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ಸಂತಕವಿ- ಕನಕದಾಸ
ಡಾ.ಜೆ.ಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾಳಿಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಸಾಂಸಕ ೃತಿಕಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜನಸಮಾನಯ ರಬದುಕಿನವಿವಿಧಆಯಾಮಗಳಿರುವು
ದುವಚನಸಹಿತ್ಯ ,
ಕಿೀತ್ಾರ್ನಸಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ತ್ವ ದಗಳಲ್ಲಿ .ಇವೆಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದದುು ಪ್ರರ ದೇಶಿಕಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ .ಶರಣರ,
ದಾಸರ,
ತ್ತ್ವ ದಕಾರರರಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗಮಾನವನ್ನತ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೈತಿಕಮೌಲ್ಯ ಗಳನು ,
ಮಾನವಿೀಯಮೌಲ್ಯ ಗಳನು ಅಳವಡಿಸಿಕೇಾಂಡುಮಾನವರ್ನಗಬೇಕು,
ದಿನನಿತ್ಯ ದವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಆಸಕಿು ತಾಳದೆ,
ಭಗವನಿು ಷಠ ರ್ನಗಿಭಗವಂತ್ನಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಡೆಯಬೇಕೄಾಂದುಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಾು ರೆ.
ಮತಿಶುದಧ ವಾಗಿರಲ್ಲ,

ನಡೆಸರಳವಾಗಲ್ಲ,

ಬದುಕುಸಾಂದರವಾಗುತ್ು ದೆಾಂದುಮನೆಮನೆಗೄತೆರಳಿನಿಜಜೀವನಮೌಲ್ಯ ಗಳಬಗೄೆ ಜ್ಞಗೃತಿಮೂಡಿಸಿದಾು
ರೆ.
ಹತಾಶೆ,

ಹಗರಣ,

ಹತಾಯ ಚಾರ,

ಆತ್ಮ ಹತೆಯ ,

ಹಿಾಂಸೆ,

ವಂಚನೆಗಳುಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವಈದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೄಜೀವನಪ್ರ ೀಮತಿಳಿಹೇಳುವ,
ಜೊತೆಜೊತೆಗೄರಾಗದೆವ ೀಶಕೇರ ೀಧಅಸೂಯೆಮೇದಲ್ಲದಮನೀವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಸೆು ೀಹ,
ಸಹಕಾರ, ಸೌಹಾದಾತೆಸರುವಸಂದೇಶವನ್ನು ಆತಿಮ ೀಯವಾಗಿಯೆತಿಳಿಹೇಳಿದಾು ರೆ.
ದೇಹಕಿಕ ಾಂತ್ಪ್ರರ ಣದಡ್ಡ ದು
ಪ್ರರ ಣಕಿಕ ಾಂತ್ಮಾನದಡ್ಡ ದು
ಮಾನಹಿೀನರ್ನಗಿಬಾಳವ ಮನ್ನಜರ್ನಯ ತ್ಕೄ.
ಕನಕದಾಸರನು ಭಕು ಎಾಂದೂ,

ಇಲ್ಿ ವೆದಾಸನೆಾಂದುನಿಗದಿಡಿಸಿಕೇಾಂಡು,

ಆತ್ನಬದುಕಿನವೈವಿಧಯ ತೆಗಳನ್ನು ,

ಅರಿವಿನವಿಸು ರವನು ,

ಅರಿಯಲುಈಹೊತಿು ಗೂಸಂಪೂಣಾವಾಗಿಸಧಯ ವಾಗಿಲ್ಿ .
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ತ್ನು ಳಗಿನಸಂಘಷಾಗಳಿಗೄಆದಿಕಶವವನ್ನು ಆತ್ಮ ಬಲ್ವಾಗಿಸಿಕೇಾಂಡು,
ಹೊರಗಿನಸಂಘಷಾಗಳಿಗೄಸಮಾಜದತ್ಲ್ಿ ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರ ೀರಕಶಕಿು ಯಾಗಿಸಿಕೇಾಂಡುಹಾಡುತಾುಬರೆಯು
ತಾು ನಡೆಯುತಾು ಸಗಿದಕನಕನಬದುಕುಕವಲ್ಭಕು ಎನ್ನು ವುದಕೄಕ ಸಿೀಮಿತ್ರ್ನಗದೆಅಥವಾದಾಸರುಎ
ನ್ನು ವುದಕೄಕ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗದೆ,

ಆತ್ನಬಬ ಕವಿಯಾಗಿ,

ಬಂಡಾಯಗಾರರ್ನಗಿ,

ಸಂತ್ರ್ನಗಿ,

ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾ ನಿಯಾಗಿ,

ದಾಶಾನಿಕರ್ನಗಿ,

ತ್ತ್ವ ದಕಾರರ್ನಗಿ,

ಸಮಾನತೆಬಯಸಿದಮಾನವಿೀಯಮೌಲ್ಯ ಗಳರ ತಿಪ್ರದಕರ್ನಗಿಅಧಯ ಯನಮತ್ತು ಸಂಶೀಧನೆಗಳ
ಮೂಲ್ಕಅರಿಯಬೇಕಿದೆ.
ಬಹುಮುಖಿರ ತಿಭೆಯಕನಕದಾಸರುಮೇೀಹನತ್ರಂಗಿಣಿ,
ರಾಮಧಾನಯ ಚರಿತೆಮೇದಲ್ಲದಕಾವಯ ಕೃತಿಗಳಜೊತೆಗೄಕಿೀತ್ಾನೆಗಳು,

ನಳಚರಿತೆ,
ಮುಾಂಡಿಗೄಗಳು,

ಹರಿಭಕಿು ಸರ,
ಸಳಾದಿಗಳು,

ಉಗಾಭೀಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕನು ಡ್ಸಹಿತ್ಯ ಕೄಕ ಅರೂದಸಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕಕೇಡುಗೄಗಳ
ನ್ನು ನಿೀಡಿದಾು ರೆ. ಕನಕನಸಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಜೀವನಮೌಲ್ಯ ಗಳಿವೆ, ಜೀವನಪ್ರ ೀಮವಿದೆ.ಜ್ಞನದಸೊಗಡಿದೆ,
ಕಾವಯ ಧಮಾವಿದೆ,

ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿದೆ,

ಅನ್ನಭಾವವಿದೆ,

ರ ಯೀಗಶಿೀಲ್ತೆಯಿದೆ.ಹಿೀಗಿದೆಜೀವನ,

ಹಿೀಗಿರಬೇಕುಜೀವನಎಾಂದುಸಂಗಿೀತ್,
ಸಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧಾಯ ತ್ಮ ದಸಂಯೀಗದನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವಯ ಕು ಡಿಸಿದಾು ರೆ.ಎಲ್ಿ ಮತ್ಧಮಾಗಳಳಿತಿ
ನಸರವನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಿಸಿಸವ ತಂತ್ರ ವಯ ಕಿು ತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೇಾಂಡ್ರು,
ಸವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿಬಾಳುವಂತೆನಡೆದುತೀರಿದಾು ರೆ.ಧಮಾ,

ಜ್ಞತಿವಯ ವಸೆೆ ಯಬಗೄೆ ,

ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳಬಗೄೆ ತ್ಮಗೄಬೇಸರವಾದಾಗನೇರವಾಗಿಇಲ್ಿ ವೆರೀಕ್ಷವಾಗಿವಿಡಂಬಿಸಿದಾು ರೆ.
ಭಾವರವಶತೆಗಿಾಂತ್ಚಿಾಂತ್ನೆಯೆಮುಖ್ಯ ;

ಮುಸರೆತಳೆಯಬೇಕು,

ಈಮನಸಿನಮುಸರೆತಳೆಯಬೇಕು.ಎಲ್ಲಿ ರುಮಾಡುವುದುಹೊಟ್ಟೆ ಗಾಗಿಗಣುಬಟ್ಟೆ ಗಾಗಿ,
ಸತ್ಯ ವಂತ್ರಸಂಗವಿರಲುತಿೀಥಾವಾಯ ತ್ಕೄ,

ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾ ನಿಯಾದಮಲೆಚಿಾಂತೆಯಾತ್ಕೄ,

ಕುಲ್ಕುಲ್ಕುಲ್ವೆನ್ನು ತಿಹರು,

ಕುಲ್ವಾಯ ವುದುಸತ್ಯ ಸಖ್ವುಳಳ ಜನರಿಗೄ,

ತಿೀಥಾಪಿಡಿದವರೆಲ್ಿ ತಿರುರ್ನಮಧಾರಿಗಳೆ,
ಬಡ್ತ್ನಬಂದಾಗನೆಾಂಟರಬಾಗಿಲ್ಸೇರಬಾರದು,

ಜನಮ ಸಥಾಕವಿಲ್ಿ ದವರೆಲ್ಿ ಭಾಗವತೆರೆ,
ಗಾಣದೆತಿು ನಂತೆಕಣಣ ಮುಚಿು ರ ದಕಿಿ ಣೆಯಮಾಡಿ,

ಕಾಣದತಿರುಗುವೆನ್ನಎರಡುಕಣಿಣ ದೂು ರ್ನನ್ನಇಾಂಥಹಲೌಕಿಕಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕವಿಷಯಯಾವುದೇಇರ
ಲ್ಲಜನರಿಗೄಸಲ್ಭವಾಗಿಸರಳಗನು ಡ್ದಲ್ಲಿ ಜನದನಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರುಅಭಿವಯ ಕು ಡಿಸಿದುು ಬಹುದ
ಡ್ಡ ಸಧನೆ.

ಕಾಯಕಸಮಾನತೆ,

ಮೌಢ್ಯ ನಿವಾರಣೆ,

ಕುಲ್ದರ ಶೆು ,

ಸಮಾಜಕಸಮಾನತೆ,

ಸೌಹಾದಾತೆಯಾಂದಾಂದುಮಾತ್ತಅಪ್ರರಲೀಕಾನ್ನಭವದಿಾಂದ,
ಮಾಗಿದಜೀವರ್ನನ್ನಭವದಿಾಂದಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.ಅನ್ನಭವದಮಾತ್ತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಾಂದಉತ್ು ಮಸಂ
ಸಕ ೃತಿಯಬಿೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತು ವ,
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ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸವಜೀವನಸತ್ಯ ಗಳಾಗಿವೆ.ಬದುಕುಇಷೆ ವಾಗಬೇಕಾದರೆಮನ್ನಷಯ ಕೄಲ್
ವಾಂದುಮೌಲ್ಯ ಗಳನು ಅಳವಡಿಸಿಕೇಳಳ ಬೇಕು.ದಾನಶಿೀಲ್ತೆ,

ಜ್ಞಾ ನದಹಸಿವು,

ನಿೀತಿ,

ಧೈಯಾಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೇಾಂಡ್ರೆಆರೀಗಯ ವಂತ್ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೆನ್ನು ವುದುಕನಕದಾಸರ
ಕನಸ.ಹೇಳುವವಿಷಯಜನಸಮಾನಯ ರಿಗೄಅಥಾವಾಗಬೆಕೄನ್ನು ವಆಶಯಹೊಾಂದಿದು ಕನಕದಾಸರುತ್
ಮಮ ಭಾಷೆ,
ಅಭಿವಯ ಕಿು ಮತ್ತು ಚಿಾಂತ್ನೆಯದಿಕಕ ನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿಹೊರಳಿಸಿದರು.ಹಾಗಾಗಿಯೆದಾಸಕೂಟಎ
ನ್ನು ವುದುಕನು ಡ್ನೆಲ್ದುು ,

ಕನು ಡಿಗರದುು ,

ಕನು ಡಿಗರಭಾಷೆಯೆಶೆರ ೀಷಠ ಯೆನ್ನು ವಭಾವನೆಯನ್ನು ತ್ಮಮ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಬಿೀತ್ತಡಿಸಿದಾು ರೆ.
ಧರೆಯಗಿಬಬ ರತಿಹಿತ್ದಲ್ಲಬಾಳುವ ದು,
ಎನ್ನು ವಸಂದೇಶಹೊತ್ು ರಾಮಧಾನಯ ಚರಿತೆರ ಕನು ಡ್ದಅರೂದವೈಚಾರಿಕಚಿಾಂತ್ನೆಯಕೃತಿ.ಸಮರ
ಸಯ ದಸಂಕತ್. ಐಕಯ ತೆಯರ ತಿೀಕ. ಕನರ್ಾ ಟಕರಾಗಿಬೆಳೆಯುವರ್ನಡು.ರಾಗಿಶೂದರ ರ, ಮಹಿಳೆಯರ,
ದಲ್ಲತ್ರಜೀವದಅನು .

ಭಕು ರಿಗೄರಾಮಹೇಗೄಸರಧೇನ್ನವೀ,

ಹಾಗೄಈನೆಲ್ದಶೂದರ ರಿಗೄರಾಗಿಅಮೃತ್ಧಾರೆ.ದೇವರುಬಡ್ವರರಎನ್ನು ವಸಂದೇಶವನ್ನು ಬತ್ು ಮತ್ತು
ರಾಗಿಯಹಿನು ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಾು ರೆ.ಈಕೃತಿಯಆಶಯಸಪ ೃಶಯ ಮತ್ತು ಅಸಪ ೃಶಯ ರನಡುವಿನವಗಾ
ಹೊೀರಾಟ,

ಉಳಳ ವರುಮತ್ತು ಇಲ್ಿ ದವರಮಧಯ ದಬಂಡಾಯ,

ಶಿರ ೀಮಂತ್ಮತ್ತು ಬಡ್ವರಮಧಯ ದತಾರತ್ಮಯ ,
ಕನು ಡ್ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ೃತ್ದಭಾಷಾವಾದದನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಾಂತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬಲ್ಲಿ ದನ್ನನರೆದಲ್ಗ,

ಕಸವುಳಳ ಮಾತಿನಅನ್ನಭವಿಎನ್ನು ವಕೃತಿಯಳಗಿನಮಾತ್ತಕನಕದಾಸರವಯ ಕಿು ತ್ವ ವನ್ನು ಅಭಿವಯ ಕು ಡಿ
ಸತ್ು ದೆ.ಹಾಗಾಗಿಕನಕದಾಸರುಕನು ಡ್ರ್ನಡುಕಂಡ್ಅರೂದಸಂತ್ಕವಿಯೂಹೌದು,
ಕನು ಡ್ದಶಕಿು ಯೂಹೌದು.
ಹರಿಹರರಸಮನವ ಯತ್ತ್ವ ;
ಕನಕದಾಸರುಯತಿಶೆರ ೀಷಠ ರು.ಧಮಾಸಮನವ ಯವನ್ನು ತ್ಮಮ ಬದುಕಿನಮೂಲ್ಮಂತ್ರ ಎಾಂದುನಂಬಿದ
ವರು.ಅವರಸಮನವ ಯಗುಣಕೄಕ ಮನೆತ್ನದಶೈವಮೂಲ್ಹಾಗೂರಾಮಾನ್ನಜ್ಞಚಾಯಾರಸಧಾರಣಾ
ವಾದಿಶಿರ ೀವೈಷಣ ವತ್ತ್ವ ಗಳನಡುವೆಸಧಿಸಿಕೇಾಂಡ್ತಾತಿವ ಕರಿಕವ ತೆ.ಕನಕದಾಸರಿಗೄಕಾಗಿನೆಲೆಯೆನ್ನು
ವುದುದೈವನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು .ಹಾಗೄಬೇಲ್ಲರಿನಚನು ಕಶವನೆಾಂದರೆಆದಿಕಶವಎನ್ನು ವನಂಬಿಕೄಬಲ್ವಾ
ಗಿತ್ತು .
ತ್ಮಮ ಅನೇಕರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಕಶವನಮಹಿಮೄಯನ್ನು ಮನದುಾಂಬಿವಣರ್ಾಸಿದಾು ರೆ.ಅವರಹರಿಭಕಿು
ಸರವಿಷ್ಣಣ ವಿನಮಹಿಮೄಯಪುಣಯ ಕಾವಯ .
ದಿೀನರ್ನನ್ನಸಮಸು ಲೀಕಕೄ,ದಾನಿನಿೀನ್ನವಿಚಾರಿಸಲುಮತಿಹಿೀನರ್ನನ್ನಮಹಾಮಹಿಮಕೆವಲೆಯ ತಿ
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ನಿೀನ್ನ.ಎಾಂದುಹರಿರ್ನಮಸಂಕಿೀತ್ಾನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದಾು ರೆ.ಆದರೆಆಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ವೈಷಣ ವರುಮತ್ತು ಶೈವ
ರುತಂತ್ಮಮ ಮತ್ಧಮಾಗಳಮಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ವಾದವಾಗಾವ ದಗಳಲ್ಲಿ ತಡ್ಗಿ,
ನಿಾಂದನೆಅಮಾನಗಳಿಾಂದಮತ್ಕಲ್ಹಗಳಾಗಿಬಿಗುವಿನವಾತಾವರಣವೇನಿಮರ್ಾ ಣವಾಗಿತ್ತು .ಅಾಂಥ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರುಮತ್ಸಂಘಷಾಗಳನ್ನು ತ್ಮಮ ಆಲೀಚನೆಮತ್ತು ಚಿಾಂತ್ನೆಗಳಿಾಂದಶಮನ
ಮಾಡುತಾು ಧಮಾಸಮನವ ಯವನ್ನು ರಮಮಂತ್ರ ವರ್ನು ಗಿಮಾಡಿಕೇಾಂಡುಯಣಿಸಿದಾು ರೆ.ಆಕಾಲ್
ದದೆವ ೈತ್ಅದೆವ ೈತ್ವಿಶಿಷಾೆ ಧ್ವ ೈತ್ತ್ತ್ವ ಗಳಮಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಂದನ್ನು ತಿರಸಕ ರಿಸದೆಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಭ
ಕಿು ತ್ತ್ವ ಕೄಕ ಶರಣಾಗಿದಾು ರೆ.ಅವೆಲ್ಿ ವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಸವಾತ್ತ್ವ ವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿಸಿವ ೀಕರಿಸಿಸವ ತಂತ್ರ ವಯ ಕಿು ತ್ವ
ರೂಢಿಸಿಕೇಾಂಡಿದಾು ರೆ.
ಶಿವಶಿವಎನಿು ರೀಮೂಜಗದವರೆಲ್ಲಿ
ಶಿವಶಿವಶಿವಎನಿು ರೀ.
ಮನ್ನಜಜನಮ ದಿಹುಟ್ಟೆ ಮೆಮರೆದಿರಬೇಡಿ
ಶಿವಶಿವಶಿವಎನಿು ರೀನಿಮಮ
ತ್ನ್ನಮನಪ್ರರ ಣವವಯ ಥಾಮಾಡ್ದೆ.ಶಿವಶಿವಶಿವಎನಿು ರೀ.ಇಾಂತ್ಹರಚನೆಗಳಿಾಂದಮತ್ಸಮ
ರಸಯ ವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಾು ರೆ.ಇದರಜೊತೆಗೄಸಮಾಜದನೆಮಮ ದಿಯನ್ನು ಕದಡುವಆಡಂಬರದಬಹಿರಂಗ
ದಆಚರಣೆಗಳಿಗಿಾಂತ್ಅಾಂತ್ರಂಗದವಿಕಾಸವೇದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟೆ ವಏಕೆಕಮಾಗಾಎಾಂದುನಿಜಭಕಿು ಮಾ
ಗಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾು ರೆ.ಅವರಮೇೀಹನತ್ರಂಗಿಣಿಹರಿಹರರಮೆತಿರ ಭಾವದಕಥೆಯನ್ನು ಳಗಾಂಡಿ
ದೆ.ಟ್ಟೆ ಕನಕದಾಸರಮತ್ಧಮಾದಚಿಾಂತ್ನೆಎಾಂದರೆಮಾನವಧಮಾದಶೆರ ೀಷಠ ತೆಯನ್ನು ಎತಿು ಹಿಡಿದು
ಸರುವುದಾಗಿತ್ತು .
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