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ಪರ ಸಾವನೆ 

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಹಂಪಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ್ಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು  ಜನಪಿಿಯತೆಯನ್ನನ  

ಪಡೆದುಕಿಂಡಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ತಜಞ ರಿಗೆ ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಿ್ರಜಾ ದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕಿಂಡರೆ, 

ಪುರಾತತವ  ಶಾಸ್ ರಜಞ ರಿಗೆ ಅದು ಅತಿೋ ಪಿ್ರಚೋನ ಕಾಲದ ಜನವಸತಿಯ ಕಿಂದಿವಾಗಿ ಆಕರ್ಿಣಿೋಯವಾಗಿದೆ. 

ಮ್ರನವ ಶಾಸ್ ರಜಞ ರು ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಪಿ್ರಚೋನ ಮ್ರನವನ ಅಸ್ಿತವ ವನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಿದ್ಯಾ ರೆ. ಇವುಗಳ 

ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಪುರಾಣ್ ಪಿಿಯರಿಗಿಿಂತ ಹಂಪಿಯು ರಾಮ್ರಯಣ್ ಕಾಲದ ಕಿಷ್ಕ ಿಂದೆ, ಅಿಂಜನಾದಿ್ರ , ಮ್ರತಂಗ, 

ಋಷ್ಮುಖ, ಮ್ರಲಾ ವಂತ, ಹೇಮಕೂಟ, ವಿರೂಪ್ರಕ್ಷ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಪವಿತಿಸಥ ಳವಾಗಿವೆ. ಇದೇ 

ರಿೋತಿ ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು, ಗುಡಡ ಗಳು, ಗವಿಗಳು, ಆದ್ರಮ್ರನವನ ಚತಿಗಳು, ಇತಿಹಾಸದ 

ಪಳೆಯುಳಕೆಗಳು, ಮುರುಕು ಮಂಟಪಗಳು, ಪಿ್ರಕೃತಿಕ ನದ್ರಗಳು, ವೈಚತಿಗಳು, ಇಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಿದಾ  ಕವಿಗಳು, 

ಸಾಧುಸಂತರು ಈ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಕಾರಣ್ಗಳಿಂದ ಹಂಪಿಯು ವಿದ್ಯವ ಿಂಸರ ಗಮನವನ್ನನ  ತನೆನ ಡೆಗೆ ಸೆಳೆದ್ರದೆ. 

ಕೀಲಿಪದ: ಚತಿಗೋಪುರಗಳು,ಶಿಲಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು,ಧಾರ್ಮಿಕನೆಲೆ,ಶಿಲಪ ಕಲೆ,ಬೃಹತ್ಶಿಲಪ ಗಳ ಕೆತ್ನೆ. 

ಇಲಿ್ಲ  ಕಿಿಯಾಶಿೋಲವಾಗಿದಾ  ರಹಸಾ  ತಿಂತಿಿಕ ಪಂಥಗಳು, ವಿವಿದ ಜಾತಿ, ಧಮಿಗಳು, ಐತಿಹಾ ಗಳ ಬಗೆಗಳು, 

ಪವಿತದ ಬಗೆಗಳು ಮತ್್ತ  ಬೃಹತ್ ಪಿಮ್ರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಕಲಿ್ಲ  ಬಂಡೆಗಳ ಶ್ಕ್ಿ  ಸಾಮಥಿ ಾ ವು, ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ  

ಪಿಬಲವಾದ ಕಥೆಗಳಾಗಿ, ಕಾವಾ , ಸಾಹಿತಾ , ಕಲೆ, ಸಂಗಿೋತ, ಸಾಾ ರಕಗಳ ಚತಿಣ್ವು ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಇವುಗಳ 

ಅಡಿಪ್ರಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವವು. ಹಂಪಿಯ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು  ವಿಸ್ ರøತವಾಗಿ 

ಅಧಾ ಯನಗಿಂಡಿದೆ. ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಮ್ರನಾ  ಜನರು ತಮಾ  ಪರಂಪರೆಯ ನೆನೆಪುಗಳನ್ನನ  ಮೌಖಿಕ 

ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಉಳಸಿಕಿಂಡು ಬಂದ್ರರುತ್ರೆ. ಈ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಜನರು ಮ್ರತಿಗೆ ಅಕ್ಷರದಷ್ು ೋ ಮಹತವ ವನ್ನನ  

ನಿೋಡುತ್  ಬಂದ್ರದ್ಯಾ ರೆ. ಇತ್ಿೋಚನ ದ್ರನಗಳಲಿ್ಲ  ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದನ್ನನ  ಕರಾರುವಕಾಕ ಗಿ ನಿವಿಹಿಸಿಕಿಂಡು 

ಬಂದ್ರರುವರೊ ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ರತಿಗೂ ತ್ತಿಂಬಾ ಶ್ಕ್ಿ  ಇದೆಯಿಂದು ಜನಪದರು ಭಾವಿಸಿದ್ಯಾ ರೆ. ಮ್ರತನ್ನನ  ರ್ಮೋರುವ 

ಸಾಹಸಕೆಕ  ಇಳಯುವುದ್ರಲಿವೆಿಂಬುದು ಜನರ ಅಭಿಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಮ್ರತಿನ ಮೂಲಕ ತಮಾ  ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು 

ನೆನಪುಗಳನ್ನನ  ಸುರಕಿಿತವಾಗಿ ರಕಿಿ ಸಿಕಿಂಡು ಬಂದ್ರರುವರು. ಪಿಮುಖವಾಗಿ ಪಿತಿಯಿಂದು ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಲ್ಲಖಿತ ಮತ್್ತ  ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯು ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಭಿನನ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. 

ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದ ಸುತ್ಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುವ ಪವಿತಗಳು(ಗುಡಡ ), ಬಂಡೆಗಳು, ಗವಿಯ ಚತಿಗೋಪುರಗಳು, 

ಶಿಲಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಸಾಾ ರಕಗಳು, ಬೆಟು , ಗುಡಡ , ನದ್ರ, ದೇವಾಲಯ ಮಂಟಪಗಳು, ರಸ್ೆಗಳು ಇವುಗಳ 

ಒಿಂದಿಂದು ರಿೋತಿಯ ವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಪೌರಾಣಿಕ, ಪುರಾಣ್, ಕಥೆ, ಕಾವಾ , ಸಂಗಿೋತ, ಘಟನೆಯ 
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ಚತಿಣ್, ರಾಜಕಿೋಯ, ಸಾಮ್ರಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಶಿ್ ೋರ್ಠ ತೆಯನ್ನನ  

ಪಡೆದುಕಿಂಡಿರುತ್ವೆ. ಹಿೋಗೆ ವಿರೂಪ್ರಕ್ಷ, ಪಂಪ್ರಿಂಬಿಕ, ಶಿವ ಪ್ರವಿತಿಯರ ಸಾಮರಸಾ  ಜಿೋವನದ ನೆಲೆಗಳು ಈ 

ಭೂರ್ಮಯ ಮೇಲೆ, ಐತಿಹಾ ವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಅತಿಯಾಗಿ, ಅಮರವಾಗಿ, ಚಾರಿತಿಿಕವಾಗಿ 

ನಿಿಂತಿರುವ ಆಕರಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ರನವನ ಜಿೋವನದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ್ರರುವ ವಿರ್ಯಗಳು 

ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನನ ವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಂದ್ರರುವವು. 

ಮ್ರನವನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲಿ್ಲ  ಶಿ್ ದೆೆ , ಭಕ್ಿ , ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪಿದ್ಯಯಗಳು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪಿತಿೋಕಗಳಾಗಿ 

ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ರರುವ ಪಿಮುಖ ಸಂಗತಿಯಾಗಿವÉ. ಮ್ರನವ ತನನ  ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಪಿತಿಯಿಂದರ ಪಿಗತಿಯಡನೆ 

ನಡೆಸಬೇಕಾದ ನಿರಂತರ ಸೆಣ್ಸಾಟದಲಿ್ಲ  ಪಿ್ರಕೃತಿಕ ವಿಸಾ ಯಗಳಾದ ಬೆಟು , ಗುಡಡ , ಮರ, ಗಿಡ, ಗುಡುಗು, ಮಳೆ, 

ಸಿಡಿಲ್ಲ, ಕಾಳಿಚ್ಚು  ಮೊದಲಾದವು ಅವನಲಿ್ಲ  ಭಿೋತಿ ಹುಟ್ಟು ಸುವ ನಿಸಗಿವು ಎಲಿಕಿಕ ಿಂತ ರ್ಮಗಿಲಾದ ಅದುು ತ 

ಶ್ಕ್ಿಯಿಂದನ್ನನ  ಹಿಂದ್ರರುವ ಪಿಗತಿಯು ಕಿಿಯಾಶಿೋಲವಾಗಿದೆ. ಮನ್ನರ್ಾ  ತನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಯಿಗಳಗೆ 

ಶ್ಕ್ಿಗಳ ಬೆಿಂಬಲವೇ ಅವಶ್ಾ ಕವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂರ್ಮಯ ಮೇಲೆಏ ಅನೇಕ ದೇಗುಲಗಳು, ಕಟು ಡಗಳು, 

ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೆಲೆಗಳು, ನದ್ರಯ ಕಟು ಡ, ನಿವಾಸಿಯ ಕಟು ಡ ಶಿಲಪ ಕಲೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ದೈವಶ್ಕ್ಿಯು ಚತಿದ ರಚನೆ, 

ಅನೇಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪರಿಕರಗಳು ಪಿತಿಯಿಂದು ಗುಡಡ ದ ಪರಂಪರೆಯು ಮ್ರನವನಿಗೆ ಬದುಕುವುದಕೆಕ  

ದ್ಯರಿಯಾಗಿರುತ್ದೆ. 

ಇವು ಮ್ರನವ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಗುಡಡ ಗಳಾಗಿರುವುದ್ರಲಿ . ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕಲಿ್ಲನ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುವ ಗುಡಡ ಗಳ ಹುಟ್ಟು ವಿಕೆಯು ದೈವ ಶ್ಕ್ಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಿ್ರಕೃತಿಕ ಶಿಲೆಗಳಾಗಿ ಭೂರ್ಮಯ ಮೇಲೆ 

ಆವರಿಸಿಕಿಂಡಿವೆ. ಈ ಗುಡಡ ಗಳು ಮೇಲೆತ್ರಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಿಂತ ದೈವಗಳಾಗಿವೆ, ಅಥವಾ 

ದೇವರುಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿವೆ. ಕಾರಣ್ವೇನೆಿಂದರೆ ದೈವಗಳು ಗುಡಡ  ಗವಿಗಳನೆನ ೋ ಹೆಚಾು ಗಿ ಇರ್ು ಪಡುವ 

ಮೂಲಕಿಮವಾಗಿರುತ್ದೆ. ಅವರ ಶ್ಕ್ಿ  ಸಾಮಥಿ ಾ ವೇ ಜಗತ್ಿನ ಹೆಗಿಳಕೆಯಾಗಿ ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ  ಅತಿಯಾಗಿ 

ಧಾರ್ಮಿಕನೆಲೆ, ಸಾಿಂಸಕ øತಿಕ, ಸಾಿಂಪಿದ್ಯಯಿಕ, ಸಾಿಂಸಕ øತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಒಿಂದು ಪಿಮುಖ 

ಸಾಧನಿೋಯವಾಗಿರುತ್ದೆ.  

ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಗುಡಡ ಗಳು, ಐತಿಹಾ ಗಳಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಿಚಾರಕಕ ಳಗಾಗುವ 

ಸಾಮಥಿ ಾ ವನ್ನನ  ಪಡೆದುಕಿಂಡಿರುವವು, ಗುಡಡ ಗಳ ಅನೇಕ ತೆರನಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ರೂಪ್ರಿಂತರದಲಿ್ಲ  

ಮ್ರಪ್ರಿಡುವ ಕಿಮಗಳನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ದುಿಂಡಾಕಾರದ ರೂಪ, ತಿಿಕೋನಾಕಾರ, ದಟು ವಾದ 

ಉದಾ , ಎತ್ರ, ಇತಾ ದ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ರೂಪ್ರಿಂತರಗಳುು ವವು, ಗುಡಡ ಗಳಿಂದ ಚಾರಿತಿಿಕ ನೋಟವನೆನ ೋ 

ಸೃಷ್ಠಯುವಿಕೆಯ ಶಿಲೆಯಾಗಿ, ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಿಂತ, ಪುರಾಣ್, ರಾಮ್ರಯಣ್, ಪೌರಾಣಿಕ ಇವುಗಳು ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ  

ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರ ಮನದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಿಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿ ಉಳದ್ರವೆ. ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ದಟು ವಾಗಿ ಹಾಗೂ 

ಬೃಹತ್ ಪಿಮ್ರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಗುಡಡ ಗಳು ಬೆಳೆದ್ರರುವುದರಿಿಂದ ಇಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳು, ಶಿಲಪ ಗಳು, ಮಂಟಪಗಳು, 

ಪವಿತಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು, ಇವುಗಳ ಅಥಿವೇ ದೈವಶ್ಕ್ಿಯ ಆಕರಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು.  

ಪಿತಿಯಿಂದು ಗುಡಡ ಗಳು ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರು ಜಿೋವನ ಕಟ್ಟು ಕಿಂಡು ಬದುಕುವುದಕೆಕ  

ಪಿತಿರೂಪವಾಗಿರುತ್ವೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲ  ಮನೆಕಟ್ಟು ವಿಕೆ, ಬೃಹತ್ ಕಟು ಡ, ನದ್ರಕಟು ಡ, ದೇವಾಲಯ, 

ಶಿಲಪ ಕಲೆ, ಕಲಿ್ಲನಿಿಂದ ರಸ್ೆಗಳ ನಿಮ್ರಿಣ್, ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿಮ್ರಿಣ್, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ುಗಳ ನಿಮ್ರಿಣ್, ಸಾಾ ರಕಗಳು, 

ಚತಿರಚನೆ, ಶಾಸನಗಳ ಕೆತ್ನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಪ್ರರವಾದ ಅಥವಾ ಬಹುಪ್ರಲಾದ ವಸ್ುಗಳಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುವವು. ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಗುಡಡ ಗಳು, ದೈವಶ್ಕ್ಿಯನೆನ ೋ ಆವರಿಸಿಕಿಂಡಿರುವುದು. 

ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಿಂದು ಗುಡಡ ದÀಲಿ್ಲ  ಸಾಮ್ರಜಿಕ ಬದುಕು, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 
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ಅಕಕ -ತಂಗಿಯವರ ಗುಡ್ಡ  :  

ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ದಡಡ ಕತೆಯಾಗಿ, ಘಟನೆಗಳಾಗಿ ನಿಿಂತ ನೈಜ ಕಥೆಯಾಗಿವÉ ಈ ಗುಡಡ ಗಳು. 

ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ರಾಜಮನೆತನವಿದುಾ , ಆತನಿಗೆ ಇಬಬ ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕಾಕ ಳಾಗಿದಾ ರು. ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಿಿಂದ 

ಬೆಳೆಸಿದ ಸಂತಸದ ದ್ರನಗಳಾಗಿದಾ ವು. ಈತನ ಮಕಕ ಳು ಶಿಕ್ಷಣ್ದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಬುದೆ್ರವಂತರಾಗಿದಾ ರು. ಆದರೆ ಒಿಂದು 

ದ್ರನ ತಂದೆ ಹತ್ಿರ ಬಂದು ನಾವುಗಳು ಅರಮನೆ ಶಿಕ್ಷಣ್ಕಿಕ ಿಂತ ಹರಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ್ವು ಪಡೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ನಮಗೆ 

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಿ ಎಿಂದು ಕಳದರು. ಆ ಕ್ಷಣ್ದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಇರ್ು ದಂತೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನಿೋಡಿದರು. ಅವರಿಬಬ ರು ತಮಗೆ 

ಬೇಕಾಗುವ ಪಿವಾಸಕೆಕ  ಸಮವಸ್ ರಗಳು ಮತ್್ತ  ಹಣ್ವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಿಂಡು ಪಿವಾಸ ಕೈಗಿಂಡರು. ಕೆಲವು ದ್ರನಗಳ 

ತನಕ ಪಿವಾಸ ಕೈಗಿಂಡು ಹೆಚು ನ ಜಾಞ ನಪಡೆದುಕಿಂಡು ಹಿಿಂತಿರುಗಿ ಕಾಲ್ಲನಡಿಗೆಯಿಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅಲಿ್ಲ  

ಗುಡಡ ವಿಂದನ್ನನ  ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲ  ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ವ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಬೇಜಾರುಬಂದು, ಅಕಕ -

ತಂಗಿಯರಿಬಬ ರು ಹಂಪಿಯನ್ನನ  ಹಾಳಾದ ಹಂಪಿಯಿಂದು ಬೈಯುಾ ವಾಗ ಆ ಗುಡಡ ದಲಿ್ಲದಾ  ಒಬಬ  ಋಷ್ಯು ಈ 

ಮ್ರತನ್ನನ  ಕಳ ಅದು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಅವರಿಬಬ ರನ್ನನ  ಕಲಿಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಿಂದು ಶಾಪಗೈದನ್ನ. ಆ ಕ್ಷಣ್ದಲಿ್ಲ  ಅಕಕ -

ತಂಗಿಯರು ಒಿಂದು ದಡಡ  ಗುಿಂಡಾಗಿ, ಗುಡಡ ವಾಗಿ ನಿಿಂತರು, ಇದಕೆಕ  ಅಕಕ -ತಂಗಿಯರವರ ಗುಡಡ  ಎಿಂದು 

ಹೆಸರಾಯಿತ್ತ. ಇವುಗಳು ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರು ಹಾಗೂ ಜನಪದರಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ರಿೋತಿಯ ಕಥೆಯಾಗಿ, ಘಟನೆಯಾಗಿ, 

ಚಾರಿತಿಿಕವಾಗಿ ಉಳದ್ರವೆ, ಇಿಂತಹ ದೃಶ್ಾ ದ ನೋಟಗಳಿಂದ ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ , ಜಾತಿ-ಮತ ಎನನ ದೇ ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರ 

ಮನದಲಿ್ಲ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರರುವ ಪಿಮುಖ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಗುಡಡ ದ ವಿಶಿರ್ಠ ತೆಯು, ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನನ  ಕಡೆಗಾಣಿಸಿ ಇಲಿ್ಲ  ಶಾಿಂತಿ, ತಳೆಾ , ದೈವ ಶ್ಕ್ಿ  ಮತ್್ತ  

ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಳಕೆಯು ಪಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ದೆ. ಕಲಿೆಿಂದರೆ ಸವೆಿಸಾಮ್ರನಾ ವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಬಾರದು. ಇದರ 

ಮಹತವ ದರೂಪ, ಶ್ಕ್ಿಯು, ಬಳಕೆ, ವಿಶಿರ್ಠ ತೆಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ದೇವರು, ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವಿಂದರ 

ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ಯರಿ ಮ್ರಡಿಕಡುವವು. ಭರತ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಸಾಿಂಸಕ øತಿಕ, ಸಾಿಂಪಿದ್ಯಯಿಕ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು 

ಹಾಗೂ ನಡುವಳಕೆಗೆ ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರು ಒತ್್ತ  ನಿೋಡುವರು. ಭಾರತದ ಸಂಸಕ øತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ದೇವರುಗಳು 

ಕಂಡು ಬರುವವು. ಇಿಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನ  ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ರಿಂದ ನಡೆದುಬಂದ ಸಂಗತಿಗಳಗೆ ಜನರು ಮ್ರನಾ ತೆ 

ನಿೋಡುವರು. 

ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಪಿಮುಖವಾಗಿ ಐತಿಹಾ ಗಳು ಇಡಿೋ ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಪಿಪಂಚದ್ಯದಾ ಿಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು 

ಜನರ ಜಿೋವನ ಮನದಲಿ್ಲ  ರೂಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ಇಲಿ್ಲ  ಪಿಬಲವಾದ ಘಟನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿವನ ಧಾಾ ನವು 

ಸ್ಪಪ ತಿಿದ್ಯಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ದ್ಯಕಿಾಯಿಣಿಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡ ನಂತರ ಶಿವನ್ನ ಜಿೋವನದ್ಯಗ 

ಜಿಗುಪೆ್ಸ ಗಿಂಡು ಹೇಮಕೂಟದಲಿ್ಲ  ಧಾಾ ನಾಸಕ್ನಾಗಿ ಕುಳತನ್ನ. ಈ ದೃಶ್ಾ ವನ್ನನ  ಕಂಡು ದ್ಯಕಾಯಿಣಿಯು 

ಅವನನ್ನನ  ಒಲ್ಲಸಿಕಳುು ವ ಸಲ್ಲವಾಗಿ ಶಿವನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ನಿರತಳಾಗಿದಾ ಳು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ತರಾಕಾಸುರನೆಿಂಬ ಅಸುರನಿಿಂದ ಆವಂತ ಪಿೋಡೆಗಳಗಾಗಿದಾ  ದೇವತೆಗಳು ದ್ರೋಘಿ ಸಮ್ರಲೋಚನೆಯ ನಂತರ 

ಶಿವಕುಮ್ರರನೇ ಅಿಂತಕನ ನಿವಾರಕನೆಿಂಬ ಅರಿವಿನಿಿಂದ್ಯಗಿ ಮನಾ ಥನಡಗೂಡಿ ಶಿವನ ಧಾಾ ನವನ್ನನ  ಕೆಡಿಸಿ 

ಗಿರಿಜೆಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನರಕ್ನಾಗುವಂತೆ ಮ್ರಡಿದರೆಿಂಬುದು ತಿಳಯುತ್ದೆ. ಈ ಪಿಯತನ ದಲಿ್ಲದಾ  ಮನಾ ಥನ್ನ ಶಿವನ 

ಕೋಪ್ರಗಿನ ಯಲಿ್ಲ  ಸುಟ್ಟು  ಭಸಾ ನಾದುದು ಮುಿಂತಗಿ ಸವಿರಿಗೂ ತಿಳದ್ರರುವ ಸಂಗತಿ. ಈ ಪುರಾಣ್ಕಥೆಗಳಲಿದೆ, 

ಸಾಮ್ರನಾ ರ ಜಿೋವನದ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ದಟು ವಾಗಿ, ದೃಢವಾಗಿ, ಸಾಿಂಪಿದ್ಯಯಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲಿ್ಲ  ಎದುಾ  

ಕಾಣ್ಣವ ಪಿತಿರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಇಿಂತಹ ಐತಿಹಾ ಗಳ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಬಹುಪ್ರಲಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುವವು. ದೈವಗಳ ಶ್ಕ್ಿ  ಅಪ್ರರವಾಗಿರುತ್ದೆ.  
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ಪಿತಿಯಿಂದು ಐತಿಹಾ ಗಳು (ಘಟನೆಗಳು) ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರ ರೂಪಗಳಾಗಿದಾ ವು. ಹೇಮಕೂಟವು 

ಪಂಪ್ರಪುರ ಮಧಾ ದಲಿ್ಲ  ಪಿಖ್ಯಾ ತವಾದ ವಿರೂಪ್ರಕ್ಷನ ವಾಸಸಾಥ ನ ಹೇಮಕೂಟದ ವಣ್ಿನೆ ಪಂಪ್ರಮಹಾತೆಾ  

ಮತ್್ತ  ಐತಿಹಾ  ಎಿಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಭೂ ಮಂಡಲದಲಿ್ಲ  ಪಂಚಕಿೋಶಾತಾ ಕವಾದ ಕಿೆೋತಿವುಿಂಟ್ಟ, 

ಕೆಲವು ಪುಣ್ಾ ನದ್ರ, ಸರೊೋವರಗಳು, ಪುಣ್ಾ ಗಿರಿವುಿಂಟ್ಟ, ಅದರಲಿ್ಲ  ನಾನಾ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಅವತರಿಸಿದನೆಿಂದು ಶಿವನ್ನ 

ಹೇಳಕಿಂಡಿರುವ ಹೇಮಕೂಟವು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಗೆ ಕನನ ಡಿಯಂತೆ ಸವಿಸಿದೆ್ರ ಗಳಗೆ ತವರುಮನೆಯಂತೆ 

ಪಿಥಮನಾಥ ಮೊದಲಾದ ಎಿಂಟ್ಟ ದ್ರಕ್ಷತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪುಣ್ಾ ಕಿೆೋತಿವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸವಿಪವಿತಗಳಗೆ 

ಅಧಿಪತಿಯಂತೆ ಶೋಧಿಸುವುದು. ಇಿಂತಹ ದ್ರವಾ  ಸಿಂದಯಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಾದ ಹೇಮಕೂಟವು 

ಜಗತ್ಿನಲಿ್ಲ  ವಣ್ಿಮಯ ತಣ್ವಾಗಿದೆ. ಹಂಪಿಯ ಹೇಮಕೂಟವು ಶಿ್ ೋರ್ಠ ತೆ, ರಮಣಿೋಯ ಸಥ ಳವಾಗಿ 

ಕಲಾಪ ಿಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಚಲ್ಲಸದೆ ಸಿಥ ರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ಯಾ ಗಿತ್್ತ . ವಿದ್ಯಾ ವನಗಳಿಂದ, ಅರಳದ ತವರೆ 

ಹೂಗಳಿಂದ ಮನೋಹರವಾದ ಸರೊೋವರಗಳಿಂದ ಶೈತಾ ಗಳಿಂದ, ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ವಣಿಿಸಲಪ ಟು  

ಹೇಮಕೂಟವು ಪಿ್ರಚೋನ ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿಸಿದ್ರಾ ಗಿಂಡಿರುವುದು. ಈ ಕಿೆೋತಿವು ಭಾರತ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಮಿಂಚನಂತೆ 

ಹಳೆದು ಜಗತ್ಿಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿ್ಲವ ನಂದ್ಯದ್ರೋಪವಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲನ ಪಿತಿಯಿಂದರ ಘಟನೆಯ ಸಥ ಳಗಳು 

ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನನ  ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವವು. ಈ ಸಂಪದು ರಿತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು 

ಕಲೆಗಾರರು, ಶಿಲಪ ಗಾರರು, ಸಾಹಿತಾ ಗಾರರು, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು, ಕಂಡುಬರುವರು. ಹಿೋಗೆ ಹಲವಾರು 

ವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಮರೆಯಲಾಗದೆ, ಘಟನೆಗಳಗೆ ಆಧಾರಸ್ಿಂಭ ಮತ್್ತ  ಚಾರಿತಿಿಕ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಥೆಯಾಕಾರದ 

ರೂಪಗಳನ್ನನ  ಚತಿಿಸಿರುವರು. 

 ಹಿೋಗೆ ಮ್ರತಂಗ ಪವಿತ (ಗುಡಡ ), ಪಂಪ್ರ ಮಹಾತೆಾ ಯ ಉಲಿೆೋಖದಂತೆ, ಇದು ವಾಲ್ಲಾ ೋಕಿ, ರಾಮ್ರಯಣ್ 

ಮತ್್ತ  ಪಂಪ್ರಕಿೆೋತಿದ ಘಟನಾವಳಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಮ್ರತಂಗ ಮುನಿಯ ವಣ್ಿನೆಯಲಿ್ಲ  

ಪೂವಿಕಾಲದಲಿ್ಲ  ವಸುಪಿದ ಹಾಗೂ ಸುಪಿಭೆ ಎಿಂಬ ದಂಪತಿಗಳಗೆ, ಸತಾ ವಸು ಎಿಂಬ ಮಗನಿದಾ ನ್ನ. ಅವನ್ನ 

ಸತಾ ವಸು ವೃದೆ  ಮ್ರತಪಿತೃಗಳನ್ನನ  ಭಕ್ಿಯಿಿಂದ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ , ಭಕ್ಿ , ಧಮಿದ್ರಿಂದ ನಡೆದುಕಳುು ವ 

ದೃಶ್ಾ ಗಳುಿಂಟ್ಟ. ಒಮ್ಮಾ  ಬಿಹಾ ಜಾಞ ನಿಯಾದ ಸಿದಾ ನ್ನ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನ್ನ. ಬಂದ ಅತಿರ್ಥಯನ್ನನ  ಸತಕ ರಿಸಿ, 

ನನನ  ಮನೆಗೆ ಆಗರ್ಮಸಿದ ಕಾರಣ್ದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮನಸೆಿ ಗೆ ಸಂತೋರ್ವಾಯಿತ್ತ. ಹಿೋಗೆ ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಮ್ರತಂಗ 

ಪವಿತವು ಇಡಿೋ ದೇವರುಗಳ ಅಥವಾ ದೈವಗಳ ಸವ ರೂಪದ್ರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮ್ರತಂಗ ಪವಿತವನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ 

ಸಾಮ್ರಜಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ, ಮ್ರತಂಗ ಮುನಿಯವರು ಒಬಬ  ದಲ್ಲತ ಸ್ಿ ರೋಯಳು ಎಿಂದು ಚಾರಿತಿಿಕವಾಗಿ 

ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್್ತ . ಇದರ ವಿಶಿರ್ಠ ತೆಯು ಸುಗಿಿೋವ ಮತ್್ತ  ರಾಮನ ಮೊದಲ ಬೇಟೆಯಾದ 

ಮ್ರತಂಗ ಪವಿತದಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಐತಿಹಾ ವಿದೆ. ವಾಲ್ಲ, ದುಿಂದುಬಿ, ಎಿಂಬ ಅರಸನನ್ನನ  ಹತೆಾ ಮ್ರಡಿದ್ಯಗ, ಅವನ 

ರುಿಂಡ ಮ್ರತಂಗಾಶಿ್ಮದಲಿ್ಲ  ಬಂದು ಬಿದುಾ  ರಕ್ಮ್ರಿಂಸಗಳಿಂದ ಅಶುದೆವಾಗುತ್ದೆ. ಇದಕೆಕ  ಹೆದರಿದ ವಾಲ್ಲ 

ಕಿಷ್ಕ ಿಂಧೆಯಿಿಂದ ಪಲಾಯನಮ್ರಡಿದನ್ನ. ಮ್ರತಂಗ ಋಷ್ಯು ವಾಲ್ಲ ಮತ್ೆ  ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರೆ ಬದುಕಲಾರನೆಿಂಬ 

ಶಾಪಕಟು ನ್ನ. ಇದರಿಿಂದ ನಿಭಿಯವಾಗಿ ಸುಗಿಿೋವ ಮ್ರತಂಗ ಪವಿತದಲಿ್ಲದುಾ  ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ಿರುತ್ನೆ. ಆಗ 

ಸಿೋತೆಯನ್ನನ  ಹುಡುಕುತ್  ರಾಮಲಕ್ಷಾ ಣ್ರು ಮ್ರತಂಗ ಪವಿತ(ಗುಡಡ )ಕೆಕ  ಬಂದ್ಯಗ, ಸುಗಿಿೋವ ಮತ್್ತ  ರಾಮನನ್ನನ  

ಬೇಟ್ಟಯಾಗಿರುವ ಸಥ ಳವಾಗಿದೆ.  

ಭರತ ಪುಣ್ಾ  ಕಿೆೋತಿದಲಿ್ಲನ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಕಿೆೋತಿದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇರ್ವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿ 

ಉಳದ್ರವೆ. ಪಿ್ರಚೋನ ಕಾಲದ್ರಿಂದಲೇ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಪಿಚಲ್ಲತದಲಿ್ಲದಾ ವು. ಈಗಿನ ಕಾಲಮ್ರನಗಳಲಿ್ಲಯೂ 

ಸಹ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಆಚರಣೆ, ಸಾಿಂಪಿದ್ಯಯಿಕ ಅಿಂಶ್ಗಳು, ಸಾಿಂಸಕ øತಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಟ್ಟು ಪ್ರಡುಗಳಾಗಿ 

ಉಳದ್ರವೆ. ಮ್ರನವನಿಗೆ, ಭಯ, ಭಕ್ಿ , ಸಾಧಕ-ಭಾದಕಗಳು ಜಿೋವನಕೆಕ  ಆಕರಗಳಾಗಿ ಉಳದ್ರವೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, 

ಭೇದವೆನಿಸದೆ ಅಥವಾ ಎನನ ದೆ ಸವೆಿಸಾಮ್ರನಾ ರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ಿದಾ ರು. ಒಿಂದಿಂದು ಐತಿಹಾ ಗಳ ಘಟನೆಗಳು 
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ಸಮ್ರಜಕೆಕ  ಮೌಲಾ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿಷ್ಕ ಿಂದೆ ಕಿೆೋತಿವು ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಪಂಪ್ರಕಿೆೋತಿವು ಹೆಸರು 

ಪಡೆದಂತೆ ಅದರ ಹತ್ಿರ ಇರುವ ಕಿಷ್ಕ ಿಂದೆ ಕಿೆೋತಿವು ಐತಿಹಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿಸಿದಾ ಗಿಂಡಿರುವ ಪುಣ್ಾ ಕಿೆೋತಿ  ಪಿ್ರಗಿತಿಹಾಸ 

ಕಾಲದ ಅವಶೇರ್ಗಳು, ರಾಮ್ರಯಣ್, ಮಹಾಭಾರತದ ಘಟನಾವಳಗಳು, ಸಥ ಳೋಯ ಪುರಾಣ್, ಐತಿಹಾ  ಹಾಗೂ 

ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆಗಳಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಸಥ ಳೋಯ ಪುರಾಣ್ ಮತ್್ತ  ಐತಿಹಾ ಗಳು ಹಿಂದ್ರರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  

ಒಿಂದು ಪಿದೇಶ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತವ ವನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಪಿದೇಶ್ದಿಂದ್ರಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಹಿಂದ್ರರುವ 

ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ತಿಳಸುವುದು.  

ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಸಥ ಳೋಯ ಪುರಾಣ್ಗಳು, ನದ್ರ ಬೆಟು ಗುಡಡ ಗಳು, ದೇವಾಲಯ, ಶಿಲಪ  ಮತ್್ತ  ಸಥ ಳನಾಮ 

ಮೊದಲಾದವು ಬೆಳಕು ಚೆಲಿ್ಲತ್ವೆ. ಒಟ್ಟು ರೆ ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ, ಕಿಷ್ಕ ಿಂದೆಯು ಹನ್ನಮನ್ನ ಜನನವಾದ 

ಸಥ ಳವಾಗಿದುಾ , ಪಿ್ರಚೋನ ಕಾಲದ್ರಿಂದ ಹಂಪಿ ಮತ್್ತ  ಅದರ ಪರಿಸರವು ಆದ್ರಮ್ರನವನ ವಾಸಸಾಥ ನವಾಗಿ, 

ಕಿಷ್ಕ ಿಂಧೆವಾಗಿ, ಪಂಪ್ರಕಿೆೋತಿವಾಗಿ ಮತ್್ತ  ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ, ಚಾರಿತಿಿಕವಾಗಿ ಉಳದ್ರರುವುದು. ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  

ಐತಿಹಾ ಗಳು(ಘಟನೆಗಳು) ತಮಾ ದೇ ಆದ ಶ್ಕ್ಿ  ಸಾಮಥಿ ಾ , ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲಿ್ಲ  ಒಳಪಟ್ಟು ರುವವು. ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  

ಮತ್ಿಂದು ಐತಿಹಾ ಗಳ ಘಟನೆಯು ವಿಶಿರ್ಠ ವಾಗಿದೆ ಅದು ಮ್ರಲಾ ವಂತ ಪವಿತ(ಗುಡಡ ). ಇದರಲಿ್ಲ  

ಮ್ರಲಾ ವಂತನೆಿಂಬ ಒಬಬ  ಬಡ ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ಮನ್ನರ್ಾ ನ್ನ ಹೂ ಮ್ರರಿ ಜಿೋವನ ಸಾಗಿಸುತ್ಿದಾ  ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  

ಈತನ್ನ ಕರಳ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ವಾಸವಾಗಿದಾ  ಅಲಿ್ಲನ ಜಯಸಿಿಂಹ ಮಹಾರಾಜನಿದಾ  ಆ ಆಸಾಥ ನಕೆಕ  

ಹೂಮ್ರಲೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಿಂಡು ಹೋಗುವನ್ನ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತ್ಿದಾ ನ್ನ. ಒಿಂದು ದ್ರನ ಹೂ 

ಮ್ರಲೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟು  ರಾಜ ಮನೆತನಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸಿ ಕಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಆ ಹೂ ಮ್ರಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕೂದಲ್ಲ 

ಎಳೆಯು ಕಂಡದಾ ನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿದನ್ನ. ಅದನ್ನನ  ಕಂಡು ರಾಜನ್ನ ಅಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಎಲಿಾ  ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬೈದನ್ನ. ಆ 

ಕ್ಷಣ್ದಲಿ್ಲ  ಧೂತರು ಇದು ನಮಾ  ತಪುಪ  ಇಲಿ  ಎಿಂದು ಕಳಕಿಂಡರು (ಹೇಳದರೂ). ರಾಜನ್ನ ಅವನನ್ನನ  

ರಾಜಾ ದ್ರಿಂದ ಹರಹಾಕಿ ಎಿಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಆ ಕ್ಷಣ್ದಲಿ್ಲ  ಧೂತರು ಆ ಮ್ರಲಾ ವಂತನನ್ನನ  ರಾಜಾ ದ್ರಿಂದ 

ಹರಹಾಕಿದನ್ನ.  

 ಮ್ರಲಾ ವಂತನ್ನ ಅಲಿ್ಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿ ಹಂಪಿ ಕಿೆೋತಿ ಕೆಕ  ಬಂದು ನೆಲೆಯಾದನ್ನ. ಆತ ಸಂಪ್ರದ್ರಸಿದ 

ಹಣ್ವನ್ನನ  ಅಲಿ್ಲರುವ ಶಿವ ಸವ ರೂಪಿಗಳಗೆ ದ್ಯನಮ್ರಡಿ, ಗಿರಿ, ಅರಣ್ಾ  ಸುತ್ಡುತ್  ಪಂಪ್ರಕಿೆೋತಿಕೆಕ  ಬಂದು 

ನೆಲೆಯಾದನ್ನ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ನಿರತನಾದನ್ನ. ಅವನ ಸೇವೆಯಿಿಂದ ಸಂತಸಪಟು  

ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಮ್ರಲಾ ವಂತನಿಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತಿವನ್ನನ  ಭೋದ್ರಸಿ ಆತನಿಗೆ ಪುನಭಿವದ್ರಿಂದ 

ಮುಕ್ನಾಗೆಿಂದು ಆಶಿೋವಾಿದ ಮ್ರಡಿದರು. ಮ್ರಲಾ ವಂತನ್ನ ಸದ್ಯ ಅವರ ಮ್ರತ್ತಗಳಿಂದ, ವಿರೂಪ್ರಕ್ಷನ 

ನಾಮಸಾ ರಣಿಯಿಿಂದ ಈ ಗಿರಿಯಲಿ್ಲ  ಮ್ರಲಾ ವಂತನ್ನ ತಪಸೆು  ಕೈಗಳುು ತ್ನೆ. ಪಿಸನನ ನಾದ ವಿರೂಪ್ರಕ್ಷ ಈ 

ಗಿರಿಯು ನಿನನ  ಹೆಸರಿನಿಿಂದ ಪಿಸಿದ್ರಾ  ಹಿಂದಲೆಿಂದು ವರ ನಿೋಡುತ್ನೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಈ ಐತಿಹಾ ದ ವಿಶಿರ್ಠ ವು ಮನ್ನರ್ಾ ನ 

ವಾಾ ಪ್ರರಿ ಸಮಯವಾಗಿಲಿ . ವೃತ್ಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯವಾಗಿ ತಪುಪ ಗಳನ್ನನ  ಮ್ರಡಬಹುದು. ಆದರೆ 

ನೈತಿಕತೆಯ ಜಿೋವನ ನಡೆಸುವುದಕೆಕ  ದ್ಯರಿಯಾದ ಈ ಗುಡಡ ದ(ಪವಿತದ) ವಿಶಿರ್ಠ ವಾಗಿ ಒಬಬ ರಾಜನ್ನ, ಒಬಬ  

ಹೂವಿನ ಮ್ರಲೆಯ ವಾಾ ಪ್ರರಿಯಾದ ಮ್ರಲಾ ವಂತನಿಗೆ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಪ್ರಠವಾಗಿತ್್ತ . ಈ ಸಥ ಳವು ಪುರಾಣ್ ಮತ್್ತ  

ಐತಿಹಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹುಪ್ರಲ್ಲ ವಣ್ಿನೆಯಾಗಿತ್್ತ . ಈ ಪವಿತವು, ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕಳು ು ಬೇಕೆಿಂದರೆ 

ಇಲಿ್ಲಗೆ ರಾಮ, ಲಕ್ಷಾ ಣ್ರು ಇಬಬ ರು ಸಿೋತೆಯನ್ನನ  ಹುಡುಕುತ್  ಬಂದ್ರರುವುದು, ರಾಮನ್ನ ಮನಸೆು  

ತಪಮ್ರಡಿಕಿಂಡು, ಗವಿಯಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದುಾ  ಅಲಿ್ಲರುವ ಮ್ರಲಾ ವಂತನ್ನ ಜಿೋವನ ನಡೆಸುತ್ಿದಾ . ಈ 

ವಿರ್ಯದ ಬಗಿೆ  ಮ್ರಲಾ ವಂತನ್ನ, ರಾಮನನ್ನನ  ತೋರಿಸಿದುಾ  ರಾಮ ಲಕ್ಷಾ ಣ್ ಸಿೋತೆಯು, ಹನ್ನಮಂತನ್ನ 

ಇವರುಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಯಾಗಿದಾ  ಸಥ ಳವು ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ , ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಮತ್್ತ  ರಾಮ್ರಯಣ್, ಮಹಾಭಾರತ 



Tumbe    Group of International Journals 

      www.tumbe.org      Page | 71  

 
Volume- 3  Issue-2    May-August : 2020 

ISSN: 2581-8511 

 

Impact Factor: 4.75 

ಗಿಿಂಥದಲಿ್ಲ  ಮುಪುಪ ರಿಗಿಂಡಿವೆ. ಇಿಂತಹ ಘಟನಾವಳಗಳು, ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ್ರರುವುದರಿಿಂದ ಈ 

ಪಂಪ್ರಕಿೆೋತಿವು ಪಿಪಂಚದ ಐತಿಹಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿಸಿದ್ರಾ ಗಿಂಡಿರುವುದು. 

ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಪವಿತಿ  ಕಿೆೋತಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ಋರ್ಾ ಮ್ರಕ ಪವಿತ(ಗುಡಡ )ವು ಒಿಂದ್ಯಗಿದೆ. ಇಿಂತಹ ಪವಿತಿ  

ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಋಷ್ಗಳು ತಪಸೆು ಗೈದು ಹಂಪಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಿೆೋತಿವನ್ನನ  ಪಿಚಾರಗಳಸಲಪ ಟು ರು. ಅಲಿ್ಲನ 

ಸಪ್  ಋಷ್ಗಳಾದ, ಕಶ್ಾ ಪ, ಅಪಿಪ  ಭರಧಾವ ಜ, ವಿಶಾವ ರ್ಮತಿ , ಗೌತಮ, ಜಮದಗಿನ , ವಸಿರ್ು ರು ತಪಸೆುಮ್ರಡಿ ಹೆಚು ನ 

ಜಾಞ ನವನ್ನನ  ಪಡೆದ್ರರುವರು. ಇತ್ಿೋಚನ ದ್ರನಮ್ರನಗಳಲಿ್ಲ  ಪವಿತ(ಗುಡಡ )ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂತರು 

ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರಿಗೆ ತಿಳದ್ರರುವ ವಿರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ಗುಡಡ ವು ದೇವರುಗಳಗೆ, ಸಾಧು 

ಸಂತರಿಗೆ, ಪಿ್ರಣಿ ಪಕಿಿ , ಮೃಗಗಳಗೆ, ಕಾಡು ಪಿ್ರಣಿಗಳಗೆ, ವಾಸಸಾಥ ನವಾಗಿರುತ್ದೆ. ಗುಡಡ ಗಳ ಬಗಿೆ  ಪಿಮುಖವಾಗಿ 

ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ , ಭೂರ್ಮ ತಯಿಯು ಬೃಹತ್ ಶ್ಕ್ಿಹಿಂದ್ರದಾ Àಳು. ಭೂರ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು 

ಕಟು ಡಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ರಸ್ೆಗಳು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿಮ್ರಿಣ್, ಅನೇಕ ಕಿಿ ೋಡೆಗಳು, 

ಶಾಸನಗಳ ಲ್ಲಪಿಯು, ನದ್ರ, ಬೆಟು ,ಗುಡಡ , ಕೃಷ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಳಕೆ, ತಿಂತಿಿಕತೆ ಉದಾ ಮಗಳು, 

ಭೂರ್ಮಯಿಿಂದ(ಮಣಿು ನಿಿಂದ) ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಲೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್, 

ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಕೆ, ಹಿೋಗೆ ಹಲವಾರು ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಭೂರ್ಮತಯಿ ಇಡಿೋ ಜಗತ್ಿನ ಭಾರವನ್ನನ  ಹರುವ 

ಅಪ್ರರ ಶ್ಕ್ಿ  ಸಾಮಥಿ ಾ ವನ್ನನ  ಹಿಂದ್ರ ಜಗತ್ಿಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿ್ಲವ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ಯಾ ಳೆ.  

ಚಾರಿತಿಿಕ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ ಭೂರ್ಮತಯಿ ಮಕಕ ಳು ಬಿಹಾ , ವಿಷ್ಟು , 

ಮಹೇಶ್ರವರಾಗಿದಾ ರು. ತಯಿ ಇರ್ು ದಂತೆ ಗುಡಡ ಗಳನ್ನನ (ಪವಿತ) ಸೃಷ್ಠ ಸಿ ಅವರ ಮೂರು ಮಂದ್ರ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  

ಗುಡಡ ದÀ ಮೇಲೆತ್ರದಲಿ್ಲ  ಇಟು ರು. ಕಾರಣ್ ನರಮನ್ನರ್ಾ ನ್ನ ನಿಮಾ ನ್ನನ  ಕೆಳಗಡೆ ಇಟು ರೆ ಏನೆಲಿ  

ಮ್ರಡುವವರೆಿಂದು ತಿಳದು ಅವರ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಗುಡಡ ಗಳಲಿ್ಲ , ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ  ಇರಿಸಿದಳು. ಹಿೋಗೆ ಚಾರಿತಿಿಕವಾಗಿ 

ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ದೇವರುಗಳಗೆ ಅಪ್ರರ ಶ್ಕ್ಿಯನ್ನನ  ತಿಳದ್ರರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಡಡ ಗಳಿಂದ ಅನೇಕ 

ಉಪಯೋಗಗಳಲಿ್ಲ , ನಿವೇಶ್ನಗಳ ನಿಮ್ರಿಣ್ ಬೃಹತ್ ಕಟು ಡ, ಕಲೆ, ಶಿಲಪ ಕಲೆ, ನದ್ರ, ಕಟು ಡ, ಮೂತಿಿಶಿಲೆ 

ಹಾಗೂ ಕಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ , ಚಪಪ ಟೆಕಲಿ್ಲ , ತಿಿಕೋನಾಕಾರದ ಕಲಿ್ಲ , ದುಿಂಡಾಕಾರ, ಉದಾ , ಎತ್ರ, ಮುರ್ಠ ವಿನ ಕಲಿ್ಲ , 

ಚಕಕ , ದಡಡ , ಬಣ್ು ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಪುಪ , ಬಿಳ, ಕೆಿಂಪು, ಹಳದ್ರ ಹಿೋಗೆ ಹಲವಾರು ರಿೋತಿ ವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ , ಗುಡಡ ಗಳಲಿ್ಲ , 

ಮೌಖಿಕವಾಗಿ, ಕಥೆ, ಐತಿಹಾ , ಸಾಹಿತಾ , ಸಂಗಿೋತ, ಕಲೆ, ಕವನ, ಭಾಷ್, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಜನಪದಗಿೋತೆ, ಪಿತಿಯಿಂದು 

ರಂಗದಲಿ್ಲ  ಮೌಲಾ ವನ್ನನ  ಪಡೆದುಕಿಂಡಿರುವ ಪಿತಿಧವ ನಿ ಚಲನೆಯಿಿಂದ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯು 

ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಪಿ್ರಚೋನ ಕಾಲದ್ರಿಂದ, ಅನೇಕ, ಶ್ತಮ್ರನಗಳಿಂದ ದೈವಶ್ಕ್ಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟು  ಬೆಳೆದು ನಿಿಂತಿರುವ 

ಪಿಮುಖ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂರ್ಮ ತಯಿಯು ಇಡಿೋ ಪಿಪಂಚವನೆನ ೋ ಒತ್ಿರುವ ಶ್ಕ್ಿಯುತ ತಯಿ ಆಗಿರುವಳು.  

ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದ ಗುಡಡ (ಪವಿತ)ಗಳಲಿ್ಲ  ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಐತಿಹಾ ಗಳಲಿ್ಲ , ಹೇಮಕೂಟ, ಮ್ರತಂಗ 

ಗುಡಡ (ಪವಿತ), ಮ್ರಲಾ ವಂತ ಗುಡಡ (ಪವಿತ) ಋರ್ಾ ಮುಖ ಪವಿತ(ಗುಡಡ ), ಕಿಷ್ಕ ಿಂದೆ, ಅಿಂಜನಾದಿ್ರ  ಗುಡಡ , 

ಅಕಕ -ತಂಗಿ, ಧಮಿದ ಗುಡಡ , ಮ್ರಸಿಯಾ ನ ಗುಡಡ , ಜೋಳದರಾಶಿಗುಡಡ , ಏಡಿಗುಡಡ  ಹಿೋಗೆ ಹಲವಾರು 

ಗುಡಡ ಗಳನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ  ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರು ಗುಡಡ ಗಳನ್ನನ  ತಿೋಕ್ಷು ವಾಗಿ ಗಮನಿಸದೆ, 

ಭಾವನಾತಾ ಕವಾಗಿ ನೋಡುವರು. ಪವಿತ(ಗುಡಡ )ಗಳು ಅಪ್ರರವಾದ ಶ್ಕ್ಿ , ಸಾಿಂಸಕ øತಿಕ, ಸಾಮರಸಾ , ಜನರ 

ಜಿೋವನದ ಪಿತಿರೂಪಕವಾಗಿರುತ್ದೆ. ಜಾನಪದರು ಇವುಗಳನ್ನನ  ಕಥೆ, ಕಾವಾ , ಹಾಡುವಿನ ಮೂಲಕ, 

ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ನೆಲೆಯನಾನ ಗಿ ಕಾಣ್ಣವರು. 

ಇಡಿೋ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದ ಸುತ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲರುವ ಪವಿತ(ಗುಡಡ )ಗಳು ಜನರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಿಲ್ಲವನ್ನನ  

ಕಂಡಿರುವ, ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಭೂರ್ಮಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಮುಖಾ ವಾಗಿರುತ್ದೆ. ಕೆಲವು ಗುಡಡ ಗಳು, ದೈವ ಅಥವಾ 
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ದೇವರ ರೂಪವಾಗಿ, ನಿಸಗಿದ ಸಾಧನಿೋಯ ಖನಿಜಗಳ ಉತಪ ತ್ಿಯಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಆಡಳತಕೆಕ  ಸಾಕಿಿಯಾಗಿವೆ. 

ಕಥೆ, ಕಾವಾ , ಸಂಗಿೋತ, ಕಲೆ, ಬೃಹತ್ಶಿಲಪ ಗಳ ಕೆತ್ನೆಯ ರಚನೆಯಾಗಿ ನಿಿಂತಿರುವ ಖನಿಜ ವಸ್ುಗಳಾಗಿದಾ ವು. 

ಅನೇಕ ಸಾಧು ಸಂತರು, ಗುಡಡ , ಗವಿ, ದೇವಾಲಯ, ಬೆಟು , ನದ್ರಯ ಅಿಂಚನ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಇವರ ಜಿೋವನವು 

ಸಿಥ ರವಾಗಿ ರೂಪಕವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಜಿಕವಾಗಿ, ನಾವುಗಳು ನೋಡುವುದ್ಯದರೆ, ಅವುಗಳ ಶ್ಕ್ಿ  

ಸಾಮಥಿ ಾ , ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಸಾಿಂಪಿದ್ಯಯಿಕಗಳು ಎದುಾ ಕಾಣ್ಣವ ವಸ್ುಗಳಾಗಿದಾ ವು. 

ಗುಡಡ ವು ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ರೂಪ್ರಿಂತರಗಳುು ವ ಸಾಧನಿೋಯವಾಗಿದಾ ವು. ಆದ್ರಮ್ರನವನ್ನ ಗುಡಡ ಗಳಿಂದ್ರಗೆ, 

ಕಾಡು ಬೆಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಣ್ಣು , ಹಂಪಲ್ಲ, ಎಲೆ, ಸೋಪು, ಮ್ರಿಂಸಹಾರವೇ ಪಿಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿತ್್ತ , 

ಗುಡಡ ಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ಮರಗಳು, ಮಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು  ಹಣಿು ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಿಂದ, ಪಿ್ರಣಿ, ಪಕಿಿ ಗಳಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ, 

ಮನೆಯಾಗಿ(ನೆರಳಾಗಿ) ಉಳಯಿತ್ತ. ಮ್ರನವನಿಗೆ ವಾಸಿಸಲ್ಲಕೆಕ  ಮನೆಯ ಕಂಬಗಳಾಗಿ, ಕಟ್ಟು ಗೆಯ ಮುಟ್ಟು ಗಳಾಗಿ 

ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ್ರರುವವು. ಹಿೋಗೆ ಗುಡಡ , ಕಾಡು, ಮರಗಳಿಂದ ಜನರ ಜಿೋವನಕೆಕ , ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಪಿಚಾರಕೆಕ  ಪೂರಕ 

ಆಕರಗಳಾಗಿದಾ ವು. ಕಲಿ್ಲ  ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅಪ್ರರವಾಗಿ ನಿಸಗಿದ ಆಶಿ್ಯದಲಿ್ಲ , ಮಳೆಯ ನಿೋರಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಗುಡಡ ಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪಿಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು. ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಶಿರ್ಠ ವಾಗಿ, ಐತಿಹಾ ವಾಗಿ, ಸಾಮ್ರಜಿಕ 

ಜಿೋವನದ ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರ ನೈತಿಕತೆಗಳಗೆ ದ್ಯರಿಯಾಗಿ ನಿಿಂತಿರುವವು. 

ಇಲಿ್ಲ  ಗಂಡ ಹೆಿಂಡತಿಯ ಗುಿಂಡು ಅಥವಾ ಗುಡಡ  ಎಿಂತಲೂ ಕರೆಯುವ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಹಿಿಂದೆ ಒಿಂದು 

ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಗಂಡ ಹೆಿಂಡ್ಿಯರಿಬಬ ರಿದಾ ರು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಕಕ ಳಾಗಲ್ಲಲಿ . ಇದೇ ಯೋಚನೆಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ದಂಪತಿಗಳು ಹಂಪಿಯ ವಿರೂಪ್ರಕಿೆೋಶ್ವ ರನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಂದರು. ಪಂಪ್ರಕಿೆೋತಿವನ್ನನ  

ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ಸುತ್ಿದ ನಂತರ ಮ್ರಲಾ ವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮ್ರಡಿದರು. ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಹಿಿಂದೆ 

ಬರುವಾಗ ಅಡಡ ಬಿದ್ರಾ ದಾ  ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ಗಳನ್ನನ  ಎತ್ಿನಿಲಿ್ಲಸಿದರಂತೆ.  ಮಹಾ ಶಿವಭಕ್ರಾದ ಆ ಅವರಿಬಬ ರ ಗಂಡ 

ಹೆಿಂಡತಿಯರ ಹೆಸರಿನಲಿೆ ೋ ಆ ಬಂಡೆಗಳು ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರ ಮನದಲಿ್ಲ , ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  

ಪಿಸಿದೆವಾಗಿರುವವು. ಹಿೋಗೆ ಏಡಿ ಗುಡಡ ಗಳ ಚಾರಿತಿಿಕ ಐತಿಹಾ ವು ಚರಿತಿೆಯಾಗಿ ಉಳದ್ರರುವವು. ಇದು ಈ ಗುಡಡ  

ಅಥವಾ ಗುಹೆಗಳ ಘಟನೆಯು ಬಹಳ ಮುಖಾ ವಾದ ಸಂಗತಿ. ಹಂಪಿಯನ್ನನ  ನೋಡುವುದಕೆಕ  ಬಂದ 

ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಪುರಂದರ ಮಂಟಪಕೆಕ  ಹೋಗುವ ಕಾಲ್ಲದ್ಯರಿಯ ನಡುವೆ ಬಲಬದ್ರಗೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಒಿಂದು 

ಸಥ ಳಕೆಕ  ಏಡಿಗುಡಡ  ಎಿಂದು ಹೆಸರಾಯಿತ್ತ.  

ಈ ಗುಡಡ  ಅಥವಾ ಗುಹೆಯು ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಿಂಟ್ಟಕಿಂಡಂತೆ ಏಕಶಿಲಾ ಗುಿಂಡುವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯ 

ಮೇಲೆ ಕಲಿ್ಲನ ಒಿಂದು ಪೊದರೆ ಇದುಾ  ಇಲಿ್ಲ  ನಿೋರು ಸದ್ಯ ಜಿನ್ನಗುತ್ಿರುವುದು. ಈ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಸುಮ್ರರು ಎಿಂಟ್ಟ ಅಡಿ 

ಉದು ವದ ಸಪಿವಿನ ಚತಿದ ರಚನೆ ಇದೆ. ಅದರ ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ಿಂದು ಸಣ್ು ಸಪಿ ಇದುಾ  ಈ ಸಣ್ು  ಸಪಿವು 

ಪರಸಪ ರ ಎದುರು ಬದರಾಗಿರುವ ಬಲ್ಲಗಾಲ್ಲನ ಎರಡು ಹೆಜೆೆ  ಗುರುತ್ತಗಳನ್ನನ  ಸುತ್  ಸುತ್ಿಕಿಂಡಿರುವುದು. 

ಇಿಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವುದು. ಇಲಿ್ಲ  ದೈವಗಳು ಶ್ಕ್ಿಯುತವಾಗಿ ಪಿದಶಿಿಸಿ, 

ಭೂರ್ಮಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿೋ ಪಿಪಂಚವನೆನ ೋ ಸುಟ್ಟು  ಭಸಾ ವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ದೆ. ಅಲಿದೆ ಮತ್ೆೋ ಮರು 

ಪಿಪಂಚವು ಉಳದು ಬೆಳೆಯುವುದಕೆಕ  ಅಣ್ು -ತಂಗಿಯರಿಬಬ ರಿಗೆ, ಗಂಡ-ಹೆಿಂಡ್ಿಯಾಗಬೇಕೆಿಂದು, ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಶಿವನ್ನ 

ತನನ  ಕರಳನಲಿ್ಲರುವ ಸಪಿವನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿಟ್ಟು , ಭೂರ್ಮ ಮ್ರನವ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 

ಅನ್ನವು ಮ್ರಡಿ ಶಿವ ಪ್ರವಿತಿಯರಿಬಬ ರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಪಿಚಾರಿಸಿ ತವುಗಳು ದೇವಲೋಕಕೆಕ  

ಸಂಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೋದರು. ಇಿಂತಹ ಘಟನೆಯು ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ತ್ತಿಂಬಾ ಜನಪಿಿಯವಾಗಿ, ಬೆಳೆದ್ರರುವುದು, 

ಗುಡಡ ಗಳಿಂದ, ಕಲಿ್ಲಬಂಡೆಗಳಿಂದ. ಏನೆಲಿಾ  ಘಟನೆಗಳಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಶಿಲೆಯಾಗಿನಿಿಂತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಥೆ, ಕಾವಾ , 

ಸಂಗಿೋತ, ಐತಿಹಾ ವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರರುವವು. 
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ಸಾಮ್ರಜಿಕವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಪಿತಿಯಿಂದರ ಸಂಗತಿಯು ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರಲಿ್ಲ , ಜನಪದರಲಿ್ಲ , ಸತತವಾಗಿ 

ಕಾಯಿರೂಪಗಳುು ವವು., ನಂಬಿಕೆ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಆಚರಣೆ, ಸಂಪಿದ್ಯಯಗಳಗೆ ನೆರವಾಗಿರುವವು. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಧಮಿದ ಗುಡಡ  ಒಿಂದರಲಿ್ಲ  ಕಾರಣಿಂತರದ್ರಿಂದ ಧಮಿರಾಯನ್ನ ವಾಸವಾಗಿದಾ  ಗುಹೆ ಇದರ 

ಮಹತವ ವೇನೆಿಂದರೆ ಪ್ರಿಂಡವರು ವನವಾಸದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಈ ಹಂಪಿ ಕಿೆೋತಿ ಕೆಕ  ಬಂದು ಸವ ಲಪ  ಕಾಲ ಇಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಿದ 

ಸಥ ಳವಾಗಿದುಾ , ಅಿಂದು ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಹಳೆಯು ತ್ತಿಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ಿತ್್ತ , ಪ್ರಿಂಡವರಿಗೆ ಹಳೆ ದ್ಯಟ್ಟ ಹೋಗಲ್ಲ 

ತ್ತಿಂಬಾ ಕರ್ು ಕರವಾಯಿತ್ತ. ಆಗ ಧಮಿರಾಯನ್ನ ತಮಾ ಿಂದ್ರರನ್ನನ  ಹಿಿಂದ್ರನಿಿಂದ ಸಾಲಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳ, 

ಇಿಂದ್ರನ ಧಮಿರ ಗುಡಡ ದ ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಒಿಂದು ಗವಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಂಗ ಮ್ರಗಿ ಮ್ರಡಿಕಿಂಡು 

ನದ್ರಯ ಇನನ ಿಂದರ ದಡದಲಿ್ಲನ ಗುಡಡ ದ ಬುಡದಲಿ್ಲನ ಗುಹೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಬರುವ ಮ್ರಗಿವನ್ನನ  

ತೋರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಿಂದ ಹರಗೆ ಬಂದರು. ಹಿೋಗಾಗಿ ಧಮಿರಾಯನ್ನ ನೆಲೆಸಿದಾ  ಧಮಿದ ಗುಡಡ ಕೆಕ  ಧಮಿದಗುಡಡ  

ಎಿಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪಿತಿಯಿಂದು ಗುಡಡ ದ ಶ್ಕ್ಿ  ಸಾಮಥಿ ಾ ವು, ನಿಸಗಿದಲಿ್ಲ  ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  

ಪಿಸಿದ್ರಾ ಗಿಂಡಿರುವವು. ಭೂರ್ಮಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಪಿ್ರಕೃತಿಕ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮಾ ಲಗಳು ತಮಾ ದೇ 

ಮೌಲಾ ವನ್ನನ  ಸಾಮ್ರಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದ್ರರುವ ವಸ್ುಗಳಾಗಿದಾ ವು. 

ರಾಮ್ರಯಣ್ದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಅನೇಕ ದೈವಗಳಗೆ, ಪ್ರಿಂಡವರಿಗೆ ಆಶಿಿತ ಸಥ ಳವಾಗಿ ನಿಿಂತಿರುವ ಜನಪದರ 

ಒಿಂದು ವಿಶಿರ್ಠ  ಘಟನೆಯಗಳಾಗಿ ಜನರ ಮನದಲಿ್ಲ  ನಿರಂತರದ ವಿರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗುಡಡ ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಿಂದ, 

ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಾಮ್ರಜಿಕತೆ, ಚಾರಿತಿಿಕತೆಗೆ ಪಿತಿರೂಪಗಳಾಗಿದಾ ವು. ಹಂಪಿಯ 

ಸುತ್ಮುತ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲರುವ ಗುಡಡ ಗಳು ಬೃಹತ್ ಪಿಮ್ರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದು ಜನರ ಜಿೋವನ, ಕಥೆ, ಕಾವಾ , ಸಾಹಿತಾ ಗಳಗೆ 

ಎಡೆಮ್ರಡಿದವು. ಇಲಿ್ಲ  ಮೊಸಿಯಾ ನ ಗುಡಡ ವು ಈ ಗುಡಡ ವಿನ ವಿಶಿರ್ಠ ತೆ, ಮೊಸಿಯಾ  ಎನ್ನನ ವ ಒಬಬ  ವಾ ಕ್ಿಯು 

ಹಂಪಿಯ ಹೇಮಕೂಟ, ರತನ ಕೂಟ ಬಳಯಲಿ್ಲ  ಸುತ್ಡಿಕಿಂಡು ಇರುವುದಕೆಕ  ಮೊಸಿಯಾ ನಗುಡಡ  ಎಿಂತಲೂ 

ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್್ತ . ಹಿೋಗೆ ಒಿಂದಿಂದು ಗುಡಡ ದ ಮಹತವ ವು ಜನರ ಜಿೋವನ ಆಶಿಿತನಿವಾಸ, ರಕ್ಷಣ್ದ 

ಸಥ ಳವಾಗಿ ಮತ್್ತ  ಪಿ್ರಣಿ, ಪಕಿಿ ಗಳು ಬದುಕುವ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್್ತ .  

‘ ವಾಲ್ಲಕಾರ್ು ’ದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ ವೆಿಂಕಟ್ಟಪುರ ಗಿಾಮದ ಸರ್ಮೋಪದಲಿ್ಲ  ಗದೆಾ ಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು 

ಬರುವ ಸುಮ್ರರು ಐದುಗುಿಂಟೆಯ ವಿಸ್ಿೋಣ್ಿಹಿಂದ್ರರುವ ಎತ್ರವಾದ ಸುಣ್ು ಕಲಿ್ಲನ ದ್ರಬಬ ವನ್ನನ  ವಾಲ್ಲಕಾಷ್ು  

ಎಿಂದು ಕರೆಯುವರು. ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಪಿದೇಶ್ದಲಿ್ಲರುವ ಚಿಂತಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಿಂತ್ತ 

ರಾಮನ್ನ ವಾಲ್ಲಯನ್ನನ  ಕಿಂದ್ರರುವ ದೃಶ್ಾ ವಾಗಿದೆ. ಮತ್್ತ  ಆತನ್ನ ಕಲಿಲಪ ಟು  ವಾಲ್ಲಯ ಶ್ವವನ್ನನ  

ಹಳೆದ್ಯಟ್ಟಸಿ ತಂದು ಈ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಸುಡಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಟ್ಟು ರುವ ವಾಲ್ಲಯ ಶ್ರಿೋರದ ಎಲ್ಲಬುಗಳು ಈಗಲ್ಲ ಸಹ 

ಅಲಿ್ಲ  ಹಾಗೆಯೇ ಉಳದ್ರರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಅಸಿಥ ಪಂಜರದ ಆಕಾರದ ದ್ರಬಬ ವೆ 

ಇರುವುದನ್ನನ  ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರು ಭಾವಿಸುತ್ರೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಸಾಧು ಸಂತರು, ಭಕ್ರು ಈಸಥ ಳಕೆಕ  ಭೇಟ್ಟನಿೋಡಿ, ಪೂಜೆ 

ಸಲಿ್ಲಸುವ ಪುಣ್ಾ ಕಿಂದಿ  ಸಥ ಳವಾಗಿದೆ. ಇಿಂತಹ ಪಿಬುದೆವಾದಘಟನೆಗಳು ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಜನಪಿಿಯವಾಗಿ 

ಉಳದ್ರರುವ ಪಿಮುಖ ಸಂಗತಿಯ ವಿರ್ಯವಾಗಿ ಉಳದ್ರರುವ ಪಿಮುಖ ಸಂಗತಿಯ ವಿರ್ಯವಾಗಿರುತ್ದೆ. 

ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಲಿ್ಲನ ಗುಡಡ ಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಈ ಪಿದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ ಅನೇಕ ಕಲಿ್ಲ  

ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಗತಿಯಿಂದರೆ ಶಿಿ ೋ ರಾಮಚಂದಿನ್ನ ಕಪಿಸೇನೆಯನ್ನನ  ಕರೆದುಕಿಂಡು ಸೇತ್ತವೆ 

ಕಟ್ಟು ವಾಗ ಕಪಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಡೆಗಳನ್ನನ  ತರಲ್ಲ ಹೇಳದ ಅದರಂತೆ ಕಪಿಗಳು ಕಲಿ್ಲಬಂಡೆಗಳನ್ನನ  ಹತ್್ತ  ತಂದವು 

ಸೇತ್ತವೆಯನ್ನನ  ನಿಮ್ರಿಣ್ ಮ್ರಡಿ ಕನೆಗಿಂಡು ಸಂಗತಿ ಶಿಿ ೋ ರಾಮನ್ನ ಕಪಿಸೇನೆಯನ್ನನ  ಉದೆಾ ೋಶಿಸಿ ಸೇತ್ತವೆ 

ಬಗೆಗೆ ಹಲವಾರು ರಿೋತಿಯ ಸಂತಸಗಿಂಡು ಕಪಿಸೇನೆಗಳಗೆ ಕಲಿ್ಲ ಗಳು ಸಾಕು ಎಿಂದು ರಾಮನ್ನ ಹೇಳದನ್ನ. 

ನಂತರವೇ ಅಲಿ್ಲನ ಕಲಿ್ಲಬಂಡೆಗಳನ್ನನ  ಹತ್್ತ  ತರುತ್ಿದಾ  ಕಪಿಸೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಅಲಿಲಿೆ ೋ ಎಸೆದಂತೆ 
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ಕಂಡಿರುವವು. ಹಿೋಗೆ ಅಿಂದ್ರನಿಿಂದ ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಕಲಿ್ಲಬಂಡೆಗಳು ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ರಾ ರುವುದನ್ನನ  

ಜನಸಾಮ್ರನಾ ರು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಿಂದು ಗುಡಡ ದ ಕಲಿ್ಲಬಂಡೆಗಳು, ಚರಿತಿೆಯಲಿ್ಲ  ತಮಾ ದೇಯಾದ ಶ್ಕ್ಿ , ಸಾಮಥಿ ಾ , 

ಘಟನೆಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಸಾಿಂಸಕ øತಿಕ, ಸಂಪಿದ್ಯಯಗಳನ್ನನ  ಪಡೆದ್ರರುವ ಈ ಭೂರ್ಮಯ ಮೇಲೆ ಜನಪಿಿಯವಾಗಿ 

ಉಳದ್ರರುವವು. ಇವುಗಳನ್ನನ  ಕಂಡು ಜನಪದರು, ಸಮ್ರಜದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಪಿಬಲವಾಗಿ ಕಲೆ, ಕಥೆ, 

ಘಟನೆ ಹಲವಾರು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಜನರ ಮನದಲಿ್ಲ  ಸಿಥ ರವಾಗಿ ನಿಿಂತಿರುವ ಮತ್್ತ  ಪಿತಿಯಿಂದರ 

ವಸ್ುಗಳು, ತಮಾ ದೇಯಾದ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮ್ರಜಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ, ದೈವಶ್ಕ್ಿ  ಸಾಮಥಿ ಾ ಗಳನ್ನನ  

ಹಿಂದ್ರರುವ ಪಿಮುಖ ಆಕರಗಳಾಗಿದಾ ವು. ಮತ್ಿಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ ಕಲಿ್ಲ  ಗುಡಡ ಗಳು, 

ಮಣಿು ನ ಗುಡಡ ಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿಿಸುವುದು. ಕೌಟ್ಟಿಂಬಿಕ ಕಲಹದಲಿ್ಲ , ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ವಾ ತಾ ಯವಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುವುದು. ಒಿಂದು ಮನೆತನದಲಿ್ಲ  ಇಬಬ ರು ಅಣ್ು  ತಮಾ ಿಂದ್ರರು ಇರುವುದು, ಇವರಿಗೆ ತಮಾ  ತಂದೆ ತಯಿ 

ಆಸ್ಿಯ ಹಂಚಕೆಯು ಇರುವುದು. ಇವರಿಗೆ ತಮಾ  ತಂದೆ ತಯಿ ಆಸ್ಿಯ ಹಂಚಕೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮ್ರನಾಿಂತರವಾದರೆ, 

ಕಾರಣ್ವೇನೆಿಂದರೆ ಕೃಷ್ಯಲಿ್ಲ  ಆಹಾರಧಾನಾ ಗಳು ಬೆಳೆದ್ರರುವವು. ಒಿಂದು ದ್ರನ ಇಬಬ ರು ರಾಶಿಯನ್ನನ  ಹಾಕಿದಾ ರು. 

ತಮಾ ನದು ರಾಶಿದಡಡ ದು ಇತ್್ತ , ಅಣ್ು ನದು ರಾಶಿ ಚಕಕ ದ್ಯಗಿತ್್ತ . ಆಗ ತಮಾ ನ್ನ ಊಟಕೆಕ  ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 

ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಅಣ್ು ನರಾಶಿಯು ಗುಡೆಡಯಾಗಿತ್್ತ . ತಮಾ ನ ರಾಶಿಯು ಚಕಕ ದ್ಯಗಿತ್್ತ . ಇಿಂತಹ 

ಸಂದಭಿಗಳಗೆ ಮ್ರನವನಿಗೆ ಆಸೆ ಅತಿ ಈ ದೃಶ್ಾ ವನ್ನನ  ಕಂಡು ದೇವರು ಶಾಪದ್ರಿಂದ ಅಣ್ು  ರಾಶಿಯು, 

ಮಣಿು ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಉಳದ್ರತ್್ತ . ದೈವಗಳ ಶ್ಕ್ಿಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣು , ಕಲಿ್ಲ  ಆಗುವುದು ಹಿೋಗೆಯೇ ಹಂಪಿಯಲಿ್ಲ  

ವಿಶಿರ್ಠ ವಾಗಿ ಘಟನೆಗಳ ವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹತವ ದ ಸಾಥ ನ ಪಡೆದವು. 
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