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 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲೆ್ಲಕಿನ ಬೆಳ್ಳಾ ವಿ ಗ್ರರ ಮ 

ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಗರ ಎಂದರೆ ಅತಶಯೀಕಿಿಯಲೆ  ಏಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಾಗಳ ಇತಹಾಸದ 

ಪುಟಗಳನ್ನು  ತರುವಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಾ ವಿ ಎಂಬ ಇಂದ್ವನ ಗ್ರರ ಮ ಹಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ  ವಾಯ ಪಾರ ಕಂದರ  

ಧಾರ್ಮಾಕ ಹಾಗೂ ದೈವ ನಿಷೆ್ಠಯ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಒಂದು ಅದುು ತ ಪ್ವಾಡ್ಗಳ ಸುಕೆಷ ೀತರ . ಇಲೆ್ಲ  101 

ದೇವಾಲಯ 101 ಬಾವಿಗಳನ್ನು  ಹಂದ್ವರುವ ಶ್ರ ೀಮಂತ ಧಾರ್ಮಾಕ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಸುಕೆಷ ೀತರ  

ಬೆಳ್ಳಾ ವಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿ್ ೀತ ಕಮಠಾಪುರಿ ಎಂಬುದು ಬೆಳ್ಳಾ ವಿಗಿದದ  ಪುರಾತನ ಹೆಸರು. 

 ಈ ಊರಿನಲೆ್ಲ  ಜ್ನಿಸಿದ ವಿೀರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಊರಿನ ಸುತಿ -ಮುತಿ  ಜ್ರ್ಮೀನನ್ನು  ಎಲೆರಂದ್ವಗೆ 

ಒಟಿ್ಟ ಗೆಯಾಗಿ ಊರಿನ ಶ್ರ ೀಯಾಭಿವೃದಿ್ವಗೀಸಕ ರ ತಮಮ  ಪ್ರ ೀತಯ ಜ್ನಗಳಂದ್ವಗೆ ಬೇಸಾಯ 

ಮಾಡುತಿದದ ರು. ಎಲೆರ ಬದುಕಿಗೆ ಗೌಡ್ರು ಮಾಗಾದಶಾಕರಾಗಿದದ ರು. ಗ್ರರ ಮದಲೆ್ಲನ ಎಲೆರ ಕರಿ್  ಸುಖಗಳಿಗೆ 

ಗೌಡ್ರು ಭಾಗಿಯಾಗುತಿದದ ರು. ಒಮ್ಮಮ  ಗೌಡ್ರು ಗ್ರರ ಮದ ಜ್ನರೆಲೆ್ಲ  ಸೇರಿಕಂಡು ಹಲ-ಗದೆದ ಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು  

ಗಬಬ ರಗಳನ್ನು  ಗ್ರಡಿ ಕಟಿ್ಟ ಕಂಡು ತುಂಬಿ ಹಡೆಯುತಿದದ ರು. ಪ್ರ ತದ್ವನದಂತೆ ಮಣ್ಣು  ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆ 

ಸಥ ಳದಲೆ್ಲ  ಒಂದು ಬಿಳಿ ಆಮ್ಮ ಸಿಕಿಕ ತು. ಅದನ್ನು  ನೀಡಿದ ಜ್ನರು ಬೆರಗ್ರದರು. ಆಮ್ಮ ತುಂಬಾ ವಯಸಾಾ ದ 

ರ್ಕರಣದ್ವಂದ ಒದ್ದದ ಡ್ತಿಾ  ಸತಿು  ಹೀಯಿತು. ಇದು ಊರಿನ ಸೀಮೇಶಿರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ 

ಮುಚಿ್ಚ ದರು. ಇದು ಇಂದು ಬಿಳಿಯ+ಆಮ್ಮ=ಬೆಳ್ಳಾ ಮ್ಮ+ಬೆಳ್ಳಾ ವೆ = ಬೆಳ್ಳಾ ವಿ ಆಗಿದೆಯಂದು ವಿದಿ್ದ ಂಸರ 

ಅಭಿಪಾರ ಯ. 

    ಒಂದು ರ್ಕಲಕೆಕ  ಬೆಳ್ಳಾ ವಿ ವಾಯ ಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕಂದರ ವಾದ ಪ್ಟಿ ಣವಾಗಿತಿು . ಸಾಹತಗಳ, 

ವಿಚಾರವಂತರ, ಸಾದು ಸಂತರ ನೆಲ್ಲ ಬಿೀಡಾಗಿತಿು . ಇಲೆ್ಲನ ಪೇಟೆ ಬಿೀದ್ವಗಳು ವಿಜ್ಯನಗರದ ಪೇಟೆ 

ಬಿೀದ್ವಗಳಂತೆ ವೈಭವೀಪೇತವಾಗಿದದ ವು. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚ್ಚತರ ದುಗಾ, ಹುಬಬ ಳಿಾ  ಮುಂತಾದ 

ಕಡೆಗಳಿಂದ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಬರುತಿದದ ರು. ಪ್ರ ತ ಸೀಮವಾರದಂದು ಇಲೆ್ಲ  ಸಂತೆ ನಡೆಯುತಿತಿು . ಉಳಿದ 

ಆರು ದ್ವನಗಳ ರ್ಕಲ ವಸಿುಗಳ ತೂಕ ನಡೆಯುತಿತಿು . ಬೆಳ್ಳಾ ವಿಯಲೆ್ಲ  ನೂರಾರು ಹುರಿಗಡ್ಲ್ಲ ಹುರಿಯುವ 

ಭಟ್ರರ ಗಳಿದುದ  ಇಲೆ್ಲನ ಹುರಿಗಡ್ಲ್ಲ ದೆಹಲ್ಲಯವರೆಗೆ ಪ್ರ ಖ್ಯಯ ತಯನ್ನು  ಹಂದ್ವದುದ ದು ಒಂದು ಇತಹಾಸ. 

ನೂರಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ನೂರಂದು ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಿ್ ೀತಾ ಕಮಠಾಪುರಿ ಒಳ್ಳಾ ಯ 

ವಾಯ ಪಾರ ಕಂದರ  ಮತಿು  ನೆಮಮ ದ್ವಯ ನೆಲ್ಲಬಿೀಡಾಗಿತಿು . 

    ತುಮಕೂರು ಕಲಪ ತರು ರ್ನಡು ಎಂದು ಪ್ರ ಸಿದಿ್ವಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಹದ್ವನೈದು 

ಕಿ.ಲೀ.ರ್ಮೀಟರ್ ದೂರದಲೆ್ಲರುವ “ಬೆಳ್ಳಾ ವಿ” ಇದು ಒಂದು ಐತಹಾಸಿಕ ಸಥ ಳವಾಗಿ ಇಂದು ಮ್ಮರೆಯುತಿದೆ. 

 ಬೆಳ್ಳಾ ವಿಯು ಕವಿಗಳ ನೆಲ್ಲಯ ಸಥ ಳವಾಗಿತಿು . ಬೆಳ್ಳಾ ವಿಯಲೆ್ಲ  ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಜ್ನಿಸಿದ್ದದ ರೆ. ಇದು 

ಕವಿಗಳ ಬಿೀಡಾಗಿದೆ, ಇಲೆ್ಲ  ಜ್ನಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳು ಜ್ಗತಿನ ಮತಿು  ಸಾಹತಯ ಕೆಕ  ಅಮೂಲಯ ವಾದ 

ಕಡುಗೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್ದದ ರೆ. 
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ಬೆಳ್ವಾ ವಿಯ ಮಹತ್ಾ  

 ಬೆಳ್ಳಾ ವಿಯಲೆ್ಲ  ರ್ನವು ಅಚಿ್ ರಿ ಪ್ಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಾಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ರ್ಕಣಬಹುದ್ದಗಿದೆ. 

ಉದ್ದ:- ಪ್ವಿತರ ವಾದ ಪುಣಯ ಭೂರ್ಮ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಾ ವಿಯಲೆ್ಲ  ಬೇರೆ ಎಲೆ್ಲಯೂ 

ನೀಡ್ದಂತಹ 101 ವಿಭಿನು ವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತಿು  101 ವಿಭಿನು  ರಿೀತಯ ಬಾವಿಗಳನ್ನು  ರ್ನವು 

ರ್ಕಣಬಹುದ್ದಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಂದ್ವಗೂ ಬಳಕೆಯಲೆ್ಲದುದ  ಪ್ರ ತನಿತಯ ವೂ ವಿಭಿನು ವಾದ ಪೂರ್ಜಗಳು, 

ದೇವತಾ ರ್ಕಯಾಗಳು ನಡೆಯುತಿಾ  ಬಂದ್ವದೆ. ಉದ್ದ:- ಕೆಲವಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ. 

1. ಕಾರದ ಸ್ವಾ ಮಿ ದೇವಾಲಯ : ಇದು ಸಹ ಸಿದಿ ಗಂಗ್ರ ಮಠದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ವಯ ವಸ್ಥಥ , ವಸತ, ಊಟದ ವಯ ವಸ್ಥಥ  ಮಾಡಿ ಆಶರ ಯ ಸಥ ಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇನಿು ತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ. 

ಸೀಮೇಶಿರಸಿಾರ್ಮ, ಮಾರಮಮ , ಆಂಜ್ನೇಯ, ರಾಮದೇವರು, ಕೆಂಪ್ಮಮ , ವೆಂಕಟರಮಣಸಿಾರ್ಮ ಹಾಗೆ 

ಇನಿು ತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವೆ. ಈ ಎಲೆ್ಲ  ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ವರ್ಾಕಕ ಂದು ಬಾರಿ ಜಾತಾರ  

ಮಹೀತಾ ವ, ಜ್ನರಿಗೆ ಮನೀರಂಜ್ನೆ ನಿೀಡುವ ವಿಶೇರ್ವಾದ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ನೀಡ್ಬಹುದ್ದಗಿದೆ. 

ಇಲೆ್ಲ  ಬಂದಂತಹ ಭರಿ್ಕಧಿಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚತವಾದ ಪ್ರ ಸಾದ ವಯ ವಸ್ಥಥ  ಹಾಗೂ ಇನಿು ತರ ಸಾಂಸಕ ೃತಕ 

ಚ್ಟ್ರವಟ್ಟಕೆಗಳು ನಡೆಯುತಿವೆ. 

ಬೆಳ್ವಾ ವಿಯಲಿ್ಲ  ಜನಸಿದ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳು 

ಬೆಳ್ವಾ ವಿ ನರಹರಿಶಾಸ್ಿ ರ ೀ : (1882 ಸ್ಥಪಿ್ ಂಬರ್ 21 ಜ್ನನ, 1961 ಜೂನ್ 21 ಮರಣ) ಕನು ಡ್ ಚ್ಚತರ ರಂಗದ 

ಪ್ರ ಮುಖ ಚ್ಚತರ ಸಾಹತಗಳಲಬಬ ರು. ಕೆಲವು ಚ್ಲನಚ್ಚತರ ಗಳಲೆ್ಲ  ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದದ ರೆ. ಇವರು ಕನು ಡ್ದ 

ಪ್ರ ಥಮ ಚ್ಚತರ ಸಾಹತಯೂ ಹೌದು. ನರಹರಿಶಾಸಿಿ ರೀಯವರು 1882ರಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯ 

ಬೆಳ್ಳಾ ವಿಯಲೆ್ಲ  ಹುಟಿ್ಟ ದರು. 

ವೃತ್್ತ  ರಂಗಭೂಮಿ : ವೃತಿಯಲೆ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿದದ  ನರಸಿಂಹಶಾಸಿಿ ರೀಯವರು ಕನು ಡ್ ಮತಿು  ಸಂಸಕ ೃತದಲೆ್ಲ  

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಪಾಂಡಿತಯ  ಪ್ಡೆದ್ವದದ ರು. ಗುಬಿಬ  ಕಂಪ್ನಿಯಲೆ್ಲ  ರ್ನಟಕ ರಚ್ಚಸಿ ತರಬೇತ ನಿೀಡುತಿದದ  ಶಾಸಿಿ ರೀಗಳು 

ಯಾವುದೇ ವಸಿುವಿನ ಕುರಿತು ಅಲಪ  ಸಮಯದಲೆ್ಲೀ ಸಗಸಾದ ರ್ನಟಕ ರಚ್ಚಸಬಲೆರೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದಿರಾಗಿದದ ರು 

ಎಂದು ವಿಮಶಾಕರ ಅಭಿಪಾರ ಯ. ಇವರು ಖ್ಯಯ ತ ರಂಗನಟ ಮಹಮಮ ದ್ ಫೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ರಾತರ ಯಲೆ್ಲ  

“ಭಕಿ  ಮಾಕಾಂಡೇಯ” ರ್ನಟಕ ರಚ್ಚಸಿದರು. ಅಲೆದೇ “ಸತ ಸುಲೀಚ್ನ” ಎಂಬ ಚ್ಲನಚ್ಚತರ  ರಚ್ಚಸಿದ್ದದ ರೆ. 

ಇವರ ರ್ನಟಕಗಳು 1) ಕೃರ್ು ರುಕಿಮ ಣಿ ಸತಯ ಭಾಮ.  2) ಮಹಾಸತ ಅನ್ನಸೂಯ  3) ಆಂಗೆ  ರ್ನಟಕ ಕಥಾವಳಿ.  

 ಕನನ ಡ ಚಿತ್ರ ರಂಗ : 

 ಇವರು ಸತ ಸುಲೀಚ್ನ ಚ್ಚತರ ಕಥೆ ರಚ್ಚಸಿದ್ದದ ರೆ. ಇದಕೆಕ  ಬೇರ್ಕದ ಗಿೀತೆಗಳನ್ನು  ಸಹ ರಚ್ಚಸಿದ್ದದ ರೆ. 

 ಕನು ಡ್ದ ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಚ್ಚತರ  ಸದ್ದರಮ್ಮಗೆ ಇವರೇ ಸಾಹತಯ  ರಚ್ಚಸಿದ್ದದ ರೆ. 

 ಇವರು ಪುರಂದರದ್ದಸರ ಕತೆ ಆಧರಿಸಿದ ದೇವಿ ಫಲಂಸ್ ಚ್ಚತರ ಕೆಕ  ಸಾಹತಯ ವನ್ನು  ನಿೀಡಿದದ ರು. 

 ನಂತರ ಕಲೈವಾಣಿ ಫಲಂಸ್ನ ಪ್ರ ಹೆಾದ ಚ್ಚತರ ಕೆಕ  ಸಾಹತಯ  ನಿೀಡಿದದ ರು. 

 ಕೃರ್ು ಸುಧಾಮ ಚ್ಚತರ ಕೆಕ  ಸಾಹತಯ ವನ್ನು  ನಿೀಡಿದದ ರು. 

 ಶಾಸಿಿ ರೀಗಳು ಗುಬಿಬ  ಕಂಪ್ನಿಗ್ರಗಿ 1945ರಲೆ್ಲ  ಹೇಮರೆಡಿಡ  ಮಲೆಮಮ  ಚ್ಚತರ ಕೆಕ  ಸಾಹತಯ  ನಿೀಡಿದದ ರು.  

ನಿಧನ : ನರಹರಿಶಾಸಿಿ ರೀಗಳು ತಮಮ  59ನೇ ವಯಸಿಾ ನಲೆ್ಲ  1961ರ ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. 
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ಬೆಳ್ವಾ ವಿ ವೆೆಂಕಟನಾರಾಣಪ್ಪ  :  ರಾಜಾ ಸೇವಾಸಕಿ  ಬೆಳ್ಳಾ ವೆ ವೆಂಕಟರ್ನರಾಣಪ್ಪ ರವರು ತುಮಕೂರು 

ತಾಲೆ್ಲಕಿನ ಬೆಳ್ಳಾ ವೆಯಲೆ್ಲ  10-02-1872ರಲೆ್ಲ  ಜ್ನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ಕೃರ್ು ಯಯ  ಮತಿು  ತಾಯಿ 

ಲಕಿಷ ಮ ೀದೇವಿ. ಇವರ ವಿದ್ದಯ ಭಾಯ ಸ ಪಾರ ರಂಭವಾದುದು ಕೂಲ್ಲ ಮಠದಲೆ್ಲ  ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ 

ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಲೆ್ಲ  ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿ ಎಂ.ಎ. ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದರು. ಕೆಲಸ:- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಂಟರ ಲ್ 

ರ್ಕಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಭೌತಶಾಸಿ ರದ ಅಧಾಯ ಪ್ಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲೆ್ಲಸಿದ್ದದ ರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟ್ಟ ಕೀ-ಆಪ್ರೇಟ್ಟವ್ 

ಸಸೈಟ್ಟಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲೆ್ಲಸಿದ್ದದ ರೆ. ಇವರು 1937ರಲೆ್ಲ  ಜ್ಮಖಂಡಿಯಲೆ್ಲ  ಜ್ರುಗಿದ 22ನೆಯ 

ಕನು ಡ್ ಸಾಹತಯ  ಸಮ್ಮಮ ೀಳನದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. 

ವಿಶೇಷ ಸ್ವಧನೆ : ಕನು ಡ್ದ ಮೊದಲ ವಿಜಾಾ ನ ಪ್ತರ ಕೆ “ವಿಜಾಾ ನ”ವನ್ನು  ಹರತಂದ ಹೆಗಗ ಳಿಕೆ ಇವರದು. 

ಕನು ಡ್ ಸಾಹತಯ  ಪ್ರಿರ್ತಿನ ಪ್ರಿರ್ತ್ ಪ್ತರ ಕೆಯಲೆ್ಲ  ಸಹ ಇವರು ಗಣನಿೀಯ ಸೇವೆ ಸಲೆ್ಲಸಿದ್ದದ ರೆ. ಕೆಳಕಂಡ್ 

ಪಾರ ಚ್ಚೀನ ಕೃತಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಲೆ್ಲ  ಇವರು ಸಲೆ್ಲಸಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರ.  * ಪಂಪ್ ರಾಮಾಯಣ * ಪಂಪ್ 

ಭಾರತ * ಚಾವುಂಡ್ರಾಯ ಪುರಾಣ  * ಸೀಮೇಶಿರ ಶತಕ  * ಕುಸುಮಾವಳಿ ರ್ಕವಯ   * ಶಬದ ಮಣಿ ದಪ್ಾಣ. 

 1940ರ ವರ್ಾದಲೆ್ಲ  ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ್ರು ಈ ಹರಿಯರನ್ನು  ರಾಜ್ಸೇವಾಸಕಿ  ಬಿರುದ್ವನ ಮೂಲಕ 

ಸರ್ನಮ ನಿಸಿದರು. ಎಲೆ್ಲ  ಶ್ರ ೀರೆ್ ಗಳಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದದ ರೂ ದೇಹವೆಂಬ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂತಯ ವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  

ಸಾರುವಂತ ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ ಆಗಸಿ್  3 1943ರ ವರ್ಾದಲೆ್ಲ  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲೆ್ಲ  ನಿಧನರಾದರು. ಕನು ಡ್ 

ರ್ನಡಿಗೆ ಅವರು ಕಟಿ  ಅನನಯ  ಕಡುಗೆಗಳಿಂದ್ದಗಿ ಅವರು ಈ ರ್ನಡಿನ ಆಂತಯಾದ ಚೇತನದೊಂದ್ವಗೆ 

ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಇಂದು ಸಮ ರಣಿೀಯವಾಗಿದೆ. 

ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿದಧ ಲ್ಲೆಂಗಯಯ  (1931-1992) : ಕನು ಡ್ ಸಾಹತಯ  ಪ್ರಿರ್ತಿನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ  ಖ್ಯಯ ತ ವಿಮಶಾಕ ಕವಿ 

ಸಾಹತ ಡಾ: ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಯಯ ನವರು ಕನು ಡ್ ಸಾಹತಯ  ಪ್ರಿರ್ತಿನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅದರ 

ಚ್ಟ್ರವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ತಾಲೆ್ಲಕು ಮಟಿ ದವರೆಗೂ ಕಂಡೊಯದ  ಸಿದಿಲ್ಲಂಯಯ  ಅವರು ಪ್ರಿರ್ತಿನ 

ಹಣರ್ಕಸಿನ ವಯ ವಹಾರದ ಬಗೆಗ , ಕೈಗಂಡ್ ನಿಣಾಯಗಳು ಮಹತಿ ವಾದುದು. ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಯಯ  

ಜ್ನನ: 20ನೇ ಫೆಬರ ವರಿ 1931 “ಬೆಳ್ಳಾ ವೆ” ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲ .  ವೃತಿ :- ಪ್ರ ಧಾಯ ಪ್ಕ, ಪಾರ ಂಶುಪಾಲ, ಪ್ರ ವೃತಿ :- 

ಕವಿ, ಲೇಖಕ. ರಾಷಿ್ಟ ರೀಯತೆ: ಭಾರತೀಯ. ರ್ಕಲ: 20ನೇ ಶತಮಾನ. ಪ್ರ ಶಸಿಿ : ಸಾಹತಯ  ಅರ್ಕಡೆರ್ಮ ಪ್ರ ಶಸಿಿ , 

ರಾಜ್ಯ ೀತಾ ವ ಪ್ರ ಶಸಿಿ , ಬಸವಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಶಸಿಿ , ಮಾಸಿಿ  ಪ್ರ ಶಸಿಿ .  ಕೃತಗಳು: ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು: 1. ರಸಗಂಗೆ,  2. 

ಉತಿರ,  3. ಚ್ಚತರ ವಿಚ್ಚತರ   4. ಐವತಿರ ನೆರಳು.  5. ಋರ್ಯ ಶಂಗ  6. ಹೇಂಕೂಟ  7. ಬಿಂದು  8. ಮುಖ್ಯಮುಖಿ  9 

ಮಣಿು ಗಿಳಿದ ಆರ್ಕಶ. 

ಚಿೆಂತ್ನೆ: 1. ಬಿೆಂದುವಿನೆಂದ.  

ಜಿೀವನ ಚ್ರಿತೆರ : 1) ಮಹಾನ್ನಭಾವಬುದಿ  2) ವಿರತಯ ಸಿರಿ ಸಪ್ಪ ಣು  3) ಬಸವಣು   4) ವಚ್ನ ಗುಮಮ ಟ  5) 

ಬಾಲ್ಲಕ ಯ ಪ್ಟಿ ದೇವರು.  ಅನ್ನವಾದಗಳು:- 1) ಸಿಾರ್ಮನಿಗಮಾನಂದ 2) ನೂರಂದು ಕಥೆಗಳು 3) ದ್ದದ್ದ 

ಉತಿರಿಸುತಿಾರೆ.  4) ಯೀಗಿಗುರು 5) ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸುವ ಸ್ಥಥ ೈಯಾ. ಸಂಪಾದನೆ: 1) ಶತಾಬದ ದ್ವೀಪ್ 2) ಸಾಲು ದ್ವೀಪ್ಗಳು 

3) ಜಂಗಮಜ್ಯ ೀತ 4) ಬಸವಸಂದೇಶ  5) ಜ್ನು  6) ಮುರುಗೀಡು. 

ಪ್ರ ಶಸಿಿಗಳು: 1) ರ್ಕವಾಯ ನಂದ ಪ್ರ ಶಸಿಿ . 2) ರಾಜ್ಯ ೀತಾ ವ ಪ್ರ ಶಸಿಿ   3) ರಾಜ್ರತು  4) ಮಾಸಿಿ  ಪ್ರ ಶಸಿಿ   5) ಬಸವಶ್ರ ೀ  

ಪ್ರ ಶಸಿಿ   6) ಬಾಪು ಪ್ರ ಶಸಿಿ  7) ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ ಪ್ರ ಶಸಿಿ   8) ಶರಣ ಪ್ರ ಶಸಿಿ   9) ಮೂಜ್ಗಂ ಪ್ರ ಶಸಿಿ . 
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ಪ್ರರ . ಆರ್.ರಾಜಪ್ಪ  : ಶಿ್ ೀತಾ ಕಮಟಾಪುರಿಯ ಮತಿ್ತಬಬ ರು ಕಿರಿೀಟ ಪಾರ ಯರಾದವರೆಂದರೆ ಪ್ರರ .ಆರ್. 

ರಾಚ್ಪ್ಪ ನವರು. ಇವರು ಇದೇ ಅಂದರೆ 2012ರಲೆ್ಲ  ನಡೆದ ತುಮಕೂರು ತಾಲೆ್ಲಕು ಕನು ಡ್ ಸಾಹತಯ  

ಸಮ್ಮಮ ೀಳನದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. ಇವರು ಬಡ್ವರು ಹಾಗೂ ದೈವದಲೆ್ಲ  ನಂಬಿಕೆವುಳಾ  ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯಸಥ  

ಮನೆತವರು. ತಂದೆ ರೇವಣು  ತಾಯಿ ಸಿದದ ಮಮ ಣಿು ಯವರಿಗೆ ದ್ವರ್ನಂಕ:10-09-1935ರಲೆ್ಲ  ಜ್ನಿಸಿದರು. ಮನೆಯೇ 

ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲ್ಲ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರುವೆಂಬಂತೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳಾ ಯ ಸಂಸಾಕ ರ 

ಜಿೀವನ ದೊರಕಿತು. ಬೆಳ್ಳಾ ವೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ಪಾಠಶಾಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ವಿದ್ದಯ ಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದ 

ಇವರು ತುಮಕೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜಿನಲೆ್ಲ  ಬಿ.ಎ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆಯುವುದರ ಜ್ತೆ 

ಸಂಸಕ ೃತವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿದದ ರು. ಕನು ಡ್ ಸಾಹತಯ ದ ಪಂಪ್ ಕವಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಭಾವಿತರಾಗಿ ಅನೇಕ 

ಕೃತಗಳನ್ನು  ರಚ್ಚಸಿದ್ದದ ರೆ. 1) ಸಾಹತಯ  ಮನನ  2) ಯಾರುತಿರ 3) ಗುಬಿಬ  ತ್ತೀಟದಪ್ಪ ನವರು- ಜಿೀವನ ಚ್ರಿತೆರ   

4) ಶರಣಾ ಕಥಾ ಪಂಚ್ಕ - ಹರಿಹರನ ರಗಳ್ಳಗಳ ಸಂಪಾದ್ವತ ಕೃತ. 5) ಜೇಡ್ರ ದ್ದಸಿೀಮಯಯ ನ ವಚ್ನಗಳು - 

ಸಂಪಾದ್ವತ ಕೃತ 6) ಬೆಳ್ಳಾ ವೆಯ ನರಹರಿಶಾಸಿಿ ರೀಗಳು-ಜಿೀವನ ಚ್ರಿತೆರ  7) ವಚ್ನಗಂಗ್ರ - 400 ವಚ್ನಗಳು - 

ಆಧುನಿಕ ವಚ್ನಗಳು  8) ಸಮಾಕರ್ಾ ಸಂಪುಟ 12 ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ 9) ವಿೀರಶೈವ ಚಂಪೂರ್ಕವಯ ಗಳ - 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ.ವಿ. ಧಾರವಾಡ್ 10) ಸ್ಥು ೀಹ ರ್ಕತಾಕ - ಸಂಪಾದ್ವತ ಕೃತ 11)ಸಿದಿ ಗಂಗ್ರಶ್ರ ೀ -ಸಂಪಾದ್ವತ ಕೃತ 12) 

ಶ್ವಗಂಗ್ರ ಸಿರಿ - ಸಂಪಾದ್ವತ ಕೃತ 13) ವಿವಿಧ ಸಂಪಾದರ್ನ ಲೇಖನಗಳು ವಿಮಶಾಾ ಲೇಖನಗಳು. 

ಪ್ರ ಶಸ್ಿ ಗಳು : 1) ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ ಪ್ರ ಶಸಿಿ  2) ಕಿರಣ ಪ್ರ ಭಾಪ್ರ ಶಸಿಿ  3) ಗೀರೂರು ಪ್ರ ತಷೆ್ಠನ ಪ್ರ ಶಸಿಿ  4) 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲ  ಸಾಹತ - ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲ  ಕನು ಡ್ ಸಾಹತಯ  ಪ್ರಿರ್ತಿು  ಗೌರವ ಮುಂತಾದ ಗೌರವ 

ಪುರಸಾಕ ರಗಳಿಗೆ ಭಾಜ್ನರಾದ ಇವರು ಸಾಹತಯ  ಕೆಷ ೀತರ ದಲೆ್ಲ  ತಮಮ ದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಾ ವಿಯ 

ಕಿೀತಾ ಪ್ತಾಕೆಯನ್ನು  ಎತಿ  ಹಡಿದ್ವದ್ದದ ರೆ. 

ಬೆಳ್ವಾ ವೆ ರುದರ ಪ್ಪ  ಶಾಸ್ಿ ರ ಗಳು : ಶಿ್ ೀತ ಕಮಠಾಪುರಿ (ಬೆಳ್ಳಾ ವಿ)ಯ ಅಶಿ್ನಿದೇವತೆಗಳ್ಳಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಾ ವಿ ಶ್ರ ೀ 

ನರಹರಿಶಾಸಿಿ ರೀಗಳು ಹಾಗೂ ರುದರ ಪ್ಪ ಶಾಸಿಿ ರೀಗಳು. ಇವರಿಬಬ ರು ಗ್ರರ ಮದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಸೀಮೇಶಿರನನ್ನು  ತಮಮ  ಕೃತಗಳಲೆ್ಲ  ಸಿುತಸಿದ್ದದ ರೆ. ಶ್ರ ೀ ರುದರ ಶಾಸಿಿ ರೀಗಳು ಶ್ವಲ್ಲಂಗಕೆಕ  ತಾವೇ 

ರ್ಕಂತಯಿಡುತಿದದ ರು. ಉತಿಮ ತೈಲವಣಾ ಚ್ಚತರ ರ್ಕರರಾಗಿದದ ರು, ಇವರ ಬಳಿ ಗರ ಂಥ ಸಂಪ್ತಿು  

ಅಪಾರವಾಗಿತಿು . ರ್ಕರದ್ದಸಿಾರ್ಮ ಚ್ರಿತೆರ , ಸಿದಿ ಗಿರಿ ಮಹಾತೆಮ , ಸಂಕಿಷ ಪಿ್  ಪೂಜಾವಿಧಿ, ಇತಾಯ ದ್ವ ಕೃತಗಳು 

ಗರ ಂಥಗಳ್ಳಗಿವೆ. ಇವರು ಶ್ರ ೀ ಮುದರ ಂರಂಭಾಪುರಿ ಪ್ೀಠದ ಆಸಾಥ ನ ವಿದಿ್ದ ಂಸರಾಗಿದದ ರು. ಸಂಸಕ ೃತ ಮತಿು  

ಕನು ಡ್ ಉಭಯ ಭಾಷ್ಠಗಳಲೆ್ಲ  ಉದಿ್ದಮ ಪಂಡಿತರಾಗಿದದ ರು. ಬೆಳ್ಳಾ ವಿಯ ಆಸಾಥ ನದ ವಿದಿ್ದನ್, ಆಸಾಥ ನ 

ಪುರೀಹತರಾಗಿದದ  ಪಂಡಿತ ರುದರ ಶಾಸಿಿ ರೀಗಳು ತುಮಕೂರು ಮಂಡ್ಳದ ವಿೀರಶೈವ ಸಾಹತಾಯ ಂಬರದಲೆ್ಲ  

ದೃವತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗುತಿದ್ದದ ರೆ. ಇವರು 1938ರಲೆ್ಲ  ಲ್ಲಂಗೈಕಯ ರಾದರು. 

 ಬೆಳ್ವಾ ವಿಯ ಕೀತ್ಚನ ಕೇಸರಿ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾ ಮಿಗಳು: ಇವರು ಕರಿಕಥೆಯಲೆ್ಲ  ಶ್ರ ೀರೆ್  

ವಿದಿ್ದ ಂಸರು. ಇವರು ಒಳ್ಳಾ ಯ ಸಂಗಿೀತ ತಾಳಕೆಕ  ತಕಕ ಂತೆ ಕುಣಿತ ಸಂದಭಾಕೆಕ  ತಕಕ ಂತೆ ಉಪ್ಕಥೆಗಳನ್ನು  

ರಚ್ಚಸಿದ್ದದ ರೆ. ಇವರ ಕಥೆಗಳು ಎಂದರೆ ಸುತಿ -ಮುತಿಲ ಹಳಿಾ ಯ ಜ್ನರು ಮೈಮರೆತು ಕಳುತಿದದ ರು. 

ಗುರುಪಾದ ಸಿಾರ್ಮಗಳು ನೀಡ್ಲು ಬಹಳ ದಡೂತ ಆರ್ಕರ, ಗುಂಡುಮುಖ ಒಳ್ಳಾ ಯ ವಾಕ್ಚಾತುಯಾ 

ಅಲೆದೇ ಒಳ್ಳಾ ಯ ಪ್ಟ್ಟೀಲು ವಾದಕರು ಇವರು ಇಡಿೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದದ ಕೂಕ  ತಮಮ  ಕಲ್ಲಯನ್ನು  ಪ್ರ ದಶ್ಾಸಿ 

“ಕಿೀತಾನ ಕಸರಿ” ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು  ಗಳಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾತಮ ರಾಗಿದೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಶ್ರ್ಯ ರನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರೆಲೆ್ಲ  ಡಾ: ಲಕ್ಷಮ ಣ್ದ್ದಸ್ ಪ್ರ ಮುಖರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಇಂದ್ವಗೂ ಕೂಡ್ ಅವರ ಕಲ್ಲಯ 

ಮೂಲಕ ಅಮರರೆನಿಸಿದ್ದದ ರೆ. 
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