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ಚಿತ್ರ ದುರ್ಗ ಪಾಳೇಗಾರರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧರ್ಳು 

ಮಾರುತಿ  ಹೆಚ್ 

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ 

ಪ್ರಾ ಚೋನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು  ಪುರಾತತವ  ಅಧಾ ಯನ ವಿಭಾಗ 

ಕನನ ಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ಹಂಪಿ 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವನೆ 

ವಿವಾಹಗಳು 'ಬೇಡರಲಿ್ಲ  ಒಂದೇ ಕುಲ ಅಥವಾ ಬೆಡಗಿನೊಳಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲಿ . ನಂಟರಾಗುವ 

ಕುಲಗಳಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತು ದೆ. ಅಕಕ -ತಂಗಿಯರು ಒಬ್ಬ ನನನ  ಮದುವೆಯಾಗಬ್ಹುದು ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ -ತಮಮ  

ಇಬ್ಬ ರು ನಂಟರಾಗುವ ಕುಲದ ಅಕಕ -ತಂಗಿಯರನ್ನನ , ಅಕಕ ನ ಮಗಳನ್ನನ  ವಿವಾಹವಾಗಬ್ಹುದು. ಇವರಲಿ್ಲ  ಈ 

ಹಂದೆ ವಯಸಕ  ಮತ್ತು  ಬಾಲಾ  ವಿವಾಹಗಳೆರಡಕ್ಕಕ  ಅವಕಾಶ್ ವಿತ್ತು . ಈ ಪದದ ತಿಯನನ  ಚತಾ ದುಗಿ 

ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ರೂಢಿಸಿಕಂಡಿದದ ರು ಹಾಗೂ ಇವರಲಿ್ಲ  ಬ್ಹುಪತಿನ ತವ  ಪದದ ತಿ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲದುದ  ಅನೇಕ 

ಸಿು ರೋಯರನ್ನನ  ತಮಮ  ರಾಣಿಯರನಾನ ಗಿಸಿಕಂಡಿದದ ರು. ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಳಯಗಾರರಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಕ 

ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಿದದ ರು, ಚತಾ ದುಗಿದ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ಹರಪನಹಳಿ್ಳ , ಸಂತೆಬೆನ್ನನ ರು, ಮತ್ು ೋಡು. 

ಗುಡೇಕೋಟೆ, ಆನಗಂದಿ, ರಾಯದುಗಿ, ಕನಕಗಿರಿ, ಹರತಿ, ನಾಯಕನಹಟಿ್ಟ , ಜಡೇಕಲ್ ದುಗಿ,ಜರಿಮಲೆ 

ಮಂತಾದ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರಂದಿಗೂ ವೈವಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಿಕಂಡಿದದ ರು.ಹಾಗಾಗಿ ಪಾ ಸ್ತು ತ ಈ 

ಲೇಖನದಲಿ್ಲ  ಚತಾ ದುಗಿ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ವೈವಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂಬ್ ವಿಷಯ ಕುರಿತ್ತ ಚಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ದರ್ಳು:  ಚತಾ ದುಗಿದ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ಹರಪನಹಳಿ್ಳ , ಸಂತೆಬೆನ್ನನ ರು, ಮತ್ು ೋಡು. ಗುಡೇಕೋಟೆ, 

ಆನಗಂದಿ, ರಾಯದುಗಿ, ಕನಕಗಿರಿ, ಹರತಿ, ನಾಯಕನಹಟಿ್ಟ , ಜಡೇಕಲ್ ದುಗಿ,ಜರಿಮಲೆ 

ಚಿತ್ರ ದುರ್ಗ ಪಾಳೆಯಗಾರರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧರ್ಳು: 

           ಚಾರಿತಿಾ ಕವಾಗಿ ಚತಾ ದುಗಿದ ಪಾ ಥಮ ಪ್ರಳೆಯಗಾರನಾದ ತಿಮಮ ಣ್ಣ ನಾಯಕನ್ನ ಚಲಿಹಳಿ್ಳಯ 

ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳು ಓದುವತಿಮಮ ಪಪ  ಎಂಬುವವಳನ್ನನ  ವಿವಾಹವಾಗಿದುದ , ತನನ  ಮಗಳಾದ ಹೊನನ ವವ ನಾಗತಿಯನ್ನನ  

ಮೂಲದಲಿ್ಲ  ಬೇಡರಾಗಿದದ  ಹರಪನಹಳಿ್ಳ  ಪ್ರಳಯಗಾರರ ಸಂಸ್ಥಾ ನದ ಸಂಸ್ಥಾ ಪಕ ದ್ಯದ್ಯನಾಯಕನಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ  

ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದದ ನ್ನ.ಕನಕಗಿರಿ ಬೇಡ ಸಂಸ್ಥಾ ನದ ಪ್ರಳಯಗಾರ ರಂಗಪಪ ನಾಕನ ಮಗಳು 

ಕನಕವವ ನಾಗತಿಯನ್ನನ  ಓಬ್ಣ್ಣ ನಾಯಕನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದದ ನ್ನ. ಕಸ್ತು ರಿ ರಂಗಪಪ ನಾಯಕನ್ನ ಹರತಿ 

ಮನತನದ ಸಿೋರದ ರಂಗಪಪ ನಾಯಕನ ಮಗ ಕೃಷಣ ಪಪ ನಾಯಕನಿಗೆ ತನನ  ಮಗಳಾದ ಓಬ್ವವ ನಾಗತಿಯನ್ನನ  

ಕಟಿ್ಟ  ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ ಈ ಕುಮಾರತಿಗೆ ಚತಾ ದುಗಿದಲಿ್ಲ  ಅರಮನಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಟಿ್ಟ ದದ ನ್ನ. ಈತನ 

ಮಕಕ ಳಾದ ಯುವರಾಜ ಸರ್ಜಿರಾಯನಿಗೆ ಅದೇ ಹರತಿ ಮನತನದ ಸಿರಾ ಪ್ರಳೆಯಗಾರ ಕೃಷಣ ಪಪ ನಾಯಕನ 

ಮಗಳು ರಾಮವವ ಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಬೆನ್ನನ ರು ತಳವಾರನ ಮಗಳು ಓಬ್ವವ ಳನ್ನನ , ರಾಜಪುತಾ ನಾದ ಕುಮಾರಪಪ ನಿಗೆ 

ಸ್ಥದರಹಳಿ್ಳ  ಹರಿೋಸೇರುವೆಗಾರ ಕಂಚಯಾ ನ ಮಗಳನ್ನನ  ಮತ್ು ಬ್ಬ  ಮಗನಾದ ಮದಕರಿನಾಯಕನಿಗೆ 

ಬಾಣ್ದವರ ಮನ ಓಬ್ವವ  ಹಾಗೂ ಸ್ಥದರಹಳಿ್ಳ  ತಳವಾರನ ಮಗಳು ಈರವವ ಳನ್ನನ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದದ ನ್ನ. 

ಇಮಮ ಡಿ ಮದಕರಿನಾಯಕನ್ನ ಜಡೆಕಲಿ್ಲ  ದುಗಿದಗೌರವವ ನಾಗತಿಯನ್ನನ , ರಾಯದುಗಿದ ಬುಟಗಾಲ್ಲ 

ಬೊಮಮ ಣ್ಣ ನಾಯಕನ ಮಗಳು ಬೊಮಮ ವವ ನಾಗತಿಯನ್ನನ  (ಪ್ರಪ) ವಿವಾಹವಾಗಿದದ ನ್ನ.ಚಕಕ ಣ್ಣ ನಾಯಕನ್ನ 
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ಚಳಿಕರೆ ತಾಲಿ್ಲಕು ನಾಯಕನಹಟಿ್ಟ ಯ ಪ್ರಳೆಯಗಾರ ಹಟಿ್ಟ  ದೊಡಡ  ಮಲಿಪಪ ನಾಯಕನ ಮಗಳು 'ಮಲಿವವ ' 

ಎಂಬುವಳನ್ನನ  ವಿವಾಹವಾಗಿದದ ನ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಟಿ್ಟ  ಮಲಿಪಪ ನಾಯಕನ ಇಬ್ಬ ರು ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲ  

ಎರಡನಯವನಾದ ಜೋಡಿ ಮಲಿಪಪ ನಾಯಕನಿಗೆ ಈ ಚಕಕ ಣ್ಣ ನಾಯಕನ ತಂಗಿ ಗಿರಿಜಮಮ ನಾಗತಿಯನ್ನನ  

ಕಟಿ್ಟ  ವಿವಾಹಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಇದೇ ನಾಯಕನಹಟಿ್ಟ  ಪ್ರಳೆಯಗಾರ ಚಕಕ ಮಲಿಪಪ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ 

ಚತಾ ದುಗಿದ ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಗಳು ದೇಮವವ ನಾಗತಿಯನ್ನನ  ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಈ ಚಕಕ ಣ್ಣ ನಾಯಕನ್ನ 

ರಾಯದುಗಿದ ಕೋಟೆಗೆ ಮತಿು ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಯಗ ಅಲಿ್ಲನ ಪ್ರಳಯಗಾರನಾದ ಬುಟಕಲ್ ಬೊಮಮ ಣ್ಣ ನಾಯಕನ್ನ 

ಊರ ಬಾಗಿಲ ಬೋಗದ ಕೈಯನ್ನನ , ಮದೆಾ ಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟದುದಲಿದೆ ಚತಾ ದುಗಿದ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಣ  

ಕಡುತೆು ೋನಂದು ಒಡಂಬ್ಡಿಕ ಮಾಡಿಕಂಡನ್ನ.ಆ ಪಾ ಕಾರ ಚಕಕ ನಾಯಕನಿಗೆ ರಾಯದುಗಿದ 

ಹೆಣಿಣ ನೊಂದಿಗೂ ವಿವಾಹವಾಯಿತ್ತ. ಇವರಿಗೆ ಸಂತೆಬೆನ್ನನ ರು ಪ್ರಳಯಗಾರರಂದಿಗೂ ವೈವಾಹಕ 

ಸಂಬಂಧಗಳ್ಳದದ ವು ಆ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತ್ತ ಎಂ. ಎಸ್. ಪುಟಿ ಣ್ಣ ನವರು ಚತಾ ದುಗಿದ ಪ್ರಳಯಗಾರರು” 

ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೋತಿ ಹೇಳ್ಳದ್ಯದ ರೆ: “ಶಾಲ್ಲವಾಹನ ಶ್ಕ 1601ನೇ ಸಿದ್ಯದ ಥಿ ಸಂ. 183..ದಲಿ್ಲ  (ಕಿಾ .ಶ್. 1679) ತರಿೋಕರೆಯ 

ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ತಮಮ  ಮನಯ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳಾದ ಹನ್ನಮವವ  ಬ್ಹಳ ಚೆಲ್ಲವೆ ಎಂತಲ್ಲ ಇವಳನ್ನನ  

ಚತಾ ದುಗಿದ ಪ್ರಳಯಗಾರ ಚಕಕ ಣ್ಣ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಂಡುತು ವೆಂತಲ್ಲ 

ಬದನ್ನರು.ಚೆನನ ಮಾಮ ಜಿ ಶ್ಬ್ರಿ ಕೃಷಣ ಪಪ  ಇವರ ಮಧಸಿಾ ಕ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಳ ಕಳಹಸಿದರು. ಆಗ ಚತಾ ದುಗಿದ 

ದೊರೆಯು ಪಟಿ ದ ಆಯುಧಗಳನ್ನನ  ಕಳುಹಸಿ ಅದಕಕ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕಂದು ಹೇಳ್ಳ ಕಳುಹಸಿದನ್ನ. 

ಚಕಕ ಣ್ಣ ನಾಯಕನ್ನ ತಾನೇ ಬ್ರದೆ ಮದುವೆಗಾಗಿ ತನನ  ಚಂದ್ಯಾ ಯುಧವನ್ನನ  ಕಳುಹಸಿದ ಕಾರಣ್ ತರಿೋಕರೆಯವರು 

ತಮಗೆ ಅವಮಾನವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳ್ಳದು ಶ್ಕುನವವ ' ಎಂಬ್ ಬೇರಬ್ಬ  ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ  ಆ 

ಚಂದ್ಯಾ ಯುಧಕಕ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಾ ಕಾರ ಮೊದಲ್ಲ ಕಡುವುದ್ಯಗಿ ವಾಗಾದ ನ ಮಾಡಿದದ  ಕನೈಯನ್ನನ  

ಬಟಿ್ಟ  ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣ ನ್ನನ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಚಕಕ ಣ್ಣ ನಾಯಕನ್ನ ಕೇಳ್ಳ ತರಿೋಕರೆಯ ಪ್ರಳಯಪಟಿ್ಟ ನ ಮೇಲೆ 

ದಂಡೆತಿು  ಹೊೋಗಿ ಯಗಟ್ಟ, ಯಲಿಂಬ್ಳಸೆ,ಚೌಳಹರಿಯೂರು ಈ ಮೂರು ಗಡಿಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದು ಕಂಡು 

ತರಿೋಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಡಲ್ಲ ಉದುಾ ಕು ನಾದನ್ನ.ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ತರಿೋಕರೆಯವರ ಕಡೆ ನಿಯೋಗಿಗಳು ಬಂದು 

ಹನಮವವ ನಾಗತಿಯನನ ೋ ಕಡುತೆು ೋವೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿಕಂಡು ಹೊೋದರು. ತರುವಾಯ ರಾಜನ್ನ ತರಿೋಕರೆಗೆ 

ಹೊೋಗಿ ಹನ್ನಮವವ ನಾಗತಿಯನನ  ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದನ್ನ. ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕನ್ನ ತನನ  ಮಗಳನ್ನನ  ತರಿೋಕರೆ 

ಪ್ರಳಯಗಾರ ಪಟಿ್ಟ ಭಿರಾಮಪಪ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ  ವಿವಾಹಮಾಡಿ ಹರಿಯೂರು ನಾಡು, ಏಕಲಗೇರಿ ನಾಡು, 

ಕಂಕನಡುವಿನ ನಾಡುಗಳನ್ನನ  ಬ್ಳುವಳ್ಳಯಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ ದದ ನ್ನ. ಈ ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇಬ್ಬ ರು ಪಟಿ ದ 

ನಾಗತಿಯರು ದೊಡಡ ಸಿದದ ವವ ನಾಗತಿ, ಚಕಕ  ಸಿದದ ವವ ನಾಗತಿ, ಅಲಿದೆ ಎಂಟ್ಟ ಜನ ಬಂಗಾರದ ಸಿು ರೋಯರು ಇದದ ರು. 

ಈ ನಾಯಕನ್ನ ಗುಡೇಕಟೆಯವರ ಮೇಲೆ ದ್ಯಳ್ಳ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಾಗಸಮದಾ ಕಕ  ಮತಿು ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಯಗ 

ಸಕಕ ರೆನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಎಂಬುವನ್ನ ಮಧಾ ಸಿಾ ಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಗುಡೇ ಕೋಟೆ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳು 

ಬಂಗಾರವವ ನಾಗತಿಯನ್ನನ  ಭರಮಪಪ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ  ವಿವಾಹಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.ಈ ಗುಡೇಕೋಟೆಯವರು 

ಸಹತ ಬೇಡ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದದ ರು .ಮೂಲದಲಿ್ಲ  ಬೇಡರಾಗಿದುದ  ನಂತರ ವಿೋರಶೈವರಾದ“ಮತ್ು ೋಡಿನ 

ಪ್ರಳೆಯಗಾರರಂದಿಗೂ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವಿದುದ  ಈ ಮನತನದ ಸಿದದ ಪಪ ನಾಯಕರು ಆಕಷಿಕ 

ವಾ ಕಿು ತವ ವುಳಿವನಾಗಿದದ ರಿಂದ ಚತಾ ದುಗಿದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಹರೇ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಪತಿನ ಯರಲಿ್ಲ  

ಪಾ ಮಖಳಾದ ಓಬ್ವವ ನಾಗತಿಯ ಪುತಿಾ ದ್ಯಾ ಮವವ  (ದೇಮವವ ) ಎಂಬುವಳು ಅವನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿ ಅವನನ್ನನ  

ವಿವಾಹವಾಗಬ್ಯಸಿದಳು. ಆಗ ಚತಾ ದುಗಿದ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರು ಸಿದದ ಪಪ ನಾಯಕನ್ನ ವಿೋರಶೈವನಾಗಿದದ ರೂ 

ಬೇಡ ಮೂಲದವನಾಗಿದದ ರಿಂದ ಇವರ ವಿವಾಹಕಕ  ಒಪಿಪ  ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಲ್ಲಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ವಿವಾಹ 

ಮಾಡಿಕಟಿ ರು.184ಸಿದದ ಪಪ ನಾಯಕನ ಉತು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ು ೋಡಿನಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರಕಕ  ಬಂದ ಅವನ ಮಗ 

ಹಾಲಪಪ ನಾಯಕನ್ನಚತಾ ದುಗಿದ ಪ್ರಳಯಗಾರರ ಮನತನದ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳನ್ನನ  ವಿವಾಹವಾಗಿದದ ನ್ನ. 
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        ಈ ಹರೇ ಮದಕರಿನಾಯಕನ್ನ ತನನ ದೆ ಜಾತಿಯವರಾದ ಅನಗಂದಿಯ ನಾಯಕರ ಮಗಳು 

ಗಂಡೋಬ್ಳವವ ನಾಗತಿಯನ್ನನ , ಕನಕಗಿರಿಯನಾಯಕನ ಮಗಳು ವೆಂಕಟ್ಟಚಲವವ ನಾಗತಿಯನ್ನನ  

ಮದುವೆಯಾಗಿದದ ನ್ನ.ಚತಾ ದುಗಿ ಸಂಸ್ಥಾ ನವನ್ನನ  ಆಳ್ಳದ ಕನಯ ಪ್ರಳಯಗಾರ 

ರಾಜವಿೋರಮದಕರಿನಾಯಕನ್ನ ಕಿಾ .ಶ್. 1761ರಲಿ್ಲ  ತರಿೋಕರೆಯ ಪ್ರಳಯಗಾರ ಹನ್ನಮಪಪ ನಾಯಕನ್ನ, 

ಜರಿಮಲೆಯವರು ಕ್ಕಡಿಕಂಡು ಚತಾ ದುಗಿದ ಗಡಿಗೆ ಬಂದುಗಾಗಳ ಮಾಡುತಿು ರಲ್ಲ ಅವರನ್ನನ  ಓಡಿಸಿದನ್ನ. 

ಆಗ ಸೋತ್ತ ಹೊೋದ ಹನ್ನಮಪಪ ನಾಯಕನ್ನ ತನನ  ಕುಮಾರಿ “ಲಕ್ಿ ಮ ೋಸಿರುವಂತಿ' ಎಂಬ್ ಕನೈಯನ್ನನ  

ಮದಕರಿನಾಯಕನಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ  ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ್ ಅಂಶ್ವನ್ನನ  ಮದಕರಿನಾಯಕನ ಆಸ್ಥಾ ನ 

ಕವಿಯಾಗಿದದ  'ಚಂದಾ ಭಿೋಮ ಕವಿಯ ಮದಕರಿ ರಾಜಂದಾ  ದಂಡಕ ' ತಿಳ್ಳಸ್ತತು ದೆ.ಹಾಗೂ ಈ ನಾಯಕನ್ನ 

ಗುಡೇಕೋಟೆ ಪ್ರಳಯಗಾರ ಶಿವಪಪ ನಾಯಕನ ಮಗಳು ಪದದ ಕಕ ನಾಗತಿ (ಪದಮ ವವ ನಾಗತಿ) ಮತ್ತು  ಜರಿಮಲೆಯ 

ಬೊಮಮ ನಾಯಕನ ಮಗಳು ಬಂಗಾರವವ ನಾಗತಿಯರನ್ನನ  ವಿವಾಹವಾಗಿದದ ನ್ನ. 

 ಕೊನೆಯ ಮಾತು/ ಉಪ್ಸಂಹಾರ 

ಈ ಪ್ರಳೆಯಗಾರರ ವೈವಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಮಮ  ರಾಜಕಿೋಯ ಅಂತಸ್ತು  ಬ್ದಲಾವಣೆ ಯಾದಂತೆ 

ಬ್ದಲಾಗುತಾು  ಹೊೋಗಿವೆ. ಚತಾ ದುಗಿದ ಪ್ರಳಯಗಾರರಾದ ತಿಮಮ ಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮತ್ತು  ಓಬ್ಣ್ಣ ನಾಯಕರು 

ತಮಮ ದೇಜನಾಂಗದ ಸ್ಥಮಾನಾ  ಕುಟ್ಟಂಬ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿವಾಹವಾಗಿದದ ರು, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದೊರೆ ಓಬ್ಣ್ಣ ನಾಯಕನ 

ಕಾಲದಿಂದ ಸವ ತಂತಾ ರಾಗಿ ರಾಜಾ  ವಿಸು ರಿಸ್ತತಾು  ಹೊೋದಂತೆಲಿಾ  ವೈವಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲಿ್ಲ  ಗಮನಾಹಿ 

ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳಾದವು.ಆಗ ಇವರು ತಮಮ  ಅಂತಸಿು ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ತಮಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿರುವ ಇತರೆ 

ಪ್ರಳಯಗಾರರಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಕಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಸಿದುದ  ಕಂಡು ಬ್ರುತು ದೆ. ಈ ಪ್ರಳಯಗಾರರು ಸಹತ 

ತಮಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತಸ್ತು  ಹೊಂದಿದ್ಯಪ ಳಯಗಾರರಂದಿಗೆ ಮಾತಾ  ವೈವಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಿದದ ರು 

ಎಂಬುದು ತ್ತಂಬಾ ಗಮನಾಹಿವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 
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