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ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನ ಲೆಯ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯ – ಒಂದು ಪರಿಚಯ 

ಅನಿತ ಟಿ 

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ 

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ  ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು -56 

ಡಾ. ನಾಗರತನ ಮಮ  ಎಸ್ 

ಮಾಗಿದಶ್ಿಕರು 

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ  ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು -56 

ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆ 

ಕಲೆಗಳ ತವರೂರು ನಮ್ಮ  ನಾಡು. ಇಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧತೆಯಲಿ್ಲ  ಏಕತೆಯನ್ನು  ನೋಡುವಂತೆ ಕಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹ 

ವಿವಿಧ ಶೈಲ್ಲಯ ಕೆತತ ನೆಗಳ ಸಮೂಹವನೆು  ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ  ಸಂಸಕ øತಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಕೊಡುಗೆ 

ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಕಲೆ ಮ್ತ್ತತ  ಸಂಸಕ øತಿಯು ಒೆಂದು ದೇಶ್ದ ಸೊಬಗನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈವಿಧಾ ಮ್ಯ 

ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮ್ಯವೇ ಆಗಿರುತತ ದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಧಾ ಯನವೇ ಒೆಂದು ರೋಚಕ. ಒೆಂದು ಪ್ರ ದೇಶ್ದ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ತಿಳಿಯಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪಾತರ  ಮ್ಹತವ ವಾಗಿರುತತ ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಜನರನ್ನು  

ಆಕರ್ಷಿಸುವಲಿ್ಲ  ಇವು ಹೆಚಿ್ಚ  ಪಾರ ಮುಖ್ಾ ತೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿವೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ಕಟ್ಟು ವಲಿ್ಲ  ಮ್ತ್ತತ  ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು  ನಿೋಡಿವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಹಿನು ಲೆಯನ್ನು  ಹೆಂದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ದೇವಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯವು ಒೆಂದ್ಯಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ 

ಪ್ರ ಸುತ ತ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಳವಣಿಗೆ ಮ್ತ್ತತ  ಸಿಿ ತಿ- ಗತಿಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತು  ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

ಕೀಲಿಪದ: ದೇವಾಲಯ, ಮ್ಹಾಕಾಳಿ ವಿಗರ ಹ, ಬೇತಾಳಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಅಷ್ು  ದಿಕಾಾ ಲಕರುಗಳು 

ಪೀಠಿಕೆ 

ಕನಾಿಟಕದ ಸೆಂಸಕ øತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಹಯಸ ಳ ಸಮಾರ ಜಾ ದ ಕಾಲವು ಅನೇಕ 

ದೃರ್ಷು ಕೊೋನಗಳಿೆಂದ ವಿಶಿಷ್ು ವಾಗಿದೆ. ಕ್ರರ . ಶ್ 11 ನೇ ಶ್ತಮಾನದಿೆಂದ ಕ್ರರ . ಶ್ 14ನೇ ಶ್ತಮಾನದ 

ಮ್ಧಾ ಭಾಗದವರೆಗೂ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಹಯಸ ಳ ಸಮಾರ ಜಾ ವು ಕಲೆಗಳ ತವರೂರು ಕನಾಿಟಕ ಎೆಂಬ ಹೆಸರು 

ಪ್ಡೆಯಲ್ಲ ತನು ದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು  ನಿೋಡಿದೆ. ಸೆಂಸಕ øತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ವೈವಿಧಾ ತೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿರುವ 

ಹಯಸ ಳರ ಕೆತತ ನೆಯು ಸವಿರ ವಷ್ಿಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪ್ರ ವಾಸಿಗರನ್ನು  ತನು ತತ  ಕೈಬೋಸಿ ಸೆಳೆಯುತಿತ ದೆ. ಹಯಸ ಳ 

ಕಾಲದ ಸಂಸಕ øತಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ ಒೆಂದು ವಿಶ್ಷ್ು  ಪ್ರ ಕಾರವೆೆಂದರೆ ಅದು ವಾಸುತ  ಶಿಲಾ  ಮ್ತ್ತತ  ಶಿಲಾ ಗಳ 

ಕೆತತ ನೆಯ ಸೊಬಗು. ಹಯಸ ಳರ ಶೈಲ್ಲ ಎೆಂದೇ ಖ್ಯಾ ತವಾಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ು  ಕಲಾ ಮಾಧಾ ಮ್ವನ್ನು  ಅವರು ಸೃರ್ಷು ಸಿ 

ಬಳೆಸಿದ್ಯಾ ರೆ. ಇವರ ಶೈಲ್ಲಯ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಮಾನ, ಗೋಪುರ, ಸುಕನಾಸಿ, ನವರಂಗ ಮ್ತ್ತತ  ಮುಖ್ ಮಂಟಪ್ಗಳು 

ಮುಖ್ಾ  ಭಾಗಗಳಾಗಿರುತತ ವೆ. ಇವು ಸಮಾರು 5 ಅಡಿ ಎತತ ರದ ಜಗಲ್ಲಯ ಮೇಲೆ ಇರುತತ ವೆ. ಗರ್ಿಗುಡಿಯನ್ನು  

ನಕ್ಷತಾರ ಕಾರದಲಿ್ಲನ  ತಳವಿನಾಾ ಸದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತಾತ ರೆ.  
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ಹಯಸ ಳರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಲಕ  ಮ್ತ್ತತ  ಐದು 

ಗರ್ಿಗುಡಿಗಳಿರುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಕರ ಮ್ವಾಗಿ ಏಕಕೂಟ, ದಿವ ಕೂಟ, ತಿರ ಕೂಟ, 

ಚತ್ತಷ್ಕಕ ಟ ಮ್ತ್ತತ  ಪಂಚಕೂಟ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತ ದೆ. ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಗರ್ಿ ಗುಡಿಗೂ 

ಪ್ರ ತೆಾ ೋಕ ಸುಕನಾಸಿ ಇರುತತ ದೆ. ಏಕಕೂಟ ಮ್ತ್ತತ  ತಿರ ಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೇ ನವರಂಗ ಇದುಾ  ಇದರಡನೆ ಸುಕನಾಸಿ 

ಇರುತತ ದೆ. ಕೆಲವು ದಿವ ಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತೆಾ ೋಕ ನವರಂಗಗಳಿರುತತ ವೆ. ಚತ್ತಷ್ಕಕ ಟ ಮ್ತ್ತತ  ಪಂಚಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಮಾನಾ ವಾಗಿ ಒೆಂದಕ್ರಕ ೆಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ನವರಂಗಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತತ ದೆ. 

ಹಯಸ ಳ ದೇವಾಲಯಗಳು ದ್ಯರ ವಿೋಡ ಶೈಲ್ಲಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದಾ ರೂ ವಾಸುತ  

ಶಿಲ್ಲಾ ಗಳ ಸೃಜನಾತಮ ಕ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ತಮ್ಮ ದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ು ಾ ಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊೆಂಡಿವೆ. ಇವರ ಕಲಾ 

ನೈಪುಣಾ ತೆಯನ್ನು  ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ಸಿಿ ಬ್ರರ ನ್ ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನೆ “ ಹಯಸ ಳರ ಕಾಲದ 

ದೇವಾಲಯಗಳು ವಾಸುತ  ನಿಮಾಿಣಗಳ ಕೆತತ ನೆಗಳು ಎನ್ನು ವುದಕ್ರಕ ೆಂತ ಪ್ರ ಯೋಗಾತಮ ಕ ಕಲಾ ಮಂದಿರಗಳು 

ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು” ಎೆಂದಿದ್ಯಾ ರೆ. ಹಯಸ ಳ ಶೈಲ್ಲ ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅನೇಕ 

ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು  ನಮ್ಮ  ನಾಡಿನಾದಾ ೆಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ರರ . ಶ್ 1114ರಲಿ್ಲ  ನಿಮಾಿಣವಾದ  ಹಾಸನ 

ಜಿಲಿೆಯ ದೊಡಡ ಗದಾ ವಳಿಿಯ ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ  ದೇವಾಲಯವು ಹಯಸ ಳ ಶೈಲ್ಲಯ ಮೊದಲ  ದೇವಾಲಯ 

ಎನಿಸಿದರೆ ತ್ತಮ್ಕೂರು ಜಿಲಿೆಯ ವಿಘ್ು ಸಂತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಲಕ್ರಮ ಮ ೋ ನರಸಿೆಂಹ ದೇವಾಲಯವು ಪಾರ ಯಶಃ ಇವರ 

ಶೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ರಚ್ಚತವಾದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಾಿಣ ಎೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತತ ದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿಮಾಿಣದ 

ಕಾಲವನ್ನು  ಕ್ರರ . ಶ್ 1286 ರಲಿ್ಲ  ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಯಸ ಳರ ಕಾಲದಲಿ್ಲನ ದೇವಾಲಯಗಳು ವಾಸುತ  ವಿನಾಾ ಸಕೆಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಪಾರ ಮುಖ್ಾ ತೆ ನಿೋಡಿರುವುದು 

ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  ವಾಸುತ  ವಿಶೇಷ್ತೆಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಗಮ್ನ ಸೆಳೆದಿರುವಂತಹ ದೊಡಡ ಗದಾ ವಳಿಿಯ 

ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ ೋ ದೇವಾಲಯದ ಒೆಂದು ಸಮ್ಗರ  ಪ್ರಿಚಯವನ್ನು  ಮಾಡುವುದು ನನು  ಲೇಖ್ನದ ಉದೆಾ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಕ್ರರ . ಶ್ 1114ರಲಿ್ಲ  ನಿಮಾಿಣವಾದ  ದೊಡಡ ಗದಾ ವಳಿಿಯ ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ  ದೇವಾಲಯವು ಚತ್ತಷ್ಕಕ ಟ 

ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಾಕಾಳಿ, ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ ೋ, ಭೂತನಾಥ ಮ್ತ್ತತ  ವಿಷ್ಣು  ದೇವತೆಗಳ ನಾಲ್ಲಕ  ಗರ್ಿ 

ಗೃಹಗಳನ್ನು  ಹೆಂದಿರುವ ಏಕ ಮಾತರ  ದೇವಾಲಯ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಯಸ ಳ ಶೈಲ್ಲಯ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ 

ಎೆಂಬ ಖ್ಯಾ ತಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದೆ.  

ದೊಡಡ ಗದಾ ವಳಿಿಯ ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ  ದೇವಾಲಯವು ಹಾಸನದಿೆಂದ ಸುಮಾರು 17 ಕ್ರ.ರ್ಮೋ, ಹಳೇ 

ಬೋಡಿನಿೆಂದ 11 ಕ್ರ.ರ್ಮೋ ಮ್ತ್ತತ  ಬೇಲೂರಿನಿೆಂದ 21 ಕ್ರ.ರ್ಮೋಟರ್ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ. ಬೇಲೂರು ಮಾಗಿವಾಗಿ ಕಲಿಹಳಿಿಗೆ 

ಮಾಗಿವಾಗಿ ಎಡ ಭಾಗಕೆಕ  ದೊಡಡ  ಗದಾ ವಳಿಿ  ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. ಕಚಿಾ  ರಸೆತ ಯ ಮಾಗಿವಾಗಿ ಸಗಿದರೆ ಈ 

ದೇವಾಲಯದ ದಶ್ಿನ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿ ದಿನ ಸೂಯೋಿದಯದಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂಯಾಿಸತ ದ 

ವರೆಗೂ ಬಾಗಿಲ್ಲ ತೆರೆದಿರುತತ ದೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತಿತ ರುತತ ದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಮ್ತ್ತತ  

ಶುಕರ ವಾರದಂದು ವಿಶೇಷ್ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತತ ದೆ.  

ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು  ವಿಷ್ಣು ವಧಿನನ ಆಳಿವ ಕೆಯ ಕಾಲ ಕ್ರರ . ಶ್ 1114 ರಲಿ್ಲ  ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ದೇವಾಲಯವನ್ನು  ಹಿೆಂದೆ “ಅಭಿನವ ಕೊಲಿಾಪುರ” ಹಾಗೂ “ಕನಾಿಟಕದ ಕೊಲಿಾಪುರ” ಎೆಂಬುದ್ಯಗಿ 

ಕರೆಯುತಿತ ದಾ ರು. ಕಾರಣ  ಮ್ಹಾರಾಷ್ು ರ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಲಿಾಪುರದ ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ ೋ ಎಷ್ಣು  

ಪ್ರ ಸಿದಿಿವಾಗಿದಿಾ ತೋ ಅಷ್ು ೋ ಪ್ರ ಸಿದಿಿಯನ್ನು  ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ಡೆದಿತ್ತತ . ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿಮಾಿಣಕೆಕ  

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಕಾರಣ ಕತಿನಾದ ಕುಲóಣ ರಾವುತ ಈತ  ಮ್ಹಾರಾಷ್ು ರದಲಿ್ಲ  ವಜರ ದ ವಾಾ ಪಾರಿ ಆಗಿದಾ ನ್ನ. 

ಕಾಲಾ ನಂತರದಲಿ್ಲ  ಹಯಸ ಳ ಸಮಾರ ಜಾ ಕೆಕ  ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಇಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಲ್ಲ ನಿಧಿರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಲóಣ 
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ರಾವುತ ಮ್ತ್ತತ  ಆತನ ಪ್ತಿು  ಸಹಜ ದೇವಿಯರು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟು ಸಿದ ದೇವಾಲಯವೇ ಈ ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ ೋ ದೇವಾಲಯ 

ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತತ ದೆ. ಶಾಸನದ ಪ್ರ ಕಾರ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು  ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ವಿಶ್ವ ಕಮ್ಿ 

ಸುಭಾರ್ಷತನೆೆಂದು ಖ್ಯಾ ತನಾದ ಮ್ಲಿ್ೋಜ ಮಾಣಿಯೋಜ ಎೆಂಬುದ್ಯಗಿ ದ್ಯಖ್ಲಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲ್ಲ ಈ 

ದೇವಾಲಯದ ನಿಮಾಿಣದಿೆಂದ ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲನ ಕಲಾ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಗೆ ಮೆರಗು ನಿೋಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ 

ತಪಾಾ ಗಲಾರದು. 

ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಿಗುಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಾಕಾಳಿ, ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ ೋ, ಭೂತನಾಥ ಮ್ತ್ತತ  ಮ್ಹಾವಿಷ್ಣು ವಿನ 

ಮಂದಿರಗಳನ್ನು  ನೋಡಬಹುದು. ಸಮಾರು 40 ವಷ್ಿಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಮೂಲ ವಿಷ್ಣು ವಿನ ವಿಗರ ಹ ಕಳುವಾಗಿದುಾ  ಆ 

ಜಾಗದಲಿ್ಲ   ಯಾವುದೇ ವಿಗರ ಹ ಇರುವುದಿಲಿ . ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಲಾ ಸೆಂದಯಿವು  ಜನರನ್ನು  ಆಕರ್ಷಿಸುವಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಮುಖ್ ಸಿನದಲಿ್ಲದಾ  ಕಾರಣ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು  1958ರಲಿ್ಲ  ಕೆಂದರ  ಸಕಾಿರವು ಇದನ್ನು   ರಾರ್ಷು ರೋಯ 

ಸಮ ರಕ ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತಿೋಯ ಪುರಾತತವ  ಇಲಾಖೆಯ ಸವೇಿಕ್ಷಣ ವಾಾ ಪ್ತತ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮ್ಹಾಕಾಳಿ ಗುಡಿಯ ಪ್ಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಲ ಭೈರವನ ಗುಡಿ ಇದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹಿೆಂದೆ ಸಿಹಿ ನಿೋರಿನ ಕೆರೆ ಇದುಾ  

ಇದು ದೇವಾಲಯದ  ಪೂಜಾ ಕೈೆಂಕಯಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳಿಲಾಗುತಿತ ದೆ. ಚತ್ತಷ್ಕಕ ಟದಲಿ್ಲರುವ ಈ 

ದೇವಾಲಯವು 9 ಗೋಪುರಗಳನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ. ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ ೋ ಗುಡಿಯ ಶಿಖ್ರವು ಚಾಲ್ಲಕಾ ರ ಶೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲಯೂ 

ಉಳಿದವು ಕದಂಬ ನಾಗರ ಶೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲರುವುದನ್ನು  ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಶಿಖ್ರಗಳ ಕೆತತ ನೆಯೇ ವಿಸಮ ಯ ಮ್ತ್ತತ  

ಕೌತ್ತಕದ ಒೆಂದು ನೋಟ ಎನಿಸುತತ ದೆ. 9 ಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಕಳಸವು ಸುೆಂದರ ಹಾಗೂ ಆಕಷ್ಿಕವಾಗಿವೆ. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ ೋ ಶಿಖ್ರದ ಕಳಸವು ದ್ಯರ ವಿೋಡ ಶೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲದಾ ರೇ ಉಳಿದ 8 ಶಿಖ್ರದ ಕಳಸವು ವೇಸರ 

ಶೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲರುವುದು ವಿಶೇಷ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ತಿ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ಲನ ಹಯಸ ಳ ರಾಜಾ  ಲಾೆಂಛನವನ್ನು  

ಗಮ್ನಿಸಬಹುದು. ಸಳ ಹುಲ್ಲಯನ್ನು  ವಿೋರಾವೇಷ್ದಿೆಂದ ಸೆಣಸುತಿತ ರುವ ಕೆತತ ನೆಯೇ ಆಕಷ್ಿಕ ಎನಿಸುತತ ದೆ. 

ಮ್ಹಾಕಾಳಿಯ ಮೂತಿಿಗಳು ಸಮಾನಾ ವಾಗಿ ರೌದರ  ರೂಪ್ ಮ್ತ್ತತ  ಸಮ್ಾ  ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರುತತ ವೆ. ರೌದರ  

ರೂಪ್ದ ಮ್ಹಾಕಾಳಿಯ ವಿಗರ ಹವನ್ನು  ಕಲಕ ತತ ದಲಿ್ಲ  ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಮ್ಾ  ಮ್ತ್ತತ  ಶಾೆಂತ ಸವ ರೂಪ್ತಯ 

ಮ್ಹಾಕಾಳಿಯ ವಿಗರ ಹವನ್ನು   ದೊಡಡ ಗದಾ ವಳಿಿಯಲಿ್ಲ  ನೋಡುವುದೇ ಪುಣಾ  ಎನಿಸುತತ ದೆ. ಕಾಳಿಯ 

ಗರ್ಿಗುಡಿಯ ವಿರುದಿ  ದಿಕ್ರಕ ಗೆ ಅೆಂದರೆ ಅದರ ನೇರ ದಿಕ್ರಕ ಗೆ ಮ್ಹಾವಿಷ್ಣು ವಿನ ವಿಗರ ಹ ಮ್ತ್ತತ  ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ ೋಯ 

ವಿಗರ ಹದ ಗುಡಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಿವನ ವಿಗರ ಹವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪುರಾಣಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹೋದರ 

ಸಹೋದರಿಯ ಹೋಲ್ಲಕೆಯ ಕಥನವನ್ನು  ನಿರೂಪ್ತಸುತತ ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಕೌತ್ತಕ ಎನಿಸುವುದೆೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ವಿನ 

ವಿರುದಿವಾಗಿ ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ ೋಯನ್ನು  ಕಾಣುವ ಬದಲ್ಲ ಮ್ಹಾಕಾಳಿಯನ್ನು  ನೋಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇಲಿ್ಲನ  ದೈತಾ  

ಕೆತತ ನೆಯ ಬೇತಾಳಗಳೇ ಅತಾಾ ಕಷ್ಿಕ. 

  ವಿಶೇಷ್ ಎೆಂದರೆ ಮ್ಹಾಕಾಳಿಯ ದ್ಯವ ರ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಇರುವ ಎರಡು ಬೇತಾಳಗಳು ನೋಡುಗರಲಿ್ಲ  ರ್ಯ 

ಮ್ತ್ತತ   ಕೌತ್ತಕ ಎರಡನ್ನು  ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟು ಸುತತ ವೆ. ಈ ಬೇತಾಳಗಳು ಸುಮಾರು ಏಳು ಅಡಿಗಳಲಿ್ಲದುಾ  

ರ್ಯಂಕರವಾಗಿವೆ. ಜೊೋತ್ತ ಬದಿಾ ರುವ ನಾಲ್ಲಗೆ, ದೊಡಡ ದ್ಯದ ಕಣುು ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರವಿಯೋಲೆಗಳು ರ್ಯ 

ಎನಿಸಿದರೂ ಆಕಷ್ಿಕ ಎನಿಸುತತ ವೆ. ಈ ಎರಡು ಬೇತಾಳಗಳು ವಿರುದಿ  ದಿಕ್ರಕ ನಲಿ್ಲದುಾ , ಒೆಂದಕೊಕ ೆಂದು ಕಶ್ 

ರಾಶಿಯಲಿ್ಲ ,  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಹಿಡಿದಿರುವ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲ  ಭಿನು ವಾಗಿವೆ. ಬಲ ಗೈಯಲಿ್ಲ  ಕತಿತ , ಎಡ ಗೈಯಲಿ್ಲ  ರುೆಂಡವನ್ನು  

ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೆತತ ನೆಯು  ಅಪ್ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಅಪ್ರೂಪ್ ಎನಿಸುವ ಈ ಎರಡು ದ್ಯವ ರಪಾಲಕರೇ ಅತಾಾ ಕಷ್ಿಕ. 

ಶಾೆಂತ ಸವ ರೂಪ್ತಣಿ ಮ್ಹಾಕಾಳಿಯೂ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ  ಬಲಿ್ಲ , ಬಾಣ, ತಿರ ಶೂಲ ಹಾಗೂ ಎಡ ಗೈಯಲಿ್ಲ  ಖ್ಡಗ , 

ಡಮ್ರು ಮ್ತ್ತತ  ಯಮ್ ಪಾಶ್ವನ್ನು  ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿರ ೋ ಚಕರ  ಇದುಾ  ಅತಾಾ ಕಷ್ಿಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ಲನ 
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ಕೆಳಗೆ ಶಂಬು ಮ್ತ್ತತ  ನಿಶಂಬು ಎೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತಿತ ರುವ ಕೆತತ ನೆ ಇದೆ. ಪ್ತೋಠದ ಸುತತ ಲೂ ರಾಕ್ಷಸರ 

ರುೆಂಡಗಳಿದುಾ  ಭೂತನಾಥನ ಕೆತತ ನೆ ಇದೆ. 

ಶಾಕ್ರನಿ ಮ್ತ್ತತ  ಢಾಕ್ರನಿಯರ ಶಿಲೆಗಳಿದುಾ  ಸುತತ ಲೂ ನತಿನ ಮಾಡುತಿತ ರುವ ಚ್ಚಕಕ  ಆರು ಬೇತಾಳಗಳು 

ಗಮ್ನ ಸೆಳೆಯುತತ ವೆ. ಸುತತ ಲೂ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯ ವಿಗರ ಹಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗ ಕನೆಾ  ಮ್ತ್ತತ  ವಿಷ್ ಕನೆಾ ಯರ 

ವಿಗರ ಹಗಳೂ ಇವೆ. ವಿಷ್ ಕನೆಾ ಯ ವಿಗರ ಹದ ಮೇಲೆ ಚೇಳಿನ ಕೆತತ ನೆಯನ್ನು  ನೋಡಬಹುದು. ಮ್ಹಾಕಾಳಿ ದೇವರ 

ಮುೆಂದೆ ಇರುವ ನವರಂಗದಲಿ್ಲ  ನಾಟಾ ಮಂಟಪ್ ಇದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ನಾಟಾ  ರಾಣಿ ಶಾೆಂತಲೆಯು ಮ್ಹಾಕಾಳಿಯ 

ಕೊೋಪ್ವನ್ನು  ನತಿಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾೆಂತಗಳಿಸುತಿತ ದಾ ಳು ಎೆಂಬಂತಹ ಪ್ರ ತಿೋತಿ ಇದೆ. 

ನಿೆಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮ್ಹಾಲಕ್ರಮ ಮ ೋಯು ಮ್ತತ ೆಂದು ಆಕಷ್ಿಣೆ. ಈ ದೇವಿಯೂ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಶಂಖ್, 

ಚಕರ , ಗಧೆ ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ದಮ  ವನ್ನು  ಹಿಡಿದಿರುವ ಚ್ಚತರ ದ ಕೆತತ ನೆಗಳಿವೆ. ಸುತತ ಲೂ ಐರಾವತಾ, ನಟರಾಜ, ಶಿವ ರುದರ ವಿೋಣೆ 

ನ್ನಡಿಸುತಿತ ರುವುದು, ಕುಭೇರನ ವಿಗರ ಹ, ಮ್ಹಾಕಾಳಿ ಪಾದ ಪ್ತೋಠ, ನಂದಿ ವಿಗರ ಹದ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಪಾವಿತಿ 

ಕುಳಿತಿರುವುದು ಹಿೋಗೆ ಇನ್ನು  ಹಲವು ದೇವರ ವಿಗರ ಹಗಳ ಸರ್ಮಮ ಲನವೇ  ಜನರ ಆಕಷ್ಿಕ ಕೆಂದರ  ಎನಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ 

ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು  ಕರುಣಿಸುವ ಕಾಮ್ದೇನ್ನವೇ ಈ ದೇವಾಲಯ ಎೆಂಬ ಖ್ಯಾ ತಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದೆ. 

ಅಷ್ು  ದಿಕುಕ ಗಳ ಶಿಲಾ ಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅಷ್ು  ದಿಕಾಾ ಲಕರ ಕೆತತ ನೆಯನ್ನು  ಮ್ತ್ತತ  ಅವುಗಳ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು   ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಹೆಚಿ್ಚ ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು  ಇಲಿ್ಲನ ಅಚಿಕರು ಮ್ತ್ತತ  ಸಿ ಳಿಯ 

ಇತಿಹಾಸದ ವಿವರಣೆ ನಿೋಡುವ ಹವಾಾ ಸಿ ಲೇಖ್ಕರ ನೆರವೂ ಸಹ ದೊರೆಯುತತ ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ದಿಕುಕ ಗಳ ವಿಗರ ಹಗಳು 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ಸಷ್ಠು ೆಂಗ ನಮ್ಸಕ ರ ನಿರ್ಷದಿ . ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯ  ವಾಸುತ  ವೈರ್ವದಿೆಂದ ಕೂಡಿದ 

ನಾಡಿನ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯ ಎೆಂಬ ವಿಶ್ವ  ವಿಖ್ಯಾ ತಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದೆ. 

ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸುಮಾರು 118 ಅಡಿ ಉದಾ  ಮ್ತ್ತತ  112 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇದೆ. 16 ಕಂಬಗಳು ಮ್ತ್ತತ  9 

ಭುವನೇಶ್ವ ರಿ ವಿಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಸಹ ಇಲಿ್ಲ  ನೋಡಬಹುದು. 

ಇಷ್ು ೋಲಿಾ  ಕಲಾ ಕೌತ್ತಕತೆಯನ್ನು  ಹೆಂದಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸುಮಾರು 906 ವಷ್ಿಗಳ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ. ಕಾಲ ಗರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಮ್ನ್ನಷ್ಾ ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿವೂ ಒೆಂದಲಿಾ  ಒೆಂದು ದಿನ ಮ್ಣುು  

ಸೇರಲೇ ಬೇಕು ಎೆಂಬುದು ಎಷ್ಣು  ಸತಾ ವೋ ಅದೇ ರಿೋತಿ ಈ ಪ್ವಿತರ  ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾ ಪ್ತತವಾಗಿದಾ ೆಂತಹ 

ಮೂರು ಅಡಿ ಎತತ ರದ ಮ್ಹಾಕಾಳಿ ವಿಗರ ಹವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೆಲಕೆಕ  ಉರುಳಿದೆ. 

ಕಾಲಾಯ ತಸೆಮ ೈ ನಮಃ ಎೆಂಬಂತೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷ್ಿಗಳಿೆಂದ ಈಡಿೋ ಮ್ನ್ನ ಕುಲವೇ ಕೊರೋನಾ ಎೆಂಬ 

ವೈರಸ್ನಿೆಂದ ತತತ ರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವುದು ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷ್ಯ. ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿಮಾಿಣಕೆಕ  ನಮ್ಮ  

ನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಣಾಪ್ಿಣೆ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ನರಬಲ್ಲಯನಾು ದರೂ ಕೊಟ್ಟು  ಲ್ೋಕ 

ಕಲಾಾ ಣಕಾಕ ಗಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಲ ಮುೆಂದ್ಯಗಬೇಕು ಮ್ತ್ತತ  ಇದು ಮ್ಹಾ ಪುಣಾ ದ ಕಾಯಿ ಎೆಂಬ 

ನಂಬಕೆಯನ್ನು  ಹೆಂದಿದಾ ೆಂತಹ ದ್ಯಶ್ಿನಿಕ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ಘ್ಟನೆ ಜರುಗಿರುವುದು ಅಶುರ್ದ ಮುನೂಸ ಚನೆ 

ಎನಿಸಿದೆ. ದಿನಾೆಂಕ 22 -11-2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಈ ಘ್ಟನೆಯೆಂದ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ  ನಾಡಿನಾದಾ ೆಂತ ಆತಂಕದ ಛಾಯೆ 

ಮ್ನೆ ಮಾಡಿತ್ತತ  ಎೆಂದರೆ ಅತಿಶ್ಯೋಕ್ರತ ಯಲಿ .  

“ಲಕ್ರಮ ಮ ೋ ಲಜೆಜ ೋ ಮ್ಹಾ ವಿದೆಾ ೋ ಶ್ರ ದಿೆ ೋ ಪುರ್ಷು ಸವ ಧೇ ಧ್ರರ ವೇ | 

ಮ್ಹಾರಾತಿರ  ಮ್ಹಾಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣಿೋ ನಮೊೋಸುತ ತೇ|” 
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ಎೆಂಬ ಶಿೋಕವು ಮ್ಹಾಕಾಳಿಯನ್ನು  ಪೂಜಿಸುವುದ್ಯಗಿದೆ ಎೆಂಬುದ್ಯಗಿ ಇಲಿ್ಲನ ಅಚಿಕರು ನ್ನಡಿದ 

ಸಲ್ಲಗಳು ಧನಾ ತಾ ಭಾವವನ್ನು  ಮೂಡಿಸುವಂತಿದಾ ವು. ನವೆೆಂಬರ್ 22ರ ರಾತಿರ  ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ 

ಅಚಿಕರು ತಮ್ಮ  ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದಂತೆ ಅೆಂದು ಎಲಿಾ  ಕಾಯಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ ಮ್ನೆಗೆ ಹೋಗಿ 

ಬಳಿಗೆಗ  ದೇವಾಲಯದ ಭಾಗಿಲ್ಲ ತೆರೆದ್ಯಗ ಮ್ಹಾಕಾಳಿಯ ವಿಗರ ಹವು ಚ್ಚದರ  ಚ್ಚದರ ವಾಗಿ ನೆಲಕುಕ ರುಳಿದಾ ನ್ನು  ಕಂಡು 

ವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ಯಾ ರೆ. ಈ ಘ್ಟನೆಯನ್ನು  ಕೆಲವರು ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಈ ಕೃತಾ  ಮಾಡಿದ್ಯಾ ರೆೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ತೆತ ೋ 

ಕೆಲವರು ಗರ್ಿಗುಡಿಯ ವಿಗರ ಹವು ಶಿರ್ಥಲಾವಸಿೆಯಲಿ್ಲ  ಇದಾ ರಿೆಂದ ಇೆಂತಹ ಘ್ಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎೆಂದಿದ್ಯಾ ರೆ. 

ದಿನಾೆಂಕ 27-11-2020 ರಂದು ಈ ದೇವಾಲಯಕೆಕ  ಚೆನೈನಿೆಂದ ಆಗರ್ಮಸಿದ ಮಾಡೆಲ್ಲೆಂಗ್ ತಜÐರು ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಲೆ ಹಾಕ್ರದಾ ರಲಿದೆ ಈ ವಿಗರ ಹದ ಮ್ರು ಜೊೋಡಣೆಗೆ ಮುೆಂದ್ಯದ್ಯಗ ವಿಘ್ು  ಮ್ತ್ತತ  ರ್ಘ್ು ಗೆಂಡ 

ಮೂತಿಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದು ಸರಿಯಲಿವೆೆಂದು ನಿಧಿರಿಸಿ ಮ್ರು ದಿನವೇ ನೂತನ ಮೂತಿಿಯನ್ನು  

ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾ ಪ್ತಸಲ್ಲ ಅನ್ನವು ಮಾಡಲಾಯತ್ತ ಅದರಂತೆ ಇೆಂದು ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರ ತಿನಿತಾ  ಪೂಜೆಗಳಿು ತಿತ ದೆ.  

ಮ್ಹಾಕಾಳಿ ವಿಗರ ಹದ ಮ್ರು ಜೊೋಡಣೆ ಕಾಯಿವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲ್ಲ ಚಾಲನೇ ನಿೋಡಿದವರು ಪುರಾತತವ  

ಇಲಾಖೆಯ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ನಿದೇಿಶ್ಕ್ರಯಾದಂತಹ ಡಾ.ಜಿ.ಮ್ಹೇಶ್ವ ರಿ ಮ್ತ್ತತ  ಅವರ ಮೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ. 

1992 ರಿೆಂದಲೂ ದೇವಾಲಯಕೆಕ  ಮುಜರಾಯ ಇಲಾಖೆಯೆಂದ ಬರುತಿತ ದಾ  ಹಣ ನಿೆಂತ್ತ ಹೋಗಿದೆ ಆದರೂ 

ಅಚಿಕರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿತ ದಾ ರೂ ಮ್ತ್ತತ  ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಒಬಬ  ಸೆಕೂಾ ರಿಟ್ಟಯ ಅವಶ್ಾ ಕತೆ ಇದೆ 

ಎೆಂಬುದ್ಯಗಿ ಸಿ ಳಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

ಉಪಸಂಹಾರ 

  ಒಟ್ಟು ರೆ ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿಮಾಿಣ ಎೆಂಬುದು ಒೆಂದು ಮ್ನೆತನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು  

ತೋರಿಸುವಂತೆ ಆ ಮ್ನೆತನದ ರಾಜರು ಕಲೆಗೆ ನಿೋಡುತಿತ ದಾ  ಪ್ರ ೋತಾಸ ಹವನ್ನು  ತಿಳಿಸುತತ ದೆ.  ಅದು ಒೆಂದು ರಾಜಾ ದ 

ಮೇಲೆ ಸಧಿಸಿದ ವಿಜಯದ ನೆನಪ್ತಗಾಗಿ ಕಟ್ಟು ರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾಯ ಮ್ತ್ತತ  ಮ್ಡದಿಯ ಸಮ ರಣಾಥಿವಾಗಿ 

ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿಮಾಿಣವಾಗಿರಬಹುದು ಏನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒೆಂದು ಒಳಿೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾದರೆ 

ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಸಕಾಿರದ ನೆರವು ಅತಾ ಗತಾ ವಾದದು ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ  

ನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸುಸಿಿಯಲಿ್ಲವೆ ಮ್ತ್ತತ  ಇನೂು  ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶಿರ್ಥಲಾವಸಿೆಯನ್ನು  

ತಲ್ಲಪ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಿಲಿಕ್ಷಾ ಕೆಕ  ಒಳಗಾಗಿದುಾ  ಮುೆಂದಿನ ಪ್ತೋಳಿಗೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಿತೆ 

ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇರುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಸಮ ರಕಗಳನ್ನು  ರಕ್ರಮ ಸುವುದರೆಂದಿಗೆ  ನಮ್ಮ  

ಸೆಂಸಕ øತಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು  ನಶಿಸಿ ಹೋಗದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಂರಕ್ರಮ ಸುವ ಕಾಯಿ ತವ ರಿತ ಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಗಬೇಕು 

ಎೆಂಬುದೇ ಈ ಲೇಖ್ನದ ಆಶ್ಯವಾಗಿದೆ.   
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 ಛಾಯಾಚಿತರ ಗಳು : 

 

ಪೂಜೆಸುತಿತ ದಾ  ಅಮ್ಮ ನವರ  ಮೂಲವಿಗರ ಹ | ಮೂಲ ವಿಗರ ಹ ಚ್ಚದರ ವಾಗಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶ್ರ ವ  ಭಾಗ 

 
ರ್ಗು ವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಅಮ್ಮ ನವರ ವಿಗರ ಹ | ಜೊೋಡಣೆಗೆ ಮೊದಲ್ಲ ಮ್ಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮ ನವರ ವಿಗರ ಹದ ದೃಶ್ಾ  

 

ಮ್ರು ಜೊೋಡಣೆ ನಂತರದಲಿ್ಲನ ಮ್ಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮ ನವರ ವಿಗರ ಹ 


