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1. ಪೋಠಿಕೆ (INTRODUCTION):   

ಪ್ರಾ ಚೀನ ಕ್ರ್ನಾಟಕ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮೌಲಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿೀರತ್ವ ಕೆ್ಕ  ಒಂದು ಪ್ಾ ಮುಖವಾದ ಸಾಾ ನವಿತ್ತತ . ಗ್ರಾ ಮಗಳ 

ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ, ಗೀರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ, ರ್ನಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ, ರಾಜರ ಪ್ರವಾಗಿ ತ್ನನ  ಋಣ ತಿೀರಿಸಲು ಹೀರಾಡುವುದು, 

ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ದುಷ್್ ಮೃಗಗಳ ಜೊತೆ ಹೀರಾಟ ಹೀಗೆ ರ್ನರ್ನ ಕಾರಣಗಳಿಗ್ರಗಿ ಶೌಯಾವನ್ನನ  

ಪ್ಾ ದರ್ಶಾಸಿರುವುದು, ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲ್ಲತ್ನವನ್ನನ  ಪ್ಾ ಕ್ಟಿಸಿರುವುದನ್ನನ  ಸಾವಿರಾರು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತ ದೆ. 

ಪ್ರಾ ಚೀನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಗೆದದ  ರಾಜನ್ನ ತಾನ್ನ ಗೆದದ  ಪ್ಾ ದೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ, ಸುಡಿಸುವ, ಹಂಗಸರ ಮಾನಭಂಗ 

ಮಾಡಿಸುವಂತ್ ಆಕೃತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ತೊಡಗುತಿತ ದ್ಯದ ಗ ಸಾ ಳಿೀಯ ವಿೀರರು ನಡೆಸುತಿತ ದದ  ಹೀರಾಟವನ್ನನ  ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಇದು ಊರಿನ ರ್ನಶ್ವನ್ನನ  ಹೇಳುತ್ತ ದೆ. ಇದನ್ನನ  ಶಾಸನಗಳು ‘ಊರುಳಿವು, ‘ಊರು ಹುಯಯ ಲು’ ಎಂದು ಕ್ರೆದಿವೆ.೧ 

ಕ್ಳಳ ರು ತ್ತರುಗಳನ್ನನ  ಕ್ದುದ , ಸಿತ çÃಯರನ್ನನ  ಮಾನಭಂಗಗಳಿಸಿ, ಊರನ್ನನ  ರ್ನಶ್ಪ್ಡಿಸುತಿತ ದದ ರು. ಕ್ಳಳ ರು ಊರಗೆ 

ನ್ನಗಿಿ , ಸಂಪ್ತ್ತ ನ್ನನ  ಅಪ್ಹರಿಸಿ, ಊರಿಗೆ ಬಂಕಿಯಿಡುತಿತ ದದ ರು. ಹೀಗೆ ರ್ನರ್ನ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಆಗುತಿತ ದದ ವು. ಅದು ದೆವ ೀಷ್ 

ಮೂಲದವಾದ ಬಬಾರ ಅರ್ನಗರಿಕ್ ಅಮಾನವಿೀಯ ಕೃತ್ಯ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತಿತ ದದ ವು.೨ ಊರುಳಿವುವಿನ ಶಾಸನಗಳು 

ಹಗಿಡದೇವನಕೀಟೆ ಪ್ಾ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬAದಿರಿವುದರಿAದ ಹಗಿಡದೇವನಕೀಟೆ ಪ್ಾ ದೇಶ್ದ ಚಾರಿತಿಾ ಕ್ ಭೂಗೀಳ 

ಮತ್ತತ  ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ್ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ವಿಕಾಸದ ಹನ್ನನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 
 

2. ಹಿರೇನಂದಿ: ಹಗಿಡದೇವನಕೀಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಈಶಾನಯ  ದಿಕೆಿನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ೧೫.ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲಿ್ಲ  ಹಂಪ್ರಪುರ 

ಹೀಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹರೇನಂದಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾ ಮವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾ ಮದ ಸೀಮೇಶ್ವ ರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಗಂಗರ ಕಾಲದ 

ಊರುಳಿವಿನ ವಿೀರಗಲಿು  ಶಾಸನವಿದೆ. ಪೂವಾಕೆ್ಕ  ಮುಖಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾ ನೈಟ್ ರ್ಶಲೆಯ ಮೇಲೆ ೧೮ ಸಾಲುಗಳ ಕ್ನನ ಡ 

ಭಾಷೆಯ ಶಾಸನವನ್ನನ  ಕ್ಕತ್ತ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನ ಕಿಾ .ಶ್. ೧೦ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನಕೆ್ಕ  ಸೇರಿದ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಎರೆಯಪ್ಪ ನ 

ಮರಣಾನಂತ್ರ ಆತ್ನ ರಾಜಯ  ಮತ್ತತ  ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲ  ಅಧ್ಾಭಾಗವನ್ನನ  ಕಿರಿಯ ರಾಚಮಲಿನಿಂದ ಬಲತೆಾ ರದಿಂದ 

ಪ್ಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ನಂಬಿಕ್ಕಯಿAದ ಭುವರ್ನದಿತ್ಯ ನ್ನ ಬಯಲಾನ ಡಿಗೆ ಆಗಮಸಿದನ್ನ ಆದರೆ ರಾಚಮಲಿನ ಐವರು 

ಸಾಮಂತ್ರು ಮತ್ತತ  ಹಗಿಡೆಗಳು ಬಯಲಾನ ಡನ್ನನ  ರಾಚಮಲಿನ ಹರತ್ತ ಬೇರೆ ಯಾರೊಬಬ ರು ಆಳಲು 

ಬಿಡುವುದಿಲಿವೆಂದು ಭುವರ್ನದಿತ್ಯ ನನ್ನನ  ವಿರೊೀಧಿಸಿದರು ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಗುಂದಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಕ್ದನದಲಿ್ಲ  

ಸಾರಾಂಶ (Abstract):  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಜನರು ಹಲವಾರು ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡಿದದ ರು. ಮೌಲಯ ಗಳಿಗೆ 

ಧ್ಕೆ್ಕ  ಬಂದ್ಯಗ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಾ ಣವನ್ನನ ೀ ತಾಯ ಗ ಮಾಡಿದ ಎಷ್್ಟ  ಘಟನ್ನಗಳು ಶಾಸನಗಳಿಂದ 

ತಿಳಿದುಬರುತ್ತ ದೆ. ಪ್ರಾ ಚೀನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತಿಯಂದು ಗ್ರಾ ಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಊರಿನ ಒಡೆಯರಾದ ಗ್ರವುಂಡರು, 

ಅವರ ವಂಶ್ದವರು, ಅನ್ನಯಾಯಿಗಳು, ಜನಸಾಮಾನಯ ರು, ವಿೀರರ ತಂಡಗಳು ಊರಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಗಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, 

ಹಣಿ್ಣ ನ ಮಾನ ಕಾಪ್ರಡಲು, ಪ್ರಾ ಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹೀರಾಡಲು ಸಿದದ ರಾಗುತಿತ ದದ ರು. ಏಕ್ಕಂದರೆ ಈಗಿನಂತೆ 

ಅಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಥಾ  ಇಲಿದ ಕಾರಣ ತ್ಮಮ  ತ್ಮಮ  ಊರುಗಳನ್ನನ  ತಾವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದದ ರಾಗುತಿತ ದದ ರು. 

ಯುದದ ದಲಿ್ಲ  ಗೆದುದ  ಬರುತಿತ ದದ ರು ಇಲಿ  ಪ್ರಾ ಣ ತಾಯ ಗಮಾಡುತಿತ ದದ ರು. 

 

ಮುಖ್ಯ ಪ್ದಗ್ಳು (Key Words): ವಿೀರಗಲಿು ಗಳು, ಹಗಿಡದೇವನಕೀಟೆ, ಹರೇನಂದಿ, ಅಂಕ್ರ್ನಥಪುರ, ಸೀಗಳಿಳ , 

ಶಾಸನಗಳು, ಚೀಳರು, ಗ್ರವುಂಡ, ಗುರಾಣ್ಣ. 
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ನಂದಿಯ ಕರನಿತ ಯರಸರ ರ್ನಲವ ರು ಮಕೆ್ಳು ಮೃತ್ರಾದ್ಯಗ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  ಬಿೀರಯಯ ನಿಂದ ಬರೆಸಿ ಕ್ಲ್ಲಗರಯಯ  

ಕ್ಲಿನ್ನನ  ನ್ನಡಿಸಿದ ಬಗಿೆ  ಈ ದ್ಯಖಲೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ.೩ 

ಶಾಸನೀಕ್ತ  ಎರೆಯಪ್ಪ ನ್ನ ಎರಡನೇ ನಿೀತಿಮಾಗಾ ಎರೆಗಂಗರ್ನಗಿರಬಹುದೆAದು ವಿದ್ಯವ ಂಸರು ನಿಣಾಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಎರೆಯಪ್ಪ ನ ಮರಣ ಮತ್ತತ  ಆ ನಂತ್ರ ಉಂಟಾದ ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ  ಈ ದ್ಯಖಲೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಎರೆಯಪ್ಪ ನಿಗೆ ನರಸಿಂಹ, ಮೂರನೇ ರಾಚಮಲಿ  ಹಾಗೂ ಇಮಮ ಡಿ ಬೂತ್ತಗ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕೆ್ಳಿದದ ರು. 

ಇವರಲಿ್ಲ  ನರಸಿಂಹ ಕ್ಕಲಕಾಲ ಆಳಿದ ನಂತ್ರ ರಾಚಮಲಿ  ಪ್ಟ್ಾಭಿಷಿಕ್ತ ರ್ನದನ್ನ. ಮುಂದೆ ಬೂತ್ತಗ ರಾಷ್್ çಕೂಟ 

ದೊರೆ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಿ ನ ಸೇರ್ನ ನ್ನರವಿನಿಂದ ರಾಚಮಲಿನನ್ನನ  ಕಂದು ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  ಬಂದನ್ನ. ಈ ಘಟನ್ನಗೂ 

ಮೊದಲು ಬೂತ್ತಗ ಅಧ್ಾ ರಾಜಯ ದ ಬೇಡಿಕ್ಕಯಡನ್ನ ಭುವರ್ನದಿತ್ಯ  ಎಂಬ ತ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  

ಕ್ಳುಹಸಿರಬಹುದು. ರಾಚಮಲಿನ ಸಾಮಂತ್ರು, ಹಗಿಡೆಗಳು ಪ್ಾ ತಿಭಟಿಸಲಾಗಿ ಭುವರ್ನಧಿತ್ಯ ನ್ನ ಅವರೊಡನ್ನ 

ಯುದಧಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು. ನ್ನಲಕೆಾ ಗಿ ನಡೆದ ಈ ಹೀರಾಟವನ್ನನ  ನ್ನಲದುಳಿವು ಎಂದಿರುವುದು ಉಚತ್ವಾಗಿದೆ. 

 

3. ಅಾಂಕ್ನಾಥಪುರ: ಹಗಿಡದೇವನಕೀಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಂದಾ ದ ನೈರುತ್ಯ ಕೆ್ಕ  ೧೨ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲಿ್ಲ  ಕ್ಸಬಾ 

ಹೀಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂಕ್ರ್ನಥಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾ ಮವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾ ಮದ ಉತ್ತ ರಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಅಕಾಶ್ವ ರ ದೇವಾಲಯದ 

ಮುಂದೆ ಚೀಳರ ಕಾಲದ ವಿೀರಗಲಿು  ಶಾಸನವಿದೆ. ಈಗ ಅಕಾಶ್ವ ರ ದೇವಾಲಯವು ಸಂಪೂಣಾ ರ್ನಶ್ವಾಗಿದುದ , ಅದು 

ಇದದ  ಬಗಿೆ  ಯಾವ ಕುರುಹು ಇಲಿದ್ಯಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾ ಮದ ಜನರಲಿೂ  ದೇವಾಲಯವಿದದ  ಬಗಿೆ  ಮಾಹತಿ ಕೂಡ 

ಇಲಿವಾಗಿದೆ. ಕ್ಕಷ ೀತ್ಾ ಕಾಯಾದ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಬೃಹದ್ಯಕಾರದ ಬೇಲ್ಲಯ ಒಳಗೆ ಶಾಸನಕ್ಲಿು  ಪ್ತೆತ ಯಾಯಿತ್ತ. ಇದರ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯವಿದದ  ಸಾ ಳವನ್ನನ  ಗುತಿಾಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಪೂವಾಾಭಿಮುಖವಾಗಿದುದ , ಇದರ 

ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಂಗ, ನಂದಿ, ಸೂಯಾಚಂದಾ ರ ರ್ಶಲಪ ಗಳೊಡನ್ನ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿ ೯ ಸಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಂಭಾಗದಲಿ್ಲ  

೧೨ ಸಾಲುಗಳ ಕ್ನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಶಾಸನವಿದೆ. ಇದು ಕಿಾ .ಶ್.೧೦೩೭ಕೆ್ಕ  ಸೇರಿದ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ.  

ರ್ಶಾ ೀ ಮುಡಿಗಂಡ-ಗAಗಗAಡ-ರಾಜೇAದಾ  ಚೀಳದೇವರ ಆಳಿವ ಕ್ಕಯ ಇಪ್ಪ ತಾತ ರನೇ ವಷ್ಾದಲಿ್ಲ  ನವಿಲೆರ್ನಡಿನಲಿ್ಲ  

ಕೂಡಲೂರಿನ ನಿಗಳಂಕ್ಮಲಿ  ಚಂಗ್ರಳವ ನ್ನ ಮುತಿತ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಯಗ ಪ್ಳ ಂಗೆಯ ಕ್ಲ್ಲಗೀಟೆಮಲಿರು ಹಾಗೂ 

ತೊಲಗದಗಂಡರೆನಿಸಿದ ಅಜಜ ಣಗ್ರವುಂಡನ ಮಕೆ್ಳಾದ ಜೊೀಗಗ್ರವುಂಡ, ಅಕ್ಗ್ರವುಂಡ, ಭವಗ್ರವುಂಡ, 

ಚಾವಗ್ರವುಂಡ, ಬಸಗ್ರವುಂಡ, ಕತ್ಗ್ರವುಂಡರು ಆತ್ನನ್ನನ  ಎದುರಿಸಿದ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಭುವಗ್ರವಂಡ ಮತ್ತತ  

ಬಸಗ್ರವುಂಡರು ಸತಾತ ಗ ಪ್ವಾಲಯದ ರ್ನಡಗ್ರವುಂಡರೆನಿಸಿದ ಕುರುವನದ  ಪೆಮಾಾಡಿಗ್ರವುಂಡ, ಏಚಗ್ರವುಂಡ, 

ಕಂಗುಣ್ಣಗ್ರವುAಡ, ತ್ತಬ ಣಚ ÷್ ವಗೆಯ (ತ್ತಂಬಸೀಗೆ) ಕ್ರಿಯಮಮ , ಮಲೆಏರಿನ (ಮಲಿಾರ) ಬಿೀಚಗ್ರವುಂಡ, 

ಪೈರಗೆಯ (ಹೈರಿಗೆ) ರ್ನಚಗ್ರವುಂಡ, ಸೈವಯೆಸ್ಿಯಮ, ಯಟ್್ಟಳದ ರಾಜಯಯ , ಕಳಿಗ್ರಲದ ಗಂಗಯಯ  ಈ 

ಮುನ್ನನ ವಾರು ಹಾಗೂ ಪೆಲಮಾಚಚ ಗಂಡ, ತೆಲುಗರಮಾರಿ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನನ ಂದಿದದ  ಮಹಾದಂಡರ್ನಯಕ್  

ಪಂಚವಮಾರಾಯನ್ನ ಮೆಚಚ  ಅಕ್ಗ್ರವುಂಡನಿಗೆ ಪೆಲಮಾಚಚ  ಗ್ರವುಂಡನ್ನAದು, ಭವಗ್ರವುಂಡನಿಗೆ ತೆಲುಗರಮಾರಿ 

ಗ್ರವುಂಡನ್ನAದು ಪ್ಟ್ ಕ್ಟ್ಿ  ರ್ನಗಮಂಗಲವನ್ನನ  ಅದರ ಸವಾವಯ ವಹಾರ ಸಮೇತ್ವಾಗಿ ಕ್ಲಾನ ಡಾಗಿ ಬಿಟ್  ಬಗಿೆ  ಈ 

ದ್ಯಖಲೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ.   

ಶಾಸನೀಕ್ತ  ದೊರೆಯು ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದಾ  ಚೀಳರ್ನಗಿದುದ , ಈತ್ನಿಗೆ ಪಂಚವನ್ ಮಾರಾಯ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತೆತ ಂದು 

ರಾಜರಾಜ ಚೀಳನ ಮಾಲಾಂಬಿ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ಾ ಸುತ ತ್ ಶಾಸನದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಪಂಚವನ್ 

ಮಾರಾಯನನ್ನನ  ರಾಜೇಂದಾ  ಚೀಳನ್ನಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯವ ಂಸರು 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಪ್ಟ್ಿದ್ಯದ ರೆ. ಆದರೆ ಈತ್ನನ್ನನ  ಮಹಾದಂಡರ್ನಯಕ್ನ್ನAದು ಸಂಬೀಧಿಸಿರುವುದರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು 

ಆಧಾರಗಳು ದೊರೆತಿಲಿ . ಕಿಾ .ಶ್.೧೦೩೭ರಲಿ್ಲ  ಚಂಗ್ರಳವ ರು ಚೀಳರ ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲದದ  ರ್ನಡನ್ನನ  ಮುತಿತ ದರೆಂಬ ವಿಷ್ಯ 

ಪ್ಾ ಸಾತ ಪ್ವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಾಸನದ ಕಾಲದ ವೇಳೆಗೆ ಚಂಗ್ರಳವ ರು ಇನ್ನನ  ಸವ ತಂತ್ಾ ವಾಗಿಯೇ ಇದದ ರೆಂಬುದು 

ಸಪ ಷ್್ ವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಚೀಳರು ವಿೀರರಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಯ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜಯ ಕೆಾ ಗಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ 

ಗೌರವ ನಿೀಡುತಿತ ದದ ರು. ವಿೀರಕಡುಗೆಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡುತಿತ ದದ ರು, ಬಿರುದುಗಳನ್ನನ  ದಯಪ್ರಲ್ಲಸುತಿತ ದದ ರು, ರಾಜ 

ಚಹನ ಗಳನ್ನನ  ಬೀಗಿಸಲು ನಿೀಡುತಿತ ದದ ರು, ಚೀಳರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಾ ಹಮ ದೇಯ ಮತ್ತತ  ದೇವದತಿತ ಗಳಿಗಿಂತ್ 

ವಿೀರಗಡುಗೆಗಳು ಮಹತ್ವ ದ್ಯದ ಗಿದದ ವು. ಪ್ಾ ಸುತ ತ್ ಶಾಸನದಲಿೂ  ಪಂಚವಮಾರಾಯನ್ನ ಮೆಚಚ  ಅಕ್ಗ್ರವುಂಡನಿಗೆ 

ಪೆಲಮಾಚಚ  ಗ್ರವುಂಡನ್ನAದು, ಭವಗ್ರವುಂಡನಿಗೆ ತೆಲುಗರಮಾರಿ ಗ್ರವುಂಡನ್ನAದು ಪ್ಟ್ ಕ್ಟ್ಿ  

ಗ್ರವುಂಡಕಡುಗೆಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದನಲಿದೆ ರ್ನಗಮಂಗಲವನ್ನನ  ಅದರ ಸವಾವಯ ವಹಾರ ಸಮೇತ್ವಾಗಿ ಕ್ಲಾನ ಡಾಗಿ 

ಬಿಟ್ಿ ರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.೪ 

4. ಸೋಗ್ಳಿಿ :- ಹಗಿಡದೇವನಕೀಟೆ ತಾಲೂಕು ಸೀಗಳಿಳ  ಗ್ರಾ ಮದ ಸಕಾಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮಕ್ ಶಾಲೆಯ 

ಹಂಭಾಗದಲ್ಲ ವಿೀರಗಲಿು  ಶಾಸನ-ರ್ಶಲಪ ವಂದಿದೆ. ಪೂವಾಾಭಿಮುಖವಾಗಿರು ಗ್ರಾ ನೈಟ್ ರ್ಶಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು 

ಹಂತ್ಗಳ ರ್ಶಲಪ ಗಳಿವೆ. ಇದು ಕಿಾ .ಶ್.ಸುಮಾರು ೧೫ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನಕೆ್ಕ  ಸೇರುತ್ತ ದೆ. ಸೀಗಹಳಿಳ  ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಪ್ಟ್ ಣಗಳ 
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ನಡುವಣ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ಹೀರಾಡಿ ಮಡಿದ ಬಯನ ಮಾದಗೆ ವಿೀರಗಲಿು  ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಗಿೆ  ಈ ದ್ಯಖಲೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಶಾಸನೀಕ್ತ  ಸಿಂಗಪ್ಟ್ ಣವು ಪ್ಾ ಸುತ ತ್ ಕಂದಲ್ಲಕ್ಕ ಹೀಬಳಿಯ ಮೊಸರಹಳಳ  ಗ್ರಾ ಮವಾಗಿದೆ. ಸಾಮ ರಕ್ ರ್ಶಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಶಾಸನಕೆ್ಕ  ಪೂರಕ್ವಾದ ಮೂರು ಹಂತ್ಗಳ ರ್ಶಲಪ ಗಳಿದುದ , ಮೊದಲ ಹಂತ್ದ ಬಲದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತಾಯ ಲ್ಲೀಢಾಸನದಲಿ್ಲ  ನಿಂತ್ತ, 

ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ  ದುಂಡಾದ ಗುರಾಣ್ಣ ಹಡಿದು, ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ  ಈಟಿ ಹಡಿದ ಯೀಧ್ನ ರ್ಶಲಪ ವಿದುದ , ಈತ್ನನ್ನನ  

ವಿೀರಗಲಿ್ಲನ ರ್ನಯಕ್ ಬಯನ ಮಾದಗೆ ಎಂದು ಗುತಿಾಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ್ನ ಮುಂದೆ ಆಲ್ಲೀಢಾಸನದಲಿ್ಲ  ನಿಂತ್ತ 

ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ  ಗುರಾಣ್ಣ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ  ಈಟಿ ಹಡಿದು ಹೀರಾಡುತಿತ ರುವ ಶ್ತ್ತಾ  ಯೀಧ್ನ ರ್ಶಲಪ ವಿದೆ. ವಿೀರರಿಬಬ ರೂ 

ಸಮತ್ಲ ನ್ನರಿಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿೀರಗಚ್ಚಚ , ಕ್ಟಿಬಂಧ್, ಉಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಟ್ಿ ದ ಒರೆಸಹತ್ ಕಿರುಗತಿತ , ಕಂಕ್ಣ, 

ಬಾಹುಬಂಧ್, ಕಾಲಿಡಗ, ಕಂಠಿಹಾರ, ತ್ಲೆಯ ಹಂಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕ್ಟ್ಿ ದ ವಿೀರಮುಡಿಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ್ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಎರಡನೇ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಸ ರೆಯರ ಹಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಿ ಸವ ಗಾಯಾನದಲಿ್ಲರುವ ಬಯನಮಾದಗೆಯ 

ರ್ಶಲಪ ವಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ವಿೀರಾಸನದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ ಬಯನ ಮಾದಗೆಯ ಎಡಬಲದಲಿ್ಲ  ಸೇವಾನಿರತ್ 

ಅಪ್ಸ ರೆಯರ ರ್ಶಲಪ ಗಳಿವೆ. ರ್ಶಲೆಯ ಮೇಲಾಾ ಗದಲಿ್ಲ  ಸೂಯಾ-ಚಂದಾ ರ ರೇಖಾ ಚತ್ಾ ಗಳಿವೆ.೫ 

5. ಸೋಗ್ಳಿಿ :- ಹಗಿಡದೇವನಕೀಟೆ ತಾಲೂಕು ಸೀಗಳಿಳ  ಗ್ರಾ ಮದ ದ್ಯವ ರದಲಿ್ಲ  ರಸ್ಥತ ಯ ಬಲಕೆ್ಕ  ಮನ್ನಯಂದರ 

ಮುಂದೆ ವಿೀರಗಲಿು  ಶಾಸನ-ರ್ಶಲಪ ವಂದಿದೆ. ಪೂವಾಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕ್ಪುಪ  ಮರಳುಗಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಮೂರು 

ಹಂತ್ಗಳ ರ್ಶಲಪ ಗಳಿವೆ. ಕಿಾ .ಶ್.ಸುಮಾರು ೧೬ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನಕೆ್ಕ  ಸೇರುತ್ತ ದೆ. ಸೀಗಹಳಿಳ  ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಪ್ಟ್ ಣಗಳ 

ನಡುವನ ಹೀರಾಟದಲಿ್ಲ  ಮಡಿದ ಕಾಳಗಿತೆಗೆ ಸೂರಬೀಯ ಯಿೀರಗಲಿು  ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಗಿೆ  ಈ ದ್ಯಖಲೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ.  

ಸಾಮ ರಕ್ ರ್ಶಲೆಯಲಿ್ಲ  ಶಾಸನಕೆ್ಕ  ಪೂರಕ್ವಾದ ಮೂರು ಹಂತ್ಗಳ ರ್ಶಲಪ ಗಳಿದುದ , ಮೊದಲ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಕಂತ್ದ 

ವಿೀರರಿಬಬ ರ ಹೀರಾಟದ ರ್ಶಲಪ ಗಳಿವೆ. ಬಲ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ  ದುಂಡು ಗುರಾಣ್ಣಯನ್ನನ , ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ  

ಕಂತ್ವನ್ನನ  ಎತಿತ  ಹಡಿದು ಪ್ಾ ತಾಯ ಲ್ಲೀಢಾಸನದಲಿ್ಲ ಿ ರುವ ಯೀಧ್ನ ರ್ಶಲಪ ವಿದುದ , ಈತ್ನೇ ವಿೀರಗಲಿ್ಲನ ರ್ನಯಕ್ 

ಕಾಳಗಿತ್ನ್ನಂದು ಗುತಿಾಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ್ನ ಮುಂದೆ ಆಲ್ಲೀಢಾಸನದಲಿ್ಲ  ನಿಂತ್ ಶ್ತ್ತಾ ಯೀಧ್ನ್ನ ಎದೆಯ ಬಳಿ ದುಂಡು 

ಗುರಾಣ್ಣ ಹಡಿದು, ಕಂತ್ದಿAದ ಕಾಳಗಿತ್ನ ಅಸಂವೃತ್ವಾದ ಎಡಭುಜಕೆ್ಕ  ಇರಿಯುತಿತ ದ್ಯದ ನ್ನ. ಮೇಲ್ಲನ ಇಬಬ ರು ವಿೀರರು 

ಕಂತಾಯುಧ್ವನ್ನನ  ಹಡಿದಿದುದ , ಇದು ವಿೀರಗಲಿು  ರ್ಶಲಪ ದಲಿ್ಲ  ೭ ಹಸತ ಗಳಷ್್ಟ  ಉದದ ವಿದೆ. ಕಂತ್ವು ಸುಮಾರು ೫, 

೬ ಅಥವಾ ೭ ಹಸತ  ಉದದ ವುಳಳ  ಒಂದು ದಂಡವೆAಬ ಅಥಾಶಾಸತ çದ ವಾಯ ಖಾಯ ನ ಸತ್ಯ ಕೆ್ಕ  ಹತಿತ ರವಿದದ ಂತಿದೆ. ಯೀಧ್ರು 

ಗುರಾಣ್ಣ-ಕಂತ್ಗಳನಿನ ಡಿದಿದುದ , ಕಂತ್ವನ್ನನ  ಗುರಾಣ್ಣಯಡನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತಿತ ತ್ತತ  ಎಂಬುದಕೆ್ಕ  ಶಾಸರ್ನಧಾರವಿದೆ. 

ರ್ಶಲಪ ದಲಿ್ಲ  ಕಂತ್ದ ಎರಡೂ ತ್ತದಿಗಳು ಈಟಿ ಹಾಗೂ ಭಜಿಾಯ ಮೊನ್ನಗಳಂತೆ ಚೂಪ್ರಗಿದುದ  ಕಂತ್ವು ಭಜಿಾಯಂತೆ 

ಇರಿಯುವ ಮತ್ತತ  ಈಟಿಯಂತೆ ರ್ನಟುವ ಆಯುಧ್ವಾಗಿತ್ತತ  ಎಂಬುದು ಶಾಸರ್ನಧಾರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೀಧ್ರು 

ಸಮಾರು ೭ ಹಸತ ಗಳಷ್್ಟ  ಉದದ ವಿರುವ ಕಂತ್ವನ್ನನ  ಅದರ ನಡುಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಹಡಿದಿದುದ , ಎಡಕೆ್ಕ  ೩ ಹಸತ  ಬಲಕೆ್ಕ  ೩ 

ಹಸತ  ಉದದ ವಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ತ್ತದಿ ಈಟಿಯ ಮೊನ್ನಯಂತೆ ಇನನ ಂದು ತ್ತದಿ ಸೂಜಿ ಭಜಿಾಯಂತೆ ಚೂಪ್ರಗಿವೆ. 

ಹೀಗ್ರಗಿ ಕಂತ್ವು ಕ್ಬಿಬ ಣದ ಚೂಪ್ರದ ಭಜಿಾ ಹಾಗೂ ಈಟಿಯ ಮೊನ್ನಗಳನ್ನನ  ತೊಟ್  ೫, ೬, ಅಥವಾ ೭ ಹಸತ ಗಳಷ್್ಟ  

ಉದದ ವಿರುವ ಮರದ ದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನನ  ಹತಿತ ರದ ಶ್ತ್ತಾ ವನ್ನನ  ಇರಿಯಲು ಹಾಗೂ ದೂರದ ಶ್ತ್ತಾ ವಿಗೆ 

ರ್ನಟುವಂತೆ ಎಸ್ಥಯಲು ಬಳಸಿರಲೂ ಸಾಕು. ವಿೀರರಿಬಬ ರೂ ಮೊಣಕಾಲ್ಲನವರೆಗೂ ಜೊೀಲಾಡುತಿತ ರುವ ವಿೀರಗಚ್ಚಚ , 

ವಂಕ್ಷಣದಿAದ ಎರಡು ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಇಳಿಬಿದದ  ನ್ನರಗೆಯ ಕುಚ್ಚಚ , ಕ್ಚ್ಚಚ ಯ ಮೇಲೆ ಜೊೀಡಿಸಿದ ಮುತಿತ ನ ಮಣ್ಣಸರ, 

ಕ್ಟಿಬಂಧ್, ಕ್ಟಿಬಂಧ್ಕೆ್ಕ  ಸುತ್ತ ಲೂ ಜೊೀಲಾಡುವಂತೆ ಸಿಕೆಿ ಸಿದ ಗಂಡೆಗಳು, ಕಂಠಿಹಾರು, ಮಣ್ಣಮಾಲೆ, ಬಾಹುಬಂಧ್, 

ಕಂಕ್ಣ, ಕಾಲಿಡಗ, ಕ್ಣಾಕುಂಡಲ, ತ್ಲೆಯ ಎಡಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕ್ಟ್ಿ ದ ವಿೀರಮುಡಿಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ್ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಎರಡನೇ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಕಾಳಗಿತ್ನನ್ನನ  ಕುದರೆ ಸಾರೊೀಟಿನಲಿ್ಲ  ಸವ ಗಾಕೆ್ಕ  ಕಂಡಯುಯ ತಿತ ರುವ ಅಪ್ಸ ರೆಯರಿಬಬ ರ 

ರ್ಶಲಪ ಗಳಿದುದ  ಊಧ್ವ ಾಜ್ಯನ್ನಭಂಗಿಯಲಿ್ಲವೆ. ವಿೀರನ ಸುತ್ತ ಲೂ ಮಂಟಪ್ದAತ್ಹ ಉಬುಬ ರ್ಶಲಪ ವಿದುದ , ಮಂಟಪ್ಕೆ್ಕ  

ಎರಡೂ ಕ್ಡೆ ಮುಂಗ್ರಲುಗಳನ್ನನ ತಿತ  ನ್ನಗೆಯುತಿತ ರುವ ಕುದರೆಗಳನ್ನನ  ಕ್ಟ್ ಲಾಗಿದೆ. ಮಂಟಪ್ದೊಳಗೆ 

ಊದವ ಾಜ್ಯನ್ನಭಂಗಿ ಹಾಗೂ ಅಭಯ ಮುದೆಾ ಯಲಿ್ಲರುವ ವಿೀರಗಲಿ್ಲನ ರ್ನಯಕ್ ಕಾಳಗಿತ್ನ ರ್ಶಲಪ ವಿದುದ , ವಿೀರಗಚ್ಚಚ , 

ಕ್ಟಿಬಂಧ್, ಕಾಲಿಡಗ, ಕಂಕ್ಣ, ಬಾಹುಬಂಧ್, ಕಂಠಿಹಾರ, ಮಣ್ಣಹಾರ, ಕ್ಣಾಕುಂಡಲ, ತ್ಲೆಯ ಎಡಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಕ್ಟ್ಿ ದ ವಿೀರಮುಡಿಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ್ರ್ನಗಿದ್ಯದ ನ್ನ. ವಿೀರನ ಎಡ ಬಲದಲಿ್ಲರುವ ಅಪ್ಸ ರೆಯರಿಬಬ ರು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲಿೂ  

ದಂಡವನ್ನನ  ಹಡಿದಿದುದ , ಮೊಣಕಾಲ್ಲನವರೆಗೆ ಧ್ರಿಸಿದ ಲಂಗದAತ್ಹ ಉಡುಗೆ, ಪ್ತ್ಾ ಕುಂಡಲ, ಕಂಠಿಹಾರ, ಬಂಧುರಾ, 

ಕಂಕ್ಣ, ಬಾಹುಬಂಧ್, ಕಾಲಿಡಗ, ಕಿರಿೀಟಮಕುಟಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ್ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮೂರನೇ ಹಂತ್ದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ರ್ಶವಲ್ಲಂಗದ ರ್ಶಲಪ ವಿದುದ , ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾಳಿಯನ್ನನ  ರ್ಶಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ 

ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪ್ದ್ಯಮ ಸನ ಹಾಗೂ ಅಂಜಲ್ಲ ಮುದೆಾ ಯಲಿ್ಲರುವ ಕಾಳಗಿತ್ನ ರ್ಶಲಪ ವಿದುದ , ಕಂಕ್ಣ, ಬಾಹುಬಂಧ್ 

(ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು), ಕಂಠಿಹಾರ, ಕ್ಣಾಕುಂಡಲ, ಎಡ ಮುಡಿಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ್ರ್ನಗಿದ್ಯದ ನ್ನ. 

ಬಲ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಗಂಟೆ ಹಡಿದು ಹಾಗೂ ಶಂಖ ಊದುತಿತ ರುವ ಯತಿ ಹಾಗೂ ನಂದಿಯ ರ್ಶಲಪ ಗಳಿವೆ. ನಂದಿಯ 

ಕರಳಲಿ್ಲ  ಗೆಜ್ಜಜ ಸರ, ಘಂಟೆ, ಬನನ  ಮೇಲೆ ಗೌನ್ನಗಳನ್ನನ  ರ್ಶಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿದೆ.೬ 
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6. ಉಪ್ಸಂಹಾರ (Concluding Rearks): ಹಗಿಡದೇವನಕೀಟೆ ಪ್ಾ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ವಿೀರಗಲಿು ಗಳು 

ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಇದದ  ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ , ಸಾವ ಮಭಕಿತ , ಆದಶ್ಾ, ಕಿೀತಿಾ ಮತ್ತತ  ಅಧಾಯ ತಿಮ ಕ್ತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ 

ಕ್ನನ ಡಿಯಂತಿವೆ.  ಪ್ರಾ ಣಕೆಿಂತ್ ಮಾನ, ಆದಶ್ಾ, ಮೌಲಯ ಗಳೇ ಮುಖಯ  ಎಂಬುದನ್ನನ  ಹಲವಾರು ವಿೀರಗಲಿು ಗಳಿಂದ 

ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಊರಳಿವಿಗೆ, ತ್ತರುಗೀಳಿಗೆ, ಪೆಣ್ಬಬ ಯಯ ಲ್ಲಗೆ ಸಪ ಂದಿಸಿ ಮಡಿದ ವಿೀರರು, ಅವರ ವಿೀರತ್ನವನ್ನನ  

ಶಾಶ್ವ ತ್ಗಳಿಸಿದ ಅಂದಿನ ಜನರು, ಅವನ್ನನ  ಪೂಜಯ  ಭಾವನ್ನಯಿಂದ ಸಮ ರಿಸುವ ಮನೀಭಾವ ಎಲಿವೂ ಕೂಡ 

ಅಂದಿನ ವಿೀರಯುಗಕೆ್ಕ  ಕ್ಳಶ್ಪ್ರಾ ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ. 

  

7. ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪ ಣಿ 
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ಬಂಗಳೂರು, ೨೦೦೨. 
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