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ಪೀಠಿಕೆ 

ಆಧ್ಯರವಿಲ್ಲ ದೆ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ . ಆಧ್ಯರಗಳೆ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲಲ , ಆಧ್ಯರವಿಲ್ಲ ದೆ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ಹೇಳಲ್ಲ ಹೊರಟರೆ ಅದು ಕಟ್ಟು  ಕಥೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆದದ ರಿಂದಲೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಚರಿತ್ರಾ  ರಚನೆಗೆ 

ಆಧ್ಯರಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನ ಅತ್ಾ ಂತ್ ಅವಶಾ ಕ. ನಮಮ  ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಲ  ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸದ 

ಪರಿಚಯ ನಮಗೆಲ್ಲ  ಅವಶಾ ಕ. ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಭವಾ  ಮತ್ತತ  ಬಹುಮುಖವಾದುದು, ನಮಮ  

ಸಂಸಕ ೃತಿ, ನಾಗರಿಕತ್ರ, ಅವರುಗಳು ಅನ್ನಸರಿಸುತಿತ ದದ  ಕಸುಬುಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದಧ ತಿ, ಭಾಷೆ, ಲ್ಲಪ ಇವುಗಳು 

ರೂಪುಗಂಡ ಬಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. ಕಲ್ಲಲ  ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ದೇವಾಲ್ಯದ ಗೀಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, 

ಸಥ ಂಭಗಳ ಮೇಲೆ, ಗುಹಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲ  ತಾಮಾ ದ ಹಲ್ಗೆ, ಬೆಳಿಿ , ಕಂಚು ಬಂಗಾರದ ತ್ಗಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಶಾಸನಗಳು ಬಹು ಮಖಾ  ಆಧ್ಯರಗಳು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರ್ನಾಮಾಣದಲ್ಲಲ  

ಶಾಸನಗಳು ನಂಬಲ್ಹಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ. ಬ್ರಾ ಹಿಮ , ಖರೀಷಿ್ಠ , ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ರಾ ಕೃತ್, 

ಪ್ರಳಿ, ಸಂಸಕ ೃತ್, ಕನು ಡ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಲ  ಶಾಸನಗಳು ಕೆತ್ತ ಲ್ಪ ಟ್ಟು ವೆ . ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಾ ಜಾ ದ ಗಡಿ, 

ಧ್ಯರ್ಮಾಕತ್ರ, ವಂಶಾನ್ನಕಾ ಮಣಿಕೆ, ದಾನ-ದತಿತ , ಅಭಿವೃಧ್ದದ  ರ್ಕಯಾಗಳು, ಸಂಸಕ ೃತಿ ನಂಬಲ್ಹಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಅಷ್ಟು  ಸುಲ್ಭವಲ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿ ನ ಪಾ ಯತ್ು  ಅವಶಾ ಕ. 

ಪ್ರಾ ಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ರಚಸಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಲ್ವು ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ ಅವುಗಳನ್ನು  

ಕಲೆಹಾಕ ಇತಿಹಾಸರ್ಕರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ಬರೆಯ ಬೇರ್ಕಗುತ್ತ ದೆ. 

ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಶಾಸನಗಳು 

ಪ್ರಾ ಚೀನ ಬ್ರರತ್ದಲ್ಲಲ  ಹೆರಡೀಟಸ್, ಥುಸಿಡೈಡ್್ಸ , ಲೆವಿ ಇವರುಗಳಂತ್ಹ 

ಇತಿಹಾಸರ್ಕರರಿರಲ್ಲಲ್ಲ ವಾದರೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಲ  ನಮಮ   ಇತಿಹಾಸ ಅಡಗಿದದ ನ್ನು  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಪುರಾಣಗಳು 

ವಿಶವ ಕೀಶದಂತಿದುದ , ಗುಪತ  ಆಳಿವ ಕೆಯ ಆರಂಭದವರೆಗಿನ ರಾಜವಂಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. ಆದರೂ 

ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ನಂತ್ರ ಅವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ,  ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ 

ಶಾಸನಗಳು ಬಹು ಮಖಾ  ಆಧ್ಯರಗಳು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರ್ನಾಮಾಣದಲ್ಲಲ  ಶಾಸನಗಳು ನಂಬಲ್ಹಾ 

ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 ಶಾಸನ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ದಾಖಲೆ, ಉದೆದ ೀಶವಂದರ ಸಲ್ಲವಾಗಿ  

1. ಘನ ವಸುತ ವಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪ ಟ್ಟು ರುವುದು.  

2. ಕಲ್ಲಲ  ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ,  
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3. ದೇವಾಲ್ಯದ ಗೀಡೆಗಳ ಮೇಲೆ,  

4. ಸಥ ಂಭಗಳ ಮೇಲೆ,  

5. ಗುಹಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲ   

6. ತಾಮಾ ದ ಹಲ್ಗೆ,  

7. ಬೆಳಿಿ , ಕಂಚು ಬಂಗಾರದ ತ್ಗಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರಾ ಚೀನ ರ್ಕಲ್ದ ರಾಜರು ತ್ಮಮ  ಸಾಧ್ನೆಗಳನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಲ್ಲ, ಪ್ರಾ ಚೀನ 

ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಶಾಸನಗಳು ಬಹು ಮಖಾ  ಆಧ್ಯರಗಳು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರ್ನಾಮಾಣದಲ್ಲಲ  

ಶಾಸನಗಳು ನಂಬಲ್ಹಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ ಆಗಿನ  

1. ರಾಜಕೀಯ,  

2. ಸಾಮಾಾ ಜಾ ದ ಗಡಿ,  

3. ಧ್ಯರ್ಮಾಕತ್ರ,  

4. ವಂಶಾನ್ನಕಾ ಮಣಿಕೆ,  

5. ದಾನ-ದತಿತ ,  

6. ಅಭಿವೃಧ್ದದ  ರ್ಕಯಾಗಳು,  

7. ಸಂಸಕ ೃತಿ  

ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಲ್ಭಾ ವಾಗುತ್ತ ದೆ.  

ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ- ಶಾಸನ ಶಾಸ್ ಾ  

ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನವೇ ಶಾಸನ ಶಾಸತ ರ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯ 

ಅಧ್ಾ ಯನವನ್ನು  ಲ್ಲಪ ಶಾಸತ ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತ ರೆ. ಬ್ರಾ ಹಿಮ , ಖರೀಷಿ್ಠ , ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ರಾ ಕೃತ್, 

ಪ್ರಳಿ, ಸಂಸಕ ೃತ್, ಕನು ಡ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಲ  ಶಾಸನಗಳು ಕೆತ್ತ ಲ್ಪ ಟ್ಟು ವೆ. 

ಖರೀಷಿ್ಠ  ಲ್ಲಪಿ 

ಖರೀಷಿ್ಠ  ಲ್ಲಪಯು ಭಾರತ್ದ ವಾಯುವಾ  ಭಾಗಕೆಕ  ಸಿೀರ್ಮತ್ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲ್ಲಪಯು ಬಹುಶಃ 

ಅರಾರ್ಮಕ್ ಲ್ಲಪಯಂದ ಹುಟ್ಟು ಕಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತ್ದ ವಾಯುವಾ  

ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಅಕೆಮೆರ್ನಡ್ಸ ಆಳಿವ ಕೆಯಲ್ಲಲ  ಈ ಲ್ಲಪಯನ್ನು  ಪರಿಚಯಸಲಾಯತ್ತ. ಈ ಲ್ಲಪಯು ಬಲ್ದಿಂದ ಎಡಕೆಕ  

ಬರೆಯುವ ದಿಕಕ ನ್ನು  ಅವಲಂಭಿಸಿರುತ್ತ ದೆ.  

ಬ್ರಾ ಹಿ್ಮ  ಲ್ಲಪಿ 

ಬ್ರಾ ಹಿಮ  ಲ್ಲಪಯು ವಿಶವ ದ ಪಾ ಮುಖ ಬರವಣಿಗೆ ವಾ ವಸ್ಥಥ ಗಳಲ್ಲಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಲ್ಲಪಯು ಕಾ .ಪೂ 5ನೇ 

ಶತ್ಮಾನದ ಹೊತಿತ ಗಾಗಲೇ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ರ್ಕಣಿಸಿ ಕಂಡಿತ್ತತ . ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಗಾ ಂಥಗಳಲ್ಲಲಯೂ ಸಹ ಇದು 

ಅನೇಕ ಸಥ ಳಿೀಯ ರೂಪ್ರಂತ್ರಗಳನ್ನು   ಹೊಂದಿತ್ತತ  ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅದರ ಮೂಲ್ ಸಮಯಕಕ ಂತ್ ಹಿಂದಿದೆ 

ಎಂದು ಸೂಚಸುತ್ತ ದೆ. ಈ ಲ್ಲಪಯು ಎಡದಿಂದ ಬಲ್ಕೆಕ  ಬರೆಯುವ ಕಾ ಮವಾಗಿದುದ , ಸ್ಥಮೆಟ್ಟಕ್ ಲ್ಲಪಯಂದ 

ಬಂದಿತ್ರಂದು, ಹರಪಪ -ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೀ ಲ್ಲಪಯಂದ ಬಂದಿತ್ರಂದು, ತಾಂತಿಾ ಕ ಬಿೀಜಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ 

ಬಂದಿತ್ರಂದು ವಾದಿಸುತಾತ ರೆ. ಕಾ .ಶ 1837-38 ರಲ್ಲಲ  ಜೇಮ್್ಸ  ಪಾ ನ್ೆ ಪ್ ಬ್ರಾ ಹಿಮ ೀ ಲ್ಲಪಯನ್ನು  ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ಪೂತಿಾ 

ಓದಿದನ್ನ. 
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ಶಾಸನಗಳ ವರ್ೀೀಕರಿಣಿ 

ಶಾಸನಗಳನ್ನು  ಶಿಲಾಶಾಸನ ಮತ್ತತ  ತಾಮಾ  ಶಾಸನ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ್ಗಳಾಗಿ ವಗಿೀಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು  

1. ರಾಜ ಶಾಸನ,  

2. ಪಾ ಶಸಿತ ಶಾಸನ,  

3. ದಾನ ಶಾಸನ,  

ದಾನಶಾಸ- ದಾನಶಾಸನಗಳಲ್ಲಲ   

1. ಅಗಾ ಹಾರ ದಾನ,  

2. ಪುರದಾನ,  

3. ಉಂಬಳಿ ದಾನ,  

4. ತ್ರರಿಗೆ ದಾನ,  

5. ರ್ನಮಾಾಣ ದಾನ,  

6. ನೆತ್ತ ರು ದಾನ,  

7. ದೇವಾಲ್ಯ ದಾನ,  

8. ಭೂ ದಾನ  

ಹಿೀಗೆ ಸಥ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಹಲ್ವಾರು ವಿಧ್ಗಳಿರುವುದನ್ನು  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಭಾರತ್ದ ಬಹು ಪ್ರಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳು 

ದಾನ ಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲ ದೇ ರ್ನಷ್ಠೀದಿಗೆ, ವಿೀರಗಲ್ಲಲ ಗಳು, ಮಾಸಿತ ಗಲ್ಲಲ ಗಳು, ಹಿೀಗೆ ಹಲ್ವಾರು ವಿಧ್ಗಳಾಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿೀಕತ್ರ ಶಾಸನಗಳು- ಪ್ರಾ ಚೀನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಲ  ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿೀಕತ್ರ ಶಾಸನಗಳು ಬಹು 

ಪ್ರಾ ಚೀನವಾದವು. ಅವು ಚತ್ಾ  ಲ್ಲಪಗಳಾದದ ರಿಂದ ಓದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗಿಲ್ಲ . ಸೊಹಾಾರ್ ಶಾಸನ ಭಾರತ್ದ 

ಶಾಸನಗಳಲೆಲ ೀ ಅತಿ ಪ್ರಾ ಚೀನ ಶಾಸನವಾಗಿದುದ  ಇದನ್ನು  ಅಶೀಕನ ಶಾಸನಗಳಿಗಿಂತ್ 50 ವರ್ಾಗಳಷ್ಟು  

ಹಳೆಯದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾ .ಪೂ 3ನೇ ಶತ್ಮಾನದ ಅಶೀಕನ ಶಾಸನಗಳು ಓದಲಾದ ಭಾರತ್ದ 

ಅತಿೀ ಪ್ರಾ ಚೀನ ಶಾಸನಗಳು. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಅಸಂಖ್ಯಾ ತ್ವಾದ ಶಾಸನಗಳು ದೊರುಕುತ್ತ ವೆ ಸುಮಾರು 85000ಕ್ಕಕ  

ಹೆಚಿು  ಶಾಸನಗಳು ಲ್ಭಾ ವಾಗಿದೆ. ಬಹುಪ್ರಲ್ಲ ತ್ರ್ಮಳುನಾಡಿನಲ್ಲಲ , ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ಅತಿೀ ಹೆಚಿು  

ಶಾಸನಗಳು ಕನಾಾಟಕದಲ್ಲಲ  ಲ್ಭಾ ವಾಗಿವೆ. 

ಅಶೀಕನ ಶಾಸನಗಳು - ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತ್ದ ಕೆಲ್ವು ಪಾ ಮುಖ ಶಾಸನಗಳೆಂದರೆ,ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳ 

ಪತಾಮಹಾ, ಸವ  ಇತಿಹಾಸರ್ಕರ ಎರ್ನು ಸಿಕಂಡ ಸಾಮಾಾ ಟ್ ಅಶೀಕನ ಶಾಸನಗಳು ಭಾರತ್ದ ವಿವಿಧ್ 

ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಲ  ದೊರೆತಿತ ದುದ   

1. ಆಶೀಕನ ರ್ಕಲ್ಘಟು  ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾಗಿದೆ.  

2. ಅಶೀಕನ ಶಾಸನಗಳನ್ನು  ಬಂಡೆಗಲ್ಲಲ , ಶಿಲಾಶಾಸನ, ಸಥ ಂಭಶಾಸನಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆ.  

3. ಆಶೀಕನ ಶಾಸನಗಳು ದಕಿಣ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಬ್ರಾ ಹಿಮ  ಲ್ಲಪಯಲ್ಲಲ , ಮನಿೆ ೀರ ಮತ್ತತ  

ರ್ಹಬ್ರಜ್ಘರಿಗಳಲ್ಲಲ  ಖರೀಷಿ್ಠ  ಲ್ಲಪಗಳಲ್ಲಲ  ಕರೆಸಿದಾದ ನೆ.  
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4. ಆಶೀಕನ ಶಾಸನಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಾಕ ಚತ್ಾ ಣವನ್ನು , ಧ್ಯರ್ಮಾಕ 

ಸಹಿಷ್ಟು ತ್ರಯನ್ನು , ಬಿರುದು, ನೈತಿಕ ರ್ನೀತಿಗಳು, ಮೌಯಾ ಸಾಮಾಾ ಜಾ ದ ಎಲೆಲ  ಇತಾಾ ದಿ ವಿರ್ಯಗಳ 

ಬಗೆಾ   ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಉಪಯುಕತ ವಾಗಿವೆ.  

5. ಅಶೀಕನ ಶಾಸನಗಳನ್ನು  ಬಂಡೆಗಲ್ಲಲ , ಶಿಲಾಶಾಸನ, ಸಥ ಂಭಶಾಸನಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆ.  

6. ಆಶೀಕನ ಶಾಸನಗಳು ದಕಿಣ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಬ್ರಾ ಹಿಮ  ಲ್ಲಪಯಲ್ಲಲ , ಮನಿೆ ೀರ ಮತ್ತತ  

ರ್ಹಬ್ರಜ್ಘರಿಗಳಲ್ಲಲ  ಖರೀಷಿ್ಠ  ಲ್ಲಪಗಳಲ್ಲಲ  ಕರೆಸಿದಾದ ನೆ.  

7. ಆಶೀಕನ ಶಾಸನಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಾಕ ಚತ್ಾ ಣವನ್ನು , ಧ್ಯರ್ಮಾಕ 

ಸಹಿಷ್ಟು ತ್ರಯನ್ನು , ಬಿರುದು, ನೈತಿಕ ರ್ನೀತಿಗಳು, ಮೌಯಾ ಸಾಮಾಾ ಜಾ ದ ಎಲೆಲ  ಇತಾಾ ದಿ ವಿರ್ಯಗಳ 

ಬಗೆಾ   ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಉಪಯುಕತ ವಾಗಿವೆ 

ಶಕ ದೊರೆ ರುದಾ ದಾಮನ ಗುಜರಾತಿನ ಜುನಾಘಡದ ಗಿನಾಾರ್ ಶಾಸನ - ಶಕ ದೊರೆ ರುದಾ ದಾಮನ 

ಗುಜರಾತಿನ ಜುನಾಘಡದ ಗಿನಾಾರ್ ಶಾಸನ ಕಾ .ಶ ಎರಡನೇಯ ಶತ್ಮಾನದ ಮಧ್ಾ ದಲ್ಲಲ  ಬರೆದ ಪರಿಶುದಧ  

ಸಂಸಕ ೃತ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುದಶಾನ ಕೆರೆಯ ಮೌಯಾರ ರಾಜಾ ಪ್ರಲ್ 

ವೈಶಾ  ಪುರ್ಾ ಗುಪತ ನ್ನ ರ್ನಮಾಾಣ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹಾಗೂ ರುದಾ ದಾಮರ್ನಂದ  ಜಿೀರ್ೀಾದಾದ ರ ಆದ ಬಗೆಾ  

ಮಾಹಿತಿ ರ್ನೀಡುತ್ತ ದೆ. 

1. ಮೆಹ್ರಾ ಲ್ಲ ಶಾಸನ ಚಂದಾ ಗುಪತ  ವಿಕಾ ಮಾಧ್ದಾ ತ್ಾ ನ ಬಗೆಾ  ವಿಪುಲ್ ಮಾಹಿತಿ ರ್ನೀಡುತ್ತ ದೆ.  ವಂಗ ದೇಶಗಳ 

ವಿರುದಧ , ವಾಕಟಕರ ವಿರುದಧ ದ ಹೊೀರಾಟದ ಬಗೆಾ  ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. 

2. ಅಲ್ಹಾಬ್ರದ್ ಸಥ ಂಭಶಾಸನ ಸಮುದಾ ಗುಪತ ನ ಮಹಾದಂಡನಾಯಕ ಹರಿಸೇನರ್ನಂದ ರಚತ್ವಾಗಿದುದ  

ಚಂಪು ರ್ಕವಾ  ಶೈಲ್ಲಯ 33 ಸಾಲ್ಲಗಳ ಒಂದೇ ಬೃಹತ್ ವಾಕಾ ವಾಗಿದುದ  ಸಮುದಾ ಗುಪತ ನ ದಿಗಿವ ಜಯದ 

ಬಗೆಾ  ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. 

3. ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನವು ಕಾ .ಶ 149 ರಲ್ಲಲ  ಗೌತ್ರ್ಮ ಬ್ರಲ್ಶಿಾ ೀ ಕೆತಿತ ಸಿದಳು. ಗೌತ್ರ್ಮ ಪುತ್ಾ  ಸಾತ್ಕಣಿಾಯು 

ಯವನರನ್ನು  ರಾಜಾ ದಿಂದ ಓಡಿಸಿದರ ಬಗೆಾ , ನಹಪ್ರಣನನ್ನು  ಸೊೀಲ್ಲಸಿದುದ , ಬಿರುದು, ಮತ್ 

ಸಾವ ತಂತ್ಾ  ಇವುಗಳ ಬಗೆಾ  ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. ನಾನ್ಘಾಟ್, ರ್ಕಲೆಾ, ಕನೆು ೀರಿ, ಬನವಾಸಿ, ಮಳವಳಿಿ  

ಶಾಸನಗಳು ಶಾತ್ವಾºನÀರ ಬಗೆಾ  ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ. 

4. ಹಾರ್ಥಗುಂಫ ಶಾಸನವು ಕಾ .ಪೂ ಒಂದನೇ ಶತ್ಮಾನದ ಶಾಸನವಾಗಿದುದ , ಭಾರತಿೀಯ ಇತಿಹಾಸದ 

ಮೇಲೆ ಹೆಚಿ ನ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲ ವ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ಶಾಸನವು ಒಂದು. ಕಳಿಂಗದ ದೊರೆ ಖ್ಯರವೇಲ್ನ 

ಬಗೆಾ  ಹಾಗೂ ಮೌಯಾರ ನಂತ್ರದ ಕಳಿಂಗದ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. 

5. ಕುಡಿರ್ಮಯಾ ಮಲೈ ಶಾಸನ ಪಲ್ಲ ವರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಲ  ಪ್ರಾ ಮುಖಾ ತ್ರ ಪಡೆದುಕಂಡಿದುದ  ದಕಿಣದ 

ಸಂಗಿೀತ್ದ ಬಗೆಾ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ರ್ನೀಡುತ್ತ ದೆ. 

6. ಚೀಳ ದೊರೆ ಒಂದನೇ ಪರಾಂತ್ಕ ರ್ನಂದ ಕೆತಿತ ಸಲ್ಪ ಟು  ಉತ್ತ ರಮೇರೂರು ಶಾಸನ ಗಾಾ ಮಾಡಳಿತ್ದ 

ಬಗೆಾ  ವಿವರಿಸುತ್ತ ದೆ. 

7. ಕಾ .ಶ 450 ಹಲ್ಲಮ ಡಿ ಶಾಸನ, ಚಂದಾ ವಳಿಿ  ಶಾಸನ, ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ, ಹಲ್ಸಿಯ ಶಾಸನಗಳು ಕದಂಬರ 

ಬಗೆಾ , ಶಾ ವಣಬೆಳಗಳ ಶಾಸನ, ಹೆಬೆೆ ಟು  ಶಾಸನಗಳು ಗಂಗರ ಬಗೆಾ , 

8. ಕಾ .ಶ 634ರ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನವು ಚಾಲ್ಲಕಾ ರ ಎರಡನೇಯ ಪುಲ್ಕೇಶಯ ಸಾಧ್ನೆ ದಿಗಿವ ಜಯದ ಬಗೆಾ  

ವಿವರಣೆ ರ್ನೀಡುತ್ತ ದೆ.  

ಹಿೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು  ಶಾಸನಗಳು ಲ್ಭಾ ವಾಗಿದುದ  ಶಾಸನಗಳು ಎಂಬ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಇತಿಹಾಸವೆಂಬ ಪುರ್ಪ  ಅರಳಿದೆ 

ಎಂಬ ಚರಿತ್ಾ ರ್ಕರನ ಮಾತ್ತ ಸತ್ಾ ವಾಗಿದೆ. 



Tumbe    Group of International Journals 

      www.tumbe.org      Page | 49  

 
Volume- 3  Issue-2    May-August : 2020 

ISSN: 2581-8511 

 

Impact Factor: 4.75 

ಶಾಸನಗಳ ಸಂರಕಿ್ಷಣನೆ 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಲ್ಭಾ ವಾದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು  ದೇಶದ ಹಲ್ವು ಮೂಾ ಸಿಯಂಗಳಲ್ಲಲ  ಸಂರಕಿ ಸಿಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಾ ಯನಕೆಕ  ಲ್ಭಾ ವಾದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಎಪಗಾಾ ಫಿಯ ಆಫ್ 

ಕನಾಾಟಕ, ಎಫಿಗಾಾ ಫಿಯ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಲ  ಪಾ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. ಮೌಯಾರು ಮತ್ತತ  ಗುಪತ ರ  

ರ್ಕಲ್ದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು  ರ್ಕಪಾಸ್ ಇನ್ಸಿಕ ರಪಿ ನ್  ಇಂಡಿರ್ಕರಂ ಎಂಬಲ್ಲಲ ನ ಪಾ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆ ಅತ್ಾ ಂತ್ ನಂಬಲ್ಹಾ ಮತ್ತತ  ಕಾ ಮಬದಧ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.  

 ಶಾಸನಗಳು ರ್ಕಲ್ಗಣನೆಯನ್ನು  ತಿಳಿಸಲ್ಲ,  

 ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ,  

 ಆ ರ್ಕಲ್ದ ವೈಜಾಾ ರ್ನಕ ಮನೀಭಾವನೆ,  

 ಲೀಹಶಾಸತ ರದ ರ್ನಪುಣತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ.  

ಆದರೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಲ  ದೊೀರ್ಗಳಿಲ್ಲ  ಎಂದಲ್ಲ  ಕೆಲ್ವಂದು ಶಾಸನಗಳು ಹೊಗಳಿಕೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಕೆಲ್ವು 

ಕ್ಕಟ ಶಾಸನಗಳು, ಉತ್ರಪ ರೀಕಿತ್ ಅಂಶಗಳು, ಶಾಸನಗಳ ಲ್ಲಪ, ಭಾಷೆ ಓದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದೇ ಇರುವುದು,  ಹಿೀಗೆ 

ಇತಿಹಾಸರ್ಕರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ರಚಸುವಾಗ ಎಚಿ ರಿಕೆಯಂದ ಕ್ಕಲಂಕಶವಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ, ವಿಮಶಿಾಸಿ ರಚಸ 

ಬೇರ್ಕಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

1. ಸಂಸಕ ೃತಿ,  

2. ನಾಗರಿಕತ್ರ,  

3. ಅನ್ನಸರಿಸುತಿತ ದದ  ಕಸುಬುಗಳು,  

4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದಧ ತಿ,  

5. ಭಾಷೆ,  

6. ಲ್ಲಪ ಇವುಗಳು ರೂಪುಗಂಡ ಬಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ.  

ಆದರೆ ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಅಷ್ಟು  ಸುಲ್ಭವಲ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿ ನ ಪಾ ಯತ್ು  ಅವಶಾ ಕ. ಪ್ರಾ ಚೀನ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ರಚಸಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಲ್ವು ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ಕಲೆಹಾಕ 

ಇತಿಹಾಸರ್ಕರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ಬರೆಯ ಬೇರ್ಕಗುತ್ತ ದೆ. 

ಪ್ರಾ ಚೀನ ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಾ ಯನಕೆಕ  ಲ್ಭಾ ವಾದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ  

1. ಎಪಗಾಾ ಫಿಯ ಆಫ್ ಕನಾಾಟಕ,  

2. ಎಫಿಗಾಾ ಫಿಯ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ  

3. ರ್ಕಪಾಸ್ ಇನ್ಸಿಕ ರಪಿ ನ್  ಇಂಡಿರ್ಕರಂ 

ಅವುಗಳನ್ನು  ಕಲೆಹಾಕ ಇತಿಹಾಸರ್ಕರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ಬರೆಯ ಬೇರ್ಕಗುತ್ತ ದೆ. ಹಿೀಗೆ ಇತಿಹಾಸರ್ಕರ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ರಚಸುವಾಗ ಎಚಿ ರಿಕೆಯಂದ ಕ್ಕಲಂಕಶವಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ, ವಿಮಶಿಾಸಿ ರಚಸ ಬೇರ್ಕಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಆದರೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಲ  ದೊೀರ್ಗಳಿಲ್ಲ  ಎಂದಲ್ಲ  ಕೆಲ್ವಂದು ಶಾಸನಗಳು ಹೊಗಳಿಕೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಕೆಲ್ವು ಕ್ಕಟ 

ಶಾಸನಗಳು, ಉತ್ರಪ ರೀಕಿತ್ ಅಂಶಗಳು, ಶಾಸನಗಳ ಲ್ಲಪ, ಭಾಷೆ ಓದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದೇ ಇರುವುದು,  ಹಿೀಗೆ 

ಇತಿಹಾಸರ್ಕರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ರಚಸುವಾಗ ಎಚಿ ರಿಕೆಯಂದ ಕ್ಕಲಂಕಶವಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ, ವಿಮಶಿಾಸಿ ರಚಸ 

ಬೇರ್ಕಗಿರುತ್ತ ದೆ. 
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