭಾವ ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರಿಗ  ಇದುಾದರಿಂದ 
ಜಂಗಮತ್ವದ ಶ ಾೋಷ್ೆತ ಯನ್ುನ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತರ . 
 

 ಸಬ್ ಕಹ ತ  ಈಶ್ವರ ಅಲಾಿ 
ಇದರ ಭ ೋದ ಯಾರಿಗ  ತಿಳಿದಿಲ್ಿ 
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ನರಾಕಾರಸ  ಆಕಾರ ಹುವ ೋ 
ವ ೋದಶಾಸರಕ ೆ ನಲ್ುಕಿಲ್ಿ 
ಹಿಂದ  ಮುಸಲಾಿನ್ ಶಾಸರಪಡತ  ಹ ೈ 
ಗುರುಮನ ಕಿೋಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ. 
 

ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗ  ಉದುೆ ಭಾಷ ಗಳ 
ಬ ರಕ ಯಲ್ಲಿಯ  ಭಾಷಾ ಸಾಮರಸಾದ ಮನ  ೋಭಾವವನ್ುನ 
ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ . ಹಿಂದ  ಮುಸಿಿಂ ಕ  ೋಮು 
ಸೌಹಾದೆತ ಯನ್ುನ ಸಾರುವುದರ ರ್  ತ ಗ  ದ ೋವರು 
ಸವಾೆಂತ್ಯಾೆರ್ಮ, ಸವೆಶ್ಕತ ಆತ್ನ್ು ನರಾಕಾರಿ ಎಂಬ 
ತ್ತ್ವಕ ೆ ಹ ಚುಿ  
ಒತ್ುತಕ  ಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದ . ಇವರ ಅನ ೋಕ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳು ಸಾಹಿತ್ಾಕವಾಗಿ ಬಹು ಮೌಲ್ಲಕವಾಗಿದುಾ 
ಜನ್ಪದರ ದೃರ್ಷಿಯಲ್ಲಿಯ  ವಿಶಿಷ್ಿ ಸಾಿನ್ ಪಡ ದಿವ . ಇವರು 
ಬರ ದ ತ್ತ್ವಪದಗಳು ಮೊಹರಂ ಹಬಬದ ವಿಶ ೋಷ್ 
ಸಂದಭೆಗಳಲ್ಲ ಿಜನ್ಪದರ ನಾಲ್ಲಗ  ಮೋಲ  ನ್ಲ್ಲದಾಡುತ್ತವ . 
ಆದುದರಿಂದಲ ೋ ಇವರು ಹಿಂದ  ಮುಸಿಿಂ ಪರಂಪರ ಗ  
ಸೌಹಾದೆತ ಯ ಸ ೋತ್ುವ ಯನ್ುನ ಕಟ್ಟಿ ಜನ್ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗ  
ಶಾಶ್ವತ್ವಾಗಿ ನ ಲ ನಂತಿದಾಾರ . 
 

೩. ಶಿಶುನಾಳ ಶರೇಫರು:  
 ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ ತ್ತ್ವಪದ ಪರಂಪರ ಯಲ್ಲಿ ಕ ೋಳಿಬರುವ 
ಅತ್ಾಂತ್ ಪಾಮುಖವಾದ ಹ ಸರ ಂದರ  ಶಿಶ್ುನಾಳ ಶ್ರಿೋಫರದು. 
ಕನಾೆಟಕದ ಮ ಲ  ಮ ಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಾಡುಗಳು ಜನ್ರ 
ನಾಲ್ಲಗ ಯ ಮೋಲ  ಹರಿದಾಡುತ್ತವ . ಹರಿಹರ ಹಜರತ್ 
ತ್ತ್ವಗಳ ಸಂಗಮದಂತ  ಬಾಳಿದ ಶ್ರಿೋಫರು' ಕನಾೆಟಕದ 
ಕಬಿೋರ ' ಎಂದ ೋ ಪಾಸಿದಿರಾಗಿದಾರು. ಶಿಶ್ುನಾಳ ಶ್ರಿೋಫರು ಕಿಾ. 
ಶ್.೧೮೧೯ ರಲ್ಲಿ ಧ್ಾರವಾಡ ಜಿಲ ಿಯ ಶಿಶ್ುವಿನಾಳ ಗಾಾಮದಲ್ಲ ಿ
ಜನಸಿದರು. ತ್ಂದ  ಇಮಾಮ ಸಾಬ್ ತಾಯಿ ಹಜುೆಮಾ . 
ಹಿಂದ  ಮುಸಿಿಂ ಭಾವ ೈಕಾತ ಯ ಕನ್ಸು ಹ  ತ್ತ ಬಾಲ್ಕ 
ಶ್ರಿೋಫ್ ಹಕಿೋೆತಾ ಖಾದಿಾ ಎಂಬ ಸಂತ್ನ್ ಶಿಷ್ಾನಾಗಿ 
ಪ್ಾಾರಂಭಿಕ ವಿದಾಾಭಾಾಸ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮಾಯಣ 
ಮಹಾಭಾರತ್ದಂತ್ಹ ಕಥ ಗಳು ಬಾಲ್ಾದಲ್ಲಿಯ ಶ್ರಿೋಫರ 
ಮನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಟದಾವು. ಎರಡು ಧ್ಮೆಗಳ ಸಾರವನ್ುನ ಹಿೋರಿ 
ಬ ಳ ದ ಶ್ರಿೋಫರು ತ್ಮಗರಿವಿಲ್ಿದಂತ ಯ ಆತ  ೋದಾಿರದ 

ಕಡ ಗ  ಹ ರ್ ೆ ಹಾಕಿದರು. ಕಳಸಾಪುರದ ಗುರು 
ಗ  ೋವಿಂದಭಟಿರು ಶ್ರಿೋಫರ ನಷ ೆಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ುನ 
ತ್ಮಿ ಶಿಷ್ಾನ್ನಾನಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಂಡರು. ಹಿಂದ  ಧ್ಮೆದ 
ಗ  ೋವಿಂದ ಭಟಿರು ಹಾಗ  ಮುಸಿಿಂ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರಿೋಫರ 
ಬಾಂಧ್ವಾ ಹಾಲ್ು ರ್ ೋನನ್ಂತ  ಸಮರಸಗ  ಂಡಿತ್ು. ಇಂತ್ಹ 
ಗುರುಗಳ ಸಾನಧ್ಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿೋಫರ ಬದುಕು ಅಥೆಪೂಣೆವಾಗಿ 
ಅರಳಿ ನ್ ರಾರು ತ್ತ್ವಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ನ ಲ್ದಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ಟಿಕ  ಂಡವು. ಶ್ರಿೋಫರ ತ್ತ್ವಪದಗಳು ಸಾಂದಭಿೆಕವಾಗಿ 
ಮ ಡಿಬಂದ ಆಶ್ು ರಚನ ಗಳು. ಪಾತಿಮಾತ್ಿಕವಾದ ಈ 
ಪದಾಗಳು ರ್ಾನ್ಪದ ಸ  ಗಡಿನಂದ ಕ ಡಿದುಾ ಕ ೋಳುಗರನ್ುನ 
ಮಂತ್ಾ ಮುಗ ಿ ಗ  ಳಿಸುತ್ತವ . ಅದಕ ೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು 
ತ್ತ್ವಪದವ ೋ ಸಾಕ್ಷಿ. 
 

ತ್ರವಲ್ಿ ತ್ಗಿ ನನ್ನ ತ್ಂಬ ರಿ 

ಸವರ ಬರದ  ಬಾರಿಸದಿರು ತ್ಂಬ ರಿ 

ಸರಸ ಸಂಗಿೋತ್ದ ಕುರುಹುಗಳರಿಯದ  
ಬರಿದ  ಬಾರಿಸದಿರು ತ್ಂಬ ರಿ. 

 
ಎನ್ುನವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ ಸಿರಿವಲ್ಿ ಎಂಬುದನ್ುನ ತಿಳಿದುಕ  ಂಡು 
ಪರ  ೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮಾರ್  ೋಧ್ಾರ್ಮೆಕ ಉದಾಿರಕಾೆಗಿ ಈ 
ದ ೋಹವನ್ುನ ದಂಡಿಸಬ ೋಕು. ಈ ದ ೋಹವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ುತ 
ಸದುಗಣಗಳಿಂದ ಕ ಡಿದ ಶ್ರಿೋರವಾಗಬ ೋಕ ೋ ವಿನ್ಃ ಅಸತ್ಾ ಆಸ  
ಆರ್ಮಷ್ಗಳಿಂದ ಕ ಡಿರಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ಾಾಯವನ್ುನ 
ವಾಕತಪಡಿಸುತಾತರ . ಅಂತ್ರಂಗದ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ 
ಅಥೆಪೂಣೆವಾಗಿ ಅಭಿವಾಕಿತಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಿೋಫರು ಸಿದಾ ಹಸತರು. 
ಅತ್ಾಂತ್ ಸರಳವಾದ ಆಡುನ್ುಡಿಯನ್ುನ ಬಳಸಿ ಅದರ 
ಮ ಲ್ಕ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಅನ್ುಭಾವದ ದಶ್ೆನ್ 
ಮಾಡಿಸುವುದ ೋ ಇವರ ತ್ತ್ವಪದಗಳ ವ ೈಶಿಷ್ಿಯವಾಗಿದ . 
  

ಸ  ೋರುತಿಹುದು ಮನ ಯ ಮಾಳಿಗಿ! ಅಜ್ಞಾನ್ದಿಂದ 

ಸ  ೋರುತಿಹುದು ಮನ ಯ ಮಾಳಿಗಿ. 
ಮುರುಕು ತ  ಲ ಯು ಹುಳುಕು ಜಂತಿ 

ಕ  ರ ದು ಸರಿದು ಕಿೋಲ್ಸಡಲ್ಲ 

ಹರಕ ಚಪಪರ ರ್ ೋರು ಗಿಂಡಿ 

ಮೋಲ್ಕ ೆೋರಿ ಮಟಿಲಾರ . 

http://www.kannadajournal.com/


 

~ 123 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 

ಎಂದು ಹ ೋಳುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಯಾ ಪಾಪಂಚದಿಂದ ಆದಷ್ುಿ ಬ ೋಗ 
ಹ  ರಬಂದು ಅಂತ್ರಂಗದ ಬ ಳಕನ್ುನ ಕಾಣಬ ೋಕು. ಅಜ್ಞಾನ್ 
ಮತ್ುತ ಸಾವಥೆ ದುಗುೆಣಗಳಿಂದ ಮನ ಯ ಮಾಳಿಗ  
ಸ  ೋರುತಿತದ . ಹುಳುಕು ತ  ಲ  ಮುರುಕು ಜಂತಿಗಳಿಂದ 
ಸ  ೋರುತಿತರುವ ಮನ್ದ ಮಾಳಿಗ ಯನ್ುನ ಇಂದಿಾಯ ನಗಾಹದ 
ಮ ಲ್ಕ ಭದಾಪಡಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕು ಎನ್ುನವುದ ೋ ಈ ತ್ತ್ವಪದದ 
ತಾತ್ಪಯೆವಾಗಿದ . ಅವರು ನ್ುಡಿದುದ ಲ್ಿ 
ಅನ್ುಭಾವವಾಯಿತ್ು. ಆಡಿದುದ ಲ್ಿ ಆಧ್ಾಾತ್ಿವಾಯಿತ್ು. 
ನತ್ಾಜಿೋವನ್ದ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ ಸಾಂಕ ೋತಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಾಾತಿಿಕ 
ನ ಲ ಗ ೋರಿಸಿದ ಹಿರಿಮ ಇವರದು. ಶಿಶ್ನಾಳ ಶ್ರಿೋಫರು 
ಡಾಂಭಿಕ ಭಕತರ ಕಿಾಯಾಚರಣ ಗಳನ್ುನ ವಿಡಂಬಿಸುತ್ತ" ಡ  ೋಲ್ಲ 
ಕಟುಿವುದ ೋನ್ು? ಡ  ೋಲಾಾಗ ದ ೋವರಿಡುವುದ ೋನ  ೋ ರ್ಾಣ" 
ಎಂದು ಪಾಶಿನಸುತ್ತ ಮ ತಿೆ ಪೂರ್ ಯನ್ುನ ನರಾಕರಿಸುತಾತರ . 
ಇಲ್ಲಿ ಶಿಶ್ುನಾಳ ಶ್ರಿೋಫರು ಹುರುಳಿಲ್ಿದ ಸಂಪಾದಾಯಗಳನ್ುನ 
ಖಂಡಿಸಿ ಆತ  ೋನ್ನತಿಗ  ಹ ಚಿಿನ್ ಮಹತ್ವವನ್ುನ ಕ  ಟ್ಟಿದಾಾರ . 
ದ ೋಶ್ ಸುತಿತದ ಸಂತ್, ಕ  ೋಶ್ ಓದಿದ ಜ್ಞಾನ ಶಿಶ್ುನಾಳ 
ಶ್ರಿೋಫರು, ಕನಾೆಟಕದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ 
ಬದುಕಿದಾರು. ಶಿಶ್ುನಾಳ ಶ್ರಿೋಫರು ಹಿಂದ  ಮುಸಿಿಂ 
ಸೌಹಾದೆತ ಗ  ಸ ೋತ್ುವ ಯಾಗಿದಾರು. ಜನ್ರಲ್ಲಿನ್ ಮೌಢಾವನ್ುನ 
ಖಂಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯನ್ುನ ಬಿತಿತದ ಉದಾರ 
ಮನ್ಸಿಿನ್ ಹೃದಯವಂತ್ರು. ಅಂತ್ಲ ೋ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಸಮಸತ 
ಜನ್ತ ಯ ಮನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಶಿಶ್ುನಾಳ ಶ್ರಿೋಫರ ತ್ತ್ವ ಪದಗಳು 
ನ ಲ  ನಂತಿವ . ಕಿಾ. ಶ್.1889 ರ ಮಾಚೆ 6 ನ ೋ ತಾರಿೋಖು 
ಆಧ್ಾಾತ್ಿದ ಈ ಮಹಾನ್ ಚ ೋತ್ನ್ ಪರಮಾತ್ಿನ್ಲ್ಲಿ 
ಲ್ಲೋನ್ವಾಯಿತ್ು. 
 

೪. ಮೇಟ್ೂಳ್ಳಿ ಹಸನ್ ಸಾಬ್:  
 ತ್ತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಾಕ ೆ ನೋರ ರ ದು ಸಮೃದಿಗ  ಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 
ಮೊೋಟನಳು ಹಸನ್ ಸಾಬ್ ರು ಬಹು ಉತ್ುತಂಗದಲ್ಲಿ ನಲ್ುಿತಾತರ . 
ಹಸನ್ ಸಾಬ್ ರು ಆತ  ೋನ್ನತಿಯ ಮ ಲ್ಕ ಅಹಂಕಾರ 
ನರಸನ್ ಹ  ಂದಿ ತ್ತ್ವ ಬ  ೋಧ್  ನೋಡಿದ ಮಹಾಪುರುಷ್ರು. 
ಇವರ ಹುಟ ಿರು ಕಲ್ಬುಗಿೆ ಜಿಲ ಿಯ ಸ ೋಡಂ ತಾಲ್ ಿಕಿನ್ ಚಿಕೆ 
ಗಾಾಮ ಇಟಕಾಲ್. ಈತ್ನ್ ತ್ಂದ  ತಾಯಿಗಳ ಹ ಸರು ತಿಳಿದು 
ಬಂದಿಲ್ಿ. ತ್ಂದ  ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಿದ ಹಸನ್ ಸಾಬರಿಗ  
ಗುರುಮಠಕಲ್ ನ್ ಶಿಾೋ ಶಾಂತ್ವಿೋರ ಮಹಾ ಸಾವರ್ಮಗಳ ೋ 

ತ್ಂದ  ತಾಯಿ ಹಾಗ  ಗುರುವಾಗಿ ಪೋರ್ಷಸಿದರು. 
ಶಾಂತ್ವಿೋರರು ಬಾಲ್ಕನ್ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲ ಂದು ಹಾರ ೈಸಿ 
ಹಸನ್ ಎಂದು ಹ ಸರಿಟಿರು. ಹಸನ್ರಿಗ  ಶಾಂತ್ವಿೋರ 
ಮಹಾಸಾವರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಾಭಾಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲ ೋ ಆಧ್ಾಾತ್ಿದ 
ಒಲ್ವು ಹ ಚಾಿಯಿತ್ು. ಹಸನ್ ಸಾಬರು ಗುರುಮಠಕಲ್ 
ಸರ್ಮೋಪದ ಕ  ೋಟಗ ೋರ ಗಾಾಮದ ದ ೋಶ್ಮುಖರ ಮಕೆಳಿಗ  
ಮನ ಪ್ಾಠ ಮಾಡುತಿತದಾರು. ಆದಾರಿಂದ ಊರ ಜನ್ರ ಲ್ಿ 
ಇವರನ್ುನ ಉಸಾತದ ಪಪ ಎಂಬ ಅನ್ವಥೆಕ ನಾಮದಿಂದಲ ೋ 
ಕರ ಯುತಿತದಾರು.  
ಇವರು ಬಯಲಾಟಗಳನ್ುನ ಕಲ್ಲಸುವ ಬಯಲಾಟ 
ಮಾಸತರರ ಂದು ಕ ಡ ಪಾಸಿದಾರಾಗಿದಾರು. ಇವರು ಮೊೋಟನಳಿು 
ಅಬಾಬಸಮ ಅವರ  ಂದಿಗ  ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಂದಿನಂದ 
ಇವರು ಮೊೋಟನಳಿು ಹಸನ್ ಸಾಬರಾಗಿ ಪಾಖಾಾತಿ ಪಡ ದರು. 
ಹಸನ್ ಸಾಬರು ಇನ್ ನರಕಿೆಂತ್ ಹ ಚಿಿನ್ ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ 
ರಚಿಸುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಜನ್ಪಾಯತ ಯನ್ುನ ಗಳಿಸಿದಾರು. 
ಇವರ ತ್ತ್ವಪದಗಳು ಆತ್ಿಜ್ಞಾನ್, ಯೋಗ, ಆಧ್ಾಾತ್ಿ ಹಾಗ  
ಗುರುಮಹಿಮಗಳಿಂದ ಕ ಡಿದುಾ ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯನ್ುನ 
ಬಿತ್ುತವಂತ್ವುಗಳಾಗಿವ . 
 

ನ್ಮಿ ದ ೋವರು ನಮಿ ದ ೋವರು 
ಎಲಾಿ ಒಂದ ೋ ಅಲ ಿೋನ  ೋ 
ನನ್ನ ನೋ ತಿಳಿದರ  ನೋನ ೋ ದ ೋವರು 
ನನ್ನ ಬಿಟುಿ ಬ ೋರ  ದ ೋವರಿಲ   ಿ

 
ಎಂಬ ತ್ತ್ವಪದದಲ್ಲಿ ದ ೋವರು ಒಬಬನ ೋ ಎಂಬ ಸತ್ಾವನ್ುನ 
ಅರುಹುತಾತರ . ರ್ಾತಿಗ  ಂದು ದ ೋವರ ಂದು ಹ ೋಳಿಕ  ಂಡು ಆ 
ದ ೋವರು ಈ ದ ೋವರು ಎನ್ುನವ ಮತಿೋಯ ಭಾವನ ಯನ್ುನ 
ಹುಟುಿಹಾಕುವ ಮತಿಹಿೋನ್ರನ್ುನ ಬಲ್ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತಾತರ . 
ದ ೋವರು ಸವಾೆಂತ್ಯಾೆರ್ಮ ಎಲ್ಿರಿಗ  ದ ೋವರು ಒಬಬನ ೋ 
ಎಂಬ ದ ೈವತ್ವದ ಸಪಷ್ಿ ಚಿತ್ಾಣವನ್ುನ ಕ  ಡುತಾತರ . 
 

ಯಾರಂಜಿಕಿ ನ್ಮಗ  ಗುರುವಿನ್ ದಯವಾದ ಮೋಲ  
ದ ರಮಾಡುವ ದುಜೆನ್ ದುಗುೆಣ 

ಪ್ಾರುಮಾಡುವ ಪ್ಾಪಕಮೆಗಳಿಂದ 
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ಎನ್ುನವ ಈ ತ್ತ್ವಪದದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ್ ಮಹತ್ವವನ್ುನ 
ತಿಳಿಸಿದಾಾರ . ಗುರು ಕಾರುಣಾ ಪಡ ದರ  ಬಂದ ಕಷ್ಿಗಳು 
ಬಯಲಾಗುವವು ಎಂಬ ಸಂದ ೋಶ್ ಈ ತ್ತ್ವಪದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ . 
ಹಸನ್ ಸಾಬರು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಮೋಲ ೋರಿ ಸಂತ್ರಾದರು. 
ಸಾಧ್ನ ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡ ದರು. ಊರ ರು ಅಲ ದು 
ಜನ್ಮನ್ದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಿದ ಅಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಅಳಿಸಿ ಅನ್ುಭಾವದ 
ಅಮೃತ್ವನ್ುನ ಉಣಬಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ರ  ಟ್ಟಿ ಕ  ಟಿವರ 
ಮನ ಯಲ್ಲಿ ರಟ್ ಿ ಸವ ಯುವಷ್ುಿ ರ್  ೋಳ ಬಿೋಸಿ ಕೃತ್ಜ್ಞತ ಯನ್ುನ 
ಮರ ದರು. ತ್ಮಿ ಅನ್ುಭಾವದಾಳದಿಂದ ಕ ಡಿದ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳ ರಚನ ಯ ಮ ಲ್ಕ ರ್ಾತಿಮತ್ ಪಂಥವ ನ್ನದ  
ಜನ್ರಲ್ಲಿ ರ್ಾಗೃತಿ ಮ ಡಿಸಿದರು. ಶ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಾದಿಂದ 
ಪಾಭಾವಿತ್ರಾದ ಹಸನ್ ಸಾಬರು ಸತ್ಾ ಶ್ುದಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ 
ತ  ಡಗಿ ಅನ್ುಭಾವದ ಎತ್ತರಕ ೆೋರಿದರು. ವಿೋರಶ ೈವ 
ಸಂಸೃತಿಯ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ ಬ ಳ ದು ವಿೋರಶ ೈವ ಧ್ಮೆದ ತ್ತ್ವ 
ಸಿದಾಿಂತ್ಗಳನ್ುನ ತ್ಮಿ ಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಂಡು 
ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಎನಸಿಕ  ಂಡರು. ಸಾಮಾನ್ಾ ಜನ್ರ 
ನ್ಡ ನ್ುಡಿಗಳನ್ುನ ತಿದುಾವ ಅಪ್ಾರ ಸಂಖ ಾಯ ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ 
ರಚಿಸಿ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರ ಚರಿತ ಾಯಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಸಾಬರು 
ವಿಶಿಷ್ಿವಾದ ಸಾಿನ್ವನ್ುನ ಪಡ ದುಕ  ಂಡಿದಾಾರ . 
 

೫. ಸಾವಳಗಿ ಮಹಮದ್ ಸಾಬ್:  
 ಸಾವಳಗಿ ಮಹಿದ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಶ ಾೋಷ್ಿ ಅನ್ುಭಾವಿ ಕವಿ 
ಮತ್ುತ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು. ಮುಸಲಾಿನ್ ಧ್ಮೆದಲ್ಲಿ ಜನಸಿ 
ವಿೋರಶ ೈವ ಸಂಸೃತಿಯ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ ಬ ಳ ದು ವಿೋರಶ ೈವ 
ತ್ತ್ವಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಂಡು ಅನ ೋಕ ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ 
ರಚಿಸುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಜನ್ಪಾಯತ ಯನ್ುನ ಗಳಿಸಿ 
ದಾಾರ .ಗುಲ್ಬಗಾೆ ಜಿಲ ಿಯ ಹಿರ ಸಾವಳಗಿ ಗಾಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಾ. 
ಶ್.1906 ರಲ್ಲಿ ಜನಸಿದರು. ಇವರ ತ್ಂದ  ಮೊೋದಿನ್ ಸಾಬ್ 
ಹಾಗ  ತಾಯಿ ಫಾತಿಮಾಬಿೋ. ಇವರ ತ್ಂದ  ಮತ್ುತ ಅಜೆ 
ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿದಾರ ಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದ . ಇವರು ಅಲ್ಪ 
ಸವಲ್ಪ ವಿದಾಾಭಾಾಸ ಮಾಡಿದರ  ಉದುೆ ಅರಬಿಬೋ ಹಾಗ  
ಕನ್ನಡ ಭಾಷ ಗಳನ್ುನ ಕರಗತ್ ಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದಾರು. ತ್ಮಿ 
ಹುಟ ಿರಾದ ಸಾವಳಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ ದಾಣಣ ಎಂಬುದರಿಂದ 
ಹಾಡುಗಳನ್ುನ ಕಲ್ಲಯುತ್ತ ಮಹಿದ್ ಸಾಬರು ತಾವ ೋ ಸವತ್ಃ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ ರಚಿಸುವಷ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗ  ಪ್ಾಾವಿೋಣಾತ ಯನ್ುನ 

ಪಡ ದರು. ಮಹಿದ್ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅನ ೋಕ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ್ರಾಗಿದಾಾರ . ಇವರ 
ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ುಪಮವಾದ ಅನ್ುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಾ ಹದವರಿತ್ು 
ಮ ಡಿಬಂದಿದ . ಕ ಲ್ವು ಹಾಡುಗಳಂತ್  ಗಹನ್ವಾದ 
ಚಿಂತ್ನ ಗ  ಹಚುಿತ್ತವ . ಆತ್ಿ ಪರಮಾತ್ಿ, ಗುರು ಶಿಷ್ಾ 
ಸಂಬಂಧ್, ಗುರುವಿನ್ ಮಹತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ುನ ಇವರ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದ . ಮಹಿದ ಸಾಬರು 
ಕ ಡ ಗುರುಭಕಿತಯಿಂದ ಹ  ರತಾದವರಲ್ಿ. ಗುರುವ ೋ 
ಆಧ್ಾಾತ್ಿದ ಮಾಗೆತ  ೋರುವ ಮಹಾಚ ೋತ್ನ್ ಎಂಬುದನ್ುನ 
ಅವರ ಈ ಒಂದು ತ್ತ್ವಪಡದಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದ . 
 

ಸಾವಿರದ ಂಟು ಬಾಹಾಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅದರ 
ಬ ಳಕಿತ್ತ 
ಬಾಹಿ ವಿಷ್ುಣ ರುದಾರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜುಳುಕಿತ್ುತ 
ಆ ಮುತ್ತ ಹಚುಿ ಮ ಗುತಿ ಸುತ್ತ ಕುತಿತಗ  ಮಟಿ 
ಹುಳುಕಿತ್ತ!! 

 
ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವ ೋ ಶ ಾೋಷ್ಿ. ಪಾತಿಯಬಬರ ಬಾಳು 
ಬ ಳಗುವುದು ಗುರುವಿನ್ ಜ್ಞಾನ್ದ ಬ ಳಕಿನಂದ. ಆ ಗುರುವಿನ್ 
ಬ ಳಕು ಬಾಹಿ ವಿಷ್ುಣ ರುದಾರ ತ ೋಜಸಿಿನ್ಷ ಿ ಪಾಖರವಾದುದು. ಆ 
ಬ ಳಕ ಂಬ ಮುತ್ತನ್ುನ ಮುಟುಿವ ಮೊದಲ್ು ಕುತಿತಗ ಯ ತ್ನ್ಕ 
ಹುಳುಕಿತ್ುತ ಎನ್ುನವಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ್ ಅರಿವಾಗುವುದಕಿೆಂತ್ 
ಮುಂಚ  ಮನ್ಸು ಕತ್ತಲ ಯಿಂದ ತ್ುಂಬಿತ್ುತ ಎನ್ುನವ ಭಾವ ಈ 
ತ್ತ್ವಪದದಲ್ಲಿ ವಾಕತವಾಗಿದ . ಡಾಂಭಿಕ ಭಕತರ ಕಪಟತ್ನ್ವನ್ುನ 
ಕುರಿತ್ು ತ್ಮಿ ಇನ  ನಂದು ತ್ತ್ವಪದದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿ 
ಅಭಿವಾಕತಪಡಿಸಿದಾಾರ . 
 

ಆಶಾ ಪ್ಾಶ್ ತ  ಳಿಲಾರದ  ಕಾಶಿಗ  ಹ  ೋದಿ ಕ  ಳಕಿ 

ಕಾಶಿಗ  ಬಂದು ಕಾಸು ಕ  ಡಲಾರದ  ವಾಪಸ್ ತ್ಂದಿ 
ಗಳಿಕಿ 

ಹ ೋಸಿವಂತ್ ಪರಂಪರಾ ಉಳಿದಿತ  ತೋ ದ  ೋಷ್ದ 
ಮಳಕಿ 

ಸಾಧ್ು ಸಂತ್ರ ಸತ್ುಪರುಷ್ರ ಸವರ ಪ ಕಂಡು ನ್ಕಿೆ 
ಫಕಿೋರ ಆಕಿೋರ ಭಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ನೋಡಲ್ಲಲ್ಿ ಅಕಿೆ 
ಸ  ಕಿೆನಂದ ಧಿಕೆರಿಸಿದಕ ಲ ಕಿೆಯಳು ಸಿಕಿೆ. 

 

http://www.kannadajournal.com/


 

~ 125 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 

 ಭಿಕ್ ಗ  ಬಂದ ಫಕಿೋರ ಸಾಧ್ುಗಳಿಗ  ದಾನ್ ನೋಡದ  ಅಹಂಕಾರ 
ತ  ೋರಿಸಿದಿರಿ ಅದನ್ುನ ಬಿಟುಿ ಮನ್ಸುಿ ಶ್ುದವಿಾಗಿರಿಸಿ ಕ  ಂಡು 
ವಿನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ುನ ಕಲ್ಲಯಬ ೋಕ ಂದು ಈ 
ತ್ತ್ವಪದದ ಮ ಲ್ಕ ತಿಳಿಹ ೋಳಿದಾಾರ . ಮನ್ುಷ್ಾನ್ ಬದುಕು 
ನೋರಮೋಲ್ಲನ್ ಗುಳ ುಯಂತ  ನ್ಶ್ವರವಾದುದು. ಇದಾಷ್ುಿ ದಿನ್ 
ಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಿ ನ ಮಿದಿಯಿಂದರಬ ೋಕು ನಾಳ  
ಏನಾಗುವುದ ಂಬುದು ಯಾರಿಗ  ತಿಳಿದಿಲ್ಿ. ವಾಸತವಿಕ 
ಬದುಕನ್ುನ ಒಪಪ ನಾಳಿನ್ ಚಿಂತ  ಮಾಡದ  ಇಂದಿನ್ ಬದುಕು 
ಒಳ ು ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಾಥೆಕ ಪಡಿಸಿಕ  ಂಡರ , ಮನ್ುಜ ಬದುಕು 
ಹಸನಾಗುತ್ತದ . ಆದಾರಿಂದ ಭವಿಷ್ಾತಿತನ್ ಬಗ ಗ ವಿಚಾರ 
ಮಾಡದ ೋ ಇದಾ ಬದುಕಿನ್ಲ್ಲಯಿ ನ ಮಿದಿ ಕಾಣಬ ೋಕ ಂಬುದ  
ಮಹಿದರ ನಲ್ುವಾಗಿದ . ತ್ತ್ವಪದಕಾರರಾದ ಸಾವಳಗಿ 
ಮಹಿದ್ ಸಾಬರು ಇಸಾಿಂ ಸಂಸೃತಿಗ  ಒಳಪಟಿರ  
ವಿೋರಶ ೈವ ಧ್ಮೆದ ಮೌಲ್ಾಗಳು ಅವರ ತ್ನ್ು ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ುಂಬಿದಾವು. ಅವುಗಳ ೋ ಅವರ ಅಂತ್ರಂಗದ ಅನ್ುಭಾವದಲ್ಲಿ 
ಪಕವಗ  ಂಡು ತ್ತ್ವಪದಗಳ ರ ಪದಲ್ಲ ಿ ಹ  ರಹ  ರ್ಮಿರುವುದು 
ಕಂಡು ಬರುತ್ತದ . ಇದನ್ುನ ಗಮನಸಿದರ , ಅವರಿಗಿರುವ 
ವಿೋರಶ ೈವ ತ್ತಾವಚರಣ ಗಳ ಬಗ ಗಿನ್ ಕಾಳಜಿ ವಾಕತವಾಗುತ್ತದ . 
ಹಿೋಗ  ಮಹಿದ್ ಸಾಬರು ಎರಡು ಸಂಸೃತಿಗಳ ಸ ೋತ್ುವ ಯನ್ುನ 
ರ್  ೋಡಿಸಿದವರು. ಹಿಂದ  ಮುಸಿಿಂ ಸಂಸೃತಿಗಳ 
ಸರ್ಮಿಳಿತ್ವನ್ುನ ಹಾಗ  ಸೌಹಾದೆತ ಯನ್ುನ ಅವರ 
ಬದುಕಿನಂದ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ . 
 

೬. ಮಹಾಗಾಂವ ಮೇರಾ ಸಾಬ್:  
ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬರು ಕಲ್ಬುಗಿೆ ಜಿಲ ಯಿ ಮಹಾಗಾಂವ 
ಗಾಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಾ. ಶ್.1917 ರಲ್ಲಿ ಜನಸಿದರು. ಇವರ ತ್ಂದ  
ಕಮಲ್ ಸಾಬ್ ತಾಯಿ ಹುಸ ೋನ್ಬಿ. ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬರು ಶ ಾೋಷ್ೆ 
ಜನ್ಪದ ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿದಾರು. ಜನ್ಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ 
ಪಾಕಾರವಾದ ಹರದ ೋಶಿ ನಾಗ ೋಶಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗ ೋಶಿ 
ಹಾಡುಗಳನ್ುನ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಸಿಿೋಮರು. ಅತಿೋ 
ಬಡತ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಬ ಳ ದರ  ಪಾೋತಿ ವಾತ್ಿಲ್ಾ ಹೃದಯ 
ವ ೈಶಾಲ್ಾತ ಗ  ಕ  ರತ  ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬರ 
ವಿದಾಾಭಾಾಸ ಕ ೋವಲ್ ನಾಲ್ೆನ ೋ ತ್ರಗತಿ ವರ ಗ  ಆಗಿದಾರ  
ಹಿಂದಿ, ಉದುೆ, ಅರಬಿಬೋ ಹಾಗ  ಕನ್ನಡ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ಾಂಡಿತ್ಾ ಪಡ ದಿದಾರು.ಇವರದು ಸರಳ ಸಜೆನಕ ಯ ವಾಕಿತತ್ವ. 

ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಸದುಗಣ ಸಂಪನ್ನತ ಗಳ ೋ 
ಜನ್ರ ಮನ್ಸನ್ುನ ಬಹುವಾಗಿ ಆಕರ್ಷೆಸಿದವು. ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬರ 
ಪುಣಾಕ ೆ ಚನ್ನಪಪ ಪ್ಾರಾ ಗುರುವಾಗಿ ದ  ರ ತ್ು ಇವರನ್ುನ 
ಶ ಾೋಷ್ಿ ಹಾಡುಗಾರರನಾನಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದ  ಇವರ ಗ  
ನೋಲ್ ರಿನ್ ಶ ೋಖ್ ಸ ೈಯದ್ ಷಾ ಇಸಾಿಲ್ ಸಾಬ್ ಖಾದಿಾ 
ಅವರಿಂದ ಗುರು ಬ  ೋಧ್  ದ  ರ ಯಿತ್ು. ಕಿಾ. ಶ್.1950 ರ 
ವ ೋಳ ಗ  ರ್ಮೋರಾಸಾಬರು ಅನ ೋಕ ಗಿೋಗಿೋ ಪದಗಳನ್ುನ ಹಾಗ  
ತ್ತ್ವ ಪದಗಳನ್ುನ ರಚಿಸುತಾತರ . ಇವರ ವಿದವತ್ತನ್ುನ ಕಂಡ ಶಿಾೋ 
ರಮಾನ್ಂದ ತಿೋಥೆರು ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬರನ್ುನ' ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ' 

ಎಂದು ಕರ ದರು. ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಎಂಬ ನಾಮವನ ನ ತ್ಮಿ 
ಅಂಕಿತ್ ನಾಮವನಾನಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಂಡು ಅನ ೋಕ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಿದರು. ಅವರ ತ್ತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ್ 
ಮಹತ್ವ, ಶ್ರಣ ಧ್ಮೆದ ಪಾಭಾವ ಹಾಗ  ಅದರ ರ್  ತ ಗ  
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯು ಎದುಾ ಕಾಣುತ್ತದ .ಗುರುವಿನ್ 
ಮಹತ್ವವನ್ುನ ಕುರಿತ್ು ತ್ಮಿ ಒಂದು ತ್ತ್ವಪದದಲ್ಲಿ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳುತಾತರ . 
 

ಹರ ಮುನದರ  ಗುರು ಕಾಯುವನ್ು 
ಗುರುವಿಲ್ಿದ  ಮಾಡ  ೋ ಶಿವಧ್ಾಾನ್ 

ಮರುವಿನ್ ಪರದಿ ಹರಿಯೋದು ಒಂದಿನ್ 

ನೋರಮಾಾಲ್ಲನ್ ಗುರುಳಿ ಸಮಾನ್. 
  

ಎಂದು ಹ ೋಳುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಗುರುವಿಲ್ಿದ  ಮಾಡುವ ಪೂರ್  
ನೋರಮೋಲ್ಲನ್ ಗುಳ ುಗ  ಸಮಾನ್. ಶಿವನಗಿಂತ್ಲ್ು ಗುರುವ ೋ 
ಶ ಾೋಷ್ಿ ಎಂಬ ಸಂದ ೋಶ್ವನ್ುನ ನೋಡುತಾತರ . ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬರು 
ಮುಸಿಿಮರಾಗಿದಾರ  ಕ ಡ ಪೂರ್ಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ೋವಿ 
ಪ್ಾರಾಯಣವನ್ುನ ಮಾಡುವ ಮ ಲ್ಕ ವ ೈವಿಧ್ಾತ ಯಲ್ಲಿ 
ಏಕತ ಯನ್ುನ ಸಾಧಿಸಿದಾಾರ . ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬರು 
ತ್ತ್ವಪದಗಳಲ್ದಿ  ಅನ ೋಕ ಸ  ತೋತ್ಾ ಪದ, ರ್  ೋಗುಳ ಪದ, 

ಕ  ೋಲ್ು ಪದ, ಸ  ೋಬಾನ  ಪದ ಹಾಗ  ಭಜನ  ಪದಗಳನ್ುನ 
ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ುನ ಹಾಡುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಅತ್ಾಂತ್ 
ಜನ್ಪಾಯತ ಯನ್ುನ ಗಳಿಸಿದಾರು. ಮನ್ುಷ್ಾನಗ  ಅಸ ಯಿರಬ ೋಕು 
ಆದರ  ದುರಾಸ  ಇರಬಾರದು. ಅದು ಅವನ್ ವಿನಾಶ್ಕ ೆ 
ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದ . ನಾವು ಎಂದಿಗ  ಇನ  ನಬಬರನ್ುನ 
ನಂದಿಸಬಾರದು, ಪರನಂದ  ನ್ರಕ ಭಾಜನ್. ಇನ  ನಬಬರ 
ಸಂಪತಿತಗ  ಆಸ  ಪಡದ  ದ ೋವರ ಇಚ ಗೆ  ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ 
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ಬದುಕಬ ೋಕು. ಬದುಕು ನ್ರಕ ಮಾಡಿಕ  ಳುದ  
ನ್ಂದನ್ವನ್ವನಾನಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಳುಬ ೋಕು ಎಂಬ ಹಲ್ವಾರು 
ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವರ ತ್ತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವ . ಇವರು 
ರಚಿಸಿದ ಭಜನ  ಪದಗಳನ್ುನ ಕಲಾಾಣ ಕನಾೆಟಕದ ಅನ ೋಕ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದನ್ುನ ಈಗಲ್  ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ . 
ಇವರ ಅಗಾಧ್ವಾದ ಕವಿತ್ವ ಶ್ಕಿತಯೋ ಇವರನ್ುನ ಅತ್ಾಂತ್ 
ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಸಿಿದ  ಎಂದರ  ತ್ಪ್ಾಪಗಲಾರದು. 
 

ಸಮಾರ ನೇಪ:  
 ತ್ತ್ವಪದಕಾರರ ಆಶ್ಯವು ವಣೆ ಪದಿತಿಯನ್ುನ ರ್ಮೋರಿ 
ಸವೆಧ್ಮೆಗಳ ಸಾಮರಸಾದಿಂದ ಕ ಡಿದ ಸಮಾಜವನ್ುನ 
ನಮಾೆಣ ಮಾಡುವದಾಗಿದ . ಕ ಲ್ವು ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು ತ್ಮಿ 
ಮತ್ ಧ್ಮೆದಲ್ಲಿದುಾಕ  ಂಡ  ಪ್ಾರಮಾರ್ಥೆಕ ಪಥವನ್ುನ 
ಹಿಡಿದರ  ಇನ್ುನ ಕ ಲ್ವರು ಅನ್ಾಮತ್ವನ್ುನ ಪಾವ ೋಶಿಸುವುದರ 
ಮ ಲ್ಕ ಅನ್ುಭಾವದ ಎತ್ತರಕ ೆೋರಿದಾಾರ . ಇವರ ಲ್ಿರ ಗುರಿ 
ಅರಿಷ್ಡವಗೆಗಳನ್ುನ ತ್ಾಜಿಸಿ ಐಹಿಕ ಜಿೋವನ್ದ ಭಾಮಯಿಂದ 
ಮುಕತರಾಗಿ ದ ೈವ ಸಾಕ್ಾತಾೆರದ ಬಾಗಿಲ್ು ತ ರ ಯುವುದಾಗಿದ . 
ಅಂದವಾದ ಶಿಾೋಗಂಧ್ದ ಗಿಡದ  ಳು' ಎಂಬ ಅಜ್ಞಾತ್ 
ತ್ತ್ವಪದಕಾರನ್ ಹಾಡಿನ್ಲ್ಲ ಿ ಅಲ್ಿಮ ಪಾಭುಗಳನ್ುನ ಅಲ್ಿಮ 
ಸಾಹ ೋಬ ಎಂದು ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದಾಾರ . ವಿೋರಶ ೈವ ಕವಿಗಳು 
ಮುಸಿಿಂ ಪರಂಪರ ಯ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರನ್ುನ ಗೌರವಿಸುವುದು, 
ಮುಸಲಾಿನ್ರು ವಿೋರಶ ೈವ ಪರಂಪರ ಯ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರನ್ುನ 
ಗುಣಗಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದ . ಹಿೋಗಾಗಿ 
ಸಮುದಾಯಗಳ ನ್ಡುವ  ಸಾಮರಸಾವನ್ುನ ಮ ಡಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಮುಸಿಿಂ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರ ಕ  ಡುಗ  ಅಪ್ಾರವಾಗಿದ . ಅವರು 
ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ತ್ತ್ವಪದಗಳು ಭಾಷ  ಹಾಗ  ತಾತಿವಕತ ಯ 
ದೃರ್ಷಿಯಿಂದ ಬಹು ಮೌಲ್ಲಕವಾದ ರಚನ ಗಳಾಗಿವ . ಸಾವಳಗಿ 
ಮಹಿದ್ ಸಾಬ್, ಮಹಗಾಂವ ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬ್, ಶಿಶ್ುನಾಳ 
ಶ್ರಿೋಫ ಸಾಬ್, ಚನ್ ನರು ಜಲಾಲ್ ಸಾಬ್ , ಮೊಟನಳಿು ಹಸನ್ 
ಸಾಬ್ ಮುಂತಾದವರು ಶ್ರಣರ ಪಾಭಾವಕ  ೆಳಗಾಗಿ 
ಸಂಪೂಣೆವಾಗಿ ಹಿಂದ  ಧ್ಮೆದ ತ್ತಾವಚರಣ ಗಳನ್ುನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಂಡಿರುವುದನ್ುನ ಕಾಣುತ ತೋವ . ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲ್ವರು 
ಹಿಂದ  ದ ೋವರುಗಳನ್ುನ ತ್ಮಿ ಆರಾಧ್ಾ 
ದ ೈವವಾಗಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾಾರ . ಸಾವಳಗಿ ಮಹಿದ್ ಸಾಬರು 
ಶಿವಲ್ಲಂಗ ೋಶ್ವರನ್ ಭಕತರಾದರ  ಮಹಾಗಾಂವ ರ್ಮೋರಾ ಸಾಬರು 

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ್ ನಾಮವನಟುಿಕ  ಂಡು ತ್ಮಿ 
ಕಾವಾ ಧ್ಾರ ಯನ್ುನ ಹರಿಸಿದಾಾರ . ಮೊಟನಳಿು ಹಸನ್ ಸಾಬರು 
ಮಠದಲ್ಲಿ ಬ ಳ ದು ಇಷ್ಿಲ್ಲಂಗಧ್ಾರಣ  ಮಾಡಿಕ  ಂಡಿರುವುದು 
ವಿದಿತ್ವಾಗುತ್ತದ . ಇವ ಲ್ಿವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ 
ವಿಷ್ಯವ ೋನ ಂದರ  ಮುಸಿಿಂ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು ಧ್ಾರ್ಮೆಕ 
ಭಾವ ೈಕಾತ ಯ ಸಂಕ ೋತ್ವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತಾತರ . ಇವರು 
ರಚಿಸಿರುವ ಸವರ ವಚನ್ ತ್ತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ 
ಲ  ೋಕಕ ೆ ನೋಡಿದ ಅತ್ಾಮ ಲ್ಾ ಕ  ಡುಗ ಯಾಗಿದ . 
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