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Abstract 

  Inscriptions that mention the existence of Sufi saints in the history of Karnataka are traces of 

history. Along with Kannada inscriptions, Persian, Arabic and Urdu inscriptions have naturally 

come to light. References to Sufi saints are sparse in these inscriptions. These are mostly 

Persian, Arabic and Urdu language inscriptions. The Bhakti cult flourished in the medieval and 

post-medieval Deccan (southern India). 'Sufi' means empiricist, yogi, siddhi. This article is part 

of the understanding that Sufis are not recognized in the cultural settings of ancient Karnataka 

in the inscriptions. Veeragallu, mastigallu, nishedigallu and battle descriptions of kings, 

religious, social and political ideas are found in the inscriptions. Islamic rulers mostly used 

kafiyyats, baykhairs and names, farmans for writing. He was familiar with paper and had a 

sense of history, but the premise of this paper is that there were inscriptions on Sufi saints at a 

time when there was a growing understanding that there were no inscriptions. Its scope is 

'Persian Arabic and Urdu Inscriptions of Karnataka' no. M. Yasin Khaddoosi and Sitarama 

Jagirdar, centered the Legislature. Includes observation and analysis method. Statutory 

volumes are noted as sources. There is little chance of studies of Sufi saints in inscriptions. It 

is my understanding that such writings are complementary. So why are Sufi saints found in 

inscriptions? Knowing that, the lineage details of the Sufi saints, the details submitted by 

Harake and the references made by the Sufi Khan-kha (Sufi Ashram) and the news of the death 

of the Sufi saints along with going on pilgrimages are available. References are found to Sufis 

of the 'Qadriya', 'Qalandaria' and 'Darwesh' traditions of Sufi sects. It is an unfortunate fact that 

such Sufis are also mentioned in the inscriptions, but this article aims to note that although it 

is less frequent. The information available about him in inscriptions in Persian and Urdu 

languages is given in Appendix (3). 

Keywords: Inscription, Sufi Saints, Arabic, Urdu Inscriptions, Qadri, Qalandari. 

 

 

 

https://tumbe.org/


Sufi saints in inscriptions 

 

                

 

 
ISSN: 2581-8511 9                                                  ISSN: 2581-8511 
 

 

Khajasab1 

ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿ ಸಂತರು 

ಖಾಜಾಸಾಬ1 

1ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ, ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಅಧಾ ಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನನ ಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, 

ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾ ರಣ್ಾ  ೫೮೩ ೨೭೬ 

khajasabk00@gamil.com 

ಪ್ರ ವೇಶ  

 ಕರ್ನಿಟಕದ ಚರಿತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ ಅಸಿ್ತತ್ವ ವನ್ನನ  ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನಗಳು ಇತಿಹಾಸದ 

ಕುರುಹುಗಳಾಗಿವೆ. ಕನನ ಡ ಶಾಸನಗಳ ಜೊತ್ರಗೆ ಪರ್ಶಿಯನ್, ಅರೇಬಿಕ್ ಮತಿ್ತ  ಉರ್ದಿ 

ಶಾಸನಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರ್ದು  ಸಹಜವಾಗಿವೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ ಉಲಿ್ ೋಖಗಳು 

ಅಲಪ  ಪೆ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ದೊರೆಯುತಿ್ವೆ. ಇವುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪರ್ಶಿಯನ್, ಅರೇಬಿಕ್ ಮತಿ್ತ  

ಉರ್ದಿ ಭಾಷೆಯ ಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ. ಮಧಾ ಕಾಲ್ಲೋನ ಮತಿ್ತ  ಮಧಾ ಕಾಲ್ಲೋನೋತಿ್ರ ದಖಖ ನ 

(ದಕಿಿ ಣ್ ಭಾರತ್) ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಭಕಿಿ  ಪಂಥ ಬೆಳೆಯಿತ್ತ. ‘ಸೂಫಿ’ ಎಂದರೆ ಅನ್ನಭಾವಿ, ಯೋಗಿ, 

ಸ್ತದಿ್ಧ  ಎಂದಥಿ. ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಪೆ್ರ ಚೋನ ಕರ್ನಿಟಕದ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ನೆಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸೂಫಿಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ತಲಿ  ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಲೇಖನ. ವಿೋರಗಲಿ್ಲ ಗಳು, 

ಮಾಸಿ್ತ ಗಲಿ್ಲ ಗಳು, ನಿಷೇದ್ಧಗಲಿ್ಲ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ರಾಜರ ಯುದಿ  ವಣ್ಿನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ, 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕಿೋಯ ವಿಚಾರಗಳು ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬರುತಿ್ವೆ. ಇಸಿಾಂ ದೊರೆಗಳು 

ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಕೈಫಿಯತಿ್ತ ಗಳು, ಬೈಖೈರುಗಳು ಮತಿ್ತ  ರ್ನಮೆಗಳು, ಫಮಾಿನ್ನಗಳನ್ನನ  

ಬಳಸುತಿಿದು ರು. ಅವರಿಗೆ ಕಾಗದದ ಪರಿಚಯವಿತಿ್ತ  ಜೊತ್ರಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪೆ ಜೆ್ಞ  ಇತಿ್ತ , ಆದರೆ 

ಶಾಸನಗಳು ಇಲಿ  ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಹೆಚಾಾ ಗಿದು  ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ ಕುರಿತ್ 

ಶಾಸನಗಳು ಇದ್ಯವೆ ಎಂಬುವುದೇ ಈ ಬರಹದ ಪೆ ಮೇಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಾಾ ಪಿಿಯು 

‘ಕರ್ನಿಟಕದ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮತಿ್ತ  ಉರ್ದಿ ಶಾಸನಗಳು’ ಸಂ. ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ 

ಖದ್ದು ಸ್ತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ, ಶಾಸನ ಸಂಪುಟವನ್ನನ  ಕಂದೆ ಕರಿಸ್ತದೆ. 

ಅವಲೋಕನ ಮತಿ್ತ  ವಿಶಿ್ೋಷಣ್ ವಿಧಾನ ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಆಕರಗಳಾಗಿ ಶಾಸನ 

ಸಂಪುಟಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ ಅಧಾ ಯನಗಳು ನಡೆದ್ಧರುವ 

ಸಾಧಾ ತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಅಂತ್ಹ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುರ್ದ ನನನ  ಗೆ ಹಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಅಷ್ಟಾ ಗಿ ಯಾವ ಎಲಿ  ಕಾರಣ್ಕೆಕ  ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರು ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ತಗುತಿಾರೆ? ಎಂರ್ದ ಅರಿತಾಗ, 

ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ ವಂಶ್ದ ವಿವರಗಳು, ಹರಕೆ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ತದ ವಿವರಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸೂಫಿ ಖಾನ್-

ಖಾ(ಸೂಫಿ ಆಶೆ್ ಮ) ನಿಮಾಣ್ಿ ಮಾಡಿಸ್ತದ ಉಲಿ್ ೋಖಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾತೆ್ರ ಗೆ ಹೊರಟ ಜೊತ್ರಗೆ 

ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ ನಿಧನದ ಸುದ್ಧು ಗಳು ದೊರೆಯುತಿ್ವೆ. ಸೂಫಿ ಪಂಥದ ‘ಖಾದೆ್ಧ ಯ’, 

‘ಖಲಂದರಿಯ’ ಮತಿ್ತ  ‘ದರ್ವಿಶ್’ ಪರಂಪರೆಯ ಸೂಫಿಗಳ ಉಲಿ್ ೋಖಗಳು ಸ್ತಗುತಿ್ವೆ. ಇಂತ್ಹ 

ಸೂಫಿಗಳು ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉಲಿ್ೋಖಗಂಡಿರುವುರ್ದ ಗಮರ್ನಿಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ, 

ಆದರೆ ಅರ್ದ ಕಡಿಮೆ ಪೆ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲದೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನನ  ಗಮನಿಸುವ ಉದೆು ೋಶ್ವನ್ನನ  ಈ 
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ಲೇಖನವೂ ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಪರ್ಶಿಯನ್ ಮತಿ್ತ  ಉರ್ದಿ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ರುವ ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲನ ಇವರ 

ಕುರಿತ್ತ ಸ್ತಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನಬಂಧ(೩)ರಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಿರಲಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 

ಕೀವರ್್ಡ ಗಳು: ಶಾಸನ, ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ಅರೇಬಿಕ್, ಉರ್ದು ಶಾಸನಗಳು, ಖಾದಿ್ರ ಯ, 

ಖಲಂದರಿಯ 

ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ೇಖಗೊಂಡ ಸೂಫಿ ಸಂತರು 

೧. ದ್ಯದ್ಯ ಹಯಾತ್ ರ್ಮೋರ ಖಲಂದರ 

೨. ಹಜರತ್ ಖಾವ ಜಾ ಸ್ತರಾಜುದ್ಧು ೋನ್ ಜುನೈದ್ಧ 

೩. ಮುನಿಿ  ಷ್ಟಾಃ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಜಲಾಲ ಖಾದೆ್ಧ  

೪. ಅಲ್ಲೋ ಅಸ್-ಸೂಫಿೋ 

೫. ಮೊಹಮಮ ದ್ ಹುಸೈನಿೋ ಗೇಸುದರಾಜ (ಖಾವ ಜಾ ಬಂರ್ದ/ಬಂದೆ ನವಾಜ) 

೬. ಸೂಫಿ ಸಂತ್ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಸಯಿಾ ದ್ ಷ್ಟಾಃ ಮಲಿ್ಲಕ್ ಅಲ್-ಖಾದೆ್ಧ  

೭. ರೆ್ಶ ೋ ಸಯಿಾ ದ್ ಉಸ್ ಮಾನ್ 

 

೧. ದಾದಾ ಹಯಾತ್ ಮೇರ್ ಖಲಂದರ್  

    ಇವರ ಕುರಿತ್ ಶಾಸನವು ಚಕಕ ಮಂಗಳೂರ ಜಿಲಿ್ ಯ ಬುಡನ್ ಗಿರಿಯಲಿ್ಲ  ದ್ಯದ್ಯ ಹಯತ್ 

ಖಲಂದರವರ ಗುಹೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲ್ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇರ್ದ ಪರ್ಶಿಯನ್ 

ಭಾಷೆಯ ಪದಾ  ರೂಪದಲಿ್ಲದೆ. “ ಆ.ಹಿ ೩೯೬ ಅಂದರೆ ಕೆಿ .ಶ್. ೧೦೦೫-೧೦೦೬ ತೇದ್ಧ ಆ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಗುಹೆಯನ್ನನ  ನಿಮಾಿಣ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ”(ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ ಖದ್ದು ಸ್ತ 

ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ (ಸಂ):೨೦೦೧:೧೪೦). ಎಂರ್ದ ಉಲಿ್ ೋಖವಾಗಿದೆ, ದ್ಯದ್ಯ 

ಎಂದರೆ-ಹಿರಿಯ ಗುರು, ಹಯಾತ್ ಎಂದರೆ-ದ್ಧೋರ್ಘಿಯುಷ್ ಹೊಂದ್ಧದವನ್ನ, ಖಲಂದರ 

ಎಂದರೆ- ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ. ಇವರು ಅರಬ ನಿಂದ ಬಂದವರು ಮತಿ್ತ  ‘ಕಾಫಿ’ ಬಿೋಜಗಳನ್ನನ  

ತಂರ್ದ ಬೆಳೆಸ್ತದವರು. ದಕಿಿ ಣ್ ಕರ್ನಿಟಕದ ಪೆ ಮುಖ ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರು. ಬಾಬಾ 

ಬುಡನ್ ಗಿರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಥ ಳವಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಇವರ ಮತಿ್ತ  ರ್ಶಷಾ ರ ಗೋರಿಗಳಿವೆ.    

೨. ಹಜರತ್ ಖಾಾ ಜಾ ಸಿರಾಜುದ್ದ ೇನ್ ಜುನೇದ್ 

   ಹಜರತ್ ಖಾವ ಜಾ ಸ್ತರಾಜುದ್ಧು ೋನ್ ಜುನೇದ್ಧಯವರ ಮೇಲ್ ಬೆಳಕು ಚಲಿ್ಲ ವ ಈ ಶಾಸನವು 

ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲದೆ. ಇರ್ದ ಗುಲಬ ಗಿ ಜಿಲಿ್ ಯ “ಖಾವ ಜಾ ಸ್ತರಾಜುದ್ಧು ೋನ್ ಜುನೈದ್ಧ ಅವರ 

ಸಮಾಧಿ ಕಟಾ ಡದ ಪೆ ಕಾರದ ಹೊಕುಕ  ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  ದೊರೆತಿದೆ. ಸಂತ್ರ ದಶ್ಿನಕೆಕ  ಬರುವ 

ಯಾತೆಿ ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕೆಕ ಂರ್ದ ಈ ಬಾವಿಯನ್ನನ  ತ್ತರುಕರ ಮುಖಾ ಸಥ -ಅಬು ಮೊಹಮಮ ದ್ 

ತ್ಬೆಿ ಜಿ ಎಂಬವನಿಂದ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಖಾನ ಅಲ್ಲಯವರ ಪುತೆ್  ಖಾವ ಜಾ ಕಬಿೋರ ಅವರ 

ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಮೊಹಮಮ ದ್ ಷ್ಟಾಃ ಬಹುಮನಿ ದೊರೆಯ ಆಳಿವ ಕೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಆ.ಹಿ ೭೬೮ 

ಷ್ಟಬನ್ ೧೦ ಎಂದರೆ ಕೆಿ .ಶ್ ೧೩೬೭ ಏಪೆಿ ಲ್ ೧೧ ರಂರ್ದ ಕಟ್ಟಾ  

ಸಂಪೂಣ್ಿಗಳಿಸಲಾಯಿತ್ರಂರ್ದ”(ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ ಖದ್ದು ಸ್ತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ 
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ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ (ಸಂ):೨೦೦೧:೧೬೦). ಈ ಶಾಸನ ತಿಳಿಸುತಿ್ದೆ. ಈ ಶಾಸನದಲಿ್ಲ  ಬಹುಮನಿ 

ಸುಲಿಾನರು ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬಹುರ್ದ. 

೩. ಮುನಿ್ಷ  ಷಾಃ ಮೊಹಮ್ಮ ದ್ ಜಲಾಲ ಖಾದ್ರ  

    ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರ್ದಂಡು ಪೆ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ ರುವ ಜಾರ್ಮೋಯ ಮಸ್ತೋದ್ಧಯಲಿ್ಲ ದೆ. ಈ ಶಾಸನವು 

ಪರ್ಶಿಯನ್ ಶಾಸನವಗಿದೆ. “ಆ.ಹಿ.೧೨೪೪ ಎಂದರೆ ಕೆಿ .ಶ್. ೧೮೨೮-೧೮೨೯ರಲಿ್ಲ  ಮುನಿಿ  ಷ್ಟಾಃ 

ಮೊಹಮಮ ದ್ ಜಲಾಲ ಖಾದೆ್ಧ ಯವರ ಮಸ್ತೋದ್ಧಯನ್ನನ  ಕಟಾ ಲಾಯಿತ್ರಂರ್ದ”(ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ 

ಖದ್ದು ಸ್ತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ (ಸಂ):೨೦೦೧:೦೩). ತಿಳಿರ್ದ ಬರುತಿ್ದೆ. ಇವರು 

ಒಬಬ  ಕವಿಯು ಹೌರ್ದ, ಇವರ ಕಾವಾ ರ್ನಮ-“ವಫಾ”. ಇವರು ಖಾದೆ್ಧ ಯ ಪರಂಪರೆ ಸೇರಿದ್ಯು ರೆ 

ಎಂರ್ದ ಹೇಳಬಹುರ್ದ. ಜೊತ್ರಗೆ ಇಬಬ ರ ಕವಿಗಳ ವಿವರ ಸ್ತಗುತಿ್ದೆ. ಮುನಿಿ  ಕಾಸ್ತೋಮ್ ಅಲ್ಲ, 

ಕಾವಾ ರ್ನಮ-‘ಕಾಜಿಮ್’ ಮತಿ್ತ  ಸಯಿಾ ದ್ ಹಸನ್ ಸಾಹೇಬ, ಕಾವಾ ರ್ನಮ-‘ರಫಿೋಲ್’ ಎಂರ್ದ 

ಉಲಿ್ ೋಖವಿದೆ. 

೪. ಅಲ್ಲೇ ಅಸ್-ಸೂಫಿೇ 

  ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಶಾಸನವು ಬಿೋದರ ಜಿಲಿ್ ಯ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಗವಾನ್ ನ ಮದರಸದ 

ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲದೆ. ಇರ್ದ ಅರಬಿಬ  ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲದೆ. “ಇರ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠ್ಾ  (ಕುರಾನ್-ಎ-

ಶ್ರಿೋಫ್) ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಈ ಶಾಸನದ ಅಕ್ಷರ ಅಲಂಕಾರಣ್ಕಾರನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲೋ ಅಸ್-ಸೂಫಿೋ 

ಎಂದ್ಧದೆ”(ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ ಖದ್ದು ಸ್ತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ (ಸಂ):೨೦೦೧:೫೮). 

ಇದರಿಂದ ಸಪ ಷಾ ವಾಗಿ ಗತಿಾಗುತಿ್ರ  ಇತ್ ಒಬಬ  ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ್ನಗಿದು  ಎಂರ್ದ.  

೫. ಮೊಹಮ್ಮ ದ್ ಹುಸೈನ್ಷೇ ಗೇಸುದರಾಜ (ಖಾಾ ಜಾ ಬಂದು/ಬಂದೆ ನವಾಜ) 

  ಇವರ ಕುರಿತ್ತ ಒಂದಕಿಕ ಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾ  ಶಾಸನಗಳು ಸ್ತಗುತಿ್ವೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಒಂರ್ದ ಬಿೋದರ ಜಿಲಿ್ ಯ 

ಕಲಾಾ ಣ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತೋಗುತಿ್ದೆ. ಶಾಸನ ಪಠ್ಾ  ಇಂತಿದೆ “ಷ್ಟಾಃ ಬಡೇಸಾಹೇಬ ಅವರ ಆ.ಹಿ. ೧೨೦೨ 

ಎಂದರೆ ಕೆಿ .ಶ್. ೧೭೮೭ ರಲಿ್ಲ  ನಿಧನ ಹೊಂದ್ಧದೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  ದ್ಯಖಲ್ಲಸುವ ಈ ಶಾಸನದ 

ಪ್ರಠ್ವನ್ನನ  ಅಯುಾ ಬ ಮತಿ್ತ  ಗೇಸುದರಾಜ ರಚಸ್ತದ್ಯು ರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  

ತಿಳಿಸುತಿ್ದೆ”.(ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ ಖದ್ದು ಸ್ತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ (ಸಂ):೨೦೦೧:೭೨). 

ಇರ್ದ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಶಾಸನ, ಜಾರ್ಮೋಯ ಮಸ್ತೋದ್ ಬಳಿಯ ಗೋರಿಯ ಮೇಲ್ ದೊರಿತಿದೆ. 

ಗೇಸುದರಾಜ ಎಂದರೆ- ನಿೋಳ ಕಶ್ರಾರ್ಶವುಳಳ ವನ್ನ ಎಂರ್ದ.  

  ಮತಿ್ಂರ್ದ ಶಾಸನ ಗುಲಬ ರ್ಗಿದಲಿ್ಲ  ಹಿರಾಪುರದ ಹೊಕುಕ  ತ್ತಂಬವ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  

ಲಭಾ ವಾಗಿದೆ. “ರಾಜ ಇಬೆಾ ಹಿಂ ಆದ್ಧಲ್ ಶಾಹಿ ದೊರೆಯು ಈ ಸಥ ಳಕೆಕ  ತ್ನನ  ಸೇರ್ನ 

ಸಮೇತ್ವಾಗಿ ಬಿಡಾರ ಬಿಟಾ ಗ ಇಲಿಂರ್ದ ಕಾರಂಜಿೋ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಫಲಭರಿತ್ ತ್ೋಟವನ್ನನ  

ಮಾಡಿಸುವುದ್ಯಗಿ ರಾಜನ ತಾಯಿ ಮಖ್ದು ಮಾ-ಇ-ಜಿಹಾನ ಹರಕೆ ಹೊತಿಿದು ಳು. ಸಂತ್ 

ಸಯಿಾ ದ್ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಗೇಸುದರಾಜ ಅವರ ದರ್ಗಿಕೆಕ   ಹೊರಟ್ಟಾ ದು ” (ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ 

ಖದ್ದು ಸ್ತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ (ಸಂ):೨೦೦೧:೧೭೧). ಉಲಿ್ ೋಖ ಸ್ತಗುತಿ್ದೆ. 

ಆ.ಹಿ.೯೮೯ ಮೊರ ೆ ಂ ೩ ಎಂದರೆ ಕೆಿ .ಶ್ ೧೫೧೮ ಫೆ, ೭ ರಂರ್ದ ಹರಕೆ ಈಡೇರಿಸ್ತದರು ಎಂರ್ದ 

ತಿಳಿಯಲಾಗುತಿ್ದೆ. 
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   ಇವರ ಮೇಲ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲತಿ್ದೆ. ಇರ್ದ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಶಾಸನ “ರ್ನಾ ಯಲಯದ 

ಅಧಿಕಾರಯಾದ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಖಾನರ ಪುತೆ್ ರ್ನದ ಅಲ್ಲವಾಜಾ ಎಂಬವನ್ನ 

ಅರಮನೆಯಂತ್ಹ ಕಟಾ ಡವನ್ನನ  ಹಸನ್ ಹಾಗೂ ಹುಸೈನಿ ಅವರ ವಂಶ್ಸಥ ರಾದ ಸಂತ್ 

ಮುಖಾವ ಜಂ ಸಯಿಾ ದ್ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಹುಸೇನಿ ಗೇಸುದರಾಜ, ಒಂದ್ಯ ನವಾಜ ಇವರಿಗೆ 

ಅಪಿಿಸಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾ ಸ್ತದನೆಂರ್ದ ತಿಳಿಸುತಿ್ದೆ”.(ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ ಖದ್ದು ಸ್ತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ 

ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ (ಸಂ):೨೦೦೧:೧೭೬). ಕಾಲ- ಅ.ಹಿ. ೧೦೫೮. ಅಂದರೆ ಕೆಿ .ಶ್. ೧೬೪೮-೪೯ 

ಮೊಹಮದ್ ಅದ್ಧಷ್ಟ ದೊರೆ ಅಳಿವ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿತಿ್ರಂರ್ದ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ.  

      ಗೇಸುದ್ಯರಾಜ್ ಆವರಿಗೆ ಸಂಬಂದ್ಧಸ್ತದಂತ್ರ ಇರ್ದ ಗುಲಬ ರ್ಗಿದಲಿ್ಲ  ಪರ್ಶಿಯನ್ 

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲರುವ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಇರ್ದ “ಸಯಿಾ ದ್ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಗೇಸುದರಾಜ ಅವರ 

ಸಮಾದ್ಧ ಆವರಣ್ದ ದಕಿಿ ಣ್ದ ಗೋಡೆಯಲಿದೆ. ಇರ್ದ ಸಿ್ತ ರೋಯೋವಿಳು(ಹೆಸರಿಲಿ ) 

ಆ.ಹಿ.೧೧೦೮ ಎಂದರೆ ಕೆಿ ೋ.ಶ್. ೧೬೯೬ ಸೆಪಾ ಂಬರ ೧೮ ರಂರ್ದ ಗೇಸುದರಾಜರವರು ನಿಧನ 

ಹೊೋದ್ಧದು ನ್ನನ ”(ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ ಖದ್ದು ಸ್ತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ 

(ಸಂ):೨೦೦೧:೧೭೯). ತಿಳಿಸುತಿ್ದೆ. ಸೂಫಿ ಸಂತ್ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಸಯಿಾ ದ್ ಷ್ಟಾಃ ಮಲಿ್ಲ ಕ್ ಅಲ್-

ಖಾದ್ಧ ಖಾವ ಜಾ ಬಂದ್ಯ (ಬಂದೇ) ನವಾಜರು ಕರ್ನಿಟಕದ ಪೆ ಮುಖ ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರಲಿ್ಲ  

ಪೆ ಮುಖರು ಇವರು ಸವ ತಃ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  ಬರೆದ್ಧದ್ಯು ರೆ. ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ಸಮಾಜ 

ಸುಧಾರಕರು ಆಗಿದು ರು. ದಖಖ ನಿನಲಿ್ಲ  ಚಸಿ್ತಯಾ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯ ಬದೆ  ಬುರ್ನದ್ಧ 

ಹಾಕಿದವರು, ಪೆ ತಿ ವಷಿವೂ ಇವರ ಉರುಸ್ ನಡೆಯುತಿ್ದೆ. 

೬. ಸೂಫಿ ಸಂತ ಮೊಹಮ್ಮ ದ್ ಸಯಿ್ಯ ದ್ ಷಾಃ ಮ್ಲಿ್ಲಕ್ ಅಲ್-ಖಾದ್ರ  

     ಇವರ ಕುರಿತ್ ಶಾಸನವು ಬಿಜಪೂರದಲಿ್ಲ  ಷ್ಟಾಃ ಆಲಂಗಿೋರ ದರ್ವಿಶ್, ಅವರ ಸಮಾಧಿ 

ಬಳಿಯ ಗೋರಿಯಂದರ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲ್ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇರ್ದ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. 

“ಮಸನ ದ್ ಸಯಿಾ ದ್ ಷ್ಟಾಃ ಅಬುು ಲ್ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಖಾದೆ್ಧ  ಅವರ ಪುತೆ್  ಸೂಫಿ ಮೊಹಮಮ ದ್ 

ಸಯಿಾ ದ್ ಷ್ಟಾಃ ಮಲಿ್ಲಕ್-ಖಾದೆ್ಧ  ಆ.ಹಿ. ೧೧೦೦ ಮೊಹರಂ ೧೦ ಎಂದರೆ ಕೆಿ .ಶ್. ೧೬೮೦ ರಂರ್ದ 

ನಿಧನ ಹೊಂದ್ಧದು ನೆಂರ್ದ” (ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ ಖದ್ದು ಸ್ತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ 

(ಸಂ):೨೦೦೧:೧೧೫). ಈ ಶಾಸನ ತಿಳಿಸುತಿ್ದೆ. ಇವರು ಖಾದೆ್ಧ ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸೂಫಿ 

ಸಂತ್ರಾಗಿದ್ಯು ರೆ.  

೭. ಶ್ರ ೇ ಸಯಿ್ಯ ದ್ ಉಸ್ ಮಾನ್ 

  ಇವರ ಕುರಿತ್ ಶಾಸನವು ಕೊೋಲಾರ ಜಿಲಿ್ ಯಲಿ್ಲ  ಒಂರ್ದ ಹಳೆಯ ತಂಗುದ್ಯಣ್ದಲಿ್ಲ  

ದೊರೆತಿದೆ. “ಇರ್ದ ಈ ಸಂತ್ರ ಮನೆಯಾಗಿದೆ ಇದರಲಿ್ಲ  “ರಕ್ಷಕನೆ” ಎಂಬ ವಾಕಾ  ಮತಿ್ತ  

ತಂಗುದ್ಯಣ್ವನ್ನನ  ಆ.ಹಿ. ೧೧೯೯ ಎಂದರೆ ಕೆಿ .ಶ್. ೧೭೮೪-೮೫ ರಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ” 

(ಎಂ.ಯಾಸ್ತೋನ್ ಖದ್ದು ಸ್ತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ (ಸಂ):೨೦೦೧:೧೯೦-೯೧). ಎಂಬ 

ಅಂಶ್ಗಳಿವೆ. ಕೊೋಲಾರದ ಪ್ರಪರಾಜನ ಹಳಿಳ ಯಲಿ್ಲ  ಉಸಾಮ ನ್ ಅಲ್ಲ ಅವರ ದರ್ಗಿವಿದೆ.  
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ಕೊನೆಯ ಮಾತು 

  ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರು ಎಂಬ ರ್ಶರ್ಷಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ರಚನೆಗಂಡ ಈ ಸಂಶೋಧನ 

ಲೇಖನವು ಪಠ್ಾ  ಕಂದೆ್ಧ ತ್ವಾದರ್ದು . ಮತಿ್ತ  ಮಾಹಿತಿ ಪೆ ಧಾನವಾದ ಆಶ್ಯವುಳಾಳ ದ್ಯು ಗಿದೆ. 

ಇಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ ಜಿೋವನ ಚರಿತೆ್ರ ಯನ್ನನ  ಪೂವಿಕೆಕ  ಒಯಾ ಲ್ಲ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ 

ಶಾಸನಗಳು ಸೂಫಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕೆಕ  ಹಿಡಿದ ಕೈಗನನ ಡಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜರ ಚರಿತೆ್ರ ಗಳ ಜೊತ್ರಗೆ ಈ 

ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ ದರ್ಗಿಗಳ ಅವರ ರ್ನಮಗಳ ಉಲಿ್ ೋಖಗಳು ಸ್ತಗುತಿ್ವೆ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಶಾಸನದ 

ಪಠ್ಾ ವು ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ ಬಹುತ್ವ ದ ಚಹರೆಯನ್ನನ  ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಮುಂರ್ದವರೆರ್ದ ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರು ಪುರಾಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ ೋಖಗಳು ಸ್ತಕಿಕ ವೆ. ಯಾವುದೇ ಸೂಫಿಯ 

ಕುರಿತ್ತ ಕನನ ಡದಲಿ್ಲ  ಸವ ತಂತೆ್  ಚರಿತೆ್ರ  ಬಂದ್ಧಲಿ . ಆದರೂ ಸೂಫಿ ಪಂಥದ ಪೆ ಭಾವದ್ಧಂದ 

ಕೊಡೆಕಲಿ  ಬಸವಣ್ಣ , ಸಾವಳಗಿ ರ್ಶವಲ್ಲಂಗ, ತಿಂತ್ಣಿ ಮೊೋನಪಪ , ರ್ಶೋರಹಟ್ಟಾ  ಫಕಿೋರೆಶ್ ಇವರು 

ಕುರಿತ್ ಲ್ಲೋಲ್ಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿಗಳ ಪೆ ಸಿಾಪವು ಬಂದ್ಧದೆ. ಉದ್ಯ: ಚನನ ಬಸವ 

ಪುರಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಮಲಿ್ ೋಶ್ನ ಏಳನೂರ ಖಲಂದರರ ಉಲಿ್ ೋಖ. ಅದೇ ರಿೋತಿ ಗುರುರಾಜ 

ಚರಿತೆ್ರ , ತ್ತ್ವ ಪದಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿಗಳು ಮತಿ್ತ  ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿಗಳು. ಮುಂದೆ 

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಕಾವಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಫಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೆಿ ಯಾರ್ಶೋಲತ್ರಯ ಅನ್ನವಾದಗಳ 

ಆರಂಭವಾದವು ನಂತ್ರ ಸೃಜನರ್ಶೋಲವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತ್ತ. 

ಅನುಬಂಧ  

೧. ಪ್ರಿಭಾಷೆ 

ಆ.ಹಿ     = ಅಲ್ ಹಿಜರಿ ಶ್ಕೆ 

ಖಲಂದರ  = ಅಧಾಾ ತಿಮ ಕ ಚಕೆ ವತಿಿ, ಪರಂಪರೆ 

ಖಾವ ಜಾ    = ಸಂತ್ ಗುರು 

ಗೇಸುದರಾಜ = ನಿೋಳ ಕಶ್ರಾರ್ಶವುಳಳ ವನ್ನ 

ದರ್ಗಿ     = (ದ್ಯರ=ಅಸಾಥ ನ) ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ ಸಮಾಧಿ, ಮಜಾರ 

ದರ್ವಿಶ್    = ಚಂದ್ಧ ಬಟ್ಟಾ  ತ್ಟಾ  ಸೂಫಿ 

ದ್ಯದ್ಯ      = ಹಿರಿಯ ಸೂಫಿ 

ವಲ್ಲ        = ದೇವರ ಗೆಳೆಯ, ಸಂತ್ 

ಸೈಯದ್     = ರ್ನಯಕ, ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಿರುರ್ದ 

ಹಯಾತ್     = ಧಿರ್ಿಆಯುಾ ರ್ಷ 

೨. ಶಾಸನಗಳ ಸಾ ರೂಪ್ 

೧. ಪರ್ಶಿಯನ್ ಶಾಸನ                             ೨. ಉರ್ದಿ ಶಾಸನ   
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೩. ಪ್ರಾಮ್ಶಶನ ಗರ ೊಂಥಗಳು 

[1] ಕಟ್ಪಪ ಡಿ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಫಕಿೋರ, ೨೦೧೫ ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರು, ಅಂಕಿತ್ ಪುಸಿಕ ಪೆ ಕಾಶ್ನ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 

[2] ಕಟ್ಪಪ ಡಿ ಮೊಹಮಮ ದ್ ಫಕಿೋರ, ೨೦೧೭, ಉತಿ್ರ ಕರ್ನಿಟಕದ ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರು, 

ರ್ನಾ ಷ್ ನಲ್ ಬುಕ್    ಟೆ ಸ್ಾ  ಇಂಡಿಯಾ, ದೆಹಲ್ಲ. 

[3] ಖದ್ದು ಸ್ತ ಯಾಸ್ತೋನ್ ಎಂ. ಮತಿ್ತ  ಸ್ತೋತಾರಾಮ ಜಾಗಿೋರ ದ್ಯರ (ಸಂ):೨೦೦೧ 

ಕರ್ನಿಟಕದ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮತಿ್ತ  ಉರ್ದಿ ಶಾಸನಗಳು. ಪೆ ಸಾರಂಗ, ಕನನ ಡ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ಹಂಪಿ. 

[4] ರಹಮತ್ ತ್ರಿೋಕೆರೆ, ೨೦೨೧ ಕರ್ನಿಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು, ಅಭಿನವ ಪೆ ಕಾಶ್ನ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 

Reference 

[1] Katpadi Mohammad Fakir, 2015 Sufi Saints, Ankita Book Publishing, Bangalore. 

[2] Katpadi Mohammad Fakir, 2017, Sufi Saints of North Karnataka, National Book 

Trust India, Delhi. 

[3] Khaddoosi Yasin M. and Sitarama Jagirdar (ed):2001 Persian Arabic and Urdu 

Inscriptions of Karnataka. Prasaranga, Kannada University, Hampi. 

[4] Rahmat Tarikere, 2021 Sufis of Karnataka, Abhinava Publications, Bangalore. 

            

 

 

 

 

https://tumbe.org/

