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                                                  ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಿಭಾವೆೈಕ್ಯತೆ 

 

ಮಾನಾ ಸಂಗೀತಾ ಲೆ ೀಕೆೀಶ 

ಕ್ನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ಾಾಧ್ಾಯಪಕ್ರು 
ಕ್ನಾಾಟಕ್ ಕಾಲೆೀಜು ಬೀದರ 

 

 ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಮ ಲ ತ್ತ್ವ ಭಕ್ತಿ, ಸತ್ಯ, ಎನ್ುನವ ಭಗವಂತ್ನ್ನ್ುನ ಕಾಣುವ ಪರಿ. ದಾಸ ಶಬ್ದ 
ಹೆೀಳುವುದೆೀ ಒಡೆಯ ಮತ್ುಿ ದಾಸರ ಸಂಬಂಧವನ್ುನ ಮಾತ್ಾ. ಒಡೆಯನಿರದಿದದರೆ ‘ದಾಸ’ ಎಂಬ್ ಶಬ್ದಕೆೆ ಅರ್ಾವೆೀ 
ಇಲಿ. ದಾಸರು ಭಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ್ನ ಂಬ ಮ ಲ ಸತ್ಯವನ್ುನ ಹುಡುಕ್ಲು ಹೆ ರಟವರು. ಹಾಗೆ ಅವರು 
ಹೆ ರಟಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ದಾರಿಗೆ ತ್ಮಮನ್ನಷೆಟೀ ತೆರೆದುಕೆ ಳಳಲ್ಲಲಿ. ಅದನ್ುನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕೆೆ  ತೆರೆದಿಟಟರು. ಅಲ್ಲಿ 
ಜಾತಿ, ಮತ್ ಧಮಾಗಳ ಗೆ ೀಜಲುಗಳು ಇಲಿ. 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜನ್ರ ಮಧ್ ೆ, ಜನ್ರಿಂದ ಜನ್ರ ಮುಂದೆಯೀ ಹುಟ್ಟಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಯಾವುದೆೀ ಒಂದು ಕೆೀಂದ್ರೀಕ್ೃತ್ 
ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟದದಲ್ಲ.  ಮನೆ ಮನೆ ಓಣಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ಿ ಹಾಡುತ್ಿ ಕ್ುಣಿಯುತ್ಿ ಸಾಗುವಾಗ ಕ್ಂಡ 
ಲೆ ೀಕಾನ್ುಭವಗಳು ಭಾವ ತ್ನ್ಮಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮ ಡ ಬ್ಂದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ೆದ  ಕ್ೃತಿಗಳು ಕ್ವಿತೆಯ ಎಲ ಿ
ಕಾವಯಂಶಗಳಂದ ತ್ುಂಬ ನಿಂತ್ವು.  ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ುಿ ಸಂಗೀತ್ದ ಸಾಮರಸಯದ  ಪಾತಿೀಕ್ವಾದ ಈ ರಚನೆಗಳು ಶುದಧ 
ಭಾವಗೀತೆಗಳಾದವು. 

ಶ್ಾೀ ಪ್ಾದರಾಜರು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದಯ ಪಾವತ್ಾಕ್ರೆಂದು ಪಾಖ್ಾಯತಿ ಹೆ ಂದಿದಾದರೆ. ಮಧ್ಾವಚಾಯಾರ ನೆೀರ 
ಶ್ಷ್ಯ ಪದಮನಾಭ ತಿೀರ್ಾರ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಂದ ಎಂಟನೆೀಯ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿವರು. ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಉಗಮವಾಯಿತ್ಲಿದೆೀ ಮಾಧವ ತ್ತ್ವಗಳ ಹಿನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ದ ಮಾಧಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಮಹಿಮೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿಯ 
ಮೌಲಯಗಳನ್ುನ ಬತ್ಿರಿಸುವ ಮ ಲಕ್ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ಭಾವೆೈಕ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆ ಮ ಡಸಿದರು. 

ಶ್ಾೀ ಪ್ಾದರಾಯರ ಕೆಲವು ಕ್ತೀತ್ಾನೆಗಳ ಸಾಲುಗಳು 

‘ಭಕ್ತಿ ಬೆೀಕ್ು ವಿರಕ್ತಿಬೆೀಕ್ು, ಶಕ್ತಿ ಬೆೀಕ್ು ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿ ಬ್ಯಸುವಗೆ 

ನಾನಿನ್ಗೆೀನ್ು ಬೆೀಡುವುದಿಲಿ, ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೆ ಳು ನಿಂದಿರೆ ೀ ಕ್ೃಷ್ಣ 

(ಕ್ನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ-ಶ್ವಶರಣಪಪ ಮೀತ್ಕ್ಪಳಿಳ) 

 

ಕಾಖ್ಂಡಕ್ತಯ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು ತ್ಮಮ ಒಂದು ಮಿಶಾ ಭಾಷೆಯ ಕ್ೃತಿಯಲ್ಲ ಿ

‘ಸಮಜೆ ೀ ಭಾಯಿ ಪಕ್ುನಾ ಚಾರೆ ೀ ಖ್ುದಾಕಾ ತೆಲುಗು 
ಕ್ನ್ನಡ ತ್ುರುಕಾರೆ ಒಂದೆೀ ಸುಖ್ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು. 
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ತೆಲುಗು, ಕ್ನ್ನಡ, ತ್ುರುಕ್ (ಇಸಾಿಮ) ಆರೆ (ಮರಾಠಿ) ಯಾವುದೆೀ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಭಗವಂತ್ ಕೆ ಡುವ ಸುಖ್ ಒಂದೆೀ 
ಎಂದರು. ಅಲಿದೆೀ ಇನೆ ನಂದು ರಿೀತಿಯ ವಿಚಾರ  

‘ದೆೀಖ್ೆ ೀ ಭಾಯಿದಿಸತಾ ತ್ುಮನಾ 

ನ್ಜರೆ ೀಮೆ ನ್ಜರೆ ೀಮೆ 

ತ್ನೆ ನಳಗದೆ ಅತಿ ಸ ಕ್ಷ್ಮವಾಗ ತಿಳಕೆ ೀಮೆ ತಿಳಕೆ ೀಮೆ 

ಸದುುರು ವಚನ್ ಶೆ ೀಧುನಿ ಪ್ಾಹಾ ಸಪ್ೆಾೀಮ ಸಪ್ೆಾೀಮ 

ಚುಡವಯಾಯ ಉನ್ನದಿ ಪೂಣಾ ಘನ್ ಮಹಿಮೆ’ ಎಂದರು. 
 

ಮನ್ುಷ್ಯ ತ್ನ್ನನ್ುನ ತಾನ್ು ತಿಳದುಕೆ ಳುಳವುದರಲ್ಲಿಯೀ ಸ ಕ್ಷ್ಮವಿದೆ. ಅದನ್ುನ ನೆ ೀಡಕೆ ೀ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಯೀ ಅದು 
ಇದೆ. ಸದುುರುಗಳ ಮಾತಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ೆಾೀಮದ ಗುರುತ್ು ಇದೆ. ಅದನ್ುನ ಕೆೀಳಿದರೆ ಘನ್ ಮಹಿಮೆ ಗೆ ತಾಿಗುತ್ಿದೆ. 
ಭಾವೆೈಕ್ಯತೆ ಬೀಜ ಮಾತೆಂದರೆ ಇದುವೆೀ ಎನ್ನಬ್ಹುದು. 

ವಾಯಸರಾಯರು ತ್ಮಮ ಗುರು ಶ್ಾೀಪ್ಾದರಾಯರ ಸಂಪಾದಾಯವನ್ುನ ಕೆೈ ಬಡದೆ ಅದನೆನೀ ಮುಂದುವರೆಸಿಕ  ಂಡು 
ಹೆ ೀದರು. ಇದರಿಂದಾಗ ವಾಯಸಕೆ ಟ ಮತ್ುಿ ದಾಸಕ್ ಟಗಳೆಂಬ್ ಟ್ಟಸಿಲುಗಳಾಗ ಒಡೆದವು ಎರಡು 
ಸಂಪಾದಾಯಗಳು ಭಾಗವತ್ ಸಂಪಾದಾಯಕೆೆ ಸೆೀರಿದವಾದರ  ಸಂಸೃತ್ ಶಾಖ್ೆಯ ವಾಯಸಕ್ ಟವಾದರೆ ಕ್ನ್ನಡ 
ಕ್ತೀತ್ಾನೆಗಳನೆನೀ ಪರಂಪರೆಯಾಗ ಹೆ ಂದಿದ ಶಾಖ್ೆಯು ದಾಸಕ್ ಟವಾಯಿತ್ು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಶ್ವನಿ 
ದೆೀವತೆಗಳಾದ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ುಿ ಕ್ನ್ಕ್ದಾಸರು ಇವರ ಶ್ಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. 

ಕೆ ಳವ ನ್ುಡಸಿ ಪ್ೆಾೀಮ ಪುದೆಯ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸಿ ಭವದ 

ಕ್ಳೆದು ತಿಳಿಪನೆಳ  ೆಬ್ಳಿಳಯ ಬೆಳಗನ್ ಬೆಳಗನೆನೀ ಮನ್ದೆ ಳು 

ಎಂದು ಭಾವೆೈಕ್ಯತೆಯ ಬೀಜ ಬತ್ಿರಿಸಿದರೆಂದು ಹೆೀಳಲಾಗದೆ. 

ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಗುರುಗಳಾದ ವಾಯಸರಾಯರಿಂದ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯಯ’ ಎನ್ುನವ ಮೆಚುುಗೆಗೆ 
ಪ್ಾತ್ಾರಾಗ ನಾರದರ ಅಂಶರ ಂಬ ನ್ಂಬಕೆಗೆ ಪ್ಾತ್ಾರಾದರು. ಧಮಾವೆೀ ಜಯವೆಂಬ್ ದಿವಯಮಂತ್ಾ ಎಂಬ್ುದು 
ಜನ್ತೆಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿತಿರಿುವ ದಿೀಕ್ಷಾಮಂತ್ಾ’ವಾಗದೆ.  

‘ಮಾನ್ವ ಜನ್ಮ ದೆ ಡಡದು ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೆೀಡ 

ಹುಚುಪಟಟಗಳಿರಾ ಎಂದು ಜನ್ರನ್ುನ ಬ್ದುಕ್ತನ್ ಒಳಅರ್ಾ ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಳವಂತೆ  

ಹೆೀಳಿದರು. 

ಸಾವಿರಕ್ ೆ ಅಧಿಕ್ ವರುಷ್ದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕ್ನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತೆಾಯಲ್ಲಿ ಜೆೈನ್ ಯುಗ, ವಿೀರಶೆೈವ ಯುಗ 
ಮತ್ುಿ ಬಾಾಹಮಣ ಯುಗ ಎಂದು ಮ ರು ಭಾಗಗಳನ್ುನ ಮಾಡಲಾಗದೆ. ಈ ಶ್ೀಷ್ಠಾಕೆಗಳು ಆಯಾ ವಗಾದ 
ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ುನ ಪಾತಿನಿಧಿಸುತ್ವಿೆಯಷೆಟ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಾಯಸಿಗಳ ಹೆ ರತ್ು ಪಡಸಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯಾ ವಗಾದ 
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ಅರಮನೆ ಗುರುಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾದವು ಆದರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ವಗಾಕೆೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಲ್ಲಲಿ ಅದು ಎಲಿ 
ವಗಾಗಳ ಅರಮನೆ ಗುರುಮನೆ ಮತ್ುಿ ಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ುನ ಮುಟ್ಟಟ ಎಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯ  ಸಿವೀಕ್ೃತ್ವಾಗರುವುದು 
ಅದರ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗದೆ. 

ಹಿಂದುಳಿದವರು ದಲ್ಲತ್ರಿಂದ ಹಿಡದು ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ್ ಮುಂದುವರಿದ ಜನ್ರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಠ 
ಮಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ ಗುಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿವೀಕಾರವಾಗದೆ. ಇನ್ನಷ್ುಟ ಸಪಷ್ಟವಾಗ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದರೆ 
ದಾಯಮವವ, ದುಗಾವವ, ಬೀರಪಪನ್ ಗುಡಗಳ ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೈವ ವಿೀರಶೆೈವರ ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಡ ಮಾಡುವ 
ವೆೈಷ್ಣವರ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಪದಗಳು ಪಾವೆೀಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಜಾತಿ ಮತ್ ಪಂರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿ. 
ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯ ಕ್ನ್ಕ್ದಾಸ ತಿೀರ ಇತಿಿೀಚಿನ್ ಮುಸಿಿಮ ಗೆ ೀನ್ವಾರದ ರಾಮದಾಸರ ಕ್ತೀತ್ಾನೆಗಳು ಎಲೆಿಡೆ 
ಸಿವೀಕ್ೃತ್ವಾಗದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬ್ಹು ಮುಖ್ಯ ಉದೆದೀಶ ಅದು ಜನ್ರ ಮನ್ಸಸನ್ುನ ಮುಟಟಬೆೀಕ್ು. ತ್ಟಟಬೆೀಕ್ು. ದಾಸ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನ್ ಮುಟುಟವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಯಾಗದೆ. ಭಾವೆೈಕ್ಯತೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಇದು. 

ದಾಸರು, ಜನಾಧಾನ್ನ್ ಸೆೀವೆಯನ್ುನ ಜನ್ತೆಯ ಸೆೀವೆಯ ಮ ಲಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದರೆ. ಜನ್ರಲ್ಲಿ ಧಮಾ 
ಜಾಗೃತಿಯನ್ುನಂಟು ಮಾಡದಾದರೆ. ಭಗವದಭಕ್ತಿ ಮ ಡುವಂತೆ ಪಾಯತಿನಸಿದಾದರೆ. ಸಂಗೀತ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಅಭಿರುಚಿಯನ್ುನ ಮ ಡುವಂತೆ ಪಾಯತಿನಸಿದಾದರೆ. ಸಂಗೀತ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ುನ ಹುಟ್ಟಟಸಿದಾದರೆ. ಯಾವ 
ಭೆೀಧ ಭಾವಗಳಿಲಿದೆ ಜನ್ರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ ಎಲರಿನ್ ನ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ುನ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ುನ 
ಸುಸಂಸೃತ್ರಾನಾನಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಉದಾತ್ಿ ಪಾಯತ್ನವನ್ುನ ನಿಸಾವರ್ಾತೆಯಿಂದ ಮಾಡದಾದರೆ. 

ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪೀಷ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಿೀಡದ ಕೆ ಡುಗೆ ಅವಿಸಮರಣಿೀಯವಾಗದೆ ಅರಳಿದ 
ಹ ವಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ುನ ಬೀರುವುದು ಅದರ ಧಮಾ ಅದರ ಹಾಗೆ ಮಹಾನ್ುಭಾವರ ಸತ್ುಪರುಷ್ರ ಸಂತ್ರ, 

ಹರಿದಾಸರ ಕೆಲಸ ಅವರೆ ಂದು ಅರಳಿದ ಹ ವು, ತಾವು ಕ್ಂಡು ಉಂಡ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ುನ ಬತ್ಿರಿಸುತಾಿರೆ. ಕೆಟಟ 
ಮಾಗಾವನ್ುನ ತೆ ರೆದು ಸನಾಮಗಾದಿಂದ ಬಾಳಿ, ಬ್ದುಕ್ನ್ುನ ಹಸನಾಗ ಇಟುಟಕೆ ಂಡು ಪದದತಿಯನ್ುನ ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ು 
ಎಂದು ಹೆೀಳುತಾಿರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ ಕ್ುಲ ಪಂರ್ಗಳ ಕ್ಟುಟ ಪ್ಾಡು ಇರುವುದಿಲಿ ಮಾನ್ವ ಕ್ುಲ ಒಂದೆೀ ಎಲ ಿ
ಮಾನ್ವರು ಉದಾಧರವಾಗಬೆೀಕೆಂಬ್ುದೆೀ ಅವರ ಹಂಬ್ಲವಾಗರುತ್ಿದೆ. ಮಹಿಪತಿರಾಯರು ತ್ಮಮ ಒಂದು 
ಕ್ತೀತ್ಾನೆಯಲ್ಲಿ. 

‘ಎಂದಿಗೆ ಬಾಹುದು ನೆ ೀಡ ಸಂದಿಸಿ ಮಾನ್ವ ಜನ್ಮ 

ಚಂದ ಮಾಡಕೆ ಳಿಳರೆ ೀ ಬ್ಂದ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಬಾಯಗ’ 

ಎಂದರು ಆದರೆ ನಾವು ಚಂದವಾಗ ಇಟುಟಕೆ ಳಳದೆ 

ಛಂದಗೆೀರಿಯಾಗ ಬಾಳಿದರೆ ಅದು ನ್ಮಮ ತ್ಪುಪ ಅವರ ಒಂದು ದಖ್ಣಿೀ ಉದುಾ ಭಾಷೆಯ ಕ್ೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ್ 
ಕ್ ಲ್ಲಯನ್ುನ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು ಎನ್ುನತಾಿರೆ. 

ವಿಶವದ ಬ್ದುಕ್ತನ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಿ ವಿಶಾವಸವನ್ುನ ಮ ಡಸುವ ಪುರುಷ್ ಪಾಯತ್ನದ ಸಾಧನೆಗೆ ಕ್ನ್ನಡ ಹರಿದಾಸ 
ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸಾಮರ್ಾವನ್ುನ ಕ್ನ್ನಡದ ಏಳ ುೆಗೆ ಅರ್ಾವಾಗುತಾಿಗುತ್ಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಜಗದೆೀಳಿಗೆಯ  
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ಕ್ನ್ನಡದಿಂದಲೆೀ ಆಗಬೆೀಕ್ಲವಿೆ’ ಎಂಬ್ ವರಕ್ವಿವಾಣಿಯು ಸಾಧಯವಾಗುವ ಕಾಲವೂ ಸನಿನಹಿತ್ವಾಗುತ್ಿ 
ಬ್ರುತಿಿದೆಯಂದು ಕಾಣುತ್ಿದೆ. 

ತಾನ್ು ಯಾರು ತ್ನ್ುವು ಯಾವು, ತಿಳಿದು ನೆ ೀಡ ಎಂಬ್ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ತೀತ್ಾನೆಯಲ್ಲಿ. 

‘ಜಾತಿಯ ಕ್ುಲಗಳ ಭೆೀದವ ತಿಳಿದು 

ಯಾತ್ನೆ ದೆೀಹವ ಸಂಗವನ್ುಳಿದು 

ಮಾತಿನ್ ಮ ಲವ ತಿಳಿದಾತ್ನ್ು ಶರಣನ್ು’ 

    ಎನ್ುನತಾಿರೆ. ಕೆೀಡಗರ ಸಂಗದ್ಂದ ಹೆ ರ ಬ್ರುವ ಮನ್ಸುಸ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ಅದಕೆೆ ಮನ್ ಬ್ಲ್ಲಯಬೆೀಕ್ು. ಮನ್ 
ದೃಢವಾಗದಿದದರೆ ಏನ್ನ್ ನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ ಆದದರಿಂದಲೆೀ ರಾಯರು ಈ ಚಂಚಲ ಮನ್ಸಿಸನ್ ಕ್ುರಿತ್ು ಅನೆೀಕ್ 
ಬ್ಗೆಯಾಗ ಹೆೀಳಿ ಎಚುರಿಸಿದಾದರೆ. 

‘ಹೆಣುಣ ಹೆ ನ್ನದಾಶೆ ಹಚಾಯದೆ ಘನ್ತ್ನ್ಗರಸಭೆ 

ಹುಚು ಮಾಡ ಬಟ್ಟಟದೆ ಎಚುರ ಎಡಯಗೆ ಡದೆ 

ಕ್ಟ್ಟಟ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಬದದದೆ ಬೆಟ್ಟಟ ಬೆದರದೆ’ 

ಸತ್ಿಂಗ ಇರಬೆೀಕ್ು ಸತ್ಯದ ನ್ುಡ ಹಿಡಬೆೀಕ್ು ಒಂದು ಪರ್ ಹೆ ಂದಲರಿಯರು ಈ ಮನ್ುಜರು ಎಂದು ಕ್ನಿಕ್ರ 
ಪಟ್ಟಟದಾದರೆ. ದ ವೈತ್ -ಅದ ವೈತ್ ಎಂದು ಹೆ ಡೆದಾಡದಿರಿ ಎಂದು ಕ್ವಿ ಮಾತ್ನ್ುನ ಹೆೀಳಿದಾದರೆ. 

‘ದ ವೈತ್ ಎಂಬ್ವನ್ು ತಾನ್ು ಪರಮ ವೆೈಷ್ಣವನ್ಲಿ. ಅದ ವೈತ್ ಎಂದು ಹೆೀಳಿಕೆ ಳುಳವವನ್ು ತಾನ್  ಸಾಮತ್ಾನ್  ಅಲಿ. 
ಅದು ಸಿದಾಧಂತ್ದ ವಿಷ್ಯ ಎಂದಿದಾದರೆ ಮ ರ ವರೆ ಮಳದ ದೆೀಹ ಶುದಿಧ ಇಲ.ಿ ಅದನ್ುನ ಯಾಕೆ ಚಚಿಾಸಬೆೀಕ್ು? 

ಅದರ ಭಾನ್ಗಡಗೆ ಬೀಳದೆ ಚಿತ್ಿ ಶುದಧರಾಗ ಮಹಿಪತಿಯನ್ುನ ಮುಟುಟವುದು ಲೆೀಸು ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ಿ ಎಲಿ ಶುಷ್ೆ 
ಚಚೆಾಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ುನ ಹಾಡದಾದರೆ. 

ಜಗತ್ುಿ ಸತ್ಯ ಭಗವಂತ್ನೆ ಬ್ಬನಿದಾದರೆ. ಪಾಪಂಚದ ವಾಯಪ್ಾರವೆಲಿವೂ ಅವನ್ ಅಧಿೀನ್ದಲ್ಲ ಿನ್ಡೆಯುತ್ಿದೆ. ಎಂಬ್ 
ತ್ತ್ವದ ಹಿನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದುದಕೆ ಂಡೆ ಬ್ದುಕ್ನ್ುನ ಹಸನಾಗ ಇಟುಟಕೆ ಂಡು ಪರವನ್ುನ ಚಿಂತಿಸಬ್ಹುದು ಎಂದು 
ದಾಸರು ವಚನ್ಕಾರರ ನಿಲುವಾಗದೆ. 

ಕ್ನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗದೆ. 
ಸಮಾನ್ತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ರ ಏಳ ುೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗದದಲದಿೆೀ ಎಲಿರ  ಒಂದೆೀ ಎನ್ುನವ ಭಾವೆೈಕ್ಯತೆಯ ದಾರಿ 
ದಿೀಪವಾಗದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ್ನ್ುನ ಪಾತ್ಯಕ್ಷವಾಗ ಪರೆ ೀಕ್ಷವಾಗ ಕ್ಂಡುಕೆ ಳಳಲು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜನ್ರ ಮನ್ಸಿಸನ್ 
ಕ್ತ್ಿಲೆಯನ್ುನ ದ ರ ಮಾಡ ಬೆಳಕ್ನ್ುನ ತ್ಂದುಕೆ ಟ್ಟಟವೆ. 
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ಆಕ್ರ ಗಾಂರ್ಗಳು 

೧) ಕ್ನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸೃತಿ ಮಿೀಮಾಂಸೆ-ಸಂ.ಡಾ. ಸಿ.ಬ.ಹೆ ನ್ನಯಯ 

೨) ಕ್ನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತೆಾ – ರಂ.ಶ್ಾೀ. ಮುಗಳಿ 

೩) ಕ್ನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ - ಶ್ವಶರಣಪಪ ಮೀತ್ಕ್ಪಳಿಳ  
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