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ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ ದ್ ದೇವಾಲಯದ್ ಮಹತ್ವ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ತೆ  

ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ಹಾವರಗಿ 

ಎಮ್.ಎ., ಪಿ.ಎಚ್ ಡಿ (ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ) 

 

ಸಿದ್ದ ೇಶ್ವ ರ ಗುಡಿ, ಇಲಿ್ಲನ ಮುಖ್ಯ  ದೇವಾಲಯ. ನಾನು ನೇಡುತ್ತು ರುವ ಪಶಿ್ಚ ಮ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೊದ್ಲ 

ಶ್ಚವ ದೇವಾಲಯ ಇದು. 

ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ ದ್ ಪರಿಚಯ 

 ಜನಗಣತ್ತ 2011 ರ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಪಾ ಕಾರ ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮದ್ ಸ್ಥ ಳ್ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾ ಮ 

ಸಂಹಿತೆ 598894 ಆಗಿದ್. ಸಿದ್ದದ ನಕೊಳ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮವು ಭಾರತ್ದ್ ಕನಾಾಟಕದ್ ಬಾಗಲಕೊೇಟ್ ಜಿಲಿ್ಲಯ 

ಹಂಗುುಂಡ್ ತ್ಹಸಿಲ್ನಲಿ್ಲದ್. ಇದು ಉಪ-ಜಿಲಿ್ಲ  ಪಾ ಧಾನ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುುಂದ್ನುಂದ್ 23 ಕ್ಕ.ಮೇ 

ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಲ  ಪಾ ಧಾನ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೊೇಟನುಂದ್ 45 ಕ್ಕ.ಮೇ ದೂರದ್ಲಿ್ಲದ್. 2009 ರ 

ಅುಂಕ್ಕಅುಂಶ್ಗಳ್ ಪಾ ಕಾರ, ಚಿಕಿಾನಳ್ ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮದ್ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ತ. 

 ಗ್ರಾ ಮದ್ ಒಟ್ಟು  ಭೌಗೇಳಿಕ ವಿಸಿು ೇಣಾ 638.67 ಹೆಕ್ು ೇರ್. ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಒಟ್ಟು  699 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ಹುಂದಿದ್. ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 113 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಗುಲ್ಲಡ್ಗುಡ್ಡ  

ಸುಮಾರು 13 ಕ್ಕ.ಮೇ ದೂರದ್ಲಿ್ಲರುವ ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ ಕಿ್  ಹತ್ತು ರದ್ ಪಟು ಣವಾಗಿದ್. 
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ಯಾತ್ರಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ಾ ುಂತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥ ಳ್. ಬಂಡೆಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಆವರಣದಂತ್ಹ ಸ್ಣಣ  ಕೊೇಣೆ ಇದ್. 

ಈ ಸ್ಮಯದ್ಲಿ್ಲ  ನಾವು ಇಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ನಾಲಿು  ಜನರು ಎುಂದು ನಾನು ಉಹಿಸುತೆು ೇನೆ. 

ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮ  

 ಸಿದ್ದದ ನಕೊಳ್ಳ  ಕನಾಾಟಕದ್ ಬಾಗಲಕೊೇಟ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಹುನಗುುಂದ್ ಬಿಾಕ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒುಂದು 

ಹಳಿಳ . ಕನಾಾಟಕದ್ ಬಾಗಲಕೊೇಟ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಗ್ರಾ ಮೇಣ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲದ್, ಇದು ಬಾಗಲಿ್ೇಟ್ ಜಿಲಿ್ಲಯ 

ಹುನಗುುಂದ್ ಬಿಾಕು  159 ಹಳಿಳ ಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಒುಂದ್ದಗಿದ್. ಸ್ಕಾಾರದ್ ದ್ದಖ್ಲ್ಲಗಳ್ ಪಾ ಕಾರ, ಸಿದ್ಧ ನಕೊಳ್ಳ  

ಗ್ರಾ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ  598894. ಗ್ರಾ ಮದ್ಲಿ್ಲ  113 ಕುಟ್ಟುಂಬಗಳಿವೆ. 

 

 

ಗುಹೆ ದೇವಾಲಯದ್ ಪಾ ವೇಶ್ದ್ದವ ರ 

ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮದ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  

ಜನಗಣತ್ತ 2011 ರ ಪಾ ಕಾರ, ಸಿದ್ಧ ನಕೊಳ್ಳ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  699. ಇದ್ರಲಿ್ಲ  355 ಪುರುಷರು, ಆದ್ರೆ 

ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲಿ್ಲ  344 ಎುಂದು ಇರುತ್ರು ರೆ. ಈ ಗ್ರಾ ಮದ್ಲಿ್ಲ  0-6 ವಷಾದೊಳ್ಗಿನ 100 ಮಕಿಳಿದ್ದದ ರೆ. 

ಅವರಲಿ್ಲ  53 ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು  47 ಬಾಲಕ್ಕಯರು. 

ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮದ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪಾ ಮಾಣ 

 ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಕ್ಷರತ್ರ ಪಾ ಮಾಣ 62%. ಒಟ್ಟು  699 ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  434 ಜನರು 

ಇಲಿ್ಲ  ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಪುರುಷರಲಿ್ಲ  ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪಾ ಮಾಣ 72% ಆಗಿದುದ , ಒಟ್ಟು  355 ರಲಿ್ಲ  257 

ಪುರುಷರು ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದ ರೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಅನುಪ್ರತ್ವು 51% ಆಗಿದುದ , ಒಟ್ಟು  344 

ಮಹಿಳೆಯರಲಿ್ಲ  177 ಮಂದಿ ಈ ಗ್ರಾ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಶ್ಚಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದದ ರೆ. 

 ನಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಭಾಗವೆುಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಗ್ರಾ ಮದ್ ಅನಕ್ಷರತೆ ಪಾ ಮಾಣ 37%. ಇಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  699 

ವಯ ಕ್ಕು ಗಳ್ಲಿ್ಲ  265 ಮಂದಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ರು. ಒಟ್ಟು  355 ರಲಿ್ಲ  98 ಪುರುಷರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ರಾಗಿರುವುದ್ರಿುಂದ್ 

ಇಲಿ್ಲ  ಪುರುಷರ ಅನಕ್ಷರತೆ ಅನುಪ್ರತ್ವು 27% ಆಗಿದ್. ಮಹಿಳೆಯರಲಿ್ಲ  ಅನಕ್ಷರತೆ ಪಾ ಮಾಣ 48% ಮತ್ತು  

ಒಟ್ಟು  344 ಮಹಿಳೆಯರಲಿ್ಲ  167 ಈ ಗ್ರಾ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ರು. 

 ಕ್ಲೂರಿನುಂದ್ ಚಾಲನೆ. ಕೇಲೂರು ಮತ್ತು  ಐಹೇಳೆಯನುು  ಸಂಪಕ್ಕಾಸುವ ರಸ್ತು ಯಲಿ್ಲ , 

ಎಡ್ಕಿ್  ಒುಂದು ಸ್ಣಣ  ಕೈಯಿುಂದ್ ಚಿತ್ತಾ ಸಿದ್ ಬೇಡ್ಾ  ಶ್ಚಾ ೇ ಕ್ಷ ೇತ್ಾ  ಸಿದ್ಧ ೇಶ್ವ ರ ಕೊಳ್ಳ  ಕಡೆಗೆ 
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ತೇರಿಸುತ್ತು ದ್ದ ವು. ನಾವು ಆರಂಭದ್ಲಿ್ಲ  ಗುಡ್ಡ ಗ್ರಡು ಪಾ ದೇಶ್ದ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಕರಿದ್ದದ್ ರಸ್ತು ಯನುು  

ತೆಗೆದುಕೊುಂಡೆವು ಮತ್ತು  ನಂತ್ರ ನಾವು ಪಾ ಸ್ಥ ಭೂಮಯನುು  ತ್ಲುಪುತ್ತು ದ್ದ ುಂತೆ ನೆಲಸ್ಮ 

ಮಾಡಿದ್ವು. ಇದ್ದ ಕಿ್ಕದ್ದ ುಂತೆ ರಸ್ತು  ಟಾರ್-ರಸ್ತು  ಕಚಿಾ  ರಸ್ತು ಗೆ ದ್ದರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತ್ತ. ನಾವು ಚಾಲನೆ 

ಮಾಡುತ್ು ಲೇ ಇದ್ದ ೇವೆ. 

  ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ್ನುು  ಮನ ಟಾ ಕ್ಗೆ ಲ್ೇಡ್ ಮಾಡುವ ಜನರು, ಇಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ 

ಪಿ್ರಟ್ಗಳು ... ಮೂಲತಃ ಈ ಸ್ಥ ಳ್ವು ಶ್ುಂತ್ತಯುತ್ ವಾತ್ರವರಣವನುು  ಹುಂದಿತ್ತು . 5 

ನಮಷಗಳ್ ಡೆಾ ೈವ್ ನಂತ್ರ, ಕಚಿಾ  ರಸ್ತು  ಕೊನೆಗುಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು  ನಾವು ಧ್ವ ಜ-ಕಲಿ್ಲನ ರಸ್ತು ಯಲಿ್ಲ  

ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ದ ೇವೆ. ಒುಂದ್ರಡು ಹೇರ್ಪಿನ್ ತ್ತರುವುಗಳ್ನುು  ಹುಂದಿರುವ ಘಾಟ್ ಸ್ತಕ್ಷನ್ 

ರಸ್ತು ಯಂತೆಯೇ ಈ ರಸ್ತು  ಬೆಟು ಕಿ್  ಹೇಯಿತ್ತ.  

 ಶ್ಚೇಘ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲೇ ನಾವು ಹಳಿಳ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ವು, ಜನರು ತ್ಮಮ  ಮಾನ್ಸೂ ನ್ ಸುಗಿಿಯಲಿ್ಲ  

ನರತ್ರಾಗಿದ್ದ ರು. ನಾವು ಸಿದ್ದ ನಕೊಲಿ್ಲಗೆ ದ್ದರಿಹೇಕರನುು  ಕೇಳಿದ್ವು. ಇದು ಇದು. ನಾನು 

ದೇವಸಾಥ ನ ಕೇಳಿದ್. ನಾವು ಬಂದ್ ದ್ದರಿಯಲಿ್ಲ  ಹಿುಂತ್ತರುಗಿ ಕಚಿಾ  ರಸ್ತು ಯ ಎಡ್ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  

ನೇಡ್ಬೇಕ್ುಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.  

 ಹಿುಂತ್ತರುಗಿ ನಾವು ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗಕಿ್  ಹೇಗುತೆು ೇವೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಚೇಘ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಥ ಳ್ವನುು  

ಕಂಡುಕೊುಂಡಿದ್ದ ೇವೆ. ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಭಾವಿಸಿದಂತೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ 

ಶ್ುಂತ್ತಯುತ್ವಾಗಿದ್. ನಾನು ಸ್ವ ಲಪ  ಸ್ಮಯ ಹಿುಂತ್ತರುಗಿ ನಕ್ಷತ್ಾ ಗಳುಂದಿಗೆ ಮನುಗುವ ಕತ್ು ಲ್ಲಯ 

ಆಕಾಶ್ವನುು  ನೇಡ್ಲು ಒುಂದು ರಾತ್ತಾ  ಕಳೆಯಬೇಕು. ನಾನು ನೈಜ ರಾತ್ತಾ  ಆಕಾಶ್ವನುು  ನೇಡಿ 

ಬಹಳ್ ಸ್ಮಯವಾಗಿದ್. 

 

ನಾನು ಸಿದ್ಧ ನಕೊಳ್ಳ ದಿುಂದ್ ಹರಡುವ ಮುನು  ಆರೈಕ್ದ್ದರರು 

 

ತ್ಪಸಿವ ಯ ಸ್ಮಾಧಿ 

 ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಎುಂಬುದು ಬಂಡೆಯ ಬೆಟು ದ್ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರಾ ರಂಭದ್ ಹಂತ್ದ್ಲಿ್ಲ  ನಮಾಸ್ಲ್ಲದ್ 

ಪ್ರಾ ಚಿೇನ ದೇವಾಲಯಗಳ್ ಒುಂದು ಗುುಂಪು. ನಾನು ಭೇಟ್ಟ ನೇಡಿದ್ ಇತ್ರ ಕೊಲಿ್ಲಗಳು 
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ಮುನವ ಳಿಳ ಯ ಬಳಿಯ ವರವಿ ಸಿದ್ದ ೇಶ್ವ ರ ಕೊಲಿ್ಲ , ಸುರೇಬನ್ ಬಳಿಯ ಶ್ಬರಿ ಕೊಲಿ್ಲ , ಪಟು ಡಿ್ಲ್ 

ಬಳಿಯ ಹುಲ್ಲಗಿಯೆಮಮ  ಕೊಳ್ಳ  ಇರುವುದು.  

 

ದೇವಿಯೆ ನಮಹಾ 

ಸಾರಾುಂಶ್ 

 ಸಿದ್ದ ನಕೊಳ್ಳ  ಐತ್ತಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ತಹಾಸ್ಪೂವಾ ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ತೆಯನುು  ಹುಂದಿರುವ 

ಧಾಮಾಕ ಸ್ಥ ಳ್ವಾಗಿದ್. ಆಕ್ಕಾಯಲ್ಲಜಿಕಲ್ ಸ್ವೆಾ ಆಫ್ ಇುಂಡಿಯಾ ಪಾ ಕಟ್ಟಸಿದ್ ಪಟು ದ್ಕಲ್ 

ಕುರಿತ್ ವಿಶ್ವ  ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ರಣಿ ಕ್ಕರುಪುಸ್ು ಕದ್ಲಿ್ಲ  ಇದು ಉಲಿ್ಲೇಖ್ಗಳ್ನುು  ಹುಂದಿದ್. 

ಸಿದ್ದದ ನಕೊಳ್ಳ  ಮತ್ತು  ಐಹೇಲ್ನಲಿ್ಲರುವ ಕ್ಕರುಪುಸ್ು ಕದಿುಂದ್ ಈ ಸಾಲನುು  ಉಲಿ್ಲೇಖಿಸುವುದು 

ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಯ ಲ್ಲಯೊಲ್ಲರ್ಥಕ್ ಮತ್ತು  ಮೆಗ್ರಲ್ಲರ್ಥಕ್ ಗುಹೆ ವಣಾಚಿತ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಾುಂಸಿ್ ೃತ್ತಕ 

ಅವಶೇಷಗಳು (ಸುಮಾರು 15000 ರಿುಂದ್ 300 ಕ್ಕಾ .ಪೂ.). 
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