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ಸುರ ೇಶ್ ನಾಗಲಮಡಿಕ  ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವ ೈದಿಕ ಪರಂಪರ ಗಳು 

 
                                                                          
ಸಂಗನಗೌಡ ಹಿರ ೇಗೌಡ 
ಸಂಶ  ೇಧನಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ,  
ಕನಾಿಟಕಕ ೇಂದ್ರೇಯ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ,ಕಲಬುರಗಿ 
585367 

                                                                        ಇಮೇಲ್: sanganagouda666@gmail.com 

         
             [ಬಯಲಾಗುವ ಪರಿ, ಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರ. ಕೃತಿಗಳನುು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ] 

     ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಚರಿತ್ ರಯಲ್ಲ ಿಈಗಾಗಲ  ʻಜ್ಞಾತ್ʼವ ಂದು ಕರ ಯಲಾಗಿರುವ 
ಪರಂಪರ ಗಳನುನ ನಿವಿಚಿಸಿ ನ  ೇಡಿದ ಅಥವ ಅನಾತ್ನದ ಭರಾಟ ಯ ನಡುವ ಯ  ನಿಂತ್ ನ ಲದ 
ಮ ಲಕ ತ್ನನತ್ನವನುನ ಕಾಪಿಟುುಕ  ಂಡಿರುವ ಅಜ್ಞಾತ್ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರ ಗಳ ಕುರಿತ್ು ಡಿ.ಆರ್ 
ನಾಗರಾಜ್, ಕಿ.ರಂ.ನಾಗರಾಜ, ಲ್ಲಂಗರಾಜು, ಎಮ್.ಎಮ್್ ಕಲಬುಗಿಿ, ಶ್ಂ.ಬಾ ಜ  ೇಶಿ, 
ಕಪಟರಾಳ, ಎಸ್.ಎಸ್್ ಹಿರ ೇಮಠ, ನಟರಾಜ ಬ ದ್ಾಳು, ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಗ  ೇವಿಂದ್ ರಾನಡ , 
ಎಚ್.ಎಸ್್ ಶಿವಪರಕಾಶ್, ರಹಮತ್ ತ್ರಿೇಕ ರ , ಪುರುಷ  ೇತ್ತಮ್್ ಬಿಳಿಮಲ , ಜಿ.ವಿ ಆನಂದಮ ತಿಿ, 
ಕ ೇಶ್ವ ಮಳಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಪತಿ ಕ  ೇಲಾರ, ವಿೇರಣ್ಣ ದಂಡ ಯವರನ ನ ಒಳಗ  ಂಡು ಅನ ೇಕ 
ವಿದ್ಾವಂಸರು ಈ ಪರಂಪರ ಗಳ ಕುರಿತ್ು ಕ ಲವರು ಇಡಿಯಾಗಿ  ಇನ ನ ಕ ಲವರು ಬಿಡಿಯಾಗಿ 
ಸಂಪಾದ್ಸುವ ಮತ್ುತ ಸಂಶ  ೇಧಿಸುವ ಹಾಗ  ವಿಮಶಿಿಸುವ ಬರ ಹಗಳನುನ ಮಾಡಿದ್ಾಾರ . 
ಸುರ ೇಶ್್ ನಾಗಲಮಡಿಕ  ಅವರು ತ್ಮಮ ಅಧಾಯನಕ ೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮೇಲ  ಪರಸಾತಪಿಸಿರುವ 
ಬಹುತ್ ೇಕ ವಿದ್ಾವಂಸರನ ನ ಒಳಗ  ಂಡು ಕನನಡ ೇತ್ರ ವಿದ್ಾವಂಸರ ವಿಚಾರಗಳನ ನ ತ್ಮಮ ಈ 
ಮ ರ  ಕೃತಿಗಳಾದ ʻಬಯಲಾಗುವ ಪರಿʼ, ʻಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಧಾಯನʼ ಮತ್ುತ ʻಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ 
ಹರʼ ಕೃತಿಗಳಿಗ  ಬಳಸಿಕ  ಂಡು ಸಾಹಿತಿಾಕ ಮತ್ುತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಹಾಗ  ದಶ್ಿನದ ಹಿನನಲ ಯಲಿ್ಲ 
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ಹಿಗಿಿಸುವ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಾಾರ . ಹಿೇಗ  ಹಿಗಿಿಸುವಾಗ ಅವರು ಚರಿತ್ ರಗಿಂತ್ ಹ ಚುು ಮೌಖಿಕ 
ಪರಂಪರ ಗಳನ ನೇ ಹ ಚುು ಬಳಸಿಕ  ಳುುತ್ಾತರ .  

     ಈ ಮ ರ  ಪುಸತಕಗಳು ತ್ಾತಿವಕವಾಗಿ ಒಂದಕ  ೆಂದು ಲ್ಲಂಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುರ ೇಶ್ 
ನಾಗಲಮಡಿಕ ಯವರ ಅಧಾಯನ ಕರಮಗಳು ʻವಿದ್  ರೇಹತ್ನʼ ದ್ಂದ ಕ ಡಿದ್ಾಾವ ಂದು 
ಹ ೇಳಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ್ . ಅವರಿಗ  ಈ ರಿೇತಿ ಆಲ  ೇಚಿಸಿಲು ಸವತ್ಃ ಈ ಅಜ್ಞಾತ್ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರ ಗಳ ೇ 
ಇಂಬು ಮಾಡಿಕ  ಟ್ಟುರುವುದರ ಬಗ ಿ ಅವರು ಬಳಸಿಕ  ಂಡಿರುವ ಮ ಲಪಠಾಗಳು ಮತ್ುತ 
ಪರಾಮಶ್ಿನ ಗರಂಥಗಳಿಂದಲ ೇ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದ್ .  

     ಈ ಮ ರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ ಿಅವರ ಜನಿಿಯನುನ ಸ ಕಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ ರ, ʻಬಯಲಾಗುವ ಪರಿʼ 
ಕೃತಿಯಲಿ್ಲದಾ ಗಾಾಪುಗಳು ʻಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಧಾಯನʼದಲಿ್ಲ ಸಿಗುತ್ತವ  ಮತ್ುತ ಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಾ 
ಅಧಾಯನʼದಲಿ್ಲದಾ ಗಾಾಪುಗಳು ʻಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರʼ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಸುದ್ೇರ್ಿವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವ . ನಮಮ 
ಓದು ಹ ಚಾುದಂತ್  ನಮಮ ಆಲ  ೇಚನಾ ಕರಮಗಳು ಸ ಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತ ಹ  ೇಗುತ್ತವ  ಎನುನವುದಕ ೆ ಈ 
ಅವ ೈದ್ಕ ಪರಂಪರ ಗಳಲಿ್ಲದಾ ವಿದ್  ರೇಹತ್ನದ ವಿಷ್ಯಗಳು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಡಿವ ಲಪ್ ಆಗುತ್ತ 
ಸಾಗುತ್ತವ . ʻಬಯಲಾಗುವ ಪರಿʼಯಲಿ್ಲ ಅವ ೈದ್ಕ ದಶ್ಿನದಲ್ಲ ಿಮಹಿಳ , ಮಹಿಳಾ ನ  ೇಟಕರಮದಲ್ಲ ಿ
ತ್ಂತ್ರ ಮತ್ುತ ಶಾಕತ, ಕುಂಡಲ್ಲನಿ, ಪಂಚಮಕಾರಗಳು, ಕುಲ ಅಕುಲಗಳ ಕುರಿತ್ು ಪಾರರಂಭವಾಗುವ 
ಚಚ ಿ ಮುಂದ್  ʻಅಜಿೇವಿಕರ ಂಬ ಮುಳಿುನ ತ್  ೇಟಗಾರರುʼ ಎಂಬ ಲ ೇಖನದಲ್ಲ ಿಅವರ ೇ ಹ ೇಳುವಂತ್  
ʻಕಿರ.ಪೂ ೬ ಮತ್ುತ ೭ನ ೇ ಶ್ತ್ಮಾನಗಳ ದ್ಾಶ್ಿನಿಕ ಪಂಥಗಳ ಸಂರ್ಷ್ಿವನುನ ಸ ಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 
ಅವಲ  ೇಕಿಸಿದ್ಾಗ ಜ ೈನ, ಬೌದಧರನುನ ಮಾತ್ರ ಅವ ೈದ್ಕ ಪಂಥಗಳ ಂದು ಕರ ದ್ದ್ಾಾರ . ಆದರ  ಅದ್ ೇ 
ಕಾಲರ್ಟುದಲಿ್ಲ ಈ ಪಂಥಗಳ ಜತ್ ಯಲ್ಲ ಿಇದಾ ಆರು ಜನ ದ್ಾಶ್ಿನಿಕರು [ಇವರನುನ ಪಾಷ್ಂಡಿಗಳು 
ಎಂದು ಕರ ಯಲಾಗಿದ್ ] ಇದಾರು ಪೂರಣ್ ಕಸಸಪ, ಪಕುಧ ಕಚಾುಯನ, ಮಕೆಲ್ಲ ಗ  ೇಸಾಲ, ಅಜಿೇತ್ 
ಕ ೇಶ್ಕಂಬಲ್ಲ, ಸಂಜಯ ಬ ಲಟ್ಟುಪುತ್ತ, ಮತ್ುತ ನಿಗಂಠ ನಾತ್ಪುತ್ತ. ಬುದಧ ಇವರನುನ ಆಚಾಯಿರ ಂದು 
ಕರ ದ್ದ್ಾಾನ . ಆದರ  ಇವರ ತ್ತ್ವಗಳು ಬುದಧ ಮಹಾವಿೇರರಂತ್  ಯಾಕ  ದ್ಾಖಲಾಗಲ್ಲಲಿ? ಇವರನುನ 
ಯಾಕ  ಯಾವುದ್ ೇ ನಿದ್ಿಷ್ು ಪಂಥಗಳ ಜತ್  ಗುರುತಿಸಲು ಆಗಲ್ಲಲಿ? ಚಾವಾಿಕರಿಗಿಂತ್ ಇವರು 
ಹ ೇಗ  ಭಿನನ? ಅವ ೈದ್ಕ ಪಂಥಗಳು ಎನಿಸಿಕ  ಂಡಿರುವ ಜ ೈನ ಮತ್ುತ ಬೌದಧ ಧಮಿಗಳಿಗ  ಈ 
ಪಾಷ್ಂಡಿಗಳು ಯಾಕ  ಒಂದು ಬಗ ಯಲ್ಲ ಿಖಳನಾಯಕರಾಗಿ ಕಂಡರು? ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಾಯವನುನ 
ಒಪುುವ ಮಹಾವಿೇರ, ಬುದಧರು ಮಕೆಲ್ಲ ಗ  ೇಸಾಲನನುನ ತ್ಾತಿವಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು 
ಸಾಧಾವಾಗಲ್ಲಲಿವ ೇ?ʼ ಎನುನವ ಗಂಭಿೇರವಾದ ಪರಶ ನಯನುನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಪತಿ ಕ  ೇಲಾರ ಅವರ ʻದಕ್ಷ್ಣ್ 
ದಂಡಾಜಿೇವಿಕʼ ಕೃತಿಯ ಓದ್ನ ಮ ಲಕ ಇಡುತ್ಾತರ . ಇಂಥದ್ ಾೇ ಪರಶ ನಯನುನ ̒ ಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರʼ 
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ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಡಿ.ಆರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಪರಿಭಾಷ ಗಳನುನ ಬಳಸಿಕ  ಂಡು ʻಮ ಲ 
ಮಾತ್ೃಕ  ಮತ್ುತ ವಿದ್  ರೇಹತ್ನʼದ ಕುರಿತ್ು ಪರಸಾತಪಿಸುತ್ತ ʻದ್ ೇಸಿಯೊಳಗಣ್ ಮತ್  ತಂದು ದ್ ೇಸಿ 
ದಂಗ ʼ ಎಂದು ಹ ೇಳಿ ಮಂಟ ಸಾವಮಿ, ಮಾದಪು, ಜುಂಜಪು, ಅಮೇರ್ಸಿದಧ, ಬಿಳಿಯಾಣ್ಸಿದಾ, 
ಬಿೇರಪು, ಮಾಳಪು, ಎಲಿಮಮ, ಮೈಲಾರನನುನ ಒಳಗ  ಂಡ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವಾಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವ 
ಗ  ೇರಕ್ಷ್ನಾಥ, ಸಿದಧಪರಂಪರ , ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವಧ ತ್ರು, ಆರ ಢರು, ಈ ತ್ರಹದ 
ಕಾಲುದ್ಾರಿ ಪರಂಪರ ಗಳನುನ ವಚನಕಾರರ ಜ  ತ್ ಗ  ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಿ ಚಚಿಿಸುತ್ಾತರ .     

     ಸಂಸೃತ್ ಕಾವಾ ಮಿೇಮಾಂಸ ಯಲ್ಲ ಿಬರುವ ರಸ, ಧವನಿ, ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗಿಂತ್ ವಿಭಿನನವಾಗಿ 
ದ್ ೇಸಿ ಅವ ೈದ್ಕ ಪರಂಪರ ಗಳಲಿ್ಲ ದಶ್ಿನ, ಭಕಿತ, ಅನುಭಾವ, ಸಂಸೃತಿಗಳ ಮ ಲಕ 
ನ  ೇಡುವುದನುನ ʻಬಯಲಾಗುವ ಪರಿʼ ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಂಗಧ್ಾಾನಿ ಸಿದಾರಾಮೇಶ್ವರ ಕುರಿತ್ ಲ ೇಖನದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ುತ ಭಕಿತಪಂಥ ಮತ್ುತ ತ್ಳಸಮುದ್ಾಯದ ಅಭಿವಾಕಿತ ಕರಮಗಳು ಲ ೇಖನದಲ್ಲ ಿಒಂದಷ್ುು ಎಳ ಗಳು 
ಸಿಗುತ್ತವ . ʻಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರʼ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಪರಸಾತಪವಾಗುವ ʻದ್ ೇಸಿಯೊಳಗಣ್ ದ್ ೇಸಿದಂಗ ʻ 
ಕುರಿತ್ು ಅವರ ಪಾರರಂಭದ ಕೃತಿಯಾದ ಬಯಲಾಗುವ ಪರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ೇ ಹ ೇಳುವಂತ್  
ʻವಚನಕಾರರು ದ್ಾಸರನುನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಕಿತಪಂಥಕ ೆ ಎಳ ದು ತ್ಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ . ಆದರ  
ಕನಾಿಟಕ ಸಂಸೃತಿಯನುನ ಕಟುುವುದರಲ್ಲ,ಿ ಕನನಡ ಬದುಕನನ ರ ಪಿಸುವಲ್ಲ ಿ ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು, 
ಅವಧ ತ್ರು, ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸ ಫಿಗಳು ಸಾಕಷ್ುು ನ ರವಿಗ  ಬಂದ್ದ್ಾಾರ . ಇವರಲ್ಲ ಿಬಹುತ್ ೇಕರು 
ತ್ಳಸಮುದ್ಾಯದ್ಂದ ಬಂದ್ದ್ಾಾರ . ಹಾಗಾಗಿ ಭಕಿತಪಂಥವನುನ ಅವಾಹಿಸಿಕ  ಳುುವಾಗ ಹಲವು 
ಪರಶ ನಗಳು ಉದಭವಿಸುತ್ತವ . ತ್ಮಮ ಅಂತ್ಗಿತ್ದಲ್ಲಯಿೇ ವ ೈರುಧಾಗಳನುನ ಕಾಣ್ಲು ಸಾಧಾವ ೇ?ʼ  
ಎನುನವ ಅವರ ಗಂಭಿೇರವಾದ ಪರಶ ನ ಪಾರರಂಭದ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲಯ ವಿದ್  ರೇಹತ್ನವಾಗಿ ಕಾಣ್ುತ್ತದ್ . 
ಮತ್ುತ ಭಾಷ  ಹಾಗು ಜಿೇವನ ಮಿೇಮಾಂಸ ಯ ಕುರಿತ್ು ಸಿದಾರಾಮನಿಗಿದಾ ವಿದವತ್ತನುನ ನ  ೇಡುತ್ಾತರ . 
ವಚನಸಾಹಿತ್ಾದಲಿ್ಲ ಚಚ ಿಗ  ಒಳಗಾಗದ ಗ  ಲಾಿಳನನ ನ ಇಲಿ್ಲ ಚಚ ಿಗ  ಎತಿತಕ  ಳುುತ್ಾತರ . 
ಕನಕದ್ಾಸ ಮತ್ುತ ಶ್ರಿೇಫರನುನ ಎದರು ಬದರಾಗಿಟುು ಇಲಿ್ಲ ನ  ೇಡಿದುಾ ಕ ಡ ಕಿೇತ್ಿನ  ಮತ್ುತ 
ತ್ತ್ವಪದಗಳನುನ ಲಯ, ದಶ್ಿನಾದ್ಗಳ ಹಿನನಲ ಯಲ್ಲ ಿಸಮಂಜಸವ ೇ. 

     ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರ ಗಳು ಅಥವ ತ್  ೇಂಡಿ ಸಂಪರದ್ಾಯಗಳ ಮೇಲ  ಅತಿ ಹ ಚುು ಕುತ್ ಹಲ 
ತ್ಾಳಿರುವ ನಾಗಲಮಡಿಕ  ಅವರು ಶ್ರಣ್ರು, ದ್ಾಸರು, ತ್ತ್ವಪದಕಾರರು, ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು, 
ಅವಧ ತ್ರು ಮತ್ುತ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವಾದ ಸಮ ಹ ನಾಯಕರ ಕುರಿತ್ು ಇನ ನರಡು ಕೃತಿಗಳಾದ 
ʻಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಧಾಯನ ಮತ್ುತ ಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರʼದಲಿ್ಲ ಚಚ ಿಗ  ಎತಿತಕ  ಳುುತ್ಾತರ . 
ʻಬಯಲಾಗುವ ಪರಿʼ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಕನಕದ್ಾಸರ ಕುರಿತ್ು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನ  ೇಡಿದಾ ಅವರು, ʻಕನಕ 
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ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಧಾಯನʼ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಿಯಾಗಿ ನ  ೇಡುತ್ಾತರ . ಈ ಕೃತಿಯ ಶಿೇರ್ಷಿಕ  ಕನಕದ್ಾಸರನುನ 
ಕ ೇಂದ್ರೇಕರಿಸಿದಂತ್  ಕಂಡರ  ಕೃತಿಯ ಒಳಗಡ  ಕನಕದ್ಾಸರನ ನ ಒಳಗ  ಂಡು ಅನ ೇಕ 
ದಶ್ಿನಗಳನುನ, ಸಾಂಸೃತಿಕ ಮಗಿಲುಗಳನುನ ಹಾಯುಾ ಬರುತ್ಾತರ . ಕನಕದ್ಾಸರು ಶ ೈವಮತ್ದಲಿ್ಲ 
ಬರುವ ಜನಸಮುದ್ಾಯದ ನುಡಿಗಟುುಗಳು ಮಧವಮತ್ದ ದ್ ೈವದ ಕುರಿತ್ು ಹಾಡುವಾಗ ಹ ೇಗ  
ಎಡ ಬಿಡದ್  ಬರುತ್ಾತವ ನುನವುವು ಇಲಿ್ಲ ಕಾಣ್ುತ್ತವ . ಕನಕನ ಒಟುು ಕೃತಿಗಳು, ಕಿೇತ್ಿನ ಗಳು. 
ಮುಂಡಿಗ ಗಳನುನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಅಲಿ್ಲ ಬರುವ ನಿಸಗಿ, ಪರಭುತ್ವ, ಹ ಣ್ುಣ, ಸಾಂಸೃತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ 
ಪರಶ ನ ಹಿೇಗ  ಅನ ೇಕ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲ ಿ ನ  ೇಡಿದ್ಾಾರ . ಈ ಕೃತಿಯನುನ ಇಡಿಯಾಗಿ ಓದ್ದ್ಾಗ 
ಕನಕದ್ಾಸರು ಸಾಂಸೃತಿಕ ಒತ್ತಡಕ ೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜನಪದ ದ್ ೈವಗಳನುನ ಝಾಡಿಸುವುದರ ಮ ಲಕ 
ಶಿರೇಮನ್ ಮಧವಮತ್ದ ಪರತಿಪಾದಕರಷ ು ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅದರಾಚ ಗ  ಅವರ ಇಡಿೇ ಬದುಕಿನ 
ಏಳುಬಿೇಳುಗಳು, ಮತ್ುತ ಸಾಮುದ್ಾಯಿಕ ಬದಧತ್ ಯ ಕುರಿತ್ು ಈ ಕೃತಿ ಬಿಚಿುಡುತ್ತದ್ . ನಾಗಲಮಡಿಕ  
ಅವರು ಈ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಮತ್ುತ ಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಂಸೃತಿಕ ನಾಯಕರನುನ 
ಆಯೆಮಾಡಿಕ  ಳುುವಲಿ್ಲ ತ್ಳಸಮುದ್ಾಯಗಳು ಹ ೇಗ  ದ್ಕುೆ ತ್ಪಿುದ್ಾಾವ ನುನವುದನುನ 
ಎಚುರಿಸುತ್ಾತರ . ಹಾಗ  ಎಚುರಿಸುವುದು ಬರಿ ಬಿೇಸು ಹ ೇಳಿಕ ಯ ಮ ಲಕವಾಗಿರದ್ , ಈ ಮ ರ  
ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ ತ್ಮಮ ಅಧಾಯನದ ಮ ಲಕ ಎಳ  ಎಳ ಯಾಗಿ ಬಿಚಿುಡುತ್ಾತರ . ಮುಖಾವಾಗಿ 
ಕನಕದ್ಾಸನನುನ ಈಗಾಗಲ  ಮಧವಮತ್ಕೆಷ ು ಶಿಫ್ು್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ . ಅಲಿ್ಲಂದ ಆತ್ನನುನ 
ಬಿಡಿಸಿಕ  ಳುುವ ಪರಯತ್ನ ಆತ್ನ ಒಟುು ಬರ ಹಗಳ ಮ ಲಕವ ೇ ಮಾಡಿದ್ಾಾರ .     

ಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರದಲಿ್ಲ-ಅಜ್ಞಾತ್ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರ ಗಳ ವಿದ ್ ರೇಹತ್ನ 

ಹಾಡಿದವರಿಗಿ ಆರು ಹಣ್ಣ 
ಕ ೇಳಿದವರಿಗಿ ಮ್ರು ಹಣ್ಣ  
ಕಲ್ಲಸಿದವರಗಿ ಕ ೈಲಾಸ ೇಳಯಯ 
ಶಿವ ಸಿದದರಾಮ ಕಲ್ಲಸಿದವರಿಗಿ ಕ ೈಲಾಸ ೇಳಯಯ   
 

     ಇದು ನಮಮ ತ್ಾಯಿಯವರು ಬಿೇಸುಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಗ  ೇಧಿ ನುಚುು ಒಡ ಯುವಾಗ ಹಾಡುತಿತದಾ ಹಾಡು. 
ಇದರಲ್ಲ ಿಬರುವ ಸಂಖಾಾವಾಚಕ ಪದಗಳು ದಶ್ಿನಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥವು. ಈ ಆರು ಎನುನವ 
ಸಂಖಾಾವಾಚಕ ಪದವನುನ ಕಡಕ  ೇಳದ ಮಡಿವಾಳಪು ನಕಾರ, ಮಕಾರ, ಶಿಕಾರ, ವಕಾರ, 
ಯಕಾರ, ಓಂಕಾರ, ವ ಂದು ಹ ೇಳುತ್ಾತರ . ಮತ್ುತ ಮ ರು ಎನುನವ ಸಂಖಾಾವಾಚಕ ಪದವನುನ 
ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕಳಾತಿೇತ್,ವ ಂದು ಹ ೇಳುತ್ಾತರ . ಹಾಗಾಗಿಯೇ ʻಅಂತ್ರಂಗದ 
ಗುಡಿಯವಳಗ/ಎಂಥ ದ್ ೇವರು ಕಂಡ ೇನಾ/ ಆರುಮ ರು ಊರುಕ ೇರಿ/ಏರಿಮೇಲಕ  ಹ  ೇದ್ ನಾʼ 
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ಈ ತ್ರಹದ ತ್ತ್ವಪದಗಳು ಸಾಧನಾ ಮಾಗಿದಲ್ಲ ಿ ಎಡ ಬಿಡದ್  ಬರುತ್ತವ . ಇದ್  ಂದು ಬ ೇರ  
ತ್ರಹದ ಚಚ ಿ, ಸದಾಕ ೆ ಆ ಚಚ ಿಗ  ಹ  ೇಗದ್ , ಇಲಿ್ಲಯ ಹಾಡಿನ ಮ ರನ ೇ ಸಾುಂಜ ̒ಕಲ್ಲಸಿದವರಿಗಿ 
ಕ ೈಲಾಸ ೇಳಯಾʼ ಎನುನವ ಸಾಲು ʻಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರʼ ಎನುನವ ಶಿೇರ್ಷಿಕ ಯಲಿ್ಲರುವ ʻಹರಕುೆʼ 
ಮತ್ುತ ನಮಮ ತ್ಾಯಿಯವರ ಕಂಠದ್ಂದ ಬರುವ ʻಕ ೈಲಾಸಕುೆʼ ಸಾಮಾತ್  ಇರುವುದು ಕಂಡು 
ಬರುವುದರಿಂದ ಇವ ಲಿವೂ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರ ಗ  ಸ ೇರಿದ ಅವ ೈದ್ಕ ಪರಂಪರ ಗಳ ಂದು 
ಕರ ಯಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ್ . 
     ಸುರ ೇಶ್್ ನಾಗಲಮಡಿಕ  ಅವರು ಈ ̒ ಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರʼ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ನಾಲುೆ ಜನಪದ ಮಹಾ 
ಕಾವಾಗಳಾದ ʻಮಂಟ ೇಸಾವಮಿʼ, ʻಮಲ  ಮಾದ್ ೇಶ್ವರʼ, ʻಜುಂಜಪುʼ, ಜನಪದ ಹಾಲುಮತ್ 
ಮಹಾಕಾವಾ ಮತ್ುತ ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತ್ಗಳಂಥ ಮ ಲ ಪಠಾಗಳನುನ ಅನುಲಕ್ಷ್ಸುವುದರ 
ಜ  ತ್ ಗ  ಇಡಿೇ ಕನಾಿಟಕವನುನ ಮತ್ುತ ಕ ಲವು ಗಡಿಭಾಗಗಳ ತ್  ೇರುಗದುಾಗ ಗಳಿಗ  ಸುತ್ಾತಡಿ 
ಮಹಾಕಾವಾಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವ ನಾಯಕರು ಮತ್ುತ ಜನಪದರಲ್ಲ ಿಇವತಿತಗ  ಇರುವ ಕ ಲವು ಮಿತ್ಗಳು, 
ನಂಬಿಕ ಗಳನುನ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಕಟ್ಟುದ ಈ ಪುಸತಕವು ಪಾರರಂಭದಲ್ಲ ಿಈ ವರ ಗಿನ ಕನನಡ 
ಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತ್ ರ ಕಟ್ಟುದ ಕರಮದ ಕುರಿತ್ು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಚಚ ಿಗ  ಎತಿತಕ  ಳುುತ್ಾತರ . ದಕ್ಷ್ಣ್ 
ಕನಾಿಟಕದ ಮಹಾಕಾವಾಗಳಾದ ಮಂಟ ೇಸಾವಮಿ, ಮಲ  ಮಾದ್ ೇಶ್ವರ, ಜುಂಜಪುರ ಕುರಿತ್ು 
ಈಗಾಗಲ ೇ ಸಾಕಷ್ುು ಚಚ ಿಗಳಾಗಿದ್ಾಾವ . ಎಚ್. ಎಸ್.ಶಿವಪರಕಾಶ್ರಂಥವರು ಈ ಕುರಿತ್ು 
ಗಂಭಿೇರ ನಾಟಕಗಳ ೇ ಬರ ದ್ದ್ಾಾರ . ಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಜನಪದ ಹಾಲುಮತ್ 
ಕಾವಾವ ೇ ಹ ಚುು ಫೇಕಸ್್ ಆಗಿರುವುದಕ ೆ ಮುಖಾಕಾರಣ್; ಈ ವರ ಗಿನ ಜನಪದ ಮಹಾ ಕಾವಾಗಳ 
ತ್ಾತಿವಕ ಅಧಾಯನದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲ ಿ ಜನಪದ ಹಾಲುಮತ್ ಕಾವಾದ ಕುರಿತ್ ಅಧಾಯನದ 
ಗಾಾಪುಗಳೂ ಮುಖಾ ಕಾರಣ್ವಾಗಿರಬಹುದು? ಜನಪದ ಹಾಲುಮತ್ ಕಾವಾವು ಸಮ ಹ 
ನಾಯಕತ್ವದ್ಂದ ಕ ಡಿದ್ . ಇಂಥ ಸಮ ಹದಲ್ಲ ಿಒಬಬರಾದ ʻಅಮೇರ್ಸಿದಧʼನ ಕುರಿತ್ು ಡಾ.ಚ ನನಪು 
ಕಟ್ಟುಯವರು ಗಂಭಿೇರವಾದ ಅಧಾಯನವನುನ ಕ ೈಗ  ಂಡಿದಾನುನ ಬಿಟುರ  ಇನುನಳಿದಂತ್  ಈ ಸಮ ಹ 
ನಾಯಕರ ಮೇಲ  ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ಾತಿವಕ ಅಧಾಯನಗಳು ಇಲಿವ ನುನವಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ  ಕಡಿಮ. ಅದನುನ 
ನಾಗಲಮಡಿಕ ಯವರು ವಾವಧ್ಾನದ ಮ ಲಕ ಮಾಡಿದ್ಾಾರ . 
     ʻಸಾಹಿತ್ಾ ಚರಿತ್ ರಕಾರ ಮತ್ುತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಇಬಬರ  ಮೌಖಿಕ ಚರಿತ್ ರಯನುನ 
ಗೌಣ್ಗ  ಳಿಸಿರುವುದುʼ ಎನುನವ ಮ ಲಕ ಪಾರರಂಭವಾಗುವ ಅಧಾಯನ ಮೌಖಿಕ ಚರಿತ್ ರಯು 
ಗೌಣ್ವಾಗಲು ಮ ಲಭ ತ್ ಕಾರಣ್ಗಳನುನ ಎಳ  ಎಳ ಯಾಗಿ ಬಿಚಿುಡುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದ್ . ʻಕನನಡದ 
ಬಹುತ್ ೇಕ ಮೌಖಿಕ ಕಾವಾಗಳು ಶ ೈವ ಕ ೇಂದ್ರತ್ವಾಗಿವ ʼ ಎಂದು ಹ ೇಳುತ್ತ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾವಾಗಳಲಿ್ಲ 
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ಬರುವ ಮಂಟ ೇಸಾವಮಿ, ಮಾದಪು. ಜುಂಜಪು, ಅಮುಗಿಸಿದಧರಂಥವರು ಮ ಲತ್ಃ ಆದ್ಮ ಶ ೈವ 
ಪರಂಪರ ಗ  ಸ ೇರಿದವರು ಎನುನವುದನುನ ಅನ ೇಕ ಪದಾಗಳ ಮ ಲಕ ಉದ್ಾಹರಿಸುತ್ಾತರ . 
ಜುಂಜಪುನ ಕಾವಾ ಮತ್ುತ ಹಾಲುಮತ್ ಕಾವಾ ಇವ ರಡು ಕುಲ ಮತ್ುತ ವೃತಿತಯ ಹಿನನಲ ಯಲಿ್ಲ 
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಾಮಾತ್ ಯ ಕುರಿತ್ು ವಿಶ ಿೇರ್ಷಸಿದ್ಾಾರ . ಇವತಿತಗ  ಕನಾಿಟಕ ಮತ್ುತ ಆಂದರದಲಿ್ಲ 
ಗ  ಲ,ಿ ಕುರುಬ ಸಮುದ್ಾಯಗಳ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಾಮಾತ್  ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದ್ . 
     ಇಲಿ್ಲಯ ಮಹಾ ಕಾವಾಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವ ಸಮ ಹ ನಾಯಕರು ಮ ಲತ್ಃ ಸಿದಾ ಮತ್ುತ 
ನಾಥಪಂಥಕ ೆ ಸ ೇರಿದವರು ಎನುನವುದು ಗ  ೇರಕ್ಷ್ನಾಥ, ಅಲಿಮ, ಸಿದಧರಾಮ ಇವರ ಮ ಲಕ 
ಬರುವ ಪದಾಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದ್ . ಶ್ರಣ್ರ ಇಷ್ುಲ್ಲಂಗದ ಪರಿಕಲುನ ಯನುನ 
ನಿರಚನಗ  ಳಿಸುವುದು ಮಂಟ ೇಸಾವಮಿಯ ಕಲಾಾಣ್ ಪರಸಂಗ ಮತ್ುತ ಅಮೇರ್ಸಿದಧನಿಗ  ಲ್ಲಂಗ 
ದ್ೇಕ್ಷ ಕ  ಡಲು ಬಂದ ಸಿದಧರಾಮನ ಪರಸಂಗಗಳನುನ ಗಮನಿಸಿದರ  ʻದ್ ೇಸಿಯೊಳಗಣ್ ದ್ ೇಸಿ ದಂಗ ʼ 
ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ; ವಿದ್  ರೇಹತ್ನ ಎಳ ಗಳು ಮುಖಾವಾಗಿ ಇಲಿ್ಲ ಸಿಗುತ್ತವ . ಆದರ  
ಸಿದಧರಾಮನಿಗಿದಾ ಜಿೇವನ ಮಿೇಮಾಂಸ  ಮತ್ುತ ಭಾಷಾ ಪರಬುದಧತ್  ಕುರಿತ್ು ʻಬಯಲಾಗುವ 
ಪರಿʼಯಲಿ್ಲ ಚಚಿಿಸುವ ನಾಗಲಮಡಿಕ ಯವರು, ಬಿಬಿಲಾದ ಪರದ್ ೇಶ್ದ ಜನಪದರ ಕತ್ ಯಲಿ್ಲ ಭಕಿತಯ 
ಸಿಿತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿದಧರಾಮ ಕೃತಿಯ ಎರಡುಮ ರು ಕಡ  ಈ ಪರಸಂಗವನುನ ತ್ರುತ್ಾತರ . 
ಸಿದಧರಾಮನಿಗ  ನಿಜವಾಗಲು ಲ್ಲಂಗದ್ೇಕ್ಷ  ಆಗಿತ್ ತ? ಆಗಿದಾರ  ಯಾರಿಂದ ಆಗಿತ್ುತ? ಆದ ನಂತ್ರ 
ಅವನು ಅಲಿಮ, ಮಂಟ ೇಸಾವಮಿ, ಅಮೇರ್ಸಿದಧ, ಬಿಳಿಯಾನಸಿದಧರಂಥವರಂತ್  ಅನುಭಾವದ 
ಆತ್ಾಂತಿಕ ಸಿಿತಿ ತ್ಲುಪಿದುಾ ಯಾವಾಗ? ಎನುನವ ಕುರಿತ್ು ಚಚಿಿಸುವುದ್ಲಿ. ಮದಲ ೇ ಹ ೇಳಿದಂತ್  
ಇಲಿ್ಲಯ ಕೃತಿಗಳು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರ ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜನಪದರಿಗ  ಚರಿತ್ ರಯ 
ಸಂಗತಿಗಳು ಮುಖಾವಾಗುವುದ್ ೇ ಇಲಿ. ʻಬಯಲಾಗುವ ಪರಿʼ ಕೃತಿಯ ಲ್ಲಂಗಧ್ಾಾನಿ ಸಿದಧರಾಮ 
ಲ ೇಖನದಲ್ಲ ಿಆತ್ನಿಗಿದಾ ಅನುಭಾವಿಕ ಸ ುೇಸ್್ ʻಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರʼ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ತ್ುಸು ಗಾಾಪ್್ 
ಅನಿನಸುತ್ತದ್ . ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ವಚನವನ ನೇ ಗಮನಿಸಿದರ  ಆತ್ನ  ಇಷ್ುಲ್ಲಂಗವನುನ ಸಾಧನ ಯ 
ಒಂದು ಹಂತ್ವಾಗಿ ಅಷ ು ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದ್ .  
ಕಟ್ಟಿದ ಕಲಿ ಲ್ಲಂಗವ ಮಾಡಿಕ ್ಟ್ಾಿತ್ ಗುರುವ ಂಬರು 
ಆ ಲ್ಲಂಗವ ಧ್ರಿಸಿದಾತ್ ಶಿಷ್ಯನ ಂಬರು 
ಕ ್ಟ್ಿಗುರು ದ ೇಶಪಾಲಾದ 
ಕ ್ಟ್ಿಕಲುಿ ಲ್ಲಂಗವೇ 
ಕಲ್ಲಿನ ಕಲುಿ ಕಲ ಿಂಬಡ  
ಲ್ಲಂಗವ ಮಾಡಿಕ ್ಟ್ಿ ಲ್ಲಂಗವ ಂದಡ  
ಪೂಜಾ ವಿರಹಿತ್ವಾಯಿತ್ು 
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ಪೂಜವಿಲಿದ ಲ್ಲಂಗ ಪಾಷಾಣ್ 
ಹ ್ ೇದ ಗುರುವಿನ ಲ್ಲಂಗ ಪಾಷಾಣ್ ಬ ೇಧಿ 
ಬ ೇಧಿಸಿದರ  ಹುರುಳಿಲ ಿ
ನದಿಯ ದಾಟ್ುವಲ್ಲಿ ಪ ೈಂತ್ರವ ಹಿಡಿದು 
ದಾಟ್ಟದಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ುಿ ಹ ್ ೇದರು 
ಬಿಟ್ಿ ನಾವ  ಮತ ್ ೊಬಬರಿಗ  ಲ ೇಸು 
ಆ ಲ್ಲಂಗ ಬರದು ಆರಿಗ  ನ ್ ೇಡಾ 
ಕಪಿಲ ಸಿದದ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಾ 
     ಇಷ್ುಲ್ಲಂಗವನುನ ಸಮುದರ ದ್ಾಟುವಾಗ ಕ ೇವಲ ನಾವಿಯಂತ್  ಬಳಸಬ ೇಕ ನುನವ ಸಿದಾರಾಮನು 
ಅಮೇರ್ಸಿದಧನಿಗ  ಲ್ಲಂಗದ್ೇಕ್ಷ  ಕ  ಡುವಷ್ುು ಮುಗಧನಾಗಿರಲ್ಲಕಿೆಲಿವ ನುನವುದರ ಕುರಿತ್ು 
ಆಲ  ೇಚಿಸಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ್ . ಸ  ನನಲಾಪೂರ, ಹುಲ್ಲಜಂತಿ, ಅರಿಕ ೇರಿ ಮತ್ುತ ಬಿಬಿಲಾದ ಊರುಗಳು 
ಒಂದ್ ೇ ಭೌಗ  ೇಳಿಕ ಪರದ್ ೇಶ್ಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸಿದಧರಾಮ, ಮಾಳಪು, 
ಅಮೇರ್ಸಿದಧರಂಥವರನುನ ಕುರಿತ್ು ಜನಪದರು ಅಭಿನನವಾದ ಮಿತ್ಗಳನುನ ಕಟ್ಟುಕ  ಂಡಿದ್ಾಾರ . ಇಲಿ್ಲ 
ಇನ  ನಂದು ಮುಖಾ ಸಂಗತಿ ಏನ ಂದರ , ಅವರ ೇ ಬಳಸಿಕ  ಂಡಿರುವ ರ ೇವಣ್ಸಿದಧನ ಕುರಿತ್ು 
ಎಮ್್.ಎಮ್್.ಕಲುಬಗಿಿಯವರ ಮಾತ್ು ʻಮಧಾಕಾಲ್ಲೇನ ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲ ಿ ಲಕುಲ್ಲೇಶ್(ಕಾಳಮುಖ), 
ಪಾಶ್ುಪತ್ವ ಂಬ ಶಿವಪರ ಪಂಥಗಳು ಪರತ್ ಾೇಕಿಸಿ ತ್  ೇರಿಸಲಾಗದಷ್ುು ಪರಸುರ ಸಾದೃಶ್ಾ 
ಹ  ಂದ್ದಾವ ಂದು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುರಿಂದ ವಿದ್ಾವಂಸರು ಇವ ರಡ  ಪಂಥಗಳಿಗ  
ಲಾಕುಳಶ ೈವರ ಂದು ಕರ ಯುತ್ತಲ್ಲದ್ಾಾರ . ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲದಾ ಇನ  ನಂದು ಶ ೈವ ಸಂಪರದ್ಾಯವ ಂದರ  
ರ ೇವಣ್ಸಿದಧ ಸಿದಧರಾಮರ ಪಂಥʼ ಎನುನವ ಮಾತಿಗ  ನಾಗಲಮಡಿಕ ಯವರ ಮಾತ್ು ʻಆದರ  
ಹಾಲುಮತ್ ಕಾವಾದಲಿ್ಲ ಬರುವ ರ ೇವಣ್ಸಿದಧ ಮತ್ುತ ಸಿದಧರಾಮ ಇಬಬರದ  ಮತ್  ತಂದು 
ಶ ೈವಪಂಥವ ಂಬುದು ವಾಸತವಕ ೆ ಹತಿತರವ ನಿಸಿದರ  ಹಾಲುಮತ್ದಲ್ಲ ಿ ಉತ್ತರ ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲ ಿ
ಮತ್  ತಬಬ ಸಿದಧನಾದ ಅಮೇರ್ಸಿದಧನದ್ ೇ ಒಂದು ಪರಂಪರ  ಇದ್  ಎಂಬುದನುನ ಮರ ಯುತ್ಾತರ . 
ಅಮೇರ್ಸಿದಧನ ನ ಲ  ಅರಿಕ ೇರಿಯಲಿದ್ ೇ ಅವನ ಮಕೆಳಾದ ಮಳಸಿದಧ, ಅವಧ ತ್ ಸಿದಧ, ಮಳಕಾರಿ 
ಸಿದಧ, ಬಿಳಿಯಾಣ್ ಸಿದಧರು ಈ ಪರಂಪರ ಯನುನ ಮುಂದುವರ ಸಿದಂತ್  ಕಾಣ್ುತ್ತದ್ . ರ ೇವಣ್ಸಿದಧ, 
ಅಮೇರ್ಸಿದಧ, ಸಿದಧರಾಮ ಇವರ ಲಿ ಹಾಲುಮತ್ ಕಾವಾದಲ ಿೇ ಬರುತ್ಾತರ . ರ ೇವಣ್ ಮತ್ುತ ಸಿದಧರಾಮ 
ವಿೇರಶ ೈವ ಮತ್ುತ ಶ್ರಣ್ ಧಮಿದ ಕಾಲಕ ೆ ಅಂಟ್ಟಕ  ಂಡರ , ಅಮೇರ್ಸಿದಧ ಪರತ್ ಾೇಕವಾಗಿಯೇ 
ನಿಂತಿದ್ಾಾನ ʼ. ಎಂದು ಹ ೇಳುತ್ಾತರ . ಇದ್ ೇ ಭಾಗದವರಾದ ಎಮ್.ಎಮ್್.ಕಲುಬಗಿಿಯವರಿಗ  
ಅಮೇರ್ಸಿದಧ ಗ  ತಿತರದ್ ೇ ಇರುವವರು ಅಲಿ. ನಾಗಲಮಡಿಕ  ಅವರು ಹಾಲುಮತ್ ಕಾವಾದಲಿ್ಲ 
ಉಲ ಿೇಖವಾಗಿರುವ ಅಮೇರ್ಸಿದಧ ಮತ್ುತ ಕಟುು ಲ್ಲಂಗಗಳನುನ ಮಾಯಮಾಡಿದ ಬಿಳಿಯಾಣ್ಸಿದಧ 
ಗುರು ಸ  ೇಮಲ್ಲಂಗನನುನ ತ್  ೇರಿಸಿ ಸಿದಧ ಪರಂಪರ ಯಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ಾತನ  ಮತ್ುತ 
ಅಮೇರ್ಸಿದಧ, ಸಿದಧರಾಮ, ಮತ್ುತ ಕ  ಂತ್ ವವನ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಸಂವಾದ ಇವ ಲಿವೂ 
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ಎಮ್.ಎಮ್್ ಕಲುಬಗಿಿ ಅವರಿಗ  ವಿೇರಶ ೈವ ಅಥವ ಲ್ಲಂಗಾಯತ್ ದಶ್ಿನವನುನ ನ  ೇಡುವಲಿ್ಲ 
ಅಲಿಮನಷ ು ಅಮೇರ್ಸಿದಧನ ಪರಂಪರ ಯು ತ್  ಡಕಾಗಿರಬಹುದು. ಇವತಿತಗ  ಅಮೇರ್ಸಿದಧನ 
ಆರಾಧಕರಾದ ಒಡ ಯರರು ಗುರುಪರಂಪರ ಯಲಿ್ಲದ್ಾಾರ . ಇವರು ಕುರುಬರ ಮನ ಯಿಂದ ಹ ಣ್ುಣ 
ತ್ ಗ ದುಕ  ಳುುತ್ಾತರಾದರ  ತ್ಮಮ ಹ ಣ್ಣನುನ ಕುರುಬರಿಗ  ಕ  ಡುವುದ್ಲಿ. ಕುರುಬರ ಮದುವ -
ಮನ ಶಾಂತಿಗಳಂಥ ಸಂದಭಿದಲ್ಲ ಿ ಜಂಗಮರಂತ್  ಗುರು ಸವರ ಪದಲಿ್ಲ ಹ  ೇಗುತ್ಾತರ . ಆದರ  
ಜಂಗಮರನ ನ ಒಳಗ  ಂಡು ಇನುನಳಿದ ಸಮುದ್ಾಯಗಳು ಇವರನುನ ʻಕುರುಬರ ಂದ್ ʼ 
ಕರ ಯುತ್ಾತರ . ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಿ. ಜಿ ಬಿರಾದ್ಾರ ಅವರು ʻಕುರುಬರ ಗುರು ಒಡ ಯರುʼ ಎನುನವ 
ಸಂಶ  ೇಧನಾ ಮಹಾ ಪರಬಂಧವ ೇ ಬರ ದ್ದ್ಾಾರ . ಆದರ  ಅವರು ರ ೇವಣ್ಸಿದಧ ಮತ್ುತ ಅಮೇರ್ಸಿದಧ 
ಇಬಬರನ ನ ಒಂದ್ ೇ ತ್ಕೆಡಿಯಲ್ಲಿಟುು ನ  ೇಡುತ್ಾತರ . ಅಮೇರ್ಸಿದಧನದ್ ೇ ಒಂದು ಪರಂಪರ ಯನುನ 
ಹ ೇಳುವ ನಾಗಲಮಡಿಕ ಯವರು ಕ ೇವಲ ಅರಿಕ ೇರಿಯನನಷ ು ಕ ೇಂದರವಾಗಿ ಇಟುುಕ  ಂಡಿದ್ಾಾರ . 
ಅಮೇರ್ಸಿದಧನ ಚಹರ ಗಳು ಕಲ ರಿು, ಕಕೆಳಮೇಲ್ಲ. ಮೇರಟಗಿ, ಜ ೇರಟಗಿ, ಮುರಗಾನ ರು, 
ಮಾನಸುಣ್ಗಿ, ದ್ ೇಸುಣ್ಗಿಯಂಥ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಅಮೇರ್ಸಿದಧನ ತ್  ೇರು ಗದ್ಾಗ ಗಳು ಇವತಿತಗ  
ಇದ್ಾಾವ . ಅಲಿ್ಲಯ ಮೌಖಿಕ ಮಿತ್ಗಳನುನ ಬಳಸಿಕ  ಂಡಿದಾರ  ಅಮೇರ್ಸಿದಧನ ಕುರಿತ್ು ಚಿಂತಿಸಲು 
ಮತ್ತಷ್ುು ಸ ುೇಸ್್ ದ್  ರ ಯುತಿತತ್ುತ.   
     ವಚನಕಾರರ ಮತ್ುತ ಅವರ ಇಷ್ುಲ್ಲಂಗದ[ಕಟುುಲ್ಲಂಗ]ಪರಿಕಲುನ ಯ ನಂತ್ರ ಬಂದ 
ಮಂಟ ೇಸಾವಮಿ, ಮಾದಪು, ಅಮೇರ್ಸಿದಧರಂಥವರ ಹುಟುುಲ್ಲಂಗ ಪರಿಕಲುನ ಯು 
ವಿದ್  ರೇಹತ್ನವಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದ್ . ಇಂಥ ವಿದ್  ರೇಹತ್ನವನುನ ಸಾಹಿತ್ಾದ ದೃರ್ಷುಯಲಿ್ಲಯ  
ನ  ೇಡಬಹುದು. ಪಾರರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ೇ ಹ ೇಳುವಂತ್  ʻಸಾಹಿತ್ಾ ಚಿಂತ್ನ ಯನುನ ಕ ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ 
ಮಿೇಮಾಂಸ ಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬ ನನಲಿ್ಲ ವಿವ ೇಚಿಸುವುದು ಅಲಿ; ಅದರ ಜ  ತ್ ಗ  ಅಥವ ಭಿನನವಾಗಿ 
ಜನಪದ ಚಿಂತ್ನ ಯನುನ ಒಳಗು ಮಾಡಿಕ  ಂಡು ವಿವರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಾವಿದ್ ʼ ಎಂದು ಹ ೇಳುತ್ಾತರ . 
ಜನಪದ ಕಾವಾಗಳ ಭಾಷ , ಲ  ೇಕದೃರ್ಷು, ಆಶ್ಯ, ಆಕೃತಿ, ಸೌಂದಯಿಗಳ ಕುರಿತ್ು 
ವಿಭಿನನವಾಗಿಯೇ ವಿಶ ಿೇರ್ಷಸುತ್ಾತರ . ಆದರ  ಹಿೇಗ  ವಿಶ ಿೇರ್ಷಸುವಾಗಿನ ದ್ ೇಸಿಯ ಫಾಮ್್ನುನ 
ʻಪರದಶ್ಿನ ಮತ್ುತ ಬ ೈಟಕ್̓ ಮ ಲಕ ನ  ೇಡುತ್ಾತರ . ಸಂಸೃತ್ ಕಾವಾ ಮಿೇಮಾಂಸ ಯು 
ಸೌಂದಯಿದ ಕುರಿತ್ು ಕಲಾನುಭವ, ರಸಾನುಭವದ ಕುರಿತ್ು ಹ ೇಳುತ್ತದ್ . ಆದರ  
ನಾಗಲಮಡಿಕ ಯವರು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವಾಗಳ ಸೌಂದಯಿವನುನ ಸಂರ್ಷ್ಿ, ಸಾಮರಸಾದ 
ಮ ಲಕ ನ  ೇಡುತ್ಾತರ . ಅವರ ೇ ಹ ೇಳುವ ಹಾಗ  ʻಸೌಂದಯಿ ಎಂದರ  ಇಲಿ್ಲ ಬರಿೇ ಸುಂದರ 
ಅನುಭ ತಿ ಮಾತ್ರವಲ;ಿ ಸಂರ್ಷ್ಿದಲ  ಿ ಸಾಮರಸಾವನ ನ ಅನಾವರಣ್ಗ  ಳಿಸುವ ಬಗ . 
ಮತ್  ತಂದು ದ್ನನಿತ್ಾದ ದಂದುಗಗಳಲಿ್ಲ ಬದುಕಿನ ಅಥಿವನುನ ಶ  ೇಧಿಸುವ ಪರಿ. ಇಲಿ್ಲ ಹಲವು 
ಕಲಾವಿದರಿದ್ಾಾರ ; ಹಲ ಬಗ ಯ ಲ  ೇಕಗಳಿವ . ಜನಪದ ಪಠಾಗಳನುನ ʻಕಲಾಕೃತಿʼಗಳ ಂದು 
ಕರ ಯಬ ೇಕ  ಬ ೇಡವ ೇ, ಎಂಬುದು ಮುಖಾ ಪರಶ ನಯಾದರ , ಮಾತಿನಿಂದ ಬರಹಕಿೆಳಿದ ಈ 
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ಪಠಾಗಳು ತ್ಮಮದ್ ೇ ಲ  ೇಕಾನುಭವಗಳಿಂದ ಎಂದ್  ೇ ʻಕಲಾಕೃತಿʼಗಳಾಗಿ ಮಾಪಾಿಡಾಗಿವ . 
ಅವರ ಮಾತಿನ ಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಬಗ ಯ ಸೌಂದಯಿವಿದ್ ʼ ಎಂದು ಜನಪದರ ದುಃಖವೂ 
ಮೌಖಿಕ ಕಾವಾದ ಸೌಂದಯಿಕ ೆ ಮಜ್ಿ  ಮಾಡುತ್ಾತರ . 
     ಎಲಾ ಿ ಜ್ಞಾನಶಿಸುತಗಳಿಗ  ಜನಪದವ ೇ ತ್ಾಯಿಬ ೇರು ಎನುನವ ಲ  ೇಕ ಸತ್ಾವನುನ ಮರ ತ್ 
ವಿದ್ಾವಂಸರು ಸಾಹಿತ್ಾವನುನ ವ ೇದ ಪುರಾಣ್ಗಳಿಂದ ಪಾರರಂಭಿಸಿ ವ ೈವಿಧಾಮಯವಾದಂಥ 
ಜನಾಂಗಿಯ ಪುರಾಣ್ ಮತ್ುತ ಲ್ಲಪಿರಹಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಾವನುನ ಅಲಕ್ಷ್ಸಿರುವುದನುನ ಹ ೇಳುತ್ತ; ಇಲಿ್ಲಯ 
ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಾವು ಕಾವಾ ಮಿೇಮಾಂಸ ಗ , ಕುಲಶಾಸರದ ಅಧಾಯನಕ ೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, 
ಮನ  ೇವ ೈಜ್ಞಾನಿಕದಂಥ ಶಿಸುತಗಳಿಗ  ಹಾಗ  ಆದ್ಮ ಕಾಲದ್ಂದ ಧಮಿಕಿೆಂತ್ ಕುಲ ವೃತಿತಗಳಿಗ  
ಒತ್ುತಕ  ಟ್ಟುರುವ ಇಂಥ ವ ೈವಿಧಾಮಯ ಶಾಕತ, ಶ ೈವ ಪರಂಪರ ಗಳು ಅನುಕ ಲಕರವ ನುನವುದು ಈ 
ಕೃತಿ ಎತಿತ ತ್  ೇರಿಸುತ್ತದ್ . ಹಾಲುಮತ್ ಕಾವಾದಲಿ್ಲ ಬರುವ ಮ ಲಮಾತ್ೃಕ ಯರಾದ ಎಲಿಮಮ, 
ಪಾವಿತಿ, ಸ ರಮಮ, ಕ  ಂತ್ ವವ, ಜುಂಜಪು ಮತ್ುತ ಮಂಟ ೇಸಾವಮಿ, ಮಾದಪು ಕಾವಾದಲಿ್ಲ ಬರುವ 
ಬ ೇವಿನ ಕಟ್ಟು ಕುರುಬರ ಕಾಳಮಮ, ಕುಂಚಟ್ಟಗ ಒಕೆಲ್ಲಗ ದ್  ಡಡಕಜಿಿಯಂಥವರ ಪರಸಂಗಗಳನುನ 
ಗಮನಿಸಿದರ  ದಕ್ಷ್ಣ್ ಭಾರತ್ದ ಮಾತ್ೃ ಪರಧ್ಾನವಾವಸ ಿಯ ಮುಂದುವರ ದ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಕಂಡುಬರುತ್ತದ್ . ಈ ಮ ರ  ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ ನಾಗಲಮಡಿಕ ಯವರು ಶ ೈವ, ಶಾಕತ, ವ ೈೈ಼ ಷ್ಣವ, ನಮಮ 
ನ ಲಮ ಲದ ಅವ ೈದ್ಕ ದಶ್ಿನಗಳಾಗಿದುಾ ಇವುಗಳನುನ ವ ೈದ್ಕ ದಶ್ಿನದ್ಂದ ಬಿಡಿಸಿಕ  ಳುುವ 
ಸ ಕ್ಷ್ಮತ್ ಯನುನ ಸುದ್ೇರ್ಿವಾಗಿ ಚಚಿಿಸಿದ್ಾಾರ .   

ಇಂಥ ನಮೃದಧವಾದಂತ್ಹ ಪರಂಪರ ಗಳನುನ ಅವಧ ತ್ರು, ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು, 
ಸ ಫಿಗಳವರ ಗ  ಚಾಚಿಕ  ಂಡು ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಚರಿತ್ ರಯನುನ 
ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ ಅವರ ʻಅಲಿಮ ಪರಭು ಮತ್ುತ ಶ ೈವ ಪರತಿಭ ʼ ಕೃತಿಯ ಕ ಲವು ಮುಖಾ ಫಾಮ್್  
ಬಳಸಿಕ  ಂಡರ  ʻಹಾಡು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹರʼ ಅಭಿನನವಾಗಿ ನಿವಿಚಿಸುತ್ತದ್ . ಮತ್ುತ ಇಂಥ ಲ್ಲಪಿರಹಿತ್ 
ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರ ಗಳನುನ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಾದ ನವೇದಯ, ನವಾ, ದಲ್ಲತ್ ಬಂಡಾಯದವರ ಗ  
ದ್ಾಟ್ಟಸಿಕ  ಂಡು ಹ  ೇಗಿದ್ಾಾರ . ವ ೈದ್ಕ ಹಿನ ನಲ ಯಿಂದ ಬಂದ ಬ ೇಂದ್ ರಯವರು ಜನಪದ 
ಲ  ೇಕವನುನ ʻಏಳು ಕನಿನಕ ಯರುʼ ʻಜ  ೇಗಿʼ ಕವಿತ್ ಗಳನುನ ಉದ್ಾಹರಿಸುತ್ಾತರ . ಆದರ  ಶ್ ದರ 
ಹಿನ ನಲ ಯಿಂದ ಬಂದ ಕುವ ಂಪುರವರು ʻವ ೈಚಾರಿಕ ಆಯಾಮಗಳನುನ ಮತ್ುತ ನಿಸಗಿದ 
ದಶ್ಿನವನುನ ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುನಲಿ್ಲ ಬರ ಯಲ್ಲಲಿ̓  ಎಂದು ಹ ೇಳುತ್ಾತರ . ಮುಂದ್  ಎಚ್.ಎಸ್್ 
ಶಿವಪರಕಾಶ್್, ಎಸ್್.ಜಿ ಸಿದಧರಾಮಯಾ, ಕ .ಬಿ ಸಿದಧಯಾನಂಥವರನುನ ವಚನ, ಸ ಫಿ, 
ತ್ತ್ವಪದಗಳಲಿ್ಲರುವ ದಶ್ಿನವನುನ ಮತ್ುತ ಅಲಿ್ಲಯ ನುಡಿಗಟುುಗಳನುನ ಬಳಸಿಕ  ಂಡ ಬಗ ಯನುನ 
ಆಲ  ೇಚಿಸುತ್ಾತರ . ಮುಂದುವರ ದು ಇವರುಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಂಬಾರರು ಜನಪದ ಶ ೈವಧ್ಾರ ಗಳನುನ 
ಮತ್ುತ ಅಲಿ್ಲಯ ಕಾವಾದ ಮಟುುಗಳನುನ ಎಡ ಬಿಡದ್  ಬಳಸಿಕ  ಂಡಿರುವದನುನ ಹ ೇಳುತ್ಾತರ . ಇದು 
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ಇಷ್ುಕ ೆ ನಿಲಿ್ಲಸದ್ ೇ ಹ  ಸ ತ್ಲ ಮಾರಿನ ಕಾವಾ ಮತ್ುತ ಜನಪದದಲಿ್ಲ ಲಲ್ಲತ್ ಸಿದಧಬಸವಯಾ, 
ನಾರಾಯಣ್ ಸಾವಮಿ ಕ .ವ ೈ, ನಟರಾಜ ಬ ದ್ಾಳು, ವಡಡಗ ರ  ನಾಗರಾಜಯಾ, ಜಿ.ವಿ ಆನಂದ 
ಮ ತಿಿ, ಅವರನುನ ಹ ಸರಿಸುತ್ಾತರ . ನಾನು ಓದ್ದಂತ್  ಸವಿತ್ಾ ನಾಗಭ ಷ್ಣ್ ಅವರ  ಜನಪದ 
ಮಟುುಗಳನುನ ತ್ಮಮ ಕಾವಾದಲಿ್ಲ ಬಳಸಿಕ  ಂಡಿದ್ಾಾರ . ತಿೇರಾ ಇತಿತೇಚಿನ ಕವಿಗಳಾದ ಆರಿೇಫ್್ 
ರಾಜಾ, ವಿೇರಣ್ಣ, ಚನನಪು ಅಂಗಡಿ, ಹುಲ್ಲಕುಂಟ  ಮ ತಿಿ, ಎಸ್್ ಮಂಜು, ಗಂಗಪು ತ್ಳವಾರ, 
ಆನಂದ ಕುಂಚನ ರು, ಬಸವರಾಜ ಹೃತ್ಾಕ್ಷ್, ಸಾವಮಿ ಪೊನಾನಚಿ, ರಾಜ ೇಂದರ ಪರಸಾದ್ 
ಇವರ ಲಿರಿಗ  ದ್ ೇಸಿ ಪರಂಪರ ಗಳ ಮೇಲ  ಆಸಕಿತ ಇದುಾ ಒಂದಷ್ುು ಧ್ಾಾನಸ ಿ ಸಿಿತಿ 
ರ ಢಿಸಿಕ  ಳುಬ ೇಕ ಂದು ಹ ೇಳುತ್ಾತರ . ಆದರ  ಇಂಥ ಶ್ಕಿತಯನುನ ರ ಢಿಸಿಕ  ಂಡು ದ್ಾಟಬಲ ಿಶ್ಕಿತ 
ರಮೇಶ್ ಆರ  ೇಲ್ಲ ಮತ್ುತ ಚಿಮನಹಳಿು ರಮೇಶ್್ ಬಾಬು ಅವರಿಗಿದ್  ಎಂದು ಉದ್ಾಹರಿಸುತ್ಾತರ . 
ನಾನು ಇತಿತೇಚ ಗ  ಗಮನಿಸಿದಂತ್  ದ್ ೇವು ಮಾಕ  ಂಡ, ಸುಮಿತ್ ಮೇತಿರ, ಭುವನಾ ಹಿರ ೇಮಠ, 
ಮಧು ಬಿರಾದ್ಾರ ಅವರ ಕವಿತ್ ಗಳಲಿ್ಲಯ  ದ್ ೇಸಿ ಪರಂಪರ ಗಳ ನುಡಿಗಟುುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವ .  
 
ಮುಗಿಸುವ ಮುನು: 
     ಕನನಡದ ಕಾಲುದ್ಾರಿ ಪಂಥಗಳ ಕುರಿತ್ು ಸಾಂಸೃತಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತಿತರುವ ರಹಮತ್ 
ತ್ರಿೇಕ ರ , ನಟರಾಜ ಬ ದ್ಾಳು, ಜಿ.ವಿ ಆನಂದಮ ತಿಿ, ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ ಬಾಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಪತಿ ಕ  ೇಲಾರ, 
ಎಚ್.ಎಸ್್ ಶಿವಪರಕಾಶ್್, ಪದ್ಾಮಲಯ ನಾಗರಾಜಯಾ, ಸುರ ೇಶ್್ ನಾಗಲಮಡಿಕ ಯವರನುನ 
ಒಳಗ  ಂಡು ಮುಂತ್ಾದವರನುನ ಒಂದಷ್ುು ಓದ್ಕ  ಳುುತಿತರುವ . ಇಲಿ್ಲಯ ಯಾರಿಂದ ಕ ಡ 
ಅವಧ ತ್ರು, ನಾಥರು, ಸಿದಧರು, ಆರ ಢರು, ಶ್ರಣ್ರು, ಅಚಲರು, ಅಮನಸೆರು ಇವರ 
ನಡುವಿರುವ ಮ ಲಭ ತ್ ವಾತ್ಾಾಸಗಳು ಯಾವುವು? ಎನುನವುದು ತ್ೃಪಿತಕರವಾದ ಉತ್ತರ ನನಗ  
ದ್  ರಕಿಲಿವ ಂದ್ ೇ ಹ ೇಳಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ್ . ಈ ಪಂಥಗಳು ಕ ಡಿ ಬಾಳುತಿತರುವುದಂತ್  ಗ  ತ್ ತೇ ಇದ್ . 
ಅದರ  ಅವುಗಳಲ್ಲರಿುವ ವಾತ್ಾಾಸಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಿದರ , ದಶ್ಿನಗಳನುನ ಮತ್ತಷ್ುು ಹಿಗಿಿಸಿ 
ಚಿಂತಿಸುವ ಸಾಧಾತ್  ಇದ್ . 
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